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  تاريخ ابن خلدون

  ينالمجلد الثا

  المقدمة األولى

  في أمم العالم واختالف أجيالھم والكالم علي الجملة في أنسابھم
تمر ھذا العالم بخلقه، وّكرم بني آدم باستخالفھم في أرضه، وبثھم في نواحيھا لتمام حكمته، اعلم أّن هللا سبحانه وتعالى اع

وخالف بين أممھم وأجيالھم إظھارا آلياته، فيتعارفون باألنساب، ويختلفون باللغات واأللوان، ويتمايزون بالسير والمذاھب 

فمنھم العرب والفرس والروم وبنو إسرائيل والبربر، ومنھم الصقالبة . واألخالق، ويفترقون بالِنَحِل واألديان واألقاليم والجھات

ومنھم المسلمون . والحبش والزنج، ومنھم أھل الھند وأھل بابل وأھل الصين وأھل اليمن وأھل مصر وأھل المغرب

م أصحاب المجاشر واليھود والصابئة والمجوس، ومنھم أھل الوِبَر وھم أصحاب الخيام والحلل وأھل الَمَدِر وھ والنصارى

ومنھم العرب أھل البيان والفصاحة والعجم أھل الرطانة بالعبرانية . والقرى واألطم، ومنھم البدو الظواھر والحضر األھلون

خالف أجناسھم وأحوالھم وألسنتھم وألوانھم ليتم أمر هللا في اعتمار خصوصياتھم . والفارسية واإلغريقية والطينية والبربرية

  .آثار القدرة وعجائب الصنعة وآيات الوحدانية أّن في ذلك آليات للعالمين ونحلھم فتظھر

ولھذا كان . واعلم أّن االمتياز بالنسب أضعف المميزات لھذه األجيال واألمم لخفائه  واندراسه بدروس الزمان وَذھابه

ة الواحدة، إذا اتصلت االختالف كثيراً ما يقع في َنَسبِ  بت بطوُنھا على األحقاب كما وقع  الجيل الواِحد أّو األمَّ مع األيام وتشعَّ

فإذا اختلفت األنساب واختلفت فيھا المذاھب . في نسب كثير من أھل العالم مثل اليونانيين والفرس والبربر وقحطان من العرب

عاه بشواھد األحوال والمتعارف من المقارنات في ا ة ما ادَّ لزمان والمكان وما وتباينت الدعاوى استظھر كل ناسب على صحَّ

  .يرجع إلى ذلك من خصائص القبائل وسِمات الشعوب والفَِرق التي تكون فيھم منتقلة، متعاقبة في بنيھم

وُسئَل مالك رحمه هللا تعالى عن  الرجل يرفع نسبه إلى آدم، فكره ذلك وقال من  أين يعلم ذلك؟ فقيل له فإلى إسماعيل فأنكر 

ً أّن ُيْرَفعَ  وكان بعضھم إذا . إبراھيم بن فالن بن فالن، وقال من يخبره به: في أنساب األنبياء، مثل أّن يقال ذلك، وكره أيضا

ً بحديث ابن عباس أَنَّه . َكَذَب النسابون: قال:..] سورة[}والذين من بعدھم ال يعلمھم إال هللا {: تال قوله تعالى واحتجوا أيضا

واحتجوا أيضاً بما ثبت في أَنه علم ال ينفع، . عدنان قال من ھھنا كذب النسابونصلى هللا عليه وسلم لما بلغ نسبه الكريم إلى 

 .وجھالة ال تضّر، إلى غير ذلك من االستدالالت

 وذھب كثير من أئمة المحَدثين والفقھاء ِمْثُل ابن إسحق والطبري والبخاري إلى جواز الرفع في األنساب، ولم يكرھوه،

بو بكر رضي هللا عنه أنسَب قرش لقريش ومضر، بل ولسائر العرب، وكذا ابن عباس، محتجين بعمل السلف، فقد كان أ

قالوا وتدعو . وُجَبير بن مطعم وَعقيل بن أبي طالب، وكان من بعدھم ابن شھاب والزھري وابن سيرين، وكثير من التابعين

صلى  والعاقلة في الديات، والعلم بنسب النبيّ  الحاجة إليه في كثير من المسائل الشرعية، مثل تعصيب الوراثة ووالية النكاح،

. هللا عليه وسلم، وأنه القَُرشّي الھاشمي الذي كان بمكة، وھاجر إلى المدينة، فإّن ھذا من فروض اإليمان وال يعذر الجاھل به

شرفه، فال ينبغي أّن فھذا كله يدعو إلى معرفة األنساب ويؤكد فضل ھذا العلم و. وكذا الخالفة عند من يشترط الَنَسَب فيھا

  .يكون ممنوعا
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ابون، يعني من عدنان - صلى هللا عليه وسلم - وأما حديث ابن عباس أنه  فقد . لما بلغ نسبه إلى عدنان قال من ھھنا كذب النسَّ

ُ . أنكر الُسھيلّي روايته من طريق ابن عّباس مرفوعاً، وقال األَصح أنه موقوف على ابن مسعود مِّ سلمة وخّرج الُسَھيلّى عن أ

قال وفسرت أم سلمة زيداً بأنه . ُمَعدُّ بن َعدنان بن أَدٍد بن َزيٍد البِّري بن أَْعراق الثرى: قال - صلى هللا عليه وسلم - أّن النبّي 

ي بأنه َنْبٌت أَْو نابٌت واعراق الثري بأَنه إسماعيل، وإسماعيل ھو ابن إبراھيم، وإبراھيم لم تأْكله الن ار كما ال الُھَميَسع والبرِّ

كلكم بنو آدم وآدم  -صلى هللا عليه وسلم-iورّد الُسَھيلِي تفسير أّم َسلََمَة وھو الصحيح، وقال إِنما معناه معنى قول. تأْكل الثرى

ال يريد أّن الُھَميَسع ومن دونه ابن إلسماعيل لُِصلِبِه، وعضد ذلك باتفاق األخبار على بعد المّدة بين عدنان . من تراب

ة أطوُل من ھذا وإسماعي ل، التي تستحيل في العادة أّن يكون فيھا بينھما أَربعة آباء، أو سبعة أو عشرة أو عشرون، ألن المدَّ

ٌك ألحٍد من الفريقين وأما ما رووه من أّن الَنسب ِعْلٌم ال ينفع، وَجھالة . كله كما نذكره في َنَسِب عدنان فلم يبق في الحديث ُمَتَمسَّ

َف األئمُة َرفَعُه إلى النِبّي ال َتُضرُّ فقد ضَ    . مثل الِجرجاني وأبي محمد بن َحْزم وأبي ُعَمَر بِن َعْبِد البر -صلى هللا عليه وسلم - عَّ

ُل إلى معرفتھا ال َيُضرُّ  وأَلحَق في الباب أّن كل واحد من المذھبين ليس على اطالقه، فإّن األنساَب الَقريبَة التي يمكن التوصُّ

لدعوى الحاجة إليھا في األُمور الشرعية من التعصيب والوالية والعاقلة وفرض اإليمان بمعرفة النبي صلى هللا  االشتغال بھا

، ونسب الخالفة والتفرقة بين العرب والعجم في الحرية واالسترقاق، عند من يشترط ذلك كما مرَّ كله، وفي -عليه وسلم

ً تثبت به اللُّْحمة الطبيع . ومنفعُة ذلك في إقامة الُمْلِك والدين ظاھرةً . ية التي تكون بھا المدافعة والمطالبةاألمور العادية أيضا

: أنه قال -صلى هللا عليه وسلم-وروي عنه . وأصحابه ينسبون إلى مضر ويتساءلون عن ذلك -صلى هللا عليه وسلم–وقد كان 

ا األنساب البعيدة الَعَسرةُ الَمْدِرِك التي ال وھذا كله ظاھر في النسب الق. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ريب، وأمَّ

يوقف عليھا إال بالشواھد والمقارنات، لبعد الزمان وطول األحقاب، أو ال يوقف عليھا رأسا لدروس األجيال، فھذا قد ينبغي أّن 

وھذا وجٌه . اإلنسان بما ال يعنيه يكون له وجه في الكراھة، كما ذھب إليه من ذھب من أھل العلم، مثل مالك وغيره، ألنه شغل

ألنھا أْحقاب متطاولة وَمعالم داِرَسة ال ُتْثلُِج الُصُدوَر باليقين . فيما بعد عدنان من ھھنا كَذَب النسابون-صلى هللا عليه وسلم-قوله

  . في شيء منھا، مع أّن علمھا ال ينفع وجھلھا ال يضركما نقل وهللا  الھادي إلى الصواب

أّن النسابين كلَّھم اتفقوا : في الكالم في أنساب العالم على الجملة، ونترك تفصيل كل واحد منھا إلى مكانه فنقول ولنأخذ اآلن

ل للخليقة ھو آدم عليه السالم، كما وقع في التنزيل إال ما يذكره ُضعفاء اإلِْخَباريين من أّن الِجنَّ والَطمَّ  تان  على أّن األب األوَّ أُمَّ

موا من قبل آدم، وھو ضعيف متروك وليس لدينا من أخبار آدم وذريته إالَّ ما وقع في المصحف الكريم، وھو كانتا فيما زع

ة ً وأجياالً بعد أجياٍل إلى عصر نوح عليه السالم، وأنه كان . معروٌف بين األئمَّ واتفقوا على أّن األرض َعُمَرْت بنسله أحقابا

تلك األجيال معدودون، وطوائف مشھورون بالِنَحِل مثل الكلدانيين، ومعناه  فيھم أنبياٌء مثل شيَث وإدرَيس، وملوك في

وكان . وزعموا أّن أَُمَم الصابِئة منھم، وأنھم من ُوْلِد صابئ بن لَمك بن أَْخُنوخ. الموَحدون، وِمْثُل السريانيين وھم المشركون

وقد ألف أبو إسحق . وأَنَّ من حزبھم الكلدانيين أي الُمَوَحِدينَ ِنْحلَُتُھم في الكواكب والقيام لھا كلھا، واستنزال روحانيّتھا، 

اني، وذكروا . الصابي الكاتب مقالة في أنسابھم ونحلتھم ُخ السريانيين، والبابا الصابي الحرَّ ً َداِھُر مؤرَّ وذكر أخباَرھم أيضا

د يقال أّن السريانيين من أھل تلك األجيال، وكذلك وق. وقد اندرسوا وانقطع أثرھم. استيالَءھم على العالم، وُجَمالً من نواميسھم

اك من ملوك الفُرس، وليس ذلك بصحيح عند المحَققين   . الُنْمرُوُذ واالزِدھاق وھو المسمى بالَضحَّ

 واتفقوا على أّن الَطَوَفاََن الذي كان في زمن نوح وبدعوته ذھب بُعْمَراِن األرض أجمع، بما كان من خراب المعمور وَمْھلَكِ 

ً للخليقة وھو نوُح ْبِن الِمْك، وُيَقاُل  الذين ركبوا معه في السفينة ولم يعقبو افصار ً ثانيا أھل األرض كلُّھم من نسله، وعاد أَبا
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ق لََمَك بن َمتوَشلَخ بفتح الالم وسكونھا ابن خنوخ، ويقال أخنوخ ويقال أَْشَنخ ويقال أَْخَنخ، وھو إدريس النبيُّ فيما قاله ابن إسح

ن بيرد، ويقال بيرد بن َمْھالئيل، ويقال ماھاليَل بن قاين، ويقال قينن بن أنوش، ويقال يا نش بن شيث بن آدم، ومعنى شيث ب

ية هللا ھكذا َنَسَبُه ابُن إسحق وغُيُره من األئمة، وكذا وقع في التوارة نسبه، وليس فيه اختالف بين األئمة ونقل ابن إسحق . عطَّ

ابين، فإن إدريس أّن خنوخ الواقُع إس َمُه في ھذا النسب ھو إدريس النبيُّ صلوات هللا عليه، وھو خالف ما عليه األكثر من النسَّ

ً أّن إدريس ھو ھرمس المشھور باإلمامة في  عندھم ليس بجًدّ لنوح، وال في عمود نسبه وقد زعم الحكماء األقدمون أيضا

 .وقيل أّن صابىء متوشلخ جّده. بىء بن المك وھو أخو نوح عليه السالمأّن الصابئة من ولد صا: وكذلك يقال. الحكمة عندھم

واعلم أّن الخالف الذي في ضبط ھذه األسماء إِنَّما عرض في مخارج الحروف، فإن ھذه األسماء إنما أخذھا العرب من أھل 

 ً بين حرفين من لغة العرب، التوراة ومخارج الحروف في لغتھم غير مخارجھا في لغة العرب، فإذا وقع الحرف متواسطا

وكذلك إشباع الحركات قد تحذفه العرب إذا نقلت كالَم العجم، فمن ھھنا اختلف . فترّده العرب تارة إلى ھذا وتارة إلى ھذا

  . الضبط في ھذه األسماء

 .واعلم أّن الفرس والھند ال يعرفون الطوفان، وبعُض الفرس يقولون كان ببابَل فقط

ومرث وھو نھاية نسبھم فيما يزعمون، وأنَّ أفريدون الملك في آبائھم ھو نوح، وأنه بعث الزدھاق وھو واعلم أّن آدم ھو كي

اك فلبسه الملك وقبله كما يذكر بعد في أخبارھم ُح صحة ھذه األنساب من التوراة، وكذلك قصص األنبياء . الضحَّ وقد تترجَّ

وقد وقعت العناية في التوراة . لتوراة، يغلب على الظن صحتھااألقدمين إذ أخذت عن مسلمي يھودا، ومن نسخ صحيحة من ا

والنسب والقصص أمٌر ال . بنسب موسى عليه السالم وإسرائيل وشعوب األسباط، ونسب ما بينھم وبين آدم صلوات هللا عليه

ا ما يقال من أّن علما. يدخله الَنْسُخ، فلم يبق إال تحّري الُنسخ الصحيحة والنقل المعتبر لوا مواضع من التوراة، وأمَّ َءھم بدَّ

أّن ذلك بعيد، وقال معاذ هللا أّن َتْعمد : فقد قال ابن عباس، على ما نقل عنه البخاري في صحيحه. بحسب أْغراضھم في ديانتھم

لوه ة من األَمم إلى كتابھا الُمْنَزل على نَبيھا فتبدله أو ما في معناه، قال وإنما بدَّ : يشھد لذلك قوله تعالىو. وحرفوه بالتأويل أُمَّ

وما وقع في .ولو بّدلوا من التوراة ألفاظھا لم يكن عندھم التوراةُ التي فيھا حكم هللا...] سورة[}وعندھم التوراة فيھا حكم هللا{

مات على القرآن الكريم من نسبة التحريف والتبديل فيھا إليھم، فإنما المعني به التأويل، اللھم إال أّن يطرقھا التبديل في الكل

وتحريف من ال يحسن الكتابة بنسخھا فذلك يمكن في العادة، ال سيما وملكھم قد ذھب، وجماعتھم . طريق الغفلة وعدم الضبط

انتشرت في اآلفاق، واستوى الضابط منھم وغيُر الضابط، والعالُم والجاھل، ولم يكن وازع يحفظ لھم ذلك لذھاب القدرة 

ق من أجل ذ ويمكن . لك إلى صحف التوراة في الغالب تبديل وتحريف، غير متعمد من علمائھم وأحبارھمبَذھاب الملك، فتطرَّ

  . مع ذلك الوقوف على الصحيح منھا إذا تحرى القاصد لذلك بالبحث عنه

ھم في سام وحام ويافث، وقد وقع ذكر: ثم اتفق النسابون وَنَقلََت المفسرين على أّن ولد نوح الذين تفّرعت األُمُم منھم ثالثة

ج الطبري في الباب أحاديث مرفوعة بمثل ذلك، وأنَّ ساَم أبو . التوراة، وأّن يافث أكبرھم، وحام األصغر، وسام األوسط وخرَّ

سام أبو العرب وفارس الروم، ويافث : وفي بعضھا. العرب، ويافُث أبو الروم، وحام أبو الحبش والزنج، وفي بعضھا السودان

وھذه . ج ومأجوج، وحام أبو القبط والسودان والبربر، ومثله عن ابن المَسيَّب َوَوْھِب ْبن ُمَنبَّهأبو الترك الصقالبة ويأجو

ت  فإِنَّما األنساب فيھا مجملة، والبّد من نقل ما ذكره المحققون في تفريِع أنساب أمم من ھؤالء الثالثة األحاديث وإن صحَّ

وتسميه العرب يام، وآخر : قال. ولد إسمه كنعان، وھو الذي ھلك في الطوفان وكذلك نقل الطبريُّ أنه كان لنوح. واحداً واحداً 

كان له ولٌد إِسمه بوناطر، والعقب إنَّما ھو من الثالثة، على ما أجمع عليه الناس : وقال ھشام. مات قبل الطوفان إِسمه عابر



5 
 

والخالف . ه صلوات هللا عليھّم باتفاق النسابينوصحت به األخبار، فأّما سام فمن ولده العرب على اختالفھم، وإبراھيم وبنو

 .بينھم إنَّما ھو في تفا ريع ذلك أْو في َنَسب غير العرب إلى سام

وكذا وقع ذكر ھذه . أّن سام بن نوح كان له من الولد خمسة، وھم أَرفخَشذ، والَوذ، وإِرم، وأَشوذ، وغليم: فالذي نقله ابن إسحق

. ولم يذكر في التوراة ُولد الوذ. أشوذ ُھْم أْھُل الموصل، وبني غليم أھل خوزستان، ومنھا األھوازالخمسة في التوراة وأَنَّ بني 

ة جاِسم: قال. وھم طسم وعمليق وجرجان وفارس: وكان لالوذ أربعة من الولد: وقال ابن إسحق فمنھم . ومن العماليق أُمَّ

ان، وبنو َمَطر ، وبنو َھزَّ . ومنھم الكنعانُّيون وبراَبرةُ الشام، وفراِعَنة ِمْصرَ . م ُبَدْيل وراِحِل وَظفَّارومنھ. وبنو األْزَرق بنولَفَّ

وكان طسم والعماليق وأَمْيم وجاسم يتكلمون : قال ابن إسحق. وعن غير ابن إسحق أّن عبد بن ضخم وأميم من ُولد الَوذ

  .بالعربية، وفارس يجاورونھم إلى المشرق، ويتكلمون بالفارسية

ومن ولد كاثر ثمود . ُعوُص وكاثر وُعَبْيل، ومن ُوْلد ِعُوص َعاٌد، ومنزلھم بالرمال واألحقاف إلى حضرموت: ْلُد إرمقال ووُ  

 .وجديس، ومنزل ثمود بالحجر بين الشام والحجاز

ابين. عبيل بن عوص أخو عاد: وقال ھشام بن الكلبي بن سام أخو عوص أّن الوذ ھوابن إَِرَم : وقال ابن َحْزَم عن قدماء الَنسَّ

ويذكرون أّن : قال. فعلى ھذا يكون جديس وثمود أخوين، وطسم وِعمالق أخوين أبناَء عًمّ لحام، وكلھم بنو عم عاد: قال. وكاَثر

وأميم  وفھَّم هللا لسان العربية عاداً وثموَد وعبيل وَطْسم وجديس: قال الطبري. عبد بن َضَخم بن إَِرم، وأنَّ أَُمْيم بن الَوذ بن إَِرم

ً العرب البائدة، ولم يبَق على : وربما يقال. وعمليق، وھم العرب العاربة أّن من العرب العاربة َيْقِطَن أْيضاً، ويسمون أيضا

وكان يقال عاد إرم، فلما ھلكوا قيل ثمود إرم، ثم ھلكوا فقيل لسائر ولد إرم أرمان، وھم النبط، : قال. وجه األرض منھم أحد

 .أّن النبط بنو نبيط بن ماش بن إرم، والسريان بنو سريان بن نبط: د الكلبيوقال ھشام بن محم

 .وذكر أيضاً أّن فارس من ولد أشوذ بن سام، وقال فيه فارس بن طبراش بن أشو، وقيل أنھم من أميم بن الوذ وقيل ابن غليم

فلعل ھذا القائل ظنَّ أّن أھل . ببالد فارسذكر ملك األھواز واسمه كردال عمرو من بني غليم واألھواز متصلة : وفي التوراة

ً أّن البربر من ولد ِعمليق بن الَوذ وأنھم بنو تميلة من . أھواز ھم فارس، والصحيح أنھم من ُولد يافث كما ُيذكر وقال أيضا

عوص : ةوذكر في التوراة ولد إَرم أربع. مأرب بن قاران بن عمر بن عمليق، والصحيح أنھم من كنعان بن حام كما يذكر

وقد قيل . ولم يقع عند بني إسرائيل في تفسير ھذا شيٌء إالَّ أّن الجرامقة من ولد كاثر. وكاثر وماش ويقال َمَشْح والرابع حول

يلم من العرب  .وھو قول مرغوٌب عنه. أّن الكرد والدَّ

رس والكرد والخزر، ومن نبيط النبط فمن إيران الف. إيران وَنبيط وجرموق وباسل: وقال ابن سعيد كان ألشوذ أربعة من الولد

 ومن ُوْلِد أرفخشذ العبرانيون: قال الطبري. والسريان، ومن جرموق الجرامقة وأھل الموصل، ومن باسل الديلم وأھل الجبل

وفي غيره أّن شالخ بن قينن بن أرفخشذ، وإنما لم يذكر قينن في . وبنو عابر بن شالخ بن أرفخشذ، وھكذا نسبه في التوراة

  .لتوراة ألنه كان ساحراً واّدعى األلوھيةا

وفي التوراة أّن عابر ولد إثنين من الولد ھما فالغ ويقطن، وعند . وعند بعضھم أّن النمروذ من ولد أرفخشذ وھو ضعيف

ابة أّن يقطن ھو قحطان عربته العرب ھكذا ومن . ومن فالغ إبراھيم عليه السالم وشعوبه، ويأتي ذكرھم. المحققين من النسَّ

الِمرذاذ ومعربه ومضاض وھم جرھم وإرم وھم حضور، : ففي التوراة ذكر ثالثة من الولد له، وھم. يقطن شعوٌب كثيرةٌ 

ھؤالء خمسة، . وسالف وھم أھل السلفات، وسبا وھم أھل اليمن من ِحْمَير، والتبابعة وكھالن وھدرماوت وھم حضرموت

بباراح وأو : نقف على تفسير شيٍء منھا، وال ُيعلم من أي البطون ھم، وھم وثمانية أخرى ننقل أسماَءھم وھي عبرانية، ولم
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وقال ھشام . زال ودفال وعوثال وأفيماَيل وأيوفير وحويال ويوفاف، وعند النسابين أّن جرھم من ولد يقطن فال أدري من أيھم

  .ابن الكلبي أّن الھند والسند من نوفير بن يقطن وهللا أعلم

وكان له من . وفي آخرين خالف كما يذكر. ه الترك والصين الصقالبة ويأجوج ومأجوج باتفاق من النسابينوأما يافث فمن ولد

وھم كوَمر وياوان وماذاي وماغوغ وَقطوبال وماَشخ وطيراش، وعّدھم ابن إسحق ھكذا، : الولد على ما وقع في التوراة سبعة

ووقع في اإلسرائيليات أّن توغرما ھم . ا في نص التوراةوحذف ماذاي ولم يذكر كومر وتوغرما وأشبان وريغاث، ھكذ

الخزر، وأن أشبان ھم الصقالبة، وأن ريغاث ھم اإلفرنج ويقال لھم برنسوس، والخزرھم التركمان وشعوب الترك كلھم من 

ر بن  سويل بن ونسبھم ابن سعيد إلى الترك ابن عامو. والظاھر أنھم من توغرما. بني كومر، ولم يذكروا من أي الثالثة ھم

وھم أجناس كثيرة منھم الطغرغر وھم التتر والخطا وكانوا . والظاھر أنه غلط، وأن عامور ھو كومر، صحف عليه. يافث

 ً . بأرض طغماج، والخزلقية والغز الذين كان منھم السلجوقية والھياطلة الذين كان منھم الخلج، ويقال للھياطلة الصغد أيضا

ومن . لخزر والقفجاق، ويقال الخفشاخ ومنھم يمك والعألن، ويقال األز،و منھم الشركس وأزكشومن أجناس الترك الغور وا

إنھم من كومر ومن مازاي الديلم ويسمون في اللسان العبراني : ماغوغ عند اإلسرائيليين يأجوج ومأجوج، وقال ابن إسحاق

  . بن يافث وعد ھمذان ثامناً للسبعة المذكورين من ولدهومنھم أيضاً ھمذان، وجعلھم بعض اإلسرائيليين من بني ھمذان . ماھان

ا ياوان واسمه يونان فعند اإلسرائيليين أنَّه كان له من الولد أربعٌة وھم داود بن واليشا وكيتم وترشيش، وأن كيتم من ھؤالء  وأمَّ

  . األربعة ھو أبو الروم، والباقي يونان، وأن تر شيش أھل طر سوس

ويقال أّن أھل إفريقية قبل البربر منھم وأن اإلفرنج أيضاً . الصين من المشرق، والليمان من المغربوأما قطوبال فھم أھل 

وأما ماشخ فكان ولده عند اإلسرائيليين بخراسان، وقد انقرضوا لھذا العھد فيما .ويقال أيضاً أّن أھل األندلس قديماً منھم . منھم

  . يظھر، وعند بعض النسابين أّن األشبان منھم

وأما طيراش فھم الفرس عند اإلسرائيليين، وربما قال غيرھم إنھم من كومر وأن الخزر والترك من طيراش، وأن الصقالبة 

خ . وبرجان واألشبان من ياوان وأن يأجوج ومأجوج من كومر، وھي كلھا مزاعم بعيدة عن الصواب وقال أھروشيوش مؤرَّ

 .الكالم في أنساب يافثوھذا آخر . الروم أّن القوط واللطين من ماغوغ

وفي آخرين خالف نذكره، وكان له على ما وقع في التوراة . السودان والھند والسند والقبط وكنعان باتفاق:وأما حام فمن ولده 

فمن ُولد مصر عند اإلسرائيليين فتروسيم . مصر ويقول بعضھم مصرايم، وكنعان وكوش وقوط: أربعة من الولد وھم

ً ووقع في ا. وكسلوحيم ومن ولد مصر . ولم يتعيَّن من أحدھما، وبنو فلشنين الذين كان منھم جالوت. لتوراة فلشنين منھما معا

. ووقع األنقلوس ابن أخت قيطش الذي خرب القدس في الجلوة الكبرى على اليھود. عندھم كفتورع، ويقولون ھم أھل دمياط

ومن ولد مصر عناميم وكان لھم . بط لما بين اإلسمين من الشبهويظھر من ھذه الصيغة أنھم الق. قال أّن كفتورع ھو قبطقاي

وأما كنعان بن حام فذكر من ولده في . ولم يقع إلينا تفسير ھذه األسماء. نواحي إسكندرية، وھم أيضاً بفتوحيم ولوديم ولھا بيم

لوا عندما غلبھم عليه يوشع إلى التوراة أحد عشر منھم صيدون، ولھم ناحية صيدا، وإيموري وكرساش، وكانوا بالشام، وانتق

ً يبوسا وكانوا ببيت المقدس وھربوا أمام داود عليه السالم حين غلبھم عليه إلى أفريقية . أفريقية فأقاموا بھا ومن كنعان أيضا

نھم من ولد إال أّن المحققين من نسابتھم على أ. والظاھر أّن البربر من ھؤالء المنتقلين أّوالً وآخراً . والمغرب، وأقاموا بھا

ً حيث الذين كان ملكھم عوج بن عناق. مازيغ بن كنعان، فلعل مازيغ ينتسب إلى ھؤالء ومنھم عرفان . ومن كنعان أيضا

. وكانت تسمى حما باسمھم. وأروادي وخوي، ولھم نابلس وسبا، ولھم طرابلس وضمارى، ولھم حمص وحما، ولھم أْنطاِكية
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خمسة من الولد وھم سفنا وسبا وجويال ورعما وسفخا، ومن ولد رعماشاو وھم السند، فذكر له في التوراة  وأما كوش بن حام

وأما أھل اليمن . وفي تفاسيرھا أّن جويال زويلة وھم أھل برقة. وفيھا أّن النمروذ من ولد كوش ولم يعينه. ودادان وھم الھند

الطبري عن ابن إسحق أّن الھند والسند والحبشة من بني  ونقل. وأما قوط فعند أكثر اإلسرائيليين أّن القبط منھم.فمن ولد سبا 

أجناس السودان كلھم من ولد حام : وقال ابن سعيد. وأن النوبة وفزان وزغاوة والزنج منھم من كنعان. السودان من ولد كوش

الزنج إلى زنج، ولم الحبشة إلى حبش، والنوبة إلى نوابة أو نوى،و: ونسب ثالثة منھم إلى ثالثة سماھم من ولده غير ھؤالء

يسم  أحداً من آباء األجناس الباقية، وھؤالء الثالثة الذين ذكروا لم يعرفوا من ولد حام فلعلَّھم من أعقابھم، أو لعلھا أسماء 

أّن سبا وأھل : وقال أھروشيوش مؤرخ الروم. أّن النمروذ ھو ابن كوش بن كنعان: وقال ھشام بن محمد الكلبي. أجناس

وھذا وهللا أعلم غلط ألنه مّر أّن يضول في التوراة من ولد يافث، . البربر من جويال بن كوش ويسمى يضول أفريقية يعني

. انتھى الكالم في بني حام. ولذلك ذكر أّن حبشة المغرب من دادان ابن رعما من ولد مصر بن حام بنو قبط بن الب بن مصر

 .والخالف الذي في تفاصيلھا يذكر في أماكنه وهللا ولى العون والتوفيقوھذا آخر الكالم في أنساب أمم العالم على الجملة، 

 المقّدمة الثانية

  في كيفية وضع األنساب في كتابنا ألھل الدول وغيرھم 
أعلم أّن األنساب تتشعب دائماً، وذلك أّن الرجل قد يكون له من الولد ثالثة أو أربعة أو أكثر، ويكون لكل واحد منھم كذلك، 

د منھم فرٌع ناشئ عن أصٍل، أو فرع، أو عن فرع فرع، فصارت بمثابة األغصان للشجرة تكون قائمة على ساق وكل واح

فلذلك اخترنا بعد الكالم . واحدة ھي أصلھا والفروع عن جانبھا، ولكل واحٍد من الفروع فروٌع أخري إلى أّن تنتھي إلى الغاية

كل شجرة نجعل أصلھا وعمود نسبھا باسم األعظم من أولئك الشعوب ومن على األنساب لألّمة وشعوبھا أّن نضع ذلك على ش

له التقدم عليھم، فيجعل عمود نسبه أصال لھا وتفرع الشعوب األخرى عن جانبه من كل جھة، كأنھا فروع لتلك الشجرة، حتى 

ً بأصلھا الجامع لھا ظاھرة للعيان في صفحة واحدة، فترسم في الخيال دفعة، ويكون ذلك  تتصل تلك األنساب عموداً وفروعا

ثم لما كانت ھذه . فإن الصور الحسّية أقرب إلى اإلرتسام في الخيال من المعاني المتعلقة. أعون على تصور األنساب وتشعبھا

 األمم كلھا لھا دول وسلطان، اعتمدنا بالقصد األّول ذكر الملوك منھم في تلك الشجرات، متصلة أنسابھم إلى الجد الذي يجمعھم

فاأللف لألول، والباء للثاني، . ،بعد أّن نرسم على كل واحد منھم رتبته في تعاقبھم واحداً بعد واحٍد، بحروف أب ج د ھـ 

ونھاية األجداد ألھل تلك الدولة في اآلخر منھم ،ويكون لألول . والجيم للثالث، والدال للرابع، والھاء للخامس، وھلم جّرا

ذا نظرت في الشجرة علمت أنساب الملوك في كل دولٍة وترتبھم بتلك الحروف واحداً بعد غصون وفروع في كل جھة عنه، فإ

 .واحد، وهللا أعلم بالصواب

 أجيال العرب

 وأنساب كل طبقة منھا القول في أجيال العرب و أّوليتھا واختالف طبقاتھم وتعاقبھا

والخيل لركوبھم، واألنعام لكسبھم، يقومون عليھا، ويقتاتون  اعلم أّن العرب منھم األمة الراحلة الناجعة، أھل الخيام لسكناھم،

ويبتغون   يتنازلون ِحلاَلً متفرقة،. من ألبانھا، ويتخذون الدفء واألثاث من أوبارھا وأشعارھا، ويحملون أثقالھم على ظھورھا

ً في المجاالت فراراً من حماّرة القيظ  تارة،  الرزق في غالب أحوالھم من القنص، ويختطف الناس من السبل، ويتقلبون دائما

ً لمراعي غنمھم، وارتياداً لمصالح إبلھم الكفيلة بمعاشھم، وحمل أثقالھم ودفئھم ومنافعھم،  وصبارة البرد أخرى، وانتجاعا
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فعمروا . فاختصوا لذلك بسكنى اإلقليم الثالث، ما بين البحر المحيط من المغرب إلى أقصى اليمن وحدود الھند من المشرق

يمن والحجاز ونجداً وتھامة وما وراء ذلك مما دخلوا إليه في المائة الخامسة، كما ذكروه من مصر وصحاري برقة وتلولھا ال

وقسنطينة وأفريقية وزاغا والمغرب األقصى والسوس، الختصاص ھذه البالد بالرمال والقفار المحيطة باألرياف والتلول، 

فصل الربيع وزخرف األرض، لرعي الكأل والعشب في منابتھا، والتنقل في واألرياف اآلھلة بمن سواھم من األمم في 

وربما يلحق أھل العمران أثناء ذلك معرات من أضرارھم، . نواحيھا إلى فصل الصيف لمّدة األقوات في سنتھم من حبوبھا

ً وحصيداً إال ما حاطته الدولة، وذا ا، وانتھابه قائما دت عنه الحامية في الممالك التي بإفساد السابلة ،ورعي الزرع مخضّرً

ثم ينحدرون في فصل الخريف إلى القفار لرعي شجرھا ،ونتاج إبلھم في رمالھا، وما أحاط به عملھم من . للسلطان عليھم فيھا

فال يزالون في كل عام مترددين بين الريف والصحراء . مصالحھا، وفراراً بأنفسھم وظعائنھم من أذى البرد إلى دفء مشاتيھا

ا بين اإلقليم الثالث والرابع، صاعدين ومنحدرين على ممر األيام، شعارھم لبس المخيط في الغالب، ولبس العمائم تيجاناً على م

رؤسھم، يرسلون من أطرافھا عذبات يتلثم قوم منھم بفضلھا وھم عرب المشرق، وقوٌم يلفون منھا الليث واألخدع قبل لبسھا، 

وكذلك لقنوا منھم في . فضلھا وھم عرب المغرب، حاكوا بھا عمائم زناته من أمم  البربرقبلھم ثم يتلثمون بما تحت أذقانھم من

وكان المعروف ألولھم ومن بالمشرق لھذا العھد منھم استعمال . حمل السالح اعتقال الرماح الخطية، وھجروا تنكب القسي

 .األمرين

لكالم والفصاحة في المنطق والذالقة في اللسان، ولذلك سموا بھذا االسم ثم أّن العرب لم يزالوا موسومين بين األمم بالبيان في ا

الثيب تعرب <<:ومنه قوله صلى هللا عليه وسلم . أعرب الرجل عما في ضميره إذا أبان عنه: فإنه مشتق من اإلبانة لقولھم

على العرب النعمان بن المنذر أّن  وانظر قصة كسرى لما طلب من خليفته. والبيان سمتھم بين األمم منذ كانوا. >>عن نفسھا

يوفد عليه من كبرائھم وخطبائھم من رضي لذلك، فاختار منھم وفدا أوفده عليه، وكان من خبره واستغراب ما جاؤا به من 

  .البيان ما ھو معروف

اد مراعيھا، ومفاحص فھذه كلھا شعائرھم وسماتھم وأغلبھا عليھم اتخاذ اإلبل والقيام على نتاجھا وطلب االنتجاع بھا االرتي

كما أّن الشاوية أھل القيام على الشاة والبقر لما . فالعرب أھل ھذه الشعار من أجيال اآلدميين. توليدھا بما كان معاشھم منھا

ولذلك كان النسب في بعضھم مجھوالً عند األكثر، وفي . كان معاشھم فيھا، فلھذا ال يختصون بنسب واحد بعينه إال بالعرض

وربما تكون ھذه السمات والشعائر في أھل نسب آخر فيدعون باسم العرب إال أنھم في الغالب . ا على الجمھوربعضھم خفي

ولذلك يعرض في . وھذا االنتقال ال يكون إالّ في أزمنة متطاولة وأحقاب متداولة. يكونون أقرب إلى األولين من غيرھم

 .األنساب ما يعرض من الجھل والخفاء

عرب بعد الطوفان وعصر نوح عليه السالم كان في عاٍد األولى وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم وجرھم واعلم أّن جيل ال

لما انقرضت تلك العصور، وذھب أولئك األمم . وحضرموت، ومن ينتمي إليھم من العرب العاربة من أبناء سام بن نوح

قرب من نسبھم من ِحْمَير وكھالن وأعقابھم من التبابعة ومن  وأبادھم هللا بما شاء من قدرته، وصار ھذا الجيل في آخرين ممن

ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت وكان بنو فالغ . إليھم من العرب المستعربة من أبناء عابر بن شالخ بن أزفخشذ بن سام

اروخ بن أرغو بن فالغ، وكان بن عابر أعالم من بين ولده واختص هللا بالنبوة منھم إبراھيم بن تارخ وھو آزر بن ناحور بن س

ثم كان من ھجرته إلى الحجاز ما ھو مذكور، وتخلف ابنه إسماعيل مع أمه ھاجر بالحجر . من شأنه مع نمروذ ما قّصه القرآن

ت بھا رفقة من جرھم في تلك المفازة فخالطوھا، ونشأ إسماعيل بينھم ،ورّبي في أحيائھم، وتعلم لغتھم العربي ، ومرَّ ة قرباناً 
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ثم كان بناء البيت كما قصه القرآن، ثم بعثه هللا إلى جرھم والعمالقة الذين كانوا بالحجاز، فآمن كثير . بعد أّن كان أبوه أعجميا

ثم عظم نسله وكثر، وصار بالجيل آخر من ربيعة ومضر ومن إليھم من إياد وعك وشعوب نزار وعدنان . منھم واتبعوه

ثم انقرض أولئك الشعوب في أحقاب طويلة وانقرض ما كان لھم من الدولة . لتابعة للعربوسائر ولد إسماعيل، وھم العرب ا

وخالطوا العجم بما كان لھم من التغلب عليھم، ففسدت لغة أعقابھم في آماد متطاولة، وبقي خلفھم أحياء بادين في . في اإلسالم

لمشرق والمغرب والحجاز واليمن وبالد الصعيد والنوبة وقبائل با. القفار والرمال والخالء من األرض تارة والعمران تارة

والبحرين وبالد فارس والسند وكرمان وخراسان، أمم ال يأخذھا الحصر والضبط، قد كاثروا  والحبشة، وبالد الشام والعراق

ً وغرباً، واعتزوا عليھم، فھم اليوم أكثر أھل العالم، وأملك ألمرھم من جمي ولما كانت . ع األممأمم األرض لھذا العھد شرقا

فھذه أجيال . لغتھم مستعجمة على اللسان المضري الذي نزل به القرآن، وھو لسان سلفھم ،سميناھم لذلك العرب المستعجمة

العرب منذ مبدإ الخليقة ولھذا العھد في أربع طبقات متعاقبة، كان لكل طبقة منھا عصور وأجيال ودول وأحياء وقعت العناية 

فلنذكر لكل طبقة أحوال جيلھا وبعض أيامھم ودولھم، . م من األمم، لكثرة أجيالھم واتساع النطاق من ملكھمبھا دون من سواھ

ومن كان على عھدھم من ملوك األمم ودولھم ليتبين لك بذلك مراتب األجيال في الخليقة كيف تعاقبت، وهللا سبحانه وتعالى 

 .وليُّ العون

  علي ترتيبھا والدول المعاصرين من العجم في كل طبقة منھا ي ھذه الطبقات األربعبرنامج بما تضمنه الكتاب من الدول ف
ثم الطبقة الثانية . فنبدأ أّوالً بذكر الطبقة األولي، وھم العرب العاربة، ونذكر أنسابھم ومواطنھم وما كان لھم من الملك والدولة

ثم نرجع إلى . ما كان لھم من الملك باليمن في التبابعة وأعقابھموھم العرب المستعربة من بني ِحْمَير بن سبا، ونذكر أنسابھم و

ذكر معاصرھم من العجم وھم ملوك بابل من السريانّيين، ثم ملوك الموصل ونينوى من الجرامقة، ثم القبط وملوكھم بمصر، 

األولى والثانية، ثم يونان ثم بني إسرائيل ودولھم ببيت المقدس قبل تخريب بختنصر وبعده، وبالصابئة، ثم الفرس ودولھم  

ثم نرجع إلى ذكر الطبقة الثالثة وھم العرب التابعة للعرب .   ودولھم اإلْسكندر وقومه، ثم الروم ودولھم في القياصرة وغيرھم

فنبدأ بقضاعة وأنسابھم، وما كان لھم من الملك البدوي في آل . من قضاعة وقحطان وعدنان وشعبيھا العظيمين ربيعة ومضر

ثم ما كان لھم أيضاً من الملك البدوي بالشام . مان بالحيرة والعراق ومن زاحمھم فيھا من ملوك كندة بني حجر آكل المرارالنع

ثم عدنان وأنسابھم وما كان لھم من الملك بمكة في قريش، ثم ما . في بني جفنة بالبلقاء واألوس والخزرج بالمدينة النبوية

ع من النبوة، وذكر الھجرة والسير النبوية، ثم نذكر ما أكرمھم هللا به من الخالفة والملك، شرفھم هللا به وجيل اآلدميين أجم

ة والفتوحات والفتن وما كان  ثم نذكر خلفاء اإلسالم من بني أمية. فنترجم للخلفاء األربعة وما كان على عصرھم من الردَّ

واألولى الدولة العظيمة لبني العبَّاس التي . الدول في اإلسالم ثم نذكر خلفاء الشيعة وما كان لھم من. لعھدھم من أمر الخوارج

انتشرت في أكثر ممالك اإلسالم، ثم دولة العلوية المزاحمين لھا بعد صدر منھا وھي دولة األدارسة بالمغرب األقصى، ثم 

لديلم، ثم ما كان من ھؤالء العلوية دولة العبيدية من اإلسماعيلية بالقيروان ومصر، ثم القرامطة بالبحرين، ثم دعاة طبرستان وا

ثم نذكر بني أمية المنازعين لبني العباس باألندلس، وما كان لھم من الدولة ھنالك، والطوائف من بعدھم، ثم نرجع . بالحجاز

الموصل، إلى ذكر المستبدين بالدعوة العباسية بالمغرب والنواحي، وھم بنو األغلب بأفريقية وبنو حمدان بالشام وبنو المقلد ب

  .وبنو صالح بن كالب بحلب، وبنو مروان بديار بكر، وبنو أسد بالحلة، وبنو زياد باليمن، وبنو ھود باألندلس

. ثم نرجع إلى القائمين بالدعوة العبيدية بالنواحي وھم الصليحيون باليمن، وبنو أبي الحسن الكلبي بصقلية وصنھاجة بالمغرب 

عباسية من العجم في النواحي، وھم بنو طولون بمصر، ومن بعدھم بنو طغج، وبنو الصفار ثم نرجع إلى المستبدين بالدعوة ال
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بفارس وسجستان، وبنو سامان فيما وراء النھر، وبنو سبكتكين في غزنة وخراسان، وغورية في غزنة والھند، وبنو حسنويه 

لعجم، وھم أھل الدولتين العظيمتين القائمتين بملك ثم نرجع إلى ذكر المستبدين على الخلفاء ببغداد من ا. من الكرد في خراسان

ثم نرجع إلى ملوك السلجوقية المستبدين بالنواحي، . اإلسالم من بعد العرب، وھم بنو بويه من الديلم والسلجوقية من الترك

سقمان بخالط  وھم بنو طغتكين بالشام ،وبنو قطلمش ببالد الروم، وبنو خوارزم شاه ببالد العجم وما وراء النھر، وبنو

ثم الترك الذين ورثوا ملكھم ھنالك، وبنو رسول . وأرمينية، وبنو أرتق بماردين، وبنو زنكي بالشام، وبنو أيوب بمصر والشام

ثم نرجع إلى ذكر التتر من الترك القائمين على دولة اإلسالم والماحين للخالفة العبَّاسية، ثم ما كان من دخولھم في دين . باليمن

وقيامھم بالملك بالنواحي، وھم بنو ھوالكو بالعراق، وبنو ذو شيخان بالشمال، وبنو أرتنا ببالد الروم، ومن بعد بني اإلسالم 

ھوالكو بنو الشيخ حسن ببغداد، وتوريز،و بنو المظفر بأصبھان وشيراز وكرمان،وبعد بني أرتنا ملوك بني عثمان من 

  .التركمان ببالد الروم وما وراءھا

ثم نخرج بعد ذكر ذلك . الطبقة الرابعة من المغرب وھم المستعجمة ومن له ملك بدوي منھم بالمغرب والمشرق ثم نرجع إلى

. ثم نخرج بعد ذلك إلى ذكر البربر ودولھم بالمغرب ألنھم كانوا من شرط كتابنا. إلى ذكر البربر ودولھم بالمغرب والمشرق

 .وھنالك نذكر برنامج دولھم وهللا سبحانه أعلم

  طبقة األولى من العربال

  وھم العرب العاربة وذكر نسبھم واإللمام بملكھم ودولھم علي الجملة
ھذه األمة أقدم األمم من بعد قوم نوح ،وأعظمم قدرة ،وأشّدھم قوة وآثاراً في األرض، وأول أجيال العرب من الخليقة فيما 

ھا التطاول األحقاب ودروسھا، إال ما يقصه علينا الكتاب ألن أخبار القرون الماضية من قبلھم يمتنع اطالعنا علي. سمعناه

ولذلك كان المعتمد عند اإلثبات في . ويؤثر عن األنبياء بوحي هللا إليھم، وما سوى ذلك من األخبار األزلية فمنقطع اإلسناد

فسيرھا من أخبارھم وذكر أخبارھم، ما تنطق به آية القرآن في قصص األنبياء األقدمين، أو ما ينقله زعماء المفسرين في ت

دولھم  وحروبھم، ينقلون ذلك عن السلف من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، أو سمعوه ممن ھاجر إلى اإلسالم من أحبار 

اليھود وعلمائھم أھل التوراة أقدم الصحف المنزلة فيما علمنا، وما سوى ذلك من حطام المفسرين وأساطير القصص وكتب 

وإن وجد لمشاھير العلماء تأليف مثل كتاب الياقوتية للطبرّي ،والبدء للكسائي ، فإنما نحوا . نعّول على شي منه بدء الخليقة فال

فيھا منحى القصاص ، وجروا على أساليبھم، ولم يلتزموا فيھا الصحة،  وال ضمنوا لنا الوثوق بھا، فال ينبغي التعويل عليھا، 

عرب وإن لم يقع لھا ذكر في التوراة إال أّن بني إسرائيل من بين أھل الكتاب أقرب وأخبار ھذا الجيل من ال. وتترك وشأنھا

إليھم عصراً ، وأوعى ألخبارھم، فلذلك يعتمد نقل المھاجرة منھم ألخبار ھذا الجيل، ثم أّن ھذه األمم على ما نقل كان لھم 

  .ملوك ودول

من جنوبھا، وخليج الحبشة من غربھا ،وخليج فارس من فملوك جزيرة العرب، وھي األرض التي أحاط بھا بحر الھند  

: ويقال. شرقھا، وفيھا اليمن والحجاز والشحر وحضرموت، وامتد ملكھم فيھا إلى الشام ومصر في شعوب منھم على ما يذكر

ن لكل فرقة منھم إنھم انتقلوا إلى جزيرة العرب من بابل لما زاحمھم فيھا بنو حام، فسكنوا جزيرة العرب بادية مخيمين، ثم كا

وھؤالء العرب العاربة شعوب كثيرة وھم عاد . غلب عليھم بنو يعرب بن قحطان ملوك وآطام وقصور حسبما نذكره، إلى أنّ 

وسمي أھل ھذا الجيل العرب . وثمود وطسم وجديس وأميم وعبيل وعبد ضخم وجرھم وحضرموت وحضورا والسلفات

أو بمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة لھا بما كانت . ليل أليل وصوم صائم: كما يقالالعاربة، إما بمعنى الرساخة في العروبية 
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ً بمعنى الھالكة ألنه لم يبق على وجه األرض أحد من نسلھم. أول أجيالھا فأما عاد وھم بنو عاد بن . وقد تسمى البائدة أيضا

وكان أبوھم عاد . وعمان إلى حضرموت والشحرعوص بن إرم بن سام، فكانت مواطنھم األولى بأحقاف الرمل بين اليمن 

فيما يقال أول من ملك من العرب ،وطال عمره وكثر ولده، وفي التواريخ أنه ولد له أربعة آالف ولد ذكر لصلبه، وتزوج ألف 

. اد وبعده إرمأنه عاش ثلثمائة سنة، وملك بعده بنوه الثالثة شديٌد وبعده شد: وقال البيھقي. امرأة، وعاش ألف سنة ومائتى سنة

أّن الذي ملك من بعد عاد وشداد منھم، ھو الذي سار في الممالك، واستولى على كثير من بالد الشام والھند : وذكر المسعودى

أّن شّداد ھو الذي بنى مدينة إرم في صحارى عدن، وشيدھا بصخور الذھب وأساطين الياقوت : وقال الزمخشري. والعراق

وذكر ابن سعيد عن . أّن باني إرم ھذه ھو إرم بن عاد: ويقال.ة، لما سمع وصفھا طغياناً منه وعّتواً والزبرجد، يحاكي بھا الجن

أّن باني ارم ھو ارم بن شداد بن عاد األكبر، والصحيح أنه ليس ھناك مدينة إسمھا إرم، وإنما ھذا من خرافات : البيھقيّ 

  .القبيلة ال البلد.....] سورة[}العماد ذات إرم{ :ي قوله تعالىوإرم المذكورة ف. وإنما ينقله ضعفاء المفسرين. القصاص

أّن ملك عوص كان ثلثمائة وأن الذي ملك من بعده ابنه عاد بن عوص، وان جيرون بن سعد بن عاد كان : وذكر المسعودى

من أبواب مدينة دمشق و. من ملوكھم ،وأنه الذي اختط مدينة دمشق ومصرھا، وجمع ُعُمَد الرخام والمرمر إليھا وسماھا إرم

 :قال الشاعر. إلى ھذا العھد باب جيرون، وذكره الشعراء في معاھدھا

  النخل فالقصر فالحماء بينھما      أشھى   إلى القلب من أبواب جيرون

 جيرون ويزيد أخوان ھما ابنا سعد بن: وذكر ابن عساكر في تاريخ  دمشق. البيت في الصوت األّول من كتاب األغاني وھذا

والصحيح أّن باب جيرون إنما سمي باسم مولى من موالي سليمان عليه . لقمان بن عاد، وبھما عرف باب جيرون ونھر يزيد

 .السالم في دولة بني إسرائيل، جيرون كان ظاھراً في دولتھم

وغلب على أسافل مصر،  حارب بعضاً من القبط، أّن شّداد بن بداد بن ھداد بن شّداد بن عاد: وذكر ابن سعيد في أخبار القبط

ونزل اإلسكندرية وبنى فيھا حينئذ مدينة مذكورة في التوراة يقال لھا أون، ثم ھلك في حروبھم ،وجمع القبط إخوتھم من البربر 

 .والسودان، وأخرجوا العرب من ملك مصر

أّن ذلك النتحالھم : والخشب، ويقالثم لما اتصل ملك عاد وعظم طغيانھم وعتّوھم انتحلوا عبادة األصنام واألوثان من الحجارة 

دين الصابئة، فبعث هللا إليھم أخاھم ھوداً، وھو فيما ذكر المسعودى والطبرّي ھود بن عبد هللا بن َرَباح بن الَخلود بن عاد، 

فوعظھم وكان . رباح بن حرب بن عاد، وبعضھم يقول ھود بن عابر بن شالِخ بن أْرفخشذ: وفي كتاب البدء البن حبيب

الخلجان ،ولقمان بن عاد بن عاديا بن صدا بن عادفا،آمن به لُقمان وقومه، وكفر الخْلجان، وامتنع ھود بعشيرته :وكھم لعھده مل

وحبس هللا عنھم المطر ثالث سنين، وبعثوا الوفود من قومھم إلى مكة يستسقون لھم، وكان في الوفد على ما قاله . من عاد

. وقيل ابن عنز منھم، وحلقمة بن الخسري، ومرثد بن سعد بن عنز. عبيل بن صدا بن عادالطبري نعيم بن ھزال بن ھزيل بن 

معاوية بن بكر وقومه، وكانت ھزيلة أخت معاوية عند نعيم بن :وكان ممن آمن بھود واتبعه، وكان بمكة من عاد ھؤالء 

وا بمعا ثم تبعھم . وية بن بكر وابنه بكر، ونزل الوفد عليهھزال، وولدت له عبيداً وعمراً وعامراً، فلما وصل الوفد إلى مكة مرَّ

لقمان بن عاد، وأقاموا عند معاوية وقومه شھراً لما بينھم من الخؤلة، ومكثوا يشربون وتغنيھم الجرادتان، قينتان لمعاوية بن 

ن بن عاد ومرثد بن سعد، ثم غنتاھم شعراً تذكرھم بأمرھم، فانبعثوا ومضوا إلى اإلستسقاء، وتخلف عنھم لقما. بكر وابنه بكر

فدعوا في استسقائھم وتضرعوا، وأنشأ هللا السحب، ونودي بھم أّن اختاروا فاختاروا سوداَء من السحب، وأنذروا بعذابھا 

ه القرآن  .فمضت إلى قومھم وھلكوا كما قصَّ
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وأن ھوداً بساحل البحر، وأن وفي خبر الطبري أّن الوفد لما رجعوا إلى معاوية بن بكر، لقيھم خبر مھلك  قومھم ھنالك، 

الخلجان ملكھم قد ھلك بالريح فيمن ھلك، وأن الريح كانت تدخل تحت الرجل فتحمله، حتى تقطعوا في الجبال، وتقلع الشجر 

 .انتھى كالم الطبري. وترفع البيوت ،حتى ھلكوا أجمعون

يزيد، وانتقل ملكه إلى ولده لقمان، وذكر البخاري ثم ملك لقمان ورھطه من قوم عاد، واتصل لھم الملك فيما يقال ألف سنة أو 

ً ھو ھدد بن بَدد بن الخلجان بن عاد بن رقيم بن عابر بن عاد األكبر، وأن : في تاريخه أّن الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا

ضرموت إلى أّن ولم يزل ملكھم متصالً إلى أّن غلبھم عليه يعرب بن قحطان، واعتصموا بحبال ح. بساحل برقة ا ھـ  المدينة

وقال صاحب زجار أّن ملكھم عاد بن رقيم بن عابر بن عاد األكبر ھو الذي حارب يعرب بن قحطان، وكان كافراً . انقرضوا

يعبد القمر، وأنه كان على عھد نوح، وھذا بعيد، ألن بعثة ھود كانت عند استفحال دولتھم، أو عند مبتدئھا، وغلب يعرب كان 

. دد الذي ذكر البخاري أنه ملك برقة إنما ھو حافد الخلجان الذي اعتصم آخرھم بجبل حضرموتوكذلك ھ. عند انقراضھا

  . وخبر البخاري مقدم

وكان من ملوك عاد يعمر بن شداد، وعبد أبھر بن معد يكرب بن شمد بن شداد بن عاد، : وقال علي بن عبد العزيز الجر جاني

فأما عبيل وھم إخوان عاد بن عوص فيما قاله . أبادھم هللا والبقاء  وحدهوحناد بن مياد بن شمد بن شداد، وملوك آخرون 

وكان الذي اختط . الكلبي، وإخوان عوص بن إرم فيما قاله الطبرّي، وكانت  ديارھم بالحجفة بين مكة والمدينة، وأھلكھم السيل

أّن الذي اختط يثرب من : وقال السھيلي. يثرب منھم، ھكذا قال المسعودى، وقال ھو يثرب بن بائلة بن مھلھل بن عبيل

كانوا يسكنون الطائف وھلكوا : وأما عبد ضخم بن إرم فقال الطبري. العماليق، وھو يثرب بن مھاليل بن عوص بن عمليق

  .إنھم أّول من كتب بالخط العربى: وقال غيره. فيمن ھلك من ذلك الجيل

ا ثمود وھم بنو َثمود بن كاثر بن إرم فكانت د  يارھم بالِحجْر ووادي القُرى، فيما بين الحجاز والشام، وكانوا ينحتون بيوتھم وأمَّ

ألّن أعمارھم كانت تطول، فيأتي البالُء والخراُب على بيوتھم، فنحتوھا لذلك في الصخر، وھي لھذا العھد، : في الجبال، وُيقال

ا كما في الصحيح، وفيه إشارة إلى أنَّھا بيوَت ثمود وقد مرَّ بھا النبي صلى هللا عليه وسلم في غزوة تبوك، ونھى عن دخولھ

اُص، ووقع مثله للمسعودي من أّن أھل تلك األجيال كانت أجسامھم . أھُل ذلك الجيل ويشھد ذلك ببطالن ما يذھب إليه القُصَّ

شھد بأنَّھم في طولھم مفرطًة في الطول والِعَظم، وھذه البيوت المشاھدة المنسوبة إليھم بكالم الصادق صلوات هللا عليه، ي

  .وعظم ُحُجَرِاِتھم مثلنا سواء، فال أقدم من عاد وأھل أجيالھم فيما بلغنا

ل ملوكھم كان عابر بن إرم بن ثمود، ملك عليھم مائتي سنة: ويقال  ثم كان من بعده ُجْنُدُع بن عمرو بن الُدَبْيل بن إَرم . أّن أَوَّ

  .سنة َملََك نحواً من ثلثمائة: ويقال. بن ثمود

وفي أيامه كانت َبْعَثُة صالح عليه السالم، وھو صالح بن َعِبيل بن أسف بن شالِخ بن عبيل بن كاَثر بن ثمود، وكانوا أَھل ُكْفٍر 

فلما جاءھم بذلك كفروا وطلبوا اآليات، فخرج بھم إلى : قال الطبريُّ . وَبْغيٍ وعبادة أوثان، فدعاھم صالح إلى الدين والتوحيد

،  َھَضبٍة من األرض ، فتمخَّضت عن الناقة، ونھاھم أّن يتعرضوا لھا بعْقٍر أْو ھلكة، وأخبرھم مع ذلك أنھم عاقروھا وال بدَّ

ورأس عليھم َقَدار بن سالف، وكان صالح وصف لھم عاقَِر الناقة بصفة َقَدار ھذا، ولما طال النذير عليھم من صالح سئموه 

وا بقتله، وكان يأوي إلى مسجٍد خا رج مالئھم،  فكمن له رْھٌط منھم تحت صخرة في طريقه ليقتلوه، فانطبقت عليھم وھمَّ

وأقبل صالح . وھلكوا وِحنقوا ومضوا إلى الناقة، ورماھا َقَداٌر بسھم في ضرعھا وقتلھا، ولجأ فصيلھا إلى الجبل فلم يدركوه

ا رآه الفصيل أقبل إليه ورغا ثالث رغاآت، ف ً وقد تخوف عليھم العذاب، فلمَّ وفي صبح الرابعة ُصعقوا . أنذرھم صالح ثالثا
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عت بھا قلوبھم فأصبحوا جاثمين، وھلك جميعھم حيث كانوا من األرض، إالَّ رجالً كان في الحرم منعه  بصيحة من السماء تقطَّ

ً أقام عشرين سنة ينذرھم، وتوف: ويقال. أبو رغال: قيل من ھو يا رسول هللا؟ قال. هللا من العذاب ي ابن ثمان أّن صالحا

وفي الصحيح أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مرَّ في غزوة تبوك بقُرى َثُمود، فنھى عن استعمال مياھھم . وخمسين سنة

   .، كالم الطبريھال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسھم إال وأنتم باكون أّن يصيبكم ما أصابھم،آ: وقال

ة بن رحيب، وكان عظيم الُملك َيْمَنع ملك اإلسكندرية، وَمْوھب بن كان من ملوكھم دوبان بن: وقال الجرجاني وأخوه . ُمرَّ

ة كذلك ل من نحت الجبال والصخور، وأَنَّھم بنوا ألفاً وسبعمائة مدينة، وفي ھذا ما . ُھوبيل بن مرَّ وفيما ذكره المفسرون أَنَّھم أوَّ

أّن من بقاياھم أھُل الرس الذين كان نبيھُّم َحْنَظلَُة بن َصْفوان، : الويق. ثم ذھبوا بما كسبوا،ودرجوا في الغابرين وھلكوا. فيه

ابة أّن ثقيفاً من بقايا . وليس ذلك بصحيح وأَھُل الَرّس ھم حضور ويأْتي ذكرھم في بني فالَغ بن َعابر، وكذلك يزعم بعض النسَّ

اج بن يوسف إذا َسِمع ذلك يقول. َثمود ھُؤالء وھو مردود وثمود فما أبقى، : وقال وهللا جلَّ من قائل يقول. ذبواك: وكان الحجَّ

وأھُل التوراة ال يعرفون شيأ من أخبار عاد وال ًثمود، ألنھم لم يقع لھم ِذْكر في التوراة، وال . أي أھلكھم فما أبقى أحداً منھم

وراة عن أولئك األمم إنما ھو لمن سياق األخبار في الت لھود وال لصالح عليھما السالم، بل وال ألحد من العرب العاربة ألن

كان في عمود النسب ما بين موسى وآدم صلوات هللا عليھم، وليس ألحد من آباء ھؤالء األجيال ذكر في عمود ذلك النسب فلم 

 .ُيْذَكُروا فيھا

ولذلك ذكرھم بعدھم، وأما جديس وطسم فعند ابن الكلبي أّن جديساً إلرم بن سام، وديارھم اليمامة وھم أخوان لثمود بن كاثر، 

ً لالوذ بن سام وديارھم بالبحرين ً لالوذ وديارھم باليمامة. وأن طسما ولھذين اإلثنين خبٌر مشھوًر . وعند الطبرّي أنھما معا

أّن طسماً : ينبغي سياقُُه عند ذكرھم، قال الطبريُّ عن ھشام بن محمد الكلبي بسنده إلى ابن إسحق وغيره من علماء العرب

وكان ملك . نوا من ساكني اليمامة ،وھي إْذ ذاك من أخصب البالد وأعمرھا وأكثرھا خيراً وثمارا وحدائق وقصوراوجديسا كا

ً ال ينھاه شىٌء عن ھواه، ويقال له عملوق وكان ُمِضّراً لجديس ُمْسَتِذالً لَُھم ، حتى كانت البكر من جديس ال : طسم غشوما

وكان السبب في ذلك أّن امرأة منھم كان اسمھا ُھَزْيلَة طلقھا زوجھا وأخذ ولده  .تھدى إلى زوجھا حتى تدخل عليه فيفترعھا

ج منھم امرأَة حتى يفترعھا . منھا، فأمر َعْملوق ببيعھا، وأخذ زوجھا الُخمس من ثمنھا فقالت شعراً تتظلَّم منه، فأمر أّن ال تزوَّ

س أخت األسود ،فافتضھا عملوق ، فقال األسود بن غفار فقاموا كذلك حتى تزوجت الشموس، وھي عفيرة ابنة غفار ابن جدي

: قد ترون ما نحن فيه من الذل والعار الذي ينبغي للكالب أّن تعافه، فأطيعوني أدعكم إلى عز الدھر، فقالوا: لرؤساء جديس

فأجمعوا على ذلك ودفنوا . أصنع للملك وقومه دعوًة فإذا جاؤوا، يعني َطْسماً، نھضنا إليھم بأسيافنا فنقتلھم: وما ذاك؟ قال

ً وقوَمه ة بن َطْسم، . سيوفھم في الرمل ودعوا َعْملوقا ً وأفلت َرباح بن ُمرَّ فلما حضروا قتلوھم ، فأَفنوھم ،وقتل األْسود عملوقا

ّن لي أ: قال لھم رباح. فأتى حسان بن ُتّبع مستغيثاً، فنھض حّسان في ِحْمَير إلغاثته، حتى كان من اليمامة على ثالث مراحل

أُختاً ُمزّوجة في جديس إسُمھا اليمامة، ليس على وجه األرض أبصر منھا، وأنھا لتبصر الراكب على ثالث مراحل، وأخاف 

: فأمر كل رجل أّن يقلع شجرة فيجعلھا في يده، ويسير كأنه خلفھا ففعلوا، وبصرت بھم اليمامة فقالت لجديس. أّن تنظر القوم

. ي أرى رجالً من وراء شجرة بيده كتف يتعرقھا، أو نعل يخصفھا، فاستبعدوا ذلك ولم يحفلوا بهلقد سارت إليكم ِحْمَير، وإن

ب حصونھم وبالدھم اُن وجنوده من ِحْمَير فأبادھم وَخرَّ وھرب األَسوُد بن غفَّار إلى َجَبلْي طيء ، فأقام بھما،  وصبحھم َحسَّ

إنه وجد بھا عروقا سوداً زعمت أّن ذلك من اكتحالھا باإلْثِمد، : ويقال. نھاودعا ُتبَّع باليمامة أخت رباح التي أبصرتھم فقلع عي

 .وكانت تلك البلد تسمى ُجو فُسِميَّت باليمامة اسم تلك المرأة
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محلٍة مراد وھمدان ، وسيدھم يومئذ سامة  وكانت طيء تسكن الُجُرف من أرض اليمن، وھي اليوم: قال أبو الفرج األصبھاني

ث بن طيء، وكان الوادي مسبعًة، وھم قليل عددھم، وكان يجتاز بھم بعير في زمن الخريف ويذھب ثم يجيء بن لؤي بن الغو

هُ وكانت األْزد قد خرجت أيام َسْيل العِرم واستوحشت طيء فظعنوا على أثرھم، وقالوا لساَمةَ  ھذا : من قابل وال يعرفون ،مقرَّ

بُعوه يسيرون لسيره حتى ھبط عن البعيُر إنما يأتي من الريف والِخْصب، ألن في  بعره النوى، فلما جاءھم زمن الخريف أتَّ

الجبلين، وھجموا على النخل في الشعاب وعلى المواشي، وإذا ھم باألسود بن غفار، في تلك الشعاب، فھالھم خلقه وتخوفوه، 

من : فجاء إليه فعجب من صغر خلقه، وقال ونزلوا ناحية ونفضوا الطريق فلم يروا أحداً، فأمر سامة ابنه الغوث بقتل األسود ،

 .من اليمن، وأخبره خبر البعير ثم رماه فقتله، وأقامت طيء بالجبلين بعده: أين أقبلتم؟ قال

ان ھذا، وھو ثبان أسعد أبو كرب بن ملكي كرب،  وذكر الطبري عن غير ابن إسحق أّن ُتبَّع الذي أوقع بجديس ھو والد َحسَّ

  . يمن أّن شاء هللا تعالى، انتھى كالم الطبريويأتي ذكره في ملوك ال

وقال غيره أّن حسان بن ُتبَّع لما سار بحمير إلى طسم بعث على مقدمته إليھم عبد كالل بن منوب بن حجر بن ذي رعين من 

ة، وكانت تبصر أقيال ِحْمَير، فسلك بھم رباح بن مرة الرمل، وكانت الزرقاء أخت رباح ناكحاً في طسم، وُتسمَّى عنزة واليمام

ً أل يا كل ثمرھا إال . على البعد فأنذرتھم فلم يقبلوا ة، وبقيت اليمامة بعد طسم يبابا ً إلى آخر القِصَّ وصبح عبد بن كالل جديسا

عوافي الطير والسباع، حتى نزلھا بنو حنيفة، وكانوا بعثوا رائدھم عبيد بن ثعلبة الحنفي يرتاد لھم في البالد، فلما أكل من ذلك 

وحجر بعصاه على موضع قصبة اليمامة، فسميت حجرا، واستوطنھا بنو حنيفة وبھا صبحھم ! أّن ھذا الطعام: لثمر، قالا

 .اإلسالم كما يأتي في أخبارھم أّن شاء هللا تعالى

ة كلھم أمم عمليق أبو العمالق: الطبريُّ  قال.  وأما العمالقة فھم بنو عمليق بن الوذ، وبھم يضرب المثل في الطول والجثمان

قت في البالد، فكان أھل المشرق  وأھل عمان والبحرين وأھل الحجاز منھم، وكانت الفراعنة بمصر منھم، وكانت  تفرَّ

وكان الذين بالبحرين وعمان والمدينة يسمون جاسم، وكان بالمدينة من جاسم . الجبابرة بالشام الذين يقال لھم الكنعانيون منھم

بن ھزال وبنو مطر وبنو األزرق، وكان بنجد منھم بديل وراحل وغفار، وبالحجاز منھم إلى تيما بنو  ھؤالء بنو لٍف وبنو سعدٍ 

 .انتھى . وكان بالطائف بنو عبد ضخم بن عاد األول: وكان ملكھم ُيسمَّى األرقم، قال. األرقم ويسكنون مع ذلك نجداً 

كانت مواطن : بدار الخالفة من بغداد قال ي خزانة الكتب،وقال ابن سعيد فيما نقله عن كتب التواريخ التي اطلع عليھا ف

العمالقة تھامة من أرض الحجاز فنزلوھا أيام خروجھم من العراق أمام النماردة من بني حام، ولم يزالوا كذلك إلى أّن جاء 

د لھم الُملك إلى أّن كان منھم السميد. إسماعيل صلوات هللا عليه، وآمن به من آمن منھم ع بن الوذ بن عمليق، وفي أيامه وَتَطرَّ

خرجت العمالقة من الحرم، أخرجتھم جرھم من قبائل قحطان، فتفرقوا ونزل بمكان المدينة منھم بنو عبيل بن مھاليل بن 

وكان السميد سمًة لمن ملك منھم . عوص بن عمليق فعرفت به، ونزل أرض أيلة ابن ھومر بن عمليق، واتصل ملكھا في ولده

آخرھم السميدع بن ھومر، الذي قتله يوشع لما زحف بنو إسرائيل إلى الشام بعد موسى صلوات هللا عليه، فكان إلى أّن كان 

معظم حروبھم مع ھؤالء العمالقة ھنالك، فغلبه يوشع وأسره وملك أريحا قاعدة الشام، وھي قرب بيت المقدس، ومكانھا 

حجاز فملكوه وانتزعوه من أيدي العمالقة ملوكه ونزعوا يثرب وبالدھا ثم بعث من بني إسرائيل بعثا إلى ال. معروف لھذا العھد

ثم كان لھم ملك بعد ذلك في . ومن بقاياھم يھود قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع وسائر يھود الحجاز على ما نذكره. وخيبر

. في التخوم ما بينھم وبين فارس دولة الروم، وملكوا أذينة بن السميدع على مشارف الشام والجزيرة من ثغورھم، وأنزلوھم

  :وھذا الملك أذينة بن السميدع ھو الذي ذكره الشاعر في قوله
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  وأخرج عن أھله ذا يزن     أزال أذينة عن ملكه

وكان من بعده حسان بن أذينة، ومن بعده طرف بن حسان بن يدياه نسبة إلى أمه، وبعده عمرو بن طرف، وكان بينه وبين  

  .وكان آخراً من العمالقة كما نذكر ذلك في موضعه. وقتله جذيمة واستولى على ملكھمجذيمة األبرش حروب، 

وأن بعض ملوك القبط استنصر بملك العمالقة بالشام لعھده، واسمه الوليد بن . ومن ھؤالء العمالقة فيما يزعمون عمالقة مصر

ومن ثم : قال الجرجاني. مصر واستعبد القبط دومغ، ويقال ثوران بن أراشة بن فادان بن عمرو بن عمالق، فجاء معه ملك

أّن منھم فرعون إبراھيم وھو سنان بن األشل بن عبيد بن عولج بن عمليق، وفرعون يوسف أيضاً : ملك العماليق مصر ويقال

 منھم  ھو الرّيان بن الوليد بن فوران، وفرعون موسى كذلك وھو الوليد بن مصعب بن أبي أھون بن الھلوان، ويقال إنه

قابوس بن ُمْصَعب بن ُمَعاوية بن نمير بن السلواس بن فاران، وكان الذي ملك مصر بعد الريان بن الوليد طاشم بن معدان ا 

الريان فرعون يوسف، وھو الذي تسميه القبطـ  نقراوش، وأّن وزيره كان أطفير وھو : وقال غيره. كالم الجرجاني.ھـ 

لَفيُّوم، كانت مغايض للماء فدبَّرھا يوسف بالوحي والحكمة حتى صارت أعّز الديار العزيز، وأنه آمن بيوسف، وأنَّ أَرَض ا

ويذكر القبط أنَّه فرعون : قال الكلبي. المصرية، وملك بعده ابنه دارم بن الريان، وبعده ابنه معدانوس فاستعبد بني إسرائيل

غير بيت الملك، فاستولى إلى أّن َولَي حرُس السلطان، ثم  موسى، وذكر أھل األثر أنَّه الوليد بن ُمْصَعب وأنه كان نجاراً من

ولما غرق في اتباع موسى صلوات هللا عليه، رجع الملك إلى القبط . غلب عليه، ثم استبّد بعده، وعليه انقرض أمر العمالقة

فليس عندھم ذكر لعمالقة  وأما بنو إسرائيل. فولوا من بيت ملكھم دلوكة العجوز كما نذكره في أخبارھم أّن شاء هللا تعالى

ابن عيصو أو عيصاب أو العيص بن إسحق بن  --- بتفخيم الفاء --- الحجاز، وعندھم أّن عمالقة الشام من ولد عمالق بن اليفاذ

 .وفراعنة مصر منھم على الرأيين. إبراھيم عليه السالم

ين من كنعان بن حام، وكانوا قد انتشروا ببالد الشام وأما الكنعانيون الذين ذكر الطبري أنھم من العمالقة، فھم عند اإلسرائيلي

وملكوھا، وكان معھم فيھا بنو عيصو المذكورون، ويقال لھم بنو يدوم، ومن أيديھم جميعا ابتزھا بنو إسرائيل عند المجيء أيام 

 .يوشع بن نون، ولذلك تزعم زناتة المغرب أنھم من ھؤالء العمالقة وليس بصحيح

ووجدت . يقال بفتح الھمزة وكسر الميم وبضم الھمزة وفتح الميم وھو أكثر: قال السھيلي. ن عمالق بن الوذوأما أميم فھم إخوا

. ويذكر أنھم أول من بنى البنيان، واتخذ البيوت واآلطام من الحجارة، وسقفوا بالخشب. بخط بعض المشاھير أميم بتشديد الميم

بعض نسابة الفرس أنھم من أميم، وأن كيومرث الذين ينسبون إليه ھو ابن أرض فارس، ولذلك زعم : وكانت ديارھم فيما يقال

وكان من شعوبھم وبار بن أميم، نزلوا رمل عالج بين اليمامة والشحر وسالت عليھم الريح . الوذ وليس بصحيح أميم بن

 .فھلكوا

فأما حضورا . وحضرموت والسلفوأما العرب البايدة من بني أرفخشذ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ، فھم جرھم وحضورا 

فكانت ديارھم بالرس، وكانوا أھل كفر وعبادة أوثان، وبعث إليھم نبي منھم اسمه شعيب بن ذي مھرع فكذبوه وھلكوا كما ھلك 

أّن يعرب بن قحطان لما غلب : وأما جرھم فكانت ديارھم باليمن، وكانوا يتكلمون بالعبرانية، وقال البيھقي. غيرھم من األمم

اً على اليمن، وملكه من أيديھم ولى إخوته على األقاليم، وولي جرھم على الحجاز، وولي بالد عاٍد األولى، وھي الشحر، عاد

انتھى كالم البيھقي، وقيل إنما نزلت جرھم الحجاز، ثم بني قطور . عاد بن قحطان فعرفت به، وولي عمان يقطن بن قحطان

يزالوا بمكة إلى أّن كان شان إسماعيل عليه السالم ونبوته، فآمنوا به وقاموا بن كركر بن عمالق لقحط أصاب اليمن، فلم 
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بأمره، وورثوا والية البيت عنه، حتى غلبتھم عليه خزاعة وكنانة فخرجت جرھم من مكة، ورجعوا إلى ديارھم باليمن إلى أّن 

 .ھلكوا

رب البايدة ألنھم باقون في األجيال المتأخرة، إال وأما حضرموت فمعدودون في العرب العاربة لقرب أزمانھم وليسوا من الع

أّن جمھورھم قد ذھب من بعد عصورھم األولى واندرجوا في كندة ،وصاروا من عدادھم، فھم بھذا االعتبار قد ھلكوا : أّن يقال

قال وذكر جماعة من . رأنه كانه فيھم ملوك التبابعة في علو الصيت ونھاية الذك: وقال علي بن عبد العزيز. وبادوا وهللا أعلم

ثم خلفه ابنه نمر األزج، . العلماء أّن أول من انبسط ملكه منھم، وارتفع ذكره عمرو األشنب بن ربيعة بن يرام بن حضرموت

ثم ملك . فملك مائة سنة وقاتل العمالقة، ثم ملك كريب ذو كراب، ثم نمر األزج مائة وثالثا وثالثين سنة، وھلك إخوته في ملكه

ثم ملك علقمة ذو قيعان بن مرثد  مروان بن كريب مائة وأربعين سنة، وكان يسكن مأرب ثم تحول إلى حضرموت، مرثد ذو

ذي مروان بحضرموت ثالثين سنة، ثم ملك ذوعيل بن ذي قيعان عشر سنين، وسكن صنعاء وغزا الصين، فقتل ملكھا وأخذ 

ولما شخص سنان ذو ألم لغزو الصين تحول ذوعيل إلى  سيفه ذا النور، ثم ملك ذوعيل بن ذي عيل بحضرموت عشر سنين،

ثم ملك بدعات . صنعاء واشتدت وطأته، وكان أول من غزا الروم من ملوك اليمن، وأول من أدخل الحرير والديباج إلى اليمن

لك حماد ثم ملك بدعيل بن بدعات وبنى حصونا وخلف آثارا، ثم ملك بديع ذو عيل، ثم م. سنين بن ذي عيل بحضرموت أربع

بن بدعيل بحضرموت، فأنشأ حصنه المعقرب، وغزا فارس في عھد سابور ذي األكتاف، وخرب وسبى، ودام ملكه ثمانين 

ثم ملك يشرح ذو الملك بن ودب بن ذي حماد بن عاد من بالد حضرموت مائة . وكان أول من اتخذ الحجاب من ملوكھم. سنة

ثم ملك منعم بن ذي الملك دثار بن خذيمة بن منعم، ثم يشرح بن . والروابط سنة، وكان أول من رتب الرواتب، وأقام الحرس

 .جذيمة بن منعم، ثم نمر بن بشرح ،ثم ساجن المسمى ابن نمر وفي أيامه تغلبت الحبشة على اليمن

أمرھم بالقحطانية  ھذه قبائل ھذا الجيل من العرب العاربة وما كانوا عليه من الكثرة والملك، إلى أّن انقرضوا وأزال هللا من

: وأما جرھم فقال ابن سعيد. ولم نغفل منھم إال من لم يصلنا ذكره من خيره، وهللا وارث األرض ومن عليھا. كما نحن ذاكروه

ثم . أمتان أمة على عھد عاد وأمة من ولد جرھم بن قحطان، ولما ملك يعرب بن قحطان اليمن ملك أخوه جرھم  الحجاز إنھم

عبد يا ليل، ثم  بعده ابنه عبد المدان بن جرھم، ثم ابنه نفيلة بن عبد المدان، ثم ابنه عبد المسيح بن نفيلة، ثم  ملك من بعده ابنه

ثم ملك من بعده جرھم بن عبد ياليل، ثم بعده ابنه عمرو بن الحرث، ثم أخوه . ابنه مضاض بن عبد المسيح، ثم ابنه الحرس

عليه السالم وتزوج  قال وھذه األمة الثانية ھم الذين بعث إليھم إسماعيل. بشير بن الحرث، ثم مضاض بن عمرو بن مضاض

  .فيھم، انتھى

وأما بنو سبا بن يقطن فلم يبيدوا، وكان لھم بعد تلك األجيال البائدة أجيال باليمن منھم ِحْمَير وكھالن وملوك التابعة وھم أھل 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم، قيل ھو فروة بن مسيك المرادي عن سبا أّن رجال سأل ر: وفي مسند اإلمام أحمد. الطبقة الثانية

فأّما اليمانيون فمذ حج وكندة . أرجل ھو أو امرأة أم أرض؟ فقال بل رجل ولد عشرة فسكن اليمن منھم ستة، والشام أربعة

قحطان كان يتكلم بالعربية، ولقنھا  وثبت أّن أباھم. وأما الشاميون فلخم وجذام وعاملة وغسان. واألزد واألشعر وأنمار وحمير

ولذلك سموا العرب المستعربة، ولم يكن في آباء قحطان من لدن نوح عليه السالم إليه من . عن األجيال قبله، فكانت لغة بنيه

عليھما، يتكلم بالعربية، وكذلك كان أخوه فالغ ،وبنوه إنما يتكلمون بالعجمية، إلى أّن جاء إسماعيل بن إبراھيم صلوات هللا 

فلنذكر ھذا النسب لينتظم . فتعلم العربية من جرھم فكانت لغة بنيه، وھم أھل الطبقة الثالثة المسمون بالعرب التابعة للعرب

 .أجياله مع األجيال السابقة والالحقة، ونستوفي أنساب األمم منھا
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  أوالده صلوات هللا عليھم وأحوالھموذكر  أبي األنبياء عليھم السالم ونسبه إلي فالغ بن عابر الخبر عن إبراھيم
ولنذكر اآلن أھل ھذا النسب ما بين إسماعيل ونوح عليھما السالم، ومن كان منھم، أو من إخوانھم أو أبنائھم من األنبياء 

ونختم ھذه الطبقة األولى بذكرھم ،وإن كانوا عجما في . والشعوب والملوك، وما كان إلسماعيل صلوات هللا عليه من الولد

غاتھم، إال أنھم أصون الخليقة في أنسابھم، وكل البشر على بعض اآلراء من أعقابھم، وھم مع ذلك معاصرون لھذه الطبقة، ل

فنبدأ أوال بذكر عمود . فيتسق الكالم فيھم على شرط كتابنا، ويتميز بذكر أخبارأحوال الطبقات التي بعدھم على الوفاء والكمال

وإسماعيل صلوات هللا عليه ھو ابن إبراھيم بن آزر، وھو تارح وآزر اسم .  ع إلى أخبارھمھذا النسب على التوالي، ثم نرج

وھذه . لصنمه لقب به ابن ناحور بن ساروخ بالخاء أو بالغين ابن عابر أو عنبر بن شالح أو شليخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح

وقد . حروفھا في الغالب مغايرة لمخارج الحروف العربية األسماء األعجمية كلھا منقولة من التوراة ولغتھا عبرانية، ومخارج

حرفين من العربية فترده العرب إلى أحد ذينك الحرفين، وفي مخرجه فيتغير عن أصله، ولذلك تكون  يجيء الحرف منھا بين

وإال . ى اختالففيھا إمالة متسوطة أو محضة فيصير إلى حرف العلة التي بعده من ياء أو واو، فلذلك تنقل الكلمة منھا عل

أّن بين شالخ وأرفخشد أبا آخر اسمه قينن، وسقط ذكره من التوراة ألنه كان ساحرا : وقال الطبري. فشأن األعالم أّن ال تختلف

 .في كتب النصارى أّن بين فالغ وعابر أبا آخر اسمه ملكيصدق وھو  أبو فالغ: وقال ابن حزم.وادعى األلوھية

عليه بلغ عمره يوم الطوفان ستمائة سنة، عاش بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة، فكانت جملة واعلم أّن نوحا صلوات هللا 

ومن الغريب . وھذا نص المصحف الكريم، وكذا وقع في التوراة بعينه. ألف سنة إال خمسين. ذلك تسعمائة وخمسين سنة

، ألنه قال أّن أرفخشد ولد لسام بعد سنتين من الواقع في التوراة أّن عمر إبراھيم كان يوم وفاة نوح ثالثا وخمسون سنة

الطوفان، ولما بلغ خمسا وثالثين سنة ولد له ابنه شالخ، وبعد ثالثين سنة ولد ابنه عابر؛ وبلغ عابر أربعا وثالثين سنة، فولد 

اروغ ثالثين سنة فولد ابنه فالغ، وبلغ فالغ ثالثين سنة، فولد له أرغو، وبلغ أرغو اثنتين وثالثين سنة فولد شاروغ، وبلغ ش

وجملة ھذه السنين من . ناحور، وبلغ ناحور تسعا وعشرين سنة فولد تارح، وبلغ تارح خمسا وسبعين سنة فولد إبراھيم

وعمر نوح بعد الطوفان ثلثمائة وخمسون سنة، فيكون إبراھيم بعد وفاة . الطوفان إلى والدة إبراھيم مائتان وسبع وتسعون سنة

سين سنة، فيكون لقي نوحا صلوات هللا عليھما، وخالطه وأخذ عنه، وھو على رأي بعضھم أب لجميع نوح ابن ثالث وخم

  .الشعوب من بعده، فلذلك كان األب الثالث للخليقة من بعد آدم ونوح صلوات هللا عليھم أجمعين أ ھـ 

بن حام، فسار من أرض كنعان بالشام  أّن أول من ملك األرض من ولد نوح كنعان بن كوش: وفي كتاب البدء ونقله ابن سعيد 

إلى أرض بابل، فبنى مدينة بابل إثني عشر فرسخا في مثلھا، وورث ملكه ابنه النمرود بن كنعان، وعظم سلطانه في األرض، 

 وطال عمره وغلب على أكثر المعمور، وأخذ بدين الصابئة وخالفه الكلدانيون منھم في التوحيد وأسمائه، ومال معھم بنو سام،

وكان سام قد نزل بشرقي الدجلة، وكان وصيُّ أبيه في الدين والتوحيد، وورث ذلك ابنه أرفخشذ، ومعنى أرفخشذ مصباح 

ثم قام من بعده ابنه شالخ وعاش طويال، وقام من بعده . فامتنع مضيء ، فاشتغل بالعبادة ودعاه الكلدانيون إلى القيام بالتوحيد

لكلدانيين على النمرود منكراً لعبادة الھياكل، فغلبه نمروذ وأخرجه من كوثا، فلحق ھو ومن بأمره ابنه عابر كذلك، وخرج مع ا

وعابر ھذا ھو أبو العبرانيين الذين تكلموا بالعبرانية، . معه من الحلفاء بالجزيرة، وھي مدينة المجدل بين الفرات ودجلة

وفي زمانه بنى . وھو الذي قسم األرض بين ولد نوح قال ابن سعيد وورث من بعده ابنه فالغ،. واستفحل ملكه بالمجدل

النمروذ الصرح ببابل، وكان من أمره ما نصه القرآن، وقام بأمر فالغ من بعد ابنه ملكان فيما زعموا وغلبه الجرامقة والنبط 

بر إلى كلواذا، ودخل على ملكه، وقام بالمجدل في ملكھم إلى أّن ھلك وخلف ابنه أتيا ويقال له الخضر وأما ارغو بن فالغ فع
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ثم بعده ناحور بن شاروخ، ثم بعده تارح بن ناحور الذي سمي . وولد له منھم ابنه شاروخ. في دين النبط، وھي بدعة الصابئة

انتھى كالم ابن . آزر، واستخلص النمروذ آزر وقدمه على بيت األصنام، والنمروذ من ملوك الجرامقة واسمه ھاصد بن كوش

 .سعيد

وھو آزر على ما وقع في التوراة ثالثة من الولد إبراھيم وناحور وھاران، ومات ھاران في حياة أبيه تارح وترك  وولد لتارح

ولد إبراھيم الخليل قيل بناحية كوثا من السواد وھو قول ابن إسحق، وقيل : قال الطبري. ابنه لوطا فھو ابن أخي إبراھيم

وكان الكھان يتحدثون بوالدة رجل . عھد نمروذ بن كنعان بن كوش بن سامبحران وقيل ببابل، وعامة السلف أنه ولد على 

يخالف الدين ويكسر األصنام واألوثان، فأمر بذبح الولدان فولدته أمه وتركته بمغارة في فالة من األرض حتى كبر وشب، 

ر إبراھيم األصنام واحضر عند ورأى في الكواكب ما رآه وكملت نبوته، فأحضرته إلى أبيه ودعاه إلى التوحيد، فامتنع وكس

ثم تدبر النمروذ في أمره وطلب .نمروذ وقذفه في النار فصارت بردا وسالما، وخرج منھا ولم تعد عليه كما نص ذلك القرآن

م وترك إبراھي. ال استطيع: لن يقبل منك إال اإليمان، فقال: من إبراھيم أّن يقرب قربانا يفتدي مما دعاه إليه، فقال له إبراھيم

ثم أمر هللا إبراھيم بالخروج من أرض الكلدانيين ببابل، فخرج به أبوه تارح ومعھما على ما في التوراة ابنه ناحور بن . وشانه

ھاران، قال في التوراة وكنته سارة يعني زوج إبراھيم، فقيل إنھا أخت  تارح وزوجته ملكا بنت أخيه ھاران، وحافده لوط بن

قيل بنت ملك حران، طعنت على قومھا في الدين فتزوجھا إبراھيم على أّن ال يضرھا، ويرد ھذا ملكا بنت ھاران بن تارح، و

وھاران عم . إنھا بنت ھاران بن ناحور: وقيل. ما في التوراة أنھا خرجت معھم من أرض الكلدانيين إلى حران فتزوجھا

ثم أمر بالخروج إلى أرض . ا سنة وخمس سنينإبراھيم قاله السھيلي، فأقاموا بحران ومات بھا أبوه تارح وعمره مائت

فنزل بمكان بيت المقدس وھو ابن خمس وسبعين .الكنعانيين ووعده هللا بأن تكون أثرا لبنيه، وأنھم يكثرون مثل حصى األرض

ارة سنة، ثم أصاب بلد الكنعانيين مجاعة، فخرج إبراھيم في أھل بيته وقدم مصر، ووصف لفرعون ملك القبط جمال امرأته س

ويقال عاود ذلك ثالثا . فأحضرھا عنده، ولما ھم بھا يبست يده على صدره، فطلب منھا اإلقالة فدعت له هللا فانطلقت يده

قال الطبري والملك الذي أراد سارة ھو سنان بن علوان، وھو .يصاب في كلھا وتدعو له فردھا إلى إبراھيم واستخدمھا ھاجر

أّن ھاجر أھدھا ملك األردن لسارة   : ويقال. ثم ساروا إلى أرض كنعان بالشام .القبطوالظاھر أنه من ملوك . أخو الضحاك

وكان إسمه فيما قال الضبي صالوق، وأنه انتزع سارة من إبراھيم، ولما ھم بھا ُصرع مكانه، وسألھا في الدعاء فدعت له، 

عاد إبراھيم إلى أرض كنعان نزل جيرون وھو  ولما. فأفاق فردھا إلى إبراھيم وأخدمھا ھاجر أمة كانت لبعض ملوك القبط

مدفنه المسمى بالخليل؛ وكانت معظمة تعظمھا الصابئة وتسكب عليھا الزيت للقربان، وتزعم أنھا ھيكل المشتري والزھرة، 

  .فسماھا العبرانيون إيليا ومعناه بيت هللا

فنزل المؤتفكة بناحية فلسطين وھي بالد . ق المرعىثم أّن لوطا فارق إبراھيم عليه السالم لكثرة مواشيھما وتابعھما وضي 

ووجدھم على ارتكاب الفواحش فدعاھم . نقله المحققون خمس قرى سدوم العدور المعروف بعدور صقر؛ وكانت ھناك على ما

لوط مع عساكر وخرج .إلى الدين، ونھاھم عن المخالفة، فكذبوه وعتوا وأقام فيھم داعيا إلى هللا إلى أّن ھلكوا كما قصه القرآن

كنعان وفلسطين للقاء ملوك الشرق حين زحفوا إلى أرض الشام، وكانوا أربعة ملوك ملك األھواز من بني غليم بن سام واسمه 

كرزال عامر، وملك بابل واسمه في التوراة شنعا واسمه أمراقيل، ويقال ھو نمروذ، وملك األستار وما أدري معنى ھذه اللفظة 

وكان ملوك كنعان الذين خرجوا إليھم خمسة على عدد . كوتم ومعناه ملك أمم أو جماعة واسمه تزعالواسمه أريوح ، وملك 

وذلك أّن ملك األھواز كان استعبدھم اثنتي عشرة سنة ثم عصوا، فزحف إليھم واستجاش بالملوك المذكورين . القرى الخمسة
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وخرج ملك .كان بھا يومئذ الجويون من شعوب كنعان أيضامعه، فأصابوا من أھل جبال يسعين إلى فاران التي في البرية، و

سدوم وأصحابه لمدافعتھم، فانھزم ھو والملوك الذين معه من أھل سدوم، وسباھم ملك األھواز ومن معه من الملوك، وأسروا 

ثلثمائة وثمانية عشر،  وبلغ الخبر إبراھيم عليه السالم فاّتبعھم في ولده ومواليه نحواً من. لوطا وسبوا أھله، وغنموا ماشيته

ولحقھم بظاھر دمشق فدھمھم فانفضوا وخلص لوطا في تلك الوقعة، وجاء بأھله ومواشيه، وتلقاھم ملك سدوم، واستعظم 

 .فعلتھم

أرض الكنعانيين التي أنت بھا، ملكتھا لك ولذريتك وأكثرھم مثل حصى األرض : ثم أوحى هللا إلى إبراھيم أّن ھذه األرض

ثم أّن سارة وھبت مملوكتھا ھاجر . نون في أرض ليست لھم أربعمائة سنة، ويرجع الحقب الرابع إلى ھناوأن ذريتك يسك

وقالت لعل هللا يرزقك منھا ولداً، وكان إبراھيم قد سأل هللا أّن . القبطية إلبراھيم عليه السالم لعشر سنين من مجيئھم من مصر

قمت عن الولد، فولدت ھاجر إلبراھيم إسماعيل عليھما السالم لست وثمانين وكانت سارة قد كبرت وع. يھب له ولدا، فوعده به

ً لشعب عظيم. من عمره وأدركت سارة . وأوحى هللا إليه أني قد باركت عليه وكثرته، ويولد له اثنا عشر ولدا ويكون رئيسا

إلى مكة ووضعھا وابنھا بمكان زمزم  الغيرة من ھاجر وطلبت منه إخراجھا، وأمره هللا أّن يطيع سارة في أمرھا، فھاجر بھا

وانطلق إبراھيم، وعطش إسماعيل بعد . إذا ال يضيعنا: نعم، فقالت: ّهللا أمرك؟ قال: فقالت له ھاجر. عند دوحة ھنالك وانطلق

ً ؛ ثم أتته  ذلك عطشا شديداً وأقامت ھاجر تترّدد بين الصفا والمروة إلى أّن صعدت عليھا وھو سبع مرات لعلھا تجد شيئا

 .يفحص برجليه فنبعت زمزم

ً وأن جبريل ھو الذي ھمز له الماء بعقبه، وأخبر ھاجر أنھا عين : وعن السدي أنه تركه في مكان الحجر، واتخذ فيه عريشا

ثم مرت رفقة من جرھم أو أھل بيت من جرھم . يشرب بھا ضيفان هللا، وأن أبا ھذا الغالم سيجيء ويبنيان بيتا  ھذا مكانه

ال نعلم بھذا الوادي ماء، ثم أشرفوا فرأوا المرأة ونزلوا معھا : ا من كداء، ونزلوا أسفل مكة، فرأوا الطير حائمة فقالواأقبلو

  .ھنالك

كانت احياؤھا قريبا من ذلك المكان، فلما رأوا الطير تحوم عليه، أقبلوا إليه فوجدوھما فنزلوا معھما، حتى : وعن ابن عباس 

وماتت أمه ھاجر . ھم، وشب إسماعيل بينھم وتعلم اللغة العربية منھم، وأعجبھم وزوجوه امرأة منھمكان بھا أھل أبيات من

ولما رجع إبراھيم وأقام في أھله بالشام، وبالغ أھل المؤتفكة في العصيان والفاحشة، ودعاھم لوط فكذبوه، . فدفنھا في الحجر

ئكة إلھالكھم، ومروا بإبراھيم فأضافھم وخدمھم، وكان من ضحك فأرسل هللا رسوال من المال: قال الطبري. وأقام على ذلك

وكانت البشارة بإسحق وإبراھيم ابن مائة سنة، وسارة بنت . سارة وبشارة المالئكة لھا باسحق وابنه يعقوب ما قضه القرآن

ه من األحرار، فكان ذلك ولكل من في بيت. وفي التوراة أنه أمر أّن يحرر ولده إسماعيل لثالث عشرة سنة من عمره. تسعين

ً إلى أرض الشام، .وقال له ذلك عھد بيني وبينك وذريتك . لتسع وتسعين من عمر إبراھيم ثم أھلك هللا المؤتفكة ونجى لوطا

وولدت سارة إسحق وأمر هللا إبراھيم بعد والدة إسماعيل وإسحق ببناء بيت . فكان بھا مع عمه إبراھيم صلوات هللا عليھما

ذكر، ولم يعرف مكانه، فجعل له عالمة تسير معه حتى وقفت به على الوضع، يقال إنھا ريح لينة لھا رأسان تسير يعبد فيه وي

وكان إبراھيم يعتاد إسماعيل لزيارته، ويقال . معه حتى تكون بالموضع، ويقال بل بعث معه جبريل لذلك حتى أراه الموضع

وكانت . ال يقيم عندھم، وأّن إبراھيم وجد امرأة إلسماعيل في غيبة منه أنه كان يستأذن سارة في ذلك وأنھا شرطت عليه أنّ 

فرآھا فظة غليظة، فأوصاھا إلسماعيل بأن يحّول عتبة بابه، فلما . من العماليق، وھى عمارة بنت سعيد بن أسامة بن أكيل

يدة بنت مّضاض بن عمرو الُجرھمي، ذاك أبي يأمرني أّن اطلقك، فطلقھا وتزّوج بعدھا الس: قصت عليه الخبر والوصّية، قال
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 فأوصاھا إلسماعيل نجاني قد رضيت. وخالفه إبراھيم إلى بيته، فتسھلت له باإلذن وأحسنت التحية، وقّربت الوضوء والطعام

اء ثم جاء إبراھيم مرة ثالثة وقد أمره هللا ببن. ذلك أبي يأمرني بإمساكك، فأمسكھا: ولما قصت عليه الوصية، قال. عتبة بابك

  .البيت، وأمر إسماعيل باعانته، فرفعوھا من القواعد، وتّم بناؤھا وأذن في الناس بالحج

 .فكان منھم أھل مدين األمة المعروفة. ثم زوج لوط ابنته من مدين بن إبراھيم عليھما السالم، وجعل هللا في نسلھا البركة

واختلف في . انت الفدية ونّجى هللا ذلك الولد، كما قُصَّ في القرآنثم ابتلى هللا إبراھيم بذبح ابنه في رؤيا رآھا وھي َوْحي، وك

فالقول بإسماعيل البن . وذھب إلى كال القولين جماعة من الصحابة والتابعين. ذلك الذبيح من ولديه فقيل إسماعيل وقيل إسحق

أنا ابن : "صلى هللا عليه وسلم وقد يحتجون له بقوله . عباس وابن عمر والشعبي ومجاھد والحسن ومحمد بن كعب القرظي 

ويحتجون أيضاً . ، وال تقوى الحجة به ألّن عّم الرجل قد ُيجعل أباه بضرب من التجوز، ال سيما في مثل ھذا الفخر"الذبيحين

كان ذبيحا في زمن الصبا لم تصح البشارة  ، ولو] ……سورة[}فبشرناھا بإسحق، ومن وراء إسحق يعقوب{ : بقوله تعالى

ن له، ألّن الذبح في الصبا ينافي وجود الولد، وال تقوم من ذلك حجة، ألن البشارة انما وقعت على وفق العلم بأنه ال بابن يكو

والقول بإسحق للعباس وعمرو وعلي وابن مسعود وكعب األحبار وزيد بن أسلم ومسروق . يذبح ؛ وإنما كان ابتالءال براھيم

 .ول والسدي وقتادةوعكرمة وسعيد بن جبير وعطا والزھري ومكح

والراجح أنه إسحق، ألن نص القرآن يقتضي أّن الذبيح ھو المبشر به، ولم يبشر إبراھيم بولد إال من زوجته : وقال الطبري

رب : ثم قال عقبة. إني ذاھب إلى ربي سيھدين: وقوله. سارة، مع أّن البشارة وقعت إجابة لدعائه عند مھاجره من أرض بابل

وذلك كله كان قبل ھاجر، ألن ھاجر إنما ملكتھا سارة بمصر، . فبشرناه بغالم حليم: ثم قال عقبة. نھب لي من الصالحي

وبشارة . فالمبشر به قبل ذلك كله إنما ھو ابن سارة، فھو الذبيح بھذه الداللة القاطعة. وملكتھا إلبراھيم بعد ذلك بعشر سنين

 .ھيم في مسيرھم إلھالك سدوم ،إنما كان تجديداً للبشارة المتقدمة ا ھـ المالئكة لسارة بعد ذلك، حين كانوا ضيوفا عند إبرا

فطلب إبراھيم منھم مقبرة . ثم توفيت لمائة وسبع وعشرين من عمرھا، وذلك في قرية جيرون من بالد بني حبيب الكنعانيين

ب إلى ذلك، وأعطاه إبراھيم لھا، فوھبه عفرون بن صخر مغارة كانت في مزرعته، فامتنع من قبولھا إال بالثمن، فأجا

وقال السھيلي قنطورا . وتزوج إبراھيم من بعدھا قطورا بنت يقطان من الكنعانيين. أربعمائة مثقال فضة، ودفن فيھا سارة

فولدت له كما ھو مذكور في التوراة ستة من الولد . بزيادة نون بين القاف والطاء، وھذا االسم أعجمي وطاوة قريبة من التاء

فولد يقشان سبا ودذان، وولد دّذان أشور ثم . ثم وقع في التوراة ذكر أوالدھم.مران، يقشان، مدان، مدين، أشبق، شوخز: وھم

كان : وقال السھيلي. ھذا آخر ولده من قنطورا في التوراة. وولد مدين عيفا وعيفين وحنوخ وأفيداع وألزاعا. ولطوسيح والميم

مسة من امرأة اسمھا حجين أو حجون بنت أھيب وھم كبسان وفروخ وأميم ولوطان خ: إلبراھيم عليه السالم أوالد آخرون

ومن : ثم قال. وسائرھم من األ خرى وھي رعوة: ولما ذكر الطبري بني قنطورا الستة، وسّمى منھم يقشان، قال بعده. ونافس

إسحق من سارة، وستة من قنطورا كما ذكر فإسماعيل من ھاجر، و: فُولُد إبراھيم على ھذا ثالثة عشر.يقشان جيل البربر ا ھـ 

  .في التوراة، والخمسة بنو حجين عند السھيلي أو رعوة عند الطبري

وكان إبراھيم عليه السالم قد عھد إلبنه إسحق أّن ال يتزّوج في الكنعانيين، وأكد العھد والوصية بذلك لمواله القائم على  

من ابن أخيه بتويل بن ناحور بن آزر بنته رفقا فزوجھا أبوھا واحتملھا  أموره، ثم بعثه إلى حران مھاجرھم األول، فخطب

فتزوجھا وولدت له يعقوب وعيصو . ومن معھا من الجواري، وجاء بھا إلى إسحق في حياة أبيه، وعمره يومئذ أربعون سنة

كنعان، وھو ابن مائة وخمس ثم قبض هللا نبئه إبراھيم صلوات هللا عليه بمكان ھجرته من أرض . توأمين، وسنذكر خبرھما
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ثم جعل هللا في ذريته النبوة والكتاب آخر . وسبعين سنة، ودفن مع سارة في مغارة عفرون الحبيبي وعرف بالخليل لھذا العھد

فإسماعيل سكن مع جرھم بمكة وتزوج فيھم، وتعلم لغتھم وتكلم بھا، وصار أبا لمن بعده من أجيال العرب، وبعثه هللا  .الدھر

ثم قبضه هللا إليه وخلّف ولده بين جرھم، . رھم والعمالقة الذين كانوا بمكة وإلى أھل اليمن فآمن بعض وكفر بعضإلى ج

وكانوا على ما ذكر في التوراة اثنتي عشر أكبرھم بنايوت، وھو الذي تقوله العرب نابت ونبت، ثم قيذار وأدبيل وبسام ومشمع 

وعاش فيما ذكر مائة وثالثين سنة، ودفن في الحجر مع أمه : قال ابن إسحق. دماوذوما ومسا وحّراه وقيما وبطور ونافس وق

وفي التوراة أنه قبض ابن مائة وسبع وثالثين سنة، وأن شيعته سكنوا من حويال إلى شور قبالة مصر من . ھاجر، ويقال آجر

وشور ھي . والواو منھا قريبة من الياءوحويال عند أھل التوراة ھي جنوب برقة، . مدخل أثور، وسكنوا على حذر شيع اخوته

ثم ولي البيت من بعد إسماعيل ابنه نابت، وأقام ولده بمكة مع أخوالھم جرھم . أرض الحجاز وأثور بالد الموصل والجزيرة

ن حتى تشعبوا وكثر نسلھم، وتعددت بطونھم من عدنان في عداد معّد، ثم بطون معّد في ربيعة ومضر وإياد وأنمار بني نزار ب

فكانت بطون عدنان ھذه كلھا من ولد إسماعيل إلبنه . فضاقت بھم مكة على ما نذكره عند ذكر قريش وأخبار ملكھم بمكة. معد

ً عند جماعة من أھل العلم بالنسب . ولم يذكر النسابون نسال من ولده اآلخرين. نابت وقيل لقيذار وتشعبت من إسماعيل أيضا

 .با لجميع العرب بعدهبطون قحطان كلھا فيكون على ھذا أ

وأّما إسحق فأقام بمكانه من فلسطين، وعمر وعمي بعد الكثير من عمره، وبارك على ولده يعقوب، فغضب بذلك أخوه عيصو  

ان عند خاله البان بن بتوبل، فأقام عنده وزّوجه بنتيه فزوجه أوال . وھمَّ بقتله، فأشارت عليه رفقا بنت َبْتويل بالسير إلى حرَّ

وأّول من ولد . واسمھا ليَّا، وأخدمھا جاريتھا ُزْلفة، ثم من بعدھا أختھا الصغرى واسمھا راحيل، وأخدمھا جاريتھا بلھا الكبرى

ا ولدت له ُروبيل ثم شمعون ثم الوي، ثم يھوذا وكانت راحيل ال تحبل فوھبت جاريتھا َبْلھا ليعقوب لتلد منه، فولدت . منھّن ليَّ

ا له دان ثم نفتالي، ولما ف علت ذلك راحيل وھبت أختھا ليا ليعقوب عليه السالم جاريتھا زلفة، فولدت له كاد وآشر، ثم ولدت ليَّ

ثم دعت راحيل هللا عّز وجل أّن يھب لھا ولدا من يعقوب . من بعد ذلك يساخر ثم زبولون، فكمل له بذلك عشرة من الولد

ان عشرون سنة، ثم أمر بال فارتحل وخرج البان . رحيل إلى أرض كنعان التي وعدوا بملكھافولدت يوسف، وقد كملت له بحرَّ

عه وانصرف إلى حران في اتباعه وعزم له في المقام وسار يعقوب لوجھه، حتى إذا قرب من بلد عيصو . عنده فأبى، فودَّ

ماشيته ھدّية وھو جبل يسعين بأرض الكرك والشوبك لھذا العھد، اعترضه عيصو لتلّقيه وكرامته، فأھدى إليه يعقوب من 

ع، فذھب ما كان عند عيصو وأوحى هللا إليه بأن يكون إسمه إسرائيل، ومر على . احتفل فيھا، وتوّدد إليه بالخضوع والتضرُّ

ثم . أرشاليم وھي بيت المقدس، فاشترى ھنالك مزرعة ضرب فيھا فسطاطه وأمر ببناء مرجح، سماه إيل في مكان الصخرة

ثم جاء إلى أبيه إسحق بقرية جيرون من أرض . نيامين وماتت من نفاسه، ودفنھا في بيت لحمحملت راحيل ھنالك فولدت له ب

  .كنعان، فأقام عنده

وشب . ومات إسحق عليه السالم لمائة وثمانين سنة من عمره، ودفن مع أبيه في المغارة، وأقام يعقوب بمكانه، وولده عنده

به، وقصَّ عليھم رؤياه التي َبشَّر فيھا بأمره، فغصوا به وخرجوا معه إلى يوسف عليه السالم على غير حالھم من كرامة هللا 

وا به بعد ذلك، وباعوه للعرب بعشرين مثقاالً . الصيد، فالقوه في الجبَّ  أّن الذي تولّى بيعه : ويقال. واستخرجه السيَّارة الذين مرُّ

قال ابن . يز مصر، وھو وزيرھا أو صاحب شرطتھاواشتراه من العرب عز. ھو مالك بن َدَعر بن واين بن عيفا بن مدين

وربي يوسف عليه . وكان ملكھا يومئذ من العماليق الريَّان بن الوليد بن ُدومغ. إسحق واسمه أطفير بن رجيب، وقيل قوطفير

الملك، ما  السالم في بيت العزيز، فكان من شأنه مع أمراته زليخا، ومكثه في السجن، وتعبيره الرؤيا للمحبوسين من أصحاب
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نة والغالء على خزائن الزرع في سائر مملكته، يقدر . ھو مذكور في الكتاب الكريم ثم استعمله ملك مصر عندما خشي السُّ

ويوسف لذلك العھد ابن . جمعھا وتصريف األرزاق منھا، وأطلق يده بذلك في جميع أعماله، وألبسه خاتمه وحمله على مركبه

ً النتظام شمله . العزيز ووالهثالثين سنة، فقيل عزل أطفير  وقيل بل مات أطفير فتزّوج زليخا وتولّى عمله ، وكان ذلك سببا

بأبيه وإخوته لما أصابتھم السنة بأرض كنعان، وجاء بعضھم للميرة، وكال لھم يوسف عليه السالم، ورّد عليھم بضاعتھم 

 .عد أّن كبر وعميوطالبھم بحضور أخيھم، فكان ذلك كله سببا الجتماعه بأبيه يعقوب ب

ً من مصر خرج يوسف ليلقاه: قال ابن إسحق ويقال . كان ذلك لعشرين سنة من مغيبه، ولما وصل يعقوب إلى بلبيس قريبا

وكان وصول يعقوب صلوات هللا عليه في سبعين راكباً . بلبيس يسكنون بھا وينتفعون خرج فرعون معه، وأطلق لھم أرض

ّي عيصو وھو أيوب بن برحما بن زبرح بن رعويل بن عيصو، واستّقروا جميعا بمصر، ثم من بنيه، ومعه أيوب النبي من بن

قُبض يعقوب صلوات هللا عليه لسبع عشرة من مقدمه ولمائة وأربعين من عمره، وحمله يوسف صلوات هللا عليه إلى أرض 

في طريقھم فأوقعوا بھم، وانتھوا  واعترضھم بعض الكنعاّنيين. فلسطين، وخرج معه أكابر مصر وشيوخھا بإذن من فرعون

وأقام يوسف صلوات هللا عليه بعد . إلى مدفن إبراھيم وإسحق عليھما السالم، فدفنوه في المغارة عندھما، وانتقلوا إلى مصر

 موت أبيه، ومعه إخوته إلى أّن أدركته الوفاة، فقُبَِض لمائة وعشرين سنة من عمره، وادرج في تابوت وختم عليه، ودفن في

وكان يوسف أوصى أّن يحمل عند خروج بني إسرائيل إلى أرض اليفاع فيدفن ھنالك، ولم تزل وصيته . بعض مجاري النيل

  .محفوظة عندھم، إلى أّن حمله موسى صلوات هللا عليه عند خروجه ببني إسرائيل من مصر

ت سلطان الفراعنة بمصر، تشعَّب نسلھم ولما قَُبَض يوسف صلوات هللا عليه وبقي من بقي من األْسباط، إخوته وبنيه تح

دوا إلى أّن كاثروا أھل الدولة وارتابوا بھم فاستعبدوھم دخل يعقوب إلى مصر مع ولده األسباط : قال المسعودي. وتعدَّ

وأوالدھم حين أتوا إلى يوسف في سبعين راكبا، وكان ُمَقاُمُھم بمصر إلى أّن خرجوا مع موسى صلوات هللا عليه نحواً من 

مائتين وعشر سنين، فتداولھم ملوك القِْبط والعمالقة يمصر، ثم أحصاھم موسى في الَتْيه، وعّد من يطيق حمل السالح من ابن 

َل به. عشرين فما فوقھا فكانوا ستمائة ألف ويزيدون . وقد ذكرنا ما في ھذا العدد من الَوْھم والغلوَّ في مقّدمة الكتاب، فال نطوَّ

ً ووقوعه، في نص التور وكان ليوسف صلوات . اة ال يقضي بتحقيق ھذا العدد، ألن المقام للمبالغة فال تكون إعداده نصوصا

أفراثيم ومنشى، وھما معدودان في األسباط، ألن يعقوب صلوات هللا عليه : عليه من الولد كثير إال أّن المعروف منھم اثنان

بعض من ال تحقيق عنده أّن يوسف صلوات هللا عليه إستقل آخرا وقد يزعم . أدركھما وبارك عليھما، وجعلھما من جملة ولده

رب قد آتيتني من الملك، : يوسف عليه السالم في دعائه بملك مصر، وينسب لبعض ضعفة المفسَرين، ومعتمدھم في ذلك قول

لَفَرس والخادم، فكيف من وال دليل لھم في ذلك، ألن كل من ملك شيئاً ولوفي خاصة نفسه فاستيالؤه يسمى ُمْلكاً حتى البيت وا

ف، ولو كان في شعب واحد منھا فھو ملك وقد كان العرب يسمون أھل القرى والمدائن ملوكا، مثل ھجر ومعان . َملََك التصرُّ

وقد كان في الخالفة العباسّية تسمى والة األطراف . ودومة الجندل، فما ظنك بوزير مصر لذلك العھد، وفي تلك الدولة

ً فيما يستدلون به من قوله تعالى وعمالھا ملوكا، وكذلك مكنا ليوسف في {: فال استدالل لھم في ھذه الصيغة، وأخرى أيضا

ونص القرآن إنَّما ھو بواليته على أمور . ، أّن ال يكون لھم فيه مستند، ألنَّ التمكين يكون بغير الملك] …سورة[}األرض 

القصة كلھا  ومساق.]. …سورة[}على خزائن األرض إني حفيظ عليم   اجعلني{ :  الزرع في جمعه وتفريقه، كما قال تعالى

أنه مرؤس في تلك الدولة بقرائن الحال كلھا، ال ما يتوھم من تلك اللفظة الواقعة في دعائه، فال نعدل من النص المحفوف 

. ملكا، وال صار إليه ُمْلك وأيضا فالقّصة في التوراة قد وقعت صريحة في أنه لم يكن. بالقرائن إلى ھذا المتوھم الضعيف
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وأيضا فاألمر الطبيعي من الشوكة والقطامة له يدفع أّن يكون حصل له ملك، ألنه إنما كان في تلك الدولة قبل أّن يا تي إليه 

م ذلك في مقدمة الكتاب وهللا أعلم  .إخوته منفرداً ال يملك إال نفسه، وال يا تي الملك في ھذا الحال، وقد تقدَّ

ما عيصو بن إسحق فسكن جبال بني يسعين من بني جوى إحدى شعوب كنعان، وھي جبال الشراة بين تبوك وأ: عيصو

وكان من شعوبھم ھنالك على ما في التوراة بنو لوطان وبنو شوبال وبنو . وفلسطين، وتعرف اليوم ببالد كرك والشوبك

ني ديشون األشبان، فسكن عيصو بينھم بتلك ومن ب. صمقون وبنو عنا وبنو ديشوق وبنو يصد وبنو ديسان سبعة شعوب

ً من بنات حي من الكنعانيين عاذا بنت  البالد، وتزّوج منھم من بنات عنا بن يسعين من جوى ، وھي أھليقاما، وتزّوج أيضا

مة وإشباع وكان له من الولد خمسة مذكورون في التوراة أكبرھم أليفاز، بالفاء المفخّ . أيلول وباسمت بنت إسماعيل عليه السالم

ثم رعويل من باسمت بنت إسماعيل، ثم يعوش ويعالم وقورح من . حركتھا وزاي معجمة من بعدھا من عاذا بنت أيلول

ثيمال وأومار وصفو وكعتام وقتال وعمالق السادس، لسّرّية اسمھا تمتاع وھي : وولد أليفاز ستة من الولد. أھليقاما بنت عنا

ھكذا وقع ذكر ُوْلد العيص وولدھم . ناحة وزيدم وشتما ومّرا: يل بن عيصو أربعة من الولدوولد رعو. شقيقة لوطان بن يسعين

العيص إسمه أدوم، فلذلك قيل لھم بنو أدوم، ولبعض اإلسرائيليين أّن أدوم اسم لذلك الجبل، ومعناه  وفيھا أنّ .في التوراة

: خين أّن القياصرة ملوك الروم من ولد عيصو، وقال الطبرىُّ وقد يقع لبعض المؤرّ . بالعبرانية الجبل األحمر الّذي ال نبات به

مؤرخ العمارة : ورأيته في كتاب يوسف بن كرمون. أّن الروم وفارس من ولد رعويل بن باسمت وليس ذلك كله بصحيح

 .الثانية ببيت المقدس قبيل الجلوة الكبرى وكان من كھنوتينا اليھود، وھو قريب من الغلط

وكان إلسحق عليه السالم ابن آخر غير يعقوب اسمه عيصاب أو عيصو، كان بنوه يسكنون : كتاب الجمھرة قال ابن حزم في 

وإّنما وقع لھم ھذا الغلط . جبال الشراة بين الشام والحجاز، وقد بادوا جملة، إال أّن قوما يذكرون أّن الروم من ُوْلده وھذا خطأ

م  من ذلك الموضع وليس كذلك، ألن الروم إنما نسبوا إلى رمس باني رومة، ألن موضعھم كان يقال له أدوم فظنوا أّن الرو

ھل لك في بالد بني األصفر العام، وذلك في غزوة تبوك، يدل : فإن ظّن ظان أّن قول النبّي صلى هللا عليه وسلم للُحّر بن قيس

صلى هللا عليه وسلم حق ؛ وإنما عنى عليه على أّن الروم من بني األصفر وھو عيصاب المذكور وليس كما ُظّن وقول النبّي 

السالم بني عيصاب على الحقيقة ال الروم، ألن مغزاه عليه الصالة والسالم في تلك الغزوة كان إلى ناحية الشراة مسكن القوم 

 .كالم ابن حزم. المذكورين ا ھـ 

بنات كاتيم بن ياوان ابن يافث، واألّول أصح وزعم أھروشيوش مؤّرخ الروم أّن أم الفينان وھاؤا وعالوم وقدوح األربعة من 

ثم كثر نسل بني عيصو بأرض يسعين وغلبوا الجوّيين على تلك البالد، وغلبوا بني مدين أيضاً على بالدھم . ألنه نص التوراة

اد الذي ثم كان منھم ھداد بن مدّ . وتداول فيھم ملوك وعظماء، كان منھم فالغ بن ساعور، وبعده يودب بن زيدح. إلى أيلة

ثم كان فيھم بعده ملوك إلى أّن زحف يوشع إلى الشام، وفتح أريحاء وما بعدھا، وانتزع الملك . أخرج بني مدين عن مواطنھم

من جميع األمم الذين كانوا ھنالك، ثم استلحمھم بختنصر عندما ملك أرض القدس، ولحق بعضھم بأرض يونان وبعضھم 

وُنّساب العرب . وفي قول فراعنة مصر من القِْبط. ن عقبه عند اإلسرائيليين عمالقة الشاموأما عمالق بن أليفاز فم. بأفريقية

ثم بنو يروم وكنعان، ولم يبق منھم عين تطرف وهللا الباقي بعد فناء . من ذلك، ونسبوھم إلى عمالق بن الوذ كما مرّ  يأبون

 .خلقه

عيفا وعيفين وحنوخ :  في نسلھا البركة، وكان له من الولد خمسةوأّما مدين بن إبراھيم فتزّوج بابنة لوط، وجعل هللا: مدين

وقد تقدم ذكرھم في ولد إبراھيم من قنطورا، فكان منھم مدين أّمة كبيرة ذات بطون وشعوب، وكانوا من . وأنيداغ وألزاعا
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جاز قريبا من بحيرة قوم وكانت مواطنھم تجاور أرض معان من أطراف الشام مما يلي الح. أكبر قبائل الشام وأكثرھم عددا

وبعث هللا فيھم . وكان لھم تغلٌب بتلك األرض فعتوا وبغوا وعبدوا اآللھة، وكانوا يقطعون الُسُبل ويبخسون في المكيال. لوط

مدين ھؤالء من ولد المحضر بن جندل بن يعصب : قال المسعوديّ . شعيبا نبيا منھم وھو ابن نويل بن رعويل بن عيا بن مدين

وقال ابن حبيب في . وأن ُشعيبا أخوھم في النسب، وكانوا ملوكا عدة يسمون بكلمات أبجد إلى آخرھا وفيه نظر بن مدين،

وشعيب ھذا ھو شعيب . شعيب بن عيفا ويقال ابن صيفون: ھو ُشَعْيب بن نويب بن أحزم بن َمْدَين وقال السھيلي: كتاب البدء

جره على إنكاح ابنته إياه على أّن يخدمه ثماني سنين، وأخذ عنه آداب موسى الذي ھاجر إليه من مصر أيام القبط، واستأ

الذي استأجر موسى : وقال الصيمري. الكتاب والنبّوة حسبما يا تي عند ذكر موسى صلوات هللا عليھما، وأخبار بني إسرائيل

وكان لمدين . ه ھو الذي تولى عقد النكاحووقع في التوراة أّن اسمه َيْبُثر وأن رعويل أباه أو عمّ . ھو َبْثر بن رعويل: وزّوجه

 .ھؤالء مع بني إسرائيل حروب بالشام، ثم تغلب عليھم بنو إسرائيل وانقرضوا جميعا

ولما نجا بعد ھالكھم لحق . وأما لوط بن ھاران أخي إبراھيم عليھما السالم فقد تقّدم من خبره مع قومه ما ذكرناه ھنالك: لوط

ون، بتشديد الميم بأرض فلسطين، فكان بھا مع  إبراھيم إلى أّن قبضه هللا، وكان له من الولد على ما ذكر في التوراة عمُّ

وإشباع حركتھا بالضّم ونون بعدھا، وموآيي بإشباع ضمة الميم وإشباع فتحة الھمزة بعدھا وياء تحتية وبعدھا ياء ساكنة 

الشام، وكانت مساكنھم بأرض البلقاء ومدائنھا في بلد موآيي ھوائية، وجعل هللا في نسلھما البركة حتى كانوا من أكثر قبائل 

وكانت لھم مع بني إسرائيل حروب نذكرھا في أخبارھم، وكان منھم بلعام بن باعورا  بن رسيوم بن . ومعان وما واالھما

يه، وأّن دعاءه برسيم بن موآيي، وقصته مع ملك كنعان حين طلبه في الدعاء على بني إسرائيل أيام موسى صلوات هللا عل

 .الكنعانيين مذكورة في التوراة ونوردھا في موضعھا صرف إلى

وأّما ناحور أخو إبراھيم عليه السالم فقد تقّدم ذكره أنه ھاجر مع إبراھيم عليه السالم من بابل إلى حّران، ثم إلى األرض 

ذه ھي أخت سارة زوج إبراھيم عليه السالم، وأم المقّدسة، فكان معه ھنالك، وكانت زوجته َمْلكا بنت أخيه ھاران، وَمْلكا ھ

عوص وبوص، وقمويل وھو أبو األرمن، وكاس : وكان لناحور من َمْلكا على ما وقع في نص التوراة ثمانية من الُوْلد. إسحق

دوما أربعة وكان له من سرية إسمھا أ. ومنه الكلدانّيون الذين كان منھم بختنّصر وملوك بابل، وحذو وبلداس وبلداف ويثويل

ھؤالء ولد ناحور أخي إبراھيم كلھم مذكورون في التوراة وھم إثنا عشر ولدا، . طالج وكاحم وتاخش وماعخا: من الُوْلد وھم

وھؤالء كلھم بادوا وانقرضوا، ولم يبق منھم إالّ األرمن من قمويل بن ناحور أخي إبراھيم عليه السالم ابن آزر، وھم لھذا 

وھذا . وهللا وارث األرض ومن عليھا وھو خير الوارثين. نية ومواطنھم في أرمينية شرقي القسطنطينيةالعھد على دين النصرا

آخر الكالم في الطبقة األولى من العرب ومن عاصرھم من األمم، ولنرجع إلى أھل الطبقة الثانية وھم العرب المستعربة، وهللا 

  .سبحانه وتعالى الكفيل باإلعانة

 العربالطبقة الثانية من 

  وأيامھم وملوكھم واإللمام ببعض الدول التي كانت على عھدھم وھم العرب المستعربة وذكر أنسابھم
وإّنما سّمي أھل ھذه الطبقة بھذا االسم، ألّن السمات والشعائر العربية لما انتقلت إليھم ممن قبلھم إعتبرت فيھا الصيرورة 

فھو من استفعل بمعنى الصيرورة . ھم، وھي اللغة العربية التي تكلموا بھابمعنى أنھم صاروا إلى حال لم يكن عليھا أھل نسب

جيال كانت اللغة العربية لھم  -فيما يعلم -وأھل الطبقة األولى لما كانوا أقدم األمم. استنوق الجمل واستحجر الطين: من قولھم

 .باألصالة ،وقيل العاربة
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ابة بني إسرائيل يزعمون أّن أباھم َسَبا من ُوْلِد واعلم أّن أھل ھذا الجيل من العرب يعرفون باليمن يَّة والسبائّية، وقد تقدم أّن نسَّ

ابة العرب يأبون ذلك ويدفعونه، والصحيح الذي عليه كافتھم أنھم من قحطان، وأّن سبا ھو ابن يشجب بن  كوش بن كنعان، ونسَّ

اسم قحطان : ابن ماكوال على ما نقل عنه السھيليّ  وقال. يعرب بن يْشُجب فقدم وأخر: وقال ابن إسحق. يعرب بن قحطان

ابة خالف في نسب قحطان. َمْھَزم فقيل ھو ابن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام أخو فالغ ويقُطن، ولم يقع له ذكر : وبين النسَّ

ب َيْقُطن ألّنه إسٌم أعجمي، والعرب تتصّرف في. في التوراة، وإّنما ذكر فالغ ويقطن األسماء األعجمية بتبديل  وقيل ھو معرَّ

وأصح . أّن قحطان من ولد إسماعيل: أّن قحطان بن يمن بن قيدار، وقيل: وقيل. حروفھا وتغييرھا، وتقديم بعضھا على بعض

 أنّ : وقال ابن ھشام. ما قيل في ھذا أّنه قحطان بن يمن بن قيدر ويقال الُھَمْيسع بن َيَمن بن قيدار، وأّن يمن ھذا سميت به اليمن

فعلى القول بأن قحطان من ولد إسماعيل تكون العرب كلھم من ولده، ألن . يعرب بن قحطان كان يسمى يمنا وبه سميت اليمن

 .عدنان وقحطان يستوعبان شعوب العرب كلھا

م كان ارموا يا بني إسماعيل، فإن أباك:" وقد احتج لذلك من ذھب إليه بأّن النبي صلى هللا عليه وسلم  قال لرماة األنصار

إّنما قال ذلك لقوم من أسلم من أقصى إخوة خزاعة بن حارثة بناء على : واألنصار من ولد سبا وھو ابن قحطان، وقيل". راميا

إسماعيل فھذا من السھيلّي  وال حجة في شيء منھما، ألنه إذا كانت العرب كلھا من ولد: وقال السھيلي. أّن نسبھم في َسَبا

والصحيح أّن ھذا القول إنما كان منه صلى هللا عليه وسلم  ألسلم كما : ثم قال. لقب وھو ضعيفجنوح إلى القول بمفھوم ال

قّدمناه، وإنما أراد أّن خزاعة من معد بن إلياس بن مضر، وليسوا من سبا وال من قحطان، كما ھو الصحيح في نسبھم على ما 

ً لذلك بأّن قحطان لم يقع له ذكر في التو. يأتى راة كما تقدم، فدل على إنه ليس من ولد عابر فترجح القول بأّنه واحتجوا أيضا

وليس بين الناس خالف في أّن قحطان أبو اليمن . من إسماعيل، وھذا مردود بما تقدم أّن قحطان معرب يقطن وھو الصحيح

ن اليمنية، وإالّ فقد كان للعرب الذين ھم العرب المستعربة م.إنه أّول من تكلم بالعربية، ومعناه من أھل ھذا الجيل: ويقال.كلھم

وكان بنو . جيل آخر وھم العرب العاربة، ومنھم تعلم قحطان تلك اللغة العربية ضرورة، وال يمكن أّن يتكلم بھا من ذات نفسه

قحطان ھؤالء معاصرين إلخوانھم من العرب العاربة، ومظاھرين لھم على أمورھم، ولم يزالوا مجتمعين في مجاالت البادية، 

بعدين عن رتبة الملك وترفه الذي كان أولئك، فأصبحوا بمنجاة من الھرم الذي يسوق إليه الترف والنضارة، فتشعبت في م

أرض الفضاء فصائلھم، وتعّدد في جّو القفر أفخاذھم وعشائرھم، ونما عددھم وكثرت إخوانھم من العمالقة في آخر ذلك 

  . ة بما استأنفوه من عزھمالجيل، وزاحموھم بمناكبھم واستجدوا خلق الدول

انه أول من حّياه قومه بتحية : يقال. وكانت الدولة لبني قحطان متصلة فيھم، وكان يعرب بن قحطان من أعاظم ملوك العرب

وھو الذي ملك بالد اليمن وغلب عليھا قوم عاد، وغلب العمالقة على الحجاز وولى إخوته على جميع : قال ابن سعيد. الملك

ى جرھما على الحجاز، وعاد بن قحطان على الشحر، وحضرموت بن قحطان على جبال الشحر وعمان بن أعمالھم فولّ 

ثم ذكر . وعّد لقحطان عشرة من الولد، وأنه لم يعقب منھم أحد: وقال ابن حزم.ھكذا ذكر البيھقي. قحطان على بالد عمان

د فيما يقال له السور، وھم رھط حنظلة بن صفوان نبي فول: ابنين منھم دخلوا في ِحْمَير، ثم ذكر الحرث بن قحطان وقال

ثم ذكر يعرب بن قحطان وقال فيھم الحميرّية والعّداد . الرس، والرس ما بين نجران إلى اليمن، ومن حضرموت إلى اليمامة

وملك بعده إبنه . لكقال ابن سعيد وملك بعد يعرب إبنه يشجب، وقيل إسمه يمن، واستبّد أعمامه بما في أيديھم من المما. انتھى

وقال صاحب التيجان إنه . عبد شمس، وقيل عابر ويسمى سبا، ألنه قيل إنه أّول من سّن السبي، وبنى مدينة سبا وسد مأرب

األقطار، وبنى مدينة عين شمس بإقليم مصر، وولّى عليھا إبنه بابليون، وكان لسبا من الولد كثير، وأشھرھم ِحْمَير  غزا
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وكان منھم التبابعة كما . ما األمتان العظيمتان من اليمنية أھل الكثرة والملك والعّز وملك ِحْمَير منھم أعظمهوكھالن اللذان منھ

 .وعّد ابن حزم في ولده زيدان وابنه نجران بن زيدان، وبه سميت البلد. يذكر في أخبارھم

وكان . ويقال انه ملك خمسين سنة. من تتوج بالذھب ولما ھلك سبا قام بالملك بعده ابنه ِحْمَير ويعرف بالعرنجج، وقيل ھو أول

الھميسع ومالك وزيد : وقال أبو محمد بن حزم. واثل ومالك وزيد وعامر وعوف وسعد: له من الولد ستة فيما قال السھيلي

الك بن وعاش فيما قال السھيلى ثلثمائة سنة، وملك بعده ابنه واثل وتغلب أخوه م. وواثل ومشروح ومعديكرب وأوس ومّرة

أّن الذي ملك بعد ِحْمَير أخوه كھالن، ومن بعد واثل بن ِحْمَير، ثم من : وقال ابن سعيد. ِحْمَير على عمان، فكانت بينھما حروب

وكان مالك بن ِحْمَير قد ھلك وغلب على عمان بعده ابنه قضاعة، فحاربه السكسك وأخرجه عنھا، . بعد واثل السكسك بن واثل

ر بن السكسك، وخرجت عليه الخوارج، وحاربه مالك بن الحاف بن قضاعة، وطالت الفتنة بينھما وھلك وملك بعده ابنه يعف

يعفر وخلف ابنه النعمان حمال ويعرف بالمعافر، واستبد عليه من بني ِحْمَير ماران بن عوف بن ِحْمَير ويعرف بذي رياش، 

ولما كبر النعمان حبس ذا رياش واستبّد .بن قضاعةوكان صاحب البحرين، فنزل نجران واشتغل بحرب مالك بن الحاف 

بأمره، وطال عمره وملك بعده ابنه أسجم بن المعافر، فاضطربت أحوال ِحْمَير وصار ملكھم طوائف، إلى أّن استقر في 

الب بن كھالن، ويقال اّن بني كھالن تداولوا الملك مع ِحْمَير ھؤالء وملك منھم جّبار بن غ. الرايش وبنيه التبابعة كما نذكره

وملك أيضا من شعوب قحطان نجران بن زيد بن يعرب بن قحطان، وملك من ِحْمَير ھؤالء، ثم من بني الھميسع بن ِحْمَير 

وملك منھم أيضاً عبد شمس بن واثل بن . أبين بن زھير بن الغوث بن أبين بن الھميسع، وإليه نسب عرب أبين من بالد اليمن

ثم ملك من أعقابه شداد بن المطاط بن عمرو بن . عريب بن زھير بن أبين بن الھميسع بن ِحْمَير الغوث بن حيران بن قطن بن

ذي ھرم بن الصّوان بن عبد شمس، وبعده أخوه لقمان ثم أخوھما ذو شدد، وھّداد ومداثر، وبعده ابنه الصعب، ويقال انه ذو 

وملك في ِحْمَير أيضا من بني الھميسع من بني . ك التبابعةالملو وبعده أخوه الحرث بن ذي شدد، وھو الرائش جدّ . القرنين

قال أبو المنذر ھشام بن الكلبي في كتاب . عبد شمس ھؤالء، حسان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس

رجل من ذكر الكلبى عن : األنساب، ونقلته من أصل عتيق بخط القاضي المحّدث أبي القاسم بن عبد الرحمن بن حبيش قال

أقبل قيس يحرق موضعا باليمن، فأبدى عن أزج فدخل فيه، فوجد سريرا عليه رجل ميت وعليه : ِحْمَير من ذي الكالع قال

بسم هللا رب : جباب وشي مذّھبة في رأسه تاج، وبين يديه مجحن من ذھب، وفي رأسه ياقوتة حمراء، وإذا لوح مكتوب فيه

ات في زمان ھيد وماھيد، ھلك فيھا اثنا عشر ألف قبيل، فكنت آخرھم قبيال، فابتنيت ذا ِحْمَير، أنا حسان بن عمرو والقيل، م

وقيل أّن أّول من ملك اليمن من ِحْمَير شمر بن األملوك، كان : وقال الطبريّ . كالمه. شعبين ليجيرني من الموت فاخفرني ا ھـ 

انتھى الكالم في أخبار . ل كان من عمال الفرس على اليمنلعھد موسى عليه السالم وبني طّفار، وأخرج منھا العمالقة، ويقا

  .ِحْمَير األولى وهللا سبحانه تعالى ولي العون

 أوليتھم باليمن ومصاير أمورھمو الخبر عن ملوك التبابعة من ِحْمَير

انت مدائن ملكھم صنعاء ھؤالء الملوك من ولد عبد شمس بن واثل بن الغوث باتفاق من النّسابين، وقد مّر نسبه إلى ِحْمَير، وك

وكان بھا السّد، ضربته بلقيس ملكة من ملوكھم سّدا ما بين جبلين بالصخر والقار، فحقنت به . ومأرب على ثالث مراحل منھا

ماء العيون واألمطار، وتركت فيه خروقا على قدر ما يحتاجون إليه في سقيھم، وھو الذي يسمى العرم والسكر وھو جمع ال 

 :ظه قال الجعديواحد له من لف

  يبنون من دون سيله العرما    من سبأ الحاضرين مأرب اذ 
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 :أي السّد ويقال أّن الذي بنى السّد ھو ِحْمَير أبو القبائل اليمنية كلھا قال األعشى

  مأرب غطى عليه العرم       ففي ذلك للمؤتسي أسوة 

ـَْير    إذا جاءه من رامه لم يرم     رخـام بناه لھم ِحمــــــ

ً في فرسخ، وجعل له ثالثين شعباً، وقيل وھو األليق : بناه لقمان األكبر ابن عاد كما قاله المسعودي، وقال وقيل جعله فرسخا

واألصوب أنه من بناء سبا بن يشجب، وأنه ساق إليه سبعين وادياً، ومات قبل إتمامه، فأتّمه ِحْمَير من بعده، وإّنما رجّحناه ألن 

فأقاموا في جناته عن اليمين والشمال كما . الشامخة ال يستقل بھا الواحد كما قّدمنا في الكتاب األّول المباني العظيمة والھياكل

ودولتھم يومئذ أوفر ما كانت، وأترف وأبذخ . ودولتھم يومئذ في جناته عن اليمين والشمال كما وصف القرآن. وصف القرآن

الخلد وھو الجرذ، فنقبه من أسفله فأحجفھم السيل، وأغرق جناتھم،  وأعلى يداً وأظھر، فلما طغوا وأعرضوا سلط هللا عليھم

  .وخربت أرضھم، وتمزق فلكھم وصاروا أحاديث

وربما . وكان ھؤالء التبابعة ملوكاً عّدة في عصور متعاقبة وأحقاب متطاولة، ولم يضبطھم الحصر وال تقيدت منھم الشوارد 

ن العراق والھند والمغرب تارة، ويقتصرون على يمنھم أخرى، فاختلفت كانوا يتجاوزون ملك اليمن إلى ما بعد عنھم م

أحوالھم واتفقت أسماء كثيرة من ملوكھم،ووقع اللبس في نقل أيامھم ودولھم، فلنأت بما صّح منھا متحّرياً جھد اإلستطاعة عن 

لوقوف على أخبارھم مدونة في كتاب إليھا، واألصول المعتمد على نقلھا وعدم ا طموس من الفكر واقتفاء التقاييد المرجوع

 .واحد وهللا المستعان

التبابعة ملوك اليمن، وأحدھم تّبع ألنھم يتبع بعضھم بعضاً، كلما : معنى تّبع الملك المتبع، وقال صاحب المحكم: قال السھيليّ 

قيل لملوك اليمن التبابعة ألنھم : ريقال الزمخش. ھلك واحد قام آخر تابعا له في سيرته، وزادوا الباء في التبابعة الرادة النسب

ً حتى يملك اليمن والشحر : قال المسعودى. يتبعون كما قيل األقيال، ألنھم يتقيلون ولم يكونوا يسمون الملك منھم تبعا

 .وحضرموت ، وقيل حتى يتبعه بنو جشم بن عبد شمس، ومن لم يكن له شيء من األمرين فيسمى ملكاً وال يقال له تّبع

ك التبابعة باتفاق من المؤرخين الحرث الرائش، وإنما سمّي للرائش ألنه راش الناس بالعطاء، واختلف الناس في وأول ملو

فقال . نسبه بعد اتفاقھم على أنه من ولد واثل بن الغوث بن حيران بن قطن بن غريب بن زھير بن ابين بن الھميسع بن ِحْمَير

: فابن اسحق يقول في نسبه إلى سبا الحرث بن عدّي بن صيفي. بن معاوية بن جشم وأبو المنذر بن الكلبي اّن قيسا: ابن إسحق

وقال السھيلي ھو الحرث بن ھمال بن ذي سدد بن الملطاط بن عمرو بن ذي . وابن الكلبّي يقول الحرث بن قيس بن صيفي

ودي، وعند بعضھم أنه أخوه، ھذا عند المسع. وجشم جّد سبا ھو ابن عبد شمس. يقدم بن الصوار بن عبد شمس  بن واثل

وذكر المسعودي عن عبيد بن شرية الجرھمّي، وقد سأله معاوية عن ملوك اليمن في خبر طويل، ونسب . وأنھما معا إبنا واثل

: وأّما عند الطبري فاختلف نسبه في نسب الحرث، فمّرة قال. ھوالحرث بن شدد بن الملطاط بن عمرو: الحرث منھم فقال

والحرث بن ذي شدد ھو الرائش جّد الملوك : وقال في موضع آخر. بعة في سبا األصغر، ونسبه كما مرّ وبيت ملك التبا

وكذلك اضطرب أبو محمد بن حزم في نسبه في الجمھرة . التبابعة، فجعله إلى شدد ولم ينسبه إلى قيس وال عدّى من ولد سبا

  . ي ذلك الطبري وهللا أعلممّرة إلى الملطاط ومّرة إلى سبا األصغر، والظاھر أنه تبع ف

ثم ملك بعده ابنه . وملك الحرث الرائش فيما قالوا مائة وخمسا وعشرين سنة، وكان يسّمى تبعاً وكان مؤمنا فيما قال السھيليّ 

أبرھة ذو المنار ھو ابن الصعب بن ذي مدا ثر بن : قال المسعودّي، وقال ابن ھشام. أبرھة ذو المنار مائة وثمانين سنة

ھو : وقال ابن حزم. أبرھة مائة وستين سنة ثم ملك من بعده أفريقش بن. اط، وسمّي ذا المنار ألنه رفع المنار ليھتدي بهالملط
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أفريقش بن قيس بن صيفي أخو الحرث الرائش، وھو الذي ذھب بقبائل العرب إلى أفريقية وبه سميت، وساق البربر إليھا من 

قتلھم، فاحتمل الفل منھم، وساقھم إلى أفريقية فأنزلھم بھا، وقتل ملكھا جرجير، ويقال أرض كنعان مّر بھا عندما غلبھم يوشع و

ما أكثر بربرتھم فسموا البرابرة، والبربرة في : إنه الذي سمي البرابرة بھذا اإلسم، ألنه لما افتتح المغرب، وسمع رطانتھم قال

لما رجع من غزو المغرب ترك ھنالك من قبائل ِحْمَير و.لغة العرب ھي اختالط أصوات غير مفھومة، ومنه بربرة األسد

صنھاجة وكتامة فھم إلى اآلن بھا، وليسوا من نسب البربر، قاله الطبري والجرجاني والمسعودّى وابن الكلبى والسھيلي 

  .وجميع النسابين

ك لكثرة ذعر الناس من جوره، سمّي بذل: ثم ملك من بعد أفريقش أخوه العبد بن أبرھة وھو ذو األذعار عند المسعودي قال 

وملك خمسا وعشرين سنة، وكان على عھد سليمان بن داود وقبله بقليل، وغزا ديار المغرب وسار إليه كيقاوس بن كنعان ملك 

فارس، فبارزه وانھزم كيقاوس وأسره ذو األذعار، حتى استنقذه بعد حين من يديه وزيره رستم، زحف إليه بجموع فارس إلى 

وقال الطبري إّن ذا األذعار . رب ذا األذعار فغلبه واستخلص كيقاوس من أسره، كما نذكره في أخبار ملوك فارساليمن، وحا

وكان مھلك ذي األذعار فيما . اسمه عمرو بن ابرھة ذي المنار بن الحرث الرائش بن قيس بن صيفي بن سبا األصغر انتھى

  .ذكر ابن ھشام مسموماً على يد الملكة بلقيس

. من بعده الھدھاد بن شرحبيل بن عمرو بن ذي األذعار، وھو ذو الصرح، وملك ستا أو عشرا فيما قال المسعوديوملك  

ثم غلبھم .إّن إسم بلقيس يلقمة بنت اليشرح بن الحرث بن قيس انتھى: وقال الطبري. وملكت بعده ابنته بلقيس سبع سنين

يقال تزوجھا ويقال بل عزلھا في التأيم، فتزوجت سدد بن زرعة بن سبا، سليمان عليه السالم على اليمن كما وقع في القرآن، ف

ثم قام بملكھم ناشر بن عمرو ذي األذعار، ويعرف بناشر النعم، لفظين . وأقاموا في ملك سليمان وابنه أربعا وعشرين سنة

وفي كتاب . ال ناشر النعموقال السھيلي ناشر بن عمرو، ثم قال ويق. مركبين جعال اسما واحدا، كذا ضبطه الجر جانى

 السعودى نافس بن عمرو، ولعله تصحيف، ونسبه إلى عمرو ذي األذعار وليس يتحقق في ھذه األنساب كلھا أنھا للصلب فإّن 

وقال ھشام بن الكلبي اّن ملك . اآلماد، طويلة واألحقاق بعيدة، وقد يكون بين إثنين منھما عدد من اآلباء، وقد يكون ملصقاً به

صار بعد بلقيس إلى ناشر بن عمرو بن يعفر الذي يقال له ياسرأنعم، النعامه عليھم بما جمع من أمرھم وقوي من  اليمن

وزعم أھل اليمن أنه سار غازياً إلى المغرب، فبلغ وادي الرمل ولم يبلغه أحد، ولم يجد فيه مجازاً لكثرة الرمل، وعبر . ملكھم

حاس نصب على شفيرالوادي، وكتب في صدره بالخط المسند ھذا الصنم لياسر بعض أصحابه فلم يرجعوا، فأمر بصنم من ن

 .فال يتكلف أحد ذلك فيعطب انتھى* أنعم الحمير في ليس وراءه مذھب

ثم ملك بعد ياسر ھذا ابنه شمر مرعش، سمي بذلك الرتعاش كان به، ويقال انه وطىء أرض العراق وفارس وخراسان، 

وبنى مدينة ھنالك فسميت . شمر خّرب" شمر كنداي : "الصغد وراء جيحون  ، فقالت العجم وافتتح مدائنھا، وخرب مدينة 

ويقال انه الذي قاتل قباذ ملك الفرس وأسره، وأنه الذي حير الحيرة، وكان ملكه . وعربته العرب فصار سمرقند. باسمه ھذا

ي استعمل عليھم ماھان قيصر فھلك، وملك بعده ابنه وذكر بعض اإلخباريّين أنه ملك بالد الروم، وأنه الذ. مائة وستين سنة

 :وقال السھيلي في شمر مرعش الذي سميت به سمرقند انه شمر بن مالك، ومالك ھو األملوك الذي قيل فيه. دقيوس

  وعش دار عٍز ال يغالبه الدھر    فنقب عن األملوك واھتف بذكره 

ن لعھد موسى صلوات هللا عليه، وشمر، من أعقاب ذي األذعار وھذا غلط من السھيلي فإنھم مجمعون على أّن األملوك كا

  .الذي كان على عھد سليمان، فال يصح ذلك إال أّن يكون شمر أبرھة، ويكون أول دولة التبابعة
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وھو ابن شمر مرعش، وقال الطبرّي انه ابن ) قال السھيلي.(ثم ملك على التبابعة بعد شمر مرعش تّبع األقرن واسمه زيد 

. وقال المسعودي ثالثا وستين. وقال السھيلي إنما األقرن لشامة كانت في قرنه، وملك ثالثاً وخمسين سنة. ي األذعارعمرو ذ

ً ولم يغز قط إلى أّن مات، وملك بعده ابنه تبان أسعد أبو كرب، ويقال ھو تّبع  ثم ملك من بعده ابنه ملكيكرب، وكان مضّعفا

ثم بعد . وعند الطبرى أّن الذي بعد ياسر ينعم بن عمرو ذي األذعار تبع األقرن أخوه. اآلخر، وھو المشھور من ملوك التبابعة

تبع األقرن شمر مرعش بن ياسر ينعم، ثم من بعده تبع األصغر، وھو تبان أسعد أبو كرب، ھذا ھو تبع اآلخر وھو المشھور 

ب وحافده أردشير يمن ابن ابنه أسفنديار من ملوك ويقال له الرائد، وكان على عھد يستاس: وقال الطبريّ . من ملوك التبابعة

 .الفرس

ً من األزد ولخم وجذام وعاملة  وأنه شخص من اليمن غازيا ومّر بالحيرة فتّحير عسكره ھنالك فسميت الحيرة،وخلف قوما

م توجه االنبار ثم ث. واجتمع إليھم ناس من طيرة وكلب والسكون وأياد والحرث بن كعب. وقضاعة، فأقاموا ھنالك وبنوا اإلطام

الموصل ثم أذربيجان، ولقي الترك فھزمھم وقتل وسبى، ثم رجع إلى اليمن وھابته الملوك، وھادنه ملوك الھند، ثم رجع لغزو 

الترك، وبعث إبنه حّسان إلى الصغد وإبنه يعفر إلى الروم، وابن أخيه شمر ذي الجناح إلى الفرس، وان شمر لقي كيقباذ ملك 

وملك سمرقند وقتله، وجاز إلى الصين فوجد أخاه حّسان قد سبقه إليھا، فأثخنا في القتل والسبي، وانصرفا بما الفرس فھزمه، 

وبعث ابنه يعفر إلى القسطنطينّية فتلقوه بالجزية واألتاوة، فسار إلى رومة، وحصرھا، ووقع .معھما من الغنائم إلى أبيھما

ثم رجع إلى اليمن، ويقال أنه ترك ببالد . يھم فقتلوھم، ولم يفلت منھم أحدالطاعون في عسكره فاستضعفھم الروم ووثبوا عل

الصين قوما من ِحْمَير وأنھم بھا لھذا العھد، وأنه ترك ضعفاء الناس بظاھر الكوفة، فتحيروا ھنالك وأقاموا معھم من كل قبائل 

وھو تبان أسعد أبو كرب بن ملكيكرب بن زيد  إّن الذي سار إلى المشرق من التبابعة ّتبع اآلخر،: وقال ابن إسحق.العرب

وذكر ابن إسحق المالء . أول من كسا الكعبة - فيما يقال -األقرن بن عمرو ذي األذعار، وتبان أسعد ھو حسان تبع، وھو

 ً ً ومفتاحا ي وذكر ف. وذكر ابن إسحق أنه أخذ بدين اليھودية. والوصائل، وأوصى والته من جرھم بتطھيرھا، وجعل لھا بابا

ورئيسھم يومئذ عمرو . سبب تھوده أنه لما غزا إلى المشرق مّر بالمدينة يثرب، فملكھا وخلف ابنه فيھم فعدوا عليه وقتلوه غيلة

فلما أقبل من المشرق وجعل طريقه على المدينة مجمعا على خرابھا، فجمع ھذا الحي من أبناء قيلة . بن الطلة من بني النجار

فإنك لن تقدر، وأّنھا مھاجر ! ال تفعل : ھم على ذلك جاءه حبران من أحبار يھود من بني قريظة وقاال لهوبينما . لقتاله، فقاتلھم

 .وانه أعجب بھما واتبعھما على دينھما ثم مضى لوجھه. نبي قرشي يخرج آخر الزمان، فتكون قراراً له

إنما أراد : لكنوز، فنھاه الحبران عن ذلك وقاال لهولقبه دون مكة نفر من ُھذيل وأغروه بمال الكعبة وما فيھا من الجواھر وا

وأمر والتھا . ھؤالء ھالكك، فقتل النفر من الھذليين وقدم مكة، فأمره الحبران بالطواف بھما والخضوع، ثم كساھا كما تقّدم

ً  من د ذكر قومه ما أخذ به ثم سارإلى اليمن، وق. جرھم بتطھيرھا من الدماء والحيض وسائر النجاسات، وجعل لھا باباً ومفتاحا

من دين اليھودية، وكانوا يعبدون األوثان، فتعرضوا لمنعه ثم حاكموه إلى النار التي كانوا يحاكمون إليھا فتأكل الظالم وتدع 

وخرجا منھا ترشح وجوھھم . وجاؤا بأوثانھم، وخرج الحبران متقلدين المصاحف، ودخل الحميريون فأكلتھم وأوثانھم. المظلوم

ً  وجباھھم أّن غزاة تبع : ونقل السھيلّي عن ابن قتيبة في ھذه الحكاية.فآمنت ِحْمَير عند ذلك وأجمعوا على اتباع اليھودية. عرقا

ھذه إنما ھي استصراخة أبناء قيلة على اليھود، فإنھم كانوا نزلوا مع اليھود حين أخرجوھم من اليمن على شروط، فنقضت 

اّن الذي استصرخه أبناء قيلة على اليھود إنما ھو أبو جبلة من ملوك : وقد قيل. د ذلك قدمھاعليھم اليھود، فاستغاثوا بتّبع، فعن

ويعضد ھذا أّن مالك بن عجالن . وكان من الخزرج كما نذكر بعد. غسان بالشام، جاء به مالك بن عجالن فقتل اليھود بالمدينة
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وحكى المسعودي في أخبار تبع ھذا أّن أسعد . سنة ذكره ابن قتيبةيقال أنه كان قبل اإلسالم بسبعمائة . بعيد عن عھد تبع بكثير

أبا كرب سار في األرض ووطأ الممالك وذلّلھا، ووطىء أرض العراق في ملك الطوائف، وعميد الطوائف، يومئذ خرداد بن 

ً من ملوك الطوائف اسمه قّباذ، وليس قباذ بن فيروز، فانھزم قباذ وملك أبو كرب العراق والشام والحجاز  سابور، فلقي ملكا

 :وفي ذلك يقول تبع أبو كرب

  ثم سرنا بھا مسيرا بعيدا       إذا حسينا جيادنا من دماء

  وابن إقليد جاءنا مصفودا     واستبحنا بالخيل خيل قبَّاذ 

  وكسونا البيت الذي حرم                  هللا مــــال منضداً وبــرودا

  وجعلنا لبـــــــــابـــه إقليــدا           وأقمنا به من الشھر عشرا

) ً  )وقال أيضا

  تركض الخيل في سواد العراق    لست بالتبع اليماني أّن لم 

  لم يعقھا عوائـــــق الّعواق       أو تؤدي ربيعة الخرج قسراً 

من ملوك  وقد كانت لكندة معه وقائع وحروب حتى غلبھم حجر بن عمرو بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة

  .كھالن، فدانوا له ورجع أبو كرب إلى اليمن فقتله ِحْمَير، وكان ملكه ثلثمائة وعشرين سنة

وقال ابن . ثم ملك من بعد أبي كرب ھذا فيما قال ابن إسحق، ربيعة بن نصر بن الحرث بن نمارة بن لخم، ولخم أخو جذام

كان أبو حارثة تخلف باليمن بعد خروج أبيه، وأقام ربيعة بن  .ويقال ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر: ھشام

قال الطبريُّ عن ابن إسحق، عن . نصر ملكا على اليمن بعد ھؤالء التبابعة الذين تقدم ذكرھم، ووقع له شان الرؤيا المشھورة

والسحرة والمنجمين وأھل  بعض أھل العلم، أّن ربيعة بن نصر رأى رؤيا ھالته، وفظع بھا وبعث في أھل مملكته في الكھنة

 .العيافة، فأشاروا عليه باستحضار الكاھنين المشھورين لذلك العھد في إياد وغسان وھما شق وسطيح

وسطيح ھو ربيع بن ربيعة بن . شق ھو أبو صعب شكر بن وھب بن أمول بن يزيد بن قيس عبقر بن أنمار: قال الطبري

فأحضرھما وقص . ان ولوقوع اسم ذيب في نسبه كان يعرف بالذيبيّ مسعود بن مازن بن ذيب بن عدي بن مازن بن غس

عليھما رؤياه، وأخبراه بتأويلھا أّن الحبشة يملكون بالد اليمن من بعد ربيعة وقحطان بسبعين سنة، ثم يخرج عليھما ابن ذي 

ع في نفس ربيعة أّن الذي ووق. يزن من عدن، فيخرجھم ويملك عليھم اليمن ثم تكون النبوة في قريش في بني غالب بن فھر

حدثه الكاھنان من أ مر الحبشة كائن، فجھز بنيه وأھل بيته إلى العراق بما يصلح، وكتب إلى ملك من ملوك فارس يقال له 

ومن بيت ربيعة بن نصر كان النعمان ملك الحيرة، وھو النعمان بن المنذر بن عمرو بن . ور بن خّرداذ، فأسكنھم الحيرةساب

قال . ولما ھلك ربيعة بن نصر اجتمع ملك اليمن لحسان بن تبان أسعد أبي كرب: قال ابن إسحق. ة بن نصرعدي بن ربيع

ً كما ذكرناه، وبعث على المقدمة عبد كھالن بن يثرب بن ذي حرب بن حارث بن ملك بن : السھيلي وھو الذي استباح طسما

: وقال السھيلي. الجمھور، وقد مر نسبه إلى سبا األصغرواسم ذي رعين يريم، وھو ابن زيد . عبدان بن حجر بن ذي رعين

في أيام حسان تبع كان خروج عمرو بن مزيقيا من اليمن باألزد، وھو غلط من السھيلي ألن أبا كرب أباه إنما غزا المدينة فيما 

ً أْلوس على اليھود، وھو من غسان ونسبه إلى مزيقيا س والخزرج على فعلي ھذا يكون الذي استصرخه األو. ھو صريخا

ولما ملك حّسان بن تبع بن تبان أسعد سار بأھل اليمن : قال ابن إسحق. اليھود إنما ھو من ملوك غسان كما يأتى في أخبارھم

وقبائل اليمن السير معه، وأرادوا الرجوع إلى  يريد أّن يطأ بھم أرض العرب والعجم كما كانت التبابعة تفعل، فكرھت ِحْمَير
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ً له كان معھم في العسكر يقال له عمرو، وقالوا له اقتْل أخاك نملكك وترجع إلينا إلى بالدنا، فتابعھم على  بالدھم، فكلموا أخا

 :ذلك وخالفه ذوُرْعين في ذلك، ونھى عمراً عن ذلك فلم يقبل، وكتب في صفيحة وأودعھا عنده

  أال من يشتري سھرا بنوم                   سعيد من يبيت قرير عين

  فمعذرة اإلله لذي رعين              حميرغدرت وخـــانت  فإما

ثم قتل عمرو أخاه بعرصة لخم وھي رحبة مالك بن طوق، ورجع ِحْمَير إلى اليمن فمنع النوم عليه السھر، وأجھده ذلك فشكى 

قتل كل من أشار عليه بقتل إلى األطباء عدم نومه والكھان والعّرافين، فقالوا ما قتل رجل أخاه إال ُسلّط عليه السھر، فجعل ي

ً وھّم بذي رعين فذكره شعره فكانت فيه معذرته ونجاته قال . وكان عمرو ھذا يسمَّى موثبان. أخيه، ولم يغنه ذلك شيئا

وھلك عمرو ھذا لثالث وستين سنة من . لقلَّة غزوه ولزومه الوثب على الفراش: وقال ابن قتيبة. لوثوبه على أخيه: الطبريُّ 

  .ملكه

وكان ولد حّسان تبع صغاراً ال يصلحون للملك، وكان أكبرھم . ثم َمرَج أمر ِحْمَير من بعده وتفرقوا: الجرجاني والطبريّ قال 

ً وتسعين سنة، وكان يدين بالنصرانية، ثم رجع  ، فوثب على ملك التبابعة عند كالل موثبا فملك عليھم أربعا قد استھوته الجنُّ

ان تبَّع من استھواء ا ملك ثالثا وسبعين سنة، وھو تبع األصغر ذو المغازي : قال الجرجاني. لجن، فملك على التبابعةابن حسَّ

 .واآلثار البعيدة

وكان أبوه حسان تبع قد زوج بنته من عمرو بن حجر آكل المرارا ابن عمرو بن معاوية من ملوك كندة، فولدت : قال الطبريُّ 

ان ھذا فبعثه على بالد معّد، وملك على العرب بالحيرة مكان آل نصر بن له ابنه الحرث بن عمرو، فكان ابن تبع بن حسَّ 

ثم أغارت العرب بشرقي الفرات، . قال وانعقد الصلح بينه وبين كيقباد ملك فارس، على أّن يكون الفرات حّدا بينھم. ربيعة

ن السواد، وكتب الحرث إلى تبع يغريه فعاتبه على ذلك، فقال ال أقدر على ضبط العرب إال بالمال والجند، فأقطعه بالداً م

وقيل أنَّ الذي فعل ذلك ھو عمرو بن حجر أبوه الذي واله تبع أبو كرب، وأنه . بملك الفرس، وتضعيف أمر كيقباد، فغزاھم

  .أغراه بالفرس واستقدمه إلى الحيرة، فبعث عساكره مع ولده الثالثة إلى الصغد والصين والروم، وقد تقّدم ذكر ذلك

ثر بن عبد كالل، فملك إحدى وأربعين سنة، ثم ملك من بعده : لجرجانيقال ا ان تبَّع أخوه ألمه وھو ُمدَّ ثم ملك بعد تبع بن حسَّ

ثر سبعاً وثالثين سنة، ثم  ملك من بعده أبرھة بن الصّباح بن لھيعة بن شيبة بن مّدثر قيلف بن يعلق بن معد  ابنه وليعة بن ُمدَّ

وبعض : قال الجرجاني. و بن ذي أصبح الحرث بن مالك، أخوذي رعين، وكعب أبو سبا األصغريكرب بن عبد هللا بن عمر

ثم ملك من بعده حسان بن عمرو بن تبع بن ملكيكرب سبعاً : قال. الناس يزعم أّن أبرھة بن الصباح إنما ملك تھامة فقط

ولما ملك لخيتعة غلب عليھم، وقتل خيارھم، : ققال ابن إسح. ثم ملك لْخَيَتعة ولم يكن من أھل بيت المملكة. وخمسين سنة

وعبث برجاالت بيوت المملكة منھم، قيل انه كان ينكح ولدان ِحْمَير، يريد بذلك أّن ال يملكوا عليھم، وكانوا ال يملكون عليھم 

بان أسعد أبي وقال أقام عليھم مملكا سبعا وعشرين سنة، ثم وثب عليه ذو نواس زرعة تبع بن ت. من نكح، نقله ابن إسحق

ً حين قتل حسان ثم شب غالما جميال ذا ھيئة وفضل . كرب، وھو حّسان أبي ذي معاھر فيما قال ابن إسحق، وكان صبيا

ووضاءة، ففتك بلخيتعة في خلوة أراده فيھا على مثل فعالته القبيحة، وعلمت به ِحْمَير وقبائل اليمن فملكوه واجتمعوا عليه، 

 .ثمانية وستين سنة - فيما قال ابن إسحق -ّى يوسف وتعصب لدين اليھودية، فكانت مّدتهوتسم. وجّدد ملك التبابعة

وقال آخرون ملك بعد أفريقش بن أبرھة قيس بن صيفي، وبعده الحرث : ثم قال. ترتيب أبي الحسن الجرجاني. إلى ھنا ا ھـ 

بن زيد بن غوث بن سعد بن عوف، بن علي بن قيس بن مياس، ثم ماء السّماء بن ممروه، ثم شرحبيل وھو يصحب بن مالك 
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بن الھّمال بن المنثلم بن جھيم، ثم الصعب بن قرين بن الھمال بن المنثلم ثم زيد بن الھّمال، ثم ياسر بن الحرث بن عمرو بن 

بنت  يعفر، ثم زھير بن عبد شمس أحد بني صيفي بن سبا األصغر، وكان فاسقا مجرما يفتض أبكار ِحْمَير، حتى نشأت بلقيس

ولما أخذھا سليمان ملك لمك بن . اليشرح بن ذي جدن بن اليشرح بن الحرث بن قيس بن صيفي، فقتلته غيلة، ثم ملكت

قيس بن زيد بن عمرو ذي  فملك أسعد بن. شرحبيل، ثم ملك ذو وداع فقتله ملكيكرب بن تبع بن األقرن وھو أبو ملك، ثم ھلك

ن قيس بن صيفي بن سبا وھو أبو كرب، ثم ملك حّسان ابنه فقتله عمرو أخوه، ووقع األذعار بن أبرھة ذي المنار بن الرايش ب

ھـ  . ا . ووثب على عمر لخيتعة دليل دراسة الحالة ذو الشناتر وملك، ثم قتله ذو نواس بن تبع وملك . االختالف في ِحْمَير

 .كالم الجرجاني

رايش ھو ابن ذي شدد ويعرف بذي مداثر، وأّن الذي ملك بعده أّن الحرث ال: وزعم ابن سعيد ونقله من كتب مؤرخي المشرق

ابنه الصعب وھو ذو القرنين، ثم ابنه أبرھة بن الصعب وھو ذو المنار، ثم العبد ذو األشفارا بن أبرھة بن عمرو ذي األذعار 

لمنتاب بن زيد بن يعفر بن أّن ِحْمَير خلعوه وملكوا شرحبيل ابن غالب بن ا: قال في التيجان. بن أبرھة، ثم قتلته بلقيس

السكسك بن واثل وكان بمأرب، فجاز به ذو األذعار وحارب ابنه الھْدھاد بن شرحبيل من بعده، وابنته بلقيس بنت الھْدھاد 

. الملكة من بعده، فصالحته على التزويج وقتلته، وغلبھا سليمان عليه السالم على اليمن إلى أّن ھلك وابنه َرَحْبَعم من بعده

تمعت ِحْمَير من بعده على مالك بن عمرو ابن يعفر بن عمرو بن ِحْمَير بن المنتاب بن عمرو بن يزيد بن يعفر بن واج

وملك بعده على مالك بن عمرو بن يعفر بن عمرو بن ِحْمَير بن المنتاب بن عمرو بن يزيد بن . السكسك بن واثل بن ِحْمَير

عده ابنه َشِمر َيْرَعش، وھو الذي خّرب َسَمْرَقْند، وملك بعده ابنه صيفي بن شمر وملك ب. يعفر بن السكسك بن واثل بن ِحْمَير

ثم انتقل الملك إلى َكْھالن وقام به عمران بن . على اليمن، وسار أخوه أفريقش بن شمر إلى أفريقية بالبربر وكنعان فملكھا

ولما احتضر عھد إلى أخيه عمرو بن . كان كاھناعامر ماء السماء بن حارثة أمرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد و

وأصاب اليمن سيل العرم فلم . عامر المعروف بمزيقيا وأعلمه بخراب سْد مأرب وھالك اليمن بالسيل، فخرج من اليمن بقومه

لده ثم رأى رويا ونذر بملك الحبشة، وبعث و. ينتظم لبني قحطان بيعته، واستولى على قصر مأرب من بعده ربيعة بن نصر

فاجتمعت ِحْمَير على أّن تكون ألبي كرب . إلى العراق، وكتب إلى سابور األشعاني فأسكنھم الحيرة، وكثرت الخوارج باليمن

أسعد بن عدي بن صيفي، فخرج من ظفار، وغلب ملوك الطوائف باليمن ودوخ جزيرة العرب، وحاصر األوس والخزرج 

ً ثم قتله أخوه عمرو . مدته وقتلته ِحْمَير بالمدينة، وحمل ِحْمَير على اليھودية، وطالت ان الذي أباد طسما وملك بعده ابنه حسَّ

بمداخلة ِحْمَير، وھلك عمرو فملك بعده أخوه ألبيه عبد كالل بن منوب، وفي أيامه خلع سابور أكتاف العرب، وملك بعده تبع 

وملك بعده . َعّد بن عدنان بالحجاز فملك عليھمالكندي إلى أرض بني مَ  بن حسان، وھو الذي بعث ابن أخيه الحرث بن عمرو

وكان في ظفَّار ذو شناتر، . مرثد بن عبد كالل ثم ابنه وليعة، وكثرت الخوارج عليه، وغلب أبرھة الصبَّاح على تھامة اليمن

  .ھذا ترتيب ابن سعيد في ملوكھم. وقتله ذو نواس كما مر

. عروف باألقرن، وقال ھو الذي  سار قومه نحو خراسان والصغد والصينوعند المسعودي أنه  لما ھلك كليكرب بن تبع الم 

وولي بعده حسان بن تبَّع فاستقام له األمر خمسا وعشرين سنة، ثم قتله أخوه عمرو بن تبع وملك أربعا وستين سنة، ثم تبع أبو 

ثم بعده عمرو . وتھّود وملك مائة سنة كرب وھو الذي غزا يثرب وكسا الكعبة بعد أّن أراد ھدمھا، ومنعه الحبران من اليھود

واتصلت الفتن باليمن أربعين سنة، ومن بعده وليعة بن َمْرثِد تسعا . بن تبّع أبي كرب وخلع، وملكوا مرثد بن عبد كالل
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، وكانت له سير وقصص. ومن بعده أبرھة بن الصبَّاح بن وليعة بن مرثد، ويدعى شيبة الحمد ثالثا وتسعين سنة. وثالثين سنة

 .ومن بعده عمرو بن قيفان تسع عشرة سنة، ومن بعده لخيتعة ذو شناتر ومن بعده ذو نواس

وأّما ابن الَكْلبّي والطبرّي وابن َحْزم، فعندھم أّن تبَّع أْسَعد أبي َكرب ھو ابن كليكرب ابن َزْيد األَْقَرن ابن عمرو بن ذي 

وقال . انه أسقط أسماء كثيرة وملوكا: وقال الُسَھْيلي. صيفي بن سبا األصغراألْذَعار بن أْبرَھة ذي الَمَنار الَرايش بن قيس بن 

ومن ملوك التبابعة أفريقش بن صيفي، ومنھم شمر يرعش ابن ياسر َيْنُعم بن عمرو ذي األذعار، ومنھم : ابن الكلبّي وابن حزم

ثم قال ابن حزم بعد ذكر ھؤالء من . َبْلقِيس ابنة اليشرح بن ذي جدن بن اليشرح بن الحرث الرايش بن قيس بن صيفي

وال يصح من كتب أخبار التبابعة وأنسابھم إالَّ طرف . وفي أنسابھم اختالف وتخليط وتقديم وتأخير ونقصان وزيادة: التبابعة

 .ھـ.يسير الختالف رواتھم وبعد العھد ا

على مخالفه ال يتجاوزه، وإن تجاوز بعضھم عن  لم يكن لملوك اليمن نظام، وإنما كان الرئيس منھم يكون ملكا: وقال الطبريُّ 

مخالفه بمسافة يسيرة من غير أّن يرث ذلك الملك عن آبائه وال يرثه أبناؤه عنه، إنما ھو شأن شداد المتلّصصة، يغيرون على 

خالفه بعض النواحي باستغفال أھلھا، فإذا قصدھم الطلب لم يكن لھم ثبات، وكذلك كان أمر ملوك اليمن، يخرج أحدھم من م

األحيان ويبعد في الغزو واإلغارة فيصيب ما يمر به، ثم يتشّمر عند خوف الطلب زاحفا إلى مكانه من غير أّن يدين له أحد 

 .ھـ.بالطاعة أو يؤدي إليه خراجا ا من غير مخالفه

ه زرعة، وأنه لما تغلب على وأما الخبر عن ذي نواس وما بعده فاتفق أھل األخبار كلھم أّن ذا نواس ھو ابن تبان أسعد واسم

ملك آبائه التبابعة تسمى يوسف وتعصب لدين اليھودية، وحمل عليه قبائل اليمن، وأراد أھل َنجْران عليھا وكانوا من بين 

وكان رئيسھم في ذلك يسمَّى عبد هللا بن الَثاِمر، وكان ھذا الدين . العرب يدينون بالنصرانية، ولھم فضل في الدين واستقامة

إليھم قديما من بقية أصحاب الحواريين من رجل سقط لھم من ملك التبعّية يقال له ميمون، نزل فيھم وكان مجتھداً في  وقع

وتبعه على دينه . العبادة مجاب الدعوة، وظھرت على يده الكرامات في شفاء المرضى، وكان يطلب الخفاء عن الناس جھده

ين بأنفسھما، فلما وطئا بالد العرب اختطفتھما سيارة فباعوھما بنجران، وھم  رجل من أھل الشام إسمه صالح، وخرجا فارَّ

 ً وافترقا في الدير على . يعبدون نخلة طويلة بين أظھرھم، ويعلقون عليھا في األعياد من حليھم وثيابھم، ويعكفون عليھا أياما

إلى الدين وعبادة هللا، وأّن عبادة النخلة رجلين من أھل نجران، وأعجب سيد ميمون  صالته ودينه، وسأله عن شانه، فدعاه 

فدعا ميمون فأرسل هللا ريحاً فجعفت النخلة من : فقال له سيده أّن فعلت دخلنا في دينك. باطل، وأنه لو دعا معبوده عليھا ھلكت

من قرى  ومن رواية ابن إسحق أّن ميمون نزل بقرية. أصلھا، وأطبق أھل نجران على أتباع دين عيسى صلوات هللا عليه

نجران، وكان يمّر به غلمان أھل نجران، يتعلمون من ساحر كان بتلك القرية، وفي أولئك الغلمان عبد هللا بن الثامر، فكان 

يجلس إلى ميمون ويسمع منه فآَمَن به واتبعه وحصل على معرفة اسم هللا األعظم، فكان مجاب الدعوة لذلك، واتبعه الناس 

. لن تطيق حمى تؤمن وتوحد فآَمَن، ثم قتله فھلك ذلك الملك مكانه: فقال له. نجران وھّم بقتلهعلى دينه، وأنكر عليه ملك 

على دين عبد هللا بن الثامر، وأقام أھل نجران على دين عيسى صلوات هللا عليه حتى دخلت عليھم في  واجتمع أھل نجران

ليھم في أھل اليمن وعرض عليھم القتل، فلم يزدھم إالّ فسار إ. ودعاھم ذو نواس إلى دين اليھودية فأبوا. دينھم األحداث

وأفلت منھم رجل من . عشرين ألفا أو يزيدون - فيما قال ابن إسحق -جماحاً، فحّدد لھم األخاديد، وقتل وحرق، حتى أھلك منھم

 .سبا يقال له َدْوس ذو ُثْعلََبان، فسلك الرمل على فرسه وأعجزھم
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  َملَُك الحبشُة الَيَمنَ 
ً كان بنجران، فعدا أھلھا على إبنين له، فقتلوھما : شام بن محمد الكلبّي، في سبب غزو ذي نواس أھل نْجرانقال ھ أّن يھوديا

ولما . وتوسل له باليھودية واستنصره على أھل نجران وھم نصارى، فحمى له ولدينه وغزاھم. ظلماً فرفع أمره إلى ذي نواس

قيصر صاحب الروم يستنصره على ذي ُنواس، وأعلمه بما ركب منھم وأراه اإلنجيل قد أفلت  َدْوس ذو ُثْعلََبان، فقدم على 

أّن : وقيل. احترق بعضه بالنار، فكتب له إلى النجاشي يأمره بنصره ويطلب بثاره، وبعث معه النجاشي سبعين ألفاً من الحبشة

وكتب إلى قيصر وبعث إليه باإلنجيل المحرق، . صريخ دوس كان أوال للنجاشي، وأنه اعتذر إليه بقلة السفن لركوب البحر

فجاءته السفن وأجاز فيھا العساكر من الحبشة، وأمر عليھم أرباطاً رجالً منھم وعھد إليه بقتلھم وسبيھم وخراب بالدھم، فخرج 

اليمن على  وجمع ذو نواس ِحْمَير ومن أطاعه من أھل. أرباط لذلك ومعه أبرھة األشرم، فركبوا البحر ونزلوا ساحل اليمن

فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه بفرسه إلى البحر ثم . فلم يكن كبير حرب، وانھزموا. افتراق واختالف في األھواء

ووطىء أرباط اليمن . ضربه، فدخل فيه وخاض ضحضاح البحر، ثم أفضى به إلى غمرة فأقحمه فيه فكان آخر العھد به

سبي كما عھد له، ثم أقام بھا فضبطھا وأذل رجاالت ِحْمَير، وھدم حصون الملك بھا مثل بالحبشة وبعث إلى النجاشي بثلث ال

 :وقال ذو يزن يرثي ِحْمَير وقصور الملك باليمن. سلجيق وسون وغمدان

  ھونك ليس يرد الدمع ما فاتا                          ال تھلكن أسفاً إثر من ماتا  

  وبعد سلجيق يبني الناس أبياتا                   أبعد سون فال عين وال أثر       

وفي رواية ھشام بن محمد الكلبي أّن السفن قدمت على النجاشي من قيصر، فحمل فيھا الحبش ونزلوا بساحل اليمن، 

. كن قتالفالقى ذو نواس باليد ولم ي. كل أحد يقاتل عن ناحيته: واستجاش ذو نواس بأقيال ِحْمَير فامتنعوا من صريخه وقالوا

وأنه سار بھم إلى صنعاء وبعث عماله في النواحي لقبض األموال، وعھد بقتلھم في كل ناحية فقتلوا، وبلغ ذلك النجاشي فجھز 

وملك أبرھة اليمن . إلى اليمن سبعين ألفاً وعليھم أبرھة فغلبوا صنعاء، وھرب ذو نواس واعترض البحر، فكان آخر العھد به

ً من أصحابه عليھم أرباط. شيء، وذكر له أنه خلع طاعتهولم يبعث إلى النجاشي ب ولما حل بساحته دعاه إلى . فوجه جيشا

. النصفة والنزال، فتبارزا وخدعه أبرھة وأكمن عبداً له في موضع المبارزة، فلما التقيا ضربه أرباط فشرم أنفه وسمي األشرم

ً فأنفذه، وبلغ النجاش ثم كتب إليه أبرھة واسترضاه . ي خبر أرباط فحلف ليريقن دمهوخالفه العبد من الكمين فضرب أرباطا

 .فرضي عليه وأقره على عمله

وقال ابن إسحق إّن أرباط ھو الذي قدم اليمن أوالً وملكه، وانتقض عليه  أبرھة من بعد ذلك فكان ما ذكرنا من الحرب بينھما، 

ويقال أّن الحبشة لما ملكوا اليمن أمر أبرھة بن . اليمنوغضب النجاشي لذلك، ثم أرضاه واستبد أبرھة بملك . وقتل أرباط

أّن ملك ِحْمَير، لما انقرض أمرا التبابعة، صار متفرقا في األذواء من ولد زيد : وقيل. الصباح وأقاموا في خدمته قاله ابن سالم

زيد بن الحرث بن زيد واسمه علس بن : قال ابن حزم. الجمھور، وقام بملك اليمن منھم ذو يزن من ولد مالك بن زيد

ھو علس بن الحرث بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك : وقال ابن الكلبي وأبو الفرح األصبھاني. الجمھور

ولما ملك ذو يزن بعد مھلك ذي نواس واستبد أمر الحبشة على أھل اليمن، طالبوھم بدم : قالوا كلھم. بن زيد الجمھور

جران، فساروا إليه وعليھم أرباط، ولقيھم فيمن معه فانھزم واعترض البحر، فأقحم فرسه وغرق النصارى الذين في أھل ن

فھلك بعد ذي نواس، وولى ابنه مرثد بن ذي يزن مكانه، وھو الذي استجاشه امرؤ  القيس على بني أسد، وكان من عقب ذي 

 .ھـ .ملك مدينة الھون فقتله أھلھا من ھمدان ايزن أيضاً من ھؤالء األذواء علقمة ذو قيفال بن شراحيل بن ذي يزن، و
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مالك بن زيد بن كھالن،  ولما استقر أبرھة في ملك اليمن أساء السير في ِحْمَير وروسائھم، وبعث في ريحانة بنت علقمة بن

 وھرب أبو مرة ولحق بأطراف اليمن،. فانتزعھا من زوجھا أبي مرة بن ذي يزن، وقد كانت ولدت منه ابنه معديكرب

وكان ألبرھة غالم يسمى عمددة وكان قد واله الكثير من . واصطفى أبرھة ريحانة فولدت له مسروق بن أبرھة وأخته بسباسة

 .أمره، فكان يفعل األفاعيل حتى عدا عليه رجل لمن ِحْمَير أو خثعم فقتله وكان حليماً فأھدر دمه

  غزو الحبشة الكعبة
قليس لم يرمثلھا، وكتب إلى النجاشي بذلك وإلى قيصر في الصناع والرخام ثم إّن أبرھة بنى كنيسة بصنعاء تسمى ال

وتحدث العرب بذلك، فغضب رجل من السادة أحد بني فقيم ثم . لست بمنته حتى أصرف إليھا حج العرب: والفسيفساء، وقال

من البيت الذي يحج إليه  الرجل: وبلغ أبرھة، وقيل له. أحد بني مالك، وخرج حتى أتى القليس، فقعد فيھا ولحق بأرضه

وأجمع . ثم بعث في الناس يدعوھم إلى حج القليس فضرب الداعي في بالد كنانة بسھم فقتل. العرب، فحلف ليسيرن إليه يھدمه

أبرھة على غزو البيت وھدمه، فخرج سائرا بالحبشة ومعه الفيل، فلقيه ذو نفر الحميري وقاتله، فھزمه وأسره واستبقاه دليال 

ولما مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف، فأتوه بالطاعة وبعثوا معه : قال ابن إسحق. العربفي أرض 

 :أبا رغال دليال فأنزله المغمس بين الطائف ومكة، فھلك ھنالك ورجمت العرب قبره من بعد ذلك قال جرير

  إذا مات الفرزدق فارجموه             كما ترمون قبر أبي رغال

بعث أبرھة خيال من الحبشة فانتھوا إلى مكة واستاقوا أموال أھلھا، وفيھا  مائتا بعير لعبد المطلب، وھو يومئذ سيد قريش، ثم 

وبعث أبرھة حناطة الحميري إلى مكة يعلمھم بمقصده من ھدم البيت، . فھموا بقتاله ثم علموا أّن ال طاقة لھم به فاقصروا

وھذا بيت هللا، فإن . وهللا ما نريد حربه: وأخبر عبد المطلب بذلك عن أبرھة فقال له. ذلكويؤذنھم بالحرب أّن اعترضوا دون 

ثم انطلق به إلي أبرھة ومر بذي نفر وھو أسير فبعث معه إلى سائس . يمنعه فھوبيته، وأن يخلي عنه فما لنا نحن من دافع

ونزل عن سريره فجلس معه على بساطه، وسأله عبد الفيل، وكان صديقا لذي نفر فاستأذن له على أبرھة، فلما رآه أجله 

أنا رب : سألت في البيت الذي ھو دينك ودين آبائك وتركت البعير؟ فقال عبد المطلب ھال: فقال له أبرھة. المطلب في اإلبل

بة بن عدي وكان فيما زعموا قد ذھب مع عبد المطلب عمرو بن لعا: قال الطبري. اإلبل، وللبيت رب سيمنعه، فرد عليه إبله

بن الرمل سيد كنانة، وخويلد بن واثلة سيد ھذيل، وعرضوا على أبرھة ثلث أموال تھامة، ويرجع عن ھدم البيت، فأبى عليھم 

ثم قام عند الكعبة ممسكاً بحلقة . وجاء عبد المطلب وأمر قريشا بالخروج من مكة إلى الجبال والشعاب للتحرز فيھا. فانصرفوا

 :يش يدعون هللا ويستنصرونه، وعبد المطلب ينشد ويقولالباب ومعه نفر من قر

 يمنع  رحلة فامنع رحالك              ال ُھمَّ أّن العبــــــد     

  ال يغلبن صليبھم                     ومحالھم أبـــــــــداً محالك

 وانصر على آل الصليب             وعــــــابديـــــــه اليوم آلك

  .وفةفي أبيات معر

ثم أرسل هللا عليھم الطير األبابيل من البحر، ترميھم  بالحجارة فال تصيب أحداً منھم إال ھلك مكانه، وأصابه في موضع 

وأصيب أبرھة في جسده بمثل ذلك، وسقطت أعضاؤه عضواً عضواً وبعثوا . الحجر من جسده كالجدري والحصبة فھلك

. وأقدم فيل آخر فحصب وبعث هللا سيال مجحفا فذھب بھم وألقاھم في البحربالفيل ليقدم على مكة فربض ولم يتحرك فنجا، 

ولما ھلك أبرھة ملك مكانه ابنه يكسوم وبه . ورجع أبرھة إلى صنعاء وھو مثل فرخ الطائر، فانصدع صدره عن قلبه ومات
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ثم . كحوا نساءھم، واستخدموا أبناءھمكان يكنى، واستفحل ملكه وأذل ِحْمَير وقبائل اليمن، ووطئتھم الحبشة فقتلوا رجالھم، ون

ھلك يكسوم بن أبرھة فملك مكانه أخوه مسروق وساءت سيرته، وكثر عسف الحبشة باليمن، فخرج ابن ذي يزن واستجاش 

عليھم بكسرى، وقدم اليمن بعساكر الفرس، وقتل مسروقا وذھب أمر الحبشة، بعد أّن توارث ملك اليمن منھم أربعة في اثنتين 

 . سنة، أولھم أرباط، ثم أبرھة، ثم ابنه يكسوم ثم أخوه مسروق بن أبرھةوسبعين 

 وملك الفرس علي اليمن قصة سيف بن ذي يزن
ولما طال البالء من الحبشة على أھل اليمن، خرج سيف بن ذي يزن الحميري من األذواء بقية ذلك السلف، وعقب أولئك 

. رھة انتزع منه زوجته ريحانة وبعد أّن ولدت منه ابنه معد يكرب كما مروقد ثان أب. الملوك وديال الدولة المفوض للخمود

ھكذا . سيف بن ذي يزن بن عافر بن أسلم بن زيد بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد الجمھور: نسبه فيما قال الكلبي

شكى إليه أمر الحبشة، وطلب أّن فخرج سيف وقدم على قيصر ملك الروم و. نسبه ابن الكلبي، ومالك بن زيد ھو أبو األذواء

فرجع إلى كسرى . الحبشة على دين النصارى: يخرجھم ويبعث على اليمن من شاء من الروم، فلم يسعفه عن الحبشة وقال

وقدم الحيرة على النعمان بن المنذر عامل فارس على الحيرة وما يليھا من أرض العرب، فشكى إليه واستمھله النعمان إلى 

بعدت أرضك عن أرضنا أو : فقال. لى كسرى، وأوفد معه وسأله النصر على الحبشة، وأن يكون ملك اليمن لهحين وفادته ع

عنھا . ھي قليلة الخير، إنما ھي شاء وبعير، وال حاجة لنا بذلك، ثم كساه وأجازه، فنثر دنانير اإلجازة ونھبھا الناس يوھم الغنى

ل أرضي ذھب وفضة، وإنما جئت لتمنعني من الظلم، فرغب كسرى في ذلك جبا: بما في أرضه فأنكر عليه كسرى ذلك، فقال

فقالوا في سجونك رجال حبستھم للقتل ابعثھم معه، فإن ھلكوا كان الذي أردت بھم، . وأمھله للنظر في أمره، وشاور أھل دولته

ً ازددته إلى ملكك، وأحصوا ثمانمائة، وقدم عليھم أفضلھم وأعظمھم  ً وكان وھزر وإن ملكوا كان ملكا بيتا وأكبرھم نسبا

 .الديلمي

أّن كسرى وعده بالنصر ولم ينصره، وشغل بحرب الروم، وھلك سيف بن ذي : وعند المسعودي وھشام بن محمد السھيلي

يزن عنده وكبر ابنه ابن ريحانة وھو معديكرب وعرفته أمه بأبيه، فخرج ووفد على كسرى يستنجزه في النصرة التي وعد بھا 

وقيل أّن الذي وفد على كسرى وأباد . أنا ابن الشيخ اليمني الذي وعدته، فوھبه الدنانير ونثرھا إلى آخر القصة: قال لهو. أباه

ولما كتبت الفرس مع وھزر وكانوا ثمانمائة، وقال ابن قتيبة : قالوا. الحبشة ھو النعمان بن قيس بن عبيد بن سيف بن ذي يزن

كان وھزر من عقب جاماسب عم أنو شرواّن فأّمره على أصحابه، وركبوا البحر : بن حزموقال ا.كانوا سبعة آالف وخمسمائة

: ما عندك؟ قال: فلما نزلوا بأرض اليمن قال وھزر لسيف. ساحل عدن ثمان سفائن، فغرقت منھا سفينتان، وخلصت ست إلى

ي يزن من استطاع من قومه، وجمع ابن ذ: قال أنصفت. ما شئت من قوس عربي، ورجلي مع رجلك حتى نظفر أو نموت

وسار إليه مسروق بن أبرھة في مائة ألف من الحبشة وأوباش اليمن، فتوافقوا للحرب وأمر وھزر ابنه أّن يناوشھم للقتال، 

ثم نزل عن الفيل إلى . وقال أروني ملكھم فأروه إياه على الفيل عليه تاج، وبين عينيه ياقوتة حمراء. فقتلوه وأحفظه ذلك

ثم رماه بسھم فصك الياقوتة بين عينيه وتغلغل في دماغه، . فقال وھزر ركب بنت الحمار ذل وذل ملكه. إلى البغلة الفرس ثم

ال : وتنكس عن دابته وداروا به، فحمل القوم عليھم وانھزم الحبشة في كل وجه،وأقبل وھزر إلى صنعاء، ولما أتى بابھا قال

وكتب بذلك إلى كسرى، وبعث إليه . رايته، فملك اليمن ونفى عنھا الحبشة تدخل رايتي منكوسة، فھدم الباب ودخل ناصبا

  .وانصرف وھزر إلى كسرى. فكتب إليه أّن يملك سيف بن ذي يزن على اليمن، على فريضة يؤديھا كل عام ففعل. باألموال
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مھم إليه، وجعله لنظر ابن وخلف وھزر نائباً على اليمن في جماعة من الفرس ض. وملك سيف اليمن، وكان أبوه من ملوكھا

وانفرد ابن ذي يزن بسلطانه، ونزل قصر الملك وھو رأس غمدان، يقال أّن الضحاك بناه على اسم . ذي يزن وأنزله بصنعاء

 .قاله المسعودي. الزھرة، وھو أحد البيوت السبعة الموضوعة على أسماء الكواكب وروحانيتھا خرب في خالفة عثمان

ولما استقل ابن . نعاء تسمى أوال، وصنعاء اسم بانيھا، صنعاء بن أوال بن عمير بن عابر بن شالخكانت ص: وقال السھيلي

ذي يزن بملك اليمن، وفدت العرب عليه يھنوه بالملك، لما رجع من سلطان قومه وأباد من عدوھم، وكان فيمن وفد عليه 

لمنصوب لحجھم، فوفدوا في عشرة من رؤسائھم، فيھم مشيخة قريش، وعظماء العرب لعھدھم من أبناء إسماعيل وأھل بيتھم ا

وسأله عن بنيه حتى ذكر . عبد المطلب، فأعظمھم سيف وأجلھم وأوجب لھم حقھم، ووفر من ذلك قسم عبد المطلب من بينھم

على  له شأن النبي صلى هللا عليه وسلم، وكفالته إياه بعد موت عبد هللا أبيه، عاشر ولد عبد المطلب، فأوصاه به وحضه

. وأسر إليه البشرى بنبوته وظھور قريش، قومھم على جميع العرب. من اليھود وغيرھم اإلبالغ في القيام عليه، والتحفظ به

وأسنى جوائز ھذا الوفد بما يدل على شرف الدولة وعظمھا لبعد غايتھا في الھمة، وعلو نظرھا في كرامة الوفد وبقاء آثار 

ذكر صاحب األعالم وغيره أنه أجاز سائر الوفد بمائة من اإلبل وعشرة . الحال في األولالترف في الصبابة شاھد لشرافة 

 .أعبد وعشرة وصائف وعشرة أرطال من الورق والذھب وكرش ملىء من العنبر، وأضعاف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب

ر بطون النساء، حتى إذا لم يبق إال ولما انصرف وھزر إلى كسرى غزا سيف على الحبشة، وجعل بقتل ويبق: قال ابن إسحق

فخرج يوما وھم يسعون بين يديه، فلما . القليل جعلھم خوال، واتخذ منھم طوابير يسعون بين يديه بالحراب، وعظم خوفھم منه

وقيل ركب خليفة وھزر فيمن معه من . توسطھم وقد انفردوا به عن الناس رموه بالحراب فقتلوه، ووثب رجل منھم على الملك

لمسلحة، واستلحم الحبشة وبلغ ذلك كسرى، فبعث وھزر في أربعة آالف من الفرس، وأمره بقتل كل أسود أو منتسب إلى ا

ً ففعل . وكتب بذلك إلى كسرى فأّمره على اليمن، فكان يجبيه له حتى ھلك. وقتل الحبشة حيث كانوا. أسود ولو جعداً قططا

ذي يزن وأھل بيته إلى الفرس، وورثوا ملك العرب وسلطان ِحْمَير باليمن، واستضافت حشابة ملك الحميريين بعد مھلك ابن 

ولم يبق للعرب في الملك رسم وال طلل إال . بعد أّن كانوا يزاحمونھم بالمناكب في عراقھم، ويجوسونھم بالغزو خالل ديارھم

ذ لھم في غير ذاتھم أمر، إال ما كان لكھالن أقياال من ِحْمَير وقحطان رؤساء في أحيائھم بالبدو، ال تعرف لھم طاعة، وال ينف

إخوتھم بأرض العرب من ملك آل المنذر من لخم على الحيرة والعراق بتولية فارس، وملك آل جفنة من غسان على الشام 

 .بتولية آل قيصر كما يأتي في أخبارھم

ركب إليھاالبحر  في جند كثيف، فقتل ملكھا  لما كانت اليمن لكسرى بعث إلى سرنديب من الھند قائداً من قواده: وقال الطبري

وكان وھزر يبعث العير إلى كسرى باألموال والطيوب، . واستولى عليھا، وحمل إلى كسرى منھا أمواال عظيمة، وجواھر

وعدا بنو تميم في بعض األيام على عيره بطريق البحرين، فكتب . فتمر على طريق البحرين تارة وعلى أرض الحجاز أخرى

وعدا بنو كنانة على عيره بطريق الحجاز حين مرت بھم، . امله باإلنتقام منھم، فقتل منھم خلقا كما يأتي في أخبار كسرىإلى ع

صلى  -وشھدھا النبي. بسبب ذلك وكانت في جوار رجل من أشراف العرب من قيس، فكانت حرب الفجار بين قيس وكنانة

 .يجمع لھم النبلهللا عليه وسلم، وكان ينبل فيھا على أعمامه أي 

ولما ھلك وھزر أمر كسرى من بعده على اليمن ابنه المرزبان، ثم ھلك فأمر حافده خرخسرو بن التيجان بن : قال الطبري

ثم سخط عليه وحمل إليه مقيدا، ثم أجاره ابن كسرى وخلى سبيله، فعزله كسرى وولى باذان، فلم يزل إلى أّن كانت . المرزبان

ھذا آخر الخبر عن ملوك التبابعة . فشا اإلسالم باليمن، كما نذكره عند ذكر الھجرة وأخبار اإلسالم باليمنالبعثة وأسلم باذان و
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وكان عدد ملوكھم فيما قال المسعودي سبعة وثالثين ملكا، في مدة ثالث آالف ومائتي . من اليمن، ومن ملك بعدھم من الفرس

زمار وظفار اسمان لمدينة واحدة، يقال بناھا مالك : مدينة ظفار قال السھيليفكانوا ينزلون . وقيل أقل من ذلك. سنة إال عشراً 

 : بن أبرھة وھو األ ملوك، ويسمى مالك وھو ابن ذي المنار وكان على بابھا مكتوب بالقلم األول في حجر أسود

  يوم شيدت ظفار فقيل لمن                        أنت فقالت لخير األخيــار

  ذلك قالت                        أّن ملكي احابش األشرار ثم سيلت من بعد

  ثم سيلت من بعد ذلك قالت                         أّن ملكي لفارس األحرار

  أّن ملكى لقريش التجار      ثم سيلت من بعد ذلك قالت           

  ير سنجارثم سيلت من بعد ذلك قالت                                    أّن ملكي لخ

  وقليال ما يلبث القوم فيھا                                   غير تشييدھا لحامي البوار

  من أسود يلقيھم البحر فيھا                              تشعل النار في أعالي الجدار

من أرفع الواليات عندھم بما كانت ولم تزل مدينة ظفار ھذه منزال للملوك، وكذلك في اإلسالم صدر الدولتين، وكانت اليمن 

ولما انقضى الكالم في أخبار ِحْمَير وملوكھم . منازل العرب العاربة، ودار الملوك العظماء من التبابعة واالقيال والعباھلة

يل باليمن من العرب، استدعى الكالم ذكر معاصريھم من العجم على شرط كتابنا لنستوعب أخبار الخليقة، ونميز حال ھذا الج

العربي من جميع جھاته، واألمم المشاھير من العجم الذين كانت لھم الدول العظيمة لعھد الطبقة األولى والثانية من العرب، 

وھم النبط والسريانيون أھل بابل، ثم الجرامقة أھل الموصل ثم القبط، ثم بنو إسرائيل والفرس ويونان والروم، فلنأت اآلن بما 

  .وهللا ولى العون والتوفيق، ال رب غيره، وال مأمول إال خيره. لة، وبعض أخبارھم على اختصاركان لھم من الملك والدو

  ملوك بابل

  الخبر عن ملوك بابل من القبط والسريانيين وملوك الموصل ونينوى من الجرامقة
وأنه كان على بدعة . ذ من بعدهثم البنه النمرو. قد تقدم لنا أّن ملك األرض بعد نوح عليه السالم كان لكنعان بن كوش بن حام

ومعنى الكلدانيين : قال ابن سعيد. الصابئة، وان بني سام كانوا حنفاء ينتحلون التوحيد الذي عليه الكلدانيون من قبلھم

وقال . ووقع ذكر النمروذ في التوراة منسوبا إلى كوش بن حام، ولم يقع فيھا ذكر لكنعان بن كوش، فا اعلم بذلك. الموحدين

ً ا وخرج عابر بن شالخ ابن أرفخشذ، فغلبه وسار من كوثا إلى ارض الجزيرة والموصل، فبنى مدينة مجدل : بن سعيد أيضا

وورث أمره ابنه فالغ من بعده، وأصاب النمروذ وقومه على عھد سيدنا إبراھيم عليه السالم ما . ھناك، وأقام بھا إلى أّن ھلك

والقول بأن الناس أجمعين . لمشھورة، وقد وقع ذكرھا في التوراة وال أدري معناھاأصابھم في الصرح، وكانت البلبلة وھي ا

كانوا على لغة واحدة، فباتوا عليھا ثم أصبحوا وقد افترقت لغاتھم قول بعيد في العادة، إال أّن يكون من خوارق األنبياء فھو 

إللھي في خرق العادة وافتراقھا، وكونھا من آياته كما وقع والذي يظھر أنه إشارة إلى التقدير ا. معجزة حينئذ، ولم ينقلوه كذلك

 .وال يعقل في أمر البلبلة غير ذلك. في القرآن الكريم

سوريان بن نبيط وأله فالغ على بابل، فانتقض عليه وحاربه، ولما ھلك فالغ قام بأمره بعده ابنه ملكان، فغلبه : وقال ابن سعيد

. الجرامقة إخوانه في النسب بنو جرموق بن أشوذ بن سام، وكانت مواطنھم بالجزيرةسوريان على الجزيرة، وملكھا ھؤالء 

ولحق ملكان منھا . وكان ابن أخت سوريان منھم الموصل بن جرموق، فواله سوريان على الجزيرة واخرج بني عابر منھا

بن نبيط، ملك بابل، وامتازت مملكة واستبد الموصل على خاله سوريان . أّن الخضر من عقبه: ويقال. بالجبال فأقام ھنالك
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وملك بعد الموصل ابنه راتق، وكانت له حروب مع النبط، وملك من بعده ابنه أثور وبقي ملكھا في . الجرامقة من مملكة النبط

كان  ثم. وملك بعده ابنه نينوى، وبنى المدينة المقابلة للموصل من عدوة دجلة المعروفة باسمه. عقبه، وھو مذكور في التوراة

  .من عقبه سنجاريف بن أثور بن نينوى بن أثور، وھو الذي بنى مدينة سنجار وغزا بني إسرائيل فصلبوه على بيت المقدس

أّن الجزيرة ملكھا بعد مقتل سنجاريف أخوه ساطرون وھو الذي بنى مدينة الخضر في برية سنجار على نھر : وقال البيھقي

أّن يونس بن متى بعث إليه، : وملك من بعده ابنه زان وكان يدين بالصابئة، ويمال. االترتار لتولعه بصيد األسود في غيضاتھ

. ويونس من الجرامقة من سبط بنيامين بن إسرائيل من ابنه، فآمن به زان بن ساطرون بعد الذي قصه القرآن من شأنه معھم

ولم يزل على . له أّن يبقيه في ملكه، فأجابثم أّن بختنصر لما غلب على بابل، زحف إليه ودعاه إلى دين الصابئة، وشرط 

الجزيرة حتى زحف إليه جيوش من الفرس مع ارتاق، فضمن القيام بالمجوسية على أّن يبقوه في ملكه، وكتب بذلك أرتاق إلى 

يما قال بھمن ليضمن له، فأجابه بأن ھذا رجل متالعب باألديان فاقتله، فقتله أرتاق وانقرض ملكه بعد ألف وثالثمائة سنة ف

وفي أربعين ملكا منھم، وصارت الجزيرة لملوك الفرس، والذي عند اإلسرائيليين سنجاريف من ملوك نينوى وھم . البيھقي

وأنه كان قبله بالموصل ملوك منھم، وھم فول وتلفات وبلناص، وأنھم ملكوا بلد األسباط . أوالد موصل بن أشوذ بن سام

رة، وأنه غرب األسباط الذين كانوا فيھا إلى نواحي أصبھان وخراسان، وأسكن أھل العشرة، وھي شمورون المعروفة بالسام

فشكوا ذلك إلى سنجاريف وسألوه أّن . كومة وھي الكوفة في شمورون ھذه، فسلط هللا عليھم السباع يفترسونھم في كل ناحية

نيته على طريق الصابئة، فأعرض عن يخبرھم عن بلد شمورون في قسمة أي كوكب ھي، كي يتوجھوا إليه، ويستنزلوا روحا

وبعث كاھنان إليھم من اليھود فعلموھم دين اليھودية وأخذوا به، وھؤالء عند اليھود ھم الشمرة نسبة إلى شمر وھي . ذلك

 .وليس الشمرة عندھم من بني إسرائيل، وال دينھم صحيح في اليھودية. شمورون

فقال لبني . ئه على شمورون، فحاصرھا وداخله العجب بكثرة عساكرهوزحف سنجاريف عندھم إلى بيت المقدس بعد استيال

من الذي خلصه إلھه من يدي حتى يخلصكم إلھكم، وفزع ملك بني إسرائيل إلى نبيھم مدليال، وسأله الدعاء فدعا له، : إسرائيل

ال أحصى قتالھم فكانوا مائة يق. وأمنه من شّر سنجاريف، ونزلت بعسكره في بعض لياليھم آفة سماوية، فأصبحوا كلھم قتلى

ون، ثم  وخمسة وثمانين ألفاً، ورجع سنجاريف إلى نينوى ثم قتله أوالده في سجوده لمعبوده من الكواكب، وولى ابنه أُْيَسْرَحدُّ

ر كما سنذكره في خبره   .استولى عليھم بعد ذلك َبْخَتَنصَّ

نبيط بن ماش بن إرم وكانوا موطنين بأرض بابل وملك : مسعوديوقال ال. وأما ملوك بابل فھم النبط بنو نبيط بن اشوذ بن سام

ھو أحد نبيط بن ماش، ملك أرض بابل بوالية من فالغ، فلما مات فالغ أظھر بدعة : وقال المسعودي. منھم سوريان بن نبيط

السالم، وھو الذي قدم أباه  وملك بعده ابنه كوش وھو نمروذ إبراھيم عليه. الصابئة، وانتحلھا بعده ابنه كنعان ويلقب بالنمروذ

آزر، فاصطفاه ھاجر على بيت األصنام ألن أرعو بن فالغ، لما ھلك أبوه فالغ وكان على دين التوحيد الذي دعاه إليه أبوه 

عابر، رجع حينئذ أرغو إلى كوثا، ودخل مع النمارذة في دين الصابئة، وتوارثھا بنوه إلى آزر بن ناحور، فاصطفاه ھاجر بن 

ثم . وكان من أمره ما ذكرناه فيما نصه التنزيل ونقله الثقات. دمة على بيت األصنام، وولد له إبراھيم عليه السالمكوش وق

ويقال أّن الجرامقة وھم أھل نينوى غلبوا على . توالت ملوك النمارذة ببابل، وكان منھم بختنصر على ما ذھب إليه بعضھم

ثم انتقض عليه بالجزا والطاعة، وغزا بني إسرائيل ببيت . بختنصر من ملوكھا واستعمل فيھا. بابل، وملكھا سنجاريف منھم

. المقدس، فاقتحمھا عليھم بعد الحصار وأثخن فيھم بالقتل واألسر، وقتل ملكھم وخرب مسجدھم وتجاوزھم إلى مصر، فملكھا

ه أرتاق مرزبان كسرى من ملوك ثم من بعده بنيصر وغزا. ولما ھلك بختنصر ملك من بعده فيما ذكروه ابنه نشبت نّصر
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ھكذا ذكر ابن سعيد، . الكينية فقتله،وملك بابل وأعماله، وصار النبط والجرامقة رعية للفرس، وانقرضت دوله النمارذة ببابل

. ونقله عن داھر مؤرخ دولة الفرس، وجعل السريانيين والنبط أمة واحدة، وھما دولة واحدة، وأما المسعودي فجعلھما دولتين

ما السريانيون فقال ھم أول ملوك بعد األرض الطوفان، وسمى من ملوكھم تسعة متعاقبين في مائة سنة أو فوقھا، بأسماء وأ

نعم ذكر أّن شوشان . أعجمية ال فائدة في نقلھا لقلة الوثوق باألصول التي بأيدينا من كتبه، وكثرة التغيير في األسماء األعجمية

والرابع منھم أنه الذي كور الكور، ومدن المدن، وان ملك الھند لعھده . وضع التاج على رأسهبشينين معجمتين، وأنه أول من 

وأن بعض ملوك المغرب ظاھرھم عليه، وانتزع لھم . كان اسمه رتبيل، وأنه استولى على ملكه واستولى على السريانيين

ى أنھم كانوا مستولين على بابل وعلى الموصل، وأشار في آخر كالمه إل. وسمى الثامن منھم ماروت. ملكھم من ورده عليھم

وذكر في التاسع أنه كان غير مستقل بأمره، وأن أخاه كان مقاسمة . وأن ملوك اليمن ربما غلبوھم على أمرھم بعض األحيان

بعيدة مزاعم كلھا : اتخذ الخمر فالن، وأول من ملك فالن، وأول من لعب بالصقور والشطرنج فالن في سلطانه، وأن أول من

إنما وجھه أّن السريانيين لما كانوا أقدم في الخليقة نسب إليھم كل قديم من األشياء أو طبيعي كالخط واللغة . من الصحة

 .والسحر وهللا أعلم

وذكر . وأما النبط فعند المسعودي أنھم من أھل بابل، لقوله في ترجمتھم ذكر ملوك بابل والنبط وغيرھم المعروفين بالكلدانيين

وذكر أنه الذي بنى الصرح ببابل، واحتفر نھر الكوفة، ونسب النمروذ . أولھم نمروذ الجبار ونسبه إلى ماش بن إرم بن سام أنّ 

ً وأربعين أو نحوھا في ألف . في موضع آخر إلى كوش بن حام، ال أدري ھو أو غيره ثم عد ملوكھم بعد النمروذ ستا

إال أنه ذكر في الموفى منھم عدد العشرين وبعد التسعمائة . بطھا فتركت نقلھاوأربعمائة من السنين، بأسماء أعجمية متعذر ض

وذكر في الموفى عدد ثالثة وثالثين منھم، عند األلف واألربعمائة من . من سنيھم، أنه الذي غزت فارس لعھده مدينة بابل

وأن آخر ملوكھم دارينوش، . منھم سنيھم أنه سنجاريف الذي حارب بني إسرائيل وحاصرھم ببيت المقدس حتى أخذ الجزية

وذكر أّن . ولم يذكر منھم نمروذ الخليل عليه السالم. ھذا ما ذكره المسعودي. وھو دارا الذي قتله اإلسكندر لما ملك بابل

 وقال. مدينتھم بابل وأن الذي اختطھا اسمه نير، واسم إمرأته شمر أم ملوك السريانيين اسمان أعجميان ال وثوق لنا بضبطھا

نمروذ بن كوش بن كنعان بن حام صاحب إبراھيم الخليل عليه السالم، وكان يقال عاد إرم، فلما ھلكوا قيل ثمود : الطبري

وكانوا على اإلسالم ببابل حتى ملكھم نمروذ، . إرم، فلما ھلكوا قيل نمروذ إرم، فلما ھلك قيل لسائر ولد إرم إرمان، فھم النبط

 .انتھى كالم الطبري. دوھافدعاھم إلى عبادة األوثان فعب

انه نمروذ الجسيم، وإّن بابل كانت مربعة الشكل، وكان سورھا في دور ثمانين ميال، وارتفاعه : وقال ھروشيوش مؤرخ الروم

مائتا ذراع، وعرضه خمسون ذراعا، وھو كله مبني باآلجّر والرصاص، وفيه مائة باب من النحاس، وفي أعاله مساكن 

وحول ھذا السور خندق بعيد المھوى أجري فيه الماء، . بيت على الجانبين في سائر دورة الطريق بينھماالحراس والمقاتلة ت

 .انتھى كالم ھروشيوش. وأن الفرس ھدموه، ولما  تغلبوا علي ملك بابل تولى ذلك منھم كالم جيرش وھو كسرى األول

وزعم . في أھل أنساب مختلفة، مرة إلى سام ومرة إلى حامويظھر من كالم ھؤالء أّن اسم النمروذ سمة من ملك بابل، لوقوعه 

وان بختنصر من عقبه . عليه السالم ھو النمروذ بن كنعان بن سنجاريف بن النمروذ األكبر بعض المؤرخين أّن نمروذ الخليل

ه عليھا، وأن كسرى وھو ابن برزاد بن سنجاريف بن النمروذ وأن الفرس الكينية غلبوا بختنصر على بابل ثم أبقوه واستعملو

وعند اإلسرائيليين وينقلونه عن كتاب دانيال وأرميا من أنبيائھم، وضبط ھذا االسم . األول من بني ساسان خرب مدينة بابل

وبنو كاسد ھؤالء من ملوك بابل ويعرفون بالكسدانيين . أّن بختنصر من عقب كاسد بن حاور وھو أخو إبراھيم الخليل: يرميا
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بختنصر منھم ملك أكثر المعمور وغلب على بني إسرائيل وأزال دولتھم، وخرب بيت المقدس، وانتھى ملكه وأن . نسبة إليه

 .إلى مصر وما وراءھا، وكان ملكه خمسا وأربعين

ثم زحف إليه دارا من ملوك الفرس وصھره . وملك بعده ابنه أويل مرود ثالثا وعشرين سنة و بعده بلينصر ثالث سنين

أّن بختنصر وملوك بابل من كسديم، وكسديم من عيالم بن سام وھو : وقال بعض اإلسرائيليين. دينة بابلكورش فحاصروه بم

وھذا غاية ما أدى إليه البحث من أخبارھم . أخو أشوذ، ومن أشوذ ملوك الموصل، انتھى الكالم في ملوك الموصل وملوك بابل

يذكر أنھم كانوا لذلك أھل . عبادة الكواكب واستجالب روحانيتھاوكان من ھؤالء والكلدانيين دين الصابئة وھو . وأنسابھم

وأنھم . عناية بأرصاد الكواكب ومعرفة طبائعھا، وخالص المولدات وما يشابه ذلك من علوم النجوم والطلسمات والسحر

الالم، مشيراً إلى أّن  وما انزل على الملكين، بكسر: وقد يشھد لذلك قراءة من قرأ. نھجوا ذلك ألھل الربع الغربي من األرض

ھاروت وماروت من ملوك السريانيين وھم أول ملوك بابل، وعلى القراءة المشھورة وأنھما من المالئكة، فيكون اختصاص 

ھذه الفتنة واالبتالء ببابل من بين أقطار األرض دليال على وفور قسطھما من صناعة السحر الذي وقع االبتالء به، ومما يشھد 

سحر وفنونه من النجوم وغيرھا، أّن ھذه العلوم وجدناھا من منتحل أھل مصر المجاورين لھم، وكان لملوكھا النتحالھم ال

وبقايا اآلثار السحرية في برابي أخميم من . عناية شديدة بذلك، حتى كان من مباھاتھم موسى بذلك وحشر السحرة له ما كان

  .صعيد مصر ما يشھد لذلك أيضاً وهللا أعلم

  القبط

  خبر عن القبط وأّولية ملكھم ودولھم وتصاريف أحوالھم واإللمام بنسبھمال
ھذه األمة أقدم أمم العالم وأطولھم أمداً في الملك، واختصوا بملك مصر وما إليھا، ملوكھا من لدن الخليقة إلى أّن صبحھم 

جميع ما عاصرھم من ا ألمم حين يستفحل  ولعدھھم كان الفتح، وربما غلب عليھم. اإلسالم بھا، فانتزعھا المسلمون من أيديھم

ثم يتقلص ظلھم فراجع القبط ملكھم ھكذا إلى . أمرھم، مثل العمالقة والفرس والروم واليونان، فيستولون على مصر من أيديھم

ا اإلسم ثم تغيرت اللغة وبقي ھذ. وكانوا يسمون الفراعنة سمة لملوك مصر في اللغة القديمة. أّن انقرضوا في مملكة اإلسالم

وعند . ونسبھم في المشھور إلى حام بن نوح. مجھول المعنى، كما تغيرت الحميرية إلى المضرية والسريانية إلى الرومية

وقال . وليس في التوراة ذكر لبنصر بن حام، وإنما ذكر مصرايم وكوش وكنعان وقوط. المسعودي إلى بنصر بن حام

مصر بن النبيط أو ابن قبط بن النبيط من ولد كوش بن : ما نسب مصر قال فيهإنھم من ولد كنعان بن حام ألنه ل: السھيلي

وعند اإلسرائيليين أنھم من قوط ابن حام، وعند بعضھم . إّن القبط من ولد قبط بن اليق بن مصر: وقال أھروشيوش. كنعان

 .أنھم من كفتوريم قبطقايين ومعناه القبط

نمروذ، ابن أخيه كنعان بوالية أرض مصر واستبد بھا، وأوصى بالملك البنه اختص بنصر بن حام أيام ال: وقال المسعودي

مصر، فاستفحل ملكه ما بين اسوان واليمن والعريش وأيلية وفرسية فسميت كلھا أرض مصر نسبة إليه، وفي قبليھا النوبة 

مر مصر وكبر ولده، وأوصى وطال ع. وفي شرقيھا الشام، وفي شمالھا بحر الزقاق، وفي غربھا برقة، والنيل من دونھا

قبط بن مصر، وأن مصر ھو الذي قسم : بالملك ألكبرھم وھو قبط بن مصر أبو األقباط، فطال أمد ملكه، وكان له بنون أربع

وملك بعد قبط بن مصر أشمون . األرض، وعھد إلى أكبرھم بالملك وھو قبط، فغلب عليھم فأضيفوا إليه لمكان الملك والسن

أعجمية بعيدة عن الضبط لعجمتھا، وفساد أالصول التي بين  ثم عد ملوكا بأسماء. عده صاثم أخوھما أتريببن مصر، ثم من ب

فكثر ولد بنصر بن حام، وتشاغبوا وملك عليھم النساء، فسار إليھم ملك : ثم لما ذكر ستة منھم بعد أتريب قال. أيدينا من كتبته
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ملك مصر ابنه قبط، ثم : ادوا إليه، وأما ابن سعيد فيما نقل من كتب المشارقة فقالالشام من العمالقة الوليد بن دومع فملكھم وانق

وفي أيام قبط زحف شداد بن مداد بن شداد بن عاد إلى مصر، وغلب على أسافلھا، ومات قبط في : قال. من بعده أخوه أتريب

إلى الشام، واستبد أتريب بملك مصر  ثم جمع أتريب قومه واستظھر بالبربر والسودان على العرب حتى أخرجھم. حروبه

وبنى المدينة المنسوبة إليه، ومدينة عين شمس، وملك بعده ابن أخيه البودشير بن قبط، وھو الذي بعث ھرمساً المصري إلى 

وعمر بالد الواحات، . وعدل البطيحة الكبرى التي تنصب إليھا عيون النيل. جبل القمر حتى ركب جرية النيل من ھنالك

ثم ملك من بعده عديم بن البودشير ثم ابنه شدات بن عديم، ثم ابنه منذوش بن شدات، وجدد . إليھا جمعا من أھل بيتهوحول 

. ثم ملك بعده ابنه مقالوش بن مقناوش، وعبد البقر وصورھا من الذھب. مدينة عين شمس، وكان لھم في السحر آثار عجيبة

وملك بعد ابنه أشاد بن أشمون، ثم من بعده . بن قبط وبنى مدينة األشمون ثم ھلك وخلف ابنه مرقيش فغلب عليه عمه أشمون

. وملك بعده ابنه ندراس وكان حكيماً، وھو الذي بنى ھيكل الزھرة الذي ھدمه بختنصر. عمه صا بن قبط وبنى مدينة باسمه

ندلس، وحارب اإلفرنج، وملك بعده وملك بعده ابنه ماليق بن ندراس فرفض الصابئة ودان بالتوحيد، ودوخ بالد البربر واأل

وملك بعده ابنه كلكي بن حربيا وھو . ابنه حربيا بن ماليق فرجع عن التوحيد إلى الصابئة، وغزا بالد  الھند والسودان والشام

كان الذي تسميه القبط حكيم الملوك ، واتخذ ھيكل زحل وعھد إلى أخيه ماليا بن حربيا، واشتغل باللھو فقتله ابنه خرطيش، و

ولما تعدى بالقتل إلى أقاربه سمته ابنته حوريا . والقبط تزعم أنه فرعون الخليل عليه السالم، وأنه أول الفراعنة. سفاكا للدماء

وانھزم أبراحس إلى الشام، فاستظھر . وملكت القبط من بعده، فنازعھا أبراحس من ولد عمھا أتريب، وحاربته فكان لھا الغلب

ھم قائده جيرون، فلما قرب مصر استقبلته حوريا وأطمعته في زواجھا على أّن يقتل أبراحس ويبني بالكنعانيين وبعث ملك

 ً واستقام لھا األمر وبنت منارة اإلسكندرية وعھده بأمرھا لدليقية ابنة عمھا . مدينة اإلسكندرية ففعل، ثم قتلته آخراً مسموما

ً بثأر ق باقوم، فخرج عليھا ريبه أبراحس، ولحق بملك  العمالقة يومئذ، وھو الوليد بن دومع الذي أيمين من نسل أتريب طالبا

واستبد بالقبط نقراوس، فاشتغل باللذات واستكفى من بنيه . ذكرناه عند ذكر العمالقة فاستنصر به وجا ء معه وملك ديار مصر

أرضھا مغايض للماء فأخرجه، وعمر أطفير وھو العزيز فكفاه وقام بأمره، ودبر له يوسف الفيوم با لوحي والھندسة، وكانت 

وكان يوسف مدبر . وملك بعده دارم بن الريان، وسمته القبط ويموص. فجعله على خزائنه.. القرى مكانه على عدد أيام السنة

وملك بعده ابنه معدانوس بن دارم فترھب واستخلف ابنه . ومات لعھده فأساء السيرة وھلك غريقاً في النيل. أمره بوصية أبيه

اشم فاستعبد بني إسرائيل للقبط، وقتله حاجبه ونصب بعده ابنه الطش، فاشتغل باللھو فخلعه ونصب آخر من نسل ندراس ك

إنه الوليد بن مصعب وأنه كان نجاراً : وأھل األثر يقولون. اسمه لھوب، فتجبر وتذكر القبط أنه فرعون موسى عليه السالم

: وقال المسعودي. وھذا بعيد لما قدمناه في الكتاب األول. الوزارة ثم إلى االستبدادتقلب حاله إلى عرافة الحرس، ثم تطور إلى 

ثم ھلك فرعون موسى، وخشي القبط من ملوك الشام، فملكوا عليھم دلوكة من بيت الملك . بل كان فرعون موسى من األقباط

تى كبرت واتخذت البرابي ومقاييس وھي التي بنت الحائط على أرض مصر، ويعرف بحائط العجوز، ألنھا طال عمرھا ح

وقال في الثامن إنه فرعون . ثم سمى المسعودي من بعد دلوكة ثمانية من ملوكھم على ذلك النحو من عجمة األسماء. النيل

األعرج الذي اعتصم به بنو إسرائيل من بختنصر، فدخل عليه مصر وقتله، وھدم ھياكل الصابئة، ووضع بيوت النيران له 

وھذه العجوز دلوكة ھي التي جددت البرابي بمصر، أرسلت إلى امرأة : قال ابن عبد الحكيم: كر في تواريخھم قالوذ. ولولده

ساحرة كانت لعھدھا اسمھا ترورة، وكانت السحرة تعظمھا، فعملت بربى من حجارة وسط مدينة منف، وصورت فيھا صور 

وكان لھم بذلك امتناع ممن يقصدھم من . وقع بمثالھا في الخارجالحيوانات من ناطق وأعجم، فال يقع شيء بتلك الصورة إال 
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األمم، ألنھم كانوا أعلم الناس بالسحر، وأقامت عليھم عشرين سنة حتى بلغ صبي من أبنائھم إسمه دركون بطلوس فملكوه، 

مرينا  نقراس، ومن بعدهوأقامت معه على ذلك أربعمائة سنة ثم مات، فولوا ابنه يرديس بن دركون، ومن بعده أخاه نقاس بن 

وولوا عليھم صن أشرافھم بلوطيس بن مناكيل أربعين . بن مرينوس، ثم ابنه استمارس بن مرينا، فطغى عليھم وخلعوه وقتلوه

سنة، ثم استخلف مالوس بن بلوطيس ومات، فاستخلف أخاه مناكيل بن بلوطيس، ثم توفي فاستخلف ابنه بركة بن مناكيل 

 .ويقال أنه ُخلع. وھو فرعون األعرج الذي سبى أھل بيت المقدس. نةفملكھم مائة وعشرين س

وولي من بعده ابنه مرينوس بن بركة، فاستخلف ابنه فرقون بن مرينوس، فملكھم ستين سنة، ثم ھلك، : وقال ابن عبد الحكم

ذرية تلك العجوز الساحرة  وكانت البرابي كلھا إذا فسد منھا شيء ال يصلحه إالّ رجل من. واستخلف أخاه نقاس بن مرينوس

ثم انقطعت ذريتھا ففسدت البرابي أيام نقاس ھذا، وتجاسر الناس على طلب الملك الذي في أيديھم، وھلك نقاس، . التي وضعتھا

واستخلف ابنه قومس بن نقاس، فملكھم دھراً، ثم ملك بختنضر بيت المقدس، واستلحم بني إسرائيل وفرقھم وقتل وخّرب 

وبقيت . فأجارھم قومس ملكھا، وبعث فيھم بختنصر فمنعھم وزحف إليه وغلب عليه فقتله، وخرب مدينة منفولحقوا بمصر، 

وسكنھا أرمياء مدة، ثم بعث إليه بختنصر فلحق به، ثم رّد أھل مصر إلى موضعھم، وأقاموا كذلك . مصر أربعين سنة خرابا

اتل الروم أھل مصر إلى أّن وضعوا عليھم الجزى، ثم تقاسمھا ما شاء هللا إلى أّن غلب الفرس والروم على سائر األمم،وق

فارس والروم، ثم تداولوا ملكھا فتوالت عليھا نواب الفرس، ثم ملكھا اإلسكندر اليوناني وجّدد اإلسكندرية واآلثار التي 

  . خارجھا، مثل عمود السواري ورواق الحكمة

كھا وصرفوھم في الوالية بمصر، إلى أّن جاء هللا باإلسالم، وصاحب ثم غلب الروم على مصر والشام ، وأبقوا القبط في مل

القبط بمصر واإلسكندرين  المقوقس، واسمه جريج بن مينا فيما نقله السھيلي، فأرسل إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لى هللا عليه وسلم ھديته حاطب ابن أبي بلتعة وجبرا مولى أبي رھم الغفارّي، فقارب اإلسالم وأھدى إلى رسول هللا ص

المعروفة، ذكرھا أھل السير، كان فيھا البغلة التي كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يركبھا وتسمى دلدل، والحمار الذي 

يسّمى يعفور، ومارية القبطية أم ولده إبراھيم، وأّمھا وأختھا سيرين، وھبھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  لحّسان بن ثابت، 

فولدت له عبد الرحمن، وقدح من قوارير كان رسو ل هللا صلى هللا عليه وسلم  يشرب فيه، وعسل استظرفه له من بنھا إحدى 

  .قرى مصر معروفة بالعسل الطيب

 .أّن ھرقل لما بلغه شأن ھذه الھدية اتھمه بالميل إلى اإلسالم فعزله عن رياسة القبط: ويقال

إذا افتتحتم مصر أو إنكم مستفتحون <<: ي ذر أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوخرج مسلم في صحيحه من رواية أب

قلت للزھري ما الرحم : ورواه ابن إسحق عن الزھرّي وقال. >>مصر فاستوصوا بأھلھا خيراً، فإن لھم ذمة ورحماً أو صھراً 

الصھر أّن مارية أم إبراھيم منھم، أھداھا له  ولبعض رواة الحديث في تفسير. التي ذكر؟ قال كانت ھاجر ام إسماعيل منھم

أّن عمرو بن العاص لما ملك مصر أخبرھم بوصية النبّي : وقال الطبري. المقوقس، وكانت من كورة حفن من عمل أنصناء

لك من وذكروا له أّن ھاجر كانت امرأة لم. ھذا نسب ال يحفظ حقه إالّ نبي، ألنه نسب بعيد: صلى هللا عليه وسلم بھم، فقال

ومن ھنالك تسيرت إلى .  ملوكنا، ووقعت بيننا وبين أھل عين شمس حروب كانت لھم في بعضھا دولة، فقتلوا الملك وسبوھا

  .أبيكم إبراھيم

ولما كمل فتح مصر واإلسكندرية، وارتحل الروم إلى القسطنطينية، أقام المقوقس والقبط على الصلح الذي عقده لھم عمرو  

زى، وأبقوه على رياسة قومه، وكانوا يشاورونه فيما ينزل من المھمات إلى أّن ھلك، وكان ينزل بن العاص وعلى الج
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واختط عمرو بن العاص الفسطاط بموضع خيامة التي كان . اإلسكندرية، وفي بعض األوقات ينزل منف من أعمال مصر

وكان في خرابھا ومھلك . ، إلى أّن َخَربتفنزل بھا المسلمون وھجروا المدينة التي كان بھا المقوقس. يحاصر منھا مصر

وبقي أعقابھم إلى ھذا الزمان يستعملھم أھل الدول اإلسالمية في حسابات الخراج، وجبايات األموال . المقوقس انقراض أمرھم

لسلطان في وقد يھاجر بعضھم إلى اإلسالم فترتفع رتبتھم عند ا. لقيامھم عليھا، وغنائھم فيھا، وكفايتھم في ضبطھا وتنميتھا

الوظائف المالية التي أعالھا في الديار المصرية رتبة الوزارة، فيقلدونھم إياھا ليحصل لھم بذلك قرب من السلطان، وحظ 

عظيم في الدولة وبسطة يد في الجاه، تعّددت منھم في ذلك رجال، وتعينت لھم بيوت ، قصر السلطان نظره على االختيار منھا 

م على دين النصرانية الذين كانوا عليھا لھذا العھد، وأكثرھم بنواحي الصعيد وسائر األعمال، وعامتھم يقي. لھذا العھد

 .متحرفون بالفلح وهللا غالب على أمره

ا إقليم مصر فكان في أيام القبط والفراعنة جسوراً كله بتقدير وتدبير، يحبسونه ويرسلونه كيف شاؤا، والجنات حفاف النيل  وأمَّ

وكانت مدينة منف وعين شمس، يجري الماء تحت منازلھا وأفنيتھا بتقدير معلوم، . فله، ما بين أسوان ورشيدمن أعاله إلى أس

ومدينة عين شمس كانت ھيكل : قالوا. ذكر ذلك كله عبد الرحمن بن َشَماَسة، وھو من خيار التابعين، يرويه عن أشياخ مصر

وفي مكانھا لھذا العھد ضيعة متصلة بالقاھرة يسكنھا : قلت. ليس في بلدالشمس، وكان فيھا من األبنية واألعمدة والمالعب ما 

ومدينة َمَنَف مدينة الملوك قبل الفراعنة وبعدھم إلى أّن خّربھا بختنصر كما تقّدم في : قالوا. نصارى من القبط وتسمى الََمطرّية

وكانت أربعة . وبنى حيطانھا بالحديد والصفروكان فرعون ينزل مدينة منف، وكان لھا سبعون باباً، . دولة قومس بن نقاس

وكان طولھا إثني عشر ميالً، وكانت : قال. ذكره أبو القاسم بن خرداذبه في كتاب المسالك والممالك. أنھار تجري تحت سريره

بيصر  وإنما سميت مصر بمصر بن. جباية مصر تسعين ألف ألف دينار مّكرره مرتين، بالدينار الفرعوني وھو ثالثة مثاقيل

وحّدھا طوالً من . بن حام، وبقال انه كان مع نوح في السفينة، فدعا له فأسكنه هللا  ھذه األرض الطيبة، وجعل البركة في ولده

ً من أسوان إلى رشيد وكان أھلھا صابئة، ثم حملھم الروم لما ملكوھا بعد قسطنطين على النصرانية،  برقة إلى أيلة، وعرضا

فدانوا كلھم بذلك . المجاورة لھم من الجاللقة والصقالبة وبرجان والروس والقبط والحبشة والنوبةعندما حملوا على األمم 

  .ورجعوا عن دين الصابئة في تعظيم الھياكل وعبادة األوثان، وهللا وارث األرض ومن عليھا وھو خير الوارثين

  بنو إسرائيل

بھم علي األرض المقّدسة بالشام وكيف تجّددت دولتھم بعد الخبر عن بني إسرائيل وما كان لھم من النبوة والملك وتغل
  االنقراض وما اكتنف ذلك من األحوال

قد ذكرنا عند ذكر إبراھيم وبنيه صلوات هللا وسالمه عليھم ما كان من شأن يعقوب بن إسحق واستقراره بمصر مع بنيه 

دفة لعبد، وما قبلھا من أسماء هللا عز وجل وصفاته، وإيل عندھم كلمة مرا. األسباط، وفي التوراة أّن هللا سماه إسرائيل

ثم قبض هللا نبيه يعقوب بمصر لمائة . والمضاف أبدا متأخر في لسان العجم، فلذلك كان إيل ھو آخر الكلمة وھو المضاف

ھل دولته وسبع وثمانين سنة من عمره وأوصى أّن يدفن عند أبيه، فطلب يوسف من فرعون أّن يطلقه لذلك فأذن له، وأمر أ

ورجع يوسف إلى . باالنطالق معه فانطلقوا وحملوه إلى فلسطين فدفنوه بمقبرة آبائه، وھي التي اشتراھا إبراھيم من الكنعانيين

مصر وأقام بھا إلى أّن توفي لمائة وعشرين سنة من عمره، ودفن بمصر وأوصى أّن يحملوا ِشْلوه معھم إذا خرجوا إلى أرض 

 .قّدسةالميعاد وھي األرض الم
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وأقام األسباط بمصر وتناسلوا وكثروا، حتى ارتاب القِبط بكثرتھم واستعبدوھم، وفي التوراة أّن ملكا من الفراعنة جاء بعد 

ثم تحّدث الُكّھان من أھل دولتھم بأّن نبوة . يوسف لم يعرف شأنه وال مقامه في دولة آبائه، فاسترّق بني إسرائيل واستعبدھم

، وأّن ملكك كائن لھم مع ما كان معلوما من بشارة آبائھم لھم بالملك، فعمد الفراعنة إلى قطع نسلھم تظھر في بني إسرائيل

وھو موسى بن عمران بن قاھث بن الوى بن . فلم يزالوا على ذلك مّدة من الزمان، حتى ولد موسى. بذبح الذكور من ذريتھم

الوى من القادمين إلى مصر مع يعقوب عليه السالم وولد وكان قاھث بن . وأّمه يوحانذ بنت الوى عمة عمران. يعقوب

عمران بمصر، وولد ھارون لثالث وسبعين من عمره وموسى لثمانين، فجعلته أّمه في تابوت وألقته في ضحضاح اليم، 

تابوت فجاءت ابنة فرعون إلى البحر مع جواريھا فرأته واستخرجته من ال. وأرصدت أخته على بعد لتنظر من يلتقطه فتعرفه

وجاءت بأّمه فاسترضعتھا له ابنة . فقالت لھا أخته أنا آتيكم بھا . ھذا من العبرانيين فمن لنا بظئر ترضعه: وقالت. فرحمته

ونشأ عندھا ثم شب، وخرج يوما يمشي في . فرعون، إلى أّن فصل، فأتت به إلى ابنة فرعون وسمته موسى، وأسلمته لھا

ً يضربه مصرّي، فقتل . ت فرعون من المربى والرضاع، فھم لذلك أخوالهالناس وله صولة بما كان له في بي فرأى عبرانيا

: وخرج يوما آخر فإذا ھو برجلين من بني إسرائيل وقد سطا أحدھما على اآلخر فزجره، فقال له. المصري الذي ضربه ودفنه

فرعون فطلبه، وھرب موسى إلى أرض مدين ونمي الخبر إلى . ومن جعل لك ھذا؟ أتريد أّن تقتلنى كما قتلت اآلخر باألمس

وكان ذلك ألربعين سنة من عمره، . عند عقبة أيلة، وبنو مدين أمة عظيمة من بني إبراھيم عليه السالم، كانوا ساكنين ھناك

وأكثر . فلقي عند مائھم بنتين لعظيم من عظمائھم، فسقى لھما وجاءتا به إلى أبيھما فزّوجه باحداھما، كما وقع القرآن الكريم

الذي استأجر موسى : وقال الطبريّ . المفّسرين على أنه شعيب بن نوفل بن عيقا بن مدين، وھو النبّي صلى هللا عليه وسلم

وعن الحسن . وزّوجه بنته َرْعويل وھو بيتر حبر َمْدَين، أي عالمھم، وأن رعويل ھو الذي زّوجه البنت، وأّن اسمه يبتر

فأقام عند شعيب صھره مقبال على عبادة رّبه، . وقيل إنه ابن أخي شعيب، وقيل ابن عمه. ينالبصرّي أنه شعيب رئيس بني مد

فأوحى هللا إليھما بأن يأتيا . وأوحى إلى أخيه ھارون وھو ابن ثالث وثمانين سنة. إلى أّن جاءه الوحي وھو ابن ثمانين سنة

وجور الفراعنة، ويخرجون إلى األرض المقّدسة التي وعدھم فرعون ليبعث معھما بني إسرائيل، فيستنقذانھم من مملكة القبط، 

فخرجا إليه وبلَّغا بني إسرائيل الرسالة، فآمنوا به واتبعوه، ثم حضرا إلى . هللا بملكھا على لسان إبراھيم وإسحاق ويعقوب

، فكان من تكذيبه وامتناعه فرعون وبلّغاه أمر هللا له بأن يبعث معھما بني إسرائيل، وأراه موسى عليه السالم معجزة العصا

  .وإحضار الَسَحَرة لما رأى من موسى في معجزته، ثم إسالمھم ما نّصه القرآن العظيم

واتخاذھم سخريا في مھنة األعمال،  ثم تمادى فرعون في تكذيبه ومناصبته، واشتّد جوره على بني إسرائيل واستعبادھم

خرى، يسالمھم عند وقوعھا ويتضرع إلى موسى في الدعاء بانجالئھا، فأصابت فرعون وقومه الجوائح العشرة، واحدة بعد ا

ففي التوراة أنھم أمروا عند خروجھم أّن يذبح أھل كل بيت حمال . إلى أّن أوحى هللا إلى موسى بخروج بني إسرائيل من مصر

وابھم لتكون عالمة، وأن يأكلوه من الغنم أّن كان كفايتھم، أو يشتركون مع جيرانھم أّن كان أكثر، وأن ينضحوا دمه على أب

سواء برأسه وأطرافه، ومعناه ال يكسرون له عظما وال يدعون شيئا خارج البيوت، وليكن خبزھم فطيرا ذلك اليوم وسبعة أيام 

وذلك في اليوم الرابع عشر من فصل الربيع، وليأكلوا بسرعة وأوساطھم مشدودة، وخفافھم في أرجلھم وعصيھم في . بعده

 .وشرع ھذا عيداً لھم وألعقابھم، ويسمى عيد الفصح. ويخرجوا ليال، وما فضل من عشائھم ذلك يحرقوه بالنارأيديھم، 

وأّنھم . وفي التوراة أيضاً أنه قتل في تلك الليلة أبكار النساء من القبط ودوابھم ومواشيھم ليكون لھم بذلك ثقل عن بني إسرائيل

ون به، فاستعاروه وخرجوا في تلك الليلة بما معھم من الدواب واألنعام، وكانوا ستمائة أمروا أّن يستعير منھم حليا كثيرا يخرج
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وأخرجوا معھم تابوت يوسف عليه السالم، استخرجه . ألف أو يزيدون، وشغل القِْبط عنھم بالمآتم التي كانوا فيھا على موتاھم

لى، وساروا لوجھھم حتى انتھوا إلى ساحل البحر بجانب موسى صلوات هللا عليه من المدفن الذي كان به بإلھام من هللا تعا

وسار فيه بنو . وأدركھم فرعون وجنوده، وأمر موسى بأن يضرب البحر بعصاه ويقتحمه، فضربه فانفلق طرقا. الطور

نّسبح  :إسرائيل وفرعون وجنوده في اتباعه، ونزل بنو إسرائيل بجانب الطور وسّبحوا مع موسى بالتسبيح المنقول عندھم وھو

وكانت مريم أخت موسى وھارون : وقالوا. الرب البھي، الذي قھر الجود، ونبذ فرسانھا في البحر المنيع المحمود إلى آخره

صلوات هللا عليھما تأخذ الدف بيدھا ونساء بني إسرائيل في أثرھا بالدفوف والطبول، وھي ُترّتل لھّن التسبيح، سبحان الرب  

ثم كانت المناجاة على جبل الطور، وكالم هللا لموسى . وركبانھا ألقاھا في البحر وھو المعنى األول القّھار، الذي قھر الخيول

كلمة التوحيد، : ويزعم بنو إسرائيل أنھا كانت لوحين فيھا الكلمات العشرة وھي. والمعجزات المتتالية، ونزول األلواح

عن القتل، والزنا، والسرقة، وشھادة الزور،  طول العمر، والنھيوالمحافظة على السبت بترك األعمال فيه، وبّر الوالدين لي

  . ھذه الكلمات العشرة التي تضمنتھا األلواح. وال تمتّد عين إلى بيت صاحبه، أو امرأته أو لشيء من متاعه

، وأمره أّن وكان سبب نزول األلواح أّن بني إسرائيل لما نجوا ونزلوا حول طور سيناء، صعد موسى إلى الجبل، فكلمه ربه

ُيذّكر بني إسرائيل بالنعمة عليھم في نجاتھم من فرعون، وأن يتطھروا ويغسلوا ثيابھم ثالثة أيام، ويجتمعوا في اليوم الثالث 

ثم غشى . حول الجبل من بعد،  ففعلوا وظلت الجبل غمامة عظيمة ذات بروق ورعود، ففزعوا وقاموا في سفح الجبل دھشين

ود نور، وتزلزل له الجبل زلزلة عظيمة شديدة، واشتّد صوت الرعد الذي كانوا يسمعونه، وأمر الجبل دخان في وسطه عم

موسى صلوات هللا عليه بأن يّقرب بني إسرائيل لسماع الوصايا والتكاليف، قال فلم يطيقوا فأمر بحضور ھارون وتكون 

  .العلماء غير بعيدة ففعل، وجاءھم باأللواح

فكلمه ربه وسأله الرؤية فمنعھا،  فكان الصعق، وساخ الجبل ، وتلقى  كثيرا . هللا بعد أربعين ليلة ثم سار بعد ذلك إلى ميعاد

وكان حين سار إلى الميعاد استخلف أخاه ھارون على بني إسرائيل، . من أحكام التوراة في المواعظ والتحليل والتحريم

وجاء  . ه للقبط محّرم عليھم، فأرادوا حرقه، وأوقدوا عليه النارواستبطؤا موسى، وكان ھارون قد أخبرھم بأّن الحلي الذي أخذو

وعبده . السامرّي  في شيعة له من بني إسرائيل، وألقى عليه شيئا كان عنده من أثر الرسول فصار عجالً وقيل عجال حيوانا

. وقد أخبر بذلك في مناجاته وجاء موسى صلوات هللا عليه من المناجاة. بنو إسرائيل، وسكت عنھم ھارون خوفا من افتراقھم

وظاھر القرآن أنھا . فلما رآھم على ذلك ألقى األلواح، ويقال كسرھا، وأبدل غيرھا من الحجارة، وعند بني إسرائيل انھما اثنان

رده ثم أخذ برأس أخيه ووّبخه واعتذر له بما اعتذر، ثم حرق العجل، وقيل ب. أكثر، مع أنه ال يبعد استعمال الجمع في االثنين

 .بالمبرد وألقاه في البحر

وكان موسى صلوات هللا عليه لما نجا ببني إسرائيل إلى الطور بلغ خبره إلى بيثر صھره من بني َمْدَين، فجاء ومعه بنته 

ومعھا ابناھا من موسى وھما َجْرُشون وَعاَزر، . صفورا زوجة موسى عليه السالم التي زوجھا بھا أبوھا رعويل كما تقّدم

على موسى، فأشار عليه بأن  ا موسى صلوات هللا عليه بالبّر والكرامة، وعظمه بنو إسرائيل، ورأى كثرة الخصوماتفتلقاھ

 .يتخذ النقباء على كّل مائة أو خمسين أو عشرة، فيفصلوا بين الناس، وتفصل أنت فيما أھم وأشكل ففعل ذلك

وأمر بتزيينھا . َشاد، ويقال ھو السْنط، وجلود األنعام وشعر األغنامثم أمر هللا موسى ببناء قبة للعبادة والوحي من خشب الَشمْ 

صّور منھا صور المالئكة الكروبّيين على كيفيات مفصلة في التوراة في . بالحرير والمصبغ والذھب والفّضة على أركانھا

صبغ، وفيھا دفوف وصفائح ذلك كله، ولھا عشر سرادقات مقّدرة الطول والعرض، وأربعة أبواب وأطناب من حرير منقوش م



47 
 

وبعمل تابوت من . من ذھب وفضة، وفي كّل زاوية بابان، وأبواب وستور من حرير، وغير ذلك مما ھو مشروح في التوراة

ً بالذھب الخالص من داخل  خشب الَشْمَشاد طول ذراعين ونصف في عرض ذراعين في ارتفاع ذراع ونصف، مصفّحا

ا، وعلى حافته كروبّيان من ذھب يعنون مثالي ملكين بأجنحة، ويكونان متقابلين، وأن وخارج، وله أربع حلق في أربع زواي

وأن يعمل مائدة من خشب الشمشاد طول ذراعين في عرض ذراع . يصنع ذلك كله فالن شخص معروف في بني إسرائيل

، مغروزة في مثل الرمانة ونصف بطناب ذھب واكليل ذھب، بحافة مرتفعة باكليل ذھب، وأربع حلق ذھب في أربع نواحيھا

وأن يعمل منارة من ذھب،  بست قصبات من . من خشب ملّبس ذھباً، وصحافاً ومصافي وقصاعاً على المائدة كلھا من ذھب

. وعلى كل قصبة ثالث ُسُرج، وليكن في المنارة أربعة قناديل، ولتكن ھي وجميع آالتھا من قنطار من ذھب. كّل جانب ثالث

  .لقربان، ووصف ذلك كله في التوراة بأتم وصفوأن يعمل مذبحاً ل

ونصبت ھذه القّبة أول يوم من فصل الربيع ونصب فيھا تابوت الشھادة وتضمن ھذا الفصل في التوراة من األحكام والشرائع 

ا كانت كالكعبة وفيھا أّن قبة القربان كانت موجود ة قبل عبادة أھل العجل، وأنھ. قي القربان والنحور وأحوال ھذه القّبة كثيرا

يصلّون إليھا وفيھا، ويتقّربون عندھا، وأّن أحوال القربان كانت كلھا راجعة إلى ھارون عليه السالم بعھد هللا إلى موسى بذلك، 

وأّن موسى صلوات هللا عليه كان إذا دخلھا يقفون حولھا، وينزل عمود الغمام على بابھا، فيخرون عند ذلك ُسّجداً  عز 

هللا موسى عليه السالم من ذلك العمود الغمام الذي ھو نور ويخاطبه ويناجيه وينھاه، وھو واقف عند التابوت  وجل، ويكلم

الخطاب يخبر بني إسرائيل بما أوحاه إليه من األوامر والنواھي، وإذا تحاكموا إليه  فإذا فصل. صامد لما بين ذينك الَكُروَبيَّْين

يجيء إلى قُّبة القربان، ويقف عند التابوت، ويصمد لما بين ذينك الكروبيين فيأتيه في شيء ليس عنده من هللا فيه بشيء 

 .الخطاب بما فيه فصل تلك الخصومة

ولما نجا بنو إسرائيل ودخلوا البرية عند سينا أول المصيف لثالثة أشھر من خروجھم من مصر، وواجھوا جبال الشام وبالد 

ْلكا لھم على لسان إبراھيم وإسحق ويعقوب صلوات هللا عليھم بمسيرھم إليھا، وأتوه بيت المقدس التي وعدوا بھا أّن تكون مُ 

بإحصاء بني إسرائيل من يطيق حمل السالح منھم من ابن عشرين فما فوقھا، فكانوا ستمائة ألف أو يزيدون، وضرب عليھم 

فيه التابوت والمذبح في القلب، وعين الغزو ورتب المصاف والميمنة والميسرة، وعين مكان كل سبط في التعبية، وجعل 

لخدمتھا بني الوى من أسباطھم، وأسقط عنھم القتال لخدمة القُّبة، وسار على التعبية سالكا على برية فاران، وبعثوا منھم إثني 

ا بن حصرون بن َبارص بن يھ. عشر نقيبا من جميع األسباط فأتوھم بالخبر عن الجبارين وذا بن كان منھم َكالِب بن يوفنَّ

يعقوب، ويوشع بن نون بن أليشامع بن عميھون بن بارص  بن لعدان بن تاحن بن تالح بن أراشف بن رافح بن بريعا بن 

أفرايم بن يوسف بن يعقوب، فاستطابوا البالد واستعظموا العدّو من الكنعانيين والعمالقة، ورجعوا إلى قومھم يخبرونھم الخبر، 

وخامر بنو إسرائيل عن اللقا، وأبوا من . وھما الرجالن اللذان أنعم هللا عليھما: اال لھم ما قاالوخذلوھم إال ُيوَشع وكالب، فق

  .السير إلى عدّوھم واألرض التي ملكھم هللا، إلى أّن يھلك هللا عدوھم على غير أيديھم

وإنما يدخلھا أبناؤھم والجيل . وشعفسخط هللا ذلك منھم وعاقبھم بأن ال يدخل األرض المقّدسة أحد من ذلك الجيل إال كالبا وي

الذي بعدھم، فأقاموا كذلك أربعين سنة في برية سينا وفاران، يترّددون حوالي جبال السراة، وأرض ساعير،وأرض بالد 

الكرك والشوبك، وموسى صلوات هللا عليه بين ظھرانيھم يسأل هللا لطفه بھم ومغفرته، ويدفع عنھم مھالك سخطه، وشكوا 

. عث هللا لھم المّن حبات بيض منتشرة على األرض مثل ذرير الكزبرة، فكانوا يطحنونه ويتخذون منه الخبز ألكلھم، فب.الجوع

ثم قرموا إلى اللحم فبعث لھم السلوى طيراً يخرج من البحر، وھو طير السماني، فيأكلون منه، ويّدخرون ثم طلبوا الماء، فأمر  
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ً أّن  يضرب بعصاه الحجر، فانفجرت منه إ إيصھر بن  بنوأقاموا على ذلك، ثم ارتاب واحد منھم اسمه فودح . ثنتا عشرة عينا

فارتاب ھو وجماعة منھم من بني إسرائيل بشأن موسى، واعتمدوا مناصبته . قاھث، وھو ابن عم موسى بن عمران بن قاھث

يل على االستقالة مما فعلوه والزحف واعتزم بنو إسرائ. فأصابتھم قارعة وخسفت بھم وبه األرض، وأصبحوا عبرة للمعتبرين

إلى العدو، ونھاھم موسى عن ذلك فلم ينتھوا، وصعدوا جبل العمالقة، فحاربھم أھل ذلك الجبل فھزموھم وقاتلوھم في كل 

فأمسكوا وأقام موسى على االستغفار لھم، فأرسل إلى ملك أدوم يطلب الجواز عليه إلى األرض المقدسة فمنعھم وحال . وجه

ثم قبض ھارون صلوات هللا عليه لمائة وثالثة وعشرين سنة من عمره، وألربعين سنة من يوم خروجھم من مصر، . لكدون ذ

ثم زحف بنو إسرائيل إلى . وحزن له بنو إسرائيل ألنه كان شديد الشفقة عليھم، وقام بأمره الذي كان يقوم به ابنه العيزار

صابوا معھم، وبعثوا إلى سيحون ملك العموريين من كنعان في الجواز في بعض ملوك كنعان فھزموھم وقتلوھم وغنموا ما أ

أرضه إلى األرض المقدسة فمنعھم وجمع قومه وغزا بني إسرائيل في البرية، فحاربوه وھزموه وملكوا بالده إلى حد بني 

ان، وھو المشھور بعوج بن ثم قاتلوا عوجا وقومه من كنع. وتغلب عليھا سيحون. عّمون، ونزلوا مدينته وكانت لبني مؤاب

وورثوا أرضھم إلى األردن بناحية أريحا وخشي ملك بني . عوق، وكان شديد البأس فھزموه وقاتلوه وبنيه وأثخنوا في أرضه

مؤاب من بني إسرائيل، واستجاش بمن يجاوره من بني مدين، وجمعھم ثم أرسل إلى بلعام بن باعورا، وكان ينزل في التخم 

واستدعاه ليستعين بدعائه، وأتاه الوحي بالنھي عن . وكان مجاب الدعوة معبراً لألحالم. ون وبني مؤاببين بالد بني عم

الدعاء، وألح عليه ذلك الملك وأصعده إلى األماكن الشاھقة، وأراه معسكر بني إسرائيل منھا، فدعا لھم وأنطقه هللا بظھورھم 

 .وم فيغلبون عليھم، فغضب الملك وانصرف بلعام إلى بالدهثم تخرج أمة من أرض الر. وأنھم يملكون إلى الموصل

ودخل فنحاص بن لعزرا . وفشا في بني إسرائيل الزنا ببنات مؤاب ومدين، فأصابھم الموتان، فھلك  منھم أربعة وعشرون ألفا

، فطعنھا برمحه على رجل من بني إسرائيل في خيمته، ومعه امرأة من بني مدين قد أدخلھا للزنا بمرأى من بني إسرائيل

إسرائيل، بعد فناء الجيل الذي  ثم أمر هللا موسى وألعازر بن ھارون باحصاء بني. وانتظمھا، وارتفع الموتان عن بني إسرائيل

وأن يبعث بعثا من . أحصاھم موسى وھارون ببرية سينا، وانقضاء األربعين سنة التي حرم هللا عليھم فيھا دخول تلك األرض

فبعث اثني عشر ألفا من بني إسرائيل، وعليھم فنحاص بن العيزر بن العزر . مدين الذي أعانوا بنھي مؤاببني إسرائيل إلى 

، . بن ھارون فحاربوا بني مدين وقتلوا ملوكھم وسبوا نساءھم وملكوا أموالھم، وقسم ذلك في بني إسرائيل بعد أّن أخذ منه 

ثم ارتحل بنو . تي ملك من بني مدين والعموريين وبني عمون وبني مؤابثم قسم األرض ال. وكان فيمن قتل بلعام بن باعورا

وقال هللا قد ملكتكم ما بين األردن والفرات كما وعدت أباءكم، ونھوا عن قتال عيصو . إسرائيل ونزلوا شاطىء األردن

السالم وقبضه إليه لمائة وأكمل هللا الشريعة واألحكام والوصايا لموسى عليه . الساكنين ساعير وبني عّمون وعن أرضھم

وعشرين سنة من عمره، بعد أّن عھد إلى فتاه يوشع أّن يدخل ببني إسرائيل إلى األرض المقدسة ليسكنوھا ويعملوا بالشريعة 

 .التي فرضت عليھم فيھا، ودفن بالوادي في أرض مؤاب، ولم يعرف قبره لھذا العھد

ة وعشرون سنة، منھا في أيام أفريدون عشرون، ومنھا في أيام منوجھر مّدة عمر موسى صلوات هللا عليه مائ: وقال الطبري

أّن يوشع تنبأ بعد موسى وسار : وقال السّدي. ثم سار يوشع من بعد موسى إلى أريحا فھزم الجبارين ودخلھا عليھم: قال. مائة

وصرف . على يوشع، فلم يستجب له إلى أريحا، فھزم الجبارين ودخلھا عليھم، وأن بلعام بن باعورا كان مع الجبارين يدعو

فطلبه الكنعانيون في الدعاء على بني إسرائيل، . وكان بلعام من قرى البلقاء، وكان عنده االسم األعظم. دعاؤه على الجبارين

ھذا خبر . فامتنع وألحوا عليه فأجاب ودعا فصرف دعاؤه، وكان قيامه للدعاء على جبل حسان مطال على عسكر بني إسرائيل
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دي في أّن دعاء بلعام كان لعھد يوشع، والذي في التوراة أنه كان لعھد موسى، وأن بلعام قتل لعھد موسى كما مر في خبر الس

 .الطبري

أّن يوشع بعد وفاة موسى صلوات هللا عليه أمر أّن يعبر، فسار ومعه التابوت، تابوت الميثاق، حتى عبر األردن : وقال السدي

ثم . الھزيمة وأن الشمس جنحت للغروب يوم قتالھم، ودعا هللا يوشع فوقفت الشمس حتى تمت عليھم وقاتل الكنعانيين فھزمھم،

نازل أريحا ستة أشھر وفي السابع نفخوا في القرون، وضج الشعب ضجة واحدة، فسقط سور المدينة فاستباحوھا وأحرقوھا، 

الخبر عن سيرة موسى صلوات هللا عليه، وبني إسرائيل أيام ھذا مساق . وكمل الفتح واقتسموا بالد الكنعانيين كما أمرھم هللا

 .حياته وبعد مماته حتى ملكوا أريحا

أّن العمالقة الذين كانوا بالشام قاتلھم يوشع فھزمھم، وقتل آخر ملوكھم، وھو السميدع بن ھوبر بن : وفي كتب اإلخباريين

 :ل عوف بن سعد الجرھميمالك، وكان لقاؤھم إياه مع بني مدين في أرضھم، وفي ذلك يقو

  بأيلة أمسى لحمه  قد تمزعا      ألم تر أّن العلقمي بن ھوبر

  ثمانون ألفا حاسرين ودرعا    ترامت عليه من يھود جحافل

ذكره المسعودي وقد تقدم لنا خالف النسابة في ھؤالء العمالقة، وأنھم لعمليق بن الوذ أو لعمالق بن أليفاز بن عيصو الثاني، 

وأما األمم الذين كانوا بالشام لذلك العھد فأكثرھم لبني كنعان، وقد تقدمت شعوبھم . سرائيل سار إليه علماء العربلنسابة بني إ

وبنو أدوم أبناء عمون، وبنو مؤاب أبناء لوط، وثالثتھم أھل يستعير وجبال الشراة وھي بالد الكرك والشوبك والبلقا، ثم بنو 

ولم يؤذن لبني إسرائيل في . ثم بنو مدين، ثم العمالقة. وت وھو من الكنعانيين منھمويسمى ملكھم جال. فلسطين من بني حام

وأما غيرھم فلم يكن لھم فيھا إال الطاعة والمغارم . غير بالد الكنعانيين، فھي التي اقتسموھا وملكوھا وصارت لھم تراثا

 .الشرعية من صدقة وغيرھا

ھم الشام بعثوا بعوثھم إلى الحجاز، وھنالك يومئذ أمة من العمالقة يسمون جاسم، وفي كتب اإلخباريين أّن بني إسرائيل بعد ملك

األرقم  فلما ظھروا على العمالقة وقتلوا. وكان اسم ملكھم اإلرم بن األرقم، وكان أوصاھم أّن ال يستبقوا منھم من بلغ الحلم

بخھم إخوانھم ومنعوھم دخول الشام وأرجعوھم إلى ولما رجعوا من بعد الفتح و. استبقوا ابنه وضنوا به عن القتل لوضاءته

قال ابن . ومن بقاياھم يھود خيبر وقريظة والنضير. الحجاز وما تملكوا من أرض يثرب، فنزلوھا واستتم لھم فتح في نواحيھا

سعد بن  وقال ابن الصريح بن التومان بن السبط بن إليسع بن. قريظة والنضير والتحام وعمرو ھو ھزل من الخزرج: إسحق

واليھود ال يعرفون ھذه القصة، وبعضھم يقول كان ذلك . الوى بن النمام بن يتحوم بن عازر بن عزر بن ھارون عليه السالم

 .لعھد طالوت وهللا أعلم

  إلي أّن صار أمرھم إلي الملك وملك عليھم طالوت الخبر عن حكام بني إسرائيل بعد  يوشع

استكمال الفتح وتمھيد األمر ضيع بنو إسرائيل الشريعة وما أوصاھم به وحذرھم من ولما قبض يوشع صلوات هللا عليه بعد 

وكان أمرھم شورى فيختارون للحكم في عامتھم . خالفه، فاستطالت عليھم األمم الذين كانوا بالشام وطمعوا فيھم من كل ناحية

وتارة يكون نبيا . ى من يلي شيئا من أمرھممن شاؤا، ويدفعون للحرب من يقوم بھا من أسباطھم، ولھم الخيار مع ذلك عل

وأقاموا على ذلك نحوا من ثلثمائة سنة لم يكن لھم فيھا ملك مستفحل، والملوك تناوشھم من كل جھة إلى أّن . يدبرھم بالوحي

على ما  طلبوا من نبيھم شمويل أّن يبعث عليھم ملكا، فكان طالوت، ومن بعده داود، فاستفحل ملكھم يومئذ وقھروا أعداءھم

 .وتسمى ھذه المدة بين يوشع وطالوت مدة الحكام ومدة الشيوخ. يأتي ذكره بعد



50 
 

وأنا اآلن أذكر من كان فيھا من الحكام على التتابع معتمدا على الصحيح منه، على ما وقع في كتاب الطبري والمسعودي 

لوك من اإلسرائيليات، وما نقله أيضاً ومقابال به ما نقله صاحب حماة من بني أيوب في تاريخه عن سفر الحكام والم

ھروشيوش مؤرخ الروم في كتابه الذي ترجمه للحكم المستنصر من بني أمية قاضي النصارى وترجمانھم بقرطبة، وقاسم بن 

لما فتح  يوشع مدينة أريحاء  سار إلى نابلس فملكھا ودفن ھنالك شلو يوسف عليه السالم، وكانوا حملوه : قالوا كلھم. اصبغ

 .وقد ذكرنا أنه كان أوصى بذلك عند موته. عند خروجھم من مصر عھمم

أنه بعد فتح أريحا نھض إلى بلد عاي من ملوك كنعان، فقتل الملك وأحرق المدينة، وتلقاه خيقون ملك عمان : وقال الطبري

حي دمشق، فاستنجد بيوشع، وبارق ملك أورشليم بالجزى، واستذموا بأمانه فأمنھم وزحف إلى خيقون ملك األرمانيين من نوا

فھزم يوشع ملك األرمن إلى حوران واستلحمھم وصلب ملوكھم، وتتبع سائر الملوك بالشام، فاستباح منھم واحدا وثالثين ملكا، 

وأعطى جبل المقدس لكالب بن يوفنا فسكن مدينة أورشليم وأقام . وملك قيسارية، وقسم األرض التي ملكھا بين بني إسرائيل

 .ودا ووضع القبة التي فيھا تابوت العھد والمذبح والمائدة والمنارة على الصخرة التي في بيت المقدسمع بني يھ

ثم قبض يوشع، في سفر الحكام أنه قبض لثمان وعشرين سنة من ملكه . وأما بنو أفرايم فكانوا يأخذون الجزية من الكنعانيين

وكان تدبير يوشع لبني إسرائيل : قال. ة وعشرين سنة واألول أصحابن مائة وست: وقال الطبري. وھو ابن مائة وعشرين سنة

وقال أيضاً أّن ملك اليمن شمر بن األملوك من ِحْمَير كان لعھد . في زمن منوشھر عشرين سنة وفي زمن أفراسياب سبع سنين

ام بن محمد الكلبي أّن الفل وزعم ھش. ويقال أيضاً كان من عمال الفرس على اليمن. موسى، وبني ظفار، وأخرج منھا العمالقة

من الكنعانيين بعد يوشع احتملھم أفريقش بن قيس بن صيفي من سواحل الشام في غزاته إلى المغرب التي قتل فيھا جرجيس 

  .الملك، وأنه أنزلھم بأفريقية، فمنھم البربر، وترك معھم صھاجة وكتامة من قبائل ِحْمَير انتھى

كالب بن يوفنا بن حصرون بن بارص بن يھودا، وقد مر نسبة وكان فنحاص بن العيزر بن  وقام بأمر بني إسرائيل بعد يوشع 

وقال . ثم تنبأ وتنبأ أبوه ألعيزر، وكان كالب مضعفا فأقاما كذلك سبع عشرة سنة. ھارون كوھنا يتولى أمر صالتھم وقربانھم

وحدث عن . نه ولد بعد أّن كبرت أمه وعقمتالطبري كان مع كالب في تدبيرھم حزقيل بن يودي ويقال له ولد العجوز أل

أّن حزقيل ھذا دبرھم بعد كالب، ولم يقع لھذا ذكر في سفر الحكام، ثم بعد يوشع اجتمع بنو يھودا وبنو شمعون : وھب بن منبه

. لم يقتلوا الغورلحرب الكنعانيين فغلبوھم وقتلوھم، وفتحوا أورشليم وقتلوا ملكھا، ثم فتحوا غزة وعسقالن، وملكوا الجبل كله و

فسلط هللا . بلد اليونانيين في أرضھم، وأخذوا منھم الخراج واختلطوا بھم، وعبدوا آلھتھم وأما سبط بنيامين فكان في قسمھم

ويقال إنه ملك األرمن في الجزيرة ودمشق، وملك حوران . عليھم ملك الجزيرة واسمه كوشان شقنائم، ومعناه أظلم الظالمين

 .قال والبحرين ويقال أنه من أدوموصيدا وحران، وي

من نسل لوط، فاستعبد بني إسرائيل ثمان سنين بعد وفاة كالب بن يوفنا، ثم ولي الحكم فيھم عثينئال ابن أخيه : وقال الطبري

ع وكان له بعد ذلك حروب سائر أيامه م. قناز بن يوفنا، فحاربھم كوشان ھذا وأزال ملكته عن بني إسرائيل، ثم حاربه فقتله

ثم عبد بنو إسرائيل األوثان من بعده، . بني مؤاب، وبني عفون أسباط لوط، ومع العماليق، إلى أّن ھلك ألربعين سنة من دولته

فسلط هللا عليھم ملك بني مؤاب، واسمه عفلون، بعين مھملة ومعجمة ساكنة والم مضمومة تجلب واوا ساكنة ونون بعدھا، 

وضبطه بھمزة ممالة . من بنيامين: وقال ابن حزم. بتدبيرھم أيھوذ بن كارا من سبط أفرايم ثم قام. فاستعبدھم ثماني عشرة سنة

. تجلب ياء، ثم ھاء مضمومة تجلب واوا، ثم ذال معجمة، فأنقذھم من يد بني مؤاب، وقتل ملكھم عفلون بحيلة تمت لھم في ذلك

. إذا خال به طعنه فأنفذه، ولحق بمكانه من جبل أفرايم وھو أنه جاء رسوال عن بني إسرائيل متنكرا بھدايا وتحف منھم، حتى
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ثم اجتمعوا ونزلوا، فقتلوا من الحرس نحوا من عشرة ااَلف، وغلب ببني إسرائيل بني مؤاب، واستلحمھم وھلك لثمانين سنة 

 .من دولته

ة وكاف تقرب من مخرج الجيم وقام بتدبيرھم بعده شمكار بن عناث من سبط كاد، وضبطه بفتح الشين المثلثة بعدھا ميم ساكن

وبنو إسرائيل على حيالھم من المخالفة، فسلّط هللا عليھم ملك . ومات لسنة من واليته. ويجلب فتحھا الفا وبعدھا راء مھملة

وكانت . كنعان واسمه يافين، بفاء شفوية تقرب من الباء، فسرح إليھم قائده سميرا، فملك عليھم أمرھم واستعبدھم عشرين سنة

م كوھنة امرأة متنبئة اسمھا دافورا، بفاء ھوائية تقرب من الباء، وھي من سبط نفطالي، وقيل من سبط أفرايم، وقيل كان فيھ

فدعته إلى حرب سميرا فأبى إالّ أّن تكون معه، فخرجت ببني . زوجھا بارق ابن أبي نوعم من سبط نفطالي واسمه البيدوق

قال . م سميرا، وقامت بتدبيرھم أربعين سنة يرادفھا زوجھا بارق ابن أبي نوعمإسرائيل، وھزموا الكنعانيين، وقتل قائدھ

وھو أبو القياصرة ثم توفيت دافورا  وعلى عھدھا كان أول ملوك الروم اللطينيين بأْنطاِكية بنقش بن شطونش،: ھروشيوش

وبنو لوط الذين بتخوم : قال الطبري .وبقي بنو إسرائيل فوضى، وعادوا إلى كفرھم، فسلط هللا عليھم أھل مدين والعمالقة

سبط منشى بن يوسف كدعون بن يواش، وضبطه بفتح الكاف القريبة من الجيم  الحجاز قھروھم سبع سنين، ثم تنبأ فيھم من

وقد كان لمدين ملكان أحدھما اسمه . وسكون الدال المھملة بعدھا وعين مھملة مضمومة تجلب واوا وبعدھا نون، فقام بتدبيرھم

فبعس إلى بني إسرائيل عساكره مع قائدين عوديب وزديف وأھم بني إسرائيل شأنھم، فخرج بھم . ح، واآلخر صلمناعراب

كدعون فھزموا بني مدين، وغنموا منھم أمواال جمة، ومكثوا أيام كدعون ھذا على استقامة في دينھم، وغلب ألعدائھم أربعين 

ً : وقال جرجيس بن العميد. بنيت مدينة طرسوس وكان له من الولد سبعون ولدا، وعلى عھده. سنة ولما ھلك قام . وملطية أيضا

بتدبيرھم ولده أبو مليخ وكانت أمه من بني شخام بن منشى بن يوسف من أھل نابلس، فأنجدوه بالمال، وقتل بني أبيب كلھم، ثم 

جر طرحته عليه امرأة من السور نازعوه بنو شخام أخواله األمر، وطالت حروبه معھم، وھلك محاصرا لبعض حصونھم بح

  .وذلك لثالث سنين من واليته. فقال لصاحب سالحه أجھز علي لئال يقال قتلته امرأة. فشدخه

ثم دبر أمرھم بعده طوالع بن فوا بن داود، من سبط يساخر، وضبطه بطاء قريبة من التاء تجلب ضمتھا واوا ثم الم ألف ثم  

وقال ابن . والظاھر أنه ابن خاله ألن سبط ھذا غير سبط ذاك): قلت.(مليخ وابن عمهھو ابن خال أبي : وقال الطبري. عين

العميد ھو من سبط يساخر إال أنه كان نازال في سائر من جبل أفراييم، فمن ھنا وهللا أعلم وقع اللبس في نسبه ودبرھم ثالثا 

وملك ثالثين . م اللطينيين برمامش بن بنقشوعلى عھده كان بمدينة طرونية من ملوك الرو: قال ھروشيوش. وعشرين سنة

ولما ھلك طوالع قام بتدبيرھم بعده يائير بن كلعاد من سبط منشى بن يوسف، وضبطه بياء مثناة تحتية . سنة، وقد مضى ذكره

كلھم ونصب أوالده . مفتوحة، وألف ثم ھمزة مكسورة بعدھا ياء أخرى، ثم راء مھملة، وقام في تدبيرھم اثنتين وعشرين سنة

فسلط هللا عليھم بني فلسطين وبني عمون  فلما ھلك طغوا وعبدوا األصنام،. وكانوا نحوا من ثالثين. حكاما في بني إسرائيل

  .فقھرھم ثماني عشرة سنة

وقام بتدبيرھم يفتاح من سبط منشى، وضبطه بياء مثناة تحتانية وفاء ساكنة وتاء مثناة من فوق بفتحة تجلب الفاء ثم حاء  

فلما قام بأمرھم طلب ضريبة النحل من بني عمون فامتنعوا من إعطائھا، وكانوا ملوكا منذ ثلثمائة سنة، فقاتلھم وغلبھم . ةمھمل

فأرادھم على اتفاق . ثم حارب سبط أفراييم، وكانوا مستبدين وحدھم عن بني إسرائيل. عليھا وعلى اثنتين وعشرين قرية معھا

وعلى عھده أصابت بالد اليونان المجاعة . استقاموا على ذلك، وأقام في تدبيرھم ست سنينالكلمة والدخول في الجماعة، حتى 

  .العظيمة التي ھلك فيھا أكثرھم
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ولما ھلك قام بتدبيرھم أبصان من سبط يھودا من بيت لحم، وضبطه بھمزة مفتوحة وباء موحدة ساكنة وصاد مھملة بفتحة  

عليه السالم، بوعز بن سلمون بن نحشون بن عمينا ذاب بن رم بن حصرون بن  ويقال أنه جد داود. تجلب ألفا بعدھا نون

ونحشون كان سيد بني يھودا لعھد خروجھم . وحصرون ھذا ھو جد كالب بن يوفنا الذي دبرھم بعد يوشع. بارص بن يھودا

حم على أربعة أميال من ودخل ابنه سلمون أريحا مع يوشع، ونزل بيت ل. من مصر مع موسى عليه السالم، وھلك في التيه

  . قال ھروشيوش في أيام أبصان ھذا كان انقراض ملك السريانيين، وخروج القوط وحروبھم مع النبط. بيت المقدس

وأقام أبصان في تدبير بني إسرائيل سبع سنين، ثم ھلك فقام بتدبيرھم إيلون من سبط زبولون، وضبطه بھمزة مكسورة تجلب 

. فدبرھم عشر سنين ثم ھلك، فدبرھم عبدون بن ھالل من سبط أفراييم ثمان سنين. وا ثم نونياء ثم الم مضمومة تجلب وا

وفي أيامه خربت مدينة طرونة : قال ھروشيوش. وقال ابن العميد اسمه عكرون بن ھليان وكان له أربعون ابنا وثالثون حافدا

واختلف . ا ھلك عبدون دفن بأرض أفراييم في جبال العمالقةولم. قاعدة الروم اللطينيين، خربھا الروم الغريقيون في فتنة بينھم

ثم تخلصھم من أيديھم شمشون بن . بنو إسرائيل بعده وعبدوا األصنام وسلط هللا عليھم بني فلسطين فقھروھم أربعين سنة

ً بالجبار ودّبر بني  .وكان عظيم سبطه مانوح من سبط دان ويعرف بشمشون القوي، لفضل قوة كانت في يده، ويعرف أيضا

إسرائيل عشر سنين بل عشرين سنة، وكثرت حروبه مع بني فلسطين واثخن فيھم، واتيح لھم عليه في بعض األيام فأسروه ثم 

حملوه وحبسوه، واستدعاه ملكھم في بعض األيام إلى بيت آلھتھم ليكلمه، فأمسك عمود البيت وھزه بيده فسقط البيت على من 

اضطربت بنو إسرائيل وافترقت كلمتھم، وانفرد كل سبط بحاكم يولونه منھم، والكھنونية فيھم  ولما ھلك. فيه وماتوا جميعا

جميعا في عقب العيزار بن ھارون من لدن وفاة ھارون عليه السالم، بتوليته موسى صلوات هللا عليه بالوحي ومعنى الكھنونية 

إنه ولي تدبيرھم بعد شمشون : وقال ابن العميد. ة عندھماقامة القرابين من الذبح والبخور على شروطھا وأحكامھا ايشرعئ

حاكم آخر اسمه ميخائيل بن راعيل، دبرھم ثمان سنين ولم تكن طاعته فيھم مستحكمة، وأن الفتنة وقعت بين بني إسرائيل ففني 

  .فيھا سبط بنيامين عن آخرھم

وقيل . صاب بن إليان بن فنحاص بن العيزار بن ھارونثم سكنت الفتنة، وكان الكوھن فيھم لذلك العھد عالي بن بيطات بن حا 

فلما سكنت الفتنة كانوا . من ولد إيتامار بن ھارون، وضبطه بعين مھملة مفتوحة تجلب ألفا ثم الم مكسورة تجلب ياء تحتانية

ين، وفشا المنكر من وكان له ابنان عاصيان فدفعھما إلى ذلك، وكثر لعھده قتال بني فلسط. يرجعون إليه في أحكامھم وحروبھم

ولديه وأمر بدفعھم عن ذلك، فلم يزدادوا إال عتوا وطغيانا، وأنذر األنبياء بذھاب األمر عنه وعن ولده، ثم ھزمھم بنو فلسطين 

فانھزم بنو . في بعض أيامھم، وأصابوا منھم فتذامر بنو إسرائيل واحتشدوا وحملوا معھم تابوت العھد، ولقيھم بنو فلسطين

وبلغ أباھما الكوھن خبر مقتلھما فمات أسفا ألربعين سنة . مامھم وقتلوا أبنا عالي كوھن كما أنذر به أبوھما وشمويلإسرائيل أ

. وغنم بنو فلسطين التابوت فيما غنموه، واحتملوه إلى بالدھم بعسقالن وغزة، وضربوا الجزية على بني إسرائيل. من دولته

ري، وضعوه عند آلھتھم فقالھا مرارا فأخرجوه إلى ناحية من القرية، فاصيبوا ولما مضى القوم بالتابوت فيما حكى الطب

وأقبل إليه بنو . فتبادروا بإخراجه وحملوه على بقرتين لھما تبيعان، ووضعتاه عند أرض بني إسرائيل ورجعتا إلى ولديھما

بيت أمھما وھي أرملة، فكان ھنالك حتى  إسرائيل، فكان ال يدنو منه أحد إال مات، حتى أذن شمويل لرجلين منھم حماله إلى

قد كفل ابن عمه شمويل بن الكنا بن  وكان ردھم التابوت لسبعة أشھر من يوم حملوه، وكان عالي الكوھن. ملك طالوت ا ھـ 

  .يوام بن إلياھد بن ياو بن سوف، وسوف ھو أخو حاصاب بن البلى بن يحاص
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ونسبه إليه شمويل بن الفنا بن يروحام بن اليھوذ . ھار بن قاھاث بن الويوقيل أّن شمويل من عقب فورح وھو قارون بن يص 

وكانت أمه . بن يوحا بن صوب بن إلقانا بن يويل بن عزير بن صنعينا بن ثاحت بن أسر بن ألقانا بن النشاسات بن قارون

أكرمه هللا بالنبوة وواله بنو إسرائيل ثم . نذرت أّن تجعله خادما في المسجد، وألقته ھنالك فكفله عالي وأوصى له بالكھنونية

وقال جرجيس بن العميد عشرين سنة، ونھاھم عن عبادة األوثان فانتھوا، وحاربوا أھل فلسطين . أحكامھم، فدبرھم عشر سنين

. سيئةوكانت سيرتھما . واستردوا ما كانوا أخذوا لھم من القرى والبالد، واستقام أمرھم ثم دفع األمر إلى ابنيه يؤال وأبيا

فاجتمع بنو إسرائيل إلى شمويل وطلبوه أّن يسأل هللا في والية ملك عليھم، فجاء الوحي بوالية طالوت، فواله وصار أمر بني 

  .إسرائيل ملكا بعد أّن كان مشيخة وهللا معقب األمر بحكمته ال رب غيره

ني سليمان بن  داود علي السبطين يھوغا الخبر عن ملوك بني إسرائيل بعد الحكام ثم افتراق أمرھم والخبر عن دولة ب
  وبنيامين بالقدس إلى انقراضھا

لما نقم بنو إسرائيل على يؤال وأبيا ابني شمويل مما نقموا من أمورھم، واجتمعوا إلى شمويل وسألوه من هللا أّن يبعث لھم ملكا 

 طالوت ويدھنه بدھن القدس، فأبوا بعد أّن يقاتلون معه أعداءھم، ويجمع نشرھم ويدفع الذل عنھم، فجاء الوحي بأن يولي هللا

واسمه عند . أمر شمويل بأن يستھموا عليه فاستھموا على بني آبائھم، فخرج السھم على طالوت وكان أعظمھم جسما فولوه

م واستوزر فقام بملكھ. بني إسرائيل شاول بن قيس بن أفيل، بالفاء الھوائية القريبة من الباء، ابن صار وابن نحورت بن أفياح

وقام طالوت بملك بني إسرائيل، . وكان لطالوت من الولد يھوناتان وملكيشوع وتشبھات وأنبياداف. افنين ابن عمه نير بن أفيل

. ونصر بنو إسرائيل نصراً ال كفاء له. وحارب أعداءھم من بني فلسطين وعمون ومؤاب والعمالقة ومدين، فغلب جميعھم

فون، ونازل قرية بلقاء، فھجم عليھم طالوت وھو في ثلثمائة ألف من بني إسرائيل فھزمھم وأول من زحف إليھم ملك بني ع

ثم أغزى ابنه في عساكر بني إسرائيل إلى فلسطين فنال منھم واجتمعوا لحرب بني إسرائيل، فزحف إليھم طالوت . واستلحمھم

لعمالقة، وأن يقتلھم ودوابھم ففعل، واستبقى ملكھم وشمويل فانھزموا، واستلحمھم بنو إسرائيل، وأمر شمويل أّن يسير إلى ا

  .أعاع مع بعض األنام، فجاء الوحي إلى شمويل بأن هللا قد سخطه وسلبه الملك، فخبره بذلك، وھجره شمويل فلم يره بعد

يل وسلب وأمر شمويل أّن يقدس داود وبعث له بعالمته، فسار إلى بني يھوذا في بيت لحم وجاء به أبوه إيشا، فمسحه شمو

طالوت روح الجسد وحزن لذلك ثم قبض شمويل وزحف جالوت وبنو فلسطين إلى بني إسرائيل فبرز إليھم طالوت في 

وكان يقذف بالحجارة في مخالته فال تكاد . العساكر وفيھم داود بن إيشا من سبط يھوذا وكان صغيرا يرعى الغنم ألبيه

 بقتل جالوت وأعطاه عالمة قاتله فاعترض بني إسرائيل حتى رأى  وكان شمويل قد أخبر طالوت: قال الطبري. تخطىء

. العالمة فيه فسلحه وأقام في المصاف، وقد احتمل الحجارة في مخالته، فلما عاين جالوت قذفه بحجارة فصكه في رأسه ومات

ثم واله على . وانھزم بنو فلسطين، وحصل النصر، فاستخلص طالوت حينئذ داود وزوجه ابنته وجعله صاحب سالحه

وابتلي طالوت وبنوه . وأحبه بنو إسرائيل واشتملوا عليه. الحروب فاستكفى به، وكان عمره حينئذ فيما قال الطبري ثالثين سنة

بالغيرة منه، وھم بقتله ونفذ لذلك مراراً، ثم حمل ابنه يھونتان على قتله فلم يفعل لخلة ومصافاة كانت بينھما، ودس إلى داود 

فلحق بفلسطين وأقام فيھا أياما، ثم إلى بني مؤاب كذلك، ثم رجع إلى سبطه يھوذا بنواحي بيت المقدس، فأقام . فيه بدخيلة أبيه

فيھم يقاتل معھم بني فلسطين في سائر حروبھم، حتى إذا شعر به طالوت طلب بني يھوذا بإسالمه إليه، فأبوا فزحف إليھم 

لوت في بعض األيام فھزموه واتبعوه وأوالده يقاتلون دونه، حتى قتل يھونتان فأخرجوه عنھم، ولحق ببني فلسطين وقاتلھم طا
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وذلك فيما قال الطبري ألربعين سنة من . ومشوى وملكيشوع، وبنو فلسطين في اتباعه حتى إذا أيقن بالھلكة قتل نفسه بنفسه

 .ملكه

بالفاء الھوائية، بن بوغر واسمه افصان بالفاء الھوائية . ثم جاء داود إلى بني يھوذا فملكوه عليھم وھو داود بن إيشا بن َعْوَفذ

وقد قدمنا ذكره في حكام بني إسرائيل بن َسلَُمون، الذي نزل بيت لحم ألول الفتح، ابن َنْحُشون، سيد بني . والصاد المشمة

يناذاب بن إرم بن حصرون بن بارص بن يھوذا اب اليھود ھكذا نسبه في كت. يھوذا عند الخروج من مصر، ابن عمِّ

وبين خروج بني إسرائيل من مصر . ألن نحشون مات بالتيه، وإنما دخل القدس ابنه سلمون: والنصارى، وأنكره ابن حزم قال

والذي بين داود ونحشون أربعة آباء، فإذا قسمت الستمائة عليھم يكون كل واحد منھم إنما . وملك داود ستمائه سنة باتفاق منھم

 .ثالثين سنة وھو بعيدولد له بعد المائة وال

ولما ملك داود على بني يھوذا نزل مدينتھم حفرون بالفاء الھوائية، وھي قرية الخليل عليه السالم لھذا العھد، واجتمع األسباق 

 .كلھم إلى يشوشات بن طالوت فملكه في أورشليم، وقام بأمره وزير أبيه أفيند وقد مر نسبه

أّن رجال جاء لداود بعد وفاة طالوت، فأخبره بمھلكه ومھلك أوالده في ھزيمتھم : ياتوفي كتاب أسفار الملوك من اإلسرائيل

داود  أمام بني فلسطين، وأمر ھذا الرجل أّن يقتله لما أدركوه، فقتله وجاء بتاجه ودملجه إلى داود، وانتسب إلى العمالقة فقتله

وأقام . القريبة من الباء، وھي قرية الخليل لھذا العھد وبكى على طالوت وذھب إلى سبط يھوذا بأرض حفرون، بالفاء. بقتله

ثم وقع . شيوشيات بن طالوت في أورشليم األسباط كلھم مجتمعون عليه، وأقامت الحرب بينھم وبين داود أكثر من سنتين

له به، وأظھر عليه ثم اغتاله بعض قواده وجاء براسه إلى داود فقت. الصلح بينھم والمھادنة، وأذعن األسباط إلى داود وتركوه

  .الحزن واألسف، وكفل اخواته وبنيه أحسن كفالة

واستبد داود بملك بني إسرائيل لثالثين سنة من عمره وقاتل بني كنعان فغلبھم ثم طالت حروبه مع بني فلسطين واستولى على  

ثم خرب . ب عليھم الجزيةثم حارب أھل مؤاب وعمون، وأھل أدوم وظفر بھم، وضر.كثير من بالدھم، ورتب عليھم الخراج

وصانعه ملك أْنطاِكية بالھدايا والتحف، . بالدھم بعد ذلك، وضرب الجزية على األرمن بدمشق وحلب، وبعث العمال لقبضھا

. واختط مدينة صھيون وسكنھا واعتزم على بناء مسجد في مكان القبة التي كانوا يضعون بھا تابوت العھد ويصلون إليھا

 .نيال، نبي على عھده، أّن داود ال يبني وإنما يبنيه ابنه، ويدوم ملكه، فسر داود بذلكفأوحى هللا إلى دا

ثم استماله داود ورده وأھدر دم أخيه وصير . ثم انتقض عليه ابنه أبشلوم وقتل أخاه أمون غيرة منه على شقيقه بامان وھرب

ر األسباط ولحق داود بأطراف الشام، وقيل لحق بخيبر ثم رجع ثانيا ألربع سنين بعدھا وخرج معه سائ. له الحكم بين الناس

وقتل في الھزيمة . وما إليھا من بالد الحجاز، ثم تراجع للحرب فھزمه داود وأدركه يؤاب وزير داود، وقد تعلق بشجرة فقتله

ورضي عنھم  وسيق راس قشلوط لولي أبيه داود فبكى عليه، وحزن طويال واستألف األسباط. عشرون ألفا من بني إسرائيل

وعوتب في الوحي . ثم أحصى بني إسرائيل فكانوا ألف ألف ومائة ألف، وسبط يھوذا أزيد من أربعمائة ألف. ورضوا عنه

 .ألنه أحصاھم بغير إذن، وأخبره بذلك بعض األنبياء لعھده

وأكثر . ألوتار والمزاميروكان يسبح با. وأقام داود صلوات هللا عليه في ملكه، والوحي يتتابع عليه، وسور الزبور تنزل

وفرض على الكھنونية من سبط الوى التسبح بالمزامير قّدام تابوت العھد اثني . المزامير المنسوبة إليه في ذكر التسبيح وشأنه

ً لكلّ  ثم عھد تمام أربعين سنة من دولته البنه سليمان صلوات هللا عليھما، ومسحه مابان النبي، وصادوق . ساعة عشر كوھنا
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ثم قبض صلوات هللا عليه ودفن في بيت لحم وكان لعھده من األنبياء نامان . ر، مسحة التقديس، وأوصى ببناء بيت المقدسالخب

 .وكان من بعده صادوق. وكان الكھنون األعظم افيثار بن أحيلج من عقب عالي الكوھن الذي ذكرناه في الحكام. وكاد وآصاف

فاستفحل ملكه، وغالب . ابنه سليمان صلوات هللا عليه، وھو ابن اثنتين وعشرين سنةثم قام بالملك من بعده من بني إسرائيل 

وأصھر إليه الملوك من . مثل فلسطين وعمون وكنعان ومواب وأدوم واألرمن. األمم وضرب الجزية على جميع ملوك الشام

وكان . ابن أخت داود اسمھا صوريا كل ناحية ببناتھم، وكان ممن تزوج بنت فرعون مصر، وكان وزيره يؤاب بن نيثرا وھو

وألربع سنين من ملكه شرع . فلما ولي سليمان استوزره فقام بدولته، ثم قتله بعد ذلك واستوزر يشوع بن شيداح. وزيراً لداود

ية، وبعث في بيت المقدس بعھد أبيه إليه بذلك، فلم يزل إلى آخر دولته، بعد أّن ھدم مدينة أْنطاِكية، وبنى مدينة تدمر في البر

وأجرى على الفعلة فيه كل عام عشرين ألف كّر من الطعام، ومثلھا من . إلى ملك صور ليعينه في قطع الخشب من لبنان

ً . الزيت، ومثلھا من الخمر وكان . وكان الفعلة في لبنان سبعين ألفاً، ولنحت الحجارة ثمانين ألفاً، وخدمة المناولة سبعون ألفا

  .ك العمل ثالثة آالف وثلثمائة رجلالوكالء والعرفاء على ذل

وجعل بدائره كله أروقة وفوقھا مناظر، وجعل . ثم بنى الھيكل وجعل ارتفاعه مائة ذراع في طول ستين وعرض عشرين 

وصّفح البيت من داخله وسقفه بالذھب، . بدائر البيت ابريداً من خارج، ونمقه وجعل الظھر مقوراً ليودع فيه تابوت العھد

ً من خشب . لبيت كروبيين من الخشب مصفحتين بالذھب، وھما تمثاالن للمالئكة الكروبيينوصنع في ا وجعل للبيت أبوابا

وأتم بناء الھيكل في سبع . الصنوبر، ونقش عليھا تماثيل من الكروبيين والنرجس والنخل والسوسن، وغشاھا كلھا بالذھب

ً لسالحه أق ً من ذھب، ثم بنى بيتا امه على أربعة صفوف من العمد من خشب الصنوبر، في كل صف سنين، وجعل لھا بابا

ترس من الذھب، في كل ترس ستمائة من حجر الجوھر والزمرد، وثلثمائة درقة من  خمسة عشر عموداً، ووضع فيه مائتي

اسي وصنع منبراً لجلوسه تحت رواق وكر. وسمى ھذا البيت غيضة لبنان. الذھب، في كل درقة ثلثمائة من حجر الياقوت

ثم بنى من فوق ھذا البناء بيتاً البنة فرعون التي تزوج بھا، وصنع بھا أوعية النحاس . كثيرة كلھا من العاج ملبسة من الذھب

وعمل مذبح القربان بالبيت من الذھب، ومائدة الخبز . لسائر ما يحتاج إليه في البيت، واسترضى الصناع لذلك من مدينة صور

وأحضر . ابر عن يمين الھيكل وخمسا عن يساره بجميع آالتھا من الذھب، ومجامر من الذھبالوجوه من الذھب، وخمس من

موروث أبيه من الذھب والفضة واألوعية الحسنة فأدخلھا إلى البيت، وبعث إلى تابوت العھد من صھيون قرية داود إلى البيت 

وه تحت أجنحة التمثالين للكروبيين بالمسجد وكان في الذي بناه له، فحمله رؤساء األسباط والكھنونية على كواھلھم حتى وضع

التابوت اللوحان من الحجارة اللذان صنعھما موسى عليه السالم بدل األلواح المنكسرة، وحملوا مع تابوت العھد قبة القربان 

اثنين وعشرين ألفا من  وأقام سليمان أمام المذبح يدعو في يوم مشھود، اتخذ فيه وليمة لذلك ذبح فيھا. وأوعيتھا إلى المسجد

وكانت جبايته في . البقر، ثم كان يقّرب ثالث مرات في قرابين وذبائح كاملة، ويبخر البخور، وجميع األوعية لذلك كلھا ذھب

وكانت له سفن بحر الھند تجلب . كل سنة ستمائة قنطار وستة وستين قنطارا من الذھب، غير الھدايا والقربان إلى بيت المقدس

لفضة والبضائع والفيلة والقرود والطواويس، وكانت له خيل  كثيرة مرتبة تجلب من مصر وغيرھا، تبلغ ألفاً الذھب وا

وفي األخبار . وكانت له ألف امرأة لفراشه ما بين حرة وسرية، منھا ثلثمائة سرية. وستمائة فرس، معدة كلھا للحرب

وكان يقرب كل يوم خمسة آالف بدنة، وخمسة آالف بقرة، . هللاللمؤرخين أنه تجھز للحج، فوافى الحرم وأقام فيه ما شاء 

وطلب الھدھد اللتماس الوضوء، وكان قناقه أي . ثم سما إلى ملك اليمن وسار إليه، فوافى صنعاء من يومه. وعشرين ألف شاة

م يقبلھا، فالذت بطاعته ودافعته بالھدية فل. ملتمس الوضوء له في األرض، فافتقده ورجع إليه بخبر بلقيس كما قصه القرآن
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وأمرھا بأن تتزوج فنكرت ذلك لمكان الملك، فقال ال بّد في الدين . وملكته أمرھا ووافته بملك اليمن. ودخلت في دينه وطاعته

وقيل تزوجھا وأمر . فقالت زوجني ذا ّتبع ملك ھمدان فّزوجھا إياه، وملكه على اليمن واستعملھا فيه ورجع إلى الشام. من ذلك

ً . وغمدان ّن فبنوا لھا سليمينالج وعلماء بني إسرائيل ينكرون وصوله إلى . وكان يزورھا في الشھر مرة يقيم عندھا ثالثا

وإنما ملك اليمن عندھم بمراسلة ملكة سبأ، وانھا وفدت عليه في اورشليم، وأھدت إليه مائة وعشرين قنطارا . الحجاز واليمن

ً م ھكذا في كتاب األنساب . ن الطيب والمسك والعنبر، فأجازھا وأحسن إليھا، وانصرفتمن الذھب ولؤلؤاً وجوھراً وأصنافا

  .من كتبھم

ثم انتقض على سليمان آخر أيامه ھدرور ملك األرمن بدمشق وھداد ملك أدوم، وكان قد ولى على ضواحي بيت المقدس،  

باراً، فعوتب بالوحي على لسان أخيا النبي في وجميع أعماله يربعان بن نباط من سبط أفرايم واستكفى به في ذلك، وكان ج

  .توليته، فأراد قتله، وشعر بذلك يربعان فھرب إلى مصر فأنكحه فرعون ابنته، وولدت له ابنه ناباط، وأقام بمصر

. وقبض سليمان صلوات هللا عليه ألربعين سنة من ملكه، وقيل الثنتين وخمسين، ودفن عند أبيه داود صلوات هللا عليھما 

  .افترق ملك بني إسرائيل من بعده كما نذكره إن شاء هللا تعالىو

 علي سبط يھوذا وبنيامين إلي انقراضه الخبر عن افتراق بني إسرائيل منھم ببيت المقدس

لما قبض سليمان صلوات هللا عليه وسالمه ولي ابنه رحبعم، وضبطه براء مھملة وحاء مھملة مضمومتين وباء موحدة ساكنة 

ة مضمومة وميم، فقام بأمره وزاد في عمارة بيت لحم وغزة وصور وأيلة واشتّد علي بني إسرائيل، وطلبوا منه وعين مھمل

وجاءھم يربعم بن . تخفيف الضرائب فامتنع، وطالبھم بالوظائف وأخذ فيھم برأى الغواة من بطانته، فنقموا عليه ذلك وانتقضوا

ليه سائر األسباط العشرة من بني إسرائيل ما عدا سبط يھوذا وبنيامين، نباط من مصر فبايعوه، وولّوه عليھم، واجتمع ع

  .ثم دعاھم بعض أنبيائھم للصلح فتواضعوا واصطلحوا. وتزاحفوا للحرب

وفي السنة الخامسة من ملك رحبعم زحف شيشاق ملك مصر إلى بيت المقدس، فھرب رحبعم واستباحھا شيشاق، ورجع 

 .منعوهوضرب عليھم الجزية، ثم دفعوه و

فأقام بنو داود في سلطانھم على بني يھوذا وبنيامين ببيت المقدس وعسقالن وغزة ودمشق وحلب وحمص وحماة وما إلى ذلك 

ثم نزلوا مدينة شومرون وھي شمرة وسامرة في الناحية . من أرض الحجاز، وملك األسباط العشرة بنواحي نابلس وفلسطين

وأقاموا على ھذا االفتراق إلى حين . لفرات والجزيرة، واتخذوھا كرسيا لملكھم ذلكالشرقية الشمالية من الشام مما يلي ا

 .انقراض أمرھم، ووقعوا في الجالء الذي كتب هللا عليھم كما نذكره

ثم ھلك رحبعم لسبع عشرة سنة من دولته وولي بعده على سبط يھوذا وبنيامين بأرض القدس ابنه أفيا، وضبطه بھمزة مفتوحة 

وكان عابداً صواماً، وكانت . بين الفاء والذال من لغتھم وياء مثناة من تحت مشددة وألف، وكان على مثل سيرة أبيهومتوسطة 

وھلك لثالث سنين، وولي بعده ابنه أسا، بضم الھمزة وفتح السين المھملة . أيامه كلھا حربا مع يربعم بن نباط، وبني إسرائيل

، وكان رجال صالحا، وكان على مثل سيرة جده داود صلوات هللا عليه، وتعدت األنبياء وطال أمد ملكه. بعدھا، ابن أفيا وألف

وملك بعده ابنه ناداب، وقتله يعشا بن أحيا كما نذكر في . في بني إسرائيل على عھده، ومات يربعم بن نباط لسنتين من ملكه

 .أخبارھم

ملك السامرة في ناحية يثرب لبنائھا، فھرب  ه، وكان يعشاثم وقعت بينه وبين أسا حروب، واستبد أسا بملك دمشق فزحف مع

ثم خرج عليھم زادح ملك الكوش في ألف ألف مقاتل، ولقيھم .. وترك آالت البناء، فنقلھا أسا ملك القدس، وبنى بھا الحصون
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ده اختطت السامرة كما وعلى عھ. ولم تزل الحرب قائمة بين أسا وبين األسباط بالسامرة سائر أيامه. أسا فھزمھم وأثخن فيھم

وولي بعده ابنه يھوشافاط، بياء مفتوحة مثناة تحتانية وھاء . ثم ھلك أسا بن أفيا إلحدى وأربعين سنة من ملكه. نذكره بعد

وكانت أيامه مع أھل . مضمومة وواو ساكنة وشين معجمة بعدھا ألف ثم فاء بعدھا ألف وطاء، فكان على مثل سيرة أبيه

ً السامرة وملوكھم س وكان لعھده من األنبياء . واجتمع ملوك العمالقة، ويقال أدوم، وخرج لحربھم فھزمھم وغنم أموالھم. لما

إيليا ومنحيا وعبوديا، وكانت له سفن في البحر يجلب له فيھا بضائع : وقال ابن العميد. إلياس بن شوياق وإليسع بن شوبوات

لخمسة وعشرين سنة من ملكه، وولي ابنه يھورام، بفتح المثناة ثم ھلك . الھند، فأصابھا قاصف الريح فتكسرت وغرقت

. ألنھم: التحتانية ثم ھاء مضمومة تجلب واوا ثم راء مفتوحة تجلب ألفا وبعدھا ميم، وانتقض عليه أدوم، وولوا عليھم ملكا 

ا في عصيانھم، وعلى عھده ثم رجع عنھم وأقامو. فزحف فيھم ووقع بھم في سفيرا أوسط بالدھم، وأثخن فيھم بالسبي والقتل

كانت على بني مؤاب جزية : وقال ابن العميد. زحف ملك الموصل إلى األسباط بالسامرة، فكانت بينه وبينھم حروب كما نذكر

مائتان من الغنم كل سنة، فمنعوھا واجتمع ملوك القدس والسامرة لحربھم، وحاصروھم سبعة أيام، : مضروبة لبني يھوذا

وفي أيام . فقتلھم بنو إسرائيل وأثخنوا فيھم فخرج أھل مؤاب فظنوه ماء،. تسقى لھم إليسع، وجرى الواديوفقدوا الماء فاس

يھورام رفع إيليا النبي وانتقل سره إلى إليسع، وكان على عھده من األنبياء أيضاً عبوديا، ثم ھلك يورام لثمان سنين من ملكه، 

ھمزة مفتوحة وحاء مھملة مضمومة وزاي معجمة ساكنة ثم ياء مثناة تحتية ودفن عند جذه داود وولي بعده ابنه أحزياھو ب

تجلب ألفا ثم ھاء مضمومة تجلب واوا، وأمة عثليا بنت عمري أخت أخاب، وسار سيرة خاله، وملك سنة واحدة وقيل سنتين، 

تلوا معه ثم انصرفوا، وابن وخرج لقتال ملك الجزيرة والموصل، واستنفر معه صاحب السامرة يورام ابن خاله أخاب، فاقت

وكان ابن يھوشافاض ابن منشي من سبط منشا بن يوسف يترصد قتل . وجاءه أحزياھو في بعض األيام يعوده. خاله جريح

 .يورام بن أخاب ملك السامرة، فأصاب فرصة في ذلك الوقت فقتلھما جميعا

في رواية كلعاد، وخرج معه أحزياھو فقتال في تلك أّن يورام بن أخاب ملك السامرة خرج لحرب أدوم : وقال ابن العميد

ثم ملك . وقيل أّن ياھوعشا رمى بسھم فأصاب يورام بن أخاب وكان لعصره من األنبياء إليسع وعامور وفنحاء: قال. الحرب

كانت من  ويقال. وفي كتاب اإلسرائيليات اسمھا أضالية. بعد أحزيا أمه عثليا بنت عمري، كذا وقع اسمھا في كتاب الطبري

جواري سليمان، ثم استفحل ملكھا بالقدح وقتلت بني داود كلھم وأغفلت ابنا رضيعا من ولد أبيھا أحزياھو اسمه يؤاش، بضم 

الياء المثناة التحتية ثم ھمزة مفتوحة تجلب ألفا ثم شين معجمة، أخفته عمته يھوشيع بنت يھورام في بعض زوايا القدس، وعلم 

حتى إذا كملت له سبع سنين ونقم بنو يھوذا سيرة عثليا اجتمعوا إلى . وھو يومئذ الكوھن األعظمبمكانه زوجھا يھودياع 

يھوديادع الكوھن فأخرج لھم يؤاش بن أحزياھو من مكانه، واستحلفھم فبايعوا له وقتلوا جّدته عثليا ومن معھا لسبع سنين من 

  .ملكھا

وكان لعھده من األنبياء إليسع . اد عبادة األصنام فمنعه زكريا النبي فقتلهوقام يؤاش بملكه في تدبير يھوديادع الكوھن، ثم أر

وھلك يھوديادع لثالث وعشرين سنة من ملك يؤاش بعد أّن جدد يؤاش بيت المقدس، ولثمان . وعوفريا وزكريا بن يھوديادع

انيين ببابل إلى بيت المقدس ويقال وعلى عھده زحف شلایر ملك الكسد. وثالثين من ملكه قبض إليسع النبي صلوات هللا عليه

ملك الشام فأعطاھم جميع ما في خزائن الملك وبيت المقدس من األموال، ودخل في : ملك نينوى والموصل وقال ابن العميد

 طاعتھم إلى أّن قتله وزراؤه وأھل دولته ألربعين سنة من ملكه، وولوا مكانه ابنه أمصياھو، بفتح الھمزة والميم وسكون الصاد

المشمة بالزاي بعدھا ياء مثناة تحتانية بفتحة تجلب ألفا ثم ھاء مضمومة تجلب واوا، واستبدوا عليه، ثم ثار عليھم بأمه وقتلھم 
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ثم زحف إليه ملك األسباط بالسامرة ولقيه فھزمه وحصل . وسار إلى أدوم فظفر بھم وقتل منھم نحوا من عشرين ألفا. أجمعين

 .في أسره

قدس، فحاصرھا وھدم من سورھا نحوا من أربعمائة ذراع، واقتحمھا فغنم ما في خزائن بيت السلطان وبيت وسار إلى بيت الم

الھيكل من األموال واألواني والذخائر، ورجع إلى السامرة فأطلق أمصياھو ملك القدس، فرجع إلى قومه ورم ما تثلم من 

وكان لعھده من األنبياء يونان وناحوم وتنبأ . وعشرين سنة من ملكهولم يزل مملكا حتى نقموا عليه أفعاله فقتلوه لسبع . سورھا

ولما قتلوا أمصياھو ولوا ابنه عزياھو، بعين مھملة مضمومة وزاي معجمة مكسورة مشددة وياء مثناة . لعصره عاموص

 .تحتانية تجلب ألفا وھاء تجلب واوا، وطالت مدته ثالثا وعشرين سنة واختلفت فيھا أحواله

ولخمس من ملكه كان ابتداء وضع سني الكبس، التي ھي سنة بعد أربع تزيد يوما على الماضية، بحساب ربع : العميدقال ابن 

ولست من ملكه انقرض ملك األرمانيين من الموصل، : قال. يوم في كل سنة الذي اقتضاه حساب مسير الشمس عندھم

سمه فول مدينة السامرة، فاقتحمھا وأعطاه ملكھا بدرة من والثنتين وعشرين من ملكه غزا ملك بابل وا. وصارت إلى بابل

اليونانيين ملكھم األول من مدينة  ولعھده ملك علم بابل رينوس وبلقب قطب الملك ولعھده ملك على: قال. المال فرجع عنه

ولعھده أيضاً : لقا. وإلحدى وخمسين من ملكه ملك ببابل بختنصر األول: قال. أنقياس لثالث وعشرين سنة من تملك عزياھو

 .ولعھده كان من األنبياء يوشع وغوزيا وأمُّوص وأشعيا ويونس بن متى. كان الملك األول من الروم المقدويس ويسمى فروس

وانتھت عساكر عزياھو إلى ثلثمائة ألف، وأصابه البرص بدعاء الكوھن، لما أراد أّن يخالف التوراة في : قال ابن العميد

وصار ابنه ُيؤام ينظر في أمر الملك إلى أّن تغلب على . حرم على سبط الوي، فبرص ولزم بيته سنةاستعمال البخور وھو م

ً قُِتَل شرديال آخر ملوك بابل من الكلدانيين على يد قائده أرباط بن ألمادس: قال ھروشيوش. أبيه واستبد . وعلى عھده أيضا

ثم . ى القوط والعرب من قضاعة فحاربھم طويال وانصرف عنھمثم زحف إل. بملك بابل وأصاَرهُ إلى قومه بعد حروب طويلة

وكان لعھده من األنبياء ُھَوسيع وأشعيا . ھلك عزياھو لثالث وخمسين سنة مأل ملكه، وملك بعده ابنه ُيؤاب، وكان صالحا تقيا

ثم ھلك يوآب لست عشرة  .وفي أيامه استبد أغلب ملوك الجزيرة على اليھود، وكانوا يعرفون بالسوريانيين. ويوئيل وعوفد

وعبد بنو إسرائيل . سنة من ملكه وملك ابنه أحاز، بھمزة مفتوحة ممالة وحاء مھملة تجلب ألفا وزاي معجمة، فخالف سنة آبائه

األوثان في أيامه، وحارب األرمن واستجاش عليھم بملك الموصل، فزحف معه وحاصر دمشق وملكھا منھم واستباحھا، 

 .خرج أحآز لحربھم فھزموه وقتلوا من اليھود مائة وعشرين ألفاً ونحوھا وأرجعوا أحآز إلى دمشق أسيراثم . ورجع إلى بالده

أّن : وعلى عھد أحآز كان انقراض ملك ألماريس على يد كيرش ملك الفرس ورجعت أعمالھم إليه، ويقال: قال ھروشيوش

وقال ابن العميد . ب وملك حارب جذه فقتله وانتزع ملكهآخر ملوكھم ھو أشتانيش وكان جد كيرش ألمه، وكفله صغيرا فلما ش

وقال . ولذلك العھد ملك على الروم الفرنجة غير اليونان األخوان روملس ورومانس واختط مدينة رومة: عن المسبحي

  .ولعھده ملك على الروم اللطينيين بأرض أْنطاِكيةُروَملُمس ثم َمْرَكَة وبنى مدينة رومة: ھروشيوش

آز لست عشرة من ملكه وولى ابنه حزقياً ھو بحاء مھملة مكسورة وزاي  معجمة ساكنة وقاف مكسورة وياء مثناة ثم ھلك أح

تحتانية مشددة تجلب ألفاً وھاء مضمومة تجلب واوا، فقطع عبادة األوثان وسار سيرة جده داود، ولم يكن في ملوك بني يھوذا 

ب قراھم وعصى على ملك الموصل وبابل وتوريش، وھزم. مثله وفي أيامه وأيام أبيه سار شليشار ملك . فلسطين وخرَّ

وألربع من ملكه زحف إليه . الجزيرة والموصل إلى األسباط بالسامرة فضرب عليھم الجزية، ثم سار في أيامه فأزال ملكھم

تح السامرة، وألربع عشرة من ملكه زحف إليه سنجاريف ملك الموصل بعد ف. رضين ملك دمشق ورجع عنه من غير قتال



59 
 

وصانعه حزقياُھو بثلثمائة قنطار من الفضة وثالثين من الذھب، أخرج فيھا . فافتتح أكثر مدائن يھوذا وحاصرھم ببيت المقدس

ثم فسد ما بينھما وزحف . ما كان في الھيكل وبيت الملك من المال، ونثر الذھب من أبواب المسجد، دفع ذلك له، ورجع عنه

وقال من ذا الذي خلصه إلھه من يدي حتى يخلصكم أنتم إلھكم؟ . اصره وامتنع من قبول مصانعتهإليه سنجاريف ثانيا وح

ثم تواقعوا في بعض . فخافوا منه وفزعوا إلى النبي شعياء في الدعاء، فأمنھم منه ودعا عليه، فوقع الطاعون في عسكره

الموصل فقتله أبناؤه وھربوا إلى بيت المقدس وملك ابنه الليالي فبلغ قتالھم مائة وعشرين ألفاً، ورجع سنجاريف إلى نينوى و

 .السرمعون

وقيل أّن الذي سار إليه : أّن ملك بني إسرائيل اشر سنجاريف وأوحى هللا إلى شعياء أّن يطلقه فأطلقه قال: وقال الطبري

فلما نزل بيت . ان األعسرسنجاريف من ملوك بني إسرائيل كان أعرج، وأن سنجاريف لعھد ملك اذربيجان، وكان يدعى سليم

وبعث ملك بابل إلى . المقدس صار بينھما أحقاد كامنة فتواقعوا وھلك عامة عسكرھما وصار ما معھما غنيمة لبني إسرائيل

حزقيا ملك الفرس بالھدايا والتحف، فأعظم موصلھا وبالغ في كرامة الوفد، وفخر عليھم بخزانته وطوفھم عليھا، فنكر ذلك 

ثم ھلك حزقياھو . نبي وأنذره بأن ملوك بابل يغنمون جميع ھذه الخزائن، ويكون من أبنائك خصيان في قصرھمعليه شعياء ال

مفتوحة وشين معجمة مشددة وألف، وكان عاصيا قبيح  لتسع وعشرين سنة من ملكه وولى ابنه منشا بميم مكسورة ونون

أفعاله فقتله نشرا بالمناشير من رأسه إلى مفرق ساقيه، وقتل وأنكر عليه شعيا النبي . السيمة وكانت آثاره في الدين شنيعة

وفي الثانية : قاله ابن العميد. وفي تاسعة وثالثين من ملكه ملك سنجاريف الصغير مملكته الموصل. جماعة من الصالحين معه

لك برومة قنوقرسوس وفي أيامه م. والخمسين بنيت بوزنطية بناھا ئورس الملك وھي التي جددھا قسطنطين وسماھا باسمه

وفي الحادية والخمسين من ملكه زحف سنجاريف ملك الموصل إلى القدس فحاصرھا ثالث سنين وافتتحھا في الرابعة . الملك

والخمسين من ملكه، وولى بعده ابنه أمون، بھمزة قريبة من العين والميم مضمومة تجلب واوا ثم نون، وكانت حاله مثل حال 

 .ل اثنتي عشرة، ثم اغتاله عبيده فقتلوهأبيه، فملك سنتين وقي

واجتمع بنو يھوذا فقتلوا أولئك العبيد وأقاموا ابنه يوشيا مكانه، وضبطه بياء مثناة تحتية مضمومة تجلب واوا بعدھا شين 

. قيم الدينفلما ملك أحسن السيرة وھدم األوثان، وكان صالح الطريقة مست. معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحتية بفتحة تجلب ألفا

وكان في أيامه من األنبياء صفونا وكلدي . وقتل كھنة األصنام، وھدم البيوت والمذابح التي بناھا يربعام بن نباط بالبرابرة

فأخذ يوشيا قبة . وتنبأ لعھده إرميا بن الحيا من نسل ھارون وأخبرھم بالجالء إلى بابل سبعين سنة. امرأة شالوم وناحوم

 .د، وأطبق عليھما في مغارة فلم يعرف مكانھما من بعد ذلكالقربان وتابوت العھ

وفي أيامه ملك المجوس بابل، وإلحدى وثالثين من دولته ملك فرعون األعرج مصر، وزحف لقتال مسبح بالفرات، فخرج 

يھوياحاز، فعطل يوشيا لحربه، وانھزم يوشيا فھلك بسھم أصابه الثنتين وثالثين من دولته، وولي بعده ابنه يوآش وبقال اسمه 

وضرب على أرضھم . أحكام التوراة وأساء السيرة فزحف إليه فرعون األعرج، وأخذه ورجع به إلى مصر، فمات ھنالك

وكانت واليته ثالثة أشھر، وولوا مكانه أخاه ألياقيم بن يوشيا، بھمزة مفتوحة والم . الخراج مائة قنطار فضة وعشرة ذھبا

ب فتحھا ألفا وقاف مكسورة تجلب ياء ثم ميم، وكان عاصيا كافرا وكان يأخذ الخراج لفرعون من ساكنة وياء مثناة تحتانية يجل

 .بني يھوذا على قدر أحوالھم

فملك الجزيرة وسار إلى بيت المقدس، فضرب عليھم الجزية أوال،  ثم زحف إليه بختنصر ملك بابل لسبع من والية ألياقيم،

ثم انتقض عليه فسرح الجيوش إليه . وموآب والكلدانيين - وعمون - سلط هللا عليه أدومو. ودخل ألياقيم في طاعته ثالث سنين
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وولى بختنصر مكانه ابنه يخنيو، بفتح الياء . فقبضوا عليه واحتملوه إلى بابل، فھلك في طريقه الحدى عشرة سنة من ملكه

نية تجلب ضمتھا واواً، فأقام ثالثة أشھر، ثم زحف المثناء التحتانية بعدھا خاء معجمة مضمومة ثم نون ساكنة وبعدھا ياء تحتا

إليه وحاصره وأخرج إليه أمه وأشراف مملكته فأشخصھم إلى بلده، وجمع أھله ورجال دولته وسائر بني إسرائيل نحوا من 

صنعھا وغنم جميع ما كان في الھيكل والخزائن من األموال، وجميع األواني التي . عشرة آالف واحتملھم أسارى إلى بابل

وقال . ولم يترك بمدينة القدس إال الفقراء والضعفاء، وبقي يخنيو ملك بني إسرائيل محبوسا سبعا وثالثين سنة. سليمان للمسجد

وكان . أّن بختنصر سار إلى القدس في الثالثة من مملكة ألياقيم، وسبى طائفة منھا وانتھب جميع ما في بيت الھيكل: ابن العميد

وفي . وإن في السنة الخامسة من ملكه قاتل بختنصر فرعون األعرج ملك مصر. يا وعزاريا وميصائلفي سنة دانيا وخان

وملك . الثانية من ملك ألياقيم غزا بختنصر القدس ووضع عليھم الخراج، وأبقى ألياقيم في ملكه، وھلك لثالث سنين بعد ذلك

ثم سار بختنصر ليخنيو . وفي أيامه تنبأ دانيال. ُموري والد حزقياوكان لعھده من األنبياء إرميا وأوريا بن شعيا و. ابنه يخنيو

 .فأشخصه إلى بابل كما مر

أّن بختنصر ولّى مكان يخنيو بن ألياقيم عمه متنيا، بميم مفتوحة وتاء مثناة فوقانية : وقال الطبري ووافقه نقل ھروشيوش

ولتسع سنين من واليته . ى صدقياھو، وكان عاصياً قبيح السيرةمفتوحة مشددة ونون ساكنة وياء مثناة تحتانية تجلب ألفاً ويسم

انتقض على بختنضر فزحف إليه في العساكر، وحاصر بيت المقدس وبنى عليھا المدر للحصار، وأقام ثالث سنين واشتّد 

قبض على ملكھم واتبعتھم العساكر من الكلدانيين وأدركوھم في أريحا، ف. الحصار بھم، فخرجوا ھاربين منھا إلى الصحراء

وذبح ولده بمرأى منه، ثم اعتقله ببابل إلى أّن مات، ولحق بعض من بني : وقال الطبري. صدقياھو وأتى به أسيراً فسمل عينيه

وبعث بختنصر قائده نبوزراذون، بنون . وكان لعھده من األنبياء إرميا وحبقون وباروح. إسرائيل بالحجاز، فأقاموا مع العرب

ً مفتوحة وباء موح وذال مضمومة تجلب واواً بعدھا نون، بعثه إلى  دة مضمومة تجلب واوا بعدھا زاي وراء مفتوحة تجلب ألفا

مدينة القدس، وكانوا يدعونھا مدينة أورشليم، فخربھا وخرب الھيكل، وكسر عمد الصفر التي نصبھا سليمان في المسجد طول 

وكسر صرح الزجاج وسائر ما كان بھا من آثار الدين والفلك، . ذرعكل عمود منھا ثمانية عشر ذراعا، وطول رؤوسھا ثالثة أ

 .واحتمل بقية األواني وما كان وجده من المتاع، وسبى الكوھن سارية والجبر منشا وخدمة الھيكل إلى بابل

ً ببابل إلى أّن أطلقه بزداق قائد بھمن ملك الفرس حين غلبوا على بابل: قال ھروشيوش فأطلقه  وأبقى صدقياھو محبوسا

أّن بختنصر بعد تخريب القدس ھرب منه بعض ملوك بني إسرائيل إلى : وقال مؤرخ حماة ووافقه المسعودي. ووصله وأقطعه

وافتتح من المغرب . مصر، وبھا فرعون األعرج، وطلبه بختنصر فأجاره فرعون، وسار إليه بختنصر فقتله وملك مصر

وكان على عھده . إسرائيل من سبط الوي، ويقال اسمه إرمياء بن خلقيا مدائن، وبث فيھا دعاته، وكان إرميا نبي بني

إنه مات في محبسه ولم يدركه : وقيل. ووجده بختنصر في محبسھم فأطلقه، واحتمله معه في السبي إلى بابل. صدقياھو

 .وكذلك احتمل معھم دانيال بن حزقيل من أنبيائھم. بختنصر

ن على من بقي من ضعفاء اليھود بالقدس، ولسبعة أشھر من واليته قام إسماعيل بن متنيا وولي جدليا بن أحا: وقال ابن العميد

ثم ھرب إلى مصر وھرب معه إرميا وھرب حبقون . بن إسماعيل من بيت الملك فقتل جدليا واليھود والكلدانيين الذي معھم

شليم وصور وصيدا وعمون ثمانية وثالثين وتنئأ إرميا في مصر وبابل وأور. إلى الحجاز فمات، وكان قيما ولحقھم بمصر

ولما دخل . وكان فيما أخبرھم به مسير بختنضر إلى مصر وتخريبه ھياكلھا وقتله أھلھا. سنة، ورجمه أھل الحجاز فمات

 .وأما حزقياھو فقتله اليھود في السبي. بختنصر مصر نقل جسده إلى اسكندرية ودفنه بھا، وقيل دفن بالقدس لوصيته
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. وافترقت جالية بني إسرائيل في نواحي العراق إلى أّن ردھم ملوك الفرس إلى القدس، فعمروه وبنو مسجده: يقال الطبر

وكان لھم فيه ملك في دولتين متصلتين، إلى أّن وقع بھم الخراب الثاني والجلوة الكبرى على يد طيطش من ملوك القياصرة 

  .كما نذكر بعد

ب بختنصر ھذا وإلى من يرجع من ا أمم، فقد ذھب قوم إلى أنه من عقب سنجاريف ولنذكر ھنا ما وقع من الخالف في نس

 .ملك الموصل الذي كان يقاتل بني إسرائيل والسامرة بالقدس

ثم نسب سنجاريف إلى نمروذ بن . ھو بختنصر بن نبوزراذون بن سنجاريف: قال ھشام بن محمد الكلبي فيما نقل الطبري

ي التوراة في ولد كوش وعذ بين سنجاريف والنمروذ ستة عشر أبا أو نحوھا، أولھم داريوش كوش بن حام الذي وقع ذكره ف

وقيل . بن فالغ وعصا بن نمروذ، أسماء غير مضبوطة يغلب علي الظن تصحيفھا لعدم دراية ا أصول وقلة الوثوق بضبطھا

من األول، ألنه قد تقدم نسب سنجاريف في أّن بختنضر من نسل أشوذ بن سام، ولم يقع إلينا رفع ھذا النسب، ولعله أصخ 

ً الطبري عن ابن الكلبي، وأن اسمه . الجرامقة ثم في الموصل منھم، وھم من ولد أشوذ باتفاق من أھل فارس نقله أيضا

 .بختمرسه فسمي بختنصر، وكان يملك ما بين األھواز والروم من غربي دجلة أيام ھراسب ويستاسب وبھمن من ملوك الفرس

وقيل أّن بھمن بعث رسله إلى القدس في من طلب . فتتح ما يليه من بالد بابل الشام، ثم سار إلى القدس فافتتحھا كما تقدموأنه ا

الطاعة منھم فقتلوه، فبعث بھمن أصبھبذا للناحية القريبة في مملكته، وبعث معه داريوس من ملوك مارى بن نابت وكيرش بن 

وسار معھم بختنصر بن نبوزراذون بن . حشوارش بن كيرش بن جاماھن من قرابتهكيكوس من ملوك بني غليم بن سام، وأ

وقيل كان بختنصر صاحب الموصل . سنجاريف صاحب الموصل الذي لقومه البراآت في أھل المقدس، فكان ما وقع من الفتح

ھم ولد ناحور بن آزر أبي إبراھيم وأما بنو إسرائيل فيزعمون أّن بختنصر من الكلدانيين و. في مقدمتھم، وكان الفتح على يده

وكان فتحه المقدس . وكان لھم الملك ببابل، وكان بختنضر ھذا من أعقابھم، وكان مدة دولته خمسا وأربعين سنة. عليه السالم

ثم غلب . ثم بعده ابنه فيلسنصر بن أويل ثالث سنين. وملك بعده أويل مروماخ ثالثا وعشرين سنة. لثمانية عشر من دولته

  .وھو الذي رد بني إسرائيل إلى بيت المقدس فعمروه وجّددوا به ملكاً كما نذكره. يھم كوروش وأزال ملكھمعل

فقيل ھو يستاسب ولم يكن : وقد اختلف في كيرش الذي رد بني إسرائيل إلى المقدس من ھو بعد اتفاقھم على أنه من الفرس

قوس وبنجسون بن سياوش ولھراسب من بعدھما، وكان عظيم الشأن ملكا وإنما كان مملكا على خوزستان وأعمالھا من قبل كي

ولما رجع . أّن كيرش ھو ابن احشوارش بن جاماسب بن لھراسب، وأبوه احشوارش ھذا الذي بعثه بھمن: وقيل. ولم يكن ملكا

إسرائيل ابنة أبي من ذلك الفتح بعثه إلى ناحية الھند والسند، وانصرف إلى حصن األبر، فواله بابل وتزوج من سبي بني 

فتزعم النصارى أنھا ولدت عند حيراحوارس إلى بابل . حاويل الرحا وأخت مردخاي من الرضاع وھو من أنبياء بني إسرائيل

وولى دانيال . فحضنه مردخاي ولقنه دين اليھودية، ولزم سائر أنبيائھم مثل متنيا وعازريا وميثائل وعزيز. ابنه كيرش ھذا

ليه أمره، وأذن له أّن يخرج ما في الخزائن من السبي والذخائر واآلنية ويرده إلى مكانه، ويقوم في بناء وجعل إ. أحكام دولته

أّن : وقيل. وراجعه بنو إسرائيل، وسأله ھؤالء األنبياء أّن يرجعوا إلى بيت المقدس فمنعھم اغتباطا بمكانھم. القدس، فعمره

ذي كنا قدمنا أّن بھمن بعثه مع قائده بختنصر إلى فتح بيت المقدس، وأن كيرش ھو كيرش بن كيكو بن غليم بن سام، وھو ال

بختمرس ملكه بھمن على بابل وكان يسمى بختمرسى كما ذكرنا، فملكھا وملك ابنه من بعده ثالثا وعشرين سنة، ثم ابنه 

اي، ثم عزله وولى كيرش بن بلتنصر سنة واحدة، ثم بلغ بھمن من سوء سيرته فعزله وولى على بابل داريوش ألماذة بن ماد

. كيكو، وكتب إليه بھمن بأن يرفق ببني إسرائيل ويحسن ملكتھم، وأن يردھم إلى أرضھم ويولي عليھم من يختارونه ففعل
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وھو لعلماء بني إسرائيل أّن بلتنصر حافد بختنضر وھو ملك بابل والكلدانيين، وأن : فاختاروا دانيال من أنبيائھم فواله، وقيل

سمى داريوش ملك مازي، وكوزش وھو كيرش ملك فارس كان في طاعته، فانتقضا عليه وخرج إليھم في العساكر، دارا وي

ثم قتله خادمه على فراشه ولحق بداريوش وكورش وزحفا إلى بابل فغلبا . فانھزم أوال ثم بعث عساكره وقواده إليھم فھزمھم

واختص كورش وقومه فارس بسائر األعمال . ديلم، ببابل ونواحيھاالكلدانيين عليھا، واختص دارا وقومه مادي، وأظنھم ال

ثم ھلك دارا وانفرد كورش بالملك على فارس . وكان كورش نذر ببناء بيت المقدس واطالق الجالية ورد اآلنية. والكور

  .ھذا  محصل الخالف في بختنصر وكيرش وهللا أعلم. ومادي، ووفى بنذره

  وملوكھم إلى  حين انقراض أمرھم الخبر عن دولة األسباط العشرة
والياً لسليمان على جميع نواحي يورشليم وھي  قد تقدم لنا في دولة سليمان عليه السالم أّن يربعام بن نباط من سبط أفرايم كان

من هللا، بيت المقدس، وقيل إنما كان والياً على عمل بني يوسف بنابلس وما إليھا وكان جباراً، وأن سليمان عوتب على واليته 

والزيادة في . فلما قبض سليمان وولي ابنه رحبعم واختلف عليه بنو إسرائيل، بما بلوا من سوء ملكته. وانتقض ولحق بمصر

الضرائب عليھم، واجتمع األسباط العشرة ما عدا يھوذا وبنيامين، فاستقدموا يربعام بن نباط من مصر فبايعوا له وولوه الملك 

من في طاعته، وھم سبط يھوذا وبنيامين، فامتنعوا عليھم بمدينة يروشليم، ثم انحازوا إلى جھة عليھم، وحاربوا رحبعم و

ونزل يربعم مدينة نابلس بملك األسباط العشرة ومنعھم من الدخول إلى بيت المقدس والقربان . فلسطين في عمل بني يوسف

 .فيه، وكان عاصيا مسخوط السيرة

ثم ھلك . أبيا، وكان أبيا ظاھرا عليه في حروبه ان وابنه أبيا من بعده واثنين من فلك أسا بنولم يزل بينه وبين رحبعم بن سليم

يربعام برت نباط لسنتين من ملك أبياً ولثالث وعشرين من ملكه، فولي مكانه على األسباط يوناداب وكان على مثل  سيرة أبيه 

وقام بملك األسباط، فلم يزل . له وجميع أھل بيته لسنتين من ملكهمن الجور وعبدة األصنام، فسلط هللا عليه بعشا بن احيا فقت

وسار معه إليه مرة وكان اعشا بن . وكان أسا يستمد عليه بملك دمشق من االرمن. يحارب أسا بن ابئا وأھل القدس سائر أيامه

حيا ألربع وعشرين سنة من وھلك اعشا بن ا. احيا نبي يثرب، فأجفل أمامھم وترك اآلالت فأخذھا أسا وبنى بھا الحصون

ولما ھلك ولي بعده ابنه إيليا ويقال إيلھوا في السادسة . ملكه، ودفن في برصا مدينة ملكھم، بعد أّن أنذره بالھالك نبيھم فاھو

والعشرين من ملك اشا، فأقام سنين ثم بعث عساكر بني إسرائيل إلى محاصرة بعض المدن بفلسطين، فوثب عليه سبط من 

ومكث أياما يسيرة . بالملك  ن عقب كان يعرف زمري صاحب المراكب، ويقال ابن إليافا فقتله وجميع أھل بيته وقاماألسباط م

خالل ما بلغ الخبر لبني إسرائيل بمكانھم من حصار فلسطين، فلم يرضوه وملكوا عليھم صي بن كسات من سبطه، ورجعوا 

دخل مجلس الملك وأوقد نارا لتحرقه، فاحترق فيه لسبعة أيام من  إلى زمري المتوثب على الملك فحاصروه، فلما أحيط به

 .فورتھم

وذلك في الحادية والثالثين . وكان عمري بن ناداب من سبط أفرايم ويلقب صاحب الحربة يرادف صي في الملك فقتله واستبد

وكان ينزل . بھم عمري فغلبھمثم اختلف عليه بنو إسرائيل ونصب بعضھم بنيامين فنال من سبط يساخر وحار. من ملك أسا

مدينة برصا ولست سنين من ملكه اختط مدينة السامرية، ابتاع لھا جبل شمران من رجك اسمه سامر بقنطار قضة، وبنى فيه 

. ويقال أّن االسم كان شومرون فعرب سامرة وأھملت شينھا المثلثة. ثم غلبت عليھا النسبة إلى البائع. قصوره وسميت سبسطية

ثم ھلك عمري الثنتي عشرة سنة من واليته، ودفن في نابلس وقام بملك . ه المدينة مدينة ملكھم إلى انقراض أمرھموكانت ھذ

األسباط من بعده ابنه أحاب وكان على مذھبه ومذھب سلفه منھم من الكفر والعصيان، وتزوج بنت ملك صيدا، وبنى ھيكال 
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نبياء، وبنى قرية أريحاء، ودعا عليه إيليا النبي، فقحطوا ثالث سنين، بسامرة وجعل فيه صنما يسجد له، وأفحش في قتل األ

ثم رجع فدعا وأنزل هللا المطر، وذبح الذين حملوا أحاب على عبادة األصنام، ھكذا قال ابن . خرج فيھا إيليا إلى البرية فسكنھا

. وقيل ابن ياسين من نسل فنحاص بن العازارأّن ھذا النبي الذي دعا عليھم ھو الياس بن سين : والذي قاله الطبري. العميد

 .وكان بعث إلى أھل بعلبك وإلى أحاب وقومه

ثم . فكذبوه فأصابھم القحط ثالثا، ففزعوا إليه في الدعاء، وباھلھم في أصنامھم فلم تغن شيئا، فدعا لھم فمطروا: وقال الطبري

شديدا عليه، ودعا عليه إلياس ثم طلب من هللا أّن يتوفاه بعد وكان أحاب . أنھم أقاموا على ما كانوا عليه من الكفر والعصيان

: ابن عساكر. وتنبأ بعده إليسع بن أخطوب من سبط أفرايم، وقيل ابن عم الياس. أّن أنذر الناس بھالكه وھالك قومه بل عقبه

ً مع الياس بجبل قاسيون : قال الطبري. بن افرائيم اسمه أسباط بن عدي بن شوليم ثم خلفه في  . من ملك بعلبككان مستخفيا

في أيام أحاب أوحى هللا إلى إيليا أّن يبارك على الياس بن بعسا ففعل ذلك، وأن : وقال ابن العميد. قريته، انتھى كالم الطبري

فجاء سنداب ملك سورية . يبارك على أدوم بدمشق وعلى ياھو ملكا على بني إسرائيل ففعل ذلك، وھو أيضاً على عھد أحاب

ثم رجع إليھم من . أحاب بن عمري واألسباط العشرة في السامرة وخرجوا إليه فھزموه، واستلحموا عامة عسكره فحاصر

العام القابل فخرجوا إليه وھزموه ثانيا، وقتلوا من عسكره نحوا من مائة ألف، ومروا في أتباعھم، وامتنع سنداب في بعض 

لكھم أحاب فعفا عنه ورده إلى ملكه، وسخط ذلك النبي من فعله وأنذره حصونه واحاطوا به، فخرج إليھم ملقيا بنفسه على م

 .بعذاب يصيب ولده عقوبة من هللا تعالى على إبقائه عليھم

ثم خرج أحاب من ملك األسباط مع يھوشافاط ملك يھوذا المقدس لمحاربة ملك سورية فأصابه سھم ھلك فيه، ودفن بسامرة 

ولما . وقيل لثمان عشرة، وقال إنما خرج لحرب كلعاد ملك أدوم، فانھزم وقتل: ابن العميدقال . الثنتين وعشرين سنة من ملكه

ھلك ملك من بعده ابنه أحزيا ويقال أمشيا وكان عاصيا سيء السيرة، قتل عاموص النبي وعبد بعال الصنم وھلك لسنتين، فملك 

وآم على األسباط اثنتي عشرة سنة، زحف فيھا أوالً إلى وقيل أنه لتسع عشرة من ملك يھوشافاط ملك الفرس فملك ي. أخوه يوآم

واستنجد ملك يھوذا لحربھم فحاصرھم سبعة . موآب لما منعوه الجزية التي كانت عليھم لألسباط مائتين من الغنم في كل سنة

وجمع ھداد ملك أدوم . أيام وفقدوا الماء، فاستسقى لھم اليسع، وجرى الوادي، وخرج أھل مؤاب يظنونه دمأ فقتلھم بنو إسرائيل

  .لحصار سامرة، ونازلھا ثالث سنين، ثم دعا عليھم إليسع فأجفلوا ورجعوا إلى بالدھم

وفي الثانية عشرة من ملك يؤام ملك األسباط، ثار عليه ياھوشافاط بن يشا من سبط منشا بن يوسف، وذلك عند منصرفه من 

وكان ھذا الفتى ياھو يترصد قتل . القدس وكان جريحا فعاده أحزيامحاربة ملوك الجزيرة وأدوم مع احزنا بن يھورام ملك 

  .يوآم، فأمكنه الفرصة فيه تلك الساعة فقتله، وقتل معه أحزيا ملك القدس وبني يھوذا، وملك على األسباط

 .حربخرج يؤام بن أحآب ملك األسباط لحرب أدوم ومعه أحزيا ملك القدس فقتال جميعاً في تلك ال: وقال ابن العميد

ولما ملك ياھو على األسباط قتل بني أحآب كلھم كما أمره . أّن ياھو بن منشا رمى بسھم فأصاب يؤام بن أحاب فمات: وقيل

وولى ابنه يوآص وقيل يھوذا، ولثمان وعشرين من دولة يوآص بن أحزيا ملك يھوذا . إليسع، وھلك لخمس وثالثين من ملكه

نام، وعمل مذبحا بسامرة، وھلك لسبع عشرة من ملكه، وولي بعده ابنه يوآش لسبع القدس، وكان قبيح السيرة عبادا لألص

وزحف إلى القدس فملكھا من يد أمصيا ملك يھوذا وھدم من سورھا أربعمائة ذراع، وسبى . وثالثين من دولة يوآص بالقدس

ض إليسع فعاده يوآش، فوعده بأنه ومر. أھل المقدس، وسبى أھل عزريا الكوھن وأخذ جميع ما في المسجد ورجع إلى سامرة
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وھلك لثالث عشرة سنة من ملكه، وولي من بعده ابنه يربعام وكان سىء . يھلك أدوم ويظفر بھم ثالث مرات فكان كذلك

 .السيرة، وزحف إلى أمصيا ملك يھوذا

تحمھا عنوة وغنم جميع ما أّن الذي زحف إلى أمصيا إنما ھو يؤاش أبوه فھزمه، وأخذه أسيرا وسار به إلى القدس فاق: وقيل

ثم إلحدى وأربعين سنة من ملكه، ولسبع وعشرين . في خزانتھا، وسبى بني عزريا الكوھن ورجع إلى السامرة فأطلق أمصيا

وبقي بنو إسرائيل بالسامرة فوضى إحدى عشرة سنة ، ثم  ملكوا ابنه : قال ابن العميد. من ملك عزياھو بن أمصيا ملك القدس

شھرا ثم وثب به مناخيم بن كاد من سبط : وقال ابن العميك. منة والثالثين من ملك عزياھو فملك ستة أشھرزكريا في الثا

وفي التاسعة والثالثين من ملك : قال. زبفون من أھل برصا فقتله، وملك مكانه اثنتي عشرة سنة، وقال ابن العميد عشر سنين

وزحف إليه فول ملك الموصل فصانعه بألف قنطار من الفضة ورجع  عزياھو خرج إلى مدينة برصا ففتحھا عنوة واستباحھا،

عنه وكانت سيرته رديئة، ولما ھلك مناخيم ملك ابنه بقحيا ألربعين من دولة عزيا ملك القدس، فأقام فيھم اثنتي عشرة سنة، 

 .وقال ابن العميد سنتين

الضالل، فأقام ملكا على األسباط بالسامرة عشر سنين، ثم ثار عليه من عماله باقح بن رسليا وكان على طريقة من تقدمه في 

وعبادة األصنام، إلى أّن قتله ھويشيع  وھلك لدولته عزيا بن أمصيا ملك يھوذا بالقدس، وأقام باقح بن رصلياً على سوء السيرة

ملكوا قاتله ھويشيع بن وبقي األسباط بعده فوضى عشر سنين، ثم . بن إيليا من سبط جاد في الثالثة من ملك يؤاب ملك القدس

وفي أيامه زحف إليه ملك أثور والموصل فصير األسباط في دولته وأدوا إليه . إيليا المذكور، فأقام مملكا عليھم سبع سنين

ثم أّن ھويشيع راسل ملك مصر في االستعانة به والرجوع إلى طاعته، فلما بلغ ذلك إلى ملك الموصل زحف إليه . الخراج

  . السامرة ثالث سنين واقتحمھا في الرابعة وحاصره في مدينة

. ثم بعثھم إلى قرى أصبھان وأنزلھم بھا. وتقبض على ھو يشيع لتسع سنين من ملكه ونقله مع األسباط كلھم إلى الموصل

من وقطع ملك بني إسرائيل من السامرة، وبقي ملك يھوذا وبنيامين بالقدس، وكان ذلك لعھد أحزيا بن احآز من ملوكھم لسنة 

وتعاقبت ملوكھم بعد ذلك بالقدس إلى أّن انقرضوا، وجمع ملك الموصل من كوره غارا وحماة وصفرارام، ويقال . دولته

قالوا وسلط هللا عليھم السباع يفترسونھم فبعثوا إلى ملك . وتفسيرھا حفيظة ويوآطر: قال ابن العميد. ومركتا وأسكنھم بالسامرة

أّن العشرية التي  لسامرية من الكواكب ليتوجھوا إليه بما يناسبه على طريقة الصابئة، فقيلالموصل أّن يعرفھم بصاحب قسمة ا

رسخت فيھا وھي دين اليھودية تمنع من ذلك ومن ظھور أثره، فبعث إليھم كوھنين من عامة اليھود يعلمانھم اليھودية فتلقوھا 

ملتھم ال في نسبھم وال في دينھم، وهللا مالك أمور ال رب فھذا أصل السامرة في فرق اليھود وليسوا منھم عند أھل . عنھما

 .غيره وال معبود سواه سبحانه وتعالى

وما كان لبني إسرائيل فيھا من الملك في الدولتين لبني حشمناي وبني  الخبر عن عمارة بيت المقدس بعد الخراب األول
  ھيرودوس إلى حين الخراب الثاني والجلوة الكبرى

ي كانت لليھود ببيت المقدس والملك الذي لھم في العمارة بعد جالء بختنصر، وأمر الدولتين اللتين كانتا لھم في ھذه األخبار الت

ووقع . تلك المدة لم يكتب فيھا أحد من األئمة، وال وقفت في كتب التواريخ مع كثرتھا واتساعھا على ما يلم بشيء من ذلك

يل من أھل ذلك العصر، في أخبار البيت والدولتين اللتين كانتا بھا ما بين بيدي وأنا بمصر تأليف لبعض علماء بني إسرائ

ومؤلف . خراب بختنصر األول وخراب طيطس الثاني الذي كانت عنده الجلوة الكبرى، استوفى فيه أخبار تلك المدة بزعمه
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يھم، وأنه على صولة فحاصره الكتاب يسمى يوسف بن كريون، وزعم أنه كان من عظماء اليھود وقوادھم عند زحف الروم إل

اسبيانوس أبو طيطش واقتحمھا عليه عنوة، وفريوسف إلى بعض الشعاب، وكمن فيھا ثم حصل في قبضته بعد ذلك، واستبقاه 

وكانت له تلك وسيلة إلى ابنه طيطش عندما أجلى بني إسرائيل على البيت، فتركه بھا للعبادة كما . ومن عليه وبقي في جملته

 .ھذا ھو التعريف بالمؤلف. ارهيأتي في أخب

وأما الكتاب فاستوعب فيه أخبار البيت واليھود بتلك المدة، وأخبار الدولتين اللتين كانتا بھا لبني حشمناي وبني ھيردوس من 

والقوم أعلم . اليھود، وما حدث في ذلك من األحداث، فلخصتھا ھنا كما وجدتھا فيه ألني لم أقف على شيء فيھا لسواه

فمد قال وال تكذبوھم، مع أّن ذلك إنما ھو راجع . ال تصدقوا أھل الكتاب: ρوكما قال . رھم إذا لم يعارضھا ما يقدم عليھابأخبا

وقولوا آمنا بالذي انزل إلينا وانزل {: لقوله بعد ذلك. إلى أخبار اليھود وقصص األنبياء التي كان فيھا التنزيل من عند هللا

اقعات المستندة إلى الحسن فخبر الواحد كاف في إذا غلب على الظن صحته، فينبغي أّن نلحق ھذه وأّماد الخبر عن الو} إليكم

 .ولم التزم صدقه من كذبه وهللا المستعان. وهللا أعلم. األخبار بما تقّدم من أخبارھم لتكمل لنا أحوالھم من أول أمرھم إلى آخره

ا بن خلقياً من أنبياء بني إسرائيل ومن سبط الوي، وكان لعھد صدّقيا ھو كان يرميا ويقال إرمي: قال الطبري وغيره من األئمة

ولما توغلوا في الكفر والعصيان أنذرھم بالھالك على يد بختنصر وسأله عنه وأطلقه . أخر ملوك بني يھوذا ببيت المقدس

يملك فيھا بختنصر وابنه وابن . سنة واحتمله معه في السبي، وكان فيما يقوله إرميا أنھم يرجعون إلى بيت المقدس بعد سبعين

يخاطب بذلك بني إسرائيل في نص أخر له عند كمال سبعين . ابنه ويھلكون، وإذا فرغت مملكة الكلدانيين بعد السبعين يفتقدكم

وكان شعيا بن أمصيا من أنبيائھم أخبرھم بأنھم يرجعون إلى بيت المقدس على يد كورش من ملوك الفرس، . لخراب المقدس

فلما استولى كورش على بابل وأزال مملكة الكلدانيين أذن لبني إسرائيل في الرجوع إلى بيت . م يكن وجد لذلك العھدول

فمضى بنو . ونادى في الناس أّن هللا أوصاني أّن ابني بيتا فمن كان  وسعيه لته فليمض إلى بنائه. المقدس وعمارة مسجدھا

ً وعلي ھم زيريافيل، بالفاء الھوائية، بن شالتھيل بن يوخنيا أخر ملوكھم بالقدس الذي حبسه إسرائيل في اثنين وأربعين ألفا

وقد مضى مھم عزير النبي من عقب اشيوع بن فنحاص بن العازر بن ھارون، وبينه وبين اشيوع . بختنصر، وقد مر ذكره

 .نت ال يعبر عنھا من الكثرةورد عليھم كورش األواني وكا. لم أثق بنقلھا لغلبة الظن بأنھا مصحفة. ستة آباء

كانت خمسة آالف وأربعمائة قصعة ذھبا وفضة فمضوا إلى بيت المقدس وشرعوا في العمارة، وشرع كورش : قال ابن العميد

وسعى عليھم في أبطال ذلك بعض أعدائھم من السامرة، ولم يكن أمد السبعين التي وعدھم بھا انقضى، ألن الخراب كان لثمان 

بختنصر، وكانت دولته خمسة وأربعين، ومدة ابنه وابن ابنه خمس وعشرون، فبقيت من السبعين ثمانية عشر عشرة من ملك 

وجاءت دولة . التي نفذت من ملك بختنصر قبل الخراب، فمنعوا من العمارة بسعاية السامرية إلى أّن انقضت الثمان عشرة

لسعايتھم في إبطال ذلك عند دارا، فأخبره أھل دولته أّن كورش دارا من ملوك الفرس، فأذن لھم في العمارة، وعاد السامرة 

وجدد . أذن لھم في ذلك فخلى سبيلھم وعمروا بيت المقدس في الثانية من ملك دارا األول، وھو أرفخشد، والكوھن يومئذ عزير

عزير وخلفه شمعون الصفا وقبض ال. وخلفه فيھم بھشمياس ثم ھلك زيريافيل. لھم التوراة بعد سنتين من رجوعھم إلى البيت

 ً وملك بعده ابنه . وقال يوسف بن كريون أّن بختنصر لما رجع إلى بابل أقام ملكا سبعا وعشرين سنة. من بني ھارون أيضا

وھزمتھم عساكره كما مر، فعمل . بلتنصر ثالث سنين وانتقض عليه داريوش ملك ماذي، وأظنھم الديلم، وكيرش ملك فارس

فسخط هللا لذلك . لقواده سرورا بالواقع، وسقاھم في أواني بيت المقدس التي احتملھا جذه من الھيكلفي بعض أيامه صنيعا 
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وھي أحصى، وزن، . ورأى تلك الساعة كأن يدا خرجت من الحائط تومي بكتابة كلمات بالخط الكلداني، والكلمات عبرانية

 .رھافارتع لذلك ھو والحاضرون وفزع إلى دانيال النبي في تفسي. نفذ

ھذه الكلمات تنذر بزوال : فقال له دانيال. ھو من أعقاب حزقيل األصغر، وكان خلفا من دانيال األكبر: قال وھب بن منبه

وقتل تلك الليلة . ملكك، ومعناھا أّن هللا أحصى مدة ملكك، ووزن أعمالك، ونفذ قضاؤه بزوال ملكك، عنك وعن قومك

ش وقومه فارس بالملك، ورد الجالية إلى بيت المقدس، وأطلق لھم المال لعمارتھا وكان ما قدمناه من استقالل كور. بلتنصر

ومضى بنو إسرائيل ومعھم عزرا الكاھن ونجميا ومردخاي وجميع رؤساء الجالية يبنون البيت . شكرا على الظفر بالكلدانيين

ة من الحنطة والزيت والبقر والغنم والخمر وكان كورش بعد ذلك يطلق لھم في كل سن. والمذبح على حدودھا، وقربوا القرابين

 .ما يحتاجون إليه في خدمة البيت، ويطلق لھم جراية واسعة

وكان . وجرى ملوك الفرس بعده على سنته في ذلك إال قليال في أيام أخشويروش منھم، كان وزيره ھامان وكان من العمالقه

وكان مردخاي من رؤسائھم . وعظمت سعايته فيھم، وحمله على قتلھمفكان ھامان يعاديھم لذلك . طالوت قد استخلفھم بأمر هللا

قد زوج أخته من الرضاع الخشويروش، فدس إليھا مردخاي أّن تشفع إلى الملك في قومھا فقبلھا وعطف عليھم وأعادھم، إلى 

ندر بن فيفلوس، ودوخ بمھلك دارا، واستولى بنو يونان بمھلك دارا على فلك فارس، وملك اإلسك. أّن انقرضت دولة الفرس

 ورأى في بعض. األرض، وفتح سواحل الشام، وسار إلى بيت المقدس ألنھا من طاعة دارا، وخاف الكھنة من وصوله إليھم

فلما وصل إلى البيت لقيه . أنا رجل أرسلت لمعونتك ونھاه عن أذية المقدس، وأوصاه بامتثال إشارتھم: تمثال رجال فقال

، ودخل معه إلى الھيكل وبارك عليه، ورغب إليه االسكندر أّن يضع ھنالك تمثاله من الذھب ليذكر الكوھن فبالغ في تعظيمه

به، فقال ھذا حرام لكن تصرف ھمتك في مصالح الكھنة والمصلين، ويجعل لك من الذكر دعاؤھم له، وأن يسمى كل مولود 

مال وأجزل عطية الكوھن، وسأله أّن يستخير هللا في فرضي االسكندر وحمل لھم ال. لبني إسرائيل في ھذه السنة باالسكندر

 .وحض دانيال، وقص عليه االسكندر رؤيا رآھا، فأولھا له بأنه يظفر بدارا. امض وهللا مظفرك: حرب دارا، فقال له

عنھم ثم انصرف االسكندر وسار في نواحي بيت المقدس، ومّر بنابلس ولقيه ْسَنِبالط السامري، وكان أھل المقدس أخرجوه 

فأضافه، وأھدى له أمواال وأمتعة، واستأذنه في بناء ھيكل في طول بريد، فأذن له فبناه وأالم صھره منشا كوھنا فيه، وزعم 

اجعل البركة على جبل كريدم، فقصده اليھود في األعياد، وحملوا إليه القرابين وعظم أمره، : أنه المراد بقوله في التوراة

 .س، إلى أّن خربه ھرمايوس بن شمعون أول ملوك بني حشمناي كما يأتي ذكرهوغص بشأنه أھل بيت إلى، قد

ثم ھلك االسكندر ببابل بعد استيفاء مدته الثنتين وثالثين من ملكه، وكان قد قسم ملكه بين عظماء دولته فكان سلياقوس بعد 

عى عنده بأن في الھيكل أمواال وذخائر فأكرم اليھود وحمل المال إلى فقراء البيت ؛ ثم س. اإلسكندر، وكان عظيم أصحابه

نفيسة، ورغبوه في ذلك، فبعث عظيما من قواده اسمه أردوس ليقبض ذلك المال، فحضر بالبيت وأنكر الكاھن حنينان أّن 

 يكون بالبيت إال بقية الصدقات من فارس ويونان، وما أعطاھم سلياقوس آنفا فلم يقبل، ووكل بھم في الھيكل فتوجھوا بالدعاء،

وجاء أردوس ليقبض المال فصدع في طريقه وجاء أصحابه إلى الكوھن حنينا وجماعة الكھنة يسألون اإلقالة والدعاء 

 ً   .ألردوس، فدعوا له وعوفي وارتحل، وازداد الملك سلياقوس إعظاماً للبيت، وحمل ما كان يحمل إليھم مضاعفا

خبرھا أّن تلماي ملك مصر من اليونانيين بعد اإلسكندر وكان من ثم ترجمت التوراة لليونانيين، وكان من : قال ابن كرّيون

وذكرت له كتب اليھود األربعة والعشرون سفراً، فتاقت . أھل مقدونية، وكان محبا للعلوم ومشغوفا بالحكمة والكتب اإللھية
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د وعلمائھم، وفيھم كوھن وكتب إلى كھنون القدس في ذلك، وأھدى له، فاختار سبعين من أحبار اليھو. نفسه للوقوف عليھا

عظيم اسمه ألعازر وبعثھم إليھم ومعھم األسفار، فتلقاھم بالكرامة وأوسع لھم النزول، ورتب مع كل واحد كاتبا يملى عليه ما 

يترجم له، حتى ترجم األسفار من العبرانية إلى اليونانية وصححھا، وأجاز األحبار وأطلق لھم من كان بمصر من سبي اليھود 

ن مائة ألف، وصنع مائدة من الذھب نقشت عليھا صورة أرض مصر والنيل، ورضھا بالجواھر والفصوص، وبعث نحوا م

 .بھا إلى القدس فأودعت في الھيكل

ثم ھلك تلماي صاحب مصر، واستولى بعده أنطيوخوس صاحب مقدونية على أنطاكية ثم على مصر، وأطاعه ملوك الطوائف 

وعمل أصناما على صورته، فامتنع اليھود من . م طغيانه، وأمر ا أمم بعبادة األصنامبأرض العراق، واستفحل ملكه وعظ

قبولھا، وسعى بھم عند بعض شرارھم وكانوا أھل نجدة وشوكة، فسار أنطيخوس إليھم وأثخن فيھم بالقتل والسبي، وفروا إلى 

يحملھم على بيت المقدس قائده فليلقوس، وأمره  الجبال والبراري، فرجع واستخلف على بيت المقدس قائده فليلقوس، وأمره أنْ 

ويقتل من يخالفه، ففعل ذلك أشد ما يكون، . أّن يحملھم على السجود ألصنامه، وعلى أكل الخنزير، وترك السبت والختان

د لصنمه وقتل ألعازر والكوھن الذي ترجم لھم التوراة لما امتنع من السجو. وبسط على اليھود أيدي أولئك األشرار الساعين

وكان فيمن ھرب إلى الجبال والبراري متيتيا بن يوحنا بن شمعون الكوھن األعظم ويعرف بحشمناي بن حونيا . وأكل قربانه

 ً فلما أبعد . وأقام بالبرية وحزن لما نزل بقومه. من بني نوذاب من نسل ھارون عليه السالم، وكان رجال صالحاً خّيرا شجاعا

عث متيّتيا إلى اليھود يعرفھم بمكانه، وينمعض لھم ويحرضھم على الثورة على اليونانيين أنطيخوس الرحلة عن القدس ب

فلما وصل . وبلغ الخبر فليلقوس قائد أنطيخوس، فسار في عسكره إلى البرية طالبا متيتيا وأصحابه. فأجابوه وتراسلوا في ذلك

وھلك متيّتيا خالل ذلك، وقام بأمره ابنه يھوذا فھزم  وقوي اليھود على الخالف، إليھم حاربھم فغلبوه وانھزم في عساكره

عساكر فليلقوس ثانية، وشغل أنطيخوس بحروب الفرس، فزحف إليھم من مقدونية واستخلف عليھم ابنه افظر، وضم إليه 

مياس عظيما من قومه اسمه لشاوش، وأمرھم أّن يبعثوا العساكر إلى اليھود، فبعثوا ثالثة من قوادھم وھم نيقانور وتل

فسارت عساكر واستنفروا سائر األرمن من نواحي دمشق وحلب، وأعداء . وصردوس، وعھد إليھم بإبادة اليھود حيث كانوا

وزحف يھوذا بن متيتيا مقدم اليھود للقائھم بعد أّن تضرعوا إلى هللا وطافوا بالبيت وتمسحوا به، . اليھود من فلسطين وغيرھم

ثم لقيھم عسكر القائد ابن تلميھاس وھيرودوس ثانيا . ثخنوا فيه بالقتل، وغنموا ما معھمولقيھم عسكر نيقانور فھزموه، وأ

فھزموھما كذلك وقبضوا على فليلقوس القائد األول ألنطيخوس فأحرقوه بالنار، ورجع نيقانور إلى مقدونية فدخلھا، وخبر 

ة أنطيخوس أمام الفرس، ثم وصل إلى مقدونية واشتد ثم جاءھم الخبر بھزيم. ليشاوش وافظر ابن الملك بالھزيمة، فجزعوا لھا

وملك افظر وسموه أنطيخوس باسم . غيظه على اليھود، وجمع لغزوھم فھلك دون ذلك بطاعون في جسده، ودفن في طريقه

المسجد ورجع يھوذا بن متيتيا إلى القدس، فھدم جميع ما بناه أنطيخوس من المذابح، وأزال ما نصبه من األصنام، وطھر . أبيه

وبنى مذبحا جديدا للقربان، فوضع فيه الحطب ودعا هللا أّن يريھم آية في اشتعاله من غير نار، فاشتغل كذلك ولم ينطف إلى 

ونازل ليشاوش فزحف إليه يھوذا بن متيتيا في عسكر . الخراب الثاني أيام الجلوة، واتخذوا ذلك اليوم عيدا سفوه عيد العساكر

. اوش فانھزموا ولجأ إلى بعض الحصون، وطلب النزول على األمان على أّن ال يعود إلى حربھماليھود، وثبت عسكر ليش

وتم الصلح، وعاھد افظر اليھود على أّن ال يسير إليھم، وشغل . فأجابه يھوذا على أّن يدخل افظر معه في العقد وكان ذلك

 .يھوذا بالنظر في مصالح قومه
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بتداء أمر الكيتم وھم الروم، وكانوا برومية وكان أمرھم شورى بين ثلثمائة وعشرين قال ابن كريون ة وكان لذلك العھد ا

ھكذا . رئيسا، ورئيس واحد عليھم يسمونه الشيخ يدبر أمرھم، ويدفعون للحروب من يثقون بغنائه وكفايته منھم أو من سواھم

وجازوا البحر إلى إفريقية فملكوھا كما يأتي في كان شانھم لذلك العھد، وكانوا قد غلبوا اليونانيين واستولوا على ملكھم 

عمه ليشاوش بقية ملوك يونان بأنطاكية، وكاتبوا يھوذا ملك بني إسرائيل  فأجمعوا السير إلى أنطيخوس، أفظر وابن. أخبارھم

عھدھم وسار إلى وبلغ ذلك أنطيخوس فنبذ إلى اليھود . بالقدس يستميلونھم عن طاعة أنطيخوس واليونانيين، فأجابوھم إلى ذلك

ثم راسلھم في الصلح وأن يقيموا على عھدھم معه، ويحمل لبيت المقدس بما كان يحمله من المال، . حربھم فھزموه ونالوا منه

وقتل شمالوش من الساعين على اليھود، ثم جھز . وأن يقتل من عنده من شرا اليھود  الساعين عليھم، فتم العھد بينھم على ذلك

روبھم دمترياس بن سلياقوس إلى أنطاكية ولقيه أنطيخوس افظر، فانھزم أنطيخوس وقتل ھو وابن عمه أھل رومة قائد ح

فلما ملك . وكان ألقيموس الكوھن من شرار اليھود عند أنطيخوس. ليشاوش، وملك الروم أنطاكية ونزلھا قائدھم دمترياس

الستيالء على أمواله، فبعث قائده نيقانور لذلك، وخرج دمترياس قائد الروم فسعى عنده في اليھود ورغبه في ملك القدس وا

يھوذا ملك القدس لتلقيه وطاعته، وقدم بين يديه الھدايا والتحف، فمال نيقانور إلى مسالمة اليھود، وحسن رأيه وأكد بينه وبينھم 

فبعث إلى قائده . اد في اغرائهوبادر ألقيموس الكوھن إلى دمترياس وأخبره بميل قائده نيقانور إلى اليھود، وز. العھد ورجع

وبلغ ذلك يھوذا فلحق بمدينة السامرة صبصطية، واتبعه نيقانور في . ينكر عليه ويستحثه  النفاذ أمره، أّن يحمل يھوذا مقيدا

واتخذ . العساكر، فكر عليه يھوذا وھزمه، وقتل أكثر عساكر الروم الذي معه، ثم ظفر به فصلبه على الھيكل ببيت المقدس

ً من الروم . ھود ذلك اليوم عيدا وھو ثالث عشر آذارالي ثم بعث قائد الروم دمترياس من قابل اآلخر يعتروس في ثالثين ألفا

لمحاربة اليھود، وخرجت عساكرھم من المقدس، وفروا عن ملكھم يھوذا وافترقوا في الشعاب، وأقام معه منھم فل قليل 

وخرج عليھم كمين الروم فقتل يھوذا في كثير من واليته ودفن إلى . زم اليھودواتبعھم يعتروس فلقيه يھوذا وأكمن له، فانھ

ولحق أخوه يوناثال فيمن بقي من اليھود بنواحي ا أردن، وتحصنوا ببئر سبع فحاصرھم يعتروس ھنالك . جانب أبيه متيتيا

 .أياما، ثم بيتوه فھزموه

فھلك يوناثال إثر . ه على مسالمة اليھود، وأن ال يسير إلى حربھموخرج يوناثال واليھود في اتباعه، فقبضوا عليه، ثم أطلقو

ذلك، وقام بأمر اليھود أخوھما الثالث شمعون فاجتمع إليه اليھود من كل ناحية وعظمت عساكره وغزا جميع أعدائھم ومن 

سكره، ولم تعاودھم الروم إليه دمترياس قائد الروم بانطاكية فھزمه شمعون وقتل غالب ع ظاھر عليھم من سائر األمم، وزحف

وثب عليه صھره تلماي زوج اخته فقتله، وتقبض على بنيه وامرأته، وھرب ابنه األكبر . بعدھا بالحرب إلى أّن ھلك شمعون

وكان اسمه يوحان وكان شجاعا، قتل في بعض الحروب شجاعا اسمه ھرقانوس فسماه . قانوس بن شمعون إلى غزة فامتنع بھا

تمع عليه اليھود وملكوه وسار إلى بيت المقدس، وفر تلماي المتوثب على أبيه إلى حصن داخون فامتنع به، ثم اج. أبوه باسمه

وأشرف تلماي في بعض األيام من فوق السور بأم ھرقانوس وأخته يتھددھما . وسار ھرقانوس إلى محاربته وضيق عليه

قال ابن . فقتل تلماي اخته وأمه وفر من الحصن بقتلھما، فكف عن الحرب وانصرف لحضور عبد المظال ببيت المقدس،

ثم زحف دمترياس ابن سلياقوس قائد الروم إلى القدس، وحاصر اليھود فامتنعوا وثلم السور، وراسلوه في تأخير : كريون

 الحرب إلى انقضاء عيدھم ففعل، على أّن يكون له نصيب في القربان ووقعت في نفسه صاغية  لھم، وأھدى تماثيل للبيت

فحسن موقعھا عندھم، وراسلوه في الصلح على المسالمة والمظاھرة لبعض، فأجاب وخرج إليه ھرقانوس ملك اليھود وأعطاه 

 .ثلثمائة بدرة من الذھب استخرجھا من بعض  قبور داود
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يھما ورحل عنھم الروم، وشغل ھرقانوس في رم ما ثلم من السور، وحدثت خالل ذلك فتنة بين الفرس والروم، فسار إل

دمترياس في جموع الروم، وبينما أبطأ ھرقانوس ملك اليھود لحضور عيدھم إذ جاءه الخبر بأن الفرس ھزموا دمترياس، 

فنھز الفرصة وزحف إلى أعدائه من أھل الشام، وفتح نابلس وحصون أدوم التي بجبل الشراة، وقتل منھم خلقا، ووضع عليھم 

لتوراة، وخرب الھيكل الذي بناه سنبالط السامري في طول بريد بإذن االسكندر، وقھر الجزية وأخذھم بالختان والتزام أحكام ا

ثم بعث وجوه اليھود وأعيانھم إلى األشياخ  والمدبرين برومة يسأل تجديد العھد، وأن يردوا على . جميع األمم  المجاورين لھم

، فأجابوا وكتبوا له العھد بذلك، وخاطبوه بملك اليھود ما أخذ أنطيخوس ويونان من بالدھم التي صارت في مملكة الروم

 .اليھود

. وإنما كان يسمى من سلف قبله من آبائه بالكوھن، فسمى نفسه من يومئذ بالملك، وجميع بين منزلة الكھنونة ومنزلة الملك

وكان اليھود : ريونقال ابن ك ثم سار إلى مدينة السامرة صبصطية ففتحھا وخربھا وقتل أھلھا. وكان أول ملوك بني حشمناي

فرقة الفقھاء وأھل القياس ويسمونھم الفروشيم، وھم الربانيون، وفرقة الظاھرية المتعلقين بظواھر : في دينھم ثالث فرق

األلفاظ من كتابھم ويسمونھم الصدوقية وھم القراؤن، وفرقة العباد المنقطعين إلى العبادة والتسبيح، والزھاد فيما سوى ذلك 

وكان  ھرقانوس وآباؤه من اليونانيين ففارق مذھبھم إلى القرائين ألنه جمع اليھود يوما عندما تمھد أمره . سيدويسمونھم الحي

فطمع بعض . وأخذ بمذاھب الملك، ولقي به في صنيع احتفل به، وأالن لھم جانبه وخضع في قوله، وقال أريد منكم النصيحة

لكھنونة وتقتصر على الفلك، وقد فاتك شرطھا ألن أمك كانت سبية من أيا أ أّن النصيحة أّن تنزل عن ا: الربانيين فيه وقال

قد حكمتكم في صاحبكم، فأخذوا في تأديبه بالضرب، فتنمر لھم من أجل ذلك وفارق : أنطيخوس، فغضب لذلك وقال للربانيين

ً كثيراً، ونشأت الفتنه بين ھاتين الطائفتين من اليھود، واتصلت بينھم  مذھبھم إلى مذھب القرائين، وقتل من الربانيين خلقا

 .الحرب إلى ھذا العھد

وھلك ھرقانوس الحدى وثالثين سنة من دولته، وملك بعھده ابنه أرستبلوس وكاد كبيرھم، وكان له ولدان آخران وھما 

ب أبيھم وقبض انطيوخس ويحب الملك له، ويبغض اإلسكندر فأبعده إلى جبل الخليل، فلما ملك أرستبلوس أخذ من إخوته بمذھ

على االسكندر وأمه، واستخلص انطيوخس وقدمه على العساكر، واكتفى به في الحروب، وترفع عن تاج الكھنونة ولبس تاج 

وخرج انطقنوس إلى األمم المجاورين الخارجين عن طاعتھم، فرذھم إلى الطاعة، وكثرت السعاية فيه عند أخيه من . الملك

نطقنوس من مغيبه وافق عيد المظال، وكان أخوه ملتزما بيته لمرض طرقه، فعدل انطقنوس عن البطانة وأغروه به، فلما قدم ا

بيته إلى الھيكل للتبرك، فأوھموا الملك أنه إنما فعل ذلك الستمالة الكھنونية والعامة، وأنه يروم قتل أخيه، وعالمة ذلك أنه جاء 

. متسلحا أّن يقتلوه وكان ذلك، وتمت حيلة البطانة وسعايتھم عليه فعھد أرستبلوس إلى حشمانه وغلمان قصره أّن جاء. بسالحه

. وعلم أرستبلوس أّن قد خدع في أخيه، فندم واغتم ولطم صدره، حتى قذف الدم من فيه، وأقام عليال بعده حوال كامال ثم ھلك

ليه أھل عكا وأھل صيدا وأھل غزة ثم انتقض ع. فأفرجوا عن أخيه اإلسكندر من محبسه وبايعوا له بالملك، واستقام له األمر

اإلسكندر إلي عّكا فحاصرھا، وكانت كلوبطرة ملكة من بقية اليونان قد انتقض عليھا ابنھا واسمه  وسار. بعثوا إلى قبرص

ألظيرو، وأجاز البحر إلى جزيرة قبرص فملكھا، فبعث أھل عكا أنھم يملكونه، وجاز إليھم في ثالثين ألف مقاتل، حتى إذا 

االسكندر عن حصارھم راجعوا أمرھم، ومنعوا الظيرو من الدخول إليھم، فسار في بالد االسكندر ونزل على جبل افرج 

 .الخليل، فقتل منه خلقا ونزل على االردن
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وفي خالل ذلك زحف االسكندر إلى صيدا ففتحھا عنوة واستباحھا، وعاد إلى القدس وأطاعته البالد وحسم داء المنتقضين 

ددت الفتنة بين اليھود بالقدس، وذلك أنھم اجتمعوا في عيد المظال بالمسجد، وحضر االسكندر معھم، فتالعبوا بين ثم تج. عليه

يديه مراماة بما عندھم من مشموم وماكول، وأصاب االسكندر رمية من الربانيين فغضب لھا، وشاتمھم القراؤون بما كانوا من 

وعھد االسكندر أّن يستد .حابه فلم يغن عنھم، وعظم فيھم الفتك وانفض الجمعشيعته، فشتموا االسكندر وقتلوا الشاتم وأص

واتصلت الفتنة بين اليھود ست سنين، قتل من الربانيين نحو من خمسين . المذبح والكھنة بحائط عن الناس، ونفذ أمره بذلك

لوا له المال، فسار معھم إلى نابلس ولقي وبعثوا إلى دمتريوس المسمى أنطيخوس وبذ. ألفاً، واالسكندر يعين القرائين عليھم

فخرج االسكندر إلى الربانيين وأثخن فيھم، وظفر منھم بجماعة تزيد على ثلثمائة . االسكندر فھزمه وقتل عامة أصحابه ورجع

ى بيت وسار إلى دمتريوس ففتح الكثير من بالده وخرج، فظفر به االسكندر وقتله وعاد إل. فقتلھم صبرا، وقھر سائر اليھود

فاستقام أمره وعظم سلطانه ثم طرقه المرض فقام عليال ثالثا . المقدس لثالث سنين في محاربة الربانيين ودمتريوسرس

آخرين، وخرج بعدھا لحصار بعض الحصون، وانتقضوا عليه فمات ھنالك، وأوصى امرأته االسكندرة بكتمان موته حتى يفتح 

ففعلت ذلك واستدعت . ، وتصانع الربانيين على ولدھا فتملكه، ألن العامة إليھم أميلالحصن وتسير بشلوه إلى القدس فتدفنه فيه

  .من كان نافرا الربانيين، وجمعتھم وقدمتھم للشورى واستبدت بالملك

وكان لھا ابنان من االسكندر بن ھرقانوس اسم األكبر منھما ھرقانوس واآلخر أرستبلوس وكانا صغيرين عند موت أبيھما، 

العساكر والحروب، وضّمت إليه الرّبانيين، وأخذت الرھن من  را عينت ھرقانوس للكھنونة وقّدمت أرستبلوس علىفلما كب

جميع األمم، وسألھا الربانيون في األخذ بثأرھم من القرائين خلقاً كثيراً، وجاء القراؤون إلى ابنھا الكھنون ينكرون ذلك، وأّنه 

يه االسكندر، فقد تحدث النفرة من الناس، وسألوه أّن يلتمس لھم اذنھا في الخروج عن إذا فعل بھم ذلك، وقد كانوا شيعا ألب

 .القدس والبعد عن الربانيين، فأذنت لھم رغبة في انقطاع الفتنة

ويقال أّن ظھور عيسى صلوات هللا عليه كان في . وخرج معھم وجوه العسكر، ثم ماتت خالل ذلك لتسمع سنين من دولتھا

ابنھا أرستبلوس قائد العسكر، لما شعر بموتھا خرج إلى القرائين يستدعيھم إلى نصرته فأجازوه، وتقبضت ھي  وكان. أيامھا

على ابنيه وامرأته، واجتمعت عليه العساكر من النواحي، وضرب البوق وزحف لحرب أخيه ھرقانوس والربانيين، 

أعيان اليھود والكھنونية ساعين في الصلح بينھما،  وحاصرھم أرستبلوس ببيت المقدس، وعزم على ھدم الحصن، فخرج إليه

 .وأجاب على أّن يكون ملكا ويبقى ھرقانوس على الكھنونية، فتم ذلك واستقر عليه أمره

 من تاريخ العالمة ابن خلدون القسم الثاني المجلد الثاني

 ابتداء أمر انظفتر أبو ھيردوس

من عظماء بني إسرائيل من الذين جمعوا مع العزير من بابل، وكان ذا ثم سعى في الفتنة بينھما انظفترأبوھيردوس، وكان 

فاقام في . وكان االسكندر قد وأله على بالد اذوم، وھي جبال الشراة. شجاعة وبأس، وله يسار وقنية من الضياع والمواشي

وس وفرودا ويوسف، وبنت اسمھا فسيلو وھيرد: واليتھا سنين وكثر ماله، وأنكحوه منھم فكان له منھا أربعة من األبناء وھم

فلما مات . وقيل أّن أنظفتر لم يكن من بني إسرائيل وإنما كان من أدوم وربي في جملة بني حشمناي وبيوتھم. سلومث

حتى إذا استبد باألمر أرستبلوس، وكان بين . اإلسكندر وملكت زوجته اإلسكندرة عزلته عن جبال الشراة، فأقام بالقدس
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فغص أرستبلوس بمكانه من أخيه لما يعلم من مكر انظفتر، وھم بقتله فانفض عنه، وأخذ في . مودة وصحبةھرقانوس وانظفتر 

 .التدبير على أرستبلوس

وفشا في الناس تبغضه إليھم، وينكر تغلبه، ويذكر لھم أّن ھرقانوس أحق بالملك منه، ثم حذر ھرقانوس من أخيه، وخيل إليه 

ثم أشار عليه بالخروج إلى ملك . نوس المال على تخويفه من ذلك، حتى تمكن منه الخوفوبعث لشيعة ھرقا أنه يريد قتله

ولحق ھرقانوس بھرثمة ومعه انظفتر، ثم دعوا ھرثمة إلى . العرب ھرثمة، وكان يحب ھرقانوس فعقد معه عھدا على ذلك

. ھرقانوس، فرجع ھاربا إلى القدس وتزاحفوا ونزع الكثير من عسكر أرستبلوس إلى. حرب أرستبلوس فأجابھم بعد مراوغة

وحضر عيد الفطير، وافتقد اليھود القرابين، فبعثوا إلى أصحاب . ونازلھم ھرقانوس وھرثمة، واتصلت الحرب وطال الحصار

وقتلوا بعض النساك طلبوه في الدعاء على أرستبلوس . ھرقانوس فيھا فاشتطوا في الثمن، ثم أخذوه ولم يعطوھم شيئا

 .تنع فقتلوه، ووقع فيھم الوباء فمات منھم أمموأصحابه، وام

وكان األرمن ببالد دمشق وحمص وحلب، وكانوا في طاعة الروم فانتقضوا عليھم في ھذه المدة، وحدثت : قال ابن كريون

 وقدم بين يديه قائده سكانوس فطوع األرمن. فبعث الروم قائدھم فمقيوس، فخرج لذلك من رومية. عندھم صاغية إلى الفرس

وتوجھت إليه وجوه اليھود في أثرھم، وبعث إليه أرستبلوس من القدس، وھرقانوس . ولحق دمشق ثم لحقه فمقيوس ونزل بھا

وبعثوا إليه باألموال والھدايا فأعرض عنھا، وبعث إلى ھرثمة ينھاه عن . من مكان حصاره كل واحد منھما يستنجده على أخيه

ه ھوقانوس وانظفتر وأعاد أرستبلوس رسله وھداياه من بيت المقدس، وألح في الدخول بينھما، فرحل عن القدس ورحل مع

الطلب وجاء انظفتر إلى فمقيوس بغيرمال وال ھدية، فنكث عنه فمقيوس فرجع إلى رغبته ومسح أعطافه، وضمن له طاعة 

يتحيل له في الباطن ويحصل بعد ذلك إضعاف أرستبلوس فأجابه فمقيوس على أّن . ھرقانوس الذي ھو الكھنوت األعظم

وعلي أّن يحملوا الخراج عند حصول أمرھم، فضمن انظفتر ذلك، وحضر . ويكون ظاھره مع أرستبلوس حتى يتم األمر

وبعث أنظفتر في . ھرقانوس وأرستبلوس عند فمقيوس القائد يتظلم كل واحد من صاحبه، فوعدھم بالنظر بينھم إذا حل بالقدس

ن أرستبلوس، فأمره فمقيوس من إنصافھم، فغضب لذلك واستوحش وھرب من معسكر فمقيوس جميع الرعايا فجاؤوا شاكين م

وسار فمقيوس في أثره، فنزل أريحا ثم القدس وخرج أرستبلوس واستقال فأقاله، وبذل له األموال على أّن . وتحصن في القدس

ائده لذاك، فمنعھم الكھنونية، وثارت بھم العاّمة، وبعث معه ق يعينه على أخيه، ويحمل له ما في الھيكل من األموال والجواھر،

وركب ليقتحم البلد، فامتنعت عليه . وقتلوا بعض أصحاب القائد وأخرجوه، فغضب فمقيوس، وتقبض لحيته على أرستبلوس

 وفتح بعض اليھود. وقتل جماعة من أصحابه، فرجع وأقام عليھم، ووقعت الحرب بالمدينة بين شيع أرستبلوس وھرقانوس 

الباب لفمقيوس فدخل البلد وملك القصر، وامتنع الھيكل عليه، فأقام يحاصره أياما وصنع آلة الحصار، فھدم بعض أبراجه 

ووجد الكھنونية على عبادتھم وقرباتھم مع تلك الحرب، ووقف على الھيكل فاستعظمه، ولم يمد يده إلى شيء . واقتحمه عنوة

ليھم الخراج يحمله كل سنة، ورفع يد اليھود عن جميع ا أمم الذين كانوا في وملك عليھم ھرقانوس وضرب ع. من ذخائره

واستخلف ھرقانوس وانظفتر على المقدس، وأنزل . طاعتھم، ورد عليھم البلدان التي ملكھا بنو حشمناي ورجع إلى رومة

بلوس وابنيه مقيدين معه، معھما قائده سكانوس الذي قدمه لفتح دمشق وبالد األرمن عندما خرج من رومية، وحمل أرست

 .وھرب الثالث من بنيه وكان يسمى االسكندر ولحقه فلم يظفر به
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ً إلى مكانه، خرج ھرقانوس وانظفتر إلى العرب ليحملوھم على طاعة الروم، فخالفھم  ولما بعد فمقيوس عن الشام ذاھبا

بيه لم يبرح، فدخل إلى المقدس وملكه اليھود عليھم االسكندر بن أرستبلوس إلى المقدس، وكان متغيبا بتلك النواحي منذ مغيب أ

فسار إليھم االسكندر وھزمھم، . وبنى ما ھدمة فمقيوس من سور الھيكل، واجتمع إليه خلق كثير ورجع ھرقابوس وانظفتر

السكندر، وكان قائد الروم كينانوس قد جاء إلى بالد األرمن من بعد فمقيوس، فلحق به واستنصره على ا. وأثخن في عساكرھم

وسار ھرقانوس . فسار معه إلى القدس، وخرج إليھم االسكندر فھزموه، ومضى إلى حصن له يسمى اإلسكندرونة واعتصم به

 .إلى القدس فاستولى على ملكه وسار كينانوس قائد الروم إلى االسكندر فحاصره بحصنه، واستأمن إليه وعفا عنه وأحسن إليه

ھرقانوس من محبسه برومية وابنه انطقنوس، واجتمع إليه فحاربه كينانوس وھزمه،  وفي أثناء ذلك ھرب أرستبلوس أخو

وحصل في أسره فرده إلى محبسه برومية، ولم يزل ھنالك إلى أّن تغلب قيصر على رومية واستحدث الملك في الروم وخرج 

محبسه، وأطلق معه قائدين في  أرستبلوس من فمقيوس من رومية إلى نواحي عمله، وجمع العساكر لمحاربة قيصر، فأطلق

وكتب فمقيوس إلى انظفتر ببيت المقدس أّن . إثني عشر ألف مقاتل، وسّرحھم إلى األرمن واليھود ليردوھم عن طاعة فمقيوس

وقد كان .  يكفيه أمر أرستبلوس، فبعث قوما من اليھود لقوه في بالد األرمن ودسوا له سما في بعض شرابه، كان فيه حتفه

وكان أھل مصر لذلك : قال ابن كريون .كاتب الشيخ صاحب رومية في إطالق من بقي من ولد أرستبلوس فأطلقھمكينانوس 

العھد انتقضوا على ملكھم تلماي وطردوه، وامتنعوا من حمل الخراج إلى الروم، فسار إليھم واستنفر معه انظفتر فغلبھم 

انوس إلى بيت المقدس فجدد الملك لھرقانوس وقدم انظفتر مدبر ورد تلماي إلي ملكه واستقام أمر مصر ورجع كين. وقتلھم

 .المملكة وسار إلى رومية

ثم غضبت الفرس على الروم فندبوا إلى ذلك قائدا منھم يسمى عرنبوس وبعثوه لحربھم، فمر بالقدس ودخل : قال ابن كريون

فقال له أّن كينانوس . اء اليھود وفضالئھمإلى الھيكل، وطالب الكھنون بما فيه من المال، وكان يسمى ألعازر من صلح

ودفع إليه سبيكة ذھب على . أعطيك ثلثمائة من الذھب وتتجافى عن الھيكل: وفمقيوس لم يفعلوا ذلك بتلك، فاشتد عليه فقال

ى وكان وزنھا ثلثمائة، فأخذھا ونقض القول وتعد. صورة خشبة كانت تلقى عليھا الصور التي تنزل من الھيكل الذي تجدد

وسار إلى . وأخذ جميع ما فيه منذ عمارتھا من الھدايا والغنائم وقربانات الملوك واألمم، وجميع آالت القدس. على الھيكاس

دمشق وحمص وحلب وما : لقاء الفرس فحاربوه وھزموه، وأخذوا جميع ما كان معه، وقتل واستولت الفرس على بالد األرمن

 .إليھا

قائدا عظيما في عساكر جمة اسمه كسناو، فدخل بالد األرمن الذين كانوا غلبوا عليھا، وساروا وبلغ الخبر إلى الروم فجھزوا 

ثم سار إلى الفرس في عساكره . فوجد اليھود يحاربون ھرقانوس وانظفتر فأعانھما حتى استقام ملك ھرقانوس. إلى القدس

إلى الطاعة، وكانوا اثنين وعشرين ملكا من الفرس  فغلبھم وحملھم على طاعة الروم، ورد الملوك الذين كانوا عصوا عليھم

 .كان فمقيوس قائد الروم ھزمھم، فلما سار عنھم انتقضوا

ثم ابتدأ أمر القياصرة، وملك على الروم يولياس ولقبه قيصر ألّن أّمه ماتت حامال به عند مخاضھا فشق : قال ابن كريون

ً يولياس باسم الشھر الذي ولد فيه وھو يوليه خامس. عبطنھا عنه، فلذلك ُسمّي قيصر ومعناه بلغتھم القاط  ويسّمى أيضا

وكان الثلثمائة والعشرون المدبرون أمر الروم والشيخ الذي عليھم قد أحكموا . شھورھم، ومعنى ھذه اللفظة عندھم الخامس
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ھذا ما اتفقوا عليه . ئدا بعد أخرأمرھم مع جماعة الروم، على أّن ال يقدموا عليھم ملكا، وأنھم يعينون للحروب في الجھات قا

 .النقلة في الحكاية عن أمر الروم، وابتداء ملك القياصرة

ولما رأى قيصر ھذا الشيخ الذي كان لذلك العھد كبر وشب على غاية من الشجاعة واإلقدام، فكانوا يبعثونه قائداً على : قالوا

،ورجع، فسمت نفسه إلى الملك فامتنعوا له وأخبروه أّن ھذا سنة  العساكر إلى النواحي، فأخرجوه مرة إلى المغرب فدوخ البالد

آبائھم منذ أحقاب، وحدثوه بالسبب الذي فعلوا ذلك ألجله، وھو أمر كيوس، وأنه عھد ألولھم ال ينقض، وقد دوخ فمقيوس 

به وسمي قيصر، وسار  فوثب عليھم قيصر وقتلھم، واستولى على ملك الروم منفرداً . الشرق وطوع اليھود ولم يطمع في ھذا

إلى فمقيوس بمصر فظفر به وقتله، ورجع فوجد بتلك الجھات قواد فمقيوس، فسار إليھم يولياس قيصر ومر ببالد األرمن 

 .فأطاعوه، وكان عليھم ملك اسمه مترداث، فبعثه قيصر إلى حربھم

نظفتر ليمحوا بعض ما عرف منھم من فسار في األرمن ولقيه ھرقانوس ملك اليھود بعسقالن، ونفر معه إلى مصر ھو وا

مواالة فمقيوس، وساروا جميعاً إلي مصر ولقيتھم عساكرھا، واشتّد الحرب فحصر بالدھم، وكادت األرمن أّن ينھزموا، فثبت 

أنظفتر وعساكر اليھود وكاد لھم الظفر واستولوا على مصر، وبلغ الخبر إلى قيصر فشكر أنظفتر حسن بالئه، واستدعاه فسار 

وكان أنطقنوس بن إلي أرستبلوس قد اتصل بقيصر، وشكى بأن ھرقانوس . يه مع ملك األرمن مترداث فقبله وأحسن وعدهإل

قتل أباه حين بعثه أھل رومة لحرب فمقيوس، فتحيل عليه ھرقانوس وأنظفتر وقتاله مسموماً، فأحسن أنظفتر العذر لقيصر 

ً لقائدھم فمقيوس باألمس، وأنا اليوم أيھا الملك لك بأنه إنما فعل ذلك في خدمة من ملك علينا من الر وم، وإنما كنت ناصحا

أنصح وأحب، فحسن موقع كالمه من قيصر، ورفع منزلته وقدمه على عساكره لحرب الفرس، فسار إليه أنظفتر وأبلى في 

واستقام . لى ما كانوا عليهتلك الحروب ومناصحة قيصر، فلما انقلبوا من بالد الفرس أعادھم قيصر إلى ملك بيت المقدس ع

عليه أنظفتر، واستبد على الدولة، وقّدم ابنه فسيلو  الملك لھرقانوس، وكان خيراً إال أنه كان ضعيفاً عن لقاء الحروب، فتغلّب

ل وكان كما بلغ الحلم واحتازوا الملك من أطرافه، وامتأل أھ. ناظراً في بيت المقدس، وابنه ھيردوس عامالً على جبل الخليل

ً صعلوكاً  الدولة منھم حسدآ، وكثرت السعاية فيھم، وكان في أطراف عملھم ثائر من اليھود يسمى حزقيا،  وكان شجاعا

وعظمت نكايتھم فيھم، فشكا عامل بالد األرمن وھو سفيوس . واجتمع إليه أمثاله، فكانوا يغيرون على األرمن وينالون منھم

بالدھم، فبعث ھيردوس إليھم سرية فكبسوھم ،   ل ما لعله حزقيا وأصحابه فيابن عم قيصر إلى ھيردوس وھو بجبل الخلي

 .وقتل حزقيا وغيره منھم، وكتب بدلك إلى سفيوس فشكره وأھدى إليه

منه، فأحضروه في مجلس األحكام، وأحضر  ونكر اليھود ذلك من فعل ھيردوس وتظلموا عند ھرقانوس وطلبوه في القصاص

، وجاء ھيردوس متسلحاً ودافع عن نفسه، وعلم ھرقانوس بغرض األشياخ، ففصلوا المجلس، فنكروا السبعين شيخاً من اليھود

ثم أرسل ھرقانوس إلى قيصر يسأل تجديد . ذلك على ھرقانوس ، ولحق ھيردوس ببالد األرمن، فقدمه سفيوس على عمله

ت المقدس ما بين صيدا وغرة، ويحمل أھل عھود الروم لھم، فكتب له بذلك، وأمر بأن يحمل أھل الساحل خراجھم إلى بي

صيدا إليھا في كل سنة عشرين ألف وسق من القمح، وأن يرد على اليھود سائر ما كان بأيديھم إلى الفرات والآلذقية وأعمالھا، 

واح وما كان بنو حشمناي فتحوه عنوة من عدوات الفرات ، ألن فمقيوس كان يتعدى عليھم في ذلك، وكتب العھد بذلك في أل

 .من نحاس بلسان الروم ويونان، وغلقت في أسوار صور وصيد ا، واستقام  أمر ھرقانوس

 .وانظفتر وزير ھرقانوس المستبد عليه. ثم قتل قيصر ملك الروم: قال ابن كربون
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سار إلى  أما قيصر فوثب عليه كيساوس من قواد فمقيوس فقتله ، وملك وجمع العساكر وعبر البحر إلى بالد أشيت ففتحھا، ثم

وأما . القدس وطالبھم بسبعين بدرة من الذھب، فجمع له أنظفتر وبنوه من اليھود، ثم رجع كيساوس إلى مقدونية فأقام بھا

أنظفتر فإن اليھود داخلوا القائد ملكيا الذي كان بين أظھرھم من قبل كيساوس في قتل أنظفتر وزير ھرقانوس، فأجابھم إلى 

فقتله، وجاء ابنه ھيردوس إلى القدس مجمعاً قتل ھرقانوس، فكفه فسيلوا عن ذلك،  وجاء كيساوس ذلك، فدسوا إلى ساقيه سما 

مداخلة اليھود في قتل أنظفتر، فأذن لھم  من مقدونية إلى صور، ولقي ھرقانوس وھيردوس وشكوا إليه ما فعله قائده ملكيا من

يوس في العساكر لحرب كيساوس المتوثب على عمه قيصر، تم زحف كينانوس ابن أخي قيصر وقائده انطون. في قتله فقتلوه

ً من مقدونية، فظفرا به وقتاله، وملك كينانوس مكان عمه وسمى  أغسطس قيصر باسم عمه فأرسل إليه . فلقيھم قريبا

ي منھم ھرقانوس ملك اليھود بھدية، وفيھا تاج من الذھب مرصع بالجواھر، وسأل تجديد العھد لھم، وأن يطلق السبي الذي سب

. أيام كيساوس ، وأن يرد اليھود إلى بالد يونان وأثينة وأن يجري لھم ما كان رسم به عمه قيصر، فأجابه إلى ذلك كله

واغسطس قيصر إلى بالد االرمن بدمشق وحمص، فلقته ھنالك كلبطرة ملكة مصر، وكانت ساحرة ،  وسارانطيانوس

وجاء جماعة من اليھود فشكوا من ھيردوس وأخيه فسيلو وتظلموا . دفاستأمنته وتزوجھا، وحضر عند ھرقانوس ملك اليھو

منھما، وأكذبھم ملكھم ھرقانوس وأبى عليھا، وأمر أنطيانوس بالقبض على أولئك الشاكين، وقتل منھم، ورجع ھيردوس وأخوه 

وخھا وعاث في نواحيھا، فسارا إلى مكانھما ومكان أبيھما من تدبير مملكة ھرقانوس، وسار انطيانوس إلى بالد الفرس فد

 .وقھر ملوكھا وقفل إلى رومة

وفي خالل ذلك لحق انطقنوس وجماعة من اليھود بالفرس، وضمنوا لملكھم أّن يحملوا إليه بدرة من الذھب، : قال ابن كريون

يقتل ھيردوس وثمانمائة جارية من بنات اليھود ورؤسائھم، يسبيھن له، على أّن يملكه مكان عمه ھرقانوس ويسلمه إليه، و

وأخاه فسيلو ، فأجابھم ملك الفرس إلى ذلك، وسار في العساكر وفتح بالد االرمن وقتل من وجد بھا من قواد الروم ومقاتلتھم، 

ً بالصالة في بيت المقدس، والتبرك بالھيكل، حتى إذا توسط المدينة  وبعث قائده بعسكر من القدس مع أنطقنوس فولي موريا

وتورط من كان . قتل، وبادر ھيردوس إلى قصر ھرقانوس ليحفظه، ومضى فسيلو إلى الحصن يضبطهثار بھا وأفحش في ال

 .بالمدينة من الفرس قتلھم اليھود عن آخرھم، وامتنعوا على القائد، وفسد ما كان دبره في أمر انطقنوس

في إصالح حالھم، فصغى  لملكفرجع إلى استمالة ھرقانوس وھيردوس، وطلب الطاعة منھم للفرس، وأنه يتلطف لھم عند ا

وارتاب ھيردوس وامتنع، فارتحل بھما قائد الفرس حتى إذا بلغ الملك ببالد . ھرقانوس، وفسيلو إلى قوله، وخرجوا إليه

األرمن تقبض عليھما، فمات فسيلو من ليلته، وقيد ھرقانوس واحتمله إلى بالده، وأشار أنطقنوس بقطع أذنه ليمنعه من 

صل ملك الفرس إلى بالده أطلق ھرقانوس من االعتقال وأحسن إليه، إلى أّن استدعاه ھيردوس كما يأتي بعد، ولما و. الكھونة

وبعث ملك الفرس قائده إلى اليھود مع انطقنوس ليملك، فخرج ھيردوس عن القدس إلى جبل الشراة، فترك عياله بالحصن عند 

ملكة مصر، وأركبته السفن إلى رومية، فدخل بھا انطيانوس إلى فأكرمته كلبطرة . أخيه يوسف، وسار إلى مصر يريد قيصر

أوغسطس قيصر، وخبره الخبر عن الفرس والقدس، فملكه اوغسطس وألبسه التاج، وأركبه في رومية في زى الملك، 

وا واحتفل أنطيانوس في صنيع له حضره الملك أوغسطس قيصر وشيوخ رومية، وكتب. والھاتف بين يديه بأن اوغسطس ملكه

وسار أنطيانوس بالعسكر إلى الفرس . له العھد في ألواح من نحاس، ووضعوا ذلك اليوم التاريخ، وھو أول ملك ھيردوس

ومعه ھيردوس، وفارقه من أنطاكية، وركب البحر إلى القدس لحرب أنطقنوس، فخرج انطقنوس إلى جبال الشراة لالستيالء 

ء ھيردوس فحاربه، وخرج يوسف من الحصن من ورائه، فانھزم على عيال ھيردوس، وأقام على حصار الحصن، وجا
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وحاصره ھيردوس، وبعث أنطقنوس باألموال إلى قواد العسكر من الروم فلم . أنطقنوس إلى القدس، وھلك أكثر عسكره

دھم، يجيبوه، وأقام ھيردوس على حصاره حتى جاءه الخبر عن انطيانوس قائد قيصر أنه ظفر بملك الفرس وقتله، ودوخ بال

فترك ھيردوس أخاه يوسف على حصار القدس مع قائد الروم سيساو،  ومن تبعھم من األرمن، وسار . وإنه عاد ونزل الفرات

للقاء انطيانوس وبلغه وھو بدمشق أّن أخاه يوسف قتل في حصار القدس على يد قائده أنطقنوس، وأن العساكر انفضت 

ً قائد وتقدم ھيردوس وقد خرج أنطقنوس للقائه، فھزمه وقتل . انطيانوس بالعساكر ورجعوا إلي دمشق، وجاء سيساو منھزما

ووافاه سيساو قائد الروم فحاصروا القدس أياماً، ثم اقتحموا البلد وتسللوا صاعدين إلى . عامة عسكره، واتبعه إلى القدس

إذا قتلت : وقال له. دوس في اإلبقاءالسور، وقتلوا الحرس وملكوا المدينة، وأفحش سياسو في قتل اليھود، فرغب إليه ھير

ً من الذھب وضعت فيه، وحمل إليه ھيردوس  قومي فعلى من تملكني؟ فرفع القتل عنھم ورد ما نھب، وقرب إلى البيت تاجا

ثم عثروا على أنطقنوس، وقد كان سار من الشام إلى مصر، فجاءه بانطقنوس ھنالك، ولحق بھم ھيردوس وسأل من . أمواال

 .تل أنطقنوس فقتله، واستبد ھيردوس بملك اليھود وانقرض ملك بني حشمناى والبقاء  وحدهانطيانوس ق

  انقراض ملك بني حشمناي وابتداء ملك ھيردوس وبنيه
وكان أّول ما افتتح به ملكه أّن بعث إلى ھرقانوس الذي احتمله الفرس، وقطعوا أذنه يستقدمه ليأمن على ملكه من ناحيته، 

ھنونية التي كان عليھا، فرغب وحذره ملك الفرس من ھيردوس، وعزله اليھود الذين معه، وأراه أنھا خديعة ورّغبه في الك

ً من ذلك وصغى إلى ھيردوس وحسن ظنه به، وسار إليه وتلقاه بالكرامة . وأنه العيب الذي به يمنع الكھنونية فلم يقبل شيئا

. نت اإلسكندرة بنت ھرقانوس تحت اإلسكندر، وابن أخيه أرستبلوسوكا. واالعطاء، وكان يخاطبه بأبي في الجمع والخلوة

وكانت بنتھا منه مريم تحت ھيردوس فاطلعتا ،على ضمير ھيردوس من محاولة قتله فخبرتاه بذلك، وأشارتا عليه باللحاق 

أحيائھم، وكان  بملك العرب ليكون في جواره، فخاطبه ھرقانوس في ذلك، وأن يبعث إليه من رجاالتھم من يخرج به إلى

ً على ھرقانوس ألنه قتل أخاه وسلب ماله، فوضع الكتاب في يد ھيردوس، فلما قرأه رده  حامل الكتاب من اليھود مضطغنا

فجاءه بالجواب من ملك العرب إلى ھرقانوس، وأنه أسعف وبعث . أبلغه إلى ملك العرب وأرجع الجواب إلي: إليه، وقال

عث ھيردوس من يقبض على الرجال بالمكان الذي عينه، وأحضرھم وأحضر حكام البالد فب. الرجال، فألقاھم بوصلك إلي

 ً وقتله ھيردوس لوقته  وأحضر ھرقانوس وقرأ عليه الكتاب بخطه فلم يخير جواباً، وقامت عليه الحجة،. اليھود والسبعين شيخا

السكندر بن أرستبلوس، ابن  يسمى وكان ل. لثمانين سنة من عمره، وأربعين من ملكه، وھو آخر ملوك بني حشمناي

وكان . أرستبلوس، وكان من أجمل الناس صورة، وكان في كفالة أمه االسكندرة، وأخته يومئذ تحت ھيردوس كما قلناه

ھيردوس يغص به، وكانت اخته وأمھما يؤماله أّن يكون كوھناً بالبيت مكان جده ھرقانوس، وھيردوس يريد نقل الكھنونة عن 

فشق ذلك على اإلسكندرة بنت ھرقانوس وبنتھا مريم . عوام الكھنونية، وجعله كبير الكھنونية وقّدم لھا رجالً منبني حشمناى، 

وكان بين اإلسكندرة وكلوبطرة ملكة مصر مواصلة ومھاداة، وطلبت منھا أّن تشفع زوجھا أنطيانوس في ذلك . زوج ھيردوس

زل، ولو أردنا ذلك فال يملكنا أھل الدين من عزله، فبعثت بذلك إلى ھيردوس، فاعتذر له ھيردوس بان الكواھن ال تع

االسكندرة ودست االسكندرة إلى الرسول الذي جاء من عند انطيانوس، وأتحفته بمال، فضمن لھم أّن انطيانوس يعزم على 

دامه، فبعث فيه ووصف له من جماله وأغراه باستق. ھيردوس في بعث أرستبلوس إليه، ورجع إلى انطيانوس فرغبة في ذلك

انطيانوس إلى ھيردوس وھدده بالوحشة أّن منعه، فعلم أنه يريد منه القبيح فقدمه كھنوناً وعزل األول، واعتذر النطيانوس بأن 

 .فأغفل انطيانوس األمر ولم يعاود فيه. الكوھن ال يمكن سفره، واليھود تنكر ذلك
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أفعالھا، فاطلع على كتبھا إلى كلوبطرة أّن تبعث إليھا السفن  ووكل ھيردوس باإلسكندرة  بنت ھرقانوس عھدته من يراعي

ساحل يافا، وأن االسكندرة صنعت تابوتين لتخرج فيھما ھي وابنتھا على ھيئة  والرجال يوصلنھا إليھا، وأن السفن وصلت إلى

غه أّن ارستبلوس حضر في عيد ثم بل. فأرصد ھيردوس من جاء بھما من المقابر في تابوتيھما، فوبخھما ثم عفا عنھما. الموتى

المظال،  فصعد على المذبح وقد لبس ثياب القدس، وازدحم الناس عليه، وظھر من ميلھم إليه ومحبتھم ما ال يعبر عنه، فغص 

فخرج في متنزه له باريحاء في نيسان، استدعى أصحابه وأحضر أرستبلوس، فطعموا ولعبوا . بذلك وأعمل التدبير في قتله

وعمد غلمان ھيردوس إلى أرستبلوس فغمسوه في الماء حتى شرق وفاض، فاغتم الناس لموته . البرك يسبحون وانغمسوا في

 .وكان موته لسبع عشرة سنة من عمره. وبكى عليه ھيردوس ودفنه

 وبين أم ھيردوس واخته،  وكثرت شكواھما وتأكدت البغضاء بين اإلسكندرة وابنتھا مريم زوج ھيردوس أخت ھذا الغريق،

ثم انتقض انطيانوس على اوغسطس قيصر وذلك أنه تزوج : قال ابن كريون. إليه، فلم يشكھما لمكان زوجته مريم وأمھا منه

كلوبطرة وملك مصر، وكانت ساحرة فسحرته واستمالته، وحملته على قتل ملوك كانوا في طاعة الروم، وأخذ بالدھم 

من جملتھم ھيردوس وتوقف فيه خشية من اوغسطس قيصر، ألنه كان وكان . وأموالھم ،وسبي نسائھم وأموالھم وأوالدھم

العسكر، واستدعى ھيردوس فجاءه وبعثه إلى  يكرمه بسبب ما صنع االخرين ، فحمله على االنتقاض والعصيان ففعل وجمع

الھزيمة على  قتال العرب، وكانوا خالفوا عليه، فمضى ھيردوس لذلك ومعه انيثاون قائد كلوبطرة ،وقد دست له أّن يجر

 .وثبت ھيردوس وتخلص من المعترك بعد حروب صعبة ھلك فيھا بين الفريقين خلق كثير. ھيردوس ليقتل ففعل

ورجع ھيردوس إلى بيت المقدس، فصالح جميع الملوك واألمم المجاورين له، وامتنع العرب من ذلك، فسار إليھم وحاربھم، 

وكان انطيانوس لما بعثه . له األموال، وفرض عليھم الخراج في كل سنة ورجعثم استباحھم بعد أيام ومواقف بذلوا وجمعوا 

إلى العرب سار ھو إلى رومة، وكالت بينه وبين اوغسطس قيصر حروب ھزمه قيصر في آخرھا وقتله وسار إلى مصر، 

فأخرج خدمه من القدس، . فخافه ھيردوس على نفسه لما كان منه في طاعة أنطيانوس ومواالته، ولم يمكنه التخلف عن لقائه

فبعث بأمه واخته إلى قلعة الشراة لنظر أخيه فرودا، وبعث بزوجه مريم وأمه االسكندرة إلى حصن اإلسكندرونة لنظر زوج 

 .اخته يوسف، ورجل آخر من خالصته من أھل صور اسمه سوما، وعھد إليھا بقتل زوجته وامھا أّن قتله قيصر

فه وأزاح التاج عن ما حضر بين يديه عنّ فلر اوغسطس وكانت تحقد له صحبة انطيانوس،ثم حمل معه الھدايا وسار إلى قيص

مواالته ألنطيانوس إنما كان لما أولى من الجميل في السعاية عند الملك  بعقابه، فتلطف ھيردوس في االعتذار، وأنّ  رأسه وھمّ 

ولو كان ذلك وأھلكت نفسي دونه كنت غير ملوم، . وھي أعظم أياديه عندي، ولم تكن مواالتي له في عداوتك وال في حربك

فإن أزلت عني التاج فما أزلت عقلى وال نظري، وإن أبقيتنى فأنا محل الصنيعة والشكر، النبسط . فإن الوفاء شأن الكرام

ن أوغسطس لكالمه وتوجه كما كان، وبعثه على مقدمته إلى مصر، فلما ملك مصر وقتل كلوبطرة وھب لھيردوس جميع ما كا

 .فأعاد ھيردوس إلى ملكه ببيت المقدس وسار إلى رومية. أنطيانوس أعطاھا إياه ونقل

ولما عاد ھيردوس إلى بيت المقدس أعاد حرمه من أماكنھّن فعادت زوجته مريم وأمھا من حصن : قال ابن كرّيون

بما أسر إليھما ھيرودس، وقد كان  االسكندرونة وفي خدمتھا يوسف زوج أخته وسوما الصوري، وقد كانا حّدثا المرأة وأمھا

وبينما ھو آخذ في استمالة زوجته إذ رمتھا أخته بالفاحشة مع َسْوَما الصورى  . سلف منه قتل ھرقانوس وأرستبلوس فشكرتا له

ثم جرى منھا في بعض األيام وھو في سبيل . للعداوة والثقة بعفة الزوجة في مالحاة جرت بينھما ولم يصّدق ذلك ھيردوس

تمالتھا عتاب فيما أسّر إلى َسْوما وزوج أخته، فقويت عنده الّظّنة بھم جميعا وأن مثل ھذا السر لم يكن إال ألمر مريب، اس
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وأخذ في إخفائھا وإقصائھا، ودست عليه اخته بعض النساء تحدثه بأن زوجته داخلته في أّن تستحضر السم، وأحضره فجرب 

ا، واعتقل زوجته ثم قتلھا وندم على ذلك، ثم بلغه عن أمھا اإلسكندرة مثل وصح، وقتل للحين صھره يوسف وصاحبه سوم

وولى على اروم مكان صھره رجال منھم اسمه كرسوس وزوجه اخته، فسار إلى عمله وانحرف عن دين التوراة . ذلك، فقتلھا

يردوس، فسعت به إلى أخيھا واإلحسان الذي حملھم عليه ھرقانوس، وأباح لھم عبادة صنمھم، وأجمع الخالف، وطلق أخت ھ

 .وخبرته بأحواله، وأنه آوى جماعة من بني حشمناي المرشحين للملك منذ اثني عشرة سنة

فقام ھيردوس في ركائبه، وبحث عنه، فحضر وطالبه ببني حشمناي الذي عنده، فأحضرھم فقتله وقتلھم، وأرھف حده وقتل 

فأذعن له الناس واستفحل ملكه، وأھمل المراعاة لوصاية التوراة، . عليهباإلنكار  جماعة من كبار اليھود ومقدميھم، اتھمھم

فنكر الناس . ويحمل بعض الجھلة على مقابلتھا لتفترسھم. وعمل في بيت المقدس سورا، واتخذ متنزه لعب، وأطلق فيه السباع

حوال الناس، فعظمت ھيبھته في وكان يمشي متنكرا للتجسس على أ. ذلك، وأعمل أھل الدولة الحيلة في قتله فلم لتم لھم

 .النفوس

العباد من اليھود المسمى بالحيسيد مكانة عنده  وكان أعظم طوائف اليھود عنده الربانيون بما تقدم لھم في واليته، وكان لطائفة

في الملك، أيضاً، كان شيخھم مناحيم لذلك العھد محدثا، وكان حدثه وھو غالم بمصير الملك له، وأخبره وھو ملك بطول مدته 

ولما حدثت في أيامه المجاعة شمر لھا، وأخرج . وكان كلفا ببناء المدن والحصون، ومدينة قيسارية من بنائه. فدعا له ولقومه

وأرسل في الميرة من سائر النواحي، وأمر قيصر في سائر تخومه وفي مصر . الزرع للناس وبثه فيھم بيعا وھبة وصدقة

بيت المقدس، فوصلت السفن بالزرع إلى ساحلھا من كل جھة، وأجرى على الشيوخ واأليتام ورومة أّن يحملوا الميرة إلى 

واألرامل والمنقطعين كفايتھم من الخبز، وعلى الفقراء والمساكين كفايتھم من الحنطة، وفرق على خمسين ألفا قصدوه من 

 .غير ملته، فرفعت المجاعة وارتفع له الذكر والثناء الجميل

بن داود، ألنھم لما رجعوا إلى  ولما استفحل مسسسلكة وعظم سلطانه أراد بناء البيت على ما بناه سليمان: نقال ابن كريو

ولما اعتزم على ذلك ابتدأ أوالً باحضار . القدس بإذن كورش عين لھم مقدار البيت ال يتجاوزونه، فلم يتم على حدود سليمان

لمدة وتعرض القواطع والموانع، فاعد اآلالت وأكمل جمعھا في ست سنين، اآلالت مستوفيات، خشية أّن يحصل الھدم وتطول ا

. وعين ألفا من الكھنة يتولون القدس األقدس الذي ال يدخله غيرھم. ثم جمع الصناع للبناء وما يتعلق به، فكانوا عشرة آالف

ام سليمان، وزاد في بعض المواضع ولما تم له ذلك شرع في الھدم، فحصل ألقرب وقت، ثم بنى البيت على حدوده وھيئته أي

على ما اختاره، ووقف عليه نظره فكمل في ثمان سنين، ثم شرع في الشكر  تعالى على ما قيأ له من ذلك فقرب القربان، 

 .وتبعه الناس في ذلك أياما، فكانت من محاسن دولته. واحتفل في الوالئم وإطعام الطعام

أوالده، وكان له ولدان من مريم بنت االسكندرة قتيلة السم، أحدھما االسكندر واآلخر  ثم ابتاله هللا بقتل: قال ابن كريون

يتعلمان خط الروم، للما وصال وقد قتل افھما حصلت بينه وبينھما الوحشة،  ارستبلوس، وكانا عند قتل أمھما غائبين برومة

مكان مريم، فلما ھلكت واستوحش من ولدھا لطلب وكان له ولد آخر اسمه أنظفتر على اسم جده، وكان قد أبعد أمه راسيس ل

محل راسيس منه، قدم ابنھا انظفتر وجعله ولي عھده، وأخذ ني السعاية على إخوته، خشية منھما بأنھما يرومان قتل أبيھما 

ه، واتفق أّن سار إلى اوغسطس قيصر، ومعه ابنه إسكندر فشكاه عنده وتبرأ اإلسكندر وحلف على براءت. فالحرف عنھما

وعھد أّن ال يخالطوھم . فأصلح بينھما قيصر ورجع إلى القدس، وقسم القدس بين ولده الثالثة، ووصاھم ووصى الناس بھم
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وانظفتر مع ذلك متماد على سعايته بھما، وقد داخل في ذلك عمه قدودا وعمته سلومنت، فأغروا . خشية مما يحدث عن ذلك

 .أباه بأخويه المذكورين حتى اعتقلھما

غ الخبر أرسالوش ملك كفتور، وكانت بنته تحت اإلسكندر منھما، فجاء إلى ھيردوس مظھرا السخط على اإلسكندر وبل

وتحيل في إظھار جراءتھما، وأطلعه على جلية الحال، وسعاية أخيه واخته، فانكشف له األمر وصدقه . واالنحراف عنه

وأطلق . س، حتى أخبره بمصدوقية الحال، ثم شفعه فيهوغضب على أخيه قدودا فجاء إلى ارسالوش وأحضره عند ھيردو

ولم ينف ذلك انظفتر عن تدبيره . ولديه ورضي عنھما، وشكر الرسالوش من تلطلفه في تالفي ھذا األمر، وانصرف إلى بلده

. ره مقيدينأسخطه عليھما ثانية، واعتقلھما، وأمضى بھما في بعض أسفا وما زال يغري أباه ويدس له من يغريه حتى. عليھما

المنكر علي من المدبرين عليك، وقد ضمن لحجامك اإلسكندر ماالً على : ونكر ذلك بعض أھل الدولة، فدس انظفتر إلى أبيه

قتلك، فأنزل ھيرودس بھما العقاب ليتكشف الخبر، ونما بأن ذلك الرجل معه ولذغه العقاب، وأقر على نفسه، وقتل ھو وأبوه 

وكان البنه اإلسكندر ولدان من بنت أرسالوش ملك كفتور وھما . ديه وصلبھما على مصطبةثم قتل ھيردوس ول. والحجام

 .اعراباس وھيردوس واشتروبلوس: كوبان واإلسكندر، والبنه ارستبلوس ثالثة من الولد

ارستبلوس  ثم ندم ھيردوس على قتل ولديه وعطف على أوالدھما فزوج كوبان بن اإلسكندر بابنة أخيه قدودا وزوج ابنة ابنه

من ابن ابنه أنظفتر، وأمر أخاه قدودا وابنه انظفتر بكفالتھما واإلحسان إليھما، فكرھا ذلك واتفقا على فسخه وقتل ھيردوس 

يريد قتله، فسخطه وأبعده  وبعث ھيردوس ابنه أنظفتر إلى اوغسطس قيصر، ونما الخبر إليه بأن أخاه قدودا. متى أمكن

فحزن عليه ثم حزن باستكشاف ما نما إليه، فعاقب . واستعد أخاه ھيردوس ليعوده فعاد ثم ماتثم مرض قدودا . وألزمه بيته

فأقرت إحداھما بأن انظفتر وقدودا كانا يجتمعان عند رسيس أم أنظفتر يدبران على قتل ھيردوس على يد خازن . جواريه

ا، فأحضرت فأقرت بأن قدودا أمرھا عند موته وإنه بعث على السم من مصر وھو عند امرأة لدود. أنظفتر، فأقر بمثل ذلك

ً بعد أّن أجمع على . باراقته، وأنھا أبقت منه قليال يشھد لھا أّن سئلت فكتب ھيردوس إلى ابنه أنظفتر بالقدوم فقدم مستريبا

 .ولما حضر جمع له الناس في مشھد وحضر رسول اوغسطس وقدم كاتبه نيقالوس. الھروب فمنعه خدم أبيه

قامت عليه الحجة، وأحضر بقية السم  أوالد ھيردوس المقتولين ويميل إليھما عن أنظفتر، فدفع يخاصمه حتىوكان يحب 

فحبس ھيردوس ابنه أنظفتر حتى مرض وأشرف على الموت، وأسف على ما كان . وجرب في بعض الحيوانات فصدق فعله

لبكاء والصراخ لذلك، فھم أنظفتر بالخروج من محبسه منه ألوالده، فھم بقتل نفسه فمنعه جلساوه وأھله، وسمع من القصر ا

 .ومنع، وأخبر ھيردوس بذلك وأمر بقتله في الوقت فقتل

بالملك البن اركالوش، وخرج كاتبه  وعھد. ثم ھلك بعده لخمسة أيام ولسبعين سنة من عمره وخمس وثالثين من ملكه

 عليه فبايعوا له، وحمل أباه إلى قبره على سرير من الذھبنيقالوس، فجمع الناس وقرأ عليھم العھد وأراھم خاتم ھيردوس 

مرصع بالجواھر والياقوت، وعليه ستور الديباج منسوجة بالذھب، وأجلس مسندا ظھره إلى األرائك والناس أمامه من 

 .األشراف والرؤساء، ومن خلفه الخدم والغلمان، وحواليه الجواري بأنواع الطيب، إلى أّن اندرج في قبره

ثم . م اركالوش بملكه وتقرب إلى الناس باطالق المسجونين، فاستقام أمره وانطلقت األلسنة بذم ھيردوس والطعن عليهوقا

انتقضوا على أركالوش بملكه بما وقع منه من القتل فيھم، فساروا إلى قيصر شاكين بذلك، وعابوه عنده بأنه ولى من غير 

ودفع دعاويھم، وأشار عظماء الروم بابقائه، فملكه قيصر وأعاده إلى وحضر اركالوش وكاتبه نيقالوس بخصمھم . أمره

ووصلت شكاية اليھود بذلك . وأساء السيرة في اليھود، وتزوج امرأة أخيه اإلسكندر وكان له أوالد منھا فماتت لوقتھا. القدس
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على اليھود  نين من دولته، وولىكله إلى قيصر، فبعث قائدا من الروم إلى المقدس فقيد اركالوش وحمله إلى رومة لسبع س

. بالقدس أخاه أنطيفوس وكان شرا منه، واغتصب امرأة أخيه فيلقوس وله منھا ولدان، ونكر ذلك عليه علماء اليھود والكھنونية

وھذا ھو المعروف عند النصارى بالمعمدان الذي عمد عيسى أي . وكان لذلك العھد يوحنا بن زكريا فقتله في جماعة منھم

  . بماء المعمودية بزعمھمطھره 

وبعث قائده بعيالس بصنم من ذھب . وفي دولة أنطيفوس ھذا مات قيصر اوغسطس فملك بعده طبريانوس، وكان قبيح السيرة

وبعث طبريانوس العساكر مع قائده . على صورته ليسجد له اليھود فامتنعوا، فقتل منھم جماعة فأذنوا بحربه وقاتلوه وھزموه

ثم عزله طبريانوس إلى األندلس فمات بھا وملك بعده على اليھود اغرباس ابن . على انطيفس وحمله مقيدا إلى المدس، فقبض

وأمر أّن يسمى إال . وھلك في أيامه طبريانوس قيصر وملك نيرون، وكان أشر من جميع من تقدمه. أخيه ارستبلوس المقتول

د، وبعثوا إليه في ذلك افيلو الحكيم في جماعة فشتمھم وحبسھم ھو، وبنى المذبح للقربان وقرب، وأطاعته الناس إال اليھو

ثم ملك بعده . ثم قبحت أحواله وساءت أفعاله وثارت عليه دولته، فقتلوه ورموا شلوه في الطريق فأكلته الكالب. وسخط اليھود

  .قلديوش قيصر وأطلق أفيلو والذين معه إلى بيت المقدس، وھدم المذابح التي كان نيروش بناھا

وملك بعده ابنه اغرباس بأمر اليھود، . وكان أغرباس حسن السيرة معظماً عند القياصرة، وھلك لثالث وعشرين سنة من دولته

وملك عشرين سنة، وكثرت الحروب والفتن في أيامه في بالد اليھود واألرمن، وظھرت الخوارج والمتغلبون وانقطعت 

وكان الناس يقتل بعضھم بعضا في الطرقات، يحملون سكاكين صغارا محدين السبل، وكثر الھرج داخل المدينة في القدس، 

لھا، فإذا ازدحم مع صاحبه في الطريق طعنه فأھواه، حتى صاروا يلبسون الدروع لذلك وخرج كثير من الناس عن المدينة 

عى بعض الشرار عنده بأن وھلك ولد طبريوس قيصر ونيرون من بعده، وملك على الروم فيلقوس قيصر، فس. فراراً من القتل

  .فبعث إليھم من قتلھم وأسرھم. ھؤالء الذين خرجوا من القدس يذمون على الروم

وكان له ابن اسمه ألعازار، وكان  -وكان الكھنون الكبير فيھم لذلك العھد عناني. واشتد البالء على اليھود، وطالت الفتن فيھم 

 ً إليه جماعة من األشرار وأقاموا يغيرون على بالد اليھود واالرمن  وانضم. ممن خرج من القدس، وكان فاتكا مصعلكا

فلم يرجع إلى القدس إال بعد . وأصحابه إلى رومة وينھبون ويقتلون، وشكتھم االرمن إلى فيلقوس قيصر، فبعث من قيده وحمله

 .حين

قتلوا جماعة من أصحابه، ولحق بمصر أّن  واشتد قائد الروم ببيت المقدس على اليھود، وكثر ظلمه فيھم فأخرجوه عنھم بعد

فلقي ھنالك أغرباس ملك اليھود راجعا من رومية ومعه قائدان من الروم فشكى إليه فيلقوس بما وقع من اليھود، ومضى إلى 

في اإلمساك عن ذلك حتى تبلغ  -وتلطف لھم. بيت المقدس، فشكى إليه اليھود بما فعل فيلقوس، وأنھم عازمون على الخالف

م إلى قيصر ويعتذر منه، فامتنع ألعازار بن عناني وأبى إال المخالفة، وأخرج القربان الذي كان بعثه معه نيرون قيصر شكيتھ

ثم عمد إلى الروم الذين جاووا مع اغرباس فقتلھم حيث وجدوا، وقتل القائدين، ونكر ذلك أشياخ اليھود واجتمعوا . من البيت

فبعث إليھم بثالثة آالف مقاتل، فكانت الحرب بينھم وبين العازار . كان خارج القدسو. لحرب العازار، وبعثوا إلى اغرباس

وبقي اغرباس . سجاال، ثم ھزمھم وأخرجھم من المدينة، وعاث في البلد وخرب قصور الملك ونھبھا وأموالھا وذخائرھا

اليھود بدمشق ونواحيھا وبقيسارية،  قتلوا من وجدوه من والكھنونة والعلماء والشيوخ خارج المقدس، وبلغھم أّن االرمن

سار أغرباس إلى قيرش قيصر وّخبره الخبر، فامتعض  ثم. لساروا إلى بالدھم وقتلوا من وجدوه بنواحي دمشق من األرمن

لذلك وبعث إلى كسنينا وقائده على األرمن، وقد كان مضى إلى حرب الفرس فدوخھا، وقھرھم وعاد إلى بالد االرمن، فنزل 
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ولقيه . اءه عھد قيصر بالمسير مع اغرباس ملك اليھود إلى القدس، فجمع العساكر وسار وخرب كل ما مر عليهدمشق، فج

وارتحل كسنيناو إلى قيسارية، وخرج اليھود في . ألعازار الثائر بالقدس، فانھزم ورجع ونزل كسنيناو قائد الروم فأثخن فيھم

 .رش فوافقوا وصول قائده األعظم أسبسيانوس عن بالد المغربأتباعھم فھزموھم، ولحق كسنيناو أغرباس بقيصر قي

وأمره أّن يستأصلھم ويھدم حصونھم، فسار  وقد فتح األندلس ودوخ أقطارھا، فعھد إليه قيرش قيصر بالمسير إلى بالد اليھود،

ث فرق في ثالث نواحي، وانتھوا إلى أنطاكية، وتأھب اليھود لحربھم وانقسموا ثال. ومعه ابنه طيطوش واغرباس ملك اليھود

مع كل فرقة كھنون، فكان عناني الكھنون األعظم في دمشق ونواحيھا، وكان ابنه ألعازر كھنون في بالد أدوم وما يليھا إلى 

وجعلوا فيما بقي من البالد من األغوار إلى حدود . وكان يوسف بن كريون كھنون طبرية وجبل الخليل وما يتصل به. أيلة

وعمر كل منھم أسوار حصونه، ورتب مقاتلته وسار اسبسيانوس بالعساكر من أنطاكية، . من بقية الكھنونية مصر من يحفظھا

وخرج يوسف بن كريون من طبرية فحاصر بعض الحصون بناحية األغرباس ففتحه واستولى . فتوسط في بالد األرمن وأقام

حف يوسف مبادراً وقتل من وجد فيھا من الروم، وقبل معذرة وبعث أھل طبرية من ورائه إلى الروم فاستأمنوا إليھم، لز. عليه

أھل طبرية، وبلغه مثل ذلك عن جبل الخليل، فسار إليھم وفعل فيھم فعله في طبرية فزحف إلية اسبسيانوس مر عكا في 

ھم كانوا حلفاء وسارت معھم ا أمم من األرمن وغيرھم إال أدوم فإن. أربعين ألف مقاتل من الروم، ومعه اغرباس ملك اليھود

 .لليھود منذ أيام ھرقانوس

ونزل اسبسيانوس بعساكره على يوسف بن كريون ومن معه بطبرية فدعاھم إلى الصلح، فسألوا اإلمھال إلى مشاورة الجماعة 

 فقطع عنھم الماء خمسين. ثم امتنعوا وقاتلھم أسبنانوس بظاھر الحصن فاستلحمھم حتى قل عددھم، وأغلقوا الحصن. بالقدس

ليلة، ثم بيتھم الروم فاقتحموا عليھم الحصن فاستلحموھم، وأفلت يوسف بن كريون ومر معه من الغل فامتنعوا ببطن 

فوافقھم على رأيھم إلى . يقتلوا أنفسھم وھموا بقتله  األعراب، وأعطاھم اسبسيانوس األمان، فمال إليه يوسف وأبى القوم إال أن

وحرضه اليھود على قتله فأبى واعتقله، . شاه، فخرج إلى اسبسيانوس مطارحا عليهأّن قتل بعضھم بعضا، ولم يبق من يخ

 .وخرب أعمال طبرية وقتل أھلھا ورجع إلى قيسارية

وذلك أنه كان في جبل الخليل بمدينة كوشالة . وفي خالل ذلك حدثت الفتنة في القدس بين اليھود داخل المدينة: قال ابن كريون

فلما استولى . مرتكبا للعظائم، واجتمع إليه أشرار منھم فقوي بھم على قطع السابلة والنھب والقتل يھودي اسمه يوحنان وكان

فتحكم على أھل المقدس وأخذ . الروم على كوشالة لحق بالقدس، وتألف عليه أشرار اليھود من فل البالد التي أخذھا الروم

رجال من غواتھم، وحمل الشيوخ على طاعته، فامتنعوا فتغلب  األموال وزاحم عناني الكھنون األعظم، ثم عزله واستبدل به

ط ربھم يوحنان وتحصنوا في المقدس، وراسله عناني في الصلح فأبى، -فاجتمع اليھود إلى عناني الكھنون و. عليھم فقتلھم

ھم من األسوار، ثم وبعث إلى ادوم يستجيشھم، فبعثوا إليه بعشرين ألفا منھم، فأغلق عناني أبواب المدينة دونھم وحاط ب

المدينة واجتمع معھم يوحنان فقتلوا من وجوه اليھود نحوا من خمسة آالف، وصادروا أھل النعم على  اسسغفلوه وكبسوا

 .أموالھم، وبعثوا يوحنان إلى المدن الذين استأمنوا إلى الروم، فغنم أموالھم وقتل من وجد منھم

توسط الطريق خرج يوحنان من القدس  ه فزحف من قيسارية حتى إذاوبعث أھل القدس في استدعاء اسبسيانوس وعساكر

ثم سار إلى بالد ادوم ففتحھا وسبسطية . وامتنع ببعض الشعاب، فمال إليه اسبسيانوس بالعسكر وظفر بالكثير منھم فضلوھم

ً وعمر جميع ما فتح من البالد، ورجع إلى قيسارية ليزيح علله ويسير  ورجع يوحنان . إلى القدسبالد السامرة ففتحھا أيضا

 .أثناء ذلك من الشعاب فغلب على المدينة وعاث فيھم بالقتل، وتحكم في أموالھم وأفسد حريمھم
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وقد كان ثار بالمدينة في مغيب يوحنان ثائر آخر اسمه شمعون، واجتمع إليه اللصوص والشرار حتى كثر : قال ابن كريون

ه أھل ادوم عسكراً فھزمھم واستولى على الضياع ونھب الغالل، وبعث إلى جمعه وبلغوا نحوا من عشرين ألفا، وبعث إلي

ثم أسعفوه بامرأته وسار إلى ادوم فحاربھم وھزمھم، وعاد . امرأته من المدينة فردھا يوحنان من طريقھا وقطع من وجد معھا

جأوا إلى الھيكل، وحاربوا إلى القدس فحاصرھا وعظم الضرر على أھلھا من شمعون خارج المدينة ويوحنان داخلھا ول

قال ابن . وقتل منھم خلقا فاستدعوا شمعون لينصرھم من يوحنان، فدخل ونقض العھد وفعل أشر من يوحنان يوحّنان فغلبھم

ثم ورد الخبر إلى اسبسيانوس وھو بمكانه من قيسارية بموت قيروش قيصر، وأن الروم ملكوا عليھم مضعفا اسمه : كريون

رقة الذي مع اسبسيانوس وملكوه، وسار إلى رومة وخلف نصف العسكر مع ابنه طيطش، وقدم بين نطاوس، فغضب البطا

 .وسار أسبسيانوس إلى اسكندرية وركب البحر منھا. يديه قائدين إلى رومة لمحاربة نطاوس الذي ملكه الروم فھزم وقتل

الفتن والحروب بين اليھود داخل القدس، وكثر ورجع طيطش إلى قيسارية إلى أّن ينسلخ فصل الشتاء ويزيح العلل، وعظمت 

القتل حتى سالت الدماء في الطرقات، ولتل الكھنونية على المذبح، وھم ال يقربون الصالة في المسجد لكثرة الدماء، وتعذر 

الشتاء ولما انسلخ . وكان يوحنان أخبث القوم وأشرھم. المشي في الطرقات من سقوط حجارة الرمي ومواقد النيران بالليل

القدس، وركب إلى باب البلد يتخير المكان لمعسكره ويدعوھم إلى السلم،  زحف طيطش في عساكر الروم إلى أّن نزل على

فصموا عنه وأكمنوا له لعض الخوارج في الطريق فقاتلوه وخلص منھم بشدته، فعبى عسكره من الغد ونزل بجبل الزيتون 

 .صارشرقي المدينة، ورتب العساكر واآلالت للح

عاودوا فظھروا  ثم انتقضوا بينھم  وتحاربوا  واتفق اليھود داخل المدينة ورفعوا الحرب بينھم، وبرزوا إلى الروم فانھزموا ثم

وزحف طيطش وبرزوا إليه . داخل يوحنان إلى القدس يوم افطر فقتل جماعة من الكھنونة وقتل جماعة أخرى خارج المسجد

يھم قائده نيقانور في الصلح فأصابه سھم فقتله، فغضب طيطش وصنع كبشا وأبراجا من فردوه إلى قرب معسكره، وبعث إل

وكان يوحنان قد ملك . الحديد توازى السور، وشحنھا بالمقاتلة، فأحرق اليھود تلك اآلالت ودفنوھا وعادوا إلى الحرب بينھم

ليھود وخمسة آالف من ادوم وبقية اليھود القدس ومعه ستة آالف أو يزيدون من المقاتلة، ومع شمعون عشرة آالف من ا

بالمدينة مع العازر، وأعاد طيطش الزحف باآلالت، وثلم السور األول وملكه إلى الثاني فاصطلم اليھود بينھم وتذامروا، واشتد 

ك أربعة السور الثاني فثلمه، وتذامر اليھود فمنعوھم عنه، ومكثوا كذل ثم زحف باآلالت إلى. الحرب وباشرھا طيطش بنفسه

 .أيام

وجاء المدد من الجھات إلى طيطش، والذ اليھود باألسوار وأغلقوا األبواب، ورفع طيطش الحرب ودعاھم إلى المسالمة 

فامتنعوا، فجاء بنفسه في اليوم الخامس وخاطبھم ودعاھم، وجاء معه يوسف بن كريون فوعظھم ورغبھم في أمنة الروم 

لكثير من اليھود إلى المسالمة، ومنعھم ھؤالء الرؤساء الخوارج وقتلوا من يروم ووعدھم، وأطلق طيطش أسراھم، فجنح ا

وطال الحصار واشتد الجوع عليھم والقتل، ومن وجد . الخروج إلى الروم، ولم يبق من المدينة ما يعصمھم إال السور الثالث

 .ن يخرج في ابتغاء العشبخارج المدينة لرعي العشب قتله الروم وصلبوه، حتى رحمھم طيطش ورفع القتل عم

ثم زحف طيطش إلى السور الثالث من أربعة جھاته، ونصب اآلالت، وصبر اليھود على الحرب وتذامر اليھود، وصعب 

الحرب وبلغ الجوع في الشدة غايته، واستأمن متاي الكوھن إنى الروم، وھو الذي خرج في استدعاء شمعون، فقتله شمعون 

لكھنونية والعلماء واالئمة ممن حذر منه أّن يستأمن، ونكر ذلك العازر بن عناني؛ ولم يقدر على وقتل بنيه وقتل جماعة من ا

أكثر من الخروج صت بيت المقدس، وعظمت المجاعة فمات أكثر اليھود وأكلوا الجلود والحشاش والميتة ثم أكل بعضھم 
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 ً وا في الناس بالخروج، فخرجت منھم امم وھلك وعثر على امرأة تأكل ابنھا، فأصابت رؤساءھم لذلك رحمة وأذن. بعضا

 .أكثرھم حين أكلوا الطعام

فكانوا يقتلونھم ويشقون عنھم بطونھم  وابتلع بعضھم في خروجه ما كان له من ذھب أو جوھر ضنة به، وشعر بھم الروم

فوا إلى سورھا الثالث وشاع ذلك في توابع العسكر من العرب واألرمن، فطردھم طيطش وطمع الروم في فتح المدينة، وزح

وبنى اليھود خلف الثلمة فأصبحت منسدة، وصدمھا الروم بالكبش . باآلالت ولم يكن لليھود طاقة بدفعھا وإحراقھا فثلموا السور

ثم بجما الروم المدينة، وملكوا األسوار عليھم وقاتلوھم من الغد . فسقطت من الحدة، واستماتوا في تلك الحال إلى الليل

ووقف ابن . إلى المسجد، وقاتلوا في الحصن، وھدم طيطش البناء ما بين األسوار إلوار مسى المسجد ليتسع المجالفانھزموا 

الرؤساء بقيتھم، ثم  طيطش بالقتال من الغد  وخرج جماعة من الكنونية فأمنھم ومنع كريون يدعوھم إلى الطاعة فلم يجيبوا،

واتصلت الحرب أياما، وھدمت األسوار كلھا وثلم سور الھيكل، وأحاط  فانھزموا األقداس، وملك الروم المسجد وصحنه،

. ثم اقتحم عليھم الحصن فملكه ونصب األصنام في الھيكل، ومنع من تخريبه. العساكر بالمدينة حتى مات أكثرھم، وفر كثير

ا على دينھم، وحزنوا واختفى وألقى الكھنونة أنفسھم جزع. ونكر رؤساء الروم ذلك ودسوا من أضرم النار في أبوابه وسقفه

شمعون ويوحنان في جبل صھيون وبعث إليھم طيطش باألمان فامتنعوا، وطرقوا القدس في بعض الليالي فقتلوا قائدا من قواد 

 .العسكر، ورجعوا إلى مكان اختفائھم

من الذھب الخالص مى آالت  ثم ھرب عنھم أتباعھم وجاء يوحنان ملقيا بيده إلى طيطش فقيده وخرج إليه يوشع الكوھن بآالت

ثم قبض على فنحاس خازن الھيكل فأطلعه على خزائن كثيرة مملوءة دنانير ودرھم وطيباً . المسجد فيھا منارتان ومائدتان

 .وأحصى الموتى في ھذه الوقعة. فامتألت يده منھا، ورحل عن بيت المقدس بالغنائم واألموال واألسرى

الذين خرجوا على الباب للدفن بأخبار مناحيم الموكل به مائة ألف وخمسة وعشرين ألفا قال ابن كريون فكان عدد الموتى 

وثمانمائة، وقال غير مناحيم كانت عدتھم ستمائة ألف دون من ألقي في اآلبار أو طرح إلى خارج الحصن، وقتل في الطرقات 

كان طيطش . ألف، والسبي واألسارى مائة ألفوقال غيره كان الذي أحصي من الموتى والقتلى ألف ألف، ومائة . ولم يدفن

وأما الفرار بن عفان فقد . وكان فيمن ھلك شمعون أحد الخوارج الثالثة. في كل منزلة يلقي منھم إلى السباع، إلى أّن فرغوا

فلما رحل طيطش عن القدس نزل في بعض القرى . كان خرج من القدس عندما قتل شمعون أمتاي الكوھن كما ذكرنا

ا، واجتمع إليه فل اليھود واتصل الخبر بطيطش وھو في أنطاكية فبعث إليه عسكرا من الروم مع قائده سلياس وحصنھ

 ً وأما يوسف بن . ثم نھض الكھنونية وأوالدھم وخرجوا إلى الروم مستميتين، فقاتلوا إلى أّن قتلوا عن آخرھم. فحاصرھم أياما

قف لھم بعدھا على خبر، وأراده طيطش على السكنى عنده برومة فتضرع إليه كريون فافتقد أھله وولده في ھذه الوقائع ولم ي

والبقاء  وحده سبحانه وتعالى ال انقضاء . في البقاء بأرض القدس، فأجابه إلى ذلك وتركه، وانقرضت دولة اليھود أجمع

  .لملكه

 عيسى ابن مريم

ه ورفعه من األرض واإللمام بشأن الحواريين بعده وكتبھم الخبر عن شأن عيسي ابن مريم صلوات هللا عليه في والدته وبعث
  تدوين شريعته ىاألناجيل األربعة وديانة النصارى بملته واجتماع األقسة عل

ألعازر بن أليھود بن أخس بن رادوق بن  وھو ماثان بن. كان بنو ماثان من ولد داود صلوات هللا عليه كھنونية بيت المقدس

ود بن زروقابل بن شاالت بن يوحنانيا بن يوشيا، السادس عشر من ملوك بني إسرائيل بن امون بن عازور بن ألياقيم بن اي
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عمون بن منشا بن حزقيا بن أحآز بن يوآش بن احزيا بن يورام بن يفوشافاط بن اسا بن رحبعم بن سليمان بن داود صلوات 

 .وھذا النسب نقلته من انجيل متى. ن، ولد في جالب بابلويوحنانيا بن يوشيا، السادس عشر من ملوك بني سليما. هللا عليھما

وكانت الكھنونية العظمى من بعد بني حشمناي لھم، وكان كبيرھم قبل عصر ھيردوس عمران أبو مريم ونسبه ابن إسحاق إلى 

وھذا بعيد ألن  وقال فيه عمران بن ياشم بن أمون،. أمون بن منشا، الخامس عشر من ملوك بيت المقدس من لدن سليمان أبيھم

الزمان بين عفون وعمران أبعد من أّن يكون بينھما أب واحد، فإن أمون كان قبيل الخراب األول، وعمران كان في دولة 

 .ھيردوس قبيل الخراب الثاني وبينھما قريب من أربعمائة سنة

رائيل عند رجوعھم إلى بيت المقدس، بني إس ونقل ابن عساكر، والظن أنه ينقل عن مسند، أنه من ولد زريافيل الذي ولي على

وقال فيه عمران بن ماثان بن فالن بن . وھو ابن يخنيا آخر ملوكھم الذي حبسه بختنضر وولى عمه صدقيا ھو بعده كما مر

عبرانية ال وثوق بضبطھا، وھو أقرب من األول، وفيه ذكر ماثان الذي  وعد نحواً من ثمانية آباء بأسماء. فالن إلى زريافيل

وكانت تحته حنة بنت فاقود بن فيل، وكانت من . وكان عمران أبو مريم كھنونا في عصره. شھرتھم ولم يذكره ابن إسحاق ھو

ونسبه ابن عساكر إلى يھوشافاط، خامس ملوك المقدس . العابدات، وكانت أختھا إيشاع، ويقال خالتھا تحت زكريا بن يوحنا

ثم قال . شافاط اثني عشر أبا أولھم يوحنا بأسماء عبرانية كما فعل في نسب عمرانمن عھد سليمان أبيھم وعد ما بينه وبين يھو

  .ويقال بالمد والقصر من غير ألف، وكان نبيا من بني إسرائيل صلوات هللا عليه اھـ. وھو أبو يحيى صلوات هللا عليھما

ولدان يعقوب ويواقيم، ومات فتزوج  ونملت من كتاب يعقوب بن يوسف النجار مثان يعني ماثان من سبط داود، وكان له 

ثم تزوج ومات ولم . أمھما بعده مطنان، ومطنان بن الوي من سبط سليمان بن داود وسمي ماثان، فولدت ھالي من مطنان

الن من أحكام التوراة أّن . يعقب فتزوج امرأته أخوه أمه يعقوب بن ماثان، فولدت منه يوسف خطيب مريم، ونسب إلى ھالي

وإنما ھو يوسف . فلھذا قيل فيه يوسف بن ھالي بن مطنان. ر عقب فامرأته ألخيه وأول ولد منھما ينسب إلى األولمات من كي

يعقوب ويوشا وبيلوت وشمعون : وكان ليوسف من البنين خمسة بنين وبنت وھم. بر يعقوب بن ماثان، وھو ابن عم مريم لحا

 .ل بأھله ونزل ناصرة وسكن بھا، وتعلم النجارة حتى صار يلقب بالنجارفارتح. ويھوذا وأختھم مريم، كانوا يسكنون بيت لحم

وتزوج يؤاقيم حنة أخت إيشاع العاقر امرأة زكريا بن يوحنا المعمدان، وأقامت ثالثين سنة ال يولد لھا، فدعوا هللا وولد لھا 

فليعلم . في التنزيل مريم ابنة عمران: قلت .وولدت إيشاع العاقر من زكريا ابنه يحيى. فھي بنت يؤاقيم موثان وھو مثان. مريم

وكانت حنة أم مريم ال تحبل، فذرت  أّن حملت : وعن الطبري.  أّن معنى عمران بالعبرانية يؤاقيم، وكان له اسمان ا ھـ 

وجاءت بھا لتجعلن ولدھا حبسياً ببيت المقدس على خدمته على عاداتھم في نذر مثله، فلما حملت ووضعتھا لفتھا في خرقتھا، 

إلى المسجد فدفعتھا إلى عباده وھي ابنة إمامھم وكھنونھم، فتنازعوا في كفالتھا وأراد زكريا أّن يد بھا ألن زوجة إيشاع 

مكان شريف من  ونازعوه في ذلك لمكان أبيھا من إمامھم، فاقترعوا فخرجت قرعة زكريا عليھا فكفلھا ووضعھا في. خالتھا

  .والظاھر أنھا دفعتھا إليھم بعد مدة إرضاعھا. و المحراب فيما قيلالمسجد ال يدخله سواھا، وھ

وظھرت عليھا األحوال . فأقامت في المسجد تعبد هللا وتقوم  بسدانة البيت في نوبتھا، حتى كان يضرب بھا المثل في عبادتھا 

ً عاقرا، وطل. الشريفة والكرامات كما قصه القرآن ب زكريا من هللا ولدا فبشره بيحيى وكانت خالتھا إيشاع زوج زكريا أيضا

وكان حاله في نشوئه وصباه عجبا، وولد في دولة . نبئا كما طلب، ألنه قال يرثني ويرث ن أل يعقوب، وھم أنبياء فكان كذلك

ھيردوس ملك بني إسرائيل، وكان يسكن القفار ويقتات الجراد، ويلبس الصوف من وبر اإلبل، وواله اليھود الكھنونية ببيت 

 .ثم أكرمه  بالنبوة كما قصه القرآن. لمقدسا
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وكان لعھده على اليھود بالقدس انطيقس بن ھيردوس وكان يسمى ھيردوس باسم أبيه، وكان شريراً فاسقاً، واغتصب امرأة 

زكريا أخيه وتزوجھا ولھا ولدان منه، ولم يكن ذلك في شرعھم مباحاً، فنكر ذلك عليه العلماء والكھنونية وفيھم يحمى بن 

وقد ذكر في . المعروف بيوحنا، ويعرفه النصارى بالمعمدان، فقتل جميع من نكر عليه ذلئا، وقتل فيھم يحيى صلوات هللا عليه

إنه لما قتل يحمى طلبه بنو : وقد اختلف الناس ھل كان أبوه حنا عند قتله فقيل. قتله أسباب كثيرة وھذا أقربھا إلى الصحة

مھم ودخل في بطن شجرة كرامة له، فدلھم علبه طرف ردائه خارجا منھا، فشقوھا بالمنشار وشق إسرائيل ليقتلوه، ففر أما

وكذلك اختلف في . زكريا فيھا نصفبن، وقيل بل مات زكريا قبل ھذا والمشقوق في الشجرة إنما ھو شعيا النبي وقد مر ذكره

 .دفنه، فقيل دفن ببيت المقدس وھو الصحيح

يحمى بن زكريا يغلي، فقتل على دمه سبعين ألفا  سعيد بن المسيب أّن بختنصر لما قدم دمشق وجد دم وقال أبو عبيد بسنده إلى

ويشكل أّن يحى كان مع المسيح في عصر واحد باتفاق، وان ذلك كان بعد بختنصر بأحقاب متطاولة وفي ھذا ما . فسكن دمه

جاء المجوس للبحث عن إيشوع   يردوس قتل زكريا عندماأّن ھ: وفي اإلسرائيليات من تأليف يعقوب بن يوسف النجار. فيه

فطالب به أباه . واالنذار به، وأنه طلب ابنه يوحنا ليقتله مع من قتل من صبيان بيت لحم، فھربت به أمه إلى الشقراء واختفت

بسنة تولى كھنونية الھيكل بعد قتل زكريا : ثم قال. علم لي، ھو مع أّمه، فتھّدده وقتله زكريا وھو كھنون في الھيكل، فقال ال

 .يعقوب بن يوسف إلى أّن مات ھيردوس

وأما مريم سالم هللا عليھا فكانت بالمسجد على حالھا من العبادة إلى أّن أكرمھا هللا بالوالية، وبين الناس في نبوتھا خالف من 

األشعري وغيره، وأدلة الفريقين في  وعند أھل السنة أّن النبوة مختصة بالرجل، قاله أبو الحسن. أجل خطاب المالئكة لھا

وبشرت المالئكة مريم باصطفاء هللا لھا، وأنھا تلد ولداً من غير أب يكون نبيا، فعجبت من ذلك، فأخبرتھا المالئكة أّن . أماكنھا

 .هللا قادر على ما يشاء، فاستكانت وعلمت أنھا محنة بما تلقاه من كالم الناس فاحتسبت

مريم، وكان من سنتھم أنھا أّن لم تقبل التزويج  أّن أمھا حنة توفيت لثمان سنين من عمر: ف النجاروفي كتاب يعقوب بن يوس

فأوحى هللا إليه أّن يجمع أوالد ھارون ويردھا إليھم؟ فمن ظھرت في عصاه آية تدفعھا إليه . يفرض لھا من أرزاق الھيكل،

فخرج من عصاه حمامة بيضاء ووقفت على رأسه، لقال له وحضر الجمع يوسف النجار؟ . تكون له شبه زوجة وال يقربھا

زكريا؟ ھذه عذراء الرب تكون لك شبه زوجة وال تردھا، فاحتملھا متكرھا بنت اثنتي عشرة سنة إلى ناصرة، فأقامت معه إلى 

القرآن، فحملت ثم عاودھا وبشرھا بوالدة عيسى كما نص . أّن خرجت يوما تستسقي من العين، فعرض لھا المالك أوال وكلمھا

ورأى يوسف الحمل فلطم وجھه . وذھبت إلى زكريا ببيت المقدس، فوجدته على الموت وھو يجود بنفسه، فرجعت إلى ناصرة

 .وخشي الفضيحه مع الكھنونية فيما شرطوا عليه، فأخبرته بقول المالك فلم يصدق

: ويقال. وجاء إلى مريم فسجد لھا وردھا إلى بيتھا وعرض له المالك في نومه وأخبره أّن الذي بھا من روح القدس، فاستيقظ

ووقع في انجيل متى أّن . أّن زكريا حضر لذلك، وأقام فيھما سنة اللعان الذي أوصى به موسى، فلم يصبھما شيء وبرأھما هللا

وأخبره . بلھايوسف خطب مريم ووجدھا حامال قبل أّن يجتمعا، فعزم على فراقھا خوفا من الفضيحة، فأمر في نومه أّن يق

 .وكان يوسف صديقا وولد على فراشه إيشوع انتھى. المالك بأن المولود منھا من روح القدس

كانت مريم ويوسف بن يعقوب ابن عمھا، وفي رواية عنه أنه ابن خالھا، وكانوا سدنة في بيت المقدس ال : وقال الطبري

فمضت مريم يوما وتخلف عنھا يوسف، ودخلت . أقرب المياه مأوھما فيمآلن من يخرجان منه إال لحاجه اإلنسان، وإذا نفد

إنما أنا رسول ربك ألھب لك غالما {: فذھبت لتجزع فقال لھا. المغارة التي كانت تعھد أنھا للورد، فتمثل لھا جبريل بشرا
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على عيسى، فكان وعن وھب بن منبه أنه نفخ في جيب درعھا فوصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت . فاستسقاھا] األية[}زكيا

معھا ذو قرابة يسمى يوسف النجار، وكان في مسجد بجبل صھيون، وكان لخدمته عندھم فضل، وكانا يجمرانه ويقمانه وكانا 

. ولما رأى ما بھا من الحمل استعظمه وعجب منه، لما يعلم من صالحھا وأنھا لم تغب قط عنه. صالحين مجتھدين في العبادة

فلما بان حملھا أفضت بذلك إلى خالتھا إيشاع، وكانت . قدرة هللا، فسكت وقام بما ينوبھا من الخدمة ثم سألھا فردت األمر إلى

 .إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك: أيضاً حبلى بيحيى فقالت لھا

المخاض في فاحتملھا يوسف إلى مصر، وأخذھا . ثم أمرت بالخروج من بلدھا خشية أّن يعيرھا قومھا ويقتلوا ما في بطنھا

طريقھا فوضعته كما قصه القرآن، واحتملته على الحمار، وأقامت تكتم أمرھا من الناس وتتحفظ به، حتى بلغ اثنتي عشرة 

وظھرت عليه الكرامات وشاع خبره، فأمرت أّن ترجع له إلى إيلياء فرجعت، وتتابعت عنه المعجزات، وانثال الناس . سنة

 .عليه يستشفون ويسألون عن الغيوب

وفي خبر السدي أنھا إنما خرجت من المسجد لحيض أصابھا، فكان نفخ المالك، وأن إيشاع خالتھا التي سألتھا : قال الطبري

عن الحمل وناظرتھا فيه فحجتھا بالقدرة، وأن الوضع كان في شرقي بيت لحم قريبا من بيت المقدس وھو الذي بنى عليه 

ولد لثالثة أشھر من والدة يحمى لن زكريا، . قال ابن العميد مؤرخ النصارى. بعض ملوك الروم البناء الھائل لھذا العھد

وفي اإلنجيل أّن يوسف تزوجھا . وإلحدى وثالثين من دولة ھيردوس األكبر والثنتين وأربعين من ملك اوغسطس قيصر

وأن جماعة من . نزلومضى بھا ليكتم أمرھا في بيت لحم، فوضعته ھنالك ووضعته في مذود ألنھا لم يكن لھا موضع 

وحدثوه بما  .؟ وجاووا إلى ھيردوس يسألونه، وقالوا جئنا لنسجد له.المجوس بعثھم ملك الفرس يسألون أين ولد الملك العظيم

  . أخبر الكھان وعلماء النجوم من شان ظھوره، وأنه يولد ببيت لحم

دوقية خبره، وأنه قتل فيمن قتل من الصبيان فكتب له بمص وسمع اوغسطس قيصر بخبر المجوس، فكتب إلى ھيردوس يسأله،

من ابن سنتين فما دونھا وكان يوسف النجار قد أمر أّن يخرج به إلى مصر، فأقام ھنالك اثنتي عشرة سنة، وظھر عليه 

من : وھلك ھيردوس الذي كان يطلبه، وامر بالرجوع إلى إيليا فرجعوا، وظھر صدق شعيا النبي في قوله عنه. الكرامات

 .دعوتكمصر 

وفي كتاب يعقوب بن يوسف النجار حذرا من أّن يكتب كما أمر اوغسطس في بعض أيامه فأجاءھا المخاض وھي في طريقھا 

وأنه لما بلغ سنتين، وكان من أمر المجوس ما . على حمار، فصابرته إلى قرية بيت لحم، وولدت في غار وسماه إيشوع

فخرج يوسف به وبأمه إلى مصر أمر بذلك في نومه، وأقام . الصبيان ببيت لحم قدمناه، حذر ھيردوس من شانه، وأمر أّن يقتل

بمصر سنتين حتى مات ھيردوس، ثم أمر بالرجوع فرجع إلى ناصرة، وظھرت عليه الخوارق من إحياء الموتى وإبراء 

نان المعمدان من البريه، ثم جاء يوح. حتى إذا بلغ ثماني سنين كف عن ذلك. المعتوھين وخلق الطير، وغير ذلك من خوارقه

 .وھو يحيى بن زكريا ونادى بالتوبة والدعاء إلى الدين، وقد كان شعيا أخبر أنه يخرج أيام المسيح

ثم خرج إلى البرية واجتھد في العبادة والصالة . وجاء المسيح من الناصرة ولقيه باألردن فعمده يوحنان وھو ابن ثالثين سنة

سمعان بطرس وأخوه اندراوس ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا وفيلبس : االثني عشرواختار تالمذته . والرھبانية

وشرع في إظھار . وبرتولوماوس وتوما ومتى العشار ويعقوب بن حلفا وتداوس وسمعان القناني ويھوذا اإلسخريوطي

 .فقتله ودفن بنابلس المعجزات، ثم قبض ھيردوس الصغير على يوحنان وھو يحيى بن زكريا لنكيره عليه في زوجة أخيه،
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عليه اإلنجيل وظھرت على يديه الخوارق  ثم شرع المسيح الشرائع من الصالة والصوم وسائر القربات وحلل وحرم، وانزل

وشاع ذكره في النواحي، واتبعه الكثير من بمي إسرائيل، وخافه روساء اليھود على دينھم وتآمروا في قتله، وجمع . والعجائب

: وقال يعظھم. وإنما فعلته لتتأسوا به: قال. اتوا عنده ليتين، نطعمھم ويبالغ في خدمتھم بما استعظموهعيسى الحواريين فب

وكان اليھود قد بعثوا . ثم افترقوا. ليكفرن بي بعضكم قبل أّن يصيح الديك ثالثا، ويبيعني أحدكم بثمن بخس وتأكلوا ثمني

م وتركوه، وجاء يھوذا اإلسخريوطي وبايعھم على الداللة عليه بثالثين عليھم فأخذوا شمعون من الحواريين فتبرأ منھ العيون

 ً وأراھم مكانه الذي كان يبيت فيه، وأصبحوا به إلى فالطش النبطي قائد قيصر على اليھود، وحضر جماعة الكھنونية . درھما

. وه بإبالغ األمر إلى قيصر، فأمر لقتلهوتوقف  فصاحوا له وتوعد! ھذا يفسد ديننا ويحل نواميسنا ويدعي الملك، فاقتله: وقالوا

وكان عيسى قد أبلغ الحواريين بأنه يشبه على اليھود في شأنه، فقتل ذلك الشبه وُصلب وأقام سبعا، وجاءت أمه تبكي عند 

لي قال أّن هللا رفعني ولم يصبني إال خير، وھذا شيء شبه لھم، وقو! ما لك تبكي؟ قالت عليك: فجاءھا عيسى وقال. الخشبة

وعند علماء النصارى . فانطلقوا إليه، وأمرھم بتبليغ رسالته في النواحي، كما عين لھم من قبل. للحواريين يلقوني بمكان كذا

 - أّن الذي بعث من الحواريين إلى رومة بطرس ومعه بولس من األتباع ولم يكن حواريا، وإلى أرض السودان والحبشة

متى العشار واندراوس، إلى أرض بابل والمشرق توماس، وإلى  - تأكل أھلھا والناسويعبرون عن ھذه الناحية باألرض التي 

أرض افريقية فيلبس، وإلى افسوس قرية أصحاب الكھف يوحنا، وإلى اورشليم وھي بيت المقدس يوحنا، وإلى أرض العرب 

 .والحجاز برتلوماوس، وإلى أرض برقة والبربر شمعون القناني

وسمع القيصر بذلك وكتب إليه فالطش النبطي قائده . ليھود على بقية الحواريين يعذبونھم ويفتنونھمثم وثب ا: قال ابن إسحاق

وانطلق الحواريون إلى . ويقال قتل بعضھم. بأخباره ومعجزاته، وبغي اليھود عليه وعلى يوحنان قبله، فأمرھم بالكف عن ذلك

دخل يعقوب أخو يوحنان إلى رومة، فقتله غاليوس قيصر و. الجھات التي بعثھم إليھا عيسى، فآمن به بعض وكذب بعض

وحبس شمعون، ثم خلص وسار إلى أنطاكية، ثم رجع إلى رومة أيام قلوديش قيصر بعد غاليوس واتبعه كثير من الناس، 

وآمن به بعض نساء القياصرة، وأخبرھا بخبر الصليب، فدخلت إلى القدس وأخرجته من تحت الزبل والقمامات بمكان 

 .لب، وغشته بالحرير والذھب وجاءت به إلى رومةالص

وأما بطرس كبير الحواريين وبولص اللذان بعثھما عيسى صلوات هللا عليه إلى رومة، فإنھما مكثا ھنالك يقيمان دين 

نقله النصرانية، ثم كتب بطرس اإلنجيل بالرومية ونسبه إلى مرقص تلميذه، وكتب مّتى إنجيله بالعبرانية في بيت المقدس، و

وكتب لوقا إنجيله بالرومية وبعثه إلى بعض أكابر الروم، وكتب يوحنا بن زبدي . يوحنان بن زبدي إلى رومة  من بعد ذلك

إنجيله برومة، ثم اجتمع الرسل الحواريون برومة ووضعوا القوانين الشرعية لدينھم، وصيروھا بيد إقليمنطس تلميذ بطرس، 

فمن القديمة التوراة خمسة أسفار، وكتاب يوشع بن نون، وكتاب القضاة، وكتاب . ولھاوكتبوا فيھا عد الكتب التي يجب قب

راعوث، وكتاب يھوذا، وأسفار الملوك أربعة كتب، وسفر بنيامين وسفر المقباسين ثالثة كتب، وكتاب عزرا اإلمام، وكتاب 

ه سليمان خمسة، ونبوات األنبياء الصغار أشير، وكتاب قصة ھامان، وكتاب أيوب الصديق، ومزامير داود النبي، وكتب ولد

ومن الحديثة كتب اإلنجيل األربعة وكتب القتاليقون سبع رسائل، وكتاب . والكبار ستة عشر كتاباً، وكتاب يشوع بن شارخ

بولس أربع عشرة رسالة، واإليركسيس وھو قصص الرسل ويسمى افليمد ثمانية كتب، تشتمل على كالم الرسل وما أمروا به 

وكتاب النصارى الكبار إلى أساقفمھم الذين يسمون البطارقة ببالد معينة، يعلمون بھا دين النصرانية فكان برومة . وا عنهونھ
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بطرس الرسول الذي بعثه عيسى صلوات هللا عليه، وكان ببيت المقدس يعقوب النجار، وكان باإلسكندرية مرقص تلميذ 

 .الشيخ، وكان بانطاكيةبطرس وكان ببيزنطية وھي قسطنطينية اندرواس 

الملة وخليفة المسيح فيھم، ويبعث نوابه وخلفاءه  وھو رئيس. وكان صاحب ھذا الدين عندھم والمقيم لمراسمه يسمونه البطرك

إلى من بعد عنھم من امم النصرانية ويسمونه االسقف أي نائب البطرك، ويسمون القرا بالقسيس، وصاحب الصالة بالجاثليق، 

بالشمامسة، والمنقطع الذي حبس نفسه في الخلوة للعبادة بالراھب، والقاضي بالمطران ولم يكن بمصر لذلك  وقومة المسجد

العھد اسقف إلى أّن جاء دھدس الحادي عشر من أساقفة إسكندرية وكان بطرك أساقفة بمصر، وكان األساقفة يسمون البطرك 

البابا لبطرك اإلسكندرية ليتميز عن األسقف في  سم االب، فاخترع اسمأبا، والقسوس يسمون األساقفة أبا، فوقع االشتراك في ا

اصطالح القسوس، ومعناه أبو االباء، ق شتھر ھذا االسم، ثم انتقل إلى بطرك رومة ألنه صاحب كرسي بطرس كبير 

 .الحواريين ورسول المسيح، وأقام على ذلك لھذا العھد يسمى البابا

يصر، فقتل بطرس كبير الحواريين، وبولص اللذين بعثھما عيسى صلوات هللا عليه إلى ثم جاء بعد قلوديش قيصر نيرون ق

وقتل مرقص اإلنجيلي تلميذ بطرس، وكان باإلسكندرية يدعو إلى الدين سبع  رومة، وجعل مكان بطرس أرنوس برومة،

لبطاركة عليھا بعد الحواريين، وثار وقتله نيرون وولى بعده حنينيا وھو أول ا. سنين، وببعثه في نواحي مصر وبرقة والمغرب

اليھود في دولته على أسقف بيت المقدس، وھو يعقوب النجار، وھدموا البيعة ودفنوا الصليب، إلى أّن أظھرته ھيالنة أم 

ثم اختلفت حمال القياصرة من بعد . وجعل نيرون مكان يعقوب النجار ابق عمه شمعون بن كيافا. قسطنطين كما نذكره بعد

األخذ بھذا الدين وتركه كما يأتي في أخبارھم، إلى أّن جاء قسطنطين بن قسطنطين باني المدينة المشھورة، وكانت في  ذلك في

  .مكانھا قبله مدينة صغيرة تسمى بيزنطية

وجاءت إلى مكان الصليب فوقفت . وكانت أم ھيالنة صالحة فأخذت بدين المسيح الثنتين وعرين سنة من ملك قسطنطين ابنھا 

ليه وترحمث، وسألت عن الخشبة التي صلب عليھا بزعمھم، فأخبرت بما فعل اليھود فيھا وأنھم دفنوھا وجعلوا مكانھا ع

وقيل من . فاستعظمت ذلك واستخرجت تلك الخشبة التي صلب عليھا بزعمھم. مطرحا للقمامة والنجاسة والجيف والقاذورات

رتھا وطيبتھا وغشتھا بالذھب والحرير، ورفعتھا عندھا للتبرك بھا، وأمرت عالمتھا أّن يمسھا ذو العاھة فيعافى لوقته، فطھ

وخربت مسجد بني إسرائيل، وأمرت بأن . ببناء كنمسة ھائلة بمكان الخشبة تزعم أنھا قبره، وھي التي تسمى لھذا العھد قمامة

ود، إلى أّن أزال ذلك عمر بن الخطاب تلقى القاذورات والكناسات على الصخرة التي كانت عليھا القبة التي ھي قبلة اليھ

 .رضي هللا تعالى عنه، عند فتح بيت المقدس كما نذكره ھنالك

ھؤالء النصرانية بطاركتھم وأساقفتھم على  وأقام. وكان من ميالد المسيح إلى وجود الصليب ثلثمائة وثمان وعشرون سنة

ثم حدث بينھم اختالف في العقائد وسائر ما ذھبوا . ئد واألحكامإقامة دين المسيح على ما وضعه الحواريون من القوانين والعقا

وإنما حملھم عليه ظواھر . من اإليمان با وصفاته، وحاش  وللمسيح وللحواريين أّن يذھبوا إليه، وھو معتقدھم التثليث إليه

ل قول المسيح حين صلب بزعمھم أذھب من كالم المسيح في اإلنجيل لم يھتدوا إلى تأويلھا، وال وقفوا على فھم معانيھا، مث

. كما أّن أباكم الذي في السماء تام. وقال افعلوا كذا وكذا من البر لتكونوا أبناء أبيكم في السماء وتكونوا تامين. إلى أبي وأبيكم

من ظاھر ھذا اللفظ،  وقال شمعون الصفا أنك ابن هللا حقا، فلما أثبتوا ھذه ا أبوة. إنك أنت االبن الوحيد: وقال له في اإلنجيل

وكان اتصاله بمريم تجسد كلمة منه مازجت جسد المسيح، وتدرعت به، فكان مجموع . عيسى ابن مريم من أب قديم زعموا أن



88 
 

وولدت مريم إلھا ازليا، والقتل والصلب وقع على الجسد، والكلمة ويعبرون . الكلمة والجسد ابنا وھو ناسوق كلي قديم أزلي

 .لالھوتعنھما بالناسوت وا

وأقاموا على ھذه العقيدة، ووقع بينھم فيھا اختالف، وظھرت مبتدعة من النصرانية اختلفت أقوالھم الكفرية، كان من أشدھم 

ابن دنصان ودافعھم ھؤالء األساقفة والبطاركة عن معتقدھم الذين كانوا يزعمونه حقا، وظھر يونس الشميصاتي بطرك 

ثم مات فرد األساقفة . ر، فقال بالواحدانية ونفى الكلمة والروح، وتبعه جماعة على ذلكأنطاكية بعد حين أيام افلوديس قيص

مقالته وھجروھا، ولم يزالوا علم ذلك إلى أيام قسطنطين بن قسطنطين، فتنصر ودخل في دينھم، وكان باسكندرية اسكندروس 

ه إنما خلق الخلق بتفويض األب إليه في ذلك، البطرك وكان لعھده اريوس من األساقفة، وكان يذھب إلى حدوث االبن، وأن

وفعل . فمنعه إسكندروس الدخول إلى الكنيسة، وأعلم أّن إيمانه فاسد، وكتب بذلك إلى سائر األساقفة والبطاركة في النواحي

 .ظرواذلك بأسقفين آخرين على مثل رأي اريوس، فدفعوا أمرھم إلى قسطنطين، وأحضرھم جميعا لتسع عشرة من دولته، وتنا

وقال اإلسكندروس بالخلق استحق ا ألوھئة، فاستحسن . ولما قال أريوس أّن االبن حادث، وأن األب فوض إليه بالخلق

وطلب االسكندروس باجتماع النصرانية لتحرير المعتقد اإليماني، فجمعھم . قسطنطين قوله وأذن له أّن يشيد بكفر اريوس

اسقفا، وذلك في مدينة نيقية فسمي المجتمع مجتمع نيقية، وكان رئيسھم االسكندروس قسطنطين وكانوا ألفين وثلثمائة وأربعين 

وبعت سلطوس بطرك رومة بقسيس حضر معھم . ومقاريوس أسقف بيت المقدس  بطرك إسكندرية وأسطانس بطرك أنطاكية

ً على رأي واحد، لذلك نيابة عنه، فتفاوضوا وتناظروا واتفقوا عنھم بعد االختالف الكثير على ثالثمائة وث مانية عشر اسقفا

فصار قسطنطين إلي قولھم، وأعطى سيفه وخاتمه، وباركوا عليه، ووضعوا له قوانين الدين والملك ونفي اريوس وأشيد بكفره 

وكتبوا العقيدة التي اتفق عليھا أھل ذلك المجمع، ونصھا عندھم على ما نقله ابن العميد من مؤرخيھم، والشھرستاني في كتاب 

نؤمن با الواحد األحد، األب مالك كل شيء، وصانع ما يرى وما ال يرى، وباالبن الوحيد إيشوع المسيح  :لملل والنحل وھوا

ابن هللا، ذكر الخالئق كلھا وليس بمصنوع إله حق من جوھر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم، وكل شيء، الذي من أجلنا ومن 

الذي نزل من السماء وتجسد من روح القدس، وولد من مريم البتول، وصلب أيام أجل خالصنا بعث العوالم وكل شيء، 

فيالطوس، ودفن ثم قام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين أبيه، وھو مستعد للمجيء تارة أخرى بالقضاء 

واحدة لغفران الخطايا، وبجماعة بين االحياء واالموات، ونؤمن بروح الواحد روح الحق الذي يخرج من ابيه، وبمعمودية 

 .قدسية مسيحية جاثليقية، وبقيام أبداننا بالحياة الدائمة ابد اآلبدين انتھى

ھذا ھو اتفاق المجمع األول الذي ھو مجمع نيقية وفيه إشارة إلى حشر األبدان، وال يتفق النصارى عليه، وإنما يتفقون على 

  .حشر األرواح، ويسمون ھذه العقيدة األمانة

وتوفي االسكندروس البطرك بعد ھذا المجمع بخمسة أشھر، ولما . ووضعوا معھا قوانين الشرائع، ويسمونھا الھيمايون 

عمرت ھالنة أم قسطنطين الكنائس، وأحب الملك أّن تقدسھا ويجمع األساقفة لذلك، وبعث أوسانيوس بطرك الفسطنطينية، 

صور، وكان أوسانيوس الذي أخرجه إسكندروس مع اريوس من كنيسة وحضر معھم اثناس بطرك اإلسكندرية واجتمعوا في 

 .ونفي أريوس حينئذ واوسانيوس وصاحبھما ولعنوا. وكان بسبب ذلك مجمع نيقية وكتاب األمانة. إسكندرية

جتمعوا جاء أوسانيوس من بعد ذلك وأظھر البراءة من اريوس ومن مقالته، فقبله قسطنطين وجعله بطركا بالقسطنطينية، فلما ا

في صور وكان فيھم اومانيوس على رأي أريوس، فأشار اوسانيوس بطرك القسطنطينية بأن يظاھر اثناس بطرك اإلسكندرية 

وإنما قال ھو كلمة هللا التي بھا خلق كما وقع في : خلق العالم أّن اريوس لم يقل أّن المسيح: عن مقالة اريوس فقال ارمانيوس
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ألنه إذا . وھذا الكالم أيضاً يقتضي أّن االبن مخلوق، وأنه خلق المخلوقات دون األب: سكندريةفقال أثناس بطرك اإل. اإلنجيل

كان يخلق به فاألب لم يخلق شيئا ألنه مستعين بغيره، والفاعل بغيره محتاج إلى ذلك المتمم فھو في ذاته خالق، وهللا سبحانه 

 .منزه عن ذلك

األب إنما له اإلرادة فقط، ولالبن االختراع  بن يكونه فقد جعل فعل االبن أتم ألنوإن زعم اريوس أّن األب يريد الشيء  واال

فلما ظھر بطالن مقالة اريوس، وثبوا على أرمانيوس المناظر عن مقالة أريوس، وضربوه ضربا وجيعاً وخلصه ابن . فھو أتم

لى بطركية أرمانيوس بالقسطنطينية وغضب أخت الملك، ثم قدسوا الكنائس وانفض الجمع وبلغ الخبر إلى قسطنطين فندم ع

واجتمع بعد ذلك أصحاب أريوس إلى قسطنطين فحسنوا له تلك المقالة، وأن جماعة نيقية . عليه، ومات لسنتين من رياسته

 .ظلموا أريوس وبغوا عليه، وصدوا عن الحق في قولھم أّن األب مساو لالبن في الجوھرية، وكاد الملك أّن يقبل منھم

واختلف حال ملوك القياصرة بعد قسطنطين في . ليه كيراش اسقف بيت المقدس يحذره من مقالة أريوس، فقبل ورجعفكتب إ

وأفحش بعض ملوك القياصرة في الحق . األخذ باألمانة أو بمقالة اريوس، وظھور إحدى الطائفتين متى كان الملك على دينھم

كر المخالفة فالحنفاء يختلفون أيضاً، وإنما ھم الخلق يحمدون هللا ويصفونه ال تن: على مخالفه، فقال له بعض العلماء والحكماء

ثم كان . بالصفات الكثيرة، وهللا يحب ذلك، فسكن بعض الشيء وكان بعضھم يعرض على الطائفتين ويخلي كل أحد ودينه

ة مقدونيوس وسليوس بان جسد اجتمعوا للنظر في مقال. المجمع الثاني بقسطنطينية بعد مجمع نيقية بمائتين وخمسين سنة

المسيح بغير ناسوت وان الالھوت أغناه عنھا، مستدلين بما وقع في اإلنجيل، أّن الكلمة صار لحما ولم يقل صار إنسانا، 

أّن األب غير محدود في القوة وفي الجوھر، فأبطلوا ھذه : وقال. وجعال من اإلله عظيما وأعظم منه، واألب أفضل عظما

ونؤمن بروح القدس المنتقى من : وھما وأشادوا بكفرھما، وزادوا في األمانة التي قررھا جماعة نيقية ما نصهالمقالة، ولعن

 .ولعنوا من يزيد بعد ذلك على كلمة األمانة أو ينقص  منھا. األب

مريم لم تلد إلھا  أنّ : ثم كان لھم بعد ذلك بأربعين سنة المجمع الثالث على نسطوريوس البطرك بالقسطنطينية ألنه كان يقول

 ويقول بجوھرين. وإنما ولدت إنسانا، وإنما اتحد به في المشيئة ال في الذات، وليس ھو إنھا حقيقة بل بالموھبة والكرامة

وھذا الرأي الذي أظھره نسطوريوس كان رأي تاودوس وديودس ، سقفين، وكان من مقالتھما أّن المولود من مريم : وأقنومين

ود من اآلب ھو االبن االزلي، واالبن األزلي حل في المسيح المحدث، فسمي المسيح ابن هللا بالموھبة ھو المسيح، والمول

وبلغت مقالة نسطوريوس إلى . وإنما االتحاد بالمشيئة واالرادة، فأثبتوا  ولدين أحدھما بالجوھر والثاني بالنعمة. والكرامة

ليمس، وإلى يوحنا وھو بطرك أنطاكية، وإلى يونالوس اسقف بيت كرلس بطرك إسكندرية، فكتب إلى بطرك رومة وھو اك

 .المقدس، فكتبوا إلى نسطوريوس ليدفعوه عن ذلك بالحجة فلم يرجع، وال التفت إلى قولھم

ووجد عليھم يوحنا بطرك . فاجتمعوا في مدينة افسيس في مائتين أسقفا للنظر في مقالته فقرروا إبطالھا ولعنوه وأشادوا بكفره

اكية حيث لم ينتظروا حضوره، فخالفھم ووافق نسطوريوس ثم أصلح بينھم باوداشوس من بعد مدة، واتفقوا على أنط

ونفى نسطوريوس إلى صعيد مصر، فنزل أخميم . وكتب أساقفة المشارقة أمانتھم وبعثوا بھا إلى كرلس فقبلھا. نسطوريوس

 .لمشرق، وبفارس والعراق والجزيرة والموصل إلى الفراتومات بھا لسبع سنين من نزولھا، وظھرت مقالته في نصارى ا

وكان بعد ذلك بإحدى وعشرين سنة المجمع الرابع بمدينة خلقدويية اجتمع فيه ستمائة وأربعة وثالثون اسقفا من فتيان قيصر 

ن وطبيعة من المسيح جوھر من تجوھرين وأقنوم من اقنومي: للنظر في مقالة ديسقورس بطرك اإلسكندرية ألنه كان يقول

وكانت األساقفة والبطاركة لذلك العھد يقولون بجوھرين وطبيعتين ومشيئتين واقنوم واحد، . طبيعتين ومشيئة مأل مشيئتين
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فأراد مرقيان قيصر قتله، فأشارت البطارقة . فخالفھم ديسقورس في بعض األساقفة، وكتب خطه بذلك ولعن من يخالفه

 .، فحضر بمجلس مرقيان قيصر وافتضح في مخاطبتھم ومناظرتھمبإحضاره، وجمع األساقفة لمناظرته

وكتب مرقيان قيصر إلى أھل مملكته في جميع . وخاطبته زوج الملك فأساء الرد، فلطمسه بيدھا وتناوله الحاضرون بالضرب

وب منفي ومر ديسقوروس بالقدس وأرض فلسطين وھو مضر. النواحي بأن مجمع خلقدونية ھو الحق، ومن ال يقبله يقتل

وإنما سمي : قال ابن العميد. فاتبعوا رايه، وكذلك اتبعه أھل مصر واإلسكندرية وولى وھو في النفي أساقفة كثيرة كلھم يعقوبية

وقيل . يعقوب، وكان يكتب إلى المؤمنين من المسكين المنفي يعقوب أھل مذھب ديسقورس يعقوبية ألّن إسمه كان في الغلمانية

وفيل بل كان شاويرش بطرك أنطاكية على رأي ديسقورس، وكان له تلميذ اسمه . سمه يعقوب، فنسبوا إليهبل كان له تلميذ ا ا

ومن جمع خلقدونية اقرقت : قال. ديسقورس، فنسبوا إليه يعقوب، فكان شاويرش يبعث يعقوب إلى المؤمنين ليثبتوا على أمانة

 .وبية أھل مذھب ديسقورس الذي قررناه آنفافاليعق. الكنائس واألساقفة إلى يعقوبية وملكية ونسطورية

والنسطورية أھل المجمع . والملكية أھل األمانة التي قررھا جماعة نيقية وجماعة خلقدويية بعدھم، وعليھا جمھور النصرانية

صرة، وما وبقي الملكية واليعقوبية يتعاقبون في الرياسة على الكراسي بحسب من يريدھم من القيا. الثالث وأكثرھم بالمشرق

ثم كان بعد ذلك بمائة وثالثين سنة أو ثالث وستين سنة المجمع الخامس بقسطنطينية في أيام . يختارونه من المذھبين

ونقل عن أساقفة أنقرا والمصيصة . يوسطانوس قيصر للنظر في مقالة أقفسح ألنه نقل عنه أنه يقول بالتناسخ وينكر البعث

أّن : فقال البطرك. فأحضر قيصر جمعھم بالقسطنطينية ليناظرھم البطرك بھا: يح فنطايساأّن جسد المس: والرھا أنھم يقولون

إنما قام المسيح من بين األموات ليحقق البعث والقيامة، فكيف : وقال االسقف اقفسح. كان جسد المسيح فني فقوله وفعله كذلك

واستقرت فرق . ا لعنتھم ولعنة من يقول بقولھمتنكر ذلك أنت؟ وجمع لھم مائة وعشرين اسقفا فأشادوا بكفره، وأوجبو

 .النصارى على ھذه الثالثة

  الفرس

  وكيف كان مصير أمرھم إلي تمامه وانقراضه الخبر عن الفرس وذكر أيامھم ودولھم وتسمية ملوكھم
ويلتان االولى منھما ھذه األمة من أقدم امم العالم، وأشدھم قوة وآثاراً في األرض، وكانت لھم في العالم دولتان عظيمتان ط

ودولة الكينية ھذه ھي التي غلب . الكينية، ويظھر أّن مبتدأھا ومبتدأ دولة التبابعة وبني إسرائيل واحد، وان الثالثة متعاصرة

وأما ما قبل . عليھا اإلسكندر والساسانية الكسروية، ولظھر أنھا معاصرة لدولة الروم بالشام، وھي التي غلب عليھا المسلمون

  .ين الدولتين فبعيد، وأخباره متعارضةھات

وأما أنسابھم فال خالف بين المحققين أنھم من ولد سام بن نوح، وان جدھم األعلى الذي . ونحن ذاكرون ما اشتھر من ذلك

ولما عربت قيل . والمشھور أنھم من ولد إيران بن اشوذ بن سام بن نوح، وأرض إيران ھي بالد الفرس. ينتمون إليه ھو فرس

 ووقع. وقيل إلى غليم بن سام. إنھم منسوبون إلى إيران بن إيران بن أشوذ: وقيل .ھذا عند المحققين. ھا إعراقل

: وقيل. الن األھواز من ممالك بالد فارس. فھذا أصل ھذا القول وهللا أعلم. في التوراة ذكر ملك االھواز كردامر من بني غليم

ويقال أّن الساسانية فقط من ولد . بن الوذ، وقيل إلى يوسف بن يعقوب بن إسحاقإلى الوذ بن إرم بن سام، وقيل إلى اميم 

ھكذا نمل المسعودي ھذه األسماء، . إسحاق، وأنه يسمى عندھم وترك، وأن جدھم منوشھر بن منشحر بن فرھس بن وترك

ذكره، وأن من قبله ال يسمون أّن الفرس كلھم من ولد إيران بن افريدون اآلتي : وفيما قيل. وھي كما تراه غير مضبوطة

فتوارث أعقابه الملك، ثم صارت لھم خراسان ومملكة النبط . وكان أول ما ملك إيران أرض فارس. بالفرس وهللا أعلم
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وفي الكتب أّن أرض إيران ھي أرض الترك، . ثم اتسعت مملكتھم إلى اإلسكندرية غرباً، وباب األبواب شماال. والجرامقة

 .أنھم من ولد طيراس بن يافث وإخوتھم بنو مادي بن يافث، وكانوا مملكة واحدة وعند اإلسرائيليين

 فأما علماء الفرس ونسابتھم فيأبون من ھذا كله، وينسبون الفرس إلى كيومرث،

ھذا . ومعنى ھذا االسم عندھم ابن الطين وھو عندھم اول ابن الطين وھو عندھم اول النسب. وال يرفعون نسبه إلى ما فوقه

ويجاورھم إخوانھم في نسب أشوذ بن سام، وھم فيما . يھم وأما مواطن الفرس فكانت اول أمرھم بأرض فارس، وبھم سميترأ

 .ثم صارت لھم خراسان ومملكة النبط والجرامقة وسائر ھؤالء األمم. قال البيھقي الكرد والديلم والخزر والنبط والجرامقة

الطبقة ا أولى تسمى البيشدانية، : ا الجيل على ما اتفق عليه المؤرخون أربع طبقاتوفي ھذ. ثم اتسعت ممالكھم إلى اإلسكندرية

والطبقة الثانية تسمى الكينية، والطبقة الثالثة تسمى االشكانية، والطبقة الرابعة تسمى الساسانية، ومدة ملكھم في العالم على ما 

وذلك من زمن كيومرث أبيھم إلى مھلك يزدجرد أيام عثمان نقل ابن سعيد عن كتاب تاريخ ا أمم لعلي بن حمزة االصبھاني، 

وكيومرث عندھم ھو اول ملك نصب في األرض ويزعمون فيما قال . أربعة آالف سنة ومائتا سنة ونحو احدى وثمانين سنة

الكاف، عاش ألف سنة، وضبطه بكاف أّول اإلسم قبل الياء المثناة من أسفل، والسھيلي ضبطه بجيم مكان  أنه: المسعودي

 .والظاھر أّن الحرف بين الجيم والكاف كما قّدمناه

  الطبقة األولى من الفرس وذكر ملوكھم وما صار إليه في الخليقة أحوالھم
اسمه منشا، ولمنشا سيامك ولسيامك أفروال  الفرس كلھم متفقون على أّن كيومرث ھو آدم الذي ھو اول الخليقة، وكان له ابن

قالوا وولد الفروال . بنات، ومن أفروال كان نسل كيومرث، والباقون انقرضوا فال يعرف لھم عقبومعه أربعة بنين وأربع 

قاله السھيلى . فاللفظة األولى حرفھا األخير بين الكاف والقاف والجيم، واللفظة األخرى معناھا بلغتھم النور. اوشھنك بيشداد

قال الطبري عن ابن الكلبي إنه . يومرث وملك األقاليم السبعةوكان افروال وارث ملك ك. أول حاكم بالعدل. وقال الطبرى

قال وإنما كان نوح بعد آدم بمائتي سنة فصيره . قال والفرس تدعيه وتزعم أنه بعد آدم بمائتي سنة. أوشھنك ابن عابر بن شالخ

أوشھنك بيشداد ھو مھاليل  ويزعم بعض الفرس أنّ . وأنكره الطبري الن شھرة اوشھنك تمنع من مثل ھذا الغلط فيه. بعد آدم

 .وأن أباه افروال ھو قينن وان سيامك ھو انوش، وان منشا ھو شيت، وأن كيومرث ھو آدم

أّن : وقال بعض علماء الفرس. بمائتي سنة قال وزعمت الفرس أّن ملك اوشھنك كان أربعين سنة، فال يبعد أّن يكون بعد آدم

معمرا، ونزل جبل دنباوند من جبال طبرستان وملكھا، ثم ملك فارس وعظم كيومرث ھو كومر بن يافث بن نوح، وأنه كان 

وأن كيومرث ھو الذي بنى المدن والحصون، واتخذ الخيل، وتسمى بآدم، وحمل الناس على . أمره، وأمر بنيه حتى ملكوا بابل

 .وية إلى آخر أيامھموأن الفرس من عقب ولده ماداي، ولم يزل الملك في عقبھم في الكينية والكسر. دعائه بذلك

قالوا وملك بعد اوشھنك طھمورث بن انوجھان بن انكھد بن أسكھد بن . وتقول الفرس أّن أوشھنك وھو مھاليل ملك الھند

وكلھا أسماء أعجمية ال عھدة علينا في نقلھا لعجمتھا وانقطاع الرواية في االصول التي . اوشھنك، وقيل مكان اشكھد فيشداد

ن الكلبي أّن طھمورث أول ملوك بابل، وأنه ملك األقاليم كلھا وكان محمودا في ملكه، وفي أول سنة من ملكه قال اب :نقلت منھا

ملك بعد طھمورث جمشيد، ومعناه الشجاع لجماعة، وھوجم بن : وقال علماء الفرس. ظھر بيوراسب ودعا إلى ملة الصابئة

النعمة وساءت أحواله، فخرج عليه قبل موته بسنة بيوراسب  ثم بطر. نونجفان، أخو طھمورث، وملك األرض واستقام أمره

ثم خرج . وقيل إنه ادعى الربوبية فخرج عليه أوال أخوه استوير فاختفى. وظفر به فنشره بمنشار وأكله، وشرط أمعاءه

زدھاك، والعرب وقال ابن الكلبي مثل ذلك قالى الطبري بيوراسب ھو األ. يده، وملك سبعماية سنة بيوراسب فانتزع األمر من
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وھو الذي عنى أبو نواس . تسميه الضحاك، وھو بصاد بين السين والزاي، وحاء قريب من الھاء، وكاف قريبة من القاف

 :بقوله

  .في محاربھا الن اليمن تدعيه وكان منا الضحاك تعبده الجامل   والجن

: وتقول أھل اليمن في نسبه. يمن، فولدت الضحاكأّن جمشيد زوج أخته من بعض أھل بيته، وملك على ال: وتقول العجم: قال

. قاله ابن الكلبي. الضحاك بن علوان بن عبيدة بن عويج وأنه بعث على مصر أخاه سنان بن علوان ملكا، وھو فرعون إبراھيم

ون أنه ويزعم. بيوراسب بن رتيكان بن ويدوشتك بن فارس بن أفروال، ومنھم من خالف في ھذا: وأما الفرس فينسبونه ھكذا

ملك الضحاك وھو نمرود الخليل بعد : وقال ھشام. ملك األقاليم كلھا، وكان ساحرا كافرا، وقتل أباه، وكان أكثر إقامته ببابل

ورجع الضحاك . جمشيد، وأنه التاسع منھم، وكان مولده بدنباوند، وأن الضحاك سار إلى الھند فخالفه افريدون إلى بالده فملكھا

 .حبسه بجبال دنباوند واتخذ يوم ظفر به عيداً فظفر به افريدون، و

وعند الفرس أّن الملك إنما كان للبيت الذي وطنه اوشھنك وجمشيد، وأن الضحاك ھو بيوراسب خرج عليھم وبنى بابل، وجعل 

النبط جنده، وغلب أھل األرض بسحره، وخرج عليه رجل من عامة أصبھان اسمه عالي، وبيده عصا علق شيھا جرابا 

ھا راية ودعا الناس إلى حربه فأجابوا، وغلبه فلم يدع الملك، وأشار بتولية بني جمشيد ألنه من عقب أوشھنك ملكھم واتخذ

 ويقال كان على. وقيل أسره بدنباوند. األول بن أفروال، فاستخرجوا أفريدون من مكان اختفائه فملكوه، واتبع الضحاك فقتله

والتحقيق عند نسابة الفرس على ما نقل ھشام بن الكلبي أّن أفريدون . فريدون ھو نوحأّن أ: ولھذا يقال. عھد نوح، وإليه بعث

وكان له ثالثة بنين األكبر لسرم والثاني . ورد غصوب الضحاك ومظالمه. وملك مائتي سنة. من ولد جمشيد بينھما تسعة آباء

سرم، والترك والصين والعراق اليرج، وآثره فكانت الروم وناحية المغرب ل: وإنه قسم األرض بينھم. طوج والثالث إيرج

ويزعمون أّن أفريدون وآباءه العشرة يلقبون كلھم . بالتاج والسرير، ولما مات قتله أخواه واقتسما األرض بينھما ثلثمائة سنة

إليرج  االصغر، وكان يسمى خيارث، ويقال كان وإن بابل كانت إليرج. أشكيان، وقيل في قسمته األرض بين ولده غير ھذا

وقتل االبنان مع أبيھما بعد مھلك افريدون، وأن أفريدون ملك خمسمائة سنة، وأنه . وندان واسطوبة وبنت اسمھا خورك: ابنان

ھو الذي محا آثار ثمود من النبط بالسواد، وأنه اول من تسمى بكي فقيل كي افريدون ومعناه التنزيه أي مخلص متصل 

 .ألنه يغشاه نور من يوم قتل الضحاك، وقيل معناه مدرك الثاروقيل معناه البھاء . بالروحانيات

وكان منوشھر الملك ابن منشحر بن إيرج من نسل افريدون، وكانت أمه من ولد اسحاق عليه السالم، فكفلته حتى كبر فملك 

يم عليه السالم وثار ثم استبد ونزل بابل، وحمل الفرس على دين إبراھ. وثأر بأبيه إيرج من عمه بعد حروب كانت له معھما

عليه أفراسياب ملك الترك فغلبه على بابا وملكھا، ثم اتبعه إلى غياض طبرستان فجھز العساكر لحصاره، وسار إلى العراق 

ويقال أفراسياب ھذا من عقب طوج بن أفريدون ولحق ببالد الترك عندما قتل منوشھر جد طوج، فنشأ عندھم وظھر . فملكه

 .إليھممن بالدھم فلھذا نسب 

رستم بن ترك على خيارات وھي بابل، وأفسد  لما ھلك منوشھر بن منشحور، غلب افراسياب بن اشك بن: وقال الطبري

وينسب إلى منوشھر في تسعة آباء، وأن . فثار عليه زومر بن طھمارست ويقال راسب بن طھمارست. مملكة فارس وحيرھا

ات فھم بقتله، وشفع فيه أھل الدولة فنفاه إلى بالد الترك، وتزوج منوشھر غضب على طھمارست، وكانوا يحاربون افراسي

منھم، ثم عاد إلى أبيه وأعمل الحيلة في إخراج امرأته من بالد الترك، وكانت ابنة وامن ملك الترك، فولدت له زومر ابنه، 

ولحق أفراسيات بتركستان . تركمع ال وقام بالملك بعد منوشھر وطرد افراسيات عن مملكة فارس، وقتل جّده وامن في حروبه
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وكان غلبه على بالد فارس الثنتي عشرة سنة من وفاة منوشھر . واتخذ يوم ذلك الغلب عيدا ومھرجانا، وكان ثالث أعيادھم

جده، وكان زومر بن طھمارست ھذا محموداً في سيرته، وأصلح ما أفسد افراسيات بن خيارت من مملكة بابل، وھو الذي 

السواد، وبنى على حافته المدينة العتيقة، وسماھا الزواھي، وعمل فيھا البساتين، وحمل إليھا بزور األشجار حفر نھر الزاب ب

ويقال إنما كان رديفا له وكان عظيم . وكان معه الملك كرشاسب من ولد طوج بن افريدون، وقيل من ولد منوشھر. والرياحين

وفي أيامه خرج بنو . ومر بن طھمارلست، وھلك لثالث سنين من دولتهالشأن في أھل فارس ولم يملك، وإنما كان الملك لز

ويقال أّن مدة الملك لھذه . إسرائيل من التيه، وفتح يوشع مدينة أريحاء، ودال الملك من بعده للكينية حسبما يذكر، وأولھم كيقباذ

ر من ملوكھم إال ھؤالء التسعة الذين ذكرھم الطبقة كانت ألفين وأربعمائة وسبعين سنة فيما قال البيھقي واالصبھاني ولم يذك

  .الطبري وهللا وارث األرض ومن عليھا

  الطبقة الثانية من الفرس وھم الكينية وذكر ملوكھم وأيامھم إلي حين إنقراضھم
ند والمضاف ع. إلى كي، وقد تقدم معناه ھذه الطبقة الثانية من الفرس وملوكھم يعرفون بالكينية، الن اسم كل واحد مضاف

العجم متأخر عن المضاف إليه، وأولھم فيما قالوا كيقباذ بن عقب منوشھر بينھما أربعة آباء، وكان متزوجا بامرأة من رووس 

 .كي وافيا وكيكاوس وكي ارش وكي نية فاسمن، وھؤالء ھم؟ الجبابرة وآباء الجبابرة: الترك ولدت له خمسة من البنين

ة وأوالدھم من نسله، جرت بينه وبين الترك حروب، وكان مقيما بنھر بلخ يمانع الترك من وقيل أّن الملوك الكيني: قال الطبري

وھلك فيھا . وملك بعده ابنه كيكاوس ابن كينية وطالت حروبه مع افراسيات ملك الترك. طروق بالده، وملك مائة سنة انتھى

ابعة غزاه في بالده، فظفر به وحبسه عنده باليمن، ابنه سياوخس، ويقال كان على عھد داود، عمرا ذا االذعار من ملوك التب

 .وسار وزيره رستم بن دستان بجنود فارس إلى غزو ذي األذعار فقتله، وتخلص كيكاوس إلى ملكه

وكان اصھر . كان كيكاوس عظيم السلطان والحماية، وولد له ابنه سياوخش، فدفعه إلى رستم الشديد بن دستان: وقال الطبري

ذا كملت تربيته وفصاله رده إلى أبيه فرضيه، وكفلت به امرأة أبيه فسخطه وبعثه لحرب افراسيات، وأمره بسجستان، حتى إ

بالمناھضة، فراوده أفراسيات في الصلح، وامتنع أبوه كيكاوس، فخشي منه على نفسه، ولحق بأفراسيات فزوجه ابنته أم كي 

 .وترك ابنة أفراسيات حامال بخسرو وولدته ھنالك. له فقتلتهخسرو، ثم خشيه أفراسيات على نفسه، وأشار على ابنته بقت

إنه لما بلغه قتل ابنه بعث عساكره مع قواده فوطئوا بالد الترك وأثخنوا : ويقال. وأعمل كيكاوس الحيلة في إخراجه فلحق به

في حمير وقحطان فظفر به وأسره  وإنه غزا بالد اليمن ولقيه ذو األذعار: الطبري قال. فيھا، وقتلوا بني أفراسيات فيمن قتلوه

وإن رستم سار من سجستان فحارب ذا األذعار ثم اصطلحا على أّن يسلم إليه كيكاوس، فأخذه . وحبسه في بئر وأطبق عليھا

بابل، وكافأه كيكاوس على ذلك بالعتق من عبودية الملك، ونصب لجلوسه سريرا من فضة بقوائم من ذھب، وتوجه  ورجع إلى

وملك بعده فيما قال الطبري والمسعودي والبيھقي . عه سجستان واباستان، وھلك لمائة وخمسين من دولتهبالذھب وأقط

 .وجماعة من المؤرخين حافده كي خسرو ابن ابنه سياوخش

فأولھم بعده كي كينة، ثم من بعده ابنه أخو ابن كي . إنه ملك كي خسرو بعد ثالثة آخرين بينه وبين كيكاوس: وقال السھيلي

وھو غريب، فإنھم متفقون على أّن سباوخش . ثم بعد الثالثة كي خسرو بن سباوخش اھـ. ينة ثم عمه سباوخش بن كيكاوسك

وقد كان كيكاوس بن كي كينية بن كيقباذ ملك كي خسرو حين جاءه من : قال الطبري. مات في حياة أبيه في حروب الترك

وا ولما ملك بعث العساكر مع اجو إلى اصبھان لحرب افراسيات ملك الترك قال. بالد الترك مع أمه، واسفاقدين بنت افراسيات
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للطلب بثار أبيه سباوخش، فزحفوا إلى الترك وكانت بينھم حروب شديدة انھزمت فيھا عساكر الفرس، فنھض كي خسرو 

 .وا قوادھمبنفسه إلى نجلخ وقدم عساكره وقواده فقصدوا بالد الترك من سائر النواحي، وھزموا عساكرھم وقتل

ساحرا إلى كيخسرو يستميله، فعمد إلى القواد  وبعث أفراسيات ابنه وكان. وكان قاتل سباوخش بن كي خسرو فيمن قتل منھم

وزحف أفراسيات فلقيه كي خسرو، وكانت بينھما حروب شديدة انجلت عن ھزيمة أفراسيات . بمنعه، وقتاله، وقاتل فقتل

 .ي اذربيجان فذبحه وانصرف ظافراوالترك، واتبعه كي خسرو فظفر به ف

وھو عند الطبري أبو . وكان فيمن حضر معه لھذا الفتح ملك فارس وھو كى أوجن بن حينوش بن كيكاوس ابن كينية بن كيقباذ

ثم أّن كي . وملك على الترك بعد أفراسيات جوراسف ابن أخيه شراشف. كيھراسف الذي ملك بعد كيخسرو على ما نذكر

د في الملك واستخلف مكانه كيھراسف بن كي اوجن الذي تدمناه أنه أبوه عند الطبري ولد كيخسرو، فقيل خسرو ترھب وتزھ

ولما ملك كيھراسف اشتدت شوكة الترك، فسكن لقتالھم مدينة بلخ على . غاب في البرية، وقيل مات، وذلك لستين سنة من ملكه

 .نھر جيحون، وأقام في حروبھم عامة أيامه

ا بين األھواز والروم من غربي دجلة في أيامه بختنرسي المشتھر ببختنصر، وأضاف إليه كھراسف ملكا وكان اصبھبذ م

وسار إلى الشام معه ملوك الفرس وبختنصر ملك الموصل وله سنجاريف، ففتح بيت . في فتح ما يليه عندما سار إليه، وأذن له

وبختنصر ھذا الذي غزا العرب وقاتلھم واستباحھم، . خبارھمالمقدس وكان له الظھور على اليھود واستأصلھم كما مر في أ

 .ويقال أّن ذلك كان في أيام كي بھمن حافد كيستاسب ابن كيھراسف

الذي رجع بني إسرائيل إلى بيت المقدس بأمر  أوحى هللا إلى أرميا النبي عليه السالم وكان حافد زريافيل: قال ھشام بن محمد

وفي كتاب . ال أغالق لبيوتھم، ويستبيحھم بالقتل، ويعلمھم  بكفرھم، بالرسل واتخاذھم اآللھة بختنصر أّن يفرق العرب الذين

وإنه أمر أّن يستخرج معد بن عدنان من بينھم ويكفله إلى . والوحي بذلك كان إلى يرميا بن خلقيا وقد مر ذكره: اإلسرائيليين

ده ببالده من العرب للميرة فحبسھم ونادى بالغزو، وجاءت منھم قال فوثب بختنضر على من وج. انقضاء أمر هللا فيھم، انتھى

أّن بختنصر غزا العرب بالجزيرة وما بين ايلة واألبلة، : وقال غير ھشام. طوائف مستسلمين فقبلھم وأنزلھم باألنبار والحيرة

 أوحى إلى ارميا ويوحنا أّن وإن هللا. ومألھا عليھم خيال ورجاال، ولقيه بنو عدنان فھزمھم إلى حضورا واستلحمھم أجمعين

وردفه يوحنا على البراق . يستخرجا معد بن عدنان الذي من ولده محمد أختم به النبيين آخر الزمان، وھو ابن اثنتي عشرة سنة

 .وجاء به إلى حران وربي بين أنبياء بني إسرائيل

ولما ھلك بختنصر . وخالطھم النبط بعد ذلك. مورجع بختنصر إلى بابل وأنزل السبي باالنبار فقيل انبار العرب وسميت بھ

خرج معد بن عدنان مع أنبياء بني إسرائيل إلى الحج فحخوا، وبقي ھنالك مع قومه، وتزوج بعانة بنت الحارث بن مضاض 

وأما كيھراسف فكان يحارب الترك عامة أيامه، وھلك في حروبھم لمائة وعشرين سنة من . الجرھمي فولدت له نزار بن معد

ً يحملون إليه األتاوة ويعظمونهم إنه ولى ابنه كيستاسب على : وقيل. لكه، وكان محمي السيرة، وكانت الملوك شرقا وغربا

 .ولمحا ملك ابنه كيستاسب شغل بقتال الترك عامة أيامه، ودفع لحروبھم ابنه اسفنديار فعظم عناوه فيھم. الملك وانقطع للعبادة

أھل فلسطين خادماً لبعض تالمذة إرميا . من المجوس نبوته، وكان فيما زعم أھل الكتاب وظھر في أيامه زرادشت الذي يزعم

وتوجه إلى . بعض أموره فدعا هللا عليه فبرص ولحق باذربيجان، وشرع بھا دين المجوسية  النبي خالصة عنده، فخانه في

وعند علماء الفرس أّن زرادشت من . نعكيستاسف فعرض عليه دينه فأعجبه، وحمل الناس على الدخول فيه، وقتل من امت

نسل منوشھر الملك، وأن نبيا من بني إسرائيل بعث إلى كيستاسف وھو يبلخ، فكان زرادشت وجاماسب العالم، وھو من نسل 
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منوشھر أيضاً يكتبان بالفارسية ما يقول ذلك النبي بالعبرانية، وكان جاماسب يعرف اللسان العربي ويترجمه لزرادشت، وأن 

 .ك كان لثالثين سنة من دولة كيھراسفذل

بعده نقشاً بالذھب، وأن كيستاسف وضع ذلك  أّن زرادشت جاء بكتاب ادعاه وحيا كتب في اثني عشر ألف: وقال علماء الفرس

وسمى ذلك الكتاب نسناه، وھو كتاب الزمزمة، : قال المسعودي. في ھيكل باصطخر ووكل به الھرابذة ومنع من تعليمه العامة

وھذه . وفسره زرادشت وسمى تفسيره زند، ثم فسر التفسير ثانيا وسماه زنديهء. دور على ستين حرفا من حروف المعجموي

قسم في أخبار األمم الماضية، وقسم في حدثان : وأقسام ھذا الكتاب عندھم ثالثة. اللفظة ھي التي عربتھا العرب زنديق

المشرق قبلة، وأن الصلوات في الطلوع والزوال والغروب، وأنھا ذات  مثل أنّ . المستقبل، وقسم في نواميسھم وشرائعھم

النيروز في االعتدال : وجدد لھم زرادشت بيوت النيران التي كان منوشھر أخمدھا، ورتب لھم عيدين. سجدات ودعوات

أحرق االسكندر ھذه  ولما انقرض ملك الفرس األول. الربيعي، والمھرجان في االعتدال الخريفي، وأمثال ذلك من نواميسھم

قال المسعودي؟ وأخذ كيستاسف بدين المجوسية من . ولما جاء أردشير جمع الفرس على قراءة سورة منھا تسمى أسبا. الكتب

زرادشت لخمس وثالثين سنة من نبؤته فيما زعموا، ونصب كيستاسف مكانه جاماسب العالم من أھل اذربيجان، وھو اول 

 .موبذان كان في الفرس انتھى

تكون دابة كيستاسف موقفة على بابه بمنزلة  وكان كيستاسب مھادنا ارجاماسب ملك الترك، وقد اشترط عليه أنّ : قال الطبري

دواب الرؤساء عند أبواب الملوك، فمنعه من ذلك زرادشت وأشار عليه بفتنة الترك، فبعث إلى الدابة والموكل بھا وصرفھما 

عث إليه بالعتاب والتھديد، وأن يبعث بزرادشت إليه، وإال فيعزره  وأغلظ كيستاسف في وبلغ الشبر إلى ملك الترك فب. إليه

وقتل . واقتتلوا، وقتل رزين بن كيستاسف وانھزم الترك، وأثخن فيھم الفرس الجواب وآذنه بالحرب، وسار بعضھما إلى بعض

فحبسه وقيده، وسار إلى جبل بناحية كرمان ثم سعى عنده بابنه أسفنديار . ساحر الترك قيدوشق، ورجح كيستاسف إلى بلخ

 .وسجستان، فانقطع به للعبادة ودراسة الدين

وخلف أباه كھراسف في بلخ شيخا قد أبطله الكبر، وترك خزائنه وأمواله فيھا مع امرأته، فغزاھم بھا خدراسف وقدم أخاه 

خ، وقتل كھراسف أباھم وغنموا األموال وھدموا جورا في جموع الترك، وكان مرشحاَ للملك، فأثخن واستباح واستولى على بل

وكان فيما غنموه العلم األكبر الذي كانوا يسمونه زركش كاويان، وھي . بيوت النيران وسبوا حمايي بنت كستاسف وأختھا

م وولى افريدون فسفوا بخلك الراية ورضعوھا بالجواھر، ووضعوھا في ذخائرھ. راية الحداد الذي خرج على الضحاك وقتله

 .وكان لھا ذكر في دولتھم، وغنمھا المسلمون يوم القادسية. يبسطوھا في الحروب العظام

ثم مضى خدراسف ملك الترك في جموعه إلى كستاسف وھو بجبال سجستان متعبدا فتحضن منه، وبعث إلى ابنه أسفنديار مع 

لى في حروبھم فانھزموا وغنم ما معھم، واسترد ما جاماسب العالم، وھو في الجبل فقلده الملك ومحاربة الترك، فسار إليھم وأب

ثم دخل اسفنديار إلى بالدھم في اتباعھم، وفتح مدينتھم عنوة، وقتل مھلكھم . كانوا غنموه والراية زركش كاويان في جملته

الد صول خدراسف وإخوته واستلحم مقاتلته واستباح أمواله ونساءه، ودخل مدينة افراسيات ودوخ البالد، وانتھى إلى ب

 .والتبت، وولى على كل ناحية من الترك، وفرض الخراج وانصرف إلى بلخ ولد غص به أبوه

فبعثه إلى رستم ملك سجستان الذي كان يستنفره كيقباذ جدھم من ملوك اليمن، وأقطعه تلك الممالك جزاء : قال ھشام بن محمد

ويقال أنه الذي رد بني إسرائيل إلى بالدھم، وأن . عشرين سنةفسار إليه اسفنديار وقاتله رستم وھلك كستاسف لمائة و. لفعله
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ثم . وقيل أّن الذي ردھم ھو كورش من ملوك بابل أيام بھمن بأمره. ويقال أّن ذلك ھو حافد بھمن. أمه كانت من بني طالوت

 .ملك بعد كستاسف حافده كي بھمن ويقال اردشير بھمن

ولما ملك سار إلى سجستان طالبا : ھشام بن محمد قال. ه على الممالك واألقاليمويعرف بالطويل الباع الستيالئ: قال الطبري

ثم غزا الروم وفرض عليھم األتاوة، وكان من . وإخوته وأبنأوه بثار أبيه فكانت بينھما حروب، فقتل فيھا رستم بن دستان وأبوه

باء من لدنه، وكانت له أم ولد من سبي بني أعظم ملوك الفرس، وبنى مدنا بالسواد، وكانت أمه من نسل طالوت ألربعة آ

إسرائيل اسمھا راسف وھي أخت زريافيل الذي ملكه على اليھود ببيت المقدس وجعل له رياسة الجالوت، وملك الشام وملك 

وقيل إنما . فملكت حماي ملكھا الفرس لجمالھا ولحسن أدبھا وكمال معرفتھا وفروسيتھا وكانت بلغت شھرأزاد. ثمانين سنة

وكان ابنه ساسان مرشحا للملك . ملكوھا ألنھا لما حملت من أبيھا بدار األكبر سألته أّن يحقد له التاج في بطنھا، ففعل ذلك

فغضب ولحق بجبال إصطخر زاھداً يتولى ماشيته بنفسه، فلما مات أبوه فقدوا ذكرا من أوالده فولوا حماي ھذه، وكانت 

وردت الغزو . ارا االشد سلمت إليه الملك وسارت إلى فارس، واختطت مدينة دارا بجردولما بلغ ابنھا د. مظفرة على األعداء

ولما ملك ابنھا دارا نزل بابل، وضبط ملكه وغزا . إلى بالد الروم، وأعطيت الظفر فكثر سبيھم عندھا، وملكت ثالثين سنة

 .إنه الذي رتب دواب البرد: ولقال. الملوك وأذوا الخراج إليه

وكان له مرب . وملك بعده ابنه دارا بھمن بابنه دارا حتى سماه باسمه، وواله عھده، وھلك الثنتي عشرة سنةوكان معجبا 

فلمما ولي دارا جعل على كتابته أخا بيدلي ثم . اسمه بيدلي قتله أبوه دارا بسعاية وزيره أرشيس محمي، وندم على قتله

وقال . يره ووزير أبيه، وعلى سائر أھل الدولة استوحشوا منهفاستفسده على ارشيش وز. استوزره رعب لمرباه مع أخيه

وغزاه االسكندر بن فيلبس . وملك دارا بن دارا أربع عشرة سنة، فأساء السيرة وقتل الرؤساء، وأھلك الرعية: ھشام بن محمد

ھذا : ه، فقتله االسكندر، وقالفوثب عليه بعضھم وقتله، ولحق باإلسكندر وتقرب بذلك إلي.... وقد كانوا يسمونه. ملك بني يونان

 .جزاء من اجراً على سلطانه، وتزوج بنته روشنك كما نذكره في أخبار االسكندر

أسسك وبنودار وارداشير وبنت : أربع بنين قال بعض أھل العلم بأخبار الماضين، كان لدارا من الولد يوم قتل: وقال الطبري

ھذه ھي األخبار المشھورة للفرس  األولى إلى ملكھم . ملك أربع عشرة سنةقال و.وھي التي تزوجھا االسكندر. اسمھا روشنك

  .األخير دارا

قال ھروشيوش مؤرخ الروم في مبدأ دولة الفرس ھؤالء إنما كانت بعد دخول بني إسرائيل إلى الشام، وعلى عھد عثنيئال بن 

وفي ذلك الزمان خرج أبو الفرس من : قال. بعد يوشعالذي دبر أمر بني إسرائيل  قناز بن يوفنا، وھو ابن أخي كالب بن يوفنا

فنزل بأھل بيته في . أرض الروم الغريقيين من بالد آسيا، واسمه بالعربية فارس، وباليونانية يرشور وبالفارسية يرشيرش

لة كيرش ناحية وتغلب على أھل ذلك الموضع، فنسبت إليه تلك األمة واشتق اسمھا من اسمه، وما زال أمرھم ينمو إلى دو

الذي يقال فيه إنه كسرى األول، فغلب على القضاعيين ثم زحف إلى مدينة بابل، وعرض له دونھا النھر الثاني بعد الفرات، 

 .وھو نھر دجلة، فاحتفر له الجداول وقسمه فيھا ثم زحف إلى المدينة وتغلب عليھا وھدمھا

بيشاش بن كيرش، فثأر منھم بأبيه وتخطاھم إلى أرض مصر، ثم حارب السريانيين فھلك في حروبھم يبالدشيت وولي ابنه قن

فھدم أوثانھم ونقض شرائعھم، فقتله السحرة وذلك أللف سنة من ابتداء دولتھم، فولي أمر الفرس دارا وقتل السحرة بمصر 

الغريقيين طالبا ثار  ورد عمالة السريانيين إليھم، ورجع بني إسرائيل إلى الشام في الثانية من أيامه، وزحف إلى بالد الروم

كيرش، ولم يزل في حروبھم إلى أّن ھلك لثالث وعشرين من دولته، ثار عليه أحد قواده فقتله، وولى بعده ابنه أرتشخار 
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ثم ولي بعده ابنه ارتشخار بعد أّن نازعه كيرش بن نوطو، فقتله . أربعين سنة، وولي بعده ابنه دارا انوطو سبع عشرة سنة

ثم انتقضوا عليه واستعانوا بأھل مصر فطالت الحرب ثم اصطلحوا . على األمر، وسالم الروم الغريقيينأرتشخار واستولى 

وھلك ارتشخار وذلك على عھد االسكندر ملك اليونانيين، وھو خال االسكندر األعظم وھلك لعھده فولي أبو . ووقعت الھدنة

 .االسكندر األعظم ببلد مقدونية وھو ملك فيلبس

وفي أيامه ولي على مقدونية . ر أوقش لست وعشرين من دولته، وولي من بعده ابنه شخشار أربع سنينوھلك ارتشخا

ثم ولي بعده شخاردارا، وعلى عھده تغلب االسكندر على يھود بيت . واليونانيين وسائر الروم الغريقيين االسكندر بن فيلمس

وكان لالسكندر الظھور . وبين دارا وتزاحفوا مرات انھزم في كلھاثم حدثت الفتنة بينه . المقدس، وعلى جميع الروم الغريقيين

اإلسكندرية وانصرف، فلقيه دارا أنطوس فھزمه، وغلب على ممالك الفرس  عليه، ومضى إلى الشام ومصر فملكھما وبنى

احة، فأظھر واستولى على مديتھم، وخرج في اتباع دارا فوجده في بعض طريقه جريحا، ولم يلبث أّن ھلك من تلك الجر

االسكندر الحزن عليه وأمر بدفنه في مقابر الملوك، وذلك أللف سنة ونحو من ثمانين سنة منذ ابتداء دولتھم كما قلناه، انتھى 

يا سيد الناس لم أرد قتلك وال رضيته، : وجده مثخناً في المعركة فوضع رأسه على فخذه وقال: وقال السھيلي. كالم ھروشيوش

تتزوج ابنتي وتقتل قاتلي، ففعل االسكندر ذلك، وانقرض أمر ھذه الطبقة الثانية، والبقاء  وحده سبحانه  فھل من حاجة؟ فقال

   .وتعالى

إنه ملك من بعد كورش ابنه قمبوسيوس : في ترتيب ھؤالء الملوك الفرس من بعد كيرش إلى دارا آخرھم يقال: قال ابن العميد

وقيل أنه غزا مصر واستولى عليھا، وتسمى بختنصر الثاني، وملك بعده اريوش . سنةثمانيا وقيل تسعا وقيل اثنتين وعشرين 

بن كستاسب خمسا وعشرين سنة، وھو اول الملوك األربعة الذين عناھم دانيال بقوله ثالث ملوك يقومون بفارس، والرابع 

لثاني دارا ابن االمة، والثالث الذي قتله فأولھم دارا بن كستاسف وھو مذكور في المجسطي، وا. يكثر ماله ويعظم على من قبله

وسركورش ورديفه في . ألنه جعل أول األربعة داريوش واخشورش العادي. االسكندر، وميل بل ھو الرابع الذي عناه دانيال

ة كمل وفي الثانية من ملكه داريوش بن كيستاسف لبابل تمت سبعون سنه لخراب القدس، ولي الثالث. الملك، ثم عد الثالثة بعده

ثم ملك بعد داريوش بن كيستاسف ھذا أسمرديوس المجوسي سنة واحدة، وقيل ثالث عشرة سنة وسمي مجوسياً . بناء البيت

 .لظھور زرادشت بدين المجوسية في أيامه

ثم . ثم ملك أخشويرش بن داريوش عشرين سنة، وكان وزيره ھامان العمليقي، وقد مرت قصته مع الجارية من بني إسرائيلى

لك من بعده ابنه ارطحشاشت بن أخشويرش ويلقب بطويل اليدين، وكانت أمه من اليھود بنت أخت فردخاي، وكانت حظية م

ولعشرين من دولته أمر بھدم أسوار . عند أبيه وعلى يدھا تخلص اليھود من سعاية وزيره فيھم عنده، وكان العزير في خدمته

 .ا في اثنتي عشرة سنةالقدس، ثم رغب إليه العزير في تجديدھا فبناھ

أّن العزير ھذا وشممى عزرا ھو الرابع عشر من الكھنونية من لدن ھارون عليه السالم، وأنه : قال ابن العميد عن المجسطي

وقيل أّن الذي . كتب لبني إسرائيل التوراة، وكتب األنبياء من حفظه بعد عودھم من الجالء األول، ألن بختنصر كان أحرقھا

ثم ملك من بعده ارطحشاشت الثاني خمس سنين، وقيل إحدى وثالثين وقيل ست . ھو يشوع بن أبو صادوقكتب لھم ذلك 

وكان لعھده ابقراط وسقراط، في مدينة أشياش، . التواريخ ورجح ابن العميد الخمس لموافقتھا سياقة. عشرة وقيل شھرين

ن، وقيل سنة واحدة وقيل سبعة أشھر، ولم يزل محنقاً ثم ملك بعده صغريتوس ثالث سني. ولعھده كتب النواميس االثني عشر

 .لمرض كان به إلى أّن ھلك
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ثم ملك من بعده دارا بن األمة ويلقب الناكيش وقيل داريوس الياريوس ملك سبع عشرة سنة، وكان على عھده من حكماء 

بملكھم بعد مائة وأربع  استبدواوفي الخامسة من دولته انتقض أھل مصر على يونان و. يونان سقراط وفيثاغورس واقليوس

ثم ملك من بعده أرطحشاشت ابن أخي كورش داريوش إحدى عشرة سنة، وقيل اثنتين . كانوا فيھا في ملكتھم. وعشرين سنة

ثم ملك . وكان لعھده ألياقيم الكوھن الذي داھن الكھنونية ستا وأربعين سنة. وعشرين سنة وقيل أربعين وقيل إحدى وعشرين

وزحف إلى . طحشاشت وتسمى أخوش، ويقال أوغش، عشرين سنة، وقيل خمسا وعشرين، وقيل تسعا وعشرينمن بعده ار

 .مصر فملكھا وھرب منھا فرعون ساناق إلى مقدونية واسمه قصطرا

ثم ملك من بعده ابنه ارشيش . وبنى أرطحشاشت قصر الشمع وجعل فيه ھيكال، وھو الذي حاصره عمرو بن العاص وملكه

وكان لعھده ص حكماء يونان بقراط وأفالطون . شت، وقيل اسمه فارس، أربع سنين، وقيل إحدى عشرةبن ارطحشا

وقتل . ودمقراطس، ولعھده قتل بقراط على القول بالتناسخ، وقيل لم يكن مذھبه، وإنما ألزمه به بعض تالمذته ثم شھدوا عليه

وقال ابن العميد عن . ا بن أرشيش عشرين سنة، وقيل ست عشرةثم ملك من بعده ابنه دار. مسموما قتله القضاة بمدينة أثينا

وكان ھذا الملك عظيما فحھم، وتغلب على يونان وألزمھم الوظائف . إنه دارا الرابع الذي أشار إليه دانيال كما مر: أبي الراھب

يه دارا وطلب الضريبة فمنع التي كانت عليھم ألبائه، وملكھم يومئذ االسكندر بن فيلبس وكان عمره ست عشرة سنة، فطمع ف

 .انتھى كالم ابن العميد. وأجاب باالغالظ، وزحف إليه فقاتله وقتله، واستولى اإلسكندر على ملك فارس وما وراءه

 الطبقة الثالثة من الفرس وھم األشكانية ملوك الطوائف وذكر دولھم ومصاير أمولھم إلى نھايتھا

أشكان بن دارا األكبر وقد مر ذكره، وكانوا  انية، وكافھا أقرب إلى الغين، من ولدھذه الطبقة من ملوك الفرس يعرفون باالشك

وذلك أّن اإلسكندر لما قتل دارا األصغر استشار معلمه ارسطو في أمر . من أعظم ملوك الطوائف عند افتراق أمر الفرس

فولّى االسكندر عظماء . لص لك أمرھمالفرس، فأشار عليه أّن يفرق رياستھم في أھل البيوت منھم، فتفترق كلمتھم ويخ

ولما مات . واستقام له ملك فارس والمشرق. النواحي ھن الفرس والعرب والنبط والجرامقة كال على عمله، واستبد كل بناحية

ت وكان. الروم لفيلبس من قواده فكان ملك مقدونية وأنطاكيه وما إليھا من ممالك: االسكندر قسم ملكه بين أربعة من أمرائه

وكان السواد إلى . وكان الشام وبيت المقدس وما إلى ذلك لدمطوس. االسكندرية ومصر والمغرب لفيالدفس، ولقبه بطليموس

 .الجبال واألھواز وفارس ليالقش سيلقس، ولقبه انطيخس، وأقام السواد في ملكته أربعا وخمسين سنة

وھلك االسكندر، جمع العساكر وسار يريد  أ بھا، فلما كبروكان أشك بن دارا األكبر خلفه أبوه بالري، فنش: قال الطبري

وعظمه سائر . وغلب أشك على السواد من الموصل إلى الري وأصبھان. أنطيخس، والتقيا بالموصل، فانھزم أنطيخس وقتل

ا يعظمونه ويبدأون ملوك الطوائف لشرفه ونسبه، وأھدوا إليه من غير أّن يكون له عليھم إيالة في عزل وال تولية، بل إنما كانو

كان رجل : وقال بعضھم. باسمه في المخاطبات، وھم مع ذلك متعادون تختلف حاالتھم بعضھم مع بعض في الحرب والمھادنة

ثم غلب بعد ذلك ولده على السواد، وجمعه . من نسل الملوك من فارس مملكا على الجبال وأصبھان والسواد لفوات االسكندر

. ولذلك قصر ذكر ھؤالء الملوك دون غيرھم من الطوائف. ر كالرئيس على سائر ملوك الطوائفإلى الجبال وأصبھان، وصا

فمنھم من قال أنه أشك بن دارا كما قدمناه، وھو قول الفرس، وقيل ھو أشك عقب اسفنديار بن كستالسب، بينھما ستة آباء، 

ان أعظم االشكانية، وقھر ملوك الطوائف واستولى على إنه ك: ويقال. وقيل ھو أشك بن أشكان األكبر من ولد كينية بن كيقباذ

وملك بعده جورا . إصطخر التصالھا بأصبھان وتخطاھا إلى ما يتاخمھا من بالد فارس، فغلب عليه واتصل ملكه عشرين سنة

 .بن أشك وغزا بني إسرائيل بسبب قتلھم يحيى بن زكريا
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ثم سابور ابنه ستين سنة، وغزا بني إسرائيل  ول منھم عشر سنين،ملك أشك بن أشك بن دارا بن اشكان األ: وقال المسعودي

ثم ملك عمه جور عشر . بالشام، ونھب أموالھم وإلحدى وأربعين من ملكه ظھر عيسى صلوات هللا عليه بأرض فلسطين

اليھود  وفي أيامه غلب طيطش قيصر على بيت المقدس وخربھا وأجلى منھا. نيرو بن سابور إحدى وعشرين سنة سنين، ثم

كما مر، ثم جور بن نيرو تسع عشرة سنة، ثم جرسي أخوه أربعين سنة، ثم ھرمز أخوھما أربعين سنة، ثم ابنه أردوان بن 

  . ھرمز خمس عشرة سنة، ثم ابنه كسرى بن أردوان أربعين سنة، ثم ابنه يالش ابن كسرى أربعا وعشرين سنة

فجمع . أنطاكية من اليونان الذي قتله اشك جد يالوش ھذا ر أنطيخش ملكوفي أيامه غزت الروم السواد مع قيصر، يطلبون بثأ

يالوش العساكر، واستنفر ملوك الطوائف بفارس والعراق، فوجھوا له بالمدد، واجتمع له أربعمائة ألف من المقاتلة، وولى 

كر الروم، وقتل وفتح عليھم صاحب الحصر وكان من ملوك الطوائف، على السواد فزحف إلى قيصر فقتله، واستباح عس

ثم خرج عليه أردشير بن بابك . وولي من بعد يالوش ابنه اردران بن يالوش ثالث عشرة سنة. أنطاكية، وانتھى إلى الخليج

وفي أيام : قال الطبري. بن ساسان، وجمع ملك فارس من أيدي ملوك الطوائف، وجدد الدولة الساسانية كما نذكر في أخبارھم

ة عيسى صلوات هللا عليه لخمس وستين من غلب االسكندر على بابل، وإلحدى وخمسين من ملك الطوائف كانت والد

وجميع : قال الطبري. االشكانية، والنصارى يزعمون أّن ذلك كان لمضي ثلثمائة وثالث وستين من غلب اإلسكندر على بابل

مر مائتان وستون سنة، وبعضھم يقول خمسمائة سني الطوائف من لدن اإلسكندر إلى ظھور أردشير بن بابك واستوائه على األ

ً على تسعين طائفة كلھم يعظم ملوك المدائن منھم : وقال بعضھم. وثالث وعشرون سنة ملك في ھذه المدة منھم تسعون ملكا

 .وھم األشكانيون

 الطبقة الرابعة من الفرس وھم الساسانية والخبر عن ملوكھم األكاسرة إلى حين الفتح اإلسالمي

الدولة كانت من أعظم الدول في الخليقة وأشدھا قوة، وھي إحدى الدولتين اللتين صبحھما اإلسالم في العالم وھما دولة  ھذه

وكان مبدأ أمرھا من توثب اردشير بن بابك شاه ملك مرو وھو ساسان األصغر ابن بابك بن سامان بن بابك . فارس والروم

د تقدم لنا ذكر كي بھمن، وأن ابنه ساسان غضب لما لوج للملك أخوه دارا وھو بن ھرمز بن ساسان األكبر ابن كي بھمن، وق

 وتناسل ولده بھا إلى أّن كان ساسان األصغر منھم، فكان قيما على بيت النار لي بطن أمه، ولحق بجبال إصطخر، فأقام ھنالك

بالراء : بك اردشير، وضبطه الدارقطنيوكانت امرأته من بيت ملك فولدت له ابنه بابك، وولد لبا. ال صطخر وكان شجاعا

 .المھملة

خصي اسمه سري، فلما أتت ألردشير سبع  وكان على إصطخر يومئذ فلك من ملوك الطوائف، وله عامل على دارا بجرد

ولما . سنين، جاء به جده ساسان إلى ملك إصطخر وشاله أّن يضمه إلى عامل دارا بجرد الخصي يكفله، إلى أّن تتم تربيته

وكان له علم من المنجمين بأن الملك سيصير إليه فوثب على كثير . عامل دارا بجرد فأقام بأمره فيھا أردشير ھذا وملكھا ھلك

من ملوك الطوائف بأرض فارس فاستولى عليھم، وكتب إلى أبيه بذلك، ثم وثب على عامل إصطخر فغلبه على ما بيده، وملك 

 .إصطخر وكثيرا من أعمال فارس

فعنفه وكتب إليه بالشخوص، فامتنع وخرج  الطوائف يومئذ اردران ملك األشكانيين، فكتب إليه يسأله أّن يتوجه،وكان زعيم 

وكتب . بالعساكر من اصطخر، وقدم موبذان روريرت، فتوجه ثم فتح كرمان، وبھا ملك من ملوك الطوائف، وولى عليھا ابنه

ً إليه اردوان يتھدده، وأمر ملك األھواز من الطوائف  ثم سار اردشير إلى أصبھان فقتل ملكھا . أّن يسير إليه، فرجع مغلوبا
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وملك ھمذان . واستولى عليھا، ثم إلى األھواز فقتل ملكھا كذلك، ثم زحف إليه اردوان عميد الطوائف فھزمه أردشير وقتله

 .ئنوبنى مدينة على شاطىء دجلة شرقي المدا. والجبل وأذربيجان وأرمينية والموصل ثم السواد

ثم رجع إلى اصطخر ففتح سجستان ثم جرجان ثم مرو وبلخ وخوارزم إلى تخوم خراسان وبعث بكثير من الرووس إلى بيت 

ثم رجع إلى فارس ونزل صول وأطاعه ملك كوشان ومكران، ثم ملك البحرين، بعد أّن حاصرھا مدة، وألقى ملكھا . النيران

ابنه سابور ولم يزل مظفرا، وقھر الملوك حوله، وأثخن في األرضي، ومدن  ثم رجع فنزل المدائن، وتوجه. بنفسه في البحر

 .المدن، واستكثر العمارة، وھلك ألربع عشرة سنة من ملكه بأصطخر بعد مقتل اردوان

وكان . قام أردشير في أھل فارس يريد الملك الذي كان آلبائه قبل الطوائف، وأن يجمعه لملك واحد: وقال ھشام بن الكلبي

وان ملكا على األردوانيين وھم أنباط السواد، وكان بابا ملكا على األرمانيين وھم أنباط الشام، وبينھما حرب وفتنة، أرد

ثم بعث اردشير إلى بابا في الصلح على أّن يدعه في الفلك ويخلي بابا بينه وبين . على قتال أردشير فحارباه مناوبة فاجتمعا

ثم رجع . ألعطاه بابا الطاعة بالشام، ودانت له سائر الملوك وقھرھم. واستولى على السواداردوان، فلم يلبث أّن قتل اردوان 

االولى تنوخ، ومنھم قضاعة الذين كنا : العرب، وكانت بيوتھم على ريف العراق ينزلون الحيرة، وكانوا ثالث فرق إلى أمر

كنون بيوت الشعر والوبر، ويضعونھا غربي الفرات بين وكانوا يس. قدمنا أنھم كانوا اقتتلوا مع منك من التبابعة وأتى بھم

والثانية العباد الذين كانوا يسكنون الحيرة . فأنفوا من االقامة في مملكة اردشير، وخرجوا إلى البرية. االنبار والحيرة وما فوقھا

ن عن طاعة الفرس وال من العباد والثالثة األحالف الذين نزلوا بھم من غير نسبھم، ولم يكونوا من تنوخ الناكثي. أو وطنوھا

الذين دانوا بھم فملك ھؤالء األحالف الحيرة واألنبار وكان منھم عمرو بن عدي وقومه فعمروا الحيرة واألنبار ونزلوا 

وخربوھا، وكانتا من بناء العرب أيام بختنصر ثم عمرھا بنو عمرو بن عدي لما أصاروھا خزال لملكھم إلى أّن صبحھم 

تط العرب اإلسالميون مدينة الكوفة فدثرت الحيرة وكان اردشير لما ملك أسرف في قمل األشكانية حتى أفناھم واخ. اإلسالم

أنا موالة وبكر، فواقعھا : لوصية جده، ووجد بقصر اردوان جارية استملحھا، ودفعت عن نفسھا القتل بانكار نسبھا فيھم، فقالت

، فتنكر ودفعھا إلى بعض مرازبته ليقتلھا، فاسبقاھا ذلك المرزبان، إلى أّن وحملت، وظنت األمن على نفسھا فأخبرته بنسبھا

فأخبره . شكا إليه أردشير قلة الولد والخوف على ملكه من االنقطاع، وندم على ما سلف منه من قتل الجارية وإتالف الحمل

فاستحضره أردشير واختبره فرضيه وعقد له  بحياتھا وأنھا ولدت ولداً ذكراً وأنه سماه سابور، وأنه قد كملت خصاله وآدابه،

ثم ھلك أردشير فملك سابور من بعده، فأفاض العطاء في أھل الدولة، وتخير العمال، ثم شخص إلى خراسان فمھد . التاج

أمورھا، ثم رجع فشخص إلى نصيبين فملكھا عنوة، فقتل وسبى وافتتح من الشام مدنا، وحاصر أنطاكية، وبھا من الملوك 

وس، فاقتحمھا عليه وأسره وحمله إلى جنديسابور فحبسه بھا إلى أّن فاداه على أموال عظيمة، ويقال على بناء شاذروان اريان

وكان بحبال تكريت لين دجلة والفرات، مدينة يقال لھا الحضر، وبھا ملك ص . بل قتله: تستر، ويقال جدع أنفه وأطلقه، ويقال

  لطوائف وھو الذي يقول فيه الشاعرالجرامقة يقال له الساطرون من ملوك ا

  وأرى الموت قد تدلى من الحضر              على رب أھله  الساطرون

  ولقد كان آمنا للدواھي                           ذا   ثراٍء   وجوھر مكنون

ن وقال ھشام بن وتسميه العرب الضيز: قال الطبري. وقال المسعودي وھو الساطرون بن إستطرون من ملوك السريانيين

من قضاعة وھو الضيزن بن معاوية بن العميد بن األجذم بن عمرو بن النخع بن سليم، وسنذكر نسب سليم في : محمد الكلبي

وكاد بأرض الجزيرة وكان معه من قبائل قضاعة ما ال يحصى وكان ملكه  قد بلغ الشام فخلف سابور في غزاته إلى . قضاعة
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د، فشخص إليه سابور عند انقضاء غزاته حتى أناخ على حصنه وحاصره أربع سنين قال خراسان، وعاث في أرض السوا

 :األحمشى

  ألم تر للحضر إذ أھله      بنعمة وھل خالد من نعم

  أقام به سابور الجنود      حولين يضرب فيه القمم

، وسابور كان جميال، فأشرفت ثم أّن ابنة ساطرون واسمھا النضيرة خرجت إلى ربض المدينة، وكانت من أجملى النساء

عليه، فشغفت به وشغف بھا وداخلته في أمر الحصن ودلته على عورته فدخله عنوة، وقتل الضيزن وأباد قضاعة الذين كانوا 

  :وتال عدي ابن زيد في رثائه. معه، وأكثرھم بنو حلوان، فانقرضوا وخرب حصن الحضر

  ى إليه والخابوروأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة              تجب

  شاده مرمرا وجلله كلساً                     فللطير في ذراه وكور

 لم يھبه ريح الفنون فبا                د الملك عنه فبابه مھجور

ثم أعرس بالنضيرة بعين النمر وباتت ليلھا تتضور في فراشھا، وكان من الحرير محشوا بالقز والقسي، فإذا ورقة آس بينھا 

وأبيك ألنا أحدث عھدا : فقال. ما كان أبوك يغذيك؟ قالت الزبد والمح والشھد وصفو الخمر! ويحك: فقال. الفراش تؤذيھا وبين

ً وعصب غدائرھا بذنبه، ولم يزل يركضه حتى . ويبعد ودا من أبيك الذي غذاك بمثل ھدا وأمر رجالً ركب فرسا جموحا

 .تقطعت أوصالھا

ألن : وقال السھيلي ال يمح. حصن الحضر وخربه وقتل الساطرون ھو سابور ذو األكتافأّن الذي فتح : وعند ابن إسحق

الساطرون من ملوك الطوائف، والذي أزال ملكھم ھو أردشير وابنه سابور، وسابور ذو األكتاف بعدھم بكثير، وھو التاسع من 

والحيرة وسط بالد السواد وحاضرة . أردشير نوأول من ملك الجرة من ملوك الساسانية سابور ب. قال السھيلي. ملوك اردشير

وولى عليھم عمرو بن عدي جد آل المنذر بعده، . العرب، ولم يكن ألحد قبله من آل ساسان حتى استقام العرب على طاعته

سواد وأنزله الحيرة فجبى خراجھم وإتاوتھم واستبعدھم لسلطانه، وقبض أيديھم عن الفساد بأقطار ملكه، وما كانوا يرومونه ب

العراق من نواحي مملكته، وولى بعده ابنه امرأ القيس بن عمرو بن عدي، وصار ذلك ملكا آلل المنذر بالحيرة توارثوه حسبما 

 .نذكر بعد

سنة واحدة، وولي بعده ابنه بھرام بن ھرمز،  وھلك سابور لثالثين سنة من ملكه وولي بعده ابنه ھرمز ويعرف بالبطل، فملك

حج من ربيعة ومضر وسائر بادية العراق والجزيرة والحجاز امرو القيس بن عمرو بن عدي، وھو أول وكان عامله على مذ

 .من تنضر من ملوك الحيرة وطال أمد ملكه

بھرام بن ھرمز حليما وقورا، وأحسن السيرة  وكان. ملك مائة وأربع عشرة سنة من لدن أيام سابور اھـ: قال ھشام بن الكلبي

ن ماني الثنوي الزنديق صاحب القول بالنور والظلمة قد ظھر في أيام جذه سابور، فاتبعه قليال ثم رجع إلى وكا. واقتدى بآبائه

: قال المسعودي. ولما ولي بھرام بن ھرمز جمع الناس المتحانه، فأشادوا بكفره وقتله وقالوا زنديق. المجوسية دين آبائه

ى تفسير كتاب زرادشت الذي قدمنا أّن اسمه زنده فيقولون زنديهء، فعربته ومعناه أّن من عدل عن ظاھر إلى تأويله ينسبونه إل

العرب فقالوا زنديق، ودخل فيه كل من خالف الظاھر إلى الباطن المنكر ثم اختص في عرف الشرع بمن يظھر اإلسالم 

 .ويبطن الكفر
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عشرة سنة، عكف أولھا على اللذات،  انيثم ھلك بھرام بن ھرمز لثالث سنين وثالثة أشھر من دولته، وولي ابنه بھرام ثم

وامتدت أيدي بطانته إلى الرعايا بالجور والظلم فخربت الضياع والقرى، حتى نبھه الموبذان لذلك بمثل ضربه له، وذلك أنه 

ليت شعري ھل أحد فھم لغات الطير؟ : فقال بھرام. سامره في ليلة فمر راجعا من الصيد، فسمعا بومين يتحدثان في خراب

وإنھما يتحاوران في عقد نكاح، وإن االنثى اشترطت عليه إقطاع عشرين ! نعم إنا نعرف ذلك أيھا الملك: قال له الموبذانف

فتفطن بھرام لذلك وأفاق من غفلته، وأشرف على . إذا دامت أيام بھرام أقطعتك ألفا: ضيعة من الخراب، فقبل الذكر وقال

وولي بعده بھرام بن بھرام بن بھرام، . لبطانة عن الرعية وحسنت أيامه إلى أّن ھلكأحوال ملكه مباشرا بنفسه وقابضا أيدي ا

متشابھة، وتقلب شاه وكان مملكا على سجستان، وھلك ألربع سنين من دولته، وملك بعده أخوه قرسين بن بھرام  ثالثة أسماء

ثم أبدل من خلقه . جل منه الناس لفظاظتهوكان عادال حسن السيرة، وملك بعده ابنه ھرمز بن قرسين فو. تسع سنين أخرى

وكان ھؤالء كلھم ينزلون جنديسابور من . الشر بالخير، وسار فيھم بالعدل والرفق والعمارة، وھلك لسبع سنين من واليته

. مهولما ھلك ولم يترك ولدا شق ذلك على أھل مملكته لميلھم إليه، ووجدوا ببعض نسائه حمال فتوجوه وانتظروا إتما. خراسان

 .وقيل بل كان ھرمز أبوه أوصى بالملك لذلك الحمل فقام أھل الدولة بتدبير الملك ينتظرون تمام الولد

وكانت بالد العرب أدنى إلى بالدھم، وھم . وشاع في أطراف المملكة أنھم يتلومون صبيا في المھد، فطمع فيھم الترك والروم

فسار منھم جمع من ناحية البحرين . ، بما ھم فيه من الشظف وسوء العيشأحوج إلى تناول الحبوب من البالد لحاجاتھم إليھا

وبالد القيس ووحاظة فأناخوا على بالد فارس من ناحيتھم، وغلبوا أھلھا على الماشية والحرث والمعايش، وأكثروا الفساد، 

ضوا عليه ا أمور فأحسن فيھا حتى إذا كبر وعر. ومكثوا في ذلك حينا ولم يغزھم أحد من فارس وال دافعوھم لصغر الملك

  .الفصل، وبلخ ستة عشر سنة من عمره، ثم أطاق حمل السالح، نھض حينئذ لالستبداد بملكه

ثم شخص بنفسه . وكان أول شيء ابتدأ به شان العرب، فجھز إليھم العساكر وعھد إليھم أّن ال يبقوا على أحد ممن لقوا منھم 

تلھم أبرح القتل، وھربوا أيامه وأجاز البحر في طلبھم إلى الخط، وتعدى إلى بالد إليھم وغزاھم وھم غازون ببالد فارس فق

ثم غزا بعدھا رووس العرب من تميم وبكر وعبد القيس فأثخن فيھم، وأباد عبد القيس ولحق ففھم . البحرين قتال وتخريبا

مملكه فارس ومناظر الروم بالشام، فقتل من  ثم أتى اليمامة فقتل وأسر وخرب، ثم عطف إلى بالد بكر ولغلب ما بين. بالرمال

وجد ھنالك من العرب وطم مياھھم، وأسكن من رجع إليه من بني تغلب دارين من البحرين والخط، ومن بني تميم ھجروا من 

 .وبنى مدينة االنبار والكرخ والسوس. بكر بن وائل كرمان ويدعون بكر إياد، ومن بني حنظلة االھواز

تسمى طّما النطباقھا على البالد وسابور  وكانت. أّن إيادا كانت تشتو بالجزيرة وتصيف بالعراق وتشن الغارةوفيما قاله غيره 

في غزوھم، ورئيسھم يومئذ الحرث بن االغر األيادي، وكتب إليھم بالنذر  يومئذ صغير، حتى إذا بلغ القيام على ملكه شرع

وا، حتى واقعتھم العساكر فاستلحمھم، وخرجوا إلى أرض الجزيرة بذلك رجل من إياد كان بين ظھراني الفرس فلم يقبل

 .ولما كان الفتح طلبھم المسلمون بالجزية مع تغلب وغيرھم، فأنفوا ولحقوا بأرض الروم. والموصل إجالء ولم يعاودوا العراق

كتاف، وإنه أخذ عمرو بن تميم إنه كان يخلع أكتاف العرب، ولذلك لقبه العرب ذو األ: وقال السھيلي عند ذكر سابور بن ھرمز

فقال له عمرو بن . بأرضھم بالبحرين وله يومئذ ثلثمائة سنة، وإنه قال إنما أقتلكم معاشر العرب ألنكم تزعمون أّن لكم دولة

 فإن يكن حقا فليس قتلك إياھم بدافعه وقد تكون قد اتخذت يدا عندھم ينتفع بھا ولدك! ليس ھذا من الحزم أيھا الملك: تميم

 .ثم غزا سابور بالد الروم وتوغل فيھا ونازل حصونھم. وأعقاب قومك، فيقال إنه استبقاه ورحم كبره
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قسطنطين وھو أول من تنصر من ملوكھم، وھلك قسطنطين وملك بعده إليانوس من أھل بيته : وكان ملوك الروم على عصره

واجتمعت العرب معھم لثأرھم عند . وانحدر لقتال سابور وانحرف عن دين النصرانية وقتل األساقفة وھدم البيع، وجمع الروم

سابور بمن قتل منھم، وسار قائد إليانوس واسمه يوسانوس في مائة وسبعين ألفا من المقاتلة حتى دخل أرض فارس، وبلغ 

توى خبره وكثرة جموعه إلى سابور فأحجم عن اللقاء، وأجفل وصبحه العرب ففضوا جموعه وھرب في فل من عسكره، واح

ثم استنفر أھل النواحي، واجتمعت إليه فارس . إليانوس على خزائنه وأمواله، واستولى على مدينة طبسون من مدائن ملكه

 .وارتجع مدينة طبسون وأقاما متظاھرين

وھلك إليانوس بسھم أصابه، فبقي الروم فوضى وفزعوا إلى يوسانوس القائد أّن تملكوه، فشرط عليھم الرجوع إلى دين 

وبعث إليه سابور في القدوم عليه، فسار إليه في ثمانين من أشراف الروم، وتلقاه سابور . صرانية كما كان قسطنطين فقبلواالن

أّن يعطي الروم قيمة ما أفسدوه من بالد فارس، وأعطوا بدال عن ذلك  وعانقه وبالغ في إكرامه، وعقد معه الصلح على

فنقل . خذه الروم من أيديھم فملكھا سابور وشرد عنھا أھلھا خوفا من سطوتهوكانت مما أ. فرضي بھا أھل فارس. نصيبين

 .إليھا من أھل إصطخر وأصبھان وغيرھما

بعض اإلخباريين أّن سابور دخل بالد الروم  وفيما نقله. وانصرف يوسانوس بالروم وھلك عن قريب، ورجع سابور إلى بالده

ملك الروم بعساكره إلى جنديسابور، فحاصرھا، وإن سابور ھرب من  وزحف. فاخذ وحبس في جلد ثور. مكرا وعثر عليه

حبسه ودخل جنديسابور المدينة، ثم خرج إلى الروم فھزمھم وأسر ملكھم قيصر، وأخذه بعمارة ما خرب من بالده، ونقل 

 .ھاوھي قصة واھيه تشھد العادة بكذب. التراب والغروس إليھا، ثم قطع أنفه وبعث به على حمار إلى قومه

. ثم ھلك سابور الثنتين وسبعين سنة من ملكه وھو الذي بنى مدينة نيسابور وسجستان، وبنى اإليوان المشھور لمقعد ملوكھم

وملك لعھده امرو القيس بن غدي، وأوصى بالملك ألخيه أردشير بن ھرمز، وفتك في أشراف فارس وعظمائھم، فخلعوه ألر 

وأحسن السيرة ورفق بالرعية، . األكتاف، فاستبشر الناس برجوع ملك أبيه إليه بعين سنة من دولته وملكوا سابور بن ذي

وحمل على ذلك العمال والوزراء والحاشية، ولم يزل عادال، وخضع له عمه اردشير المخلوع، وكانت له حروب مع إياد وفي 

 :ذلك يقول شاعرھم

  على رغم سابور بن سابور أصبحت قباب إياد حولھا الخيل والنعم

ثم ھلك سابور لخمس سنين من دولته، وملك أخوه بھرام ويلقب كرمان . وقيل أّن ھذا الشعر إنما قيل في طبور ذي األكتاف 

شاه، وكان حسن السياسة، وھلك إلحدى عشرة سنة من دولته، رماه بعض الرماة بسھم في القتال فقتله، وملك بعده ابنه 

كان فظا : وقال ھشام بن محمد. أخوه وليس ابنه، وإنما ھو ابن ذي األكتافوبعض نسابة الفرس يقول إنه . يزدجرد األثيم

غليظا كثير المكر والخديعة، يفرغ في ذلك عقله وقوة معرفته، وكان معجبا برأيه سيء الخلق كثير الحدة يستعظم الزلة 

واستوزر ألول . األحوال مذمومھاوبالجملة فھو سيئ . الصغيرة، ويرد الشفاعة من أھل بطانته متھما للناس قليل المكافأة

وأمل أھل المملكة ألط تھرب من . واليته برسي الحكيم ويسمى فھربرشي ومھرمرسة، وكان ممقدما في الحكمة والفضائل

مجلسه يوما إذا  وبينما ھو جالس في. واشتد أمره على األشراف باالھانة، وعلى من دونھم بالقتل. يزدجرد األثيم فلم يكن ذلك

بو لم يطق أحذ إمساكه قد وقف ببابه، فقام إليه ليتولى إمساكه بنفسه، فرمحه فمات لوقته إلحدى وعشرين سنة من بفرس عا

وملك بعده ابنه بھرام بن يزدجرد ويلقب ببھرام جور، وكان نشووه ببالد الجيرة مع العرب، أسلمه أبوه إليھم فربي بينھم . ملكه
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ارس رجال من نسل أردشير، ثم زحف بھرام جوز بالعرب فاستولى على ملكه كما نذكر مات أبوه قدم أھل ف وتكلم بلغمھم ولما

 .في أخبار آل المنذر

وفي أيام بھرام جور سار خاقان ملك الترك إلى بالد الصغد من ممالكه فھزمه بھرام وقتله، ثم غزا الھند وتزوج ابنة ملكھم، 

وھلك لتسع وعشرين من دولته، وملك ابنه يزدجرد بن . بيل المھادنةفھابته ملوك األرض، وحمل إليه الروم األموال على س

وھو الذي . بھرام جور واستوزر مھربرسي الحكيم الذي كان أبوه اسوزره، وجرى في ملكه بأحسن سيرة من العدل واإلحسان

األعاجم، وھلك لعشرين سنة شرع في بناء الحائط بناحيه الباب األبواب، وجعل جبل الفتح سدا بين بالده وما وراءھا من امم 

وملك من بعده ابنه ھرمز، وكان ملكا على سجستان، فغلب على الدولة ولحق أخوه فيروز بملك الصغد بمرو . من دولته

 .الروذ

. بالعساكر وقاتل أخاه ھرمز فغلبه وحبسه وھذه ا أمم ھم المعروفون قديما بالھياطلة وكانوا بين خوارزم وفرغانة، فأمر فيروز

ت الروم قد امتنعت عن حمل الخراج، فحمل إليھم العساكر مع وزيره مھربرسي، فأثخن في بالدھم حتى حملوا ما كانوا وكان

وأصابھم القحط في دولته سبع سنين، فأحسن تدبير الناس فيھا، وكف عن الجباية وقسم . يحملونه، واستقام أمره وأظھر العدل

ً األموال، ولم يھلك في تلك السنين أحد اتال وقيل إنه استسقى لرعيته من ذلك القحط قسقوا، وعادت البالد الى أحسن ما . فا

 .كانت عليه

وزحفوا إلى أطراف ملكه وملكوا . فقوى ملكھم أمره. وكان ألول ما ملك أحسن إلى الھياطلة جزاء بما أعانوه على أمره

ه وأربعة بنين له وأربعة إخوة، واستولوا على طخارستان وكثيراً من بالد خراسان، وزحف ھو إلى قتالھم فھزموه وقتلو

وسار إليھم رجل من عظماء الفرس من أھل شيراز، فغلب على خراسان وأخرجھم منھا حتى ألقوا بجميع . خراسان بأسرھا

وجرجان  وبنى المدن بالري. وكان مھلكه لسبع وعشرين من دولته. ما أخذوه من عسكر فيروز من األسرى والسبي

 .وأذربيجان

أّن ملك الھياطلة الذي سار إلى فيروز اسمه خشتوا والرجل الذي استرجع خراسان من يده ھو خرسوس من : وقال بعضھم

شمل منوشھر، وأن فيروز استخلفه لما سار إلى خشتوا والھياطلة على مدينتي الملك، وھما طبسون ونھرشير، فكان من أمره 

وز بن يزدجرد ابنه يالوش ابن فيروز، ونازعه أخوه قباذ الملك، فغلبه يالوش وملك بعد فير. مع الھياطلة بعد فيروز ما تقدم

ولحق قباذ بخاقان ملك الترك يستنجده، وأحسن يالوش الوالية والعدل، وحمل أھل المدن على عمارة ما خرب من مدنھم، 

بن فيروز وكان قله سار بعساكر  وھلك ألربع سنين من دولته، وملك من بعده أخوه قباذ. وبنى مدينة ساباط بقرب المدائن

الترك أمده بھا خاقان، فبلغه الخبر بمھلك أخيه وھو بنيسابور من طريقه، وقد لقي بھا ابنا كان له ھنالك حملت به أمه منه عند 

ك فلما أحل بنيسابور ومعه العساكر، وسأل عن المرأة فأحضرت ومعھا الخبر، وجاء الخبر ھالك بمھل. مروره ذلك إلى خاقان

أخيه يألوش، فتيفن بالمولود وسار إلى سرحد الذي كان أبوه فيروز استخلفه على المدائن، ومال الناس إليه دون قباذ، واستبد 

فلما كبر وبلغ سن االستبداد بأمره انف من استبداد سرحد عليه، فبعث إلى اصبھبذ البالد وھو سابور مھران، فقدم عليه . عليه

 .ولعشرين من دولته حر وخلع، ثم عاد إلى الملك. تلهوقبض على سرحد وحبسه ثم ق

وصورة الخبر عن ذلك أّن مزدك الزنديق كان إباحيا، وكان يقول باستباحة أموال الناس وأنھا فيء، وأنه ليس ألحد ملك شيء 

اس منه على متابعة فعثر الن. وال حجره، واألشياء كلھا ملك  مشاع بين الناس، ال يختص به أحد دون أحد وھو لمن اختاره

وخرج رزمھر شاكيا داعيا لقباذ، ويقرب . مزدك في ھذا االعتقاد، واجتمع أھل الدولة فخلعوه وحبسوه، وملكوا جاماسات أخاه
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إلى الناس بقتل المزدكية وأعاد قباذ إلى ملكه، ثم سعت المزدكية عنده في رزمھر بانكار ما أتى قبلھم، فقبله واتھمه الناس 

 .انتقضت األطراف وفسد الملك، وخلعوه وحبسوه وأعادوا جاماساتبرأي مزدك ف

وفر قباذ من محبسه، ولحق قباذ بالھياطله وھم الصغد مستجيشا لھم، ومر في طريقه بأبوشھر فتزوج بنت ملكھا وولدت له 

ثم . تولى على الملكالمدائن لست ممنين من مغيبه، وغلب أخاه جاماسات واس ثم أمده ملك الھياطلة، فزحف إلى. انوشروان

ثم ھلك . غزا بالد الروم وفتح آمد وسبى أھلھا وطالت مدته، وابتنى المدن العظيمة، منھا مدينة اراجان بين األھواز وفارس

وملك ابنه انوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد، وكان يلي االصبھبذ، وھي . لثالث وأربعين سنة من ملكه في الكرة ا أولى

فجعل أصبھبذ المشرق بخراسان والمغرب بأذربيجان وبالد : ولما ملك فى ق اصبھبذ البالد على أربعة. الجنود الرياسة على

الخزر، واسترد البالد التي تغلب عليھا جيران األطراف من الملوك، مثل السند وبست الرخج وزابلستان وطخارستان 

وأثخن في امة صول واستلحمھم، وكذلك . استعان بھم في حروبهثم أدھنوا و. وأثخن في امة البازر وأجلى بقيتھم. ودھستان

وكانوا يجاورون ارمينية ويتما أون على كزوھا، فبعث إليھم العساكر واستلحموھم، وأنزل بقيتھم . الجرامقة وبلنجر والالن

 .أذربيجان

أكمل بناء األبواب والسور الذي بناه وأحكم بناء الحصون التي كان بناھا قباذ وفيروز بناحية صول والالن لتحصين البالد، و

جذه بجبل الفتح، بنوه على األزماق المنفوخة تغوص في الماء كلما ارتفع البناء، إلى أّن استقرت بقعر البحر وشقت بالخناجر، 

وفتحت فيه األبواب، ثم وصلوه في شعاب . فتمكن الحائط من األرض ثم وصل السور في البر ما بين جبل الفتح والبحر

 .لجبل، وبقي فيه إلى أّن كملا

إنه كان باقيا لعصره، والظن أّن التتر خربوه بعد، لما استولوا على ممالك اإلسالم في المائة السابعة، ومكانه : قال المسعودي

ثم استفحل ملك . وكان لكسرى انوشروان في بنائه خبر مع ملوك الخزر. اليوم في مملكة بني ذو شيخان ملوك الشمال منھم

ترك وزحف خاقان سيحور وقتل ملك الھياطلة واستولى على بالدھم، وأطاعه أھل بلنجر وزحف إلى بالد صول في عشرة ال

وبعث إلى أنو شروان يطلب منه ما أعطاه أھل بلنجر فى الفداء، وضبط انو شروان أرمينية بالعساكر، وامتنعت . آالف مقاتل

وأخذ انو شروان في اصالح السابلة واألخذ . األبواب، فرجع خاقان خائباصول بملكھا أنو شروان، والناحية األخرى بسور 

 .بالعدل، وتفقد أھل المملكة، وتخير الوالة والعمال، مقتدياً بسيره اردشير بن بابك جده

ثم سار إلى بالد الروم، وافتتح حلب وقبرص وحمص وأنطاكية ومدينة ھرقل ثم اإلسكندرية، وضرب الجزية على ملوك 

ثم . الخزر وأدرك فسھم بثأره وما فعلوه ببالده ثم غزا بالد. ، وحمل إليه ملك الروم الفدية، وملك الصين والتبت الھداياالقبط

وفد عليه ابن ذي يزن من نسل الملوك التبابعة يستجيشه على الحبشة، فبعث معه قائداً من قواده في جند من الديلم، فقتلوا 

وملك عليھم سيف بن ذي يزن وأمره أّن يبعث عساكره إلى الھند فبعث إلى سرنديب . وھامسروقا املك الحبشة باليمن وملك

العرب في مدينة الحيرة، ثم سار نحو  وملك على. قائدا من قواده، فقتل ملكھا واستولى عليھا، وحمل إلى كسرى أمواال جمة

 .الھياطلة مطالبا بثار جذه فيروز، فقتل ملكھم واستأصل أھل بيته

بلخ وما وراءھا، وأنزل عساكره فرغانة وأثخن في بالد الروم، وضرب عليھم الجزى وكان مكرما للعلماء محبا  وتجاوز

وعلى عھده ولد . للعلم، وفي أيامه ترجم كتاب كليلة، وترجمه من لسان اليھود وحله بضرب األمثال، ويحتاج إلى فھم دقيق

وكذلك ولد أبوه عبد هللا ابن عبد المطلب . ة من ملكه، وذلك عام الفيلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الثنتين وأربعين سن

 .ألربع وعشرين سنة من ملكه
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وفي أيامه رأى الموبذان اإلبل الصعاب تقود الخيل العراب، وقد قطعت دجلة وانتشرت في بالدھا، فأفزعه ذلك : قال الطبري

كتب كسرى إلى النعمان أّن يبعث إليه بمن يسأله عما يريده، ف. حادث يكون من العرب: وقص الرؤيا على من يعبرھا، فقال

فسار إليه . فبعث إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حسان بن نفيلة الغساني وقص عليه الرؤيا، فدله على سطيح وقال له ائته أنت

 .وقص عليه الرؤيا، فأخبره بتأويلھا، وأن ملك العرب سيظھر والقصة معروفة

فاستطال كسرى المدة، وملكوا كلھم في عشرين سنة أو . يح إنه يملك من آل كسرى أربعة عشر ملكاوكان فيما قاله سط

 .نحوھا

وجاء . وبعث عامل اليمن وھرز بھدية وأموال وطرت من اليمن إلى كسرى، فأغار عليھا بنو يربوع من تميم وأخذوھا

عھم إلى كسرى فأكرمه، وتوجه بعقد من لؤلؤ، ومن ثم أصحاب العير إلى ھوذة بن علي ملك اليمامة من بني حنيفة، فسار م

وكتب إلى عامله بالبحرين في شانھم، وكان كثيرا ما يوقع ببني تميم ويقطعھم حتى سموه المكفر، فتحيل . قيل له ذو التاج

فقتل الرجال . ا الحصنأّن األمير يقسم فيكم بحصن المشعر ميرة، فتسايلوا إليه ودخلو: عليھم بالميرة ونادى مناديه في أحيائھم

وجاءت ھدية أخرى من اليمن على أرض الحجاز أجازھا رجل من بني كنانة، فعدت عليه قيس وقتلوه . الصبيان وخصى

وأخذوا الھدية، فنشأت الفتنة بين كنانة وقيس ألجل ذلك، وكانت بينھم حرب الفجار عشرين سنة، وشھدھا رسول هللا صلى هللا 

  .ثم ھلك أنو شروان لثمان وأربعين من دولته وملك ابنه ھرمز. نبل على أعمامهعليه وسلم صغيرا، كان ي

وكان عادال حتى لقد أنصف من نفسه خصيا كان له وكانت له خؤولة في الترك، وكان مع ذلك يقتل األشراف : قال ھشام

اذغيس لحربھم، وخالفه ملك الروم إلى وزحف إليه ملك الترك شبابة في ثلثمائة ألف مقاتل، فسار ھرمز إلى ھراة وب. والعلماء

فعاثوا في البالد ونھبوا، واكتنفه . ضواحي العراق، وملك الخزر إلى الباب األبواب، وجموع العرب إلى شاطىء الفرات

. وبعث قائده بھرام صاحب الري إلى لقاء الترك، وأقام ھو بمكانه من خراسان بيت ھراة وباذغيس. األعداء من كل جانب

 .ھرام الترك وقتل ملكھم شبابة بسھم أصابه، واستباح معسكره وأقام بمكانهوقاتل ب

وبعث به إلى ھرمز أسيراً ، . حتى استسلم فزحف إليفه برمومة بن شبابة بالترك، فھزمه بھرام وحاصره في بعض الحصون

فوقع ذلك من ھرمز . لفاً من األحماليقال في مائتين وخمسين أ. وبعث معه باألموال والجواھر واألنية والسالح وسائر األمتعة

فداخل من كان . وبلغ الخبو إلى بھرام فخشيه على نفسه. وغص أھل الدولة ببھرام وفعله، فأكثروا فيه السعاية. أحسن المواقف

فسه، معه من المرازبة وخلعوا ھرمز ودعوا البنه ابرويز، وداخلھم في ذلك أھل الدولة، فلحق أبرويز باذربيجان خائفا على ن

 .واجتمع إليه المرازبة واالصبھبذيون فملكوه

وأقبل أبرويز بمن . وحبسوه وتحرزوا من قتله ووثب بالمدائن األشراف والعظماء وتفدويه وبسطام خال ابرويز فخلعوا ھرمز

عا أبرويز إلى معه إلى المدائن فاستولى على الملك، ثم نظر في أمر بھرام وتحرز منه وسار إليه، وتوافقا بشط النھروان ود

ثم عاود الحرب مرارا وأحس ابرويز بالقتل من . الدخول فى أمره، ويشترط ما أحب فلم يقبل ذلك، وناجزه الحرب فھزمه

ً بطبسون فاخبر . أصحابه، فرجع إلى المدائن منھزما، وعرض على النعمان أّن يركبه فرسه فنجا عليھا وكان أبوه محبوسا

  .د مريق ملك الروم يستجيشه، فمضى لذلك ونزل المدائن الثنتي عشرة سنة من ملكهالشبر وشاوره، فأشار عليه بقص

وفي بعض طرق ھذا الخبر أّن أبرويز لما استوحش من أبيه ھرمز لحق باذربيجان واجتمع عليه مع من اجتمع ولم يحدث 

واضطرب . ائن وبھرام في اتباعھموبعث ھرمز لمحاربة بھرام قائدا من مرازبته فانھزم وقتل، ورجع فلھم إلى المد. شيئا

فسار إلى المدائن وملك، وأتاه أبوه فتواضع له أبرويز . ھرمز وكتبت إليه أخت المرزبان المھزوم من بھرام تستحثه للفلك
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وسأله أّن ينتقم له ممن فعل به ذلك، وأن يؤنسه بثالثة من أھل . وتبرأ له من فعل الناس، وأنه إنما حمله على ذلك الخوف

وأقبل بھرام حثيثا وبعث خاليه نفدويه . سب والحكمة يحادثھم في كل يوم، فأجابه واستأذنه في قتل بھرام جوبين، فأشار بهالن

لما رأى ابرويز فشل أصحابه شاور أباه ولحق بملك  وبسطام يستدعيانه للطاعة، فرد أسوأ رد وقاتل أبرويز واشتدت الحرب

. نخشى أّن يدخل بھرام المدائن ويملك أباك ويبعث فينا إلى ملك الروم: المدائنالروم، وقال له خااله عند فصولھم من 

وانطلقوا إلى المدائن فقتلوا فرمز، ثم ساروا مع ابرويز وقطعوا الفرات، واتبعتھم عساكر بھرام وقد وصلوا إلى تخوم الروم 

بانطاكية وبعث إلى قيصر موريق يستنجده، ولحق ابرويز ومن معه . وقاتلوھم، وأسروا نفدويه خال أبرويز ورجعوا عنھم

فأجابه وأكرمه وزوجه ابنته مريم، وبعث إليه أخاه بناطوس بستين ألف مقاتل وقائدھم، واشترط عليه األتاوة إلي كان الروم 

ث العساكر ثم بع فقبل وسار بالعساكر إلى اذربيجان ووافاه ھنالك خاله نفدويه ھاربا من األسر الذي كانوا أسروه،. يحملونھا

من أذربيجان مع أصبھبذ الناحية، فانھزم بھرام جوبين ولحق بالترك، وسار أبرويز إلى المدائن فدخلھا وفرق في الروم 

وأقام بھرام عند ملك الترك وصانع ابرويز عليه ملك الترك وزوجته، حتى دست . عشرين ألف ألف دينار، وأطلقھم إلى قيصر

وبعث إلى أخت بھرام أّن يتزوجھا فامتنعت، ثم أخذ أبرويز في مھاداة . الترك وطلقھا من أجلهواغتم لذلك ملك . عليه من قتله

قيصر موريق والطافه، وخلعه الروم وقتلوه وملكوا عليھم ملكا اسمه قوفا قيصر، ولحق ابنه بأبرويز فبعث العساكر على ثالثة 

ى بيت المقدس فأخذوا اساقفتھا ومن كان بھا من االقسة ووصلوا إل. من القواد، وسار أحدھم ودوخوا الشام إلى فلسطين

 .وطالبوھم بخشبة الصليمب، فاستخرجوھا من الدفن وبعثوا بھا إلى كسرى

وقصد الثالث قسطنطينية وخيم على الخليج، وعاث . وسار منھم قائد اخر إلى مصر وإسكندرية وبالد النوبة فملكوا ذلك كله

وقتل الروم قوفا الذي كانوا ملكوه لما ظھر من فجوره، وملكوا عليھم . ى طاعة ابن موريقولم يجب أحد إل في ممالك الروم،

فافتتح أمره بغزو بالد كسرى، وبلغ نصيبين، فبعث كسرى قائدا من أساورته فبلغ صل وأقام عليھا يمنع الروم . ھرقل

فانھزم وقتل وظفر ھرقل بحصن كسرى  وجاز ھرقل من مكان آخر إلى جند فارس، فأمر كسرى قائده بقتاله،. المجاوزه

وأولع كسرى العقوبة بالجند المنھزمين، وكتب إلى سخراب بالقدوم من خراسان . ووصل ھرقل قريبا منھا، ثم رجع. وبالمدائن

وسار سخراب في أرض الروم . وبعثه بالعساكر، وبعث ھرقل عساكره والتقيا بأذرعات وبصرى فغلبتھم عساكر فارس

وفي مناوبة ھذا الغلب بين وارس . سبي حتى بلغ القسطنطينية ورجع، وعزله ابرويز عن خراسان وولى أخاهيخرب ويقتل وي

 .والروم نزلت اآليات من أول سورة الروم

ثم غلبت الروم لسبع . كانت بھا ھذه الحروب وأدنى األرض التي أشارت إليھا اآلية ھي أذرعات وبصرى التي: قال الطبري

د، واخبر المسلمون بذلك الوعد الكريم لما أھمھم من غلب فارس الروم ألن قريشا كانوا يتشيعون لفارس سنين من ذلك العھ

وفي كتب التفسير بسط ما وقع في ذلك بينھم . ألنھم غير دائنين بكتاب، والمسلمون يودون غلب الروم ألنھم أھل كتاب

مله على الحيرة سخطه بسعاية عدي بن زيد العبادي وزير وابرويز ھذا ھو الذي قتل النعمان بن المنذر ملك العرب، وعا

النعمان، وكان قد قتل أباه وبعثه إلى كسرى ليكون عنده ترجمانا للعرب، كما كان أبوه قد فعل بسعايته في النعمان وحمله على 

ظت كسرى ابرويز مع ما وبعث إليه رسوله بذلك عدي بن زيد فترجم له عنه في ذلك مقابلة قبيحة أحف. أّن يخطب إليه ابنته

فاستدعاه ابرويز وحسبه بساباط، ثم أمر به فطرح للفيلة وولى على العرب . كان تقدم له في منعه الفرس يوم بھرام كما تقدم

  .بعده أياس بن قبيصة الطائي جزاء بوالء ابن عمه حسان يوم بھرام كما تقّدم
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ن عبس وتميم على الباھوت مسلحة كسرى بالحيرة ومن معه من ثم كان على عھده وقعة ذي قار لبكر بن وائل ومن معھم م

وكان سببھا أّن النعمان بن المنذر أودع سالحه عند ھانىء بن مسعود الشيبانى، وكانت شكة ألف فارس، وطلبھا كسرى . طيء

ليه بالمسالح التي كانت وبعث كسرى إلى أياس أّن يزحف إ. منه فأبى إال أّن يردھا إلى بيته، فآذنه كسرى بالحرب وآذنوه بھا

اليوم انتصف : وفيھا قال النبيصلى هللا عليه وسلم. ببالد العرب بأن يوافوا أياسا واقتتلوا بذي قار، وانھزمت الفرس ومن معھم

. قيل أّن ذلك كان بمكة وقيل بالمدينة بعد وقعة بدر بأشھر. العرب من العجم وبي نصروا، أوحى إليه بذلك أو نفث في روعه

وبعث إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . أيام أبرويز كانت البعثة لعشرين من ملكه وقل الثنتين وثالثين حكاه الطبري وفي

ولما طال ملك ابرويز بطر واشر وخسر . بكتابه يدعوه إلى اإلسالم كما تقدم في أخبار اليمن، وكما يأتي في أخبار الھجرة

 .مة وضيق عليھم المعاش وبغض عليھم فلكهالناس في أموالھم، وولى عليھم الظل

جمع أبرويز من المال ما لم يجمعه أحد، وبلغت عساكره القسطنطينية وافريقية وكان يشتو بالمدائن ويصيف : وقال ھشام

ذ، وبنى بيوت النيران، وأقام فيھا اثني عشر ألف ھرب. بھمدان، وكان له اثنتا عشرة ألف امرأة، وألف فيل، وخمسون ألف دابة

وأحصى جبايته لثمان عشر سنة من ملكه، فكان أربعمائة ألف ألف مكررة مرتين وعشرون ألف ألف مثلھا، فحمل إلى بيت 

المال بمدينة طبسون، وكانت ھنالك أموال أخرى من ضرب فيروز بن يزدجرد، منھا اثنا عشر ألف بدرة، في كل بدرة من 

ثمانية وأربعين ألف ألف مثقال مكررة مرتين، في صنوف من الجواھر  الورق مصارفة أربعة آالف مثقال، فتكون جملتھا

 .والطيوب واألمتعة واآلنية ال يحصيھا إال هللا تعالى

ثم بلغ من عتوه واستخفافه بالناس أنه أمر بقتل المقيدين في سجونه، وكانوا ستة وثالثين ألفا فنقم ذلك عليه أھل الدولة، 

. ذ، وكان محبوسا مع أوالده كلھم، إلنذار بعض المنجمين له بأن بعض ولده يغتاله، فحبسھموأطلقوا ابنه شيرويه واسمه قئا

وأطلق أھل الدولة شيرويه وجمعوا إليه المقيدين الذين أمر بقتلھم، ونھض إلى قصور الملك بمدينة نھشير فملكھا، وحبس 

 .على قتله فمل يرض ذلك أھل الدولة وحملوه. أبرويز وبعث إلى ابنه شيرويه يعنفه

ورمى التاج عن  وقتل لثمان وثالثين سنة من ملكه وجاءته أختاه بوران وازرميدخت فأسمعتاه وأغلظتا له فيما فعل، فبكى

وكان مھلكه لسبع من الھجرة فيما قال . رأسه، وھلك لثمانية أشھر من مقتل أبيه في طاعون ھلك فيه نصف الناس أو ثلثھم

ن بعده ابنه اردشير طفال ابن سبع سنين لم يجدوا من بيت الملك سواه، ألن أبرويز كان قتل ثم ولي ملك الفرس م. السھيلي

المرشحين كلھم من بنيه وبني أبيه، فملك عظماء فارس ھذا الطفل أردشير، وكفله بھادرخشنش صاحب المائدة في الدولة، 

وحموھم ھنالك، وصاحب الشورى في دولتھم،  فأحسن سياسة ملكه وكان شھريران بتخوم الروم في جند ضمھم إليه ابرويز

 .ولما لم يشاوروه في ذلك غضب وبسط يده في القتل، وطمع في الملك وأطاعه من كان معه من العساكر وأقبل إلى المدائن

م وأبناء الملوك، وحاصرھا شھريران فامتنعت، ث وتحضن بھادرخشنش بمدينة طبسون دار الملك، ونقل إليھا األموال والذخائر

وبعث إلى اردشير الطفل . داخل بعض العسس ففتحوا له الباب، فاقتحمھا وقتل العظماء، واستصفى األموال وفضح النساء

وملك شھريران على التخت، ولم يكن من بيت الملك، وامتعض لقحل اردشير جماعة . الملك من قتله لسنة ونصف مر ملكه

 .ھب مؤدب االساورة، وأجمعوا على قتل شھريرانمن عظماء الدولة وفيھم زادان فروخ وشھريران وو

الملك في األيام والمشاھد سماطيين، ومر بھم  وكانوا يعملون قدام. وداخلوا في ذلك بعض حرس الملك، فتعاقدوا على قتله

، ثم ملكوا وقتلوا العظماء بعد قتل اردشير الطفل. شھريران بعض أيام بين السماطين وھم مسلحون، فلما حاذاھم طعنوه فقتلوه

بوران بنت ابرويز، ودفعت أمر الدولة إلى قبائل شھريران من حرس الملك وھو فروخ بن ماخدرشيراز من أھل إصطخر، 
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ورفعت رتبتة، وأسقطت الخراج عن الناس، وأمرت برم القناطر والجسور وضرب الورق، وردت خشبة الصليب على 

 .الجاثيليق ملك الروم، وھلكت لسنة وأربعة أشھر

ازرميدخت بنت ابرويز، وكانت من اجل . مك ثم. ملكوا بعدھا خشنشده من عمومة ابرويز عشرين يوما، فملك أقل من شھرو

وكان عظيم فارس يومئذ فروخ ھرمز اصبھبذ خراسان، فأرسل إليھا في التزويج، فقالت ھو حرام على الملكة، ودعته . نسائھم

 .يقتله ففعل، فأصبح بدار الملك قتيال واخفي أثره ليلة كذا فجاء، وقد عھدت إلى صاحب حرسھا أنّ 

أقبل في جند عظيم حتى نزل المدائن وملكھا،  فلما سمع بخبر أبيه. وكان لما سار إلى ازرميدخت استخلف خراسان ابنه رستم

بن بابك، وقتل وملكوا بعدھا رجال من نسل أردشير . وسمل أزرميدخت وقتلھا، وقيل سمھا فماتت، وذلك لستة أشھر من ملكھا

وقيل بل ھو من ولد ابرويز اسمه فروخ زاذ بن خسرو، وجدوه بحصن الحجارة قريب نصيبين فجاووا به إلى . أليام قالئل

 .المدائن وملكوه، ثم عصوا عليه فقتلوه

ن اسمه قبل النساء، فأتي برجل وجد بميسا وقيل لما قتل كسرى ابن مھرخشنش طلب عظماء فارس من يولونه الملك ولو من

فيروز بن مھرخشنش وتسمى أيضا خشنشدة، أمه صھار بخت بنت يرادقرار بن انو شروان فملكوه كرھا، ثم قتلوه بعد أيام 

ثم شخص رجل من عظماء الموالي وھو رئيس الخول إلى ناحية الغرب، فاستخرج من حصن الحجارة قرب نصيين . قالئل

 .ه وقتلوه لستة أشھر من ملكهابنا لكرى كان لجأ إلى طبسون فملكوه، ثم خلعو

كان أھل إصطخر قد ظفروا بيزدجرد بن شھريار بن أبرويز، فلما بلغھم أّن أھل المدائن عصوا على خسرو : وقال بعضھم

فروخ زاذ، أتوا بيزدجرد من بيت النار الذي عندھم ويدعى اردشير فملكوه باصطخر وأقبلوا به إلى المدائن، وقتلوا فروخ زاذ 

وكان أعظم وزرائه رئيس الموالي الذي جاء بفرخزاد خسرو من حصن . واستقل يزدجرد بالملك. من ملكه خسرو لسنة

فزحف إليھم العرب المسلمون بعد سنتين من . الحجارة، وضعفت مملكة فارس وتغلب األعداء على األطراف من كل جانب

رھا ھنالك، إلى أّن قتل بمرو بعد نيف وعشرين سنة من فكانت أخبار دولته كلھا ھي أخبار الفتح نذك. ملكه، وقيل بعد أربع

 .ملكه

فجميع سني العالم من آدم إلى الھجرة : ثم قال اخرھا. ھذه ھي سياقة الخبر عن دولة ھؤالء األكاسرة الساسانية عند الطبري

توراة اليونانيين ستة آالف  على ما يزعمه اليھود أربعة آالف سنة وستمائة واثنان وأربعون سنة، وعلى ما يدعيه النصارى في

سنة غير ثمان سنين، وعلى ما يقوله الفرس إلى مقتل يزدجرد أربعة آالف ومائة وثمانون سنة، ومقتل يزدجرد عندھم لثالثين 

وأما عند أھل اإلسالم فبين آدم ونوح عشرة ترون، والقرن مائة سنة، وبين نوح وإبراھيم كذلك، وبين إبراھيم . من الھجرة

وقال أّن . ونقله الطبري عن ابن عباس وعن محمد بن عمرو بن واقد اإلسالمي عن جماعة من أھل العلم. كذلكوموسى 

الفترة بين عيسى وبين محمد صلى هللا عليه وسلم ستمائة سنة، ورواه عن سلمان الفارسي وكعب األحبار وهللا أعلم بالحق في 

  .ذلك والبقاء  الواحد القھار

  لرومدولة اليونان وا

  الخبر عن دولة يونان والروم و أنسابھم ومصايرھم
كان ھؤالء األمم من أعظم امم العالم وأوسعھم فلكا وسلطانا، وكانت لھم الدولتان العظيمتان لإلسكندر والقياصرة من بعده، 

عن الكندي في نسب يونان ونسبھم جميعا إلى يافث باتفاق من المحققين، إال ما ينقل . بالشام الذين صبحھم اإلسالم وھم ملوك
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إلى عابر بن فالغ، وأنه خرج من اليمن بأھله وولده مغاضباً ألخيه قحطان، فنزل ما بين األفرنجة والروم، فاختلط نسبه بھم، 

  :وقد رد عليه أبو العباس الناشىء في ذلك بقول

  تخلط يونان بقحطان ضلة     لعمري لقد باعدت بينھما جداً 

ثم أّن المحققين ينسبون الروم . كندر من تبٍع وليس شيء من ذلك بصحيح، وإنما الصحيح نسبھم إلى يافثولذلك يقال أّن اإلس 

ويونان معدود في التوراة من ولد يافث لصلبه، واسمه فيھا يافان، بفاء تقرب . جميعا إلى يونان، االغريقيون منھم واللطينيون

: فجعل الغريقيين خمس طوائف منتسبين إلى خمسة من أبناء يونان ، وھموأما ھروشيوش . من الواو فعربته العرب إلى يونان

ونسب الروم . وجعل من شعوب إيشاي سجينية وأثناش وشماال وطشال ولجدمون. كيتم وحجيلة وترشوش وددانم وإيشاي

أّن الصقالية إخوانھم : وقال. اللطينيين فيھم ولم يعين نسبھم في أحد من الخمسة، ونسب االفرنج إلى غطرما بن عومر بن يافث

 .أّن الملك كان في ھذه الطوائف لبني أشكال بن غومر والملوك منھم، ھؤالء الغريقيون قبل يونان وغيرھم: وقال. في نسبه

ثم نسب القوط مرة أخرى إلى ماغوغ بن يافث وجعل اللطينيين . ونسب القوط إلى ماداي بن يافث وجعل من إخوانھم األرمن

ونسب إلى طوبال بن يافث االندلس واإليطاليين . ونسب القاللين منھم إلى رفنا بن غومار. ذلك النسبمن إخوانھم في 

وينوع الروم . ونسب إلى طبراش بن يافث أجناس الترك واسم الغريقيين عنده يشمل أبناء يونان كلھم كما ذكره. واالركاديين

أّن يونان ھو ابن علجان بن يافث : تواريخ المشرق عن البيھقي وغيره وقال ابن سعيد فيما نقله من. إلى الغريقيين واللطينيين

: وإن الشعوب الثالثة من ولد يونان. أھل الشمال من غير الترك ولذلك يقال لھم العلوج، ويشركھم في ھذا النسب سائر: قال

لد لطين بن يونان وإن اإلسكندر فاالغريقيون من ولد أغريقش بن يونان، والروم من ولد رومي بن يومان، واللطينيون من و

  .ونحن اآلن نذكر أخبار الدولتين الشھيرتين منھم مبلغ علمنا، وهللا الموفق للصواب سبحانه وتعالى. من الروم منھم، وهللا أعلم

  من الملك والسلطان إلي انقراض أمرھم الخبر عن دولة يونان واالسكندر منھم وما كان لھم
الناحية الشمالية من المعمور مع إخوانھم من  ن إلى الغريقيين واللطينيين كما قلناه، اختصوا بسكنىھؤالء اليونانيون المتشعبو

ولھم منھا الوسط ما بين جزيرة . سائر بني يافث كلھم كالصقالبة والترك واالفرنجة من ورائھم، وغيرھم من شعوب يافث

ط والبحر الرومي عرضا فمواطن اللطينيين منھم في الجانب األندلس إلى بالد الترك بالمشرق طوال، وما بين البحر المحي

وكان لكل واحد من شعبي الغريقيين . الغربي، ومواطن الغريقيين منھم في الجانب الشرقي والبحر بينھما خليج القسطنطينية

كندر المشھور الذكر أحد واللطينيين منھم دولة عظيمة مشھورة في العالم، واختص الغريقيون باسم اليونانيين، وكان منھم االس

 .ملوك العالم، وكانت ديارھم كما قلناه بالناحية الشرقية من خليج القسطنطينية بين بالد الترك ودروب الشام

وراءھا من بالد الشام وبالد مقدونية ومصر  ثم استولى على ما وراء ذلك من بالد الترك والعراق والھند، ثم جال أرمينية وما

. وذكر ھروشيوش مؤرخ الروم من شعوب ھؤالء الغريقيين نحو لجدمون. ملوكھم يعرفون بملوك مقدونية واإلسكندرية، وكان

ومن شعوبھم أيضا بنو طمان : قال. وإليھم ينسب الحكماء االنتاشيون وھم ينسبون لمدينتھم اجدة انتاش: قال. وبنو أنتناش

وكانت شعوب ھذه األمة قبل الفرس والقبط . ن أخو شمااللجدمو: ولجدمون كلھم بنو شماال بن إيشاي وقال في موضع آخر

ولما استفحل ملك فارس لعھد الكينية . وبني إسرائيل متفرقة بافتراق شعوبھا، وكان بينھم وبين إخوانھم اللطينيين فتن وحروب

لغريقيين، حتى أذلوھم أرادوھم على الطاعة لھم، فامتنعوا وغزتھم فارس، فاستصرخوا عليھم بالقبط فسالموھم إلى محاربة ا

أّن بختنصر : ويقال. وأن جذه االسكندر ألبيه من أعقابه. وأخذوا الجزى منھم، وولوا عليھم، ويقال أّن أفريدون ولى عليھم ابنه

لما ملك مصر والمغرب أنفوه بالطاعة، وكانوا يحملون خراجھم إلى ملك فارس عددا من كرات الذھب أمثال البيض ضريبة 
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من شان أھل فارس وأنفوا ملكھم بالجزى والطاعة صرفوا وجوھھم إلى حرب  ولما فرغوا. م في كل سنةمعلومة عليھ

اللطينيين، ثم استفحل أمر اإليشائيين من الغريقيين ولم يكن قوامھم إال الجرمونيون فغلبوھم وغلبوا بعدھم اللطينيين 

 .واعتز سلطانھم وصار لھم الملك والدولة الغريقيين واجتمع إليھم سائر شعوب. والفرناسيين واألركاديين

من خليج قسطنطينية وتوالى الملك في ولده  أّن الملك استقر بعد يونان في ابنه أغريقش في الجانب الشرقي: وقال ابن سعيد

إنه : اليق. وقھروا اللطينيين والروم ودال ملكھم في ارمينية، وكان من أعظمھم ھرقل الجبار بن ملكان بن سلقوس بن اغريقش

واتصل . ضرب األتاوة على األقاليم السبعة، وملك بعده ابنه يالق، وإليه تنسب ا أمة اليالقية، وھي االن باقية على بحر سودان

. وكان أولھم ھردوس بن منطرون بن رومي ابن يونان. الملك في عقب يالق إلى أّن ظھر إخوانھم الروم واستبدوا بالملك

 .وسمت به يھود الشام كل من قام بأمرھا منھم. اسمه لقبا لكل من ملك بعده فملك ا أمم الثالثة، وصار

األتاوة، فاضطرب حينئذ أمر اليونانيين  فكانت له حروب مع الفرس إلى أّن قھروه وضربوا عليه. ثم ملك بعده ابنه ھرمس

. أّن اللقب بملك الملوك كان لملك الروموانفرد االغريقيون برئيس لھم، وصنع مثل ذلك اللطينيون، إال . وصاروا دوال وممالك

وملك بعده ابنه فيلفوش، وكانت . ثم ملك بعده ابنه مطريوش فحمل األتاوة لملك الفرس، الشتغاله بحرب اللطينيين واالغريقيين

لك بالجانب أمه من ولد افريدون الذي ملكه أبوه على اليونان فظھر، وھدم مدينة اغريقية، وبنى مدينة مقدونية في وسط المما

 .وكان محبا للحكمة، فلذلك كثر الحكماء في دولته. الغربي من الخليج

أّن أباه فيلفوش إنما ملك بعد االسكندر ابن : وقال ھروشيوش. ثم ملك من بعده ابنه اإلسكندر وكان معلمه من الحكماء ارسطو

 .تراوش، وكان له منھا االسكندر األعظم وكان فيلفوش صھرا له على اخته لينبادة بنت. تراوش، أحد ملوكھم العظماء

 -قال وكان ملك االسكندر بن تراوش لعھد أربعة آالف وثمانمائة من عھد الخليقة، ولعھد أربعمائة أو نحوھا من بحاء رومة

 .وھلك وھو محاصر لرومة، قتله اللطينيون عليھا لسجع شين من دولته

 واختلفوا عليه فافترق أمرھم. ھركلش ته لينبادة فيلفوش بن آمنتة بنفولي أمر الغريقيين والروم من بعده صھره على اخ

وحاربھم إلى أّن انقادوا وغلبھم على سائر أوطانھم، وأراد بناء القسطنطينية فمنعه الجرمانيون بما كانت لھم فقاتلھم حتى 

وكان الفرس لذلك العھد قد . وجبال أرمينيةوملك ما بين المانية . استلحمھم، واجتمع إليه سائر الروم والغريقيين من بني يونان

 .استولوا على الشام ومصر، فاعتزم فيلفوش على غزو الشام، فاغتاله في طريقه بعض اللطينيين وقتله بثار كان له عنده

عھد فارس في الخراج على الرسم الذي كان ل وولي من بعده ابنه االسكندر، فاستمر على مطالبة بالد الشام، وبعث إليه ملوك

ثم زحف إلى بالد الشام . كانت تبيض الذھب وأكلتھا. ذبحت تلك الدجاجة التي. أبيه فيلفوش فبعث إليه االسكندر إني قد

وامتعض أھل . واستولى عليھا، وفتح بيت المقدس وقرب فيه القربان، وذلك لعھد مائتين وخمسين من فتح بختنصر إياھا

يه دارا في ستين ألفا من الفرس، ولقيه االسكندر في ستمائة ألف من قومه، فغلبھم فارس النتزاعه إياھا من ملكتھم، فزحف إل

وفتح كثيرا من مدن الشام، ورجع إلى طرسوس فزحف إليه دارا ولقيه عليھا، فھزمه االسكندر وافتتح طرسوس ومضى، 

م مدينة الملك بھا وسبى أھلھا، ثم تزاحف مع دارا وھزمه وقتله، وتخطى إلى فارس فملك بالدھا، وھد. وبنى اإلسكندرية

فكاتب االسكندر ملوك كل ناحية . وأشار عليه معلمه ارسطو بأن يجعل الملك في أسافلھم لتتفرق كلمتھم، ويخلص إليه أمرھم

واستبد كل واحد منھم بجھة كان ملكھا . من الفرس والنبط والعرب، ومفك على كل ناحية وتوجه، فصاروا طوائف في ملكھم

أخذ الحكمة عن أفالطون . معلمه أرسطو ھذا من اليونانيين، وكان مسكنه أثينا، وكان كبير حكماء الخليقة غير منازعو. لعقبه

كان يعلم الحكمة وھو ماش تحت الرواق المظلل له من حر الشمس، فسمى تالميذه بالمشائين، وأخذ أفالطون عن . اليوناني



112 
 

ً لما نھاھم عن عبادة سقراط، ويعرف بسقراط الدن بسكناه في دن من ا لخزف اتخذه لرھبانيته وقتله قومه أھل يونان مسموما

. أّن فيثاغورس أخذ عن تاليس حكيم ملطية، وأخذ تاليس عن لقمان: ويقال. وكان ھو أخذ الحكمة عن فيثاغورس منھم. األوثان

، وبعث فيه بھمن ملك الفرس إلى ومن حكماء اليونانيين دميقراطيس وانكسيثاغورس، كان مع حكمته مبرزا في علم الطب

  .وكان من تالمذته جالينوس لعھد عيسى عليه السالم، ومات بصقلية ودفن بھا.ملك يونان، فامتنع من إيفاده عليه ضنانة به

ثم زحف إلى بالد . ولما استولى اإلسكندر على بالد فارس تخطاھا إلى بالد السند فملكھا وبنى بھا مدينة سماھا االسكندرية

ھند فغلب على أكثرھا وحاربه فور ملك الھند فانھزم، وأخذه االسكندر أسيرا بعد حروب طويلة، وغلب على جميع طوائف ال

وملك بالد الصين والسند، وذللت إليه الملوك، وحملت إليه الھدايا والخراج من كل ناحية، وراسله ملوك األرض من  الھنود،

ثم ملك بالد خراسان والترك، واختط مدينة اإلسكندرية عند مصب النيل . السودانافريقية والمغرب، واإلفرنجة والصقالبة و

يقال مسموما سمه عامله . يقال على خمسة وثالثين ملكا، وعاد إلى بابل فمات بھا. في البحر الرومي، واستولى على الملوك

الثنتين وأربعين سنة من عمره، بعد أّن ملك  على مقدونية ألن أمه شكته إلى االسكندر، فتوعده فأھدى له سما وتناوله، فمات

ولما مات عرض الملك على ابنه اسكندروس فاختار : قال الطبري. سبعا منھا قبل مقتل دارا وخمسا بعده: اثنتي عشرة سنة

 .الرھبانية، فملك يونان عليھم لوغوس من بيت الملك ولقبه بطليموس

وھلك منھم أربعة عشر . ك منھم، ومدينتھم مقدونية وينزلون اإلسكندريةثم صارت ھذه التسمية لكل من يمل: قال المسعودي

بطليموس فلدلفوس كان على االسكندرية : كان قسم الملك في حياته بين أربعة من أمرائه: وقال ابن العميد. ملكا في ثلثمائة سنة

ندر، ودمطرس بالشام، وسلقوس بفارس ومصر والمغرب، وفيلفوس بمقدونية وما إليھا من ممالك الروم، وھو الذي سم االسك

وكتب ارسطو شرح كتاب ھرمس وترجمه من اللسان المصري إلى اليوناني، . فلما مات استبد كل واحد بناحيته. والمشرق

وكتاب االسطفاخيس يحتوي على عبادة األول، وذكر فيه أّن أھل األقاليم السبعة . وشرح ما فيه من العلوم والحكمة والطلسمات

وروحانية ذلك الكوكب تدبرھم . يعبدون الكواكب السيارة، كل إقليم لكوكب، ويسجدون له ويبخرون ويقربون ويذبحون كانوا

وكتاب اإلستماطيس يحتوي على فتح المدن والحصون بالطلسمات والحكم، ومنھا طلسمات إلنزال المطر وجلب . بزعمھم

وكتب أخرى في منافع وخواص . في المنازل واالتصاالتالمياه وكتب األشطرطاش في االختبارات على سرى القمر 

أّن الذي ملك بعد اإلسكندر صاحب عسكره بطليموس : وقال ھروشيوش. األعضاء الحيوانيات واألحجار واألشجار والحشائش

دة أم ونھض كلمنس بن االسكندر، وأمه بنت دارا، ولينبا. الوي فقام بأمرھم ونزل االسكندرية واتخذھا دارا لملكھم بن

واختلف الغريقيون على بطليموس، وافترق أمره وحارب كل . االسكندر، وساروا إلى صاحب أنطاكية واسمه فمشاندر فقتلھم

ثم زحف إلى فلسطين وتغلب على اليھود وأثخن فيھم بالقتل والسبي . منھم ناحيته إلى أّن غلبھم جميعا واستقام أمره واحد

ھلك ألربعين سنة من ملكه وولي بعده ابنه فلديغيش، وأطلق أسرى اليھود من مصر،  ثم. ونقل رؤساءھم إلى مصر. واألسر

ورد األواني إلى البيت وحباھم بآنية من الذھب، وأمرھم بتعليقھا في مسجد القدس، وجمع سبعين من أحبار اليھود ترجموا له 

ش لثمان وثالثين سنة من ملكه، وولي بعده ابنه ثم ھلك فلديغي. التوراة من اللسان العبراني إلى اللسان الرومي واللطيني

فانعقدت السلم بينه وبين أھل أفريقية على مدعيون . انطريس، ويلقب أيضا بطليموس لقبھم المخصوص بھم إلى آخر دولتھم

 .وزحف قواد رومة إلى الغريقيين ونالوا منھم. ملك قرطاجنة ووفد عليه وعقد معه الصلح عن قومه

. إليه قواد رومة فھزمھم وجال  في ممالكھم ت وعشرين سنة من ملكه، وولي بعده أخوه فلوباذي، فزحفثم ھلك أنطريس لس

وزحف إلى اليھود فملك الشام عليھم، وولى الوالة من قبله فيھم، وأثخن بالقتل والسبي . ثم كانت حروبه معھم بعدھا سجاال
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عشرة سنة من ملكه وولي بعده ابنه إيفانش، وعلى عھده كانت فتنة وھلك لسبع . يقال إنه قتل منھم نحوا من ستين ألفا. فيھم

وافتتح أھل رومة صقلية وأجاز قوادھم إلى أفريقية وافتتحوا . أھل رومة وأھل أفريقية التي اتصلت نحوا من عشرين سنة

 .وھلك إيفانش ألربع وعشرين سنة من دولته. قرطاجنة كما نذكر في أخبارھم

ة ابنه فلوماطر فزحف الغريقيون إلى رومة، وكان فيھم صاحب مقدونية وأھل أرمينية والعراق، وولي بعده باالسكندري

وظاھرھم مھلك النوبة واجتمعوا لذلك، فغلبھم الرومانيون وأسروا صاحب مقدونية وھلك فلوماطر لخمس وثالثين سنة من 

ولوا على األندلس وجازوا البحر إلى قرطاجية وولي بعده ابنه إيرياطس، وعلى عھده استفحل ملك أھل رومة، واست. ملكه

وزحف . بافريقية، فملكوھا وقتلوا ملكھا اشدلایر وخربوا مدينتھا بعد أّن عمرت تسعمائة سنة من بنائھا كما نذكره في أخبارھا

ثم ھلك . قرطاجنة يقال إنھا كانت ثانية. رومة إلى الغريقيين فغلبوھم وملكوا عليھم مدينتھم قرنطة من أعظم مدنھم أيضا أھل

وعلى عھده استفحل ملك أھل رومة، ومھدوا . إيرياطس لسبع وعشرين سنة من ملكه وولي بعده ابنه شوطار سبع عشرة سنة

وعلى عھده استولى الرومانيون على . وملك بعده أخوه االسكندر عشر سنين، ثم ابنه ديونشيس مائة وثالثين سنة .األندلس

على اليھود، وزحف قيصر يوليوس من قوادھم إلى اال فرنجة  ولمياش أيضا من قوادھم إلى  بيت المقدس، ووضعوا الجزية

الفرس فغلبوھم جميعا وما حولھم إلى أنطاكية، واستولوا على ما كان لھم من ذلك، وخرج الترك من بالدھم فأغاروا على 

 .مقدونية فردھم ھامس قائد الرومانيين بالمشرق على أعقابھم

آالف ونيف من مبدأ الخليقة، ولسبعمائة سنة  س فوليت بعده ابنته كالبطرة، سنتين فيما قال ھروشيوش لخمسةوھلك ديونشي

وعلى عھدھا استبد قيصر يوليوس بملك رومة، وغلب عليھا القواد أجمع، ومحا دولتھم منھا، وذلك بعد . من بناء رومة

نية ونازعه مبانش ھنالك، فھزمه قيصر وفر مبانش إلى مصر ثم سار إلى المشرق فملك إلى أرمي. مرجعه من حرب االفرنج

فبعثت برأسه إلى قيصر خوفا منه، فلم يغنھما ذلك، وزحف قيصر إليھا فملك مصر  -وھي يومئذ كالبطرة -مستنجدا بملكتھا

قبله وذلك واالسكندرية من كالبطرة ھذه، وانقرض ملك اليونانيين وولي قيصر على مصر واالسكندرية وبيت المقدس من 

  . لسبعمائة أو نحوھا من بناء رومة ولخمسة آالف من مبدأ الخليقة

الى األندلس فحال دونھا الجبل الحاجز بين  وذكر البيھقي أّن كالبطرة زحفت إلى أرض اللطينيين وقھرتھم، وأرادت العبور

ھلكھا كان على يد اوغسطوس يوليوس ثاني األندلس واإلفرنج، فاستعملت في فتحه الحيل والنار حتى نفذت إلى األندلس وإن م

وكذا ذكر المسعودي وأنھا ملكت اثنتين وعشرين سنة، وكان زوجھا انطونيوس مشاركا لھا في ملك مقدونية . القياصرة

على  ثم أراد التحكم في كالبطرة ليستولي. ومصر، وأن قيصر اوغسطس زحف إليھم، فھلك زوجھا أنطونيوس في حروبه

بقية الحكماء من آل يونان، فخطبھا وتحيلت في إھالكه وإھالك نفسھا، بعد أّن اتخذت بعض الحظ ت القاتلة  حكمتھا إذ كانت

التي بين الشام والحجاز، وأطلقتھا بمجلسھا بين رياحين نصبتھا ھنالك، ولمست الحيات فھلكت لحينھا، وأقامت بمكانھا كأنھا 

 .تلك الرياحين ليشمھا، فأصابته الحية وھلك لحيق، وتمت حيلتھا عليهال يشعر بذلك حتى تناول من  جالسة ودخل اوغسطس

كتب خزائنھم، حتى بعث عنھا المأمون وأمر  وانقرض ملك اليونانيين بھالكھا وذھبت علومھم إال ما بقي بأيدي حكمائھم في

سكندر أربعة عشر آخرھم وأما ابن العميد فعد ملوك مصر واالسكندرية بعد اال .باستخراجھا، فترجمت له من ھروشيوش

ولم يذكر ملوك المشرق منھم بعد االسكندر، وال ملوك الشام، وال ملوك . كالبطرة، كلھم يسفون بطليموس كما قال المسعودي

 .مقدونية الذين قسم الملك فيھم كما ذكرناه إال بذكر ملك أنطاكية من اليونانيين ويسميه انطيوخس كما ذكرناه اآلن
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فقال في بطليموس األول . منھم بطليموس وك مصر ھؤالء وفي عددھم خالفا كثيرا، إال أنه سمى كل واحدوذكر في أسماء مل

قال وفي عصره بنى . فالفاذافسد أو ارنداوس أو لوغس أو فيلبس، ملك سبعا وقيل أربعين: إنه أخو االسكندر أو مواله اسمه

قال ومنھا كان الكوھن األعظم بالقدس سمعان . وقية والالذقيةسلقيوس، وأظنه ملك المشرق منھم، قمامة وحلب وقنسرين وسل

 .بن خوننا، وبعده أخوه ألعازر، قال وفي التاسعة من لوغش جاء أنطيوخس المعظم إلى بالد اليھود واستعبدھم

كالبطرة الثالثة عشر تزوج أنطيوخس  وفي. وفي الحادية عشر حارب الروم فغلبوه وأسروه وأخذوا منه ابنه اقفاقس رھينة

وفي التاسعة عشر وثب أھل فارس والمشرق على ملكھم . بنت لوغس زوجھا له أبوھا وأخذ سورية بالد المقدس في مھرھا

 .فخلعوه وولوا ابنه، ثم ھلك لوغس

بعد مائة وإحدى وثالثين سنة لليونان ملك بطليموس بن االسكندروس ويلقب غالب أثور، وملك مصر : قال ابن العميد

ية والبالد الغربية إحدى وعشرين سنة، وقيل ثمانيا وثالثين سنة، وشممى أيضا فيالدلفوس أي ة محب أخيه، وھو واالسكندر

األنبياء من العبرانية إلى اليونانية وقابلوھا  الذي استدعى أحبار اليھود وعلماءھم االثنين وسبعين يترجموا له التوراة وكتب

عان المذكور أوال وعاش إلى أّن حمل على ذراعيه في الھيكل ومات ابن ثلثمائة وكان من ھؤالء األحبار سم. بنسخھم فصحت

 .وخمسين

ويظھر من ھذا أّن بطليموس . وكان منھم ألعازار الذي قتله أنطيوخس على امتناعه من السجود لصنمه، وقتله ابن سبعين سنة

ك الزمان كان تلماي من أھل مقدونية ملك مصر، وفي ذل: ھو تلماي وإنه من ملوك مقدونية وملك مصر، الن ابن كريون قال

وكان في عصره صادوق . فاستدعى من اليھود سعبين من أحبارھم وترجموا له التوراة وكتب األنبياء. وكان يحب العلوم

بطليموس االرنبا وقيل اسمه رغادي وقيل راكب االنبر، ملك أربعا  وملك خمسا وأربعين سنة، وملك بعده. الكوھن انتھى

وملك بعده . عشرين وقيل سبعا وعشرين، وھو الذي بنى ملعب الخيل باسكندرية الذي احرق في عصر زينون قيصرو

وملك بعده . بطليموس محب أخيه، ويقال اوغسطس ويقال فيالدلفس، ملك ست عشرة سنة، وكان في عصره أخميم الكوھن

وعلى عھده كان أليھود الكوھن، وكان ضاال غشوما، . بطليموس الصائغ، ويقال أخيه ملك خمس سنين وقيل خمسا وعشرين

 .وقتله بعض خدمه خنقا

وملك بعده بطليموس . وملك بعده بطليموس محب أبيه وقيل اسمه فيلوباطر ملك سبع عشرة سنة، وأخذ الجزية من اليھود

خرج متيتيا بن يوحنا بن  وفي التاسع عشر من ملكه. المظفر وقيل الغالب وقيل محب أمه، ملك عشرين وقيل أربعا وعشرين

وبعث انطيوخس ملك أنطاكية، ابنه ألغايش . شمعون الكوھن األعظم ويعرف بحشمناي من بني يوناداب من نسل ھارون

فھرب متيتيا في . بالعساكر إلى القدس، فأعمل الحيلة في ملكھا وقتل العازر الكوھن وحمل بني إسرائيل على السجود آللھته

. حتى إذا خرجت عساكر يونان رجع إلى القدس، ومر بالمذبح فوجد يھوديا يذبح خنزيرا عليه. الجبال جماعة من اليھود إلى

 .وثار باليونانيين فقتل قائدھم وأخرجھم، واستبد بملك القدس كما ذكرناه في أخباره

 .محب أبيه خمسا وعشرين سنة وقيل عشرين: ثم ملك بطليموس فيلوباطر أي

أخوه ھرقانوس واسمه يوحنان وھو  ھوذا بن متيتيا، وبعده أخوه يوناداب، وبعده أخوه شمعون، وبعدهوكان في أيامه بالقدس ي

وارتفع عن اليھود . وبعث ابنه يوحنا بالعساكر لقتال قيدونوس قائد أنطيوخس فغلبه. أول من تسمى بالملك من بني حشمناي

وملك بعده بطليموس ارغادي أي الفاضل، وقيل . المشرقالخراج الذى كانوا يعطونه لملوك سورية من أيام فيلبوس ملك 

 .بطليموس الصايغ، وقيل سانيطر ملك عشرين وقيل ثالثا وعشرين وقيل ثالثة عشر
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على القدس وبنيه الثالثة، وخرب مدينة  ولعھده كان ملك ھرقانوس. ولعھده جدد انطيوخس بناء أنطاكية وسماھا باسمه

ف أنطيوخس إلى القدس وحاصرھا، فصانعه ھرقانوس بثلثمائة كرة من الذھب استخرجھا السامرة سبسطية، ولعھده أيضا زح

شعري، ملك ثماني  ثم ملك على مصر واالسكندرية بطليموس المخلص وقيل مقروطون وقيل. من قبر داود عليه السالم

وكانت . حشمناي بالقدس عشرة وقيل عشرين وقيل سبعا وعشرين ولعھده كان اإلسكندروس تلماي بن ھرقانوس سابع بني

ثم على مصر بطليموس . الربانيون ثم القراوون وھم في االنجيل زنادقة، وھم في اإلنجيل الكتبة: فرق اليھود عندھم ثالثة

ولعھده كانت . محب أمه، وقيل االسكندروس وقيل قيقتس وقيل االسكندر وقيل ابن المخلص، ملك عشر سنين ال غير

 .ولعھده بطلت مملكة سورية لمائتين وسبع عشرة سنة من ملك يونان. المقدساإلسكندرة ملكة على بيت 

فيناس وقيل إيزيس وقيل المنفي ألن كالبطرة  ثم ملك على مصر بطليموس. وقتل بطليموس ھذا، قتله أھل إھراقية وأحرقوه

وبعضھم أسقطه من البطالسة ولم . الملكة نفته عى الفلك، وملك ثمان سنين وقيل ثالثا وعشرين يوما وقيل ثمانية عشر يوما

ولعھده كان ارستبلوس . ثم ملك على مصر بطليموس يوناشيش إحدى وعشرين سنة، وقيل إحدى وثالثين وقيل ثالثين. يذكره

 .وأخوه ھرقانوس على القدس

تين وعشرين، وملكت ثالثين وقيل اثن. ثم ملك على مصر كالبطرة بنت ديوناشيش؛ ومعنى ھذا االسم الساكنة على الصخرة

وبنت باسكندرية ھيكل زحل، والعاروص، . وفي الثالثة من ملكھا حمرت خليج اإلسكندرية وجرى فيه الماء. وكانت حاذقة

وفي الرابعة من ملكھا ملك برومة اغانيوس أول القياصرة، ملك أربعا، ثم يوليوس . مقياساً بأحميم وآخر بمدينة أنصناء وبنت

مونوحس، فاستولى على الممالك والنواحي وبلغ خبره إليھا فحصنت بالدھا وبنت حائطا من بعده ثالثا، ثم اغسطس بن 

 .الفرماء إلى النوبة شرقي النيل وحائطاً آخر من إسكندرية إلى النوبة غربي النيل، وھو حائط العجوز لھذا العھد

خادعت كالبطرة انطريوس وأوعدته وبعث اوغسطس العساكر إلى مصر مع قائده أنطرلوس ومعه متردات ملك االرمنن، ف

فسار اوغسطس إليھا وملك لمجصر، وقتل كالبطرة وولديھا . بتزويجھا، فقتل رفيقه متردات وتزوجھا، وعصى اوغسطس

وانقرضت . ويقال إنھا وضعت له سما في مجلسھا، وإن اوغسطس تناوله ومات، وهللا أعلم. وقائده بطريوس الذي تزوجھا

انتھى كالم ابن . االسكندرية والمغرب بملكھا، وصارت ھذه الممالك للروم إلى حين الفتح اإلسالميمملكة يونان من مصر و

والخالف الذي ينقله عن جماعة مؤرخيھم يذكر منھم سعيد بن بطريق ويوحنا فم الذھب والمنجي وابن الراھب . العميد

  .القھار، سبحانه ال إله غيره وال معبود سواهوالظاھر أنھم من مؤرخي النصارى، والبقاء  الواحد . وابيفانيوس

  الخبر عن اللطينيين

وھو الكيتم المعروفون بالروم من أمم يونان وأشياعھم وشعوبھم وما كان لھم من الملك والغلب وذكر الدولة التي فيھم 
  للقياصرة وأولية ذلك ومصايره

وثالثتھم عند البيھقي ويجتمعون . وش ويجتمعان في نسب يونانھذه األمة من أشھر امم العالم، وھي ثانية الغريقيين عد ھروشي

ومواطن ھؤالء . واسم الروم يشملھم ثالثثھم، لما كان الروم أھل المملكة العظمى منھم. في نسب يونان بن علجان بن يافث

وملك . البحر الرومي من شماليهالليطينيين بالناحية الغربية من خليج القسطنطينية إلى بالد االفرنجة، فيما بين البحر المحيط و

كانت لھم مدينة اسمھا طروبة، وذكر ھروشيوش أّن أول من ملك من الليطينيين ألفنس بن شطرنش بن أيوب، . ھذه األمة قديما

وملك من بعده ابنه بريامش، واتصل . وفي آخر األلف الرابع من مبدأ الخليقة. وذلك لعھد دائرة بني إسرائيل، وقد مر ذكرھا
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لك في عقب ألفنس ھذا وإخوته، وكان منھم كرمنس بن مرسية بن شيبن بن مزكة الذي ألف حروف اللسان اللطيني وأثبتھا الم

 .وذلك على عھد يؤاثير بن كلعاد من حكام بني إسرائيل بعد أربعة آالف وخمسين من مبدأ الخليقة. ولم تكن قبله

فتن طويلة، وعلى يدھم خربت طروبة مدينة اللطينيين لعھد أربعة آالف  وكان بين ھؤالء اللطينيين وبين الغريقيين إخوانھم،

وكان ملكھم يومئذ أناش من عقب بريامش بن . ومائة وعشرين من مبدأ الخليقة أيام عبدون ملك بني إسرائيل وقد مر ذكره

 .لك فيھم إلى أّن افترق أمرھمثم اتصل الم. وولي بعده ابنه اشكانيش بن أناس وھو الذي بنى مدينة ألبا. ألفنس بن شطرنش

وصار للمازنيين والقضاعيين على عھد عزيا بن أمصيا من ملوك بني . ثم كان من أعقابھم برقاش أيام انقراض ملك الكلدانيين

 إسرائيل، ولعھد أربعة آالف ومائة وعشرين سنة من مبدأ الخليقة، فصار األمر في اللطينيين لبرقاش ھذا بتولية ملك المازنيين

ثم اتصل الملك البنه ولحافديه . بنسبھم وعصبتھم ما كان لھم وللسريانيين قبلھم من الصيت في العالم، والتفوق على الملوك

سنة من مبدأ الخليقة، وعلى عھد حزقّيا  روملوس وداموس، وھما اللذان اختطا مدينة رومة، وذلك لعھد أربعة آالف وخمسمائة

وكان طول مدينة رومة من الشمال إلى الجنوب . عمائة ونيف من خراب مدينة طروبةبن آحآز ملك بني إسرائيل، وألرب

عشرين ميال في عرض إثني عشر ميال، وارتفاع سورھا ثمانية وأربعون ذراعا في عرض عشرة أذرع، وكانت من أحفل 

  .ملكھمولم تزلى دارا مملكة اللطينيين، والقياصرة منھم حتى صبحھم اإلسالم وھي في . مدن الحالم

وكان اللطينيون بعد رملس وداموس وانقراض عقبھم قد سئموا والية الملوك عليھم فعزلوھم، وصار أمرھم شورى بين  

ولم يزل أمرھم على . وكان عددھم سبعين على ما ذكر ھروشيوش. الوزراء، وكانوا يسمونھم القنشلش ومعناه الوزراء بلغتھم

وكانت لھم حروب . ليھم قيصر يوليوس بن غايش أول ملوك القياصرة كما نذكره بعدذلك مدة سبعمائة سنة، إلى أّن استبد ع

ثم ملكوا . مع األمم المجاورة لھم من كل جھة، فحاربوا اليونانيين ثم حاربوا الفرس من بعدھم واستولوا على الشام ومصر

وأجاز أھل أفريقية إليھم وحاصروا . نةجزيرة األندلس ثم جزيرة صقلية، ثم أجازوا إلى افريقية فملكوھا وخربوا قرطاج

وذھب جماعة من اإلخباريين إلى أّن الروم من ولد عيصو . رومة، واتصلت الفتن بينھم عشرين سنة أو نحوھا على ما نذكر

 .بن إسحاق عليه السالم

مدينة الخليل عليه  كان لليفاز ابن عيصو ولد اسمه صفوا، ولما خرج يوسف من مصر ليدفن أباه يعقوب في: قال ابن كريون

السالم، اعترضه بنو عيصو وقاتلوه، فھزمھم وأسر منھم صفوا بن أليفاز وبعثه إلى افريقية، فصار عند ملكھا واشتھر 

بالشجاعة، وحدثت الفتنة بين أغنياس وبين الكيتم وراء البحر، فأجاز إليھم أغنياس في أھل أفريقية وأثخن فيھم، وظھرت 

ثم ھرب صفوا إلى الكيتم وعظم بينھم، وحسن أثره في أھل أفريقية وفي األمم المجاورة لكيتم من  .شجاعة صفوا بن اليفاز

 .وھو أول من ملك في بالد أسبانيا وأقام ملكا خمسا وخمسين سنة: قال. أموال وغيرھا، فزوجوه وملكوه عليھم

لعھد داود عليه السالم، وخاف منه فوضع  كانثم عد ابن كريون بعده ستة عشر ملكا من أعقابه آخرھم روملس باني رومة، و

  .مدينة رومة، وبنى على جميعھا ھياكله، ونسبت المدينة إليه وسميت باسمه، وسمى أھلھا الروم نسبة إليھا

وأجمع أھل . الھيكل ثم عد بعد روملس خمسة من الملوك اغتصب خامسھم رجال في زوجه فقتلت نفسھا وقتله زوجھا في

ً ثلثمائة وعشرين يدبرون ملكھم، فاستقام أمرھم كما يجب إلى أّن تغلب قيصر . ا عليھم ملكارومة أّن ال يولو وقدموا شيوخا

فإنه زعم أّن بناء . انتھى كالم ابن كريون وھو مناقض لما قاله ھروشيوش. رسمى نفسه ملكا، فصاروا من بعده يسمون ملوكا

كان لعھد حزقيا رابع عشر ملوك بني يھوذا من لدن داود عليه السالم،  رومه كان لعھد داود عليه السالم، وھروشيوش قال إنه
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وخبر ھروشيوش مقدم ألن واضعيه مسلمان كانا يترجمان لخلفاء اإلسالم بقرطبة وھما معروفان . وبين المدتين تفاوت

 .فا أعلم بحقيقة األمر في ذلك. ووضعا الكتاب

  ثم بناؤھا علي الكيتم وھم اللطينيون ب قرطاجنةالخبر عن فتنة الكيتم مع أھل أفريقية وتخري
يدي ديدن بن أليثا من نسل عيصو بن  قال ھروشيوش على. كان بناء قرطاجنة ھذه قبل بناء رومة باثنتين وسبعين سنة

ة ثم صار ملك افريقي. إسحاق، وكان بھا أمير يسمى ملكون، وھو الذي بعث إلى اإلسكندر بطاعته عند استيالئه على طرسوس

إلى املقا من ملوكھم، فافتتح صقلية وھاجت الحرب بينه وبين الرومانيين وأھل اإلسكندرية بسبب أھل سردانية وذلك لخمسين 

ثم وقعت السلم بينھم وھي السلم التي وفد فيھا عتون من ملوك افريقية على انطريطش ملك مقدونية . سنة في بناء رومة

 .وإسكندرية، وھو ملك الروم األعظم

ولى بقرطاجنة املقا ابنه انبيل فأجاز إلى بالد اإلفرنج وغلبھم على بالدھم، وزحف إليه قواد رومة فوالى عليھم الھزائم،  ثم

وبعث أخاه أشدلایر إلى األندلس فملكھا، وخالفه قواد الرومانيين إلى افريقية بعد أّن ملكوا من حصون صقلية أربعين أو 

وخرج آخرون من قواد رومة . لكوھا، وقتلوا غشول خليفة انبيل فيھا، وافتتحوا مدينة جرداثم أجازوا إلى أفريقية فم. نحوھا

وبعد . سنة من إجازته إليھم إلى األندلس فھزموا اشدلایر واتبعوه إلى أّن قتلوه، وفر أخوه انھبيل عن بالدھم بعد ثالث عشرة

ھل رومة الذين أجازوا إلى أفريقية، فھزموه وحاصروه أّن حاصر رومة وأثخن في نواحيھا فلحق بافريقية، ولقيه قواد أ

بقرطاجنة حتى سأل الصلح على أّن يغرم لھم ثالثة آالف قنطار من الفضة فأجابوه إليه، وسكت الحرب بينھم ثم ظاھر بعد 

ومة من وبعد أّن تخلص أھل ر. السريانيين على حرب أھل رومة، فھلك في حربھم مسموما ذلك انبيل صاحب افريقية ملوك

تلك الحروب رجعوا إلى األندلس فملكوھا، ثم أجازوا البحر إلى قرطاجنة ففتحوھا وقتلوا ملكھا يومئذ انبيل وخربوھا لتسعمائة 

ثم دارت الحرب بين أھل رومة وملك النوبة، واستظھر ملك النوبة بالبربر بعد أّن . سنة من بنائھا، وسبعمائة لبناء رومة

إلى قفصة، فملكوھا واستولوا على ذخيرتھا وھي من بناء أركلش الجبار ملك الروم، وھزمھم أھل  ھزموا أھل رومة واتبعوه

رومة فخافھم ملك البربر من ملوك النوبة إلى أّن ھلك في أسرھم، وكانت ھذه الحروب لعھد بطليموس االسكندر بعد أّن كان 

سنة من خرابھا، فعمرت واتصل بھا ألھل رومة ملك على  قواد رومة اجتمعوا على بناء قرطاجنة وتجديدھا الثنتين وعشرين

 .ما نذكره بعد أّن شاء هللا تعالى

  ملوك القياصرة

  الخبر عن ملوك القياصرة من الكيتم وھم اللطينيون ومبد أ أمورھم ومصاير أحوالھم 
من عھد بناء رومة أو قبلھا بقليل كما  قلناه، لم يزل أمر ھؤالء الكيتم وھم اللطينيون راجعا إلى الوزراء منذ سبعمائة سنة كما

تقترع الوزراء في كل سنة فيخرج قائد منھم إلى كل ناحية كما توجبه القرعة، فيحاربون امم الطوائف . قال ھروشيوش

وكانوا أوال يعطون إخوانھم من الروم اليونانيين طاعة معروفة بعد الفتن والمحاربة، حتى إذا ھلك . ويفتحون الممالك

در وافترق أمر اليونانيين والروم وفشلت ريحھم، وقعت فتنة ھؤالء اللطينيين وھم الكيتم مع أھل افريقية، واستولوا اإلسكن

وملكوا االندلس وملكوا الشام وارض الحجاز، وقھروا العرب بالحجاز . عليھا مرارا وخربوا قرطاجنة ثم بنوھا كما ذكرناه

من اليھود، وھو ارستبلوس بن اإلسكندر ثامن ملوك بني حشمناي، وغربوه إلى وافتتحوا بيت المقدس وأسروا ملكھا يومئذ 

حاربوا ألغماس فكانت حروبھم معھم سجاالً، إلى أّن خرج يوليوس بن غايش ومعه ابن  ثم. رومة وولوا قائدھم على الشام
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ّن ملك بريطنية واشبونة ورجع إلى عمه لوجيار بن مدكه إلى جھة األندلس، وحارب من كان بھا من اإلفرنج والجاللقة إلى أ

فلما وصل إلى رومة وشعر الوزراء أنه يروم االستبداد عليھم قتلوه، . رومة، واستخلف على األندلس اكتبيان ابن أخيه يونان

. فزحف اكتبيان ابن أخيه من األندلس فأخذ بثاره، وملك رومة واستولى على أرض قسطنطينية وفارس وافريقية واألندلس

ولفظ . وأصل ھذا االسم جاشر فعربته العرب إلى قيصر. بولس ھو الذي تسمى قيصر فصار سمة لملوكھم من بعدهوعمه 

وزعموا . ويقال أيضا للمشقوق جاشر. وزعموا أّن بولس ولد شعره نام يبلغ عينيه. جاشر مشترك عندھم، فيقال جاشر للشعر

وكانت مدة بولس قيصر . س، واألول أصح وأقرب إلى الصوابأّن قيصر ماتت أمه وھي مقرب، فبقر بطنھا واستخرج بول

ولما ولى قيصر اكتبيان ابن اخته بملك الناحية الشمالية من األرض، ووفد عليه رسل الملوك بالمشرق يرغبون . خمس سنين

لصغر، وكان وضرب األتاوة على أھل اآلفاق من ا. في واليته ويضرعون إليه في السلم، فأسعفھم ودانت له أقطار األرض

وولد المسيح الثنتين وأربعين سنة خلت من . العامل على اليھود بالشام من قبله ھيرودس بن انظفتر وعلى مصر ابنة غايش

وھلك قيصر اكتبيان لست وخمسين من ملكه، بعد سبعمائة وخمسين سنة لبناء رومة، وخمسة آالف ومائتين لمبدأ . ملكه

 .انتھى كالم ھروشيوش. الخليفة

ا ابن العميد مورخ النصارى فذكر عن مبدأ ھؤالء القياصرة، أّن أمر رومة كان راجعا إلى الشيوخ الذين يدبرون أمرھم وأم

وكانوا ثلثمائة وعشرين رجال، ألنھم كانوا حلفوا أّن ال يولوا عليھم ملكا فكان تدبيرھم يرجع إلى ھؤالء، وكانوا يقدمون واحدا 

سنين وھو الذي سمي قيصر ألن أمه ماتت  بيرھم في ذلك الزمان إلى أغانيوس فدبرھم أربعمنھم ويسمونه الشيخ، وانتھي تد

 .ولما كبر انتھت إليه رياسة ھؤالء الشيوخ برومة أربع سنين. وھو جنين في بطنھا، فبقروا بطنھا وأخرجوه

ويقال أّن اوغسطس قيصر  :قال. ثم ولي من بعده يوليوس قيصر ثالث سنين، ثم ولي من بعده اغسطس قيصر بن مرنوخس

كان أحد قواد الشيخ مدبر رومة، وتوجه بالعساكر لفتح المغرب واألندلس ففتحھما وعاد إلى رومة، فملك عليھم وطرد الشيخ 

وكان للشيخ نائب بناحية المشرق يقال له فمقيوس، فلما بلغه ذلك زحف . من رياسته بھا وتدبيره، ووافقته الناس على ذلك

رومة، فخرج إليه اوغسطس فھزمه وقتله واستولى على ناحية المشرق، وسير عساكره إلى فتح مصر مع قائدين بعساكره إلى 

بقية البطالسة  من قواده، وھما انطونيوس ومتردات ملك االرمن بدمشق، فتوخھا إلى مصر وبھا يومئذ كالبطرة الملكة من

النيل حائطين مبدوھما من النوبة إلى اإلسكندرية غربا، وإلى  ملوك يونان باإلسكندرية ومضر، فحضنت بالدھا وبنت بعدوتي

 .الفرما شرقا وھو حائط العجوز لھذا العھد

على اوغسطس، فزحف إليه وقتله، وملك  ثم داخلت القائد أنطونيوس وخادعته بالتزويج فتزوجھا وقتل رفيقه متردات وعصى

قال . وملك مصر واإلسكندرية وذلك الثنتي عشرة سنة من ملكه. مصر وقتل كالبطرة وولديھا، وكانا يسميان الشمس والقمر

وذلك لتمام خمسة آالف وخمسمائة سنة . والثنتين وأربعين سنة من ملك اوغسطس ولد المسيح بعد مولد يحمى بثالثة أشھر

قون على أنھا الثنتين والكل متف. من سني العالم، والثنتين وثالثين من ملك ھيردوس بالقدس، وقيل لخمس وثالثين من مملكته

 .وأربعين من ملك اوغسطس

الن من آدم إلى نوح ألفا وستمائة، ومن نوح  وسياقة التاريخ تقتضي أنھا خمسة آالف وخمسمائة شمسية من مبدأ العالم،: قال

وخمسا وعشرين، إلى الطوفان ستمائة، ومن الطوفان إلى إبراھيم ألفا واثنتين وسبعين سنة، ومن إبراھيم إلى موسى أربعمائة 

رمن موسى إلى داود محليھما السالم سبعمائة وستين، ومن داود إلى اإلسكندر سبعمائة وستين سنة، ومن اإلسكندر إلى مولد 

الذي  ھكذا ذكر ابن العميد وأنھا تواريخ النصارى وفيھا نظر، ويظھر من كالمه أّن قيصر :المسيح ثلثمائة وتسع عشرة سنة
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المسيح ولد الثنتين وأربعين من ملكه ھو الذي سماه ھيردوس قيصر أكتبيان، وجعل مھلكه لخمسة  وذكر أنّ . سماه اوغسطس

  .وهللا أعلم بالحق من ذلك وعند ابن العميد أّن ملكه لخمسة آالف وخمسمائة وخمس عشرة،. آالف ومائتين من مبدأ الخليقة

حي، وعلى عھده كان شان المسيح، وبغى اليھود عليه، ثم ولي من بعده طباريش قيصر، وكان وادعا واستولى على النوا 

وكان بالطس النبطي . وأقام الحواريون من بعده واليھود يضطھدرنھم ويحبسونھم على إظھار أمرھم. ورفعه هللا من األرض

م الحواريون الذي كان قائدا على اليھود يسعى إلى طباريش بأخبار المسيح وبغي اليھود عليه وعلى يوحنا المعمدان، وتبعتھ

 .من بعده باالذية، وأراه أنھم على حق فأمر بتخلية سبيلھم، وھم باألخذ بدينھم، فمنعه من ذلك قومه

وافترق . ثم ولى مكانه اغرياس ابن أخيه. ثم قبض على ھيردوس وأحضره إلى رومة، ثم نفاه إلى االندلس فمات بھا

ثم قتل طباريش قيصر أغرياس ملك اليھود إلى أشر من حالھم، . ادة هللالحواريون في اآلفاق إلقامة الدين، وحمل أمم على عب

وقتلوا أتباع الحواريين من الروم، ومات طباريش لثالث وعشرين من ملكه بعد أّن جدد مدينة طبرية فيما قال ابن العميد، 

. اينس فليفة بن أكتيبانوقال ھروشيوش ھو أخو طباريش وسماه غ. وملك من بعده غاينس قيصر. واشتق اسمھا من اسمه

  .ھو رابع القياصرة وأشدھم، وأراد اليھود على نصب وثنه ببيت المقدس فمنعوه: وقال

ووقعت في أيامه شدة على النصارى، وقتل يعقوب أخا يوحنا من الحواريين، وحبس بطرس رئيسھم ثم : وقال ابن العميد

ثم توجه إلى رومة لسنتين من ملك غانيس . وھو أول البطاركة فيھا .وقدم ھراديوس بطركا عليھا. ھرب إلى أنطاكية فأقام بھا

فدبرھا خمساً وعشرين سنة، ونصب فيھا األساقفة، وتنصرت امرأة من بيت الملك، فعضدت النصارى، ولقي النصارى الذين 

 .بالقدس شدائد من اليھود، وكان االسقف عليھم يومئذ يعقوب بن يوسف الخطب

قال وفي . أّن فيلبس ملك مصر غزا اليھود ألول سنة من ملك غانيس، واستعبدھم سبع سنين: لمسبحيوقال ابن العميد عن ا

. الرابعة من ملكه أمر عامله على اليھود بسورية وھي اورشماليم وير بيت المقدس، أّن ينصب األصنام في محاريب اليھود

 .وملك من بعده قلوديش قيصر. ووثب عليه بعفى قواده فقتله

قال ابن العميد، ونقله . كتب مّتى الحوارّي إنجيله في بيت المقدس بالعبرانية ھو ابن طباريش، وعلى عھده: روشيوشقال ھ

. وفي أيامه كتب بطرس راس الحواريين إنجيله بالرومية وبعث به إلى مرقص تلميذه: يوحنا بن زبدي إلى الرومية، قال

ثم عظم الفساد بين اليھود . به إلى بعض األكابر من الروم، وكان لوقا طبيباوكتب لوقا من الحواريين إنجيله بالرومية وبعث 

ولحق ملكھم اغرباش برومة، فبعث معه اقلوديش عساكر الروم، فقتلوا من اليھود خلقاً، وحملوا إلى أنطاكية ورومة منھم سبيا 

 .فترقت اليھود على فرق كثيرة أعظمھا سبعةوا. فلم يول عليھم القياصرة أحدا لخرابھا. عظيما وخربت القدس وانجلى أھلھا

قال ولسبع من ملك اقلوديش دخلت بطريقة من الروم في دين النصارى على يد شمعون الصفا، وسمعت منه بالصليب، 

وھلك اقلوديش قيصر ألربع عشرة سنة من ملكه، وملك من بعده ابنه . فجاءت إلى القدس إلظھاره، ورجعت إلى رومة

ھو سادس القياصرة، وكان غشوما فاسقا، وبلغه أّن كثيرا من أھل رومة أخذوا بدين المسيح، فنكر : يوشقال ھروش. نيرون

وقتل بطرس راس الحواريين وأقام اريوس بطركا برومة مكان بطرس، من بعد خمس وعشرين سنة . ذلك وقتلھم حيث وجدوا

وقتل مرقص اإلنجيلي باإلسكندرية اثنتي عشرة . مضت لبطرس في كرسيھا، وھو راس الحواريين ورسول المسيح إلى رومة

من ملكه، وكان ھنالك من منذ سبع سنين بھا مساعدا إلى النصرانية واإلسكندرية ومصر وبرقة والمغرب، وولى مكانه حنانيا 

 .ويسمى بالقبطية جنبار وھو أول البطارقة بھا واتخذ معه األقسة االثني عشر
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كان على اليھود من جھة الروم، وولى مكانه  الثانية من ملك نيرون عزل بلخس القاضي، وفي: قال ابن العميد عن المسبحي

قسطس القاضي، وقتل بوثار رئيس الكھنونية بالمقدس، ومات القاضي قسطس، فصار اليھود على من كان بالمقدس من 

ليب والخشبتين ودفنوھا، إلى أّن النصارى وقتلوا اسقفھم ھنالك، وھو يعقوب بن يوسف النجار وھدموا الجعة وأخذوا الص

وولي مكان يعقوب النجار ابن عمه شمعون بن كنابا، ثم ثار بھم المھود . استخرجتھا ھالنة أم قسطنطين كما نذكر بعد

وبعث نيرون قائده اسباشيانس، وأمر بقتل . وأخرجوھم من المقدس لعشر من ملك نيرون، فأجازوا االردن وأقاموا ھنالك

القدس وتحضن اليھود منه وبنوا عليھم ثالثة حصون، وحاصرھم أسباشيانس وخرب جميع حصونھم اليھود وخراب 

أّن يخرون يصر انتقض عليه أھل مملكته، فخرج عن طاعة أھل برطاية : وقال ھروشيوش. كاملة وأحرقھا، وأقام عليھم سنة

اخته وھو يشبشيان ابن لوجيه، فسار إليھم فبعث صھره على . من أرض الجوف ورجع أھل ارمينية والشام إلى طاعة الفرس

 .في العساكر وغلبھم على أمرھم

ثم زحف إلى اليھود بالشام وكانوا قد انتقضوا فحاصرھم بالقدس، وبينما ھو في حصاره إذ بلغه موت نيرون ألربع عشرة سنة 

لس فافتتح برطانية ورجع إلى رومة بعد وكان قد بعث قائدا إلى جھة الجوف واألند. من ملكه، ثار به جماعة من قواده فقتلوه

وبشره رئيس . مھلك نيرون قيصر، فملكه الروم عليھم وأنه قتل أخاه يشبشيان، فأشار عليه أصحابه باالنصراف إلى رومة

ويظھر أنه يوسف بن كريون الذي مر ذكره، فانطلق إلى رومة وخلف ابنه طيطش على . اليھود وكان أسيرا عنده بالملك

 .وخرب مسجدھا وعمرانھا كما مر ذكره س، فافتتحھاحصار القد

ھذا العدد، وبيع من سراريھم في االفاق  وقتل منھم نحوا من ستمائة ألف ألف مرتين، وھلك في حصارھا جوعا نحو: قال

ا بالسيوف نحوا من تسعين ألفط، وحمل منھم إلى رومة نحواً من مائة ألف استبقاھم لفتيان الروم يتعلمون المقاتلة فيھم ضرب

وھي الجلوة الكبرى كانت لليھود بعد ألف ومائة وستين سنة من بناء بيت المقدس، ولخمسة آالف ومائتين . وطعنا بالرماح

فكان معه إلى أّن افتتحھا وكان المستبد بھا بعد مھلك نيرون . وثالثين من مبدأ الخليقة، ولثمانمائة وعشرين من بناء رومة

واستقام ملك يشبشيان في جميع ممالك الروم، . س قيصر لمائة وست عشرة سنة من مبدأ دولتھمقيصر، وانقطع ملك آل بول

 .كالم ھروشيوش. وتسمى قيصر كما كان من قبل، اھـ

ذھب بالعساكر الذين معه وبشره يوسف بن  أّن اشباشيانس لما بلغه وھو محاصر للقدس أّن نيرون ھلك،: وقال ابن العميد

ثم بلغه أّن الروم بعد مھلك نيرون ملكوا غلبان بن قيصر فأقام . ن اليھود بأن مصير ملك القياصرة إليهكريون كھنون طبرية م

عليھم تسعة أشھر، وكان رديء السيرة وقتله بعض خدمه غيلة وقدموا عوضه انون ثالثة أشھر، ثم خلعوه وملكوا ابطالس 

ان قائدين إلى رومة فحاربوا ابطانشى وقتلوه، وسار ثمانية أشھر فبعث أسباشيانس وھو الذي سماه ھروشيوش يشبشي

وكانت عدة القتلى ألف ألف، : قال. اسباشيانس إلى رومة، وبعث إليه طيطش المحاصر للقدس باألموال والغنائم والسبي

فرائس إلى وكان يلقى منھم كل يوم للسباع . والسبي تسعمائة ألف، واحتمل الخوارج الذين كانوا في نواحي القدس مع األسرى

 .أّن فنوا

وكان  . فبنوا كنيسة بالمقدس وسكنوا ردن،ألالنصارى الذين كانوا عبروا إلى اقال ولما ملك طيطش بيت المقدس رجع 

ثم ھلك أسباشيانس وھو يشبشيان لتسع . األسقف فيھم سمعان بن كلوبا ابن عم يوسف النجار، وھو الثاني من أساقفة المقدس

 .ده ابنه طيطش قيصر سنتين وقيل ثالثاسنين من ملكه، وملك بع
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ً للخير عارفا باللسان الغم يقيئ  كان متفننا في: الربعمائة من ملك االسكندر، وقال ھيروشيوش: قال ابن العميد العلوم ملتزما

وكان غشوما : قال. وھو ابن أخت نيرون قيصر: واللطيني، وولي بعده أخوه دومريان خمس عشرة سنة، قال ھيروشيوش

حذرا أّن يملكوا، وھلك  فرا، وأمر بقل النصارى فعل خاله نيرون، وحبس يوحنا الحواري، وأمر بقتل اليھود من نسل داودكا

 .في حروب االفرنج، وسماه ابن العميد دانسطيانوس

ن أّن وقيل له أّن النصارى يزعمو. وقتل أبناء ملوكھم. ملك ست عشرة سنة وقيل تسعا، وكان شديدا، على اليھود: وقال

المسيح يأتي ويملك، فأمر بقتلھم وبعث عن أوالد يھوذا بن يوسف من الحواريين، وحملھم إلى رومة مقمدين، وسألھم عن شان 

وفي الثالثة من دولته طرد بطرك اسكندرية لسبع وثمانين سنة . إنما يأتي عند انقضاء العالم فخفى سبيلھم: المسيح فقالوا

 .قام ثالث عشرة سنة ومات، فولى مكانه كرماھوللمسيح، وقدم مكانه ملموا فأ

ولعھده كان أمر ليونيوس صاحب الطلسمات برومة، فنفى ذوسطيالوس جميع الفالسفة : قال ابن العميد عن المسبحي

ھلك في : ثم ھلك ذوسطيالوس وھو الذي سماه ھروشيوش دومريان وقال. والمنجمين من رومة، وأمر أّن ال يغرس بھا كرم

. فرنج، وملك بعده برما ابن أخيه طيطش نحوا من سنتين، وسماه ابن العميد تاوداس وقال أّن المسبحي سماه قارونحروب اال

ً برسطوس، وقال ملك على الروم سنة أو سنة ونصفا، وأحسن السيرة وأمر برد من كان منفيا من : قال وشممى أيضا

ولم يكن : قال. أطلقه من السجن: وقال ھروشيوش. بعد ست سنينالنصارى وخالھم ودينھم، ورجع يوحّنا اإلنجيلي إلى أفسس 

واسمه : قال ابن العميد. له ولد فعھد بالملك إلى طريانس من عظماء قواده، وكان من أھل مالقة فولي بعده وتسمى قيصر

الويا أسقف بيت أنديانوس، وسماه المسبحي طرينوس، وملك على الروم باتفاق المؤرخين سبع عشرة سنة، وقتل سمعان بن ك

وھو ثالث القياصرة . ولقي النصارى في أيامه شدة، وتتبع أئمتھم بالقتل واستعبد عامتھم. المقدس، وأغناطيوس بطرك أنطاكية

ولعھده كتب يوحنا إنجيله برومة في بعض الجزائر لسادسة من ملكه، وكان قد رجع اليھود الى بيت . بعد نيرون في ھذه الدولة

ً كثيراً المقدس فكثروا ب أّن الحرب طالت بينه : وقال ھروشيوش. ھا وعزموا على االنتقاض، فبعث عساكره وقتل منھم خلقا

وبين اليھود، فخربوا كثيراً من المدن إلى عسقالن ثم إلى مصر واإلسكندرية فانھزموا ھنالك وقتلوا، وزحفوا بعدھا إلى الكوفة 

 .فأثخن فيھم بالقتل وخضد من شوكتھم

سنة من والية، وولي مكانه أمرغو عشر  وفي تاسعة من ملكة مات كوثبانو بطرك اإلسكندرية إلحدى عشرة: ميدقال ابن الع

أّن شيلوش الحكيم رصد برومة في السنة  األولى من ملك طرينوس : وقال بطليموس صاحب كتاب المجسطي. سنوات أخرى

خرج عليه : وقال ابن العميد. وخمس وأربعين لبختنصر وھو أندريانوس، ألربعمائة وإحدى وعشرين لالسكندر ولثمانمائة

وقال ابن . خارجي ببابل فھلك في حروبه لتسع عشرة سنة من واليته كما قلناه، فولي من بعده أندريانوس إحدى وعشرين سنة

 .إنه أثخن في اليھود ثم بنى مدينة المقدس وسماھا إيلياء: وقال ھروشيوش. العميد عن ابن بطريق عشرين سنة

األوثان، وفي ثامنة ملكه خرب بيت المقدس  كان شديداً على النصارى وقتل منھم خلقا وأخذ الناس بعبادة: وقال ابن العميد

ثم زحف إلى الخارجي الذي خرج على . وقتل عامة أھلھا، وبنى على باب المدينة عمودا وعليه لوح نقش فيه مدينة ايلياء

ھل مصر حفر خليج من جرى النيل إلى بحر القلزم، وأجرى فيه الحلو، ثم ارتدم بعد طرنيوس قبله فھزمه إلى مصر، وألزم أ

  .وجاء الفتح والدولة اإلسالمية، فألزمھم عمرو بن العاص حفره حتى جرى فيه الماء، ثم انسد لھذا العھد. ذلك

قاض، وأنھم ملكوا عليھم  زكريا من وكان أندريانوس ھذا قد بنى مدينة القدس ورجع إليھا اليھود، وبلغه أنھم يرومون االنت

فبعث إليھم العساكر وتتبعھم بالقتل، وخرب المدينة حتى عادت صحراء، وأمر أّن ال يسكنھا يھودي، وأسكن . أبناء الملوك
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وامتأل القدس من . وكان ھذا الخراب لثالث وخمسين سنة من خراب طيطش الذي ھو الجلوة الكبرى. اليونان بيت المقدس

وكانت اليھود يرمون عليه الزبل والكناسات، . وكانت النصارى يتردوون إلى موضع القبر والصليب يصلون فيه اليونان،

  .  فمنعھم اليونان من الصالة فيه، وبنوا ھنالك ھيكال على اسم الزھرة

من قبل الروم، وبنى  الرھا وتداولتھا القضاة وفي الرابعة في ملك اندريانوس بطل الملك من: وقال ابن العميد عن المسبحي

ً ورتب فيه جماعة من الحكماء لمدارسة العلوم وفي خامسة ملكه قدم نسطس بطركا على : قال. أندريانوس بمدينة أثنوس بيتا

اسكندرية وكان حكيما فاضأل، فلبث إحدى عشرة سنة ثم مات، وقدم مكانه أمانيق في سادسة عشر من ملك أندريانوس فلبث 

 .ثم مات أندريانوس إلحدى وعشرين من ملكه كما مر وولي ابنه أنطونيش. ابع البطارقةإحدى عشرة سنة وھو س

 .ملك اثنتين وعشرين. وقال ابن العميد. ويسمى قيصر الرحيم: قال ھروشيوش

وفي خامسة ملكه قدم مرتيانو بطركا باسكندرية، وھو الثامن منھم، فلبث تسع سنين : قال. وقال الصعيديون إحدى وعشرين

. وقدم بعده كلوتيانو فلبث أربع عشرة سنة ومات في سابعة ملكه أوراليانوس بعده وكان محبوبا. ات، وكان فاضل السيرةوم

فكان الربعمائة وثالث وستين بعد . إنه رصد االعتدال الخريفي في ثالثة ملك أنطونيوس: وقال بطليموس صاحب المجسطي

وھو أخو انطونيوس : قال ھروشيوش. فملك من بعده اوراليانوس. ما مرثم ھلك انطونيوس الثنتين وعشرين ك. االسكندر

وبعد أّن غلبوا على أرمينية وسورية من ممالكه . وقال كانت له حروب مع أھل فارس. وسماه اورالش وانطونيوس األصغر

تسقى لھم النصارى وأصاب األرض على عھده وباء عظيم وقحط الناس سنتين، واس.. فدفعھم عنھما وغلبھم في حروب طويلة

 .فأمطروا وارتفع الوباء والقحط بعد أّن كان اشتد على النصارى وقتل منھم خلقا، وھي الشدة الرابعة من بعد نيرون

فلبث اثني عشر سنة ومات في تاسعة عشر من  وفي السابعة من ملكه قدم على اإلسكندرية البطرك اغريبوس،: قال ابن العمد

وفي أيامه ظھرت مبتدعة من النصارى واختلفت أقوالھم، وكان منھم ابن ديصان وغيره، : قال. ملك انطونيوس األصغر

وھلك انطونيوس ھذا لتسع عشرة من ملكه، وفي عاشرة ملكه ظھر أردشير . فجاھدھم أھل الحق من األساقفة وأبطلوا بدعتھبم

تملكاً على السواد، فغلبه وملك السواد وقتله، بن بابك اول ملوك الساسانية، واستولى علي ملك الفرس، وكان صاحب الحضر م

وكان لعھده جالينوس المشھور بالطب وكان ربي معه، فلما بلغه أنه ملك على الروم، قدم عليه من بالد . وقصته معروفة

و الحادي اليونان وأقام عنده، وكان لعھده أيضاً ديمقراطس الحكيم، وألول سنة من ملكه قدم بليالوس بطركا على إسكندرية وھ

ومات كمودة قيصر . وولي مكانه ديمتريوس فلبث فيھم ثالثا وثالثين سنة. عشر من بطاركتھا، فلبث فيھم عشر سنين ومات

وملك ثالثة . وسماه ابن بطريق فرطنوش، وقال: قال ابن العميد. لثالثة عشر كما قلناه، فولي من بعده ورمتيلوش ثالثة أشھر

اسمه اللبيس بن : وقال ھروشيوش. سماه الصعيديون برطانوس، ومدة ملكه باتفاقھم شھرانوسماه غيره فرطيخوس، و. أشھر

 .وولي سنة واحدة وقتله بعضى قواده وأقام في الملك ستة أشھر وقتل. قال. طيجليس وھو عم كمودة قيصر

سويرس، وسماه  قيصر، وسماه بعضھم ثم ولي سوريانوس. وملك بعده يوليانس قيصر شھرين ومات: قال ابن العميد

سبع عشرة سنة وقال : واختلفوا في مدته، فقال ابن العميد عن ابن بطريق. طباريش بن أرنت بن أنطونيش: ھروشيوش

قال وملك في . وعن أبي فانيوس ست عشرة، وعن ابن الراھب ثالث عشرة، وعن الصعيديين سنتين. المسبحي ثمان عشرة

وفتك فيھم، وسار إلى مصر واإلسكندرية فقتلھم وھدم كنائسھم وشردھم كل  رابعة من ملك أردشير، واشتد على النصارى

ثم انتفض : قال. ھي الشدة الخامسة من بعد شدة نيرون: مشرب، وبنى باإلسكندرية ھيكال سماه ھيكل اإلله قال ھروشيوش

 .عليه اللطينيون ولم يزل محصوراً إلى أّن ھلك
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. وسماه انطونيش قسطس. سبع سنين: وعن المسبحي. ست سيئ: ن ابن بطريققال ابن العميد ع. وملك من بعده أقطونيش

اإلسكندر، ولعھده سار اردشير ملك الفرس إلى نصيبين  وكان ابتداء ملكه عندھم لخمس وعشرين وخمسمائة من ملك: قال

 ً لى أّن ال يتعرضوا ثم بغله أّن خارجا خرج عليه بخراسان فأجفل عنھم بعد المصالحة، ع. فحاصرھا وبنى عليھا حصنا

ورجع أردشير فنازلھم وامتنعوا عليه، فأشار بعضى الحكماء . فلما رحل بنوا من وراء الحصن وأدخلوه في مدينتھم. لحصنه

 .بأن يجمع أھل العلم فيدعون هللا دعوة رجل واحد ففعلوا، فملك الحصن لوقته

ى أكثر مدن الشام ونواحي ارمينية، وھلك في وقال ھروشيوش لما ولي انطونيش ضعف عن مقاومة الفرس فغلبوا عل

وسماه ابن بطريق بقرونشوش . وولي بعده مفريق بن مركة وقتله قواد رومة لسنة من ملكه، وكذا قال ابن العميد. حروبھم

وعن ثالث سنين، : قال ابن العميد عن ابن بطريق وابن الراھب. وملك من بعده أنطونيش: قالوا جميعا. والمسبحي ھرقليانوس

وملك سابور بن بن . وفي أول سنة من ملكه بنيت مدينة عمان بأرض فلسطين: قال. المسبحي والصعيديين؟ أربع سنيي

ً كثيرة من الشام ومات انطونيش فملك من بعده إسكندروس لثالث وعشرين من ملك سابور بن أردشير، فملك . اردشير مدنا

ملك عشرين سنة وكانت أمه نصرانية وكانت : وقال ھروشيوش. لنصارىوكانت أمه محبة في ا. على الروم ثالث عشرة سنة

 .النصارى معه في سعة من أمرھم

من البطاركة، فلبث فيھم ست عشرة سنة  وفي سابعة ملكه قدم تاوكالً بطركا باإلسكندرية وھو الثالث عشر: قال ابن العميد

. أردشير وانصرف ظافراً، فثار عليه أھل رومة وقتلوه ولعشر من ملكه غزا فارس، فقتل سابور بن: قال ھروشيوش. ومات

ولم يكن من بيت الملك وإنما ولوه ألجل حرب االفرنج، واشتد على النصارى . وملك من بعده مخشميان بن لوجية ثالث سنين

قي النصارى منه، وأما ابن العميد فسماه فقيموس ووافق على الثالث سنين في مدته، وعلى ما ل. الشدة السادسة من بعد نيرون

وقتل بطرك أنطاكية، فسمع اسقف بيت المقدس بقتله، . وأنه قتل منھم سرحبوس في سلمية وواجوس في بالس على الفرات

قال وفي ثالثة ملكه ملك سابور بن أردشير، خالف ما زعم ھروشيوش من أنه قتله، ثم ھلك فقيموس . فھرب وترك الكرسي

سماه أبو فانيوس لوكس قيصر، وابن بطريق : وقال. الثة أشھر وقمل فيما قال ابن العميدارمشميان، وولي من بعده يونيوس ث

أربع سنين، وعن : قال ابن العميد عن ابن بطريق وابن الراھب. ثم ملك عرديانوس قيصر. ھروشيوش بلينايوس، ولم يذكره

وكان ملكه إلحدى وخمسين : قال. سنين، وسماه أبو فانيوس فودينوس والصعيديون قرطانوس: المسبحي والصعيديين

وملك سبع سنين وطالت حروبه مع الفرس وكان . قال. وقال ھروشيوش ة غرديار بن بليسان. وخمسمائة من ملك االسكندر

قال وولي بعده فيلبس بن اولياق بن انطونيش سبع سنين، وھو ابن عم . ظافراً عليھم، وقتله أصحابه على نھر الفرات

ملك ست سنين وقيل تسع سنين، : وقال ابن العميد عن الصعيديين. له، وأول من تنصر من ملوك الروماالسكندر الملك قب

 .وكان ملكه لخمس وخمسين وخمسمائة من ملك االسكندر وآمن بالمسيح

ا ولعھد فيلبس ھذ. فلبث تسع عشرة سنة وفي أول من ملكه قدم دنوشيوش بطركا باإلسكندرية وھو رابع عشر البطاركة بھا،

ً معه سنة واحدة ومات . قدم غرديانوس أسقفا على بيت المقدس بعد ھروب مركيوس، ثم عاد من ھروبه فأقام شريكا

وقتل فيلبس قيصر قائد من قواده يقال له دافيس، وملك مكانه : قال. غرديانوس فانفرد مركيوش أسقفا ببيت المقدس عشر سنين

وكان يعبد األصنام ولقي النصارى منه : قال. وعن ابن بطريق سنتين وقال عن المسبحي وابن الراھب سنة،. خمس سنين

شدة، وكان من أوالد الملوك، وقتل بطرك رومة، وأجاز من مدينة قرطاجنة إلى مدينة افسس، وبنى بھا ھيكال وحمل 

 .النصارى على السجود له
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 .وفي أيامه كانت قصة فتية أھل الكھف، وظھروا بعده في أيام تاودسيوس: قال

ملك سنة واحدة، وكانت على النصارى في أيامه الشدة السابعة، وقتل : وأما ھروشيوش فسماه داجية بن مخشيميان وقال

وقال . وولي من بعده غالش قيصر سنتين، واستباح في قتل النصارى وباء عظيم أقفلت له المدن. بطرك رومة منھم

ً له في ملكه ومات قبلهأّن يو: وقال ابن بطريق. ھو غالش بن يولياش: ھروشيوش إحدى : قال ابن العميد. لياش كان شريكا

وقال . وقال ھروشيوش وابن بطريق ملك خمس عشرة سنة واسمه غاليوش. عشرة سنة لسبعين وخمسمائة من ملك االسكندر

فانيوس  وقال أبو. وقال آخرون اسمه اورليوش وملك خمس سنين. المسبحي خمس عشرة سنة وسماه داقيوس وغاليوش ابنه

  .وقال الصعيديون ملك كذلك وإسمه أوراليونوس. اسمه غليوس وملك أربع عشرة سنة

وفي أول سنة من ملكه قدم مكسيموس بطركا باإلسكندرية، وھو . وكان يعبد األصنام، ولقي النصارى منه شدة: قال ابن العميد

ه قدم اسكندروس اسقفا ببيت المقدس، ثم قتله بعد وھو خامسة ملك. الخامس عشر من بطاركتھا، فلبث اثنتي عشرة سنة ومات

ولي : وقال ھروشيوش. سبع سنين، وبعث إبنه في عساكر الروم لغزو الفرس فانھزم وحمل أسيرا إلى كسرى بھرام فقتله

غلينوس خمس عثرة سنة فاشتد على النصارى األمر وقتلھم، وقتل معھم بطرك بيت المقدس، وكانت له حروب مع الفرس 

وفي . ووقع في أيامه برومة وباث عظيم، فرفع طلبه عن النصارى بسببه. في بعضھا ملكھم سابور، ثم من عليه وأطلقه أسره

 .أيامه خرج القوط من بالدھم وتغلبوا على بالد الغريقيين ومقدونية وبالد النبط

خرجوا لعھد غلينوس ھذا، وغلبوا كما وكان ھؤالء القوط يعرفون بالسنسبين، وكانت مواطنھم في ناحية بالد السريانيين، ف

. ثم ملك اقاويدوش قيصر سنة واحدة. قلناه على بالد الغريقيين ومقدونية وعلى مرية، وھلك غلينوس قتيالً على يد قواد رومة

وقال ابن العميد عن المسبحي سنة وتسعة أشھر لثمانين وخمسمائة لالسكندر، وفي أول سنة من ملكه قدم يونس السميصاني 

ولما مات اجتمع األساقفة بانطاكية وردوا . بطركا بانطاكية فلبث ثمان سنين، وكان يقول بالوحدانية ويجحد الكلمة بالروح

وقال فيه من عظماء القواد ولم يكن . ولي بعد غلينوش فلوديش ابن يالريان بن موكله، فنسبه ھكذا: وقال ھروشيوش. مقالته

ن عن مقدونية من منذ خمس عشرة سنة عليھا، ومات لسنتين من ملكه وھذا كما قال من بيت الملك، ودفع القوط المتغلبي

 .ولي بعده أخوه نطيل سبع عشرة يوما وقتله بعض القواد ولم يذكر ذلك ابن العميد: وقال ھروشيوش. المسبحي

اوليوش، وھروشيوش  ثم ملك بعده اوريليانس ست سنين،، سماه ابن بطريق اوراليوس، والمسبحي أرينوس، وأبو فانيوس

وفي الرابعة من ملكه قدم تاونا بطركاً باإلسكندرية سادس عشر : قال ابن العميد. ملك خمس سنين: اوراليان بن بلنسيان، وقال

فلما صار بطركا قابل الروم والطفھم بالھدايا فأذنوا له في . وكان النصارى يقيمون الدين خفية. البطاركة، فلبث عشر سنين

أورليان بن بلنسيان ھذا  وفي سادسة ملكه ولد قسطنطين وقال ھروشيوش ة إنّ : قال. مريم، وأعلنوا فيھا بالصالة بناء كنيسة

فولي بعده طانيش بن إلياس وملك . حارب القوط فظفر بھم، وجدد بناء رومة، واشتد على النصارى تاسعة بعد نيرون، ثم قتل

  . ملك ستة أشھروقال ابن العميد اسمه طافسوس و. قريبا من سنة

اسمه فروش، وقال : وقال أبو فانيوس. ثم ملك فروفش قيصر خمس سنين. وقال ابن بطريق اسمه طافساس وملك تسعة أشھر

وسماه ابن بطريق . وقال المسبحي سبع سنين وسماه أالكيوس وارفيون. ابن بطريق وابن الراھب والصعيديون ست سنين

وقال ابن العميد كان ملكه لسابعة من . وتغلب على كثير من بالد الفرس: قال. شبروش، وسماه ھروشيوش فاروش بن أنطوي

ملك سابور ذي األكتاف، ولخمسمائة واثنتين وتسعين من ملك االسكندر، وكان شديدا على النصارى وقتل منھم خلقا كثيرا، 
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يى بان وقتل لحينه، ولم يذكره ابن ولما ھلك فاررش ولي من بعده ابنه منا: وقال ھروشيوش. وھلك ھو وابناه في الحرب

 .العميد

وملك لخمسمائة وخمس . وقال غيره ثماني عشرة سنة. وقال المسبحي عشرين سنة. ثم ملك بقالديانوش إحدى وعشرين سنة

كان اسمه عربيطا، وارتقى في أطوار الخدمة عند القياصرة إلى أّن استخلصه فاريوش : وقال غيرھم. وتسعين لالسكندر

ولما مات . ويقال أّن الخيل كانت ترقمى طرباً لمزاميره، وعشقته بنت فاريوش الملك. على خيله، وكان حسن اليزماروجعله 

أبوھا وإخوتھا ملكھا الروم عيھم فتزوجته وست له في الملك، فاستولى على جميع ممالك الروم وما واالھا، وقسطنطش ابن 

كية، وله الشام ومصر إلى أقصى المغرب، وفي تاسعة عشر من ملكه انتقض أشيا وبيزنطية، وأقام ھو بأنطا عمه على بالد

أھل مصر اإلسكندرية، فقتل منھم خلقا ورجع إلى عبادة األصنام، وأمر بغلق الكنائس ولقي النصارى منه شدة وقتل القسيس 

 ً مار بطرس بطركا باإلسكندرية، وفي عاشرة ملكه قدم . مار جرس، وكان من أكابر أبناء البطارقة، وقتل ملقوس منھم أيضا

فلبث عشر سنين وقتله، وجعل مكانه تلميذه، إسكندروس وكان كبير تالمذته أريوش كثيرا لمخالفة له فسخطه وطرده، ولما 

 ً ا   .مات ممار بطرس رجح أريوش عن المخالفة فادخله إسكندروس إلى الكنيسة وصيره قسَّ

سطنطش ابن عمه ونائبه على بيزنطيا وأشيا، ورأى ھالنة وكانت تنصرت على وفي أيام ديقالديانوس خرج ق: قال ابن العميد

يد اسقف الرھا فأعجبتة وتزوجھا، وولدت له قسطنطين، وحضر المنجمون لوالدته، فأخبروا بملكه فأجمع ديقالديانوس على 

، فتسلم الملك من يده على ما ثم جاء بعد موت ديقالديانوس فوجد أباه قسطنطس قد ملك على الروم. قتله فھرب إلى الرھا

وھلك ديقالديانوس لعشرين سنة من ملكه ولستمائة وست عشرة سنة من ملك االسكندر، وملك من بعده ابنه . نذكر

 .مقسيمانوس

وكان شريكه في الملك مقطوس وكان أشذ كفرا  قالوا. سنة واحدة: سبع سنين، وقال المسبحي وابن الراھب: قال ابن بطريق

وفي أول سنة من ملكه قدم االسكندروس تلميذ مار بطرس . انوس ولقي النصارى منھما شدة وقتال منھم خلقاً كثيرامن ديقالدي

ً وعشرين سنة وعلى عھد مقسيمانوس تذكر تلك الخرافة بين المؤرخين من أّن . الشھير بطركا باإلسكندرية، فلبث فيھم ثالثا

ر مكان مقسيمانوس وسجنه في جلد بقرة، وسار إلى مملكة فارس سابور ملك الفرس  دخل أرض الروم متنكراً، وحض

والصحيح منه أّن . وسابور في ذلك الجلد، وھرب منه ولحق بفارس، وھزم الروم في حكاية مستحيلة وكلھا أحاديث خرافة

 .سابور سار إلى مملكة الروم، فخرج إليه مقسيمانوس واستولى على ملكه كما نذكر بعد

 .ا ذكر مناربان قيصر بن قاريوس وأنه ملك بعد أبيه وقتل لحينهوأما ھروشيوش فلم

ثم انتقض . ثم خرج عليه اقرير بن قاريوس فقتله ديوقاريان بعد حروب طويلة. وقام بملكھم ديوقاريان وثأر من قاتله: ثم قال

ذو األكتاف، فدفع ديوقاريان إلى  عليه أھل ممالكه، وثار الثوار ببالد االفرنجة واألندلس وأفريقية ومصر، وسار إليه سابور

وكان الثائر الذي . الحروب كلھا مخشميان ھركوريش، وصيره قيصرا فبدأ أوال ببالد االفرنجة، فغلب الثوار بھا،أصلحھا ھذه

ثم استعمل خشميان خليفة . باألندلس قد ملك بيرطانية سبع سنين، فقتله بعض أصحابه ورجعت برطانية إلى ملك ديوقاريان

 .اريان صھره قسطنطش وأخاه مخشمس ابني وليتنوس، فمضى إلى أفريقية وقھر الثوار بھا، وردھا إلى طاعة الرومانيينديوق

ومضى قسطنطش إلى . وزحف ديوقاريان قيصر األعظم إلى مصر واإلسكندرية، فحصر الثائر بھا إلى أّن ظفر به وقتله

 طويلة، وزحف مخشميان خليفة ديوقاريان إلى سابور ملك الفرس،  اللمانيين في ناحية بالد االفرنج فظفر بھم بعد حروب

ثم . فكانت حروبه معه سجاال حتى غلبه وأصاب منه، واستاصل مدينة غورة والكوفة من بالده سبيا وقتال ورجع إلى رومة
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ن على النصارى الشدة ثم اشتد ديوقاريا. سرحه ديوالريان قيصر إلى حروب أھل غالش من االفرنجة، فأثخن فيھم قتال وسبيا

 .العاشرة بعد نيرون، وأثخن فيھم بالقتل، ودام ذلك عليھم عشر سنين

ثم اعتزل ديوقاريان وخليفته مخشميان الملك ورفضاه ودفعاه إلى قسنطش ابن وليتنوش وأخيه مخشمس ويسمى غالريس، 

وكانت افريقية وبالد األندلس . حية المغربفكان لمخشمس غالريش ناحية الشرق، وكان لقسنطش نا. فاقتسما ملك الرومانيين

ثم ھلك . وھلك ديوقاريان ومخشميان معتزلين عن الملك بناحية الشام، وأقام قسنطش في الملك. وبالد االفرنج في ملكته

العميد . ويظھر أّن ھذا الملك الذي سماه ابن. انتھى كالم ھروشيوش. ببرطانية، وأقام بملك اللطينيين من بعده ابنه قسطنطين

ديتالديانوس ھو الذي سماه ھروشيوش ديوقاريان، والخبر من بعد ذلك متشابه، واالسماء مختلفة وال يخفى عليك وضع كل 

 .اسم في مكانه من اآلخر، وهللا سبحانه وتعالى أعلم

إلي حين الفتح الخبر عن القياصرة المتنصرة من اللطينيين وھم الكيتم واستفحال ملكھم بقسطنطينية ثم بالشام بعدھا 
  اإلسالمي ثم بعده إلي انقراض أمرھم 

ھؤالء الملوك القياصرة المتنصرة من أعظم ملوك العالم وأشھرھم، وكان لھم االستيالء على جانب البحر الرومى  من 

فرس وحاربوا الترك وال. األندلس إلى رومة إلى القسطنطينية إلى الشام إلى مصر واإلسكندرية، إلى أفريقية والمغرب

وكانوا اوال على دين المجوسية، ثم بعد ظھور الحواريين ونشر دين . بالمشرق والسودان المغرب من النوبة فمن وراءھم

وكان أول من أخذ به قسطنطين بن قسنطش بن . النصرانية ألرضھم وتسلطھم عليھم بأرضھم مرة بعد أخرى، أخذوا بدينھم

وإنما سمي . مر ذكره آنفا ة ديوقاريان قيصر الثالث والثالثون من القياصرة، وقدوليتنوه وأمه ھالنة بنت مخشميان قيصر خليف

وأما . القرية التي كان فيھا مسكن عيسى عليه السالم عندما رجع من مصر مع أمه: ھذا الدين دين النصرانية نسبة إلى ناصرة

ويعرف . ل عصابة، فھو دين من ينصره من أتباعهنسبه إلى نصران فھو من أبنية المبالغة، ومعناه أّن ھذا الدين في غير أھ

 .ھؤالء القياصرة ببني األصفر، ولعض الناس ينسبھم إلى عيصو بن إسحاق وقد أنكر ذلك المحققون وأبوه

ابن آخر غير يعقوب واسمه عيصاب، وكان  كان إلسحاق عليه السالم: وقال أبو محمد بن حزم عند ذكر إسرائيل عليه السالم

إال أّن قوما يذكرون أّن الروم من ولده وھو خطأ، وإنما وقع . جبال السراة من الشام إلى الحجاز وقد بادوا جملة بنوه يسكنون

لھم ھذا الغلط ألن موضوعھم كان يقال له أروم، فظنوا أّن الروم من ذلك الموضوع وليس كذلك، ألن الروم إنما نسبوا إلى 

ھل لك في جالد بني : صلى هللا عليه وسلم قال في غزوة تبوك للحرث بن قيس وربما يحتجون بأن النبي. رومتس باني رومة

 .األصفر؟ وال حجة فيه الحتمال أّن يريد بني عيصاب على الحقيقة، ألن قصده كان إلى ناحية السراة وھو مسكن بني عيصو

العرب راء ومن ھنا جاء الغلط وهللا مسكن عيصو ھؤالء كما يقال له ايذوم بالذال المعجمة إلى الظاء أقرب، فعربتھا : قلت

ً واالسمان له في التوراة. تعالى أعلم قال ابن العميد؟ خرج قسطنطين المؤمن على . وھذا الموضع يقال له يسعون أيضا

مقسيمانوس فھزمه ورجع إلى رومة، وازدحم العسكر على الجسر فوقع بھم في البحر، وغرق مقسيمانوس مع من غرق، 

مة وملكھا بعد أّن أقام ملكاً على بيزنطية من بعد أبيه ستاً وعشرين سنة؛ فبسط الدل ورفع الجور، وخرج ودخل قسطنطين رو

ثم انتقض عليه وقتل النصارى وعبد . قائده يسكن ناحية قسطنطينية، وواله على رومة وأعمالھا وألزمه باكرام النصارى

ثم تنصر . نطين العساكر إلى رومة لحربه فساقوه أسيرا وقتلهوكان فيمن قتل ماريادس بطرك بطارقة، فبعث قسط. األصنام

قسطنطين في مدينة نيقية الثنتي عشر مر ملكه، وھدم بيوت األصنام وبنى الكنائس، وللتاسعة عشرة من ملكه كان مجمع 

. طرك اإلسكندريةوأن رئيس ھذا المجمع كان اسكندروس ب. األساقفة بمدينة نيقية، ونفى أريوس كما ذكرنا ذلك كله عن قبل
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كانت والية اسكندروس في الخامسة من : وقال ابن بطريق. وفي الخامسة عشرة من رياسته توفي بعد المجمع بخمسة أشھر

سنة، وقتل في السادسة والعشرين من ملك ديقالديانوس، وأنه كان على عھده أرسيانوس  ملك قسطنطين، وبقي ست عشرة

وجعل مكانه . طركا ثالثا وعشرين، وكسر صنم النحاس الذي ھو ھيكل زحل باسكندريةمكث ب: تال المسبحي. اسقف قيسارية

  .كنيسة فھدمھا العبيديون عند ملكھم اسكندرية

أّن اسكندروسى البطرك ولي أول سنة من ملك قسطنطين، فمكث اثنتين وعشرين سنة، وعلى عھده جاءت : وقال ابن الراھب

، وبنت الكنائس وسألت عن موضع الصليب، فأخبرھا مقاريوس األسقف أّن اليھود ھالنة أم قسطنطين لزيارة بيت المقدس

ثم . فأحضرت الكھنونية وسألتھم عن موضع الصليب، وسألتھم رفع ما ھنالك من الزبل. أھالوا عليه الحراب والزبل

لحيا بمسيسھا، فصدقت ذلك  عالمتھا أّن الميت: استخرجت ثالثة من الخشب، وسألت أيتھا خشبة المسيح؛ فقال لھا األسقف

وبنت على الموضع كنيسة القمامة وأمرت مقاريوس ا أسقف ببناء . بتجربتھا، واتخذوا ذلك اليوم عيداً لوجود الصليب

 .الكنائس، وكان ذلك لثلثمائة وثمان وعشرين من مولد المسيح عليه السالم

مكانه تلميذه اثناييوس، كانت أمه تنصرت على  ووليوفي حادية وعشرين من ملك قسطنطين كان مھلك اسكندروس البطرك، 

يده فربي ابنھا عنده وعلمه، وولى بطركا مكانه، وسعى به أصحاب أريوش إلى الملك بعده مرتين بقي فيھما على كرسيه ثم 

. ھم خلقاوحمل قسطنطين اليھود بالقدس على النصرانية فأظھروھا، وافتتحوا في االمتناع من أكل الخنزير، فقتل من. رجع

وتنصر بعضھم فزعموا أّن أحبار اليھود نقصوا من سني موايد اآلباء نحواً من ألف وخمسمائة سنة، ليبطلوا مجيء المسيح في 

السوابيع التي ذكر دانيال أّن المسيح يظھر عندھا، وأنھا لم يحن وقتھا، وأن التوراة الصحيحة ھي التي فسرھا السبعون من 

قال وھي التوراة التى . وزعم ابن العميد أّن قسطنطين أحضرھا واطلع منھا على النقص الذي قاله. أحبار اليھود ملك مصر

 .بيد النصارى اآلن

ممالكه بين أوالده فجعل لقسطنطين قسطنطينية  ثم أمر قسطنطين بتجديد مدينة بيزنطية وسماھا قسطنطينية باسمه، وقسم: قال

قال وملك خمسين سنة . إلى أقصى المشرق، ولقسطوس الثالث رومة وما واالھا وما واالھا، ولقسطنطين اآلخر بالد الشام

وتنصر في اثنتي عشرة . ست وعشرون ببزنطية قبل غلبة ھقسميانوس، ومنھا أربع وعشرون بعد استيالئه على الروم منھا

 .من آخر ملكه، وھلك لستمائة وخمسين لالسكندر

على النصارى، ونفى بطرك رومة فدعا عليه  ين المجوسية، وكان شديداكان قسطنطين بن قسنطش على د: قال ھروشيوش

وابتلي بالجذام، ووصف له في مداواته أّن ينغمس في دماء األطفال، فجمع منھم لذلك عددا ثم أدركته الرقة عليھم فأطلقھم، 

ن حينئذ إلى دين النصرانية، ثم وجنح م. فرأى في منامه من يحضه على االقتداء بالبطرك، فرده إلى رومة وبرىء من الجذام

خشي خالف قومه في ذلك، فارتحل إلى القسطنطينية ونزلھا وشيد بناءھا وأظھر ديانة المسيح، وحالف أھل رومة، فرجع 

ولعشرين سنة من ملكه . ثم جاھد الفرس حتى غلبھم على كثير من ممالكھم. إليھم وغلبھم على أمرھم وأظھر دين النصرانية

ثم رأكما فى منامه عربا وبنودا على . ن القوط إلى بالده، فأغاروا وسبوا فزحف إليھم وأخرجھم من بالدهخرجت طائفة م

فخرجت أمه ھالنة إلى بيت المقدس لطلب آثار المسيح، وبنت الكنائس . ھذا عالمة الظفر لك: تمثال الصلب ن، وقائال يقول

 .كالم ھروشيوش. من ملكه اھـفي البلدان ورجعت ثم ھلك قسطنطين إلحدى وثالثين سنة 

ملك أربعا وعشرين سنة وكان أخوه : قال ابن العميد. ثم ولي قسطنطين الصغير بن قسطنطين وسماه ھروشيوش قسنطش

قسطوس برومة بوالية أبيھما، ففي خامسة من ملك قسطنطين بعث العساكر، فقتل مقنيطوس وأتباعه وولى على رومة من 
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اريوس فأخذ بمذھبه، وغلبت تلك المقالة على أھل قسطنطينية وانطاكية ومصر واإلسكندرية، جھته، فكانت له صاغية إلى 

 .ثم ھلك ألربع وعشرين سنة من ملكه. وغلب أتباع أريوس على الكنائس، ووثبوا على بطرك اسكندرية ليقتلوه فھرب كما مر

 .وملك سنة واحدة: وولي ابن عمه يولياش وقال ھروشيوش بن منخشمطش، قال

وقال ابن العميد ملك سنتين باتفاق لثالثة من ملك سابور، وكان كافرا وقتلى النصارى وعزلھم عن الكنائس واطرحھم من 

تورط في طريقه في مفازة ضل فيھا عن سبيله، فتقبض : وقال ھروشيوش. الديوان، وسار لقتل الفرس، فمات من سھم أصابه

ده بليان ابن قسطنطي سنة أخرى وزحف إلى الفرس، وملكھم يومئذ سابور وولي بع: قال ھروشيوش. عليه أعداوة  وقتلوه

ملك من بعد يوليانوس الملك : ولم يذكر ابن العميد بليان ھذا وإنما ما قال. فحجم عن لقائھم فصالحھم ورجع وھلك في طريقه

، فلما قتل اجتمعوا إليه وبايعوه، يوشانوش سنة واحدة باتفاق في السادسة عشرة من ملك سابور، وكان مقدم عساكر يوليانوس

 .واشترط عليھم الدخول في النصرانية فغلبوه

ولما ولي نزل على نصيبين للفرس، ونقل الروم الذي بھا إلى آمد ورجع . وأشار سابور بتوليته ونصب له صليبا في العسكر

سكندرية، وطلب منه أّن يكتب له أمانة إلى كرسي مملكتھم، فرد األساقفة إلى الكنائس، ورجع فيمن رجع أثناسيوس بطرك ا

أھل مجمع نيقية فجمع األسالفة وكتبوھا، وأشار عليه بلزومھا ولم يذكر ھروشيوش يوشانوش ھذا، وذكر مكانه آخر قال 

وافترق القوط في أيامه فرقتين على مذھبي : قال. وقاتل امما من القوط واالفرنجة وغيرھم: قال. وسماه بلنسيان بن قسنالس

ً برومة ثم ھلك بالفالج، وملك بعده أخوه واليس أربع سنين، وعمل : قال. يوس وأمانه نيقيةأر وفي أيامه ولى داماش بطركا

على مذھب أريوس، واشتد على أھل األمانة وقتلھم، وثار عليه بأھل أفريقية بعض النصارى مع البربر، فأجاز إليھم البحر 

 .ورجع إلى قسطنطينية فحارب القوط وا أمم من ورائھم وھلك في حروبھموحاربھم فظفر بالثائر وقتله بقرطاجنة، 

. سنة فيما حكاه ابن بطريق وابن الراھب وقال ابن العميد في قيصر الذي قتل واليس وسماه واليطنوس أنه ملك اثنتي عشرة

وأنه ملك لستمائة وست  وحكى عن المسبحي خمسة عشرة شنه، وأن أخاه والياس كان شريكه في الملك، وأنه كان مباينا

قال وفي أيامه وثب أھل إسكندرية على اثناسيوس البطرك ليقتلوه، فھرب . وسبعين لالسكندر وسبع عشرة لسابور كسرى

ثم اجتمع أھل األمانة بعد خمسة أشھر ورجعوه إلى كوسه، وطردوا لوقيوس . وقدموا مكانه لوقيوس، وكان على راي أريوس

ى أّن مات، فولوا بعده تلميذه بطرس سنتين، ووثب به أصحاب لوقيوس فھرب، ورجع لوقيوس الى وأقام أثناسيوس بطركا إل

ولقي من داريانوس قيصر ومن . ثم وثب به أھل األمانة ورجعوا بطرس ومات لسنة من رجعته. الكرسي فأقام ثالث سنين

 .أصحاب أريوس شدائد ومحنا

أخوه واليس يدين بمذھب أريوس أخذه عن ثاودكسيس اسقف القسطنطينية كان واييطينوس يدين باألمانة، و: قال المسبحي

أساقفة األمانة وسار أريوس اسقف أنطاكية بإذنه إلى اإلسكندرية، فحبس بطرس  وعاھده على إظھاره، فلما ملك نفى جميع

  .وھرب بطرس من السجن وأقام برومة البطرك وأقام مكانه أريوس من أھل سميساط

قال . طينوس قيصر وبين سابور كسرى فتنة وحروب ، وھلك في بعض حروبه معھم وولى بعده أخوه واليسوكانت بين والي 

وقال ھو أبو الملكين اللذين تركا الملك . عن ابن الراھب سنتين وعن أبي فانيوس ثالث سنين، وسماه واالس: ابن العميد

 .وترھبا وسمي مكسينموس ودوقاديوس

ً على إسكندرية، فلبث فيھم سبع سنين ومات، وفي سادسة ملكه وفي الثانية من ملكه ب: قال عث طيماناوس أخا بطرس بطركا

وفي أيام واليس قيصر ھذا مات بطرك قسطنطينية، فبعث اغريوس اسقف . كان المجمع الثاني بقسطنطينية  وقد مر ذكره
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ثم ولى . رب، فخرج إليه فقتل في حروبهثم خرج على واليس خارج من الع. يزناروا وواله مكانه، فوليه أبع سنين ومات

وقال . وھو أخو واليس وكان والنطوس بن واليس شريكا له في الملك وملك سنة واحدة: قال ابن العميد. أغراديانوس قيصر

 .عن أبي فانيوس سنتين، وعن ابن بطريق ثالث سنين

ابتداء ملكھم لستمائة وتسعين من ملك  ا، وأنوذكر عن ابن المسبحي وابن الراھب أّن تاوداسيوس الكبير كان شريكا لھم

ومات اغراديانوس وابن أخيه في . االسكندر، وأنه رد جميع ما نفاه واليس قبله من األساقفة إلى كرسيه وخلى كل واحد مكانه

وإلحدى وملك بعدھما ثاوداسيوس سبع عشرة سنة باتفاق لستمائة وتسعين من ملك االسكندر، : قال ابن العميد. سنة واحدة

وفي سادسة ملكه مات اثناسيوس بطرك اسكندرية، فولي مكانه كاتبه تاوفيال، وكان بطرك . وثالثين من ملك سابور كسرى

 .القسطنطينية يوحنا فم الذھب واسقف قبرس أبو فانيوس، كان يھوديا وتنصر

 وفي خامسة عشر من: قال. وكان لتاوداسيوس ولدان ارقاديوس وبرباريوس: قال

ھر الفتية السبعة أھل الكھف، الذين قاموا أيام دقيانوس ولبثوا في نومھم ثلثمائة سنة وتسع سنين كما قصه القرآن، ملكه ظ

وبلغ األمر إلى قيصر تاوداسيوس، فبعث في طلبھم . ووجد معھم صندوق النحاس والصحيفة التي أودع البطريق فيھا خبرھم

وكان أصحاب اريوس قد استولوا على : قال المسبحي. ويتخذ يوم ظھورھم عيدا فوجدھم قد ماتوا، فأمر أّن يبنى عليھم كنيسة

وعقد المجمع الثاني بقسطنطينية . من عساكره كل من يدين بتلك المقالة الكنائس منذ أربعين سنة، فأزالھم عنھا ونفاھم، وأسقط

عشرة  وفي خامسة. ا أّن ال يزاد فيھا وال ينقصلمائتين وخمسين سنة من مجمع نيقية، وقرر فيه األمانة األولى بنيقية، وعھدو

 .ثم ھلك تاوداسيوس لسبع عشرة سنة من ملكه. من ملكه مات سابور بن سابور، وملك بعده بھرام

سنين وھو الموفى أربعين عددا من ملوك  وملك بعده وليطانش ابن أخيه فلنسسان ست: وأما ھروشيوش فقال بعد ذكر واليس

ثم ھجم أھل رومة على . فملك الكثير منھا. ل طودوشيش بن انطيونش بن لوخيان على ناحية المشرقواستعم. القياصرة قال

قائدھم فقتلوه، وخلعوا وليطيانش الملك فلحق بطودوشيش بالمشرق فسلم إليه في الملك فأقبل طودوشيش إلى رومة وقتل الثائر 

فولي ابنه كاديكش ويظھر من كالم ھروشيوش أّن . وھلك ألربع عشرة سنة من واليته. بھا، واستقل بملك القياصرة

فلعل وليطانش . طودوشيش ھو تاوداسيوس الذي ذكره ابن العميد، ألنھما متفقان في أّن ابنه اركاديس، ومتقاربان في المدة

  .الذي ذكره ھروشيوش ھو اغراديانوس الذي ذكره ابن العميد اھـ

ثالثة ملك بھرام بن ابور، وكان مقيما  س األكبر ثالث عشرة سنة باتفاق فيوملك اركاديش ولد تاوداسيو: قال ابن العميد 

ولما كبر طلب معلمه . قال وولد أركاديش ابن سماه طودوشيش باسم أبيه. بالقسطنطينية، وولى أخاه انوريش على رومة

. مقطم على قرية طرا ثالث سنينأريانوس ليعلم ولده، فھرب إلى مصر وترھب ورغبه بالمال فأبى، وأقام في مغارة بالجبل ال

وفي أيامه غرق أبو فانيوس بمرجعه إلى . دير البغل: ومات فبنى الملك على قبره كنيسة وديرا يسمى دير القصير ويقال

ومات يوحنا فم الذھب بطرك القسطنطينية، وكان نفاه أركاديش بموافقة أبي فانيوس، ودعا كل منھما على صاحبه . ترصى

 .اسعة من ملك أركاديش مات بھرام بن سابور، وملك ابنه يزدجردوفي الت. فھلكا

سنة، وولى أخاه انوريش على رومة فاقتسما  ثم ھلك أركاديش وملك من بعده طودوشيش األصغر ابن أركاديش ثالث عشرة

ثم غلب القومس أخاه . ملك اللطينيين، وانتقض لعھديھما قومس أفريقية وخالفه إلى طاعة القياصرة، فحدثت بأفريقية فتنة لذلك

تزحف القوط إلى رومة، وفر عنھا أنوريش فحاربوھا ودخلوھا عنوة، واستباحوھا ثالثا وتجافوا . نلحق بقبرص وترھب بھا

ولما ھلك اركاديش قيصر استبد أخوه انوريش بالملك خمس عشرة سنة، وأحسن في دفاع القوط عن : قال. عن أموال الكنائس
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العميد أنوريش، وإنما ذكر بعد أركاديش ابنه  ده طودشيش ابن أخيه اركاديش، ولم يذكر ابنفولي من بع رومة، وھلك

 .طودشيش وسماه األصغر

وفي أول سنة من : قالى. قال وملك اثنتين وأربعين سنة باتفاق في خامسة ملك يزدجرد، وكانت بينه وبين الفرس حروب كثيرة

في السابعة عثرة من ملكه قدم نسطوريش بطركا . كيرلوس ابن اخته ملكه مات تاوفيال بطرك إسكندرية فولي مكانه

. بالقسطنطينية، فأقام أربع سنين وظھرت عنه العقيدة التي دان بھا، وقد تقدمت وبلغت مقالته إلى كيرلس بطرك اإلسكندرية

وأجمعوا على كفر ثم اجتمعوا بمدينة أفسيس في مائتي اسقف . وانطاكية وبيت المقدس. فخاطب في ذلك بطرك رومة

نسطوريس ونفوه، فنزل اخميم من صعيد مصر أقام بھا سبع سنين، وأخذ بمقالته نصارى الجزيرة والموصل إلى الفرات، ثم 

وفي . وولى طودوشيش بالقسطنطينية مقسيموس عوضا عن نسطورس، فأقام بھا ثالث سنين. العراق وفارس إلى المشرق

غر مات كيرلس بطرك اإلسكندرية، وولي مكانه ديسقرس ولقي شدائد من مرقيان ثامنة وثالثين من ملك طودوشيش األص

وفي السادسة عشرة من ملك طودوشيش األصغر مات يزدجرد كسرى وولي ابنه بھرام جور، وكانت بينه وبيني . الملك بعده

 .يزدجرد ثم عدل عن حروبھم ودخل إلى أرض الروم فھزمه طودوشيش وملك ابنه. خاقان فلك الترك وقائع

. وفي أيام طودوشيش األصغر تغلب القوط على رومة وملكوھا، وھلك ملكھم أبطريك كما نذكر في أخبارھم: قال ھروشيوش

ثم ملك مرقيان بعده ست : قال ابن العميد. ثم صالحوا الروم على أّن يكون لھم األندلس، فانقلبوا إليھا وتركوا رومة انتھى

قالوا وكان في أيامه المجمع الرابع بمقدونية وقد . ش وسفاه ھروشيوش مركيان بن مليكةسنين باتفاق وتزوج أخت طودوشي

تقدم ذكره، وإنه كان بسبب ديسقوس بطرك اسكندريه، وما أحدث من الدغة في األمانه فأجمعوا على نفيه، وجعلوا مكانه 

قيصر الملك الذي جمعھم، وعھد بأن ال يقبل  وافترقت النصارى إلى ملكية، وھم أھل األمانة، فنسبوا إلى مركيان. برطارس

وإلى نسطورية . وإلى يعقوبية وھم أھل مذھب ديسقوس وتقدم الكالم في تسميتھم يعقوبية. ما اتفق عليه أھل المجمع الخلقدوني

وفي أيام مركيان سكن شمعون الحبيس الصومعة بأنطاكية وترفب، وھو أول من فعل ذلك من . وھم نصارى المشرق

 .ومات مركيان قيصر لست سنيين من ملكه، وملك بعده الون الكبير. وعلى عھده مات يزدجرد كسرى. ارىالنص

ووافقه ھروشيوش على . لسبعمائة وسبعين من ملك االسكندر، ولثانية من ملك نيرون ملك ست عشرة سنة :قال ابن العميد

ب الملكية ولما سمع أھل إسكندرية بموت مركيان وثبوا على وكان على مذھ: قال ابن العميد. مدته، وقال فيه ليون بن شمخلية

وكان يعقوبيا ، فجاء قائد من قسطنطينية بعد . برطارس البطرك فقتلوه بعد ست سنين من واليته، وأقاموا مكانه طيمناوس

ون قيصر ويقال أنه ثم عاد طيماناوس باألمر ال. ثالث سنين من واليته فنفاه، وأبدل عنه سورس من الملكية وأقام تسع سنين

وفي . بقي بطركا اثنتين وعشرين سنة، ولثانية عشر من ملك الون زحف الفرس إلى مدينة آمد وحاصروھا وامتنعت عليھم

وولي من بعده : قال ابن العميد. ثم ھلك الون قيصر لست عشرة سنة من ملكه. أيامه مات شمعون الحبيس صاحب العمود

 .وقال ابن بطريق ھو ابن سينون، وكان يعقوبيا وملك سنة واحدة. ملك بعدهالون الصغير وھو أبو زينون ال

ملك سبع عشرة سنة، وقال ابن : ولم يذكره ھروشيوش، وإنما ذكر زينون الملك بعده، وسماه سينون بالسين المھملة، وقال

يعقوبيا وخرج عليه ولده ورجل من ولثمانية عشر من ملك نيرون ولسبعمائة وسبع وثمانين لالسكندر قال وكان . العميد مثله

ثم قتلھما وأتباعھما، ودخل قسطنطينية ووجد بطركھا وكان رديء العقيدة قد غير كتب . قرابته، وحاربھما عشرين شھراً 

وفي سابعة ملك زينون مات . فكتب زينون قيصر إلى بطرك رومة وجمع األساقفة فناظروه ونفوه. الكنيسة وزاد ونقَّص
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إسكندرية فولي مكانه بطرس، وھلك بعد ثمان سنين فولي مكانه أثناسيوس، وھلك لسبع سنين وكان قيما طيماناوس بطرك 

 .وفي أيام زينون احترق ملعب الخيل الذي بناه بطليموس األرنبا باإلسكندرية: قال المسبحي. ببعض البيع في بطركيته

طلة وھزموه في بعض حروبھم، ورد الكرة عليه بعض وفي أيام زينون ھاجت الحرب بين نيرون والھيا: وقال ابن بطريق

قواده كما في أخبارھم، ومات نيرون، وتنازع الملك ابناه قياد ويالش وفي عاشرة من ملك زينون غلب يالش أخاه واستقل 

في  ثم ھلك يالش ألربع سنين، ورجع قياد واستولى على مملكة فارس، وذلك. ولحق أخره قياد بخاقان ملك الترك. بالملك

 .أربعة عشر من ملك زينون، فأقام ثالثاً وأربعين سنة

ً وعشرين سنة  أربعة من ملك قياد، ولثمانمائة وثالث  فيوھلك زينون لسبع عشر من واليته، فملك بعده نسطاس سبعا

. امرأة كاتبةوعھد ألول ملكه أن يقتل كل . لالسكندر، وكان يعقوبيا وسكن حماة، ولذلك أمر أن تشيد وتحضن فبنيت في شتين

ثم وقعت الحرب بينه وبين األكاسرة وخرب قياد . وفي ثالثة ملكه أمر ببناء مدينة في المكان الذي قتل فيه دارا فوق نصيبين

وفي . وقتل بين االمتين خلق كثير. مدينة آمد، ونازلت عساكر الفرس إسكندرية وأحرقوا ما حولھا من البساتين والحصون

وس بطرك اإلسكندرية فصير مكانه يوحنا وكان يعقوبيا، ومات لتسع سنين، فصير بعده يوحنا الحسن، سادسة ملكه مات اثناسي

ً بانطاكية، وكان كالھما على امة ديسقوس. ومات بعد إحدى عشرة وفي سابعة . وفي أيام نسطاس قدم ساريوس بطركا

ً بانطاكية كندرية فولى مكانه ديسقوس الجديد ومات ومات يوحنا بطرك إس. وعشرين من ملك نسطاس قدم ساريوس بطركا

 .لسنتين ونصف

إن إيليا بطرك المقدس كتب إلى نسطاس قيصر يسأله الرجوع إلى الملكية ويوضح له الحق في : وقال سعيد بن بطريق

ئس، مذھبھم، وصبا إليه في ذلك جماعة من الرھبان، فأحضرھم وسمع كالمھم، وبعث إليھم باألموال للصدقات وعمارة الكنا

وكان بقسطنطينية رجل على رأي ديسقوس فمضى إلى نشطانش قيصر ومضى وأشار عليه باتباع مذھب ديسقوس وأن 

وبلغ ذلك بطرك أنطاكية فكتب إلى نشطانش قيصر . يرفض المجمع الخلقدوني فقبل ذلك منه، وبعث إلى جميع أھل مملكته

فجمع الرھبان ورؤساء . يوس وبلغ ذلك إلى إيليا بطرك القدسوجعل مكانه بإنطاكية سو. بالمالمة على ذلك، فغضب ونفاه

فنفاه نشطانش إلى ايليا، وذلك في ثالثة . الديور في نحو عشرة آالف، ولعنوا سويوس، وأجرموه والملك نشطانش معه

م اليعقوبية فاجتمع جميع البطاركة واألساقفة من الملكية وأجرموا نشطانش الملك وسويوس وديسقوس إما. وعشرين من ملكه

 .ونسطورس

مقالة سويروس ودسفوس فنسب اليعاقبة  وكان لسيوس تلميذ اسمه يعقوب البرادعي يطوف البالد داعيا إلى: قال ابن بطريق

ثم ھلك نشطانش لسبع وعشرين من . وليس كذلك ألن اليعاقبة سموا بذلك من عھد ديسقوس كما مر: وقال ابن العميد. إليه

. وملك تسع سنين باتفاق. انش قيصر لثمانية وثالثين من ملك قياد بن نيرون، ولثمانية وثالثين لالسكندرملكه، وملك بعده يشطي

وفي ثالثة ملكة غزت الفرس بالد الروم، . يشطيان وقال المسبحي كان معه شريك في ملكه إسمه. وقال ھروشيوش سبعا

 .فوقعت بين الفرس والروم حروب كثيرة

انية من ملك يشطيانش ومعه المنذر ملك العرب، فبلغ الرھا وغلب الروم، وغرق من الفريقين وزحف كسرى في آخرھا لثم

وفي تاسعة ملكه أجاز . ثم وقع الصلح بينھما بعد موت قيصر. في الفرات خلق كثير وحمل الفرس أسارى الروم وسباياھم

على دين الملكية فرد كل من نفاه نشطانش قبله قال ابن بطريق وكان يشطيانش . البربر من المغرب إلى رومة وغلبوا عليھا

 .وصير طيماناوس بطركاً باإلسكندرية وكان يعقوبيا فلبث فيھم ثالث سنين وقيل سبع عشرة سنة. منھم
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كان يشطيانش خلقدونيا، ونفى طيماناوس البطرك عن إسكندرية وجعل مكانه أيوليناريوس وكان ملكيا : وقال ابن الراھب" 

وأحضر شاويرش بطرك إنطاكية وأساقفة المشرق . قسطنطينية يريد جمع الناس على رأي الخلقدونية مذھبهوعقد مجمعا بال

ً في الديور ثم وصل أيوليناريوس بطرك . فلم يوافقوه، فاعتقل بطرك أنطاكية سنين ثم أطلقه، فسار إلى مصر وبقي مختفيا

وھلك يشطيانش لتسع سنين من . تبعوا مذھبه فيھا وصاروا إليهإسكندرية ومعه كتاب األمانة الخلقدونية، فقبل الناس منه و

ثم ملك يشطيانش قيصر إلحدى وأربعين من ملك قياد، ولثمانمائة وأربعين لالسكندر، وكان ملكيا، وھو ابن عم . ملكه

ثالثاً وثالثين، وفي  :وقال أبو فانيوس. بل كان شريكه كما مر، وملك أربعين سنة باتفاق: وقال المسبحي. يشطيانش الملك قبله

سابعة ملكه غزا كسرى بالد الروم وأحرق ايليا وأخذ الصليب الذي كان فيھا، وفي حادية عشر من ملكه عصت السامرية 

عليه فغزاھم وخرب بالدھم، وفي سادسة عشر من ملكه غزا الحارث بن جبلة أمير غسان والعرب ببرية الشام، وغزا بالد 

 .ولقيه بعض مرازبه كسرى فھزمھم ورد السبي منھم. رب بالدھماألكاسرة وھزم عساكرھم وخ

وفي خمس وثالثين من ملك يشطيانش عھد الن يتخذ عيد الميالد في رابع . ثم وقع الصلح بين فارس والروم وتوادعوا

ً في سادس كانون أراد : وقال المسبحي. وعشرين من كانوا األول، وعيد الغطاس في ست منه، وكانا من قبل ذلك جميعا

يشطيانش حمل الناس على رأي الملكية طيماناوس بطرك إسكندرية وكان يعقوبيا وأراده على ذلك، فامتنع فھم بقتله ثم أطلقه، 

 .يقبله اليعاقبة وأقام على ذلك سنين فرجع إلى مصر مختفيا، ثم نفاه بعد ذلك وجعل مكانه بولس وكان ملكّيًا فلم

قائدا من قواده اسمه يوليناريوس وجعله بطرك إسكندرية فدخل الكنيسة بزي الجند، ثم  قال سعيد بن بطريق ة ثم بعث قيصر

. لبس زفي البطاركة وقدس، فھموا به فصار إلى سياستھا فأقصدوا، ثم حملھم على رأي اليعقوبية وقتل من امتنع وكانوا مائتين

دموا كنائسھم، فبعث العساكر وأثخنوا فبھم، وأمر وفي أيام يشطيانش ھذا ثار السامرة بأرض فلسطين، وقتلوا النصارى وھ

وفي عھده كان المجمع . وكانت كنيسة بيت لحم صغيرة فأمر بأن يوسع فيھا فبنيت كما ھي لھذا العھد. ببناء الكنائس كما كانت

 .ر ذكر ذلكالخامس بقسطنطينية بعد مائة وثالث وستين من المجمع الخلقدوني، ولتاسعة وعشرين من ملك يشطيانش، وقد م

ً بإسكندرية لسبع عشرة سنة مر واليته، وھو كان رئيس ھذا  وفي عھد قيصر ھذا مات أيوليناريوس القائد الذي جعل بطركا

المجمع وجعل مكانه يوحنا وكان امانيا، وھلك لثالث سنين وانفرد اليعاقبة باإلسكندرية، وكان أكثرھم القبط وقدموا عليھم 

ً لبث فيھم وجعل الملكية بطركھم داقيانوس وطردوا طودوشيوش من كرسيه ستة . اثنتين وثالثين سنة طودوشيوش بطركا

 .ثم أمر يشطيانش قيصر بأن يعاد فأعيد وطلب منه المغامسة أن يقدم دقيانوس بطرك الملكية على الشمامسة فأجابھم. أشھر

البطركية فتركھا ونفاه، وجعل مكانه بولس  ثم كتب يشطيانش إلى طودوشيوش البطرك باجتماع المجمع الخلقدوني أو يترك

ثم مات وغلقت كنائس القبط اليعقوبية ولقوا شدائد من الملكية ومات . التنسي، فلم يقبله أھل إسكندرية وال ما جاء به

 .طودوشيوش البطرك في سابعة وثالثين من ملكة يشطيانش وجعل مكانه باسكندرية بطرس ومات لعد سنتين

وسار كسرى أنو شروان في مملكة يشطيانش قيصر إلى بالد الروم، وحاصر أنطاكية وفتحھا، وبنى قبالتھا : قال ابن العميد

ثم ھلك يشطيانش وملك بعده يوشطونش قيصر لت وثالثين من ملك أنو شروان؛ . مدينة سماھا رومة، ونقل إليھا انطاكية

إحدى عشرة سنة ولثانية من ملكه مات بطرس ملك : يوشوقال ھروش. ولثمانمائة وثمانين لالسكندر، فملك ثالث عشرة سنة

وخربت الديور على عھده، وفي الثانية عشرة من ملكه مات كسرى  - سنة إسكندرية فجعل مكانه داميانو، فمكث ستاً وثالثين

ثم ھلك . ةأنو شروان بعد أن كان بعث العساكر من الديلم مع سيف بن ذي يزن من التبابعة، ففتحوا اليمن وصارت لالكاسر

. وملك بعده طيباريوس قيصر لثالثة من ملك ھرمز ابن أنو شروان. عشرة من ملكه يوشطونش قيصر إلحدى عشرة أو ثالث
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فملك ثالث سنين عند ابن بطريق وابن الراھب، وأربعا عند المسبحي، ولعھده انتقض . ولثمانمائة واثنتين وتسعين لالسكندر

لحرب وانتھت عساكر الفرس إلى راس عين الخابور، فثار إليھم موريق من بطاركة الصلح بين الروم وفارس، واتصلت ا

ثم جاء طباريش قيصر على أثره فعظمت الھزيمة، واستمر القتل في الفرس، وأسر الروم منھم نحوا من أربعة . الروم فھزمھم

 .آالف غربھم إلى جزيرة قبرص

الروم، وبعث بالصريخ إلى طباريش قيصر  بمنجع من تخوم بالدثم انتقض بھرام مرزبان ھرمز كسرى وطرده عن الملك 

وواسط فانھزم . يقال كان عسكر المدد أربعين ألفا فسار ھرمز ولقيه بھرام بين المدائين. فبعث إليه المدد من الفرسان واألموال

ليه ما كانت الفرس أخذله من واستييح، وعاد ھرمز إلى ملكه وبعث إلى طباريش باألموال والھدايا أضعاف ما أعطاه، ورد إ

وسأله طباريش بأن يبني ھيكلين للنصارى بالمدائن . وغيرھا، وقل من كان فيھا من الفرس إلى بالده.... بالدھم وسألھم

 .وواسط، فأجابه إلى ذلك

ك ثم ھلك طباريش قيصر وملك من بعده موريكش قيصر في السادسة لھرمز، ولثمانمائة وخمس وتسعين لالسكندر، ومل

وفي حادية عشر من ملكه بلغه عن بعض اليھود بانطاكية أنھم بالوا على . عشرين سنة باتفاق المؤرخين، فأحسن السيرة

ولعھده انتقض على ھرمز كسرى قريبه بھرام وخلعه واستولى على ملكه وقتله، وسار . صورة المسيح ، فأمر بقتلھم ونفيھم

ً فبعث  وقتل بھرام الخارج عليه وبعث إليه . معه العساكر، ورد أبرويز إلى ملكهابنه ابرويز إلى موريكش قيصر صريخا

وبعث معھا  بالھدايا والتحف كما فعل أبوه من قبله مع القياصرة، وخطب أبرويز من موريكش قيصر ابنته مريم، فزوجه إياھا

مداخلة قريبه البطريق قوقا، من الجھاز واألمتعة واألقمشة ما يضيق عنه الحصر، ثم وثب على موريكش بعض مماليكه ب

فملك  .فدسه عليه فقتله، وملك على الروم وتسمى قيصر، وذلك لتسعمائة وأربع عشرة لالسكندر، وخمس عشرة ألبرويز

ثماني سنين وقتل أوالد موريكش، وأفلت صغير منھم فلحق بطورسينا وترھب ومات ھنالك، وبلغ أبروبز كسرى ما جرى 

عساكره وقصد بالد الروم يأخذ  ثأر صھره، وبعت عساكره مع مرزبانه خزرويه إلى القدس  على موريكش وأوالده، فجمع

وجاء بنفسه في عساكر الفرس إلى . وبعث بمرزبان آخر إلى مصر واإلسكندرية. وعھد إليه بقتل اليھود وخراب البلد

واجتمع يھود طبرية والخليل . البالدوأما خزرويه المرزبان فسار إلى الشام وخرب . القسطنطينية وحاصرھا وضيق عليھا

وناصرة وصور وأعانوا الفرس على قتل النصارى وخراب الكنائس؛ فنھبوا األموال وأخذوا قطعة من الصليب وعادوا إلى 

. كسرى بالسبي وليھم زخريا بطرك القدس، فاستوھبته مريم بنت موريكش من زوجھا ابرويز فوھبه إياھا مع قطعة الصليب

شام من الروم واجتمع الفرس على القسطنطينية تراسل اليھود من القدس والخليل وطبرية ودمشق وقبرص ولما خلت ال

واجتمعوا في عشرين ألفا، وجاءوا إلى صور ليملكوھا، وكان فيھا من اليھود نحو من أربعة آالف، فتقبض بطركھا عليھم 

. طرك يقتل المقيدين ويرمي برووسھم إلى أن فنواوالب. وحاصرھم عساكر اليھود وھدموا الكنائس خارج صور. وقيدھم

 .وارتحل كسرى عن القسطنطينية جاثياً فأجمل اليھود عن صور وانھزموا

وإنما سمي الرحوم . وفي رابعة من قوقاص قيصر قدم يوحنا الرحوم بطركاً على الملكية بإسكندرية ومصر: وقال ابن العميد

ولما سمع بمسير الفرس ھرب مع البطريق الوالي . مارستان للمرضى بإسكندريةوھو الذى عمل البي. لكثرة رحمته وصدقته

وكان اليعاقبة بإسكندرية . وخال يرسي الملكية بإسكندرية سبع سنين. بإسكندرية إلى قبرص، فمات بھا لعشر سنين من واليته

ً اسمه أنسطانيوش مكث فيھم اثنتي عشرة سن ة، واسترد ما كانت الملكية استولت قدموا عليھم فى أيام قوقاص قيصر بطركا

واتحذت . وجاءه اثناسيوس بطرك انطاكية بالھدايا سرورا بواليته، فتلقاه ھو باألساقفة والرھبان. عليه من الكنائس اليعقوبية
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ة ومات انسطانيوش بعد اثنتي عشرة من واليته لثلثمائ. أربعين يوما ورجع إلى مكانه الكنيسة بمصر والشام، وأقام عنده

ولما انتھى أبرويز في حصار القسطنطينية نھايته وضيق عليھا وعدموا األقوات واجتمع . وثالثين من ملك ديقالديانوس

ففرحوا به ومالوا إله، وداخلھم في الملك، وأن . الروم البطاركة بعلوقيا وبعثوا السمن مشحونة باألقوات مع ھرقل أحد بطاركة

ودلك لتسعمائة واثنتين وعشرين لالسكندر، فارتحل أبرويز عن . ه وقتلوه وملكوا ھرقلقوقاص سبب ھذه الفتنة، فثاروا علي

ً إلى بالده وملك ھرقل بعد ذلك إحدى وثالثين سنة ونصف عند المسبحي وابن الراھب، واثنتين وثالثين . القسطنطينية راجعا

 .اه ھرقل بن ھرقل بن أنطونيشوقال ھروشيوش لتسع وسم. وكانت ملكته اول سنة من الھجرة. عند ابن بطريق

الضريبة عليھم فامتنعوا، فحاصرھم ست  ولما تملك ھرقل بعث أبرويز بالصلح بوسيلة ھم موريكش، فأجابھم على تقرير

سنين أخرى إلى الثمان التي تقذمت، وجھدھم الجوع، فخادعھم ھرقل بتقرير الضريبة على أن يفرج عنھم حتى يجمعوا له 

موعد معه ستة أشھر ونقض ھرقل، فخالف كسرى إلى بالده واستخلف أخاه قسطنطين على قسطنطينية وضربوا ال. األموال

وسار في خمسة آالف من عساكر الروم إلى بالد فارس فخرب وقتل وسبى، وأخذ بني أبرويز كسرى من مريم بنت موريكش 

مينية، ولما قرب من القسطنطينية وارتحل ومر بحلوان وشھرازور إلى المدائن ودجلة ورجع إلى أر. وھما قباذ وشيرويه

 .أبرويز كسرى إلى بالده فوجدھا خراباً، وكان ذلك مما أضعف من مملكة الفرس وأوھنھا

سرحون فاعتذر بأنه كان يحمل األموال إلى  وخرج ھرقل لتاسعة من ملكه لجمع األموال، وطلب عامل دمشق منصور بن

ثم سار إلى بيت المقدس، وأھدى إليه فأمنھم أوال، ثم عرفه . ار وأبقاه على عملهكسرى، فعاقبه واستخلص منه مائة ألف دين

ً وأخبروه بمن قتلوه من النصارى، فأمر ھرقل بقتلھم فلم ينج منھم إال  األساقفة والرھبان بما فعلوه في الكنائس، ورآھا خرابا

ً لليعاقبة  .من اختفى أو أبعد المفر إلى الجبال والبرارى، وأمر بالكنائس فبنيت وفي العاشرة من ملكه قدم أندرسكون بطركا

والفرس يومئذ . فمكث سبعاً وثالثين سنة وممات. ثم مات فجعل مكانه  بنيامين. خربت فيھا الديور بإسكندرية، فأقام ست سنين

 .قد ملكوا مصر  واإلسكندرية

اإلسكندرية فوس وكان أمانيا وجمع له بين  وأّما ھرقل فسار من بيت المقدس إلى مصر وملكھما وقتل الفرس وولى على

فاختفى وتقبض ھرقل . ورأى بنيامين البطرك في نومه شخصاً يقول قم فاختف إلى أن يجوز غضب الرب. البطركة والوالية

ثم عاد ھرقل إلى . على أخيه مينا وأراده على األخذ باألمانة الخلقدونية فامتنع فأحرقه بالنار، ورمى بجثته في البحر

قسطنطينية بعد أن جمع األموال من دمشق وحمص وحماة وحلب، وعمر البالد إلى أن ملك مصر عمرو بن العاص، وفتحھا 

لثلثمائة وسبع وخمسين لديقالديانوس، وكتب لبنيامين البطرك باألمان، فرجع إلى إسكندرية بعد أن غاب عن كرسيه ثالث 

 .عشرة سنة

الھجرة إلحدى عشرة من ملك ھرقل، وذلك لتسعمائة وثالث وثالثين لالسكندر، وستمائة وانتقل التاريخ إلى : قال ابن العميد

 .وأربع عشرة للمسيح

أنه نوسطيونس الذي بنى كنيسة الرھا، وأن  وقيل إن مولده عليه السالم كان لعھد نيشطيانش الثاني الذي ذكر: قال المسعودى

. ة سنة، وھو الذي ضرب الحكة الھرقلية، وبعده مورق بن ھرقلثم ھرقل بن نوسطيونس حمس عشر. ملكه كان عشرين سنة

وفي كتب السير أن الھجرة كانت على عھد : قال. والمشھور بين الناس أن الھجرة وأيام الشيخين كان مفك الروم لھرقل: قال

كان الفتح وھو المخرج  قيصر بن مورق، ثم كان بعده ابنه قيصر بن قيصر أيام أبى بكر، ثم ھرقل بن قيصر أيام عمر، وعليه

 .ومدة ملكھم إلى الھجرة مائة وخمى وسبعون سنة: قال. من الشام



135 
 

قول النصارى ألف سنة وتزيد، ومن ملك  ما بين عمارة المقدس بعد تخريب بختنصر إلى الھجرة على. مدة: قال الطبري

ث سنين، وعمره إلى رفعه اثنان وثالثون سنة، االسكندر إليھا تسعمائة ونيف وعشرين سنة، ومنه إلى مولد عيسى ثلثمائة وثال

وقال ھروشيرش أن ملك ھرقل كانت الھجرة في تاسعته، وسماه ھرقل . ومن رفعه إلى الھجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة

  .وهللا تعالى أعلم. بن ھرقل ابن انطونيوس لستمائة وإحدى عشرة من تاريخ الصسيح، وأللف ومائة من بناء رومة

  إلى حين انقراض أمرھم وتالشي أحوالھم ملوك القياصرة من لدن ھرقل والدولة اإلسالمية الخبر عن
وفي الثانية من الھجرة بعث أبرويز عساكره إلى الشام والجزيرة فملكھا، وأثخن في بالد الروم وھدم كنائس : قال ابن العميد

وحمل أھل الرھا على رأي . ام الذي كان بالمبانيالنصارى، واحتمل ما فيھا من الذھب والعضة واآلنية، حتى نقل الرخ

بعث عساكر الفرس ومقدمھم مرزبانه  وفي سابعة الھجرة. اليعقوبية باغراء طبيب منھم كان عنده، فعرجوا إليه وكانوا فلكية

الكتاب بيد  واتفق وقوع. شھريار، فدوخ بالد الروم وحاصر القسطنطينية، ثم تغير له فكتب إلى المرازبة معه بالقبض عليه

ھرقل فبعث به إلى شھريار، فانتقض ومن معه وطلبوا ھرقل في المدد، فخرج معھم بنفسه في ثلثمائة ألف من الروم، 

 .وأربعين ألفا من الخزر الذين ھم التركمان

إلى الموصل فلقيه ثم سار . وفيما افتتح أرمينية وسار إلى بالد الشام والجزيرة وافتتح مدائنھم التي كان ملكھا كسرى من قبل،

وكان . وأجفل أبرويز عن المدائن واستولى ھرقل على ذخائر ملكھم. جموع الفرس، وقائدھم المرزبان، فانھزموا وقتل

شيرويه بن كسرى محبوسا فأخرجه شھريار وأصحابه وملكوه، وعقدوا مع ھرقل الصلح، ورجع ھرقل إلى آمد بعد أن ولى 

م سار إلى الرھا ورد النصارى اليعاقبة إلى مذھبھم الذي اكرھوا على تركه، وأقام بھا سنة ث. أخاه تداوس على الجزيرة والشام

 .كاملة

كتابه من المدينة مع دحية  ھرقلوفي آخر سنة ست من الھجرة كتب النبي صلى هللا عليه وسلم إلى : وعن يخر ابن العميد

 .ونصه على ما وقع في صحيح البخاري. الكلبي يدعوه إلى اإلسالم

 بسم اله الرحمن الرحيم
 .من محمد رسول هللا إلى ھرقل عظيم الروم

هللا أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم  سالم على من اتبع الھدي، أما بعد فإني أدعوك بدعاية اإلسالم اسلم تسلم يوتك

وال نشرك به شيئا، وال يتخذ بعضنا بعضاً ويا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال هللا . األريسيين

 .أرباباً من دون هللا، فإن تولوا فقولوا اشھدوا بأنا مسلمون

إني : فقال لھم. إلى ابن سفيان بن حرب فلما بلغه الكتاب جمع من كان بأرضه من قريش وسألھم عن أقربھم نسبا منه، فأشاروا

سأل أبا سفيان عن أحوال تجب أن تكون للنبيصلى هللا عليه وسلم أو ينزه ثم . سائله عن شان ھذا الرجل، فاستمعوا ما يقوله

فرأى ھرقل أنه نبي ال محالة، مع أنه كان حزاء . وكان ھرقل عارفا بذلك، فأجابه أبو سفيان عن جميع ما سأله عن ذلك. عنھا

لعرب، فاستيقن بنبوته وصحة ما يدعو إليه، الملة، بظھور الملة وا ينظر في علم النجوم، وكان عنده علم من القرآن الكائن قبل

 .حسبما ذكر البخاري في صحيحه

وكتب النبي صلى هللا عليه وسلم إلى الحرث بن أبي شمر الغسانى ملك غسان بالبلقاء من أرض الشام، وعامل قيصر على 

يئ النزل لقيصر حين جاء من فأتيته وھو بغوطة دمشق يھ: قال شجاع. العرب، مع شجاع بن وھب االسدي يدعوه إلى اإلسالم
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ثم . من ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه ولو كان باليمن: فشغل عني إلى أن دعاني ذات يوم وقرأ كتابي وقال. حمص إلى إيليا

 .ثم أمرني باالنصراف وزودني بمائة دبنار. أمر بالخيول تنعل، وكتب بالخبر إلى قيصر، فنھاه عن المسير

هللا عليه وسلم في الثامنة من الھجرة جيشه إلى الشام وھي غزوة مؤتة، كان المسلمون فيھا ثالثة  ثم بعث رسول هللا صلى

إن أصيب فجعفر، فعبد هللا بن رواحة، فانتھرا إلى معان من أرض الشام، ونزل : آالف، وأمر عليھم زيد بن حارثة وقال

جموع جذام والغيد وبھرام وبلى، وعلى بلى ممالك بن وانضمت إليھم . ھرقل صاب من أرض البلقا في مائة ألف من الروم

واستشھد . ثم زحف المسلمون إلى البلقا، ولقيتھم جموع ھرقل من الروم والعرب على مؤتة فكان التمحيص والشھادة. زافلة

م على من قتل من وانصرف خالد بن الوليد بالناس فقدموا المدينة، ووجد النبي صلى هللا عليه وسل. زيد، ثم جعفر ثم عبد هللا

 .المسلمين، وال كوجده على جعفر بن أي طالب، ألنه كان تالده

فبلغ تبوك وأتاه صاحب . ثم أمر بالناس في السنة التاسعة بعد الفتح وحنين والطائف أن يتھيأوا لغزو الروم، فكانت غزوة تبوك

. نفاثة أحد بطون جذام وأھدى له بغلة بيضاءايلة وجرباء وأذرح وأعطوا الجزية، وصاحب ايلة يومئذ يوحنا بن روبه بن 

وبعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندل وكان بھا اكيدر بن عبد الملك، فأصابوه بضواحيھا في ليلة مقمرة فأسروه، وقتلوا أخاه 

عشرة ليلة، وأقام بتبوك بضع . وجاءوا به إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فحقن دمه وصالحه على الجزية ورده إلى قريته

  .عن غير ابن العميد. وبلغ خبر يوحنا إلى ھرقل، فأمر بقتله وصلبه عند قريته اھـ. وقفل إلى المدينة

عمرو بن : وفي الثالثة عشر من الھجرة جھز أبو بكر العساكر من المسلمين من العرب لفتح الشام: ورجعنا إلى كالمه قال

وبعث خالد بن . رحبيل بن حسنة للبلقاء، وقائدھم أبو عبيدة بن الجراحالعاص لفلسطين، ويزيد بن أبي سفيان لحمص، وش

ثم أخذوا . سعيد بن العاص إلى سماوة فلقيه ماھاب البطريق في جموع الروم، فھزمھم خالد إلى دمشق ونزك موضع الصفراء

الوليد بالعراق يسير إلى الشام أميرا  وبعث أبو بكر خالد بن. وقتل ابنه،. عليه الطريق ونازلوه ثانية، فتجھز إلى جھة المسلمين

وزحف عمرو بن العاصي إلى غيره ولقيته الروم . فسار ونزل معھم دمشق وفتحوھا كما نذكر في الفتوحات. على المسلمين

ثم زحف عساكر الروم من كل جانب في مائتين وأربعين ألفا، والمسلمون . ھنالك، فھزمھم وتحصنوا ببيت المقدس وقيسارية

ً والتقوا باليرموك، فانھزم الروم وقتل منھم من ال يحصى، وذلك في الخامسة عشر من الھجرة، ثم في بض ع وثالثين ألفا

 .تتابعت عليھم الھزائم، ونازل أبو عبيدة وخالد بن الوليد حمص، فصالحوھم على الجزية

ثم . وفتح قنسيرين ودوخ البالد. م خلق كثيرمنھ ثم سار خالد إلى قنسرين فلقيه منباس البطريق في جموع الروم، فھزمھم وقتل

سار عمرو بن العاصي وشرحبيل بن حسنة فحاصروا مدينة الرملة، وجاء عمر بن الخطاب إلى الشام، فعقد ألھل الرملة 

الصلح على الجزية، وبعث عمراً وشرحبيل لحصار بيت المقدس فحاصروھا، ولما أجھدھم البالء طلبوا الصلح على أن يكون 

 :ھم من عمر نفسه، فحضر عندھم وكتب أمانھم ونصهأمان

  بسم هللا الرحمن الرحيم
 .من عمر بن الخطاب ألھل إيلياء، أنھم آمنون على دمائھم وأوالدھم ونسائھم،  جميع كنائسھم ال تسكن وال تھدم اھـ

فقال للبترك أريد الصالة، وحان وقت الصالة  ودخل عمر بن الخطاب بيت المقدس، وجاء كنيسة القمامة فجلس فبم صحنھا،

لو صليت :  فلما قضى صالته قال للبترك. فقال له صل موضعك، فامتنع وصلى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفردا

ثم . وكتب لھم أن ال يجمع على الدرجة للصالة وال يؤذن عليھا. داخل الكنيسة أخذھا المسلمون بعدي وقالوا ھنا صلى عمر

على الصخرة التي كلم هللا عليھا يعقوب، ووجد عليھا ردماً كثيراً فشرع في : مسجداً فقال ي موضعا أبني فيه قال  للبترك أرن
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ثم بعث عمرو بن العاصي إلى . وأمر ببناء المسجد. وتناوله بيده يرفعه في ثوبه، واقتدى به المسلمون كافة فزال لحينه ازالته،

ي أربعة آالف من المسلمين فصالحھم المقوقس على الجزية، ثم سار إلى مصر فحاصرھا، وأمده بالزبير بن العوام ف

 .اإلسكندرية فحاصرھا وافتتحھا

ورجع . وفى السابعة عشر من الھجرة جاء ملك الروم إلى حمص في جموع النصرانية وبھا ابو عبيدة فھزمھم واستلحمھم

واستنفر العرب المتنمرة من غسان ولخم وجذام . احل كلهھرقل إلى انطاكية وقد استكمل المسلمون فتح فلسطين وطبرية والس

وكان . وكتب إلى عامله على دمشق منصور بن سرحون أن يمده باألموال. وقدم عليھم ما ھاب البطريق، وبعثه للقاء العرب

امل للبطريق فاعتذر الع. يحقد عليه نكبته من قبل، واستصفى ماله حين أفرج الفرج عن حصاره بالقسطنطينية ألول واليته

 .عن المال، وھون عليه أمر العرب

وجاء العسكر ليال وأوقد المشاعل . فسار من دمشق للقائھم ونازلھم بجابية الخوالن ثم أتبعه العامل ببعض مال جھزه العساكر

ي الوادي وضرب الطبول، ونفخ البوقات فظنھم الروم عسكر العرب جاءوا من خلفھم، وأنھم احيط بھم، فأجفلوا وتساقطوا ف

ولحق ماھاب بطور سيناء، وترھب إلى أن ھلك وأتبع المسلمون الفل مع . وذھبوا طوائف إلى دمشق وغيرھا من ممالك الروم

ثم طلب منصور العامل األمان للروم من خالد فأمنة ودخل . منصور إلى دمشق، وحاصروھا ستة أشھر فرقوا على أبوابھا

ودخل منھا االمراء االخرون عنوة ومنصور . روم الذين بسائر األبواب فھربوا وتركوھاالمدينة من الباب الشرقي، وتسامع ال

ينادي بأمان خالد، فاختلف المسلمون قليالً ثم اتفقوا على أمان الروم الذين كانوا باإلسكندرية بعد أن افتتحھا عمرو بن العاصي 

 .ركبوا إليه البحر ووافوه بھا

على الروم بقسطينطنية قسطنطين، وقتله بعض  فملك. لھجرة، وإلحدى وثالثين من ملكهثم ھلك ھرقل إلحدى وعشرين من ا

ثم تشاءم به الروم فخلعوه وقتلوه، وملكوا عليھم قسنطينوس بن . وملك أخوه ھرقل بن ھرقل. نساء أبيه لستة أشھر من ملكه

معاوية بالد الروم سنة أربع وعشرين،  غزا وفي أيامه . قسطنطين، لملك لست عشرة سنة، ومات لسابعة وثالثين من الھجرة

وھو يومئذ أمير على الشام في خالفة عمر بن الخطاب؛  فدوخ البالد، وفتح منھا مدناً كثيرة وقفل، ثم أغزى عساكر المسلمين 

 .قبرص في البحر، ففتح منھا حصوناً وضرب الجزية على أھلھا، وذلك سنة سبع وعشرين إلى

فرجع بعد ثالث عشرة من مغيبه، وكان  ا فتح اإلسكندرية كتب لبنيامين بطرك اليعاقبة باألمان،وكان عمرو بن العاصي لم

وملك الفرس مصر واإلسكندرية عشر سنين عند حصار قسطنطينية أيام ھرقل، ثم غاب . واله ھرقل في أول الھجرة كما قدمنا

ثم . سنة أيام الفرس عشرة وثالث من ملكة المسلمين عن الكرسي عندما ملك الفرس وقدموا الملكية وبقي غائبا ثالث عشرة

 .أقه عمرو بن العاصي فعاد ثم مات في تاسعة وثالثين من الھجرة، وخلفه في مكانه أغاثوا فملك سبع عشرة سنة

س، على الروم في القسطنطينية ابنه يوطيانو ولما ھلك قسنطينوس بن قسطنطين فى سابعة وثالثين من الھجرة كما قلناه، ملك

وفي أيامه غزا يزيد بن معاوية . فمكث اثنتي عشرة سنة وتوفى سنة خمسين، فملك بعده طيباريوس ومكث سبع سنين

القسطنطينية في عساكر المسلمين، وحاصرھا مدة ثم أفرج عنھا، واستشھد أبو أيوب االنصاري في حصارھا ودفن في 

 .ن تعرضوا لقبرهولما قفل عنھا توعدھم بتعطيل كنائسھم بالشام إ. ساحتھا

واليته مات أغاثوا بطرك اليعاقبة القبط  وفي أيام. ثم قتل طيباريوس قيصر سنة ثمان وخمسين، وملك اوغسطس قيصر

وملك ابنه اصطفانيوس، وكان لعھد عبد (....) ثم قتل اوغسطس قيصر، ذبحه بعض عبيده سنة. بإسكندرية، وقدم مكانه يوحنا

ثم خلع . وسين من الھجرة زاد عبد الملك في المسجد األقصى، وأدخل الصخرة في الحرمالملك بن مروان، وفي سنة خمس 
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اصطفانيوس، ثم ملك بعده الون ومات سنة ثمان وسبعين، وملك طيباريوس سبع سنين وممات سنة ست وثمانين، فملك 

إنه أنفق فيه أربعمائة صندوق، فى  ولقال. سطيانوس وذلك في أيام الوليد بى عبد الملك، وھو الذي بش مسجد بني امة بدمشق

ويقال كانت في ستمائة سلسلة من . وكان فيه من جملة الفعلة اثنا عشر ألف مرخم. كل صندوق أربعمائة عشر ألف دينار

 .فكانت تغشى عيون الناظرين وتفتن الملمين، فأزالھا عمر بن عبد العزيز وردھا إلى بيت المال. الذھب لتعليق القناديل

النصارى، وكانت مالصقة للمسجد فأدخلھا فيه وھي معروفة  وليد لما اعتزم على الزيادة في المسجد أمر بھدم كنيسةوكان ال

ويقال إن عبد الملك طلبھم في ذلك فامتنعوا، وأن الوليد بذل لھم فيھا أربعين ألف دينار فلم يقبلوا . عندھم بكنيسة مار يوحنا

إلى عمر بن عبد العزيز وجاءوا بكتاب خالد بن الوليد وعھده أن ال تخرس كنائسھم وال  وشكوا أمرھا. فھدمھا ولم يعطھم شيئا

وكان قاضيه أبو . تسكن، فراودھم على أخد األربعين ألفا التي بذل لھم الوليد فأبوا فأمر أن ترد علھم، فعظم ذلك على الناس

ي العنوة في المدينة وإال ھدمناھا فأذعنوا، وكتب لھم عمر تتركون ھذه الكنيسة في الكنائس التي ف: ادريس الخوالنى فقال لھم

 .األمان على ما بقي من كنائسھم

وفي سنة ست وسبعين بعث كاتب الخراج إلى سليمان بن عبد الملك بأن مقياس حلوان بطل، فأمر ببناء مقياس في الجزيرة 

ة ملك تداوس على الروم سنة ونصفا، ثم ملك بعده وفي سنة إحدى ومائة من الھجر. بين الفسطاط والجزيرة فھو لھذا العھد

الون أربعا وعشرين سنة، وبعده ابنه قسطنطين وفي سنة ثالث عشرة ومائة غزا ھشام بن عبد الملك الصائفة اليسرى، وأخوه 

 .سليمان الصائفة اليمنى، ولقيھم قسطنطين في جموع الروم، فانھزموا وأخذ أسيرا ثم أطلقوه بعد

ن بن محمد ووالية موسى بن نصير لقي النصارى باإلسكندرية ومصر شدة، واخذوا بغرامة المال، واعتقل وفي أيام مروا

وبيم . وطلب بجملة من المال، فبذلوا موجودھم وانطلقوا يستسعون ما يحصل لھم من الصدقة. بطرك اإلسكندرية أبي ميخايل

وفي أيام . صر، فخرج إليه عامل مصر فرجع من غير قتالملك النوبة ما حل بھم، فزحف في مائة ألف من العساكر إلى م

ھشام ردت كنائس الملكية من أيدي اليعاقبة، وولي عليھم بطرك قريباً من مائة سنة كانت رياسة البطرك فيھا لليعاقبة، وكانوا 

  .يبعثون األساقفة للنواحي، ثم صارت النوبة من ورائھم للحبشة يعاقبة

ثم مات وملك بعده   . ن غير بيت الملك اسمه جرجس فبقي أيام السفاح والمنصور وأمره مضطربثم ملك بالقسطنطينية رجل م

ثم ھلك الون وملك   . ثم مات قسطنطين بن الون وملك ابنه الون  . قسطنطين بن الون وبنى المدن وأسكن أھل أرمينية وغيرھا

وخ جھاتھا وصالحه نقفور ملك الروم على الجزية فرجع إلى وفي سنة سبع وثمانين ومائة غزا الرشيد ھرقلة ود  . بعده نقفور

وأمن نقفور رجوعھم فانتقض فعاد إليه الرشيد وأناخ عليه حتى قرر الموادعة والجزية عليه   . الرقة وأقام شاتياً وقد كلب البرد

فكانت عليه ھزيمة شنعاء وجمع نقفور ولقيھم   . ورجع ودخلت عساكر الصائفة بعدھا من درب الصفصاق فدوخوا أرض الروم

 ً    . قتل فيھا أربعون ألفاً ونجا يقفور جريحا

ً سوى المطوعة وبث السرايا في  وفي سنة تسعين ومائة دخل الرشيد بالصائفة إلى بالد الروم في مائة وخمسة وثالثين ألفا

 ً وھلك   . ل وشرط عليھم أن ال يعمر ھرقلةوبعث نقفور بالجزية فقب  . الجھات وأناخ على ھرقلة ففتحھا وبلغ سبيھا ستة عشر ألفا

وغزا المأمون سنة خمس عشرة ومائتين إلى بالد الروم ففتح حصوناً عدة   . نقفور في خالفة األمين وولى ابنه أستبران قيصر

ى ثم بلغه أن ملك الروم غزا طرسوس والمصيصة وقتل منھا نحواً من ألف وستمائة رجل فرجع وأناخ عل  . ورجع إلى دمشق

ً وبعث المعتصم ففتح ثالثين من حصون الروم وبعث يحيى بن أكثم بالعساكر فدوخ أرضھم   . أنطواغوا حتى فتحھا صلحا

ورجع   . ثم دخل بالد الروم وأناخ على مدينة لؤلؤة مائة يوم وجھز إليھا العساكر مع عجيف مواله  . ورجع المأمون إلى دمشق
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ً فأمده المأم ً ملك الروم فنازل عجيفا ثم سار المأمون إلى بالد الروم   . ون بالعسكر فرحل عنه ملك الروم وافتتح لؤلؤة صلحا

ثم   . ففتح سلعوس والبروة وبعث ابنه العباس بالعساكر فدوخ أرضھم وبنى مدينة الطولية ميالً في ميل وجعل لھا أربعة أبواب

ً بالد الروم ومات في غزاته سنة ثمان عشرة ومائتين وفي أيامه غلب قسطنطين على مملكة الروم وطرد ابن   . دخل غازيا

وأغفلنا من كالمه أخبار   . وفي سنة ثالث وعشرين ومائتين فتح المعتصم عمورية وقصتھا معروفة في أخباره  . نقفور عنھا

ية بمدينة رومة البطاركة من لدن فتح اإلسكندر ألنا رأيناه مستغنى عنه وقد صارت بطركيتھم الكبرى التي كانت باإلسكندر

وبقي ببالد مصر بطرك اليعاقبة على المعاھدين من النصارى بتلك   . وھي ھنالك للملكية ويسمونه البابا ومعناه أبو اآلباء

وأما المسعودي فذكر ترتيب ھؤالء القياصرة من بعد الھجرة والفتح كما ذكره ابن   . الجھات وعلى ملوك النوبة والحبشة

وفي كتب أھل السير أن الھجرة   : قال  . لمشھور بين الناس أن الھجرة وأيام الشيخين كان ملك الروم فيھا لھرقلوا  : قال  . العميد

كانت على عھد قيصر بن مورق ثم كان بعده ابنه قيصر بن قيصر أيام أبي بكر ثم ھرقل بن قيصر أيام عمر وعليه كان الفتح 

وبعده مورق بن ھرقل أيام   . ن الوليد ويزيد بن أبي سفيان فاستقر بالقسطنطينيةوھو المخرج من الشام أيام أبي عبيدة وخالد ب

عثمان وبعده مورق بن مورق أيام علي ومعاوية وبعده قلفط بن مورق آخر أيام معاوية وأيام يزيد ومروان بن الحكم وكان 

لملك وأخبره أن عثمان يقتل وأن األمر معاوية يراسله ويراسل أباه مورق وكانت تختلف إليه عالمة نياق وبشره مورق با

ثم نزلت جيوش معاوية مع ابنه اليزيد   . يرجع إلى معاوية وھادى ابنه قلفط حين سار إلى حرب علي رضي هللا عنه

ثم ملك بعد قلفط بن مورق الون بن قلفط أيام عبد الملك بن مروان   . قسطنطينية وھلك عليھا في حصاره أبو أيوب األنصاري

ثم غشيھم المسلمون في ديارھم وغزوھم في البر والبحر   . جيرون بن الون أيام الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز وبعده

ونازل مسلمة القسطنطينية واضطرب ملك الروم وملك عليھم جرجس بن مرعش وملك تسع عشرة سنة ولم يكن من بيت 

ين بن ألبون وكانت أمه مستبدة عليه لمكان صغره ومن بعده ولم يزل أمرھم مضطرب إلى أن ملك عليھم قسطنط  . الملك

ثم نقض العھد فتجھز   . نقفور بن استيراق أيام الرشيد وكانت له معه حروب وغزاه الرشيد فأعطاه االنقياد ودفع إليه الجزية

نقفور بعد ذالك وحمل  وانقاد  . الرشيد إلى غزوه ونزل ھرقلة وافتتحھا سنة تسعين ومائة وكانت من أعظم مدائن الروم

وملك بعده استيراق بن نقفور أيام األمين وغلب عليه قسطنطين بن قلفط وملك أيام المأمون وبعده نوفيل أيام   . الشروط

ثم ملك ميخائيل بن نوفيل أيام الواثق   . المعتصم واسترد زبطرة ونازل عمورية وافتتحھا وقتل من كان بھا من أمم النصرانية

ثم تنازع الروم وملكوا عليھم نوفيل بن ميخاييل ثم غلب على الملك بسيل الصقلبي ولم يكن   . المنتصر والمستعينوالمتوكل و

وكان ملكه أيام المعتز والمھتدي وبعضاً من أيام المعتمد ومن بعده إليون بن بسيل بقية أيام المعتمد وصدراً من   . من بيت الملك

دروس ونقموا سيرته فخلعوه وملكوا أخاه الوي بن إليون بقية أيام المعتضد والمكتفي وصدراً ومن بعده اإلسكن  . أيام المعتضد

ثم ھلك وملك ابنه قسطنطين صغيراً وقام بأمره أرمنوس بطريق البحر وزوجه ابنته ويسمى الدمستق وھو   . من أيام المقتدر

وافترق أمر   . ك أيام المقتدر والقاھر والراضي والمتقيواتصل ذل  . الذي كان يحارب سيف الدولة ملك الشام من بني حمدان

إلى   . الروم وأقام بعض بطارقتھم ويعرف أستفانوس في بعض النواحي وخوطب بالملك أرمنوس بطركاً بكرسي القسطنطينية

وھو حدود  وقال عقبه فجميع سني الروم المتنصرة من أيام قسطنطين بن ھالنة إلى عصرنا  . ھنا انتھى كالم المسعودي

ً قال فيكون ملكھم إلى الھجرة مائة   : الثلثمائة والثالثين للھجرة خمسمائة سنة وسبع سنين وعدد ملوكھم إحدى وأربعون ملكا

ً وسبعين سنة إن أرمانوس لما مات ترك ولدين صغيرين وكان الدمستق على عھده قوقاش   : وفي تاريخ ابن األثير  . وخمسا

وملك قوقاشق   . مين باألمان سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة وكان أمر الثغور لسيف الدولة بن حمدانوملك ملطية من يد المسل
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مرعش وعرزربة وحصونھما وأوقع بجابية طرسوس مراراً وسار سيف الدولة في بالدھم فبلغ خرشنة وصارخة ودوخ البالد 

ً عدة ً   . وفتح حصونا م الدمستق عندھم على من يلي شرقي الخليج حيث ملك ابن واس  . ثم رجع ثم ولى أرمانوس نقفور دمستقا

ً   . عثمان لھذا العھد ً في بالد المسلمين فلما رجع   . فأقام نقفور دمستقا وھلك أرمانوس وترك ولدين صغيرين وكان نقفور غائبا

ن سنة إحدى وخمسين وثلثمائة إلى وسار إلى بالد المسلمي  . اجتمع إليه زعماء الروم وقدموه لتدبير أمر الولدين وألبسوه التاج

وقتل ابن أخت الملك في حصارھا فقتل جميع األسرى الذين   . حلب فھزم سيف الدولة وملك البلد وحاصر القلعة فامتنعت عليه

 ثم بنى سنة ست وخمسين مدينة بقيسارية ليجلب منھا على بالد اإلسالم فخافه أھل طرسوس واستأمنوا إليه فسار إليھم  . عنده

ثم بعث أخاه في العساكر سنة تسع وخمسين إلى حلب فملكھا وھرب أبو المعالي بن   . وملك المصيصة عنوة  . وملكھا باألمان

ثم إن أم الملكين ابني أرمانوس اللذين كانا مكفولين له   . سيف الدولة إلى البرية وصالحه مرعويه بعد أن امتنع بالقلعة ورجع

ه ابن الشميشق فقتله سنة ستين وقام ابن أرمانوس األكبر وھو بسيل بتدبير ملكه وجعل ابن استوحشت منه وداخلت في قتل

وعاث في   . الشميشق دمستقاً وقام على األورق أخي نقفور وعلى ابنه ورديس ابن الون واعتقلھما وسار إلى الرھا وميافارقين

فبعث أبو تغلب ابن عمه أبا   . م خرج سنة اثنتين وستيننواحيھما وصانعه أبو تغلب بن حمدان صاحب الموصل بالمال فرجع ث

ثم ولى بسيل بن   . وكان ألم بسيل أخ قام بوزارتھا فتحيل في قتل ابن الشميشق بالسم  . عبد هللا بن حمدان فھزمه وأسره وأطلقه

بن منير من عظماء أرمانوس سقالروس دمستقاً فعصى عليه سنة خمس وستين وطلب الملك لنفسه ثم خرج على بسيل ورد 

فأطلق ورديس الون وھو ابن   . البطاركة واستجاش بأبي تغلب بن حمدان وملكوا األطراف وھزم عساكر بسيل مرة بعد مرة

ً بعضد الدولة وراسله   . أخي نقفور من معقله وبعثه في العساكر لقتاله فھزمه ورديس ولحق ورد بن منير بميافارقين صريخا

د الدولة إلى بسيل وقبض على ورديس واعتقله ببغداد ثم أطلقه ابنه صمصام الدولة لخمس سنين من بسيل في شأنه فجنح عض

وسار   . اعتقاله وشرط عليه إطالق أسرى المسلمين والنزول عن حصون عدة من معاقل الروم وأن ال يغير على بالد اإلسالم

واستنجد بسيل بملك الروم وزوجه أخته ثم   . بن الونفاستولى على ملطية ومضى إلى القسطنطينية فحاصرھا وقتل ورديس 

ثم ھلك ورد بعد ذلك بقليل واستولى بسيل على أمره وسار إلى قتال البلغار فھزمھم وملك بالدھم   . صالح ورداً على ما بيده

احب دمشق من قبل فلما زحف إليه منجوتكين ص  . واستمد صاحب حلب أبو الفضائل بن سيف الدولة  . وعاث فيھا أربعين سنة

 ً ورجع منجوتكين إلى دمشق ثم عاودوا   . الخليفة بمصر سنة إحدى وثمانين فجاء بسيل لمدده وھزمه منجوتكين ورجع مھزوما

ً ألبي الفضل فأجفل منجوتكين من مكانه على حلب وسار إلى حمص وشيزر فملكھا وحاصر  الحصار فجاء بسيل صريخا

ر بكر ثم بعث الدوقس الدمستق إلى أمامه فبعث إليه صاحب مصر أبا عبد هللا بن ناصر طرابلس وصالحه ابن مروان على ديا

ثم ھلك بسيل سنة عشر وأربعمائة لنيف وسبعين من ملكه وملك بعده أخوه   . الدولة بن حمدان في العساكر فھزمه وقتله

ً ثم ھلك عن ثالث بنات وأقام بأمرھا ابن خالھا أرمانوس وتزوجت به فملك الروم عليھم الكبرى منھن   . قسطنطين وأقام تسا

وكان خاله ميخاييل متحكماً في دولته ومداخالً ألھله فمالت إليه الملكة وحملته على قتل أرمانوس   . فاستولى على مملكة الروم

ً وكان أرمانوس ق  . فقتله واستولى على األمر د خرج سنة إحدى ثم أصابه الصرع وآذاه فعمد البن أخته واسمه ميخاييل أيضا

وكان معه ابن   . وعشرين إلى حلب في ثالثة آالف مقاتل ثم خار عن اللقاء فاضطرب ورجع واتبعه العرب فنھبوا عساكره

وخرج سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة في جموع الروم فملك الرھا   . الدوقس من عظماء البطارقة فارتاب وقبض عليه

لما ملك ميخاييل سار إلى بالد اإلسالم فلقيه الدربري صاحب الشام من قبل العلوية و  . وسروج وھزم عساكر ابن مروان

وملك ميخاييل ابن أخته كما قلناه وقبض على أخواله وقرابتھم   . فھزمه واقتصر الروم بعدھا عن الخروج إلى بالد اإلسالم
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ض الجزائر واستولى على المملكة سنة ثالث وثالثين ثم طلب زوجته في الخلع فأبت فنفاھا إلى بع  . وأحسن السيرة في المملكة

ونمى الخبر إلى البترك فنادى في النصرانية   . ونكر عليه البترك ما وقع فيه فھم بقتله ودخل بعض حاشيته في ذلك  . وأربعمائة

  . خاييل كما نفاھا أوالً بخلعه وحاصره في قصره واستدعى الملكة التي خلعھا ميخاييل من مكانھا وأعادوھا إلى الملك فنفت مي

ثم وقعت الفتنة بين   . ثم اتفق البترك والروم على خلع الملكة بنت قسطنطين وملكوا أختھا األخرى تودورة وسلموا ميخاييل لھا

وطلب الروم أن يملكوا عليھم من يمحو ھذه الفتنة وأقرعوا على المرشحين فخرجت   . شيعة تودورة وشيعة ميخاييل واتصلت

ة على قسطنطين منھم فملكوه أمرھم وتزوج بالملكة الصغيرة تودورة وجعلت أختھا الكبرى على ما بذلته لھا وذلك سنة القرع

ثم توفي قسطنطين سنة ست وأربعين وملك على الروم أرمانوس وقارن ذلك بظھور الدولة   . أربع وثالثين وأربعمائة

ثم سار ابنه الملك ألبأرسالن وملك مدناً من بالد   . إليھم من ناحية أذربيجانالسلجوقية واستيالء طغرلبك على بغداد فردد الغزو 

ثم سار ملك الروم إلى منبج وھزم ابن مرداس وابن حسان وجموع العرب فسار   . الكرج منھا مدينة آي وأثخن في بالدھم

دوس والكرج ونزل على نواحي ألبأرسالن إليه سنة ثالث وستين وخرج أرمانوس في مائتي ألف من الروم والعرب وال

 ً   . أرمينية فزحف إليه ألبأرسالن من أذربيجان فھزمه وحصل في أسره ثم فاداه على مال يعطيه وأجروه عليه وعقد معه صلحا

وكان أرمانوس لما انھزم وثب ميخاييل بعده على مملكة الروم فلما انطلق من األسر ورجع دفعه ميخاييل عن الملك والتزم 

ثم استفحل ملك االفرنج بعد ذلك   . إلى ھنا انتھى كالم ابن األثير  . صلح الذي عقده معه ألبأرسالن وترھب أرمانوسأحكام ال

واستبدوا بملك رومة وما وراءھا وكان الروم لما أخذوا بدين النصرانية حملوا عليه األمم المجاورين لھم طوعاً وكرھاً فدخل 

د تقدم نسبھم إلى ناحور أخي إبراھيم عليه السالم وبلدھم أرمينية وقاعدتھا خالط ومنھم فيه طوائف من األمم منھم األرمن وق

الكرج وھم من شعوب الروم وبالدھم الخزر بين أرمينية والقسطنطينية شماالً في جبال ممتنعة ومنھم الجركس في جبال 

بحر نيطش وفي عدوته الشمالية ومنھم بالعدوة الشرقية من بحر نيطش وھم من شعوب الترك ومنھم الروس في جزائر ب

البلغار نسبة إلى مدينة لھم في العدوة الشمالية أيضاً من بحر نيطش ومنھم البرجان أمة كبيرة متوغلون في الشمال ال تعرف 

سة وھؤالء كلھم من شعوب الترك وأعظم من أخذ به من األمم االفرنج وقاعدة بالدھم فرنجة ويقولون فرن  . أخبارھم لبعدھا

بالسين وملكھم الفرنسيس وھم في بسائط على عدو البحر الرومي من شماليه وجزيرة األندلس من ورائھم في المغرب تفصل 

بينھم وبينھا جبال متوعرة ذت مسالك ضيقة يسمونھا ألبون وساكنھا الجاللقة من شعوب االفرنج وھؤالء فرنسة أعظم ملوك 

ر واستولوا من الجزير البحرية منه على صقلية وقبرص وأقريطش وجنوة واستولوا االفرنجة بالعدوة الشمالية من ھذا البح

ومن أمم االفرنجة البنادقة وبالدھم حفافي   . أيضاً على قطعة من بالد األندلس إلى برشلونة واستفحل ملكھم بعد القياصرة األول

ً بعض الشي ً إلى ناحية الشمال ومغربا وھذا الخلج مقابل   . ء على سبعمائة ميل من البحرخليج يخرج من بحر الروم متضايقا

وفي القرب منه وعلى ثمان مراحل من بالد جنوة ومن وراءھا مدينة رومة حاضرة االفرنجة ومدينة   . لخليج القسطنطيية

لھم دخلوا في دين ومن أمم االفرنجة الجاللقة وبالدھم األندلس وھؤالء ك  . ملكھم وبھا كرسي البطرك األكبر الذي يسمونه البابا

ً للروم إلى من دخل فيھم منھم من أمم السودان والحبشة والنوبة ومن كان على ملكة الروم من برابرة العدوة  النصرانية تبعا

ولما جاء هللا   . واستفحل ملك الروم ودين النصرانية  . بالمغرب مثل نغزاوة ھوارة بأفريقية والمصامدة بالمغرب األقصى

دينه على األديان وكانت مملكة الروم قد انتشرت في حفافي البحر الرومي من عدوتيه فانتزعوا منھم ألول  باإلسالم وغلب

أمرھم عدوته الجنوبية كلھا من الشام ومصر وأفريقية والمغرب وأجازوا من خليج طنجة فملكوا األندلس كلھا من يد القوط 

ثم شغل االفرنجة بما دھمھم من الغرب في األندلس   . غايته شأن كل أمةوالجاللقة وضعف أمر الروم وملكھم بعد االنتھاء إلى 
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والجزائر بما كانوا يتخيمونھم ويرددون الصوائف إلى بسائطھم أيام عبد الرحمن الداخل وبنيه باألندلس وعبد هللا الشيعي وبنيه 

ة ودانية وإخواتھا إلى أن فشل ريح الدولتين وملكوا عليھم جزائر البحر الرومي التي كانت لھم صقلية وميورق  . باألفريقية

وضعف ملك العرب فاستفحل اإلفرنجة ورجعت لھم واسترجعوا ما ملكه المسلمون إال قليالً بسيف البحر الرومي مضائق 

ثم سموا إلى ملك الشام وبيت المقدس مسجد أنبيائھم   . العرض في طول أربع عشرة مرحلة واستولوا على جزائر البحر كلھا

إن المستنصر العبيدي ھو   : ويقال  . ومطلع دينھم فسربوا إليه آخر المائة الخامسة وتواثبوا على األمصار والحصون وسواحله

الذي دعاھم لذلك وحرضھم عليه لما رجا فيه من اشتغال ملوك السلجوقية بأمرھم واقامتھم سداً بينه وبينھم عندما سموا إلى 

فتظاھروا على ذلك   . إلفرنجة يومئذ اسمه بردويل وصھره روجيه ملك صقلية من أھل طاعتهوكان ملك ا  . ملك الشام ومصر

ً إلى الشام فمنعھم ملك الروم يومئذ ثم أجازھم على أن يعطوه  وساروا إلى القسطنطينية سنة إحدى وتسعين ليجعلوھا طريقا

ولى يومئذ على مرية وأعمالھا وأرزن الروم وأقصر ملطية إذا ملكوھا فقبلوا شرطه ثم ساروا إلى بالد ابن قلطمش وقد است

بينھم وبين الروم بالقسطنطينية واستنجد كل منھم بملوك المسلمين في ثغور الشام والجزيرة وعظمت الفتن في تلك   . وسيواس

جيه صاحب وكان رو  . اآلفاق ودامت الحال على ذلك نحواً من مائة سنة وملك الروم بالقسطنطينية في تناقص واضمحالل

ولقد دخل جرجي بن ميخاييل   . صقلية يغزو القسطنطينية من البحر ويأخذ ما يجد في مرساھا من سفن التجار وشواني المدينة

فكانت تلك أنكى على الروم   . صاحب أسطوله إلى ميناء القسطنطينية سنة أربع وأربعين وخمسمائة ورمى قصر الملك بالسھام

تيالء اإلفرنج على القسطنطينية آخر المائة السادسة وكان من خبرھا أن ملك الروم بالقسطنطينية ثم كان اس  . من كل ناحية

ثم وثب بملك الروم أخوه   . أصھر إلى الفرنسيس عظيم ملوك اإلفرنج في أخته فزوجھا له الفرنسيس وكان له منھا ابن ذكر

ً به على عمه فوجده قد جھز األساطيل الرتجاع بيت فسمله وملك القسطنطينية مكانه ولحق االبن بخاله الفرنسيس صر يخا

دوقس البنادقة صاحب المراكب البحرية وفي مراكبه كان ركوبھم   : المقدس واجتمع فيھا ثالثة من ملوك اإلفرنجة بعساكرھم

ً أعمى نقاداً ذا ركب والمركس مقدم الفرنسيس وكيدفليد وھو أكبرھم فأمر الفرنسيس بالجواز ع لى القسطنطينية وكان شيخا

فلما وصلوا إلى مرسى القسطنطينية خرج عمه وحاربھم فھزموه ودخلوا البلد   . ليصلحوا بين ابن أخته وبين عمه ملك الروم

وھرب إلى أطراف البلد وقتل حاضروه وأضرموا النار في البلد فاشتغل الناس بھا وأدخل الصبي بشيعته فدخل اإلفرنج معه 

الصبي في ملكه وساء أثرھم في البلد وصادروا أھل النعم وأخذوا أموال الكنائس وثقلت وطأتھم على وملكوا البلد وأجلسوا 

وحاصرھم اإلفرنج فاستنجد   . الروم فعقلوا الصبي وأخرجوھم واستدعوا ملكھم عم الصبي من مكان مقره وملكوه عليھم

ن في البلد خلق من اإلفرنج فقبل أن يصل سليمان ثاروا بسليمان بن قليج أرسالن صاحب قونية وبالد الروم شرقي الخليج وكا

واعتصم الروم   . فيھا وأضرموا النيران حتى شغل بھا الناس وفتحوا األبواب فدخل اإلفرنج واستباحوھا ثمانية أيام حتى أقفرت

نجيل والصلبان فقتلوھم ثم خرجت جماعة القسيسين واألساقفة والرھبان في أيديھم اإل  . بالكنيسة العظمى منھا وھي صوفيا

ثم خلعوا الصبي واقترعوا ثالثتھم على الملك فخرجت القرعة على كيدفليد كبيرھم   . أجمعين ولم يراعوا لھم ذمة وال عھداً 

فملكوه على القسطنطينية وما يجاورھا وجعلوا لدوقس البنادقة الجزائر البحرية مثل أقريطش ورودس وغيرھما وللمركيس 

ثم تغلب عليھم بفريق من بطارقة الروم اسمه لسكري ودفع عنھا اإلفرنج وبقيت   . البالد التي في شرقي الخليجمقدم الفرنسيس 

وفي كتاب المؤيد صاحب حماة أنه أقام ببعض الحصون ثم بنيت   . بيده واستولى بعدھا على القسطنطينية وكان اسمه ميخاييل

وتوفي سنة إحدى وثمانين وستمائة وعقد   . لكه الروم وقتل الذي كان ملكاً قبلهالقسطنطينية وملكھا وفر اإلفرنج في مراكبھم وم

وملك بعده ابنه ماند ويلقب الدوقس وشھرتھم جميعاً   : قال  . معه الصلح المنصور قالون صاحب مصر والشام لذلك العھد
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ً على ثم انقرضت دولة بني قليج أرسالن وملك أعمالھم التتر كم نذكر في أ  . اللسكري خبارھم وبقي بني اللسكري ملوكا

وملك شرقي الخليج بعد انقضاء دولة التتر من بالد الروم ابن عثمان جق أمير التركمان وھو اآلن   . القسطنطينية إلى ھذا العھد

ونان ھذا ما بلغنا من أخبار الروم من أول دولتھم منذ ي  . على صاحب القسطنطينية ومتغلب على نواحيه من سائر جھاته

   . وهللا وارث األرض ومن عليھا وھو خير الوارثين  . والقياصرة لھذا العھد

  الخبر عن القوط وما كان لھم من الملك باإلندلس إلى حين الفتح اإلسالمي وأولية ذلك ومصايره
طينين ألن الملك صار ھذه األمة من أمم أھل الدولة العظيمة المعاصرة لدول الطبقة الثانية من العرب وقد ذكرناھم عقب الل

   . إليھم من بينھم كما ذكرناه

  الخبر عن ھم أنھم كانوا يعرفون في الزمن القديم بالسيسيين نسبة إلى األرض التي كانوا يعمرونھا بالمشرق
 فيما بين الفرس واليونان وھم في نسبھم إخوة الصين ولد ماغوغ بن يافث وكانت لھم مع الملوك السريانيين حروب موصوفة

ثم كانت لھم حروب مع الفرس عند تخريب   . زحف إليھم فيھا مومن مالي ملك سريان فدافعوه لعھد إبراھيم الخليل عليه السالم

ثم لما ضعف أمر الروم   . ثم غلبھم اإلسكندر وصاروا في ملكته واندرجوا في قبائل الروم ويونان  . بيت المقدس وبناء رومة

د الغريقيين ومقدونية ونبطة أيام غلينوش بن بارايان من ملوك القياصرة وكانت بينه وبينه بعد اإلسكندر وتغلبوا على بال

ثم غلبھم القياصرة من بعدد وظفروا بھم حتى إذا انتقل القياصرة إلى القسطنطينية وفشل أمرھم برومة زحف   . حروب سجال

وكان   . م طودوسيوس ابن أركاديوس بعد حروب كثيرةإليھا ھؤالء القوط واقتحموھا عنوة فاستباحوھا ثم خرجوا عنھا أيا

ومات لعھده طودوسيوس وأراد أن يجعل اسمه سمة الملوك برومة منھم مكان سمة   . أميرھم لذلك العھد أنطرك كما ذكرناه

لما كان أمر ثم صالح الرومانيين على أن يكون له ما يفتح من بالد األندلس   . قيصر فاختلف عليه أصحابه في ذلك فرجع عنه

الرومانيين قد ضعف عن األندلس ولحق بھا ثالث طوائف من الغريقيين فاقتسموا ملكھا وھم األبيون والشوانيون والفندلس 

وكان باألندلس من قبلھم األرباريون من ولد طوال بن يافث وھم أخوة األنطاليس سكنوھا من   . وباسم فندلس سميت األندلس

اعة أھل رومة حتى دخل إليھم ھؤالء الطوالع من الغريقيين عندما اقتحم القوط مدينة رومة بعد الطوفان وصاروا إلى ط

  . إن ھؤالء الطوالع كلھم من ولد طوال بن يافث وليسوا من الغريقيين  : وقد يقال  . وغلبوا األمم الذين كانوا بھا من ولد طوال

وكانت إشبيلية   . ة وماردة وطليطلة ومرسية لشوانش وكانوا أشرافھمواقتسم ھؤالء الطوالع ملكھا وكانت جلقية لفندلس ولشبون

وكان قد ولى   . وقرطبة وجيان وطالعة لألنبيق وأميرھم عند ريقش أخو لشيقش أربعين سنة حين زحف إليھم القوط من رومة

سنين وزوج أخته من  عليھم بعد أطفانش ملك آخر منھم اسمه طشريك وقتله الرومانيون وولي مكانه منھم ماستة ثالث

ثم مات وولي مكانه لزريق ثالث عشرة سنة   . طودوسيوس ملك الرومانيين وصالحه على أن يكون له ما يفتحه من األندلس

وھو الذي زحف إلى األندلس وقتل ملوكھا وطرد الطوائف الذين كانوا بھا فأجازوا إلى طنجة وتغلبوا على بالد البربر 

وا بالعدوة عن طاعة القسطنطين إلى طاعتھم فلم يزالوا على ذلك إلى دولة يستنيانوس نحواً من وصرفوا البربر الذين كان

سبع عشرة سنة وانتقض عاصيه اليسكتس إحدى   (   .   .   .   .   .   .  ) ثم ھلك طوريق ملك القوط باألندلس وولي مكانه   . ثمانين سنة

وكانت اإلفرنج لعھده قد طمعوا   . ثم ھلك وولي بعده الديك ثالثاً وعشرين سنة  . طوائف القوط فزحف إليھم وردھم إلى طاعته

في ملك األندلس وأن يغلبوا عليھا القوط فجمعوا لھم وملكوا على أنفسھم منھم فزحف إليھم الديك في أمم القوط إلى أن توغل 

إلى األندلس فرقتين كما ذكرنا في دولة بلنسيان بن وكانت القوط قبل دخولھم   . في بالد اإلفرنج فغلبوه وقتلوه وعامة أصحابه

قسطنطين من القياصرة المتنصرة وكانت إحدى الفرقتين قد أقامت بمكانھا من نواحي رومة فلما بلغھم خبر الديك صاحب 
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  . دلساألندلس منھم امتعضوا لذلك وكان أميرھم طودريك منھم فزحف إلى اإلفرنج وغلبھم على ما كانوا يملكونه من األن

ودخل القوط الذين كانوا باألندلس في طاعته فولي عليھم ابنه أشتريك ورجع إلى مكانه من نواحي رومة فزحف اإلفرنج إلى 

وھلك اشتريك بعد خمس سنين من ملكه وولي عليھم بعده بشليقش أربع   . محاربة اشتريك حتى غلبوه على طلوسة من ناحيتھم

سنة وقتله بعض أصحابه بإشبيلية وولي بعده أبرليق خمس سنين وبعده طودس ثالث  سنين ثم بعده طودريق إحدى وستين

وبعده طنجاد   . وانتقض عليه أھل قرطبة فحاربھم وتغلب عليھم  . عشرة سنة وبعده طودشكل سنتين وبعده أيلة خمس سنين

عليه األطراف فحاربھم وسكنھم ونكر وانتقضت   . خمس عشرة سنة وبعده ليولة سنة واحدة وبعده لوبليدة ثماني عشرة سنة

عليه النصارى تثليث أريش وراودوه على األخذ بتوحيدھم الذين يزعمونه فأبى وحاربھم فقتل وولي ابنه زدرق ست عشرة 

ولما ھلك ولي بعده على القوط ليوبة   . سنة ورجع إلى توحيد النصارى بزعمھم وھو الذي بنى البالد المنسوبة إليه بقرطبة

ولعھده كانت   . وبعده تبديقا عندمار سنتين وبعده شيشوط ثماني سنين وعلى عھده كان ھرقل ملك قسطنطينية والشام سنتين

وبعده سنشادش خمس   . وھلك شيشوط ملك القوط وولي بعده زدريق آخر منھم ثالثة أشھر وبعده شتله ثالث سنين  . الھجرة

ً وعشرين سنةسنين وبعده خنشوند سبع سنين وبعده وجنشوند ثال وبعده مانيه   . ولھذه العصور أبتدأ ضعف األحكام للقوط  . ثا

ثمان سنين وبعده لوري ثمان سنين وبعده ايقه ست عشرة سنة وبعده غطسة أربع عشرة سنة وھو الذي وقع من قصته مع ابنه 

  . وه على ملك القوط وملكوا األندلسثم بعده زدريق سنتين وھو الذي دخل عليه المسلمون وغلب  . يليان عامل طنجة ما وقع

   . ولذلك العھد كان الوليد بن عبد الملك حسبما نذكره عند فتح األندلس إن شاء هللا تعالى

  الخبر عن ھؤالء القوط نقلته من كالم ھروشيوش
الثالثة من العرب وھم وھو أصح ما رأيناه في ذلك وهللا سبحانه وتعالى الموفق المعين بفضله وكرمه ال رب غيره وال الطبقة 

  . العرب التابعة للعرب وذكر أفاريقھم و أنسابھم وممالكھم وما كان لھم من الدول على اختألفھا والبادية والرحالة منھم وملكھا

ألمم ھذه األمة من العرب البادية أھل الخيام الذين ال اغالق لھما لم يزالوا من أعظم أمم العالم وأكثر أجيال الخليقة يكثرون ا

ثم يھلكھم الترفه والتنعم   . تارة وينتھي إليھم العز والغلبة بالكثرة فيظفرون بالملك ويغلبون على األقاليم والمدن واألمصار

ويغلبون عليھم ويقتلون ويرجعون إلى باديتھم وقد ھلك المتصدرون منھم للرياسة بما باشروه من الترف ونضارة العيش 

وللبادية منھم مع من يجاورھم من   . ھكذا سنة هللا في خلقه  . ئك المبعدين عنھم بعد عصور أخرىوتصيير األمر لغيرھم من أول

األمم حروب ووقائع في كل عصر وجيل بما تركوا من طلب المعاش وجعلوا طلب المعاش رزقھم في معاشھم بترصد السبيل 

فكانوا   . للعمالقة وفي الثانية للتبابعة وكان ذلك عن كثرتھم ولما استفحل الملك للعرب في الطبقة األولى  . وانتھاب متاع الناس

فلما تقلص ملكھم وكانوا يقال في مبدأ كونھم ھنالك أن بختنصر لما   . منتشرين لذلك العھد باليمن والحجاز ثم بالعراق والشام

الوبر بناحية عدن اليمن نبيھم شعيب بن  سلطه هللا على العرب وعلى بني إسرائيل بما كانوا من بغيھم وقتلھم األنبياء قتل أھل

فأوحى هللا إلى إرمياء بن حزقيا   " فلما أحسوا بأسنا إذا ھم منھا يركضون   "   : ذي مھدم على ما وقع في تفسير قوله تعالى

  . نھم أثراً وبزخيا أن يسيرا بختنصر إلى العرب الذين ال إغالق لبيوتھم أن يقتل وال يستحي ويستلحمھم أجمعين وال يبقى م

وتسامع العرب بأقطار   . وسار إلى العرب وقد نظم ما بين أيلة واألبلة خيالً ورجالً   . وأنا رأيت مثل ذلك  : وقال بختنصر

جزيرتھم واجتمعوا للقائه فھزم عدنان أوالً ثم استلحم الباقين ورجع إلى بابل وجمع السبايا فأنزلھم باألنبار ثم خالطھم بعد ذلك 

إن بختنصر لما نادى بغزو العرب افتتح أمره بالقبض على من كان في بالده من تجارتھم للميرة   : وقال ابن الكلبي  . النبطة
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وأنزلھم الحيرة ثم خرج إليھم في العساكر فرجعت قبائل منھم إليه آثروا اإلذعان والمسالمة وأنزلتھم بالسواد على شاطىء 

   . ثم أنزلتھم الحيرة فسكنوھا سائر أيامه ورجعوا إلى األنبار بعد مھلكه  . ثباليالفرات وابتنوا موضع عسكرھم وسموه اال

إن تبع أبا بكر لما غزا العراق أيام أردشير بھمن كانت طريقه على جبل طيء ومنه إلى األنبار وانتھى إلى   : وقال الطبري

ً من األزد ولخم وجذام وعاملة ثم سار لوجھه   . موضع الحيرة ليالً فتحير وأقام فسمي المكان الحيرة وخلف ھنالك قوما

وقيل وھو قريب من   . وقضاعة وطنوا وبنوا ولحق بھم ناس من طيء وكلب والسكون وإياد والحرث بن كعب فكانوا معھم

ولما رجع ووجدھم قد   . خرج تبع في العرب حتى تحيروا بظاھر الكوفة فنزل بھا ضعفاء الناس فسميت الحيرة  : األول

قال ھشام بن   . توطنوا تركھم ھنالك وفيھم من كل قبائل العرب من ھذيل ولخم وجعفى وطيء وكلب وبني لحيان من جرھماس

مات بختنصر انتقل الذين أسكنھم بالحيرة إلى األنبار ومعھم من انضم إليھم من بني إسماعيل وبني معد وانقطعت   : محمد

د معد وفرقتھم العرب وخرجوا يطلبون المنسع والريف فيما يليھم من بالد اليمن ثم كثر أوال  . طوالع العرب من اليمن عنھم

وكان الذين اقبلوا   . ونزلت قبائل منھم البحرين وبھا يومئذ قوم من األزد نزلوھا أيام خروح مزيقياء من اليمن  . ومشارف الشام

ة بن قضاعة وابن أخيھما مالك بن زھير وابن عمرو بن من تھامة من العرب مالك وعمرو ابنا فھم بن تيم هللا بن أسد بن وبر

ولحق بھم غطفان بن عمرو بن   . فھم في جماعة من قومھم والختفار بن الحيق بن عمرو بن معد بن عدنان في قفص كلھا

لطمان بن عبد مناف بن بعدم بن دعمى بن أياد بن أرقص بن صبيح بن الحارث بن أفصى بن دعمى وزھير بن الحرث بن 

وكان ھذا االجتماع والحلف أزمان   . واجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على المقام والتناصر وأنھم يد واحدة  . أليل بن زھير بن أياد

فتطلعت نفوس العرب   . الطوائف وكان ملكھم قليالً ومفترقاً وكان كل واحد منھم يغير على صاحبه ويرجع على أكثر من ذلك

طمعوا في غلب األعاجم عليه أو مشاركتھم فيه واھتبلوا الخالف الذي كان بين الطوائف وأجمع بالبحرين إلى ريف العراق و

فسار منھم األول الحنفار بن الحبق في أشالء قفص بن معد ومن معھم من أخالط الناس فوجدوا   . رؤساؤھم المسير إلى العراق

ً بدم شق وقيل لھا مات أجلھم دقشق إرم وھم من بقايا العرب بأرض بابل إلى الموصل بني إرم بن سام الذين كانوا ملوكا

فوجدوھم يقاتلون ملوك الطوائف فدفعوھم عن سواد العراق فارتفعوا عنه إلى أشالء قفص ھؤالء ينسبون إلى عمرو   . األولى

ك وعمرو ابنا فھم وابن ثم طلع مال  . وفي قول حماد الراوية كما يأتي ذكره  . بن عدي بن ربيعة جد بني المنذر عند نسابة مصر

مالك بن زھير من قضاعة وغطفان بن عمرو وصبح بن صبيح وزھير بن الحرث من إياد فيمن معھم من غسان وحلفائھم 

وجاء على أثرھم نمارة بن قيس ونمارة بن لخم   . باألنبار وكلھم تنوخ كما قدمنا فغلبوا بني إرم ودفعوھم عن جھات السواد

زلوا الحيرة وأوطنوھا وأقامت طالعة األنبار وطالعة الحيرة ال يدينون لألعاجم وال تدين لھم حتى مر نجدة من قبائل كندة فن

بھم تبع وترك فيھم ضعفة عساكره كما تقدم وأوطنوا فيھم من ونزل كثير من تنوخ ما بين الحيرة واألنبار بادين في الخيام ال 

ون عرب الضاحية وأول من ملك منھم أزمان الطوائف مالك بن فھم وبعده وكانوا يسم  . يأوون إلى المدن وال يخالطون أھلھا

ً ولد عمرو مزيقياء بعد خروجه من اليمن   . أخوه عمرو وبعده ابن أخيه جذيمة األبرش كما يأتي ذكر ذلك كله وكان أيضا

عراق وتخلف من تخلف منھم وقد انتشروا بالشام وال  . باألزد قومه عند خروجه أنذرھم بسيل العرم في القصة المشھورة

بالحجاز وھم خزاعة فنزلوا مر الظھران وقاتلوا جرھماً بمكة فغلبوھم عليھا ونزل نصر بن األزد عمان ونزلت غسان جبال 

ھذا شأن من أوطن العراق   . وكانت لھم حروب مع بني معد إلى أن استقروا ھنالك في التخوم بين الحجاز والشام  . الشراة

تشاءم منھم أربعة وبقي باليمن ستة وھم مذحج وكندة واألشعريون وحمير وأنمار وھو أبو خثعم وبجيلة   . ائل سباوالشام من قب

فكان الملك لھؤالء باليمن في حمير ثم التبابعة منھم ويظھر من ھذا أن خروج مزيقياء واألزد كان ألول ملك التبابعة أو قبله 
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رميا وبرخيا لما أوحي إليھما بغزو بختنصر العرب أمرھما هللا أن يستخرجا معد بن وأما بنو معد بن عدنان فكان إ  . بيسير

عدنان الن من ولده محمداً صلى هللا عليه وسلم أخرجه آخر الزمان أختم به النبيين وأرفع به من الضعة فأخرجاه على البراق 

ر العرب واستلحمھم وھلك عدنان وبقيت بالد وغزا بختنص  . وھو ابن اثنتي عشرة سنة وذھبا به إلى حران فربي عندھما

 ً ً وطفق يسأل عمن بقي من ولد   . العرب خرابا ثم ھلك بختنصر فخرج معد بن عدنان مع أنبياء بني إسرائيل فحجوا جميعا

فتزوج ابنته   . أكثر جرھم على يده فقيل له بقي جرھم بن جلھة  (   .   .   .   .  ) وكانت قبائل دوس   . الحرث بن مضاض الجرھمي

وكان رجوع معد إلى الحجاز بعدما رفع هللا بأسه عن العرب ورجعت بقاياھم   : قال السھيلي  . معانة وولدت له نزار بن معد

التي كانت بالشواھق إلى مجاالتھم بعد أن دوخ بختنصر بالدھم وخرب معمورھم واستأصل حضورا وأھل الرس التي كانت 

ثم كثر نسل معد في ربيعة ومضر وإياد وتدافعوا إلى العراق والشام وتقدم منھم أشالء قفص كما   . سطوة هللا بالعرب من أجلھم

لست بالتبع   : ذكرنا وجاءوا على أثرھم فنزلوا مع أحياء اليمنية الذين ذكرناھم قبل وكانت لھم مع تبع حروب وھو الذي يقول

يعة الخرج قسراً لم تعقھا موانع العواق ثم كان بالعراق والشام اليماني إن لم تركض الخيل في سواد العراق أو تودي رب

والحجاز أيام الطوائف ومن بعدھم في أعقاب ملك التبابعة اليمنية والعدنانية ملك ودول وبعد أن درست األجيال قبلھم وتبدلت 

ولما لم يكن لھم أثر في   . طباق السالفةاألحوال السابقة لعصرھم فاستحق بذلك أن يكون جيالً منفرداً عن األول وطبقة مباينة لل

ً لمن تبعھم في سائر أحوالھم استحقوا  إنشاء العروبية كما للعرب العاربة وال في لغتھا عنھم كما في المستعربة وكانوا تبعا

بغتھا لھم من قبل واستمرت الرياسة والملك في ھذه الطبقة اليمانية أزمنة وآماداً بما كانت ص  . التسمية بالعرب التابعة للعرب

فكان الملك بالحيرة للخم في بني المنذر وبالشام لغسان في بني جفنة وبيثرب كذلك في األوس   . وإحياء مضر وربيعة تبعاً لھم

والخزرج ابني قيلة وما سوى ھؤالء من العرب فكانوا ظواعن بادية وأحياء ناجعة وكانت في بعضھم رياسة بدوية وراجعة 

ثم نبضت عروق الملك في مضر وظھرت قريش على مكة ونواحي الحجاز أزمنة عرف فيھا منھم   . د ھؤالءفي الغالب إلى أح

ثم صبح اإلسالم أھل ھذا الجيل وأمرھم على ما ذكرناه فاستحالت صبغة الملك إليھم وعادت الدول   . ودانت الدول بتعظيمھم

ً من دولھا قام بھا العجم اقتداء  لمضر من بينھم واختصت كرامة هللا بالنبوة بھم فكانت فيھم الدول اإلسالمية كلھا إال بعضا

فلنأت اآلن بذكر قبائل ھذه الطبقة من قحطان وعدنان وقضاعة وما كان لكل   . بالملة وتمھيداً للدعوة حسبما نذكر ذلك كله

أخبار خزيمة بن نھد بن ليث بن سود  ومن كتاب األغاني ألبي الفرج األصبھاني في  : واحدة منھا من الملك قبل اإلسالم وبعده

كان بدء تفرق بني إسماعيل من تھامة ونزوعھم عنھا إلى اآلفاق وخروج من خرج منھم   : بن أسلم بن الحاف بن قضاعة قال

عن نسبه أن قضاعة كانوا مجاورين لنزار وكان حزيمة بن نھد فاسقاً متعرضاً للنساء فشبب بفاطمة بنت يذكر وھو عامر بن 

إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا وحالت دون ذلك من ھموم ھموم   : ة وذكرھا في شعره حيث يقولعنز

ً مبينا وسخط ذلك يذكر خشية حزيمة على نفسه  تخرج الشجر الربينا أرى ابنة يذكر ظعنت فحلت جنوب الحزن يا شحطا

فاه كان   : يء حتى تتوجه به المطالبة على قضاعة حتى قال في شعرهفاغتاله وقتله وانطفت نار يذكر ولم يصح على حزيمة ش

عند رضاب العصير ففيھا يعل به الزنجبيل قتلت أباھا على حبھا فتبخل إن بخلت أوتقيل فلما سمعت نزار شعر حزيمة بن نھد 

ه مع نزار ونسبھا يومئذ كندة بن وقتله يذكر بن عنزة ثاروا مع قضاعة وتساندوا مع أحياء العرب الذين كانوا معھم وكانت ھذ

ومعد إلى   . وكانت قضاعة تنتسب إلى معد  . جنادة بن معد وجيرانھم يومئذ أجأ بن عمرو بن أد بن أدد ابن أخي عدنان بن أدد

من وكانت عسقالن   . عدنان واألشعريون إلى األشعر بن أدد ابن عدنان وكانوا يظنون من تھامة إلى الشام ومنازلھم بالصفاع

  . ولد ربيعة وكانت قضاعة ما بين مكة والطائف وكندة من العمد إلى ذات عرق ومنازل أجأ واألشعر ومعد ما بين جدة والبحر
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فلما اقتتلوا ھزمت نزار قضاعة وقتل حزيمة وخرجوا متفرقين فسارت تيم الالت من قضاعة وبعض بني رفيدة منھم وفرقة 

وكانت الزرقاء بنت زھير كاھنة منھم   . ر وأجلوا من كان بھا من النبط وملكوھامن األشعريين نحو البحرين ونزلوا ھج

ودع تھامة الوداع مخالف بذمامة لكن قلى ومالم   : فتكھنت لھم بنزول ذلك المكان والخروج عن تھامة وقالت في شعرھا

يقيمون بھجر حتى ينعق غراب أبقع عليه التنكري ھجراً مقام غريبة لن تعدمي من ظاعنين تھام ثم تكھنت لھم في سجع بأنھم 

خلخال ذھباً ويقع على نخلة وصفتھا فيسيرون إلى الحيرة وكان في سجعھا مقام وتنوخ فسميت تلك القبائل تنوخ من أجل ھذه 

من ولحق بھم قوم من األزد فدخلوا في تنوخ وأصاب بقية قضاعة الموتان وسارت فرقة من بني حلوان فنزلوا عبقرة   . اللفظة

أرض الجزيرة ونسج نساؤھم البرود العبقرية من الصوف والبرود التزيدية إليھم ألنھم بنو تزيد وأغارت عليھم الترك 

وأقبل الحرث بن قراد البھراني ليستجيش بني حلوان له أبان بن سليح صاحب العين فقتله الحرث ولحقت بھرا   . فأصابوا منھم

كأن الدھر جمع في ليال ثالث بينھن بشھر زور صفننا   : زيد وھزموھم وقال الحرثبالترك فاستنقذوا ما أخذوه من بني ت

لألعاجم من معد صفوفاً بالجزيرة كالسعير وسارت سليح بن عمرو بن الحاف وعليھم الھدرجان بن مسلمة حتى نزلوا فلسطين 

ويكة وجھينة حتى نزلوا بين الحجر ووادي وسارت أسلم بن الحاف وھي عذرة ونھد وح  . على بني أدينة بن السميدع بن عاملة

ثم أقبل الغراب بحلقتي الذھب ووقع على النخلة ونعق كما قالت الزرقاء فذكروا قولھا   . القرى وأقامت تنوخ بالبحرين سنين

القرى  وكان رئيسھم مالك بن زھير واجتمع إليه ناس كثيرة من بسائط  . وارتحلوا إلى الحيرة فنزلوھا وھم أول من اختطھا

وھزمھم سابور   . وبنوا بھا المنازل وأقاموا زماناً ثم أغار عليھم سابور األكبر وقاتلوه وكان شعارھم يا لعباد هللا فسموا العباد

فافترقوا وسار أھل المھبط منھم مع الضيزن بن معاوية التنوخي فنزل بالحضر الذي بناه الساطرون الجرمقاني فأقاموا عليه 

ثم أغارت عليھم كنانة بعد   . وخرج بنوزبان بن تغلب بن حلوان فلحقوا بالشام  . ى قضاعة فأجلوھم وھم كلبوأغارت حمير عل

وأحياء جدھم لھذا العھد ما بين عنزة وقلتة وفلسطين إلى   : قلت  . ذلك بحين واستباحوھم فلحقوا بالسماوة وھي إلى اليوم منازلھم

   . معان من أرض الحجاز

  العرب من ھذه الطبقة الثالثة واحدة وذكر مواطنھم ومن كان له الملك منھم الخبر عن أنساب
فأما عدنان فھو من ولد إسماعيل باالتفاق إال   . وھي عدنان وقحطان وقضاعة  : أعلم أن جميع العرب يرجعون إلى ثالثة أنساب

ن من ولد إسماعيل قد انقرضوا فليس على وجه ذكر اآلباء الذي بينه وبين إسماعيل فليس فيه شيء يرجع إلى يقينه وغير عدنا

باب نسبة اليمن إلى إسماعيل وساق   : وأما قحطان فقيل من ولد إسماعيل وھو ظاھر كالم البخاري في قوله  . األرض منھم أحد

ً   : في الباب قوله صلى هللا عليه وسلم لقوم من أسلم يناضلون وأسلم بن   : ثم قال  . ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا

أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة يعني وخزاعة من سبأ واألوس والخزرج منھم وأصحاب ھذا المذھب على 

والجمھور على أن قحطان ھو يقطن المذكور في التوراة في   . أن قحطان ابن الھميسع بن أبين بن قيذار بن نبت بن إسماعيل

وأما قضاعة فقيل أنھا حمير قاله ابن إسحق والكلبي وطائفة وقد يحتج لذلك بما   . وب قحطانولد عابر وأن حضرموت من شع

وقال عمرو بن مرة   . يا رسول هللا ممن نحن قال أنتم من قضاعة بن مالك  : رواه ابن لھيعة عن عقبة بن عامر الجھني قال

  : ك بن حمير النسب المعروف غير المنكر وقال زھيرنحن بنو الشيخ العجاز األزھري قضاعة بن مال  : وھو من الصحابة

ويروي   : فجعلھما أخوين وقال أنھما من حمير بن معد بن عدنان وقال بن عبد البر وعليه األكثرون  . قضاعية وأختھا مضرية

  : السھيلي قال  . عن ابن عباس وابن عمرو وجبير بن مطعم وھو اختيار الزبير بن بكار وابن مصعب الزبير وابن ھشام

والصحيح أن أم قضاعة وھي عبكرة مات عنھا مالك بن حمير وھي حامل بقضاعة فتزوجھا معد وولدت قضاعة فتكنى به 
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وفي كتب الحكماء األقدمين من يونان مثل بطليموس وھروشيوش ذكر القضاعيين والخبر عن   . ونسب إليه وھو قول الزبير

وربما يشھد للقول بأنھم من عدنان وأن بالدھم ال تتصل ببالد   . ء وأسالفھم أو غيرھمحروبھم فال يعلم أھم أوائل قضاعة ھؤال

لما   : ولنبدأ بقحطان وبطونھا  . اليمن وإنما ھي ببالد الشام وبالد بني عدنان والنسب البعيد يحيل الظنون وال يرجع فيه إلى يقين

  . بن قحطان ومنه تشعب بطون حمير بن سبأ وكھالن بن سبأأن الملك األقدم للعرب كان في نسب سبأ بن يشجب بن يعرب 

فلنبدأ بذكر حمير أوالً من القحطانية   . وينفرد بنو حمير بالملك وكان منھم التبابعة أھل الدولة المشھورة وغيرھم كما نذكر

ضاعية ثم نرجع إلى ذكر ونذكر بعدھم قضاعة النتسابھم في المشھور إلى حمير ثم نتبعھم بذكر كھالن إخوان حمير من الق

   . عدنان

  الخبر عن حمير من القحطانية وبطونھا وتفرع شعوبھا
وتقدم لنا أن حمير بن سبأ   . قد تقدم لنا ذكر الشعوب من حمير الذين كان لھم الملك قبل التبابعة فال حاجة لنا إلى إعادة ذكرھم

فبنو مرة دخلوا إلى   . ثل ومشروح ومعد يكرب وأوسع ومرةالھميسع ومالك وزيد وعريب ووا  : كان له من الولد تسعة وھم

وإليھم تنسب عدن أبين ومنھم بنو   . وكان من حمير أبين بن زھير بن الغوث بن أبين بن الھميسع بن حمير  . حضرموت

شمس بنو  األملوك وبنو عبد شمس وھما إبنا وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زھير وعريب وأبين أخوان ومن بني عبد

شرعب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس وقد تقدم قول من ذھب إلى أن جشم وعبد شمس أخوان وھما ابنا واثل 

وبنو خيران وشعبان وھما ابنا عمرو أخي شرعب بن قيس وزيد الجمھور بن سھل أخي   . والصحيح ما ذكرناه ھنا فلترجع

ومن زيد الجمھور ذو رعين واسمه يريم بن زيد بن سھل وإليه   . و وقد مر ذكرهورابعھم حسان القيل بن عمر  . خيران وشعبان

والحارث وعريب ابنا عبد كالل بن عريب بن يشرح بن مدان بن ذي   . ينسب عبد كالل الذي تقدم ذكره في ملوك التبابعة

ر ويلقب كعب الظلم وأبناء سبا األصغر ومنھم كعب بن زيد الجمھو  . رعين وھما اللذان كتب لھما النبي صلى هللا عليه وسلم

وتقول   . ومن زيد الجمھور بنو حضور بن عدي بن مالك بن زيد وقد مر ذكرھم  . بن كعب وإليه ينتھي نسب ملوك التبابعة

 وقيل بل ھو من حضور بن قحطان الذي  . اليمن أن منھم كان شعيب بن ذي مھدم النبي الذي قتله قومه فغزاھم بختنصر فقتلھم

وعوف ھذا أخو   . اسمه في التوراة يقطن ومنھم أيضاً بنو ميثم وبنو حالة ابني سعد بن عوف بن عدي بن مالك أخي ذي رعين

وھو كعب بن ماتع بن ھلسوع بن ذي   . فمن ميثم كعب األحبار وقد مر ذكره  . حضور وأخوه أحاظة وميثم بنو حراز بن سعد

كالع وھو ومن عمرو بن سعد الخبائر والسحول بنو سوادة بن عمرو بن الغوث بن ومن أحاظة رھط ذي ال  . ھجري بن ميثم

ومنھم مالك بن أنس إمام   . سعد يحصب وذو أصبح أبرھة بن الصباح وكان من ملوك اليمن لعھد اإلسالم وقد مر ذكره ونسبه

ن عمرو بن الحرث بن عثمان بن خثيل دار الھجرة وكبير فقھاء السلف وھو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر وھو نافع ب

بن عمرو بن الحارث وھو ذو أصبح وأبناء يحيى ومحمد وأعمامه أويس وأبو سھل والربيع وكانوا خلفاء لبني تيم من قريش 

  . ومن زيد الجمھور مرثد بن علس بن ذي جدن بن الحرث بن زيد وھو الذي استجاشه امرؤ القيس على بني أسد قاتلي أبيه

ومن إخوان ھؤالء األوزاع بنو يعفر   . سبا األصغر األوزاع وھم بنو مرثد بن زيد بن شدد بن زرعة بن سبأ األصغر ومن بني

وھو يعفر بن عبد الرحمن بن كريب بن عثمان   . الذين استبدوا بملك اليمن كما يأتي عند ذكر ملوك اليمن في الدولة العباسية

بن تدرص بن عامر بن ذي مغار البطين بن ذي مرايش بن مالك بن زيد بن غوث بن الوضاح بن إبراھيم بن مانع بن عون 

وكان آخر ملوك بني يعفر ھؤالء باليمن أبو حسان أسعد بن أبي يعفر   . بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن شدد بن زرعة

كه بنوه من بعده إلى أن غلب عليھم وورث مل  . إبراھيم بن محمد بن يعفر ملك أبو إبراھيم صنعاء وبنى قلعة كحالن باليمن
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ومن زيد الجمھور ملوك التبابعة وملوك حمير من   . الصليحيون من ھمدان بدعوة العبيديين من الشيعة كما نذكر في أخبارھم

فمن ولد صيفي ھذا تبع وھو تبان وھو أيضاً أسعد أبو كرب بن   : قال ابن حزم  . ولد صيفي بن سبا األصغر بن كعب بن زيد

  . كليكرب وھو تبع بن زيد وھو تبع بن عمرو وھو تبع ذو األذعار بن أبرھة وھو تبع ذو المنار بن الرايش بن قيس بن صيفي

فولد تبع أسعد أبو كرب حسان ذو معاھر وتبع زرعة وھو ذو نواس الذي تھود وھود أھل اليمن ويسمى يوسف وقتل   : قال

ومن ھؤالء التبابعة شمر يرعش بن ياسر ينعم بن عمرو ذي   : قال  . ھو موثبانوعمرو بن سعد و  . أھل نجران من النصارى

  : قال  . األذعار وأفريقش بن قيس بن صيفي وبلقيس بنت إيلي أشرح بن ذي جدن بن إيلي أشرح بن الحرث بن قيس بن صيفي

زيد الجمھور ذو يزن بن عامر بن أسلم بن  ومن  . وفي أنساب التبابعة تخليط واختالف وال يصح منھا ومن أخبارھم إال القليل

إن عامر ھو ذو يزن قال ومن ولده سيف بن النعمان بن عفير بن زرعة بن عفير بن الحرث بن النعمان   : وقال ابن حزم  . زيد

بھا ھذه بطون حمير وأنسا  . بن قيس بن عبيد بن سيف بن ذي يزن الذي استجاش كسرى على الحبشة وأدخل الفرس إلى اليمن

ونلحق بالكالم في أنساب حمير بن سبأ أنساب   . وأخبار دولھم قد تقدمت  . وديارھم باليمن من صنعاء إلى ظفار إلى عدن

فإنھم يذكرونھما مع حمير ألن حضرموت وجرھم إخوة سبأ كما وقع في   : حضرموت وجرھم وما ذكره النسابون من شعوبھما

فأما حضرموت فقد تقدم ذكرھم في العرب البائدة   . ان بعد سبأ معروف العقب غير ھذينالتوراة وقد ذكرناه ولم يبق من ولد قح

ومن كان منھم من الملوك يومئذ ونبھنا ھنالك أن منھم بقية في األجيال المتأخرة اندرجوا في غيرھم فلذلك ذكرناھم في ھذه 

منھم   . وكان فيھم رياسة إلى اإلسالم  . قحطان وهللا أعلم ويقال إن حضرموت ھو ابن يقطن أخي  : قال ابن حزم  . الطبقة الثالثة

وائل بن حجر له صحبة وھو وائل بن حجر بن سعيد بن مسروق بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن عوف بن سعد 

ب بن مالك بن عوف بن عدي بن شرحبيل بن الحرث بن مالك بن مرة بن حمير بن زيد بن البي بن مالك بن قدامة بن أعج

  . وسقط عنده بين حجر أبي وائل وسعيد بن مسروق أب اسمه سعد وھو ابن سعيد  . وابنه علقمة بن وائل  . ابن البي بن قحطان

إنھم من ولد الجبار بن علقمة بن وائل منھم علي المنذر بن محمد وابنه   : ويذكر بنو خلدون األشبيليون فيقال  : ثم قال ابن حزم

يلية اللذين قتلھما إبراھيم بن حجاج اللخمي غيلًة وھما ابنا عثمان أبي بكر بن خالد بن عثمان أبي بكر بن بقرمونة وأشب

وقال ابن حزم في خلدون   . إنه ابن عمرو بن خلدون  : وقال غيره في خلدون األول  . مخلوف المعروف بخلدون الداخل المشرق

وقال غيره خلدون بن مسلم بن   . معد يكرب بن الحرث بن وائل بن حجر أنه ابن عثمان بن ھانيء بن الخطاب بن كريب بن

والصدف من بني حضرموت وھو   : قال ابن حزم  . عمر بن الخطاب بن ھانيء بن كريب بن معد يكرب بن الحرث بن وائل

الذي واله رسول قال ومن حضرموت العالء بن الحضرمي   . الصدف بن أسلم بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت األكبر

هللا صلى هللا عليه وسلم البحرين وأبو بكر وعمر من بعده إلى أن توفي سنة إحدى وعشرين وھو العالء بن عبد هللا بن عبدة 

فيقال عبد هللا بن حماد بن أكبر بن   . بن حماد بن مالك حليف بني أمية بن عبد شمس وأخوه ميمون بن الحضرمي بن الصدف

قال وأخت العالء الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة بن   . كبر بن غريب بن مالك بن الخزرج بن الصدفربيعة بن مالك بن أ

ولما ملك يعرب بن قحطان   . إنھم أمتان أمة على عھد عاد وأمة من ولد جرھم بن قحطان  : وأما جرھم فقال ابن سعيد  . عبد هللا

ياليل بن جرھم ثم ابنه جرشم بن عبد ياليل ثم ملك من بعده ابنه عبد  اليمن ملك أخوه جرھم الحجاز ثم ملك من بعده ابنه عبد

ثم ابنه عبد المسيح بن نفيلة ثم ابنه مضاض بن عبد المسيح ثم ابنه عمرو بن   . المدان بن جرشم ثم ابنه نفيلة بن عبد المدان

  . ضاض بن عمرو بن مضاضمضاض ثم أخوه الحرث بن مضاض ثم ابنه عمرو بن الحرث ثم أخوه بشر بن الحرث ثم م

   . قال وھذه األمة الثانية ھم الذين بعث إليھم إسماعيل وتزوج فيھم
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  الخبر عن قضاعة وبطونھا واإللمام ببعض الملك الذي كان فيھا
ية حمير قد تقدم آنفاً ذكر الخالف الذي في قضاعة ھل ھم لحمير أو لعدنان ونقلنا الحجاج لكال المذھبين وأتينا بذكر أنسابھم تال

قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة   : وقال ابن الكلبي  . ترجيحاً للقول بأنھم منھم وعلى ھذا فقيل ھو قضاعة بن مالك بن حمير

ً على بالد الشحر وصارت بعده البنه الحاف ثم البنه مالك  . بن زيد بن مالك بن حمير   . وكان قضاعة فيما قال ابن سعيد ملكا

ً ولم يذكر ابن حزم  ثم استقل ببالد الشحر   . وكانت بين قضاعة وبين واثل بن حمير حروب  : قال ابن سعيد  . في ولد الحاف مالكا

قال وملك بنو قضاعة أيضاً نجران ثم غلبھم عليھا بنو الحرث بن كعب بن   . مھرة بن حيدان بن الحاف بن قضاعة وعرفت به

  : ولنذكر اآلن تشعب البطون من قضاعة  . ومن ھنا غلط من نسبھم إلى معداألزد وساروا إلى الحجاز فدخلوا في قبائل معد 

أتفق النسابون على أن قضاعة لم يكن له من الولد إال الحاف ومنه سائر بطونھم وللحافي ثالثة من الولد عمر وعمران وأسلم 

  : ھرة ومن بلى جماعة من مشاھير الصحابةفمن حيدان م  . فمن عمرو بن الحاف حيدان وبلى وبھرا  . بضم الالم قاله ابن حزم

ومن بھرا جماعة من الصحابة أيضاً منھم المقداد   . منھم كعب بن عجرة وخديج بن سالمة وسھل بن رافع وأبو بردة ابن نيار

ويقال   . بن عمرو وينسب إلى األسود ابن عبد يغوث بن وھب خال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخي أمه وتبناه فنسب إليه

فجھينة ما بين الينبع   . ومن أسلم سعد ھذيم وجھينة ونھد بنو زيد بن ليث بن سود بن أسلم  . إن خالد بن برمك مولى بني بھرا

ويثرب إلى اآلن في متسع من برية الحجاز وفي شماليھم إلى عقبة أيلة مواطن بلى وكالھما على العدوة الشرقية من بحر 

ى العدوة الغربية وانتشروا ما بين صعيد مصر وبالد الحبشة وكثروا ھنالك سائر األمم وغلبوا على القلزم وأجاز منھم أمم إل

ومن سعد ھذيم بنو عذرة المشھورون بين   . وحاربوا الحبشة فارھقوھم إلى ھذا العھد  . بالد النوبة وفرقوا كلمتھم وأزالوا ملكھم

ومنھم   . كان ألبيھا صحبة  : قال ابن حزم  . ن معمر وصاحبته بثينة بنت حباباكان منھم جميل بن عبد هللا ب  . العرب في المحبة

ومن بني عذرة كان رزاح بن ربيعة أخو قصي بن كالب ألمه وھو الذي استظھر قصي به   . عروة بن حزام وصاحبته عفرا

ة وكانت مفتاح رياسته ومن عمران بن وبقومه على بني سعد بن زيد بن قناة ابن عم تميم فغلبھم على االجازة بالناس من عرف

ومن بني سليح الضجاعم بنو ضجعم بن سعد بن سليح كانوا ملوكاً بالشام   . الحافي بنو سليح وھو عمرو بن حلوان بن عمران

ومن بني عمران بن الحاف بنو جرم بن زبان بن حلوان بن عمران بطن كبير وفيھم كثير من الصحابة   . للروم قبل غسان

ومن تغلب بن حلوان بنو أسد وبنو النمر وبنو   . وجبال الشراة من جبال الكرك  . نھم ما بين غزة وجبال الشراة من الشامومواط

فمن النمر خشين بن النمر ومن بني أسد بن وبرة تنوخ وھم فھم بن تيم الالت بن   . كلب قبائل ضخمة كلھم بنو وبرة بن تغلب

وعلى عھد أبيه مالك بن فھم كما مر وكانوا حلفاء   . ن عمرو بن فھم وعليه تنخت تنوخأسد منھم مالك بن زھير بن عمرو ب

بطن اسمه فھم وھم ھؤالء وبطن اسمه نزر وھم ليس نزاز لھم بوالد لكنھم من بطون   : فتنوخ على ثالثة أبطن  . لبني حزم

ف من جميع قبائل العرب من كندة ولخم وجذام ومن بني تيم الالت ومن غيرھم بطون ثالث يقال لھم األحال  . قضاعة كلھا

ومن بني كلب بن وبرة بن تغلب   . ومن بني أسد بن وبرة بنو القين واسمه النعمان بن جسر بن شيع الالت بن أسد  . وعبد القيس

بنو   : ثة بطونقبيلة ضخمة فيھا ثال  . بن حلوان بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب

وبنو جناب بن ھبل بن عبد هللا بن كنانة بطون ضخمة ومنھم عبيدة بن ھبيل شاعر قديم ويقول   . عدي وبنو زھير وبنو عليم

إذا سئلوا بم بكى ابن حرام   : وقال ھشام بن السائب الكلبي  . إنه من بكر بن وائل  : وقد قيل  . نبكي الديار كما بكى ابن حرام

ويقولون إن بقيتھا المرىء   . قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل  : انشدوا خمسة أبيات من كلمات امرؤ القيس المشھورة  . الديار

وھذا امرؤ القيس بن حرام شاعر قديم دثر شعره ألنه لم يكن للعرب كتاب لبدأتھا وإنما بقي من أشعارھم ما   . القيس بن حجر
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ومن بني عدي بنو حصين بن ضمضم بن عدي كانت منھم   . كتاب من محفوظ الرجالذكره رواة اإلسالم وقيدوه من رواية ال

نائلة بنت الفرافصة بني األحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحرث بن حصن امرأة عثمان بن عفان ومنھم أبو الخطار الحسام 

ن مزغور بن منجاش بن ھذيم بن ضرار بن سالمان بن جشم بن ربيعة بن حصن أمير األندلس ومنسبة بن شحيم بن منجاش ب

وكانت رياسة اإلسالم في كلب لبني   . بن عدي بن زھير وابن ابنه حسان بن مالك بن بحدل الذي قام بمروان يوم مرج راھط

ومن بني زھير بن جناب حنظلة بن صفوان بن توبل بن بشر بن حنظلة بن   . بحدل ھؤالء ومن عقبھم بنو منقذ ملوك شيزر

ومن عليم بن جناب بنو معقل وربما يقال إن عرب   . بن ھرير بن أبي جابر بن زھير ولي أفريقية لھشام علقمة بن شراحيل

ومن بطون كلب بن عوف بن بكر بن عوف بن كعب بن   . المعقل الذين بالمغرب األقصى لھذا العھد وفي زمانه ينتسبون فيھم

زيد بن امرىء القيس بن الخزرج بن عامر بن بكر بن عامر عوف بن عامر بن عوف دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن 

ومنصور بن جھور بن حفر بن   . بن عوف صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي أتاه جبريل عليه السالم في صورته

 صلى هللا عليه وحب رسول هللا  . عمرو بن خالد بن حارثة بن العبيد بن عامر بن عوف القائم مع يزيد بن الوليد وواله الكوفة

وسلم أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف سبي أبوه زيد في 

وجاءه أبوه وخيره النبي صلى هللا عليه وسلم فاختاره على   . الجاھلية وصار إلى خديجة فوھبته إلى النبي صلى هللا عليه وسلم

ومن   . وربي ابنه أسامة في بيته ومع مواليه وأخباره مشھورة  . أقام في كفالة النبي صلى هللا عليه وسلم ثم أعتقهأبيه وأھله و

بني كلب ثم من بني كنانة بن بكر بن عوف النسابة بن الكلبي وھوأبو المنذر ھشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن 

وأرى امرأ القيس ھذا ھو عامر بن   . ھكذا ذكره ابن الكلبي في نسبه  : قال ابن حزم  . الحرث بن عبد العزى بن امرىء القيس

وكان لقضاعة ھؤالء ملك ما بين الشام والحجاز   . النعمان بن عامر ابن عبدود بن عوف بن كنانة بن غزرة وقدمن بقية نسبه

وكان أول الملك فيھم في   . باب بادية العرب ھنالك إلى العراق في أيلة وجبال الكرك إلى مشارف الشام واستعملھم الروم على

  . النعمان بن عمرو ثم ابنه عمرو بن النعمان ثم ابنه الحواري بن عمرو  : تنوخ وتتابعت فيھم فيما ذكر المسعودي ثالثة ملوك

ء طيطش من وقارن ذلك استيال  . ثم غلبھم على أمرھم سليح من بطون قضاعة وكانت رياستھم في ضجعم بن معد منھم

القياصرة على الشام فوالھم ملوكاً على العرب من قبله يجيبون له من ساحتھم إلى أن ولي منھم زيادة بن ھبولة بن عمرو بن 

وخرجت غسان من اليمن فغلبوھم على أمرھم وصار ملك العرب بالشام لبني جفنة وانقرض ملك الضجاعم   . عوف بن ضجعم

آكل المرار الكندي   . سار زيادة بن ھبولة بن أبقى السيف منھم بعد غسان إلى الحجاز فقتله حجر  : وقال ابن سعيد  . حسبما نذكر

ومن الناس من يطلق تنوخ على الضجاعمة ودوس   : كان على الحجاز من قبل التبابعة وأفنى بقيتھم فلم ينج منھم إال القليل قال

العبيد بن األبرص بن عمر بن أشجع بن سليح ملك يتوارثونه بالحضر آثاره وكان لبني   : الذين تنخوا بالبحرين أي أقاموا قال

وقصته مع سابور ذي   . باقية في برية سنجار وكان آخرھم الضيزن بن معاوية بن العبيد المعروف عند الجرامقة بالساطرون

ه مع السكون من كندة فكانت لكلب دومة وكان لقضاعة ملك آخر في كلب بن وبرة يتداولون  : قال  . الجنود من األكاسرة معروفة

الجندل وتبوك ودخلوا في دين النصرانية وجاء اإلسالم والدولة في دومة الجندل ألكيدر بن عبد الملك بن السكون ويقال أنه 

فصالح كندي من ذرية الملوك الذين والھم التبابعة على كلب فأسره خالد بن الوليد وجاء به إلى النبي صلى هللا عليه وسلم 

وبقيت بنو كلب اآلن في خلق عظيم على   : قال  . على دومة وكان في أول من ملكھا دجانة بن قنافة بن عدي بن زھير بن جناب

  : وجميع قبائل العرب راجعة إلى أب واحد حاش ثالث قبائل  : قال ابن حزم  . خليج القسطنطينية منھم مسلمون ومنھم متنصرون

فأما تنوخ فقد ذكرناھم وأما العتقي فھم من حجر حمير ومن حجر من ذي رعين ومن سعد   . وھي تنوخ والعتقي وغسان
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العشيرة ومن كنانة بن خزيمة ومنھم زبيد بن الحرث العتقي من حجر حمير وھو مولى عبد الرحمن بن القاسم وخالد بن جنادة 

وأما غسان فإنھم من بني أب ال يدخل   . المصري صاحب مالك بن أنس وھو مولى زبيد الحظ الشكل المذكور من أسفل

بعضھم في ھذا النسب ويدخل فيھم من غيرھم وسموا العتقا ألنھم اجتمعوا ليفتكوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فظفر بھم 

بطون  فأعتقھم وكانوا جماعة من بطون شتى وسموا تنوخ ألن التنوخ اإلقامة فتحالفوا على اإلقامة بموضعھم بالشام وھم من

  . وأما غسان فإنھم أيضاً طوائف  . شتى

  الخبر عن بطون كھالن
من القحطانية وشعوبھم واتصال بعضھا مع بعض وانقضائھا ھؤالء بنو كھالن بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان إخوة 

ثم لما   . تحت ملكتھم باليمن وتداولوا معھم الملك أول أمرھم ثم انفرد بنو حمير به وبقيت بطون بني كھالن  . بني حميربن سبا

تقلص ملك حمير بقيت الرياسة على العرب البادية لبني كھالن لما كانوا بادين لم يأخذ ترف الحضارة منھم وال أدركھم الھرم 

بطونھم وكان لكندة من   . إنما كانوا أحياء ناجعة في البادية والرؤساء واألمراء في العرب إنما كانوا منھم  . الذي أودى بحمير

ً من اليمن مع مزيقيا وافترقوا بالشام  . ملك باليمن والحجاز وكان لھم ملك بالشام في بني   . ثم خرجت األزد من شعوبھم أيضا

وكان   . ثم خرجت لخم وطيء من شعوبھم أيضاً من اليمن  . جفنة وملك بيثرب في األوس والخزرج وملك بالعراق في بني فھم

وأما شعوبھم فھي كلھا تسعة من زيد بن كھالن في مالك بن زيد وعريب   . المنذر حسبما نذكر ذلك كلهلھم ملك بالحيرة في آل 

فمن مالك بطون ھمدان وديارھم لم تزل باليمن في شرقيه وھم بنو أوسلة وھو ھمدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن   . بن زيد

ن شعوب حاشد بنو يام بن أصغى بن مانع بن مالك بن جشم بن وم  . ربيعة بن الجبار بن مالك بن زيد بن نوف بن ھمدان

ولما جاء هللا باإلسالم افترق كثير من ھمدان في ممالكه وبقي منھم من بقي باليمن وكانوا   . حاشد ومنھم طلحة بن مصرف

ً على باب جنة لقلت فلو كنت ب  . شيعة لعلي كرم هللا وجھه ورضي عنه عندما شجر بين الصحابة وھو المنشد فيھم متمثالً  وبا

لھمدان ادخلوا بسالم ولم يزل التشيع دينھم أيام اإلسالم كلھا ومنھم كان علي بن محمد الصليحي من بني يام القائم بدعوة 

فاستولى عليه وورث ملكه   . العبيديين باليمن في حصن حرار من بني يام وھو من بطونھم وھو من بني يام من بطون حاشد

ذكره في أخبارھم وكانت بعد ذلك وقبله دولة بني الرسى أيام الزيدية بصعدة فكانت على يدھم وبمظاھرتھم ولم لبنيه حسبما ن

وتفرقوا في اإلسالم فلم تبق لھم قبيلة وبرية إال باليمن وھم أعظم قبائله وھم عصبة   : وقال البيھقي  . يزل التشيع دينھم لھذا العھد

  . وته باليمن وملكوا جملة من حصون اليمن باليمن ولھم بھا إقليم بكيل وإقليم حاشد من بطونھمالمعطي من الزيدية القائمين بدع

ومن ھمدان بنو الزريع وھم أصحاب الدعوة والملك في عدن والحيرة وھم زيدية وإخوة ھمدان الھان بن مالك   : قال ابن سعيد

ً األزد وھو أزد بن  الغوث بن نبت بن مالك وخثعم وبجيلة ابنا أنمار بن وقد يقال بن زيد بن أوسلة ومن مالك بن زيد أيضا

فمنھم بنو دوس من بني نصر بن   . فأما األزد فبطن عظيم متسع وشعوب كثيرة  . أنمار ھو ابن نزار بن معد وليس بصحيح

بن نصر بن األزد بطن األزد وھو دوس بن عدنان بالثاء المثلثة ابن عبد هللا بن زھران بن كعب بن الحرث بن كعب بن مالك 

وكان بعد دوس وجديمة ملك بعمان في   . ومنھم كان جذيمة بن مالك بن فھم بن غنم بن دوس وديارھيم بنواحي عمان  . كبير

كان منھم قبيل اإلسالم المستكبر بن مسعود بن الجرار بن عبد هللا بن مغولة بن شمس   . إخوانھم بني نصر بن زھران بن كعب

والذي أدرك اإلسالم منھم جيفر بن الجلندي بن كركر بن   . م بن غالب بن عثمان بن نصر بن زھرانبن عمرو بن غن

واستعمل على نواحيھما عمرو بن   . كتب إليھما النبي صلى هللا عليه وسلم فأسلموا  . المستكبر وأخوه عبد هللا ملك عمان

يا بن عامر ويلقب ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء ومن األزد ثم من بني مازن بن األزد بنوعمرو مزيق  . العاص
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ً على بادية كھالن باليمن مع حمير واستفحل لھم   . القيس البھلول بن ثعلبة بن مازن بن األزد وعمرو ھذا وآباؤه كانوا ملوكا

ول المنحدرة بين جبلين ھنالك الملك من بعدھم وكانت أرض سبأ باليمن لذلك العھد من أرفه البالد وأخصبھا وكانت مدافع للسي

فضرب بينھما سد بالصخر والقار يحبس سيول العيون واألمطار حتى يصرفوه من خروق في ذلك السد على مقدار ما 

فلما تقلص ملكھم وانحل نظام دولتھم وتغلب بادية كھالن على   . يحتاجون إليه في سقيھم ومكث كذلك ما شاء هللا أيام حمير

وكان الذي نذر به عمرو   . عليھا األيدي بالعيث والفساد وذھب الحفظة القائمون بأمر السد نذروا بخرابهأرض سبا وانطلقت 

طريفة   : وقال السھيلي  . ويقال أن أخاه عمران الكاھن أخبره ويقال طريفة الكاھنة  . مزيقيا ملكھم لما رأى من اختالل أحواله

عن أبي زيد األنصاري أنه رأى جرذاً   : وقال ابن ھشام  . الخير الحميرية لعھده الكاھنة امرأة عمرو بن عامر وھي طريفة بنت

  . وكاد قومه بأن أمر أصغر بنيه أن يلطمه إذا أغلظ له ففعل  . تحفر السد فعلم أنه ال بقاء للسد مع ذلك فأجمع النقلة من اليمن

أشراف اليمن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا أمواله وانتقل فقال ال أقيم في بلد يلطمني فيھا أصغر ولدي وعرض أمواله فقال 

وكان رؤساؤھم في   . فقال األزد ال نتخلف عن عمرو فتجشموا للرحلة وباعوا أموالھم وخرجوا معه  . في ولده وولد ولده

كان فصولھم   : يليقال السھ  . رحلتھم بنو عمرو مزيقيا ومن إليھم من بني مازن ففصل األزد من بالدھم باليمن إلى الحجاز

ولما فصل األزد من اليمن كان أول نزولھم ببالد   . على عھد حسان بن تبان أسعد من ملوك التبابعة ولعھده كان خراب السد

ونزل بنو   . وقتلوا ملك عك من األزد ثم افترقوا إلى البالد ونزل بنو نصر بن األزد بالشراة وعمان  . عك ما بين زبيد وزمع

ومروا على ماء يقال له   . وھم فيما يقال خزاعة  . وأقام بنو حارثة بن عمرو بمر الظھران بمكة  . مرو مزيقيا بيثربثعلبة بن ع

والذين شربوا منه بنو مالك وبنو الحرث وبنو جفنة وبنو   . فكل من شرب منه من بني مزيقيا شفي به  . غسان بين زبيد وزمع

فمن ولد جفنة ملوك الشام الذين يأتي ذكرھم   . العتقاء لم يشربوا منه فلم يسموا به وبنو ثعلبة  . كعب فكلھم يسمون غسان

ومن بطن عمرو مزيقيا بنو   . ومن ولد ثعلبة العتقاء األوس والخزرج ملوك يثرب في الجاھلية وسنذكرھم  . ودولتھم بالشام

فإن كان أسلم بن   : قال ابن حزم  . ن الياس ابن مضرويقال أنه أفصى بن عامر بن قمعة بال شك ب  . أفصى بن حارثة بن عمرو

  . وبنو العتيك من األزد عمران بن عمرو  . أفصى منھم فمن بني أسلم بال شك وبنو أبان وھو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو

  . بق منھم بمواطنھم إال القليلوأما بجيلة فبالدھم في سروات البحرين والحجاز إلى تبالة وقد افترقوا على اآلفاق أيام الفتح فلم ي

ويقدم الحاج منھم على مكة في كل عام عليھم أثر الشظف ويعرفون من أھل الموسم بالسرو وأما حالھم ألول الفتح اإلسالمي 

وأما بنو   . فمن بطون بجيلة قسر وھو مالك بن عبقر بن أنمار وھو أحمس بن الغوث بن أنمار  . فمعروف ورجاالتھم مذكورة

فأما   . ب بن زيد بن كھالن فمنھم طيء واالشعريون ومذحج وبنو مرة وأربعتھم بنو أدد بن زيد بن يشجب بن عريبعري

وكان لھم ظھور أول اإلسالم ثم افترقوا في   . األشعريون فھم بنو أشعر وھو نبت بن أدد وبالدھم في ناحية الشمال من زبيد

ابن زياد ألول إمارته عليھا أيام المأمون ثم ضعفوا عن ذلك وصاروا في  الفتوحات وكان لمن بقي منھم باليمن حروب مع

وأما بنو طيء بن أدد فكانوا باليمن وخرجوا منه على أثر األزد إلى الحجاز ونزلوا سميرا وفيد في جوار بني   . عدد الرعايا

  : قال ابن سعيد  . ول اإلسالم في الفتوحاتأسد ثم غلبوھم على أجا وسلمى وھما جبالن من بالدھم فاستقروا بھما وافترقوا أل

ً يعني قبائل طيء ھؤالء وھم أصحاب الدولة في  ً وعراقا ومنھم في بالدھم اآلن أمم كثيرة مألوا السھل والجبل حجازاً وشاما

عمرو بن  فسنبس بن معاوية بن شبل بن  . العرب لھذا العھد في العراق والشام وبمصر منھم سنبس والثعالب بطنان مشھوران

وھم في   . ومنھم زبيد بن معن بن عمرو بن عس بن سالمان بن ثعل  : قال ابن سعيد  . الغوث بن طيء ومعھم بحتر بن ثعل

والثعالب بنو ثعلبة بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طيء وثعلبة بن جدعا بن ذھل بن   . برية سنجار
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نو الم بن ثعلبة منازلھم من المدينة إلى الجبلين وينزلون في أكثر أوقاتھم مدينة يثرب والثعالب ومنھم ب  : قال ابن سعيد  . رومان

الم بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن   : قال ابن حزم  . الذين بصعيد مصر من ثعلب بن عمرو بن الغوث بن طيء

والشام بنو صخر ومن بطونھم غزية المرھوب صولتھم  وبجھة بنيامين  . جدعا ومن الثعالب بنو ثعلبة بن ذھل بن رومان

وبنو غزية كثيرون وھم في طريق   . وھم بنو غزية بن أفلث بن معبد بن عمرو بن عس بن سالمان بن ثعل  . بالشام والعراق

ليون وكانت الرياسة على طيء في الجاھلية لبني ھني بن عمرو بن الغوث ابن طيء وھم رم  . الحاج بين العراق ونجد

ومن ولده إياس بن قبيصة الذي أدال به كسرى أبرويز النعمان المنذز حين قتله وأنزل طيا بالحيرة مكان   . وإخوتھم جبليون

ً ھذا وھو إياس بن قبيصة بن أبي يعفر بن النعمان بن حبيب بن الحرث بن   . لخم قوم النعمان وولى على العرب منھم إياسا

ومن عقب إياس ھذا بنو   . سعد بن ھني فكانت لھم الرياسة إلى حين انقراض ملك الفرس الحويرث بن ربيعة بن مالك بن

وآل فضل   . ومن ربيعة شعب آل مراد وشعب آل فضل  . ربيعة بن علي بن مفرح بن بدر بن سالم بن قصة بن بدر بن سميع

ع الذين ينسبون إليه من عقب قبيصة بن أبي فعلي ومھنا ابنا فضل وفضل ومراد ابنا ربيعة وسمي  . شعبان آل علي وآل مھنا

وكانت   . ويزعم كثير من جھلة البادية أنه الذي جاءت به العباسة أخت الرشيد من جعفر بن يحيى زعماً كاذباً ال أصل له  . يعفر

وملكھم على  الرياسة على طيء أيام العبيديين لبني المفرح ثم صارت لبني مراد بن ربيعة وكلھم ورثوا أرض غسان بالشام

ثم صارت الرياسة لبني علي وبني مھنا ابني فضل بن ربيعة اقتسموھا مدة ثم انفرد بھا لھذا العھد بنو مھنا الملوك   . العرب

وكان ظھورھم ألمر الدولة األيوبية ومن بعدھم من ملوك   . على العرب إلى ھذا العھد بمشارف الشام والعراق وبرية نجد

وأما مذحج واسمه مالك بن زيد بن أدد بن زيد بن كھالن   . أتي ذكرھم وهللا وارث األرض ومن عليھاالترك بمصر والشام وي

منھم جعفر بن سعد العشيرة   . ومنھم مراد واسمه يخابر بن مذحج ومنھم سعد العشيرة بن مذجج بطن عظيم لھم شعوب كثيرة

فأما النخع فھو جسر بن   . ومسيلة وبنو الحرث بن كعبومن بطون مذحج النخع ورھا   . وزبيد بن صعب بن سعد العشيرة

وبقي من مذحج   . عمرو بن علة بن جلد بن مذحج ومسيلة بن عامر بن عمرو بن علة وأما رھا فھو ابن منبه بن حرب بن علة

ما بنو الحرث وأ  . وبرية ينجعون مع أحياء طيء في جملة أيام بني مھنا مع العرب بالشام زمن أحالفھم وأكثرھم من زبيد

فالحرث أبوھم ابن كعب بن علة وديارھم بنواحي نجران يجاورون بھا ذھل بن مزيقيا من األزد وبني حارث بن كعب بن عبد 

هللا بن مالك بن نصر بن األزد وكان نجران قبلھم لجرھم ومنھم كان ملكھا األفعى الكاھن الذي حكم بين ولد نزار بن معد لما 

وكان داعية   . نزار واسمه الغلس بن غمر ماء بن ھمدان بن مالك بن منتاب بن زيد بن واثل بن حمير تنافروا إليه بعد موت

ً لبلقيس على نجران وبعثته إلى سليمان فصدق وآمن وأقام على دينه بعد موته ثم نزل   . لسليمان عليه السالم بعد أن كان واليا

ثم خرجت األزد من اليمن فمروا بھم وكانت بينھم   . ا عليھا بني األفعىنجران بنو الحرث بن كعب علة بن جلد بن مذحج فغلبو

وكان من   . وأقام من أقام في جوارھم من بني نصر بن األزد وبني ذھل بن مزيقيا واقتسموا الرياسة فنجران معھم  . حروب

بن مالك بن كعب بن الحرث وھم  بني الحرث بن كعب ھؤالء المذحجيين بنو الزياد واسمه يزيد بن قطن بن زياد بن الحرث

ووفد أخوه   . وانتھت قبيل البعثة إلى يزيد بن عبد المدان  . وكانت رياستھم في عبد المدان بن الديان  . بيت مذحج وملوك نجران

ن عبد عبد الحجر بن عبد المدان على النبي صلى هللا عليه وسلم على يد خالد بن الوليد وكان بن أخيھم زياد بن عبد هللا ب

ولم يزل الملك بنجران في بني عبد المدان ثم في بني أبي الجواد   : وقال ابن سعيد  . المدان خال السفاح وواله نجران واليمامة

منھم وكان منھم في المائة السادسة عبد القيس بن أبي الجواد ثم صار األمر لھذا العھد إلى األعاجم شأن النواحي كلھا 

وقد يقال إن المعقل الذين ھم بالمغرب   . الحرث بن كعب بنو معقل وھو ربيعة بن الحرث بن كعب ثم من بطون  . بالمشرق
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ً ينتسبون  األقصى لھذا العھد إنما ھم من ھذا البطن وليسوا من معقل بن كعب القضاعيين ويؤيد ھذا أن ھؤالء المعقل جميعا

وأما بنو مرة بن أدد إخوة طيء ومذحج واألشعريين فھم أبطم   . إلى ربيعة وربيعة اسم معقل ھذا كما رأيت وهللا تعالى أعلم

فأما معافر فھم بنو يعفر بن مالك بن   . كثيرة وتنتھي كلھا إلى الحرث بن مرة مثل خوالن ومعافر ولخم وجذام وعاملة وكندة

وأما خوالن واسمه أفكل بن   . الحرث بن مرة وافترقوا في الفتوحات وكان منھم المنصور بن أبي عامر صاحب ھشام باألندلس

عمرو بن مالك وعمرو وأخو يعفر وبالدھم في جبال اليمن من شرقيه وافترقوا في الفتوحات وليس منھم اليوم وبرية إال 

وأما لخم واسمه مالك بن   . وھمدان أعظم قبائل العرب باليمن ولھم الغلب على أھله والكثير من حصونه  . باليمن وھم لھذا العھد

بن الحرث بن مرة فبطن كبير متسع ذو شعوب وقبائل منھم الدار بن ھانىء بن حبيب بن انمارة بن لخم ومن أكبرھم بنو  عدي

نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن عمم بن انمارة بن لخم ويقال نمارة وھم رھط آل المنذر وحافده 

وولي الملك على العرب لألكاسرة بعد   . ح الذي أخذ بثأره من الزبا قاتلتهعمرو بن عدي بن نصر ھو ابن أخت جذيمة الوضا

ومن شعوب بني لخم ھؤالء كان بنو عباد ملوك أشبيلية   . خاله جذيمة وأنزلوه بالحيرة حسبما يأتي الخبر عن ملكه وملك بنيه

عوب كثيرة مثل غطفان وأمصى وبنو وأما جذام واسمه عمرو بن عدي أخو لخم بن عدي فبطن متسع له ش  . ويأتي ذكرھم

حرام بن جذام وبنو ضبيب وبنو مخرمة وبنو بعجة وبنو نفاثة وديارھم حوالي أيلة من أول أعمال الحجاز إلى الينع من 

وكانت لھما رياسة في معان وما حولھا من أرض الشام لبني النافرة من نفاثة ثم لفروة بن عمرو بن النافرة   . أطراف يثرب

كان عامالً للروم على قومه وعلى من كان حوالي معان من العرب وھو الذي بعث إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منھم و

وسمع بذلك قيصر فأغرى به الحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان فأخذه وصلبه   . بإسالمه وأھدى له بغلة بيضاء

ن من شعوبھم يعرف أحدھما بنو عائد وھم ما بين بلبيس من أعمال مصر وبقيتھم اليوم في مواطنھم األولى في شعبي  . بفلسطين

وضمان   . إلى عقبلة أيلة إلى الكرك من ناحية فلسطين وتعرف الثانية بنو عقبة وھم من الكرك إلى األزلم من برية الحجاز

  . جرم إحدى بطون قضاعة كما مروغزة من مواطن   . السابلة ما بين مصر والمدينة النبوية إلى حدود غزة من الشام عليھم

وأما عاملة واسمه الحرث بن عدي وھم   . وبأفريقية لھذا العھد منھم وبرية كبيرة ينتجعون مع ذياب بن سليم بنواحي طرابلس

وأما كندة وإسمه ثور بن   . إخوة لخم وجذام وإنما سمي الحرث عاملة بأمه القضاعية وھم بطون متسع ومواطنھم ببرية الشام

  . وتعرف كندة الملوك ألن الملك كان لھم على بادية الحجاز من بني عدنان كما نذكر  . فير بن عدي وعفير أخو لخم وجذامع

معاوية بن   : وبطونھم العظيمة ثالثة  . وبالدھم بجبال اليمن مما يلي حضرموت ومنھا دمون التي ذكرھا امرؤ القيس في شعره

ومن   . معاوية األصغر بن ثور بن مرتع بن معاوية والسكون وسكسك وابنھما أشرش بن كندةكندة ومنه الملوك بنو الحرث بن 

وكان للسكون ملك بدومة   . السكون بطن تجيب وھم بنو عدي وبنو سعد بن أشرش بن شبيب ابن السكون وتجيب اسم أمھما

بن معاوية بة حالوة بن أمامة بن شكامة بن  الجندل وكان عليھا عبد المغيث بن أكيدر بن عبد الملك بن عبد الحق بن أعمى

شبيب بن السكون بعث إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة تبوك خالد بن الوليد فجاء به أسيراً وحقن صلى هللا عليه 

كندة  ومن معاوية بن كندة بنو حجر بن الحرث األصغر بن معاوية بن  . وسلم دمه وصالحه على الجزية ورده إلى موضعه

والحرث الوالدة أخو حجر   . منھم حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية وھو حجر أبو الملوك ابن كندة الذين يأتي ذكرھم

ومنھم األشعث بن قيس بن معدي كرب بن   . وكان من عقبه الخارجين باليمن المسلمين طالب الحق وكان أباضياً وسيأتي ذكره

ن معاوية بن الحرث األكبر جاھلي إسالمي وابنه محمد بن األشعث وابنه عبد الرحمن بن معاوية وجبلة بن عدي بن ربيعة ب

وابن عمھم أيضاً ابن عدي وھو األذمر بن عدي بن جبلة له صحبة فيما   . األشعث القائم على عبد الملك والحجاج وھو مشھور
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ه قبائل اليمن من قحطان استوفينا ذكر بطونھم وأنسابھم ھذ  . يقال وھو الذي قتله معاوية على الثورة بأخيه زياد وخبره معروف

وهللا تعالى المعين بكرمه ومنه الرب غيره   . ونرجع اآلن إلى ذكر من كان الملك منھم بالشام والحجاز والعراق حسبما نقصه

   . والخير إال خيره

  من قبلھمالخبر عن ملوك الحيرة من آل المنذرمن ھذه الطبقة وكيف انساق الملك إليھم م
وكيف صار إلى طيء من بعدھم أما أخبار العرب بالعراق في الجيل األول وھم العرب العاربة فلم يصل إلينا تفاصيلھا وشرح 

وأما في الجيل   . حالھا إال أن قوم عاد والعمالقة ملكوا العراق والمسند في بعض األقوال أن الضحاك بن سنان منھم كما مر

وكان ملك العرب   . عربة فلم يكن لھم بھم مستبد وإنما كان ملكھم به بدوياً ورياستھم في أھل الظواعنالثاني وھم العرب المست

لكن   . كما مر في التبابعة من أھل اليمن وكانت بينھم وبين فارس حروب وربما غلبوھم على العراق وملكوه أو بعضه كما مر

ً على ما ملكوا منه وقد مر إي وكان في سواد العراق وأطراف الشام   . قاع بختنصر وإثخانه فيھم ما تقدماليمن لم يغلبوا ثانيا

والجزيرة األرمانيون من بني إرم بن سام ومن كان من بقية عساكر ابن تبع من جعفر طيء وكلب وتميم وغيرھم من جرھم 

وكان ما بين الحيرة والفرات   . ومن نزل معھم بعد ذلك من تنوخ ونمارة بن لخم وقنص بن معد ومن إليھم كما قدمنا ذكر ذلك

إلى ناحية األنبار موطن لھم وكانوا يسمون عرب الضاحية وكان أول من ملك منھم في زمن الطوائف مالك بن فھم بن تيم هللا 

ن وملك من بعده أخوه عمرو بن فھم ثم ملك م  . وكان منزله مما يلي األنبار  . بن أسد بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن قضاعة

وقد تقدم أنه صھرھما وأن مالك بن زھير بن عمرو بن فھم زوجه أخته وصاروا   . بعدھما جذيمة األبرش اثنتي عشرة سنة

ونسب جذيمة في األزد إلى بني زھران ثم إلى دوس بن عدنان بن عبد هللا بن زھران وھو   . حلفاء مع األزد من قوم جذيمة

وكان بنو زھران   . إنه من وبار بن أقيم بن الوذ بن سام  : ويقال  . ا قال ابن الكلبيجذيمة بن ملك بن فھم بن غنم بن دوس ھكذ

  . الطوائف ملك  . من األزد خرجوا قبل خروج مزيقيا من اليمن ونزلوا بالعراق وقيل ساروا من اليمن مع أوالد جفنة بن مزيقيا

نب الشرقي عمرو بن الظرب بن حسان بن أدينة من ولد وكان مالك بن فھم ھذا من ملوكھم وكان بشاطىء الفرات من الجا

كان عمرو بن الظرب على مشارف الشام والجزيرة وكان منزله بالمضيق بين الخابور   . السميدع بن ھوثر من بقايا العمالقة

مرو واسمھا وقرقيسا فكانت بينه وبين مالك بن فھم حروب ھلك عمرو في بعضھا وقامت بملكه من بعده ابنته الزباء بنت ع

ويقال إن الزباء الملكة كانت من ذرية السميدع بن ھوثر من بني   : قال السھيلي  . نائلة عند الطبري وميسون عند ابن دريد

قطورا أھل مكة وھو السميدع بن مرثد بالثاء المثلثة ابن الي بن قطور بن كركي بن عمالق وھي بنت عمرو بن أدينة بن 

ان ھذا والسميدع آباء كثيرة ليست بصحيحة لبعد زمن الزباء من زمن السميدع انتھى كالم وبين حس  . الظرب بن حسان

وكان يغير على ملوك   . السھيلي ولم تزل الحرب بين مالك بن فھم وبين الزباء بنت عمرو إلى أن ألجأھا إلى أطراف مملكتھا

ھو أول ملك كان بالعراق من العرب وأول من نصب و  : قال أبو عبيدة  . الطوائف حتى غلبھم على كثير مما في أيديھم

ولما ھلك قام بأمره من بعد جذيمة الوضاح ويقال له األبرش وكان يكنى بأبي مالك   . المجانيق وأوقد الشموع وملك ستين سنة

عين سنة وأيام أردشير كان جذيمة بعد عيسى بثالثين سنة فملك أزمان الطوائف خمساً وسب  : قال أبو عبيدة  . وھو منادم الفرقدين

ولم تزل تحاول الثأر منه بأبيھا حتى   . وكان بينه وبيز الزباء سلم وحرب  . كلھا خمس عشرة سنة وثماني سنين من أيام سابور

وأجمع المسير إليھا وأبى عليه وزيره قصير بن سعد فعصا ودخل إليھا   . تحيلت عليه وأطمعته في نفسھا فخطبھا وأجابته

جنود وأحس بالشر فنجا قصير ودخل جذيمة إلى قصرھا فقطعت رواھشه وأجرت دمه إلى أن ھلك في حكاية منقولة ولقيته بال

وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأياً وأبعدھم مغاراً وأشدھم حزماً وأول من استجمع   : قال الطبري  . في كتب اإلخباريين
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وكانت منازله بين الحيرة واألنبار   . برص فكنوا عنه بالوضاح إجالالً لهوكان به   . له الملك بأرض العراق وسرى بالجيوش

وكانت تجبى إليه األموال وتفد إليه الوفود وغزا في   . وھيت ونواحيھا وعين التمر وأطراف البر إلى العمق والقطقطانية وجفنة

ً في منازلھم باليمامة ً وجديسا ً بمن معه وأتت خيول ووجد حسان بن تبع قد أغ  . بعض األيام طسما ار عليھم فانكفأ ھو راجعا

وكانت منازل إياد بعين أباغ   . حسان على سرايا فأجاحوھا وكان أكثر غزو جذيمة للعرب العاربة وكان قد تكھن وأدعى النبوة

الم من لخم من بني وكان بينھم غ  . وكان جذيمة كثيراً ما يغزوھم حتى طلبوا مسالمته  . سميت باسم رجل من العمالقة نزل بھا

  . أختھم وكانوا أخواالً له وھو عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن عمرو بن نمارة بن لخم

وكان له جمال وضرب وطلبه منھم جذيمة فامتنعوا من تسميمه إليه فألح عليھم الغزو وبعثت إياد من سرق لھم صنمين كانا 

ويستسقي بھما وعرفوه أن الصنمين عندھم وأنھم يردونھما بشريطة رفع الغزو عنھم فأجابھم إلى ذلك عند جذيمة يدعو بھما 

ولما جاء عدي بن نصر استخلصه لنفسه وواله شرابه وھويته   . بشريطة أن يبعثوا مع الصنمين عدي بن نصر فكان ذلك

إذا أخذت الخمر منه واشھد عليه القوم ففعل وأعرس بھا  رقاش أخته فراسلته فدافعھا بالخشية من جذيمة فقالت له اخطبني منه

ً   . من ليلته ً بالخلوق وراب جذيمة شأنه ثم أعلم بما كان منه فعض على يديه آسفا وھرب عدي فلم يظھر له   . وأصبح مضرجا

وولدت   . ياد إلى أن ھلكوأقام عدي في أخواله إ  . أثر ثم سألھا في أبيات شعر معروفة فأخبرته بما كان منه فعرف عذرھا وكف

ً وسمته عمرا وربي عند خاله جذيمة وكان يستظرفه ثم استھوته الجن فغاب وضرب له جذيمة في اآلفاق   . رقاش منه غالما

إلى أن ردده عليه وافدان من العتقا ثم من قضاعة وھما مالك وعقيل ابنا فارج بن مالك بن العنس أھديا له طرفاً ومتاعاً ولقيا 

بطريقھما وقد ساءت حاله وسأاله فأخبرھما باسمه ونسبه فأصلحا من شأنه وجاآ به إلى جذيمة بالحيرة فسر به وسرت عمراً 

والقصة مبسوطة في   . وحكم الرجلين فطلبا منادمته فأسعفھما وكانا ينادمانه حتى ضرب المثل بھما وقيل ندماني جذيمة  . أمه

وكان ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف الشام عمرو بن ظرب بن حسان بن   : طبريقال ال  . كتب اإلخباريين بأكثر من ھذا

وملكت بعده   . أدينة بن السميدع بن ھوثر العمالقي فكانت بينه وبين جذيمة حرب قتل فيھا عمرو بن الظرب وفضت جموعه

ني حلوان ومن كان معھم من قبائل قضاعة بنته الزبا واسمھا نائلة وجنودھا بقايا العمالقة من عاد األولى ومن نھد وسليح اب

ولما استحكم لھا الملك   . وكانت تسكن على شاطىء الفرات وقد بنت ھنالك قصراً وتربع عند بطن المجافز وتصيف بتدمر

في أجمعت أخذ الثأر من جذيمة بأبيھا فبعثت إليه توھمه الخطبة وأنھا امرأة ال يليق بھا الملك فيجمع ملكھا إلى ملكه فطمع 

ذلك ووافقه قومه وأبى عليه منھم قصير بن سعد بن عمرو بن جذيمة بن قيس بن أربى بن نمارة بن لخم وكان حازماً ناصحاً 

وحذره عاقبة ذلك فعصاه واستشار ابن أخته عمرو بن عدي فوافقه فاستخلفه على قومه وجعل على خيوله عمرو بن عبد 

وأتته الرسل منھا باأللطاف والھدايا ثم استقبلته   . زل رحبة مالك ابن طوقوسار ھو على غربي الفرات إلى أن ن  . الحق

فأحاطت به الخيول ودخل   . فقال له قصير إن أحاطت بك الخيول فھو الغدر فاركب فرسك العصا وكانت ال تجارى  . الخيول

عدي وقد اختلف عليه قومه ومال وقدم قصير على عمرو بن   . جذيمة على الزبا فقطعت رواھشه فسال دمه حتى نزل ومات

ً لعمرو بن عدي وأشار عليه بطلب الثأر من الزبا   . جماعة منھم إلى عمرو بن عبد الجن فأصلح أمرھم حتى انقادوا جميعا

بخاله جذيمة وكانت الكاھنة قد عرفتھا بملكھا وأعطتھا عالمات عمرو فحذرته وبعثت رجالً من مصوراً يصور لھا عمراً في 

واتخذت نفقاً في األرض   . الته فسار إليه متنكراً واختلط بحشمه وجاء إليھا بصورته فاستثبتته وتيقنت أن مھلكھا منهجميع حا

وعمد عمرو إلى قصير فجدع أنفه بمواطأة منه على ذلك فلحق بالزبا يشكو ما أصابه   . من مجلسھا إلى حصن داخل مدينتھا

مر خاله جذيمة وما رأيت بعدما فعل بي أنكى له من أن أكون معك فأكرمته وقربته من عمرو وأنه إتھمه بمداخلة الزبا في أ
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وذھب إلى العراق   . حتى إذا رضي منھا من الوثوق به أشار عليھا بالتجارة في طرق العراق وأمتعته فأعطته ماالً وحميراً 

ً وجھزته بأكثر من وأتاھا ب  . ولقي عمرو بن عدي بالحيرة فجھزه بالطرف واألمتعة كيما يرضيھا ذلك فازدادت به وثوقا

ثم عاد الثالثة وحمل بغاة الجند من أصحاب عمرو في الغرائر على الجمال وعمرو فيھم وتقدم فبشرھا بالعير وبكثرة   . األولى

ت أنيخت ثم دخلت العير المدينة فلما توسط  . ما حمل إليھا من الطرف فخرجت تنظر فانكرت ما رأته في الجمال من التكارد

وخرج الرجال وبادر عمرو إلى النفق فوقف عنده ووضع الرجال سيوفھم في أھل البلد وبادرت الزبا إلى النفق فوجدت عمراً 

 ً ً عنده فلحمھا بالسيف وماتت وأصاب ما أصاب من المدينة وانكفأ راجعا وعمرو بن عدي أول من اتخذ   : قال الطبري  . قائما

رب وأول من تجده أھل الحيرة في كتبھم من ملوك العرب بالعراق وإليه ينسبون وھم ملوك آل الحيرة منزالً من ملوك الع

ً حتى مات وھو ابن مائة وعشرين سنة مستبداً منفرداً يغزوھم ويغنم  . نصر وتفد عليه الوفود   . ولم يزل عمرو بن عدي ملكا

وإنما ذكرنا في ھذا الموضع   : قال الطبري  . في أھل فارس وال يدين لملوك الطوائف وال يدينون له حتى قدم أردشير بن بابك

أمر جذيمة وابن أخته عمرو بن عدي لما قدمناه عند ذكر ملوك اليمن وأنھما لم يكن لھم ملك مستفحل وإنما كانوا طوائف على 

ل له ولعقبه الملك على حتى كان عمرو بن عدي فاتص  . المخاليف يغير كل واحد على صاحبه إذا استغفله ويرجع خوف الطلب

وكان أمر آل نصر ھؤالء   . من كان بنواحي العراق وبادية الحجاز بالعرب فاستعمله ملوك فارس على ذلك إلى آخر أمرھم

   . ومن كان من والة الفرس وعمالھم على العرب معروفاً مثبتاً عندھم في كنائسھم وأشعارھم

عرب وأنسابھم وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من ولي منھم آلل كنت أستخرج أخبار ال  : وقال ھشام بن الكلبي

وأما ابن إسحق فذكر في آل نصر ومصيرھم إلى العراق أن ذلك كان بسبب الرؤيا   . كسرى وتاريخ نسبھم من كتبھم بالحيرة

فجھز بنيه وأھل   : قال  . م باليمنوفيھا أن الحبشة يغلبون على ملكھ  . التي رآھا ربيعة بن نصر وعبرھا الكاھنان شق وسطيح

ومن بقية ربيعة   . بيته إلى العراق بما يصلحھم وكتب لھم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرازاد فأسكنھم الحيرة

وقد يقال أن المنذر من أعقاب ساطرون ملك الحضر   . بن نصر كان النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر

لما أتى عمر رضي هللا عنه بسيف   : قال  . رواه ابن إسحق من علماء الكوفة ورواه عن جبير بن مطعم  . من تنوخ قضاعة

ممن   : ثم قال  . النعمان دعا بجبير بن مطعم وكان أنسب قريش لقريش والعرب تعلمه من أبي بكر رضي هللا عنه فسلمه إياه

كان ولد قنص بن معد انتشروا بالحجاز فوقعت بينھم   : قال السھيلي  . سالف قنص بن معدكان من أ  : كان النعمان يا جبير قال

وبين بني أبيھم حرب وتضايق بالبالد وأجدبت األرض فساروا نحو سواد العراق وذلك في أيام ملوك الطوائف فقاتلھم 

قال   . بقبائل العرب ودخلوا فيھم فانتسبوا إلھماألردوانيون وبعض ملوك الطوائف وأجلوھم عن السواد وقتلوھم إال أشالء لحقت 

كانت العرب تقول أن أشالء قنص بن معد وھم من ولد عجم بن قنص إال أن الناس   : حين سأله عمر عن النعمان قال  : الطبري

ربي بين ولد  وأما سائر العرب فيقولون النعمان بن المنذر رجل من لخم  : قال ابن إسحق  . صحفوا عجم وجعلوا مكانه لخم

ولما ھلك عمرو بن عدي ولي بعده على العرب وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة امرؤ القيس بن   . ربيعة بن نصر

عمرو بن عدي ويقال له البدء وھو أول من تنصر من ملوك آل نصر وعمال الفرس وعاش فيما ذكر ھشام بن الكلبي مائة 

ً وعشرين سنة وأيام ھرمز بن سابور سنة واحدة وأيام بھرام بن ھرمز ثالث سنين منھا أيام س  . وأربع عشرة سنة ابور ثالثا

وھلك لعھده فولي مكانه ابنه عمرو بن امرىء القيس   . ومن أيام سابور سبعون سنة  . وأيام بھرام بن بھرام ثماني عشرة سنة

ثم ولي مكانه أوس بن قالم العمليقي فيما قال ھشام بن محمد وھو   . البدء فأقام في ملكه ثالثين سنة بقية أيام سابور بن سابور

ثم ھلك في عھد   . فأقام في واليته خمس سنين ثم سار به جحجبا بن عتيك بن لخم فقتله وولي مكانه  . من بني عمرو بن عمالق
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فولي مكانه ابنه النعمان   . ألثيمبھرام بن سابور وولي من بعده امرؤ القيس بن عمرو خمساً وعشرين سنة وھلك أيام يزدجرد ا

ويقال إن سبب بنائه إياه أن يزدجرد األثيم   . بن امرىء القيس وأمه شقيقة بنت ربيعة بن ذھل بن شيبان وھو صاحب الخورنق

ان اسمه سنمار إن الصانع الذي بناه ك  : ويقال  . دفع إليه ابنه بھرام جور ليربيه وأمره ببناء ھذا الخورنق مسكناً له وأسكنه إياه

وذھب ذلك مثالً   . وأنه لما فرغ من بنائه ألقاه من أعاله فمات من أجل محاورة وقعت اختلف الناس في نقلھا وهللا أعلم بصحتھا

بين العرب في قبح الجزاء ووقع في أشعارھم منه كثير وكان النعمان ھذا من أفحل ملوك آل نصر وكانت له سنانان إحداھما 

وأقام في ملكه ثالثين سنة ثم زھد وترك الملك ولبس   . وكان يغزو بھما بالد العرب بالشام ويدوخھا  . للفرسللعرب واألخرى 

إن الذي تولى تربية بھرام ھو المنذر بن   : وأما العلماء بأخبار الفرس فيقولون  : قال الطبري  . المسوح وذھب فلم يوجد له أثر

دجرد األثيم إلشارة كانت عنده فيه من المنجمين فأحسن تربيته وتأديبه وجاءه بمن يلقنه النعمان بن امرىء القيس دفعه إليه يز

ثم رده إلى أبيه فأقام عنده قليالً ولم يرض   . الخالل من العلوم واآلداب والفروسية والنقابة حتى اشتمل على ذلك كله بما رضيه

رام أن يسأل له من أبيه الرجوع إلى بالد العرب فرجع ونزل بحاله ووفد على أبيه وافد قيصر وھو أخوه قياودس فقصده بھ

ً من ولد أردشير وعدلوا عن بھرام لمرباه بين العرب  على المنذر ثم ھلك يزدجرد فاجتمع أھل فارس وولوا عليھم شخصا

ثم جاء على أثره  وجھز المنذر العساكر لبھرام لطلب ملكه وقدم ابنه النعمان فحاصر مدينة الملك  . وخلوه عن آداب العجم

ورجع   . فأذعن له فارس وأطاعوه واستوھب المنذر ذنوبھم من بھرام فعفا عنھم واجتمع أمره  . بعساكر العرب وبھرام معه

وسار إليه بھرام   . المنذر إلى بالده وشغل باللھو وطمع فيه الملوك حوله وغزاه خاقان ملك الترك في خمسين ألفاً من العساكر

ذربيجان ثم إلى أرمينية ثم ذھب يتصيد وخلف أخوه نرسي على العساكر فرماه أھل فارس بالجبن وأنه خار عن فانتھى إلى أ

وانتھى الخبر بذلك إلى بھرام فسار في اتباعه وبيته فانفض   . لقاء الترك فراسلوا خاقان في الصلح على ما يرضاه فرجع عنھم

العساكر من األثقال والذراري وظفر بتاج خاقان وأكليله وسيفه بما كان فيه من  واستولى بھرام على ما في  . بعسكره وقتله بيده

الجواھر واليواقيت وأسر زوجته وغلب على ناحية من بالده فولى عليھا بعض مرازبته وأذن له في الجلوس على سرير 

ً ببيت النار وأخدمه الفضة وأغزى ما وراء النھر فدانوا بالجزية وانصرف إلى أذربيجان فجعل سيف خاقان وأك ليله معلقا

ورفع الخراج عن الناس ثالث سنين شكراً  تعالى على النصر وتصدق بعشرين ألف ألف درھم مكررة   . خاتون امرأة خاقان

وولى أخاه نرسي على خراسان واستوزر له بھرنرسي بن بدارة بن فرخزاد ووصل   . وكتب بالخبر إلى النواحي  . مرتين

ً فانتھى إلى القسنطينية  الطبري نسبه من ھنا بعد أربعة فكان رابعھم أشك بن دارا وأغزى بھرام أرض الروم في أربعين ألفا

ثم جاء الحرث ابن عمرو بن حجر الكندي في جيش عظيم إلى بالد معد والحيرة وقد واله تبع بن   : قال ھشام بن الكلبي  . ورجع

القيس بن الشقيقة وقاتله فقتل النعمان وعدة من أھل بيته وانھزم أصحابه وأفلت حسان بن تبع فسار إليه النعمان بن امرىء 

  . وتشتت ملك آل النعمان وملك الحرث بن عمرو ما كانوا يملكونه  . المنذر بن النعمان األكبر وأمه ماء السماء امرأة من اليمن

ر بن النعمان وأمه ھند بنت زيد مناة بن زيد هللا بن عمرو وقال غير ھشام بن الكلبي إن النعمان الذي قتله الحرث ھو ابن المنذ

ملك عشرين سنة منھا في أيام فيروز بن يزدجرد عشر سنين وأيام   . بن ربيعة بن ذھل بن شيبان وھو الذي أسرته فارس

الحرث بن عمرو  ولما ملك  : قال ھشام بن محمد الكلبي  . يالوش بن يزدجرد أربع سنين وفي أيام قباذ بن فيروز ست سنين

ً فجاءه الحرث وصالحه على أن ال يتجاوز بالعرب الفرات ثم   . ملك آل النعمان بعث إليه قباذ يطلب لقاءه وكان مضعفا

استضعفه فأطلق العرب للغارة في نواحي السواد وراء الفرات فسأله اللقاء بابنه واعتذر إليه أشظاظ العرب وأنه ال يضبطھم 

ً من السوادإال المال فاقطعه جان فبعث الحرث إلى ملك اليمن تبع يستنھضه بغزو فارس في بالدھم ويخبره بضعف ملكھم   . با
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ثم سار شمر إلى خراسان   . فجمع وسار حتى نزل الحيرة وبعث ابن أخيه شمراً ذا الجناح إلى قباذ فقاتله واتبعه إلى الري فقتله

وبعث ابن أخيه يعفر إلى الروم فحاصر القسطنطينية   . دوخا أرض الصينوبعث تبع ابنه حسان إلى الصعد وأمرھما معاً أن ي

ً   . وتقدم إلى رومة فحاصرھا  . حتى أعطوا الطاعة واألتاوة   . ثم أصابھم الطاعون ووھنوا له فوثب عليھم الروم فقتلوھم جميعا

ين وھزم الترك ووجد أخاه غسان قد سبقه إلى ثم سار إلى الص  . وتقدم شمر إلى سمرقند فحاصرھا واستعمل الحيلة فيھا فملكھا

والصحيح المتفق عليه أنھما رجعا إلى بالدھما بما   : قال  . الصين منذ ثالث سنين فأقاما ھنالك إحدى وعشرين سنة إلى أن ھلك

يمن بعد أن وسارى حتى قدم مكة ونزل شعب حجاز وكانت وفاته بال  . غنماه من األموال والذخائر وصنوف الجواھر والطيوب

ً   . ملك مائة وعشرين سنة إنه دخل في دين اليھود لألحبار الذين خرجوا معه   : ويقال  . ولم يخرج أحد بعده من ملوك اليمن غازيا

قال ھشام بن   . وأما ابن إسحق فعنده أن الذي سار إلى المشرق من التبابعة تبع األخير وھو تبان أسعد أبو كرب  . من يثرب

وأبوه ھو النعمان   . ي أنوشروان بعد الحرث بن عمرو المنذر بن النعمان الذي أفلت يوم قتل أبوه ونزل الحيرةوول  : محمد

فلما قوي سلطان أنوشروان واشتد أمره بعث إلى المنذر فملكه الحيرة وما كان يليه الحرث بن عمرو آكل المرار فلم   . األكبر

ن قبل الفرس بعد األسود بن المنذر أخوه المنذر بن المنذر وأمه ماوية بنت النعمان وملك العرب م  : قال  . يزل كذلك حتى ھلك

ثم استخلف أبو يعفر   . ثم ملك بعده النعمان بن األسود بن المنذر وأمه أم الملك أخت الحرث بن عمرو أربع سنين  . سبع سنين

ثم ملك المنذر بن امرىء القيس   . رة بن لخم ثالث سنينبن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسد بن أربى بن نما

وھو ذو القرنين لضفيرتين كانتا له من شعره وأمه ماء السماء بنت عوف بن جشم بن ھالل بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر 

ً وأربعين سنة  . بن الضبيب بن سعد بن الخزرج بن تيم هللا بن النمر بن قاسط ه عمرو بن المنذر وأمه ثم ملك ابن  . فملك تسعا

ھند بنت الحرث بن عمرو بن حجر آكل المرار ست عشرة سنة ولثمان سنين من ملكه كان عام الفيل الذي ولد فيه رسول هللا 

ثم ولى   . ثم ولى عمرو بن ھند شقيقه قابوس أربع سنين سنة منھا أيام أنوشروان وثالثة أيام ابنه ھرمز  . صلى هللا عليه وسلم

ثم ولى بعده النعمان بن المنذر وھو أبو قابوس اثنين وعشرين سنة منھا ثمان سنين أيام ھرمز   . وھما المنذر أربع سنينبعده أخ

وھو الذي قتله كسرى   . وعليه أنقرض  . وفي أيام النعمان ھذا اضمحل ملك آل نصر بالجزيرة  . وأربع عشرة أيام أبرويز

ثم رد رياسة الحيرة لمرازبة فارس إلى أن جاء   . يرة والعرب باياس بن قبيصة الطائيأبرويز وأبدل منه في الوالية على الح

وكان الذي دعا أبرويز إلى قتله سعاية زيد بن عدي العبادي فيه عند أبرويز بسبب أن النعمان قتل   . اإلسالم وذھب ملك فارس

   . أباه عدي بن زيد

   رويزكان من تراجمة أب الخبر عن ذلك أن عدي بن زيد

وكان سبب قتل النعمان أن أباه وھو زيد بن حماد بن أيوب ابن محروب بن عامر بن قبيصة بن امرىء القيس بن زيد مناة 

ً كتاب الحرب والفرس وكانوا أھل بيت يكونون مع األكاسرة ويقطعونھم  ً وقارئا والد عدي ھذا كان جميالً شاعراً خطيبا

وكان المنذر بن المنذر لما ملك جعل ابنه النعمان في حجر عدي فأرضعه أھل   . ربالقطائع على أن يترجموا عندھم عن الع

بيته ورباه قوم من أشراف الحيرة ينسبون إلى لخم ويقال لھم بنو مرسي وكان للمنذر بن المنذر عشرة سوى النعمان يقال لھم 

وائل بن عطية من أھل فدك كانت أمة للحرث بن األشاھب لجمالھم وكان النعمان من بينھم أحمر أبرش قصيراً أمه سلمى بنت 

وكان قابوس بن المنذر األكبر عم النعمان بعث إلى أنوشروان بعدي بن زيد   . حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب بن كلب

قام فلما مات المنذر أوصى على ولده إياس بن قبيصة الطائي وجعل أمره كله بيده فأ  . وإخوته فكانوا في كتابه يترجمون له

ونظر أنوشروان فيمن يملكه على العرب وشاور عدي بن زيد واستنصحه في بني المنذر فقال بقيتھم في بني   . على ذلك شھراً 
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  : وكان ھواه مع النعمان فجعل يرعى إخوته تفضيلھم عليه ويقول لھم  . المنذر بن المنذر فاستقدمھم كسرى وأنزلھم على عدي

بمن يكفوه أمر العرب تكفلوا بشأن ابن أخيكم النعمان وشمر للنعمان إن سأله كسرى عن شأن إن أشار عليكم كسرى بالملك و

وكان مع أخيه األسود بن المنذر رجل من بني مرسي الذين   . إن عجزت عنھم فأنا عن سواھم أعجز  : إخوته أن يتكفله ويقول

ووقف كسرى على مقاالتھم فمال إلى   . يقبل ربوھم اسمه عدي بن أوس بن مرسي فنصحه في عدي أعلمه أنه يغشه فلم

ً على العرب وعدي بن أوس في خدمته وقد أضمر   . النعمان وملكه وتوجه بقيمة ستين ألف دينار ورجع إلى الحيرة ملكا

عم أنه السعايا بعدي بن زيد فكان يظھر الثناء عليه ويتواصى به مع أصحابه وأن يقولوا مثل قوله إال أنه يستصغر النعمان ويز

ثم خرج   . ثم ندم وخشي عاقبة إطالقه فجعل يمنيه  . ملكه وأنه عامله حتى آسفوه بذلك وبعث إليه في الزيارة فأتاه وحبسه

وكان عدي بن زيد كتب إلى أخيه عند كسرى   . النعمان إلى البحرين وخالفه جفنة ملك غسان إلى الحيرة وغار عليھا ونال منھا

كسرى إلى النعمان فجاء الشفيع إلى الحيرة وبھا خليفة النعمان وجاء إلى عدي فقال له أعطني يشعره بطلب الشفاعة من 

وبعث أعداؤه من بني بقيلة إلى النعمان بأن رسول كسرى دخل عنده فبعث من   . الكتاب أبعثه أنا والزمني أنت ھنا لئال اقتل

  . له بأربعة آالف دينار وجارية وأذن له أن يخرجه من محبسه قتله فلما وفد وافد كسرى في الشفاعة أظھر له اإلجابة وأحسن

ً   . فوجده قد مات منذ ليال ً   : فقال  . فجاء إلى النعمان مثربا وكيف تدخل إليه وأنت رسول إلي فطرده   : فقال  . وهللا لقد تركته حيا

مان على قتله ولقي يوماً وھو يتصيد ابنه زيداً ثم ندم النع  . فرجع إلى كسرى وأخبره بموته وطوى عنه ما كان من دخوله إليه

  . وجھزه إلى كسرى ليكون خليفة أبيه على ترجمة العرب فأعجب به كسرى وقربه وكان أسيراً عنده  . فاعتذر إليه من أمر أبيه

إنھم   : ذلك فقال اذھب إليھم في  : ثم أن كسرى أراد خطبة بنات العرب فأشار عليه عدي بالخطبة في بني منذر فقال له كسرى

إما في   : فلما جاء إلى النعمان قال لزيد  . ال ينكحون العجم ويستريبون في ذلك فابعث معي من يفقه العربية فلعلي آتيك بغرضك

ه وأغرا  . ثم رجعا إلى كسرى بالخيبة  . ھي البقر  : عير السواد وفارس ما يغنيكم عن بناتنا وسألى الرسول عن العير فقال له زيد

ال بد من المشافھة ألن الكتاب ال يسعھا   : ثم استقدمه بعد حين لبعض حاجاته وقال له  . زيد فغضب كسرى وحقدھا على النعمان

ففطن فذھب إلى طيء وغيرھم من قبائل العرب ليمنعوه فأبوا وفرقوا من معاداة كسرى إال بني رواحة بن سعد من بني عبس 

ه فعذرھم وانصرف عنھم إلى بني شيبان بذي قار والرياسة فيھم لھانىء بن مسعود بن عامر فإنھم أجابوه لو كانوا يغنون عن

ً يمنعه وكان  بن الخطيب بن عمرو المزدلف ابن أبي ربيعة بن ذھل بن شيبان ولقيس بن خالد بن ذي الخدين وعلم أن ھانئا

وسار إلى كسرى فلقيه زيد بن عدي   . فارس شاكهفرجع إليه النعمان ماله ونعمه وحلقته وھي سالح ألف   . كسرى قد أقطعه

بساباط وتبين الغدر فلما بلغ إلى كسرى قيده وأودعه السجن إلى أن ھلك فيه بالطاعون ودعا ذلك إلى واقعة ذي قار بين 

تي أسلفھا وذلك أن كسرى لما قتل النعمان استعمل إياس بن قبيصة الطائي على الحيرة مكان النعمان ليده ال  . العرب وفارس

واعترضه حسان بن حنظلة بن   . طيء عند كسرى يوم واقعة بھرام على أبرويز وطنب من النعمان فرسه ينجو عليھا فأبى

فرعى له   . ومر في طريقه بإياس فأھدى له فرساً وجزوراً   . جنة الطائي وھو ابن عم إياس بن قبيصة فأركبه فرسه ونجا عليه

ً مكان النعمان وھو إياس بن قبيصة بن أبي عمير بن النعمان بن جنةأبرويز ھذه الوسائل وقدم إيا فلما ھلك النعمان بعث   . سا

إياس إلى ھانىء بن مسعود في حلقة النعمان ويقال كانت أربعمائة درع وقيل ثمانمائة فمنعھا ھانىء وغضب كسرى وأراد 

فلما   . ن يمھل إلى فصل القيظ عند ورودھم مياه ذي قاراستئصال بكر بن وائل وأشار عليه النعمان بن زرعة من بني تغلب أ

اختاره حنظلة بن سنان   . قاظوا ونزلوا تلك المياه جاءھم النعمان بن زرعة يخيرھم في الحرب أو إعطاء اليد فاختاروا الحرب

  . وربما لقيكم بنو تميم فقتلوكم  . مالعجلي وكانوا قد ولوه أمرھم وقال لھم إنما ھو الموت قتالً إن أعطيتم باليد أو عطشاً إن ھربت
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ثم بعث كسرى إلى إياس بن قبيصة أن يسير إلى حربھم ويأخذ معه مسالح فارس وھم الجند الذين كانوا معه بالقطقطانية 

ً فجاءت  وبارق وتغلب وبعث إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الخدين وكان على طف شقران أن يوافي إياسا

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ بالمدينة فقال اليوم انتصف العرب   . الجنود واألفيال عليھا األساورة الفرس معھا

ولما تواقف الفريقان جاء قيس بن مسعود إلى ھانىء وأشار عليه أن   . وحفظ ذلك اليوم فإذا ھو يوم الوقعة  . من العجم ونصروا

واختلف ھانىء بن مسعود وحنظلة بن ثعلبة بن سنان فأشار ھانىء بركوب الفالة   . ليفرق سالح النعمان على أصحابه ففع

وقطع حنظلة حزم الرجال وضرب على نفسه وآلى أن ال يفر ثم استقوا الماء لنصف شھر واقتتلوا وھرب العجم من العطش 

نا نفر عند اللقاء فصحبوھم واشتد القتال إ  : واتبعھم بكر بن وعجل فاصطف العجم وقاتلوا وصبروا وراسلت إياد بكر بن وائل

واعترضھم يزيد بن حماد السكوني في قومه كان كميناً   . وقطعوا اآلمال حتى سقطت الرجال إلى األرض ثم حملوا عليھم

وانھزمت الفرس وجاوزوا الماء في حر الظھيرة   . أمامھم فشدوا على إياس بن قبيصة ومن معه من العرب فولت إياد منھزمة

 ً وأقام إياس في والية الحيرة مكان النعمان ومعه الھمرجان من مرازبة فارس تسع   . في يوم قائظ فھلكوا أجمعين قتالً وعطشا

وولي بعده على الحيرة آخر من المرازبة اسمه زاذويه بن ماھان الھمذاني سبع عشرة   . وفي الثامنة منھا كانت البعثة  . سنين

  . ثم ولي المنذر بن النعمان بن المنذر وتسميه العرب الغرور اذي قتل بالبحرين يوم أجداث  . رىسنة إلى أيام بوران بنت كس

ولما زحف المسلمون إلى العراق ونزل خالد بن الوليد الحيرة حاصرھم بقصورھا فلما أشرفوا على الھلكة خرج إليھم إياس 

وكتب   . جزية فقبلوا منه وصالحھم على مائة وستين ألف درھمبن قبيصة في أشراف أھل الحيرة وأتقى من خالد والمسلمين بال

وكان فيھم ھانىء بن قبيصة أخو إياس بن قبيصة بالقصر األبيض وعدي   . لھم خالد بالعھد واألمان وكانت أول جزية بالعراق

و بنو عوان بن بن عدي العبادي بن عبد القيس وزيد بن عدي بقصر العدسيين وأھل نصر بني عدس من قصور الحيرة وھ

يا حارث ما أنت إال بقيلة   : عبد المسيح بن كلب بن وبرة وأھل قصر بني بقيلة ألنه خرج على قومه في بردين أخضرين فقالوا

ولما صالح إياس بن   . خضراء وعبد المسيح ھذا ھو المعمر وھو الذي بعثه كسرى أبرويز إلى سطيح في شأن رؤيا المرزبان

فكان ملكه تسع سنين ولسنة منھا وثمانية أشھر كانت   . لھم الجزية سخطت عليه األكاسرة وعزلوه قبيصة المسلمين وعقد

فكان أول عمل يزدجرد أن أمر   . وعقد لسعد بن أبي وقاص على حرب فارس  . البعوث وولي حينئذ الخالفة عمر بن الخطاب

وقال له ادع العرب وأنت على من   . ب ووعده بملك آبائهمرزبان الحيرة أن يبعث قابوس بن قابوس بن المنذر وأغراه بالعر

  . فنھض قابوس إلى القادسية ونزلھا وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان للنعمان فكاتبھم مقاربًة ووعداً   . أجابك كما كان آباؤك

ذي قار وبيت قابوس وانتھى الخبر إلى المثنى بن حارثة الشيباني عقب مھلك أخيه المثنى وقبل وصول سعد فأسرى من 

وقد كان   . وكان آخر من بقي من ملوك آل نصر بن ربيعة وانقرض أمرھم مع زوال ملك فارس  . بالقادسية ففض جمعه وقتله

المغيرة بن شعبة تزوج ھنداً بنت النعمان وسعد بن أبي وقاص تزوج صدقة بنت النعمان وخبرھما معروف ذكره المسعودي 

ً ومدتھم خمسمائة وعشرون سنةوعدة ملوك إلى   . وغيره وعند المسعودي ثالث   . نصر عند ھشام بن الكلبي عشرون ملكا

ً ومدتھم ستمائة وعشرون سنة وقد قيل أن مدة عمران الحيرة إلى أن خربت عند بناء الكوفة خمسمائة   : قال  . وعشرون ملكا

وفيما نقله بعض اإلخباريين أن خالداً بن الوليد قال لعبد   . تولم يزل عمرانھا يتناقص إلى أيام المعتضد ثم أقفر  : قال  . سنة

رأيت المرأة من الحيرة تضع مكتلھا على رأسھا ثم تخرج حتى تأتي الشام   : قال  ! أخبرني بما رأيت من األيام قال نعم  : المسيح

ً وهللا يرث األرض ومن عليھا  ھذا ترتيب الملك   . وھو خير الوارثينفي قرى متصلة وبساتين ملتفة وقد أصبحت اليوم خرابا

من ولد نصر بن ربيعة بن كعب بن عمرو بن عدي األول منھم وھو الترتيب الذي ذكره الطبري عن ابن الكلبي وغيره وبين 
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الناس فيه خالف في ترتيب ملوكھم بعد اتفاقھم على أن الذي ملك بعد عمرو بن عدي ابنه امرؤ القيس ثم ابنه عمرو بن 

ثم ثار أوس بن قالم   : قال علي بن عبد العزيز الجرجاني في أنسابه بعد ذكر عمرو ھذا  . القيس وھو الثالث منھمامرىء 

ثم ملك من بعده امرؤ القيس البدء بن عمرو الثالث ثم ملك من   . العملقي وملك فثار به جحجب بن عتيك اللخمي فقتله وملك

س بن الشقيقة وھو الذي ترك الملك وساح ثم ملك من بعده ابنه المنذر ثم ابنه األسود بعده ابنه النعمان األكبر ابن امرىء القي

بن المنذر ثم أخوه المنذر بن المنذر ثم النعمان بن األسود بن المنذر ثم أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل بن ثور 

ثم كان أمر الحرث   . س بن النعمان األكبر ثم ابنه امرؤ القيسثم ملك من بعده امرؤ القي  . بن أسنش بن زبى بن نمارة بن لخم

ثم ملك بعد المنذر عمرو بن ھند ثم قابوس بن المنذر   . بن عدي الكندي حتى تصالحا وتزوج المنذر بنته ھنداً فولدت له عمراً 

ني وھو موافق لترتيب الطبري إال في وھكذا نسبه الجرجا  . أخوه ثم المنذر بن المنذر أخو اآلخر ثم ابنه النعمان بن المنذر

الحرث بن عمرو الكندي فإن الطبري جعله بعد النعمان األكبر بن امرىء القيس وابنه المنذر والجرجاني جعله بعد المنذر بن 

 أعلم وبين ھذا المنذر والمنذر بن النعمان األكبر خمسة من ملوكھم فيھم أبو يعفر بن الذميل فا  . امرىء لقيس بن النعمان

بعد النعمان األكبر بن امرىء القيس وسماه قائد الفرس ملك خمساً   : وأما المسعودي فخالف ترتيبھم فقال  . بالصحيح من ذلك

ً وعشرين سنة وھذا مثل ترتيب الطبري والجرجاني ثم خالفھما وقال  . وستين سنة وملك النعمان بن   : ثم ملك ابنه المنذرخمسا

الذي بنى الخورنق خمساً وثالثين سنة وملك األسود بن النعمان عشرين سنة وملك ابنه المنذر أربعين سنة المنذر الحيرة وھو 

ثم ملك بعده أخوه   . وأمه ماء السماء من النمير بن قاسط من ربيعة وبھا عرف وملك ابنه عمرو بن المنذر أربعاً وعشرين سنة

ا ساق المسعودي نسق ملوكھم ونسبھم وھو مخالف لما ذكره الطبري ھكذ  . النعمان وأمه مامة وقتله كسرى وھو آخرھم

كان للمنذر بن ماء السماء من الولد المملكين عمرو والنعمان وكان عمرو لھند بنت الحرث آكل   : وقال السھيلي  . والجرجاني

وكان يملك من   . لھم عند اليمامةوكان عمرو ھذا من أعاظم ملوك الحيرة ويعرف بمحرق ألنه حرق مدينة الم  : قال  . المرار

ومن بعده ملك أخوه النعمان بن المنذر وأمه مامة وقتله كسرى أبرويز بن ھرمز بن أنوشروان لموجدة   . قبل كسرى أنوشران

وساق قصة مقتله ووالية إياس بن قبيصة الطائي من بعده وما وقع بعد ذلك من   . وجدھا بسعاية زيد بن عدي بن زيد العبادي

أول حديثھم   : وقال ابن سعيله  . فا أعلم بالصحيح في ترتيب ملوكھم  . رب ذي قار وغلب العرب فيھا على العجم إلى آخرھاح

ولما قتلت جذيمة عمرو بن عدي منھم   . في الملك أن بني نمارة كانوا جنداً للعمالقة بأطراف الشام والجزيرة وكانوا مع الزباء

ملك   : وقال صاحب تواريخ األمم  . ى أدركه وقتلھا وبنى الحيرة على فرع من الفرات في أرض العراقبثأره وكان ابن أخته حت

مائة وثمانية وعشرين سنة أيام ملوك الطوائف وبعده امرؤ القيس بن عمرو ولما مات ولى أردشير بن سابور على الحيرة 

وھو   : قال  . يس بن عمرو بن امرىء القيس المعروف بمحرقأوس بن قالم من العمالقة ثم كان ملك الحيرة فوليھا امرؤ الق

وبعده ابنه النعمان بن شقيقة وھي من بني شيبان وجعل معه كسرى   . المذكور في قصيدة األسود بن يعفر التي على روي الدال

ً للفرس وھو باني الخورنق والسدير على مياه وملك بعده ابنه المنذر وھو الذي سعى لبھرام    . جور في الملك حتى تم لهواليا

وغضب عليه كسرى وولى   . وملك أربعاً وأربعين سنة وملك بعده ابنه األسود ثم أخوه المنذر بن المنذر ثم النعمان بن األسود

ذي ثم عاد الملك إليھم فولي امرؤ القيس بن النعمان األكبر وھو ابن الشقيقة وھو ال  . مكانه الذميل بن لخم من غير بيت الملك

وطالبه قباذ باتباع مزدك على الزندقة   . وملك بعده ابنه المنذر بن ماء السماء وھي أمه أخت كليب سيد وائل  . غزا بكر بن وائل

وقتله الحرث األعرج الغساني يوم   . فأبى وولى مكانه الحرث بن عمرو بن حجر الكندي ثم رده أنوشروان إلى ملك الحيرة

  . عده ابنه عمرو بن ھند وھي مامة عمة امرىء القيس بن حجر المعروف بمضرط الحجازة لشدة بأسهوملك ب  . حليمة كما يأتي
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حرق بني دارم من تميم ألنھم قتلوا أخاه وحلف ليحرقن منھم مائة فحرقھم وملك ستة عشر سنة أيام   . وھو محرق الثاني

وملك بعده أخوه قابوس بن ھند   . سيد تغلب ونھبوا حياءهفتك به في رواق بين الحيرة والفرات عمرو بن كلثوم   . أنوشروان

فولى عليھم   . وكان أعرج وقتله بعض بني يشكر فولى أنوشروان على الحيرة بعض مرازبة الفرس فلم تستقم له طاعة العرب

ه الحرث أيضاً يوم وملك المنذر بن المنذر بن ماء السماء فخرج إلى جھة الشام طالباً ثأر أبيه من الحرث األعرج الغساني فقتل

وحرد   . بعده ابنه النعمان بن المنذر وكان ذميماً أشقر أبرش وھو أشھر ملوك الحيرة وعليه كثرت وفود العرب وطلبه بثأر أبيه

وحبس عدياً فشفع كسرى   . من بني جفنة حتى أسر خلقاً كثيراً من أشرافھم وحمله عدي بن زيد على أن تنصر وترك دين آبائه

ثم نشأ ابنه زيد بن عدي وصار ترجماناً لكسرى فأغراه بالنعمان وحضر   . بسعاية أخ له كان عنده فقتله النعمان في محبسهفيه 

مع كسرى أبرويز في وقعة بين الفرس والروم وانھزمت الفرس ونجا النعمان على فرسه التخوم بعد أن طلبه منه كسرى 

بيصة الطائي عن فرسه فنجا عليه ووفد عليه النعمان بعد ذلك فقتله وولى على ونزل له إياس بن ق  . ينجو عليه فأعرض عنه

الحيرة إياس بن قبيصة فلم تستقم له طاعة العرب وغضبوا لقتل النعمان وكان لھم على الفرس يوم ذي قار سنة ثالث من 

وذكر البيھقي أن دين بني نصر كان   . ومات إياس وصارت الفرس يولون على الحيرة منھم إلى أن ملكھا المسلمون  . البعثة

وملكت العرب بتلك الجھات ابنه المنذر فقتله   . عبادة األوثان وأول من تنصر منھم النعمان بن الشقيقة وقيل بل النعمان األخير

 جيش أبي بكر رضي هللا عنه وفي تواريخ األمم أن جميع ملوك الحيرة من بني نصر وغيرھم خمسة وعشرون ملكاً في نحو

  .وھذا الترتيب مساو لترتيب الطبري والجرجاني وهللا وارث األرض  . ستمائة سنة وهللا أعلم

  ملوك كندة

  الخبر عن ملوك كندة من ھذه الطبقة ومبد أ أمرھم وتصاريف أحوالھم
حسان بن وكان ممن يخدم . حمير وغيرھم كان يخدم ملوك حمير أبناء األشراف من: قال الطبري عن ھشام بن محمد الكلبي

وأبو حجر ھو الذي تسميه العرب آكل المرار، وھو حجر بن عمرو بن معاوية بن الحرث . تبع عمرو بن حجر سيد كندة لوقته

فلما دوخ حسان بالد العرب، وسار . وكان أخا حسان بن تبع أمه. األصغر ابن معاوية بن الحرث األكبر ابن معاوية بن كندة

فدانوا له وسار فيھم . على معد بن عدنان كلھا أخاه حجر بن عمرو ھذا، وھو آكل المرارفي الحجاز وھم باالنصراف، ولى 

 .ثم ھلك وملك من بحده ابنه عمرو المقصور. سيرة أحسن

في حمير، فلما قتل حسان وولي بعده أخوه  ولما سار حسان إلى جديس خلفه على بعض أمور ملكه: قال الطبري عن ھام

ي ونبل، فأراد أن بكرم عمرو بن حجر بما نقصه من ابن أخيه حسان، فزوجه بنت أخيه حسان لن عمرو بن تجع، وكان ذا رأ

. وتكلمت حمير في ذلك، وكان عندھم من األحداث التي ابتلوا بھا أن ال يتزوج في ذلك البيت أحد من العرب سواھم. تبع

واستھوت . عبد بن متون أصغر أوالد حسانوملك بعد عمرو بن تبع . فولدت بنت حان لعمرو بن حجر، الحرث بن عمرو

فولي عبد كالل لسرو رحمه، وكان . الجن منھم تبع بن حسان، فولوا عبد كالل مخافة أن يطمع في ملكھم أحد من بيت الملك

ووثب حمير بالغساني . ودعا إليه رجل من كسان قدم عليه من الشام. على دين النصرانية األولى، وكان ذلك يسوء قومه

 .وهفقتل

. في زمانه، وأكثرھم حديثا عما كان ويكون ثم رجع تبع بن حان من استھواء الجن، وھو أعلم الناس بنجم، وأعقل من يعلم

فملك على حمير، وھابته حمير والعرب، وبعث بابن اخته الحرث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش عظيم، إلى بالد معد 

. امرىء القيس بن الشقيقة فقاتله، فقتل النعمان وعدة من أھل بيته وھزم أصحابه والحيرة وما واالھا، فسار إلى النعمان بن
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وأفلت المنذر بن النعمان األكبر، وأمه ماء السماء امرأة من النمر بن قاسط، وذھب ملك آل النعمان، وملك الحرث بن عمرو 

  .وما كانوا يملكون

المنذر األكبر ابن ماء السماء، وھو ذو القرنين  توثبت العرب على لما ملك قباذ وكان ضعيف الملك: وفي كتاب األغاني قال 

وترك ابنه . وإنما سمي ذا القرنين لذؤابتين كانتا له، فخرج ھاربا منھم حتى مات في إياد. بن النعمان بن الشقيقة فأخرجوه

ه على بكر، وحشدوا له وقاتلوا المنذر األصغر فيھم، وكان أنكى ولده وجاءوا بالحرث بن عمرو بن حجر آكل المرار فملكو

إلي في غير : فلما رأى ذلك كتب إلى الحرث بن عمرو. وأبى قباذ أن لمد المنذر بجيش. معه، وظھر على من قاتله من العرب

 .قومى وأنت أحق من ضمني وأنا متحول إليك فحوله وزوجه ابنته ھندا

 رب بعد أبيهإن الحرث بن عمرو لما ولي على الع: وقال غير ھشام بن محمد

اشتدت وطأته وعظم باسه، ونازع ملوك الحيرة، وعليھم يومئذ المنذر بن امرىء القيس، وببن لھم إذ ولي كسرى قباذ بعد أبيه 

 .فيروز بن يزدجرد، وكان زنديقا على رأي مانى

ھلك قباذ وولي ابنه ثم . فدعا المنذر إلى رأيه فأبى عليه، وأجابه الحرث بن عمرو فملكه على العرب وأنزله بالحيرة

وفرق الحرث . أنوشروان، فرد ملك الحيرة إلى المنذر، وصالحه الحرث على أن له ما وراء نھر السواد، فاقتسما ملك العرب

ولده في معا فملك حجرا على بني أسد، وشرحبيل على بني سعد، والرباب وسلمة على بكر وتغلب، ومعديكرب على قيس 

وكان قيس بن الحرث سيارة، أي قوم . على حنظلة ولغلب، وشرحبيل على سعد والرباب وبكر ويقال بل كان سلمة. وكنانة

 .نزل بھم فھو ملكھم

وفي كتاب األغاني ة إنه ملك ابنه شرحبيل على بكر وائل، وحنظلة على بني أسد وطوائف من بني عمرو بن تميم، والرباب 

 .تغلب، والنمر بن قاسط والنمر بن زيد مناة اھـ كالم األغاني وغلفا وھو معديكرب على قيس، وسلمة بن الحرث على بني

 فأما شرحبيل فإنه فسد ما بينه وبين أخيه سلمة، واقتتلوا بالكالب ما بين البصرة

والكوفة على سبح من اليمامة، وعلى تغلب السفاح وھو سلمة بن خالد بن كعب بن زھير ابن تميم بن اسامة بن مالك بن بكر 

ثم ورد سلمة وأصحابه . ق إلى الكالب سفيان بن مجاشع بن دارم من أصحاب سلمة فى تغلب مع إخوته ألمهوسب. بن حبب

فاقتتلوا عامة يومھم، وخذلت بنو حنظلة وعمرو بن تميم والرباب بكر بن وائل، وانصرفت بنو سعد واتباعھا عن تغلب، 

سلمة في ذلك اليوم من يقتل شرحبيل ولقاتله مائة من اإلبل، ونادى منادي . وصبر بنو بكر وتغلب ليس معھم غيرھم إلى الليل

وبلغ الخبر . فقتلى شرحبيل في ذلك اليوم قتله عصيم بن النعمان بن مالك بن غياث بن سعد بن زھير بن بكر بن حبيب التغلبي

معتزالً عن الحرث،  وكان. إلى أخيه معديكرب، فاشتد جزعه وحزنه على أخيه، وزاد ذلك حتى اعتراه منه وسواس ھلك به

ومنع بنو سعد بن زيد مناة عيال شرحبيل وبعثوا بھم إلى قومھم، فعل ذلك عوف بن شحنة بن الحرث بن عطارد بن عوف بن 

 .سعد بن كعب

أن بعث رسله في بعض األيام لطلب األتاوة  وأما حجر بن الحرب فلم يزل أميرا على بني أسد إلى. وأما سلمه فإنه فلج فمات

وكان حجر بتھامة فبلغه الخبر، فسار إليھم في ربيعة وقيس وكنانة فاستباحھم وقتل . أسد فمنعوھا وضربوا الرسل من بني

فسرحه وأصحابه وأوفدھم، فال  أشرافھم وسرواتھم، وحبس عبيدا بن األبرص في جمع منھم، فاستعطفه بشعر بعث به إليه

وبلع الخبر امرأ القيس، فحلف . لباء بن الحرث الكاھلي، كان حجر قتل أباهوتولى قتله ع. بلغوا إليه ھجموا عليه ببيته فقتلوه

وسار . وسار صريخا إلى بني بكر وتغلب فنصروه، وأقبل بھم فأجفل بنو أسد. أن ال يقرب لذة حتى يدرك بثأره من بني أسد
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سار في اتباع بني أسد إلى أن أعيا ولم  ثم. إلى المنذر لن امرىء القيس ملك الحيرة، وأوقع امرؤ القيس في كنانة فاثخن ليھم

ً بنصره بخمسمائة . يظفر منھم بشيء، ورجعت عنه بكر وتغلب فثار إلى مؤثر الخير بن ذي جدن من ملوك حمير صريخا

وجمع  المنذرالمرىء القيس ومن معه، وأمده كسرى أنوشروان بجيش من األساورة . رجل من حمير بجمع من العرب سواھم

وسار إلى . وما زال يتنقل في القبائل والمنذر في طلبه. ھزم امرؤ القيس، وفرت حمير ومن كان معه ونجا بدمهوالتقوا، فان

 .قيصر صريخاً فأمده، ثم سعى به الطماح عند قيصر أنه يشبب ببنته، فبعث إليه بحلة مسمومة كان فيھا ھالكه ودفن بأنقرة

سوى أنھم قد كان لھم رياسة ونباھة، وفمھم  جتمع لھم أمرھا وأطيع فيھا،وال يعلم لكندة بعد ھؤالء ملوك ا: قال الجرجاني

فكان حسان بن عمرو بن الجور . وكانت الرياسة يوم جبلة على العساكر لھم. سؤدد، حتى كانت العرب تعميھم كندة الملوك

رار أخو الملك المقصور والجور ھو معاوية بن حجر آكل الم. على تميم، ومعاوية بن شرحبيل بن حصن على بني عامر

 .وهللا وارث األرض ومن عليھا. عمرو بن حجر

باالبلق بعد ايقاعه ببني كنانة على أنھم بنو  أن امرأ القيس لما سار إلى الشام نزل على السموأل بن عاديا: وفي كتاب األغاني

سماء وبعث في طلبه جموعا من إياد وبھرا أسد، وتفرق عنه أصحابه كراھة لفعله، واحتاج إلى الھرب، فطلبه المنذر بن ماء ال

فالتجأ إلى السموأل ومعه أدراع خمسة مسماة . وتنوخ، وجيوشا من األساورة أمده بھم أنوشروان، وخذلته حمير وتفرقوا عنه

كانت لشي آكل المرار يتوارثونھا، ومعه بنته ھند وابن عمه يزيد بن الحرث بن معاوية بن الحرث ومال وسالح كان بقي 

وأشار عليه الربيع بمدح السموأل فمدحه ونزل به، فضرب البنته قبة وأنزل القوم في مجلس . معه، والربيع بن ضبع بن نزارة

ولسأله امرؤ القيس أن يكتب له إلى الحرث بن أبي شمر يوصله إلى قيصر، ففعل واستصحب . له براح فمكثوا ما شاء هللا

الحرث  وخلف ابن عمه يزيد بن الحرث مع ابنته ھند، ونزل. اله وادراعه السموألرجالً يدله على الطريق، وأودع ابنته وم

وبعث الحرث بن ظالم ابنه يتصيد ويھدده بقتله، . ويقال الحرث بن أبي شمبر، ويقال ابن المنذر. بن ظالم غازيا على األبلق

 .فأبى من اخفار ذمته وقتل ابنه فضرب به المثل في الوفاء بذلك

إنه السموأل بن عريض بن عاديا : ابن حبيب سموأل فقال ابن خليفة عن محمد بن سالم البيكندي عن الطوسي عنوأما نسب ال

 ً وقال عبد هللا بن سعد عن دارم . بن حيا، ويقال إن الناس يدرجون عريضاً في النسب، ونسبه عمرو بن شبة ولم يذكر عريضا

ألن األعشى . لبة بن كعب بن عمرو بن عامر مزيقيا، وھذا عند محالمن ولد السموأل بن عاديا بن رفاعة بن ثع: بن عقال

وقد . أدرك سريح بن السموأل وأدرك اإلسالم، وعمرو مزيقيا قديم ال يجوز أن يكون بينه وبين السموأل ثالثة آباء وال عشرة

ء، وقيل من ولد الكوھن بن قيل إن أمه من غسان، وكلھم قالوا ھو صاحب الحصن المعروف باألبلق يتيما المشھور بالزبا

وكان ھذا الحصن لجده عاديا، واحتفر فيه ارويه عذبة، وتنزل به العرب فتصيبھا وتمتار من حصنه وتقيم ھنالك . ھارون

 .سوقا اھـ كالم األغاني

دھم في عبيد هللا بن زيد بن كھالن، وبال كندة لقب لثور بن عفير بن الحرث بن مرة بن أدد بن يشجب بن: وقال ابن سعيد

وكان التبابعة يصاھرونھم ويولونھم على بني . وتوالى الملك منھم في بني معاوية بن عنزة. ومدينة ملكھم دمون. شرقي اليمن

فأوال من ولي منھم حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية األكبر، واله تبع بن كرب الذي كسا . معد بن عدنان بالحجاز

ن حجر، ثم ابنه الحرث المقصور، وھو الذي أبى أن يتزندق مع قباذ ملك الفرس، فقتل في بني وولى بعده ابنه عمرو ب. الكعبة

كلب ونھب ماله، وكان قد ولى أوالده على بني معد فقتل أكثرھم، وكان على بني أسد منھم حجر بن الحرث، فجار عليھم 
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إنه يتغزل ببنات الملوك، : وقال. الطماح االسدي وسار إلي قيصر فأغراه به. فقتلوه، وتجرد للطلب بثأره ابنه امرؤ القيس

 .فألبسه حلة مسمومة تقطع بھا

ربيعة بن معاوية األكرمين، واشتھر منھم قيس بن  إن الملك انتقل بعدھم إلى بني جبلة بن عدي بن: وقال صاحب التواريخ

وأسلم أخوھا . الملمين أخبار في الردةمعديكرب بن جبلة، ومنھم األعشى وابنته العمردة من مردة اإلنس، ولھا في قتال 

إليه أسيرا، فمن عليه وزوجه أخته،  االشعث ثم ارتد بعد الوفاة، واعتصم بالحبر ففتحه جيش أبي بكر رضي هللا عنه وجيء به

 .وخرج من نسله بنو األشعث المذكورون في الدولة األموية

 يمن متميزةوللسكاسك مجاالت شرقي ال. ومن بطون كندة السكون والسكاسك

ومنھم تجب بطن كبير كان منھم باألندلس بنو صمادح، وبنو ذي النون وبنو األفطس من . وھم معروفون بالسحر والكھانة

 .وهللا تعالى وارث األرض، ومن عليھا وھو خير الوارثين ال رب غيره. ملوك الطوائف

  ملوك غسان

  أوليتھم ودولھم وكيف انساق الملك إليه ممن قبلھمالخبر عن أبناء جفنة ملوك غسان بالشام من ھذه الطبقة و
وقد ذكرنا خالف الناس في . أول ملك كان للعرب بالشام فيما علمناه للعمالقة ثم لبني إرم بن سام، ويعرفون باألرمانيين

وأن المشھور . العمالقة الذين كانوا بالشام، ھل ھم من ولد عمليق بن الوذ بن سام، أو من ولد عماليق بن أليفاز بن عيصو

كان بنو إرم يومئذ بادية في نواحي الشام والعراق، وقد ذكروا في التوراة، وكان لھم مع . المتعارف أنھم من عمليق بن الوذ

وكان آخر ھؤالء العمالقة ملك السميدع بن ھوثر وھو الذي . ملوك الطوائف حروب كما تقدمت االشارة إلى ذلك كله من قبل

. ين تغلب بنو إسرائيل على الشام وبقي في عقبه ملك في بني الظرب بن حسان من بني عاملة العماليققتله يوشع بن نون، ح

وكانت قضاعة مجاورين لھم في ديارھم بالجزيرة، وغلبوا العمالقة لما فشل . وكان آخرھم ملكا الزبا بنت عمرو بن السميدع

 .ريحھم

وھم تنوخ بن مالك بن فھم بن . بطون قضاعة لك أمر العرب تنوخ منفلما ھلكت الزبا وانقرض أمر بني الظرب بن حسان، م

وقد تقدم ذكر نزولھم بالحيرة واألنبار، . تيم هللا بن األسود بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة

ابنه عمرو بن النعمان، ثم النعمان بن عمرو، ثم : فملك من تنوخ ثالثة ملوك فيما ذكر المسعودي . ومجاورتھم لالرمانيين

ثم تالشى أمر تنوخ واضمحل، وغلبت سليح من بطون قضاعة، ثم . وكانوا مملكين من قبل الروم. أخوه الحوار بن عمرو

فتنصروا وملكتھم الروم على  الضجاعم منھم من ولد ضجعم بن سعد بن سليح، واسمه عمرو بن حلوان بن عمران بن الحاف،

إن الذي ولى سليح على نواحي الشام ھو : ويقال. وكان نزولھم ببالد مؤاب من أرض البلقاء. مدة العرب وأقاموا على ذلك

 .قيصر طيطش ابن قيصر ماھان

كان لبني سليح دولتان في بني ضجعم وبني العبيد، فأما بنو ضجعم فملكوا إلى أن جاءھم كسان فسلبوھم ملكھم، : قال ابن سعيد

قال ومن . ار بمن أبقى السيف منھم إلى الحجاز، فقتله والي الحجاز للتبابعة حجر آكل المراروكان آخرھم زياد بن الھبولة س

ثم سار الضجاعم إلى برثة الشام، ودوس . النسابين من يطلق تنوخ على بني ضجعم ودوس الذين تنخوا بالبحرين أي أقاموا

بن سليح فتوارثوا الملك بالحضر الذي آثاره باقية في  قال وأما بنو العبيد بن األبرص بن عمرو بن أشجع. إلى برية العراق

. والمشھور منھم الضيزن بن معاوية بن العبيد المعروف عند الجرامقة بالساطرون وقصته مع سابور معروفة اھـ. برية شجار



168 
 

لت األزد من ولما فص. ثم استحالت صبغة الرياسة عن العرب لحمير، وصارت إلى كھالن إلى بالد الحجاز. كالم ابن سعيد

 .قتله ثعلبة بن عمرو مزيقيا. اليمن كان نزولھم لبالد عك ما بين زبيد وزمع فحاربوھم وقلوا ملك عك

عك بن عبد هللا بن عدثان، بالثاء المثلثة وضم العين،  :قال الدارقطني. عك بن عدنان بن عبد هللا بن أدد: قال بعض أھل اليمن

ثم نزلوا بالظھران، وقاتلوا جرھم . ي دوس بن عدثان قبيلة من األزد أنه بالثاء المثلثةوال خالف أنه بنونين كما لم يختلف ف

فنزل بنو نصر بن األزد الشراة وعمان، ونزل بنو ثعلبة بن عمرو مزيقيا بيثرب، وأقام بنو حارثة . بمكة، ثم افترقوا في البالد

 .بن عمرو بمر الظھران بمكة، وھم يقال لھم خزاعة

 سار عمرو مزيقيا حتى إذا كان بالشراة بمكة أقام ھنالك بنو: دىوقال المسعو

نصر بن األزد، وعمران الكاھن، وعدي بن حارثة بن عمرو باألزد، حتى نزلوا بين بالد األشعريين وعك على ماء يقال له 

عد حروب إلى أن ظفرت وكانت بينھم وبين م. غسان، بين واديين يقال لھما زبيد وزمح، فشربوا من ذلك الماء فسموا غسان

بھم معد، فأخرجوھم الى الشراة وھو جبل األزد الذين ھم به، وھم على تخوم الشام ما بينه وبين الجبال مما يلي أعمال دمشق 

 .واألردن

أول من عاقب بالنار، وثعلبة وھو العنقا  ولد عمرو بن عامر مزيقيا جفنة ومنه الملوك، والحرث وھو محرق: قال ابن الكلبي

ً ووداعة، وھو في ھمدانو وعوفا وذھل وائل ودفع ذھل إلى نجران ومنه أسقف وعبيدة . حارثة وأبا حارثة ومالكا وكعبا

درج ھؤالء الثالثة وعمران بن عمرو، فلم يشرب أبو حارثة وال عمران وال وائل ماء غسان، فليس يقال لھم . وذھالً وقيسا

إن ثعلبة : ويقال. جفنة وحارثة وثعلبة ومالك وكعب وعوف: فھم غسان، وھم وبقي من أوالد مزيقيا ستة شربوا منه،. غسان

ولما نزلت غسان الشام جاوروا الضجاعم وقومھم من سليح، ورئيس غسان يومئذ ثعلبة بن عمرو بن . وعوفا لم يشربا منه

اللثق بن ھبولة بن عمرو  ورئيس الضجاعم يومئذ داود. المجالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن األزد

. وكانت الضجاعة ھؤالء ملوكا على العرب عماالً  للروم كما قلناه، يجمعون ممن نزل بساحتھم لقيصر. بن عوف بن ضجعم

فغلبتھم غسان على ما بأيديھم من رياسة العرب لما كانت صبغة رياستھم الحميرية قد استحالت، وعادت إلى كھالن وبطونھا، 

 .وربما كانوا أولى عدة وقوة وإنما العزة للكاثر. منھا باليمن قبل فصولھموعرفت الرياسة 

فاقتتلوا، فكانت الدائرة على غسان وأقرت  وكانت غسان ألول نزولھا بالشام طالبھا ملوك الضجاعة باألتاوة، فمانعتھم غسان

المجالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن بالصغار وأدت األتاوة، حتى نشأ جذع بن عمرو بن المجالد بن الحرث بن عمرو بن 

فالتقوا . ورجال سليح من ولد رئيسھم داود اللثق، وھو سبطة بن المنذر بن داود، ويقال بل قتلة. عمرو بن مازن بن األزد

ً فغلبھم غسان وأقاد بھم، وتفردوا بملك الشام، وذلك عند فساد كان بين الروم وفارس، فخاف ملك الروم أن يعينوا عليه فا . رسا

ورئيسھم يومئذ ثعلبة بن عمرو أخو جذع بن عمرو، وكتبوا بينھم الكتاب على أنه إن دھمھم أمر من . فكتب إليھم واستدناھم

 ً أول من ملك . وثبت ملكھم على ذلك وتوارثوه. العرب أمدھم بأربعين ألفا من الروم، وإن دھمه أمر أمدته غسان بعشرين ألفا

 .ل ملكھا إلى أن ھلك، وولي مكانه منھم ثعلبة بن عمرو مزيقيامنھم ثعلبة بن عمرو، فلم يز

 .وبعد ثعلبة بن عمرو، ابنه الحرث بن ثعلبة، يقال أنه ابن مارية: قال الجرجاني

ثم لعده ابنه المنذر بن الحرث، ثم ابنه النعمان بن المنذر بن الحرث، ثم أبو بشر بن الحرث بن جبلة بن الحرث بن ثعلبة بن 

ھكذا نسبه بعض النساب والصحيح أنه ابن عوف بن الحرث بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن . جفنةعمرو بن 
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الحرث األعرج بن أبي شمر، ثم عمرو بن الحرث األعرج، ثم المنذر بن الحرث األعرج، ثم األيھم بن جبلة بن  مازن، ثم

 .الحرث بن جبلة بن الحرث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة ثم ابنه جبلة

أول من ملك منھم الحرث بن عمرو مزيقيا، ثم بعده الحرث بن ثعلبة بن جفنة وھو ابن مارية ذات : وقال المسعودي،

ثم ملك بعده . القرطين، وبعده النعمان بن الحرث بن جفنة بن الحرث، ثم أبو شمر بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن الحارث

وعلى عھده . لحارث، ثم بعده عوف بن أبي شمر، ثم بعده الحارث بن أبي شمرأخوه المنذر بن الحارث، ثم أخوه جبلة بن ا

وبعث إليه شجاع بن وھب . كانت البعثة وكتب له النبي صلى هللا عليه وسلم فيمن كتب إليه من ملوك تھامة والحجاز واليمن

لمنذر على عھد الحارث بن أبي شمر ھذا وكان النعمان بن ا. االسدي يدعوه الى اإلسالم ويرغبه في الدين، كذا عند ابن إسحق

 .وكانا يتنازعان في الرياسة ومذاھب المدح، وكانت شعراء العرب تفد عليھما مثل األعشى وحسان بن ثابت وغيرھما

 :ومن شعر حسان رضي هللا تعالى عنه في مدح أبناء جفنة

   در عصابة نادمتھم        يوماً بجلق في الزمان األول

  حول قبر أبيھم      قبر ابن مارية الكريم المفضلأوالد جفنة 

 يغشون حتى ما تھر كالبھم       ال يسألون عن السواد المقبل

وجبلة جده ھو الذي ملك بعد أخويه شمر . ثم ملك بعد الحارث بن أبي شمر ابنه النعمان، ثم ملك بعده جبلة بن األيھم بن جبلة

 .والمنذر

لما : ونقل عن صاحب تواريخ األمم. غسان بالشام وأذھب ملك الضجاعم جفنة بن مزيقيا أول من ملك من: وقال ابن سعيد

واتصل الملك في بنيه إلى أن كان منھم الحارث األعرج ابن أبي . ملك جفنة بنى جلق وھي دمشق، وملك خمسا وأربعين سنة

: قال ابن قتيبة. سان بأرض البلقاء ومعانشمر، وأمه مارية ذات القرطين من بني جفنة بنت الھانىء، المذكورة في شعر ح

وھو الذي سار إليه المنذر بن ماء السماء من ملوك الحيرة في مائة ألف، فبعث إليه الحارث مائة من قبائل العرب، فيھم لبيد 

ه في من كان مع فأظھروا أنھم رسل في الصلح حتى إذا أحاطوا برواق المنذر فتكوا به وقتلوا جميع. الشاعر، وھو غالم

وكانت . وحملت غسان على عسكر المنذر، وقد اختبطوا فھزموھم. فمنھم من نجا ومنھم من قتل. الرواق، وركبوا خيولھم

ويقال إن النجوم ظھرت فيه بالنھار من كثرة . حليمة بخت الحارث تحرض الناس وھم منھزمون على القتال، فسمي يوم حليمة

 .العجاج

األعرج إلى أن ملك منھم جفنة بن المنذر بن الحارث األعرج، وھو محرق، ألنه حرق الحيرة ثم توالى الملك في ولد الحارث 

ثم كان ثالثه في الملك النعمان بن عمرو بن المنذر الذي بنى . دار ملك آل النعمان، وكان جواال في اآلفاق، وملك ثالثين سنة

ثم ملك . ولم يكن أبوه ملكا، وإنما كان يغزو بالجيش .قصر السويدا، وقصر حارث عند صيدا، وھو مذكور في شعر النابغة

جبلة بن النعمان وكان منزله بصفين وھو صاحب عين أباغ، يوم كانت له الھزيمة فيه على المنذر بن المنذر ابن ماء السماء، 

. ارث الذي رثاه النابغةثم اتصل الملك في تسعة منھم بعده، وكان العاشر أبو كرب النعمان بن الح. وقتل المنذر في ذلك اليوم

ثم ملك األيھم بن جبلة بن الحارث، وكان له رأي في اإلفساد بين القبائل، حتى أفنى . وكان منزله بالجوالن من جھة دمشق

 ً وملك بعده منھم خمسة فكان السادس منھم ابنه جبلة . وكان منزله بتدمر. فعل ذلك ببني جسر وعاملة وغيرھم. بعضھم بعضا

 .كالم ابن سعيد. و آخر ملوكھم اھـبن األيھم وھ
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. ولما افتتح المسلمون الشام أسلم جبلة وھاجر إلى المدينة. واستفحل ملك جبلة ھذا، وجاء هللا باإلسالم وھو على ملكه

وأحسن عمر رضي هللا نزوله وأكرم . واستشرف أھل المدينة لمقدمه، حتى تطاول النساء من خدورھن لرؤيته لكرم وفادته

ثم غلب عليه الشقاء، ولطم رجال من المسلمين من فزارة، وطيء فضل أزاره وھو . وأجفه بأرفع رتب المھاجرين وفادته،

يسحبه في األرض، ونابذه إلى عمر رضي هللا عنه في القصاص، فأخذته العزة باإلثم، فقال له عمر رضي هللا عنه ال بد أن 

! ففال له عمر رضي هللا عنه إذن أضرب عنقك. يقاد فيه للسوقة من الملوكإذن أرجع عن دينكم ھذا الذي : فقال له. أقيده منك

فتجاوز الدروب إلى قيصر، ولم يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة . فقال أمھلني الليلة حتى أرى رأيي واحتمل رواحله وأسرى

ً على فعلته تلك. عشرين من الھجرة يما يقال يبعث بالجوائز إلى حسان بن وكان . وفيما تذكره الثقات أنه ندم ولم يزل باكيا

  .ثابت لما كان منه في مدح قومه ومدحه في الجاھلية

جميع ملوك غسان : قال المسعودي. أن شجاع بن وھب إنما بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى جبلة: وعند ابن ھشام

وكلھم بنو الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة ملكوا وقال أن النعمان والمنذر أخوة جبلة وأبي شمر، . بالشام أحد عشر ملكا

وقد ملك الروم على الشام من غير آل جفنة مثل الحارث األعرج، وھو أبو شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف، : قال. كلھم

حارثة بن مالك بن وملكوا عليھم أيضاً أبا جبيلة بن عبد هللا بن حبيب بن عبد . وعوف ھذا جذ ثعلبه بن عامر قاتل داود اللثق

غضب بن جشم بن الحزرج بن ثعلبة بن مزيقيا، وھو أبو جبيلة الذي استصرخه مالك بن العجالن على يھود يثرب حسبما 

 .نذكر بعد

إن جميع ملوك بني جفنة اثنان وثالثون، ومدتھم ستمائه سنة، ولم يبق لغسان . عن صاحب تواريخ األمم: وقال ابن سعيد

وأما اآلن فأمراؤھم بنو مھنا وھما معا لربيعة . وأمراؤھم بنو مرا: قال ابن سعيد. أرضھم بھا قبيلة طيء وورث. بالشام قائمة

وقامت غسان بعد منصرفھا من الشام بأرض . بن علي بن مفرج بن بدر بن سالم بن علي بن سالم بن قصة بن بدر بن سميع

ركس، وھو ما بين بحر طبرستان وبحر نيطش الذي يمده خليج القسطنطينية حتى انقرض ملك القياصرة، فتجھزوا إلى جبل ش

وفي ھذا الجبل باب األبواب، وفيه من شعوب الترك المتنصرة الشركس واركس، والالص وكسا، ومعھم اخالط . القسطنطينية

والروم،  فانحازت قبائل غسان إلى ھذا الجبل عند انقراض القياصرة. والشركس كالبون على جميعھم. من الفرس ويونان

و . وتحالفوا معھم واختلطوا بھم، ودخلت أنساب بعضھم في بعض، حتى ليزعم كثير من الشركس أنھم من نسب غسان

 .وهللا وارث األرض ومن عليھا وھو خير الوارثين، ال انقضاء لملكه وال رب غيره. حكمة بالغة في خلقه

  األوس والخزرج

ھذه الطبقة ملوك يثرب دار الھجرة وذكر أوليتھم واإللمام بشان نصرتھم وكيف الخبر عن األوس والخزرج أبناء قيلة من 
  انقرض أمرھم

وفيما ذكر . عبيل بن عوض، وعبيل أخو عاد قد ذكرنا فيما تقدم شأن يثرب وأنھا من بناء يثرب بن فانية بن مھلھل بن إرم بن

وقد ذكرنا كيف . بن الوذ بن إرم، وھذا أصح وأوجهمھالييل بن عوص بن عمليق  السھيلي أن يثرب ابن قائد بن عبيد بن

صار أمر ھؤالء إلخوانھم جاسم من األمم العمالقة، وأن ملكھم كان يسمى األرقم، وكيف ضلت بنو إسرائيل عليه وقتلوه 

يشھد بذلك . ويظھر من ذلك أن الحجاز لعھدھم كان آھال بالعمران، وجميع مياھه. وملكوا الحجاز دونه كله من أيدي العمالقة

أن داود عليه السالم لما خلع بنو إسرائيل طاعته، وخرجوا عليه بابنه أشبوشت، فر مع سبط يھوذا إلى خيبر، وملك ابنه الشام 

فيظھر من ھذا أن عمرانه كان متصالًَ◌ . وأقام ھو وسبط يھوذا بخيبر سبع سنين في ملكه، حتى قتل ابنه وعاد إلى الشام
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وقد ذكرنا ھنالك كيف أقام من بني إسرائيل من أقام بالحجاز، وكيف تبعتھم يھود خيبر وبنو . ربيثرب، ويجاوزھا إلى خيب

 .قريظة

يثرب واتخذوا بھا األموال، وبنوا اآلطام  وكانت الحجاز إذ ذاك أشجر بالد هللا وأكثرھا ماء، فنزلوا بالد: قال المسعودي

ليھم قبائل من العرب نزلوا معھم واتخذوا األطم والبيوت، وأمرھم وانضافت إ. والمنازل في كل موطن، وملكوا أمر أنفسھم

 :قال شاعر بني نعيف. راجع إلى ملوك المقدس من عقب سليمان عليه السالم

  ولو نطقت يوما قباء  لخبرت           بانا نزلنا قبل عاد وتبع

  وآطامنا عادية مشمخرة         تلوح فتنعى من يغادي ويمنع

وولي أمرھم بعد ثعلبة . يا من اليمن، وملك شان بالشام، ثم ھلك وملك ابنه ثعلبة العنقاء، ثم ھلك ثعلبة العنقاءفلما خرج مزيق

. عمرو ابن أخيه جفنة، سخط مكانه ابنه حارثة فأجمع الرحلة إلى يثرب، وأقام بنو جفنة بن عمرو ومن انضاف إليھم بالشام

: قال ابن سعيد. جلف والجوار على األمان والمنعة فأعطوه من ذلك ما سألونزل حارثة يثرب على يھود خيبر، وسألھم ال

 .وملك اليمن يومئذ شريب بن كعب فكانوا بادية لھم إلى أن انعكس األمر بالكثرة والغلبة

م، بنو قريظة وبنو النضير الكاھنان من ولد الكوھن بن ھارون عليه السال: ومن كتاب األغاني ألبي الفرج األصبھاني قال

كانوا بنواحي يثرب بعد موسى عليه السالم، وقبل تفرق األود من اليمن بسيل العرم، ونزول األوس والخزرج يثرب، وذلك 

ساكنو المدينة العماليق، وكانوا أھل عدوان وبغي، : ونقل ذلك عن علي بن سليمان األخفش إلى العماري قال. بعد الفخار

وملك الحجاز منھم األرقم ما بين تيما . سعيد وبنو االزرق وبنو نظرون م بنو نعيف وبنووكان بالمدينة منھ. وتفرقوا في البالد

وكان موسى عليه السالم قد بعث الجنود إلى الجبابرة يغزونھم، وبعث إلى . إلى فدك، وكان ملوك المدينة ولھم بھا نخل وزرع

 .وا ابناً لألرقم ضنوا به على القتلالعماليقة جيشا من بني إسرائيل، وأمرھم أن ال يستبقوا أحداً فأبق

معصية ال تدخلوا علينا الشام، فرجعوا إلى  فلما رجعوا بعد وفاة موسى عليه السالم وأخبروا بني إسرائيل بشأنه، فقالوا ھذه

موال وانتشروا في نواحيھا واتخذوا بھا اآلطام واأل. بالد العمالقة ونزلوا المدينة، وكان ھذا أولية سكنى اليھود بيثرب

فخرج بنو النضير وبنو قريظة وبنو يھدل . وظھر الروم على بني إسرائيل بالشام وقتلوھم وسبوا. والمزارع، ولبثوا زمانا

ً في المفازة بين الشام والحجاز ولما قدم ھؤالء . وشفى الموضح ثمر الروم. ھاربين إلى الحجاز، وتبعھم الروم فھلكوا عطشا

 .ية فوجدوھا وابية وارتادواالثالثة المدينة نزلوا العال

سكن المدينة من اليھود حين نزلھا االوس  وكان ممن. ونزل بنو النضير مما يلي البھجان وبنو قريظة وبنو يھدل على نھر وز

والخزرج بنو الشقمة وبنو ثعلبة وبنو زرعة وبنو قينقاع وبنو يزيد وبنو النضير وبنو قريظة وبنو يھدل وبنو عوف وبنو 

وكان يقال لبني قريظة وبني النضير الكاھنان كما . ن بنو يزيد من بلي وبنو نعيف من بلى وبنو الشقمة من غسانوكا. عصص

ونزلت غسان بصرى وأرض . فلما كان سيل العرم وخرجت األزد، نزلت أزد شنوءة الشام بالسراة، وخزاعة بطوى. مر

بعضھم بالضاحية وبعضھم بالقرى مع . نزلوا في ضرار. الشام، ونزلت أزد عمان الطائف، ونزلت األوس والخزرج يثرب

أھلھا، ولم يكونوا أھل نعم وشاء، ألن المدينة كانت ليست بالد مرعى، وال نخل لھم وال زرع إال األعذاق اليسيرة والمزرعة 

 .يستخرجھا من الموات، واألموال لليھود، فلبثوا حينا

ما بالكم لم : فأخبره عن ضيق معاشھم فقال وھو يومئذ ملك غسان، فسألهثم وفد مالك بن عجالن إلى أبي جبيلة الغسانى 

ً أھل بلدنا؟ ووعده أنه يسير إليھم فينصرھم فرجع مالك وأخبرھم أن الملك آبا جبيلة يزورھم، فأعدوا له . تغلبوھم حين غلبا
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ليھود في اآلطام، فاتخذ حائراً نزالً، فأقبل ونزل بذي حرض، وبعث إلى االوس والخزرج بقدومه، وخشي أن يتحصن منه ا

. وبعث إليھم فجاءوه في خواصھم وحشمھم، وأذن لھم في دخول الحائر، وأمر جنوده فقتلوھم رجالً رجالً إلى أن أتوا عليھم

 .لألوس والخزرج إن لم تغلبوا على البالد بعد قتل ھؤالء فألحرقنكم ورجع إلى الشام، فأقاموا في عداوة مع اليھود وقال

فاعتذر لھم مالك عنھا وأنه ال يقصد نحو ذلك،  جمع مالك بن العجالن وصنع لھم طعاما ودعاھم، فامتعوا لغدرة أبي جبيلة،ثم أ

وفطن الباقون فرجعوا وصورت اليھود بالحجاز مالك بن . فأجابوه وجاءوا إليه فغدرھم وقتل منھم سبعة وثمانين من رؤسائھم

ولما قتلھم مالك ذلوا وخافوا، وتركوا مشى بعضھم إلى بعض في . يلعنونه كلما دخلواالعجالن في كنائسھم وبيعھم، وكانوا 

وكان كل قوم من اليھود قد لجأوا إلى بطن من االوس والخزرج يستنصرون بھم ويكونون . الفتنة كما كانوا يفعلون من قبل

 .لھم أحالفا

األرقم بن عمرو بن جفنة، وقيل لنت كاھن بن  قيلة بنتوكان لحارثة بن ثعلبة ولدان أحدھما أوس واآلخر خزرج، وأنھما 

فكان بنو االوس كلھم لمالك بن . فأقاموا كذلك زمانا حق أثروا وامتنعوا في جانبھم، وكثر نسلھم وشعوبھم. عذرة من قضاعة

بن عمرو ومن بني عوف . وثعلبة ولوذان وعوف كلھم بنو عمرو بن عوف بن مالك. األوس، منھم خطمة بن جشم بن مالك

ومن كلفة بن عوف . فمن زيد عبيد وضبيعة وأمية. ومن مالك بن عوف معاوية وزيد. حنش ومالك وكلفة كلھم بنو عوف

ً الحارث وكعب ابنا الخزرج بن عمرو بن مالك. جحجبا بن كلفة فمن كعب بنو ظفر، ومن . ومن مالك بن األوس أيضا

ومن مالك بن األوس أيضا بنو سعد وبنو عامر ابنا مرة بن . االشھلومن جشم بنو عبد . الحارث بن الخزرج حارثة وجشم

ومن مالك بن األوس أيضاً . ومن بني عامر عطية وأمية ووائل كلھم بنو زيد بن قيس بن عامر. مالك، فبنو سعد الجعادرة

 .فھذه بطون األوس. أسلم وواقف بنو امرىء القيس بن مالك

كعب بن الخزرج بنو ساعدة بن كعب ومن عمرو  فمن. و وعوف وجشم والحارثوأما الخزرج فخمسة بطون من كعب وعمر

بنو مالك وبنو عدي وبنو مازن وبنو دينار كلھم : بن الخزرج بنو النجار وھم تيم هللا بن ثعلبة بن عمرو، وھم شعوب كثيرة

ية، ومن عوف بن الخزرج بنو ومن عمرو عدي ومعاو. ومن مالك بن النجار مبدول واسمه عامر وغانم وعمرو. بنو النجار

ومن سالم بن عوف بنو العجالن . سالم والقواقل وھما عوف بن عمرو بن عوف، والقواقل ثعلبة ومرضخة بنو قوقل بن عوف

فمن غضب بن . ومن جشم بن الخزرج بنو غضب بن جشم وتزيد بن جشم. عصم بن سالم، وبنو سالم بن عوف بن زيد بن

ومن تزيد بن جشم بنو سلمة بن سعد بن . بنا عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضبجشم بنو بياضة وبنو زريق ا

فھذه . ومن الحارث بن الخزرج بنو خدرة وبنو حرام ابنا عوف بن الحارث بن الخزرج. علي بن راشد بن ساردة بن تزيد

خافوھم على أنفسھم فنقضوا الحلف الذي  بطون الخزرج فلما انتشر بيثرب ھذان الحيان من األوس والخزرج وكثروا يھود،

 :قال قيس بن الحطيم. عقدوه لھم، وكانت العزة يومئذ بيثرب لليھود

  كنا إذا رابنا قوم بمظلمة شدت لنا الكاھنان الخيل واعتزموا

 بنوا الرھون وواسونا بأنفسھم بنوا الصريخ فقد عفوا وقد كرموا

 فعظم شأن. ذكر نسب العجالنثم نتج فيھم بعد حين مالك بن العجالن، وقد 

فلما نقض يھود الحلف واقعھم وأصاب منھم ولحق بأبي جبيلة ملك غسان بالشام، وقيل بعث إليه الرنق . مالك وسودة الحيان

 :بن زيد بن امرىء القيس فقدم عليه فأنشده
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  أقسمت أطعم من رزق قطرة حتى تكثر للنجاة رحيل

  نا مبذولحتى أالقي معشراً أنى لھم خل ومالھم ل

  أرض لنا تدعى قبائل سالم ويجيب فيھا مالك وسلول

  قوم أولو عز، وعزة غيرھم إن الغريب ولو يعز ذليل

. وأبو جبيلة ھو ابن لمجد هللا بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج. فأعجبه وخرج في نصرتھم 

ولما خرج أبو جبيلة إلى . وا مع غسان إلى الشام وفارقوا الخزرجكان حبيب بن عبد حارثة وأخوه غانم ابنا الجشمي سار

يثرب لنصرة األوس والخزرج لقيه أبناء قيلة وأخبروه أن يھود علموا بقصده، فتحصنوا في آطامھم فوري عن قصده باليمن 

رقوا في عالية يثرب فعزت األوس والخزرج من يومئذ وتف. فدعاھم إلى صنيع أعده لرؤساثھم، ثم استلحمھم. وخرجوا إليه

فلم يكن لھم . وسافلتھا، يتبوأون منھا حيث شاءوا وملكت أمرھا على يھود فذلت اليھود وقل عددھم، وعلت قدم أبناء قيلة عليھم

 .امتناع إال بحصونھم، وتفرقھم أحزابا على الحيين إذا اشتجرا

ً أبا كرب غزا المشرق فمر بالمدينة، وخ: وفي كتاب ابن إسحق ً له، فقتل غيلة لف بينإن تبعا فلما رجع أجمع . أظھرھم ابنا

 .على تخريبھا واستئصال أھلھا، فجمع له ھذا الحي من األنصار رئيسھم عمرو بن ظلة، وظلة أمه، وأبوه معاوية بن عمرو

فزاد ذلك تبعا وقال إنما التمر لمن ابره، . تبع وقد كان رجل من بني عدى بن النجار يقال له أحمر نزل بھم: قال ابن إسحق

وأنكره السھيلي وفرق بين . وقال ابن قتيبة في ھذه الحكاية إن الذي عدا على التبعي ھو مالك بن العجالن. حنقا عليھم فاقتتلوا

القصتين، بأن عمرو بن ظلة كان لعھد تبع، ومالك بن العجالن لعھد أبي جبيلة، واستبعد ما بين الزمانين، ولم يزل ھذان 

ويدخل في حلفھم من جاورھم من قبائل مضر، . وكان االعتزاز والمنعة تعرف لھم في ذلك. ا اليھود على يثربالحيان قد غلبو

 .وكانت بينھم في الحيين فتن وحروب، ويستصرخ كل بمن دخل في حلفه من العرب ولھود

كه على الحيرة واتصلت الرياسة ورحل عمرو بن اإلطنابة من الخزرج إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة، فمل: قال ابن سعيد

كان على الخزرج فيه . ومن أشھر الوقائع التي كانت بينھم يوم بعاث قبل المبعث. في الخزرج والحرب بينھم وبين األوس

وكان على األوس يومئذ خضير الكتائب ابن سماك بن . عمرو بن النعمان بن صالة بن عمرو بن امية بن عامر بن بياضة

وحلفاء . وكان حلفاء الخزرج يومئذ أشج من غطفان وجھينة من قضاعة. لقيس بن زيد بن عبد األشھلعتيك بن امرىء ا

ثم نزل خضير وحلف . األوس مزينة من أحياء طلحة بن إياس وقريظة والنضير من يھود، وكان الغلب صدر النھار للخزرج

وكان آخر األيام بينھم . رو بن النعمان رئيسھموقتل عم. فتراجعت األوس وحلفاؤھا، وانھزم الخزرج. ال أركب أو أقتل

ثم اجتمع أھل العقبة . وصبحھم اإلسالم، وقد سئموا الحرب وكرھوا الفتنة؛ فأجمعوا على أن يتوجوا عبد هللا بن أبي بن سلول

جابوا واجتمعوا منھم بالنبي صلى هللا عليه وسلم بمكة، ودعاھم إلى نصرة اإلسالم، فجاءوا إلى لومھم بالخبر كما نذكر، وأ

 .ورئيس الخزرج سعد بن عبادة واألوس سعد بن معاذ. على نصرته

النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة وما جاء به من الدين،  بعث  هللا لرسوله، ولما بلغھم'كان يوم بعاث يوما قدمه : فالت عائشة

صھر، فبعث أبو قيس بن األسلت من نجي مرة وكيف أعرض لومه عنه وكذبوه وآذوه، وكان بينھم وببن قريش إخاء قديم و

فكتب . األوس، ثم من بني وائل منھم واسمه صيفي بن عامر بن شحم بن وائل، وكان يحبھم لمكان صھره فيھم بن مالك بن

 إليھم قصيدة يعظم لھم فيھا الحرمة، ويذكر فضلھم وحلمھم وينھاھم عن الحرب، ويأمرھم بالكف عن رسول هللا صلى هللا عليه

 :من أمر الفيل وأولھا وسلم، ويذكرھم بما رفع هللا عنھم



174 
 

  أيا راكباً إما عرضت فبلغن         مقالة أوسي لوي بن غالب

وكان رسول هللا . بينھم من الخير واإليمان تناھز خمساً وثالثين بيتاً ذكرھا ابن إسحق في كخاب السير فكان ذلك أول ما ألقح 

ن إسالم قومه، يعرض نفسه على وفود العرب وحجاجھم أيام الموسم أن يقوموا بدين اإلسالم صلى هللا عليه وسلم لما يئس م

. وبنصره، حتى يبلغ ما جاء به من عند هللا، وقريش يصدونھم عنه ويرمونه بالجنون  والشعر والسحر كما نطق به القرآن

ان من بني غانم بن مالك، وھما أسعد بن زرارة وبينما ھو في بعض المواسم عند العقبة لقي رھطا من الخزرج ست نفر، اثن

ومن بني . وھو ابن عفراء, بن عدي بن عبيد هللا بن ثعلبة بن غانم، وعوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غانم

ر ومن بني زريق بن عامر رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عام. زريق بن سواد بن مالك بن غانم، وھو ابن عفراء

ومن بنى غانم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عبد هللا بن عمرو بن الحرث بر ثعلبة بن الحرث بن حرام بن كعب . بن زريق

بن غانم، كعب بن رئاب بن غانم، وقطه بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غانم بن سواد بن غانم، وعقبة بن عامر بن نابي بن 

 .زيد بن حرام بن كعب بن غانم

فقال أال تجلسون أكلمكم؟ فجلسوا معه، ! نعم أمن موالي يھود؟ قالوا: قال! من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج : قال لھم فلما لقيھم

عوا وهللا أنه النبي الذي تعدكم يھود به فال : فقال بعضھم لبعض. وتال عليھم القرآن فدعاھم إلى هللا وعرض عليھم اإلسالم

وقدموا المدينة فذكروا . وصدقوه وآمنوا به، وأرجأوا األمر في نصرته  إلى لقاء قومھمفأجابوه فيما دعاھم . يسبقنكم إليه

 .ففشا فيھم. لقومھم شأن النبي صلى هللا عليه وسلم ودعوھم إلى اإلسالم

 .فلم تبق دار من دور األنصار إال وفيھا ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وھم أسعد بن زرارة وعوف بن الحرث . األولى شر منھم فوافوه بالعقبة، وھي العقبةثم وافى الموسم في العام المقبل اثنا ع

 وأخوه معاذ ابنا عفراء، ورافع بن مالك بن العجالن وعقبة بن عامر من الستة األولى، وستة آخرون منھم من بني غانم بن

ومن بني زريق ذكوان بن عبد القيس . انممنھم عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فھربن ثعلبة بن غ. عوف بن القواقل

وأبو عبد . ھؤالء التسعة من الخزرج. بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق، والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن

. الرحمن بن زيد بن ثعلبة بن خزيمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة من بني عصية من بلى إحدى بطون قضاعة حليف لھم

وس رجالن الھيثم بن التيھان واسمه مالك بن التيھان بن مالك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد األشھل، ومن األ

ومعناه أنه حينئذ . فبايعوه على اإلسالم بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض الحرب. وعويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف

قط، كما وقع في بيعة النساء على أن ال يشركن با شيئا وال يسرقن وال يزنين لم يؤمر بالجھاد، وكانت البيعة على اإلسالم ف

 .اآلية: وال يقتلن أوالدھن

ً فأخذتم بحده في الدنيا فھو كفارة له وإن سترتم عليه في الدنيا إلى . وقال لھم فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا

وبعث معھم مصعب بن عمير بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . ذب وإن شاء غفريوم القيامة فأمركم إلى هللا، إن شاء ع

فكان يصلي بھم وكان منزله على أسعد بن زرارة وغلب اإلسالم . بن قصي يقريھم المرآن، ويعلمھم اإلسالم ولفقھھم في الدين

لم من االوس سعد بن معاذ بن النعمان بن ثم أس. فى الخزرج وفشا فيھم، وبلغ المسلمون من أھل يثرب أربعين رجال فجمعوا

 .امرىء القيس بن زيد بن عبد األشھل، وابن عمه أسيد بن حضير الكتائب، وھما سيدا بني عبد األشھل

امية بن زيد، وخطمة ووائل وواقف وھي أوس،  وأوعب اإلسالم بني عبد األشھل، وأخذ من كل بطن من األوس ما عدا بني

ووقف بھم عن اإلسالم أبو قيس بن األسلت يرى رأيه، حتى مضى صدر من اإلسالم، ولم يبق . رثةأمه من األوس من بني حا



175 
 

وقدم المسلمون من أھل المدينة معه، . ثم رجع مصعب إلى مكة. دار من دور أبناء قيلة إال وفيھا رجال ونساء مسلمون

فبايعوه وكانوا ثلثمائة وسبعين رجالً وامرأتين، بايعوه  فواعدوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق،

 .على اإلسالم وأن يمنعوه ممن أراده لسوء ولو كان دون ذلك القتل 

عبد هللا بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد  وأخذ عليھم النقباء اثني عشر، تسعة من الخزرج وثالثة من األوس، وأسلم ليلتئذ

بني تزيد بن جشم من الخزرج، وصرخ الشيطان بمكانھم مح رسول هللا صلى  براء بن معرور منهللا، وكان أول من بايع ال

وتنطست قريش الخبر فوجدوه قد كان، فخرجوا في طلب القوم، وأدركوا سعد بن عبادة وأخذوه وربطوه، حتى . هللا عليه وسلم

فلما قدم . شمس لجوار كان له عليھما ببلدهأطلقه جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل، والحرث بن حرب بن أمية بن عبد 

المسلمون المدينة أظھروا اإلسالم، ثم كانت بيعة الحرب، حتى أذن هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم في القتال، فبايعوه على 

حق أينما كانوا، السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرته عليھم وأن ال ينازعوا األمر أھله، وأن يقوموا بال

 .وال يخافوا في هللا لومة الئم

بمكة أن يلحقوا بإخوانھم من األنصار  ولما تمت بيعة العقبة وأذن هللا لنبيه في الحرب، أمر المھاجرين الذين كانوا يؤذون

وكان . سحق وغيرهفھاجر من المسلمين كثير سماھم ابن إ. بالمدينة، فخرجوا أرساالً وأقام ھو بمكة ينتظر اإلذن في الھجرة

عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في من ھاجر ھو وأخوه زيد، وطلحة بن عبيد هللا، وحمزة بن عبد المطلب، وزيد بن حارثة 

وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعثمان بن عفان رضي . وأنيسة وأبو كبشة موالي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  .هللا عنھم

المدينة ونزل في االوس  ل هللا صلى هللا عليه وسلم فى الھجرة فھاجر، وصحبه أبو بكر رضي هللا عنه، فقدمثم أذن  لرسو

وسيد الخزرج يومئذ عبد هللا بن أبي بن . على كلثوم بن مطعم بن امرىء القيس بن الحرث بن زيد بن عبيد بن مالك بن عوف

وعبيد ھو ابن مالك بن سالم بن غانم بن عوف بن غانم . عبيد سلول وأبي ھو ابن مالك بن الحرث بن عبيد، واسم أم. سلول

وقد نظموا له الخرز ليملكوه على الحيين فغلب على أمره، واجتمعت أبناء قيلة كلھم على اإلسالم فضغن . بن مالك بن النجار

 .فأعطى الصفقة وطوى على النفاق كما يذكر بعد. لذلك، لكنه أظھر أن يكون له اسم منه

فخرج إلى مكة ھاربا من اإلسالم . ضبيعة بن زيد د االوس يومئذ أبو عامر بن عبد عمرو بن صيفي بن النغقمان، أحد بنيوسي

ولما فتخت مكة فر إلى الطائف، ولما فتح الطائف فر . حين رأى اجتماع قومه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بغضاً في الدين

 .إلى الشام فمات ھنالك

وتالحق به . انتقل إلى بيته  صلى هللا عليه وسلم على أبي أيوب األنصاري حتى ابتنى مساكنه ومسجده، ثمونزل رسول هللا

وخطبھم النبي صلى هللا . وسموا األنصار يومئذ بما نصروا من دينه المھاجرون، واستوعب اإلسالم سائر األوس والخزرج،

 ً وادع فيه يھود، وعاھدھم وأقرھم على دينھم وأموالھم، واشترط  عليه وسلم وذكرھم وكتب بين المھاجرين واألنصار كتابا

ثم كانت الحرب بين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبين قومه، . عليھم وشرط لھم كما يفيده كتاب ابن إسحق فلينظر ھنالك

ا كما نذكر في سيرتھصلى فغزاھم وغزوه وكانت حروبھم سجاال، ثم كان الظھور والظفر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخر

. هللا عليه وسلم، وصبر األنصار في المواطن كلھا، واستشھد من أشرافھم ورجاالتھم كثير ھلكوا في سبيل هللا وجھاد عدوه

فأذن هللا . ونقض أثناء ذلك اليھود الذين بيثرب على المھاجرين واألنصار ما كتب رسولصلى هللا عليه وسلم ، وظاھروا عليه

 .هللا عليه وسلم فيھم وحاصرھم طائفة بعد أخرى لنبيه صلى
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فأما بنو . وأما بنو النضير وقريظة فمنھم من قتله هللا وأجاله. وأما بنو قينقاع فإنھم تثاوروا مع المسلمين بسيوفھم وقتلوا مسلما

م في دية العامريين اللذين النضير فكان من شأنھم بعد أحد وبعد بئر معونة، جاءھم رسولى هللا صلى هللا عليه وسلم يستعينھ

ولم يكن علم بعقدھم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حسبما نذكره، فھموا بقتل رسول هللا  -قتلھما عمرو بن امية من القرى

صلى هللا عليه وسلم حين جاءھم لذلك خديعة منھم ومكرا، فحاصرھم حتى نزلوا على الجالء، وأن يحملوا ما استقلت به اإلبل 

ً في غزوة الخندق، فلما فرج هللا كما . وافترقوا في خيبر وبني قريظة. أموالھم إال الحلقةمن  وأما بنو قريظة فظاھروا قريشا

نذكره حاصرھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة، حتى نزلوا على حكمه وكلمته، وشفع األوس فيھم وقالوا 

. زرج، فرد حكمھم إلى سعد بن معاذ وكان جريحا في المسجد، وأثبت في غزوة الخندقتھبھم ال كما وھبت بني قينقاع للخ

فجاء وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بم تحكم في ھؤالء بعد أن استحلف األوس أنھم راضون بحكمه؟ فقال يا رسول هللا 

أرقعة فقتلوا عن آخرھم وھم ما بين الستمائة حكمت بحكم هللا من فوق سبعة : فقال. تضرب األعناق ونسبي األموال والذرية

 .والتسعمائة

ثم خرج إلى خيبر بعد الحديبية سنة ست فحاصرھم وافتتحھا عنوة، وضرب رقاب اليھود وسبى نساءھم وكان في السبي 

مد بن صفية بنت حيي بن أخطب، وكان أبوھا قتل مع بني قريظة، وكانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وقتله مح

فلما افتتحت خيبر اصطفاھا رسول هللا صلى . مسلمة، غزاه من المدينة بأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ستة نفر فبيته

عليھا أموال خيبر ألف سھم  هللا عليه وسلم لنفسه، وقسم الغنائم في الناس من القمح والتمر، وكان عدد السھام التي قسمت

فحصلت الكتيبة . وكانت أرضھم الشق ونطاة والكتيبة. يلھم، الرجال ألف وأربعمائة والخيل مائتانوثمانمائة سھم برجالھم وخ

وأعمل أھل خيبر على . لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم والخمس ففرقھا على قرابته ونسائه ومن وصلھم من المسلمين

 .المساقاة،  ولم يوالوا كذلك حى أجالھم عمر رضي هللا عنه

فتح مكة سنة ثمان، وغزوة حشن على أثوھا، وقسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الغنائم فيمن كان يستألفه على  ولما كان

سيوفنا تقطر من دمائھم وغنائمنا تقسم فيھم؟ مع أنھم كانوا ظنوا : اإلسالم من فريش وسواھم، وجد األنصار في أنفسھم وقالوا

وسمعوا ذلك من . ح بالده وجمع على الدين قومه أنه سيقيم بأرضه وله غنية عنھمأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا فت

ما الذي بلغكم عني؟ فصدقوه : بعض المنافقين، وبلغ ذلك كله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فجمعھم وقال يا معشر األنصار

لو ! فقال. تفرقين فجمعكم هللا؟ فقالوا هللا ورسوله أمنفقال ألم تكونوا ضالالً فھداكم هللا بي، وعالة فأغناكم هللا، وم. الحديث

ً فصدقناك أال . ولكن وهللا إني ألعطي رجاالً استألفھم على الدين، وغيرھم أحب الي. شئتم لقلتم جئتنا طريداً فآويناك، ومكذبا

م؟ أما والذي نفسي بيده لوال ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير، وتنقلبون برسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى رحالك

! ولو سلك الناس شعبا وسلكت األنصار شعبا لسلكت شعب األنصار. الناس دثار وأنتم شعار. الھجرة لكنت أمرأ من األنصار

 .فمرحوا بذلك ورجعوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى يثرب، فلم يزل بين أظھرھم إلى أن قبضه هللا إليه

صلى هللا عليه وسلم اجتمعت األنصار في سقيفة بني ساعدة بن كعب، ودعت الخزرج إلى بيعة سعد بن  ولما كان يوم وفاته

منا أمير ومنكم أمير ضنا باألمر أو بعضه فيھم، لما كان من قيامھم بنصر رسول هللا صلى هللا عليه : عبادة، وقالوا لقريش

. صلى هللا عليه وسلم إياھم باألنصار في الخطبة ولم يخطب بعدھاوامتنع المھاجرون واحتجوا عليھم بوصية رسول هللا . وسلم

أوصيكم باألنصار أنھم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليھم وبقي الذي لھم، فأوصيكم بأن تحسنوا إلى محسنھم : قال

ن ثعلبة بن خالس بن فحجوھم فقام بشير بن سعد ب. فلو كانت اإلمارة لكم لكانت ولم تكن الوصية بكم. وتتجاوزوا عن مسيئھم
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فقال خباب بن . زيد بن مالك بن االغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحرث بن الخزرج فبايع ألبي بكر واتبعه الناس

قال ال وهللا ولكني . أنفست بھا ابن عمك؟ يفي اإلمارة يا بشير: المنذر بن الجموح بن حرام بن كعب بن غانم بن سلمة بن سعد

ً جعله هللا لھمكرھت أن أنازع  فلما رأى األوس ما صنع بشير بن سعد وكانوا ال يريدون األمر للخزرج قاموا . الحق قوما

 :ووجد سعد فتخلف عن البيعة ولحق بالشام إلى أن ھلك، وقتله الجن فيما يزعمون وينشدون من شعر الجن. فبايعوا أبا بكر

  ربناه بسھم فلم تخط فؤادهنحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده                ض

 .وكان البنه قيس من بعده غناء في األيام، وأثر في فتوحات اإلسالم

علي رضي هللا عنه وقد عرض به معاوية في  وكان له انحياش إلى علي في حروبه مع معاوية، وھو القائل لمعاوية بعد مھلك

ناك بھا لفي صدورنا، وأن السيوف التي قاتلناك بھا لعلى واآلن ماذا يا معاوية؟ وهللا إن القلوب التي أبغض. تشيعه فقال

ولما ولي يزيد بن معاوية، وظھر . إنه كان إذا ركب تخط رجاله األرض: يقال. وكان أجود العرب وأعظمھم جثمانا. عواتقنا

. حين حرجوا بمكة من عسفه وجوره، وادالته الباطل من الحق ما ھو معروف، امتعضوا للدين، وبايعوا لعبد هللا بن الزبير

واجتمعوا على حنظلة بن عد هللا الغسيل ابن أبي عامر بن عبد عمرو بن صيفي بن النعمان بن مالك بن صيفي بن امية بن 

 .وعمد ابن الزبير لعبد هللا بن مطيع بن إياس على المھاجرين معھم. ضيعة بن زيد

عامر بن مرة بن عوف بن سعد بن ديار  أسعد بن ربيعة بن وسرح يزيد إليھم مسلم بن عقبة المري،  وھو عقبة بن رباح بن

بن بغيض بن ريث بن غطفان، فيمن فرض عليه من بعوث الشام  والمھاجرين، فالتقوا بالحرة، حرة بني زھرة وكانت الدبرة 

وھلك عبد هللا بن . إنه قتل في ذلك اليوم من المھاجرين واألنصار سبعون بدر يا: ويقال. على األنصار، واستلحمھم جنود يزيد

واستفحل ملك اإلسالم من بعد ذلك، واتسعت دولة العرب، . وكانت إحدى الكبر التي أتاھا يزيد. حنظلة يومئذ فيمن ھلك

فافترق . وافترقت قبائل المھاجرين واألنصار في قاصية الثغور بالعراق والشام واألندلس وأفريقية والمغرب حامية ومرابطين

وتلك أمة قد خلت لھا ما كسبت ولكم . ء قيلة، وافترقت وأقفرت منھم يثرب، ودرسوا فيمن درس من األممالحي أجمع من أبنا

وهللا وارث األرض ومن عليھا وھر خير الوارثين ال خالق سواه، وال معبود إال إياه، وال خير إال خيره، وال رب . ما كسبتم

إال بالته العلي العظيم وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نعم المولى ونعم النصير، وال حول وال قوة  غيره، وھو

 .وسلم والحمد  رب العالمين

  بنو عدنان

  والملك في اإلسالم واولية ذلك ومصايره الخبر عن بني عدنان وانسابھم وشعوبھم وما كان لھم من الدول
وتنقلب . اآلباء بينه وبين إسماعيل غير معروفة لنسابين، وأنقد تقدم لنا أن نسب عدنان إلى إسماعيل عليه السالم باتفاق من ا

فأما نسبته إليه فصحيحة في الغالب، ونسب النبي صلى . في غالب األمر مخلطة مختلفة بالقلة والكثرة في العدد حسبما ذكرناه

فقيل من . لناس فيه اختالف كثيروأما بين عدنان وإسماعيل فبين ا. هللا عليه وسلم منھا إلى عدنان صحيح باتفاق من النسابين

وقيل من ولد . ولد نابت بن إسماعيل وھو عدنان بن أدد المقدم ابن ناحور بن تنوخ بن يعرب بن يشجب بن نابت قاله البيھقي

قاله الجرجاني علي بن عبد . قيذار بن إسماعيل وھو عدنان بن أدد بن اليسع بن الھميسع بن سالمان بن نبت بن حمل بن قيذار

 .ويقال ان قصي بن كالب كان يومي شعره باإلنتساب إلى قيذار. وقيل عدنان بن يشجب بن أيوب بن قيذار. لعزيز النسابةا

ً : ونقل القرطبي عن ھشام بن محمد  .فيما بين عدنان وقيذار نحوا من أربعين أبا
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دنان إلى إسماعيل من كتاب إرمياء وفال سمعت رجالً من أھل تدمر من مسلحة يھود، وممن قرأ كتبھم يذكر نسب معد بن ع

ولعل الخالف أنما جاء من قبل اللغة، ألن األسماء . النبي عليه السالم، وھو يقرب من ھذا النسب في العدد واألسماء إال قليالً 

ً من ذلك : ونقل القرطي عن الزبير بن بكار بسنده إلى ابن شھاب - ترجمت من العبرانية . العددفيما بين عدنان وقيذار قريبا

وأنه قابل ذلك بما عند أھل الكتاب في نفسه، فوجده . ونقل عن بعض النسابين أنه حفظ لمعد بن عدنان أربعين أباً إلى إسماعيل

 ً  .واستمليته فأماله علي ونقله الطبري إلى آخره: قال. وأنما خالف في بعض األسماء. موافقا

 .خمسة عشر ونحو ذلكومن النسابين من بعد بين عدنان وإسماعيل عشرين أو 

قالت . معد بن عدنان بن أدد بن زيد بن برا بن أعراق الثرا: وفي الصحيح عن أم سلمة عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال

وأن السھيلي رد . الثرى ھو إسماعيل، وقد تقدم ھذا أول الكتاب وزيد ھو الھميسع، وبرا ھو نبت أو نابت، وأعراق: أم سلمة

أنتم بنو : ليس المراد بالحديث عد اآلباء بين معد وإسماعيل، وإنما معناه معنى قوله في الحديث اآلخر: مة وقالتفسير أم سل

وعضد ذلك باتفاق النسابين على بعد المدة بين عدنان وإسماعيل، بحيث يستحيل في العادة أن يكون . آدم، وآدم من التراب

: وكان لعدنان من الولد على ما قال الطبري ستة. ة أطول من ھذا كله بكثيربينھما أربعة آباء أو خمسة أو عشرة، إذ المد

ھي من : قال ھشام بن محمد. الربب وھو عك وعرق، ويه سميت عرق اليمن وأد، وأبي الضحاك، وعبق وأمھم مھدد

 .جإليس، وقيل من طسم وقيل من الطواسيم من نسل لفشان بن إبراھيم

ا شعيب بن مھدم نبيھم أوحى هللا إلى إرميا وأبرخيا من أنبياء شى إسرائيل، بأن يأمرا ولما قتل أھل حضور: قال الطبرى

بختنصر يغزو العرب، ويعلماه أن هللا سلطه عليھم، وأن يحتمال معد بن عدنان إلى أرضھم ويستنقذاه من الھلكه لما أراده من 

فأقام . راق ابن اثنتي عشرة سنة وخلصا به إلى حرانفحماله على الب. شأن النبوة المحمدية في عقبه كما مر ذلك من قبل

وسار بختنصر إلى العرب فلقيه عدنان فيمن اجتمع إليه من حضور أو غيرھم بذات عرق، فھزمھم . عندما وعلماه علم كتابھما

د العرب خرابا ومات عدنان عقب ذلك، وبقيت بال. بختنصر وقتلھم أجمعين، ورجع إلى بابل بالغنائم والسبى وألقاھا باألنبار

حتى إذا ھلك بختنصر خرج معد في أنبياء بني إسرائيل الى مكة، فحجوا وحج معھم، ووجد أخويه وعمومته . حقبا من الدھر

وسأل . من بني عدنان قد لحقوا بطوائف اليمن وتزوجوا فيھم، وتعطف عليھم أھل اليمن بوالدة جرھم فرجعھم إلى بالدھم

 .مضاض الجرھمي، فقيل له جرھم بن جلھة فتزوج ابنته فعانة وولدت له نزار بن معدعمن بقي من أوالد الحرث بن 

وأما مواطن بني عدنان ھؤالء فھي مختصة بنجد، وكلھا بادية رحالة إال قريشا بمكة ولجد، ھو مرتع من جانبي الحجاز، 

وأوله في أرض . ام، مع طول تھامةوطوله مسيرة شھر من أول السروات التي تلي اليمن إلى آخرھا المطلة على أرض الش

وأوله من جھة . وإذا دخلت في أرض الحجاز فقد أنجدت. الحجاز من جھة العراق العذيب مما يلي الكوفة، وھو ماء لبني تميم

وھو جبل متصل بجبل الطائف الذي أعلى نجد، تبيض : قال السھيلي. تھامة الحجاز حضن، ولذلك يقال انجد من رأى حضنا

 .رفيه النسو

في قرب نجد مما يلي بحر القلزم في سمت مكة  وأرض تھامة من الحجاز. وسكانه بنو جشم بن بكر، وھو أول حدود نجد: قال

منھا العوالي وھي ما ارتفع عن ھذه األرض، ثم تعلو عن . والمدينة وتيما وأيلة، وفي شرقھا بينھا وبين جبل نجد غير بعيد

والعوالي والسروات بالد تفصل بين تھامة ونجد، متصلة من اليمن إلى الشام . ھاالسروات ثم ترتفع إلى نجد وھى أعال

وفي شرقي ھذا الجبل برية نجد ما بينة وبين . كسروات الخيل تخرج من نجد منفصلة من تھامة داخلة في بالد أھل الوبر
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تشتو بھا، منھم خلق احياء ال يحصيھم  وفي ھذه البرية مشاتي للعرب. العراق، متصلة باليمامة وعمان والبحرين إلى البصرة

 .إال خالقھم

طيء من كھالن فيما بين الجبلين سلمى وأجاً،  واختص نجد من العرب بنو عدنان لم تزاحمھم فيه قحطان إال: قال السھيلي

أما شعوبھم فمن و. وافترق أيضا من عدنان في تھامة والحجاز، ثم في العراق والجزيرة، ثم افترقوا بعد اإلسالم على األوطان

يقال إن . عدنان عك ومعد، فمواطن عك في نواحي زبيد، ويقال عك بن الديث، بالدال غير منقوطة والثاء مثلثة، ابن عدنان

عكا ھذا ھو ابن عدثان، بالثاء المثلثة، ابن عبد هللا، من بطون األزد، ومن عك بن عدنان بنو عايق بن الشاھد بن علقمة بن 

 .منھم في اإلسالم رؤساء وأمراءعك، بطن متسع كان 

عنه بأن إرمياء النبي من بني إسرائيل أوحى  وأما معد فھو البطن العظيم، ومنه تناسل عقب عدنان كلھم، وھو الذي تقدم الخبر

 هللا إليه أن يأمر بختنصر باإلنتقام من العرب، وأن يحمل معدا على البراق أن تصيبه النقمة، ألنه مستخرج من صلبه نبيا

ً للرسل فكان كذلك ً  خاتما فأما قنص فكانت له اإلمارة بعد أبيه على . ومن ولده إياد ويزار، ويقال وقنص وانمار. كريما

ولما احتضر قسم ماله بين ولديه فجعل . العرب، وأراد إخراج أخيه نزار من الخرم فأخرجوه أھل مكة، وقدموا عليه نزاراً 

ثم تحاكموا في ھذا . وألنمار الحمار، وإلياد عند من جعله من ولده الحلمة والعصالربيعة الفرس، ولضر القبة الحمراء، 

 .الميراث إلى أفعى نجران في قصة معروفة ليست من غرض الكتاب

وأما إياد فتشعبوا بطونا كثيرة، وتكاثر بنو إسماعيل، وانفرد بنو مضر بن يزار برياسة الحرم، وخرج بنو إياد إلى العراق، 

ونزلوا آبار يافه وكان لھم في بالد األكاسره آثار مشھورة، . ر إلى السروات بعد بنيه في اليمانية وھم خثعم وبجيلةومضى أنما

 .وافنا ھم وأعظم ما باد منھم سابور ذو األكتاف ھو الذي استلحمھم. إلى أن تابع لھم األكاسرة الغزو وأبادوھم

إي إياداً يرجعون إلى نزار، وكذلك أنمار، فأما ربيعة فديارھم ما بين : بقالوأما نزار فمنه البطنان العظيمان ربيعة ومضر، و

ومن أسد عنزة وجديلة ابنا أسد، فعنزة بالدھم في عين التمر في برية العراق . الجزيرة والعراق، وھم ضبيعة وأسد ابنا ربيعة

وورثتت بالدھم غزية من طيء الذين لھم الكثرة . ثم انتقلوا عنھا إلى جھات خيبر فھم ھنالك. على ثالثة مراحل من األنبار

ومنھم أحياء مع طيء . ومن عنزة ھؤالء بأفريقية حي قليل مع رياح من بني ھالل بن عامر. واالمارة بالعراق لھذا العھد

 .ينتجعون ويشتون في بوية نجد

كانت مواطنھم بتھامة، ثم خرجوا إلى فأما عبد القيس و. وأما جديلة فمنھم عبد القيس وھنب ابنا أفصى بن دعمي بن جديلة

البحرين وھي بالد واسعة على بحر فارس من غربيه، وتحصل باليمامة من شرقيھا، والبصرة من شماليھا، وبعمان من 

وكانت . وھجر ھي باب اليمن من العراق. ومنھا القطيف وھجر والعسير وجزيرة أوال واالحسا. جنوبھا، وتعرف ببالد ھجر

فلما نزل معھم بنو عبد . وكان بھا بشر كثير من بكر بن وائل، وتميم في باديتھا. من أعمال الفرس وممالكھم أيام األكاسرة

ووفد منھم . القيس زاحموھم في ديارھم تلك، وقاسموھم في الموطن، ووفدوا على النبي صلى هللا عليه وسلم بالمدينة وأسلموا

ان بن زياد بن نصر بن عمرو بن عوف بن جذيمة بن عوف بن انمار بن المنذر بن عائد بن المنذر بن الحارث بن النعم

 .وذكروا أنه سيدھم وقائدھم إلى اإلسالم، فكانت له صحبة ومكانة من النبي صلى هللا عليه وسلم. عمرو بن وديعة بن بكر

ً الجارود بن عمرو بن حنش بن المعلى بن زيد بن حارثة بن معاوية بن وثعلبة أخو عوف بن . مةعلبه بن جذيث ووفد أيضا

وكان نصرانياً فأسلم، وكانت له أيضا . جذيمة، وفد في عبد القيس سنة تسع مع المنذر بن ساوى من بني تميم، وسيأتي ذكره

وأمروا عليھم المنذر بن النعمان الذي قتل كسرى أباه، فبعث . وكان عبد القيس ھؤالء من أھل الردة بعد الوفاة. صحبة ومكانة
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ولم تزل رياسة عبد القيس في بني الجارود أوال ثم في ابنه . و بكر بن العال بن الحضرمي في فتح البحرين وقتل المنذرإليھم أب

ولردد . ثم ابنه حكيم بن المنذر. المنذر، وواله عمر على البحرين، ثم واله على إصطخر، ثم عبد هللا بن زياد واله على الھند

 .راقعلى والية البحرين قبل والية الع

فبالدھم رأس العين، ومنھم صھيب بن  فأما بنو النمر بن قاسط. وأما ھنب بن أفصى فمنھم النمر ووائل ابنا قاسط بن ھنب

سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن جذيمة بن كعب بن سعد بن اسلم بن أوس مناة بن النمر بن 

وكان سنان أبوه استعمله كسرى على األبلة، . لم المشھور، وبنسب إلى الرومقاسط، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وس

ومنھم ابن القرية المشھور بالفصاحة أيام الحجاج، ومنصور بن النمر . وكان لبني النمر بن قاسط شأن في الردة مذكور

 .الشاعر مادح الرشيد

اللذان كانت بينھما الحروب المشھورة التي  ئل، وھماوأما بنو وائل فبطن عظيم متسع، أشھرھم بنو تغلب وبنو بكر بن وا

فلبني تغلب شھرة وكثرة، وكانت بالدھم بالجزيرة الفراتية بجھات سنجار ونصيبين وتعرف . طالت فيما يقال أربعين سنة

بن كلثوم بن وھو عمرو . ومن بني تغيب عمرو بن كلثوم الشاعر. وكانت النصرانية غالبة عليھم لمجاورة الروم. بديار ربيعة

ومن ولده . مالك بن عتاب بن سعد بن زھير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غانم بن تغلب، وأمه ھند بنت مھلھل

مالك بن طوق بن مالك بن عتاب بن زافر بن شريح لن عبد هللا بن عمرو بن كلثوم، وإليه تنسب رحبة مالك بن طوق على 

ومن بني . ن كلثوم ھو الذي قتل شرحبيل بن الحرث الملك آكل المرار يوم الكالبوعاصم بن النعمان عم عمرو ب. الفرات

وكان كليب سيد بني تغلب، وھو الذي قتله جساس بن مرة بن . تغلب كليب ومھلھل ابنا ربيعة بن الحرث بن زھير بن جشم

ً بأخته، فرعت ناقة البسوس في حمى كليب، فرماھا بسھم ف وقتله جساس ألن البسوس . أثبتھاذھل بن شيبان، وكان متزوجا

كانت جارته، فقام أخو كليب وھو مھلھل بن الحرث كمن برياسة تغلب، وطلب بكر بن وائل ثأر كليب، فاتصلت الحرب بينھم 

وبنو شعبة الذين بالطائف . وطال عمر مھلھل، وتغرب إلى اليمن، فقتله عبدان له في طريقه. أربعين سنة، وأخبارھا معروفة

ومن نغلب الوليد بن طريف بن عامر الخارجي، وھو من بني صيفي بن حي بن عمرو بن . عھد من ولد شبة بن مھلھللھذا ال

 :بكر بن حبيب، وھو الذي رثته أخته ليلى بقولھا

  مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريفأيا شجر الخابور 

  فتى ال يريد العز إال من التقى وال المال إال من قنا وسيوف

  فيف على ظھر الجواد إلى الوغى وليس على أعدائه بخفيفخ

 بألوف فلو كان ھذا الموت يقبل فدية فديناه من ساداتنا

ومنھم بنو حمدان ملوك الموصل والجزيرة أيام المتقي ومن لعده من خلفاء العباسيين، وسيأتي ذكرھم في أخبار بني العباس، 

 .بن تغلب، كان منھم سيف الدولة الملك المشھور وھم بنو حمدان من بنى عدي بن اسامة بن غانم

وبنو عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، ومنھم . وأما بكر بن وائل ففيھم الشھرة والعدد، فمنھم يشكر بن بكر بن وائل

ت والعدد، ففي بني حنيفة بطون متعددة أكثرھم بنو الدول بن حنيفة، فيھم البي. بنو حنيفة وبنو عجل ابني لجيم بن صعب

والشرقي منھا يوالي البحري وبني تميم، والغرب . ومواطنھم باليمامة وھي من أوطان الحجاز، كما ھي نجران من اليمن

يوالي أطراف اليمن والحجاز والجنوب نجران، والشمالي أرض نجد وطول اليمامة عشرون مرحلة، وھي على أربعة أيام من 
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وكانت مقرأ للملوك قبل . لفتح، وبھا بلد اسمه اليمامة وتسمى أيضا جو باسم الزرقامكة، بالد نخل وزرع وقاعدتھا حجر با

 .واتخذ بنو حنيفة بعدھا بلد حجر، وبقي كذلك في اإلسالم. بني حنيفة

وكان . وكانت مواطن اليمامة لبني ھمدان بن يعفر بن السكسك بى وائل بن حمير، غلبوا على من كان بھا من طسم وجديس

وكانت منھم الزرقا أخت رياح بن . ثم ھلك فغلب عليھا بعده طسم وجديس. م بھا فيما ذكره الطبري قرط بن يعفرآخر ملوكھ

ً وجديسا. مرة بن طسم كما تقدم في أخبارھم وكان ملكھا منھم . ثم استولى على اليمامة آخراً بنو حنيفة، وغلبوا عليھا طسما

بن سحيم بن مرة ابن الدولى بن حنيفة وتوجه كسرى، وابن عمه عمرو بن ھوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو بن عبد العزى 

وكان منھم ثمامة بن أثال بن النعمان . عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن عبد العزى، قاتل المنذر ابن ماء السماء يوم عين أباغ

ومنھم الخارجي نافع بن االزرق . الردةبن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة ملك اليمامة عند المبعث، وثبت عند 

بن قيس بن صبرة بن ذھل بن الدول بن حنيفة، وإليه تنسب األزارقة، ومنھم محلم بن سبيع بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن 

وھو مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب بن الحرث . الدول بن حنيفة، صاحب مسيلمة الكذاب، وھو من بني عدي بن حنيفة

 .وأخبار مسيلمة في الردة معروفة وسيأتي الخبر عنھا. بد الحرث بن عديبن ع

مر، فمنازلھم من اليمامة إلى البصرة، وقد  وأما بنو عجل بن لجيم بن صعب، وھم الذين ھزموا الفرس بمؤتة يوم ذي قار كما

كانت لھم دولة . نو أبي دلف العجليدثروا وخلفھم اليوم في تلك البالد بنو عامر المنتفق بن عقيل بن عامر، وكان منھم ب

 .بعراق العجم يأتي ذكرھا

عكابة وشيبان بن ذھل بن ثعلبة، بطون ثالثة  وأما عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل فمنھم تيم هللا وقيس ابنا ثعلبة بن

وأكثر أئمة . ھات الموصلوكانت لھم كثرة في صدر اإلسالم شرقي دجلة في ج. عظيمة، وأوسعھا وأكثرھا شعوبا بنو شيبان

الخوارج في ربيعة منھم، وسيدھم في الجاھلية مرة بن ذھل بن شيبان، كان له أوالد عشرة نسلوا عشرة قبائل أشھرھم ھمام 

 .وجساس وسادھما بعد أبيه

ناقة  أخته، وھو سيد تغلب، حين قتل وأما جساس فقتل كليبا زوج. تفرع من ھمام ثمانية وعشرون بطنا: وقال ابن حزم

فمن . وأقام ابن كليب عند بني شيبان إلى أن كبر وعقل أن جاساً خاله ھو الذي قتل أباه قتله، ورجع إلى تغلب. البسوس جارته

ومن بني شيبان ھانىء بن مسعود الذي منع حلقة . ولد جساس بنو الشيخ، كانت لھم رياسة بآمد، وانتقطعت على يد المعتضد

وھو ھانىء بن مسعود بن عامر بن أبى ربيعة بن . وكان سبب ذلك يوم ذي قار. وديعة عنده النعمان من أبرويز لما كانت

ومنھم الضحاك بن قيس الخارجي الذي بويع أيام مروان بن محمد على مذھب الصفرية، وملك الكوفة . ذھل بن شيبان

وقتله . ك، وعبد هللا بن عمر بن عبد العزيزمنھم سليمان بن ھشام بن عبد المل. وغيرھا، وبايعه بالخالفة جماعة من بني أمية

آخرا مروان بن محمد، وھو الضحاك بن قيس بن الحصين بن عبد هللا بن ثعلبة بن زيد مناة بن أبي عمرو بن عوف بن ربيعة 

مر وأخوه ومنھم المثنى بن حارثة الذي فتح سواد العراق أيام أبي بكر، وع. بن محلم بن ذھل بن شيبان، وسيأتي اإللمام بخبره

 .منھم عمران بن حظان من أعالم الخوارج وھذا انقضاء الكالم في ربيعة بن نزار وهللا المعين. المعنى بن حارثة

  مضر بن نزار
وأما مضر بن نزار وكانوا أھل الكثرة والغلب بالحجاز من سائر بني عدنان، وكانت لھم رياسة بمكة فيجمعھم فخذان عظيمان 

 وقد قيل أن. كان له من الولد اثنان الياس وقيس، عيالن عبد حضنة قيس فنسب إليه، وقيل ھو فرسوھما خندق وقيس، ألنه 
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وكان اللياس ثالثة من الولد مدركة وطابخة . عيالن ھو ابن مضر واسمه الياس، وأن له ابنين قيس ودھم وليس ذلك بصحيح

فأما قيس . وانقسمت مضر إلى خندف وقيس عيالن. وقمعة ألمرأة من قضاعة تسمى خندف فانتسب بنو الياس كلھم إليھا

فمن عمرو بنو فھم وبنو عدوان ابني عمرو بن قيس، وعدوان . فتشعبت إلى ثالث بطون من كعب وعمرو وسعد بنيه الثالثة

وكان . بطن متسع وكانت منازلھم الطائف من أرض نجد، نزلھا بعد إياد العمالقة، ثم غلبتھم عليھا ثقيف فخرجوا إلى تھامة

وكان منھم أيضا أبو سيارة الذي . منھم عامر بن الظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن عدوان، حكم العرب في الجاھلية

وبأفريفية لھذا العھد . يدفع بالناس في الموسم، وعميلة بن االعزل بن خالد بن سعد بن الحرث بن رايش بن زيد بن عدوان

 .جي سليم تارة ومع رياح بن ھالل بن عامر أخرىمنھم أحياء بادية بالقفر يظعنون مع ن

ومن بني فھم بن عمرو فجما ذكر البيھقي بنو طرود بن فھم، بطن متسع كانوا بأرض نجد، وكان منھم األعشى، وليس منھم 

 .وانقضى الكالم في بني عمرو بن قيس. وبأفريقية لھذا العھد حي يظعنون مع سليم ورياح. اآلن بھا أحد

أعصر بن سعد، وأما باھلة فمنھم بنو مالك  فأما كني فھم بنو عمرو بن. قيس فمنھم كنيئ وباھلة وغطفان ومرة وأما سعد بن

ومنھم أيضا األصمعي راوية العرب المشھور، وھو عبد الملك بن علي بن قريب . اعصر بن سعد صاحب خراسان المشھور

عبد شمس بن أعيا بن سعد بن عبد غانم بن قتيبة بن معن بن بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مطر بن رياح بن عمرو بن 

  .مالك

ثم . مما يلي وادي القرى وجبلي طيء فبطن عظيم متسع كثير الشعوب والبطون، ومنازلھم بنجد: وأما بنو غطفان بن سعد

من األقطار، إال ما كان  افترقوا في الفتوحات اإلسالمية واستولت عليھا قبائل طيء، وليس منھم اليوم عمودة رجالة في قطر

منھم أشجع بن ريث بن غطفان، وعبس بن بغيض بن . لفزارة  ورواحة في جوار ھيب ببالد برقة وبنو غطفان بطون ثالثة

، وكان سيدھم معقل بن سنان من الصحابة، وكان منھم نعيم - يثرب -فأما اشجع فكانوا عرب المدينة . ريث بن غطفان، وذبيان

بن ثعلبة بن قند بن خالوة بن سبيع بن أشجع الذي شتت جموع األحزاب عن النبي  صلى هللا عليه وسلم ، بن مسعود بن أنيف 

مھم حى عظيم . المدينة البوية وبالمغرب األقصى إلى آخرين مذكورين منھم وليس لھذا العھد منھم بنجد أحد إال بقايا حوالي

 .ة ولھم عدد وذكراآلن يظعنون مع عرب المعقل جھات سجلماسة ووادي ملوي

ثم إخوتھم بو الحرث بن لطيعة، كان  وأما بنو عبس فبيتھم في بني عدة بن لطيعة كان منھم الربيع بن زياد وزير النعمان،

  . )وله بله . منھم زھير بن جذيمة بى رواحة بن ربيعة بن آزر بن الحرث سيدھم، وكانت له ا على غطفان أجمع

فرسين كانت إحداھا وھى داحس : ى عبس، وابنه زھير ھو صاحب حرب داحس والغبراثن أربعة منھم قيس ساد بعده عل

لقيس، واألخرى وھي الغبرا لحذيفة بن بدر سيد فزارة، فأجرياھما وتشاخا في الحكم بالسبق، فتشاجرا وتحاربا، وقتل قيس 

وكان  منھم . الك في تلك الحربحذيفة، ودامت الحرب بين عبس وفزارة واخوة قيس بن زھر الحرث وشاس ومالك، وقتل م

ومن عبس بن جابر بنو . بن قطيعة. الصحابي المشھور حذيفة بن اليماني بن خل بن جابر بن ربيعة بن جروة بن الحرث

ثم عنترة بن معاوية بن شداد بن مراد بن مخزوم بن مالك بن غالب الفارس المشھور، وأحد الشعراء الستة . غالب بن قطيعة

وليس . وكان بعده ھن أھل نسبه وقرابته الحطيئة الشاعر المشھور، واسمه جرول بن أوس بن جؤية بن مخزوم. في الجاھلية

عبس . وفي احياء زكبة من بني ھالل لھذا العھد احياء ينتسبون إلى عبس، فما أدري من. بنجد لھذا العھد أحد من بني عبس

 .ھؤالء أم ھو عبس آخر من زغبة نسبوا إليه
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. عدى وسعد وشمخ ومازن  وظالم: فأما فزارة فھم خمسة شعوب. مرة وثعلبة وفزارة: فلھم بطون ثالثة: بن بغيضوأما ذبيان 

ومن قيس وإخوتھم بنو ثعلبة بن عدي، كان . وفي بدر بن عدي كانت رياسستھم  في الجاھلية، وكانوا يرأسون جميع غطفان

بن فزارة الذي راھن قيس بن زھير العبسي على جري داحس  منھم حذيفة بن بدر بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي

ومن ولده عيينة بن حصن بن حذيفة الذي قاد األحزاب إلى المدينة، وأغار على . والغبرا، وكانت بسبب ذلك الحرب المعروفة

 .المدينة ألول بيعة أبي بكر، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسميه األحمق المطاع

خرق بن عمرو بن جابر بن خشين ذي الرأسين  الصحابي المشھور سمرة بن جندب بن ھالل بن خديج بن مرة بنومھم أيضاً 

ومن بنى سعد بن فزارة يزيد بن عمرو بن ھبيرة بن معية بن سكين بن خديج بن . بن الي بن عصيم بن شمخ بن فزارة

يام يزيد بن عبد الملك ومروان بن محمد، وھو الذي قتله مالك بن سعد بن عدي بن فزارة، ولي العراقين ھو وأبوه أ بغيض بن

ومن بني مازن بن فزارة ھرم بن قطبة ، أدرك اإلسالم وأسلم، إلى آخرين يطول ذكرھم ولم يبق . المنصور بعد أن عاھده

ن طيء مولدھا لھذا إن ابرق الحنان وأبانا من وادي القرى من معالم بالدھم، وأن  جيرانھم م: وقال ابن سعيد. بنجد منھم أحد

وبأفريقية والمغرب، لھذا العھد أحياء كثيرة : قلت. العھد، وأن بأرض برقة منھم إلى طرابلس قبائل رواحة وھيب وفزان

ومنھم مع . اختلطوا مع أھله، فمنھم مع المعقل بالمغرب األقصى أحياء كثيرة لھم عدد وذكر بالمعقل إلى اإلستظھار بھم حاجة

بھم في مواقف . ر ألفريقية طائفة أخرى أحالف ألوالد أبي الليل، من شعوب بني سليم يستظھرونبني سليم بن منصو

وكان من أشھرھم معن بن . حروبھم، ويولونھم، على ما يتولونه للسلطان من أمور باديتھم نيابة عنھم، شأن الوزراء في الدول

ا نذكره في أخبارھم، وربط يزعم بنو مرين أمراء الزاب معاطن وزير حمزة بن عمر بن أبي الليل أمير الكعوب بعده حسبم

وھو نسب مصون يتقرب به إليھم بعض البدو من . لھذا العھد أنھم منھم، وينتسبون إلى مازن بن فزارة، ولشى ذلك بصحيح

ً فيما بأيديھم، لمكانھم من والية الزاب واإلنفراد بجبايته، ومصانعة الناس بوفرھا، في لھجونھم بذلك ترفعاً فزارة ھؤالء طمعا

وأما بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان  على أھل نسبھم بالحقيقة من األثابج كما يذكر لكونه تحت أيديھم ومن رعاياھم،

ً الفاتك، وھو . فمنھم ھرم بن سنان بن غيظ بن مرة وھو سيدھم في الجاھلية، الذي مدحه زھير بن أبي سلمى ومنھم أيضا

فتك بخالد بن جعفر بن كالب، وشرحبيل بن األسود بن المنذر، وحصل ابن . مة بن يربوع بن غيظالحرث بن ظالم بن جذي

ومنھم أيضا . وشاعره في الجاھلية النابغة زياد بن عمرو الذبياني أحذ الشعراء الستة. الحرث في يد النعمان بن المنذر فقتله

يربوع، قائد يزيد بن معاوية، صاحب يوم الحرة على أھل  مسلم بن عقبة بن رياح بن سعد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن

وبھا من المعالم ابنى . وھذا آخر الكالم في بني غطفان، وبالدھم بنجد مما يلي وادي القرى. المدينة، إلى آخرين يطول ذكرھم

لبالد ذكر، ونزلت بھا قبائل وتفرقوا على بالد اإلسالم في الفتوحات، ولم يبق لھم في تلك ا. والحاجر والھباءة وأبرق الحنان

 .وبانقضاء ذكرھم انقض بنو سعد بن قيس. طيء

ولھوازن  بطون كثيرة يأتي . وھوازن بن منصور فتفرع منھم بطنان ظيمان، وھما بنو سليم بن منصور: وأما خصفة بن قيس

ن بن جابر بن وھب بن نشيب ويلحق بھذين البطنين بنو مازن بن منصور، وعددھم قليل، وكان منھم عتبة بن غزوا. ذكرھا

بن وھب بن زيد بن مالك بن عبد عوف بن الحرث بن مازن الصحابي المشھور الذي بنى البصرة لعمر بن الخطاب، وإليه 

فأما بنو سليم فشعوبھم كثيرة، منھم بنو ذكوان بن . ويلحق أيضا بنو محارب بن خصفة. ينسب العتبيون الذين سادوا بخراسان

بن رجا بن الحارث بن بھثة بن سليم، وإخوتھم بنو عبس بن رفاعة الذين منھم عباس بن مرداس  بن أبى رفاعة بن الحرث 
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ثم . عامر بن حارثة بن عبد عبس الصحابي المشھور الذي أعطاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنين في المؤلفة قلوبھم

 .وكان أبوه مرداس تزوج الخنساء وولدت منه. في السير زاده حين غضب استقالال لعطائه، وأنشد األبيات المعروفة

عبد هللا بن أبي األعور والي أفريقية، وجده  كان منھم عبيد بن عبد الرحمن بن. ومن بني سليم أيضا بنو ثعلبة بن بھثة بن سليم

بن ھالل بن فالج بن  أبو األعور من قواد ماوية واسمه عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعد بن قائف بن األوقص بن مرة

. ذكوان بن ثعلبة، والرود بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خلف بن مازن بن مالك بن ثعلبة، وكان على بني سليم يوم الفتح

وأسلم ثالث أبو بكر . وعمرو بن عتبة بن منقذ بن عامر بن خالد، كان صديقا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الجاھلية

ومن بنى سليم أيضاً بنو علي بن مالك بن امرىء القيس بن بھثة، وبنو عصية بن . كنت يومئذ ربع اإلسالم وبالل فكان يقول

ومن شعوب عصية . خفاف بن امرىء القيس، وھما اللذان لعنھما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أھل بئر معونة وقتلھم إياھم

 .الشريد واسمه عمرو بن يقظة بن عصية

الشريد بن رياح بن ثعلبة بن عصية الذين كانت منھم الخنساء، وأخواھا صخر ومعاوية ابنا عمرو بن الحرث  .وقال ابن سعيد

كان عمرو بن الشريد يمسك بيده ابنيه صخراً ومعاوية في الموسم : قال ابن سعيد. بن الشريد، والشريد بيت سليم في الجاھلية

وابنته الخنساء الشاعرة، وقد تقدم ذكرھا، وحضرت بأوالدھا . ينكر أحد فيقول أنا أبو خيري مضر، ومن أنكر فليعتبر، فال

وبنو الشريد لھذا العصر في جملة بني سليم في أفريقية ولھم شوكة وصولة، ومنھم إخوة عصية بن خفاف، . حروب القادسية

 .أليل بن سلمة بن عميرة  هللا بن الذين كانا منھم الخفاف كبير أھل الردة الذي أحرقه أبو بكر بالنار، واسمه إياس بن عبد

 بنو بھز بن امرىء القيس بن بھثة، كان منھم الحجاج بن. ومن بني سليم أيضا

عالط بن خالد بى نديرة بن حبتر بن ھالل بن عبد ظفر بن سعد بن عمرو بن تميم بن بھز الصحابي المشھور، وابنه نصر بن 

ومن بني سليم بنو زغبة بن مالك بن بھثة : قال ابن سعيد. ليم يطول ذكرھمحجاج الذي نفاه عمر عن المدينة إلى آخرين من س

كانوا بين الحرمين ثم انتقلوا إلى المغرب، فسكنوا بأفريقية في جوار إخوتھم بني ذياب بن مالك ثم صاروا في جوار بني 

وبجھة المدينة خلق منھم . يعھبومن بني سليم بنو ذياب بن مالك، ومنازلھم ما بين قابس وبرقة، يجاورون مواطن . كعب

وبنو سليمان بن ذياب في جھة فزان وودان، ورؤساء ذياب لھذا العھد الجواري ما بين . يؤذون الحاج ويقطعون الطريق

 .طرابلس وقابس، وبيتھم بنو صابر والمحامد بنواحي فاس، وبيتھم في بني رصاب بن محمود وسيأتي ذكرھم

ما بين قابس وبلد العناب من أفريقية وجرما، ھم مرداس  وعالق فأما مرداس فرياستھم في  :ومن بني سليم بنو عوف بن بھثة

بني جامع لھذا العھد، وأما عالق فكان رئيسھم األول في دخولھم أفريقية رافع بن حماد، ومن أعقابه بنو كعب رؤساء سليم 

بن بھثة، وھم ما بين السدرة من برقة إلى العدوة  ومن بني سليم بنو يعھب بن بھثة إخوة بني عوف. لھذا العھد بأفريقية

فأول ما يلي الغرب منھم بنو أحمد، لھم أجدابية وجھاتھا، وھم عدد يرھبھم الحاج . ثم الصغيرة من حدود اإلسكندرية. الكبيرة

الد برقة، مثل وقبائل شماخ لھا عدد وأسماء متمايزة، ولھا العز في بيت لكونھا جازت المحصب من ب. ويرجعون إلى شماخ

وفي المشرق عن بنى أحمد إلى العقبة الكبيرة، وأما الصغيرة فسال ومحارب والرياسة في ھذين . المرج وطلميثا ودرنا

القبيلتين لبني عزاز وھبيب بخالف سائر سليم، ألنھا استولت على إقليم طويل خربت مدنه، ولم يبق فيه مملكة وال والية إال 

ً وتجاراألشياخھا، وتحت أيديھم  وأما رواحة وفزارة اللذين في بالد ھبيب فھم من غطفان، . خلق من البرابرة واليھود زراعا

وھذا آخر الكالم في بني سليم بن منصور وكانت بالدھم في عالية نجد بالغرب وخيبر، ومنھا حرة بني سليم، وحرة النار بين 
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م، وبأفريقية منھم خلق عظيم كما يأتي ذكره في أخبارھم عند ذكر وادي القرى وتيما، وليس لھم اآلن عدد وال بقية في بالدھ

 .الطبقة الرابعة من العرب

ففيھم بطون كثيرة جمعھم ثالثة أجرام كلھم لبكر بن ھوازن، وھم بنو سعد بن بكر، وبنو معاوية بن : وأما ھوازن بن منصور

ى هللا عليه وسلم، أرضعته منھم حليمة بنت أبي ذؤيب بن فأما بنو سعد بن بكر وھم أظآر النبي صل. بكر، وبنو منبه بن بكر

عبد هللا بن الحرث بن سحنة بن ناصرة بن عصية بن نصر بن أسعد، وبنوھا عبد هللا وأنيسة والشيما بنو الحرث بن عبد 

ردھا إلى وحصلت الشيما في سبي ھوزإن فأكرمھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و. العزى بن رفاعة بن مالذ بن ناصرة

 .قومھا، وكان فيھا أثر عضة عضھا إياھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھي تحمله

فأما بنو منبه بن بكر فمنھم ثقيف، وھم بنو قسي بن منبه بطن عظيم متع، منھم بنو جھم بن ثقيف، كان منھم عثمان بن عبد هللا 

وكان من ولده أمير األندلس . وم حنين، وتل يومئذ كافرابن ربيعة بن حبيب بن الحرث بن مالك بن حطيط صاحب لوائھم ي

. ومنھم بنو عوف بن ثقيف، ويعرفون باألحالف. لسليمان بن عبد الملك وھو الحر بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن عثمان

عند أبي فمنھم بنو سعد بن عوف، كان منھم عتبان بن مالك بن كعب بن عمرون بن سعد بن عوف الذي وضعته ثقيف رھينة 

كان من بنيه عروة بن مسعود بن معتب الذي بحثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى قومه داعياً إلى . مكسورة، وأخوه معتب

ً الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن  اإلسالم فقتلوه، وھو أحد عظيمي القريتين ومن بنيه أيضا

 .الملك وابنه الوليدمعتب، صاحب العراقين لعبد 

عبد الملك، والوليد بن يزيد، وكثير من قومه كانوا والة  ومنھم يوسف بن عمر بن محمد بن عبد الحكم والي العراقين لھشام بن

ومنھم بنو غبرة . ومن بني معتب أيضاً غيالن بن مسلمة بن معتب، كانت له وفاة ة على كسرى. بالعراق والشام واليمن ومكة

ذين منھم األخنس بن شريق بن عمرو بن وھب بن عالج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن بن عوف، ال

والحرث بن كلدة بن عمرو بن عالج طبب العرب، وأبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن غيرة . ثقيف

يد الذي ادعى النبوة بالكوفة، وكان عامال عليھا لعبد الصحابي المقتول لوم الجسر، من أيام القادسية، وابنه المختار بن أبي عب

 .هللا بن الزببر، فانتقض عليه ودعا لمحمد بن الحنفية، ثم ادعى النبوة

ثقيف كانت بالطائف، وھي مدينة من  ومواطن. ومنھم أبو محجن بن حبيب بى عمرو بن عمير في آخرين يطول ذكرھم

وكانت في الجاھلية . وشمالھا وھي على قبة الجبل، كانت تسمى واج وبوجثم جلس في شرقيھا . أرض نجد قريبا من مكة

أن الذي سكنھا بعد العمالقة : ومى ثم يقال أن ثقيفا  كانت من بقايا ثمود، ويقال. للعمالقة، ثم نزلتھا ثمود قبل وادي القرى

ومن أعمال . ال لھوازن ، ويقال ألھم من إيادأنھم مو: وبقال. عدوان، وغلبھم عليھا ثقيف، وھي اآلن دارھم، كذا ذكره السھيلي

وعكاظ حجر بين اليمن والحجاز، وكانت سوقھا في الجاھلية يوما في السنة يقصدھا العرس من . الطائف سوق عكاظ والعرج

 .األقطار فكانت لھم موسما

م مالك بن سعد بن عوف بن سعد الذين منھ منھم بنو نصر بن معاوية: وأما بنو معاوية بن بكر بن ھوازن ففيھا بطون كثيرة

ومنھم بنو جشم بن . بن ربيعة بن يربوع بن وأثلة بن دھمان بن نصر، قائد المشركين يوم حنين، وأسلم وحسن إسالمه

معاوية، ومن جشم غزية رھط بن دريد الصفة، ومواطنھم بالسروات وھي بالد تفصل بين تھامة ونجد متصلة من اليمن إلى 

وانتقل معظمھم إلى الغرب، وھم اآلن به كما يأتي ذكره في . ل، وسروات جشم، متصلة بسروات ھذيلالشام، كسروات الجب

ومنھم بنو سلول، ومنھم بنو مرة لن صعصعة بن . الطبقة الرابعة ھن العرب، ولم يبق بالسروات منھم إال من ليس له صولة
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ومنھم فيما يزعم العرب بنو . الغرب منھم كثير لھذا العھدوكانوا في الغرب كثيرا، وفي . وإنما عرفوا بأمھم سلول. معاوية

كما نذكر منھم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية جرم كبير . يزيد أھل وطن حمزة غربي بجاية وبعض أحياء بجيل عياض

نت لھم فأما نمير بن عامر فھم إحدى جمرات العرب، وكا. نمير وربيعة وھالل وسوأة: من أجرام العرب، لھم بطون أربعة

كثرة وعزة في الجاھلية واإلسالم، ودخلوا إلى الجزيرة الفراتية وملكوا حرار وغيرھا، واستلحمھم بنو العباس أيام المعتز 

وأما سوأة بن عامر فشعوبھم في رباب من سمرة بن سوأة، فمنھم جابر بن ثمرة بن جنادة بن جندب بن رباب . فھلكوا ودثروا

رباب ھؤالء بأفريقية حي ينجعون مع رياح بن ھالل ويعرفون بھذا النسب كما يأتي في ومن بطون . الصحابي المشھور

وأما ھالل بن عامر فبطون كثيرة كانوا في  الجاھلية بنجد، ثم ساروا إلى ديار المصرية في . أخبار ھالل من الطبقة الرابعة

فملك . ة المستنصر العبيدي لحرب المعز بن باديسثم ساروا إلى أفريقية أجازھم الوزير البالي في  خالف. حروب القرامطة

وكان لھالل خمسة . ضواحى أفريقية، ثم زاحمھم بنو سليم فساروا إلى الغرب ما بين بونة وقسنطينة إلي البحر المحيط عليه

مناف زينب  فكان من بني عبد. شعبة وناشرة ونھيك وعبد مناف وعبد هللا، وبطونھم كلھا ترجع إلى ھؤالء الخمسة: من الولد

أم المؤمنين بنت خزيمة بن الحرث بن عبد هللا بن عمرو بن عبد هللا بن عبد مناف، وكان من بني عبد هللا ميمونة أم المؤمنين 

ومن بطون بني ھالل بنو قرة وبنو نعجة الذين : قال ابن حزم. بنت الحرث بن خزن بن بحير بن ھرم بن رويبة بن عبد هللا

 .نو حرب الذين بالحجاز، وبنو رياح الذين أفسدوا أفريقيةبين مصر وأفريقية، وب

وقبائلھم في العرب : قال. وجيل بني ھالل مشھور بالشام، وقد صار عربه حرائر، وفيه قلعة صرخد مشھورة: وقال ابن سعيد

ة المسمى لھم فأما األثبج فمنھم سراح بجھة برقة وعياض بجبل القلع. ترجع لھذا العھد إلى أثبج ورياح وزغبة وقارع

ومنھم عتبة بنواحي بجاية، ومنھم بالغرب األقصى خلق كثير . وأما رياح فبالدھم بنواحى قسنطينة والسلم والزاب. ولغيرھم

 .وأما قارع فإنھم في الغرب األقصى مع المعقل وقرة وجشم. وأما زغبة فإنھم في بالد زناتة خلق كثير. كما يأتي في أخبارھم

لھم ببرقة، وكانت رياستھم أيام الحاكم العبيدي لما مضى ابن مقرب، ولما بايعوا ألبي ركوة من بني أمية  وبنو قرة كانت مناز

وانتقل جلھم إلى المغرب األقصى، فھم مع جشم ھنالك كما . باألندلس، وقتله الحاكم، سلط عليھم العرب، والجيوش فأفنوھم

. طنھم بالمغرب األوسط وأفريقية عند الكالم عليھم في الطبقة الرابعةيأتي ذكره، ويأتي الكالم في نسب ھالل وشعوبھم وموا

وأما بنو ربيعة بن عامر فبطون كثيرة وعامتھا ترجع إلى ثالثة من بنيه، وھم عامر وكالب وكعب، وبالدھم بأرض نجد 

 .فلم يبق منھم بنجد أحد ثم دخلوا إلى الشام وافترق منھم على ممالك اإلسالم،. الموالية لتھامة بالمدينة وأرض الشام

فمن عامر بن ربيعة بنو التكما وھو ربيعة بن عامر بن ربيعة الذي اشترك ابنه حندج مع خالد بن جعفر بن كالب في قتل 

زھير بن جذيمة العبسي، وبنو ذي السھمين معاوية بن عامر بن ربيعة، وھو ذو الحجر عوف بن عامر بن ربيعة، وبنو فارس 

عامر بن ربيعة، منھم خداش بن زھير بن عمرو ھن فرسان الجاھلية وشعرائھا، وأما بنو كالب بن ربيعة الضحيا عمرو لمن 

 .المجنون بن عبد هللا بن أبى بكر بن كالب وبنو عمرو بن كالب فمنھم بنو الوحيد بن كعب بن عامر بن كالب، وبنو ربيعة

ومن بني كالب بنو رواس واسمه الحرث بن كالب، وبنو  .يقال إن منھم بني صالح بن مرداس أمراء حلب: قال ابن حزم

ومن عقبه كان . الضباب واسمه معاوية بن كالب الذين منھم شھر بن ذي الجوش بن األعور بن معاوية قاتل الحسين بن علي

ن الطفيل وبنو جعفر بن كالب الذين منھم عامر، ب. الصھيل بى حاتم بن شمر، وزير عد الرحمن بن يوسف الفھري باألندلس

بن مالك بن جعفر، وعمه أبو عامر بن مالك مالعب األسنة وربيعة بن مالك وتبع المعتبرين، وأبوه لبيد بن ربيعة شاعر 

 .معروف مشھور
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 .وكانت بالد بني كالب حمى ضرية والربذة في جھات المدينة وفدك والعوالي

وحمى الربذة ھو الذي أخرج عليه عثمان أبا ذر . بلوحمى ضرية ھي حمى كليب وائل نباته النضر تسمن عليه الخيل واإل

. ثم انتقل بنو كالب إلى الشام فكان لھم في الجزيرة الفراتية صيت وملك، وملكوا حلب وكثيرا من مدن الشام. رضي هللا عنھما

 .باإلمارة من طيءتولى ذلك منھم بنو صالح بن مرادس،  ثم ضعفوا فھم اآلن تحت خفارة العرب المشھورين بالشام، وھنالك 

بطون كثيرة منھم الحريش بن كعب، بطن كان  ومن بني كعب بن ربيعة. وجمان لھم في اإلسالم دولة باليمامة: قال ابن سعيد

إن منھم ليلى التي شبب بھا : ويقال. منھم مطرف بن عبد هللا بن الشخير  بن عوف بن وقدان بن الحريش الصحابي المشھور

مرو بن عدس بن ربيعة بن جعدة الشاعر، مادح النبي صلى هللا عليه وسلم وعبد هللا بن الحشرج بن قيس بن عبد هللا بن ع

األشھب بن ورد بن عمرو لن ربيعة بن جعدة، الذي كلب على ناب فارس أيام الزبير، وعم أمه زياد بن األشھب الذي وفد 

وبنو قشير بن كعب منھم . ذي أجار قيس بن زھير العبسيعلى علي ليصلح بينه وبين معاوية، ومالك بن عبد هللا بن جعدة ال

وكلثوم بن عياض . مرة بن ھبيرة بن عامر بن مسلمة الخير بن قشير، وفد على النبي صلى هللا عليه وسلم فواله صدقات قومه

نھم أبو القاسم م. ومن بني قشير بخراسان أعيان. وابن أخيه بلخ بن بشر. بن رصوح بن األعور بن قشير الذي ولي أفريقية

. صاحب الرسالة، ومنھم عريسة األندلس بنو رشيق ملكھا منھم عبد الرحمن بن رشيق، وأخرج منھا ابن عمارة. القشيري

وبنو عقيل بن . عبد هللا بن كعب، وشاعرھم تميم بن مقبل ومنھم الصمة بن عبد هللا من شعراء الحماسة، وشو العجالن بن

ومن أعقاب بني المنتفق ھؤالء العرب المعروفون في الغرب . المنتفق بن عامر بن عقيل كعب وھم بطون كثيرة منھم بنو

 .الخلط بنو عوف وبنو معاوية ابنا المنتفق بن عامر بن عقيل انتھى: قال علي بن عبد العزيز الجرجاني. بالخلط

قلت والخلط لھذا العھد في . بني معروف في قال ابن سعيد ة ومنازل المنتفق اآلجام التي بين البصرة والكوفة، واإلمارة منھم

أعداد جشم بالمغرب ومن بني عقيل بن كعب بنو عبادة بن عقيل منھم األخيل واسمه كعب بن الرحال بن معاوية بن عبادة، 

 .ومن عقبه ليلى األخيلة بنت حذيفة بن سداد بن األخيل

فيما قال ابن سعيد بالجزيرة الفراتية فيما يلي  ھؤالء لھذا العھدوذكر ابن قتيبة أن قيس بن الملوح المجنون منھم، وبنو عبادة 

ولھم عدد وذكر وغلب منھم على الموصل وحلب في أواسط المائة الخامسة قريش بن بدران بن مقيد فملكھا ھو وابنه . العراق

 .انقرضوا وتوالى الملك في عقب مسلم بن قريش منھم إلى أن. مسلم بن قريش من بعده، وشممى شرف الدولة

ولھم إحسان من صاحب الموصل، . الدولة  ومنھم لھذا العھد بقية بين الحازر والزاب، يقال لھم عرب شرف: قال ابن صعيد

ومن بني عقيل بن كعب خفاجة بن عمرو بن عقيل، وانتقلوا في قرب . وھم في تجمل وعز إال ان عددھم قليل نحو مائة فارس

ومن بني عامر بن عقيل بن عامر بن عوف بن مالك بن . يرة، ولھم ببادية العراق دولةمن ھذه العصور إلى العراق والجز

 .عوف، وھم إخوة بني المنتفق وھم ساكنون بجھات البصرة، وقد ملكوا البحرين بعد بني أبي الحسن ملكوھا من تغلب

ائة السابعة عصفور وبنوه، وقد انقضى من الم وملكوا أرض اليمامة من بني كالب، وكان ملكھم لعھد الخمسين: قال ابن سعيد

وهللا المعين ال رب غيره وال خير إال خيره، وھو نعم المولى ونعم النصير، وھو حسبي ونعم . الكالم في بطون قيس عيالن

 .الوكيل، واسأله الستر الجميل آمين

  بطون خندف
قضاعة اسمھا خندف، فانتسب ولد  امرأة من ولد الياس مدركة وطابخة وقمعة، وأمھم: وأما بطون خندف بن الياس بن نصر

فأسلم بنو أفصى بن عامر بن قمعة، وخزاعة بن عمرو بن عامر بن لحي، . فمن بطون قمعة اسلم وخزاعة. الياس كلھم إليھا
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وعمرو بن لحي ھو أول من غير دين إسماعيل وعبد األوثان، وأمر العرب . وھو ربيعة بن عامر بن قمعة، واسمه حارثة

ومواطنھم بأنحاء مكة في مر . رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار يعني أحشاءه: وفيه قالصلى هللا عليه وسلم. تھابعباد

ودخلوا عام الحديبية فى عھد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيھم، فغزا قريشاً . الظھران وما يليه، وكانوا حلفاء لقريش

 .الفتح وغلبھم على أمرھم وافتتح مكة، وكان عام

أقاموا بمر الظھران حين سارت غسان إلى  إن خزاعة ھؤالء من غسان، وأنھم بنو حارثة بن عمرو مزيقيا، وأنھم: وقد يقال

وكانت لخزاعة والية البيت قبل قريش في بني كعب بن . الشام، وتخزعوا عنھم فسموا خزاعة، وليس ذلك بصحيح كما ذكر

شية بن سلول، وھو الذي أوصى بھا لقصي بن كالب حين زوجه ابنته حبى بنت عمرو بن لحي، وانتھت إلى حليل بن حب

: يقال. إن أبا غبشان بن حليل، واسمه المحترش، باع الكعبة من قصي بزق خمر، وفيه جرى المثل المعروف: ويقال. حليل

 .أحسر صفقة من أبي غبشان

حليل الذى قفا أثر رسول هللا صلى هللا عليه  عبد فھم بن ومن ولد حليل بن حبشية كان كرز بن علقمة بن ھالل بن حريبة بن

: ولخزاعة ھؤالء بطون كثيرة. وسلم حتى انتھى إلى الغار، ورأى عليه نسج العنكبوت، وعش اليمامة ببيضھا فرخوا عنه

صرد ،  ومنھم عمران بن الحصين صحابى، وسليمان بن . منھم بنو المصطلق بن سعد بن عمرو بن لحي، وبموكب بن عمرو

ومنھم جويرية بنت الحارث . أمير التوابين القائمين بثار الحسين، ومالك بن الھيثم كلت نقباء بني العباس، وبنو عدي بن عمرو

ومنھم طلحة الطلحات وكثير الشاعر صاحب عزه، وھو ابن عبد الرحمن بن األسود بن . أم المؤمن، وبنو مليح بن عمرو

وبنو عوف بن عمرو، ومنھم العباد أھل الحيرة، وھم بنو . بن خثعمة بن سعد بن مليح عامر بن عويمر بن مخلد بن سبيع

فمن أسلم . ومن إخوة خزاعة بنو أسلم بن أفصى بن عامر بن قمعة، وبنو مالك بن أفصى، وماثان بن أفصى. جھينة بن عوف

ومنھم مالك بن سليمان بن . ي العباسلطمة بن األكوع الصحابي ودعبل وبنو الشيص الشاعران، ومحمد بن األشعث قائد ش

 .كثير من دعاة بني العباس قتله أبو مسلم

قاما بنو . وأما طابخة فلھم بطون كثيرة أشھرھا ضبة والرباب ومزينة وتميم وبطون صغار إخوة لتميم، منھم صوفة ومحارب

ة من ھنالك على البصرة واليمامة، وكانت منازلھم بأرض نجد، دائر. تميم بن مر فھم بنو تميم بن مر بن أد بن طابخة

وورث منازلھم الحيان . وانتشرت إلى العذيب من أرض الكوفة، وقد تفرقوا لھذا العھد في الحواضر، ولم تبق منھم باقية

 . العظيمان بالمشرق لھذا العھد غزية من طيء وخفاجة من بني عقيل بن كعب

وبنو العنبر الذي بعثه رسول هللا . وھم قليل المسيب بن شريك الفقيه ولميم بطون كثيرة منھم الحارث بن تميم، وفيھم ينسب

صلى هللا عليه وسلم على الصدقات، وزفر الفقيه بن ذھيل بن قيس بن مسلم بن قيس بن مكمل بن ذھل بن ذويا بن جذيمة بن 

ثابت بن بشامة بن حذيفة عمرو بن جيجور بن جندب بن العنبر صاحب أبي حنيفه، والناسك الفاضل عامر بن عبد قيس بن 

وبنو . بن معاوية بن الجون بن كعب بن جندب، وربيعة بن رفيع بن سلمة بن محلم بن صالة بن عبدة بن عدي بن جندب

 .الھجيج بن عمرو بن تميم، وبنو أسيد بن عمير

ة بن الربيع بن صيفي بن وحنضل. وكان منھم أبو ھالة ھند بن زرارة بن النباش بن عدي بن نمير بن أسيد الصحابي المشھور

رياح بن الحرث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد، كاتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والحليم المشھور 

وبنو مالك بن عمرو بن تميم منھم النضر . أكثم بن صيفي بن رياح، ويحيى بن أكثم قاضي المأمون من ولد صيفي بن رياح

يزيد بن كلثوم بن عبدة بن زھير بن عروة بن جميل بن حجر بن خزاعي بن مازن بن مالك النحوي  بن شميل بن خرشة بن
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وسلم بن أخوز بن اربد بن مخزر بن الي بن مھل بن ضباب بن حجبة بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك . المحدث

ل بن أخوز قاتل آل المھلب، وقطري بن صاحب الشرطة لنصر بن سيار، وقاتل يحيى بن زيد بن زين العابدين، وإخوة ھال

واسم الفجاءة جعونة بن يزيد بن زياد بن جنز بن كابية بن حرقوص الخارجي األزرقي سلم عليه بالخالفة عشرين . الفجاءة

ومالك بن الريب بى جوط بن قرط بن حسيل بن ربيعة بن كنانة بن حرقوص، صاحب القصيدة المشھورة نعى بھا نفسه، . سنة

 :بھا إلى قومه وھو في خراسان في بعث عثمان بن عفان وأولھاوبعث 

 دعاني الھوى من أھل وذي ورفقتي             بذي الشيطين فالتفت ورائيا

  يقولون ال تبعد وھم يدفنونني                   وأين مكان البعد إال مكانيا

وبنو . بن الحرث بن جلھم بن خزاعي بن مازن بن مالكوبنو عمرو بن العالء بن عمار بن عدنان بن عبيد هللا بن الحصى 

منھم عباد بن الحصين بن يزيد بن أوس بن سيف بن عدم بن جبلدة بن قيار بن . الحرث بن عمرو بن تميم، وھم الحبطات

زيد بن  وبنو امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم وكان منھم زيد بن عدي بن. سعد بن الحرث، وھو الملقب بالحبط لعظم بطنه

. أيوب بن مخوف بن عامر بن عطية بن امرىء القيس صاحب النعمان بن المنذر بالحيرة، الذي سعى له إلى كسرى حتى قتله

والھز بن . ومقاتل بن حسان بن ثعلبة بن أوس بن إبراھيم بن أيوب بن مخوف صاحب فصر بني مقاتل بن منصور بالحيرة

 .من دعاة بني العباس الذي قتله أبو مسلم لنذارته لنصر بن سيارقريط بن سري بن الكاھن بن زيد بن عصية 

لبيد بن صخر بن كنيف بن عمير بن حي  وبنو سعد بن زيد مناة بن تميم منھم األبناء، كان منھم رؤبة بن العجاج بن رؤبة بن

عمرو بن كعب بن سعد بن  وعبدة بن الطيب الشاعر، وبنو منقر بن عبيد بن مقاعس بن. بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد

كان منھم قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر، واله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدقات قومه وكان من . زيد مناة

ومن بني منقر عمرو بن األھتم صحابي، وبنو مرة بن . ولده مية صاحبة ذي الرمة بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم

األحنف بن قيس بن معاوية بر حصين بن حفص بن عاده بن النزال بن مرة وأبو بكر األبھري  منھم. عبيد بن مقاعس

المالكي، وھو محمد بن عبد هللا بن محمد بن صالح بن عمرو بن حفص بن عمرو بن مصعب بن الزبير بن سعد بن كعب بن 

 .عبادة بن النزال

 .ية من الخوارجوبنو صريم بن مقاعس، منھم عبد هللا بن أباض رئيس األباض

وبنو عوف بن كعب بن . والبرك بن عبد هللا الذي اشترط بقحل معاوية وضربه فجرحه. وعبد هللا بن صفار رئيس الصفرية

سعد بن زيد مناة منھم ثم من بني بھدلة بن عوف الزبرقان ، واسمه الحصين بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن بھدلة 

ومن بني عطارد بن عوف كرب بن صفوان بن شحمة بن عطارد . ھوذة بن علي الحنفي وأوشى ابن أخيه حنظلة الذى أسر

ومن بني قريع بن عوف بن كعب جعفر الملقب أنف الناقة، وكان ولده يغضبون . الذي كان يجيز بأھل الموسم في الجاھلية

 :منھا إلى أن مدحھم الحطيئة بقوله

 ي بأنف الناقة الناقة الذنباقوم ھم األنف واألذناب غيرھم          ومن يسو

عبد هللا بن قتادة بن مرثد بن معاوية بن قطن  وبنو الحرث األعرج لن كعب بن سعد بن زيد مناة، كان منھم زھرة بن جؤية بن

شبيب . بن مالك بن أرتم بن جشم بن الحرث الذي أبلى في القادسية، وقتله الجالنوس أمير الفرس، وقتله ھو بعد ذلك  أصحاب

وبنو مالك بن سعد بن زيد مناة، كان منھم األغلب بن سالم بن عقال بن خفافة بن عبادة بن عبد . ارجي مع عتاب بن ورقاءالخ

وبنو ربيعة بن مالك بن زيد مناة كان منھم . هللا بن محرث بن سعد بن حرام بن سعد بن مالك أبو الوالة بأفريقية لبني العباس
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ويعرف بأن أباه نسبه إلى .. ال حكم إإل  يوم صفين: كعب بن ربيعة أول خارجي قال عروة بن جرير بن عامر بن عبد بن

كان منھم ضابىء بن . والظلم وغالب وكلبة وقيس كلھم بنو حنظلة. ومن بني حنظلة بن مالك البراجم ، وھم بنو عمرو. أمه

 .لذي قتله الحجاجوابن عمير بن ضابىء ا. الحرث بن أرطأة بن شھاب بن عبيد بن جندال بن قيس

وبنو ثعلبة بن يربوع بن حنظلة، وبنو الحرث بن يربوع منھم الزبير بن الماحور أمير الخوارج، وأخوه عثمان وعلي، وھم 

 .الملقب بالماحور بن الحارث بن ساحق بن الحرث بن سليط بن يربوع، وكلھم أمراء األزارقة. بنو بشير بن يزيد

وبنو . رير الشاعر ابن عطية بن الخطفي،  وھو حذيفة بن بدر بن مسلم بن عوف بن كليبوبنو كليب بن يربوع كان منھم ج

وبنو رياح كان منھم شبث بن ربعي بن . العنبر بن يربوع منھم كانت سجاح المتنبئة بنت أويس بن جوين بن سامة بن عنبر

ً كان منھم رياح أسلم ثم سار مع الخ. حصين بن عميم بن ربيعة بن زيد بن رياح ومعقل بن قيس، . وارج، ثم رجع عنھم تائبا

وعتاب بن ورقاء بن الحارث بن عمرو بن ھمام بن رياح أمير أصبھان، وقتله . أوفده عمار بن ياسر على أيام عمر بفتح تستر

 .شبيب الخارجي

ن بني نھشل بن دارم وبنو دارم بن مالك بن حنظلة، كان منھم ثم م. وبنو طھية بن حالك وھم بنو أبي سود وعوف ابني مالك

ومن . بن حازم بن خزيمة بن عبد هللا بن حنظلة نضلة بن حدثان بن مطلق بن أصحر بن نھشل صاحب الشرطة لبني العباس

بني مجاشع بن دارم االقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع، والفرزدق بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن 

ومن بني عبد . لقمة الذي آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبين معاوية بن أبي سفيانعقال، والحتات بن يزيد بن ع

ومن بني غرس بن زيد بن دارم حاجب . ساوى بن عبد هللا بن زيد بن عبد مناة بن دارم صاحب ھجر هللا بن دارم المنذر بن

 .الكالم في تميم كان فيھم رؤساء وأمراء وانقضى. بن زرارة غرس وابنه عطارد وبنوھم

فكان . وأمھما مزينة فسمي جميع ولدھما بھا وأما بنو مزينة وھم بنو مر بن أد بن طابخة بن الياس، واسم ولده عثمان وأوس

منھم زھير بن  أبي سلمى وھو ربيعة ابن أبي رياح بن قرة بن الحرث بن مازن بن خالوة بن ثعلبة بن ثور بن ھرمة بن 

والنعمان بن مقرن بن . وابناه بجبر وكعب الذي مدح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. شعراء الستةالظم بن عثمان، أحد ال

ومعقل . وأخوه سويد الذي قمل يوم نھاوند. عامر بن صبح بن ھجيم بن نصر بن حبشية بن كعب بن عفراء بن ثور بن ھرمة

 .الصحابي المشھور بن يسار بن عبد هللا بن معير بن حراق بن ألبي بن كعب بن عبد ثور

وسموا الرباب ألنه غمسوا في الرب  وأما الرباب وھم بنو عبد مناة بن أد بن طابخة، فمن بنيه تميم وعدي وعوف وثور،

وبالدھم جوار بني تميم بالدھنا ، وفي أشعارھم ذكر حزوى وعالج من معالھما ، وتفرقوا لھذا . أيديھم في حلف على بني ضبة

وكان من بي تميم بن عد مناة المستورد بن علقمة بن الفريس بن صبارى بن نشبة بن ربيع بن . أحد ھنالكالعھد ولم يبق منھم 

. عمرو بن عبد هللا بن لؤي بن عمرو بن الحرث بن تميم الخارجي، قتله معقل بن قيس الرياحي في إمارة المغيرة بن شعبة

ن ملجم في قتل علي وقتل قطام بنت بحنة بن عدي بن عامر بن وابن باخمة ورد بن مجالد بن علقمة، حضر مع عبد الرحمن ب

 :عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذھل بن تميم التي تزوجھا عبد الرحمن بن ملجم ومھرھا قتل علي فيما قيل حيث يقول

 ثالثة آالف وعبد وقينة             وضرب على بالحسام المصمم

وھو غيالن . ومن بغي عدي بن عبد مناة ذي الرمة الشاعر. وم النھروانوكانت خارجية وقتل أبوھا شحمة وعمھا األخضر ي

بن عقبة بن بھس بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف بن ثعلبة بن ربيعة بن ملكان بن 
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بن رافع بن عبد هللا ومن بني ثور بن عبد مناة ويسمى أطمل سفيان الثوري، وھو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب . عدي

 .بن منقر بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور، وأخواه عمرو والمبارك والربيع بن خثيم الفقيه

وأما ضبة فھم بنو ضبة بن أد، وكانت ديارھم جوار بني تميم اخوتھم بالناحية الشمالية التھامية من نجد ثم انتقلوا في اإلسالم 

فمنھم ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن بجالة بن ذھل بن . ة النعمانية وبھا قتلوا المثنى الشاعرإلى العراق بجھ

وكان له ثمانية عشر ولداً ذكراً شھدوا . وبقيت سيادتھم في بنيه. مالك بن بكر بن أسعد بن ضبة سيد بني ضبة في الجاھلية

ومن ولده القاضي أبو شبرمة عبد هللا بن شبرمة بن الطفيل بن . الحملمعه يوم القويتين، وابنه حصين كان مع عائشة يوم 

حسان بن المنذر بن ضرار بن عنبسة بن إسحق بن شمر بن عبس بن عنبسة بن شعبة بن المختبر بن عامر بن العباب بن 

 .ل بن ضبة بن أد وهللا أعلمويقال إن الديلم من بني باس. حسل بن بجالة المذكور في قواد بني العباس، ولي مصر أيام المتوكل

فھم بو الغوث بن مر بن أد، كانوا يجيزون بالحاج في الموسم، ال يجوز أحد حتى يجوزوا، ثم انقرم ا عنضوا عن : وأما صوفة

وورث ذلك آل صفوان بن شحمه من بني سعد بن زيد مناة بن تميم، وقدر ذلك وانقضى بنو طابخة بن . آخرھم في الجاھلية

 .الياس

فأما ھذيل فھم بنو ھذيل بن مدركة، . فھم بطون كثيرة أعظمھا ھذيل والقارة وأسد وكنانة وقريش: مدركة بن الياس وأما

ولھم أماكن ومياه في أسفلھا من جھات نجد وتھامة بين . وديارھم بالسروات، وسراتھم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف 

فمن بني سعد بر ھذيل أبو بكر الشاعر، . بطنان سعد بن ھذيل ولحيان بن ھذيل مكة والمدينة، ومنھا الرجيع وبئر معونة، وھم

والحطيئة فيما يقال، وعبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ فار بن مخزوم بن صاھلة بن الحارث بن تميم بن سعد 

ابن عتبة، وھو علي بن الحسين بن الصحابي المشھور، وأخواه عتبة وعميس، وبنوه عبد الرحمن وعتبة والمسعودي المؤرخ 

ومن عتبة أخوه عتبة بن عبد هللا بن زيد . علي بن عبد هللا بن زيد بن عتبة بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود

اجة وبأفريقية منھم قبيلة بنواحي ب. بن عتبة فقيه المدينة، وقد افترقوا في اإلسالم على الممالك، ولم يبق لھم حي يطرف

 .يعسكرون مع جند السلطان ويؤذون المغرم

وأما بنو أسد فمنھم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بطن كبير متسع ذو بطون، وبالدھم فيما يلي الكرخ من أرض نجد وفي 

فلما خرجوا من اليمن غلبوھم على أجا وسلمى، وجاءوا واصطلحوا . لبني أسد ويقال ة إن بالد طيء كانت. مجاورة طيء

وقد تفرقوا من بالد . ولھم من المنازل المسماة في األشعار غاضرة والنعف. اوروا لبني أسد والتغلبية وواقصة وغاضرةوتج

الحجاز على األقطار، ولم يبق لھم حي، وبالدھم اآلن فيما ذكر ابن سعيد لطيء وبني عقيل األمراء كانوا بأرض العراق 

عظم أمرھم، وملكوا الحلة وجھاتھا، وكان بھا منھم الملوك بنو مرين الذين ألف  والجزيرة، وكانوا في الدولة السلجوقية تجد

 .ثم اضمحل ملكھم بعد ذلك، وورث بالدھم بالعراق خفاجة. الھباري بھم أرجوزته المعروفة به في السياسة

: وبنو غنم بن دودان بن أسدامرىء القيس،  وكانت بنو أسد بطوناً كثيرة، كان منھا بنو كاھل قاتل حجر بن عمرو الملك والد

ً ، وأخته  منھم عبيد هللا بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم الذي أسلم ثم تنصر ومات نصرانيا

وبنو ثعلبة بن . وعكاشة بن محصن بن حدثان بن قيس بن مرة بن كثير الصحابي المشھور. زينب أم المؤمنين رضي هللا عنھا

منھم الكميت الشاعر ابن زيد بن األخنس بن ربيعة بن امرىء القيس بن الحرث بن عمرو بن مالك بن سعد بن  دودان بن أسد،

ثعلبة، وضرار بن األزور ، وھو مالك بن أويس بن خزيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة الصحابى، قاتل مالك بن نويرة  

 .لقيس بن مالك، وأفدھم على النبٮصلى هللا عليه وسلموالحضرمي بن عامر بن مجمع بن موالة بن ھمام بن صحب بن ا



192 
 

طريف بن عمرو بن قعيد، الذي سعى عند  منھم الطماح بن قيس بن: وبنو عمرو بن قعيد بن الحارث بن ثعلبة بن دودان

قيصر في ھالك امرىء القيس، وطليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن األشتر بن جحوان بن فقعس بن طريف بن عمرو، 

ً وادعى النبوة ثم أسلم وأما القارة وعكل دفھم بنو الھون بن خزيمة بن . وفي بني أسد بطون يطول  ذكرھا. الذي كان كاھنا

وأما كنانة فھم كنانة بن خزيمة بن مدركة إخوة بني .  زھرة من قريش مدركة بن الياس إخوة بني أسد، وكانوا حلفاء لبني

ثم بنو عبد مناة بن . كثيرة وأشرفھا قريش، وھم بنو النضر بن كنانة، وسيأتي ذكرھم وفيھم بطون أسد، وديارھم بجھات مكة،

فمن شي بكر بنو ليث بن بكر، . فمن بني عبد مناة بنو بكر، وبنو مرة وبنو الحارث وبنو عامر. كنانة، وبنو مالك بن كنانة

منھم الصعب بن جثامة بن كيس بن الشداخ و. منھم بنو الملوح بن يعمر وھو الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث

ومنھم بنو شجع بن عامر بن . المشھور، والشاعر عروة بن أدينة بن يحى بن مالك بن الحرث بن عبد هللا بن الشداخ الصحابى

 ليث بن بكر، ومنھم أبو واقد الليثي الصحابي، وھو الحرث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عديدة بن عبد مناة بن شجع وبنو

سعد بن ليث بن بكر، منھم أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد هللا بن عمرو بن جابر بن خميس بن عدي بن سعد، آخر من بقي 

وواثلة بن األسقع بن عبد العزى بن عبد يا ليل بن ناشب بن عبدة . مات سنة سبع ومائة. ممن رأى النبي صلى هللا عليه وسلم

منھم أمير خراسان نصر بن سيار بن رافع بن عدي بن : ع بن بكر بن ليث بن بكروبنو جذ. بن سعد الصحابي المشھور

ثم استأمن إلى . ورافع بن الليث بن نصر القائم بسمرقند أيام الرشيد بدعوة بني أمية. ربيعة بن عامر بن عوف بن جندع

ھم األسود بن رزق بن يعمر بن نافثة بن ومن بني عبد مناف بنو عريج بن بكر بن عبد مناف، وبنو الديل بن بكرة من. المأمون

وسارية بن زنيم بن عمرو بن عبد هللا بن جابر بن محية بن عبد بن عدي بن الديل . عدي بن الديل الذي كان بسببه فتح مكة

عمرو  وأبو األسود واضع النحو، وھو ظالم بن عمرو بن سفيان بن. الذي ناداه عفر فيما اشتھر من المدينة وھو بالعراق يقاتل

وبنو ضمرة بن بكر منھم عامرة بن مخشى بن خويلد بن عبد بن نھم بن يعمر . بن جندب بن يعمر بن حليس بن نافثة بن عدي

وعمرو بن أمية بن خويلد بن عبد هللا بن . بن عوف بن جرى بن ضمرة الذي وادع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قومه

ري الصحابي، والبراض بن قيس بن رافع بن قيس بن جري الفاتك قاتل عروة الرحال إياس بن عتيد بن ناثرة بن كعب بن ج

 .ببن عتبة بن جعفر بن كالب وكان بسببھا حرب الفجار

ومن ضمرة غفار بن مليل بن ضمرة، بطن كان منھم أبو ذز الغفاري الصحابي، وھو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن 

. اعر الذي تشبب بعزة، بت جيل بنت  بن إياس بن عبد العزى بن حاجب، كافر بن غفارحرام بن غفار وصاحبه كثير الش

واستخلفه النبي صلى هللا عليه وسلم على المدينة في . ومنھم كلثوم بن الحصين بن خالد بن معيسير بن بدر بن خميس بن كفار

م بن عالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج الذي منھم سراقة بن مالك بن جعش: وبنو مدلج بن مرة بن عبد مناة. غزوة الفتح

ومجزز المدلجي الذي سر . اتبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بجعالة  قريش ليرده، فظھرت فيه اآلية وصرفه هللا تعالى عنه

 .رو بن مدلجعم النبي صلى هللا عليه وسلم يقيافته في أسامة وزيد وھو مجزز بن األعور بن جعد بن معاذ بن عتوارة بن

خالد بن الوليد بالغميصا ووداھم النبي  وبنو عامر بن عبد مناة منھم بنو مساحق بن األفرم بن جذيمة بن عامر الذين قتلھم

وبنو الحارث بن عبد مناة منھم الحليس بن علقمة بن عمرو بن األوقح بن عامر بن . صلى هللا عليه وسلم، وأنكر فعل خالد

وبنو فراس بن مالك . الذي عقد عف األحابيش مح قريش، وأخوه تيم الذي عقد حلف القارة معھم جذيمة بن عوف بن الحرث

 .منھم فارس العرب ربيعة بن المكدم بن عامر بن خويلد بن جذيمة بن علقمة بن جذل الطعان بن فارس: بن كنانة
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قام اإلسالم فيھم على جنادة بن أمية بن . اھليةمنھم نسأة المشھور في الج: وبنو عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة

وكل من صارت إليه ھذه المرتبة كان يسمى القلمس وأول من نسأ الشھور . عوف بن قلع بن جذيمة بن فقيم بن علي بن عامر

عز  سمير بن ثعلبة بن الحارث وكان منھم الرماحس بن عبد العزيز بن الرماحس بن الرسارس بن واقد بن وھب بن ھاجر بن

بن وائلة بن الفاكه بن عمرو بن الحرث، واله عبد الرحمن الداخل حين جاء إلى األندلس على الجزيرة وشذونة، وامتنع بھا ثم 

كان منھا على األساطيل . وكان له باألندلس عقب، ولھم في الدولة األموية ذكر وواليات. زحف إليه، ففر إلى العدوة وبھا مات

وھو وارث األرض ومن عليھا وھو خير . نوا يغزون سواحل العبيديين بأفريقية فتعظم نكايتھم فيھاوكا. فكان لھم فيھا غناء

الوارثين ال رب غيره وال خير إال خيره، وال يرجى إال إياه وال معبود سواه، وھو نعم المولى ونم النصير، وأسأله الستر 

ً كثيرا إلى يوم صلى هللا. الجميل، وال حوال وال قوة إال با العلي العظيم  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

 .والحمد  رب العالمين حمداً كثيراً وهللا ولي التوفيق. الدين

  قريش
 ً قل للتقرش وھو التجارة، . وأما قريش وھم ولد النضر بن كنانة بن فھر بن مالك بن النضر، والنضر ھو الذي يسھى قريشا

وأنما انتسبوا إلى فھر ألن عقب النضر منحصر فيه لم يعقب . حوت الكبير المفترس دواب البحروقيل تصغير قرش وھو ال

ً من بني فھر بن مالك، أعني انحصار نسبھم. من بني النفر غيره وأما الذي اسمه قريش فھو . فيه فھذا وجه القول بأن قريشا

ريش الظواھر، منھم الضحاك بن قيس بن خالد بن التضر، فولد فھر غالب والحارث ومحارب، فبنو محارب بن فھر من ق

وھب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب صاحب مرج واھط ،  قاتل فيه مروان بن الحكم حين بويع له 

 .بالخالفة وقتل

بة، وضرار بن الخطاب بن مرداس بن كير بن عمرو آكل السقف بن حجب بن عمرو بن شيبان الفارس المشھور في الصحا

وأبوه الخطاب بن مرداس سيد الظواھر في الجاھلية، وكان يأخذ المرباع منھبم، وحضر حروب الفجار، وابنه من فرسان 

شھد يوم الحرة . وعبد الملك بن قيم بن نھشل بن عمرو بن عبد هللا بن وھب بن سعد بن عمرو آكل السقف. اإلسالم وشعرائه

 .بن بشر القشيريوعاش حتى ولى األندلس وصلبه أصحاب بلخ 

. وكرز بن جابر بن حسل بن الحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان، قتل يوم الفتح وھو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

منھم أبو عبيدة عامر بن عبد هللا بن الجراح بن ھالل بن وھب بن ضبة بن الحرث، . وسار بنو الحرث بن فھر من الظواھر

وعقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ضرب بن الحرث . الشام عند الفتحمن العشيرة وأمير المسلمين ب

ومن عقبه عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة والي أفريقية، أبوه حبيب بن عقبة . فاتح أفريقية ومؤسس القيروان بھا

بي عبيدة صاحب األندلس، وعليه دخل عبد الرحمن ويوسف بن عبد الرحمن بن أ. ھو قاتل عبد العزيز بن موسى بن نصير

 .بن معاوية بن ھشام بن عبد الملك فقتله، ووليھا ھو وبنوه من بعده

وھو في عمود النسب الكريم، فولد تيم األدرم وولدين، فبنو تميم األدرم من الظواھر وھم بادية كان منھم : وأما غالب بن فھر

وھو ھالل بن عبد هللا بن .  عليه وسلم بقتله يوم الفتح، فقتل وھو متعلق باستار الكعبةابن خطل الذي أمر رسول هللا صلى هللا

 .عبد مناة بن أسعد بن جابر بن كبير بن تيم األدرم

في عمود النسب الكريم فولد كعباً وعامراً وبطونا أخرى يختلف في نسبھا إلى لؤي خزيمة وسامة وسعد : وأما لؤي بن غالب

 ويقال ليس بنو. ث وعوف وھم من قريش الظواھر على أقل، فمنھم خزيمة بن لؤي، وبنو سامة بن لؤيوجشم، وھو الحار
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فأما بنو عامر بن لؤي فھم شقير حسل بن . إن منھم بني سامان ملوك ما وراء النھر: ويقال . سامة من قريش وھم بعمان

ن بن الحليس بن يسار بن نزار بن معيص بن عامر ومعيص بن عامر، فمن بني معيص بشر بن أرطأة وھو عويمر عمرا

عامر، وھو أحد قواد معاوية ومكرز بن حفص بى األحنف بن علقمة بن عبد الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص، من 

سادات قريش الذي أجار أبا جندل بن سھيل، فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو عمرو بن تيس بن زايدة بن جندب 

رم بن رواحة بن حجر بن عد معيص، وھو ابن خال خديجة، وأمه أم كلثوم عاتكة بنت عبد هللا بن عنكثة بن األصم ابن ھ

  .                                               عامر بن مخزوم

مير خزيمة بن مالك بن حسل بن عامر أ عامر بن عبد هللا بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن: ومن بني حسل

المسلمين في فتح إفريقية أيام عثمان، وولي مصر وكان كتب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم رجع إلى مكة، ثم جاء تائباً 

. وحويطب  بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل، له صحبة. وحسنت حاله وقصته معروفة

بن مالك صاحب الحديبية ، وأخوه السكران، وابنه أبو نجدل سھيل واسمه وعبد عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر 

وزمعة بن قيس بن . العاصي، وھو الذي جاء في قيوده يوم صلح الحديبية إلى النبٮصلى هللا عليه وسلم فرده وقصته معروفة

بن عمھا، ثم تزوجھا بعده رسول عبد شمس، وابنه عبد بن زمعة، ابنته سودة بنت زمعة أم المؤمنين، وكانت زوجة السكران ا

 .هللا صلى هللا عليه وسلم

فمن ابن . فريش البطاح أي بطائح مكة وأما كعب بن لؤي وھو في عمود النسب الكريم فولده مرة وھصيص وعدي، وھم

كعب ھصيص بن كعب بن لؤي بن سھم بن عمرو بن ھصيص بن كعب، منھم العاصي بن وائل بن ھشام بن سعيد بن سھم، 

وعبد الرحمن بن معيص بن أبي وداعة وھو الحارث بن سعيد بن سعد بن سھم قارىء أھل . ناه عمرو وھشام ابنا العاصيواب

مكة، واسماعيل بن جامع بن عبد المطلب بن أبي وداعة مفتي مكة، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن 

وكان له ذو الفقار سيف رسول هللا صلى هللا عليه . وقتل يومئذ العاصي بن منبه .سھم، قتال يوم بدر كافرين والقيا في القليب

 .وعبد هللا بن الزبعرى بن قيس بن غدي بن سعد بن سھم كان يؤذي بشعره، ثم أسلم وحسن إسالمه. وسلم

هللا بن حذافة من وعبد . هللا صلى هللا عليه وسلم وكان خنيس على حفصة قبل رسول. وحذافة بن قيس أبو األخنس وخنيس

وبنو جمح بن عمرو بن ھصيص بن . مھاجرة الحبشة وھو الذى مضى بكتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى كسرى

كان منھم أمية بن خلف بن وھب بن حذافة، قتل يوم بدر وأخوه أبي قتله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد بيده، . كعب

وم الفتح، وابنه عبد هللا بن صفوان قتل مع الزبير، وعثمان بن مظعون بن حبيب بن وھب بن وابنه صفوان بن أمية أسلم ي

 .حذافة، وإخوته قدامة والسائب وعبد هللا مھاجرون بدريون وإخوتھم زينب بنت مظعون أم حفصة

رفض . ح بن عديعبد هللا بن قرط بن رزا منھم زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن: وبنو عدي بن كعب

األوثان في الجاھلية، والتزم الحنيفية ملة إبراھيم إلى أن قتل بقرية من قرى البلقاء، قتله لخم أو جذام، وابنه سعيد بن زيد أحد 

 .العشرة المشھود لھم بالجنة

بن عامر بن عبيد وعمر بن الخطاب أصر المؤمنين، وابنه عبد هللا وعاصم وعبيد هللا وغيرھم، وخارجة بن حذافة بن غانم 

وقال أردت عمراً وأراد هللا خارجة . هللا بن عويج بن عدي بن كعب الذي قتله الحروري بمصر يظنه عمرو بن العاصي

وأبو الجھم بن حذيفة بن غانم صاحب النفل يوم خنين، ومطيع بن األسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد . فطارت مثال

 . بن مطيع كان على المھاجرين يوم الحرة، قمل مع ابن الزبير مكةوابنه عبد هللا. بن عويج صحابي
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فأما ليم بن مرة فمنھم عبد هللا بن . وھو من عمود النسب الكريم فكان له من الولد كالب وتيم ويقظة: وأما مرة بن كعب

ومنھم أبو بكر . يومئذ بمكةجدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم سيد قريش في الجاھلية، وتنسب إليه الدار المشھورة 

وطلحة بن عد هللا . الصديق اسمه عبد هللا بن أبي قحافة، وھو عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب، وابناه عبد الرحمن ومحمد

 .بن عثمان بن عمرو بن كعب قتل يوم الجمل، وابنه محمد السجاد وأعقابھم كثيرة

فمنھم صيفي بن أبي رفاعة وھو أمية عائذ بن عبد هللا بن عمرو بن  .وبنو يقظة بن مرة منھم بن مخزوم بن يقظة بن مرة

مخزوم، قتل ھو وأخوه ببدر كافراً، واألرقم بن أبي األرقم، واسمه عبد مناف بن أبي جندب، واسمه أسد بن عبد هللا بن عمرو 

اإلسالم، وأبو سلمة عبد  أن يفشوبن مخزوم صحابي بدري، كان يجتمع بداره النبي صلى هللا عليه وسلم والمسلمون سرا قبل 

هللا بن عبد األسد بن ھالل بن عبد هللا بن عمرو بن مخزوم من قدماء المھاجرين، كان زوج أم سلمة قبل النبي صلى هللا عليه 

 .وسلم

مغيرة واسمه والفاكه بن المغيرة بن عبد هللا بن عمرو بن مخزوم، واسمه أبو قيس، قتل يوم بدر كافرأ، وأبو جھل بن ھام بن ال

والحارث بن ھشام بن المغيرة أسلم وحسن إسالمه، وله عقب كثير . عمرو قتل يومئذ كافرا، وابنه عكرمة صحابى

وأبو أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة قتل يوم بدر كافراً وبنته أم سلمة أم المؤمنين، وھشام بن أبي خذيفة من . مشھورون

بيعة، وھو عمرو بن المغيرة من الصحابة، من ولده الحارث بن عبد هللا بن أبي ربيعة مھاجرة الحبشة، وعبد هللا ابن أبي ر

وسعيد بن . المعروف بالقباع، والوليد بن المغيرة مات بمكة كافراً وابنه خالد بن الوليد سيف هللا صاحب الفتوحات اإلسالمية

 .عي، وأبوه المسيب من أھل بيعة الرضوانالمسيب بن حزن بن أبي وھب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم تاب

من عمود النسب الكريم فولد له فضي وزھرة فبنو زھرة بن كالب منھم آمنة بنت وھب بن عبد مناف بن : وأما كالب بن مرة

لك وسعد بن أبي وقاص، واسمه ما. زھرة أم النبي صلى هللا عليه وسلم، وابن أخيھا عبد هللا بن األرقم ابن عد يغوث بن وھب

وھاشم ابن أخيه عتبة من األمراء يومئذ وابنه عمر بن سعد الذي بعثه . بن وھب بن عبد مناف أمير المسلمين في فتح العراق

عبيد هللا بن زياد لقتال الحسين، وقتله المختار بن أبي عبيد، وأخوه محمد بن سعد قتله الحجاج بن أبي األشعث والمسور بن 

وأبوه من المؤلفة قلوبھم  وعبد هللا بن عوف بن عبد عوف بن الحرث بن زھرة، وابنه  مخرمة بن نوفل بن وھب صحابي،

 .سلمة وله عقب في

وأما قصي بن كالب من عمود النسب الكريم وھو الذي جمع أمر قريش وأثل مجدھم، فولد له عبد مناف وعبد الدار وعبد 

بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار، أسر يوم بدر مع فبنو عبد الدار كان منھم النضر بن الحارث بن علقمة . العزى

ومصعب بن . ولما رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة ومر بالصفراء أمر به فضرب عنقه ھنالك. المشركين

م ومن عقبه كان عامر بن وھب القائ. عمرو بن ھاشم بن عبد مناف، صحابي بدري استشھد يوم أحد، وكان صاحب اللواء

بسرقسطة من األندلس بدعوة أبي جعفر المنصور، وقتله يوسف بن عبد الرحمن الفھرفي أمير األندلس قبل عبد الرحمن 

 .الداخل

ومنھم أبو السنابل بن بعكك بن السباق بن عبد الدار، الذي دفع إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح مفتاح الكعبة، 

 .وصارت حجابة البيت إلى بني شيبة بن طلحة من يومئذ. يبةوقيل إنما دفعه إلى أخيه ش

أسعد بن عبد العزى، أراد التملك على قريش  وبنو عبد العزى بن قصي منھم أبو البختري العاصي بن ھاشم بن الحارث بن

بن العاصي،  وكان في جملتھم أبو أحيحة سعيد. من قبل قيصر فمنعوه، فرجع عنھم إلى الشام، وسجن من وجد بھا من قريش
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وھبار بن األسود بن المطيب بى أسد بن . فسم عثمان بن الحويرث ومات بالشام. فدست قريش إلى عمرو بن جفنة الغساني

عد العزى، كان من عقبه عمر بن عبد العزيز بن المنذر بن الزبير بن عبد الرحمن بن ھبار ، صاحب السند، وليھا في ابتداء 

داول أوالده ملكھا إلى أن انقطع أمرھم على يد محمود بن سكتكين صاحب كزنة رما دون النھر من الفتنة إثر قتل المتوكل، وت

واسماعيل بن . وكان جده المنذر بن الربيع قد قام بقرفيسيا أيام السفاح، فاسر وصلب. خراسان، وكانت قاعدتھم المنصورة

هللا عليه وسلم، ثم ابنه عوف أسلم فمدحه وحسن  ھبار قتله مصعب بن عبد الرحمى غيلة، وھبار كان يھجو النبي صلى

وتزوج زينب بت أبي سلمة من أم سلمة أم المؤمنين، وخديجة أم المؤمنين . وعبد هللا بن زمعة بن األسود، له صحبة. إسالمه

ن حزام بن بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، والزبير بن العوام بن خويلد أحد العشرة، وابناه عبد هللا ومصعب وحكيم ب

 .خويلد، عاش ستين سنة في اإلسالم، وباع داره الندوة من معاوية بمائة ألف وابنه ھشام بن حكيم

النسب الكريم، فولد له عبد شمس وھاشم  وأما عبد مناف وھو صاحب الشوكة في قريش وسنام الشرف، وھو في عمود

فبنو المطلب أحالف . ني عبد مناف، والبقية أحالف لھموكان بنو ھاشم وبنو عبد شمس متقاسمين رياسة ب. والمطلب ونوفل

فأما بنو عبد شمس فمنھم العبالت وھم بنو أمية االصغر وبنته الثريا صاحبة . لبني ھاشم، وبنو نوفل أحالف لبني عبد شمس

ن عتبة ابنه الوليد وم. منھم عتبة وشيبة ابنا ربيعة: عمر بن أبي ربيعة، وھي سيدة القريض المغني، وبنو ربيعة بن عبد شمس

وبنو . وھند بنت عتبة أم معاوية رضي هللا عنھا. وقتل يوم بدر كافرا، وأبو حذيفة صحابي وھو مولى سالم، قتل يوم اليمامة

 .رضي هللا عنھما عبد العزى صھر النبي، وكانت له منھا أمامة تزوجھا علي بعد فاطمة

كافرا، وابنه خالد بن سعيد قتل يوم اليرموك،  أحيحة العاصي بن أمية ماتمنھم سعيد بن أبي : وبنو أمية األكبر بن عبد شمس

وسعيد بن العاصي بن سعيد قديم اإلسالم ولي صنعاء واستشھد في فتح الشام، وابنه سعيد قتل يوم اليرموك وسعيد بن العاصي 

وأمير المؤمنين عثمان بن . د الملك وقتلهوابنه عمرو األشدق القائم على عب. بن سعيد بن العاصي بن امية ولي الكوفة لعثمان

ومروان بن الحكم بن أبي العاصي وأعقابه الخلفاء األولون في اإلسالم ، والملوك باألندلس . عفان بن العاصي بن أمية

 .معروفون يأتي ذكرھم عند أخبار دولھم

وعقب معاوية بين . وأم حبيبة أم المؤمنين بةوابناؤه معاوية أمير المؤمنين، ويزيد وحنظلة وعت: وأبو سفيان بن حرب بن أميه

الخلفاء واإلسالم بين معروف يذكر عند ذكرھم، وعتاب بن أسيد بن أبي العاص بن امية، واله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

القضاة ومنھم بنو أبي الشوارب . على مكة، اذ فتحھا فلم يزل عليھا إلى أن مات يوم ورود الخبر بموت أبي بكر الصديق

وھم بنص أبي عثمان بن عبد هللا بن خالد بن أسيد بن أبي العاص، وعقبة بن أبي معيط . ببغداد، من عھد المتوكل إلى المقتدر

وابنه الوليد صحابي ولي الكوفة، وھو الذي . واسمه أبان بن عمرو بن أمية، قتله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببدر صبراً 

. ومن عقبة بن أبي معيط المعيطي الذي بويع بدانية من شرق األندلس. عثمان وابنه أبو قطيفة الشاعرحد على الخمر بين يدي 

وھو عبد هللا بن عبد هللا بن عبيد هللا بن الوليد بن . بايع له ملكھا مجاھد زمن الفتنة، بعد المائة الرابعة في آخر الدولة االموية

 .بن خالد بن عثمان بن عبد هللا بن عبد العزيز بن خالد بن عقبة بن أبي معيطمحمد بن يوسف بن عبد هللا بن عبد العزيز 

وأبو مطعم ھو الذي نوه به النبي صلى . منھم جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل الصحابي المشھور: وبنو نوفل بن عبد مناف

اله وحشي ھو الذي قتل يوم أحد حمزة وطعيمة بن عدي قتل يوم بدر كافرا، ومو. هللا عليه وسلم يوم الطائف، ومات في بدر

منھم قيس بن مخرمة بن المطلب صحابي، وابنه عبد هللا بن قيس، مولى يسار : وبنو المطلب بن عبد مناف. بن عبد المطلب
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ومسطح وھو عوف بن أثاثة بن عباد بن المطلب أحد من تكلم باإلفك، وھو . جد محمد بن اسحق بن يسار صاحب المغازي

  .ي بكر الصديق ابن خالة أب

وصارعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصرعه، . وركانة بر عبد يزيد بنن ھاشم بن عبد المطلب، كان م أشد الرجال

ومن عقبه الشافعي : وكانت آية من آياته، والسائب بن عبد يزيد، كان يشبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأسر يوم بدر

 .عثما بن شافع بن السائب محمد بن إدريس بن العباس بن

: وكان بنوه عشرة. عقب عبد المطلب ھذا وأما بنو ھاشم بن عبد مناف فسيدھم عبد المطلب بن ھاشم ، ولم يذكر من عقبه إال

عبدهللا أبو النبي صلى هللا عليه وسلم وھو أصغرھم، وحمزة والعباس وأبو طالب والزبير والمقوم، ويقال اسمه الغيداق 

ومن عقب أبي لھب ابنه عتبة . وأبو لھب وقثم والزبير ال عقب لھما، وعقب حمزة انقرض فيما قال ابن حزموضرار وحجل 

 .صحابي

ومن بني أبي . وأما عقب العباس وأبي طالب فأكثر من أن يحصر، والبيت والشرف من بني العباس في عبد هللا بن العباس

وسنذكر من مشاھيرھم عند ذكر أخبارھم ودولھم ما .  عنھم أجمعينطالب في علي أمير المؤمنين وبعده أخوه جعفر رضي هللا

 .فيه كفاية إن شاء هللا تعالى

فلنرجح اآلن إلى أخبار قريش وسائر . ھذا اخر الكالم في أنساب قريش، وانقضى بتمامھا الكالم في أنساب مضر وعدنان

. يره، وال خير إال خيره وال معبود سواه وال يرجى إال إياهوهللا المستعان ال رب غ. مضر، وما كان لھم من الدول اإلسالمية

 .وھو حصبي ولعم الوكيل، وأسأله الستر الجميل

  قريش

  وكيف صال الملك إليھم فيھا ممن قبلھم من األمم السابقة الخبر عن قريش من ھذه الطبقة وملكھم بمكة وأولية أموھم
عرب كانت ديار العمالقة، من ولد عمليق بن الوذ، وأنھم كان لھم ملك قد ذكروا عند الطبقة األولى أن الحجاز وأكناف ال

. وكانت ديارھم اليمن مع إخوانھم حضرموت. وكانت جرھم أيضا من تلك الطبقة من ولد يقطن بن شالخ بن أرفخشذ. ھنالك

. مع أمه ھاجر عند زمزموأصاب اليمن يومئذ قحط ففروا نحو تھامة يطلبون الماء والمرعى، وعثروا في طريقھم بإسماعيل 

 .وكان من شأنه وشأنھم معه ما ذكرناه عد ذكر إبراھيم عليه السالم

. ابن لورى بن ذكر بن عمالق أو عمليق -ونزلوا على قطورا من بقية العمالقة وعليھم يومئذ السميدع بن ھوثر بثاء مثلثة

بالحجاز فلحقوا بھم وعليھم مضاض بن عمرو بن  واتصل خبر جرھم من ورائھم من قومھم باليمن، وما أصابوا من النجعة

مضاض يعشر من . وكان . وكانت قطورا أسفل مكة. فنزلوا على مكة بقعيقعان. سعيد بن الرقيب بن ھنء بن نبت بن جرھم

ا ھكذا عند ابن إسحق والمسعودي أن قطورا من العمالقه، وعند غيرھما أن قطور. دخل مكة من أعالھا، والسميدع من أسفلھا

ثم افترق أمر قطورا وجرھم وتنافسوا الملك واقتتلوا وغلبھم المضاض وقتل السميدع . من بطون جرھم وليسوا من العمالقة

 :وانقضت العرب العاربة قال الشاعر

  مضى آل عمالق فلم يبق منھمو             حقير والذ وعزة متشاوس

  ا واغذ ومبايسعتوا فأدال الدھر منھم وحكمه            على الناس ھذ
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. سعد بن عوف بن ھنء نبت بن جرھم ونشأ إسماعيل صلوات هللا عليه بين جرھم، وتكلم بلغتھم، وتزوج منھم حرا بنت 

 ً قولي لزوجك فليغير كتبته، فطلقھا وتزوج بنت أخيھا : فقال لھا. وھي المرأة التي أمره أبوه بتطليقھا لما زاره ووجده غائبا

وتزوج بعدھما السيدة بنت الحرث بن . ذكر ھاتين المرأتين الواقدي في كتاب انتقال النور. بن عوفمامة بنت مھلھل بن سعد 

ولثالثين سنة من عمر إسماعيل قدم أبوه الحجاز، فأمر ببناء الكعبة البيت الحرام، وكان الحجر . مضاض بن عمرو بن جرھم

لوة لعبادته، وجعلھا حجا للناس كما أمره هللا، وانصرف إلى زربا لغنم إسماعيل، فرفع قواعدھا مع ابنه إسماعيل وصيرھا خ

 .الشام فقبض ھنالك كما مر
إلى أن قبضه هللا ودفن بالحجر مع أفه ھاجر،  وبعث هللا إسماعيل الى العمالقة وجرھم وأھل اليمن، فآمن بعض وكفر بعض،

ومعنى قيذار صاحب اإلبل، وذلك ألنه كان . قيذار وكان عمره فيما يقال مائة وثالثين سنة، وعھد بأمره البنه. ويقال أجر

. ويقال إنما عھد البنه نابت، فقام ابنه بأمر البيت ووليھا. وقال غيره معناه الملك. صاحب إبل أبيه إسماعيل، كذا قال السھيلي

. دار ديما يطور ياقيس قدماقيذار قيايوت أدبئيل مبسام مشمع دوما مسا ح: وكان ولده فيما ينقل أھل التوراة كما نقل اثني عشر

والحروف مخالفة للحروف العربية بعض . أمھم السيدة بنت مضاض قاله السھيلي، وھكذا وقعت أسماؤھم في اإلسرائيليات

وقد ضبط ابن إسحاق تيماً منھم بالطاء والياء، . العلماء في ضبط ھذه األلفاظ الشيء باختالف المخارج، فلھذا يقع الخالف بين

به سميت دومة : وقال البكري. ارقطني بالضاد المعجمة والميم قبل الياء كأنھا تأنيث آضم ، وذكر ابن إسحاق ديماوضبطه الد

ثم ھلك نابت بن إسماعيل وولي أمر البيت جده الحرث بن . وذكر أن الطور بيطون ابن إسماعيل. الجندل ألنه كان نزلھا

ثم قسمت . ب بن ھنء بن نبت بن جرھم، ثم ابنه الحرث بن عمرومضاض، وقيل وليھا مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقي

ً للحرم أن يكون به بغي أو  الوالية بين ولد إسماعيل بمكة وأخوالھم من جرھم، والة البيت ال ينازعھم ولد إسماعيل إعظاما

فأرادوا . مر أرض مكةثم بغت جرھم قي البيت، ووافق بغيھم تفرق سبأ ونزول بني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عا. قتال

المقام مع جرھم فمنعوھم واقتتلوا، فغلبھم بنو حارثة وھم فيما قيل خزاعة وملكوا البيت عليھم، ورئيسھم يومئذ عمرو بن 

ولحي ھذا ھو ربيعة بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر، وقيل إنما ثعلبة بن حارثة بن . لحي، وشرد بقية جرھم

ألنه الذي بحر البحيرة وسيب السائبة وحمى . رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار يعني أحشاءه وفي الحديث. عامر

قال عياض المعروف في نسب . وفي طريق آخر رأيت عمرا بن عامر. الحامي، وغير دين إسماعيل، ودعا إلى عبادة األوثان

: م أبيه أخو قمعة، وھو مدركة بن الياس وقال السھيليوأنما عامر اس. ھذا ھو عمرو بن لحي بن قمعة بن الياس. أبي خزاعة

واسمه ربيعة تناه حارثة وانتسب . ولحي تصغير. كان حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر خلف على أم لحي بعد أبيه قمعة

يت وعن ابن أسحق أن الذي أخرج جرھم من الب. وأسلم بن أفصى بن حارثة أخو خزاعة. إليه، فالنسب صحيح بالوجھين

وتولى كبره بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة، وبنو غبشان بن . ليست خزاعة وحدھا، وأنما تصدى للنكير عليھم خزاعة وكنانة

عبد عمرو بن بوي بن ملكان بن أفصى بن حارثة، فاجتمعوا لحربھم واقتتلوا وغالبھم بنو بكر وبنو غبشان بن كنانة وخزاعة 

مرو وقيل عامر بن الحرث بن مضاض األصغر بمن معه من جرھم إلي اليمن ، بعد أن فخرج ع. على البيت ونفوھم من مكة

ً شديداً . دفن حجر الركن وجميع أموال الكعبة بزمزم وقال عمرو بن . ثم اسفوا على ما فارقوا من أمر مكة وحزنوا حزنا

 :الحرث وقيل عامر

  بمكة سامر كان لم يكن بين الجحون إلى الصف               أنيس ولم يسمر

 بلى نحن كنا أھلھا فأزالنا                     صروف الليالي والجدود العواثر
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  وكنا والة البيت من بعد نابت نطوف فما تحظى لدينا المكاثر

  ملكنا فعززنا فاعظم ملكنا فليس لحي عندنا ثم فاخر

  ألم تنكحوا من خير شخص علمته فأبناؤنا منا ونحن األصاھر

  لدنيا علينا بحالھا فإن لھا حاال وفيھا التشاجرفإن تنثني ا

  فأخرجنا منھا المليك بقدرة كذلك يا للناس تجري المقادر

  أقول إذا نام الخلي ولم أنم إذا العرش ال يبعد ليھل وعامر

  وبذلت منھا أوجھا ال اجبھا قبائل منھا حمير وبخائر

  وصرنا أحاديثاً وكنا بغبطة بذلك عضتنا السنون الغوابر

  فساحت دموع العين تبكي لبلدة بھا حرم أم وفيھا المشاعر

  ونبكي لبيت ليس يؤذى حمامه يظل بھا أمنا وفيھا العصافر

  وفيه وحوش ال ترام أنيسة إذا خرجت منه فليست تغادر

يھا آلخر بكر عبد مناة، وكان الذي يل ثم غلبت بنو حبشية على أمر البيت بقومھم من خزاعة واستقلوا بواليتھا دون بني 

ومن . وذكر الزبير أن الذين أخرجوا جرھم من البيت من ولد إسماعيل ھم إياد بن نزار. عھدھم عمرو بن الحرث وھو غبشان

ولما خرجت إياد قلعوا الحجر األسود ودفنوه في بعض المواضع، . بعد ذلك وتعت الحرب بين ضر وإياد فأخرجتھم مضر

. ا، فاشترطوا على مضر إن دلوھم عليه أن لھم والية البيت دونھم، فوفوا لھم بذلكورأت ذلك امرأة من خزاعة فأخبرت قومھ

ويذكر أن من وليھا منھم عمرو بن لحي، ونصب األصنام . وصارت والية البيت لخزاعة، إلى أن باعھا أبو غبشان لفصي

 :وخاطبه رجل من جرھم

 يا عمرو ال تظلم بمكة إنھا بلد حرام

 ك تخترم األنامسائل بغاد أين ھم وكذا

 وھي العماليق الذين لھم بھا كان السوام

اإلجازة بالناس يوم عرفة لبني الغوث بن مرة إخوتھم وھو : وكانت والية آل البيت لخزاعة، وكان لمضر ثالث خصال

بن األعزل  واإلضافة بالناس غداة النحر من جمع إلى منى لبني زيد بن عدي، وانتھى ذلك منھم إلى أبي سيارة عميرة. صوفه

الشھور الحرم، كان لبني مالك  بن خالد بن سعد بن الحرث بن كانس بن زيد، فدفع من مزدلفة أربعين سنة على حمار، ونسء

اللھم إني أحللت أحد الصفريين ونسأت : وكان إذا أراد الناس الصدور من مكة قال. وانتھى إلى القلمس كما مر. بن كنانة

 :رو بن قيس من بني فراسقال عم. األخر للعام المقبل

 ً   ونحن الناسئون على معد شھور الحل نجعلھا حراما

وفي أثناء ذلك تشعبت بطون كنانة، . كما قلناه فأقام بنو خزاعة وبنو كنانة على ذلك مدة الوالية لخزاعة دونھم. قال ابن اسحق

. لھم إذ ذاك أحياء حلول بظواھرھاومن مضر كلھا وصاروا جرما وبيوتات متفرقين في بطن قومھم من بني كنانة، وك

. فقريش البطاح ولد قصي بن كالب وسائر بني كعب بن لؤي. تريق البطاح ولريش الظواھر: وصارت قريش على فرقتين

ثم صارت قريش الظواھر بادية لقريش . وكانت خزاعة بادية لكنانة ثم صار بنو كنانة لقريش. وقريش الظواھر من سواھم

وصار من سوى قريش . واھر من كان على أقل من مرحلة ومن الضواحي من كان على أكثر من ذلكالبطاح، وقريش الظ
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وكنانة من قبائل مضر في الضواحي أحياء بادية وظعونا ناجعة، من بطون قيس وخندف من أشجع وعبس وفرازة ومرة 

  . وسليم وسعد بن بكر، وعامر بن صعصعة وثقيف

ھذيل والقارة وغير ھؤالء من البطون الصغار، وكان التقدم في مضر كلھا لكنانة ثم ومن تميم والرباب وضبعي بني أسد و

وكان سيدھم قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن . لقريش، والتقدم في قريش لبني لؤي بن غالب بن فھر بن مالك بن النضر

سعد بى زيد من بطونھم نسب ظئر كان له فيھم شرف وقرابة وثروة وولد، وكان له في قضاعة ثم في بني عروة بن . لؤي

وذلك بما كان ربيعة بن حرام بن عذرة قدم مكة في مھلك كالب بن مرة، وكان كالب . ورحم كاللة، كانوا من أجلھا فيه شيعة

خلف قصيا فى حجر أمه فاطمة بنت سعد بن باسل بن خثعمة األسدي من اليمن، فتزوجھا ربيعة وقصي يومئذ فطيم، فاحتملته 

بني عذرة، وتركت ابنھا زھرة بن كالب ألنه كان رجال بالغا، وولدت لربيعة بن حزام رزاح بن ربيعة، ولما شب  إلى بالد

قصي وعرف نسبه رجع إلى قومه، وكان الذي يلى أمر البيت لعھده من خزاعة، حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن 

 .عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد قصي عمرو، فأصھر إلى قصي في ابنته حبى فأنكحه إياھا، فولدت له

بالكعبة وبأمر مكة وخزاعة وبني بكر لشرفه  ولما انتشر ولد قصي وكثر ماله وعظم شرفه ھلك حليل، فرأى فصي أنه أحق

ولما بدا له ذلك مشى فى رجاالت . ولما كثرت قريش سائر الناس واعتزت عليھم، وقيل أوصي له بذلك حليل. في قريش

ودعاھم إلى ذلك فأجابوه، وكتب إلى أخيه رزاح في قومه عذرة مستجيشا بھم، فقدم مكة في إخوته من ولد ربيعة ومن قريش 

 .تبعھم من قضاعة في جملة الحاج مجمعا نصر قصي

حين كبر وضعف، فكانت بيدھا وكان قصي  وذكر غير ابن إسحق إن حليالً كان يعطي مفاتيح البيت بنته حبى: قال السھيلي

بما أخذھا يفتح البيت للناس ويغلقه، فلما ھلك حليل أوصى بوالية البيت إلى قصي، وأبت خزاعة أن يمضي ذلك لقصي، ر

 .فعند ذلك ھاجت الحرب بينه وبين خزاعة وأرسل إلى رزاح أخيه يستنجده عليھم

يقوم لك به، فجعله إلى أبي غبشان  الطبري لما أعطى حليل مفاتيح الكعبة البنته حبى لما كبر وثقل، قالت إجعل لرجل: وقال

إن أبا غبشان ھو ابن حليل باعه من قصي بزق : ويقال. سليمان بن عمرو بن لؤي بن ملكان بن قصي، وكانت له والية الكعبة

فكان من أول ما بدأوا به نقض ما كان لصوفة من إجارة الحاج، وذلك أن بني سعد . خمر، قيل فيه أخسر من صفقة أبي كبشان

زيد مناة بن تميم كانوا يلون اإلجازة للناس بالحج من عرفة، ينفر الحاج لنفرھم ويرمون الجمار لرميھم، ورثوا ذلك من بن 

كانت أمه من جرھم وكانت ال تلد، فنذرت إن ولدت أن تتصدق به على الكعبة عبدا يخدمھا، فولدت . بني الغوث بن مرة

 .فكان له ولولده وكان يقال لھم صوفة. افسه بذلكالغوث، وخلى أخواله من جرھم بينه وبين من ن

إن والية الغوث بن مرة كانت من قبل ملوك كندة، ولما انقرضوا ورث بالتعدد بنو سعد : وقال السھيلي عن بعض اإلخباريين

. ن تميمولما جاء اإلسالم كانت تلك اإلجازة منھم لكرب بن صفوان بن حتات بن سحنة وفد مر ذكره في بطو. بن زيد مناة

فلما كان العام الذي أجمع فيه قصى اإلنفراد بوالية البيت، وحضر إخوته من عذرة تعرض لبني سعد أصحاب صوفة في 

فلما وقفوا لإلجازة قال ال نحن أولى بھذا منكم، فتناجزا وغلبھم قصي على ما . قومھم من قريش، وكنانة وقضاعة عند الكعبة

ر عند ذلك أنه سيمنعھم من والية البيت كما منع اآلخرين، فانحازوا عنه واجمعوا كان بأيديھم، وعرفت خزاعة وبنو بك

لحربه، وتناجزوا وكثر القتل، ثم صالحوه على أن يحكموا من أشراف العرب، وتنافروا إلى يعمر بن عوف بن كعب بن 

وقر بمكة، وجمع قريشا من  بكر بن عبد مناة لن كنانة، فقضى لقصي عليھم فولي قصي البت عمرو بن عامر بن ليث بن
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فأنزل كل بطن منھم بمنزله الذي صبحھم به اإلسالم وسمي بذلك مجمعا قال . منازلھم بين كنانة إليھا وقطعھا أرباعا بينھم

 :الشاعر

ً به جمع هللا القبائل من فھر فكان أول من أصاب من بني لؤي بن غالب ملكا أطاع له به  قصي لعمرى كان يدعى مجمعا

فصار له لواء الحرب وحجابة البيت، وتيمنت قريش برأيه فصرفوا مشورتھم إليه في قليل أمورھم و كثيرھا، فاتخذوا قومه، 

دار الندوة إزاء الكعبة في مشاوراتھم، وجعل بابھا إلى المسجد فكانت مجتمع المالء من قريش في مشاوراتھم ومعاقدھم، ثم 

ً يؤدونه إليه زيادة على ذلك . يف هللا وزوار بيتهتصدى إلطعام الحاج وسقايته لما رأى أنھم ض وفرض على قريش خراجا

ولما أسن قصي وكان بكره عبد . وكانت الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء له. كانوا يردفونه به، فحاز شرفھم كله

لدار بما كان له من الحجابة واللواء الدار وكان ضعيفا، وكان أخوه عبد مناف شرف عليه في حياة ابيه، فأوصى قصي لعبد ا

 .وكان أمره في قومه كالدين المتبع، وال يعدل عنه. والندوة والرفادة والسقاية يجبر له بذلك ما نقصه من شرف عبد مناف

ً  ثم ھلك وقام بأمره في قومه بنوه من بعده، وأقاموا على ذلك مدة وسلطان مكة ناف ثم نفس بنو عبد م. لھم، وأمر قريش جميعا

. فافترق أمر قريش، وصاروا في مظاھرة بني قصي بعضھم على بعض فرقتين 4على بني عبد الدار ما بأيديھم ونازعوھم 

بنو الحرث بن فھر، وبنو محارب بن لؤي، وبنو عدي بن كعب، : وكان بطون قريش قد إجتمعت لعھدھا ذلك إثني عشر بطنا

ن عمرو بن ھصيص، وبنو تيم بن مرة، وبنو مخزوم بن يقظة بن وبنو سھم بن عمرو بن ھصيص بن كعب، وبنو جمح ب

 .مرة، وبنو زھرة بن كالب، وبنو أدد لن عبد العزى بن قصي، وبنو عبد الدار، وبنو عبد مناف بن قصي

 عبد شمس أسن ولده، واجتمع له من قريش فأجمع بنو عبد مناف إنتزاع ما بأيدي عبد الدار مما جعل لھم قصي، وقام بأمرھم

واعتزل بنو عامر وبنو المحارب الفريقين، وصار الباقي من بطون . بنو أسد بن عبد العزى، وبنو زھرة وبنو تيم وبنو الحرث

الفريقين على أحالفه عقداً مؤكدا،  ثم عقد كل من. قريش مع بني عبد الدار، وھم بنو سھم وبنو جمح وبنو عدي وبنو مخزوم

. فسمي حلف المطيبين. ند الكعبة جفنة مملوءة طيبا غمسوا فيھا أيديھم تأكيداً للحلفوأحضر بنو عبد مناف، وحلف قومھم ع

فبعث بنو عبد الدار لبني أسد، وبنو جمح لبني زھرة، وبنو . وأجمعوا للحرب وسووا بين القبائل، وأن تبعث بعضھا إلى بعض

لبني عبد مناف السقاية والرفادة، ويختص بنو عبد  ثم تداعوا للصلح على أن يسلموا. مخزوم لبني تيم، وبنو عدي لبني الحرث

 .الدار بالحجابة واللواء، فرضي الفريقان وتحاجز الناس

بمكة، وتقلب أخيه عبد شمس في التجارة  قيل ورثھا من أبيه، ثم بقام بأمر بني عبد مناف ھاشم ليساره وقراره: وقال الطبرى

إنه أول من أطعم الثريد الذي كان يطعم فھو ثريد : ويقال. وإكرام وفدھمفأحسن ھاشم ما شاء في إطعام الحاج . إلى الشام

والثريد لھذا العھد . فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام: قريش، الذي قال فيه النبي صلى هللا عليه وسلم

م طعاما يسمونه البازين يتناوله الثريد لغة، وليس من طعام العرب إال أن عندھ. ثريد الخبز بعد أن يطبخ في المقالوة، والتنور

وما . وھو ثريد الخبز بعد أن يطبخ في الماء عجينا رطباً إلى أن يتم نضجه، ثم يدلكونه بالمغرفة حتى تتالحم أجزاؤه وتتالزج

 .أدري ھل كان ذلك الطعام كذلك أوال، إال أن لفظ الثريد يتناوله لغة

من سن الرحلتين في الشتاء والصيف للعرب، ذكره بن إسحق وھو غير صحيح، ألن  إن ھاشم بن عبد المطلب أول: ويقال

وھذا معنى العرب وحقيقتھم أنه الجيل . الرحلتين من عوائد العرب في كل جيل لمراعي إبلھم ومصالحھا، ألن معاشھم فيھا

تاج والتوليد وغير ذلك من مصالحھا، الذي معاشھم في كسب اإلبل والقيام عليھا في ارتياد المرعى، وانتجاع المياه والن

وتكونت على ذلك . والفرار بھا من أذى البرد عند التوليد إلى القفار ودفئھا، وطلب التلول في المصيف للحبوب وبرد الھواء
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لشام، وشعارھا أن ھاشماً لما ھلك وكان مھلكه بغزة من أرض ا. ظعنوا أو أقاموا وھو معنى العروبية. طباعھم فال بد لھم منھا

تخلف عمد المطلب صغيرا بيثرب فأقام بأمره من بعده ابنه المطلب، وكان ذا شرف وفضل، وكانت قريش تسميه الفضل 

وكانت قبله عند أحيحة بن الجالح بن الحريش بن جحجبا بن كلفة بن . لسماحته، وكان ھاشم قدم يثرب فتزوج في شي عدي

، فولدت عمرو بن أحيحة وكانت لشرفھا تشترط أمرھا بيدھا في عقد عوف بن عمرو بن عوف بن مالك سيد االوس لعھده

ً  النكاح، فولدت عبد المطلب فسمته شيبة، وھلك ھاشم فخرج إليه أخوه المطلب، فأسلمته . وتركه ھاشم عندھا حتى كان كالما

المطلب فسمي شيبة عبد  إليه بعد تعسف واغتباط به، فاحتمله ودخل مكة فردفه على بعيره، فقالت قريش ھذا عبد ابتاعه

ثم إن المطب ھلك بردمان من اليمن، فقام بأمر بني ھاشم بعده عبد المطلب بن ھاشم، وأقام الرفادة . المطلب من يومئذ

والسقاية للحاج على أحش ما كان قومه يقيمونه بمكة من قبله، وكانت له وفادة على ملوك اليمن من حمير والحبشة، وقد قدمنا 

 .ذي يزن ومع ابرھةخبره مع ابن 

وبين مما أراد منھا، فنذر لئن ولد له عشرة  للرؤيا التي رآھا اعترضته قريش دون ذلك، ثم حالوا بينه: ولما أراد حفر زمزم

ً  عند الكعبة، فلما كملوا عشرة ضرب عليھم القداح عند ھبل  من الولد ثم يبلغوا معه حتى يمنعوه، لينحرن أحدھم قربانا

م الذي كان في جوف الكعبة على البئر التي كانوا ينحرون فيھا ھدايا الكعبة، فخرجت القداح على ابنه عبد هللا الصنم العظي

وأشار بعضھم وھو المجيرة بن عبد هللا بن مخزوم، . والد النبي صلى هللا عليه وسلم، وتحير في شأنه، ومنعه قومه من ذلك

فألفوھا بخيبر وسألوھا، فقالت قربوه وعشرا من اإلبل، وأجيلوا القداح فإن . لكبسؤال العرافة التي كانت لھم بالمدينة على ذ

وقد رضي إلھكم . خرجت على اإلبل فذلك، وإال فزيدوا في اإلبل حتى تخرج عليھا القداح، وانحروھا حينئذ فھي الفدية عنه

 .فنحرھا عمد المطلب، وكانت من كرامات هللا به. ففعلوا، وبلغت اإلبل مائة

أنا ابن الذبيحين يعني عبد هللا أباه، وإسماعيل بن إبراھيم جده، اللذين قربا للذبح ثم فديا بذبح : ليه قولھصلى هللا عليه وسلموع

ثم أن عبد المطلب زوج ابنه عبد هللا بآمنة بنت وھب بن عبد مناف بن زھرة فدخل بھا وحملت برسول هللا صلى هللا . األنعام

 .لمطلب يمتار لھم تمرا فمات ھنالك فلما أبطأ عليھم خبره بعث في أثرهعليه وسلم، وبعثه عبد ا

ثم أقام عبد المطلب . الصحيح إنه أقبل من الشام في حي لقريش، فنزل بالمدية ومرض بھا ومات: وقال الطبري عن الواقدي

ح نور هللا من أفقھم، وسرى في رياسة قريش بمكة، والكون يصغي لملك العرب، والعالم يتمحض بفصال النبوة، إلى أن وض

خبر السماء إلى بيوتھم، واختلفت المالئكة إلى أحيائھم، وخرجت الخالفة في انصبائھم، وصارت العزة لمضر ولسائر العرب 

 .بھم، وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وعاش عبد المطلب مائة وأربعين سنة وھو الذي احتفر زمزم

ً  ولما حفر عبد المطلب: قالى السھيلي كذلك كان ساسان ملك الفرس . زمزم استخرج منه تمثالي غزالين من ذھب، وأسيافا

فاستخرجھا عبد المطلب . ودفنھا الحرث بن مضاض في زمزم، لما خرج بجرھم من مكة. أھداھا إلى الكعبة، وقيل سابور

: ويقال. باب حديد وجعله للكعبة وضرب الغزالين حلية للكعبة، فھو أول من ذھب حلية الكعبة بھا، وضرب من تلك األسياف

ثم اتخذ عبد المطلب حوضاً لزمزم يسقي . إن أول من كسى الكعبة واتخذ لھا غلقا تبع إلى أن جعل لھا عبد المطلب ھذا الباب

ب قل ال أحلھا لمغتسل وھي لشار: منه، وحسده قومه على ذلك وكانوا يخربونه بالليل، فلما غمه ذلك رأى في النوم قائال يقول

 .حل وبل، فإذا قلتھا فقد كفيتھم، فكان بعد إذا أرادھا أحد بمكروه رمى بداء في جده، ولما عملوا بذلك تناھوا عنه

 .أول من كسا البيت المسوح والخصف واألنطاع تبع الحميري: وقال السھيلي
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. المالء والوصائل قبله وسكن ويروى أنه لما كساھا انتقض البيت فزال ذلك عنه، وفعل ذلك حين كساه الخصف، فلما كساه

 .وقال ابن إسحق أول من كسا الديباج الحجاج. وممن ذكر ھذا الخبر قاسم بن ثابت في كتاب الدالئل

وذكر جماعة منھم الدارقطني إن نتيلة بنت جناب أم العباس . وقال الزبير بى بكار بن عبد هللا بن الزبير أول من كساھا ذلك

 .العباس صغيراً، فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبه، وكانت من بيت مملكة فوفت بنذرھابن عبد المطلب كانت أضلت 

وكانت ثقيف جيرانھم بالطائف يساجلونھم في مذاھب العروبية وينازعونھم في الشرف، . ھذه أخبار قريش وملكھم بمكة

ت الطائف قبلھم لعدوان الذين كان فيھم وكان. وكانوا من أوفر قبائل ھوازن، ألن ثقيفا ھو قسي بن منيه بن بكر بن ھوازن

ثم بغى . وكثر عددھم حتى قاربوا سبعين ألفا. حكيم العرب عامر بن الظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن بكر بن عدوان

فلما قل عدد عدوان . وكان قسي بن منبه صھرا لعامر بن الظرب، وكان بنوه بينھم. بعضھم على بعض فھلكوا وقل عددھم

ھم ثقيف وأخرجوھم من الطائف وملكوه إلى أن صبحھم اإلسالم به على ما نذكره، وهللا وارث األرض ومن عليھا تغب علي

 .وھو خير الوارثين، والبقاء  وحده وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  .ظھور اإلسالم تم الجزء الثاني من تاريخ ابن خلدون حسب ترتيب المؤلف

  الثانى ملحق الجزء

   من تاريخ العالمة ابت خلدون

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  أمر النبوة والھجرة

  وما كان من اجتماع العرب علي اإلسالم بعد اإلباية والحرب أمر النبوة والھجرة في ھذه الطبقة الثالثة
وما دونھما من الحجاز، فكانوا لما استقر أمر قريش بمكة على ما استقر، وافترقت قبائل مضر في أدنى مدن الشام والعراق 

ً وأحياء وكان جميعھم بمسغبة وفي جھد من العيش بحرب بالدھم، وحرب فارس والروم على تلول العراق والشام . ظعونا

وأربابھما، ينزلون حاميتھم بثغورھما، ويجھزون كتائبھم بتخومھما ويولون على العرب من رجاالتھم، وبيوت العصائب منھم 

ھر ويحملھم على اإلنقياد، حتى يؤتوا جباية السلطان األعظم، وإتاوة ملك العرب، ويؤدوا ما عليھم من الدماء من يسومھم الق

ومن انتجاع األرباب وميرة األقوات والعساكر من وراء ذلك، توقع . والطوائل، ويسترھموا ابناءھم على السلم وكف العادية

 .بمن منع الخراج، وتستأصل من يروم الفساد

ولم يكن في . أمر مضر راجعا في ذلك إلى ملوك كندة بني حجر آكل المرار، منذ واله عليھم تبع حسان كما ذكرناه وكان

وكانت . العرب ملك إال في آل المنذر بالحيرة للفرس، وفي آل جھينة بالشام للروم، وفي بني حجر ھؤالء على مضر والحجاز

فكانت . لحاد، وقطع لألرحام، وتنافس في الردى، وإعراض عن ذكر هللاقبائل مضر مع ذلك، بل وسائر العرب أھل بغي وإ

عبادتھم األوثان والحجرة، وأكلھم العقارب والخنافس والحيات والجعالن، وأشرف طعامھم أوبار اإلبل إذا أمروھا في الحرارة 

 .في الدم

 .وأعظم عزھم وفادة على آل المنذر وآل جھينة وبني جعفر ونجعة من ملوكھم

فلما تأذن هللا بظھورھم، وآشرأبت إلى الشرف ھوادي أيامھم، وتم . نما كان تنافسھم الموءودة والسائبة والوصيلة والحامىوإ

أمر هللا في إعالء أمرھم، وھبت ريح دولتھم وملة هللا فيھم، تبدت تباشير الصباح من أمرھم، وأونس الخير والرشد في 
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ثم بالضاللة ھدى . واستبدلوا بالذل عزا، وبالمآثم متابا، وبالشر خيرا. أحوالھم وشرھمخاللھم، ويبدل هللا بالطيب الخبيث من 

 .وبالمسغبة شبعاً وريا وإيالة وملكا

 .فكان لھم من العز والظھور قبل المبعث ما كان: وإذا أراد هللا أمرا يسر أسبابه

الة العرب بالحيرة، وأميرھا منھم قبيصة بن إياس، وأوقع بنو شيبان وسائر بكر بن وائل وعبى بن غطفان بطيء وھم يومئذ و

فأوقعوا بھم الوقعة المشھورة بذي قار، والتحمت عساكر الفرس، وأخبر بھا رسول هللا . ومعه الباھوت صاحب مسلحة كسرى

 ".اليوم انتصفت العرب من العجم وبى نصروا: "صلى هللا عليه وسلم أصحابه بالمدينة بيومھا وقال

فطلب األساورة منه . بقومه في أباب العراق زرارة من بني تميم على كسرى، في طلب اإلنتجاع والميرة ووفد حاجب بن

الرھن على عادتھم، فأعطاھم قوسه واستكبر عن استرھان ولده، توقعوا منه عجزاً عما سواھا، وانتقلت خالل الخير من العجم 

ھم ھمه بخالله وشرفه، وغلب الشر والسفسفة على أھل دول ورجاالت فارس، فصارت أغلب في العرب حتى كان الواحد من

 :الحجم، وانظر فيما كتب عمر إلى أبي عبيدة بن المثنى حين وجھه إلى حرب فارس

 إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والحيرة، تقدم على أقوام قد

 .جرأوا على الشر فعلموه، وتناسوا الخير فجھلوه فانظر كيف تكون اھـ

وكان حظ قريش من ذلك . وتنافست العرب في الخالل، وتنازعوا في المجد والشرف حسبما ھو مذكور في أيامھم وأخبارھم

وينظر ما وقع في حلف الفضول، حيث اجتمع بنو . أوفر على نسبة حظھم من مبعثه، وعلى ما كانوا ينتحلونه من ھدى آبائھم

نو زھرة وبنو تميم،، فتعاقدوا وتعاھدوا على أن ال يجدوا بمكة مظلوما من ھاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزى وب

أھلھا وغيرھم ممن دخلھا من سائر الناس، إال قاموا معه، وكانوا من ظلمھم حتى ترد عليه مظلمته،، وسمت قريش ذلك 

 دت في دار عبد هللا بنلقد شھ: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال. وفي الصحيح، عن طلحة. الحلف حلف الفضول

ثم ألقى هللا في قلوبھم التماس الدين وإنكار ما عليھم . جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعي به في اإلسالم ألجبت

قومھم من عبادة األوثان، حتى لقد اجتمع منھم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وعثمان بن الحويرث بن أسد، وزيد بن 

بن نفيل من بني عدي بن كعب عم عمر بن الخطاب، وعبيد هللا بن جحش من بني أسد بن خزيمة، وتالوموا في عبادة عمرو 

 .دين إبراھيم نبيھم: األحجار واألوثان، وتواصوا بالنفر في البلدان بالتماس الحنيفية

وأما عبيد هللا بن جحش فأقام على ما ھو . بفأما ورقة فاستحكم في النصرانية وابتغى من أھلھا الكتب، حتى علم من أھل الكتا

. وكان يمر بالمھاجرين بأرض الحبشة، فيقول. عليه، حتى جاء اإلسالم، فأسلم وھاجر إلى الحبشة، فتنصر وھلك نصرانيا

 .مثلما يقال في الجرو إذا فتح عينيه فقح، وإذا أراد ولم يقدر صأصأ. فقحنا وصأصأتم، أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر

وأما زيد بن عمر فما ھم أن يدخل في . وأما عثمان بن الحويرث فقدم على ملك الروم قيصر، فتنضر وحسنت منزلته عنده

وصرح بعيب . أعبد رب إبراھيم: واعتزل األوثان والذبائح والميتة والدم، ونھى عن قتل الموءودة وقال. دين وال اتبع كتابا

وفال ابنه سعيد وابن . أي الوجوه أحب إليك لعبدتك ولكن ال أعلم، ثم يسجد على راحته اللھم لو أني أعلم: آلھتھم وكان يقول

ثم تحدث . إنه يبعث أمة واحدة! نعم: عمه عمر بن الخطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم استغفر هللا لزيد بن عمرو قال

وتحدث أھل الكتاب من اليھود والنصارى بما في . رالكھان والحزاة قبل النبوة لى وإنھا كائنة في العرب، وأن ملكھم سيظھ

 .التوراة واإلنجيل من بث محمد وأمته، وظھرت كرامة هللا بقريش ومكة في أصحاب الغيل أرھاصاً بين يدي مبعثه
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ومه ووفد عليه عبد المطلب يھنيه عند استرجاعه ملك ق. ثم ذھب ملك الحبشة من اليمن على يطه ابن ذي يزن من بقية التبابعة

وتحين األمر لنفسه كثير من . من أيدي الحبشة، فبشره ابن ذي يزن بظھور نبي من العرب، وأنه من ولده في قصة معروفة

رؤساء العرب يظنه فيه، ونفروا إلى الرھبان واألحبار من أھل الكتاب يسألونھم ببلدتھم عن ذلك، مثل أمية بن أبي الصلت 

م مع أبي سفيان بن حرب، وسؤاله الرھبان ومفاوضته أبا سفيان فيما وقف عليه من الشقي، وما وقع له في سفره إلى الشا

ثم رجمت . قريش من بنى عبد مماف، حتى تبين لھما خالف ذلك في قصة معروفة ذلك، بظن أن األمر له أوال شرف

 .الشياطين عن استماع خبر السماء في أمره، وأصغى الكون الستماع أنبائه

  ء التوحيدوبد المولد الكريم
سنه من ملك كسرى  ثم ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفيل الثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع األول ألربعين

ً بالشام، وانصرف فھلك . أنوشروان، وقيل لثماني وأربعين وثمانماية واثنين وثمانين لذي القرنين وكان عبد هللا أبوه غائبا

فكفله جده عبد المطلب بن ھاشم، .  صلى هللا عليه وسلم جد مھلكه بأشھر فالئل، وقيل غير ذلكبالمدينة، وولد سيدنا رسول هللا

والتمس له الرضعاء، واسترضع في بني سعد أبي عد من ھوازن، ثم في بني نصر بن سعد، أرضعته . وكفالة هللا من ورائه

ناظرة بن خصفة بن قيس، وكان ظئره منھم الحارث بن منھم حليمة بنت أبي ذؤيب عبد هللا بن الحرث بن شحنة بن رزاح بن 

 .عبد العزى، وقد مر ذكرھما في بني عامر بن صعصعة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شق الملكين  وكان أھله يتوسمون فيه عالمات الخير والكرامات من هللا، ولما كان من حديث

وذلك لرابعة من مولده، وھو خلف البيوت يرعى . وقلبه بالثلج ما كانبطنه، واستخراج العلقة السوداء من قلبه، وغسلھم حشاه 

. وظھرت حليمة على شأنه فخافت أن يكون أصابه شيء من اللمم فرجعته إلى أمه. الغنم، فرجع إلى البيت ممتقع اللون

وذكرت من دالئل . عليه كال وهللا لست أخشى: واسترابت آمنة برجعھا إياه بعد حرصھا على كفالته، فأخبرتھا الخبر فقالت

كرامة هللا له وبه كثيراً، وأزارته أمه آمنة بنت وھب بن عبد مناف بن زھرة أخوال جده عبد المطلب، من بني عدي بن النجار 

  .بالمدينة، وكانوا أخواال لھا أيضا

وكان شأنه في رضاعه وشابه  واليته وكفالته، وھلك عبد المطلب لثمان سنين من والدته، وعھد به إلى ابنه أبي طالب فأحسن

 ً وتولى حفظه وكالءته من مفارقة أحوال الجاھلية، وعصمته من التلبس بشيء منھا حتى لقد ثبت أنه . ومرباه وأحواله عجبا

ووقع له ذلك أكثر . وافترقوا مر بعرس مع شباب قريش، فلما دخل على القوم أصابه غشي النوم فما أفاق حتى طلعت الشمس

الحجارة مع عمه العباس لبنيان الكعبة وھما صبيان، فأشار عليه العباس بحملھا في إزاره، فوضعه على  وحمل. من مرة

عاتقه، وحمل الحجارة فيه وانكشف، فلما حملھا على عاتقه سقط مغشياً عليه، ثم عاد فسقط، فاشتمل إزاره وحمل الحجارة كما 

 .كان يحملھا

وحمله عمه أبو طالب إلى الشام وھو إبن ثالث عشرة . ضعائه، في شؤونھم كلھاوكانت بركاته تظھر بقومه، وأھل بيته ور

سنة، وقيل ابن سبع عشرة سنة فمروا ببحيرا الراھب عند بصرى، فعاين الغمامة تظلله والشجر تسجد له، فدعا القوم وأخبرھم 

 .بنبوته، وبكثير من شأنه في قصة مشھورة

يجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى مع غالمھا ميسرة، ومروا بنسطور الراھب، ثم خرج ثانية إلى الشام تاجرا بمال خد

وجاء أبو طالب فخطبھا إلى . فرأى مفكين يظالنه من الشمس، فأخبر ميسرة بشأنه؛ فأخبر بذلك خديجة، فعرضت نفسھا عليه

ً فقال جعلنا من ذرية إبراھيم، وزرع  الحمد لته الذي: أبيھا، فزوجه، وحضر المالء من قريش، وقام أبو طالب خطيبا
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ً آمنا، وجعلنا أمناء بيته وسواس حرمه، وجعلنا  ً وحرما ً محجوجا إسماعيل، وضئضيء معد وعنصر مضر، وجعل لنا بيتا

فإن كان في المال تل . وإن ابن أخي محمد بن عبد  من قد علمتم قرابته، وھوال يوزن بأحد إال رجح به. الحكام على الناس

وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لھا من الصداق ما عاجله وآجله من مالي كذا وكذا، وھو وهللا بعد ھذا . ظل زائل فإن المال

ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ ابن خمس وعشرين سنة، وذلك بعد الفجار بخمس عشرة . له نبأ عظيم، وخطر جليل

 .سنة

ولما انتھوا إلى الحجر تنازعوا . ھدمھا وبنائھا ده، حين أجمع كل قريش علىوشھد بنيان الكعبة لخمس وثالثين سنة من مول

وقال أبو أمية حكموا أول من دخل من . وتحالف بنو عبد الدار على الموت ثم اجتمعوا وتشاوروا. أيھم يضعه، وتداعوا للقتال

فتراضوا به  -وبذلك كانوا يسمونه -ا األمينھذ: ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا. باب المسجد، فتراضوا على ذلك

فبسط ثوباً ووضع فمه الحجر، وأعطى قريشا طرف الثوب فرفعوه حتى أدنوه من مكانه، ووضعه عليه السالم بيده . وحكموه

ن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس واألسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، وأبو حذيفة بن المغيرة بن عمر ب: وكانوا أربعة

وظھرت كرامة . وكان يعرف باألمين. أخالقه ثم استمروا على أكمل الزكاء والطھارة في. مخزوم، وقيس بن عدي السھمي

 .هللا فيه، وكان إذا أبعد في الخالء ال يمر بحجر وال شجر إال وسلم عليه

  بدء الوحي
الناس بشأن ظھوره ونبوته، ثم حببت إليه  دثثم تح. ثم بدأ بالرؤيا الصالحة، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح

وھي حالة . العبادة والخلوة بھا، فكان يتزود لالنفراد حتى جاء الوحي بحراء ألربعين سنة من مولده، وقيل لثالث وأربعين

ل ويصيبه يغيب فيھا عن جلسائه وھو كائن معھم، فأحيانا يتمثل له الملك رجال فيكلمه ويعي قوله، وأحيانا يلقى عليه القو

وھو أشد علي فيفصم عني وقد : أحوال الغيبة عن الحاضرين من الغط والعرق، وتصيبه كما ورد في الصحيح من أخباره قال

 :فأصابته تلك الحالة بغار حراء وألقى عليه. وأحيانا يتمثل لي الملك رجال فيكلمني فأعي ما يقول. وعيت ما قال

 ).علم اإلنسان ما لم يعلم *إقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم * من علق خلق اإلنسان* إقرأ باسم ربك الذى خلق(

ثم خوطب في الصالة وأراه جبريل . الشأن وأخبر بذلك كما وقع في الصحيح، وآمنت به خديجة وصدقته، وحفظت عليه

ض إلى السماء السابعة، وإلى ثم كان شأن اإلسراء من مكة إلى بيت المقدس، من األر. ثم صلى به وأراه سائر أفعالھا. طھرھا

 .سدرة المنتھى، وأوحى إليه ما أوحى

فجعفر أسن عيال أبي . العباس جعفرا أخاه ثم آمن به علي ابن عمه أبي الطالب، وكان في كفالته من أزمة أصابت قريشا وكفل

ى إذا ظھر عليھما أبو طالب طالب، فأدركه اإلسالم وھو في كفالته، فآمن وكان يصلى معه فى الشعاب مختفيا من أبيه، حت

وقال . ولكن ال يخلص إليك شيء تكره ما بقيت! ال أستطيع فراق ديني ودين آبائي: دعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال

فكان أول من أسلم خديجة بنت خويلد بن اسد بن عبد العزى، ثم أبو بكر وعلي بن أبي . فإنه ال يدعو اال الخير! الزمه: لعلي

ب كما ذكرنا، وزيد بن حارثة مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبالل بن حمامة مولى أبي بكر، ثم عمر بن عنبسة طال

 .السلمي وخالد بن سعيد بن العاص بن امية

، وكان أبو بكر محببا سھالً . لكثير منھم بالجنة ثم أسلم بعد ذلك قوم من قريش، اختارھم هللا لصحابته من سائر قومھم، وشھد

وكانت رجاالت قريش تألفه، فأسلم على يده من بني أمية عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية، ومن عشيرة بني عمرو بن 
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كعب بن سعد بن تيم طلحة بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو، ومن بني زھرة بن قصي سعد بن أبي وقاص، واسمه مالك بن 

 .عوف بن عبد عوف بن الحرث بن زھرة وھب بن عبد مناف بن زھرة وعبد الرحمن بن

ثم أسلم من . النبي صلى هللا عليه وسلم ومن بني أسد بن عبد العزى الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد وھو ابن صفية عمة

ومن بني مخزوم ابن يقظة . بني الحرث بن فھر أبو عبيدة عامر بن عبد هللا بن الجراح بن ھالل بن أھيب بن ضبة بن الحرث

ومن بني جمح ابن عمر ھصيص بن كعب، . بن مرة بن كب أبو سلمة عبد األسد بن ھالل بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم

ومن بني عدي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد . عثمان بن مظعون بن حبيب بن وھب بن حذاقة بن جمح وأخوه قدامة

وأخوه زيد ھو الذي رفض األوثان في . بن الخطاب بن نفيلهللا بن قرط بن رياح بن عدي وزوجته فاطمة أخت عمر 

 .الجاھلية، ودان بالتوحيد، وأخبرصلى هللا عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده

حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاھلة  بن غافل بن) رض(ثم أسلم عمير أخو سعد بن أبي وقاص وعبد هللا بن مسعود 

ن تميم بن سعد بن ھذيل بن مدركة حليف بني زھرة، كان يرعى غنم عقبة بن أبي معيط، وكان سبب بن الحرث ب. بن كاھل

 .إسالمه ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلب من غنمه شاة حائال فعدت

مي، ثم أسلم جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب وامرأته أسماء بنت عميس بنت النعمان بن كعب بن مفك بن قحافة الخثع

والسائب بن عثمان بن مظعون، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، واسمه مھشم، وعامر بن فھيرة أزدي، وفھيرة 

وعمار بن ياسر عنسي من مذجح مولى لبني . وأفد بن عبد هللا بن عبد مناف، تميمي من حلفاء بني عدي. أمه مواله أبي بكر

ودخل الناس في الدين أرساالَ، وفشا اإلسالم وھم . ن قاسط حليف لبني جدعانمخزوم، وصھيب بن سنان من بني الضمر ب

ثم أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يصدع بأمره ويدعو إلى دينه بعد ثالث . ينتجعون به، ويذھبون إلى الشعاب فيصلون

 .فاجتمعت إليه قريش! يا صباحاه: سنين من مبدأ الوحي، فصعد على الصفا ونادى

. فإني نذير لكم بين يدى عذاب شديد: قال …!بلى: لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتھا تصدقونني؟ قالوا: قالف

وتردد إليه الوحي النذارة فجمع بني عبد المطلب وھم يومئذ أربعون على طعام ). وأنذر عشيرتك األقربين " (ثم نزل قوله 

 .دعاھم إلى اإلسالم ورغبھم وحذرھم وسمعوا كالمه وا فترقواصنعه لھم علي بن أبي طالب بأمره و

ثم إن قريشا حين صدع، وسب اآللھة وعابھا نكروا ذلك منه، ونابذوه واجمعوا على عداوته، فقام أبو طالب دونه محامياً 

تري بن ھشام بن الحرب عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس، وأبو البخ: ومانعاً، ومشت إليه رجال قريش يدعونه إلى النصفة

بن أسد بن عبد العزى، واالسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، والوليد بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم، وأبو 

جھل عمرو بن ھشام بن المغيرة ابن أخي الوليد، والعاص بن وائل بن ھشام بن سعد بن سھم، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن 

فكلموا أبا طالب وعادوه فردھم . بن سعد بن سھم بن األسود بن عبد يغوث بن وھب بن عبد فناف بن زھرة عامر بن حذيفة

ثم عادوا إليه وسألوه النصفة، فدعا النبي صلى هللا عليه وسلم إلى بيته بمحضرھم وعرضوا عليه قولھم فتال عليھم . ردا جميال

 :القرآن، وأيأسھم من نفسه وقال ألبي طالب

 .ه ال أترك ھذا األمر حتى يظھره هللا أو أھلك فيهيا عما

 .قل ما أحببت فوهللا ال أسلمك أبدا! يا ابن أخى : واستعبر وظن أن أبا طالب بدا له فيه مجاف، فرق له أبو طالب وقال
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  ھجرة الحبشة
هللا عليه وسلم، ووثب كل قبيلة دون النبي صلى  ثم افترق أمر قريش، وتعاھد بنو ھاشم وبنو المطلب مع أبي طالب على القيام

على من أسلم منھم يعذبونھم ويفتنونھم، واشتد عليھم العذاب، فأمرھم النبٮصلى هللا عليه وسلم بالھجرة إلى أرض الحبشة 

فخرج عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت النبي صلى هللا عليه . فراراً بدينھم، وكان قريش يتعاھدونھا بالتجارة فيحمدونھا

م، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة مراغما ألبيه، وامرأته سھلة بنت سھيل بن عمرو بن عامر بن لؤي، والزبير بن العوام وسل

العزى العامري من بني عامر بن لؤي، وسھيل بن بيضاء  سبرة بن أبي ھاشم بن عبد ومصعب بن عمير بن عبد شمس وأبو

مر بن ربيعة العنزي حليف بني عدي وھو من عنز بن وائل ليس من من بني الحرث بن فھر، وعبد هللا بن مسعود، وعا

 .عنزة، وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة

ولحق بھم جعفر بن أبى . من بعد ذلك فھؤالء األحد عشر رجال كانوا أول من ھاجر إلى أرض الحبشة، وتتابع المسلمون

ر، فلم يدركوھم وقدموا إلى أرض الحبشة فكانوا بھا، وخرجت قريش لي آثار األولين إلى البح. طالب وغيره مر المسلمين

فلما رأت قريش النبي . إن المھاجرين إلى أرض الحبشة بلغوا ثالثة وثمانين رجال: يقال. وتتابع المسلمون في اللحاق بھم

بالسحر والكھونة  صلى هللا عليه وسلم قد امتنع بعمه وعشيرته وأنھم ال يسلمونه طفقوا يرمونه عند الناس ممن يفد على مكة

ثم انتدب جماعة منھم لمجاھرتھصلى هللا عليه وسلم باالعداوة . والجنون والشعر، يرومون بذلك صدھم عن الدخول في دينه

واألذى، منھم عمه أبو لھب عبد العزى بن عبد المطلب، أحد المستھزئين، وابن عمه أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب، 

ة، وعقبة بن أبي معيط أحد المستھزئين، وأبو سفيان من المستھزئين والحكم بن أبي العاص بن أمية من وعتبة وشيبة ابنا ربيع

 ً والنضر بن الحرث من بني عبد الدار واألسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى من المستھزئين، وابنه . المستھزئين أيضا

وأبو جھل بن ھشام وأخوھما العاص وعمھما الوليد وابن  زمعة وأبو البختري العاص بن ھشمام، واألسود بن عبد يغوث

عمھم قيس بن الفاكه بن المغيرة، وزھير بن أبى امية بن المغيرة، والعاص بن وائل السھمي وابنا عمه نبيه ومنبه ابنا الحجاج 

 .وأمية وانجى ابنا خلف بن جمح

وبلغ . تھزاء ؤاإلذاية، حتى لقد كان بعضھم ينال منه بيدهوأقاموا يستھزئون بالنبي صلى هللا عليه وسلم ويتعرضون له باالس

فلم يلبث أن جاء إلى المسجد وأبو جھل . عمه حمزة يوما أن أبا جھل بن ھشام تعرض له يوما بمثل ذلك، وكان قوي الشكيمة

خزوم إليه تشتم محمدا وأنا على دينه؟ وثار رجال بني م: في نادي قريش، حتى وقف على رأسه وضربه وشجه وقال له

ومضى حمزة على إسالمه وعلمت قريش أن جانب المسلمين قد . دعوه فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا: فصدھم أبو جھل وقال

ثم اجتمعوا وبعثوا عمرو بن العاص وعبد هللا بن أبي ربيعة إلى النجاشي ليسلم . اعتز بحمزة، فكفوا بعض الشر بمكانه فيھم

 .المسلمين، فنكر النجاشي رسالتھما وردھما مقبوحينإليھم من ھاجر إلى أرضه من 

  إسالم عمر بن الخطاب
ثم أسلم عمر بن الخطاب، وكان سببه إسالمه أنه بلغه أن أخته فاطمة أسلمت مع زوجھا سعيد ابن عمه زيد، وان خباب بن 

قد أسلمنا وتابعنا محمدا فافعل ما . لتاألرت عندھما يعلمھما القرآن فجاء إليھما منكراً وضرب أخته فشجھا، فلما رأت الدم قا

فقرأ من ! اقرأ على من ھذا القرآن: وخرج إليه خباب من بعض زوايا البيت، فذكره ووعظه، وحضرته االنابة فقال له! بدا لك

ي صلى وأروه الطھور ثم سأل عن مكان النب: كيف تصنعون إذا أردتم اإلسالم؟ فقالوا له . سورة طه، وأدركته الخشية فقال له

يا : مالك يا ابن الخطاب؟ فقال: فطرقھم في مكانھم، وخرج إليه النبي صلى هللا عليه وسلم فقال هللا عليه وسلم فدل عليه،
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ً ! رسول هللا ثم تشھد شھادة الحق ودعاھم إلى الصالة عند الكعبة، فخرجوا وصلوا ھنالك واعتز المسلمون ! جئت مسلما

 .بإسالمه

فلما رأت قريش فشو . اللھم اعز اإلسالم بأحد العمرين يعنيه أو أبا جھل: ليه وسلم يقول في دعائهوكان النبي صلى هللا ع

اإلسالم وظھوره أھمھم ذلك، فاجتمعوا وتعاھدوا على بني ھاشم وبني المطلب، اال يناكحوھم وال يبايعوھم وال يكلموھم وال 

بنو ھاشم وبنو المطلب كلھم كافرھم ومؤمنھم، فصاروا في وانحاز . يجالسوھم، وكتبوا بذلك صحيفة وضعوھا في الكعبة

فبقوا كذلك ثالث سنين ال يصل إليھم . شعب أبي طالب محصورين متجنبين، حاشا أبي لھب، فإنه كان مع قريش على قومھم

حي عليه متتابع شيء ممن أرادوا صلتھم إال سرا، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقبل على شأنه من الدعاء إلى هللا، والو

إلى أن قام في نقض الصحيفة رجال من قريش، كان أحسنھم في ذلك أثرا ھشام لن عمرو بن الحرث من بني حسن بن عامر 

بن ئؤي، لقي زھر بن أبي امة بن المغيرة، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فعيره بإسالمه أخواله إلى ما ھم فمه، فأجاب 

إلى مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وذكر رحم ھاشم والمطلب ثم الى أبي البختري بن ثم مضى . إلى نقض الصحيفة

وقد بلغھم عن النبي صلى هللا عليه وسلم أن الصحيفة أكلت . ھشام، وزمعة بن األسود فأجابوا كلھم وقاموا في نقض الصحيفة

ثم أجمع أبو بكر الھجرة . قال، فخروا ونقض حكمھا فقاموا بأجمعھم فوجدوھا كما. األرضة كتابتھا كلھا، حاشا أسماء هللا

ثم اتصل بالمھاجرين في أرض الحبشة خبر كاذب بأن فريشاً قد أسلموا، لرجع قوم منھم . وخرج لدلك، فلقيه ابن الدغينة فرده

وام وعبد الرحمن منھم عثمان بن عفان وزوجته وأبو حذيفة وامرأته، وعبد هللا بن عتبة بن غزوان والزبير بن الع: إلى مكة

بن عوف ومصعب بن عمير وأخوه والمقداد بن عمر وعبد هللا بن مسعود، وأبو سلمة بن عبد األسد وامرأته أم المؤمنين، 

عبد هللا وقدامة وعثمان وابنه السائب، وخنيس بن حذافة وھشام : وسلمة بن ھشام بن المغيرة وعمار بن ياسر، وبنو مظعون

وامرأته، وعبد هللا بن مخرمة من بني عامر بن لؤي، وعبد هللا بن سھل بن السكران بن عمرو،  بن العاص وعامر بن ربيعة

وسعد بن خولة، وأبو عبيدة بن الجراح وسھيل بن بيضاء وعمرو بن أبي سرح، فوجدوا المسلمين بمكة على ما كانوا عليه مع 

بالجوار، وأقاموا إلى ان كانت الھجرة إلى المدينة بعد على أذاھم، ودخلوا إلى مكة بعضھم مختفيا وبعضھم  قريش من الصبر

 .أن مات بعضھم بمكة

  األذى واالستھزاء
وأقدم عليه سفھاء قريش باإلذاية واالستھزاء  ثم ھلك أبو طالب وخديجة، وذلك قبل الھجرة بثالث سنين، فعظمت المصيبة

وجلس إلى عبد ياليل بن عمر بن . م والنصرة والمعونةوإلقاء القاذورات في مصاله، فخرج إلى الطائف يدعوھم إلى اإلسال

عمير وأخويه مسعود وحبيب، وھم يومئذ سادات ثقيف وأنتمرافھم، وكلمھم فأساءوا الرد، ويئس منھم فأوصاھم بالكتمان فلم 

أن، ثم رفع طرفه يقبلوا، وأغروا به سفھاءھم فاتبعوه حتى ألجأوه إلى حائط عتبة وشيمة ابني ربيعة، فأوى إلى ظله حتى اطم

أنت رب المستضعفين، . اللھم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي وھواني على الناس، يا أرحم الراحمين :إلى السماء يدعو

إن لم يكن بھا علي غضب فال أبالي، ولكن عافيتك . إلى بغيض يتجھمني أو إلى عدو ملكته أمري! أنت ربي إلى من تكلني

الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي أعوذ بنور وجھك . أوسع لي

 .سخطك، لك العتبى حتى ترضى، وال حول وال قوة إال بك

ولما انصرف من الطائف إلى مكة، بات بنخلة وقام يصلي من جوف الليل، فمر به نفر من الجن سمعوا القرآن، ثم دخل 

ليه وسلم إلى مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل، بعد أن عرض ذلك على غيره من رؤساء رسول هللا صلى هللا ع
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ثم قدم عليه الطفيل بن عمرو الدوسي فأسلم، ودعا قومه فأسلم بعضھم، ودعا له رسول هللا . قريش، فاعتذروا بما قبله منھم

  .راً، ثم دعا له فنقله إلى سوطه وكان يعرف بذي النورصلى هللا عليه وسلم أن يجعل هللا له عالمة للھداية، فجعل لوجھه نو

  اإلسراء
لقي من األنبياء، ورأى جنة المأوى وسدرة  ثم كان االسراء إلى بيت المقدس، ثم إلى السماوات، ولقي من: قال ابن حزم

ثم كان . ان أول الوحياالسراء وفرض الصالة ك: وعند الطبري. في تلك الليلة المنتھى في السماء السادسة، وفرضت الصالة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرض نفسه على وفود العرب في الموسم، يأتيھم في منازلھم ليعرض عليھم اإلسالم، 

. وقريش مع ذلك يتعرضون لھم بالمقابح إن يقبلوا منھم، وأكثرھم في ذلك أبو لھب. ويدعوھم إلى نصره، ويتلو عيھم القرآن

يھم في الموسم بنو عامر بن صعصعة بن مضر وبنو شيبان وبنو حنيفة من ربيعة وكندة من قحطان وكان من الذين عرض عل

 .وكلب من قضاعة وغيرھم من قبائل العرب

. ومنھم من يشترط الملك الذي ليس ھو من سبيله فكان منھم من يحسن االستماع والعذر، ومنھم من يعرض ويصرح باالذاية،

فقدم . مر إلى هللا، ولم يكن فيھم أقبح رداً من بني حنيفة، ولد ذخر هللا الخير في ذلك كله لألنصارفيردصلى هللا عليه وسلم األ

إلى اإلسالم فلم يبعد ولم ) صلى هللا عليه وسلم(سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن االوس، فدعاه رسول هللا 

ثم قدم بمكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه . ثيجب، وانصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبھم وذلك قبل بعا

وكان شابا  -من بني عبد األشھل يطلبون الحلف، لدعاھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى اإلسالم فقال إياس بن معاذ منھم

 ً م لھم الحلف ومات إياس فيقال انه ثم انصرفوا إلى بالدھم ولم يت. فانتھره أبو الحيسر فسكت! ھذا وهللا خير مما جئنا له: -حدثا

 .مات مسلما

أمامة أسعد بن زرارة بن  أبو: ثم إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر من الخزرج وھم

فراء، عدس بن عبيد لن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وعوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم، وھو ابن ع

ورافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زيد بن مالك بن غضبة بن جشم بن الخزرج، وطبقة بن عامر بن حيدرة 

بن عمر بن سواد بر غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن اشد بن مراد بن يزيد بن جشم، وعقبة بن عامر بن نابي بن 

بر بن عبد هللا بن رئاب بن النعمان بن سلمة بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب زيد بن خزام بن كعب بن غنم بن سلمة، وجا

إن نبيا : بن سلمة، فدعاھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى اإلسالم وكان من صنع هللا لھم أن اليھود جيرانھم كانوا يقولون

فآمنوا وأسلموا وقالوا إنا . اليھود، فال يسبقونا إليه ھذا وهللا النبي الذي تحدثكم به: يبعث ولد أظل زمانه، فقال بعضھم لبعض

أحد أعز منك،  فعسى هللا أن يجمع كلمتھم بك، فال يكون! قد قدمنا بينھم حروبا فننصرف وندعوھم إلى ما دعوتنا إليه

 .فانصرفوا إلى المدينة ودعوا إلى اإلسالم حتى فشا فيھم

 .نبي صلى هللا عليه وسلمولم تبق دار من دور األنصار إال وفيھا ذكر ال

 العقبة األولى

الستة الذي ذكرنا وھم من عدي، وجابر بن  منھم خمسة من: حتى إذا كان من العام القابل قدم مكة من األنصار اثنا عشر رجال

، إنه ابن عفراء: معاذ بن الحرث أخو عوف بن الحرث المذكور، وقيل: وسبعة من غيرھم وھم. عبد هللا، فإنه لم يحضرھا

وذكوان ابن عبد قيس بن خالدة، وخالد بن مخلد بن عامر بن زريق، وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فھد بن ثعلبة 
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بن صرمة بن أصرم بن عمرو بن عبادة بن عصيبة من بنى حبيب، والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن بن زيد 

 .الء عشرة من الخزرجبن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف، ھؤ

أبو الھيثم مالك بن التيھان، وھو من بني عبد األشھل بن جشم بن الحرث بن الخزرج بن عمر بن ملك بن أوس، : ومن األوس

وعويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف بن مالك بن االوس بن حارثة؛ فبايع ھؤالء، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند 

على الطاعة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعلى أن ال يشركوا با  -وذلك قبل أن يفرض الحرب -اء،العقبة على بيعة النس

 .شيئا، وال يسرقوا وال يزنوا وال يقتلوا أوالدھم وال يفتروا الكذب

م، ويعلم من فلما حان انصرافھم بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معھم ابن مكتوم، ومصعب بن عمير يدعوھم إلى اإلسال

فنزل بالمدينة على أسعد بن زرارة، وكان مصعب يؤمھم، وأسلم على يديه خلق كثير من . أسلم منھم القرآن والشرائع

وكان  - وكان سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة ابنا الخاله، فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن الحصين إلى سعد بن زرارة،. األنصار

 - عليه فھداھما هللا إلى اإلسالم، وأسلم إلسالمھما جميع بني عبد األشھل في يوم واحد الرجال فأنكرا -جارا لبني عبد األشھل

: ولم تبق دار من دور األنصار اال وفيھا المسلمون رجال ونساء، حاشا بني أمية بن زيد، وخطمة ووائل وواقف. والنساء

شدھم أبو قيس صيفي بن األسلت الشاعر، فوقف بھم عن بطون من األوس وكانوا في عوالي المدينة، فأسلم منھم وكان قوم، 

 .اإلسالم حتى كانت الخندق فأسلموا كلھم

  العقبة الثانية
أسلم من األنصار للقاء النبي صلى هللا عليه  ثم رجع مصعب المذكور بن عمير إلى مكة، وخرج معه إلى الموسم جماعة ممن

وواعدوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فوافوا مكة . وسلم في جملة قوم مھم لم يلموا بعد

ووافوا ليلة ميعادھم إلى العقبة متسللين من رحالھم سرا عمن حضر من كفار قومھم، وحضر معھم عبد هللا بن حزام بن 

وه ما يمنعون منه نساءھم وأبناءھم على أن يمنع)  (فبايعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. عمرو أبو جابر، وأسلم تلك الليلة

 .وإزرھم، وأن يرحل إليھم ھو وأصحابه

وكان للبراء بن معرور في  وإنما توثق للنبيصلى هللا عليه وسلم. وحضر العباس بن عبد المطلب، وكان على دين قومه بعد

وكانت عدة الذين بايعوا . ان أول من بايعتلك األيام المقام المحمود في اإلخالص والتوثق لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  وك

ً يكونون على قومھم) صلى هللا عليه وسلم(واختار منھم رسول هللا . تلك الليلة ثالثا وسبعين رجالً وامرأتين : اثني عشر نقيبا

كفيل على  انتم كفالء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم، وأنا: وقال لھم. تسعة من الخزرج وثالثة من األوس

ومن غيرھم سعد بن الربيع . فمن الخزرج من أھل العقبة األولى أسعد بن زرارة، ورافع بن مالك، وعبادة بن الصامت. قومي

بن عمرو بن أبي زھير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك، وثعلبة بن كعب بن الخزرج، وعبد هللا بن رواحة بن امرىء 

بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة، وعبد هللا بن عمرو بن القيس، والبراء بن معرور بن صخر 

حزام أبو جابر، وسعد بن عبادة بن ديلم بن حارثة بن لودان بن عبد ود بن يزيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة، وثالثة من 

بن عبد األشھل، وسعد بن خيثمة بن  األوس وھم أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرىء القيس بن زيد

الحارث بن مالك بن األوس ورفاعة بن عبد المنذر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 

 .فدعا قوم أبو الھيثم بن التيھان مكان رفاعة ھذا وهللا أعلم. األوس
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ونمي الخبر إلى قريش فغدت  وسلم بالرجوع إلى رحالھم فرجعوا، ولما تمت ھذه البيعة، أمرھم رسول هللا صلى هللا عليه

ما كان قومي ليتفقوا : وفال عبد هللا بن أبي بن سلول. الخلة منھم على األنصار في رحالھم، فعاتبوھم فأنكروا ذلك، وحلفوا لھم

فأدركوا سعد . طلبھم فخرجوا فيفانصرفوا عنه، وتفرق الناس من منى، وعلمت قريش الخبر، ! على مثل ھذا وأنا ال أعلمه 

بن عبادة فجاءوا به إلى مكة يضربونه ويجرونه بشعره حتى نادى بجبير بن مطعم والحرث بن أمية، وكان يجيرھما ببلده 

 :وقد كانت قريش قبل ذلك سمعوا صائحاً يصيح ليالً على جبل أبي قبيس. فخلصاه مما كان فيه

   يخشى خالف مخالففإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة    ال

 .السعدان سعد بكر وسعد ھذيم: فقال أبو سفيان  

 :فلما كان في الليلة القابلة سمعوه يقول

  سعد األوس كن أنت ناصراً   ويا سعد سعد الخزرجي الغضارف: أيا سعد

  أجيبا إلى داعي الھدى وتمنيا            على هللا في الفردوس منية عارف

 لھدى               جنان من الفردوس ذات رفارففإن ثواب هللا للطالب ا

  .سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: فقال وهللا ھذان

على أن يفتنوا الملمين عن دينھم،  ولما فشا اإلسالم بالمدينة، وطفق أھلھا يأتون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة، تعاقدت

فلما تمت بيعة األنصار . وھم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله وقاتل: ثم نزل قوله تعالى. فأصابھم من ذلك جھد شديد

على ما وصفناه، أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحابه ممن ھو بمكة من المسلمين بالھجرة إلى المدينة، فخرجوا 

ي عدي بامرأته ليلى بنت أرساال، وأول من خرج أبو سلمة بن عبد األسد، ونزل في قبا، ثم ھاجر عامر بن ربيعة حليف بن

ثم ھاجر جميع بني جحش من بني أسد بن خزيمة ونزلوا بقبا، على عكاشة بن محصن وجماعة من بني . أبي خيثمة بن غانم

 .أسد، حلفاء بني أمية كانت فيھم زينب بنت جحش أم المؤمنين وأختاھا حمنة وأم حبية

وكان يصلي لھم . راكباً، فنزلوا في العوالي في بني أمية بن زيدثم ھاجر عمر بن الخطاب وعباس بن أبي ربيعة في عشرين 

. وجاء أبو جھل بن ھشام، فخادع عياش بن أبي ربيعة ورده إلى مكة، فحبسوه حتى تخلص بعد حين. سالم مولى أبي حذيفة

ة السھمى ورجع وھاجر مع عمر أخوه زيد، وسعيد ابن عمه زيد وصھره على بنته حفصة أم المؤمنين، جحش بن حذاف

ثم ھاجر طلحة بن عبيد هللا، فنزل  .وجماعة من حلفاء بني عدي نزلوا بقبا على رفاعة بن عبد المنذر من بني عوف بن عمرو

ثم . بني الحرث بن الخزرج بالسلم وقيل بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة ھو وصھيب بن سنان على حبيب بن أساف في

بن حارثة مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وحليفه أبو مرثد كناز بن حصن ھاجر حمزة بن عبد المطلب ومعه زيد 

الغنوي بم فزلوا في بني عمرو بن عوف بقبا على كلثوم بن الھدم، ونزل جماعة من بني المطلب بن عبد مناف فيھم مسطح 

الرحمن بن عوف في رجال من  ونزل عبد. بن أثاثة ومعه خباب بن األرت مولى عتبة بن غزوان فى بنى المسجالن بقبا

ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبي رھم بن عبد العزى . المھاجرين على سعد بن الربيع في بني الحرث بن الخزرج

على المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجالح في دار بنى جحجبا ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ في بني 

ولم . بو حذيفة بن عتبة ومواله سالم، وعتبة بن غزوان المازني على عباد بن بشر من بني عبد األشھلونزل أ. عبد االشھل

ً ألبي حذيفة، اسمھا بثينة بنت معاذ، فتبناه ونسب إليه . يكن سالم عتيق أبي حذيفة وإنما اعتقته امرأة من األوس كانت زوجا

ولم يبق أخد من المسلمين بمكة مع رسول هللا صلى هللا . بن ثابت ونزل عثمان بن عفان في بني النجار على أوس أخي حسان
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عليه وسلم إال أبو بكر وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنھما فإنھما أقاما بأمره وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينتظر أن 

 . يؤذن له في الھجرة

 الھجرة

ر له شيعة وأنصار من غيرھم، وأنه مجمع على اللحاق بھم، وأن ولما علمت قريش أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد صا

عتبة وشيبة وأبو : واجتمعت لذلك مشيختھم في دار الندوة. أصحابه من المھاجرين سبقوه إليھم، لشاوروا ما يصنعون فى أمره

لحارث من بني عبد سفيان من بني امية، وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر من بني نوفل، والنضر بن ا

الدار، وأبو جھل من بني مخزوم، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج من بني سھم، وأمية بن خلف من بني جمح، ومعھم من ال يعد من 

 .قريش، فتشاوروا في حبسه وإخراجه عنھم

ً جلداً فيقتلونه جميعاً، فيتفرق دمه في الق بائل، وال يقدر بنو عبد مناف ثم اتفقوا على أن يتخيروا من كل قبيلة منھم فتى شابا

فلما رأى أرصدھم على باب . واستعدوا لذلك من ليلتھم، وجاء الوحي بذلك إلى النبٮصلى هللا عليه وسلم. على حرب جميعھم

ثم خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليھم، فطمس هللا . علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه، ويتوشح ببرده منزله، أمر

فلما أصبحوا خرج إليھم علي، فعلموا أن النبي صلى . على أبصارھم، ووضع على رؤوسھم ترابا، وأقاموا طول ليلھم تعالى

هللا عليه وسلم قد نجا، وتواعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، واستأجر عبد هللا بن أريقط الدولي من 

نة، وينكب عن طريق العظمى، وكان كافرا وحليفاً للعاص بن وائل، لمحنھما وثقا بني بكر بن عبد مناف ليدل بھما إلى المدي

 .بأمانته، وكان دليالً بالطريق

جبل ثور بأسفل مكة، فدخال  وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خوخة في ظھر دار أبي بكر ليال وأتيا الغار الذي في

خبار، وعامر بن فھيرة مولى أبي بكر وراعي غنمه، يريح غنمه عليھما ليالً  فيأخذا وكان عبد هللا بن أبي بكر يأتيھما باأل. فيه

 .حاجتھما من لمنھا، واسماء بنت أبي بكر تأتيھما بالطعام

ھنا انقطع : األثر حتى وقف عند الغار، وقال  ونقض عامر بالغنم إثر عبد هللا، ولما فقدته قريش اتبعوه ومعھم القائف، فقاف

ثم أتاھما عبد هللا بن . بنسج العنكبوت على فم الغار، فاطمأنوا إلى ذلك ورجعوا، وجعلوا مائة ناقة لمن ردھما عليھم األثر وإذا

وأردف أبو بكر عامر بن فھيرة، واتتھما أسماء بسفرة لھما، وشقت نطاقھا وربطت . أريقط بعد ثالث براحلتيھما، فركبا

ر جميع ماله نحو ستة آالف درھم، ومروا بسراقه بن مالك بن جعشم فاتبعھم وحمل أبو بك. السفرة، فسميت ذات النطاقين

 .ليردھم

فطلب من . ولما رأوه دعا عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فساخت قوائم فرسه في األرض، فنادى باألمان وأن يقفوا له

الدليل من أسفل مكة على الساحل أسفل من عسفان  النبي صلى هللا عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتبه أبو بكر بأمره، وسلك

ً من الزوال يوم االثنين الثنتي عشرة خلت من . وأمج، وأجاز قديدا إلى العرج ثم إلى قبا من عوالي المدينة ووردوھا قريبا

مع أبي بكر في ربيع األول، وخرج األنصار يخلقونه، وقد كانوا ينتظرونه إلى أن قلصت الظالل ورجعوا إلى بيوتھم، فتلقوه 

 .ظل نخلة

بالسخ في بني الحرث بن خزرج على حبيب  ونزل أبو بكر. ونزل عليه السالم بقبا على سعد بن خيثمه، وقيل على كلثوم الھدم

،لحق بھم علي رضى هللا عنه من مكة بعد أن رد الودائع للناس التي كانت عند النبي . بن أسد، وقيل على خارجة بن زيد

 .وسلم فنزل معه بقباصلى هللا عليه 
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وأقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ھنالك أياماً، ثم نھض لما أمر هللا، وأدركته الجمعة في بني سالم بن غؤف، فصالھا في 

خلوا : فقال عليه السالم. ورغب إليه رجال شي سليم أن يقيم عندھم، وتبادروا إلى خطام ناقته اغتناما لبركته. المسجد ھنالك

: فقال. ثم مشى واألنصار حواليه إلى أن مر بدار بني بياضة، فتبادر إليه رجالھم يبتدرون خطام الناقة. ا فإنھا مأمورةسبيلھ

ثم مر بدار بني ساعدة، فتلقاه رجال وفيھم سعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو ودعوه كذلك، وقال لھم مثل . دعوھا فإنھا مأمورة

ثم مر ببني . حارثة بن الخزرج فتلفاه سعد بن الربيع، وخارجة بن زيد، وعبد هللا بن رواحة ثم إلى دار بني. ما قال لآلخرين

إلى أن أتى دار بني مالك بن النجار، فبركت ناقته على باب . عدي بن النجار أخوال عبد المطلب ففعلوا وقال لھم مثل ذلك

ھما سھل وسھيل، وفيه خرب ونخل وقبور للمشركين، مسجده اليوم، وھو يومئذ لغالمين منھم في حجر معاذ بن عفراء اسم

 .ومربد

ثم التفتت خلفھا ورجعت إلى مكانھا األول،  .ولما بركت الناقة، بقي على ظھرھا ولم ينزل، فقامت ومشت غير بعيد ولم يثنھا

يه، وسأل عن المربد وحمل أبو أيوب رحله إلى داره، فنزل عل. فبركت واستقرت، ونزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنھا

ثم أمر بالقبور فنبشت، وبالنخل فقطعت، . وأراد أن يتخذه مسجدا، فاشتراه من بني النجار بعد أن وھبوه له فأبى من قبوله

وبنى المسجد باللبن، وجعل عضادتيه الحجارة، وسواريه جذوع النخل وسقفه الجريد، وعمل فيه المسلمون حسبة  عز 

 .وجل

مات أسعد بن زرارة وكان نقيبا لبني  ثم. وكتب بينه وبينھم كتاب صلح وموادعة، شرط فيه لھم وعليھمثم وادع اليھود 

 .فقال أنا نقيبكم ولم يخص بھا مفھم أحد دولن أحد، فكانت من مناقبھم. النجار، فطلبوا إقامة نقيب مكانه

ومعه عائشة أخته وأمھما أم رومان، ومعھم  ، فخرجولما رجع عبد هللا بن أريقط إلى مكة أخبر عبد هللا بن أبي بكر بمكانه

طلحة بن عبيد هللا، فقدموا المدينة، وتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر، وبنى بھا في منزل أبي بكر 

وبلغ الخبر . من مكةوبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال رافع إلى نباتة وزوجته سودة بنت زمعة، فحملھما إليه . بالسنح

 .بموت أبي أحيحة والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل من مشيخة قريش

  المؤاخاة
وھو بالحبشة ومعاذ بن  ثم آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين المھاجرين واألنصار،  فآخى بين جعفر بن أبى طالب

اب وعثمان بن مالك من بني سھم، وبين أبي عبيدة بن جبل، وبين أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد، وبين عمر بن الخط

الجراح وسعد بن معاذ، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وبين الزبير بن العوام وسلمة بن سالمة بن وقش، وبين 

كعب، وبين  طلحة بن عبيد هللا وكعب بن مالك، وبين عثمان بن عفان وأوس لن ثابت أخي حسان، وبين سعيد بن زيد وأبى بن

وبين غمار بن ياسر . مصعب بن عمير وأبي أيوب، ربين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر بن وقش من بني عبد األشھل

وخذيفة بن اليمان العنسي حليف بني عبد األشھل، وقيل بل ثابت بن قشر بن الشماس، وبين أبي ذز الغفارى والمنذر بن 

ي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العرى وعويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف، عمرو من بني ساعدة، وبين حاطب بن أب

وبين بالل بن حمامة وأبي رويحة ... وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء وعفير بن بلتعة من بني الحرث بن الخزرج و

 .الخثعمي

 .ركعتين سفرا وحضراً  كانت ثم فرضت الزكاة، ويقال وزيد في صالة الحاضر ركعتين، فصارت أربعا بعد أن
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منافقون يظھرون اإلسالم مراعاة لقومھم من  ثم أسم عبد هللا بن سالم، وكفر جمھور اليھود، وظھر قوم من األوس والخزرج

من الخزرج عبد هللا بن أبي بن سلول والجد بن قيس، ومن األوس الحرث بن سھيل : وكان رئيسھم. األنصار، ويصرون الكفر

وكان قوم من اليھود أيضا تعوذوا . ن حنيف ومربع بن قيظي وأخوه أوس من أھل مسجد الضراربن الصامت وعباد ب

سعد بن خنيس وزيد بن اللطيت، ورافع بن خزيمة ورفاعة بن زيد بن التابوت وكنانة ن : باإلسالم وھم يبطنون الكفر منھم

 .حيورتا

  زواتغال

  غزوة االبواء
ً وبتي ضمرة،  هللا عليه وسلم المدينة، خرج في مائتين من أصحابهولما كان شھر صفر بعد مقدم النبي صلى  يريد قريشا

واعترضه مخشي بن عمرو سيد بني ضمرة بن عبد مناة . واستعمل على المدينة سعد بن عبادة، فبلغ ودان واألبواء ولم يلقھم

ل غزاة غزاھا بنفسه، وتسمى بااليواء وھي أو. بن كنانة، وسأله موادعة قومه، فعقد له ورجع إلى المدينة، ولم يلى حربا

 .وكان صاحب اللواء فمھا حمزة بن عبد المطلب. وبودان، المكانان اللذان انتھى إليھما، وھما متقاربان بنحو ستة أميال

ثم بلغه أن عيراً لقريش نحو ألفين وخمسمائة فيھا أمية بن خلف ومائة رجل من قريش ذاھبة إلى مكة، فخرج  :غزوة بواط 

سعد بن معاذ، فانتھى إلى : وقال الطبري. ربيع االخر العتراضھا، واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون في

 .بواط، ولم يلقھم، ورجع إلى المدينة

 غزوة العشيرة

إلى أن  عبد األسد، فسلك عن جانب من الطريق ثم خرج في جمادى األولى غازياً قريشا، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن

لقي الطريق بصخيرات اليمام إلى العشيرة من بطن ينبع، فأقام ھنالك بقية جمادى األولى وليلة من جمادى الثانية، ووادع بني 

ً . مدلج  .ثم رجع إلى المدينة، ولم يلق حربا

 غزوة بدر األولى

فخرج في طلبه حتى بلغ ناحية بدر،  وأقام بعد العشيرة نحو عشر ليال، ثم أغار كرز بن جابر الفھرفي على سرح المدينة،

 .وفاته كرز فرجع إلى المدينة

  البعوث
ً نذكرھا وفيھا بعث حمزة بن عبد المطلب بعد االبواء، بعثه في : وفي ھذه الغزوات كلھا، غزا بنفسه، وبعث فيما بينھا بعوثا

أھل مكة، فحجز بينھم عدي بن حجر الجھني البحر، فلقي أبا جھل في ثلثمائة راكب من  ثالثين راكباً من المھاجرين إلى سيف

 .ولم يكن قتال

ومنھا بعث عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب في ستين راكبا وضانين من المھاجرين، فبلغ ثنية المرار، ولقي بھا جمعاً عظيما 

ع الكفار يومئذ من وكان م. من قريش، كان عليھم عكرمة بن أبي جھل، وقيل مكرز بن حفص بن األحنف، ولم يكن بينھم قتال

المسلمين المقداد بن عمرو، وعتبة بن غزوان، خرجا مع الكفار ليجدا السبيل إلى اللحاق بالنبي صلى هللا عليه وسلم، فھربا 

وكان بعث حمزة وعبيدة متقاربين، واختلف ايھما كان قبل، إال أنھما أول راية عقدھا رسول هللا . إلى المسلمين وجاءا معھم

 .يه وسلمصلى هللا عل
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ان بعث حمزة كان قبل ودان في شوال لسبعة أشھر من الھجرة، ومنھا بعث سعد بن أبي رقاص في ثمانية : وقال الطبري

 .رھط من المھاجرين، لطلب كرز بن جابر حين أغار على سرح المدينة فبلغ المرار ورجع

أبو حذيفة بن : ثه بثمانية من المھاجرين وھمومنھا بعث عبد هللا بن جحش إثر مرجعه من يبدر األولى في شھر رجب، بع

عتبة، وعكاشة بن محصن بن أسد بن خزيمة، وعتبة بن غزوان بن مازن بن منصور، وسعد بن أسى وقاص، وعامر بن 

ربيعة العنزي حليف بني عدي ووافد بن عبد هللا بن زيد مناة بن تميم، وخالد بن البكير بن سعد بن ليث وسھيل بن مضاض 

فلما قرأ الكتاب بعد . وكتب له كتابا، وأمره أن ال ينظر فيه حتى يسير يومين، وال يكره أحداً من أصحابه. بن مالكبن مھر 

فأخبر أصحابه . يومين، وجد فيه أن تمضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، وترصد بھا قريشاً، وتعلم لنا من أخبارھم

فمضوا كلھم وأضل سعد بن أبي . حب الشھادة فلينھض، وال أستكره أحداً حتى ننزل نخلة بين مكة والطائف، ومن أ: وقال

فمرت بھم عير . وقاص، وعتبة بن غزوان في بعض الطريق بعيراً لھما كانا يتعقبانه، فتخلفا في طلبه، ونفر الباقون إلى نخلة

ل، والحكم بن كيسان موالھم، وذلك لقريش تحمل تجارة فيھا عمرو بن الحضرمي، وعثمان بن عبد هللا بن المغيرة وأخوه نوف

فرمى واقد بن عبد هللا . فتشاور المسلمون وتجرح بعضھم الشھر الحرام، ثم اتفقوا واغتنموا الفرصة فيھم. آخر يوم من رحب

عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان بن عبد هللا، والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل، وقدموا بالعير واألسيرين، وقد 

: الحرام، فسقط في أيديھم ثم أنزل هللا تعالى فأنكر النبي صلى هللا عليه وسلم فعلھم ذلك في الشھر. ا الخمس فعزلوهأخرجو

فسري عنھم وقبض النبي . }حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا{اآلية إلى قوله } ... يسئلونك عن الشھر الحرام قتال فيه{

ورجع سعد . وقبل الفداء في األسيرين، وردھم الحكم بن كيسان منھما: ة، وحكيصلى هللا عليه وسلم الخمس، وقسم الغنيم

وقتل عمرو بن الحضرمي . وھذه أول غنيمة غنمت في االسالم، وأول غنيمة خمست في االسالم. وعتبة سالمين إلى المدينة

 .ھو الذي ھاج وقعة بدر الثانية

  صرف القبلة
خطب بذلك على المنبر، وسمعه . مقدمه المدية عبة، على رأس سبعة عشر شھراً منثم صرفت القبلة عن بيت المقدس، إلى الك

وقيل على رأس ثمانية عشر شھرا، وقيل ستة عشر، ولم يقل . بعض األنصار، فقام فصفى ركعتين إلى الكعبة، قاله ابن حزم

 .غير ذلك

  )العظمى والكبرى(غزوة بدر الثانية 
م بالمدينة إلى رمضان في السنة الثانية، ثم بلغه أن عيراً لقريش فيھا أموال عظيمة، مقبلة فأقام رسول هللا صلى هللا عليه وسل

من الشام الى مكة، معھا ثالثون أو أربعون رجال من قريش، عيدھم أبرسميان، ومعه عمرو بن العاص، ومخرمة بن نوفل 

ولم يحتفل في الحشد ألنه لم يظن قتاأل، . الخروجفندب عليه السالم المسلمين إلى ھذه العير، وأمر من كان ظھره حاضرا ب

واتصل خروجه بأبي سفيان، فاستأجر ضمضم بن عمار الغفاري، وبعثه إلى أھل مكة يستنصرھم لعيرھم، فنفروا وأرعبوا إال 

ورد وخرجصلى هللا عليه وسلم لثمان خلون من رمضان، واستخلف على الصالة عمرو بن أم مكتوم، . أبو لھب: يسيرا منھم

ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، ودفع إلى علي راية، وإلى رجل من األنصار . أبا لبابة من الروحاء، واستعمله على المدينة

 .وكان مع أصحابھصلى هللا عليه وسلم يومئذ سبعون بعيرا يعتقبونھا فقط. يقال كانتا سوداوين - أخرى

سعد بن معاذ، فسلكوا نقب المدينة مع  وراية األنصار يومئذ مع. وجعل على الساقة بقيس بن أبي صعصعة من بني النجار

ثم رجعوا ذات اليمين عن الطريق إلى . سعد بن معاذ إلى ذي الخليفة، ثم انتھوا إلى صخيرات تمام، ثم إلى بئر الروحاء
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الجھني حليف بني  الزغباء وبعث عليه السالم قبلھا بسبس بن عمرو الجھني حليف بني ساعدة، وعدي بن أبي. الصفراء

ثم تنكب عن الصفراء يمينا، وخرج على وادي دقران، فبلغة خروج . النجار إلى بدر يتجسسون أخبار أبي سفيان وغيره

فتكلم سعد بن معاذ، . فتكلم المھاجرون وأحسنوا، وھو يريد ما يقوله األنصار وفھموا ذلك. قريش ونفيرھم، فاستشار أصحابه

سيروا : ضت بنا ھذا البحر لخضناه معك، فسر بنا يا رسول هللا على بركة هللا، فسر بذلك وقاللو استعر: وكان يخما قال

 .وأبشروا فإن هللا قد وعدني إحدى الطائفتين

ثم ارتحلوا من دقران إلى قريب من بدر، وبعث عليا والزبير وسعدا في نفر يلتمسون الخبر، فأصابوا غالمين لقريش فأتوا 

فكذبوھما كراھية في الخبر، ورجاء أن يكونا من العير ! نحن سقاة قريش : الة والسالم قائم يصلي وقالوابھما، وھو عليه الص

فسلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنكر عليھم وقال . نحن من العير: للعمة، وقلة المؤنة، فجعلوا يضربونھما فيقوالن

: فقال عليه السالم. ثيب وإنھم ينحرون يوماً عشرا من اإلبل ويوما تسعاأخبراني أين قريش؟ فأخبراه أنھم وراء الك: للغالمين

وقد كان بسسس وعدي الجھنيان مضيا يتجسسان األخبار، حتى نزال بدرا وأناخا قرب الماء، . القوم بين التسعمائة واأللف

العير نأتي : تقول لصاحبتھا فسمع عدي جارية من جواري الحي. واستقيا في شن لھما ومجدي بن عمرو سيد جھينة بقربھما

فرجع بسسس وعدي بالخبر، وجاء أبو . وجاءت إلى مجدي بن عمرو فصدقھا. كدا أو بعد غد، فاعمل لھم واقضيك الذي لك

فأتى . راكبين أناخا فيما يلي ھذا التل، فاستقيا الماء ونھضا: فقال لمجدي ھل أحسست أحداً؟ فقال. سفيان بعدھما يتجسس الخبر

ھذه وهللا عالئف يثرب، فرجح سريعا وقد حذر وتنكب بالعير إلى طريق : ن مناخھما وفتت من أبعار رواحلھما فقالأبو سفيا

  !الساحل، فنجا وأوصى إلى قريش بأنا قد نجونا بالعير فارجعوا

 .،وهللا ال نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم به ثالثا، وتھابنا العرب أبدأ:فقال أبو جھل 

. إنما خرجتم تمنعون أموالكم، وقد نجت فرجعوا: شريق بجميع بنى زھرة، وكان حليفھم ومطاعا فيھم وقالورجع االخنس بن 

 .وكان بنو عدي لم ينفروا مع القوم فلم يشھد بدراً من قريش عدوي وال زھري

اب المسلمين دھس وسبق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر، وثبطھم عنه مطر نزل، وبله مما يليھم، وأص

من مياه بدر الى المدينة، فقال له الحباب بن المنذر بن عمرو  فنزل عليه السالم على أدنى ماء. الوادى، وأعانھم على السير

 آ أنزلك بھذا المنزل فال نتحول عنك أم قصدت الحرب والمكيدة؟: بن الجموح

وإنما تأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونبني  ليس ھذا بمنزل،: هللا فقال يا رسول! ال بل ھو الرأي والحرب: فقال عليه السالم

ً فنملؤه، ونغور القلب كلھا فنكون قد منعناھم الماء فاستحسنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم بنوا له عريشاً . عليه حوضا

ولما نزل قريش مما . وم واحداً واحداً يكون فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى يأتيه من ربه النصر يريھم مصارع الق

يليھم بعثوا عمير بن وھب الجمحي يجذر لھم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكانوا ثلثمائة وبضعة عشر رجال، 

ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرحعا بقريش وال . فجذرھم وانصرف وخبرھم الخبر. الزير والمقداد: فيھم فارسان

وعدل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصفوف بيده، . الحرب، فأبى أبو جھل وساعده المشركون، وتواقفت الفئتان يكون

 :ورجع إلى العريش ومعه أبو بكر وحده، وطفق يدعو ويلح، وأبو بكر يقاوله ويقول في دعائه

 .اللھم إن تھلك ھذه العصابة ال تعبد في األرض، اللھم أنجز لي ما وعدتني

أبشر : عد بن معاذ وقوم معه من األنصار على باب العريش يحمونه، وأخفق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم انتبه فقال وس

ثم . شاھت الوجوه: ثم خرج يحرض الناس، ورمى في وجوه القوم بحفنة من حصى وھو يقول -يا أبا بكر فقد أتى نصر هللا
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يد بصلبون البراز، فخرج إليھم عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب، وعلي تزاحفوا، فخرج عتبة وأخوه شيبة وابنه الول

. وجاء حمزة وعلي إلى عتبة فقتاله. فقتل حمزة وعلي شيبة والوليد، وضرب عتبة عبيدة، فقطع رجله فمات. بن أبي طالب

 . قومھموقد كان برز إليھم عوف ومعوذ إبنا عفراء،  وعبد هللا بن رواحة من األنصار فأبوا إال

عتبة وشيبة إبنا ربيعة، والوليد بن عتبة : فمن مشاھيرھم. وجال القوم جوله، فھزم المشركون، وقتل منھم يومئذ سبعون رجال

وحنظلة بن سفيان بن حرب، وإبنا سعيد بن العاص عبيدة والعاص، والحرث بن عامر بن نوفل، وابن عمه طعيمة بن عدي 

اخوه عقيل بن األسود، وابن عمه أبو البحتري بن ھشام، أ ونوفل بن خويلد بن أسد، وأبو وزمعة بن األسود وإبنه الحرث، و

اشترك فيه معاذ ومعوذ إبنا عفراء، وجده عبدهللا بن مسعود وبه رمق فحز رأسه، وأخوة العاص بن ھشام، . جھل بن ھشام

الحجاج، والعاص  قيس بن الفاكه، ونبيه ومنبه ابناوابن عمھما مسعود بن أمية وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وابن عمه أبو 

 .والحراث ابنا منبه، وأمية لن خلف وابنه علي، وعمير بن عثمان عم طلحة

وأبو العباس بن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب، والسائب بن عبد العزيز من بني 

و العاص بن الربيع، وخالد بن أسيد بن أبي العيص، وعدي بن الخيار من بني المطب، وعمرو بن أبي سفيان بن حرب، وأب

وعثمان بن عبد شمس ابن عم عتبة بن عزوان، وأبو عزيز أخو مصعب بن عمير، وخالد بن ھشام بن المغيرة وابن . نوفل

وعبد هللا وعمرو ابنا أبي بن خلف، عمه رفاعة بن أبي رفاعة، وأمية بن أبي حذيفة بن التغيرة، والوليد بن الوليد أخو خالد، 

 .وسھيل بن عمرو في آخرين مذكورين في كتب السير

عبيدة بن الحارث بن المطلب، عمير بن أبي وقاص، وذو الشمالين عبد عمرو بن : من المھاجرين :واستشھد من المسلمين

لى عمر بن الخطاب رضي هللا نضلة الخزاعى حليف بني زفرة، وصفوان بن بيضاء من بني الحرث بن فھر، ومھجع مو

ثم من األوس سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد . وعاقل بن البكير الليثي حليف بني عدي من األنصار. عنه، أصابه سھم فقتله

ومن الخزرج يزيد بن الحارث بن الخزرج، وعمير بن الحمام، من بني سلمة، سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . المنذر

بخ بخ أما بينى وبين الجنة اال أن يقتلني ھؤالء؟ ثم رمى : فقال. ، ويرغب في الجنة، وفي يده تمرات يأكلھنيحض على الجھاد

ورافع بن المعفى من بني حبيب بن عبد حارثة، وحارثة بن سراقة من بني النجار، وعوف ومعوذ ابنا . بھن وقاتل حتى قتل

 .عفراء

وجعل .  عليه وسلم بقتلى المشركين فسحبوا إلى القليب، وطم عليھم الترابثم انجلت قريش الحرب، وأمر رسول هللا صلى هللا

ثم انصرف إلى المدينة، فلما نزل . على النفل عبد هللا بن كعب بن عمرو بن مقدول بن عمر ابن غنم بن مازن بن النجار

نزل عرق الظبية، فضرب عنق عقبة  ثم. الصفراء قسم الغنائم كما أمر هللا، وضرب عنق النضر بن كلدة من بني عبد الدار

 .ابن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية، وكان في االسارى، ومر إلى المدينة فدخلھا لثمان بقين من رمضان

  غزوة الكرز
بعد سبع ليال من منصرفه،  وبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد رجوعه إلى المدينة إجتماع غطفان، فخرج يريد بني سليم

فبلغ ماء يقال له الكرز، وأقام عليه ثالثة أيام، ثم انصرف . ف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري أو ابن أم مكتومواستخل

 ً وقيل أنه أصاب من نعمھم ورجع بالغنيمة، وإنه بعث غالب بن عبد هللا الليثي في سرية، فنالوا منھم وانصرفوا . ولم يلق حربا

 .أسارى بدر - عليه وسلم إلى ذي الحجة، وفدى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثروأقام رسول هللا صلى هللا. بالغنيمة
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 غزوة السويق

حنى أتى بني النضير ليال، فتوارى عنه  ثم إن أبا سفيان لما انصرف من بدر نذر أن يغزو المدينة، فخرج في مائتي راكب

ثم رجح ومر باطراف المدينة، فحرق نخالً، وقتل رجلين . سحمي بن أخطب، ولقيه سالم بن مشكم وقراه، وأعلمه بخبر النا

فنفر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمسلمون، واستعمل على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وبلغ الكرز، . في حرث لھما

لك غزوة السويق وكانت فسميت لذ. وفاته أبو سفيان والمشركون، وقد طرحوا سويقا من أزوادھم ليتحففوا فأخذھا المسلمون

   .في ذي الحجة بعد بدر بشھرين

   ذي أمر

على المدينة عثمان بن عفان رضي هللا  ثم خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في شھر المحرم غازيا غطفان، واستعمل

 ً ع األول يريد قريشاً، ثم خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخر ربي: نجران. عنه، فأقام بنجد صفر وانصرف ولم يلق حربا

 ً وأقام ھناك إلى جمادى الثانية من السنة الثالثة وانصرف . واستخلف ابن أم مكتوم، فبلغ نجران معدناً في الحجاز ولم يلق حربا

 .إلى المدينة

  قتل كعب بن األشرف
ل هللا صلى هللا ولما أصيب أصحاب بدر، وبحث رسو. وكان كعب بن االشرف رجال من طيء، وأمه من يھود بني النضير

ويلكم أحق ھذا؟ وھؤالء أشراف العرب وملوك : عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد هللا بن رواحة مبشرين إلى المدينة جعل يقول

أبي وداعة السھمى،  ثم قدم مكة ونزل على المطلب بن. الناس، وإن كان محمد أصاب ھؤالء، فبطن األرض خير من ظھرھا

، وينشد األشعار، ويبكي على أصحاب ρفجعل يحرض على رسول هللا . أبي العيص بن أميةوعنده عاتكة بنت أسيد بن 

من يقتل كعب بن األشرف؟ فانتدب  ρفقال رسول هللا . ثم رجع إلى المدينة، فشبب بعاتكة، ثم شبب بنساء المسلمين. القليب

شھل، أخو كعب من الرضاعة، وعباد بن بشر بن لذلك محمد بن مسلمة وملكان بن سالمة بن وقش، وأبو نائلة من بني عبد األ

 .وقش بن بشر بن معاذ، وأبو عبس بن جبر من بمي حارثة

ورام أن يبيعه وأصحابه . إليه ضيق الحال وتقدم إليه ملكان بن سالمة، وأظھر له انحرافا عن النبي عن أذن منه، وشكا

إلى بقيع الفرقد في ليله  ρرجوا وشيعھم رسول هللا فح. فأجاب إلى ذلك، ورجع إلى أصحابه. طعاما، ويرھنون سالحھم

ووضع محمد بن مسلمة معوال كان معه . قمراء، وأتوا كعبا، فخرج إليھم من حصنه ومشوا غير بعيد، ثم وضعوا عليه سيوفھم

وم، وقد جرح وصاح عدو هللا صيحة شديدة انذعر لھا أھل الحصون التي حواليه، وأوقدوا النيران، ونجا الق. في ثنته فقتله

وھو يصلي  ρثم وافاھم بجرة العريض آخر الليل، وأتوا النبى . منھم الحرث بن أوس ببعض سيوفھم، فنزفه الدم وتأخر

وأذن للمسلمين في قتل اليھود لما بلغه انھم خافوا من ھذه الفعلة، واسلم حينئذ . وأخبروه، وتفل على جرح الحرث فبريء

 .قبله أخوه محيصة بسبب قتل بعضھمحويصة بن مسعود، وقد كان أسلم 

  غزوة بني قينقاع

بعض األيام، فوعظھم وذكرھم ما يعرفون من  من بدر، وقف بسوق بني قينقاع في ρوكان بنو قينقاع لما انصرف رسول هللا 

ً ال يعرفو: أمره في كتابھم، وحذرھم ما أصاب قريشا من البطشة فأساءوا الرد وقالوا ن الحرب ال يغرنك أنك لقيت قوما

). فإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليھم على سواء(فانزل هللا تعالى . وهللا لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس! فأصبحت منھم
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، ρفسار إليھم رسول هللا . وقيل بل قتل مسلم يھوديا بسوقھم في حق، فثاروا على المسلمين ونقضوا العھد ونزلت اآلية

. ير بن عبد المنذر، وقيل أبا لبابة، وكانوا في طرف المدينة في سبعمائة مقاتل، منھم ثالثمائة دارعواستعمل على المدينة بش

فحصرھم علمه السالم . ولم يكن لھم زرع وال نخل، إنما كانوا تجارا وصاغة يعملون بأموالھم، وھم قوم عبد هللا بن سالم

كتفھم ليقتلوا، فشفع فيھم عبد هللا بن أبي بن سلول، وألح في الرغنة حتى نزلوا على حكمة ف خمس عشرة ليلة ال يكلم أحدا منھم

وأمر عبادة بن الصامت فمضى بھم . ثم أمر بإجالئھم وأخذ ما كان لھم من سالح وضياع. دماءھم ρحمى حقن له رسول هللا 

، ثم انصرف إلى المدينة خمس أخذه. الخمس من الغنائم، وھو أول ρوأخذ رسول هللا . إلى ظاھر ديارھم، ولحقوا بخيبر

 .وحضر األضحى، فصلى بالناس في الصحراء، وذبح بيده شاتين، ويقال أنھما أول أضحيته 

  سرية زيد بن حارثة إلي قرده
وخرج . وكانت قريش من بعد بدر قد تخوفوا من اعتراض المسلمين عيرھم في طريق الشام، فصاروا يسلكون طريق العراق

ن بن حرب، وصفوان بن أمية، واستجاروا بفرات بن حيان بن بكر بن وائل، فخرج بھم في الشتاء منھم تجار فيھم أبو سفيا

وما فيھا من المال وآنية المحضة، فبعث زيد بن حيان العجلي  ρوانتھى خبر العير إلى النبي. وسلك بھم على طريق العراق

ً . أسيرا، فتعوذ باإلسالم وأسلم  .وكان خمس ھذه الغنيمة عشرين ألفا

  قتل ابي الحقيق

وأصحابه، ويحزب عليھم األحزاب  ρوكان يؤذي رسول هللا . كان سالم بن أبي الحقيق ھذا مر يھود خيبر وكنيته أبو رافع

ً من كعب بن األشرف والذب عنه،  ρوكان األوس والخزرج يتصاوالن تصاول الفحلين في طاعة رسول هللا . مثالً وتقريبا

وكان األوس قد قتلوا كعب بن األشرف، كما ذكرناه، . أحد القبيلتين شيئا إال فعل االخرون مثلهوالنيل من أعدائه ال يفعل 

فأذن لھم، فخرج إليھم من . في قتل ابن أبي الحقيق، نظير ابن األشرف في الكفر والعداوة ρفاستأذن الخزرج رسول هللا  

سعر بن سنان وأبو قتادة والحرث بن ربعى الخزاعى من عبدهللا بن عقيل وم. الخزرج، ثم من بني سلمة ثمانية نفر منھم

وأمر عليھم عبد هللا بن عقيل ونھاھم أن يقتلوا وليدا؛ أو إمرأة، وخرجوا قي منتصف جمادي اآلخرة من . حلفائھم فى آخرين

ا األبواب بعد أن سنة ثالث، فقدموا خيبر وأتوا دار ابن أبي الحقيق في علية له بعد أن انصرف عنه عميرة ونام وقد أغلقو

القصر وأقاموا ظاھرة، حتى قام  ثم تعاوروه بسيوفھم حتى قتلوه، وخرجوا من. أنموا كلما عليھم، ونادوه ليعرفوا مكانه بصوته

وكان أحدھم قد سقط من درج . الناعي على سور القصر فاستيقنوا موته ، وذھبوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالخبر

  .كسر في ساقه ، فمسح عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبرئت  العليه فأصابه

  غزوة أحد
وكانت قريش بعد واقعة بدر قد توامروا، وطلبوا من أصحاب العير أن يعينوھم بالمال ليتجھزوا به لحرب رسول هللا صلى هللا 

ثالث ، واحتملوا الظعن إلتماساً للحفيظة  وذلك في شوال من سنة. عليه وسلم ، فأعانوھم وخرجت قريش باحابيشھا وحلفائھا 

وذلك في رابع شوال، . وأن ال يفزوا، وأقبلوا حتى نزلوا ذا الحليفة قرب أحد ببطن السبخة، مقابل المدينة على شفير واٍد ھناك 

دفوف يبكين قتلى منھم سبعمائة دارع ومائتا فرس ، وقائدھم أبو سفيان ، ومعھم خمس عشرة إمرأة بال: وكانوا في ثالثة آالف 

وأشار صلى هللا عليه وسلم على أصحابه بأن يتحصنوا بالمدينة وال يخرجوا، وإن جاءوا قاتلوھم على أفواه األزقة وافق . بدر

  .ذلك على رأي عبد هللا بن أبي بن سلول ، وألح قوم من فضالء المسلفين ممن أكرمه هللا بالشھادة فلبس المته وخرج 
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. ما ينبغي لنبي إذا لبس المته أن يضعھا حتى يقاتل : إن شئت فاقعد فقال ! يا رسول هللا : حوا عليه وقالوا وقدم أولئك الذين أل

فلما صار بين المدينة وأُُحٍد انخذل . وخرج في ألف من أصحابه ، واستعمل ابن أم مكتوم على الصالة ببقية المسلمين بالمدينة 

وسلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حرة بني حارثة، . با لمخالفة رأيه في المقام عنه عبد هللا بن أبي في ثلث الناس مغاض

وقد سرحت قريش . ومر بين الحوائط ، وأبو خيثمة من بني حارثة يدل به حتى نزل الشعب من أحد، مستندا إلى الجبل 

وأفر على الرماة عبد هللا . وخمسون راميا الظھر والكراع في زروع المسلمين ، وتھيأ للقتال في سبعمائة فيھم خمسون فارسا 

. بن جبير من بني عمرو بن عوف ، واألوس أخو خوات ، ورتبھم خلف الجيش ينضحون بالنبل لئال يأتوا المسلمين من خلفھم

ة ودفع اللواء إلى مصعب بن ُعمير من بني عبد الدار، وأجاز يومئذ سمرة بن جندب الفزاري ، ورافع بن خديج من بني حارث

 ً ومن بني مالك بن النجار زيد بن . ورد أسامة بن زيد، وعبد هللا بن عمر بن الخطاب . في الرماة، وكسناھما خمسة عشر عاما

  .ثابت وعمرو بن حرام ، ومن بني حارثة البراء بن عازب ، وأسيد بن ظھير

وجعلت قريش على ميمنة الخيل . عاما ورد عرابة بن أوس وزيد بن أرقم وأبا سعيد الخدري، وسن جميعھم يومئذ أربعة عشر

 .خالد بن الوليد وعلى ميسرتھم عكرمة بن أس جھل

ً بطالً يختال عند الحرب وكان مع . وأعطى عليه السالم شفه الى أبي دجانة سماك بن خرشة من بني ساعدة، وكان شجاعا

بن مالك بن النعمان من ضبيعة، وكان في قريش ذلك اليوم والد حنظلة غسيل المالئكة أبو عامر عبد هللا عمرو بن صيفي 

. فلما جاء اإلسالم غلب عليه الشقاء، وفر إلى مكة في رجال من األوس، وشھد أحد مع الكفار. الجاھلية قد ترھب وتنسك

ا ال أنعم اذ لك علينا ي: ولما ناداھم وعرفوه قالوا. وكان يعد قريش في انحراف األوس إليه لما أنه سيدھم، فلم يصدق ظنه

وأصيب جماعة . فقاتل المسلمين قتاال شديدا، وأبلى يومئذ حمزة وطلحة وشيبة وأبو دجانة والنضر بن أنس بالء شديدا! فاسق

وكر المشركون كرة وقد فقدوا . من األنصار مقبلين غير مدبرين واشتد القتال، وانھزم قريش أوالً فخلت الرماة عن مراكزھم

وقاتل مصعب بن عمير .واستشھد منھم من أكرمه هللا، ووصل العدو إلى رسول هللا   متابعة الرماة فانكشف المسلمون،

صاحب اللواء دونه حتى قتل، وجرح رسول هللا في وجھه، وكسرت رباعيتة اليمنى السفلى بحجر، وھشمت البيضة في 

غسيل على أبى سفيان ليقتله، وشد حنظلة ال. يقال إن الذي تولى ذلك عتبة بن أبي وقاص، وعمرو بن قميئة الليثي. رأسه

 ً وأكبت الحجارة على . أن المالئكة غسلته ρفاخبر رسول هللا . فاعترضه شداد بن األسود الليثي من شعوب فقتله وكان جنبا

ومص الدم من جرحه مالك بن سنان  - رسول هللا  حتى سقط من بعض حفر ھنالك، فأخذ علي بيده، واحتضنه طلحة، حتى قام

، فانتزعھما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليھما فندرت ρبي سعيد، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجھه الخدري والد أ

وكان آخرھم عمار بن يزيد بن . ، وكر دونه نفر من المسلمين فقتلوا كلھمρولحق المشركون رسول هللا . ثنايتاه فصار أھتم

واصيبت عين قتاده . بظھرة ، وتقع فيه النبل فال يترك ρى النبي ثم قاتل طلحة حمى أجھض المشركين وأبو دجانة يق. السكن

 .بن النعمان من بني ظفر، فرجع وھو على وجنته، فردھا عليه السالم بيده فصحت وكانت أحسن عينيه

وموا ق! فما تصنعون في الحياة بعده: فقال. رسول هللا قتل: وانتھى الضر بن أنس الى جماعة من الصحابة وقد دھشوا وقالوا

وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف . ثم استقبل الناس، وقاتل حتى قتل، ووجد به سبعون ضربة. فموتوا على ما مات عليه

، قتله وحشي مولى جبير بن مطعم بن عدي، وكان قد ρعشرين جراحة، بعضھا في رجله فعرج منھا، وقتل حمزة عم النبي 

أال إن محمداً : ونادى الشيطان. بد العزى، فرماه بحربته من حيث ال يشعر فقتلهجاء له على ذلك بعنقه، فرآه يبارز سباع بن ع

، وضربته أم عمارة نسيبة بنت كعب من بني مازن ρقد قتل، ألن عمرو بن قميئة كان قد قتل مصعب بن عمير يظن أنه النبي 
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م ان كعب بن مالك الشاعر من بني ث. ضربات فتوفي منھا بدرعيه، وخشع المسلمون لما أصابه، ووھنوا لصريخ الشيطان

فاجتمع عليه المسلمون ونھضوا معه : يقول له انصت ρسلمة عرف رسول هللا  فنادى بأعلى صوته يبشر الناس، ورسول هللا 

وأدركه أبي بن خلف في الشعب، . نحو الشعب، فيھم أبو بكر وعمر وعلي والزبير والحرث بن الصمة األنصاري وغيرھم

وهللا : فقال! ما بك من بأس : فكر أبي منھزماً وقال له المشركون. من الحرث بى الصمة، وطعنه بھا في عنقه فتناول  الحربة

ثم جاء علي إلى رسول هللا  بالماء، . لو بصق علي لقتلني، وكان  قد توعده بالقتل، فمات عدو هللا بسرف مرجعھم إلى مكة

وغفر هللا للمنھزمين من المسلمين . ت الصالة فصلى بھم قعوداً فغسل وجھه ونھض، فاستوى على صخرة من الجبل وحان

وكان منھم عثمان بن عفان وعثمان بن أبي عقبة . اآلية)  إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلھم: (ونزل

ستين معظمھم من واستشھد في ذلك اليوم حمزة كما ذكرنا، وعبد هللا بن جحش، ومصعب بن عمير في خمسة و. األنصاري

وقتل من المشركين إثنان . وأمر رسول هللا  أن يدفنوا بدماھم وثيابھم في مضاجعھم، ولم يغسلوا ولم يصل عليھم. األنصار

وعشرون منھم الوليد بن العاص بن ھشام، وألو أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة، وھشام بن أبي حذيفة بن المغيرة وأبو عزة 

وكان أسر يوم بدر فمن عليه وأطلقه بال فداء، على ان ال يعين عليه، فنقض العھد وأسر يوم أحد، . جمح عمرو بن عبد هللا بن

وصعد أبو سفيان الجبل حتى أطل على رسول هللا  . وأبي بن خلف قتله رسول هللا  بيده. وامر رسول هللا  بضرب عنقه صبراً 

 .موعدكم العام القابل: وانصرف وھو يقول. وم بدر، أعل ھبليوم أحد بي! الحرب سجال: واصحابه ، ونادى بأعلى صوته

رسول هللا على حمزة وكانت ھند وصواحبتھا  ثم صار المشركون إلى مكة، ووقف. قولوا له ھو بيننا وبينكم: فقال عليه السالم

ي هللا بقريش ألمثلن بثالثين وبقال أنه لما رأى ذلك في حمزة قال ة لئن أظفرن. قد جدعنه وبقرن عن كبده، فالكتھا ولم تسغھا

 .ال يصيب المشركون منا مثلھا حتى يفتح هللا علينا: أنه قال لعلي: ويقال . وأصحابه إلى المدينة ρورجع رسول هللا . منھم

  غزوة حمراء االسد

 يخرج إال بالخروج لطلب العدو، وان ال ρولما كان يوم أحد سادس عشر شوال، وھو صبيحة يوم أحد، أذن مؤذن رسول هللا 

وصار عليه . وفسح لجابر بن عبد هللا ممن سواھم، فخرج وخرجوا على ما بھم من الجھد والجراح. من حضر معه باألمس

السالم متجلدا مرھباً للعدو، وانتھى إلى حمراء األسد على ثمانية أميال من المدينة، وقام بھا ثالثا، ومر به ھناك معبد بن أبي 

في طلبھم، وكانوا  ρولقي أبا سفيان وكفار قريش بالروحاء، فاخبرھم بخروج رسول هللا . ى مكةمعبد الخزاعي سائرا إل

 .يرومون الرجوع إلى المدينة، ففت ذلك في أعضادھم وعادوا إلى مكة

  بعث الرجيع
فذكروا ان . ي أسدبنم الھون بن خزيمة إخوة بن ثم قدم على رسول هللا  في صفر متم الثالثة من الھجرة، نفر من عضل والقارة

مرثد بن أبي مرثد الغنمي، : فبعث معھم ستة رجال من أصحابه. فيھم إسالماً، ورغبوا ان يبعث فيھم من يفقھھم في الدين

وخالد بن البكير الليثي، وعاصم بن ثابت بن أبي األفلح من بني عمرو بن عوف، وحبيب بن عدي من بني جحجبا بن كلفة 

ونھضوا مع القوم حتى إذا . وامر عليھم مرثدا منھم. بن عامر، وعبد هللا بن طارق حليف بني ظفروزيد بن الدثنة بن بياضة 

كانوا بالرجيع ،  وھو ماء لھذيل  قريباً من عسفان ، غدروا بھم واستصرخوا ھذيال ، فغشوھم في رحالھم، ففزعوا إلى القتال، 

متنع مرثد وخالد وعاصم من أمنھم، وقاتلوا حتى قتلوا، ورموا رأس فا. إنا نريد نصيب بكم فداء من اھل مكة: فأفنوھم وقالوا

عاصم بسيوفھم ليبيعوه من سالفة بنت سعد بن شھيد، وكانت نذرت ان تشرب فيه الخمر، لما قتل ابنيھا من بني عبد الدار يوم 
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ما اآلخرون فأسروھم وخرجوا بھم إلى وأ. أحد، فأرسل هللا الدبر فحمت عاصما منھم فتركوه إلى الليل فجاء إليه السيل فاحتمله

بمر الظھران انتزع ابن طارق يده من القرآن واخذ سيفه فرموه بالحجارة فمات وجاءوا  بخبيب وزيد إلى مكة  مكة ولما كانوا

 .فباعوھما إلى قريش فقتلوھما صبرا

  غزوة بئر معونة
جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن  مالك بن وقدم على رسول هللا  في صفر ھذا مالعب األسنة، أبو براء عامر بن

لو بعثت رجاال من أصحابك إلى أھل نجد يدعوھم إلى أمرك، ! يا محمد: صعصعة، فدعاه إلى اإلسالم فلم يسلم ولم يبعد وقال

من بني فبعث رسول هللا  المنذر بن عمرو ! أنا لھم جار: فقال أبو براء. أني أخاف عليھم: فقال! ورجوت أن يستجيبوا لك

منھم الحرث بن الصمة وحرام بن طحان خال أنس وعامر بن فھيره ونافع . ساعدة في أربعين من المسلمين، وقيل في سبعين

بن بديل بن ورقاء، فنزلوا بئر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، وبعثوا حرام بن ملحان بكتاب النبي  إلى عامر بن 

واستعدى عليھم بني عامر فأبوا لجوار أبي براء إياھم، فاستعدى بني سليم، فنھضت منھم . بهالطفيل، فقتله ولم ينظر في كتا

وكان سرحھم إلى جاب منھم ومعھم المنذر بن أحيحة من بني الجالح وعمرو بن . عصية ورعل وذكوان وقتلوھم عن آخرھم

فأما المنذر بن أحيحة . داھم في مضاجعھمأمية الضمري فنظرا إلى الطير تحوم على العسكر، فأسرعا إلى أصحابھما فوج

فقاتل حق قتل، وأما عمرو بن أمية فجز عامر بن الطفيل ناصيته حين علم أنه من مضر لرقبة كانت عن أمه، وذلك لعشرة 

ولما رجع عمرو بن أية، لقي في طريقه رجلين من بني كالب أو بني سليم، . بقين من صفر، وكانت مع الرجيع في شھر واحد

لم يعلم به عمرو، فانتسبا له في بني عامر أو سليم، فعدا عليھما لما ناما  ρال معه في ظل كان فيه، معھما عھد من النبي فنز

 .وقدم على النبي  فأخبره بذلك فقال لقد قتلت قتيلين ألدينھما. وقتلھما

  غزوة بني النضير
فأجابوا وقعد عليه السالم مع أبي بكر وعمر وعلي  تيلين،ونھض رسول هللا  الى بني النضير، مستعينا بھم في دية ھذين الق

صخرة،  ρونفر من أصحابه من جدرانھم، وأراد بني النضير رجالً منھم على الصعود إلى ظھر البيت، ليلقي على النبي 

تبطأوه واتبعوه فاس. يشعر أحداً من أصحابه فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب منھم، وأوحى هللا بذلك إلى نبيه فقام، ولم

واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، . إلى المدينة، فأخبرھم عن وحى هللا بما أراد به يھود، وأمر من أصحابه بالتھيؤ لحربه

ونھض في لشھر ربيع األول أول السنة الرابعة من الھجرة، فتحصنوا منه بالحصون، فحاصرھم ست ليال، وأمر بقطع النخل 

 .عبد هللا بن أبي والمنافقون إنا معكم قتلتم أو أخرجتم  ففر وھم بذلك ثم خذلوھم كرھا وأسلموھم ودس إليھم. وإحراقھا

واحتمل إلى خيبر من " أن يكف عن دمائھم ويجليھم بما حملت اإلبل من أموالھم إال السالح،  ρوسأل عبد هللا من النبي 

أموالھم بين  ρمنھم من سمار إلى الشام وقسم رسول هللا أكابرھم حيي بن أخطب، وابن أبي الحقيق، فدانت لھم خيبر، و

وأسلم من بني النضير يامين بن عمير بن . المھاجرين األولين خاصة، وأعطى منھا أبا دجانة وسھل بن حنيف كانا فقيرين

 .نزلت سورة الحشر. وفي ھذه الغزاة. جحاش وسعيد بن وھب فأحرزا أموالھما بأسالمھما

  غزوة ذات الرقاع
. قام رسول هللا بعد بني النضير إلى جمادى من السنة الرابعة، ثم غزا نجداً يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفانوأ

ونھض حتى نزل نجدا فلقي بھا جمعا من غطفان، فتقارب . واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، وقيل عثمان بن عفان،
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بعضأ، حتى صلى رسول هللا  بالمسلمين صالة الخوف، فسميت ذات الرقاع الناس ولم يكن بينھم حرب، إال أنھم خاف بعضھم 

ألن الجبل الذي نزلوا به، كان به سواد وبياض وحمرة رقاعاً : وقال الواقدي. ألن أقدامھم نقبت وكانوا يلقون عليھا الخرق

 .فسمي بذلك، وزعم أنھا كانت في المحرن

  الموعد -ىغزوة بدر الصغر
يوم أحد كما قدمناه بموعد بدر من قابل، وأجابوه بأمر رسول هللا  فلما كان في شعبان من ھذه السنة  كان أبو سفيان نادى

فأقام ھناك ثمان ليال، وخرج أبو سفيان . الرابعة خرج لميعاده، واستعمل على المدينة عبد هللا بن أبي بن سلول، ونزل في بدر

 .ي الرجوع، واعتذر بأن العام عام جدبثم بدا له ف. في أھل مكة حتى نزل الظھران وعسفان

  غزوة دومة الجند ل
وقد كان بلغه أن . سباع بن عرفطة الغفاري  خرج إليھا رسول هللا  في ربيع األول من السنة الخامسة وخفف على المدينة

ً تجمعوا بھا، فغزاھم ثم انصرفوا من طريقه قبل أن يبلغ فى دومة الجندل ولم يلق حربا ادع رسول هللا  عيينة رفيھا و. جمعا

 .بن حصن يرعى بأراضي المدينة، ألن بالده كانت أجدبت، وكانت ھذه قد أخصبت بسحابة وقعت فأذن له في رعيھا

  غزوة الخندق

يوم أحد وأنا ابن أربع  ρردني رسول هللا : كان ابن عمر يقول. كانت في شوال في السنة الخامسة، والصحيح أنھا في الرابعة

م أجازني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فليس بينھما إال سنة واحدة وھو الصحيح، فھي قبل دومة عشرة سنة، ث

وكان سببھا أن نفرا من اليھود منھم سالم بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وسالم بن مشكم . الجندل بال شك

رة من بني وائل لما انجلى بنو النضير إلى خيبر خرجوا إلى مكة؛ وحيى بن أخطب من بني النصير وھو ابن قيس، وأبو عما

فأجابھم أھل مكة الى ذلك، قم . يحزبون األحزاب، ويحرضون على حرب رسول هللا ، ويرغبون من اشرأب إلى ذلك بالمال

ة آالف من مضوا إلى غطفان، وخرج بھم عيينة بن حصن على أشجع، وخرجت قريش وقائدھا أبو سفيان بن حرب، في عشر

ولما سمع بھم رسول هللا  أمر بحفر الخندق على المدينة، وعمل فيه بيده والمسلمون  - أحابيشھم ومن تبعھم من كنانة وغيرھم

وخرج عليه السالم في ثالثة آالف . ثم أقبلت األحزاب حتى نزلوا بظاھر المدينة بجانب أحد. إن سلمان أشار به: معه، ويقال

تسعمائة فقط، وھو راجل بال شك، وخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فنزل بسطح سلع، والخندق بينه  من المسلمين، وقيل في

وكان بنو قريظة موادعين لرسول هللا ،  فأتاھم حيي وأغراھم فنقضوا . وبين القوم، وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في األطآم

سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وخوان بن جبير وعبدهللا بن رواحة  فبعث. العھد ومالوا مع األحزاب، وبلغ أمرھم إلى النبي

وكان  قد . يستخبرون األمر، فوجدوھم مكاشفين بالغدر والنيل من رسول هللا  فشاتمھم سعد بن معاذ، وكانوا أحالفه وانصرفوا

إليه قالوا يا رسول هللا عضل والغارة  فلما جاءوا. وجدوا الغدر حقا، أن يخبروه تعريضاً لئال يفتوا في أعضاد الناس امرھم إن

وھم بالفشل بنو حارثة وبنو سلمة، معتذرين . يريدون غدرھم بأصحاب الرجيع، فعظم األمر وأحيط بالمسلمين من كل جھة

  ثم رجع رسول هللا. ودام الحصار على المسلمين قريبا من شھر، ولم تكن حرب. بأن بيوتھم عورة خارج المدينة، ثم ثبتھم هللا

وشاور في ذلك سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة . إلى عيينة بن حصين، والحرث بن عوف، أن يرجعا ولھما ثلثا ثمار المدينة

! بل أصنعه لكم: أشيء أمرك هللا به فال بد منه؟ أم شيء تحبه فنصنعه لك أم شيء تصنعه لنا؟ فقال! يا رسول هللا: فأبيا وقاال

فقال سعد بن معاذ؟ قد كنا معھم على الشرك واألوثان، وال يطمعون منا بثمرة . س واحدةإني رأيت أن العرب رمتكم عن قو
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فطاب رسول هللا وتمادى . وهللا ال نعطيھم إال السيف! إال شراء وبيعأ، فحين أكرمنا هللا باإلسالم واعزنا بك نعطيھم أموالنا

وعمرو بن عبد ود من بحي عمرو بن لؤي، وضرار  األمر، وظھر فوارس من قريش إلى الخندق، فيھم عكرمة بن أبي جھل

ثم اقتحموا من مكان ضيق حتى . ھذه مكيدة ما كانت العرب تعرفھا: فلما رأوا الخندق قالوا. بن الخظاب من بني محارب

وقتل على بن أبي طالب عمرو بن عبد ود، ورجعوا إلى قومھم من حيث . جالت خيلھم بين الخندق وسلع ودعوا إلى البراز

ورمي في بعض تلك األيام سد بن معاذ بسھم  فقطع عنه األكحل، يقال رماه جان بن شى بن العرقة ، وقيل أبو أسامة . دخلوا

اللھم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فابقني لھا، فال قوم : ويروى أنه لما أصيب جعل يدعو. الجشمي حليف بني مخزوم

وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينھم فاجعلھا شھادة لى، وال تمتني . ، وأخرجوهأحب إلي أن أجاھدھم من قوم آذوا رسولك

 .حتى تقرعيني من بني قريظة

ھالل بر خالوة بن أشجع بن ريف بن غطفان  ثم اشتدت الحال، وأتى نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن

إنما أنت رجل واحد، فتنخدل عنا إن استطعت، فإن : فقال. بما تشاء إني أسلمت ولم يعلم قومى، فمرني! يا رسول هللا: فقال

فخرج نعيم فأتى بني قريظة وكان صديقھم في الجاھلية، فنقم لھم في قريش وغطفان، وإنھم إن لم يكن الظفر . الحرب خدعة

ستوثقوا منھم برھن أبنائھم لحقوا ببالدھم وتركوكم، وال تقدرون على التحول عن بلدكم، وال طالة لكم بمحمد وأصحابه، فا

إن اليھود قد ندموا وراسلوا محمدا في المواعدة، على أن يسترھنوا : ثم أتى أبا سفيان وقريشا فقال لھم. يصابروا معكم حتى

ثم أتى غطفان وقال لھم مثلما قال لقريش، فأرسل أبو سفيان وغطفان إلى بني قريظة في ليلة سبت، إنا . أبناءكم ويدفعوھم إليه

مع ذلك ال نقاتل حتى تعطونا رھناً، فصدق القوم خبر نعيم وردوا : فاعتذر اليھود بالسبت وقالوا. لسنا بدار مقام فأعدوا للقتال

وأرسل هللا على قريش . إليھم باإلباية من الرھن والحث على الخروج، فصدق أيضا بنو قريظة خبر نعيم وأبوا من القتال

وبعث عليه السالم حذيفة بن اليمان عينا، فأتاه بخبر . م وآنيتھم، وقلعت أبنيتھم وخيامھموغطفان ريحا عظيمة أكفأت قدورھ

 .ورجع إلى المدينة - وقد ذھب األحزاب -رحيلھم، واصبح

  غزوة بني قريظة
لمسلمين بعد صالة الظھر من ذلك اليوم، فأمر ا ولما رجع رسول هللا  إلى المدينة، أتاه جبريل بالنھوض إلى بني قريظة، وذلك

واستخلف ابن أم مكتوم، وحاصرھم  . وخرج وأعطى الراية على بن أبى طالب. أن ال يصلي أحد العصر إال في بني قريظة

إما اإلسالم وإما تبييت النبي  ليلة السبت، ليكون الناس : وعرض عليھم شدھم كعب بن أسد إحدى ثالث. خمسا وعشرين ليلة

فأبوا كل ذلك، وأرسلوا إلى النبي  أن يبعث إليھم أبا لبابة بن عبد المنذر . ساء، ثم اإلستمانةآمنين منھم، وإما قتل الذراري والن

يا أبا لبابة ترى لنا أن ننزل : بن عمرو بن عوف، بما كانوا حلفاء االوس، فأرسله واجتمع إليه الرجال والنساء والصبيان فقالوا

ثم رجع فندم وعلم أنه أذنب، فانطلق على وجھه ولم يرجع إلى . لذبحوأشار بيده في حلقه إنه ا! على حكم محمد؟ قال نعم

النبي، وربط نفسه إلى عمود في المسجد ينتظر توبة هللا عليه، عاھد هللا أن ال يدخل أرض بني قريظة مكانا خان فيه ربه 

. طلقه حتى يتوب هللا عليه، فنزلت توبتهلو أتانى ال ستغفرن له، فأما بعد ما فعل فما أنا بالذي أ: وبلغ ذلك النبي  فقال. ونبيه

ثم نزل بنو قريظة علي حكم النبي ، . فتولى عليه السالم إطالقه بيده بعد أن قام مرتبطا بالجذع ست ليال ال يحل إال للصالة

دخل وفر منھم عمرو بن سعد القرظي، ولم يكن . فأسلم بعضھم ليلة نزولھم وھم نفر أربعة من ھذيل إخوة قريظة والنضير

فعل بالخزرج  طلب االوس أن يفعل فيھم ما ρولما نزل بنو قريظة على حكمه . معھم خرب نقضى العھد، فلم يعلم أين وقع

تال فذلك إلى سعد بن معاذ، وكان جريحا منذ يوم ! أال ترضون أن يحكم فيھم رجل منكم؟ قالوا بلى: فقال لھم. في بني النضير
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خيمة في المسجد ليعوده من قريب،  فأتى به على حمار، فلما أقبل على المجلس مال رسول  وقد أنزله رسول هللا  في. الخندق

. عليكم بذلك عھد هللا وميثاقه: فقال سعد. قد والك حكم مواليك ρإن رسول هللا ! يا سعد: ثم قالوا! قوموا إلى سيدكم: لھم ρهللا 

فقاال رسول هللا  لقد حكمت فيھم . ذراري والنساء وتقسم األموالفإني أحكم فيھم أن يقتل الرجال وتسبى ال: قال …قالوا نعم

ثم أنه أمر بھم فأخرجوا إلى سوق المدينة وخندق لھم بھا خنادق وضربت أعناقھم فيھا وھم . بحكم هللا من فوق سبعة أرقعة

رحت على خالل بن سويد بن وقتلت فيھم امرأة واحدة بنانة امرأة الحكم القرظي، وكانت ط. بين الستمائة والسبعمائة رجل

ووھب لثابت بن قيس بن الشماس ولد الزبير بن . وأمر عليه السالم بقتل من أثبت منھم. الصامت رحى من فوق الحائط فقتله

الزبير وأھله وماله،  ρوبعد أن كان ثابت استوھب من النبي . ياطا، فاستحيا منھم عبد الرحمن بن الزبير، كانت له صحبة

 .مر الزبير عليه يده وأبى اال القتل مع قومه اغتباطا بھم قبحه هللافوھبه ذلك، ف

وقسم  أموال بني . ووھب عليه السالم ألم المنذر بنت ليس من بني النجار رفاعة بن سموأل القرظي، فأسلم رفاعة وله صحبة

 ً ووقع في سھم النبي  من . ثين فارساوكانت خيل المسلمين يومئذ ستة وثال. قريظة، فأسھم للفارس ثالثة أسھم، وللراجل سھما

سبيھم ريحانة بنت عمرو بن خناقة من بني عمرو بن قريظة، فلم تزل في ملكه حتى مات رسول هللا ، وكان فتح بني قريظة 

ولما تم أمرھم أجيبت دعوة سعد بن معاذ، فانفجر عرقه ومات فكان ممن استشھد يوم . آخر ذي القعدة من السنة الرابعة

ى سبعه آخرين من األنصار، وأصيبت من المشركين يوم الخندق أربعة من قريش فيھم عمرو بن عبد ود وابنه الخندق ف

ثم خرج رسول هللا  في جمادى األولى من . ولم تغز كفار قريش المسلمين منذ يوم الخندق. حسل، ونوفل بن عبد هللا بن مريرة

ني لحيان يطالب بثأر عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وأھل الرجيع، السنة الخامسة لستة أشھر من فتح بني قريظة، فقصد ب

وذلك إثر رجوعه من دومة الجندل، فسلك على طريق الشام أوال، ثم أخذ ذات اليسار إلى صخيرات اليمام، ثم رجع إلى 

اتتھم الغرة فيھم السير، حتى نزل منازل لبنى بين أمج وعسفان، فوجدھم قد حذروا وامتنعوا بالجبال، وف طريق مكة وأجذ

 .فخرج في مائتي راكب إلى المدينة

  غزوة الغابة وذي قرد
عبد هللا بن غطفان فاستلحموا لقاح النبي   وبعد قفوله والمسلمين إلى المدينة بليال أغار عيينة بن حصن الفزاري في بني

بخن سلمة بن عمرو بن األكوع األسلمي،  بالغابة، وكان فيھا رجل من بني غفار وامرأته، لقتلوا الرجل وحملوا المرأة ونزل

ثم أتبعھم واستنقذ ما كان بأيديھم، ولما وقعت الصيحة بالمدينة . وكان ناھضا فعال ثنية الوداع وصاح بأعلى صوته نذيرا بھم

بن ركب رسول هللا  في أثرھم، ولحق به المقداد بن األسود، وعباد بر بشر، وسعد بن زيد من بني عبد األشھل، وعكاشة 

وأمر عليھم رسول هللا  سعد . محصن ومحرز بن نضلة األسدي وأبو قتادة من بني سلمة في جماعة من المھاجرين واألنصار

بن زيد، وانطلقوا في اتباعھم حتى أدركوھم، فكانت بينھم جولة قتل فيھا محرز بن نضلة، قتله عبد الرحمن بن عيينة، وكان 

ھزمين، وبلغ رسول هللا ما يقال له ذو قرد، فأقام عليه ليلة ويومين، ونحر ناقة من ثم ولى المشركون من. أول من لحق بھم

 .لقاحه المسترجعة، ثم قفل إلى المدينة

  غزوة بني المصطلق
وأقام رسول هللا إلى شعبان من ھذه السنة السادسة، ثم غزا بني المصطلق من خزاعة لما بلغه أنھم يجتمعون له، وقائدھم 

رار أبو جويرية أم المؤمنين ، فخرج إليھم واستخلف أبا ذر الغفاري، وقيل نميلة بن عبد هللا الليثي ولقيھم الحرث بن أبي ض
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بالمريسع من مياھھم ما بين قديد والساحل، فتزاحفوا وھزمھم هللا، وقتل من قتل منھم وشبي النساء والذرية، وكانت منھم 

وأصيب في . قيس، فكاتبھا وأذى عليه السالم عنھا وأعتقھا وتزوجھا جويرية بنت الحرث سيدھم، ووقعت فى سھم ثابت بن

وفي . ھذه الغزاة ھشام بن صبابة الليثى من بني ليث بن بكر، قتله رجل من رھط عبادة بن الصامت غلطا يظنه من العدو

لمشاجرة . ن األعز منھا األذللئن رجعنا إلى المدينة ليخرج: مرجع النبي من ھذه الغزاة وفيھا قال عبد هللا بن أبي بن سلول

وقعت بين جھجاه بن مسعود الغفاري أجير عمر بن الخطاب وين سنان بن واقد الجھني حليف بني عوف بن الخزرج 

 .فتشاوروا وتباھوا، فقال ما قال، وسمع زيد بن أرقم مقالته وبلغھا إلى رسول هللا

ثم . رسول هللا أنت وهللا األعز وھو األذل، وإن شئت وهللا أخرجته يا: ونزلت سورة المنافقين، وتبرأ منه إنه عبد هللا وقال

بلغني أنك ! يا رسول هللا : وهللا ال تدخل حتى يأذن لك رسول هللا  فأذن له وحينئذ دخل وقال: اعترض أباه عند المدينة وقال

مؤمنا بكافر، ولكن مرنى بذلك فأنا وهللا تريد قتل أبي وإني أخشى أن تأمر غيري فال تدعني نفسي أن أقاتله، وإن قتلته قتلت 

وفيھا قال أھل اإلفك ما قالوا في شأن عائشة . فجزاه رسول هللا  خيرا، وأخبره أنه ال يصل إلى أبيه سوء. أحمل إليك رأسه

ع في وقد أنزل هللا القرآن الحكيم ببراءتھما وتشريفھما وقد وق. مما ال حاجة بنا إلى ذكره، وھو معروف في كتب السير

الصحيح أن مراجعته وقعت في ذلك بين معد بن عبادة وصعد بن معاذ، وھووھم ينبغي التنبيه عليه ألن سعد بر معاذ مات بعد 

فتح بني قريظة بال شك، داخل السنة الرابعة، وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد عشرين شھرا من موت 

والذي ذكر ابن اسحق عن الزھري عن . بعد غزوة بني المصطلق بأزيد من خمسين ليلةوالمالحاة بين الرجلين كانت . سعد

 .إن المقاول لسعد بن عبادة إنما ھو أسيد بن الحصين وهللا أعلم: عبيد هللا بن عبد هللا وغيره

  فأطلق بسببھا بني المصطلق أصھار رسول هللا ولما علم المسلمون أن النبي تزوج جويرية اعتقوا كل من كان في أيديھم من

ثم إن رسول هللا  بعث إلى بني المصطلق بعد إسالمھم بعامين الوليد بن عقبة بن أبي معيط لقبض . مائة من أھل بيتھا

فتشاور المسلمون في غزوھم، ثم جاء وفدھم . صدقاتھم، فخرجوا يتلقونه فخافھم على نفسه، ورجع وأخبر أنھم ھموا بقتله

 .اآلية) يا أيھا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق (لوليد قبل النبي  ذلك منھم ونزل قوله تعالى ة منكرين ما كان من رجوع ا

 عمرة الحديبية

ثم خرج رسول هللا  في السادسة من ذي القعدة منھا معتمرا بعد بني المصطلق بشھرين، واستنفر األعراب حوالي المدينة، 

ار، ومن اتبعه من العرب فيما بين الثالثمائة بعد األلف إلى الخمسمائة، فأبطأ أكثرھم فخرج بمن معه من المھاجرين واألنص

 ً وبلغ ذلك قريشا فأجمعوا على صده عن البيت وقتاله دونه، . وساق الھدي وأحرم من المدينة ليعلم الناس أنه ال يريد حربا

سلك على ثنية المرار، حتى نزل الحديبية وورد خبرھم إلى النبي  بعسفان ف. وقدموا خالد بن الوليد في خيل إلى كراع الغميم

ما : فقال الناس خألت فقال. وجاء من ورائھم، فكر خالد في خيله إلى مكة، فلما جاء لمجز إلى مكة بركت ناقته. مكة من أسفل

ي فيھا والذي نفسي بيده، ال تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألون: خألت وما ھو لھا بخلق، ولكن حبسھا حابس الغيل ثم قال

ً من كنانته غرزوه في بعض القلوب من . صلة الرحم إال أعطيتھم إياھا ثم نزل واشتكى الناس فقد الماء، فأعطاھم سھما

 .الوادي، فجاش الماء حتى كفى جميع الجيش

. اليقال نزل به البراء بن عازب، ثم جرت السفراء بين رسول هللا  وبين كفار قريش، وبعث عثمان بن عفان بينھما رسو

وشاع الخبر ان المشركين قتلوه، فدعا رسول هللا  المسلمين، وجلس نحت شجرة، فبايعوه على الموت وأن ال يفروا، وھي بيعة 

ثم كان سھيل بن عمرو اخر من جاء من قريش، . ھذه عن عثمان: وضرب عليه السالم بيسراه على يمينه وقال. الرضوان
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امه ذلك، ويأتي من قابل معتمرأ، وبدخل مكة وأصحابه بال سالح، حاشا السيوف فقاضى رسول هللا قريشاً على ان ينصرف ع

وعلى ان . في القرب، فيقيم بھا ثالثا وال يزيد، وعلى ان يتصل الصلح عشرة أعوام، يتداخل فيه الناس ويؤمن بعضھم بعضا

وعظم ذلك على . مسلمين إليھم لم يردوهمن ھاجر من الكفار إلى المسلمين من رجل أو إمرأة يرد الى قومه، ومن ارتد من ال

علم أن ھذا الصلح سبب ألمن الناس وظھور اإلسالم، وأن هللا يجعل فيه  ρالمسلمين حتى تكلم فيه بعضھم، وقد كان النبي 

فأبى . ھدا ما قاضى عليه محمد رسول هللا: وكتب الصحيفة علي وكتب في صدرھا. مزجا للمسلمين، وھو أعلم بما علمه ربه

فأمر رسول هللا عليا أن يمحوھا فأبى، وتناول ھو الصحيفة بيده ومحا . لو نعلم أنك رسول هللا ما قاتلناك: يل من ذلك وقالسھ

 .ذلك وكتب محمد بن عبد هللا

يعترض في الوھم من أن كتابته قادحة في  وال يقع في ذھنك من أمر ھذه الكتابة ريب، فإنھا قد ثبتت في الصحيح، وما

ألن ھذه الكتابة إذا وقعت من غير معرفة بأوضاع الحروف وال قوانين الخط وأشكالھا، بقيت األمية على . ھو باطلالمعجزة ف

 .ما كانت عليه، وكانت ھذه الكتابة الخاصة من إحدى المعجزات انتھى

رسول هللا إلى أبيه،  فرده. ھذا أول ما نقاضي عليه: ثم أتى أبو جندل بن سھيل يرسف في قيوده، وكان قد اسلم فقال سھيل

جھة  وبينما ھم يكتبون الكتاب إذ جاءت سرية من. وأخبر النبي أبا جدل أن هللا سيجعل له فرجا. وعظم ذلك على المسلمين

قريش، قيل ما بين الثالثين واألربعين يريدون اإليقاع بالمسلمين، فأخذتھم خيول المسلمين، وجاءوا بھم إلى رسول هللا  

م ينسب العتيقيون، ولما تم الصلح وكتابه أمر رسول هللا  أن ينحروا ويحلقوا، فتوقفوا فغضب حتى شكى إلى فأعتقھم، واليھ

يا رسول هللا أخرج وانحر واحلق فإنھم متابعوك، فخرج ونحر وحلق رأسه حينئذ خراش بن أمية : زوجته أم سلمة فقالت

لما كان القتال حيث ال : قال الزھري. ه فتح كان أعظم من ھذا الفتحالخزاعي، ثم رجع رسول هللا  إلى المدينة وما فتح من قبل

يلتقي الحاس، فلما كانت الھدنة ووضعت الحرب أوزارھا وأمن الناس بعضھم بعضا، فالتقوا وتفاوضوا في الحديث 

ً إال دخل فيه سالم مثلما كان قبل ذلك أو فلقد دخل في ذينك السنتين في اإل. والمنازعة، فلم يكلم أحد باإلسالم أحدا يفعل شيئا

 .أكثر

أسلم وحبسه قومه بمكة وھو ثقفي من حلفاء  ولما رجع  إلى المدينة لحقه أبو بصير عتبة بن أسيد بن حارثة ھارباً، وكان قد

فبعث إليه األزھر بن عبد عوف عم عبد الرحمن بن عوت، واألخنس بن شريف سيد بني زھرة رجالً من بني . بني زھرة

فلما نزلوا بذي الحليفة أخذ أبو بصير السيف من أحد الرجلين، ثم ضرب . فأسلمه النبي  فاحتماله. ؤى مع مولى لھمعامر بن ل

: فقال عليه السالم. قد وفت ذمتك وأطلقني هللا! فقال يا رسول هللا  وأتى أبو بصير إلى النبي. به العامري فقتله، وفر اآلخرون

وخرج إلى سيف البحر عليه . ففطن أبو بصير من لحن ھذا القول أنه سيرده. فبكىمسعر حرب، لو كان له رجال . ويلمه

فآذوا قريشا وقطعوا على رفاقھم . طريق قريش إلى الشام، وانضاف إليه جمھور من يفر عن قريش ممن أراد اإلسالم

وجاء فيھا أخواھا عمارة والوليد، . يطثم ھاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مع. فكتبوا إلى النبي أن يضمھم بالمدينة. وسابلتھم

ثم نسخت براءة ذلك كفه وحرم هللا حينئذ على المسلمين إمساك الكوافر في . فمنع هللا من رد النساء وفسخ ذلك الشرط المكتتب

 .عصمتھم فانفسخ نكاحھن

  ارسال الرسل إلي الملوك
إلى ملوك العرب والعجم، دعاة إلى هللا عز  ال من أصحابهبعث رسول هللا  فيما بين الحديبية ووفاته، رجا: قالى ابن اسحاق

 وبعث العالء. فبعث سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود أخا بني عامر بن لؤي إلى ھوذة بن علي صاحب اليمامة. وجل
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ن عامر ابن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أخي بني عبد القيس صاحب البحرين، وعمرو بن العاص إلى جيفر بن جلندى ب

وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب اإلسكندرية، فأذى إليه كتاب رسول هللا ، وأھدى . بن جلندى صاحب عماد

وبعث رسول هللا  دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر وھو . المقوقس إلى رسول هللا  أربع جوار منھى مارية أم إبراھيم ابنه

وكان يرى في مالحمھم أن ملك الختان قد ظھر وقرأ . ثه صاحب بصرى إلى ھرقلھرقل ملك الروم، فوصل إلى بصرى وبع

 :الكتاب وإذا فيه

  .بسم هللا الرحمن الرحيم
أسلم تسلم، يؤتك هللا أجرك مرتين فإن  أما بعد. السالم على من اتبع الھدى! من محمد رسول هللا إلى ھرقل عظيم الروم 

فأحضروا له  ρفطلب من في مملكته من قوم النبي . إثم األكارين عليك تعيا بحمله: ايةتوليت فإن عليك إثم األريسيين، وفي رو

من غزة، وكان فيھم أبو سفيان فسأله كما وقع في الصحيح، فأجابه وعلم أحواله، وتفرس صحة أمره، وعرض على الروم 

 .أتباعه فأبوا ونفروا فالطفھم بالقول وأقصر

 .الجزية فأبوا فعرض عليھم أن يصالحوا بأرض سورية ويروى عن ابن اسحق أنه عرض عليھم

فأبوا قال ابن .. وما كان وراء الدرب فھو الشام،. وھي أرض فلسطين واألردن ودمشق وحمص وما دون الدرب: قالوا

وبعث رسول هللا  شجاع بن وھب األسدي أخا بني أسد بن خزيمة إلى المنذر بن الحرث بن شمر الغساني صاحب : اسحاق

فلما قرأ . السالم على من اتبع الھدى وآمن به، أدعوك إلى أن تؤمن با وحده ال شريك له يبقى لك ملكك: ق، وكتب معهدمش

 .باد ملكه: فقال النبي! من ينزع ملكي؟ أنا سائر إليه: الكتاب قال

ً أبي طالب وأصحاب وبعث رسول هللا  عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن: قال  :ه، وكتب معه كتابا

 بسم هللا الرحمن الرحيم
أحمد إليك هللا الملك القدوس السالم المؤمن المھيمن،  فإني! من محمد رسوال هللا إلى النجاشي األصحم الحبشة، سالم عليك

وحه ونفخه، وأشھد أن عيسى ابن مريم روح هللا وكلمته ألقاھا إلى مريم الطيبة البتول الحصينة، فحملت بعيسى فخلقه من ر

كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى هللا وحده ال شريك له، والمواالة على طاعته، تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني 

رسول هللا وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءوك فاقرھم ودع التجري وإني أدعوك وجنودك 

إلى محمد رسول هللا من النجاشي : فكتب إليه النجاشي. فاقبلوا نصحي والسالم على من اتبع الھدىإلى هللا فلقد بلغت ونصحت 

أحمد هللا الذي ال إله إال ھو الذي ھدانا لإلسالم، اما بعد فقد . سالم عليك يا رسول هللا ورحمة هللا وبركاته... األصحم بن الحر

سى فورب السماء واألرض إن عيسى ما يزيد بالرأي على ما ذكرت أنه كما فيما ذكرت من أمر عي. بلغني كتابك يا رسول هللا

قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك واصحابه، فأشھد إنك رسول هللا صادقاً مصدقا، فقد بايعتك وبايعت ابن 

وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول . ال نفسيوقد بعثت إليك بابني أرخا األصحم، فإني ال أملك إ. عمك وأسلمت  رب العالمين

 .هللا،  فإني أشھد أن الذي تقول حق، والسالم عليك يا رسول هللا

إلى النجاشي ليزوجه أم حبيبة، وبعث إليه  فذكر أنه بحث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة فغرقت بھم، وقد جاء أنه أرسل

لد بن سعيد بن العاص فزوجھا، ودفع النجاشي إلى خالد بن سعيد أربعمائة بالخطبة جاريته فأعطته أوضاحاً وفتحا، ووكلت خا

وكانت الجارية . دينار لصداقھا، وجاءت إليھا بھا الجارية فأعطتھا منھا خمسين مثقاال، فردت الجارية ذلك بأمر النجاشي
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سفينتين مع بقية المھاجرين، فلقوا وبعث إليھا نساء النجاشي بما عندھن من عود وعنبر، وأركبھا في . صاحبة ذھنه وثيابه

 .ذلك الفحل الذي ال يقدع أنفه: النبي بخيبر، وبلع أبا سفيان تزويج أم حبيبة منه فقال

 .وكتب رسول هللا  في ھذه السنة إلى كسرى وبعث بالكتاب عبد هللا بن حذافة السھمي وفيه

 .بسم هللا الرحمن الرحيم
أما بعد فإنى رسول هللا إلى الناس !. با ورسل سالم على من اتبع الھدى وآمن! سمن محمد رسول هللا إلى كسرى عظيم فار

 .أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس. كافة لينذر من كان حيا

اسحق بعد قوله وآمن با ورسله، وأشھد أن ال إله  وفي رواية ابن. فمزق كسرى كتاب النبي  فقال رسول هللا  مزق هللا ملكه

هللا وحده ال شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء هللا، فإني أنا رسول هللا إلى الناس كافة أنذر من كان حيا إال 

ثم كتب كسرى إلى باذان وھو عامله على اليمن أن أبعث إلى : فإن ابيت فإثم األريسيين عليك قال. ويحق القول على الكافرين

ً كاتبا بكتاب فارس . من عندك جلدين فليأتياني به ھذا الرجل الذي بالحجاز رجلين فبعث باذان قھرمانه بانويه، وكان حاسبا

إختبر الرجل وعرفني بأمره، وأول ما : ومعه خرخسرة من الفرس، وكتب إليه معھما أن ينصرف إلى كسرى، وقال لقھرمانه

قطب له كسرى وقد كفيتموه، : وكانوا بالطائف فقالواوفرح من سمع بذلك من قريش . قدما الطائف وسأال عنه فقيل ھو بالمدينة

إن شاھنشاه قد كتب إلى الملك باذان أن يبعث إليه من يأتيه بك، وبعثني : وقدما على رسول هللا  بالمدينة فكلمه بانويه وقال

ا لحاھما وأعفيا وكانا قد حلق. لتنطلق معي ويكتب معه إليك فينفعك، وإن أبيت فھو من علمت، ويھلك قومك ولخرب بالدك

لكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص : أمرنا به ربنا يعنون به كسرى فقال لھما: شواربھما، فنھاھما رسول هللا  عن ذلك فقاال

 .شاربي، لم أؤخرھما إلى غد

سنة سبع لعشر مضين من جمادى األولى  وجاءه الوحي بأن هللا يسلط على كسرى ابنه شيرويه، فيقتله ليلة كذا من شھر كذا

إن ديني : اذھبا وأخبراه بذلك عني، وقوال له: ھل تدري ما تقول؟ يحزنانه عاقبة ھذا القول فقال: فدعاھما وأخبرھما فقاال

وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى، وإن أسلمت أعطيتك ما تحت بدك، وملكتك على قومك من األبناء، وأعطى خرخسره 

ما أرى الرجل إال نبيا ! ما ھدا كالم ملك: ففدما على باذان وأخبراه فقال. أھداھا له قطعة فيھا ذھب وفضة، كان بعض الملوك

 كما يقول، ونحن ننتظر مقالته، فلم ينشب باذان أن لدم عليه كتاب شيرويه؟

جاءك  فإذا. أما بعد فإني قد قتلت كسرى؟ ولم أتته إال غضبا لفارس، لما كان استحل من قتل أشرافھم، وتسخيرھم فى ثغورھم

 كتابي ھذا، فخذ لي الطاعة ممن قبلك، وأنظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه كثيرا إليك، فال تھجه حتى يأتيك أمري فيه،

وكانت حمير تسمي خرخسرة ذا المفخرة، . فلما بلغ باذان الكتاب وأسلمت األبناء تسعة من فارس، ممن كان منھم باليمن

المنطقة بلسانھم المفخرة، وقد كان بانويه قال لباذان ما كلمت رجالً قط أھيھب عندي منه و. للمنطقة التي أعطاه إياھا النبي

 .وكتب إلى المقوقس عظيم القبط يدعوه إلى اإلسالم فلم يسلم: قال الواقدي! ھل معك شرط؟ قال ال: فقال

 غزوة خيبر

ً إلى خيبر في بقية المحرم آخر السنة السادسة وھو فى ألف وأربعمائة راجل ومائتي  ثم حرج رسول هللا من المدينة غازيا

واستخلف نميلة بن عبد هللا الفيثى، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب، وسلك عن الصھباء حتى نزل بواديھا إلى . فارس

حس وقد كانوا أرادوا إمداد يھود خيبر، فلما خرجوا لذلك قذف هللا فى قلوبھم الرعب ل. الرجيع، فحيل بينھم وبين عطفان

ً حصنا، فافتتح أوال منھا . سمعوه من ورائھم، فانصرفوا وأقاموا في أماكنھم وجعل رسول هللا  يفتح حصون خيبر حصنا
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ثم افتتح القموص حصن ابن أبي الخقيق، وأصيبت منھم . حصن ناعم، وألقيت على محمود بن سلمة من أعاله رحى فقتله

عروسا عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق فوھبھا عليه السالم لدحية  سبايات كانت منھن صفية بنت حيي بن اخطب، وكانت

ثم فتح حصن الصعب . الكلبي ثم ابتاعھا منه بسبعة أرؤس، ووضعھا عند أم سلمة حتى اعتدت وأسلمت، ثم اعتقھا وتزوجھا

م، حصرھما بضع عشرة ليلة، وآخر ما افتتح من حصونھم الوطيح والسالل. بن معاذ، ولم يكن بخيبر أكثر طعاما وودكا منه

وكان فتح بعض خيبر عنوة، . ودفع إلى على الراية في حصار بعض حصونه فافتتحه، وكان أرمد، فتفل في عينيه  فبرأ

فقسمھا  وأقر اليھود على أن يعملوھا بأموالھم وأنفسھم، ولھم النصف من كل ما . وبعضھا وھو األكثر صلحا على الجالء

فبقوا على ذلك إلى آخر خالفه عمر، فبلغه أن النبي  قال في مرضه الذي . يقرھم على ذلك ما بدا لهتخرج من زرع أو تمر، 

وأخذ المسلمون ضياعھم من مغانم . ال يبقى دينان بأرض العرب، فأمر بإجالئھم عن خيبر وغيرھا مى بالد العرب: مات فيه

. ن صخر من بني سلمة، وزيد بن سلمة من نجي النجاروكان متولي قسمتھا بين أصحابھا جابر ب. خيبر، فتصرفوا فيھا

وفي الغزاة . جماعة تنيف على العشرين من المھاجرين واألنصار، منھم عامر بن األكوع وغيره واستشھد من المسلمين

كم الى وفيھا أھدت اليھود زينب بنت الحرث امرأة سالم بن مش. حرمت لحوم الحمر األھلية، فأكفئت القدور وھي تفور بلحمھا

إن ھذا العظم : النبي  شاة مصلية، وجعلت السم في الذراع منھا، وكان أحب اللحم إليه، فتناوله والك منه مضغة ثم لفظھا وقال

ثم دعا باليھودية فاعترفت ولم يقتلھا . يخبرني أنه مسصوم، وأكل معه بشير بن البراء بن معرور، وازدرد لقمته فمات منھا

 .قيل، ويقال إنه دفعھا إلى أولياء بشر فقتلوھا إلسالمھا حينئذ على ما

  قدوم مھاجرة الحبشة
وكان مھاجرة الحبشة قد جاء جماعة منھم إلى مكة قبل الھجرة حين سمعوا بإسالم قريش، ثم ھاجروا إلى المدينة، وجاء 

الضميري إلى النجاشي في شأنھم بعث رسول هللا  عمرو بن أمية . آخرون منھم قبل خيبر بسنتين، ثم جاء بقيتھم إثر فتح خيبر

ليقدمھم عليه، فقدم جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وبنوھما عبد هللا ومحمد وعود، وخالد بن سعيد بن العاص 

بن أمية وامرأته أمينة بنت خلف وابنھما سعيد، وأم خالد وعمرو بن سعيد بن العاص ومعيقب بن أبي فاطمة حليف أبي سعيد 

اص وولي بيت المال لعمر، وأبو موسى األشعري حليف آل عتبة بن ربيعة، واألسود بن نوفل بن خويلد ابن أخي بن الع

خديجة، وجھم بن قيس بن شرحبيل بن عبد الدار وابناه عمرو وخزيفة، والحرث بن خالد بن صخر من بني تميم، وعثمان بن 

األخماس، ومعمر بن عبد هللا بن  ρف بني سھم، ولي لرسول هللا ربيعة بن أھبان من بني جمع ومحنية بن خون الزبيدي حلي

نضلة من بني عدي، وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عامر بن لؤي، وأبي عمرو مالك بن ربيعة بن قيس بن عبد 

: لتزمه وقاليوم فتح خيبر قبل ما بين عينيه وا ρفكان ھؤالء آخر من بقي بأرض الحبشة، ولما قدم جعفر على النبي . شمس

 ..ما أدري بأيھما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟

  فتح فدك ووادي القري
أن يتركوا األموال فأجابھم إلى ذلك، فكانت  ولما اتصل بأھل فدك شأن أھل خيبر، بعثوا إلى رسول هللا  يسألونه األمان على

ثم انصرف عن خيبر إلى وادي . ووضعھا حيث أمره هللا بخيل وال ركاب، فلم يقسمھا خالصة لرسول هللا  مما لم يوجف عليه

كاللة الشملة التي أخذھا يوم خيبر : القرى، فافتتحھما عنوة وقسمھما وقتل بھا غالمه مدغم، قال فيه لما شھد له الناس بالجنة

 .من المغانم قبل القسم لتشتعل عليه نارا، ثم رجع إلى المدينة في شھر صفر
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 عمرة القضاء

عد خيبر إلى انقضاء شوال من السنة السابعة، ثم خرج في ذي القعدة لقضاء العمرة التي عاھده عليھا قريش يوم وأقام  ب

فقضى عمرته وتزوج بعد إحالله . الحديبية، وعقد لھا الصلح، وخرج مأل قريش من مكة عداوة  ولرسوله وكرھا في لقائه

ابن عباس وخالد بن الوليد، وأراد أن يبني بھا وقد تمت الثالثة التي بميمونة بنت الحرث من بني ھالل بن علي ابن خالة 

 .عاھده قريش على المقام بھا، وأوصوا إليه بالخروج واعجلوه على ذلك فبنى بھا بسرف

  غزوة جيش االمراء أوغزوة مؤته
ولد كان أسلم . ألمراء إلى الشاموأقام رسول هللا بعد منصرفه من عمرة القضاء إلى جمادى األول من السنة الثانية، ثم بعث ا

قبل ذلك عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وھم من كبراء قريش وقد كان عمرو بن 

. العاص مضى عن قريش إلى النجاشي يطلبه في المھاجرن الذين عنده، ولقي ھنالك عمرو بن أمية الضمري وافد النبي

ورجع إلى قرلش ولقي خالد بن الوليد فأخبره . ه في ذلك، فوفقه هللا ورأى الحق، فأسلم وكتم إسالمهفغضب النجاشي لما كلم

وبعث رسول هللا  خالدا مع بعث الشام، وامر على الجيش مواله زيد بن حارثة وكانوا . فتفاوضا، ثم ھاجر إلى النبي  فأسلما

بن أبي طالب، فإن أصابه قدر فاألمير عبدهللا بن رواحة، فإن أصيب وقال إن أصابه قدر فاألمير جعفر . نحوا من ثالثة آالف

وودعھم، ونھضوا حتى انتھوا إلى معان من أرض الشام،  وشيعھم . فليرتض المسلمون برجل من بينھم يجعلوه أميرا عليھم

الف من نصارى العرب فأتاھم الخبر بأن ھرقل ملك الروم قد نزل مؤاب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم، ومائة 

اراشة، فأقام المسلمون في  البادين ھنالك من لحم وجذام وقبائل قضاعة من بھرا وبلي والقيس، وعليھم مالك بن زاحلة من بني

انتم إنما خرجتم تطلبون : ثم قال لھم عبد هللا بن رواحة. معان ليلتين يتشاورون في الكتب إلى رسول هللا  وانتظار أمره ومدده

دة، وما نقاتل الناس بعدد وال قوه إال بھذا الدين الذي أكرمنا هللا به، فانطلقوا فھي إحدى الحسنيين، إما ظھوره وإيما الشھا

شھادتنا فوافقوه ونھضوا إلى تخوم البلقاء فلقوا جموع ھرقل عند قرية مؤتة ورتبوا الميمنة والميسرة واقتتلوا، فقتل زيد بن 

فأخذھا جعفر بن أبي طالب وعقر فرسه، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذھا . الراية في يدهحارثة مالقيا بصدره الرماح و

فأخذھا عبد هللا بن رواحة، وتردد عن النزول بعض الشيء، ثم صمم . بيساره فقطعت فقتل كذلك، وكان ابن ثالث وثالثين سنة

ن وناولھا لخالد بن الوليد، فانحاز بالمسلمين، وأنذر النبي  فأخذ الراية ثابت بن أقرن من بنى العجال. إلى العدو، فقاتل حتى قتل

واستشھد مع األمراء جماعة من المسلمين يزيدون على العشرة، . بقتل ھؤالء األمراء قبل ورود الخبر، وفي يوم قتلھم 

بن جعفر بين يديه على  فأحزنه موت جعفر، ولقيھم خارج المدينة، وحمل عبد هللا ρورجعوا إلى النبى. أكرمھم هللا بالشھادة

 .أبدله هللا بيديه جناحين يطير بھما في الجنة فسمى ذا الجناحين: دابته وھو صبي وبكى عليه، واستغفر له وقال

 فتح مكة

في عقده المؤمن منھم والكافر، وأدخلت قريش  كان رسول هللا  حين عقد الصلح بينه وبين قريش في الحديبية، أدخل خزاعة

مناة بن كنانة في عقدھا، وكانت بينھم تراث في الجاھلية ودخول، كان فيھا األول لألسود بن رزق من بني  بنى بكر بن عبد

الدئل بن بكر بن عبد مناة وألرھم عند خزاعة لما قتلت حليفھم مالك بن عباد الحضرمي، وكانوا قد عقدوا على رجل من 

سلمى وكلثوم وذؤيب بني األسود بن رزق فقتلوھم وھم أشراف وعدت خزاعة على . خزاعة فقتلوه في مالك بن عباد حليفھم

فلما انعقد ھذا الصلح يوم الحديبية، وأمن الناس بعضھم . وجاء اإلسالم فاستغل الناس به، ونسوا أمر ھذه الدماء. بني كنانة
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ج نوفل بن معاوية الدؤلي وخر. بعضا، فاغتنم بنو الدئل ھذه الفرصة في إدراك الثأر فى خزاعة لقتلھم بني األسود بن رزق

وخرج معه بعضھم وخرجوا منھم وانحجزوا في دور مكة، ودخلوا دار . ليمن أطاعه من تن بكر بن عبد مناة وليس كلھم تابعه

بديل بن ورقاء وعمرو بن سالم في وفد من قومھم إلى  بديل بن ورقاء الخزاعي، ورجع بنو بكر وقد انتقض العھد، فركب

ين مما أصابھم به بنو الدئل بن عبد مناة وقريش، فأجاب  صريخھم، وأخبرھم أن أبا سفيان يأتي يشذ العقد رسول هللا  مستغيث

وكان ذلك سببا للفتح وندم قريش على ما فعلوا، فخرج أبو سفيان إلى المدينة ليؤكد . ويزيد في المدة، وإنه يرجع بغير حاجة

وأتى أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته . ان، فكتمه الخبر وورى له عن وجھهالعقد ويزيد في المدة، ولقي بديل بن ورقاء بعسف

ثم أتى المسجد وكلم . قد أصابك بعدي شريا بنتي: فقال لھا! ال يجلس عليه مشرك: أم حبيبة فطوت دونه فراش النبي  وقالت

فدخل . وهللا لو لم أجد إال الذر لجاھدتكم به: فذھب إلى أبي بكر وكلمه أن يتكلم في ذلك فأبى فلقي عمر فقال. فلم يجبه ρالنبي

ً فكلمه فيما أتى له فقال علي أن نكلمه في أمر عزم . ما نستطيع:  على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وابنه الحسن صبيا

: فقال له علي …ال يجير أحد على رسول هللا : أما تأمري ابنك ھذا فيجير بين الناس؟ فقالت! يا بنت محمد: عليه فقال لفاطمة

ولكن ال أجد ! ما أظنه: ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ فقال: فقال. أنت سيد بني كنانة فقم فأجر وارجع إلى أرضك! يا أبا سفيان

  .لك سواه

ما جئت بشيء، وما زاد : مكة وأخبر قريشاً فقالوا فقام أبو سفيان في المسجد فنادى ة أال إني قد أجريت بين الناس ثم ذھب إلى

ثم أعلم رسول هللا  إنه سائر إلى مكة، وأمر الناس بأن يتجھزوا، ودعا هللا أن يطمس ... ن أبي طالب على أن لعب بكاب

فكتب إليھم حاطب بن أبى بلتعة بالخبر مع ظعينة قاصدة الى مكة، فأوحى هللا إليه بذلك، فبعث عليا . األخبار عن قريش

: رسول هللا أصدق فقال علي: روضة خاخ وفتشوا رحلھا فلم يجدوا شيئا وقالواوالزبير والمقداد إلى الظعينة، فأدركوھا ب

يا رسول : ما ھذا يا حاطب؟ فقال: فلما قرىء على النبي  قال. لتخرجن الكتاب أو لتلقين الحوائج، فأخرجته من قرون رأسھا

: نى بھا في مخلف أھلي وولدي، فقال عمرولكنى ملصق في قريش، فأردت عندھم يداً يحفظو! وهللا ما شككت في اإلسالم! هللا

اعملوا ما شئتم فإني . وما يدريك يا عمر؟ لعل هللا اطلع على أھل بدر فقال: يا رسول هللا  دعني أضرب عنق ھذا المنافق فقال

 .قد غفرت لكم

ومن مزينة ألف، . ألف رجل، وقيل سبعمائة وخرج لعشر خلون من رمضان من السنة الثامنة في عشرة آالف فيھم من سليم

ومن سائر القبائل جموع وكتائب هللا من . وطوائف من قريش وأسد وتميم وغيرھم ومن غفار اربعمائة، ومن أسلم أربعمائة،

فبعث رحله . واستخلف أبا رھم الغفاري على المدينة، ولقيه العباس بذي الحليفة، وقيل بالجحفة مھاجرا. المھاجرين واألنصار

معه كازيا، ولقيه بشق العقاب، أبو سفيان بن الحرث وعبد هللا بن أبي أمية مھاجرين، واستأذنا فلم يؤذن  إلى المدينة وانصرف

لھما، وكلمته أم سلمة فأدن لھما وأسلما فسار حتى نزل مر الظھران، ولد طوى هللا أخباره عن قريش، إال أنھم يتوجسون 

ل أن يستأمنوا، فركب بغلة النبى وذھب يتجسس، وقد خرج أبو سفيان وخشي العباس تالفي قريش إن فاجأھم الجيش قب. الخيفة

وبينما العباس قد أتى األراك ليلقي من السابلة من ينذر أھل مكة، إذ سمع . وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتجسون الخبر

سفيان خزاعة أذل من أن  نيران بني خزاعة، فيقول أبو: صوت أبي سفيان وبديل وقد أبصرا نيران العساكر، فيقول بديل

. ھذا رسول هللا بالناس، وهللا إن ظفر بك ليقتلنك وأصباح قريش فارتدف خلفي: فقال العباس. تكون ھذه نيرانھا وعسكرھا

فسبقه . الحمد  الذي أمكننى منك بغير عقلى وال عھد: ونھض به إلى المعسكر، ومر بعمر فخرج يشتد إلى رسول هللا يقول

. ھذا عدو هللا أبو سفيان أمكنني هللا منه بال عھد فدعني أضرب عنقه! يا رسول هللا : لبغلة ودخل على أثره فقالالعباس على ا
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وهللا : فقال عمر. لو كان من بني عدي ما قلت ھذا، ولكنه من عبد مناف: فزأره عمر فقال العباس! قد أجرته: ففال العباس

العباس أن يحمله إلى  فأمر رسول هللا. كذلك ρأعرف أنه عند رسول هللا  إلسالمك كان أحب إلي من إسالم الخطاب ألني

بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك : فلما أتى به قال له ألم يأن لك أن تعلم أن ال إله إال هللا؟ فقال. رحله ويأتيه به صباحا

 وهللا لقد علمت لو كان معه إله غيره أغنى. وأوصلك

بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما ھذه فإن في النفس : أن تعلم أني رسول هللا؟ قال ويحك ألم يأن لك: عنا ففال

 .منھا حتى اآلن شيئا

إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له ! رسول هللا يا: فقال العباس. ويحك أسلم قبل أن يضرب عنقك فأسلم: فقال له العباس

ثم أمر العباس أن . فھو آمن، ومن أغلق عليه بابه فھو آمن، ومن دخل المسجد فھو آمن من دخل دار أبي سفيان! قال نعم. شيئا

في  ρيوقف أبا سفيان بخطم الوادي ليرى جنود هللا، ففعل ذلك، ومرت به القبائل قبيلة قبيلة، إلى أن جاء موكب رسول هللا 

 .المھاجرين واألنصار عليھم الدروع البيض

ً : عباسفقال من ھؤالء؟ فقال له ال فقال يا أبا . ھذا رسول هللا  في المھاجرين واألنصار، فقال لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما

النجاء إلى قومك، فأتى بھم مكة وأخبرھم بما أحاط بھم وتأمان رسول هللا : له العباس! فقال. فھي إذا: فقال. سفيان إنھا النبوة

 .أغلق بابه وبقول النبي  من أتى المسجد أو دار أبي سفيان أو

 :ورتب الجيش وأعطى سعد بن عبادة الراية فذھب يقول

 اليوم يوم الملحمة     اليوم تستحل الحرمة

وبلغ ذلك النبي فأمر عليا أن يأخذ الراية منه، ويقال أمر الزبير وكان على الميمنة خالد بن الوليد، ومنھا أسلم وغفار ومزينة 

 .مقدمة أبو عبيدة بن الجراحوجھينة، وعلى الميسرة الزبير، وعلى ال

الزبير من أعالھا، وخالد من أسفلھا، وأن يقاتلوا من . وسرب رسول هللا الجيوش من ذي طوى، وأمرھم بالدخول إلى مكة

فناوشھم أصحاب خالد القتال، . وكان عكرمة بن أبى جھل وصفوان بن أمية وسھيل بن عمرو قد جمعوا للقتال. تعرض لھم

ين كرز بن جابر من بني محارب، وخنيس بن خالد من خزاعة، وسلمة بن جھينة، وانھزم المشركون واستشھد من المسلم

وكان الفتح لعشر بقين من رمضان وأھدر دم جماعة من المشركين سماھم . وقتل منھم ثالثة عشر، وأمن النبي  سائر الناس

د أسلم وبعثه رسول هللا  مصدقا ومعه رجل من منھم عبد العزى بن خطل من بني تميم، واألدرم بن غالب كان ق: يومئذ

 .وتعلق يوم الفتح بأستار الكعبة، فقتله سعد بن حريث المخزومي وأبو برزة األسلمي. المشركين، فقتله وارتد ولحق بمكة

وأتى به  ونميت عنه أقوال، فاختفى يوم الفتح،. ومنھم عبدهللا بن سعيد بن أبي سرح، كان يكتب للنبي ، ثم ارتد ولحق بمكة

ھال ضربتم : فلما حرج قال ألصحابه. عثمان بن عفان، وھو أخوه من الرضاعة فاستأمن له، فسكت عليه السالم ساعة ثم أمنه

ما كان لنبي أن تكون له خائنة األعين، ولم يظھر بعد إسالمة إال خير : فقال له بعض األنصار ھال أومأت إلي ؟ فقال! عنقه

 .نوصالح واستعمله عمر وعثما

ومنھم مقيس . ومنھم الحويرث بن نصل من بني عبد بن قصي كان يؤذي رسول هللا  بمكة، فقتله علي بن أبي طالب يوم الفتح

ثم عدا على رجل من األنصار كان قتل أخاه قبل ذلك غلطاً، ووداه فقتله وفر إلى مكة  بن صبابة كان ھاجر في غزوة الخندق،

 .عبدهللا الليثي وھو ابن عمهفقتله يوم الفتح نميلة بن . مرتدا

 .ومنھم قينتا ابن خطل كانتا تغنيان بھجو النبي فقتلت إحداھما واستؤمن لألخرى فأمنھا
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واستجار رجالن من بني مخزوم بأم ھاني بنت . ومنھم موالة لبني عبد المطلب اسمھا سارة، واستؤمن لھا فأمنھا رسول هللا

ثم . وأمضى رسول هللا  أمانھما فأسلما. ھير بن أبي أمية أخو أم سلمة، فأمنتھمايقال إنھما الحرث بن ھشام وز. أبي طالب

فدخل . طلحة، بعد أن مانعت دونه أم عثمان ثم أسلمته دخل رسول هللا  المسجد، وطاف بالكعبة، وأخذ المفتاح من عثمان بن

وأمر بكسر الصور . فھي في ولد شيبة إلى اليومالكعبة ومعه أسامه بن زيد، وبالل وعثمان بن طلحة، وأبقى له حجابة البيت، 

: ومر عليھا وھي مسدودة بالرصاص يشير إليھا بقضيب في يده وھو يقول. داخل الكعبة وخارجھا، وبكسر األصنام حواليھا

 ً . ةفما بقي منھم صنم إال خر على وجھه، وأمر بالال فأذن على ظھر الكعب. جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقا

. ووقف رسول هللا بباب الكعبة ثانى يوم الفتح، وخطب خطبته المعروفة ووضع مآثر الجاھلية، إال سدانة البيت وسقاية الحاج

وأخبر ان مكة لم تحل ألحد قبله وال بعده، وإنما أحلت له ساعة من نھار ثم عادت كحرمتھا باألمس ثم قال ال إله إال هللا وحده 

نصر عبده وھزم األحزاب وحده، أال إن كل مأثورة أو دم أو مال يدعى في الجاھلية فھو تحت صدق وعده و. ال شريك له

اال وإن قتل الخطأ مثل العمد بالسوط والعصا فيھما الدية مغلظة منھا، أربعون . قدمي ھاتين، إال سدانة الكعبة وسقاية الحاج

 .الجاھلية وتعظمھا باآلباء، الناس من آدم وآدم خلق من تراب يا معشر قريش ان هللا قد اذھب عنكم نخوة. في بطونھا أوالدھا

أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا : ( ثم تال رسول هللا  

اذھبوا فأنتم الطلقاء، وأعتقھم : كريم ثم قال  يا معشر قريش ويا أھل مكة ما ترون أنا فاعل فيكم؟ قالوا خيرأ  أخ). عليم خبير

على اإلسالم، وحبس لھم فيما قبل على الصفا، فبايعوه على السمع والطاعة  ولرسوله فيما استطاعوا ولما فرغ من بيعة 

مس امرأة حالالً أن يبايعھن، واستغفر لھن رسول هللا   ألنه كان ال ي أمر عمر بن الخطاب رضي هللا عنه. الرجال بايع النساء

 ً . وھرب صفوان بن أمية إلى اليمن، واتبعه عمير بن وھب من قومه بأمان النبي  له، فرجع وانذره أربعة أشھر. وال حراما

وھرب ابن الزبير الشاعر إلى نجران، ورجع فأسلم، وھرب ھبيرة بن أبي وھب المخزومى زوج أم ھاني إلى اليمن فمات 

 .ھنالك كافرا

الوليد إلى بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة ابن  السرايا حول مكة، ولم يأمرھم بقتال، وفي جملتھم خالد بن ثم بعث النبي 

خالدا (هللا  ثم بعث رسول. كنابن، فانة، فقتل منھم وأخذ ذلك عليه، وبعث إليھم عليا بمال فودى قتالھم، ورد عليھم ما أخذ لھم

ثم أن . وسدنة بنو شيبان من بني سليم حلفاء بني ھاشم فھزمھم. وكنانة وغيرھمالى، بيت بنخلة كانت قصر تعظمه من قريش 

، وأخبرھم أن المحيا محياھم والممات ρاألنصار توقفوا إلى أن يقيم بمكة داره بعد أن فتحھا، فأھمھم ذلك وخرجوا له فخطبھم 

 .مماتھم فسكتوا لذلك واطمأنوا

  غزوة حنين
ة ليلة، وھو يقصر الصاله، فبلغه أن ھوازن، وثقيف جمعوا له وھم عامدون إلى مكة، وقد وأقام رسول هللا  بمكة خصمي عشر

فاجتمعت ھوازن إلى مالك بن عوف . نزلوا حنيناً، وكانوا حين سمعوا بمخرج رسول هللا  من المدينة يظنون انه إنما يريدھم

ني جشم بن معاوية وبني سعد بن بكر، وناسا من من بني النضير وقد أوعب معه بني نصر بن معاوية بن بكر بن ھوازن، وب

بني ھالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية، واألحالف من بنھي مالك بن ثقيف بن بكر، ولم يحضرھا من ھوازن كعب وال 

من كالب، وفي جشم دريد بن الضفة بن بكر بن علقمة بن خزاعة بن أزية بن جشم، رئيسھم وسيدھم شيخ كبير ليس فيه إال 

 .تم برأيه ومعرفتهليؤ
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لي ثقيف سيدان ليس لھم في األحالف إال قارب بن األسود بن مسعود بن معتب وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحرث بن 

وساق مالك . فلما أتاھم أن رسول هللا  قد فتح مكة، أقبلوا عامدين إليه. مالك وأخوه احمر، وجمع أمر الناس إلى مالك بن عوف

ما لي السمع رغاء : فقال دريد بن الصمة لمالك. لھم ونساءھم وأبناءھم، يرى أنه أثبت لموقفھم، فنزلوا بأوطاسمع الناس أموا

راعي ضأن : أموال الناس وأبناؤھم ، سقنا  معھم ليقاتلوا عنھا ، فقال : فقال. الصغير البعير ونھاق الحمار وبعار الشاء وبكاء

ثم سأل عن . لك لم ينفعك إال رجل بسالحه، وان كانت عليك فضحت في أھلك ومالكوهللا، وھل يرد المنھزم شيء؟ إن كانت 

لم تصنع بتقديم نقيضة ھوازن إلى نحور الخيل شيئا أرفعھم : كعب وكالب وأسف لغيابھم، وأنكر على مالك رأيه ذلك وقال

، وإن كانت لغيرك كنت قد أحرزت ثم الق الصبيان على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من ورائك. إلى ممتنع بالدھم

ثم بعث النبي  عبد هللا بن أبي حدرد األسلمي يستعلم بخبر القوم، فجاءه وأطلعه . وأبي عليه مالك، واتبعه ھوازن. أھلك ومالك

على جلية الخبر، وانھم قاصدون إليه، فاستعار رسول هللا من صفوان بن أمية مائة درع، وقيل أربعمائة، وخرج في اثني 

واستعمل على مكة عتاب بن أسيد بن . شر ألفاً من المسلمين، عشرة آالف الذين صحبوه من المدينة، وألفان من مسلمة الفتحع

أبي العيص بن أمية، ومضى لوجھه، وفي جملة من اتبعه عباس بن مرداس، والضحاك بن سفيان الكالبي ، وجموع عن 

 .عبس وذبيان ومزينة وبني أسد

فقال . ة سدر خضراء وكان لھم في الجاھلية مثلھا يطوف بھا األعراب ويعظمونھا ويسمونھا ذات أنواطومر في طريقه بشجر

اجعل لنا إلھاً كما : قلتم كما قال قوم موسى: فقال لھم. له جفاة األعراب يا رسول هللا اجعل لنا ذات أنواط كما لھم ذات أنواط

ثم نھض حتى أتى وادي حنين من أودية تھامة أول . كم وزجرھم عن بذلكوالذي نفسى بيده لتركبن سن من كان قبل. لھم آلھة

يوم من شوال من السنة الثامنة، وھو وادي الحزن فتوسطه في غبش الصبح، وقد كمنت ھوازن جانبيه فحملوا على المسلمين 

كر وعمر وعلي والعباس وثبت معلى أبو ب. فلم يرجعوا ρحملة رجل واحد فولى المسلمون ال يلوى أحد على أحد وناداھم 

على بغلته البيضاء دلدل، والعباس آخذ  ρوأبو سفيان بن الحرث وابنه جعفر والفضل وقثم ابنا العباس وجماعة سواھم، والنبي 

فلما سمعوا . بشكائمھا، وكان جھير الصوت، فأمره رسول هللا أن ينادي باألنصار وأصحاب الشجرة وقيل وبالمھاجرين

عوا فصدھم ازدحام المنھزمين أن يثنوا رواحلھم، فاستقاموا وتناولوا سيوفھم وتراسھم واقتحموا عن الصوت وذھبوا ليرج

واشتدت الحرب وحمي . وقد اجتمع منھم حواليه نحو المائة فاستقبلوا ھوازن والناس متالحقون. ρالرواحل راجعين إلى النبي 

رسول هللا فلم يملكوا أنفسھم، فولوا منھزمين، ولحق آخر  الوطيس وقذف هللا في قلوبھم ھوازن الرعب حين وصلوا إلى

الناس، وأسرى ھوازن مغلولة بين يديه، وغنم المسلمون عيالھم وأمولھم واستحر القتل في بني مالك من ثقيف، فقتل منھم 

قارب بن األسود سيد  وأما. يومئذ سبعون رجالً، في جملتھم ذو الخمار وأخوه عثمان ابنا عبد هللا بن ربيعة بن حبيب سيداھم

األحالف من ثقيف ففر بقومه منذ أول األمر، وترك رأيته فلم يقتل منھم أحد، ولحق بعضھم بنخلة، وھرب مالك بن عوف 

النصري مع جماعة من قومه، فدخلوا الطائف مع ثقيف، واتجھت طوائف من ھوازن إلى أوطاس واتبعتھم طائفة من خيل 

يقال قتله ربيعة بن رافع بن أھبان بن ثعلبة بن يربوع . ة فادركوا فيھم دريد بن الصمة فقتلوهالمسلمين الذين توجھوا من نخل

إلى من اجتمع بأوطاس من ھوازن أبا عامر األشعري عم أبي موسى، فقاتلھم  ρوبعث . بن سماك بن عوف بن امرىء القيس

شد على قاتل عمه فقتله، وانھزم المشركون واستحر وقتل بسھم رماه به سلمة بن دريد بن الصفة، فأخذ أبو موسى الراية و

: واستشھد من المسلمين يوم حنين أربعة منھم. القتل في بني رباب من بني نصر بن معاوية، وانفضت جموع ھوازن كلھا

 .أيمن ابن أم أيمن أخو أسامة ألمه ويزيد بن زمعة بن األسود وسراقة بن الحرث من بني العجالن وأبو عامر األشعري
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  حصار الطائف
ثم أمر رسول هللا بالسبايا واألموال فحبست بالجعرانة بنظر مسعود بن عمرو الغفاري، وسار من فوره إلى الطائف، فحاصر 

وقد كان مر . بھا ثقيف خمس عشرة ليلة، وقاتلوا من وراء الحصون، وأسلم من كان حولھم من الناس، وجاءت وفودھم إليه

النصري فأمر بھدمه، ونزل على أطم لبعض ثقيف، فتمنع فيه صاحبه قامر بھدمه فأمر في طريقه بحصن مالك بن عوف 

وقد كان عروة بن مسعود وغيالن بن سلمة من ساداتھم ذھبا إلى جرش يتعلمان صنعة . بھدمه فاخرب، وتحصنت ثقيف

وحاصرھم المسلمون . حنينا قبله المجانيق والدبابات للحمار، لما أحسوا من قصد رسول هللا إياھم، فلم يشھدا الحصار وال

ودخل نفر من المسلمين . بالمنجيق ρواستشھد بعضھم بالنبل، ورماھم . بضع عشرة أو نصف شھر أو بضع وعشرين ليلة

وأمر رسول هللا  . تحت دبابة ودنوا إلى سور الطائف، فصبوا عليھم سكك الحديد المحماة، ورموھم بالنبل فأصابوا منھم قوما

بثم رحل عن الطائف وتركھم، . ورغب إليه ابن األسود بن مسعود في ماله وكان بعيدا من الطائف، وكف عنه. مبقطع أعناقھ

المسلمين في حصاره سعيد بن سعيد بن العاص وعبد هللا بن أبي أمية بن المغيرة أخو أم  ونزل أبو بكرة فاسلم، واستشھد من

 .ني عدي في آخرين قريبا من إثني عشر فيھم أربعة من األنصارسلمة، وعبد هللا بن عامر بن ربيعة العنزي حليف ب

ثم انصرف رسول هللا  من الجعرانة وأفاه ھنالك وفد ھوازن مسلمين راغبين فخيرھم بين العيال واألبناء واألموال، فاختاروا 

وقال المھاجرون . مطلب فھو لكموكلموا المسلمين في ذلك بأمر رسول هللا ، فقال  ما كان لي ولبني عبد ال. العيال واألبناء

ما كان لنا فھو لرسول هللا ، وامتنع األقرع بن حابس وعيينة بن حصن أن يردا عليھم ما وقع لھما من الفيء، : واألنصار

فعرض رسول من . ما كان لنا فھو لرسول هللا: وامتنع العباس بن مرادس كذلك، وخالفھم بنو سليم وقالوا. وساعدھما قومھما

وكان عدد سبي ھوازن ستة آالف بين ذكر وأنثى فيھن . نفسه عن نصيبه، ورد عليھم نساءھم وأبناءھم بأجمعھم لم تطب

الشيما أخت النبي  من الرضاعة، وھى بنت الحرث بن عبد العزى من بني ساعدة بن بكر من ھوازن وأكرمھا رسول هللا  

ثم أعطى من نصيبه من خمس الخمس قوما . األموال بين المسلمينوأحسن إليھا، وخيرھا فاختارت قومھا، فردھا إليھم، وقسم 

فمنھم من أعطاه مائة مائة، ومنھم خمسين خمسين، ومنھم ما بين ذلك، ويسمون . يستألفھم على اإلسالم من قريش وغيرھم

م وصفوان بن أمية منھم أبو سفيان وابنه معاوية وحكيم بن خزا: المؤلفة، وھم مذكورون في كتب السير يقاربون األربعين

وأعطى . ومنھم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، واألقرع بن الحابس  وھما من أصحاب المائة. ومالك بن عوف وفي ھم

اقطعوا عني لسانه، فأتموا إليه المائة، ولما أعطى : ابن عباس بن مرادس دونھما فأنشده أبياته المعروفة يتسخط فيھا فقال

نصار في أنفسھم إذا لم يعطھم مثل ذلك، وتكلم شبانھم مع ما كانوا يظنون أنه إذا فتح هللا عليه بلده المؤلفة قلوبھم وجد األ

إنما أعطي قوما حديثي عھد باإلسالم أتألفھم عليه، أما ترضون أن : يرجع إلى قومه ويتركھم، فجمعھم ووعظھم وذكرھم وقال

ولو سلك األنصار . لى رحالكم، لوال الھجرة لكنت امرءاً من األنصارينصرف الناس بالشاء والبعير، وتنصرفوا برسول هللا  إ

 .شعباً وسلك بالناس شعبا لسلكت شعب األنصار فرضوا وافترقوا

بقين من ذي القعدة من السنة الثامنة لشھرين  ثم اعتمر رسول هللا من الجعرانة الى مكة ثم رجح إلى المدينة فدخلھا لست

ى مكة عتاب بن أسيد شابا ينيف عمره على عشرين سنة، وكان غلبه الورع والزھد، فأقام ونصف من خروجه، واستعمل عل

وخلف بمكة معاذ بن جبل يفقه . الحج بالمسلمين فى سنته، وھو اول أمير أقام حج اإلسالم، وحج المشركون على مشاعرھم

ن الجلندي من األزد بعماد مصدقاً، فأطاعوا الناس في الدين ويعلمھم القرآن، وبعث عمرو بن العاص إلى أھل حنين وعمرو ب

وأمره بمغادرة . مالك بن عوف على من أسلم من قومه ومن سلم منھم، وما له حوالي الطائف من ثقيف  ρله بذلك، واستعمل
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بعده،  وحسن إسالم المؤلفة قلوبھم ممن اسلم يوم الفتح أو. الطائف من التضييق عليھم ففعل حتى جاؤوا مسلمين كما يذكر بعد

 .وإن كانوا متفاوتين في ذلك

 :وانشد النبي  قصيدته المعروفة بمدحه التي أولھا ووفد على النبي كعب بن زھير فأھدر دمه وضاقت به األرض وجاء فأسلم،

 .بانت سعاد فقلبي اليوم متبول الخ

 .ونھا شعاراً وأعطاه بردة في ثواب مدحه فاشتراھا معاوية من ورثته بعد موته وصار الخلفاء يتوارث

  غزوة تبوك
قدمنا يا رسول هللا قبل أن : ضرار بن األزور وقالوا ووفد في السنة تسع على رسول هللا  بالمدينة بنو أسد فأسلموا وكان منھم

ووفد فيھا وفدتين في شھر ربيع األول، ونزلوا على رويفع بن ثابت . اآلية) يمنون عليك أن أسلموا: (يرسل إلينا فنزلت

 .وأقام رسول هللا  بالمدينة بعد منصرفه من الطائف في ذي الحجة إلى شھر رجب من السنة التاسعة البلوي،

ثم أمر الناس بالتھيؤ لغزو الروم، وكان في غزواته كثيرا ما يوري بغير الجھة التي يقصدھا على طريقه الحرب، إال ما كان 

ونجھز الناس على . واكه، وقلة الظالل وكثرة العدو الدين يصدونمن ھذه الغزاة لعسرھا بشدة الحرب، وبعد البالد وفصل الف

ما في أنفسھم من استثقال ذلك، وطفق المنافقون يثبطونھم عن الغزو، وكان نفر منھم يجتمعون في بيت بعض اليھود، فأمر 

وانتدب . ه، وأعرض عنهطلحة بن عبيد هللا أن يخرب عليھم البيت خربھا واستأذن ابن قيس من بني سلمة في العقود فأذن ل

المسلمين لإلنفاق والحمالن وكان من أعظمھم في ذلك عثمان بن عفان، يقال إنه أنفق فھا ألف دينار وحمل على  كثير من

 ً  .تسعمائة بعير، ومائة فرس وجھز ركابا

يامين بن عمير النضير  وحمل بعضھم. باكين لذلك وجاء بعض المسلمين يستحمل رسول هللا ، فلم يجد ما يحملھم عليه، فتولوا

واعتذر المخلفون من األعراب، فعذرھم رسول . وھما أبو ليلى بن كعب من بني مازن ابن النجار وعبد هللا بن مغفل المزني

وخرج معه عبد . ثم نھض وخلف على المدينة محمد بن مسلمة، وقيل بل سباع بن غرفطة، وقيل بل علي بن أبي طالب. هللا

ومر بالحجر على ديار ثمود، فأمر أن ال . ل في عدد وعدة، فلما سار تخلف ھو فيمن تخلف من المنافقينهللا بن أبي بن سلو

يستعمل ماؤھا، ويعلف ما عجن منه لإلبل، وأذن لھم في بئر الناقة، وأمر أن ال يدخلوا عليھم بيوتھم إال باكين، ونھى أن 

 .يخرج أحد منفردا عن صاحبه

. في جبل طيء، فردوه بعد ذلك إلى النبي أحدھما فمسح عليه فشفي، واآلخر رمته الريح خرج رجالن ھن بني ساعدة جن

فبلغ ذلك النبي  . محمد يدعي علم خبر السماء، وھو ال يدري أين ناقته: وضل  عن ناقته في بعض الطريق، فقال أحد المنافقين

وكان قائل ھذا القول زيد بن . ان قد أوحي إليه بھا فوجدوھا ثموهللا ال أعلم إال ما علمني هللا، وأن الناقة بموضع كذا، وك: فقال

ً من المنافقين كانوا يخذلون بالناس ويھولون عليھم أمر . اللصيت من بني قينقاع، وقيل إنه تاب بعد ذلك وفضح الوحي قوما

 .الروم، تاب منھم مخشي بن جھير ودعا أن يكفر عنه بھادة يخفي مكانه، فقتل يوم اليمامة

 .وأذرح فصالحوا على الجزية وكتب لكل كتابا ا انتھى رسول هللا  إلى تسوك أتاه يحينة بن رؤية صاحب ايلة وأھل جرياءولم

كان ملكا عليھا وكان نصرانيا، وأخبر أنه يجده  وبعث خالد بن الوليد إلى تبوك بن عبد الملك صاحب دومة الجندل من كندة

تھذ القصر بقرونھا فنشط أكيدر لصيدھا، وخرج ليال فوافى وصوله خالداً، فأخذه واتفق أن بقر الوحش باتت . يصيد البقر

ثم انصرف وكان في طريقه ماء قليل . وبعث به إلى رسول هللا فعفا عنه وصالحه على الجزية ورده، وأقام بتبوك عشرين ليلة
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ع يده تحت وشلة، فصب ما شاء هللا أن ثم وض. فنكر عليھما ذلك نھى أن يسبق إليه أحد، فسبق رجالن واستنفدا ما فيه،

 .يصب، ونضح بالوشل ودعا فجاش الماء حتى كفى العسكر

وأخبر كيد أن ذلك الموضع سمي جنابا، ولما قرب من المدينة بساعة من نھار أنفذ مالك بن الدخشم من بني سليم ومعن بن 

ة من المنافقين بنوه وأتوا إلى النبي  وھو يتجھز إلى عدي من بني العجالن إلى مسجد الضرار فأحرقاه وھدماه، ولد كان جماع

 .تبوك، فسألوه الصالة فيه، فقال أنا على سفر، ولو قدمنا أتيناكم فصلينا لكم فيه، فلما رجع أمر بھدمه

وفي ھذه الغزاة تخلف كعب بن مالك من بني سلمة، ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن عوف، وھالل بن أمية بن واقف 

وكان . وكان المتخلفون من كير عذر نيفا وثالثين رجال. فنھى  عن كالمھم خمسين يوما، ثم نزلت توبتھم. وا صالحينوكان

ونزل الكثير من سورة براءة في شأن المنافقين، . وصوله  من تبوك في رمضان سنة تسع وفيه كانت وفادة ثقيف وإسالمھم

 .وما قالوه في غزوة تبوك، آخر غزوة غزاھا

  م عروة بن مسعود ثم وفد ثقيف وھدم الالتإسال
كان لما أفرج عن الطائف، وارتحل إلى المدينة اتبعه عروة بن مسعود سيدھم، فأدركه في طريقه وأسلم ورجع يدعو قومه، 

ھي شھادة ساقھا هللا إلي، وأوصى ان : فرمي بسھم في سطح بيته وھو يؤذن للصالة، فمات ومنع قومه من الطلب بدمه وقال

ثم قدم ابنه أبو المليح وقارب بن مسعود فأسلما، وضيق مالك بن عوف على ثقيف، واستباح . دفن مع شھداء المسلميني

. وبلغھم رجوع النبي  من تبوك واتمروا في الوفادة، وعلموا أن ال طاقة لھم بحرب العرب المسلمين. سرحھم، وقطع سابلتھم

ط عليھم ان يبعثوا معه رجاالً منھم ليحضروا مشھده خشية على نفسه مما وفزعوا إلى عبد ياليل بن عمرو بن عمير، فشر

فى  ρنزل بعروة، فبعثوا معه رجلين من احالف قومه وثالثا من بني مالك، فخرج بھم عبد ياليل، وقدموا على رسول هللا 

ن سعيد بن العاص يمشي في وكان خالد ب. رمضان من السنة التاسعة يريدون البيعة واإلسالم، فضرب لھم قبة في المسجد

ً يأتيھم حتى يأكل منه خالد، وسألوه أن يدع لھم الالت ثالث  أمرھم، وھو الذي كتب كتابھم بخطه، وكانوا ال يأكلون طعاما

ال خير في دين ال صالة فيه، فسألوه ان ال : فقال. يأنسوا، فأبى وسألوه أن يعفيھم من الصالة سنين، رعيا لنسائھم وأبنائھم حتى

اما ھذه فأنا سنكفيكم منھا، فأسلموا وكتب لھم وافر عليھم عثمان بن أبي العاص أصغرھم سنا : كسروا أوثانھم بأيديھم فقالي

ثم رجعوا إلى بالدھم، وخرج معھم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لھدم . ألنه كان حريصا على الفقه وتعلم القرآن

ثم جاء أبو سفيان، وجمع . غيرة، فتناولھا بيده ليھدمھا، وقام بنو معتب دونه خشية عليهالالت، وتأخر أبو سفيان حتى دخل الم

 .ما كان لھا من الحلي وقضى منه دين عروة واألسود ابني مسعود، كما أمر النبى   وقسم الباقي

  الوفود
قال ابن . سميت سنة الوفود وجه، حتى لقد ولما فرغ رسول هللا  من تبوك، وأسلمت ثقيف ضربت إليه وفود العرب من كل

وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وھاديھم، . وإنما كانت العرب تتربص باإلسالم أمر ھذا الحي من قريش وأمر النبي: اسحق

فلما . وكانت قريش ھي التى نصبت لحربه وخالفه. وأھل البيت والحرم، وصريح ولد إسماعيل وقادتھم ال ينكرون دلك

ت قريش ودخلھا اإلسالم، عرفت العرب أنھم ال طاقة لھم بحربه وعداوته، فدخلوا في دية أفواجاً يضربون افتتحت مكة، ودان

 .إليه من كل وجه انتھى
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زرارة بن عدس من بني دارم بن مالك،  فأول من قدم إليه بعد تبوك وفد بني تميم، وفيه من رؤوسھم عطارد بن حاجب بن

الزبرقان بن بدر من بني سعد، وقيس بن عاصم وعمرو بن االھتم وھما من بني منقبر، والحباب بن يزيد واالقرع بن حابس و

وقد كان األقرع وعيينة شھدا فتح مكة وخيبر وحصار الطائف، ثم جاءا مع . ونعيم بن زيد ومعھم عيينة بن حصن الفزاري

جئنا نفاخرك : ولما خرج قالوا. كار ذلك عليھمفلما دخلوا المسجد نادوا من وراء الحجرات، فنزلت اآليات في إن. وفد بني تميم

ثم انشد الزبرقان بن بدر شعرا بالمفاخرة، ودعا . بخطيبنا وشاعرنا فأذن لھم، فخطب عطارد وفاخر، ويقال واألقرع بن حابس

وا فاذعن. رسول هللا  ثابت بن قيس بن الشماس من بني الحرث بن الخزرج فخطب، وحسان بن ثابت فانشد، مساجلين لھم

ھذا الرجل ھو مؤيد من هللا، خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره اشعر من شاعرنا، : للخطبة والشعر والسؤدد والحلم وقالوا

وھذا كان شأنه مع الوفود ينزلھم إذا قدموا ويجھزھم إذا . رسول هللا  جوازھم واحسن. وأصواتھم اعلى من أصواتنا ثم اسلموا

 .رحلوا

ي آخر رمضان مقدمه من تبولى كتاب ملوك حمير مع رسولھم، ومع الحرث بن عبد كالل ونعيم بن ثم قدم على رسول هللا  ف

وبعث زرعة بن ذي يزن رسوله مالك بن مرة الرھاوي باسالمھم . عبد كالل والنعمان، قيل ذي رعين وھمدان ومعافر

 .ومفارقة الشرك وأھله، وكتب إليھم النبي  كتابه

ثم مات عبد هللا . بل مع رسوله مالك بن مرة لجمع الصدقات، وأوصاھم برسله معاذ وأصحابهوبعث إلى ذي يزن معاذ بن ج

 .بن أبي بن سلول في ذي القعدة، ونعى رسول هللا  النجاشي وإنه مات في رجب قبل تبوك

 .وقدم وفد بھرا في ثالثة عشر رجالً، ونزلوا على المقداد بن عمرو وجاء بھم فأسلموا وأجازھم وانصرفوا

وقدم وفد بني البكاء ثالثة نفر منھم، وقدم وفد بني فرازة بضعة عشر رجال، فيھم خارجة بن حصن وابن أخيه الحر بن قيس 

وكان رسول هللا  قد بعث قبل تبوك إلى بالد طيء عفي بن أبي طالب في سرية . ووفد عدي بن حاتم بن طيء فأسلم. فأسلموا

وكان عدي قد . وغنم سيفين في بيت أصنامه كانتا من قربان الحرث بن أبي شمر فأغار عليھم، وأصيب حاتم وسبيت ابنته،

ھرب قبل ذلك ولحق ببالد قضاعة بالشام فراراً من جيوش المسلمين، وجوارا ألھل دينه من النصارى، وأقام بينھم، ولما 

: ا رسول هللا  فكلمته أن يمن عليھا فقالومر بھ. سيقت ابنة حاتم جعلت في الحظيرة بباب المسجد التي كانت السبايا تحبس بھا

فأقامت حتى قدم ركب من بني قضاعه وأنا : ثم آذنيني قالت. قد فعلت وال تعجلي حتى تجدي ذا ثقة من قومك يبلغك إلى بالدك

وم فلما لقيھا عدي تال. فكسانى وحملني وزودنى وخرجت معه، فقدمت الشام ρأريد أن آتى أخي بالشام، فعرفت رسول هللا 

ماذا ترين في أمر ھذا الرجل؟ فأشارت عليه باللحاق به، فوفد وأكرمه رسول هللا وأدخله إلى بيته، وأجلسه : ساعة ثم قال لھا

ثم أخبره عن أخذه المرباع . فعلم عدي أنه ليس بملك، وإنما ھو نبي. على وسادته بعد أن استوقفته في طريقه امراة فوقف لھا

 لعله إنما يمنعك من الدخول في ھذا الدين ما ترى من كثرة عدوھم، وقلة: اد استبعادا فيه ثم قالمن قومه وال يحل له، فازد

عددھم فوهللا ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرھا تزور ھذا البيت ال تخاف، أو لعلك إنما يمنعك من 

فأسلم عدي وانصرف إلى . بالقصور البيض من بابل قد فتحتالدخول فيه أنك ترى الملك والسلطان لغيرھم، فيوشك أن تسمع 

ثم أنزل هللا على نبيه األربعين آية من سورة براءة في نبذ العھد الذي بينه وبين المشركين، ال يصدوا عن البيت ونھوا . قومه

هللا  عھد يتم له إلى مدته، أن يقرب المسجد الحرام مشرك بعد ذلك، وأن ال يطوف بالبيت عرياناً، وان كان بينه وبين رسول 

بھذه اآليات أبا بكر وأمره على إقامة الحج بالموسم من ھذه السنة، فبلغ  ρوأجلھم أربعة اشھر من يوم النحر، فبعث رسول هللا 

ال : كنلم ينزل شيء ول: فقال له النبي هللا. ذي الحليفة، فاتبعه بعلي فأخذھا منه، فرجع أبو بكر مشفقاً أن يكون نزل فيه قرآن
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. فحج أبو بكر بالناس وھم على حج الجاھلية. فسار أبو بكر على الحج وعلي على األذن ببراءة. يبلغ عني غيرى أو رجل مني

خذ : (وفي ھذه السنة فرضت الصداقات لقوله تعالى: قال الطبرى. وقام علي عند العقبة يوم األضحى فأذن باالية التي جاء بھا

 .اآلية) تزكيھم بھامن أموالھم صدقة تطھرھم و

سعد بن بكر ضمضام بن ثعلبة وافدا،  وفيھا بعث بنو: وفيھا قدم وفد ثعلبة بن منقذ ووفد ھذيم من قضاعة قال الطبري

فاستحلف رسول هللا  على ما جاء به من اإلسالم، وذكر التوحيد والصالة والزكاة والصيام والحج واحدة واحدة، حتى إذا فرغ 

إن صدق دخل : ؤدي ھذه الفرائض وأجتنب ما نھيت عنه ثم ال أزيد عليھا وال انقص فلما انصرف قالأل: تشھد وأسلم وقال

 .ثم قدم على قومه فأسلموا كلھم يوم قدومه، والذي عليه الجمھور أن قدوم ضمضام وقصته كانت سنة خمس. الجنة

سرية أربعمائة إلى نجران وما حولھا يدعو بني  ثم دخلت سنه عشر فبعث رسول هللا  خالد بن الوليد في ربيع أو جمادى في

وبعث الرسل في كل وجه فأسلم الناس فكتب . الحرث بن كعب إلى اإلسالم، ويقاتلھم ان لم يفعلوا، فأسلموا وأجابوا داعيته

صين ذو بذلك إلى رسول هللا  فكتب إليه بأن يقدم مع وفدھم، فأقبل خالد ومعه وفد بني الحرث بن كعب، منھم قيس بن الح

القصة، ويزيد بن عبد المدان ويزيد بن المحجل وعبد هللا بن قريض الزيادي وشداد بن عبد هللا الضبابي وعمرو بن عبدهللا 

كنا نجتمع وال نفترق وال نبدأ أحداً بظلم، : بم كنتم تغلبون من يقاتلكم في الجاھلية؟ قالوا: الضبابي، فأكرمھم النبي  وقال لھم

عليھم قيس بن الحصين، ورجعوا صدر ذي القعدة من سنة عشر، ثم اتبعھم عمرو بن حزام من بني  ا وأمرقال صدقتم فأسلمو

ً عھد إليه في عھده وأمره بأمره وھذا . وأقام عامالً على نجران. النجار ليفقھھم في الدين ويعلمھم السنة، وكتب إليه كتابا

 .دالالت وفيه مآخذ كثيرة لألحكام الفقھية ونصهالكتاب وقع في السير مرويا واعتمده الفقھاء في اإلست

 بسم هللا الرحمن الرحيم
رسول هللا  لعمرو بن حزم حين بعثه إلى  ھذا كتاب من هللا ورسوله، يا أيھا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عھدا من محمد النبي

وآمره أن يأخذ بالحق كما أمره هللا وأن يبشر . سنوناليمن، أمره بتقوى هللا في أمره كله، فان هللا مع الذين اتقوا والذين ھم مح

وينھى الناس فال يمس القرآن إنسان إال وھو طاھر، ويخبر الناس . الناس بالخير ويأمرھم به، ويعلم الناس القرآن ويفقھھم فيه

اال لعنة هللا على : نه فقالبالذي لھم والذي عليھم، ويلين للناس في الحق، ويشتد عليھم في الظلم، فإن هللا حرم الظلم ونھى ع

وأن يبشر الناس بالجنة وبعملھا، وينذر الناس بالنار وعملھا، ويستألف الناس حتى يتفقھوا في الدين، ويعلم الناس . الظالمين

وينھى الناس أن يصلي أحد في ثوب . معالم الحج وسننه وفرائضه، وما أمر هللا به، والحج األكبر والحج األصغر وھو العمرة

غير إال أن بكون ثوباً يثنى طرفيه على عاتقه، وينھى أن يختبىء أحد في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى السماء، وينھى أن ص

يقص أحد شعر رأسه إذا عفا في قفاه، وينھى إذا كان بين الناس ھيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر، وليكن دعاؤه إلى هللا 

. هللا ودعا القبائل والعشائر فليعطفوه بالسيف حتى يكون دعاؤھم إلى هللا وحده ال شريك لهوحده ال شريك له، فمن لم يدع إلى 

. ويأمر الناس بأسباغ الوضوء في وجوھھم وأيديھم إلى المرافق وأرجلھم إلى الكعبين، ويمسحوا برؤوسھم كما أمرھم هللا

ر بالھاجرة حين تميل الشمس، وصالة العصر والشمس وأمرھم بالصالة بوقتھا وإتمام الركوع والسجود؛ يغلس بالصبح، ويھج

وآمر بالسعي إلى الجمعة . في األرض مدبرة، والمغرب حين يقبل الليل ال تؤخر حتى تبدو نجوم السماء، والعشاء أول الليل

لصدقة من العقار إذا نودي لھا، والغسل عند الرواح إليھا، وآمره أن يأخذ من الغنائم خمس هللا، وما كتب على المؤمنين في ا

وفي كل عشر من اإلبل شاتان، وفي كل عرين . عشر ما سقت العين أو سقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر

البقر تبيع أو تبيعة جذع أو حذعة، وفي كل أربعين من الغنم  أربع شياة، وفي كل أربعين من البقر بقرة وفي كل ثالثين من
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وإنه من اسلم من . هللا التي افترض على المؤمنين فى الصدقة، فمن زاد خيرا فھو خير له فإنھا فريضة. سائمة وحدھا شاة

ً من نفسه، ودان بدين اإلسالم فإنه من المؤمنين له مثل ما لھم وعليه ما عليھم، ومن كان  ً خالصا يھودي أو نصراني إسالما

ل محتلم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه وعلى ك. على نصرانيته أو يھوديته فإنه ال يرد عنھا وعليه الجزية

صلوات . ومن منع ذلك فإنه عدو لذ ولرسوله وللمؤمنين جميعا. فمن أدى ذلك فإن له ذمة اإلسالم ذمة هللا وذمة رسوله. ثيابا

 .هللا على محمد والسالم عليه ورحمته وبركاته

إلى قومھم، فلم يجيبوا إلى اإلسالم فكتموا  ة نفر فأسلموا وانصرفواوقدم وفد غسان في رمضان من ھذه السنة العاشرة في ثالث

أمرھم وھلك اثنان منھم، ولقي الثالث أبو عبيدة عام اليرموك فأخبره بإسالمه، وقدم فيه وفد عامر عشرة نفر فأسلموا وتعلموا 

 .شرائع اإلسالم وأقرأھم النبى القرآن وانصرفوا

وفيھا قدم أزد جرس، . القرآن وانصرفوا فر، رئيسھم حبيب فأسلموا عن قومھم وتعلمواوقدم في شوال وفد سالمان بسبعة ن

وأمر النبي  بعد أن أسلموا صردا على . وفد فيھم صرد بن عبد هللا األزدي في عشرة من قومه، ونزلوا على فروة بن عمرو

ل اليمن، وكانت مدينة حصينة اجتمع إليھا فحاصر جرش ومن بھا من خثعم وقبائ. من أسلم منھم، وأن يجاھد المشركين حوله

ثم قفل عنھم فظنوا أنه انھزم، فاتبعوه إلى جبل شكر، فصف وحمل . أھل اليمن حين سمعوا بزحف المسلمين، فحاصرھم شھرا

ه اآلن، إن بدن هللا لتنحر عند: وقال. عليھم ونال منھم، وكانوا بعثوا إلى رسول هللا رائدين وأخبرھما ذلك اليوم بواقعة شكر

 .فرجعا إلى قومھما فأخبراھم بذلك وأسلموا وحمى لھم حمى حول قريتھم

ومنھا كان إسالم ھمدان ووفادتھم على يد علي رضي هللا عنه، وذلك أن رسول هللا  بعث خالد بن الوليد إلى أھل اليمن 

ب وأمره أن يقفل خالدأ، فلما بلغ علي يدعوھم إلى اإلسالم فمكث ستة أشھر ال يجيبونه، فبعث عليه السالم علي بن أبي طال

أوائل اليمن جمعوا له، فلما لقوه صفوا فقدم علي اإلنذار وقرأ عليھم كتاب رسول هللا ، فأسلمت ھمدان كلھا في ذلك اليوم 

مت وقد ثم تتابع أھل اليمن على اإلسالم،. السالم على ھمدان ثالث مرات: وكاتب بذلك إلى النبي  فسجد  شكرا ثم قال

إذھب بنا إلى ھذا الرجل فلن يخفى علينا أمره، : وفودھم، وكان عمرو بن معد يكرب الزبيدي قد قال لقيس بن مكثوم المرادي

وكان فروة بن مسيك المرادي على زبيد ألنه وفد قبل عمرو مفارقاً لملوك . فقدم عمرو على النبي  فأسلم. فأبى قيس من ذلك

بادة وتعلم القرآن وفرائض اإلسالم، واستعمله رسول هللا على مراد وزبيد ومذحج كلھا، كندة، فأسلم ونزل على سعد بن ع

وفي ھذه السنة قدم وفد عبد القيس . وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة، فكان معھم في بالده حتى كانت الوفاة

ولما كانت الوفاة إرتد عبد القيس ونصبوا . إلى قومھميقدمھم الجارود بن عمرو، وكانوا على دين النصرانية، فأسلموا ورجعوا 

. المنذر بن النعمان بن المنذر الذي يسمى الغرور وثبت الجارود على اإلسالم وكان له المقام المحمود، وھلك قبل أن يرجعوا

المه وھلك بعد وقد كان رسول هللا  بعث العالء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوي العبدي فأسلم وحسن إس

 .الوفاة، وقبل ردة أھل البحرين والعالء أمير عنده لرسول هللا  على البحرين

ورجال بن عنفوة، وطلق بن علي بن قيس،  وفي ھذه السنة قدم وفد بني حنيفة في سنة عشر فيھم مسيلمة بن حبيب الكذاب،

أبي بن كعب ورجال يتعلم وطلق يؤذن لھم ومسيلمة في وعليھم سلمان بن حنظلة، فأسلموا وأقاموا أياما يتعلمون القرآن من 

عرف أن األمر لي : فقال مسيلمة. ليس بشركم مكان لحفظه رحالكم: وقال. الرحال، وذكروا للنبي مكانه في رحالھم فأجازه

 .ا سنذكرهثم ادعى مسيلمة بعد ذلك النبوة، وشھد له طلق إن رسول هللا  أشركه في األمر فافتتن الناس به كم. من بعده
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في ثمانين، وعليھم الديباج والحرير وأسلموا،  وفيھا قدم وفد كندة يقدمھم األشعث بن قيس في بضعة عشر وقيل في ستين وقيل

ناسبوا بھذا النسب العباس : نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار فضحك وقال: وقال له اشعث. ونھاھم النبي عنه فتركوه

نحن بنو آكل المرار فيعتز بذلك، كأن لھم : ة بن الحرث وكانا تاجرين فإذا ساحا في أرض العرب قالبن عبد المطلب وربيع

 .نحن بنو النضر بن كنانة فانتفوا منا وال ينتفي من إلينا: ثم قال. عليه والدة من األمھات

موا ودعا لمخوش بإرالة وقدم مع وفد كندة وفد حضرموت وھم بنو وليعة، وملوكھم صمرة ومخوش ومسرح والضعة فأسل

 .الرتة من لسانه

سرورا لقدومه، وأمر معاوية أن ينزل بالحرة  وقدم وائل بن جر راكبا في اإلسالم، فدعا له ومسح رأسه ونودي الصالة جامعة

ية ال ما كنت أللبسھا وقد لبستھا، وفي روا: أعطني نعلك اتوقى بھا الرمضاء، فقال: فمشى معه وكان راكبا فقال له معاوية

: إن الرمضاء قد أحرقت قدمي قال: ثم قال. لست من ارداف الملوك: اردفني فقال: يبلغ أھل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك ففال

ً . ويقال أنه وفد على معاوية في خالفته فأكرمه. امشى في ظل ناقتي كفاك به شرفا  :وكتب له رسول هللا  كتابا

 .بسم هللا الرحمن الرحيم
ك ما في يديك من األرض والحصون، ويؤخذ ل  د النبي لوائل بن حجر قيل حضر موت، إنك إن أسلمت جعلتھذا كتاب محم

والنبي  والمؤمنون عليه أنصار . منك من كل عشرة واحدة، ينظر في ذلك ذوو عدل منكم، وجعلت لك اال تظلم فيھا معلم الدين

وفيه في العبية شاة مقورة، ال لياط وال ضناك، وفي السيوب الخمس  وفيه إلى األقيال العباھلة واالوراع المشابيب: قال عياض

ومن زنى من بكر فاصفعوه مائة، واستوفضوه عاماً، ومن زنى من ثيب ففرجوه باألصاحيم، وال توصيم في الدين، وال غمة 

 .في فرائض هللا، وكل مسكر حرام، ووائل بن حجر يترفل على األقيال

ً فأسلموا  رة نفر فأسلموا، وفيھا قدم وفد الرھا من مذحج فيوفيھا قدم وفد محارب في عش خمسة عشر نفرا وأھدوا فرسا

، وتوفي فأوصى لھم بمائة وسق من خيبر جارية عليھم ρثم قدم نفر منھم وحجوا مع رسول هللا . وتعلموا القرآن وانصرفوا

 ..من الكتيبة، وباعوھا من معاوية

ً يقدمھم أميرھم العاقب عبد المسيح من كندة، وأسقفھم أبو حارثة من بكر بن وفيھا قدم وفد نجران النصارى في سب عين راكبا

فنزل صدر سورة آل عمران وآية المباھلة فأبوا منھا وفرقوا وسألوا الصلح، وكتب . وائل والسيد األيھم، وجادلوا عن دينھم

وطلبوا أن يبعث . ثالثين من كل صنف لھم به على ألف حلة في صفر وألف في رجب، وعلى دروع ورماح وخيل وحمل

 .معھم والياً يحكم بينھم، فبعث معھم أبا عبيدة بن الجراح ثم جاء العاقب والسيد وأسلما

الصالة، وذلك في حجة الوداع وفي ھذه  وفيھا قدم وفد الصدف من حضرموت في بضعة عثر نفرا فأسلموا وعلمھم أوقات

وفيھا وفد عدي بن . د منھم رجل واحد فاسلم ورجح ومات في طريقه وقال الطبريوف: السنة قدم وفد عبس قال ابن الكلبي

 .حاتم في شعبان انتھى

رسول هللا  في ھدنة الحديبية قبل خيبر رفاعة بن  وفيھا قدم وفد خوالن عشرة نفر فأسلموا وھدموا صنمھم، وكان وفد على

كتابا يدعوھم إلى اإلسالم فأسلموا، ولم يلبث أن قفل دحية بن  وكتب رسول هللا . زيد الضبيبى من جذام وأھدى غالما فأسلم

حليفة الكلبي منصرفاً من عند ھرقل حين بعثه النبي  ومعه تجارة، فأغار عليه الھنيد بن عوص وقومه بنو الضليع من بطون 

وقدم دحية . وردوه على دحيةجذام، فأصابوا كل شيء معه وبلغ ذلك مسلمين من بني الضبيب فاستنفذوا ما أخذه الھنيد وابنه 

على النبي فأخبره الخبر فبعث النبي  زيد بن حارثة في جيش من المسلمين فأغار عليھم بالقضقاض من حرة الرمل، وقتلوا 
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فركب رفاعة بن زيد ومعه أبو زيد بن . الھنيد وابنه في جماعة وكان معھم ناس من بني الضبيب فاستباحوھم معھم وقتلوھم

يا رسول هللا أطلق لنا : كيف أصنع بالقتلى؟ فقالوا: في جماعة منھم، فقدموا على النبي  وأخبروه الخبر فقال عمرو من قومه

. من كان حيا فبعث معھم علي بن أبي طالب وحمله على جمل وأعطاه سيفه، فلحقه بفيفاء الفحلتين، وأمره برد أموالھم فردھا

امر بن الطفيل بن مالك وأربد بن ربيعة بن مالك فقال له عامرة يا محمد وفي ھذه السنة قدم وفد عامر بن صعصعة فيھم ع

اجعل لي الوبر ولك المدر، قال ال ولكن أجعل لك أعنة الخيل فإنك : ليس ذلك لك وال لقومك قال: اجعل لي األمر بعدك فقال

 .اھد عامرا وأغن اإلسالم عن عامراللھم أكفنيھم، اللھم : فقال المألنھا عليك خيالً ورجال ثم ولوا فقال. أمرؤ فارس

قصة ذكرھا أھل الصحيح، ثم رجعوا إلى بالدھم  وذكر ابن اسحاق والطبري أنھما أرادا الغدر برسول هللا  فلم يقدروا عليه في

ثم قدم علقمة بن عالثة . فأخذه الطاعون في عنقه فمات في طريقه في أحياء بمي سلول، وأصابت أخاه أربد صاعقة بعد ذلك

 .ن عوف، وعوف بن خالد بن ربيعة وابنه فاسلمواب

وسماه رسول . األسود من بني نبھان فأسلموا وفيھا قدم وفد طيء في خمسة عشر نفراً يقدمھم سيدھم زيد الخيل، وقبيصة بن

 .هللا  زيد الخير، وأقطع له بئراً وأرضين معھا وكتب له بذلك ومات في مرجعه

من مسيلمة رسول هللا إلى محمد رسول : إليه وة وأنه أشرك مع رسول هللا  في األمر، وكتبوفي ھذه السنة ادعى مسيلمة النب

هللا، سالم عليك فإني قد اشركت في األمر معك، وأن لنا نصف األرض، ولقريش نصف األرض، ولكن قريش قوم ال يعدلون، 

 .وكتب إليه رسول هللا

 .بسم هللا الرحمن الرحيم

فإن األرض  يورثھا من يشاء من عباده  سالم على من اتبع الھدى؟ أما بعد! مسيلمة الكذابمن محمد رسول هللا  إلى 

 .والعاقبة للمتقين

 .من حجة الوداع كما نذكر ρإن ذلك كان بعد منصرف النبي : وقد قيل: قال الطبري

 حجة الوداع

شراف الناس ومائة من اإلبل ھدايا ودخل مكة ثم خرج النبي إلى حجة الوداع في خمس ليال بقين من ذي القعدة، ومعه من أ

يوم األحد ألربع خلون من ذي الحجة ولقيه علي بن أبي طالب بصدقات نجران، فحج معه وعلم الناس مناسكھم واسترحمھم 

لعلي ال  أيھا الناس اسمعوا قولي فإني ال أدري: وخطب الناس بعرفة خطبته التي بين فيھا ما بين حمد هللا والثناء عليه ثم قال

ألقاكم بعد عامي ھذا بھذا الموقف أبدا، أيھا الناس ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم ھذا، 

فمن كان عنده أمانه فليؤدھا إلى من ائتمنه عليھا، وان . وحرمة شھركم ھذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت

قضى هللا أنه ال ربا، إن ربا العباس بن عبد المطلب . لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمونف: كان ربا فھو موضوع

موضوع كله، وإن كل دم كان في الجاھلية موضوع كله، وإن أول دم وضع دم ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وكان 

إن الشيطان قد يئس من أن يعبد ! أيھا الناس .مسترضعا في بني ليث، فقتله بنو ھذيل، فھو أول ما أبدىء من دم الجاھلية

إنما ! أيھا الناس. بأرضكم ھذه أبداً، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم

أال وإن  النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه إلى فيحلوا ما حرم هللا ولحرموا ما أحلى هللا،

السموات واألرض، وإن عدة الشھور عند هللا اثنا عشر شھرا في كتاب هللا يوم خلق  الزمان قد استدار كھيئته يوم خلق هللا

. السموات واألرض، منھا أربعة حرم، ثالثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الفرد الذي بين جمادي وشعبان
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لكم عليھن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكوھونه، وعليھن أن ال . على نسائكم حقا، ولھن عليكم حقا أما بعد أيھا الناس فإن لكم

يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن هللا قد أذن لكم أن تھجروھن في المضاجع، وتضربوھن ضرباً غير مبرح، فإن انتھين فلھن 

دكم عوار ال يملكن ألنفسھن من الخير شيئاً، وإنكم إنما واستوصوا بالنساء خيرأ، فانھن عن. رزقھن وكسوتھن بالمعروف

أخذتموھن بأمانة هللا، واستحللتم فروجھن بكلمة هللا، فاعقلوا أيھا الناس واسمعوا قولي، فإني قد بلغت وتركت فيكم ما إن 

سلم أخو المسلم، وإن المسلمين اسمعوا قولي، واعلموا ان كل م! أيھا الناس. كتاب هللا وسنة نبيه: استعصمتم به فلن تضلوا أبدا

اللھم قد بلغت فذكر أنھم قالوا اللھم . إخوة، فال يحل المرىء من مال أخيه إال ما أعطاه إياه عن طيب نفس، فال تظلموا أنفسكم

 .فقال رسول هللا اللھم اشھد. نعم

ذلك حجتين، واعتمر مع حجة الوداع  حج قبل وكانت ھذه الحجة تسمى حجة البالغ وحجة الوداع، ألنه لم يحج بعدھا وقد كان

 .ثم انصرف إلى المدينة في بقية ذي الحجة من العاشرة. عمرة فتلك ثالث

 العمال على النواحي

أفره على جميع محاليفھا ولم يشرك معه فيھا أحد  عامل كسرى على اليمن، وأسلمت اليمن: كان رسول هللا  حين أسلم باذان

فولى على صنعاء ابنه شمر بن . ف من حجة الوداع فقسم عمله على جماعة من الصحابةوبلغه موته وھو منصر. حتى مات

باذان، وعلى مأرب أبا موسى األشعرى، وعلى الجند يعلى بن أمية، وعلى ھمدان عامر بن شمر الھمداني، وعلى عك 

، وعلى نجران عمرو بن حزام، واالشعريين الطاھر بن أبي ھالة وعلى ما بين نجران وزمع وزبيد خالد بن سعيد بن العاص

وعلى بالد حضرموت زياد بن لبيد البياضي، وعلى السكاسك والسكون عكاشة بن ثور بن اصغر الغوثي، وعلى معاوية بن 

وبعث بن جبل معلما ألھل . كندة عبد هللا المھاجر بن أبي أمية، واشتكي المھاجر فلم يذھب، فكان زياد بن لبيد يقوم على عمله

ومالك بن نويرة على  رموت وكان قبل ذلك قد بعث على الصدقات عدي بن حاتم على صدقة طيء، وأسداليمن وحض

صدقات بني حنظلة، وقسم صدقة بني سعد بين رجلين منھم، وبعث العالء بن الحضرمى على البحرين، وبعث علي بن أبي 

 .الوداع كما مر طالب إلى نجران ليجمع صدقاتھم وجزيتھم ويقدم عليه بھا، فوافاه من حجة

  خبر العنسي
ً مشعوذاَ  يفعل األعاجيب، ويخلب بحالوة منطقه،  كان األسود العنسي واسمه عبھلة بن كعب، ولقبه ذو الخمار، وكان كاھنا

وكانت داره كھف خيار، بھا ولد ونشأ وادعى النبوة، وكانت مذحجا عامة، فأجابوه وأوعدوا نجران فوثبوا بھا، وأخرجوا 

ووثب قيس بن عبد يغوث على فروة بن مسيك وھو على مراد . م وخالد بن سعيد بن العاص وأقاموه في عملھاعمرو بن حزا

وسار األسود في سبعمائة فارس إلى شھر بن باذان مجنعاء، فلقيه شھر بن باذان، فھزمه األسد فقتله، وغلب على ما . فأجلوه

قبل عدد، وجعل يطير استطارة الحريق، وعامله المسلمون بين صنعاء وحضرموت إلى أعمال الطائف إلى البحرين من 

وكان عمرو بن معد يكرب مع خالد بن سعيد بن العاص، فخالفه واستجاب لألسود، فسار . بالتقية، وارتد كثير من أھل اليمن

ل، ولحق عمرو إليه خالد ولقيه، فاختلفا ضربتين، فقطع خالد سيفه الصمصامة، وأخذھا ونزل عمرو عن فرسه وفتك في الخي

بن األسود فواله على مذحج، وكان أمر جنده إلى قيس بن عبد يغوث المرادي، وأمر األبناء إلى فروزودادويه، وتزوج امرأة 

ً ومر بأبي موسى األشعري في مأرب فخرج معه، ولحقا . شھر بن باذان، واستفحل أمره وخرج معاذ بن جبل ھاربا

وأقام الطاھر . موسى في السكاسك، ولحق عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بالمدينة ونزل معاذ فى السكون، وأبو. بحضرموت

فلما ملك األسود اليمن واستفحل استخف بقيم بن عبد يغوث، وبفيروز ودادويه، وكانت . جبال صنعاء: بن أبى ھالة ببالد عك
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وبلغ إلى النبي  فكتب مع وبر بن عنيس . زادابنة عم فيروز ھي زوجة شھر بن باذان التي تزوجھا األسود بعد مقتله، واسمھا أ

ويبلغ عنه ما يروم عنده . إلى األبناء، وأبى موسى ومعاذ والطاھر يأمرھم فيه أن يعملوا في أمر األسود بالغيلة أو المصادقة

ه زوجة االسود دينا أو نجده، وأقام معاذ واألبناء فى ذلك فدخلوا قيس بن عبد يغوث في أمره فأجاب، ثم داخل فيروز بنت عم

وكتب النبي  إلى عامر بن شمر الھمداني وبعث جرير بن عبد هللا إلى ذي الكالع وذي أمران وذي ظليم من . فواعدته قتله

عربھم ونصاراھم واعترضوا األسود ومشوا وتنحوا إلى مكان واحد، وأخبر األسود شيطانه  أھل ناحيته، وإلى أھل نجران من

فعاتبھم وھم بھم ففروا إلى امرأته، وواعدتھم أن ينقبوا البيت من ظھره، ويدخلوا فيبيتوه ففعلوا  بغدر قيس وفيروز ودادويه،

وأقام وبر . ذلك، ودخل فيروز ومعه قيس ففتل عنقه ثم ذبحه، فنادى باألذان عند طلوع الفجر، ونادى دادويه بشعار اإلسالم

ضھم في بعض، واختطف الكثير من أصحابه صبيانا من أبناء بن حنيس الصالة، واھتاج الناس مسلمھم وكافرھم، وماج بع

ثم تراسلوا في رد كل ما بيده، وأقاموا يترددون فيما بين صنعاء ونجران، . المسلمين، وبرزوا وتركوا كثيرا من أبنائھم

معاذ يصلي بھم، ثم اتفقوا على . وتراجع أصحاب النبي إلى أعمالھم، وتنافسوا اإلمارة في صنعاء. وخلصت صنعاء والجنود

قتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك : وكتبوا إلى رسول هللا  بالخبر، وكان قد أتاه خبر الواقعة من السماء فقال فى غداتھا

 .ثم قدمت الرسل وقد توفي النبي. وھو فيروز

  بعث اسامة
ثا إلى الشام، وأمر عليھم مواله ولما رجع النبي  من حجة الوداع آخر ذي الحجة، ضرب على الناس في شھر المحرم بع

. أسامة بن زيد بن حارثة، وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم إلى األردن من أرض فلسطين ومشارف الشام

فتجھز الناس، وأوعب معه المھاجرون األولون، فبينا الناس على ذلك ابتدأ النبي بشكواه التي قبضه هللا فيھا إلى كرامته 

وبلغ الخبر بارتداد األسود ومسيلمة، وخرج رسول هللا عاصبا رأسه من الصداع . وتكلم المنافقون في شأن أسامةورحمته، 

: إني رأيت البارحة في نومي أن في عضدي سوارين من ذھب فكرھتھما فنفختھما فطارا فأولتھما ھذين الكذابين : وقال

 .صاحب اليمامة، وصاحب اليمن

موا في أمارة أسامة، طعنوا في أمارته، لقد طعنوا في أمارة أبيه من قبله، وإن كان أبوه لحقيقاً وقد بلغني أن أقواما تكل

 .وتوفاه هللا قبل توجه أسامة ρفبعث أسامة، فضرب أسامة بالحرق وتمھل، ونقل رسول هللا . باالمارة، وإنه لحقيق بھا انفروا

  أخبار األسود ومسيلمة وطليحة
جة الوداع تحلل به السير، فاستكى وطارت األخبار بذلك، فوثب األسود باليمن كما مر، ووثب كان النبى بعد ما قضى ح

وحاربھم رسول هللا  بالرسل والكتب إلى عماله ومن . في بني أسد يدعي كلھم النبوة مسيلمة باليمامة، ثم وثب طليحة بن خويلد

قبل وفاته بيوم، ولم يشغله ما كان فيه من الوجع عن أمر فأصيب األسود . ثبت على إسالمه من قومھم أن يجدوا في جھادھم

وجاء كتاب . هللا والذب عن دينه، فبعث إلى المسلمين من العرب في كل ناحية من نواحي ھؤالء الكذابين يأمرھم بجھادھم

 .ھم بعد وفاته ما كانوجاء ابن أخي طليحة يطلب الموادعة، فدعا عليه  حتى كان من حكم هللا في. مسيلمة إليه فأجابه كما مر

 مرضه 

ثم بدأه الوجع . إلى آخر السورة) هللا والفتح  إذا جاء نصر: (أول ما بدئ به رسول هللا  من ذلك أن هللا نعى إليه نفسه بقوله

لليلتين بقيتا من صفر، وتمادى به وجعه وھو يدور على نسائه، حتى استقر به في بيت ميمونة، فاستأذن نساءه أن يمرض في 
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إن عبداً من : يت عائشة فأذن له، وخرج على الناس فخطبھم، وتحلل منھم، وصلى على شھداء أحد واستغفر لھم ثم قال لھمب

على : بل نفديك بأنفسنا وأبنائنا فقال : وفھمھا أبو بكر فبكى فقال. عباد هللا خيره هللا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده

أوصيكم بتقوى هللا وأوصي هللا : رسول هللا  أصحابه فرحب بھم وعيناه تدمعان ودعا لھم كثيرا وقالثم جمع . رسلك يا أبا بكر

تلك الدار : (بكم، وأستخلفه عليكم، وأودعكم إليه، إني لكم نذير وبشير أال تعلوا على هللا في بالده وعباده، فإنه قال لي ولكم

 ؟)أليس في جھنم مثوى للمتكبرين : (وقال)  فساداً والعاقبة للمتقين اآلخرة نجعلھا للذين ال يريدون علوا في األرض وال

وسألوه . ھذه أو بياض مصر أو حلة يمانية في ثيابي: األدنون من أھلي، وسألوه عن الكفن فقال: ثم سألوه عن مغسله فقال 

حتى تصلى علي المالئكة، ثم دعوني على سريري في بيتي على شفير قبري، ثم أخرجوا عني ساعة : عن الصاله عليه فقال

 .ادخلوا فوجاً بعد فوج فصلوا وليبدأ رجال أھل بيتي ثم نساؤھم

لكم كتابا ال تضلون بعده فتنازعوا وقال بعضھم انه  ائتوني بدواه وقرطاس، اكتب: ثم قال. أھلي: وسألوه عمن يدخله القبر فقال

: وأوصى بثالث. دعوني فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه: م قالثم ذھبوا يعيدون عليه، ث. يھجر، وقال بعضھم أھجر؟ يستفھم

وأوصى . كان يجيزھم، وسكت عن الثالثة أو نسيھا الراوي أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأن يجيزوا الوفد كما

حبتم يا معشر المھاجرين إنھم كرشي وعيلتي التي أويت إليھا فأكرموا كريمھم وتجاوزوا عن مسيئتھم فقد أص: باألنصار فقال

سدوا ھذه األبواب في المسجد إال باب أبي بكر، فإني ال أعلم امرءا أفضل يداً عندي في : تزيدون، واألنصار ال يزيدون ثم قال

  . الصحبة من أبي بكر، ولو كنت متخذاً خليال التخذت أبا بكرخليال، ولكن صحبته إخاء وإيمان حتى يجمعنا هللا عنده

 .الوجع وأغمي عليه، فاجتمع إليه نساؤه وبنوه وأھل بيته والعباس وعليثم ثقل به 

إنه رجل أسيف ال يستطيع أن يقوم مقامك فمر عمر، : فقالت عائشة. مروا أبا بكر فليصل بالناس: ثم حضر وقت الصالة فقال

رسول هللا  وأقامه مكانه، وقرأ  ووجد رسول هللا  خفة فخرج فلما أحس به أبو بكر تأخر فجذبه. فامتنع عمر وصلى أبو بكر

قيل صلوا كذلك سبع عشرة صالة، وكان . ثم كان أبو بكر يصلي بصالته والناس بصالة أبي بكر. من حيث انتھى أبو بكر

وھو . فلما كان يوم اإلثنين. اللھم أعني على سكرات الموت: يدخل يده في القدح وھو في النزع فيمسح وجھه في الماء ويقول

ً رأسه، وأبو بكر يصلي فنكص عن صالته ورده رسول هللا يوم وفات بيده، وصلى قاعدا  ρه خرج إلى صالة الصبح عاصبا

إني أراك قد أصبحت بنعمة : ثم أقبل على الناس بعد الصاله فوعظھم وذكرھم، ولما فرغ من كالمه قال له أبو بكر. على يمينه

في بيته فاضطجع في حجرة عاثشة، ودخل عبد الرحمن  ρل رسول هللا ودخ. هللا وفضله كما نحب، وخرج إلى أھله في السنح

فمضغته حتى الن وأعطيته إياه فاستن به : بن أبي بكر عليه وفي يده سواك أخضر، فنظر إليه وعرفت عائشة أنه يريده قالت

الجنة فعلمت أنه  ثم ثقل في حجري فذھبت أنظر في وجھه، فإذا بصره قد شخص وھويقول؟ الرفيق األعلى من. ثم وضعه

 .خير فاختار

 وفاته 
قبض رسول هللا بين سحري ونحري، وذلك نصف نھار يوم االثنين لليلتين من شھر ربيع األول ودفن من الغد : وكانت تقول

نصف النھار من يوم الثلثاء، ونادى النبي في الناس بموته، وأبو بكر غائب في أھله بالسنح، وعمر حاضر فقام في الناس 

إن رجاال من المنافقين زعموا أن رسول هللا  مات، وأنه لم يمت وأنه ذھب إلى ربه كما ذھب موسى وليرجعن فيقطعن :  فقال

بأبي أنت وأمي قد : الخبر، فدخل على رسول هللا  فكشف عن وجھه وقبله وقال أيدي رجال وأرجلھم، وأقبل أبو بكر وقد بلغه

فأبى وأقبل على !  أنصت: وخرج إلى عمر وھو يتكلم فقال. بك بعدھا موتة أبداذقت الموتة التي كتب هللا عليك، ولن يصي
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من كان يعبد محمداً فإن محمدا قد مات، ومن ! أيھا الناس: الناس يتكلم فجاءوا إليه وتركوا عمر، فحمد هللا وأثنى علبه وقال

فكان الناس لم يعلموا ان ھذه . اآلية) من قبله الرسل وما محمد إال رسول قد خلت : (كان يعبد هللا فإن هللا حي ال يموت، ثم تال

. فما ھو اال أن سمعت أبا بكر يتلوھا فوقعت إلى األرض ما تحملني رجالي، وعرفت أنه قد مات: اآلية في المنزل قال عمر

تمعوا في سقيفة بني وبينما ھم كذلك إذ جاء رجل يسعى بخبر األنصار انھم اج. اآلية) إنك ميت وإنھم ميتون (وقيل تال معھا 

منا أمير، ومن قريش أمير، فانطلق أبو بكر وعمر وجماعة المھاجرين إليھم، وأقام : ساعدة يبايعوا سعد بن عبادة ويقولون

علي والعباس وابناه الفضل وقثم وأسامة بن زيد يتولون تجھيز رسول هللا ، فغسله علي مسنده إلى ظھره والعباس وابناه 

مة وشقران يصبان الماء وعلي يدلك من وراء القميص ال لفضي إلى بشرته بعد أن كانوا اختلفوا في يقلبونه معه، وأسا

ثم أصابتھم سنة فخففونا وسمعوا من وراء البيت أن اغسلوه وعليه ثيابه ففعلوا؟ ثم كفنوه في ثوبين صحاريين وبرد . تجھيزه

اللھم اغفر : ثم بعث إليھما العباس رجلين وقال. خر يشقحبرة أدرج فيھن إدراجا، واستدعوا حفارين أحدھما يلحد واآل

لرسولك، فجاء الذي يلحد، وھو أبو طلحة زيد بن سھل، كان يحفر ألھل المدينة، فلحد لرسول هللا ، ولما فرغوا من جھازه 

ما قبض نبي إال يدفن . سمعته  يقول: فقال أبو بكر. واختلفوا أيدفن في مسجده أو بيته. يوم الثلثاء وضع على سريره في بيته

ودخل الناس يصلون عليه أفواجا الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم . حيث قبض، فرفع فراشه الذي قبض عليه وحفر له تحته

وعن عائشة توفي الثنتي عشره ليلة ھن ربيع األول فكملت . العبيد ال يؤم أحدھم أحداً، ثم دفن من وسط الليل ليلة األربعاء

 .شر سنين كوامل، وتوفي وھو ابن ثالث وستين سنة، وقيل خمس وستين سنة وقيل ستينسنو الھجرة ع

 خبرالسقيفة

ولما قبض رسول هللا إرتاع الحاضرون لفقده، حتى ظن بعضھم أنه لم يمت واجتمعت األنصار في سقيفة بني ساعدة، يبايعون 

ر إلى أبي بكر وعمر فجاءوا إليھم، ومعھم أبو عبيدة، بما أووا ونصروا، وبلغ الخب سعد بن عبادة وھم يرون أن األمر لھم

ولقيھم عاصم بن عدى وعويم بن ساعدة فأرادوھم على الرجوع وخفضوا عليھم الشأن فأبوا إال أن يأتوھم، فأتوھم في مكانھم 

الناس بأمره، وال نحن أولياء النبي وعشيرته وأحق : وقال أبو بكر. ذلك، فأعجلوھم عن شأنھم وغلبوھم عليه جماعاً وموعظة

منا أمير : وقال الحباب بن المنذر بن الجموح. ننازع في ذلك وانتم لكم حق السابقة والنصرة، فنحن األمراء وانتم الوزراء

وإن شئتم اعدناھا جذعة أنا . ومنكم أمير، وإن أبوا فاجلوھم يا معشر األنصار عن البالد، فبأسيافكيم دان الناس لھذا الدين

ثم . أوصانا بكم كما تعلمون، ولو كنتم األمراء ألوصاكم بنا ρإن رسول هللا : وقال عمر. كك، وعذيقھا المرجبجذيلھا المح

اتقوا هللا يا معشر األنصار،أنتم أول من نصر وآزر، : وقعت مالحاة بن عمر والمنذر بن الحباب، وأبو عبيدة يخفضھما ويقول

أال إن محمداً من قريش وقومه أحق : عد بن النعمان  بن كعب بن الخزرج فقالفقام بشير بن س. فال تكونوا أول من بدل وغير

وأولى، ونحن وإن كنا أولى فضل في الجھاد، وسابقة في الدين، فما أردنا بذلك إال رضى هللا وطاعة نبيه، فال نبتغي به من 

ولكن ! ال وهللا: عن ابن عمك يا بشير فقالنفست وهللا : وقال الحباب بن المنذر. الدنيا عوضاً، وال نستطيل به على الناس

ثم تناجى . كرھت أن أنازع قوماً حقھم، فأشار أبو بكر إلى عمر وأبو عبيدة فامتنعا، وبايعا أبا بكر وسبقھما إليه بشير بن سعد

. بي بكر فبايعوهاألوس فيما بينھم، وكان فيھم أسيد بن حضير أحد النقباء، وكرھوا إمارة الخزرج عليھم، وذھبوا إلى بيعة أ

اتقوا سعداً وال تقتلوه فقال : فقال ناس من اصحابه. وكادوا يطأون سعد بن عبادة. وأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر

مھالً يا عمر الرفق ھنا ابلغ، فأعرض عمر، ثم طلب سعدا في البيعة فأبى وأشار : اقتلوه قتله هللا وتماسكا، فقال أبو بكر: عمر

إنما ھو رجل واحد، فأقام سعد ال يجتمع معھم في الصالة وال يفيض معھم في الحديث حتى ھلك : سعد بتركه وقال بشير بن
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وينشدون . ونقل الطبري أن سعدا بايع يومئذ، وفي أخبارھم أنه لحق بالشام، فلم يزل ھنالك حتى مات، وأن الجن قتله. أبو بكر

 :البيتين الشھيرين وھما

 ز       رج سعد بن عبادهنحن قتلنا سيد الخ

 فرميناه بسه        مين حين فلم نخط فؤاده

  الخالفة اإلسالمية

وما حدث بعد ذلك من الفتن والحروب في  الخبر عن الخالفة اإلسالمية في ھذه الطبقة وما كان منھا من الردة والفتوحات
  ثم االتفاق والجماعة االسالم

على بيعة أبي بكر، ولم يخالف إال سعد إن  كما قدمناه، أجمع المھاجرون واألنصارلما قبض رسول هللا  وكان أمر السقيفة 

وكان من أول ما اعتمده أنفاذ بعث أسامة، وقد أرادت العرب إما القبيلة مستوعبة وإما بعض . صح خالفه، فلم يلتفت إليه لشذوذه

ووقف أسامة بالناس، . رة عدوھم، وإظالم الجو بفقد نبيھمونجم النفاق، والمسلمون كالغنم في الليلة الممطرة لقلتھم وكث. منھا

وقالت له األنصار فإن أبى إال المضي . ورغب من عمر التخلف عن ھذا البعث والمقام مع أبي بكر شفقة من أن يدھمه أمر

ثم خرج . خرج أو أنفذهال أترك أمر رسول هللا حتى أ: فليول علينا أسن من أسامة، فأبلغ عمر ذلك كله أبا بكر فقام وقعد وقال

ال تخونوا وال تغلوا وال تعدروا، : أوصيكم بعشر فاحفظوھا علي: حتى أتاھم فأشخصھم وشيعھم وأذن لعمر في الشخوص وقال

وال تمثلوا وال تقتلوا الطفل وال الشيخ وال المرأة، وال تغرقوا نخالً وال تحرقوه، وال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذبحوا شاة وال 

وإذا لقيتم أقواما فحصوا . وإذا مررتم بقوم فرغوا انفسھم في الصوامع فدعوھم وما فرغوا أنفسھم له. ال بعيراً إال لألكلبقرة و

أواسط رؤوسھم وتركوا حولھا مثل العصايب فاضربوا بالسيف ما فحصوا عنه، فإذا قرب عليكم الطعام فاذكروا اسم هللا عليه 

 .ترفعوا باسم هللا. وكلوا

من أمر رسول هللا  ثم ودعه من الجرف  اصنع ما أمرك به نبي هللا، ابدأ ببالد قضاعة ثم أنت آفل وال تقصر بشىء! هيا أسام

ورجع، وقد كان بعث معه من القبائل حولى المدينة الذين لھم الھجرة في ديارھم، وحبس من بقي منھم، فصار مسالح حول 

النبي ، وبعث الجنود في بالد قضاعة وأغار على أبنى فسبى وغنم، ورجع قبائلھم ومضى أسامة مغذا وانتھى لما أمره به 

ألربعين يوما وقيل لسبعين ولم يحدث أبو بكر في مغيبه شيئاً، وقد جاء الخبر بارتداد العرب عامة وخاصة، إال قريشا وثقيفا، 

ن فأمسكوا الصدقة، وارتد خواص واستغلظ أمر مسيلمة واجتمع على طليحة عوام طيء واشد، وارتدت غطفان وتوقفت ھواز

اليمن واليمامة وبني أسد من األمراء من كل مكان بانتقاض  وقدمت رسل النبى  من. من بني سليم وكذا سائر الناس بكل مكان

وحاربھم بالكتب والرسل، وانتظر بمصادمتھم لدوم أسامة، فعاجلته عبس وذبيان ونزلوا في االبرق، . العرب عامة أو خاصة

 .خرون بذي القصة ومعھم خبال من بني اشد ومن انتسب إليھم من بنى كنانةونزل آ

وبعثوا وفداً إلى ألي بكر نزلوا على وجوه الناس يطلبون االقتصار على الصالة دون الزكاة، فأبى أبو بكر من ذلك وجعل على 

المسجد، ورجع وفد المرتدين واخبروا  أنقاب المدية عليا والزبير وطلحة وعبد هللا بن مسعود، وأخذ اھل المدينة، بحضور

قومھم بقفة أھل المدينة، فأغاروا على من كان بأنقاب المدينة، فبعثوا إلى أبي بكر فخرج في أھل المسجد على النواضح 

ثم نفروا إبلى المسلمين بلعبات اتخذوھا فنفرت ورجعت بھم وھم ال يملكونھا . فھربوا والمسلمون في اتباعھم إلى ذي خشب

ثم خرج أبو بكر في التعبية . وظن القوم بالمسلمين الوھن فبعثوا إلى أھل ذي القصة يستقدمونھم. ى المدينة، ولم يصبھم شيءإل



250 
 

وعلى ميمنته النعمان بن مقرن وعلى ميسرته عبد هللا بن مقرن وعلى الساقة سويد بن مقرن وطلع عليھم مع الفجر واقتتلوا، 

أبو بكر الى ذي القصة، فجھز بھا : م وغنموا ما معھم من الظھر، وقتل خبال واتبعھمفما ذر قرن الشمس إال وقد ھزموھ

النعمان بن مقرن فقي عدد ورجع إلى المدينة ووثب بنو ذبيان وعبس على من كان فيھم من المسلمين فقتلوھم، وفعل ذلك 

 .لمين وزيادةغيرھم من المرتدين، وحلف أبو بكر ليقتلن من المشركين مثل من قتلوھم من المس

وقدم أسامة فاستخلفه أبو بكر على المدينة، وخرج في نفر إلى . واعتز المسلمون بوقعة أبي بكر، وطرقت المدينة، صدقات

ثم سار حتى نزل على أھل الربذة باألبرق، وبھا عبس ولم بيان وبنو بكر من كنانة وثعلبة بن سعد . ذي خشب وإلى ذي قصة

 .ا وانھزم القوم وأقام أبو بكر على األبرق وحرم تلك البالد على بني ذبيان، ثم رجع إلى المدينةومن يليھم من مرة، فاقتتلو

  ردة اليمن
توفي رسول هللا  وعلى مكة وبني كنانة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف وأرضھا عثمان بن أبي العاص علي المدر، ومالك بن 

وعلى نجران وأرضھا عمرو بن حزام على الصالة، وأبو سفيان  عكرمة بن أبي جھل، عوف على الوبر، وعلى عجز ھوازن

بن حرب على الصدقات، وعلى ما بين زمع وزبيد إلى نجران خالد بن سعيد بن العاص، وعلى ھمدان كلھا عامر بن شمر 

سود، وعلى ورجعوا إليھا بعد مقتل األ. الھمداني، وعلى صنعاء فيروز الديلمي ومسانده دادويه وقيس بن مكشوح المرادي

الجند يعلى بن أمية، وعلى مأرب أبو موسى األشعري، وعلى األشعريين وعك الطاھر بن أبي ھالة، وعلى حضرموت زياد 

وقد كان رسول هللا غضب عليه في . بن لبيد البياض وعكاشة بن ثور بن أصفر العوثي، وعلى كندة المھاجر بن أبي أمية

وأقام زياد بن لبيد ينوب عنه، وكان معاذ بن جبل . علي كندة، ومرض فلم يصل إليھاغزوة تبوك فاسترضته له أم سلمة وواله 

 .يعلم القرآن باليمن يتنقل على ھؤالء في أعمالھم

وثار األسود في حياة رسول هللا ، وحاربه بالرسل وبالكتب فقتله هللا، وعاد اإلسالم في اليمن كما كان، فلمما بلغه الموت 

أھلھا في جميع النواحي، وكانت الغالة من جند العنسي بين نجران وصنعاء ال يأوون إلى أحد، ورجع انتقضت اليمن وارتد 

وكان عمرو بن معد يكرب بالجبال حيال فروة بن مسيك وابن مكشوح، . عمرو بن حزام إلى المدينة واتبعه خالد بن سعيد

وبعث إلى الغالة من جيش األسود يغريھم باألبناء ويعدھم  .وتحيل في قتل األبناء فيروز ودادويه وخشنش، واالستبداد بصنعاء

ً فجمعھم له ليغدر بھم،  بالمظاھرة عليھم فجاءوا إليه، وخشي األبناء غائلتھم وفزعوا إليه، فأظھر لھم المناصحة وھيأ طعاما

ار قيس بصنعاء فظھر منھم بدادويه، وھرب فيروز وخشنش، وخرج قيس في أثرھما، فامتنعا بخوالن أخوال فيروز، وث

وكتب فيروز إلى أبي بكر بالخبر فكتب له بوالية صنعاء، وكتب إلى . وجبى ما حولھما وجمع الغالة من نجرد األسود إليه

الطاھر بن أبي ھالة بإعانته، والى عكاشة بن ثور بأن يجمع أھل تھامة ويقيم بمكانه، وكتب إلى ذي الكالع سميقح وذي ظليم 

وأرسل إليھم قيس بن مكشوح يغريھم باألبناء، . عانة األبناء وطاعة فيروز، وإن الجلى يأتيھمحوشب وذي تبان شھر بإ

فاعتزل الفريقان، واتبعت عوامھم قيس بن مكشوح في شأنه، وعمد قيس إلى عيالت األبناء الذين مع فيروز فغر بھم 

 .وأخرجھم من اليمن في البر والبحر وعرضھم للنھب

قيل بن ربيعة وإلى عك يستصرخھم فاعترضوا عيال فيروز واألبناء الذين معه فاستنقذوھم، وقتلوا فأرسل فيروز إلى بني ع

قيس بن مكشوح دون صنعاء فھزموه، ورجع إلى المكان الذي كان به مع فالة  من كان معه، وجاؤوا إلى فيروز فقاتلوا معه

تنبأ األسود العنسي، وقام حيال فروة بن مسيك، وقد وانضاف قيس إلى عمرو بن معد يكرس وھو مرتد منذ . األسود العنسي

كان فروة وفد وأسلم وكذلك قيس، واستعمل رسول هللا قيسا على صدقات مراد، وكان عمرو قد فارق لومه سعد العشيرة مع 
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ن اتبعه، وأقام فلما انتقض األسود واتبعه عوام مذحج كان عمرو فيم. بني زبيد وأحالفھا وانحاز إليھم فأسلم معھم، وكان فيھم

 .فروة فيمن معه على اإلسالم فولى األسود عمرا وجعله بحياله

وكانت كندة قد ارتدوا وتابعوا األسود العنسي بسبب ما وقع بينھم وبن زياد الكندفي، في امر فريضة من فرائض الصدقة 

د وھزمھم، فاتفق بنو معاوية على منع أطلقھا بعض بني عمرو بن معاوية بعد أن وقع علمھا مبسم الصدقة غلطا، فقاتلھم زيا

وأشير على زياد بمعاجلتھم قبل أن ينضم إليھم بعض السكاسك وحضرموت . الصدقة والردة إال شراحيل بن السمط وابنه

وھرب الباقون، ورجع زياد بالسبي والغنائم، ومر باألشعث بن قيس وبني . وأبضحة وجمد ومشرح ومخوس وأختھم العمردة

ثم جمع بني معاوية كلھم ومن أطاعه من السكاسك . وية، واستغاث نساء السبي فسار األشعث وتنقذھمالحرث بن معا

وحضرموت وأقام على ردته، وكان أبو بكر قد حارب أھل الردة أوال بالكتب والرسل، كما حاربھم رسول هللا  إلى أن رجع 

وابتدأ بالمھاجرين واألنصار، ثم . م يرتد إلى من ارتدأسامة بن زيد، ثم كان أول مصادم فخرج إلي األبرق واستنفر من ل

وكتب إلى عتاب بن أسيد بمكة، وعثمان بن أبي . استنفر كال على من يليه، حتى فرغ من آخر أمور الناس ال يستعين بمرتد

اب من مدلج وقد كان اجتمع بتھامة وشب. العاص بالطائف بركوب من ارتد بمن لم يرتد، وثبت على اإلسالم من أھل عملھا

وخزاعة فبعث عتاب إليھم ففرقھم وقتلھم، واجتمع بشنوءة جمع من األزد وخثعم وبجيلة، فبعث إليھم عثمان بن أبي العاص 

واجتمع بطريق الساحل من تھامة جموع من عك واألشعريين، فسار إليھم الطاھر بن أبي ھالة ومعه . من فرفھم وقتلھم

ام باألجناد ينتظر أمر أبي بكر ومعه مسروق العكي، وبعث أھل نجران من بني األفعى مسروق العكي فھزموھم وقتلوھم، وأق

الدين كانوا بھا قبل بني الحرث، وھم في أربعين ألف مقاتل، وجاء وفدھم يطلبون إمضاء العھد الذي بأيديھم من النبي ، 

 رسل النبي  الذين كان بعثھم عند انتقاضورجعت . فأمضاه أبو بكر إال ما نسخه الوحي بأن ال يترك دينان بأرض العرب

االسود العنسي، وھم جرير بن عبد هللا واألقرع ووبر بن مخنس، فرد أبو بكر جريرا ليستنفر من ثبت على اإلسالم على من 

ل قليل تتبعھم ارتد، ويقاتلوا خثعم الذين غضبوا لھدم ذي الخليفة فيقتلھم ويقيم بنجران، فنفذ ما أمره به ولم يمر به أحد إال رجا

 .بالقتل، وسار إلى نجران

وكتب أبو بكر إلى عثمان بن أبي العاص أن صرب البعوث على مخاليف أھل الطائف، فضرب على كل مخالف عشرين، 

وأمر عليھم أخاه، وكتب إلى عتاب بن أبي أسيد أن يضرب على مكة وعملھا خمسمائة بعث، وأمر عليھم أخاه خالدا وأقاموا 

أمر المھاجر بن أبي أمية بأن يسير إلى اليمن ليصلح من أمره ثم ينفذ إلى عمله وامره  بقتال من بين نجران  ثم. ينتظرون

ومر بمكة والطائف فسار معھم خالداً بن أسيد وعبد الرحمن بن أبي العاصى بمن معھما، ومر . وأقصى اليمن ففعل ذلك

بنجران وانضم إليه فروة بن مسيك وجاءه عمرو بن معد يكرب  ثم مر. بجرير بن عبد هللا وعكاشة بن ثور فضمھما إليه

وحضر قيس . فتبعھم بالقتل ولم يؤمنھم، فقتلوا بكل سبيل. وقيس بن مكشوح فأوثقھما وبعث بھما إلى أبي بكر وسار إلى لقائه

وسار . فأقالھما وردھماعند أبي بكر فحظر قتل دادويه، ولم يجد أمراً جليا في امره، وتاب عمرو بن معد يكرب واستقاال 

وكتب إلى أبي بكر بدخوله . المھاجر حتى نزل صنعاء وتتبع ارتداد القبائل، فقتل من قدر عليه، وقبل توبة من رجع إليه

فجاءه الجواب بأن بسير إلى كندة مع عكرمة بن أبي جھل، وقد جاءه من ناحية عمان ومعه خلق كثير من مھرة . صنعاء

ثم سار مع . وقدم أبين وأقام بھا الجتماع النخع وحمير. قيس، وقوم من مالك بن كنانة وبني العبترواالزد وناجية وعبد ال

فاستخلف عكرمة على الناس . وكتب زياد إلى المھاجر يستحثه فلقيه الكتاب بالمفازة ين مأرب وحضرموت. المھاجر إلى كندة

زموھم وقتلوھم، وفروا إلى النجير حصن له فتحضنوا فيه مع وتعجل إلى زياد ونھدوا إلى كندة، وعليھم األشعث بن قيس فھ
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وسدوا عليھم الطرق إال واحدة جاء عكرمة بعدھم فسدھا، وقطعوا . من استغووه من السكاسك وشذاد السكون وحضرموت

نت واستأمن االشعث إلى عكرمة بما كانت أسماء ب. عنھم المدد وخرجوا مستميتين في بعض األيام فغلبوھم وأخرجوھم

النعمان بن الجون تحته، فخرج إليه وجاء به إلى المھاجر وأمنه في أھله وماله وتسعة من قومه، على أن يفتح لھم الباب، 

 فلما فرغ من النجير دعا بكتاب األمان من. فاقتحمه المسلمون وقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية، فكان في السبي ألف امرأة

فقدم . في التسعة رجال من أصحابه فأوثقه كتافاً، وبعث به إلى أبي بكر ينظر في أمره االشعث، وإذا ھو قد كتب غرض نفسه

إنما : أني راودت القوم على عشرة وأتيناھم بالكتاب مختومة فقال أبو بكر: أقتلك؟ قال: السبايا واألسرى فقال له أبو بكر

ا بكرة احتسب في وأقلني وأقبل إسالمي ورد علي فقال يا أب. الصلح على من كان في الصحيفة، وأما غير ذلك فھو مردود

زوجتي، وقد كان تزوج أم فروة أخت أبي بكر حين قدم على رسول هللا  وأخرھا إلى أن يرجع فأطلقه أبو بكر وقبل إسالمه 

 .ثم خفى على القوم فذھبوا وقسم األنفال. ليبلغني عنك خير: ورد عليه زوجته وقال

  بعث الجيوش للمرتدة
أسامة ببعث الشام على أبي بكر، استخلفه على المدينة ومضى إلى الربذة، فھزم بني عبس وذبيان وكنانة باألبرق، لما قدم 

ورجع إلى المدينة كما قدمناه، حتى إذا استجم جند أسامة، وتاب من حوالي المدينة، خرج إلى ذي القصة على بريد من تلقاء 

اً لقتال أھل الردة، وأمر كل واحد باستنفار من يليه من المسلمين من كل قبيلة، نجد عقد فيھا أحد عشر لواء على أحد عشر جند

وترك بعضھا لحماية البالد، فعقد لخالد بن الوليد وأمره لطليحة، وبعده لمالك بن نويرة بالبطاح، ولعكرمة بن أبي جھل وأمره 

ليمامة فسر إلى قال قضاعة، والمھاجرين إلى أمية إذا فرغت من ا: ثم أردفه بشرحبيل بن حسنة وقال له. بمسيلمة واليمامة

. ثم تمضي إلى كندة بحضرموت. وأمره بالغالة من جنود العنسي باليمن، وبإعانة األبناء على قيس بن مكشوح ومن معه

عمرو بن ولخالد بن سعيد بن العاص وقد كان فدم بعد الوفاة إلى المدينة من اليمن، وترك عماله فبعثه إلى مشارف الشام، ول

فحذيفة ألھل دبا، وعرفجة لمھرة، وكل واحد . العاص إلى قتال المرتدة من قضاعة، ولحذيفة بن محصن وعرفجة بن ھرثمة

  .منھما أمير في عمله على صاحبه

ولطريفة بن حاحز وبعثه إلى بني سليم ومن معھم من ھوازن، ولسويد بن مقرن وبعثه إلى تھامة اليمن، وللعالء بن  

 :وبعثه إلى البحرين، وكتب إلى األمراء عھودھم بنص واحدالحضرمي 

 بسم هللا الرحمن االرحيم
رجع عن اإلسالم، وعھد إليه أن يتقي هللا ما  خليفة رسول هللا لفالن حين بعثه فيمن بعثه لقتال من: ھذا عھد من أبي بكر

لى عنه ورجع عن اإلسالم إلى أماني الشيطان، استطاع في أمره كله سره وجھره، وأمره بالجد في أمر هللا ومجاھدة من تو

ثم ينبئھم . بعد أن يعذر إليھم فيدعوھم بدعاية اإلسالم، فإن أجابوه أمسك عنھم وإن لم يجيبوه شن الغارة عليھم حتى يقروا له

فمن أجاب إلى أمر  .بالذي عليھم والذي لھم، فيأخذ ما عليھم ويعطيھم الذي لھم ال ينظرھم، وال يرد المسلمين عن قتال عدوھم

وإنما يقاتل من كفر بالته على اإلقرار بما جاء من عند هللا، فإذا . هللا عز وجل واقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف

أجاب الدعوة لم يكن علبه سبيل وكان هللا حسيبه بعد فيما استسر به، ومن لم يجب إلى داعية هللا قتل وقوتل حيث كان، وحيث 

فمن أجابه واقر قبل منه وأعانه، ومن أبى قاتله فان أظھره هللا . غمة، ال يقبل هللا من أحد شيئاً مما أعطى إال اإلسالمبلغ مرا

ثم قسم ما افاء هللا عليه إال الخمس فإنه يبلغناه، ويمنع اصحابه العجلة . عليه عز وجل قتلھم فيھم كل قتلة بالسالح والنيران

وان يقتصد . وا حتى يعرفھم ويعلم ما ھم لئال يكونوا عيونا، ولئال يؤتى المسلمون من قبلھموالفساد، وان يدخل فيھم حش
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بالمسلمين ويرفق بھم في السير والمنزل، ويتفقدھم وال يعجل بعضھم عن بعض، ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة 

 .ولين القول انتھى

ً وا : رسل تقدموا بين أيديھم نصه بعد البسملة حداً في نسخ كثيرة على يدوكتب إلى كل من بعث إليه الجنود من المرتدة كتابا

ھذا عھد من أبي بكر خليفة رسول هللا  إلى من بلغه كتابي ھذا من عامة أو خاصة، أقام على اإلسالم أو رجع عنه، سالم على 

ھو وحده ال شريك له، وأشھد أن محمدا  من اتبع الھدى ولم يرجع إلى الضاللة والھوى، فإني أحمد إليكم هللا الذي ال إله إال

وأطنب في الموعظة ثم  ρثم قرر أمر النبوة ووفاة الرسول : عبده ورسوله وأومن بما جاء به وأكفر من أبي وأجاھده، أما بعد

حتى  وانى بعثت إليكم فالنا في جيش من المھاجرين واالنصار والتابعين بإحسان، وأمرته أن ال يقاتل أحدا وال يقتله: قال

يدعوه إلى داعية هللا، فمن استجاب له واقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه، ومن أبى أمرته أن يقاتله على ذلك ثم ال يبقي 

وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي فى كل مجمع . على أحد منھم ھدر عليه، فمن اتبعه فھو خير له، ومن تركه فلن يعجز هللا

أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنھم، وإن لم يؤذنوا فاسألوھم بما عليھم فإن أبوا عاجلوھم، وإن أقروا لكم، والداعية لألذان، فإذا 

فنفذت الرسل بالكتب أمام الجنود، وخرجت األمراء ومعھم العھود وكان أول ما . انتھى قبل منھم وحملھم على ما ينبغي لھم

 .بدأ به خالد طليحة وبني أسد

  خبر طليحة
وبعث . تد في حياة رسول هللا ، وكان كاھنا فادعى النبوة، واتبعه أفاريق من بني إسرائيل ونزل سميراءكان طليحة قد ار

رسول هللا  ضرار بن األزور إلى قتاله مع جماعة، فاجتمع عليھم المسلمون، وھم ضرار بمناجزته فأتى الخبر بموت النبي ، 

وفر ضرار ومن معه من العمال إلى المدينة وقدمت وفودھم  فاستطار أمر طليحة، واجتمعت إليه غطفان وھوازن وطيء،

على أبي بكر في الموادعة على ترك الزكاة، فأبى من ذلك وخرج كما قدمناه إلى غطفان، وأوقع بھم بذي القصة، فانضموا 

د إلى طليحة، بعد الھزيمة الى طليحة وبني أسد بالبزاخة وكذلك فعلت طيء، وأقامت بنو عامر وھوازن ينتظرون، صمد خال

وكان عدى . ومعه عيينة بن حصن على بزاخة من مياه بني اشد، وأظھر أنه يقصد خيبر ثم ينزل إلى سلمى وأجأ فيبدأ بطيء

أنا اجمع لك قبائل طيء يصحبونك إلى عدوك وسار إليھم فجاء بھم، وبعث خالد بن : بن حاتم قد خرج معه في الجيش فقال له

فعظم عليھم . رم من االنصار طليعة ولقيھما طليحة وأخوه فقتالھما، ومر بھما المسلمونعكاشة بن محصن وثابت بن أق

ثم عبى خالد كتائبه، وثابت بن قيس علي األنصار، وعدي بن حاتم على طيء، بقي القوم فقاتلھم، وعيينة بن حصن مع . قتلھما

تكذب لھم في انتظار الوحى، فجاء عيينة بعدما ضجر طليحة ليه سبعمائة من غطفان، واشتد المجال بينھم وطليحة في عباءة ي

فقال . وقال إن لك رحى كرحاه وحديثاً ال تنساه. جاء: ثم راجعه ثانية ثم ثالثة فقال! ھل جاءك أحد بعد؟ قال ال: من القتال وقال

رسه واحتقب امرأته فانھزموا وقتل من قتل، واسلم الناس طليحة فوثب على ف. يا بني فزارة الرجل كذاب وانصرف: عيينة

فنجا بھا إلى الشام، ونزل في كلب من قضاعة على النقع حتى أسلمت أسد وغطفان، فأسلم ثم خرج معتمرا أيام عمر ولقيه 

بالمدينة فبايعه، وبعثه في عساكر الشام فأبلى في الفتح ولم يصب من عياالت بني أسد في واقعة بزاخة شيء، ألنھم كانوا 

  .ند واسط وأسلموا خشية على ذراريھمأخرجوھم في الحصون ع
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  خبر ھوازن وسليم وبني عامر
قرة بن ھبيھرة في كعب وعلقمة بن عالفة  كان بنو عامر ينتظرون أمر طليحة وما تصنع أسد وغطفان حتى أحيط بھم، وكان

بره فبعث إليه سرية مع رجع إلى قومه بلغ أبا بكر خ ρولما قبض النبي . في كالب، وكان علقمة قد ارتد بعد فتح الطائف

وكان قرة بن فبيرة قد لقي عمرو بن . القعقاع بر عمرو من بني تميم، فأعار عليھم فأفلت وجاء بأھله وولده وقومه فأسلموا

اتركوا الزكاة فان العرب ال تدين لكم باالتاوة، فغضب لھا عمرو : العاص منصرفه من عمان بعد الوفاة وأضافه وقال له

أبا بكر، فلما أوقع خالد ببني أسد وغطفان وكاال ھوازن وسليم وعامر ينتظرون أموھم فجاءوا إلى خالد  وأسمعه وأبلغھا

وأسلموا، وقبل منھم اإلسالم، إال من عدا على أحد من المسلمين أيام الردة فإنه تتبعھم، فأحرق وقحط ورضخ بالحجارة، 

يينة بن حصين وقرة بن ھبيرة، وبث بھما إلى أبي بكر فتجاوز ولما فرغ من أمر بني عامر أوثق ع. ورمى من رؤوس الجبال

 .لھما وحقن دماءھما

ثم اجتمعت قبائل غطفان إلى سلمى بنت مالك بن حذيفة بن بدر بن ظفر في الحوأب فنزلوا إليھا وتذمروا، وكانت سلمى ھذه 

إن إحداكن تستنبح كالب : نسوة ببيت عائشة فقالقد سبيت قبل واعتقتھا عائشة، وقال لھا النبي  يوماً وقد دخل عليھا وھي في 

واجتمعت إليھا الفالل من غطفان وھوازن وسليم وطيء وأسد، وبلغ ذلك خالدا وھو . الحواب، وفعلت ذلك سلمى حين ارتدت

ل يتبع الثأر ويأخذ الصدقات، فسار إليھم وقاتلھم وسلمى واقفة على جملھا حتى عقد وقتلت وقتل حول ھودجاھا مائة رج

وأما بنو سليم فكان الفجاءة بن عبد ياليل قدم على أبي بكر ليستعينه . فانھزموا، وبعث خالد بالفتح على أثره بعده بعشرين ليلة

بسالح مدعيا إسالمه ويضمن له قتال أھل الرذة، فأعطاه وأمره وخرج إلى الجون وارتد وبعث نجية بن أبي المثنى من بني 

لى المسلمين في سليم وھوازن، فبعث أبو بكر إلى طريفة بن حاجز قائده على جرھم، وأعانه الشريد، وأمره بشن الغارة ع

بعبد هللا بن قيس الحاسبي، فنھضا إليه ولقياه، ففتل تحته، وھرب الفجاءة فلحقه طريفة فأسره، وجاء به إلى أبي بكر فأوقد له 

نو سليم كلھم، وفاء معھم أبو شجرة بن عبد العزى أبو في مصفى المدينة حطباً، ثم رمى به في النار مقموطا، وفاءت ب

 .الخنساء وكان فيمن ارتد

  خبر بني تميم وسجاح
واألبناء، وقيس بن عاصم على المقاعس  قبض رسول هللا وعماله في بني تميم الزبرقان بن بدر على الرباب وعوف

الك على بني مالك، ومالك بن نويرة على بني والبطون، وصفوان بن صفوان وسبرة بن عمرو على بني عمرو، ووكيع بن م

فجاء صفوان إلى أبي بكر حين بلغته الوفاة بصدقات بني عمرو، وجاء الزبرقان بصدقات أصحابه، وخالفه قيس بن . حنظلة

وبينما ھم على ذلك . وبقي من أسلم منھم متشاغال بمن تربص أو ارتاب. عاصم في المقاعس والبطون ألنه كان ينتظره

ھم سجاح بنت الحارث بن سويد من بني عقفان أحد بطون تغلب، وكانت تنبأت بعد الوفاة، واتبعھا الھذيل بن عمران من فجأت

وكان الھذيل نصرانيا فترك دينه إلى دينھا، . بنى تغلب، وعقبة بن ھالل في النمر، والسليل بن قيس في شيبان، وزياد بن بالل

دة المدية لتغزو أبا بكر والمسلمين، وانتھت إلى الحرف، فدھم بني تميم أمر عظيم وأقبلت من الجزيرة في ھذه الجموع قاص

لما كانوا عليه من اختالف الكلمة، فوادعھا مالك بن نويرة وثناھا عن الغزو، وحرضھا على بني تميم ففروا أمامھا، ورجع 

ثم اصطلحوا وسارت سجاج فيمن معھا . إليھا وكيع بن مالك، واجتمعت الرباب وضبة فھزموا أصحاب سجاح وأسروا منھم

تريد المدينة، فبلغت الحجاج فاعترضھم بنو النجيم فيمن تأشب إليھم من بني عمرو وأغارو عليھم، فأسروا الھذيل وعقبة، ثم 

تحاجزوا على أن تطلق أسراھم، ويرجعوا وال يجتازوا عليھم، ورجع عن سجاح مالك بن نويرة، ووكيع بن مالك إلى قومھم 
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وسار معھا من تميم الزبرقان بن بدر وعطارد بن حاجب . ئست سجاح وأصحابھا من الجواز عليھم، ونھدت إلى بني حنيفةوي

وصانعھا مسيلمة بما كان فيه من مزاحمة ثمامة بن إثال له . وعمرو بن األھتم وغيالن بن حريث وشبت بن زبعي ونظراؤھم

. ليه فأھدى لھا واستأمنھا، وكانت نصرانية أخذت الدين من نصارى تغلبوزحف شرحبيل بن حسنة والمسلمون إ. في اليمامة

نصف األرض لنا ونصف األرض لقريش، لكنھم لم يعدلوا فقد جعلت نصمھم لك، ويقال إنھا جاءت إليه : فقال لھا مسيلمة

الي القئة، وسجع لھا واستأمنته وخرج إليھا من الحصن إلى قبة ضربت لھا بعد أن جمرھا فدخل إليھا، وتحرك الحرث حو

فشھدت له بالنبوة وخطبھا لنفسه فتزوجته، وأقامت عنده ثالثا ورجعت إلى قومھا، فعذلوھا في . وسجعت له من أسجاع الفرية

نادي في أصحابك إني وضعت عنھم صالة الفجر والعتمة مما فرض عليھم : التزويج على غير صداق، فرجعت إليه فقال لھا

يسلفھا النصف للعام القابل، ودفعت الھذيل  يحمل لھا النصف من غالت اليمامة، فأخذته وسألت أن محمد، وصالحته على أن

وعقة لقبضه، فھم على ذلك، واذا بخالد بن الوليد وعساكره قد أقبلوا، النفضت جموعھم وافترقوا ولحقت سجاح بالجزيرة، فلم 

 .شيرتھا إلى الكوفة، وأسلمت حينئذ سجاح وحسن إسالمھانزل في بني تغلب حتى نقل معاوية عام الجماعة بني عقفان ع

اجعل لنا خراج البحرين ونحن نضمن لك أمرھا، ففعل وكتب لھم : ولما افترق وفد الزبرقان واألقرع على أبي بكر وقاال

حة وقال ألبي وكان طلحة بن عبيد هللا يتردد بينھم في ذلك، فجاء إلى عمر ليشھد في الكتاب فمزقه ومحاه، وغضب طل. بذلك

وشھد األقرع والزبرقان مع خالد ! غير أن الطاعة لي: أنت األمير أم عمر رضي هللا عنه؟ فقالى عمر: بكر رصي هللا عنه

 . اليمامة والمشاھد كلھا

  خبر البطاح ومالك بن نويرة
، واجتمع إليه من تميم بنو لما انصرفت سجاح إلى الجزيرة وراجع بنو تميم اإلسالم أقام مالك بن نويرة متحيرا في أمره

حنظلة واجتمعوا بالبطاح، فسار إليھم خالد بعد أن تقاعد عنه األنصار يسألونه انتظار كتاب أبي بكر، فأبى إال انتھاز الفرصة 

وكان مالك بن نويرة لما تردد في أمره فرق بني حنظلة في أموالھم ونھاھم عن . من ھؤالء، فرجعوا إلى اتباعه ولحموا به

ولما قدم خالد بعث السرايا يدعون إلى اإلسالم ويأتون بمن لم يحب وأن يقتلوه، فجاءوا بمالك بن . تال ورجع إلى منزلهالق

فحبسھم عد ضرار بن . نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع، واختلفت السرية فيھم فشھد أبو قتادة أنھم أذنوا وصلوا

. يه أن ادفئوا أسراكم، وكانت في لغته كناية عن القتل، فبادر ضرار بقتلھم وكان كنانيااألزور وكانت ليلة ممطرة، فنادى مناد

وأنكر عليه أبو قتادة، فزجره خالد فغضب ولحق بأبي بكر، ويقال إنھم لما . وسمع خالد الداعية، فخرج متأسفا وقد فرغوا منھم

أوليس لك بصاحب؟ ثم قتله وأصحابه : ، فقال له خالدفعل صاحبكم شأن صاحبكم: جاءوا بھم إلى خالد خاطبه مالك بقوله 

ما كنت أشيم سيفا سله هللا على : ثم قدم خالد على أبي بكر، وأشار عمر أن يقيد منه بمالك بن نويرة أو يعزله فأبى وقال. كلھم

 .الكافرين وودى مالكاً وأصحابه، ورد خالداً إلى عمله

  خبر مسيلمة واليمامة
هللا عنه عكرمة بن أبي جھل إلى مسيلمة الكذاب واتبعه شرحبيل استعجل عكرمة، فانھزم وكتب إلى  لما بعث أبو بكر رضي

أبي بكر بالخبر، فكتب إليه ال ترجع فتوھن الناس، وامض الى حذيفة وعرفجة فقاتلوا مھرة وأھل عمان، فإذا فرغتم فامض 

وكتب إلى شرحبيل أن يمضي إلى . ية باليمن وحضرموتأنت وجنودك واستنفروا من مررتم عليه حتى تلقوا المھاجر بن أم

ولما فرغ خالد من البطاح ورضي . خالد، فإذا فرغتم فامض أنت إلى قضاعة فكن مع عمرو بن العاص على من ارتد منھم

اء بن عنه أبو بكر بعثه نحو مسيلمة وأوعب معه الناس، وعلى المھاجرين أبو حذيفة وزيد وعلى األنصار ثابت بن قيس والبر
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وتعجل خالد إلى البطاح، وانتظر البعوث حتى قدمت عليه، فنھض إلى اليمامة وبنو حنيفة يومئذ كثير، يقال أربعون . عازب

 .وتعجل شرحبيل كما فعل عكرمة بقتال ميلمة، فنكب وجاء خالد فالمه على ذلك. ألف مقاتل متفرقين في قراھا وحجرھا

د ليكون ردءا له من خلفه، ففرت جموع كانت تجمعت ھنالك من فالل سجاج، وكان ثم جاء خليط من عد أبي بكر مددا لخال

وكان الرجال بن عنفوة من أشراف بني حنيفة شھد لمسيلمة بأن رسول هللا  أشركه معه في األمر، . مسيلمة قد جعل لھم جعال

ا ارتد مسيلمة بعثه النبي  معلماً ألھل اليمامة، فلم. ألن الرجال كان قد ھاجر وأقام مع رسول هللا  وقرأ القرآن وتفقه في الدين

ً على مسيلمة، فكان أعظم فتنة على بني حنيفة منه واتبع مسيلمة على شأنه وشھد له وكان يؤذن لمسيلمة، ويشھد له  ومشغبا

ة يزعم أنھا قرآنا وكان مسيلمة ينتھي إلى أمره، وكان مسيلمة يسجع لھم بأسجاع كحير. بالرسالة بعد النبي ، فعظم لشأنه فيھم

ولما بلغ مسيلمة وبني حنيفة دنو خالد خرجوا وعسكروا . يأتيه، ويأتي بمخارق يزعم أنھا معجزات، فيقع منھا ضد المقصود

في منتھى ريف اليمن، واستنفروا الناس فنفروا إليھم، وأقبل خالد ولقيه شرحبيل بن حسنة فجعله على مقدمته، حتى إذا كان 

م ھجموا على مجاعة في سرية أربعين أو ستين راجعين من بالد بني عامر، وبغي تميم يثأرون فيھم، على ليلة من القو

 .وقيل له استبق مجاعة بن مرارة إن كنت تريد اليمامة، فاستبقى. فوجدوھم دون ثنية اليمامة فقتلوھم أجمعين

الحرب وانكشف المسلمون حتى دخل بنو  دتثم سار خالد ونازل بني حنيفة ومسيلمة، والرجال على مقدمة مسيلمة، واشت

صم تراجع المسلمون . نعمت الحرة: حنيفة خباء خالد، ومجاعة بھا اسير مع أم متمم زوجة خالد، فدافعھم عنھا مجاعة وقالت

ه عبد ادخلوا الحديقة يا بني حنيفة فإني أمنع أدباركم، فقاتل ساعة ثم قتل: فقال المحكم بن الطفيل. وكروا على بني حنيفة

الرحمن بن أبى بكر، ثم تذامر المسلمون، وقاتل ثابت بن قيس فقتل، ثم زيد بن الخطاب، ثم أبو حذيفة ثم سالم مواله، ثم البراء 

ثم يثور كاألسد فقاتل وفعل . وكان تأخذه عند الحرب رعدة حتى ينتفض ويقعد عليه الرجال حتى يبول. أخو انس بن مالك

 .األفاعيل

القوني عليھم من أعلى الجدار، فاقتحم وقاتلھم من  :فقال البراء. دو وألجأھم المسلمون إلى الحديقة وفيھا مسيلمةثم ھزم هللا الع

وكان زيد بن الخطاب قتل الرجال . وقتل مسيلمة، وھو مزبد متساند ال يعقل من الغيظ. أعلى الحديقة، ودخل المسلمون عليھم

ومسيلمة ودارت الرحى عليه طلب البراز فقتل جماعة، ثم دعا مسيلمة للبراز وكان خالد لما نزل بني حنيفة . بن عنفوة

وركبھم . ثم ركبه خالد فأرھقه وأدبروا وزالوا عن مراكزھم. والكالم، فحادثه فحاول فيه غرة وشيطانه يوسوس إليه

وأتاه وخشي فرماه . تلوا على أحسابكمقا: أين ما كنت تعدنا؟ فقال: وتطاير الناس عن مسيلمة بعد أن قالوا. المسلمون، فانھزموا

وجاء . واقتحم الناس عليه حديقة الموت من حيطانھا وأبوابھا، فقتل فيھا سبعة عشر ألف مقاتل من بني حنيفة. بحربة فقتل

وھو  ثم أراھه مسيلمة. ھذا وهللا خير منه: فقال مجاعة! ھوذا : خالد بمجاعة ووقفه على القتلى ليريه مسلمة فمر بمحكم فقال

قد كان ذلك وانه وهللا ما جاءك إال سرعان الناس، : ھذا الذي فعل فيكم ما فعل، فقال مجاعة: رجل ذميم أخينس ، فقال خالد

 .وإن جماھيرھم في الحصون، فھلم أصالحك على قومي

ه مجاعة ذلك قال له فلما قال ل. بالنزول عليھا وقد كان خالد التقط من دون الحصون ما وجد من مال ونساء وصبيان، ونادى

أبوا أن يجيزوا : أصالحك على ما دون النفوس وانطلق يشاوره، فأفرغ السالح على النساء ووقفن بالسور، لم رجع إليه وقال

ونظر خالد إلى رؤوس الحصون وقد اسودت، والمسلمون قد نھكتھم الحرب، وقد قتل من األنصار ما ينيف على . ذلك

 مھاجرين مثلھا، ومن التابعين لھم مثلھا أو يزيدون، وقد فشت الجراحات فيمن بقي، فجنح إلى السلم،الثالثمائة والستين، ومن ال
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فصالحه على الصفراء والبيضاء، ونصف السبي والحلقة وحائط ومزرعة من كل قرية فأبوا فصالحھم على الربع فصالحوه، 

 .وفتحت الحصون فلم يجد فيھا إال النساء والصبيان

ً ! قومي: خدعتني يا مجاعة ففال: فقال خالد فقال له سلمة بن عمير ال نقبل . ولم استطع إال ما صنعت فعقد لھم وخيرھم ثالثا

 ً لوال أني : ونعتصم بالحصون، ونبعث إلى أھل القرى، فالطعام كثير والشتاء قد حضر، فتشاءم مجاعة برأيه وقال لھم! صلحا

من وجوه القوم وصالحوا خالدا وكتب لھم، وخرجوا الى خالد للبيعة والبراءة  خدعت القوم ما أجابوا إلى ھذا فخرج معه سبعة

 .مما كانوا عليه

وقد أضمر سلمة بن عمير الفتك بخالد فطرده حين وقعت عينه عليه، واطلع أصحابه على عذره فأوثقوه وحبسوه، ثم أفلت 

فره هللا أن يقتل من جرت عليه الموسى من بني حنيفة، وكان أبو بكر بعث إلى  خالد مع سلمة بن وقش ان اظ. فأتبعوه وقتلوه

فوجده قد صالحھم، فأتم عقده معھم، ووفى لھم وبعث وفدا منھم إلى أبي بكر بإسالمھم فقبلھم وسألھم عن أسجاع مسيلمة 

 . إلى قومھمسبحان هللا ھذا الكالم ما خرج إال من إل أو بر، فأين يذھب بكم عن أحالمكم وردھم هللا: فقضوھا عليه، فقال

  ردة الحطم وأھل البحرين
لما فرغ خالد من اليمامة ارتحل إلى واد من أوديتھا، وكانت عبد القيس وبكر بن وائل وغيرھم من أحياء ربيعة قد ارتدوا بعد 

دعا قومه فأما عبد القيس فردھم الجارود بن المعلى، وكان قد وفد وأسلم و. الوفاة، وكذلك المنذر بن ساوى من بعدھا بقليل

تعلمون أن  أنبياء من قبله لم تروھم، : لو كان نبيا ما مات، فقال لھم الجارود: فأسلموا فلما بلغھم خبر الوفاة ارتدوا وقالوا

ثم تشھد فتشھدوا معه وثبتوا على إسالمھم وخلوا بين سائر ربيعة وبين المنذر بن ساوه . وتعلمون انھم ماتوا، ومحمد  قد مات

 .والمسلمين

واله، فلما كانت الوفاة وارتدت  ρكان أبو بكر بعث العالء بن الحضرمي إلى المنذر، وقد كان رسول هللا : وقال ابن اسحاق

 فأقاموه ملكا كما كان قومه بالحيرة، وثبت الجارود وعبد - وكان يسمى المغرور -ربيعة ونصبوا المنذر بن النعمان بن المنذر،

ر بن وائل على الردة، وخرج الحطم بن ربيعة أخو بني قيس بن ثعلبة حتى نزل بين القطيف واستمر بك. القيس على اإلسالم

وفخر، وبعث إلى دارين فأقاموا فجعل عبد القيس بينه وبينھم، وأرسل إلى المغرور بن سويد أخى النعمان بن المنذر، وبعثه 

 .بالحيرة،  فحاصره المسلمون بجواثىأثبت فإن ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون كالنعمان : إلى جواثى وقال

ثمامة بن أثال في مسلمة بني حنيفة وكان مترددأ،  وجاء العالء بن الحضرمى لقتال أھل الردة بالبحرين ومر باليمامة، فاستنفر

وألحق عكرمة بعمان ومھرة وأمر شرحبيل بالمقام حيث ھو يغاور مع عمرو بن العاص أھل الردة من قضاعة، عمرو يغاور 

 .عداً وبلق، وشرحبيل يغاور كلبا ولفھاس

يقاتلھم، ووكيع بن مالك يواقف عمرو بن العاص  ثم مر ببالد بني تميم فاستقبله بنو الرباب وبنو عمر ومالك بن نويرة بالبطاح

وقيس بن عاصم من المقاعس، والبطون يواقفون الزبرقان بن بدر واألبناء وعوف، وقد أطاعوه على اإلسالم، وحنظلة 

فلما رأى قيس بن عاصم يلقى الرباب وعمرو العالء وقدم وجاء بالصدقات الى العالء، وخرج معه لقتال البحرين، . متوقفون

 .فسار مع العالء من بني تميم مثل عسكره، ونزل ھجر وبعث إلى الجارود أن ينازل بعبد القيس الحطم وقومه مما يليه

واقتتلوا، وسمعوا في بعض الليالي ضوضاء  والمسلمون إلى العالء، وخندقوا فاجتمع المشركون إلى الحطم إال أھل دارين،

وبعثوا من يأتيھم  بخبرھا، فجاءھم بأن القوم سكارى كال، فبيوتھم ووضعوا السيوف فيھم،  - أي جلبة و صياحا -شديدة

م بن ربيعة ولحق جابر بن بجير وقتل قيس بن عاصم الحط. وأقتحموا الخندق وفر القوم ھراباً فمتمرد وناج ومقتول ومأسور
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أنت غررت . أجرني فقال له العالء: وضربه فقطع عصبه ومات، وأسر عفيف بن المنذر المغرور بن سويد وقال للعالء 

 .ثم أرسل وأقام بھجر! لكني أنا مغرور: ففال! بالناس 

األنفال بين الناس، وأعطى عفيف بن وقسم  وقتل المغرور بن سويد بن المنذر،. ويقال إن المغرور اسمه وليس ھو بلقب

المنذر وقيس بن عاصم وثمامة بن أثال من أسالب القوم وثيابھم، وقصد الفالل إلى دارين وركبوا السفين إليھا، ورجع 

السبل، وإلى خصفة  فكتب العالء إلى من أقام على إسالمه من بكر بن وائل بالقعود ألھل الردة في. االخرون إلى قومھم

ثم لما جاءته كتب بكر بن وائل وعلم حسن إسالمھم . والمثنى بن حارثة بمثل ذلك، فرجعوا إلى دارين وجمعھم هللا بھاالتميمي 

 .أمر أن يؤتى من خلفه على أھل البحرين

يم يا أرحم الراحمين يا كر: ثم ندب الناس إلى دارين أن يستعرضوا البحر، فارتحلوا واقتحموا البحر على الظھر، وكلھم يدعوا

ثم أجازوا الخليج يمشون على مثل رمل مشيا . يا حليم يا أحد يا صمد يا محيي الموتى يا حي يا قيوم ال إله إال أنت يا ربنا

فوقھا ما يغمر أخفاف اإلبل في مسيرة يوم وليلة، فلقوا العدو واقتتلوا، وما تركوا بدارين مخبراً، وسبوا الذراري واستاقوا 

 .ورجع العالء إلى البحرين وضرب اإلسالم بجرانه. رس ستة آالف، والراجل ألفيناألموال، وبلغ نفل الفا

فوثق العالء بأن اللھازم تفارقھم . ثم أرجف المرجفون بأن أبا شيبان وثعلبة والحر قد جمعھم مفروق الشيباني على الردة

فل ثمامة بن أثال فيھم ومروا بقيس بن ثعلبة وكانوا مجمعين على نصره، وأتجل العالء بالناس فرجعوا إلى من أحب المقام، وق

وكتب العالء . لم أقتله ولكن األمير نفلنيھا فلم يقبلوا وقتلوه: ھو قتله فقال: بن بكر بن وائل، فرأوا خميصة الحطم عليه فقالوا

بة ما خاض فيه فكتب إليه أبو بكر أن بلغك عن بني ثعل. إلى أبي بكر بھزيمة أھل الخندق وقتل الحطم قتله زيد ومسمع

 .المرجفون فأبعث إليھم جنداً وأوصھم وشرد بھم من خلفھم

  )1(ردة اھل عمان ومھرة واليمن 
نبغ بعمان بعد الوفاة رجل من األزد يقال له لقيط بن مالك األزدي يسامى في الجاھلية الجلندي ، فدفع  عنھا الملكين اللذين كانا 

د وادعى النبوة وتغلب على عمان ودفع عنھا الملكين، وبعث جيفر إلى أبي بكر بھا وھما جيفر وعباد ابنا الجلندي، فارت

حذيفة إلى عمان وعرفجة إلى مھرة، وإن اجتمعا فاألمير . بالخبر، فبعث أبو بكر حذيفة بن محصن من حمير وعرفجة البارقي

ليمامة ومسيلمة ووقعت عليه النكبة كما وقد كان بعث عكرمة إلى ا. صاحب العمل؛ وأمرھما أن يكاتبا جيفر أو يأخذا برأ يه

 .مر، فأمره بالمسير إلى حذيفة وعرفجة ليقاتل معھما عمان ومھرة، ويتوجه إذا فرغ من ذلك الى اليمن

إلى رأي عكرمة فراسلوا جيفر وعباداً وبلغ  فمضى عكرمة فلحق بھما قبل أن يصال إلى عمان وقد عھد إليھم أبو بكر أن ينقوا

واستقدموا عكرمة وحذيفة وعرفجة وكاتبوا رؤساء . جيوش فعسكر بمدينة دبا وعسكر جيفر وعباد بصحارلقيطا مجيء ال

الدين مع لقيط، فقدموا بجيوشھم ثم صمدوا إلى لقيط وأصحابه فقاتلوھم، وقد أقام لقيط عياله وراء صفوفه، وھم المسلمون 

راشد، ومن عبد القيس وعليھم سيحان بن صوحان، فانھزم بالھزيمة حتى جاءھم مددھم من بني ناجية وعليھم الخريت بن 

العدو وظفر المسلمون، وقتلوا نحوا من عشرة آالف وسبوا الذراري والنساء وتم الفتح، وقسموا األنفال وبعثوا بالخمس إلى 

 .أبي بكر مع عرفجة، وكان الخمس ثمانمائة رأس

ناحية األزد وعبد القيس وبني سعيد من  ھل عمان ومن حولھا منوأقام حذيفة بعمان وسار عكرمة إلى مھرة، وقد استنفر أ

تميم، فاقتحم على مھرة بالدھم وھم على فرقتين يتنازعان الرياسة، فأجابه أحد الفريقين، وسار الى اآلخرين فھزمھم وقتل 

لى اإلسالم، وھم أھل نجد وأفاد المسلمون قوة بغنيمتھم، وأجاب اھل تلك النواحي إ. ثم أصابوا منھم ألفي نجيبة. رئيسھم
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. والروضة والشاطىء والجزائر والمر واللبان، وأھل جيرة وظھور الشمر والفرات وذات الخيم، فاجتمعوا كلھم على اإلسالم

 .وبعث إلى أبي بكر بذلك مع البشير، وسار ھو إلى اليمن للقاء المھاجر بن أبي أمية كما عھد إليه أبو بكر

  بعوث العراق وصلح الحيرة
فأمره بالمسير إلى العراق ومرج الھند  ولما فرغ خالد من أمر اليمامة بعث إليه أبو بكر في المحرم من سنة اثنتي عشرة،

فسار من اليمامة . وھي األيلة منتھى بحر فارس في جھة الشمال قرب البصرة، فيتألف أھل فارس ومن في مملكتھم من األمم

دينة وانتھى إلى قرية بالسواد وھي بانقيا وباروسما والليس وكالمت البن صلوبا ، وقيل قدم على أبي بكر، ثم سار من الم

فصالحھم على عشرة آالف دينار، فقبضھا خالد ثم سار إلى الحيرة، وخرج إليه أشرافھا مع إياس بن قبيصة الطائي األمير 

فصالحوه على تسعين ألف درھم، وقيل إنما أمره أبو . عليھا بعد النعمان بن المنذر، فدعاعم إلى اإلسالم أو الجزية أو المناجزة

 .بكر أن يبدأ باألبلة ويدخل من أسفل العراق

بالقعقاع بن عمرو التيمي، وعياضا بن عوف  وكتب إلى عياض بن غنم أن يبدأ بالمضيخ وبدخل من أعلى العراق، وأمر خالدا

فكتب أبو . ي غزو العراق فأذن له، فكان يغزوھم قبل قدوم خالدوقد كان المثنى بن حارثة الشيبانى استأذن أبا بكر ف. الحميري

فسار . بكر إليه وإلى حرملة ومدعور وسلمان أن يلحقوا بخالد باألبلة ، وكانوا في ثمانية آالف فارس، ومع خالد عشرة آالف

، وواعدھما الحفير ليجتمعوا وجاء ھو بعدھما على مسيرة يوم بين كل عسكر. خالد في أول مقدمته المثنى وبعده عدي ين حاتم

به ويصادموا عدوھم، وكان صاحب ذلك المرج من أساورة الفرس اسمه ھرمز، وكان يحارب العرب في البر والھند في 

 .البحر

نزل الحفير، وجعل على مجنبتيه قباذ وانو  فكتب إلى اردشير كسرى بالخبر وتعجل ھو إلى الكواظم في سرعان أصحابه حتى

وأروا خالداً أنھم سبقوا إلى الحفير، فمال إلى كاظمة، فسبقه . في اردشير األكبر، واقترنوا بالسالسل لئال يفروا شجان يناسبانه

 ً ليعيدن الماء فإن : وقدم خالد فنزل قبالتھم على غير ماء وقال. وكان للعرب على ھرمز حنق لسوء مجاورته. ھرمز إلھا أيضا

ولما حطوا أثقالھم قدم خالد ودعا إلى النزال، فبرز إليه .  سحابة فاغدرت من ورائھمثم أرسل هللا. هللا جاعله ألصبر الفريقين

وحمل القعقاع بن . ھرمز وترجل ثم اختلفا ضربتين، فاحتضنه خالد، وحمل اصحاب ھرمز للغدر به، فلم يشغله ذلك عن قتله

وأخذ خالد سلب ھرمز، وكانت قلنسوته . سالسلوسميت الواقعة ذات ال عمرو فقتلھم، وانھزم أھل فارس وركبھم المسلمون،

وسار فنزل بمكان البصرة وبعث الثني بن حارثة في آثار العدو، فحاصر . ألف، وبعث بالفتح واألخماس إلى أبي بكر بمائة

أربع حصن المرأة وفتحه وأسلمت فتزوجھا، وبعث معقل بن مقرن إلى األبلة ففتحھا وقيل إنما عقبة بن غزوان أيام عمر سنة 

 .ولم يتعرض خالد وأصحابه إلى الفالحين، وتركھم وعمارة البالد كما أمر أبو بكر به. عشرة

وكان كسرى أردشير لما جاءه كتاب ھرمز بمسير خالد، أمره بقارن بن فريانس فسار من المدائن، ولما انتھى إلى الدار لقيه 

ونزلوا النھر، وسار إليھم خالد واقتتلوا وبرزقان ، فقتله  المنھزمون عن ھرمز ومعھم قباذ وانو شجان، فتذامروا ورجعوا

وانھزمت الفرس وقتل منھم نحو ثالثين ألفا سوى من . معقل بن األعشى بن النباش وقتل عاصم أبو شجان وقتل عدي قباذ

ولم يقاتل . ةوكانت الغنيمة عظيمة وأخذ الجزية في الفالحين، وصاروا في ذم. غرق، ومنعت المياه المسلمين من طلبھم

 .قارن أعظم منه، وتسمى ھذه الوقعة بالثني وھو النھر المسلمين من الفرس بعد

ً من مولد الواد فأرسل في أثره مع بھمن حط ذويه وحشد . ولما جاء الخبر إلى اردشير بالھزيمة بعد األندرزغر وكان فارسا

ثم . كر بالولجة، وسار إليھم خالد فقاتلھم وصبروااألندرزغر ما بين الحيرة وكسكر من عرب الضاحية والدھاقين ، وعس
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وبذل خالد األمان للفالحين فصاروا ذمة، وسبى ذراري المقاتلة ة . جاءھم كمين من خلفھم فانھزموا ومات األندرزغر عطشا

رھما أحدھما جابر بن بجير واآلخر ابن عبد األسود من عجل، فأس. ومن أعانھم، وأصاب اثنين من نصارى بكر بن وائل

 .وغضب بكر بن وائل لذلك

فاجتمعوا على الليث وعليھم عبد األسود العجلي، فكتب أردشير إلى بھمن حاذويه ، وقد أقام بعد الھزيمة بقسيناثا يأمره 

بالمسير إلى نصارى العرب بالليس فيكون معھم إلى أن يقدم عليھم جابان من المرازبة، فقدم بھمن على أردشير ليشاوره، 

. ابان إلى نصارى العرب من عجل وتيم الالت وضبيعة وعرب الضاحية من الحيرة، وھم مجتمعون على الليثوخالفه ج

 .وسار إليھم خالد حين بلغه خبرھم وال يشعر بجابان

ن واشتد القتال بينھم، وسائر المشركين ينتظرو فلما حط األثقال سار إليھم وطلب المبارزة، فبرز إليه مالك بن قيس فقتله خالد

ثم انھزموا واستأسر الكثير منھم، وقتلھم خالد حتى سال النھر بالدم وسمي نھر الدم، ووقف على طعام األعاجم . قدوم بھمن

ولما . وجعل العرب يتساءلون عن الرقاق يحسبونه رقاعا، وبلغ عدد القتلى سبعين ألفا. وكانوا قعودا لألكل، فنفله المسلمون

 .فغزا أھلھا وأعجلھم أن ينقلوا أموالھم فغنم جميع ما فجھا وخربھا فرغ من الليس سار إلى أمعيشيا

  فتح الحيرة
وخرج مرزبان الحيرة وھو األزادية فعسكر عند الغريين ، . ثم سار خالد إلى الحيرة، وحمل الرجال واألنفال في السفن

ى فرات بازقلة فقلته وجميع من معه وسار وأرسل ابنه ليقاطع الماء على السفن فوقفت على األرض، وسار إليه خالد فلقيه عل

ونزل خالد منزله بالغريين ، . نحو أبيه على الحيرة، فھرب بغير فتال لما كان بلغة من موت أردشير كسرى وقتل ابنه

القصور، فرجعوا على اإلباية وخرج إياس بن قبيصة  وحاصر قصور الحيرة وافتتح الديور، وصاح القسيسون والرھبان بأھل

وسأله خالد عن عجيبة قد رآھا، فقال  -وكان معفراً  - قصر األبيض وعمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن بقيلةمن ال

 .رأيت القرى ما بين دمشق والحيرة تسافر بينھما المرأة فال تتزود إال رغيفا واحدا

ال ما ھذا؟ قال خشيت أن تكونوا على غير وق ثم جاءه واستقرب منه، ورأى مع خادمه كيساً فيه سم، فأخذه خالد ونثره في يده

: ثم قال. فقال له خالد لن تموت نفس حتى تأتي على أجلھا. ما وجدت، فيكون الموت أحب إلي من مكروه أدخله على قومي

ردتم فقال عبد المسيح لتبلغن ما أ. باسم هللا الذي ال نصير مع اسمه شيء وابتلع السم، فوعك ساعة ثم قام كأنما نشط من عقال

وعده بھا  ρثم صالحھم على مئة أو مئتين وتسعين ألفاً وعلى كرامة بنت عبد المسيح لشريك كان النبي. ما دام أحد منكم ھكذا

 .إذا فتحت الحيرة، فأخذھا شريك وافتدت منه بألف درھم وكتب لھم بالصلح، وذلك في أول سنة اثنتى عشرة

  فتح ما وراء الحيرة
جاءته الدھاقين من كل ناحية، فصالحوه عما  الد ما يصنع بأھل الحيرة ة فلما صالحھم واستقاموا لهكان الدھاقين يتربصون بخ

وبعث خالد ضرار بن األزور، . يلي الحيرة من الفالليج وغيرھا على ألف ألف، وقيل على ألفي ألف سوى جباية كسرى

لشماس فكانوا في الثغور وأ مرھم بالغارة فمخروا وضرار ابن الخطاب والقعقاع بن عمرو والمثنى بن حارثة وعيينة بن ا

أما بعد فالحمد  الذي حل نظامكم، ووھن كيدكم، وفرق كلمتكم، ولو  :وكتب إلى ملوك فارس. السواد كله إلى شاطىء دجلة

على أيدي قوم فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم، ونجوزكم إلى غيركم، وإال كان ذلك وانتم كارھون . ذلك كان شراً لكم نفعل

 .يحبون الموت كما تحبون الحياة
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أما بعد فالحمد  الذي فض حذقكم، وفرق كلمتكم، وفل حذكم، وكسر شوكتكم تسلموا وإال فاعتقدوا مني : وكتب إلى المرازبة

 .الذمة وأدوا الجزية وإال فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر انتھى

ت أردشير، وقد أزالوا بھمن حاذويه فيمن سيره في العساكر، فجبى خالد خراج السواد في خمسين وكان العجم مختلفين بمو

 ليلة، وغلب العجم عليه وأقام بالحيرة سنة يصعد ويصوب، والفرس يخلعون ويملكون، ولم يجدوا من يجتمعون عليه ألن

 .سيرين كان قتل جيع من تناسب إلى بھرام جور

يجدوا من يجتمعون عليه، ووصل جرير بن  لم نساء آل كسرى وولوا الفرخ زاد ابن البندوان إلى أنفلما وصلھم كتاب خالد تك

ثم قدم على أبي بكر فكلمه أن يجمع له . وكان مع خالد بن سعيد بن العاص بالشام. عبد هللا البجلي إلى خالد بعد فتح الحيرة

ً متفرقين في العرب ρقومه كما وعد النبي  فسخط ذلك منه أبو بكر فقال تكلمني بما ال يعني وأنت ترى ما  .وكانوا أوزاعا

 .نحن فيه من فارس والروم، وأمره بالمسير إلى خالد فقدم عليه بعد فتح الحيرة

 وتسمي ھذه الغزوة ذات العيون فتح االنبار وعين التمر

ر شيرزاد صاحب ساباط فحاصرھم ورشقوھم ثم سار خالد على تعبيته إلى األنبار وعلى مقدمته األقر بن حابس، وكان باألنبا

فاجتمع . ثم نحر ضعاف اإلبل وألقاھا في الخندق حتى ردمه بھا، وجاز ھو وأصحابه فوقھا. بالنبال حتى فقأوا منھم ألف عين

 .المسلمون والكفار في الخندق، وصالح شيرزاد على أن يلحقوه بمأمنه، وبخلي لھم عن البلد وما فيھا، فلحق بھمن جادويه

مھران بن بھرام جوبين في جمع عظيم من العجم  ثم استخلف خالد على األنبار الزبرقان بن بدر، وسار إلى عين التمر، وبھا

وقال عقبة لبھرام . وعقة بن أبي عقة في جمع عظيم من العرب، وحولھم طوائف من النمر وتغلب وإياد وغيرھم من العرب

فدفعه لذلك واتقى به، وسار عقة إلى خالد، وحمل خالد عليه وھو يقيم صفوفه  .دعنا وخالدا، فالعرب أعرف لقتال العرب

 .فاحتضنه وأخذه أسيراً 

وانھزم العسكر عن غير قتال  وأسر أكثرھم، وبلغ الخبر إلى مھران فھرب وترك الحصن، وتحصن به المنھزمون واستأمنوا 

م ما في الحصن وسبى أھليھم وأوالدھم وأخذ من البيعة وھي وغن. لخالد فأبى، فنزلوا على حكمه فقتلھم أجمعين وعقة معھم

ً كانوا يتعلمون اإلنجيل فقسمھم في الناس، منھم سيرين أبو صمد ونصير أبو موسى وحمران مولى عثمان،  الكنيسة غلمانا

سعد والد  وبعث إلى أبي بكر بالفتح والخمس، وقتل من المسلمين عمير بن رباب السھمي من مھاجرة الحبشة وبشير بن

 .النعمان

  مطلب وقعة دومة الجندل
ولما فرغ خالد من عن التمر وافق وصول كتاب عياض بن غنم وھو على من بازائه من نصارى الحرب بناحية دومة الجندل 

وكانت رياسة دومة ألكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعه يقتسمانھا، وأشار . وھم بھرا وكلب وغسان وتنوخ والضجاعم

وسار خالد فنزل دومة . در بصلح خالد فلم يقبلوا منه فخرج عنه، وبلغ خالد مسيره فأرسل من اعترضه فقتله وأخذ ما معهأكي

وعياض عليھا من الجھة األخرى، وخرج الجودي لقتال عياض، فانھزموا من الجھتين إلى الحصن فأغلق دونھم، وقتل 

 .لذريةالجودي وافتتح الحصن عنوة، فقتل المقاتلة وسبى ا
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  الوقائع بالعراق
وأقام خط لد بدومة الجندل وطمع األعاجم فى الحيرة، ومألھم عرب الجزيرة غضبا لعقة، فخرج اسواران إلى األنبار وانتھيا 

ثم جاء خالد إلى الحيرة، فعجل القعقاع بن . إلى حصيد والخنافس، فبعث القعقاع من الحيرة عسكرين حاال بينھما وبين الريف

أبو ليلى بن فدكى إلى لقائھما بالحصيد، فقتل من العجم مقتلة عظيمة، وقتل االسواران، وغنم المسلمون ما في عمرو و

وسار أبو ليلى في اتباعھم فھزم البھبوذان إلى . الحصيد، وانھزمت األعاجم إلى الخنافس وبھا البھبوذان من األساورة

ر من عرب الجزيرة، غضباً لعقة وجاءا مدداً ألھل الحصيد، فكتب خالد المصيخ، وكان بھما الھذيل بن عمران وربيعة بن بجي

وسار إليھم فتوافوا ھنالك وأغاروا على الھذيل ومن معه ثالثة أوجه، فأكثروا فيھم . إلى القعقاع وأبي ليلى وأودعھما المصيخ

ولبيد بن جرير، وكانا أسلما، وكتب لھما القتل، ففر الھذيل في قليل، وكان مع الھذيل عبد العزيز بن أبي رھم من أوس مناة 

 .أبو بكر بإسالمھما، فقتال في المعركة فوداھما أبو بكر وأوص بأوالد ھما

وكان عمر يعتمد بقتلھما وقتل مالك بن نويرة على خالد، ولما فرغ خالد من الھذيل بالمصيخ واعد القعقاع وأبا ليلى إلى الثني 

ثم . بجير التغلبي صاحب الھذيل الذي جاء معه لمدد الفرس ولبييتھم، فلم يفلت منھم أحداً شرقي الرصافة ليغير على ربيعة بن 

اتبع الھذيل بعد مفره من المصيخ إلى اليسير وقد لحق ھنالك بعتاب بن أشيد فبيتھم خالد قبل أن يصل إليھم خبرربيعة، فقتل 

نه أصحابه، وھرب فلم يلق بھا خالد من الرضاب إلى وبھا ھالل بن عقة فتفرق ع منھم مقتلة عظيمة، وسار إلى الرصافة

الفراض وھى تخوم الشام والعراق والجزيرة، فحميت الروم واستعانوا بمن يليھم من مسالح فارس، واجتمعت معھم تغلب و 

ھزمت الروم الن. إياد والنمر، وصاروا إلى خالد وطلبوا منه العبور فقال اعبروا اسفل منا فعبروا، وامتاز الروم من العرب

 .ذلك اليوم، وقتل نھم نحوا من مئة ألف

وجعل شجرة بن االغر على الساقة، وخرج من  ثم أذن للناس بالرجوع إلى الحيرة،. وأقام خالد على الفراض إلى ذي القعدة

غر معھم، الفراض حاجا مكتتماً بحجه وذھب ليتعسف البالد حق أتى مكة فحج ورجع، فوافى الحيرة مع جنده، وشجرة بن األ

. ولم يعلم بحجه إال من أعلمه به وعتب به أبو بكر في ذلك لما سمعه، وكانت عقوبته إياه أن صرفه من غزو العراق الى الشام

. ثم شن خالد بن الوليد الغارات على نواحي السواد، فأغار ھو على شرق بغداد وعلى قطربل وعقرقوف ومسكن وبادروبا

 .ستخلف على المدينة عثمان بن عفانوحج أبو بكر في ھذه السنة، وا

  بعوث الشام
العاص في الجنود إلى الشام أول سنة ثالث عشرة،  وكان من أول عمل أبي بكر بعد عوده من الحج أن بعث خالد بن سعيد بن

نه كان لما قدم من وقيل إنما بعثه إلى الشام لما بعث خالد بن الولد إلى العراق أول السنة التي قبلھا، ثم عزله قبل ألن يسير أل

اليمن عند الوفاة تخفف عن بيعة أبي بكر أياماً، وغدا على على وعثمان على اإلستكانة لتيم، وھما رؤوس بني عبد مناف، 

فلما وأله أبو بكر عقد له عمر فعزله وأمره أن يقيم بتيماء، ويدعو من حوله من العرب إلى الجھاد . فنھاه علي وبلغت الشيخين

فاجتمعت إليه جموع كثيرة وبلغ الروم خبره، فضربوا البعث على عرب الضاحية بالشام من بھرا وسليح . هحق يأتيه أمر

وكتب له أبو بكر باإلقدام فسار متقدما ولقيه . وكلب وغسان ولخم وجذام، وسار إليھم خالد فغلبھم على منازلھم وافترقوا

 .لكثير من جنودهالبطريك ماھان من بطاركة الروم، فھزمه خالد واستلحم ا

وعكرمة بن أبي جھل ومن معه من تھامة  وكتب إلى أبي بكر يستمده، ووافق كتابه المستنفرين وفيھم ذو الكالع ومعه حمير

وحينئذ اھتم أبو بكر بالشام، وكان عمرو بن العاص لما بعثه رسول هللا  تسليما إلى . والسرو وعمان والبحرين فبعثھم إليه
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وھى  ρإلى عمله عند فراغه من أمر عمان، فلما جاء بعد الوفاة أعاده إليھا أبو بكر إنحازاً لوعده  وعده أن يعيده عمان

فبعث إليه ألن يأمره باللحاق بخالد بن سعيد لجھاد الروم وأن يقصد فقسطين، وبعث أيضا إلى . صدقات سعد ھذيم وبني عدرة

سھيل : مر يزيد بن أبي سفيان على جمھور من انتدب إليه منھمالوليد بن عقبة وكان على صدقات قضاغة وواله األردن، وأ

ولما وصل المدد الى . بن عمرو وأشباھه، وأمر أبا عبيدة بن الجراح على جميعھم وعين له حمص وأوصى كل واحد منھم

 .خالد بن سعيد وبلغه توجه األمراء تعجل للقاء الروم قبلھم، فاستطرد له ماھان ودخل دمشق

دمشق فانطوت مسالح ماھان عليه، وسدوا  الشام ومعه ذي الكالع وعكرمة والوليد حتى نزل مرج الصفر عندواقتحم خالد 

وبلغ الخبر أباه خالدا فھرب فيمن معه وانتھى إلى ذي . الطريق دونه، وزحف إليه ماھان ولقي ابنه سعيداً في طريقه فقتلوه

وجاء شرحبيل بن حسنة إلى أبي . د عنھم الروم، فأقام قريباً من الشاموأقام عكرمة ردءا من خلفھم، فر. المروة قرب المدينة

 .ومر بخالد ففصل ببعض أصحابه. بكر وافدا من العراق من عند خالد، فندب إليه الناس وبعثه مكان الوليد إلى أردن

األمراء في العساكر نحو  وزحف. ثم بعث أبو بكر معاوية وأمره باللحاق بأخيه يزيد، وأذن لخالد بن سعيد بدخول المدينة

المام، فعئبى ھرقل عساكر الروم، ونزل حمص بعد أن أشار على الروم بعدم قتال العرب، ومصالحتھم على ما يريدون فأبوا 

وبعث جرجة بن . ولجوا ثم فرقھم على أمراء المسلمين، فبعث شقيقه تذارق في تسعين ألف نحو عمرو بن العاص بفلسطين

بي سفيان، وبعث الدراقص نحو شرحبيل بن حسنة باألردن وبعث القيقار بن نسطورس في ستين ألفاً نحو توذر نحو يزيد بن أ

فھابھم المسلمون ثم رأوا أن االجتماع أليق بھم، وبلغھم كتاب أبي بكر بذلك، فاجتمعوا باليرموك في بضعة . أبي عبيدة بالجابية

م بوصول ملحان إليھم ردءاً فاجتمعوا بحيال المسلمين والوادي خندق وأمر ھرقل أيضا باجتماع جنوده ووعدھ. وعشرين ألفا

فأقاموا بإزائه ثالثة أشھر واستمدوا أبا بكر، فكتب إلى خالد بن الوليد أن يستخلف على العراق المثنى بن حارثة ويلحق . بينھم

 .بھم وأمره على جند الشام

السير إليھم، فنفذ خالد لذلك ووافى المسلمين  يد من العراق واستحثه فيولما استمد المسلمون أبا بكر بعث إليھم خالد بن الول

 وولى خالد قباله، وولى األمراء قبل االخرين إزاءھم، فھزم ماھان وتتابع الروم على. مكانھم عندما وافى ماھان الروم أيضا

ً وتقسموا بين القتل والطرق في الواقوصة،  والھوي في الخندق، وقتل صناديد الروم الھزيمة، وكانوا مائتين وأربعين ألفا

وفرسانھم، وقتل تدارق أخو ھرقل وانتھت الھزيمة إلى ھرقل وھو دون حمص فارتحل وأجاز إلى ما وراءھا لتكون بينه وبين 

 .المسلمين، وأمر عليھا وعلى دمشق

الثة آالف من بالل مع خالد بن سعيد قد إن المسلمين كانوا يومئذ ستة وأربعين ألفا، سبعة وعشرين منھا مع األمراء وث: ويقال

أمر عليھم أبو بكر معاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعشرة آالف من أمداد أھل العراق مع خالد بن الوليد، وستة 

ا وأن خالد بن سعيد عبأھم كراديس ستة وثالثين كردوسا لما رأى الروم تعبو. آالف ثبتوا مع عكرمة ردءا بعد خالد بن سعيد

 .كراديس، وكان كل كردوس ألفا، وكان ذلك في شھر جمادى وأن أبا سفيان بن حرب أبلى يومئذ بالء حسنا بسعيه وتحريضه

ثم خرج . وبينما الناس في القتال قدم البريد من المدينة بموت أبى بكر ووالية عمر فأسره إلى خالد وكتمه عن الناس: قالوا

ثم . أله عن أمره وأمر اإلسالم، فوعظه خالد فاستبصر وأسلم، وكانت وھنأ على الرومجرجه من أمراء الروم فطلب خالدا وس

زحف خالد بجماعة من المسلمين فيھم جرجه فقتل من يومه، واستشھد عكرمة بن أبي جھل وابنه عمر، وأصيبت عين أبي 

يان والطفيل بن عمرو، وأثبت خالد سفيان، واستشھد سلمة بن ھشام وعمرو وأبان إبنا سعيد وھشام بن العاص وسيار بن سف

ويقال استشھد في مرج الصفر في الوقعة األولى، ويقال إن خالداً لما جاءه من العراق مدداً . بن سعيد فال يعلم أين مات بعد
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للمسلمين بالشام طلب من األدالء أن يغوروا به حتى يخرج من وراء الروم، فسلك به رافع بن عمرو الطائي من فزارة في 

 .الد كلب حتى خرج إلى الشام ونحر فيھا اإلبل وأغار على مصيخ فوجد به رفقة فقتلھم وأسلبھمب

 وقعة مرج راھط

ثم سار منھا إلى . وكان الحرث بن األيھم وغسان قد اجتمعوا بمرج راھط، فسلك إليھم واستباحھم، ھم نزل بصرى فافتتحھا

خالداً لما جاء من العراق إلى الشام لقي أمراء المسلمين ببصرى  إن: المسلمين بالواقوصة فشھد معھم اليرموك، ويقال

ً حتى فتحوھا على الجزية ً إلى فلسطين مدداً . فحاصروھا جميعا لعمرو بن العاص، وعمرو بالغور والروم  ثم ساروا جميعا

 ً  .بجلق مع تدارق أخى ھرقل، وانكشفوا عن جلق إلى أجنادين وراء الرملة شرقا

السنة وقتل فيھا تدارق، ثم رجع ھرقل ولقي  اقتتلوا، وانھزم الروم، وذلك في منتصف جمادى األولى منثم تزاحف الناس ف

المسلمين بالفاقوصة عند اليرموك فكانت واقعة اليرموك كما مدمنا في رجب بعد أجنادين، وبلغت المسلمين وفاة أبي بكر وإنھا 

 .كانت لثمان بقين من جمادى اآلخرة

   عنهخالفة عمر رضي هللا
عليا وطلحة وعثمان وعبد الرحمن بن  ولما احتضر أبو بكر عھد إلى عمر رضي هللا عنھما باألمر من بعده، بعد أن شاور

إني قد استخلفت عمر لم آل كم نصحا : عوف وغيرھم وأخبرھم بما يريد فيه، فأثنوا على رأيه فأشرف على الناس وقال

 :فكتبودعا عثمان فأمره . فاسمعوا له وأطيعوا

  بسم هللا الرحمن الرحيم

عھده باألخرة، في الحالة التي يؤمن فيھا الكافر  عند آخر عھده بالدنيا وأول ρھذا ما عھد به أبو بكر خليفة محمد رسول هللا 

ويتقي فيھا الفاجر، إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب ولم آل لكم خيرا، فإن صبر وعدل فذلك علمي به ورأي منه، وإن 

فكان أول ما . ر وبدل فال علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرىء ما اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونجا

انفذه من األمور عزل خالد عن إمارة الجيوش بالشام وتوليه أبي عبيدة، وجاء الخبر بذلك والمسلحون مواقفون عدوھم في 

نقضى أمر اليرموك كما مر سار المسلمون إلى فحل من أرص األردن وبھا واقعة اليرموك، فكتم أبو عبيدة األمر كله فلما ا

 .الروم، وخالد على مقدمة الناس فقاتلوا الروم

 فتح دمشق

من البطارقة، فحاصرھم المسلمون حتى  واقتحموھا عنوة ودلك في ذي القعدة ولحقت فواقعت الروم بدمشق، وعليھا ماھان

وقال سببه إن أبا بكر كان يسخط خالد بن سعيد والوليد بن عقبة من أجل . أمارته وعزل خالدفتحوا دمشق وأظھر أبو عبيدة 

كما مر، فلما ولي عمر رضي هللا عنه أباح لھما دخول المدينة، ثم بعثھما مع الناس إلى الشام، ولما فرغ أمر  فرارھما

الوليد وعمرو بن العاص حتى يصير الحرب إلى  اليرموك وساروا إلى فحل، وبلغ عمر خبر اليرموك، فكتب بعزل خالد بن

وإن خالدا قدم على عمر بعد العزل وذلك بعد فتح دمشق، وإنھم ساروا إلى فحل فاقتحموھا ثم ساروا . فلسطين، فتوالھا عمر

ويزيد إلى دمشق، وعليھا نسطاس بن نسطورس فحاصروھا سبعين ليلة، وقيل ستة أشھر من نواحيھا األربع؛ خالد وأبو عبيدة 

 .وعمرو كل واحد على ناحية، وقد جعلوا بينھم وين ھرقل مدينة حمص، ومن دونھا ذو الكالع في جيش من المسلمين
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. على دخول دمشق، وطمع المسلمون فيھم وبعث ھرقل المدد إلى دمشق، وكان فيھم ذو الكالع، فسقط في أيديھم وقدموا

ناحيته وقتل الوليد وفتح الباب واقتحم البلد وكبر وكبروا فقتلوا جميع من واستغفلھم خالد في بعض الليالي فتسور سورھم من 

وفزع أھل النواحي إلى األمراء الذين يلونھم فنادوا لھم بالصلح والدخول، فدخلوا من نواحيھم صلحا، فأجريت ناحية . لقوه

 .خالد على الصلح مثلھم

العراق، فخرجوا وعليھم ھاشم بن عتبة وعلى  جند العراق إلىوبعثوا إلى عمر بالفتح، فوصل كتابه بأن يصرف : قال سيف

وبعث بزيد . وكان الفتح في رجب سنة أربع عشرة. مقدمتة القعقاع، وخرج األمراء إلى فحل وأقام يزيد بن أبي سفيان بدمشق

األمراء إلى بحل فبيتھم ووصل . دحية الكلبي إلى تدمر، وأبا الزھراء القشيري إلى حوران والبثينة فصالحوھما وولي عليھما

 ً وكان على الناس في وقعة فحل شرحبيل بن حسنة، فسار بھم . الروم، فظفر المسلمون بھم وھزموھم، فقتل منھم ثمانون ألفا

 .إلى بيسان وحاصرھا فقتل مقاتلتھا، وصالحه الباقون، فقبل منھم

ً  ان صالحوه،وكان أبو األعور السلمي على طبرية محاصرا لھا، فلما بلغھم شأن بيس ونزلت القواد . فكمل فتح األردن صلحا

 .في مدائنھا وقراھا، وكتبوا إلى عمر بالفتح

إنطاكية إلى قسطنطينية، وأن اليرموك كانت  أن اليرموك كانت سنة خمسة عشرة، وأن ھرقل انتقل فيھا من: وزعم الواقدى

ة ثالث عشرة، وإن البريد بوفاة أبي بكر قدم يوم ھربت والذي تقدم لنا من رواية سيف أن اليرموك كانت سن. آخر الوقائع

الروم فيه، وأن األمراء بعد اليرموك ساروا إلى دمشق ففتحوھا، ثم كانت بعدھا وقعة فحل ثم وقائع أخرى قبل شخوص ھرقل 

 .وهللا أعلم

  خبر المثني بالعراق بعد مسير خالد إلي الشام
أميرا على المسلمين بھا، ويخرج في شطر  من حجه بأن ينصرف إلى الشاملما وصل كتاب أبى بكر إلى خالد بعد رجوعه 

وفعل ذلك خالد ومضى . الناس ويرجع بھم إذا فتح هللا عليه إلى العراق، ويترك الشطر الثانى بالعراق مع المثنى بن حارثة

على شھريار بن شيرين بن شھريار لوجھه، وأقام المثنى بالحيرة، ورتب المصالح، واستقام أھل فارس بعد خروج خالد بقليل 

. فبعث إلى الحيرة ھرمز فاقتتلوا ھنالك قتاالً شديدا بعدوة الضراء. ممن يناسبه إلى كسرى أبي سابور وذلك سنة ثالث عشرة

 وغار الفيل بين الصفوف فقتله المثنى وناس معه،وانھزم أھل فارس واتبعھم المسلمون يقتلونھم حتى انتھوا إلى المدائن ومات

ثم اجتمع أھل فارس من بعد شھريار على آزرميدخت ولم . شھريار إثر ذلك، وبقي ما دون دجلة من السواد في أيدي المسلمين

ينفذ لھا أمر فخلعت، وملك سابور بن شھريار، وقام بأمره الفرخزاذ بن البندوان وزوجة أزرميدخت، لغضبت وبعثت إلى 

وجاء ليلة العرس فقتل الفرخزاذ ومن معه، . كت إليه، فأشار عليھا بالقبولسياوخش الوازن، وكان من كبار األساورة وش

 .ونھض إلى سابور فحاصره، ثم اقتحم عليه فقتله، وملكت آزرميدخت وتشاغلوا بذلك عن ملكھا

 انكھى شأن أبي بكر، وشق السواد في سلطانه، وتشاغل أھل فارس عن دفاع المسلمين عنه، ولما أبطأ خبر أبى بكر على

وقد . يستعلم ويستأذن، فقدم وأبو بكر يجود بنفسه. المثنى، استخلف المثنى على الناس بشر بن الخصاصية، وخرج نحو المدينة

عھد إلى عمر وأخبره الخبر، فأحضر عمر وأوصاه أن يندب الناس مع المثنى، وأن يصرف أصحاب خالد من الشام إلى 

 .نه تستر في إمارة خالد، فأمرني بصرف أصحابه ولم يذكرهيرحم هللا أبا بكر علم إ: فقال عمر. العراق
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  والية أبي عبيد بن مسعود علي العراق ومقتله
ان الحجاز ليس : فقال عمر للناس. ولما ولي عمر ندب الناس مع المثنى بن حارثة أياماً وكان أول منتدب أبو عبيد بن مسعود

أين المھاجرون عن موعد هللا؟ سيروا في األرض التي وعدكم هللا في . بذلك لكم بدار إال على النجعة، وال يقوى عليه أھله إال

أين عباد هللا . أھله مواريث األمم ليظھره على الدين كله، فا مظھر دينه ومعز ناصره ومولي: الكتاب أن يورثكموھا فقال

إسمع : فولى أبا عبيد على البعث لسبقه وقال الصالحون؟ فانتدب أبو عبيدة الثقفي ثم سعد بن عبيد األنصاري ثم سليط بن قيس،

من أصحاب النبي  وأشركھم في األمر وال تجتھد مسرعا بل اتئد فإنھا الحرب، والحرب ال يصبحھا إال الرجل المكيث الذي 

 ضياع، -إال عن بيان - ولم يمنعني أن اؤمر سليطا إال سرعته إلى الحرب، وفي السرعة إلى الحرب. يعرف الفرصة والكف

فكان بعث أبى عبيد ھذا أول بعث بعثه عمر، ثم بعث بعده بعلي بن أمية إلى اليمن وأمره بإجالء . وهللا لوال سرعته ألمرته

أخبرھم بأنا نجليھم بأمر هللا ورسوله أن ال يترك فى دينان بأرض : وقال. أھل نجران، لوصية رسول هللا  بذلك في مرضه

 .ء بذمتھم كما أمر هللالعرب، ثم نعطيھم أرضاً كأرضھم وفا

بوران بنت كسرى كلما اختلفت الناس بالمدائن  وقد كانت. فخرج أبو عبيد مع المثنى بن حارثة وسعد وسليط إلى العراق: قالوا

فلما قتل الفرخزاذ بن البندوان وملكت آزرميدخت، اختلف أھل فارس واشتغلوا عن المسلمين . عدلت بينھم حتى يصطلحوا

فأقبل في الناس إلى المدائن، وعزل . لھا، فبعثت بوران الى رستم تستحثه للقدوم، وكان على فرج خرسانغيبة المثنى ك

الفرخزاذ وفقأ عين آزرميدخت، ونصب بوران فملكته وأحضرت مرازبة فارس فأسلموا له ورضوا به وتوجته، وسبق المثنى 

 .إلى الحيرة ولحقه أبو عبيد ومن معه

فكان في فرات باذقال جابان، وفي  - لذلك لسواد أن يثوروا بالمسلمين، وبعث في كل رستاق رجالوكتب رستم إلى دھاقين ا

وخرج المنثى من الحيرة خوفاً أن يؤتى من . وبعث جند المصادمة المثنى فساروا وتألفوا واجتمعوا أسفل الفرات. كسكر نرسي

وأسر جابان ثم . لقيه أبو عبيد ھنالك، وھزم هللا أھل فارسخلفه فقدم عليه أبو عبيد ونزل جابان النمارق ومعه جع عظيم، ف

أطلق، وروا في المنھزمين حتى دخلوا كسكر وكان بھا نرسي ابن خالد كسرى، فجع الفالة الى عسكره وسار إليھم أبو عبيد 

جابان ببوران من النمارق في تعبيته، وكان على مجنبتي نرسي نفدويه وشيرويه ابنا بسطام خال كسرى، واتصلت ھزيمة 

ورستم، فبعثوا الجالينوس مددا لنرسي وعاجلھم أبو عبيد فالتقوا أسفل من كسكر، فاشتد القتال وانھزمت الفرس وھرب نرسي، 

 .وغنم المسلمون ما في عسكره

، وھم وسبوا وأخذوا الجزية من أھل السواد وبعث أبو عبيد المثنى وعاصما فھزموا من كان تجمع من أھل الرساتيق، وخربوا

. ولما سمع به أبو عد سار إليه على تعبيته، فانھزم الجالينوس وھرب ورجع أبو عبيد فنزل الحيرة. يتربصون قدوم الجالينوس

إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والخزي ، تقدم على قوم تجرأوا على الشر فعلموه، : وقد كان عمر قال له

متحصن ال يؤتى من  - ما ضبط -وأحرز لسانك وال تفش سرك فإن صاحب السر. ف تكونوتناسوا الخير فجھلوه، فانظر كي

 .وجه يكرھه، وإذا ضيعه كان بمضيعة

ومعه درفش كابيان راية كسرى عرض  ولما رجع الجالينوس إلى رستم بعث بھمن حادويه ذا الحاجب إلى الحيرة، فأقبل

وأقبل أبو عد فنزل عدوته وقعد إلى أن . في قسي الناطف على الفراتثمانية أذرع في طول اثني عشر من جلود النمر، فنزل 

نصبوا للفريقين جسرا على الفرات، وخيرھم بھمن حادويه في عوره أو عبورھم، فاختار أبو عبيد العبور، وأجاز إليھم 

ترجل أبو عبيد والناس وأمر بالتخفيف عن الخيل، ف. وماجت األرض بالفقاتلة، ونفر جنود المسلمين وكراديسھم من الفيلة
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وقابل أبو عبيد فيال منھم . وصافحوا العدو بالسيوف، ودافعتھم الفيلة، فقطعوا وضنھا فسقطت رحالھا، وقتل من كان عليھم

 .فوطئه بيده، وقام عليه فأھلكه

وتواثب بعضھم . موتوا أو تظفروا: وقاتلھم الناس ثم انھزموا عن المثنى، وسبقه بعض المسلمين إلى الجسر فقطعه وقال

الفرات فغرقوا وأقام المثنى وناس معه مثل عروة بن زيد الخيل وأبي محجن الثقفي وأنظارھم، وقاتل أبو زيد الطائي، كان 

نصرانيا وقدم الحيرة لبعض أمره، فحضر مع المثنى وقاتل حينئذ حمية، ونادى المثنى الذين عبروا من المسلمين فعقدوا 

آخر من قتل عند الجسر سليط بن قيس فانفض أصحابه إلى المدينة، وبقي المثنى في فله جريحاً،  الجسر وأجاز بالناس، وكان

وھلك من المسلمين يومئذ أربعة آالف قتلى وغرقى وھرب ألفان وبقي . وبلغ الخبر إلى عمر فشق عليه وعذر المنھزمين

بور خلف المسلمين أتاه الخبر بأن الفرس ثاروا برستم وبينما بھمن حادويه يروم الع. الثالثة آالف وقتل من الفرس ستة آالف

ولما رجع بھمن حادويه اتبعه جابان ومعه مردان . مع الفيرزان، فرجع إلى المدائن، وكانت الوقعه في مدائن سنة ثالث عشرة

ليس على أصحابھما وخرج المنثى في أثرھما، فلما أشرف عليھما أتياه يظنان أنه ھارب فأخذھما أسيرين ، وحرج أھل ال. شاه

 .مھادنة وقتل جميع األسرى فأتوه بھم أسرى، وعقدوا معه

وكان فيمن ندب بجيلة وأمرھم إلى جرير بن  ولما بلغ عمر رضي هللا عنه عن وقعة ابن عبيد بالجسر ندب الناس إلى المثنى

ن ذلك أبو بكر بأمر الردة ووفى له عمر عبد هللا الذي جمعھم من القبائل بعد أن كانوا مفترقين، ووعده النبي  بذلك وشغل ع

وبعث المثنى . وبعث عصمة بن عبد  الضبي، وكتب إلى أھل الردة بأن يوافوا المثنى. به، وسيره مددا للمثنى بالعراق

. الرسل فيمن يليه من العرب فوافوا في جموع عظيمة، حتى نصارى النمر جاءوه وعليھم أنى بن ھالل، وقالوا نقاتل مع قومنا

 .وبلغ الخبر إلى رستم والفيرزان فبعثا مھران الھمداني إلى الحيرة والمثنى بين القادسية وخفان

العذيب مما يلى الكوفة، فاجتمعوا ھنالك  فلما بلغه الخبر استبقى فرات باذقال وكتب بالخبر إلى جرير وعصمة أن يقصدوا

وسار إليه المثنى في التبعية، وعلى مجنبتيه مھران مرزبان . ھمومھران قبالتھم عدوة الفرات، وتركوا له العبور فأجاز إلي

الحيرة ابن األزاذبة ومردارشاه ، ووقف المثنى على الرايات يحرض الناس فأعجلتھم فارس وخالطوھم وركدت حربھم 

  .واشتدت

ب المجنبات على المثنى القلب ووث ثم حصل المثنى على مھران فأزاله عن مركزه، أصيب مسعود أخو المثنى، وخالط

المجنبات قبالتھم، فانھزمت الفرس وسبقھم المثنى إلى الجسر فھربوا مصعدين ومنحدرين، واستلحمھم خيول المسلمين، وقتل 

وأرسل . وأحصي مئة رجل من المسلمين قتل كل واحد منھم عشرة، وتبعھم المسلمون الى الليل. فيھا مئة ألف أو يزيدون

 .وا ساباط فغنموا وسبوا ساباط واستباحوا القرى، وسخروا السواد بينھم وبين دجلة ال يلقون مانعاالمثنى في آثار الفرس فبلغ

المثنى من الحيرة واستخرج بشير بن  ثم خرج. ورجع المنھزمون إلى رستم فاستھانوا ورضوا أن يتركوا ما وراء دجلة

 .غزاة غزاة األنبار اآلخرة وغزاة الليس اآلخرةالخصاصية، وسار نحو السواد، ونزل الليث من قرى األنبار فسميت ال

وجاءت إلى المثنى عيون فدلوه على سوق الخنافس وسوق بغداد، وأن سوق الخنافس أقرب ويجتمع بھا تجار المدائن والسواد 

 األنباروخفراؤھم من ربيعة وقضاعة، فركب إليھا وأغار عليھا يوم سوق، فاشتف السوق وما فيھا، وسلب الخفراء ورجع إلى 

فأتوه بالعلوفة والزاد، وأخذ منھم أدالء تظھر له المدائن وسار بھم إلى بغداد ليال، وصبح السوق فوضع فيھم السيف، وأخذ ما 

 .شاء من الذھب والفضة والجيد من كل شيء
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، فقتل في فھربوا عنه ولحقھم المضارب ثم رجع إلى األنبار، وبعث المضارب العجلي إلى الكباث وبه جماعة من تغلب

ثم اتبعھم المثنى . ثم سرح فرات بن حيان التغلبي وعتيبة بن النفاس لإلغارة على أحياء من تغلب بصفين. أخرياتھم وأكثر

وفني زادھم وأكلوا رواحلھم وأدركوا عيراً من أھل . بنفسه فوجدوا أحياء صفين قد ھربوا عنھا، فعبر المثنى إلى الجزيرة

خذوا المجر ودلھم أحد الخفراء على حي من تغلب، ساروا إليه يومھم وھجموا عليھم فقتلوا خفان فحضر نفر من تغلب فأ

فاشترى أسراھم من كان ھنالك من ربيعة بنصيبھم . المقاتلة وسبوا الذرية واستاقوا األموال، وكان ھذا الحي بوادي الرويحلة

 .من الفيء وأعتقوھم، وكانت ربيعة ال تسبي في الجاھلية

اتباعھم فأدركھم  بتكريت ، فغنم ما شاء وعاد إلى  المثنى أن جميع من يملك البالد قد انتجع شاطىء دجلة خرج في ولما سمع

األنبار، ومضى عتيبة وفرات حتى أغارا على النمر وتغلب بصمين، ولمكن رعب المسلمين من قلوب أھل فارس، وملكوا ما 

  .بين الفرات ودجله

  أخبار القادسية
إما أن : فارس من المسلمين بالسواد ما دھمھم وھم مختلفون بين رستم والفيرزان واجتمع عظماؤھم وقالوا لھما ولما دھم أھل

وفزعوا إلى بوران إلي . تجتمعا وإال فنحن لكما حرب فقد عرضتمونا للھلكة ، وما بعد بغداد وتكريت إلى المدائن فأطاعا لذلك

عليھم، فأحضرت لھم النساء والسراري وبسطوا علبھن العذاب، فذكروا لھم بوارن يسألونھا في ولد من آل كسرى يولونه 

ً من ولد شھريار بن كسرى اسمه يزدجرد، أخذته أمه عندما قتل شيرويه أبناء أبيه فسألوا أمه عنه فدلتھم عليه عند . غالما

 .عليهأخواله كانت أودعته عندھم حينئذ، فجاءوا به ابن إحدى وعشرين سنة فملكوه واجتمعوا 

وكتب . وتبارى المرازبة في طاعته وعين المسالح والجنود لكل ثغر، ومنھا الحيرة واألبلة واألنبار، وخرجوا إليھا من المدائن

المثنى بذلك الى عمر، وبينما ھو ينتظر الجواب انتقض أھل السواد وكفروا، وخرج المثنى إلى ذي قار ونزل الناس فى 

ى عمر قال وهللا الضربن ملوك العجم بملوك العرب، فلم يدع رئيسا وال ذا رأي وشرف ولما وصل كتابه إل. واحد عسكر

فرماھم بوجوه الناس بل وغررھم، وكتب إلى المثنى يأمره بخروج المسلمين من . وبسطه وال خطيبا وال شاعراً إال رماھم به

ن ربيعة ومضر ويحضرھم طوعا وكرھا، فنزل بين العجم والتفرق في المياه بحيالھم، وأن يدعو الفرسان وأھل النجدان م

 .المسلمون بالجل وسروا إلى عصي وھو جبل البصرة متناظرين

رأي، وخرج الى الحج؛ فحج سنة ثالث  وكتب إلى عماله على العرب أن يبعثوا إليه من كانت له نجدة أو فرس أو سالح أو

عراق انضم إلى المثنى، فلما اجتمعت عنده أمراء العرب عشرة ورجع فجاءته أفواجھم إلى المدينة، ومن كان أقرب إلى ال

خرج من المدينة واستخلف عليھا علياً، وعسكر على صرار من ضواحيھا، وبعث على المقدمة طلحة، وجعل على المجنبتين 

سير إلى عبد الرحمن والزبير وانبھم أمره على الناس ولم يطق أحذ سؤاله، فسأله عثمان فأحضر الناس واستشارھم في الم

وأحضر علما وطلحة والزبير وعبد الرحمن  ρسر نحن معك، فوافقھم ثم رجح إلى أصحاب رسول هللا : العراق فقال العامة

واستشارھم فأشاروا بمقامه وأن يبعث رجال بعده آخر من الصحابة بالجنود، حتى يفتح هللا على المسلمين ويھلك عدوھم، فقبل 

  .ذلك ورأى فيه الصواب

يا سعد ابن أم : العراق وأوصاه، وقال لك سعد بن أبي وقاص وكان على صدقات ھوازن، فأحضره وواله حربوعين لذ 

ال يغرنك من هللا أن يقال خال رسول هللا وصاحب رسول هللا، فإن هللا ال يمحو السيء بالسئء، ولكنه يمحو السيء ! سعد
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ي دين هللا سواء، هللا ربھم وھم عباده بتفاضلون بالعافية ويدركون بالحسن وليس بين هللا وبين أحد نسب إال لطاعته، فالناس ف

 .فانظر األمر الذي رأيت رسول هللا  يلزمه فالزمه، وعليك بالصبر. مما عنده بالطاعة

على بارق، وعمرو بن معد يكرب وأبو سبره  ثم سرحه في أربعة آالف مفن اجتمع إليه، فيھم حميضة بن النعمان بن حميضة

رھم على مذحج، ويزيد بن الحرث الصدائي على عذرة وخبب، ومسلية وبشير بن عبد هللا الھاللي على قيس عيالن، بن أبى 

 .ثم أمره بعد خروجه بألفي يماني وألفي فخري. والحصين بن نمير ومعاوية بن خديج على السكون وكندة

. إنه استخلف على الناس بشير بن الخصاصيةوسار سعد وبلغه في طريقه بزرورد  أن المثنى مات من جراحة انتقضت، و

وعمر ضرب على بني أسد أن ينزلوا على . وكانت جموع المثنى ثالثة آالف وكذلك أربعة آالف من تميم والرباب، وأقاموا

 واجتمعت إليه العساكر، ولحقه. حد أرضھم، فنزلوا في ثالثة آالف وأقاموا بين سعد والمثنى، وسار سعد إلى سيراف فنزلھا

 .األشعث بن قيس ومعه ثالثون ألفا، ولم يكن أحد أجرأ على الفرس من ربيعة

الرايات ألھل السابقة، ورتب المقدمة  ثم عبأ سعد كتائب من سيراف وأمر األمراء، وعرت على كل ضرة عريفا، وجعل

 بن قتادة الحيوي من بني تميم، وبعث في المقدمة زھرة بن عبد هللا. والساقة والمجنبات والطالئع، وكل ذلك بأمر عمر ورأيه

فانتھى إلى العذيب، وعلى الميمنة عبد هللا بن المعتمر وعلى الميسرة شرحبيل بن السمط، وخليفة بن خالد بن عرفطة حليف 

بني عد شمس، وعاصم بن عمر التميمي على الساقة وسواد بن مالك التميمي على الطالئع، وسلمان بن ربيعة الباھلى على 

وقد كان بعد موت أخيه المثنى سار بذي قار إلى . ثم سار على التعبية ولقيه المعنى بن حارثة الشيباني بسيراف. المجردة

وقد بعثه الفرس إليھا يستنفرون العرب، فبيته المعنى واستلحمه ومن معه، ورجع إلى . قابوس بن قابوس بن المنذر بالقادسية

 .ذي قار

على حدود أرضھم بادىء حجر من أرض  ة المثنى إليه أن ال تدخلوا بالد فارس وقاتلوھموجاء إلى سعد بالخبر ليعلمه بوصي

فأن يظھر هللا المسلمين فلھم ما وراءھم وإال رجعتم إلى فئة، ثم تكونوا أعلم بسبيھم، وأجرأ على أرضھم، إلى أن يرد . العرب

عمله، وتزوج سلمى زوجته، ووصله كتاب عمر بمثل  فترحم سعد ومن معه على المثنى، وولى أخاه المعنى على. هللا الكرب

 .رأي المثنى يسأله عن سيراف ونزل العرب، ثم أتى القادسية فنزلھا بحيال القنطرة بين العتيق والخندق

زھرة في المقدمة، فبعث سرية لإلغارة  وكان. ووصله كتاب عمر يؤكد عليھم في الوفاء باألنبار ولو كان اشارة أو مالعبة

حيرة؛ عليھا بكر بن عبد هللا الليثي، وإذا أخت مرزبان الحيرة تزف إلى زوجھا، فحمل بكير على ابن األزادية فقتله على ال

ورجعوا بالغنائم، فصبح سعد بالعذيب . وحملوا األثقال والعروس في ثالثين امرأة ومئة من التوابع، ومعھم ما ال يعرف قيمته

 .فقسمه في المسلمين

يأته خبر عن الفرس، وقد بلغت أخبارھم إلى  القادسية أقام بھا شھرا يشن الغارات بين كسكر واألنبار، ولم ولما رجع سعد إلى

ليسر ھذا من الرأي، . وإن ما بين الحيرة والفرات نھب وخرب، فاحضر رستم ودفعه لھدا الوجه فتقاعد عنه وفال. يزدجرد

  . أبى يزدجرد إال مسيرة لذلكوبعث الجيوش يعقب بعضھا بعضا أولى من مصادمة مرة، ف

يأتيك عنھم، واستعن با وتوكل عليه، وابعث  فعسكر رستم بساباط، وكتب سعد بذلك إلى عمر، فكتب إليه ال يكترثنك ما

فأرسل سعد نفرا منھم النعمان بن مقرن وبشر بن أبي أدھم . رجاال من أھل الرأي والجلد يدعونه، فإن هللا جاعل ذلك وھنا لھم

ة من حيوة وحنظلة بن الربيع وعدي بن سھيل وعطارد أبن حاجب والحرث بن حسان والمغيرة بن زرارة واألشعث بن وجمل
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قيس وفرات بن حبان وعاصم بن عمرو وعمرو بن معد يكرب والمغيرة بن شعبة والمعنى بن حارثة فقدموا على يزدجرد 

 .ى خيولھم وبرودھموتركوا رستم، واجتمعوا بل واجتمع الناس ينظرون إليھم وإل

فتكلم ! أجل إنا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا سلھم ما جاءكم وما أولعكم بغزونا وبالدنا؟ ست: فاحضرھم يزدجرد وقال لترجمانة

إن هللا رحمنا وأرسل إلينا رسوال صفته كذا يدعونا إلى كذا ووعدنا : النعمان بن مقرن بعد أن استأذن أصحابه وقال ما معناه

مكره اغتبط وطائع ازداد : ثم أمر أن نجاھد من خالفه من العرب، فدخلوا معه على وجھين. أجابه منا قوم وتباعد قومبكذا، ف

 .ثم أمرنا بجھاد من يلينا من األمم ودعائھم إلى اإلنصاف، فإن أبيتم فالمناجزة. حتى اجتمعنا عليه وعرفنا فضل ما جاء به

منكم، وقد كان أھل الضواحي يكفوننا  ت أشقى وال أقل عددا وال أسوأ ذات بينفقال يزدجرد ال أعلم ني األرض أمة كان

ً وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم فقال المغيرة . أمركم، وال تطمعوا أن تقوموا للفرس، فإن كان بكم جھد أعطيناكم قوتا

فأما ما ذكرت من سوء الحال فكما . نھؤالء أشراف العرب ويستحيون من االشراف، وأنا أكلمك وھم يشھدو: بن زرارة

 .مثلما قال النعمان الخ ρوصفت وأشد، ثم ذكر من عيش العرب ورحمة هللا بھم بإرسال النبي 

لو قتل أحد الرسل قبلي : فقال يزدجرد. إختر إما الجزية عن يد وأنت صاغر أو السيف وإال فنج نفسك باإلسالم: ثم قال له

 ارجعوا الى صاحبكم واعلموه أني مرسل رستم حتى يدفنكم: راب وحمل على أعظمھم وقاللقتلتكم ثم استدعى بوقر من ت

إنا : فقام عاصم بن عمرو فحمل التراب على عنقه وقال. أجمعين في خندق القادسية، ثم يدوخ بالدكم أعظم من تدويخ سابور

عجب رستم من محاورتھم، وأخبر يزدجرد بما و. أبشر فقد أعطانا هللا تراب أرضھم: ولما رجع إلى سعد فقال: أشرف ھؤالء

 .قاله عاصم بن عمر، فبعث في أثرھم إلى الحيرة فأعجزوھم

ثم أغار سواد بن مالك التميمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد على الفراض، فاستاق ثالثمائة دابة بين بغل وحمار وثور وآخرھا 

. السرايا والبعوث لطلب اللحم، وأما الطعام فكان عندھم كثيرا وصبح بھا العسكر، فقسمه سعد في الناس، وواصلوا. سمكة

وسار رستم إلى ساباط في ستين ألفأ، وعلى مقدمته الجالينوس في أربعين ألفاً، وساقته عشرون ألفأ، وفي الميمنة الھرمزان، 

ثم . وخمسة عشر في الجنبين وحمل معه ثالثة وثالثين فيال، ثمانية عشر في القلب. وفي المسيرة مھران بن بھرام الرازي

ما جاء بكم وما تطلبون؟ فقال نطلب وعد هللا بأرضكم وبالدكم : سار حتى نزل كوثى، فأتى برجل من العرب فقال له رستم

 .من قتل دخل الجنة، ومن بقي انجزه هللا وعده: فإن قتلتم دون ذلك؟ قال: قال رستم. وأبنائكم إن لم تسلموا

بھا، فال يغرنك من ترى حولك، فلست تحاول  فقال أعمالكم وضعتكم وأسلمكم هللا. نا في أيديكمفنحن إذا وضع: قال رستم

فغضب وأمر به فضربت عقه، وسار فنزل الفرس، وفشا في عسكره المنكر وغصبوا . الناس إنما تحاول القضاء والقدر

لعربي، وأتى ببعضھم فضرب عنقه، ثم سار حتى صدق وهللا ا: فقال. الرعايا أموالھم وأبناءھم حتى نادى رستم منھم بالويل

ال تجمع علينا ان تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن : نزل الحيرة، ودعا أھلھا فعزرھم وھم بھم فقال له ابن بقيلة

عمر وأرسل سعد السرايا إلى السواد، وسمع بھم رستم فبعث العتراضھم الفرس، وبلغ ذلك سعداً ألمدھم بعاصم بن . أنفسنا

 .فلما رأوا عاصما ھربوا. فجاءھم، وخيل فارس تحتوشھم

طليعة، فلما ساروا فرسخا وبعضه لقوا المسالح،  وجاء عاصم بالغنائم، ثم أرسل سعد عمرو بن معد يكرب وطليحة األسدي

رج فرجع عمرو ومضى طليحة حتى دخل عسكر رستم وبات فيه، وھتك أطناب خيمة أو خيمتين، واقتاد بعض الخيل وخ

ونذر به الفرس فركبوا في طلبه إلى أن أصبح وھم في أثره، فكر على فارس فقتله ثم آخر، ثم آخر، وأسر . يعدو له فرسه
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طليحة على سعد الفارسي ولم يخلف بعده فيھم مثلھم بل مثله فأسلم ولزم  ودخل. الرابع، وشارف عسكر المسلمين فرجعوا عنه

 .طليحة

وكان رأى في منامه كأن . عد ستة أشھر من المدائن، وكان يطاول خوفا وتقية والملك يستحثهثم سار رستم فنزل القادسية ب

ملكا نزل من السماء ومعه النبي  وعمر، وأخذ الملك سالح أھل فارس فختمه ثم دفعه إلى النبي ودفعه النبي إلى عمر فحزن 

سكر المسلمين، والناس يتالحقون حتى اغتموا من ولما وصل القادسية وقف على العتيق حيال ع. لذلك أھل فارس في سيره

وأرسل إلى زھرة فوافقه وعرض له . كثرتھم، وركب رستم غداة تلك الليلة وصعد مع النھر وصوت حتى وقف على القنطرة

ما كنتم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونحفظكم، ويقرر صنيعھم مع العرب، وبقول زھرة ليس أمرنا من أولئك وإن: وقال. بالصلح

 .طلبنا وھمنا االخرة

 .وقد كنا كما ذكرت، إلى أن بعث هللا فينا رسوال دعانا إلى دين الحق فأجبناه

وما ھو دين الحق؟ فقال الشھادتان، . فقال رستم! قد سلطتكم على من لم يدن به وأنا منتقم بكم منھم، وأجعل لكم الغلبة: وقال

! فإن أججنا إلى ھذا ترجعون؟ فقال أي وهللا: فقال رستم. إنھم إخوان في ذلكواخراج الناس من عبادة الخلق إلى عبادة هللا و

فبث إليه . وأرسل إلى سعد أن ابعث لنا رجال نكلمه وبكلمنا. وذكر ذلك لھم فأنفوا. فانصرف عنه رستم، ودعا رجال فارس

النمارق والوسائد منسوجة  وبسط -ربعي بن عامر، وحبسوه على القنطرة حتى أعلموا رستم، لجلس على سرير من ذھب

وقدم حتى انتھى إلى البساط ووطئه بفرسه، ثم نزل  -ورمحه مشدود بعصب -بالذھب وأقبل ربعي على فرسه وسيفه في خرقة

 .ثم أخذ عباءة بعيره فاشتملھا. وربطھا بوسادتين شقھما وجعل الحبل فيھما، فلم يحفلوا بذلك وأظھروا التھاون

 .لو أتيتكم فعلت كذا بأموكم، وإنما دعوتموني: ، فقالوأشاروا إليه بوضع سالحه

ثم دنا من رستم وجلس على األرض، وركز . ثم أقبل يتوكأ على رمحه ويقارب خطوه، حتى أفسد ما مر عليه من البسط

من ضيق الدنيا  ما جاء بكم؟ ففال هللا بعثنا لنخرج عباده: فقال له الترجمان! إنا ال نقعد على زينتكم: رمحه على البساط وقال

إلى سعتھا، ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم، وأرسلنا بدينه إلى خلقه، فمن قبله قبلنا منه وتركناه وأرضه، ومن أبى قاتلناه 

! كم أحب إليك يوما أو يومين! ھل لكم أن تؤخروا ھذا األمر حتى ننظر فيه؟ قال نعم: فقال رستم. حتى نفيء إلى الجنة والظفر

أن ال نمكن األعداء أكثر من ثالث، فانظر  ρلقال أن مما سن لنا رسول هللا . أھل رأينا ورؤساء قومنا بل حتى نكاتب! تال ال

في أمرك وأمرھم واختر إما اإلسالم وندعك وأرضك وإما الجزية فتقبل ونكف عنك، وإن احتجت إلينا نصرناك، والمنابذه في 

 .بيالرابع إال أن تبذلوا كفيال بھذا عن أصحا

ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجيز بعضھم عن بعض، يجيز أدناھم على أعالھم فخال رستم ! أسيدھم أنت؟ قال ال: قال

فقال ويحكم إنما انظروا إلى الرأي . رأيتم كالماً قط مثل كالم ھذا الرجل؟ فأروه اإلستخفاف بشأنه وثيابه: بروساء قومه وقال

ثم أرسل إلى سعد أن ابعث إلينا ذلك الرجل، فبعث إليھم حذيفة . اللباس وتصون األحسابوالكالم والسيرة، والعرب تستخف 

فقال له ما قعد باألول عنا؟ فقال أميرنا يعدل . بن محصن ففعل كما فعل األول، ولم ينزل عن فرسه وتكلم وأحاب مثل األول

؟ فقال إلى ثالث من أمس وانصرف وخال رستم والمواعدة إلى متى: فقال رستم. بيننا في الشدة والرخاء، وھذه نوبتي

 .بأصحابه يعجبھم من شأن القوم، وبعث من الغد عن آخر، فجاءه المغيرة بن شعبة

: فلما وصل إليھم وھم على زيھم وبسطھم على غلو؟ من مجلس رستم، فجاء المغبرة حتى جلس معه على سريره فأنزلوه فقال

ً أسفه منكم إنا معشر العر ً فظننتكم كذلكال أرى قوما وكان أحسن بكم أن تخبروني أن بعضكم . ب ال يستعبد بعضنا بعضا
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صدق : فقالت السفلة. فقد علمت أنكم مغلوبون، ولم يقم ملك على ھذه السيرة. أرباب بعض مع إني لم آتكم وإنما دعوتموني

ثم تكلم . ليه، قاتل هللا من يصغر أمر ھذه األمةوقالت األساطين وهللا لقد رمانا بكالم ال تزال عبيدنا ينزعون إ. وهللا العربي

كانت عيشتكم سيئة وكنتم تقصدوننا في : رستم فعظم من أمر فارس بل من شأن فارس وسلطانھم، وصغر أمر العرب وقال

 الجدب لنردكم بشيء من التمر والشعر، ولم يحملكم على ما صنعتم إال ما بكم من الجھد، ونحن نعطي أميركم كسوة وبغال

 .وألف درھم، وكل رجل منكم حمل تمر وتنصرفون، فلست اشتھي قتلكم

أما الذي وصفتنا به من سوء الحال والضيق واإلختالف فنعرفه وال ننكره، والدنيا دول والشدة : فتكلم المغيرة وخطب فقال

وأن   بضعف الشكر إلى تغير الحال،بعدھا الرخاء، ولو شكرتم ما آتاكم هللا لكان شكركم قليالً على مما أوتيتم، وقد أسلمكم هللا

وإن عيالنا ذاقوا طعام بالدكم فقالوا : ثم قال هللا بعث فينا رسوال،ثم ذكر مثلما تقدم إلى التخيير بين اإلسالم أو الجزية أو القتال

ا بكم، فاستشاط غضبا يدخل من قل منا الجنة ويظفر من بقي من: فقال المغيرة. إذا تموتون دونھا: فقال رستم. ال صبر لنا عنه

 .وحلف أن ال يقع الصلح أبدأ حتى أقتلكم أجمعين

عاقبة حربھم فلجوا، وبعث إليه سعد  وانصرف المغيرة وخال رستم بأھل فارس، وعرض عليھم مصالحة القوم وحذرھم

طامع، فلم يتفق شيء يعرض عليه اإلسالم ويرغب، فأجابه بمثل ما كان يقول ألولئك من اإلمتنان على العرب والتعريض بالم

 تعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟: فقال رستم. من رأيھم

كرامة، ال نرد عليكم شيئا غلبناكم علبيه فأبى،  ال وال: وأرسل إليھم سعد بذلك وأرادوا القنطرة، فقال سعد! بل اعبروا : فقالوا

رستم ونصب له سريره وجلس عليه وضرب ثم عبر . فباتوا يسكرون العتيق بالتراب والقصب والرادع حتى جعلوا جسراً 

وجعل . طيارة عليه وعبر عسكره، وجعل المثلة في القلب والمجنبتين عليھا الصناديق والرجال والرايات أمثال الحصون

 .الجالينوس بعنه وبين الميمنة والفيرزان بينه وبين الميسرة

دعوه تنتقل إليه ينبئھم أخبار رستم في  م رجال على كلورتب يزدجرد الرجال بين المدائن والقادسية، وما بينه وبين رست

ثم أخذ المسلمون مصافھم، واختلط سعد قصره، وكان به عرق النساء، وأصابته معه دماميل ال يستطيع معھا . أسرع وقت

ً على وسادة في صدره وأشرف على الناس وعاب ذلك عليه بعض الناس، فنزل . الجلوس، فصعد على سطح القصر راكبا

 .اعتذر إليھم وأراھم القروح في جسده فعذروهو

وقيدھم، وكان فيھم أبو محجن الثقفي، وقيل إنما  واستخلف خالد بن عرفطة طى الناس، وحبس من شغب عليه في القصر

ثم خطب الناس وحثھم على الجھاد وذكرھم بوعد هللا، وذلك في المحرم سنة أربع عشرة، وأخبرھم أنه . حبسه بسبب الخمر

وأرسل جماعة من اھل الرأي لتحريض الناس على القتال مثل المغيرة وحذيفة وعاصم وطليحة . لف خالد بن عرفطةاستخ

 .وصن الشعراء الشماخ والحطيئة والعبدي بل وعبدة بن الطيب وغيرھم ففعلوا -وقيس وغالب وعمرو

لسكينة مع قراءتھا، فلما فرغت القراءة قال ا ثم أمر بقراءة سورة الجھاد وھي األنفال فھشت قلوب الناس وعيونھم وعرفوا

 فإذا صليتم الظھر فإني مكبر تكبيرة فكبروا واستعذوا، فإذا سمعتم الثانية فكبروا وأتموا عدتكم، فإذا. الزموا مواقفكم: سعد

 . قوة إال باال حول وال: سمعتم الثالثة فكبروا ونشطوا الناس، فإذا سمعتم الرابعة فازحفوا حتى تخالطوا عدوكم، وقولوا

فلما كبر الثالثة برز أھل النجدان فانشبوا القتال، وخرج أمثالھم من الفرس فاعتوروا الطعن والضرب وارتجزوا الشعر وأول 

من أسر في ذلك اليوم فرمز من ملوك اللباب، وكان متوجا أسره غالب بن عبد هللا االزدي، فدفعه إلى سعد ورجع إلى 

ثم . وار منھم فبرز إليه عمرو بن معد يكرب، فأخذه وجلد به األرض، فذبحه وسلب سوارية ومنطقتهالحرب، وطلب البراز أس
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حملوا الفيلة، على المسلمين، وأمالوھا على بجيلة فثقلت عليھم، فأرسل سعد إلى بني أسد أن يدافعوا عنھم، فجاءه طليحة بن 

 .منھم فقتله طليحةخويلد وحمل ابن مالك فردوا الفيلة، وخرج إلى طليحة عظيم 

وحين رأى الفرس ما لقي الناس . وعير األشعث بن قيس كندة بما يفعله بنو أسد، فاستشاطوا ونھدوا معه، فأزالوا الذين بازائھم

. والفيلة من بني أسد حملوا عليھم جميعأ، وفيھم ذو الحاجب والجالينوس ، وكبر سعد الرابعة، فزحف المسلمون وثبت بنو أسد

الحرب عليھم، وحملت الفيول على الميمنة والميسرة ونفرت خيول المسلمين منھا، فأرسل سعد إلى عاصم بن  ودارت رحى

 .عمرو ھل من حيلة لھذه الفيلة؟ فبعث الرماة يرشقونھا بالنبل واشتد بردھا آخرون يقطعون الوضن

فھلك أصحابھا، ونفس عن أسد، واشتد وخرج عاصم بجميعھم ورحى الحرب على أسد، واشتد عواء الفيلة ووقعت الصناديق 

ثم اقتتلوا . عواء الفيلة ووقعت الصناديق فھلك أصحابھا، وعس عن أسد أن أصيب منھم خمسمئة ، وردوا فارس إلى مواقفھم

ولما أصبح سعد دفن القتلى وأسلم الجرحى إلى نساء يقمن عليھم، . إلى ھدء من الليل، وكان ھذا اليوم األول وھو يوم الرماة

وإذا بنواحي الخيل طالعة من الشام، كان عمر بعد فتح دمشق عزل خالد بن الوليد عن جند العراق، وأمر أبا عبيدة أن يؤمر 

فخرج بھم ھاشم وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو، فقدم القعقاع على الناس صبيحة . عليھم ھاشم بن عتبة يردھم إلى العراق

فسلم على الناس . ى أصحابه أن يقطعوا أعشاراً بين كل عشرين مد البصر وكانوا ألفاوقد عھد إل. ذلك اليوم وھو يوم أغواث

 .وبشرھم بالجنود وحرضھم على القتال

وتضاربا فقتله القعقاع وسر الناس بقتله،  وطلب البراز فخرج إليه ذو الحاجب فعرفه القعقاع ونادى بالثأر ألصحاب الجسر،

وأكثر المسلمون القتل في الفرس وأخذوا الفيلة عن . ، فخرج إليه الفيرزان والبندوانتم طلب البراز. ووھنت األعاجم لذلك

وجلل القعقاع إبالً وجعل عليھا البراقع، وأركبھا عشرة عشرة، وأطاف . القتال ألن نوابتھا تكسرت باألمس، فاستأنفوا عملھا

ولقي الفرس من اإلبل أعظم مما لقي . يول المسلمينعليھا الخيول تحميھا، وحملھا على خيل الفرس فنفرت منھا، وركبتھم خ

وبارز . وبرز القعقاع يومئذ في ثالثين فارسا في ثالثين حملة فقتلھم، كان آخرھم بزرجمھر الھمداني. المسلمون من الفيلة

  . األعور بن قطنة شھريار سجستان فقتل كل واحد منھما صاحبه

ثم أصبحوا في اليوم الثالث على . لى انتصاف الليل، وقتلوا عامة أعالم فارسولما انتصف النھار تزاحف الناس فاقتتلوا إ 

فدفن المسلمون موتاھم وأسلموا الجرحى . مواقفھم بين الصفين من المسلمين ألف جريح وقتيل، ومن المشركين عمرة آالف

وبات القعقاع يسرب أصحابه إلى جث  .إلى النساء، ووكلوا النساء والصبيان بحفر القبور، وبقي قتلى المشركين بين الصفين

 .فارقھم باألمس، وأوصاھم إذا طلعت الشمس أن يقبلوا مئة مئة، يجدد بذلك الناس، وجاء بينھما يلحق ھاشم بن عتبة

 .فلما ذر قرن الشمس أقبل أصحاب القعقاع، فتقدموا والمسلمون يكبرون

ً وھربا حتى لحق ھاشم فعبى أصحابه سبعين سبعين، وكان فيھم قيس  وما جاء آخر أصحاب القعقاع. فتزاحفت الكتائب طعنا

ثم عاد وقد أصبح الفرس على . بن المكشوح، فلما خالط القلب كبر وكبر المسلمون، ثم كبر فخرق الصفوف إلى العتيق

الرجالة، فلم  مواقفھم، وأعادوا الصناديق على الفيلة، وأحدقوا الرجال بما يحمونھا أن تقطع وضنھا، وأقام الفرسان يحمون

وأبلى فيه قيس بن المكشوح . وكان ھذا اليوم يوم عماس، وكان شديدا إال أن الطائفتين فيه سواء. تنفر خيل المسلمين منھا

ثم زحفت الفيلة وفرقت بين الكتائب، وأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم أن أكفياني األبيض وكان . وعمرو بن معد يكرب

فحملوا على الفيلين فقتل األبيض ومن كان عليه، وقطع . ل أن أكفياني األجرب وكان بازائھماوإلى محمل والدمي. بازائھما
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وتحير األجرب بين الصفين وألقى نفسه في . مشفر األجرب، وفقئت عينه، وضرب سائسة الدميل بالطير زين، فأفلت جريحا

 .بوثوبھا، وھلك جميع من فجھاالعتيق، واتبعته الفيلة وفرقت صفوف األعاجم في أثره، وقصدت المدائن 

فأرسل سعد طليحة وعمر . وتسمى ليلة الھرير وخلص المسلمون والفرس فاختلفوا على سواء إلى المساء، واقتتلوا بقية ليلتھم

إلى مخاضة أسفل العسكر يقومون عليھا خشية أن يؤتى المسلمون منھا، فتشاوروا أن يأتوا األعاجم من خلفھم، فجاء طليحة 

وأول من زاحفھم . فارتاع أھل فارس فأغار عمر أسفل المخاضة ورجع، وزاحفھم الناس دون إذن سعد. لعسكر وكبروراء ا

من الناس دون إذن لد زاحفھم القعقاع وقومه فحمل عليھم ثم حمل بنو أسد النخع من بجيلة ثم كندة، وسعد يقول في كل واحدة 

ً فاحملوا، فلما بھر الثالثة لحق الناس بعضھم بعضا بعد صالة وقد كان قال لھم إذا . اللھم اغفر لھم وانصرھم كبرت ثالثا

  .العشاء، واختلطوا وصليل الحديد كصوت القرن إلى الصباح

الدعاء وسمع نصف الليل صوت القعقاع في  وأقبل سعد على. وركدت الحرب وانقطعت األخبار واألصوات عن سعد ورستم

لطوا صفه مع الصبح، فحمل الناس من كل جھة على من يليھم، واقتتلوا إلى قائم جماعة من الرؤساء إلى رستم، حتى خا

فناجز الفيرزان والھرمزان بعض الشىء، وانفرج القلب وھبت ريح عاصف فقلبت طيارة رستم عن سريره فھوت . الظھيرة

مله، وضرب ھالل بن علقمة وانتھى القعقاع ومن معه إلى السرير وقد قام رستم عنه فاستظل في ظل بغل فح. فى العتيق

. الحمل، فوقع أحد العدلين على رستم فكسر ظھره، وضربه ھالل ضربة نفحت مسكا، وھرب نحو العتيق ورمى بنفسه فيه

 .فأطافوا به وكبروا! إلي! إلي -فاقتحم ھالل عليه وجزه برجله فقتله وصعد السريروقال؟ قتلت رستم ورب الكعبة

! فقتله واحتز رأسه ونادى في الناس قتلت رستم رماه بسھم فأثبت لدمه بالركاب، ثم حمل عليه إن ھالال لما قصد رستم: وقيل

وقام الجالينوس على الردم، ونادى الفرس إلى العبور وتھافت المقترنون بالسالسل في العتيق وكانوا . فانھزم قلب المشركين

وھي درفش كابيان فعوض منھا ثالثين ألفاً، وكانت قيمتھا  وأخذ ضرار بن الخطاب راية الفرس العظيمة. ثالثين ألفا ھلكوا

وقتل ذلك اليوم من األعاجم عشرة آالف في المعركة، وقتل من المشركين في ذلك اليوم ستة آالف دفنوا . ألف ألف ومئة ألف

 .مع قبله وال بعده مثلهفي الخندق حيال مسرق سوى ألفين وخمسمائة قتلوا ليلة الھرير، وجمع من األسالب واألموال ما لم يج

كان حرج زھرة بن حيوة قبلھا في أثره فلحق  ونفل سعد ھالل بن علقمة سلب رستم، وامر القعقاع وشرحبيل باتباع العدو، وقد

تعمد إلى مثل زھرة وقد صلى : فتوقفا سعد من عطائه وكتب إلى عمر فكتب إليه. الجالينوس بجمع المنھزمين فقتله وأخذ سلبه

. امض له سلبه وفضله على أصحابه في العطاء بخمس مئة. فى به وقد بقي عليك من حربك ما بقي نفسد قلبهبمثل ما ص

ولحق سليمان بن ربيعة الباھلي وأخوه عبد الرحمن بطائفة من الفرس قد استماتوا فقتلوھم، واستمات بعد الھزيمة بضعة 

 .وثالثون رئيسا من المسلمين فقتلوھم أجمعين

وأسر . وممن استمات فقتل شھريار بن كبار. من أمراء الفرس الھرمزان والفرزاد بن بيھس وقارن وكان ممن ھرب

وكان عمر يسأل . وكتب سعد إلى عمر بالفتح وبمن أصيب من المسلمين. المدمرون والفردان األھوازي وخشرشوم الھمداني

 .الركبان حين يصبح إلى انتصاف النھار ثم يرجع إلى أھله

بذلك وأقام المسلمون بالقادسية ينتظرون  ففرح. ھزم هللا المشركين: لبشير قال من اين؟ فأخبره فقال حدثني ففالفلما لقي ا

 .كتاب عمر، إلى أن وصلھم باإلقامة وكانت وقعة القادسية سنة أربع عشرة وقيل خمس عشرة وقيل ست عشرة
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  فتح المدائن وجلوالء بعدھا
انتھوا إلى بابل وھديل وفيھم بقايا الرؤساء النخيزجان ومھران األھوازي والھرموان ولما انھزم أھل فارس بالقادسية 

وأقام سعد بعد الفتح شھرين، وسار بأمر عمر إلى المدائن، وخفف العيال بالعتيق في . وأشباھھم، واستعملوا عليھم الفيرزان

عبد هللا بن المعتمر ولقبھم بعض عساكر الفرس جند كثيف حامية لھم، وقدم بين يديه زھرة بن حياة وشرحبيل بن الصمت و

ثم جاء سعد وسار في التبيعة ونزلوا على الفيرزان ومن معه ببابل، فخرجوا وقاتلوا المسلمين . فھزموھم حتى لحقوا ببابل

 .ولحق الھرمزان باالھواز والفيرزان بنھاوند، وبھا كنوز كسرى. فانھزموا وافترقوا فرقتين

وقدم . بابل على التعبية وزھرة في المقدمة ثم سار سعد من. ران إلى المدائن لتحصنوا وقطعوا الجسروسار النخيزجان ومھ

بين يديه بكير بن عبد هللا الليثى وكثير بن شھاب السبيعي حنى عبرا ولحقا بأخريات القوم فقتال في طريقھما أسوارين من 

البالد، وجاء سعد فنفل فاتله  ھم فقتل وانھزم أصحابه فافترقوا فيأساورتھم ثم تقدموا إلى كوثي وعليھا شھريار، خرج لقتال

 .سلبه

وتقدم زھرة إلى ساباط فصالحه أھلھا على الجزية وھزم كتيبة كسرى ثم نزلوا جميعا على بھرشير من المدائن، ولما عاينوا 

حجة سنة خمس عشرة، فحاصروھا ثالثة وكان نزولھم عليھا ذا ال. ھذا أبيض كسرى، ھذا ما وعد هللا: اإليوان كبروا وقالوا

أشھر ثم اقتحموھا، وكانت خيولھم تغير على النواحي، وعھد إليھم عمر أن من أجاب من الفالحين ولم يعن عليھم فذلك أمانه، 

ومن ھرب فأدرك فشأنكم به، ودخل الدھاقين من غربي دجلة وأھل السواد كلھم في أمان المسلمين، واغتبطوا بملكھم واشتد 

لحصار على بھرشير ونصبوا عليھا المجانيق، واستلحموھم في المواطن، وخرج بعض المرازبة يطلب البراز، فقاتله زھرة ا

 .إن زھرة قتله شبيب الخارجى أيام الحجاج: ويقال. بن حيوة فقتال معا

ما بقي بالمدينة : شير إليھم فقالأحدا إال رجال ي ولما ضاق بھم الحصار وركب إليھم الناس بعض األيام، فلم يروا على األسوار

فدخل سعد والمسلمون وأرادوا العبور إليھم فوجدوھم جمعوا المعابر . أحد، وقد صاروا إلى المدينة القصوى التي فيھا اإليوان

جرد أقدم فال تأتي عليك ثالثة إال ويزد: عندھم، فأقام أياما من صبر، ودله بعض العلوج على مخاضة في دجلة فتردد فقال له

فعزم سعد على العبور وخطب الناس وندبھم إلى العبور ورغبھم، وندب من يجيز أن ال يجيء . قد ذھب بكل شيء فيھا

فانتدب عاصم بن عمرو في ستمائة، واقتحموا دجلة فلقيھم أمثالھم من الفرس عند الفراض، . الفراض حتى يجيز إليه الناس

وعاينھم المسلمون على الفراض، فاقتحموا في أثرھم . ن الطعن في العيونوشدوا عليھم فانھزموا وفتل أكثرھم وعوروا م

 .نستعين بالته ونتوكل عليه، حسبنا هللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال با العلي العظيم: يصيحون

ى أجازوا البحر ولم وساروا في دجلة وقد طبقوا ما بين عدوتيھا وخيلھم سابحة بھم، وھم يھيمنون تارة ويتحادثون أخرى، حت

ورأى الفرس عساكر المسلمين قد أجازوا . يفقدوا شيئا إال قدحا لبعضھم غلبت صاحبه جرية الماء، وألفته الريح إلى الشاطىء

وكان يزدجرد قدم إليھا قبل ذلك عياله، ورفعوا ما قدروا عليه من عرض المتاع وخفيفه، . البحر فخرجوا ھاربين إلى حلوان

وكان في بيت . والنساء والذراري، وتركوا بالمدائن من الثياب واألمتعة واآلنية واأللطاف ما ال تحصى قيمته ومن بيت المال

وكان رستم عند مسيره . ألف محررة ثالث مرات، تكون جملتھا ثالثمائة ألف قنطار من الدنانير المال ثالثة آالف ألف ألف

. لنصف، واقتحمت العساكر المدينة يجولون في سككھا ال يلقون بھا أحداإلى القادسية حمل نصفھا لنفقات العساكر وألقى ا

 .وأرز سائر الناس القصر األبيض حتى توثقوا ألنفسھم على الجزية

 .ونزل سعد القصر األبيض، واتخذ اإليوان به ھصلى، ولم يغير ما فيه من التماثيل
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صالة الفتح ثماني ركعات ال يفصلن بينھن، وأتم الصالة بنية  وصفى فيه. اآلية) كم تركوا من جنات وعيون : (ولما دخله قرأ

وجعل على االخماس عمرو بن عمرو بن . وسرح زھرة بن حيوة في آثار األعاجم إلى النھروان وقراھا من كل جھة. اإلقامة

. المدائن عند الھزيمةمقرن، وعلى القسم سلمان بن ربيعة الباھلي، وجمع ما كان في القصر واإليوان والدور، وما نھبه أھل 

ثيابه وخرزاته وتاجه ودرعه التي كان يجلس فيھا للمباھاة، أخذ ذلك من أيدي الھاربين على بغلين، : ووجدوا حلية كسرى

وأخذ منھم أيضا وقر بغل من السيوف وآخر من الدروع والمغافر منسوبة كلھا درع ھرقل، وخاقان ملك الترك، وداھر ملك 

سياوخش والنعمان بن المنذر، وسيف كسرى وھرمز وقباذ وفيروز وھرقل وخاقان وداھر وبھرام الھند، وبھرام جور و

 .وسياوخش والنعمان أحضرھا القعقاع

سيف كسرى والنعمان وتاج كسرى وحليته  وخيره في األسياف، فاختار سيف ھرقل، وأعطاه درع بھرام، وبعث إلى عمر

المسلمين بعدما خمسه وكانوا ستين ألفا، فأصاب للفارس إثنا عشر ألفأ، وكلھم كان وقسم سعد الفيء بين . وثيابه ليراھا الناس

ً ليس فيھم راجل ونمل من األخماس في أھل البالد وقسم المنازل بين الناس واستدعى العيالت من العتيق فأنزلھم . فارسا

وأرسل سعد في . تطت الكوفة فتحولوا إليھاواخ. الدور، ولم يزالوا بالمدائن حتى نم فتح جلوالء وحلوان وتكريت والموصل

الخمس كل شيء يعجب العرب منھم أن يصنع إليھم، وحضر إليھم نھار كسرى وھو الغطف ، وھو بساط طوله ستون ذراعا 

في مثلھا مقدار مزرعة جريب في أرضه، وھي منسوجة بالذھب طرقا كاألنھار، وتماثيل خاللھا بصدف الدر والياقوت، وھي 

كاألرض المزدرعة والمقبلة بالنبات، ورقھا من الحرير على فضبان الذھب، وزھره حبات الذھب والفضة، وثمره حافاتھا 

الجوھر، كانت األكاسرة يبسطونه في اإليوان في فصل الشتاء عند فقدان الرياحين يشربون عليه، فلما قدمت األخماس على 

ف، فاختلفوا وأشاروا على نفسه فقطعه بينھم، فأصاب علي قطعة منه ھذا الغط اشيروا على في: عمر قسمھا في الناس ثم قال

 .باعھا بعشرين ألفا، ولم تكن بأجودھا

وولى عمر سعد بن أبي وقاص على الصالة والحرب فيما غلب عليه، وولى حذيفة بن اليمان على سقي الفرات، وعثمان بن 

وافترقت الطرق من ھنالك بأھل أذربيجان والباب وأھل  حنيف على سقي دجلة، ولما انتھى الفرس بالھرب إلى جلوالء،

الجبال وفارس وقضوا ھنالك خشية االفتراق، واجتمعوا على مھران الرازي، وخندقوا على أنفسھم وأحاطوا الخندق بجسره 

ابن أخيه عتبة الحديد، وتقدم يزدجرد إلى حلوان وبلغ ذلك سعدا، فكاتب عمر بدلك يأمره أن يسرح إلى الفرس بجلوالء ھاشما 

 .في اثني عشر ألفاً، وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو، وأن يولى القعقاع بعد الفتح ما بين السواد والجبل

جلوالء، فأحاط بھم وحاصرھم في خنادقھم،  فسار ھاشم من المدائن لذلك في وجوه المسلمين وأعالم العرب حتى قدم

ثم قاتلوھم آخر األيام فقتلوا منھم أكثر من . والمدد متصل من ھاھنا وھاھناوزاحفوھم ثمانين يوما ينصرون عليھم في كلھا، 

ً مما يليھم، ففسد حصنھم، وشعر  ليلة الھرير، وأرسل هللا عليھم ريحا وظلمة فسقط فرسانھم في الخندق وجعلوه طرقا

  .المسلمون بذلك، فجاءه القعقاع إلى الخندق فوقف على بابه

الخندق، فحمل الناس حملة واحدة انھزم المشركون لھا، وافترقوا ومروا بالجسرة التي تحضوا  وشاع في الناس أنه أخذ في 

إنه قتل منھم يومئذ مئة ألف، واتبعھم القعقاع بالطلب إلى خانقين، : يقال. بھا، فعقرت دوابھم فترجلوا ولم يفلت منھم إال القليل

وم وجاء القعقاع الى حلوان فبرز إليه خشرشوم وعلى مقدمته وأجفل يزدجرد من حلوان الى الري، واستخلف عليھا خشرش

: الرمي فقتله القعقاع وھرب خشرشوم من ورائه، وملك القعقاع حلوان وكتب إلى عمر بالفتح واستأذنه في اتباعھم فأبى وقال

ً من ريف السواد، فقد آثرت سالمة المسلمين على األنفال،  وأحصيت الغنيمة فكانت وددت أن بين السواد والجبل سدا حصينا
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يقال إنه أصاب الفارس تسعة آالف وتسعة من الدواب، وبعثوا باألخماس إلى عمر . ثالثين ألف ألف، فقسمھا سلمان بن ربيعة

 .مع زياد ابن أبيه

ألرقم وبات عبد الرحمن بن عوف وعبد هللا بن ا فلما قدم الخمس قال عمرة وهللا ال يجنه سقف حتى أقسمه فجعله في المسجد،

ما يبكيك يا أمير المؤمنين، : فقال عد الرحمن بن عوف. ونظر إلى ياقوتة وجوھرة فبكى يحرسانه، ولما أصبح جاء في الناس

وهللا ما أعطى هللا ھذا قوما إال تحاسدوا وتباغضوا فيلقي هللا بأسھم بينھم، ومنع عمر من قسمة السواد : وھذا موطن شكر؟ قال

 .فأقره حبسا، واشترى جرير بعضه بشاطىء الفرات فرد عمر الشراء ما بين حلوان والقادسية

 ً وجاء بھم إلى السھل، فبعث إليه ضرار بن  ولما رجع ھاشم من جلوالء إلى المدائن بلغھم أن أدين بن الھرامون جمع جمعا

ح ماسبدان عنوة، ورد إليھا الخطاب في جيش فلقيھم بماسبدان فھزمھم، وأسر أدين فقتله، وانتھى في طلبه إلى النھروان وفت

 .أھلھا ونزلى بھا، فكانت أحد فروج الكوفة، وليل كان فتحھا بعد نھاوند وهللا سبحانه أعلم

  والية عتبة بن غزوان علي البصرة
ث ثم استمد عمر فبع. فكان يغير بتلك الناحية كان عمر عندما بعث المثنى إلى الحيرة بعث قتبة بن قتادة السلوسي إلى البصرة،

فبعث عمر عتبة بن . إليه شريح بن عامر بن سعد بن بكر، فأقبل إلى البصرة ومضى إلى األھواز ولقيه مسلحة األعاجم فقتلوه

ً على تلك الناحية، وكتب إلى العالء بن الحضرمى أن يمده بعرفجة بن ھرثمة، وأمره أن يقيم بالتخم بين أرض  كزوان واليا

ال الجسر وبلغ صاحب الفرات خبرھم، فأقبل في أربعة آالف وعتبة في خمسمائة، فانتھى إلى حي. العرب وأرض العجم

 .والتقوا فقتلوا  األعاجم أجمعين، وأسروا صاحب الفرات

أرسل سعد إليھا . إن البصرة بصرت سنة ست عشرة بعد جلوالء وتكريت: ثم نزل البصرة في ربيع سنة أربعة عشرة، وقيل

ه أھل  األبلة، وكانت مرفأ للسفن من الصين فھزمھم عتبة واحجرھم في المدينة، ورجع إلى عتبة فأقام بھا شھرا وخرج إلي

عسكره ورعب الفرس فخرجوا عن األبلة وحملوا ما خف وخلوا المدينة وعبروا النھر ودخلھا المسلمون، فغنموا ما فيھا 

يان، فلقيھم عتبة فھزم وأخذ مرزبانھا أسيراً، ثم اختط البصرة وبدأ بالمسجد فبناه بالقصب وجمع له أھل دست م. واقتسموه

وسأل عنھم فقيل له انثالث عليھم الدنيا، فھم يھيلون  الذھب والفضة، فرغب الناس في . وأخذ قتادة منطقته فبعث بھا إلى عمر

 .البصرة وأتوھا

شعبة على الصالة إلى قدوم  واستخلف المغيرة بن ثم سار عتبة إلى عمر بعد أن بعث مجاشع بن مسعود في جيش إلى الفرات

مجاشع وجاء ألف بيكان من عظماء الفرس إلى المسلمين، ولقيھم المغيرة بن شعبة بالمرغاب ، وبينما ھم في القتال إذ لحق 

إن : وقيل. بھم النساء وقد اتخذن خمرھن رايات، فانھزم األعاجم وكتبوا بالفتح إلى عمر، فرد عتبة إلى عمله فمات في طريقه

فلما . عتبة كانت سنة خمس عشرة وقيل ست عشرة، فوليھا ستة أشھر، واستعمل عمر بعده المغيرة بن شعبة سنتين إمارة

 .رمي بما رمي به عزله، واستعمل أبا موسى وقيل استعمل بعده عتبة أبا سبرة وبعده المغيرة

  وقعة مرج الروم وفتوح مدائن الشام بعدھا
ه وخالد إلى حمص واجتمعوا بذي الكالع في طريقھم، وبعث ھرقل توذر البطريق للقائھم لما انھزم الروم بفحل سار أبو عبيد

ثم أصبح فلم يجدوا . فنزلوا جميعا بمرج الروم وكان توذر بازاء خالد وشمر بطريق آخر بازاء أبي عبيدة وأمسوا مستترين

خالد ھن خلفه فلم يفلت منھم إال القليل وغنموا ما توذر وسار إلى دمشق واتبعه خالد، واستقبله يزيد من دمشق فقاتله، وجاءه 
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وقاتل شثس أبو عبيدة بعد مسيرة خالد، فانھزم الروم وقتلوا واتبعھم أبو عبيدة إلى حمص ومعه خالد، فبلغ ذلك ھرقل، . معھم

 .فبعث بطريق حمص إليھا، وسار ھو في الرھا، فحاصر أبو عبيدة حمص حتى طلبوا األمان فصالحھم

وبعث سعد بن أبي وقاص العساكر من . لذلك ل يعدھم في حصارھم المدد، وأمر أھل الجزيرة بإمدادھم فسارواوكان ھرق

العراف فحاصروا ھيت وقرقيسيا فرجع أھل الجزيرة إلى بالدھم، ويئس أھل حمص من المدد فصالحوا على صلح أھل 

ندة، واألشعث بن قيس في السكون، والمقداد في بلي دمشق، وأنزل أبو عبيدة فيھا السمط بن األسود في بني معاوية من ك

ثم . وولى عليھم أبو عبيدة بن الصامت وصار إلى حماة فصالحوه على الجزية عن رؤوسھم، والخراج عن أرضھم. وغيرھم

 .ويقال معرة النعمان وھو النعمان بن بشير األنصاري. سار نحو شيزر فصالحوا كذلك، ثم إلى المعرة كذلك

ى الالذقية ففتحھا عنوة ثم سلمية ثم أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد الى قنسرين فاعترضه ميناس عظيم الروم بعد ثم سار إل

وأدرب إلى ھرقل من ناحيته، وأدرب عياض بن . ھرقل فھزمھم خالد وأثخن فيھم ونازل قنسرين حتى افتتحھا عنوة وخربھا

فارتحل ھرقل إلى . يسيا، وأدرب عبد هللا بن المعتمر من الموصلكذلك، وأدرب عمر بن مالك من الكوفة إلى قرق غنم

ولما بلغ عمر . القسطنطينية من أمدھا، وأحذ أھل الحصون بين اإلسكندرية وطرسوس وشعبھا أن ينتفع المسلمون بعمارتھا

اً والمثنى بن حارثة خشية وقد كان عزل خالد. صنيع خالد قال أمر خالد نفسه، يرحم هللا أبا بكر ھو كان أعلم منھي بالرجال

ثم رجع عن رأيه في المثنى عند قيامه بعد أبي عبيد، وفي خالد بعد قنسرين، فرجع . أن يداخلھما كبر من تعظيم فوكلوا إليه

 .خالد إلى إمارته

فتح إليھم السمط الكندي فحاصرھم و ولما فرغ أبو عبيدة من قنسرين سار إلى حلب، وبلغه أن أھل قنسرين غدروا فبعث

، فصالحوا على الجزية، ثم .ووصل أبو عبيدة إلى حاضر حلب وھو موضع قريب منھا، يجمع أصنافا من العرب. وغنم

 .أسلموا بعد ذلك

على األمان وأجاز ذلك أبو عبيدة، وقيل  ثم أتى حلب وكان على مقدمته عياض بن غنم الفھري، فحاصرھم حتى صالحوه

ثم سار أبو عبيدة من حلب  - وقيل انتقلوا إلى أنطاكية حتى صالحوا ورجعوا إلى حلب صولحوا على مقاسمة الدور والكنائس،

إلى أنطاكية وبھا جمع كبسر من فل قنسرين وغيرھم ولقوه قريبا منھا فھزمھم وأحجرھم بالمدينة وحاصرھم حتى صالحوه 

م وحبيب بن مسلمة ففتحاھا على الصلح ثم نقضوا فبعث أبو عبيدة إليھم عياض بن عن. على الجالء أو الجزية، ورحل عنھم

 .فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرتب فيھا حامية مرابطة، وال يؤخر عنھم العطاء. األول، وكانت عظيمة الذكر

وقمل بطارقتھم وأمعن بل وأثخن فيھم، وفتح  ثم بلغ أبا عبيدة أن جمعا بالروم بين معرة مصرين وحلب، فسار إليھم فھزمھم،

ثم فتح حلب . وجالت خيوله فبلغت سرمين وتيرى وغلبوا على جميع أرض قنسرين وأنطاكية. على صلح حلبمعرة مصرين 

ثم فتح منبج . وبث حيله ففتح تل نزار وما يليه. ثانية وسار يريد قورس، وعلى مقدمته عياض فصالحوه على صلح أنطاكية

نتاب فصالحھم على مثل منبج، واشترط عليھم أن يكونوا عوناً ثم بعث عياضاً إلى دلوك وعي. على يد سلمان بن ربيعة الباھلي

واستولى . وولى أبو عبيدة على كل ما فتح من الكور عامال وضم إليه جماعة، وشحن الثغور المخوفة بالحامية. للمسلمين

 .المسلمون على الشام من ھذه الناحية إلى الفرات

 فلقي الروم، بالد إلى تفليس درب فَسلكوا ، العْبسىّ  مسروق بن ميسرة مع جيشا عبيدة أبو وبعث فلسطين، إلى عبيدة أبو وعاد

 مالك أنطاكية على به ولحق .فيھم واثخن بھم فأوقع بھرقل، اللحاق يريدون وأياد وتتوج غسان من عرب ومعھم للروم جمعا
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 على ففتحھا بن الوليد خالد مع مرعش ىإل آخر جيشا عبيدة أبو وبعث .عبيدة أبي إلى جميعا فرجعوا مدداً، النخعي األشتر بن

 .كذلك الحرث حصن إلى مسلمة بن حبيب مع آخر جيشا وبعث .وخربھا باألمان أھلھا إجالء

 .ھزمھم أن بعد وحاصرھم إليھا فسار عمر بأمر معاوية أخاه سفيان أبي بن يزيد إليھا بعث قيثارية فتحت دلك خلل وفي

 .الروم بطاركة من بغار الق وفيھا غزة على مجزر بن علقمة وكان آخر وفتحھا األف ثمانين الھزائم في قتالھم وبلغت

  المقدس وبيت واالردن بيسان وفتح أجنادين وقعة
 أھل وصالح فافتتحھا بيسان، أھل على وشرحبيلُ  عمرو نزل الروم مرج واقعة بعد حمص إلى وخالد عبيدة أبو انصرف لما

 إليھم، وشرحبيل عمرو فسار .الروم بطارقة من أرطبون وعليھم وبيسان وغزة ني بأجناد الروم عسكر واجتمع األردن،

 وبعث .كذلك المقدس وبيت الروم من عظيما جندا بالرملة أنزل قد األرطبون وكان السلمي األعور أبا األردن على واستخلف

 .الرملة أھل قتال إلى المالكى يوبأ أبا وبعث .المقدس بجت أھل لقتال العكي بن ومسروق الفراسى، حكيم بن علقمة عمرو

 .أشد أو اليرموك كيوم واقتتلوا األرطبون إلى عمرو زحف ثم .عنه جميعھم فشغل قيسارية ألھل محاصرا معاوية وكان

 أجناد نزل وقد عفر إلى ورجعوا .دخل حتى يحاصرونھا كانوا الذين المسلمون له وأفرج المقدس، بيت إلى أرطبون وانھزم

 أرطبون دخل ولما .بعدھا جعلھا من قول على وھذا قبلھا، جعلھا من رأي على اليرموك قبل الواقعة ھذه ذكر لنا متقد وقد .ين

 على نابلس وفتح زكريا، بن يحمى قبر وفيھا سبسطية فتح ثم بكر أبي خالفة في فتحھا كان وقيل .غزة عمر فتح المقدس بيت

 يصالح أن فطلب األرطبون إلى وبعث .األردن مدائن وسائر ورفح ويافا حبرين وبيت عمواس ثم لد مدينة فتح ثم .الجزية

 .بذلك إليه وكتبوا عمر، العقد ويتولى الشام، كأھل

 فلقيه ھنالك، األجناد أمراء واعد كان وقد .فأبى مسيره في عذله أن بعد طالب أبي بن علي عليھا واستخلف المدينة عن فسار

 وإنما الزي؟ ھذا في استقبلونى :وقال بالحجارة ورماھم فنزل والحرير، الديباج عليھم لخيولا على خالد ثم عبيدة أبو ثم يزيد

 .الجابية ودخل فسكت السالح عينا وإن ثمن، بال إنھا :قالوا .بكم الستبدلت المائتين رأس على كان لو وهللا سنتين، مذ شبعتم

 له، وفشوھا الجزية على فصالحوه مصر إلى عنھم بونأرط ھرب وقد إليه، وشرحبيل عمرا وضم المقدس بيت أھل وجاءه

 .الرملة أھل وكذلك

 وضم المقدس، بيت وأسكنه اآلخر النصف على مجزر بن وعلقمة الرملة، وأسكنه فلسطين نصف عليه حكيم بن علقمة وولى

 .عليھا المسجد ببناء وأمر الصخرة، عن وكشف فدخلھا المقدس بيت إلى عمر وركب .بالجابية فلقياه إليه وشرحبيل عمرا

 .مصر فتح في ھلك حتى الروم من الصلح أبى من مع بمصر أرطبون ولحق .عشرة ست سنة وقيل عشرة خمس سنة وذلك

 على ذلك ورتب عشرة خمس سنة الدواوين ودون العطاء عمر فرق ثم .الطوائف بعض في وھلك بالروم لحق إنما :وقيل

 .السابقة

 :فقال .منا أكرم أحد يكون ال وهللا ال :قالوا غيرھم من أقل عمرو بن وسھيل ھشام بن رثوالح أمية بن صفوان أعطى ولما

 .أصيبوا حتى مجاھدين يزالوا فلم الشام إلى وخرجوا إذن، فنعم :فقالوا .األحساب على ال اإلسالم سابقة على أعطيت إنما

 األقرب ثم  صلى هللا عليه وسلم  هللا رسول بعم!  ال قال .بنفسك ابدأ الرحمن وعبد علي له قال الدواوين عمر وضع ولما

 خمسمائة ثم واحدا ألفا ثم ألفين ثم وخمسمائة ألفين ثم ثالثة ثم أربعة ثم آالف خمسة ففرض .مراتب على ذلك ورتب فاألقرب،

 .مائتين ثم وخمسين مائتين ثم ثالثمائة ثم
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 بدر فألھل مراتب، على النساء وجعل بألفين، عائشة وفضل دةواح لكل آالف عشرة صلى هللا عليه وسلم  النبي نساء وأعطى

 .شيئا المال بيت في يترك ولم الشھر في جرايتين  والمساكين مائة مائة والصبيان مائتين، ثم ثالثمائة ثم أربعمائة ثم خمسمائة

 .بعدي لمن  فتنة ھي :وقال فأبى ذلك في وسئل

 .وامتنع فغضب .عنه فتكتمين ابتنه حفصة لسان على الزيادة في وسألوه فيه له فأذنوا المال بيت من قوته في الصحابة وسأل

 ألضعن وهللا :فقال .ذلك من بالكفاف فأخبرته وفراشه، وملبسه عيشه صلى هللا عليه وسلم في هللا رسول حال عن وسألھا

 اآلخر واتبعه المنزل، فبلغ األول زودوت طريقا، سكوا كثالثة صاحبي ومثل مثلي وإنما بالترجية، وألتبلغن موضعھا، الفضول

 .يبلغھما لم وإال بھما لحق وزادھما طريقھما اقتفى فإن بعدھما، الثالث جاءه ثم كذلك، به مقتديا

 وأياد الروم من وھم لھا، كان الذي المرزبان إلى اجتمعوا قد كانوا الجزيرة أھل الن بكريت، السنة ھذه من جمادى في وفتحت

 عبد كاتبه عمر بأمر وقاص أبي بن سعد إليھم فسرح .ورائھم من الجزيرة أرض ليحموا المشھارجة عھموم والنمر وتغلب

 العرب ودخلوا يوما أربعين فحاصروھم ھرثمة؟ بن عرفجة الخيل وعلى .األفكل بن ربعي مقدمته وعلى المعتمر، بن الرحمن

 فبعث .للنجاة دجلة في السفن ركوب على واعتزموا أمرھم من الروم يئس ثم .الروم أحوال على يطلعونھم فكانوا الذين معھم،

 على يأخذوا والتكبير،وأن الثبات وواعدوھم فأسلموا، يسلموا أن على ألجابوھم األمان، وسألوھم المسلمين إلى بذلك العرب

 ھنالك، من استداروا نالمسلمي أن ظنوا البحر جھة من التكبير الروم سمع ولما .ففعلوا دجلة يلي مما البحر أبواب الروم

 والنمر تغلب من ربيعة قبائل ھن أسلم من إال يفلت ولم .الجھتين من السيوف فأخذتھم المسلمون، فيھا التي الناحية إلى فخرجوا

 بعھد األفكل بن ربعي بعث المعتمر بن هللا عبد أن ويقال .ألف وللراجل درھم آالف ثالثة للفارس فكان الغنائم وقسمت وإياد،

 الحضين، إلى وسقوه والنمر، وإياد تغلب في فسار .وغربيھا قيھا شم من دجلة على حصنان وھما ونينوى، الموصل إلى عمر

 .عنوة الشرقي وھو نينوى ملك وإنه عشرين، سنة فرقد بن عتبة الموصل فتح الذي بل وقيل .ذمة وصاروا الصلح إلى فأجابوا

 بن عتبة بعث إال وقيل الموصل، أعمال وجميع األكراد جبل معھا وفتح الجزية، على الغربي وھو الموصل أھل وصالحه

 .أعلم وهللا نذكره ما على الجزيرة فتح عندما غنم بن عياض فرقد

  وأرمينية الجزيرة وفتح حمص إلي ھرقل مسير
 ھيت أھل إلى لجنودا وبعثوا .المدد وواعدوه حمص إلى الجنود يبعث وأن بالشام، وأغووه ھرقل راسلوا قد الجزيرة أھل كان

 إلى فسار .العامري يزيد بن الحرث مقدمته وعلى جند، لى مطعم بن خيبر بن مالك بن عمر سعد فأرسل .العراق يلى مما

 على قرقيسيا وجاء العسكر، نصف في وخرج يزيد، بن الحرث عليھم حجر بخندقھم اعتصامھم رأى فلما وحاصرھم، ھيت

 بالدھم، إلى والعود المسالمة سألوا حتى فبيت الجزيرة، عكر على يخندق أن الحرث لىإ وكتب .الجزية إلى فأجابوه  غرة

 .مالك بن بعمر ولحق فتركھم

 قنسرين، من خالد إليه وأقبل .بفنائھا وعسكر مسالحة، إليه ضم عبيدة، أبا الخبر وبلغ حمص، قصد على ھرقل اعتزم ولما

 يومھم، من ويسرحھم عمرو بن القعقاع مع الناس يندب أن بل الناس ذھبي أن سعد إلى فكتب ھرقل، نخبر عمر إلى وكتبوا

 وأن .حمص إلى الروم استدعوا الذين ھم الجزيرة أھل فإن الرقة، إلى عدي بن سھيل يسرح وأن .به أحيط قد عبيدة أبا فإن

 وتنوخ ربيعة من الجزيرة عرب ىإل عقبة بن الوليد يسرح وأن .والرھا حران يقصد ثم نصيبين، إلى عتبان بن هللا عبد يسرح

 حمص، إلى آالف أربعة في يومه من القعقاع فمضى -حرب كانت أن ھؤالء الجزيرة أمراء على غنم بن عياض يكون وأن

 ألبى مغيثا حمص يريد الجابية فأتى المدينة من عمر وخرج .كورته إلى أمير كل الجزيرة وأمراء غنم بن عياض وسار
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 وقدم فانھزموا، الروم إلى عبيدة أبو وزحف .بالدھم إلى ورجعوا ھرقل فارقوا الجنود خبر لجزيرةا أھل سمع ولما عبيده،

 .الغنيمة في العراق أھل أشركوا أن إليھم فكتب بالفتح عمر إلى وكتبوا .بثالث الوقعة بعد العراق من القعقاع

 نزار، بن إياد إال معه فنھضوا ھرقل، عن قبضواان عندما الرقة إلى عدي بن سھيل وبعث الجزيرة، إلى غنم بن عياض وسار

 ثم .الجزية إلى فأجابوه حران إلى بالناس وسار إليه، يضمھما هللا وعبد سھيل بن عياض بعث ثم .الروم أرض دخلوا فإنھم

 الجابية من رجع لما عمر إلى عبيدة أبو وكتب .الجزيرة فتح وكمل الجزية إلى فأجابوا الرھا، إلى هللا وعبد سھيال سرح

 بن والوليد وحربھا الجزيرة عجم على مسلمة بن حبيب وولى ففعل، مكانه غنم بن عياض إليه يضم أن خالد، معه وانصرف

 .عربھا على عقبة

 فوهللا دارك وأتوا دارنا تركوا العرب أحياء من حيا أن بلغني :ھرقل إلى كتب الروم، بالد إلى إياد دخول عمر بلغ ولما

 عقبة بن الوليد وأبى والجزيرة، الشام يلي فيما آالف أربعة منھم وتفرق ھرقل فأخرجھم .إليك النصارى رجنلنخ أو لتخرجنھم

 ال أن على فدعھم واليمن، والمدينة مكة فيھا التي العرب جزيرة في ذلك إنما :عمر إليه فكتب .اإلسالم إال نغلب من يقبل أن

 .ماإلسال من منھم أحدا يمنعوا وال وليدا ينصروا

 وأمر وعزتھم، لسطوته عنھم الوليد عزل ثم .مضاعفة الصدقة فجعلھا الجزية، اسم عنھم يضع أن في عمر إلى وفدوا ثم

 إليھا بعث سعدا وأن عشرة، تسع سنة كان الجزيرة فتح أن :إسحاق ابن وقال .الجملي عمرو بن وھند حيان بن فرات عليھم

 أبو وافتتح حران وصالحت .الرھا عياض ففتح بل الرھا عمر ففتح غنم، بن ضوعيا عمر ابنه وفيھم غنم بن عياض مع الجند

 .فلسطين من قيسارية فتح كان ثم .الجزية على فصالحوه أرمينيا إلى العاص أبي بن عثمان وبعث نصيبين، موسى

 .إليھا غنم بن عياض يرس عبيدة أبا وأن الشام، أھل فتوح من إنھا واألكثر العراق، أھل فتوح من ھذا على الجزيرة فتكون

 فانتھت آالف، خمسة في عشرة ثماني سنة إليھا فسار والجزيرة، وقنسرين حمص على عمر فواله .توفي لما استخلفه بل ويل

 بن صفوان عليھا فجھز حران إلى سار ثم .الفالحين على والخراج الجزية على صالحوه حتى فحاصروھا، الرقة إلى طائفة

 شميساط فتح ثم كذلك وصالحھم حران إلى رجع ثم صالحوه، حتى فحاصرھا الرھا إلى ھو وسار مة،مسل بن وحبيب المعطل،

 أحد وفتح الموصل، ثم ماردين ثم نصيبين ثم توثا كفر ثم ميافارقين ثم آمد ثم كذلك منبج على فصالحوه كيفا، ورأس وشروج

 عاد ثم أرمينية، أطراف إلى وانتھى فصالحوه خالط، مث بدليس إلى الدرب ودخل ففتحھا، الروم أرزن إلى سار ثم حصنيھا،

 .فمات حمص إلى ومضى الرقة إلى

ً  أن :وقيل عين، رأس ففتح األنصاري سعد بن عمير عمر واستعمل  ھو األشعري موسى أبا أن وقيل أرسله، الذي ھو عياضا

 فأطلى بآمد، الحمام ودخل عياض مع رةالجزي فتح حضر خالدا أن وفيل .عمر بوالية عياض وفاة بعد عين رأس افتتح الذي

 ملطية إلى مسلمة بن حبيب بعث سميساط عياض فتح ولما .عبيدة أبي بعد أحط لواء تحت خالد يسر لم وميل خمر، فيه بشيء

ً  عنوة ففتحھا مسلمة بن حبيب إليھا وجه والجزيرة الشام معاوية ولي فلما أھلھا، انتقض ثم عنوة ففتحھا  جندال فيھا ورتب أيضا

 .الجابية من غنم بن عياض أدرب لما عليھا وولى

 يزيد، دمشق وعلى تحته، من الوليد بن خالد قنسرين وعلى عبيدة، أبو حمص وعلى عشرة سبع سنة المدينة إلى عمر فرجع

 مع لدخا أصاب ما الناس في وشاع .قيس بن  هللا عبد السواحل وعلى مجزز، بن علقمة فلسطين وعلى معاوية، األردن وعلى

 .عمله إليك واضمم فاعزله أسرف فقد ماله من كان فإن األشعث، منھم رجال فانتجعه األموال من غنم بن عياض
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 من :فقال وسأله عمر أمر فيه وأنفذ بالل فقام بجبه، فلم خالدا اليزيد وسأل المنبر، على وجلس الناس وجمع عبيدة أبو فاستدعاه

 على زاد وما والسھمان األنفال من قال الثراء؟ ھذا أين من له فقال عمر استدعاه ثم .وعمامته قلنسوته وأعاد فأطلقه مالي،

ً  ستين  ووسع عمر اعتمر ھذه عشره سبع سنة وفي .استصلحھا ثم المال، بيت في نجعلھا عشرين فزاد ماله فجمع لك، فھو ألفا

 نوفل بن مخرمة وتوالھا رجب في العمارة وكانت .لذلك دورھم البيع أبى من على وھدم ليلة، عشرين بمكة وأقام المسجد، في

 المياه أھل واستأذنه .يربوع بن وسعيد العزى عبد بن وحويطب عوف، عبد بن واألزھر

 .والماء بالظل أحق السبيل ابن أن شرط على لھم فأذن والمدينة مكة بين المنازل يبنوا أن

  موسى أبى ووالية ةالمغير  ثم البصرة عن العالء وعزل البحرين من فارس غزو
 بن سعد يناوىء العالء وكان .أعاده ثم مظعون بن بقدامة عمر عزله ثم بكر، أبي أيام البحرين على الحضرمي بن العالء كان

 الفرس في يؤثر أن فأراد العالء، فعل من أعظم كان بالقادسية سد ظفر فلما .وقع ما الردة أھل قتال في له ووقع وقاص أبي

 على وأفره المنذر، بن وخليد ھمام بن والسوار المعلى بن الجارود بين أجنادا وفرقھم وأجابوه فارس إلى ناسال فندب شيئاً،

 .عمر من إذن بغير فارس إلى الجر في وحمله جميعھم،

 وحالوا فارس، أھل في الھربذ وبازائھم اصطخر إلى الجنود فخرجت .الغرق خوف قبله بكر وأبو ذلك عن بنھى كان ألنه

 وقتل بطاوس واقتتلوا ناھدوھم ثم .غلب لمن واألرض والسفن لمحاربتھم، جئتم إنما :وقال خليد فخاطبھم سفنھم، وبين ھمبين

 .عظيمة مقتله الفرس من وقتل .رجالة يقاتلوا أن أصحابه خالد وأمر .والسوار الجارود

 بالصرة عتبة إلى فأرسل عمر ذلك وبلغ ،وامتنعوا فعسكروا الطرق، عليھم الفرس وأخذ البصرة، نحو المسلمون خرج ثم

 فأرسل معه، بمن سعد إلى البحرين عن باالنصراف العالء وأمر .يھلكوا أن قبل بفارس المسلمين إلى كثيف جيش بإنفاذ يأمره

 بن سبرة أبو وعليھم وأمثالھم، قيس بن واألحنف ھرثمة بن وعرفجة عمرو بن عاصم فيھم مقاتل، ألف عشر اثني الجنود عتبة

 كل من فارس أھل طاوس وقعة بعد إليھم تداعى وقد .والعسكر خليدا لقي حتى بالناس فساحل لؤي، بن عامر من رھم أبي

 ثم .البصرة إلى فرجعوا بالرجوع، عتبة واستحثھم الغنائم، من أصابوا بما انكفأوا ثم .وقالوا المشركون وانھزم فاقتتلوا ناحية،

 على نخلة ببطن ومات فانصرف .عمله إليه ليرجعن عليه وعزم فأبى استعفاه ثم فحج، مرع له فأذن الحج في عتبة استأذن

 .السنة بقيه عمر فأقره رھم أبي بن سبرة أبا عمله على واستخلف .سعد مفارقة من سنين ثالث رأس

 إلى إحداھما من البصر ينفذ مشربتين في متجاورين وكانا بكر منافرة، أبي وبين بينه وكان عليھا، شعبة بن المغيرة استعمل ثم

 بھا، قذفوه حالة على المغيرة عاينوا معھما وآخرين ألمه أخوه وھو أبيه بن وزياد بكرة أبا أن فزعموا كوتين، من األخرى

 أنس فيھم الصحابة من وعشرين تسعة في أميرا موسى أبا فبعث عمر إلى وبعثوا .الصالة من بكرة أبو ومنعه الشھادة، ادعوا

 أبا وبعثت عظيم، نبأ عنك بلغني فقد بعد أما :المغيرة إلى عمر كتاب ومعھم عامر، بن وھشام حصين بن وعمران مالك بن

 عزل ثم .الثالثة فجلد زياد، يستكملھا ولم الشھادة في اختلفوا عمر استحضرھم ولما .والعجل يدك في ما إليه فسلم أميرا موسى

 .عليه فأقام موسى أبا ورد الكوفة إلى فهصر ثم سراقة، بن بعمر البصرة عن موسى أبا

 والكوفة البصرة بناء

 فقالوا فسألھم وفودھم، وجوه في ذلك ورأى ألوانھم تغيرت بل تقر العرب أن عمر بلغ عشرة أربع وھي السنة ھذه وفي

 البالد، وخومة غيرتھم فمال سعداً  عمر فسأل .عمر إلى بذلك كتب سعد مع وكان حذيفة أن وقيل غيرتنا، البالد وخومة
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 فيھا فصليا الكوفة بقعة إال يرضيا فلم شرقيه وحذيفة سلمان يبعث أن إليه فكتب .إبلھا وافق ما إال البالد من يوافقھا ال والعرب

 .ويحضرا جندھما على يستخلفا أن المعتمر بن هللا وعبد القعقاع إلى فكتب سعد إلى ورجع .ثبات منزل تكون أن ودعيا

 أشھر وثمانية شين ولثالث القادسية، وقعة من وشھرين لسنتين عشرة سبع سنة المحرم في الكوفة فنزل ئنالمدا من وارتحل

 الناس وخيرت والنصر، الجالء بين بحريا بريا والفرات الحيرة بين الكوفة نزلت قد إني عمر إلى وكتب .عمر والية من

 أھل ونزل .حالھم من فقدوه ما إليھم ثاب بالكوفة استقروا لماف .مسلحة فيھا جعلته تلك أعجبته ومن المدائن، وبين بينھما

ً  البصرة ً  واستأذنوا قبل، من نزلوھا مرات ثالث بعد الكوفة أھل مع واحد وقت في منازلھم أيضا  القصب، بنيان في جميعا

 فاستأذنوا القصرين، في قالحري وقع ثم .بالقصب فابتنوا أخالفكم أن أحب وما :لكم وأذكر لحربھم أشد العسكرة أن عمر فكتب

 على وكان .الدولة تلزمكم السنة والزموا البنيان، في تطاولوا وال بيوت، ثالثة على أحد يزيد وال افعلوا :فقال باللبن البناء في

 حلوان : أربعة الكوفة ثغور وكانت .الدلف بن عاصم المحرب أبو البصرة تنزيل وعلى مالك، بن ھياج أبو الكوفة تنزيل

 .المعتمر بن هللا عبد وعليھا والموصل مالك، بن عمر وعليھا وقرقيسيا الخطاب، بن ضرار وعليھا وماسبدان القعقاع، ھاوعلي

 .غابوا إذا خلفاؤھم بھا ويكون

  بعدھا والسوس االھواز فتح
 من منھم أصله وكان .األھواز وملك سائر فملكھا األھواز، قاعدة وھي خوزستان قصد القادسية يوم الھرمزان انھزم لما

 من تيري ونھر منادر من إليھا يأتي البصرة، ثغور من ميثان ودست ميثان أھل على يغير وأقام فارس في السبعة البيوتات

 .األھواز وثغور البصرة ثغور بين فنزل .مسعود بن ونعيم مقرن بن بنعيم فأمده سعدا كزوان بن عتبة واستمد .األھواز ثغور

 بميسان البصرة ثغور على فنزل خنظلة، من العدوية بني من قريضة بن وحرملة القين بن ميسل غزوان بن عتبة وبعث

 وائل بن وكليب الوائلي غالب منھم وجاء فاستجابوا يأمنونھم، البالد فأھل .خراسان ينزلون وكانوا مالك، بن العم بني ودعوا

 وأنھض التعبية، في الموعد يوم وحرملة سلمي ونھض .تيري ونھر بمنادر الثورة وواعداھما وحرملة سلمي فلقي الكلبي،

 ً  وقد وكليب، غالب قبل من المدد إليھما وأقبل .الكوفة أھل على ونعيم البصرة، أھل على وسلمي والھرمزان ھم والتقو نعيما

 وملكوا دجيل شاطىء إلى اتباعھم في وانتھوا مقتلة فارس أھل من المسلمون وقتل الھرمزان فانھزم تيري، ونھر منادر ملك

 على فصالحوه الصلح الھرمزان طلب ثم .المسلمين وبين بينه دجيل وصل األھواز سوق جسر الھرمزان وعبر .دونھا ما

 ومنادر، تيري نھر على المسالح وبقية يرد، ال فإنه األھواز سوق من عليه غلبوا وما ومنادر تيري نھر خال ما كلھا، األھواز

 قبله ما ومنع الھرمزان فنقض وحرملة سلمى ووافقھما التخم في اختالف الھرمزان وين بينھما وقع ثم -وكليب غالب وفيھما

 وفتح ھرمز، رام إلى وسار فانھزم لقتاله، السعدي زھير بن حرقوص غزوان بن عتبة وبعث .باألكراد جنوده وكثف

 بن جزء الھرمزان أثر في وبعث بالفتح، وكتب الجزية ووضع .تستر إلى البالد له بھا واتسعت ونزل األھواز سوق حرقوص

 .البالد من بقي ما على الصلح الھرمزان وطلب وعفرھا بالبالد وأقام .فملكھا دورق إلى ثم .الشغر قرية إلى فانتھى معاوية،

 األھواز أھل مع وتعاھدوا اجتمعوا حتى فارس، أھل ويحرض يمد ذلك خالل في يزدجرد وكان األھواز، جبل حرقوص ونزل

 مع كثيفا جندا يبعث أن سعد إلى فكتب عمر؟ إلى فكتبوا وحرملة وسلمى وجزءا حرقوصا األخبار وبلغت .النصرة ىعل

 سھيل، أخي عدي بن سعد مع كثيفا جند كذلك يبعث أن موسى أبي إلى وكتب .الھرمزان منازل ينزلون مقرن بن النعمان

 فخرج .رھم أبي بن سبرة أبو الجندين وعلى .وغيرھم رثمةھ بن ثور وعرفجة بن ومجزأة مالك بن البراء فيھم ويكون

 بمسير الھرمزان سمع فلما .ھرمز برام وھو الھرمزان إلى وحرملة وسلمي حرقوصا فخلف الكوفة أھل في مقرن النعمان
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 فلحقھم بعده من البصرة أھل وجاء فنزلھا، ھرمز رام إلى النعمان وجاء بتستر، ولحق فانھزم ولقيه الشدة بادره إليه النعمان

 .تستر أتوا حتى فساروا األھواز بسوق الواقعة خبر

 أشھرا فحاصروھم البصرة، أھل على جعله موسى بأبي عمر وأمدھم الھرمزان، وبھا تستر على فاجتمعوا النعمان ولحقھم

 بھا وأحاطوا خنادقھم لمونالمس واقتحم .آخرھا .في انھزموا ثم سجاال، زحفا ثمانين المشركون وزاحفھم .القتل فيھم وأكثروا

 لھم فانتدب منه، يدخلون مدخل على يدلھم أن على سھم في بمكتوب البلد داخل من بعضھم فاستأمن الحصار، عليھم وضاق

 حكم على واستنزلوھم بھا فأطافوا بالقلعة الھرمزان وتحصن .المقاتلة وقتلوا وملكوھا الماء مدخل من المدينة ودخلوا طائفة،

 مالك بن البراء الليلة تلك في المسلمين وقتل .ألف والراجل آالف، ثالثة الفارس سھم فكان الفيء واقتسموا ه،وأوثقو عمر

 .الھرمزان قتلھما ثور بن ومجزاة

 إلى الفقيمي هللا عبد بن زر السوس وسار على فنزلوا موسى، وأبو النعمان ومعه المنھزمين أثر في سبرة أبو خرج ثم

 بني من ربيعة بن األسود مكانه وأمر البصرة إلى بالرجوع األشعري موسى أبي إلى عمر وكتب .يھاعل فنزل جنديسابور

 قيس، بن واالحنف مالك أنس منھم وفد في عمر إلى بالھرمزان سبرة أبو وأرسل .المقترب يسمى صحابي مالك بن ربيعة

 .المسلمون ليراه وحليته الياقوتب مرصعا وتاجه المذھب، الديباج من كسوته وألبسوه المدينة به فقدموا

 الجاھلية، في وإياكم إنا :عمر يا الغدر؟ فقال وعاقبة هللا أمر رأيت كيف :ھرمزان يا وقال عليه، ما بنزع أمر عمر رآه فلما

 أخرى؟ بعد مرة االنتقاض في عذرك وما حجتك فما قال .غلبتمونا معكم اآلن صار فلما .فغبناكم وبينكم بيننا خلى قد هللا كان

 بأس ال قال أشرب، وأنا أقتل أن أخاف :فقال بالماء فأتي استقى ثم .ذلك تخف ال قال  ! أخبرك أن قبل تقتلني أن أخاف قال

 فقد المؤمنين أمير يا صدق :انس قال !.كذبت قال .أمنتني وقد الماء في لي حاجة ال :وقال يده من فألقاه تشربه، حتى عليك

 تسلم أن إال وهللا ال خدعتني؟ وقال الھرمزان على عمر فأقبل .الناس وصدق تشربه وحتى خبرنيت حتى عليك بأس ال له قلت

 في يزالون ال :وقال فارس بالد في االنسياح في قيس بن األحنف واستأذنه المدينة، وأنزله ألفين في له فغرض .فأسلم !

 .له فأذن ملكھم يھلك حتى االنتقاض

 البصرة، جند في ربيعة بن المقترب ومعه بھا فأحاط الھرمزان، أخو شھريار وبھا عليھا لونز بالسوس سبرة أبو لحق ولما

 المقترب وسار .األعاجم بھا اجتمع وقد نھاوند إلى الكوفة بأھل مقرن بن النعمان وسار .فأجابوھم الصلح السوس أھل فسأل

 فناكرھم .لذلك فخرجوا الجزية على خارج من مانباأل السھم رمى ثم مدة، فحاصروھا جنديسابور على هللا عبد بن زر إلى

 فنزل جلوالء وقعة بعد سار يزدجرد أن :السوس فتح في وقيل .أمانه عمر فأمضى منھم، أصله ذلك فعل عبد فإذا المسلمون

ً  سبعين في سياه ومنعه اصطخر  واقعة كانت ثم تستر إلى الھرمزان وبعث الكلبانية، ونزل السوس إلى فبعثه فارس، من إلفا

 .وتستر رامھرمز بين سياه ونزل تستر إلى ثم ھرمز إلى وسار الجزية على فصالحوه فحاصرھم موسى، أبي

 العرب من ھو وبمنعھم العرب، يقتلوا وال األعاجم يقاتلوا أن على اإلسالم على تم موسى، أبي صلح على أصحابه وحمل

 فغدرھم العجم زفي في الحصون بعض إلى سياه ومضى تسمر فتح وشھدوا وأعوا عمر ذلك فأعطاھم العطاء، بأشرف ويلحق

 .عشرة ست وقيل عشرة سبع سنة بعدھا تستر وما فتح وكان للمسلمين وفتحه

 للفتح الجھات إلى المسلمين سير

 فلو ،فيھم ملكھم دام ما يقاتلوننا ارس أھل يزال ال !المؤمنين أمير يا :له عمر قال إلى بالھرمزان قيس بن األحنف جاء لما

 حتى ويقيم بل حتى غير بعيد البصرة يسير من أن موسى فأمر أبا .رجاؤھم انقطع ملكھم، فأزلنا بالدھم في باإلنسياح أذنت
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 ولواء قيس، بن لألحنف خراسان لواء العجم، بالد في يسيرون الذين األمراء بألوية عدي بن سھيل مع إليه بعث ثم .أمره يأتي

 لسارية ابجرد ودار فسا ولوء الثقفي، العاص أبي بن لعثمان اصطخر ولواء السلمي، مسعود نب لمجاشع وسابور أردشيرخرت

 ولم .الثعلبي عمير بن للحكم مكران ولواء عمرو، بن لعاصم سجستان ولواء عدي، بن لسھيل كرمان ولواء الكناني، زنيم بن

 يذكر كما وفتحوا العجم بالد في ساروا ثم .وعشرين ناثني أو وعشرين إحدى سنة ويقال .عشرة بثماني سنة إلى مسيرھم يتھيأ

 .بعد

 عمواس وطاعون الرمادة عام مجاعة

 وحلف الناس، جميع على أتى طاعون مع بمثله العھد بعد جوعا أعقب وجدب شديد قحط عشرة ثماني سنة الناس وأصاب

 آالف بأربعة عبيدة أبو فجاء .المدينة ألھل مدھميست باألمصار األمراء إلى وكتب الناس، يحيا حتى واللبن السمن يذوق ال عمر

 بالناس عمر واستقى السعر، فرخمى مصر من الطعام فيه وأرسل القلزم بحر العاص بن عمرو وأصلح الطعام، من راحلة

 نبالطاعو وھلك .الناس مطر أن إلى يدعو ركبتيه على وجثا بكى ثم به وتوسل العباس بيد وأخذ قام ثم .وصلى الناس فخطب

 .بالشام الناس وتفانى أمثالھم آخرين في عتبة عمرو وابنه بن وسھيل ھشام بن والحرث سفيان أبي بن ويزيد ومعاد أبو عبيدة

 .رحيله قبل ومات منزال له يرتاد أبو موسى فدعا بھا، ھو التي األرض من بالمسلمين يرتفع أن عبيدة أبي إلى عمر وكتب

 معه، قدد في عليه الناس واختلفت .بشد الوباء وأخبروه األجناد أمراء ولقيه سرغ، إلى وانتھى الشام إلى بالناس عمر وسار

 فال بأرض به سمعتم إذا :فقال الوباء أمر في   هللا رسول من سمع بما عوف بن الرحمن عبد وأخبر ورجع .العود إشارة فقيل

 .الصحيحين فى جاهأخر .منه فرارا تخرجوا فال فيھا وأنتم بأرض وقع وإذا عليه، تقدموا

 أثر فحش ولما .حسنة بن شرحبيل األرض وعلى سفيان، أبي بن معاوية أخاه مكانه دمشق على عمر وولى يزيد ھلك ولما

 سنة في واستقضى ورجع ذلك ففعل الثغور، على ويتطوف المسلمين ليقسم مواريث إليه المسير عمر أجمع بالشام الطاعون

 .األزدي سوار بن كعب البصرة وعلى الكندي الحرث بن شريح الكوفة على عشرة ثمانى

 على قيسارية فتح وكذلك .ذلك ذكر تقدم السنة وقد ھذه فى كان والجزيرة والمدائن جلوالء فتح أن ا ويقال السنة، ھذه في وحج

 .عشرين سنة وقيل معاوية يد

 مصر فتح

 أو عشرين سنة فساروا العوام بن أتبعه الزبير ثم ه،فأغزا مصر فتح في العاص بن عمرو استأذنه المقدس بيت عمر فتح لما

 بعثه قد واألسقف مريم أبو الجاثليق ولقيھم مصر، إلى الريف قرى في ساروا ثم إليون باب فاقتحموا .خمس أو اثنين أو إحدى

 ثالثاً، أخلھمو .شأنھم في ρ هللا رسول به أوصى بما وأخبره والمنع، الجزية فعرض عمرو إلى مريم أبو وجاء .المقوقس

 ونازلوا .وجنده فھزموه المسلمين وبئت الحرب وعزم أرطبون ذلك من فأبى الروم، أمير وأرطبون المقوقس إلى ورجعوا

 أھل فراسلھم مالك، بن عوف االسكندرية ولحصار الصباح، بن أبرھة الفورفا لحصار وبعثوا المطرية، وھي شمس عين

 عنوة، ذلك قبل أخذوا ما وأجروا الجزية على صالحوھما حتى مدة والزبير روعم فحاصرھم .شمس عين وانتظروا البالد

 :ونصه بينھم العھد كتب و اإلسالم في السبايا يجيز أن على الخطاب بن عمر لھم فامضاه السبايا، رد وشرطوا الصلح فجرى
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 يزيد ال وعدھم ومدھم وصاعھم وكافتھم وأموالھم ودمھم ھمأنفس على األمان من مصر أھل العاص بن عمرو أعطى ما ھذا

 زيادة وانتھت الصلح ھذا على اجتمعوا إذا الجزية يعطوا أن مصر أھل وعلى .النوب يساكنھم وال .ينقضي وال ذلك في شيء

 أبى ممن وذمتنا بعددھم، المجزية من عنھم رفع يجيب أن منھم أحد أبى فإن جنى نصرتھم، ما وعليه ألف ألف خمسين نھرھم

 ما وعليه لھم ما فله والنوب الروم من صلحھم في دخل ومن ذلك، بقدر عنھم رفع انتھى إذا غايته من نھرھم نقص وإن .برئة

 ثلث جباية ثلث كل في أثالثا عليھم ما وعليھم سلطاننا، من ويخرج مأمنه يبلغ حتى آمن فھو الذھاب واختار أبى ومن عليھم،

 الذين النوبة وعلى .المؤمنين وذمم المؤمنين أمير الخليفة وذمة رسوله وذمة وذمته هللا عھد الكتاب ھذا في ما على عليھم، ما

 الزبير شھد .واردة وال صادرة تجارة من يمنعوا وال يغزوا ال أن طى فرسا، وكذا وكذا رأسا وكذا بكذا يعينوا أن استجابوا

 .الطبري من منقوال الكتاب نص ھذا .وحضر وردان وكتب .ابناه وصمد هللا وعبد

 .الفسطاط المسلمون ونزل الصلح، وقبلوا مصر كلھم أھل ذلك في فدخل :قال

 وقسمتھم وقاتلوا أغاروا :وقال ردھا من عمرو فأبى األجل، أيام في المعركة بعد التي السبايا يطلب الجاثليق مريم أبو وجاء

 عمرو سار ثم .عليھم فردھم الدقاق إلى فيھم وبعث .األمان فله األجل أيام في يقاتل من :فقال عمر إلى الخبر وبلغ الناس، في

 المقوقس، وبھا اإلسكندرية، ونازل .فيھم واثخن فھزمھم والقبط، الروم من الفسطاط وبين بينھا من له فاجتمع اإلسكندرية، إلى

 صالح المقوقس أن وقيل .ذمة وجعلھم فيھا ام وغنم عنوة فتحھا أشھر ثم ثالثة وحاصرھم يجبه، فلم مدة إلى الھدنة وسأله

 مصر فتح تم ولما .جنداً  فيھا عمرو وجعل باختيارھم يقيم من ويقيم يخرج من يخرج أن على دينار عشر ألف إثني على عمرا

 ھمصالح مصر على سرح أبى بن هللا وعبد عثمان أيام كان فلما يظفروا، فلم النوبة إلى العساكر عمرو أغزى واإلسكندرية

 .بعد فيما فاستمر ذلك وكسوة طعاما المسلمون إليھم ويھدي سنة كل في رؤوس عدة على

 الفتوحات من بعدھا كان وما نھاوند وقعة

 يستمدھم، وحلوان وخراسان والسند بين الباب ما الملوك إلى فبعث واستنجدوه، بمرو كاتبوه ويزدجرد األھواز فتحت لما

 عليه أقوام ألب قد وقاص أبي بن سعد وكان .مقاتل ألف وخمسين مئة في الفيرزان الفرس لىوع نھاوند إلى واجتمعوا فأجابوه

 .عبس بني من مقالة سوى خيراً ، إال يسمع فلم أمره عن الكشف في مسلمة بن محمد فبعث عمر، إلى وشكوه سكره ص

 .بك الظن ھكذا قال .األخيرتين وأحذف يناألولت أطيل قال سعد؟ يا تصلي كيف :فقال الخبر وخبره عمرو إلى محمد فاستقدمه

 أھيب ليكون باإلنسياح وأشار األعاجم بخبر وشافھه فأمره عتبان، بن هللا عبد بن هللا عبد قال الكوفة؟ على خليفتك مى :قال ثم

 .العدو على

 .لھم ردءا ويقيم جنودال يبعث أن على رأيھم اتفق أن إلى ومخالف موافق فمن .بنفسه بالمسير واستشارھم الناس عمر فجمع

 بعد الكوفة جند على وكان المزني مقرن بن النعمان حربھم على فولى .وغيرھم وطلحه وعثمان علي رأي ذلك وكان

 إلى وكتب .معه ومن الفيرزان إلى بھم ويسير عليه، الجيوش لتجتمع ماء إلى يصير أن وأمره السوس، حصار من انصرافھم

 إلى وكتب مقرن، بن نعيم ومعه اليمان بن حذيفة مع فبعثھم النعمان، من الناس يستنفر أن نعتبا بن هللا عبد بن عبد هللا

 على المدد ويقطعوا وفارس أصبھان بتخوم يقيموا أن وجنديسابور السوس وفتحوا باألھواز كانوا الذين وزر وحرملة المقترب

 .نھاوند أھل

 .وأمثالھم عمر وابن رةوالمغي وجرير حذيفة وفيھم النعمان على الناس واجتمع
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 فلم الطرق ونقض نھاوند إلى طليحة وانتھى .طريقه من عمرو ورجع طليعة، يكرب معد بن وعمرو طليحة النعمان وأرسل

 حذيفة مجنبتيه وعلى مقرن، بن نعيم مقدمته على وجعل .ألفا ثالثين المسلمين وعبى النعمان فرحل الناس، وأخبر أحدا بھا يلق

 مجنبتيه وعلى كتائبه الفيرزان وعبى .مسعود بن مجاشع الساقة وعلى القعقاع، المجردة وعلى مقرن بن وسويد اليمان بن

 الجمعان تراءى فلما .أبطالھم من القادسية من غاب من كل بنھاوند إليھم توافى وقد الحاجب، ذي مكان جادوية وبھمن زردق

 .فبنوه النعمان فسطاط إلى الكوفة أشراف وتبادر األثقال العرب وحطت المسلمون، كبر

 بن واألشعث الخصاصية بن وبشير وحنظلة الكاتب هللا عبد بن وجرير عمرو بن وعقبة شعبه بن والمغيرة اليمان، بن حذيفة

 في أحجروھم ثم .سجال والحرب والخميس األربعاء يوم للقتال تزاحفوا ثم .الھمداني قيس بن وسعيد حجر بن ووائل قيس

 للمناجزة باستخراجھم طليحة وأشار وتشاوروا بالخنادق اعتصامھم المسلمون وسئم أياما، وحاصروھم معةالج يوم خنادقھم

 .ينھزموا لئال خلفھم الحديد حسك وألقوا يفروا، ال أن تواثقوا قد حديد، حبال كأنھم إليه فبرزوا القعقاع بفناشبھم باالستطراد،

 وحرض الكتائب على النعمان وقف الصبر، ثم ونزل المسلمون لھم ثبت دوق الخنادق فارقوا حتى لھم استطرد برزوا فلما

 وركدت ساعة، الناس وتجاول الزوال عند وحمل كبر ثم فاحملوا، الثالثة كبرت إذا وقال .بالشھادة لنفسه ودعا المسلمين

 زلق حتى المشاة، فيه تزلق دما المعركة أرض سالت حتى والعتمة الظھر بين ما وقتلوا .وانھزموا األعاجم انفض ثم الحرب

 وذھب .موته بكتمان وتواصلوا بعھده، حذيفة الراية وتناول بثوب، نعيم أخوه فسجاه سھم أصابه بل وقيل .وصرع النعمان فيه

 أكثر منھم فمات .عسكرھم في أعدوه الذي اللھيب في ووقعوا الحديد، حسك وعقرھم المذاھب، عليھم وعميت ليال، األعاجم

 فأدركه مقرن بن نعيم واتبعه ھمذان، إلى صرع أن بعد الفيرزان وھرب المعركة، في ألفا نحو ثالثين منھا ،ألف مئة من

 على المسلمون وقتله فاعترضه أمامه، القعقاع قدم قد نعيم وكان .الجبل في وصعد وترحل األحمال، سدتھا وتد دونھا بالثنية

 .والقعقاع نعيم مع عليھا مسلمونال فنزل شنوم خسر وبھا ھمذان الفل ودخل الثنية،

 حذيفة الجط على وولى .األقرع بن األقباض السائب صاحب إلى وجمعوه فيھا، ما وغنموا الوقعة يوم نھاوند المسلمون ودخل

 دخائل من كانا نفيسا جوھرا مملوءتين صفتين له وأخرج فأمنه حذيفة إلى النار بيت صاحب الھربذ جاء ثم .إليه النعمان بعھد

 .المسلمون فنقلھما البجرجان، عنده أودعھما سرىك

 .فبكى استشھد ومن وبالفتح بالواقعة وأخبره عمر، إلى السائب من الخمس وبعث

 لي ما :قال رآني فلما إليه فردني بالكوفة رسوله لحقني ثم :السائب قال .بجندك والحق المال بيت في ضعھما فقال وبالصفتين

 لم أن بالكي يتواعداني نارا يشتعالن السفطين إلى تسحبني المالئكة فباتت فيھا، خرجت التي لليلةا نمت أن ھو إال ما وللسائب

 درھم ألف بألفي المخزومى حريث بن عمرو من بالكوفة فبعثمھما .المسلمين أرزاق في وبعھما عني فخذھما اقسمھما،

 .مال بالكوفة له فكان .بضعفھما األعاجم بأرض عمرو وباعھما

 نھاوند، أھل من عمر قاتل أبو لؤلؤة وكان اجتماع، بعدھا للفرس يكن ولم ألفين، والراجل آالف ستة بنھاوند الفارس ھمس وكان

 أبو موسى وكان .عمر كبدي أكل :ويقول يبكي بالمدينة نھاوند سبي لقي إذا فكان منھم، الفرس وأسره الروم أسر في حصل

 .الجزية على صالحوه ثم أيام خمسة فحاصروھا بالدينور، مر انصرف لماف البصرة، أھل على نھاوند حضر قد األشعري

 .صلحا ففتحھا العيمرة إلى األقرع بن السائب وبعث .كذلك فصالحوه شيروان أھل إلى وصار

 اقتدى ثم .ذلك إلى فأجابوه الجزية قبول على الصلح في والقعقاع نعيم إلى خسر شنوم بعث ھمذان الحصار بأھل اشتد ولما

 في باإلنسياح عمر وأمر .فصالحوه حذيفة إلى وبعثوا ھمذان، بأھل يزدجرد لنصرة جاءوا الذين الملوك وھم الماھين، ھلأ
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 لبني حليف حنظلة بن زياد مكانه وولى .آخر وجه في وبعثه الكوفة، عن عتبان بن هللا عبد بن هللا عد وعزل األعاجم، بالد

ً  معه فبعثه حمص من مسعود بن واستدعى ياسر نب عمار وولى .فاعفاه واستعفى قصي، عبد  بأبي وأمدھم الكوفة، ألھل معلما

 .سراقة بن عمرو البصرة على وولى حذيفة مكان أصبھان إلى بعثه ثم .هللا عبد بن هللا بعبد مكانه البصرة أھل وأمد موسى،

 عبد بن وبكر فرقد بن عتبة وبعث .اسانخر إلى فتحھا بعد وصار يحاصرھم مقرن بن نعيم إلى فبعث ھمذان، أھل انتقض ثم

 وكان أصبھان، إلى عتبان بن هللا عبد بن هللا عبد فضل ولما الموصل من واآلخر حلوان، من أحدھما فدخل أذربيجان إلى هللا

 ةوعصم الرياحي ورقاء بن هللا عبد مجنبتيه على وجعل .موسى بأبي فأمده الحبلي بني حليف األنصار وجوه من الصحابة من

 النعمان عند من تبعه ومن معه بمن هللا فسار عبد .دجلة سقت ما على عمله إلى حذيفة ورجع .نھاوند إلى فسار هللا، عبد بن

 عبد وبارز فاقتتلوا، أصبھان برستاق عظيم جمع في جادويه بن شھريار مقدمته وعلى األسبيدان جندھا وعلى أصبھان، نحو

 .الرستاق ذلك على األسبيدان وصالحھم أصبھان أھل موانھز .فقتله شھريار ورقاء بن هللا

 أرض ولكم :وقال والذھاب المقام بين والخيار الجزية على فصالحھم الفادوسفان وملكھا -جي وتسمى -أصبھان إلى ساروا ثم

 أن هللا عبد إلى فكتب .بالفتح عمر إلى وكتبوا أصبھان، معه فدخل األھواز، ناحية من هللا عبد على موسى أبو وقدم .ذھب من

 وقد .كرمان يصل أن قبل بسھيل ولحق االقرع، بن السائب أصبھان على فاستخلف كرمان لقتال عدي بن سھيل إلى يسيروا

 .أصبھان حرب في فقتل الكوفة، أھل له واستجاش المدينة من عمر إليھا أرسله أصبھان فتح حضر مقرن بن النعمان أن :قيل

 بن المغيرة وعشرين إحدى سنة الكوفة على عمر ولى ثم .وقاشان قم أبو موسى وافتتح اوندبنھ قتل النعمان أن والصحيح

 .عمارا وعزل شعبة

 ھمذان فتح

 حذيفة فودع يقصدھا، أن نعيم إلى عمر فكتب انتقض ثم وضنھما، ونعيما القعقاع خشرشنوم عليھم صالح قد ھمذان أھل كان

 أربع سنة كان فتحھا أن وقيل .الجزية على صالحوه حتى أجمع بالدھا على فاستولى .تعبيته على الطريق من إليھا ورجع

 .أذربيجان بأھل رستم أخو واسفنديار الري وأھل الديلم بخروج الخبر جاءه إذ ھمذان نواحي في يجول نعيم فبينما .وعشرين

 .وأعظم نھاوند مثل واقعتھا وكانت الفرس وانھزم فاقتتلوا، إليھم وسار الھمذاني، قيس بن يزيد ھمذان على نعيم فاستخلف

 .فتحھا بعد بھا والمقام الري بقصد نعيما فأمر بالفتح عمر إلى وكتبوا

 بنفسه توالھا وقيل أرضھا، على وغلب صلحا ففتحھا ھمذان إلى هللا عبد بن جرير الكوفة من أرسل شعبة بن المغيرة أن وقيل

 بالديلم فاستنجدوا إليھا، وسار قبلھا ما ففتح قزوين إلى عازب بن راءالب بعث ھمذان جرير فتح ولما .مقدمته على وجرير

 وصالحوا منھم قزوين أھل فيئس ينظرون، الجبل بأعلى وقوف والديلم لقتالھم فخرجوا المسلمين في البراء جاء ثم .فوعدوھم

 .وجيالن الديلم البراء غزا ثم .قبلھا أبھر على صلح البراء

 الري فتح

 بن سياوخش ملكھا ذلك وأبى الصلح، في أھلھا من الفرخان أبو إليه وخرج الري، إلى سار واقعته من منعي انصرف ولما

 وقد .المدينة عن به فشغلوا نعيم مع والتقوا فأمروه وجرجان وقومس وطبرستان دنباوند أھل واستمد جوبين بھرام بن مھران

 بالتكبير إال لنعيم مواقفون وھم يشعروا فلم نعيم، وأخو عمرو بن رالمنذ ومعه الليل من المدينة ودخل .فرخان أبو خلفھم كان

 يزل البالد على الزبيني الفرخان أبو وصالحه .بالمدائن كان مثلما بالري المسلمين على هللا وأفاء وقتلوا فانھزموا ورائھم من
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ً  وأخرب .عقبه في شرفھم  الجزية على دنباوند أھل وصالحه الفتح،ب عمر إلى وكتب .أخرى ببناء وأمر العتيقة مدينتھم نعيما

 .منھم فقبل

 أحد، له يقم فلم فسار الجملي، عمرو بن ھند ومعه قومس إلى سويد أخيه بإرسال إليه عمر كتب إلى باألخماس بعث ولما

 منھا روعسك جرجان إلى سار ثم الجزية، على فصالحوه وبالمفاوز بطبرستان الذين الفل وكاتبه .بھا وعسكر سلما وأخذھا

 مروجھا وسدھا، وأراه .خراج جبل حتى معه فكان جرجان قبل صول مرزبان وتلقاه الجزية، على ملكھا وصالحه ببسطام،

 .بذلك له وعقد فقبل الموادعة على طبرستان صاحب االصبھبذ إلى سويد أرسل ثم .عثمان أيام ثالثين سنة فتحھا كان وقيل

 اذربيجان فتح

 عبد بن بكر وكان .هللا عبد بن البكر مما أذربيجان إلى خرشة األنصاري بن سماك يبعث أن عمر رهأم الري نعيم افتتح ولما

 أخو وھو ھمذان دون حرود أبو معھم نعيم واقعة من مھزوما قرخزاد بن اسفنديار بالجبال لقي أذربيجان إلى سار ما عند هللا

 تحصن من وتحضن .وتركوھا الجبال إلى فروا وإال البالد لىع لك فاصالح عندك، اسكني له فقال .وأسره بكير فھزمه رستم

 بن عتبة وافتتح يليه ما افتتح وقد ذلك، مثل في وھو سماك عليه وقدم .الحصون إال صلحا البالد وسارت فأمسكه ما، يوم إلى

 .يليه ما فرقد

 فرقد بن عتبة فاستخلف افتتح، ما علىيستخلف  وأن الباب، نحو يتقدم أن له فأذن التقدم في عمر يستأذنه إلى بكير وكتب

 عتبة طريق قصد الفرخزاد بن بھرام وكان .بكير افتتحه ما على خرشة بن سماك عتبة فولى .كلھا أذربيجان عمر له وجمع

 فصالحه بكير، عند أسير وھو اإلسفنديار إلى خبره وبلغ وھزمه، عتبة فلقيه .له معترضا بل مقتصدا عسكره في به وأقام

 ثم .الصلح كتاب أذربيجان ألھل عمر فكتب باألخماس، وبعثوا عمر، إلى بذلك وعتبة بكير وكتب .كلھم أذربيجان أھل واتبعه

 أن عمر إلى وكتب األكراد، من خلقا وقتل والخراج، الجزية على قتال بعد ففتحھما والصامغان شھرزور فرقد بن عتبة غزا

 .الموصل عرفجة بن ةھرثم وولى إياھا، فواله أذربيجان بلغت فتوحي

  الباب -الموصل فتح
 وجعل البصرة، من فار حربھا، على عمرو بن سراقة بعث إليھا، والتقدم الباب بغزو هللا عبد بن بكير عمر أمر افتتح ولما

 ىوعل .المتقدم هللا عبد بن بكير األخرى وعلى الغفاري، أسيد ابن مجنبتيه وعلى احدى ربيعة بن الرحمن عبد مقدمته على

 من مسلمة بن بحبيب سراقة أمد ثم .سراقة مكان البصرة إلى األشعري موسى أبا ورد الباھلي، ربيعة بن سلمان المقاسم

 الباب، على مقدمته في ربيعة بن الرحمن عبد وصل فلما .اذربيجان من سراقة وسار حنظلة، بن زياد مكانه وجعل الجزيرة

 يأتي، أن على واستأمنه شھريار منھم فكاتبه .منھم الشام وأغزى إسرائيل بني دأفس الذي شھريار ولد من يومئذ بھا والملك

 لعدوكم فتوھنونا الجزية تسومون وال :قال .للمسلمين والطاعة النصر جزيته تكون أن على والموادعة الصلح وطلب فحضر

 عمر إلى وكتبوا فأجابوا العدو، اربيح وال يقيم من على الجزية من بد ال :وقال منه فقبل سراقة إلى الرحمن عبد فسيره

 .ذلك فأجاز

 ارمينية وجبال موقان فتح

 وحبيب موقان، إلى هللا عبد بن بكير فأرسل بأرمينية، المحيطة الجبال من يليه ما إلى أمراء بعث الباب من سراقة فرغ ولما

 يرج فلم عمر إلى بالخبر وكتب .اآلخر الوجه إلى ربيعة بن وسلمان الالت، جبال إلى اليمان بن وحذيفة تفليس، إلى مسلمة بن
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 بغزو وأمره الباب، فرج على عمر فأقره ربيعة، بن الرحمن عبد واستخلف سراقة موت بلغه ثم .عظيم فرج ألنه ذلك تمام

 .حالم كل عن دينارا الجزية على تراجعوا ثم موقان، فتح فإنه هللا عبد بن بكير إال االمراء؟ أولئك من أحد يفتح ولم الترك

 الترك غزو

 ففروا الترك من قوم وھم بلنجر، شھريار فغزا معه وسار الباب، جاء حتى سار الترك بغزو ربيعة بن الرحمن عبد أمر ولما

 عثمان، أيام إلى فيھم الغزو يردد يزل ولم والغنائم، بالظفر وعاد .بلنجر من فرسخ مائتي على خيله وبلغت وتحصنوا منه

 المسلمين من رجال الغزاة ھذه في فأصابوا تمنعھم، معھم المالئكة ألن يقتلون ال المسلمين أن يعتقدون وكانوا الترك فتذامر

 أبو ومعه بالناس فخرج .سلمان أخوة الراية وأخذ أصحابه، وانكشف فقتل الرحمن عبد وقاتل وتجاسروا، فقتلوه غر؟ على

 .جرجان إلى جيالن على فسلكوا الدوسي، ھريرة

  خراسان فتح
 بعد سار يزدجر أن تقدم وقد .بخراسان منھم قيس بن األحنف كان فارس، بالد في لإلنسياح لألمراء األلوية عقدت ولما

 عليھا وختم ذخائر يزدجرد من اقترح بما الضحاك وكتب .خاتمة على فأكرھه مرازبته من جادويه أبان وبھا الري إلى جلوالء

 رجع ثم كرمان، إلى ثم أصبھان إلى معه والناس يزدجرد سار ثم .له عقد الذي حالصل حكم على عليه فردھا سعد إلى وبعثھا

 جميعا فنكثوا الجبال وأھل والفيرزان باألھواز فارس وأھل الھرمزان وكاتب .العرب من وأمن فنزلھا، خراسان من مرو إلى

 .بالدھم في باإلنسياح للمسلمين عمر وأذن وخذلھم، هللا وھزمھم

 من فدخلھا .وعشرين اثنين وقيل عشرة، ثماني سنة خراسان إلى األحنف فسار األولوية، لھم وعقد قدمناه اكم األمراء وأمر

 مطرف نيسابور إلى وأرسل الشاھجان، مرو إلى سار ثم .العبدي فالل بن صحار عليھا واستخلف عنوة، ھراة وافتتح الطبسين

 األحنف فملكھا الروذ، مرو إلى الشاھجان مرو من يزدجرد جودر .حسان بن الحرث سرخس وإلى الشخير، بن هللا عبد بن

 في الكوفة مدد وجعل .الباھلي النعمان بن حارثة الشاھجان على واستخلف الروذ مرو إلى فسار .ھنالك الكوفة أھل مدد ولحقه

 الصلح في خراسان أھل خلود عليھم هللا فتح وقد األحنف، فلحقھم النھر وعبر فھزموه بلخ على ويزدجرد ھم فالتقوا مقدمته،

 بالفتح عمر إلى وكتب فنزلھا، الروذ مرو إلى وعاد عامر بن ربعي طخارستان على وولى .وطخارستان نيسابور بين ما

 .النھر ودون ما على يقتصر أن إليه فكتب

 فلما .إلى ملك الصغدو الترك، ملك وإلى خاقان الصين ملك إلى وكتب األمم، ملوك استنجد قد الروذ بمرو وھو يزدجرد وكان

 بلخ، فنزال خراسان إلى وخاقان يزدجرد فرجع .والصغد فرغانة وأھل الترك في خاقان أنجده منھزما يزدجرد النھر عبر

 أھل من ألفا عشرين في الجبل سفح ونزل رحل ثم .عليه المشركون ونزل الروذ، بمرو األحنف إلى المسلمون واجتمع

 .أياما يقاتلون وأقاموا بالخنادق سكرانالع وتحصن الكوفة وأھل البصرة

 فقتل لھم، عادة بعدھم العسكر يخرج ثم .كذلك اثنان ويتلوه بطبلة، يضرب الترك من فارس خرج وقد ليلة، األحنف وصحبھم

 إلى الخبر وبلغ .بلخ إلى وعاد فارتحل أدراجه، ورجع وتطير تشاءم خاقان بھم مر فلما .الثالث ثم الثاني ثم األول األحنف

 بلخ، على بخاقان اللحاق وأجمع خزائنه فجمع .معه ومن النعمان بن لحارثة محاصرا الشاھجان مرو على وكان يزدجرد

 فھزموه، وقاتلھم ذلك من فأبى الترك من ذمة أوفى وإنھم إليھم، والركون المسلمين صلح على وحملوه فارس أھل فمنعه

 .الخزائن على واستولوا
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 جاء ثم .عثمان أيام خراسان أھل كفر أن إلى كلھا عمر أيام الترك ببلد يزدجرد وأقام فرغانة إلى لنھرا وعبروا بخاقان ولحق

 فأصاب الغنائم األحنف وقسم المسلمين، بملكة واغتبطوا وصالحوه واألموال الخزائن إليه ودفعوا األحنف إلى فارس أھل

 وكتب فنزلھا الروذ مرو إلى ورجع األربع، كورھا في الكوفة أھل وأنزل بلخ األحنف نزل ثم .القادسية يوم أصابه ما الفارس

 .عمر إلى بالفتح

 ھذه به فعلوا الذين المسلمين له أن يعيف يسأله إليه رده الصين ملك إلى بعثه الذي رسوله لقي النھر عبر لما يزدجرد وكان

 ومالبسھم وشرابھم ومآكلھم الحدود، عند فھمووقو أمرائھم وطاعة ودعوتھم وفائھم عن ويسأل -عددھم قلة مع االفاعيل،

 بفرغانة يزدجرد فأقام نردبل قام بما شيء لھم يقوم ال فإنھم يسالمھم أن الصين ملك إليه وكتب .كله بذلك إليه فكتب ومراكبھم

 .خاقان من بعھد

 بمسلم، يضر شبراً  بالدھم نم يملكون فليسوا ذھب، قد المجوسية ملك وإن أال :وقال الناص خطب عمر إلى الخبر وصل ولما

 ال فإني .غيركم بكم هللا فيستبدل تبدلوا فال تعملون، كيف لينظر وابناءھم وأموالھم وديارھم أرضھم أورثكم قد هللا وإن أال

 .قبلكم من تؤتى أن إال األمة ھذه على أخاف

 فارس فتوح

 إلى فافترقوا فارس أھل ذلك وبلغ جھته، إلى أمير لوسار ك افترقوا البصرة من فارس إلى توجھوا الذين األمراء خرج ولما

 دونھما الفرس فاعترضه وأردشيرخرت، سابور األمراء من مسعود بن مجاشع وقصد .وشتاتھم ھزيمتھم تلك وكانت بلدانھم،

 توج واقعة سفكانت عمر، إلى واألخماس بالفتح وأرسل الجزية على وصالحھم واستباحھا توج وافتتح .فيھم وأثخن فقتلھم بتوج

 .بھا فأقروا فرجعوا الجزية إلى دعوا ثم .طاوس أيام عليھم الحضرمي بن العالء لواقعة ثانية ھذه

 عليھم ووضع واصطخر، جور وفتح وأثخن فيھم فھزمھم بجور إليه فزحفوا اصطخر، العاص أبي بن عثمان وقصد :اصطخر

 والنوبندجان كازرون فتح ثم .عمر إلى والخمس بالفتح وبعث إليھا فتراجعوا فروا منھم ناس وكان .إليھا الھربذ وأجابه الجزية

 ولقي ففتحھا جينا عثمان وقصد والخراج الجزية على وأرجان شيراز مدينة فافتتح موسى، أبو به ولحق أرضھا على وغلب

 وأخاه ابنه العاص أبي بن عثمان فبعث عثمان، خالفة أول في شھرك نقض ثم .وفتحھا فھزمھم جھرم بناحية ھنالك الفرس

 الحكم وفتله شھرك، فانھزم فارس بأرض والتقوا معبد، بن وشبل معمر بن هللا عبيد وعليھم البصرة من األمداد وأتته الحكم،

 .العبدي ھمام بن سوار وقيل العاص أبي بن

 أن وقيل ...ينوعشر تسع وقيل وعشرين ثماني سنة كانت اصطخر أن ويقال .فقتله سوار على حمل شھرك ابن أن وقيل

 صفرة وأبو الجارود مجنبتيه وعلى توج إلى فسار ألفين، في فارس إلى البحرن من الحكم أخاه أرسل العاص أبي بن عثمان

 مدينة وحاصروا شھرك، وقتل سابور إلى وھزمھم بتوج فالتقوا للقائھم، الجنود في شھرك أرسل كسرى وكان المھلب، والد

 هللا عبيد عفان بن عثمان وبعث عنه، هللا عمر رضي مات ثم .اصطخر قتال على به واستعانوا ملكھا عليھا صالح حتى سابور

 هللا عبيد وأصابت أحضر ثم .به الغدر سابور ملك وأراد اصطخر، محاصرا وأقام العاص، أبي بن عثمان مكان فغفر بن

 .منھم كثيرا بشرا بھا فقتلوا المدينة فتحوا ثم .بھا فمات منجنيق حجارة

 فارس بأكراد استجاشوا ثم .فحاصرھم ودارا بجرد بسا مدينة االنسياح أمراء من الكناني زنيم بن سارية وقصد :ساودارابجردب

 سارية ذلك فسمع .إليه يستند أن إزاءه كان جبل إلى يشير ! الجبل سارية يا :ونادى المنبر على عمر وقام .بصحراء واقتتلوا

 به وبعث الناس، من سارية فاستوھبه جوھر، صفت فيھا وكان مغانمھم، المسلمون وأصاب المشركون، انھزم ثم .إليه ولجأ
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 فرجع الجند، على يقسم أن إال فأبى السفط إليه ودفع شيء، كل عن فأخبره عمر سأله الرسول به قدم ولما .عمر إلى الفتح مع

 .سارية وقسمه به

 واستعانوا كرمان، أھل وحشد عتبان بن هللا عبد بن هللا عبد به حقول كرمان االنسياح أمراء من عدي بن سھيل وقصد :كرمان

 بن البشير ودخل .الطرق بل الطريق عليھم المسلمون وأخذ .هللا بإذن فھزموھم أرضھم أدنى في المسلمين وقاتلوا بالقفص،

 إبل من أرادوا ما وأصابوا شير مفازة من هللا عبد بن هللا وعبد كرمان، مرزبان طريقه في وقتل جيرفت إلى العجلي عمرو

 وقال عمر على قدم ثم .كرمان من الطبسين أتى ثم الخزاعي ورقاء بل بديل بن هللا عبد كرمان فتح الذي أن :وقيل .وشاء

 به ولحق سجستان، األمراء عمرو من بن عاصم وقصد :سجستان فامتنع رستاقان إنھما فقال يفعل أن فأراد الطبسين، اقطعني

 طلبوا ثم .سجستان أرض ومخروا بزرنج وحصروھم فھزموھم، أرضھم أدنى في سجستان أھل وقاتلوا عمير، بن هللا عبد

 وأبعد خراسان من أعظم وكان .الخراج على سجستان أھل ويسقي حمى الفرات أن على .وأرضھا مدينتھم لحى الصلح

 من بلد إلى الترك ملك زنبيل أخيه من الشاه ھرب معاوية زمن كان فلما .أخرى وأمما والترك القندھار يقاتلون فروجاً،

 بغير فأقرة بذلك معاوية إلى وكتب آمل، وأنزله له فعقد سفيان، أبي بن زياد بن سلم سجستان على وكان آمل يدعى سجستان

 كفرو .كذلك فكان بأسرھا آمل بالد على يغلبوا أن اضطرب وقع إذا منھم يجيء ما كدر وأھون قوم ھؤالء أن :وقال .نكير

 من األمداد جاءت حتى فحاصرھا زربخ، في ھو وطمع .بمكانه زنبيل منه واعتصم آمل بالد على وغلب معاوية بعد الشاه

 .عنھا فاجلفوا البصرة

 عدي بن سھيل وجاءه المخارق، بن شھاب بھا ولحق فكران، بلد االنسياح أمراء من التغلبي عمرو بن الحكم وقصد :مكران

 ولقيھم كثيف، بجيش السند أھل أمدھم وقد شاطئيه، على مكران وأھل دوين إلى جميعا وانتھوا عتبان بن هللا عبد بن هللا وعبد

 عمر إلى وبعثوا بھا فأقاموا مكران إلى ورجعوا النھر، إلى انتھوا حتى أياما واتبعوھم بالقتل، فيھم واثخنوا فھزموھم المسلمون

 إلى وكتب .أبدا لي جيش يغزوھا ال وهللا :فقال شرا عليھا فأثنى البالد عن عمر وسأله العبدي، صحار مع واألخماس بالفتح

 .جنودكما من أحد مكران يجوز ال أن والحكم سھيل

 االكراد خبر

 األعاجم من جموع األھواز أھل من ومنادر نھر تيري بين ببيروذ اجتمع حتى النواحي إلى فصلوا لما االنسياح أمر أمراء كان

 إلى فجاء .المنساحين لألمراء ردءا البصرة تخوم أقصى إلى يسير أن موسى أبي إلى عھد قد عمر وكان األكراد، أعظمھم

 أبو فاستخلف .وذلة قلة في منه فتحصنوا المشركين هللا وھن ثم .زياد بن المھاجر وقتل شديدا، قتاالً  الجموع تلك وقاتل بيروذ

 وفتح .البصرة إلى رجع فتحت إذا حتى يحاصرونھا، الذين المسلمين مع أصبھان إلى وسار زياد بن الربيع أخاه عليھم موسى

 أن العنزي محصن بن ضبة وأراد واألخماس بالفتح عمر إلى وبعثوا بالبصرة به ولحق فيھا، ما وغنم بيروذ زياد بن الربيع

 أجاز وأنه لنفسه الدھاقين بناءأ من غالما ستين بانتقائه عمر إلى شاكيا وانطلق فغضب موسى، أبو يجبه فلم الوفد في يكون

 من جيش إليه اجتمع قد عمر وكان .عمر وقبله موسى أبو واعتذر البصرة، أمور سفيان أبي بن زياد وولى .بألف الحطيئة

 المشركين األكراد من عدوا فلقوا .وأوصاھم عادته على الجھاد إلى ودفعھم االشجعي قيس بن سلمة عليھم فبعث المسلمين

 سفط في جوھرا سلمة ورأى الغنائم، وقسموا وسبوا، وقتلوا وھزموھم وقاتلوھم فأبوا، الجزية أو اإلسالم إلى فدعوھم

 عنقه في فوجىء به وأمر فغضب بالسفط أخبره حتى الناس أمور عن الرسول فسأل عمر، إلى به وبعث المسلمين فاسترضى
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 وقيمته دراھم بخمسة يباع الفص وكان الناس في وقسمه ةسلم فباعه فيھم، سلمة ليقسمه الناس تفترق أن قبل أسرع :وقال

 .ألفا عشرون

  عنه هللا رضي عثمان وبيعة ى الشول وامر عمر مقتل
 فشكا السوق في عمر يوما فلقي .الخراج في عليه يشدد وكان لؤلؤة، أبو اسمه العجم نصارى من مولى شعبة بن للمغيرة كان

 .نقاش حداد، نجار، :قال صناعتك؟ وما قال .يوم كل في درھمين الخراج في علي قليث فإنه المغيرة على أعدني :وقال إليه

 رحى لك أصنع قال .رحى لي فاصنع بالريح، تطحن رحى أصنع تقول أنك بلغني وقد .الصنائع ھذه على بكثير ذلك ليس فقال

 العلج؟ توعدني :عمر فقال وانصرف .والمغرب المشرق أھل بھا الناس يتحدث

 وسطه في نصابه برأسين خنجر وبيده الناس في لؤلؤة أبو ودخل الصفوف، واستوت الصالة إلى عمر خرج حأصب فلما

 بن الرحمن عبد فاستخلف عمر، وسقط الليثي، البكير أبي بن كليبا وقتل .سرته تحت إحداھما ضربات ست عمر فضرب

 .بيته إلى واحتمل .الصالة على عوف

 إلى أعھد حتى صمتا فھبني قال .أفعل ال وهللا ال قال قال بھا؟ علي فتثير قال ! إليك أعھد أن أريد وقال الرحمن عبد دعا ثم

 ثالثاً، طلحة انتظروا وقال معھم الرحمن وعبد وسعدا والزبير وعثمان عليا دعا ثم .راض وھو عنھم  رسول توفي الذين النفر

 باألنصار وأوصاھم الناس، رقاب على أقاربه يحمل أن منھم األمر إليه يفضي من هللا وناشد .أمركم فاقضوا وإال جاء، فإن

 صدقاتھم تؤخذ أن اإلسالم مادة فإنھم بالعرب وأوصى مسيئھم، عن ويعفوا محسنھم إلى يحسن أن واإليمان الدار تبوأوا الذين

 على بعدي من الخليفة تركت لقد بلغت قد اللھم :قال ثم بعھدھم لھم يوفي أن  هللا رسول بذمة وأوصى .فقرائھم في فتوضع

 .الراحة من أنقى

 عمر بن هللا عبد يا قال ثم .أمرھم يقضوا حتى إليھم يدخل أحدا تدع وال ھؤالء باب على قم :فقال األنصاري طليحة أبا دعا ثم

  سجد رجل دبي منيتي يجعل الذي  الحمد قال .المغيرة غالم لؤلؤة أبو قتلك المؤمنين أمير يا قال قتلني؟ من فانظر أخرج

 فكن القوم اختلف أن هللا عبد يا قال ثم .له فأذنت بكر وأبي  هللا رسول مع دفنه في يستأذنھا عائشة إلى بعث ثم .واحدة سجدة

 .عوف بن الرحمن عبد فيھم الذين مع فكن تساووا فإن األكثر، مع

 عند فقعدا عباس وابن علي وجاء  !هللا معاذ قالواف منكم؟ مأل عن أھذا :لھم فقال واألنصار المھاجرون فدخل للناس أذن ثم

 أن إلى هللا يذكر يزل ولم !فعلت قد قال !أعھد له فقال .كذلك فخرج لبنا ثم متغيرا، فخرج نبيذا فسقاه الطبيب وجاء .رأسه

 من شھرأ وستة سنين لعشر وذلك صھيب عليه وصفى .وعشرين ثالث سنة الحجة ذي من بقين لثالث األربعاء ليلة توفي

 .خالفته

 ويلزماھم مكان في الستة الرھط يجمعا ھؤالء أمرھما عمر أن كان وقد .األسود بن المقداد ومعه األنصاري طلحة أبو وجاء

 عبد اتبعوا أو عمر، بن هللا عبد حكموا تساووا وإن لألكثر، االتباع كان اختلفوا وان منھم، يختاروه من للناس يقدموا أن

 من شيء له ليس مشيرا عمر معھم بن  ويحضر عبد صھيب، بالناس فيھا يصلي ثالثا ذلك في جلھمويؤ .عوف بن الرحمن

 .عائشة بيت في وقيل مخرمة، بن المسور بيت في والمقداد طلحة أبو فجمھم .ليال الثالث في قدم أن شريكھم وطلحة األمر

 أھل في وكنا حضرنا تقوال أن تريدان وأقامھما، وقال دسع فحصبھما، بالباب فجلسا شعبة بن والمغيرة العاص بن عمرو وجاء

 أفعل وأنا أفضلكم فيوليھا ويجتھد نفسه منھا يخرج أنكم الرحمن عبد فقال األمر، في وتنافسوا الكالم بينھم دار ثم .الشورى

 األمة تألو وال رحم، ذا تخص وال الھوى، تتبع وال الحق تؤثر أن شريطة على تقول ما :فقال .علي وسكت القوم فرضي ذلك؟
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 وتواثقوا، اخترت؟ من وترضوا خالف من على معي تكونوا أن على مواثيقكم أنتم وتعطوني قال .بذلك العھد وتعطينا نصحا،

 فيه أحن ترى فمن نفسك؟ في تبعد ولم الدين في أثرك وحسن وسوابقك بقرابتك حضر مفن أحق إنك تقول أنت :لعلي قال ثم

 .علي فقال ذلك، مثل له فقال بعثمان وخال ا ثمانع قال ھؤالء؟ من بعدك

 إلى ويشيرھم الناس وأشراف األجناد من أمراء المدينة يوافي ومن  هللا رسول أصحاب يلقى كلھا لياليه الرحمن عبد ودار

 ثم .علي على فاتفقا .عثمان أو لعلي األمر يتركا أن وسعد بالزبير فيه وخال مخرمة، بن المسرور منزل فأتى .الرابع صبيحة

 .أردتھا ما أفعل ولم أختار أن على نفسي لھم خلعت قد :فقال وأرحنا لنفسك بايع :سعد له قال

 جمع ثم .قالوا ما أحد يعلم وال الصبح أن صلوا إلى بل رضوا، أن إلى منھما كال فناجى وعثمان عليا الرحمن عبد استدعى ثم

 ووافقه بعلي عمار فأشار !علي أشيروا :فقال بھم المسجد غص حتى جناداأل وأمراء األنصار من السابقة وأھل المھاجرين

 ونادى وتشاتما فتفاوضا ربيعة أبي بن هللا عبد ووافقه عثمان، فبايع قريش تختلف ال أن أردت أن :سرح ابن فقال .المقداد

 .سبيال أنفسكم على طالرھ أيھا تجعلن فال وشاورت نظرت فقال .الناس يفتتن أن قبل أفرغ الرحمن يا عبد :سعد

 أفعل أن بل اجتھد أن أرجو :قال بعده من الخليفتين وسيرة رسوله وسنة هللا بكتاب لتعملن وميثاقه هللا عھد عليك :لعلي قال ثم

 قد أني اشھد اللھم :وقال عثمان يد في ويده المسجد إلى رأسه فرفع !نعم فقال ذلك مثل لعثمان؟ وقال .وطاقتي علمي بمبلغ

 .الناس فبايعه عثمان عنق في ذلك من عنقي في ام جعلت

 الناس أكل :فقال رددتھا أبيت وإن األمر، في الخيار على أنت :عثمان له فقال عثمان، فأتى اليوم، ذلك في طلحة قدم ثم

 .عليه أجمع عما أرغب وال رضيت :قال !نعم قال بايعوك؟

 يده من فتناوله عمر، به طعن الذي الخنجر وبيده بالھرمزان لؤلؤة أبو ومر بعض، إلى بعضھا يستروح بالمدينة العجم وكانت

 بكرة أبي بن الرحمن عبد قال الغداة من عمر طعن فلما .الحيرة أھل من نصراني جفينة ومعھم .إليه رده ثم فيه النظر وأطال

 فقتلھم عليھم هللا عبيد فعدا .الخنجر اھذ منھم وسقط افترقوا رأونى فلما يتناجون، الثالثة ھؤالء رأيت إني :عمر بن هللا لعبيد

 بن عمرو وقال .بقتله علي فأشار المسجد في وھو البيعة بعد عثمان إلى به وجاء وقاص، أبي بن سعد وأمسكھم .ثالثتھم

 بايعهو المنبر وصعد عثمان قام ثم .وليه أنا :وقال واحتملھا دية عثمان فجعلھا .اليوم ابنه ويقتل باألمس عمر ال يقتل العاص

 لم وقال سعد بتوليه أوصى ألنه عمر، بوصية وذلك المغيرة وعزل الكوفة على وقاص أبي بن سعد لوقته وولى .كافة الناس

 .كلھم عمر عمال أمره ألول أقر وإنما سنة بعد المغيرة وعزل وأله إنما وقيل منه، خيانة وال سوء عن أعزله

 وفتحھا االسكندرية اھل نقض

 ھرقل فاتبعوا أيديھم، تحت بھا الروم اإلسكندرية،وبقي على المسلمون واستولى الشام وفارق القسطنطينية إلى ھرقل سار لما

 إلى فساروا إليه الدخول من المقوقس لمنعھم االسكندرية بساحل ونزلوا الخصي، منويل مع عسكرا إليھم فبعث فاستنجدوه،

 منويل قائدھم وقتل بالقتل فيھم وأثخنوا .اإلسكندرية إلى واتبعوھم فھزموھم والمسلمون العاص بن عمرو ولقيھم مصر

 اإلسكندرية سرر ھدم ثم بالبينة، عليھم عمرو فردھا القرى، أھل أموال مصر إلى مسيرھم في أخذوا قد وكانوا الخصي،

 .مصر إلى ورجع

 واذربيجان ارمينيا وصلح الكوفة عقبة بن الوليد والية

 قرضاً، المال بيت من مسعود بن هللا عبد من اقترض كان ألنه الكوفة عن عداس عثمان عزل وعشرين خمس سنة وفي

 عثمان الخبر وبلغ العصبية بينھما وتداخلت يتالومان، وافترقا بالقبيح وتناجيا فتالحيا يوسر سعد، فلم مسعود ابن وتقاضاه
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 مكان فكان الكوفة على عثمان فواله ر،عم واله منذ غربھا على وكان الجزيرة، من عقبة بن الوليد واستدعى سعدا، فعزل

 أھل على فأغار االحمسي، شبيل بن هللا عبد مقدمته وعلى الوليد فغزاھم فنقضوا اذربيجان، عن فرقد بن عتبة عزل ثم .سعد

 درھم، ثمانمائة حذيفة صلح على فصالحھم الصلح اذربيجان كور اھل وطلب .وسبى وغنم ففتح والطيلسان، والبرزند موقان

 .المال بضوق

ً  عشر إثني في ارمينية اھل إلى الباھلي ربيعة بن سلمان وبعث سراياه، بث ثم  الوليد، إلى انصرف ثم واثخن، فيھا فسار .ألفا

 رجال إليه فابعث بالشام، معاوية على أجلبوا الروم بأن عثمان كتاب فلقيه .الموصل علي طريقه وجعل الكوفة، إلى الوليد وعاد

 .الكتاب قراءة عند آالف عشرة في البأسو النجدة اھل من

 عليه فشنوا مسلمة، بن حبيب مع الروم أرض ودخلوا الشام إلى ومضوا آالف، ثمانية ربيعة بن سلمان مع الناس الوليد فبعث

 كتب عثمان أن وذلك .العاص بن سعيد ھو ربيعة بن بسلمان مسلمة بن حبيب أمد الذي أن :وقيل .الحصون وافتتحوا الغارات

 فجال الجزية، أو الجالء على نزلوا حتى قاليقال وحاصر فبعثه أرمينية، الشام أھل في مسلمة بن حبيب يغزي أن معاوية إلى

 .أشھرا معه فيمن فيھا وأقام الروم، بالد إلى كثيرا

 فاستنجد ألفاً، نثماني في إليه زحف قسطنطينية قد خليج إلى وقونية وسيواس ملطية بالد وھي أرميناقس بطريك أن بلغه ثم

 إلى وعاد فھزمھم الروم وبئت آالف، ستة في بسلمان فأمده حبيب بإمداد العاص بن سعيد فأمر عثمان إلى فكتب معاوية

 سار ثم خالط، حبيب فنزل .المال من عليھم ما وحمل غنم بن عياض أمان وبيده خالط بطريك فجاء البالد في سار ثم .قاليقال

 أھل أتى ثم .كلھم السيرجان بالد أھل ثم الحصار، بعد دبيل أھل صالح ثم أردستان صاحب ثم رجانالسي صاحب فصالحه منھا

 عدة وفتح فصالحوه تفليس إلى وسار بالده على خرزان بطريك صالحه ثم .حصونھم على وغلب فھزمھم فحاربوه شميشاط

 .تجاورھا ومدن حصون

 أكراد وقاتل .وقراھا كذلك بردعة أھل ثم .والخراج الجزية على لقانالبي أھل فصالح أران، إلى الباھلي ربيعة ابن وسار

 سلمان وسار المتوكلية، ذلك بعد سميت التي وھي شمكور مدينة وفتح الجزية، على بعضھم وصالح بھم، وظفر البوشنجان

 غزا ثم .وانصرفوا الباب مدينة إلى الجبال ملوك وسائر شروان وملكوا الجزية، على كسكر صاحب وصالحه فلية فتح حتى

 .وخربھا رجع العساكر حتى فيھا فجمع خاليا الحصون من وطرسوس إنطاكية بين ما ووجد عمورية وبلغ الروم معاوية

  افريقية مصر وفتح علي سرح أبي بن هللا عبد والية
 من أخاه سرح أبي بن هللا عبد واستعمل مكانه مصر، خراج عن العاص بن عمرو عثمان عزل وعشرين ست سنة وفي

 بن عمرو كان وقد .أفريقية بغزو وأمره والحرب، بالخراج هللا عبد واستقل فاستقدمه عمرا، يشكو عثمان إلى فكتب الرضاعة،

 وكانت شھرا فحاصرھا طرابلس إلى سار ثم الجزية، على أھلھا فصالح برقة إلى مصر من سار وعشرين إحدى سنة العاص

 المسلمين لبعض أمرھا وانكشف األيام، بعض في القوم فحصر .مرساھا في الروم وسفن البحر، جانب من السور مكشوفة

 .سفنھم إال ملجأ للروم يكن فلم البحر والبيوت بين البلد فاقتحموا المحاصرين،

 كانوا وقد صبرة مدينة إلى ورجع .المراكب في خص بما إال الروم تفلت ولم البلد، فدخل بعساكره عمرو فأقبل الصياح وارتفع

 ثالثة على أھلھا فصالحه برقة، إلى عمرو ورجع الفتح وكمل .عنوة ودخلوھا المسلمون فصبحھم طرابلس، بمنعة آمنوا قد

 وانتھوا المغرب، إلى جالوت ملكھم قتل بعد ساروا البربر أن يقال وكان لواتة، برقة أھل أكثر وكان جزية دينار ألف عشر

 برقة لوتة وسكنت الجبال فسكنوا المغرب، إلى البربر من ومغيلة زتاتة فصارت .مصر كور من كورتان ومراقية، لوبيا إلى
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 من ھنالك كان من وجلوا صبرة مدينة نفوسة ونزلت لبدة، مدينة ھوارة ونزلت السوس إلى وانتشروا .إنطابلس قديما وتعرف

 ثم .العاص بن عمرو صلح كان أن إلى عليھم، غلب من إلى يؤدونه صلح على وبقيتھم الروم خدم وھم األفارق وأقام .الروم

 من الخمس خمس فلك عليك هللا فتح أن :له وقال .وعشرين خمس سنة إفريقية بغزو عثمان أمره كان سرح أبي بن هللا عبد أن

 في إفريقية إلى فخرجوا وسرحھما آخر، على الحرث بن نافع بن هللا وعبد جند، على القيس عبد نافع بن عقبة وأمر الغنائم،

 .أھلھا لكثرة فيھا التوغل على يقدورا ولم يؤدونه، مال على أھلھا وصالحھم آالف، عشرة

 من العساكر فجھز به، فأشاروا الصحابة عثمان فاستشار واستمده، ذلك في عثمان استأذن سرح أبي بن هللا عبد ولي لما ثم

 وابن والحسين والحسن جعفر وابن العاص بن عمرو وابن عمر وابن عباس ابن منھم الصحابة، من جماعة وفيھم المدينة

 إلى ساروا ثم ببرقة المسلمين من معه فيمن نافع بن عقبة ولقيھم .وعشرين ست سنة سرح أبي بن هللا عبد مع وساروا الزبير،

 رابلسط بين ما يملك جرير ملكھم وكان ناحية، كل في السرايا وبثوا إفريقية إلى ساروا ثم .عندھا الروم فنھبوا طرابلس

 من وليلة يوم على ولقيھم العساكر من ألفا وعشرين مئة جمع الخبر بلغه فلما .الخراج إليه ويحمل ھرقل، والية تحت وطنجة

 عثمان بعثه مددا الزبير بن الرحمن عبد ولحقھم فاستكبر .الجزية أو اإلسالم إلى ودعوه يقتتلون، وأقاموا ملكھم دار سبيطلة،

 سرح أبي ابن غاب وقد القتال معھم الزبير ابن وشھد عضده، في ففت المدد بوصول جرجير عوسم .أخبارھم أبطأت لما

 عن وتأخر فخاف ابنتي، وأزوجه دينار ألف مئة فله سرح أبي ابن قتل من :جرجير يقول منادي سمع إنه :فقيل عنه وسأل

 فخاف بالده، على واستعملته ابنته وزوجته ألف مئة نفلته جرجير قتل من بأن أنت تنادي الزبير ابن له فقال .القتال شھود

 .منه أشد جرجير

 بباقي الروم ويقاتلوا للحرب متأھبين المشاھير المسلمين أبطال من جماعة يترك أن سرح أبي البن الزبير بن هللا عبد قال ثم

 ففعلوا أصحابه أعيان ذلك لىع ووافق .عليھم ينصرنا هللا فلعل غرة على االخرين في عليھم فركب يضجروا، أن إلى العسكر

 فكبروا مستريحين، كانوا الذين الفريق هللا عبد وأركب .افترقوا ثم عليھم حتى أتبعوھم وألحوا الزوال إلى الغد من روكبوا ذلك

 سيئة ابنته وأخذت جرجير الزبير ابن وقتل منھم، كثير وقتل فانھزموا خيامھم، في الروم غشوا حش واحد رجل حملة وحملوا

 وبث .ألف الراجل وسھم دينار، آالف ثالثة فيھا الفارس سھم وكان .ففتحھا سبيطلة شرح أبي ابن وحاصر الزبير ابن نفلھاف

 .وغنموا فسبوا قفصة، إلى البالد في جيوشه

 فأل ألفى على إفريفية أھل صالحه ثم .األمان على وفتحه فحاصره البالد أھل به اجتمع وقد األجم، حصن إلى عسكر وبعث

 يقول الناس وبعض دينار ألف بخمسمئة الحكم بن مروان فاشتراه والخمس بالفتح الزبير ابن وأرسل .دينار ألف وخمسمئة

 مصر إلى سرح أبي بن هللا عبد رجع ثم .األولى الغزوة من الخمس خمس سرح أبي ابن أعطى وإنما يصح، وال إياه أعطاه

 .أشھر وثالثة سنة مقامه بعد

 فنزل ذلك، مثل منھم يأخذ بطريقا وبعث عليھم، غضب أعطوه الذي المال بذلك صالحوه أفريقية أھل أن ھرقل بلغ ولما

 الذي الملك وطرد وھزمھم البطريك فقاتلھم .بنا نزل مما يساعدنا أن ينبغي كان قد :وقالوا فأبوا له جاء بما وأخبرھم قرطاجنة

 معه فبعث إفريقية على فاستجاشه عنه، هللا رضي علي بعد معاوية ىعل الناس اجتمع وقد .بالشمام فلحق جرجير، بعد ولوه

 قونية، فنزل العساكر، في حديج ابن ومضى الرومي وھلك اإلسكندرية وصل فلما عسكر، في السكوني حديج بن معاوية

 ذات سقط حتى معه فامتنع جلوالء حصن وحاصر معاوية فھزمھم معاوية، وقاتلھم مقاتل ألف ثالثين البطريق إليه وتسرح

 من سرح أبي ابن أصاب ولما .مصر إلى وعاد فأطاعوا، البالد ودوخ السرايا بث ثم .فيه ما وغنموا المسلمون فملكه سوره
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ً  ھرقل بن قسطنطين خرج مصر، إلى ورجع أصاب ما إفريقية  المسلمون وركب مركب، ستمائة في اإلسكندرية إلى غازيا

 يقرأون والمسلمون أمان على وباتوا جميعا أرسوا الجمعان تراءى فلما .الشام أھل في معاوية ومعه سرح أبي ابن مع البحر

 من قليل فل في جريحا قسطنطين انھزم ثم .القتل واستحر الصبر، ونزل واقتتلوا الصباح عند سفنھم قرنوا ثم .ويصلون

 من بھا كان ما لكثرة كذلك والغزوة الصواري ذات المكان وسمى قفل ثم أياما، بالموضع سرح أبي ابن وأقام الروم،

 الھزيمة خبر وعرفھم صقلية إلى قسطنطين وسار .وثالثين أربعة وقيل وثالثين إحدى سنة الغزاة ھذه وكانت .الصواري

 .الحمام في وقتلوه فنكروه

 قبرص فتح

 واستخلف .جبل بن معاذ استخلف وقيل وخاله، عمه ابن وكان غنم بن عياض عمله على استخلف احتضر لما أبو عبيدة كان

 فجعل سفيان أبي بن يزيد ومات االنصاري، سعيد بن عمير مكانه عمر فولى شد ومات الجمحي، حذيم بن سعد بعده عياض

 ثم .وقنسرين حمص على وعمير كذلك وھو عمر ومات واألردن دمشق له فاجتمعت معاوية، أخاه دمشق على مكانه عمر

 على وكان علقمة أبي بن الرحمن عبد ومات معاوية، إلى وقنسرين حمص وضم ه،فأعفا مرضه في عمير عثمان استعفى

 .معاوية إلى عمله عثمان فضم فلسطين

 في إليه كتب بحمص  وھو وكان البحر، غزو في عمر على يلح وكان .عثمان إمارة من لسنتين لمعاوية كفه الشام فاجتمع

 :العاص بن عمرو إلى عمر فكتب دجاجھم، وصياح قبرص بكال نباح أھلھا يسمع حمص قرى من قرية أن قبرص شأن

 تحرك وإن القلوب، فلق ركد أن .والماء السماء إال ليس صغير خلق كبير يركبه خلق ھو :إليه فكتب  !وراكبه البحر لي صف

 .برق نجا وإن غرق مال أن عود على دود وراكبه .كثرة والشك قله اليقين فيه يزداد العقول أزاغ

ً  فيه أحمل ال بالحق محمدا بعث والذي :معاوية إلى عمر فكتب  شيء أطول على يشرف الشام أن بحر بلغني وقد .أبداً  مسلما

 إلي أحب واحد لمسلم وبا .الكافر ھذا على الجنود أحمل فكيف األرض، يغرق أن في وليلة يوم كل هللا فيستأذن األرض من

 وأقصر عن عمر وقاربه الروم ملك كاتب ثم .مني العالء لقي ما علمت فقد .ذلك في لي تعرض أن فإياك الروم، حوت مما

 الصحابة من جماعة الغزو فاختار .وطوعھم الناس خيار على البحر فأجابه غزو في بعده عثمان على معاوية ألح ثم .الغزو

 قشى بن هللا عبد عليھم عملواست ملحان، بنت حرام أم وزوجه الصامت بن وعبادة أوص بن وشداد الدرداء وأبو ذر أبو فيھم

 آالف سبعة على أھلھا وصالحھم عليھا فاجتمعوا مصر من سرح أبي بن هللا عبد وجاء قبرص، إلى وساروا فزارة، بق حليف

ً  يكونوا أن وعلى سواھم، من أرادھم ممن المسلمين عن لھم والمنعة للروم مثلھا ويؤدون .سنة بكل دينار  على للمسلمين عينا

 وثالثين، ثالثة وقيل وعشرين تسعة وقيل وعشرين ثماني سنة الغزاة ھذه وكانت عليھم للمسلمين الغزو طريق ونويك عدوھم،

 .البحر من خرجت حين دابتھا عن سقطت حرام أم فيھا وماتت

 في نزل نأ إلى أحد فيھا ينكب لم غزاة خمسين فغزا البحر على المحاسبي قيس بن هللا عبد وأقام بذلك أخبرھا  النبي وكان

 على األزدي عوف بن سفيان استخلف قد وكان المالح، ونجا فقتلوه إليه فثاروا الروم، أرض من المرقى ساحل في أيام بعض

 .جماعة معه وقتل قتل حتى وقاتلھم المرقى أھل إلى فجاء السفن،
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  وخراسان فارس وفتوح البصرة علي عامر ابن والية
 على ثقله وحمل كفروا، لما واألكراد آمد أھل إلى غازيا البصرة من موسى أبو خرج عثمان خالفة من السنة الثالثة وفي

 كبر وتولى .منه فاستعفوه عثمان إلى ومضوا عليه الناس فألب .مشيا الجھاد على حض كان أن بعد القصر من بغلة أربعين

 عثمان، خال ابن وھو شمس عبد بن حبيب بن ربيعة بن كريز بن عامر بن هللا عبد وولى عثمان فعزله جرشة، بن غيالن ذلك

 .سنة وعشرين خمس ابن وكان

 إلى وبعثه خراسان عن معمر بن هللا فصرف عبيد .والبحرين عمان من العاص ابي بن عثمان وجند موسى أبي جند له وجمع

 ولى ثم .أصلحھا إال كورة يدع ولم .فرغانة بلغ حتى فيھا فأثخن سعد، بن عثمان بن عمير مكانه خراسان على وولى فارس،

 عمران أربع سنة في سجستان على واستعمل .عبيس بن الرحمن عبد كرمان وعلى اليشكري، أحمر بن أمير أربع سنة عليھا

 بباب فلقيھم له وجمعوا عمرو، بن هللا بعبيد وانتقضت فارس فجاشت عمرو بن عاصم كرمان وعلى البرجمي، الفضيل بن

 .البصرة أھل فاستنفر عامر، بن هللا عبد الخبر وبلغ جنده، موانھز هللا عبيد فقتل اصطخر،

 بن عمران الخيل وعلى يسار، بن ومعقل األسلمي برزة أبو المجنبتين وفي العاص، أبي بن عثمان مقدمته وعلى بالناس وسار

 جور مدينة إلى اروس .بجرد دارا وبعدھا عنوة، اصطخر وفتح وانھزموا عظيمة، مقتلة منھم فقتل .باصطخر ولقيھم حصين

 فحاصرھا نقضت، وقد اصطخر إلى عاد ثم فتحھا، عامر ابن جاء فلما لھا محاصرا حيان بن ھرم وكان أردشيرخرت، وھي

 فارس أھل ووطىء إليھا، لجأوا كانوا ألنھم واألساورة البيوتات أھل أكثر فيھا ففني عنوة واقتحمھا بالمجانيق ورماھا طويالً 

 بن وھرم اليشكري حيان بن ھرم فارس كور على يستعمل أن إليه فكتب بالفتح، عثمان إلى وكتب .ذل في منھا يزالوا لم وطأة

 :نفر ستة بين خراسان كرر يفرق وأن .الھجيمي والبرجمان سلمة، بني من المنجاب وأخاه راشد بن والخريت العبسي حيان

 أحمر بن وأمير ھراة، زھيرعلى بن هللا عبد بن الدوخ بلخ، على اليربوعي قرط بن وحبيب المرو، على قيس بن األحنف

 .نيسابور على السلمي ھبيرة بن وقيس طوس، على اليشكري

 قرابة من سمرة بن الرحمن عبد بعده ثم سجستان، على اليشكري أحمر بن أمير واستعمل لقيس، كفھا خراسان عثمان جمع ثم

 وابن فارس، على مسعود بن عثمان بن وعمير كرمان، على رانوعم عثمان، مات حتى عليھا يزل فلم .كريز بن عامر ابن

 .نذكره كما حازم بن هللا عبد عمه ابن عثمان موت بعد ھبيرة بن قيس على وخرج .مكران على القشيري كريز

 ستخلفوا البصرة، إلى عاد وقيل إليھا فسار انتقضوا، قد وكانوا خراسان بقصد الناس عليه أشار فارس عامر ابن افتتح ولما

 بالمسير أوس بن وحبيب قيس بن األحنف عليه أشار البصرة دخل فلما .مسجدھا فبنى الحارثي األعور بن شريك فارس على

 مسعود بن مجاشع لحربھم فبعث نكثوا، وقد كرمان إلى وسار أبيه، بن زياد البصرة على واستخلف فتجھز خراسان، إلى

 الطبسين إلى قيس بن األحنف وتقدمھم .نيسابور حوالي إلى ھو وسار .رثيالحا زياد بن الربيع سجستان ولحرب السلمي،

 عامر ابن ولحقه حصنھم، في أحجرھم حتى أھلھا فقاتل قوھستان إلى وسار أھلھا فصالحه خراسان، بابا ھما حصنان

 .اليشكري أحمر بن أمير قوھستان حرب المتولي كان وقيل .درھم ألف ستمائة على فصالحوه

 عدى بن كلثوم بن األسود وبعث .عنوة وجيرفت وباخرز عنوة رام رستاق ففتح نيسابور أعمال إلى السرايا عامر ناب بعث ثم

 .بالبلد أدھم أخوه وظفر قتل، حتى وقاتل سورھا، في كانت ثلمة من البلد فدخل .أعمالھا من بيھق إلى -ناسكا وكان -الرباب،

 أعمالھا على استولى وبعدھا .نيسابور قصد ثم اسفارين ثم نيسابور، الأعم من -المحجمة بالشين -بشت عامر ابن وفتح
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 وتحضن الباب لھم وفتح ليال، يدخلھم أن على األمان منھم واحد فسأل فارس من مرازبة أربع بھا وكان شھرا، فحاصرھا

 .درھم ألف ألف على صالح حتى حصنھا في منھم األكبر

ً  وبعت .السلمي ثمالھي بن قيس نيسابور على عامر ابن وولى  سرخس إلى وآخر أھلھا، فصالحھم .نساوابورد إلى جيشا

 ستمائة على فصالحه طوس مرزبان وجاء .عنوة واقتحمھا فقتله فيھا نفسه، يدخل لم رجل مئة أمان على مرزبانھا فصالحوا

 فصالح مرو مرزبان بعث مث .درھم ألف ألف على مرزبانھا فصالح حازم بن  عبد مع ھراة إلى جيشا وبعث درھم، ألف

 فصالح طخارستان إلى قيس بن األحنف بعث ثم الباھلي، النعمان بن حاتم عامر ابن إليه وأرسل .ألف ومائتي ألف ألف على

 إليه وزحف الروذ، مرو إلى ومر .ينصرف حتى ويقيم فيه يؤذن رجل يدخل أن وعلى ألف ثالثمائة على رستاقا طريقه في

 الصلح، في بذلك متوسال األحنف إلى فكتب اليمن، صاحب باذان أقارب من مرزبانھا وكان م،وحاصرھ فھزمھم أھلھا

 شديدا، قتاال فقاتلھم األحنف وقيھم عظيم، جمع في والفارياب والطالقان الجوزجان أھل اجتمع ثم .ألف ستمائة على فصالحه

 .ذريعا قتال فقتلوا انھزموا ثم

 الطالقان األحنف فتح ثم .عنوة وفتحھا فھزمھم بالجوزجان ففھم إلى حابس بن األقرع وبعث الروذ، مرو إلى االحنف ورجع

ً  والفارياب صلحا  على فصالحوه طخارستان، مدينة وھي بلخ، إلى األحنف سار ثم .أصر بن أمير فتحھا بل وقيل .صلحا

 فرجع عليه، فامتنعت جيحون نھر على مخوارز إلى سار ثم .المنشمر بن أسيد عليھا واستعمل سبعمائة، وقيل ألف، أربعمائة

 قد وكانوا ذكرناه كما كرمان إلى مسعود بن مجاشع سار ولما .عامر ابن إلى وكتبوا المال، قبض أسيد استوفى وقد بلخ إلى

 وجلى عنوة وفتحھا فحاصرھا كرمان مدينة وھي السيرجان إلى سار ثم .إليه ينسب قصراً  بھا وبنى عنوة ھميد ففتح انتقضوا

 وقاتلھم .الجالء أھل من العجم من له تجمع وقد القفص، وأتى كرمان نواحي ودوخ عنوة، جيرفت فتح ثم .أھلھا من كثيراً 

 .وسجستان كرمان إلى البحر كثير منھم فظفر وركب

 المفازة فقطع سجستان، إلى قدمناه كما عامر ابن بوالية الحارثي زياد بن الربيع وسار وأراضيھم، منازلھم إلى العرب نزل ثم

 والفضة، الذھب من قاعة عنزة غمر بما فافتدى دھقانھم وأسر المھرجان يوم عليھم فأغار زالق، حصن أتى حتى كرمان من

 انتھى ثم .وبينه بينھا عدة حصونا وفتح وقتلھم فھزمھم دونھا المشركون ولقبه زريخ، إلى وصار فارس صلح على وصالحوه

 وارتفق القتلى أشالء شلو من على له وجلس فأمنه، ليعضد األمان في مرزبانھا وبعث حاصرھم،و فاحجرھم أھلھا وقاتله إليھا

 .مثله أصحابه وفعل بآخر

 إلى منھا سار ثم المدينة المسلمون ودخل .وصيف ألف يحملھا الذھب من جام ألف على وصالح ذلك، من المرزبان فرعب

 ثم سنة، بھا فأقام زريخ إلى وعاد بھم، وظفر فقاتلھم فرسه بھا يربط شديدال رستم كان التي القرية إلى فعبره سنارود وادي

 أربعين فيھا سبى سنة، ونصف سنة الربيع والية فكانت .وامتنعوا فأخرجوه عامال عليھا واستخلف عامر، ابن إلى بھا سار

 وحاصر إليھا فسار سمرة بن الرحمن عبد سجستان على عامر ابن استعمل ثم .له يكتب البصري الحسن وكان رأس ألف

 بينھا ما وعلى الھند، ناحية من الكش وبين بينھما ما على وغلب وصيف وألفي درھم، ألف ألفي على صالحوه حتى زريخ

 .المرجح ناحية من الدادين وبين

 .قوتتانيا عيناه ذھب من صنم وھو الزور، على ودخل صالحوه، حتى الزور بلد في حاصرھم الدادين بلد إلى انتھى ولما

 وھي وزابلستان كامل فتح ثم .ينفع وال يضر ال أنه قصدت وإنما والجوھر الذھب دونك :للمرزبان وقال يده وقطع فأخذھما

ً  غزنة بالد  .فتحھا صلحا
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 كمل ولما .وانتقضوا أھلھا فأخرجه وانصرف أحمر، بن أمير عليھا فاستخلف عثمان أمر اضطرب أن إلى زريخ إلى عاد ثم

 ألجعلن جرم ال :فقال عليك فتح ما ألحط يفتح لم :الناس له قال وسجستان وكرمان وخراسان فارس في عامر البن الفتح

 خراسان على واستخلف ضمان على وقدم .نيسابور من بعمرة فاحرم .ھذا موقفي من محرما أخرج أن ذلك على  شكري

 .عنوة وافتتحھا سنجار أھل عليه وامتنع ودوخھا، طخارستان أرض في قيس فسار الھيثم بن قيس

  الكوفة العاص بن سعيد والية
 من وغيرھم تغلب بني وعلى بالجزيرة، عمله من إليھا استقدمه عقبة، بن الوليد الكوفة على ولى قد واليته ألول عثمان كان

 وكان إليه، اسداھا ليد تغلب بني أخواله من إليه انقطع قد الشاعر زبيد أبو وكان سنين خمس الكوفة والية على فبقي .العرب

 في بذلك يتحدث السفھاء بعض وكان الخمر، يشرب زبيد أبو وكان .والكوفة بالمدينة يغشاه وكان يده، على فأسلم نصرانيا

 شريح أبو عليھم وشھد بيته، في ليال فقتلوه خزاعة من رجل على بالكوفة األزد من الشباب عدا ثم .إياه لمالزمته الوليد

 .ذلك بمثل مسعود ابن إلى وجاءوا فيه يتحدثون ممن وكانوا حقه، على للوليد وأقام آباءھم .بالقسامة فيه الوليد ھمفقتل الخزاعي،

 .استترعنا من عورة نتبع ال :فقال

 ابن فاستفتى الوليد به أتى قد ساحر إلى المرھط أولئك أحد عمد ثم .عليھا مسعود ابن وعاتب المقالة، ھذه من الوليد وتغيض

 فاستقدمه .الخمر يشرب وإنه الوليد، من شاكين عثمان إلى وخرجوا فغضبوا أطلقه ثم الوليد وحبسه .بقتله وافتى فيه ودمسع

 :فقال حاضرا علي وكان فجلده العاص بن سعيد فأمر .الخمر يقيء رأيناه وإنما ال قالوا يشرب؟ رأيتموه وقال وأحضره عثمان

 جلد أمسك قال أربعين بلغ فلما .جعفر بن هللا عبد فجلده فأبى، يجلده أن الحسن ابنه مرأ عليا أن وقيل .للجلد خميصته انزعوا

 .سنة وكل ثمانين، عمر وجلد أربعين، بكر وأبو  هللا رسول

 سعيد مات أمية، بن العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد مكانه وولى الكوفة، عن الوليد عثمان عزل الوقعة ھذه وقعت ولما

 مرج يوم واستشھد له، يكتب وكان صنعاء،  هللا رسول واله الثاني، سعيد عم ابنه وخالد أحيحة يكنى وكان ،كافرا األول

 كان حتى عنده وأقام وزوجه، عثمان استقدمه ثم معاوية مع أقام الشام فتح فلما عثمان، حجر في الثاني سعيد وربي .الصفر

 هللا عبد بن وجندب الغفاري خيفة وأبو األشتر ومعه الكوفة إلى سار نثالثي سنة وذلك عثمان استعمله فلما .قريش رجال من

 .عليه فصاروا ليعينوه الوليد مع شخصوا وكانوا جثامة، بن والصب

 الروادف وغلب أمرھم، اضطرب الكوفة قد أھل أن عثمان إلى وكتب األحوال وتعرف وحذرھم الناس خطب وصل فلما

 منزلته لكل ويعرف تبعا يعدھم جاء من ويجعل السابقة، أھل يفضل أن عثمان إليه فكتب .والسابقة الشرف أھل على والتابعة

 أھل ترض فلم سمرة، في القراء وجعل .الحاجة ذي حاجة أبلغوني :وقال عثمان كتاب عليھم وقرأ الناس فجمع .حقه ويعطيه

 لھا ليس من األمور في تطمع ال أصبت لوافقا واستشارھم الناس فجمع عثمان، إلى سعيد وكتب المقالة وفشت ذلك، الكوفة

 فقالوا العراق، من إليكم، وانقله لكم الذي أتخلص أن أرى وإني .إليكم دبت الفتن أرى إني !المدينة أھل يا :فقال فتفسد بأھل

 طلحة منھم بالعراق، لھم كان ما واستخلصوا ذلك ففعلوا واليمن، الحجاز في بمالكم شئتم ممن تبيعونه قال ذلك؟ وكيف

 .والطائف ومكة بخيبر لھم كانت بأموال ذلك اشتروا القبائل من ورجال قيس بن واألشعث ومروان

  طبرستان غزو
 أيام عنھا مقرن بن سويد صالح األصبھبذ أن تقدم وقد .قبله أحد يغزھا ولم طبرستان، العاص بن سعيد غزا السنة ھذه وفي

 وابن عباس وابن والحسين الحسن منھم ،ρ-هللا رسول أصحاب من ناس ومعه السنة ھذه في سعيد فغزاھا مال، على عمر
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 نيسابور، فنزل خراسان، إلى البصرة من عامر ابن خروج ووافق .غيرھم في اليمان بن وحذيفة الزبير وابن عمرو وابن عمر

 أتى ثم ألف، ائتيم على فصالحوه جرجان سعيد فأتى نھاوند، بعد عليه صالحھم حذيفة كان صلح وھي قومس سعيد ونزل

 .أھلھا فقاتله البحر على جرجان متاخما

 بن الحكم بن محمد معھم وقتل رجالً، إال أجمعين فقتلھم وفتحوا، .واحدا رجال منھم يقتل ال أن على فأعطاھم األمان سألوا ثم

 ثم .منعوه وربما ائة،وثالثم مائتين وأخرى ألف مئة تارة الخراج يعطون جرجان أھل وكان عمرو، بن يوسف جد عقيل أبي

 كما فارس من خراسان إلى الطريق وصار .شديد خوف على إال قومس ناحية من خراسان طريق فانقطع وكفروا، امتنعوا

 أھل وصالح ودھستان البحيرة وفتح المرزبان فصالح المھلب، بن يزيد وقدمھا خراسان، مسلم بن قتيبة ولي حتى قبل، من كان

 .سعيد صلح على جرجان

 المصاحف وأمر الباب حذيفة وغز

 العاص بن سعيد له وأقام ربيعة، بن الرحمن لعبد مددا الباب غزو إلى الري غزو من حذيفة صرف ھذه ثالثين سنة وفي

 حمص أھل وأن القرآن، في البلدان أھل اختالف من رأى بما فأخبره مر، كما الرحمن عبد مقتل بعد عاد حتى ردءا باذربيجان

 وأھل موسى، أبي عن البصرة وأھل كذلك، يقولون دمشق وأھل المقداد، عن وأخذناھا غيرنا، قراءة من خير ناقراءت :يقولون

 والتابعين، الصحابة من حضر من ووافقه القرآن، في االختالف من وحذر واستعظمه ذلك وأنكر .مسعود ابن عن الكوفة

 .المجلس وافترق سعيد فغضب مسعود ابن له فأغلظ وخطأھم، عليھم فأغلظ مسعود ابن أصحاب عليه وأنكر

 فأرسل حذيفة، رآه ما فرأوا الصحابة عثمان فجمع .األمة فأدرك العريان، النذير أنا :وقال فأخبره عثمان إلى حذيفة وسار

 في استحر لما القتل فإن بكر، أبي أيام كتبت التي ھي الصحف ھذه وكانت ننسخھا، بالصحف إلينا ابعثي أن حفصة إلى عثمان

 أن :وقال أوالً  فأبى القراء لفناء منه الكثير يذھب لئال القرآن، بجمع تأمر أن أرى :بكر ألبي عمر قال اليمامة يوم القراء

 وكتب .الرجال وصدور والعسب الرقاع من بجمعه ثابت بن زيد وأمر عمر، رأي إلى استبصر ورجع ثم .لفعله لم  هللا رسول

 الزبير بن هللا وعبد ثابت بن زيد وأمر .فأخذھا عثمان وأرسل .حفصة عند ثم عمر عند ثم بكر أبي عند فكانت الصحف في

 قريش بلسان فاكتبوھا اختلفتم إذا :وقال المصاحف في ينسخوھا أن ھشام بن الحرث بن الرحمن وعبد العاص بن وسعيد

 سائر في الصحابة ذلك قبلف ذلك سوى ما وحرق عليه يعتمد بمصحف أفق كل إلى فبعث المصاحف ونسخوا ففعلوا،

 .عليه وحملھم ذلك عن نھاھم حتى الكوفة في مسعود بن  عبد ونكره األمصار،

  يزدجرد مقتل
 ابن فبعث ثالثين، سنة في خره وھي أردشير جور من يزدجرد ھرب وافتتحھا فارس إلى البصرة من عامر ابن خرج لما

 وھلك .خراسان إلى فھرب كرمان، إلى فاتبعه العنسي وقيل اليشكري، حيان بن ھرم وقيل مسعود، بن مجاشع أثره عامر في

 يزدجرد ولحق .السيرجان من فراسخ خمسة على مھلكھم وكان معه، ورجل مجاشع إال يسلم فلم بالثلج، طريقھم في الجند

 علي وخافه فمنعه المال في فسأله مرو، مرزبان به ھو به ما ووصى العراق إلى عنه فرجع رستم، أخو خرزاذ ومعه بمرو

 ينقل رجل بيت إلى وآوى المرغاب، شط إلى ماشيا يزدجرد وھرب أصحابه، وقتل فبيتوه بالترك واستجاش .مرو وعلى نفسه

 فقتلوه بقتله فأقر وضربوه أخذوه الرجل بيت إلى جاءوا ولما .مرو أھل بيته إنما وقيل النھر، في ورماه قتله نام فلما األرحاء،

 .ھنالك ناوس في فدفن اصطخر، إلى تابوت في وحملوه النھر، من يزدجرد اواستخرجو وأھله،
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 وشجه، البواب فضرب وحجب بعض رؤسائھا عليه واستأذن أصبھان، أرض إلى نھاوند وقعة من ھرب يزدجرد أن وقيل

 ثم ستانسج إلى ذلك فوره من ومضى يجبه، فلم بالده عليه وعرض طبرستان صاحب وجاء .الري إلى أصبھان عن فرحل

 .بالده عن فطرده فمنعه شيء في دھقانھا وطلبه سنتين، بكرمان ثم سنين أربع بفارس أقام بل وقيل .فارس ألف في مرو إلى

 الصين ملوك وكاتب وفرخزاذ، الدھاقين أوالد من الرھن ومعه مرو ونزل خراسان نزل ثم لسنين، خمس بسجستان وأقام

 .وكابل والخزار اوفرغانة

 ابن فمنعه ليدخلھا، مرو إلى يوما فعمد يزدجرد األبواب، بحفظ ابنه ووكل مكره، من خوفا الدخول منعه قد مرو دھقان وكان

 نيزك إلى وكتب ھالكه في فعمل لجھا دھقانا أخيه ابن يجعل أن يزدجرد أراد بل وقيل .ذلك في أبيه عصيان وأظھر الدھقان

 يعده يزدجرد إلى نيزك كتب درھم ألف يوم كل اقتناعه في يعطيه وأن عليه، العرب ومصالحة يزدجرد لقتل يستقدمه طرخان

 واتھمه فرخزاذ امتنع أن بعد ذلك إلى فأجابه فرخزاذ، وعن العسكر عن منفردا فيلقاه عليه يقدم وإنه العرب، على المساعدة

 .بذلك برضاه خطه أخذ أن بعد لشانه فتركه امتناعه، في يزدجرد

 رأسه فعال .وسبه ذلك من يزدجرد فأنف ابنته، يزوجه أن سأله ثم معسكره، إلى به وجاء بأشياء فاستقبله نيزك إلى وسار

ً  فركض بالمقرعة،  ال فقال الطعام عليه عرض ثم يطعم، لم ثالثا فيه فمكث طحان بيت إلى وانتھى أصحابه، وقتل منھزما

 وإلقائه بخنفه الطحان إلى فبعث األساورة بعض إلى بأمره، المزمزم ووشى أكل، حتى له زمزم من فسأل بالزمزمة إال أطعم

 اسقف فجعله الماء، في والقوه وخنقوه عليه ما ألخذوا فيه المسك وعرف ملبسه عليه فدل وجحده، ذلك من فأبى النھر، في

 سينالطب آالف على أربعة في مرو إلى إليھا العرب وصول قبل كرمان من يزدجرد سار بل وقيل .ودفنه تابوت في مرو

 فبيت إليه الخبر ونمى قتله، في يزدجرد ووافقه اآلخر في أحدھما فسعى متعاديين، الفرس من قائدان مرو قبل ولقيه وقھستان،

ً  الطحان منه وطلب مرو، من فرسخين على رحى إلى فھرب وعدوه، يزدجرد  أربعة إلى أحتاج إنما فقال .منطقته فأعطاه شيئا

 وعظم النصارى فجمع بمرو، المطران إلى قتله خبر وبلغ .الماء في شلوه وألقى الطحان فقتله نام، ثم معي ليست :فقال دراھم،

 محاربة في منھا عشر ستة ملكه، من سنة عشرين بعد مأتما له وأقاموا ناووساً، له وبنوا فدفنوه سلفه، حقوق من عليھم

 .بموته الساسانية ملك وانقرض .العرب

 ذاھب موته بعد الغالم ھذا فولدت بمرو، أفه وطئا قد ابنه المخدج ولد من جاريتين وجد دالصغ فتح حين قتيبة أن :ويقال

 إلى بھما وبعث الحجاج إلى بھما فبعث ولده، من الجاريتين ھاتين قتيبة وجد .بخراسان أوالد له وولد المخدج فسفي الشق،

 .الناقص يزيد له فولدت بأحدھما أو الوليد

  بالثغور ظھور الترك 
 بعض في لھم أكمنوا حتى غزواتھم، وظھورھم في شدتھم من رأوا لما يقتلون ال المسلمين أن يعتقدون والخزر الترك كان

 سراقة عليھا استخلفه الباب إلى أرمينيا ثغور على ربيعة بن الرحمن عبد وكان .حربھم على فتجاسروا بعضھم، فقتلوا الغياض

 .يرجع فلم ذلك عن نھاه قد عثمان وكان بلنجر، يغزو كان ما وكثيرا الخزر، دبال في الغزو كثير وكان عمر وأقره عمر، بن

 وافترقوا مر، كما الرحمن عبد وقتل .بينھم الحرب فاشتدت وتذامروا، لمظاھرتھم الترك وجاء وثالثين، اثنين سنة فغزاھم

 فساروا عثمان بأمر للمسلمين مدداً  الكوفة من العاص بن سعيد بعثه قد ربيعة، بن سلمان لقوا الباب نحو سارت فرقة :فرقتين

 .ھريرة وأبو الفارسي سلمان فيھم وجرجان جيالن على سلكوا وفرقة معه،
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 وأمدھم اليمان، بن حذيفة الكوفة أھل من جندا معه وبعث أخيه، مكان ربيعة بن سلمان الباب على العاص بن سعيد استعمل ثم

 بعد حذيفة غزا ثم .الخالف فوقع األمارة حبيب ونازعه .الجميع على أمير انوسلم الشام، جند في مسلمة بن بحبيب عثمان

 .عثمان مقتل آخرھا عند غزوات ثالث ذلك

 .الطبسين إلى فانتھوا ملوكھم من عليھم قارن ألفا أربعين في خراسان ناحية من وثالثين اثنين سنة الترك جموع وخرجت

ن عليھا استخلفه السلمي، الھيثم بن قيس يومئذ خراسان على وكان وقھستان، وھراة بادغيس أھل له واجتمع د عامر اب  عن

ً  خروجه ه فدوخ إلى مكة محرما ان مع ا، وك د هللا ابن جھتھ ه عب ب فقال ،حازم بن عف امر: اكت ن ع ى لي الب  عل

دا س إذا خراسان عھ ا قي رج منھ ا ففعل، خ ال أرى أنأقبلت جموع الترك قال قيس  فلم رى؟ ق ا ت ازم: م ن ح رج الب  تخ

إن الد ف ن الب  ابن إلى يخرج أن عليه أشار وني .عامر ابن إلى وذھب منازعته فترك بواليتھا، عندي عامر ابن عھد ع

 .قيس مغيب عند بالوالية له عامر ابن أظھر عھد خرج فلما يستحده، عامر

 على العدو فھاج رحالھم، أطراف فيالنار  بإيقاد جيشه أمر الناس التقى ولما آالف، أربعة في الترك للقاء حازم ابن وسار

 ابن إلى بالفتح حازم ابن وكتب .والسبي بالقتل فيھم المسلمون إ وأثخن فانھزموا متتابعين، بالناس حازم ابن وغشيھم دھش

 حازم ابن غزوة بعد البصرة أھل وبقي .البصرة إلى فأقبل .الجمل حرب إلى عليھا واليا يزل فلم خراسان، على فأقرة عامر

 .ھنالك فارس آالف أربعة من كتيبة جفزوا وعادوا أھلھا، من المنتقضين غزوا حتى هھذ

  عنه هللا رضي عثمان علي االنتقاض بدء
 والشام والكوفة البصرة من األمم وبين بينھم ما حدود في باألمصار العرب ونزل الملك للملة واستكمل الفتح استكمل لما

 ظفر ومن الحجاز، وأھل قريش من واألنصار المھاجرين وآدابه بھديه واإلقتداء الرسول  بصحابة المختصون وكان ومصر،

 وغيرھم وقضاعة وتميم وكندة واألزد وسائر ربيعة القيس وعبد وائل بن بكر بني من العرب سائر وأما .غيرھم من ذلك بمثل

 .قدم الفتوحات في لھم وكان منھم، قليال إال بمكان الصحبة تلك من يكونوا فلم

 من فيه كانوا وما حقھم، ومعرفة الصحابة من السابقة أھل تفضيل من فضالؤھم به يدين ما مع ألنفسھم ذلك يرون كانواف

العدو  وذل الشيء، بعض الحال وتنوسي العباب، ذلك انحسر فلما المالئكة، وتنزل الوحي وتردد النبوة ألمر والدھش الذھول

 .الملك واستفحل

 أيام ووافق منه، نفوسھم فأنفت وسواھم قريش من واألنصار للمھاجرين عليھم الرياسة ووجدوا تنبض الجاھلية عروق كانت

 الطاعات، في عليھم واإلستبطاء والخطرات، باللحظات لھم والمؤاخذة باألمصار، والته في الطعن يظھرون فكانوا عثمان،

 .نعثما على النكير في ويفيضون والعزل، منھم اإلستبدال بسؤال والتجني

 فارتابوا بالمدينة الصحابة إلى بذلك األخبار وانتھت جھاتھم، في األمراء من بالظلم وتنادوا اتباعھم، من ذلك في المقالة وفشت

 إلى مسلمة بن محمد :الخبر بصحيح يأتيه من األمصار إلى وبعث .أمرائه عزل على وحمله عثمان عزل في وأفاضوا لھا،

 .ھذه سوى إلى وغيرھم مصر، إلى ياسر بن وعمار الشام، إلى عمر بن هللا وعد صرة،الب إلى زيد بن وأسامة الكوفة،

 انقطعوا األشرار من قوم استماله عمارا فانه إال عوامھم وال المسلمين أعيان أنكره وال شيئا أنكرنا ما ة فقالوا إليه فرجعوا

 فلحق البصرة من وأخرج إسالمه، يحسن فلم عثمان أياموھاجر  يھوديا كان السواد، بإبن ويعرف سبأ بن هللا عبد منھم إليه،

 محمدا أن :ويقول البيت، ألھل السر في ويدعو عثمان على الطعن يكثر وكان بمصر، فلحق وأخرجوه بالشام، ثم بالكوفة

 .عيسى يرجع كما يرجع
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 بغير األمر أخذ عثمان وإن وصيته، لم يجز حيثρ   هللا رسول وصي عنه هللا رضي عليا وإن الرجعة أھل ذلك أخذ وعنه

 .بعضا بعضھم به وكاتب األمصار، في بذلك الناس فاستمال .األمراء على والطعن ذلك في القيام على الناس ويحرض حق،

 .إلى المدينة المسير عن عماراً  فثبطوا بشر، بن وكنانة حمران بن وسودان ملجم بن خالد معه وكان

 .الربذة إلى المدينة ومن الشام من ذر أبي إخراج عثمان على انكروه مما وكان

 أن ألحد ينبغي ال وإنه الدنيا، في والزھد األمور شدائد على الناس وحمله ذر، أبي من الورع شدة ذلك إلى دعا الذي وكان

 ،بمعاوية فيغريه يأتيه سبأ ابن وكان .والفضة الذھب بكنز اإلدخار ذم في بالظاھر ويأخذ يومه، قوت من أكثر ضده يكون

 معاوية ذلك أبو ذر في عتب حتى المسلمين، على وصرفه للمال احتجانه ذلك في أن ويوھم .هللا مال المال :قوله ويعيب

 عبادة به وجاء فدفعوه، ذلك بمثل الصامت بن وعبادة الدرداء أبي إلى سبأ ابن وأتى .للمسلمين ما سأقول :وقال له فاستعتب

 .ذر أبا عليك بعث الذي ھذا :وقال معاوية إلى

 يمكن ال ذر أبا يا :فقال فأخبره يشكون منك؟ الشام ألھل ما :له وقال فاستقدمه عثمان إلى شكاه معاوية على كثر ذلك ولما

 حتى األغنياء من نرضى ال :أبو ذر فقال اإلقتصاد في وأرغبھم هللا بحكم بينھم أقضي أن علي وإنما الزھد على الناس حمل

 عليه، ما قضى فقد الفريضة أدى من :األحبار كعب له فقال .القرابة ويصلوا واإلخوان للجيران ويحسنوا المعروف يبذلوا

 .فرھبه شجته كب من عثمان فاستوھب وھذا؟ أنت ما اليھودية ابن يا :وقال فشجه أبو ذر فضربه

 .له فأذن سلعا البناء بلغ إذا منھا بالخروج أمرني ρ -هللا رسول أن :وقال المدينة من الخروج في عثمان ذر أبو استأذن ثم

 فعد .المدينة يتعاھد وكان رزقا، عليه وأجرى مملوكين وأعطاه اإلبل من صرمة عثمان واقطعه مسجدا، بھا وبنى الربذة ونزل

 إفريقية، مغانم خمس مروان إعطاء من عليه يعدون كانوا ما مع عثمان على ينقمونه فيما ذر أبي خروج الرھط أولئك

 .عنه فوضعھا ألف بخمسمائة اشتراه أنه والصحيح

ً  عليه عدوا ومما  حياة األمر في أن مع وعرفة، منى الصالة في وإتمامه الجمعة، يوم الزوراء على الثالث النداء زيادة أيضا

 .القصر على كان بعده والشيخين ρهللا  رسول

 أجل من ركعتين المقيم صالة جعل والجفاة اليمن حاج بعض أن بلغني :له قال بذلك عليه واحتج الرحمن عبد سأله ولما

 ولو بسكناك تسكن إنما بمكة زوجتك :فقال الرحمن عبد ذلك يقبل فلم .مال بالطائف ولي أھالً، بمكة اتخذت وقد صالتي،

 .القصر مسافة من أكثر على بالطائف ومالك خرجت، خرجت

 .رأيته رأي ھذا :عثمان فقال .بجرانه ضرب اإلسالم كان دوق بعده، والشيخين  هللا رسول من ذلك شھدوا فقد اليمن حاج وأما

 .خالفه من ومنھم ذلك، على تبعه من الصحابة فمن

 .يوجد المدينة فلم من ميلين على أريس بئر في يده النبي  من خاتم سقوط عليه عدوا ومما

 واستبدله الخمر، شرب على عزله إنهذكرھا، و تقدم وقد عقبة بن الوليد قصة فمنھا األمصار في وقعت التي الحوادث وأما

 وعلقمة يزيد بن واألسود األرحبي كعب بن مالك مثل عنده، يسمرون القادسية وأھل الناس وجوه وكان .منه العاص بن بسعيد

 وعمرو الجعد، بن وعروة األزدي كعب بن وجندب العامري زھير بن وجندب الھمداني قيس بن وثابت النخع، من قيس بن

 .خويلد بن وطليحة ضابىء بن وعمير زياد بن وكميل الكواء، وابن زيد وأخوه صوحان بن وصعصعة لخزاعيا الحمق بن

 المشاتمة إلى منھا ويخرجون المالحاة، إلى ينتھون وربما وأخبارھم، الناس أنساب وفي الوقائع أيام في يفيضون وكانوا

 بستان السواد ھذا إنما يوما قال سعيدا أن :قيل وقد .ويضربونھم فيھزمونھم العاص بن سعيد حجاب ذلك في ويعذلھم والمقاتلة،
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 عبد لھم فأغلظ ذلك في القوم وخاض ولقومك؟ لك بستان أنه تزعم بأسيافنا علينا هللا أفاء الذي السواد :األشتر له فقال قريش،

 في فاجتمعوا عنده، مرالس بعدما سعيد فمنع.  عليه  عشي حتى وضربوه عليه فوثبوا شرطته صاحب األزدي الرحمن

 .يغشونھم والسفھاء وعثمان، سعيدا يثلبون مجالسھم

 عليھم فقم الفتنة خلقوا نفرا أن معاوية إلى وكتب بمعاوية، يلحقوھم أن فكتب اخراجھم في عثمان إلى الكوفة وأھل سعيد فكتب

 بالعراق لھم كان ما عليھم وأجرى ويةمعا فأنزلھم .علي فأرددھم أعيوك وإن منھم، فأقبل رشدا منھم أنست وإن وانھھم،

 وغلبتم شرفا، باإلسالم أدركتم وقد وألسنة، أسنان لكم العرب من قوم أنتم :يوما لھم قال ثم مائدته، يحضرون عنده وأقاموا

 جنتكم، على تفترقوا فال جنة لكم ائمتكم إذ .أذلة كنتم قريش تكن لم ولو قريشا، نقمتم أنكم بلغني وقد مواريثھم، وحويتم األمم

 الصبر، على يحمدكم وال يسومكم بمن هللا ليبتلينكم أو لتنتھن وهللا المؤنة عنكم ويحملون الجور على لكم يصبرون ائمتكم وإن

 .وفاتكم وبعد حياتكم في الرعية على جررتم فيما شركاءھم تكونوا ثم

 من ذكرت ما وإما فتخوفنا، الجاھلية في أمنعھا الو الناس أكثر تكن لم فإنھا قريش من ذكرت ما أما :منھم صعصعة له فقال

 وأنت العقول قفة ھذا على أغراكم الذي أن وعلمت عرفتكم اآلن :معاوية فقال .إلينا خلص اخترقت إذا الجنة فإن الجنة

ً  هللا أخزى الجاھلية، في وتذكرني .اإلسالم أمر عليك أعظم عقال لك أرى .وال خطيبھم،  وال عني ھواافق أمركم، عظموا قوما

 .تفقھون أظنكم

 وأكمل أحساب أكرم على وكانوا شدة، وال بكثرة يكن ولم واإلسالم الجاھلية في با كان إنما عزھا وإن قريش شأن ذكر ثم

 هللا وان ρ  النبي بعثة ذكر ثم .بالدھم في واألحمر واألسود والعجم العرب أصاب مما فيه فآمنوا حرمه هللا وبوأھم مروءة

 ووبخھم قرعھم ثم .بھم إال ذلك يصلح فال فيھم، الخالفة وجعل عليھم، الملك فبنى .قريشا خيارھم كان أصحابا له ارتضى

 وال الجماعة فالزموا النجاة أردتم وإن يضره، وال أحدا بكم هللا ينفع ال شئتم حيث إذھبوا :وقال أيام بعد أحضرھم ثم وھددھم،

 .فيكم ؤمنينالم أمير إلى وسأكتب النعمة تبطرنكم

 مبتليھم وهللا الذمة اھل وأموال الفتنة ھمھم إنما العدل، أبطرھم أديان وال عقول لھم ليست أقوام علي قدم إنه عثمان إلى وكتب

 الجزيرة، قاصدين عنده من فخرجوا .عنھم عنده ومن سعيدا فإنه غيرھم، مع إال األمر يأتون بالذين وليسوا فاضحھم ثم

 الشيطان رجع قد أھال، وال بكم مرحبا ال الشيطان الة يا :وقال فأحضرھم بحمص الوليد بن خالد بن الرحمن بعبد .ومروا

 في مضى ثم .عجم أم ھم أعرب ادري ال معشر من يا يؤدبكم، لم أن الرحمن عبد هللا خسر .نشاط في بعد وانتم محسورا

 تاب :قال حتى .هللا أقالك أقلنا هللا، إلى نتوب يقولون طفقواو سطوته فھابوا .ومعاوية لسعيد قالوه وما فعلوه ما على توبيخھم

ً  عثمان إلى األشتر وسرح عليكم، هللا  !إليك ذاك قال .خالد بن الرحمن عبد مع :فقال .تشاء حيث أحلك :عثمان له فقال .تائبا

 فأمر عثمان إلى وكتب عليھم وأغلظ ه،ل واغلظوا القول وبينه بينھم ودار القابلة، من معاوية إلى عادوا إنھم :وقيل إليه فرجع

 بن الرحمن عبد إلى يسيرھم أن إليه فكتب عثمان إلى وكتبوا منھم، سعيد وضج ألسنتھم فأطلقوا فردھم سعيد، إلى يردھم أن

 .قدمناه ما وبينه بينھم فدار خالد،

 من اإلسالم إلى ھاجر السوداء، بابن وفالمعر سبأ بن هللا عبد شأن يقال فيما بدؤه وكان الطعن، من ذلك مثل بالبصرة وحدث

 فأخرجه جبلة، بن حكيم ذلك وبلغ بالطعن، مقالته ففشت البيت ألھل يتشيع وكان العبدي، جبلة بن حكيم على ونزل اليھودية

ً  فأخرج الكوفة، وأتى  ىعل والنكير بالطعن تفشو والمقاالت ويكاتبونه، بالبصرة أصحابه يكاتب وأقام .بمصر واستقر أيضا

ً  أبان بن حمران وكان .األمراء  .عامر ابن فلزم البصرة إلى وسيره العدة في امرأة زواجه على ضربه أنه لعثمان يحقد أيضا
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 له أذن ثم .سعايته يقبل فلم عامر، ابن صاحبه حمران به فأغرى متقشفا، زاھدا وكان القيس عبد بن عامر بالبصرة وكان

 عثمان فألحقه الجمعة، يشھد وال اللحم يأكل وال التزويج يرى ال إنه القيس عبد بن بعامر فسعوا قوم ومعه المدينة فقدم عثمان

 مني أھله استحل بلد إلى أرجع ال فقال !صاحبك إلى إرجع :وقال وحقه، فضله وعرف براءته تبينت حتى عنده وأقام بمعاوية

 .ھلك أن إلى بالسواحل واإلنفراد العبادة كثير بالشام وأقام !استحلوا ما

 وكان وثالثين، أربع سنة عثمان على على الوفادة العاص بن سعيد اعتزم األمراء على واإلرجاف بالطعن المقاالت فشت ولما

 العجلي والنسير الري، على قيس بن وسعيد أذربيجان، على قيس بن األشعث فولى قبله من أمراء األعمال على ولى قد قبلھا

  عبد بن وجرير الموصل، على سالمة بن وحكيم ماه، على حبيب بن ومالك أصبھان، لىع األقرع بن والسائب ھمدان على

 فخرجوا .عمرو بن القعقاع الحرب وعلى النفاس، بن عتيبة حلوان على وجعل .الباب على ربيعة بن وسلمان قرقيسيا، على

 أمرھم الطاعنون وأظھر .الرؤساء من الكوفة وخلت حريث، بن عمرو واستخلف عثمان، على وافدا ھو وخرج ألعمالھم

 الرھط إلى يزيد وكتب .سعيد من تستعفي إنما :له فقال عمرو بن القعقاع فبادره عثمان، خلع يريد قيس بن يزيد بھم وخرج

 :يقول الجمعة يوم المسجد باب على ووقف األشتر، وسبقھم إليه فساروا القدوم، في بحمص خالد بن الرحمن عبد عند الذين

 أن ويزعم ألفين، إلى منكم البالء أولى ورد درھم مئة على نسائكم نقصان على يريده سعيدا وتركت عثمان، عند نم جئتكم

 الرأي وذوو فخرجوا .فليفعل سعيد لرد بيزيد يلحق أن شاء من :الناس في يزيد ونادى الناس، استخلف ثم .قريش بستان فيئكم

 القادسية من قريبا الجرعة وأصحابه يزيد ونزل حريث، بن عمرو مع الؤھموعق الناس أشراف وأقام .يسمعون فال يعذلونھم

 وقال .عثمان إلى أو إلي واحداً  تبعثوا أن يكفيكم كان إنما :قال .بك لنا حاجة فال ارجع :قالوا وصل فلما .ورده سعيد العتراض

 موسى أبا يختارون وإنھم القوم، بخبر أخبرهف عثمان إلى سعيد ورجع األشتر، فقتله يرجع، أن لسعيد ينبغي كان ما :له مولى

 عرضي، ألقرضنكم ووهللا سعيد، من وأعفيتكم اخترتم من عليكم أمرت فقد بعد أما :إليھم وكتب الكوفة، فواله األشعري

 .بجھدي وألستصلحنكم صبري، وألبذلنكم

 واستمر أبو موسى الكوفة، قرب من األمراء ورجع فرضوا، عثمان وطاعة الجماعة بلزوم وأمرھم الناس موسى أبو وخطب

 .عمله على

 الزاھد، القيس عبد بن عامر على رأيھم فأجمع عليه، نقم فيما ويعذلوه عثمان إلى يبعثوا أن رأيھم أجمع الكوفة أھل أن وقيل

 ركبت فوجدوك أعمالك في ونظروا اجتمعوا ناسا أن :له وقالوا .فأتاه العنيس بني من ثم تميم بني من هللا عبد وھو عامر بن

 في يكلمني يجيء ثم قارىء، . أنه الناس يزعم الذي ھذا إلى تسمعون أال :عثمان فقال .إليه وتب هللا فاتق عظاما، أمورا

 بن هللا وعبد معاوية إلى عثمان فأرسل .لبالمرصاد هللا أن ألدري إني وهللا بل :عامر فقال .هللا أين يدري ال ووهللا المحقرات؟

 إنكم :وقال وشاورھم فجمعھم -الناس دون بطانته وكانوا -العاص بن وعمرو عامر بن هللا وعبد العاص بن دوسعي سرح أبي

 .رأيكم فاجتھدوا يحبون، ما إلى وأرجع عمالي أعزل أن فطلبوا .رأيتم ما الناس صنع وقد ثقتي، وأھل ونصحائي وزرائي

 وأنا أمرائھم إلى كفالتھم إجعل :معاوية وقال .تفرقوا قادتھم تھلك متى :سعيد وقال بالجھاد، تشغلھم أن أرى :عامر ابن فقال

 فيھا لھم ليكون البعوث في الناس بتجھيز وأمرھم أعمالھم، إلى عثمان فردھم .بالمال استصلحھم :هللا عبد وقال .الشام أكفيك

 فسار الباب بغزو حذيفة عثمان وأمر .موسى أبا وولى ذكرناه، كما وردوه بالجزعة الناس فلقيه الكوفة، إلى سعيدا ورد شغل،

 .نحوه
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 مثل :عنه يذبون شيعة منھم له وكان والطعن عليه، عثمان في الكالم وكثر بالمدينة، وتواتر األمصار، في الطعن ھذا كثر ولما

 طالب أبي بن علي إلى الناس واجتمع .عنه يغنوا فلم ثابت، بن وحسان مالك بن وكعب الساعدي أسيد وأبي ثابت بن زيد

 ھو ولينه وشدته عمر بأفعال وذكره عليه، نقموا وما الناس شأن له وذكر عثمان على فدخل .نقموه ما عليه وعددوا وكلموه

 ومعاوية واله وعمر وليناه شعبة بن المغيرة أن :له فقال .واآلخرة الدنيا في ذلك عواقب من يخاف ما عليه وعرضي لعماله،

 وكان بھم، ترفق وأنت وأله، من صماخ على يطأ كان عمر أن :علي له فقال .وقرابته رحمه تعرفون عامر وابن .كذلك

 عثمان وخرج وافترقا، طويال تكالما ثم .عليه تغير فال عثمان أمر ھذا ويقول عليك يتبد ومعاوية .يرفأ غالمه من لعمر أخوف

 بمثله يتجرأوا لم بما لرفقه عليه تجرأوا وإنھم منه، يريدون وما وطعنھم، الناس من فيه ھو بما وعرض وخطب، ذلك أثر على

 .يقدمھم ما إلى شأنه في برجوعه ووافقھم الخطاب، ابن على

  درجته ورفع وأثابه عنه هللا رضي ومقتله عثمان حصار
 على بذلك األخبار وتوالت ذلك، في إلى بعض بعضھم وكتب وعماله، عثمان على بالطعن األمصار في اإلشاعة كثرت ولما

 من تبعث :قالوا .المؤمنين شھود وانتم علي أشيروا :وقال .منه علما عنده يجدوا فلم وأخبروه عثمان إلى جاءوا المدينة، أھل

 إلى عمر بن  وعبد البصرة إلى زيد بن وأسامة الكوفة إلى مسلمة بن محمد فأرسل .باألخبار يأتوك األنصار به إلى تثق

 بمصر ياسر بن عمار وتأخر عوامھم، وال المسلمين علماء أنكره وال شيئا أنكرنا ما :الواوق فرجعوا .سواھا إلى وغيرھم الشام

 رفع قد إنى األمصار أھل إلى عثمان وكتب .بشر بن وكنانة حمران بن وسودان ملجم بن خالد وأصحابه السوداء ابن واستماله

 فليحضر يأخذ حق له كان فمن موسم، كل في يوافوني بأن أخذتھم وقد بالناس، أضرار منھم وقع عمالي أن المدينة أھل إلي

   .له ودعوا عليھم، كتابه قراءة عند الناس فبكى .المتصدقين يجزي هللا فإن تصدقوا أو عمالي، من أو مني حقه

 العاص بن سعيد معھم وأدخل ومعاوية أبي سرح وابن عامر بن هللا عبد :الموسم في عليه فقدموا األمصار عمال إلى وبعث

 لم أحداً  بأن رسلك يخبرك ألم :له فقالوا !صادقين يكونوا أن وهللا ألخشى وإنى واإلذاعة؟ الشكاية ھذه ما ويحكم :وقال عمراو

 وبابه كائن األمر أن :عثمان فقال .ذلك في الرأي وجه في واختلفوا بھا، األخذ يحل ال إشاعة ھذه وإنما بشيء، يشافھھم

 .حقوقھم لھم وبينوا الناس فسكنوا خيرا، الناس آل لم أني هللا علم وقد .فتحه في حجة يعل ألحد تكون أن أحب وال سيفتح،

 صاحبكم واخترتم األمر ھذا والة أتم :قال عليه ثم وأثنى هللا فحمد ،-حاضر ومعاوية -الزبير وطلحة، علما فدعا المدينة قدم ثم

 .أمركم في الناس تطمعوا وال به، فأنالكم شيء من به تمعني فما عليكم خفتھا مقالة وفشت وأشرف كبر وقد عثمان، يعني

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  كان  وإن احتسابا، قرابتھما منعا قبلي كانا اللذان :وقال يتكلم، عثمان ذھب ثم علي، فانتھره

عطيت عبد هللا بن خالد بن أ: فقالوا. يعطي قرابته، وإن قرابتى أھل عيلة وقلة معاش فأعطيتھم، فإن رأيتم ذلك خطأ فردوه

 .فانصرفوا راضين. آخذ ذلك منھما: قال . أسيد خمسين ألفا، ومروان خمسة عشر ألفا

ال ابتغي بجوار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : قال. اخرج معي إلى الشام قبل أن يھجم عليك ما ال تطيقه: وقال له معاوية

لتغتالن : ال أضيق على جيران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فقال معاوية: الق. فابعث إليك جندا يقيمون معك: بدالً قال

 .ثم سار معاوية ومر على علّي وطلحة والزبير فوصاھم بعثمان وودعھم ومضى. حسبي هللا ونعم الوكيل: ولتعيرن، قال

فرجع األمراء ولم . ا عليه في مغيبھموكان المنحرفون عن عثمان باألمصار قد تواعدوا عند مسير األمراء إلى عثمان أن يثبو

وجاءتھم كتب من المدينة ممن صار إلى مذھبھم في اإلنحراف عن عثمان إن اقدموا علينا فإن الجھاد عندنا، . يتھيأ لھم ذلك

فتكاتبوا من أمصارھم في القدوم إلى المدينة، فخرج المصريون وفيھم عبد الرحمن بن عديس البلوي في خمسمائة وقيل في 
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ً الغافقي بن أ لف، وفيھم كنانة بن بشر الليثي وسوادن بن حمران السكوني وميسرة أو قيترة بن فالن السكوني، وعليھم جميعا

  . حرب العكي

. وخرج أھل الكوفة وفيھم زيد بن صوحان العبدي واألشتر النخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبد هللا بن األصم العامري

يم بن جبلة العبدي وزريح عباد وبشر بن شريح القيسي، وابن المحرش، وعليھم حرقوص بن وخرج أھل البصرة وفيھم حك

 .زھير السعدي، وكفھم في مثل عدد أھل مصر

وخرجوا جميعا في شوال مظھرين للحج، ولما كانوا من المدينة على ثالثة مراحل تقدم ناس من أھل البصرة، وكان ھواھم في 

وكان ھواھم في الزبير فنزلوا األعوص، ونزل معھم ناس من أھل مصر : س من أھل الكوفةطلحة فنزلوا ذا خشب، وتقدم نا

وقال أبو زياد بن النضر وعبد هللا بن األصم في أھل الكوفة ال تعجلوا . وكان ھواھم في علّي، وتركوا عامتھم بذي المروة

 .قوم لنا أمرحتى ندخل المدينة فقد بلغنا انھم عسكروا لنا، فوهللا إن كان حقا ال ي

ثم دخلوا المدينة ولقوا عليا وطلحة والزبير وأمھات المؤمنين وأخبروھم أنھم إنما أتوا للحج، وأن يستعفوا من بعض العمال، 

واستأذنوا في الدخول فمنعوھم ورجعوا إلى أصحابھم وتشاوروا في أن يذھب من أھل الكوفة وكل مصر فريؤ، إلى أصحابھم 

فأتى المصريون عليا وھو في عسكره عند أحجار الزيت، وقد بعث إليه الحسن إلى عثمان فيمن اجتمع . قةوطلباً في الفر كياداً 

إن جيش في المروة وذي خشب واألعوص ملعونون على لسان رسول : عليه فعرضوا عليه أمرھم، فصاح بھم وطردھم وقال

حة والكوفيون الزبير فقاال مثل ذلك، فانصرفوا وافترقوا وأتى البصريون طل. هللا صلى هللا عليه وسلم وقد علم ذلك الصالحون

فتفرق أھل المدينة فلم يشعروا إال والتكبير في نواحيھا وقد ھجموا وأحاطوا بعثمان، . عن ھذه األماكن إلى عسكرھم على بعد

 .ونادوا بأمان من كف يده

: ما ردكم بعد ذھابكم؟ قالوا: وغدا عليھم علّي فقال. مهوصلى عثمان بالناس أياما، ولزم الناس بيوتھم ولم يمنعوا الناس من كال

فقال لھم . وقال المصريون لطلحة والكوفيون للزبير مثل مقالة أھل مصر وإنھم جاءوا لينصروھم. أخذنا تحابا مع يزيد بقتلنا

: فقالوا: أبرم بليلكيف علمتم بما لقي أھل مصر وكلكم على مراحل من صاحبه حتى رجعتم علينا جميعا؟ ھذا أمر : عليّ 

 .اجعلوه كيف شئتم، ال حاجة لنا بھذا الرجل ليعتزلنا وھم يصلون خلفه، ومنعوا الناس من اإلجتماع معه

وكتب عثمان إلى أھل األمصار شحثھم، فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفھرفي، وبعث عبد هللا بن أبي سرح معاوية بن 

وقام بالكوفة نفر يحضون على . وتسابقوا إلى المدينة على الصعب والذلول جريح، وخرج من الكوفة القعقاع  بن عمرو،

إعانة أھل المحدينة، فمن الصحابة عقبة بن عامر وعبد هللا بن أبي أوفى وحنظلة الكاتب، ومن التابعين مسروق األسود 

بن عامر، ومن التابعين كعب بن وقام بالبصرة في ذلك عمران بن حصين وأنر بن مالك وھشام . وشريح وعبد هللا،؟ بن حكيم

يا : ثم خطب عثمان في الجمعة القابلة وقال. وقام بالشام وبمصر جماعة أخرى من الصحابة والتابعين. سوار وھرم بن حبان

فقال محمد بن مسلمة . فوهللا إن أھل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد فامحوا الخطأ بالصواب! هللا، هللا! ھؤالء

وقام ريد بن ثابت فأقعده آخر، وحصبوا الناس حتى أخرجوھم من المسجد، وأصيب . أنا أشھد بذلك، فأقعده حكيم ابن جبلة

ودخل عثمان بيته وعزم . وأبو ھريرة عثمان بالحصباء فصرخ، وقاتل دونه سعد بن أبي وقاص والحسين وزيد بن ثابت

لزبير على ضمان يعودونه وعنده ففر من بني أمية فيھم مروان فقالوا ودخل علّي وطلحة وا. عليھم في اإلنصراف فانصرفوا

 .وصنعت ھذا الصنع، وهللا لئن بلغت الذي تريد لتحزن عليك الدنيا، فقام مغضبا، وعادوا إلى منازلھم أھلكتنا: لعلي
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 ً . غافقي بن حرب العكيثم منعوه الصالة وصلى بالناس أمير المصريين ال. وصفى عثمان بالناس وھو محصور ثالثين يوما

وقيل بل أفر عثمان أبا أيوب . وتفرق أھل المدينة في بيوتھم وحيطانھم مالزمين للسالح، وبقي الحصار أربعين يوما

ثم صفى علّي بعده بالناس وقيل أمر عليا سھل بن حنيف فصلى عشر ذي الحجة، ثم صفى العيد . األنصاري فصلى أياما

إن محمد بن أبي بكر ومحمد بن حذيفة كانا بمصر يحرضان على : قيل في حصار عثمانوقد . والصلوات حتى قتل عثمان

فلما خرج المصريون في رجب مظھرين للحج ومضمرين قتل عثمان أو خلعه، وعليھم عبد الرحمن بن عديس . عثمان

ام محمد بن أبي حذيفة وبعث عبد هللا بن سعيد في آثارھم وأق. البلوي، كان فيمن خرج مع المصريين محمد بن ابي بكر

فلما كان ابن أبي سرح بأيلة بلغه أن المصريين رجعوا إلى عثمان فحصروه، وأن محمد بن أبي حذيفة غلب على . بمصر

 .مصر، فرجع سريعاً إليھما فمنع منھما فأتى فلسطين وأقام بھا حتى قتل عثمان

إليه بالقرابة في أن يركب إليھم ويردھم لئال تظھر الجرأة وأما المصريون فلما نزلوا ذا خشب جاء عثمان إلى بيت علّي ومت 

 -يعني مروان ومعاوية وابن عامر وابن أبي سرح وسعيد -!قد كلمتك في ذلك فأطعت أصحابك وعصيتني: منھم فقال له عليّ 

الثين من فركب علّي في ث. فعلى أي شيء أردھم؟ فقال على أن أصير إلى ما تراه وتشيره، وأن أعصي أصحابي وأطيعك

المھاجرين واألنصار فيھم سعد بن زيد وأبو جھم العدوي وجبير بن فطعم وحكيم بن حزام ومروان بن الحكم وسعيد بن 

العاص وعبد الرحمن بن عتاب، ومن األنصار أبو أسيد الساعدي وابو حميد وزيد بن ثابت وحسان وكعب بن مالك، ومن 

فرجعوا إلى مصر وقال ابن عديس . ى الكالم معھم علّي ومحمد بن مسلمةفأتوا المصريين وتول. العرب دينار بن مكرز

 .أتوصينا بحاجة؟ قال تتفي هللا وترد من قبلك عن أمانه، فقد وعدنا أن يرجع وينزع: لمحمد

بأن أخبر الناس : ثم جاءه مروان من الغد فقال له. ورجع القوم إلى المدينة ودخل علّي على عثمان وأخبره برجوع المصريين

فلما خطب . أھل مصر قد رجعوا وأن ما بلغھم عنك كان باطال قبل أن تجيء الناس من األمصار ويأتيك ما ال نطيقه ففعل

وخرج . إني تائب: يده وقال لھم فرفع. إتق هللا يا عثمان وتب إلى هللا، وكان أولھم عمرو بن العاص: ناداه الناس كل ناحية

إن عليا لما رجع عن المصريين أشار على عثمان : وقيل. ، ثم جاء الخبر بحصاره وقتلهعمرو بن العاص إلى منزله بفلسطين

أنا : أن يسمع الناس ما اعتزم عليه من النزوع قبل أن يجيء غيرھم ففعل وخطب بذلك، وأعطى الناس من نفسه التوبة وقال

ھم، فوهللا إن ردني الحق عبداً ألستن بسنة العبد أول من أتعظ، استغفر هللا مما فعلت وأتوب اليه، فليأت أشرافكم يروني رأي

 .ثم بكى وبكى الناس ودخل منزله. فوهللا ألعطينكم الرضى وال أحتجب عنكم. وألذلن ذل العبد، وما عن هللا مذھب اال إليه

واستذلوه في اقراره  فجاءه نفر من بني أمية يعذلونه في ذلك فوبختھم نائلة بنت الفرافصة، فلم يرجعوا إليھا وعابوه فيما فعل

فأغلظ لھم في القول ! فقال لمروان كلمھم. بالخطيئة والتوبة عند الخوف، واجتمع الناس في الباب وقد ركب بعضھم بعضا

وهللا لئن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر ال يسركم وال تحمدوا غب رأيكم، ارجعوا إلى . جئتم لنزع ملكنا من أيدينا: وقال

 . ما نحن مغلوبون على ما في أيدينامنازلكم فإنا وهللا

أسمعت خطبته باألمس، ومقالة مروان للناس اليوم، يا : وبلغ الخبر عليا فنكر ذلك وقال لعبد الرحمن بن األسود بن عبد يغوث

اء بعد إن قعدت في بيتي قال تركتني وقرابتي وحقي، وإن تكلمت فجاء ما يزيد يلعب به مروان ويسوقه حيث يش!  ويا للناس

ما أنا عائد بعد مقامي ھذا : وقام مغضبا إلى عثمان واستقبح مقالة مروان وانبه عليھا وقال. كبر السن وصحبة الرسول

ثم دخلت عليه امرأته نائلة وقد سمعت قول علّي، فعذلته فى طاعة مروان . لمعاتبتك، فقد أذھبت شرفك وغلبت على رأيك

 .يه فلم يأتهوأشارت عليه باستصالح علّي، فبعث إل
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بعد أن أقام مروان على بابك يشتم الناس ويؤذيھم؟ : فأتاه عثمان إلى منزله ليالً يستلينه ويعده الثبات على رأيه معه، فقال

وهللا إني أكثر الناس ذبا عنك، ولكني كلما جئت بشيء أظنه : فقال عليّ ! فخرج عثمان وھو يقول خذلتني وجرأت علّي الناس

 .بأخرى فسمعت قوله وتركت قولي لك رضا جاء مروان

ثم منع عثمان الماء فغضب علّي غضبا شديدا حتى دخلت الروايا على عثمان، وقيل إن عليا كان عند حصار عثمان بخيبر 

إن لي حق اإلخاء والقرابة والصھر، ولو كان أمر الجاھلية فقط ! فقدم والناس يجتمعون عند طلحة فجاءه عثمان وقال يا عليّ 

ابعد ما مس الحزام الطبيين : على بني عبد مناف أن تنزع تيم أمرھم فجاء علّي إلى طلحة وقال ما ھذا؟ فقال طلحة رالكان عا

وهللا : وسر بذلك عثمان وجاء إليه طلحة فقال له. فانصرف علّي إلى بيت المال وأعطى الناس فبقي طلحة وحده! يا أبا حسن

 .يا طلحةما جئت تائبا ولكن مغلوبا، فا حسيبك 

وقيل إن المصريين لما رجعوا خرج إليھم محمد بن مسلمة فأعطوه صحيفة قالوا وجدناھا عند غالم عثمان بالبويب، وھو على 

بعير من ابل الصدقة يأمر فيھا بجلد عبد الرحمن بن عديس وعمرو بن الحمق وعروة بن البياع، وحبسھم وحلق رؤوسھم 

فعاد المصريون وعاد معھم الكوفيون والمصريون، . يفة بيد أبي األعور السلميوقيل وجدت الصح. ولحاھم وصلب بعضھم

قد كلمنا عليا وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فوعدونا أن يكفموه، فليحضر علّي معنا : وقالوا لمحمد بن مسلمة حين سألھم

 .وال علمثم دخل علّي ومحمد على عثمان وأخبروه بقول أھل مصر فحلف ما كتب . عند عثمان

ودخل المصريون، فشكا ابن عديس بابن أبي سرح وما أحدثه بمصر، وأنه ينسب . ھذا من عمل مروان! صدق: ففال محمد

ذلك إلى كتاب عثمان، وإنا جئنا من مصر لقتلك فردنا علّي ومحمد وضمنا لنا النزوع عن ھذا كله، فرجعنا ولقينا ھذا الكتاب 

فحلف عثمان ما كتب وال أمر وال . المثلة بنا وطول الحبس، وھو بيد غالمك وغليه خاتمكوفيه أمرك البن أبي سرح بجلدنا و

قالوا فكيف يجترىء عليك بمثل ھذا؟ فقد استحقيت الخلع على التقديرين، وال يحل أن يولى األمور من ينتھي إلى ھذا . علم

 .ال أنزع ما ألبسني هللا، ولكن أتوب وأرجع: فقال. الضعف فاخلع نفسك

ال ينالكم أحد : فقال. رأيناك تتوب وتعود فال بد من خلعك أو قتلك، وقتال أصحابك دون ذلك إلى أن يخلص إليك أو تموت: قال

ثم كثر اللغط وأخرجوا ومضى علّي إلى منزله، وحصر المصريون عثمان . بأخرى ولو أردت ذلك الستجشت بأھل األمصار

يزيد بن أسد القسري فاستنفر أھل الشام وسار إلى عثمان وبلغھم تله برادي  وقام. وكتب إلى معاوية وابن عامر يستحثھم

 .القرى فرجعوا وقيل سار من الشام حبيب بن مسلمة، ومن البصرة مجاشع بن مسعود فبلغھم قتله بالربذة فرجعوا

ثم بعث . ذلك فأجاب بعد توقف فبعث إليه في وكان بطانة عثمان أشاروا عليه أن يبعث إلى علّي في كفھم عنه على الوفاء لھم،

وكتب بينھم كتاباً على رد المظالم وعزل من . ال بد أن تتوثق منه، وجاءه فأعلمه وتوثق منه، على أجل ثالثة أيام: إليھم فقالوا

ثم مضى األجل وھو مستعد ولم يغير شيئا، فجاءه المصريون من ذي خشب بستنجزون عھدھم فأبى . كرھوه من العمال

 .فحصروه

أنشدكم هللا تعالى ھل تعلمون أنكم دعوتم هللا عند : أرسل إلى علّي وطلحة والزبير وأشرف عليھم فحياھم ودعا لھم ثم قالو

مصاب عمر أن يختار لكم وبجمعكم على خيركم؟ أتقولون إنه لم يستجب لكم، أو تقولون إن هللا لم يبال بمن ولى ھذا الدين، أم 

ثم أنشدكم هللا ھل تعلمون لي من ! أو لم يعلم عاقبة أمري. ن غير مشورة فوكلھم إلى أمرھمتقولون ان األمة ولو مكابرة وع

ثم إذا قتلتموني . زان بعد إحصان، وكافر بعد إيمان، وقاتل بغير حق: فمھال فال يحل إال قتل ثالثة! السوابق ما يجب حقه

 .وضعتم السيف على رقابكم، ثم ال يرفع هللا عنكم االختالف
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وأما حقك وسابقتك . أما ذكرت من االستخارة بعد عمر فكل ما صنع هللا تعالى فيه الخيرة، ولكن هللا ابتلى بك عباده: ا لهفقالو

قتل : وأما حصر القتل في الثالثة ففي كتاب هللا. فصحيح، لكن أحدثت ما علمت، وال تترك إقامة الحق مخافة الفتنة عاما قابال

قاتل على البغي وعلى منع الحق والمكابرة عليه، وأنت إنما تمسكت باألمارة علينا، وإنما من سعى في األرض فسادا، ومن 

فسكت عثمان ولزم الدار، وأقسم على الناس باالنصراف فانصرفوا إال . قاتل دونك ھؤالء بھذه التسمية، فلو نزعتھا انصرفوا

ولثمان عشرة منھا وصل الخبر . حصار أربعين يوماعلّي ومحمد بن طلحة وعبد هللا بن الزبير، وكانت مدة ال الحسن بن

وأرسل إلى علّي وطلحة والزبير وأمھات . بمسير الجنود من األمصار فاشتد الحصار ومنعوه من لقاء الناس ومن الماء

وإن األسير عند ! يا أيھا الناس إن ھذا ال يشبه أمر المؤمنين وال الكافرين: فركب علّي إليھم مغلساً وقال. المؤمنين يطلب الماء

أردت : فقالوا ال وهللا ونعمة عين، فرجع وجاءت أم حبيبة على بغلتھا مشتملة على أداوة وقالت. فارس والروم يطعم ويسقى

ال وهللا وضربوا وجه البغلة فنفرت : أن أسأل ھذا الرجل عن وصايا عنده لبني أمية أو تھلك أموال أيتامھم وأراملھم فقالوا

 .وذھب بھا الناس إلى بيتھا وكادت تسقط عنھا،

فجاء األشتر وفرق الناس وقال؟ ال يمكر . المؤمنين مھال عن أمير: فقال بعضھم. وأشرف عليھم عثمان وقرر حقوقه وسوابقه

تدعوك أم المؤمنين فال تتبعھا وتتبع سفھاء العرب : ثم خرجت عائشة إلى الحج ودعت أخاھا فأبى فقال له حنظلة الكاتب. بكم

ثم ذھب حنظلة إلى الكوفة، وبلغ طلحة والزبير ما لقي .  يحل؟ ولو قد صار األمر إلى الغلبة غلبك عليه بنو عبد مناففيما ال

وكان آل حزم يدسون الماء إلى بيت عثمان في الغفالت، وكان ابن عباس مفن لزم باب عثمان . علّي وأم حجة فلزموا بيوتھم

 .فأقسم عليه وانطلق! جھاد ھؤالء أحب إلي: حج بالناس فقالللمدافعة، فأشرف عليه عثمان وأمره أن ي

ولما رأى أھل مصر أن أھل الموسم يريدون قصدھم، وأن أھل األمصار يسيرون إليھم اعتزموا على قتل عثمان رضي هللا 

بن علّي ابن  عنه وتقبل لھادتھم يرجون في ذلك خالصھم، واشتغال الناس عنھم، فقاموا إلى الباب ليفتحوه فمنعھم الحسن

ثم صدھم . الزبير ومحمد بن طلحة ومروان وسعيد بن العاص ومن معھم من أبناء الصحابة، وقاتلوھم وغلبوھم دون الباب

وقد . عثمان في القتال وحلف ليدخلن فدخلوا وأغلق الباب فجاءوا بالنار وأحرقوه، ودخلوا وعثمان يصلي وقد افتتح سورة طه

الذين قال لھم الناس إن الناس قد جمعوا {: ء من أمرھم حتى فرغ وجلس إلى المصحف يقرأ فقرأسار أھل الدار فما شغله شي

إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد عھد إلي : ثم قال لمن عنده. }لكم فاخشوھم فزادھم إيماناً وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل 

وكان المغيرة بن األخنس . اللحاق بأبيه وأقسم عليه، فأبى وقاتل دونه عھدا فأنا صابر عليه ومنعھم من القتال، وأذن للحسن في

يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة : وجاء أبو ھريرة ينادي. بن شريق قد تعجل من الحج في عصابة لنصره فقاتل حتى قتل

 .وتدعونني إلى النار، وقاتل

ً وال يشعر الذين بالباب، وانتدب رجل فدخل على ثم اقتحمت الدار من ظھرھا من جھة دار عمرو بن حزم فامتألت  قوما

وجاء ابن سالم فوعظھم . عثمان في البيت فحاوره في الخلع فأبى، فخرج ودخل آخر ثم آخر كلھم يعظه فيخرج ويفارق القوم

ليه السفھاء ثم دخل ع. ودخل عليه محمد بن أبي بكر فحاوره طويال بما ال حاجة إلى ذكره، ثم استحيا وخرج. فھفوا بقتله

ثم قتلوه وسال دمه على . فضربه أحدھم وأكبت عليه نائلة إمرأته تتقي الضرب بيدھا، فنفحھا أحدھم بالسيف في أصابعھا

وجاء غلمانه فقتلوا بعض أولئك القاتلين وقتالء أخر وانتھبوا ما في البيت وما على النساء حتى مالءة نائلة، وقتل  .المصحف

: فقال ابن عديس. ثم خرجوا إلى بيت المال فانتھبوه وأرادوا قطع رأسه فمنعھم النساء. من الغلمانالغلمان منھم، وقتلوا 

وجاء عمير بن ضابىء وكان أبوه . وطعنه عمرو بن الحمق طعنات. ويقال إن الذي تولى قتله كنانة بن بشر التجيبي. اتركوه
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لثمان عشرة خلت من ذي الحجة، وبقي في بيته ثالثة  وكان قتله. مات في سجنه فوثب عليه حتى كسر ضلعا من أضالعه

 .أيام

ثم جاء حكيم بن حزام وجبير بن مطعم إلى علّي فأذن لھم في دفنه، فخرجوا به بين المغرب والعشاء ومعھم الزبير والحسن 

 سا تعرضوا لھم إن نا: ويقال. وأبو جھم بن حذيفة ومروان فدفنوه في حش كوكب وصفى عليه جبير وقيل مروان وقيل حكيم

 .وقيل إن عليا وطلحة حضرا جنازته، وزيد بن ثابت وكعب بن مالك. ليمنعوا من الصالة عليه فأرسل إليھم علّي وزجرھم

فعلى مكة عبد هللا بن الحضرمي، وعلى الطائف القاسم بن ربيعة الثقفي، وعلى صنعاء : وكان عماله عند موته على ما نذكره

ند عبد هللا بن ربيعة، وعلى البصرة والمجرين عد هللا بن عامر، وعلى الشام معاوية بن أبي سفيان، يعلى بن منية، وعلى المج

وعلى حمص عبد الرحمن بن خالد من قبله، وعلى قنسرين حبيب بن مسلمة كذلك، وعلى األردن أبو األعور السلمي كذلك، 

 بن قيس الفزاري، وعلى القضاء أبو الدرداء، وعلى وعلى فلسطين علقمة بن حكيم الكندي كذلك، وعلى البحرين عبد هللا

الكوفة أبو موسى األشعري على الصالة، والقعقاع بن عمرو على الحرب، وعلى خراج السواد جابر المزييئ، وسفالى 

األنصاري على الخراج، وعلى قرقيسيا جرير بن عبد اللة، وعلى أذربيجان االشعث بن قيس، وعلى حلوان عتيبة بن نھاس 

 .وعلى أصبھان السائب بن األقرع، وعلى ماسبدان خنيس، وعلى بيت المال عقبة بن عمرو، وعلى القضاء زيد بن ثابت

  بيعة علّي رضي هللا عنه
أكون وزيرا لكم خير من أن أكون : لما قتل عثمان اجتمع طلحة والزبير والمھاجرون واألنصار وأتوا عليا يبايعونه فأبى وقال

ال نعلم أحق منك وال نختارغيرك حتى غلبوه في ذلك، فخرج إلى المسجد : له م رضيته، فألحوا عليه وقالواأميرا، ومن اخترت

ثم  - ويقال إنھما ادعيا اإلكراه بعد ذلك بأربعة أشھر وخرجا إلى مكة -وأول من بايعه طلحة ثم الزبير بعد أن خيرھما. وبايعوه

 .ائتني بكفيل قال ال أجده، فقال األشتر دعني أقتله، فقال علّي دعوه أنا كفيله فقال. بايعه الناس وجاءوا بابن عمر فقال كذلك

سعيد الخدري ومحمد بن مسلمة   وبايعت األنصار، وتأخّر منھم حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبو

وتأخر من . بن سالمة بن وخشوالنعمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفصالة بن عبيد وكعب بن عجرة وسلمة 

وأما النعمان بن بشير . المھاجرين عبد هللا بن سالم وصھيب بن سنان وأسامة بن زيد وقدامة بن مظعون والمغيرة بن شعبة

 ً  .فأخذ أصابع نائلة امرأة عثمان وقميصه الذي قتل فيه ولحق بالشام صريخا

المدينة خمسة أيام والتمس من يقوم باألمر فلم يحبه أحد، وأتوا إلى وقيل إن عثمان لما قتل بقي الغافقى بن حرب أميرا على 

ثم بعثوا إلى سعد وابن عمر فامتنعا فبقوا حيارى ورأوا أن . علّي فامتنع، وأتى الكوفيون الزبير والبصريون طلحة فامتنعا

انتم أھل الشورى وحكمكم جائز على  :رجوعھم إلى األمصار بغير إمام يوقع في الخالف والفساد، فجمعوا أھل المدينة وقالوا

فجاء . األمة فاعقدوا اإلمام ونحن لكم تبع، وقد أجلناكم يومين وإن لم تفعلوا قتلنا فالنا وفالنا وغيرھم يشيرون إلى األكابر

 .الناس إلى علّي فاعتذر وامتنع، فخوفوه هللا في مراقبة اإلسالم، فوعدھم إلى الغد

بن جبلة في البصريين فأحضر الزبير كرھا، وجاء األشتر في الكوفيين فأحضر طلحة كذلك،  وجاء حكيم. ثم جاءوه من الغد

ھذا أمركم ليس ألحد فيه حق إال من أردتم، وقد افترقنا أمس وأنا كاره فأبيتم إال أن : وبايعوا لعلي وخرج إلى المسجد وقال

ثم جاءوا بقوم ممن تخلف قالوا نبايع على إقامة ! اللھم اشھد: مأكون عليكم، فقالوا نحن على ما افترقنا لك عليه باألمس فقال لھ

ثم بايع الحامة، وخطب علّي وذكر الناس، وذلك يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة، ورجع إلى بيته فجاءه . كتاب هللا

على شيء مما تريدوه حتى يھدأ ال قدرة لي : قد اشترطنا إقامة الحدود فلتقمھا على قتلة ھذا الرجل فقال: طلحة والزبير وقاال



313 
 

وبلغه  .فافترقوا عنه، وأكثر بعضھم المقالة في قتلة عثمان وباستناده إلى أربعة في رأيه. الناس وتستقر ا أمور فتؤخذ الحقوق

ثم ھرب مروان وبنو أمية ولحقوا بالشام، فاشتد على علّي منع قريش من . ذلك فخطبھم وذكر فضلھم وحاجته إليھم ونظره لھم

دعنا : األعراب إلى بالدھم فأبوا وتذامرت معھم السبئية، وجاءه طلحة والزبير فقاال ثم نادى في اليوم الثالث برجوع. الخروج

وجاء المغيرة فأشار عليه باستبقاء العمال حتى يستقر األمر ويستبدلوا بمن شاء، . نأت البصرة والكوفة فنستنفر الناس فأمھلھما

. نصحك أمس وغشك اليوم: وجاءه ابن عباس فأخبره بخبر المغيرة فقال. فأشار بمعاجلة االستبدالورجع من الغد، . فأمھله

كان الرأي أن تخرج عند قتل الرجل أو قبل ذلك إلى مكة، وأما اليوم فإن بني أمية يشبھون على الناس : فما الرأي؟ قال: قال

فقال . في قتلة عثمان فال يقدرون عليھم، والرأي أن تقر معاوية بأن يلجموك طرفا من ھذا األمر ويطلبون ما طلب أھل المدينة

 .علّي رضي هللا عنه وهللا ال أعطيه إال السيف

: أما سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يقول. أنت رجل شجاع، لست صاحب رأي في الحرب: فقال له ابن عباس

تني ألتركنھم ينظرون في دبر االمور وال يعرفون ما كان وجھھا من أما وهللا إن أطع: فقال ابن عباس! قال بلى: الحرب خدعة

فقال ابن عباس ة أطعني . لست من ھنياتك وال ھنيات معاوية في شيء: فقال يا ابن عباس. غير نقصان عليك وال إثم لك

ھؤالء اليوم وإن نھضت مع . والحق بمالك بينبع، وأغلق بابك عليك، فإن العرب تجول جولة وتضطرب وال تجد غيرك

فسر إلى : قال. أيسر ما لك عندي الطاعة: قال. أشر علّي وإذا خالفتك أطعني: فأبى علّي وقال. يحملك الناس دم عثمان غدا

وكان . قال إذا يقتلني معاوية بعثمان أو يحبسني فيتحكم علّي لقرابتي منك، ولكن أكتب إليه وعده فأبى. الشام فقد وليتكھا

ثم فرق علّي العمال على األمصار فبعث على البصرة عثمان بن حنيف، . ه فلم يقبل، فغضب ولحق بمكةنصحت: المغيرة يقول

وعلى الكوفة عمارة بن شھاب من المحھاجرين، وعلى اليمن عبد هللا بن عثاس، وعلى مصر قيس بن سعد، وعلى الشام سھل 

ننظر ما يصنع أھل المدينة فنقتدي : فرقة، وقال آخرونفمضى عثمان إلى البصرة فدخلھا واختلفوا عليه فأطاعته . بن حنيف

إرجع فإن القوم ال يستبدلون بأبي موسى وإال : ومضى عمارة إلى الكوفة، فلما بلغ زبالة لقي طليحة بن خويلد فقال له. بھم

 إلى اليمن، وخرج به الى مكة ودخل عبد هللا ومضى ابن عباس إلى اليمن فجمع يعلى بن منية مال الجباية. ضربت عنقك

من أنت؟ قال قيس بن سعد من فل عثمان أطلب من : ومضى قيس بن سعد إلى مصر ولقيه بايلة خيالة من أھل مصر فقالوا

ومضى حتى دخل مصر وأظھر أمره فافترقوا طيه، فرقة كانت معه، وأخرى تربصوا حتى يروا فعله . آوي إليه وانتصر به

 .في قتلة عثمان

أنا أمير على الشام قالوا إن كان بعثك غير عثمان : الشام حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل فقال لھم ومضى سھل بن حنيف إلى

قد وقع ما كنت أحذركم، فسألوه اإلذن في : فلما رجع وجاءت أخبار اآلخرين دعا على طلحة والزبير وقال. فارجع فرجع

كتب إليه بطاعة أھل الكوفة وبيعتھم، ومن الكاره منھم الخروج من المدينة وكتب علّي إلى أبي موسى مع معبد األسلمي ف

ثم دعا قبيصة من . وكتب إلى معاوية مع سبرة الجھني فلم يجبه إلى ثالثة أشھر من مقتل عثمان. والراضي حتى كأنه يشاھد

ً عنوانه ي ربيع األول، فقدم ف. من معاوية إلى علّي وأوصاه بما يقول وأعاده مع رسول عليّ : عبس وأعطاه كتابا مختوما

ما وراءك؟ قال آمن أنا؟ : فقال للرسول. ودخل العبسي وقد رفع الطومار كما أمره حتى دفعه إلى علّي ففضه فلم يجد فيه كتابا

وتركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان . قال تركت قوما ال يرضون إال بالقود، قال ومفن؟ قال منك! قال نعم

 .منصوبا على منبر دمشق
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اقتلوا : ثم رده إلى صاحبه وصاحت السبئية. قد نجا وهللا قتلة عثمان إال أن يشاء هللا! اللھم إني أبرأ إليك من دم عثمان: الفق

فنادى يا لمضر يا لقيس أحلف با ليردنھا عليكم أربعة آالف خصي، فانظروا كم الفحول والركاب . ھذا الكلب وافد الكالب

دس أھل المدينة على علّي من يأتيھم برأيه في القتال، وھو زياد بن حنظلة التميمي وكان منقطعا وتقاووا عليه فمنعته مضر، و

 :فقال لعلي األناة والرفق أمثل فتمثل يقول. سيروالغزو الشام: إليه، فجالسه ساعة، فقال له عليّ 

  متى تجمع القلب الذكي وصارماً    وانفاً حميا تجتنبك المظالم

ثم اعتزم على . تال، ثم جاء إلى القوم الذين دسوه فأخبرھم ثم استأذنه طلحة والزبير في العمرة ولحقا بمكةفعلم أن رأيه الق 

انطلقوا إلى ھؤالء القوم الذين يريدون تفريق جماعتكم، لعل هللا يصلح : وقال. الخروج إلى الشام ودعا أھل المدينة إلى قتالھم

وأمر الناس بالتجھز إلى الشام، ورفع اللواء لمحمد بن الحنفية، وولى عبد هللا بن . كمبكم ما أفسد أھل اآلفاق وتقضون الذي علي

ويقال بل عمرو بن سفيان بن عبد االسد وولى أبا ليلى بن عمرو بن الجراح ابن  عباس ميمنته وعمرو بن أبي سلمة ميسرته،

. مدينة تمام بن العّباس، وعلى مكة قثم بن العّباسواستخلف على ال. أخي عبيدة مقدمته، ولم يول أحداً مفن خرج على عثمان

وكتب إلى قيس بن سعد بمصر وعثمان بن حنيف بالبصرة وأبي موسى بالكوفة أن يندبوا الناس إلى الشام، وبينما ھو على 

 .التجھيز للشام إذ أتاه الخبر عن أھل مكة بنحو آخر وانھم على الخالف فانتقض عن الشام

  أمر الجمل
أال إّن طلحة والزبير وعائشة قد تماألؤا على نقض إمارتي ودعوا الناس إلى : خبر مكة إلى علّي قام في الناس وقالولما جاء 

وندب أھل المدينة فتثاقلوا وبعث كميال النخعي . اإلصالح، وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم واكف إن كفوا واقتصد نحوھم

فاعطني كفيال بأنك ال تخرج قال وال : قال. ال أنا من أھل المدينة افعل ما يفعلونإنھض معي، فق: فجاءه بعبد هللا بن عمر فقال

وخرج إلى مكة وقد أخبر أخته أم كلثوم بما سمع من اھل المدينة في تثاقلھم وأنه على طاعة . ھذه، فتركه ورجع إلى المدينة

فبعث في أثره على كل طريق، وماج اھل المدينة على ويخرج معتمرا، وجاء الخبر من الغداة إلى على بأنه خرج إلى الشام 

ووثق فيما قاله ورجع . وركبت أم كلثوم إلى أبيھا وھو في السوق يبعث الرجال ويظاھر في طلبه، فحدثته فانصرف عن ذلك

ثابت وليس وأول من أجابه أبو الھيثم بن التيھان البدري، وخزيمة بن . إلى اھل المدينة فخاطبھم وحّرضھم فرجعوا إلى إجابته

  .من تثاقل عنك فإنا نخّف معك ونقاتل دونك: ولما رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس عن علّي انتدب إليه وقال. بذي الشھادتين

وكان سبب إجتماعھم بمّكة أن عائشة كانت خرجت إلى مّكة وعثمان محصور كما قدمناه، فقضت نسكھا وانقلبت تريد المدينة، 

قتل عثمان وهللا ظلما وألطلبن بدمه فقال : من بني ليث أخوالھا فأخبرھا بقتل عثمان وبيعة علّي فقالتفلقيت في طريقھا رجال 

 .إنھم استتابوه ثم قتلوه وانصرفت إلى مكة: لھا الرجل ولم أنت كنت تقولين ما قلت؟ فقالت

جتمعوا على ھذا الرجل المقتول ظلما ا إن الغوغاء من أھل األمصار وأھل المياه وعبيد أھل المدينة: وجاءھا الناس فقالت

ونقموا عليه استعمال من حدثت سنه، وقد استعمل أمثالھم من كان قبله ومواضع من الحمى حماھا لھم، فتابعھم ونزع لھم 

المال فلما لم يجدوا حجة وال عذراً بادروا بالعدوان، فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام والشھر الحرام، وأخذوا . عنھا

وهللا ألصبع من عثمان خير من طباق االرض أمثالھم، ولو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كما يخلص . الحرام

أنا أول طالب فكان أول مجيب : فقال عبد  بن عامر الحضرمي وكان عامل مكة لعثمان. الذھب من خبثه أو الثوب من درنه

وقدم عليھم عبد هللا بن عامر من . منھم سعيد بن العاص والوليد بن عقبة: ى مكة بعد قتل عثمانوتبعه بنو أميه وكانوا ھربوا إل

 .البصرة بمال كثير ويعلى بن منية من اليمن بستمائة بعير وستمائة ألف فأناخ باالبطح
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نة من غوغاء وأعراب غلبون على ما وراءكما؟ قاال تحملنا ھراباً من المدي: ثم قدم طلحة والزبير من المدينة فقالت لھما عائشة

ً وال ينكرون باطال فقال ابن . نأتي الشام: انھضوا بنا إليھم وقال آخرون: فقالت. خيارھم فلم يمنعوا انفسھم وال يعرفون حقا

إن معاوية كفاكم الشام فأتوا البصرة فلي بھا صنائع ولھم في طلحة ھوى، فنكروا عليه مجيئه من البصرة واستقام : عامر

إن الذين معنا ال يطيقون من بالمدينة، ويحتجون ببيعة على، وإذا أتينا البصرة انھضناھم كما انھضنا : يھم على رأيه وقالوارأ

  .أنا من اھل المدينة أفعل ما يفعلون: اھل مكة وجاھدنا، فاتفقوا ودعوا عبد الرحمن بن عمر إلى النھوض فأبى وقال

. فلما نھضت إلى البصرة قعدوا عنھا، وأجابتھا حفصة فمنعھا أخوھا عبد هللا. المدينةوكانت أمھات المؤمنين معھا على قصد  

بالحمالن، فحملوا على  ونادوا في الناس. وجھزھم ابن عامر بما معه من المال، ويعلى بن منية بما معه من المال والظھر

ناس فكانوا ثالثة آالف، وبعثت أّم الفضل أم عبد وتالحق بھم ال. ستمائة بعير وساروا في ألف من اھل مكة ومن اھل المدينة

هللا بن عباس بالخبر استأجرت على كتابھا من أبلغه علّيا، ونھضت عائشة ومن معھا، وجاء مروان بن الحكم إلى طلحة 

لت عائشة على أبي، فأرس: على أبي، وقال ابن طلحة: والزبير فقال على أيكما أسلم باإلمرة وأؤذن بالصالة فقال ابن الزبير

وودع أمھات المؤمنين عائشة من . أتريد أن تفرق أمرنا ليصل بالناس ابن أختي تعني عبد هللا بن الزبير: إلى مروان تقول له

: فقالوا. والزبير ذات عرق باكيات، وأشار سعيد بن العاص على مروان بن الحكم وأصحابه بإدراك ثأرھم من عائشة وطلحة

 .ن جميعانسير لعلنا نقتل قتلة عثما

بل اجعلوه لولد عثمان : فقال. ألحدنا الذي تختاره الناس: ثم جاء إلى طلحة والزبير فقال لمن تجعالن األمر إن ظفرتما؟ قاال

فال أراني أسعى اال إلخراجھا من بني : وكيف ندع شيوخ المھاجرين ونجعلھا ألبنائھم؟ قال: ألنكم خرجتم تطلبون بدمه فقاال

فرجعوا ومضى القوم ومعھم . ع عبد هللا بن خالد بن أسيد، ووافقه المغيرة بن شعبة ومن معه من ثقيففرجع ورج. عبد مناف

واركب يعلى بن منية عائشة جمالً اسمه عسكر اشتراه بمئة دينار، وقيل بثمانين، وقيل بل كان لرجل . أبان والوليد إبنا عثمان

ل عائشة على أن حمله بألف، فزادوه أربعمائة درھم وسألوه عن من عرينة عرض لھم بالطريق على جمل فاستبدلوا به جم

 .وسألوه عن الماء فعرفھم باسمه. داللة الطريق، فدلھم ومر بھم على ماء الحوأب فنبحتھم كالبه

ليت شعري أيتكن تنبحھا كالب الحوأب؟ ثم : ردوني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وعنده نساؤه: فقالت عائشة

فلما . قد أدرككم علّي فارتحلوا نحو البصرة! النجاء! بت عضد بعيرھا فأناخته وأقامت بھم يوما وليلة إلى أن قيل النجاءضر

كانوا بفنائھا لقيھم عمير بن عبد هللا التميمي، وأشار بأن يتقدم عبد هللا بن عامر إليھم، فأرسلته عالة وكتبت معه إلى رجال من 

 .يس وسمرة وأمثالھم وأقامت بالحفيين تنتظر الجوابإلى االحنف بن ق: البصرة

رجال خاّصة  ولما بلغ ذلك أھل البصرة دعا عثمان بن حنيف عمران بن حصين وكان رجال عاّمة، وأبا األسود الدؤلّي وكان

إن : عن مسيرك فقالت إن أميرنا بعثنا نسألك: انطلقا إلى ھذه المرأة فاعلما علمھا وعلم من معھا، فجاءاھا بالحفير وقاال: وقال

فخرجت في المسلمين أعلمھم بذلك وبالذي فيه الناس وراءنا، وما ينبغي من إصالح ھذا . الغوغاء ونزاع القبائل فعلوا ما فعلوا

 .]…اآلية[} ال خير في كثير من نجواھم { : ثم قرأت. األمر

ألم تبايع عليا؟ قال بلى والسيف على رأسي، وما استقبل  :فقاال! ثم عدال عنھا إلى طلحة فقاال ما أقدمك؟ قال الطلب بدم عثمان

. وقال لھما الزبير مثل ذلك، ورجعا إلى عمان بن حنيف فاسترجع وقال. على البيعة إن ھو لم يخل بيننا ربين قتله عثمان

فجاءه . ر المؤمنينفقال عمران اعتزل قال بل امنعھم حتى يأتي أمي! أشيروا عليّ : ثم قال. دارت رحى اإلسالم ورث الكعبة

ثم دس من يتكلم . يأتي أمر علّي، ألبى ونادى لي الناس بلبس السالح ھشام بن عامر فأشار عليه بالمسالمة والمسامحة حتى
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إن ھؤالء القوم إن كانوا جاءوا خائفين فبلدھم يأمن فيه الطير، وإن جاءوا لدم عثمان : فقال رجل. في الجمع ليرى ما عندھم

 .فأطيعوني وردھم من حيث جاءوا. هفما نحن بقتلت

فعرف عثمان أن لھم . فقال األسود بن سريع السعدي إنما جاءوا يستعينون بنا على قتلته منا ومن غيرنا، فحصبه الناس

وحضر أھل البصرة . وانتھت عائشة ومن معھا إلى المربد، وخرج إليھا عثمان فيمن معه. بالبصرة ناصرا وكسر ذلك كله

فصدقھما أھل . ن الميمنة، فحمد هللا وذكر عثمان وفضله ودعا إلى الطلب بدمه وحث عليه، وكذلك الزبيرفتكلم طلحة م

كان الماس يتجنب : كالت: ثم تكلمت عائشة وقالة. بايعتم عليا ثم جئتم تقولون: الميمنة، وقال أصحاب عثمان من الميسرة

ثم كثروا واقتحموا عليه داره، وقتلوه . وھم يحاولون يخر ما يظھرونعثمان ويأتوننا بالمدينة فنجدھم فجرة ونجده برا تقيا، 

ألم {: ثم قرأت. أال وإن مما ينبغي لكم وال ينبغي غيره أخذ قتلة عثمان وإقامة كتاب هللا. واستحلوا المحرمات بال ترة وال عذر

 .ةاآلي} تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب هللا ليحكم بينھم 

ثم افترق الناس وتحاصبوا وانحدرت عائشة إلى المربد وجاءھا جارية . فاختلف أصحاب عثمان عليه وقال بعضھم إلى عائشة

. وهللا لقتل عثمان أھون من خروجك من بيتك على ھذا الجمل الملعون عرضة للسالح: بن قدامة السعدي فقال يا أم المؤمنين

فإن كنت أتيتينا طائعة . رأى قتالك يرى قتلك ھتكت سترك وأبحت حرمتك، وأّنه منإنه قد كان لك من هللا ستر وحرمة، ف

وأقبل حكيم لن جبلة وھو على ظھر الخيل فانشب . فارجعي إلى منزلك، وإن كنت مكرھة فاستعيني با وبالناس على الرجوع

وباتوا يتأھبون وعاداھم حكيم بن جبلة وأشرع أصحاب عائشة رماحھم فأقتتلوا على فم السكة وحجز الليل بينھم . القتال

وكثر القتل في أصحاب عثمان بن . فاعترضه رجل من عبد القيس فقتله حكيم ثم قتل إمرأة أخرى، واقتتلوا إلى ان زال النھار

م حنيف ولما عفتھم الحرب تنادوا إلى الصلح وتواعدوا على أن يبعثوا إلى المدينة، فإن كان طلحة والزبير اكرھا سلم لھ

 .عثمان األمر، وإال رجعا عنه

: وسألھم فلم يجبه إال أسامة بن زيد فإنه قال وسار كعب بن سوار القاضي إلى أھل المدينة يسألھم عن ذلك فجاءھم يوم جمعة

ورجع كعب وبلغ . ثم خلصه صھيب وأبو أيوب ومحمد بن مسلمة إلى منزله. فضربه الناس حتى كاد يقتل. بايعا مكرھين

وهللا ما أكره على فرقة ولقد أكره على جماعة وفضل، فإن : إلى على، فكتب إلى عثمان بن حنيف يعجزه ويقول الخبر بذلك

 .كانا يريدان الخلع فال عذر لھما، وإن كانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظروا

. ھذا غير ما كنا فيه: تاب وقالولما جاء كعب بقول أھل المدينة بعث طلحة والزبير إلى عثمان ليجتمع بھما فامتنعا واحتج بالك

فجمع طلحة والزبير الناس وجاءا إلى المسجد بعد صالة العشاء في ليلة ظلماء شاتية، وتقدم عبد الرحمن بن عتاب في الوحل 

واقتحموا على عثمان فأخرجوه . فوضع السالح في الجابية من الزط والسابحة وھو أربعون رجال فقاتلوھم وقتلوا عن آخرھم

وقيل أمرت بإخراجه وضربه، وكان . خلوا سبيله: لحة والزبير وقد نتفوا شعر وجھه كله وبعثا إلى عائشة بالخبر فقالتإلى ط

وأقام . وقيل أن اإلتفاق إنما وقع بينھم على أن يكتبوا إلى على فكتبوا إليه. الذي تولى إخراجه وضربه مجاشع بن مسعود

 .ا به وأرادوا قتله، ثم استبقوه من أجل األنصار وضربوه وحبسوهعثمان يصلي فاستقبلوه ووثبوا عليه فظفرو

قد : فقالوا لطلحة. فغلب السفھاء فقتلوه توبة بحوبة إنما أردنا أن نستعتب عثمان! يا أھل البصرة: ثم خطب طلحة والزبير وقاال

يا معشر : فقال رجل من عبد القيس. عثمان أما أنا فلم أكاتبھم وأخذ يرمي عليا بقتل: قال الزبير! كانت كتبك تأتينا بغير ھذا

المھاجرين انتم أول من أجاب داعي اإلسالم، وكان لكم بذلك الفضل ثم استخلفتم مرارا ولم تشاورونا وقتلتم كذلك، ثم بايعتم 
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ن ومن معه فقتلوا ثم وثبوا من الغد كلى عثما. عليا، وجئتم تستعدوننا عليه فماذا الذي نقمتم عليه؟ فھموا بقتله ومنعته عشيرته

 .منھم سبعين

ما : وبلغ حكيم بن جبلة ما فعل بعثمان بن حنيف فجاءه لنصره في جماعة من عبد القيس، فوجد عبد هللا بن الزبير فقال له

وقد استحللتم الدم الحرام تزعمون الطلب بثأر عثمان وھم . شأنك؟ قال تخلوا عن عثمان وتقيمون على ما كنتم حتى يقدم عليّ 

وأقام حكيم أربعة قواد فكان ھو بحيال طلحة، وذريح بحيال . يقتلوه، ثم ناجزھم الحرب في ربيع اآلخر سنة ست وثالثينلم 

وتزاحفوا . وحرقوص بن زھير بحيال عبد الرحمن بن الحرث بن ھشام الزبير، وابن المحرش بحيال عبد الرحمن بن عتاب

م وذريح وأفلت حرقوص في فل من أصحابه إلى قومھم بني سعد، وتتبعوھم واستحر القتل فيھم حتى قتل كثير منھم وقتل حكي

بالقتل وطالبوا بني سعد بحرقوص وكانوا عثمانية فاعتزلوا، وغصبت عبد القيس كلھم والكثير من بكر بن وائل، وأمر طلحة 

م، وكتبت عائشة إلى أھل الكوفة وقصدت عبد القيس وبكر بيت المال فقاتلوھم ومنعوھ. والزبير بالعطاء في أھل الطاعة لھما

 .بالخبر وأمرتھم أن يثبطوا الناس عن علّي وأن يقوموا بدم عثمان، وكتبت بمثل ذلك إلى اليمامة والمدينة

وقد كان لما بلغه خبر طلحة والزبير وعائشة ومسيرھم إلى البصرة دعا أھل المدينة للنصرة وخطبھم : ولنرجع إلى خبر عليّ 

جابه زياد بن حنظلة وأبو الھيثم وخزيمة بن ثابت وليس بذي الشھادتين وأبو قتادة في آخرين، وبعثت أم سلمة فتثاقلوا أوال، وأ

 .معه ابن عمھا وخرج يسابق طلحة والزبير إلى البصرة ليردھما

ت وثالثين وسار في ربيع اآلخر سنة س. واستخلف على المدينة تمام بن عباس وقيل سھل بن حنيف وعلى مكة قثم بن العّباس

: وسار معه من نشط من الكوفيين والمصريين متخففين في تسعمائة، ولقيه عبد هللا بن سالم فأخذ بعنانه وقال يا أمير المؤمنين

فقال دعوه فنعم الرجل من أصحاب . فبدر الناس إليه. خرجت منھا ال يعود إليھا سلطان المسلمين أبدا  ال تخرج منھا فوهللا إن

عليه وسلم،  وسار فانتھى إلى الربذة، وجاء خبر سبقھم إلى البصرة فأقام يأمر بما يفعل، ولحقه ابنه الحسن محمد صلى هللا 

ما الذي عصيتك فيه حين أمرتني؟ قال أمرتك أن تخرج عند حصار : فقال. وعذله في خروجه وما كان من عصيانه إياه

حتى تأتيك وفود العرب، وبيعة األمصار، ثم عند خروج ھؤالء أن  عثمان من المدينة وال تحضر لقتله، ثم عند قتله أال تبايع

 .تجلس في بيتك حتى يصطلحوا

أما الخروج من المدينة فلم يكن إليه سبيل، وقد كان أحيط بنا كما أحيط بعثمان، وأما البيعة فخفنا ضياع االمر والحل : فقال

فبايع الناس . صلى هللا عليه وسلم وأنا أحق باألمر بعده-هللا والعقد ألھل المدينة ال للعرب وال لالمصار، ولقد مات رسول

فأنا أقاتل من خالف بمن أطاع إلى أن . غيري واتبعتھم في أبي بكر وعمر وعثمان، فقتلوه وبايعوني طائعين غير مكرھين

ألمر فمن ينظر فيه؟ ثم أرسل وأما القعود عن طلحة والزبير فإذا لم أنظر فيما يلزمني من ھذا ا. يحكم هللا فھو خير الحاكمين

ومحمد بن جعفر يستنفران الناس، وأقام بالربذة يحرض الناس وأرسل إلى المدينة في أداته  إلى الكوفة محمد بن أبي بكر

 .اإلصالح إن تبلوا الن بادرونا امتنعنا: قال!عرفنا بقصدك من القوم : وسالحه وقال له بعض أصحابه

ولما . ثم سار من الربذة وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمرو بن الجراح. معه فقبلھم وأثنى عليھمثم جاءه جماعة من طيء نافرين 

ولقيه ھنالك رجل من أھل . إلزموا قراركم قي المھاجرين كفاية: انتھى إلى فيد أتته أسد وطيء وعرضوا عليه النفير معه فقال

وهللا ما : ح فھو صاحبه، وإن أردت القتال فليس بصاحبه فقالإن أردت الصل: الكوفة من بني شيبان فسأله عن أبي موسى فقال

ثم جاءه بذي قار . ثم انتھى إلى الثعلبية واألساد فبلغه ما لقي عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة. أريد إال الصلح حتى يرد علينا

ال بالكتاب، ثم ثالث فقالوا إن الناس وليھم قبلي، رجالن فعم. أصبت أجرأ وخيرا: عثمان بن حنيف وأراه ما بوجھه فقال



318 
 

وهللا ! ومن العجب انقيادھما ألبي بكر وعمر وعثمان وخالفھما عليّ . وفعلوا ثم بايعوني ومنھم طلحة والزبير ثم نكثا وألبا على

 .ثم أخذ في الدعاء عليھما وابن وائل ھنالك يعرضون عليه النفير، فأجابھم مثل طيء وأسد. إنھما ليعلمان أني لست دونھم

ودفعا إلى  وأما محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر فبلغا إلى الكوفة. وبلغه خروج عبد القيس على طلحة والزبير فأثنى عليھم

الخروج سبيل : وشاوروا أبا موسى في الخروج إلى على فقال -أبي موسى كتاب على، وقاما في الناس بأمره فلم يجبھما أحد

وهللا إن بيعة عثمان لفي عنقي : وغضب محمد ومحمد وأغلظا ألبي موسى فقال لھما. كلھمالدنيا والقعود سبيل اآلخرة فقعدوا 

فرجع علّي . وعنق على وإن كان ال بد من القتال فحتى نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا، فرجعا إلى علّي بالخبر وھو بذي قار

فقدما على أبي موسى . العّباس واصلح ما أفسدتأنت صاحبنا في أبي موسى فاذھب أنت وابن : بالالئمة على األشتر وقال

فرجع ابن عباس واألشتر . إال القعود حتى تنجلي الفتنة ويلتئم الناس وكلماه واستعانا عليه بالناس، فلم يجب إلى شيء ولم ير

لمسجد، وخرج إنطلق فأصلح ما أفسدت، فانطلقا حتى دخال ا: إلى علّي فأرسل علّي ابنه الحسن وعمار بن ياسر وقال لعمار

يا أبا اليقظان أعدوت على أمير المؤمنين فيمن عدا وأحللت نفسك مع : أبو موسى فلقي الحسن بن علّي فضمه إليه وقال لعمار

لم تثبط الناس عنا وما أردنا إال اإلصالح؟ ومثل أمير المؤمنين ال : فأقبل الحسن على أبي موسى فقال !الفخار؟ فقال لم أفعل

بأبي أنت وأمي سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ستكون فتنبة القاعد فيھا خير من ! صدقت: الق! يخاف على شيء

فغضب عمار وسبه فسبه . القائم والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب والمسلمون إخوان ودماؤھم وأموالھم حرام

ن بكتاب عائشة إليه وكتابھا إلى أھل الكوفة، فقرأھما على الناس آخر وتثاور الناس، ثم كفھم أبو موسى وجاء زيد بن صوحا

فسبه شبت بن ربعي وتھاوى الناس وأبو موسى يكفھم ويأمرھم بلزوم البيوت حتى تنجلي الفتنة . في سبيل اإلنكار عليھا

وناداه زيد بن صوحان . ألمرأطيعوني وخفوا قريشاً إذ أبوا إال الخروج من دار الھجرة وفراق أھل العلم حتى ينجلي ا: ويقول

وھذا أمير المؤمنين مليء بما ولي، . بإجابة علّي والقيام بنصرته، وتابعه القعقاع بن عمرو فقام بعده فقال ال سبيل إلى الفوضى

لّي قال فھل أحدث ع! يا أبا موسى ھل تعلم أن طلحة والزبير بايعا؟ قال نعم: وقد دعاكم فانفروا وقال عبد خير مثل ذلك وزاد

 .دريت ونحن نتركك حتى تدري: قاال. ما ينقض البيعة؟ قال ال أدري

دعاكم تنظرون ما بينه وبين صاحبيه وھو  فإنه: ثم قال سيحاد بن صوحان مثلما قال القعقاع وحرض على طاعة علّي وقال

فقال الحسن أجيبوا . وا معه ال عليهھو دعاكم إلى ذلك لتنظروا في الحق وتقاتل: المأمون على األمة الفقيه في الدين فقال عمار

ً أطيعوني أو ظالما فخذوا مني بالحق  دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتلجخم، وإن امير المؤمنين يقول إن كنت مظلوما

فأجاب الناس وحرض عدي بن حاتم قومه وحجر بن عدي كذلك، فنفر . وهللا إن طلحة والزبير أول من بايعني وأول من غدر

 .ع الحسن من الكوفة تسعة آالف سارت منھا ستة في البر وباقيھم في الماءم

وأرسل علّي بعد مسير الحسن وعمار األشتر إلى الكوفة، فدخلھا والناس في المسجد وأبو موسى والحسن وعمار في منازعة 

الناس فدخله وأبو موسى بالمسجد  معه ومع الناس فجعل األشتر يمر بالقبائل ويدعوھم إلى القصر حتى انتھى إليه في جماعة

اعتزل عملنا واترك منبرنا، فدخل األشتر إلى القصر وأمر بإخراج غلمان أبي موسى من : يخطبھم ويثبطھم والحسن يقول له

ودخل الناس لينھبوا متاعه فمنعھم األشتر، . اخرج ال أم لك وأجاه تلك العشية: وجاءه أبو موسى فصاح به األشتر. القصر

على كنانة واشد وتميم والرباب ومزينة معقل بن يسار : لناس مع الحسن كما قلنا وكان األمراء على أھل النفيرونفر ا

الرياحى، وعلى قبائل قيس بن مسعود الثقفى عم المختار، وعلى بكروتغلب وعلة بن مجدوح الذھلي، وعلى مذجح واألشعر 

 .ف بن سليم األزديين حجر بن عدي، ولحى بجيلة وأنمار وخثعم واالزد مخن
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ورؤساء الجماعة من الكوفيين القعقاع بن عمرو وسعد بن مالك وھند بن عمرو والھيثم بن شھاب، ورؤساء النفار زيد بن 

فقدموا على علّي بذي قار، فركب إليھم ورحب . صوحان واألشتر وعدي بن حاتم والمسيب بن نجبة ويزيد بن قشى وأمثالھم

دعوتكم لتشھدوا معنا إخواننا من أھل البصرة فإن يرجعوا فھو الذي نريد وإن يلجوا داويناھم بالرفق  يا أھل الكوفة: وقال. بھم

 .حتى يبدأونا بالظلم، وال ندع أمرا فيه الصالح إال آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء هللا

ثم دعا القعقاع وكان من الصحابة . لبصرةفاجتمع الناس عنده بذي قار وعبد القيس بأسرھا وھم ألوف ينتظرونه ما بينه وبين ا

كيف تصنع إذا قالوا : والجماعة وعظم عليھما الفرقة فقال له إلق ھذين الرجلين فادعھما لإللفة: فأرسله إلى أھل البصرة وقال

ا وكلمناھم كما نلقاھم بالذي أمرت به، فإذا جاء منھم ما ليس عندنا منك رأي فيه اجتھدنا رأين: ما ال وصاة مني فيه عندك قال

 .أنت لھا: نسمع ونرى إنه ينبغي، قال

قال فابعثى إلى طلحة . فقال أي أمة ما أشخصك؟ قالت أريد اإلصالح بين الناس. فخرج القعقاع فقدم البصرة وبدأ بعائشة

! قال . الح وكذلك قاالإني سألت أم المؤمنين ما أقدمھا فقالت اإلص: فبعثت إليھما فجاءا فقال لھما. والزبير تسمعي مني ومنھما

فقد قتلت منھم ستمائة من أھل البصرة وغضب لھم ستة آالف : قال. فإن تركھم ترك للقران! فأخبرني ما ھو؟ قال قتلة عثمان

واعتزلوكم، وطلبتم حرقوص بن زھير فمنعته ستة آالف فإن قاتلتم ھؤالء كلھم اجتمعت مضر وربيعة على حربكم فأين 

فماذا تقول أنت؟ قال ھذا األمر دواؤه التسكين وإذا سكن إختلجوا، فآثروا العافية ترزقوھا وكونوا اإلصالح؟ قالت عائشة 

فقالوا قد أصبت وأحسنت فارجع، فإن قدم علّي وھو على مثل . مفاتيح خير وال تعرضونا للبالء فنتعرض له ويصرعنا وإياكم

وقد كانت وفود أھل البصرة أقبلوا إلى علّي قبل . على الصلح فرجع وأخبر عليا فأعجبه وأشرف القوم. رأيك صلح ھذا األمر

ثم خطب علّي الناس وأمرھم بالرحيل من الغد وأن ال . رجوع القعقاع، ولفاوضوا مع أھل الكوفة واتفقوا جميعا على اإلصالح

 .يرجع معه أحد ممن أعان على عثمان

إليه، مثل علباء بن الھيثم وعدي بن حاتم  لذين رضوا بمن سارفاجتمع من أھل مصر ابن السوداء وخالد بن ملجم واألشتر وا

ھو أبصر بكتاب هللا وأقرب إلى العمل به من أولئك : وتشاوروا فيما قال على وقالوا. وسالم بن ثعلبة القيسي وشريح بن أوفى

لتنا في كثرتھم فقال األشتر وھو يقول ما يقول، وإنما معه الذين أعانوا على عثمان، فكيف إذا اصطلحوا واجتمعوا ورأوا ق

فقال ابن . رأيھم وهللا فينا واحد وإن يصطلحوا فعلى دمائنا، فھلموا نثب على طلحة نلحقه بعثمان ثم يرضى منا بالسكوت

 .أصحابه نحو من خمسة آالف وانتم ألفان وخمسمائة فال تجدون إلى ذلك سبيال:طلحة : السوداء

ود وهللا الناس لو انفردتم فيتخطفونكم : فقال ابن السوداء. قين حتى يأتيكم من تقومون بهوقال علباء بن الھيثم اعتزلوا الفري

وهللا ما رضيت وال كرھت، فأما إذا وقع ما وقع ونزل الناس بھذه المنزلة فإن لنا خيالً وسالحا، فإن أقدمتم أقدمنا : فقال عدي

يا قوم إن عّزكم في خلطة : ثم تكلم ابن السوداء فقال. أبرموا أمركمثم قال سالم بن ثعلبة وسويد بن أوفى . وإن أحجمتم أحجمنا

وافترقوا على ذلك . الناس فصانعوھم، وإذا التقى الناس غداً فأنشبوا القتال فال يجدون بدا منه ويشغلھم هللا عما تكرھون

ار من الزاوية إلى البصرة، وسار فنزل الزاوية وس. وأصبح علّي راحال حتى نزل على عبد القيس فانضموا إليه وساروا معه

وتراسلت بكر بن وائل . طلحة والزبير وعائشة من الفرضة والتقوا بموضع قصر عبيد هللا بن زياد منتصف جمادى اآلخرة

وأشار على الزبير بعض أصحابه أن يناجز القتال، فاعتذر بما . وعبد القيس وجاءوا إلى على رضي هللا تعالى عنه فكانوا معه

 .نه وبين القعقاعوقع بي
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أرجو أن ال يقتل منا ومنھم أحد : وطلب من علّي رضي هللا عنه أصحابه مثل ذلك فأبى، وسئل ما حالنا وحالھم في القتلى فقال

ونھى عن قتالھم، وبعث إليھم حكيم بن سالم ومالك بن حبيب إن كنتم على ما جاء به القعقاع . نقي قلبه  إال أدخله الجنة

وجاءه األحنف بن قيس وكان معتزال عن القوم، وقدا كان بايع عليا بالمدينة بعد قتل عثمان . نزل وننظر في األمرفكفوا حتى ن

ولم أبايعه حتى لقيت طلحة والزبير وعائشة بالمدينة وعثمان محصور وعلمت أنه مقتول فقلت : قال األحنف. مرجعه من الحج

فلما جاءوا إلى البصرة دعوني إلى قتال علّي، فحرت . وقد قتل عثمان بايعت عليافلما رجعت ! من أبايع بعده؟ قالوا عليا: لھم

ال انقض بيعتي وال : ألم تأمروني بمبايعته؟ قالوا نعم لكنه بدل وغير فقلت: فقلت. فى أمري ما بين خذالنھم أو خلع طاعتي

  .ھاء سته آالفونزل بالجلحاء على فرسخين من البصرة في ز. المؤمنين ولكن اعتزل أقاتل أم

فلما قدم علّي جاءه وخيره بين القتال معه أو كف عشرة آالف سيف عنه فاختار الكف، ونادى في تميم وبني سعد فأجابوه،  

ولما تراءى الجمعان خرج طلحة والزبير وجاءھم علّي حتى اختلفت أعناق . فاعتزل بھم حتى ظفر علّي فرجع إليه واتبعه

دتما سالحا وخيال ورجاال، إن كنتما أعددتما عند هللا عذرا ألم أكن أخاكما في دينكما تحرمان دمي لقد أعد: فقال على. دوابھم

 فلعن هللا قتلة. قال على يومئذ يوفيھم هللا دينھم الحق! ألبت على عثمان: وأحرم دمكما فھل من حدث أحل لكما دمي؟ قال طلحة

ثم قال للزبير أتذكر يوم قال لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لتقاتلنه  .أما بايعتني؟ قال والسيف على عنقي: عثمان يا طلحة

 .ووهللا ال أقاتلك أبدا وافترقوا. وأنت له ظالم؟ قال اللھم نعم ولو ذكرته قبل مسيري ما سرت

لت إال وأنا  ما كنت في موطن منذ عق: فقال علّي ألصحابه أن الزبير قد عھد أن ال يقاتلكم ورجع الزبير إلى عائشة وقال

خشيت رايات ابن أبي طالب : فقال له ابنه عبد . قالت فما تريد أن تصنع؟ قال أدعھم وأذھب. أعرف أمري غير موطني ھذا

كفر عن يمينك، فاعتق : قال: حلفت: وقال. وعلمت إن حامليھا فتية أنجاد وإن تحتھا الموت األحمر فجنبت، فاحفظه ذلك

ويح عمار تقتله الفئة : راد الرجوع عن القتال حين سمع أن عمار بن ياسر مع على لما وردغالمه مكحوال، وقيل إنما أ

. وكان أھل البصرة على ثالث فرق مفترقين مع ھؤالء وھؤالء، وثالثة اعتزلت كاألحنف بن قيس وعمران بن حصين. الباغية

االعتزال فأبى وكان معھا قبائل كثيرة من وأشار عليه كعب بن سور ب. ونزلت عائشة في األزد ورأسھم صبرة بن شيمان

مضر الرباب، وعليھم المنجاب بن راشد وبنو عمرو بن تميم وعليھم ابو الجربا، وبنو حنظلة وعليھم ھالل بن وكيع، وسليم 

وعليھم مجاشع بن مسعود وبنو عامر وغطفان وعليھم زفر بن الحرث، واألزد وعليھم صبرة بن شيمان، وبكر وعليھم مالك 

ً ب مضر : وعلي في عشرين ألفاً والناس جميعا متنازلون. ن مسمع وبنو ناجية وعليھم الخريت بن راشد وھم في نحو ثالثين ألفا

وجاء ابن . إلى مضر وربيعة إلى ربيعة وال يشكون في الصلح وقد ردوا حكيما ومالكا إلى على إنا على ما فارقنا عليه القعقاع

بن طلحة إلى على، وتقارب أمر الصلح وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة يتشاورون، عباس إلى طلحة والزبير، ومحمد 

وقصد مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة ويمن إلى يمن . واتفقوا على إنشاب الحرب بين الناس فغسلوا وما يشعر بھم أحد

والزبير عبد الرحمن بن الحرث بن ھشام  وبعث طلحة. وثار أھل البصرة وثار كل قوم في وجوه أصحابھم. فوضعوا السالح

طرقنا أھل الكوفة : وعبد الرحمن بن عتاب إلى الميسرة وركبا في القلب وتساءل الناس ما ھذا؟ فقالوا. إلى الميمنة وھم ربيعة

ره الصيحة فقال إن عليا ال ينتھي حتى يسفك الدماء ثم دفعوا أولئك المقاتلين فسمع على وأھل عسك: ليالً ،  فقال طلحة والزبير

ما ھذا؟ فقيل له أظنه سقط من ھنا طرقنا أو نحوه السبئية بيتونا ليال فرددناھم، فوجدنا القوم على أھبة فركبونا وثار الناس 

ينتھيان حتى تسفك الدماء، ونادى في الناس   إّن طلحة والزبير ال: وبعث إلى الميمنة والميسرة صاحبھا وقال. وركب عليّ 

ھم جميعا في تلك الفتنة أن ال يقتتلوا حتى يقيموا الحجة، وال يقتلوا مدبرا، وال يجھزوا على جريح، وال يستحلوا كفوا وكان رأي
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فأركبھا وألبسوا ھودجھا األدراع . قد أبى القوم إال القتال فلعل هللا يصلح بك: وأقبل كعب بن سور إلى عائشة وقال. سلبا

فدخل البصرة . ناس حتى انھزم أصحاب الجمل وذھب وأصيب طلحة بسھم في رجلهوأوقفوھا بحيث تسمع الغوغاء، واقتتل ال

 .ودمه يسيل إلى أن مات

وذھب الزبير إلى وادي السباع لما ذكره علّي، فمر بعسكر األحنف واتبعه عمرو بن جرموز، وكان يسائله حتى قام إلى 

فجاء إبن جرموز إلى علّي وقال ! ما تدري أحسنت أم أسأتوهللا : الصالة قبله ورجع بفرسه وسالحه وخاتمه إلى األحنف فقال

ولما بلغت الھزيمة البصرة ورأوا الخيل أطافت بالجمل، . بالنار. إستأذن لقاتل الزبير فقال لحاجبه ائذن له وبشره: للحاجب

 .رجعوا وشبت الحرب كما كانت

ً بالسھم، ورموا عائشة في  تقدم فادعھم إليه واستقبل: وقالت عائشة لكعب بن سور وناولته مصحفا القوم، فقتله السبئية رشقا

ھودجھا حتى جأرت باالستغاثة ثم بالدعاء على قتلة عثمان، وضج الناس بالدعاء فقال علّي ما ھذا؟ قالوا عائشة تدعو على 

ر الكوفة ومضر وتقدم مض! ثم أرسلت عائشة إلى الميمنة والميسرة وحرضتھم. اللھم إلعن قتلة عثمان: فقال! قتلة عثمان

 .البصرة فاجتلدوا أمام الجمل حتى ضرسوا، وقتل زيد بن صوحان من أھل الكوفة وأخوه سيحان وارتث أخوھما صعصعة

ولتل تحت راية . ثم أخذھا يزيد بن قيس فثبت ثم عادوا فقتل على رايتھم عشرة. وتزاحف الناس وتأخرت يمن الكوفة وربيعتھا

واشتد األمر ولزقت ميمنة الكوفة بقلبھم وميسرة أھل البصرة . ية وأبو عبيدة بن راشد بن سلمةابن ربيعة زيد وعبد  بن رق

بقلبھم، ومنعت ميمنة ھؤالء ميسرة ھؤالء وميسرة ھؤالء ميمنة ھؤالء، وتنادى شجعان مضر من الجانبين بالصبر وقصدوا 

عند الجمل االزد ثم بنو ضبة وبنو عدي بن عبد  وقاتل. وأصيبت يد عبد الرحمن بن عتاب قبل قتله. األطراف يقطعونھا

مناف، وكثر القتل والقطع وصارت المجنبات إلى القلب، ومحمد بن طلحة أمامھم، وحمل عدي بن زيد ففقئت عينه، وحمل 

 .االشتر واستمر القتل إلى الجمل حتى قتل على الخطام أربعون رجال أو سبعون كلھم من قريش

، وقتل عبد الرحمن بن عتاب وجندب بن زھير العامري وعبد هللا بن حكيم بن حزام ومعه راية فجرح عبد هللا بن الزبير

بن أبي البختري وھو آخذ بالخطام، وبعده عمر بن االشرف  قريش، فقتله األشتر وأعانه فيه عدي بن حاتم، وقتل االسود

. الزبير سبعا وثالثين جراحة ما بين طعنة ورمية االزدي في ثالثة عشر من أھل بيته، وجرح مروان بن الحكم وعبد هللا بن

وكانت راية األزد من أھل الكوفة مع . ونادى علّي اعقروا الجمل يتفرقوا، وضربه رجل فسقط فما كان صوت أشد عجيجا منه

 .ى بيدهمخنف بن سليم فقتل فأخذھا الصقعب أخوه فقتل ثم أخوھما عبد هللا كذلك فأخذھا العالء بن عروة فكان الفتح وھ

وأخذھا عده فقتلوا منھم عبد . وكانت راية عبد القيس من اھل الكوفة مع القاسم بن سليم، فقتل ومعه زيد وسيحان ابنا صوحان

وكانت راية بكر بن وائل في بني ذھل مع الحرث . هللا بن رقية، ثم منقذ بن النعمان ودفعھا إلى ابنه مرة فكان الفتح وھي بيده

 .ني أھله ورجال من بني مخزوم وخمسة وثالثين من بني ذھلبن حسان فقتل من ب

وقيل في عقر الجمل إن القعقاع دعا االشتر وقد جاء من القتال عند الجمل إلى العود فلم يجبه، وحمل القعقاع والخطام بيد زفر 

صح ! لّي يا بجيروقال القعقاع لبجير بن دلجة من بني ضبة وھو من اصحاب ع. بن الحرث، فأصيب شيوخ من بني عامر

فضرب ساق البعير فوقع على شقه وأمر القعقاع من يليه، واجتمع . بقومك يعقروا الجمل قبل ان يصابوا وتصاب أم المؤمنين

وأمر على فنودي ال تتبعوا . فوضعاه وھو كالقنفذ بالسھام ومر من ورائه ھو وزفر على قطع بطان البعير، وحمال الھودج

وأمر محمد بن أبي بكر أن يضرب عليھا . وأمر بحمل الھودج من بين القتلى. ريح وال تدخلوا الدورمدبرا وال تجھزوا على ج

 .قبة وأن ينظر ھل بھا جراحة، وجاء يسألھا
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كيف : وقيل لما سقط الجمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عمار فاحتمال الھودج إلى ناحية ليس قربه أحد وأتاھا على فقال

: قالت ولك، وجاء وجوه الناس إليھا فيھم القعقاع بن عمرو، فسلم عليھا وقالت له! قال يغفر هللا لك! الت بخيرق! أنت يا أمة

ولما كان الليل أدخلھا أخوھا محمد بن أبي بكر . وددت أني مت قبل ھذا اليوم بعشرين سنة وجاء إلى علّي فقال له مثل قولھا

بن خلف الخزاعي على صفية زوجته بنت الحرث بن أبي طلحة من بني عبد الدارأم فأقرھا في دار عبد هللا   الصديق البصرة،

وتسلل الجرحى من بين القتلى فدخلوا ليال إلى البصرة، وأذن على في دفن القتلى فدفنوا بعد أن . طلحة الطلحات بن عبد هللا

 .طاف عليھم

زعموا أنه يخرج إلينا إال الغوغاء وأمثال ھؤالء : قولورأى كعب بن سور وعبد الرحمن بن عتاب وطلحة بن عبيد هللا وھو ي

ثم صلى على القتلى من الجانبين وأمر باألطراف فدفنت في قبر عظيم، وجمع ما كان في العسكر من كل شيء وبعث به . فيھم

كانوا عشرة وأحصى القتلى من الجانبين ف. من عرف شيئا فليأخذه إال سالحا عليه سمة السلطان: إلى مسجد البصرة وقال

ما : فقال! تربصت: ولما فرغ علّي من الوقعة جاءه األحنف بن قيس في بني سعد فقال له. آالف منھم من ضبة ألف رجل

أراني أال قد أحسنت وبأمرك كان، فارفق فإن طريقك بعيد وأنت إلي غدا أحوج منك أمس، فال تقل لي مثل ھذا، فإني لم أزل 

 .إلثنين فبايعه أھلھا على راياتھم حتى الجرحى والمستأمنةثم دخل البصرة يوم ا. لك ناصحا

وهللا إنه لمريض وعلى مسرتك لحريص : فقال. وأتاه عبد الرحمن بن أبي بكرة فبايعه وعرض له في عفه زياد بأنه متربص

بصرة فامتنع وأراده على ال. إنھض أمامي فمضى، فلما دخل عليه على فتبعه فقبل عذره واعتذر بالمرض قبل عذره: فقال

وجعل زيادا على الخراج وبيت المال . ولھا رجال من أھلك تسكن إليه الناس وسأشير عليه، وأشار بإبن عباس فواله: وقال

ثم راح على إلى عائشة في دار ابن خلف، وكان عبد هللا بن خلف قتل في الوقعة فاستاءت . وأمر ابن عباس بموافقته فيما يراه

إن النساء ضعيفات وكنا نؤمر بالكف عنھن : فأعرض عنھن وحرضه بعض أصحابه عليھن فقال أمه وبعض النسوة عليه

 وھن مشركات فكيف بھن مسلمات؟

ثم جھزھا على إلى . ثم بلغه أن بعض الغوغاء عرض لعائشة بالقول واإلساءة فأمر من أحضر له بعضھم وأوجعھم ضربا

أربعين من نسوة البصرة اختارھن لمرافقتھا، وأذن للفل مفن خرج معھا أن  المدينة بما احتاجت إليه وبعثھا مع أخيھا محمد مع

يرجعوا معھا ثم جاء يوم ارتحالھا، فودعھا واستعتبت له واستعتب لھا ومشى معھا أمياال وشيعھا بنوه مسافة يوم، وذلك غرة 

فعتبة بن أبي سفيان وعبد . إلى الشامبنو أمية من الفل ناجين  رجب، فذھبت إلى مكة فقضت الحج ورجعت إلى المدينة وخرج

الرحمن ويحيى أخو مروان خلصوا إلى عصمة بن أبير التيمي إلى أن اندملت جراحھم ثم بعثھم إلى الشام، وأما عبد هللا بن 

عامر فخلص إلى بني حرقوص ومضى من ھنالك، وأما مروان بن الحكم فأجاره أيضاً مالك بن مسمع وبعثه، وقيل كان مع 

وأما الزبير فاختفى بدار بعض األزد وبعث إلى عائشة يعلمھا بمكانه فأرسلت . فلما ذھبت إلى مكة فارقھا إلى المدينةعائشة 

ثم قسم على جميع ما في بيت المال على من شھد معه، وكان يزيد على ستمائة ألف فأصاب كل . أخاھا محمدا، وجاء إليھا به

م فلكم مثلما إلى إعطياتكم، فخاض السبئية بالطعن عليه بذلك وبتحريم أموالھم مع إن أظفركم هللا بالشا: رجل خمسمائة وقال

 .إراقة دمائھم، ورحلوا عنه فأعجلوه عن المقام بالبصرة، وارتحل في آثارھم ليقطع عليھم امرأ إن أرادوه

ى ليستنفر له اھل الكوفة وھو أن عليا لما أرسل محمد بن أبي بكر إلى أبي موس. وقد قيل في سياق أمر الجمل غير ھذا

إني لم أولك إال لتكون من أعواني : وامتنع، سار ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى على بالربذة فأخبره فأعاده إليه يقول له
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على الحق، فامتنع أبو موسى وكتب إليه ھاشم مع المحل بن خليفة الطائي، فبعث علّي ابنه الحسن وعمار بن ياسر يستنفران 

 .كما مر

إني قد بعثت الحسن وعمارا يستنفران الناس، وبعثت قرظة بن كعب والياً : وبعث قرظة بن كعب األنصاري أميرا وبعث إليه

ً مدحورا، وإن لم تفعل فقد أمرته أن ينابذك وإن ظفر بك أن يقطعك إربا إربا وإن الناس . على الكوفة، فاعتزل عملنا مذموما

بعض الناس وفعل ذلك فقتل وحملت  وحمله. بالمصحف يدعوھم إلى ما فيه وإن قطع وقتلتواقفوا للقتال وأمر على من يتقدم 

واستحر في األزد . ميمنة علّى على ميسرتھم، فاقتتلوا والذ الناس بجمل عائشة أكثرھم من ضبة واألزد ثم انھزموا آخر النھار

 .القتل وحمل عمار على الزبير يحوزه بالرمح، ثم استالن له وتركه

ى عبد هللا بن الزبير نفسه في الجرحى وعقر الجمل، واحتمل عائشة أخوھا محمد فأنزلھا وضرب عليھا قبة ووقف عليھا وألق

ملكت فاسجح نعم ما أبكيت قومك اليوم، فسّرحھا في جماعة رجال ونساء إلى المدينة وجھزھا بما : له فقالت. علّي يعاتبھا

أبي جعفر الطبري اعتمدناه للوثوق به ولسالمته من األھواء الموجودة في كتب ھذا أمر الجمل ملخص من كتاب . تحتاج إليه

وقتل يوم الجمل عبد الرحمن أخو طلحة من الصحابة والمحرز بن حارثة العبشمي، وكان . ابن قتيبة وغيره من المؤرخين

وھند بن أبي ھالة وھو ابن خديجة وعبد هللا بن حكيم بن حزام . عمر وأله على مكة، ومجاشع ومجالد ابنا مسعود مع عائشة

 .انتھى أمر الجمل. قتل مع على وقيل بالبصرة وغيرھم

ولما فرغ الناس من ھذه الوقعة اجتمع صعاليك من العرب، وعليھم جبلة بن عتاب الحنظلي، وعمران بن الفضل البرجمي 

قتلوه، فكتب إلى عبد هللا بن عباس أن يبعث وقصدوا سجستان، وقد نكث أھلھا وبعث علّي إليھم عبد الرحمن بن جرو الطائي ف

 ً فبعث ربعي بن كاس العنبري في أربعة آالف ومعه الحصين بن أبي الحّر، فقتل جبلة وانھزموا وضبط . إلى سجستان واليا

 .ربعي البالد واستقامت

  انتفاض محمد بن أبي حذيفة بمصر ومقتله
في كفالة عثمان وأحسن تربيته، وسكر في بعض األيام فجلده عثمان ثم  لما قتل حذيفة بن عتبة يوم اليمامة ترك ابنه محمدا

لست لھا بأھل فاستأذنه على اللحاق بمصر لغزو البحر، فأذن له : تنسك وأقبل على العبادة، وطلب الوالية من عثمان فقال

ا مر، فكان يتعرض له ثم غزا مع ابن أبي سرح غزوة الصواري كم. وجھزه ولزمه الناس وعظموه لما رأوا من عبادته

بالقدح فيه وفي عثمان وبتوليته، ويجتمع في ذلك مع محمد بن أبي بكر، وشكاھما ابن أبي سرح إلى عثمان فكتب إليه بالتجافي 

وبعث إلى ابن أبي حذيفة ثالثين ألف درھم وحمل من الكسوة فوضعھما ابن أبي . عنھما لوسيلة ذاك بعائشة وھذا لتربيته

يا معشر المسلمين كيف أخادع عن دينى وآخذ الرشوة عليه، فازداد أھل مصر تعظيما له وطعنا على : د وقالحذيفة في المسج

وما زال يحرض الناس عليه حتى خرجوا . عثمان وبايعوه على رياستھم، وكتب إليه عثمان يذكره بحقوقه عليه فلم يرده ذلك

ستولى ھو على مصر وضبطھا إلى أن قتل عثمان، وبويع علّي، فا لحصاره، وأقام ھو بمصر وخرج ابن أبي سرح إلى عثمان

وبايع عمرو بن العاص لمعاوية وسار إلى مصر قيل قدوم قيس بن سعد فمنعھما فخدع محمد حتى خرج إلى العريش فتحفن 

بعد  وفي ھذا الخبر بعض الوھن ألن الصحيح أن عمرا ملك مصر. بھا في ألف رجل فحاصره حتى نزل على حكمھم فقتلوه

إن ابن أبي حذيفة لما حوصر عثمان بالمدينة، أخرج ھو ابن أبي سرح عن : صفين، وقيس واله علّي ألول بيعته، وقد قيل

فأقام . مصر وضبطھا، وأقام ابن أبي سرح بفلسطين حتى جاء الخبر بقتل عثمان وبيعة على، وتوليته قيس بن سعد على مصر

في العساكر وخادعه في الرجوع إلى بيعة علّي،  د صفين، فبرز إليه ابن أبي حذيفةوقيل أن عمرا سار إلى مصر بع. بمعاوية
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ورجع إلى معاوية عمرو فأخبره ثم جاء إلى ميعاده بالعريش، وقد استعد . وإن يجتمعا لذلك بالعريش في غير جيش من الجنود

فة الغدر فتحضن بقصر العريش إلى أن نزل على بالجنود وأكمنھم خلفه، حتى إذا التقيا طلعوا على أثره، فتبين ابن أبي حذي

وقيل إنما بعثه عمرو إلى معاوية عند مقتل محمد بن أبي . وبعث به إلى معاوية فحبسه إلى أن فر من محبسه فقتل. حكم عمرو

 .بكر وإنه أمنه ثم حمله إلى معاوية فحبسه بفلسطين

  والية قيس بن سعد علّي مصر
ل بيعته قيس بن سعد أميرا في صفر من سنة ست وثالثين، وأذن له في االكثار مر الجنود كان علّي قد بعث غ لى مصر ألو

. لو كنت ال أدخلھا إال بجند آتي بھم من المدينة، فال أدخلھا أبدا، فأنا أدعو لك الجند تبعثھم في وجوھك: وأوصاه وقال له

ثم خطب فقال بعد حمد . يعته وطاعته وإنه أميرھموخرج في سبعة من أصحابه حتى أتى مصر، وقرأ عليھم كتاب علّي بمبا

أيھا الناس قد بايعنا خير من نعلم بعد نبينا، فبايعوه على كتاب هللا وسنة رسوله، فبايعه الناس واستقامت مصر وبعث : هللا

لد فھادنھم وجبى مثل يزيد بن الحرث ومسلمة بن مخ: عليھا عماله إال بعض القرى كان فيھا قوم يدعون إلى الطلب بدم عثمان

 .الخراج وانقضى أمر الجمل، وھو بمصر

وخشي معاوية أن يسير إليه علّي في أھل العراق، وقيس من ورائه في أھل مصر، فكتب إليه يعظم قتل عثمان ويطوقه علما 

 من أھله الحجاز يولّي من أراد. ويحضه على البراءة من ذلك ومتابعته على أمره على أن يوليه العراقين إذا ظفر وال يعزله

أما بعد فإني لم : فنظر في أھله بين موافقته أو معاجلته بالحرب فآثر الموافقة فكتب إليه. كذلك ويعطيه ما شاء من األموال

وأما متابعتك فانظر فيھا وليس ھذا مما يسرع إليه، وأنا كاف . أقارف شيئا مما ذكرته وما اطلعت لصاحبي على شيء منه

 .من قبلي تكرھه حتى نرى وترى عنك فال يأتيك شيء

إني لم أرك تدنو فأعدك سلما، وال تتباعد فأعدك حربا وليس مثلي يصانع المخادع وينخدع للمكايد ومعي : فكتب إليه معاوية

 .عدد الرجال وأعنة الخيل والسالم

. ، والتصريح بفضل على والوعيدفعلم قيس أن المدافعة ال تنفع معه، فأظھر له ما في نفسه وكتب إليه بالرد القبيح والشتم

فحينئذ أيس معاوية منه وكاده من قبل علّي، فأشاع في الناس أن قيسا شيعة له تأتينا كتبه ورسله ونصائحه، وقد ترون ما فعل 

فأبلغ ذلك إلى على محمد بن أبي بكر ومحمد بن . بإخوانكم القائمين بثأر عثمان وھو يجري عليھم من األعطية واألرزاق

دع ما يريبك إلى ما ال : فقال له عبد هللا. وعيونه بالشام، فأعظم ذلك وفاوض فيه الحسن والحسين وعبد هللا بن جعفر جعفر

مره بقتالھم خشية أن تكون ھذه مماألة، : ثم جاء كتابه بالكف عن قتال المعتزلين فقال ابن جعفر. يريبك واعزله عن مصر

فقال . متى قاتلناھم ساعدوا عليك عدوك وھم اآلن معتزلون، والرأي تركھم: أيا وقالفكتب إليه يأمره بذلك فلم ير قيس ذلك ر

ابعث محمد بن أبي بكر على مصر وكان أخاه ألمه واعزل قيسا، فبعثه وقيل بعث قبله األشتر ! يا أمير المؤمنين : ابن جعفر

ً إلى المدينة، وكان عليھا مروان بن الحكم ولما قدم محمد على قيس خرج عنھا مغضب. النخعي ومات بالطريق فبعث محمدا ا

وكتب معاوية إلى مروان يعاتبه لو أمددت عليا بمئة ألف مقاتل كان ايسر على . فأخافه فخرج ھو وسھل بن حنيف إلى عليّ 

 .من قيس بن سعد

كتاب علّى على  وقدم محمد مصر فقرأ .ولما قدم قيس على علّي وكشف له عن وجه الخبر قبل عذره وأطاعه في أمره كله

: فقالوا! ثم بعث إلى أولئك القوم المعتزلين الذين كان قيس وادعھم ادخلوا في طاعتنا أو اخرجوا عن بالدنا. الناس وخطبھم



325 
 

بارزوه، وبعث العساكر الى يزيد بن الحرث   وأخذوا حذرھم، ولما انقضت صفين وصار األمر إلى التحكيم! دعنا حتى ننظر

 .ھم الحرث بن جمھان فقتلوه، ثم بعث آخر فقتلوهالكناني بخربتا وعلي

  مبايعة عمرو بن العاص لمعاوية
لما أحيط بعثمان خرج عمرو بن العاص إلى فلسطين ومعه ابناه عبد هللا ومحمد، فسكن بھا ھاربا مما توقعه من قتل عثمان 

فبلغه بيعة على فاشتد عليه األمر وأقام ينتظر  إلى أن بلغه الخبر بقتله، فارتحل يبكي ويقول كما تقول النساء حتى أتى دمشق،

ثم بلغه مسير عائشة وطلحة والزبير فأمل فرجا من أمره، ثم جاءه الخبر بوقعة الجمل فارتاب فى أمره، . ما يصنعه الناس

توفي النبي : د فقال له ابنه عب. وسمع أن معاوية بالشام ال يبايع عليا وأنه يعظم قتل عثمان، فاستشار بنيه في المسير إليه

صلى هللا عليه وسلم  والشيخان بعده وھم راضون عنك، فأرى أن تكف يدك وتجلس في بيتك حتى يجتمع الناس، وقال له 

أمرتني بما ھو خير لي في ! أنت ناب من أنياب العرب، وكيف يجتمع ھذا األمر وليس لك فيه صيت؟ فقال يا عبد هللا : محمد

ثم خرج ومعه ابناه حش تدم على معاوية، فوجدوھم . بما ھو خير لي في دنياي وشر لي في آخرتيأمرتني ! ديني، ويا محمد

 .انتم على الحق اطلبوا بدم الخليفة المظلوم، فأعرض معاوية قليال ثم رجع إليه وشركه في سلطانه: يطلبون دم عثمان فقال

  أمر صفين
الشام بعث إلى جرير بن عبد هللا البجلي بھمدان، وإلى األشعث بن  لما رجع في بعد وقعة الجمل إلى الكوفة مجمعا على قصد

ألن يأخذا له البيعة ويحضرا عنده، فلما حضرا بعث جرير إلى معاوية يعلمه ببيعته،  - وھما من عمال عثمان -قيس بأذربيجان

له في الجواب وحمل أھل الشام فلما قدم علبه طاو. ونكث طلحة والزبير وحزبھما، ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس

وكان أھل الشام لما قدم عليھم النعمان بن بشير بقميص عثمان ملوثا بالدم . ليرى جرير قيامھم في دم عثمان، واتھامھم علما به

فمكث الناس يبكون مدة، واقسموا . قدمناه، وبأصابع زوجته نائلة، وضع معاوية القميص على المنبر واألصابع من فوقه كما

. فرجع جرير بذلك إلى علّي،. ن ال يمسھم ماء الجنابة وال يناموا على فراش حتى يثأروا من عثمان ومن حال دون ذلك قتلوها

فغضب لذلك جرير ولحق بقرقيسيا، واستقدمه . جرير، وأّنه طال مقامه حتى تمكن أھل الشام من رأيھم وعذله األشتر فبعث

وذلك . الصمت الكندي أشار على معاوية برد جرير لمنافسة كانت بينھما منذ أيام عمروقيل إن شرحبيل بن . معاوية فقدم عليه

فأوصى . أن شرحبيل كان عمر بن الخطاب بعثه إلى سعد بالعراق ليكون معه، فقربه سعد وقدمه ونافسه له أشعث بن قيس

فلما . الشام فكان يحقد ذلك على جريرجريرا عند وفادته على عمر أن ينال من شرحبيل عنده ففعل، فبعث عمر شرحبيل إلى 

ثم خرج على وعسكر بالنخيلة واستخلف على الكوفة أبا . جاء إلى معاوية أغراه شرحبيل به وحمله على الطلب بدم عثمان

وتجھز معاوية وأغراه عمرو بقلة عسكر علّي واضطغان . مسعود األنصاري، وقدم عليه عبد هللا بن عباس في أھل البصرة

 .رة له بمن قتل منھمأھل البص

وبعث علّي في مقدمته زياد بن النضر الحارثي في . وعبى معاوية أھل الشام، وعقد لعمرو والبنيه وغالمه وردان األولوية

وسار من النخيلة إلى المدائن، واستنفر من كان بھا من المقاتلة، وبعث منھا . ثمانية آالف، وشريح بن ھانىء في أربعة آالف

وولى علّي على المدائن سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن . في ثالثة آالف يسير من الموصل ويوافيه بالرقةمعقل بن قيس 

أبي عبيد وسار، فلما وصل إلى الرقة نصب له جسر فعبر، وجاء زياد وشريح من ورائه وكانا سمعا بمسير معاولة، وخشيا 

 .إلى ھيت وعبرا الفرات ولحقا بعلي فقدمھما أمامه أن يلقاھما معاوية وبينھما وبين علّي البحر، ورجعا
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فلما أتيا إلى سور الروم لقيھما أبو األعور السلمي في جند من اھل الشام فطاواله، وبعثا إلى علّي فسرح األشتر وأمره أن 

القتال سائر يومه وكتب إلى شريح وزياد بطاعته فقدم عليھما، وكف عن ! ال تقاتلھم حتى آتيك: يجعلھما على مجنبتيه وقال

وخرج إليه من أصحاب األشتر ھاشم بن . حتى حمل عليھم أبو األعور بالعشي فاقتتلوا ساعة وافترقوا، ثم خرج من الغداة

وبعث األشتر سنان بن مالك النخعي إلى أبي األعور السلمي يدعوه إلى البراز، فأبى . عتبة المرقال، واقتتلوا عامة يومھم

فتقدم األشتر وانتھى إلى معاوية ولحق به علّي، وكان معاوية قد ملك . من الغد على وعساكره افاھموحجز بينھم الليل وو

شريعة الفرات، فشكا الناس إلى علّي العطش، فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية بأنا سرنا ونحن عازمون على الكف 

ى ندعوكم ونحتج عليك، وقد منعتم الماء والناس غير منتھين الكّف حت ونحن رأينا. عنكم حتى نعذر إليكم فسابقنا جندكم بالقتال

فأشار عمرو . فابعث إلى أصحابك يخلون عن الماء للورد حتى ننظر بيننا وبينكم، وإذا أردت القتال حتى يشرب الغالب فعلنا

اتم معھم صعصعة ورجع بن العاص بتخلية الماء لھم، وأشار ابن أبي سرح والوليد بن عقبة بمنعھم الماء وعرضا بشتم فتشم

 .وحاء األشعث بن قيس إلى الماء فقاتلھم عليه. وأوعز إلى أبي األعور بمنعھم الماء

وأمر علّي االشعث بشبث . ثم أمر معاوية أبا األعور يزيد بن أبي أسد القسري جد خالد بن عبد هللا، ثم بعمرو بن العاص بعده

 .الماء عليھم، وأرادوا منعھم منه فنھاھم علّي عن ذلك، وأقام يومين بن ربعي ثم باألشتر وعليھم أصحاب علّي وملكوا

ثم بعث إلى معاوية أبا عمرو بشير بن عمرو بن محصن األنصاري وسعيد بن قيس الھمداني وشبث بن ربعي التميي يدعونه 

هللا والثناء عليه والموعظة  وتكلم بشير بن عمرو بعد حمد. إلى الطاعة، وذلك أول ذي الحجة سنة ست وثالثين، فدخلوا عليه

ليس مثلك ھو أحق : فقال بشير. ھأل أوصيت بذلك صاحبك: الحسنة، وناشده هللا أن ال يفرق الجماعة وال يسفك الدماء فقال

له ونترك دم عثمان ال وهللا ال أفع: قال معاوية. قال فما رأيك؟ قالى تجيبه إلى ما دعا إليه من الحق. باألمر بالسابقة والقرابة

إنما طلبت دم عثمان تستميل به ھؤالء السفھاء الطغام إلى طاعتك، ولقد علمنا أنك ! يا معاوية: ثم قال ، شبث بن ربعي! أبدا

ألجابه معاوية وأبدع في . أبطأت على عثمان بالنصر لطلب ھذه المنزلة، فاتق هللا  ودع ما أنت عليه وال تنازع األمر أھله

 .أقسم با  لنجعلنھا لك: فقال له شبث. ني وبينكم إال السيفإنصرفوا فليس بي: سبه وقال

ورجعوا إلى علّي بالخبر وأقاموا يقتتلون أيام ذي الحجة كلھا، عسكر من ھؤالء وعسكر من ھؤالء، وكرھوا أن يلقوا جمع 

ً في ثم جاء المحرم فذھبوا إلى الموادعة . أھل العراق بجمع أھل الشام حذراً من االستئصال والھالك حتى ينقضي طمعا

فتكلم عدي بعد الحمد . وزياد بن حفصة الصلح، وبعث إلى معاوية عدي بن حاتم ويزيد بن قيس األرحبي وشبث بن ربعي

والثناء ودعا إلى الدخول في طاعة علّي ليجمع هللا به الكلمة، فلم يبق غيرك ومن معك، واحذر يا معاوية أن يصيبك 

كأنك جئت مھدداً ال مصلحاً، ھيھات يا عدي أنا ابن حرب وهللا ما يقعقع لي بالشنان،  :معاوية فقال. وأصحابك مثل يوم الجمل

إنما أتيناك رسالً وال ندع مع ذلك النصح والسعي في : فقال له يزيد بن قيس. وأنك من قتلة عثمان وأرجو أن يقتلك هللا به

 .ه وزھدهاإللفة والجماعة، وذكر من فضل علّي واستحقاقه لألمر بتقوا

بعد الحمد والثناء أما الجماعة التي تدعون إليھا فھي معنا، وأما طاعة صاحبكم فال نراھا ألنه قتل خليفتنا، وآوى : فقال معاوية

أيسرك يا معاوية أن تقتل : فقل شبث بن ربعي. ونحن مع ذلك نجيبكم إلى الطاعة والجماعة إذا دفع إلينا قتلة عثمان. أھل ثأرنا

. فقال معاوية لو كان ذلك لكانت عليك أضيق. قال شبث حتى تضيق وهللا األرض الفضاء عليك. نعم بمواله عمارا؟ قال

وافترقوا عن معاوية ثم خال بزياد بن حفصة وشكا إليه من على وسأله النصر فيه بعشيرته وأن يوليه أحد المصرين فأبى 

 .ام عنه فقال معاوية لعمرو كأن قلوبھم قلب رجل واحدوق. إني على بينة من ربي فلن أكون ظھيرا للمجرمين: وقال
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فتكلم حبيب بعد الحمد . ثم بعث معاوية إلى علّي حبيب بن مسلمة وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن األخنس فدخلوا عليه

طأتم موته فقتلتموه، فادفع إن عثمان كان خليفة مھدئا يعمل بكتاب هللا وينيب إلى أمره فاستثقلتم حياته واستب:  والثناء فقال

. ما أنت وھذا األمر فاسكت فلست بأھل له: فقال عليّ . إلينا قتلته إن كنت لم تقتله، ثم اعتزل أمر الناس فيولوا من أجمعوا عليه

 .وما أنت ال أبقى هللا عليك إن أبقيت وأذھب فصوب وصعد: فقال وهللا لتراني بحيث تكره فقال

لثناء وھداية الناس لمحمدصلى هللا عليه وسلم وخالفة الشيخين وحسن سيرتھما، وقد وجدنا عليھما أن ثم تكلم بعد الحمد  وا

وولي عثمان فعاب الناس عليه وقتلوه، ثم بايعوني مخافة . لكن سامحناھما بذلك! تولينا ونحن أقرب منھما إلى رسول هللا 

له مثل سابقتي، والعجب من انقيادكم له دون بيت نبيكم، وال  ونكث علّي رجالن وخالف صاحبكم الذي ليس. الفرقة فأجبتھم

. نشھد أن عثمان قتل مظلوما: وأنا أدعوكم إلى الكتاب والسنة ومعالم الدين وإماتة الباطل وإحياء الحق فقالوا. ينبغي لكم ذلك

ثم ] اآلية[ }إنك التسمع الموتى{: رأ عليّ فق. فمن لم يقل ذلك فنحن منه براء وانصرفوا: قالوا. ال أتول مظلوماً وال ظالما: فقال

  .ال يكن ھؤالء في ضاللھم أجّد منكم في حّقكم: قال ألصحابه

ثم تنازع عدي بن حاتم في راية طيء عامر بن قيس الجرموزي وكان رھطه اكثر من رھط عدي، فقال عبد  بن خليفة 

في اإلسالم أفضل من عدي وال من أبيه حاتم، ولم يكن في ليس فينا أفضل من عدي وال من أبيه حاتم، ولم يكن : اليوالني

اإلسالم أفضل من عدي وھو الوافد إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورأس طيء في النخيلة والقادسية والمدائن وجلوالء 

 .وسأل علّي قومھم فوافقوه على ذلك فقضى بھا لعدي. ونھاوند وتستر

الناس بالقتال وعبى الكتائب وقال ال تقاتلوھم حتى يقاتلوكم، فإذا ھزمتموھم فال تقتلوا مدبرا ولما انسلخ المحرم نادى علّي في 

وال تجھزوا على جريح وال تكشفوا عورة وال تمثلوا وال تأخذوا ماال وال تھيجوا امرأة وإن شتمتكم، فانھن ضعاف األنفس 

بن حنيف على خيل الصرة، وقيس بن سعد على رجالة  ثم حرضھم ودعا لھم وجعل األشترعلى خيل الكوفة، وسھل. والقوى

: وعبى معاوية كتائبه. البصرة، وعمار بن ياسر على رجالة الكوفة، وھاشم بن عتبة معه الراية، ومسعر بن فدكي على القراء

دمشق عمرو فجعل على الميمنة ذا الكالع الحميري، وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة، وعلى المقدمة أبا األعور، وعلى خيل 

وتبابع رجال من أھل الشام على الموت . وعلى الناس كلھم الضحاك بن قيس. بن العاص، وعلى رجالتھا مسلم بن عقبة المري

فعقلوا انفسھم بالعمائم في خمسة صفوف، وخرجوا في اليوم األول من صفر، خرج األشتر من أھل الكوفة وحبيب من أھل 

وفي اليوم الثالث عمار بن ياسر وعمرو بن . ليوم الثاني ھاشم بن عتبة وأبو األعور السلميالشام فاقتتلوا عامة يومھم، وفي ا

 .العاص فاقتتلوا أشذ قتال، وحمل عمار فأزال عمرا عن موضعه

وفي اليوم . وفي اليوم الرابع محمد بن الحنفية وعبيد هللا بن عمر بن الخطاب وتداعيا إلى البراز، فرد علّي ابنه وتراجعوا

. ثم عاد في اليوم السادس األشتر وحبيب فاقتتال قتاال شديدا وانصرفا. لخامس عبد هللا بن عباس والوليد بن عقبة فاقتتال كذلكا

وخطب علّي الناس عشية يومھم وأمرھم بمناھضة القوم بأجمعھم، وأن يطيلوا ليلتھم القيام ويكثروا التالوة، ويدعوا  بالنصر 

 .لقائھم بالجد والحزموالصبر ويرموا غدا في 

وزحف وسأل عن القبائل من أھل الشام وعرف  فبات الناس يصلحون ليلتھم سالحھم، وعبى على الناس ليلته إلى الصباح،

بالعراق،  ومن ليس منھم أحد بالشام يصرفھم إلى من ليس منھم أحد. من أھل الشام مواقفھم، وأمر كل قبيلة أن تحفيه أختھا

وخرج معاوية من أھل الشام فاقتتلوا يوم األربعاء قتاال شديداً عامة يومھم ثم انصرفوا، وغلس . ى لخممثل بجيلة صرفھم إل

علّي يوم الخميس بالزحف، وعلى ميمنته عبد هللا بن بديل بن ورقاء وعلى ميسرته عبد هللا بن عباس والقراء مع عمار وقيس 
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كزھم، وعلي في القلب بين أھل الكوفة والبصرة ومعه أھل البصرة بن سعد وعبد هللا ابن زيد، والناس على راياتھم ومرا

 .والكوفة، ومعه اھل المدينة من األنصار وخزاعة وكنانة

ورفع معاوية قبة عظيمة وألقى عليھا الثياب وبايعه أكثر اھل الشام على الموت، وأحاط بقبته خيل دمشق، وزحف ابن بديل 

وجاء الذين تبايعوا على . ثم كشف خيلھم واضطرھم إلى قبة معاوية. رض اصحابهفي الميمنة فقاتلھم إلى الظھر وھو يح

الموت إلى معاوية فبعثھم إلى حبيب فحمل بھم على ميمنة أھل العراق، فانجفل الناس عن اھل بديل إال ثالئمائة أو مائتين من 

 .ة فاستقبلھم جموع عظيمة ألھل الشام فمنعتھموأمده علّي بسھل بن حنيف في اھل المدين. القراء، وانتھت الھزيمة إلى عليّ 

ثم انكشفت مضر من الميسرة وثبتت ربيعة، وجاء علّي يمشي نحوھم، فاعترضه أحمر مولى أبي سفيان فحال دونه كيسان 

فتناول علّي أحمر من درعه فجذبه وضرب به األرض وكسر منكبيه وعضديه، ثم دنا من ربيعة فصبرھم . مواله فقتله أحمر

وكان األشتر مر به راكضا نحو الميمنة، . إن أصيب بينكم أمير المؤمنين افتضحتم في العرب: ت أقدامھم وتنادوا بينھموثب

أنا : ثم نادى. أين فراركم من الموت الذي ال تعجزوه إلي الحياة التي ال تبقى لكم: واستقبل الناس منھزمين فأبلغھم مقالة عليّ 

مدحجا وحرضھم فأجابوه، وقصد القوم واستقبله شباب من ھمذان ثمانمائة أو نحوھا، وكان  فرجع إليه بعضھم فنادى! األشتر

 .قد ھلك منھم في ذلك اليوم أحد عشر رئيسا وأصيب منھم ثمانون ومائة، وزحف األشتر نحو الميمنة

ابن بديل في مائتين أو وتراجع الناس واشتد القتال حتى كشف أھل الشام، وألحقھم بمعاوية عند االصفرار، وانتھى إلى 

فانكشف عنھم أھل الشام وأبصروا إخوانھم، وسألوا عن علّي فقيل لھم ھو بالميسرة . ثالثمائة من القراء قد لصقوا باألرض

 فقال ابن بديل استقدموا بنا، ونھاه األشتر فأبى ومضى نحو معاوية وحوله أمثال الجبال تقتل كل من دنا منه حتى وصل. يقاتل

وأحيط به فقتل، وقتل من أصحابه ناس ورجع آخرون مجروحون وأھل الشام في  ية، فنھض إليه الناس من كل جانبإلى معاو

فبعث األشتر من نفس عنھم حتى وصلوا إليه، وزحف األشتر في ھمدان وطوائف من الناس فأزال أھل الشام عن . اتباعھم

ثم حمل أخرى فصرع منھم أربعة صفوف حتى دعا معاوية . ةمواقفھم حتى ألحقھم بالصفوف المعقلة بالعمائم حول معاوي

وخرج عبد هللا بن أبي الحصين األزدي في القراء الذين مع عمار فقاتلوا، وتقدم عقبة بن حبيب النميري . بفرسه فركب

بالسيف  وتقدم شمر بن ذي الجوشن مبارزا فضرب أدھم بن محرز الباھلي وجھه. مستميتا ومعه إخوته فقاتلوا حتى قتلوا

 .وحمل قيس بن المكشوح ومعه راية بجيلة فقاتل حتى أخذھا آخر كذلك. وحمل على أدھم فقتله

ولما رأى على أھل ميمنة أصحبه قد عادوا إلى مواقفھم وكشفوا العدو قبالتھم أقبل إليھم وعذلھم بعض الشيء عن مفرھم، 

وأقبلت طيء والنخع وخرجت حمير من ميمنة . عان من كل جانبوقاتل الناس قتاالً شديداً، وتبارز الشج. وأثنى على رجوعھم

أھل الشام وتقدم ذو الكالع ومعھم عبيد هللا بن عمر بن الخطاب، فقصد ربيعة في ميسرة أھل العراق وعليھم ابن عباس 

م عبد القيس وحملوا ثم رجعوا ولحقت بھ. وحملوا عليھم حملة شديدة، فثبتت ربيعة وأھل الحفاظ منھم وانھزم الضعفاء والفشلة

ثم . فلما ملك معاوية العراق أخذه من قاتله. على حمير فقتل ذي الكالع وعبد هللا بن عمر، وأخذ سيف ذي الكالع وكان لعمر

ثم نادى من سعى في رضوان ربه . خرج عمار بن ياسر وقال اللھم إني ال أعمل اليوم عمال أرضى من جھاد ھؤالء الفاسقين

إقصدوا بنا ھؤالء الذين يطلبون بدم عثمان، يخادعون بذلك عما في نفوسھم من : وال ولد فأتاه عصابة فقال فال يرجع إلى مال

ثم جاء إلى ھاشم بن عتبة، وكان صاحب الراية . ثم مضى فال يمر بواد من صفين إال اتبعه من ھناك من الصحابة. الباطل

أشھد أنك ال : إنما أطلب دم عثمان فقال: فقال! دينك بمصر؟ تبا لكبعت : فانھضه حتى دنا من عمرو بن العاص فقال يا عمرو

  .تطلب وجه هللا في كالم كثير من أمثال ذلك، وأن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم قال في عمار تقتله الفئة الباغية
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 انتقض حتى بلغوا ولما قتل عمار حمل على وحمل معه ربيعة ومضر وھمدان حملة منكرة فلم يبق ألھلى الشام صف إال

فقال . انصفك: فقال له عمرو. معاوية، فناداه ير على م يقتل الناس بيننا ھلم نحاكمك إلى هللا فأينا قتل صاحبه استقام له األمر

ومر علّي بكتيبة من الشام . وأسر يومئذ جماعة من أصحاب علّي فترك سبيلھم وكذلك فحل عليّ . لكنك ما انصفت: معاوية له

، نجث إليھم محمد بن الحنفية فأزالھم عن مواقفھم وصرع عبد هللا بن كعب المرادي، فمر به األسود  بن قيس فأوصاه قد ثبتوا

قاتل على المعركة حتى تجعلھا خلف ظھرك، فإنه من أصبح غدا : وقال له. بتقوى هللا والقتال مع علّي وقال أبلغه عني السالم

  .والمعركة خلف ظھره فإنه العالي

تتل الناس تلك الليلة إلى الصباح، وھي ليلة الجمعة وتسمى ليلة الھرير وعلى يسير بين الصفوف، ويحرض كل كتيبة ثم اق

على التقدم حتى أصبح والمعركة كلھا خلف ظھرة، واألشتر في الميمنة وابن عباس في الميسرة والناس يقتتلون من كل 

إلى الحملة على أھل الشام، فحمل حتى أنتھى إلى عسكرھم وقتل  ثم ركب األشتر ودعا الناس. جانب، وذلك يوم الجمعة

 .صاحب رايتھم، وأمده على بالرجال

مر الناس يرفعون المصاحف على الرماح ويقولون : فلما رأى عمرو شدة أھل العراق وخاف على أصحابه الھالك لمعاوية

نجيب : بعضھم وجدنا في افتراقھم راحة ففعلوا ذلك فقال الناس كتاب هللا بيننا وبينكم فإن فعلوا ذلك ارتفع عنا القتال، وإن أبى

امضوا على حقكم وقتال عدوكم، فإن معاوية وابن أبي معيط وحبيباً وابن أبي سرح ! فقال لھم على يا عباد هللا. إلى كتاب هللا

ويحكم وهللا ما . ال وشر رجالوالضحاك ليسوا بأصحاب دين وال قرآن أنا أعرف بھم، صحبتھم أطفاال ورجاال فكانوا شر أطف

 .إنما قاتلناھم ليدينوا بكتاب هللا فإنھم نبذوه: فقال. ال يسعنا أن ندعى إلى كتاب هللا فال نقبل: رفعوھا إال مكيدة وخديعة فقالوا

ب إلى أج: فقال له مسعر بن فدك التميمي وزيد بن حصين الطائي في عصابة من القراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك يا على

إن تطيعوني فقاتلوا وإن تعصوني فافعلوا ما بدا لكم : فقال. كتاب هللا وإال دفعنا برمتك إلى القوم أو فعلنا بك ما فعلنا بابن عفان

قد رجوت أن يفتح هللا لي فلما جاء يزيد : فابعث إلى األشتر وكفه عن القتال، فبعث إليه يزيد بن ھاني بذلك فأبى وقال: قالوا

ويحك يا يزيد قل : ما نراك إال أمرته بقتال ما بعث إليه فليأتك وإال اعتزلناك فقال عليّ : الموقف باللغط وقالوا لعلى بذلك ارتج

قال لقد ظننت إن ذلك يوقع فرقة، كيف ندع ھؤالء ! ألرفع المصاحف؟ فقال نعم: له أقبل إلي فإن الفتنة قد وقعت فقال

ن تظفر وأمير المؤمنين يسلم إلى عدوه أو يقتل؟ ثم أقبل إليھم األشتر وأطال عتبھم تحب أ: وننصرف والفتح قد وقع فقال يزيد

بل خدعتم : دعنا يا أشتر قاتلناھم  فقال: امھلوني فواال فقد أحسست بالفتح فأبوا فعذلھم وأطال في عذلھم فقالوا: وقال

 .فانخدعتم

قال له االشعث بن قيس أن الناس قد رضوا بما دعوا إليه من حكم ف. ثم كثرت المالحاة بينھم وتشاتموا فصاح بھم علّي فكفوا

القرآن، فإن شئت أتيت معاوية وسألته ما يريد قال أفعل فأتاه وسأله ألي شيء رفعتم المصاحف؟ قال لنرجع نحن وانتم إلى ما 

ثم نتبع ما . ا في كتاب هللا ال يعدوانهتبعثون رجال ترضونه ونحن آخر ونأخذ عليھما عھد هللا أن يعمال بم. أمر هللا به من كتابه

ھذا الحق ورجع إلى علّي والناس وأخبرھم فقال الناس رضينا وقبلنا، ورضي أھل الشام عمرا وقال : فقال األشعث. اتفقا عليه

ففال األشعث ويزيد بن الحصين ! رضينا بأبي موسى فقال علّي ال أرضاه: وأولئك القراء الذين صاروا خوارج: األشعث

ال : فإنه ليس بثقة قد فارقني وخذل الناس عني وھرب مني حتى أمنته بعد أشھر قالوا: قال. ومسعر بن فدك ال نرضى إال به

فبعثوا ! وھل سعر األرض غير األشتر؟ قال فاصنعوا ما بدا لكم: نريد إال رجال ھو منك ومن معاوية سواء قال فاألشتر؟ قالوا

وجاء أبو موسى إلى . قيل وقد جعلوك حكما فاسترجع. فقيل إن الناس قد اصطلحوا فحمد هللاإلى أبي موسى وقد اعتزل القتال، 
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العسكر وطلب األحنف بن قيس من علّي أن يجعله مع أبي موسى فأبى الناس من ذلك، وحضر عمرو بن العاص عند علّي 

 :ليكتبوا القضية بحضوره فكتبوا بعد البسملة

فمكث مليا . ال تمحھا فإني اتطير بمحوھا: فقال له األحنف! ليس ھو بأميرنا: ن، فقال عمروھذا ما تقاضى عليه أمير المؤمني

سبحان هللا : فقال عمرو. وذكر قصة الحديبية وفيھا إنك ستدعى إال مثلھا فتجيب! إمحھا فقال علّي هللا أكبر: ثم قال األشعث

وهللا ال يجمع : فقال عمرو. م تكن للفاسقين وليا وللمؤمنين عدواً يا ابن النابعة ومتى ل: فقال على. نشئه بالكفار ونحن مؤمنون

ھذا ما تقاضى عليه . أرجو أن يطھر هللا مجلسي منك ومن أشباھك، وكتب الكتاب: فقال عليّ . مجلس بعد اليوم  بيني وبينك

ى أھل الشام ومن معھم، أنا علّي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قاضى علّي على أھل الكوفة ومن معھم، ومعاوية عل

هللا بيننا من فاتحته إلى خاتمته نحيي ما أحيا ونميت ما أمات  ننزل عند حكم هللا وكتابه، وأن ال يجمع بيننا غيره، وإن كتاب

دلة وھما أبو موسى عبد هللا بن قيس وعمرو بن العاص، وما لم يجدا في كتاب هللا فالسنة العا. مما وجد الحكمان في كتاب هللا

وأخذ الحكمان من علّي ومعاوية ومن الجندين العھود والمواثيق أنھما آمنان على أنفسھما وأھليھما، . الجامعة غير المفرقة

واألمة لھما أنصار على الذي يتقاضيان عليه، وعلى عبد هللا بن قيس وعمرو بن العاص عھد هللا وميثاقه أن يحكما بين ھذه 

وأحال القضاء إلى رمضان فإن أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه، وإن مكان .  فرقة حتى يقضيااألمة وال يورداھا في حرب وال

وشھد رجال من أھل العراق ورجال من أھل الشام وضعوا خطوطھم في . قضيتھما مكان عدل بين أھل الكوفة وأھل الشام

 .يه وتھددهالصحيفة، وأبى االشتر أن يكتب اسمه فيھا، وحاوره األشعث في ذلك فأساء الرد عل

وكتب الكتاب لثالث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثالثين، واتفقوا على أن يوافي علّي موضع الحكمين بدومة الجندل 

ال يصلح الرجوع بعد الرضى وال : ثم جاء بعض الناس إلى علّي يحضه على قتال القوم فقال. وبأذرح في شھر رمضان

ن ورجع علّي وخالفت الحرورية وأنكروا تحكيم الرجال ورجعوا على غير ثم رجع الناس عن صفي. التبديل بعد اإلقرار

ومر علّي بقبر خباب بن األرت، توفي بعد خروجه، فوقف . الطريق الذي جاءوا فيه حتى جازوا النخيلة ورأوا بيوت الكوفة

ولم يزل يذكر هللا حتى دخل واسترحم له ثم دخل الكوفة، فسمع رجة البكاء في الدور فقيل يبكين على القتلى فترحم لھم 

القصر، فلم تدخل الخوارج معه، وأتوا حرورا فنزلوا بھا في اثني عشر ألفا، فقدموا شبث بن عمر التميمي أمير القتال، وعبيد 

 .هللا بن الكوى اليشكري أمير الصالة

بايعتم عليا إنكم أولياء من : قالوا للناسقالوا البيعة  عز وجل واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر واألمر شورى بعد الفتح ف

ً من الحق في شيء فقال لھم زياد بن . والى وأعداء من عادى، وبايع أھل الشام معاوية على ما أحب وكرھوا فلستم جميعا

 بن عباس ثم بعث علّي عبد هللا. وهللا ما بايعناه إال على الكتاب والسنة ولكن لما خالفتموه تعينتم للضالل وتعين للحق: النضر

ما نقمتم من أمر الحكمين وقد أمر هللا بھما بين الزوجين : عن مكالمتھم وقال ال تراجعھم حتى آتيك، فلم يصبر: إليھم وقال

. يكون ھذا بالرأي والقياس فإّن ذلك جعله هللا حكما للعباد وھذا أمضاه كما أمضى حكم الزاني والسارق فكيف باألمة؟ فقالوا ال

واألخرى كذلك، وليس أمر الصيد والزوجين كدماء : ، قالوا}يحكم به ذوا عدل منكم {: قال هللا تعالى قال ابن عباس،

قد كنا باألمس نقاتل عمرو بن العاص، فإن كان عدالً فعلى ما قاتلناه؟ وإن لم يكن عدال فكيف يسوغ : ثم قالوا له. المسلمين

ابه، وهللا تعالى قد أمضى حكمه فيھم أن يقتلوا أو يرجعوا، وجعلتم تحكيمه؟ وانتم قد حكمتم الرجال في أمر معاوية وأصح

ثم جاء علّي إلى فسطاط يزيد بن قيس . بينكم الموادعة في الكتب وقد قطعھا هللا بين المسلمين وأھل الحرب منذ نزلت براءة

 .ريمنھم بعد أن علم أنھم يرجعون إليه في رأيھم، فصلى عنده ركعتين وواله على أصبھان وال
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. قال فما ھذا الخروج؟ قالوا لحكومتكم يوم صفين! من زعيمكم قالوا ابن الكوى: ثم خرج إليھم وھم في مجلس ابن عباس فقال

قال أنشدكم هللا أتعلمون إنه لم يكن رأي، وإنما كان رأيكم مع أني اشترطت على الحكمين أن يحكما بحكم القرآن، فإن فعال فال 

فقالوا فتحكيم الرجال في الدماء عدل؟ قال إنما حكمنا القرآن إال أنه ال ينطق . نحن براء من حكمھمضير وإن خالفا فال ضير و

: فلم جعلتم األجل بينكم؟ قال لعل هللا يأتي فيه بالھدنة بعد افتراق األمة فرجعوا إلى رأيه وقال: وإنما يتكلم به الرجال قالوا

 .ل ويسمن الكراع ثم نخرج إلى عدونا فدخلوا من عند آخرھمادخلوا مصركم فلنمكث ستة أشھر حتى يجبى الما

 أمر الحكمين

ولما انقضى االجل وحان وقت الحكمين بعث علّي أبا موسى األشعري في أربعمائة رجل، عليھم شريح بن ھاني الحارثي 

مشورة علّي واعتد فلما سمعھا قال متى كنت أقبل . ومعھم عبد هللا بن عباس يصلي بھم، وأوصى شريحا بموعظة عمرو

وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائه . وما يمنعك أن تقبل من سيد المسلمين وأساء الرد عليه فسكت عنه: برأيه؟ قال

من أھل الشام والتقوا بأذرح من دومة الجندل، فكان أصحاب عمرو أطوع من أصحاب ابن عباس البن عباس حتى لم يكونوا 

عبد هللا بن عمرو عبد  :وحضر مع الحكمين. ويسأل أھل العراق ابن عباس ويتھمونه. إذا جاءهيسألونه عن كتاب معاوية 

الرحمن بن أبي بكر وعبد هللا بن الزبير وعبد الرحمن بن الحرث بن ھشام وعبد الرحمن بن يغوث الزھري وأبو جھم بن 

ندم على حضوره فأحرم بعمرة من بيت حذيفة العدوي والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص على خالف فيه، وقيل 

 .المقدس

قال فما يمنعك ! ولفا اجتمع الحكمان قال عمرو ألبي موسى أما تعلم أن عثمان قتل مظلوما وأن معاوية وقومه أولياؤه؟ قال بلى

م وكاتبه صلى هللا عليه وسل-منه وھو في قريش كما علمت؟ الن قصرت به السابقة قدمه حسن السياسة وإنه صھر رسول هللا

فقال له أبو موسى يا عمرو اتق هللا واعلم إن ھذا االمر ليس بالشرف وإال . وصاحبه والطالب بدم عثمان، وعرض بالوالية

لكان آلل أبرھة بن الصباح، وإنما ھو بالدين والفضل، مع أنه لو كان بشرف قريش لكان لعلي بن أبي طالب، وما كنت ألرى 

وأما تعريضك بالوالية، فلو خرج لي عثمان عن سلطانه ما وليته وما . ه وأدع المھاجرين األولينلمعاوية طلبه دم عثمان وأولي

 .أرتشي في حكم هللا

فما يمنعك من ابني وھو من علمت؟ فقال له رجل صدق ولكنك غمسته في : قال له عمرو. ثم دعاه إلى تولية عبد هللا بن عمر

وكان ابن الزبير . -وكانت في ابن عمر غفلة -إال لرجل له ضرس يأكل ولطعم إن ھذا االمر ال يصلح: فقال عمرو. الفتنة

ثم قال أبو موسى با ابن العاص إن العرب اسندت أمرھا إليك بعد ! فقال ابن عمر ال أرشو عليھا أبدأ. بإزائه فنبھه لما قال

م الرجلين ونجعل االمر شورى فيختار قال له فخبرني ما رأيك؟ قال أرى أن نخ. المقارعة بالسيوف، فال تردھم في فتنة

ثم أقبلوا على الناس وھم ينتظرونھم وكان عمر وقد عود أبا موسى ان يقدمه .فقال عمرو الرأي ما رأيت. المسلمون ألنفسھم

صلح به إنا رأينا أمراً نرجو هللا أن ي: فقال يا أبا موسى أعلمھم أن رأينا قد اتفق فقال. لي الكالم لما له من الصحبة والسن

أيھا الناس إنا نظرنا في أمر األمة فلم نر : ويحك أظنه خدعك، فاجعل له الكالم قبلك، فأبى وقال: األمة فقال له ابن عباس

اصلح لھم مما اتفقنا عليه، وھو أن نخع عليا ومعاوية ويولي الناس أمرھم من احثوا، وإني قد خلعتھما فولوا من أردتم 

 .ورأيتموه أھال

ثم عدا ابن . ابن عفان وأحق الناس بمقامه إن ھذا قد خلع صاحبه وقد خلعته كما خلعه، وأثبت معاوية فھو ولي: فقال عمرو

. عمرو، وقال ال وفقك هللا غدرت وفجرت ما أصنع غدرني ورجع بالالئمة على: عباس وسعد على أبي موسى بالالئمة وقال
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وحجز الناس بينھم فلحق أبو موسى بمكة وانصرف عمرو . وحمل شريح على عمرو فضربه بالسيف وضربه ابن عمر كذلك

: ورجع ابن عباس وشريح إلى على بالخبر فكان يقنت إذا صلى الغداة ويقول. وأھل الشام إلى معاوية فسلموا عليه بالخالفة

ك معاوية فكان إذا وبلغ ذل. اللھم العن معاوية وعمراً وحبيبا وعبد الرحمن بن مخلد والضحاك بن قيس والوليد وأبا األعور

 .قنت يلعن عليا وابن عباس والحسن والحسين واألشتر

  أمر الخوارج وقتالھم
ولما اعتزم علّي أن يبعث أبا موسى للحكومة، أتاه زرعة بن البرح الطائي وحرقوص بن زھير السعدّي من الخوارج وقاال 

فقال . قد كتبنا بيننا وبينھم كتاباً وعاھدناھم: عليّ : قالو. تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج بنا إلى عدونا نقاتلھم: له

لئن لم تدع تحكيم الرجال : فقال زرعة. ليس بذنب ولكن عجز من الرأي: فقال عليّ . ذلك ذنب تبتغي التوبة منه: حرقوص

وخرجا من عنده  وددت لو كان ذلك،: بؤسا لك كأني بك قتيال تسفى عليك الرياح قال: ألقاتلنك أطلب وجه هللا فقال على

 .يناديان ال حكم إال 

وخطب ثانيا فقالوا . هللا أكبر كلمة حق أريد بھا باطل: وخطب علّي يوما فتنادوا من جوانب المسجد بھذه الكلمة فقال على

معنا، وال نقاتلكم أما آن لكم عندنا ثالثا ما صحبتمونا ال نمنعكم مساجد هللا أن تذكروا فيھا اسمه وال الفيء ما دمتم : كذلك فقال

ثم اجتمع الخوارج في منزل عبد هللا بن وھب الراسبي فوعظھم وحرضھم على الخروج . حتى تبدأونا وننتظر فيكم أمر هللا

الرأي ما رأيتم لكن : فقال حمزة بن سنان االزدي. إلى بعض النواحي إلنكار ھذه البدع، وتبعه حرقوص بن زھير في المقال

شريح بن أبي  اية، فعرضوھا على زيد بن حصين الطائي ثم حرقوص ثم زھير ثم حمزة بن سنان ثمال بد لكم من أمير ور

 .وكان يقال له ذو الثفنات. أوفى العنسي فأبوا كلّھم ثم عرضوھا على عبد هللا بن وھب فأجاب فبايعوه لعشر خلون من شّوال

ولما اعترفوا على . ة منھم يستحث بھم على اللحاق بھمثم اجتمعوا في منزل شريح وتشاوروا وكتب ابن وھب إلى أھل البصر

وساروا، فخرج معھم طرفة بن عدي بن حاتم الطائي، واتبعه أبوه إلى المدائن فلم يقدروا  المسير تعبدوا ليلة الجمعة ويومھا

  .عليه فرجع ولقيه عبد هللا بن وھب في عشرين فارسا وأراد قتله فمنعه من كان معه من طيء

ّي إلى عامل المدائن سعد بن مسعود يخبرھم فاستخلف ابن أخيه المختار بن أبي عبيد وسار في طلبھم في خمسمائة وأرسل عل 

. فارس، فتركوا طريقھم وساروا على بغداد، ولحقھم سعد بالكرخ مساء وجاءه عبد هللا في ثالثين فارسا وقاتلھم وامتنعوا

فأبى، ولفا جن عليھم الليل عبر عبد هللا إليھم دجلة وسار إلى أصحابه  وأشار أصحابه بتركھم إلى أن يأتي فيھم أمر عليّ 

بالنھروان، واجتمعت خوارج البصرة في خمسمائة رجل عليھم مسعر بن فدكي التميمي واتبعھم أبو األسود الدؤلي بأمر ابن 

وھب بالنھروان، ولما خرجت الخوارج فأدلج مسعر بأصحابه فلحق بعبد هللا بن . عباس، ولحقه ياقتتلوا حتى حجز بينھم الليل

بعد الحمد  والموعظة إال أن ھذين الحكمين نبذا : ثم أنكر شأن الحكمين فخطب الناس وقال. بايع عليا أصحابه على قتالھم

 .حكم القرآن، واتبع كل واحد ھواه، واختلفا في الحكم وكالھما لم يرشد، فاستعدوا للسير إلى الشام

فكتبوا إليه إنك . نحن على األمر األول الذي كنا عليه: بالنھروان بذلك، واستحثھم للمسير إلى العدو وقالوكتب إلى الخوارج 

غضبت لنفسك ولم تغضب لربك، فإن شھدت على نفسك بالكفر وتبت نظرنا بيننا وبينك، وإال فقد نابذناك على سواء، فيئس 

وكتب إلى ابن عباس من معسكره بالنخيلة . لناس يحرضھم لذلكوقام في ا. علّي منھم ورأى أن يمضي إلى الشام ويدعھم

ثم خطب . فأشخص ابن عباس االحنف بن قيس في ألف وخمسمائة. يأمره بالشخوص في العساكر والمقام إلى أن يأتي أمره
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م تھددھم وأمرھم بالنفير مع جارية بن قدامة ث                           ستون ألف مقاتل كيف ينفر ھذا العدد القليل وأنتم: ثانية وندب الناس وقال

 .السعدي، فخرج معه ألف وستمائة ووافوا عليا في ثالثة آالف أو يزيدون

ليكتب إلي كل رئيس منكم ما : ثم خطب أھل الكوفة والطفھم بالقول وحرضھم وأخبرھم بما فعل أھل البصرة مع كثرتھم وقال

يھم، فأجابه سعيد بن قيس الھمداني، ومعقل بن قيس وعدي بن حاتم وزياد بن في عشيرته من المقاتلين من أبنائھم وموال

خصفة وحجر بن عدي وأشراف الناس بالسمع والطاعة، وأمروا ذويھم اال يتخلف منھم أحد، فكانوا أربعين ألف مقاتل وسبعة 

ً  وانتھت عساكره إلى. عشر ألفا ممن بلغ الحلم رون تقديم الخوارج فقال لھم ة إن قتال أھل وبلغه أن الناس ي. ثمانية وستين ألفا

سر بنا إلى حيث : الشام أھم علينا ألنھم يقاتلونكم ليكونوا ملوكا جئارين، وليتخذوا عباد هللا خوال فرجعوا إلى رأيه وقالوا

ابة رسول هللا شئت، وبينما ھو على اعتزام السير إلى أھل الشام بلغه أن خوارج أھل البصرة لقوا عبد هللا بن خباب من صح

صلى هللا عليه وسلم قريبا من النھروان، فعرفھم بنفسه فسألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى خيرا، ثم عن عثمان في أول خالفته 

فقالوا . وآخرھا، فقال كان محقا في األول واالخر، فسألوه عن علّي قبل التحكيم وبعده فقال ھو أعلم با وأشد توقيا على دينه

فآسف عليا قتلھم عبد هللا بن . لرجال على أسمائھا ثم ذبحوه، وبقروا بطن امرأنه، ثم قتلوا ثالث نسوة من طيءإنك توالي ا

كيف ندع ھؤالء : فبعث الحرث بن مرة العبدي لينظر فيما بلغه عنھم فقتلوه، فقال له أصحابه. ضباب واعتراضھم الناس

فوافقھم علّي وسار إليھم وبعث . وقام األشعث بن قيس بمثل ذلك. م على الشامونأمن غائلتھم في أموالنا وعيالنا، إنما نقدم أمرھ

كلنا قتلھم : فقالوا. من يقول لھم إدفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم فنكف عنكم حتى نرجع من قتال العرب لعل هللا يردكم إلى خير

 .وكلنا مستحل دماءكم ودماءھم

ثم جاءھم علّي فتھددھم وسفه رأيھم، وبين لھم شأن الحكمين، . األنصاري كذلكثم جاءھم قيس بن سعد ووعظھم، وأبو أيوب 

إنا كفرنا بالتحكيم وقد تبنا، فإن تبت أنت : الكتاب والسّنة نبذنا أمرھما ونحن على االمر األول فقالوا وأنھما لما خالفا حكم

وقيل إن . إيماني وھجرتي وجھادي ثم انصرف عنھمكيف أحكم على نفسي بالكفر بعد : فقال. فنحن معك وإن أبيت فقد نابذناك

ثم قصدوا جسر الخوارج . عليا خطبھم وأغلظ عليھم فيما فعلوه من االستعراض والقتل، فتنادوا ال تكلموھم وتأھبوا للقاء هللا

وعلى ، وقد عبى أصحابه وعلى ميمنته حجر بن عدي وعلى ميسرته شبث بن ربعي أو معقل بن قيس، .ولحقھم علّي دونه

 .الخيل أبو أنوب وعلى الرجالة أبو قتادة، وعلى أھل المدينة، سبعمائة أو ثمانمائة، قيس بن سعد

وعبأت نحوه الخوارج على ميمنتھم زيد بن حصين الطائي، وعلى الميسرة شريح بن أوفى العنسي وعلى الخيل حمزة بن 

أيوب راية أمان لھم لمن جاءھا ممن لم يقتل ولم  ودفع علّي إلى أبي. سنان األسدي، وعلى الرجالة حرقوص بن زھير

فاعتزل عنھم فروة بن نوفل االشجعي في خمسمائة . من انصرف إلى الكوفة والمدائن فھو آمن: فناداھم إليھا وقال يستعرض

نوا وخرج آخرون إلى الكوفة، ورجع آخرون إلى علّي وكا. وقال أعتزل حتى يتضح لي أمر في قتال علّي، فنزل الدسكرة

 ..وبقي منھم ألف وثمانمائة فحمل عليھم علّي والناس حتى فزقھم على الميمنة والميسرة. أربعة آالف

ثم استقبلتھم الرماة وعطفت عليھم الخيل من المجنبتين، ونھض إليھم الرجال بالسالح فھلكوا كفھم في ساعة واحدة كأنما قيل 

وأمر علّي أن . رقوص بن زھير وعبد هللا بن شجرة وشريح بن أوفىلھم موتوا، وقتل عبد هللا بن وھب وزيد بن حصن وح

فاعتبر على وكبر . صلى هللا عليه وسلم في عالماتھم، فوجد في القتلى -يلتمس المخدج في قتالھم وھو الذي ذكره رسول هللا

 .واإلماء والعبيد واستبصر الناس وأخذ ما في عسكرھم من السالح والدواب فقسمه بين المسلمين ورد عليھم المتاع
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. ودفن عدي بن حاتم ابنه طرفة ورجاالً من المسلمين فنھى على عن ذلك وارتحل ولم يفقد من أصحابه إال سبعة أو نحوھم

وكان الذي تولى . فإنه أقوى على القتال وشكى إليه الناس الكالل ونفود السھام والرماح وطلبوا الرجوع إلى الكوفة ليستعدوا

قيس فلم يجبه وأقبل فنزل النخيلة ومنعھم من دخول منازلھم حتى يسيروا إلى عدوھم، فتسللوا أيام المقامة  كالمه األشعث بن

فلما رأى علّي ذلك دخل في ندبھم ثانيا فلم ينفروا فأقام أياما ثم كلم رؤساءھم عن رأيھم . إلى البيوت وتركوا المعسكر خاليا

فخطبھم وأغلظ في عتابھم وأعلمھم بما له عليھم من الطاعة في الحق والنصح . والذي يبطىء بھم فلم ينشط لذلك إال القليل

 .فتثاقلوا وسكتوا

  والية عمرو بن العاص علّي مصر
قد تقدم لنا ما كان من اجتماع العثمانية بنواحي مصر مع معاوية بن حديج الئكوني، وإن محمد بن أبي بكر بعث إليھم العساكر 

فھزموه وقتلوه، واضطرمت الفتنة بمصر على محمد بن أبي بكر وبلغ ذلك عليا، فبعث إلى من الفسطاط مع ابن مضاھم 

وبلغ الخبر إلى معاوية وكان قد طمع . ليس لھا غيرك: األشتر من مكان عمله بالجزيرة وھو نصيبين فبعثه على مصر والشام

القلزم فمات ھنالك، وقيل إن معاوية بعث إلى وجاء األشتر فنزل على صاحب الخراج ب. في مصر فعلم إنھا ستمتنع باألشتر

 .القلزم فسفه على أن يسقط عنه الخراج وھذا بعيد صاحب

وبلغ خبر موته عليا فاسترجع واسترحم، وكان محمد بن أبي بكر لما بلغته والية األشترشق عليه فكتب علّي يعتذر إليه، وإنه 

فقد صار إلى هللا ونحن عنه راضون فرضي هللا عنه . ه من الشدةلم يوله لسوء رأيه في محمد وإنما ھو لما كان يظن في

وضاعف له الثواب، فاصبر لعدوك وشمر للحرب، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأكثر من ذكر هللا 

وأنه مزمع على  .واإلستعانة به والخوف منه يكفيك ما أھمك ويعينك على ما والك فأجابه محمد بالرضا برأيه والطاعة ألمره

 .حرابة من خالفه

فأراد معاوية صرف . ثم لما كان من أمر الحكمين ما كان، واختلف أھل العراق على علّي وبايع اھل الشام معاوية بالخالفة

ودعا بطانته أبا األعور السلمي وحبيب بن مسلمة وبسر . عمله إلى مصر لما كان يرجو من االستعانة على حروبه بخراجھا

اة والضّحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وشرحبيل بن السمط وشاورھم في شأنھا، فأشار عليه عمرو أرط بن

 .وأشار ببعث الجيش مع حازم صارم يوثق ويجتمع إليه من كان على رأيه من العثمانية. بافتتاحھا

: ثم قال معاوية. والتخويف، ونأتي الحرب بعد ذلكبل الرأي أن نكاتب العثمانية بالوعد ونكاتب العدو بالصلح : فقال معاوية

فكتب معاوية إلى . إفعل ما تراه وأظن األمر ال يصير إال للحرب: إنك يا ابن العاص بورك لك في العجلة وأنا في التؤدة فقال

جوابھما فطلب معاوية بن حديج ومسلمة بن مخلد يشكرھما على الخالف ويحثھما على الحرب والقيام في دم عثمان، وفرحا ب

 .المدد فجمع أصحابه وأشاروا بذلك

فأمر عمرو بن العاص أن يتجھز إلى مصر في ستة آالف رجل ووصاه بالتؤدة وترك العجلة فنزل أدنى أرض مصر، 

وبعث كتابه وكتاب معاوية إلى محمد بن أبي بكر بالتھديد، وإن الناس اجتمعوا عليك وھم مسلموك . واجتمعت إليه العثمانية

فقدم محمد بن أبي بكر كنانة بن بشر في . خرج فبعث بالكتابين الى على فوعده بإنفاذ الجيوش وأمره بقتال العدو والصبرفأ

وجاء . ألفين ، فبعث معاوية عمرو بن حديج وسرحه في أھل الشام، فأحاطوا بكنانة فترجل عن فرسه وقاتل حتى استشھد

به وفروا وآوى في مفره إلى خربة واستتر في تلك الخربة فقبض عليه، فأخذه الخبر إلى محمد بن أبي بكر فافترق عنه أصحا
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وطلب محمد . ابن حديج وجاء به إلى الفسطاط وطلب أخوه عبد الرحمن من عمرو أن يبعث إلٮابن حديج في البقاء عليما فأبى

 .ا عليه وعلى معاوية وعمروثم أحرقه في جوف حمار بعد أن لعف ودع. الماء فمنعه ابن حديج جزاء بما فعل بعثمان

وكانت عائشة تقنت في الصالة بالدعاء على قتله ويقال إنه لما انھزم اختفى عند جبلة بن مسروق حتى أحاط به معاوية بن 

اخرجوا بنا إلى : ولما بلغ الخبر عليا خطب الناس وندبھم إلى أعدائھم وقال. حديج وأصحابه فخرج إليھم فقاتل حتى قتل

به أحد، فرجع من العشي  وخرج من الغد إلى منتصف النھار يمشي إليھا حتى نزلھا، فلم يلحق. الحيرة والكوفةالجزعة بين 

ولحق حجاج  . فقال سر وما أراك تدركھم، فسار خمسا. وجع أشراف الناس ووبخھم فأجاب مالك بن كعب األرحبي في ألفين

. إلى علّي عبد الرحمن بن شبث الفزاري وكان عينا له بالشام وجاء. بن عرفة األنصاري قادما من مصر فأخبر بقتل محمد

وخطب الناس . فأخبره بقتلى محمد واستيالء عمرو على مصر فحزن بذلك وبعث إلى مالك بن كعب أن يرجع بالجيش

 .فأخبرھم بالشبر وعذلھم على ما كان منھم من التثاقل حتى فات ھذا األمر ووبخھم طويال ثم نزل

  رمي بالبصرة لمعاوية ومقتلهدعاء ابن الحض
ولما افتتح معاوية مصر بعث عبد هللا بن الحضرمي إلى البصرة داعيا لھم، وقد آنس منھم الطاعة بما كان من قتل علّي إياھم 

إنھم ترائبه : يوم الجمل، وانھم على رأيه في دم عثمان وأوصاه بالنزول في مصر وأن يتوّدد إلى االزد وحذره من ربيعة وقال

 .فسار ابن الحضرمي حتى قدم البصرة. يعني شيعة لعلي !

وكان ابن عباس قد خرج إلى علّي واستخلف عليھا زياداً، ونزل في بنى تميم واجتمع إليه العثمانية فحضھم على الطلب بدم 

بعد االجتماع وعلى قبح هللا ما جئت به وما تدعو إليه، تحملنا على الفرقة : فقال الضحاك بن قيس الھاللي. عثمان من عليّ 

ثم قال ألبن الحضرمي نحن أنصارك . فلست لھا بأھل! الموت ليكون معاوية أميرا؟ فقال له عبد هللا بن حازم السلمي اسكت

ويدك والقول قولك، فقرأ كتاب معاوية يدعوھم إلى رأيه من الطلب بدم عثمان على أن يعمل فيھم بالسنة ويضاعف لھم 

وقام العّباس . اءته قام االحنف بن قيس معتزالً وحض عمر بن مرحوم على لزوم البيعة والجماعةفلما فرغ من قر. األعطية

فقال ابن . ال يغرنك ابن صحار وارجع من حيث جئت: بن حجر في مناصرة ابن الحضرمي فقال له المثنى بن مخرمة

زياد أمير البصرة حصين بن المنذر ودعا ! الحضرمي لصبرة بن شيمان االزدي أال تنصرني؟ قال لو نزلت عندي فعلت

ومالك بن مسمع ورؤوس بكر بن وائل إلى المنعة من ابن الحضرمي إلى أن يأتي أفر علّي، فأجاب حصين وتثاقل مالك وكان 

إن حملته إلى داري : إلى الجوار بما معه من بيت المال فقال فأرسل زياد إلى صبرة بن شيمان يدعوه. ھواه في بني أمية

تحول إليه ببيت المال والمنبر، وكان يصلي الجمعة في مسجد قومه وأراد زياد اختبارھم فبعث إليھم من ينذرھم أجرتك ف

وكتب زياد إلى علم بالخبر فأرسل أعين بن . إن جاءوا جئناھم: بمسيره إليھم، وأخذ زياد جندا منھم بعد صبره لذلك وقال

ثم اغتاله قوم . فجاء لذلك وقاتلھم يوما أو بعض يوم. صاه بمن أطاعهضبيعة لنفرق تميما عن ابن الحضرمي، ويقاتل من ع

 .فقتلوه يقال من الخوارج

  والية زياد علّي فارس
ولما قتل ابن الحضرمي بالبصرة والناس مختلفون على علّي طمع أھل النواحي من بالد العجم في كسر الخراج وأخرج أھل 

فأشار عليه جارية بن قدامة بزياد فأمر ابن عباس أن يوليه عليه فبعثه إليھا  فارس عاملھم سھل بن حنيف فأشار علّي الناس

ثم . في جيش كثيف فطوى بھم أھل فارس، وضرب ببعضھم بعضا وھرب قوم وأقام آخرون، وصفت له فارس بغير حرب

 .ارتقدم إلى كرمان فدوخھا مثل ذلك فاستقامت وسكن الناس ونزل اصطخر وسكن قلعة بھا تسمى قلعة زي
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  فراق ابن عباس لعلي رضي هللا عنه
وفي سنة أربعين فارق عبد هللا بن عباس عليا ولحق بمكة وذلك أنه مر يوما بأبي األسود ووبخه على أمر فكتب أبو األسود 

 ليهوكتب البن عّباس ولم يخبره بالكاتب، فكتب إ. إلى علّي بأن ابن عباس استتر بأموال هللا، فأجابه علّي يشكره على ذلك

أعلمني ما أخذت ومن أين أخذت وفيما وضعت؟ فكتب إليه : فكتب إليه عليّ . بكذب ما بلغه من ذلك وإنه ضابط للمال حافظ له

ابن عباس فھمت استعظامك لما رفع إليك إني رزأته من ھذا المال فابعث إلى عملك من أحببت فإني ظاعن عنه، واستدعى 

ھذه أرزاقنا واتبعه أھل البصرة ووقفت دونه قيس، فرجع صبرة : فحمل المال وقال ھالل فجاءته قيس كلھا، أخواله من بني

 .إخواننا وھم خير من المال فأطيعوني: بن شيمان الھمداني باالزد وقال قيس

 .وانصرف معھم بكر وعبد القيس، ثم انصرف االحنف بقومه من بني تميم وحجز بقية بني تميم عنه ولحق ابن عباس بمكة

  ّي رضي هللا عنهمقتل عل
وكان . قتل علّي رضي هللا عنه سنة أربعين لسبع عشرة من رمضان، وقيل ألحدى عشرة، وقيل في ربيع اآلخر واألول أصح

سبب قتله أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي والبرك بن عبد هللا التميمي الصريمي واسمه الحجاج، وعمرو بن بكر التميمي 

ج لحقوا من ففھم بالحجاز واجتمعوا فتذاكروا ما فيه الناس وعابوا الوالة وترخموا على قتلى ثالثتھم من الخوار: السعدي

 .ما نصنع بالبقاء بعدھم فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضالل وأرحنا منھم الناس: النھروان وقالوا

أنا أكفيكم عمرو : قال عمرو بن بكر التميميأنا أكفيكم عليا وقال البرك أنا أكفيكم معاوية، و -وكان من مصر -:فقال ابن ملجم

ولقي ابن . واتعدوا لسبع عشرة من رمضان وانطلقوا. بن العاص وتعاھدوا أن ال يرجع أحد عن صاحبه حتى يقتله أو يموت

: فقال شبيب. ثم جاء إلى شبيب بن شجرة من أشجع ودعاه إلى الموافقة في شأنه. ملجم أصحابه بالكوفة فطوى خبره عنھم

أجدني  قال ويحك ال. كلتك أمك فكيف تقدر على قتله؟ قال أكمن له في المسجد في صالة الغداة، فإن قتلناه وإال فھي الشھادةث

ثم لقي . قال فنقتله بمن قتله منھم فأجابه. انشرح لقتله مع سابقته وفضله، قال ألم يقتل العباد الصالحين أھل النھروان؟ قال بلى

. ائقة الجمال قتل أبوھا وأخوھا يوم النھروان فأخذت قلبه فخطبھا فشرطت عليه عبدا وقينة وقتل علىامرأة من تيم الرباب ف

وهللا ما جئت إال لذلك ولك : فقال كيف يمكن ما أنت تريدين؟ قالت التمس غرته فإن قتلته شفيت النفوس وإال فھي الشھادة قال

  .ثت معه رجال من قومھا إسمه وردانسأبعث معك من يشد ظھرك ويساعدك، فبع: قالت. ما سألت

فلما كانت الليلة التي واعد ابن ملجم أصحابه على قتل على، وكانت ليلة الجمعة جاء إلى المسجد ومعه شبيب ووردان،  

فلما خرج ونادى للصالة عاله شبيب بالسيف فوقع بعضادة الباب، وضربه . علّي للصالة وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منھا

الحكم  ال لك يا علّي وال ألصحابك، وھرب وردان إلى منزله وأخبر بعفى أصحابه باألمر : ملجم على مقدم رأسه وقالابن 

 ً وصاح الناس به فلحقه رجل من حضرموت، فأخذه وجلس عليه والسيف في يد شبيب والناص قد . فقتله وھرب شبيب مغلسا

 .الغلس فتركه وذھب في غمار الناس وخشي الحضرمي على نفسه الختالط. أقبلوا في طلبه

وشد الناس على ابن ملجم، واستخلف على على الصالة جعدة بن ھبيرة وھو ابن أخته أم ھانىء فصفى الغداة بالناس، وأدخل 

. ايه عدو هللا ما حملك على ھذا؟ قال شحذته أربعين صباحا وسألت هللا أن يقتل به شر خلقه: ابن ملجم مكتوفاً على علّي فقال

يا بني عبد المطلب ال تحرضوا على دماء . ثم قال إن ھلكت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأي! فقال أراك مقتوال به

 .المسلمين وتقولوا قتل أمير المؤمنين، ال تقتلوا اال قاتلي
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لى هللا عليه وسلم يقول إياكم أنا إن مت من ضربتي ھذه فاضربه بسيفه وال تمثلن بالرجل فأني سمعت رسول هللا ص! يا حسن

أي عدو هللا ال بأس على أبي وهللا مخزيك، قال فعالم تبكين؟ وهللا : وقالت أم كلثوم البن ملجم وھو مكتوف وھي تبكي. والمثلة

 .لقد شريته بألف وصقلته أربعين، ولو كانت ھذه الضربة بأھل بلد ما بقي منھم أحد

ثم دعا الحسن والحسين . الحسن إن فقدناك؟ قال ما آمركم به وال أنھاكم انتم أبصروقال جندب بن عبد هللا لعلى أنبايع 

بغتكما، وال تأسفا على شيء زوى منھا عنكما وقوال الحق وارحما  أوصيكما بتقوى هللا، وال تبغيا الدنيا وإن: ووصاھما قال

ثم قال . ي كتاب هللا وال تأخذكما في هللا لومة الئماليتيم واعينا الضائع وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا، واعمال بما ف

ثم وصاھما بابن الحنفية، . لمحمد بن الحنفية إني أوصيك بمثل ذلك وبتوقير أخويك لعظيم حقھما عليك، وال تقطع أمراً دونھما

  .تى قبضولما حضرته الوفاة كتب وصيته العامة ولم ينطق إال بال إله إال هللا ح. ثم أعاد على الحسن وصيته

وأني قد عاھدت هللا أن اقتل عليا ومعاوية، وإني عاھدت هللا على الوفاء ! وأحضر الحسن ابن ملجم فقال له ھل لك البقاء عليّ  

وأما البرك . ال وهللا حتى تعاين النار، ثم قدمه فقتله: بالعھد فخل بيني وبين ذلك، فإن قتلته وبقيت فلك عھد هللا أن آتيك فقال

عندي بشرى أتنفعني إن أخبرتك بھا؟ قال  :معاوية تلك الليلة، فلما خرج للصالة ضربه بالسيف في إليته وأخذ فقالفإنه قصد ل

فأمر به معاوية فقتل . قال فلعله لم يقدر عليه؟ قال بلى إن عليا ليس معه حرس. قال إن أخا لي قتل عليا ھذه الليلة! نعم

في يزيد وعبد هللا ما تقر به عيني، والنار ال صبر لي : تقطع منك الولد فقال ليس إال الكي أو شربة: وأحضر الطبيب فقال

وعند ذلكاتخذ معاوية المقصورة، وحرس الليل، . وقد قيل انه أمر بقطع البرك فقطع وأقام إلى أيام زياد فقتله بالبصرة.عليھا

  .ن الحكم سنة أربع وأربعين حين طعنه اليمانيّ ويقال إن أول من اتخذ المقصورة مروان ب. وقيام الشرطة على رأسه إذا سجد

وأّما عمرو ابن بكر فإّنه جلس إلى عمرو بن العاص تلك الليلة فلم يخرج وكان اشتكى فأمر صاحب شرطته خارجة بن أبي 

فلما أخذوه وأدخلوه على . حبيبة بن عامر بن لؤي يصلي بالناس فشد عليه فضربه فقتله، وھو يرى أنه عمرو بن العاص

وأردت عمرا وأراد هللا : فقال عمرو! فمن قتلت إذا؟ قالوا خارجة فقال لعمرو بن العاص وهللا ما ظننته غيرك: عمرو قال

وتوفي علّي رضي هللا عنه، وعلى البصرة عبد هللا بن عّباس، وعلى قضائھا أبو األسود الدؤلي، وعلى  وأمر بقتله. خارجة

أبي أرطاة، وعلى مكة والطائف قثم بن عّباس،  هللا بن العّباس، حتى وقع أمر بسر بنفارس زياد بن سّمية، وعلى اليمن عبيد 

 .وعلى المدينة أبو أيوب األنصاري وقيل سھل بن حنيف

  بيعة الحسن وتسليمه األمر لمعاوية
يدك على كتاب هللا أبسط : ولما قتل علّي رضي هللا عنه اجتمع أصحابه فبايعوا ابنه الحسن، وأول من بايعه قيس بن سعد وقال

ويأتيان على كل شرط ثم بايعه الناس، فكان يشترط . على كتاب هللا وسنة رسوله: وسنة رسوله وقتال الملحدين، فقال الحسن

. ما ھذا لكم بصاحب وما يريد القتال: فارتابوا وقالوا. عليھم إنكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت

وألربعين . ل علّي إلى معاوية فبويع بالخالفة ودعي بأمير المؤمنين، وكان قد بويع بھا بعد اجتماع الحكمينوبلغ الخبر بمقت

ثم مات من أصحاب معاوية شرحبيل بن السمط الكندي وكان . ليلة بعد مقتل علّي مات األشعث بن قيس الكندي من أصحابه

فلما بويع الحسن زحف معاوية في . أربعون ألفا من عسكره على الموتعلّي قبل قتله قد تجھز بالمسلمين إلى الشام، وبايعه 

أھل الشام إلى الكوفة فسار الحسن في ذلك الجيش للقائه، وعلى مقدمتته قيس بن سعد في إثني عشر ألفا وقيل بل كان عبد هللا 

ن قيس بن سعد قتل، واھتاج الناس فلما نزل الحسن في المدائن شاع في العسكر ا.. بن عباس على المقدمة، وقيس في طالئعه

وماج بعضھم في بعفى، وجاءوا إلى سرادق الحسن ونھبوا ما حوله حتى نزعوه بساطه الذي كان عليه، واستلبوه رداءه، 
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ودخل إلى القصر وكاد أمره أن ينحل، . وقامت ربيعة وھمدان دونه واحتملوه على سرير إلى المدائن. وطعنه بعضھم في فخذه

عاوية يذكر له النزول عن األمر على أن يعطيه ما في بيت المال بالكوفة ومبلغه خمسة آالف ألف، ويعطيه خراج فكتب إلى م

 .دارابجرد من فارس وأن ال يشتم عليا وھو يسمع

وبلغت صحيفته إلى معاوية فأمسكھا، وكان قد بعث . وأخبر بذلك أخاه الحسين وعبد هللا بن جعفر، وعذاله فلم يرجع إليھما

عبد هللا بن عامر وعبد هللا بن سمرة إلى الحسن ومعھما صحيفة بيضاء ختم في أسفلھا وكتب إليه أن اشترط في ھذه الصحيفة 

فلما سلم له وطالبه في الشروط أعطاه ما في الصحيفة األولى . ما شئت فھو لك، فاشترط فيھا اضعاف ما كان في الصحيفة

وخطب الحسن أھل العراق وقال . ھو فيئنا ال نعطيه: رة خراج دارا بجرد وقالواثم نزعه أھل البص. طلبت ھو الذي: وقال

قتل أبي وطعني وانتھاب بيتي، ثم قال اال وقد أصبحتم بين قبيلتين، قبيل بصفين يبكون له، وقبيل : سخى نفسي عنكم ثالث

انا إلى أمر ليس فيه عز وال نصفة، فإن أردتم وإن معاوية دع. وأما الباقي فخاذل وأما الباكي فثائر. بالنھروان يطلبون بثأره

فناداه الناس من كل جانب . الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى هللا بظبى السيوف، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضى

كتب الحسن إلى قيس و. ثم بايع لمعاوية لستة أشھر من بيعته، ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس. البقية الباقية فأمضي الصلح

: نحن بين القتال مع غير إمام أو طاعة إمام ضاللة فقال له الناس: بن سعد يأمره بطاعة معاوية فقام قيس في أصحابه فقال

فلما دخل معاوية الكوفة أشار عليه عمرو بن العاص . وانصرفوا إلى معاوية فبايعوه وامتنع قيس وانصرف. طاعة اإلمام أولى

أيھا الناس إن هللا ھداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وإن : للناس خطيبا ليبدو للناس عيه، فلما قدم حمد هللا وقالان يقيم الحسن 

فقال له .] …األية[}وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين {: الدنيا دول وهللا عز وجل يقول لنبيه لھذا األمر مدة، وإن

ثم ارتحل الحسن في أھل بيته وحشمھم إلى المدينة، وخرج أھل الكوفة لوداعه  .وعرف أنه خدع في رأيه. إجلس: معاوية

وقال أبو الفرج األصبھاني سنة إحدى وخمسين، على فراشه . باكين فلم يزل مقيما بالمدينة إلى أن ھلك سنة تسع وأربعين

أحاديث الشيعة، وحاشا لمعاوية من  وما ينقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجته جعدة بنت األشعث فھو من. بالمدينة

 .ذلك

وأقام قيس بن سعد على امتناعه من البيعة، وكان معاوية قد بعث عبد هللا بن عامر في جيش إلى عبيد هللا بن عباس لما كتب 

قتال معاوية إليه في األمان بنفسه فلقيه ليال وأمنه وسار معه إلى معاوية فقام بأمر العسكر بعده قيس بن سعد، وتعاقدوا على 

وبلغ الخبر إلى معاوية وأشار عليه عمرو في . حتى يشترط لشيعة على على دمائھم وأموالھم وما كانوا أصابوا في الفتنة

اكتب في ھذا : يقتل في ذلك أمثالھم من أھل الشام وال خير فيه، ثم بعث إليه بصحيفة ختم في أسفلھا وقال: قتاله، فقال معاوية

ولم يسأل ماال، فأعطاه معاوية ذلك  ب قيس له ولشيعته األمان على ما أصابوا من الدماء واألموال،فكت: ما شئت فھو لك

وبايعه قيس والشيعة الدين معه، ثم جاء سعد بن أبي وّقاص فبايعه واستقّر األمر لمعاوية واتفق الجماعة على بيعته وذلك في 

ثم خرج عليه الخوارج من كل جھة من بقية أھل . ة من أجل ذلكمنتصف سنة إحدى وأربعين، وسّمى ذلك العام عام الجماع

النھروان وغيرھم، فقاتلھم واستلحمھم كما يأتي في أخبارھم على ما اشترطناه في تأليفنا من افراد األخبار عن الدول وأھل 

  .النحل دولة دولة وطائفة طائفة

ة والفتوحات والحروب ثم االتفاق والجماعة، اوردتھا ملخصة وھذا آخر الكالم في الخالفة اإلسالمية وما كان فيھا من الرد

عيونھا ومجامعھا من كتاب محمد بن جرير الطبري وھو تاريخه الكبير فإنه أوثق ما رأيناه في ذلك وأبعد من المطاعن عن 

الم المؤرخين أخبار فيھا فكثيراً ما يوجد في ك. الشبه في كبار األمة وخيارھم وعدولھم من الصحابة رضي هللا عنھم والتابعين
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وابعتھا بمفردات من غير كتاب الطبري بعد . مطاعن وشبه في حقھم أكثرھا من أھل األھواء، فال ينبغي أن تسود بھا العيون

وقد كان ينبغي أن تلحق دولة معاوية واخباره  .أن تخيرت الصحيح جھد الطاقة، وإذا ذكرت شيئا في األغلب نسبته إلى قائله

الخالفة بعدي ثالثون، فإنه لم : فاء وأخبارھم فھو تأليھم فى الفضل والعدالة والصحبة، وال ينظر في ذلك إلى حديثبدول الخل

إن الخالفة لعھده كانت : األول :والحق إن معاوية في عداد الخلفاء وإنما أخره المؤرخون في التأليف عنھم ألمرين. يصخ

فكان . ثت لعصره، وأما قبل ذلك فكانت اختيارا واجتماعاً، فميزوا بين الحالتينمغالبة ألجل ما قدمناه من العصبية التي حد

معاوية أول خلفاء المغالبة والعصبية الذين يعبر عنھم أھل األھواء بالملوك، ويشبھون بعضھم ببعض، وحاشى  أن يشبه 

ضل من الخلفاء المروانية ممن تاله في المرتبة فھو من الخلفاء الراشدين ومن كان تلوه في الدين والف. معاوية بأحد ممن بعده

 .إن الملك أدون رتبة من الخالفة، فكيف يكون خليفة ملكا: وال يقال. كذلك وكذلك من بعدھم من خلفاء بني العّباس

ين رأى واعلم أن الملك الذي يخالف بل ينافي الخالفة ھي الجبروتية والمعبر عنھا بالكسروية التي أنكرھا عمر على معاوية ح

وأما الملك الذي ھو الغلبة والقھر بالعصبية والشوكة فال ينافي الخالفة وال النبوة، فقد كان سليمان بن داود وأبوه . ظواھرھا

ومعاوية لم يطلب الملك . هللا عليھما نبيين وملكين وكانا على غاية االستقامة في دنياھما وعلى طاعة ربھما عز وجل صلوات

ر من الدنيا، وإنما ساقه أمر العصبية بطبعھا لفا استولى المسلمون على الدولة كلھا، وكان ھو خليفتھم وال أبھته لإلستكثا

 .فدعاھم بما يدعو الملوك إليه قومھم عندما تستعمل العصبية وتدعو لطبيعة الملك

والقانون في ذلك عرض  .وكذلك شأن الخلفاء أھل الدين من بعده إذا دعتھم ضرورة الملك إلى استعمال أحكامه ودواعيه

صلى هللا عليه وسلم في المسلمين، -فمن جرت أفعاله عليھا فھو خليفة النبي. أفعالھم على الصحيح من األخبار، ال بالواھي

 .وإن سمي خليفة في المجاز. ومن خرجت أفعاله من ذلك فھو من ملوك الدنيا

اء األربعة  انھم كانوا أھل نسب واحد، عظيمھم معاوية فجعل مع في ذكر معاوية مع خلفاء بني أمية دون الخلف: األمر الثاني

أھل نسبه والخلفاء األّولون مختلفو األنساب، فجعلوا في نمط واحد، وألحق بھم عثمان وإن كان من أھل ھذا النسب للحوقه بھم 

  .قريبا في الفضل، وهللا يحشرنا في زمرتھم ويرحمنا باالقتداء بھم
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