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  أنساب األشراف

  الجزء الثامن

 مسرح بن صالح أمر

 :تميم بن مناة بن زيد بن القيس امرئ بني أحد

 ال وكان الخوارج، مخابيث من وكان مناة زيد بن القيس امرئ بني أحد مسرح بن صالح خرج: عدي بن الھيثم قال
 ومرة، سويد، بن بطين بن ثور منھم فرسانھم من فرسان ومعه فخرج مالك، أبا يكنى وكان خشوعاً، رأسه يرقع

 أصحابه مصارع في فصلى النھروان أتى ثم بجوخى، فخرج شيبان، بني من وھم وشبيب، وشوذب، وخطامة،
 إليه فبعث فنزله، قصر وفيھا والعراق الموصل بين قرية أتى ثم طاعتك، على مضوا فإنھم بھم ألحقنا اللھم: وقال
 فواقعه الھمداني المشعار ذي بن عميرة بن الحارث إليه وبعث عنه، فنكص الفزاري عمرو بن زفر مروان بن بشر
ً  طعن الذي وكان ابنان، للحارث وقتل فقتله،  .عميرة بن الحارث ين األشعث: فقتله صالحا

 ويكنى تميم بن مناة زيد بن القيس امرئ بني أحد مسرح بن صالح كان: مخنف أبي عن الكلبي محمد بن ھشام وقال
 وجال قلبه هللا نور الحق سمع إذا السعيد الحكيم إن: صالح له فقال الشيباني يزيد بن شبيب فأتاه متخشعاً، مالك أبا

 .بصره عن العمى

ً  إن ثم  يريد وصالح بھا، وھو الموصل مسرح بن صالح فقدم أموره، من أمر في الشام يريد وھو الموصل أتى شبيبا
 ثم بالشام، مروان بن الملك عبد إلى شبيب ومضى نصيبين، إلى صالح فصار بھا، أصحابه من قوم للقاء نصيبين

 وال ادروس إال السنة تزداد ما فوهللا بنا أخرج هللا، رحمك مالك أبا يا: لصالح فقال بھا مسرح بن صالح دار أتى
ً  إال المجرمون يزداد ً  طغيانا  .واستخراجا

ً  فاجتمعوا أربعاء، ليلة وسبعين ست سنة صفر في للخروج فتواعدوا أصحابه إلى الرسل صالح فبعث  للميعاد، جميعا
 فإن ندعوھم بل: صالح فقال. فشا قد الظلم وإن عال قد الكفر فإن الناس نستعرض أن أرى: صالح بن شبيب فقال

 فأقاموا الدعاء، بعد البسط صالح رأي وكان فيھا، ندخل أعماالً  قوم على نعيب أن نريد وال للحجة، عأقط الدعاء
 .وسنجار ونصيبين دارا أھل منھم فتحصن ليلة، عشرة بضع دارا بأرض

 محمداً  أمرھم كان وقد بقربھم، كانت مروان بن محمد دواب من دواب فأخذوا وعشرين مائة في صالح خروج وكان
 بن عدي بن عدي إليھم محمد فوجه مروان، بن الملك عبد أخيه قبل من ونواحيھا الجزيرة على وھو به خففاست

 جعل وقد حران، من بدوغان وھم الخوارج فأتى ألف، في فصار بخمسمائة أمده ثم خمسمائة، في الكندي عميرة
ً  ميمنته على صالح  . سليم بن سويد ميسرته وعلى شبيبا

ً  عدي وكان ً  متنسكا  فكب فواقعه،. الدماء سفك أكره ولكني رأيك على لست إني: صالح إلى فأرسل للدماء، متوقيا
 ألف في العامري جعونة بن الحارث مكانه وبعث مروان، بن محمد فغضب عسكره صالح فحوى وھرب رايته عدي

ً  وبعث وخمسمائة،  فوجه جميعاً، فتوافيا مير،األ فھو سبق أيكما: وقال وخمسمائة ألف في السلمي جزي بن خالد أيضا
 الثاني، النصف في جزي بن خالد إلى ھو وتوجه أصحابه، شطر في العامري جعونة ين الحارث إلى شبيب صالح
 وسار سبعون، مروان بن محمد أصحاب ومن ثالثون الخوارج من قتل وقد بينھم المساء حجز حتى بآمد فاقتتلوا
 .الدسكرة إلى ىأت ثم الموصل أتى حتى معه بقي فيمن صالح



3 

 

 ذو: لحمزة يقال وكان شراحيل، بن زبيب بن أنفع بن حمزة بن مالك بن عميرة بن الحارث مروان بن بشر ووجه
 أھل مقاتلة من آالف أربعة في وافاه بل ويقال تسعين، في وصالح الكوفة، أھل من آالف ثالثة في الھمداني المسعار
 .الفرض من آالف وستة الكوفة

 التميمي، األروج بن الزبير ميسرته وعلى ھمدان، من الشاكري الرواع أبو عميرة بن الحارث نةميم على وكان
ً  رأى فلما الرجالة، في فوقع فرسه عن صرع حتى شبيب وضارب فقتل، صالح فثبت  معشر يا إلي: قال قتيالً  صالحا

ً  دخلوا حتى بعض على بعضھم وحامى إليه واجتمعوا به فالثوا. المسلمين  أو بايعوني: شبيب لھم فقال بجواثا حصنا
ً  فبايعوا. لكم آمنون وھم للويل، أخفى الليل فإن نبيتھم حتى بنا أخرجوا ثم منكم شئتم من  فبلوھا باللبود وأتوا شبيبا

 جوف في بالسيوف يضربونھم والخوارج إلى وأصحابه عميرة ابن يشعر فلم وخرجوا الجمر على ألقوھا ثم بالماء
 ومضوا فيه وما العسكر لھم وخلوا وانھزموا أصحابه فاحتمله صرع حتى عميرة بن الحارث وضارب عسكرھم،

 .المدائن إلى

ً  إن ويقال عميرة، ابن ومات  واألول واستخلفه بعده شبيب يبايع أن وأمر ليلته، في منھا مات جراحات جرح صالحا
 .أثبت

 لثالث الثالثاء يوم وسبعين ست سنة في قتله نكا: قوم وقال مروان، بن بشر أيام في مسرح بن صالح قتل وكان
 .اآلخرة جمادى من بقيت ليلة عشرة لثالث الثالثاء يوم ويقال رجب، من خلت ليلة عشرة

 :ضمام بن الجعد وقال

ً  فابكي عين أبا ً  إن صالحا  الخلدا بھا يبغي  نفسه شرى...  صالحا

ً ...  ورأفة ثخين رأي ذا كان وقد  عمدا فعھايد العوراء عن صفوحا

 جردا محبوكة بالخيل ويسعرھا...  يشبھا العوان الحرب في كان وقد

 .أبيات في

 بن نوف بن خيران بن جعشم بن حاشد بن مالك بني أحد بسطام، بن الرحمن عبد وھو وكان ھمدان، أعشى وقال
 :ھمدان

 الضمر القلص أينھا على...  بنا تحدي عميرة ابن إلى

 حضر وفرسانه دلفت ... جحفل في المسرح والبن

 أبجر وفارسھم وعمرو...  والبطين وقعنبھم شبيب

 كبروا وإذا حكموا إذا...  ھم ما ھم عرين ليوث

ً  مثلك ف...  السيو ظالل تحت ير فلم  أصبر محتسبا

 معشر معشركم مثل وال ت...  الضاريا أشبالك مثل وال

 :المنھال واسمه صالحاً، يرثي تميم بني من رجل وقال

 صالح مات وقد الدنيا في خير وال...  ورائح غاد الموت إن أمنھال
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ً  أنسى قلت إذا  الجوانح عليه انضمت لما جديداً ...  ذكره عاد صالحا

ً  أمسى كان لئن  الفضائح عليه تخشى ال كان لقد...  عرشه ثل صالحا

 .أبيات في

 :الراسبي الحويرث وقال

 العمر من مللت قد دعيني ھبلت...  ألومھا الخالء في لنفسي أقول

 الصبر ذوي الكرام عند مذممة...  دنية فيھا خير ال عيشة ومن

 القصر في المحرق القى التي أالقي...  لعلني األمور حدباء سأركب

 يدري ال حيث من الدھر صروف رمته...  أنه غير صالح غمراً  كان وما

 بعثر بن يزيد أمر

 بن عمران فقال. فقتل خيالً  مروان بن بشر إليه فوجه بجوخى، تميم من السعدي بعثر بن يزيد خرج: الھيثم قال
 :حطان

ً ...  بعثر بن يزيد الدنيا في كان لقد  شمائله حلواً  الخيرات على حريصا

 .أبيات في

 لھم فقال فحكموا، مقيدين وكانوا السجن، من خوارج اليمامة وواليته عربي ابن أيام في خرج: عدي بن الھيثم وقال
 له يقال رجالً  وأخرج عربي بن إبراھيم إليھم يخرج فلم. الفرار نريد لسنا ولم؟: قالوا. قيودكم قواأطل: منھم رجل
 .الخوارج فقتل فقاتالھم الغنوي مرثد أبي آل موالي من رجل ومعه أصحابه، من جناب بن عطية

 .فيھم وكان شيبانية وأمه جدعان، بني من عمر بن الطائي ھدبة أمر

 جوخى مسالح على وكان ھانئ، بن سيف فقتله جماعة في مروان بن بشر على بجوخى طائيال ھدبة وخرج: وقال
 :سعفة بن أيوب فقال نواحيه، في الخوارج بقتال موكالً  وكان والطريق،

 ناديه أنا الفتى بآالء فإني...  مضى قد اليوم ھدبة خلي يك إن

ً  ھدب ويا...  والقنا وللسيف للھيجا ھدب فيا  اذبهيج للخصيم يوما

 .أبيات في

 في سيف ھدبة قتل: المدائني وقال الشيباني، خالد بن قيس ولد من عمرو عبد بن ھدبة وھو شيباني ھدبة إن: ويقال
 .الحج أيام

 الشيباني يزيد بن شبيب أمر

 ذھل بن مرة بن ھمام بن شراحيل ين قيس بن عمرو بن قيس بن نعيم بن يزيد غزا: وغيره لوط عن الكلبي ابن قال
 خمسة سنة في يزيد بن شبيب له فولدت عليھا ووقع السبي من جارية فابتاع الروم عكابة بن ثعلبة بن شيبان نب
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 أم اسم وكان دماء، صاحب سيكون وأحسبه الدماء فيه تھراق الذي اليوم في ولد: أبوه فقال النحر، يوم في وعشرين
 .جميرة شبيب

 .عمرو بنت جھيزة امرأته واسم غزالة أمه اسم كان: عدي بن الھيثم وقال

 فقال األكراد، يبيت وكان وغارات فتك صاحب شبيب وكان الموصل إلى الكوفة من يزيد وانتقل: الكلبي قال
 :الشاعر

ً  أر لم  شبيب ليل مثل ليالً  أرَ  ولم...  مالكٍ  كأيام أياما

 تنسك أنه ثم. أدرك حين له فرض الديوان في شبيب وكان له، استطف ما فيأخذ بالنھار يغير رجالً  مالك وكان
 بھم هللا وكان هللا رزقھم مما وأنفقوا اآلخر واليوم با آمنوا لو عليھم وماذا"  يقرأ رجالً  سمع أنه وذلك وارتدع،
 أمة كل من جئنا إذا فكيف عظيما، أجراً  لدنه من ويؤت يضاعفھا حسنة تك وإن ذرة مثقال يظلم ال هللا إن عليما،
ً  هللا يكتمون وال"  :قوله إلى"  بشھيد  رأى ما أباه فأعجب به، يراد وعما له خلق عما شبيب أغفل ما: فقال ،"  حديثا
 .حاله من

ً  إن ثم  حجته قضى فلما سار ثم وأكرمه، فبره بدأته في الذھلي شور بن القعقاع على فنزل الكوفة فأتى حج شبيبا
ً  معه بقوم وانقطع به أيدع بالربذة وصار  فسألوھا إليھا فقاموا الفزاري خارجة بن أسماء بنت ندھ بھم فمرت أيضا
ً  أن ثم. وحمالن بزاد لھم فأمرت  مسرح، بن صالح على فدل والصيام العبادة أھل عن يسأل فجعل الكوفة قدم شبيبا
 . قوله وقبل منه فسمع

ً  لقي أن بعد شبيب ومضى  دارا أتى ثم ھناك، له أصحاب للقاء نصيبين يريد صالح وسار الموصل، إلى صالحا
 من االعتراض عن وتخلفه غيبته لكثرة الديوان من سقط اسمه كان وقد مروان بن الملك عبد إلى شبيب ومضى
 وائل بن بكر إن وقال فأبى عليه أرزاقه وإدرار اسمه عن الفك في الملك عبد الناس فكلم اسمه على فحلق العراض
 ألسوءنه، وهللا: فقال الملك عبد بقول شبيب فأخبر. البالد ذهبھ يكثروا أن أحب وما شرھما كثير حيان تميم وبني
 .أرونان يوم مني فله عني فأبلغوه

 .أصحابه فبايعه صالح وقتل ذكرنا، ما منه فكان بدارا ھو مسرح بن صالح على قدم ثم

 صالح سبقه قدو الفريضة يطلب شبيب فخرج بالشام تميم وال لبكر يفرضون ال مروان بنو كان: عدي بن الھيثم وقال
 حتى معه شبيب فكان لألول تبع الثاني آخران بعده خرج ثم منھم، خرج من يرون والخوارج بالخروج مسرح بن
  .شبيب فھزمھا خيوالً  مروان بن بشر إليه فوجه بعده فبويع قتل

 حتى بيبلش يعرض ال سنة فأقام العراق، الحجاج وقدم مروان، بن بشر مات حتى سنة من نحواً  ذلك على وأقام
 .شوكته واشتدت أمره كثف

 الصفرية من رجالً  ثمود أخي للفاسق فيض قد هللا إن: فقال الحج أيام في شبيب خروج الفجاءة بن قطري وبلغ
 .الفتح كان الفريقين أي في نبالي ما وهللا ويخزيه، سيشجيه

 وكان معه، الخروج إلى الشيباني رسيا بن سالمة فدعا الموصل، أرض إلى ارتفع شبيب اعتقد لما: الكلبي ابن وقال
 عبد لھم ففرض عنزة، فقتلته مسرح بن صالح خروج قبل خرج قد سيار بن الفضل: يقول أخوه سيار بن فضالة
 بشراً، منھم فقتل عنزة على بھم فأغار ثالثين أصحابه من سالمة فاختار -  الموصل حرة من بانقايا وأنزلھم الملك
 :فيه يقول شعراً  وقال
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 عزل وال اللقاء كشف ال مساعير...  بفتيةٍ  الشروق قبل ھمفصحبت

 القتل في شيبان الحي دماء توازي...  بالتي اليقدميين دماء وليست

 الذل مع الصغار دار فتنزلھم...  عليھم تعود أن جيادي لعل

 .له بشغل اعتذر إنه ويقال معه، كان سالمة إن: فيقال

 وانضم معه، الموصل من حملھا وكان األعراب، مظال من مظلة في أمه ومعه زاذان نحو أصحابه في شبيب وأقبل
 أبي بن سفيان ولى قد الحجاج وكان شيبان، بن تميم بني في نازالً  وكان المحلمي إبراھيم الصقر أبو منھم قوم، إليه

ً  ينكفئ أن إليه فكتب طبرستان الخثعمي العالية  الھمداني عميرة بن الحارث جيش في ونادى شبيب، لمواقعة راجعا
 كثير منھم يتخلف فلم دارم بن أبان بني أحد العرباض بن نافع بن أبجر بني سورة عليھم فساروا والمدائن بالكوفة
 .أحد

 مصاد العالية أبي البن شبيب وأكمن إليه، سورة مصير قبل بخانقين شبيب محاربة إلى العالية أبي بن سفيان وعجل
 شبيب وكر ورائھم، من فقاتلوھم الكمين عليھم خرج ثم ھزموه، قد أنھم ظنوا حتى لھم واستطرد أخاه، يزيد بن

 غالم دونه فقاتل شبيب أصحاب به فأحاط فقاتلھم مائتين من نحو في العالية أبي بن سفيان وثبت فانھزموا، فواجھھم
 .غزون له يقال له

ً شب ومواقعته بخبره الحجاج إلى وكتب بھا فنزل مھروذ إلى سفيان وأقبل  يعنفه سورة إلى الحجاج وكتب بخانقين، يبا
 معه من مع إليه فتوافوا جندھا من رجل خمسمائة منھا له فانتخب المدائن إلى سورة فبعث شبيباً، يأتي أن ويأمره
 يدخل ولم الجند دواب من دواب وأخذ له ظھر من فقتل المدائن شبيب وأتى بجوخى يجول وھو شبيب لطلب وخرج
 .البيوت

ً ش أن ثم  فلقيه مائة، في وكان لھم فاستغفر طالب أبي بن علي قتله من قبور على أصحابه فوقف النھروان أتى بيبا
 المدائن بلغ حتى واتبعه شبيب فھزمه" .  نياكا ينك العير ينك من: " يقول وھو شبيب فقاتله معه من نخبة في سورة
 .البيوت فوق من وأصحابه فرمي بيوتھا، من ودنا

 الحجاج فغضب بالكوفة الجند ولحق تكريت جبال إلى وصار جوخى أرض إلى يسير أقبل ثم كلوذاى، شبيب أتى ثم
 الكندي، األرقم بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد وھو الجزل ووجه ألسوءنه، وهللا: وقال أبجر بن سورة على

 .أثبت واألول. عمرو بن سعيد يقول وبعضھم

ً  يطلب لالجز وأقبل مقاتل، آالف أربعة إليه وضم  إلى طسوجٍ  من فيخرج الھيبة يري وشبيب جوخى أرض في شبيبا
 .ومائة ستين في يومئذ وكان طسوج،

 - المحدث سعيد بن المجالد جد - الھمداني مران ذي بن عمير بن المجالد بن سعيد فولى الجزل الحجاج واستبطأ
 .الضبع حياد ويحيد السبع طلب يطلب الكندي فعل كما تفعل ال: له وقال يده تحت من فصار إليه وضمه جيشه

 عوف بن الرحمن عبد ميسرته وعلى لينة أبي بن عياض المجالد ابن ميمنة وعلى فالتقوا الروز براز شبيب وأتى
 فقتله دماغه خالطت ضربة فضربه المجالد بن سعيد على وحمل شبيب فھزمھم الرحمن، عبد بن حميد أبو الرؤاسي
 وكتب بالكوفة، الجيش ولحق المدائن إلى فحمل القتلى، بين فسقط صرع حتى شديداً  قتاالً  الجزل وقاتل. شبيب
 :الكنديين بعض يقول وفيه لطيف، بجواب فأجابه بالخبر الحجاج إلى الجزلُ 

 نزل القوم لقي ما إذا شيخ...  بالجزل وجئنا بشيخھم جاؤوا
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 :وائل بن المحل وقال مات، أن الجزل يلبث ولم

 الھروان قُرى عند ِجالدنا...  مران يذ بن يا رأيت كيف

 شيبان بني أسياف والموت...  والذيفان العلقم أذاقك

 ألھل يعرض ولم بغداد كرخ إلى شبيب وأقبل درھم، وبألف ليعالجه الطبيب أبجر ابن الجزل إلى الحجاج وبعث
 فعسكروا الكوفة أھل الحجاج أمر وقد الرزق دار عند فنزل الكوفة أتى حتى جواداً  شبيب سار ثم العتيق، سوقھا
 .الحارثي قطن بن عثمان وعليھم بالسبخة

 بيوت قطع حتى ومضى منكرة، حملة شبيب عليه فحمل للقائه السعدي الرحمن عبد بن سويد بن الحجاج ووجه
 إلى وخرج الحجاج فتركه أرمينية، وناحية أذربيجان إلى مضى ثم دقوقا، أتى ثم األنبار إلى شبيب مضى ثم الحيرة،
 .المغيرة بن عروة الكوفة على واستخلف البصرة

ً  إن ثم  دجلة وھي حربي شبيب وأتى الكوفة إلى جواداً  البصرة من فأقبل ذلك الحجاج وبلغ الكوفة يريد أقبل شبيبا
 .شيء هللا بإذن دخولھا دون فما بالكوفة الحجاج ليس: ألصحابه وقال منھا، فعبر

 جاء اآلخرة والعشاء المغرب صلى فلما المغرب، السبخة شبيب ونزل العصر، ةالكوف الحجاج ونزل مبادراً  فخرج
 :وتمثل بعمود القصر باب ضرب حتى

 يقدم من أنه ويزعم عبدٌ ...  أصله ثمود من الجواعر عاري

 يصيبھا لئال المنبر على أصبھان سبي من وھي امرأته وھي غزالة وأقعد المنبر وعال األعظم المسجد اقتحم إنه ثم
 .فصعدته المنبر تصعد أن نذرت كانت بل ويقال الرمي،

 .خرج ثم الخوارج من كانت ولكنھا أمه وال امرأته تكن لم: بعضھم وقال

 في األسدي غالب بن بشر الحجاج وجه ثم هللا، عبد بن قطن بن عثمان: أتاه من أول فكان الناس في الحجاج ونادى
 - مروان بن بشر مولى وأعين ألف، في تميم يربوع بن ثعلبة بني مولى الضريس وأبا الثقفي قدامة بن وزائدة ألفين
 فنزل العتكي عمرو بن وزياد التيمي، طلحة بن موسى بن محمد ووجه ألف، في - وقاص أبي بن سعد مولى ويقال
 .القادسية نحو وأخذ شبيب فتجنبھم الفرات أسفل األمراء ھؤالء

 .تقاتله فال إليك يعطف لم فإن اتبعهُ : وقال جريدةً  وثمانمائة ألف في الجعفي قيس بن زحر الحجاج وبعث

ً  وبلغ  الكوفة دخل حتى تحامل أمسى فلما ُصرع، حتى فقاتل ونزل زحر أصحاب فُھزم والتقيا إليه فأقبل خبره شبيبا
ه الحجاج فأكرمه ضربًة، عشرة بضع وبه  الجنة ھلأ من وھو األرض على يمشي شھيداً  يرى أن أراد من: وقال وَبرَّ

 .ھذا إلى فلينظر

 سليم بن سويد شبيب فصير العتكي، عمر بن زياد ميسرته وعلى غالب بن بشر ميمنته وعلى لقيھم زائدة إن ويقال
 ثم ساعة فصابره زياد على سويد فشد القلب، بحيال ووقف الميسرة، حيال أخاه وصير الميمنة، حيال كردوس في

ً  وبلغ زائدة، وقُتل اً،سيف ثالثون به أحاط وقد زياد انھزم  وأفرد ودافعھم إليھم فسار الفرات بأسفل األمراء مكان شبيبا
 العتكي عمر بن زياد وقاتل قدامة، بن زائدة فقلت يسوسھم، رجل وعليھم أصحابه من جماعة منھم أمير كل بإزاء
 .ھزموه ثم فصابرھم يليه من
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ً  الضريس أبو ودخل فقتل، هللا عبيد بن طلحة بن موسى بن محمد وقاتل  ارفعوا: ألصحابه شبيب فقال ھناك جوسقا
 أتى ثم نفر إلى بأصحابه شبيب خرج ثم موسى، أبي بن بردة وأبو جندب بن الرحمن عبد منھم قوم فبايعه السيف،
 فارس خمسمائة كندة من ومعه كثف في األشعث بن محمد بن الرحمن عبد الحجاج إليه فوجه بھا، فأقام خانيجار
ً  تقاتل إنك: له فقال الموت يعالج وھو الجزل على فدخل  ظھورھا على وبنوا الخيل أضالع من خلقوا قد كأنھم قوما
 .يكفوا لم عنھم كف وإن أقدموا ھجھجوا إن الموت، يستطعمون غاب أسود

 فإن عيد األيام ھذه إن: شبيب إليه فبعث العشر، أيام في وذلك بقربه األشعث ابن ونزل جواليا نزل حتى شبيب فأقبل
 عبد وبإقبال الحجاج إلى بذلك قطن بن عثمان فكتب فوادعه المطاولة يحب وكان. تمضي حتى توادعنا أن رأيت

 .مكانه شعبه بن المغيرة بن مطرف المدائن وولى الرحمن، عبد جيش فواله الرعية، واستيكاله الجباية على الرحمن

 فتسلم قطن أبي ابن وخرج الرحمن، عبد المدائن وولى حجاجال فعزله المدائن على الثقفي عصيفير أبي ابن وكان
 عقيل ميسرته على وكان عثمان فترجل وثمانين، وأحد مائة في وھو شبيباً، وواقع األشعث، بن الرحمن عبد عسكر

 :يقول فجعل السلولي شداد بن

 معاور بطلٍ  شجاعٍ  َضْربَ ...  الباترِ  بالحسام ألضربن

 له وقال به، فتعلق رمح إليه فدفع جواليا، نھر في األشعث بن محمد بن الرحمن عبد عووق فقتله، شبيب عليه فحمل
 وظھر منھزم؟ وھو أنخوةٌ : فقال الحجاج فبلغ. الردُف؟ أينا: فقال. اركب: الحنفي سبرة أبي بن الرحمن عبد بن محمد
 ومن وعشرون مائة يومئذ كندة من وقتل الرجالة، من قوم فبايعه البيعة إلى ودعا السيف، برفع فأمر عليھم، شبيب
ً  فقتل ساتيدما سفح شبيب أتى ثم شبيب أخو مصاد قتله قطن، بن عثمان وقتل ألف، الناس سائر  وائل بن بكر من قوما
 ھم قوم إلى ألبعثن أو فيئكم عن لتقاتلن وهللا: قبله لمن الحجاج فقال اليمان بن حذيفة فناظر المدائن أتى ثم يتبعوه، لم

 .فيئكم وليأكلن عدوكم فليقاتلن منكم، الألواء على وأصبر طوعوأ أسمع

 فقال عليه، وأشير معه وأكون رجالً، أبعث ولكن ضعيف، السن كبير إني: فقال التميمي حوية بن زھرة فقام
 .وآخره أمرك أول عن خيراً  هللا جزاك: الحجاج

 أن ويسأله شبيب، عن وضعفوا عجزوا قد الكوفة أھل أن يخبره الملك عبد إلى فكتب القادسية، شھد ممن زھرة وكان
 الرحمن عبد بن وحبيب آالف، أربعة في الكلبي األبرد بن سفيان إليه فوجه ونصيحة، شجاعة ذا رجالً  إليه يبعث

 وھو الرياحي ورقاء بن عتاب إلى قدومھم قبل الحجاج وبعث معھما، المحاربي ھبيرة بن ويزيد ألفين، في الحكمي
 .حوية بن زھرة إليه وضم الكوفة أھل على فجعله إليه فقد المھلب، مع

ً  وجه مروان بن بشر وكان  فنزل بھرسير شبيب وأتى الفجاءة، بن قطري فحارب باألھواز وھو المھلب إلى عتابا
 .ھذا كتابنا في ذكرناه قد مما كان ما أمره من فكان أناظره من إلي ابعث أن المغيرة بن مطرف إليه وبعث مدينتھا،

 له يقال رجل قتله عتاب، فقتل وصبر فقاتل عتاب فواقعه ستمائة في يومئذٍ  وشبيب ورقاء، بن عتاب الحجاج ووجه
 حوية بن زھرة ووطئ عمرو، بن عامر ويقال الشيباني عامر بن الفضل ويقال تغلب بني من عمرو عبد بن عمرو
 حكمة بسوق وذلك فقتله الشيباني عامر بن لفضلا فجاء القيام، يستطيع ال البصر ضعيف شيخ وھو بسيفه يذب فجعل
 حسن قد المسلمين أيام من يوم لُربَّ  ضاالً  قُتلت كنت لئن: قال ُزھرة شبيب رأى فلما المدائن، من فراسخ ستة على
 .ذعرتھا قد لھم وسرية ھزمتھا، قد للمشركين خيل ولرب غناؤك، فيه وعظم بالؤك فيه

 ليلتھم، تحت من ھربوا ثم فبايعوه البيعة إلى ودعاھم السيف، عنھم ارفعوا: فقال العسكر أھل من شبيب واستمكن
 .معھما فيمن الكوفة الرحمن عبد بن وحبيب الكلبي األبرد بن سفيان ودخل
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 بالنصارى والحقوا عدونا قتال معنا تشھدوا ال بكم، العز أراد من هللا أعز ال: فقال الكوفة أھل الحجاج وخطب
 .واليھود

 بن سفيان ومعه نفسه الحجاج إليه وزحف المال، من عنده كان ما وأخذ سوراء، عامل فقتل الكوفة إلى بيبش وأقبل
 :يقولون الكوفة أھل فجعل األبرد،

ً  واحذروا...  دبيبا دبوا  شبيبا

ً  الحجاج إليه فوجه السبخة إلى شبيب وسار : بيبش فقال عليه، فاستعلى الطويل عمارة إليه وجه فقتلھم، له غلمانا
 .المجنون بني طويل إال أراه وال أحسبه ما رجل قاتلني

 أخا مصاد فقتل الخوارج ورقاء بن عتاب بن خالد وقاتل وجوھھم، في الرماح وأشرعوا السكك الكوفة أھل وأخذ
 :الناس وقال شديداً، قتاالً  قاتلت قد وكانت شبيب أم وجھيزة شبيب

ً  َولَدتْ  شبيب أم ً  إال الذيبة تلد ھل...  شبيبا  ذيبا

 .ھذه ومرته ھذا يومه قبل شبيب قوتل ما وهللا: الحجاج فقال رأسھا واحتز غزالة وقتلت

 حتى باألنبار فقاتل الشام أھل من آالف ثالثة في الحكمي الرحمن عبد بن حبيب إثره في الحجاج فبعث شبيب وھرب
ً  بعضھم كره  .بعضا

ً  شبيب وأتى  إلى عاد واستراش قوي إذا حتى فارس إلى وتجاوزھا ھوازاأل أتى ثم جوخى، أرض ناحية من واسطا
 اضطر حتى شديداً  قتاالً  فاقتتلوا باألھواز، دجيل جسر عند والشاميون وحبيب األبرد بن سفيان فلقيه األھواز
 فلما قتال، أشد فقاتل مائة معه ونزل نزل الجسر إلى شبيب انتھى فلما محيصاً، عنه يجدوا فلم الجسر إلى الخوارج

 قال ثم ثالثين، من أكثر منھم فصرع الرماة على شبيب وكرّ  بالنبل، فرشقوھم الرماة أمر أمرھم صعوبة سفيان رأى
 .الناس أخريات في وبقي وقدمھم.هللا رحمكم اعبروا: ألصحابه

 كان أمراً  هللا ليقضي: " يقول وھو الماء في فسقط فرسه رجل فزلت فتحصن أصحابه بعض رمكة فرسه ورأى
 " . والً مفع

 وھو ومر قاتلناھم، أصبحنا فإذا بنا فاعبروا عدوكم عنكم انصرف قد: المساء في ألصحابه قال قاتلھم لما إنه ويقال
 .فغرق ساتيدما، في قتل من قتل عليه حقدوا كانوا شيبان بني من قوم قطعه الجسر وسط في سار فما يركض

 فغرق بھم فماج الجسر فقطعوا سفيان أصحاب من قوم بھم بصرو الجسر، شبيب عبر الليل بينھم حجز لما إنه ويقال
 به ُيضرب صخرة كأنه قلبه فوجد بطنه وُشق بالشباك شبيب فاستخرج سفيان فأمر: قالوا معه، وجماعة شبيب

 .باطل وذلك شعر قبله على كان يقولون والشراة. ليالً  غرقه وكان الحجر، نبو عنھا وينبو يثبت فال األرض

 في يتنقل يزل فلم معه وكان مسرح، بن صالح قُتل حين مروان بن بشر أيام في شبيب خرج: المثنى بن معمر وقال
 بن زحر إليه بعث ثم شبيب، فھزمه الشام، أھل من القيني المخارق بن عبيد إليه فبعث الحجاج ولي حتى جوخى
 بن محمد بن الرحمن عبد إليه ثبع ثم القطن، في حمل حتى وضربه طعنة، ثالثون وبه وارتث أصحابه فھزم قيس

ً  ثم فھزمه، األشعث  بن محمد بعث ثم فانھزم، العتكي عمرو بن زياد إليه بعث ثم فقتله، الكندي الجزل ثم فقتله، عتابا
 من رجالً  ثمود أخي للفاسق قيض قد هللا إن: شبيب أمر بلغه حين قطري فقال فقتله، هللا عبيد بن طلحة بن موسى

فرية  .الفتح كان الفريقين بأي ُنبالي ما وهللا اه،أشج قد الصُّ
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 .فھزمه المحاربي ھبيرة ين يزيد شبيب إلى الحجاج ووجه

 شبيب وبويع مسرح بن صالح قتل لما: قالوا وغيرھما عياش وابن عوانة عن عدي بن الھيثم عن العمري وحدثني
 ُعبيد إليه الحجاج وجه ثم سنة، والسواد خىبجو ينتقل شبيب ومكث ففضھا، خيالً  بشر إليه بعث بشر، والية في بعده
 قيس بن زحر إليه بعث ثم فھزمه، المحاربي ھبيرة بن يزيد إليه وجه ثم شبيب، فھزمه القيني المخارق أبي بن

: الحجاج فقال عينه، فلقت قد منھا ضربة وكانت القطن في يحمل وكان وطعنات ضربات وبه وارتث فھزمه الُجعفي
 .قيس بن زحر إلى فلينظر الحي الشھيد ىإل ينظر أن أحب من

 إليه بعث ثم شبيب، فقتله بالفلوجة فلقيه ورقاء بن عتاب بعث ثم فھزمه، األشعث بن محمد بن الرحمن عبد بعث ثم
 :العراق أھل شاعر فقال الشيباني والبطين السكوني المھذب شبيب إليه فوده الكندي الجزل

ً ...  بالجزل وجئنا بشيخھم جاؤوا  نزل الموت عاين ما إذا شيخا

 بن معيط أبي بن ُعقبةُ  آل مولى طھمان إليه بعث ثم شبيب، فقتله الحارثي قطن بن عثمان إليه بعث ثم الجزل، فقُتل
 .أمية بن عمرو أبي

 .فقتله الحجاج يظنه وھو شبيب عليه فشد للحجاج فرس على وكان عثمان مولى ھو: الھيثم غير وقال

ً  فصابره العتكي عمرو بن زياد إليه بعث ثم فقتله مواله دالور أبا إليه بعث ثم  زياد ومع زياد، انھزم ثم وليلة يوما
ً  شبيب رآه فلما. الذھلي شور بن القعقاع بن النضر يومئذٍ  : قال ثم عنده، ألبيه كانت ليدٍ  فرسه جري عن كف منھزما
ً : الخوارج فقال لتنجو، قلھا هللا، إال حكم ال نضر، أيا  .فقتله النضر على حمل ثم ال،: قال هللا؟ دين يف أتعصبا

 .فقتله تميم مولى الضريس أبا إليه بعث ثم شبيب، فقتله هللا عبيد بن طلحة بن موسى بن محمد إليه بعث ثم

 شبيب وجعل بالسبخة، عسكر حتى وخرج الكوفة، أھل على البعث الحجاج ضرب ثم سنين، أربع شبيب ومكث
 إال بالسبخة عسكره في وھو الحجاج شعر فما ُزميت بن هللا عبد الحجاج إليه وبعث الجبل،و السواد بين فيما يتنقل
 الناس فانذعر حكموا، ثم الحجاج عسكر نواحي في ففرقھم فارساً، ثالثين في أصحابه سبق وقد شبيب، أقبل وقد

 .رجالن إال شبيب أصحاب من ُيقتل ولم وثالثين، مائة من نحو الحجاج أصحاب من وقُتل الكوفة، عامتھم ودخل

 ُكوثى، أتى ثم ليلة، عشرة خمس بھا فأقام الفلوجة فأتى أقبل ثم فردھم، الطريق على أصحابه فلقي شبيب انصرف ثم
 الغوث: الملك عبد إلى الحجاج وكتب األنبار إلى انحاز ثم فكسره الحكمي الرحمن عبد بن علقمة، الحجاج إليه فبعث
 عليه فقدموا رجل آالف أربعة إليه فبعث. الكوفة أھل عند غناء ال فإنه الشام أھل إلي وجه المؤمنين، أمير يا الغوث
 حتى أعنتھا خيلھم الخوارج وقرط عنانه، فرسه قرط وقد فأقبل. رغال أبي ابن لنذعرن: شبيب فقال باألنبار، وشبيب
 وكانت أمه وغزالة امرأته جھيزة ومعه ،رجالً  وخمسون مائة ومعه األخيرة العشاء ُصليت بعدما ليالً  الكوفة دخلوا
: ألصحابه شبيب فقال السكك، في واألحراس يصلون والبرانس األساطين أصحاب المسجد وفي أصبھان، سبي من
 .معرة تصبكما ال المنبر على اقعدا: وامرأته ألمه وقال قتاله، إال أحد بھما يمر فال رجالن باب كل على ليقم

 سليم أبي بن ليث أبو وھو سليم، أبو وقتل الخروج فأراد شد من أصحابه وقتل قتلوا،ف المسجد في من اعترض ثم
 .النساك من عدة في المحدث

 على يومئذٍ  حوشب وكان الشيباني، رويم بن يزيد بن حوشب مولى ميمون واخذ فاستخفى، يزيد بن حوشب وطلب
ً  وطلب االستخراج على خليفته وميمون واالستخراج، الشرطة  شبيب أصحاب وجعل يبرح، ولم منزله فلزم حوشبا
 عتبان بن وصيلة يقول ذلك ففي. أخرج ثمود، أخا يا رغال، أبي ابن يا هللا، عدو يا: ويقولون القصر باب يضربون
 :الشيباني
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 يجيبُ  األمير أن لو الباب على...  وصحبه شبيب نادى لقد لعمري

 قريبُ  إليه يتصغ لو النصح وذو...  رسالة المؤمنين أمير فأبلغْ 

 غريبُ  ثم والكلبي بمسكن...  رماحنا عليك دارت إذ أتذُكرُ 

 خطيب ثقيف من عليھا يقوم...  أرضنا منابر دامت ما صلح فال

 عصيبُ  بالعراق يوم لك يكن...  وائل بن بكر ترض إال فإنك

 ونصيب مرة منا يصيبون...  لنا عديً  قريش كانت إن ضير فال

 وحبيب ھاشم، ومنھم وعمرٌو،...  ابنهو مروان كان منھم يك فإن

 شبيب المؤمنين أمير ومنا...  وقعنبٌ  والبطين سويد فمنا

 نصيبُ  المسلمين سھام في لھا...  حميدةٌ  منا النذر ذات غزالة

 .الكوفة منبر تصعد أن نذرت إنھا يقال

 تعيب ذاك أي فانظر ومرة...  عويمر وابن الموت سنان ومنا

 .عيب وهللا كلھم: الملك عبد فقال

 البقرة بسورة بھم وقرأ الغداة بھم فصلى شبيب وتقدم وأقام، فأذن أذن،: أصحابه لبعض شبيب قال الفجر طلع فلما
 ونادى. اركبوا: ألصحابه فقال الخيول وأقبلت ساعة المسجد وسط جلس ثم تطلع، الشمس كادت حتى عمران وآل

 واتبعه وأصحابه شبيب خرج ثم المسجد في وأصحابه شبيب فجالدھم الناس وأقبل. اركبي هللا خيل يا: الحجاج منادي
 من يخرجن ال: وقال الشام أھل من آالف أربعة في الحجاج زاحفھم ثم ساعة السوق موضع في واضطربوا الناس
 .قيس بن زحر بن جھم وغير بأبيه، ثائر فإنه ورقاء بن عتاب بن خالد إال أحد الكوفة أھل

ً  سالنا أشد الحجاج وكان  شبيب فصابرھم وينھى، يأمر الذي ھو كعب أبو مواله كان إنما الحرب في انقطاعا
 مزبلة شبيب وعال شبيب، عن الناس وأحجم الحجاج، مع يومئذٍ  قتيبة وكان السبخة، في األطول يومھم وأصحابه

ً  وصاروا عنھا، أزالوه حتى فجالدوه الكوفة على منھا يشرف ھناك كانت  الجراح كثرت حتى لوافتقات باألرض جميعا
 إلى انتھوا حتى وأصحابه الحكمي الرحمن عبد بن علقمة واتبعھم منھزمين وأصحابه شبيب وولى الفريقين، في

 :الخوارج من األزدي الواحد عبد فقال األنبار، إلى وجھه من شبيب وخرج الرزق، دار من القرب

 الحجاجِ ب الظفر يوم السوق في...  تدوسھم وھي الخيل في ليتني يا

 اإلدالجِ  في العذر بلغن ولقد...  أخطانه ما وقرب ثمود بأخي

 داج ليل تحت السعالي مثل...  أتينه ثم باألنبار أصبحن

 األوداج متقطع وتركنه...  لوجھه العذاب ميمون فبطحن

ً  المنايا تخطأت ولقد  بناج وليس أجلٍ  إلى فنجا...  حوشبا

 :الشام إلى فھرب الحجاج فطلبه. حطان بن لعمران األبيات ھمبعض وقال: األحمسي زيد بن أسامة وقال
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 الدابر كأمس شراسته تركت...  بكتيبةٍ  قلبه غزالة صدعت

 الصافر صفير من تنفُرُ  خرجاء...  نعامة الحروب وفي علي أسد

 طائرِ  جوانح في قلبك كان بل...  الوغى في غزالة إلى خرجت ھال

 الكافر الجبان لمنزلة اعمدْ و...  معصرٍ  وشاحي وخذ السالح ألق

 .عندي له أمان ال: الحجاج فقال

 الكوفة خوارج ذلك فبلغ ثمنھا، ُيقسم حتى اركبھا: وقال أصحابه من رجالً  عليھا رمكة بجوخى أصاب شبيب وكان
 ىحت الخوارج رؤوس من وكانا الحنفي، ودجاجة االشجعي، الجعد أبي بن سالم أخو الجعد، أبي بن مسلم إليه فركب
ً  أعطيت: فقاال باألنبار وھو أتياه  إياھا أعطيته إنما: فقال. المسلمين من مضى من سيرة من ھذا كان ما الغلول، مسلما

 .ودجاجة مسلم منه فبرئ. فيخلع يتوب أن فكره فتب نفقت، فلو: قاال. قيمتھا نقسم ثم ليركبھا

ً  واقتتال فلحقه ه،بطلب وأمره الحكمي الرحمن عبد بن علقمة شبيب إلى الحجاج وبعث ً  شبيب ولى ثم وليلة يوما  منھزما
 .األھواز إلى منھا توجه ثم وباكسايا، بادرايا وجھه فكان

 في وسفيان نحوه شبيب فأقبل األھواز، دجيل إلى بلغ حتى فطلبه الكلبي األبرد بن سفيان طلبه في الحجاج ووجه
 سفيان فاستخرجه فغرق، السفن به فاستدارت دجيل رجس بقطع سفيان أمر سفيان إلى ليجوز ذھب فلما رجل، ألفي

 في فرقة وتفرقت الجزيرة إلى منھم فرقة وانصرفت أصحابه، من وعدةٌ  وامرأته أمه وقتلت رأسه، فاحتز بالشباك
 .السواد

 معسكره إلى سفيان عاد فلما بينھما، المساء حجز حتى سفيان حارب أنه عياش ابن عن مخبر فأخبرني: الھيثم قال
 .المؤمنين أمير غرق: أصحابه فقال دجيل في فسقط فرسه فتحصن فعبر بنا، اعبروا: ألصحابه شبيب الق

 .صاحبه عليھا حمل التي بالرمكة فعل لما منه تبرأوا قد وكانوا وائل بن بكر بني من قوم الجسر قطع بل: ويقال

 خريم بن أيمن وقال. الجسر على كان ومن شبيب فغرق سفيان، فقطعه الجسر، على إال ھزيمة لھم يكن لم إنه ويقال
 :له قصيدة في

 والغبيطا ھودجھا بمكة...  طرحت إذ غزالة رأيت

 أطيطا منھا العراقان فالقى...  سومھا في للعراقين َسَمتْ 

 قسوطا إال الحرب في هللا على...  العراق أھل من الجبناء أبى

 االعبيط الدماء السافكين من...  فارس مائتا أيھزمھم

 المروطا للمبديات يجررن...  النساء مارقات من وخمسون

 .طويلة قصيدة في

 :ربيعة أبي بن أعشى وقال

 صقرا صيده على بزيار صب كما...  مارقٍ  كل على يحيى أبو صب
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 األجر واحتسب الخير أعطى فمثلك...  حاجتي شأن في هللا ھداك انظر أال

 .أرمينية وأتى الشام، أھل وذعر منبج فأتى رجل ستمائة له واجتمع مرات، ثالث الكوفة شبي دخل: المدائني وقال

 :فقال طلحة بن موسى بن محمد الفرزدق ورثى

 الھمالنِ  دائمِ  بدمع عيني...  أسبلت موسى بن يا ذكرتك وإذا

 أبكاني ما وعز بكيت ولقد...  لفقدھم الھالكين أبكي كنت ما

 :ھمدان أعشى وقال

 بالدم الدمع أبعدتما إذا فجودوا...  رةً ذخي موسى ابن بعد ما أعيني

ً  فقاتله البطين إلى سفيان فسار األھواز سوق على فغلب الُبطين،: شبيب بعد الخوارج وولى: قال  أصحابه فطلب أياما
 :جرير فقال قومه دار في فقتله ذلك بعد الحجاج به فظفر البطين وھرب وتفرقوا، فأمنھم األمان

ً  أخزى...  نصر وهللا الحجاج ُنصر قد  كفر إذ والبطين شبيبا

 :األسدي فاتك بن خريم بن أيمن قال الكوفة منبر غزالة صعدت لما: المثنى بن معمر عبيدة أبو وقال

 قسوطا إال والناس هللا على...  العراق أھل من الجبناء أبى

 العبيطا الدماء السافكين من...  فارسٍ  مئتا أيھزمھم

 المروطا للمبديات يجررن ... النساء مارقات من وخمسون

 أطيطا منھا العراقان يئط...  قونسٍ  ذي ألف مائتا وھم

حتْ  إذ غزالة رأيت  والغبيطا ھودجھا بمكة...  َطرَّ

 البطيطا منھا العراقان فالقى...  سومھا في للعراقين سمت

 السموطا الغانيات قلدوا إذا...  العراق أھل هللا يتقي أال

 وسيطا منھم كان من فتقتل ... تعتامھم غزالة وخيلُ 

 النبيطا وتجبي السبايا وتسبي...  النھاب تحوي غزالة وخيلُ 

 فوطا العضر الحية تحجر كما...  النساء حجال في وتحجرھم

 ھبوطا يستطيعوا فلم نقاتل...  اھبطوا الوفاء أھل قال وقد

ً  وإما...  األمير شقاق إما الغش من  قنوطا وإما نفاقا

 غطيطا غطت غزالةُ  ما إذا...  فرارال يمنعون ولكنھم

 حطوطا القت نوافر نعامٌ ...  الكؤود الصعود في كأنھم
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 قميطا حوالً  العراقين ألھل...  الضراب سوق غزالة أقامت

 شطوطا إال تأبون الحرب وفي...  العطاء عند األرض دبا وأنتم

 خليطا خالطوھا إذ غزالة...  رضوا قد أم غزالة أھابوا

 .أبيات في

 :ورقاء بن عتاب قتل في حدرة بن حبيب قال: عبيدة الوق

 الحجاج لكتائب انثنت ثم...  خيلنا شوزابُ  لعتاب ألوتْ 

 اإلدالج في العذر بلغن ولقد...  أخطأنه فربما ثمود ألخي

ً ...  مسھداً  الضالل أخا تركن حتى  ورتاج بحوائطٍ  متمنعا

ً  لسقينهُ ...  أدركنهُ  لو العبد أم ولعمر  مزاج بغير صرفا

ً  المنايا تخطأت ولقد  بناجٍ  وليس أجلٍ  إلى فنجا...  حوشبا

 بالكوفة فمر سجستان، على أميراً  هللا عبيد بن طلحة بن موسى بن محمد مروان بن الملك عبد وجه: عبيدة أبو قال
 ذلك أجر فيكون به يظفرك هللا لعل فقاتله باألھواز، وھو السبل وأخاف البالد افسد قد المارق ھذا إن: الحجاج له فقال

 .عملك إلى تسير ثم لك، وُذْخُرهُ 

 بعثت وما لشأنك فامض نفسك، من العبد ھذا يغرنك ال: شبيب له فقال شبيب إلى وسار األھواز إلى محمد فمضى
 .يحارب حتى وعجبه صلفة يدعه ال: شبيب فقال بالقتال مباركته إال فأبى له،

 على أحدھما يقدر ال ساعة فتجاوال شبيب له فبرز فليبارزني، لشبيب قل: له فقال فخرج، إليه بالخروج البطين فأمر
 محمد، عسكر وانھزم البيضة، في رأسه فھشم بيضته على بعمود شبيب فضربه غفلة غفل محمداً  إن ثم صاحبه،
 :موسى بن محمد يرثي الفرزدق فقال. عنھم بالكف شبيب وأمر

ً ...  ساعةً  أُغمِّضُ  وما الخلي نام  أحزاني لي الشوق ھاجو أرقا

 الھمالنِ  دائم بدمع عيني...  أسبلت موسى بن يا ذكرتك فإذا

 أبكاني ما وعز بكيت ولقد...  لفقدھم الھالكين أبكي كنت ما

 الحدثانِ  لنوائب يرجونه...  فيھم موسى بن يا بعدك حي ال

 السلطان تحفظ عند والعز...  والندى والمكارم موسى ابن أودى

 الكتانِ  سبائب بين القبر في...  والندى والمكارم موسى ابن ُجمع

 طعان ليومِ  وال للسائلين...  مثله طلحة بعد فيھم كان ما

 األشطانِ  في يجعلن الظھور ملس...  أصبحت موسى بن يا جيادك ولئن
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 الركبان مع مجنبة جرداً ...  ضوامراً  العدو إلى تقاد لبما

 :الفرزدق وقال

 بالدمِ  الدمع أنفدتما إذا فجودا...  يرةً ذخ موسى ابن بعد ما أعيني

 مأتمِ  كل منكما بنوحٍ  عليه...  وأسعدا الخلي نام إذا وھيجا

 سلمِ  كل ترتقي المنايا وأن...  قليلةٌ  الحياة أن رأى كريم

 .أبيات في

 :بجيلة من رجل وقال

ً  قتلنا  بطين الرماح فوت وأفلتنا...  عقابه واستلبنا شبيبا

 :عذرة بني بعض وقال

ً  يھدرن وفتية...  خادراً  شبيب يا منا القيت  حاضراً  موتا

ً  إليك يجزى ً ...  وباكراً  رائحا ً  ھذاذيك ضربا  فاقرا وموتا

ً  أن أبيه، عن كناسة ابن عن القتات مسعود أبو حدثني  شرطة وعلى بواسط، والحجاج تجمعوا الخوارج من قوما
 إياس فقال الحيرة، يلي مما السكك بأفواه أھلھا على فأخذوا فةالكو ودخلوا الشيباني، رويم بن يزيد بن حوشب الكوفة
 إلى ليخرج: وقومه لبنيه حنظلة، بن يربوع بن العنبر بن أسامة بن خالد بن سويد بن ُعقفان بن زياد بن حصين بن

 في لھم ففرض الحجاج الخبر وبلغ منھم، ھرب من إال الخوارج فقتلوا فخرجوا. منكم عدتھم الخوارج ھؤالء
 :فقال. ثالثمائة

ً  ُيَجھِّْزنَ  ما ثالثٍ  في ما  لفقير متعة ثالث في وال...  غازيا

 .ألفين في له ففرضوا العطاء، شرف في له افرضوا: الحجاج فقال

 المرادي زياد أبي أمر

 وكان بجوخى، فخرج السواد من الملك بنھر وكان مراد، من رجل وھو زياد، أبو خرج شبيب قتل لما: الھيثم قال
 الجراح قال تواقفا فلما ثمانمائة في محاربته على الحجاج فبعثه والفلوجتين، ببابل يومئذ الحكمي هللا عبد بن الجراح
 فلما دوابھم، الخوارج فعرقبت فسقة، يا منكم والصبر باألرض أولى وهللا نحن: زياد أبو فقال. األرض: ألصحابه

ً  فقتلوھم عليھم شدوا ثم رائر،الح بني يا موتوا: ألصحابه قال ذلك الجراح رأى  :الجراح وتمثل. جميعا

 ُنُزلُ  معشر فإنا النزولُ  أوِ ...  عادُتنا تلك فقلنا الركوب قالوا

 القيس عبد من الشني معبد أبي أمر

 خروجه وكان البحرين، ناحية من قدم معبد، أبو له يقال القيس عبد من رجل المرادي زياد أبي بعد خرج ثم: قالوا
 .وأصحابه ھو فقتل الشرط البصرة على الحجاج خليفة أيوب بن الحكم إليه فبعث بموقوع،

 .الملك عبد بن الوليد أيام في ويقال الملك، عبد أيام في معبد أبي خروج كان يقال: المدائني الحسن أبو قال
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 أعطياتنا أليست نقاتلھم؟ ال لنا وما: بعضھم له فقال والخوارج؟ لنا ما: الشرط بعض قال: المدائني الحسن أبو وقال
 :حطان بن عمران فقال علينا؟ دارة

 تنصرا من بعض أو يؤمھم...  عليھم اليھود بعضُ  بعثت فلو

 كسكرا بر من الفرض ذاك وأجريت...  عطاءنا أقمت إن رضينا لقالوا

 الطائي المصل خبر

 من رجل فقال بالفلوجة، الخوارج من ناس تجمع الجماجم، أيام الحجاج من الناس ھرب لما: عدي بن الھيثم قال
 في وجواليا جوخى على سيف وكان ھانئ بن سيف إلى لسريت ھذه ابنتي مكان لوال: المصل له يقال طيء جديلة
 .عنھا ويعجز بيتي يسعني ال بناتي مع ھي: الخوارج من رجل له فقال الناس، عن تدفعھم للخوارج أعدوا رابطه

 فقال به فاستراب أطمار وعليه األول الصف في سيف فرآه راذان إلى فخرج ،نفقته وأعطي حماراً، فاشترى: قال
 ال  الحمد: قال للقتل قُدم ولما. وصلبه عنقه سيف فضرب خنجر معه فُوجد وفُتش. أصلي حتى خذوه: ألصحابه

 :أنشد ثم  إال ُحكم

ً  ألحقت كنت لو...  وشيعته سيف على نفسي لھف يا  بالخبيثينا سيفا

 صفينا أصحاب ومن علي ومن...  وشيعته سيف من هللا إلى أبرا

 العتانينا تلك الورى إله أخزى...  وشيعته الغاوي معاوية ومن

 بالبحرين القيس عبد من خارجي خبر

 عبد بن أفصى بن لكيز بن وديعة بن عمرو ن محارب بني من رجل خرج: المدائني الحسن أبو محمد بن علي قال
: الملك عبد إلى الحجاج فكتب قطري، ُيقتل أن قبل وسبعين، ثمان سنة في صعصعة، بن محمد على بالبحرين القيس
ً  إن  ھذا أمر في عربي بن إبراھيم إلى يكتب أن المؤمنين أمير رأى فإن المقاتلة، من قبلي من شغل قد قطريا

 إليه، وأحسن تقتله فال ربيبالمحا ظفرت فإن البحرين، إلى سرْ  أنْ : باليمامة وھو إبراھيم إلى فكتب الخارجي،
 .ھميم بني إلى تحول ثم الجمل، يوم إليھم لجأ فإنه مروان، المؤمنين أمير عند بالءه، له واحفظ

 .اليمامة إلى إبراھيم ورجع وتفرقوا، الخوارج فھزم ألفين في البحرين إلى إبراھيم فخرج

 النكري الريان أمر

 أفصى بن لُكيز بني نكرة النكري، ريان: الكالبي صعصعة بن محمد على المحاربي ھذا بعد وخرج: الحسن أبو قال
 فكتب دارين، فنزلوا أصحابه في عمان من الخارجي ميمون وقدم. الخط سوق من فراسخ على وسبعين سبع سنة
 عنه فأبطأ الناس، صعصعة بن محمد فندب الريان، وأتاه الزارة، إلى ميمون فصار. إلي أقبل أن الريان إليه
 الملك عبد بن هللا عبد إليھم وجه ويقال. األزد من رجالً  الخوارج إلى فوجه الخط أھل من قوم وأتاه يون،العبد

 جند معھم يكن ولم محمد فخافھم صعصعة، بن محمد إلى الفل ورجع أميرھم، وقتلوا الخوارج فھزمھم العوذي،
 .سواھم

 الريان وأقام ُعمان، إلى انصرف ثم يوماً، بعينأر بالبحرين ميمون وأقام البحرين، من فخرج العبديون وخذله
 .بالزارة
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 بن شبل بن قرط بن حي بن يسار بن حيويل بن يزيد وھو السكسكي كبشة أبي بن يزيد فبعث الخبر الحجاج وبلغ
 معي يكن ولم خذلوني الناس إن: فقال بقتله فھم الحجاج على محمد وقدم يزيد فسار صعصعة، بن لمحمد مدداً  المقلد،
 .مات حتى السجن في فحبسه قتل، حتى أميرھم عن وفروا الخوارج إلى وجھت من وانھزم الشام، أھل من أحد

 وھزم الريان وقتل فالتقوا، وخمسمائة ألف في الريان وكان ألفاً، عشر اثني في البحرين كبشة أبي بن يزيد وقدم
 على زياد بن الربيع بن زياد الحجاج إلى بوكت الريان، وصلب وصلبھم، يزيد فقتلھم أسرى منھم وأسر أصحابه،
 .الحجاج على والشاميون كبشة أبي ابن وقدم البحرين،

 العبقسي محرز بن داود أمر

 وأعانھم ودفنوھم وأصحابه الريان فأنزلوا جماعة، ومعه القيس عبد بني أحد محرز بن داود وخرج: الحسن أبو قال
 داود فھزم الشرطة صاحب البھاء أبي خليفة الفضل أبو فلقيه بالقطيف داود أقام ثم ودفنھم، إنزالھم على البحرين أھل
 النعمان بن الرحمن عبد الحر أبو إليھم فخرج الفضل، أبا داود فھزم الشرطة صاحب البھاء أبي خليفة الفضل أبو

 سوق في فقاتلھم الحجر، بن زھران أخوة عمران، بن الحجر بن مسود بن عوذ بني من ثم األزد من العوذي،
 وتحاجزوا الرحمن، عبد بن عنبسة عمه ابن فحماه الرحمن بعبد فعقر المراغة، يرعى وھو اإلبل موقف في القطيف

 .الخوارج فقُتل وكثروا الناس اجتمع أصبحوا فلما

 :خليفته فرار في البھاء أبو فقال مراراً، لقوھم فقد الخوارج قتل في نية لھم قوم الرحمن عبد بيت أھل وكان

 الطنفسه وخلى الفضل أبو أودى...  عنبسة ولوال الُحر أبو والل

ً  ولي  الوسوسة السيوف تحت كثرت إذ...  الكعنشه يغزو وھو حثيثا

 لعن: وقال حصين، بن عميرة له يقال وكان العبدي سوار بن هللا عبد عم وأخذ البحرين، أھل على الحجاج وغضب
 في فحبسه الفضل بن يزيد وأخذ يده، فقطع زاني به فمر نصراني أو رجيخا أو لص أنت فإنما قبيلتك القيس عبد هللا

 .المسيرين قصر

ً  فمكث منھم، رجل فسمعه فشتمھم، الخوارج الليثي عاصم بن بشر وذكر ً  لي أصب: له فقال أتاه ثم أياما ً  سيفا  .قاطعا

ً  بعضھم من له فاشترى صياقلة، غلمان عدة ويقال صيقلي، غالم لبشر وكان  قال ثم وھزه الخارجي تناولهف سيفا
 أرى: فقال. إياھم وشتمه الخوارج لعيبه أراده إنه بشر نفس في فوقع الكافر؟ الشيخ ھامة في ھذا ترى كيف: لبشر
ً  فيه ً  البيت ودخل غمده في أدخله أخذه فلما. فناولنيه إصالحه إلى يحتاج شيئا  بسيفه إليه ألقى ثم الخارجي، من ھاربا

 :يقول وھو الناس على وحكم لك، أولى: الوق الخارجي فأخذه

 عاصم بن بشر الليثي يخبره...  صارمٌ  الحديدة سر من وأبيض

ً  الخيل جياد أقود  التخاصم يوم هللا ثواب أرجي...  بطونھا قبا

 وحاكمِ  معدٍ  من والٍ  شر إلى...  سعيه هللا خيب زياد ابن إلى

 قاسط بن النمر من النمري الخطار خبر

ً  وكان النمري، الخطار وخرج: قالوا  الھمداني، ھانئ بن سفيان على وخرج فأجابھا، الخوارج ودعته فأسلم، نصرانيا
 :القشيري عامر بن سالمة فقال وأصحابه، فقتله سفيان فحاربه
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 فتيانِ  يا بالخطار العھد متى...  فيكما هللا بارك خبراني أال

 حصان اللقاء عند به يجول...  ُمنطقٍ  كل الخطار ُيذكرني

 تصطفقانِ  والخيالن بزاذان...  شھدته أكون أال حزني فيا

 الحدثانِ  رھبة من ينثني وال...  غنيمة العشاء نوم يرى ال فتى

ً  عيناي طمعت فما  تكفان ذكره من زالتا وما...  للذةٍ  نوما

 العبدي النعمان بن داود خبر

 جديلة بن ُدعمى بن أفصى بن القيس عبد بن أفصى بن لكيز بن وديعة بن أنمار بني أحد النعمان بن داود كان: قالوا
 وقد الكفرة، الظلمة مع الكفر دار في والمقام الدنيا مللتُ  إني: ألصحابه يقول وكان مجتھداً، عابداً  ربيعة، بن أسد بن

 .البالد بھذه أبي مكان: قال الخروج؟ من يمنعك فما: أصحابه له فقال. العذر انقطع

: فقال أمره أباه وبلغ. رجالً  أربعون فأجابه إخواناً، بھا لنا فإن البصرة إلى بنا اخرجوا: حابهألص فقال ورجع حج ثم
 اختلفوا، قد الناس فإن لنفسك وانظر هللا فاتق ودنياك دينك ُيفسد أمرٍ  على ھذا أمرك بك يشفي أن أخاف إني بني يا

ً  كثيراً  ماالً  لي نإ بني يا: فقال. طالبه يضل أن من أكرم هللا فإن أبت يا: فقال  لي حاجة ال: قال لك، ذخرته قد عينا
 .اآلية"  هللا سبيل في ينفقونھا وال والفضة الذھب يكنزون واللذين: " يقول هللا إن فيه،

ً  حائطك في إن أبت يا: فقال. جريب آالف أربعة نخل أصرم إني. بني يا: فقال ً  أريد وأنا بعوضا  بعوض ال حائطا
 .فيه

 جھازه، من فرغ حتى بھا فأقام البصرة فقدم يبكي، وھو أبوه فودعه رجالً، أربعون معه وخرج خته،أ ومعه خرج ثم
 .المھلب بن الملك عبد أيوب بن الحكم إليه فوجه وثمانين ست سنة موقوع إلى خرج ثم أراد، من ولقي

ً  الحكم كان: قوم وقال  كرمان بن هللا عبد: الملك عبد إليھم فوجه المھلب، بن الملك عبد وخليفته البصرة عن غائبا
 وقتل فقتلت، فقاتلت فتقدمت وتسرقين، فتسبين بعدي تبقي أن أخاف فإني تقدمي: ألخته داود فقال فالتقوا الجھضمي،
 يداك قدمت بما ُذقْ : وقال رجل وطعنه بالنبل رموه ثم حائط إلى وألجأوه البلد قرب به وأحاطوا وحده وبقي أصحابه
 :األعسم زياد فقال ومات ھذا، من أشد لنارا حر ويحك،: فقال

ً  موقوع بفرضة...  عظامھا تلوح أجساداً  هللا سقى  غواديا سحابا

 تاليا هللا إلى شوقٍ  ذا كان فقد...  لسبيله مضى داود يك فإن

 قاليا العيش من يغني لما وكان...  وغبطةٍ  ومالٍ  أھلٍ  ذا كان وقد

ً  هنر ولم...  فيكم يكن لم داود الفتى كأن  باليا الصوم من يوما

 باقيا العيش أحسب أو لھا زواالً ...  أرى ال كأني الدنيا على أقيم

 :المرادي سعيد وقال

 الجذوع وإخوته بداودٍ ...  شالت هللا سبيل في يا أال
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ً  وتشريداً  قتالً  مضوا  وقوع طير عليھم تظل...  وصلبا

 ركوعُ  وھم عنھم فأسفر...  كابدوه أظلم الليل ما إذا

ً  إليه النحيب عالونيُ   سميع فربھم خفضوا وإن...  شوقا

 بن الوليد أيام في قُتل إنه ويقال الملك، عبد موت قبل وثمانين ست سنة أول في قُتل داود أن يقال: الحسن أبو قال
 .وثمانين سبع سنة في الملك عبد

 أمر لفي إنكم كثيراً، لبكيتم أعلم ما نتعلمو لو: فينادي اإلبل سوق يأتي فكان بالبصرة داود كان: الحسن أبو وقال
 .الكعبة ورب مكذبين: يقول ثم. مريح

ً  وطلب  بالقتل؟ لي وكيف: فقال: فارسه قتل إال شامة الفرس بظھر يكن ولم شامة بظھر فإن تشتره ال: له فقيل فرسا
 .فاشتراه فيه، رغبتموني لقد

 شور بن عمران بن مطر أمر

 .ذھليال شور بن القعقاع أخي ابن وھو

 فقتله بالموصل، عمران بن مطر والموصل الجزيرة والي وھو مروان، بن محمد على خرج:  عدي بن الھيثم قال
 أصحابه من بأسراء ثوبان وبعث بباجرمى فقتل باجرمى، إلى انحاز وقد الحضرمي، ثوبان وعليھا الموصل، خيل
ً  يقتلوا أن يكرھون وكانوا فقتلھم، الحجاج إلى  .ھجرة دار ھناك ما الخوارج تتخذ أن مخافة والشام رةبالجزي خارجيا

 من بدقوقا أو باجرمى بناحية مروان بن محمد خيل فقتلته مسرح، بن صالح خروج قبل مطر خرج: المدائني وقال
 :الدوسي ضمام أبي بن الجعد فقال أسفاً، فماتت الخروج من منعوھا أھلھا وكان خبُرهُ  امرأته فبلغ الموصل، أرض

 ويوعدُ  للشراة ُيعطى ظل بما...  نفسه  باع قد طراً م أرى

 ويجھد بغاھا في يسعى كان بما...  كلھا الكرامة نال قد فأصبح

 المتعبد الخاشع منا بان فقد...  قومه مقادير القى قد يكُ  فإن

 .قصيدة في

 :دثار بن محمد وقال

 غفار يا له فاغفر ومطراً ...  األبرار صلوات حميد على

ً  كان قد  األسحار طويل صواما

 فحاربه الجزيرة أھل من قائداً  إليه فوجه المجملي، ُسكين: له يقال خارجي الملك عبد أيام في محمد على وخرج: قال
ً  كان أو: فقال القرآن؟ أجمعت: له فقال. ليقتله الحجاج إلى به فبعث محمداً، به وأتى فاسره  ولكني فأجمعه متفرقا
 المؤمنين؟ أمير في ولتق ما: قال. وأحفظه أقرأه

 بعملي هللا ألقى إذاً : قال. مقتول إنك: قال. معه وعليك عليه هللا لعنة: قال! الملك عبد: قال المؤمنين؟ أمير ومن: قال
 .وصلبه فقتله به الحجاج فأمر. بدمي وتلقاه
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ً ق فرأى متعبداً، وكان حنيفة، بني من الحريرة أبا يكنى رجل باليمامة وكان: الھيثم قال  ما: فقال امرأة يكلمون وما
 إلى عمد ثم. ننكحھا: قالوا الليلة؟ بال فما لخدمة نھاراً  اكتريتمونھا ِھْبُكمُ : فقال. وليالً  نھاراً  اكتريناھا إنا: قالوا ھذا؟
 ال هللا إن سواء على إليھم فاْنِبذْ  خيانةً  قوم من تخافن إما: " وقال رجالً  عشر سبعة وھم القوم على ھجم ثم له سيف
 " . الخائنين يحب

م ثم فقتلھم وقاتلھم سالحھم فأخذوا  .قُِتلْ  ثم عدًة، فقتل حجر بسوق حكَّ

 الضبي جواز أمر

ً  وكان الزبير ابن حصار شھد من مع الخوارج، رؤساء وكان الشام، الضبي جواز أتى: الھيثم قال  الحجاج، من ھاربا
 عبد وكان يعرفون، ال ومن يعرفون من يضيفون وكانوا سفيان، يأب بن معاوية بن يزيد بن هللا عبد على بالشام فنزل
 دعوا انصرفا فإذا ويتعشيان، الملك عبد مع يتعديان وكانا إضافة، بالشام من أكرم زنباع، بن وروح يزيد، بن هللا

 .أضيافھما مع فأكاله عندھما ما بطرف

 المقربين المالئكة من هللا عند منزلة أعظم لخليفةا أن ويذكر الخالفة، أمر فيه ُيعظم الملك عبد إلى الحجاج وكتب
 .عليه رسالً  وجعله له، بالسجود المالئكة أمر ثم خليفته، آدم جعل ألنه

 الحجاج، بكتاب فأخاصمه الخوارج بعض عندي أن وددت: فقال وازدھاه، وأعجبه الملك عبد من ذلك موقع َفَحُسنَ 
 ثم له فتوثق إليه فراح. أعلمني ثم منه لي توثق: جواز له فقال كان، ابم أضيافه حدث يزيد بن هللا عبد انصرف فلما

: فقال الحجاج بكتاب فدعا الملك عبد إلى وأدخله أبيضيين، ثوبين ولبس وتحنط اغتسل جواز أصبح فلما ذلك، أعلمه
ً  كنت فإن خليفة، ومرة نبياً، ومرة ملكاً، مرة: جعلك: جواز فقال. اقرأهُ  ً  كنت وإن لت،نز متى فخبرنا ملكا  فأعلمنا نبيا
 هللا عبد بن أمية وكان ألمورھم؟ ابتزاز عن أم استخلفتُ  المسلمين من مأل أعنْ  فأعلمنا خليفةً  كنت وإن نبئت، متى
 .ھزمك حين فديك أبي يوم عرفتني منھم كنت لو أمية يا: جواز فقال. منھم هللا ھو: فقال حاضراً  أسيد بن خالد بن

ً  عھداً  أعطيناك قد: الملك عبد فقال . شئت بحيث إلحق بلد، في تساكني ال وهللا ولكنك قتلك، إلى لنا سبيل فال وموثقا
 .الصفرية رأي يرى وكان أھله، فأفسد المغرب وأتى مصر فنزل مصر، أختار فإني: قال

 جواز هللا عدول أمان وال وفت قد الملك عبد المؤمنين أمير ذمة إن: الوليد إلى الحجاج كتب الملك عبد مات فلما
ً  تقتل ال أمية بنو وكانت به، إلي يبعث أن المؤمنين أمير رأى فإن الضبي،  دار يتخذ لئال والجزيرة بالشام خارجيا
 .ھجرة

 الحجاج، إلى به انطلقا: قال عليه دخل فلما إليه، به فبعث الضبي بجواز إلي ابعث أن: شريك بن قرة إلى الوليد فكتب
 .وأخفرھا بذمته واستخف أباهُ، أخفر وهللا مثلك: فقال الحجاج، من بد ال: قال. وذمته أبيك أمان في إني: فقال

 غنما قاٍض  أنت ما اقِض : " قال المؤمنين؟ أمير على ترد أن جواز يا أمرك من بلغ: قال الحجاج على به قُدم فلما
 " . الدنيا الحياة ھذه تقضي

 صالح أخو جبلة وكان الحجاج، كاتب مسلم أبي بن ليزيد اً عدو السجستاني الكاتب الرحمن عبد بن صالح وكان
ً  فدعا خارجياً، ً  يأمر أن الحجاج على فأشار رأيه، في فأدخله صالحا  فاقتله، قُمْ  صالح يا: له فقال جواز، بقتل صالحا

ً  يزل لم ثم فقتلته، بناتي يسبي أن الحجاج خفتُ  ثم السيف أطرح أن فأردت: صالح قال  .جالخوار من خائفا

 على وھو كان رمٌق، وبه العذاب دار باب على مزبلةٍ  على وُطرح الملك عبد بن يزيد أيام ھبيرة بن عمر عذبه فلما
 .فاعالً  أراك وال لي اغفر اللھم جواز، قتل من هللا استغفر هللا، إال حكم ال: يقول المزبلة
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 :الخوارج بعض وقال

 جوازاً  المرء صابواأ أن حكامھم...  لھم أجاز قوم في هللا بارك ال

 فازا وقد رجى الذي أصاب وقد...  بمقتله فازوا فما يقتلوه إن

 يلي وھو مروان، بن محمد خيل فأصابته بدارا، شيبان بن ذھل بن محلم بني أحد سكين خرج: الكلبي ابن وقال
ً  فكلمه الحجاج، إلى به فبعث الجزيرة،  .عنقه الحجاج فضرب شديداً، كالما

 أخربتم ألنكم: قال الموت؟ نكره بالنا ما: الحج يريد بالمدينة وھو األعرج حازم ألبي الملك عبد بن سليمان وقال
 .الخراب إلى العمران من تنقلوا أن فكرھتم دنياكم، وعمرتم آخرتكم،

 العلماء رصا فقد عندھم، فيما رغبة العلماء تأتي كانت األمراء إن:  - تأتينا؟ ال لم له وقال -  لسليمان حازم أبو وقال
 ما: فقال -  سليمان عند كان أنه وذلك -  حازم أبا يا تعني إياي: الزھري فقال. الناس أعين من فسقطوا األمراء يأتون
 .تسمع ما ولكنه تعمدتك

 عمل رجل: قال أكيس؟ فأيھم: قال والنھى، المروءة أھل: فقال هللا؟ على أكرم الناس أي حازم، أبا يا: سليمان وقال
 فبعث. ذلك تعلم هللا كتاب على عملك اعرض: قال شعري؟ ليت يا نحن فكيف: قال. عليھا الناس ودل هللا بطاعة
 .يقبلھا فلم بصلة إليه سليمان

 مروان بن الملك عبد بن الوليد أمر

 بن الحارث بن مازن بن ربيعة بن رواحة بن جذيمة بن زھير بن الحارث بن جزي بن العباس بنت والدة: الوليد أم
 .سوداء والدة وأم قيس، بن سعد بن غطفان بن ريث بن بغيض بن عبس بن ةقطيع

 عند وكانت. السوداء ابنة زوجته حين هللا عدو يا المؤمنين أمير غششت: للعباس جزي بن ُخليد بن القعقعاع قال
 فتوفيت المطلب، عبد بن العباس بن هللا عبد بنت لبابة وأمھا طالب، أبي بن علي بن الحسين بن زيد بنت نفيسة الوليد
ً  بطنھا، يبقر أن الوليد فھم. بطنھا في يركض ولدھا فجعل حامل وھو  بعده، يبقى ولد منھا له يكون أن على حرصا
 .يفعل فلم

 وأم. العيص أبي بن أسيد بن خالد بن هللا عبد بن خالد تزوجھا ثم العاص، بن سعيد بنت آمنة: الوليد عند وكانت
 هللا عبد بنت هللا عبد وأم. كالب بن جعفر بني من عامر بن سھيل بنت ليلى وأمھا مروان، بن العزيز عبد بنت البنين
 .مطيع بن هللا عبد بنت وعاتكة. عبيدة أبي أم وھو فزارة بني من وامرأة. الرحمن عبد أم وھي عثمان، بن عمرو بن

ً  خالفته في تزوج الوليد كان: المدائني قال  عاتكة فقالت والواحدة، واالثنتين الثالث لقيط فكان امرأة، وستين ثالثا
 أربعة عليھا فصبر.أقيمي: قال رأيك؟ فما الرجعة الحمالين على اشترطنا إنا: تزوجھا لما مطيع بن هللا عبد بنت
 العزيز، عبد بنت البنين أم أمھم ومحمد، وعنبسة، ومروان، العزيز، عبد: الملك عبد بن الوليد فولد طلقھا، ثم أشھر
 بن هللا عبد بنت هللا عبد أم أمه الرحمن وعبد. كالب بن جعفر بن مالك بن طفل بن حنظلة بن سھيل بنت ليلى اوأمھ
 .عفان بن عثمان بن عمر

 .الوليد يكنى كان وبه أكبرھم كان والعباس

 ويحيى، وجزي، وتماماً، وخالداً، ومسلمة، وعمر، ومسروراً، وصدقة، ومبشر، وبشر، وَروحا، وإبراھيم، ويزيد،
 .شتى أوالد ألمھات ومنصور
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 .بكر وأبا. الفزاري سيار ولد من أمه عبيدة وأبا

ً  قلت أنك بلغني ألئن: الملك عبد بن ھشام إليه فأرسل الشعر، يقول وكان ضعيفاً، عبيدة أبو كان: المدائني قال  بيتا
 :رالشاع يقول وفيه. السوء جمة جمتك ألحلقن قال إنه ويقال سوء، زحمة ألزحمنك

 الفراريج سارق عبيدة أبو

 .فقتل فأخذ فزارة من أخواله إلى لجأ العباس أبي أيام كانت فلما الوليد، ولد أجمل وكان

 .هللا شاء إن خبره وسنذكر ُخلع ثم شھرين أو شھراً  فولي الوليد بن إبراھيم وأما

ً  خبره وسنذكر مات ثم أشھراً  ولي فإنه الوليد بن يزيد وأما  .أيضا

 فقال عنده، يشرب وكان األسنة، مالعب ولد من الكالبي حميضة بن حاجب فقتل الوليد بن يحيى وأما: ائنيالمد قال
 كالب بنو فاستعدى. البيت فوق من فألقي به فأمر أمك، في: له فقال عليه فأعاد فسكت، أباك؟ الوليد جلد لم: له

 يحلفوا فلم قاتالً، علموا وال قتلوا ما با لوليدا بني من رجالً  خمسين أحلف: دمشق عامل إلى ھشام فكتب ھشاماً،
 .الدية وحملوا

 :الشاعر فيه وقال تمام، ُيعقب ولم: الحسين أبو قال

ً  المكارم نالوا...  أرومتھم في كرام الوليد بنوا  تمام غير قدما

 ابنة عنده وكانت. ؤمنينالم أمير ابن إلي كتب: يقول قتادة فجعل دعامة، بن قتادة إلى كتب ناسكاً، مسروراً  وكان
 .الحجاج

 العزيز عبد بن عمر إلى كتب رجالھم، من الوليد بن عمر وكان غلمانھم، من روح وكان فتيانھم، من بشر وكان
 :الوليد بن عمر يمدح الفرزدق فقال منه، ذلك فوضع عمر، إليه فكتب له، فأغلظ

 ھداوأج أجد كانوا وركبانھا...  ركابنا الوليد بن يا سمت إليك

 تعمدا حين الركب مناخ فنعم...  به معتمداً  أقبلت عمر إلى

ً  الخير في كنت إال تجر فلم  أحمدا العود في كنت إال عدت وال...  سابقا

 :الفرزدق وقال

 البوائق إحدى بالدين نزلت إذا...  انعتاقهُ  ُيخشى كان ما عمر كفى

 قللمناف قلبه وغليظ لھم...  قلبه لين من الدين ألھل يلين

ً  ستون الوليد بن لعمر وكان  .مروان بني فحل: له يقال وكان ركب، إذا معه يركبون ابنا

ً  قال مائقاً، الوليد بن بكر أبو كان: المدائني وقال  .فرسك يد في التي الغرة أحسن ما: كلب من لرجل يوما

 :الفرزدق يقول وله فارسھم، الوليد بن العباس وكان

 المطرا يخلف ال الذي السماك مثل...  نأمله العباس الحارث أبا إن
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 :عطية بن جرير يقول وله

 صعدا جده ينمي المكارم بيت...  له إن العباس حالف الندى إن

 وقدا شؤبوبھا إذا العيون يكفي...  نكدٍ  وال من بال الجزيل يعطي

ً  رامھا من يلق لم...  قناتكم راموا إذا العدو إن  أودا وال وصما

 خل: قال الخالفة العزيز عبد بن عمر ولي فلما الفجاءة، بن قطري ابنة وأمھما والحارث، ،المؤمل: العباس فولد
 .قطري خبر في أمرھا ذكرنا وقد فتزوجھا،. تزوجھا أو رجمتك وإال سبيلھا

ً  الوليد بن محمد وكان: قال  .عقب وله. أسأل أن أحب ال إني: يقول سخيا

 .فيعطونھم ونھميأت غاشية الوليد لبني كان: المدائني وقال

 أيوب أم وزوجه سليمان، بعد العزيز لعبد يبايع أن الوليد وأراد الملك، عبد بن الوليد ولد سيد العزيز عبد وكان: قالوا
 عندي، لتكون داري في العزيز عبد إلى ابنتك اھدِ : له وقال بناته بعض سليمان بني بعض وزوج سليمان، بنت

ً ا بناتي إليھم لتضم إلي بيتك وحول  .إرادته عليه سليمان فأبى له، ستعطافا

 :للوليد عذرة من وھو: الراجز وقال

 أمهِ  ابن عھده ولي إن...  فمه من خرجت قد ليتھا يا

 فسمهِ  به الناس رضي قد...  عمه عھد وليُّ  ابنه ثم

 كمه من يمينه لنا أبرز...  تعمه وال هللا خليفة

ً  أصبح  أسطمهِ  في األمر استقام به...  بجمه يستقى فيضا

 :المثنى له يقال األزد من رجل عليه فرد

هِ  إلى الدرص جعل إذ...  أمه ببظر عض عذريھم  خضمِّ

 بھا المصيبة إن المؤمنين أمير يا: فقال جئتني؟ ثم سليمان بنت أيوب أم دفنت: فقال العزيز عبد تلقاه سليمان ُولي فلما
 .كله ھذا سفھي من يبلغ لم: قال عليھا؟ لصالةا المؤمنين أمير ابن الحارث ونازعت: قال. أعظم علي

ً  العزيز عبد يزل فلم يدك، لقطعت لك بايعتُ  كنت لو وهللا: الوليد بن العزيز لعبد سليمان وقال  الخالفة، في طامعا
 فحل استخلف، قد خالك إن: له فقيل نفسه إلى ودعا طبرية إلى وشخص ألويةً  عقد بالشام وھو سليمان مات فلما

 لقد ببعض، بعضھم وتضرب. المسلمين عصا تشق أن أردت العزيز عبد أيا: بايعه حين عمر له فقال ورجع، ألويتهُ 
ُ  كنت  .الرأي ھذا عن بك أربأ

 .أحد علي ملكھا ما مكانك لوال بك، استنقذني الذي  الحمد المؤمنين أمير يا: فقال

ً  وكان العزيز، عبد بھم لرجح كفة في العزيز وعبد ميزان كفة في الوليد بنو وضع لو: يقال وكان  يقول وكان سخيا
 :الشاعر يقول وله. دعوا أو فامنعوني أعطيته إال لسانه إلي يبسط وال ببصره رجل يرمقني ال وهللا: لخاصته

 الزعانفُ  تلدك لم عدي وليلى...  ظعينةٍ  خير الخير ليلى ابن وأنت
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 .البنين أم أم: األخرى وليلى األصبغ، بن زبان بنت ليلى: مروان بن العزيز عبد أم عدي، وليلى

 ومعنا ينزله، كان منزل إلى فخرج مريض، وھو: الوليد بن العزيز عبد مع كنا: أبيه عن الجرمي قال: المدائني وقال
 :فأنشده الرياحي، عقيل بن حجر

 كائن هللا قدر قد ما ولكن...  بالدنا عن رغبةٌ  أخرجتنا فما

 الحوائنُ  النفوس تلك تبعدن فال...  متأخراً  تجد لم نفوس لحينٍ 

 .الملك عبد بن ھشام خالفة في ذلك وجھه في العزيز عبد فھلك. لسانك هللا قطع: فقلت

 من الوليد بن العزيز لعبد وكان ياسر، بن عمار بن محمد عبيدة أبا العزيز عبد إلى ضم الملك عبد بن الوليد وكان
 أبا يكنى وكان قدرٌ  الملك لعبد وكان. قدرٌ  له وكان الصديق، بكر أبي ولد من أمھما الملك، وعبد عتيق، الولد،
 :الشاعر وقال. مروان

 قَِصرُ  أعمارھم وفي طويل مجد...  لھم البنين أم بني رأيت إني

 مضرُ  يبتلى بالء وأي كلب...  فاختشعت مروان أبو الھمام مات

 شئت وإن لسليمان بھا فبايعتُ  يميني أما: فقال العزيز، لعبد بايع: السكوني نمير بن الحصين بن ليزيد الوليد فقال
 .بشمالي العزيز لعبد بايعتُ 

ً  إليه فضموا ولدي من الصبي احتلم إذا: يقول الملك عبد بن الوليد وكان: قالوا  وشرف، وفضل صالح له مؤدبا
ً  ويكونون يجالسونه عشرة إليه وضموا  .والسخف الدناءة أھل من يجالسه من وبين بينه يحولون عليه عيونا

 .عمر وفحلنا العباس، وفارسنا روح، وعالمنا بشر، وفتانا العزيز، عبد سيدنا: يقول وكان

 على وعمر قنسرين، على وبشر حمص، على والعباس دمشق، على العزيز عبد: ولديّ  مثل رأى من: الوليد وقال
 وعباد المصرين، أحد على خليفته عثمان وأخوه ،العراق على زياد بن هللا عبيد كان: زياد بن عباد له فقال. األردن
 .فسكت. خراسان على الرحمن وعبد سجستان، على

 دخل فإذا منزله، إلى أكبرھم مع مضوا رجعوا فإذا يركبون، فكانوا سراًة، عشر ثمانية الوليد بنو وكان: قالوا
 .آخرھم يليه الذي مع انصرفوا

ً  وأعاد عزله ثم الغساني، عبدة بن رياح ناتل أبا وولى عزله مث حامد بن كعب الوليد شرط على وكان: قالوا  .كعبا

 مائتي ويجعله مسجدھا يبني أن وأمره المدينة العزيز عبد بن عمر وولى المحاربي، حبيب بن سليمان واستقضى
 هللا لرسو مسجد بھدم أمر قد أنه يعلمه الروم ملك إلى وكتب الشام، من الفعلة من وبعث ذراع، مائتي في ذراع
ً  مثقال ألف بمائة إليه فبعث بنائه، في يعينه أن ويسأله وسلم عليه هللا صلى  حمالً  وبأربعين فاعل، وبمائة ذھبا

. بلبنةٍ  منكم واحد كل أتاني لَّما عليكم أقسمتُ : ألصحابه فقال دمشق مسجد الوليد وبني المسجد عمر فبنى فسافسا،
 في تفرطون العراق أھل يا: فقال. العراق أھل من: قال أنت؟ ممن: له فقال بلبنتين، يأتيه العراق أھل من رجل فجعل
 .الطاعة في حتى شيء كل

 .قائداً  ضرير وكل خادماً، ُمقعد كل وأعطى الناس، تسألوا ال: وقال المجذمين، الوليد وأعطى: قالوا
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 نكاح صاحب كان سليمان ولي مافل خلفائھم، أفضل الشام أھل عند وكان للمصانع، واتخاذ بناء صاحب الوليد وكان
 عن سليمان زمن في ويسألون أشبه، وما والمصانع البناء عن فيسألون الوليد زمن في يتالقون الناس فكان وطعام،
 .والطعام والجواري التزويج

 من تصوم كم: ھذا ويقول ختمت، متى: ھذا فيقول والقرآن، الفقه عن يسألون الناس فكان العزيز بن عمر وولي
 .شھرال

 من المؤمنين أمير به هللا اختص ما تذكر كتابك أتاني فقد بعد أما: أبيه عمال بعض إلى الوليد كتب: قال المدائني
 به أكرمه ما على هللا يحمد المؤمنين وأمير الطاعة، إلى وسارعوا إجابتھم فحسنت قبلك من بايعت وأنك خالفته،

 في وھو ُسويد بن أبان مع قبلك من ببيعة المؤمنين أمير إلى تبعث أنك وذكرت ذلك، على العون ويسأله واصطنع،
 .والسالم صلته، فأحسن بكتابك، المؤمنين أمير إلى قدم وقد بالده، أھل صالحي

 .مواله وھو رسائله على جناح وكان. المؤمنين أمير مولى جناح وكتب

 الناس أيھا: الوليد فقال ُيعرف، فلم وجلس ،الصالة: رجل فناداه الصالة فأتت جمعة يوم الوليد خطب: قال المدائني
 .العداوة لنا تسروا أن على نعاتبكم وإنما العالنية على نعاتبكم ما وهللا

 ذلك فبلغھم العام، إياھا ألمنعنھم ھداياھا، شيبة بنو يأخذ فعالم وأطيبھا وأكسوھا الكعبة على أنفق أنا: الوليد وقال
ً  الوليد وخرج فأرمضھم،  فأنت عنا، معزوالً  كنت وإن أنت: له فقالوا معه الحجاج فوجدوا يتلقونه فخرجوا حاجا

 فتحيَّنوني المؤمنين أمير على دخلتم إذا: قال إليك، وفزعنا كذا بلغنا وقد ُتنكر، ال ما وحرمتنا ورحمنا عندنا محمود
 وھدايا ھؤالء تدع عالم :الحجاج قال خرجوا فلما ففعلوا، أكفيكموه ودعوني الوجه خالي عليه سلموا ثم عنده،
: فقال يفعل، فلم الملك عبد المؤمنين أمير على بھذا أشرتُ  كنت فإني إفعل قال، أخذھا، على أجمعت قد: قال الكعبة؟

 .لھم وتركھا. الملك عبد المؤمنين أمير منه برئ مما هللا إلى أبرأ أنا

ً  أتيت إني لمؤمنينا أمير يا: فقال الوليد إلى حمص أھل من رجل قام: قال المدائني  فقال. لك هللا غفر لي فاستغفر ذنبا
 .بنفسه المؤمنين أمير يقوم ُمقادي: بعضھم

 فرضت قد إني: المؤمنين أمير يا: فقال الوليد على كلب من العليمي حصين بن نعيم بن ذبيان قدم: المدائني وقال
 الوليد، بن العزيز عبد إلى بعثه ثم لك، أجزناھا قد: قال. دينارا ستين في: قال. كم؟ وفي: قال. لي ذلك فسلم لنفسي
 الوليد إلى وكتب فغضب قبله وسعيد راسب لھما يقال قيس من لرجلين يأذن فكان به، وأوصاه قنسرين على وھو
 :فقال

 حديد وھو الطرف تطوي فراسخ...  ودونه المؤمنين أمير أبلغ

 وسعيد راسب قبلي يقدم...  مؤخرٌ  العزيز عبد لدى بأني

 .يقدمه إن العزيز عبد إلى فكتب

 فكتب الملك، عبد إلى فكتب فجفاه، مروان بن العزيز عبد إلى الملك عبد ضمه إنما: أبيه عن الكلبي ابن ھشام وقال
 .وتقديمه وصلته ببره العزيز عبد إلى الملك عبد

 قدم: قال تدبيره أين: قال. لمقدام اجالحج إن: فقال. الحجاج؟ من زياد كان أين: زياد بن لعباد قال الوليد أن المدائني
 الناس قلوب وأفسد الخراج فكسر الحجاج وقدم سياسة، وحسن ورفق بمداراة فضبطه راحلته على العراق على زياد
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 على يوجف عليك قدومه دون شيء يفجأك لم زياد رام ما منھم رام ولو العراق، وأھل الشام بأھل يضبطھم ولم
 .قعوده

 وأن عليك، رددناھا لك كانت إن: قال. نصيحةً : فقال رجل فأتاه الشام بعض على العزيز عبد وليدال استعمل: وقالوا
 كنت فإن ذكرت فيما ناظرون نحن أنت الجارُ  بئس: قال بمركزه، أخل لي جارٌ : قال. فيھا لنا حاجة فال لنا كانت

 ً ً  كنت وإن مقتناك صادقا  .فعلت قد: قال. اعفني: قال. أعفيناك نعفيك أن أحببت وإن عاقبناك، كاذبا

 محمد ظھر فلما وأذربيجان، وأرمينية والجزيرة قنسرين على محمداً  أخاه استعمل الملك عبد كان: المدائني وقال
 بن مسلمة: محمد عمل على الوليد استعمل الملك عبد مات فلما قنسرين عن الملك عبد عزله وأذربيجان أرمينية على
 كان الملك عبد أخي إن: فقال عليه، يتوكأ مروان ابنه ومعه الوليد على محمد فدخل مد،بمح مسلمة فأضر الملك، عبد

 ثم الوليد فطأطأ الوالد، بمنزلة لك وأنا ترى ما السن من بلغتُ  وقد لسبيله، ذھب حتى سلطانه في ويشركني يصلني
 :تمثل

 تريانِ  ما فاألمرُ  تجزعا وإن...  مغبةٍ  خير فالصبر تصبرا إن

 :يتمثل وھو دمحم فقام

 ُصُبرُ  معشر فإنا صبرنا وإن...  أجزعنا الشر فمثل جزعنا فإن

 .مات حتى بھا فأقام الرھا، إلى انصرف ثم

 قبيصة عن الوليد حدث شھاب ابن إن: المسيب بن لسعيد قيل: قال إبراھيم بن سعيد عن زيد بن أسامة عن المدائني
 ابن فقال ،"  ُيَناَشد أن للخليفة ينبغي ال: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن شعبة بن المغيرة عن ذؤيب بن

 الوليد؟ يعرف وھو ھذا بمثل الوليد أيحّدث. الدنيا أعظم لقد بھذا، حدث كان إن شھاب، ابن على هللا لعنة: المسيب
 :قال حين كعب بني أخي قول سمع أما ويحهُ 

 األتلدا وأبيه أبينا ِحلفَ ...  محمدا ناشدٌ  إني ُھمَّ  ال

 إذا: يلي أن قبل للوليد األخيفِ  بن أُسيلمُ  قال: قال المدائني الخليفة؟ ُيناَشدُ  وال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أفُيَناَشدُ 
ً  ظننت  على تعلم ال فيما أنك ظنوا فھمك سرعة رأوا إذا فإنھم تعلم، عما فاسألھم الرجال سألت وإذا تحققه، فال ظنا
ً  الوليد وكان. لحنك يقل الكالم وأَقِلَّ  ذلك، حسب  .لحانا

 وبين العمليقي ويقال اإليادي، الحسن بنت ھند بين جمع أنه الوليد حدث: قال األعلى عبد بن عامر عن المدائني
 الجذب الشديد الجلد، الظاھر الكبد، الغليظ: قالت. إليك؟ أحب الرجال أي: لجمعة فقيل اإليادي، عابس بنت جمعة
 .بالمسد

 ھذا من: الوليد فقال َيفِْد، وال إليه يوفد الذي البلد، الواسع األمْد، القريب: قالت إليك؟ أحب الرجال أي: لھند قيل ثم
 .المؤمنين أمير يا أنت: الفزاري األعلى عبد بن ھاشم له فقال الرجل

 أن يأمره المدينة على عامله وھو المري، حيان بن عثمان إلى -  سليمان ويقال - الملك عبد بن الوليد وكتب: قالوا
 .الخنث لي تم اآلن فقال الدالل، فيھم منھم عدة فخصى المخنثين إخص: فقرأ الكاتب فصحف قبله، المخنثين يحصي
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 طاعته فيه يذكر الحجاج من جاءه كتاب بقراءة المنبر على وھو الوليد أمر: قال علي بن شراحيل عن المدائني
 مقادي: الحمصي معتمر أبو فقال. لي شفاعته المؤمنين ألمير وخلوصھا نيتي بصدق أرجو إني: ويقول ونصيحته

 . بنفسه ينجو المؤمنين أمير

ً  العراق من الحجاج خرج: قالوا  فأثنوا أميركم؟ كيف: فقال العزيز عبد بن عمر وعليھا بالمدينة فمر معتمراً، أو حاجا
. جالسناه إذا منه عيوننا نمأل أن نقدر ما: قالوا ؟سيرته حسن من تذكرون ما مع له ھيبتكم كيف: فقال. خيراً  عليه
: قال. نعم: قالوا العقوبة؟ ھذه مع الھيبة أھذه: فقال الثالثين، إلى ضربة عشرة الخمس بين ما: قال. عقوبته؟ فما: قال

 .للنصيحة ألھلٌ  الوليد وإن إياه، المؤمنين أمير حذرتُ  لقد هللا، إلى األمر

 يتقدمه فما المدينة، أھل إلى تحبب وقد كھفاً، العزيز عبد بن عمر اتخذوا المدينة أھل إن: الوليد إلى الحجاج فكتب
 بلحن العزيز عبد بن عمر وأخبر. المري حيان بن عثمان عليه وولى المدينة، عن عمر الوليد فعزل. أحد عندھم
 وأنا: سليمان فقال ،"  القاضية كانت اليتھ يا: " الحاقة في الوليد وقرأ الجدين وكان ألجد كن وإن إنه: فقال الوليد
 .المستعان هللا: فيقول خطبته في يلحنُ  الوليد يسمع وكانس سليمان وكان وددتھا، وهللا

 البرد وحرجت عليه فُبكي ميتاً، عندھم يومه عامة فمكث غشية، فرھقته الملك عبد بن الوليد مرض: قال المدائني
 ال اللھم: وقال أسطوانة إلى أوثق ثم يده في فشد بحبلٍ  أمر ثم فاسترجع ،ذلك بمثل الحجاج على رسول فقدم بموته،
 فخر بإقامته بريد عليه قدم إذا كذلك ھو فبينا المؤمنين، أمير قبل تميتني أن سألتك فطالما. له رحمة ال من علي تسلط
 .له مملوك كل وأعتق ساجداً 

 يوم قبل يومي تقدم أن سألتك وقد لي، استجبت إال سوء فيه أصابني موطن في أدعك لم إني اللھم: قال إنه ويقال
 .كثيرة بصدقة وتصدق له، مملوك كل وأعتق ساجداً، خر بعافيته البريد جاءه فلما الوليد،

 بالعافية، الوليد بتھنية أيام بعد كتابه فورد الحجاج، من المؤمنين أمير بعافية أسر أحد ما: قال الوليد أفاق ولما:  قالوا
 .الھند انبجات من بأنبجات ليهإ وبعث

ً  ألوضئه إني: للوليد خادم فقال الوليد، على ثقل حتى الحجاج يمت لم ثم  أصب فجعلت يده مد إذ الغداة لصالة يوما
 إلي رأسه رفع ثم أنت؟ أناعس: وقال وجھي في الماء نضح ثم أتكلم، أن أقدر وال يسيل والماء ساه وھو الماء عليھا
 في أن موالك يسر فما اسكت: فقال فاسترجعت. الحجاج مات ويلك: قال. ال: قلت الليلة؟ جاء ما أتدري ويلك: فقال
 .يمت لم وأنه يشمھا تفاحة يده

 يقطع لم لرب أنفي رغم: فقال فأخبرته العزيز عبد بن عمر أتيت الحجاج مات لما: الماجشون قال: قال المدائني
 أبا يا فيك القول حسن كان لقد أما: لعمر قال ثم عليه، فترحم أخبرهف الوليد فأتى الحجاج، موت أراني حتى مدتي

 .البيت أھل منا إال كان وھل حفص،

 والصبيان اإلماء جعل الملك عبد بن والوليد الحجاج مات لما: قال المديني عمرو أبي عن الحرمازي وحدثني
 العزيز عبد بن عمر عزل الوليد وكان -  حيان بن عثمان يعنون - اإلنسان ذاك أھلك االثنين مھلك يا: يقولون بالمدينة
 .حيان بن عثمان اإلنسان، ذاك ومن اإلنسان، ذاك أھلك االثنين مھلك يا: قالوا عثمان عزل فلما المدينة، وواله

ً  الخالفة من أنجو أني وددت: قال الخطاب بن عمر إن: للوليد يسار بن سليمان قال: قال المدائني  وال علي ال كفافا
 .كذبت: قال أو كذبت: فقال ،لي

 .علينا طعن حديثه فإن الخطاب بن عمر عن تحدثونا ال: الوليد قال: قال إبراھيم بن علي عن المدائني
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 العزيز عبد بنت البنين أم فقالت للوليد، ھدايا وحمل اليمن، من الحجاج أخو يوسف بن محمد وحج الوليد وحج: قال
 لقبض يوسف بن محمد إلى البنين أم رسل فجاءت إليھا، بصرفھا فأمر يوسف، بن محمد ھدية لي اجعل: الوليد امرأة
 ھدايا في لي حاجة ال: فقالت الوليد على ودخلت فغضبت المؤمنين، أمير يراھا حتى أسلمھا ال: وقال فأبى الھدايا
ً  الناس من أخذھا أنه بلغني فإنه محمد ً  ظلما  .لعملھا وسخرھم وغصبا

ً  خمسين فأحلفه. هللا معاذ فقال. وظلمتھم عملھا وكلفتھم الناس اغتصبتھا أنك بلغني: له قال يدالول إلى حملھا فلما  يمينا
 ومات. البنين أم إلى بھا وبعث الوليد، فقبلھا. فحلف طيب من إال أصابھا وال أحداً  ظلم ما أنه والمقام الركن بين

 .منه تقطع داء أصابه اليمن، في يوسف بن محمد

 ورأي، ودين فضل له وكان األنصار، من رجال في حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو الوليد على وقدم: قالوا
 أن وأمر أخرى، ثم قبضة اقبض لك، غمتني فقد لحيتك طول تعمل أما: الوليد له فقال طويلھا، اللحية عظيم وكان
 ما: وقال إليھم فاعتذر اغتمامھم الوليد لغوب لذلك، األنصار فاغتمت شيئاً، يجز لم وكأنه ففعل قبضتين، بعد منھا يجز
 .ووصله وأجازه استخفافاً، ھذا فعلت

ً  الوليد إلى أھدى قد وكان ً  له لحيتك في إن: وقال عليه رده ثم فقبله درھم، ألف بأربعين أنه يقال كثيراً، رطبا  موضعا
 .أصحابك في شئت ما منه فاقسم

ً  كنت إن نعم: فقال دية، في يسأله مخزوم بني من رجل الوليد وأتى: قالوا  وكيف المؤمنين أمير يا: قال. لذلك مستحقا
ً  أكون ال  يده في كان بقضيب عمامته فنزع منه فدنا ادن،: قال. ال: قال القرآن؟ أقرأت: قال قرابتي؟ مع لذلك مستحقا

 .القرآن يقرأ حتى يفارقك فال ھذا إليك ضم: لرجل قال ثم قرعات بالقضيب وقرعه

 القرآن؟ أقرأت: فقال ديناً، علي إن المؤمنين أمير يا: فقال أسيد بن خالد بن هللا عبد بن خالد ولد بعض يهإل قام ثم
 .ھذا على أرحامكم ونصل دينكم، نقضي نعم: فقال براءة، من وعشراً  األنفال، من آيات عشر فاستقرأه. نعم: قال

ً  الوليد مر: قال الوليد عن عمار بن ھشام وحدثني  الكتاب أعلمھا: قال ھذه؟ ما: للمعلم فقال وصيفة فيه اببكت يوما
ً  أصغر الغلمان من يعلمھا الذي ليكن ويحك،: قال والقرآن،  .منھا سنا

 زد: فيقول. بفلسين: فيقال ھذه؟ بكم: فيقول البقل من حزمة فيتناول عليه فيقف بالبقال يمر الوليد كان: قال المدائني
 .تربح فإنك فيھا

 ال المؤمنين أمير إن: الوليد فقال خليفة، سنة أربعين تعيش إنك المؤمنين أمير يا: فقال الوليد رجل أتى :المدائني قال
 .ذلك بضعف يرضى

 الوليد، إلى فيھم وجرير وأبي أنا اليمامة من وفداً  عربي بن إبراھيم أوفد: رؤبة قال: قال رؤبة بن عقبة عن المدائني
 :فقلت بشيء، تذكرھا ولم العرب كرائم من كريمة ولدته وقد الرجل ھذا أتينا قد إنا بني يا: أبي قال بحوارين كنا فلما

 عبس قريع عباس وبنت...  اإلنس قريع مروان ابن إلى

ً  وقلت  جرير عند ومالنا خرجنا ثم جرير، قبل بنا فدعي قال منك، بھا أحق أنا: وقال راحلتي خيشوم فضرب. أبياتا
ً  ألطحننكما عليكما كلكلي وضعت لئن العجاج أم بني يا وهللا أما: فقال ذنب ً  ھذه مقطعاتكما معه يغني ال طحنا . شيئا
 .الملك عبد إلى كانت الوفادة ھذه إن ويقال

: لحاجبه فقال الوليد، على ذلك فثقل أسد، بني في يقع فجعل عبس بني أخواله من رجل الوليد عند كان: قال المدائني
ً  أسد بني من رجالً  ابغني  فقال يريده، والذي العبسي بأمر وأخبره شاعر، منھم برجل فأتاه العبسي ھذا يكفيني ظريفا
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 بني من: قال أنت؟ أيھم من: قال ثم أسد، بني في يقع العبسي فانبرى أسد، بني من: قال الرجل؟ ممن: العبسي
 :الشاعر قول أتعرفون: قال الصيداء،

 غاد صيداءال بني إلى ھداه...  قوم بدار حل اللؤم ما إذا

 :أقول ولكني الشاعر قال ما أدري ما: األسدي فقال عبس، من رواحة بني من: قال أنت؟ ممن: األسدي فقال

 البالد في رواحة أذاعته...  ولكن يضلل لم اللؤم فإن

ً  ولدت عبسية إذا  مستعاد بلؤم فبشرھا...  غالما

 ابنتك؟ الحجاج أزوجت: طالب أبي بن جعفر بن هللا بدلع قال الوليد أن عدي بن الھيثم عن البصري عدنان أبو حدثنا
 :وتمثل فزوجتھا، ديني يقض لم زوجھا، أبوك: قال

ً  يك من  الشماال ينتشج الضحاك أبا...  أخوه ويكن نائبا

 وهللا ھو: فقالت بطالقك، يأمرني كتب قد المؤمنين أمير إن: الحجاج لھا فقال بطالقھا، يأمره الحجاج إلى الوليد فكتب
 .وعطر كسى بأحمال إليھا وبعث درھم، ألفي شھر كل في عليھا يجري فكان الحجاج فطلقھا زوجنيك، ممن بي أبر

ً  خطب الوليد إن: وغيره المدائني وقال ً  كان طالب أبو بن علي إن: " يقول فسمعه أعرابي سريره وتحت يوما  لصا
 الزبير إن: " الوليد قال: الحرمازي وقال ؟ھذا صاحبكم يقول يا: األعرابي فقال"  شؤبوب عليه صب لصوص من
ً  يذكر: صاحبه له فقال يقول؟ ما: أعرابي فقال"  حمر من طالب أبو بن علي وكان لصوص، من لص كان  أضغانا
 .وبينھم بينه كانت

ً  الوليد أجرى: قال قريش، مولى الملك، عبد بن هللا عبد عن المدائني الحسن أبو  الفرسان رد: فقال الخيل يوما
 .الصادين الفرسين: زياد بن عباد فقال الميدان، عن الصادان

 في له أسترضع فلم عليه أشفقت له، حبي من إال ذاك ما: فقال الوليد لسان أفسدت: الملك لعبد رجل وقال: قال
 .البادية

 أجمتھما ا إذ ولكني لىب: قال تأجمھما؟ أفما: قال. والزيت الخل: قال أدمك؟ ما: عمر بن هللا عبد بن لسالم الوليد وقال
 .أشتھيھما حتى قفاراً  خبزاً  وأكلت تركتھما

ً  الوليد أغزى: المدائني وقال  بقول عرض وكأنه ترى؟ كيف: زياد بن لعباد فقال وغنموا فسلموا الشتاء في جيشا
 ما كل وما وأخطأت، سلموا قد المؤمنين أمير يا: فقال. األودية وبطون الشتاء. يقاتالن ال عدوين جنبوني: زياد
 .تصاب عورة

 عذرة من وھو الحادي به فحدا الوليد ركب: المدائني وقال

 ممشاكا في األرض سھل تحل...  أراكا لقد البكر أيھا يا

 امتطاكا الذي هللا خليفة...  عالكا من تعلم ھل ويحك

 زمزم من يستقي لھب بيأ بن العباس بن والفضل زمزم، يلي الحائط إلى استند ثم بالبيت وطاف مكة الوليد فقدم
 :ويقول
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 بدري لنا بدر عن تسأل...  عليّ  عن السائل أيھا

 طوي من بوركت يا زمزم...  أبطحي المجد في مردد

 النبيّ  مأثرة على إسقي...  وللمسقي للساقي بوركت

 .وجھه على منه ومسح فشربه بماء الوليد أتي ثم

 بيھس فقال نزار، ابني بين أصلح المؤمنين أمير يا: الملك عبد نب للوليد األخطل قال: قال األعرابي بن محمد حدثنا
 ما وهللا وأنا: بھيس: فقال ذاك؟ من تكره ما أدري ما وهللا: األخطل فقال. بينھم هللا أصلح ال: الجرمي صھيب بن

 .ذاك من ينفعك ما أدري

 :الوليد يمدح جعيل بن كعب وقال

 مناھا بالرحيل بلغت والنفس...  أريده رحلت إذ الخليفة أرجو

 وحشاھا جوانحي إلي سكنت...  بذمة الوليد عن علقت وإذا

 وغناھا فقرھا بكفك أضحى...  ألمة اإلمام ابن اإلمام أنت

 :يمدحه الوليد في غطفان من رجل وقال

 ذكروا ما فوق منه ألذكر نفسي...  تكلفني أقوام قال وإن إني

ً  به أرضى وما الفرات قالوا  البحر سيبه جاري وازيي ولن...  شبھا

ً  يعطه فلم أبيات، في  :فقال شيئا

ً  علمت كما...  فألفيته الوليد أتيت  بخيال غبيا

 قليال إال الخير يفعل ال اء...  القض عسير العطاء بطئ

ً  وقال  :أيضا

ً  الناس يعلم كما...  فألفيته الوليد أتيت  وبيال وخما

 بديال ىبيحي العزيز وعبد...  بالوليد خالداً  لنا فليت

 .الحكم بن ويحيى مروان، بن العزيز وعبد معاوية، بن يزيد بن خالد يعني

 :للوليد قطيفة أبو وقال

 أصوب األمر من تأتي التي فغير...  رسالةً  المؤمنين أمير بلغ أال

 ونحجب تأمنون ما إذا ونقصى...  فزعتم ما إذا ندنى أن هللا أفي

 يتضرم قابس كفيب ضرام...  أنكم لو تود من دوني ويجعل
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 تخرب الصدور في لقروح فمن...  ظاھراً  الكلم داويتم أنتم فھا

 :فيه يقول بشعر األخطل ومدحه

 األمور تحزبھا حين فتاھا...  قريش من جذيمة ولدت لقد

 الجرور الفرس استبطئ ما إذا...  سيراً  األعداء إلى وأسرعھا

 :خيار بن خالد وقال

 يقفل الباب دونه كثير نوال.. . عطاءه أردنا إن الوليد وعند

 وتبخل تضن كف أبت بخير...  سحابه يجود أن رجونا ما إذا

 أن الوليد إليه فكتب الوليد، إلى العزيز عبد بن عمر فكتب بالمدينة، السيف أخيه على شھر األحوص أخا أن المدائني
 .بذلك عمر على فتعلق يده عمر فقطع يده، اقطع

ً  اضرب أن عمر إلى الوليد وكتب قال  أحاديث، عنده وكانت قريب، عن زائل مروان بني ملك يقول كان ألنه خبيبا
 ضربه أنه ويقال. رقبة ثالثين فأعتق ضربه، من مات أنه فظن فمات، مرض ثم وبرئ، فمرض لذلك عمر فضربه
 .رقبة ثالثين فأعتق فمات ماء، جرة عليه وصب سوطاً، أربعين

 بن هللا عبد بن لخبيب خراسان صاحب السلمي خازم بن هللا عبد بايع الزبير بن هللا عبد قتل لما: بعضھم وقال: قال
 العزيز عبد بن عمر إلى فكتب خبيب، فضيحة أراد الوليد ولي فلما والوليد، الملك عبد نفس في ذلك فكان الزبير،
 .فضربه خبيب بضرب

 .الزبير ابن مقتل قبل قُتل خازم ابن ألن غلط وھذا: المدائني قال

 بن لعمر الوليد فقال أباه، وشتم الخارجي فشتمه فكلمه الملك عبد بن الوليد على الخوارج بعض أُدخل: قال المدائني
ً  أظنه قال ترى؟ ما: العزيز عبد : لعمر الوليد فقال. خليته منه أنت من ويشبه يشبھك بما فعلت فإن عقله على مغلوبا

 .وهللا مجنون: عمر قال. وهللا حروري

ً  الوليد فقام عمر، بقتل يأمره الوليد أن يرى وھو سيفه الريان بن خالد طفاختر  عمر أخت البنين أم على فدخل مغضبا
 كان مذ سقطة عمر أسقط ما له، قلت بما أولى أنت: قالت األحمق، الحروري أخوكِ  لي قال ما إلى ترين أال: فقال

 ً  .فاصرفه يانالر بن خالد إلى اخرج: ابنھا العزيز لعبد وقال. غالما

 معصية في المخلوق طاعة على لجريء إنك: قال. وهللا أي: قال الوليد؟ أمرك لو قاتلي أكنت: لخالد عمر وقال
 .الخالق

 .عسكره في سليمان مع فكان فخرج العسكر، من اخرج أن خالد إلى البنين أم وأرسلت

ً  وكان جمعة يوم الوليد خطب: قال المدائني  . - وأصاب أخطأ أو - وصوف وبر بين خلط لقد: أعرابي فقال لحانا

 ويخلع العزيز عبد البنه يبايع أن ولي حين الوليد فأراد الملك، عبد عھد وليي وسليمان الوليد كان: الكلبي وقال
 أن على كثيرة عظيمة أمواالً  الوليد له فبذل أيضاً، سليمان فأبى بعده، يجعله أن على فأراده سليمان، فأبى سليمان،
 .ذلك يفعل
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 وخواص ُمسلم، بن وقتيبة الحجاج إال يجيبوا فلم لك إلى الناس ودعا العزيز، لعبد يبايعوا أن عماله إلى الوليد وكتب
 إلى فاكتب بابنك، الغدر على تأمنھم لم أجابوك ولو ھذا إلى يجيبونك ال الناس إن: زياد بن عباد له فقال أصحابه، من

 على يقدم لن فإنه بعده، من العزيز لعبد البيعة على فأرده قدم فإذا طاعة ليهع لك فإن عليك بالقدوم فمره سليمان
 .عليه الناس كان أبى فإن عندك، وھو عليك االمتناع

 بالتأھب، الناس فأمر وخلعه إليه المسير على الوليد فعزم وتثاقل، فأبطأ عليه، بالقدوم يأمره سليمان إلى الوليد فكتب
 .يسير أن قبل فمات الوليد ومرض فأخرجت، بحجره وأمر

 شئت فإن لسليمان، بايعت فقد يميني أما: فقال العزيز، لعبد بايع: السكوني نمير بن حصين بن ليزيد الوليد وقال
 .بشمالي العزيز لعبد بايعتُ 

 :للوليد عطية بن جرير وقال

 األصابعُ  العزيز عبد إلى أشارتْ ...  بعدهُ  الخالفة أھل َمنْ  قيل إذا

ً  فأتاه خافه سليمان قام فلما وأمه، العزيز دعب فوصله  :كثير وقال سليمان عنه فعفا أليوب ممتدحا

 القوابلُ  استھل لما ملكه رجا...  حرة بيضاء بن يا ھوانا جمعت

: له فقال وعقل فضل ذا كان الشام أھل من رجل إلى الوليد أرسل: قال حسان بن ھشام عن اليقظان أبي عن المدائني
 قد المؤمنين أمير إن: له قال ثم دينه وقضى العطاء، بشرف عياله يلحق أن وأمر له فأضعفه. كذا: الق عطاؤك؟ ما

 في إليك فيصيرون: قال. لھم أفرغ لست: وقال عليه فامتنع بأدبك، وينتفعوا بھديك ليأخذوا ولده إلى يضمك أن أحب
ً  الجمعة  مما االمتناع إلى دعاك ما هللا عبد يا: فقال لوليدا أصحاب من رجل فلقيه رزقه فاسقط. يمكني ال: قال. يوما
 من إلي أحب عليھا فأتمعك وعشية غدوة الجيفة ھذه آتي ألن وهللا: ميتة دابة إلى ونظر: فقال المؤمنين؟ أمير سألك
ً  خمسون: قال شھر؟ كل في يكفيك وكم: قال. سأل ما إلى أجيبه أن  .بقيت ما لك فھي: قال. درھما

 :شمس عبد بن العزى عبد بن ربيعة بن حارثة بن عدي بن هللا عبد عدي أبو الوليد في وقال: المدائني قال

 بعيدِ  مكان من نناديك ال...  أبونا وھو أبوك شمسٍ  عبدُ 

 شديدِ  بعقدٍ  القوى محكمات...  واشجاتٍ  بيننا والقرابات

 جحود غير للثواب تلقني...  مثلي مثلك ثواب فأنبني

 العزيز عبد بن عمر أخت مروان بن العزيز عبد بنت البنين أم كانت: قال وغيره زبالة يأب عن الحرمازي حدثني
ً  وكان الوليد، عند ً  بھا معجبا  وامدحني صفني أن كثير إلى فبعثت الشعر تحب عفيفة برزة امرأة وكانت لھا، محبا
 :يقول حين فذلك جاريتي غاضر في الشعر قل: له فقالت ذلك، فكره

 وسادي على العائدات جنود...  بنتم غداة ترين لو أغاضرُ 

 .الملك عبد بن الوليد زوج العزيز عبد بنت البنين أم مع اليمن وضاح قصة

 .أصح واألول المخترم، بنت البنين أم أو
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 وأمرته اصحبنا، أن إليه فأرسلت فأعجبھا ينشد، وھو األبناء، أحد الشاعر، اليمن وضاح فرأت الوليد مع وحجت
 سراً  عليھا فيدخل إليه ترسل جعلت معھم وھو الشام إلى صارت فلما وجائزة، بكسوة إليه فبعثت عراً،ش فيھا فقال
 .ويحادثھا فيشدھا الستر وراء من وھي

ً  فأمر فغمه الوليد ذلك وبلغ ً  وجد فإن عليھا يدخل أن خادما  أدخلت بالخادم البنين أم أحست فلما قتله، عندھا وضاحا
 ً ً  وضاحا  .فيھا الصندوق دفن ثم حفرة وحفر الصندوق الخادم فأخذ ه،وأقفلت صندوقا

 :يقول الذي وھو جميالً  وكان اليمن أبناء من وضاح كان: قال جعدبة ابن عن عبيدة أبي عن األثرم وحدثني

 األجل تقارب تخشى ألست...  الغزلِ  دائم وضاح مالك

 :تقول فسمعھا حير من زوجھا وكان وأحبته فعشقھا جميلة امرأة المخترم بنت البنين أم وكانت

 حزنا قلبي أورثت...  لقد وضاح وجع يا

 شجنا قلبي ويح ي...  لنفسِ  وضاح وكان

 :وضاح يقول ولھا. فطلقھا

ً  البرد كلفتني التي وأنت  موردِ  أي فانظري وأوردتنيه...  شاتيا

 .احوض فاتبعھا وحملھا فتزوجھا فبعث حاج، وھو أمرھا الوليد فبلغ البنين، أم وحجت

 .مروان بن العزيز عبد بنت البنين أم بسببھا وضاج قتل التي أن العلم أھل من جماعة وحدثني: عبيدة أبو قال

 وضاح وكان البادية، أھل من تزوجھا الملك، عبد بن للوليد كانت امرأة المخترم بنت البنين أم: ذئب ابن وقال: قال
 .أثبت واألول. بأمره فعل ما خادمه به ففعل أمره الوليد وبلغ بنين،ال أم فعلقته الشعراء قدوم الوليد على قدم اليمن

 :يقول الذي ووضاح

 األجل تقارب تخشى ألست...  الغزل دائم وضاح مالك

 وھي غيرھا، المخترم وابنة مروان بن العزيز عبد ابنة بسببھا الوضاح قتل التي البنين أم: قال الحرمازني وحدثني
 :ربيعة يأب بن عمر فيھا قال التي

 المخترم ابنة البنين كأم...  الجمال في عبتني إذ كنت فلو

: قال: الشاعر: قال ربيعة أبي بن عمر: قال أنت؟ من: له فقال ربيعة أبي بن عمر إلى فنظر الوليد حج: قال المدائني
 .برهف فأنشده، فأنشدنا: قال. وآبائه بيته إلى وإنما الشعر إلى ينسب ال المؤمنين أمير يا مثلي

 .أكثر رام من إنھا: قال رام، غير من رمية: الوليد فقال نوفل، فنضله هللا عبد بن نوفل الوليد ناضل: قال المدائني

 والفراخ، والدجاج، والبقر، الغنم، له فذبحوا غسان من قوم على فنزل المقدس بيت الملك عبد بن الوليد وقدم: قال
 - ذلك ويخلطون ونحروا ذبحوا ما كل من عظام لھم قدور في يلقون فجعلوا الجزور، ونحروا والحجل، واألوز،
 .ذاك مذ الغسانية: الطبخ ذلك فسمي



34 

 

 ما فسمي ببعض األلوان بعض يخلط فجعل بطعام أتي الشام قدم لما عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن يقولون وقوم
 .أثبت واألول. الغسانية خلط

 ما: لھا فقال عليه، تبك فلم الملك عبد فمات الوليد، عند العاص بن سعيد نةاب كانت: قال سليم بن علي عن المدائني
ً  يقتل حتى سلطانه في ويزيد يحييه أن هللا أدعو أن إال له أقول ما: فقالت المؤمنين؟ أمير على البكاء من منعك  لي أخا
 الرفاء من ألذ: قالت. بأھلك الحقي: قالف أسته، شقت من علمت قد: قالت. ثناياه وكسرنا قتلناه لقد وهللا أي: فقال آخر؟
 .والبنين

 ابدأ: الوليد فقال. ستعلم: قال ألغلبنك، فوهللا التمني في بنا خذ بابديح: جعفر بن هللا عبد غالم لبديح الوليد وقال: قالوا
ً  هللا يلعنني وأن العذاب، من كفالً  سبعين أتمنى فإني: بديح فقال. تتمنى ما ضعف سأتمنى فإني فتمنى أنت  كثيراً، لعنا
 .هللا قبحك غلبتني: فقال

 أن فظن ختنك ومن: قال وظلمتني، مالي أخذ ختني إن: فقال ختنه يشكو العرب من رجل الوليد على ودخل: قالوا
 بن فالن: قال ختنك؟ من: العزيز عبد بن عمر فقال. يجبه فلم أعذره، عمن يسأله أنه فظن فلم أعذره، عمن يسأله
 .فالن

 .مكانك: يريد قبلك، قبلك: منه دنا لرجل الوليد وقال

ً  أن حجوة بن مدرك عن الدمشقي عمار بن ھشام حدثني  من أمراً  فشكوا مسلمة أخوه وعنده الوليد على دخلوا قوما
 القوم، وعن نفسه عن وعبر وأوضح فأفصح منھم رجل فتكلم أنفسھم، في عما العبارة أحسنوا وال يبينوا فلم أمرھم،
ً  لبدت بسحابة إال القوم كالم إثر في الرجل ھذا كالم شبھت ما: لمةمس فقال  .عجاجا

ً  نصير بن موسى له فذكر الوليد ومرض: قالوا ً  المغرب من به قدم طبيبا  البغل، رأس ابن وعنده إليه، فأدخله روميا
 فتراطنا سكندرية،اإل أھل من وكان مرواِن، بن العزيز عبد طبيب وكان يعالجه، وكان الحمار، رأس ابن ويقال

 .صدقت: قال السل: قال داؤه؟ ما: لصاحبه أحدھما فقال بالرومية

ً  منه وحساه دواء مرقه على وألقي فطبخ بفرخ موسى صاحب له ودعا  أرى ال: فقال وقاءه، جوفه في يلبث فلم جرعا
 .السحر في فمات حياً، يصبح ال وهللا: وقال عنده من فخرج غد، في به آتيك وأنا منه أسھل ھو ما وعندي وافقك ھذا

 الباب خارج ودفن سنين، تسع وملك وأربعين، تسع ابن وھو وتسعين ست سنة في العباس أبا ويكنى الوليد وتوفي
 :فقال جرير فرثاه العزيز، عبد بن عمر عليه وصلى بدمشق، الصغير

 زور حالھا في ملحدة غبراء...  شمائله وارت قد الخليفة إن

 القمر بينھا من ھوى النجوم مثل...  مصيبتھم لتج وقد بنوه أضحى

ً  كانوا  عمر وال روح وال العزيز عبد...  منيته يدفع فلم جميعا

ً  المدينة حيان ابن قدم لما: المدائني وقال  :قال ثم المظعان، المحالل ھذه: فقال مروان دار دخل واليا

 تعليم منه رأي سد مجرس...  أشطره الدھر حلبت قد مجرب

 ما ھد ولقد عھده، وولي وأمه ألبيه ألخوه سليمان فإن ثقيالً، المؤمنين أمير كان إن: فقال ثقيل الوليد إن: له فقيل
 .ركني ذكرتم
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 وتسعة سنين تسع وولي وثمانين ست سنة منه خلون لعشر شوال في الملك عبد بن الوليد ولي: الكلبي ابن ھشام وقال
 .سنة وأربعين ثالث ابن وھو وتسعين، ست سنة اآلخرة جمادى من خلت ليلة عشرة ألربع السبت يوم وتوفي أشھر،

 إن تزعمون إنكم: الوليد فقال الجالوت، رأس ابن وعنده الملك، عبد بن الوليد عند خليد بن القعقاع كان: قال المدائني
 فقال. ركبتي تنال فيدي: القعقاع فقال قائم، وھو ركبته أحدنا يد تنال: قال ھي؟ فما بھا يعرفون عالمة داود ولد في

 :الشاعر فقال القعقاع بن الوليد بن شيبة بذلك فعير فضرط يفعل فذھب فافعل،: الوليد

 حرج إرسالھا في ليس بضرطة...  مدرھمة ألف في لك ھل شيب يا

 الشرج ضعفھا من فقحته فحاز...  بركبته ھوى إذ شيخك كذاك

 نمروا بن الملك عبد بن الوليد أيام في الخوارج

 األعسم زياد أمر

 كان ويقال أنفسھم، من القيس عبد بن عمر بن عصر بني من األعسم زياد كان: أصحابه عن المدائني الحسن أبو قال
: ألصحابه قال للتجھز البصرة النعمان بن داود قدم فلما الزيادي، بسوق يبيع وكان األزارقة، رأي يرى لھم مولى
 له فقال رقيقة؟ تكون غاللة عنده من: فقال الزيادي سوق فأتى كفناً، أجعلھا درعي تحت تكون غاللة أشترى أن أريد
 أن شئت فإن غاللة عندي فتى يا: جميالً  داود وكان البصرة، أھل فتيان بعض أنه وظن يعرفه، ال وھو األعسم زياد
 فاتبعه داود ھذا: قال. ال: قال ھذا؟ أتعرف: لزياد رجل فقال ومضى، داود يكلمه فلم. فعلت دينك من أرق إياھا أبيعك
ً  وواعده إليه فاعتذر زياد  رأيه، عن ورجع داود فأجاب داود فكلمه غد من فالتقيا أوس، قصر فاتعدا فيه، يلقاه مكانا
ً  كان إنه ويقال فأخذوه، أصحابه من باألزارقة فيه يصلي كان الذي المسجد وأتى  .أباضيا

 :خرج حين األعسم بن زياد وقال فقتلھم، إليھم خرج رباط ابن إن فيقال جماعة، في األعسم وخرج

 الغوانيا عصيت ما سليمى وقبل...  أطيعھا أن على عرسي تعاتبني

 المخازيا تبدي صماء فتنة أرى...  إنني اللوم واتركي سليمى فكفي

 الدواھيا الباليا يالقون عزين...  أرى كما والشراة قعودي وكيف

 .قصيدة في

 جابر بن الھيصم خبر

 طلب: أصحابه عن محمد بن علي الحسن أبو وقال. ثعلبة بن قيس بن ضبيعة بن سعد بني أحد بيھس أبو وھو
 .أحد بھا يعرفه فلم واختضب، بالحمام ولعب شعره، فطول المدينة، إلى فھرب جابر بن الھيصم بيھس أبا الحجاج

 في المري حيان بن عثمان إلى فكتب بالمدينة هأن الملك عبد بن الوليد وبلغ وجوده، فأعياه عنه وسأل الحجاج وطلبه
 إنك: فقال جنبه إلى رجل إليه فنظر جالس والھيصم الناس على الكتاب عثمان فقرأ. وحاله صفته له ووصف
ً  واقترفت أثمت، فعلت إن إنك: قال. بمخليك أنا وما الصفة لصاحب  أنه فأقر عثمان به وأتى فأخذه عظيماً، ذنبا
 .إياه بأخذه الوليد إلى وكتب فحبسه، منه رأى ما فأعجبه الھيصم
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ً  وكان ويحدثه، فيسامره ليلة كل في إليه يرسل حيان بن عثمان وكان  يديه اقطع أن الوليد كتاب فأتاه به، معجبا
ً : فقال. بقتلك يأمر المؤمنين أمير كتب فقد عھدك اعھد: عثمان له فقال واقتله، ورجليه   إنا: قال متفرقاً؟ أم أجميعا
 .أھله إلى ترد أن بالمدينة له ببنية فأوصى حاجة؟ لك ھل: عثمان له فقال راجعون، إليه وإنا

ً  كنت إن: بيھس أبو له فقال فشتمه، ورجليه يديه قطعوا حين رجل به فمر الوليد، أمر فيه وأنفذ  ھذيل، من فإنك عربيا
 .بربري فإنك العجم من كنت وإن أخالقاً، قوم أسوأ فإنھم

 المزداة الجميل أنك بالصبر أمرت إن أما: فقال بيھس، أبا اصبر: فقال عفان بن عثمان بن عمرو بن هللا عبد به ومر
 .اإلسالم في القدم حسن عظيم،

 :غيره أو القوافي عويف فقال حيان، بن عثمان وقتله

 مستنيرا يثرب في أصبح...  الصدورا شفى حيان أبن إن

 مثجوراً  ھيصم رأس عأتب...  الثؤورا به هللا أدرك قد

 فجورا عليا كانا لصين

 شعراً  فأنشد يديه بين مثل إذ يخطب الحجاج فبينا طلبه وقد الحجاج، من العنزي مالك بن نبراس ھرب: الھيثم وقال
 يدي بين الخوارج أعناق يضرب فكان الوالة، على الطعن ودع بابي الزم: الحجاج له فقال التوبة، فيه يظھر له

 .الحجاج

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 الملك عبد بن سليمان أمر

 أخوله في نشأ فصيحاً، وكان أيوب، أبا ويكنى جزي، بن العباس بنت والدة الوليد وأم وأمه الملك عبد بن سليمان و
 ورد المحبسين، أخرج السيرة، حسن المذھب، جميل وكان وتسعين، ست سنة ولي جعداً، أبيض وكان عبس، بني

 .المظالم فوأنص المسيرين،

 فخرج بعده العھد ولي وكان الوليد، نعي وأتاه مسجدھا، وبنى الرملة مدينة فأحدث فلسطين، واله أخوه الوليد وكان
 عبد بن عمر عليه وصلى بھا، ودفن بدابق، ومات أشھر، وثمانية سنتين واليته فكانت دمشق، إلى فلسطين من

 .وأربعين خمس ناب مات يوم وكان وتسعين، تسع سنة وذلك العزيز،

 بن عقبة بن خالد بنت عثمان أم وأمھا العاص، بن الحكم بن خالد بنت أبان أم وأمه أيوب: الملك عبد بن سليمان فولد
 .عثمان بن عمرو بن هللا عبد بنت عائشة أمھما هللا، وعبد ويحيى، معيط أبي

 .يةمعاو بن يزيد بن هللا عبد بن يزيد أم أمھم وسعيدا، والقاسم، ويزيد،

 .أسيد بن خالد بن هللا عبد بنت عمرو أمھما العزيز، وعبد الواحد، وعبد

 .ولد ألم والحارث شتى، أوالد ألمھات الرحمن، وعبد وعمراً، ومحمداً، وداود،

 أم أدفنت: سليمان له فقال أبيھا، سليمان إلى العزيز عبد فجاء فھلكت، الوليد بن العزيز عبد عند كانت أيوب وأم
 أمير ابن الحارث نازعت أنك وبلغني: قال. منك مصيبة أعظم بھا أنا المؤمنين أمير يا: فقال تأتيني؟ ثم أيوب
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ً  قريش فتيان من فكان سليمان، بن أيوب فأما. ذلك أفعل أن الجھل بي بلغ ما: فقال عليھا، الصالة في المؤمنين  عفافا
 :جرير فيه وقال الشاعر، األعلى عبد بن هللا عبد وحاضنه مؤدبه وكان بالعھد، له بايع قد أبوه وكان وأدباً،

 أيوب العھد ولي اإلمام بعد...  فواضله ترجى الذي اإلمام إن

 .أبيه حياة في وھلك

 :دارم بن هللا عبد بني أخو الفلتان وقال

 أيوب العھد ولي جاري فإن...  لھم وفاء ال لقوم جار يك من

 :فيھا يقول بقصيدة األعلى عبد بن هللا عبد ورثاه

 يجزع الفجيعة يذق ومن جزعي...  أري إن الشماتة لذي عجبت ولقد

 تقرع لم التي بمروتك واجذل...  مروتي الحوادث قرع فقد فاشمت

 تفجع لم إن األحداث تردك أو...  كلھم باألحبة تفجع تبق إن

 وتوقع لھا خوف على منھا...  يرى ال المنية تخرمه ال من

 وتخشعي غضاضتي العدو سر...  لفراقه الذي أيوب بان قد

ً  وتظل...  سؤالھم عند تجود كنت أيوب  تخدع لم وإن منخدعا

 .أليوب عقب وال

 ليغزي دابق إلى سليمان خرج: قال الحمصي سليم أبي بن مسلم عن الوليد، أبو الدمشقي، عمار بن ھشام وحدثني
 .الملك عبد بن مسلمة ومعه سليمان، بن أيوب ابنه وعليھم فأغزاھم الناس،

 األمر أھمل فإن به يحدث ما أدري وال عدو بإزاء أيوب ابني أن: قال سليمان احتضر فلما عھده، ولي أيوب وكان
 أني على غاله، قد يكون أن الحدثان ولعل األقطار، جميع في الناس على الفتنة تؤمن ولم وانتشر ضاع قدومه إلى
 .حدث وھو. يطول عمري أظن وأنا العھد وليته

 عبد ولد من يخرجھا أن وكره يزيد، بعد كان إن وأيوب بعده، من الملك عبد بن ويزيد العزيز، عبد بن عمر فولى
ً  ويحدثوا فيختلفوا الملك  .الفتنة إلى تدعو أحداثا

 الثغر شارف حين وذلك أقبل، وقد غزاته في أيوب وتوفي. عزمه وقوى ذلك، في رأيه حيوة بن رجاء وصوب
 ً  .داخالً  أو خارجا

 .فعل ما ففعل مرض يوم سليمان أتى أيوب نعي أن قوم تقول وقد: ھشام قالو

 .بالشام مات: اليقظان وأبو المدائني، وقال

 محمد بن مروان فواله الواحد عبد وأما. يزيد بن الوليد أدرك وقد وباطل، فتوة صاحب فكان سليمان بن محمد وأما
 :الشاعر فقال عليه، خرجوا حيث اإلباضية من ھرب ثم بالموسم، بالناس فصلى والمدينة مكة مروان بن
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 الواحد عبد ففر النبي دين...  بدينھم يخالفون الذين جاء

 خالد من وعرقة الوھون إال...  علة من به وما القتال ترك

 :فقال ھرمة ابن ومدحه. عقب وله. بالشام ماله وأخذ هللا، عبد بن علي بن صالح وقتله

 ومحتاجھا فھر لمعتر...  يرتجى من خير من قيل إذا

 إسراجھا قبل بألجامھا...  الوغى عند الخيل يعجل ومن

 أزواجھا قبل به إليه...  مالك بني نساء أشارت

 .شاب وھو فھلك سليمان بن الرحمن عبد وأما

 :الشاعر فيه وقال يزيد، بن الوليد قتل وأدرك وذكراً، جلداً  رجاالتھم من فكان سليمان بن الحارث وأما

 واسعُ  وھو شابه قد حرق به...  مسھم حواش ذو برد نككأ

 واضعُ  المروءة رث فخيركم...  خياركم عرفنا حتى بلوناكم

 .سليمان بني عنيت ولكني ال: فقال. مروان بني عممت ويلك: الشاعر لھذا الملك عبد بن ھشام فقال

 .علي بن هللا عبد ابنه وقتل المسودة، قبل فمات سليمان بن يزيد وأما

 طريق في عطشت داود أم وكانت بغراً، أمك وھلكت بشماً، أبوك ھلك: رجل له قال الذي فھو سليمان بن داود وأما
 .فماتت فأكثرت فشربت مكة،

 بعده، أو سليمان مكان العھد العزيز عبد ابنه بتولية الوليد على أشارا مسلم بن وقتيبة يوسف بن الحجاج وكان: قالوا
 أن وذلك القيسي، ھبنقة وليكم قد الناس أيھا: بخراسان وھو قتيبة قال سليمان استخلف فلما ،سليمان قتيبة على فحقد

 يخص كان ھبنقة أن وذلك خامالً، يصطنع وال خسيسة يرفع وال والنباھة واليسار الشرف أھل يعطي كان سليمان
 إلى فنسب أصلح، ما أفسد وال هللا، دأفس ما اصلح ال أنا: ويقول المھازيل، ويضرب والعلف بالمرعى إِبلِهِ  ِسَمانَ 
 :الفرزدق يقول سليمان وفي: بخراسان قتل حين قتيبة مخالفة سبب ذلك وكان الحمق،

 الذعر من له الھضاب أروى...  سكنتْ  الذي سليمان وإلى

 والشحر رتبيل من باألمن...  وثقوا إذ الطرداء وتراجع

 العصرو واألسحار الصبح في...  نسأله هللا نناجي كنا

 األمرِ  وولي اإلمام أنت...  لنا يكون أو ُيميتك أال

 ُضر من المھدي بخالفة...  وأنقذنا دعوتنا فأجاب

 فھر بني من الخالئف سنن...  لنا يقيم أن ألرجو إني

ً  فيه وقال. طويلة والقصيدة  :أيضا
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 انحاللھا يرجى كان ما عقدةٍ  ومن...  بائسٍ  قيد من كفاك أطلقت وكم

ً  فسمع يستسقي الملك عبد بن سليمان خرج: قال عوانه نع المدائني  :يقول أعرابيا

 لكا بدا فما تسقينا كنت قد...  مالكا العباد رب ربنا يا

 لكا أبا ال الغيث علينا أنزل

 .ولد وال صاحبة وال أب  فما وهللا صدق: سليمان فقال

 حكما، به وارضوا إماماً، هللا كتاب اتخذوا: فقال كالمل عبد بن سليمان خطب: قال القرشي اليمان أبي عن المدائني
 .منھا أوجز خطبة سمعت فما. بعده كتاب ينسخه ولن قبله، لما ناسخ فإنه قائدا، لكم واجعلوه

ً  الملك عبد بن سليمان قال: قال عياش ابن عن عدي بن الھيثم عن العمري حدثني  فقال صالحاً، ادعُ  غالم يا: يوما
 المؤمنين أمير يا وأنت: العزيز عبد بن عمر فقال ألف، صالحك من انقص: سليمان فقال. اصالح يا: الحرس بعض
ً  ألفك في فزد  .ألفا

: سليمان فقال مضعوف، ھو فإذا عقله يسبر أن فأراد فتكلم سليمان على رجل دخل: قال تميم بن الفضل عن المدائني
ً  بعضه زان ما ذلك من أحسنو ھجنة، منطق على عقل وزيادة خدعة، عقله على منطق زيادة  .بعضا

 ھلك، أبينا إن: فقال الملك عبد بن سليمان إلى السمال أبو تقدم: قال عياش ابن عن الھيثم عن عمر بن حفص وحدثني
. مالك عليك رد وال أخاك، عافى وال أباك هللا رحم ال: سليمان فقال. أمرنا في فانظر فأخذه، مالنا على أخانا فوثب
وه  .عني نحُّ

 أبا يا ادنُ : سليمان فقال للغداء فدعاه يتغدى، وھو الخالفة، قبل سليمان على الكلبي السربال أبو دخل: المدائني قالو
 ما وهللا: رجل قال. زنباع بن َرْوحُ : قال ھذا؟ ومن: قال. ھذا: قال أكالئي، من أعرف أو وهللا ال: فقال. السربال
 قريش من رجل إلى ونظر القمة، لصغير إنه: قال. فالن: قال ھذا؟ نفم: قال. قط أبيه باب على األضياف اعتركت
 .سليمان فضحك. قيصر ھذا عنه، أسأل فال ھذا أما: السربال أبو فقال أقشر، أحمر

 ھذا فإن دونك السربال أبا يا: فقال كلھا بأصابعه يأكل سليمان فجعل بفالوذجة، وجاؤوا يأكل، السربال أبو وجلس
 .البغل رأس مثل رأسك لكان قلت كما ھذا كان لو األمير، هللا أصلح: قالف الدماغ، في يزيد

 أبينا، ھلك المؤمنين، أمير يا: فقال بدابق وھو سليمان إلى رجل تقدم: قال عياش ابن عن الھيثم ن العمري حدثني
وه: سليمان فقال إليك، هللا نظر أمرنا، في فانظر أخينا، وظلمنا  .َفُنحي. هللا لعنه نحُّ

 .يسود ال الحسود: قال سليمان أن لھم أشياخ عن الوليد عن عمار بن ھشام دثنيح

 فأجرى والك رجالً  هللا لعن: مسلم أبي بن ليزيد قال الملك عبد بن سليمان أن: ومسلمة حفص بن عامر عن المدائني
 وھو رأيتني ولو مدبر يعن واألمر رأيتني إنك! المؤمنين أمير يا: فقال المسلمين، أمور من ألمر واختارك رسنك
 يوم يأتي: فقال. الحجاج؟ في تقول ما: فقال. أمري من استقبحت ما وحسن استصغرت، ما عندك َعُظم مقبل علي

 .شئت حيث فضعه وأخيك أبيك بين القيامة

 إلى شھوات موسى عثمان بن عمرو بن خالد بن سعيد شكا: قال الجريري عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس حدثنا
 بم لك أم ال فقال ھجاني،: وقال أحيحة، أبي بن سعيد بن العاص بن سعيد بنت آمنة وأمه الملك، عبد بن سليمان
 جارية عشقت أني وذلك أسيد، بن خالد بن هللا عبد بن خالد بن سعيد عليه فضلت إنما المؤمنين أمير يا: قال ھجوته؟
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: قال. فيك بورك موضع ھذا ليس: سليمان فقال فيك، بورك: لي فقال دينار بمائتي لي يبتاعھا أن فسألته بدمشق
. فمدحُته دينار مائتي منه زاوية كل في فصّرت جاريته وأمر خزّ  بمطرف فدعا هللا عبد بن خالد بن سعيد وأتيت
 :فأنشده قال ما واستنشده ھذا بعد شئت ما قل: فقال

 بعقيدِ  الندى يرض لم مات فإن...  الندى به يرضى عاش ما الندى عقيل

 سعيد بنت ابن أعني ال العرف أخا...  خالد بن سعيد أعني الندى سعيد

 أسيد بن خالد أبويه كال...  الذي عائشة ابن أعني ولكنني

 :خالد بن سعيد فقال الطلحات، طلحة أخت خلف بن هللا عبد بنت عائشة

ً  عليك األمير كان إذا  األمير غلب فقد تكثر فال...  خصما

 :وأنشد

 األمير ظلم إذا يعدي فمن...  ظلمنا إذا األمير يونستعد

ً  المھلب بن يزيد بعث: قال كناسة ابن عن العجلي صالح بن هللا عبد وحدثني  إلى ُحريث بن عمرو مولى سريعا
ً  فأعطيت كلمتين، بين أرتق أكن ولم المطر، عن سيسألني أنه فعلمتُ : سريع قال. سليمان ً  أعرابيا  كيف: وقلت درھما
 أر ولم العرق، واستأصل العمير، واخضر الثرى فعمد درير، غزير مطر جاء قل: فقال المطر؟ عن سئلتُ  نإ أقول
 ً  .داريا إال واديا

 فحدثته. فاصدقني ُعذره بأبي لست كالم ھذا: فقال. الكالم ھذا فقلت المطر عن سألني سليمان على دخلت فلما
 .بجدتھا ابن أصبت لقد: وقال برجليه، وضرب فضحك،

 فقال. رجلي خدرت: قال بني؟ يا مالك له فقال أبيه عند وھو سليمان بن أيوب زحل: قال مسلمة عن المدائني
 وواله غفلة، لفي عنه وإني سيد، ابني: سليمان فقال محمد على هللا صلى: فقال اليك الناس أحب اذكر بني يا: سليمان
 .عھده

 وقسم السجون، أھل فأطلق ولي، حين العراق إلى فوجھه مانسلي مع األنصاري يزيد بن محمد كان: قال المدائني
 رمضان، شھر في المغرب عند بإفريقية يزيد به فظفر سليمان إلى وحمله مسلم، أبي بن يزيد على وضيق األموال،
 أن هللا سألت ما وهللا طال أمحمد: يزيد له فقال الفقراء، وإعطائي األسرى إطالقي لي احفظ اللھم: يقول محمد فجعل
 وال أعاذك وال أجارك ما فوهللا: يزيد قال منك، يجبرني أن سألته قد وهللا وأنا: قال عقد، ال عھد بال منك يمكنني
 .أقتلك حتى مكاني أريم ال وهللا. أجابك

 وقال فقتله، رأسه على بعمود منھم رجل فضربه قتله، على أجمعوا قد إفريقية أھل وكان إليھا، فبادر الصالة وأقيمت
 .شئت حيث اذھب: محمدل

ً  سليمان وكان: قالوا . يديك بين مما كل: له فقال يديه، بين كانت دجاجة إلى يده رجل فمد الطعام على بخيالً  نھما
 .فيھا لك هللا بارك ال ُكلھا: وقال بالدجاجة إليه فرمى! ِحَمًى؟ ھھنا أو: فقال

 الرجل وطيب ُيرى وطيبك ثوبك، مثل أبيض خفك ثاً،ثال منك أكره: المھلب بن ليزيد سليمان قال: قال المدائني
 .لحيته مس يدع ولم والطيب، الخف فغير. لحيتك مس ُتكثر وأنك يوارى،
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 .لحيته على فكر إذا ومعوله إال قط عاقالً  رأيت ما: يقول يزيد كان

 في فجلس فحجبه، فأتاه ،أيوب ابنه إلى مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن عون الملك عبد بن سليمان ضم: قال المدائني
 عنه جلست وإن حجب، أتيته إن رجل إلى ضممتني: فقال فالمه أبيه إلى فشكاه فغضب فعاتبه عليه أيوب فتعتب بيته

 .غضب عاتبته وإن عتب،

ً  أن الكلبي ابن عن القتات مسعود أبو حدثني  ًة،رھب وال رغبةً  أتيناك ما وهللا إنا: متكلمھم فقال سليمان إلى وفدوا قوما
 الموت، علينا وھونت الحياة، إلينا حببت ولقد وعدلك، فضلك فآمنناھا الرھبة وأما منازلنا، علينا فدخلت الرغبة أما
 .لھم والنظر صلتھم فأحسن أعقابنا، من بعدنا تخلف لمن ونرجوك ألنفسنا، بإحسانك نثق ألنا

 سمينتين، ودجاجتين عظميين، وخروفين رقاقات بعشر الغداء صالة من يوم كل في يؤتى أكوالً  سليمان وكان: قالوا
 .ومرى الجذان فيه بِخلٍّ  كله ذلك فيأكل

 ومات مات، الدرب جاوزوا فلما ابنه أيوب الصائقة وعلى الملك عبد بن مسلمة الصائفة سليمان غزا: الواقدي وقال
 .العزيز عبد بن عمر فأقفله مسلمة، نفذ وقد سليمان،

 الحمام دخل المدينة، جداء من قال أو المدينة، خرفان من أطعمني: طعامه على لقيِّمه فقال سليمان حج: قال المدائني
ً  وثمانون أربعة له ُشو وقد خرج ثم  شحم بھا ويضرب جرمازجة فيتناول بواحد يأتيه القيم فجعل جدياً، أو خروفا

 وأذن العزيز، عبد بن عمر غالم يا ادع: قال ثم كلية، وثمانين أربعة بشحم جرمازجة وثمانين أربعة فأكل كليته،
 .أكلوا كما معھم فأكل الغداء ووضع. الناس

 إني: فقال عليه ينزل أن فسأله أھلھا من رجل الثقفي زھير أبي ابن فلقيه الطائف وأتى سليمان حج: المدائني وقال
 خمس رمانات بخمس فيه، وھو حائطه، من يأتيه فجعل عليه فنزل كثيراً، خيراً  هللا رزق قد: فقال. أبھظك أن أخاف
 .رمانة وسبعين مائة أكل حتى رمانات

 ابن وفتح. الناس وأكل فأكل الطعام وضع ثم فأكله، زبيب بمكوك أتى ثم ذلك، فأكل دجاجات وست بخروف، أتى ثم
 .بالرجل أضررنا قد: سليمان فقال الفاكھة، من الناس فأكل الحيطان أبواب زھير أبي

ً  بالطائف وأقام  ماذا؟ أقول: قال لحقته، لو: له فقيل يفعل فلم. الحقني: زھير أبي البن وقال مكة إلى صار ثم سبعا
 أمير يا الغداء: يزيد فقال المھلب بن يزيد منزل يريد منزله من سليمان خرج: المدائني وقال! طعامي؟ ثمن أعطني

 .الطعام نم ذلك سوى أكل ما سوى جردناج دجاجة أربعين فأكل. نعم: قال المؤمنين؟

ً  وثمانين اثنين سليمان أكل: المدائني وقال  كان النصارى من رجل بدابق وھو وأتاه: قال. ھريسة فيھا وفخارة ناھضا
 ً ً  أھديتُ  نعم: قال شيئاً؟ لي أھديت ھل: له فقال الوالية قبل من إليه منقطعا ً  مملوء بزبيل فأتاه وبيضاً، تينا  بيضا

ً  مملوء وبزبيل مطبوخاً،  مملوءة بقصعة أتوه ثم الزبيلين، على أتى حتى بتينة بيضةً  ويأكل البيض يقشر علفج تينا
 ً ً  مخا  .فمات ومرض فأتخم ذلك فأكل بسكر مخلوطا

 :يرتجز وھو سليمان عن فأكل أكوالً  عقال بن حنظلة كان: قال المدائني

 تلتقي الرغيف أطراف تكاد...  الفلق عظيم للفم أعددتُ 

 وھو البقر، عيون ثالثمائة عليه بطبق أتى سليمان أن زمل بن الضحاك عن عدي بن مالھيث عن العمري حدثني
ً  يأكل لم كأنه فأمعن بالغداء دعا ثم الطبق، في ما جميع فأكل الساھلوج،  .شيئا
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 وعشرة وفرخين دجاجات بست فأُتي شيء؟ عندكم ھل: أفيق عقبة من نزل حين سليمان قال: زمل بن الضحاك وقال
 ظلمني، كذا على عاملك إن المؤمنين أمير يا: يصيح رجل إذا بعير، على وھو فأكل رطل رغيف كل في أرغفة،
 .بإنصافه فكتب فأمر عنه، فھم فرغ فلما ويأكل، لك أم ال كذبت: يقول وھو

 على قدر فأحسن، القول أكثر من: الكالم في واإلسھاب الخطب تشقيق عنده وذكر سليمان قال: الضحاك وقال: قال
 .فيحسن يطيل أن على بقادر فأحسن قصر من وليس فيحسن، يقل أن

 على منديل له وُيجعل أصابع، بخمس يأكل سليمان كان: قال لسليمان مولى عن عدي بن الھيثم عن العمري وحدثني
ً  يشرب حتى أكل إذا رأسه يرفع ال وكان فخذيه، على ومنديل صدره ً  ُعسا  استعان ربما تعترى عسل، فيه ضخما
 .تكلم شربه فإذا أحياناً، بركبتيه عليه

 عطائي فأسلفني إليه أھله به أجمع ما عندي وليس ابني زوجت إني المؤمنين أمير يا: فقال يأكل وھو رجل إليه فقام
 من فرغ فلما وجلس، الشيخ فتنحى طعامنا، علينا فيسد إلينا يقوم أمه لبظر عاض يزال ما: فقال المال، بيت من

 أعطه قسامة يا: قال. دينار مائتا: قال. أبوك؟  عطاؤك وكم: فقال مسألته عليه فرد. أبوك؟  اذام قلت: قال طعامه
 .درھم ألف وسبعين اثنتين قيمة ذلك جميع فإذا انقطع حتى نفسه وطول. دينار ومائتي دينار ومائتي دينار مائتي

 وأربعة مائة فأخذ له، فأضعفھا قسامة يا: قال. نينالمؤم أمير يا عنك هللا فرضي نعم: قال رضيت؟ ُزجي أبا: قال ثم
 .درھم ألف وأربعين

 أبا يا: الخطاب بن عمر بن هللا عبد بن لسالم الملك عبد بن سليمان قال: قال الكوفي مسعود وأبو الحرمازي حدثني
 .غيره هللا بيت في أسأل ال إني: فقال حوائجك، لي اذكر عمر

ً  أربعين كلى شحم فأكل الجمعة صالة من سليمان انصرف: قال الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني  وصحفة جديا
ً  مملوءة ً  الجارية عن وقام جامع ثم ذلك، وغير مخا  أنا: يقول الخلق، حسن الوجه جميل وكان بدابق، فمات موعوكا
 .الشاب الملك

 :الحزين قال

 مساحقِ  بن نوفل بكائي وبال...  نوفلٍ  ابن وبال بالي ما قوم فيا

 صادقِ  غير كاذب من نوفلٍ  على...  عبرةٍ  سوابق كانت لكناو

 دابق عند الذي سليمان وقبر...  سفحتھا الوليد قبر على فھال

 حرب على استخلف قد وكان الحجاج، مات لما: قاال وعوانه جده عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني
 الحجاج، عمال وأقر مات، حتى الوليد فأقرھما مواله لممس أبي بن يزيد خراجھا وعلى كبشة، أبي بن يزيد العراق
 .كله وجھي جلدة بل ال عيني، بين ما جلدة الحجاج: يقول الوليد وكان

 ولى بالرملة، وھو الملك، عبد بن سليمان ولي فلما وتسعين، ست سنة اآلخرة جمادى من للنصف الوليد موت وكان
 خراج عبيد بن مرة بني مولى السجستاني الرحمن عبد بن حوصال وحربھا، العراق صالة كبشة أبي بن يزيد

ً  أربعين بعد سليمان وولى العراق،  الخراج، من فاستعفاه وخراجه العراق حرب المھلب بن يزيد خالفته من يوما
 بنا أتولي: العزيز عبد بن عمر فقال بالعفاف، له وصفه المھلب ابن كان وقد الخراج، مسلم أبي بن يزيد تولية فأراد
ً  الشيطان إن: عمر فقال الدرھم، عن عفيف إنه نعم: فقال مسلم؟ أبي ً  يأخذ لم الدرھم عن عفيف أيضا . قط درھما
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ً  صالح وكان الرحمن، عبد بن بصالح عليه فأشار العراق خراج يوليه فيمن المھلب بن يزيد فاستشار  للحجاج كاتبا
 .المجوسي كاتبه بيزي بن نفروخ زاذا بعد

ً  قدم فلما إليه، مضمومة وخراسان العراق إلى المھلب بن يزيد وشخص  على الحكمي هللا عبد بن الجراح وجد واسطا
 يزيد إلى سليمان وكتب أصحابه، من رجالً  البصرة وولى عليه، القدوم في إليه فكتب كبشة، أبي ابن قبل من البصرة

 فاستخلف كان، ما قتيبة أمر من كان أن بعد بھا الناس وتسكين إلصالحھا، خراسان إلى الشخوص في المھلب بن
 .هللا عبد بن الجراح: بواسط يزيد

 امرأة فجاءته الكندي عمير بن سفيان البصرة فولى العراق، على سليمان عامل كان المھلب بن يزيد أن: المدائني
 الذئب، ذلك وهللا أنتف: قال. الذئب أكله: قال صداقھا؟ فأين: قال شيء، عندي لھا ما: فقال بصداقھا تطالبه بزوجھا
 .صداقھا أعطھا

 سروره فيھا يعتدل حال في المؤمن أيكون حفص أبا يا: العزيز عبد بن لعمر قال الملك عبد بن سليمان أن المدائني
 .الصبر المؤمن معول ولكن والضراء السراء أحد عند يستوي ال المؤمنين أمير يا: فقال ومكروھه؟

 أن فأخبرني جزُل، فكلھم المھلب ولد رأيت قد: الھمداني مالك بن لمحمد الملك بدع بن سليمان قال: قال المدائني
 .مثله بالعراق أر ولم جھل، عن يكفكف وال عجز عن يستنھض ال كان: فقال المھلب،

 رأي ينفعك ال: وھي حكيم إال قالھا ما كلمة : الملك عبد بن سليمان قال: قال عوانة عن الكوفي مسعود أبو حدثني
 .ظنه ينفعك لم من

ً  فكان سليمان وأما مجنوناً، فكان الوليد أما: المنصور جعفر أبو قال: قال المدائني الحسن أبو حدثني  بطنه ھمه نھما
 .ھشام القوم ورجل وفرجه،

 حدث من إن المؤمنين أمير يا: رجل فقال أيوب ابنه على الملك عبد بن سليمان جزع: قال يزيد بن خالد عن المدائني
 .سليمان في عرف ذلك فكأن الرأي، لعازب البقاء بطول فسهن

 سليمان فقال شر، الملك عبد حياة في الملك عبد بن مروان أخيه وبين الملك عبد بن سليمان بين وقع: قال المدائني
 عبد اأب يا أخوك: وقال فمه على فأمسك العزيز عبد بن عمر جانبه وإلى ليجيبه فمه ففتح. اللخناء بن يا: لمروان
 بن يزيد أخا وكان فمات، لجنبه ومال الجمر من أحر جوفي في رددت حفص أبا يا: فقال عليك، السن وله الملك،
 :جرير يقول وفيه يزيد، بنت عاتكة ألمه الملك عبد

 معا ينزال أن األرض يزين وكان...  رضىً  عن مروان فارقت خالد أبا

 جوعا مخيفين أمسوا إن بالرك وال...  شتوا غذ للحي مروان فال فسيروا

 .ودفنھم أبنائنا بموت رضانا الذي  الحمد: فقال يكفن وھو الملك عبد إليه ونظر

 :الملك عبد إليه فكتب بمروان يعزيه الحكم ولد بعض الملك عبد إلى وكتب

 مروانِ  بالمأمول الرزية على...  لتعلمه صبري عن تسأل كتبت

ً  هللا بعون صبرتُ  فقد  ورضوانِ  فوزٍ  من هللا موعدل...  محتسبا
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 وكان الملك، عبد بن مسلمة الغازي كان وإنما غازياً، يكن ولم بالشام توفي سليمان بن أيوب أن الثبت: قال المدائني
 عبد بن عمر ومعه بنفسه، يجود وھو عليه دخل أيوب احتضر فلما: قال. فمرض الجيش على ُيغزيه أن أراد سليمان
 أحد يملك ما وهللا إنه: فقال عمر إلى نظر ثم فيردھا، العبرة فتخنقه وجھه في ينظر فجعل حيوة، بن ورجاء العزيز،

 الحازم الجلد فذلك جزعه، صبره يغلب من فمنھم: أصناف ذلك في والناس المصيبة عند الوجد قلبه إلى يستبق أن
 بعبرة أبردھا لم أنا إن لوعةً  قلبي في أجد وإني الضعيف، المغلوب فذلك صبره، جزعه يغلب من ومنھم المحتسب،

ً  كمداً  كبدي تتصدع خفت  .وأسفا

 لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فإن تفرط وال افعل: فقال رجاء وأما بالصبر، وأمره البكاء عن فنھاه عمر فأما
 ُدفن فلما. حزونونلم إبراھيم يا عليك وإنا الرب، يسخط ما نقول وال القلب، ويفجع العين تدمع: قال ابنه إبراھيم ھلك
 :وقال قبره على سليمان وقف أيوب

 مفارق حبيب من قليل متاع...  بقفرةٍ  مقيم قبر على وقفت

ً  لنا كنت. أيوب يا السالم عليك: قال ثم  :وقال دابته ركب ثم. المذاق مر بعدك من فالعيش ففارقتنا، أُنسا

ً  منفس فعلق جزعت وإن...  جزعٍ  من ألفظك فلم صبرت فإن  ذھبا

 .هللا إلى الوسائل أقرب فإنه المؤمنين أمير يا الصبر: عمر فقال

 فقال. فافعل أوله أمرك آخر تجعل أن المؤمنين أمير يا رأيت إن: له فقال أيوب عن سليمان رجل وعزى: قال
 .أيوب أحتسب هللا عند اللوعة، من وسكنت التعزية في أوجزت لقد: سليمان

 ولم يعظمه فلم يعوده طاووس على الملك عبد بن سليمان دخل: قال العتبي عن علي بن الحسن الحرمازي حدثني
 يستعظمه ما يستصغر من الناس أن يعلم أن أحببت: فقال ذلك على طاووس فعوتب الخلفاء، به يجاب بما يجبه

 .فيه ھو مما المغرون

 فنظر المھلب بن يزيد ومعھم ،وغيرھم بيته أھل من حوله يمشون جماعة ومعه بستان في يمشي سليمان بينا: قالوا
 اإلرداف من منعك ما: ليزيد فقيل. أمشي بل المؤمنين أمير يا: قال. النعمان من ردافة أكرم فأنا ارتدف يزيد يا: فقال
ً  والناس فتسيران المؤمنين أمير خلف  عن فأقصر أثب أن خشيت ولكني ذلك عن غبيت ما: فقال يمشون؟ جميعا

 .يدي المؤمنين أمير تنال وأن يرفعني، نم أدعو أن وكرھت الركوب،

 الحجاج، موت بعد وذلك سليمان عند بھا ويزيد فلسطين فقدم الحجاج، لخطب راوية الھجري عمير وكان: قالوا
ً  فذكر عمير إليه فجلس  قلت؟ ما إلى دعاك ماذا: لعمير فقيل. خلَّوه: قال ثم احبسوه،: قال فأقيم يزيد به فأمر منھا شيئا
 .أميرين ھھنا أن أعلم لم: قال والحجاج؟ يزيد بين ما تعلم ألم

 سليمان فقال وانجلت أمطرت ثم عقبة، على مشرف وھو وبرقت فرعدت سحابة فارتفعت الطائف فقدم سليمان وحج
 مع كانت لو رحمته، مع هللا قدرة من رأيت ما كان المؤمنين أمير يا: فقال. ينصدع قلبي كاد حفص أبا يا: لعمر

 !عذاب؟
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 الملك عبد بن سليمان أيام في الخوارج

 العبدي ُعقبةُ  بن داود أمر

 كبيراً  وكان بالبصرة، فطلب والمجتھدين، الخوارج ُعباد من العبدي عقبة بن داود كان: المدائني الحسن أبو قال
 داود وكان يلة،ل أربعين فغاب شأنه لبعض وخرج تتعھده، أن امرأته فأمر رأيه، على تميم بني من رجل عند فتوارى
: داود فقال الزرقاء؟ خدمة رأيت كيف:  لداود فقال ليلة أربعين بعد التميمي فقدم شيء، إلى ينظر ال الطرف منخفض

 خليفة البصرة على المھلب بن ومروان تسعين سنة في بالبصرة داود خرج ثم. كحالء أم ھي أزرقاء أدري ما وهللا
 :يقول الذي وداود. بموقوع وأصحابه فقتل خيالً  إليه فوجه يزيد،

 والنھرِ  النخيلة يوم شھدتھم...  غارةٍ  فتيان فقد أشكو هللا إلى

 الُبترِ  بالمھندة منھم مساميح...  شمرت الحرب إذا أُسداً  شھدتھمُ 

 الدھر آخر يروا أن عليھم فلھفي...  بفقدھم ُمنيت إخواني أولئك

ً  مضوا  ُخْزر نابلةت ألقوام وحيداً ...  بعدھم وأخرت قبلي سلفا

 .األسواري زاذوية: وأصحابه قتله الذي إن ويقال

 بالبنجكان، فرماھم أساورة في األسواري زاذويه أتبعه ثم األزدي، دبيق: بموقوع وھم إليھم وجه: عبيدة أبو وقال
 بناحية التي بعسفان الخوارج من خمسة سليمان أيام وخرج: قال الزبد؟ أكل القتال أن أظننت: بالفارسية لألزدي وقال

 أزذويه ويقال زاذويه، المھلب بن مروان إليھم فوجه الخوارج، فھزمھم الشرط من خمسمائة إليھم فوجه البصرة،
 عليه فحملوا منھم ودنا نشابات، خمس ناولني: لغالمه وقال قفوا،: ألصحابه: قال خمسة رآھم فلما. األسواري
 قتله حتى ذلك مثل يصنع يزل فلم فصرعه آخر ورمى د،استطر ثم فصرعه، رجالً  فرمى عطف ثم لھم فاستطرد
 .رؤوسھم فاحُترزت وأمر جميعاً،

ً  ونثروا سيوفھم جفون كسورا التقوا فلما خيل، في الباھلي الشمردل بن مسلم إليھم فوجه خوارج وخرج  كان دقيقا
 .فقتلھم غيره يھمإل فوجه. وانصرف قتالھم وترك. لكم هللا خار الدقيق نثرتم قد الباھلي، فقال معھم

 من أنه فتوھم السھمي، وداعة أبي آل من عوف أبي بن عوف بن هللا عبد فرأى المدينة، سليمان دخل: قال المدائني
 ورقاء بن بديل ابن دار إلى صار حتى دارٍ  دارٍ  عن يسأله فجعل فأخبره، أنت؟ ممن: فقال فتقدم، إليه فأشار قريش

 بعد إليه فبعث وتركه، مضى ثم عثمان، قتله بدور أعرفك ما: قال. بديل البن: قال الدار؟ ھذه لمن: فقال الخزاعي
 سوء إلى منھا أميل بك الظن حسن إلى القلوب: فقال. ظنك ساء حتى رسولنا عليك أبطأ عوف، أبي بن يا: فقال ثالثة
 الخريطة ھذه احمل :للوصيف فقال. بياض ثياب عليه ووصيف دينار خمسمائة فيھا وخريطة رزمة وإذا. فيك الظن

 .حملت وما له فأنت سيدك مع وانطلق والرزمة

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 وولده الحكم بن مروان بن العزيز عبد أمر

 بن عمرو بن األصبغ بن زبان بنت ليلى وأمه األصبغ أبا ويكنى مروان بن العزيز عبد: الحكم بن مروان ولد ومن
 .الملك عبد بعد العھد أبوه مروان واله الكلبي، جناب بن عدي بن ضمضم بن حصن بن الحارث بن ثعلبة
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. سيكفيكه هللا فلعل تفعل ال: الخزاعي ذؤيب بن قبيصة له فقال العھد، ابنه الوليد وتولية بخلعه ھم قد الملك عبد وكان
 وفي إرادتك غتوبل والنكث الغدر من سلمت: قبيصة له فقال العزيز، عبد موت خبر أتاه حتى يسيراً  إال يلبث فلم

ً  وكان وبريده الملك عبد خاتم على الخزاعي قبيصة وكان. وسليمان الوليد عھده حينئذٍ  فولى. كثير خير الصبر  أنسا
 .لقوله قابالً  به

 :مصر الملك عبد أخوه واله حين األسدي فاتك بن خريم بن أيمن يقول وفيه كريماً، جواداً  العزيز عبد وكان

 نيلُ  مصر في الذي النيلِ  مع...  أتاُھمُ  فقد مصر أھل بشر

 الخليل ويرزؤه مودتھم...  إال الخالن يرزأ ال فتى

 :كثير فيه وقال

 برت األلية منه سبقت إذا...  ليمينه حافظ األاليا قليل

 :الرقيات قيس ابن وقال

 رذما جفانه تأتي اليون بباب ز...  العزي عبد ليلى ابن أعني

 اللجما تألك والخيل زالنِ .. . كالغُ  الوصائف البخت الواھب

 يده أن رأيتُ  إال عنده معروفي فوضعت إلي رغب رجل ما. لھا تزكية بغير نفسي عن أخبركم أنا: العزيز عبد وقال
 لم ولو بحبسي مقصراً  رأيتني إال دمه دون دمي أبذل فلم خوف من بي استجار رجل وما. عنده يدي مثل عندي
ً  ذلك لكان الخلف في بربھم ظنھم سوء إال بخلھم من البخالء على يدخل  .عظيما

 :يھجوه خثعم من رجل وقال

 الحمار فيشلة مثل بأنفٍ ...  عني يصد العزيز عبد أرى

 بدار لنا الھوان دار وال...  برب لنا العزيز عبد فما

 :يرثيه كثير وقال

 .مثمرُ  الثراء يرجو أم الناس من...  واحدٌ  الخلد يأمل ليلى ابن أبعد

 :العدوي حذيفة بن جھم أبي بن بكر وأب وقال

 الدھرُ  يستعتب الزبان أبي وبعد...  لحاجة العزيز عبد يا أبعدك

 مصرُ  بعدكما بالنيل سقيت وال...  سواكما لحي مصر صلحت فال

ً  بعدك النيل مجرى زال وال  القطرُ  واستبطئ العصفورُ  به يموت...  يابسا

 .العزيز عبد بن األصبغ: زبان أبو
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 :مروان بن العزيز عبد دول فمن

 العزيز عبد بن عمر

 إليه، وحملت أبويھا من العزيز عبد خطبھا الخطاب، بن عمر بن عاصم بنت عاصم أم وأمه حفص، أبا ويكنى
 بن نعيم بن إبراھيم عند وكانت عاصم بنت حفصة فتزوج عنده، وتوفيت. العزيز عبد ابني وعمر بكر، أبا له فولدت
ً  وحملت الحرة، يوم عنھا فقتل لؤي، بن كعب بن عدي بني من النحام هللا عبد  .العزيز عبد إلى أيضا

 .وكستهُ  فأثابته ھدية شرشير له يقال ھناك مجنون إليھا فأھدى بأيلة مرت حملت حين عاصم أم وكانت

 تحظ لم حفصة أن البصريين بعض وحكى. عاصم أم رجال من حفصة ليس: فقال فأغفلته لھا فأھدى حفصة ومرت
 .أثبت واألول عاصم، أم رجال من حفصة ليس: فقال عاصم أم كحظوة عنده

. عمر بن عاصم بنت عاصم أمت أمھم ومحمداً  وعاصماً، بكر، وأبا عمر،: العزيز عبد ولد كان: الكلبي وقال
 .ولد ألم زبان أبو وھو واألصبغُ 

 .السھمي العاص بن عمرو بن هللا عبد بنت هللا عبد أم أمھم الحكم وأم وسھيالً  وسھالً 

 .الجعفري الطفيل بن حنظلة بن سھلُ  بنت ليلى أمھما البنين وأم وزبان

ً  وكتب الخالفة، العزيز عبد بن عمر الملك عبد بن سليمان ولى: وقالوا  كان إن الملك عبد بن ويزيد فيه، سماه كتابا
: لرجاء فقال الناس، وبايعه هاسم وأظھر الكتاب حيوة بن رجاء أخرج الملك عبد بن سليمان مات فلما. بعده

 .سكين بغير ذبحتموني

 يمأل أمية، بني أشج وهللا ھذا: قال األصبغ أخوه رآه فلما بمصر، وھو حمار ضربه أشّج، العزيز عبد بن عمر وكان
 .عدالً  األرض

 سمعان، ديرب وُدفن ومائة، إحدى سنة في وتوفي. سنة وثالثين تسع ابن وھو ووفاته شھراً، ثالثين خالفته وكانت
 .الملك عبد بن مسلمة ويقال. حيوة بن رجاء عليه وصلى قنسرين، جند عمل من بخناصرة نزوله وكان

: قال الشيباني مرة بن ضرار عن األحوص أبي عن أبان بن إسماعيل ثنا العجلي، األسود بن علي بن الحسين حدثني
 يبلغنا: بخمس فليصحبنا صحبنا من الناس أيھا: قال ثم هعلي وأثنى هللا فحمد المنبر صعد العزيز عبد بن عمر ولي لما

 الخير، على ويعيننا حملھا، إذا األمانة ويؤدي له، نھتد لم ما على العدل من ويدلنا إبالغھا، يستطيع ال من حاجة
: قال ونه،د وهللا فحجبوا: سنان أبو قال. يقربنا فال كذلك يكن لم ومن ھالبه، فحي كذلك كان فمن. يعنيه ال ما ويدع
 .اسُتخلف حين به تكلم كالم أول وھذا

 أن أحب: وقال المدينة إتيان في أباه استأذن العزيز عبد بن عمر ترعرع لما: قالوا أشياخه عن عمار بن ھشام حدثني
 .المدينة فأتى ذلك، في له فأذن الحج، علي ويقرب وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول قبر وأحضر العلم، أكتب

 فبلغه الصدقة، الزھري شھاب ابن تولية العزيز عبد بن عمر أراد: قال زبيد أبي عبثر عن صالح بن هللا بدع حدثني
 بن الحميد عبد الكوفة وولى.توليته فكرة ضربه، كان رجل قبل من الصدقة على السعاية ولي حين تمنه كان ما عنه
 .الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد

 ثم فإن العاص بن سعيد وآل عوف، بن الرحمن عبد آل اجتنب: له وقال المدينة إتيان في أبوه له أذن: الواقدي وقال
 .والورع العفة أھل يجالس فكان أخالق، وسوء وشراسة شرارة
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 له يقال المدينة أھل من رجل إلى ودفعھا دينار، ألف بأربعين لعمر العزيز عبد أوصى: قال اليقظان أبي عن المدائني
 بن بكر أبا بذلك فحدث رمانة ابن ذھب ثم فقبضه بالمال أتاه العزيز عبد توفي فلما لبعضھم، لىمو وكان رمانة، ابن
 .دوننا المال ھذا أخذت إنك: عمر إلى وكتب فغضب العزيز، عبد

 عبد بنت البنين أم كانت صھره، وھو -  الملك عبد بن الوليد استخلف فلما الشام، فقدم المدينة من عمر شخص ثم
 فأحسن المدينة الوليد واله -  ومحمداً  وعنبسة، الوليد، بن ومروان الوليد، بن العزيز عبد له فولدت ه،عند العزيز
ً  كان أنه إال السيرة،  كان إنه ثم فيستخشنه، دينار بمائة الخز ثوب له ُيعمل فكان ذلك، بعد تقشف وإنما عطراً، لباسا
ً  وأقل منه بأخشن ائتوني بھذا اصنع ام: فيقول بدينار أو دينار من بأقل الخشن بالثوب يؤتى  .ثمنا

 كتاب آخذ أن أشاء لو: عمر فقال المدينة، عن ُعزل حين فيھم ويقع عماله، على يرفع إياه لمغاضبته رمانة ابن وكان
 .منجى هللا متقى رأيت ولكني فعلُت، ولحيته رأسه وحلق سوط، مائة رمانة ابن ضرب في المدينة عامل إلى الوليد

 :األنصاري محمد بن األحوص يقول العزيز عبد بن عمر يةوال وفي

 األعزلُ  ونام بھا البريءُ  أمن...  أميرھا كنت حين المدينة وأرى

 يفعلُ  ال ما يقول اللسان مذق...  وبعضھم تقول ما تفعل وأراك

 :عمر رجلٌ  أنشد: قال عوانة عن الكلبي

 ُھما إذا افيھ عيناي بھا تقرُّ ...  نعمةٍ  كل من الناس برب أعوذ

 .قلت ما أحسن ما ورحمك، هللا أعاذك: عمر فقال

 وبرقت، السماء فرعدت الملك، عبد بن سليمان يساير كان العزيز عبد بن عمر أن بلغنا: قال عمار بن ھشام حدثني
 .العذاب عند بھا فكيف الرحمة، عند هللا قدرة ھذه المؤمنين، أمير يا: عمر فقال

 .قلته ما كذلك كنت لو. أنا: قال قومَك؟ سيد من: لرجل العزيز عبد بن عمر قال: قال المدائني

 عمر فقال ربيعة، من وحلفاؤنا نحن: فقال. البصرة؟ أھل أعز من: المھلب بن ليزيد الملك عبد بن سليمان وقال: قال
 .أَعزُّ  عليه تحالفتم من: العزيز عبد بن

 عمر إن الوليد إلى الحجاج فكتب العزيز، عبد بن عمر إلى لجأ الحجاج من ھرب من جل كان: قالوا وغيره المدائني
ً  صار قد العزيز عبد بن  .عمر عزل سبب ذلك فكان. إليه لجأ إال منھم يھرب أحد فما العراق، أھل لمنافقي كھفا

 ،القراء من الُھذلي مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن عون كان: قال جده عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني
 عمر، على يستأذن أن فسأله بالباب الخطفى عطية بن وجرير يوماً، عليه فدخل يكرمه، العزيز عبد بن عمر وكان
ً  عون وكان  :جرير فقال له ُيؤذن لم إنه ويقال عمر، عليه يقبل ولم وخرج فسلم له فأذن معتما

 زمني مضى قد إني زمانك ھذا...  عمامته المرخي القارئ أيھا يا

 قرن في كالمصفود الباب لدى إني...  القيهُ  كنت إن تناخليف أبلغ

 عندكم األمة مال جميع نصف أظن إني مروان بني يا: لھم فقال مروان بني عمر جمع: قال اليقظان أبي عن المدائني
 .أرواحنا تذھب حتى ذاك وهللا يكون ال: ھشام فقال. المسلمين مال بيت إلى عندكم ما بعض فأدوا
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ً  فيكم  إن مروان بني يا وهللا أما: وقال عمر فغضب  له المال ھذا أطلب بمن علي تستعينوا أن ولوال ذبحا
 .خدودكم ألضرعت

ً  اليقظان أبو وقال مسلم، بن الوليد بن عمار بن ھشام حدثني  إن: إليه العزيز عبد بن عمر عمال بعض كتب: أيضا
 من ونقھا بالعدل مدينتك فحصن فيه ذكرت ما وفھمت كتابك بلغني فقد بعد أما: إليه فكتب مرمة إلى تحتاج مدينتنا
 .والسالم الظلم،

 عند الحاجات اجتنب: الكوفة على عامله الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد إلى عمر كتب: قال المدائني
 .والسالم الصلوات، حضور

 خصمان فأتاه القضاء أخواله من قريش من رجالً  عمر ولى: صفوان بن شعيب عن مزاحم أبي بن منصور وحدثني
 .غيره وولى وعزله، لتغرم، نولك لم إنا خل يا: إليه فكتب ادعى، ما للمدعي فغرم بينھما، الحكم له يتجه فلم

 ديناراً  وغرم بينھما، القضاء يحسن فلم دينار في رجالن إليه فتحاكم عمالً  أخواله من رجالً  عمر ولى: قال المدائني
 .غيره وولى لتغرم، أولك لم إني: عمر إليه فكتب ا،بينھم به أصلح

 جھاد: قال أفضل؟ الجھاد أي: العزيز عبد بن لعمر قيل: قال واقد بن سعيد عن الوليد أنبأنا. عمار بن ھشام حدثني
 .ھواه المرء

 فقمت يطفأ المصباح فكاد العزيز عبد بن عمر عند كنت: قال حيوة بن رجاء عن رجل عن بكر أبي عن المدائني
ً  غالمه فوجد قام ثم ضيفه، يستخدم أن بالرجل جھالً  إن مه،: فقال ألصلحه  المصباح إصالح وتولى يوقظه فلم نائما

 .العزيز عبد بن عمر وأنا وقعدتُ  العزيز عبد بن عمر وأنا قمت: فقال عاد ثم

 أن من إلي أحب ميزاني في تكون ألن بني يا: له فقال خيراً  زاھداً  العزيز عبد بن عمر بن الملك عبد وكان: قالوا
 .أحب ما يكون أن من إلي أحب تحب ما يكون وألن: فقال. ميزانك في أكون

 حال في كان وما أھله، ورجاه علزه سكن قد: فقال عنه فسئل اكتحل وقد الناس إلى عمر خرج الملك عبد مات فلما
 .الشيطان أرغم أن أحببت: فقال مات، وقد فعلت ما فعلت قد: له فقيل بموته علم ثم حاله، من إلي أحب

ً  فرأى جنازته من وانصرف  موت في ليس: فقال ذلك في له فقيل. كذا فافعل أخطأت لبعضھم فقال ينتضلون قوما
 .المسلم نصيحة عن يشغل ما الملك عبد

 كانوا قبله كان نم أن يعلمه طلحة، أبي بن هللا عبد بن عامر وھو ُعمان على عامله عمر إلى كتب: اليقظان أبو وقال
. الجند من قبله من يقفل أن ويسأله. الصدقات فوالھم عمان أھل من رجالً  ثالثين اختار قد وأن بالجند، يستعينون

 اختار فمن البر، وسلوك البحر ركوب بين تخيرھم أن بعد الجند من قبلك من فاقفل ذكرت ما فھمت قد: إليه فكتب
ً  يقيمه ما وزوده ظھراً  له فأكثر البر اختار ومن مسلمين،ال مال بيت من وزوده له فأكثر البحر  .والسالم أيضا

 له يقال األزد من رجالً  فأخذ ُعمان على المازني مسعود سعيد بن عدي استعمل: اليقظان أبو حفص بن سحيم وقال
 كعب ولق وأنشده إليه، ذلك فشكا عمر فأتى مسعود، ابن أرادھا باقة في سوط مائة فضربه سعوة، بن خليد

 :األشعري

 ذئابُ  بالعراق أرضك عمال...  فإنما يليك ما تحفظ كنت إن

 رقابُ  بالسيوف تضرب حتى...  له تدعو للذي يستقيموا لم
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 وعقابُ  مواعظ رفعھن في...  بصائر أھل منصلتين بأكف

ً  أمسيت...  ودفاعھا نصرھا قريش لوال  األسباب بي منقطعا

 عمان أھل أرى كنت ما: له فقال. كعب له يقال ُعمان أھل من األزد من جللر: قال الشعر؟ ھذا لمن: عمر فقال
 وبلية عليك، قدره هللا من قدر مسعود بن سعيد استعمالك إن: أرطاة بن عدي إلى عمر وكتب الشعر، ھذا مثل يقولون
ً  مشدوداً  إلي به وابعث يعزله، من إليه فابعث كتابي أتاك فإذا بھا، ابتالك  بن الرحمن عبد استعملو فعزله. موثقا
 :ويقول يرتجز سعيد فجعل عمر إلى سعيداً  وحمل قيس،

 األمير خطب بعد ُيدلّ ...  الزبير أبا الشيخ ترى كيف

 البعير وحدا الروايا سوق

 وقال عنه فأطلق بحجتي، أتكلم حتى عني أطلق موثق؟ وأنا أتكلمني هللا أصلحك: فقال عمر كلمه عليه دخل فلما
 قم: عمر وقال سوطاً، األزدي فأعطي: قال أبي، يضربه ولم ضربته الذي أنا: سعيد بن قمير فقال ،اضربه: لألزدي
 على وعض الجموح، الفرس إصرار أذنيك اصرر قمير يا: أبوه له فقال سوط، مائة قميراً  فجلد. جلدك كما فاجلده

 .معجزة فإنه هللا وذكر وإياك غٍد، أحاديث واذكر نواجذك،

 :فأنشد المنبر على وھو عمر إلى كالب بني من رجل قام: ظاناليق أبو وقال

 المحرمُ  واستحل كتابك نبذوا...  أقطارھا في بعثت الذين إن

 يتكلمُ  نصيبنا بنقص كل...  أرضنا منابر على الذئاب جلس

 المسلمُ  األمين وھيھات عدل...  منھم األمانة يلي أن وأردت

 .وهللا صدقني: عمر فقال

ً  رجل على غضب العزيز عبد بن عمر أن يحدث الزيات حموة سمعت: قال العجلي صالح بن هللا عبد حدثني  غضبا
 .ألوجعتك عليك غضبي شدة لوال: فقال فأحضرت، بالسياط وأمر به فأتي شديداً 

 وقال: قال. مقدرة إلى وعفو علم، إلى حلم من أحسنُ  شيء إلى شيء قُرن ما: تقال العزيز عبد بن عمر أن المدائني
 .القناعة إلى يدعوه ولكنه به يكسب أنه أقول ال للفقير، وعونٌ  للغني، زين فإنه العلم تعلموا: العزيز عبد بن عمر

 شاب إلى عمر فنظر العراق، من العزيز عبد بن عمر على وفد قدم: قال عيينة بن سفيان عن الھيثم بن بكر حدثني
 كان كذلك كان ولو بالسن األمر ليس المؤمنين، أمير يا: الفتى فقال سناً، أكبركم ليتكلم: عمر فقال للكالم يتھيأ منھم
 بالدنا في فأتتنا الرغبة أما رھبة، وال رغبة نأتك لم إنا: فقال فتكلم. صدقت: قال منك، أسنن ھو من المسلمين في

 .بعدلك أمناھا فإنا الرھبة وأما منازلنا، علينا ودخلت

 ال المؤمنين أمير يا: فقال يتھلل، عمر وجه إلى القرظي كعب بن محمد فنظر .الشكر وفد نحن: قال أنتم؟ فما: قال
ً  الناس من فإن بنفسك، معرفتك بك القوم جھالة يغلبن  أن من با أعيذك وأنا الثناء حسن وخدعھم الستر غرھم ناسا
 .عمر فبكى. منھم تكون

ً  فغبر العزيز عبد بن عمر على جرير فدو: قال الخطفي عطية بن جرير ولد أحد حزرة بن الرحمن عبد حدثني  حينا
ً  وكان عليه الدخول يريد المسعودي هللا عبد بن عون يوم ذات رأى ثم إليه، يصل ال  :له فقال جرير إليه فقام قارئا
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 زمني مضى قد إني زمانك ھذا...  عمامته المرخي القارئ أيھا يا

 قرن في ودكالمصف الباب لدى إني...  القيه كنت إن خليفتنا أبلغ

 .هللا شاء إن فعلت ذلك أمكنني إن: عون له فقاله

 ببابك إن المؤمنين أمير يا: فقال عليه أقبل ثم الناس، حوائج من فرغ حتى وجلس سلم عمر على عون دخل فلما
ً  يطلب لكنه المؤمنين أمير يا ال: قال الدخول؟ من أحد يمنع أو: عمر فقال اإلذن، يطلب وھو عطية بن جرير  إذنا
 ً  :عمر جرير فأنشد جالس وعون إليه فأدخل. جريراً  أدخل غالم يا: قال. فيه ينشدك خاصا

 خبر من نبئت بالذي أكتفي أم...  شملت التي والبلوى الجھد أأذكر

 والنظر الصوت ضعيف يتيم ومن...  أرملة شعثاء من بالمواسم كم

 يطر ولم ينھض لم العش في كالفرخ...  والده بعد من له ترجى ممن

 :جرير فقال النواحي في الفقراء على تفرق بصدقات وأمر لحيته، دموعه بلت حتى عمر فبكى

 الذكر األرمل ھذا لحاجة فمن...  حاجتھا قضيت قد األرامل ھذي

 التابعين أبناء أفمن. ال: قال األنصار؟ أبناء أفمن: قال. ال: قال األولين؟ المھاجرين أبناء من أنت جرير يا: له فقال
: قال. ذلك فوق قدرتي: قال الفقراء؟ عليه نجري ما على فنجريك أنت المسلمين فقراء أفمن: قال. ال: قال بإحسان؟
ً  الدفتين بين لك أرى ما جرير يا: فقال. ذلك فوق قدرتي: قال سفرك؟ على فنعينك سبيل ابن أفأنت  .حقا

: عمر فقال يتقى، لسانه مثل وإن اإلحسان، على تعوده كانت الخلفاء إن المؤمنين أمير يا: عون فقال جرير فولى
 أمير يا توفر بل: فقال. ذلك فأقاسمك أثواب وأربعة ديناراً  عشرين مالي من عندي إن جرير يا: عمر له فقال ردوه

 .وتحمد المؤمنين

. لحامد له إنيو الشعراء، ويمنع الفقراء يعطي رجل عند من خرجت: قال وراءك؟ ما: له فقالوا الناس تلقاه خرج فلما
 :مات حين فيه وقال. بسوء يذكره ولم

 والقمرا الليل نجوم عليك تبكي...  بطالعة ليست كاسفة فالشمس

 الخراج يلي وكان العزيز عبد بن عمر إلى له وصاحب الرحمن عبد بن صالح كتب: قال عوانة عن المدائني
 الخبث من خبيثين الربذ من لربذتين تعجبون ماأ: وقال عمر فغضب"  السيف إال الناس يصلح ال إنه: " بالعراق
 .دمه من علي أھون ودماؤكما إال أحدا الناس من ما المسلمين، بدماء لي يعرضان

ً  البصرة أھل إلى عمر كتب: قال المدائني  وال الھدى، أئمة من يكن لم إنه: " فقال المھلب بن يزيد فيه ذكر كتابا
 " . التقوى على األعوان

 قذفه ثم ساكت، وھو وتظلم عنده المھلب بن يزيد في فوقع العزيز عبد بن عمر قتيبة آل من رجل أتى: قال المدائني
 .فحده حبيب بن سليمان فأمر يخرج، فلم قلت مما أخرج: عمر فقال

 من خير له وليس فتك، صاحب إنه: فقال موضع، له شريف إنه: له فقيل المھلب بن يزيد عمر حبس: قال المدائني
 .السجن
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 كنا: قال زفر بن مزاحم عن المغيرة بن عيسى عن معاوية بن مروان عن الرقة قاضي الحميد عبد بن داود حدثني
 ودعا. فأخذ بالسيف عجل بني من رجال وضرب جمعة يوم شار علينا فخرج المھلب بن محمد وعليھا بسمرقند
. المضروب حال ما تنظر حتى تحبسه نأ أرى: فقال أمره عن فسأله التفسير صاحب مزاحم ابن الضحاك بن محمد
 عمر وولي سليمان، مات وقد الكتاب فوافاه الملك عبد بن سليمان إلى به فكتب المھلب، بن يزيد إلى وكتب فحبسه

 أوليائه إلى فادفعه الحروري ضربة من مات المضروب كان فإن فانظر بعد أما: " عمر فكتب العزيز، عبد بن
 خرج الذي الخبيث ھواه من يتوب حتى أھله من قريب محبس في احبسه ثم منه أقصهف برئ قد كان وإن ليقتلوه،
 .يموت أو عليه

 ترى كيف: فقال سواده، كثرة من رأى ما فأعجبه عسكره، إلى فنظر قديد، عقبة من حجته في سليمان وأشرف: قالوا
 .عنھا والمسؤول بھا المبتلى أنت بعضاً، بعضھا يأكل دنيا أرى: فقال حفص؟ أبا يا

 .لك قلت شئت وإن أدري ال: قال: يقول حفص أبا يا تراه ما: فقال غراب ونعب

 من خيراً  تصنع أفال: قال بھا؟ تتصدق درھم ألف بمائة آتيك: مسلمة فقال العزيز عبد بن عمر مرض: قال المدائني
 .لك خير فإنه منه أخذتھا حيث إلى تردھا: قال المؤمنين؟ أمير يا ھو وما: قال ذلك؟

 حتى تركتھما مللتھا إذا: قال والزيت؟ الخل تمل أما المؤمنين أمير يا: العزيز عبد بن لعمر مسلمة قال: قال المدائني
 .اشتھيھما

 الخالفة تكن من: فقال الخالفة ولي حين العزيز عبد بن عمر على بعضھم دخل: قال الوليد عن عمار بن ھشام حدثنا
 :الشاعر لقا لكما وإنك زينتھا، فإنك زينته

ً  الطيب طيب وتزيدين  أينا مثلك أين تمسيه إن...  طيبا

 زينا وجھك حسن للدر كان...  وجوه حسن زان الدر فإذا

 .أياي تقريظك إلى مني أحوج عني هللا عفو إلى إني وذنوبي، بنفسي أعلم فأنا دعني: قال

 .بدعائكم وأمدونا ائكمثن من دعونا ھؤالء يا: لھم فقال عمر على قوم أثنى: الوليد وقال قال

 في يستأذنه العزيز عبد بن عمر إلى كتب أرطاة بن عدي أن وغيره أبيه عن السھمي عن األعين بكر أبو حدثني
 من العجب كل فالعجب بعد أما"  إليه فكتب عليھم، ما أداء من وامتنعوا يديه في بلحوا الخراج عمال من قوم عذاب

 ما أعطاك فمن هللا، سخط من ينجيك رضائي كأن أو هللا، عذاب من لك جنة يكأن البشر، عذاب في إياي استئذانك
 بجناياتھم هللا يلقوا ألن فوهللا فاستحلفه، أنكر ومن عليه، بالبينة ثبت بما فخذه البينة عليه قامت ومن فاقبله، عفواً  قبله
 .والسالم بعذابھم، ألقاه أن من إلي أحب

 بن عمر إلى البصري الحسن كتب: قال المعمر بن عون عن عامر بن سعيد ثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد وحدثني
 لم وكأنھا بالدنيا فكأنك بعد أما: " عمر إله فكتب"  مات قد الموت عليه كتب من بآخر فكأنك بعد أما: " العزيز عبد
 عبد بن عمر كتب: قال ليالنفي عن المعلم الرقي أيوب أبو حدثني. " والسالم تزل، لم وكأنھا باآلخرة وكأنك تكن،
 واعلم تزل، لم وكأنھا باآلخرة وكأنك تكن، لم وكأنھا بالدنيا فكأنك بعد أما: " الحكمي هللا عبد بن الجراح إلى العزيز

 بن المبارك عن العجلي صالح بن هللا عبد حدثني"  وينفعه يعنيه فيما إال كالمه أقل عمله من كالمه أن علم من أن
 إلى ينظر أن سره من: عمر فقال مدحھم في وأفرط أمية، بني األھتم ابن أطرى: قال الثمالي حمزة أبي عن سعيد
 .األھتم ابن إلى فلينظر األثيم األفاك
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 .سحر فيه ما البيان من وإن مقوالن، فإنھا القسري هللا عبد بن خالد وال األھتم ابن علي يدخل ال: قال استخلف فلما

 يا: قال عليه قدم فلما قضاته، بعض عزل العزيز عبد بن عمر أن معاوية بن ھيرز عن صالح بن هللا عبد حدثني
 .إليك تحاكما إذا الخصمين كالم من أكثر كالمك ألن: قال عزلتني؟ لم المؤمنين أمير

 يا: فقال المؤمنين؟ أمير يا يبكيك ما: فقلت يبكي، وھو عمر، على دخلت: مصاد بن ھمام قال: عمار بن ھشام وقال
 .أعمالكم تصلح قلوبكم فأصلحوا وشره خيره يأوي إليھا مضغة الجسد في إن مصاد بن

 رعيتك أنزل: " عماله بعض إلى كتب العزيز عبد بن عمر أن أبيه عن الرقة قاضي الحميد عبد بن داود حدثني
 الليث عن صالح بن هللا عبد ثنا: الھيثم بن بكر حدثني"  ناشئھم وقوم صغيرھم، وارحم كبيرھم، فوقر ولدك، بمنزل
 حاجزاً  يكون ما الحالل من فدع: بعد أما: " الحكمي هللا عبد بن الجراح إلى العزيز عبد بن عمر كتب: قال سعد بن
 عمل من اإلسراف فإن بالقصد وعليك نفسه، الحرام إلى تاقت كله الحالل استوعب من فإن الحرام، وبين بينك

 .والسالم الشيطان،

 بن عمر بن هللا عبد بن سالم إلى بعث العزيز عبد بن عمر ولي لما: قال األباني عن ابياألعر بن محمد حدثني
 فقال علي، فأشيروا به وابتليت األمر ھذا وليت قد: فقال الكندي، حيوة بن القرظي،ورجاء كعب بن ومحمد الخطاب،

 اجعل: كعب بن محمد وقال. ابنك رحموا أخاك، وصل أباك، فبر وابناً، وأخاً، أباً، أصناف ثالثة الناس اجعل: سالم
ً  الدنيا  ما واكره لنفسك، تحبه ما للناس أحب: حيوة بن رجاء وقال. الموت عليه فطرك فكأن لذاتك، عن صمته يوما
 .يموت خليفة أول أنك واعلم لنفسك، تكرھه

 الحجاج أخا يوسف بن دمحم أن بلغنا: قال سفيان عن يمان بن يحيى عن العجلي مسلم بن صالح بن هللا عبد وحدثني
ً  اليمن أھل على ضرب  يعلمه عامله إليه كتب العزيز عبد بن عمر ولي فلما أجدبوا، أو أخصبوا وظيفة جعله خرجا
ً  سقي ما عشر على بالناس واقتصر الوظيفة، تلك ألغ: "  فكتب ذلك  سقي ما عشر ونصف السماء سقته أو سيحا

 عبد بن يزيد ولي فلما"  الوظيفة ھذه إقرار من إلي أحب كتم حفنة اليمن من يأتيني ال ألن فوهللا والسواني، بالغرب
 .بردھا أمر الملك

 أھل على وضرب الرعية وظلم السيرة، أساء اليمن يوسف بن محمد ولي لما: قال محارب بن مسلمة عن المدائني
ً  اليمن  واالقتصار الوظيفة تلك بإلغاء يأمره عامله إلى كتب العزيز عبد بن عمر ولي فلما عليھم، وظيفة جعله خراجا
 يزيد ولي فلما"  الضريبة ھذه إقرار من إلي أحب كتم حفنة اليمن من يأتيني ألن وهللا: " وقال والصدقة، العشر على
 اليمن أھل على فأعد أشباھك ومن منك مغروراً  كان العزيز عبد ابن إن: محمد بن عروة إلى وكتب بردھا أمر

َ  أھلھا صار ولو بإسقاطھا، أمر عمر كان التي الضريبة  .حرضا

 ساءك؟ أم وليت ما أسرك: له فقال خاصته، من وكان السندي، سالم العزيز عبد بن عمر على دخل: قال المدائني
 إنما تخاف، كنت إن حالك أحسن ما: قال نفسي، أوبقت قد أكون أن أتخوف إني: قال. لك وساءني للناس سرني: قال

 .نفسك أمرك،واحفظ فتدبر بخطيئة، الجنة من أخرج آدم إن: قال. عظني: قال. فتخا أال عليك أخاف

 إلى فأميل والغني الفقير بين ألصلي ألني لموعظتك نفسي أرضى ال: فقال. عظني: كعب بن لمحمد عمر وقال: قال
 .وبكى. هللا فاستغفر: عمر فقال. للغني فأوسع علي والغني الفقير ويدخل الغني،

 له يقال رجالً  الملك عبد بن للوليد المدينة توليته أيام العزيز عبد بن عمر ولى: قال سفيان بن سحيم عن المدائني
 :يقول وأنشأ عمر إلى فركب بعثر، له يقال أسد بني من رجالً  فضرب الربذة علي، أبا ويكنى راشد،

 السبيال عنك لناقتي وخل...  كتابي أمسك لراشد أقول
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 الغليال تشفي التي وحكمته...  لىلي وابن بالمدينة ستجمع

 فقال فلبسه بإھاب راشد أتى ثم فضربه ضربك، كما اضربه: لبعثر قال ثم راشد إلى فبعث إليه فشكا عمر وأتى
 :بعثر

 اإلھابا ويدرع يعاتبني...  علي أبا الصفاء أخا رأيت

 أصابا ما أخيه إلى أصاب...  كل وأقول ظلمتني يقول

 الكذب أن عرفت مذ كذبت ما: يقول العزيز عبد بن عمر سمع عمن مسلم بن الوليد عن عمار بن ھشام وحدثني
 .بأھله يضر

 آلل مولى وھو العزيز، عبد بن عمر كاتب حكيم أبي بن إسماعيل عن أسماء بن جويرية ثنا: اليقظان أبو وقال
ً  المدينة عمر قدم لما: اناليقظ أبو وقال الدنيا؟ من خرج حتى شبر من أكثر في قط له كتبت ما: قال الزبير  واليا
 .بأمره مضطلع أمير أتاكم قد: عفان بن عثمان بن أبان فقال قريش، عليه دخلت عليھا،

ً  الدنيا من تركت ما: عمر قال: قال إسماعيل بن أسماء بن جويرية ثنا: اليقظان أبو وقال  إال نفسي إليه تتوق شيئا
 .المراكب من لغيرھا أجده ال وطاء ذي تحت لھا أجد كنت فإني البراذين

 :أنشده أو البربري سابق إليه كتب العزيز عبد بن عمر ولي لما: قال أبيه عن الحمصي مصفى بن محمد حدثنا

 عمر يا بعد أما  والحمد...  السور عنده من أنزلت الذي باسم

 الحذر ينفع قد حذر على فكن...  تذر وما تأتي ما تعلم كنت إن

 القدر تشتھي ال بما أتاك وإن...  به وارض لمجلوبا القدر على واصبر

ً  سيتبع إال...  به يسر عيش المرئ صفا فما  كدر صفوه يوما

 عبد بن عمر وقال الضغائن، وينبت المروءة، يذھب فإنه والمزاح، إياك: عدي إلى العزيز عبد بن عمر وكتب: قالوا
 .قليل والحزم كثير الرأي: الخطاب بن عمر قال: العزيز

 الذي وموضعك قدرك في أتغضب: الملك عبد ابنه فقال العزيز عبد بن عمر غضب: جويرية عن اليقظان أبو قالو
 حتى فيه الغضب أردد لم أنا إذا جوفي سعة ينفعني فما: فقال الملك؟ عبد يا أنت تغضب ما أو:فقال به؟ هللا وضعك
 .عمر فتبسم. يسكن

 أبه يا هللا فاتق الموت في أجدني: قال بني؟ يا تجدك كيف: عمر هل فال الوفاة عمر بن الملك عبد حضرت فلما
ً  هللا خلق ما بني يا: فقال.واصبر  أكون أن من إلي أحب ميزاني في تكون وألن منك، علي أعز وال أحب تطرف عينا

 .ميزانك في

 وقد جنازته في عمر فخرج خميس، يوم فمات. أحب ما يكون أن من إلي أحب تحب ما أكون وألن. أبه يا: فقال
 .ننكره لم أتى فلما نتوقعه، كنا أمر الملك بعبد نزل الذي: وقال. الشيطان أرغم أن أحببت: وقال لحيته وسرح اكتحل

 :كثير وقال

 يتخشعا بأن الباقي يھمم ولم...  والتقى البر على ولى الذي وحض
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 لتصدعا أجأ من شديد بركن...  به نزلت الذي مثل نزلت ولو

ً ...  نفسه بعض له مبقيكال فأصبحت  فودعا تولى قد وبعض عياضا

 ثم. أخذ ما على  والحمد بقى، ما على  والحمد أعطى ما على  الحمد: فقال المنبر صعد الجمعة يوم كان فلما
 أن شاء ما به فمتعني عمر بن الملك عبد وھب هللا إن: " وغيره الفزاري أرطاة بن عدي: عماله جميع إلى كتب
 ما أعلمن فال ھذا كتابي جاءك فإذا هللا، أحب ما غير في مشيئة لي تكون أن با فأعوذ إليه، قبضه ثم به، تعنييم

 حين ابنه قبر على عمر قام: حفص بن سحيم وقال"  والسالم هللا، شاء إن له االستغفار من وأكثر قبلك، عليه بكي
ً  لتسرني كنت إن هللا رحمك: فقال دفنه  .الملك عبد يا هللا رحمك: قال من هللا فرحم أسر، اليوم بك فأنا حيا

 - مروان بني يعني - ھؤالء مخافة بالحق تقوم أن يمنعك لعله أبه يا: أبيه لعمر قال الملك عبد أن سحيم عن المدائني
 أن قبل آيتين يھاف فأنزل هللا، عند محرمة كانت الخمر فإن صبراً  بني يا: فقال. وبھم بنا تغلي القدور أن لوددت فوهللا
 .تحريمھا ينزل

 تقدمت كنت ولو أكره، ما بعض عنك بلغني: " إليه فكتب كرھه أمر الملك عبد ابنه عن عمر بلغ: اليقظان أبو وقال
ً  أبيه عند كان أباك أن واذكر تكرھه، ما مني ألتاك فيه إليك  واذكر الصغير، عليه ويؤثر الكبير عليه يفضل مطرحا
 بن عمر وقال"  هللا شاء إن تحب ال ما مني ليأتينك عدت فلئن خيارھم، من وليست األعاجم نم أمة كانت أمك أن
 لسانه حفظ فمن لسانه، وأشأمه أحدكم أيمن وإن له، خشية ال لمن أجر وال له، نية ال لمن عمل ال إنه: العزيز عبد
ً  وإن منه، المسلمون وسلم نفسه أراح  بألسنتھم وأكلوا بخالفھم فعاشوا ليھمع يحق ما بغير سالطينھم صحبوا قوما
 بن خالد سيما ال أحد أولئك من يقربنا فال أال النار، في ذلك كل إن أال والخديعة، والخيانة بالمكر األمة وخلبوا
 .هللا عبد بن وخالد صفوان

 فقد: قال. ةطاع أحسن: قال تعلمني؟ وأنت لك طاعتي كانت كيف: لمعلمه العزيز عبد بن عمر قال: قال المدائني
 .عقباك يبدو حتى قميصك من وخذ شفتاك، تبدو حتى شاربك من خذ أطيعك، كنت كما تطيعني أن ينبغي

 إلى حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو كتب: قال أسماء بن جويرية عن البصري غياث بن الواحد عبد حدثني
 أرزاق عليھم تجري كانت المدينة أمراء من قبلي كان من إن: " إليه واحد كتاب في عنھا فأجابه كتب ثالثة عمر

 .فليفعل لي يجريھا أن المؤمنين أمير رأى فإن للشمع،

 أمير رأى فإن استھدم قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أخوال النجار، بن عدي بني مسجد إن: " إليه وكتب
ً  أن إليه وكتب"  فليفعل ببنائه يأمر أن المؤمنين ً  غوابل قد األنصار من قوما  رأى فإن الشرف عطاؤھم يبلغ ولم أسنانا

 الشمع أمر من ذكرت ما أما: كبت ثم كتبه عمر فافتض"  فليفعل العطاء شرف في بإثباتھم يأمر أن المؤمنين أمير
 قريش رجال خلفك يمشي وال بشمع، يديك بين يمشي ال وأنت الظلماء، الليلة في المدينة طرق في مشيت فطالما

 .واألنصار

 واقتصد فابنه آجرة، على آجرة وال لبنة على لبنة أضع ولم الدنيا من أخرج أن أحب كنت فقد عدي بني مسجد وأما
ً  بلغوا الذين الرجال أمر من ذكرت ما وأما. النفقة في  اآلخرة، شرف الشرف فإنما الشرف، عطاؤھم يبلغ ولم سنا

 .والسالم

ً  إن: عمر إلى كتب أرطاة بن عدي أن مسلمة عن المدائني  فليكتب الجزية، مخافة باإلسالم تعوذوا الذمة أھل من قوما
ً  وسلم عليه هللا صلى نبيه بعث هللا إن: إليه فكتب برأيه؟ فيھم المؤمنين أمير إلي ً  يبعثه ولم داعيا  في دخل فمن جابيا

 القرآن، من سوراً  أوقر واختتن اإلسالم فأظھر الذمة أھل من كان من فانظر عليھم، ما وعليه مالھم فله المسلمين
 .والسالم هللا شاء إن عنه الجزية فأسقط
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 كل فأعط السلطان، وجفوة الشيطان، وسوسة مع الدين بقاء فما بعد أما: عدي إلى عمر كتب: قالوا وغيره المدائني
 .والسالم حقه حق ذي

 فكتب زلزلة، الناس أصابت: قال لنا شيخ حدثني: قال الكاتب، ثمامة أخو األنطاكي، زيد أبي بن إسماعيل حدثني
 هللا من عتاب الرجفة ھذه وإن أراد، من ويؤاخذ يشاء، عمن يعفو قاھر، وعز غالبة قدرة ذو هللا فإن بعد أما: عمر
ً  بأسنا يأتيھم أن القرى أھل أفأمن: " يقول فإنه عقابه، وخافوا بطاعته، فاعتبوه لخلقه،  أھل من أو نائمون، وھم بياتا
 بن الحسن وحدثنا"  الخاسرون القوم إال هللا مكر يأمن فال هللا مكر أفأمنوا يلعبون، وھم ضحى بأسنا يأتيھم أن القرى
 أما أرطاة بن عدي إلى العزيز عبد بن عمر كتب: قال عياض بن فضيل عن آدم بن يحيى عن العجلي األسود علي
ً  إلسالما عن رغب من على الجزية جعل إنما وبحمده وتعالى سبحانه هللا فإن بعد  قبلك كان من فانظر وخسرانا، غيا
 .والسالم المسلمين المال بيت من قوته عليه فأجر محاسنه وولت قوته، وضعفت سنه، كبرت ممن الذمة أھل من

 عبد بن عمر كتب: قال قتادة عن عروبة أبي بن سعيد عن المبارك بن هللا عبد عن آدم بن يحيى عن الحسين حدثني
 .له فھو شيء على ءالما غلب من: العزيز

 عبد بن عمر أن سليمان بن داود عن طلحة بن محمد عن العقدي يزيد بن محمد ثنا األسود، علي بن الحسين حدثني
 األحكام، في وجور وشدة، بالء أصابھم قد الكوفة أھل فإن بعد أما: الرحمن عبد بن الحميد عبد إلى كتب العزيز
 من إليك أھم شيء يكونن فال واإلحسان، العدل الرعية وصالح الدين، قوام وإن السوء، عمال عليھم سنھا وسنن
 أن آمرك وأنا هللا، بطاعة توطنھا حتى نفسك من إليك أھم شيء يكونن فال واإلحسان، والعدل الرعية وصالح نفسك
ً  تحمل وال خراجھم عليھم توظف  حتى وأصلحه أطاق ما الخراب من وخذ خراب، على عامر وال عامر، على خرابا
 في تأخذ وال األرض ألھل وإرھاق عنف غير من وتسھيل رفق في الخراج وظيفة إال العامر من تأخذ وال يعمر،
 وال النكاح، دراھم وال والمھرجان، النوروز ھدايا وال الصرافين، أجور وال آيين، فيھا ليس سبعة وزن إال الخراج
 وال بقتل دوني تعجل وال الذمة، أھل من أسلم من راجخ وال الفيوج، أجور وال البيوت، أجر وال الصحف، ثمن
 .والسالم قطع،

 بلغت حتى رعيتھم فيه ساءت أمر الشراب ھذا أھل من الناس في كان فإنه: بعد أما: العمال إلى عمر وكتب: قالوا
ً  شربنا: يقولون وھم الحرام، والفرج الحرام، والمال الحرام، الدم إصابة بھم ً  نوإ به، بأس ال شرابا  إلى حمل شرابا
 ريب وال حاكة، منھا األنفس في ليس أشربة في والسعة المندوحة هللا جعل وقد اإلثم، كثير البالء لعظيم المحارم ھذه
 أسقية في المنبوذ والزبيب التمر نبيذ من كثيرة أشربة وفي والسويق، الماذي والعسل العذب واللبن الفرات الماء
 الدباء وعن لمزقته الظروف نبيذ عن نھى أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن بلغني فإنه فيھا، الزفت التي األدم

 األشربة ھذه من إليه تقدمنا بعد شرب من فإنه حرم، عما هللا أحل بما فاستغنوا حرام، مسكر كل وقيل والحنتم،
ً  أشد فا عنا استخفى ومن عقوبة، أوجعناه المكروھة  عليكم الحجة اتخاذ إليكم بكتابي ردتأ وقد تنكيالً، وأشد بأسا

 منه يسر في التوبة إلى ومنكم منا بالمسيء يقبل وأن ھدى ومنكم منا المھتدي يزيد أن هللا نسأل بعده، وما اليوم في
 .والسالم وعافية،

 الغيظ ينوالكاظم: " قال ثم بتجريده فأمر العزيز عبد بن لعمر رجل أغلظ: قال أبيه عن يزيد بن خالد عن المدائني
 .سبيله خلوا" .  الناس عن والعافين

ً  عمر رجل أبلغ: قال المدائني  السلطان بعز الشيطان يستفزني أن أردت: قال ثم بعقوبته فھم غاظه رجل عن كالما
 .سبيله خلوا غداً، مثله في مني ينال ما اليوم منه فأنال

 إلى كتبت كنت فإني بعد أما: أرطاة بن عدي لىإ العزيز عبد بن عمر كتب: قال فضاله بن المبارك عن المدائني
 البادية أھل من إليھا سقط ومن أھلھا، فقراء في والتمر الحب عشور من بعمان وجد ما يقسم أن هللا عبد بن عمرو
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 أنه فذكر والتمر الطعام ذلك عن قبله عاملك سأل أنه إلي فكتب السبل، وانقطاع والمسكنة الحاجة أھل إليھا وإضافته
 التي المواضع في ليضعه والحب التمر ثمن من إليك حمل عاملك كان ما عمرو إلى فاردد ثمنه، إليك وحمل باعه قد

 .والسالم. هللا شاء إن إليھا ويصرفه فيھا، بوضعه أمرته

ً  مطرف أبا يا أتبكي: له فقيل فبكى سود، أبي بن وكيع فحبس خراسان إلى المھلب بن يزيد قدم: قال المدائني  جزعا
 ألني أبكي ولكني أجزعنا، هللا فلعن النار في الملك عبد بن وسليمان المھلب، بن ويزيد أني وددت: فقال الحبس؟ من
  .يزيد ويولي العبسية، ابن يعزلني ثم قتيبة قتلت

 واحد في خير ال أنه على المھلب، بن يزيد من خير جفائه على لوكيع: فقال ذلك بلغه العزيز عبد بن عمر ولي فلما
 .منھما

ً  ينشئ أن أراد البصرة الفزاري أرطاة بن عدي وولى الخالفة العزيز عبد بن عمر ولي لما: المدائني قال  فوق غرفا
 .عدي فأمسك زياد؟ وأھل زياداً  وسع منزل عنك أيعجز عدي، أم بن يا أمك ھبلتك: عمر إليه فكتب اإلمارة، دار

 عبد بن سليمان إلى فيه فكتب نمير بني في بالبصرة وجد قتيالً  أن أيوب عن سلمة بن حماد عن الجمال بسام حدثنا
 عبد بن عمر ولي حتى يفعل فلم. فأقده حلفوا فإن قاتله، على رجالً  خمسين استحلف أن عامله إلى فكتب الملك،
 .تقتله فال وإال فاقتله، عدالن قاتله على شھد إن: فكتب أمره في عمر فكتب العزيز،

 أمير يا:فقال العزيز عبد بن عمر إلى يربوع بن ثعلبة بن عزيز بني من رجل جاء: قال بيھس بن عبيس عن المدائني
 .يتطرقونه وال الناس يطؤه ال طريق فإنه بالخرنق: قال أين؟: قال. هللا سقاك اسقني المؤمنين

 بالخرنق رنياستحف فالن له يقال يربوع بن ثعلبة بني من رجالً  فإن: بعد أما: أرطاة بن عدي إلى عمر فكتب
 البئر حريم وإن ريان، أول السبيل ابن أن واشترط فأحفره، يستحفرك وأبيضھم الناس أسود من جاءك ومن فاحفره،
 .والسالم رشائھا، طول

 ما لھم وأقم ضيعة، تصيبھم وال خيراً، أرضك سجون في بمن فاستوص بعد أما: عدي إلى عمر وكتب: قالوا
 .هللا شاء إن الصدقة الم من واألدام الطعام من يصلحھم

 أھل في فضعه الصدقة من فيھا يجب ما فأخرج الحول عليھا فحال لقطة من عندك كان فما بعد أما: عدي إلى وكتب
 فيه تجب ال ما منھا يبقى حتى وشأنھا شأنك ذلك وليكن طالب، لھا يجيء حتى عندك، كانت ما والحاجة، المسكنة
 .والسالم هللا شاء إن الصدقة

 وتشبھوا العمائم لبسوا قد الذمة أھل من قبلك ممن كثيراً  أن بلغني فقد بعد أما: عماله بعض إلى عمر وكتب
 .والسالم هللا، شاء إن رؤوسھم، أوساط يحلقوا بأن وخذھم المنع، أشد ذلك من فامنعھم زيھم، في بالمسلمين

ً  العزيز عبد بن عمر وعظ: قال المدائني  ألنت فلقد خيراً، المؤمنين أمير يا هللا جزاك: ةمسلم فقال بيته، أھل من قوما
ً  منا ً  وأبكيت قاسية، قلوبا ً  الصالحين في لنا وأحييت جامدة، عيونا  .وذكراً  شرفا

 أمر تكفوا آلخرتكم واعملوا عالنيتكم، تصلح سرائركم من أصلحوا الناس أيھا: فقال عمر خطب: قال المدائني
 .الموت في لمعرق حي أب مآد وبين بينه ليس امرءاً  فإن دنياكم،

 من فرغت إذا: فقال أمر في سليمان إلى العنبري توبة بعث الرحمن عبد بن صالح أن علية بن إسماعيل عن شريح
 هللا عند لك يبقى وما هللا بتقوى عليك: قال أتى فلما الحوائج، عليه فاعرض العزيز عبد بن عمر فائت سليمان أمر
ً  ذلك فأبلغ الناس، عند لك باق غير هللا عند لك يبقى ال والذي الناس دعن باق عنده لك يبقى الذي فإن : فقال صالحا



58 

 

 ألست: حيوة بن لرجاء ھشام قال: قال عمه عن يزيد بن موسى عن المدائني ھذا؟ من أحسن بكالم قط أسمعتم
 في إال ناجاني وال نيدعا ما وهللا المؤمنين، أمير يا: فقال سليمان؟ توفي وقد الدار في ناجيته بوم عمر صاحب
 .غيره في وكنا أمر في كان حفص أبا هللا رحم: ھشام فقال. عنه الخالفة صرف

 نزل الذي بھم أوصي: قال ببنيك؟ توصي أال: لعمر الملك عبد بن مسلمة قال: قال محارب بن مسلمة عن المدائني
 .الصالحين يتولى وھو الكتاب

 :احتضر ومي مروان بن الملك عبد قال: قال المدائني

 كبار له كان من أفلح...  صغار صبية بني إن

 ربعيون له كان من أفلح...  صيفيون صفية بني إن

 أما: " الناس إلى عمر وكتب: قال"  فصلى ربه اسم وذكر تزكى، من أفلح: " عنده وكان العزيز عبد بن عمر فقال
 ما وليكن وكبيرھم، صغيرھم، ومملوكھم، رھمح: أھليكم عن الفطر صدقة فأدوا مؤكدة، سنة الفطر صدقة فإن بعد

ً  رأس كل عن تؤدون  والحاجة المسكنة أھل في ذلك عاملكم ليقسم بر من صاع نصف أو تمر، أو شعير من صاعا
 .والسالم هللا، شاء إن البادية أھل دون الحاضرة من

ً  إن: العزيز عبد بن عمر إلى الرحمن عبد بن الحميد عبد وكتب: قالوا  كسر أرادوا إذا كانوا الخراج أھل من قوما
 بذلك يتركوا أن وأرجوا صافيًة، جال من أرض تجعل أن أمرت وإني أخرى، أرض إلى أرض من جلوا خراجھم
 .هللا شاء إن عادتھم

 قرية إلى قرية ومن أرض إلى أرض من خرج رجالً  تدع لم لئن ولعمري كتابك، بلغني فقد بعد أما: عمر إليه فكتب
 بأن إال أرضه عن رجل يجلو وما بإثمه، وتبوء عنھا األرض صاحب لينقطعن مت أم عزلت ثم ضهأر أخذت إال

 يصلح ال بأنه هللا قضى وقد مفسدين كانوا فإنھم وعماله، يوسف ابن بعمل وعمالك تعمل أن فإياك طاقته، فوق يحمل
 شاء إن بھم ورفق عليھم عدل إذا الجالء من إليھم أحب وبالدھم أرضيھم فإن األرض أھل وتألف المفسدين، عمل
 .والسالم هللا

 الذي هللا بتقوى أوصيك: إخوانه بعض إلى العزيز عبد بن عمر كتب: قال أبيه عن الرحمن عبد بن بقية عن المدائني
 مضجعك، وافيت قد وكأن عملت، بما ومرتھن كلفت، بما مختبر فإنك وبرھانه، بأنبيائه عليك واحتج بإحسانه ابتدأك
 كدحت، بما ليجزيك القدير الملك يدي بين ووقفت النشور، يوم بعثت ثم الدنيا، عند واضمحلت مرجعك، توطالع
 قد أمورھا وإن أدبرت، قد الدنيا فإن يعنيك، ال ما عنك ودع ينجيك، فيما بدنك فاعمل. اجترحت عما ويسألك
 على وإياك هللا أعاننا أبصر، لمن وموعظة معتبر فيه ما أمورھا وتصرف أحوالھا تقلب من رأيت وقد تكدرت،
 التواصل إلى وتدعو والعھد، الود تديم اإلخوان من الكتب فإن بكتابك أخي يا تعاھدني رضاه، وإياك وألھمنا تقواه،

 .الكتاب بھذا عمر إلى كتب الرجل إن: بعضھم وقال. با إال قوة ال: أخرى ومن والتناصح،

 عقوبة على قدرت فإذا بعد، ما: عماله من غيره أو الحكمي الجراح إلى عمر كتب: الحمصي مصفى بن محمد وقال
 با فإنك المذنبين، القوم من واستخراج الدين في مفسدة العفو في يكن لم ما له فاعف عليك، هللا قدرة فأذكر العباد،
 .ترجع وإليه تعز،

 وقد وقضائه، آالئه على  فالحمد: بعد أما :استشھد له بابن يعزيه الحمصي أمامة أبي إلى عمر كتب: قال المدائني
ً  الدنيا في عاش فقد الشھادة، من أمامة أبي بن هللا عبد إلى هللا ساق الذي بلغني  فقد شھيداً، اآلخرة إلى وأفضى مأمونا
 هللا عند أعظم ثوابه وجل خطره عظم وإن نعلمه شيء فليس والكرامة، الفضيلة من الشھداء به هللا خص بما فاز
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 هللا ووسمه وربح، وأنجح أفلح فقد بھا هللا خصه فمن الشھادة، من والفھم العلم أتوا الذين عباده وعند وتعالى تبارك
 اآلخرة عيش إلى وصار وعالجھا، الدنيا مرارة عنه انقطعت قد عرش وتحت هللا جوار في فھو األبرار، سمة

 .والسالم بقدرته والسعادة الشھادة وإياكم يرزقنا أن العباد نواصي بيده الذي هللا نسأل وحبورھا،

 لعمر عامالً  أن حسين بن سفيان أنبأنا الواسطي، يزيد بن محمد ثنا: قاال سالم بن القاسم عبيد وأبو الناقد عمرو حدثنا
: فقيل فالن؟ أشخص فيم: الناس فقال إليه فأشخصه وتبيينھا، هللا بسم سين نقط فترك إليه كتب العزيز عبد بن

 .الناس فعلقھا سين، في أشخص

 نفسه، من المرء تعھده ما أحق الصالة فإن بعد أما: عماله إلى العزيز عبد بن عمر كتب: قال مسلمة عن المدائني
 من تقرأون ما وترتيل وسجودھا، ركوعھا بإتمام ألوقاتھا ومساجدكم بيوتكم في الصالة فأقيموا. أمره هللا واله ومن
ً  المؤمنين على"  ھاجعل هللا فإن فيھا، القرآن ً  كتابا  أداھا من فإن عليھا، وحضوھم الزكاة في الناس وتعھدوا"  موقوتا
 .والسالم مرضاته، في مجتھدين له مطيعين يجعلنا أن هللا نسأل عليه، حجة كانت وبذر بحقھا استخف ومن أجر،

 ما باتباع الناس بين والقضاء لناس،ا بين القضاء عن تسأل كتابك أتاني فقد بعد أما: أرطاة بن عدي إلى عمر وكتب
 الرأي ذوي استشاره ثم الھدى، أئمة به حكم ما ثم وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عن جاء ما ثم هللا، كتاب في

 األبرار، األئمة عن مخبر به أخبرك وال رواية، السنة في وال نصاً، الكتاب في تجده فلم الحكم من أتاك فما والعلم،
 وھب رجل ميراث عن وسألت. هللا شاء إن أحد، على أحداً  تؤثر وال بالعدل، احكم ثم والمعرفة، العفة أھل عنه فسل
 أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أوصى وقد يوھب، وال يباع ال أعتق، لمت الوالء فإن مستكره غير باعه أو والءه
 .أعتق لمن الوالء

 ويعقل ملتين، أھل يتوارث ال ألنه المال، بيت إلى راجع وميراثه سلم،للم مولى فھو المسلم يعتقه الكافر عن وسألت
 والرجل سواھما، أحد معھما وليس معھا يوجد أو بنفسھا الرجل ترمي المرأة عن وسألت. هللا مال من جنى إذا عنه
 غير على لنكالا جلد ذلك على أخذته من فاجلد االعتراف، أو بالبينات تقوم ال الحدود وإن وأظن، اتھم وقد جاحد
 أزلت ما بالعدل متمسك أنك واعلم به فاسترھم عباده هللا ستر وما بالشبھات، تدرأ فإنھا بالتھم الحدود تقم وال حد،
 .والسالم والعدول، والشھود بالبينة، الشك

. هللا شاء إن بعدتھم إلي واكتب بالبصرة، المسكنة أھل فاحص: بعد أما: أرطاة بن عدي إلى عمر وكتب: قالوا
ً  ثالثين فبلغوا فأحصاھم ً  إنسان كل يعطي أن يأمره عدي إلى فكتب إنساناً، عشر وتسعمائة ألفا  من شھر كل في جريبا

 .بالطعام عليه قدم إذا والسواد كسكر طعام

ً  عمر وجه: قال  ألجرا فإن اآلخرة، ثواب ابتغاء أعداءه وقاتلوا هللا اتقوا: وقال ودعھم ثم معھم فمشى الروم إلى جيشا
 عبد بن عمر عن بلغنا: قال سالم بن القاسم عبيد أبو وحدثني"  البأس وحين والضراء البأساء في"  للصابرين
 .ملجم مفحم التقى: قال أنه العزيز

 وأحي بدعة، كل أمت: له عامل إلى العزيز عبد بن عمر كتب: قال فضالة بن المبارك عن سليمان بن سعيد حدثنا
 . الئم لومة هللا في تأخذنك وال شرائعه، من وشريعة م،اإلسال سنن من سنة كل

 والبسط العمال، عذاب في يستأذنه إليه كتب العزيز عبد بن لعمر عامالً  أن مجالد عن سالم بن المبارك عن المدائني
ً ش عماله عمر مقاسمة عن تعلمني ولم كتابك فھمت قد: إليه فكتب عماله، الخطاب بن عمر مقاسمة ويذكر عليھم،  يئا

 مما البغية درك في وأسرع األمر، عاجل في أجمل العمال أمر من فيه استأمرتني ما لغير ولعمري علمته، وقد إال
 وسوء الضنك، والمحبس بالجوامع، العذاب من يفعلونه الرحمن عبد بن وصالح مسلم، أبي وابن يوسف ابن كان

 سوء مطعم في أو وثاق في السجون في كان من انظرو الفرار، أشد ذلك من وفر الملبس، وغلظ والمشرب، المطعم
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 فمن ولوا فيما محاسبتھم إال العمال في رأيي وليس أسرت، من أسار وأحسن وأطلقھم، عنھم فنفس سوء، ومشرب
ً  عليه أدركنا  .والسالم شاء بما وفيھم فينا هللا يحكم حتى سبيله خلينا عليه ندركه لم ومن به، أخذناه حقا

 عدد، لھم رحم ذوو له يكون الموالي من الرجل عن تسأل كتبت: عماله بعض إلى العزيز عبد بن رعم كتب: وقالوا
 والموالي العقل، يحملون ال الموالي وإن مواليه، دون عليھم عقله أيكون حدثاً، فيحدث مواليه دون يرثونه مال وله
 .رحمه لعصبة وميراثه ورثي وال يرث ال عقل ومولى يرث وال يورث عتاقة ومولى رحم، مولى: ثالثة

 شھادة عن تسأل كتابك بلغني فقد بعد أما: عدي إلى عمر كتاب قرأت: قال حازم بن جرير ثنا مسلم، بن عفان حدثنا
 في أضربه كنت أني بلغك أنه وذكرت الحر، يقذف العبد عن تسأل وكتبت ال، أم أتجيزھا المرضيات نسوة األربع
ً  كان األول جلدي وإن ثمانين، عملي آخر في جلدته ثم جلدة، أربعين المدينة على عملي  اآلخر جلدي وإن رأيته، رأيا
 لم"  جلدة ثمانين فاجلدوھم شھداء بأربعة يأتوا لم ثم المحصنات يرمون والذين: " يقول هللا ألن هللا كتاب في ما وافق
 .ثمانين فأجلده مملوكاً، وال حراً  فيھا يسم

 ما إلى األمر من فانته رجل ومعھن إال نساء فيھا خلصت بشھادة الكتاب في أسمع لم نيفإ األربع النسوة شھادة فأما
 أن من بد وال شيء، منھا يبقى ال حتى بينھم الناس حقوق إنفاذ يستطيع ال أحداً  أن واعلم تنكر، ما ودع تعرف،
 .والسالم الحساب، يوم إلى كثيرة قضايا تستأخر

ً  اختلس رجالً  أن حميد عن سلمة بن حماد عن اصمع بن عمرو ثنا شبه، بن عمر حدثني  جارية عنق من طوقا
 عدي فكتب اقطعه،: قرة بن معاوية بن إياس وقال تقطعه، ال: فقال الحسن عدي فسأل أرطاة، بن عدي إلى فارتفعوا
 .سالحب واستودعته فاجلده، العادي،: ھذا تسمي كانت العرب إن: عمر فكتب العزيز، عبد بن عمر إلى بذلك

 إني: عمر إلى كتب أرطاة بن عدي أن النجود أبي بن عاصم عن عياش بكر أبو ثنا البزاز، ھشام بن خلف حدثني
 عليھم تقم ولم البصرة، أھل فساق من فساق به فاتھم السوق في قتل رجل إلي ورفع بقتله، فھممت يسبك رجالً  أخذت
 .البينة

 المال، بيت من عليھم وأنفق المسليمن، عن فاحبسھم الفساق وانظر ن،المسلي مال بيت من فده القتيل انظر: إليه فكتب
 .به لقتلتك قتلته كنت لو فوهللا سبيله، فخل وإال فسبه، سبني الذي وانظر

ً  العزيز عبد بن عمر استبطأ: قال صفوان بن شعيب عن مزاحم بن منصور حدثني : إليه فكتب األمر، بعض في عديا
 .السوداء بعمامتك عدي أم ابن يا غررتني إنك

ً  فشتم خطب أرطاة بن عدي أن سلم بن هللا عبد عن المدائني  إلى عمر فكتب عمر إلى بذلك الحسن فكتب ولعنه عليا
ً  شتمت أنك عنك بلغني: عدي  وأنا وترحك، هللا فقبحك عليه، وأقدمت ذلك، فعلت إن أنت، الرجل ولبئس ولعنته، عليا
 :الشاعر فقال. عدي فأمسك. عزلك ألسيئن ثم ،عقوبة ألنھكنك لمثلھا عدت لئن أقسم

ً  تشتم فلم وليت ً ...  تخف ولم عليا  مجرم مقالة تقبل ولم بريئا

 إلى أرطاة بن عدي كتب: قال الرماني ھاشم أبي عن خليفة بن خلف عن سليمان بن سعيد عن األعين بكر أبو حدثني
ً  أصابوا الناس إن: عمر  دخلوھا حين الجنة أھل من رضي هللا إن: عمر إليه بفكت له، يبطرون كادوا وخيراً  خصبا
 .والسالم هللا شاء إن آتاھم ما على هللا يحمدوا أن قبلك من فمر العالمين، رب  الحمد: قالوا بأن

 اكتب: فقال فسأله الجزية؟ منھم يؤاخذ ال العرب نصارى بال ما: الحسن سل أن: عدي إلى عمر كتب: قال المدائني
ً  ذلك في رأى عمر إن بمبتدع، ولست تبعم إنك: إليه  .صالحا
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 من مضي من منع ما: الحسن سل أن: عدي إلى عمر كتب: قال عوف عن األزرق إسحاق ثنا الناقد، عمرو حدثني
 الجزية قبل وسلم عليه هللا صلى النبي إن: فأخبره فسأله النساء؟ من يجمعون ما وبين المجوس بين يحولوا أن األئمة
 .عنھم هللا رضي وعثمان، وعمر، بكر، أبو وأقرھم ومناكحھم، مجوسيتھم على وأقرھم ،ھجر مجوس من

 فقال أرطاة بن عدي على أستأذن أنه حوشب بن شھر ثنا الراسبي، ھالل أبو ثنا الطحان، أبان بن محمد حدثني
ً  وإن أھلھا، أنفس في ماب يخبرك البيت خادم إن: قتادة له فقال. سبني فإنه له تأذن ال: يقول األمير إن: اآلذن  قد عديا
ً  يعني - لھما يستغفر ال لمن هللا غفر فال عمر، صاحبه نفس في بما أخبرك  . -  وعثمان عليا

ً  أن بلغني فإنه بعد أما: عدي إلى عمر كتب: قال الضبي سويد بن الفضل عن المدائني  رفعوا توضأوا إذا قبلك قوما
 .القوم آخر من يفرغ أو يمتلئ حتى قبلك طس يرفعن فال العجم، زي من ذلكو واحداً، واحداً  أيديھم بين من الطساس

 في السنن يتذاكروا الصالح أھل مروا: العزيز عبد بن عمر إلينا كتب: قال أيوب عن إبراھيم، بن يزيد عن المدائني
 .وأسواقھم ومساجدھم، مجالسھم،

 وقد وجمالھا، وموضعھا دينھا أعجبني البصرة أھل من امرأة لي ذكرت قد إنه: عمر إلى عدي كتب: قال المدائني
 .تزوجنيھا أن المؤمنين أمير يا أحببت

 أال بك أجمل فإن أصبته تكن وإال بك، أحق فقرك على صبروا الذي فأھلك ماالً، بعدي أصبت كنت أن: إليه فكتب
 .هللا استغفر. ينفعك ال الفزاري إن: دارة ابن قال كما يكون

 الفزاري إن: عمر إليه فكتب أسماء بنت ھند تزوج في يستأذنه عمر إلى عدي كتب: قال المالكي إسحاق عن المدائني
 : - دارة ابن قول يريد. والسالم ينفعك، ال

ً  تأمنن ال  بأسيار واكننھا قلوصك على...  به خلوت فزاريا

 بتھدار تھداراً  الدھر يواصل...  مغتلما ينفعك ال الفزاري إن

ً  يشتمون عمر قبل أميه بني من الوالة كانت: قال مخنف أبي عن يالكلب ھشام بن عباس  ولي فلما - ويلعنونه عليا
 :كثير فقال. ذلك عن أمسك العزيز عبد بن عمر

ً  تشتم فلم وليت ً ...  تخف ولم عليا  مجرم مقالة تتبع ولم بريئا

 بالتكلم الھدى آيات تبين...  وإنما المبين بالحق تكلمت

ً  فأضحى فعلت...  بالذي لتق الذي معروف فصدقت  مسلم كل راضيا

 المقوم ثقاف البادي األود من...  زيغه بعد القنا يكفي إنما أال

 .إذاً  أفلحنا: الشعر ھذا أنشده حين عمر فقال

 بريداً  إليّ  أبردت فإذا بعد أما: عدي إلى العزيز عبد بن عمر كتب: قال قتادة عن الراسبي ھالل أبي عن المدائني
 .الضبي عذام مثل ويفھمني عني يفھم اللحية خفيف المنطق، حسن االسم سنح فأبرده

ثنا  قرية كل أنظر: عدي إلى عمر كتب: قال برقان بن جعفر عن سفيان عن النبيل عاصم أبو ثنا شبه، بن عمر حدَّ
 .يجمعوا أن فمرھم عمود، بأھل ليسوا
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ثنا  كبول أثمان اجعلوا أن عماله إلى العزيز عبد بن عمر كتب: قال دعلج بن خليد بن الوليد عن عمار بن ھشام حدَّ
 .أثمانھا تغرموھم أن وإياكم المال، بيت من تسجنونه من

 .الحسن أبي بن الحسن عنه فسل أمر عليك أشكل إذا: عدي إلى عمر كتب: قال ھالل أبي عن المدائني

 يحب ال هللا إن تعتدوا وال يقاتلونكم الذين هللا سبيل في وقاتلوا: " يقول هللا إن: عماله إلى عمر كتب: قال المدائني
 .والرھبان والصبيان النساء من يقاتلك ال من تقاتل ال أي"  المعتدين

ثنا  بن عدي كتب: قال هللا عبد بن بكر ثنا جمعة، بن أبان ثنا الطيالسي، داود أبو ثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدَّ
 .بغت وإن تباع ال: قال تباع؟ ھل سيدھا، من ولدت وقد زنت إذا الولد أم عن يسأله العزيز عبد بن عمر إلى أرطاة

 امرأة إن: أرطاة بن عدي إلى كتب العزيز عبد بن عمر أن قتادة ثنا سلمة، بن حماد ثنا فروخ، بن شيبان حدثنا
 .سنين أربع تعتد المفقود

ثنا ً  له أن عليه واشترط هعبد كاتب رجالً  أن حميد أنبانا سلمة، بن حماد ثنا عفان، حدَّ  عدي فسأل. ميراثه في سھما
 .شيء له ليس شرطه، قبل هللا قضاء إن: إليه فكتب بذلك، العزيز عبد بن عمر إلى

ثنا  وترك السلمي عاصم أبي بن عبيدة يد على أسلم رجالً  أن حميد عن سلمة بن حماد عن عفان عن شبه بن عمر حدَّ
ً  عشرين  .بميراثه أحق عبيدة إن: فكتب ك،ذل في عمر إلى عدي فكتب ألفا

ثنا  عدي فسأل خطأ، رجالً  قتل جشم بني موالي من رجالً  أن حميد عن سلمة بن حماد عن صالح بن هللا عبد حدَّ
 أنفسھم، من القوم مولى إن: عمر إليه فكتب بذلك عمر إلى فكتب الموالي، عن العرب تعقل ال: فقال ذلك، عن الحسن
 .عليھم الدية فجعل عنه، وافليعط بميراثه، أحق وھم

 عدي فيه فكتب بالبصرة، قشير وبني عبس بني بين وجد قتيالً  أن حميد عن سلمة بن حماد ثنا خالد، بن ھدبة حدثني
 .منھا ھذا وإن القيامة، يوم إلى فيھا يقضى ال قضايا القضايا من إن: عمر فيه فكتب عمر، إلى

ثنا  وإذا فوجدا، وھربا درھم، بأربعمائة رجل من حرة امرأة باع رجالً  أن قتادة عن سلمة بن حماد عن عفان حدَّ
 .تقطعھما وال السجن، واستودعھما عزرھما، أن: عمر فكتب عمر، إلى عدي فيھا فكتب حقوھا، في ھميان في ثمنھا

 به ورفع له،أھ باإلسالم أكرم هللا فإن بعد أما: عماله بعض إلى كتب عمر أن أبيه عن محمد بن العباس عن المدائني
 ومالئكة با يؤمن وأنه رسوله، محمداً  وأن هللا إال إله ال أن فشھد اإلسالم ادعى من فانظر والذلة، الصغار عنھم

 عدد وحفظ يھودياً، كان إن هللا عبد عزيراً  كان وإن نصرانياً، كان إذا ورسوله، وكلمته هللا عبد عيسى وأن ورسله،
ً  ووجدته الوضوء، وأحسن زاد، فما الكتاب فاتحة آنالقر من وقرأ وأوقاتھا، الصالة  .الجزية عنه فضع مختتنا

 وشرفھم أھله اإلسالم أكرم هللا فإن بعد أما: له عامل إلى العزيز عبد بن عمر كتب: قالوا وغيره مسلمة عن المدائني
 من واحد أمور نتولي فال للناس، أخرجت أمة خير وجعلھم خالفھم، من على والصغار الذلة وضرب وأعزھم،
 أن بعد وتھينھم هللا، أعزھم أن بعد فتذلھم وألسنتھم أيديھم عليھم فتنبسط وخراجھم ذمتھم أھل من أحداً  المسلمين
 من بطانة تتخذوا ال: " يقول هللا فإن إياھم، غشھم من يؤمن ماال مع عليھم واالستطالة لكيدھم وتعرضھم هللا، أكرمھم
 " . عنتم ما واود خباالً  يألونكم ال دونكم

 .والسالم"  بعض أولياء بعضھم أولياء والنصارى اليھود تتخذوا ال: " ويقول
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 ال وأن الذمة أھل من العمال من كان من عزل في عدي إلى العزيز عبد بن عمر كتب: قال مسلمة عن المدائني
 عزله في إليه فكتب لھربذ،ا بن مرد زاد وأقر بيزي، بن نفروخ زاذا وابن البغل، رأس ابن فعزل بھم، يستعين
 .فعزله

 إلى أيكتب األسير عن تسأل كتبت: عماله بعض إلى وكتب فيھا، الناس ليرعى األحماء إباحة في عمر وكتب: قال
 المسلمين من العدول وشھد يغيره، لم دينه على أنه علم إذا وعتقه وصيته فأجز ووصايا، عتق وفيھا بوصيته أھله
 .وصيته على

 يشترون الفقه وقلة الجفاء أھل من رجاالً  أن لي ذكر فإنه بعد أما: عدي إلى العزيز عبد بن عمر كتب: قال المدائني
 فامنع ھذا كتابي جاءك فإذا مرية، وال فيه شك ال الذي الربا من ذلك أن ولعمري يقبضوه، أن قبل يبيعونه ثم الطعام
 إلى فليرده مسلم من اشتراه شيء ذلك من عنده كان ومن ،التحذير أبلغ عليه العقوبة وحذرھم المنع أشد منه قبلك من

 فأوجعه عنه نھيك بعد ذلك فعل منھم أحد على قدرت وإن فليرفضه، منه شيء بيع على منھم كان ومن صاحبه،
 .والسالم هللا، شاء إن به، وسمع رآه لمن نكاالً  واجعله عقوبة

 عن فنھاھم البصرة وأھل عدي إلى العزيز عبد بن مرع كتب: قال مسكين بن سالم عن صالح بن هللا عبد حدثني
 والحنتم النقير الدباء: األربعة األوعية وعن والتماثيل الحرير ولبس بمثل، مثل إال بدراھم دراھم والصرف القبالة

 .والمزفت

 قد إنه العظيم، بالمال يفلس الرجل في إليه كتب عدي وكان - عدي إلى كتب عمر أن ميمون بن عمرو عن المدائني
 .فلس وإن حر، يباعن فال المفلس أمر في كتابك فھمت قد:  -  بيعه يرى الفقھاء بعض كان

 لم هللا وإن أيديھن، في نسائھم أمر فيجعلون: الطالق نساءھم يولون رجاالً  إن: عدي إلى عمر كتب: قال المدائني
 ردت وإن بھا، أملك وھو فواحدة نفسھا ارتفاخت بيدھا امرأته أمر جعل رجل فأيما شيئاً، الطالق من للنساء يجعل
 رأيت: قال حملة أبي بن علي عن ربيعة بن ضمرة عن معروف بن ھارون شبه عمر حدثني بشيء فليس إليه األمر
 ارفع: يقول وھو الحرس، من رجل جنبه وإلى محمل في العزيز عبد بن عمر عسكر في به يطاف المھلب بن يزيد
 .فاسق يا رأسك

 .بالبصرة يزيد إخوة عدي وحبس الملك، عبد بن سليمان إلى به كتب بما المھلب بن يزيد عمر حبس: نيالمدائ وقال

 افتض سنة عشرة احدى ابن غالم في إليه عمر عمال بعض كتب: قال ھند أبي بن داود عن جزي أبي عن المدائني
 وماذا اإلسالم، في له ذا ما وعلم الحلم بلغ لمن إال يكون ال والنكال الحدود إن: إليه عمر فكتب تسع، ابنة جارية
 .والسالم. عليه

 وإن يتوارثان، وال تنصره، يبلغھا حين من عدتھا في وتكون امرأته، تزوج أن: فتنصر أسر مسلم في عمر وكتب
 .حبس طول من له يرثي ال ولكنه المختلس على قطع ال إنه عمر وكتب. عدتھا في ھي مات

 جلدة ثمانين فاجلدوھم: " يقول هللا فان افتريا، إذا ثمانين عبداً  أو كان حراً  القاذف لداج: عماله بعض إلى عمر وكتب
 .حراً  وال عبداً  يسم ولم" 

 صداق من امرأة عليه نكحت ما: قال أنه وسلم عليه هللا صلى رسول عن بلغنا إنه: أرطاة بن عدي إلى عمر وكتب
 .لھم فھو تنكح أن بعد ألھلھا حباء من كان اوم لھا، فھو تنكح أن قبل ألھلھا عدة أو لھا فھو
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 علمك على بك الجاھل جھل يغلبنك فال بعد أما: عماله بعض إلى عمر كتب: قال الجزيرة أھل من شيخ عن المدائني
ً  الناس من فإن بنفسك،  هللا بستر مغرورين تكون أن من وإياك هللا فأعادنا الثناء، حسن وفتنھم الستر غرھم ناسا
 .والسالم الناس، مدحب مفتونين

 رجالً  رجل شتم: قال حبيب بن سليمان عن األوزاعي عن المبارك بن هللا عبد عن العجلي صالح بن هللا عبد حدثني
 سوط يقع فال وفرق اضرب سليمان يا لسليمان، عمر فقال له، يشھدوا فلم قال، كما قال ما أن غيب قوم شھادة فادعى
 .سوط على

ً  يكون أن إال رجالً  شتم رجل يقتل ال إنه: الرحمن عبد بن الحميد عبد إلى عمر كتب: قال المدائني  .نبيا

: قال. أعرفك لم إني: قال بمكانه أخبر فلما العزيز عبد بن عمر على حميد بن حق ال مجلز أبو دخل: قال المدائني
 .عني فسألت أنكرتني تعرفني لم إذ المؤمنين أمير يا فھال

 على ويتمنى المعصية، على العبد يصر أن با الغرة من إن: العزيز عبد بن عمر قال: قال عمار بن ھشام حدثني
 .المغفرة هللا

 عبد بن سليمان لي قال: حيوة بن رجاء قال: قال جابر بن يزيد بن هللا عبد عن التميمي الرحمن عبد أبي عن المدائني
 في يطمعون ال فھم أوالد، أمھات أمھاتھم وا،بلغ قد رجال بنون وله أعھد، أن ترى من إلى: مرضه في الملك

ً  خليفة ورث ما تقول سمعتك قد المؤمنين أمير يا: قلت صغار، المھائر من وأوالد الخالفة،  ولي من أفضل ميراثا
 .بعده بالعدل الرعية في يعمل صالح عھد

: قال. شاورني وقد بعد يعھد مل: قلت المؤمنين؟ أمير عھد من إلى: لي فقال أرطاة بن الملك عبد إلي فقام وخرجت
 العزيز عبد بن عمر: قال ھو؟ من: قلت هللا؟ شاء إن زيغ وال خلل منه ير لم الناس ولي إن رجل في لك ھل

 .إليه فعھد سليمان على به فأشرت فدخلت فيه، قولك وعزمي رأيي قوي وقد أريده كنت: قلت. المأمون المرضي

 دسست وال عالنية، وال سر في األمر ھذا هللا سألت ما وهللا. الناس أيھا: لفقا الناس خطب عمر، واستخلف مات فلما
 .عليكم مردودة فبيعكم شئتم فإن خطوة فيه خطوت وال بكلمة، فيه

 أن لو: فقال عمر قوله فبلغ. فأقلناھا نعم: أقل لم إذ عليكم مردودة بيعتكم قال يوم ندمت لقد: ذلك بعد ھشام فقال
 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على عليه كانت ما إلى فدك رده به قضى ما أول كانف لفعلت، فعل األحول

 فخطب العزيز عبد بن عمر واستخلف سليمان مات: قال عوانة حدثني: قال عدي بن الھيثم عن العمري حدثني
 وهللا فإني المظالم وردوا أنفسكم من الحق وأعطوا هللا فاتقوا لھا سعيت وال تمنيتھا، وال أردتھا ما وهللا: فقال الناس
 له، فرشوا وقد نزل ثم قصد، إلى هللا يرده حتى سرف ذي على إال القبلة، أھل من أحد على موجدة وبي أصبحت ما

 .ناحية وجلس الفرش فترك

 .بالقفول للناس وأذن بالقفول، يأمره الروم بأرض وھو مسلمة إلى وكتب

 عمر إن: إليه فكتب الخطاب، بن عمر بسيرة إليه يكتب أن عمر بن هللا عبد نب سالم إلى عمر كتب: قالوا: المدائني
 .منه أفضل كنت عمر عمل زمانك في تعمل أن قدرت فإن ورجالك زمانك غير في كان

 من عمر فاستحيا يجريھا أن قبل فمات الملك عبد بن سليمان إلى الخيل الناس قاد: قال إبراھيم بن غياث عن المدائني
ً  يجر لم ثم أحداً، يخيب ولم الناس أعطى ثم جمعت، التي الخيل أجرىف الناس  .مات حتى فرسا
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 رجالً، المسلمين من الروم بأيدي من فداء في عمر فبعث الروم، وأتى وابصة ابن ارتد: قال جعدبة ابن عن المدائني
 :داره ابن بشعر يغني رجالً  فسمع طرقھم من طريق في فمر

 ريم حاز ما إلى أحد إلى...  لىالمص إلى بالبالط وكائن

 كلوم به ليس اللون نقي...  أسيل خد من الجماء إلى

 يلوموا لم بك كما بھم ولو...  رجال تذكرھا في يلومك

 أصحابه بعض عن أسماء بن جويرية فروى. المدينة إلى ورجع أسلم بل ويقال. فأبى اإلسالم إلى ودعاه عليه فدخل
 .مدينةبال وابصة ابن جنازة رأى أنه

 وبين. حمص أرض من سمعان بدير ومات عمر مرض وبھا قنسرين، من خناصرة: عاصم أبو قال: قال المدائني
 .قنسرين تخوم على وھو ميالً  أربعون أو ثالثون سمعان ودير خناصرة

ً  بأربعين سمعان بدير نصراني من قبره موضع عمر واشترى: قالوا  يوتعطين: النصراني فقال مريض، وھو درھما
 .زيتون عمر قبر وعند. إياه فأعطاه قميصك،

 عبد بن لعمر كاتبين الزبير مولى حكيم أبي بن وإسماعيل رقية، أبي بن ليث كان: قال جعدبة ابن عن المدائني
ً  عليه فدخال العزيز  يزيد بن خالد عن المدائني لحيته؟ يسرح أن غدا إذا أحدكم يستطيع أما العلوج معشر يا: فقال يوما

 ھؤالء دون وكان. الباھلي ورياح حيوة، بن ورجاء مھران، بن ميمون: عمر خاصة من كان: قال أبيه عن شرب بن
 .الحنظلي الزبير بن ومحمد عتبة، بن هللا عبد بن عون: عنده

 في األذان في إليه يختصمان عمر، إلى هللا عبد وأخو بردة، أبي بن بالل خرج: قال محارب بن مسلمة عن المدائني
 مائة أعطيك: بالل له فقال جعالً  له يجعال أن على العراق والية عليھما عرض من إليھما فدس بھما فارتاب دھممسج
 .بمصركما الحقا: لھما فقال بذال، بما عمر فأخبر. درھم ألق مائة من أكثر أعطيك: أخوه وقال درھم، ألف

ً  موسى بيأ ولد من أحداً  وال الشر، بالالً  تول ال: الحميد عبد إلى وكتب  .شيئا

 . -  صغره - الشر بليل: كتب إنه ويقال

 ذراعيه سود وقد أھله من جويرية أو غليم قام العزيز عبد بن عمر دفن لما: قال بكر أبي بن هللا عبد عن المدائني
 .بكى إال حضر أحد بقي فما"  كورت الشمس إذا: " فقرأ

 يحملون المعلمين تدعون وال التصاوير، رؤوس اقطعوا: زالعزي عبد بن عمر كتب: قال مجاھد بن علي عن المدائني
 .حذقوا إذا الصبيان

 إال حقنا علينا أحد رد ما: المؤمنين أمير المنصور قال: قال مخنف أبي عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس حدثني
 المؤمنين أمير يا: فقال عمر على سعيد ين عنبسة دخل: قال محارب بن مسلمة عن المدائني: العزيز عبد بن عمر
 يصنعون كانوا ما بنا تصنع أن فإما عنا أمسكت قد وإنك حقنا، ويعرفون أرحامنا يصلون الخلفاء من قبلك من كان
 ما يفعلون كانوا فقد قبلنا من كان من أما: عمر فقال. شأنھم من ونصلح فنشاھدھم بأھلنا اللحاق في لنا تأذن أن وإما

 .إليك فھو االنصراف من سألت ما وأما لھم، ذلك كان وما ذكرت،

 عليك ضاقت إال سعة حال في تذكره ال فإن الموت اذكر: فقال به كلمه فيما لعمر بدا قد أنه فظن فدعاه عنبسة فولى
 .لك اتسعت إال ضيق حال في تذكره وال
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 .منك ةوسيل هللا من أقرب عينك تزدريه من بعض فلعل أحداً، تحقرن ال: البنه عمر قال: قال المدائني

 خز من ثوبين العزيز عبد بن لعمر اشتريت: قال سيار أبي عن األصبھاني بحر أبي عن المدائني الحسن أبو
 بستة كتان ثوب له اشتريت استخلف فلما أخشنھما ما: لي فقال ألحد، مثلھا يعملوا لم أنھم السوس أھل ذكر السوس،
ً  عشر  نفسي في وأنا ھذا وقلت صادق، نفسي في وأنا يومئذ قلت ام قلت: فقال ذلك في فقلت ألينه، ما: فقال درھما
 .صادق

 من أطول رأينا ما: لعمر فقيل صالة الناس أطول من وكان سوداء عمامة وعليه قدم بردة أبي بن بالل أن وروي
 أمير أن :فقال فأتاه علمه، لي اعلم: لكاتبه فقال اإلسالم، في قدم لھم بيت أھل من فإنه به استعنت فلو بالل صالة

: قال. ترضني لم إن الوالية عنك ألصرفن وهللا: قال. بھذا يكلم ال مثلي: قال لي؟ تجعل فما للعراق ذكرك المؤمنين
 أتى ثم. خاصته عليھا وأشھد رقعة له فكتب الغدر، آمن ال فإني بخطك رقعة لي فاكتب: قال درھم، ألف مائة فلك

 أبي آل من أحداً  تولين ال: الرحمن عبد بن الحميد عبد إلي وكتب الشام، من عمر به فنخس بالرقعة عمر الكاتب
ً  األشعري موسى  .بليل سيما وال العمل، من شيئا

 العزيز عبد بن عمر على دخلت: قال القرظي كعب بن محمد عن القرشي المقدام أبي عن غياث بن هللا عبد وحدثني
 يا رأيتني لو فكيف: فقال. جسمك من ونحل لونك من لحا لما أعجب: قلت إلي؟ نظرك ما: فقال إليه أنظر فجعلت
 وقد ودوداً  صديداً  امتأل قد جلدي ورأيت -  خدي قال أو -  وجنتي على حدقتاي سالت وقد قبري في ثالثة بعد محمد
ً  حدثني إنكاراً، أشد لي كنت فيه ما فبدا بطني انشق  عليه هللا صلى  رسول عن عباس ابن عن تحدثه سمعتك حديثا
 اقتلوا. القبلة به استقبل ما المجالس أشرف إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: عباس ابن قال قلت: قال. سلمو

 وإنما النار، في ينظر فكأنما إذنه بغير المسلم أخيه كتاب في نظر ومن. صالتكم في كنتم ولو والعقرب، الحية
 أوثق هللا عند بما فليكن الناس أغنى يكون أن سره ومن هللا، ليتقف الناس أكرم يكون أن سره ومن باألمانة، تتجالسون

 يبغض من: ذلك من بشر أنبئكم أال رفده، ومنع عبده، وجلد وحده أكل من: الناس بشر أنبئكم أال يديه، في بما منه
: إسرائيل نيلب قال مريم بن عيسى إن خيره، يرجى وال شره يخاف الذي: ذلك من بشر أنبئكم أال ويبغضونه، الناس

 .فتظلموھم أھلھا تمنعوھا وال فتظلموھا، أھلھا غير الحكمة تعلموا ال إسرائيل بني يا

 مع قم ھشام يا: فقال ضيعة، يده في أن وادعى ھشام من فتظلم العزيز عبد بن عمر نصراني رجل وأتى: قالوا
 يا: عمر له فقال خصمه ينتھر ھشام لفجع يديه، بين فجلس فقام. ال: قال بخصومته، وكيالً  أوكل بل: قال. خصمك
 ومعي الملك عبد أقطعنيھا وقطيعة ضيعتي: ھشام فقال النصراني فادعى. عاقبتك عدت إن تنتھره؟ عندي أحول
 أمر أرى: فقال فنظر. وأمره سجالته في انظر بني يا: الملك عبد البنه عمر فقال. وسليمان الوليد من سجل

 الرجل على ورد فأحرقھا،. سجالته أحرق: عمر فقال. أوثر ما أولى هللا وحق عالية، وحجته قوياً، النصراني
ً  تردوا ال: فقال النصراني يد من الضيعة أخذ في استؤذن ھشام ولي فلما. ضيعته  .عمر به حكم حكما

 وكتب: قالوا. درھم آالف بعشرة الرحمن عبد بن الحميد عبد العزيز عبد بن عمر أجاز: قال يعقوب أبي عن المدائني
ً  أشد أحد وال به، ابتالني ما بمثل ابتاله من وخشيته هللا بإجالل العباد أحق إن: كريمة أبي بن سليمان إلى عمر  حسابا
 وإجابة خير بعرض فإنك غزاتك، في هللا فادع ذرعي، فيه أنا بما ضاق فقد عصيته، إن مني هللا على أھون وال

 إلى عمر نظر: قال الحنظلي الزبير بن محمد عن أبيه عن حازم بن رجري بن وھب ثنا: المؤمن عبد بن روح حدثني
 .تعد ال: وقال فنھاه الرحيم الرحمن هللا بسم: األرض على يكتب رجل

 ثم حفرته في الملك عبد بن الوليد وضعت إني: عمر لي قال: قال مھران بن ميمون بن قادم بن إدريس عن المدائني
 هللا رضي تنعمه أيام في كان مما أحسن وجھه فرأيت ففعلت. وجھي عن اكشفف مت فإذا أسود، وجھه فإذا نظرت
 .عنه
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 أن فتسأله عمر تأتي أن في فكلموھا لعمر عمة على أمية بني من ناس دخل: قال وغيره سلم بن هللا عبد عن المدائني
ً  كان ما عليھم يجري  له جاءت ما ظن إليه تصار فلما أرزاقھا، في كالمه أرادت ويقال األرزاق، من لھم جاريا
ً  ظننت قد إني: لھا فقال  ونذيراً، بشيراً  وسلم عليه هللا صلى محمداً  بعث هللا إن. حالي من لك أصف ما فاسمعي ظنا
 سبيله سلكوا بعده والة فولي مستقيم، واضح منھاج على والناس إليه فقبضه عنده، ما له اختار ثم ربه، رساالت فبلغ

ً  الطريق تلك من اشتقوا أقوام ذلك بعد ولي ثم واحداً، طريقال وكان بھديه، واھتدوا  إلي األمر وانتھى مختلفة طرقا
ً  أخذ من ذلك من فضج األعالم، تلك إقامة فأردت تدرس النھجة الطريق تلك أعالم كادت وقد  وثقل وشماالً، يمينا

 أن أحق أنھم أرى: قالت ترين؟ فما نار،ال اتباعھم وفي اتباعھم، وسألوني سلكوھا التي طريقھم عن يرجعوا أن عليھم
ً  سمعت ما بعدما بذاكرة أنا ما قالت حاجتك؟: قال ثم. يتبعوك  .شيئا

 األخالق، مساوئ على عون الشباب إن بني يا: ابنه الملك لعبد قال العزيز عبد بن عمر أن مسلمة عن المدائني
 والجليل اللطيف في إلينا أحسن قد هللا فإن معادك، أمر عن والغفلة وإياك نفسك، فراغ واغتنم علينا هللا فضل فاذكر
 .أمرنا من

 ثم فأكال، وزيت بخل فأتي بالغداء عمر فدعا عمر على دخل الملك عبد بن مسلمة أن مجاشع بن عمر عن المدائني
ً  تشتھي ھل سعيد أبا يا: قال ً  تأكل كنت أو شيئا  أن على تقدر ال ياالدن من يديك في ما فأرى. ال: قال به؟ أتيت لو شيئا

 عمر أن: المدائني الحسن أبو نفسه؟ أھلك من يھلك فعالم بدنك يطيق ما بقدر إال والمشرب المطعم من منه تصيب
 .عليه أؤجر ما آخر ألنه الموت علي يھون أن أحب ما: قال العزيز عبد بن

ً  الرجل يكون ال: عمر وقال: قال  .ويده لسانه من الناس يسلم حتى تقيا

 يسفك لم من الدين صاحب ألن دنيا، وال دين صاحب الحجاج كان ما: عمر قال: قال محارب بن مسلمة عن ئنيالمدا
 خمسة إلى صار حتى واالعتداء بالخرق زال فما دار كثير والخراج العراق قدم ثم. المحارم ينتھك ولم الدماء

 .درھم ألف ألف وعشرين

ً  الحق من أدركت إنك: فقال رجل العزيز عبد بن عمر وعظ: قال المري سعيد عن عمار بن ھشام حدثني  قد رسما
ً  ترى ال فأنت أدبر، قد وأمراً  عفا، ً  شيئا  واستعن هللا، بحبل فاعتصم أمواجه، تضطرب بحر في فكأنك فتتبعه، واضحا
،  .وتزھقه الباطل تدمغ به الذي بالعدل وعليك با

 ھات: له فقال فدعاه شاھداً  حسبه عمر رآه فلما مسن، شيخ مومعھ وفسق، شراب على بقوم عمر أتي: قال المدائني
 .القوم مع وأجلسه عمر فاسترجع. مبتلي هللا أصلحك إني: فقال تشھد؟ بماذا

 شتمته؟ رجالً  أبغضت كلما أو: قال. أبغضه ألني: قال شتمته؟ لم: له فقال عثمان شتم برجل عمر إلى وجاؤوا: قال
ً  عشرين فضربه. نعم: قال  .سوطا

 يديه بين المائدة وضعت فلما بغداء له فدعا العزيز عبد بن عمر على الحنظلي الزبير بن محمد دخل: قال المدائني
 :عمر قال

 بزاد فجئ يعيش أن فسرك...  تميم من ميت مات ما إذا

 صفينو الجمل وأمر وعثمان علي، عن العزيز عبد بن عمر سئل: قال أبيه عن بشر بن يزيد بن خالد عن المدائني
 .لساني بھا أغمس أن أكره فأنا يدي، عنھا هللا كف دماء تلك: فقال

 الرھبان من العجب ليس: فقال العزيز عبد بن عمر موت الروم صاحب بلغ: قال واقد ابن عن عمار بن ھشام حدثني
 .يملكھا وھو الدنيا رفض ممن العجب إنما عليھم الدنيا تعذرت الذين والعباد
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 إني: قال المظالم؟ رد في رأيك إنفاذ من يمنعك ما: لعمر عمر بن الملك عبد قال: قال أسماء بن جويرية عن المدائني
 بادھت إن أخاف أني هللا علم فقد منيتي، بي عجلت وإن رأيي، أنفذت هللا أبقاني فإن الصعب، رياضة الناس أروض
 .بالسيف إال ييأت ال أمر في خير وال السيف، إلى ويلجئوني يلجوا أن أريد بما الناس

 إلى ورده الناس، حقوق من أمية بني أيدي في ما أخذ على العزيز عبد بن عمر عزم: قال عمار بن ھشام حدثني
ً  الدنيا ھذه في أعطيتم إنكم: فقال فكلموه، إليه فاجتمعوا أھله،  شطر ألحسب وإني هللا، من حظكم تنسوا فال حظا
ً  منكم واحد يد في تركت ما وهللا ظلماً، أيديكم في محمد أمة أموال  .رددته إال معاھد وال لمسلم حقا

 لم بھا أرفق لم فإن مطيتي، نفسي إن بني أي: المظالم رد في استحثه حين البنه قال عمر أن المقدمي عن المدائني
 .خير إلى تورد قلما السير في الحقحقة إن تبلغني،

 أفضل إن سعيد أبا يا: يمنية حلة عليه ورأى - الملك عبد بن لمسلمة قال العزيز عبد بن عمر أن بلغني: ھشام وقال
 .القدرة بعد كان ما العفو وأفضل الوالية، في كان من اللين وأفضل الجدة، بعده كان ما اإلقتصاد

 وأين: فقال ظلماً، أراضي أخذ العزيز عبد إن المؤمنين أمير يا: له فقال مصر من عمر أتى رجالً  أن المدائني
 عليه، فقضى القاضي إلى عمر فمشى. بيننا الحاكم وھذا شركاء، ولي أعرفھا: قال. حلوان: قال هللا؟ عبد يا أرضك
 ذلك بغير حكمت لو: فقال. نفقتكم بمثل منھا نلتم فقد غلتھا، من نلتم بما ذلك: القاضي قال. عليھا أنفقنا قد: عمر فقال
 .بردھا وأمر أبداً، أمر لي وليت ما

ً  مھران وكان أيوب، أبا ويكنى - مھران بن لميمون عمر قال: قال قادم بن إدريس عن المدائني  بن نصر لبين مكاتبا
ً  ميمون وكان معاوية،  في الجزيرة إلى تحول ثم بالكوفة، فأعتقه أيمن أم لھا يقال ثمالة من األزد من المرأة مملوكا

 سوق، فإنك بھذا قلبك تشغل ال المؤمنين أمير يا: لقا! وآمنھم؟ بھم أثق بأعوان لي كيف أيوب أبا يا:  -  الجماجم أيام
 .الصحيح إال يأتك لم الصحيح إال عندك ينفق ال إنه الناس عرف فإذا فيه، ينفق ما سوق كل إلى يحمل وإنما

 .اإلجابة وسرعة التلفت كثرة: خلتين األحمق من تعدم ال: العزيز عبد بن عمر قال: قال المدائني

 .خطايا قوم من وافق بالء فإنه الحجاج، سيرة تسر فال بعد أما: عدي إلى عمر وكتب

 الرجال محادثة إن: ويقول آخره ويصلي الناس، أمور عن ويسل الليل، أول يتحدث العزيز عبد بن عمر وكان: قالوا
 .أللبابھا تلقيح

: ربيعة أبي بن مولى دزيا أبي بن زياد قال: قال المبارك بن هللا عبد عن مشدانة الجعفي الرحمن عبد أبو وحدثني
 فال فضالً، عليه لك ترى ال من عليك دخل إذا: قال ثم المجلس صدر عن لي فترجل العزيز عبد بن عمر على دخلت
 .المجلس شرف عليه تأخذ

 ذكرت: قال أبكاك؟ ما: له فقيل بكى ثم خطرة بيده خطر العزيز عبد بن عمر أن بلغنا: قال مصفى بن محمد حدثني
 .اآلخرة في يدي تغل أن من فأشفقت النار

 وال بريحه، ينتفع وإنما للمسلمين ھذا: وقال بأنفه عمر أخذ أخرج فلما ببيعه، فأمر مسك عمر إلى حمل: قال المدائني
 .المسلمين حق من بشيء االنتفاع في لي حاجة

 وفرس بكر، أبي بن لرحمنا عبد بن هللا عبد بن طلحة بن لمحمد فرس فيھا وكان بالمدينة، الخيل عمر وسابق: قالوا
 :ويقول يرتجز فجعل الجعدي، فرس فتقدم جعدي لرجل
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 أھلھا وكنا حويناھا نحن...  لھا من يا نصبت مجد غاية

 قبلھا لجئنا الطير ترسل لو

 .الخيرات إلى السباق ابن وهللا سبقك: عمر فقال طلحة ابن فرس سبقه أن ينشب فلم

 الذين الخوارج بقتل تميم بني من رسوالً  عمر إلى أرطاة بن عدي بعث: لواقا وغيره محارب بن مسلمة عن المدائني
: قال. تميم بني من: قال أنت؟ ممن: التميمي فقال الحرورية، مسجد سمي وبھم فقتلوا، الحرورية مسجد في خرجوا
 من قدموا: واقال ھؤالء؟ خرج أين من: عمر قال ثم. كثير لعمري وخير: عمر فقال كثير، وخير: قال. كثير جفاء

ً  ھناك لھم إن: قال. البحرين  .لسنخا

ً  جعلتني فقد جزاءك، عني هللا جزاك خالد أبا يا: فقال عمر على أرطاة بن الملك عبد ودخل: قال  للحتوف، غرضا
 في والعدل بالسوية، والقسم النية، في االجتھاد منك علم إن هللا فإن تجزع ال المؤمنين أمير يا: فقال. للباليا ودريئة
 .أمرك وولي سعيك، شكر الرعية،

 يا بك ما: فقال محزون وھو عمر على مھران بن ميمون دخل: قال عوانة عن عدي بن الھيثم عن العمري وحدثني
ً  أمراً  قلدت إني: قال المؤمنين؟ أمير  وددت حتى أمري علي تفرق فقد أطلبه، ولم وقوعه، قبل فيه أشاور ولم عظيما
 .تلدني لم أمي أن

 عمر فطلبه ربيعة، أبي بن عياش آلل عبداً  وكان لزياد، العزيز عبد بن عمر قال: قال جعدبة ابن عن ائنيالمد
 إني المؤمنين أمير يا: قال"  عظيم يوم عذاب ربي عصيت إن أخاف إني: " زياد يا: له فقال عليه فقدم فأعتقوه،
 في وذكر األمم في به فصيح واحد بذنب الجنة نم أخرج آدم إن تخاف، أال عليك أخاف إنما تخاف، أن عليك ألخاف
 .غيره عن ھذا روي وقد عمر، يا النجاء فالنجاء"  فغوى ربه آدم وعصي: " هللا فقال الكتب،

 الغاية، إلى منك فانتھيت الفاقة، إليك بي ونزعت الحاجة، بي جاءت المؤمنين أمير يا: فقال رجل عمر وأتى: قالوا
 .وأعيوني أعييتھم قد عيال على مقامي عن سائلك وهللا

 له ألحق ويقال. نفقته وأعطاه عياله له فألحق. يموتوا أن وأعيوني غنًى، أكسبھم أن أعييتھم: قال أعييتھم؟ كيف: فقال
 .عياله شطر

 بعمامته غرني: فقال أرطاة بن عدي إليه فشكا عمر على البصرة من رجل قدم: قال الشرقي عن رجل عن المدائني
 نفقة وأعطاه سأله، بما إليه فكتب. إلي عناك وقد إليه فسلمه له ھو حق على ببينة جاءك من: إليه كتبت دق السوداء،

ً  بھا اشتر: فقال ماله من دريھمات وأعطاه المال بيت من  .لحما

 كان إن ربي فإن عطائي من بدينار مت إذا كفني: لمسلمة عمر قال: قال ميمون عن السائب بن فرات عن المدائني
ً ر  .منه خيراً  فسيبدلني عني اضيا

 تلحقوا أن آمركم ألم: فقال حوائج األنصاري طلحة أبي بن هللا عبد بن إسماعيل العزيز عبد بن عمر وسأل: قال
ً  لست بأمصاركم،  صلى محمد عن المدفع ھذا ندفع كنا ما وهللا: فقال عنه، ودفع بمصرك تلحق حتى حاجة لك قاضيا

 .حوائجه قضى ثم عينه، وتغرغرت ساعة عمر فوجم. وسلم عليه هللا

 بالتواضع، الرفعة التمس بني يا: الملك عبد البنه العزيز عبد بن عمر قال: قال الھذلي بكر أبي عن المدائني
 منك، هللا على أكرم عينك تزدريه من بعض لعل تدري ال فإنك أحداً  تحقرن وال والخيالء، وإياك بالتقوى والشرف

 .منك الناس ونصيب هللا من نصيبك تنس وال
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 .سنة عشرة تسع ابن ھو الملك عبد ومات: قال

 يتقلبون كانوا أقوام انصراف ذكرت: قال يبكيك؟ ما: له فقيل العزيز عبد بن عمر بكى: قال عمار بن ھشام حدثني
 .أبداً  منه برحمته هللا ينالھم ال النار إلى الدنيا في العظيم والفضل السابغة، النعم في

: قالت إليك؟ صار أين من: لھا فقال جوھر الملك عبد بنت فاطمة عند كان: قال عجالن خالد عن أيوب عن يالمدائن
 -  امرأته وكانت - فراقك في تأذني أن وإما المال، بيت إلى ترديه إما: فقال - أباھا تعني - المؤمنين أمير أعطانيه
 .عندك وھو بيت في وأنت أنا أكون أن أكره فإني

 رددته شئت إن: لھا قال الملك عبد بن يزيد ولي فلما. المال بيت في فضعيه: قال أضعافه، على أختارك بل ال: قالت
 .قيمته أعطيتك شئت وإن عليك،

ً  به أطيب: قالت  .وأھله ولده، في يزيد فقسمه فيه، لي حاجة ال وفاته، بعد فيه أرجع ثم حياته في نفسا

 كانوا ما جاءھم ثم سنين، متعناھم إن أفرأيت: " للناس جالس وھو يراً كث يتلو العزيز عبد بن عمر وكان: قالوا
 .يبكي"  يمتعون كانوا ما عنھم أغنى ما يوعدون،

 :الشاعر قول كثيراً  يتمثل كان العزيز عبد بن عمر أن بلغني: قال قحيف بن يزيد عن المدائني

 حالم النوم في باللذات غر كما...  بالھوى وتشغل يبلى بما تسر

 الزم لك والردى نوم وليلك...  وغفلة سھوٌ  مغرور يا ھاركن

 البھائم تعيش الدنيا في كذلك...  بمرعو الرشيد األمر إلى ولست

 وإماء، عبيد من له كان ما إلى نظر الخالفة ولي لما عمر أن بلغني: قال القرشي عثمان بن مسلمة عن المدائني
 .السبيل في ذلك فجعل دينار، ألف وعشرين ثالثة ثمنه فبلغ فبيع به فأمر ذلك وغير وعطر، ولباس، ومتاع، ورقيق،

ً  ركب وقد العزيز عبد بن عمر رأيت: قال أبيه عن إسماعيل أبي عن المدائني  من ركبته أو ساقه بدت وقد يوما
 .قميصه أسفل ضيق

 بما المال بيت في أسرع نحي العزيز عبد بن عمر إلى مروان بني من رجال مشى: قال هللا عبد بن بشر عن المدائني
: فقال. أمرك واستقبل عملوا، وما فدعھم فأمضاه غيرك وليه أمراً  ترد إنك المؤمنين أمير يا: فقالوا المظالم من رد
 .نفسي خرجت ثم رددتھا إال مظلمة يبق لم أنه لوددت وهللا

 فسأله العزيز عبد بن عمر لىع أحيحة أبي بن العاص بن سعيد بن عنبسة دخل: قال مجاشع بن عمر عن المدائني
 يا: فقال شمع، أيديھم وبين يكتبون كتاب الدار ناحية وفي مرة، يضيء ثم مرة يطفأ يكاد سراج، يديه وبين حوائجه،

 ثم. يجزيني وھو لي وھذا حوائجھم، به تكتب للمسلمين ذاك: قال. يديك بين فوضعت بشمعة أمرت لو المؤمنين أمير
ً  كنت إن عنبسة يا: فقال عطائه في وزيادة معونة فسأله حاجة؟ ألك دخال أبا يا: لعنبسة قال  وإن عنك، قضينا غارما
ً  كنت ً  كان فإن مالك جمعت أين من انظر ويصلحك، يقيمك ما أعطيناك محتاجا  يوم قبل لنفسك وانظر فارفضه حراما
 .الرجعة المفرط فيه يتمنى

 :فيه فقيل أمج منزله وكان الخمر شربي األمجي حميد كان: قال قريش من شيخ عن المدائني

 األصلع الشيبة ذي الخمر أخو...  داره أمج الذي حميد
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ً  وكان...  شربھا على المشيب أتاه  ينزع فلم كريما

 :قال رآه فلما عمر على فقدم

 ... ......... داره أمج الذي حميد

 .هللا فاستغفر: قال. علي كذب المؤمنين أمير يا: قال

ثنا  عبد بن الحميد عبد إلى العزيز عبد بن عمر كتب: قال سالم بن توبة عن معاوية بن مروان عن سالم بن القاسم حدَّ
ً  بثالثين وكفى الناس، عن سوطك فارفع: بعد أما: الرحمن  .حده في إال نكاالً، الرجل تضربھا سوطا

 على رجالً  ابعث له فقيل عسل، ىإل احتاج أو العزيز عبد بن عمر اشتھى: قال أبيه عن الحميد عبد بن داود حدثني
ً  قال أو المسلمين جناح اشغل ليراني هللا كان ما: فقال به ليأتيك كذا قرية إلى البريد  في المسلمين أجنحة من جناحا
 .اشتھيتھا شھوة

 عامله الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد إلى عمر كتب: قال جده عن أبيه عن ھشام بن عباس حدثني
 على يدعو المظلوم أن بلغني فإنه ذلك، عن فأنھھم الحجاج، يسبون قبلك من أن بلغني فقد بعد أما: الكوفة على

ً  المظلوم فيكون الظالم، ً  والظالم ظالما  .مظلوما

 الكوفة ولى العزيز عبد بن عمر كان: قال يحيى بن طلحة عن سفيان ثنا حذيفة، أبو ثنا الھيثم، بن بكر حدثني
 بن الرحمن عبد بن الحميد عبد وولى يستعمله ولم المدينة، إلى رده حتى وتثقله به فنخس شيء عنه هفبلغ الزھري،

 .الكوفة الخطاب بن زيد

 من الحميد عبد قرأه كتاب أل: قال ثقيف مولى سعيد أبا سمعت: قال علي بن عمر ثنا عفان، عن شبة بن عمر حدثني
 .سطران فيه كتاب عمر

 الصالة من تمنعھم ثقاالً  قيوداً  السجون أھل على جعلت ما أعلمن فال بعد أما: الحميد بدع إلى عمر وكتب: قالوا
ً  قبلك أن وذكرت قياماً، ً  قوما  كان فإن وبوائقھم، معرتھم من الناس استراح حبسوا وإن البالد، أفسدوا تركوا إن فساقا
ً  وكساء دراھم خمسة شھر كل في منھم امرئ كل على وأجر السجون، في فاحبسھم ظاھراً  القوم ھؤالء أمر  وقميصا
 .الصيف في ورداءً  وإزاراً  الشتاء في

 له ما: فقلت الحميد عبد على متغيظ وھو عمر على دخلت: قال مھران بن ميمون عن الرقي المليح أبي عن المدائني
 ذلك على يتم ال إنه لمؤمنينا أمير يا: قلت لسانه، قطعت إال زور بشاھد أظفر ال: قال إنه بلغني: قال المؤمنين؟ أمير
 .سوء لخصلتا الكذب خيرھما خصلتين إن الشيخ ھذا إلى انظروا: فقال الناس، يھيب إنما

: قال الزناد أبي عن الحميد عبد بن األعلى عبد عن لھيعة ابن عن وھب بن هللا عبد ثنا الناقد، محمد بن عمرو حدثني
 فكتب. العطاء بعد كثير شيء المال من عندنا فضل إنه العزيز عبد بن عمر إلى الرحمن عبد بن الحميد عبد كتب
 كتب ثم ففعل،. عنه فانقد ينقد ما يجد فلم تزوج ومن عنه، فاقض سرف غير في دين عليه كان من انظر: عمر إليه
 وال لسنة منريدھ ال فإنا الذمة، أھل ضعفة به قو أن إليه، عمر فكتب أيضاً، كثير مال ذلك بعد فضل قد أن يخبره إليه

 .لسنتين

 إلى يحتاجون ما وتعجل السلطان، أمور نفاذ وبه المسلمين، جناح البريد إن عماله بعض إلى عمر كتب: قال المدائني
 مصلحته في وينظر علوفته له ولتجد وأعوانه قوامه أرزاق وإدرار عليه والقيام تعھده فأحسن األخبار، من معرفته

 .والسالم هللا، شاء إن
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 لحقوا العھد أھل من الري أھل من بيت أھل أن معاذ أبو فضيل ثنا زريع، بن يزيد ثنا النرسي، لعباسا حدثني
 في الحميد عبد إلى عباد بن الحارث فكتب البيت، ذلك أھل فأصابت الديلم على المسلمين خيل فأغارت بالديلم،
 .فامضه شيء لىع اتفقوا فإذا الري أھل من قبلك من اجمع: إليه فكتب عمر إلى أمورھم

 كذا، إلى ستدعون إنكم: فقال عتيبة بن والحكم الشعبي فيھا المسجد في حلقة إلى الزناد أبو ذكوان بن هللا عبد فجاء
 صغير ولد من الديلم أدخال وما المسلمين، سھام في بالديلم ومال ولد من استفادا وما األبوين أن على رأيھم فاتفق
 .عليه اتفقوا ما على ھمرأي عمر فأمضى شيء، عليه فليس

 طبرستان صاحب األصبھبذ أن المھاجر بن يوسف ثنا المبارك، بن هللا عبد عن الجعفي الرحمن عبد أبو حدثني
 إلى فيھا وكتب وعزلھا فقبلھا ذلك وأشباه وورق وطيالسه زعفران من ھدية الكوفة قدم حين الحميد عبد إلى أھدى
 لواليتك ھديته فإنھا وإال ھديته، فاقبل بالجزيرة الھدية عودك األصبھبذ كان نإ: عمر إليه فكتب العزيز عبد بن عمر
 .هللا شاء إن خراجه، من واحتسبھا المال، بيت قيمتھا وأدخل فبعھا قبولھا أبى فإن فارددھا، عليه

ثنا  مثل إبراھيم قال: فقلت والمجوسي واليھودي النصراني دية عن الحميد عبد سألني: قال حماد عن أنبأنا عفان، حدَّ
 .إلي أحب عمر قول: حماد وقال. المسلم دية من النصف: فقال عمر إلى فكتب المسلم، دية

 إبراھيم كان: فقلت االجام بيع عن الحميد عبد سألني: قال حماد عن سفيان ثنا نعيم، أبي عن شبه بن عمر حدثني
 .السمك يعني سفيان قال. الحبس نسميھا كنا به بأس ال: عمر فقال عمر إلى فكتب. يكرھه

 امرأته تسلم النصراني عن الحميد عبد سألني: قال حماد عن شعبة عن أبيه عن معاذ بن معاذ بن هللا عبد حدثني
 .إلي أحب عمر وقول: حماد فقال. بينھما يفرق: عمر فكتب عمر، إلى فكتب نكاحھما، على ھما: إبراھيم قال: فقلت

 كيف نصراني وزوجھا أسلمت نصرانية في العزيز عبد بن عمر إلى دالحمي عبد كتب: قال خصيف عن وروى
 .بھا الولد وألحق زوجھا وبين بينھا فرق أن فكتب بالولد؟ يصنع

ثنا  هللا عبد قال: فقلت الخيار عن الحميد عبد سألني: قال عامر عن بيان عن عوانة أبي عن غياث بن الواحد عبد حدَّ
 نفسھا اختارت إن: السالم عليه علي وقال. شيء فال زوجھا اختارت وإن ة،فواحد نفسھا اختارت إن: مسعود بن

 وإن فواحدة زوجھا اختارت إن: ثابت بن زيد وقال بھا، أحق وھو فواحدة زوجھا اختارت وإن بائنة، فواحدة
ً  تنكح حتى له تحل ال فثالث نفسھا اختارت  .سعودم بن هللا عبد قول فاختار بذلك، عمر إلى فكتب غيره، زوجا

 :إليه كتب عمر استخلف فلما دھلك إلى الشاعر األحوص الملك عبد بن الوليد وسير: قالوا

ً  للنوم ترى كيف ً  أمسى وخالك...  ولذة طعما  بالحبائل موثقا

ً  أو بي ليشمت...  شماتة عن سائالً  أمسى يك فمن  سائل غير شامتا

 لبالبلا تلك عضات على صبوراً ...  ماجداً  الحوادث مني عجمت فقد

: عراك فقال ترى؟ تما كتب فقد البائس ھذا في ترى ما: فقال عليه، شھد الذي وكان الغفاري، عراك إلى عمر فبعث
 :األحوص فقال عراكاً، وسير األحوص أقدم يزيد ولي فلما له، خير مكانه

 المتنكر أمره لعرف وعاد...  مستقره في الملك استقر اآلن

 يتعذر نعمائه من يمس فلم...  برحمة يزيد تالفاه طريد
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 . -  يزيد يعني -  يعتذر أي

 إني: إليه فكتب الموالي، إلى والعرب العرب، إلى يتزوجون الموالي وجدت إني: عمر إلى الحميد عبد وكتب: قالوا
 يتزوج الموالي من أحداً  أجد ولم الطبع، الطمع إال الموالي إلى يتزوج العرب من أحداً  أجد فلم ذكرت فيما نظرت
 .أحله قد هللا فإن أمض كتب، إنه وروي. والسالم حراماً، أحل وال حالالً، أحرم وال البطر، األشر إال العرب

 العز ذي  الحمد: عليه راداً  عمر فقال عمر إلى خطب شعبان أبي بن عتبة بن الوليد بن محمد إن: المدائني
ً  بك أحسن قدف: بعد أما األنبياء، خاتم محمد على هللا وصلى والكبرياء،  يختر ولم واختارك كريمته، أودعك من ظنا

 " . بإحسان تسريح أو بمعروف إمساك"  هللا كتاب في جاء ما على زوجتك قد. عليك

 مع باليمين فقضى بالكوفة الحميد عبد مع كنت: قال الزناد أبي عن عجالن ابن عن سعيد بن يحيى عن شبه عمر
 وقد: وقال بھا، أقض أن إليه فكتب ذلك في العزيز عبد بن عمر إلى فكتب ة،الكوف أھل من ناس ذلك فأنكر الشاھد،
ً  شھد أنه كبرائھم من رجل عندي شھد  .بھا قضى شريحا

 .رستاق إلى رستاق من الخمر يحملن ال: العزيز عبد بن عمر وكتب: قالوا

: وقال بالسياط، ودعا الوجيه، بن موسى دعا المھلب بن يزيد إن: العزيز عبد بن عمر إلى الحميد عبد وكتب: قالوا
 .طالقه جاز فقد موسى وأما نفسه، ظلم يزيد إن: فكتب قتلتك، وإال امرأتك طلقت إن

 عبد عامله فشاور العزيز عبد بن عمر أيام في بالكوفة ارتد مرتداً  أن: يونس ثنا قال، الرسبي ھالل أبي عن وروي
 .عنه خل ثم بالجزية، عليه اضرب إن: إليه فكتب فيه، عمر إلى فكتب اقتله: فقالوا الناس الحميد

 .كسرتھا إال باب على صورة تدع وال بالجوار، تقض ال: الحميد عبد إلى العزيز عبد بن عمر وكتب: قالوا

 خالفة في العراق في حرورية خرجت: قال أبيه عن الزناد أبي ابن عن النعمان بن سريج عن شبه بن عمر حدثني
 أو مرتين ادعھم أن: الحميد عبد إلى عمر فكتب يزيد، بن الرحمن عبد بن الحميد عبد مع أناو العزيز عبد بن عمر
ً  لھم يجعل لم هللا فإن فقاتلھم، وإال رجعوا، فإن ثالثاً،  .علينا بھم يحتجون سلفا

ً  الحميد عبد إليھم فبعث  أھل من جيش في الملك عبد بن مسلمة بعث عمر ذلك بلغ فلما الخوارج، فھزمھم جيشا
 - اليوم إلى السوء جيش فسموا الزناد أبي ابن قال - السوء جيش جيشك فعل بلغني قد: الحميد عبد إلى وكتب الشام،
 .بھم هللا أظفره أن ينشب فلم. وبينھم بينه فخل الملك عبد بن مسلمة بعثت وقد

 عمر على دخلوا حرورية أن مھران بن ميمون عن زياد بن محمد عن الوليد بن بقية عن سعيد بن سويد عن وحدثت
 .هللا إال حكم ال نعم: قال. هللا إال حكم ال: فقالوا السالم، وعليكم: فقال إنسان يا عليك السالم: فقالوا

ثنا  فضربني الحجاج زمن بھرج فلس معي أخذ: قال النصر أبو إسحاق ثنا النبيل، عاصم أبو ثنا شبه، بن عمر حدَّ
ً  مني فأخذوا زياد بن الحواري في فتكلم وحبسني، مسلم أبي ابن  فبكى فأخبرته أتيته عمر استخلف فلما وتركوني، ألفا
 فإذا فأتيته قال درھم، ألف فاعطه ذكر كما األمر كان إن: الحميد عبد إلى وكتب بھرج، فلس في درھم ألف: وقال
ً  أر فلم المؤمنين أمير أتيت نفسي في فقلت موضوعة سياط ً  فأعطاني: قال. سياطا  .نفقة وأعطاني عمالً  لي وكتب ألفا

 عجلتم لقد: عامله الحميد عبد إليه شكونا حين يقول العزيز عبد بن عمر سمعت: قال بھرام بن الصلت عن وروي
 .أبداً  عدالً  ترون ال وهللا. عدالً  ترون أنكم ترون لعلكم علي،
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 العزيز عبد بن عمر فأتت الديوان، نم اسمھا فأسقط مشاجرة عريفھا وبين المدائن أھل من امرأة بين وقع: قالوا
 على فقدمت وكراھا، درھم بخمسمائة لھا وأمر خادماً، ويخدمھا ويعيده، اسمھا يفك بأن الحميد عبد إلى بيده فكتب
 .فيه ما ألنفذن وهللا: قال ثم فبكى خطه، فعرف الكتاب فأوصلت عمر مات وقد الحميد عبد

 يأمره جرير بن محمد إلى فكتب الملك عبد بن يزيد إلى يتقرب أن ميدالح عبد أحب عنه هللا رضي عمر مات ولما
 عبد الملك عبد بن يزيد وأقر الصالح، الرجل مات وقد إال ھذا فعل ما: الخوارج فقال. الخارجي شوذب بمحاربة
 .مسلمة يزيد إليه ووجه المھلب بن يزيد خلع حتى الكوفة، على الحميد

 الشمع إن: الملك عبد بن سليمان إلى حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو كتب :قال يزيد بن عيسى عن المدائني
 رأى فإن فيھا، أكتب كنت التي القراطيس وكذلك نفد، قد والصبح العشاء وقت في الصالة إلى به اخرج كنت الذي
 .بالحجاز العطاء بشرف يلحقني وأن وقراطيس، بشمع لي يأمر أن المؤمنين أمير

 عھدتك وقد الشمع في سليمان إلى كتابك قرأت فقد بعد أما: إليه فكتب سليمان مات وقد عمر إلى الكتاب فوصل
 إلحاقك تسأل وكتبت اليوم، منك خير يومئذ وأنت شمع، بال المسجد إلى الظلمة الشديدة المطيرة الليلة في تخرج
 مصر صاحب إلى كتبت وقد اليوم، منك خير يومئذ وأنت األثرة، تحب ال وأنت عھدتك وقد بالحجاز، العطاء بشرف
 في تطنب وال واحد، كتاب في العدة الحوائج واجمع القلم، فألطف يحمل، كان ما على القراطيس إليك يحمل أن آمره

 .والسالم الكالم كثرة في لنا حاجة فال اإلمالء،

 وھو فطلقھا قومھا، عند موضع لھا كان الحدان من امرأة -  عدي عند أخته كانت - فراص بني من رجل تزوج: قالوا
 من إياس فانتزعھا فعدل، أعتقته وقد لھا بعبد وجاءت فعدله، بشاھد معاوية بن إياس فأتت جحد ثم يشرب،

 له فقال أسود، أبي بن وكيع بمشورة إياس على يقدم أن عدي وأراد. الفراصي على فردت بھا عدي فأمر الفراصي،
 أبي بن الحسن عدي وولى العزيز، عبد بن عمر إلى إياس فھرب"  ليقتلوك بك يأتمرون المأل إن: " ھند أبي بن داود

 والقضاء؟ أنت ما ولكن وليته، لما أھل الحسن: عمر إليه فكتب ذلك يعلمه عمر إلى عدي وكتب القضاء، الحسن
 .أعضائك بين هللا فرق والمرأة، الرجل بين فرق

 ينحن، شعورھن ناشرات الميت موت عند يخرجن سعة ذوات ءنسا أن بلغني إن: عماله إلى عمر كتب: قال المدائني
 في فتقدم جيوبھن، على بضربھا أمرھن مذ خمرھن وضع في للنساء يرخص لم هللا وإن الجاھلية، أھل فعل وھذا
ً  النياحة ھذه  ذلك، عن المسلمين قبلك من فأزجر لھم، الشيطان زينھا بأشياء تلھو األعاجم كان وقد شديداً، تقدما
 .والسالم هللا، شاء إن مسرف، وال معتد غير به فنكل ينته لم فمن أشبھه، وما الغناء من لھووال

ً  الخير ألھل جعل هللا إن: كتابه في عدي إلى عمر كتب: قال المدائني ً  الشر وألھل عليه، أعوانا  له، مزينين أصحابا
ً  أرك فلم كاتبك عن نھيتك وقد  يا ذلك تفعل حين وإنك حقوقھم، وانتقاص لرعيةا ظلم عن له زاجراً  وال لذلك متحاشيا
 لو فإني المصر، عن وأخرجه أمانتك، في تشركه وال الشائن، ھذا عنك فاطرد هللا، من حظك تارك بي لمغتر عدي

 على تحملني وال عدي، يا نفسك مسلم،فاكفني أبي بابن ستعنت ال أمانتي في الشيطان حزب من أحداً  أشركت
 .والسالم ،هللا شاء إن مكروھك،

 يذبحوا ال بأن فليؤاخذوا الذمة أھل من اللحم باعة من أسواقكم في كان من انظروا إن: عماله إلى عمر وكتب: قالوا
 ينفخوا وال ومنحورة، مذبوحة متشحطة ولتترك تموت، حتى تنخع وال تكسر ال وأن عليھا، هللا اسم ذكروا إال ذبيحة
 . والسالم الغش، من فإنه اللحم في
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 الذين والتجار نجحوا، الذين الطالبين فإن بعد أما: حزم بن بكر أبي إلى عمر كتب: قال جعدبة ابن عن مدائنيال
 لنفسك فاعمل أمرھم، عاقبة وأحمدوا ببيعتھم، فاغتبطوا المذموم، بالفاني يدوم الذين الباقي اشتروا الذين ھم ربحوا،
 .ويزول يتقلص ظل فيه أنت الذي العيش فإن حمامك بك لوينز أيامك تنقضي أن قبل مريح، وأنت صحيح، وبدنك

 لمن فكن معونته، وحسن عافيته هللا نسأل بليته، عظمت فقد الناس بأمر ابتلى من فإنه بعد أما: الحميد عبد إلى وكتب
ً  أمره وليت ً  وعليھم ناصحا  األموال عن ولسانك يدك واكفف والغضب الھوى عند نفسك واملك حدباً، شفيقا
ً  إال الناس عورات من استطعت ما واستر واألبشار، عراضواأل  ھوى منك سبق فإن ستره، يصلح ال هللا أبداه شيئا
 بعد إليه نرجع وما أمورنا، ويكفينا أعمالنا لنا يصلح أن تعالى هللا نسأل أمرك، وراجع ربك فاستغفر غضب أو

 .والسالم الموت،

 السلطان والة إن: هللا عبد بن الجراح إلى عمر كتب: قال انمھر بن ميمون عن السائب بن فرات عن المدائني
 جاھل خصم حضرك وإذا يديه، بين موقفك واذكر تقاته، حق هللا فاتق وأعان، هللا وقى من إال وبالء مكاره بعرض
ً  رجل أتى وإن خصمه، على متجانف غير الحق له وخذ وبصره، وسدده به فارفق سيئة رعة منه فرأيت  يستحق ذنبا

 في علواً  يريدون ال"  ممن وإياك هللا جعلنا وجنى، أتى لما ولكن نفسك، في تجده بغضب تعاقبه فال العقوبة هب
 .والسالم العاقبة، لھم الذين المتقين من أو ،"  فسادا وال األرض

 بسعر لھاأھ على يقومونھا ثم الثمار يخرصون بفارس عمالك أن بلغني أرطاة، بن عدي إلى عمر كتب: قال المدائني
 والمارة السابلة من العشر يأخذون األكراد من طوائف وإن ورقاً، ذلك يأخذون ثم به، يبتاعون الذي الناس سعر فوق
 وعبد صفوان بن بشر بعثت وقد. تكره ما من وألتاك ناظرتك ما رضيته أو بذلك أمرت أنك علمت ولو. الطرق في
 لھم تعرض فال غالتھم، في األرض أھل باع ما إلى الناس من خذأ الذي الثمن ورد ذلك، في للنظر عجالن بن هللا
 .والسالم هللا، شاء إن عليه، معونتھم وأحسن ذلك، من له وجھتھم فيما

: فقال العزيز عبد بن عمر أتى األنصار من رجالً  أن هللا عبيد بن يونس عن سلمة بن حماد ثنا خالد، بن ھدبة حدثني
 وهللا ھذه: فقال سعيد بن عنبسة إلى عمر فنظر سلفه، مناقب يذكر وجعل أحد، يوم نفال جدي قتل فالن، بن فالن أنا

 .راھط مرج ويوم الجماجم، ويوم مسكن، يوم ال المناقب

ً ...  لبن من قعبان ال المكارم تلك  أبواال بعد فعادا بماء شيبا

 إال لك فليس لآلخرة الدنيا في سعيك كنفلي بعد أما: حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي إلى عمر كتب: قال المدائني
 حسنة من تزداد ال وإنك عنه، رضي من إال جنته مدخل غير هللا وأن أمامك، األمور مقطعات أن واعلم قدمت، ما
 .الموت بعد سيئة من تستعتب وال

ً  المغنم من العامة حظ من لألمراء تشتروا فال: بعد أما: الثغور عمال إلى عمر وكتب: قالوا  أن القسام وأمروا ،شيئا
 للعامة وأربعة الخمس  أسھم، بخمسة عليھا ليقرعوا ثم أخماس خمسة والغنيمة السبي من عليكم هللا أفاء ما يجزئوا
 .والسالم وأنصبائھم، الناس بين يخلى ثم فليحرر الخمس سھم وقع عليھا،فحيث قاتلوا الذي

 أبي وكان غيره، أعرف ال علي بغض علي نشأت: عزيزال عبد بن عمر قال: قال موسى بن حباب عن المدائني
ً  ذكر فإذا يخطب  تقصيراً، منك عرفت عليّ  ذكر أتيت فإذا خطبتك في تمضي إنك أبه يا: فقلت فلجلج، منه نال عليا
 .عنا تفرقوا نعلم ما علي حال من نعلمھم لو حولنا من الذين إن بني يا: قال. نعم: قلت ذلك؟ أفطنت: قال

 المسلمين إلى يجب فإنه بعد أما: العزيز عبد بن عمر كتب: قال صفوان بن شعيب عن مزاحم أبي بن رمنصو حدثني
 والصغار، الذل من بھا هللا أنزلھا التي بمنزلتھم ينزلوھم وأن منھم، هللا وضع ما والكفر الشرك أھل من يضعوا أن
 عندھم، فيما بالطمع ويستخدموھم أحكامھم ھمعلي فتجري اإلسالم أھل على يسلطوھم وال أمانتھم في يشركوھم وال
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 واستبدلت عزلته إال شيء على اإلسالم غير على قبلك ممن أحد يبق فال ويحرمونھم، فيغشوھم حاجاتھم بھم وينزلوا
 رؤوسھم، أوساط وحلق األكف، وركوب المناطق، بشد وخذھم وعفافه، وأمانته دينه ترضى المسلمين من رجالً  به

 .والسالم عصيته إن منعة وال لك حرز ال فإنه ه،واتق هللا وأطع

ً  فرقد بن سفيان جعلت البصرة قدمت لما أنك تذكر كتابك أتاني فقد: بعد أما: أرطاة بن عدي إلى عمر وكتب  حاجبا
 فقبضتھا رجل، إياھا أعطاه أنه ذكر ديناراً  بخمسين فأتاك تكرھه أمر عنه فبلغك شيئاً، أحداً  يرزأ أال إليه وتقدمت
 أخذ الذي صاحبه إلى الذھب ذلك فاردد للرشاء بموضع المال بيت وليس أمري، يأتيك أن المال بيت في وعزلتھا

 .والسالم هللا، شاء إن يعرفه، فرقد ابن فإن منه

 وغمني، ذلك فأسھرني خراباً، فارس نواحي من ناحية عن أخبرني علينا ورد من بعض إن: عدي إلى عمر وكتب
 يلتمس إنما واعلم االستقصاء، وترك والرفق بالعدل البالد عمارة في واجتھد والرسل، الكتبب عملك أھل فتعھد
ً  آثروا قوم إصالح  أن ثناؤه جل هللا على بكثير وليس بلغ، ما األمر بلغ حتى أيدھم تحت ما فساد في واجتھدوا سيئا
 وهللا"  ذلك، من أكثر يشاء لمن تضعيفه من غيبل هللا فإن بھا، فيجبره قبلھا سنين خراب يعدل ما سنة عمارة في يجعل

 .والسالم"  عليم واسع وهللا يشاء لمن يضاعف

ً  أن ذكرت: محمد بن بكر أبي إلى عمر وكتب: قال  بحجر األسدي فراس فرمي: تالحوا وفزارة أسد بني من ناسا
ً  سنة ومكث تفرقوا، ثم ركبته، فأصاب  يجوز ما إال صلح ال وإنه لاإلب من مائتين على فاصطلحوا رميته من وجعا

 ما أبال لم السنة ال ولو مذھب، ذلك عن صاحبھم بدم فليس اإلبل من مائة على بينھم الصلح فأنفذ اإلسالم، في
 .والسالم أموالھم، من فزارة بنو أعطاھم

 وال الملك، عبد من الدنيا بأمر أعلم كان رجالً  أر لم: العزيز عبد بن عمر قال: قال محارب بن مسلمة عن المدائني
 أن تريد الدنيا وھذه سليمان، من للدنيا آكل رجالً  وال الوليد، مثل عليه الدنيا غلبة اشتدت وال للدنيا أغضب كان رجالً 
 .أفعل ال وهللا وتأكلني، آكلھا

 ةثالث بضربه فأمر العزيز، عبد بن عمر عند معاوية رجل شتم: قال أبيه عن بشر بن يزيد بن خالد عن المدائني
 .أسواط

ً  هللا أمر يأتيك أن يؤمنك ما أبه يا: فقال أبيه على عمر بن الملك عبد دخل: قال هللا عبد بن بشر عن المدائني  بياتا
 أن أرجو ما العدل في األجر من ألحتسب وإني تحملني، لم أرحھا لم وإن مطيتي نفسي إن بني يا: فقال نائم، وأنت
 .النوم ترك في األجر عن بي يقصر ال

 بشيء أحاسب وال ميراثاً، لولدي أتركه أن من إلي أحب سبيله أسلكه حتى المال لھذا أبقى ألن: لميمون عمر قال
 .منه

 ماله، من فليقض به وفاء له دين عليه كان من إن: العزيز عبد بن عمر كتب: قال فضالة بن المبارك عن المدائني
ً  أو ماالً  يصادفوا أن على عنده الھمأمو وضعوا فإنما غرماؤه، فلينظره عنده يكن لم ومن  .عدما

 آالف سبعة المال بيت في وجدت أنك تذكر كتبت: الحميد عبد إلى عمر كتب: قال عدي عن عدي بن الھيثم وروى
 .والسالم عليھم، فاردده أھالً  له وجدت فإن خبيث، في لي حاجة وال بالخمور، يختلف كان ممن أخذ مما درھم

 فإنك: بعد أما فالن، أخيه من المسلمين بأمور المبتلى العبد إلى: النساك من له صديق إلى رعم كتب: قال المدائني
 الخير اتبعت فإن وشر، خير بعرض فإنك دينك على وتوق نيتك فأصلح عملت، بما ومجزى وليت بما ممتحن
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ً  تقلد من يقال وكان غويت، الشر إلى ملت وإن سعدت،  وباب الجنة، إلى باب له حيفت فإنما المسلمين أمور من شيئا
 .لك ووفقه للخير ووفقك حظك األجر من ووفر دينك هللا عصم والجه، فھو اختار فأيھما النار، إلى

 من هللا رحمك تخلني ال والكفاية، العون هللا فاسأل البلية، علي عظمت وقد أخي، يا كتابك فھمت: عمر إليه فكتب
 .والسالم ،المودة حق بھا تقضي فإنك بالنصيحة، كتبك

 شئت وإن عطائك، في زدناك شئت إن: له فقال الصائفة من بشير عمر على قدم: قال شريك بن المسيب عن المدائني
 .شيء عندنا لبطال وليس لبطال إنك: عمر فقال وتمراً، كالھما: فقال. عيالً  لك ألحقنا

 درھم ألف مائة قبلك المال بيت من أخرج أن: اليمن على عامله السعدي عروة بن محمد إلى كتب عمر أن: المدائني
 على أتى تاجراً  أو فأعتقه رحم ذا ابتاع أو تزوج من واعط وتبذير، سرف في دينه كان من منھا تعط وال للغارمين

ً  ومر السبيل، ألبناء درھم ألف مائة وأخرج يديه، في ما  بھا يقعدوا أن الحسنة والنية والحسبة الدين ذوي من رھطا
ً  يدعو فال لحاجا طريق على  حملوه، إال راجالً  وال زودوه، إال مرمالً  وال أعانوه، إال محسوراً  وال منھم به منقطعا
ً  وال  .السبل خير الحاج سبيل فإن هللا، شاء إن كسوه إال عاريا

 :هللا رحمه العزيز عبد بن عمر يرثي كثير وقال

 والدين األھل قوام يبعدن ال...  مھلكة ثم أتاني لما أقول

 الموازين قسطاس سمعان بدير...  منجدالً  اللحد ضريح في غادروا قد

 :الجمحي وقال

 الحجر المسجد في أعظمھم يضم...  شبھا لھم عيني رأت ما ثالثة

ً ...  مجتھداً  تأل لم تتبعھم وأنت  تفتقر بالعدل سبالً  لھا سقيا

 القدر واغتالك تطلبھا وأنت...  بلغوا التي العليا عن قصرت فإن

 السير له تثنى من ذاك في ففت...  بلغوا ما دون من التي بلغت فما

ً  تأتي...  تروية لألقدار أملك كنت لو  وتبتكر وتبيتا رواحا

 المرر تغلب لكن سمعان بدير...  مصرعه الخيرات عمر عن دفعت

 وذلك بالمدينة، موسل عليه هللا صلى هللا رسول مسجد من الفرزدق يخرج أن أمر العزيز عبد بن عمر وكان: قالوا
 :الشاعر فيه فقال ويتبذى الھجاء، فيه ينشد كان إنه

 المسجد عن ينفى ومثلك...  العزيز عبد ابن األغر نفاك

ً  الفرزدق فلقي  .العزيز عبد ابن األغر نفاھا: قال عمتنا؟ فعلت ما: له فقال مخنثا

ً  لؤي بن مرعا بني بن عمرو بن سھل بن عمرو بن الرحمن عبد تزوج: قال المدائني  بن عمر بن هللا لعبد بنتا
ً  فكلمته المدينة، في زوج أحسن فكانا الخطاب،  عني؟ أعرضت مالك حبيبي يا: فقالت عنھا فأعرض مرض وقد يوما

 فخطبھا قبلك، المتقدمة أنا بل حدث بك حدث - با وأعوذ -  إن أفعل ال فإن: قالت. بعدي وتتزوجين أموت: قال
 :القائل قال ما مثلك: لھا فقال الكناني قارظ ابن عليھا فدخل تزوجته،ف العزيز عبد بن عمر
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ً  إال كنت ما  المرجع الحنين بعد شجوھا على...  عولة ذات والھا

 ومرجع ألنف ترجع أو األرض من...  لطياتھا تنصرف تجده لم متى

 وقد تجزعين لم: فقال فجزعت، أبوك مات: لھا فقال يوسف بن الحجاج عند الرحمن عبد من ابنتھا وكانت. فأفحمته
 العزيز عبد بن عمر سمع: قال العتبي ثنا الحرمازي، علي بن الحسين وحدثني العزيز؟ عبد بن عمر أمك تزوجت

ً  الشر من تعرف ما: فقال امرأته الملك عبد بنت فاطمة ويقال الحسين، بنت فاطمة يمدح رجالً  : عمر فقال. شيئا
 .إياه جنبتھا بالشر معرفتھا

 من علينا ھل: فسأله شيئاً، له يذكر أن وأراد مكة، بطريق وھما العزيز عبد بن لعمر الملك عبد بن سليمان الوق
 .سميعة وأذن بصيرة عين هللا من عليك نعم: قال عين؟

 اأوم: عمر فقال المؤمنين، أمير يا وهللا لحن: مسلمة فقال فلحن، آية العزيز عبد بن عمر عند قارئ قرأ: العتبي قال
 .لحنه عن معناھا شغلك

 عمر لي قال: قال مھران بن ميمون عن أبيه عن دينار بن خالد بن عثمان أنبأ عاصم، أبو ثنا شبة، بن عمر حدثني
ً  تأتين ال: العزيز عبد بن ً  تصحبن وال القرآن، عليھا قرأت وإن بامرأة تخلون وال بمعروف، أمرته وإن سلطانا  عاقا
 .يهوالد عق وقد يصلك، لن فإنه

 وبماذا: فقال باألمة وأوصه يزيد إلى اكتب: له قيل العزيز عبد بن عمر احتضر لما: قال يزيد بن عيسى عن المدائني
 .مروان بني من أنه ألعلم إني أوصيه،

 تترك ما تترك إنك الرجعة، تقدر وال العثرة، تقال ال حين الغفلة بعد الصرعة يزيد يا هللا فاتق: بعد أما: إليه كتب ثم
 .والسالم يعذرك، ال من إلى وتصير يحمدك، ال لمن

 :األنصاري محمد بن األحوص قول العزيز عبد بن عمر أنشد: قال عوانة عن أبيه عن عباس حدثني

 السرائر تبلى يوم حب سريرة...  والحشا القلب مضمر في لھا سيبقى

 على كان: وقالوا"  ناصر وال قوة من له افم السرائر، تبلى يوم"  هللا قول عن أغفله ما ويحه: وقال عمر فبكى
 .السكسكي يستر بن يزيد بن روح عمر شرطة

 الملك عبد ابنه عن العزيز عبد بن عمر رجل عزى: قال أشياخھم عن الرصافي الحجاج عن محمد بن عمرو حدثني
 :فقال

 ويولد الصغير يغذى ترى قد لما...  فإنه المؤمنين أمير تعز

 مورد المنية حوض له وكل...  آدم ساللة من إال ابنك ھل

 نعم مسحتھا، ما أذني مسح في دوائي كان لو: فقال. تداويت لو: له فقيل العزيز، عبد بن عمر ومرض: قالوا
 .ربي إليه المذھوب

 بكر أبي إلى العزيز عبد بن عمر كتب: قال سعيد بن يحيى عن ھارون بن يزيد عن الطحان خالد بن محمد وحدثني
 الرحمن عبد بنت عمرة وحديث وسلمن عليه هللا صلى هللا رسول حديث من كان ما انظر أن: حزم بن عمرو بن

 .أھله وذھاب العلم، دروس خفت قد فإني فاكتبه،
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 .عمرة من عائشة بحديث أعلم أحد بقي ما: العزيز عبد بن عمر قال: الواقدي قال

 على قرية من به يؤتى عسال صحته في عزيزال عبد بن عمر اشتھى: قال الحجاج عن محمد بن عمرو وحدثني
ً  شاغالً  هللا يراني ال هللا، معاذ فقال به، ليأتيك البريد دواب من دابة على رسوالً  توجه: له فقيل فراسخ،  من جناحا
 .اشتھيتھا شھوة في المسلمين أجنحة

. عظني: كعب بن لمحمد قال أنه عمر عن العزيز عبد بن لعمر مولى عن مسلم بن الوليد عن عمار بن ھشام حدثني
 والعقل الدين بأھل وعليك ببعض، فيك ما بعض فداو وعجزاً، وكيساً، وجبناً، جرأة، فيك إن المؤمنين أمير يا: فقال
. مودته ذھبت حاجته انقطعت فإذا إليك حاجته بقدر لك مودته ومن وإياك غيرھم، على ويعينوك أنفسھم يكفونك فإنھم
 .جزاءك هللا أحسن: عمر فقال. وغذاءھا ربھا نفأحس صنيعة اصطنعت وإذا

 ھذا بحسب: عمر فقال صوته فرفع العزيز عبد بن عمر عند تكلم رجالً  أن بلغني: قال عمار بن ھشام وحدثني
 .الحمير ألدركته صوت بشدة خيراً  شيء أدرك لو جليسه، يسمع أن الرجل

 وھي أبيھا جنازة في باكيةً  العزيز عبد بن عمر عسم: قال عمرو بن حماد عن العجلي صالح بن هللا عبد حدثني
 .أباھا وصفت ما أحسن ما: فقال. أتاه إذا المجلس يقصر كان أبتاه، يا: تقول

 :الشعراء بعض فقال امرأتين عثمة بن سليمان له يقال رجل تزوج: قال بقية عن ھشام

 حاسد حسدوا وإن فلست...  عنده ما عثمان ابن ليھن

ً  يذيقانه...  حدوا لونھما مھاتان  باردا ثغبا

 صاعدا ونما ماله وفي...  أھله وفي فيه فبورك

 .فأدبه شھره، ولكنه ھجاء، أرى ما: فقال عمر إلى فشكاه

 .له سننت ما مقتض عادة ذي كل أن إعلم: الرحمن عبد بن الحميد عبد إلى عمر وكتب

 يقوم أن أراد إذا العزيز عبد بن عمر كان: قال أنس بن مالك عن الواقدي عمر بن محمد عن سعد بن محمد حدثني
 .نعله يتناول يقوم أن أراد إذا قبيصة وكان ذلك، يفعل مالك وكان. شئتم إذا: قال

ً  كان العزيز عبد بن عمر أن يحدثون مشايخنا كان: قال الحميد عبد بن داود حدثني  قبل أرطاة بن لعدي صديقا
 .البصرة واله استخلف فلما. عدي من وعفافه مذھبه في مضى بمن أشبه رأيت ما: يقول وكان الخالفة،

ثنا  إذا حتى الثانية فيخطب يقوم ثم األولى، الخطبة في جلس خطب فإذا يخطب عدي كان: قال ھالل أبو ثنا عفان، حدَّ
 .يدعو يده مد فرغ

 عن فنزل فرآه عدي فالتفت عدي، حمار خلف يمشي والحسن إليه، ينظرون الناس وخرج نھره، عدي وحفر: قالوا
 .راكب والحسن الحمار، من يمشي الحسن كان بحيث يمشي وجعل الحسن، عليه وحمل الحمار،

 بيت من الذمة، أھل من مكاسبه وذھبت قوته، وضعفت سنه، كبرت من على يجري أن: عدي إلى عمر وكتب: قالوا
ً  رأى الخطاب بن عمر إن وقال المسلمين، مال . أنصفناك ما: فقال يسألھم الناس أبواب على يقوم الذمة أھل من شيخا
ً  الخراج منك أخذنا  بن وكيع عدي عاد: قال المدائني المال بيت من قوته عليه فأجرى. خذلناك سنك كبرت فلما. شابا
ً : قال تجدك؟ كيف: عدي له فقال أسود أبي  .له نعي حتى منزله عدي بلغ فما: قال للعصب، أكاالً  العتب، على وثابا
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 ثم مظلوم، ولكني األمير واله أنا: فقال. السالم يقرئك األمير: له فقال يعوده رجالً  إليه عدي وبعث: يدةعب أبو قال
 .عليه الواعية سمع حتى الرسول يبلغ فلم العتب على قفازاً  أجدني: قال تجدك؟ كيف لك يقول: قال

: لبنيه وكيع فقال داره في يضمر وھو اإلمارة دار من وكيع على عدي أشرف: قال القليبي شور أبي عن وروى
ً : قال تجدك؟ كيف مطرف أبا: عدي له فقال. صدري ارفعوا  منه يأتيه وال طعامك أرواح يجد رجل من صالحا
ً  العتب على قفازاً  أكون: قال شيئاً؟ منه رأيت لو تراك وكيف: قال. شيء  بيني الحائط أطيلوا: عدي فقال. غشوما
 .يراني وال أراه فال وبينه

 طعنه وكذا كذا جسده في أن بلغني: فقال جفائه؟ مع وكيع إلى أتقوم: له فقيل نعليه فناوله فقام الحسن وكيع وأتى
 .لذلك أكرمه وأنا هللا، سبيل في وضربة

 حتى فامتككتھا ناقة حلبت أني رأيت إني نفسك عن له قل: له وقال رجالً  سيرين بن محمد إلى عدي أرسل: وقالوا
ً  حلبتھا  في جاوزت قد فإنك هللا اتق: له فقل إليه فارجع عدي رآھا وإنما الرؤيا، ھذه أنت تر لم: سيرين ابن فقال. دما
 .عليك حرمه ما إلى لك هللا أحل ما وجبايتك حلبك

 قوم على فدلني مني به وأعلم البلد أھل من أنت: المزني قرة بن معاوية بن إلياس قال البصرة عدي قدم ولما: قالوا
 فإذا للدنيا، يقرأون وضرب عملك، في لھم حاجة فال  يقرأون ضرب: ضربان القراء إن: فقال ستعملھما القراء من

 .أرادوا مما أمكنتھم استعملتھم

 لطول ويتصنعوا أنفسھم على ويرعوا ألحسابھم يستحيوا أن عسى فإنھم البيوتات، أھل من بقوم علي فأشر: قال
 .الوالية

 فمن: قال. تھرب فمنھم الدنيا أھل وأما عندھم، بما عنك استغنوا فقد الدين أھل أما: له فقال دينار بن مالك شاور ثم
 .حديثھم ويربون قديمھم، عن يحامون فإنھم الشرف بأھل عليك: قال بقي؟

ً  سمع من حدثني: الطيالسي داود أبو قال  أنا ما الشھادات، وھذه أنا ما: يقول وھو البصرة منبر على يخطب عديا
ً  فيكم وأجلست بابي لكم فتحت. لخصوماتا وھذه  قضاة من القاضي أرى كنت لقد كثرة، إال تزدادون أراكم وال إياسا

ً  أتيت ولقد أحد، عنده وما المسلمين  تزوجت إني: قلت. الحائط وبين بينك: قال أنت؟ أين أمية أبا يا: فقلت شريحا
 أحولھا أن لي بدا ثم دارھا لھا وشرطت: قلت. الفارس ھنكلي: قال غالماً، ولدت: قلت والبنين، بالرفاء: قال امرأة،
 .فعلت قد: قال. فاقض: قلت. بأھلك أحق أنت: قال. الشام إلى

 في يقول العزيز عبد بن عمر سمعت: قال حسان بن صالح عن سبرة أبي ابن عن الواقدي سعد بن محمد حدثني
ً  ھناك إن: فقال الرحمن عبد بن بكر أبا وذكر خالفته ً  وفضالً  شرفا  .واحتماالً  ونسكا

 معه فبعث. الركب زاد له يقال وكان فارس، سبي من ھو أسلم، مولى كثير أبو الوالي سراة من كان: قال الواقدي
 العزيز عبد فأتى ومضى العزيز عبد دار في فنسيھا العزيز عبد بن عمر إلى دينار بألف مروان بن العزيز عبد

 عبد به أتى مصر قدم فلما البراءة، منه واكتتب ماله، من دينار ألف عمر إلى دفع نةالمدي كثر أبو قدم فلما باأللف،
: فقال البراءة، وأحضر عمر إلى دفعتھا: قال دينار؟ األلف فعلت ما: له فقال مصر إلى يتجر تاجراً  وكان العزيز
ً  أكب أو فأشتمه، عدواً  أسر أن فكرھت ھي أين أدر ولم نسيتھا: قال عندنا؟ وھي دفعتھا كيف  وخفت فأغمه، صديقا
 دخلت إذا العشور عني توضع نعم،: قال حاجة؟ ألك: العزيز عبد فقال. فاحتملتھا هللا من فضل وعلي أصدق، ال أن

 .دينار األلف إليه ودفع كثر؟ أبي ابن من آمن من: يقول العزيز عبد وكان عنه، ووضعھا. نعم: فقال. بتجارتي مصر
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 النعم وقيدوا بالكتاب العلم قيدوا: يقول العزيز عبد بن عمر سمعت: قال الشاميين من شيخ عن القتات ابن حدثني
 .بالشكر

 أردية في رداءه ألقوا: فقال بسكران أتي العزيز عبد بن عمر أن جدي عن أبي حدثني الحميد عبد بن داود حدثني
 .فحدوه األردية من يخلصه ولم يعرفه لم فإن انظروا: وقال. فألقي

 عنه هللا رضي العزيز عبد بن عمر أيام في جالخوار

 شوذب ولقبه اليشكري مري بن بسطام خبر

 إنكم أخالئي يا: ألصحابه فقال مروان، بن العزيز عبد بن عمر أيام مري بن بسطام خرج: المدائني الحسن أبو قال
 إلى وادعوه وبينه، بينكم فيما فاعذورا به ويعمل ويظھره بالعدل يأمر وھو الرجل، ھذا والية في قومكم باينتم قد

 إلى ودعوه منھم، وبرئوا الكبائر، أھل واكفروا وأھله، الظلم وعابوا وأمره، هللا طاعة فعظموه إليه فكتبوا أمركم،
 من يوجھوا أن في واستأذنوه الحكمين، بعد علي به حكم وما عثمان، أحكام ورد وعثمان علي من البراءة وإلى رأيھم
 فإن: ذلك بعد أما الحق، التماس بزعمھم خرجوا الذين العصابة إلى: إليھم عمر فكتب يؤمنه، أن ىعل ويحاجه يناظره

 الكتب، عليھم وأنزل النذر إليھم فبعث عمياء، في يجعلھم ولم سدى، يتركھم ولم أمورھم، العباد على يلبس لم هللا
ً  عليه وأنزل يراً،ونذ منذراً  بشيراً  للعالمين رحمة وسلم عليه هللا صلى محمداً  فبعث ً  كتابا  من الباطل يأتيه ال"  حفيظا
 نعمته، وشكر هللا، بتقوى فأوصيكم يتقون، وما يأتون ما علم فيه"  حميد حكيم من تنزيل خلفه من وال يديه بين

ً  له يجعل هللا يتق من"  فإنه عليه، والتوكل بحبله، واالعتصام  ومن"  إليه، دعوتم وما كتابكم، بلغني وقد ،"  مخرجا
 .يجب ولم الحق إلى دعي من خاب وقد"  اإلسالم إلى يدعي وھو الكذب هللا على افترى ممن أظلم

 وأقوم بالعدل، أحكم أن وسألتموني" .  البالغة الحجة فلله"  الطاعة من به وأمرھم عباده، في هللا اعتقد ما وذكرتم
 .التوفيق وبا سألتھم التي فلكم"  مستقر نبأ ولكل"  به، عمل لمن ونجاة وفوز مقنع الحق وفي بالقسط،

 قبل وعلي وعمر بكر أبي حكم من كان ما إال األئمة من األمة ھذه صدر في كان من به حكم ما رد وسألتموني
 يشھد وهللا وأصحابه، وسلم عليه هللا صلى هللا برسول عھداً  أقرب كانوا األئمة من بعدھم كان ومن وھم الحكمين،

 .يعلمھاو أحكامھم على

ً  فليقدم منكم ذلك أحب فمن علّي، منكم طائفة قدوم في لكم اإلذن وسألتموني  وإني أبداً، إليه أبسط وال أحجبه ال آمنا
 وسنة هللا كتاب تخالفوا أن هللا وأذكركم هللا، أمر إلى واإلنابة الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقامة ورسوله، هللا إلى أدعوكم
 فقد كفيتموه، قد عما والسؤال الدين، في والغلو والبدع وإياكم هللا، أمر فاقبلوا البينات، وأراكم ىالھد لكم بين فقد نبيه،
 سبيلي ھذه"  ف"  تسؤكم لكم تبد إن أشياء عن تسألوا ال آمنوا الناس أيھا يا: " قوله من سمعتم قد ما هللا من فيه سبق
 و هللا يعجز ذا فمن ورائكم، ومن أمامكم هللا فإن تعرضوا وإن م،منك هللا يقبل تقبلوا فإن"  بصيرة على هللا إلى أدعو

ً  هللا من أحسن ومن"  القدير، العلي  إال حكم ال وقلتم"  البكم الصم هللا عند الدواب شر"   " . يوقنون لقوم حكما

 قد القوم ھؤالء إن: ھمال وقال الحنظلي الزبير بن ومحمد مسعود، بن عتبة بن هللا عبد بن عون مع إليھم بكتابه وبعث
 به أعمل لم ما إلى هللا كتاب من دعونا فإن والجماعة الحق إلى فادعوھم عليھم قدمتم فإذا بأسيافھم، علينا خرجوا
 .إليه يرجعوا حتى به فحاجوھم وجھلوه علمناه قد ما إلى هللا كتاب من دعونا وإن به، العمل عني فاضمنا

 علم من عندكم فھل وعملنا حفظنا قد ما هللا كتاب من أقمنا قد إنا العصابة ھاأيت: عون فقال عليھم، فقدما: قال
ً  رجوتم أم قومكم، على خفتم ما أنفسكم على أمنتم أم لنا، فتخرجوه  ذنوب تقولون أم لقومكم، منه يئستم ألنفسكم شيئا
"  الكافرون ھم فأولئك هللا أنزل ماب يحكم لم ومن: " هللا لقول كفراً  الذنوب نترك: قالوا ذنوب؟ وذنوبكم شرك قومكم
 مقر وھو صاحبه عن رآه قد حداً  وقع حاكم فأما كافر فھو جاحداً  هللا أنزل بما يحكم لم من التأويل، أخطأتم: قال
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: " هللا وقال"  فيه وألغوا القرآن لھذا تسمعوا ال كفروا الذين وقال: " قال وتعالى تبارك هللا ألن كافراً  يكون فال باآلية
 ما وإحياء بالعدل، الحكم في لنفسه مجتھد المؤمنين وأمير بالبعث، يؤمنون وھؤالء"  يبعثوا لن أن كفروا الذين زعم
 .ألنفسكم وانظروا هللا فاتقوا منه، أميت قد

 عامل فأي أعماله، على أمناء فكونوا: قال. له نعمل ال: قالوا. أعماله فتولوا: قال. يظلمون صاحبك عمال فإن: قالوا
 وإن فذاك، أجابنا فإن يكلمانه رجلين نوجه: فقالوا عمر كتاب وقرأوا ھذا، وال: قالوا. فاعزلوه الحق بغير عمل منھم
ً  فقدموا أنفسھم، من يشكر بني من ورجال عاصم، له يقال شيبان لبني مولى فأرسلوا ورائه، من هللا كان أبى  جميعا
 عمر، بن الملك عبد ابنه وعنده غرفة، في وھو الزبير، نب ومحمد عون، إليه فصعد بخناصرة، وھو عمر على

 السالم: قاال دخال فلما ففعال، أدخلوھما ثم حديداً، معھما لعل فتشوھما: فقال الرجلين بمكان فأخبراه مزاحم وكاتبه
ً  وكان عاصم فقال نقمتم؟ الذي وما المخرج، ھذا أخرجكم ما: عمر فقال وجلسا. عليكم  رتكسي نقمنا ما: حبشيا
 ما: قال إمرتھم؟ ابتززتھم أم كان المسلمين من رضى أعن األمر بھذا قيامك عن فأخبرنا واإلحسان العدل لتحري
 عالنية، في وال سر في ال قط هللا أسأله لم عھداً  رجل إلي وعھد مشيئتھم، على غلبتھم وال عليھم الوالية سألتھم
 الناس من كان من وأنصف عدل من بكل الرضا ترون أنتمو غيركم، يكرھه ولم أحد، عليّ  ينكره ولم به فقمت

 .عليكم لي طاعة فال عنه وزغت الحق، خالفت فإن الرجل، ذلك فأنزلوني

 طريقھم غير وسلكت مظالم وسميتھا بيتك أھل أعمال خالفت رأيناك: قالوا ھو؟ وما: قال: واحد أمر وبينك بيننا: قاال
ً  تخرجوا لم أنكم علمت قد: عمر فقال منھم، وابرأ مفالعنھ ضاللة على وھم ھدى على كنت فإن  ولكنكم للدنيا طلبا

 فإنه اتبعني فمن: " إبراھيم وقال لعاناً، وسلم عليه هللا صلى رسوله يبعث لم هللا إن طريقھا، فأخطأتم اآلخرة أردتم
ً  أعمالھم سميتم وقد"  اقتده فبھداھم هللا ھدى الذين أولئك: " هللا وقال"  رحيم غفور فإنك عصاني ومن مني  ظلما
ً  لھم بذلك وكفى ً  هللا فابلوا ونقصاً، ذما  فإن منھا، بد ال فريضة الذنوب أھل لعن فليس فاتكم، ما ودعوا آتاكم فيما حسنا
 فرعون تلعن أال أفيسعك: قال لعنته، متى أذكر ما: قال فرعون؟ لعنت متى المتكلم أيھا فاخبرني فريضة إنھا قلتم
 ألن ال: قال بظلمھم؟ كفار ھم ما أو: قال مصلون؟ وھم بيتي أھل لعن إال يسعني وال وشرھم، لقالخ أخبث وھو

ً  أحدث فإن منه، قبل وشرائعه باإليمان أقر من فكان الناس دعا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  الحد عليه أقيم حدثا
 بما والعمل عنده من نزل بما واإلقرار با توحيدال إلى الناس دعا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن: الخارجي فقال
 .منھم ذلك قبل ما سنتك ونخالف هللا عند من جاء بما نؤمن قالوا ولو سنته، من سن

 علم على أنفسھم عل أسرفوا القوم ولكن وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول بسنة أعمل ال يقول أحد فليس: عمر فقال
 .الشقاء عليھم غلب ولكن ،عليھم محرم أتوا الذي بأن منھم

 فھل. بلى: قال أسالفكم؟ من أليسا وعمر بكر أبي عن أخبرني: قال. أحكامھم ورد عمالك خالف مما فابرأ: قال
: قاال األموال؟ وأخذ الذراري وسبى قاتلھم العرب وارتدت وسلم، عليه هللا صلى النبي قبض حين بكر أبا أن تعلمون

 أبي من عمر برئ فھل: قال. نعم: قاال. بھا؟ فدوھم بفدية عشائرھم إلى بعده السبايا در عمر أن أفتعلمون: قال. نعم
 ھل أسالفكم، من وھم النھر أھل عن فأخبروني: قال. ال: قاال منھما؟ واحد من أنتم أفتبرؤن: قال. ال: قاال بكر؟

ً  يسفكوا فلم خرجوا الكوفة أھل أن تعلمون  اعترضوه، البصرة أھل من إليھم خرج من وأن ماالً، يأخذوا ولم دما
 أفتبرؤن قال. ال: قاال واستعرض؟ قتل ممن يقتل لم من برئ فھل: قال. نعم: قاال وجاريته؟ خباب بن هللا عبد وقتلوا
 علمتم وقد الكوفة وأھل البصرة وأھل وعمر بكر أبا توليتم أن أفوسعكم: قال. ال: قاال الطائفتين؟ إحدى من أنتم

 جھال فإنكم هللا فاتقوا واحد، والدين بيتي أھل من البراءة إال يسعني وال واألعمال، الفروج يف أعمالھم اختالف
 عنده، خاف من عندكم ويأمن قبل، ما عليھم وتردون وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عليھم رد ما الناس من تقبلون
 ذلك فعل من وكان ورسوله، عبده محمداً  وإن هللا إال إليه ال أن شھد من عندكم ويخاف عنده، أمن من عندكم ويخاف
 أھل سائر تقتلون وال تقتلونه وأنتم حرمتھن وجبت ماله وأحرز دمه، وحقن آمناً، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند

 .عندكم ويأمنون دماءھم فتحرمون األديان
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ً  ولي رجالً  أرأيت: اليشكري قال  الحق أدى أتراه مأمون، غير رجل لىإ بعده صيرھا ثم فيھا، فعدل وأموالھم قوما
 إنما: قال بالحق؟ فيه يقوم ال أنه تعرق وأنت بعدك من ليزيد ھذا أفتسلم: قال. ال: قال سلم؟ قد تراه أو يلزمه، الذي
 فقال خرجا ثم عمر، فبكى حقاً؟ واله من صنع ما أفترى: قال. بعدي فيه منھم يكون بما أولى والمسلمين غيري واله
 إليه، بنا فارجع قوله إلى أقرب مأخذ وال أبين حجة سمعت وما الخير، يتحرى رجالً  رأيت لقد: شيبان بني مولى
 أحسن ما: قال أنت؟ تقول ما: اليشكري لصاحبه عمر فقال. الحق على أنك فأشھد أنا أما: الحبشي عاصم فقال فرجعا

 .حجتھم ما وأعلم قلت ما ھمعلي أعرض حتى بأمر المسلمين على أفتات ال ولكني وصفت وما قلت ما

 فأقاموا عمر، وبين بينه جرى بما اليشكري فأخبرھم القوم خبر يعلم رجالً  معھما عمر وسرح الرجالن فمضى
 بسطام ونزل عمر، إلى فرجع تفسدوا، لم ما عنكم يكف فھو: عمر رسول لھم فقال. ترككم ما عنه كفوا: وقالوا

ً  عشر خمسة بعد فمات بعطاء، له فأمر عمر عند حبشيال عاصم وأقام الموصل، من حزة وأصحابه  عمر وكان. يوما
 .هللا فاستغفر فيه وخصموني يزيد أمر أھلكني: يقول

 والكتاب، القول من الخوارج وبين بينه كان بما الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد إلى عمر وكتب
 في البجلي هللا عبد بن جرير بن محمد: إليھم الحميد عبد فبعث ه،قاتلو إن يجاھدھم وأن كفوا ما عنھم يكف أن ويأمره
 وھالل جرير ابن فكان ستمائة، في ويقال ثالثمائة في بسطام وكان ألف، في أحوز بن ھالل: عمر وبعث ألفين،
 :لھالل الخوارج من رجل فقال عمر، مات حتى يقاتلوھم لم بإزائھم

 ھالل أبي بن يا غررت لقد...  حرب وأنت الشراة إلى خرجت

ً  قتلوا معشر وإنا  الضالل في أخضر بن وعباد...  عليا

 بالل أبي دين الدين وإن...  تبدل لما بصيرتي وإن

 فقاتله عاملھا، فقتل الموصل إلى بسطام وتوجه الملك، عبد بن يزيد ووالية عمر موت بعد وأصحابه ھالل وانصرف
 .الكوفة دون ناھية معه ولمن له تكن ولم طعنة بمحمد انوك أصحابه، وھرب بسطام، فھزمه جرير، بن محمد

 رأيه على ھو ممن غيره أو خدرة بن حبيب المھلب بن يزيد فأرسل بسطام، على المھلب بن يزيد بخروج وتشاغلوا
 .لقتلتك الدين من مكانك وال: وقال سوطاً، عشرين رسوله بسطام فضرب نصره، إلى يدعو

 فقتل األزدي وداع بن السحاح بالموصل وھو بسطام إلى الجزيرة، عامل أو مسلمة، هوج المھلب، بن يزيد قتل فلما
 إن: وقال السلمي الحباب بن عمير أخو الحباب بن تميم له فانتدب الجزيرة، يريد بسطام ومضى أصحابه، وانھزم
ً  قتلنا  عمير بن ومالك تميم فقتل بسطاماً، فواقع آالف ثالثة على الجزيرة عامل له فعقد ربيعة، على أغرنا بسطاما
 :الشاعر فقال عدة الخوارج من وقتل بتامر بينھما الحرب وكانت أخيه، ابن وھو

ً  قيس أسلمت لقد ً  تميما  تائبه قبلك السحاح أسلم كم...  ومالكا

ً  الحباب بن تميم تركنا  وقرائبه عرسه عليه تبكي...  ملحبا

 غالبه هللاو هللا أمر يغالب...  رايةً  يحمل حران من وأقبل

 .قصيدة في

 :آخر وقال

 عوائده قليالً  تامراً  بغيضة...  مجدالً  الحباب بن تميم تركنا
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ً  ينادي  حواشده دعاھا إذ أسلمته وقد...  سموعھا صم وھي سليما

 بن يزيد وجه: بعضھم وقال الحرشي عمرو بن سعيد الكوفة من الملك عبد بن مسلمة إليه فوجه جوخى بسطام وأتى
 وقتل بقي من وانھزم وأصحابه بسطام فقتل كر ثم سعيد فانھزم بجوخى بسطام فلقيه آالف أربعة في نفسه الملك عبد
 :الخوارج أحد وھو حسان فقال اليشكري، هللا عبد بن الريان بسطام مع وقتل سعيد، أصحاب أكثر

ً  أذري عين يا  وبسطاما بسطام صحابة وابكي...  تسجاما منك دموعا

 .أبيات في

ً  واقعھم من إليھم وجه الحميد عبد وكان بھم، فظفر الحرورية إلى مسلمة وجه عمر إن: قوم لقا وقد  يزيد، إلى تقربا
 وھو طبريه إلى وصار ألوية عقد موته، الوليد بن العزيز عبد وبلغ بدابق، سليمان مات ولما: قالوا الخوارج، فھزمه

 له فقال فبايعه، وأتاه ألويته، حل عنده ذلك وصح الوالي مرع أن بلغه فلما نفسه، إلى ودعا بعده، ولي من يعلم ال
 يليھا لو وهللا بك، استنقذني الذي  الحمد المؤمنين أمير يا: فقال وتفتنھم؟ المسلمين عصا تشق أن أردت: عمر
 .علي ملكھا ما غيرك

 عنه هللا رضي العزيز عبد بن عمر فولد

 بن شعيب أم أمھما ومروان، وإبراھيم،. كعب بن الحارث بني من علي تبن لميس أمھما عمار، وأم األكبر، هللا عبد
 هللا وعبد الناسك، الملك وعبد. مروان بن الملك عبد بنت فاطمة أمھم وموسى، ويعقوب، وإسحاق،: الكلبية زبان

 .شتى أوالد ألمھات األصغر، ومحمد وزبان، العزيز، وعبد والوليد، وعاصم، األصغر،

 أشھر، ستة وھي كلھا، خالفته الملك عبد بن الوليد بن ليزيد العراقين ولي جواداً  شجاعاً، فكان كبر،األ هللا عبد فأما
ً  أقام يزيد مات فلما  الرجل ابن ھذا: وقالوا أبيه لمكان بالخالفة له يبايعوا أن العراق أھل فأراد العراق على واليا

 الذھلي منصور بن يحيى ذلك في فقال العزيز، عبد بن عمر الصالح

 لھا أحلى اسمك على وتدعى...  عذبة حلوة خالفتكم

 سربالھا هللا سربلك ز...  العزي عبد بن يا فدونكھا

 :الشعراء بعض وقال

 المؤمنينا أمير صحائفنا...  تجري هللا عبد هللا لعبد

 المتخشعينا سنة فذلك...  اتضاعا إمرته زادته لمن

 فوجم. مكابتك أشد ما: الرجل له فقال بشيء رجالً  عمر بن هللا عبد وموسا إليه، ونسب عمر، ابن نھر احتفر وھو
ً  تغضب أن إياك ويحك: قال ثم هللا عبد  .بقية له يكن لم غضب إذا القرشي فإن قريشا

 .خبره كتبنا وقد طالب أبي بن جعفر بن هللا عبد بن معاوية بن هللا عبد يته وال أيام في وخرج

 يزيد ولي لما: قالوا المدائني، ذلك ذكر وقد أبيه، عن الكلبي ھشام بن عباس نھمم العلم أھل من جماعة حدثني
 لم إنه ويقال آالف خمسة في العراق إلى جمھور بن منصور وجه الملك، عبد بن يزيد بن الوليد قتل بعد الناقص،

 بالبلقاء له منزل لىإ منه يوسف ھرب وقد العراق، منصور فوافى عمر، بن يوسف بحمل أمره ولكنه العراق، يوله
 عمر بن هللا عبد الناقص، وھو الملك، عبد بن الوليد بن يزيد ولي ثم أشھراً  بالعراق منصور وأقام دمشق، عمل من
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 أحد أنت: جمھور بن لمنصور قال قدمھا فلما فيھم، السيرة فأحسن يحبونك العراق أھل أن: له وقال العزيز عبد بن
 .معي وأقم قريش فتيان بك نيتلعب فال والد والخال أخوالي،

 العطاء وأخرج األموال، بيوت فأخذ رجب، من خلت أليام الكوفة، جمھور بن منصور دخل: علي بن الھيثم وقال
 وخليفته شھرين من نحواً  بالكوفة وأقام الخراج، وأھل العمال من ليوسف التي السجون في من وأطلق واألرزاق،

 .البجلي هللا عبد بن جرير بن يزيد بن جرير البصرة على واستعمل. يالكند يزيد بن العباس بن هللا عبيد

 منصور على فقدم العزيز، عبد بن عمر بن هللا عبد ولى اآلفاق، من البيعة وجاءته الوليد بن يزيد أمر قوي فلما
 .منصور له يسلم أال خاف كان وقد الشام، قواد جميع وكذلك وأطاع، منصور له فسمع

: هللا عبد وولى معه، يقاتل وكان درھم، آالف ثمانية نزلة مع الشھر في منصور على عمر بن هللا دعب وأجرى: قالوا
 األھواز، المھلب بن حبيب بن فارس،وسليمان كور من خرة أزدشير العتكي عمرو بن زياد بن الحواري بن المسيح
 تقسم: وقالوا الشام أھل قواد فنازعه وأرزاقھم، أعطياتھم الناس وأعطى خراسان، على الليثي سيار بن نصر وأقر
 ھؤالء فنازعني أحق أنكم وعلمت فيكم، فيئكم أرد قد إني: العراق ألھل هللا عبد فقال عدونا؟ وھم فيئنا ھؤالء على

 يقولوا لم أنھم ويحلفون يعتذرون الشام أھل قواد إليھم فأرسل: وتجمعوا الجبانة إلى الكوفة أھل فخرج علي، وأنكروا
 ً  .بلغھم مام شيئا

 حينئذ عمر بن هللا وعبد يعرفوا، لم رھط منھم وأصيب فتناوشوا، الفريقين من وسرعانھم الناس غوغاء وثار
 القصر، من إخراجه الكوفة أھل فأراد عليھا استخلفه منصور وكان بالكوفة، الكندي العباس بن هللا وعبيد بالحيرة،
 تحاجزوا حتى السفھاء، وزجر عنه، الناس فنحى فأتاه القبعثري بن الغضبان بن عمر إلى العباس بن هللا عبيد فأرسل
 وخراج شرطه وواله جائزته، وأعظم وحمله وكساه الغضبان إلى فأرسل عمر ابن ذلك فبلغ بعضاً، بعضھم من

 .سبعين وفي ستين في لھم ففرض شيبان، بني من لقومه يفرض ن وأمر السواد،

 بن هللا عبد بن معاوية بنو ويزيد والحسن هللا عبد وقدم أخاه، عمر بن عاصم :الكوفة صالة عمر بن هللا عبد وولى
 عمر ابن فأكرمھم سعيد، بن الوليد موالھم دار في النخع في فنزلوا عمر، بن هللا عبد على طالب أبي بن جعفر

 إبراھيم أخاه الناس يعوبا الوليد، بن يزيد ھلك حتى كذلك فكانوا درھم، ثالثمائة يوم كل في عليھم وأجرى وأجازھم
 الناس فبايع بالكوفة، وھو عمر ابن على بيعتھما فقدمت الملك عبد بن الحجاج بن العزيز عبد بعده ومن الوليد، بن
 مروان بأن الخبر أتاه إذ كذلك ھو فبينا البيعة، فجاءته اآلفاق إلى بيعتھما وكتب مائة، مائة العطاء في وزادھما لھما
 معاوية بن هللا عبد عمر بن هللا عبد فاحبس له، البيعة عن امتنع وأنه إبراھيم، إلى الجزيرة أھل في سار قد محمد بن

 .معه مروان ويقاتل بإبراھيم، مروان ظفر إن له ليبايع وأعده عليه، يجري كان ما وفي البر، في وزاج عندھن

 ومضى بعساكره، وظفر مروان فھزمه فقاتله إبراھيم إليه وخرج الشام، من مروان وقرب أمرھم في الناس فماج
 .قتل حتى فقاتل الحجاج، بن العزيز عبد وثبت ھارباً، إبراھيم

ً  خالد أخو القسري هللا عبد بن إسماعيل وأقبل  فافتعل معه، فقتل إبراھيم عسكر في وكان الكوفة، قدم حتى ھاربا
ً  إسماعيل  ووعدھم العراق، واله إبراھيم أن فأعلمھم ةاليماني إلى وأرسل الكوفة، بوالية إبراھيم لسان على كتابا
 .منه ذلك فتقبلوا. عمر ابن علي يتعرض أن آمن ال إن: وقال والتفضيل، اإلحسان

 معه، عھد وال ذلك، إسماعيل رأى فلما الغضبان، بن عمر ومع فقاتله الغداة صالة مع فباكره عمر ابن الخبر وبلغ
 إني: ألصحابه قال ويقتل، فيفتضح أمره يظھر أن وخاف ھرب، ھزم دوق لسانه على العھد افتعل الذي صاحبه وأن
 الخبر، واشتھر بيته، ألھل قال ثم عنه، فتفرقوا. أيديكم فكفوا ھذا، يبلغ األمر أن أظن ولم الدماء، لسفك كاره

 .الناس بين العصبية ووقعت الفتنة، واشرأبت
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 بن القعقاع بن نافع بن جعفر يعط ولم عظاماً، عطايا وربيعة مضر أعطى عمر بن هللا عبد أن الفتنة سبب وكان
 فكلماه عليه فدخال بنظرائھما، يسوھما ولم شيئاً، ثعلبه بن الالت تيم بني أحد الخيبري بن وعثمان الذھلي، شور
 ً  فخرجا رأسه على يقوم وكان الطائي، الملك عبد فدفعھما ينحيا أن بھما وأمر عمر ابن فغضب غليظاً، كالما
 .نمغضبي

ً  فخرجوا لصاحبيه، فغضب حاضراً، الشيباني رويم بن يزيد بن حوشب بن ثمامة وكان  عمر وابن الكوفة إلى جميعا
 عمر، ابن الخبر وبلغ وائتمروا واجتمعوا ربيعة إليھم فاجتمعت ربيعة، يا: نادوا الكوفة دخلوا فلما بالحيرة، حينئذ
 فاحكموا، لكم يدي ھذه: وقال بينھم نفسه فألقى وحشدوا، اجتمعواف ھند، بدير وھم فأتھم عاصماً، أخاه إليھم فبعث

 .وكفا فسكنا فسكنوھما صاحبيھم على وأقبلوا له، وتشكروا منه فاستحيوا

 بن جعفر إلى وأرسل قومه، في فقسمھا ألف بمائة الغضبان بن عمر إلى ليلته تحت من بعث عمر ابن أمسى فلما
 فيه أغمزوا عمر ابن ضعف الشيعة رأت فلما ألفاً، بعشرين الخيبري بن مانعث وإلى درھم، آالف بعشرة القعقاع

 أبي بن ھالل ذلك ولي الذي وكان جعفر، بن هللا عبد بن معاوية بن هللا عبد إلى ودعوا فيه، وطمعوا عليه واجترأوا
 من ناس فبايعه باألمر ئمالقا وھالل فيه، فاجتمعوا المسجد أتوا حتى الناس غوغاء في فثاروا عجل، بني مولى الورد
 حتى سعيد بن الوليد دار من فأخرجوه معاوية بن هللا عبد إلى فورھم من مضوا ثم معاوية، بن هللا لعبد الشيعة
 .بالحيرة هللا عبد بأخيه فلحق القصر، وبين عمر بن عاصم بين وحالوا القصر، أدخلوه

 عبد بن وإسماعيل جمھور، بن ومنصور القبعثري بن نالغضبا بن عمر وفيھم فبايعوه الكوفيون معاوية ابن وجاء
 .وأھل أصل بالكوفة له الشام أھل من كان ومن القسري، هللا

 بن يزيد فخرج الناس، له واجتمع النيل، وفم المدائن، من الشيعة وأتته الناس، فبايعه أياماً، بالكوفة معاوية ابن وأقام
 .بالحيرة عمر بن هللا عبد

 الغفار عبد بن القاسم له فبرز البراز يسأل الشام أھل من رجل فخرج الشام، أھل من معه كان بمن عمر ابن له وبرز
 قتالك أريد ما وهللا إني مكره، رجل إال إلي يخرج أنه أظن وما دعوت حين دعوت لقد: الشامي له فقال العجلي،
 وال إسماعيل، وال منصور،: اليمن ھلأ من رجل معكم ليس أنه أخبرك. إلي انتھى ما إليك ألقي أن أحببت ولكني
ً  ربيعة معشر لكم أر ولم منھم، كان ما على وندموا مضر كاتبته وقد عمر، ابن كاتب وقد إال غيرھما  وال كتابا
 ومضر اليمن دون الحرة بكم تكون أال استطعتم فإن فيواقعوكم، تصبحوا حتى يومكم مواقعيكم وليسوا رسوالً،
 لمن الوفاء أردتم وإن إياه، أبلغته صاحبنا إلى الكتاب أردتم فإن بإزائكم غدا وسنكون س،قي من رجل فإني فافعلوا،
 من وأن القيسي له قال ما فأعلمھم قومه من رجاالً  الغفار عبد بن القاسم فدعا الناس، حال أعلمتكم فقد معه خرجتم

 إذا لنا ستظھر عالمة ھذه إن: معاوية ابن فقال ربيعة، وفيھا ميسرته بإزاء سيقفوا وربيعة مضر من عمر ابن مع
. كذب قد القيسي ألظن وإني عذر، في فھو فيه بما شغل منعه وإن الليلة، فليأتني الغضبان بن عمر أحب فإن أصبحنا
 أن فتأمره عنده بمنزلتي ھذا رسولي إن: فيه يقول بكتاب إليه فرده الغضبان بن عمر الرسول فأتى بذلك إليه وأرسل
 أھل معاوية ابن جعل وقد القتال على غادين الناس وأصبح يفعل، أن معاوية ابن فأبى وإسماعيل، صورمن من يتوثق
 والمال كذا، فله بأسير جاء ومن كذا، فله برأس جاء من: مناديه ونادى الميسرة، في وربيعة ومضر الميمنة في اليمن
 .الغضبان بن عمر عند

 إلى فورھما من ومنصور إسماعيل ومضى فانكشفوا، عمر ابن ميمنة ىعل الغضبان بن عمر وحمل فاقتتلوا، والتقى
 هللا عبيد بن العباس وھو الھاشمي وقتل رجالً، ثالثين من أكثر منھم فقتلوا اليمن أھل الناس غوغاء وزحمت الحيرة،

 بن هللا عبد وفيھم انكشفوا ثم غيرھم، في زياد بن الحواري بن مكبر وقتل. سھم أصابه لمالءة، بنت زوج هللا عبد بن
 القلب أھل وحمل الشام، أھل من بإزائھم ومن وربيعة مضر من الميسرة وبقيت بالكوفة، القصر دخلوا حتى معاوية
 .خمسمائة من نحو وھم المسيرة وبقيت الكوفة دخلوا حتى فانكشفوا الزيدية على الشام أھل من
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ً  تزوجت المالءة بنت عاتكة كانت: قالوا  بن نوفل بن الحارث بن -  ببة - هللا عبد بن هللا عبيد بن العباس: منھم أزواجا
 بن هللا عبد أخو وھو: قالوا بالعراق، العصبية في العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد أيام فقتل المطلب، عبد بن الحارث
 .الحارث بن ربيعة بن العباس بن عون بنت أمھما ألمه معاوية بن معاوية

 الحرشي، عمر بن سعيد بن والنضر التغلبي، الرحمن عبد بن وعطية حنظلة، بن ونباتة :ضبارة بن عامر وأقبل
 بأھل الناس صنع ما عليكم نأمن كنا فما ربيعة معشر يا نحن أما: الغضبان بن لعمر فقالوا ربيعة على وقفوا حتى
 وال عنك مغن غير ھذا إن: قالف. أموت حتى أبداً  ببارح كنت ما: عمر فقال فانصرفوا، مثلھا عليكم ونتخوف اليمن،
ً  أصحابك عن  .الكوفة بيوت أدخلوا حتى دابته بعنان فأخذوا. شيئا

 رأيتم قد: ربيعة معشر يا: وأصحابه الغضبان بن لعمر قال أمسوا فلما القصر، وأخاه معاوية ابن دخل: عبيدة أبو قال
 فقد أماناً، ولكم لنا فخذوا وإياكم، خاذلينا الناس ترون كنتم وإن معكم، قاتلنا معنا مقاتلين كنتم فإن بنا، الناس صنع ما

 نأخذ أو معكم، نقاتل أن إما. الخلتين إحدى من بتاركيكم نحن ما: عمر فقال ألنفسكم، به رضيتم ما ألنفسنا رضينا
ً  لكم ً  فطيبوا ألنفسنا نأخذه كما. أمانا  الشام أھل معليھ يغدوا السكك أفواه على والزيدية القصر في فأقاموا. نفسا

ً  معاوية بن هللا ولعبد وللزيدية ألنفسھا أخذت ربيعة إن ثم أياماً، يقاتلونھم ويروحون  يذھبوا وأن يتبعوھم، أال أمانا
 .شاؤوا حيث

 الغضبان ابن إليه فأرسل معاوية، بن هللا عبد وإخراج القصر، بنزول يأمره الغضبان بن عمر إلى عمر ابن وأرسل
 حتى عمر ابن رسل بھم فسارت الكوفة، وأھل السواد، وأھل المدائن، أھل: من تبعه ومن عتهشي من معه ومن فرحله

 .القصر عمر ابن ونزل الجسر، من أخرجوھم

 الرحمن عبد بن الفضل فقال المطلب، عبد بن الحارث بن ربيعة بن العباس عون ابنة معاوية بن هللا عبد أم وكانت
 :المطلب بدع بن الحارث بن ربيعة بن العباس بن

 عون بن يعقوب أخت وأمك...  بخير تأتي أن أنكرت لقد

 ست ابن وھو ومائة، وعشرين ست سنة الحجة ذي إلنسالخ بدمشق الوليد بن يزيد وفاة وكان: عبيدة أبو قال
 حتى حوهن أو شھراً  إال يلبث فلم بدمشق ولد، أم وأمه إبراھيم، وبويع وليلتين، أشھر ستة واليته فكانت سنة، وأربعين

 محمد، بن مروان الناس وبايع وخلع، إبراھيم فھرب صفر، من خلون لثالث دمشق فدخل الجزيرة، من مروان أقبل
 .الملك عبد أبا ويكنى ولد، أم وأمه

 وإلى العراق، بوالية الحرشي عمرو بن سعيد بن النضر إلى كتب أمره، واستقام مروان، ظھر فلما: عبيدة أبو قال
 مع من فقال بالحيرة، مقيم عمر بن هللا عبد مع يومئذ والنضر له، والطاعة بالسمع يأمرھم اريةالنز من معه من

 ھؤالء به يعلم مروان قبل من مدد يأتيك أن إال اليمانية من عمر ابن مع بمن لنا إنه: الشاميين المضرية من النضر
 وبلغ مروان، إلى بذلك النضر فكتب له، راألم واتساق الشام، على مروان وغلبة إياك، مروان وتولية أمرك صحة
 ھبيرة بن مصقلة دار وأنزلوه ربيعة، عليه فانطوت الكوفة، فأتى الحيرة، من النضر فأخرج فبادر عمر ابن ذلك

 شيبان، بني في عطاء بن المسور دار ضبارة بن عامر فأنزل بالكوفة فأتوه الشام مضر إليه وتقوضت الشيباني،
 وفرق العجلي، النھاس بن عتبة دار معه ومن نباتة وأنزل رويم، بن يزيد بن حوشب دار إخوته النميري أبان وأنزل
 .وائل بن بكر دور في أصحابه بقية

 وأبان فارس، ثالثمائة في نفيل، بن خويلد بني أحد الكالبي، الغزيل بن خالد إليه وجه مروان النضر كتاب بلغ ولما
 المدد، قدوم قبل العراق من يخرجه أو ليقتله النضر إلى فبادر مسيرھا عمر بنا وبلغ ثالثمائة، النميري معاوية بن

 إنا: لك يقول وھو إليك سعيد بن النضر رسول أنا: له فقال الكوفة من قرب وقد الغزيل إلى تميم بني من رجالً  ووجه
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 قد عمر ابن فإن فأقبل ماناليو مضى فإذا خيلك، وأجم مكانك في فأقم أمرنا، في لننظر اليومين ھذين تواعدنا قد
 .مروان المؤمنين أمير طاعة إلى يصير أن وعدنا

 المقام، إلى فاستراح حق، الخبر أن الغزيل ابن فظن الكوفة، من يخرجه أو فيقتله، به ليخلو يربثه أن عمر ابن وأراد
 والشام، العراق أھل من نزاريةال في النضر وأتاه النزارية، اليمانية من معه فيمن النضر إلى عمر ابن وأقبل فأقام،
ً  وأقبل النضر، لھم يقم فلم قليالً، وكانوا  المغيرة بن أمية وأبو سعيد، بن مسلمة أخوه وبقي الكوفة، دخل حتى منھزما
 .السكك أفواه على الناس يحمون الثقفي

 في مغذاً  فأقبل به كرم أنه فعلم بموضعه، وھو الخبر الغزيل ابن وبلغ وائل، بن بكر دور ليحرقن عمر ابن وحلف
ً  عليھم سعيد بن مسلمة وحمل وأصحابه، عمر ابن فحمل الكوفة، دخل حتى خيله سرعان  حتى فھزموھم أيضا
 األمر ھذا نطلب إنما: فقالوا اجتمعوا سلمة بن والريان ضبارة، بن وعامر نباتة، ين حنظلة إن ثم الحيرة، أدخلوھم
 إلى فانصرفوا أنفسكم؟ تقتلون فعالم منھم، خارج فغير بالملك ظفر منھم رجل وأي مروان، بني من ألھله

 فتثاقل فيھا، له أرغب عدات غلب إن ووعده ألف، مائة الغزيل ابن إلى الليل جوف في عمر ابن وبعث عساكرھم،
 إلى صار قد وكان الحرشي، طلب في أصحابه من رھط في يزيد بن حوشب بن أيوب وخرج الحرشي، نصرة عن
 إقبال بلغھم حتى للقتال ويروحون يغدون وجعلوا للقتال تغادوا ثم. منزله في وأصبح ليلته، من فرده ،األعور دير

 .العراق إلى الحرورية من آالف ثالثة في الخارجي قيس بن الضحاك

 الناس فصار عمر، ابن عليه فامتنع العراق، على بواليته سعيد بن النضر إلى مروان كتب: عدي بن الھيثم وقال
 بن النضر مع الشام وأھل العراق أھل من كلھا ومضر عمر، ابن مع قريش من وخصائص اليمن، أھل: قتينفر

 .مروان طاعة في سعيد

 بن بشر بن الملك عبد بن بشر وابن كلھا، المضرية إليه وتحولت الشيباني، ھبيرة بن مصقلة دار إلى: النضر وتحول
 ثم البيوت، دخلوا حتى فھزمھم جمعة يوم عمر ابن إليھم فنھض وان،مر بن بشر وآل الملك، عبد بن والحكم مروان،
 فدخلوا وقنسرين، الجزيرة أھل من آالف أربعة في مروان قبل من الغزيل ابن قدم السبت ليلة كانت فلما انصرف،
 . الغريين إلى انتھوا حتى الكوفة أطراف في فأخذوا بغلس غدوا ثم السبت، ليلة الكوفة

 على يومئذ وكان معه، جمھور بن منصور وكان الكراديس، وكردس الحيرة غربي إلى اليمانية يف عمر ابن وخرج
 الحيرة، بيوت أدنى بلغوا حتى فانكشفوا اليمانية، في عمر ابن على حمل حتى القيسية في الحرشي وأقبل الميمنة،
 الخيل تجري حيث من الغربية الطريق على ظھر حتى النجف على أخذ ثم الحيرة، بيوت غربي إلى منصور وانحدر
 ومن الغزيل ابن: أصحابه جلد الحرشي له وھيأ أربعمائة من نحو في وھو عليھم حمل ثم القيسية، وراء من فصار
 .معه

 منھم فقتل أخرى مرة منصور عليھم حمل ثم الخصاصات، في له ثبتوا ثم غلوة، قدر منصور فأزالھم: الھيثم قال
 األحد يوم غدوا ثم البيوت، فأدخلھم عليھم حمل ثم هللا، عبد بن خالد مصلى إلى لجأوا تىح فانكفأوا سبعين من نحواً 
 .سماه أجل إلى الموادعة الحرشي فسألھم

 عمرو ابن كلمة اجتمعت إقباله الحرشي عمرو بن والنضر عمر ابن بلغ فلما الحروري، قيس بن الضحاك وأقبل
 رجب في وذلك بالكوفة، عشائرھا في فنزلت اليمانية، وتحولت ة،الكوف قصر عمر ابن ودخل قتاله، على والنضر

ً  عمر ابن وخندق النخيلة، نزل حتى الضحاك وأقبل ومائة، وعشرين سبع سنة  وسنكتب الكوفة، أطراف في خندقا
 .هللا شاء إن بعد فيما أخبار
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 ميم بن ميم أقتل عين، بن عين بن نعي أنا: وقال نفسه، إلى عمر بن هللا عبد دعا مروان ظھر لما: الكلبي ابن وقال
 باألمر أولى وھو الصالح، الرجل ابن ھذا: وقالوا العزيز، عبد بن عمر كان إذا الرغبة العراق أھل فأظھر ميم، بن
 :الذھلي منصور بن يحيى في فقال الجعدي، من

 سربالھا هللا بلك سر ز...  العزي عبد بن يا بھا عليك

 .كيلجة وھو البصرة، العزيز عبد سھيل بن عمرو: عمر بن هللا عبد وولى

 فلما الخوارج، من معه فيمن شھرزور يلي مما الموصل ناحية من أقبل الحروري الشيباني قيس بن الضحاك إن ثم
 فھزمه فواقعه بإزائه الضحاك فنزل الكوفة، قصر إلى وتحول له استعد بالحيرة وھو إليه إقباله عمر ابن بلغ

 الكندي العباس بن وجعفر غيره أو الشيباني مورق بن البرذون قتله أخوه، عمر بن عاصم: همع ممن وقتل الضحاك،
 بين المعركة وكانت عمر، ابن شرطة على جعفر وكان. العبدي علقمة بن الملك عبد قتله العباس، بن هللا عبيد أخو

 يدخلھا فلم واسط، مدينة يريد يالحرش سعيد بن النضر وسار واسط، نحو عمر بن هللا عبد ومضى والحيرة، الكوفة
 من النضر قرب بلغه لما شبيب وكان الغساني، مالك بن شبيب وھو عنھا، له ودفعه دخولھا من إياه ابن عامل لمنع
 حتى أشھراً  بھا فحصره الضحاك واتبعه بھا، وتحصن فدخلھا عمر ابن وبدر وتحصن، المدينة أبواب أغلق واسط
 يريد مروان وسار مروان، إلى الضحاك يسير أن وعلى درھم، ألف آالف أربعة على وصالحه إليه الجنوح أظھر
 إليه انصرف عليه خرج قد الملك عبد بن ھشام بن سليمان أن قرقسياء بقرب وھو بلغه فلما الضحاك، لقتال العراق
ً  خرج ثم ان،مرو أمنه ثم عسكره، على إبراھيم خليفة سليمان وكان عسكره، فاستباح قربھا، أو بخساف فلقيه  أيضا
 وصلى معه فصار الضحاك فلقي لھشام، موال في سليمان وكان حران وأتى الرقة إلى مروان وانصرف عليه،
 :الخوارج بعض فقال خلفه،

 وائل بن بكر خلف قريش وصلت...  نصره أنزل هللا أن تر ألم

 حتى عليھا وأقام فأتاھا عليه، حمص لأھ انتقاض مروان وبلغ. السلم إلى جنح حين عمر، ابن في قيل ذلك إن ويقال
 بھا مروان ومنزل حران فأتى بھا، يظفر فلم نصيبين فحاصر الجزيرة أتى الضحاك إن ثم حائطھا، وھدم فتحھا،
 .قتل ثم أيام ثالثة مروان فواقعه

 إليه وانضم للحصار، تھيأ وقد بھا عمر بن هللا وعبد واسط إلى فسار العراق ھبيرة بن عمر بن يزيد مروان وولى
 كان ممن مضر فتجمعت عنه، الخوارج تفرقت ثم ھبيرة، ابن قتال على وعزم الضحاك، قبل من الخوارج من قوم

 فأقبل حصروه قد أنھم يخبرونه ھبيرة ابن إلى مزروع بن العالء وبعثوا عمر، ابن على القصر باب فردموا بواسط
. تناظره وال اقتله مروان إليه فكتب بذلك مروان إلى بوكت مروان، حكم على األمان أعطاه ثم وحصره شيء على

 .مروان علي يقدم أال وأرجو العزيز عبد بن عمر ابن أنا: فقال إلي احمله أن إليه فكتب أمره في فراجعه

 .مات حتى غم ويقال بطنه، ديس ويقال سقيھا، بشربة اغتاله من إليه بعث ثم مروان، فحبسه ھبيرة ابن فحمله

 .المؤمنين أمير المھدي صحابة في كان بشر له يقال ابن عمر البن وكان رعم ابن وقتل

 يجبي بالجبل وأقام مروان خلع فإنه مأمور، غير أمير جمھور بن منصور: له قيل الذي جمھور بن منصور وأما
 .عھده وولي الضحاك خليفة شيبان إلى ومال خراجه،

ً  العبدي مغلس عليه قدم حتى عليھا فغلب السند إلى مضي ثم  وھزم حتى فحاربه مسلم أبي قبل من السند على واليا
 وجيشه فھزمه منصوراً  وواقع فقدمھا السند على التميمي كعب بن لموسى عقد عامله قتل مسلم أبا بلغ فلما جنده،
ً  مفلوالً  منصور وخرج جمھور، بن منظور أخاه وقتل ً  فمات الھل ورد حتى ھاربا  .عطشا
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: قال األشعث، جانب إلى فدفنه أخوه عاصم: عمر ابن مع قتل: قال جده عن أبيه عن لكلبيا ھشام بن عباس وحدثني
 عبيد وكان والحيرة، الكوفة بين والخوارج الضحاك قاتل حين عمر ابن مع الكندي يزيد بن العباس بن جعفر وقتل
 .نديالس عطاء أبو فقال. الخوارج إلى جنح ثم أخيه، مع يقاتل يزيد بن العباس بن هللا

 قتيل وأنت يجنح لم الحي ھو...  جعفر كان لو هللا لعبيد فقل

 تقول ذاك بعد فماذا أباك...  وأكفروا أخاك ردوا وقد جنحت

 .أمك ببظر هللا أعضك أقول: فقال

 .مات وبھا. أرمينية وللمنصور قنسرين، المؤمنين أمير العباس ألبي هللا عبيد وولي

 :الصفرية من امرأة وقال

ً  اقتلن نحن  أصحرا حين الضبي والفارس...  وجعفرا عاصما

 المقعرا الخندق جبنا ونحن

 مروان بن العزيز عبد ولد ومن

 عبد بن وعاصم. عقب وله عھده، يوليه أن إليه الخالفة أفضت إذا فيه يقدر وكان ولده خيار من وكان بكر، أبو
 .العزيز

ً  األصبغ وكان عاصم، بن سفيان بن األصبغ: ولده من وكان  .العزيز عبد بن عمر ابنة وأمه مخنثا

 عبد بن األصبغ بن مصعب بن دحية: ولده من وكان. ولد أم وأمه العزيز، عبد بن األصبغ: العزيز عبد ولد ومن
 عبد بن علي بن صالح بن الفضل وھو قتال، بعد عليھا عامله فقتله بمصر، المؤمنين أمير موسى أيام خرج العزيز،

 بن سليمان بن علي برأسه وبعث جاره الذي إن ويقال الجسر، على ببغداد فنصب برأسه، ثوبع العباس، بن هللا
 .علي

 :سھيل ابن فتنة

 :مروان بن العزيز عبد ولد ومن

 العزيز عبد بن سھيل

 عبد بن عمر بن هللا عبد واله قريش، رجال من لقصره، كيلجة يدعى العزيز عبد بن سھيل بن عمرو ابنه وكان
 تميم، بني من الحبطي الحصين بن عمرو بن عباد بن المسور قبله البصرة شرط يلي الذي وكان. ةالبصر العزيز
ً  تميم وجانبته عليه المسور ذلك فحقد سدوس، بني من رجالً  سھيل بن عمرو فاستعمل  هللا عبد وقتل. للمسور غضبا

 .أمية بني من صلب فيمن وصلبه قتل فيمن سھيل بن عمرو علي بن

 عبد بن عمر بن هللا عبد العراق على فاستعمل الملك، عبد بن الوليد بن يزيد على الناس اجتمع: قالوا يرهوغ المدائني
 البصرة، بوالية أسيد بن خالد بن هللا عبد بن أميه بن هللا عبد بن عثمان أبي بن هللا عبد إلى هللا عبد فكتب العزيز،

 عمر بن يوسف عامل وھرب الوليد، قتل حتى به راضوات قد البصرة أھل وكان أمره، فضعف جند معه يكن ولم
 .عنھا
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 المسمعي العسكر أبي عند فنزل محمد، بن لمروان داعية المخزومي ھبيرة بن جعدة بن عمرو بن سعيد وقدم
 أن ويمنيھم األموال يعدھم وجعل مروان، طاعة في الدخول إلى يدعوعم البصرة أھل وجوه إلى ودس مستخفياً،
ً  لقوله يروا ولم ذلك تأخر فلما. مروان لقب من تأتيھم  ابن بنسية يبايع من: السككك في يقولون الصبيان جعل مصداقا
 البصرة فولى عثمان، أبي بن هللا عبد أمر وھن العزيز عبد بن عمر ابن وبلغ. امرأة جعدة أن ظنوا. الشقية جعدة
 واستعمل جعدة، ابن فھرب الجذامي، بحر أبو فيھم الشام أھل من النجارية من جنداً  معه ووجه سھيل، بن عمرو
 .سود أبي بن وكيع بن محمد شرطة على عمرو

 بن عمر بن المسور إلى مروان وكتب ومائة، وعشرين ست سنة الحجة ذي آخر في الناقص الوليد بن يزيد ومات
ً  مروان ىإل المسور كتب بل ويقال سھيل، بابن والوثوب طاعته إلى يدعوھم تميم، بني ووجوه عباد،  ببيعته مبتدئا

 والمسور ذلك فشا حتى إليه ويدعوھم لمروان الناس يبايع المسور وجعل سھيل، بابن الوثوب في واستأذنه وطاعته
 .بالحبطات داره في

 سھيل ابن مع وكان الشام، أھل من معه ومن والنجارية وقريش وربيعة، األزد، ومع فناھضه، خبره سھيل ابن وبلغ
 ثم يتقاتالن فكان صعصعة، بن عامر وبني وباھلة، تميم، بني: في المسور وكان حاتم، بن وداود ية،معاو بن سفيان

 ابن يطرقه أن وحذره منزله إلى مصيره على الھاللي قطن بن حرب فالمه جاره إلى المسور ويصير يتحاجزان،
 منزله كان من وتحول العنبر، بني إلى فتحول. منك أربھم القوم يقضي حتى غياثك يأتيك أال أخاف: وقال ليالً، سھيل
 ً  الفزع، ين والمغيرة المجاشعي، طحمة أبي بن ھريم بن والترجمان األسيدي، يزيد بن الحكم: مثل تميم بني عن نائيا
 .يقاتلھم فكان

 .منجوف بن سويد بن حاتم بن المنھال ووالھا شرطته، عن فعزله وكيع بن محمد سھيل ابن واتھم

 من معه ومن نجاريته واختذال سھيل ابن مت وربيعة األزد، احتفال من رأى لما السكك أبواب ىعل المسور وخندق
 .فيقتتلون ويخرجون الخنادق خلف يقتتلون فكانوا قتيبة، بن عمرو المسور مع وكان. الشاميين

 تكون أن نرضى الف المسور إلى كتب كما وجوھنا، إلى مروان كتب قد: قالوا تميم بن مناة زيد بن سعد بني أن ثم
 ً  .والرباب وعدي، ضبة،: ذلك على وتابعھم الثقفي، محمد بن القاسم عليھم ورأسوا ففارقوه. رئيسا

 السكك، أفواه عن باعدھم حتى لھم استطرد ناوشھم فلما الخيول في الجذامي بحر أبا إليھم فوجه سھيل ابن ذلك وبلغ
 .منھم وقتل فھزمھم عليھم كر ثم

 :ويقول الفتنة ھذه في ويجول فرسه يركب جاجالع بن رؤبة وكان

 عار تميم بني يا الفرار إن...  األدبار حماة يا الكرام بني صبراً 

 ولده، وكثرة لبأسه، للمسور فحكم يرى لمن الرئاسة يجعل أن في الحنفي سليط بن الكريم عبد حكموا أنھم ثم
 فنزل العصبية، ووقعت وكشفوا وأصحابه سھيل ابن فھزم وافاقتتل المسور، إلى مائالً  الحكم وكان وفرسانه، ومواليه،

 سھيل ابن أصحاب يرمي وجعل غطفان، بن هللا عبد بني أحد وكان ، قيس مع فصار وأصحابه الشامي الفيض أبو
ً  يقتتلون يزالوا ولم. عدوك اخز اللھم: يقول وھو  .حينا

 .أشھر سبعة اقتتلوا: المثنى بن معمر عبيدة أبو وقال

 الھاللي قطن بن حرب فقال سعد بن جشم بني نھر على كانت وأتبان قصب في ناراً  الحنفي القاسم وألقى :قالوا
 .سفيه فاسق بفعلة نؤاخذھم ال براء قوم فيھم: فقال. يحرقھم من حنيفة بني إلى وجه: للمسور
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ً  حرب مضى ثم  مروان أقبل إذا ھذا مرھمأ على ھم فبينا: قالوا أصبح، حتى ليلته حنيفة بني على فحرق له مخالفا
 فجنح جمھور بن منصور ومعه واسط، مدينة في عمر بن هللا عبد حصر قد الشاري والضحاك العراق، يريد

 شريطة على إليه األمر وسلم عمر ابن وبايعه إليه، يجنح لم: تقول وكلب الثبت، وھذا الضحاك إلى منصور
 .اشترطھا

 رجالً  أربعين في الحروري عماراً  البصرة إلى الضحاك ووجه وان،بمر عمرو بن النضر ولحق: عبيدة أبو قال
 وكانوا وربيعة، األزد، وبايعته للسلم، جنح فقد حمراء صوفة بابه على علق رجل أيما: مناديھم ونادى ببالباذ فنزلوا
 ھرب بلأق قد مروان وأن غلب، قد عمر ابن أن سھيل ابن رأى فلما مواضعھا، في مضر وثبتت سھيل، ابن شيعة
 عمر ابن بين للعقد مجيئه كان وإنما سھيل، ابن لھرب عمار وھرب أحد، فيھا وليس اإلمارة دار فأصبحت ليالً 

 .والضحاك

ً  طويالً  الليف كأنه شعره وكان يغسله، ولم الحناء فسرح اختضب، قد وكان المسور، وغدا  بغلة، على وھو سبطا
 بعباد سعد بنو وجاءت. فنزلھا زياد ابن بيضاء إلى عدل ذلك رأى فلما ،له حسداً  اإلمارة دار يدخل أن سعد بنو فمنعه
 أحدثوا ثعلبة بن قيس بني إن ثم عليه، واصطلحوا بالناس، يصلي فكان. اإلمارة دار فأنزلوه الناجي منصور بن

 قدم حتى الحال ذهھ على المسور يزل ولم بالمربد، التي وسوقھم دورھم حرق ثم فقاتلھم، المسور إليھم فسار أحداثاً،
 المھلب آل دور خرب المسور وكان بقليل، ذلك بعد المسور ومات البصرة، على ھبيرة بن ليزيد عامالً  قتيبة بن سلم
ً  سھيل بن عمرو وكان. دورھم من بقي ما وبين بينه حال سلم قدم فلما سلم، قدوم بلغه لما  بن هللا عبد قتله حتى حيا
 .الشام في أمية بني من قتل فيمن علي

ثني  رب فاستثب. ثواب عمل لكل: قال خاتمك؟ على ما: هللا عبد البنه عمر قال: قال عبيدة أبي عن الحرمازي حدَّ
 .األرباب

 يأمرھم جماعة إليه فأرسل وفداً  إليه يوفد أن يأمره سھيل ابن إلى كتب العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد وكان: قالوا
 يسألني ما أول أن له قل: لشبيب عمرو فقال شيبة بن شبيب إليه فأعاد عليه، امتنعف عبيد بن عمرة إلى وأرسل بذلك،
 وواصل المكي، وإسماعيل شيبة، بن شبيب: الوفد في فخرج عمرو، عن فكف فيك؟ قائالً  تراني فما سيرتك عن عنه
 .عطاء بن

 إال الكالم فنون من فن بقي فما الً رج رجالً  فتكلموا عنده وأنا عمر بن هللا عبد على فدخلوا: صفوان بن خالد قال
 يعلو يزل فلم المنطق خفي الصوت، ضئيل رجل فتكلم الفنون، أبواب إلى سبق وقد آخرھم واصل وبقي فيه، تكلموا
 واصالً، إال فقبلوا ألفين بألفين لھم فأمر بصيرة، على يتخيرھا فھو األقوال محاسن له جمعت وكأنما ويرتفع، صوته
 فما للدنيا شخصتم كنتم ولئن له، شخصتم مما عوض أعطيتم فيما فما  شخصتم كنتم لئن هللاو: واصل لھم فقال

 .تستحقون ما أعطيتم

 وال له، استقالالً  وال به، أمرت ما آب لم إني: واصل فقال درھم، ألف مائة بلغ حتى ويزيده واصالً  يعطي وجعل
 .أعطيت ما لغير شخصت ولكني وأقنع، كفى همثل ما بذلت لقد لذلك أتيت إنما كنت ولو لك، استزادة

 بن غيالن قال والصالة، القضاء على منصور بن وعباد األحداث، على المسور فأقر ھبيرة ابن قدم: األصمعي وقال
 :الربعي حريث

 المؤثله كلھا البيوت على...  المفضلة الكعبة ورب أما

 لهالمنز في ألحموا عمرو وآل...  حنظلة أعني األعز بني إن
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 مجدله أبطاله ترى ضنك...  المقتله فيه يخاف بمأزق

 يزمله يكن لم أغر حول...  قنبله الترجمان حول تميميون

 المحمله طويل الطرف مرتفع...  المعدله كريم سفيان آل من

 الغيطله ليوث الغما في يضرب

ً  وقال. أبيات في  .أيضا

 األسياد وابن المصرين سيد يا...  عباد بن عمر بن يا مسور يا

 األزناد واري أبيض فيكم كم...  الشھاد وخير غاب من وخير

 حياد غير السبت يوم إنك...  األجداد كريم العم مقابل

 الصداد رؤوس ضراب بالسيف

 :العجاج بن رؤبة وقال

ً  إن  بأعمام وال بأخوال ليسوا...  بأقوام تبتلى تميما

 رحاماأل وبعد الدين رقة من...  اإلسالم لحدود يتقون ال

 األحالم صغار واألزد...  األصرام شر وھي لكيز منھم

 الرام كأركان بحر لجب في...  زمزام مستھل في رأوا وقد

 إحجام بغير السامي والمسور...  المقدام للترجمان كتيبة

 باالعصام استمسكوا الكماة إذا...  المغتام عين تمأل منازل

 .أبيات في

 الوليد، بن يزيد من بھم لحق ومن الخوارج قتادة شذب العراق عمر بن يزيد وقدم مروان، قام لما: عبيدة أبو وقال
ً : يزيد وولى كوكب، كل تحت المھلب آل وطار  .لبصرة سلما

ً  وكان العزيز، عبد بن األصبغ واسمه زبان، أبو: مروان بن العزيز عبد ولد ومن  والطب، النجوم في ينظر عالما
 .ليلة عشرة بخمس أبيه قبل بمصر وھلك أمية، بني في قدر ذا وكان

 مروان بن الملك عبد بن يزيد أمر

 ومائة، إحدى سنة بالخالفة له بويع ينسب، وإليھا سفيان أبي بن معاوية بن يزيد بنت عاتكة وأمه خالد، أبا يزيد يكنى
 .بعده ويزيد مرضه في العزيز عبد بن عمر ولى الملك عبد بن سليمان وكان

 عبد بن عمر على والقتصرت يزيد وليت ما الفتنة ووقوع بعدي مروان بني اختالف أخاف أني لوال: سليمان وقال
 .العزيز
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 من أخرجتھا إن أخاف ولكني أولى، كان يزيد غير اإلمامة اخترت أني لو: احتضر حين العزيز عبد بن عمر وقال
 فكانت أمرھم، في بالنظر أولى لمسلمونوا تولى، ما سليمان أولي وأنا وفرقة، فتنة ذلك في تقع أن الملك عبد بني
 سنة أول في ويقال ومائة، خمس وذلك األردن سواد من بالجوالن ودفن وشھراً، سنين أربع الملك عبد بن يزيد والية
 .دمشق عمل من بالبلقاء مات ويقال سنة، وأربعين اثنتين ابن ويقال وأشھر، سنة وثالثون سبع وله ومائة، ست

 .بالقيان غالى من أول وھو وھزل، وطرب لھو صاحب وكان أھدل، الشعر حسن جميالً، يزيد وكان: قالوا

ثني  وفتوة، طرب صاحب يزيد كان: قال الھمداني عياش ابن عن عدي بن الھيثم عن العجلي صالح بن هللا عبد حدَّ
 .دينار آالف بخمسة حلة اشترى من أول وھو

 أمية بن عصمة بن قيس واسمه األقلح، أبي بن ثابت بن عاصم بن دمحم بن هللا عبد بن األحوص نديمه وكان: قالوا
 نفاه منفياً، وكان باألبنة، يرمى وكان األوس، بن مالك ين عوف بن عمرة بن عوف بن مالك بن زيد بن ضبيعة بن

ً  ونفى أقدمه، الملك عبد بن يزيد ولي فلما دھلك، إلى الغفاري عراك بشھادة الملك عبد بن الوليد  فقال عراكا
 :األحوص

 المتنكر أمره لعرف وعاد...  مستقره في الملك استقر اآلن

 يتعذر نعمائه من يمس فلم...  برحمةٍ  يزيد تالفاه طريد

ثني  يوافقه لم مما العزيز بن عمر صنعه ما كل إلى الملك عبد بن يزيد عمد: قال جزي أبي عن المدائني حسن أبو حدَّ
ً  وال عاجلة، شنعة فيه يرھب ولم فرده،  .آجالً  إثما

 عبد بن عمر فكتب خراجاً، عليھم جعلھا وظيفة اليمن أھل على الحجاج أخو يوسف بن محمد وظف: قال المدائني
 ألي أحب كتم حفنة اليمن من يأتيني ال ألن: وقال العشر، على واالقتصار الوظيفة تلك بإلغاء يأمره عامله إلى العزيز
 .الوظيفة ھذه تقر أن من

 مغروراً  كان العزيز عبد ابن إن عامله محمد بن عروة إلى وكتب بردھا، أمر عمر بعد الملك عبد بن يزيد ولي فلما
َ  صاروا ولو أسقطھا عمر كان التي الضريبة اليمن أھل على فأعد أشباھك، ومن منك  .حرضا

ثني  وولى البصرة، على زيزالع عبد بن عمر عامل الفزاري أرطاة بن عدي يزيد أقر: قال عوانة عن مسعود أبو حدَّ
 بن حسن بن هللا عبد أم وھي علي، بن الحسين بنت فاطمة فشكته المدينة، الفھري قيس بن الضحاك الرحمن عبد
ً  وكتبت وإخوته علي بن حسن  التزوج في لي حاجة ال امرأة وأنا تزوجه إلى يدعوني إنه وقالت رسوالً  وأرسلت كتابا
 أحق المؤمنين وأمير بذلك، ليغيظني أكره فيما يوقعھم حتى ولدي على يتكذب أن من آمن وال ولدي على مشبلة ألني
 أخرج بمال ومطالبته وعزله عليه غضبه سبب ذلك فكان. نسائه وإحدى عمه ابنة فإني عني، ودافع في نظر من

ً  أبكي ما وهللا: قال ثم بكى المدينة من الخروج أراد فلما عليه، ً  وال العزل من جزعا  أربأ ولكني لوالية،ا على أسفا
 :أنشد ثم. أوجب ما حقھا من يوجب وال أعرف، الذي مثل لھا يعرف ال من يھينھا أن الوجوه بھذه

 أجزع النار خشية من ولكنني...  شفني القيد وال أضناني السجن فما

ً  أن على  أمنع كنت الذي يعطوا أن غبت إذا...  عليھم أخاف أقواما

 إذا يزيد فكان الملك، عبد بن يزيد قصر بحيال قصر أسيد بن خالد بن لسعيد كان: لقا خالد بن محمد عن المدائني
 إن: سعيد فقال واحدة؟ بجمعة تخل أما: الجمع بعض في يزيد له فقال واحد، موضع في توافيا الجمعة إلى ركب

 يا عنھا ترد ال إذاً : قال. حاجة إليك لي فإن: يزيد فقال الموضع، ھذا في فالتقينا ركبت فإذا قصرك بحيال قصري
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. علي القصر ترد أن أوالھن: قال. فاذكرھا حوائج خمس به فلك: قال. لك ھو: قال. قصرك: قال. المؤمنين أمير
 .له فقضاھا فذكرھا األربع فاذكر فعلت قد: قال

 تحب، من ومجالسة والطالء، الغناء،: أربع في الدنيا لذة: يزيد قال: قال عوانة عن الكوفي مسعود أبو حدثني
 .السائل وإعطاء

 الرحمن عبد الملك عبد بن يزيد ولى لما: قال عياض بن يزيد عن الواقدي عن الواقدي كاتب سعد بن محمد حدثني
 من النكاح ما: وقالت فأبت طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بنت فاطمة خطب المدينة قيس بن الضحاك بن

 هللا عبد يعني ولدك، أكبر منك ألخذن تفعلي لم لئن وهللا: فقال الخطبة عليھا حفأل ولدي، على مقيمة مشبلة أنا حاجتي
 وألفعلن ھذا، بعد وألفعلن الناس، رؤوس على ألضربنه ثم شراب، في طالب أبي بن علي بن حسن بن حسن بن

 عبد وشكت ورحمھا، قرابتھا فذكرت كتاباً، معه وكتبت رسوالً، الملك عبد بن يزيد إلى فبعثت أفضحك، حتى
 وهللا نسائك، واحدى حرمتك أنا إنما: وقالت منه، يجيرھا أن وسألته إليه به وبعثت عليه، أرادھا ما وذكرت الرحمن

 عليه هللا صلى هللا رسول منبر على يقول كان الخطاب بن عمر وإن بكفء، لي كان ما شأني من التزويج كان لو
 .األكفاء من إال األحساب ذوات ألمنعن: وسلم

 وسألته الضحاك، ابن من تلقى بما وأخبرته إليه فأرسلت الخروج، وأراد بالمدينة، الديوان على ھرمز ابن وكان قال
 فأخبره يزيد حاجب أتى إذ يخبره، ھو فبينا وأھلھا المدينة عن سأله يزيد على دخل فلما يزيد، إلى ذلك ينمي أن

 الضحاك، ابن وأمر أمرھا إليه فألقت إليه، أرسلت أنھا وأعلمه حملته ما ھرموز ابن فذكر فاطمة، رسول بمكان
ً  فغضب كتابھا وقرأ برسولھا يزيد فدعا  على معه كان بقضيب وضرب األرض، إلى سريره عن ونزل شديداً، غضبا

 ابن صوت يسمعني من: قال ثم مناف؟ عبد بني من امرأة يتزوج الضحاك ابن: وقال الغبار، أثار حتى األرض
 وھو النصري، هللا عبد بن الواحد عبد. عليه أدلك أنا: ھرمز ابن قال فراشي؟ على وأنا إياه هبعذاب الضحاك
ً  يزيد فكتب بالطائف،  ألف أربعين الضحاك بن الرحمن عبد يغرم وأن وواليتھا، المدينة إلى بالمسير فيه يأمره كتابا
 .وصرفه بجائزة فاطمة لرسول وأمر للناس، ويقفه دينار،

 الخبر فأخبره دينار ألف فأعطاه العزل، من خوف نفسه في فوقع الضحاك بابن الطائف إلى الموجه الرسول فمر
 سعيد أبا يا: له فقال الملك عبد بن بمسلمة لحق حتى رواحله على الضحاك ابن وجلس. المدينة يبرح ال أن وأحلفه
ً  لي فإن المؤمنين أمير من جاراً  لي كن  .افتضحت يكيد من خليتني وإن وقرابة، رحما

 حيث من يرجع حتى عسكري إلى يخرج وال وجھه أرين ال: يزيد فقال فيه فكلمه الليل غبش في يزيد مسلمة فلقي
 يصل فلم دينار، ألف أربعين فأغرمه بھا النصري فوجد المدينة وافى حتى دمشق من فرجع. أمري فيه فينفذ جاء
 .وغيرھم قريش من نفر على ففرقھا المال بيت من الدينار األلف األربعين ھذه أخذ وكان فيھا، الناس سأل حتى إليھا

 فمنھم منھم، المال ذلك فأخذ الناس اتبع المدينة إلى الضحاك ابن رجع لما: قال سنان بن عقبة وحدثني: الواقدي قال
 .فيھا أليس صوف جبة في به يطاف فكان غرمائه، في فرقه ألنه عنده يوجد لم من ومنھم أعطاه، ما عنده وجد من

 قومه في المال ھذا فرق بالعزل الرحمن عبد أحس لما: قال أشياخه عن الفھري محمد بن زفر حدثني: الواقدي وقال
 .ويغرمه ذلك يحتسب أن يزيد فكتب

 حسن بن حسن بن هللا عبد فقال علي بن وزيد جسن، بن حسن بن هللا وعبد الحسين، بن علي بن محمد فتنازع: قالوا
 بن علي بنت فاطمة عمته إلى زيد فانصرف الھندكانية، بن يا: له قال إنه فيقال الساحرة، السندية بن يا: لزيد

 الضحاك ابن أتذكر: زيد له فقال فشتمه للخصومة فعاد فسبني أمك سب إن: فقالت حسن بن هللا عبد أم وھي الحسين،
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 بنوھا فأتاه. فمه في ذلك فتطرح فمك فمك: له فتقول واألصفر واألحمر األخضر بالعلك أمك إليه تبعث كانت حين
ً  كنتم: وقالت فغضبت فأخبروھا  .فعزله يزيد إلى فيه كتبت حتى أتزوجه أن وأمنيه فيكم أداريه فكنت فتيانا

 بن هللا عبد بن والمطرف المطرف، بن خالد وقد: قال الواقدي ثنا: قاال صالح بن والوليد سعد، بن محمد حدثني
 قد أبي عثمان بن عمرو بن هللا عبد إن: له فقال أخته إليه فخطب الملك، عبد بن يزيد على انعف بن عثمان بن عمرو
 .أزوجك لم وإال اعطيتنيھا فإن دينار ألف عشرين لنسائه سن

 لو ألظنك إني: يزيد فقال قومنا، وأشراف عمنا لبنو أنكم وهللا بلى: قال بالمال؟ إال أكفاء ترانا ما أو: يزيد له فقال
 وھي مملكة، مالكة عنده تكون ألنھا لعمري أي: قال المال؟ من ذكرت ما بأقل لزوجته قريش من رجل إليك خطب
 عبد إلى وكتب المدينة، إلى به وينخس صعب بعير على يحمل أن فأمر يزوجه، أن وأبى. مقھورة مملوكة عندك

 كل بيده يأخذه من المطرف هللا عبد بن بخالد وكل أن المدينة على عامله وھو الفھري قيس بن الضحاك بن الرحمن
 .الجاھلين من فإنه القرآن عليه ليقرأ: المقرئ نصاح بن شيبة إلي به وينطلق يوم

: عامله إلى يزيد كتب ثم. منه ألجھل جھله الذي وإن منه، للقرآن أقرأ أحداً  رأيت ما: قرأ حين قال شيبة على قرأ فلما
 وله ومات مرض حتى فضربه به، يبطش أن معك من بعض فمر المدينة، سكك في ويجيء يذھب خالداً  أن بلغني
 .المدينة في عقب

 عبد بن عمر كان: معاوية بن يزيد بنت عاتكة ابن وھو الملك، عبد بن يزيد قال: قال عوانة عن مسعود أبو وحدثني
 .للناس خير وأنا لنفسه، خيراً  العزيز

 الوليد ولي لما: قال عون أبي بن الواحد عبد عن الزھري جعفر نب هللا عبد عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 المدينة، على المري حيان بن عثمان وولى عزله ثم المدينة، على العزيز عبد بن عمر استعمل الملك، عبد بن

 والمروءة الفضل أھل من القضاة تستقضي البلدان والة وكانت حزم، بن عمرو بن محمد بن بكر أبا فاستقضى
ً  يركب ال القاضي وكان والعلم، يئةوالھ  أبو فقال الرزق، له يطيب ألن البالد أمير استأذن إال لحاجة يذھب وال مركبا
ً  عشرين مساء العصر بعد حيان البن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر  بن أيوب عثمان وعند رمضان، من يوما
 على أقوى ألن للناس أجلس وال الصبح بعد فأنام غداً  لي يأذن أن األمير رأى إن: بكر أبو فقال المخزومي، سلمة
 ھذا إلى ترى أال: أيوب قال ولى فلما. نعم: حيان ابن له فقال. القدر ليلة أنھا يذكر فإنه وعشرين، إحدى ليلة قيام
 وجدته فإن غدوة عنه أسأل لم إن لحيان ولست رياء، إال ھو ما وهللا: حيان ابن فقال فيه؟ استأذنك فيما استأذنك الذي
 ً  .ولحيته رأسه وحلقت مائة، ضربته نائما

 في سراج فإذا خرجت السحر في كان فلما مسروراً، منزلي إلى رجعت انصرفنا فلما سرني، أمراً  فقال: أيوب قال
 عبد بن سليمان قبل من واليته جاءته وقد حزم بن بكر بأبي أنا فإذا الدار فأدخل المري وهللا عجل: فقلت مروان دار
 في الكبول ھذا صيروا: يقول حزم وابن يديه بين جالس حيان وابن يديه، بين والشمع المنبر على جالس وھو الملك
 :فقال إلي ونظر حيان ابن إلى فنظرت: أيوب قال حيان، ابن رجل

ً  أدبارھم على جاؤوا  األمر بعده يحدث واألمر...  كشفا

 من أشربه شراب: قال الشراب؟ ھذا ما: فقال يان،ح ابن منزل في كانت بقوارير دعا الناس وحضر صلى فلما
 فكسرت القوارير بتلك فأمر نعم: قال الشراب؟ ھذا في تقولون ما هللا أنشدكم: حضره لمن بكر أبو فقال. الطال

 فلما. أخر حداً  له فضربه منكوح يا أو مخنث يا: له قال أنه بالبينة عثمان بن عمرو بن هللا عبد وجاء الحد، وضربه
 مع حيان بن عثمان وخرج الفھري، قيس بن الضحاك بن الرحمن عبد المدينة على ولى الملك عبد بن يزيد ولي

 ما: يزيد له فقال عاتكة بن يزيد إلى يزيد قتل حين رأسه فحمل المھلب بن يزيد يريد خرج حين الملك عبد بن مسلمة



97 

 

 فضل، وله بيتي أھل اصطنعه رجل من أقيدك فكي: قال حزم، ابن من تقيدني: قال حيان؟ بن يا بك أصنع أن تحب
 إلى فاكتب: قال. سلطانه في ضربه إنما الناس قال سلطاني في ضربته إن: قال. رأيت ما فتفعل المدينة أوليك ولكني
ً  الضحاك بن الرحمن عبد  ابن حزم ابن ضرب فيما فانظر كتابي جاءك فإذا بعد أما: " يزيد إليه فكتب به، تنتفع كتابا
 منكر أمر في كان وإن - حيان ابن على يعني - الحد وأمض إليه، تلتفت فال بين أمر في ضربه كان فإن فيه، حيان
 " . منه فأقده فيه يختلف ال األمر كان وإن أيضاً، الحد فأمض فيه يختلف مشكل

 له فقال. منفعة لكتابا ھذا في لك وما بين أمر في إال ضربك ما: وقال يده من به رمى الكتاب الضحاك ابن قرأ فلما
 حرف عن يسأله فلم بكر أبي إلى فأرسل: قالوا. المطلب أصبت اآلن: قال. أحسنت تحسن أن أردت إن إنك: عثمان
 منذ النساء قربت ما وهللا: يقول وھو حيان بن عثمان المغري أبو وانصرف واحد، مقام في حدين ضربه حتى

 .أقربھن فاليوم حزم ابن ضربني

 :قال حزم ابن وكان

ً  نحن  ببھتان يخلطا لما حدين...  حيان ابن الفاسق ضربا

 :حيان ابن فقال

 بإثم يخلطا لما حدين...  حزم ابن الفاسق ضربنا نحن

 له يعرضوا أن معه ومن حاشيته حزم ابن نھى دينار ألف أربعين الضحاك بن الرحمن عبد أغرم ولما: الواقدي قال
 فيعجب حزم ابن صنع وما به، صنع ما يذكر الضحاك ابن فكان إليه، جاحتا ما بجميع له وأمر يكرھه، بشيء
 .مني خيراً  وهللا كان: ويقول

 ھبيرة، بن عمر إلى الملك عبد بن يزيد كتب: قال األھتم آل من رجل عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس حدثني
 ألمير فضولھا فحز القطائع، على تمر خوصة العرب بأرض المؤمنين ألمير ليست إنه: بالعراق عامله وھو

. لي: صاحبھا قال ھذه؟ لمن: فقال أرض على وقف حتى يمسحھا ثم عنھا فيسأل القطيعة يأتي عمر فجعل المؤمنين،
 :فقال لك؟ صارت أين ومن: قال

 بنينا متنا إذا ونورثھا...  صدقٍ  آباء عن ورثناھن

 .ھبيرة بن عمر فأمسك ذلك من ضجوا الناس أن ثم

 :يغني رجالً  سمع مكة أداني إلى انتھى فلما سريج ابن حمل في رسوالً  الملك عبد بن يزيد وبعث قالوا

 ھوى ذا أفتن الحج كليالي وال...  ناظرٍ  منظر كالتجمير أر فلم

 فإذا سريج ابن فبعث الوالي فأتى وتركوه، ھذا غير إلى بعثوا ھؤالء، أجھل ما: الرسول فقال سريج، ابن الرجل وإذا
 .غيرك سريج ابن يكون أن أنكرت لقد: فقال الرسول، رآه الذي ھو

ً  عنده فيقيمان يزورانه سريج وابن معبد وكان فيصلھم، يزيد يأتون المغنون كان: وغيره عدي بن الھيثم وقال  زمانا
 الغزيل يزيد يدي بين يتغنى ممن وكان جائزته، ويحسن عطيته فيجزل المدينة من يزوره األحوص وكان فيجيزھما،
 :غنائه ومن لنفسه يزيد غنى وقد الشامي،

 واألبد الدھر طوال مقيم صدع...  كبدي في الزرقاء لسالمة أضحى



98 

 

 .الشامي والغزيل معبد ينحلون والناس ليزيد الغناء ھذا: الكلبي ابن وقال

 املهع وھو يزيد على ھبيرة بن عمر قدم: قال عياش ابن عن عدي بن الھيثم عن العمري عمر بن حفص وحدثني
 إن بني أي: يزيد فقال وولى، المسك ذلك له ابن فأخذ مسك وفيھا بغنائم وأتاه كثيرة، ھدايا له وأھدى العراق، على
 فقيل المسك، ويغل الغلول، عن ينھى كان بخراسان كان العراق أھل قراء من رجالً  إن: ھبيرة ابن فقال غلول، ھذا
 قال. المحمل خفيف الريح طيب آلتين وهللا أما"  القيامة يوم غل بما أتي يغلل ومن: " يقول هللا إن: فقال ذلك في له

 .فخذه فيه القراء رخص إذا أما بني يا: يزيد

 اقعد: وذكره فقال، الخارجي األزدي عوف بن المختار حمزة أبو ذكرھما اللتين وحبابة سالمة صاحب يزيد وكان
 .وحرقه هللا لعنه إلى فطر الأ أطير،: قال ثم يساره، عن وحبابة يمنيه، عن سالمة

 ويقال الزھري، عوف بن الرحمن عبد بن سھيل منه فاشتراھا مكة أھل من لرجل كنت أنھا سالمة قصة من وكان
 .أثبت واألول. مغنية يشتريھا ولم وعلمھا، رباھا ھو سھيالً  أن

 من منة أصابته وقد ھوازن، بن بكر بن معاوية بن جشم بني أحد - عمار أبي بن هللا عبد بن الرحمن عبد وكان
ً  فمر واجتھاده، لعبادته القس يسمى عابداً  فقيھا وكان مكة، ينزل - الجمحي أميه بن صفوان  سالمة مولى بمنزل يوما
 أخرجھا أن في لك ھل: له فقال ذلك فأبى فتسمع تدخل أن لك ھل: له فقال موالھا فرآه يسمعه فتوقف غناءھا فسمع
 فكان جميالً  وكان أيضاَ، وھويته بھا، شغف ظاھرة غناءھا وسمع رآھا فلما أخرجھا، حتى ليز فلم ذلك، فأبى إليك؟
ً  له قالت أنھا فزعموا ويراھا، غناءھا ليسمع ويغشاه موالھا يأتي . وهللا وأنا: قال. أحبك وهللا أنا: خلوة على يوما
 إني: قال. خالٍ  موضعنا إن يمنعك؟ ماف: قالت. ذلك أحب وهللا وأنا: قال. بطنك على بطني أضع أن وأحب: قالت

 " . المتقين إال عدو لبعض بعضھم يومئذ األخالء: " يقول هللا سمعت

 :منه شعراً  فيھا قال كان وقد عبادته، إلى وعاد فانصرف قام ثم. عداوة إلى خلتنا تؤول أن أكره وأنا

 تصنع كيف صوتھا في طربت إذا...  دارھا هللا يبعد ال ترھا ألم

 يترجع صوتھا من صلصل إلى...  ترده ثم القول ظامن تمد

ً  ومنه  أيضا

 سقام غيھن عواقب ذكر...  يھيجه يزال ال قلبك بال ما

 نيام ونحن أيقاظ ذاك في...  أننا وتحسب تعللنا باتت

 أحالم بيننا وذلك فإذا...  لناظر الصباح سطع إذا حتى

 األيام به تأتي لما فاعجب...  أھلھا السفاھة في أعذل كنت قد

 أقسام والھدى الضاللة سبل...  إنما وأعلم اعذرھم فاليوم

 :ومنه

 مقصر اليوم سالمة عن أنت وھل...  مبصر أنت ھل القلب لھذا قل أال

 مزھر عج كلما لسلمى جليس...  النوى بھا صارت حيث أني ليت أال
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 ينظر حين قلبه إليھا يطير...  جليسھا كاد الصوت في أخذت إذا

ً حما كأن ً  ما ً  راعبيا  يتغشمر صدرھا من نطقت إذا...  معلما

 :ومنه

 لمام زيارته من تحية...  السالم القلب سالمة على

 حرام مني لقاءھا كأن...  نفسي وألوم لقاءھا أحب

 الكرام مقالتھا إلى أصاخ...  وعجت مزھرھا عج ما إذا

 نيام ناموا وما حتٮكأنھم اآلذان نحوھا وأصغوا

 :قوله ومنه

 فاتا ما المحزون على ترجعين أو...  ماتا من تحيين ھل ويحك سالم

ً  منك مني السمع امنحي ثم...  فاحتفلي المحنو بمزھرك ادعي  أصواتا

 قيس بن هللا عبد يقول سالمة وفي القس، سالمة: فقالوا إليه الناس نسبھا حتى القس الرحمن عبد أمر فشھر قال
 :الرقيات

 نفسا وال عقالً  للقس تتركا فلم.. . القسا وسالمة ريا فتنت لقد

 الشمسا تشبه منھما وأخرى ھالالً ...  فشبيھة منھما أما فتاتان

ً  أبشاراً  يكنان ً ...  وأوجھا رقاقا ً  عتاقا  ملسا مخضبة وأطرافا

ً  قيس ابن يقول وفيھا. السمح أبي بن مالك الشعر في وغنى  :أيضا

 القمرا تشبه ىوأخر دجن يوم في...  طالعة كالشمس إحداھما أختان

 فتزوج أخيه، سليمان خالفة في المدينة الملك عبد بن يزيد قدم: قال جعدبة ابن عن المدائني محمد بن علي الحسن أبو
 جعفر بن هللا عبد بن محمد بنت وربيحة دينار ألف عشرين على عفان بن عثمان بن عمرو بن هللا عبد بنت سعدة
 دينار، آالف بأربعة عوف بن الرحمن عبد بن سھيل من القس سالمة لنفسه اشترى الخالفة ولي فلما ذلك، مثل على
 .أثبت سعدة وتزوجه عثمان، بن عمرو بن هللا عبد بنت رقية: تزوج التي إن ويقال

 بن هللا عبد ابنة وتزوج يزيد قدم فلما بالمدينة، الموالي من لرجل وكانت الغالية، تسمى حبابة كانت: المدائني وقال
 ھذا على ألحجزن: فقال سليمان ذلك وبلغ. دينار آالف بأربعة موالھا من الغالية اشترى محمد، بنت يحةورب عمرو
 .ھناك الغالية فباع إفريقية إلى موالھا بھا وشخص فأقاله الغالية مولى استقال سليمان قول بلغه فلما السفيه، المائق

 من لك بقي ھل: امرأته عثمان بن عمرو بن هللا عبد ةابن له قالت موالھا، من سالمة واشترى يزيد استخلف فلما
 .أفريقية في بيعت أنھا بلغني وقد الغالية، نعم: قال تنله؟ لم تحبه مما شيء الدنيا
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 في وأجلستھا عمرو بن هللا عبد ابنة فھيأتھا بھا وقدم دينار، آالف بأربعة فاشتراھا إفريقية إلى مواليھا بعض فبعثت
. ھذه ھي: فقال فرآھا الستر فرفعت أنساھا، فما رأيتھا لقد نعم: قال تعرفھا؟ الغالية رأيت إن :ليزيد وقالت البيت،
 .عنده عمرو بن هللا عبد ابنة وحظيت حبابة، فسماھا وأخلتھا لك، فھي: قالت

 إلي بيخط حتى عنده أختي أن يكفيه أما: فقال له أخ ابنة مسعدة، أخي عمرو بن هللا عبد بن خالد إلى يزيد وخطب
: فقالت خدمھا في لحبابة جارية أتته فسطاطه في ھو فبينا يسترضيه خالد فقدم ذلك، من يزيد فغضب أخي؟ بنات

 من إلى رأسه فرفع حوائجك، إلي فارفع عنك فرضي فيك المؤمنين أمير كلمت قد: وتقول السالم عليك تقرأ موالتي
 للرضى إن لھا فقولي موالتك إلى ارجعي: للجارية فقال حديثھا وحدثوه حبابة: فقالوا موالتھا؟ ومن: فقال حضر
ً  عني  .به لست سببا

 أطنابه وقطعوا فسطاطة فاقتلعوا حبابة خدم ومعھم أعواناً، خالد، إلى وأرسل فغضب، يزيد إلى ذلك حبابة فشكت
 رضاھا أشبه ما ؟هللا أخزاھا لھا ما: فقال. حبابة رسل: قالوا ھذا؟ ما ويلكم فقال معه، من وعلى عليه سقط حتى

 .بغضبھا

ً  أقبل يزيداً  أن وذكروا  :وتقول ترنم فسمعھا الستر وراء من فقام حبابة، فيه الذي البيت يريد يوما

ً  حبك يزيد يا لي كان  التقينا يوم علي يقضي كاد...  حينا

 الوقت ذلك في التق بما ترده ولم به تعلم لم أنھا فعلم الحائط، إلى وجھھا محولة مضطجعة فوجدھا الستر فرفع
 .منه وحركت يقبلھا عليه نفسه فألقى ليسمعه

ً  يزيد وجلس: قالوا ً  غني: لحبابة قال ثم فطرب، فغنتا يساره، عن وسالمة يمينه، على وحبابة يوما  :فغنت. صوتا

 فتبرد تطمئن ما الشجا مكان...  حرارةٌ  واللھاة التراقي وبين

 الخالفة تخلف من فعلى: قالت. ألطيرن وهللا: فقال. حاجة فيك لنا إن. أنت كما: فقالت. يديه ومد. أطير: فقال
 .وهللا عليك: قال والملك؟

ً  يزيد فطرب يوماً، حبابة غنت: قال المدائني  نعم: قالت قط، مني أطرب رأيت ھل حبيبتي يا: فقال شديداً، طربا
 إشخاصه في المدينة على عامله قيس بن الضحاك بن الرحمن عبد إلى فكتب الطيار، جعفر بن هللا عبد بن معاوية
 .طربي يستدعي السن كبر أعلى سوءة: قال له أراده ما بلغه فلما مكرماً، فأشخصه إليه،

ً  مملوئين بجامين فأتي وأمر بمثلھا، له ودعا خز بطنفسه لنفسه يزيد دعا يزيد، على قدم فلما  يديه بين فوضعت مسكا
 البيت في يدور وجعل رأسه على فوضعھا وسادة معاوية فأخذ فغنت، بحبابة عاد ثم واحدًة، معاوية يدي وبين واحدة،
 .دينار آالف بثمانية له وأمر فضحك يزيد، به فأعجب بالنوى، الدجر بالنوى، الدجر: ويصيح

 في ما غنتني أيتكما: وسالمة لحبابة قال الملك عبد بن يزيد أن الزبيري بكار بن الزبير عن لي صاحب وحدثني
 :حبابة غنته ثم إرادته، تصب فلم سالمة، فغنته حكمھا، فلھا نفسي

 الركوبا يسرعون بفلسطين...  حولي كنانة بني من خلق

 ومالھا خذيھا: فقال فأبت، غيرھا، اطلبي: قال. ومالھا سالمة لي تھب: قالت. احتكمي: فقال نفسه، في ما فأصابت
 بحكمھا منه تبيعھا أن يزيد فسألھا خيراً، مني ترى لن: بابةح له فقالت جليل، أمر ذلك من سالمة فتداخل ففعلت،
 .فضحك موالتي، زوجتك قد فأكون إياھا أزوجك حتى إلي فاخطبھا حرة أنھا أشھد: فقالت
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 :وھو لمعبد صوت في اختلفتا وسالمة حبابة أن أخبره كناسة ابن أن الموصلي إبراھيم ابن إسحاق وذكر

 الديارا فاطمة لحب بأح...  إني بسعد الديار حي أال

 عرضتا فلما. لحبابة: فقيل المنزلة؟ أليتھما: فقال فأخبر، إليه له بعث عما فسأله به فأتي معبد، إلى يزيد فبعث
 يا لي ائذن ولكن المصيبة أني ليعلم وإنه لحظوتھا، إال لھا قضى ما وهللا سالمة: فقالت لحبابة قضى عليه الصوت
ً  هل فإن صلته في المؤمنين أمير  .حبابة من لي أوصل فكانت: معبد قال. حقا

ً  حبابة ودخلت: قالوا  :تغني وھي دف يدھا وعلى يزيد، على يوما

 ترائبھا زانھا إذ ات...  واللب مليكة من الجيد أحسن ما

 صاحبھا الكالب ونام س...  الناس ھجع إذا واإلله ليتني يا

 كواكبھا إال عنا يخبر د...  أح بھا نرى ال ليلة في

 .أسخفك فما عينك سخنت: يقول وھو خدمه بعض فخرج يدھا، فقبل يزيد فقام سريج، البن والغناء

 كان ويقال. فبكى تجبه، فلم بأبي؟ أنت كيف: وقال رأسھا، عند يزيد فقعد حبابة مرضت: المدائني الحسن أبو وقال
 ذلك وكان شرق، فأصابھا فمھا في لتفدخ بھا فحذفھا عنب من حبة فأخذ ومازحھا فضاحكھا بستان في وحبابة يزيد
 .منه ماتت الذي مرضھا سبب

 أعزيه فجعلت حبابة جنازة في يزيد مع خرجت: الملك عبد بن مسلمة قال: قال عوانة عن الكلبي ابن ھشام وقال
 :قال القصر باب من ودنا انصرفنا فلما بكلمة، يجيبني ما صدره على بذقنه ضارب وھو وأسليه

 بالتجلد ال عنك تسلو فباليأس...  الصبا تدع أو فسالن عنك تسل فإن

ً  إال منه خرج ما فوهللا قصره دخل ثم  .عليھا وكمده لحزنه ميتا

 .ليلة عشرة خمس بعد ويقال ليلة، أربعين بعد فمات مرض حبابة يزيد دفن لما: المدائني الحسن أبو وقال

ً  فمكث فماتت معه، ةوحباب األردن، ناحية من يزيد أتى: الشام أھل من رجل وقال  وھو أنتنت، حتى يدفنھا ال ثالثا
 حتى معھم وھو بھا وخرج نطع في فحملت بدفنھا، أمر حتى أمرھا في فلكم ويبكي، إليھا وينظر ويقبلھا يشمھا
 :كثير قول أنشد ثم أجنھا،

 بالتجلد ال عنك تسلو فباليأس...  الصبا تدع أو النفس عنك تسل فإن

ً  إال مكث فما  .جانبھا إلى دفن تىح أياما

 أنا: وقال يفعل أال الملك عبد بن مسلمة فسأله حبابة، على الصالة أراد يزيد أن عياش ابن عن عدي بن الھيثم وروى
 .عليھا فصلى أصحابه بعض فأمر مسلمة ومضى يزيد، فتخلف عليھا، الصالة أكفيك

 فأمر المشي عن وعجز الجزع، من بالركو يستطع فلم حبابة، ماتت حين ضعف يزيد أن نبئت: بعضھم وقال
: مسلمة له فقال عليھا، أصلي حتى وأخرجوھا عنھا فانبشوا عليھا أصل لم إني: يزيد قال ثم عليھا، فصلى مسلمة
 .مسلمة عليه وصلى مات، حتى واحدة مرة إال عليه للناس يأذن ولم كئيباً، يزل ولم فأمسك، تفعل أن هللا أنشدك
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 وصيفة سمع إذ كذلك ھو فبينا فيھا، تقعد كانت التي المواضع على فيقف داره في يطوف ديزي جعل: المدائني وقال
 :تنشد لھا كانت

ً  كفى  قفرا معطلة يھوى من منازل...  يرى أن الصب للھائم حزنا

 .مات حتى بھا ويأنس حبابة، أمر ويذاكرھا فيحدثھا عنده الوصيفة تلك يجلس وكان. فبكى

 لحبابة فبدا أيامه، بعض في العزيز عبد بن بعمر يتشبه أن يزيد أراد: قال أبيه عن لبيالك ھشام بن عباس وحدثني
ً  وكان األحوص إلى فأرسلت منه ھجران ً  المؤمنين أمير أنشد: عنده مقيما  :فأنشده فيه أخذ ما ترك إلى يدعوه شيئا

 يتجلدا أن المحزون غلب فقد...  يتبلدا إن اليوم تلمه ال أال

 وأسعدا البكاء في آسى شاء ومن...  المني شاء فمن ديجھ الصبا بكيت

ً  كنت إذا  جلمدا الصخر يابس من حجراً  فكن...  والھوى اللھو عن معزافا

 وفندا الشنآن ذو فيه الم وإن...  وتشتھي تلذ ما إال العيش ھل

 فجزع مات ثم األول، هأمر إلى وعاد حباب، على دخل حتى"  وتشتھي تلذ ما إال العيش ھل: " يقول وھو يزيد فقال
ً  عشر بخمسة بعدھا ومات قصره، إلى فرجع ذلك، في مسلمة كلمه حتى جنازتھا حامالً  وخرج عليھا،  .يوما

 :تقول وھي القصر فوق من سالمة صوت سمعوا حتى الملك عبد بن يزيد بموت يعلم لم: المدائني وقال

 الوجيع الداء كأخي...  ليلي بت لعمري قد

 ضجيع من لي من دون...  يمن الحزن ويبيت

ً  أبصرت كلما ً ...  ربعا  دموعي فاضت خاليا

 ً  مضيع غير لنا كان يد...  س من موحشا

 .األخير البيت إال األنصار لبعض والشعر: قال المؤمنيناه أمير وا

 .أثبت واألول دينار، ألف بمائتي وسالمة حبابة يزيد اشترى: الرواة بعض وقال

 الملك عبد بن يزيد مأيا في ھبيرة بن عمر أمر

ثني  سكين بن معية بن ھبيرة بن عمر قدم: قالوا بعض على بعضه من ورددت حديثھم سقت العلم أھل من جماعة حدَّ
 قيس بن سعد بن غطفان بن ريث بن بغيض بن ذبيان بن فزارة بن عدي بن سعد بن مالك بن بغيض بن حديج بن
 إلى ألي حتى األيام تنقضي ال أن ألرجو إني: يقول وكان. لحربا والة بعض به أمد مدد مع فافترض البادية من

 .العراق

 دان خلفه منه دنا إذا كان أنه إال رائع بفرس عمرو فأتي الروم غزو في العقيلي معاوية بن عمرو مع شخص وكان
 ھبيره ابن فقام له، فھو ركبه من: معاوية بن عمرو فقال ركوبه، يستطاع ال فكان كدم، يديه بين من دنا وإن رمح،
 فصار وثب رمحه إن الفرس ذلك رجالً  تناله بحيث كان إذا حتى يحضر وأقبل الفرس عن تنحى ثم ثوبه عليه فشد
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 ظھر على فاستوى وثب إنه ثم األرض، إلى فسقط فرسه عن فأذراه طاعن حروبه بعض في وطعنه سرجه، في
 .فرسه

 الري من إليه بالمصير اإليادي وتاد بن عدي لحجاجا وأمر الحجاج، شعبة بن المغيرة بن مطرف خلع ولما
 ابن جنح ومطرف، عدي التقى فلما جنده، في فسار يومئذ، مغمور وھو معه بالري ھبيرة بن عمر كان لمحاربته،

 وثب بعض في بعضھم ودخل الناس جال فلما وأمنه، مطرف فآمنه معه بمن وتشبه فحكم مطرف صف إلى ھبيرة
 الحرب أجلت فلما خيمته، في ودفنه رأسه واحتز غيره قبله ويقال رأسه، واحتز فقتله فضربه مطرف على ھبيرة ابن

ً  أتى مطرف أصحاب من بقي من وانھزم  إلى الحجاج فأوفده الحجاج، إلى بالرأس وأوقده ماالً  فأعطاه بالرأس عديا
 .ببرزة قطيعة وأقطعه ھبيرة ابن الملك عبد له فأجاز الملك، عبد

 مال حمل في والمدائن جازر على وھو الفزاري مرثد بن كردم إلى وجھه: أمور في فحركه حجاجال إلى ورجع
 يطلبني رجل من المؤمنين أمير يا با عائذ أنا: فقال الملك بعبد فلحق ھرب ثم درھم، ألف ثمانين مبلغه وكان فحمله
ً  عمه ابن قتلت وإحنة، بترة  أمر إلى ينسبني أن آمن ولست قتلي، فأراد ترجع ثم برأسه المؤمنين أمير وأتيت مطرفا
 .فأقام جواري في أنت: فقال. ھالكي فيه يكون

 .عنه وأله ذكره عن أمسك: الملك عبد فكتب إليه، رده ويسأل بالمال وھربه أمره يحكي الحجاج فيه وكتب

ً  الملك عبد وزوج  فكتبت بالرأي، عليھا ويشير ،مثلھا به يلطف بما يلطفھا ھبيرة بن عمر فكان للحجاج، ابنة له ابنا
ً  الحجاج إليه فكتب عليه، تثني أبيھا إلى ً  كتابا  .حاجاته به ينزل أن وأمره لطيفا

َ  وروي  عمرو بن خريم مع له ففرض أعرابي، وھو الفريضة، يطلب األشعث أيام في الشام قدم ھبيرة ابن أن أيضا
 .أربعين في فكان مالجماج شھد من مع عشرة زيد ثم درھماً، ثالثين في المري

 أرآك: قال وكلمه عليه سلم فلما صفرة أبي بن بالمھلب فمر خيراً، منه يلق فلم بفارس، إليه وصار كردماً، يأتي وكان
 المھلب يشكر فكان. درھم آالف بعشرة له وأمره وأشباھه، كردم عن الستغنيت رآك لو أما: قال. ال: قال الحجاج؟

 .ذلك على

 قبل مطرف إلى وجه الحجاج إن وقيل فيھم، فشفع بھم، قدم حين الملك عبد بن يزيد على لبالمھ آل بأسراء وقدم
ً  خريم قاتل: بعضھم وقال معه، ھبيرة بن عمر وكان عمرو، بن خريم أو الرحمن عبد بن ة وتاد بن عدي  مطرفا
 .أعلم وهللا ھبيرة ابن مع الحجاج إلى برأسه وبعث فقتله،

ً  الحجاج بعث: قال األصمعي عن المغيرة بن علي حدثني ً  فقتل خريما  فزاده ھبيرة ابن مع برأسه وبعث مطرفا
 رزقه في فزاده الملك، عبد إلى بالرأس الحجاج أوفده ثم درھماً، خمسين رزقه فصار عشرة رزقه على الحجاج
 .المھلب بن مروان يهإل دفعھا درھم، آالف بثالثة فوصله المھلب بن يزيد وليه حتى بالعراق وأقام ستين، تتمة عشرة

ً  أتى ثم  خيراً  كردم به يصنع فلم بشيراز، الخوارج بإزاء والمھلب الحجاج، قبل من فارس خراج على وھو كردما
 إياه يزيد صلة قبل وذلك درھم آالف بعشرة له وأمر عمك، ابن من بالعمل أحق وهللا أنت: قال كلمه فلما المھلب فأتى

 .بحين اآلالف بالثالثة

ً  فكتب فيھن، ھبيرة ابن إليه فطلب المھلب، آل بسبي عاتكة ابن موھ: قال  من يعد مما ذلك فكان كف، حتى كثيرة كتبا
 .ابنه ويزيد للمھلب ھبيرة ابن شكر

 من منزلته فلطف إليھا، يھدي وكان ھبيرة، بن عمر إليھا وانقطع الملك، عبد بن يزيد على حبابة غلبت: قال المدائني
 .شاء األوقات أي في عليه يدخل كان حتى يزيد
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 خراجه من اقتطع فإن العراق وليته: وقالوا يزيد، عند فيه وقدحوا الملك عبد بن مسلمة أميه بني من قوم وحسد: قال
 ً  في بيته أھل من أحداً  يطمع لم الملك عبد المؤمنين أمير أن علمت وقد وحقه، وبالئه لسنه تكشيفه عن أجللته شيئا
 .عزله على وعزم يزيد نفس في ذلك فوقع الخراج، والية

 .يزيد إياھا واله حتى ذلك في له تعمل فكانت حبابة، قبل من العراق والية في ھبيرة ابن وعمل

ً  العبسي خليد بن القعقاع وبين ھبيرة بن عمر بين الذي كان: عدي بن والھيثم المدائني وقال  فقيل يتحاسدان وكانا سيئا
 فلم بالنھار، وھداياه بالليل حبابة. ھبيرة ابن يطيق ومن: قال. العراق والية على فأشر قد ھبيرة ابن إن: للقعقاع
 :القعقاع فقال حبابة وماتت. العراق ولي حتى ھبيرة البن تعمل حبابة تزل

 والكواھل الذرا تقدمك بنفسك...  سامني حبابة ماتت فقد ھلم

 لفاع أنت ما كيف فانظر تميحك...  مرة حبابة كانت أن أغرك

 القبائل سودتك وغدراً  وبخالً ...  نغالة فيك أن لوال فأقسم

 النساء أعجاز قدمتك الفحواء بن يا: عمر فقال. اللخناء بن يا: ھبيرة البن فقال القعقاع ھبيرة ابن قاول: قال المدائني
 .القنا صدور وقدمتني

 فأقم، قريب به عھد لذو إنك: الباھلي نعمانال بن حاتم بن العزيز عبد األصم له فقال يزيد إلى يفد أن مسلمة وأراد
 مسلمة فأعظم العراق إلى مقبالً  ھبيرة ابن فلقيه عملك، على عامل يلقاك من فأول تقم لم إن: العزيز عبد له فقال فأبى

 ،هللا حفظ في: فقال. المھلب بني أموال الصطفاء المؤمنين أمير بعثني قال ھبيرة؟ بن يا أين إلي: له فقال له، وترجل
 .مكانك وال إال ھو ما وهللا: األصم له قال خرج فلما

 :الفرزدق فقال وخراسان العراق وولي

ً  البغال بمسلمة راحت  المرتع ھناك ال فزارة فارعى...  مودعا

 أشجع اإلمارة في تطمع سيوف أن...  أمرت فزارة إذا علمت ولقد

 تنزع فزارة عن أمية حتى...  أعالمھا تنكرت البالد وأرى

 يتوقع لمثلھا ھراة وأخو...  قبله عمرو وابن بشر ابن نزع

 بن خليفة فعارضه خدينة، العزيز عبد بن سعيد: ھراة وأخو عقبة، بن الوليد بن عمرو بن ومحمد بشر، بن الملك عبد
 :فقال ثعلبة بن قيس بني مولى األقطع براز

 يجزعوا أن مجاشع قيون فانھوا...  ارتعوا فزارة إن للفرزدق قل

 :فقال الھجيم بني مولى القرد حكم لخليفة فعرض. أبيات في

 مراس ذا أشوس القيت فقد...  فراس أبي دون ھلم إلي

 قتيبة بني أحد الباھلي معاوية بن شريك البصرة على واستخلف بشر، بن الملك عبد شخص ھبيرة ابن قدم ولما: قالوا
 معاوية، بن شريك شرطه فولى البصرة، الحرشي عمرو بن سعيد وولى عزله، ثم يسيراً  ھبيرة ابن فأقره معن، بن

 .الريح مقابل فقيل. دبور صبا جنوب، شمال: فيقول الريح يقابل طواالً  أدلم وكان الريح، مقابل: يلقب شريك وكان
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 ھبيرة، ابن أم زوج مسعود بن حسان البصرة على واستعمل خراسان، وواله الحرشي، سعيد ھبيرة ابن عزل ثم
 شرطته فولى الفزاري سمي بن فراس البصرة وولى حسان عزل ثم مسعود، بن حسان أم زوج ھبيرة ناب وكان
 :فقال رباط ابن الفرزدق فھجا الفقيمي، رباط بن محمد

ً  عليه...  رأوا إذ والناس الشرقي المنبر بكى  القوائم قصير فقيميا

ً  أليس  ئمالعظا الدواھي إحدى من تلك أال...  محمد يسود أن عجيبا

 ثم بالبادية، الفرزدق ولحق فحبسھا، امرأته النوار إلى فأرسل فھرب، فحذره الفرزدق يطلب سمي بن فراس وأرسل
 :ليزيد وقال الملك، عبد بن بيزيد لحق

 مرصد كل على وقدامي لخلفي...  وإنھم الطالبين إليك سبقت

 .عنده محضره األحوص وأحسن ووصله فأجاره

 الكالبي، زرعة بن أسلم بن سعيد بن مسلم ووالھا خراسان، عن الحرشي عمرو بن دسعي ھبيرة ابن وعزل قالوا
 بن يا: ھبيرة ابن له قال إليه أدخل فلما بذلك، أمره ھبيرة ابن وكان ھبرة، ابن إلى وحمله قيده سعيد على قدم فلما
 دبره في نفخ ثم وعذب سوط مائة فضرب به فأمر ھبيرة ابن فغضب أفعل، لم بسرة بن يا: قال. وفعلت فعلت نسعة
 .فحبس به وأمر بكير

 .الفزاري حرجة بن عمرو بن الحارث بنت بسرة

ً  سعيداً  فوجدت العراق قدمت: القشيري عروة بن لمعقل وقال  ببرذونين إلي فبعث خراسان، فوليته خامالً  صعلوكا
 فأتاه نعم،: قال الزانية؟ ابن فعل أو: لمعق فقال بسرة، بن يا: لي فقال نسعة بن يا: له وقلت ألعاتبه ودعوته أعرجين
 والوارد، للصادر رجلھا رافعة فكانت جرباء عنزة بثمن اشتريت التي نسعة بن يا: له فقال السجن في وھو معقل

ً  هللا عبد بن خالد قدم فلما! حرجة بن عمرو بن الحارث ابنة إلى أجعلتھا  معقل، على سعيد استعداه العراق على واليا
 فضربك عمك ابن ظلمت الظلم، عاقبة رأيت كيف عروة بن يا: لمعقل كالب بني من رجل فقال الحد، له فضربه
 إلى حاجتي وما وهللا ال: قال. وتحدني؟ بمثلھا ألتحك أن لك فھل: معقل فقال أبداً، شھادة لك تقبل ال وتركك حداً،
 .ذلك

 ھبيرة ابن أوفي: يقول وكان. أسواط بخمسة جوفك عن لثقبت ھبيرة ابن مني أوھى ما لوال وهللا: لمعقل سعيد وقال
 .شديداً  وساعد حديداً، بصراً  مني وفعل به هللا فعل

 صنعتم ما: قال األمير،: قالوا الحبل؟ اضطرب إن بأمرھا يقوم الذي قيس رجل من: لجلسائه ھبيرة بن عمر وقال
 ً ً  عشرون أتاه رهنا تورى لو الذي فاألحمر مقاليدھا قيس إليه تلقي الذي أما. شيئا  بن الھذيل دعوتنا، لم يسألونه ال ألفا
 .الحارث بن زفر

 عبد فاألصم لسانھا وأما بقتله، ھممت لقد الحرشي، عمرو بن سعيد يعني - المحبوس الحمار فھذا فارسھا وأما
 بھا، وأبرھا عليھا قيس أعطف وأما المري، حيان بن فعثمان داھيتھا وأما الباھلي، النعمان بن حاتم بن العزيز
 .أكونه أن فعسيت

 لم أبرھا كنت لو ألنك: قال ويحك؟ وكيف: قال. وصفت كما األمير أيھا أنت ما: فزارة بني من أعرابي له فقال
 .بقتله تھم ثم فارسھا، تحبس
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.  ة؟جباي في تقصير أو خيانة عن أعزلتني: له فقال عزله ثم زرعة بن أسلم بن سعيد بن مسلم ھبيرة ابن وولى: قالوا
 القول ھذا له فقال ذلك مثل به فعل ثم أصبھان، فواله. منه أجل إال أللي كنت ما: فقال. عملك إلى فارجع ال،: فقال
 رعيتك، فتغش عملك في تتجرن وال أھله، عند قدرك فيصغر ضيعة عملك في تتخذن ال: له وقال خراسان واله حتى
 .فاعزله عامل إليك اشتكي وإن

 لقد فوهللا ھبيرة، بن عمر عمنا ابن عند من: فقال أقبلت؟ أين من: له فقال فزارة من رجالً  رجل لقي: المدائني قال
 حملني ولقد شفعني، ما فوهللا الرحمن عبد بن جبلة الموالي سيد في وكلمته عمرو، بن سعيد قيس سيد في كلمته

 .له لذام وأني درھم، آالف بعشرة ووصلني

: قال. أمس سألك الذي العبسي أنا: وقال فسأله أتاه الغد كان فلما فمنعه، ھبيرة ابن عبس من رجل سأل: قال المدائني
 يموت علي لك أھون وهللا: فقال: قال. المحاربي ھبيرة ابن إال ظننتك ما وهللا: فقال أمس، منعك الذي الفزاري وأنا
 .تعرفه فال قومك في مثلي وينشأ بموته، تعلم فال قومك من

ً  ةھبير بن عمر وولى ً  ھبيرة ابن إلى أھدى النوروز يوم في يھدون الناس رأى فلما عمالً  فزارة من أعرابيا  ضبا
 :وقال

 الشواكل صفر األذناب محذفة...  وحبوتي الخراج عمال الجام حبا

 المراجل ثياب سلطان كساھن...  كأنما حتى والھجل الربا رعين

 اعلون معد من حاف كل على...  فضيلة لعمري بمھديه سيحل

 في انظر: البلد أھل ووجوه العامل له فقال فقيده، عاملھا فأخذ سبذان، ما فآتى ھمذان من رجالً  ھبيرة ابن وولى
 .فيه لكم هللا بارك ال عاملكم خذوا: فقال ھمذان ھو فإذا فنظر عھدك

 في عليه يلتووا ولم مبادرين، خراجھم فأعطوه فقتله، بسھم رماه ثم فنصبه خراج عليه رجل إلى فعمد ھمدان، وأتى
 .فوقه فما درھم

ً  الضبي خرشه بن غيالن بن مثجور إلى ھبيرة ابن ألقى: قال المدائني  فإنه خاتمك في اجعله: له فقال أزرق، فصا
 :الشاعر قول يريد -  حسن

 أزرق اللؤم من ضبي كل كما...  مكعبر بن يا عيناك زرقت لقد

 :دارة بن سالم قول يدير - عليه رده ثم سيراً  الفص على مثجور فشد

ً  تأمنن ال  بأسيار وأكننھا قلوصك على...  به خلوت فزاريا

 .منھا خرج: ھبيرة ابن فقال

 يزيد إلى فكتب سعيد، له يقال الموالي من ورجل األخطل، له يقال ضبي: رجالن ھبيرة ابن والية في وتنبى: قالوا
 .فقتلھما اقتلھما،: فكتب أمرھما، في

 كبير شيخ وھو زوجھا فشكت ھبيرة، بن عمر على جميلة امرأة دخلت: قال عطاء عن عدي بن الھيثم عن العمري
 وأقبل غزيره أدبر أحين هللا عدوة يا: للمرأة فقال. بنوائبھا وأقوم حقوقھا أقضي أني ليعلمون إنھم وهللا: الشيخ فقال
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 أوجعھا ثم بيوتك أضيق فأدخلھا هللا عدوة خذ منه؟ البدل تريدين عنه نشزت ظن خرج وإن ذل دخل إن ھزيره،
 ً  .ضربا

 ثم عليه، وأثنى هللا فحمد عنده، فاجتمعا ، والشعبي الحسن إلى ھبيرة ابن بعث: قال فضالة بن المفضل عن المدائني
 له يسمعوا أن عھودھم وأعطوه لھم عھده أخذ هللا عباد من عبد الملك عبد بن يزيد المؤمنين أمير فإن بعد أما: قال

 هللا إن: قال سعيد؟ أبا يا تقول ما: له فقال ساكت، والحسن بداً، إنفاذھا من أجد ال أمور منه يأتيني وأنه ا،ويطيعو
 قصرك سعة من فيخرجك السماء من أمر به ينزل أن يوشك وإنه هللا، من مانعك غير يزيداً  وإن يزيد، من مانعك
 السلطان جعل إنما هللا فإن له، تتعرض أن هللا عن اكأنھ إني ھبيرة بن يا عملك، إال يوسعه فال قبرك، ضيق إلى

 .خالق معصية في لمخلوق طاعة ال وإنه فتذلوھم، هللا بسلطان هللا عباد تركبوا فال وعباده، هللا لدين ناصراً 

 الحبس وضع من أول إن األمير هللا أصلح: الشعبي عامر له فقال ضربھم فأراد بقوم ھبيرة ابن أتي: قال المدائني
ً  انك  .وحبسھم صدقت،: فقال أمرھم، في تنظر أن إلى بحبسھم فمر حليما

 الملك، عبد بن يزيد عند الرحمن عبد بن صالح وكان فخاف الخيانة أراد العراق ھبيرة بن عمر ولي لما: المدائني
 فكيف: قال لمه،تظ أن إال الناس أعف وھو وكيف وهللا ال: قال سبيل؟ صالح إلى ھل: العنبري عبدة ابن لكاتبه فقال
 إلى ھبيرة ابن فكتب براءة، منه بھا يأخذ ولم درھم ألف ستمائة المھلب بن يزيد إلى دفع كان إنه: قال. بظلمه؟ لي
ً  يزيد فدعا: قال فعل، إلي يوجھه أن المؤمنين أمير رأى فإن حاجة صالح إلى لي إن الملك، عبد بن يزيد  صالحا

 قبله ما يذكر ھبيرة ابن فكتب فيه، ما عرف أبكم أكمه أتاه ولو العراق تركت ولقد حاجة إلي به ما وهللا: فقال فأخبره
 .تعود ثم ليحاسبك إليه فانطلق: قال درھم، علي بقي ما وهللا: وقال منه فانتفى ذلك فأعلمه يزيد فدعاه المال، من

 أعذب كنت قد القصاص ھذا: قال العذاب من بنوع عذب كلما فكان فعذب، ھبيرة ابن به فأمر العراق إلى فانحدر
 .به أعذب لم مما ھذا: فقال الفزاري يدعى العذاب من بنوع عذب حتى. ھذا بمثل الناس

 عبد بن جبلة جاء العذاب صالح على ھبيرة ابن ألح فلما ذلك، على ھبيرة ابن دل المري معاوية بن إياس وكان
ً  وافضمن الكسكري والنعمان محرز، بن وجيھان صالح، أخو الرحمن  المال، أحضروا: للكاتب فقال عليه وما صالحا
ً  صالح وأصبح وانصرفوا، أمسوا حتى إليھم يخرج فلم ذلك ھبيرة ابن الكاتب فأعلم الليل، أقبل: قالوا  مزبلة على ميتا
 .مات حتى رمق وبه ليالً  عليھا ألقي

 وذلك ھبيرة، ابن إلى صالح حدر في عمل الذي ھو الملك، عبد بن يزيد كاتب سعد، بن محمد كان: عبيدة أبو وقال
ً  ولى كان الملك عبد بن يزيد أن  إلي احمل: لصالح سعد ابن فقال إقطاعه، على مسلمة وخاف العراق، خراج صالحا

 .المؤمنين أمير ألخون كنت وما لھا، سعة مالي في ما فوهللا أحملھا أين ومن: فقال. درھم ألف مائتي

 لبعض مولى ھذا سعد ابن وكان ھبيرة، ابن إلى حدره حتى فيه فعمل منه، وجل لكبذ صالح إلى سعد ابن أفضى فلما
 :جرير فقال فحرمه، جرير فأتاه اليمامة أھل أرزاق قسمة ولي قد وكان اليمانية

 وزبيب سكر سعد ابن وعند...  عندھم فواكه ال عيالي تظل

 ومصيب مخطئ إال الظن وما...  سعادةً  سعد بابن ظني كان وقد

 قريب واألداء ليال متاع...  فإنه إلي رزقي ترجعوا فإن

ً  فقال اختان، العراق عمال أول ھبيرة ابن وكان: قالوا  أيھا خيراً : قال في؟ الناس يقول ما: معاوية بن إلياس يوما
 ثم أن ناسال يزعم: له فقلت عليك، هللا ألوثرن وهللا: نفسي في فقلت: إياس قال. صدقني لما با أسألك: قال األمير،
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 يعزل ولم. شيء الناس على يخفي ما: ھبيرة ابن فقال. فاحتملته جاريته فالنه جاءت به أتي فإذا بالمال، يصانع أمير
 .القسري هللا عبد بن خالد العراق وولى استخلف، حين ھشام عزله حتى ھبيرة ابن يزيد

ً  سيرين ابن أتى: قال المدائني ً  بھا العلم تركت: فقال البصرة عن ھبيرة ابن فسأله واسطا  ھبيرة، ابن فغضب. فاشيا
 يقبله، فلم بمال سيرين البن وأمر ھبيرة، ابن فضحك فيه تكلم شيء عرض ثم شيخ، أنه يقول فجعل عنده الزناد وأبو
 فلست هللا علمني لما كان وإن فيھا لي حاجة فال صدقة كان إن: فقال األمير؟ صلة تقبل أال: معاوية بن إياس فقال
 .ھبيرة ابن به فأعجب أجراً، عليه ذآخ

 فارسان، فيھا يجوز ال واسط، طرق من ضيقة طريق في الرحمن عبد بن وجبلة مسلم بن عمرو التقى: قال المدائني
 بين السوط وضعت وإال ارجع: فقال مني، السعة إلى أقرب فإنك أنت ارجع بل: فقال ارجع،: لجبلة عمرو فقال

 بالقصابين فاستجار به، اإليقاع وأرادوا بذلك واسط أھل وتحدث رجعت، حتى روعم بغلة رأس ضرب ثم أذنيك،
 :وأنشد مثلك، ضيع من هللا قبح: وقال له اعجب كلمه فلما له دعا ثم فحبسه، ھبيرة ابن وقدم فحموه،

ً  الحلق يزيد أكمثرى  نضيج تين أم إلي أحب...  لينا

 سعيد بن لمسلم يومئذ له وعقد كرمان، على له وعقد فأطلقه ج،نضي تين: فقال. كرمان أو نھاوند بوالية له يعرض
ً  يتبعني ھذا كان: جبلة فقال خراسان، على الكالبي زرعة بن أسلم بن  أو قرية بعضه أوليه عمالً  أولى أن في طمعا

 .كرمان على لي ويعقد خراسان، على له يعقد اليوم ھو ثم قريتين،

 :ھبيرة ابن فقال مقيداً  بيرةھ ابن إلى جبلة أخرج: عبيدة أبو وقال

 حار يمينك جرمت لما فاصبر...  غاية من ترى لما جريت ولقد

 :جبلة فقال

 الشريد فيھجوني بأشعاري...  سليم على جنيت ما لعمرك

ً  ھبيرة ابن وأودع  نشره فما كذا، فالن وعند كذا فالن عند: عليه كتب ثم عود على فلواه سيراً  فأخذ أمواالً، قوما
 .فتجتمع عود على السير ذلك يلوي فكان لقارئھا، تجتمع ال الحروف مفرق الكتاب جاء العودب ورمى

 أيامه وفي الملك عبد بن يزيد والية قبل وقصته المھلب بن يزيد أمر

 الحجاج ولى: قالوا وغيرھما أشياخه عن المدائني وقال مخنف، أبي عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس حدثني
 .خراسان المھلب

 .مروان بن الملك عبد إياھا واله: يقول المھلب ولد وبعض: المدائني قال

 ابنه يزيد إلى يسلمه حتى بجيشه يسير أن المھلب بن حبيب وأوصى الروذ، بمرو قرية وھي بزاعول المھلب فمات
 متكبراً  متجبراً  وكان أبيه، بعد خراسان أمر المھلب بن يزيد فتولى خراسان، على خليفتي يزيد: وقال. بمرو وكان
 .يكرھه ما عنه الحجاج فبلغ

 من سنة بعد المھلب بن حبيب إلى الحجاج فكتب إليه، فيلقيه بخبره بھلة ألمه أخوه وھو المھلب بن المفضل ويكتب
 إليه فبعث نفسك، في قبلك من أوثق إلي ابعث أن يزيد إلى وكتب كرمان، فواله فقدم عليه، بالقدوم يأمره يزيد والية
 سراً  أخبر: فقال يزيد، عن أخبرني: الحجاج له فقال وخاصته، المھلب رجال من وكان المجاشعي، سبرة بن ارالخي
 وإن لك، يفي أن فبالحري تھجه ولم أقررته إن رجالً  رأيت لقد: فقال واستدناه سراً، أخبر بل: قال عالنية؟ أخبر أم
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 للرجوع يزعجه ولم عنده الحجاج فاحتبسه صدقت،: اجالحج فقال أبداً، طاعة يعطيك وهللا أحسبه فال عزله رمت
 عقل ذا جزالً  رجالً  فرأيت علي قدم الخيار إن: وقال المھلب بيت أھل من بھا من بإذالل وأوصاه عمان وواله

 يحتمله ال بأمر مشافھته إلى حاجته يعلمه أشھر بعد يزيد إلى كتب إنه ثم. إياھا فوليته عمان لوالية إليه فاحتجت
 القدوم، من لك بد ال إنه إليه فكتب وانتشاره، شوكته وبشدة بالعدو يعتل إليه فكتب الرسل، تحمله وال اب،الكت

ً  األمل، منبسط علي واقدم عملك على أخاك المفضل فاستخلف  .فيك المؤمنين أمير برأي واثقا

 إن: له وقال الحجاج على قدومبال المفضل عليه وأشار والمدافعة، بالمقام الرقاشي المنذر بن حضين عليه فأشار
 والية في طمعك لئن ويحك،: له فقال. أمورنا تؤول وإليھا نباتنا، كان وبھا عزنا ھي التي بالطاعة أوصانا شيخنا

 .يسيراً  إال بعدي يقرك لم إياھا فوالك خراسان

 ال هللا إن: " يقول وهللا بنا، ما اغيرن منھا أيدينا خلعنا فإن فيھا، لنا وبورك بالطاعة شرفنا قوم إنا: فقال يزيد وفكر
 في الملك عبد المؤمنين أمير رأي مع بسوء علي الحجاج يقدم ال أن وأرجو"  بأنفسھم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير

 إلى صار إذا حتى الحجاج إلى وسار المفضل، يزيد فاستخلف وبالئه، آثاره من كان ما وحفظه وولده المھلب
 إكرامه أظھر الحجاج على قدم فلما. ھلكنا اآلن: فقال الملك، عبد بن الوليد وقيام ملكال عبد موت لقيه اصطخر
 .عنه يحجب وال ركب إذا يسايره وجعل وإعظامه

 خراسان، بوالية إليه فكتب ودستبى الري على مسلم بن قتيبة وكان الحرون، وھو المھلب، بن حبيب إلى كتب ثم
 المفضل بأخذ وأمره له، خليفة أخاه مسلم بن الرحمن عبد قتيبة فقدم بله،ق ما إلى المھلب بن المفضل يحمل وأن

 وقدم أصحابه، ومن منه فاستوثق عليه، ورد حتى به المفضل يشعر فلم قدومه، إلى منھم واالستيثاق وكتابه وعماله
 البصرة شرطة على وكان الملك وعبد والمفضل، وحبيب، يزيد،: عنده توافى فلما الحجاج إلى فحمله خراسان قتيبة

 ھند زوجه الذي ھو عيينة أبو وكان عنده، أمواالً  لھم بأن اتھمه وكان المھلب، بن عيينة أبا وحبس أربعتھم، حبسھم
 .بذلك يعبأ فلم المھلب بنت

 إلى الشخوص إلى فدعاه عليب، لھا يقال القيس عبد من معه كان رجل امرأة يھوى كان المھلب بن يزيد أن وذكروا
 ذلك، الحجاج وبلغ المرأة، يأتي فكان إليه، وولده أھله وحول فقتله، شربة سقاه من إليه فدس عليه، فاعتل الحجاج
 :الشاعر فقال خراسان؟ والي وأنت أتزني: له وقال حداً  بضربه بدأ حبسه أراد فلما

 عظام من دحمة بن يا وأيرك...  ولحم عصب من الناس أيور

 اللطام يختلط حين جريء...  المخازي على يزيد يا وأيرك

ً  وقال  :أيضا

 المخازيا يخاف ال يزيد وكان...  جاره عرس أيره يزيد أباح

 وخندق بھا فعسكر معه، المھلب وبنو رستقاباذ، نزل حتى الحجاج فسار األھواز، بجبال األكراد وتحركت: قالوا
 عليھم وضربت خندق لھاحو فحفر وأمر منه، بالقرب قصب من حظيرة في المھلب بني وحبس عسكره، على

 .عليھم والبسط بعذابھم وأمر الشام، أھل من حرس بھم ووكل فساطيط

 أتصيحين هللا عدوة يا: الحجاج فقال وولولت، فصرخت أصواتھم فسمعت المھلب بنت عند امرأته الحجاج مع وكانت
 .لھاتقب فلم درھم ألف بمائة إليھا وبعث فطلقھا فيك، لي حاجة ال: له فقالت بحضرتي؟

 صحيحاً، وكان يقبله، فلم بمال واستخراجه خراجه على وكان مسلم، أبي بن يزيد إلى بعث المھلب بن يزيد إن ثم
 أن في الحجاج فكلم عليه، زدت ما منك المال ھذا قبلت كنت لو عمالً، أمرك في ألعملن فوهللا إلي لجأت لقد: وقال
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َ  وظيفة عليھم ويوظف المھلب ولد يكفل  المھلب بن الملك عبد يخرج بأن يزيد وسأل ذلك، إلى فأجابه ھا،يؤدون جرما
ً  يوجه وأن وغيرھا، خيلھم ويبيع أمرھم في ليسعى ً  ليلقى البصرة إلى حبيبا  في ودائعھم وأھل صنائعھم من قوما
 أمر في ملھ كالمناظر فكان عنده ويجتمعوا ليأتوه األزد عرفاء إلى يكتب وجعل عقدھم، وليبيع عندھم لھم ما إعداد
ً  بھم الموكلين وللحراس لھم يھيئ وكان كفالته،  لحية له فاتخذت وأمر أظلموا، وقد ليلة ذات فتعشوا فيعشيھم، طعاما
 من الحرس وأزعج الناس تعشى فلما األزد، عرفاء لحى كبعض صفراء لحية وللمفضل طباخه، لحية مثل بيضاء
ً  لبس لالنصراف يزيد عند  لذلك، يؤبه فلم طنجيراً  أو قدراً  رأسه على ووضع اللحية، بطور طباخه ثياب مثل ثيابا

 أيدي من تخلص حتى بحيلة الملك عبد واحتال فخرجا، الناس، مع فبادر صفراء ولحيته اعتم وقد المفضل وخرج
 وخدمتھم بأمرھم يقوم من وواعدوا فيه، لالجتماع اتعدوا موضع في فاجتمعوا معه يدورون كانوا الذي به الموكلين

 الذي وكان إياه، الحجاج ألزمھم فيما قيمتھا وأداء بيعھا يريدون أنھم يظھرون كان التي الخيل من خيالً  لھم يعدوا أن
 مفتح إلى وانتھوا األھواز، بجوخى لھم أعد قد زورق إلى صاروا حتى ليلتھم فساروا درھم ألف آالف ستة ألزمھم
 بن مروان فيه كان موضع إلى وتوجھوا البطيحة، إلى خرجوا ثم أخرى، لھم أعدت سفينة فركبوا األھواز دجيل
 بن حبيب واستخفى عمارة، له يقال كلب من رجل ودليلھم الشام، إلى وساروا فركبوھا نجائب لھم أعد وقد المھلب
 .عليھم يقدر فلم وطلب الحجاج يد في عبيدة أبو وبقي مروان وانغمس راسب، بني في بالبصرة المھلب

 فلسطين، إلى ھؤالء وصار. معھم كان مروان إن وقيل الملك، وعبد والمفضل، يزيد،: الشام إلى ونالمتوجھ وكان
ً  وكان مروان، بن الملك عبد بن سليمان وبھا  ولي وكان مروان، بن الملك عبد بن الوليد أخيه قبل من عليھا واليا
ً  سليمان عند أثيراً  وكان ھم،أمر له وشرحوا بخبرھم، الكندي حيوة بن رجاء إلى فكتبوا بعده، العھد ً  عليه جريئا  آنسا
 يرجوك ذا من: حيوة بن رجاء له فقال ذلك، من فامتعض بك، مستجيراً  أتاك قد المھلب بن يزيدا إن: له فقال به،

 الوليد إلى وكتب فأمنھم، وبأخويه به ودعا أجاره، حتى به يزل ولم تجره، فلم مثله بك استجار وقد عھد ولي وأنت
ً  فيه إليه الوليد فكتب ذلك، يعلمه ً  كتابا  وكان يزيد، به يطالب ما ألزمك أن لھممت: ويقول أمرھم في فيه يعجزه غليظا
 .يخبرھم إليه سبق قد الحجاج كتاب

ً  إليه يحملھم أن عليه يعزم سليمان إلى الوليد وكتب  دخلت إذ: له وقال أيوب، ابنه ومعه بيزيد فوجه منھم مستوثقا
 المھلب آل عن فحط. سليمان على شققنا لقد ، إنا: قال الوليد رآه فلما. سلسلة في وھو أنت فكن منينالمؤ أمير على
 إليه ردھم يسأل كتب ثم عنھم، غرمھا سليمان إن فيقال دمشق، وألزمھم األلف اآلالف الستة من درھم آالف ثالثة
 .ذلك الوليد ففعل

 حصين بن يزيد لھم وجمع نجماً، دمشق أھل من السكسكي عمرو بن زمل لھم فجمع عليھم، نجمھا الوليد إن ويقال
ً  السكوني نمير بن ً  ماالً  لھم فجمع الشام إلى الملك عبد وسار آخر، نجما  .األنجم فأدوا عظيما

ً  سليمان عند يزيد فأقام فردھم، إليه وأخويه المھلب بن يزيد رد يسأله الوليد إلى سليمان كتب ثم  يؤنسه مكرما
 .الخالفة سليمان وولي الوليد، مات تىح ويخصه

 :الحجاج على القدوم بترك أمره حين إياه يزيد مخالفة في المنذر بن حضين وقال

ً  أمراً  أمرتك ً  اإلمارة مسلوب فأصبحت...  فعصيتني حازما  نادما

 :فيه فزاد ھذا بيته الحجاج يبلغ أن وخاف

ً  رجعلت بالداعي أنا وما...  صبابة عليك بالباكي أنا فما  سالما

 ومعه حبس ثم خراسان من يزيد شخص حين الباھلي سحبان ابن ويقال ربيعة، من التيمي توسعة بن نھار وقال
 :المفضل
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 األزھر الھمام غدا غداة ربي...  أخزاكما إنما بھلة أبني

 المغور أخوھا مظلمة قعر في...  فوقعتما بأخيكما أغدرتما

 األخسر يتوب أن يأنفو يأبى...  فإنما مخلصين بتوبة عوذا

 قسور وملك جم ندى فيھم...  عدا لقد الغافلين در 

 ويعثر بالجدود يتعس والدھر...  لخرابھا به مرو وتبدلت

 المنكر وعاش فمضى الندى مات...  ملكھم في األلى باھلة عوران

 تسعر والحروب أدرك بالسيف...  والذي أدرك بالصنج من شتان

 :الفرزدق وقال بالصنج، معاوية بن يزيد عند يضرب عمرو بن مسلم كان

 يزيد أين الحاجات ذوو وقال...  بعدكم خراسان ضاعت خالد أبا

 عود بعدك بالمروين أخضر وال...  قطرة بعدك المروان أمطر فال

 :الملك عبد بن سليمان وأجارھم الحجاج حبس من وإخوته يزيد ھرب حين الفرزدق وقال

 نيام غير والحراس الجسر على...  واتتابع الذي كالقوم أر لم

 وحمام يلقونه أجل إلى...  بأنھم مستيقنون وھم مضوا

 وشآم أيمن من وخيرھم...  لجاره قريش أوفى إلى فساروا

 :دليلھم الكلبي عمارة وقال

 كوكب ضوء وال باد علم بال...  ھديتھم الملوك أبناء من وناس

 مذھب السور عصان حناه سوار...  كأنه ضئيل إال قمر وال

 المھلب البن كان ما على فداء...  كلھم الخالئق هللا جعل أال

 يزيد أمر في الوليد إلى كتب سليمان أن الحكم بن وعوانة يحيى بن لوط عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس حدثني
 وإنما فكيف ذمتي، تخفر ولم ألجرته منابذاً  عدواً  أجرت لو أني أظن كنت فقد المؤمنين أمير يا بعد أما: " المھلب بن

ً  أجرت ً  سامعا  أعيذك وأنا إليك، به بعثت وقد ومكانفته، نصيحته وله وآثاره، بالؤه وألبيه وسلف، شرف له مطيعا
 بقاؤنا، ما تدري ما فوهللا عقدي، وحل ذمتي بإخفار وصلتي بري وترك قطيعتي، اجترار من المؤمنين أمير يا با

 وعن راع، ولحقي واصل، لي وھو إال الوفاة أجل علينا يأتي ال أن المؤمنين أمير رأى فإن بيننا، الموت يفرق ومتى
 وقال"  والسالم هللا، شاء إن فعل علي، فإنه الحجاج به طالبه ما وكل يزيد، عن لي وليصفح فليفعل نازع، مساءتي
 فلسنا ذلك ينس فمن البالء، أحسن يتالب أھل عندنا بالءكم إن المؤمنين أمير يا: فقال الوليد على دخل حين يزيد

. عظيمة فيه علينا المنة ما أعدائكم أعين في والطعن طاعتكم في آثارنا من كان وقد بكافريه، فلسنا يكفر ومن بناسيه،
 سليمان أخي مع وإخوته المھلب بن يزيد أصل لم إني: " الحجاج إلى وكتب وأمنه اجلس، يزيد يا اجلس: الوليد فقال
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 وظھر عيينة، أبي سبيل وخلى عنھم الحجاج فكف" .  فيھم راجعتني ما أعلمن وال جميعاً، المھلب آل عن فاكفف
 .بالشام فلحقوا مستخفوھم

 وأقر العراق، حرب - الحجاج صديق وكان - السكسكي كبشة أبي بن يزيد الوليد فولى الملك، وعبد المفضل وحج
 .الخراج على مسلم أبي بن يزيد

 وكان يزيد، إلى فدفعھم عقيل أبي آل من الشام وغير بالشام كان من تتبع الملك عبد بن سليمان خلفاست ولما: قالوا
 بن الملك عبد أخاه أمرھم فولى عليھم، ويبسط يستأديھم أن وأمره بالخالفة، عليه وسلم بالوليد عزاه من أول يزيد

 بن عمرو بن كعب بن مالك بن معتب بن عامر بن مسعود بن عقيل أبي بن الحكم بن أيوب بن الحكم فعذب المھلب،
 .سليمان بأمر قتله حتى ثقيف بن عوف بن سعد

ً  عليه وغضب مسعود بن عقيل أبي بن الحكم بن محمد بن عمر بن يوسف على الملك عبد وألح  بسفرجلة فرماه يوما
ً  فدفعه غرمه، في ويطوف يحفظه من به يوكل الملك عبد وكان عينه، فشتر  فخرج الجھضمي، بن ارثالح إلى يوما
 شيئاً، غرمي في أسألھا لي عمة فيھا فإن الدار ھذه دخول أريد: يوسف له فقال مغفالً  الحارث وكان به، يطوف
 .فھرب اآلخر الباب من فخرج بابان ولھا الدار فدخل فتركه

 إليه، معھم وما لھمفنق وعياله يوسف بن الحجاج خزائن وبھا دمشق، عمل من البلقاء إلى المھلب بن يزيد وبعث
 وكانت يوسف بن الحجاج أخي بنت وھي عقيل، أبي بن الحكم بن يوسف بن محمد بن الحجاج أم به أتى فيمن وكان
 أخيه بأمر يعذبھا الملك عبد فكان المقتول، الملك عبد بن يزيد بن الوليد وأم مروان، بن الملك عبد بن يزيد امرأة
: ليزيد فقال ذلك قبول فأبى علي، عليھا وظفتم الذي: فقال فيھا، يشفعه أن فأبى يھاف فكلمه منزله، في المھلب بن يزيد
ً  األمر من وليت لئن وهللا أما  ألرمينك -  ذلك كان فلئن - وهللا وأنا: المھلب بن يزيد فقال طابقاً، منك ألقطعن شيئا

 .عنان ألف بمائة

 .بسببھا يزيد وبين بينه القول ھذا فجرى بأختھا، هفعل وإنما محمد، بنت الحجاج بأم ذلك يفعل لم: قوم وقال

 .ذلك من أكثر ويقال ألف، مائة وكان عنھا، المال حمل الملك عبد بن يزيد قوم زعم: المدائني الحسن أبو وقال

 فاستقال وخراجه العراق حرب المھلب بن يزيد ولى خالفته، من ليلة أربعون الملك عبد بن لسليمان مضت ولما: قال
 فقال أمره، لتسھيله بالعفاف وصفه المھلب بن يزيد وكان مسلم، أبي بن يزيد الخراج يولي أن فأراد لخراج،ا من
ً  الشيطان إن: عمر فقال الدراھم، عن عفيف ھو: يزيد فقال مسلم؟ أبي بن يزيد أتولي: العزيز عبد بن عمر  أيضا
ً  يأخذ لم الدراھم عن عفيف  .قط درھما

 وكان الرحمن عبد بن بصالح عليه فأشار مسلم، أبي ابن غير الخراج يوليه فيمن المھلب بن يزيد سليمان واستشار
 استكتب ثم زاذانفروخ، ابن استكتب األشعث بن أيام في قتل فلما الحجاج، كاتب بيزي بن زاذانفروخ مع صالح
 ً  .لباھلة مولى أنه يزعمون وقوم تميم، لبني مولى سجستان، سبي من وھو صالحا

 .أياه ومنعه لھذا، يقوم ال المال بيت: صالح له فقال عليھا، ليطعم خوان ألف باتخاذ العراق على وھو يديز وأمر

 بھما وكان سليمان، عند الملك وعبد المفضل وتخلف إليه، مضمومة وخراسان العراق إلى المھلب بن يزيد وشخص
ً  يزيد قدم فلما معجباً،  في إليه فكتب كبشة، أبي بن يزيد قبل من البصرة ىعل الحكمي هللا عبد بن الجراح وجد واسطا
 زياد عمان وولى المھلب، بن مدرك سجستان وولى المھلب، بن مروان له يقال رجالً  البصرة وولى إليه، المصير

 :الفرزدق فقال فقتله المجاشعي، سبرة بن الخيار بقتل وأمره المھلب، بن

 وداعر العوھجي ضرب البيد بك...  تعسفت خيار يا مثلي كنت فلو
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 األباعر غير حركن إذا وھن...  رؤوسھا تحرك لم ما إبالً  ترى

ً  مسلم بن قتيبة وكان المھلب، بن حبيب السند وولى. أبيات في  وذكر فخلعه، الوليد مات حين فخافه لسليمان مباينا
 سود أبي بن وكيع رھمأم وقلدوا فقتلوه، عليه فاجتمعوا وذمھم، فعابھم العرب قبائل من وقبائل خراسان عمال

 .التميمي

. فال خلع كان وإن وكيعاً، يقتل أن يخلع لم قتيبة كان أن يزيد سليمان أمر: قال عبيدة أبي عن األثرم علي وحدثني
 :فقال وخراسان العراق المھلب بن يزيد والية قتيبة وبلغت

 مركب شر على مني سيحمله...  أظنه بأمر سليمان رماني

 ومخلب ناب حد حي كل على...  له ومن قالعرا بجبار رماني

ً  المزوني للعبد فأصبحت ً  أبي وكان...  خائفا  مصعب دين على قدما

 :عليه يرد المنذر بن حضين فقال

 المھرب منه أين قتيبة فاھرب...  خطيئةً  يداك كسبت قد أقتيب

 تتذبذب بقة من فينه في...  عنده أنا والذي أحقر فألنت

 من انتشر ما ولم بھا، الناس وتسكين إلصالحھا، خراسان إلى الشخوص في المھلب بن يزيد إلى سليمان وكتب
 غنم قد وأن بفتحھما، سليمان إلى وكتب دھستان، وفتح ففتحھا، جرجان وأتى العراق، على الجراح فاستخلف أمرھا،
 درھم، ألف آالف ربعةأ ويقال درھم، ألف آالف ستة عنده ذلك بعد وبقي حقه حق ذي كل إلى فأدى عظيمة، غنائم
 إليه فكتب سليمان، بعد استخلف وقد العزيز، عبد بن عمر على وروده وكان مات، حتى سليمان إلى الكتاب يصل فلم

 بتصييره األمر وليت ثم أجله، وانقضاء أكله نفاذ بعد إليه قبضه هللا عبيد من عبداً  كان سليمان فإن بعد أما: " عمر
 اتخاذ في رغبتي كانت ولو علي، بھين ذلك من هللا والني الذي وليس بعدي، كان إن الملك عبد بن ويزيد إلّي،

 " .هللا شاء إن قبلك، من فبايع قبلنا، من بايع وقد أحد، يبلغه ما أفضل ذلك من بلغت قد كنت األموال واعتقاد األزواج

: فقال مختاالً، سليمان على دخل وقد اً،يوم يزيد رأى عمر وكان محالة، ال عازلنا الرجل: قال الكتاب يزيد قرأ فلما
 أتى فلما يزيد، له فأغلظ منا، رجل يزيد وإن حفص، أبا يا ھذا تقل ال: سليمان فقال. غدرة رأسه في ألحسب إني

 .الحمار لطيم من لقينا ماذا: قال منزله

 ابنه فاستخلف قبله، ما إلى يقدم رجالً  يستخلف أن يأمره عمر إليه كتب أن يزيد يلبث ولم إليه، فاعتذر يزيد أتاه ثم
ً  وكان سود أبي بن وكيع وفيھم خراسان، أھل وجوه ومعه وخرج يزيد بن مخلد  عبد معه وكان فحمله، قبله محبوسا
 إلى فاتنھى أبداً، أميراً  البصرة تدخل ال وهللا: له قال أنه فيزعمون إبليس، بصديق يعرف الذي الھجري ھالل بن هللا

 .أمير وھو واسط

ً  يزيد قدم: عبيدة أبو المثنى بن معمر قالو  فكتب وحلوان، الري طريق على مسيره وكان سليمان، موت قبل واسطا
 أرطاة بن عدي وقدم سليمان، بموت يعلم ال وھو فانحدر له فأذن البصرة دخول في له يأذن أن يسأله سليمان إلى
ً  قدم حين  ورأى البصرة له وأشرفت معقل نھر دخل فلما رةالبص إلى شخص ثم أمير، وھو سليمان موت بعد واسطا

 الجذافين كثيرة سفينة فإذا نظر ثم يدعيه، الذي علمه وقبح هللا قبحه ھالل ابن أين: قال الشھارطاق تسمى التي الجنيدة
ً  فقدم العراق، العزيز عبد بن عمر واله وقد الفزاري، أرطاة بن عدي وفيھا وطاء، فيھا ليس  ديزي خروج بعد واسطا
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ً : فقال عمر كتاب إليه ودفع السفينة، في معه فصار إليه خرج عدي لحقه فلما ليلحقه، فاستعجل يوم ببعض منھا  سمعا
 .فركبھا دواب معه ومن لعدي فقدمت وأمر فركب، الدواب يزيد إلى وقدمت الجسر، عند خرجا ثم وطاعة،

 أن إلى معه ويزيد اإلمارة دار إلى عدي اروص األمير أنه يرون وھم اآلس، قبات وضربوا ليزيد األزد وحشدت
 يزل فلم عدي، فقيده األمير، هللا أصلح قيده: فقال عدي مع الرحمن عبد بن صالح وكان فدخل، بيزيد دعا ثم دخلھا،

 ً  .بحمله إليه عمر كتب حتى عنده محبوسا

 الحميري، الوجيه بن موسى مع عمر إلى عدي فحمله: فقالوا ويحمله، يقيده أن عھده في كان بل: عبيدة أبو وقال
 المھلب، بن يزيد امرأة الضبي، خرشة بن غيالن بنت الفضل أم أخت وھي امرأته، بتطليق موسى أخذ يزيد وكان
 موسى فكان الملك، عبد بن سليمان أيام في وذلك السياط، تحت طلقھا حتى وضربه بمسالفتك، أرضى ال: وقال
 بن عثمان مولى ألست منك، دعوة أبين دعي وأي المزونية، بن يا: له فقال يدع يا: له يقول ويزيد طريقه في يشتمه
 :الشاعر يقل لم أو الثقفي، العاص

 الفطرة خالف قد من قلفة...  صفرة أبي من قطعنا نحن

 بالشفرة عثمان له أنحى...  غرموله عثمان رأى لما

ً  صفرة أبو يكن ألم  صفرة أبو فقتلتم بسفروخ مه...  اس مجوسيا

 واله ثم عنده، المھلب بن يزيد الملك عبد بن سليمان احتبس لما: قال النبيل عاصم أبو ثنا شبه، بن عمر حدثنيو
 خلع فلما إليه، به وبعث عليھا عھده وكتب مسلم، بن قتيبة خراسان وولى إياھا، يوله فلم عنه، خراسان عزل العراق،
 .المھلب بن يزيد والھا وقتل

 المؤمنين، أمير يا نعم: قال خاتمك؟ وھذا كتابك ھذا: له قال العزيز عبد بن عمر المھلب بن يزيد وافى ولما: قالوا
ً  كتبته  .بإقراراك آخذوك فنحن: قال المال، في رأيه مع يأخذني ال أنه وعلمت علي، لسليمان استعطافا

 بقيوده عمر فأمر بسهمح في مرض أنه فزعموا المھلب، بن يزيد وحبس خراسان، هللا عبد بن الجراح عمر وولى
 ھذا ما: عمر قال ثيابه، شمر وقد الطية، كمة وعليه عليه دخل فلما عمر به فأتي يزيد بن بمخلد وقدم عنه، ففكت
 بك، األمة ھذه أشقى نكن وال عدلك، من الناس وسع ما ليسعنا المؤمنين أمير يا: قال ثم فشمرنا، شمرتم: قال الزي؟
: قال بعضه على فصالحني: قال. وذاك أنت: قال فيه، الذي المال أضمن فأنا: قال. لكتابا بھذا أقر قد أباك إن: فقال
 .الميسرة إلى فأنظره عنده شيء ال أنه أعلم أو كله به آخذه أن أرى أنا. ال ال،

 ما ىعل أتحلف: فقال أباه أتى ثم يحلف، وھو به، إليه كتب بما سلمان استعطاف أراد إنما المؤمنين، أمير يا: فقال
ً  يزل فلم أبداً، مال على يميني صيرت بأني العرب تتحدث ال وهللا ال: فقال وادعيت؟ قلت  عمر، مرض حتى محبوسا

 .عليه نفسه في لما بمعرة فيناله الملك عبد بن يزيد يلي أن فخاف

 فملئ صونعواو رشوا ويقال - عنه األحراس تشاغلت وقد -  له فاحتيل بيت أسفلھا غرفة في المھلب بن يزيد وكان
 ومضى معه، وركبوا فركب ناجية، إبال إخوته له وأعد ولباسه، لحيته ونكر نفسه وألقى السقف نقب ثم تبناً، البيت
 .له خير والحبس قتال، سوء رجل ھو: فقال يزيد في كلھم عمر وكان العراق، يؤم

 فقدم سلسلة، في البريد على خراسان من ديزي بن مخلد الحكمي هللا عبد بن الجراح حلم: المدائني محمد بن علي وقال
 فعل ما ھذا، من أكرم أسيراً  رأينا ما: الناس فقال فوصلھم، قوم فسأله عمر، إلى البريد على منھا ليحمل الكوفة به

 .فعل ما دون إال األمراء كرام
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 :يقول وله بھا، له فأمر حمالة في الحنفي بيض بن حمزة وأتاه

ً  وقل ... فاقضھا حاجة في أتيناك  المرحب تجب مرحبا

 يكذبوا عدة يعدوا متى...  معشر إلى تكلنا وال

 يلعبوا أن لداتك وھم ور...  األم جسام فيھا وھمك

 األشيب السيد يبلغ ما ك...  سني من مضت لعشر بلغت

 بيض بن حمزة وشخص ذكرناه، ما بينھما فجرى عليه فدخل عمر على ورد حتى الكوفة من البريد على حمل ثم
 :فقال فمدحه المھلب بن يزيد إلى

 والحسب الديات وحمل ود...  والج السماحة قيدك في أصبح

 محتسب البالء في وصابر...  نعمٌ  تظاھرت إن فرح ال

 العرب شأوك دون وقصرت...  مھل في الجواد سبق برزت

 .بمال وكيله إلى له وكتب دينار، بخمسمائة له فكتب

 بدير وھو عمر مرض فلما حلب، حصن في المھلب بن يزيد العزيز عبد نب عمر حبس: عدي بن الھيثم وقال
 فال يرجى فليس عمر ثقل قد: وقال األحراس، وإلى ماالً  حلب عامل إلى دس المھلب، بن يزيد ذلك وبلغ سمعان،
 البصرة، أمو فركبھا الدواب له أعدوا قد معه وھم فھرب فأخرجوه فواقاً، ينظرني لم ولي إن يزيد فإن بدمي، تشيطوا
ً  عمر إلى وكتب  أخرج لم وفاتك أخف ولم بحياتك وثقت لو وهللا إني: " فيه وكان. إليه فليدفع بريء إن: وقال كتابا
 يريد كان إن اللھم: " فقال رمق وبه الكتاب فورد"  قتلة شر فيقتلني يزيد ويلي تھلك أن آمن لم ولكني محبسك، من

 لخمس الجمعة يوم سمعان بدير العزيز عبد بن عمر وتوفي: قالوا"  ھاضني فقد وھضه، به فاحقه سوءاً  بالمسلمين
 .الواقدي قول وذلك وأشھر، سنة وثالثين تسع ابن وھو ومائة إحدى سنة رجب من بقين ليال

 .وثالثين تسع ابن ويقال سنة، أربعين ابن توفي حين عمر كان: الثوري سفيان عن دكين بن الفضل نعيم أبو وقال

 تسع ابن: قلت سنة، وثالثين تسع ابن عمر مات: العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد قال: عيينة بن يانسف وقال
 " . فضله من هللا أتاھم ما على الناس يحسدون أم: " قال وثالثين؟

 مةمسل يأتي أن عليه أشير كان وقد بھربه، فأخبر المھلب، بن يزيد إال ھمة له يكن فلم الملك، عبد بن يزيد وولي
 كادوا حتى بھم يعدل دليلھم وكان ابنه، معاوية ذلك عن فلفته به فيستجير حلب عمل من وھي بالناعورة وكان

ً  يموتون  .عطشا

 زفر، بن الوثيق ويقال زفر، بن الھذيل ويقال الحارث، بن زفر بن الكوثر المھلب بن يزيد طلب في يزيد ووجه
 ھؤالء من واحد كل وجه إنه ويقال جماعة، في الكلبي سليم بن رحمنال عبد ويقال الحباب، بن عمير بن تميم ويقال
 .أثر على له يوقع ولم يلحق، فلم وجه، في

 وھو الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد وإلى البصرة، على مقر وھو أرطاة بن عدي إلى يزيد وكتب
ً  ويأمر بطلبه ويأمرھما ه،إيا ويحذرھما يزيد، وبھرب عمر، بموت يخبرھما الكوفة، على مقر  قبله من بحبس عديا
ً  بقتلھم أسود أبي بن وكيع عليه وأشار ذلك، عدي ففعل منھم، واالستيثاق المھلب آل من  نفسه في كان للذي جميعا
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 يأوي، ما يزيد يجد فال دورھم فأھدم: قال بأنفسھم، يجلوا ولم ذلك ألفعل كنت ما: عدي فقال المھلب، بن يزيد على
. برقبتك أخذت وقد بك كأني: قال ذلك، في لي يؤذن لم: قال عنك، يقاتلوا الناس واعط المال بين فافتح: قال فأبى،
 .أيامه في وكيع وكان

 إن قلت أجل،: فقال تجاده، ولم عنه أمسكت إنك: له فقيل بيزيد يظفر كاد قد زفر بن الوثيق كان: بعضھم وقال
 رأسه في فإن بيته، وأھل هللا فيقتله يخلع، أن ورجوت له، انقادوا أھله بلغ وإن واحداً، رجالً  قتلت فقتلته أدركته
 .نزوة

 بن ھشام: الرحمن عبد بن الحميد عبد فبعث القطقطانية، فوق ارتفع حتى المھلب بن يزيد أقبل: مخنف أبو وقال
 هللا أصلح: ھشام فقال نھمم القوة وأھل الكوفة شرطة في - لؤي بن عامر بني أحد - مخرمة بن هللا عبد بن مساحق
 العذيب، نزل حتى مخرمة ابن فسار إليك، ذاك: قال ثم الحميد عبد فضحك برأسه؟ آتيك أم أسيراً، به أآتيك األمير
ً  يزيد ومر  .البصرة نحو ومضى متعمداً، عنه فحاد فركب بذلك ھشام فأخبر منه قريبا

 غيب إنه وقيل عليه، يقدر فلم وأخذه، يزيد لتلقي الكلبي يسانك بن سليم بن سليمان: الحميد عبد بعث: عبيدة أبو وقال
 .عنه

ً  فرمت توقظه، أن فھابته جاريته حجر في ورأسه الطلب، المھلب بن يزيد أدرك: عدي بن الھيثم وقال  له غالما
 لمن: سألوك فإذا وجوھھم في بغلتي اطرد: فقال غالمه، فأيقظه طلعت قد الخيل نواصي أن إليه وأومأت بحصاة
 معي من استقلوا علي ھجموا وإن أحجموا، بموضعي علموا إذا فإنھم ذا ھو فقل ھو؟ فأين: قالوا فإن ليزيد، فقل ھذه؟
 فتوضأ واإلبريق بالمصلى، وصيف وجاءه عليه، يقدموا ولم فأقاموا: فأخبرھم وسألوه ذلك الغالم ففعل. يرجعوا فلم
 .ثقله على ومن آخر له ومولى فديك وأبو نوعجال األذنين، أبيض أدھم برذون إال معه وما

ً  يزيد وكان زفر، بن الھذيل منزل وھناك الرفاق، يحدث يزيد مر: المدائني وقال  وقد إال يشعر فلم الھذيل، من خائفا
 أتى ثم شيئاً، منه يأخذ فلم وغيرھا خيله عليه وعرض الھذيل منه فاستحيا فشربه بلبن دعا ثم عليه، يزيد دخل

 .البصرة دخل حتى فأعجزه طلبه في الحميد عبد فوجه القادسية، أتى حتى البر في سارو الرصافة

 وعليه ومائة، إحدى سنة رمضان شھر من البدر ليلة البصرة دخل المھلب بن يزيد أن عيسى بن بشر عن المدائني
 بن عدي وكان يربوع، بن ثعلبة بني من نعيم بن بدل وعليھم ليالً  األزد في الذي بالحرس فمر معتم، وھو درع
 ادخلوا مقدم خير قدمتم: قالوا خالد، أبو األمير: قالوا ھذا؟ من: فقالوا تميم، بني من جماعة في ھناك صيره أرطاة
 .بسالم

 قدوم ليعلمه إليه الدار أمر صير عدي وكان عيينة، أبي بن المنھال يأتي حتى: فقالوا فاستفتح، المھلب دار يزيد فأتى
 بنت ھند إليه وبعثت يدخل، فلم الباب له ففتحوا لألمير، افتحوا: فقال المنھال وجاء فجلس، الرحبة في له فبسط يزيد،
 فسرح الساعة يزيد قدم: له فقال عدي إلى نعيم بن بدل وجاء بعده، الدار دخل ثم يقبله، ولم يأكله فلم بطعام المھلب
 .األزد في التي المسالح رقتوتف ذلك عدي فأبى أمره، يقوى أن قبل آخذه حتى خيالً  معي

 بن الملك عبد بن وحميد ابنه، خالد مع بكتابه إليه وبعث األمان يسأله الملك عبد بن يزيد إلى ليلته من يزيد وكتب
 بعثه ويقال هللا، عبد بن والمثنى جديع بن ويزيد حميد مع به بعث ويقال. الربعة بن الملك عبد بن والمثنى المھلب،

 .هللا عبد بن والمثنى جديع، بن ويزيد حميد، مع

 سبيل يخلي أن يسأله صفرة، أبي بنت فاطمة وأمه الھاللي، الرحمن عبد بن القاسم: أرطاة بن عدي إلى وبعث
 فخل يؤمنا، أن أسأله المؤمنين أمير إلى كتبت وقد شقاقاً، أرد ولم أخلع لم إني: له وقل السالم أقره: وقال إخوته،
 .منك وسلمنا منا سلمت قد كنت وإال فذاك نحب بما المؤمنين أمير كتاب أتى فإن لمصر،ا عن لنخرج إخوتي سبيل
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ً  الرحمن عبد بن القاسم فأبلغ  يده يزيد يضع حتى بھم يدك تشد أن أرى: قال ترى؟ ما: للقاسم عدي فقال رسالته، عديا
 األزد إلى يزيد فبعث يده، في دكي تضع أن إال أبى قد: فقال يزيد إلى القاسم ورجع. رأيك من ترى ثم يدك، في

 أن عليكم ليجب كان إن معصية إلى ندعوكم كنا لو: يزيد فقال جاؤوا ثم ربيعة، وأبطأت األزد فجاءت وربيعة
 أن العرفاء يزيد وأمر. جرم بغير إخوتي الرجل ھذا يحبس عالم حق، إلى ندعوكم وإنما فكيف إخواننا، وأنتم تجيبونا
 قوم يزيد وأتى حريث، له يقال الصيارفة من رجل غلمان لھم يقطعھا الفضة يعطيھم وجعل ففرضوا، للناس يفرضوا

 مقبرة فنزل واعتزل السالح واشترى األزد، إلى أكثرھا أو فحولھا األسواق إلى يزيد وأرسل والقصاص، القراء من
 يختلف صفرة أبي بن نخف بن رةسب وكان عدياً، تأتي مضر وكانت إليه، تختلف والربعية اليمانية وكانت. يشكر بني
ً  عدي إلى  المضرية بعض يغتالك أن آمن وال الرجل ھذا تأتي إنك عمرو أبا يا: يزيد إليه فبعث بالطاعة، معتصما

ً  فترك دمك، فيذھب  .بيته ولزم عديا

ً  الطاعة يرى صفرة أبي بن المغيرة بن معن بن البختري وكان  يزيد وأتى الشام إلى فخرج يزيد صنع ما ويكره أيضا
 :فيھا يقول التي قصيدته فقال فحبسه،. المھلب بن ليزيد عين إنه: له فقيل الملك عبد بن

ً  بالشام مفرداً  أكن فإن  وإقليد قفل له رتاج دوني...  مغتربا

 البيد دونھا بأرض الخليل أم...  نازحة الدار قرب بعد وأصبحت

ً  أن أبيه عن حازم بن جرير بن وھب عن المؤمن عبد بن روح وحدثني ً : المھلب بني من حبس عديا  الحرون، حبيبا
 األزد، قبائل في المھلب ولد بقية وتغيب الحدان، في المھلب بن محمد واستخفى الملك، وعبد والمفضل، ومروان،

 ال: وقالوا ناشدھم قوم المصر أھل وجوه من إليھم فبعث إليه، المصير من امتنعوا وكانوا عليھم، عدي يقدر فلم
ً  أتوا حتى بھم يزالوا فلم بنا، فعله ما ندري وال العزيز عبد بن عمر مات قد: فقالوا أميركم افواتخ  أتوه فلما عديا

 .حبسھم

ً  أن مشايخھم عن الجھضمي نصر بن علي حدثني المؤمن، عبد بن روح وحدثني  الحسن أبي بن الحسن بعث عديا
 وال أميرھم يأتوا أن فناشدوھم أسيد بن خالد بن هللا عبد بن عثمان ابنا وخالد هللا، عبد: منھم عدة في المھلب ولد إلى

ً  واطأتم إنكم: المھلب بن الملك عبد فقال شيئاً، الطاعة على يؤثروا  علينا، بواجبة طاعته وليست ھالكنا على عديا
 أن لوال وهللا: قوال سيفه بقائم وأخذ اللخناء، بن يا أتكذبني: للحسن وقال الملك عبد فغضب. كذبت: الحسن له فقال
 نفسك حمقت وقد بتخاشعك، المصر أھل استذالل تريد عبد فأنك عنقك، لضربت منزلي في وأنت بقتلك أعير

 .بشيء الحسن يجبه ولم سكن، حتى ويسكنه عليه يقسم أخوه المفضل يزل فلم وقدرك، طورك وعدوت

ً  نأتي ولسنا سلطانھم، وذلك أميه، بني سلطان ھذا وليس حيناً، الحجاج من نفسك تطمر ألم حسن يا: له قال ثم  عديا
ً  فإن: الحسن قال. دمك على الحجاج تأمن لم كما دمائنا على نأمنه ال ألنا الحالة ھذه على  ما كل من أمنكم عديا

 .الوفاء عنه لكم وأضمن أماناً، لكم أعقد أن وأمرني تكرھون،

 أخفر عدي على دخال فلما اآلخرون، وتخلف عدي، إلى معه مضى حتى الملك بعبد يزل ولم بقوله المفضل فوثق
 .جميعا فقيدھم ستة فصاروا فحبسھما ومدرك عيينة بأبي بعث ثم ومروان، حبيب مع وحبسھما الحسن

 في الباھلي هللا عبد بن المغيرة وكان عاتكة، بن يزيد بقيام وأخبر عمر فنعى المنبر صعد المھلب بني حبس فلما
 غير من وأصحابه انھزم منه دنا فلما البصرة، دخول من يزيد ليمنع ھناك عدي جعلھم قد ،بالطف فارس خمسمائة
 إلى وانصرفوا له ودعوا باإلمرة عليه فسلموا يزيد، األمير قيل ھذا؟ من: قالوا تميم بني محرس إلى انتھى فلما قتال،
: قالوا. عنه تخبروني جئتموني مث دخل، حتى تركتموه: وقال وشتمھم عليھم فغضب يزيد، بمقدم فأخبروه عدي
 .إليه تصل لم أصبح إن فإنه شوكته وتشتد أمره يغلظ أن قبل الساعة فعاجله
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 ولي مدرك وكان اآلخرين؟ بال فما وليا، ھذين ھب: فقال ومدرك حبيب مع عدي حبسھم الذي إخوته عن يزيد وسأل
 .حبسھما عدي عزلھما فلما السند، حبيب وولي سجستان على ليزيد

ً  درھمين درھمين اليوم في يعطيھم وجعل شيئاً، المال بيت من الناس عدي يعط ولم : ويقول يقترضه مال من سلفا
 على أقدمت وإن المال، بيت من إعطاءكم لي يطلق أن إليه كتبت فقد يزيد، المؤمنين أمير أمر يأتيني حتى ھذا خذوا

 :الفرزدق فقال لي، أخذونهت ما يحسب ال وأن الئمته آمن لم المال بيت من إعطائكم

 ومصارع لھم آجال الموت إلى...  تقودھم الدرھمين رجال أظن

 واقع بد ال الغرم أن وأيقن...  بيته قعر في كان من أحزمھم

 درھمين، درھمين ألصحابه عدي فرض: قال الخزاز عامر أبي عن النبيل عاصم أبو ثنا إبراھيم، بن أحمد حدثني
 حتى. الدرھمين ھاتوا فيقول هللا إال إله ال قل: له ليقال وإنه تربه فخرج طعن وقد لحرسا أصحاب من رجالً  فرأيت
 .نفسه خرجت

 مخنف أبي عن أبيه عن ھشام بن عباس وحدثني. بمثله الخزاز عامر أبي عن عاصم أبي عن شبه بن عمر حدثني
 العتكي، عمرو بن زياد بن المغيرة األزد خمس على فبعث عليھا، وخندق البصرة أھل يزيد، لقدوم عدي جمع: قال

 بن بكر وعلى الدارمي، مضارب بن هللا عبيد ويقال ابنه، جيھان أو السعدي حمران بن محرز تميم خمس وعلى
 أبو له يقال ثعلبة بن قيس بني من رجالً  أن والثبت. المسمعي شيبان بن نوح ويقال مسمع بن عامر بن عمران وائل
 بكر على له فعقد مسمع بن مالك بن شيبان بن عدي فدعا مسمع، بن مالك بني في إال صلحت ال الراية إن: قال منقذ
 بن عامر بن هللا عبد بن هللا عبد بن األعلى لعبد وعقد القيس، عبد على الجارود بن المنذر بن لمالك وعقد وائل، بن

 .العالية أھل على سدياأل الفرات بن األعلى لعبد عقد: مخنف أبي غير وقال. العالية أھل على كريز

 .يمضي حتى الطريق عن له تنحوا إال قبائلھم من قبيل وال خيلھم من بخيل يمر ال يزيد وأقبل

 عامر بن عمران غضب: قال عيينة أبي بن محمد عن الجھضمي نصر بن علي عن المؤمن عبد بن روح وحدثني
 يكنى السكاسك من الشام أھل من رجل باألھواز كان :عبيدة وأبو المدائني الحسن أبو وقال. يزيد إلى فمال مسمع بن
 له يعرض أن عدي فخاف أرطاة، بن عدي لينصر أقبل يزيد أمر بلغه فلما ھارون، بن هللا عبد واسمه الحسن، أبا

 إليه يزيد فبعث أراده، ممن ليمنعاه السعدي هللا عبد بن والزرد الحصين بن عباد بن عمر بن المسور فبعث يزيد،
 والمسور محمد والتقى الزرد ففر الجسر، عند فالتقوا صفرة، أبي بن العالء بن والمھلب -  أخاه - المھلب نب محمد

 من السيف محمد فتناول محمداً  المسور وضرب أنفه، على فجرحه البيضة، أنف فأصاب المسور محمد فضرب
 فقال القوم، وتحاجز عينه ففقأ العالء ابن فطعنه السكن وأبو العالء ابن والتقى محمد، أصابع في فحز وجذبه المسور
 :الشاعر

 سعد بني زرد الموت يالقي وكاد...  بنفسه الخميس يوم في وأفلت

 سعد بني زرد فر إن نبتئس ولم...  محمد كف السيف بحد حززنا

ً  ذلك وبلغ بھا، ليقدم العالء بن المھلب فوجه باألھواز رمكة ليزيد كانت: األزد من قوم وقال  المسور سرحف عديا
 عين ففقئت مسور مع فقاتل الحال تلك على السكن أبو ووافاھم بصھرتاج فالتقوا منه ليمنع أخاه يزيد وأرسل لذلك،
 .وانھزموا أنفه، على مسور وجرح السكن أبي

 دوالمرب اإلمارة دار بين ما عدي ونظم ھناك، فأقام الجسر، األزد من الفراھيدي بكير يزيد ولى: المدائني وقال
 .والرجال بالخيل



119 

 

 ھريم فقال الدكاكين، وھدمت فأحرقت السوق بظالل فأمر اإلمارة، دار في وعدي عدي، لمحاربة يزيد وسار: قالوا
 بن الترجمان أبو وھو دارم، بن مجاشع بن سفيان بن مرة بن الشريد بن حارثة بن عدي واسمه طحمة، أبي بن

 أعز وأنت المزوني ھذا من تناظر ما: لعدي تميم بني من حبطي،ال الحصين بن عباد بن عمر بن والمسور ھريم،
 الملك عبد بن يزيد إلى وكتب للحرب، واستعد النواحي في خيله وبث المربد، إلى يسيرا أن فأمرھما وأعد، منه

 ووقف المربد، إلى قيس ومن تميم بني من كثيف جمع في طحمة أبي بن ھريم وخرج المھلب، بن يزيد خلع يعلمه
 بن حبيب مولى ودارس الشيباني، والمشمعل المھلب بن محمد إليھم يزيد فوجه وسعد، حنظلة في القلب في ھو

 :يقول وھو المجنبتين إحدى في وكانوا عدي، أصحاب من تميم بني وأصحابه دارس فقاتل المھلب

ً  إن...  دارس واسمي األزد غالم أنا  تمارس ما ساء تميما

ً  دعونا إذا  :الفرزدق الوق لفارس فارسا

 الصوارم السيوف عند يصبروا ولم...  دارس صاح أن الجعراء تفرقت

ً  هللا جزى  مالحم تكون حتى صبروا أال...  مالمة عدي عن قيسا

ً  المھلب بن محمد وقاتل  حاتم بن بشر وأعان جميعاً، عدي أصحاب وانكشف فھزمھم، األخرى المجنبة في وھم قيسا
 مع سنية بصلة يزيد إليه وبعث له، شاكراً  المھلب بن محمد وأتاه فأبلى، وقاتل ،يزيد أصحاب منجوف بن سويد بن

 :فتمثل األزد أعانت بكراً  أن: سيرين البن قيل أنه فزعموا المھلب، بن المفضل بن عثمان

 زائد غير ناقص دين فذلك...  وائل بن بكر األنصار كانت إذا

 :مبعضھ فقال المنتوف سالم يومئذ قاتل فيمن وكان

ً  إن  ودارس سالم من لھا ويل...  تمارس ما ساء تميما

 :الفرزدق وقال

 جرار الطود مثل بأرعن حلوا...  وقد بالمربدين نظمت قد واألزد

 ودارس محمد فيكب يولوا أن عدي أصحاب وكره بھم، فيقوى إليه عدي أصحاب يصير أن ودارس محمد كره وإنما
 .عليھم

 خيل، في األنصار بمسجد المعروف المسجد إلى المجاشعي حطمة أبي بن ھريم ديع بعث الغد من كان ولما: قالوا
 أخي، بن يا عمك: ھريم فقال بمنطقته وأخذ فاحتضنه ھريم على فشد الطالقانية، ابن وھو محمداً  أخاه يزيد فأرسل
 .فتركه

 من فيقتلعه ليحمله ھريم هلمنطق محمد فأھوى ليالً، األنصار مسجد عند التقوا: روايته بعض في مخنف أبو وقال
 .عدي أصحاب وانھزم أنفه على محمد فضربه بربذ بن مسور وأقبل فتركه، منطقته فانقطعت السرج،

 :األقطع خليفة بن خلف فقال أنفه، على ضربه مسوراً، المھلب بن محمد ضرب: عبيدة أبو وقال

 الخرطوم على مسوراً  وحذوا...  ھريم أم ابن راية كسروا
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 عدي خيل عثمان فلقي القصابين، رحبة إلى عدي برز وقد عدي، نحو المھلب بن المفضل بن عثمان يزيد ووجه
 .يزيد بنت الفاضلة ابنته يزيد فزوجه مذكوراً  بالء يومئذ عثمان وأبلى. يزيد أطلقھما رجلين منھم وأسر فھزمھم

 .الدار فدخل ديع وھرب وغيره، العقيلي واقد بن خالد وقتل ناحية، كل في عدي أصحاب وھزم

 فأصابت سطح من بصخرة فرمي الوزانين، إلى صار ثم العطارين، في المھلب آل مولى السجستاني دينار وأخذ
 إلى عدي به فبعث المھلب، بني بعض رأس ھذا: وقال عدياً، به فأتى تميم بني من رجل رأسه واحتز فمات ظھره

 .موالنا اردين رأس ھذا فقالوا المھلب، ولد من الذين المحبسين

 عند وذلك بعض، على بعضھم يقدم ال وأصحابھا ومسور لھريم مواقفين معھما ومن ودارس المھلب بن محمد وكان
 بن عثمان والتقى: قالوا. عدي على يزيد ظھر حتى الحال تلك على يزالوا فلم وقعتھم، كانت حيث األنصار مسجد

 معاوية فحماه السعدي، محرز بن جيھان فصرع فاقتتلوا، اإلمارة دار عند التي الرحبة في عدي وأصحاب المفضل
 :الفرزدق فقال زياد، بن سفيان أبي بن

ً  تثير...  دونه والخيل سفيان أبي ابن دعا  ساطع بالسنابك عجاجا

 المشارع واردات يحمي األسد من...  مخدر ماكر مثل عليه فكر

 .يالتميم عاصم بن قيس بن حكيم بنت أبان أم ھذا معاوية وأم

 بن لحبيب عدي فقال الدار، في تقع نبالھم فجعلت بالدار، وألصقوا اإلمارة، دار في وھو عدي إلى الناس ودنا
 خفيت إذا األصوات وكانت. نعم: فقاال. أجيراني: الملك وعبد عيينة ألبي فقال كرامة، وال ال،: قال. أجرني: المھلب

 .بھم متعوذاً  منھم عدي دنا علت وإذا به، يتعوذون كأنھم عدي إلى المھلب بنو دنا

 ابن هللا أخزى فقد افتحوا: وقال الباب، فدق منھزماً، عدي حرس على وكان عامر بني مولى دينار بن هللا عبد وجاء
 ثم الناس فصعد الديوان دار أو المال بيت على فوضعه بسلم المفضل بن عثمان ودعا أسر، حتى له يفتح فلم المھلب
 فأقبل الخبر، أعلمه رجالً  يزيد إلى عثمان وأرسل الباب، وفتحوا عدياً، فأخذوا اإلمارة دار إلى وخرجوا انحازوا
 - األمر ليكون الدار يدخل ولم فأطلقت، قيودھم بإطالق فأمر إخوته، إليه وأخرج الدار باب على وقف حتى يزيد
ً  إال آمنون الناس: مناديه ونادى شورى - زعم  وقام عطار، رجل قتله موسى، فقتل ،الحميري وجيه بن وموسى عديا
 فمات مثقل وھو فحمل السيف، فأصابه وموسى اقتلوني: وقال وجيه ابن فاعتنق مخلد واسمه حازم بن جرير أخو
 .أيام بعد

 فعاش العتيك إلى فحمل شقران وارتث. وموسى اقتلوني: فعانقه،وقال موسى على شد العتيك مولى شقران إن ويقال
 ً  .مات ثم أياما

 بن السمط وابن نفسه، حاضر أبو ويقال األسدي حاضر أبي بن وحاضر وابنه، أرطاة بن عدي إليه فحول يزيد أمرو
ً  فقيدوا السمط بن شرحبيل  وبالءه الشام أھل من هللا جنود رأيت فقد يزيد يا نفسك تغرنك ال: عدي له فقال جميعا
 .لك خير فھو اإلقالة طلبت ولئن لك، أبقى بقائي أن واعلم إليك، يشخصوا أن قبل أمرك فتدارك عندھم

 :الفرزدق وقال

 نحورھا تدمى والخيل خالد أبا...  أمه واست باسته عدي أعطي
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 األسدي، عمير بن يزيد بن وعمرو والمسور، طحمة، أبي بن ھريم: منھم البصرة من الخروج على قوم وأجمع
 عمرو بن زياد بن والحواري الجارود، ين المنذر بن ومالك المازني، مسعود بن وھداب الفقيمي، رباط بن ومحمد
 الملك، عبد بن يزيد قبل من الكوفة عامل األعرج الرحمن عبد بن الحميد عبد فأكرمھم الكوفة، إلى فمضوا العتكي،
 به فسعى يزيد بن عمر فحسده المنذر، بن مالك وأدنى الكوفة على يزيد فأقره العزيز، عبد بن لعمر عامالً  وكان
 :الباھلي السرادق وقال. عليك ليزيد عين ھو: لوقا

 مضر به سبت ما أرطاة ابن يوم...  شھدوا ولو قيس من العرانين غاب

 الناس في فنودي أمر أصبح فلما الجامع، المسجد بحيال دار في ذاك يومه أقام عدي على يزيد ظھر ولما: قالوا
 ألنفسكم فانظروا لكم غضبنا إنا الناس أيھا يا: " وقال عليه وأثنى هللا فحمد فخطبھم، وحشدوا، المسجد فحضروا

 " . الراشدين الخلفاء بسيرة ويسير والسنة، الكتاب فيكم ويقيم بالسوية، فيكم ويقسم بالعدل، فيكم يحكم رجالً 

ً  يا: البصري الحسن أبي بن الحسن فقال ً  اتبعوه الذين ھؤالء أعناق يضرب باألمس إنه يزيد من عجبا  بني على تقربا
ً  منعوه إذا حتى مروان، ً  فعقد غضب عليه هللا بحق وأخذوا دنياھم، من شيئا  فاتبعوه، بأعالج نعق ثم قصب على خرقا
 الخلفاء سيرة من وإن أال الراشدين، الخلفاء وسيرة هللا كتاب إلى يدعوھم ثم فخالفوھم، ھؤالء خالفت قد إني: وقال

 قبح: فقال الشام؟ أھل عن راض كأنك: للحسن رجل فقال عمر، حبسم إلى ويرد قيد رجله في يوضع أن الراشدين
 أنباطھم وأباحوا. أيام ثالثة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حرم ما أحلوا الذي أليسوا. وترحھم الشام أھل هللا

 وكف الحسن يزيد يھج فلم هللا، بيت يرمون المجانيق نصبوا ثم حرمة، انتھاك وال سيئة عن يتناھون ال وأقباطھم،
 .عنه

: المھلب بن يزيد فتنة في قال أنه الحسن عن شعبة ثنا الطيالسي، داود أبو ثنا: الدورقي إبراھيم بن أحمد وحدثني
 .المھلب ابن هللا عدوا ھذا اتبعوه، ناعر لھم نعر كلما

 مع الناس قاتل قفاس: فقال الحسن عند المھلب ابن ذكر: قال أسماء بن جويرية عن غياث بن الواحد عبد وحدثني
ً  فعقد غضبة، غضب ثم ھدى، غير على ھؤالء  أنه يزعم فھو فاتبعوه، وطغام بأعالج نعق ثم قضيب، على خرقا
 الخلفاء سيرة من وإن إال الراشدين الخلفاء وسيرة وسلم، عليه هللا صلى رسوله وسنة هللا، كتاب إلى يدعوھم
 .رعم محبس إلى ويرد قيد رجله في يوضع أن الراشدين

 ابن أيام الحسن سمعت: قال يزيد بن عمر ثنا حازم، بن جرير بن وھب ثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد وحدثني
 إلى يفزعون ولكنھم عنھم، هللا يفرج أن يلبثوا لم صبروا سلطانھم قبل من ابتلوا إذا الناس أن لو وهللا: يقول المھلب
 .قط خير بيوم السيف إلى الجازع جاء ما فوهللا إليه، هللا فيكلھم السيف

 ووجد اإلمارة، دار إلى وتحول وسلم عليه هللا صلى رسوله وسنة هللا كتاب على المھلب بن يزيد الناس وبايع: قالوا
 األزد، من الھنائي الحكم أبي بن عثمان شرطته وولى البصرة، على وخندق درھم، آالف عشرة المال بيت في

 عمان، على المھلب بن وزياد األھواز، على الھنائي عياض بن وھالل فارس، على المھلب بن محمد واستعمل
 على العبدي القرن بن مھزم أو الجارود بن هللا عبد بن واألشعث كاوان، ابن جزيرة على عيينة أبي بن والمھلب
 بن حبيب له فقال قندابيل، األزد من اليحمدي حميد بن وداع وولى خراسان، المھلب بن مدرك وولى البحرين،
 -  بسطام أبا هللا رحم: المفضل فقال دونھم، أغلقھا أنه أمره من فكان غدرة، وعينيه رأسه في فإن توله ال: المھلب
ً  يعني ً  إن ويقال وداع، أمر يرى كان ألنه -  حبيبا  .قندابيل إلى ھربھم قبل قتل كان وداعا
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 إلى ودعا مروان، بني وشتم الملك، عبد بن زيدي فخلع المصلى إلى المھلب بن يزيد خرج الفطر يوم كان ولما: قالوا
ً  العرجاء الضبعة وھذه: فقال الرحمن عبد بن الحميد عبد وذكر ھاشم، بني من الرضا  الناس فأخذ بالكوفة، مضطجعا
  .ضبعان والذكر الضبع ھي وإنما الضبعة،: قوله عليه

 فغداھم قليل ناس وصحبه األزد إلى المصلى عن يزيد وانصرف فانصرفوا شديد، مطر يومئذ الناس وأصاب
 .اإلمارة دار إلى رجع ثم بينھم، قسم ماالً  وأعطاھم وكساھم

 إلى يدعوه خدرة بن حبيب ويقال السميدع، الشاري بشوذب المعروف مري بن بسطام إلى المھلب بن يزيد ووجه
 نصر إلى أتدعوني. لقتلتك الدين من مكانك لوال: الرجلين ھذين من يريد يزيد أرسله للذي شوذب فقال نصرته،
ً  عشرين وضربه يزيد؟  .صفريين وحبيب السميدع وكان. سوطا

 إلى بكر بني فدعوا يزيد، يقاتال أن فكرھا السند، من مسمع بن مالك بن مسمع ابنا ومالك الملك عبد وقدم: قالوا
ً  الملك عبد بن يزيد إلى وكتبا عدي، نصرة  أراھما: فقال المھلب ابن إلى تابالك فصار المھلب، بن يزيد أمر في كتابا
 .وأصحابه عدي مع فحبسھما الغوائل ويبغياني علي يعينان

 وھو إليه، يزيد فأرسل يزيداً  ذلك فبلغ منه، وينال المھلب بن يزيد ينتقص الفقيه السدوسي دعامة بن قتادة وكان: قالوا
 أنه كما قبله هللا أعمى األعمى، ھذا بطن أبعج نيدع: السميدع فقال قتادة له فأغلط شتمه، عليه دخل فلما األزد، في

 األھواز إلى به وبعث حبل فيھا ووضع عنقه في فوجئ به وأمر قومه، أراقب أنا: يزيد فقال والقلب، البصر أعمى
ً  يزل فلم. أرى مما نعم: قال الخطاب؟ أبا يا أتبكي: رجل له فقال يبكي وھو قتادة وخرج. فيھا فحبس  حتى محبوسا
 أن بعمان، وھو المھلب، بن زياد إلى المھلب ابن وكتب. عجل بني من وكان السجن صاحب فأخرجه زيدي قتل

 فقدموا الجديدي، ثم األزدي عمرو بن المشماس عليھم واستعمل عمان، أھل من رجل آالف لثالثة ففرض يفرض
 بقول يزيد فأخبر فصحبه، فنھاه يزيد صحبة في الحسن فشاور زيدل، له يقال قاض بالبصرة وكان: قالوا يزيد، على

 أقوام يأتينا: يقول الحسن فكان عليه، نفسي وهللا ألخاف إني عني، الناس يخذل وللحسن مالي قوم يا: فقال الحسن
 .زيدالً  هللا لعن زيدل، وما زيدل، بنا، فيسيئون لھم فننتصح فينتصحونا

 فقال يموت، حتى أضربه أن لھممت جاھل، شيخ نهفإ إياه استبقاني ما أدري ما وهللا: الحسن وذكر يزيد وقال
ً  له إن األمير، هللا أصلح: المفضل  .عنه ذلك فكفه بالمصر، وقدراً  وفضالً  قدما

 :الشاعر وقال

 البأس وعند أرطاة ابن عند...  أمس تميم أبلت ما لبئس

 والتحسي البرني وفلق...  دحس للقم إال يصلحوا لم

 للنخس أدبارھا توأسلم...  قعس بظھور تميم ولت

 :حفصة أبي بن يحيى وقال

 وأصفاد قيد في بالسجن حل ما...  حبالھم من عدي عقداً  نال لو

 باد شره يوم قتلك ودون...  قاتلھم هللا فإن يقتلوك إن

 العادي الخائن كيد هللا يھدي لن...  غدر خانه قوم المھلب آل
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 محمد إلى آخر ورجل فانطلقت أمره، في الناس اختلق يزيد فتنة كانت لما: قال أبيه عن العطار مرحوم عن وحدثت
 عمر بن هللا عبد فإن به، فاقتدوا عمر ابن صنع ما عثمان قتل حين انظروا: قال بكر؟ أبا يا ترى ما: فقلنا سيرين بن
 .يده كف

 على المھلب بن ديزي أكرھني إن: للحسن قلت: قال جبر بن كلثوم عن زيد بن حماد ثنا الزھراني، الربيع أبو حدثني
 فسألت مكة إلى فخرجت: قال. المقتول هللا عبد فكن: قال أبى؟ فإن: قلت. تناشده: قال رجل؟ علي فحمل معه الخروج
 .الحسن قول مثل لي فقال مجاھداً 

 فتوارى، وبايعه ھاشم بن المطلب عبد بن الحارث بن ربيعة بن العباس بن الرحمن عبد بن للفضل يزيد ودعا
 وجماعة الخطيب المنقري األھتم بن هللا عبد بن صفوان بن وخالد كريز، بن عامر ابن ولد من الواحد عبد وھرب
 عبد بن يزيد على المھلب بن يزيد بن وخالد المھلب، الملك عبد بن حميد ورد ولما: قالوا. وغيرھم تميم بني من

 غدار، أحمق فإنه تؤمنه ال: المضرية فقالت ،أمانه في الناس استشار األمان طلب في إليه المھلب ابن بكتاب الملك
 عبد بن خالد مع وأنفذه ببلده، يقي أن على أمان له فكتب فأمر. قومه ويستصلحه الدماء فتحقن تؤمنه اليمانية وقالت
 .بالبشارة أبيه إلى يزيد بن خالد فتقدم معه، وخالداً  حميداً  وصرف الحكمي، يزيد بن وعمر القسري، هللا

 بلغه الكوفة يلي مما الطريق ببعض كان فلما خراسان، الكلبي سليم بن الرحمن عبد ولى قد الملك عبد بن يزيد وكان
 بن حميد ومعھما الحكمي يزيد بن وعمر القسري، هللا عبد بن خالد وورد مكانه، فأقام بعده، المھلب بن يزيد صنع ما
 الكوفة من فحمله الحميد عبد إلى صار قد وكان كي،العت عمرو بن زياد بن الحواري فلقيھم المھلب بن الملك عبد
ً  تركت: وقال المھلب بن يزيد فعل بما فأخبرھم الملك عبد بن يزيد إلى البريد على ً  عديا  إن: حميد فقال مقيداً  محبوسا
 .علينا يشنع فھو لنا عدو ھذا

 الملك عبد بن حميد على الرحمن عبد فشد الكوفة بقرب سليم بن الرحمن عبد به الذي الموضع بلغوا حتى وساروا
 .إليه تنفذا ال: وقال المھلب بن يزيد فعل بما والحكمي هللا عبد بن خالد بن الرحمن عبد وأخبر منه، فاستوثق

 كان ما بلغه الكوفة، بقرب كان فلما خراسان، الكلبي سليم بن الرحمن عبد الملك عبد بن يزيد ولى: مخنف أبو وقال
 ممن فاجعلني خراسان والية من إلي أحب خالفك من جھاد إن: الملك عبد بن يزيد إلى وكتب فأقام المھلب، ابن من

ً  وحبس وخلع عصا فقد المھلب، ابن لقتال تنھضه   .عديا

 عبد وشد تنفذا، ال: لھما فقال حميد ومعھما به، أقام الذي بالموضع يزيد بن وعمر هللا، عبد بن خالد عليه وورد
 .فحبسه الملك عبد بن يزيد إلى به فبعث حميد على الرحمن

 باألمان، -  زعم - ليبشره أباه يريد الكوفة قدم حين المھلب بن يزيد بن خالد على الرحمن عبد بن الحميد عبد ووثب
ً  يزيد إلى به فبعث  إن ويقال فيه، قتال بل ويقال بالطاعون فيه ھلكا حتى الحبس وخالد حميد يفارق فلم فحبسه، أيضا
 .الحميد عبد فحبسه معه كان زحر بن جھم ابن

 إلى يزيد وبعث إليه، الجنود بتوجيه أمر فعندھا المھلب ابن خبر عن فصدقه الملك عبد بن يزيد على الحواري وورد
 القطامي وفيھم أعطياتھم، في الزيادة ويعدونھم بطاعتھم، عليھم ويثنون يسكنونھم الشام أھل من رجاالً  الكوفة أھل
 .حصين القطامي سموا الكلبي جمل بن

 :قال المھلب بن يزيد أمر بلغه حين في القطامي وكان

ً  تقود...  يزيدا ترى أن عيني لعل  رشيداً  جحفالً  جيشا

ً  برما ال...  وئيدا به لألرض نسمع  حيودا وال جبسا
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ً  وال  رعديدا الوغى في جبانا

 عن جمال بن القطامي شعر أبعد ما: يزيد قالف المھلب، بن يزيد فحارب الملك عبد بن مسلمة مع سار ذلك بعد أنه ثم
 .فعله

 عبد: إخوته يزيد ومع السبخي، بفرقد المھلب بن يزيد مر: قال عوانة عن عدي بن الھيثم عن بكير بن عمر وحدثني
 بني إن يعقوب أبا يا: له فقال منجل، عاتقه وعلى صوف جبة وعليه فرقد على فوقف عيينة، وأبو والمفضل، الملك،
 فرقد: قال ھذا؟ من: إخوته فقال. عنا اذھب ھيه،: فقال إليك، الناس سارع خرجت فلو أمورھم الناس ابتزوا أمية

 فرقد إلى صرنا مسمع بن ومالك والمھلب، قيس بن األحنف بعد راجعون، إليه وإنا  إنا: المفضل فقال. السبخي
 .الكعبة ورب ھلكنا السبخي؟

 في الملك عبد بن يزيد بن والعباس الملك، عبد بن مسلمة - عاتكة بن يزيد وھو - الملك عبد بن يزيد ووجه: قالوا
ً  ثمانون ويقال ألفاً، سبعون مبلغه إن يقال والجزيرة الشام أھل من عظيم جمع  .ألفا

 :الفرزدق فقال. حجراً  حجراً  دمشق مدينة أھدم أن ألرجو إني: قال خلع حين يزيد وكان

 جزت الجن كانت قد التي دمشق...  ناقص أنك الكھان تخبرك

 واشمخرت أشرفت حتى قناعيس...  كأنه صخراً  الثلج جبال من لھا

 استعلت لما كالطير خرق لھا...  بالقنا تخطر الشام خيول أتتك

 ولت للكتيبة تصدى ما إذا...  مبارك إليك نواصيھا يقود

ً  ثمانون...  لوائه حوالي العاص أبي آل من  أظلت قد كلھا ألفا

 ھذا ليت: مسلمة فقال بالكوفة، النخيلة والعباس مسلمة نزل: قال أشياخه عن عدي بن الھيثم عن العمري نيحدث
 أضمن أنا يريد - األرصة يبره ال يزيد أن لك أضمن أنا: النبطي حسان فقال البرد، ھذا في اتباعه يكلفنا ال المزوني

 وجھك هللا نبط: له حسان فقال بھذا، منك أبصر بالنبطية نتأ لك أم ال: العباس فقال - العرصة يبرح ال يزيد أن لك
 ال سفيان، أبا يا: مسلمة فقال الخالفة، طابع عليه ليس أحمر أشقر يريد -  الخالفة طابئ إليه ليس أزرق أحمر أشقر

 . - يعرف ال أحمق يريد -  يأرف ال أھمق إنه: قال. العباس قول يھولنك

 ليصلح المري حيان بن عثمان فوجه عاتكة، بن يزيد ذلك فبلغ اختالف، ومسلمة العباس بين جرى كان وقد: قالوا
 حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو إياھما حده كان حدين عنه يفك أن فعل إن عاتكة بن يزيد له وضمن بينھما،

 أو مخنث، يا: هل قال قريش من لرجل أحدھما المدينة، على الملك عبد بن سليمان على عامل يومئذ وھو األنصاري،
 .شراب في واآلخر منكوح، يا

 منه عثمان فاقتص أيضاً، وعمر سليمان بعد عامله وكان حزم، ابن يزيد عزل أمرھما واستقام بينھما أصلح فلما
 :قال األنصار شاعر وكان الحدين،

 ببھتان نخلطھما لم حدين...  حيان ابن الفاسق ضربنا نحن

 :قيس شاعر فقال

 بإثم نخلطھما لم حدين...  حزم ابن الفاسق ضربنا نحن
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 في المھلب بن محمد إلى كتب والجزيرة، الشام أھل من جند في والعباس مسلمة إقبال المھلب بن يزيد بلغ لما: قالوا
ً  بھا فإن فارس ائت: له وقيل عليه فقدم فارس، من القدوم : فقال خراسان، أتيت وإال تريد، ما أعطيت فإن منيعة قالعا
 معك، مقاتلين غير مصرك أھل فإن تخدعن ال: حبيب فقال. مصرك بأھل فقاتل أقم: محمد فقال بفارس؟ ولالوع أمع
 فيقتلني عدوي من تقريبي أردت بسطام أبا يا: فقال بھا، عشيرتك فادع الموصل إلى واخرج المال ھذا احمل ولكن
ً  آت ولكني ال بالده؟ في ً  وأرتاد الكوفة إلى أقرب ثم واسطا  الكوفة أھل إلي ينضم أن وأرجو للخيل، مجاالً  يهف مكانا
 .البصرة أھل من معي من مثل

 عنه الناس يثبط البصري الحسن وكان الناس، يستنفر أن المھلب بن مروان وأمر الجسر، عند بالبصرة فعسكر
ً  مروان فأخذ الفتنة، ويحذرھم  .مروان فخالھم ذلك عند فكف فحبسھم الحسن أصحاب من ناسا

 واسطاً، يؤم البصرة من يزيد وخرج فأتاھا واسط إلى آالف أربعة في المھلب بن الملك عبد بن يزيد وجه ثم
 هللا صلى هللا رسول قال: فقال الحسن فيه فاستشار بمرتد مروان فأتي المھلب، بن مروان البصرة على واستخلف

 .فقتله"  فاقتلوه دينه بدل من: " وسلم عليه

ً  يزيد وقدم  أھل أمر فعظموا الناس وتكلم معه، حبسه ومن أرطاة بن بعدي معه وشخص ألفاً، عشر ستة في واسطا
 الشام أھل وما. الشام أھل وجاء العباس، وجاء مسلمة، جاء بقولھم العسكر ھذا ارتجاس رأيت: فقال فخطبھم الشام،
 نسطوس بن نسطوس باس؟الع وما. صفراء جرداء مسلمة؟ وما علي؟ وسفيان لي منھا سبعة أسياف تسعة إال ھم ھل
 جنن لكم أليس. وأقباط اللحم كاسالء أخالط وأوباش فالحين وأبناء وأنباط وجراجمة وجرامقة برابرة في أتاكم

 بھا تصفعون ساعة سواعدكم فأعيروني يرجون، مال هللا من وترجون تألمون، كما يألمون بشراً  ليسوا أو كجننھم،
 وقال فاستأذنه دواء عليھا بثرة بوجھه وكانت بواسط يزيد فلقيه البصرة من ھرب صفوان بن خالد وكان. خراطيمھم

 .فتنحى له، فأذن بطوس، التيادر شرب لي وصف إنه

 .غيره أو العاص أبي بن الحكم بن يزيد وقال

ً  ھجت قد خالد أبا  فشمر عوان حرب شمرت وقد...  تقم فال حربا

 .ذاك كان قد: البيت ھذا بلغه حين يزيد فقال

 فاشعر بذلك تشعر لم كنت فإن...  ملكھم زال قد مروان بني وإن

ً  فعش ً  مت أو ملكا  تعذر بكفك مشھور وسيفك...  تمت وإن كريما

 .فنعم ھذا أما: يزيد فقال

 :الشني السائب بن عطية وقال

ً  صابراً  فمت...  مطلة المنايا إن خالد أبا  مصعب مات كما قدما

ً  تقبلن وال ً  عاش منل...  سعادة من فما خسفا  ويقضب يالم مذموما

ً  له يرتادون إخوته يزيد ووجه فوك صدق: قال. مصعب مات كما: قوله يزيد سمع فلما  بالعقر، للمعسكر موضعا
 معسكره نزل حتى يزيد وسار عنده، معه حبس ومن أرطاة بن عدي وخلف يزيد، بن معاوية ابنه واسط على فخلف
 .يعينونه الكوفة أھل من ناس وأتاه اء،سور من وھو والكوفة المدائن بين بالعقر
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 الھمداني ھانئ بن سند مع وبعث الكوفة، إلى أحد يصل لئال األنھار وبثق النخيلة الرحمن عبد بن الحميد عبد ونزل
 ً  :الفرزدق وقال معه، المھلب ابن ليقاتلوا مسلمة على جيشا

 تعقر إنك العقر نزلت غداة...  زاجراً  كنت إن الطير زجرت ھال

 بن العباس فلقوا كثيف جمع في المعارك، وابنه المشؤوم، يسمى وكان محمداً، أخاه وجه منه الشام أھل قرب لماو
 الشام، أھل فانكشف فالتقوا ليزيد، مخالفين البصرة أھل من إليه صار من سوى آالف أربعة في وھو بسوراء الوليد
 :يقول وھو ھريم وأقدم فعطفوا، تسلمونا ال الشام ھلأ يا: ھريم فناداھم البصرة، وأھل طحمة أبي ب ھريم وصبر

ً  الكتيبة في رأوني لما  كوكب ضوء مثل الكريھة أغشى...  معلما

 خلب كبرق عداوتنا ليست...  صادق بضرب مني فاستيقنوا

 :الفرزدق فقال إليه، بلغوا حين يزيد أصحاب فھزموا

 تفحل تميم من نساء نذور...  بالقنا سوراء يوم ھريم أحل

 آالف، أربعة على العبدي حيان بن هللا لعبد يزيد فعقد. فحركتھم خيالً  إليھم وجھت لو: ليزيد المھلب بن محمد وقالت
ً  إليه وضم خيل، في الفراصي ثم األزدي ھناد بن فضيل إليه وضم  بكر خيل على وصيره خيل، في المنتوف سالما
 بن الحريش بن وقدان بن كعب بن مالك بن أسود بن عمرو بن سعيد مسلمة إليھم ووجه الصراة، فعبروا وائل بن

 حيان، بن هللا عبد فقتل فاقتتلوا كمين الشام ألھل وكان آالف، أربعة في صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كعب
 الھزيمة فكانت جولتھم عند عليھم الشام أھل كمين وخرج العراق أھل وجال ھناد، بن فضيل أصحاب من وفارس

 لقتال استبقني: لمسلمة فقال أسيراً  فأخذوه فصرع فرسه المنتوف بسالم وعثر يزيد، أتوا حتى أحد ىعل يلووا فلم
 :السعدي حكيم بن موسى فقال فقتل به وأمر قبلك، هللا وكفاناھم الروم قتال كفيناك طالما اللخناء بن يا: فقال الروم،

 الذمارا حمى بالصراة فھال...  فخرتم عبدكم وبالمنتوف

 خندقوا قد ھؤالء إن: صفرة أبي بن العالء بن المھلب فقال خندقين، وخندق األثقال، وخلف الصراة، مسلمة برع ثم
 ً  أظن فما. فمه وصلوا إن: وقال يزيد فضحك فعاجلھم، خندقنا إلى بخندقھم يصلوا من آمن وال خندق بعد خندقا

ً  أضعف رجالً  ضما العسكرين  عليك أشار وقد الجبن بغير لتعرفه إنك وهللا اأم: المھلب بن حبيب فقال منك، قلبا
 .وعاجلھم فبيتھم به ورماك بالرأي

ً  فأقاموا ندعوھم، حتى نبيتھم أن لنا يحل ال: القراء من معه من بعض فقال بذلك يزيد فھم  .التقوا ثم أياما

 خرج ومائة، اثنتين سنة فر،ص من خلت ليلة عشرة ألربع الجمعة يوم وھو يزيد، فيه قتل الذي اليوم كان ولما: قالوا
 بدرعه يزيد فدعا. يقتتلون الناس: فقيل ھذا؟ ما: فقال ضجة يزيد فسمع فتھايجوا، العراق ألھل ومنسر الشام ألھل
 كانت وقد يتحدثان، وجعال آخر كرسي لمحمد ووضع خندقه، باب على كرسي له ووضع وخرج فلبسھا وثيابه
 بن المفضل الميسرة وعلى المھلب، بن حبيب ميمنته وعلى فتقدموا الناس فأمر فضعف، ذلك قبل خلفة يزيد أصابت
 .حاميتھم على معه ومن فصار بھم فلحق فرسه محمد وركب العالء، بن المھلب مع والراية المھلب،

 جزي بن خليل بن القعقاع الميسرة وفي الكالبي، الحارث بن زفر بن الھذيل ميمنتھم وفي الشام، أھل وزحف
 جرير يقول ھذا ولوضاح. الوضاحية في الملك عبد مولى البربري والوضاح العبسي، تليد بن الوليد ويقال العبسي،

 :عطية بن
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ً  بالحق الوضاح جاھد لقد ً  مجداً  فأورث...  معلما  بربرا أھل باقيا

 فأحرق. راةالص في التي السفن وأحرق فأحرقه الصراة جسر إلى انطلق: للوضاح مسلمة فقال الناس، وصبر فاقتتلوا
 أحرق: قيل ولم؟: قال. انھزموا: قيل للناس؟ ما يزيد فقال يزيد عسكر اضطرب النار رأوا فلما السفن وبعض الجسر
 .ذئب ناحيتھا في شد غنم كأنھم والعسكر، الكتيبة حشو بئس فطار، نفخ رعاج هللا لعنھم: فقال. الجسر

: قال ضربك؟ من: يزيد له فقال بعمود جبھته على ضرب وقد محمد وجاء المفضل، عين وفقئت الحفاظ، أھل وصبر
 .الحرشي عمرو بن سعيد فظننته الحرشي الغالم أنا: ضربني حين قال أنه إال أدري ال

ً  يزيد وكان  بن حبيب فرس فإذا فنظر األرض من نشز على ووضع مكان، إلى مكان من ينقل كرسيه على جالسا
 كما ألظنه إني: معه من بعض له وقال قتل، قد إال أحسبه وال بسطام أبي فرس وهللا ھذا: فقال. غائراً  جاء قد المھلب
 .لضعفه يشمھا تفاحة معه وكان التفاح، تشم وأنت قلت

 بفرسي ائتوني: وقال فتطير عقر، تأخر وإن نحر تقدم إن: األشقر في القائل قوال ذكر ثم األشقر بفرسه يزيد فدعا
 من عزين بن شراحيل بن سمير بن حسان بن عياش بن القحل لقيه المعركة سطتو فلما وحمل فركبه به فأي األشھب

 حارثة بن رفل بن المسيب في يقول وله صاحبه، منھما واحد كل فقتل ضربتين فاختلفا الكلبي، جناب بن زھير ولد
 :الكلبي جناب بن زھير بن جابر أبي بن قيس بن جناب بن

 باطله الحق يغلب أن تمنيتم...  بعدما المھلب بن يزيد قتلنا

ً  العراق أھل في كان وما  قاتله قضاعة من إال الدين عن...  منافقا

 صياقلة شفريته عن جال حسام...  صارم بأبيض فحل تخلله

 انحدر، مقبلين رآھم فلما التل يزيد أصحاب وقصد الشام، أھل حماة وحوله تل على مسلمة جلس: مخنف أبو وقال
ً  يزيد وركب  المھلب فقال يزيد وفقد الناس، واختلط منكرة صدمة العراق أھل الشام أھل فصدم وقاتل أشھب له فرسا

ً  فيه فإن المھلب بن محمد اطلبوا ويحكم: العالء بن  ابن فألقى يوجد فلم يزيد فطلب قتل، يزيد كان إن يزيد من خلفا
 .الناس وخنس اللواء العالء

 فلما تل، على كان مسلمة ألن العقر ويوم التل، يوم اليوم ذلك يفسم ثالثمائة فأسروا يزيد عسكر الشام أھل ودخل
 .عنه نزل نحوه الناس أقبل

 وحرب المھلب، بن يزيد بنو والحجاج ربه، وعبد المھلب، بن ومحمد وحبيب، المھلب، بن يزيد المعركة في وقتل
 .محمد بن

 أنا: وقال فأنف رأسه فاحتز انزل: للھذيل وقيل الكالبي، الحارث بن زفر بن الھذيل يزيد قتل: قيس من قوم وقال
ً  -  رأسه؟ فأحتز أنزل  . -  استنكافا

ً  المھلب بن يزيد فل وقدم  فقتلھم، معه الحبس في ومن أرطاة بن عدي فقدم المھلب، بن يزيد بن معاوية على واسطا
 منكن أبقيت ما بكن ظفرت لو وهللا أما أولى،: فقال دونه، الباب فأغلقن يؤسرن لئال المھلب بن آل نساء قتل وأراد
 .قطنة ثابت يقول ذلك ففي منھا وتحمل البصرة، إلى معاوية ومضى. بالعذر أولى وهللا واحدة،

 مسمع ابن قتل أحببت وال عدي...  وابنه الفزاري قتل سرني وما

 موضع غير على أمراً  بھا وضعت...  زلة معاوي كانت ولكنھا
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 .مسمع وابني النصري، عروة بن هللا وعبد أرطاة، بن عدي: المھلب بن يزيد بن معاوية قتل الذين وكان

 يزيد بن معاوية فقتل الخبر، حقيقة جاءت ثم الفتح، جاء: يقولون قوم جاء يزيد قتل لما: المدائني الحسن أبو وقال
 أن لخليق أني: له فقال لك، خير فھو استبقني: ليزيد قال عدي وكان معه، كان من وجميع عدياً، واسط على وھو
 .النزع في اإلغراق من ذلك يمنعھم ال إذاً : فقال. الشام أھل وبين بيني وأضعك بالحديد أشدك

 الشامة ذي إلى العقر من الملك عبد بن مسلمة بھم فبعث وثمانمائة، ألفان المعركة في يزيد أصحاب من وأسر: قال
 .الكوفة على عامله وكان أمية بن عمرو أبي بن معيط أبي بن عقبة بن الوليد بن عمرو بن محمد

 عبيدة أبي عن األثرم وأخبرني عياش، ابن عن عدي بن الھيثم عن بالعمري المعروف عمر بن حفص وحدثني
 بن والعباس مسلمة بھا أرسل مسلمة إلى أصحابه ورؤوس برأسه وأتى يزيد قتل علما: قالوا المدائني على وقرأت
 عمر بن محمد مع خاصة يزيد برأس وبعث.وبشيراً  وافداً  الملك عبد بن يديز إلى الضبي شتير بن عذام مع الوليد

 حضره، من ونواصي ناصيته من فأخذ بحجام ودعا سجد الملك عبد بن يزيد على الرؤوس وردت فلما المخزومي،
 .قفاه من شعرات الحجام فأخذ الصلع، شديد أصلع وكان حضره، فيمن الزھري شھاب ابن وكان

 وقال. المھلب بن زياد أرض شتير بن عذام وأقطع مھلبان، المخزومي عمر بن محمد الملك عبد بن يزيد واقطع
 :الفرزدق

 تلتھب الحرب وناء العراق عن...  ضاحية العقر يوم دفاعك لوال

ً  عنھم دفاعك لوال ً  عارضا  ذھبوا قد األرض جديد عن ألصبحوا...  لجبا

 والحرب الموت فيھا فيةبالمشر...  فاجتلدوا الشام وجنود التقوا لما

 عصب ساداتھم ومن منھم بالعقر...  مجندالً  المصرين فتى يزيد خلو

 والعرب العجم ھناك وأسلمته...  كتيبته في عليه سنان حامى

 .القراء من أربعمائة في صبر كان مسمع، بني مولى سنان

 فلقيته لي أذنت فلو وداً، لي كان محمداً  إن :الملك عبد بن لمسلمة القتال قبل قال الحرشي عمرو بن سعيد وكان: قالوا
ً  فأعطھم إليه فسر: قال رأيه، عن يزيد يصرف لعله أماناً، فأعطيته  عسكرھم من عمرو بن سعيد فدنا األمان، جميعا
 فأمنه، ترى، ما ففعل نفسه، على خاف يزيد إن: قال ھذا؟ كان ملئكم رأي أعن حرب أبا يا: فقال فأتاه بمحمد ونوه
 .األمان قبول يزيد فأبى

: يقول وھو أنس، بن موسى أو مالك، بن أنس بن النضر إلى الحسن أبي بن الحسن نظر: المدائني الحسن أبو وقال
 وميشي، اطرقي المھلب، ابن هللا قاتل شمر، قد أنس ابن وھذا: الحسن فقال هللا، كتاب لكم يقام أن من تنقمون ما أيھا

ً  وجدت خرقاء  .صوفا

 ميشت، بالصوف، الشعر خلط: والميش. عوده وھي النجار ومطرقة الصانع، مطرقة قيل ومنه بالضر: الطرق
 .سائر مثل وھذا ميشاً، أميش،

 الطعن إال غيھم عن يردعھم لن قوم ھؤالء إن: فقال القتال على الناس فحرض قام يزيد أن مخنف أبي رواية ومن
 بن نسطوس الناقة وعاقر - مسلمة يعني -  الصفراء الجرادة ھذه أن لي ذكر إنه ھامھم، على والضرب أعينھم، في

 ليس نسبه، على أقره حتى فيه فكلمته نفيه على عزم الملك عبد بن سليمان كان الذي - العباس يعني - نسطوس
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ً  األرض بأھل جاؤوا ولو األرض في تشريدي إال يھمھما : له فقيل. لھم أو لي تكون حتى العرصة برحت ما جميعا
 يفوت أن يخاف كان ھل حسبه، وفضح الذمار فضح األشعث ابن أن: قال. األشعث ابن صنع كما تصنع أن افنخ إنا

 .أجله

 نزل بابل أرض من سوراء إلى يزيد انتھى لما: قال األزدي سليمان بن جعفر عن عياش ابن عن رجل عن المدائني
 وتقلد عليه فصبھا بدرعه دعا ثم وتطير. راجعون إليه اوإن  إنا: قال. العقر: قيل. المنزل ھذا اسم ما: فقال العقر
 الزاوية، من ھزم: قال. األشعث ابن عن حدثني: فقال عطارد بن إسماعيل دعا ثم فلبسه محشو بقباء عاد ثم بسيفه،
 أن استطاع أما له، سوءة: يزيد فقال سابور فأتى فھزم، جنديسابور فأتى فھزم، األھواز دجيل عند وھي مسكن فأتى

 يبرح ال أنه على نفسه وطن أنه فعلم القيامة، يوم إلى رقدة إال ھي ما فوهللا إغماضه، يغمض ثم الموت في ينغمس
 :الشاعر بقول وتمثل - يموت حتى

ً  يطب لم امرئ بأست  صبر نابھم ما على الكرام إن...  بميتته نفسا

 .قتل حتى قال كما أغمض التقوا فلما

 يا عليك السالم: فقالت ولبست تھيأت وقد إليه، الناس أحب وكانت بسامة، جاريته عليه دخلت سالحه، لبس ولما: قال
 :وقال وتبسم شديدة، كراھة ذلك فكره. المؤمنين أمير

 المتألق العارض ھذا غمامة...  تنجلي عم تنظري حتى رويدك

 بقومي يقاتلني أوه،: فقال منھا، ةراي راية عن يسأل الشام أھل رايات على أطاف ثم قريباً، كن: لدارس فقال خرج ثم
 يزيد، خبر يعرف ال وھو الشام، أھل يقاتل المفضل كان الناس وانھزم يزيد قتل لما: مخنف أبو وقال. له قوم ال من
 عليھم حمل كلما مجففة وأمامه األرض، من قريب سمند له برذون لعلى وإنه انھزموا، الناس وأن قتل قد أنه وال

 وأقبل تلتفت ال: له قال إال أحد أصحابه من يلتفت ال وكان أصحابه، وراء من يكون حتى يرجع، ثم فيحمل انكشفوا
 :ويقول بسيفه يضرب األزدي العميثل بن عامر وجعل. عدوك على بوجھك

 رعديد غير السيف بنصل أني...  المولود الصبي أم علمت قد

 بكشف كنتم فما ساعة اصبروا الفداء، لكم نفسي ربيعة، معشر يا الكرة الكرة،: المفضل فناداھم ربيعة، جل وانكشف
 .قبلكم من العراق أھل يؤتين وال بعادة لكم الفرار وما لئام وال

 المفضل، مع من فتفرق. الناس؟ وانھزم ومحمد، وحبيب، يزيد، قتل وقد ھھنا تصنع ما: له قيل إذ كذلك ھو فبينا
 .المھلب بن يزيد عسكر إلى الشام أھل وجاء واسط، إلى الطريق المفضل وأخذ

 يزيد بقتل يخبره أن فكره المفضل إلى الملك عبد أقبل يزيد قتل لما: اليقظان أبو قال: المدائني الحسن أبو وقال
 بقتل علم فلما واسط، إلى المھلب ولد من بقي بمن المفضل فانحدر واسط، إلى انحدر قد األمير إن: وقال فيستقتل،

 .بقندابيل قتل حتى كلمه فما أبداً، الملك عبد يكلم أال حلف يزيد

 نظروا إذا الناس عند عذري وما الزمن، آخر الملك عبد فضحني: فقال الحرب في فقئت المفضل عين وكانت: قال
 :المفضل وقال كريماً؟ فقتلت صدقتني أال مھزوم، أعور شيخ إلى

 يزيد بعد الحرب لقاء في وال...  بالقنا الصناديد طعن في خير ال
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 القحل واسم عياش، بن القحل التل يوم المھلب بن يزيد قتل: السائب بن محمد أبيه عن الكلبي محمد بن ھشام وقال
َ  يزيد وقتله عمرو،  .صاحبه منھما واحد كل ضرب أيضا

 .أثبت األول والخبر. مسلمة إلى به وجاء رأسه، احتز القحل وأن يزيد، قتل زفر بن الھذيل إن يقال: المدائني وقال

 من معه قتل من ورؤوس المھلب، بن يزيد برأس عليه قدم لما الملك عبد بن يزيد أن: حفص بن سحيم عن المدائني
 .العتكي عمرو بن زياد بن الحواري: الرؤوس عرفھم الذي وكان الشام، أجناد في بھا يطاف أن أمر بيته أھل

 .أحداً  مسلمة بھا يوجه أن قبل شتير، بن امعذ عاتكة بن يزيد إلى بالبشارة فوجه الوليد بن العباس وبادر

 جعفر عليھم االباضية من آالف ثالثة ومعه سوراء من العقر يزيد نزل: وعوانة عياش ابن قال: عدي بن الھيثم وقال
ً  مني كن دارس يا: يزيد فقال األزدي شيمان بن  .قريبا

ً  وكان الحرب، فأنشب المھلب بن محمد وتقدم  على وعطفوا ألفين، من نحواً  االباضية من الشام أھل فقتل مشؤوما
 نحو وصدره يزيد وجه في فإذا ونظروا مقتوالً، دارس وأصيب عليه، يقدروا فلم أصحابه وطلبه فقتل، فقاتل يزيد
 .رأسه واحتزوا وطعنة، ضربة عشرين من

 قطنة بن ثابت فقال األسارى من معه حبس ومن عدياً، فقتل واسط، على وھو المھلب، بن يزيد بن معاوية وعمد
 :األزدي

 مسمع ابن قتل أحببت وال عدي...  وابنه الفزاري قتل سرني ما

 موضع غير على أمراً  بھا وضعت...  زلة معاوي كانت ولكنھا

 إلى العقر من مسلمة بھم فبعث رجل، وثمانمائة ألفان عسكره، في كان وممن المعركة، في يزيد أصحاب من وأسر
 العريان بالكوفة شرطه وعلى الكوفة، على عامله وكان معيط، أبي بن عقبة بن الوليد بن روعم بن محمد الشامة ذي
 دون الشعار أنتم اليمن أھل يا: فقال فميزھم. بھم فشأنك شيء في ھؤالء من لست: للعريان الشامة ذو فقال الھيثم، بن

 عشرين يوم كل في يخرج فكان. األعداء فأعدى - تميم بني يعني -  ھؤالء وأما والحلفاء، اإلخوة ربيعة وأنتم الدثار،
. ومائة عشرين قتل ويقال ومائة خمسين منھم قتل ويقال ومائة، ثمانين منھم قتل حتى أعناقھم فيضرب تميم بني من
 :المازني ذبيان بن حاجب فقال

 الوحل بھم انتھى حتى دم بغير...  دماءنا خاضوا المعيطيين رأيت

 الذحل اتبع إذا ذحل وال حرام...  دم من أثقل األقوام حمل فما

 القتل غيرھم فرسان على وحر...  علكم المصلتين دماء حقنتم

ً  فيا...  قومه فتيان العريان بھم وفي  والعدل األمانة أين عجبا

 .أبيات في

 .ومائة اثنتين سنة في يزيد قتل وكان

 الكوفة، في عمرو بن محمد إلى مسلمة بھم فسرح رجل، ثالثمائة المھلب بن يزيد عسكر من أسر: مخنف أبو وقال
 عشرين أخرجھم: للعريان فقال بذلك، عمرو بن محمد فأمر األسارى، بقتل مسلمة إلى عاتكة بن يزيد كتاب وجاء
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 حتى قتلھم من فرغ أن إال ھو فما الناس، قبل بنا فابدأوا بالناس انھزمنا نحن: فقالوا تميم بني من قوم فقام عشري،
 .بنا ابدأوا: قالوا حتى أردتھم ما وهللا: يقول العريان فكان قتلھم، عن بالكف سلمةم كتاب جاء

 خيل معه كانت مروان، بن الملك عبد مولى والوضاح الوضاحية، قبل من يزيد أصحاب ھزيمة كانت: المدائني وقال
 .مفردة

 يوسف بن محمد بنت الحجاج أم رأتهام إلى به بعث الملك عبد بن يزيد إلى المھلب بن يزيد رأس وصل ولما: قالوا
ً  أراك وقالت وجھه في فبصقت أمرھا، في سأله ما إلى يجبه فلم فيھا الملك عبد بن يزيد وكلمه عذبھا، التي  شيخا
 برأس أتيت حين يزيد بنت عاتكة أمي الحجاج أم أشبھت ما وهللا الملك، عبد بن يزيد فقال الباطل، تطلب أحمق
 .وطيبته غسلته ثم عليھا، فوضع بوسادة ودعت فشتمته األرض على يضعه أن لرسولا فأراد علي بن الحسين

ً  البصرة من المھلب بن مروان خرج: وغيره المدائني وقال  المازني الحارث بن شبيب عليھا فوثب وخالھا ھاربا
 .مسلمة قبل من الكلبي سليم بن الرحمن عبد قدم حتى بالناس وصلى الملك، عبد بن ليزيد ودعا فأخذھا،

ً  نازع محرز بن جيھان وكان  .أرطاة بن عدي مع قاتل جيھان وكان مازن، ببني شبيب فقھره فيھا شبيبا

 جاءكم: يقول فجعل أعور عطاء وكان -  تميم بن الحارث بن معاوية شقرة واسم -  شقرة بني مولى عطاء وقام
 :الشاعر فقال. األمان

ً  أليس  المنبر على عطاء قيام ه...  اإلل بحق عجيبا

 األعور الكاذب خبر وما...  بأخبارھم عنھم يخبر

 من: نضرة أبو قال النھار نصف كان فلما ومقتله المھلب بن يزيد ھزيمة جاءتنا: قال صبيح بن الربيع عن المدائني
 أبو فغضب. عليل إني: أنس فقال بالناس يصلي أن الحسن وأمر األبلة، إلى الحارث بن شبيب وخرج بالناس؟ يصلي
: له فقال الحسن على ودخل المسلمين، أمصار من بمصر فيھا يصلى ال جمعة يوم تأتي هللا سبحان يا: وقال نضرة
: " خطبته في وقرأ فخطب األرض على فقام رجل، على متعمداً  جاء قد الحسن فإذا تخرج، حتى يصلون ال الناس إن
 الجمعة،: فقرأ المؤذنون أقام ثم الخطبة في يقعد ولم"  هللا رحمة من تقنطوا ال أنفسھم على أسرفوا الذين عبادي يا

 .األعلى ربك اسم وسبح

 .وسمكة خمر وزق ومردياً، خنزيراً  معه وعلق المھلب، بن يزيد جثة الملك عبد بن مسلمة وصلب: قالوا

: " هللا قول عن سئل الحسن سمعت: قال عطية بن الحكم ثنا الطيالسي، داود أبو ثنا الدورقي، إبراھيم بن أحمد حدثني
 وراء نبذھما وقد نبيه وسنة هللا كتاب إلى يدعو المھلب ابن هللا عدو إلى تروا ألم: فقال"  غروراً  القول زخرف
 .ظھره

ً : فقال يزيد فذكر الحسن عند كنا: قال الھذلي بكر أبي عن عدي بن الھيثم عن العمري حدثني  الحمار لھذا عجبا
 بھا تجعله صرعة المھلب ابن اصرع اللھم ظھره، وراء نبذھما وقد نبيه وسنة هللا كتاب إلى - زعم - يدعو النھاق
ً . للمتقين وموعظة خلفه وما يديه بين لما نكاال ً  باألمس أعناقنا يضرب ھو بينا النھاق الحمار لھذا واعجبا  إلى تقربا
ً  فنصب جفوة وأصابته نبوة منھم رأى إذ أمية، بني  السنة من وإن أال السنة، إلى عوكمأد: قال ثم خرق، عليھا قصبا
 .باألمس عمر جعله حيث ويجعل قيد، في رجاله تجعل أن
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 بقندابيل المھلب آل خبر

 تميم إليھم يوجه أن مسلمة وأراد وھدمت، بالبصرة منازلھم فحرقت قندابيل، إلى بعياالتھم المھلب آل وھرب: قالوا
 بن ھالل فوجه تريد، فيما أبلغ كان تميم بني من رجالً  جھت لو: له لقا ثم المھلب وولد يزيد فل ليتبع القيني زيد بن

 حرقوص بن كايبة بن حجية بن صباري بن سمير بن ألي بن محرز بن أربد بن أحوز بن ھالل ھو المازني، أحوز
ً  عشر اثني إلى له فعقد. تميم بني من غنم بن عمرو بن مالك بن مازن بن  فسار العراق، وأھل الشام أھل من ألفا

 ومن آمن، فھو ھرب من: مناديه ونادى رايته ھالل فنصب قندابيل، فأتى التجيبي سليمان بن الحارث مقدمته وعلى
 .إليه الناس فتسارع المھلب، ولد من يكون أن إال آمن فھو الراية ھذه أتى

 وميسرة، ميمنة ھالل عبأ وقد بقندابيل المھلب وبنو أحوز بن ھالل التقى: قال السليطي حسان بن جھم عن المدائني
 تبارزه أن ينبغي وليس األمير أخو أنت: له فقيل أحوز بن سلم إليه فخرج المبارزة، يطلب المھلب بن مدرك فخرج
ً  فبارز فخرج وشتمه ھالل أخوه فالمه فرجع،  .سلم فقتله مدركا

ً  سيوفنا ناخذلت المستعان، هللا يراد، ألمر ھذا إن: فقال ينبو فجعل قاطع سيف لمدرك وكان  .أيضا

ً  لقتله يزيد بن معاوية إال الناس آمن ھالالً  إن ويقال  قتلھم وإنما حاضر، أبي بن حاضر أو األسيدي، حاضر وأبا عديا
 حاضر، أبي بن حاضر قاتل: قال أو األسيدي، حاضر أبي قاتل أنا: فقال يزيد بن معاوية فانتدب يده، في أسراء وھم

 من سفود كأنه تميم بن عمرو بن كعب بني من رجل قتله ويقال فقتله، الشام أھل نم رجل عليه فحمل ابنه، وعدي
 .سواده شدة

 بن عمرو مع لواؤھم وكان العقر، يوم عينه أصيبت أعور، وھو المھلب بن المفضل بقندابيل المھلب آل أمير وكان
 .المھلب بن قبيصة

: فقال القوم، رئيس المفضل رأس ھذا: له فقيل فضلالم برأس أتى حتى درھم ألف فله برأس جاء من: ھالل ونادى
 به وأتى المفضل بن عثمان وأسر بساط، على جلس حتى فنزل العقر، يوم عينه فقئت: فقالوا أعور، به عھدي ما

 .الحبس من فھرب عليه وسھل فحبسه المھلب آل رؤوس عن يخبره الذي فكان ھالل

 يزيد بن وعمر المھلب، بن عيينة وأبو المفضل، بن عثمان وفر ظھم،يحف من بالحرم ھالل وكل المھلب ولد قتل ولما
 أيديھن في وما للنساء أحد يعرض ال أن وأمر مولياً، اتبع ممن الذمة برئت أال: ھالل منادي ونادى المھلب، بن

 .له ذمة فال امرأة على دخل أو ستراً  رفع من: وقال

 ما ولينا المھلب أن لو: يقلن المھلب آل نساء وكان عنقه، ضربف منزلھا دخل رجالً  أن المھلب آل من امرأة وشكت
 .لھا فأذن رجالھا جثث دفن في لھا يأذن أن فسألته المغيرة بنت ميسون وأتته. أحوز بن ھالل فعل ما دون إال بنا فعل

 فكتب لھا مولى فأعطتھا صحيفة المھلب آل من امرأة أخذت: قال صفوان أبي عن عيسى بن بشر عن المدائني وقال
 .للميراث. فالن ثم فالن، ثم فالن، قتل

: قاال عيينة أبي بن ومحمد أبيه، عن حازم بن جرير بن وھب عن خيثمة وأبو المخزومي سالم بن خلف وحدثني
 .ألسيدي يزيد بن عمر شرطته على وولى المھلب، آل دور فھدم الكلبي سليم بن الرحمن عبد: مسلمة وجه

 :الفرزدق يقول سليم بن الرحمن عبد وفي: قالوا

 قدروھا تغلي الحرب وأثافي به...  دينه هللا يعصم سليم ابن أرى
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 ظھورھا اقشعرت بالناس الحرب إذا...  بغى من هللا به الرامي الحجر ھو

 بن بشر بن الملك عبد البصرة على واستعمل عمان، وواله البصرة، عن الكلبي: مسلمة عزل ثم: قصيدة وفي
 المھلب بن مدرك بھا لقي كرمان إلى انتھى فلما المھلب، آل فل اتباع في ضب بن مدرك: لمةمس ووجه مروان،

 .فاقتتلوا وغيرھم الكوفة أھل من يزيد فل بعض إليه انضم وقد خراسان من مقبالً 

 األشتر، بن إبراھيم ابنا ومالك النعمان، ومعه المھلب، بن مدرك: ضب بن مدرك لقي: وغيره مخنف أبو وقال
 بن النعمان يومئذ فقتل فاقتتلوا المھلب، بن يزيد مولى وصول األشعث، بن محمد بن إسحاق ابنا وعثمان ، حمدوم

 فقتل، عليه فدل حلوان، إلى انتھى حتى متحامالً  فمضى جراحة إسحاق بن عثمان وجرح إسحاق، بن ومحمد إبراھيم
 .مسلمة إلى برأسه وبعث

 إلى ضب ابن به فبعث صول وأسر فأمنه، مسلمة من األمان فطلب الكوفة إلى األشتر بن إبراھيم بن مالك ومضى
 وتخلص عنقه، فضربت به وأمر نبيه؟ وسنة هللا كتاب إلى يدعو صول: سھمك على كتبت الذي أنت: فقال مسلمة
 .بقندابيل فقتل مدرك

 فما بقندابيل كنا: قالت ھلبالم بن يزيد بن معاوية ولد أم عن النحوي يونس عن عبيدة أبي عن األثرم علي حدثني
 فقتل خرج ثم سالحه، فلبس متعجالً  فقام وسمسماً، شھدانج يأكل لجالس معاوية وإن أحوز، بن ھالل خيل إال راعنا
 ومروان عمان، على -  قيل -  وكان وزياد بھلة، ألمه أخوه الملك وعبد أميرھم، وھو المفضل وقتل بيته، وأھل ھو

 آذانھم وفي رؤوسھم وحملت المھلب، بن قبيصة ابنا والمغيرة وعمرو عيينة أبي بن والمنھال البصرة، على وكان
 .بأسمائھم الرقاع

 بن يزيد إلى فوجھھم بواسط وھو مسلمة، على بھم فقدم رجالً، عشر ثالثة المھلب آل من أسر: عدي بن الھيثم وقال
 :فأنشده عزة بن كثير وعنده عاتكة

 يثرب لم عفا أو عقاب أشد.. . مجمالً  عاقب نال ما إذا حليم

 يكتب لك صالح من تأته فما...  وحسبة المؤمنين أمير فعفو

 مغضب حلم حسبة حلم وأفضل...  قادر فإنك تعفو فإن اساؤوا

 من: قال ثم. الخبيثة بأعمالھم منھم أقاد هللا إن ذاك، إلى سبيل ال. الرحم بك أطت ھيھات، صخر أبا يا: يزيد فقال
 رجلين منھم خذ فقال. أخي وابن أخي، قتلوا المؤمنين أمير يا: فقال أرطاة بن يزيد فقام فليقم، بدم المھلب آل يطلب
 .ففعل فاقتلھما

 فقتلوا ببقيتھم أمر ثم. رجالً  منھم اقتل فقال أبي، قتلوا المؤمنين أمير يا: فقال البصري عروة بن هللا لعبد ابن وقام
 أعلم أنا: فقال أنبت؟ انظروا: فقيل بصغير، أنا فما اقتلوني: فقال. صغير مغال ھذا: فقالوا غالم، آخرھم كان حتى
 .فقتل عنقه، اضربوا: يزيد فقال النساء ووطئت شوكت قد بنفسي

ً  طلب فقد يزيد أما: فقال وجئناك أشرافنا قتلنا: قال بالعراق؟ غزاتكم كانت كيف: اليمانية من لرجل يزيد وقال  عظيما
ً  ومات  .كريما

: يقول يزيد وكان المھلب، دار ينزل كان إنما دار، ليزيد يكن ولم دورھم وھدم المھلب آل قبض في زيدي وكتب
 .اإلمارة دار أو السجن داري
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 معك يخرج من اختاري أن يزيد بن مخلد أم وھي خرشة، بن غيالن بنت الفضل أم إلى أحوز بن ھالل وبعث: قالوا
ً  فاختارت  وبعث الشام، أھل من بمشيخة معھم وبعث المھلب، آل نساء ومع معھا يخرجون مواليھم من قوما
 كان ما فأخذ ھبيرة، بن عمر وولي الملك، عبد بن مسلمة عزل وقد العراق فورد الملك عبد بن مسلمة إلى بالرؤوس

 برنفيخ الشام إلى النساء يخرج أن وخاف لنفسه، الرقيق فأخذ عندھن كان ما استنطف حتى عليھن وبسط أثقالھن في
 .فأعفاھن الشخوص من لھن يستعفيه يزيد إلى فكتب إليه صار بما

 .بھا فنصبت البصرة إلى ردت بالشام، رأسه مع كانت التي والرؤوس يزيد برأس طيف لما: عبيدة أبو وقال

 أنه وقيل الملك، عبد بن يزيد عند فيه فقدح أشھر، ستة ويقال أشھر، ثمانية العراق على يزيد بعد مسلمة وأقام: قالوا
 .ھبيرة بن عمر العراق وولى فعزله. عنه يكشف ممن ھو وليس الخراج، على مأمون غير

 قال المالءة بنت عاتكة امرأته يزيد بن عمر تزوج فلما. حي أنه يزيد قتل بعد تقول األزد من طوائف وجعلت: قالوا
 :الفرزدق

 المھلب ابن جيفة عمان ألزد...  نعى من المالءة بنت بينت لقد

 بنت مالك ألم فقال المھلب نساء وقدم العراق، ھبيرة ابن قدم حتى وقندابيل السند على ھالل يزل ولم: المدائني قال
 كاتب وأنا يبق، فلم رجالكم ھالل قتل وقد ونفعكم، مضرتكم على أقدر وأني الوالي أني علمت قد: المھلب بن زياد
 يزيد إلى كتابه في وقرظھا مالك بأم وبعث بذلك، الملك عبد بن يزيد إلى وكتب. فصدقيني خيانته أذكر ھالل في

 ابن إلى يزيد فكتب طاعتك، في غاية يبق ولم أمرك في بالغ أن بعد واليتنا أحسن: وقالت ھالل على وأثنت فكذبته،
 .يعنفه ھبيرة

 .سبيلھن فخلى ھبيرة ابن أشخصھن يزيد إلى أشخصن النساء إن قيل وقد

 بسجستان، رتبيل عند المھلب، بن يزيد بن وعمر المھلب، بن المفضل بن وعثمان المھلب، بن عيينة وبقي: قالوا
 بن وعثمان يزيد، بن عمر وبقي العراق فقدم فأمنه عيينة ألبي األمان طلب في يزيد إلى المھلب بنت ھند فبعثت
 .خراسان فقدما أمانھماب إليھما فكتب خراسان، على أميراً  القسري هللا عبد بن أسد قدم حتى عنده المفضل

 والمغيرة، هللا، وعبد المعارك،: بقتلھم فأمر الملك عبد بن يزيد على بھم قدم الذي األسراء كان: الرواة بعض وقال
 المھلب، بن المفضل بني والفضل وشبيب وغسان، المھلب، بن حبيب ابني والحجاج ودريد، المھلب، بن يزيد بني

 .المھلب بن يزيد ابني والمنجاب الفضل،و المھلب، بن قبيصة بن والمفضل

 :المھلب بن يزيد قتل حين الفرزدق وقال

 بابل عقر على أشالء يبكين...  حسراً  أصبحن المزونيات ما إذا

ً  فكن  المزايل الشباب ريعان تذكر...  إنھا المالءة بنت طالبا

 بن سوار بذلك فحدث بركابه فأخذ يزيد فقام عدياً، محاربته قبل حاجة في المھلب بن يزيد الحسن أتى: قال المدائني
 .والعلم الدين أھل إعظامه يزيد في. صدق الخبر ھذا إن: فقال هللا، عبد

 الكندي، عمير بن سفيان له يقال الشام أھل من رجالً  البصرة على الملك عبد بن يزيد وجه: المدائني الحسن أبو وقال
 .أعمرھا لمن والعمرى ترد والمنحة ترد العارية: وقال ھا،ذبيحت تجوز ال المرأة إن: فقال خطب الذي وھو
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 زعمت امرأة في تقول ما: لي وقال عمير بن لسفيان قلت: قال قتادة عن الراسبي ھالل أبي عن خالد بن ھدبة حدثني
 بقول قال ةقتاد إن أما: فقال. بغيرھا يجرب: قال: أنت تقول ما: الحسن فقال. با تستحلف: قلت. يأتيھا ال زوجھا أن
 .الشام أھل

ً  بخمسين له فأمر محبوس، وھو المھلب بن يزيد الحرشي عمرو بن سعيد أتى: وقالوا  الرقاع بن عدي فقال ألفا
 :العاملي

ً  أر لم  يزيد غير السجن في زائراً  حبا...  واحداً  الناس من محبوسا

ً  بخمسين...  أجازه أتاه إذ عمرو بن سعيد  لسعيد عجلت ألفا

: أخوه جميري له فقال عليه فصلى ھشام عند أحوز بن ھالل مات: محارب بن مسلمة عن المدائني الحسن أبو وقال
 المؤمنين؟ أمير عليه صلى وقد له هللا يغفر لم أو: الشام أھل من رجل فقال. بالمغفرة له دعوت لو المؤمنين أمير يا

 :الفرزدق وقال

 وغردا الحمام ناح وما الرياح...  جرى ما أحوز ابن أنسى ما لعمرك

 :عمرو بن معن وقال

 المھلب ابن على تبكي تحوبھا...  فراعني بليل ھبت وباكية

 المجدب غير البھلول فاندبي ال...  نحيبھا سمعت لما لھا فقلت

 أغلب بخفان ليث من وأجرأ...  حييةٍ  فتاة من وأحيا اعف

 حضره من شاور مسلمة، بعم بعث الذين لمھلبا آل بأسرى يزيد على قدم لما: قال زمل بن الضحاك عن الھيثم
 المري حيان بن عثمان فقام فاعف، المؤمنين أمير يا قدرت قد: حضر من بعض: قال ھؤالء؟ في تقولون ما: فقال
 فقال"  كفارا فاجراً  إال يلدوا وال عبادك يضلوا تذرھم إنك دياراً، الكافرين من األرض على تذر ال"  وهللا: فقال
 .خلعه بعد يزيد يلعن وكان"  أخرى وزر وازرة تزر وال: " هللا قال كما نقول بل: وةحي بن رجاء

 أھالً  للجنة وخلق منھم، فجعلني أھالً  للنار خلق هللا إن. المقدام أبا: قال قلت؟ ما إلى دعاك ما: لعثمان رجاء وقال
 النصري ابن وإلى أرطاة بن زيد لىإ يزيد دفعھم ثم. الجنة أھل من نفسي عند أنا ما: رجاء فقال منھم، فجعلك

 .فقتلوا وغيرھما

 :النصري عروة بنت الحوراء قالت

 رشيدا للملوك المحارب تلقى...  تكن ولم الملوك حاربت أيزيد

َ ...  أوردتھا عصابة وجدت لما  التفنيدا ورده سيورث حوضا

 وجدودا شمائالً  واألكرمين...  بنائل لست الحرمات ذا فالبيت

 عھودا القران ومن الھدى سقف...  عليھم اإلله نيب النبي رھط

 برودا الطراز من لبست حتى...  وأفضلوا عليك منوا ھم قوم
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 عبيدا المقرفون العبيد تلد...  وإنما ھناك نعمتھم فكفرت

 عودا الخالفة شجر من بھجان...  يجد فلم ھجان في الخالفة طلب

ً : يقول سنالح سمعت: قال فضالة بن المبارك بن ھدبة حدثني  أطيار من وطائر ھجان، أھل علج يزيد من واعجبا
ً  برھة سيفه اتخذ الماء، ً  نصب عيش من لماظه منع إذا حتى أمية بني طاعة في مخراقا  إني: وقال قصب على خرقا

 إلى ترد أن سنتھما من إن فاسق يا العمرين، سنة إلى يدعو طمع، وذئبان نار، فراش فاتبعه فاغضبوا غضبت،
 .العزيز عبد بن عمر محبس

 :النجم أبو وقال

ً  ظلمنا وقد...  نقمه علينا مد الذي إن  مظلمه أنفسا

 مسلمة بكفي نجانا فا...  الدمدمة بالعراق أحاطت حين

 الغلصمة عند القوم نفوس كانت...  وبعدمه وبعدما بعدما من

 :المھلب ابن وذكر عاتكة نب يزيد به مدح شعر في محمد بن األحوص وقال أمه تدعى أن الحرة وكادت

ً  والنكث الغدر ينوي زال ما  المسامع منه استك حتى لعمياء...  راكبا

 الخوامع ھناك فيما بھا تخب...  ورؤوسھم بابل بنھري فاضحوا

 :الفرزدق وقال

 مغرور حين للمنايا يقوده...  به جاء األزدي من عجبت لقد

ً مقر الرأس منكس...  دقل في هللا عباد رآه حتى  بخنزير ونا

ً  أھون القلس  بالقير األلواح مطلية الماء في...  به تعود أن بأسا

 :األسدي وقال

 عام كل في الخالفة تمنى...  اللئام العلوج لھذي عجبت

 العالم طول تناطح ولما...  غلفانھا الخالفة تمنى

 :جرير وقال

 طرف وال أصل فال رماداً  أضحوا...  دابرھم هللا جذ المھلب آل

 عقف بطنھا في ألزدية عبد...  ليملكھا تجعل لم الخالفة إن

 تقتطف واألعناق المعاصم إال...  مضلھم دعوى من األزد نالت ما

 وانتتفوا هللا جنود فقتلھم...  قائدھم المنتوف جعلوا قد واألزد

 :الفرزدق وقال
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 فحلت تميم من نساء نذور...  بالقنا سوراء يوم ھريم أحل

 شلت حين يداً  يعطي أم السيف على...  اينتحي ديزي يدري ال عشية

 اقشعرت إال الخيل أبصرته وال...  طاعن أول كان إال وماكر

 ولت حين أكنافھا عن تحرز...  حنظل خطبان األزد روؤس كأن

ً  وقال  :أيضا

 نقم ذو هللا إن المھلب بن يا...  بطشت التي هللا بطشة ترى كيف

ً  البلقاء من الجياد قاد  واللجم باألرسان تقلقل شھراً .. . منصلتا

 كالحمم الحمراء دحمة بنو فيھا...  لعاشرة ھاروت أرض أتت حتى

 إرم أو الحمر ثمود من كأنھم...  مساكنھم إال ترى ال فأصبحوا

 :ليزيد الطرماح وقال

ً  هللا لحى  البوارق السيوف تحت خالد أبا...  ببابل أسلموك قوما

ً .. . منھم أكرم الموت عند كان فتى  السوابق للجياد وأعطى حفاظا

 الخالئق عف السيب جزل هللا سقى...  وقائل يزيد تنعى وقائلة

 الصواعق بمثل وارتجت األرض بنا...  تزلزت يزيد الناعي نعى ولما

 :الرمة ذو وقال. أبيات في

 يلد ولم يولد لم المھلب أن...  حبائلھم رثت إذ األزد لودت

 نجد ذوي وأبطاالً  السالح من. .. وعائرة ثر عدد ذوي كانوا

 أحد من واأليتام األرامل إال...  كثرتھم بعد من منھم ترى فما

 :له قصيدة من الفرزدق وقال

 معلق رأس كل من نفسھا به...  شفت ما الباھلية أرينا ونحن

 المخنق مكان في منھا كان شجى...  جحدر خويلة عن أزحنا ونجن

 .أرطاة بن عدي امرأة توكان عطية، بن عباد أم الباھلية

 المتألق العارض تحت ثمانين...  منھم أرطاة بابن قتلنا ونحن

 ومرفق تدھدى رأس من وبالعقر...  لھم جسد من بقندابيل وكائن
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 يطلق ولم بھا يبني لمن حالالً ...  رماحنا أنكحتھا حليل وذات

 وأسوق سقطن أيد في وكفيه...  زوجھا رأس قدرنا أثافي جعلنا

 :لفرزدقا وقال

 بكاھما من مسمع ابني وينھى...  وائل بن بكر المنتوف على تبكي

 لحاھا وصل قبل المساعي كريم...  وأدركا الحروب في شابا غالمان

ً  كان فلو  سناھما يعلو نارين أوقدا إذاً ...  مالك وابن مالك حيا

 :أبيات في أحوز بن ھالل في الفرزدق وقال

 صرعوا حين منھم وأخزى أذل. .. أرى فال المزون عرانين جدعت

 تلمع بيداء كل في محذفة...  رؤوسھم البغال أعجاز وحملت

 مترع ثعام أو موتى ثعالب...  لحاھم كأن أشياخ جماجم

 :رؤبة وقال

 الزحوف الفتية أزحفتھا قد...  موصوف صنيعھا سوء واألزد

 العكوف بابل وطير عقالً ...  والمنتوف يزيد زادھا لو

 .عقال عليھم الطير عكوف ھؤالء قتيل يزيد كان لو: يقول

 :المازني ذبيان بن حاجب وقال

 الغليل على الشراب لي وساغ...  عيني بقندابيل قرت لقد

 قتيل ومصلوب به يقاد...  أسير من المھلب بنو غداة

 قيل كل أحوز ابن وشدات...  نزار عن أحوز ابن سيف خال

 التليل مشرفة اللحم ظماء...  العرضنا يمشي مقلص بكل

 صقيل عضب مھند وكل...  فواق في المھلب بني أبزن

 الفصيل راعية مثل عليه...  وكانت بھم األمور تقطعت

 العقول ذوي تضل مشبھة...  وازدھتھم دحمة ابن أضلھم

 والرسول الخالئف وراثات...  يروموا أن العظائم من أليس

 :قطنة ثابت وقال
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 مفرقي شيب العقر ويوم يقوم...  ذلة أورث قندابيل وليوم

 يسبق لم الذي األجل بحبائل...  حتفه صادف أخاك إن ھند يا

 المتصفق السرجة كظل زمنٌ ...  وغاله الكماة عنه وتغيبت

 محلق برأس موقنة عصم...  حدثانه على يبقي ال والدھر

 المتدفق النائل وأھل منا...  الحجا ذوو أصيب وقد العزاء كيف

 :لمنقريا الحمراء أبو وقال

 المخلدا الجواد كنت خالد أبا...  واحداً  الجود خلد لو خالد أبا

 مقصدا الراعبي رأينا غداة...  غودرت ببابل أجساداً  هللا سقى

 ً  محمداً  ربي هللا وأسقى يزيداً ...  والندى الباع وذا وعباداً  حبيبا

 وأمجدا أعف ما خيراً  هللا جزى...  نعيھم أتاني لما لھم أقول

 .جداً  كثير شعر المھلب آل في قيل وقد خبره، أتاه حين المھلب بن يزيد يلعن حيوة بن رجاء وكان :قالوا

ً  له كتب األمان يطلب عاتكة ابن إلى المھلب بن يزيد كتب لما: قال عبيدة أبي عن األثرم المغيرة بن علي حدثني  أمانا
 المؤمنين أمير كذبتم: وقال المھلب بن يزيد رسل ردف فبعث يزيد بخلع عدي كتاب وأتاه هللا، عبد بن خالد به ووجه

ً  يسفك ولم يخلع لم فإنه به عھدنا أما: فقالوا العشوة، وأوطأتموه  قدم حتى منه يخرجوا فلم السجن إلى بھم فأمر. دما
 .قندابيل من المھلب بآل

 القسري هللا عبد بن خالد قام الملك عبد بن يزيد إلى حملوا لما األسرى أن المثنى بن معمر عبيدة أبي رواية ومن
 فقام عنھم، بالعفو ھم حتى بجھده عليھم ورققه لھم جرائم ال أحداث أنھم: وقال مفوھاً، وكان والصلح، العفو فذكر
 فلعمري بطاعتك، انبتھم كما بمعصيتك واحصدھم عنھم تعف ال المؤمنين أمير يا كال: فقال المري حيان بن عثمان

ً  بتأذن منا عشيرة ترضى ما  ال الذين األعالج ھؤالء فمن ذنوبھم، عن تصفح أن إال ھؤالء عن صفحت وقد ذنبا
 .المؤمنين أمير يا غيرھم يرتدع بھم نكل. فرع وال لھم أصل

 أن عاتكة بن يزيد فأبى"  أخرى وزر وازرة تزر وال: " يقول هللا إن: وقال عنھم بالعفو حيوة بن رجاء عليه وأشار
 .قتلھم ويقال الباقين خلى ثم وليه، إلى رجالً  أرطاة بن عدي مع قتل ممن رجل بكل ودفع عنھم، يعفو

 له أعد قد معاوية وكان الكندي، سليم بن الرحمن عبد المھلب بن يزيد بن معاوية إثر في مسلمة وجه: عبيدة أبو وقال
 عزله ثم إياھا، مسلمة فواله ةبالبصر وأقام الرحمن عبد يلحقه فلم األھواز، وافى حتى فركبھا الزردات، في سفينة
 .مروان بن بشر ابن البصرة وولى عمان، وواله

ً  فصلبوه لھا فأذن المھلب، بن يزيد صلب في باھله استأذنت: عبيدة أبو وقال  ثم سمكة، بطنه على وشدوا منكسا
ً  مكانھا وشدوا نزعوھا  .الوقعة موضع عند يرونھا كان بيضاء خنزيرة إليه وشدوا نزعوه ثم خمر، من زقا

 أحد يبقى فال تؤمنه ال: الوليد بن العباس فقال األمان، عليه يعرض حتى يزيد يواقع أال مسلمة أراد: عبيدة أبو وقال
 .أمانه يزيد يقبل فلم وأمنه فأبى األمان، إلى ركن ثم الدماء وسفك وأفسد خلع إال
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 وضرب به فشب سھم برذونه فأصاب به أطاقت قد رجالة في الحرب شھد حين يزيد كان: روايته في عبيدة أبو وقال
 دابة ھذه: فقال بعضھم فعرفه البرذون فغار عنه يزيد نزل أو صرعه ثم حوله، كان ممن عدة عقر حتى ورجله بيده
 قصدت حين عليه مسلمة وقف قد عال عظيم ھناك كان لتلٍ  التل، التل: تقول العمانية وجعلت يطلبونه فثاروا يزيد،
ً  أخرج المھلب بن يزيد وكان عنه، فنزل هل وربيعة األزد  .مسلمة إلى ومالوا فخذلوه، مستكرھين قوما

 برأسه أوفدھم الذي الوفد في سالم وكان األسدي، وابصة بن سالم مع يزيد برأس مسلمة بعث: عبيدة أبو وقال
 :عاتكة بن يزيد يدي بين الرأس وضع وقد سالم فقال معه، رؤوسھم حملت من ورؤوس

 قبر وال أبين شكوى نشتكي وال...  السرى في الصوت نسمع ما هب أتينا

 والثغر الخياشم مخطوم الذل من...  رأسه بالشام الحق أھل نعرف

 يبقيك: فقال والشجر، النخل فيھا أغرس طيبة أرض على أتدلني: برس لدھقان المھلب بن يزيد قال: عبيدة أبو وقال
 عن يسأل وھو البالء غشيه قد ھذا، من أعجب أرأيتم: قال ثم. ألرضينا أكثر فما ھذا في تنظر ثم ويسلمك هللا

 .األرضين

 منا القوم قرب قد: أھله بعض له فقال يشمه ريحان ومعه البدن، ضعيف فكان ھيضة، أو داء من خلفة بيزيد وكانت
 .فقاتل ركب فعندھا الريحان؟ تشم وأنت

 دارم، بن مجاشع بن سفيان بن محمد بن عقال بن ناجية بن ذؤيب بن سبرة بن الخيار إلى يزيد بعث: عبيدة أبو وقال
 توليته، عن العزيز عبد بن عمر فنھاه عليھا، له كان عامل بعد إياھا واله أرطاة، بن عدي قبل من عمان على وھو

 األزد لىع متحامالً  وكان عنقه، فضربوا المھلب بن زياد وعليھم رسله، عليه دخلت حتى يزيد بأمر يعلم ال والخيار
 :الفرزدق فقال بعمان،

 فاتر الميس من عالقي بكل...  حزمتھا خيار يا مثلي كنت لو

ً  المھاري أرض في كنت فقد  وحاضر عمان من بادٍ  كل على...  مسلطا

 األباعر عين أبصرت حركت فإن...  رؤوسھا تحرك لم ما إبالً  ترى

 رجل وھو حميد بن وداع: المھلب بن يزيد إليه فبعث لم،مس بن عمرو: عدي قبل من السند على وكان: عبيدة أبو قال
 لھم، فأذن عدي رسل أنھم فظن. الباب على األمير رسل: له فقيل نفر أربعة في ويقال نفر ستة في اليمن أھل من
ً  وراطن حياتي؟ أعطيكم أن أتحبون: قال وداع مع الذي الكتاب قرأ فلما ً  له غالما  إلى انطلق أن بالطخارية طخاريا
 وأصحابه وداع وثار مصلتين، البيت فدخلوا أعداء، القوم فإن ويسرعوا السالح يلبسوا أن فمرھم بيتي وأھل بني
 .السوق في وألقيت رؤوسھم فاحتزت عمرو وأمر معه، ومن وداع فقتل فاقتتلوا، عمرو نحو

 محمد بنت الحجاج أم أمھم عاتكة،و ويحيى، المقتول، يزيد بن الوليد: الولد من مروان بن الملك عبد بن ليزيد وكان
 .الثقفي يوسف بن الحجاج أخي يوسف بن

 .عفان بن عثمان بن عمرو بن هللا عبد بنت سعدة أمھما وعائشة، هللا، وعبد

 .ولد ألم سفيان وأبو وھاشم. ولد ألم وسليم الجبار وعبد ولد، ألم والغمر
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 عبد بن الوليد بن روح عند كانت الملك عبد بن محمد ابنة فإن الجبار عبد وأما هللا، شاء إن خبره فسنكتب الوليد فأما
 الوليد على الملك عبد بن الوليد بنو ذلك فحقد أخاه، الجبار عبد وزوجھا بينھما يزيد بن الوليد ففرق فأغضبھا الملك،
 .يزيد بن

 باليمامة، الغمر سيح احبص فھو الغمر وأما يزيد، بن الوليد أخيه قتل على أعان ممن فكان يزيد بن سليمان وأما
 سنة في صوائفه إحدى وكانت قط، أحد يغنمه لم ما فغنم مرة غير الصائفة ولي أعرج وكان عفيفاً، عاقالً  جلد وكان
 .ھاشم بنو فقبضھا بالسواد، ضياع له وكانت اليمامة وولي ومائة، وعشرين ست

 :مرة بن تميم بني مولى يسار بن إسماعيل وقال

 فاخر الغمر على منھم يفخرن فال...  والعلى لمكارما الناس عدد إذا

 غامر للناس وھو إال الغمر على...  واحد الدھر من يوم من مر فما

 باھر النجم على بدر بدا ما إذا...  جبينه كأن بطاحي أغر

ً  تراھم ً  خشعت كما...  مھابة رأوه إن خشوعا  األساور لكسرى يوما

 وعامر وحرب العاصي أبو هأبو...  غالب بن لؤي فرعي إلى نماه

 ثائر فھو ماله بوتر رماه...  كأنما الجزيل بإعطاء فأضحى

 عبد ابنة عاتكة وأم حرب، بن صخر بن معاوية بن يزيد بنت عاتكة أبيه أم ألن أميه، بن حرب يعني حرب: قوله
 .كريز بن عامر بن هللا

 في لسعني: ليقتل قدم حين فقال أميه، بين من قتل من مع بالشام عباس بن هللا عبد بن علي بن هللا عبد الغمر وقتل
 قد: له فقال. منيتي إياي كفتك تركتني وإن مسن شيخ إني: فقال. اقتلوه: هللا عبد فقال. جورنا في وسعكم ما عدلكم
ً  علي بن الحسين كان  .فقتلتموه شيخا

 بن يزيد بنت عاتكة أبيه وأم مروان أبيه وجد الملك، عبد وجده يزيد، أبوه: خلفاء سبعة فولدته يزيد بن هللا عبد وأما
 عبد له يقال ابن ھذا هللا لعبد وكان. الخطاب بن عمر بن هللا عبد بنت عثمان بن عمرو بن هللا عبد وأم معاوية،
 .والرشيد المھدي عند القدر عظيم المطلب

 الملك عبد بن يزيد أيام في الخوارج

 الملك عبد بن يزيد فأراد ثالثين، في دمشق بناحية عقفان له يقال رجل جخر: المدائني الحسن أبو قال: عقفان خبر
 رجالً  رجل كل إلى تبعث: قالوا الرأي؟ فما: قال. ھجرة دار اتخذوھا البالد بھذه قتل إن: له فقيل جنداً  إليه يبعث أن
 نؤخذ أن نخاف إنا: وقالوا مفكلموھ وأباه، عمه وابن وابنه أخاه رجل كل إلى يبعث فكان. ويرده يكلمه بيته أھل من
 نأمن ال إنا أخي يا: له فقال ربيعة، له يقال أعرج وكان أخاه إليه يزيد فبعث وحده عقفان وبقي فرجعوا، وأومنوا بكم
 .الملك عبد بن يزيد وأمنه فرجع.ويصطلمنا الخليفة يجتاحنا أن

ً  خراسان من فانعق بن تمة ابنه فقدم العصاة أمر واله الملك عبد بن ھشام ولي فلما  إلى به وبعث وثاقاً، فشده عاصيا
 .الصدقة ھشام وواله بمكتبك، فالحق ألبيك وھبتك قد: لتمه قال ثم ابنه أمر لكتم عقفان خاننا لو: ھشام فقال ھشام،
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 منھا، شاة فذبحتم شاة أربعون لي كانت قد: له فقال الصدقة أخاه سأل ثم منھا، شاة فذبح شاة أربعون ألخيه وكان
ً  سنة عشرين عقفان ومكث. شاة الصدقة منه أخذ حتى يفارقه فلم عليھا، صدقة فال شاة وثالثون تسع لي وبقي  واليا
 .لھشام

 العبدي زينب أبي بن مسعود أمر

 الجارود، بن هللا عبد بن األشعث على بالبحرين القيس عبد بن محارب ولد أحد زينب أبي بن مسعود خرج: قالوا
 فقتلھما، العوذي رجاء أبي بن ومنصور العوذي، النعمان بن الرحمن عبد مسعود وأخذ لبحرينا عن األشعث فخرج

 الملك، عبد بن يزيد أيام في الفزاري ھبيرة بن عمر إياھا واله العقيلي، عمرو بن سفيان وعليھا اليمامة إلى خرج ثم
 ثم سفيان، عن اليمامة أھل فانكشف تلهفقا بالخضرمة مسعوداً  فلقي اليمامة بأھل العقيلي عمرو بن سفيان فخرج
 .مسعوداً  عضاض فقتل ضربتين فاختلفا ومسعود - الرباب عدي -  العدوي محلم بن تميم بن عضاض والتقى كروا

 أمسى فلما مسعود، أخت زينب وقتلت الخوارج، من ناس فقتل كله يومه فقاتلھم مدلج بن ھالل الخوارج بأمر وقام
: محلم بن تميم عم مالك بن هللا عبيد فقال فيه، فتحصن قصراً  فدخل عصبة، في بقيو أصحابه، عنه تفرق ھالل
ً  فطلبوا. إليه تعود منھم طائفة ولعل أصحابه نفرق وقد نفسه، لكم حبس وقد ھذا تدع عالم  أحجم وجده فلما سلما
 فاختلفا الحائط على ارجيالخ مدلج بن ھالل وتلقاه القصر حائط إلى هللا عبيد فرقى اإلقدام، وھابوا عنه الناس

 .فأمنھم القصر في بقي من واستأمن جراحاته، من فبرئ ھالل وجرحه ھالالً، هللا عبيد فقتل ضربتين

 واألول. سعد بني من رجل رأسه واحتز شيبان، بني مولى الرحمن، عبد بن رقيب مسعوداً  قتل: عدي بن الھيثم وقال
 .أثبت

 :الفرزدق وقال

 زينبا أم أثكلت قد بأنيابه...  عضة فالسي على عضاض عض لقد

 وغيبا تميم من شھوداً  رجاالً ...  سيفه سل إذ العضاض ضربة كفت

ً  وقال  :أيضا

ً ...  سلةً  حنيفة سلت لقد لعمري  تعيرا أن الوغى يوم أبت سيوفا

 أحمرا الموت من وسرباالً  رداء...  أخته وزينب لمسعود تركن

ً  نببرقا...  لقائھم يوم الحرورين أرين  أشقرا الجو يجعل يوما

 العقيلي، عمرو بن سفيان قتله حتى سنة، عشرة تسع اليمامة وناحية البحرين على مسعود غلب: عدي بن الھيثم وقال
 .حنيفة ببني إليه سار

 بشر بن وعون مسعود، أخي زينب أبي بن سعيد أمر

 ما تعلموا حتى سكارى وأنتم الصالة تقربوا ال: " هللا قال: سعيد فقال بالبحرين، أخوه سعيد قام مسعود قتل لما: قالوا
 حنيفة بن عامر بن الحارث بني أحد بشر بن عون ففارقه السكر، حرم وما للسكران، الصالة تحل فال"  تقولون
 ناس فجاءه القطيف فأتى ھجر عن عون فخرج عون، مع وفرقة معه فرقة فرقتين سعيد أصحاب فصار وأكفره،
 بكير فوجأه القطيف فقدما بكير، له يقال حبشي أحدھما بعون ليفتكا رجلين سعيد فدس ر،يھج سعيد وبقي كثير،
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 ومات فقتله، عون إلى فدفعه. أنت: قال بھذا؟ أمرك من: له فقيل الوالي إلى فدفع بكير وأخذ خاصرته، في بخنجر
 .يقتعد ولم بھجر زينب أبي بن سعيد وأقام بشر، عون

 الوالبي محمد بن مصعب أمر

 الخوارج، رؤساء من وھم سعد، بن وجابر الصعب، بن ومالك محمد، بن مصعب ھبيرة بن عمر طلب: الواق
ً  عليھم وأمروا فخرجوا بالخورنق، والتقوا فتراسلوا  بن ھشام وولي الملك عبد يزيد ھلك فلما آمنة، أخته ومعه مصعبا

 .بحزة فقتلوا فواقعھم الھمداني ھانئ بن سيف إليھم خالد وجه القسري، هللا عبد خالدين وولى الملك عبد

ً  إليھم ھبيرة ابن بعث يزيد، أيام آخر في قتلوا: الرواة بعض وقال  :الشراة بعض فيھم فقال سيفا

 غالما القران حكم كلھم...  فيھم التخشع تعرف فتية

 وعظاما مصفراً  جلداً  عاد...  حتى التھجد لحمه برى قد

 إماما يا أرضھم لغيثا فسقى...  صرعى حزة بقاع غادروھم

 رضيناك قد: قالوا وزيراً، كنت شئتم وإن أميراً، كنت شئتم إن: مصعب قال الخروج على أجمعوا لما: الھيثم قال
 .أميراً 

 :أولھا بقصيدة جابراً  يرثي البجلي خولي بن أيوب وقال: قال

ً  كفى  المالئك خيار صلت جابر على...  جابراً  تذكرت أني حزنا

 ھالك إنك قيل إذ ينتظر ولم...  نحبه هللا اھدع إذ قضى قتيل

 بھدل بن سعيد أمر

 ألنه الضعيف وسمى الخوارج، رأس وكان الضعيف، مروان أصحاب من بھدل بن سعيد كان: عدي بن الھيثم قال
 أجد ال وإني البدن ضعيف ولكني ذلك، عن ضعف بي ما وهللا: فقال المنكر؟ عن وتنھى بالمعروف تأمر أال: له قيل

 فكيف علي، هللا حق أقضي أن قبل بغتة الموت يأتيني أن خفت لقد: فقال أصحابه في بھدل بن سعيد جلس ثم أعواناً،
 .به أطيبھا ما: قالوا بالموت؟ أنفسكم طيب

ً  فأقام قيس، بن والضحاك الشيباني، البھلول عنده وكان  فيه فقال أحداً، يلق ولم أيام، بعد فمات وبايعوه اعتقد ثم خمسا
 :قيس بن الضحاك

 يترحل لم الشارون رحل إذا...  وحشوه قبراً  خوصاء يا هللا سقى

 بھدل بن سعيد مضى بموتي...  ملحقي أنت ھل األرواح ملحق فيا

 .بشر بن البھلول بويع ثم

 وجخر بعد ھشام أيام في كان بھدل ابن خروج إن ويقال بشر، أبا ويكنى الشيباني، عمرو أبو ھو: الھيثم أبو وقال
 .البھلول
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 من: قال أنت؟ ممن: لزوجھا فقالت أصحابه، من رجل من بھا أتي خارجية يزيد أيام في ھبيرة بن عمر وزوج: قال
 :فقال: فقالت. قيس

 .تخلت قيس دين إال الدين من...  فأصبحت التمام ليل بھا خلوت

 " الرحيم الرحمن هللا بسم" 

 الملك عبد بن مسلمة أمر

 الملك عبد وقال شجاعاً، وكان تعلوه، كانت لصفرة الجرادة ولقبه ولد، أم وأمه سعيد، أبا يكنى كالمل عبد بن ومسلمة
 بالد من طوانة وافتتح وأرمينية، بالروم كثيرة مغاز وله تفترون، عنه الذي نابكم فإنه مسلمة أكرموا: وصيته في

 وأنت الخالفة ترجو كيف: إمرته في لھشام لوقا المھلب، بن يزيد فقتل العراق الملك عبد بن يزيد وواله الروم،
 .حليم عفيف أني: قال جبان، بخيل

 .يجود ال كيف عليه وسع ولمن يغفر، ال كيف قدر لمن عجبت: مسلمة وقال

 يعرف فلم القاضي إلى فرفع الحمار، بول ابنه يبول الذي ذا يا: له فقال رجل فالحى الشام أعرابي قدم: قال المدائني
: فقال حداً  القاضي فجلده الحمار، سفاد يعني البول: مسلمة فقال عنه الملك عبد بن مسلمة فسأل ابياألعر قال ما

 فھجاه. المفاجأة الفالط: فقال مسلمة عنھا وسأل يقول ما أدري ما وهللا: القاضي قال فالطاً، ھكذا أأضرب واعجبا
 :فقال لھم شاعر

 اانحطاط جلدك منه ينحط...  فالطا ضربة وجدت كيف

ً  خضعت...  السياطا فوقك رأيت لما  األشراطا أفزع خضعا

 وشاعر مفلق، شاعر: أربعة الشعراء: أنطق؟ ال مفحم أني أظننت بي أغراك ما الشعراء رابع يا: األعرابي فقال
 .أمه لبظر ماص وشويعر متكلف، وشاعر مجيد،

 .مارهو ووصله. مثلك إلينا سقط ما أطرفك، ما أعرابي يا ويحك: مسلمة فقال

ً  مسلمة عليه فجزع فمات شراحيل له يقال وأليف صديق لمسلمة كان: قال المدائني  عليه، فصلى وخرج شديداً، جزعا
 :وقال فبكى فعزاه الشيباني األعلى عبد بن هللا عبد فأتاه

 صاحبه مات امرأً  القيت شئت إذا...  أنني شراحيل على وجدي وھون

 رجل به فمر الناس فعرض ھشام أيام بأرمينية مسلمة كنا: قال التنوخي ھشام عن عدي بن الھيثم عن العمري حدثني
 من: قال أنت؟ ممن: قال. الرحمن عبد بن هللا عبد: قال: اسمك ما: له فقال عقوبته عليه وجب أمراً  عنه فأبلغ ضخم،
ً  ضرب فلما. بضربه وأمر ارجع،: قال. تغلب بنو  اللحن ترك فلو هللا قبحه هعن خلوا: مسلمة قال. هللا بسم: قال سوطا
 .السياط تحت لتركه حال في

 حسن لفظ من يخرج ال فجعل بليغ رجل أتاھم ثم والخطل، الخطأ فأكثروا قوم تكلم: قال عوانة عن الكلبي ابن ھشام
ً  لبدت بسحابة إال القوم كالم اثر في ھذا كالم شبھت ما: مسلمة فقال منه، أحسن إلى إال  .عجاجا

 مع مروءة وال الشح، مع عفة ال إنه الملك عبد بن مسلمة قال: قال األسدي كناسة ابن أن الكوفي عودمس أبو وحدثني
 .الكذب
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 الملك عبد بن يزيد بعث حيث الملك عبد بن الوليد بن العباس ينتقص كان الملك عبد بن مسلمة أن: قال المدائني
ً  إليه فكتب ذلك العباس فبلغ ويحمقه بالعراق، المھلب بن يزيد لمحاربة  إنھا يقال له، أنھا يقال األبيات، ھذه فيه كتابا
 :بھا تمثل وإنما سيار، البن

 وعذلي مالحاتي عن وتقصر...  سعيد أبا الحياء تقني إال

 وأصلي فرعي منتھى وفرعك...  تنمى حين أصلك أن فلوال

 نبلي نالتك إذا ونالتني...  عظمي ھضت رميتك إن وإني

 وأكلي شتمي عن منك يقصر...  وفخ إنكار أنكرتني لقد

 قتلي ويريد حياته أريد...  القوافي في عمرو المرء لقول

ً  سار لرجل ھذا أتقول اسكت: مسلمة له فقال المھلب، بن يزيد الشام أھل من رجل وشتم: قالوا  يزيد إن قريش؟ قريعا
ً  أمراً  حاول ً  ومات جسيما  .كريما

 الطلب، ذل يمنعني: فقال أجسمه؟ لتوليت أردته لو العمل من يمنعك ما: الملك عبد بن لمسلمة قيل: قال المدائني
 .البريد حلق وقرع الخطب، وھول العزل، ومرارة

 .تقدير غير على كان بفتح قط فرحت ما: الملك عبد بن مسلمة قال: قال المدائني

 درھم ألف بمائة آتيك فأنا: لقا به، أوصي مال مالي: فقال. أوص: العزيز عبد بن لعمر قال مسلمة أن: المدائني
 أمير يا هللا رحمك: قال منه، أخذت الذي موضعھا إلى تردھا ذلك، من خيراً  تفعل أفال: قال. أحببت بما فيھا توصي
ً  منا لينت فقد المؤمنين  .ذكراً  الصالحين في لنا وأبقيت المحبة، الناس قلوب في لنا وزرعت قاسية، قلوبا

 وسأل أتيانه، في فانقبض بذلك الرجل وعلم شتمه رجالً  أن الملك عبد بن مسلمة بلغ: الق بشر بن خالد عن المدائني
 .له تغيراً  منه ير ولم ، هللا رحمك ھذا عن كف عفواً  اللھم: مسلمة فقال إليه، االعتذار وأجاد فأتاه عنه مسلمة

 يأمره عليھم الوالي إلى وكتب وكساھم وأعطاھم إليھم فبعثه ذلك وبلغه األردن، أھل من قوم مسلمة وشتم: قال
 .إليھم باإلحسان

 :فقلت الملك عبد بن مسلمة على دخلت: السعدي نخيلة أبو قال: قال حفص بن عامر عن المدائني

 األرض جبل ويا الھيجا فارس ويا...  خليفة كل منسوب يا أمسلم

ً  أتيتك لما تالفيتني  والعرض الطول سابغ لحاف بخير...  عاريا

 بعض من أنبه الذكر بعض ولكن...  خامالً  كان وما ذكري لي وأنبھت

 كل عني هللا فأذھب رجزك، بعض فأنشدني: قال الناس، أرجز أنا: فقلت سعد؟ بني أخا يا الرجز من أنت أين: فقال
 عني وأعرض منك، بھا أعلم أنا حسبك،: قال فيھا أمعنت فلما للعجاج، أرجوزة فأنشدته قلت، مما أحفظه كنت ما
 .إياه كذبي على مقتني أنه نتفظن

 قنوع ھو فقيل رجل وذكر الملك عبد بن مسلمة سمع من أخبرني: يقول الوليد سمعت: قال عمار بن ھشام وحدثني
 .المالين أحد قال أو اليسارين، أحد القناعة إن: فقال
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 يأذن فكان الكالبي، الحارث بن زفر بنت الرباب الملك عبد بن مسلمة عند كانت: الكلبي محمد بن ھشام وقال
 :الھاللي عاصم بن زفر أبو وھو الملك، عبد بن عاصم فقال الناس، أول وكوثر الھذيل ألخويھا

 مؤمرا رجعت إن صدق مواعيد...  ووعدتني منيتني قد أمسلم

ً  لك فيا...  وراءه أدعى ثم الھذيل أيدعى  وأحقرا أذل ما مدعا

ً  لقىأ إذا شفيع...  كله الليل لي يشفع ولم وكيف  ومئزرا قناعا

 وكوثرا الھذيل صھريك كحبك...  تحبني حتى عنك براض فلست

 :الھذيل فقال

ً  وأمانا نشأنا...  وإنما علي الفخار فخر ما  أمتان معا

ً  عليك...  وأفضلت أبيك من خير كان أبي  ولساني جرأتي قديما

 :فقال مسلمة األعلى عبد بن هللا عبد ورثى

 تيسير العسر عند لروحك فيھا...  عافية هللا أراك سعيد أبا

 سور نابه مما للدين أنت إذ...  فاعتدلت الحق قناة أقمت فقد

 بن األشعث بن محمد بن قيس بنت الزعوم أمه األصغر وسعيداً  ولد، أم وأمه األكبر سعد: الملك عبد بن مسلمة فولد
 .الكندي قيس

 بن الوليد بن محمد الشامة ذا فولى العراقين، الملك عبد نب يزيد له جمع المھلب، بن يزيد مسلمة قتل ولما: قالوا
 .الكوفة معيط أبي بن عقبة

 الكوفة، على وكان الشامة ذي إلى بھم فبعث: وثمانمائة ألفين المھلب بني عسكر من مسلمة أخذ: المدائني وقال
 من منھم فقتل بھم، فشأنك شيء في ھؤالء من لست الحكم أبا يا: الشامة ذو فقال الھيثم، بن العريان شرطة وصاحب

 :المازني ذبيان بن حاجب فقال. والربعية اليمانية يقتل ولم تميم، بني من كان

 الوحل بھم انتھى حتى بأسيافھم...  دماءنا معيط خاضت لقد لعمري

 الذحل اتبع إذا ذحل وال حرام...  دم من أثقل األقوام حمل وما

 اليامي وزبيد كھيل، بن مسلمة فأتاه الحيرة نزل حتى مسلمة أقبل: قيس بن موسى عن دكين بن الفضل نعيم أبو وقال
 .خمسمائة خمسمائة فأعطاھما

 .أصابع بأربع ھكذا يأكل مسلمة رأيت: قال معاوية بن زھير عن نعيم أبي عن محمد بن عمر حدثني

 من لبنة فارفع مت إذا :لمسلمة العزيز عبد بن عمر قال: يقول سفيان سمعت: قال نعيم أبي عن عمرو وحدثني
 .فيه يعرف ذلك يزل فلم ففعل: قال. الدنيا من به خرجت ما فانظر قبري،

 عبد بن يزيد فأراد شيء كبير الخراج من الملك عبد بن مسلمة يرفع لم: قال عياش ابن عن رجل عن المدائني وقال
 بن حاتم بن العزيز عبد مسلمة شاور بل: ويقال وأقدم، عملك على استخلف: إليه فكتب منه فاستحيا عزله الملك
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 ال: قال. لقريب به عھدك وإن لطروب، إنك إليه، بك شوق أمن: فقال زائراً، يزيد إلى الشخوص في الباھلي النعمان
 .مكانك وال يلقاك حتى عملك من تخرج ال فإنك: قال. ذلك من بد

: فقال المھلب ال أموال لحيازة المؤمنين أمير يوجھن البريد دواب من خمس على ھبيرة بن عمر لقيه دورين بلغ فلما
 واعجبا: فقال. كذا لي قال فإنه: قال مكانك، وال سيلقاك أن أنبأتك قد: له فقال حاتم بن العزيز عبد أتاه فارقه فلما

 .له وجه ما على بمعاونته كتاب إليك معه وليس المھلب آل أموال لحيازة ويوجه الجزيرة عن يصرف

 .عليھم وعلظته عماله ھبيرة ابن عزل اءهج أن يلبث فلم

 :مسلمة يرثي الشامة ذو وقال

 أتاكا أراه ما دون صبر ال...  ف صبري وعيل صدري ضاق

 الھالكا جاور إذا عليه زع...  أج فلم اعتفرت قد ميت كل

 اتراكا عليه استطع ولم ور...  الخاب على قبر وقبل ميت قبل

 عليك تعطفت قد تذكر، حين وحسيبھا مضر غرة وأنت زرتك الخليفة بن يا: لفقا مسلمة على أعرابي ودخل: قالوا
 وأخرى الندى، تمطر يد ولك األخطار، ذوي عن ورثته نضار، فرع في وأنت الھالك، ضيفك يخاف فليس األمالك
 وإني أجل: قال لفصيح، إنك أعرابي يا: مسلمة فقال فضلك، عليك فدل الحمد، الناس من رزقت وقد العدى، تقتل

ً  تجد قلما: مسلمة فقال لصريح، : فقال. الناس مخالطته قلة: قال كامالً؟ كان إذا عقله يذھب وما: قال عاقالً  أعرابيا
 قال األبطال، على فيجترئ غمراً  يكون: قال القتال؟ يرى ال وھو بذلك له وأنى: مسلمة قال الناس، عند له أكيد ذلك

ً  عليه نحمل وجمالً  للعيال، وقطيعة أعنز، وعشر تمر، لجال عشر: قال. أعرابي يا احتكم: مسلمة  وثالثين متاعا
 ً  .طلب ما بضعف له فأمر ، درھما

 " الرحيم الرحمن هللا بسم" 

 مروان بن الملك عبد بن ھشام أمر

 بن ھشام بنت فاطمة واسمھا ھشام أن وأمه بخيالً، أحول وكان الوليد، أبا ويكنى مروان، بن الملك عبد بن ھشام
 بنت مريم ويقال ھشام، بنت عائشة ويقال مخزوم، بن عمرو بن هللا عبد بن المغيرة بن الوليد بن ھشام بن إسماعيل
 وتشتري وتزجرھا، تركبھا ثم الوسادة تثني وكانت تلد، حتى الملك عبد تكلم أال أھلھا أمرھا حمقاء أمه وكانت ھشام،
 فالنة، يا فالنة يا: وتنادي باسم تمثال كل سمت وقد الوسائد، على التماثيل وتضع تماثيل، منه وتجعل فتمضغه الكندر
 أمه وسمته بذلك، تفاؤالً  منصوراً  فسماه ھشام مولد بلغه قتله فلما حامل وھي مصعب إلى وسار الملك، عبد فطلقھا
 .أبيھا باسم ھشام

 بنت حكيم أم وأمه شاكر، أبا مسلمة: ھشام وولد وسبعين، اثنتين سنة مصعب قتل عام الملك عبد بن ھشام وولد
 .الحكم ين الحارث بنت حكيم أم ھي ويقال الحكم، بن يحيى

 .عفان بن عثمان بن عمرو بن خالد بن سعيد بنت عثمان أم أمه ويقال ولد، أم أمه وسعيداً،

 .سفيان أبي بن معاوية بن يزيد بن هللا عبد بنت عبدة وأمه ومعاوية،

 .ولد أم ويقال الطلحية، أمه مداً،ومح. مخزومية وأمه الملك، وعبد
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 .ولد أم وأمه صغيراً  درج: ومروان

 وعبدة هللا، عبيد بن طلحلة بن محمد بن عمران بنت وحفصة الحكم، بن يحيى بنت حكيم أم: النساء من ھشام وتزوج
 ولدت مروان، بنت عمر أم وأمھا عثمان بن عمرو بن هللا عبد بنت ورقية. معاوية بن يزيد بن األسوار هللا عبد بنت
 .أصح هللا وعبيد هللا، عبد ويقال محمد، بن مروان بن هللا عبيد تزوجھا ھشام، بنت عائشة له

 .المخزومية الملك عبد وأم. عمرو بن سھيل بن الرحمن عبد بنت سلمة وأم

ً  وأتت  منه خلون لست اآلخر ربيع شھر في الرقة بقرب التي بالرصافة ھشام ومات بالزيتونة، وھو الخالفة ھشاما
 إال سنة عشرين خالفته وكان مسلمة، غير ولده بعض ويقال مسلمة، ابنه عليه وصلى ومائة، وعشرين خمس سنة

 ابن وھو ومائة، وعشرين خمس سنة األول ربيع شھر من خلون لسبع األربعاء ليلة مات إنه ويقال. أشھر خمسة
 .سنة وخمسين ثالث

 .سنة وخمسون أربع وله ومات يوماً، وعشرين وأحداً  أشھر بعةوس سنة عشرة تسع خالفته كانت ويقال

 بن الجراح بعد أرمينية وواله عزله ثم سنة عشرة ثالث العبسي حامد بن كعب ھشام شرطة على كان: المدائني قال
 .العبسي الضخم بن يعلى بن يزيد الشرط وولى الحكمي، هللا عبد

 .الملك عبد بن المنذر أو مروان، بن الملك عبد بن سعيد مولى الرحمن عبد بن سالم الرسائل وولى

 وواله شابور، بن الربيع وھو الحريش بني مولى الربيع الحرس ولى ثم سنين، ثالث مواله نصراً  الحرس وولى
 ً  .الخالفة خاتم أيضا

 مكانه يروص مصر الحبحاب ابن ولى ثم الحبحاب، ابن وولى عزله، ثم زيد، بن أسامة والجند الخراج ديوان وولى
 .كعب بن الحارث بني مولى عقبة بن سعيد والجند الخراج ديوان على

 .الھمداني مالك أبي بن يزيد ثم األشعري، أوس بن نمير ھشام قاضي وكان

 الملك عبد بن مسلمة الملك عبد بن يزيد إليه وجه المھلب بن يزيد خلع لما: المدائني محمد بن علي الحسن أبو قال
 بن العباس فقال الوليد، بن فالعباس حدث به حدث فإن مسلمة الجيش أمير: وقال الملك، عبد بن يدالول بن والعباس
ً  توجھني وأنت إرجافھم كثير غدر قوم العراق أھل إن المؤمنين، أمير يا: ليزيد الوليد  وال تحدث واألحداث محاربا
 له ويدخلھم الشام أھل أعضاد في ذلك فتفي يعھد ولم المؤمنين، أمير مات: ويقولوا العراق أھل يرجف أن آمن

 .هللا شاء إن غدا: قال الوليد، بن العزيز لعبد بايعت فلو والفشل، الوھن

: قال الوليد؟ ولد أم إليك أحب الملك عبد أولد المؤمنين، أمير يا: فقال يزيد على فدخل ذلك الملك عبد بن مسلمة وبلغ
: قال العزيز؟ لعبد أفتبايع: قال. ال: قال أخيك؟ من بالخالفة أحق أخيك فابن: قال إلي، وأحب إخوتي الملك عبد ولد
 .ابني للوليد وبعده أخي لھشام أبايع غداً . ال

 ھيھات،: العزيز عبد قال. لك نبايع غداً  األصبغ أبا يا: له فقال بالخبر يعرف ال له مولى وأتاه قوله، العزيز عبد وبلغ
 .ونقضه مسلمة علينا ذلك أفسد

 جعل من وبين بيني هللا: قال الوليد إلى نظر إذا فكان يزيد، بن الوليد البنه بعده ومن لھشام، يزيد بايع الغد كان فلما
 .وبينك بيني ھشام
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 وما: قال الوليد، أبا يا قميصك أطلت قد: ثيابه يسحب وكان الخالفة، قبل لھشام قال عياش بن الملك عبد أن المدائني
 لھشام مولى حدثني: قال يزيد بن الحارث عن المدائني ينفعك؟ وما: قال. فارفعه الطين في تجره إنك: قال يضرك؟

 في سرير على جالس وھو عليه فدخلت ظريفين بطائرين ضياعه بعض على كان لھشام مولى معي بعث: قال
 خذ: فقال. كان ما: فقلت طيرين؟ جائزة وما ويلك: فقال. جائزتي أخبرنا يا: فقلت إليھما، ينظر فجعل الدار، عرصة
ً  تختار أو: فقال. أحدھما أختار: قلت مالك؟: فقال أحدھما آلخذ الدار في فعدوت أحدھما، : قلت شرھما؟ وتدع أيضا

ً  خمسين ونعطيك دعھما: قال. نعم  .درھما

 تبفك فعل، بدابة لي يأمر أن المؤمنين أمير رأى فإن عجزت قد بغلتي إن: أبيه إلى ھشام بن سليمان وكتب: قال
 يضيع، علفھا فإن بھا، تعھدك قلة من عنك بغلتك عجز أن المؤمنين أمير ظن وقد كتابك، المؤمنين أمير فھم قد: إليه

 .والسالم هللا، شاء إن حمالنك في رأيه المؤمنين أمير وسيرى عليھا وقم دابتك فتعھد

 فكتب. بوصولھا إلي فليكتب دراقن افيھ بسلة المؤمنين أمير إلى بعثت قد إني: إليه ھشام عمال بعض وكتب: قال
 توعيه الذي الوعاء من واستوثق منه، المؤمنين أمير فزد وأعجبه، الدراقن ووصل كتابك المؤمنين أمير بلغ قد: إليه
 .والسالم إياه،

 من إال ذلك يؤت ولم بعضھا تغير وقد خمسون وھي بھا بعثت التي الكمأة المؤمنين أمير أتت قد: بعضھم إلى وكتب
 وال يضطرب ال حتى بالرمل طرفه في الحشو فأجد الكمأة من بشيء المؤمنين أمير إلى بعثت فإذا حشوھا، قبل

 .والسالم هللا، شاء إن بعضه يصيب

ً  الرحمن عبد بن سالم وكان: قال ً  ابنه صير أنه ثم لھشام، كاتبا  لبيب سالم يا ابنك إن: له فقال عنده، يخلفه له كاتبا
 .شئت بنيك أي به يرك أخا مؤمنينال أمير يا: فقال

 .فعسى اجتمع وإن تفرق قد: فقال فنظر فخرج السحاب، ترى كيف فأنظر أخرج: أيوب ألبي ھشام قال: قال المدائني

 .والفرات دجلة يكذبان ال رائدين العراق ألھل إن: ھشام قال: قال المدائني

 :هفأنشد ھشام على الليثي منظور بن علباء قدم: قال المدائني

 ينشر الخليفة ندى يصبه ومتى...  ديواننا ميت أناس إنا

 الحذيا،: الفرزدق فقال البصرة فقدم عيل، له يلحق أن درھم بخمسمائة له وأمر وسألت، قلت ما أحسن ما: فقال
 في ذريةال من واحد لكل وكان الجريبين، حاولت إنما: قال البنتي، المؤمنين أمير يا اجعلھا: فقال درھم، مائة فأعطاه

 .الديوان أھل لعيال ذلك وإنما جريبان، شھر كل وفي درھم، مائة عام كل

 بن الجالح وھو عامر، بن بكر بن قيس بن وائل بن جبلة بن عمرو بن الوليد بن سعيد وھو - لألبرش ھشام وقال
 بن كلب بن رفيدة بن الالت زيد بن عذرة بن عوف بن بكر بن عوف بن األكبر عامر بن بكر بن بكر بن عوف
 بمسلمة الناس أخص وأنت بي الناس أخص تكون كيف:  -  وأنيسه جليسه األبرش وكان حلوان، بن تغلب بن وبرة
 :األبرش فتمثل أخي؟

 واسع قلبي إن بعض بأسرار...  بعضھم أخبر لست رجاالً  أؤأخي

 ما نداءه جلسائك من رجل معفس مفلس يا الناس عرض في ينادى لو المؤمنين، أمير يا: لھشام األبرش وقال: قال
 .غيره عني أنه ظن
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: قلت البرذون؟ ھذا ما: فقال طخاري برذون على ھشام رآني: قال خليد بن الوليد عن يزيد بن عمر عن المدائني
 دوابه في وما الملك عبد مات ولقد الطخارية، كثرت لقد: وقال فحسدني. المري الرحمن عبد بن الجنيد عليه حملني

 فصار شيئاً، أبيه من يرث لم يأخذه لم إن أنه يري وھو إال أحد منھم وما يأخذه أيھم ولده فتنافسه طخاري، برذون إال
ً  الملك عبد من ورثت فما لي  .منه لي أحب كان شيئا

 ويكسونھم واألصفر األحمر الخز الناس يسكون ال كلھم مروان وبنو ھشام كان: قال الحارث بن يزيد عن المدائني
 .لكسوتھم واألصفر األحمر ويدخرون األلوان، من لكذ رواء ما

: له لمولى السكوني ھبيرة بن مالك أخي السكوني، ھبيرة بن يزيد بن إبراھيم فقال وجبناً، تمراً  ھشام وقسم: قال
 تمر فيھا وما القوصرة فألفيت: إبراھيم مولى قال وجبنة، قوصرة فأعطي وجبنه، العراق تمر من بشيء فجئنا انطلق

 .وثقبھا جانبھا وأكل الفأر قشرھا قد الجبنة وإذا وفسد، سوس قد

 ما: قال. مير عندي لھن وال خير عندھن لي ما: فقال بالنساء رأيك كيف: له فقال ھشام على العجلي النجم أبو ودخل
 عدو كذب :فقلن النجم، أبو قال بما فأخبرھن جواريه إلى ھشام فبعث بنفسي، ظني مثل: قال المؤمنين؟ بأمير ظنك
 فأنشده صنع عما سأله ثم جارية، النجم ألبي فوھب تغتسل، حتى صالة تصلي جارية منا ما هللا

 سرباليا في ونظرت حسنه من...  درعھا في الذي فأعجبھا نظرت

 رابيا المجسة في وأجثم ثقالً ...  بخصرھا ينوء كفالً  لھا ورأت

ً  العجان منتشر ورأيت  باليا اً وجلد حمائله رخواً ...  مقلصا

 وأفاعيا عقاربا إليه أدنى...  كأنما الحليق الركب له أدني

 حديثه يستملحان والوليد ھشام وكان مضحكاً، وكان المدينة، أھل من البيضاء أو أبيض سھيل كان: قال المدائني
 :قلت: وامرأته؟ لداود قلت كيف: ھشام له فقال وشعره،

 استعاره كان مركنٌ ...  عليه دل إنما

 فاره العود تخطى إن...  عندي شاء ام فله

 قفاره يوجع فلم اء...  غضي المرء رآه أو

ً  فيه يزرع مركنا استعار ھذا داود كان: المدائني غير وقال  فأعجبھا امرأته فرأته األمر، بعض في يستعمله أو: شيئا
 بن غضياء يأخذه لم إن شاء ام فله: يقول المركن، ھذا عليه دل إنما قال فلذلك شھود، وال ولي بغير إليه فضمھا
 والفار العصا، بالعود يعني العود، تخطى: وقوله فيضربه، المدينة، شرطة على وكان بدر، بن الزبرقان بن عياش
 عضلك أوجع أين فارك، وأوجع جارك، أشبع: تقول والعرب. الرجلين عضل ضرب يكثر غضياء وكان. العضل
 :داود المرأة وقال. يھزل حتى

 واألصافر ھرشى بين...  سوء جونة وجدوا

ً  فيھا وجدوا  المسافر زاد من ليس...  متاعا

 ظاھر غير أديم من...  فيھا كارين وجدوا
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 األباعر عنھا عجزت...  خطايا فيھا وجدوا

 بن بھدلة بن خلف بن القيس امرئ بن يزيد بن حصين الزبرقان واسم - الزبرقان بن عياش ولد: اليقظان أبو قال
 أبي بن الحكم أبي بن الحارث بن الملك عبد بن لخالد المدينة شرطة على وكان غضياء،: سعد بن كعب بن عوف
 :القائل وغضياء بدر، بن الزبرقان ابنة الحارث بن الملك عبد أم وكانت ھشام، أيام أول في العاص

 اغترابي عشيرتي يخزي وال...  تميم بني ديار في غريب

 :عطية بن جرير له قال الذي وعياش

 فاصطلي عياش فادن ناري وأوقدت...  مياسمي القيون ذاق قد أعياش

 يا: فقال األبرش وعنده عليه، لھشام جارية دخلت: قال عدي بن الھيثم عن العمري وحدثني لمقرور إذاً  إني: فقال
 من أطمع أبرش وهللا أنت: وفطنت فقالت ھشاماً، ويغمز يضحك وھو المؤمنين أمير يا نعم: قال لك؟ أھبھا أبرش
 فقال إشخاصه، في اكتبوا: فقال حديثه، وحدث بالمدينة، يكون مليح مضحك: فقيل أشعب؟ ومن: ھشام فقال. أشعب

ً  منھا فأشخصت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مدينة على عاملك إلى كتبت بأنك الناس أيتحدث: األبرش له  ضحكا
ً  قال ثم عظيمة، وصمة فإنھا أمسكوا: فقال به؟ لتلھو ً  يقل لم أنه زعموا شيئا  :به تمثل إنما إنه ويقال غيره، قط شيئا

 مقال عليك فيه ما بعض إلى...  الھوى قادك الھوى تعص لم أنت إذا

 بن ھشام ابنه كأن منامه في الحكم بن مروان بن الملك عبد رأى: قال القرشي سعيد بن إبراھيم عن المدائني
: سعيد فقال عليه، قصھا من المسيب بن سعيد إلى فأرسل ذلك، فغمه لطعة، عشرين منه فلطعت رأسه فلقت إسماعيل

ً  تلد ً  فولدت سنة، عشرين يملك غالما  .ھشاما

: بالشام كان كاتب وھو لدويد فقال خراب، ھي فإذا قبضھا في فأرسل دورين تدعى التي الضيعة ھشام وأقطع: قالوا
 الدواوين في أمضاھا ثم. وقراھا: دويد فكتب: قال. دينار ةأربعمائ: قال لي؟ تجعل وما: قال الحيلة؟ كيف ويحك
: قال عليه ھشام عين وقعت فلما فعل، كان بما كالمتقرب دويد عليه دخل ھشام ولي فلما وفشت، الضيعة فاتسعت
 .فأخرجه أبداً، والية وهللا لي يلي ال وقراھا،

ً  ھشام وكان: قال ً  مثله ير لم بغل وفيھا عليه تعرض بغال إلى فنظر الملك، عبد بن يزيد باب على يوما  وطھارة حسنا
 ولي فلما كفاه، وحده البغل بھذا اجتزأ رجالً  أن لو كلھا الدواب بھذه المؤمنين أمير يصنع ما: فقال سير ولين خلق،
 اكذ البغل في قلت يوم أتذكر: يزيد باب على حضره الذي الرجل له فقال والبغال الطخارية البراذين اتخذ ھشام
ً  نرى ولكنا عليه، وأنا. نعم: قال وكذا؟  .دونھم نحويه أن فنحب عليه الناس نحسد شيئا

 التي الخزانة من عسالً  ھشام وطلب. فأخذه فأرسل جمالً، أربعين على أنه ھشام أخبر ثقله دويد أخرج ولما: قالوا
 وكتب الكواير، تلك من الناس فمنع نهيلعقو كانوا والمرضى الفقراء إن له فقيل قرية، والخزانة والمري بالھني ھي
 .األبواب وطين العسل بجمع

: ذلك بعد يخطب ثم اليومين، ھذين غير في يقولھن ال خطبته في العيدين في بكلمات يتكلم ھشام كان: قال المدائني
 اءش ومن ضر، شاء ومن رفع، شاء ومن خفض، شاء ومن منع، شاء وما أعطى، شاء وما صنع، شاء ما  الحمد
 .نفع

 وأتى المقدس، بيت يريد بخليفة وليس ھشام خرج: قال عجالن بن خليد عن القرشي سلم بن هللا عبد عن المدائني
 الوليد أبا يا: ثيابه يسحب وراءه محمد له فقال معه، ودخلنا الفھري قيس بن الضحاك بن محمد على فدخل دمشق،



152 

 

 قول يمنعني: قال ذلك؟ من يمنعك فما: قال مھجراً، مشمراً  وهللا وكان نعم فقال الملك؟ عبد المؤمنين أمير أدركت
 :ألبيك الشاعر

 مركبا قريش في قريش وشر...  بابه عند فاحش الثياب قصير

 يغلب أن على ھشام أشرف وقد بالشطرنج، األبرش يالعب ھشام كان: قال عدي بن الھيثم عن العمري حدثني
 دخل فلما بمنديل، الشطرنج وغطيت بإدخاله، فأمر أخواله من وممخز بني من لرجل الحاجب فاستأذن األبرش،

 أفتروي: قال. صالتي به أقيم ما إال منه أقرأ ما: قال هللا؟ كتاب أتقرأ خال يا: ھشام له فقال وجلس، سلم المخزومي
 أفتنسب: قال. ال :قال مثلك؟ يعرفه ما وأيامھا وأشعارھا العرب أحاديث من أفتعرف: قال. ال: قال شيئاً؟ اآلثار من

ً  النسب من أحسن ال: قال نزار؟ سائر قريش  .لعبه في وأخذ حشمة، خالنا من فليس المنديل إرفع! غالم يا: قال. شيئا

ً  الجند ھشام عرض: الھيثم وقال  مثل أتركب ويلك: له فقال ھشام، من دنا وقد فرسه حمص أھل من رجل فنفر يوما
 البيطار، جبرون بأبي شبھك ولكنه عادته ھذه ما والرحمن: قال فھلكت، صرعك حرب في بك نفر فإن الفرس ھذه
 .وضحك هللا، لعنك أغرب: ھشام له فقال

 بخيل؟ جبان وأنت الخالفة ترجو كيف: شيء في وتالحيا - لھشام الملك عبد بن مسلمة قال: قالوا وغيره المدائني
 .حليم عفيف ألني: قال

 من رجل فقال. المؤمنين أمير ولد: بعضھم فقال عيشاً؟ الناس أنعم من: حضره نلم ھشام قال: الكلبي ابن ھشام وقال
ً  الناس أنعم: الحرس  .آخرته بأمر يھتم وليس دنياه، أمر كفيته ابن عيشا

ً  يذكر المنصور كان: قال المدائني  .القوم رجل كان: فيقول ھشاما

ً  األعرج حازم أبي إلى ھشام بعث: قال الفضل بن محمد عن المدائني الحسن أبو  منعك ما: فقال أتاه ثم عليه، فأبطا
 ووضعته حله من أخذته إن: قال المال؟ ھذا إنفاق في ترى ما: قال. أتيتك ما شرك مخافة لوال وهللا: فقال إتياني؟ من
 .تعلم ما فھو وإال سلمت، حقه في

 سعيد ين سليمان ودخل: قال. التحفظ ةمؤون عني القوا: قال أحدث إذا ھشام كان: قال محارب بن مسلمة عن المدائني
 ثم عرقه فمس يده وناوله محموم، فإني أخرھا: ھشام فقال عرضھا، يريد كتب ومعه ھشام، على ابنه أو الخشني،

 .الديوان عن بعزله وأمر تقربني، ال. تكذبني اللخناء بن يا: قال ثم حمى، بك أرى ما: قال

 أقدم ما يبالي ال جباراً  فكان الملك عبد أما: يقول مروان بني ذكر إذا صورالمن كان: قال شيبة بن شبيب عن المدائني
 بين أعور فكان العزيز عبد بن عمر وأما وفرجه، بطنه ھمه فكان سليمان وأما مجنوناً، فكان الوليد وأما عليه،
 .ھشام القوم ورجل عميان،

ً  كان يقالو دھرياً، وكان ومعلمه، مروان مؤدب ردھم بن الجعد وكان: قالوا  أنه مھران بن ميمون عليه شھد معتزليا
 وعدة مھران بن ميمون إن ويقال قاتلك، وھو هللا قتلك: له فقال. به تدين مما إلي أحب قياد لشاة: ووعظه له قال

 فأخرجه ھشام إلى فحمل به ظفر إنه ثم حران، إلى فھرب ھشام فطلبه بالكفر، درھم بن الجعد على ھشام عند شھدوا
ً  يزل فلم يحبسه بأن العراق على عامله وھو القسري هللا عبد بن خالد إلى وكتب العراق، إلى لشاما من  حيناً، محبوسا
 خالد إلى وكتب ھو؟ حي أو: فقال عياله، وحال حاله وسوء حبسه طول تعلمه أمره في ھشام إلى رفعت امرأته إن ثم
 الجعد وكان درھم، بن الجعد هللا بعدو مضح فإني أضاحيكم ىإل انصرفوا الناس أيھا: أضحى يوم خالد فقال قتله، في

 .الجعفي غفلة بن سويد مولى
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 دخلت: قال شبة بن عقال عن األعرجي ريسان عن المدائني. معطالً  فوجدته الجعد كلمت: يقول غيالن وكان: قالوا
 أخضر قباء الخالفة قبل عليك رأيت: قلت قبائي؟ تتأمل مالك: فقال أتأمله، فجعلت أخضر، قباء وعليه ھشام، على
 .لكم إال وصونه المال جمعي من ترون وما سواه، قباء ومالي غيره، إله ال والذي ھو، ھو: قال القباء، بھذا شبھته

 ھشام على دخلت: يقول عقال وكان الملك، عبد مع عقال أبو شبه وكان ھشام، مع شبة بن عقال كان: المدائني وقال
 .الً عق محشو رجل على فدخلت

 يا عمرك هللا يطيل: قلت: قال يزيد؟ بن بالوليد بعدي يرضون الناس أترى: الزبير أبي لنسطاس ھشام وقال: قالوا
 في له البيعة المؤمنين أمير يا: قلت به؟ يرضون الناس أفترى. الموت من بد ال: قال بعده، ويبقيك المؤمنين أمير
 ،" النار يدخل لم أيام ثالثة الخالفة ولي من إن: " روي الذي الحديث إن بالوليد الناس رضي لئن: قال الناس، أعناق
 .باطل

 ما أعظم لؤلؤ وحبة الكف، من طرفاھا يخرج حمراء ياقوتة ھشام إلى عمر بن يوسف بعث: عدي بن الھيثم قال
 تناول ماف. الفراش وكثرة السرير طول من وجھه أر فلم منه فدنوت ھشام على فدخلت: الرسول قال الحب، يكون
 يوجد أين ومن بوزنھما، يكتب أن من أجل ھما المؤمنين أمير يا: قلت بوزنھما؟ معك أكتب: قال والحبة الحجر
 .صدقت: قال مثلھما؟

 .دينار ألف وسبعين بثالثة اشترتھا القسري هللا عبد بن خالد جارية للرائقة الياقوتة وكانت

ً  أن وغيره المدائني  :األنصاري ابتث بن حسان بيت أنشد ھشاما

 مفوق كل يرميه إذ األرض له...  تجھمت لما هللا رسول أتانا

ً  وأنشد مفوق كل يرميه إذ األرض له تنكرت حين يروي وھو  :قيس شعر أيضا

ً  يلقى لو يذكر...  حجة عشرة بضع قريش في ثوى ً  صديقا  مؤاتيا

ً  أشد أحد رأيت ما: فقال  . - األنصار يعني - اليھود ھؤالء من ورسوله هللا على امتنانا

ً  ھشام علينا خرج: قال أنه العالء أبي سالم عن فروي بالذبحة ھشام ومات  فيه، ذلك يعرف كئيب، وھو يوما
 أمير يا: األبرش فقال وبيني، األبرش بين فسار فدعي األبرش، ادعو: فقال دابته عنان أرخى وقد الثياب، مسترخي
 قال يوماً، وثالثين ثالثة إلى ميت أني العلم أھل زعم وقد أغتم ال كيف حكوي: قال غمني، ما منك رأيت لقد المؤمنين
 كمل الذي اليوم ليلة كانت فلما كذا، يوم يسافر أنه المؤمنين أمير زعم: كتبت منزلي إلى انصرفت فلما: األبرش
 فتداوى مرة له عرضت الذبحة كانت وقد الذبحة، دواء معك واحمل أجب: فقال ھشام رسول أتاني والثالثين الثالثة
 السكون بعض سكن قد: فقال سكن، ثم شدة، الوجع فازداد به، فتغرغر الدواء ومعي فأتيته به فانتفع الدواء بذلك

 أمير مات: فقالوا الصراخ سمعت حتى منزلي في استقررت فما ففعلت، عندي، الدواء وخلف أھلك إلى فانصرف
ً  فطلبوا األبواب، الخزان أغلف مات فلما المؤمنين، ً  استعاروا حتى وجدوه، فما لغسله الماس فيه يسخن قمقما  .قمقما

 وھو مروان، بن الملك عبد مولى مسلم بن عياض وخلق به، ھشام عبث لكثرة الرصافة عن شخص الوليد وكان
 ھشام صار فلما المسوح، وألبسه وحبسه فضربه ھشام عليه فعتب باألخبار، إليه يكتب أن وأمره بالرصافة، كاتبه،
 إلى منه أحد يصلن فال أيدكم في بما احتفظوا أن الخزان إلى عياض أرسل الحياة، فيه له ترجى ال الذي الحد إلى
 .شيء

ً  فطلب إفاقة ھشام وأفاق ً  كنا أرانا: فقال فمنعه، شيئا  .للوليد خزانا
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 وحازھا، فرشه عن زلفأن بھشام وأمر الخزائن، أبواب وختم الحبس، من عياض فخرج ساعته، من ھشام مات ثم
 .ھشام مولى غالب كفنه حتى كفن، له وجد فما

ً  فأرسل ھشام، بن محمد مع كنت: مروان مولى شجاع بن مروان وقال  وھو غضب وقد عليه فدخلت إلي يوما
 نرفعه: قلت أصنع؟ ما: قال. رسلك على: فقلت يسبه، وجعل غالمي، شج نصراني رجل: قال مالك؟: فقلت يتلھف،

ً  ذلك وبلغ. فضربه فذھب. أكفيك أنا: له خصي فقال. ال: قلت ھذا؟ غير أما: قال ضي،القا إلى  الخصي فطلب ھشاما
 ابنه وشتم الخصي، ھشام فضرب أمرني، وهللا قد: الخصي وقال آمرك، لم: ھشام بن محمد فقال بمحمد، فعاذ

ً  وھجره  .عنه رضي ثم أياما

 في يسير أحد يكن ولم الحرس، من وأربعمائة الشرط، من بعمائةأر: فارس ثمانمائة ھشام موكب في وكان: قالوا
 .الملك عبد بن مسلمة إال موكب

ً  يوم ذات ھشام ورأى  الغريب الرجل يقدم فكان موكب، في سرت ما أعلمن ال: وقال فزجره، موكب في كاتبه سالما
 .معه يسير أن ويمنعه حاجتك، ما: ويقول سالم فيقف معه، فيسير

 :وھو سالم له يقال كان له، غالم في بشير بن النعمان بشعر يتمثل وكان ھشام، عند القدر يمعظ سالم وكان

 سالم واألنف العين بين وجلدة...  وأذودھم سالم عن يذودني

 يغزو كان من فمنھم الغزو، وعليه إال عطاء يأخذ مروان بني من أحد يكن ولم وحده، يسير ھشام حاجب وكان
 دينار مائتا وھو ھشام، عطاء يأخذ فكان يعقوب له يقال مولى لھشام وكان بديالً، يخرج كان من ومنھم بنفسه،
 .عنه ويغزو ذلك يعقوب فيأخذ بدينار، يفضل ودينار،

 بن داود فكان الغزو، عنھم فيوضع المقام، معه لھم يجوز ما بعض وفي الديوان، أعوان في أنفسھم يصيرون وكانوا
 فأقاما القسري، هللا عبد بن لخالد بالعراق السوق أعوان في ألم وھما علي، بن عيسىو عباس، بن هللا عبد بن علي
 يسامرانه وكانا األعوان، في فجعلھما بالغزو وألخذا عنده، تصييرھما على يقدر لم ذلك ولوال ووصلھما، عنده

 .ويحدثانه

 :األسدي يزيد بن الكميت فقال ،يزيد بن الوليد بعد عھده ولي مسلمة ابنه يصير أن أراد ھشام وكان: قالوا

 حكيم أم ابن إلى الوليد بعد...  أوتادھا كائن الخالفة إن

ً  عليه فدخل يزيد، بن بالوليد ھشام فأضر: قالوا  حبك كيف العباس أبا يا الملك، عبد بن الوليد بن العباس له فقال يوما
 باألزرق فكان وخرج، الرصافة الوليد فترك. كبمثل يأتيك يزال ال من نحب ال وكيف ألحبھن، إني: قال للروميات؟

 .خلعه من عليه أجمعوا بما الوليد إلى يكتب الملك عبد بن الوليد بن يزيد فكان وفزارة، بلقين أرض من

 ضيعة له مولى ھشام ولى: وقالوا المخزومي، ھبيرة بن جعدة بن عمرو بن سعيد: ولده إلى ھشام وضم: قالوا
َ  وعمرھا يرة،كث بغلة جاءت حتى فعمرھا  ھشام به فقدم ابنه، مع مالھا من ارتفع ما وحمل غلتھا فأضعفت أيضا
 عشرة زيادة: قال ھي؟ وما: قال. حاجة إليك لي إن المؤمنين أمير يا: فقال انبسط ذلك سمع فلما خيراً، أباه فجزى
 .أفعل ال لعمري ال لجوز،ا نقد إال العطاء في دنانير عشرة زيادة إن أحدكم يظن ما: قال. عطائي في دنانير

 فقال منھا، فحج الكوفة فأتى ومائة، ست سنة الملك عبد بن ھشام حج: قال عبيدة أبي عن النحوي محمد أبو حدثني
 عليھا وقمت غرائر فوضعت. أكلمه أنا: ألصحابه فقلت بشيء، لنا يأمر فلم اكرياته، في كنت: المرقال بن يزيد
 .بصلة لنا فأمر. وخدامك ياؤكأكر نحن المؤمنين أمير يا: فقلت
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ً  إال أنكرناه، شيء حجة في ھشام كان ما: المخزومي ھشام بن إبراھيم وقال: قالوا  يسير وھو يديه بين حدا حاديا
 :فقال

 المطي تحمله من أكرم...  البختي أيھا عليك إن

ً  وزوج هللا، لعمر فوك صدق: فقال  .بالكوفة له ابنا

 ھشام إلى - عارضت: يقول - خازمت: قال العنبري الكلب بن الزعبل عن عبيدة أبي عن النحوي التوزي حدثني
: فقلت ناديت ناقته غرز واستوى حجره ورفعت سرادقاته قوضت فلما يقبلھا، فلم ناقة له فأھديت الحج يريد قدم حين
 .بصلة لي وأمر فضحك. ركباة حلباة مقراع ھلواع مرباع إنھا فداءك جعلت المؤمنين أمير يا

 حتى للفحل تقر: مقراع الھلع، من القلب حديدة: ھلواع الحمل، سريعة: مرباع الصوت، إلى تربع التي: المرباع: قال
 .ركبوت وحلبوت ركبانة وحلبانة ركباة حلباء ناقة: ويقال يقرعھا،

 يظفرا ال ولعلھما النصب يتعجالن اثنان: الملك عبد بن ھشام قال: قال جده عن أبيه عن ھشام بن عباس حدثني
 .فھمه يبلغه ال ما البليد ومعلم حرصه في الحريص: بالبغية

 به تتمتع شيء في تنفقھا أن نفسك حدثت ھل: درھم آالف عشرة له سرقت به متصل لرجل ھشام قال: قال المدائني
 اآلالف العشرة وتلك الحجر فإن موضعھا، فضعه درھم آالف عشرة يزن حجراً  إذن فخذ: قال. ال: قال الدنيا؟ في

 .سواء

 وكان الحسين، بنت فاطمة القاسم وأم ، عفان بن عثمان بن عمرو بن هللا عبد بن القاسم بنت ھشام وخطب: قالوا
 أخي ويعطي درھم، آالف بعشرة لي ويأمر بديني يقضي حتى أزوجه ال: لرسوله فقال قريش رجال من جلداً  القاسم
 .درھم آالف عشرة أختي وآمنة درھم، آالف عشرة العزيز عبد

 وال ال: فقال له حوائج في ھشام إلى ورسوله القاسم بعث ثم وشتمه، ھشام فغضب ھشام، إلى قوله الرسول فأدى
 ولم القاسم، ظلم وال وليتھا مذ معاھد وال مسلم بظلم ھممت ما بخالفته أكرمني فوالذي حاجة، له تقضى ال عين نعمة
 .حاجته يقض

ً  المدينة أھل فبكى الشام، إلى وحملھما القاسم، ابنة ابنه وزوج أته،امر ھشام تزوج القاسم مات فلما  على جزعا
 .القاسم

: وقال ھشام، فاستكثرھا ذلك وغير وجواھر ثياب من كثيرة ھدايا الملك عبد بن لھشام النبطي حسان وأھدى: قالوا
 إلى وحملھا اشتراھا ممن حسن اعھافابت درھم ألف خمسمائة ثمنھا فبلغ ببيعھا فأمر الھدايا، بھذه أحق المال بيت
 .المؤمنين أمير موالي سيد حسان إن إال: فنودي ھشام فأمر. بقبضھا فمر لك طابت قد: وقال ھشام

 - القسري هللا عبد بن خالد لخليفة فقال للغداة بالكوفة المؤذنين أصوات فسمع الحيرة فنزل الكوفة ھشام ودخل: قالوا
 يا: قال فعلوھا؟ أتراھم األصوات؟ ھذا ما:  -  الھيثم بن العريان بالكوفة وخليفته راق،الع على ھشام عامل خالد وكان
. أھله وحفظ حفظه يجب لبلد أسمع ما مؤذنيه أصوات تبلغ بلداً  إن: ھشام فقال المؤذنين، أصوات ھذه المؤمنين أمير
ً  وكان  .جبانا

 اتق: قال حاجة؟ ألك عمر أبا يا: له فقال مريض وھو الخطاب بن عمر بن هللا عبد بن سالم على فدخل ھشام وحج
 .ھشام عليه وصلى ومائة ست سنة في فمات. هللا فضل من سعة في ھم: قال. بأھلك أوصني: قال. هللا
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ثنا  في ترى من انظر: أصحابه من لرجل قال المدينة فدخل ھشام حج لما: قال عياش ابن عن الھيثم عن العمري حدَّ
. المؤمنين أمير أجب: فقال فأتاه. ادعه عمر، بن هللا عبد بن سالم ھذا: قال. أدلم طواالً  رجالً  أرى: قال المسجد،
 ھشام على دخل فلما. فيھما ھشام على أدخل وال ثوبين في زائره هللا بيت يزور ويحك: قال. بثيابك يأتيك من فأرسل
 .درھم آالف بعشرة وصله

ً  المدينة قدم ثم ً س إن له فقيل الحج من منصرفا  عليه فصلى سالم ومات حاله، عن فسأله عليه فدخل الوجع، شديد الما
 .عمر أبي على صالتي أم حجي إتمام سروراً، به أشد أنا األمرين أي أدري ما: وقال ھشام

 فآنسه، هللا عبد بن سالم دعا المدينة قدم فلما ھشام حج: قال أبيه عن الكلبي محمد بن ھشام عن بكير بن عمر حدثني
 األحوال أترون: فقال حم وقد انصرف ثم زمانكم، أھل وخير الفاروق وابن الناس بقية ھذا: وقال بصلة له ودعا
 .قال كما أو حجي بتمام كسروري عمر أبي على بالصالة سروري: يقول ھشام فكان بعينه، لعقني

 .علي الملك عبد بن يزيد الختياره القيامة يوم أخي سليمان ألشكون قوله ھشام أنكر مما وكان: قالوا

 خلف إرادته إلى فأجابه ذلك في الشام أھل فكاتب يزيد، بن الوليد ويخلع ھشام، بن لمسلمة يبايع أن ھشام وأراد: قالوا
 القعقاع ابنا الملك وعبد والوليد المخزومي، ھشام ابنا وإبراھيم ومحمد، الملك، عبد بن سعيد: أجابه ممن فكان كثير،
 مسلمة وولى بالشراب، ويعيره ويسفھه يشتمه وكان وأقصاه بالوليد فأضر أمية، بني من موغيرھ العبسي، خليد بن
ً  ماالً  وأعطاه الموسم ھشام بن  :المدينة أھل من مولى فقسمه يقسمه أن أمره عظيما

 شاكر أبي دين على نحن...  ديننا عن السائل أيھا يا

 فاجر وال بزنديق ليس...  بأرسانھا الجرد الواھب

ً  أن قوم وقال بالوليد، يعرض  :فقال الشراب في ووبخه الوليد عاب ھشاما

 شاكر أبي دين على نحن...  ديننا عن الباحث أيھا يا

ً  نشربھا ً  بالسخن...  وممزوجة صرفا  والفاتر أحيانا

 .وعشية غدوة مجلسي والزم الصلوات، واحضر األدب، فالزم بشربك، الوليد يعيرنا: لمسلمة ھشام فقال

 .الشاعر األعلى عبد بن هللا عبد أخو األعلى عبد بن الصمد عبد الشعر ھذا قال الذي نإ ويقال

ً  البرية فينزلون الطاعون، من ويھربون يتبدون أميه بني من الخلفاء وأبناء الخلفاء وكان: قالوا  الناس، عن خارجا
 أبي: فقال طعن، قط خليفة نر ولم يطعنون ال الخلفاء فإن تخرجن ال: له قيل الرصافة يترك أن ھشام أراد فلما

 الروم، ملوك بعض بناھا رومية والرصافة بھا، وأقام قصرين وابتنى -  قرية وھي -  الرصافة تجربوا، أن تريدون
 بھا يطعن لم إنه فقيل الطاعون، من فراراً  البادية إلى الرصافة من يخرج أن أراد إنه ويقال ھشام، إلى تنسب وھي
 .تجربون أبي: فقال أحد

ً  النجم أبو وأنشد: قالوا  :بلغ حتى الالمية أرجوزته ھشاما

 األحول كعين األفق على فھي...  تفعل ولما ھمت قد والشمس

ً  وروي فأخرج، به وأمر ھشام فغضب  .وطرده ھشام فغضب البيتين بھذين فحدا بحادٍ  ھشام إلى بعث خالداً  أن أيضا
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 :فقال درھم بخمسمائة المخزومي إسماعيل بن إبراھيم فوصله ھشام حج عام حج الفرزدق أن مسلمة عن المدائني

 ھشام المؤمنين والة وشر...  علمته الوالة شر أميركم

 .فيھجونا عنه تخلي ثم تضربه: فقيل يضربه أن إبراھيم فأراد

 ،خبزة اختبزت قد لي مزرعة في وأنا ھشام بن معاوية بي مر: قال ضبة بني من رجل عن عاصم أبي عن المدائني
 فركب ثعلب يديه بين وثار فركب الناس جاء ثم فأكل، لبن في ووضعتھا فأخرجتھا فنزل. الغداء: فقلت علي فوقف
ً  ويتبع للخالفة أرشحه: ھشام فقال ميتاً، فاحتملوه فسقط فرسه وعثر أثره، في  .كلبا

 ألف بأربعين الثمن نصف نم منھا واحدة كل فأخرج حربي بن إسماعيل ابنة إحداھما: امرأتان معاوية عند وكانت
 :فيھا قال بقصيدة معاوية الكميت ورثى. درھم

 شلت بعدك المعروف يد رأيت...  إنني وللدين للدنيا سأبكيك

ً  كان فإن أمرك، في فتنازعنا فيك، الناس أكثر قد غيالن يا ويحك: مروان أبي لغيالن ھشام قال: قال المدائني  حقا
 .نهع نزعت باطالً  كان وإن اتبعناك،

ً  غيالن وكان  بن ميمون ھشام فدعا القول، بسوء فيھم لسانه وبسط خدمتھم فترك موالھم، وھو كتابھم، من كاتبا
 فعصي. ال: قال يعصى؟ أن هللا أشاء: ميمون فقال سألتم، إذا تكونون ما فأقوى سل ميمون يا: له فقال ليكلمه مھران
: وقال بشيء يجب لم إنه ويقال يكرھه، أمر على بالمحمول ھو وليس عنه نھى الذي للعصيان كاره ھو: قال كارھاً؟
 .الناس يراه مزبلة على وألقي لسانه، وسل ورجليه يديه بقطع وأمر أقلتك، إن هللا أقالني ال: ھشام فقال. أقلني

 أمير المنصور فرآه الربيع فأما اليمن، أھل من وھما عطاء، بن والوضين خطبان،: الربيع أصحاب من وكان
 ندري ما: الربيع فقال حسن بن حسن بن هللا عبد بن محمد فذكر الخالفة، قبيل عبيد بن عمرو عند بالبصرة لمؤمنينا
 أحق أحد وما مذھبك عرفنا قد ، والتنزيه الحق من به تقول بما نقول منھا فرجل أنت وأما نره، لم محمد ما

 .منك بالخالفة

 .بدمشق الضرب دار فواله ذاك جعفر أبو له فشكر

 مائة فبلغ جورب على فنودي والوليد الملك، عبد متاع فباع مروان، بني خزائن بيع واله العزيز عبد بن عمر وكان
 .ھشام عليه ذلك فحقد دينار؟ بمائة جورب هللا، لعنھم لھؤالء ما: غيالن فقال دينار،

ً  أر فلم مروان بني دواوين بين جمعت: علي بن هللا عبد لي قال: علي بن سليمان بن جعفر وقال  وال أصح ديوانا
 .والسلطان والعامة الخاصة أمر في ھشام ديوان من أصلح

 أشد وال ودواوينه، أصحابه أمر في نظراً  أسد مروان بني من أحد يكن لم: قال الحميد عبد بن غسان عن المدائني
 .ھشام من. أموره عن الفحص في مبالغة

 إلي بھا بعث: قال لك؟ الجبة ھذه أين من: له فقال يسحبھا، جبة اسنسط وعلى ھشام، على نسطاس ودخل: قال
ً  فحجبه مصانعة، أنھا علم حتى عنھا ويفتشه يبحثه زال فما إليك؟ بھا بعث ولم: قال. فالن  .له فأذن فيه كلم ثم أياما

 :قالف درھم بخمسمائة ھشام له فأمر ومائة، ست سنة في حج حين ھشام مع الفرزدق خرج: الھيثم وقال

 منيبھا يھوى الناس قلوب إليھا...  والتي المدينة بين تحسبني



158 

 

ً ...  سيد كف تكن لم كفاكم فقلت ً  خوصاء له وعينا  عيوبھا جما

 ال خذه: فقال. أحول يا ھاته: الكلبي األبرش له فقال ويأخذه، فليسبني شاء ما: فقال جوھر حجر ھشام مع وكان: قالوا
 .فيه لك هللا بارك

ً  الناس أنعم :ھشام وقال  مقبل فھو يقيمه، عيش من وسداد سواھا، عن بصره غضت قد صالحة امرأة له رجل عيشا
 .نعرفه وال يعرفنا وال ميعاده، أمر على

 خليفة ھھنا يمت لم إنه المؤمنين أمير يا: فقيل ھناك الطاعون فوقع الشام، من بناحية ھشام كان: عمار بن ھشام وقال
 .تجربون أفبي: قال قط،

ثنا  إن: فقال الناس غمار في ھشام على حبيب بن قرواش دخل: قال الضبي المفضل عن األعرابي بن محمد حدَّ
 تكن وإن إياھا، تمنعونھم فعالم لھم تكن وإن هللا، عباد في فبثوھا تكن فإن أموال وعندكم سنة، وفل سفر، أنضاء
 .له فتحنا شيء في أذن فإذا مفاتيحھا، هللا عند أقفال نحن: ھشام فقال. النصفة وتركتم األثرة أسأتم فقد وبينھم بينكم

 حج حين الملك عبد بن ھشام هللا عبيد بن طلحة بن محمد بن إبراھيم أتى: قال القرشي محمد بن هللا عبد عن المدائني
 أمير إلى لكذ رفعت أفال: قال داري، أخذ فإنه علقمة بن نافع على المؤمنين أمير يا اعدني: له فقال بالمدينة فمر

 طريق بي فسلك فعلت: قال. الوليد إلى رفعت أفال: قال. الحق طريق غير فسلك فعلت قد: قال الملك؟ عبد المؤمنين
 أن به يستحق بما يتكلم أحدكم يزال ال: وقال ھشام فغضب. هللا رحمه عوجل: قال. العزيز عبد بن فعمر: قال. أبيه
 القضاء إن وهللا أما يدك، فوق هللا يد وتكون رحمك، وتقطع شرك، خيرك يسبق إذاً : فقال. برجله ويسحب أنفه يدق

 .علي اكتمھا: ھشام فقال. مضرب وهللا في: قال لضربتك، مضرب فيك كان لو: ھشام فقال. ليتعقب

 أيديكم في الذي المال يكن أن المؤمنين أمير يا: فقال ھشام على أعرابي دخل: قال األصمعي عن عدنان أبو وحدثني
 دونھم لكم كان وإن إياھم، حرمانكم في وأثمتم عليھم، األثرة أسأتم فلقد وبينھم بينكم كان وإن هللا، عباد في فبثوه 

 يده أكز ما: يقول وھو فخرج فأعطاه ثالث، من واحدة ترك ما وهللا: فقال. المتصدقين يحب هللا فإن فتصدقوا
 .بالمعروف

ثني  اإلذن فطلب ھشام، باب صفوان بن خالد أتى: قال عوانة عن عدي بن والھيثم محمد، بن ھشام عن عدنان أبو حدَّ
ً  العام وكان: خالد قال متنزھاً، المؤمنين أمير ركب قد: فقيل  زرابي األرض فكأن وليه، وتتابع وسميه بكر قد عاما

: فقلت أقول، ما دريت ام فوهللا والشجر الثمار إلى فنظرت تكلم، أن مسلمة إلي فأشار ووشيھا، نورھا من مبثوثة
 :يقول حين زيد بن عدي هللا قاتل

 سابور قبله أين أم وان...  أنوشر الملوك كسرى كسرى أين

 مذكور منھم يبق لم الروم ك...  ملو الكرام األصفر وبنو

 والخابور إليه تجبي دجلة...  وإذ بناه إذ الخضر وأخو

 ھجورم فبابه عنه الملك اد...  فب المنون ريب يھبه لم

ً  وقال فيه غممتني يوم بأول ھذا فليس مسلمة يا رأيك هللا قبح: ھشام قال  بعض فأتاني: خالد قال وتفرقوا، مغضبا
 أخرى، ناحية في فأخذت يسعون فخرجوا خرج: قلت المؤمنين؟ أمير أغضب الذي العراقي ھذا أين: فقال الشاميين
 .منه تطيراً  الموت مجلسه في يذكر يكاد ال ھشام وكان
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 من كلھم وقد الملك عبد بن ھشام على وفد: قال عوانة عن الكلبي ابن ھشام عدي بن الھيثم عن عدنان أبو وحدثني
: الجھم أبي ولد من غيره أو العدوي حذيفة بن الجھم أبي بن محمد بن إسماعيل قال ثم فتكلموا خطيب، وكلھم قريش،

 أبلغھم جاوز وال قدرك، متكلمھم بلغ ما فوهللا فأسھبت، تكلمتو فأطنبت نطقت قد قريش خطباء ھذه المؤمنين أمير يا
 لليسرى، ويسرك بالتقوى، وزينك بالحسنى، المؤمنين أمير يا هللا توالك: قال. أوجز بل: قال أطيل؟ أم أفأوجز فضلك
 عيالي وكثر سني، كبرت: قال. نعم: قال أفأذكرھا؟ حوائج المؤمنين أمير يا لي إن واألولى، اآلخرة خير لك وجمع
 بك تفعل التي وصلتك وما: قال. فعل فقري فيھا وينفي كسري، بھا يجبر بصلة يصلني أن المؤمنين أمير رأى فإن
ً  رمت وھيھات، ھيھات،: قال. دينار وألف دينار، وألف دينار، ألف: قال ذكرت؟ الذي ھذا  ما وهللا ھذا صعباً، مراما
 .المسلمين مال بيت يحتمله ال

 إال آليت كأنك المؤمنين أمير يا ھيه وما: قال. ھيه: قال ثم رأسه فرفع يديه، بين ماثل وإسماعيل ھشام نكس ثم
 أعطيت، فحقي تعطني فإن المجلس، بھذا آثرك هللا أن ال لواحد، األمر إن وهللا أما ھذا، مقدمي في حاجة لي تقضي
 إلي أحب أحبك ألن وواله مبغضة، والمنع محبة طيةالع جعل هللا فإن حويت، ما بيده الذي هللا أسل فإني تمنعني وإن
 أسلكتھا المسلك نعم: قال. أھله بي وأضر حمله، فدحني ديناً، بھا أقضي: قال لماذا؟ دينار فألف: قال. أبغضك أن من

ً  تؤدي  نم بھا أزوج: قال لماذا؟ وألف. ظھرك عن ثقيالُ  حمالً  وتحط أمانتك، عن تؤدي قال أو ثقالً، عنك وتضع حقا
 بھا اشتري: قال لماذا؟ وألف أسلكتھا، المسلك نعم نسالً، وترجوا فرجاً، وتعف بصراً، تغض: قال. ولدي من أدرك
 ً  هللا، ذلك على المحمود: قال سألت، بما لك أمرنا قد فإنا: قال. لعقبي عقدة ويبقى حياتي في لنفقتي فضلھا يكون أرضا
 وإنما تقتيراً، نمنع وال تبذيراً، نعطي ما وهللا أما: ھشام قال ثم ھذا، ثلم فليكن القرشي كان إذا: ھشام قال ولى فلما
 سائل وكل يصدق، قائل كل كان ولو أبينا، منع وإذا أعطينا، شاء فإذا عباده، على وأمناؤه بالده، على هللا خزان نحن

 .سائالً  رددنا وال قائالً، جبھنا ما يستحق

 أحد يعدل ال: البصري الحسن قول ھشام بلغ: قال زمل بن الضحاك خبرنيأ: الھيثم عن صالح بن هللا عبد حدثني
 .أبوه وهللا صدق: ھشام فقال إسراف، على كثير يبقى وال قصد، عن

ثني  فقعس بني من ثم أسد، بني من رجل ھشام رصافة قدم: قال األسدي كناسة ابن عن األسدي أنس بن محمد حدَّ
 ونحبت األموال أجحفت ثالث سنون علينا أتت المؤمنين أمير يا: فقال ،للعامة جلس حين عليه فدخل ھشام، على
 أيديكم وفي العظم، فھاضت الثالثة وأما اللحم، فنحضت الثانية وأما الشحم، فأذابت منھن األولى فأما الرجال، قلوب
 لكم تكن وإن لتھم،خ ذوي وتمنعوھا عنھم تحظرونھا فعالم لھم تكن وإن عباده، فبثوھا  تكن فإن أموال، فضول
 مالي: قال عامتك؟ في حاجتك فما خاصتك، في حاجتك ھذه: ھشام قال"  المتصدقين يجزي هللا إن"  ف فتصدقوا
 بالحيا هللا يأتي حتى السنة أقحمته من على أنفق أن هللا عبد بن خالد إلى ھشام فكتب عامة، دون خاصة في حاجة

 إبراھيم واحتسب درھم، ألف بألفي فاحتسب فأنفقا، بالمدينة عامله شامھ بن إبراھيم إلى ذلك بمثل وكتب. والخصب
 .خالد سنة السنة فسميت دينار ألف بسبعين

ً  أن األصمعي عن ويروى  بينكم كان وإن به، بخلتم فقد لكم المال ھذا كان إن:  - غيره أو ھشام - لبعضھم قال عراقيا
 عطاؤنا ھذا: " هللا قال كما فأنتم تمنعوا أن ولكن تعطوا أن لكم كان وإن الحق، ومنعتم األثرة أسأتم فقد رعيتكم وبين
 " حساب بغير أمسك أو فامنن

: ھشام فقال حاجة منھم رجل فسأله رمضان شھر في قوم ھشام عند يفطر كان: قال القرشي محمد أبي عن المدائني
: معه يفطر كان ممن تميم، بني من نوح اأب يكنى رجل له فقال الشھر؟ ھذا حاجة في أحد يكلمني أن عن أنھكم ألم
 لك أمرت أعلمني ما: ھشام قال. الشھر ھذا إال ذلك تنجز من منعني فما بخصي المؤمنين أمير لي أمر لقد وهللا

 خالك، ھشام بن إبراھيم: قال ذلك؟ يعلم فمن: قال. نسيت ولكنك به لي أمرت قد المؤمنين أمير يا بلى: قال بشيء،
 خرج فلما. بالخصي ھشام له فأمر ھذا، يبلغ نسيانك أرى كن وما المؤمنين أمير يا نعم: قال إبراھيم؟ يا أكذلك: فقال
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 أنك أعلمتني أال ويحك خيراً، هللا جزاك ال لكن: قال خيراً، هللا جزاك: قال إبراھيم خرج فلما إلبراھيم، وقف نوح أبو
 .لمثلھا تعود أن إياك: قال ثم تقوله، أن قبل ھذا تريد

ً  هللا عبد بن المھاجر استأذن: قال المدائني  ھشام، رواق إلى فراح الناس، فشكاه ھشام وحج له، فأذن الحج في ھشاما
 انطلقي: فقال الناس، وآدب الناس أجمل فيه: فقالت رجعت ثم فخرجت الرواق، في من انظري: له لجارية ھشام فقال
 فإن انطلقي: قال المؤمنين، أمير أجب: فقالت المھاجر إلى فخرجت فادعيه الناس أجمل أنه زعمت الذي ھذا إلى

ً  لألمير ً  إليه فأرسل غيرك، حاجبا  .الولد أم نعمت فإنھا ولدھا فاطلب الجارية ھذه دونك: فقال فدعاه خصيا

 :لفقا جرير مدحه وقد بطوله، يكسرھا لئال القناديل عن فيعدل دمشق مسجد في يمر هللا عبد بن المھاجر وكان: قالوا

 الساعد عظم طويل البنان سبط...  كفه يبسط حين المھاجر إن

ً  حكمك وكان حكمت ولقد  ومساجد منابر بين وجعلت...  مقنعا

 :فقال فجفاه ھشام على العاص بن سعيد بن عمرو بن أمية بن عمرو قدم: وقالوا

ً  أقل للربيع لعمرك ً  وأكثر...  دينا  مرار مني صامتا

 يزار أن بالرصافة وأجدر.. . كثيراً  من زائراً  وأكثر

ً  يبتاع خاصته من رجالً  ورأى اللحم، سعر عن فيسأله القصاب باب على يقف ھشام وكان: قالوا  فأتاه فغمزه لحما
 ماله إصالح على المرء يالم ال: ھشام وقال سرف، ھذا من وأكثر أحسنت،: قال بدرھم،: قال تشتري؟ بكم: فقال

 .فيه والقصد

ً  ھشام دخل: المدائني قال  كيف: فقال المؤمنين، ألمير بارك اللھم: ويقولون ثمرته من يأكلون معه من فأقبل له بستانا
ً  مكانه وجعل البستان ذلك شجر فقلع األكل، ھذا منه يأكلون شيء في هللا يبارك  .زيتونا

 إلى تحتاج لخالفةا إن. أھب ما على ندامتي شيء على ندمت ما: ھشام قال: قال عدي بن الھيثم عن العمري حدثني
 .الدواء إلى المريض يحتاج كما األموال

: قال أقدمك؟ ما: له فقال ھشام على دخل قريش من رجالً  أن أبي حدثني الرقة، قاضي الحميد عبد بن داود حدثني
: لقا. دينار وألف دينار وألف دينار بألف تصلني: قال ھي؟ وما: قال. منھا أجل المؤمنين أمير وفضل جليلة، حاجة
 دينار وألف. أمانة وتؤدي ثقالً، وتحط حقاً، تقضي جميل، حسن: قال. ديني قضاء في أصرفھا: قال لماذا؟ ألف
 بھا استعين: قال لماذا؟ وألف عقباً، وترجو سبباً، وتصل فرجاً، تعف. جميل حسن: قال. ولدي بھا أزوج: قال لماذا؟
 ثم. معاشك بھا وتصلح وجھك، وتصون نفسك، بھا سترت جميل، حسن: قال اإلخوان، وجفوة الزمان نوائب على
 .عنده من فخرج سكت

 شيء عطاء في لنا أذن فإن هللا، خزان في نحن وإنما دينار، آالف بثالثة لك أمرنا قد: له فقال الثاني اليوم في عاد ثم
 .منعناه فيه يأذن لم وإذا أمضيناه،

 فقد: بعد أما المؤمنين، أمير ابن مسلمة مولى رياح إلى مؤمنينال أمير ھشام هللا عبد من: بخطه ھشام وكتب: قالوا
 أمر في المؤمنين أمير وسيرى القراطيس، في المؤونة من تكليفك من ذكرت بما كتابك المؤمنين أمير على قرئ

 .هللا شاء إن رأيه، ولغيرك لك القراطيس
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 بقبض وأمرته بعلبك، عمل من يليه سعيد كان ما نافع بن هللا عبد وليت فقد بعد أما: عمر بن يوسف إلى ھشام وكتب
 مما على وأعنه هللا، عبد جوار وأحسن المؤمنين، أمير رأي من ذلك فاعلم فيه، واألخذ لسعيد كان الذي العھد

 .هللا شاء إن سبيالً  شكيتك إلى له تجعل وال صالح، يده تحت ولما له، ھو وما الحق، وافق فيما عليه استعانك

ً  وأرسل بمال، ھشام إلى القسري هللا عبد بن الدخ بعث: قالوا  بألفي رجل فصانع حله، من أخذ طيب أنه يشھدون قوما
 أنه با فحلفوا رجالً  رجالً  فدعا المزكون، أين: فقال ھشام على فقدموا آخرھم، وصير الشھود، مع جعل حتى درھم
ً  أخذ ما  ذلك قام حتى حقه، حق ذي كل أعطى أن بعد الفضل الإ خالد إليه حمل وال حالل، من إال المال ذلك من شيئا

 صانعت لقد وهللا: فقال مستأجراً؟ أراك: ھشام فقال. وفجور بزور شھدوا لقد با فحلف باأللفين المصانع الرجل
 لفقا. هللا فاتق لك نظرت ولكني بخارجي، أنا ما وهللا ال: قال خارجي؟ أفأنت: قال بالشھود، ألحقت حتى درھم بألفي
 المؤمنين، أمير بنفس ليخبث صانع فلم وإال سوء، مذھب له فإن تقتله أن نرى: فقالوا ترون؟ ما: حضره لمن ھشام

 .بواسط وصلبه فقتله خالج إلى به بعث ويقال وصلبه، فقتله ھؤالء مثل شھادات ويجرح

ً  زيد بن الكميت عن أبلغ هللا عبد بن خالد كان بعضھم وقال ً  وكان له، تنقصا  قصيدته وأنشد عندھم، بالرفض متھما
 .فيھا يقول التي الھاشمية

 أتقرب نابني فيما هللا إلى...  بحبھم الذي الغر النفر إلى

 وألقب فيھم أدعى بذلك...  ورأيه ھواه ترابي وقالوا

 :وقال ھشام بن مسلمة فعاذ وخرج النساء ثياب فلبس خالد فحبسه

 والمشلي النوابح تلك من رغمال على...  مقبل ابن قدح القدح خروج خرجت

 النصل سلة شبھت رأي عزيمة...  وتحتھا الغانيات ثياب علي

ً  فأصبحت  مثلي مثله على محسود بأبيض...  أمة ومحسود مغبوطا

 النبل من والشافيات العدى سمام...  أكفھم الذي البيض النفر من

 الى فكتب البائية، قصيدته وأنشد عابه، أمره ملكال عبد بن ھشام بلغ: قال جده عن أبيه عن ھشام بن عباس وأخبرني
 وكان بواسط، يومئذ وخالد يحب، ما خالد عن له ويضمن ويمينه بعده الوليد بن أبان فكان فحبسه حبسه، في خالد

 ورجليه الكميت يدي بقطع ھشام كتاب فجاء عنبسة، بن الرحمن عبد قبل من أمره في بعمل الكميت بن المستھل
 وخمارين درعين فلبست أمه المستھل فأخبر ويعھد، فيوصي إياه ليعلمه بذلك، عنبسة بن خالد رفأخب ولسانه،
 فلم البوابين على خرج ثم نطاقيھا، وأحد خماريھا، وأحد درعيھا، أحد فلبس فأخبرته الكميت أتت ثم ونطاقين،
 :الوليد بن أبان في وقال. وأخواه مسلمة فأجار ھشام بن مسلمة إلى فوره من ومضى ينكروه

 غادر ثياب لبست فقد د...  الولي أبا وابل أخلق

 أنت وأما. فأطلقھا عليھا سبيل فال لزوجھا بنفسھا فخاطرت امرأته أما: ھشام إليه فكتب بخبره، ھشام إلى خالد وكتب
 ..... مقبل ابن قدح القدح خروج خرجت: الكميت وقال. ضيعت فقد

 .األبيات

ً  يحذر الكميت وقال  ادعى كان األشعث ابن فإن إليھم، األمر مصير من اليمانية تدعى ما ويذكر -  خالد رغد ھشاما
 ذلك في وقال قصيدة، -  ذلك في نفسه أطمع خالداً  وأن بعده، المھلب بن يزيد ثم لنفسه، ذلك
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 ً  البزول ذي المرشح األمر عن...  لؤي بني يقول أنواما

 ولحف مبسقة لقاح لتم...  أصغراه سيعظم أمراً  أرى

 ركول درتھا عند خبوط...  بمنكبيھا للفصال دفوع

 الفصيل براغية مثالً  لكم...  يكونوا وال ثمود لقيت كما

: فيه قيل ما كذب ألنه الكميت عن وأمسك خالداً، عزل حتى يفارقه فلم ھشام على دخل ھشام بن مسلمة إن فيقال
 :ھشام بن شاكر أبي مسلمة في الكميت وقال

 حكيم أم ابن إلى الوليد بعد...  أوتادھا كائن الخالفة إن

 .لذلك عليه حقد قد مسلمة فكأن شاكر، أبا يكنى بخليفة اكفر أنا: خالد فقال

 :فيھا يقول قصيدة ھشام في الكميت وقال

 يفجرا أن حوضنا عن نذد نخاف...  للتي مروان ندع ما متى وكنا

 أصورا كان من هللا ويقيم بكم...  دينه هللا يجمع أناس وأنتم

 المتأخرا المستقدم ومجدكم...  أبويكم أبا العاصي أبا وجدنا

 وتأزرا ارتدى منھا مغيرية...  حلة الھشامان المجد من كساه

 :الكميت وقال

 واألياصر الوسائل أھل...  إنكم أمية أبني

 كابر كل عن كابراً  فة...  للخال معادن أنتم

 رووات منكم لشافع ل...  يزا ال القيامة وإلى

 واألكابر األطايب من ون...  األكثرو األطيبون

 المصائر إلى واألمور ة...  أمي إلى صرت اآلن

 ناشر شئت إن لميت د...  الولي أبي ابن مسلم يا

 والمجاور الجار ذمة لك...  حبا من حبالي علقت

 وحاضر باد من فيك ئي...  رجا علموا قد والناس

 الفواقر اقوادمھ في ة...  أمي في المقابل أنت

 والمجاور والجار ان...  للحدث الدھر الضامنين
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 وكان فيه، شعره وأنشده الكميت أمن حتى بھشام مسلمة يزل لم: قال الرواية، الشيباني عمرو أبي بن عمرو حدثني
 .فيه ابنه وتشفيع عنه، الرضا فأظھر ذكره، ويرفع مسلمة، ابنه يشرف أن يحب

 :ھشام بن الملك لعبد الكميت وقال

 الطنب لبيتك مناف عبد ومن م...  السنا لك شمس عبد من

 النسب به عال بيت في مخزوم من ئم...  الدعا ذي البيت في وأنت

 رتب مجده فوق لكم إال مة...  مكر وال مجد لحي فما

 :ھشام بن مسامة في وقال

 تجددا إال يزداد ما ببابك...  والندى والحزم الحلم إن أمسلم

 وأمردا كھالً  األرض أھل وأكرم...  والمھتدي سالنا نجوم وأنتم

ً  ھشام بن معاوية يرثي وقال  :عنه دفع ممن كان وقد وولده ھشام إلى بذلك تقربا

 وعلت القلوب منا نھلت به...  حادث الخليفة ابن بموت أتانا

 تجلت أخرى منك وأرض جداك...  غيبت معاوي يا أرض تك فإن

 صلت المشرفيات تحت البيض إذا. .. شھابھا ونعم الھيجا فتى فنعم

 سلت المشرفية ما إذا وليث...  بقطرة الشتاء ضن إذا ربيع

 شلت بعدك المعروف يد رأيت...  إنني وللدين للدنيا سأبكيك

 وتقلت عيشھم أخرى الناس إلى...  وتنغصت الندى أبواب وغلق

ً  يركب ھشام بن سعيد كان: قال الحارث بن زيد عن المدائني  قميص في يبقى حتى ثيابه نزع الناس برز إذاف متنزھا
 وكان ماجناً، وكان لنفسه، غصبھا إال امرأة يلقى فال يأكله، ما يبتغي كلبي أرسلت: فيقول ويعدو عاتقه على فيضعه
 :بحتر بني من ثم طئ من وھو الشاعر فيه فقال حمص، على وكان قيس، بن عمرو امرأة إلى يخالف

 عنين غير بأمير خصصتنا...  قدف المؤمنين أمير لديك بلغ

 الدين في البر يبغي تاجة وعند...  حليلته في عمراً  يخالف طوراً 

 الجمل أبو ھو وعيسى قيس، بن عمرو عيسى أبو وھو السكوني، حمران بن ثور بن قيس بن عمرو: الكلبي وقال
 .الرباب من السليل بن عمرو امرأة الغنوي عمرو بنت وتاجة الحمصي

 معه، أخرج فلم متنزھا مرة فخرج قال ولده، أنھم نرى بحمص قوم في شبھه نعرف كنا: الحارث بن يزيد وقال
 إليه، فاعتذرت معنا؟ الخروج من منعك ما: فقال. أتلقاه خرجت رجع فلما الكالعي، عمرو بن صفوان معه وخرج
 أعلم أنا اسكت: قال. ھذا مثل يقول ال مثلك إن: قلت. مني أشبق فيھم ما الخلق ھذا أترى: فقال نزلنا ثم فسايرته
 .منك بنفسي
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 يزني، ال مثلك إن القرشي، أيزني هللا، لعنك أبداً  عمالً  لي تلي ال: وقال فعزله يزني( أنه ھشام عند عليه ورفع
 .ھذا ويظلم ھذا ويقتل: ھذا فيعطيه ھذا مال يأخذ أن ھو وفجوره،إنما القرشي فسق ما أتدري

ً  سعيد وخرج: قالوا  صنعة كادت وقد: فرسه على وھو بطليسانه، التحف وقد يسير، مطر غب في بحمص يوما
: فقال رفعته؟ لو يضرك وما ثوبك أفسدت قد هللا عبد يا: فقال يعرفه، ال وھو برجل فمر األرض، تصيب طليسانة
 بيت في فكان نا،مع ھشام بن سعيد حبس: السفياني محمد أبو وقال ينفعك؟ وما: قال. النار في وثوبك أنك لو وددت
ً  فخرجت عود، أوتار صوت أسمع فكنت حده على  وعلق فثقبھا، جفنة أخذ قد ھو فإذا فيه، ھو الذي البيت إلى يوما
ً  لمت ھذه ال لو لك أبا ال: قال الحال؟ ھذه على ويحك،: فقلت أوتاراً، عليھا  .غما

ً  رجالً  سمعت: قال إبراھيم ين إسماعيل عن المدائني  أنقذني الذي هللا الحمد: فقال ولي حين ھشام خطب: يقول شيخا
 .المقام بھذا النار من

 وال بأمانيكم ليس: " قال ثم بكى خطب إذا كان العزيز عبد بن عمر لكن: فقال حزم بن عمرو بن محمد فأخبرت
 " به يجز سوءاً  يعمل من الكتاب أھل أماني

 بن عمرو امرأة وھي الغنوي، عمرو بنت تاجة إلى يرسل فكان حمص، سعيداً  ابنه ھشام ولى: قال العمري حدثني
 ال المؤمنين، أمير ابن وأنت أتزني الخبيثة بن يا: وقال أبوه فجده أبيه، عند بذلك فشھد الرباب، تميم بني من سليل
 من مات سعيد إن فيقال يستحق، ال ذاك وإعطاء يستحق، ما ھذا منع قريش فجور إنما أبداً، عمالً  وليتك ال. جرم
 .أبيه موت بعد بقي أنه والثبت الضرب، من لكذ

 إلحق له قولوا: وقال فقوض بفسطاطه وأمر ذلك فكره ھشام على العباس بن هللا عبد بن علي بن محمد وقدم: قالوا
ً  يقال الذي كان إن المؤمنين أمير يا: الكلبي األبرش له فقال. تتوقعونھا التي دولتكم وانتظر بمنزلك،  أن ينبغي فقد حقا
 .إليك قصد وقد ھذا رحم تقطع فعالم باطالً  كان وإن تصانعھم،

ً  الصائفة على يبعثه أن وأراد ھشام، بن محمد البنه ھشام كتب: قال الھيثم عن عمر بن حفص حدثني : نسخته كتابا
 حقل وتأدية عليك حجة ليكون أدبي، على فيھا أحملك أن أحب خاصتك، أمر من أشياء في إليك أعھد أن رأيت إني
 آفة كل من والتحصن مكروه، كل من والعصمة قبيح، كل عن بالتنزيه حفظك هللا يتولى أن أرجو وأنا لك، علي هللا

 ما على ھو فحميد فيك، عودتني ما أجمل ذلك جميع في يبليني وإن وعرضك، ورأيك وبدنك دينك في عليك أخشاھا
 حتى ذلك من بشيء بمنتفع النصيحة له ونخلت العظة له ظوھرت وإن امرؤ وليس يبلي، ما على مشكور يولي،
 للخير يوفق ال فإن عليه، يوعظ ما على به يوعظ ما فضل يبصره معين عليه نفسه ومن داع، هللا توفيق من له يكون
 .له شريك ال وحده هللا إال عليه ويعين

 قد فإنه عليه، شكره أداء على العونو فيه، المزيد وحسن تمامه، هللا أسال ما النعمة، من فيك هللا أحدث مما كان وقد
 أن أرجو الذي األمر من له وجھتك لما توجيھك نفسي في به قذف ما الخير وأمارات الفضل معالم من فيك أرني
ً  الفضل غايات قصوى إلى لك هللا يجعله  بالنصيحة،  بالقيام واستقاللك باألمور بصرك من يعرفنا فيما وسبيالً، سببا
 في باالجتھاد ربك هللا تقوى إيثار به تبدأ ما أول فليكن عملك، ومفتاح أمرك، مستقبل في الرفق السياسة، وحسن
 نعمة، كل تمام به فإن الباقين، أھلك وصلحاء الماضين سلفك كريم جزاء بذلك ليجزيك وعباده لدينه والحيطة طاعته،
 .رغبة كل منتھى وإليه

 أن شاء من أكل: لحاجبه ھشام فقال الناس، غمار في ھشام على أعرابي دخل: قال عبيدة أبي عن األثرم حدثني
 ال فقال. قدري في يزيد وھو قدرك، من ينقص ال عليك دخولي إن المؤمنين أمير يا: األعرابي فقال دخل؟ يدخل
 .بإنصافه فكتب واليھم، من فتظلم حاجتك، أذكر إذاً، بأس
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ً  إن ويقال  فيناوله الحزمة، تلك ناولني: فيقول الخالفة قبل البقال على يقف كان - الملك عبد بن الوليد أو -  ھشاما
 .فيھا زد: فيقول بفلسين،: فيقول ھذه؟ بكم: فيقول البقل من حزمة

 :الشاعر يقول ھشام وفي

 مغيراً  يا أو نابھن بعدما...  شمس عبد يا دعوت باتصال

 الديجورا الدجنة يجلوان...  دجاھا المضيء مكة قمري

ً  عشرون خرج: يالواقد وقال  أبوابھا، أھلھا فأغلق ملطية، على فنزلوا ومائة وعشرين ثالث سنة في الروم من ألفا
ً  رسولھم وخرج ً  وتقلد ملطية، إلى الناس ھشام فندب بالرصافة، وھو بھشام فلحق مستغيثا  يطوف وركب ثغرياً، سيفا
 أبو حدثني بملطية ليرابطوا بشراً  معه وبعث بذلك، الرسول فأخبر قفلوا قد الروم بأن الخبر وأتاه بالرقة، الناس على
ً  أن يحدث من سمعت: قال عمار بن ھشام الوليد  .عنده ما يخبر واحد وأول عقله خدم من المرء لسان: قال ھشاما

 .صاحبه عقل عن صادق حكايته في اللسان إن: قال الملك عبد بن ھشام أن وبلغني: قال

 بن مسلمة فيعجب عنده، فيتكلم ھشام إلى يفد كريز بن عامر بن هللا عبد بن هللا عبد بن األعلى عبد كان: المدائني قال
 إن: يقول مسلمة وكان عامر، ابن كالم الستفرغ أذني عن العمامة كور ألرفع إني وهللا: ويقول كالمه الملك عبد

 ويكلمني عنھا، فأرده كتيس حتى الحامض الرمان حب يقضمني فكأنه فيلحن يستوجبھا الحاجة في ليكلمني الرجل
 .إليھا فأجيبه فيعرب يستوجبھا ما الحاجة في الرجل

 أن أبوك أيحسن: ھشام بن شاكر ألبي وقال فرسه على فوثب خرج ثم: ھشام مجلس يزيد بن الوليد وحضر: قالوا
 .مجونه ال لو أظرفه ما ابني مسلمة : ھشام فقال. ھذا من أكثر يفعلون عبد مائة ألبي: فقال كذا؟ يركب

ً  األبرش فأخذ: ھشام حج: قال المدائني  بيت في ثمنه وصيروا ھذا متاعھم وبيعوا احبسوھم: فقال برابط، معھم قوما
 .عليھم الثمن فردوا صلحوا فإذا المال،

 فجعل وضربه رأسه، على الطنبور اكسروا: فقال وبربط، وخمر قيان عنده برجل ھشام أتي: ھشام مولى بشر وقال
 الحتقاره أبكي إنما إياي، المؤمنين أمير لضرب أبكي أتراني: فقال بالصبر، عليك له فقلت: بشر قال. بكيي الشيخ
 .طنبوراً  سماه حين العود

 بن مسلمة وفيھم ولده، وعنده الملك عبد بن ھشام على المقتول يزيد بن الوليد دخل: الكلبي محمد بن ھشام وقال
ً  وكان لمسلمة، دالولي فقال شاكر، أبا المكنى ھشام،  بأنه يعرض. شارزنجي: فقال -  يعرفه ال كأنه - اسمك؟ ما: ظريفا
 .مروان بن الملك عبد أخبار مع شارزنجي خبر كتبنا وقد طربھم، ويطرب الزنج إكثار النبيذ شرب يكثر

 عبد قبل لمحمد فأذن ھشام، على العزيز عبد وأخوه عثمان، بن عمرو بن هللا عبد بن محمد استأذن: المدائني وقال
ً  هللا يرحم: العزيز عبد فقال العزيز،  ما: وقال عينه وقلب ذلك ھشام فأنكر -  ذكر للحسين يجري أن غير من - حسينا
 بنت فاطمة محمد وأم أسيد، بن خالد بن هللا عبد بن خالد بنت أموية وأمي هللا، عبد أبناء ومحمداً  ألني ذاك: قال ذاك؟

 .ھذه مرته بعد قدمه: آلذنه ھشام فقال ولدته، فاطمة ألن منه نأس وأنا علي قدم وقد حسين،

 محمد: فقال اآلذن فخرج ھشام باب الحسن ين الحسن بن هللا وعبد عثمان، بن عمرو بن هللا عبد بن محمد وحضر
 محمد: فقال: لهبقو فأخبره ھشام إلى فرجع. ھھنا الحسن بن هللا عبد فقال ادخل،: فقال اآلذن فدنا. يقم فلم هللا، عبد بن
 معه وقام فقال. حسن بن هللا عبد: فقال اآلذن فخرج هللا، لعبد ائذن: ھشام فقال مرات، ذلك ففعل يقم، فلم هللا، عبد بن

 .هللا عبد بن محمد
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ً  أن: المدائني  ما: قال كادك؟ لعدو أو شھدتھا، الحرب ذعر دخلك ھل سعيد أبا يا: هللا عبد بن لمسلمة قال ھشاما
 .البسالة ھذه: ھشام فقال رأيي، يسلبني ذعر يغشني لم حيلة عن يذھلني ال ذعر من سلمت

 بن سعيد بن عنبسة بن الرحمن عبد أقبل المؤمنين أمير يا: الملك عبد بن لھشام ھشام بن إبراھيم قال: المدائني قال
 والمطرف الجبة: خضر بثيا عنبسة بن الرحمن عبد وعلى مطيع، بن هللا عبد بن إبراھيم وعندي يوماً، العاص

 األمير؟ أيھا أضحكك ما: الرحمن عبد فقال فضحكت،. قارون زينة في عنبسة ابن أقبل قد: إبراھيم فقال والعمامة،
 ھو إن المسلمين وعلى وعليك علي أخافه أني ال لو: الرحمن عبد فقال. وكذا كذا أقبلت حين إبراھيم قال: قلت

 أظنه وأنا أعور وإبراھيم يغضبھا، لغضبة يخرج الدجال إن بلغني: قال ه؟غضب من تخاف وما: قلت. ألجبته غضب
 فأصابه بمدية غالم عليه سعى: قال يده؟ وما: قلت ألجبته، عظيمة يداً  عندي له أن ال لو: إبراھيم فقال الدجال،
 كيف: له فقلت له عائداً  عليه ودخلت حر، أنت: له قال إال مملوك عليه يدخل ال جعل الدم إلى نظر فلما فأشواه،
 .يده فھذا ظنه في فأعتقني حر، أنت: قال هللا، عبد بن إبراھيم أنا: قلت حر، أنت: قال تجدك؟

ً  الراھب فأدخله دير إلى فانتھى الطاعون، من ھشام وھرب: قالوا  بأطايب يأتيه وجعل أجربة، أربعة على بستانا
 يا تتكلم ال لك ما: فقال ساكت وھو القول عليه فأعاد. سكتف بستانك؟ أتبيعني: ھشام فقال منھا، والبالغ الفاكھة
 فضحك. لك الدنيا في شيء كل بقي ما إذا تشبع حتى: قال ولم؟: قال. غيرك ماتوا الناس أن وددت: قال راھب؟
 .غيره حر لقيك ما: قال. أبرش يا تسمع أما: وقال

: ھشام فقال كرھھا، فكأنه الكرماني؟: قال جديع: قال أنت؟ من: له فقال ھشام على الكرماني جديع دخل: قال المدائني
 .نسب فإنه تكرھه بلقب شھرت وإذا تفعل ال

ً  ھشام ووقف: قالوا  انطلق: لعثمان فقال الزيتون، نفض ھشام فسمع حيان، بن عثمان ومعه زيتون فيه له بحائط يوما
ً  القطوه: لھم فقل إليھم ً  تنفضوه وال لقطا  .غصونه روتتكس عيونه فتتفقأ نفضا

 فاشتراھا فأبى آالف عشرة ھشام فأعطاه الثمن، في صاحبھا فاشتط أعجبته، جارية ھشام على وأدخلت: قالوا
 .ھشام إلى بھا وبعث وسومه، صاحبھا بحكم األبرش

: درھم ألف وعشرين مائة عزل وقد الحكم، بن يحيى بنت حكيم ألم وقال وأھله، ولده على فقسمه بمال ھشام وأتى
 .قسمك أخذت لقد: قال. أنا: قالت المال؟ بھذا أحق من

 ما المال بھذا الناس أحق: قالت الرأي؟ تدعون سفيان أبي آل فإنكم قولي: معاوية بن يزيد بن هللا عبد بنت لعبدة وقال
 الموضع ھذا في اآلن ھذا وقال. األبرش إلى المال ذلك بحمل وأمر صدقت،: قال نفسك، على به بخلت بما لك جاد
 .الموضع ذلك في منه سنأح

 :فقال. فأخبره أنت؟ من: ھشام له فقال ياسر، بن عمار ابن وفيھم وفد ھشام على وقدم: قالوا

 العود ينبت ما أرومته وفي...  والده أعياك وقد الصغير ترجو

 .بقيت ما أبداً  خيراً  مني نال ما وهللا ال

 وھو الحر شديد يوم في الملك عبد بن ھشام على دخلت: صفوان بن خالد قال: قال محارب بن مسلمة عن المدائني
 فأقبلت يسائلني جلس ثم بكرسي، لي دعا رآني فلما عليه، فجلس كرسي له وضع وقد الكعبين، يغمر ماؤھا بركة في

 يا: فقلت: قال -  القسري هللا عبد بن خالد يعني - منك إلي أحب كان مجلسك جلس خالد لرب خالد يا: قال ثم أحدثه،
 .فسكت فأعجف، وأوجف فأمل، أدل خالداً  إن: فقال بحلمك؟ وتغمدته بصفحك عليه تفضلت لو المؤمنين، يرأم
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ً  وأغفل ھدايا، وحشمه ھشام ولد إلى العراق على وھو هللا عبد بن خالد أھدى: قال الھيثم عن العمري حدثني  خادما
ً  الخادم فأخذ له،  ولد من كنت لو وهللا: فقال أبكته قرصة قرصه ثم م،الكال ھشام يسمع حيث به فوقف صغيراً  له ابنا
 .قلبه في وقر ما أول ذلك فكان قوله ھشام فسمع عدا، ما القسري هللا عبد بن خالد

 .الحرمة يفسد الدالة في اإلفراط إن فقال حرمته، يذكره إليه أرسل خالد على ھشام غضب ولما: قالوا

 األيام، فدافع ومتاعھا الدنيا عن تخلى من باالً  الناس أرخى: ھشام قال: قال عوانة عن الكوفي مسعود أبو حدثني
 .إليه قادم أحب أجله وأصبح

 :فقال. نھراً  خالداً  لنا حفر وللفرزدق، مالنا: لألحوص ھشام وقال

 المبارك غير المشؤوم نھرك على...  حقه غير في هللا مال أنفقت

ً  بعضھم نصر الحقائق جاءت إذا ،هللا قاتلھم: ھشام قال. كالمه ھذا ما: األحوص فقال  .بعضا

 يصوره، وھو منزالً  اتخذ وقد يسار بن إسماعيل على الملك عبد بن ھشام ابن مر: قال حفص بن سحيم عن المدائني
 من مضروب خباء منزلك ولكن أبائي ومنازل منازلي لمن إنه وهللا بلى: قال منازلك، من ھذا ما إسماعيل يا: فقال
 .خشب من عمود ىعل صوف أو شعر

 مسجد في الجمعة يوم في الصالة من منعك ما: له فقال الجمعة يحضر يره فلم ولده بعض ھشام وتفقد: قالوا
 .الجمعة إلى المشي عن فعجزت دابتي نفقت: فقال الجماعة؟

 فاتق هللا، إلى صائر وأنت هللا، إال فوقك وليس الخلق فوق أنت: فقال وأوجز، عظني: صفوان بن لخالد ھشام وقال
 .هللا

 أھل فساق زعم نعم،: قال القدر؟ في أتتكلم معبد يا: الجھني لمعبد الحجاج قال: قال إبراھيم بن حمزة عن المدائني
ً  فبلغ. صدقت: فقال. كذبتم: فقلت عثمان، يقتل أن وقدر قضى هللا أن العراق  عثمان قتل هللا قدر لقد: فقال قوله ھشاما

 .والحجاج معبد وكذب لشقاء،ا من قاتليه على كتب لما

 فأنشد خز، في األخر ودخل فرو، في جرير راوية فدخل ھشام، على واألخطل وجرير الفرزدق راوية وقدم: قالوا
 :شعراً  الفرزدق راوية

 حام عليه قعدن غضىً  وجمر...  فيه الرمان مفالق كأن

 .جرير راوية ووصل واألخطل، الفرزدق راوية يصل ولم ھشام فغضب

ً  رأيت: قال خالد بن الرحمن عبد عن ائنيالمد ً  يلقطون وھم لغلمانه يقول وھو ھشاما  القطوا: له أرض في زيتونا
 إلى وجھه من فوجھه حيان بن عثمان معه وكان غصونه، ويكسر عيونه يفقأ الخبط فإن خبطاً، تخبطوا وال لقطاً،
 .خالد عزل سبب ذلك فكان فأخبره، عليه فقدم خالد عن للمسألة العراق

ً  أن بلغنا: قال عمار بن ھشام حدثني ً  فازداد قومه، من جاءه من يعطي خالداً  بأن حدث ھشاما ً  غيظا : وقال وغضبا
 دخل بجيلة من رجالً  أن حضره بعض فحدثه قومه، في يفرقه وخالد وولدي، وأھل نفسي عن المال بھذا أبخل إني
 :فقال فمنعه فسأله عليه

 المعمم إليه المفضى السيد أنا...  هلقوم قال ثم أثرى المرء إذا
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 أظلم وھو رغمه عليھم وھان...  يسودھم أن أبوا خيراً  يولھم ولم

 .إليه يفضى ال وھو وألدعنه عمامته، كور ألنقضن وهللا: ھشام فقال وأعطاه فرده

 فحكما الغريب، من حرف معنى أو حرف إعراب في ومسلمة ھشام اختلف: قال كناسة ابن عن مسعود أبو حدثني
 .وقولھم الجھال حكم ھذا: مسلمة فقال المؤمنين، أمير يا قولك القول: فقال رجل

 بأمر الزبير بن عامر بن هللا عبد دار المخزومي ھشام بن إبراھيم ھدم: قال عدي بن الھيثم عن العمري حدثني
 . -  الدعاء يعني - راتم خمس يوم كل في هللا على أعرضكم إني: فقال اصبر،: فقال يصلي وھو به فمر ھشام،

 من بقي من: فقال الحج ھشام أراد: قال هللا عبد بن عامر عن أبيه عن محمد بن هللا عبد عن المدائني الحسن أبو
 الزبير بن عروة بن هللا عبد فأتاه فحج السلطان، على يرد أحد يبق لم: فقالوا يتكلم؟ ممن المدينة في قريش رجال
 في ما كثير يمنعه فلم واليمن المدينة بين ما وليته فإنك ھشام، بن إبراھيم خالك على نياعد المؤمنين أمير يا: فقال
ً  تصل أن هللا فأنشدك أيدنا، في ما قليل عن يديه  .أخرى بقطيعة رحما

 الرجل يموت وألن أخذت وقد األموال، ھذه إال هللا عبد مع نموت أن منعنا ما فوهللا ولم: قال عليه أعديك ال: قال
 .واحد ھذا: ھشام فقال ذليالً، يموت أن من له خير زاً عزي

. داري أخذ فإنه علقمة، بن نافع على أعدني المؤمنين أمير يا: فقال هللا عبيد بن طلحة بن محمد بن إبراھيم أتاه ثم
 الوليد؟ تأتي أفال: قال الحق، طريق غير بي فسلك فعلت قد: قال الملك؟ عبد المؤمنين أمير إلى ذلك رفعت أفال: قال
 فعمر: قال. وأخيه أبيه طريق بي فسلك فعلت قد: قال سليمان؟ إلى رفعت أفال: قال. أبيه طريق فسلك فعلت قد: قال
 من يستحق بما المؤمنين أمير عند يتكلم الرجل اليزال: وقال ھشام فغضب هللا، رحمه عوجل: قال العزيز؟ عبد بن

 يدك، فوق هللا يد وتكون رحمك، وتقطع شرك، خيرك يسبق إذاً : قال. وجھه على ويسحب أنفه يدق أن بمثله يتكلم
 .ليصلح الفاسق وإن ليتعقب القضاء أن وهللا، أما ورائك، من هللا وأمر

 .يتھددني عروة وابن يرد، قضائي إن زعم ھذا ذھبوا، قد قومي أن زعم من هللا قبح: ھشام فقال

. علي اكتمھا سوءة: ھشام قال ألف، مضرب في: إبراھيم قال ،مائة لضربتك مضرب فيك كان لو: إلبراھيم قال ثم
 .مكرمة ألنھا بھا حدثت مات فلما مات، حتى أحداً  بھا أخبرت فما: قال

 :خالداً  خاف وقد الفرزدق وقال

 الدما تحقن مثلھا عندي لمروان...  نعمةً  مروان آل يا تعلموا ألم

 أقسما كان ابعدم زياد علي...  طغى إذ مروان رد عني كان وما

 تكلما من عنھم أرمي لخندف...  به الذي لساني حرفي ليقتطعن

 وأجرما بالمقال لساني علي...  جنى إذا أسعى مروان إلى وكنت

 تقوما إال الدين في عوج بھا...  مدينة ھشام كفا تركت وما

 :مسلمة بن خالد في الكميت وقال

 رجل هأن إال أداك والبدر...  مرة أنھا إال أدتك الشمس
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ً  النفس الغالب  جھلوا إن القوم حلوم والمستثيب...  طيرتھا عند حلما

 والوشل البحر إال مامة ابن وال...  فواضله عدت إذ الجود في أنت ما

 :وقال إليه للخروج تھيأ ثم سنين، عشر الشعراء من أتاه فيمن ھشام على جرير يقدم ولم: قال

 المراما ارتكزي إلى أروم...  رحلي إليك أشد ال وكيف

 .ھشام إلى يخرج أن قبل فمات

 القائل ألست: فسأله ھشام، على الليثي أذينة بن عروة وقدم: قالوا

 يأتيني سوق رزقي ھو الذي أن...  خلقي من اإلسراف وما علمت لقد

 يعنيني ال أتاني صبرت ولو...  تطلبه فيعنيني له أسعى

 ولم عنده من فخرج إليه، إال أرغب وال وأستقيله هللا استغفر فإني: عروة فقال فعله، قوله يفضل ممن ألحسبك وإني
ً  الطريق في إال يبت  .أھله إلى منصرفا

 المؤمنين أمير أقرئ: قال رسوله بھا أتاه فلما دينار، بألف إليه فبعث انصرافه، بلغه حين به استقبله مما ھشام وتذمم
 فإذا هللا، خزان نحن إنما. صدق: ھشام فقال فراشي، على رزقيب فأتاني إليه ورغبت با رضيت إني له وقل السالم
 .وكرامة منا محبة على أمضيناه شيء في أذن

 إلى بنا فاخرج والدھا تأخر أعنزي لكن: قال وهللا أي: قال أعنزك؟ أوضعت: األبرش لسعيد ھشام قال: قال المدائني
 على واألبرش ھشام فقعد الناس وغدا واألبرش امھش وغدا فضرب خباء وقدم. نعم: قال ألبانھا، من نصب أعنزك

 .الحلب أنس لم إني أبرش يا: قال ثم بيده الشاة ھشام فحلب شاة منھم واحد كل إلى فقدموا كرسيين،

 يقلبھا وجعل فيھا الخبزة وألقى وفحصھا، بيده النار ھشام فأوقد ھشام، يدي بين فعلمت بھا األبرش أمر بخبزه أتى ثم
: ويقول بالمحراث يضربھا فجعل أخرجھا ثم نضجت، حتى رفقي، ترى كيف أبرش يا: ويقول حراثبالم النار في

 وتغدى تغدى ثم الخبز، لھم خبزت إذا الصبيان يقوله كان شيء وھذا لبيك، لبيك: يقول واألبرش جبينك جبينك،
 .ھشام وانصرف الناس

ً  عنده وجد إال رجل إلى رحله يشد أحد كان ما ام،ھش بعد الناس انتقص: المدينة أھل من رجل قال: قال المدائني  رأيا
 .ذلك انتقص ھشام مات فلما وسخاء، وعقالً 

 من جاءت قافلة نزلت إذ اإلبل، على مرحلتان دمشق وبين وبينھا لبالقريتين، إني: قال أنه جرم من شيخ عن المدائني
 فقام مسلم؟ بن غيالن أفيكم النازلة أيتھا: فقاال معه آخر ورجل ھشام، قبل من كلب من رجل فجاء خلق، فيھا أرمينية
 حسن ربعة رجل فقام صالح، أين: فقاال مروان، أبو غيالن أنا: فقال االزرار مجلد نصيبي قباء عليه أحمر رجل
 الذي ھذا ما ويلك: لغيالن ھشام فقال ھشام، إلى وحمالھما الحديد في فشداھما السالم عبد أبو صالح أنا: فقال الوجه

ً  هللا يكلف ال: " فقال صالح فسبقه القول؟ من عنك بلغنيي  هللا كتاب تتلو أن أتركت: ھشام له فقال ،"  وسعھا إال نفسا
 سبعين فاضربوھما أخرجوھما: قال متشابه؟ ھذا أو: قال فيكما، قيل ما ليحقق ھذا إن متشابھة، وتلوت محكمة،
ً  هللا ولى وما: قاال بأنھما عليھما فشھدوا قوم وجاء فضربا، سبعين، ً  ھشاما  على يتغالبون الناس وإن قط، شيئا
 وقد إمام ولكنك ال،: فقالوا واجبة؟ لعدواة أو فيه، عليھما وجدتم ألمر شھدتم لعلكم: فقال. باالتفاقات وتاتيھم األرزاق،
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 ھذا كان غيالن، يا :فقال المري حيان بن عثمان عليھما فمر ورجليھما، أيديھما فقطع أعناقنا، في مما إليك خرجنا
 .هللا علم في كان: فقال وقدره؟ اله بقضاء

 يتكلمان بأرمينية كانا وصاحبه غيالن إن وقيل. ماتا أن يلبثا فلم قطعھا أو أقفيتھما من ألسنتھما بإخراج ھشام أمر ثم
ً  عليھما وضع قد وكان عنھا، شخصا فلما ھشام، في  عليھما، شھدوا شھوداً  فدس نزال، حيث بنزولھما فأخبر عيونا

 .صلبھما ثم صنع ما بھما فصنع

ً  ھشام وعمل: قالوا  وبعث درھماً، بثالثين فاشتراه المنجنون ثور له يبتاع أن يأمره الرقة صاحب إلى وكتب منجنونا
 عشرة الرسول أعطوا بك، وجه وفيمن فيك هللا بارك: وقال أعجبه الثور ھشام رأى فلما الشرط، بعض مع إليه به

ً  بثالثين اشتري بثور جئت: فقال دنانير خمسة عطائي في زدني المؤمنين أمير يا: فقال. دراھم  بيننا وإنما درھما
 .فيك هللا بارك اذھب. أحمق أنت عطائك، في دنانير خمسة تنال وأنت ميالً، ثالثون الرقة وبين

ً  ھشام أذن: المخزومي عتبة بن عمرو قال: قال المدائني ً  يوما  قد المؤمنين أمير يا: فقال أعرابي لفدخ عاماً، إذنا
 ذاك ما: قال وجلدھما طاعتھما في المؤمنين أمير يحب كما فإنھما البني بالفرض فأعني عظمي ورق سني، كبرت
 المال بيت: قال منزلي، بھا أوسع له وارث وال ھلك، ليھودي كانت داري جانب إلى دار فأقطعني: قال عندنا، لك
 رأيت ما: يقول وھو الرجل فولى. ال: قال عني، خراجھا من تخفف جانبي إلى مزرعة فأزرعني: قال بھا، أحق
 فضممت: عمرو قال العمد، عليه الشرط ورفع فنكس، كالمه ھشام وسمع رداً، أسوأ وال بخالً  أفحش رجل قط كاليوم
 وإني ألومك أن ينبغي ام: األعرابي فقال دماغه، من علي فينتضح يشدخ أو دمه، فيصيبني يقتل أن مخافة ثوري إلي

 أعد صدقت،: فقال قوله فأعاد قلت؟ كيف ردوه،: ھشام قال بإذنه، إال تمسك وال تعطي ال هللا عبيد من عبد أنك ألعلم
 .فقضاھا حوائجك، علي

 بھشام يطيف من كل حسان وأرضى عليه فعرضھا ھشام وركب كثيرة، ھدايا النبطي حسان ھشام إلى وأھدي: قالوا
 المؤمنين أمير تعلم أما أحدھما فقال بالماء، الوصيفان وجاء المتوضأ ھشام فدخل احتقرھا، له صغيرين خادمين غير
 ھذا؟ أھدى أمه بيت أفمن أمثاله، عشرة لنفسه بل: اآلخر قال مثله؟ لنفسه أخذ حتى أھدى ما يھد يم حسان أن

 إلى فبعث. إليھما فأحسن: قال. أغفلتھما ولقد ال: قال شيئاً؟ لھذين وھبت: قال حسان عليه دخل فلما ھشام، وسمعھما
 .درھم بألفي منھما واحد كل

 أعلم المؤمنين أمير و نعلم، ال بما الرجل ھذا أمر في نتكلم نحن: أحدھما فقال البيت، باب على وھما ھشام به وخال
 مثل أحد فعل وما نصيحته بفضل إال المنزلة ھذه المؤمنين أمير عند له صارت ما: اآلخر وقال وتوفيره، بنصيحته
ً  يھدون وال الدنيا يأكلون عماله فعله،  أخبثھما ما: وقال ھشام فضحك. نعم: قال أرضيتھما؟: لحسان ھشام فقال. شيئا
 .ذلك أثر رأينا قد

 ما لكم فترك بالبكاء، عليه وجدتم بالدنيا ھشام لكم جاد فقال وولده، نساؤه بكى ھشام وجع اشتد لما: قال المدائني
ً  أتى: قال المدائني نفسه، فاظت ثم له، هللا يغفر لم إن ھشام منقلب أعظم ما كسب، ما عليه وتركتم جمع،  محمد ھشاما
 أمير إن فيقولون الناس يغرك أن فإياك شيئاً، معطيك لست: فقال فسأله الخطاب بن عمر بن هللا عبد بن يزيد بن

 والحق معك، ما فينفق تقم فال الخطاب، بن عمر بن هللا عبد بن يزيد بن محمد أنت عرفتك، قد يعرفك، لم المؤمنين
 .بأھلك

 لو: بنوه له فقال بالمدينة عليه الدخول هللا عبد بن سالم فأرد ھشام حج: قال األصمعي عن األثرم علي حدثني
. استعرناه إنا: لقا. الثياب تشبه ال العمامة عمر أبا يا: له قال ھشام على دخل ولما عمامة، له فاستعاروا اعتممت

 فقال فخرج قام ثم. أشتھيھما حتى تركتھما أجمتھما إذا: قال تأجمھما؟ أما: قال. والزيت الخل: قال طعامك؟ ما: قال
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 ولم. بعينه لعقني األحول أترون: فقال محموماً، إال بيته إلى وصل فما. منه كدنة أقوى سبعين ابن قط رأيت ما: ھشام
 .أخرى جھة من خبره كتبنا وقد عليه، ىصل حتى المدينة ھشام يبرح

 لنفسه ير لم يديه بين مثل فلما ھشام، على الحسين بن علي بن زيد دخل: قال الفھري سلم بن هللا عبد عن المدائني
 ً  بتقوى يؤمر أن فوق أحد ليس إنه المؤمنين أمير يا: فقال عمد، على به ذلك فعل إنما أنه فعلم فيه، يجلس موضعا

 وأنت الخالفة نفسك تنازعك الذي أنت: قال تلدني؟ لم أم: قال. لك أم ال اسكت: قال. بھا يأمر أن دون حدأ وال هللا،
 دون بالرجل يقعدن ال األمھات إن: قال. وجوابك أنت فما ھاته: قال جواباً، لك إن المؤمنين أمير يا: قال أمة؟ ابن
 محمداً  صلبه من وأخرج العرب أبا وجعله نبياً، هللا ابتعثه أن ذلك يمنعه فلم أمة، إسماعيل أم كانت الغايات، بلوغ
 من عنده بقي لمن ھشام فقال خرج ثم صدقت،: قال علي؟ وجدي فاطمة ابن وأنا لي ھذا أفتقول وسلم، عليه هللا صلى
 .خلفھم ھذا قوم انقرض ما لعمري ال. بادوا قد البيت أھل أن زعمتم: بيته أھل

 نبشه فيمن وكان وصلب، فنبش الكوفة عامل قبره على فدل ليالً، ودفن وقتل بالكوفة، ھشام على زيد وخرج: قالوا
 .المحدث حوشب بن العوام أخو حوشب بن خداش

ً  حوالً  فرأيت علي قدم قد زيداً  إن: بالعراف عامله إلى ھشام وكتب ً  قلبا  خبر كتبت وقد وتنميقه، الكالم لصوغ خليقا
 .أخبارھمو طالب أبي آل نسب في ومقتله زيد

 وكان سماعه، حسن من عقله فأعرف الرجل ألرى إني: ھشام قال: قال مسلم بن الوليد عن عمار بن ھشام حدثني
 يصوب علة بغير جليسه إلى نظره وتدويمه تلفته، وكثرة بالخطأ، جوابه بسرعة األحمق الجاھل أعرف أنا: يقول

 .فيه ويصعد

 بين ما شرق: قال محمد بن عبيدة أبي عن نافع بن الملك عبد بن إسماعيل عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 عراك، بن وخيثم ربيعة، إلى فأرسل بينھما، الذي علم قد خالد وكان بابه، رواء وما الخراج الزناد وأبي الرأي ربيعة
 لقھم،وح ھؤالء فضرب تغيب قد الرحمن عبد فوجد محمد، بن القاسم بن الرحمن وعبد الليثي، عطاء بن ومحمد
 . الخوارج رأي ويرون األئمة على يطعنون إنھم: وقال

 شريح ابن إلى وتوجه تغيب، قد فوجده الرحمن عبد طلب وأنه النفر، ھؤالء بضرب يعلمه ھشام إلى خالد وكتب
 فقال القاسم؟ بن الرحمن عبد رجل أي: فقال بالرصافة يومئذ وھو ھشام إلى الكتاب فجاء إليه، يدعو بخراسان
 أمير يا وهللا باطل: فقال فقرأه بالكتاب فرمى والجماعة، السنة أھل من المؤمنين، أمير يا: ھشام بن يمإبراھ

ً  إبراھيم ووكل ذلك، أرى: فقال ھشام، روع فأفرخ. إليك إال القاسم ابن خرج وما المؤمنين،  عبد يتفقد له غالما
ً  فكان ھشام، إلى المدينة من قدم من طريق عليھا مسلحة عند الرحمن  على الرحمن عبد طلع ثم أيام، عندھا مقيما
 عبد فأتى فأخبرھم، أنت؟ قريش أي من: قالوا. قريش من رجل: قال الرجل؟ من فقالوا فسلم معتم وھو له بغلة

 وبركاته، هللا ورحمة المؤمنين أمير يا عليكم السالم: فقال إليه فأدخله ھشاماً، إبراھيم فأتى ھشام، بن إبراھيم الرحمن
 يكونوا أن أحب: قال. المؤمنين أمير يا بخير: قال بيتك؟ أھل كيف الرحمن، عبد يا أنت كيف السالم، وعليك: فقال
 إلى فرحلت بيناً، ميالً  علي فمال عتيق، أبي ابن: خالد إلي خاصمت ظالمتي،: قال الرحمن؟ عبد يا أقدمك فما بخير،
ً  المؤمنين أمير  .لنصرني به مستغيثا

 يخيرھم ممن والعفاف والصدق والستر الفضل أھل من رجاالً  فأحضر ھذا كتابي أتاك فإذا: بعد أما: لدخا إلى فكتب
 لعبد تعرض وال أحدھما، على القضاء يجزموا أن مرھم ثم خصمه، وبين بينه أجمع ثم القاسم، بن الرحمن عبد

 .مكانه اإلسالم في بكر أبي ومكان فضالً، الرحمن لعبد فإن غيرھا، ال و خصومة في الرحمن
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 وعلي الظلم من وأعفيتني الحاجة وقضيت بررت قد: الرحمن عبد فقال الرحمن عبد إلى ودفعه الكتاب ختم ثم
 بأحد نفعله ال ولكنا بك، ذلك لفعلنا دينه ونقضي ظالمته نرد أن ألحد جمعنا لو الرحمن، عبد يا: فقال. دينار أربعمائة
 .لشأنك فامض

 فخذھا مالي من دينار أربعمائة وھذه دينك، في كالمك سمعت قد: فقال النبطي حسان يفلحقن: الرحمن عبد قال
 تكون أن على أقبلھا وأنا الخليفة، من أخذھا أستجيز وأنا منك أخذھا أستجيز ما: الرحمن عبد فقال. دينك بھا واقض
 .ذلك بعد الرحمن عبد ورثة إياھا فقضاه الجھة ھذه على فأخذھا قرضاً،

 :وأصحابه ربيعة بن نصر الزناد أبا يمدح شوذب ابن قال

 يمتنع النوم وكاد الفراش فوق...  أرقني الھم دخيل ما إذا حتى

 ملتفع والھم مشترك والرأي...  رجل من النفس أناجي حين وقلت

 متبع والمعروف بلغتك إذا...  لتنفعني أرضي من نحوك فصرت

 ينخدع ھز ما ذاإ الكريم إن...  بحاجتنا تقعد فال الزناد أبا

 ينصدع حين منه العظم ويجبر...  به السقيم يشقي ما العلم من تحوي

 فارتدعوا األھواء ألي ردعت حتى...  عقولھم ضلت إذا بالحق زلت ما
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