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 أنساب األشراف

 البالذري
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  أنساب األشراف

 التاسع الجزء

  

 قصي بن العزى عبد بنو شمس عبد بنو

 الملك عبد بن ھشام أيام في الخوارج

 الخارجي صبيح أمر

ً  المازني سعراأل بن سوار اشترى: المدائني الحسن أبو قال ً  األزارقة سبي من غالما  عنده فكان صبيح، له يقال غالما
 ً  فحضرت طيء من رجل وصحبه لسوار حاجة في فخرج الخوارج، رأي يرى وكان أعتقه، رجالً  صار فلما حينا

 نتأ وما: فقال تصل؟ لم بالك فما: قال!  بلى: قال مسلماً؟ ألست: له فقال الطائي يصل ولم صبيح فصلى الصالة
 .الطائي وقتل صبيح فحكم. شأنك على أقبل وھذا؟

 بن الھلقام بن ضرار السعديون فأتى رجاالً، وقتل سعد لبني إبل على وأغار ھراة إلى وسار فخرج إليھرجال واجتمع
 في فسار الخوارج إلى ضرار فخرج خراسان، بعض على المري الرحمن عبد بن للجنيد عامل وھو التميمي، نعيم

 المري، ضبيعة بن البختي ومعھم وغيرھم، تميم بني من كثير جمع في وضرار أربعمائة، في صبيح لقيهو المفازة
 سوار فقال سجستان إلى صبيح ورجع ضرار، مع كان من عامة وقتل خمسون، صبيح أصحاب من فقتل فاقتتلوا

 صبيح حذار أخرج ولم زرنج...  الردى خشية من أغفلت لئن لعمري

 وفضوح ذلةٍ  ثوبي والبس...  بعدھا لحقيقةا حامي إذاً  لبئس

 كانت قرية صبيح ونزل الجنيد، دون به يظفر أن رجاء صبيح بطلب بردة أبي بن هللا عبد إلى هللا عبد بن خالد فكتب
 عليه فاشترطوا. شئتم ما: قال صبيحاً؟ أخذنا إن لنا تجعل ما: وقالوا بردة، أبي ابن به وأتوا أسيراً  فأخذوه صلحاً،

ً  األتاوة من طيطةالح  فقيل وصلبه قتله فأراد ھشام، إلى خالد به وبعث خالد، إلى به إليھفبعث فدفعوه ذلك، غير وشيئا
 صبيح مع كان ممن الخوارج الجنيد وأخذ وصلبه، فقتله خالد إلى فرده ھجرة، دار الرصافة الخوارج تتخذ إذاً : له

 .مائة قتل حتى يقتلھم فجعل بخراسان رأيه وعلى

 حتى فيقتله السنة أھل من رجل رجل على يدله فجعل عليھم، أدلك أنا: فقال أعمى منھم رجالً  أخذ الجنيد إن الويق
 أصحابك إال قتلت ما وهللا فتقتلھم، قوم على أدلك وأنا لك، حالل دمي أن تزعم. أحمق يا هللا لعنك: قال ثم مائة قتل
 .فقتله فقدمه. أحد على أصحابي من دللتك وما

 الخارجي خالد أمر

 بمال، منه افتدوا إال قرية يأتي ال فكان عظيم جمع في وھراة بوشنج قبيل من خارجي خرج: المدائني الحسن أبو قال
ً  يعطيه أن فأراد الھلقام بن ضرار وعليھا الروذ مرو إلى ومضى  عامة وكان. وعجزوه فجبنوه عنه وينصرف شيئا
. وضعفت جبنت: قالوا غزاة، الناس عامة فإن نقاتله وال بشيء عنكم الخارجي ھذا أرد دعوني: فقال غزاة الناس
 والموالي، العرب من واألشراف الوجوه معه وأخرج إليھم وخرج أدباركم، الريح تكسع منھزمين بكم كأني: فقال
 بهوأصحا قتلوه ثم ضراراً  وأسروا القليل، إال منھم ينج فلم ھرب، من وعامة صبر من فقتل عسكرھم خالد فبيت
 :فيھا ويقول يرثيھم طويلة قصيدة المازني ثم التميمي ھبيرة بن منصور فقال معه، بقوا الذين
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 والعار الذمّ  حذار اللقاء عند...  أميرھم آسوا وقد تماصوا لقد

 :له قصيدة في العنبر بني من رجل وقال

 وضرارا مازنٍ  فوارس فانعى...  واألسى التجلّد ذھب قد أأمام

 .أنفه حتف مات ويقال به، كانت جراح من اتم خالداً  إن ثم

 المعافري عباد أمر

 فلم الكلبي، عوف بن مسعود فقابله المعافري عباد ومائة ست سنة أول في باليمن خرج: المدائني الحسن أبو قال
 .فقتله الثقفي عمر بن يوسف وليھا حتى باليمن يزل فلم به، يظفر

 بن جرير فقال فقتله السلمي العاج أبا كثيراً  إليھيوسف فبعث باضياأل الحميري عباد بن زحاف يوسف على وخرج
 .عطية

 عباد أمثال في ربك عادات...  وشيعته عباداً  أھلك هللا

ً  بعثت إذ كالريح...  لھم المؤمنين أمير بعوث القوا  عاد على نحسا

 زاد من والتسبيح التوكل إال...  مالھم الرحمن مالئكة فيھم

 العنزي األشھب خبر

 السمط: القسري هللا عبد بن خالد فوجه فارساً، ستين في الفرات بناحية األشھب له يقال عنزة من رجل خرج: قالوا
ً  فلقيھم سبعمائة في البجلي مسلم بن  سيف وأسرع سيفه، فندر يده على السمط فضرب فقاتلھم الكوفة من قريبا

 السمط برئ ثم بالحجارة، الناس ورماھم الكوفة، دخلوا حتى فقتلوھم وأصحابه، ھو العنزي وانھزم يده، في الضارب
 .بالكوفة الخوارج قعد عند سيفه يطلب فكان يده، وشلت الضربة من

 بموقوع خوارج

 العراق على عمر بن ويوسف ھشام أيام في

 وأسرت فقتلوا البصرة، على الثقفي محمد بن والقاسم وامرأة، رجالً  عشر تسعة وكانوا بموقوع خوارج خرج: قالوا
 بن يوسف إلى القاسم فأرسلني: سعيد بن عمر قال. خدعت إني الوجه حسن يا: قالت القاسم على بھا قدم فلما االمرأة
 .الشام إلى بالرؤوس يوسف أرسلني ثم. وقتلھا ھذه؟ استبقاؤه ما: فقال وبالمرأة بالفتح عليه فقدمت عمر

 على رسوله قدم فلما العراق، على يوسف الوليد فأقر مات، قد ھشام وكان الوليد، إلى بالرؤوس بعث: الھيثم وقال
 أحد منه يسمعه أال بالطالق رسوله له فحلف أحد، منك ھذا يسمع أن إياك: قال ثم الفاسق؟ الوليد كيف: قال يوسف
 .يوسف فضحك

 بالموصل خارجي أمر

 بن إليھالحر فوجه ھشام، يامأ في رجالً، عشر ثالثة في بالموصل عنزة من يذكر خارجي وخرج: المدائني قال
 معه، من عدة في إال ألقاه ال: المستنير فقال يذكر، بني أحد العنزي، عجالن بن المستنير: الحكم بن يحيى بن يوسف
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: فقال أسد، بني إلى وتردنا ربيعة من تخرجنا: فقال حاجة؟ ألك: له فقال ھشام، إلى الحر فأوفده عليھم، فظھر فقاتلھم
ً  صيروا أن على فاصطلحوا. بلى: عنزة بن يذكر وقالت نتحول، ال: عنزة بن يقدم بنو فقال. نعم  .حدة على سبعا

 الشيباني بشر بن البھلول خبر

 .كثارة ويلقب عمرو، ابن ويقال

 أھل من كان رجالً  سبعين في القسري هللا عبد بن خالد أيام الشيباني بشر بن البھلول خرج: المدائني الحسن أبو قال
ً  نالديوا  فأتاه بخل ليأتيه غالمه أرسل السواد قرى ببعض كان فلما حج، أنه خروجه سبب وكان بالشجاعة، معروفا
 خبيث، خارجي: وقال يعده، فلم الشام أھل من وكان القرية والي عليه فاستعدى يقبلھا، أن الخمار فأبى فردھا بخمر
 ويعجبھم، إخوانه من لقي من يخبر وجعل حجه،ل ومضى فتركه مثلك، على بھا ألنفس وإني منك خير لھي وهللا

 من قوم فاتبعه الموصل أتى ثم فقتله، الشامي بھا كان التي القرية إلى رجع حجھم قضوا فلما الخروج، إلى ويدعوھم
 .الجزيرة وأھل أھلھا

 عافية أبو ودياأل ثمامة بن قيس بن يزيد: إليھخالد وجه قياض، له يقال موضع في كان فلما الكوفة من خالد وأقبل
 ألشجع ھذا صاحبكم إن: البھلول فقال يقاتله، فلم خف في وكان خالد، شرطة على وكان القاضي، األودي يزيد بن

 .الخلق وأحمق الخلق

 من نفر إليھعشرة وأقبل الخوارج، من وستين مائة في وھو بھا فأقام لعلع أتى ثم التمر عين إلى البھلول ومضى
: لھم فقال بھا قتلوا التي القرية إلى فسار ذلك وبلغه. إليه يصلوا أن قبل فقتلوھم قوم لھم ضفعر راية أھل من الكوفة
 غدرت: وقالوا أصحابه من قوم له فتنكر فقتلھم، جماعة قتلھم فادعى. درھم آالف عشرة فله الرھط ھؤالء قتل من

 والحرب حرب دار في إنا: قال. كذبتھم كنكول بلى: قالوا إخوانكم؟ قتلوا وقد أقتلھم أن لي كان أما: فقال. بالقوم
 وولده أھله فتذكر أثال له يقال رجل معه وكان. بلعلع فأقام ورجع منه، فقبلوا فتاب. اعتزلناك وإال تب: قالوا. خدعة
 :بھلول فقال فبكى،

ً  بكى  للرجال مبكىً  بحين وليس...  أثال بعبرته جزعا

 بمال لنا مراحال المال وال...  بأھلٍ  لنا الديار أھل فما

ً  وقال  : أيضا

 العسل من قلبي على أشھى فالموت...  منيته يلقى أن يكره كان من

 األجل من ينجيني الحذار وال...  يعجبني الھيجاء في التقدم فال

 ويمسي بأرض يصبح فسار مكانه عن بھلول فارتحل الشيباني، رويم بن يزيد بن حوشب آل من رجالً  إليھخالد فوجه
 حتى قتال كبير بينھم يكن فلم خيولھم، وكلت ضجروا وقد لقيھم ثم دوابھم، أحفى حتى بالسواد، ليجو بأخرى
 مستجير إني هللا فاذكرك بالرحم أسألك: فقال ليطعنه بھلول له وأھوى قتلوا، نفير في الرويمي وصبر انكشفوا،
 الھند، إلى خالد ليوجھه بلقين من وھو ياماأل تلك في الشام أھل من قائد وقدم الكوفة، فلھم وأتى عنه فأمسك جانح،
 وضم الشام، أھل من ألفان وھم أصحابه في القيني فسار الھند، أغزكم لم قتلتھم فإن المارقة ھذه إلى سر: له فقال

 السواد في ينتقل البھلول فجعل. الكوفة أھل من آالف ثالثة منھم آالف، خمسة في فكان الكوفة، أھل من جنداً  إليھخالد
: فقال الرمح، وأوجره سالحه ھتكت طعنة البھلول طعنه القيني، فقتل بھا فالتقوا لعلع أتى ثم خيولھم، قطع ىحت

 أخرجوا الكوفيين فإن بالشاميين عليكم: ألصحابه البھلول فقال الشاميون، وانھزم هللا، عدو يا هللا أبعدك: قال. قتلتني
 ً ً  لحقوا وإذا هقتلو الشامي لحقوا إذا فكانوا فاتبعوھم. كرھا  :الشاميين من نجا ممن رجل فقال. يقتلوه لم عراقيا
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 البھلول فوارس لقيت حتى...  ووقعھا السيوف ما أدري كنت ما

 تقيل حيث ممساك من ھيھات...  بغيرھا والمبيت بأرٍض  يضحي

 الشام، يريد وھو موصلال إلى فتوجه أمره؟ الذي وندع خالد على نقيم عالم: القيني قتل لما ألصحابه البھلول وقال
 البھلول خبر يخبره ھشام إلى الموصل صاحب فكتب. البھلول فھزمه سفيان، له يقال قائداً  الموصل إليھوالي فوجه

 من ھشام ووجه خمسمائة، في الجزيرة أھل من إليھقائداً  فسرح يمده أن الجزيرة عامل إلى ھشام فكتب ويستمده،
 الخارجي، ھو كثارة أن يعلم ال وھو كثارة، عليھم واستعمل الموصل جند ھمإلي ضم إليھأن وكتب جنداً، الرصافة
 أبي ابن له يقال رجالً  عليھم الموصل عامل فجعل. بالكحيل دير جانب إلى نازل وبھلول بالموصل الجنود فتوافت
ً  البھلول ھمفحصر الدير إلى بعضھم ولجأ الشام وأھل عطاء أبي ابن فانھزم البھلول، لقوا حتى فساروا عطاء، . أياما
ً  الشام، أھل من جند وقدم  الدير في كان من إليھم وخرج البھلول، بعقوة فنزلوا الفل إليھم وانضم مدداً، أيضا

 رجالً، منھم فقتل الشام أھل على وحمل"  المؤمنين من اتبعك ومن هللا حسبك النبي أيھا يا: " البھلول فتال محصوراً 
ً  خرجتم ماإن أخالء يا: ألصحابه قال ثم  أصبت إن: وقال وناھضھم هللا، في القتل تكبروا ال تجزعوا فال  غضبا

 عند وأصحابه البھلول ترجل ثم الفريقين، في والجراح القتل وكثر فعاجلوھم. الشيباني هللا عبد بن دعامة فأميركم
 :ويقول يقاتل والبھلول الشام أھل فجال عليھم، فشدوا المساء

 العسل من قلبي إلى أشھى فالموت...  منيته قىيل أن يكره كان من

 الحضرمي ثوبان بن عمرو البھلول قتل الذي: ويقال فأثبته، فطعنه به فمر قيس، جديلة الجدلي، الموت أبو له وكمن
 فقالت فاشية، الطائفتين في والجراح أمسوا وقد وتحاجزوا فانحازوا دعامة باألمر فقام الموصل، خيل صاحب
 بن عمرو وبايعوا به يرضوا أن فأبوا أفر، ولم انحزت إنما: فقال. وكفرت الزحف من فررت: مةلدعا الخوارج
 .اليشكري غالب

 الخوارج من الشعراء بعض وقال العراق، إلى انحازوا يسير نفير غير الخوارج وقتل فقتل القتال فعاودھم وأصبحوا
 :دعامة في

ً  القوم أمير لبئس  الدعائم شر جاءالھي في دعامة...  به معترفا

 فاستسقى امرأة، فيه فوجد فأتاه خباء، له فرفع وعطش، فنزف يومئذ جرح -  محلم بني أحد - قيس بن الضحاك وكان
. الزحف من فررت: فقالوا القعد من أصحابه أتى وبرئ به كان مما أفاق فلما النھوض، على يقدر فلم وسقط فسقته،
 صدقتھم قد إني اللھم: الضحاك فقال يكلمونه، وال يجالسونه ال فكانوا عذره يقبلوا فلم واعتذر بالفرار يقر ولم

 :وقال. منھم لي خير أنت اللھم فردوني، نفسي وبذلت فكذبوني

 إخوانا اليوم وكونوا الفالح أرجو...  زائركم جئت ما إذا تطردوني ال

ً ...  وصحبته بشر أبي بعد بّدلت  أعوانا األحزاب مع عليّ  قوما

 .أبيات في

 .فتاب واستتابوه بالكفر أقر إنه مث

ً  يأخذ وال ألحد يعرض وال قاتله من إال يقاتل ال السيرة لين بھلول وكان: قالوا  .بثمن إال شيئا
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 يزيد بن شبيب ابن أمر

 الصحارى أبا ويكنى

 ماله شبيب ابن: فقال لي، افرض: فقال هللا عبد بن خالد الخارجي يزيد بن لشبيب ابن وأتى: الحسن أبو قال
 فھربوا، سيفه فانتضى المضي، من ومنعوه به فتعلقوا يرجع أن فأبى طلبه في خالد وأرسل فخرج وللفريضة؟
ً  وأتى سفينة وركب فرسه، فعقر الفرات إلى فرسه على ومضى  إلى فدعاھم بجبل كانوا الالت تيم بني من ناسا
ً  فقتلوا خيالً  خالد إليھم فوجه فخرجوا، الخروج  .جميعا

 الخارجي روزي أمر

 عشر ثالثة في بالكوفة فحكم الخارجي، وزير القسري هللا عبد بن خالد على خرج: وغيره المدائني الحسن أبو قال
 وأسر الخوارج بعض فقتل الفرسان فتلقته المال، بيت على وغلب وحرق لقي من فقتل بالحيرة، وخالد رجالً،
 فكان فحبس به وأمر واستبقاه، له رق حتى خالداً  ويعظ القرآن يقرأ فجعل خالد، به فأتي وزير وارتث بعضھم
ً  ذلك وبلغ فيسامره، الحبس من يخرجه ً  أتستحيي: خالد إلى فكتب ھشاما ً  فاسقا  المال بيت وفرق وحرق قتل قد مارقا
 القصب طنان في حرقوا ثم النفط عليھم فصب أصحابه من معه بقي كان ومن أخرجه ھشام كتاب أتاه فلما فأحرقه،

" .  يعلمون كانوا لو حراً  أشد جھنم نار قل: " يقرأ وجعل يتحرك ولم وزير يجزع فلم النيران، فيھا أشعلت وقد
 .واضطربوا أصحابه وجزع

 .ھشام أيام في الخوارج أخبار تمت

 ھشام ولد

 :ھشام ولد: اليقظان أبو قال

 الرحمن عبد بنت زينب وأمھا العاص، أبي بن الحكم بن يحيى بنت حكيم أم أمھم ھاشم، وأم ومحمداً، ويزيد، مسلمة،
 .المخزومي ھشام بن الحارث بن

 بن مروان بنت عمرو أم وأمھا عثمان، بن عمرو بن خالد بن سعيد بنت عثمان أم أمھما ومروان، الرحمن، وعبد
 .الحكم

 .معاوية بن يزيد بن اإلسوار بن هللا عبد بنت عبدة أمھا وعائشة

 .شتى أوالد ألمھات وقريشاً، وسليمان، والوليد، ومعاوية،

 محمد، بن مروان بن هللا عبد وتزوجھا تسبق، خيل لھا وكانت بھا، إلعجابه موكبه في ھشام مع تسير عائشة وكانت
 .القوم أكبر فكان معاوية وأما

 ھشام أيام في العراق والة من القسري وغيره هللا عبد بن خالد أمر

 بن أسيد بن هللا عبد بن خالد وكان فأقره، ھشام وولي العراق، على الملك عبد نب ليزيد عامالً  ھبيرة ابن كان: قالوا
 بن نذير بن أفرك بن رھم بن يشكر بن سعد بن شق بن جرير بن غمغمة بن شمس عبد بن هللا عبد بن عامر بن كرز
 بن يشجب بن زيد بن أدد بن مالك بن العشيرة سعد بن صعب ابنة بجيلة وأخته. عبقر بن - مالك: قسر واسم -  قسر

 الرحمن عبد بن سھيل ابن جارية حبابة الملك عبد بن الوليد قبل من مكة على وھو ضرب كھالن، بن زيد بن عريب
 .حبابة وسماھا الملك عبد بن ليزيد فصارت العالية تسمى قينة وكانت عوف، بن
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. ففعل ھدايا اليھا وأھدى له يترضاھا أن دخال فسأله ھبيرة بن عمر وتبناھا حبابة، وخاف خالد، خافه يزيد ولي فلما
 .بعده العراق ولي حين وحبسه ذلك خالد له يشكر فلم لك، وھبته قد: فقالت

 .واليته من سنة أول في العراق هللا عبد بن خالد: وولى ھبيرة، بن عمر: ھشام وعزل: قالوا

 طاعة يذكر عنده القسري هللا عبد بن وخالد ھشام على دخلت:  -  تميم بني من -  األسيلمي يزيد بن عمر قال: وقالوا
 القول كھذا رأيت ما: وقلت البھو، منھا دوى تصفيقة فصفقت: وقال العراق، واليته قبل وذلك ووفاءھم، اليمن أھل
 أمير خلعوا وھم فقتلوه، المؤمنين أمير عثمان على سعوا فھم باليمن إال اإلسالم في فتنة قبحت ما وهللا وخطالً، خطأ
 .المھلب آل دماء من لتقطر سيوفنا وإن الملك، عبد ؤمنينالم

 المؤمنين وأمير مقالتك، شھدت قد زنادي، بك وريت تميم بني أخا يا: فقال. الشام أھل من رجل لحقني خرجت فلما
 .بدار لك ھو وليس العراق خالد مول

 يوم في ھبيرة ابن عند كنت: قال معاوية نب إياس ان: الكالبي أسيد بن هللا عبد عن المثنى بن معمر عبيدة أبو وقال
ً  إن: فقال يعدو له غالم فجاء أذنوا وقد جمعة  فقمت: إياس قال يحفظه، من بالباب ووكلوا البريد علي دخلوا قوما

 .القيامة تقوم ھكذا: منبھر فزع وھو فقال الحرس، فمنعني فخرجت

 معاوية، بن إياس أنا: فقلت فأتيناه، إلينا أرسل ثم وكتبه، عھده، وقرأ بالناس، هللا عبد بن خالد فصلى الصالة وأقيمت
 .ھبيرة ابن وحبس فأطلقني،

 :الفرزدق يعارض عمار إسماعيلبن وقال

 تنزع بالمشارق أمية عنھا...  رأى أن فزارة من الفرزدق عجب

ً  رأى فلقد  وتفزع القلوب له تراع أمرٌ ...  بعده وأحدث عجبا

 وتجزع تضج قسر من فاليوم...  شجوھا فزارة من المنابر بكت

 تصنع ما ملوكنا درّ  ...  للعدى أضرعتنا خندف وملوك

 :الفرزدق قال خالد حبس فلما

 قسر تسجنھا األيام حدث لمن...  نوبة فزارة نابت لئن لعمري

ً  فتى...  واسط سجن في القسري حبس لقد  الزجر ينھنه ال شيظميا

 والخمر الخنازير لحم له اءٌ غد...  يكن ولم اإلماء توّركه لم فتى

 .أسيراً  ومدحني أميراً  ھجاني: الفرزدق من أكرم رأيت ما: ھبيرة ابن فقال

 :يزيد أيام في فقال ھبيرة ابن ھجا الفرزدق وكان

 الحريص بالطبع لست كريم...  عفٌّ  وأنت المؤمنين أمير

ً ...  ورافديه العراق أأطعمت  القميص يد أحدّ  فزاريا

 قلوص وركي على ليأمنه...  مخاٍض  اعير قبلھا يك ولم
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 الخبيص أكل قومه وعلّم...  المثنى أبو بالعراق تفھق

 :الشعر ھذا بعد فيه وقال

 للمنافق قلبه وغليظٌ  لھم...  قلبه لين من الدين ألھل يلين

 .الفرزدق فحذره فيعاقبه يده في يقع أن في وطمع فراس، أبو فأين: خالد فقال

 .عليه واالستقصاء ھبيرة ابن عذاب في خالد إلى ھشام وكتب: قالوا

ً  فأخرج ھبيرة بن عمر يعذب العراق قدم لما خالداً  رأيت: قال أنه حزن بن الصعق عن وروي  وعليه السجن من يوما
 .سينجو أنه فعلمت يدعو السماء إلى إصبعه رفع إليھوقد فنظرت فتكشف فألقي عباءة

 ابن وكان خالد حبس في ھبيرة ابن مع كنت: قال أبيه عن الرحمن عبد بن جبلة بن خالد حدثني: عبيدة أبو وقال
 إلي منتھون وھم لي، يحفروا أن موالي أمرت وقد الحقد تذھب الحفظة إن جبلة، يا: فقال ذلك، قبل ضربني قد ھبيرة
 أمر وكان. ال: قال قوم، دار في تخرجن ال: قلت. علي فأشر: قال. فاعالً  لست: قلت الخروج؟ في لك فھل الليلة،
 الدار في التراب ويتخذون الليل يحفرون فكانوا نعجة ألف فيھا واتخذ السجن جانب إلى داراً  فاستأجر له مولى
 فقام ھبيرة بن عمر فأتوا بصاحبكم لست: لھم فقال جبلة، إلى بنقبھم فأفضوا بأبوالھا ولبدته وطئته قد الشاء فيصبح
 .منه فخرج النقب دخل حتى

ً  يقدم أن عليه ارأش جبلة وكان  به فقدم األعرج، الباھلي الفوارس أبا بكتابه فوجه رسوالً، معه ويبعث ھشام إلى كتابا
 .عشية ھبيرة ابن وقدم غدوة، الرصافة إلى

 غالم يا: فقال ھبيرة بن عمر ينجي أن أسأله والذي ال: تقول قيس من امرأة طريقه في ھبيرة ابن سمع: قال المدائني
 .نجوت قد أني وأعلمھا معك ما اعطھا

 عزل ھبيرة ابن ألن الحرشي، عمرو بن سعيد أثره في فوجه خالداً، أخبروا السجن من ھبيرة ابن الحرس فقد ولما
 ذكره إذا عمرو بن سعيد فكان وحبسه بكير، دبره في ونفخ سوط مائة عليه قدم حين وضربه خراسان، عن سعيداً 
ً  يزل فلم شديداً، وساعداً  حديداً  بصراً  يمن أوھى فإنه ھبيرة ابن هللا قبح: قال  يقدر فلم فأكرمه خالد قدم حتى محبوسا
 .الشام إلى وجھه على وتم خالداً  فترك ھبيرة، ابن على سعيد

 بأبي فاستجر: قالوا امرأة؟: فقال ھشام، امرأة يحيى بنت حكيم بأم يستجير بأن قيس عليه فأشارت ھبيرة ابن وقدم
 ما وليت وقد به أتستجير: قالوا الملك، عبد بن مسلمة سعيد بأبي استجير ولكني صبي،: قال. ھشام بن مسلمة شاكر
 مصيره كره مسلمه رآه فلما القيسية، وجوه إليھومعه فتوجه أبداً، يسلمني وال كريم ھو: فقال عليه؟ تبق ولم يليه كان
 ما يؤدي أن على ھشام فأمنه للمضرية، هعلي خالد تحامل خاف رجل ھذا: وقال فيه فكلمه ھشام إلى وانطلق إليه،
 .فأداه به طولب

 وابن ھشام بن وسليمان الملك عبد بن مسلمة ومعنا ھشام رصافة في كنا: العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد وقال
 قدم كانو هللا، عبد بن خالد الھيثم أبا تتلقوا أن عليكم يعزم المؤمنين أمير ان: فقال ھشام رسول علينا فخرج ھبيرة،
 ابن فقال وألطافاً، أمواالً  معه وحمل والرسل، المكاتبة تحتملھا لم أمور، في ولمناظرته عليه، للسالم ھشام على
ً  وأنا: ھبيرة : العزيز عبد قال. بغلته ھبيرة ابن وركب لتلقيه، الناس فركب غيرك، المؤمنين أمير أراد ما: قال ؟ أيضا
 اباقا: خالد فصاح بغلته، على فتقدم ھبيرة ابن على خالد يسلم فلم عليه، وسلمنا علينا فسلم خالداً  لقينا حتى فسرنا
ً : ھبيرة ابن قال العبيد، كاباق  .األمة نوم نمت حين نعم: له فقال العبد، اباق أبقت: له قال إنه ويقال األمة، كنوم أنوما
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 ھبيرة ابن ھرب في الفرزدق وقال

 مخرجا لك تحتھا إالّ  تر فلم...  ظھرھا سد قد األرض رأيت لما

 ففّرجا مظلمات ثالث في ھوى...  ما بعد يونس ناداه الذي دعوت

 أعوجا آل من التعريب ربذ سوى...  شفاعة عليك تمنن ولم خرجت

ً ...  ھولھا خضت قد الليل تحت وظلماء  أدعجا الطيلساني كلون ولونا

 تعوجا ما ھمه من جامح على...  تالقيا وأرض ليل ظلمتا ھما

 :قالو

ً  نجا حتى...  عادته والتضييع السجن ضّيع قد  عمر سجنه من سالما

 مرر غيرھا حبالٍ  من وأحكمت...  مّرته القسريّ  قوى من وانقضت

ً  وقال  : أيضا

 بخالد دمشق من تخّطى أتتنا...  مطّية ظھر الرحمن قطع أال

 بواحد ليس هللا بأن تدين...  أمه كان من الناس يؤمّ  وكيف

 شابور بن الربيع فخرج منه سعيد وتظلم الحرشي، عمرو بن وسعيد ھبيرة ابن بين فيما لينظر ھشام وجلس: قال
 يجب ما ففعلت خراسان والني: سعيد فقال. غيرھما يقم ال: سعيد بن عمرو فقال حاجبه، وھو الحريش بني مولى
 .مالي وأخذ بصري فأوھى ضربني بأن فكافأني البالد، أھل وحمدني علي،

ً  ھذا فوجدت العراق وليت: قال عمر؟ يا تقول ما: شامھ فقال  أن إال أحد يعرفه ال ورمحه، فرسه إال له ليس صعلوكا
ً  له  ببرذونين اال إلي يبعث ولم واحتجنه الفيء فسرق خراسان، ووليته عزلته ثم البصرة فوليته نجدة، من حظا

 .المال بيت في ووضعته ماله، وأخذت وضربته، فعزلته حطمين،

 عن منكما واحد كل فليمسك: قال. ال: قال عمر؟ يا فأنت: قال. ال: قال ذكرت؟ ما غير حجة سعيد يا ألك: الفق
 .فأمسكا رأيه، المؤمنين أمير يرى حتى صاحبه

 المضمار خيل من مائة فأعدوا هللا، عبد بن خالد وأصحاب األبرش كاده وأمنه، ھشام على ھبيرة ابن قدم ولما: قالوا
ً  بھا يعارضوا أن مجريھا وأمروا وأضمروھا، فقدموھا امھاوقو سياسھا  فسأل بھا، فعورض يوماً، ركب إذا ھشاما
 قدم؟ ثم اختان ما اختان واعجباً،: وقال غضباً، فاستشاط. ھبيرة البن ھذه: فقالوا لنفسه، يعرفھا ال خيالً  ورأى عنھا،
ً  فجاء الموكب عرض في يسير وھو به فدعي بعمر، علي الخيل، في يوائمني وھو بعد عنه رضيت ما فوهللا  مسرعا
 لك جمعتھا حتى مظانھا من وطلبتھا اخترتھا المؤمنين أمير خيل: قال الخيل؟ ھذه ما: ھشام له فقال الخبر، بلغه وقد
 .عنه بالرضا صدره وانشراح له، قلبه نقاء سبب ذلك وكان بقبضھا، فمر

ً  له فقال به، أنس حتى لھشام يتأتى عمر يزل لم ثم  قبلي عليك يعرضه ولم أحد فيه يطمع لم أمر في لك ھل: يوما
: قال تفعل؟ أو: قال. المؤمنين أمير ابن لمسلمة البيعة في يزيد بن الوليد قبل من لك اعمل: قال ھو؟ وما: قال أحد؟
 .العراق وليتك فعلت فإن: قال. نعم
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 األحول ھذا من تلقى ما مثل تلقى تزل لم األمير أيھا :بينھما جرى طويل حديث بعد له فقال الوليد ھبيرة ابن فأتى
 عليك، آمنه ولست مرة، وتھدده مرة إياك لتصغيره بسببك الغيظ يجرعنا فھو إليك وميلنا لك خؤولتنا علم قد فيك،
 .إليك فيه األمر ثم به، وتأمن نفعه تتعجل أمر في لك عملت لي أذنت فإن

ً  تدعو: قال ھو؟ وما: قال ً  ماالً  منه لك وتتعجل شاكر أبي البنه بعدك األمر يعقد نأ إلى ھشاما  حدث فإن جليالً  رغيبا
 وھم قيس في طاعتي علمت فقد أحببت، لمن األمر وعقدت مسلمة خلعت شئت فإن أمرك في نظرت حدث بھشام

 .فافعل: قال. وأردت رأيت ما إلى منته فاألمر أخوالك،

ً  فأتى  خالد وكان عھدا، فأعطاه. مضيت لمسلمة بويع فإذا العراق على عھدال فھات األمر حكمت قد: فقال ھشاما
ً  ھبيرة ابن يخاف ً  فضرب رجالً  دس إنه فيقال شديداً، خوفا  قام به مر فلما ھشام، إلى ھبيرة ابن طريق في مضربا
 وضوق منزله، يريد نھض ثم فشربھا بارد، بماء تخوض عسل شربة في لك فھل لغبت وقد موالك أنا: إليھفقال
 .فمات فلج أنه ويقال يومه من ھبيرة ابن ومات وانشمر، مضربه الرجل

 أھل ورجل األسيدي، يزيد بن عمر البصرة أھل ورجل ھبيرة، بن عمر الشام أھل رجل: يقال كان: المدائني وقال
 ذلك فقيل حية، بالالً  ولكن صدقوا: فقال يزيد بن لعمر ذلك فذكر. األشعري موسى أبي بن بردة أبي بن بالل الكوفة
 .وانسلت بدائھا رمتني: فقال لبالل

 بن عقبة وولى عزله ثم اليمن، أھل من ضبارة بن أبان البصرة ولى العراق هللا عبد بن خالد ولي لما: المدائني وقال
 الصالة على كانوا فكلھم الكالبي، أو الكالعي نفيل بن عامر وولى عزله ثم الشام، أھل من الكالعي، األعلى عبد

 .خالد قبل من العبدي الجارود بن المنذر بن مالك واألحداث الشرط وعلى. بالبصرة

 العتيك، في الفقيه الحبحاب بن شعيب أخذه تميم بني من العطاردي اللص برجان بن الفضل أخذ: المدائني وقال
ً  المنذر بن مالك وأخذ صلبه، ثم مات حتى فضربه مالك إلى فرفعه  بن يربوع بن بيرص بني أحد الصبيري سھما
 :األقطع خليفة فقال اللصوص من جماعة وقتل لصاً، سھم وكان فقتله، حنظلة

ً  تسألي لم كنت إن  برجان بن فضل فسلي مالك عن...  وصاحبه سھما

 .أبيات في

 .قوداً  عليھا ير ولم يعزرھا أن فأمره ماتت، حتى جاريتھا عذبت امرأة عن الحسن سأل المنذر ابن أن وذكروا

 تصل ال: البتي له فقال رقيق، ثوب في المنذر بن مالك صلى: قال النبيل عاصم أبي عن وغيره شبه بن عمر يحدثن
ً  عشرين إليھفضربه أرسل ولي فلما رقيق، واحد ثوب في  أال الناس تأمر ألنك: قال تضربني؟ عالم: فقال سوطا

 .الحجاب في إال يصلوا

 ذلك من يكفيني: فقال سوط، ثالثمائة ألضربنك مجلسك جلست لئن ع؟الجمو ھذه ما: الحسن إلى مالك وبعث: قالوا
 .األمراء ذكر عن وأمسك بيته في فجلس سوطان،

ً  فضرب الشرط، على المنذر بن مالك كان: قال ذكوان بن محمد عن الوارث عبد عن خلف حدثنا  وشتم البناني، ثابتا
 واألمير، المؤمنين، أمير تعيب فإنك وبطنك كظھر على سوط مائة ضربتك وإال مجلسنا اعتزل: وقال الحسن
 .القباالت وتحرم

 في الشيخ من لست انك: إليه فكتب األمراء، وعيبه الحسن أمر له يذكر خالد إلى المنذر بن مالك كتب: قال المدائني
 أن رأيت إن ويقول السالم يقرئك غسان أبا إن: له فقال مالك رسول فأتاه له، تعرض أن وإياك ذكره عن فاله شيء،
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ً  ذلك يردد فافعل، المقصورة تأتي أن رأيت إن: ويقول السالم يقرئك غسان أبا إن: يقول فجعل. المقصورة تأتي : ثالثا
ً  يعط لم أحداً  فإن األماني ھذه في تترجح وال هللا اتق: وقال فوعظه مالك على دخل ثم. ال ال، ال،  دون بأمنية شيئا
 .عمل

 .قتله حتى بالسياط األسيدي يزيد بن عمر مالك ضرب: الكلبي ابن ھشام وقال

ً  لمالك عمر وكان: قالوا  ووشى عنده، من فأزعجه أيامه في الرحمن عبد بن الحميد عبد إلى بالكوفة به فوشى صديقا
 رأى فلما منه، يقبل فلم الملك عبد بن مسلمة إلى به وشى ثم أزعجه، حتى الملك عبد بن الوليد بن العباس إلى به

 بن هللا عبد بن هللا عبد بن األعلى عبد ذكر البصرة أحداث مالك ولي فلما مالكاً، صالح يقبل ال مسلمة أن عمر
 بن عمر فأتى وغيره، معمر بن هللا عبيد بن موسى بن عمر بن وحفص يزيد، بن عمر وعنده أبيه من فنفاه عامر،
 معه وأشخص بواسط، وھو خالد إلى هللا عبد خصفش عليه لك أشھد أنا: وقال مالك، قول فأبلغه األعلى عبد يزيد
 وتھددھما خالد فكذبھما قال بما مالك على فشھدا معمر بن هللا عبيد بن موسى بن عمر بن وحفص يزيد بن عمر
 خالد فضربه الخمر يشرب أنه فشھدوا شھوداً  ودس عنده وحبسه ومحلك شرارتك أعرف أنا: يزيد بن لعمر وقال
 مص انه وادعي فمات، عنقه فلويت السجن إلى فحمل به أمر ثم وقذه، حتى بالسياط فضربه مالك إلى وحدره حداً 

 على ربيعة وحدبت لربيعة، وتنمرت تميم، بنو جزعت عمر مات فلما. خالد أصحاب ذلك أشاع وإنما فمات، خاتمه
 .السلطان فقمعھم للفتنة الناس واشرأب إليه، ومالت مالك

 ما: فقال السجن عمير بن يزيد بن عمر على دخلت: قال المشجع عن معاوية بن حمدأ حدثني شبه، بن عمر وحدثني
 .نفسي سلمت إن علي ذلك أھون ما: قال. قطع: قلت فنخلي؟: قال. ھدمت: قلت داري؟ فعلت

ً  إن: الحسن قال: قال حفص بن سحيم عن المدائني  بن عمر وإن ذالً، إال هللا يزده فلم ليعز، يزيد بن عمر قتل مالكا
 فقال يزيد، بن عمر أمر في الباھلي مسلم بن وعمرو بكر ابي بن هللا عبد بن بشير شاور مالك وكان شھيداً، قتل يزيد
 :الفرزدق فقال أقتله،: عمرو وقال أسداً، تركت تركته وإن عصفوراً، قتلت قتلته إن: بشير له

  ً ً  لھم وكنا...  دمائنا في شاركوا قوما  العثرات على عونا

 البكرات صاحب ناراً  وأوقد...  مسلم بن عمرو بالغش اھرنافج

 :الفرزدق وقال

 المصمئالت بإحدى رميتم لقد...  أمكم  أال لتميمٍ  يا

 بغارات أفصى بني تروعوا لم إن...  واغتربوا الذل بثبات واستشعروا

 أشتات غير بصعيد وتقتلوا...  قاتله الفتيان بفتى تقتلوا أو

 الثنيات مھشوم الوجه مھشم...  أُصالً  به واراح فتى درّ  

ً  معھا ترى ال فجعلت ھشام، امرأة على فدخلت عمر امرأة المالءة بنت عاتكة وخرجت تميم رجال فخرجت  شيئا
 ً  بن عثمان على نزلوا القوم وجھد جھدت فلما لك، ھو: فتقول ھذا، أحسن ما: قالت إال غيرھا أو جارية من حسنا
 .المري حيان

 ثيابه ولبس وأحفظنا، فساءنا أمركم بلغنا وهللا قد: فقال إليھأمرنا، فشكونا له مزرعة في وھو فأتيناه: المالءة ابنة قالت
 ال ونصيحة ألھلھا، تعرف ال طاعة هللا قبح: عثمان فصاح به، وأطفنا عنه، يحجب ال وكان ھشام إلى معنا أقبل ثم
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ً  فأسمع بھا، عرف لمن تشكر ً  فأعلموا فدخلوا. حيان بن عثمان فقيل ھذا؟ من: قولوني الخدم فخرج ھشاما  ثم ھشاما
ً  فأعلم فدخل عثمان، ليدخل: إليھفقالوا خرجوا  أن لوال وهللا عمر؟ أمر في اتتھمني ويحك: ھشام فقال وكلمه ھشاما
 .قاتله وعشيرة عمر قاتل لقتلت بالعدل قامتا واألرض السماء

 يزيد بن عمر الفصيح الصبيح الرجل رأيت ما: فقال العاص أبي بن الحكم بن يحيى بن يوسف بن الحر على أقبل ثم
 فمثل المؤمنين أمير يا: قال غيره، العرب من رجالً  ولدت أمي أن أحب كنت ما وهللا قتل، فإنه األسيدي عمير بن
 .قاتله حمل في كتبت قد: قال دونك، يقتل ھذا

 ثم سفينة فركب معنا ھشام رسول ومقدم بمقدمنا فأخبر النھر ضفة على قاعد ومالك فقدمنا: المالءة بنت عاتكة قالت
 .ھشام إلى حمله حتى الرسول يفارقه فلم الكوفة أتى

 أنا أتيته واسطاً، المنذر بن مالك قدم لما: قال يزيد بن العذافر أخبرني النبيل، عاصم أبي عن شبه بن عمر حدثني
: فقال خالد على الرسول فدخل أنفه، اكسر دكين يا: فقال خالد، ابب على فكلمه المؤمنين ألمير رسول فجاءه وأبي
 عافاني هللا أن يسرني ما: قال الخروج أراد فلما. الدخول منعني: قال. مالك؟ يا له مالك: فقال. بابك على أنفي كسر
ً  وجھي من ورجعني النقرس من  .فعلت الذي به فعلت أكن لم وإني سليما

 وكان. أنا؟ أين: فيقول البصرة طرق من الطريق يسلك كان حتى يدله، كاد أو دله عمر لكما قتل لما: قال المدائني
 .ھشام يا ھشام يا: مالك ضربه لما يقول عمر

 :الفرزدق وقال

ً  القيس عبد قتل يك ألم  العظام الكبر من حفٍص  أبا...  ظلما

 ھشام يا يضرب وھو ينادي...  جرمٍ  غير في جماعة قتيل

ً  ال: فقال ھشام على المنذر بن مالك أدخل: قالوا وغيره المدائني  محلتك، سھل وال دارك هللا قرب ال أھالً، وال مرحبا
ً  منك خيراً  كان لھو فوهللا يزيد، بن عمر أقتلت ً  حسبا ً  ونسبا  ابن ألست المؤمنين؟ أمير يا ولم: مالك فقال وعقباً، وريشا
 السجن، في فمات عليه، البينة وإثبات بحبسه أمر ثم عنقه، فوجئت به فأمر. مسمع؟ بن ومالك الجارود بن المنذر
 .أنفه حتف ومات مرض: ويقال خاتمه، مص ويقال؛ السجن، في قتله إليھمن دسوا القيسية إن فيقال

 :الفرزدق وقال

 ذاھب كل بھا يودي التي شعوب...  به انشعبت قد أمسى مالك لئن

ً  وإن  آيب غير صادفت من لتيا في سعى...  لطالما ذليالً  أمسى مالكا

ً  وقال. أبيات في  : أيضا

 مالكا عمرة ابن أخزى وقّوته...  بحوله ربي هللا أن تر ألم

ً  الرصافة أرض في ظلّ  فقد...  بصنيعةٍ  سائالً  عنه يك فمن  ھالكا

ً  الليل من مسودٌّ  جنّ  إذا...  ينشنه العاويات الضباع تظل  حالكا
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 ضرب الملك عبد بن الوليد قبل من مكة على كان حين خالداً  أن وذلك زدق،الفر حبس مالك كان: اليقظان أبو وقال
 داود بن طلحة إلى الملك عبد بن سليمان فكتب سوط، مائة شيبة بن هللا عبد أو هللا عبيد بن طلحة بن محمد

: هل فقال يضرب وھو الفرزدق به فمر سوط مائة فضربه منه، يقصه أن يأمره مكة قضاء على وكان الحضرمي،
 :وقال النصرانية، بن يا جناحيك إليك اضمم

 القطر سيل من استھللن ما شآبيب...  خالدٍ  ظھر على صّبت لقد لعمري

 تجري مظھرةً  الليل نجوم أرتك...  صولة شيبة ابن صال لقد وعمري

 قسر أخا المؤمنين أمير وتعصى...  عصى من تزعم العصيان في أتضرب

 الّسمر بالمجدرجة جزاءً  جزيت...  فإنھا أتيت فيما لم فنفسك

 الوكر إلى الجناح فتخاء بكفك...  حلّقت المھلب بن يزيد ولوال

 .الرجل ضرب كما يضرب أن يزيد فسأله يده، بقطع أمر سليمان وكان: قالوا

 ار،الد عبد بن عثمان بن العزى عبد بن طلحة أبي بن عثمان بن شيبة بن األعجم هللا عبيد ھو: الكلبي ابن ھشام قال
 .له فضرب القسري ضربه

 :الفرزدق وقال

ً  قسرٌ  وليت متى...  خالداً  هللا أصلح ال خالداً  سلوا  بدينھا قريشا

 سمينھا أغّثت قد قريشٌ  اضحت أم...  عھده قبل أم هللا رسول أبعد

 جنينھا يھدى باألمّ  أمه وما...  قلبه هللا ھدى ال ھداه أردنا

 بن أيوب مالك فأمر المؤمنين أمير نھر ھجا فإنه الفرزدق خذ: مالك إلى خالد فكتب نصرانية، سوداء خالد أم كانت
 أنشده يديه بين وقف فلما غضباً، وريده انتفخ الفرزدق، أخذ قد: لمالك قيل فلما أخذه، حتى له فتلطف الضبي عيسى
 :قوله

 مالك عند مالھا شعري ليت أال...  بريقھا غّصت حين لنفسي أقول

 المھالك عظام من وتنجو إليھا...  روحھا هللا عيرج أن عنده لھا

 الحبائك ذات والخضراء الشمس بك...  أدركا ربيعة جّباري ابن وأنت

 :السجن في وھو فقال السجن إلى به وأمر غضبه فسكن: قال

 يشاغبه من على شغب عاتقي على...  سيفه علّق غسان أبا رأيت

 يخاطبه عريب فيھم ماو تنّزى...  وقلوبھم له كالّدمعى الناس ترى

ً  كان الذي هللا به أذلّ   جانبه واشتد المظلوم به وعزّ ...  ظالما

 كتائبه بالسيوف وتمشي سيحمى...  أنه ضاع الذي المصر علم وقد
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 :السجن في وقال

 قليل غير يديه فوق تسعون...  أتت قد كبير في لك ھل مال يا

 قيلي لقصائدا من وليعرفنّ ...  أقل لم ما مھلكي ھو ھل مال يا

 متبول وترته عليّ  ضغن...  محّرشٍ  قول عليّ  تأخذن ال

 محول لكل محترسٌ  أبويك...  وبمنذرٍ  مالك بذمة إني

 له فقال فمات، خاتمة مص أنه وأشاع قتله ثم معه يزيد بن عمر حبس حتى يطلقه ولم مسمع، بنت عمرة مالك وأم
 :الفرزدق

ً  األسيديّ  مصّ  قد قيل لقد  ومفاصله عظمه منه دقّ  وقد...  خاتما

 وحبائله أنيابه علقت إذا...  إنه منه مثلھا ألخشى وإني

 وجحافله أنفه منه ترّمل...  بمخلبٍ  منه القلب أصاب بقرنٍ 

 :الفرزدق قال مالك حمل فلما

 مريرھا يستمر حالٍ  أيّ  على...  ملكھا زال إن القيس عبد ستعلم

 يجيرھا من نفسه بغيي فأصبح...  خالدٍ  سوط من الناس يجير وكان

 تستثيرھا مدفونة مديةٍ  إلى...  لحينھا قامت السوء كعنز وكنت

 :الفرزدق وقال

ً  عليھا رأيت...  أنني المصر شرطة في وزّھدني  الكلب عقب مالكا

 الركب في توجف األنياب مضببة...  كبيرة عجوز إالّ  مالك وما

ً  وقال  : أيضا

ً  جدك أشبھت ما لعمرك  الكلب عقب يا الجارود كجد وال...  مالكا

ً  الفرزدق يزل ولم  :فقال عمرو بن النضر ولي حتى محبوسا

 محّوال فيدي رجليه في فأصبح...  مالك قيد في رّسفت ما طال أال

 المكبال األسير فكّ  قد بكّفيه...  وربما عمروٍ  بن الّنضر واطلقني

 :البصرة شرط هللا عبد بن خالد ولى مالك ھلك ولما: قالوا

 موسى أبي بن بردة أبي بن بالل

 .ومائة عشر سنة في وذلك عمرو، بن النضر صالتھا وولى
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 أبي بن الحسن جنازة في يمشيان بردة، أبي بن وبالل عمرو، بن النضر رأيت: قال خيثمة بن الوضاح عن المدائني
 .األحداث على وبالل الصالة، على والنضر الحسن

 وليوم لھذا وما: فقال فيه، يصنعون الناس كان ما عرفة يوم عن أسأله الحسن إلى النضر بعثني: الھذلي بكر أبو قال
 .خيرھم لمن إنه صدقت: قال خيرھم، لمن إنه: قلت. عرفة؟

ً  وهللا أصبحت قد: فقال عمرو بن النضر على أقبل ثم األمة ھذه من تقدم من الحسن ذكر: قالوا  ھديھم في للقوم مخالفا
 صدقك ولمن دينك، في لك ونصح صدقك من أخاك فإن فيھا، وتترجح األماني، هللا على تتمنى وأنت وسيرتھم،
 عشر سنة إلى ومائة ست سنة من القضاء على أنس بن ثمامة وكان وغرك، غشك ممن لك خير دينك في لك ونصح
 .ومائة

 وكان األزد، من األعلى عبد األحداث بالل فولى القضاء، وواله البصرة، على بعھده بالل إلى خالد وكتب: قالوا
 :العجاج بن رؤبة فقال أمير، وھو الناس بين يقضي بالل

 اإلدحاض على النعل والثابت...  األمحاض الشرف بن يا بالل

 قاض القاضيين بن يا وأنت...  فياض سند كل ابن أنت

 ماض الطريق على معتزم

ً  ثمامة وكان ً  وكان موضحا  سوء رجل إنه: المرأة فقالت إحالفه فأراد ة،البين تقم ولم رجل على امرأة استعدته مخلطا
 خليفة بن خلف فقال ليستحلفه سويد بن إلٮإسحاق فأرسل جاره، فإنه سويد بن استحلفإسحاق ولكن حقي، ليذھب يحلف
 :بالالً  يذكر األقطع

 بالء في المولع الشيخ من...  علينا مقدمه قبل وكنا

 .أنس بن ثمامة يعني

 إال يمدحك ما وهللا: الرمة ذا فقال تعطني؟ عالم: لبالل رؤبة فقال بخيالً، رؤبة وكان رمة،ال وذو رؤبة، بالالً  ومدح
 .ألعطيته تأليفھا على إال أعطه لم لو: فقال بھا، يمدحك ثم فيوصلھا إليھا يعمد ھذه، بمقطعاتنا

 ليزيد وجعله إليھالسوق نقلو الحوانيت، عليه وبنى بالل، نھر واحتفر الفيض، في معقل نھر بالل بثق: قال المدائني
 :شعره فمن الفرزدق، ومدحه القسري، خالد بن

 بالل عني ظلماءھا جال...  الليالي من علي ومظلمة

 شمال نھضت إذا تعاونھا...  لخيرٍ  مدعوٍّ  يمين بخير

 الھالل يرى حين ينظرن كما...  إليه شاخصة األبصار ترى

 الزعل وعاد عيادته، في واستبطأه لبالل، الطلحات طلحة بن يزيد قال: قال النبيل عاصم أبي عن شبه بن عمر حدثنا
 :الجرمي

ً  زرت ثالثٍ  حّمى أفي  بالل يا قومك شيخ وتترك...  جرما
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 بالل بھا فأتي غيرھا، من وصيته في ولعن للذكور، ما مثلي ولده من لإلناث فجعل يزيد أوصى: عاصم أبو وقال
 .أجمعين والناس والمالئكة هللا عنةل يزيد فعلى غيرھا من أول أنا: فقال

 له وكان بيض ابن إليھا فانحدر البصرة بالالً  خالد ولى: إسماعيلقال بن خراش عن الكلبي ھشام بن عباس حدثنا
 ً ً  بابه على وأقام صديقا  .إليه فكتب له يؤذن ال أياما

 الّدين به يحيا والذي التقى أھل...  صالحةً  هللا جزاه لألمير قل

ً  ىتر ھل يا  الطين خرطومھا عن يّكسر صھباء...  خابيةٍ  شرب في حرجا

ً  ترى وھل  مساكين قوم ناكھا مسكينة...  أرملة نيك في حرجا

 .بالشر إال إليك ألصل كنت ما فاسق يا وهللا: قال عليه دخل فلما الفاسق، ادخلوه بيض، ابن وهللا ھذا: قال قرأھا فلما

 هللا عبد بن خالد كتاب وھذا رغبة، عنه لي ما: فقالت يخطبھا المھلب بنت ھند إلى يزيد بن علي بالل وأرسل
 .عدوته ما التزويج أردت ولو يخطبني

 فقال يدعوه إليھبالل فأرسل والية، العنبري حسان بن نصر ول أن بالل إلى هللا عبد بن خالد كتب: قال المدائني
 .وأقبل الصالة فدع جاءك قد له تصلي كنت الذي إن: له قل: للرسول فقال. آتيك ثم أصلي له قل: للرسول

 إليھابن فقام قتادة فجاء قتادة بسبب به جيء إنما أنه بيننا فتحدثنا بالل إلى عون بابن جيء: صبير بني من رجل وقال
 .مضيعة بدار وجدتھا فقد هللا اتق الخطاب أبا يا: فقال عون

 الحامي دالمستأس صولة وتتقي...  له كالب ال من على الذئاب تعدو

: قال. طالق ھي: قال طلقھا،: بالل له فقال وقتادة عون ابن فبقي اخرجوا،: لنا فقال بالل على دخلنا أن نلبث لم ثم
ً  طلقھا : قال. وسلم؟ عليه هللا صلى هللا رسول صاحب موسى أبي ابن وأنا أتعلمني: قال. مني تبينھا واحدة: قال. ثالثا
ً  طالق فھي  تعزر: قال أو ھذا، في تؤدب الوالة كانت قد: قال. ھذا من أكبر شيء ھذا في خطابال أبا يا: قال. ثالثا
 .يسيل والدم خرج ثم نعدھا وأربعين أربعة فضربه نراه، ونحن بضربه فأمر والثالثة، السوطين ھذا في

 وقد العاص، بن عمرو خدعه ما موسى أبي مكان كان لو أنه بالل زعم: قال حبيب بن يونس أخبرني: عبيدة أبو قال
 وخذ بمكانك فأقم والقضاء الصالة وليت إنما عليك سبيل ال: إليه كتب ثقيف، من مجنون عمر بن يوسف خدعه
 .حبسه في مات حتى فحبسه عليه عدا ثم أراد ما له واستخرج فأقام باالستخراج، قبلك العمال

 وقاموا، فقام بالصالة نودي أيديھم الناس دم فإذا طعامه، وضع تغرب، كادت أو الشمس، غربت إذا بالل وكان: قالوا
 ثم أشھراً، ذلك بعد لي يؤذن فلم الرجل قال فلحظه، معه آخر رجل يقم ولم يقم فلم يأكل وقتادة بالصالة مرة فنودي

 ضربني وإنما سوطاً، أربعين وضربني صدقت: فقال بھا، وأضر أضربھا أني وادعت علي استعدته امرأتي إن
 .تادةق مع طعامه ألكلي

 قرب من فكان ذلك، يشترون حوله من فكان والخدم، العسس فيأخذه للصالة، بالل طعام عن يتفرقون الناس وكان
 .بالل من خيراً  جاراً  رأينا ما: يقولون منه

 في وأنت: فقال. ھذا فعل من أحق وعدلك كرمك في أنت: فقلت حاجة في بالالً  حكمت: الباھلي حبيب بن بكر وقال
 شيخ أبي خضرمة لخضرمت عندك ينفعني اللحن أن علمت لو: فقلت. بحاجاتك اليوم تنقلب ال صاحاتكوف بالغاتك
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 وال عليھم المغضوب غير يقرأ الذي عمك ابن وتركت ذكرتني كيف: شيخ أبو له فقال لحاناً، وكان الفقيمي
 .شيخ أبي حضجات بھا لحضجت ويقال الضالون،

 وجعودة منخريك، وانتشار قدميك، وروح راحتيك، بياض ليريبني إنه بردة يأب بن لبالل الھيثم بن العريان وقال
 نداً  ونفسي للھيثم نداً  بردة وأبا لألسود، نداً  موسى أبا أجعل أن ألكره إني: بالل فقال -  بالزنجية له يعرض - شعرك
 :تمثل ثم لك،

 نطق جدّ  ينكرني ولمن...  يعرفني لمن مسكين أنا

 لنفق عرضي الناس أبيع لو...  نيإن عرضي الناس أبيع ال

 وإنك: مسلم له فقال بغي، جلسة جلست: بالل له فقال فتربع، بالل على الباھلي الشمردل بن مسلم ودخل: قالوا
 .اللخناء بن يا: فقال. لعالم بجلوسھن

 :لبالل نوفل أبو وقال

 منكر وفعل تزّينه قولٌ ...  أمركم من رابني إني أبالل

 يظھر وجھك بحرّ  السجود جعل...  خيانة تأرد إذا أراك مالي

 ً ً  متخشعا  أغبر ذئب وأنت القرآن تتلو...  عظيمةٍ  بكل طّبا

 :قال: قال. له؟ قال ما: قال الحكم؟ أم بن الرحمن لعبد بدر بن حارثة قال ما أتدري: لبالل سبرة أبي بن الجارود وقال

 عباد بن سعد ھوى في وليله...  عادلة غير قضايا في نھاره

 .واحد ذمي أرضي في وما درھم ثالثمائة فأغرمني الجالية صاحب فأمر

 :نوفل ابن وقال

 الرجال ثنا عند هللا وعبد...  بالل عن يسائل لمن أقول

 بالل من أألم هللا وعبد...  علمنا من أألم كان باللٌ 

 سبال ذو فأحمر ذا وأما...  فجونٌ  ذا أما أخوان ھما

 إلى دفعت ولكني ألديتھا، ألف ألف أو ألف، مائتي أو ألف، مائة سئلت لو: عمر بن يوسف حبس في وھو بالل وقال
 نفسه، فأزھق وإال الشمس طلوع قبل درھم ألف آالف عشرة أدى إن: الليل آخر من عذابه لصاحب فقال مجنون،
 .المدة ھذه في استيفائھا من فرغت ما مھيئة بدر عندي كان لو: فقلت

 .مت قد أني عمر بن يوسف وأعلم ألف مائة مني خذ: للسجان قال دھيه، إال الً بال قتل ما: بعضھم وقال

: فقال بالل، مات قد: فقال يوسف السجان فأتى أھله، إلى ادفعوه: قال محبوس بموت سمع إذا عمر بن يوسف وكان
ً  أرنيه ً  عليه فألقى السجان فجاءه ميت، وھو أراه أن أحب فإني ميتا  .يوسف أراه مث مات، حتى به غمه شيئا

 حجتك على أقبل: بالل فقال إليھمتعجباً، ينظر وخصمه يعرب وجعل بالل إلى النحوي عمر بن عيسى وخاصم: قالوا
 .يلحن أن إليھمن أحب حقه يذھب فألن خصمك إلى النظر ودع
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 بن بخالد الناس أخص من وكان برھمة، ابن خبرھم فبلغ بالزندقة، اتھمھم نفر ثالثة بردة أبي بن بالل وحبس: قالوا
 خالد قبل من ناظراً  قدم أنه الناس يوھم وجعل بالل يأته ولم الناس فأتاه فقدمھا البصرة إتيان في فاستأذنه هللا، عبد
 على جالس الرحمن وعبد العوجاء أبي ابن فرفع المھلب، بن يزيد بن الرحمن عبد وعنده العوجاء أبي ابن فأتاه

ً ما وكان صديقة ابن فقال البساط،  في فكلمه جاءه ثم الفراش، على العوجاء أبي وابن البساط على الرحمن عبد: جنا
 :نوفل بن يحيى فقال فخالھم، حبسھم الذين

 زنديق برھمة بن د...  عبي بن حسين أن الزاعمون زعم

 لخليق وإّنه اشتّطوا ما وه...  زعم ھم لئن ولعمري

 لحقيق رمي بما خالءٍ  في ي...  ويزن الخمور يشرب من إن

 .النبيذ بشرب يعلن سكيراً  بالل وكان: قال

 كانون، يديه وبين عليه فدخلت: قال بالسحر، جواره في قصاب إلى رسوالً  بالل أرسل: المدائني الحسن أبو: قال
 وبقيت عظامه، إال فأكله يديه بين وأنا وشرحه وسلخه فذبحه: قال. اذبحه: للقصاب فقال تيس، الدار صحن وفي

 دعا ثم فيھا، ما فأكل وأرغفة وناھضان دجاجتان فيھا بقدر جارية وجاءت كلھا،: لي فقال لكانونا على مضغة
ً  منه فشرب بشراب  .بأھلك الحق: قال ثم فشربته بقدح لي أمر ثم أقداحا

 :بعضھم فقال النبيذ فيھا يبيعون كانوا حوانيت بالل واتخذ: قالوا

 بالل تبيو من بيت كل في...  نادمتھم عصابة در 

ً  يرمونني...  قسّيھم عليّ  موّترةٌ  باتوا  قتال بغير رشقا

: فقال وتقصيه تجفوه أراك: وقلت بردة، أبي بن بالل في ھبيرة ابن عاتبت: قال أبيه عن الزناد أبي عن األصمعي
 .كمه في فجعلني أخذني قربته إن ويلك

: فقال قطرة ثوبه على فأقطر بالل خلف بيكت كاتب كان: قال أبي أخبرني عاصم، أبي عن شبه بن عمر حدثني
 .أبداً  ھذا بعد أحبك أتراني

 السمن أكل البصرة أھل فترك يبيعه ثم فيه، يستنقع فكان السمن، له فوصف الجذام، يخاف بالل وكان: قال المدائني
 .بيته في رجل يسأله أن إال

 عبد بن هللا عبد بن األعلى عبد اليوم صديقك يأتأت: بردة أبي بن بالل لي قال: قال سبرة أبي بن الجارود عن وروي
 االستماع، أحسن حدثناه فإن يستيقظ حتى فنقعد متصبح وھو نأتيه: قلت تصنعون؟ فما: قال. نعم: قلت عامر؟ بن هللا
 الظليم تخوية أخوى المائدة وضعت فإذا أعد، مما عنده بما فيخبر خبازه يأتي ثم الحديث، أحسن ساقطنا سكتنا وإن
 على وجثا ذراعيه عن حسر األكل في القوم أمعن إذا حتى ألطاف، ونسائه بناته عند من ويجبيء األكل، في روعذ

 .األكل واستأنف ركبتيه

 بالل قدم فلما الغرق، آل في العراق في فقيم بني في بردة أبي البنه موسى أبو استرضع: قال المدائني محمد بن على
ً  منه رأيت: فقال الغرق، بن شيخ أبي ابن وزالعج أبا وليت لو: له قيل البصرة  أخوانه، بيوت في يحتجم رأيته: ثالثا
 .البقيلة بيض إلى يبادر ورأيته الظل، في وھو مظلة عليه ورأيت
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 أنت: له فقال به فدعا تقشع قليل عن صيف سحابة: صفوان بن خالد قال بالل ولي لما: المدائني الحسن أبو قال
 .سوط مائة فضربه برد، شؤبوب منھا يصيبك حتى تقشع ال وهللا أما. تقشع؟ قليل عن صيف سحابة: القائل

 البيت في ما مثل اإليمان من بالل قلب في ما: ويقول عنه، غاب إذا ويغتابه سلطانه في يغشاه كان خالداً  إن ويقال
 أتركك ال وهللا: بالل فقال تله،يق أن خالد وخاف بالل، فأخذه مفلساً، الحنفي الزرد أبو وكان الجوھر، من الزرد أبي
 منھم فأخذ وأحضرھم خالد فھرب ألف، مائة فعليھم غاب إن أنه على به فكفلوا أخوك، نعيم فيھم عشرة بكفالة إال

 :خالد فقال األلف، المائة بالل

 التحوال يستطيع ال القوى ضعيف...  الخصى واھصة بن يا تحسبّني فال

 فعّجال منه هللا أراح لبال...  وسمائه أرضه من لنا أتيح

 وكان موسى، أبي بن بردة أبي بن بالل ھذا األمير، هللا أصلح: فقال خالد عليه وثب بالالً  عمر بن يوسف أخذ فلما
ً  جده  يضربھا ألبيه أمةً  أمه وكانت الشعر، قردة الجلدة، حالكة ذمون بنت طھفة جدته وكانت بموساه، فاكتنى حالقا
 واألمير تكلمني أنت: بالل فقال. شواكلھا العبيد يغمز حمار، حوافر رجليھا وكأن سواقاأل في وتطوف الدرھم، في
 .منزلك باب على وأنت غريب، وأنا ساخط، وعلي راض عنك

 برثنه، على القائم األھتم بن صفوان بن خالد ألست: قال. الحيرة أھل من أنه إلى فنسبه يومئذ بالحيرة يوسف وكان
 إذا حتى البصرة، أھل محررات من محررتين وعمه أبوه علق أھله، باب على يجتريء لبالك بمنزلة أنت وإنما
 الناس أحمق ھذا األمير، أيھا: ليوسف خالد فقال زياد، بني أمة ابن فأنت بھما، زوجوھما فضيحتھما أھلوھما خاف
 المدينة، ھجرتي ودار اليمن بيتيأعرا دار إن وهللا بلى: بالل فقال ھجرته، دار من اعرابيته دار أين يدري ما وهللا

 .فالبصرة ھجرتك دار وأما فالحيرة أعرابيتك دار أما وھجرتك، اعرابيتك دار عن وأخبرك

 بن عمر بن يوسف وولى ومائة، عشرين سنة في العراق عن خالداً : ھشام عزل حتى البصرة على بالل يزل ولم
 .جواداً  لدخا وكان. الثقفي مسعود بن عقيل أبي بن الحكم بن محمد

: يقول خالداً  سمعت: قال الزبير بن فضيل أنبأ نعيم، أبو حدثنا: قاال شبه بن وعمر الناقد محمد بن عمرو حدثني
 .وحالھا حالھا من بمكة قناة لكم ساق قد المؤمنين أمير ھذا وتذم، لتنزح انھا وهللا بلى تذم، وال تنزح ال زمزم

ً  فسقاه ربه إسماعيالستسقى هللا نبي إن: قال خالداً  أن دهإسنا في الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني  أجاجاً، ملحا
ً  المؤمنين أمير وسقي  .له احتفرھا بئراً  زالالً، عذبا

ً  فنصب مكة إلى الماء خالد ساق: النبيل عاصم أبو وقال  بماء جئتكم قد: فقال خطب ثم زمزم، جانب إلى طستا
 . - مزمز يعني - الخنافس أم ماء يشبه ال الغادية

ً  يجيء الكالم إن: فقال عليه، فأرتج خالد وخطب  والتأني فعصى، وكوبر فأبى، طلب وربما أحياناً، ويعزب أحيانا
 القول يكابر ال: قال ثم لسانه، الذرب على ويعتاص جنانه، الجريء من يختلج وقد ألبيه، التعاطي من أيسر لمجيئه

 .هللا شاء إن فأقول وسأعود اتسع، إذا يرد وال امتنع، إذا

 يجيء الكالم إن الناس أيھا: فقال خطبته في خالد على ارتج: قال كناسة ابن عن العجلي صالح بن هللا عبد وحدثني
 ً  بلوغ دون لنا عرض وال عي، القول عن بنا يقصر ولم أبى، إذا ويعجز أتى إذا اللسان فينطلق أحياناً، ويذھب أحيانا
 .هللا شاء إن فنقول وسنعود نبوة، صارمولل كبوة، وللجواد إفحام، اإلرادة
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 هللا عبد أبي بن سفيان عن أخبره رجل عن دكين بن الفضل نعيم أبو ثنا: قالوا وغيره الناقد محمد بن عمرو حدثني
 والحسين، الحسن وأبا فاطمة، زوج ھاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي العن اللھم: يقول خالداً  سمعت: قال
 .كنيت ھل

ً  يعرض الكالم إن: فقال عليه فأرتج المنبر خالد صعد: قال دائنيالم  من وأولى عزوبه، عند ويمتنع فيتيسر أحيانا
 .نزل ثم. عليه سھولته عرفت من النبوة على عذر

 أنكرتم كأنكم: بمكة حبيب بن وطلق جبير بن سعيد أخذ حين يقول خالداً  سمع انه قيس بن عمر عن النبيل عاصم أبو
 . - الكعبة يعني - لفعلت حجراً  حجراً  أنقضھا أن المؤمنين أمير إلي كتب لو وهللا صنعت، ما

 .دينكم من شراً  دينھا كان إن هللا فلعنھم يبنونھا نعم: فقال ذلك في فكلم ألمه بيعة ببناء خالد وأمر: قالوا

 ألقص منه اقتصصت لئن فوهللا عامل؟ من أقتص: فقال منه، يقتص أن وسئل رجالً، ضرب له عامل في وكلم: قالوا
 ليقصن نفسه من المؤمنين أمير أقص ولئن نفسه، من المؤمنين أمير ليقصن نفسي من اقتصصت ولئن نفسي، من

 . - وتعالى تبارك يريده - ھاه ھاه ليقصن نفسه من هللا رسول أقص ولئن نفسه، من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .ذلك قال الحجاج إن ويقال. خليفة؟ أم ليهع أكرم أحدكم أرسول: قال إنه ويقال

 .العرس له يقال خالد سلطان أول كان: قال الثوري سفيان عن نعيم أبي عن شبه بن عمر حدثني

 وخليفتك عبدك أصلح اللھم: يقول وكان رمضانيون، فإنا رجبيون تكونوا إن: فقال خطبته في خالد لحن: قال المدائني
 .المؤمنين أمير ھشام

ً  ھات: فقال وغيرھم؟ قريش من سماھم قوم في قلت كما في تقل لم بالك ما: مدحه وقد للفرزدق لدخا وقال  أنسابا
ً  كأنسابھم  .سنه لكبر عنه كف ثم به السطوة فأراد. فيھم قلت كما فيك أقول حتى كشرفھم وشرفا

 أتيناك: فقال خالد على فدخل يهابن أحد ومات فوصله، له ابنان ومعه خالداً  أتى اإلبل راعي ابن عاصم وكان: قالوا
. نعم: قال. إلي تدفعھا فديته: قال. منعه على أقدر ال ما ذاك: قال. ابني مات: قال ذاك؟ وما: قال. اثنين ونؤوب ثالثة
 :فقال إليھدية فدفع

 مثيلھا لحيٍّ  يودى مقاديره...  يكن ولم الوداء الموت من سننت

 فضولھا يلقى حيث معدٍّ  من وال...  مّتوجٌ  حميري من سّنھا فما

 :عمر بن ليوسف الكميت وقال

 والھب الھال أصواتنا إذ بأمك...  خالدٍ  أم ما البيت بربّ  حلفت

ً  الماء يستطعم خالد وإذ  ينعب الموت إلى والداعي الحرب يرى...  قائما

 :فقال األعجم زياد وھجاه

 خالد أم بظرھا من أمختونة...  لسائل وإني أدري ما لعمرك

 قاعد ومّصان إال ختنت فما...  بظرھا فوق جرت الموسى تكن فإن
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 انطلق: الرسول فقال قميصي، يجف رويداً : قال العراق لتوليه هللا عبد بن خالد ھشام رسول أتى لما: قال المدائني
 .كثيرة قمص إلى تدعى فإنك الرجل أيھا

 أنا فبينا الشام أتيت: قال هللا عبيد بن زياد عن الصنعاني سعيد بن حماد عن الرزاق عبد عن الھيثم بن بكر حدثنا
 هللا عبيد بن زياد أنا اليمن، أھل من رجل: قلت فتى؟ يا أنت من: فقال ھشام عند من رجل خرج إذ ھشام باب على
 والني المؤمنين أمير إن:  -  إليھم وأشار - ألصحابي قل: لي قال ثم معي، قم: وقال فتبسم. الحارثي هللا عبد بن

 يعطى: قال ثم. القسري هللا عبد بن خالد: قال. هللا؟ رحمك أنت من: قلت يزعجني، من بي ووكل بالمسير يوأمرن
ً  العراق وليت قد إني سمعت إذا: وقال ذلك، فأعطيت األصفر، وبرذوني ثيابي منديل  أمسى فما بي، فالحق يوما
ً  أجود ھشام بعسكر ً  أكرم وال ثوبا  العراق هللا عبد بن خالد ھشام ولى قد: قيل حتى يسيراً  إال ألبث ولم مني، مركبا
 الكوفة خالد على قدمت فلما العراق، إلى وشخصت قدومي، إلى له أنھا على أرزاقي بقبض العريف ووكلت فخرجت
 .دينار ستمائة بقيمة وكسوة بدنانير لي أمر عليه وسلمت

ً  لي وقال  أعشار تسعة سقط ، إنا: وقال جبينه على بيده ضربف. أكتب وال أقرأ أنا ال: قلت زياد؟ يا تكتب ھل يوما
ً  واشترى واحد، لك وبقي بك أريده كنت ما ً  غالما ً  كاتبا  جيدة قراءة قرأت حتى الكتاب فعلمني إلي به وبعث حاسبا

ً  إلي فدفع وكتبت،  الري، قدمت حتى فخرجت عمله، وليتك قد: وقال بذلك فسر فقرأته الري عامل عامله، من كتابا
ً  المؤمنين أمير إن: إلي فأرسل الخراج عامل خذتفأ ً  قط يول لم ھشاما  خذ: فقال عليه، فتغطرست الخراج، عربيا

 فليرفعني األمير إلى اشتقت قد إني: خالد إلى كتبت ثم علمي، على وأقمت عني، وأمسك درھم ألف ثالثمائة مني
 .شرطه والني عليه قدمت فلما. إليه

 خالد واستعمل عزله، ثم الشرط واله ھبيرة ابن وكان أشھراً، شرطه على هللا عبد بن قرالص أقر خالد وكان: قالوا
 ثم بجيلة، من عمرو بن هللا عبد له يقال رجالً  وولى عزله، ثم فلسطين، أھل من األزدي، الملك عبد الكوفة على

 يوسف ولي أن إلى عليھا يزل فلم عزلھم، عدة بعد هللا عبيد بن زياد وولى عمرو، بن عاصم أخاه واستعمل عزله،
 .العراق عمر بن

 ذلك ليكون منه تقرب أن ويسألھا اإلسالم إلى يدعوھا العراق ولي حين أمه إلى هللا عبد بن خالد كتب: بعضھم وقال
 دعاؤك فأما كتابك، قرأت قد: اكتب: للرسول وقالت وقرطاس بداوة دعت كتابه عليھا قرئ فلما برھا، على له أقوى
 .لك ودينك لي وديني لنفسك، ارتضيت ما لي ارتضيت ألنك بجھدك فيه لي نصحت فقد دينك ىإل إياي

 أسودثلث كبيرة أتى إذا الرجل أن الكتب بعض في قرأت بأني واعلم كنت، حيثما عليه قادر إنك فلعمري بري وأما
 من وأكبر حسناً، يراه وھو قبيح من تاهأ ما فأتى كله، أسودقلبه الثالثة أتى فإذا قلبه، أسودثلثا أخرى أتى وإذا قلبه،
 .الدماء كله ذلك

 .خالد أم بيعة تدعى بالشام بيعة به اتخذت بمال إليھا فأرسل منھا، يئس كتابھا جاءه فلما

ً  خالد اتخذ: قالوا الكوفة أھل من قوم عن صالح بن هللا عبد وحدثني  من قناة لھا وحفر ميضأة، الكوفة مسجد في طستا
 بالبركة، لنا ادع: لألسف قال ثم الطست على وقف حتى المسجد في به يمشي النصارى أسقف بيد خذأ ثم الفرات،
 .طالب أبي بن علي دعاء من عندي أرجى لدعاؤك فوهللا

 وأمر الكوفة، قدمت حتى بھا يزل فلم عليه القدوم من امتنعت وكانت اإلمارة، قصر في ألمه كنيسة واتخذ: قال
 .بنواقيسھم النصارى يضرب حتى يؤذنوا أال المؤذنين



22 

 

 أمه، كلم من إلى البصرة نصارى كتب ألمه، بالكوفة البيعة خالد بنى لما: عدي بن والھيثم الكلبي ابن ھشام وقال
 على يقاروني ال البصرة أھل إن: بالل فكتب ببنائھا يأمره بالل إلى فكتب بيعة، بالبصرة لھم يبني إليھأن فكتبت
 .الفرزدق فقال اللبادين في بيعة فبنى ديناً، منھم شراً  كانوا إن عليھم هللا فلعنة لھم اابنھ: إليه فكتب ذلك،

 المساجد فينا للبيعات وتھدم...  ألمه الصليب فيھا بيعة بنى

 :التغلبي الموج ويقال الفرزدق، فقال بالمبارك المعروف النھر خالد وحفر

 بالكال بقع غموره تخوض...  شھر بعد بالمبارك كأنك

 الثواب جزا الكذوب يرى وسوف...  عنه الرحمن خليفة كذبت

 :له شعر في الفرزدق وقال

 األنھار على له يفيض نھراً ...  خالد بقوة خليفته أعطى

 الجبار وناعم السواد حرث...  به يسقى كاسمه المبارك إن

 قطار بحبل له نمد ناب...  مّدھا أقبل حين دجلة وكأن

 اإلجرار على أعيت فلطالما...  الدٌ خ دجلة ماء أجرى كان إن

 بصغار خالد أصابك حتى...  مضى فيما عزيزة كنت دجل يا

ً  ھذا كان لو: إليھھشام فكتب دجلة، على منظرة عمل في يستأمره ھشام إلى خالد وكتب : إليه الفرس لسبق ممكنا
 .عليھا أنفق ما ھشام فأغرمه الماء ھاقطع أن يلبث فلم فعملھا. فاعملھا تتم أنھا تيقنت إن: إليھھشام فكتب فراجعه

 :المبارك في قاله الذي الشعر على خالد يثبه لم حين قال الفرزدق وكان

 المبارك غير المشؤوم نھرك على...  حقه غير في هللا مال أھلكت

ً  وتضرب ً  أقواما  مالك ظھر في هللا حق وتترك...  ظھورھم صحاحا

ً ...  حقه غير في هللا مال أإنفاق  الضرائك المرمالت لحق وتركا

 .الجارود بن المنذر بن مالك يعني

 فقال نصرانية، أمه وكانت بالكوفة، البريد بسكة اليوم ھي بيعة ألمه خالد بنى: قال الكوفي مسعود أبو حدثني
 .الفرزدق

 خالد بجيلة أخزى لقد جرير...  زانھا بجيلة كانت لئن لعمري

 المساجد بناھا إذ فينا بنت ولم...  ألمه الصليب فيھا بيعةً  بنى

 .المساجد فينا للبيعات وتھدم: ويروى
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ً  سقوفھا وجعل أنشأھا، حوانيت خالد وبنى: قالوا  بالجامع، المعروف النھر خالد وحفر والجص باآلجر معقوداً  أزاجا
 .به يعرف قصراً  القرية في واتخذ

ً  خالد خرج: وغيره األصمعي قال  ممن: خالد له فقال عجوز، ومعه له أتان على بأعرابي ھو فإذا يتصيد يوما
 الخيول، على الطاعنين من: قال أيھا؟ فمن مضر، من إذاً  فأنت: قال. والحسب المآثر أھل من: قال. الرجل؟
 إذاً  فأنت: قال الجار، والمانعين الثار، الطالبين من: قال أيھا؟ فمن عامر، بني من إذاً  فأنت: قال. النزول في المعانقين

. نعم: قال. األحوص بني من إذاً  فأنت: قال. خيسھا في وليوثھا وشمسھا بدرھا من: قال أيھا؟ فمن كالب، بني من
 ترفعه الذي ھذا أميركم: قال. البلد؟ بھذا أردت فمن: قال الرافدين، وقلة السنين تتابع قال. البالد؟ ھذه أقدمك فما: قال

 إليھبشعر؟ أفتوصلت: قال. آبائه كرم ال دراھمه كثرة: قال. لك؟كذ كان إذ منه أردت وما: قال. أسرته وتضعه إمرته،
. منه بد ال إنه: قال. اللئيم مدح اليوم تسومنا كم ھيه: قالت. أنشديه جحش أم يا: فقال. فأنشدناه: قال. نعم: قال

 :فأنشدت

 عياھم كالقسيّ  عيسٌ  البيد بنا...  جاوزت للحمد هللا عبد ابن إليك

 مشائم مجحفاتٌ  سنونٌ  حدتھم...  عامرٍ  ةذؤاب من بيضٌ  عليھنّ 

 الدراھم للّثناء عليه تھون...  له ما الحمد على يعطي امرأً  يزرن

ً  يعطنا فإن  الئم لك فما األخرى تكن وإن...  ثناؤنا فھذا شيئا

 وال أعطيكوس خالد أنا: قال. ال: قال أفتعرفني؟ الشعر، بھذا تمدحه ثم قلت ما فيه تقول أمرك، أعجب ما: خالد فقال
 أرزؤه ثم مكروھا رجالً  ألسمع كنت ما: قال. مغنيك إني: قال. راجعةً  األتان وجه اصرفي جحش أم يا: فقال. أكافئك

 ً  .أدركوا ما الشرف من آباؤه أدرك الشيخ صبر بمثل: خالد فقال. شيئا

ً  وكان األعرابي ھذا فرأى هللا، عبد بن جرير ولد وبعض المغيرة، ولد بعض ومعه خرج خالداً  إن ويقال  فقال مسنا
 من أحد بقي ما قومه يعتزى ال: قال األشعث؟ في تقول فما: قال. زناء أعور: قال شعبة؟ بن المغيرة في تقول ما: له

 ولد من وھذا المغيرة ولد من فھذا: قال. أسرته وتضعه إمرته ترفعه: قال. هللا؟ عبد بن خالد في تقول فما: قال. ولده
 نؤاخذك وال ونصلك نرفدك الكوفة إلى معنا صر: له فقالوا. عنھم انصرفي جحش أم يا: فقال .خالد وأنا جرير
ً  ألستمنح كنت ما: فقال. بقولك ً  أسمعتھم قوما  .وانصرف. كالما

 حدته ضرير، كبير شيخ: فقال يديه بين فمثل كبير شيخ بالكوفة خالد على دخل أنه بلغنا: قال صالح بن هللا عبد حدثنا
 يجبره أن األمير رأى فإن أحواله، وغيرت آباله، ودعدت ماله، ذھب اإلعدام، الغني وألزمت العظام أبدت ةسن إليك

. دائم وذل الزم عار الكذب فإن تكذب أن وإياك الرجل؟ ممن: خالد فقال. أھله إلى ويرده بسجله، وينعشه بفضله،
 كاليوم رأيت ما: األعرابي فقال. مزارك حيا وال ،محلك سھل وال دارك، هللا قرب ال: قال. تميم بني من رجل: قال

 ً ً  وال أقطع، منطقا  من وأحر الجندل، من وأيبس الحنظل، من أمر قوالً  سمعت لقد أوجع، رداً  وال أشنع، كالما
 .صرعة من أقلت وال عثرة، من نعشت وال قدرة من أعطيت ما المرجل،

 أقلني: فقال فقرعه خالد فقارعه. أعطيتك؟ قرعتني وإن يئاً،ش أعطك لم قرعتك وإن أقارعك أن في لك ھل: خالد قال
 أعطوه: قال. إذاً  هللا أقالني ال: قال. أقلني: فقال خالداً  فقرع قارعه ثم فأقاله، أقلني: فقال خالد فقرعه قارعه ثم. فأقاله
 .ببدرتين له وأمر فضحك استھا، في وأخرى: األعرابي فقال أمه، حر في يدخلھا بدرةً 

 :فقالت يديه بين فمثلت خالداً  قشير بني من امرأة وأتت

 عامد كل الحاجات في يعمد...  األماجد السادة بن يا إليك
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 المحامد في هللا عبد أشبھت...  والد خير خالد يا أشبھت

 خالد نحو البيت حجيج مثل...  ووارد صادر بين فالناس

 التالد مثل المجد طريف ليس

ً  وال لبداً  وال سبداً  لھا يدع فلم الزمان عليھا أكب امرأة: التق. أنت؟ من: خالد لھا فقال ً  وال صافنا  ھل: لھا فقيل. ماھنا
ً  فقدت لئن وهللا: قالت. األمير؟ يتزوجك أن لك ً  فقدت ما نشبا ً  كان وإن دعياً، ألتزوج كنت وما حسبا ً  مثريا  .غنيا

 عامر له يقال منھم رجل فغمز. أصلب أيھا اغمزوھا :عنده لمن فقال تراس خالد يدي بين ألقيت: قال عدي بن الھيثم
 ً ً  أربعون: قالوا. فأضرطه؟ بأمر رجالً  أمر رجل على ما: خالد فقال فضرط، ترسا  ألف بأربعين خالد له فأمر. درھما
 :تميم بني من شاعر فقال درھم

 بدورا بھا األمير فيحبوه...  ترس غمز من عامر أيضرط

 فقيرا أغنت ضرطةً  لك ويا. .. بخيرٍ  عادت ضرطةً  لك فيا

ً  ضرطوا لو القوم فودّ   عشيرا عطيته من فنالوا...  جميعا

ً  أتقبل ً  ضارطا  األميرا هللا أصلح فترخص...  بألفٍ  ألفا

 بن بشر عند كان ھذا إن قيل وقد. درھم ألفي أعطوه. ألف إلى حاجتنا فما جاءتنا لما بواحدة سررنا ما: خالد: فقال
 .الثبت وھو مروان،

 :بعضھم وقال

ً  أربعين أيقبض ً  معا  كثيرا بضرطته أعطي لقد...  ألوفا

 :الكميت قول أنشد حين خالد وقال

 حكيم أم ابن إلى الوليد بعد...  أوتادھا كائنٌ  الخالفة إن

 .شاكر أبا يكنى خليفة بكل كافر أنا: خالد فقال شاكر، أبا ھشام بن مسلمة يعني

ً  خالد إلى مسلمة كتب خالد أخو هللا عبد بن أسد مات لماف عليه، فحقده قوله شاكر أبا وبلغ  نوفل، البن شعر فيه كتابا
ً  به لحق معه، وكان  .خالد من ھاربا

 أسد من العباد أراح رب...  وأھلكه خالد من أراح

ً  فكان أبوه أما ً  عبداً ...  مؤتشبا  قعد ألعبدٍ  لئيما

 كالّرشد غيّ وال حالً  والخنزير ر...  والخم والّصلب الّزناء يرى

 الشّرد المواھن اإلماء ھمّ ...  وبغيتھا ھّمھا وأمه

 والعمد والصليب بقّسھا...  مؤمنةٌ  بالنبيّ  كافرةٌ 
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 .أخيه عن رجل تعزية كھذه رأى من هللا عباد يا: قال الكتاب خالد قرأ فلما

ً  خالد بصق: قال المدائني  حتى بمطرفه بصاقه خذفأ العاص بن سعيد بن عنبسة فقام أراد، حيث عن فقصر يوما
 ثم. ضيفه وخدمته بنفسه، وقيامه أميره خدمته: الشريف على تعاب ال ثالث صنع، ما وهللا لحسن: خالد فقال اقتلعه،
 من أمثل لعاللتنا وهللا: خالد فقال. ماالً  وواسط بالكوفة أبي دار لي تركت وھل: فقال خالد؟ أبا يا مالك ما: قال

ً  بخمسين بالكوفة دارك وفي درھم ألف بمائة بواسط اركد في لك أمرنا قد عاللتك،  .ألفا

 ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن عمر بن بعنبة يعرض هللا عبد بن خالد قال: قاال صالح بن هللا وعبد المدائني
 إن: نبةع فقال. دينه في استدان انفده إذا حتى ماله في يستدين يزال ال الرجل إن: يستدين عنبة وكان المخزومي،

 فقال مروءته، له وتبقى ماله فيفنى ماله من أكثر مروءته وتكون ماله، له فيبقى مروءته من أكثر ماله يكون الرجل
 .لمنھم وإنك صدقت: خالد

 القسري هللا عبد بن خالد معه فركب الكوفة، بظاھر داره بناء عنبسة بن الرحمن عبد أراد: صالح بن هللا عبد قال
 فيقول الغالم، أيھا الحبل قدم: ويقول يطوف خالد فجعل خالد شرطة على يومئذ وھو الھيثم، بن نالعريا: خالد ومع

 السيف إال أنطقك ما فوهللا اسكت: عنبسة بن الرحمن عبد فقال. وأمواتنا أحيائنا على تضيق أن هللا أنشدك: العريان
 بشر ألبشرنك وهللا أما: قال بالمدينة لحقهأ حتى أباك به أخرج الذي عمي سيف بل: العريان فقال. قلدناك الذي

 .ذاك من أكل شفرتك: فقال األديم،

 .اسكت: فقال األمير؟ صاحب على صوتك أترفع عريان، يا: فقال البجلي واسط إسماعيلبن فقام

 الضيف حق يجھل ذميم...  سيف بن مالك بن مالك يا

 صيف في سلحت حباري سلح

 في النخع تشبع فإنما اسكت: عياش ابن فقال. رغيف كلھا ھمدان قيمة إنما: لعريانا له فقال عياش بن هللا عبد وتكلم
 .داره الرحمن عبد وبنى خالد وسار أضحى، كل

: فقال القسري على العريان دخل: قال الباھلي أشرس بن نصر حدثني النبيل، عاصم ابو حدثنا شبة، بن عمر حدثني
 وأن بالعربية، يتكلموا وأن الخلنج، عساس في يشربوا أن من الموالي تمنع: قال ھي؟ وما: قال. إليھا تسبق لم مكرمة
ً  أرضنا في غرسناه فإنا الخلنج أما: الرحمن عبد بن جبلة فقال. اللقاح لبن يشربوا ً  ونجرناه رطبا  به، أولى فنحن يابسا
 الخز، ليدعوا ولكن بھا، ولىأ ھم صدق فقد العربية وأما عنه، غنىً  البخاتي البان في لنا فإن العرب ألبان وأما

 .بالزنجية إال نتكلم فلن الكالم وأما الشبارقات، وأكل البراذين، وركوب

 :للعريان نوفل بن يحيى وقال

 إلياد أم تدعون مذحج أمن...  عنكم سيل امرؤ يدري ما أعريان

ً  إنّ  مذحجٍ  من قلتم فإن  جعاد حر غير الوجوه لبيض...  مذحجا

 برماد مطلية وجوھكم...  كأنما سودٌ  الھام صغار وأنتم

ً  وقال  : أيضا

ً  أمك سّمتك  والدين األخالق صالح من عّريت...  صدقت وقد عريانا



26 

 

 السراحين ذئب من أسرق وأنت...  إمارتكم في عدلٌ  أنك زعمت

ً  وقال  : أيضا

 األسود بن الھيثم دون بأبيك...  مخبري ويحك عريان يا أنت ھل

ً  شعر فيه وله  كان وقد به، أتي حتى له يحتال يزل فلم أكثر، أو سوط من يسلح حتى ليضربنه لعريانا فحلف.  أيضا
 بھا، يفضح أو وهللا ال: العريان فقال فعلت، قد: يقول فجعل فضربه يمينه نوفل ابن وبلغ ھشام، بن مسلمة إلى صار

 :العريان فقال سلحت قد قال أو خريت قد: فقال فافتضح

 أجمعا ةدار ابن قال ما السيف محا

 :العريان وقال

 حّدا الدار يوم جلدوك فھم...  ثقيفا واترك حميراً  تيّمم

 بّدا ذاك من تجد ولم سلحت...  فسالً  وكنت جلدت أن فلما

 وهللا: فقالت يخطبانھا خارجة بن أسماء بن عيينة بنت ھنادة إلى أصحابه من وآخر عبيد بن عون بالل وأرسل: قالوا
 .المصر ھذا من وأليفاه خدناه تماأن رجالً  ألتزوج كنت ما

 :فقال ھذا عون بصحبته خالداً  نوفل ابن وھجا

ً  كنت ولو  فحل ولكنني قيسٍ  أخا إليك...  مجلسي ألدنيت عونيا

ً  تدنى رأيتك  الكحل وحاجبه عينيه يحجر...  عجيزةٍ  ذا ناشئا

 البعل أّيكما األستار وأرخيت...  خلوتما ما إذا أدري ما فوهللا

 تعلو الذي انت أم المولى األقمر بك...  خال إذا عليك يعلو يالذ أأنت

 :خالد في نوفل ابن وقال

 تائقه منكرةٍ  كل إلى...  نفسه الذي أيھذا أال

 وبالرائقة اليفا بعون ن...  والعالمي العيش من رضيت

 مائقه موّدته دنيء...  كمه في المآكم بضخم

 ارقهس ألرزاقنا وكفٌ ...  العطاء تحوز كف وكفاك

 :نوفل ابن وقال

ً  ونّبئت ً  عونا  خالد خدنه عن ونبئت...  له وتّبا

 واحد نمطٍ  في يبيتان...  العشاء وقت عند بأنھما

 للجالد الّجلد به يحلّ ...  الذي الشراب ويغتبقان
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 ً  العابد للناسك ويكره...  اليھود شرب يوافق شرابا

 يخطب هللا عبد بن جرير إسماعيلبن إلى األنصاري ارةزر بن اسعد بن الرحمن عبد بن محمد خالد وبعث: قالوا
 بناته من واحدة تخرج أال أوصى جريراً  عمه أن واعلمه السالم األمير أبلغ: فقال اسماعيل، بنت أمإسحاق إليھابنته

 ما فوهللا وأعقابنا، لعيالنا أملناه أنا مع نقضھا يحاول ولم عمه، وصية يثرب لم من أحق وھو قريش من رجل إلى إال
 :فقال نوفل ابن الخبر وبلغ. أمسك رسالته خالداً  أتت فلما قدر، من رفع وال أذن في سھل ما به ظننا ما عنده كان

 بالعجب يقذف والدھر ممّنعةً ...  خطةً  حاولت أصبحت لقد لعمري

 والحسب المكارم في جريرٍ  بنات...  إمارةً  وليت إن جھالً  أتخطب

 الحقب في كالعالقة بقسر منوط. .. أصله يعرف ليس دعيٌّ  وأنت

ً  جئت إذ العبد ردّ  فرّدك  خطب إذا عبداً  األحرار ينكح وھل...  خاطبا

ً  وقال. أبيات في  : أيضا

 أمير من اّمك حر في وأيرٌ ...  خيراً  هللا جزاك ال أخالد

 جرير بني سراة من كأنك...  قسرٍ  أوالد في الفخر تمنى

 للزبير المخافة من لتبو...  سوءٍ  عبد المغيرة لدى وكنت

ً  الماء أطعموني قلت وقد ً ...  جبنا  السرير على خريت إذ ولؤما

 سعيد بن المغيرة وكان

 بن محمد يأتي كان سعيد بن المغيرة أن محمد بن جعفر عن فروي علي آلل التشيع يظھر وكان خالد أيام ظھر ھذا
 .القسري هللا عبد بن خالد قتله بالكوفة، فقتل عليه، فيكذب يمضي ثم فيستفتيه علي

 سعيد بن للمغيرة يقول الشعبي كان: قال المغيرة بن عيسى عن عياش بن بكر أبي عن الرفاعي يزيد بن محمد حدثنا
 .بك أھزأ إنما به، أھزأ لست: فيقول. به تھزأ ال: فيول اإلمام؟ فعل ما: بجيلة مولى

 .ھو ھو: فقال إياه، فأراه فأرنيه، محمداً  ابنك لمھديا نجد إنا: فقال حسن بن حسن بن هللا عبد على المغيرة ودخل

 وبيان بالمغيرة هللا فعل: جعفر أبو قال: قال النواء كثير عن المتوكل بن يحيى عن البزار الصباح بن محمد حدثنا
 .البيت أھل علينا كذابان فإنھما

 أعوذ: فقال. العراق لك أجبي حتى لغيبا بعلم أقر: له فقال الحسين بن علي بن محمد بن جعفر المغيرة وأتى: قالوا
 .وشتمه فزجره ذلك مثل له فقال الحسين بن علي بن محمد أتى ثم. با

 سعيد بن مغيرة سمعت: قال له جار عن إدريس بن هللا عبد عن آدم بن يحيى األسودعن بن علي بن الحسين حدثني
: فقلت فاعترضته إليھفأخذه فأرسل بذلك، هللا عبد نب خالد فأخبر آلھة، سبعة يعبد وھو عفان بن عثمان مات: يقول
 .ألنبي حميمات يكون أن إال أدري ال: قال أخذت؟ شيء أي في
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 بلغه حين خالد وقال. أحرقھما خالداً  إن فيقال وصلبه فقتله خالد على فخرج بيان وتنبأ وتنبأ، مغيرة تبع وكثر: قالوا
 :خارجة بن أسماء بن مالك وقال. قال ما ذلك في فلنو ابن فقال. ماء اطعموني: وبيان المغيرة أمر

ً  بيانٍ  من التجاوز طال  العاشر جسر فوق المغيرة ومن...  واقفا

 الماصر قيس وابن درٍّ  ببنىّ ...  نخلةٍ  جذعا سال قد ليته يا

 :عبيدة وأبو األصمعي وقال

 مكة على خالد كان

 سبعة أو ثمانية أشھراً  فأقره سليمان وولي الوليد، مات حتى عليھا فكان وتسعين خمس سنة الملك عبد بن الوليد واله
 ھوى فكان العبدريان، عثمان بن شيبة بن جبير بن شيبة بن ومصعب عثمان بن شيبة بن هللا عبيد األعجم تنازع ثم

 وعلى عليه، خالد تحامل يشكو األعجم بن طلحة بن محمد ابنه ابن مع سليمان إلى األعجم فكتب مصعب، مع خالد
 في مستنقع بفخ وھو خالد على بالكتاب طلحة فقدم وولده، األعجم على لك سبيل ال انه خالد إلى سليمان فكتب ولده،
 بنفسه فخرج نفسه األعجم ضرب: عبيدة أبو وقال سوط، مائة ضربه ثم تحرمه، لم إن صيدك: قال رآه فلما ماء،
 طلحة بن داود إلى سليمان فكتب ضربني، كتابك قرأ لما نهإ: وقال سليمان، يدي بين فألقاھا فيھا ضرب التي وثيابه
 سليمان، المھلب بن يزيد فكلم. خالد يد وبقطع مكة على بواليته مكة، قضاء على عامله وكان الحضرمي، ھدم بن

 فاقطع كتابي قراءته بعد ضربه كان إن: سليمان فكتب ضرب كتابك يقرأ أن قبل ضربه كان إن: فقال حاضراً، وكان
 فدفع بالناس، واقف وخالد عرفة عشية بالكتاب فقدم ضربه، كما سوط مائة فاضربه قراءته قبل ضربه كان وإن ه،يد

 محبوس وخالد الموسم انقضى فلما. داود بھم ووقف مقامه، عن فنحي بخالد وأمر فقرأه الحضرمي، داود إلى الكتاب
 رجالً  هللا نشدت: يصيح فجعل تقطع أن يده على خالد فخاف الكتاب قراءته بعد ضربه أنه فادعى ولألعجم، له قعد
 السقاية على وكان العباس، بن هللا عبد بن علي بن داود فقام بشھادته، قام إال الكتاب اقرأ أن قبل إياه ضربي شھد
 خالد دبجل طلحة بن داود فأمر كريز، بن عامر بن هللا عبد بن هللا عبد بن األعلى عبد له وشھد بذلك، له فشھد يومئذ

ً  فجزع سوط، مائة فضرب . النصرانية بن يا جناحك إليك اضمم: فقال حاضر والفرزدق يده يمد وجعل شديداً  جزعا
 .نصيحتي الفرزدق أراد ما وهللا: فقال. عليه للضرب أھون ذلك فكان يده خالد فضم

 :الفرزدق وقال

ً  قسرٌ  وليت متى...  خالداً  هللا قدس ال خالداً  سلوا  ابدينھ قريشا

 .ذكرناھا قد أبيات في

 وسمي به، ضربه حتى األعجم على نفسه في ذلك فكان عليه ذلك فأبى البيت بفتح األعجم أمر خالداً  إن ويقال
 .لسانه في كانت لرتة األعجم

 :معاوية بن نضر بني من النضرية الضحاك أم وقالت

 الجمر حامي عرضه وصلّى بخسفٍ ...  عرضه الفرزدق باع لقد لعمري

 الخمر من بطين التقوى من خميصٌ ...  ويسّبه خالداً  يسامي فوكي

ً  خالد يزل فلم  أبا يا: سليمان له فقال المھلب، بن المفضل فيه فكلمه وتسعين سبع سنة سليمان حج حتى بمكة محبوسا
 قد: قال. لي المؤمنين أمير ذلك فليھب: قال غيظاً، جرعني قد هللا قبحه إنه بينكما، رحم وال الرحم بك أطت عثمان،
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 عبد فأجاز منھما، كان ما والمفضل ليزيد وشكر الشام إلى خالد فمشى راجالً، الشام إلى ليخرجن هللا، وأيم فعلت
 .ألف بمائة العراق ولي حين يزيد بن الرحمن

 ولم دھمفر المھلب آل من ناس عليه فقدم هللا، عبد بن الجراح مع الغزو إلى الناس يستنفر أن إليھيأمره ھشام وكتب
 على له لعقدت المؤمنين أمير لي يحتملھا أال مخافة لوال: وقال وأغزاه، وصله فإنه المفضل بن عثمان إال يعزھم
 .البصرة

 :وقالوا

 هللا عبد بن أسد كان

 الخرقاء أبي بن ومنصور سيار، بن نصر عن فأخبر نفسه، يملك ال الصعبية شديد وكان أخيه، قبل من خراسان على
 ويقولون يصغرونه أنھم الحر بن وسورة نعيم بن الرحمن وعبد وائل، بن بكر مولى مجاھد بن البختريو السلمي،
 سب خالد بھم أتي فلما خالد، إلى بھم وأرسل ولحاھم، رؤوسھم وحلق مجلسه، جوانب في وضربھم بھم فدعا أمير،
 أن يزيد ابنه أمر ثم فحبسوا، خالد بھم مرأ ثم عرينة، من وكانت. أمه أشبه: وقال برؤوسھم يبعث لم حين أخاه أسداً 
 نصر إال خراسان، إلى يردھم أن فاختاروا ينزلون، أين وخيرھم وأجازھم فأخرجھم فكلمه بذلك ليشرفه فيھم يكلمه
 أسد، عنھا عزل حتى خراسان يأت ولم به، يعرف وھو يشكر، بني بحضرة مسجداً  فابتنى البصرة قدم فإنه سيار، بن

 :الفرزدق فقال لمي،الس أشرس وولي

 نصرا توثقوا لم مروان بني ولوال...  طاعةً  تعط لم هللا لوال أخالد

 ضجرا وال اللقاء كشف ال الموت بني...  وثاقه شد دون لوجدتم إذاً 

 شزرا مرراً  القنا بأطراف أمّروا...  شمرت الحرب إذا أبطاالً  مصاليت

 .أبيات في

 .بصلته يتعھدھما وكان بمال، ابنه ومحمداً  هللا، عبد بن علي إلى وبعث بمال، ھشام إلى خالد وبعث: قالوا

 فاحبسه، الفرزدق خذ أن المنذر بن مالك إلى خالد كتب: قالوا وغيره كناسة ابن عن المقرئ صالح بن هللا عبد حدثني
 له فاحتال ي،الضب عيسى بن أيوب مالك فأمر ھشام، نھر ھجا ألنه حبسه إنما أنه وأظھر أشياء، عليه يحقد وكان
 :فيه بشعر أيوب فھجا الفرزدق أخوال ضبة وكانت. أخذه حتى

 يباشره عذابا مني له يكون...  قصيدة الخنفساء زبّ  ابن ستأتي

 أواصره بعيداً  مني فألفيته...  وبينه بيني بالرحم له متتّ 

 ومناخره استه جلد غيرھم إلى...  فاعتزى ضّبة آل من امرؤٌ  وقلت

ً  كنت فلو ً  ولكنّ ...  قرابتي عرفت ضّبيا ً  زنجيا  مشافره غليظا

 :قاعداً  يصلي وكان فقال، ويجلس حديداً  يوقر أن أمر مالك على بالفرزدق ورد فلما

ً  أصلّي لعلّي...  إليكما فارفعاني بيديّ  خذا  قاعد غير قائما

 األباعد الھموم أطراف تناولت...  لطالما خطوي القسريّ  قارب لئن
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 المزاود ناقصات األداوي خفاف...  الّسرى من صخو األعضاد بمأمومة

 فأحجب، أبي شعر ألنشده المنذر بن مالك آتي كنت: قال أبيه عن الفرزدق بن لبطة بن أعين أخبرني: عبيدة أبو وقال
ً  له فالتمسوا غيري، إلى أبيك أمر إن: إلي ويرسل  بشعر ھشام إلى ومعي له، أخ ابن مع الفرزدق فكتب. سواي وجھا
 :فيه يقول

 إليھلخائف مطلوب خير ويا...  مشى من خير يا ابني إليك بعثت

 جاذف غير ريشه بوافٍ  لطرت...  يروعني أن خالداً  أخشى كنت فلو

 بالمتالف أنيابه لي لتصرف...  وإنه زياد مصري من طرت كما

 عاطف ثم بادئٌ  بنعمى عليّ ...  منعم مروان آل منكم يك ألم

 الخوالف بين النفس وردّ  زياداً ...  هأتيت لما مروان يكفني ألم

 وقاذف واشٍ  بين كانوا غبت وإن...  تضرعوا رأوني إن لقومي عجبت

 :الكلبي األبرش الوليد بن لسعيد وقال

 ووائل تميم حيا تواكلھا...  حاجةً  أسندت الكلبي األبرش إلى

 وناعل حافٍ  كل ظني وأخلف...  زلّةً  النعل بي زلّت إن حين على

 حامل غير قومه في امرئ قيام...  بھا فقم الوليد بن يا فدونكھا

ً  عضّ  إذا...  أعزة كرام قوم من فإنك  بالكواھل شره يوما

 :الفرزدق فقال الفرزدق، سبيل بتخلية خالد إلى فكتب ھشاماً، فيه فكلم

ً  هللا خلق خير إلى...  ماجد وثبة الكلبي وثب لقد  وعنصرا نفسا

 يتغيرا أن اآلباء سّنت لما...  وعقدھا تميم في كلب حلف أبى

 :جرير أنشده عليه قدم فلما عطية، بن جرير مع خالد إلى كتابه أنفذ الملك عبد بن ھشام إن ويقال

ً ...  فمالقوا بالعراق داء كان لقد  خالد غير أدواءھم شفى طبيبا

 قاصد الحق إلى مھديٍّ  وسيرة...  والّتقى اليمن خالط برفقٍ  سقاھم

 الحدائد عض طول من فتنقذه...  بشاكرٍ  وليس عانٍ  في لك فھل

 عائد غير معتب إني قال وإن...  سجية منه الخبث وكان يعود

ً ...  يزل لم الفرزدق إن مالك بني  الخوالد المخزيات لعار كسوبا

 .جرير غير الرسول كان: ويقال
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ً  خأ حتى ھشام إلى الفرزدق أمر في جرير بن بالل بن عقيل بن عمارة وفد: ويقال  أنا: الفرزدق فقال بإطالقه كتابا
 :وقال. كلبي طليق عبدي، حبس في قسري، أسير

 الفرزدق عند األشبال أبي كفضل...  ابنھا على أمٍّ  فضل إال فضل ال

ً  ثمانين...  قعرھا كان ھّوة من تداركني  العشّنق للطويل باعا

ً  كان خالداً  أن وذلك بواسط، أخيه خليفة ھشام كتاب ورد حين أسد وكان . سنته في حج إنه يقال واسط، عن غائبا
 :أسد في وقال

 سعودھا أطلقتني وأيدٍ  تعدّ ...  نعمة فضل من األشبال ألبي وكم

ً  رجليّ  فوق أمشي فأصبحت  قعودھا طويالً  كانت وقد عليھا...  قائما

 شھودھا يغّيب لم عندي بكّفيك...  نعمة فضل من هللا عبد بن يا وكم

 .أبيات في

 أتي وقد خالداً  حضرت: قال الشعبي عن سعيد بن والمجالد الھمداني، عياش بن هللا عبد عن عمه عن لرفاعيا حدثنا
 فإنك والعجلة وأياك بالتؤدة، فعليك حليماً، كان السجن جعل من أول إن األمير، هللا أصلح: فقلت بضربھم فأمر بقوم
 عمرو، أبا أصبت: قال. أمرھم في يثبت حتى ھمبحبس فأمر فعلت، ما رد على منك أقدر تفعل لم ما فعل على

 .وحبسھم

 .ھبيرة بن لعمر ھذا: المدائني وقال

 أقاربه يزوج أن فأراد المھر، عنھم ويسوق أقاربه يزوج خالد كان: قال الھيثم عن العمري عمر بن حفص حدثني
 خطبة، وكذا كذا النكاح في ويأر وهللا إني: فقال الخطبة عنه فذھبت بعضھم يزوج أن فأراد المھر، عنھم ويسوق
 .كذا عنه وأصدقتھا فالنة، فالنا زوجت قد إني فاشھدوا شيء، منھا اآلن يحضرني وما

ً  خالد كان: قالوا واحد غير عن المدائني ً  بالمال سخيا  ال خاصة، لنفسه إال طعام له يكن ولم الطعام، على شحيحا
ً  رجل معه فأكل معه، يأكل أحد يحضره  .علي ھذا يدخلن ال: لحاجبه فقال كلاأل فأجاد يوما

 هللا عبد بن خالد على فدخل عريضھا، اللحية طويل العبدي مصقلة كان: قال عياش ابن عن عدي بن الھيثم وقال
 فعل ما: قال ثم. منھما واحدة ال: قال. فأقبل؟ مشورة أم فأطيع أعزمة: فقال. لحيتك من أخذت لو مصقلة، يا: له فقال
ً  ألربع آخذاً  كان فقد هللا رحمه ھلك: فقال - القبعثري بن الغضبان ابنة أمه -  انتوك الفضل؟ ابنك  كان لثالث، تاركا
ً  خولف، إذا القول جميل لقي، ھو إذا البشر حسن حدث، إذا االستماع حسن حدث، إذا الرجال لقلوب آخذاً   تاركا

 .منه يعتذر ما وإيتان المآثم، ومقارفة األحمق لمداعبة

 .لي حجابه وشدة بي حاجبه استخفاف إال ذنب عندي ماله الرجل قتل ألحب إني: هللا عبد بن خالد وقال: مالھيث قال

ً  تمراً  يوم كل في ألفا وثالثين ستة الحطمة في أطعم كنت: خالد قال: األصمعي وقال  .وسويقا

ً  خبزاً  إنسان لفأ ثالثين يوم كل في أصابتھم حطمة في األعراب أطعم إنما: المدائني الحسن أبو قال  وتمراً، وسويقا
 :وقال فأبى األعراب يطعم فإنه خالداً  أتيت لو: ألعرابي فقيل
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 ذئابھا تعاوي بحّران ھزاالً ...  تمت وال تجھز حجاج ابن يقول

 ترابھا أقام ما نجدٍ  بأرواح...  خالدٍ  رغفان أبتاع ال فأقسم

 ثالث يطعمھم فكان وبلي، وكلب وأسد وتميم قيس جاءتف خالد، حطمة كانت: عياش ابن قال: عدي بن الھيثم وقال
 فيموتوا بالطعام تبدأوھم ال: ويقول السمن يحسيھم وكان وزيت، بخل أو بلبن وأكلة بعدس، وأكلة بلحم، أكلة: أكالت
 أنفقت إني: ھشام إلى وكتب درھم، ألف ألف تسعين عليھم فأنفق المرق، السمن بعد يحسون ثم تضيق، األمعاء فإن
 .األجر لك ويجب الثناء وعليك الدعاء لك ليكثر مالك من األعراب لىع

 خمسة عندي لك: البغل رأس ابن جوانانبه فقال. أبداً  لك أحسبھا ال وهللا والخدع، إياي خالد أم بن يا: إليھھشام فكتب
 .عنه حملوھا حتى الدھاقين وتبادر ألف، آالف عشرة عندي لك: الدھاقين بعض وقال درھم، ألف آالف

: قال اليائس؟ بجرأة أم اآلمل بھيبة أكلمك األمير، هللا أصلح: فقال هللا عبد بن خالد على رجل دخل: قال المدائني
 .حوائجه وقضى اآلمل، بھيبة

 بن بھشيم الحنفي بيض ابن كفل: قاال الھمداني إسماعيل وأبي عوانه عن المدائني عن الحارث بن أحمد حدثني
 :الوليد بن أبان إلى فكتب بيض ابن فجلس ھشيم فمات ألف، بألف انحمر بن وجميل صفوان،

 مود إني إخال أو ھالك...  أسير ألفٍ  بألف مستكين

 الموجود بالّھينٍ  حبسي كان...  حبسي ثالثين أو بعشرين لو

 وسود وحمرٍ  بيٍض  بنات ذي...  دھرٍ  لروعات من فتذكرت

 الوليد بن اي أبان فاغتنمھا...  أبان قال سعيد يا لھا من

 :فيه منه كتاب جاءه وقد فوافاه، فيه خالداً  يكلم أن أبان فأراد

 ثقيال حمالً  للحين تحّملت...  عيلتي على أني تر ألم

 ً  جميال ھشيم بعد وثّنيت...  شقوتي من تحملت ھشيما

ً  ذاك فأورثني...  عنده بما ھشيم فأودى  دخيال ھّما

 كلوال عيش بعد أصبحوا وإن...  أيتامه تفرق بي وما

 قبيال وشيكا أباھم يرون...  قليل عن األلى بني ولكن

 كفيال غيري فزارة من وخذ...  ناصح امرؤ فإني أطعني

ً  أو عيينة عليك ً ...  مالكا  حموال وقوراً  تجده وقيسا

ً  فخذھم  القتيال يلون القتيل فأھل...  عندھم بما جميعا

 يالمستق عثرة من وجئتك...  بعده مثلھا في عدت وإن

 أبوال حتى رجليّ  ينوطون...  وأشياعه عطاءً  بي فمر
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 .واستخراجه هللا، عبد بن خالد عذاب على كان مقدم، بن عطاء يعني

 اثنا اقتطع أنه وزعم ھبيرة بابن ھشيم وشى ھشام ولي فلما فارس، الفزاري صفوان بن ھشيم ولى ھبيرة ابن وكان
 .درھم ألف ألف عشر

 .البجلي مالك بن هللا عبيد بن الوليد بن وأبان

 فلما ھو، خارجي أي ويحه: إليھقال نظر إذا إبراھيم فكان شبرمه، وابن إبراھيم يجالس الوليد بن أبان وكان: قالوا
 وارفع أعوانك من اجعلني ولكن فيه لي حاجة ال: فقال العمل شبرمه ابن على عرض الكوفة هللا عبد بن خالد قدم
 .الديوان في نفكا ففعل والمكروه النوبة عني

ً  أبان كان: المدائني وقال  ابن أجبره والحسبة، واسط سوق يلي إياس وكان المزني، قرة بن معاوية بن إلياس كاتبا
ً  أربعين وضربه ذلك واله أن على ھبيرة  خالد قدم فلما إلياس، والقرطاس الدواة يحمل أبان فكان تقلده، حتى سوطا
 :نوفل ابن فقال الشرطة واله

ً ...  الوليد بنيّ  انأب وھذا  يحصر لم قام إذا خطيبا

 الدفتر على الكتاب وبعد...  الطروس وحمل الدواة أبعد

 األعور البيدق على للھفي...  العراق بأرض أميراً  ظللت

 يخرج حتى الحربة وضعت لو: رجل له فقال يديه، بين ليحملھا خالد خروج ينتظر فجعل يوماً، الحربة أبان وحمل
 .يديه بين بھا أسير أخرى حربة أعطاني رجالً  أن لوددت: فقال يمسكھا، من إلى فعتھاد أو األمير

ً  رجالً  شرطتك وليت إنك: خالد إلى ھشام وكتب  منه، عليه أجدى ھو ما إلى صاحبك ونقلت حنكة، ذا وليتھا فلو حدثا
ً  كلھا: وقال فارس فواله فيك، أحب ما إلى لي السبيل هللا أصلحه المؤمنين أمير جعل قد: ألبان خالد فقال  مريئاً، ھنيئا
 مليكة أبي واسم مليكة، أبي بن هللا عبد بن زيد بن علي فأتى األسودالنخعي، بن الھيثم بن العريان شرطته وولى
ً  عشر بثالثة ويقال درھم، ألف عشر بخمسة فوصله بفارس الوليد بن أبان جدعان بن هللا عبد بن زھير : له فقال ألفا
 .أعظم زيارتنا في علينا منتك الحسين أبا يا قال حاجة، إليھا كانت قريش من شيخ على ابھ منيت إن

 :الوليد بن أبان يھجو نوفل ابن وقال

 الحكم ضيعة يا المصر أھل حكومة...  سارق حدّ  امرأً  وليت أخالد

 ظلم بال الجعفري سياط عليه...  أرسلت بالري أمس أبان أليس

ً ش للخمر الدھر تضربنّ  فال  الكرم بعاتقة أغلى قبلھم فمن...  اربا

ً  نوفل ابن وقال  : أيضا

 قداد بن عامر دون باب...  أبان الوليد البن سمعنا ما

 .فمعروفان ثقيف موالي من أبواه فأما حمير، من أبوين إلى ينتسب نوفل البن قولوا: يقول أبان فكان

 :السندي عطاء أبو فقال حمير، من أنا: قال خالد أيام انتك فلما ثقيف، من أنه الحجاج أيام في يزعم نوفل ابن وكان
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 حمير من الكالعيّ  ابن أنا...  يقول فيما نوفل ابن يقول

 نفر في نوفل ابن ودار...  علوّية الكالعي ودار

 :قوله منه شعر أبان في وللكميت

ً ...  أرجله الحمد مطيّ  عن واضعٌ  ال  منتدب للعوراء ھو وال يوما

 الكلب من تشفي دماؤكم كما...  شافية الجھل لسقام أحالمكم

 :له فقال النميري حصين بن عبيد الراعي بن جندل الوليد بن أبان وأتى

 عصاما سّودت عصام نفس

 :نوفل ابن فقال واستلقى عنه فأعرض

 الكالما واجھه المرء ما إذا...  إحن وفيه الوليد أبا رأيت

 عصاما وشّبھه عالنية...  فوضى والقوم لجندلٍ  أقر

 وناما فاستلقى العين عليه...  وأغضى جھالً  لھا ووقره

 :فقال وعذبه الوليد بن أبان حبس خالد عمال عمر بن يوسف حبس ولما

 والألواء للجھد واصطباري...  وثوائي مجلسي الحبس في طال

 بالعذراء يراح أو لي وة...  ق وال علي يعدى يوم كل

 األعداء شماتة من أرى ام...  أشكو الناس إلى ال هللا فإلى

 السماء رب إليك فعويلي...  عندي ليس ما كلّفت إني ربّ 

 األحياء في الصنع كريم ود...  فمحم قتلت أو مت فلئن

 بيضاء يدٍ  ومن لديھم ت...  م إن ستذكر مّنة وكم كم

 العطاء وبذل والتقى للندى...  حصين أم مت إن فاندبيني

. قرآنك؟ ما: خالد له فقال قرآن علي أنزل قد إنه وقال بالكوفة تنبأ برجل هللا عبد بن خالد أتي: قالوا وغيره المدائني
 أثخن، حتى فضرب خالد به فأمر. كافر با مغتر فاجر، كل تطع وال وجاھر، لربك فصل القاھر، أعطيناك إنا: قال
 الركود، عليه فأطل العمود، ناكأعطي إنا: الخشبة على يشد وھو الحنفي بيض بن حمزة له فقال فصلب، به أمر ثم

 .مات أن يلبث ولم. تعود أال ضامن وأنا عود، على لربك وصل

 فللھاشميين، المنافع أما: فقال يحب ما منه ير فلم يستمنحه خالداً  عثمان بن عمرو بن هللا عبد بن محمد وأتى: قالوا
ً  شتمه إال منه حبوتنا فما نحن وأما  .بشيء عثمان له تناولنا أحب إن: فقال داً خال ذلك فبلغ. منبره على عليا
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 السواد، من وعياالتھم العرب بنفي خالد فأمر بفارس، منھم دھقان فقتل الدھاقين خالد عمال عامة كان: قال المدائني
 :نوفل ابن فقال

 السواد من العباد فتنفون...  بدرابجردٍ  عامل أيقتل

 واد بكل يسلبون عيالك...  قليل عما ترى أن لعلك

 رجال أحد عطية، بن الجھم أبي عند ويقال العباس، أبي عند هللا عبد إسماعيلبن خالد أخو خطب: قال المدائني
: فقال حضر من بعض فقام خالداً، يذكر ولم عمر، بن ويوسف ھبيرة وابن والحجاج أمية بني عمال فذم الدولة،
 ابن وھو خالداً، تركت أنك إال ذمھم، في نتوأحس وعمالھم اللعنة بيت أھل ذكرت خيراً، خطيب من هللا جزاك
 غير البيع وبنى بثديھن، فعلقوھن المسلمات على الذمة أھل وسلط الخنزير، ولحم الخمر أمه بطن في اجتمع زوينية
 .مرتاب وال متحرج

 :نوفل ابن وقال

 خالدا تطلب كنت إن وعماله...  بخالدٍ  المؤمنين أمير عليك

 المساجدا الصالة بعد من وخّرب...  ألمه الصليب فيھا بيعة بنى

 مرة بن سحيم بن العزيز عبد بن عمرو بن هللا عبيد بن عمرو بن شمر بن هللا عبد بن يمن بن بيض بن حمزة وقال
 :حنيفة بن الدؤل بن

 بالعراق الذي العامل يعزل...  حتى اللؤم بجيلة من ليتني

 عتاقال الكرام أسرتي من عدت...  تولى العراق عامل وإذا

ً  بالصالة خالد أمسى: قال الزبير بن الفضل ثنا دكين، بن الفضل نعيم أبو وقال : فقال كندة من إليھشاب فقام يوما
 .الصالة؟ في لسنا أو هللا، لعنك: فقال. هللا أصلحك الصالة

 تقول ما: رباح بيأ بن لعطاء قلت: قال الوليد بن هللا عبيد حدثني معاوية، بن مروان عن الحميد عبد بن داود حدثني
ً  معھم يكتب فلم ھؤالء صاحب صاحب في  أما: قال. هللا عبد بن خالد: قلت الرأس؟ من: قال ويخرج؟ يدخل مما شيئا
 " . للمجرمين ظھيراً  أكون فلن علي أنعمت بما رب: " الصالح العبد قال ما تقرأ

 :فقال خالداً  بيض ابن ومدح

 بالحوباء يجود وھو أوصاك...  وفاته عند كان آدم وأبوك

 األبناء عيلة آدم وكفيت...  فرعيتھم ترعاھم أن ببنيه

 فاعل فإن بالمعروف عليكم الناس أيھا: يقول كان هللا عبد بن خالد أن كناسة ابن عن صالح بن هللا عبد أخبرني
 .جزائه على هللا قدر أدائه عن الناس ضعف فمھما جوازيه، يعدم ال المعروف

ً  وقال ً  بالمطل تكسبوا وال بالجود، الحمد واشتروا المغانم أعظم فإنھا المكارم في تنافسوا لناسا أيھا:  أيضا  .ذما

ً  لرأيتموه رجالً  كان لو المعروف فإن بالمعروف عليكم الناس أيھا: خالد وقال ً  حسنا  تملوا وال ومروءة بشر ذا بسنا
ً  فتعود النعم  .نقما
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ً  لرأيتموه البخل رأيتم لو الناس أيھا: وقال ً  مشوھا  حرثه يطب لم ومن األبصار، دونه وتغض القلوب عنه تنفر قبيحا
 .نبته يزك لم

 ثم اجلس: فقال أنشدني، نفر أبا يا: فقال خالد على الطرماح دخل: قال كناسة ابن عن األسدي أنس بن محمد حدثني
 :وقال فخرج عندنا لك شيء فال وإال قائما إال ال: فقال أنشدك،

 األطمار بطائن نقيّ  إني...  مطمعٌ  ّنييش ولم أموت حراً 

 .المروءة لعظيم نفر أبا إن: قريش بعض وقال

 :العبدي الجويرية أبو قال ديته، خالد وأعطاه ابنه فمات خالداً  الراعي ابن أتى لما: قال المدائني

 القصائد فاحتوتھا أفقٍ  كل إلى...  فاقترحتھا تكن لم مجدٍ  وبدأة

 الحد بأرضك قبرٌ  له وشقّ ...  يومه انح أن اإلبل راعي ابن ضمنت

 والجوامد طلقھا األكفّ  فدتك...  فوديته زائر لمثوى خباء

 خامد والجود الجود نار وأذكيت...  نشرته حتى الجود مات كان وقد

 .الراعي ابن من أشعر أنت: وقال آالف، ثمانية فأعطاه

 :الفرزدق وقال

 بخالد المشرقين وءض ولكن...  بدت إذا المشرقين ضوء الشمس وما

 ذات سفينة كل من يأخذ طارق وكان النخع، مولى وسعيد راشد، بن سعيد أخت ابن خالد مولى طارق وكان: قالوا
 عتاب بن سعيد بن الرحمن عبد بن هللا عبد على متحامالً  وكان دراھم، ثمانية مصعدة كل ومن دراھم، أربعة شراع
 قول سمعتما أما: خالد فقال. لنا أرضين في يضربنا ھو: وقاال خالد لىإ فشكواه. سعيد بن لعنبسة وابن أسيد، بن

 :القائل

 سلطانه في دام ما به وارفق...  زمانه في السوء لقرد أسجد

 بقيروانه تلّقاك وإن

ً  وأتيا أرضيھما عھدتي فحمال. فأرضياه: قال. بلى: قاال  ا،من تأخذه فيما ننازعك كنا: فقاال حاجتكما؟ ما: فقال. طارقا
ً  فاقبضھما أرضينا بعھدتي أتيناك وقد ً  ھنيئا  على عنده بأشرية ودعا. شرفكما في أھله أنتما ما فعلتما: فقال. مريئا

 .وأجمل أحسن وقد نعم: قاال للقرد؟ أسجدتما: فقال بعد، خالد على فدخال وعھدتيكما العھد ھذه دونكما: فقال ضياع

 بن جعفر وبين العاص بن سعيد بن عنبسة بن الرحمن عبد بين كان :قال كناسة ابن عن الكوفي مسعود أبو حدثني
 صدر وعلى عنبسة، بن الرحمن عبد وعنده خالد، على عمرو بن جعفر فدخل ومعاتبة، مماظة حريث بن عمرو
ً  وكان الرحمن لعبد فقال ويالعبه، يقبله صبي خالد : قال. ابني: قال الصبي؟ ھذا من: يسمع ال وخالد جنبه إلى جالسا
 هللا عبد أبي على نفسك أفي: خالد فقال تقبله، وأنت منه أقذر رأيت فما صدرك عن الصبي ھذا نح األمير، هللا أصلح
 خدعني الفاسق ھذا ولكن عرفته ما األمير، هللا أصلح: فقال. أخي أسد: قال هللا؟ عبد أبو ومن: قال شيء؟ أو موجدة
 .ليهبرج فحص حتى خالد فضحك ابنه، أنه وزعم وغرني
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: قال معتمداً، وأتيتك ديات عشر حملت إني األمير هللا أصلح: فقال الشيباني السليل ولد من رجل خالداً  وأتى: قالوا
 خالد وسمع كلھا، بھا حكمت أفال األمير حكمك: وقالوا أصحابه فالمه فخرج. فعلت قد: قال. نصفھا: قال. فاحتكم
 فانصرف: قال. كلھا بالعشر له وأمر أقلتك، قد: قال ردوه فلما ردوه،: قالف فأخبربه يقولون؟ ما: فقال قولھم من ذرواً 
 .بعير بألف

 ولكنك الخالفة، زينتك ما: له فقال خالفته أيام في العزيز عبد بن عمر على هللا عبد بن خالد دخل: قال المدائني
 :الشاعر قال لكما وإنك شرفتھا ولكنك شرفتك وال زينتھا،

 أينا مثلك أين يه...  تمسّ  إن طيبا بالّطي طّيب وتزيدين

 زينا وجھك حسن للدر كان...  وجوهٍ  حسن زان الّدر وإذا

 .عقالً  يعط ولم مقوالً  الرجل ھذا أعطي: عمر فقال

 بنھر تقبل قد وكان بھا، متقبالً  ھشام ضياع على المثنى أبو فروخ كان: قال عدي بن الھيثم عن العمري حدثني
 فروخ، على فزد المؤمنين أمير إلى اخرج ويحك: النبطي لحسان فقال خالد على فثقل الرماني فروخ له فقيل الرمان،
 فأبى، بي، تضرن وال صنيعتك فإني تفسدني ال: له فقال يضربه، فجعل خالد على حسان فثقل ألف، ألف عليه فزاد

 ألف عندي فلك المؤمنين رأمي يسمعھا حتى لك أقولھا بكلمة تكلمت إن: ھشام خدم من لخادم فقال حسان فشخص
ً  بك: فقال. ففعل فعجلھا،: قال. دينار  ثالثة غلته القسري، خالد ولد من كأنك تبكي: فقل بكى فإذا ھشام، ولد من صبيا
ً  منھا يؤدي ال ألف ألف عشر  إن لعمري: فقال سمع عما فسأله بحسان ودعا ھشام، فسمعھا العراق، يأكل وھو شيئا
 .عزله حتى ھشام نفس في فكانت. المال ھذا غلته

: بمثلھا أحد يفخر ال بثالث الناس على لتفخر وإنك ھشام، بن مسلمة بدون أنت ما: يزيد البنه يقول خالد وكان
 .العراق ووالية بمكة، سقاية ولي أحد، ذلك يتكلف ولم دجلة سكرت

ً  يذكر مما كثيراً  خالد كان: قال المدائني  إلى مرة فكتب كذلك ھشام أم وكانت الورھاء، الحمقاء ابن: فيقول ھشاما
ً  ھشام  إمرة تكون ال كيف اللخناء بن فيا لي، بشرف العراق والية ما تقول أنك بلغني: إليھھشام فكتب فيه غاظه كتابا
ً  العراق  إلى يدك يشد قريش من صقر يأتيك من أول ألظن إني وهللا أما الذليلة، القليلة بجيلة، من وأنت لك، شرفا
 .عنقك

 بأشرف أنا ما ووهللا كرز، بن أسد بن يزيد بن هللا عبد بن خالد أنا تقول أنك بلغني: خالد إلى ھشام وكتب: اقالو
 .القيروي وطيلسانك بغلتك إلى ألردنك وهللا أما الخمسة،

ً  ذلك فأغضب ھشام، ولد إليك احتاج إذا أنت كيف: البنه يقول خالد أن ھشام وبلغ  .ھشاما

ً  رجل وأتى ً  قوالً  فيك يقول سمعته لقد: فقال خالد عن هفسأل ھشاما  به يواجه أن من أفظع ھو: فقال عنه فبحثه عظيما
ً  يبلغ يزل ولم. ذلك من أعظم: قال األحول؟ لك أقال: فقال المؤمنين أمير  فيه، رأيه تغير حتى يكره ما عنه ھشاما
 .الورھاء ابن يقول سمعه الرجل كان والذي عنده، أثيراً  وكان

 فيستكثره، المؤمنين أمير ذلك يبلغ أن من آمن وال ألف آالف عشرة اليوم ابنك غلة إن: له فقال خالداً  قاندھ وأتى
 .عليھا يقدر فلم درھم ألف طلب فلربما ابني دع ويحك: فقال وجسدك، روحك أحب وأنا جسدك، يحبون الناس وإن
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 مجوسي وھو علي وثب فالن عاملك وإن مسلمة امرأة إني األمير، هللا أصلح: فقالت خالداً  امرأة وأتت: قالوا
 دعاه مما ذلك فكان ھشام، إلى بذلك حسان فكتب قلفته؟ وجدت كيف: فقال نفسي، وغصبني الفجور، على فأكرھني

 .عمر بن يوسف ووالية خالد، عزل إلى

 على والفروع بته،ن يزك لم حرثه يطب لم ومن قدرة، بعد أخيه ذنب عن عفا من عفواً  الناس أكرم أن: خالد وقال
 تسمو أصولھا وعلى تنمى، مغارسھا

 الشجر ينبت عليھا العروق إن...  والده أخالق على الصغير نشأ

 :وكان هللا، عبد بن خالد عزل ھشام أخفى: قالوا

 الثقفي عمر بن يوسف

 على بعھده بالكتاب وبعث الكوفة، إلى أصحابه من ثالثين في يقبل أن يأمره إليھبخطه ھشام فكتب اليمن، على عامله
ً  بذلك ووجه العراق،  الوالية وكتب العھد، فحمله له حوائج في بعثه ليوسف رسول عنده كان بل ويقال. شعوذيا
ً  عشر سبعة في الكوفة إلى صار حتى يوسف فخرج والتسليم، ً  فعرس يوما  خالد خليفة طارق ختن وقد منھا، قريبا

 فقال طارق إلى رجل فجاء ذلك، وغير والثياب المال سوى وصيفة وألف عتيق ألف له فأھدي ولده، الخراج على
ً  رأيت إني: له  .سفار أنھم وزعموا أنكرتھم قوما

 المسجد يوسف فدخل ففعل، مضر من عليه قدر من له يجمع أن الثقفيين بعض فأمر ثقيف دور إلى يوسف وصار
 الواقعة وقعت إذا: " وقرأ فصلى يوسف وتقدم فأقام، رهفانتھ. اإلمام يأتي حتى: فقال باإلقامة، المؤذن فأمر الفجر مع
 .لتغلي القدور وإن فأخذوا، وأصحابھما وطارق خالد إلى أرسل ثم ،"  سائل سأل"  و" 

 ندم ثم درھم، ألف آالف تسعة على أصحابه وعن عنه الوليد بن أبان فصالحه خالداً  يوسف حبس: عبيدة أبو وقال
 به رھنت شيء عن ألرجع كنت ما: فقال درھم، ألف ألف مائة منه ألخذت المال اھذ تقبل لم لو: له وقيل يوسف
 .لساني

 عليكم يرجع ثم يأخذھا أن يؤمنني ما. وھلة أول في المال ھذا أعطيتموه حين أسأتم: فقال خالداً  خالد أصحاب وأخبر
 أعلم انتم: فقال عنده، ليس أنه فذكر المال، من عليه فارقناك بما خالداً  أخبرنا إنا: فقالوا فاتوه. إليه فارجعوا
 ألف آالف بتسعة ارضى ال فوهللا: قال رجعنا، قد فإنا: قالوا أمنعكم، لم رجعتم وإن عليكم أرجع فال أنا فأما وصاحبكم
 .ألف ألف مائة ويقال ألف ألف ثالثين فذكر ومثلھا، ومثلھا

 :منھا طويلة بقصيدة خالداً  ويھجو يوسف يمدح الكميت وقال

 أضرب كنت لھا الالئي...  عمر أبي آل اآلالء من جريأل

 مؤّنب لديھم الجاني وال بكيّ ...  القرى فال الرياح يبارون أناس

 المعّصب والضريك عليھم عياالً ...  جفاتھم حول الشعث اليتامى يظل

 ويرھب يرّجى أيام ومعشره...  خالد أوالد األقوام من فداھم

 المذّبب فينا األحساب على وأنت.. . وطيده فينا هللا لدين فأنت

 المضّبب الرتاج منه ليحصنه...  يكن ولم البراح تمشي لھم خرجت
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 بلغت حتى أنھاراً  وحفر أمواالً، بالعراق اتخذ ألنه خالد عزل على ھشام أجمع: قال عياش ابن عن العمري حدثنا
 والمبارك، والجامع، وبارمانا وباجوا، رھم،د ألف آالف خمسة يغل كان خالد نھر منھا درھم، ألف ألف عشرين غلته

 شيء من قدمي تحت ما مظلوم، ھذا ابني: كثيراً  يقول وكان والبحرين، بالبصرة وأمواله والصلح، وسابور، ولوبة،
 .عنه صالحھم ثم السواد، ربع لبجيلة جعل عمر ألن له، وھو إال

ً  لخالد قلت: قال الھيثم بن العريان عن عمارة بن الحسين فحدثني: الھيثم قال  بأبصارھم رمقوك قد الناس إن: يوما
 إلى كتبت لما هللا فأنشدك بداً، منھم تجد ال وأنت بداً، منك يجدون وھم آل، وبينھم بينك وليس قريش وھي وحدجوك،

ً  كان وإن يستفسدك، وال مثلھا اتخاذ على أقدرك فما منھا، أحب ما عليه وتعرض أموالك، خبر تخبره ھشام  ،حريصا
ً  وأعطه  سلطانه، في نلت ما نلت وإنما تنسى، وال تحفظ التي الجليلة اليد عندك وله كارھاً، تعطيه أن من خير طائعا
 .يحوزھا أن عليك آمن لم ساع بك وسعى رافع، عليك رفع إن فإنه

 يشد وال شددتھا، الإ عقدة يحل ال إليھفوهللا رسولك واجعلني أطعني: فقال. أبداً  ذاك يكون وال بمتھم، أنت ما: قال
 .والصغار الذل على منه أخذت قد بھا كأنك: يقول العريان فكان الذل، على أعطي ما وهللا إني: قال حللتھا، إال عقدة

 تعتب بلغه حين بالبصرة، عامله وھو خالد، إلى كتب بردة أبي بن بالل أن عياش ابن عن الھيثم عن العمري حدثنا
 أبا يا: خالد له فقال الجمازات على وليلة يوم في الكوفة إلى فسار له فأذن عليه، لقدوما في يستأذنه خالد، على ھشام
 أن رأيت فإن بيته، وأھل ولده، به بغاك وما عليك، المؤمنين أمير تعتب بلغني ألنه: فقال نفسك أتعبت لقد عمرو
 ما وهللا إني بالل يا: فقال عطيه،ن بما طيبة أنفسنا فإن فافعل، أحب ما ذلك من ليأخذ أموالنا بعض عليه تعرض
ً  أعطي  من نفسك على تر فلم لك شيء وال وليتك ھشام لك يقول: قال نعم،: قال األمير؟ أيھا أتكلم: فقال قسراً، شيئا
 تداركه، وال تالفيه تستطيع ال ما النبطي حسان له يزين أن وأخاف إليك، صار ما بعض علي تعرض أن الحق
 بعث وقد الرجل بھذا كأنكم: يقول وھو بالل فانصرف راشداً، فانصرف ذلك في أنظر: لقا. الفترة ھذه فاغتنم

 .قال كما فكان والترات، باإلحن فأخذه الحياء، قليل النفس، بغيض الدين، سخيف الرحم، بعيد إليھرجل

ً  جعلت ثم مقيداً، إال نزلھا فما داره، إلى لينظر استأذن وإنما بالكوفة، داره اتخذ بالل كان: عياش ابن وقال  إلى سجنا
 .اليوم

 عبد بن ھشام وكان هللا، لعنة يغليھا من فعلى أسعاركم، أغلي أني تزعمون: فيقول يخطب خالد كان: عياش ابن قال
 .درھما الكيلجة فبلغت المؤمنين، أمير ولد غلة تباع حتى شيء الغالت من يباعن أال خالد إلى كتب الملك

ً  ذلك وكتم عزله، أزمع خالد، عن يبلغه ما على صبره لوق ھشام، غلب ولما: قالوا  بينه كانت لصداقة كاتبه، سالما
 .بالتسليم خالد وإلى العراق، بوالية بخطه عمر بن يوسف إلى فكتب خالد، وبين

ً  أتى: قال الحريش بني مولى شابور بن الربيع عن أبيه عن عيسى بن بشر عن المدائني  عليه وقدم خالد، كتاب ھشاما
 يده رفع ثم ركعتين فصلى نھض المغرب صلى فلما خالد، كتاب ھشام فقرأ عمر، بن ليوسف رسول اليوم ذلك في

 يدري ال والرسول الرسول، مع ليلته من يوسف عھد فكتب خالد، عزل في هللا ليستخير إنه: نفسي في فقلت يدعو،
 .معه ما

 فقرأه ھشام كتاب أتانا: قال عمارة بن الحسن يحدث سفليو تاجراً  وكان أسد، بني مولى أشرس فسمعت: الھيثم قال
 وحجاج قرواش، وأخوه العاملي، شجرة بن ودكين معه وأنا فخرج العمرة، أريد: وقال فيه، ما فكتمنا يوسف

 كلم فما اليمن، على الصلت ابنه واستخلف فخرجنا: قال يؤانسھم، الذين يوسف بن محمد أصحاب وكانوا النصري،
 ھذه: فقال الطريق عن فسأله ھوذا، قلت؛. دليلك؟ أين أشرس، يا: وقال فأناخ العذيب، إلى انتھى حتى لمةبك منا أحداً 
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 بعض في والكوفة الحيرة بين أناخ حتى يتكلم فلم عمرة، بأيام ھي ما وهللا: فقلت. العراق طريق وھذه المدينة، طريق
 :وقال األخرى على رجليه إحدى ووضع ظھره، على استلقى ثم الليل،

 قديم غير والعھد غربة نوى...  بنا قذفت أن العيس لبثنا فما

ً  ابغني أشرس يا  الحمة، في: قال. خالد؟ فعل ما: فقلت النصرانية، ابن عن سله: فقال برجل فأتيته أسائله، إنسانا
 يطعم مقالص بن عطية وخليفته بالحيرة الناس يطعم وھو بنيه ختن: فقال طارق، عن سله: قال إليھا، فخرج اشتكى
 .الرجل عن خل: قال بالكوفة، الناس

 المؤذنون، جاء ثم طويالً، ليالً  فمكثنا ظھره على استلقى ثم يوسف، فصلى المسجد، ودخل بالرحبة، فأناخ ركب ثم
 زياد فذھب الصالة وأقيمت زياد وخرج سلموا ثم فأذنوا لخالد، خليفة الكوفة على يومئذ الحارثي هللا عبيد بن وزياد
 حسن وكان يوسف وتقدم زياد، فتأخر. األمير تأخر، زياد يا: فقلت ليتقدم فذھب. نحه أشرس يا: يوسف فقال ليتقدم
ً  القراءة  وأثنى هللا فحمد القاضي وتقدم الفجر فصلى"  الواقعة وقعت إذا"  و"  واقع بعذاب سائل سأل: " فقرأ فصيحا
 يبرح ولم الناس، جاء حتى الصالة أھل تفرق فما بالصالح، له فدعا رفأخب أميركم؟ اسم ما: وقال للخليفة ودعا عليه،
 الوليد بن أبان إلى األسدي منظور بن محمد وبعث خالد، إلى مقدم بن وعطاء الصلت بن الحكم بعث حتى يوسف
 عبد إلى يالعقيل عاصم بن إبراھيم وبعث بالبصرة، بردة أبي بن بالل إلى العاج أبا هللا عبد بن كثير وبعث بفارس،

ً  خالد عمال يعزل أن ھشام وأمر بسجستان، بردة أبي بن هللا  حتى فأقره السند على وكان عوانة، بن الحكم إال جميعا
 القاسم بن محمد إلى وبعث هللا، عبيد بن لزياد يوسف يعرض ولم ناكھر، قتله واحد، يوم في علي بن وزيد ھو قتل
 نعم: قال كرمان، أعواد على كنت إنما: وقال له، فانتسب. أنت؟ من: له فقال األشعري، عضاه بن الرحمن عبد بن
ً  فأد أنتم البيت أھل  .سبيله خليا: فقال جباية، أتول لم أني أخبرتك قد: قال. شيئا

 فلما. علي بأس ال: قال. نعم: قيل المؤمنين؟ أمير أحي أميركم، من دعوني: قال. األمير األمير: له قيل خالد أتى فلما
 لئن عھداً  هللا أعطي: يوسف إلى ھشام فكتب سوطاً، ثالثين خالد بن يزيد وضرب حبسه يوسف على خالدب قدم

ً  يزل فلم الشام فأتى. وعياله بثقله سبيله فخل عنقك ألضربن شوكةً  خالد شاكت  حتى الصوائف يغزو بالشام مقيما
 .ھشام مات

 وقد عشرين، سنة األولى جمادى في عزل ثم ومائة، مسخ سنة شوال في العراق خالد والية كانت: الھيثم غير وقال
ً  يوسف عليه قدم ً  خالد يزل فلم الحيرة، إلى شخص ثم بھا فحبسه واسطا  وحبس شھراً، عشر ثمانية بالحيرة محبوسا
 .هللا عبد بن أسد بن المنذر أخيه وابن خالد، بن يزيد وابنه هللا، عبد إسماعيلبن أخوه معه

 صار لما الخراج بانكسار واعتل بالرسل، عليه ألح حتى ھشام له يأذن فلم خالد، على طالبس في يوسف واستأذن
ً  وبعث واحدة، مرة فيه له فأذن منه، إليھوعماله  يده في وھو أجله خالد على أتى لئن وحلف ذلك، يشھد حرسيا
: وقال يوسف شتمه حتى لدخا يكلمه فلم عليه وبسط الناس وحضر بالحيرة، دكان على وجلس يوسف به فدعا ليقتلنه،

ً  وكان خالد أجداد أحد شقا يعني - الكاھن بن يا  إنما السباء، ابن لكنك بشرفي تعيرني ألحمق، إنك: له فقال.  - كاھنا
 .الخمر يسبي أبوك كان

 وعشرين إحدى سنة شوال في سبيله بتخليه يأمره إليھھشام كتب ثم شھراً، عشر ثمانية فأقام محبسه، إلى رده ثم
 وقد وغيره، إسماعيألخوه ومعه خالد وخرج دمشق، ورد حتى طيء بالد على وحده خالد بن يزيد وأخذ. مائةو

 بھا فأقام الرصافة، أرض من وھي القرية، نزل حتى خالد فسار العاص، بن سعيد بن عنبسة بن الرحمن عبد جھزھم
 .خالداً  يكاتب واألبرش عليه ومالقد في ھشام له يأذن ال وصفر الحجة، وذا القعدة، وذا شوال، بقية
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 ھلكوا كانوا قد ھاشم بني من البيت أھل إن يوسف؛ فكتب عمر، بن يوسف على علي بن زيد وخرج: الھيثم قال
 ً  الخالفة، طلب إلى أنفسھم تاقت حتى باألموال قواھم العراق خالد ولي فلما يومه، قوت أحدھم ھمة كانت حتى جوعا
 للرسول، ھشام فقال أخباره؟ عن تسأل فھل الطريق، مدرجة ألنھا إال بالقرية مقامه وما خالد، بإذن إال زيد خرج وما
 فوجئت بالرسول وأمر طاعته في نتھمه ال فإنا خالداً  به اتھمنا ومھما صاحبك وكذبت كذبت: بلقين من رجل وھو
 .عنقه

 وعبد خالد، ابنا وھشام يزيد ومعه فيھا فخرج الصائفة، حضرت حتى بھا فأقام دمشق إلى فصار خالداً  الخبر وبلغ
 خالد على متحامالً  وكان القشيري، قيس بن جوح بن عياض بن كلثوم يومئذ دمشق على وكان خالد، بن يزيد بن هللا

 ً  يقال العراق أھل من رجل يلقيه ليلة كل في حريق دمشق دور في ظھر الناس أدرب فلما أمره، على ليوسف مطابقا
 وسعيد أسد، بن والمنذر هللا، عبد إسماعيلبن وكان يسرقون، أغاروا النار ارتفعت فإذا له، وأصحاب المعرس أبو له

 قدوم قبل قط يكن لم أنه ويذكر الحريق، يذكر ھشام إلى كلثوم فكتب الروم، من كان لحدث بالساحل خالد ابنا ومحمد
 .الناس ونھب المال بيت على الوثوب يريدون خالد موالي وأن خالد،

 وسعيداً  ومحمداً  إسماعيلوالمنذر وأخذ والنساء، ومواليھم والكبير، منھم الصغير خالد آل بحبس إليھيأمره ھشام فكتب
 وجميع والرائقة خالد بنت جرير أم وحبس وغلمانھم، مواليھم من معھم كان ومن الجوامع في بھم فقدم الساحل، من

 .والصبيان النساء

 يخبره ھشام إلى بدمشق الخراج عامل الرحمن عبد بن الوليد فكتب ه،مع ومن فأخذ المعرس، أبي على ظھر ثم
 .وأصحابه المعرس أبي وأخذ خالد، أھل من حبس من ببراءة

 بسبب، منھم ھو ممن وموإليھوغيرھم خالد آل من حبس من بتخليه ويأمره ويعنفه يشتمه كلثوم إلى ھشام فكتب
ً  فخالھم  .جميعا

ً  هللا لسبي في غزوت: قال خالد قدم ولما  كما الجرائم أھل مع فحبسوا بيتي أھل وحرم حرمي، فأخذ مطيعاً، سامعا
 أخافكم. جميعاً؟ تقتلوا أن أخفتم الرجل، ھذا حرم حبس عالم فتقول تقوم أن منھم عصابة منع فما الشرك، بأھل يفعل
 .هللا

 شامي الھوى عراقي إلى دعونأل أو عني ليكفن السجون، إلى يوم كل وحرمي بناتي يسوق ولھشام مالي: قال ثم
.  - عباس بن هللا عبد بن علي بن محمد يعني -  أقطارھا من تداعت نعرةً  نعر أو نخرة، نخر لو األھل حجازي الدار
ً  قوله فبلغ  .تتھددنا؟ الذليلة القليلة أببجيلة ھذرة، ھذأة، إنك: إليه وكتب. الرجل خرف: فقال ھشاما

 :خالد في عبس من رجل وقال

ً  أصبح الجود بحر إنّ  أال ً  ثقيفٍ  أسير...  ساحيا  السالسل في موثقا

 القبائل في معروفه يسجنوا وال...  اسمه يسجنوا ال القسريّ  يسجنوا فإن

 يزيد بحمل يأمره كلثوم إلى فكتب خالد، بن يزيد إشخاص في ھشام على ملح ويوسف بدمشق، خالد فأقام: الھيثم قال
 دمشق، سجن في خالداً  كلثوم فحبس عليه، يقدروا ولم فقاتلھم النواحي بعض في وھو إليھخيالً  فبعث يوسف، إلى

 ذلك فأنھى خالداً، كلثوم بحبس فأخبره ھشام حاجب الزبير ابن على فدخل الرصافة، أتى حتى إسماعيألخوه وسار
 إليھفي كتبو بحبسه، آمرك لم من وحبست بأخذه، أمرتك عمن عجزت: ويقول يعنفه كلثوم إلى فكتب ھشام، إلى

 .فخاله خالد سبيل تخلية
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 لعشر أحبك إني خالد يا: فقال إليك قام الضبي الرحمن عبد أن بلغني: خالد إلى فكتب األبرش ھشام أمر: الھيثم وقال
 عشر وعد رحيم، وأنت رحيم وهللا حليم، وأنت حليم وهللا جواد، وأنت جواد وهللا كريم، وأنت كريم هللا إن: خالل
 أمير به ألخبر وجھه على باألمر فاكتب دمك، ليسفكن عنده ذلك تحقق لئن با يقسم المؤمنين وأمير خالل،

 .المؤمنين

 قام فيه، كان ما يحرف أن والفجور البغي أھل من ألحد يجوز أن من أھالً  أكثر كان المجلس ذلك إن: إليھخالد فكتب
 وعدد يحبك، فا كريم وأنت كريم، كل يحب هللا إن: خالل لعشر ألحبك إني: فقال الضبي ثويب بن الرحمن عبد إلي
 من هللا على أكرم وھو هللا، خليفة المؤمنين أمير: وقوله الحميري شفي ابن قيام ذلك من أعظم ولكن خالل، عشر
 من والعامة الخاصة على أھون بأسرھا بجيلة لضاللة ولعمري رسول، السالم عليه ومحمد خليفة فأنت رسوله
 .المؤمنين رأمي ضاللة

 عليه فقدم الوليد قام ثم ھشام، مات حتى بدمشق خالد فأقام الھيثم، أبو خرف: قال ھشام على الكتاب األبرش قرأ فلما
 أشھراً، فأقام دمشق إلى فرجع له فأذن فاستأذن خالد واشتكى منھم، ألحد يأذن فلم األجناد أشراف من قدم فيمن خالد
 مع المؤمنين أمير على فاقدم تعلم التي األلف األلف الخمسين حال علم قد مؤمنينال أمير إن إليھالوليد، كتب ثم

ً  يعطى حتى باالمتناع عليه فأشير ثقاته خالد فاستشار جھازك، عن يعجلك أمره فقد رسوله،  إني: فقال به، يثق أمانا
 .با أستعين وأنا أصلح، ولمسيري يدي، على واالختالف الفرقة تكون أن ألكره

 بن زيد بن يحيى برأس قدم حتى موإليھوخدمه مع بيته في وھو يكلمه، ولم به، يدع فلم الوليد، على قدم حتى رجوخ
 قد: فقال خالد، يا قم: قال ثم نفر لثالثة فأذن الحاجب وجاء الوليد، وجلس رواق في الناس فجمع خراسان، من علي
 والناس موضوعة والموائد الوليد إلى وأدخل كرسيه على لفحم لعلتي، حمالً  أحمل إنما المشي، على أقدر ال تراني

 إلى صار فلما فرد الوليد رسول أتاه ثم رحله، إلى خالد وحمل الناس، انصرف ثم يخطب، شبة بن وعقال سماطان،
 أصابه كان: فقال. خالد؟ بن يزيد أين المؤمنين أمير لك يقول: فقال الوليد إليھرسول وخرج به، وقف السرادق باب
 ولكنك: فقال بالشراة، قومه بالد في أنه نظن ونحن المؤمنين، أمير عند نراه وكنا منه، فھرب طلبه ثم ظفر ھشام من

ً  خلفته  .نفسك ألزھقن أو به لتأتين وهللا: فقال وجدي، وأبي أنا طاعة أھل أنا المؤمنين أمير علم قد: فقال. للفتنة طلبا

 تحت كان لو وهللا درت، وعليه اعتمدت، وإياه أردت، ھذا: له قل: قالف بالقرب، الوليد وكان صوته، خالد فرفع
 .لك بدا ما فاصنع عنه لك رفعتھما ما قدمي

 يتكلم فلم بالسالسل فعذبه رحله غيالن به فأتى. صوته أسمعني: وقال عليه بالبسط حرسه صاحب غيالن الوليد فأمر
 بمال عمر بن يوسف قدم حتى فحبسه عندك احبسه: فقال. شيءب ينطق ما منه، أصبر أر لم: وقال بذلك الوليد فأعلم

 أشتريه إني: يوسف فقال خالد في النميري هللا عبد بن أبان فتكلم عنده ويوسف للناس وأذن الوليد وجلس العراق،
 وخرجت ضمنتھا فإن درھم ألف ألف بخمسين يشتريك يوسف إن: خالد إلى الوليد فأرسل درھم، ألف ألف بخمسين

 - األرض من عوداً  وأخذ - ھذا أضمن أن سألتموني لو وهللا تباع، العرب عھدت ما: خالد فقال. إليه دفعتك وإال منھا
 بغير محمل في وحمله أخرى ولحفه عباءة ودرعه ثيابه فنزع يوسف إلى فدفعه رأيه، المؤمنين أمير فلير ضمنته ما

 الموصل، على ھشام عامل الوليد وكان تليد، بن لوليدا أخي ابن المري قحافة أبا زميله وجعل غطاء، وال وطاء
 وهللا هللا، لعنك األمھات ذكر ما: فقال أمه وذكر فشتمه به دعا ثم الوليد عسكر من مرحلة على نزل حتى به فانطلق

 .أبداً  كلمة أكلمك ما

ً  وعذبه عليه فبسط  زيد بن إليھتميم بعث قالطري بعض في كان إذا حتى به ارتحل ثم يكلمه، ال وھو شديداً  عذابا
ً  فضرب يوسف ذلك فبلغ سالم، له يقال له مولى مع الرمان حب سويق بشربة القيني  وضرب سوط، خمسمائة تميما
 ً  .به إضراراً  كثيراً  طريقه في خالداً  يمشي يوسف وكان سوط، ألف سالما
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 بخلع يشير ممن وكانا خزوميين،الم إسماعيل بن ھشام ابني ومحمد وبإبراھيم بخالد فدعا الحيرة، يوسف قدم ثم
ً  خالد ومكث محمد، وجزع ھشام، بن إبراھيم وصبر بكلمة، يكلمه فلم خالد، على يوسف فبسط الوليد،  في يوما
 في وذلك فيھا، كان التي عباءته في الحيرة ناحية في ودفن الليل من فقتل الدھق صدره على وضع ثم العذاب،
 سبعمائة يوسف فضربه فرساً، قبره على فعقر األشعري سھلة بن عامر لفأقب ومائة، وعشرين ست سنة المحرم
 .سوط

 خالداً  شھدت: قال عمر بن يوسف مع كان رجل حدثني: قال دكين بن الفضل نعيم أبي عن األعين بكر أبو حدثني
 .عبس وال متكل ما فوهللا قدميه كسروا حتى الرجال عليه قامت ثم قدميه على فوضع بعود فدعا يوسف به أتى حين

 الوليد فأخذ وهللا، سرور: قال اسماعيل، بن ھشام ابني بعذاب يوسف أمرت قد: الزناد ألبي يزيد بن الوليد وقال
 فكان يموتوا، حتى هللا عبد بن وخالد ھشام ابني على العذاب في فألح ھذا كتابي أتاك إذا: يوسف إلى وكتب القرطاس

 .الزناد أبو إال قتلھم ما: يقال

 :الثبت وھو الوليد ونحلھا قيس من رجل قالھا: المدائني وقال

 رجاالً  كانوا إن منعوه أال...  أسيراً  أمسى خالد وھذا

ً  وسّيدھم عظيمھم  ظالال له المخزيات جعلنا...  قديما

 ضالال صنائعه ذھبت لما...  عزٍّ  ذات قبائل كانت فلو

 :له قصيدة في الكلبي ھلباء بن عمران وقال

ً  وتلق كونالسّ  تلق متى  زواال ملك من تخش بقيس...  كلبا

 مقاال وجّدكم قلتم لقد...  فعلنا ما عيرتمونا لئن

 :جمھور بن منصور وقال

 مروانا أوالد من الغدر جّربتم...  فلقد رأيكم عن تغلبوا ال قوم يا

 كيسانا هللا بعھد غدراً  يدعون...  بغدرھم عمراً  قتلوا من زال ما

 ولدانا الناس أمور فولّوا قسراً ...  مملكة رضاأل سنام استباحوا حتى

 قربانا هللا معاصي في أھواءھم...  واتخذوا هللا بكتاب ووّحشوا

ً  تثير أضحت مضراً  ترى أال ً ...  معا ً  حربا  وحدانا األمر شتات وضربا

 ذبيانا أثواب بنا ويعلقون...  سادتنا أعناق بنا يقطعون

 أن من بد وال الصوف كبير كبش منھم بقي قد: وقال وخمسون، ثالثمائة وھم خالد عمال يوسف أخذ: المدائني وقال
 تسعين منھم واستخرج.  - يوسف إلى فيه تقدم ھشام وكان السند، على وكان الكلبي، عوانة بن الحكم يعني - يجز
 .ذلك من أكثر منھم ألخذ عنفه ولوال درھم ألف ألف
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 بسعيدانف ودعا مات، حتى فضربه بشيء له يقر فلم خالد، أموال نع فسأله داود له يقال لخالد مولى يوسف وأخذ
 مال، استيفاء في عذب به داذ واسمه -  المقفع وكان تميم، بني من وھو قتله، حتى فضربه خالد طراز على وكان
 ألف ئةما منه تعين ألنه به يرفق فكان العذاب صاحب إلى فدفعه به فدعا خالد، إياھا واله فارس خراج على - فتقفع
 .مات حتى يديه بين فعذب يوسف به فدعا درھم،

ً  البالد في أدع فلم جبيت: منھم عامل فقال عماله يوسف على وعرض  .سوط ثالثمائة وضربه كذبت: فقال. درھما

 .سوط أربعمائة فضربه اجتبيتھا، بل: فقال بھا، البالد أھل ليقوى بقايا فبقيت جبيت: آخر وقال

 .سوط خمسمائة وضربه البالد أخربت: فقال ماالً، فازددت الخراج جبيت: آخر وقال

 عند يوسف معاملة كيف أنظر دعوني: قال عنك، نضمن ونحن العمل اطلب: يسار إلسماعيلبن قيل: قال المدائني
 :قال يعذبھم رآه فلما بالعمال، وفعله السنة رأس

ً ...  أمراً  النوروز صبيحة رأيت  نھاني إمارتكم عن فظيعا

 أبان أبي النھشليّ  وبعد...  يحيى بعد الوالية من برئت

 المھرجان في أو النوروز وفي...  خراجٍ  في أقّصر أن أحاذر

 فشكاه خالد، شرطة على وھو بالسياط، الھمداني عياش بن هللا عبد بن الجراح ضرب الھيثم بن العريان وكان: قالوا
 النصرانية؟ ابن تضرب أھكذا: وقاال فشتماه عياش ابنا هأتا خالداً  يوسف عذب فلما يشكه، فلم خالد إلى عياش ابن
 وال أميراً  ضربنا: فقاال يعذب؟ أسيراً  رجالً  أتشتما: لھما فقيل وجھه، على تسلح حتى أمه تضرب أن ينبغي كان إنما

 .للسياط صبرتما أفال قومھما لئيمي بني يا: خالد لھما فقال. بثأرنا؟ ندرك فمنى أسيراً، نشتمه

ً : قالوا. ھذين؟ ضربتم لم: فقال يوسف الضاربين خبر فبلغ ثيابھما ومزقوا فضربوھما قوم لدلخا وغضب  غضبا
 .سوط ألف واحد كل فضرب لخالد،

 إن فيقال الشام، إلى وھرب فأخفرھم كفالء، منه وأخذ ألف ثالثمائة فضمن فعذب ببالل يوسف أمر: المدائني وقال
 به فأتي به، فسعى فضربه فأحرقھا، دراجة غالمه له شرى بل: يقالو فعرف، دراجة له يشتري أن أراد غالمه
 حتى فعذبه يوسف إلى ورده فأبى، طلب ما علي فله المؤمنين أمير من ادنوني: فقال الشمس في فأقيم به فأمر ھشام،
 .قتله

 مات، حتى السجان فغمه ميتاً، أرنيه: يوسف فقال فرفعه، الموتى، في اسمي ارفع: للسجان بردة أبي بن هللا عبد وقال
 .هللا عبد العذاب في والمقتول الموتى، في اسمه رفع السجان سأل الذي بالل كان بل ويقال

 اسمه فرفع ماالً  ويعطيه الموتى في اسمه يرفع أن السجان سأل نفسه، في دھيه إال بالالً  قتل ما: النحوي يونس وقال
ً  عليه وعرضه مات ىحت فغمه علي الموتى اعرض: يوسف فقال الموتى، في  .ميتا

 خالد، على وقدم حمالة، ذلك في تغلب من رجل فحمل بينھم، كان الذي بعد الصلح إلى وتغلب قيس وتداعت: قالوا
ً  ذلك في يقول أن بجيلة مولى المھاجر بن سليمان خالد فأمر ً  خالد وأذن فقالھا، أبياتا ً  إذنا  والتغلبي الناس فدخل عاما
 :أبياته المھاجر نب سليمان فأنشد معھم،

 أجزع الحرب عّضتھم إذ الحرب من...  بالدھا في ترى قيس أم أتغلب
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 أضرع الصلح إلى والداعي الصلح إلى...  تداعيا اللذين القبيلين وإن

 تسمع والقبائل قيس لجحاف...  وقعةً  بالبشر الغلباء بنو أينسى

 :التغلبي فقال

 يقطع ظل حين عمير مقام...  وعامر سليم تنسى وال ال أال

 مطمع فيه لنا فيه أتيناكم...  الذي في تقولون ما ولكن ذا فدع

ً  خالد يعطه ولم يصله فلم  .وتركه فمضى شيئا

 علي بن وداود الحسين بن علي بن زيد استودع أنه ادعى خالداً  يوسف عذب لما: قال عبيدة أبي عن األثرم حدثني
 عامله وھو ھشام بن إبراھيم خاله إلى ھشام فكتب ھشام، إلى بذلك فيوس وكتب عظيماً، ماالً  عباس بن هللا عبد بن
 المؤمنين أمير ولكن صادقان عندي إنكما: فقال شيئاً، خالد أودعھما ما أنه فحلفا إليه، بحملھما يأمره المدينة على
ً  خالد أودعھما ما األيمان بأغلظ أحلفھما ھشام على دخال فلما إليھفحمال، حملكما في إلي كتب  وقال فحلفا، قط شيئا
 فقال. المنابر؟ على جدي يلعن كان رجل يودعني كيف: زيد وقال ألف، بمائة لي فأمر العراق عليه قدمت كنت: داود
 .ففعال وجھه، في فتكذباه وبينه بينكما يجمع حتى يوسف على فاقدما النصرانية، ابن من أصدق أنتما: ھشام

 .قدومكما قبل هللا يفرج وقلت العلة، هھذ إلى ففزعت العذاب مسني: خالد وقال

 هللا عبد بن زياد وأقر سنة بھا فأقام واسط إلى وخرج بھا، يقم ولم فدخلھا بالكوفة، يوسف بدأ: قالوا وغيره المدائني
 .القاسم بن محمد: عمر بن يوسف ولى ثم الكوفة، على الحارثي

 :الكميت وقال

 الرمل في الممّعك علف بطنه على...  ظھره يقلب الدھر رأيت ولما

 حبل من حسبي الّصلت بن الحكم من...  انجذامه أخاف ال بحبل أخذت

 .له قصيدة في

ً  يوسف ونظر قالوا؛  موائده على يأكل وكان الناس، يطعمھا التي الموائد من مائدة على جلس قد أسودمقيد إلى يوما
 وقال سوط، مائة فضربه بالشامي فدعا يوسف، فرآه ليقيمه، سيفه األسودبنعل الشاميين من رجل فضرب أراد، من

 .يوم كل في طعامنا احضر: وقال وأعتقه بابتياعه فأمر. عبد: قال. أنت؟ ما: لألسود

 وضبط للمسجد، ولزوم ووفاء ھدى، وحسن صالة، طول: حسنة خالل يوسف في كانت إنه يقال كان: المدائني وقال
 وكان ودعاء، تضرع وكثرة ملكة، وحسن منزله، في وتواضع ان،لس وانبساط وجمال الناس عن بيته وأھل لحشمه
 للقرآن وحفظ للسنة، ولزوم الضحى، يصلي حتى أحداً  يكلم وال ويدعو يسبح للقبلة مستقبالً  يزال فال الغداة يصلي

 .واألدب بالشعر وبصر ھمة، وبعد واقتصاد،

 بن خالد فإن يوسف أنصفوا: بكرة أبي مولى ليمس بن يوسف لھم فقال فاغتابوه يوسف قوم ذكر: سلم بن سعيد وقال
ً  العجم ومن اليمن من اصطنع هللا عبد  ابن وھو واحد منھم وأفلت وأفناھم، يوسف فأخملھم الوليد بن أبان نحو قوما

 عن جرير عن بشر بن حيان عن شبه بن عمر حدثني اآلخرون؟ بقي لو فكيف بكم صنع ما رأيتم فقد الكرماني،
 :فيه يقول شعر في يوسف يمدح نوفل ابن وقال يوسف، قدم حتى ذليالً  اإلسالم كان: قال المغيرة
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 ونجھر نسرّ  فيما وحكامنا...  زكاتنا أھل الشرك وأھل أتانا

 منّور وادٍ  كل حتى األرض له...  أشرقت الخير يوسف أتانا فلما

 يظھر العقيلي قبل من كان وما...  ظاھراً  الناس في العدل رأينا وحتى

 :فيه ذلك بعد قال ثم. أبيات في

 الجديد بالرجل اإلخالص مع...  رمانا إذ والخليفة أرانا

ً ...  أغيثوا دعوا حين النار كأھل  وبالصديد بالحميم جميعا

 خمسمائة فكسر فواله. مرة بن نميلة على فدله كرمان، أوليه رجل على دلني: الصريمي لكلوب يوسف وقال: قالوا
 .نميلة وضرب سوط ئةخمسما كلوب فضرب ألف،

 يوسف كتاب قدامة ابنه فأخذ األكراد، بعض فقتله ودرأبجرد فسا أكراد أمر العنبري طارق بن هللا عبد يوسف وولى
 من الرجل وعلى ثأري ثأرك: الكريم عبد له إليھفقال بدفعه يأمره ودرأبجرد فسا على وھو المازني الكريم عبد إلى

 قدامة فضرب يوسف إلى بذلك الكريم عبد فكتب فقتله، قدامة فعجل إليك، أدفعه ثم استأديه فدعني كثير شيء الخراج
 ً  :الشاعر له يقول الذي ھذا: ليوسف وقال قدامه عليه رفع الكريم عبد عزل فلما مبرحاً، ضربا

 درابجرد خراج أزجت فقد...  بذخشٍ  سما عليك زفنت إذا

ً  فضربه ھذا، مثل حبصا أنت وإذا هللا عدو يا: الكريم لعبد يوسف فقال ً  ضربا  .مبرحا

 فقال سمكة، منھا مائدة على فوضعت يشتھي، ما امرئ كل فيأكل الطعام أنواع يوسف موائد على يوضع وكان: قالوا
 وأھل منھم، وليسوا الدرداء أبي إلى ينتمون بيت أھل من وھو الدرداء، أبي بن حماد له يقال الكوفة أھل من رجل
 بلسان لتتكلمن أو لتضربن وهللا: يوسف فقال. النون ھذا األمير، أيھا: حماد فقال الضرطاء، بيأ بنو: يقولون الكوفة
 .فتركه بالنبطية، السمك وھو كوارا ھذا: فقال. أبيك

ً  ثالثون عليه فخرجت والية كدين بن صالح عمر بن يوسف وولى: المدائني قال  يومئذ وبالل بھا، فحبس ألفا
ً  العذاب على إن: بالل له فقال محبوس،  فعذبه ذلك عليه يردد وجعل رتبيل، يا له تقول أن فإياك رتبيل ويلقب سالما

 عن أنھك ألم: بالل له قال عنه خلى فلما. اقتل: فيقول هللا، اتق رتبيل يا: له يقول وجعل وكنيته اسمه فنسي سالم
 .ضراء وال سراء في شرك تدع وما أنت لوال رتبيل أعرف أكن لم وأنا غيرك، رتبيل في ألقاني وھل: فقال رتبيل؟

 وزياد ذكوان، بن سليمان بن قحذم كاتبه وكان غطفان مرة من المري سعد بن العباس يوسف شرط على وكان: قال
 :الشاعر يقول وفيه جندب وحجابته حرسه، على وكان ثقيف، مولى الرحمن عبد بن

 حاجب حاجبه لحاجب...  النكال شديد أمير أتانا

 إذا عملك فوفھم قوم أجير أنت إنما: له فقال حدة به وكانت القضاء، ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد يوسف وولى
 .فقم غضبت وإذا هللا، أعفك ال وانكح بطنك، هللا أشبع ال فكل الخروج أردت وإذا أجرك، وفوك

 علي الدماء وسفك فتنةال باب الناس على فتح من أول إن: خطبته في قال عمر بن يوسف أن: وغيره المدائني
 . - ياسر بن عمار يعني - الزنجي وصاحبه
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ً  رجالً  إلي انظروا: فقال البوم من زوج واسط خضراء في وكان: قال  وكرھما فرمى برجل فجيء بالبندق، راميا
 كرذ واسط عن تحول فلما سنة، من نحواً  فحبس بحبسه فأمر فقتله فرماه اآلخر خرج ثم فقتله، فرماه أحدھما فخرج

 .سبيله بتخلية فأمر له

 محمد بن الملك عبد واستعمال يوسف، عزل الملك عبد بن يزيد بن الوليد أراد: قال النعمان بن الحكم عن المدائني
 تحمل ذلك مع وكنت البالد، النصرانية ابن إخراب تذكر المؤمنين أمير إلى كتبت إنك: يوسف إلى فكتب الحجاج، بن
 المؤمنين أمير إلى فأشخص عليه كانت ما إلى رددتھا حتى البالد عمرت قد تكون أن بغيين وقد تحمل، ما ھشام إلى

 ً  خاله، فإنك القرابة، من وبينه بينك هللا جعل ولما لكفايتك، غيرك على فضلك المؤمنين أمير ليعرف: بك ظنته مصدقا
 أعطياتھم، في الزيادة من وغيرھم لشاما ألھل المؤمنين أمير به أمر مما علمت قد ولما عليه، بالتوفير الناس وأحق
 عمه ابن واستخلف يوسف فخرج. األموال ببيوت ذلك أضر حتى لھم ھشام جفوة لطول بيته أھل به وصل وما

 وخالد الوليد، على فقدم قط، العراق من مثله يحمل لم ما واآلنية واألمتعة األموال من معه وحمل محمد، بن يوسف
 له وقال الحجاج، بن محمد بن الملك عبد تولية على الوليد أن فأخبره ليالً  النبطي حسان فلقيه محبوس، هللا عبد بن
 شئت فإن ألف خمسمائة فعندي: قال. درھم فضل عندي ليس: فقال وأصحابه، وزرائه أمر إصالح من لك بد ال إنه
 جميع فكان ففعل عليھم، فرقھاف ومنازلھم وأقدارھم بالقوم أعرف أنت: فقال تيسرت إذا فارددھا شئت وإن لك، فھي
ً  خليفتك لسان على واكتب إليه، رح ولكن الوليد على تغد ال: حسان له فقال ويجله، يعظمه الوليد باب على من  كتابا
 ألف بأربعين خالداً  يتضمن أن النميري هللا عبد بن أبان وأمر القصر، إال أملك ولست ھذا كتابي كتبت إني: إليك
 ودفع عملك، إلى ارجع: الوليد له فقال ذلك يوسف ففعل. إليك يدفع أن وتسأل ألف، آالف رةعش عليه زد ثم ألف،

ً  جمعت وقد فرحمته: القاسم بن محمد فقال وطاء، بغير محمل في فحمله إليھخالداً   وغيرھا يابسة أخبصة من ألطافا
 فقلت. عمان عامل كان الفيض أخي ألن عمان متاع من ھذا: لي إليھفقال بالمنديل فرميت منه دنوت ثم منديل، في
 عليه عرضت: قلت النصرانية؟ البن قلت ما: وفطن يوسف فقال. شرارته يدع ال وھو الحال ھذه على ھذا: نفسي في

 .شراً  منه للقيت به صنعت بما فطن ولو أسير، وھو أحسنت: فقال. الحاجة

 الھمداني، العباس وولى عزله، ثم خالد، عمال له خذأ حتى الكوفة على الحارثي هللا عبيد بن زياد يوسف أقر: وقالوا
 ابن شرطته وعلى الثقفي، القاسم بن محمد بن يوسف ولى ثم أعاده، ثم عدة وولى عزله ثم الصلت، بن الحكم ثم

 وھو حوشب، بن العوام أخي حوشب بن خراش شرطه وعلى الكندي، العباس بن هللا عبيد ولى ثم الثقفي، أراكة
 .مدفنه من علي بن زيد نبش تولى

ً  فكان به فظفر فھرب الوليد، بن يزيد وولي الوليد قتل حتى العراق على يوسف يزل ولم  يزيد أيام في محبوسا
 .هللا شاء إن خبره وسنذكر محبسه، في القسري خالد ابن قتله ثم أخيه، وإبراھيم

 ما كذبت،: قال. عليالً  كنت: فقلت. كأر لم: قال عليه دخلت فلما عمر، بن يوسف إلي أرسل: قتيبة بن سلم وقال
 ذلك إلى منزلي في وأقمت فانصرفت. فائتني قابل من اليوم ھذا مثل كان فإذا منزلك إلى إمض العلة، أثر عليك
ً  المؤمنين ألمير ھيأت قد إني: فقال فجلست اجلس،: وقال فرد فسلمت عليه فدخلت لي فأذن وافيته ثم الوقت  ألطافا
 الوفد وفي عليھم، وصيرتك بإطرائك الوفد وأمرت خراسان، والية عليك وأخطب له، ھأصفكإلي وكتبت وھدايا،
 مندوحة أعمال سائر في له: ھشام فقال الوفد، وصفني ھشام على قدمت فلما تميم، بني من نفر في مسعود بن قمير
 .خراسان عن

 يزعم: قال يوسف على علي بن زيد قدم لما: قال الخفاف مسلم بن عطاء عن جناد بن عبيد عن شبه بن عمر حدثني
: له فقال عباءة في خالداً  يوسف فأحضر منبره، على آبائي يشتم وھو يودعني وكيف أمواالً  أودعني أنه القسري خالد
 يوسف فشتمه وأباه، أشتمه وأنا زيداً  أودع كيف: فقال ماالً، تودعھما لم أنك حلفا وقد علي بن داود وھذا زيد ھذا
 .ورده
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 ادعيت ما فادعيت العذاب في علي غلظ: فقال صنعت؟ ما إلى دعاك ما: لخالد قاال: المثنى بن معمر عبيدة أبو وقال
 .قدومكما قبل هللا يفرج أن ورجوت مستريحاً،

 بخراسان لك أن بلغني: ھشام له فقال ھشام، إلى فأمضاه يوسف على الحنفي سليط بن الكريم عبد قدم: قال المدائني
 في الكراھة فتبينت. األزد من: قال ھو؟ وممن: قال الكرماني، أھلھا رجل: قال لھا؟ ترى فمن: قال أجل، :قال علماً،
 بن يحيى الميالء فأبو: قال. فيه لي حاجة ال: وقال اسمه من فتطير علي، بن جديع: قال اسمه؟ ما: قال. ھشام وجه
. الليثي معقل بن فعقيل: قال. الثغور بھا تسد ال ربيعة إن: فقال الشيباني، ھبيرة بن مصقلة أخي ابن ھبيرة، بن نعيم

 لي حاجة فال: ھشام قال والفرج، البطن بعفيف ھو ليس: قال ھي؟ وما: قال. خصلة منه اغتفرت إن: فقال فأعجبه،
 اوم: قال. واحدة منه اغتفرت إن: قال. فأعجبه السلمي، الخرقاء أبي بن عمر بن منصور األديب فالمجرب: قال. فيه
. واحدة منه اغتفرت إن. السلمي مزاحم بن مجشر العاقل فالمسن: قال. فيه لي حاجة ال: قال العرب، أشأم: قال ھي؟
 بن يحيى الطاعة ذي فابن: قال. فيه لي حاجة ال الكذب، مع عقل أي: فقال. العرب أكذب: قال ھي؟ وما: قال

: قال. بأبيه ثائر أنه على مسلم بن قتيبة بن قطن: فقال. ثغورال بھا تسد ال ربيعة أن أقل ألم: قال. المنذر بن الحضين
 أبالك، ال عشيرته، أنا: قال. بخراسان له عشيرة ال فإنه: قال. باسمه فتفاءل سيار، بن نصر: فقال. فيه لي حاجة ال

 يمر ولم هبعھد فخرج: قال. عمر بن يوسف يعامل أن عھده في وأمره غالم، يا عھده اكتب مني، أكرم عشيرة أتريد
 .حلوان طريق وأخذ يوسف على

 بن إليھسعيد فحمل عمالك إلي احمل إليھأن كتب ثم أشھر، ثمانية البصرة على بردة أبي بن بالل يوسف أقر: وقالوا
. رأسك فيحلق يفرغ حتى صاحبك رأس احلق: ألحدھما قيل حالقين مثل إال ومثلك مثلي ما وهللا: سعيد له فقال راشد
 .سعيد صرف بعد أشھراً  الً بال يوسف فأقر

ً  يلبس اللحية، عظيم قصيراً  يوسف كان: قالوا وغيرھما والمدائني كناسة ابن عن صالح بن هللا عبد حدثني  طواالً  ثيابا
ً  العقوبة شديد وكان يجرھا،  خيط به تعلق فإن عليه ظفره فيمر اليوسفي الثوب يأخذ وكان األبشار، ضرب في مسرفا
 .يده قطع وربما صاحبه ضرب

ً  وضرب: قالوا  يوسف وأتي سوط، آالف خمسة حبة نقص درھم وفي الدار، من اخرج زائف درھم في جماعة يوما
 ً  يقول: كاتبه قحذم قال ويلك؟ تقول ما: فقال بسھر سھر: قال لھذا؟ يقال ما: عمله تولى الذي للحائك فقال بثوب يوما
 .سوط الثمائةث فضربه - ظھره ألحمرن جرم ال: فقال. أحمر في أحمر

ً  وقال ً  أصغر يكون أن ينبغي كان: قال الثوب؟ ھذا في تقول ما: بثوب أتى وقد لكاتبه يوما : للحائك فقال. ھذه من أبياتا
: قحذم فقال. منك بھذا أعلم ھو اللخناء بن يا صدق: لكاتبه فقال بھذا، أعلم نحن: الحائك فقال اللخناء، بن يا صدق،
ً  السنة في يعمل ھذا  فلم اللخناء، بن يا صدق: للحائك فقال. ھذا مثل ثوب مائة سنة كل في يدي على يمر وأنا ثوبا
ً  تنقص فوجدھا الثوب أبيات عد حتى مرة وھذا مرة ھذا يكذب يزل  الحائك فضرب الثوب جوانب أحد من بيتا

 .سوط خمسمائة

 خبثاء يا: فيقول فيخرج فتطن فيه ھو الذي البيت في فيفلتونھا بالزنابير يأتون فكانوا صغار، وصفاء له وكان: قالوا
 .يرجع ثم ھذا؟ ما

 ھذا خبيثة يا: قال. نعم: قالت معي؟ أتخرجين: إلحداھن فقال جواريه فدعا النواحي بعض إلى الخروج وأراد: قالوا
 مع كونفأ أقيم أن أحب: قالت تقولين؟ ما: ألخرى قال ثم. رأسھا إضرب جديح يا أو خادم، يا النكاح، حب من كله

 ما أدري ما: قالت تقولين؟ ما: ألخرى قال ثم. رأسھا جديح يا اضرب في؟ زھادة ھذا أكل خبيثة يا: فقال. ولدك
 .فضربت بھا فأمر علي وتحتجين تناقضين أو لخناء يا: قال. عقوبتك آمن لم ھذه أو ھذه قالت ما قلت إن أقول،
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: يوسف فقال. البطن خبيث كنت: قال. أيام مذ أرك لم: له لفقا يوسف على دخل رجالً  أن عياش ابن عن الھيثم قال
 . - البطن وجع أراد وإنما -  والفرج

ً  وكان: قالوا  بجالھق فرماھا ارمھا: معه من لبعض فقال فيھا، بومة عش إلى فنظر واسط خضراء في جالسا
 .مثله يحضرني وال رأسه أوجعوا لغاو انك: فقال فصرعھا

ً  النخع مولى راشد بن سعيد وقال  اخت ابن سعيد وكان علي، أتشير اللخناء بن يا: فقال. كذا األمير فعل لو: يوما
 :الشاعر يقول وفيه القسري خالد مولى طارق

 المواكب بغال تبكي دبره ومن...  راشد بن سعيد إبطي من الخزّ  بكى

 حاجب دون من بالباب حاجب له...  راشد بن سعيد حتى فواعجبا

 يدعه ولم بالكوفة يوسف إلى فحمله بالالً  فأخذ البصرة السلمي قيس بن عباد بن الوازع يوسف ولى: قال المدائني
 .بالل عمل في وجھه وإنما يوله لم إنه ويقال عزله، حتى قليالً  إال عليھا يوسف

 :يوسف وولى

 .البصرة السلمي هللا عبد بن كثير العاج أبا

ً  شامھ عند كان العاج أبا أن إياه توليته سبب وكان  فذكر المخزومي، إسماعيل بن ھشام بن إبراھيم خاله وعنده يوما
 العاج أبي إلى وأشير ھشام، يفھم فلم بھذا؟ يذكر أيوسف السوداء بن يا: العاج أبو له فقال منه إبراھيم فنال يوسف
 .معه أخرجه ويقال البصرة، فواله إليھفزاره فكتب له فشكرھا يوسف إلى ونمت فسكت،

ً  العاج أبو وكان العابد، واسع بن محمد شرطته العاج أبو ولى: نيالمدائ قال  .أعرابيا

 .يسعى: يريد يشتد، فأدبر: يقرأ العاج أبا سمع أنه النحوي يونس عن المدائني

 نثروا أن بي عملي أھل رضا من بلغ لقد: وقال سيرته، له فوصف عليه فقدم دجلة كور بعض رجالً  العاج أبو وولى
 .مثلھا تشتري أو ثمنھا، لتغرمن جرم ال: فقال الجامع المسجد قناديل كسروا حتى علي

ً  يمر فكان نھراً  العاج أبو حفر: قال فائد بن عمرو عن المدائني ً  إليھمتنكبا  .عربية قوسا

 فاستعدى فضربه، ضبيعة بني من رجل على باھلة من رجل عدا: قال النبيل عاصم أبي عن شبة بن عمر حدثني
 ضبيعة، بني على أتعصب أن قتيبة ابن يأمرني: العاج أبو فقال قتيبة، بن بسلم عليه واستعانوا العاج أبا الباھليون

: لسلم الباھليون فقال. ثمارھا عليھا بسياط ائتني غالم يا ضبيعة، بني إال الجنة في كلھم الناس أن أحب ما فوهللا
 بھثة ھو سليم بھثة إن فيقال نزار، بن ربيعة بن وضبيعة وانصرفوا بينھم سلم فأصلح. بيننا الرجل أيھا أصلح

 .أعلم وهللا ضبيعة،

 بن يا: محمد أبو فقال العاج أبا يا هللا أصلحك: فقال إليھرجل فتقدم العاج أبي من يغضب العاج أبو وكان: قالوا
 .الحج من يمنعھا ال ذاك إن: فقال حجت، قد مسلمة كانت فإنھا ھذا تقل ال: فقال البظراء،

 لقد دبره، يحفظون رجاالً  به أوكل ماذا؟ أفتريدون: قال. نفسه من يمكن ھذا إن: مأبون برجل وأتي العاج ألبي وقيل
 .شاء ما بھا يصنع استه فاالست أطلقوه. عناء في إذاً  وقعت
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 :وولى يوسف، عزله ثم سنة، من نحواً  البصرة العاج أبو تولى

 البصرة القاسم بن محمد بن القاسم

ً  وكان واسط من اإليھ فانحدر  بستاناً، البصرة مصلى في فاتخذ وأشھراً  سنين خمس البصرة على وأقام عليھا، واليا
 راوية، ألفا فيھما يصب ماء فيمآلن العيدين يومي في بالحوضين يأمر فكان صومعة عليھما وبنى حوضين واتخذ
 .اإلمارة دار يأتي ثم الزحام، يخف حتى مكانه وأقام الناس، فيشرب اآلنية وضعت الجنيدة في وجلس صلى فإذا

 يدعون كانوا رجاالً  فانتخب عماله، على أمناء يجعلھم رجاالً  له ينتخب أن يأمره القاسم إلى يوسف وكتب: قالوا
 فيل بن مطر فأما أعماله في فوجھھم األحول والحارث فيل، بن مطر: منھم العمال، أثر يقصون ألنھم القصاص
: قال أبيك؟ جباية من تعلمت اما ولم؟: قال. للعمل أصلح ال: قال تعمل؟ ال بالك ما: يوسف هل فقال العمل من فامتنع
 يوسف إلى كتب حتى بالشام له فعمل وحبسه فضربه. ألولينك ثم ألحبسنك ثم ألضربنك وهللا: فقال. صغير وأنا مات

ً  ذلك بعد محمد بن القاسم وقال. فأطلقه  :غيره قط يقل لم بيتا

 فيل بن مطر يا تراه فكيف...  زماني في مني الجور نقمت

 :الشاعر وقال

 القاسم بن محمد بن بالقاسم...  ظالمةً  خشيت إذا باألمير عذ

 :بيض بن حمزة وقال

 عمرا عمره في هللا وزاد أميراً ...  محمد بن بالقاسم وأمتعنا

 البدرا يشبھه عقيلي أمير...  بھا يكن لم إذا الدنيا في خير فال

 ألم الكوفة أھل يا: يوسف فقال مجنون إنسان فتكلم الكوفة مسجد في يوسف خطبنا: قال الھذلي بكر أبي عن المدائني
 مع وكان أبداً، خلفك وهللا أصلي ال: فقلت المجنون عنق فضربت عنقه، اضربوا المسجد، مجانينكم يدخل أن أنھكم
 .للقرآن القراءة كثير الصالة طويل ھذا

ً  تحسبه الھميان فحملت عقاب فجاءت ھميانه وألقى ليغتسل ثيابه لرج خلع: قال المدائني  يصرخ الرجل فخرج لحما
 فضمنوا الغاية ھذه من القرى أقرب انظروا: قال. كذا: قيل العقاب؟ تطير ما أكثر كم: فقال يوسف فأخبر ويبكي
 .الرجل ھميان أھلھا

: قال. نقذق مھرجا أخربت فاسق، يا إيه: مسمع بن عامر بن يحيى بن لعامر قال العراق يوسف قدم لما: قال المدائني
 فأعاد نقذق، مھرجا أخربت: عليه فأعاد. الخراج ووفرت البالد عمرت وقد ماه، على كنت إنما عليھا أكن لم إني
 .قتله حتى فعذبه. مجنون أنك أشھد: عامر فقال. قوله مثل عليه

ً  يوسف وقال ً  فقلعه بحجام فدعا. بضرسي اشتكيت: قال حبسك؟ ما: له لكاتب يوما  .معه آخر وضرسا

 بابن أرجفتم فھال في أترجفون الخبيثة المدرة أھل يا:  -  خطبته أول في هللا يذكر ولم - فقال يوسف وخطب
ً  ملئھا ألجعلن قال الذي النصرانية  .فيكم يزدرعون جندي أدع لم أني إال علي نقمتم ھل بدرھم، قمحا

 بسبب ھشام على أمية بن العاص أبي بن الحكم بنت سلمة أم وأمه حنطب بن هللا عبد نب المطلب قدم: الواقدي وقال
 .بئره وھي المطلب بئر إلى تنسب العراق طريق على التي والبئر دينار، ألف عشرة سبعة عنه فقضى الخؤولة، ھذه
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 مروان بن الملك عبد بن يزيد بن الوليد خالفة

 لخمس وقتل أشھر، وثالثة سنة أيامه وكانت بيعته، كانت كيف ذكرنا وقد ھشام بعد الخالفة ولي باس،الع أبا يكنى
 والحجاج الحكم، بن يوسف بن محمد بنت الحجاج أم وأمه: ومائة وعشرين ست سنة اآلخرة جمادى من بقين ليال

 .يخليھا ثم دبالولي فيسمھا الوحش حمير يصيد كان انه وذلك البيطار الوليد ولقب عمھا،

 الترف على أبيه قصر في نشأ الوليد أن عياش وابن أبيه عن عدي بن الھيثم عن العمري عمر بن حفص حدثني
ً  فكان ھشام، بعد له العھد وكان وتھتك، فمجن ً  نفسه على مسرفا  ينھاه ھشام وكان واللذات، والشرب للفسوق معلنا
 عثمان بن عمرو بن خالد بن سعيد ابنة عنده وكانت شاعراً  وكان بخلعه، ھم حتى يردعه وال نھيه يزعه فال ذلك عن
 قبل وذلك فأعجبته الوليد بھا فبصر وجھاً، الناس أحسن من وكانت سعيد، بنت سلمى أختھا فزارتھا عفان، بن

 وفيه جوه،يھ فكان لبناتي، فحالً  اتخذك أن مني تريد إنما: وقال عليه فامتنع أبيھا إلى خطبھا ثم أختھا فطلق الخالفة
 :يقول

ً  يك من  خالد بن سعيد يا قفل فإنك...  يريده لخير مفتاحا

. الناس عند وسقط افتضح حتى حبھا إليھم ويشكو جلساءه وينشدھا المغنون بھا فيغني األشعار سلمى في يقول وكان
 :يقول وفيھا

 سفوح منھلٌّ  العين فدمع...  القريح القلب شجوة تذّكر

 جنوح بنا والمطيّ  ھدّوا...  مىسل بالبلقاء طرقتك أال

 الفصيح الصبح ناطق تكلم...  حتى العين قرير بھا فبتّ 

ً  أن وبلغه وقال يصلي، يكاد ال الخمر بشرب مستھتراً  وكان  :بخلعه ھم ھشاما

ً ...  ملككم هللا ثّبت ال ملككم خذوا  قباال حييت ما يساوي ثباتا

ً ...  وقينةً  والطالء سلمى لي ذروا  ماال بذلك سبيح أال وكأسا

 فزاال أزيل قد ملكٍ  ربّ  أال...  فيكم أعّمر أن أرجو أبالملك

 تالال والبقاع قفاراً  فأضحت...  أھلھا تحّمل قد دارٍ  ربّ  أال

 بداال أريد ال سلمى وعانقت...  عالج برملة عيشي صفا ما إذا

 :ويقول جزيرت وھو له، ملعب في بالصوالجة يلعب الوليد كان: قاال والھيثم المدائني

 األحول جالبات فيه قاسيت...  جحفل شؤونٍ  ذي أمرٍ  ربّ  يا

 اعتلت المدينة إليھمن حملت فلما ابنته، سلمى يزوجه أن على فقسره خالد بن سعيد إلى بعث الخالفة ولي ولما: قال
 عبد بن الوليد بن يدليز وبايعوا فقتلوه اليمانية وثبت حتى مجونه على يزل ولم عليه، أدخلت ليلة وماتت الطريق في

 .الملك
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 :الوليد في السعدي نخيلة أبو وقال

 وّھاج سراج يورى لھما يا...  الحجاج وبين العاص أبي بين

 التاج عقد عمه بعد عليه

 .حرب بن سفيان أبي بن محمد ولد من عاتكة وأمه عثمان: الوليد ولد وكان: قالوا

 .عثمان بن عمرو بن خالد بن سعيد بنت الملك عبد أم وأمه وسعيداً 

 والوليد،. شتى أوالد ألمھات ودوالة وواسط، ومؤمن، والعاص، وقصي، ولؤي، وفھر، والحكم، ويزيد، والعباس،
 .كلھم درجوا. ولد ألم ومفتح

 على أبوه ندم الحنث، الوليد بلغ لما: قالوا سنة، عشرة إحدى ابن ھشام بعد أبوه له بايع حين الوليد كان: قال المدائني
ً  جعل من وبين بيني هللا: قال رآه إذا وكان يدعني لم مسلمة ولكن بلوغه انتظرت لو: وقال عھده ھشام يةتول  ھشاما
 .وبينك بيني

ً  أمره بدء في فكان ھشام وولي ومائة، خمس سنة يزيد وتوفي  الوليد مؤدب وكان أعواماً، بذلك فمكث للوليد مكرما
ً  يزعمون مافي وكان الشاعر، األعلى عبد بن الصمد عبد  ندماء، فاتخذ واالستخفاف الخمر شرب على فحمله زنديقا
ً  منه الناس فرأى ومائة عشرة سنة الموسم ھشام وواله  مقسم بن عيسى له يقال له مولى فأمر واستخفافاً، تھاونا
ً  ذلك وبلغ بالناس، فصلى  فأبى، ھشام بن مسلمة شاكر أبي البنه ويبايع يخلعھا أن على فأراده خلعه، في فطمع ھشاما
 ما ويحك: ھشام فقال فأفرط واللذات الشرب في الوليد وتمادى ويتنقصه، يشتمه وجعل به وأضر ھشام له فتنكر
 :إليھالوليد فكتب اإلسالم، على أظنك

 شاكر أبي دين على نحن...  ديننا عن الباحث أيھا يا

ً  تشربھا ً  بالّسخن...  وممزوجة صرفا  وبالفاتر أحيانا

 .ھشام إلى الوليد بھما فكتب قالھما األعلى عبد بن الصمد لعبد البيتين ذينھ إن ويقال

ً  ھشام بن شاكر أبي في وكان  يعيرني: وقال مسلمة على ھشام فغضب ويدمنه، الشرب يكثر وكان مجون، أيضا
 ومائة عشرة سبع سنة في وواله والجمعات، الصلوات وحضور األدب فألزمه. للخالفة؟ أرشحك وأنا بك، الوليد
 بن بالوليد يعرض المدينة أھل لبعض مولى فقال أمواالً، والمدينة بمكة وقسم الجانب، ولين النسك فأظھر الموسم
 :يزيد

 شاكر أبي دين على نحن...  ديننا عن السائل أيھا يا

 فاجر وال بزنديق ليس...  بأرسانھا الجرد الواھب

 :زيد بن الكميت وقال

 حكيم أم ابن إلى الوليد بعد. .. أسبابھا كائن الخالفة إن

 عبد بن أسد مات فلما خالد، قول مسلمة فبلغ. شاكر أبا يكنى خليفة من بريء أنا: يقول القسري هللا عبد بن خالد فكان
 :إليھمسلمة كتب خالد أخو هللا
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 أسد من العباد أراح ربٌّ ...  وأھلكه خالد من أراح

ً  فكان أبوه أما ً  عبداً ...  مؤتشبا  فقد عبدأل لئيما

 .أعجب تعزية كاليوم رأيت ما: قال البيتين خالد قرأ فلما أسد، مات حين قالھما نوفل البن والبيتان

ً  عليه فدخل ويتنقصه الوليد يعيب ھشام كان: قال القرشي محمد أبي عن المدائني  مروان، بني من جماعة وعنده يوما
 حبك كيف العباس أبا يا: الملك عبد بن الوليد بن العباس له الفق أحمق، ھو: فيقولون دخلوه قبل الوليد يعيبون وكانوا

ً  كان أباك فإن للروميات  - رومية العباس وأم - بمثلك يأتي يزال ال من أحب ال وكيف ألحبھن، إني: قال بھن، معجبا
 من قطع بما علي أتفخر وليد يا: العباس فقال. البظراء بن يا: الوليد له فقال. بمثلي عسبه يجيء بالفحل لست: فقال
 .أمك؟ بظر

ً  للوليد ھشام وقال ً  وقام المؤمنين، أمير يا شرابك: قال. شرابك؟ ما: يوما  أنه يزعمون الذي ھذا: ھشام فقال مغضبا
 .الملة غير على أظنه ولكني بأحمق ھو ما أحمق،

ً  الوليد دخل: قال القرشي محمد أبي عن المدائني  بن وإبراھيم الملك، عبد بن ھشام بن سعيد: وفيه ھشام مجلس يوما
 الملك عبد بن ھشام يكن ولم مروان، بني مولى الزبير وأبو الملك، عبد بن ھشام خال المخزومي، إسماعيل بن ھشام

: فقال. المؤمنين أمير ابن سعيد: فقال ، - يعرفه وھو -  أنت؟ من: فقال ھشام بن سعيد على فأقبل المجلس في حاضراً 
 ً ً  نسطاس،: قال. الزبير أبو: قال. أنت؟ من: الزبير يألب قال ثم بك، مرحبا  من: ھشام بن إلبراھيم قال ثم. بك مرحبا
 إسماعيل بن ھشام بن إبراھيم: قال.  -  يعرفه وھو - ھشام؟ بن إبراھيم من: قال. ھشام بن إبراھيم: قال. أنت؟

 يا: قال. أبي زوجه حتى شيء في أنه يرى أبوك يكن لم الذي أنا: قال. المخزومي؟ إسماعيل ومن: قال. المخزومي
 المجلس، صدر عن يتزحزح الوليد كاد فما ودخل، وجلسا فكفا المؤمنين، أمير: فقيل ھشام وأقبل وإئتخذا. اللخناء بن

 فكيف: قال. معلمة: قال برابطك؟ فعلت ما: قال. صالح: قال وليد؟ يا أنت كيف: فقال ھشام وجلس قليالً  فزحل
 ودفعوه يفعلوا فلم. عنقه في جؤوا اللخناء بن يا ھشام؛ فقال وقام. جلسائك من شراً  كانوا إن هللا لعنھم: قال ندماؤك؟

 ً  :الوليد فقال رفيقاً، دفعا

 وعامر الفعال ذو جدي ومروان...  والدي وعثمان العاصي أبي ابن أنا

 األكابر والرجال وفھر ثقيف...  وعّزھا القريتين عظيم ابن أنا

 المفاخر في الورى يعلو الھدى نبي...  خاله يك ومن يخال الھدى نبيّ 

ً  وقال  : أيضا

 وأقدامي ذكري مدى معدٍ  علياء...  علمت قد العباس أبو الوليد أنا

 وأعمامي أخوالي بين مقابل...  نسبوا إن العلياء الذروة لدى إني

 وأعالم مضيئات منار على...  مّدركٍ  غير بانٍ  المجد لي بنى

 قمقام العزّ  مشمخرّ  باذخ في...  علموا قد ألعياصا جوھر من خلقت

 سام شامخٍ  مجدٍ  فرع إلى يسمو...  مطلعه النجم يناغي المرام صعب
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 أرض بين باألزرق فنزل منھم جماعة في خرج وخاصته، وبأصحابه به وتعبثه للوليد ھشام عيب كثر فلما: قالوا
 .قبله يحدث إليھبما يكتب أن وأمره الملك، عبد ىمول مسلم بن عياض كاتبه بالرصافة وخلف وفزارة، بلقين

ً  وكان ھشام، على وفد األنصاري ثابت بن حسان بن الرحمن عبد بن سعيد وكان: قالوا  فجعل الوجه وضيء غالما
 عن علي بن الصمد عبد فراوده األدب، بسبب يزيد بن الوليد مؤدب الشيباني األعلى عبد بن الصمد عبد إلى يختلف
ً  فدخل له فأذن ھشام باب فأتى نفسه  :فقال مغضبا

ً  مني ينج...  لم أنت لوال وهللا إنه  الصمد عبد سالما

 :قال. ذاك؟ ولم: ھشام قال

 أحد مني قبله يرمھا لم...  خطة مني رام قد إنه

 األسد خيس في الصيد يتبّغى...  كالذي منه كان فيما فھو

 .أمسك ثم به وھم الصمد عبد في القول ھشام فأساء

 :الصمد عبد فقال يشربون، وھم الوليد عند األعلى عبد بن الصمد عبد وكان: الواق

 استجمعا إليھقد فأمسى...  ملكه دنا الوليد أظنّ 

 يمرعا أن الجدب ذي كتأميل...  ملكه في نؤمل وإنا

ً  ود...  العه محكمات له عقدنا  موضعا لھا وكان طوعا

ً  الشعر فبلغ ً  الصمد عبد اتخذت إنك: دالولي إلى وكتب فأغضبه، ھشاما ً  خدنا ً  وأليفا  أنه عندي صح وقد ونديماً، ومحدثا
ً  رسول مع الصمد عبد إلي فاحمل سوء من بك أر ولم فيك، يقال ما ذلك فحقق اإلسالم، غير على . مدحوراً  مذموما
 :يقول إليھوأنشأ إشخاصه من بداً  يجد فلم

 الكبير على يزيد أو كبيرٍ ...  بأمرٍ  وھب أبا قرفوا لقد

 خبير بھم عالم شھادة...  عليه كذبوا أنھم وأشھد

 لھما فبنى الرحمن، عبد له يقال له أخ ومعه عمر، بن يوسف إلى بإنفاذه أمر ھشام إلى الصمد عبد صار فلما: قال
ً  يوسف  نظلة،ح بن نباتة بن محمد بھما ووكل بالطعام، إليھما منھا يرمي كوة فيه وصير بابه وطين فيه وجعلھما بيتا

ً  وماتا أحدھما، برص أو برصا حتى أعطشھما ثم  .عطشا

 إال يدينان ما وهللا عليه، أنا: قال دينھما؟ على أأنت: فيھما كلمه وقد أخيھما األعلى عبد بن هللا لعبد ھشام وقال
 يجلس وكان. عليه له يأذن فلم يزيد بن الوليد فأتى أحد، يكلمنه وال يساكنني ال: وقال عنه، فأخرج به فأمر. باإلسالم

 .الناس اجتنبه وقد المسجد في

 أن فتمنيت األعلى عبد بن هللا عبد فرأيت الشام قدمت: قال قريش من رجل عن محارب بن مسلمة عن المدائني
ً  غبت ثم حاله، مثل حالي يكون  قدمت إني: له فقلت يكلمه، وال أحد يجالسه ال مفرد ھو فإذا الشام وقدمت أعواما
 شيء عنا قومنا بلغ إنه: فقال أرى، ما على اليوم وأنت مثلھا، في أكون أن تمنيت حال في فرأيتك وامأع مذ الشام
 .الحساب وورائھم ورائنا ومن الضمير، باطن على يطلعوا ولم البالغ، بظاھر فأخذوا
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 شرطتھا أو دمشق ولي وقد سھيل، بن هللا عبد له يقال اليمن أھل من رجل بالشام كان: قال اليقظان أبي عن المدائني
 فضرب عليه، القدوم في سھيل البن يأذن أن ويسأله الصمد عبد فارق قد أنه يعلمه ھشام إلى الوليد فكتب مراراً،
 وقيده المسوح وألبسه فضربه الوليد إلى باألخبار يكتب أنه وبلغه مسلم بن عياض وأخذ ونفاه، سھيل ابن ھشام

 وھو الخالفة وواله أبي قدمه المشؤوم األحول ھذا المعروف يصطنع أو بالناس يثق من: فقال الوليد ذلك فغم وحبسه،
 .ترون ما يصنع

 :الوليد وقال

 الدخال يخبر لم ما المقاريف إلى...  أبداً  نعمة لمسدي النذير أنا

 ذلال ألفيتھم أھنتھم وإن...  بطراً  ألفيتھم أكرمتھم أنت إن

 خوال لنا صرتم ذاإ ستعلمون...  نعمتكم أصل ومّنا أتشمخون

 مثال لھم فاضربه الكلب سوى لھم...  مثلٍ  على تقدر لم أنت فإن أنظر

 أكال يسطيعه فلو عليه عدا...  صاحبه للصيد يسّمنه بينا

 بشرب يعيبونه مروان بني من وغيرھما الوليد بن وعمر الملك عبد بن الوليد بن العباس أن الوليد وبلغ: قالوا
 :فقال الشراب

 لّذاتي العدى رغم على لّمتيشيبٌ  تجلّل وإن تقضي ولقد

 والنشوات للصيد ومراكبٍ ...  ومناصفٍ  كالدمى كاعباتٍ  من

 بترات يدركوا ال يطلبوا أو...  يعطونھا بتراتھم يطلبوا إن

 فكتب عليھم، يجريه كان ما وقطع وحرسه، أصحابه أسماء وأسقط عليه، يجري كان ما الوليد عن ھشام وقطع: قالوا
 ولم وأھلي، وحرسي أصحابي وعن عني قطع ما قطع في هللا أصلحه المؤمنين أمير أحدث الذي بلغني قد: ھالوليدإلي
ً  أكن  ابن أمر يبلغ فلم ذلك علة سھيل ابن طلبي يكن فإن منه، به يبتليني وال بذلك، المؤمنين أمير هللا يبتلي ألن خائفا
 هللا سبب فقد علي المؤمنين أمير نفس في لشيء ذلك يكن وإن تي،قطيع من المؤمنين أمير بلغ ما فيه وكتابي سھيل
 صرف وال مدته، بدون منه شيء قطع على أحد يقدر ال ما الرزق من لي وقسم العمر، من لي وكتب العھد، من لي

 بين ناسوال آلجلھا، تعجيل وال لعاجلھا تأخير فال كرھوا، أو الناس أحب بما تجري هللا فأقدار مواقعه، عن منه شيء
 .أنفسھم على لآلثام مقترفون ذلك

 للمأثم فإنه عليك، يجري كان ما إجرائه من هللا يستغفر المؤمنين وأمير كتابك، المؤمنين أمير فھم قد: إليھھشام فكتب
 عليك يجريه كان بما إياك المؤمنين أمير فإيثار أحدھما أما: ألمرين قطع ما قطعه في نفسه على منه أخوف ذلك في
 صحابتك أثبت المؤمنين أمير فألن اآلخر وأما المعصية، سبل في إياه وإنفاقك فيھا، تضعه التي المواضع يعلم وھو

 معك وإنماھم العدو، وجھاد البعوث قطع عند المكروه من عام كل في المسلمين ينال ما ينالھم وليس أرزاقھم وإدرار
 االعتداء، إلى منه أقرب عليك التغيير في التقصير لىإ المؤمنين وألمير وفسوقك، وبطالنك سفھك في بھم تجول
 من سلف لما كفارة يكون أن يرجو ما المجان أصحابك وعن عنك قطع ما قطع من المؤمنين أمير هللا بصر ولقد
ً  كان أن على -  أبوك  -  زاد فھل سھيل ابن وأما. الثقة وبا عليكم ذلك إدرار  يته،غا السفه في بلغ قد مغنياً، زفانا
 أھل هللا لعمر أنت مما ذكرھا، عن نفسه المؤمنين أمير يكرم التي األمور مع تستصحبه ممن بشر ذلك في ھو وليس
 ولقد أمره، بالغ وهللا به، وأصفاه بذلك المؤمنين أمير ابتدأ قد هللا فإن لك هللا سبب مما ذكرت ما فأما بھا، للتوبيخ
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 ولى هللا وإن نفعاً، وال ضراً  كرامته من هللا أعطاه فيما لنفسه يملك ال أنه ربه من اليقين على المؤمنين أمير أصبح
 على بربه ظنه لحسن المؤمنين أمير وإن منھم، الرضا غير أمرھم يولي أن من وأرحم بعباده أرأف وإنه منه، ذلك
 ويؤدي ذكره، يبلغه أن من أعظم عنده هللا بالء فإن به، الرضا في أھله ھو لمن ذلك تسبيب له ييسر أن الرجاء أعظم
 كرامة إليھمن مفض ھو الذي في إن وفاة تعجيل المؤمنين ألمير قدر قد كان ولئن له، منه بعون إال شكره فيه حقه
ً  هللا شاء إن ربه  من مستنكر لغير به كتبت بما المؤمنين أمير إلى كتابك إن المؤمنين أمير ولعمر الدنيا، من لخلفا

 المؤمنين وأمير يشاء، من بھا يصيب وغيراً  سطوات  فإن وغلوائھا، نفسك على ربعفا وسقوطك، وحمقك سفھك
 .والسالم. له وأرضاھا إليه، األمور ألحب والتوفيق العصمة هللا يسأل

 :الوليد إليه فكتب

 تبني ما لھّدمت عقل ذا كنت فلو...  قطيعتي في جاھداً  تبني رأيتك

 تجني ما شر من متّ  إن لھم وويلٌ ...  ضغينة مجنى للباقين ستترك

 :الوليد وقال

ً  أليس ً  حياضك...  واردٍ  كل أرى أن عظيما  بالنوافل صادراً  يوما

 المناھل تلك ورد عن بتخليةٍ ...  مصّرداً  الرجاء مجذوذ وأرجع

 آمل كل رجا ما يالقي وليس...  فيكم آمل كنت مما فأويست

ً  قبضةٍ  كذي  باألنامل هكف عليھا يشد...  ھبوةٍ  عرض على يوما

 أن من عليه وأكرم أجل هللا خالفة: فقال زنديقاً، كان: فقيل المؤمنين أمير المھدي عند الوليد ذكر: المدائني وقال
ً  يوليھا  .زنديقا

 وھو سعيد فمرض عفان، بن عثمان بن عمرو بن خالد بن سعيد بنت الملك عبد أم الوليد عند وكانت: المدائني قال
 فطلق قلبه، في فوقعت لمحة، سعيد بنت سلمى أختھا فرأى به، يعلموا ولم عليه فدخل يزيد، نب الوليد فعاده متبد،
 أن إياك: سعيد إلى ھشام فأرسل ھشام، عند سعيد بنت عثمان أم أختھا وكانت أبوھا، إياھا يزوجه فلم وخطبھا أختھا

 :أبيھا إلى فكتب يزوجه، فلم احدة،و ويتزوج واحدة يطلق لبناتك، فحالً  يكون أن الوليد أيريد: فقال تزوجه،

 ھديتا صلبي في الرشد تصيب...  صنيع في لك ھل عثمان أبا

 وميتا مّيتةً  عثمان أبا...  وتحيي المسدى ذا منك فأشكر

 عنھا، أبوھا ردك وقد بھا ترجو ما: أصحابه من وغيرھما وليث عنده، بعد وھو األعلى عبد بن الصمد عبد له فقال
 :فقال ھشام مات إذا وسيزوجك

 ركين وأبو مالك ويعذل...  وليث وھب أبو يعزيني

 دعوني كالمكم من دعوني...  محالٌ  كالمكم لھم فقلت

ً  الزيت يبيع رجالً  فرأى بفدين، خالد بن سعيد ومنزل فدين إلى الوليد خرج: اليقظان ابو وقال  سعيد منزل من قريبا
 الجواري فخرج. الزيت يشتري من: ينادي وھو سعيد، قصر أدخله حتى الزيت حمار وساق ولبسھا، ثيابه فأخذ
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ً  رأيت ما سيدتي يا: لسلمى منھن جارية فقالت فنظرن  إليه، انظري الخبيثة، ابن الزيات ھذا من بالوليد أشبه إنسانا
 فخرج. زيتك نريد ال أخرج زيات يا له فقولي رآني وهللا قد الوليد، وهللا ھو ويحك: للجارية فقالت سلمى فاطلعت

 :وقال لمحھا وقد

ً  أبصرت إنني  مليح الوجه حسن...  شخصا

 ً  ومسوح عباءٍ  من...  سوءٍ  أثواب البسا

ً  الزيت وأبيع  ربيح غير خاسراً ...  بيعا

 :فقال عيد يوم في خرجت أنھا وبلغه

 المصلّى يوم خرجت...  سلمى أنّ  خّبروني

 يتفلّى غصن فوق...  غرابٌ  ّثم وإذا

 تدلى ثم ھا: قال.. . مني ادن با قلت

 تولّى ثم ال: قال...  سلمى أبصرت ھل قلت

ً  الوليد وقال  : أيضا

 يشاء ما يفعل هللا فإن...  سلمى يحين اإلله ليت أال

 الرداء سقط وقد ويرقدھا...  بأرض فيطرحھا فيخرجھا

 القضاء قضي وقد فأوقظھا...  عليھا فيطرحني بي ويأتي

ً  ديمةً  ويرسل  العناء يبقى فال غسلنافي...  علينا سّحا

ً  وقال  : أيضا

 عميد الحبال في لقلب من أم...  متشعب الھوى في لقلب من يا

 تليد كل ودون الطريف دون...  غيرھا يذكر فليس ھواه سلمى

 سعيد بنت وبين الوليد بين...  ألّفا والمودة القرابة إن

ً  وقال  : أيضا

 روحض بادٍ  كل ورواه...  وظھر سليمى في شعري شاع

 انتشر حتى به وتغنين...  بينھا العذارى وتھادته

ً  لسليمى قوالً  قلت  وعمر جميلٌ  قال ما مثل...  معجبا

 لألثر ألفٍ  ألف لسجدنا...  أثراً  لسليمى رأينا لو
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ً  واتخذناھا  والمعتمر حجنا ولكانت...  مرتضىً  إماما

 للقمر سجدنا إن حرجنا ھل...  قمر سعيد بنت إنما

ً  وقال  : أيضا

 أراك كما الحساب يوم وفي...  حياتي سلمى يا هللا نيرآ

 أتاك لقد تطلبين لو ومن...  عمراً  تّيمت من تجزين أال

 بكاك أجلٌ  له ينسأ وإن...  تموتي وال مات متّ  إن ومن

ً  وأطاق مت قلت لو ومن  عصاك وما الممات ذاق إذاً ...  موتا

ً  ومن  عداك ما العريضة األرض من...  تمنى ما اعطي لو حقا

ً  ھائما أثيبي  دعاك رجل له خدرت إذا...  معنى كلفا

ً  وقال  : أيضا

 يدّيه يسرى في وھي...  يديھا يمنى في أنا

 أخّيه يا عدلٍ  غير...  لقضاء ھذا إن

ً  الم من ليت  المّنية القى الھوى في...  محبا

 سوّيه غير ميتةً ...  منه الناس فاستراح

ً  وقال  : أيضا

 عناني ما لعناھا. .. تراني لو سلمى ويح

 ً ً ...  مالي اللھو في متلفا  الغواني حور عاشقا

ً  كنت ولقد  لشاني الذرع خالي...  زمانا

ً  وقال  : أيضا

 لك أم ال مروان وجدي...  الملك عبد بن يزيد ابن أنا

ً  وقمت د...  البال ملكت ما إذا فكيف  منبرك على خطيبا

 خركأف ما بخ بخٍ  وبخٍّ ...  أكرمك ما بخ بخٍ  فبخّ 

ً  وقال  : أيضا

ً  أمسى لقلبٍ  من ً ...  حزينا كئيبا  والتراقي اللھى بين مستھاما
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 المآقي مني بالدموع شرقت...  إال ذكرتك ما سالّم أمّ 

 بفراق لھا الدنيا وتجيء...  سلمى دار لي تبين أن حذراً 

ً  وقال  : أيضا

ً  كان من نام ً  بتّ  ولقد...  ألم من خليا  أنم لم شجيا

 الحكم عدل من النفس قتل ليس...  وليته إذ لالوص في احكمي

 الّظلم تغشاني القوم بأكفّ ...  مسند كأني النجم أرقب

ً  الوليد يزل ولم: قالوا  أرسل الخالفة فيه جاءته الذي اليوم غداة كان فلما ھشام، مات حتى البرية في باألزرق مقيما
 في زلت ما ھذه، ليلتي من أطول عقلت مذ ليلة على أتت ما الزبير أبا يا: له فقال فأتاه عمرو أبي بن المنذر إلى

ً  يعني - بي أولع قد الذي الرجل ھذا بأمر واغتمام نفس وحديث ھموم  إذ كذلك ھو فركبنا نتنفس، بنا فاركب - ھشاما
 .خيرھم هللا نسأل ھشام رسل ھؤالء: فقال رھج إلى نظر

 فسلما منه دنوا ثم نزال يزيد بن بالوليد بصرا فلما فياني،الس محمد ألبي مولى أحدھما البريد على رجالن له وبدا
 صاحب هللا عبد بن سالم موالك من: قاال الكتاب؟ فممن: قال. نعم: قاال. ھشام؟ أمات: قال ثم فوجم بالخالفة، عليه
 من أحرز ما وإحرازه حديثه فحدثه عياض عن فسأله السفياني مولى دعا ثم وانصرفا، الكتاب فقرأ الرسائل، ديوان

 .أمره من ذلك وغير الخزائن

 وأموال ھشام، أموال من فيھا ما فيحصي الرصافة يأتي أن يأمره الملك عبد بن الوليد بن العباس إلى الوليد وكتب
 .به الرفق ويسأله شره عنه ويكف فيه أباه يكلم ان يكثر كان ألنه ھشام بن مسلمة إال وحشمه عماله ويأخذه ولده

 ھشام بن مسلمة امرأة وھي المخزومية يعقوب بنت سلمة أم وأتته إليه، به كتب ما للوليد فأحكم صافةالر العباس فقدم
 ووبخه، قالت بما مسلمة العباس فأخبر. إخوته وأمر أبيه لموت يكترث وال الشراب من يفيق ال مسلمة إن: فقالت
 .المؤمنين أمير اسالعب أبو فتزوجھا فلسطين، تريد فشخصت المجلس، ذلك في مسلمة فطلقھا

 :الوليد فقال خزائنه في وما ھشام أموال من أحصى ما بثبت الوليد إلى الوليد بن العباس وكتب

 أترعا قد األوفر محلبه...  يرى حتى عاش ھشاما ليت

 أصوعا بھا ظلمناه وما...  كالھا إذا بالصاع له كلنا

 أجمعا لي القرآن أحلّه...  بدعةٍ  عن ذاك أتينا وما

 فأبى ھشام، بن معاوية على ابنته أو أخته ھبيرة بن عمر بن يزيد إلى خطب الملك عبد بن ھشام كان: قال ائنيالمد
ً  بلغ كالم القعقاع بن الوليد وبين عمر بن يزيد بين ذلك بعد فجرى إياھا يزوجه أن  الوليد إلى ھشام به فبعث ھشاما
 :طيسلة ابن فقال وحبسه سوط، مائة فضربه القعقاع بن

 حلب في المحبوس إلى يعدلون من...  لھم عقول ال رجال خيس فل ما

 اللّبب مسترخي بھا استقل إال...  معضلة الدھر تصبه لم امرئٍ  إلى
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 وبين بيني والتخلية قنسرين والية: فقال احتكم،: الوليد له فقال يزيد بن الوليد إلى بموته البشير كان ھشام مات فلما
 الملك وعبد الوليد فھرب قنسرين، جند واله إنه ويقال ذلك، إلى فأجابه القعقاع، بن الملك عبد وأخيه القعقاع بن الوليد
 من رجل حبسه على وكان عمر، بن يزيد إلى بھما وبعث الوليد يجرھما فلم مروان، بقبر فاستجارا القعقاع ابنا

 فقال جميعاً، ماتا ويقال العذاب، في بسالح في أحدھما فمات إليھفحبسھما، فدفعھما سكين، بن نوفل له يقال فزارة
 :القعقاع بن العزيز عبد

ً  يضمن من أنوفل ً ...  دمائنا من دما  أقاربه الجيوب يشّققن وشيخا

 :جذيمة بن جذيم بن شيطان بن مسحل بن عروة بن أربد بن عكرشة واسمه العبسي الشغب أبو وقال

 الراعي لھا يرعى وال يستجار ال...  مخفرةً  مروان بني قبور أمست

 الساعي قومه في بذمته يسعى...  قبورھم من أوفى التميمي قبر

 قعقاع ابن عاذ به لقبر أفٍ ...  غدرته عند قالت البرية إنّ 

: يزيد له فقال - خالد سجن من ھرب حين أباه يعني - الفرار بن يا: ليزيد قال الوليد أن بينھما وقع الذي الكالم وكان
 :يزيد فقال. اللخناء بن يا: وليدال فقال الضراط، بن يا

 والخور اللؤم الحلبات يسبق ال...  أمةٍ  على خّوارٍ  نزوة أنت بل

 وسليمان الوليد أم والدة أن يعني -  العوالي صدور وقدمتنا النساء أعجاز قدمتكم إنما: يزيد قال. الفجواء بن يا: فقال
 ولد في أن تزعمون: الجالوت رأس البن قال الوليد أن وذلك الوليد، عند ضرط خليد بن القعقاع وكان منھم، كانت
 ركبته لينال وقام ركبتي، تنال فيدي: القعقاع فقال ركبته، فتنال يده أحدھم يمد أن وھي بھا يعرفون عالمة داود

 :القعقاع بن الوليد بن لشيبة الشاعر فقال فضرط،

 حرج ھال إرسالھا في ليس بضرطةٍ ...  مدرھمةٍ  ألفٍ  في لك ھل شيب يا

 الّشرج ضعفھا من فقحته فخان...  لركبته أھوى إذ شيخك كدأب

 أھل زمنى على فأجرى اآلفاق، من البيعة وجاءته العمال، يزيد بن الوليد استعمل: قاال ومسلمة الھيثم عن المدائني
 وزاد والكسى، بالطي الناس لعياالت وأخرج يخدمه، وخادم بجائزة منھم إنسان لكل وأمر وكساھم، وعميانھم الشام
 الناس، يطعم الوليد وكان الناقص، يزيد فسمي ذلك، بعد الوليد بن يزيد إياھا نقصھم عشرات أعطياتھم في الناس
 :الوليد وقال

 مالمة بغير تحّسيتھا إذ...  المدامة شرب وطاب عيشي طاب

ً  وقال  : أيضا

 بالّرصافة من نعي أتانا إذ...  الّسالفة شرب وطاب عيشي طاب

ً  ينعى البريد اناوأت  للخالفة بخاتم وأتانا...  ھشاما

ً  وقال  : أيضا

 ھشاما ينعي البريد أتانا إذ...  المداما أسقى وبتّ  ليلي طال
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 قاما ثم بخاتم وأتاني...  وقضيبٍ  بحلة وأتاني

 وغالما ناشئا الناس أفضل...  فقدي بعد من الولي فجعلت

ً  رھموخي خلفٍ  خير...  قريشٍ  قرم وذاك ابني ذاكم  قّداما

ً  وقال  : أيضا

 رّنه الرصافة نحو...  خليلي سمعت إني

 شانھّنه ما أقول...  ذيلي أسحب خرجت

 والدھن يندبن...  ھشامٍ  بنات إذا

ً  يندبن  يكرمھّنه كان قد...  كبيراً  شيخا

 بھّنه حلّ  والويل...  وعولي ويلي فقلن

ً  المخنث أنا  أنيكھّنه لم إن...  حقا

 ووراثة عباده والية إليھمن صار فيما المؤمنين ألمير هللا بارك: يزيد بن الوليد إلى محمد بن مروان وكتب: قالوا
ً  غشيت الوالية سكرة كانت وقد بالده،  المستصعب األمر من ورام المؤمنين أمير حق من هللا عظم ما فصغر ھشاما
 وكان مناكبھا، بأشد عنه األقدار فزحمته بينه،و بينه هللا حال ما وأديانھم آرائھم في إليھالمدخلون أجابه الذي عليه
 اختار الذي  فالحمد حمله بما مستقالً  فنھض الخالفة لباس أكرم ألبسه حتى فيه حاطه هللا من بمكان المؤمنين أمير
 وأعزه ووضعھم، فرفعه فيه، الظالمون كاده ما عنه وذب كرامته عرى بوثائق واختصه لخالفته المؤمنين أمير
ً  التوبة به عدلت ومن ربه، وأسخط نفسه أوبق الخطيئة على منھم أقام فمن ،وأذلھم  وجد الحق إلى الباطل عن نازعا
ً  هللا  أمير والية من عليھم به هللا امتن ما المسلمين من قبلي من فأعلمت منبري إلى نھضت وإني رحيما، توابا

 الناس فكل األيمان وتغليظ والعھود بالوثائق عليھم فوكدتھا للبيعة يدي بسطت وقد ببيعتھم، فاستبشروا المؤمنين
 يداً، وأبسطھم جوداً  الناس أجود فإنك أتاك الذي هللا مال من بطاعتھم المؤمنين أمير يا فأثبھم وطاعته، إجابته حسنت
 المؤمنين أمير رأى وإن قبلك، كان من على طولك وعرفھم برفدك عليھم وأوسع بفضلك فنلھم راجين انتظروك فقد
 .هللا شاء إن فعل بھا الكتاب أكره بأمور ألشافھه عليه القدوم في لي يأذن أن

 :الوليد وقال

 المطر أرسل فقد ؤوم...  المش األحول ھلك

 الشجر أورق فقد ك...  ذا بعد من وملكنا

 شكر من كل زائدٌ ...  إنه هللا فاشكروا

 .الوليد لغير الشعر ھذا إن ويقال

 :األطراف إلى ولي حين الوليد وكتب: قالوا

 ستقلع عنكم الضرّ  سماء بأنّ ...  منّيتي تغلني لم إن لكم ضمنت
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ً  ستؤتون  تتسّرع تأتيكم وأعطيةً ...  وزيادة معا إلحاقا

 :الحنفي بيض بن حمزة قال وتھتكه أمره ظھر فلما

 ستقلع عنكم الّضرّ  سماء زعمت...  بعدما الضرّ  سماء وصلت

ً  فليت ً  كان ھشاما  ونطمع نخاف كنا كما فكنا.. . يسوسنا حيا

 :وقال الشراب في الوليد وتھتك: قالوا

 الّسور وربّ  النساء وأنس...  الّطال وشراب الغناء أحبّ 

 الّسحر قبيل يمانٍ  بصبح...  القيان وعزف الغواني ودلّ 

 حضر جياد شواح وخيل...  القداح فھّمي الصباح وأما

 تنبھر إذا اإلزار وحلّ ...  الجوار عراك النھار ونصف

 ذكر بعضبٍ  الكميّ  وقتل...  جليّ  فأمر العشيّ  وأما

 القمر شبيه نضيرٍ  ووجهٍ ...  رخيم بدلٍّ  البغوم سبتني

 البصر يحير صقيل كسيفٍ ...  أسيل وخدٍ  نبيلٍ  وردفٍ 

ً  وقال  : أيضا

 حكيم أم بكأس واسقياني...  الكروم بعاتقات علالني

ً  المدامة تشرب إنھا  عظيم الزجاج نم إناءٍ  في...  صرفا

 .ھشام بن مسلمة أم وھي العاص أبي بن الحكم بن يحيى بنت حكيم وأم

 في إال يلبسا وال يصونھا فكان عليه كانت برود قلنسوة المغني كامل أبا الغزيل الوليد كسا: المدائني الحسن أبو قال
 :الوليد فيه وقال ،أكفاني في يضعوھا أن أھلي أوصيت فقد المؤمنين أمير كسانيھا: ويقول عيد يوم

 كالھامل غاب ما إذا إني...  كاملٍ  أبا عني مبلغٌ  من

ً  وزادني  الحابل دھرنا من مضى فيما...  قربه إلى شوقا

 الجاذل الفرح بيوم ظللت...  مّرة عاطيته إذا إني

ً  وقال  : أيضا

 تلم وال تلحني فال مح...  السّ  أبي بن بمالك إال عيش ال

 الّظلم من حالكٍ  في قابس...  ال سقب أو المصباح ضياء مثل

 .العباس بن هللا عبيد بن هللا عبد بن لحسين البيتين إن ويقال
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 حلفت كنت قد: له فقيل فتزوجھا فخطبھا فأرسل سلمى، تزوج إال ھمة له يكن لم الوليد قام لما: قالوا وغيره المدائني
ً  تزوجتھا إذا بطالقھا  نكاح، بعد إال طالق ال: آخرون وقال. طالق: بعضھم فقال عليه، فاختلفوا يمينه عن فسأل. ثالثا

 الوليد أخي ابن من أخوھا وزوجھا فأمسك، سنة ذلك الناس أخذ بھا دخلت وإن إمام أنت: فقيل بھا يدخل أن فھم
 نعهم من الوليد به إليھوكل زفت فلما الوليد أخي ابن من زوجھا أباھا أن وقيل الوليد، أخي ابن طلقھا ثم بھا ودخل
 إلى خطبھا انقضت فلما عدتھا تنقضي أن الوليد وانتظر طلقھا، ثم بھا دخل إنه ويقال طلقھا، حتى بھا الدخول من
 :وقال فتزوجھا أبيھا

 أُنسھا خليليّ  يا...  جيرتي دار من خفّ 

 حبسھا طال فقد س...  العرو تخرج أفال

 لبسھا يقض لم وھي...  بدا أو الصبح دنا قد

 نحسھا غاب ة...  ليل يف كالمھاة خرجت

 جنسھا الجنس أكرم...  كواعبٍ  خمس بين

ً  وقال  : أيضا

 سيري أو شئت إن قفي...  العير في تلك أسلمى

 العصافير وأصوات...  الصبح دنا أن فلما

 كالعور القوم مطايا...  الشمس نّتقي خرجنا

 بتصدير سددناھا...  حالت أغرضٌ  ما إذا

 :الوليد ابنة فقالت للخالفة، صلحي أبي: سعيد ابنة وقالت: قال

 بعير له وليس لكالحادي...  سعيد يا والخالفة فإنك

 :الوليد فقال وغضبت عثمان، المؤمنين أمير ابن وھو الخالفة في يطمع ال ولم: سلمى فقالت

ً  عليّ  سلمى غضبت  أباھا فيھا اليوم شتمت أن...  سفاھا

ً  بأربعين عليھا دخوله بعد فماتت: قالوا  :فقال بسنة، ويقال بثالث، بعدھا أو عليه دخلت ليلة ويقال يوما

 أُلحدا األرض من قبراً  مضّمنةٍ ...  بمھمهٍ  أقامت سلمى تعلما ألم

 .أشعار في

 إليھربيعة وضم حمص على واستعمله بعده، عثمان البنه وعقد دمشق، على واستعمله الحكم البنه الوليد عقد: وقالوا
 .الفقيه الرحمن عبد أبي بن الرأي

 :الوليد وقال: عدي بن الھيثم وقال

ً  غزاالً  صدنا ولقد  سنح لما ذبحه فأردنا...  سانحا
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 لمح ثم طرفه أشجى حين...  ننكره ما شبھك فإذا

 ذبح كان لقد ذاك فاعلمي...  حبكم ولوال فتركناه

 ورح مسروراً  الغزالن في فاغد...  آمنٌ  طليق ظبي يا أنت

 أيام في فوجدت يخليھا ثم بالوليد فيسمھا الوحشية الحمر يصيد كان ألنه البيطار الوليد سمي: عدي بن الھيثم وقال
 .باسمه موسومة حمر والمنصور السفاح العباس أبي

 إياس، بن ومطيع الزندبوذ، أبي بن شراعة فنادم الكوفة أتى ثم كالمتبدي، فخرج والكوفة الحيرة دخول يحب وكان
ً  وقال معيط، أبي آل بعضو عجرد وحماد الراوية، وحماد  أمير يا سل: فقال األشربة عن أسألك: لشراعة يوما

 إال قط رأيته ما: قال فاللبن؟: قال. والكالب والحمير البقر فيه ويشركن الحياة: قال الماء؟ في تقول ما: قال. المؤمنين
. المنتنة الخمرة: قال السكر؟ فنبيذ: قال له، خالق ال ومن والمھان الباعة نبيذ: قال التمر؟ فنبيذ: قال. أمي ثدي ذكرت
ً : قال فالخمر؟: قال. كالسعدان وال مرعى: قال والعسل؟ الزبيب فنبيذ: قال . نفسي وحياة روحي صديقة تلك لھا، واھا
 .السماء وجه على: قال تشربھا؟ أن تحب الوجوه أي فعلى: قال

 .الزندبوذ أبي بن شراعة فيھم انوك إليه، ظرفاؤھا أشخص ولكن الكوفة إلى يخرج لم إنه ويقال

ً  شعراً  وأنشدته لھا، يھش فلم العرب أشعار أنشدته: حماد وقال  ثم اإلدبار، وهللا ھذا: فقلت واستعادنيه له فطرب سخيفا
 :قوله يستعيدني وجعل إياھا، فأنشدته األفوه قصيدة أنشدني: فقال مسلم أبي على بعد دخلت

 تنقاد فباألشرار تولّت فإن...  صلحت ما الرأي بأھل األمور تھدى

 .اإلقبال وهللا ھذا: فقلت

 ھالل بن هللا لعبد قينتين غناء فأعجبه، - الكوفة أھل إليھمن أشخص ممن أو -  بالكوفة الوليد سمع مما وكان: وقالوا
 :فقال حمير، من وھو إبليس، بصديق المعروف الھجري

 خالل ثثال إال عيشكم من...  عليكم نفست ما بابل أھل يا

 ھالل البن مسمعتين وسماع...  باردٍ  قيظ وليل الفرات خمر

 .وسورية حيرية وخمرة الفرات ماء: ويروى

 بن ھشام ابني يأخذ أن -  والمدينة مكة على عامله وكان -  يوسف بن محمد بن يوسف خاله إلى الوليد وكتب: قالوا
 عمال أخذ في وكتب منھما، حقوقھم للناس ويأخذ بھماليحاس عمر بن يوسف إلى ويحملھما ومحمداً  إبراھيم: اسماعيل
 .ابنه مسلمة إال عندھم بما وحشمه ھشام

 :الوليد وقال

 الفارسية بنت بن يا...  قليالً  القوم علّل

 الھذليه بنت وابن...  وبشرٌ  أنت غّنھم

 مقدّيه عقاراً  م...  اليو عاقروا قد انھم
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 المندليه وعود ان...  وريح مسكٌ  عندنا

ً  لوقا  : أيضا

 األصبھاني شراب من...  واسقياني علالني

 القيرواني وشراب...  كسرى الشيخ شراب من

 العسقالني مزاج ثر...  تك وال الكأس وامزج

ً  بالكأس إن  سقاني من وبكّفي...  لمسكا

 بالبنان يتعاطى...  ربيع الكأس إنما

ً  وقال  : أيضا

 لزمارةا وحنت طربنا قد...  بالقرقاره زبير يا اسقنا

 كفارة لھا فما أحاطت قد...  ذنوبي فإنّ  اسقني اسقني

ً  وقال  : أيضا

ً ...  وليد اليوم أصبح  بالغانيات ھائما

 بالفالة وراح ق...  وإبري طاس عنده

 لرماة ورماة...  لخيلٍ  خيالً  ابعثوا

ً  وقال  : أيضا

ً  زيد يا اسقني  بالطرجھاره اسقني...  صرفا

 استداره امنھ ذني...  تأخ مزة اسقنيھا

 حراره من بقلبي ما...  تسلّي كي اسقنيھا

ً  وقال  : أيضا

ً  واھج...  أعملھا ومن الكأس امدح  بالعطش قتلونا قوما

 نعش لم عنا غاب ما فإذا...  باكر ربيع الكأس إنما

ً  وقال  : أيضا

 عدواء ذا منزالً ...  بقلبي سلمى نزلت

 بانتھاء تناھت لو...  عنھا النفس فزجرت
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 نسائي يا صّدت حين...  وقالت ىسلم نظرت

 ظباء في وسنى وھي...  ريعت الظبية نظر

ً  وقال  : أيضا

 بالكاس الكاس مزاج...  سلمى يا العيش وجدت

 الراس فروة فھّزت...  دارت كأسنا ما إذا

 ً ً ...  أُنادمھم وفتيانا  أنكاس غير كراما

 أرماس رھن وإني...  هللا رقبة فلوال

 وإيجاس خوف لىع...  سلمى يا زرتك لقد

 باس من بالحب ما اي...  سلم يا وهللا وال

ً  وقال  : أيضا

 براك لقيت الذي عشير د...  الوج من لقيت لو سالمٍ  أم

ً  بالودّ  فأثيبي ً ...  عميداً  صّبا  شجاك ما يشجه لم مستھاما

 فداك تكون ھي الّسوء ومن...  خيرٍ  كل من عبد تفدين أنت

ً  يرثي وقال ً مح وكان ابنه مؤمنا  :له با

 راجع هللا إلى إني له فقلت...  لمؤمنٍ  بالوداع سنان أتاني

ً  بكائي وكيف  تابع بدّ  ال نفس يا له بأني...  أرى ولقد مؤمنا

 األصابع يديك من وشلّت تعست...  ترابه عليه الحاثي أيھا أال

 الناس، يراھم أن كراھة ليالً  العسكر ايدخلو أن أمر منه قربوا فلما إليھالمغنون، فحمل المدينة إلى الوليد وبعث: قالوا
 بحبسه وأمر الوليد عليه فغضب نھاراً  دخل فإنه الصلت بن كثير مولى عائشة بن محمد غير أمسوا حتى فأقاموا
 :دخل حين فغناه به، فدعا معبد فيه فكلمه وطرب يوم ذات شرب حتى

 والولج الحبيّ  عليك نطرق ولم ح...  البطا مسلنطح ابن أنت

 .عنه فرضي

 تستقي وجارية غدير على طريقھما بعض في فنزال الوليد على ومعبد الشاعر، محمد بن األحوص قدم: قال المدائني
 :تغني فجلست جرتھا فانكسرت فزلقت منه

 موّكل الفؤاد وبه العدى حذر...  أتغّزل الذي عاتكة بيت يا

ً ...  وإنني الصدود ألمنحك إني  ألميل الصدود مع إليك قسما
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 عامر بن كعب بن الوحيد آل من وھو موالي فاشتراني الوليد آلل بالمدينة كنت: قالت جارية؟ يا أنت لمن: لھا الفقا
 معبد فقال. لمعبد والغناء لألحوص، الشعر أن يقولون المدينة أھل سمعت: قالت الشعر؟ فلمن: قاال كالب، بن

ً  ھذا في قل: لألحوص  :فقال به أغني شيئا

 مجيد فحل غناء وغنى رّ ...  الج كسر من الغدير زين إن

 الوليد آلل مضى فيما كنت...  فقالت ظعين يا أنت من قلت

 الوحيد آلل عامر بني في...  قريش عزّ  بعد صرت ثم

 الصنديد أحوص الناس لفتى...  ونشيدي لمعبدٍ  وغنائي

 فأعيدي معبدٌ  والشيخ ص...  األحو أنا قلت ثم فتضاحكت

 سعيد أمّ  فقلت تتھادى...  ولّت ثم فأحسنت فأعادت

 الوليد اإلمام ذمة في أنت...  ولكن عنك المال يعجز

 .الحديث وحدثاه الشعر بھذا معبد غناه الوليد على قدما فلما بالمدينة، لألحوص كانت ھوىً  سعيد أم

 مرة بطني خذنيأ: فقلت. فاحتكم أضحكته فإن عينيه، بين المحاجم كأن خالي، ترى أما: الوليد لي قال: أشعب وقال
 لسانك، على فشد بطنك أخذك إذا فارس، حكمة من: قال مرًة، نبطي قول فذكرت واحد، فسطاط الدنيا فإذا فخرجت

ً  أو شعرتين أستك شعر من فانتف ذاك من أكثر جاءك فإن فخذيك، على فشد يسكن لم فإن . فارتفع ذلك ففعلت ثالثا
 .الجائزة وأخذت فضحك. نعم: قلت محرم؟ وأنت ذلك أتفعل: وقال فضحك

: قال ثم فقرأ، الھيثم فاستقرأ البكراوي عمر بن هللا وعبد: القارئ إليھالھيثم فحمل البصرة إلى الوليد وأرسل: قالوا
 .نسيته قد شيء الغناء: فقال. غنني

 صنعة من بربط: لقا المؤمنين؟ أمير يا حاجة أفلك العراق أريد إني: للوليد قلت: قال المغيرة بن العالء عن المدائني
 .زربي

ً  وأحسنھم الناس أضرب من الملك عبد بن سليمان بن محمد وكان: قال  .فيغنيه الوليد على يدخل فكان وغناء، صوتا

 وهللا: قال ثم عليه، له فسطاط بضرب فأمر غدير عل الوليد وقف: المغيرة بن العالء قال: المدائني الحسن أبو وقال
 أبو أنا: إليھقال نظر فلما ماؤه، نفد حتى والقرب بالروايا ماءه ينقلون الناس فجعل. مائه جميع يشرب أو أبرحه ال

 .ثالثة بعد بالرحيل الناس وأمر. العباس

 وغنني ارقص: له وقال ذنب، له قرد جلد من سراويل إليھفألبسه الطمع أشعب إشخاص في الوليد وكتب: قالوا
 ً  .درھم آالف بعشرة ويقال م،درھ بألف له فأمر وأضحكه فرقص يعجبني صوتا

 لشيء يرتح فلم العرب أشعار جيد فأنشدته أنشدني،: فقال عليه فقدمت الوليد دعاني: الراوية حماد قال: الكلبي وقال
 بن عمرو بن يزيد بن عبيد بن عمار وھو الھمداني كبار أبي ابن قول فأنشدته والمزاح الحديث جرى حتى ذلك، من
 :وھو ان،ھمد من السبيعي كبار ذي

ً  منك اشتھي  حبذا حبذا ثم حّبذا...  مجنبذا مكانا
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 بذا شذا من حبذا

 :فيه يقول الذي األفوه شعر أنشدني: فقال مسلم أبي إلى ذلك بعد صرت ثم ووصلني، وطرب فضحك

 تقتاد فباألشرار تولّت فإن...  صلحت ما الرأي بأھل األمور تھدى

 سادوا جّھالھم إذا سراة وال...  لھم سراة ال فوضى القوم يصلح ال

 .الوليد إدبار ال اإلقبال وهللا ھذا: فقلت

 بن شراعة إليھمثل شخصوا فتيانھا ولكن الناس بعض قال كما الكوفة إلى الوليد يشخص لم: الكلبي ابن ھشام وقال
 الھجري ھالل بن هللا لعبد إليھقينتان وأشخصت معيط، أبي آل وفتيان الراوية، وحماد إياس بن ومطيع الزندبوذ، أبي
 :ذلك في فقال بادقلى وفرات وسوار، والفالليج، طيزناباذ من كثير إليھخمر وحمل إبليس، صديق له يقال الذي

 خالل ثالث إال عيشكم من...  عليكم نفست ما بابل أھل يا

 ھالل البن مسمعتين وغناء...  بارد قيظ بماء الفرات خمر

 بن ھشام وسئل. ظرفاؤھا ومعه انصرف ثم متنكراً، قدم أنه الكوفيين يخمشا عن يحلف من سمعت: الحرمازي وقال
 المرحلتين طريقھا في يسير كان ولكنه أدري، فال الكوفة إلى الشخوص أما: فقال الوليد حديث وجرى ھذا عن عمار

 .منھا يحبه إليھما ويحمل والثالثة

ً  األربعين يصطبح الناس، أمور عن شغوالً م لذاته على منھمكا الوليد كان: أبيه عن عمار بن ھشام وقال  وأقل يوما
 .خدمه وخواص ندماؤه إال يراه فال وأكثر

 :الوليد قال: المدائني وقال

 إيناسھا بعد أنكرتھا ل...  بالجلي أقفرت دمنةٌ  لمن

 أنقاسھا حلوكة تبقى ان...  الزم بعد الصحيفة كخط

 .الشعر بھذا فغنى عائشة ابن وأمر

 جواري من جاريتان وعنده جمھور بن منصور على دخلت: قال محمد بن عنإسحاق أسماء بن ريةجوي عن المدائني
 فأخرجھا بالصالة يؤذنه المؤذن وجاء ھذه، فوطيء عنده جواريه آثر كنا: فقالتا به، يحدثانك ما اسمع: فقال الوليد،
 .بالناس فصلت متلثمة جنب وھي

 وأخذ المؤمنين، أمير يا أوجعتني: فقال. معه كان بقضيب فضربه المري عثمان بن رياح يزيد بن الوليد والعب
 .رياح يا ويلك أوجعتني: فقال فخذه حمرت ضربة فضربه منه القضيب رياح

 فتنقصاه الوليد فذكر الزھري، وعنده ھشام، عند كنت: قال أبيه عن الزناد أبي ابن عن صالح بن هللا عبد حدثني
ً  وعاباه  ثم قليالً  فجلس وجھه، في الغضب أعرف وأنا فدخل الوليد وجاء فيه، كانا مما لشيء أعرض ولم شديداً، عيبا
 عبد يا أتذكر: وقال المسألة في وألطف حالك، كانت كيف: وقال بي إليھفرحب فحملت إلي أرسل ھشام مات فلما قام،
: قال. منه شيء في أعرض ولم ذاك أذكر: قلت يعيباني؟ وھما الزھري الفاسق وعنده األحول يوم ذكوان بن هللا

 الزھري الفاسق بقي لو هللا وايم قاال، ما إلي رفع فإنه: قال. نعم: قلت ھشام؟ رأس على القائم الغالم أرأيت صدقت،
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 يطيل: قلت. بعمري األحول ذھب ذكوان بن يا: قال ثم يومئذ، دخلت حين وجھك في الغضب عرفت قد: قلت. لقتلته
 جاءت حتى وحدثنا فصلينا المغرب وجاءت فتعشى، بالعشاء ودعا ببقائك، األمة ويمتع المؤمنين أمير يا عمرك هللا

 شرب حتى وبينه بيني فصففن جوار ثالث وجاء مغطى بإناء فجاؤوا اسقني،: قال ثم وجلس فصلينا اآلخرة العشاء
 الفجر، طلع حتى ذلك، على ويستسقي يتحدث يزل فلم ذلك، مثل الثالث الجواري فصنع استسقى ثم فتحدثنا ذھبن ثم

ً  سبعين له فأحصيت  .قدحا

 بالمدينة ومات الرحمن، عبد أبا يكنى شمس، عبد بن ربيعة بن شيبة بنت رملة مولى ذكوان بن هللا عبد الزناد أبو
 .ومائة ثالثين سنة

 عليه وضعهف السرير به أتى ثم منكبيه، على فوضعه محمد فاحتمله وصارعه، الحداد محمد إلى الوليد وأرسل: قال
 .وضحك الوليد فلطمه

ً  عثمان بن عمرو بن خالد بن سعيد مولى األزرقي عمر كان: قال القرشي محمد أبي عن المدائني  فقال للوليد صريعا
ً  لجالس إني: عمر  يا لبيك: قلت عمر، يا: قال إذ أحد، عنده ما مضطجع وھو الوليد فيه الذي البيت باب على يوما
 السرير عن وثب ثم وسكت، فضحك الرجال، تطيقني وال األسد أغلب: قلت منك؟ بقي ما يحكو: قال المؤمنين، أمير

 المؤمنين أمير يا: قلت فضحك، واستلقى السرير إلى رجع ثم يقتلني، فكاد األرض بي ضرب ثم رأسه على فاحتملني
 .أصنع ما لعلمت أعلمتني لو أما اغتررتني،

 رجله، في الخيط ويشد خيط، وفيھا حديد سكة له توتد والرجلين، اليدين صابعأ طويل البطش شديد الوليد وكان: قالوا
 .بيده الدابة يمس وما ويركب السكة، فينتزع عليھا فيثب بالدابة ويؤتى

 بن جندلة بنت حارثة بن أذينة بن برھمة بن عبيد بن حسين ومعه يتصيد الوليد خرج: قاال والمدائني الكلبي ابن ھشام
 الوليد وجاع النھار، وتعالى عنھم، انقطعا حتى الناس عن فانفردا الكلبي، جناب بن هللا عبد بن القيس امرئ بن عبيدة
ً  رجالً  بھا فرأى قرية إلى فانتھى  وزيت وربيثاء شعير بخبز وجاء نعم،: قال نأكله؟ شيء أعندك: له فقال جالسا
ً  وكان الكلبي برھمة بن وحسين الوليد فأكل وكراث ً  ماجنا  :فقال خليعا

 والكراث المكان بھذا ت...  بالزي الّربيثاء يطعم من إنّ 

 بثالث أو الصنيع لسوء ن...  بثنتي أو بلطمة لخليق

 فأمر الناس، لحقھما حتى وأقاما بثالث، أو الصنيع لحسن بثنتين أو ببدرة تقول أن ينبغي إنما ويحك: الوليد فقال
 :الشاعر يقول ولحسين. بدر بثالث للرجل الوليد

 زنديق برھمة بن عبيد ن...  ب حسين أن الزاعمون زعم

 لخليق وإّنه أشّطوا ما...  زعموه ھم لئن ولعمري

 الصندوق قمّده ويواري...  ويزني يوم كل الخمر يشرب

 .البھائم تعافه بما نالنا لقد وهللا: منھن جارية فقالت وطئھن، كان الالتي أبيه جواري يطأ الوليد وكان: قالوا

 به وتحدثوا ذلك الناس فكره حر، بخضرة عينيه بين الوليد فكتب زبالة، له يقال مضحك للوليد كان: لمدائنيا قال
 .وعابوه

 :الوليد شعر ومن
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ً  رأيت حتى...  القوى جلد أنني أحسب كنت قد  أترابا كواعبا

 شبابا ملئن وقد الظباء مثل...  عشية البرود وشي في يرفلن

 :للوليد مغنية وأنشدت

 إبريق يمينھا في قينةٌ ...  صبوحي يوم للصبح بتنيأطر

 في فكتب مرة، أنشدنيه الراوية حماد كان قد: فقال. ھذا غير منه أعرف ال: فقالت. األبيات فأتمي كذا ھو: فقال
 :وأنشد. إبريق يمينھا في قينة: قال عليه دخل فلما البريد على حماد إشخاص

 إبريق يمينھا في قينة...  فقامت اصبحونا أال نادوا ثم

 الراووق سالفھا صفى ك...  الدي كعين عقار على قّدمته

 يذوق من طعمھا لذّ  مزجت...  ما فإذا مزجھا قبل مّزةٌ 

 التصفيق يثيرھا حمر قوت...  اليا من طوافٍ  فوقھا وطفت

 .ساعته من فأقفل وأمر وأجازه فكساه أبيات في

 فلم الملك، بد بن الوليد بن محمد ابنة فتزوج بالتأنيث يرمى الوليد أخو الملك عبد بن يزيد بن الجبار عبد وكان: قالوا
 بن الوليد آل وكان يزيد، بن الوليد فغضب الوليد، بن روح بن محمد بعده عليھا فخلف بينھما ھشام ففرق إليھا، يصل
 العباس بن المؤمل مفيھ منھم عدة وحبس فحبسه روح بن محمد على وتجنى بھم، فأساء مروان آل أعداء الملك عبد
 .الوليد بن

 يزيد بن الوليد مقتل

 .مروان بني شھيد الوليد أن الملك عبد بن يزيد أيام في يتحدثون الناس وكان: قالوا

 بن سليمان على الملك عبد بن يزيد بن الوليد نفس في كان أنه يحدثون مشايخنا سمعت: قال عمار بن ھشام وحدثني
 الناس أعدى ألست: فقال به دعا ولي فلما وقتله، بخلعه عليه ويشير ذمه على أباه ديساع كان أنه وذلك شيء ھشام
ً  سوط مائة الوليد فضربه سليمان، له فأغلظ كذا، القائل ألست لي؟، ً  ضربا  وثقله الصوف وألبسه وحلقه مبرحا

ً  الناس أشد فكان فأخرجه، فيه فكلم بالحديد،  .عليه تأليبا

 بن يزيد وكان يألو، ال قتله في يسعى فكان للوليد، عدواً  سليمان كان: قال جده عن يهأب عن ھشام بن عباس وحدثني
ً  يظھر العقل، حسن رجالً  الملك عبد بن الوليد ً  عفافا  قتله الذي مسلم بن غيالن قول إلى ينسب كان أنه إال وتورعا
 بعضھم وحبس لھم، وأغلظ وحرمھم، بھم واستخف بيته، وأھل إخوته وجميع أقصاه قد الوليد وكان القدر، في ھشام
 رجل اسم منھا جامعة كل على كتب جوامع اتخذ قد: وقالوا وباللواط، أبيه أوالد أمھات وغشيان بالكفر الوليد فرموا
 .ليقتله أمية بني من

 اضعالمو يكره جعل األمر ولي فلما فيھا، يتثقل ولذات ولھو وتھتك صيد صاحب الوليد كان: رجاله عن المدائني قال
 على واشتد جنده وعلى الناس على فثقل تحول وكان قتل، حتى الشام مدن من مدينة يدخل فلم فيھا الناس يراه التي
 .الشام أرض من عمان إلى وغربه ولحيته رأسه وحلق سوط مائة ھشام بن سليمان ضرب حتى ھشام بني
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 تكثر إذاً : عمر فقال أردھا، ال: فقال فيھا، الوليد بن عمر فكلمه الملك، عبد بن الوليد آلل جارية الوليد وأخذ
 .عسكرك حول الصواھل

 وحبس امرأته، وبين الوليد بن روح بين وفرق األفقم، وھو ھشام، بن يزيد الوليد حبس: المدائني الحسن أبو وقال
 :وقال وعثمان الحكم البنيه البيعة على وعزم بعضھم وعذب الوليد، ولد من عدة

ً  أو د...  يالول بعد عثمان نأمل  سعيدا نرجوا ثم حكما

 الوليدا لتلك يرّجي يزيد...  قبلنا من كان من كان كما

 بايع ولكن يحتلما، لم صغيران انھما: وقال يفعل أال الجرمي صھيب بن بيھس ابن عليه فأشار ذلك في الوليد وشاور
 .الحبس في مات حتى وحبسه عليه فغضب الملك، عبد بن الوليد بن العزيز عبد بن لعتيق

 المؤمنين أمير دعاك: أھله بعض له فقال فأبى البنيه البيعة إلى القسري هللا عبد بن خالد الوليد ودعا: المدائني قال
. وفسقه مجونه مع الوليد شھادة فتقبل: قالوا شھادته؟ أقبل وال خلفه أصلي ال من أبايع كيف ويحكم: فقال فخالفته؟

 أعرف األحول كان: وقال خالد على الوليد فغضب. الناس أخبار ھي وإنما أتتبعه، فال عني غاب أمر الوليد أمر: قال
 .به

: فقال حجي؟ كرھت لم: له فقال أمره، إلنكارھم به الناس يفتك أن خاف ألنه ذلك عن خالد فنھاه الحج، الوليد وأراد
ً  فازداد. أخبرك أن إلى تحتاج ال  عمر بن يوسف إلى ودفعه العراق، الأمو من عليه ما واستيدائه بحبسه وأمر غضبا

 .ذكرناه قد ما أمره من وكان قتله، حتى فعذبه

 يعني - الفاسق كيف: قال عليه قدمت فلما الوليد، على عمر بن يوسف أوفدني: قال الثقفي سعيد بن عمر عن المدائني
 .فضحك حياً، دمت ما حدأ مني سمعه إن طالق امرأتي: فقلت. أحد منك ھذا يسمع وأن إياك: قال ثم -  الوليد

 بحق آخذھما: قال إسماعيلحين بن ھشام ابني ومحمد وإبراھيم هللا، عبد بن خالد قتل من فعل ما الوليد فعل فلما: قالوا
 الوليد، بن العباس بن المؤمل وحبسه الوليد، وبني ھشام ببني فعل وما عليھما، وتجني الناس، وحقوق عليھما هللا

 قوالً  فيه أشدھم وكان بالزندقة، ورمي هللا، عبد بن بخالد لفعله اليمانية عليه واضطغنت قعقاعال وآل القعقاع، وبني
 الرضا يسعنا ما: يقول وجعل النسك، وإظھاره لستره قوله إلى مائلين الناس وكان الملك، عبد بن الوليد بن يزيد
 .به الفتك على الناس حمل حتى. بالوليد

 أن إلى بھا نزل فلم دھلك، إلى ھشام سيرنا: قال شراحيل بن عمرو أخبرني: قال كلبيال مصاد بن يزيد أن المدائني
 ھؤالء، تسييره من المغفرة به تناله أن أرجى عمالً  ھشام عمل ما وهللا: قال ثم ردنا، فأبى فكلم الوليد وقام ھشام مات
 أھل من القسري هللا عبد بن خالد إلى تاجتمع اليمانية من جماعة كانت وقد - وصاحبه غيالن يعني -  القدرية وقتله
 اللخمي، نصر بن وحميد الكلبي، جمھور بن ومنصور الغساني، مالك أبي بن شبيب: منھم حبسه، قبل دمشق

 قال حبس فلما ففعل، عليھم يكتم أن فسألوه ذلك، فأبى أمرھم إلى فدعوه عالثة، بن زياد وابن ذؤالة، بن واألصبغ
 :الوليد لسان على شعراً  الكلبيين بعض

 رجاال كانوا إن منعوه أال...  أسيراً  أمسى خالد وھذا

 ضالال صنائعة ذھبت لما...  عزٍّ  ذات قبائل كانت فلو

ً  تركوه وال  الثقاال سالسلنا من يعالج...  أسيراً  مسلوبا
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 والجباال السھولة وھّدمنا...  خسفٍ  كل البرّية سمنا بھا

 والنكاال المذلة مھمنسو...  عبيداً  أبداً  لنا زالوا فال

 الحنفي بيض بن حمزة وقال حنقاً، الوليد على الناس فازداد

ً ...  الطريقا تركت الخنا وليد يا ً  وارتكبت واضحا  عميقا فّجا

 فسوقا وانبعثت وأغويت ت...  واسرف واعتديت وتماديت

 صعيقا تخرّ  حتى ات...  وه ھات ثم ھات أبداً 

ً  تق...  تر فما تفيق ال سكران أنت  فتوقا فتقت وقد فتقا

 والجاثليقا األسقف فقت ثمّ ...  وفسقٍ  كفر أسقف جاثليق

 الوليد بن العباس إن: ليزيد الحكمي يزيد بن عمر فقال يبايعوه، أن على فأرادوه الوليد بن يزيد اليمانية وأتت: قالوا
 .لك بيعته فأظھر مشاورته أبيت نوإ أطوع، له فالناس أبى وإن الناس، يخالفك لم بايعك فإن بيتك، أھل سيد أخاك

 بن العباس وكان متبدياً، يزيد بن الوليد وكان البوادي، إلى الناس فخرج وبيئة األيام تلك في الشام أرض وكانت
 عھد نقض في فإن يزيد يا مھالً : العباس له فقال الوليد وعاب وشاوره الخبر فأخبره أخاه يزيد فأتى بالقسطل الوليد
 .سراً  فبايعوه الناس في ودب منزله إلى يزيد فرجع. والدنيا نالدي فساد هللا

ً  كلب من رجالً  السكسكي عنبسة بن يزيد ودس  عاود ثم سراً، الناس يدعو وأشرافھم الناس وجوه من ثقاته من وقوما
ً  أن وأعلمه فشاوره موالھم قطن ومعه العباس، أخاه يزيد  إن: وقال سالعبا فزبره البيعة، على يريدونه يأتونه قوما
ً  ألشدنك لمثلھا عدت  .المؤمنين أمير إلى وألحملنك وثاقا

 قد ولكنه ذلك أظن ما فداءك جعلت: قال جاداً، يزيد أترى ويحك: له فقال قطن إلى العباس وبعث وقطن، يزيد فخرج
 الوليد استخفاف ذكر من الناس من يسمع وما ھشام، وبني الملك عبد بن الوليد ببني يزيد بن الوليد صنع مما دخله

ً  به ضاق ما باألمور وتھاونه  عجلة من أخاف ما ولوال مروان، بني في سخلة أشأم ألظنه إني وهللا أما: قال. ذرعا
ً  لشددته علينا تحامله مع الوليد  .منك يسمع فإنه أمره عن فازجره. إليه وحملته وثاقا

ً  الوليد بن يزيد وسأل  بن معاوية وأتى. أكف ال ثم أكف، ال وهللا: فقال به فأخبره العباس وبين بينه جرى عما قطنا
 خوض من أسمع وأنا لك بالھيبة أكفه وأنا بك باألنس لساني تبسط انك: له فقال الوليد سفيان أبي بن عتبة بن عمرو
ً  أفأتكلم تأمن، أراك ال ما عليك وأخاف تسمع، ال ما الناس  فينا و منك، مقبول كل: قال مطيعاً؟ أسكت أم ناصحا
 ما فعلوا ما أجوافھم في يلقونه رضف على يوفدون إنما أنھم مروان بنو علم ولو إليھصائرون، نحن غيب علم

 .منك فأسمع ونعود. يفعلون

 بن سعيد إلى فكتب خلعه، إلى ويدعو يزيد بن الوليد على الناس يؤلب يزيد أن بأرمينية وھو محمد بن مروان وبلغ
ً مت وكان مروان بن الملك عبد ً  بيت كل ألھل جعل هللا إن: ألھا  وأنت بھا، المخاوف ويتوقون عليھا، يعتمدون أركانا
ً  أن بلغني وقد بيتك، أھل أركان من ركن هللا بحمد  فيه رؤيتھم لھم تمت إن أمراً  أسسوا قد بيتك أھل سفھاء من قوما
ً  استفتحوا عليه أجمعوا ما على  العظيم الفرج بھذا انشغالي ولوال ھم،من كثيرة دماء تسفك حتى عنھم يغلق لن بابا
 المتابعة بإظھار أمرھم لعلم فاحتل مني إليھم أقرب وأنت ولساني، بيدي أمرھم فساد لرمت أھله شوكة الشديد أمره،
 دينھم من عنھم عزب ما إليھم يرد هللا لعل العواقب وخوفھم بلسانك، وخذھم أسرارھم، بإظھار تھددھم ثم لھم،
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 الناس وفي مشتد، األمة وحبل هللا رحمك األمر فعاجل الدولة، وذھاب النعم تغيير فيه شرعوا مافي فإن وعقولھم،
ً  وللسعة الفرقة، من دولة للجماعة فإن محفوظة، والثغور سكون  .الفقر من دافعا

ً  وذكر  يا: وقال ديزي فحذره وتھدده، فعذله يزيد العباس فدعا العباس، إلى مروان بكتاب سعيد فبعث ذلكن بعد كالما
 .عنه فأمسك المعارضة ترك على له وحلف نعمتنا، بزوال والسرور لنا الحسد أھل إرجاف من وھذا أفعل لم أخي

ً  الوليد بن يزيد وخرج ً  فرمى القريتين بناحية وھو حمار على يوما  وهللا قتلت: متفائالً  له مولى له فقال فقتله، ذئبا
 .هللا شاء إن الوليد

 إني مروان بني يا: وقال العباس، فنھاه يزيد، وبيعة الوليد خلع في فكلمه الوليد بن العباس أخاه دالولي بن بشر وأتى
 :وقال ھالككم، في أذن قد هللا أظن

 تندفع ثم تسامى الجبال مثل...  فتن من با أعيذكم إني

 وارتدعوا الدين بعمود فأمسكوا...  سياستكم ملّت قد البرية أرى

 جزع وال تغني حسرةٌ  ال فثمّ ...  بطونكم مبأيديك تبقرنّ  ال

 أھل له وبايع سراً، أھلھا أكثر ليزيد بايع وقد ليالً، دمشق إلى أقبل متبد، وھو أمره الوليد بن ليزيد اجتمع فلما: قالوا
 .ھشام قتله الذي مروان أبي غيالن بقول يقولون وأكثرھم المزة

ً  معاوية إلى ليلته من يزيد ضىفم المزة، أھل سيد وھو مصاد ابن له يبايع ولم  أصابھم وقد أصحابه من نفر في ماشيا
 رجلي في إن: قال هللا، أصلحك الفراش: ليزيد فقال فدخلوا لھم ففتح بالباب، يزيد: وقالوا الباب فضربوا شديد مطر
 ً  يزيد كلمهو وفراشي، بساطي فساد من علي أضر عليه تريدني الذي: قال. وفراشك بساطك أفسد أن وأكره طينا

ً  بايعه مصاد بن ھشام إن ويقال فبايعه،  . أيضا

 بن الملك عبد دمشق على وكان الخشني، سعد بن سليمان بن ثابت دار فنزل حمار، على دمشق إلى يزيد ورجع
 العاج أبا شرطته على وجعل ابنه، عليھا واستخلف دمشق عن فخرج الوباء، فخاف يوسف بن الحجاج بن محمد
 .يصدق فلم عليكم خارج يزيد إن له فقيل السلمي، هللا عبد بن كثير

 سبع سنة في جمعة ليلة من اآلخرة والعشاء المغرب بين أصحابه إلى فأرسل والظھور الخروج على يزيد وعزم
 فيه وكلوا وقد حرس المسجد وفي فصلوا المسجد دخلوا ثم بدمشق، الفراديس باب عند فمكثوا ومائة وعشرين
 فجعلوا يزيد أصحاب وتباطأ فخرجوا الحرس بھم صاح الصالة الناس قضى فلما بالليل، منه الناس بإخراج

 يزيد ومضى الحرس، أخذوا ثم الحرس، وغير غيرھم المسجد في يبق لم حتى آخر في ويدخلون باب من يخرجونھم
: وقال فقام ونصره، هللا بعون شرواب مھدياً، راشداً  المؤمنين أمير يا قم: وقال بيده فأخذه الوليد بن يزيد إلى عنبسة بن
 .عاجل بموت عني فاصرفه رضى يكن لم وإن له، وسددني عليه فأعني رضىً  ھذا كان إن اللھم

 عند كان لما ثم إليه، فانضموا أصحابه من رجالً  أربعون أتاه الحمر سوق عند كان فلما رجالً، عشر اثني في وأقبل
 فدخله، رجالً  وستين ونيف مائتين في وھو المسجد إلى مضى ثم عھم،م فصاروا رجل مائتي زھاء لقيھم القمح سوق
 العاج أبا وأخذوا القصر في فھجموا لھم ففتح الوليد المؤمنين أمير رسل: وقالوا فدقوه القصر باب أصحابه وأتى
 .البريد وصاحب المال بيت خزان وأخذوا سكران، وھو السلمي هللا عبد بن كثير
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 محمد بن الملك عبد إلى وأرسل فأخذ، العاص بن لسعيد مولى وھو بعلبك عامر إلى ليلته من الوليد بن يزيد وأرسل
ً  أصحابه وأصاب بشعاره، نادى لمن إال المدينة أبواب تفتح أال يزيد وأمر فأخذ، يوسف بن الحجاج بن  كثيراً، سالحا

 :ديزي وتمثل يزيد، إلى الناس تتابع حتى النھار ينتصف ولم المزة، أھل وجاء

 المصاعب الجمال إرقال الموت إلى...  أرقلوا بالطعن عنھنّ  استنزلوا إذا

 ألف زھاء ونحن مصاد بن الرحمن عبد مع غدونا: قال ماجد بن زر عن الكلبي مروان بن عمر عن المدائني
ً  وجدناه الجابية باب إلى انتھينا فلما وخمسمائة  أما واألھبة، لجماعةا ھذه ما: فقال للوليد رسوالً  عليه ووجدنا مغلقا

 المسجد وافينا حتى الجابية باب من فدخلنا المزة، أھل من رجل فقتله -  الوليد يعني -  المؤمنين أمير ألعلمن وهللا
 .بالخالفة عليه فسلمنا يزيد على ودخلنا الجامع،

 بن يعقوب وأقبل جيرون، باب من المسجد دخلوا حتى الشرقي الباب من فدخلوا ثالثمائة نحو في السكاسك وكانت
 واألرزة مران دير أھل في اللخمي حبيب بن حميد وأقبل الصغير، الباب من فدخلوا داريا أھل في ھانيء بن عمير
 من فدخلوا وسالمان عذرة بني ومن قومه من جماعة في الحارثي وھشام ربعي وأقبل الفراديس، باب من فدخلوا
 :الشاعر فقال وتتامت جموعھم وتوافت توما، باب

 الصنادد البيوت أھل سكاسكھا...  أصبحوا حين أنصارھم وجاءتھم

 الّسواعد ثم واألبدان البيض من...  وعّدةٍ  بخيلٍ  فجاءتھم وكلبٌ 

ً  بھا فأكرم  جاحد كلّ  حوماتھا منعوا فھم...  سّنةٍ  وأنصار قوما

 ومارد عاتٍ  كل من استوثقوا قد...  ملكھا أھل وھم إال أصبحوا فما

 وقال الجابية، بباب يقف أن وأمره مروان بن الملك عبد بن الحجاج بن العزيز عبد إلى الوليد بن يزيد وأرسل: قالوا
 له يكن لم ومن عطائه، لقبض فليأت عطاء له كان من: وقال وحضوھم، الناس في تفرقوا: الملك عبد بن الوليد لبني
 .معونة درھم ألف فله عطاء

 وقدرية، غيالنية وأكثرھم المزة أھل فبايعه نفسه، إلى يزيد دعا: قال دخال بن صدقة عن عمار بن ھشام وحدثني
 الناس، وأعطى المال بيت يزيد ففتح وبالشرب، ولعبه بلھوه وشغله الوليد سيرة أنكر من وجميع دمشق أھل وبايعه
 الوليد إلى لناسا من كثف في مروان بن الملك عبد بن الحجاج بن العزيز عبد ووجه ففرقھا الكور من أموال وجاءت
 .الشراب إلدمانه كبده في وجده لوجع اللبن وشرب للعالج، نزلھا وكان بالبخراء وھو

 على ألف من أقل فاجتمع درھم؟ ألف وله الوليد للفاسق ينتدب من: فنادى رجالً  يزيد أمر: المدائني الحسن أبو وقال
ً  يأخذوا أن  إلى ندبھم إنه ويقال وخمسمائة، ألف يومئذ فانتدب سمائة؟وخم ألف وله ينتدب من: فنودي أمر ثم ألفاً، ألفا

 طائفة، على الكلبي سليم بن الرحمن عبد بن وليعقوب طائفة، على جمھور بن لمنصور فعقد ألفان فأتاه ألفين، ألفين
 عبد بن الحجاج بن العزيز عبد عليھم وجعل جماعة على لغيرھم وعقد طائفة، على اللخمي حبيب بن لحميد وعقد
 .بالمزة فعسكر العزيز عبد فخرج الملك،

 فلما دمشق، إلى ووجھه فأجازه معاوية بن يزيد بن هللا عبد بن محمد أبو وھو السفياني يزيد بن الوليد ودعا: قالوا
 بن ليزيد وبايع محمد أبو فسالمه مصاد بن الرحمن عبد الوليد بن إليھيزيد وجه دمشق قرب إلى محمد أبو انتھى
 :فقال باألزرق وھو الوليد الخبر تىوأ الوليد،

 وقعا لو الدين عمود أمر غبّ  في...  نظروا وما خاروا األُلى جندي ويح يا
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ً  عاقداً  شالت ثم ألقحتھا  ربعا تحتھا فيلقوا نّتجوھا ما...  أنفا

 والعلقا الصاب يحتسون لكنھم...  آونة المحض صميم من ارتقوا وال

ً  تدرّ  حتى. .. كلكلھا عرك من أجزعھم كنت ما  دفقا أحمراً  نجيعا

 صنعا ما اآلساد تحذر ضرغامةٍ ...  زيرٍ  ذي الوجه شتيم ليث كل من

ً  ظالع كأنه...  قسورةٍ  الّشدقين أھرت غضنفرٍ   ظلعا وما نقبا

 طلعا قد نجمين رأسه في كأن...  منفرداً  الظلماء الليلة في يلقاك

ً  الوليد وقال  : أيضا

ً  عطاءً ...  يمھجت هللا سلّم إن لكم ضمنت  المحّرم في كامالً  ورزقا

ً  ال تعجلوني فال  المترّحم كالوالد لكم فإني...  ألبيكم أبا

 يزيد إلى الخيل وجه ثم حصينة، فإنھا حمص تنزل حتى سر المؤمنين، أمير يا: الكالبي زميل بن بيھس وقال: قالوا
: العاص بن سعيد بن عنبسة بن هللا عبد فقال معاوية، بن يزيد بن خالد بن يزيد ذلك له قال بل ويقال يؤسر، أو فيقتل
 بقول فأخذ. وناصره المؤمنين أمير مؤيد وهللا ويعذر، يقاتل أن قبل وحرمه وخزائنه عسكره يدع أن للخليفة ينبغي ما

 أن رىأ ما: فقال. يمنعوك قوم وبھا حصينة تدمر المؤمنين أمير يا: الكلبي الوليد بن سعيد األبرش له فقال عنبسة،
ً  واسمھا علي، خرجوا الذين وھم عامر بنو وأھلھا تدمر آتي  أقبح ما ويحك: قال. البخراء فھذه: قال. اسمھا أيضا

 :وقال لألعاجم، كان حصن وھو بشير بن النعمان قصر في البخراء فنزل. األماكن ھذه أسماء

ً ...  تجد لم الشر مع خير يكن لم إذا  تفزع حيث حاجة ذا وال نصيحا

 أتقّنع فال رأسي لھم حسرت...  ھناتھم بإحدى ھّموا ھم ما إذا

 الذي: فقال. الطاعون بھا أخاف: فقال بالبخراء حمص كره حين عليه أشار زميل بن بيھس وكان: الحسن أبو قال
 .الطاعون من أشد بك يراد

 يزيد بن الوليد وأتى الوليد، من بالقرب ونزلوا فأخذوه، الوليد ثقل فتلقاھم البخراء إلى الناس الوليد بن يزيد وندب
 من ناس في فخرج ببيعتك، واالعتصام نصرتك إلى أجابني فيمن آتيك إنني: الملك عبد بن الوليد بن العباس رسول
 أثب وأنا الرجال يتوثب أعلي: وقال عسكره وسط في عليه فجلس فأخرج بسرير الوليد وأمر وموإليھوخاصته، ولده
 عبد بن الحجاج بن العزيز عبد فقاتلھم. الملك عبد بن الوليد بن العباس ينتظر وجعل عي،باألفا وأتخصر األسد على
 بن خالد بن عمرو بن حصن بن جمھور بن منصور القلب وعلى السكسكي، حوي بن عمرو ميمنته وعلى الملك
 عبد وركب غيره، أو األزدي كلثوم بن عمارة الميسرة وعلى الكلبي، عامر بن العبيد بني أحد المتطرس بن حارثة
 الوليد، مولى فقتله نبيه، وسنة هللا كتاب إلى ليدعوھم حصين بن زياد وأصحابه الوليد إلى وبعث أدھم له بغالً  العزيز
 الوليد وأمر الوليد، إلى رؤوسھم وحملت عدة، منھم قتل وقد أصحابه وكر العزيز عبد فترجل يزيد أصحاب فانكشف
 من وقتل البخراء حصن بباب فجعل قيس بن الضحاك لمحاربة بالجابية عقده لذيا الحكم بن مروان لواء فأخرج
 .عدة الوليد أصحاب

 في جمھور بن منصور فأرسل الوليد، مع وموإليھليكون وولده خاصته في الوليد بن العباس مسير العزيز عبد وبلغ
 إذا بالشعب صار فلما الخيل، في منصور فنفذ فخذھم، جميعة ومعه الشعب في الوليد بن العباس تلقى إنك: وقال خيل
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ً  ثالثين في بالعباس ھو  بن يا: جمھور بن منصور له فقال فأبى الحجاج، بن العزيز عبد إلى اعدل: له فقال فارسا
 الوليد بن يزيد ألخيك بايع: وقال العزيز عبد عسكر إلى معه فعدل عيناك، فيه الذي ألضربن أبيت لئن قسطنطين

 خدعة  إنا: العباس فقال المؤمنين، أمير يزيد ألخيه بايع وقد العباس راية ھذه: وقالوا راية صبواون ووقف، فبايع،
 .كاألسير عندھم وكان. مروان بنو ھلك الشيطان، خدع من

 يقال بفرسين وأتوا درعين، بين الوليد فظاھر والعباس، العزيز عبد وأتوا يزيد بن الوليد عن الناس وتفرق: قالوا
 القصر دخل ذلك سمع فلما بالحجارة، ارموه لوط قوم قتلة هللا عدو اقتلوا: رجل فناداھم فقاتلھم، والزائد السندي لھما

 أنت؟ ومن: فقال. تكلم: السكسكي عنبسة بن يزيد له فقال أكلمه، حسب ذو شريف رجل فيكم أما: فقال. الباب وأغلق
 ألم فقراءكم؟ أعطج ألم عنكم؟ المؤن أرفع ألم أعطياتكم؟ في أزد ألم السكاسك أخا يا: قال. عنبسة بن يزيد أنا: قال
 أمھات ونكاح الخمر شرب من هللا حرم ما انتھاك عليك ننقم ولكنا أنفسنا في عليك ننقم ما: له فقال زمناكم؟ أخدم
 في وإن وأكبرت، أغرقت لقد فلعمري السكاسك أخا يا حسبك: قال الذكور، وإتيانك هللا، بأمر واستخفافك أبيك، أوالد
 وأخذ فجلس الدار إلى ورجع كلمتكم، تجتمع وال شعثكم يلم وال فتقكم يرتق ال وهللا ذكرت، عما لمندوحة هللا أحل ما

 ً  فنزل عنبسة، بن يزيد عاله من أول وكان الحائط، فعلوا يقرأه، المصحف ونشر عثمان، كيوم يوم: وقال مصحفا
 الوليد بيد فأخذ. حال ولك لي كانت السيف أردت لو: الوليد فقال سيفك، نح :يزيد له فقال جانبه إلى الوليد وسيف
 على آخر وضربه وجھه على واحد فضربه عشرة الحائط من فنزل فيه، الوليد بن يزيد ويؤامر يحبسه أن يريد وھو

 .يخرجوه فلم عنه فكفوا الدار في معھم كانت امرأة فصاحت ليخرجوه منھم خمسة وجره رأسه،

ً  وأخذ رأسه القضاعي عالقة أبو واحتز  بن روح الوليد بن يزيد إلى الرأس وحمل وجھه في التي الضربة فخاط عقبا
 عنبسة بن يزيد وأخذ معه، كان ومن فسجد يتغدى يزيد وكان الفاسق، الوليد بقتل المؤمنين أمير يا ابشر: وقال مقبل،
 كان إن اللھم: وقال كفه من يده يزيد فاختلج وصنعه، هللا نصرب وابشر المؤمنين أمير يا قم: وقال الوليد بن يزيد بيد
 .ووفقني فسددني رضىً  لك األمر ھذا

 ميمنة عامر بنو وكانت عامر، بني في الكلبي األبرش أخي خالد بن الوليد يزيد بن الوليد ميسرة على وكان: قالوا
ً  ومالوا والميمنة، الميسرة تقاتل فلم الملك عبد بن الحجاج بن العزيز عبد  رأيت: بعضھم وقال العزيز، عبد إلى جميعا
 .عليه فيدخلونھم الرجال بأيدي يأخذون وحشمه الوليد خدم

 عبد عليھم ينصرونه، حمص أھل من قوم فأتاه بريطة، تحزم وقد خز قباء وعليه الوليد خرج: عدي بن الھيثم وقال
 وتلقاه فارساً، عشر ستة في بدمشق كيسان باب صاحب كيسان بن سليم بنو وأتاه البھراني، الجنوب أبي بن الرحمن

 القرية زرع فاشترى أصحابه، على العلف فضاق البخراء إلى صار ثم فوارس، في األنصاري بشير بن النعمان بنو
 .دراھم أعطنا وتضعف، دوابنا عليه تسترخي إنما البقل في لنا حاجة ال: له فقالوا

 قد الوليد بن العباس وكان لذلك، يكترث فلم الناقص، يزيد قبل من الملك عبد بن الحجاج بن العزيز عبد بإقبال وأخبر
 .إليه فحازه العزيز إليھعبد فوجه بيعته لنقض كراھة الوليد يريد أقبل

 طلعت حتى قتال بينھم يكن ولم الناس، فعبأ عثمان بن خالد فخرج بالبخراء، العزيز عبد أصحاب تكبير الوليد وسمع
 .الشمس

 شورى، األمر يكون وأن نبيه وسنة هللا كتاب إلى ندعوكم إنا: فيه رمح في معلق كتاب الناقس أصحاب مع وكان
 مع وقتل الثقفي، عبيد أبي بن المختار مع كانوا الذين الخشبية بعض أوالد من وكان الخشبي عثمان فقتل فاقتتلوا
: قال رايتك، قدم اللخناء بن يا: أخيه بابن يصيح فجعل له فرس على األبرش وكان. رجالً  ستين زھاء الوليد أصحاب

 .عامر بنو إنھا متقدماً، أجد ال
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 عبد أصحاب من رجل فطعنه ببيعته، وفاء يزيد بن الوليد مع قاتل الوليد بن العباس أن حدثت: عمار بن ھشام وقال
 عبد عند العباس ومكث ،وانكسروا الوليد أصحاب يد في فسقط العزيز عبد إلى فعدل فرسه، عن فأرداه العزيز
 .براً  به وكان عنه صفح الوليد بن يزيد أخاه إن ثم أسيراً، العزيز

 له ويجعل دينار ألف خمسين يعطيه أن عليه يعرض الحجاج بن العزيز عبد إلى أرسل يزيد بن الوليد وكان: قالوا
 وجعل ذلك، إلى يجبه فلم ،عنه ويكف ينصرف أن على منه كان أمر كل على ويؤمنه بقي، ما طعمة حمص والية

 ودخل أصحابه، وانھزم الوليد عسكر فانتقض ذلك إلى فيجيبھم الشروط عليه ويشترطون يستعجلون الوليد أصحاب
 وأخذ سالحه ألقى قد الوليد وكان تسلقه، ثم القصر حائط من فدنا له فرس على كان طوال رجل وجاء القصر، الوليد

 ً  ومعه وشي، وسراويل قصب قميص وعليه الرجل فوجده عثمان، المؤمنين أمير ومكي يوم: ويقول فيه، يقرأ مصحفا
 والناس العزيز عبد ودخل رأسه، على الرجل فضربه الوليد فقام يسمع، وھو يشتمونه الناس وإذا غمده في سيف
 ألف مائة رأسه على جعل قد يزيد وكان. رأسه فاحتز الطويل الرجل وأكب بأسيافھم، فتعاوروه الرجل تسلق حين
 .درھم

 عبد بن خالد بن يزيد بھا فأتى الكف قدر الوليد رأس جلدة من فسلخ القسري، هللا عبد بن خالد األسودمولى أبو وجاء
ً  وكان هللا،  في وما الوليد خزائن الناس وانتھب عمر، بن يوسف إلى أباه دفع حين حبسه الوليد، عسكر في محبوسا

 .عسكره

 بن يزيد إلى بھا وبعث خاتمه، وفيھا اليسرى كفه قطعت الوليد قتل لما: الكلبي مروان بن عمر عن المدائني وقال
 .الصالة بعد للناس فنصبه الغد من برأسه وقدم إليھبليلة، رأسه فسبقت الوليد

 .سكتوا الوليد رأس لھم نصب فلما العزيز بعبد أرجفوا قد دمشق أھل وكان

 خارجي رأس ينصب إنما: مروان بني مولى فروة بن يزيد له قال الوليد رأس بنصب الناقص يزيد أمر ولما: قالوا
. الحمية وتدركھم بيتك أھل له ويغضب الناس قلوب له ترق أن نصبته إن آمن وال الخلفاء من وخليفة عمك ابن وھذا
 فصاح ففعل ،أبيه دار وأدخله دمشق مدينة في به فطف انطلق: قال ثم رمح على فنصبه. غيرك نصبه ال وهللا: فقال
ً  عنده فمكث. منزلك إلى به انطلق: فقال يزيد إلى رد ثم الدار، وأھل النساء  أخيه إلى ادفعه: قال ثم شھر من قريبا
 سليمان به وأتى سفط في ووضعه الرأس فروة ابن فغسل أخيه، الوليد على سعى ممن سليمان وكان يزيد، بن سليمان
ً  كان أنه أشھد: أخوه فقال ً  م،للحرا شروبا  الدار من فروة ابن فخرج فأبيت، نفسي على أرادني ولقد فاسقاً، ماجنا
 كان وما لفعل، نفسه على أراده لو وهللا كذب: فقالت نفسه، على أراده أنه زعم ويحك،: لھا فقال الوليد موالة وتلقته
 .منه االمتناع على يقدر

 والغبوق، الصبوح من الجوف عليل وكان والعالج، ءالدوا لشرب البخراء إلى الوليد خرج: الكلبي ابن ھشام وقال
 قرة بن الضخم بن يعلى بن يزيد الشرطة على وخليفته الكلبي، بحدل بن عثمان بن خالد شرطه صاحب وكان

 فأعطى المال بيت وفتح والناس دمشق وأھل والغيالنية المزة أھل وبايعه أمره الوليد بن يزيد أظھر فلما العبسي،
ً  نھضوا الناس من كثف في مروان بن الملك عبد بن الحجاج بن العزيز دعب وجه الناس،  نزلوا حتى وحنقاً، احتسابا
 .الوجه صغير طواالً  وكان الفلس وجه له يقال لھم مولى قتله الذي وكان قتل، حتى أصحابه فقاتلوا بالوليد

 إلى الوليد بن يزيد بعثني: قال صادم بن الرحمن عبد عن مصاد بن يزيد حدثني: قال مروان بن عمرو عن المدائني
ً  الوليد بن يزيد خبر بلغه حين وجھه الوليد وكان السفياني، محمد أبي  ليزيد وبايع فسالمني، فلقيته دمشق، على واليا
 ھو وإذا المغني الغزيل كامل أبو ھو فإذا به إليھفأتيت فبعثت المزة، ناحية من مقبل شخص لنا رفع حتى أفارقه فلم
 .بلغه قد الخبر فوجدت يزيد فأتيت قتل، قد الوليد أن فأخبرنا للوليد ةبغل على
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 مروان قدم حتى الجزيرة على غلب الوليد قتل فلما يزيد، بن الغمر مع الصائفة يغزو محمد بن مروان بن يزيد وكان
 .أرمينية محمد بن

ً  بسيفه، البخراء باب ضرب وقد الوليد، قتل يوم الكلبي ھلباء بن بشر وقال  بن خالد في قاله الوليد أن روي لما جوابا
 :القسري هللا عبد

 ضالال صنائعه تذھب ولم...  بمھنداتٍ  خالداً  سنبكي

 العامري جمھور بن منصور الناقص يزيد على الوليد برأس قدم: الوليد مولى النعمان بن الحكم قال: قال المدائني
 في وكان العباس، وأسر الفاسق، بقتل ابشر المؤمنين أمير يا: روح فقال مقبل، بن روح منھم عشرة، في كلب من

 عشرة منھم رجل كل يزيد فأعطى كلب، من كنانة مولى وبشر الفلس، وجه بن الرحمن عبد بالرأس القادمين العشرة
 .درھم آالف

 أسماءھم، اكتبوا: الوليد بن يزيد فقال برؤوس قوم فجاء درھم، خمسمائة فله برأس جاء من: قال يزيد وكان: قال
 .بنسيئة فيه يعمل بيوم ھذا ليس برأس موإليھجاء من رجل فقال

 إليه، فكتب بحجتك، المؤمنين أمير الوليد إلى أكتب أنا: قال إليھيستشيره يزيد صار لما الوليد بن العباس وكان: قالوا
 مع وكان: قالوا مين؟المسل عصا وشق خليفته بعداوة هللا جاھر لمن حجة أي الصدق صاحبك أترك: لرسوله فقال
 إذھب: لعمر مالك قال وحصر عنه الوليد أصحاب تفرق فلما الوادي وعمر المغني الطائي السمح أبي بن مالك الوليد
 ال بنا ظفروا لئن وهللا ويلك: مالك فقال. يقاتل ممن ليس ألنا لنا يعرض وليس الوفاء من ھذا ليس: عمر فقال بنا،
 يعاب وال الحال، ھذه في الفاسق معه كان من انظروا الناس ليقول رأسينا، بين وليدال رأس فيوضع قبلنا أحد يقتل
 .فھربا هللا، عافاك فالنجاء ھذا، من أشد بشيء

 - يقتلوه ولم خليفتنا لنا تركوا ليتھم: الوليد خبر بلغه حين السختياني أيوب قال: قال محارب بن مسلمة عن المدائني
ً  ذلك قال وإنما  . - تنةالف من خوفا

 الفلس، وجه يد في الوليد رأس جلدة رأيت إني: فقال عشرة الوليد قتل ادعى: قال الزيادي عاصم أبي عن المدائني
 .الجلدة ھذه وأخذت قتلته أنا: وقال

ً  كان فإنه قاتله رحم وال هللا رحمه: الوليد وذكر المھدي، المؤمنين أمير وقال ً  إماما  دالولي إن: له وقيل عليه، مجتمعا
ً  كان  .به يؤمن ال من يوليھا أن من وأجل أعز هللا خالفة إن: فقال. زنديقا

 من مشيخة اجتمع الوليد قتل لما: قال عيينة بن سفيان ثنا المديني، محمد بن وعلي الناقد، محمد بن عمرو حدثني
 وكف ربه، امرؤ اتقى: عمشاأل فقال نعرفه، أمر على إال نفترق أال نحب إنا: فقالوا األعمش إلى الكوفة، أھل مشيخة

 .لكم النذير وأنا قوموا بيته، ولزم لسانه، وحفظ يده

 عمر، بن يوسف مع العراق إلى أباه وجه حين الوليد حبسه محبوساً، القسري هللا عبد بن خالد بن يزيد وكان: قالوا
 :وقال ضربات تسع هفضرب صريع وھو الوليد، على وأتى فخرج قيده كسر حفظته عنه وغفل الناس تشاغل فلما

 دينا اإلسالم سوى يبغي وما...  قسراً  بالظلم خالداً  قتلتم

 آخرينا سواه قتلوا وقد...  فحسبي بأبي إمامكم قتلت
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ً  سمعت: قال الرقة أھل قاضي الحميد عبد بن داود وحدثني  للعالج البخراء إلى خرج الوليد أن يتحدثون أشياخنا
 بن يعلى بن زيد ويقال الكلبي، بحدل بن عثمان بن خالد شرطه صاحبو عظيم، عسكر في وكان اللبن، وشرب
 إراحة إال األمر بھذا أريد ما وهللا: يقول وكان وأظھره، نفسه إلى الوليد بن يزيد فدعا. العبسي قرة بن الضخم
 أجعل وال اً،قصر أبني وال نھراً  فيكم أحفر أريد ما وهللا. تركه يحل ال الذي الرجل ھذا من والمسلمين اإلسالم
ً  أموالكم  إال توفيقي وما استطعت، ما اإلصالح إال غايتي وما هللا، يحله لم ما وركوب والنشوات، اللذات على وقفا

ً  اليمانية معه وصارت الغيالنية، فبايعه. با  .دمشق على فغلب القسري خالد بثأر طالبا

 فحصروه البخراء حصن الوليد ودخل بالبخراء، ابهوأصح الوليد فقاتلوا الحجاج بن العزيز إليھعبد يزيد وبعث
 وترتكب بھم، وتفسق النساء بھيئة الذكور تھيء أمثالك، اللواطين في سنة ھذه فاسق يا: يقولون وھم بالحجارة ورموه
 قتله تولى ممن وكان وقتل، ذلك ينفعه فلم ففتحه مصحف إلى فعمد بشرابه، مصطبخ وھو عليه تسوروا ثم العظائم،
 .طاھر بن هللا عبد مع ولده بعض كان وقد الفلس وجه لھم يقال لھم مولى

 سنة اآلخرة جمادى في وقتل أثبت، واألول أشھر وثمانية سنة ويقال وأياماً، وشھرين سنة الوليد والية وكانت: قالوا
 خمس قالوي سنة، وأربعون اثنتان ويقال سنة، وثالثون تسع ويقال سنة، وثالثون ست وله ومائة وعشرين ست

 في فدفن سراً  دمشق إلى حمل إنه ثم بالبخراء، ودفن أحد، عليه يصل ولم. وخطه قد الشيب وكان وأشھر، وأربعون
 .الفراديس باب عند فنصب يزيد إلى رأسه وحمل ليالً، الفراديس باب عند التي المقبرة

 فأتى السرب في فوجدھما العزيز عبد افطلبھم القصر، في سرب في يزيد بن الوليد ابنا والحكم عثمان وتغب: قالوا
 الناس اختالف كثر قد: وقال ردھما ثم أيام عشرة فمكثا الملك عبد بن يزيد بن سليمان عمھما إلى فدفعھما يزيد بھما

 بالخضراء، فحبسا بحبسھما يزيد فأمر غواة، الناس في فإن عليھما أغلب أن فأخاف لھما بايع أبوھما كان وقد إليھما،
 فزجره الحكم فبكى ولعنه، أباھما فشتم وحلقه ضربه قد الوليد وكان السجن، ھشام بن يزيد وھو األفقم يھماعل فدخل
ً  عمي أشتم ال لكني: عثمان فقال نعم: قال أبي؟ تشتم ويحك: لألفقم وقال اسكت،: وقال عثمان، أخوه  هللا وايم ھشاما
ً  رأيت فإن المرآة، في وجھك إلى فانظر لحكما بني من لست ولكنك أبي، شتمت ما مروان بني من كنت لو  حكميا

 .وجھك مثل حكمي األرض في ما وهللا وال منھم، فأنت يشبھك

 بالخضراء محبوسان وھما وعثمان الحكم على دخلت: الخزاعي راشد بن محمد قال: المدائني الحسن أبو قال
 قبح: قلت: قال. المديزج بغلي ذھاب من لي ظأغي كان شيء األمر ھذا في اصابني ما: الحكم فقال ساعة فحادثتھما

 يوم الوليد قتل: الحسن أبو قال منك؟ ذھب بغل على وتتلھف ذلك، عليك يعظم فلم ملكك وسلبت أبوك، قتل. رأيك هللا
 بنو اختلف الوليد قتل فلما ونصفاً، سنة واليته وكانت ومائة وعشرين ست سنة الشھر من بقيا ليومين األربعماء
ً  ھشام بن سليمان وكان نھم،بي مروان  وأقبل المال، من بعمان كان ما جميع فأخذ السجن من فخرج بعمان محبوسا
 .ويكفره ويعيبه ھواه يھوى ومن يزيد بن الوليد يلعن وجعل دمشق إلى

 :جذيمة بن ظالم بن سامي بن سراقة بن شريان بن األبرد بن الرماح واسمه أمه، وميادة المري، ميادة ابن وقال

 المتاح القدر أصابه غداة...  المرّجى الملك على لھفي أيا

 السماح فقد إذا وأسمحھا...  قريشٍ  فتى الوليد أبكي أال

 اللقاح بدّرتھا ضّنت إذا...  مھيٍض  عظمٍ  لذي وأجبرھا

ً ...  فعالً  مروان بنو فعلت لقد  القراح به يسوغ ما ذميما

 ماحالر مناكبه في تكّسر...  عقيرٌ  أسد كأنه فظلّ 
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 :بعضھم وقال

 قتال قد البيت وربّ  الوليد إن...  وانتحري الجيب فشّقي الوليد أُمّ 

 :هللا عبد بن خالد مولى محجن أبو وقال

 كمدا عندھا لماتوا الوليد است في...  أُدخله حين سيفي حدّ  شاھدوا لو

 .استه في سيفه أدخل وكان

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 مروان بن الملك عبد بن الوليد بن يزيد أمر

 بن فيروز بنت فريد شاه وأمه خالد، أبا ويكنى أقيل، وكان الملك عبد بن الوليد بن ليزيد بويع الوليد قتل ولما: قالوا
 بھرام بن يزدجرد بن فيروز بن قباذ بن كسرى أنوشروان بن ھرمز بن أبرويز كسرى بن شھريار بن يزدجرد
 .أزدشير نب األكتاف ذي سابور بن يزدجرد بن جورد

 محاربة من به قام بما له لقيامه الملك عبد بن الحجاج بن العزيز بعده ومن عھده، ولي الوليد بن إبراھيم أخاه وجعل
ً  فبويعا الوليد،  .ومائة وعشرين ست سنة في أيضا

 .الناقص يزيد فسمي إياھا، زادھم الوليد كان التي العشرات الناس الوليد بن يزيد ونقص

ً  سمي إنه يقال: المدائني قال ً  سماه مروان لن ناقصا  نقص أنه والثبت العقل، ناقص وكان: قال ولي، حين ناقصا
ً  فسمي الوليد إياھا زادھم التي العشرات الناس  .أعلم وهللا ناقصا

 السعة، بعض فمه وفي جميالً  وكان الرأس، صغير القامة، مديد أسمر، الوليد بن يزيد كان: المدائني الحسن أبو وقال
 خراسان من فتح ما مسلم بن قتيبة فتح فلما بخراسان، ولد المخدج وكان يزدجرد، بن المخدج ولد من ولد أم وأمه

 عبد بن الوليد إلى الحجاج فأھداھا يوسف، بن الحجاج إلى بھا فبعث يزدجرد بن المخدج ولد من جارية أصاب
 .الوليد بن يزيد له فولدت الملك،

 .الكلبي زبان ولد من كلب من وأمھم وعلي، المؤمن وعبد بكر أبو: الولد من الوليد بن ليزيد وكان

 .ولد أم أمه هللا، وعبد

 :القائل ويزيد. أسرھما حين مروان قتلھما والوليد، وخالد

 خاقان وجدي جدي وقيصر...  مروان وأبي كسرى ابن أنا

 .أخرى ولد ألم إبراھيم ألمه، يزيد بأخي إبراھيم وليس

 سيدھم، العزيز عبد: فيقول ولده يذكر الملك عبد بن الوليد وكان والتواضع، والتأله بالتنسك يعرف زيدي وكان: قالوا
 .فتاھم وبشر فحلھم، وعمر عالمھم، وروح ناسكھم، ويزيد أفرسھم، والعباس
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ً  وحج عشرة، سبع سنة أو عشرة ست سنة في حج قد يزيد بن الوليد وكان: قالوا  السنة لكت في الوليد بن يزيد أيضا
 وأنا األمة أمر ولي ولئن البنية بھذه لكافر يطوف الذي ھذا إن البنية ھذه ورب: قال بالبيت يطوف وھو يزيد رآه فلما
 .ألجاھدنه حي

 .الليل طويل الصالة كثير يزيد وكان عنه، فكتب فيھا حج التي السنة في السختياني أيوب الوليد بن يزيد ولقي: قالوا

 من عنھا قامت التي أمھا ألن الحضرمية ابنة تدعى وكانت علينا، أوسع: فقالت الكلبية ھند رأتهام وعاتبته: قالوا
 أن لكان الميل ھذا الدنيا إلى تميلون أنكم علمت لو أما فسد، فيمن علي فسدت قد: فقال ولي، حين وذلك حضرموت،

 من حمراء أو لسوداء ما إال المال ھذا في ومالك به، التبست بما ألتبس أن من إلي أحب األرض إلى السماء من أخر
 حاجة ال فإنه فخذيھا فشأنك بھا أتزين كنت ثياب ھذه: لھا فقال بتخت، فجاءت بثيابي، ائتني ياقطن ولكن المسلمين،

 .للمسلمين ما مثل إال فيه لك وال لي حق فال المسلمين مال فأما فيھا، اليوم لي

 الناس، أيھا: وسلم عليه هللا صلى نبيه على وصلى عليه وأثنى هللا حمد أن بعد فقال يزيد خطب الوليد قتل ولما: قالوا
ً  وال بطراً  خرجت ما وهللا إني  إن لھا لظلوم إني لنفسي، إطراء ھذا أقول وما الملك، في رغبة وال الدنيا على حرصا
ً  خرجت ولكن. ربي يرحمني لم ً  ولدينه،  غضبا  أثر وعفي الدين، معالم ھدمت لما ه،نبي وسنة وكتابه هللا إلى وداعيا

 يصدق كان ما وهللا أنه مع بدعة، لكل والراكب حرمة، لكل المستحل العنيد الجبار وظھر الھدى، نور وأطفيء الحق
 في هللا استخرت ذلك رأيت فلما الحسب، في وكفئي النسب، في عمي البن وإنه الحساب، بيوم يؤمن وال بالكتاب،

 حتى عليه وسعيت واليتي، أھل من أجابني من فأجابني مجاھدته، إلى ودعوت غيره، إلى كلنيي ال أن وسألته أمره
 .وقوتي بحولي ال وقوته هللا بحول العباد منه هللا أراح

 أكنز وال قصراً  أبني وال نھراً، فيكم أكري وال لبنة، على لبنة وال حجر على حجراً  أضع ال أن لكم إن الناس أيھا
 فضل فإن يعينھم، بما أھله وخصاصة ثغره أسد حتى بلد إلى بلد من ماالً  أنقل وال ولداً، وال زوجة به أؤثر وال ماالً،
 بابي أغلق وال أھليكم، أفتن وال فأفتنكم، أجمركم أال علي ولكم إليھأحوج، ھو مما يليه الذي البلد إلى نقلته فضل
 في أعطياتكم إدرار عندي ولكم بالدھم، عن به جليھمأ ما جزيتكم أھل على أحمل وال ضعيفكم، قويكم فيأكل دونكم
 بما لكم وفيت أنا فإن كأدناھم، أقصاھم فيكون المسلمين، بين المعيشة تستدر حتى شھر كل في وأرزاقكم سنة، كل
 تبت فإن تستتيبوني أن إال تخلعوني أن لكم أف لم أنا وإن والمكانفة، المؤازرة وحسن والطاعة السمع فعليكم قلت
 من أول فأنا ذلك، أردتم إن فبايعوه أعطيتكم ما نفسه من يعطيكم بالصالح يعرف رجل مكان علمتم وإن مني، لتمقب

 .طاعته في ويدخل يبايعه

 .ولكم لي هللا واستغفر ھذا قولي أقول خالق، معصية في لمخلوق طاعة ال إنه الناس أيھا

 عبد بن ھشام بن األشدق يقول وبعضھم األفقم، يزيد ايعهب من أول فكان أخرى، بيعة فجدد البيعة إلى الناس ودعا
 .الملك

 قالوا ولئن أھلك، من أحد مقامك قام فما عليه، أنت ما على دم المؤمنين أمير يا: فقال العبسي ھانيء بن قيس وقام
 هللا قاتله: قال قوله محمد بن مروان بلغ فلما سوء، بسبب وأخذھا صالح، بسبب أخذتھا فإنك العزيز عبد بن عمر
 .فقتله به فأُتي يصلي فوجد المسجد في يطلب أن أمر مروان ولي فلما جميعاً، عابنا

 ببابك، وقف وال غشيك قيس من أحداً  أرى ال إني المؤمنين أمير يا: فقال يزيداً، الغساني حجوة بن يزيد وأتى: قالوا
ً  لتلعاج البسط أكره أني لوال: يزيد فقال. لك بالمنشرحة قلوبھم وما  ذلك إال قط قيس عزت ما وهللا. بالمكروه قيسا

 .اإلسالم
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 عبد بن الوليد بن العباس بن للحارث خليفة بعثه ويقال العراق، الكلبي جمھور بن منصور الوليد بن يزيد ولى: قالوا
 .قبله ما إلى عمر بن يوسف يحمل أن وأمره الملك،

 عن الحارث خالفة بذكر ورى ولكنه يوسف لحمل وجھه ولكنه ألحد، خليفة بعثه وال العراق يوله لم: بعضھم وقال
 يزيد به وأُتي فأُخذ دمشق وأتى العراق على بعده من والوليد ھشام عامل وكان الثقفي، عمر بن يوسف فھرب أمره،
 .الوليد ابني والحكم عثمان مع فحبسه

 .تبثب ذلك وليس يوسف، منه فھرب متغلباً، العراق أتى منصور إن قوم وقال

 بمال أخذك أريد ولكني إحنة وال بحقد أطالبك لست: يزيد له فقال يده، في يده وضع حتى يزيد أتى يوسف إن ويقال
 .ومحاسبته بحبسه وأمر لھم، الواجب حقھم لھم أستخرج حتى المسلمين

 بدم الطلب إلى يزيد نيةاليما فدعا قتله حتى خالداً  عذابه يوسف على حقدوا هللا عبد بن خالد بن ويزيد اليمانية وكانت
 .الوليد بن يزيد أيام في وذلك بدمشق، رأسه ونصبوا فقتلوه بيوسف فوثبوا أبيه

ً  أشھر خمسة كانت ويقال أشھر، ستة الناقص يزيد والية وكانت  .وأياما

 يف حاميته على جمھور بن منصور ونفذ الوليد، قتل حين مجلسه من ھشام بن سليمان خرج: عدي بن الھيثم وقال
 وھو القسري، هللا عبد بن خالد بن إليھيزيد فوجه بالبلقاء، منزله إلى عمر بن يوسف فھرب العراق، إلى آالف خمسة
 داره ففتش البلقاء، بأرض له قرية في فوجده المزة أھل من الكلبي سعيد بن محمد: الوليد بن يزيد شرطة على

ً  فأخذ الحائط، وبين إمائه بين فاستخفى  يزل فلم الوليد بن يزيد على به وقدم فأخذه أبي، ذاك: له فقال فضربه له ابنا
 ً  للطلب الجعدي محمد بن مروان قدوم خالد بن يزيد بلغ حتى أخيه الوليد بن إبراھيم أيام وفي خالفته، في محبوسا

 .فقتله خالد بن يزيد فأخرجه الوليد، بدم

 منشور، بالعھد أتى مأمور، غير أمير جمھور بن رمنصو: الناس قال العراق جمھور بن منصور قدم ولما: قالوا
 عبد بن عمر بن هللا عبد الوليد بن يزيد ولى ثم الطرق، في ھذا يقولون والخدام الصبيان وكان والزور، الكذب وفيه

 .نسبه مع خبره كتبنا وقد العراق العزيز

 اإلسالم اختار هللا فإن بعد أما: سعيد بن سليمان بن ثابت كاتبه وكان العراق أھل إلى الوليد بن يزيد وكتب: قالوا
ً  فيه وافترض وطھره، وأظھره وارتضاه  كل فيه فأكمل لعباده ابتالءً  حرمھا أمور عن فيه ونھى بھا، أمر حقوقا
ً  له فكان هللا تواله ثم فصل كل ختم عدل، ً  حدوده المقيمين وألھله حافظا  أحداً  بالخالفة هللا يكرم فلم وناصراً، وليا
 حتي األھون، ومكره األضعف، كيده كان إال باغ به هللا حباه ما صرف يحاول أو مشاق فيناوئه وحقه هللا بأمر ذفيأخ
 دينه ووالة هللا خلفاء فتناسخت عمالً، واألخسر سبيالً، األضل عدوه ويجعل واله، فيما ويتواله أعطاه ما له هللا يتم

 يأتي ال التي للعظائم والراكب للمحارم، المنتھك الوليد هللا عدو إلى األمر أفضى حتى لكتابه متبعين بحكمه قاضين
ً  كافر عليھا يقدم وال مسلم، مثلھا  الدماء، وسفكت البالء، فيه واشتد وعلن، ذلك استفاض فلما مثلھا، غشيان عن تكرما

 منكراً  مراجعته ظارانت إليھبعد سرت بھا، عمل لمن ليملي هللا يكن لم فاحشة أمور مع حقھا بغير األموال وأخذت
ً  هللا، معاصي من عليه اجترأ وما لعمله،  في واألخذ الدين، عمود اعتدال من ذلك في نويت ما إتمام هللا من راجيا
 شك، وال فيه مرية ال مما منه رأوا بما هللا عدو على صدورھم وغرت قد جنداً  وافقت حتى رضىً   ھو بما أھله
 هللا صلى نبيه وسنن هللا أمر بھا بدل التي األحداث من أحدث ما تغيير إلى عوتھمفد خفاء، به وال غطاء، عليه وال
 الملك، عبد بن الحجاج بن العزيز عبد عليھم فبعثت والمعاونة، الحق على وأحسنوا اإلجابة إلى فأسرعوا وسلم، عليه
 ينظر شورى األمر يجعل نأ إلى فدعاه البخراء، تدعى حمص قرى من قرية بجانب وھو معه ومن هللا عدو فالقى
ً  ذلك فأبى ألنفسھم، فيه وصلحاؤھم المسلمين فقھاء  بين أثره وأسوأ عمله شر على هللا فقتله ضاللته، في متتابعا
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 أعلمكم أن أحببت طريقته، على كان ولمن له فبعداً  منه العباد وأراح جمرته، هللا فأطفأ الخبيثة، بطانته من عصبة
 فإن أمركم، ووليته لكم ارتضيته فقد المؤمنين ألمير جمھور بن منصور فبايعوا تشكروه،و عليه هللا لتحمدوا ذلك
 - خلتا لليلتين وكتب وتسديده، توفيقه حسن وولينا ربنا هللا نسأل هللا، شاء إن بخالفه فيكم يسار ال لكم مبسوط العدل
 .ومائة وعشرين ست سنة رجب من -  بقيتا أو

 عمر بن العزيز عبد: والمدينة مكة وعلى العزيز، عبد بن عمر بن هللا عبد: العراق على الناقص عامل: قال المدائني
 .مصر على عھده يقبل فلم إياھا واله إنه ويقال. العزيز عبد بن عمر بن إبراھيم: مصر وعلى العزيز عبد بن

 فخلع فلسطين، بأرض ميالجذا زنباع بن روح بن ضبعان بن الحكم وثب الوليد بن الناقص يزيد مات ولما: قالوا
ً  واستمال ً  لخما  .الملك عبد بن ھشام بن لسليمان ودعا وجذاما

 العراق يزيد واله حين العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد إلى انضم قد وكان بالعراق، جمھور بن منصور وأقام
 .المال إليھمن صار عما وصفح وقدمه فأكرمه

 .أشھر بعد ومات دمشق إال يدالول بن ليزيد يصف لم: عدي بن الھيثم وقال

ً  فقدم العراق على ھبيرة بن عمر بن يزيد مروان وجه ثم عمر، ابن مع منصور أقام: الكلبي ابن وقال  وبھا واسطا
 .بحران فحبسه مروان إلى به وبعث أخذه ثم عمر، ابن ھبيرة ابن فحصر عمر، ابن

 إلى ومضى بكرمان، وھو الخارجي شيبان لىإ ويحمله الجبل مال يجبي وجعل مروان جمھور بن منصور وخالف
 .العباس بني دولة كانت حتى عليھا فغلب السند

 الجزء من تقدم فيما التمام على قصصھم كتبنا وقد عطشاً، مات حتى المفازة منصور فركب عامله مسلم أبو وبعث
 .ھذا قبل الذي

 وصلى سنة، ثالثين ابن ويقال سنة، ثينوثال نيف ابن ويقال سنة، وأربعين ست ابن وھو بدمشق يزيد موت وكان
 بعد بقي إنه وقيل الوليد، حروب يوم أصابته جراحة من مات قد العباس أخوه وكان عھده، وولي أخوه، إبراھيم عليه
 .توفي حتى منفرداً  معتزالً  ذلك

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 الملك عبد بن الوليد بن إبراھيم أمر

 سنة أول في بالخالفة..  المخلوع وھو - ولد أم وأمه ، أباإسحاق ويكنى الملك، عبد بن يدالول بن إبراھيم بويع: قالوا
 قدم الوليد قتل حين الحكم بن مروان بن محمد بن مروان وكان الناقص، يزيد أخيه موت بعد ومائة وعشرين سبع

. غيالنية قدرية قتله إنما: وقال مهبد يطلب أنه وأظھر المظلوم، الخليفة الوليد وسمى سراً، نفسه إلى فدعا الجزيرة
: وقال بحران، بأيام منه بأكثر أو بشھر الوليد بن إبراھيم بيعة بعد أمره أظھروا ثم الجزيرة، أھل من خلق فبايعه
 يريد وحمص وقنسرين الجزيرة بأھل سار إنه ثم عثمان، المظلوم الخليفة بدم طلب حين معاوية بأمر شبيه أمري
 بالبدعة اآلمر الناس، ألمور المبتز الغيالني القدري أخي القدري ھذا لمحاربة انھضوا: الناس إلى وبعث إبراھيم

 وحر هللا نار إلى وصار أجله، به فسبقني أخيه مجاھدة على كنت فقد مسلم، كل على واجب جھاده فإن والضاللة،
ً  سعيره،  .ضاالً  مبتدعا

: إليھإبراھيم فوجه عسكرھما، وفض فأسرھما، الوليد بن ومسرور الوليد بن بشر أخويه الوليد بن إليھإبراھيم فوجه
 صفر في وذلك بعلبك، عمل من البقاع من الجر بعين فالتقيا دمشق أھل خيول في الملك عبد بن ھشام بن سليمان
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 معه، ومن سليمان فانھزم وأبرحه، قتال أشد فاقتتلوا الحرب على بكروا ثم يومھم، فتناوشوا ومائة وعشرين سبع سنة
 .بإبراھيم فلحقوا محدوداً، وكان

ً  دمشق أھل وجوه إلى مروان وكتب  وغواتھم ورعاعھم شرارھم الناقص يزيد بايعوا الذين أن فيھا يعلمھم كتبا
 .إبراھيم على فانتقضوا واإلحسان الوفاء على لھم ويحلف ويمنيھم، ويعدھم طاعته إلى ويدعوھم

 عبد بن الحجاج بن العزيز عبد ذلك رأى فلما فبايعوه، الناس من خلقإليھ فخرج الغوطة، محمد بن مروان ونزل
 أن وخافا محبسھما، في فقتالھما يزيد بن الوليد ابني والحكم، عثمان أخذا القسري هللا عبد بن خالد بن ويزيد الملك،

 .وعثمان الحكم أين الفتيان معشر يا: يقولون الناس فكان يتخلصا،

 خالد بن يزيد قتله الوليد، بن يزيد أيام في قتل بعضھم وقال عمر، بن يوسف يومئذ تالق إنھما الرواة بعض وقال
 .واليمانية

 عليه ما أخذ قبل بقتله عجلتم: قال الناقص أن بلغنا ألنه أثبت، يزيد والية في قتله: عمار بن ھشام الوليد أبو قال
 .األموال من للمسلمين

 الغوطة نزوله وقبل حران، من مروان تحرك حين قتال وعثمان لحكما أن يقول من وسمعت: عمار بن ھشام قال
 .أعلم وهللا

 :مروان أقبل حين الشاعر وقال

ً  يجرّ ...  مروان شبيه مروان أتاك ً  جيشا  للرحمن غضبا

 عيالن وقيس الغلباء بتغلب

 :إبراھيم أصحاب بعض فقال

ً  يقود...  مروان شبيه مروان جاء قد ً  جيشا  للشيطان غضبا

 عيالن وقيس اللؤم بتغلب

 فكان األمان له أُخذ حتى الوليد بن إبراھيم استخفى إبراھيم أمر ووھن أمره، وقوي بالغوطة، مروان بويع ولما: قالوا
ً  يزل ولم طاعته، وفي مروان مع  مع ومائة وثالثين اثنتين سنة العباس بن هللا عبد بن علي بن هللا عبد قتله حتى حيا
 .أمية بني من قتل من

ً  مروان أتى إنه يقالو ً  ويقال إليه، فاعتذر يده في يده وضع حتى لنفسه خالعا . وصلبه فقتله به ظفر مروان إن أيضا
 .أثبت األول والخبر

ً  أربعون يقول وبعضھم أشھر، ثالثة ويقال أشھر، أربعة إبراھيم أيام وكانت  .يوما

 والحكم، بعثمان فقتلھما بھما فظفر القسري لدخا بن ويزيد الحجاج، بن العزيز عبد طلب دمشق مروان دخل ولما
 بن زامل بھما ظفر الذي كان: عمار بن ھشام وقال بدمشق، الفراديس باب على ويقال الجابية، باب على وصلبھما
 .هللا وعبيد هللا عبد البنيه مروان وبايع مروان، عامل الجذامي عمرو
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 الوليد مقتل بعد السفياني محمد أبي أمر

 بن زياد محمد وأبو الملك، عبد بن هللا عبد بن ومروان مروان، بن محمد بن مروان له غضب الوليد قتل ماول: قالوا
 بني سادة من وكان حمص، على للوليد عامالً  هللا عبد بن مروان وكان سفيان، أبي بن معاوية بن يزيد بن هللا عبد

 بن يزيد إلى للمسير وتأھب فأجابوه، بدمه الطلب إلى صحم أھل ودعا الوليد قتل فأكبر وكماالً، وفضالً  نبالً  مروان
 حمص أھل يا: السفياني هللا عبد بن زياد محمد أبو فقال اختالف، السفياني محمد أبي وبين بينه فوقع الناقص الوليد
 بن يلشرحب ولد من ثابت بن السمط فوثب فيه، ووقع الخليفة، بدم الطلب عن يريثكم أن يريد هللا عبد بن مروان إن

 عبد بن هللا عبد بن مروان فقتلوا جماعة في الطائي ربعي بن وغالب الكندي، صفوان بن والصقر الكندي، السمط
 .كان فقد: قالوا ھذا، أُرد لم: وقال فاغتم رمح، على هللا عبد بن مروان برأس إال السفياني محمد أبو يشعر فلم الملك،

 الناقص الوليد بن يزيد وبلغ حمص، حصون من حصن وھو جوسكية لنز حتى وأقبل السفياني، محمد أبا وبايعوا
 أبو وأقبل العقاب، ثنية فنزال الملك، عبد بن الحجاج بن العزيز وعبد ھشام، بن سليمان حمص أھل إلى فوجه أمره
ً  فنزل السفياني محمد  أبي ىإل ھشام بن سليمان فقصد اتخذھا الملك عبد بن ھشام وكان ھشام، بقطيفة يعرف موضعا
 يزيد على به وقدم فأُسر جنده فخذله محمد أبو فقاتلھم اتخذھا الملك عبد بن سليمان وكان بالسليمانية، فالتقوا محمد

ً  أمر ثم وعثمان، الحكم الوليد ابني مع فحبسه الناقص  فحبس سفيان أبي بن محمد بن عثمان بن يزيد بحبس أيضا
 .معھم

 بن العزيز ولعبد إلبراھيم بايع حتى الناقص بيزيد الغيالنية يزل لم: قالوا أشياخه عن الحميد عبد بن داود وحدثني
. أمر الوليد بن إلبراھيم يتم ولم ومائة، وعشرين ست سنة الحجة ذي من بقين لعشر يزيد ومات بعده، من الحجاج
 يزيد أم تكن ولم ة،بربري أمه وكانت الصلتان،: له يقال وكان. باإلمارة وجمعه بالخالفة، جمعة عليه يسلم كان

 .الناقص

 :الشعراء بعض وقال

 وإليھضائع أنت أمراً  إنّ  أال...  جمعةٍ  كل في إبراھيم نبايع

 نبايع يومٍ  كل كم إلى كم فكم...  جمعةٍ  كل في إبراھيم نبايع

 من الخشبي وإبراھيم الحجاج، بن العزيز عبد مروان وقتل نفسه، فخلع مروان قدم حتى الحال ھذه على زال فما
 .المختارية أوالد

 وجدوا أنھم فيزعمون وصلبه، واستخرجه الملك عبد بن الوليد بن يزيد قبر نبش محمد بن مروان ولي ولما: قالوا
 ً  .فصلبوك أخذوك حجة، وعليھم رحمة لھم واليتك كانت األسحار سجاد يا الكنوز، مبذر يا: فيه كتابا

 كتاباً، قطن كتب مات أو عليه أغمي فلما يفعل فلم عھده، راھيمإب أخاه يولي أن سئل الناقص أن بعضھم ذكر وقد
 .بالخالفة إلبراھيم عھداً  الناقص بخاتم وختمه

 باليمامة األول الفلج ويوم القاع يوم

 له فقال الكالبي هللا عبد بن المھاجر بن علي: الثقفي عمر بن يوسف قبل من اليمامة على كان الوليد قتل لما: قالوا
 قصره في إليھوھو وسار المھير له فجمع ذلك فأبى بالدنا لنا أخل: حنيفة بن الدئل بني أحد ھالل بن سلمى بن المھير
 المدينة، إلى فھرب القصر ناحية من وخرج قصرھن أدخله حتى المھير فھزمه حجر، بسوق بالقاع فالتقوا حجر بقاع
ً  سلمى بن المھير وقتل  :فقال فعصاه يقاتل ال أن المھاجر ابن على أشار ةحفص أبي بن يحيى وكان أصحابه، من ناسا
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 ونصحي مشوراتي تقبل فلم...  كالب لبني نصيحتي بذلت

 فتح كل فوارس فإنھم...  سواھم من حنيفة لبني فدى

 :السدوسي عمرو بن شقيق وقال

 والذعر والخوف األعداء من أمنت...  ورھطه المھير سالمت أنت إذا

 والفقر المجاعة أھل به وأحيا...  وأھله النفاق هللا دفع به

 األجر مع السماع حسن بھا أراد...  ماجد روحة القاع يوم راح فتى

 على قوم فشد معه والناس المھير فركب العبيدي حكام بن الحكم عبد شرطه على وكان اليمامة، على المھير وتأمر
 :العقيلي القحيف فقال فقتلوه الحكم عبد

 الجموع عرضتنا نحن ألسنا...  فقلنا لنا المھير جمع لقد

 .الدؤل بن ثعلبة بن قيس بني أحد النعمان بن هللا عبد واستخلف المھير مات ثم

 بن عامر بني قرى من قرية والفلج - الفلج على الحنفي إدريس بن المندلث النعمان بن هللا عبد فاستعمل: قالوا
 بن كعب بنو له فجمع - نمير لبني ھي: الخطفى بن عطية بن جرير بن بالل بن عقيل بن عمارة وقال صعصعة،

 القشيري، فروة بن رحال قتله المندلث، فقتل بالفلج المندلث فقاتلھم الفلج وأتوا عقيل، بنو ومعھم عامر بن ربيعة
 من الطثرية وأمه المنتشر، بن يزيد يومئذ وقتل أحد، كبير منھم يقتل ولم عامر بنو وظفرت أصحابه أكثر وقتل

 :القحيف فقال معھم وكان وائل، بن عنز نب طثرين

 مجازرا منكم تركنا فقد...  صابرا شھيداً  منا تقتلوا إن

 المقابرا يدخلوا لم مئين خمس

 :يرثيه الطثرية بن ثور وقال

ً ...  مجاوري العقيق نحو من األثل أرى  غوائله يزيداً  غالت وقد مقيما

ً  فورثناه مضى ً  وأبيض...  مفاضةً  دالصا  حمائله االً طو ھنديا

 نائله الحيّ  حجرة أقصى ويبلغ...  بسيفه المحجرين يحمى كان وقد

 :القحيف وقال. أبيات في

 النھال واألسل النبع فحلّ ...  كعبٍ  صريخ بالعقيق أتانا

 الثاني الفلج يوم

ً  جمع المندلث قتل المھين خليفة النعمان بن هللا عبد أتى لما ً  بلغ جمعا  فغزا اليمامة ساكني من وغيرھا حنيفة من ألفا
 :الراجز فقال العقيلي مسلم بن لطيفة أبو انھزم الناس تصاف فلما الفلج،

 طارق وفرّ  والجعونيان...  المنافق لطيفة أبو فرّ 
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 الخوافق الخّرق حيث والموت...  البوارق بھم أحاطت لما

 منھم، نفراً  إال قتلوا حتى وقاتلوا راذعالب جعدة بنو وتجللت قشير، بني من والجعونيان القشيري، هللا عبد بن طارق
 :يقول فجعل الجعدي حيان بن زياد يد وقطعت

ً  أنشد  واجدا أراني وال أنشدھا...  وساعدا ذھبت كفا

 .قتل ثم

 :ھزان بني مولى عمرو بن األسوار وقال

 دما مدامعھا سالت إذ وأُطمة...  وعنكم عنا العاديّ  الفلج سلوا

 وتكّرما عفّة صفحنا ولكن...  كمنساء سبينا شئنا لو عشّية

 :الربعيين بعض وقال

ً  وبالخيل...  والقنا بالصفائح لكعبٍ  سمونا  الّشكائم في تنتحي شعثا

 البھائم كسوق كعبٍ  بني نسوق...  رأيتنا حتى الشمس قرن غاب فما

 الّشواجم المزاد كأفواه وطعنٍ ...  سكناته عن الھام يزيل بضربٍ 

ً ھارب لطيفة يا أبوك وفر  سالم وھو أسيافنا من ينج ولم...  ا

 الصحراء معدن يوم

 النميري، سھلة بنو عليھم تجمعوا وقد الثاني، الفلج بعد عامر بن ونمير كعب، بن وجعدة وقشير، عقيل بنو وأغارت
 عن نمير بنو وكفت نساءھم، وسلبوا حنيفة، بني من وجدوا من فقتلوا الصحراء، بمعدن حنيفة بني من كان من على

 :القحيف فقال الفضة، بخصل مخصلةً  واحدة امرأة سبى الراعي بن جندل بن رباح ان غير النساء،

 بھا ما أنصاف اليوم فيھا صفائح...  مشرفيةً  عامراً  أبانا ورثنا

 ورائھا من بھا وجاوزنا جھاراً ...  وائل بن بكر أعناق بھا ضربنا

 النعمان بن هللا عبد بدون لست: الحنفي الوازع بن عمر قال الثاني لجالف يوم بالعامريين أوقع ولما: قالوا: النشاش يوم
 فأغارت خيله بث الشريف بأرض كان فلما أضاخ، يريد فمضى السلطان، فيھا يؤمن فترة وھذه يغير، ممن وغيره
 عمر يرع فلم أغارت حتى حاشدة عامر بنو وأقبلت النشاش، نزلوا حتى معه ومن وأقبل الغنائم، من يده فمأل وأغار
ً  عليھن وأقام فسطاط في النساء الوازع ابن فجمع اإلبل، رغاء إآل الوازع بن  فقاتلھم القوم ولقي ثقاته، من حرسا

 وشدة العطش من النشاش قلب في خلق منھم وتساقط باليمامة، فلحق الوازع ابن وھرب معھا، ومن حنيفة فھزمت
 :نمير بني بعض فقال. والنساء األسرىب ورجعوا عليه، يقدر فلم الوازع ابن فطلب الحر،

 الفعاال فعلھم بذّ  نميراً ...  قومي وجدت الفعال عدّ  إذا

ً  بھا البھيم قتلوا ھم  اغتياال قتال وما عالنيةً ...  وجونا

 .عزة بن بھيم
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 :النميري حديج وقال

ً ...  لنا يلد لم عامراً  أبانا كأنّ   الشدائد عند الّسيف نصل غير أخا

 القالئد مناط نخليھا وبالبيض...  صفحاتھم قنابال نداوي فنحن

 :النميري صامت بن دلم وقال

 البصر فوق أبصارھم من يرفع...  مضر يحمي الذي الّنميري أنا

 الحمر فرسان اليمانيينّ  إنّ ...  الّظفر مرزوق الراية مبارك

 البھر أجواف بالمّران والطعن...  البتر للمشرفّيات يصبروا لم

 الّشرر شّذان القين عنه طاير...  ذكر صّياحٍ ب ضربناھم لما

ً  القحيف وقال  : أيضا

 فعال لنا وعدّ  ذكرٌ  لنا...  فيه طار يومٌ  وبالنّشاش

ً  وقال  : أيضا

 الجدود تزدحم حين وكعبٌ ...  عقيلٍ  لبني خالتي فداءٌ 

 شديد أھونه ثمّ  بضربٍ ...  صرعى النشاش على تركوا وھم

 :النميري حصين وقال

 الرابع الجميع بعد كأنھا...  متالع بلوى جملٍ  دار يا

 الوازع بن عمر لّقى هللا...  ناصع لونٍ  بعد يمانٍ  سحق

 الطالئع خلفه لقونا لما...  فاجع بفجعٍ  السوء دائرة

 الفازع كالّنعام شالال ولّوا

 :نمير بني بعض وقال

 الّنخيل تواجھنا بنّشاشٍ ...  نميراً  رأى المھير ابن فليت

 قبيل لھا يقوم ما صوارم...  رقاقٌ  بيضٌ  أيماننا وفي

 القفول وأعجزه يغنم فلم...  نمير من الغنيمة يرجو غزا

 :العقيلي القحيف وقال

ً  عنا مبلغٌ  من  وحلّت سارت قيسٍ  وأفناء...  رسالةً  قريشا
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 ولّت ثم الحمى أھل على أغارت...  بعدما حنيفة من تركنا بأنا

 أحلّت قد لھا نذرٍ  من ثمّ  مفك...  صفحاتھم بالقنا نميرٌ  تسكّ 

 :الغنوي عياش بن سعد وقال: أبيات في

 ساطع غبار ذات ملمومةٌ ...  الوازع بن عمر صبحنا نحن

 اللوامع الخّرق ظالل تحت...  ناقع بموتٍ  الورد باكره

 :القحيف وقال

 قبورھا العاويات الّسباع بطون...  وائل بن بكر النّشاش على تركنا

 ذكورھا حدادٍ  بيٍض  بمشھورةٍ ...  أكّفنا رفعنا حتى قتلناھم

 تستثيرھا شفرةٍ  عن كباحثة...  وشقوةٍ  لحينٍ  كانت قد وشيبان

 غير جمع، اليوم ھذا بعد لحنيفة يكن ولم فسلبتھم، الحلة من عكل فجاءت السلب، عن النشاش يوم قيس وكفت: قالوا
ً  جمع الحنفي مسلم بن هللا عبيد ان  :الشاعر فقال حلبان له يقال لقشير ماء على وأغار جمعا

 المنكرات إحدى هللا عبيد...  القت يوم قشير القت لقد

ً  حلبان على القت لقد  الّترات على ينام ال ھزبراً ...  ليثا

 :عطية بن جرير بن نوح فقال رجالً، عشرين منھم فقتل عكل على وأغار

 تكومھا القريتين علوج فباتت...  نسوةً  بالّسر عكل يا وضّيعتم

ً  ھبيرة بن عمر بن يزيد بن المثنى قدم ثم  الجعدي، مروان قبل من العراق ولي حين أبيه، قبل من اليمامة على واليا
 من عدة فضرب بالقيسية، المثنى لھم فتعصب حنيفة بني على عامر بنو وتشاھدت يحارب، فلم سلم وھي فوردھا
 :بعضھم فقال حنيفة بني

 الصوارم بالمرھفات بناكمضر...  فإننا بالسياط تضربونا إن

ً  قطعنا...  فإننا الرؤوس منا تحلقوا وإن  بالغالصم منكم رؤوسا

 يزل ولم وسكنت، البالد فھدأت عامري شھادة يقبل فلم العدوي، إياس بن طلحة قاضيه إلى يرفعھم جعل المثنى إن ثم
ً  مسلم بن هللا عبيد ً  المطلب عبد بن سعبا بن الحارث بن هللا عبد بن السري قدم حتى مستخفيا  من اليمامة، على واليا
 :جرير بن نوح فقال صنع، لما فقتله عليه فدل العباس بني قبل

 عكل على شراً  هللا عبيد أعاد...  وسيفه الھاشمي السريّ  فلوال
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 وولده مروان بن محمد أمر

 حسن في وأشجعھم مروان ولد أشد من وكان ولد، أم أمهو الرحمن، عبد أبا ويكنى الحكم، بن مروان بن محمد وأما
 النخعي األشتر بن إبراھيم وقتل السواد، أرض من بمسكن فقتله العوام بن الزبير بن مصعب حارب الذي وھو خلق،
 .خبره كتبنا وقد

ً  معاوية بن يزيد بن هللا عبد وكان  كانت يزيد نتب عاتكة أخته ألن وذلك الملك، عبد عند مروان بن محمد متقدما
 أن ويحب وعارضته، وبأسه أخيه جلد يرى كان ألنه محمداً  يحسد كان الملك عبد إن يقال وكان يحبھا وكان عنده،
 الملك عبد على فدخل فرحلت، بإبله فأمر أرمينية إتيان على محمد فعزم المصعب، قتله بعد سيما ال منه يصغر
 ً  :وتمثل بأرمينية، الغزو أريد إني: وقال مودعا

 الھوان بعض به كإلزاقٍ ...  لحرٍّ  طرداً  ترى لن فإنك

ً  بمنزلةٍ  كنا ولو  العنان مضطرب وأنت جريت...  جميعا

 وال غيرك عليك أقدم وال عينك في أقذي ال فوهللا والسعه، الرحب في أقمت لما أخي يا عليك أقسمت: الملك عبد فقال
 .وأرمينية الجزيرة وواله بقيت، ما سوءاً  مني ترى

 مروان بن محمد بن مروان مرأ

 .ربيعة بن شيبة بن هللا عبيد بن يزيد بنت يزيد أم وأمه يزيد،: مروان بن محمد فولد

 .الخطاب بن عمر ولد من جميل أم وأمه الرحمن، وعبد

 .ولد ألم العزيز وعبد

 .الملك عبد أبا كنىي مروان وكان األشتر، ابن عسكر من ابوه أخذھا كردية وأمه الجعدي، وھو محمد، بن ومروان

 لمصعب جارية أمه كانت: ويقال. باطل وذلك تنوخ، من عربية مروان أم إن يقولون وقوم: المدائني الحسن أبو وقال
 .خبازه أو مصعب طباخ لزربي جارية كانت: ويقال حمل، وبھا أخذت

 الشفة أھدل أزرق أحمر يضأب وكان ومائة، وعشرين سبع سنة صفر من خلت ليلة عشرة ألربع مروان وبويع: قالوا
 وكان. الصدر واسع جالسين، رجلين منكبيه على أن ظننت استدبرته إذا وكنت طوالً، بالذاھب يكن ولم يخضب، ال

ً  فيه لي تجعل لم ما بطلب تبلني ال اللھم: يقول  لنا فكن منا، وعدونا بولينا أعلم إنك اللھم: خطبته في يقول وكان: رزقا
 ً  .مني ھذا من بأعف عمر وال بكر أبو كان ما: يقول وكان وحافظاً، وليا

ً  وجد غيوراً، وكان: قال  أمھا رحمت أنا: خصي فقال الكتاب؟ ھذا أدخل من: فقال أمھا من له جارية إلى كتابا
 .الخصي يد فقطع. لبكائھا

 :فقال فأسقطه، رجل حلية في فشكوا الجند مروان وعرض: قالوا

 الخندق في القوم توافى لما...  حليتني الجر بعين ھال

 .فأجازوه أجيزوه،: فقال



91 

 

 مولى ويقال لؤي بن عامر بني مولى سعيد، بن يحيى بن الحميد عبد كاتبه وكان. الجند حلى من أول مروان وكان
 :الشاعر قال. نوائب حرسه وكانت الغنوي، الكوثر شرطه على وكان األنبار، أھل من كان ويقال مروان، بني

 بعسقالنا مروان دونك...  مروانا عن السائل أيھا يا

 ألوانا قتالھم ترى حتى...  والطعانا القوم ضرب يجيد

 .بخيالً  مروان وكان

 .هللا وعبيد هللا عبد: محمد بن مروان وولد

 .الغفار وعبد مروان بن الملك عبد وغير غيرھما، ولد له يعلم ال: اليقظان أبو وقال

 ابن وھو ومائة، وثالثين ثالث سنة بمصر وقتل سنين، خمس الملك عبد بن يدالول بن إبراھيم خلع بعد مروان وولي
 .سنة وستين تسع

ً  ساير الجعد وكان: قالوا  مروان ركبة ركبته فأصابت أرمينية إياه ھشام تولية وقبل ھشام، خالفة أول في مروان يوما
 .فأبق نفسك على: فقال. دابتي أعجلتني: فقال

 محمد بن مروان ولى الملك عبد بن ھشام كان: قالوا العلم، أھل من غيره وحدثني ئني،المدا الحسن أبي على قرأت
 وھو خبره فأتاه أرمينية، أرض من بكسار ومروان الوليد فقتل أقره، يزيد بن الوليد ولي فلما وآذربيجان، أرمينية
 المسلمين، من أھله األمم من فيه ومن الخزر اصطلم الثغر عطلت إن: له فقيل والشام الجزيرة إتيان على فعزم بھا،

 لعشرة وفرض أرزاقھم، وأعطاھم عليه، الناس يجتمع لمن والبيعة والطاعة السمع إلى الناس ودعا مروان فخطب
 وملوك واألبواب الباب أھل إلى الجذامي نعيم بن وثابت العقيلي، مسلم بن وبعثإسحاق وغيرھم، األبناء من آالف
 رجع فلما اللخمي، الرحمن عبد بن حميد آذربيجان وولى به، المسلمون رضي من بيعة إلى يدعوھم وتفليس الجبال
 الوليد قتل قد: وقال معه، الخروج إلى الشام أھل ودعا وخالفه، مروان فارق إليھمروان وجھه حيث من نعيم بن ثابت
 سلطان، علينا ألحد فليس الخليفة قتل دق: وقالوا فأجابوه قافلين، الشام إلى راياتكم على فسيروا الملك عبد بن يزيد بن

 أردتم إنما إنكم: فقال ذلك مروان وبلغ فعسكروا به، ويرضون عليه الناس يجتمع من مع فنكون الشام نأتي أن فالرأي
 أھل فترك فأجابوه، ذلك إلى الجزيرة أھل ودعا قتالھم على فاجتمع. الشام وبين بينكم فيما الذمة أھل على اإلغارة
ً  وأسلموا ورفضوه، نعيم بن ثابت أمر من عليه أجمعوا ام الشام  نعيم،: وھم بنيه وحبس فحبسه مروان فأخذه ثابتا
 .فخالھم إليھفيھم فطلب بقتلھم وھم وعمران، ورفاعه، وبكر،

 بن الملك عبد ابنه وقدم الشام، يريد وتوجه الھاللي، يزيد بن هللا عبد بن عاصم أرمينية على مروان واستخلف
 ليزيد ليبايع الشام إتيان على عزم قد مروان أن الفزاري ھبيرة بن عمر بن يزيد وبلغ الجزيرة، إلى محمد بن نمروا
 الخالفة في طامع وھو إال مروان بني من أحد يبق فلم الوليد قتل وھو ليزيد تبايع لك العجب: إليه فكتب الوليد، بن

 .وشيخھم سنھم وأنت

 بن وحميد الكلبي، سليم بن الرحمن عبد بن يعقوب الناقص الوليد بن إليھيزيد فأرسل بالجزيرة، أقام كتابه قرأ فلما
 إن له وضمن الجزيرة، أھل من قبله من وبيعه ببيعته، ليأتوه األزرق كلثوم أبي بن كلثوم بن وعمارة اللخمي، نصر
 أن معه من إلى ودس ذلك أبى نهإ فيقال والجزيرة، وآذربيجان أرمينية يوليه أن ويؤخر يقدم ولم بيعته إلى سارع
 كنفك تحت األمر ھذا إن: لمروان يزيد رسل بعض فقال. خليفتنا قتل وقد الناقص نبايع ال: فقالوا. يزيد بيعة يأبوا

 .عنقك أضر أن لھممت اللحناء بن يا: له فقال. وتدبيرك
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 الذين الرسل فرد الوليد، بن إبراھيم اموقي يزيد، وفاة جاءته ثم ردھم، ثم رسله مع ببيعته يزيد إلى كتب إنه ويقال
 إبراھيم بيعة قنسرين وأھل حمص أھل وأتى الوليد، بدم الطلب إلى الناس ودعا قنسرين، من ببيعته مضوا

 العزيز عبد ووجه آالف، خمسة في قنسرين إلى الملك عبد بن الوليد ابني ومسروراً  بشراً  إبراھيم فوجه وتحرزوا،
 بن ضبة بني من الضبي الحنتف فقال. كذا فله وافى من: العزيز عبد ونادى حمص، إلى كالمل عبد بن الحجاج بن
 :قضاعة بن الحاف بن أسلم بن سود بن زيد بن ليث بن سعد

 سعد بن ضّبة قومي أتاك...  العھد ولي لبيك لبيك

 ورد حصان كل وجرروا...  الّزرد فوق الدروع لبسوا قد

 اللّبد تحت تزلّ  ونھدةٍ ...  نھد كل للحرب ونشروا

 بجدّ  دينكم عن فجالدوا...  وتلدي طارفي فداكم إيھا

 عبد بكل مروانٌ  أتاك...  الممتد الحجل ذوات وعن

 الوعد يوم يجحد مكّذبٌ ...  الجعد دين ينصر مخالف

 مروان، إلى ھبيرة بن عمر بن ويزيد كلھا، قيس ومالت ومسرور، بشر فلقيه الجزيرة، أھل بجند مروان فسار
 منه دنا فلما حمص، ألھل محاصراً  الحجاج بن العزيز عبد وكان وقنسرين، الجزيرة أھل ومعه حمص إلى مضىو

 بعين فنزل الخلق من خلق في فأقبل ھشام، بن سليمان مروان إلى إبراھيم فوجه دمشق، إلى العزيز عبد رجع مروان
 الجر بعين وسليمان األبرش بدير فنزل ألفاً، سبعين زھاء في وھو وقنسرين الجزيرة بأھل إليھمروان ورجع الجر،
 .ومائة وعشرين سبع سنة صفر في وذلك أميال ثالثة وبينھما

ً  مروان وكتب  بنفسي عسكره فطالعت الجر بعين وسليمان األبرش، بدير نزلت إني: فلسطين أھل إلى منه كتابا
ً  فرأيت  به وأُتي فأُخذ ففعل. لھم تعرض: له قال رجل إلى الكتاب ودفع كذا، طريق في إليكم متوجه وأنا كثيفاً، جيشا
 .ذلك وبين بينه ألحولن وهللا مروان، ھرب أيوب أبو أنا: قال الكتاب قرأ فلما ھشام، بن سليمان

 ھناك غيضة في وخلفه فانزله، المنزل ھذا من سليمان ارتحل فإن غدوة مرتحل إني: هللا عبد البنه مروان وقال
 ً  .العين في كامنا

ً  فغدا األربعاء يوم مروان حوأصب  ذكر التي الطريق إلى يبادره زعم سليمان وخرج المغرب، طريق في متوجھا
 الرسول أعلمه فلما ذلك يعلمه رسوالً  أبيه إلى وسرح عسكره، فنزل مروان ابن وأقبل يسلكھا، أنه كتابه في مروان
 سليمان عسكر ألن ذلك فعل وإنما مروان، بنا مكر: سليمان فقال سليمان عسكر في فصار أميال ستة سار وقد رجع

 بن يزيد وأخذ آالف، عشرة يقال عظيمة مقتله منھم وقتل بھم فظفر مروان فقاتلھم مياھاً، وأكثر وأحصن أخصب
 .ماتا حتى بالسياط مروان فضربھما مصاد بن والوليد الكلبي، العقار

ً  سليمان ومضى  الملك عبد بن الحجاج بن العزيز عبد وأتى ابه،أصح بين فقسمه مالھا فأخذ دمشق إلى منھزما
 عبد بن زياد محمد وأبو يزيد، بن الوليد ابنا وعثمان الحكم وفيھا القسري، خالد بن يزيد منھم جماعة في الخضراء

 عمر بن ويوسف يزيد، بن الوليد بن عثمان خال وھو سفيان أبي بن محمد بن عثمان بن ويزيد السفياني، يزيد بن هللا
 عن أحجموا قد الناس وكان عمر، بن ويوسف وعثمان الحكم فقتل هللا عبد بن خالد األسودمولى أبو فوثب ثقفي،ال

 .صبيان ھما: وقالوا الوليد ابني قتل
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ً  كان لرجل وقيل  الوليد ابني قتل إنه ويقال الصبيان، أقتل وال الفرسان أقتل أنا: فقال. اقتلھما: األعاجم من محبوسا
 فقال شديداً، نتراً  ونتره فجذبه طويلة، وكانت بلحيته فأخذ يوسف إلى خالد بن يزيد دخل ثم بعمود، قتلھما األسود، أبو
. أسياط ألوف بالعراق ضربتني حين الحمقاء بن يا مني أسفه وهللا أنت: قال هللا؟ يرحمك السفه ھذا ما: يوسف له

 ترى الزانية بن يا لعلك: وقال فضربه، فأخرجه انھزمتم، دولق هللا أخزاكم حتى ھذا فعلتم ما وهللا فعلتموھا،: فقال
 وبقي فقتله، الوليد بن عثمان خال بيد فأخذ رجع ثم طھمان، أو غزوان بغالمنا إال أقتلك ما: وقال بأبي، أقتلك أنني
 .فتحه على ريقد فلم الباب فدفع عليه، واعتمد وراءه محبسه وألقى حديداً  وكان الباب فرد فقام السفياني محمد أبو

 .معھما كان ومن خالد بن ويزيد العزيز، عبد وھرب سليمان، وانھزم الوليد ابنا الصبيان قتل حين الناس وماج

 الفرج، أتاك فقد أبشر محمد أبا يا: المسجد ناحية من خوخة من فنادى مھران له يقال السفيان محمد ألبي مولى وجاء
 في فاحتملوه الباب محمد أبو ففتح بجماعة فأتى عليه، قدرت بمن فجئني: قال. بلى: قال أحد؟ ھھنا أما ويحك: فقال
 :فقال الناس وبايعه لمروان فدعا المنبر، على وضعوه حتى قيوده

 ماال كان ما بھم وّقومنا...  نزار ببني ملكنا شددنا

 ذالال لنا بالّصغار أقّروا...  حتى قحطان بھم وطحطحنا

 :عصعةص بن عامر بني شعراء بعض وقال

ً  يفخر الجرّ  بعين ويوم  الھزائم جمّ  كاليعفور سليمان...  جاثما

ً ...  لرّبھم المخلصون عليھا وطار  السالئم األكفّ  نبيعات سراعا

 بالشكائم رأسھا شجرنا دمشق...  وواجھت الغبار في تّمطت فلما

 .حبسته: األمر عن شجرته حبسنا: يقول

 .غلط فقد محبسه في قتل محمد أبا أن زعم ومن

 برأس جاء من: السفياني محمد أبو وقال ھشام، بن سليمان وھرب دمشق، من ميالً  عشر اثني على مروان وأقبل
 ألقى إنه: بعضھم فقال ليحرقوھا بھا فاحاطوا داره وأتوا الناس فطلبه درھم، آالف عشرة فله الحجاج بن العزيز عبد
 فوطئوه عليه فدلتھم يطلبونه قوم بھا ومر فعرفته، امرأة فرأته آخر باب من وخرج بھا، فتشاغلوا نثرھا بدرةً  إليھم
 :الشاعر فقال. قتلوه حتى

 يسلب األزقة في قتيالً  فصار...  بسيفه العزيز عبد أخذھا رجا

 أبو عليه فسلم معاوية، بن يزيد بن عتبة بن سفيان بن هللا وعبد السفياني، محمد أبو فتلقاه أقبل، مروان إن ويقال
 مع وكان بعدھما، العھد لك جعال وعثمان لحكم غنا المؤمنين أمير يا: له وقال وابنيه الوليد عن وعزاه خالفةبال محمد
 األشھب بن الرحمن وعبد الكالبي، الورد وأبو الھذيل، بن والوثيق الغنوي والكوثر الباھلي، سھيل بن حوثرة مروان

 أنني يعلم وهللا بعدھما، األمر لي جعال الغالمين ھذين إن: نمروا فقال الحرشي سعيد وابن العقيلي، ونباتة الجعدي،
 .نھار وال ليل في أطلبھا لم

. فسطاطه مروان جدك فيه ضرب الذي الموضع وهللا ھذا: األزدي سراقة ابن له فقال راھط مرج فنزل ارتحل ثم
 .ذلك إليھفسره فنظر
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 الجابية باب من دمشق دخل ثم مروان فبويع علي؟ دفير يقوم كان من اسكتوا،: فقال وغررته كذبته: لسراقة وقيل
 مروان آل من صبي يزال ال: مروان فقال. العزيز عبد السفيه: قال ھذا؟ من كوثر يا: فقال مقبالً  العزيز عبد فرأى

 ھشام، بن سليمان وأمر فأمنه، نفسه إبراھيم فخلع فأتياه، بأمانھما ونادى وسليمان إبراھيم وطلب للفتن، يتعرض
 بن هللا عبد واستعمل فعزله، اتھمه ثم السكوني، نمير بن حصين بن يزيد بن معاوية حمص على مروان ستعملوا

 -  واستصلحه إياه حبسه بعد عنه رضي قد وكان - نعيم بن ثابت فلسطين على واستعمل شجرة، ابن فناصحه شجرة
 .أثبت واألول واألردن، فلسطين واله ويقال

 فقتل رجل، مائتي من بنحو فأُتي الوليد قتل على شايع من طلب في ووجه الكوثر، نب الملك عبد قنسرين وولى
 .بعض أيدي وقطع بعضھم،

 .فبايعاه الملك عبد بن يزيد بن وسليمان الوليد بن إبراھيم بن وأمرإسحاق

 ألف في ھبار بن يزيد بن خالد معه وخلف السكسكي، عمرو بن زامل بھا وترك بدمشق كان ما مروان حمل ثم
 بن روح بن زنباع بن روح بن زرعة بن نعيم بن ثابت أن بلغه ثم أربعة، أو أشھر ثالثة حران في فأقام فارس،
 نحن ما دونه أمره من فكان يريده فسار فلسطين، على عامله وكان خلع، قد الجذامي حديدة بن حداد بن سالمة
 .هللا شاء إن ذاكروه

 سريالق خالد بن يزيد وأمر ودمشق حمص أمر

 ھشام بن وسليمان ومائة، وعشرين سبع سنة الفطر ليلة حمص من حماه فنزل نعيم بن ثابت يريد مروان سار: قالوا
 ومعه بالناس، العيد مروان فصلى فأكرمه حران عليه قدم وكان مروان، بني من عنده من آثر معه الملك عبد بن

 أھل أن فأعلمه حمص أھل من رجل أتاه صلى فلما بنوه، رالغفا وعبد هللا وعبيد هللا، وعبد الملك، وعبد سليمان،
ً  وأن غدروا قد حمص  ومعه وفرافصة، وذؤالة، حمزه، بنوه ومعه ذؤالة، بن األصبغ وعليھا المدينة دخلت كلبا
 أھل من ذؤالة ابن بايع وقد السكسكي، األعلى عبد بن ومعاوية حارثة بن وطفيل كلب، مولى المقشعر بن عصمة
 فارتحل الطائي، ربعي بن وغالب الكندي جبلة األسودبن بن السمط بن شرحبيل بن يزيد بن ثابت بن السمط حمص
 جماعة الحائط وعلى النھار، نصف فأتاھا حمص إلى تعبئة على سار ثم األرنط، نھر على فنزل حماه من مروان
ً  افتحوا: فقال مدينتنا، دخلوا سفھاء وھؤالء طاعتك على نحن: قالوا بالكم؟ ما: إليھم مروان فأرسل كلب، من  بابا

 واتبعتھم ذؤالة، بن األصبغ وھرب الفريقين، من وأصيب فقاتلھم الوضاحية في الوضاح بن عمرو فاقتحم ففتحوه،
 وأخوه ذؤالة، بن األصبغ بن ذؤالة منھم رجال المدينة في وأُسر الباقون ونجا جماعة، منھم فقتلوا لمروان خيل

 .ذؤالة بن األصبغ بن فرافصة

 ھزيمة ثابت إلى وصوله قبل فبلغته حمص مدينة دخوله يعلمه نعيم بن ثابت إلى حمزة ابنه وجه قد األصبغ وكان
ً  األصبغ ابني وقتل األسرى، مروان وقتل تدمر، إلى فمضى أخويه وأسر أبيه  فصلبوا أربعمائة األسرى وكان ، أيضا
 .أيام ثمانية بھا وأقام ع،ذرا مائتي حائطھا من مروان وھدم حمص، مدينة حول

ً  وروي  فشاع بمروان، يفتكوا أن الكلبي زھير بن مصاد بنو فھم عليھا، القيسية لتقديم عصت اليمانية أن أيضا
 وأمروا فأجابوه، مروان خلع إلى أھلھا فدعا حمص فأتى السكسكي، األعلى عبد بن معاوية معھم وكان أمرھم،
 قتله بھا، فقتل سلمية إلى حمص على مروان عامل شجرة بن هللا عبد فخرج ،األصبغ ويقال ثابت، بن السمط عليھم
 .الملك عبد بن المنھال له يقال كلب من رجل
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: مروان فقال مروان به وأُتي فأُخذ يستنجدھم، القرى إلى محاصرھم ومروان حجر، له يقال حمص من رجل وخرج
 به ورمي المنجنيق في فوضع به وأمر ستأتيھا، إنك أما حمص، تأتي ثم القرى أھل تستنجد خرجت حجر، يا ھيه

 .فتفسخ المدينة حائط به فصكوا

 نھيته وقد غيره ولد مالي فإنه هللا أذكرك المؤمنين أمير يا: فقالت أمه فخرجت مروان به فأُتي المدينة من غالم وأُخذ
 .عنقه فضربت به وأمر عصاك، إذ أقتله أن أحرى ذلك: مروان فقال. فعصاني والقتال السعي عن

 بن يا األشتر، بن يا: وينادون كريم، شريف: فيقول مصعب بن يا: لھم محاصر ومروان ينادون حمص أھل وكان
 .الطنفسة بن يا: ينادونه أيامھم في الخوارج وكان. هللا لعنكم خلطتم: فيقول. الكردية بن يا الخباز، زربي

 حتى ھشام بن سعيد فنجا أھلھا، مع سعيد وكان ثابت، بن السمطو ھشام، بن سعيد إال حمص أھل مروان وأمن: قالوا
 .علي بن هللا عبد قتله

 :الحمصين بعض فقال المدينة حائط مروان وثلم

 سكنينه الجعدي قصصك...  تجزعي ال ويحك حمص يا

 أمره في لوعم السمط في مروان األردن، على مروان عامل وكان الملك، عبد بن مروان بن معاوية بن الوليد وكلم
 بن الوليد لي فقال: يزيد بن الحارث قال عليه، ونزل العقيلي مسلم بن إسحق إلى يختلف وكان مروان، أمنه حتى

 له فقلت السمط فلقيت: الحارث قال بأمره، قمت وقد ويدعني مسلم بن علٮإسحاق ينزل السمط من تعجب أال: معاوية
 فأقعد بذلك فأخبرته: قال آالف، عشرة لغضبه غضب غضب إن رجل وھو أدعإسحاق أنا عاجز، أنت: فقال ذلك في

 بن الھيثم وقال. شجرة بن هللا عبد دسھما ويقال مروان، دسھما بل ويقال مروان، يريد وھو فقتاله رجلين السمط
 .مروان قتله: عدي

 على عامله وحصروا نعيم، بن ثابت إلى دعوا دمشق غوطة أھل أن بلغه حمص أمر من مروان فرغ ولما: قالوا
 أتاھم دمشق وردا فلما آالف، عشرة في الوضاح بن وعمرو الكالبي، الورد أبا إليھم مروان فوجه زامل وھو دمشق،

 وظفروا ويزيد عالفة أبو فانھزم فاقتتلوا لمروان مخالفين إليھم فانضما القسري، خالد بن ويزيد السكسكي، عالفة أبو
 .مروان إلى برؤوسھما وبعث فقتلھما، بالمزة عالفة بيوأ بيزيد الورد أبو ظفر ثم بعسكرھما،

ً  الفراديس باب من خرج انھزموا لما يزيد إن ويقال  ابغني: له فقال األشعريين من رجل فلقيه برزة، إلى فانتھى ھاربا
 بغل على فحملوه المضرية إلى فدفعه مروان إلى به فبعث عليه فدل فخاف فكر ثم منزله، فأدخله فيه أكون منزالً 
 إن ويقال وعثمان؟ الحكم أين الفرسان معشر يا: يقول محارب من رجل وجعل ذنبه، يلي مما وجھه وجعلوا بإكاف
 فقال لھيا بيت في فأصيب فطلبه ألقتلنك، أو لتأخذنه، ووهللا خالد، بن يزيد مكان لتعلم إنك زامل، إلى كتب مروان
 لقتله وذلك فطعنه، عليه فشد ويستوھبه، فيه يشفع ثم فيحبسه يمان وھو زامالً  به تأتون: سلول بني موالي من رجل
 .ذلك مثل بيزيد ففعل به، وجر مذاكيره في فشد بحبل أمر يوسف قتل لما خالد بن يزيد وكان عمر، بن يوسف

 فأرسل مستخفياً، الغوطة بقرب لھم زراعة يأتي خالد بن يزيد أن فأخبره عمر بن زامل أتى لخم من رجالً  إن ويقال
 عرض وقد بإكاف، بغل على به وأقبلوا فأخذوه سنبالني، قميص وعليه اللخمي، زراعة في فأصابته خيالً  زامل
 أحق األمير: فقال وخردل، بخل كله: فقال عمر بن زامل به وأتى رأسه واحتز فقتله نمير بني من رجل فتلقاھم عليه،
 .عمه ابن برأس
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ً  ويقال. السكك في الصبيان فجرره حبالً  رجله في الناس وعلق مروان إلى برأسه زامل وبعث  مر النميري إن أيضا
ً  يزيد لحم من قطع وقد بجيلة من بقوم  ثم رؤوسھم، على والسيوف قسراً  يأكلون فجعلوا كلوا،: فقال إليھم فألقاھا قطعا
 .مضى

 الجذامي زنباع بن روح بن زرعة بن نعيم بن ثابت أمر

 قد مروان وكان قيس، أوالد من الشام أُخل لم إن لنعيم لست القحطاني األصفر ناأ: وقال نعيم بن ثابت خلع: قالوا
ً  فلسطين واله  .بأرمينية إياه حبسه بعد له مستصلحا

 :قال كلب األسودمولى بن عطية أن خلعه سبب أن قوم وذكر

 اليمن أمھا وعقّت أباھا عّقت...  جزعا دعوةً  نعيم بن ثابت يا

 تمتھن واألشراف الجزيرة عير...  لهيأك هللا مال أنت أتاركٌ 

 .الجزيرة حمار لمروان يقال وكان

 الّسنن بعدھا وتحيي الغليل تشفي...  يمانيةً  ناراً  مضرٍ  على أٌوقد

 .خلعه بعد الشعر ھذا قال إنه ويقال

 لقسريا خالد بن ويزيد عالفة، أبو ومعھم الغوطة، أھل من ثار ما وثار حمص، أھل من مروان فرغ فلما: قالوا
 بن الوليد فحصر ألفاً، خمسين زھاء يكونون وغيرھم لخم من كنف في فلسطين من ثابت أقبل أمرھم، فانقضى
 خرج التقوا فلما الورد، إليھأبو فسار األردن، مدينة بطبرية مروان عامل مروان بن الملك عبد بن مروان بن معاوية
ً  فھزموا األردن أھل في معاوية بن الوليد إليھم  .عنه منھم بقي من وتفرق أصحابه، وقتلوا ثابتا

 إلى بھم فبعث وعمران، وبكراً، نعيماً،: ثالثة بنيه من فأسر فلحقه، الورد أبو واتبعه فلسطين إلى ثابت ومضى
 خيل به فظفرت الشراة بجبال رفاعة وابنه نعيم بن ثابت ولحق فلسطين، على الورد أبو وغلب. فحبسھم مروان
 أيديھم وقطع بنيه وقتل مروان، فقتله أبوب بدير وھو مروان به وأتوا فأخذوه الورد ألبي مادةً  ھاوجھ قد كان لمروان

 مروان فقتلھم اللخمي يزيد بن وعمرو الجھني ھالل بن عثمان مع وأُخذ ثابت، بن رفاعة ابنه وأفلت وأرجلھم،
 ً  .جميعا

 يديه فقطع مروان إلى به فبعث أسيراً  وأخذه بهأصحا فھزم الكوثر إليھمروان فوجه بمصر، ثابت لحق: بعضھم وقال
 :ميادة بن الرماح إنه ويقال له قصيدة الشعراء بعض وقال. بمسامير سمره دمشق، باب على وصلبه ورجليه

ً  تلقاك أن حذارك  والّصقر الورد أبو يھديھا فوارس...  بموطنٍ  يوما

ً  يجّرون...  ثوى من يبالون ال صدقٍ  فوارس  حمر حواملھا أرماحا

 مصر له استقامت حتى وأرماحه...  جياده لمصر المھدي وكوثرٌ 

 شبر وال ذراع نجدٍ  في لك وال...  منزلٌ  المقدس بالشام فمالك

 والبحر البرّ  لنا يغضب تعصنا متى...  مثلھا وبالشام منا ثبا بنجد
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 هللا عبيد من ھشام بنت عائشة وزوج ،هللا وعبيد هللا عبد: البنيه به وبايع المحرم، ھالل إلى أيوب بدير مروان وأقام
ً  بھا فأقام الرصافة فنزل وأقبل ابنه، مروان بن هللا عبد ھشام بنت أم وزوج ابنه،  .يوما

 الملك عبد بن ھشام بن سليمان أمر

 ثم الرقة، فنزل ومضى له، فأذن ليتجھز، المقام في ھشام بن سليمان استأذنه الرصافة إلى مروان توجه ولما: قالوا
 كان لمروان خيل ومعه بالرصافة وھو ھشام بن سليمان إلى الضبي أيوب بن الرحمن عبد وأقبل قرقيسياء، تىأ

 يوم في أشياء مروان على نفسه في وكان. الجعدي من بالخالفة أحق وهللا أنت: ھشام بن لسليمان فقال إليه، ضمھا
 مروان فأقبل الموت، على حمص أھل وبايع افدخلھ حمص إلى وصار مروان فخلع الجر، عين يوم وغير الجر عين

 ً  وھرب فتحھا، حتى المجانيق عليھا ووضع بحمص فألصق ابنه مقدمته وعلى قرقيسياء من قرب أن بعد زاحفا
 .حمص حائط ھدم استقصى حتى مروان وأقام تدمر، إلى ھشام بن سليمان

 وقدم بالرصافة، فارقه وقد مروان خلع سليمان ظھرأ: قالوا الحميد عبد بن وداود أشياخه عن المدائني الحسن أبو قال
 .العراق إلى اإلنحدار فترك الملك، عبد ابنه فتوفي الرقة مروان

ً  وبنى حمص، إلى أصحابه من خف في سليمان ومضى  الھني نھر في وكان. حائطھا في ثلمه مروان كان ثلما
ً  سليمان فيھما فخلف العجب، واآلخر الكامل ألحدھما يقال قصران  ھشام، موالي وأكثرھم وغيرھم الذكوانية من قوما
 ثم عليه أنتم ما على أقمتم لئن: مروان اليھم فبعث بالخبر، يأتيه ومن أصحابه من مروان أراد من يمنعوا أن وأمرھم
 كاملال أھل وأما فأمنھم، حكمه على نزلوا فإنھم العجب في كان من فأما يقبلوا، فلم. أحداً  منكم أستبق لم بكم ظفرت
 بھم ومر مروان ورجع يقبلوه، فلم األمان عليھم فعرض الحباب بن عمير بن خالد إليھم فبعث أمانه يقبلوا أن فأبوا

 فطلبوا القصر إلى أفضى حتى النھار ينتصف فلم المجانيق عليھم فنصب بقتالھم، أصحابه من رجالً  فأمر فشتموه،
 الرجل وجعل الحصن، وھدم أعينھم وسمل وأرجلھم أيديھم مروان فقطع حكمه، على إال يؤمنھم أن فأبى أماناً، منه
ً  أقتلك إليك، أحب أيما: منھم للرجل يقول  ذلك له فقيل منھم برجل فأُتي ورجليك، يديك أقطع أم عينك أفقأ أم شدخا

 :قشيريال عمرو بحرين فقال واألرجل، األيدي وبقطع بالعمد فقتلوا. الشرور من أختار ما أدري ما: وقال فضحك

 العصب تدّرھم حتى بھم فنّكل...  سفاھةً  عاندوك إذ بھم ظفرت

ً  نكبوا إذا...  أذلّةً  تجدھم تفعل إذ فإنك  الّنكب أّذلھم يوما

 حكمي على إال األمان الكامل أھل أعطي ال: فقال بأمان الكامل إليھمن خرج غدراً، ھشام مولى يعقوب مروان وقتل
 .قتلهو السيف، إال وبينھم بيني فليس

 من دنا فلما إليھمروان فتوجه ثلمه، وبنوا حائطھم من واستوثقوا الموت، على وتبايعوا سليمان، حمص أھل وبايع
ً  حمص أھل وجددھا الموت، على البيعة سليمان مع ممن الشام أھل فرسان جدد حمص  إلى اخرجوا: وقالوا أيضا
 فبلغ البھراني وثبيت السكسكي األعلى عبد بن معاوية مع فآال ستة منھم فانتدب به، ظفرنا وإما قتلنا فإما الجعدي

 حتى تعبئته على يسير وھو يشعر فلم الزيتون في لمروان وكمنوا وتحرزوا تعبئة، على اليھم فسار مروان ذلك
 أنت: لمعاوية مروان فقال آالف، أربعة منھم وقتل اآلخرون، وانھزم األعلى عبد بن معاوية وصرع فقاتلھم ثاوروه

 يفارقوه وال يحفظوه أن وأمرھم خيل في إليھم فأرسله. نعم: قال. وأؤمنك بيعتي إلى فادعھم حمص أھل في طاعم
. الخباز زربي البن نبايع وال كرامة، وال ال: فقالوا بيعته إلى فدعاھم المدينة من مشرفون وھم فأتاھم يردوه، حتى
 كانوا للذين فقال مروان، إلى وانصرف كلھا، ثيابي معه وليكناألسود ميسرة غالمي إلي فابعثوا تفعلوا لم إذا: فقال
 على واحملوا وبيتوھم السالح فاحملوا أمسيتم إذا: قال. ال: قالوا. أراد؟ ما أتدرون: فقال. فأخبروه قال؟، ماذا: معه

 .بالعمد وشدخ ورجاله يداه فقطعت بمعاوية فأمر الميسرة،
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 مروان به وأتى األعلى عبد بن معاوية أسر حوي له يقال مروان مع نكا مجاشع بني من رجالً  إن: بعضھم وقال
 :مروان وقال. منك أشد أسرك الذي: فقال. العرب أشد فإني استبقني: فقال

 به أبلى ما نعم حوّيا إنّ ...  به أمتعنا إبراھيم ربّ  يا

 به جانا صاغراً  والّسكسكيّ 

 مروان حذرھم وقد حمص أھل بيتھم الليل ثلث مضى فلما ة،الميسر في قيس وحماة الفرسان صير مروان أمسى فلما
 محاربته في األمر وصعوبة مروان صالبة سليمان فرأى سليمان، إلى فرجعوا أرادوا ما على يقدروا فلم فاقتتلوا
 أو أشھر عشرة يقاتلھم حمص على مروان وأقام فنزلھا، تدمر وأتى ھشام بن سعيد أخاه وخلف حمص من فخرج
ً  عبداً  إال يقتل فلم حكمه على نزلوا إنھم وقيل أمنھم، إنه فقيل األمان لھم وبسط أقل، ً  أسودوشماسا  كان نصرانيا

 ً ً  أؤمن أن ببالي خطر كان ما: وقال. فقتله السكسكي فأنا ذھب السكسكي كان إن: يقول وكان شجاعا  إنه ويقال. شماسا
 .اليھود من ورجالً  ھشام بن سعيد يؤمن لم

 مروان وھدم ولعنوه، مروان على الناس فغلظ شدخه، ثم ورجليه يديه فقطع أسيراً  ھشام بن معاوية بن بأمية وأُتي
 .علي ابن قتله حتى وبقي معه وكان فأمنه سعيد في وكلم حمص، حائط

ً  سليمان فركب وإبراھيم، الناقص عن إياه ومقاتلته إحداثه على سليمان مروان أمر: المدائني وقال  مروان مع يوما
 يزل فلم. ھذا عن أعرض المؤمنين أمير يا: فقال -  كالمتوعد حاجبيه ورفع - أيوب أبا يا: مروان له فقال الجر، ينبع

 .شر على له مضمراً  سليمان

ً  ھشام بن سليمان وجمع: قالوا  إليھم فصار كلب، أھلھا وعامة وخارب، لص كل إليھا ولجأ أھلھا، وبايعه بتدمر جمعا
 :ويدس بن زميل فقال مروان،

 تدمرا بعامرية يراد ماذا...  وعويلھا ويحھا تدمر ويح يا

 وشّمرا الجيوش بعذراء أعطى...  ماجدٍ  أبيض كيد من ويحھا يا

 وھرب يمكنه، فلم حائطھا يھدم أن على فأمنھم أصابوه، دم كل لھم يضع وأن األمان سألوه مروان بھا أناخ فلما
 خيل فأسرته مسلم بن بنإسحاق عوف إليھمروان فوجه فنزلھا، فخسا إلى فانحط منھا مروان قرب حين سليمان
 مروان فاتبعه انھزم إنه ثم سليمان فاستعالھم فتقاتلوا مروان وأتاھم سليمان، فقاتله الكوثر إليھمروان فوجه لسليمان،
ً  فالتقوا ً خ أصحابه من وأُسر سليمان فھرب فاقتتلوا الصحصح ابن مروان وقدم صفين، خلف بمرج أيضا  فقتلھم لقا
 أمير قتله حتى القصص، ھذه بعد خبره كتبنا وقد الخوارج، مع سليمان وصار ھشام، مالحة بقرب بالعمد مروان

 .العباس أبو المؤمنين

 فقتل، ھاشم بني أيام في خرج حتى بقي إنه ويقال. عنقه ضرب ويقال غيلة، ھشام بن سعيد قتل مروان إن ويقال
 .أعلم وهللا

 موإليھوأخذ وستره فنزل خلفة أصابته خساف، يوم ومحمد إبراھيم أخو المخزومي إسماعيل بن شامھ بن خالد وأسر
 .بالعمد فشدخ فأمر مروان، به فأتي
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 مروان أيام في المنتھب يوم خبر

 بن خيبري بن هللا عبد بن عدي بن عبيد بن معدان عن نعيم بن الرحمن عبد بن إبراھيم ثنا الكلبي، ابن ھشام قال
 مالحاة، وجرت النبيذ فيھم فأسرع لھم نبيذ على منا رجالً  فزارة من بدر بني من امرأة تزوجت: قال الطائي لتأف

ً  فضرب سالمة بن يعقوب له يقال منا رجل فوثب  لك: للبدريين فقلت: معدان قال شجته، من فمات فشجه، منھم شابا
 .دفعه فأبيت قاتله، إليھم ندفع أن إال فأبوا صاحبكم، دية

 أو نبھان وبنو جرم بنو إال طيء بني من يؤدھا فلم الصدقة، منعنا الفتنة ووقعت يزيد بن الوليد قتل حين وكنا
 بالمدينة، والصدقات األعشار عامل وكان عفان، بن عثمان بن عمرو بن هللا عبد بن أمية البدريون فأتى أكثرھم،

 وامتناعي البدري وبقتل الصدقة، بمنعنا يخبره مروان لىإ أمية فكتب صاحبھم، بخبر فأخبروه الجبلين وإليھصدقات
 إلى الصدقة فأدوا صاحبھم، من البدريين أمكن أن إلي مروان فكتب ومعصية، خالف على وأنا إليھم، قاتله دفع من
 .عرصاتكم في الخيل ألبيلن وهللا ثم برأسك، أتاني عليه امتنعت فإن إلي، حملك من إليك وجھت وإال وسعاته، أمية

: فقال يستحيى، طيء معاشر يا فيكم واألسير تقتل ال الرسل إن: فقال الرسول، عنق بضرب معدان فأمر: قالوا
 رمل وبينك وبيننا عرصاتنا في الخيل تبيل أنت: زربي البن قل عني، فأد إلي أديت: له وقال سبيله وخلى صدقت،
 وال أبقيت، إن عليك هللا أبقى فال حشدك، دواحش جھدك اجھد. طيء عديد وحولي الجبالن، ظھرك وخلف عالج،
 :إليه وكتب. أرعيت إن عليك أرعى

 المزار بعد من كان ما على...  عني مروان مبلغٌ  من أال

 الّسراري ألبناء صارت ألن...  ضاعت كيف للخالفة تر ألم

 :المعني الحر بن غالب وقال

 سمعت والقبائل شمس عبد ومن...  ھاشم آل من للركبان قلت لقد

 يدفع ليس الذي األمر وإّياكم...  يجيئنا حتى الركبان أيھا قفوا

 مدعدع رثّ  الخيل إن الملك عصا...  وتشعبوا اإلمام أين تروا حتى

 يوضع أھليه غير في وھل إمامٌ ...  يضّمه أالّ  للمال ضيعةً  أرى

 بن الواحد عبد إلى منه يكتب أن رهفأم كاتبه يحيى بن الحميد عبد ودعا فاستشاط والشعر إليھالرسالة رسوله فأدى
 بھا، والصدقات واألعشار األعراض على عامله هللا عبد بن أمية وإلى المدينة، على عامله الملك عبد بن سليمان
 يأخذا حتى عبيد بن معدان إلى وغيرھا قيس من البوادي وأھل المدينة بأھل يسيرا أن بالجبلين طيء صدقات وعلى

 .المعركة في فيقتل يقاتل أو إليه، يحماله حتى بالده الخيل ويوطئا صاحبھم، قاتل البدريين لىإ ويدفعا قومه، صدقات

 معدان إلى أمية وبعث فيداً، نزال حتى بالناس فسارا النصري، سليمان بن الواحد عبد إلى الكتاب كان: بعضھم وقال
ً  إليكما دافع رغي إني: الواحد عبد إليھوإلى فبعث الصدقة، أداء في عدي بن عبيد بن  الصدقة أما تطلبان، مما شيئا
 :وكتب أقتل، أو أؤسر أو يكون ال ما فذلك أيديكما في يدي وضع وأما الناس، أمر يستقيم حتى أحبسھا فإني

 أمير البالد على يقوم حتى...  فاصطبر فرائض ال الفرائض إنّ 
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 بعثھم الشام أھل من ألف وفي وغيرھا، قيس نم والبوادي المدينة أھل من ألف مائة زھاء في وصاحبه أمية فسار
 واتبعه، طيء على قيس لحنق الضباب من رجالً  مقدمته على الواحد عبد وبعث بھم، إعانة الواحد عبد إلى مروان
 .أجأ من وھو بالمنتھب وعسكروا يتبعه، لم إنه ويقال

ً  عشر اثني في وكنت: معدان قال  من وغيرھم جديلة وبني ثعل، بن مانسال بن عتير بن عتود بن معن بني من ألفا
 انتھيت فلما آالف، ستة في فبقيت القتال، كره ألنه آالف، بستة منھم المعقلي زيد بن الكروس بن يحيى فذھب طيء
 النار فرفعت طرفاه، يرى ال القوم عسكر وإذا حديد، جبال إذا كثيف، بن يزيد بن حزير واسمه الضبابي عسكر إلى
 .الموت من الفريقين أجزع هللا قبح: وقالوا والنشاب، النبال وعملوا الجزر، فنحروا فاجتمعوا أجأ، على

 الناس وانھزم الضبابي قتل حتى وال، كال إال كان فما واحد، رجل حملة عليھم حملنا بالنبل رموا فلما فتصافنا: قال
 بعد له بجارية وأتيت سبيله، فخليت سيراً أ بأمية وأُتيت رثة، عسكر أكبر عسكرھم وكان وانتھبنا، فقتلنا ھزيمة، اسوأ
 مروان كتاب ذلك بعد علينا قرئ ثم: قال. جريح على تجھزوا وال مدبراً  تتبعوا ال: وقلت المدينة إلى بھا فبعثت ذلك
 .مخبر منھم نجا ما ذلك قبل الكتاب في ما علمت ولو ويسبوا، يقتلوا أن الحرب نشبت إذا فيه يأمرھم إليھم

 أھل من آالف عشرة في الغساني رياح بن عبدة توجيه على مروان فعزم بالخبر مروان إلى مدينةال صاحب وكتب
 إذ لك على ھو فبينا الطوائل، ويطلبوا يوتروا لم ما كذلك واألعراب وأفشله، قوم أضعف المدينة أھل: وقال الشام
 طيء، بأعراب آالف عشرة شغلنا ما: فقال قحطبة وإقبال ضبارة ابن بقتل العراق على عامله ھبيرة إليھابن كتب

 يومئذ معدان إلى والتجأ العباس، أبو واستخلف الناس أمر استقام حتى الصدقة نعط فلم العراق، نحو الجيش فصرف
ً  جعفر بن مالك بن الطفيل بن يزيد بن دھيل أبي بن العزيز عبد  .الحرب من ھربا

 المزر طيء من وقتل فزارة، من ورجال بدر، بني أحد ومھلھل قيس، مولى وسرحان الحزير، المنتھب يوم وقتل
 .الفزيري خالد بن وحرثان المعني، الخليل بن وسعيد السنبسي،

 :للقتال كراھة طيء من معه صرف فيمن عنه الكروس بن يحيى انصراف في معدان وقال

 بالمجارف رأسه يداوي أميمٌ ...  كأنه يزال ال لمولى ما أال

 الصوائف بالھموم يؤّرق لم إذا...  حفيظة بمولى المولى ما لعمرك

 حالف قسامة أو يمين بغير...  حقھا فزارة أعطينا نحن فإن

 والكثائف للمدى ضروب يدين...  ال مجّنب قينٍ  أوالد إذاً  فنحن

 الغطارف الحماة الشمّ  السادة من...  نجاره كريم حرٍّ  بنو وأنتم

 :أولھا أرجوزة أنيف بن حكيم بن أُنيف وقال

 الّطرب جمّ  الّصبا غيداق أنت إذ...  ريب بصحراء الدار تعرف لھ

 :فيھا يقول

ً  أر لم  ومستلب سالبٍ  دعوى أكبر...  المنتھب يوم مثل يوما

 صبب في كانت الجونة إذا حتى...  العرب أبناء ثمّ  توفت لّما
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 الّنجب الكريمات البيض بنو أين...  للحسب يا طيءٍّ  منادي نادى

 الّصخب بعد من األبطال تغمغم...  الغضب عند عاداتكم قوم يا

 ً ً  ضربا  القصب بأطراف النار تحّرق...  كاللّھب رميٍ  بعد وطعنا

 :فيھا يقول طويلة له قصيدة في أنيف وقال

 حالھا يعرف المعروف من خالالً ...  عرضنا المدينة أھل أتى ھل أال

 ھانصال مازايلتھا بأغمادھا...  مصونة والسيوف عاملينا على

 اعتدالھا علينا يخفى ما النصف ھي...  سّنةٌ  والحق هللا كتاب عرضنا

ً  فرتاج إلى وجئنا  عقالھا حان كان زكاة نؤدي...  وطاعة سمعا

 رجالھا تعدّ  ما حتى فيد إلى...  وفودنا وجاءت صّدقنا فيد وفي

 خالھا والدين األلباب ذوي يروع...  بكتيبةٍ  راعنا حتى ندر فلم

 نكالھا الظالمين يردي كتائب...  ومالكٍ  عوف عمرو من لھم جمعنا

 زوالھا يرجى ليس حتوفٍ  غمار...  نفسه أُمية مّنى ما دون ومن

 :فقالت نبھان من وأمه دھيل أبي امرأة وكانت

 مضر من أصبحت وما اإلمام أمر...  لنا يقوم حتى طّيئٍ  من أصبحت

 والبصر معالس بين األسنة فيّ ...  شرعت إذ هللا بحمد الجاعليّ 

 المطر يحمد لم إذا والمحمدين...  منعوا ما يسطاع فال والمانعين

 الّنذر بھا يوقن ولم أتته وقد...  مھلٍ  في وھو جريراً  نھيت لقد

 :ميادة بن الرماح وقال

 المتبددا والعسكر الندى جرير...  بحائلٍ  نسينا أنا تحسبوا ال

 غدا أو اليوم فيكم العوالي بصمّ ...  فكأنكم أمرنا تستريثوا وال

 :عبيد بن معدان عليه فرد

 حّيدا الموت عن قيس كشفا تكن...  جمعنا تلق وإن قيس أتوعدنا

 أكبدا الزاد من أضحى أو الّسلم رأى...  كلما بالّنفج القيسيّ  تحمد فال

 وأنشدا غّنى القيسيّ  أمن وإن...  باسته الحرب اتقى الحرب رأى ما إذا
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 مصعدا سال قبله واد ير ولم...  حائلٍ  بطن مصعداً  أسلنا ونحن

 تبددا قد فاسداً  أمراً  لتجمع...  المنى ميادة است تمّنيك وظلت

 :دھيل أبو وقال

 لمنيع دونه من اختبا ما إذا...  خاله معدان الحرب في امرأً  وإن

ً  يختار ال جعل لمسودةا لقي فلما أحزمھما، اختار إال أمرين بين مروان خير ما: يقولون الناس كان: المدائني قال  شيئا
 .والنقص الضرر فيه عليه كان إال

ً  العقوبة شديد بخيالً  مروان وكان: قالوا  .فيھا مفرطا

 :فيھا أبيات، لسانه على قيلت أو يزيد، بن الوليد بن الحكم قال: الشاميين بعض وقال

 مكبلينا الحديد في أسارى...  فيحموا مضرٍ  من فتيان أال

ً  فال...  وملكي بدمي عامر أيذھب  سمينا وال أصبت غّثا

 المؤمنينا أمير فمروانٌ ...  عھدي ووليّ  أنا أھلك فإن

 .بيعة عن الخالفة أطلب أنا: يقول مروان وكان

 وعبد مسلم؛ بن وإسحاق أنا مستنقعين غدير في كنا: قال أسيد بن يزيد حدثني: المغيرة بن سليمان عن المدائني
ً  أر فلم فخرج مروان بن محمد بن العزيز عبد على الماء فبرد آخر رجلو مروان، بن محمد بن العزيز  قط خلقا
 ألخبرن وهللا: مسلم بن فقاإلسحاق أمه، رحم في وضعته وهللا أنا: معنا الذي الرجل فقال فتعجبت خلقه، من أحسن
 فجعل فأخبره فسأله يزيد فدعا أسيد، بن يزيد سمعه: قال أحد؟ معك ھذا اسمع: فقال فأخبره فأتاه المؤمنين، أمير

ً  لحيته يقرض ً  لي اجعال: قال ثم غضبا ً  فأعطيناه أحد، منكما ھذا يسمع أال موثقا  فكذب أخي يفسد أن أراد فقال؛ موثقا
 .عطية وال لسان وال مجلس في للرجل يتغير فلم وتفقدناه. أحد منكما ھذا يسمعن فال قوما: وقال. وعضھه عليه

 نازعتك، شئت فإن الغائب وكيل الوالي إن: لي فقال بدم أطالب مروان أتيت: قال فاريالغ سلمة أبي عن المدائني
: فقلت به، لك أخذ حق لك ثبت فإن الفقھاء، بحضرة تدعي فيما بالنظر آمره المدينة عامل إلى لك كتبت شئت وإن

ً  فأمر ويناظرني، ينازعني فكان. نازعني  وقد ركبوا قد الناس إن: له فقيل خروجه وأبطأ الناس فرحل بالرحيل يوما
 .غيره عندي ما وهللا وال رأيته فيه فتق يخاط قبائي ويحك: قال. أبطأت

ً  مروان وقسم: قالوا  فللقحطانية، الطعان كان وإذا القيسية ففي القسم كانت إذا: كلب بني من رجل فقال قيس، في قسما
 .للعصبية واستدعاء منه تحريض ھذا ألن عليه، وأثنى حمده إال قحطاني وال قيسي بقي فما عنقه، مروان فضرب

 :وقال دعيج له أسوديقال وكان فيجريھا، المحرم من للنصف بخيله يوافي أن له مضمراً  مروان أمر: قال المدائني

 المحّرم نصف حّران فموعده...  نفسه يخادع شكّ  في كان من
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 محمد بن مروان أيام آخر إلى الناقص الوليد بن ليزيد العراق عمر بن هللا عبد والية في الخوارج

 محمد بن مروان أيام في الشيباني بسطام أمر

: يقول وكان األطفال، ويقتل البيھسية، رأي يرى وكان الشيباني، بسطام خرج: وغيره المدائني محمد بن علي قال
 .بالخالق فألحقه المخلوق أقتل

 ومضى لمروان، عامالً  فقتل فارساً، عشر ثالثة في بآذربيجان ومائة وعشرين ست سنة شعبان في خروجه وكان
ً  أربعون ومعه الموصل فقدم الموصل إلى  بن الحكم بن يحيى بن يوسف بن الحر بن -  سلمة أو -  يحيى فقاتله فارسا
 فارس ألف إلى سار ثم هللا، شاء ما بھا فأقام باقردى أتى ثم أياماً، ببلد وأقام بسطام فھزمھم ببلد أمية بن العاص أبي
 عقبة بن المساور وفيھا نصيبين أتى ثم طرفاً، منھم فأصاب فبيتھم العين، ورأس نصيبين بين كانوا الشام أھل من

 رسل وأتته شھراً  وأقام األعلى، الربض فنزل الرضا، فأعطوه الموصل أتى ثم بازبدى أتى ثم الرضا، فأعطوه
 وأتوا أصحابه من ناس فتركه شھراً، بھا فأقام بلد إلى بسطام وسار عليھم، فأبى ونصرته طاعته إلى يدعونه مروان
 مروان يأتي أن وأراد اعتقد وقد الضحاك، أصحاب من وھو الحميري، اليمان فلقي آذربيجان بسطام فأتى مروان،
 آالف، ستة في الملك عبد له يقال رجالً  وآذربيجان أرمينية على وھو الھاللي يزيد بن إليھعاصم فسرح بسطام فقتله
 فقتل سوق يوم في الموصل أرض من الحناية فأتى بسطام سار ثم بشر، منھم وقتل أصحابه وھزم الملك عبد فقتل

 فلقي وسار يقاتله، فلم قيس بن جدار له يقال لمروان عامالً  فلقي زور شھر أتى ثم يوماً، عشرين وأقام رجالً، ثمانين
 وسرح فھزمه، ألفين في وھو المتوكل بن غزير عاملھا بالمدائن فلقي المدائن وأتى العراق إلى سار ثم فقتلھم، أكراداً 

 أصحابه وعامة بسطام فقتل فبيته الخيبري إليھمروان فوجه بسطام، فھزمه شيبان بن تيم بني أحد زھير بن إليھشجرة
 :الشاعر فقال. بقيتھم وتفرق

 المارق سقالفا روح ألحق...  الذي الخيبريّ  اإلله حّيا

 بالخالق المخلوق يلحق قد...  أنه كما يصالھا بالنار

 الشيباني ثعلبة بن هللا عبد بن حصين بن قيس بن الضحاك أمر

 .شيبان بن ذھل بني من

 بن حبناء فوجه أصحابه، عليه فأبى الشام يأتي أن بايعوه حين فأراد بھدل، بن سعيد بعد قيس بن الضحاك بويع: قالوا
 ورجالً  وأرضھا، حواليا إلى شيبان بن هللا تيم بني أحد الدبس أبا ووجه عليھا، فغلب تكريت إلى يالشيبان عصمة
 وانھزم مقرن، بن جميع فقتل الكلبيين، الجھم أبي بن وحريث مقرن بن جميع الدبس أبو فلقي الدسكرة إلى آخر

 فوجه أصحابه، وانھزم فقتل التنوخي سعيد الدسكرة إلى وجھه الذي اآلخر الرجل ولقي المدائن، أتى حتى حريث
 وارتجز الدبس، أبا فقاتل المدائن إلى األصبغ بن حمزة ابنه ويقال ذؤاله، بن األصبغ العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد

 :فقال األصبغ

ً ...  الدبس ورھط للدبس أعددت  الحمس سؤال ينّسيھم طعنا

 .الكوفة إلى وصار الجسر وقطع دجلة األصبغ عبر حبناء اقدمھ فلما المدائن إلى عصمة بن حبناء وجاء وتحاجزوا

 أربعمائة في سوار بن عبيدة مقدمته وعلى آالف أربعة في ويقال آالف ثالثة في زور شھر من الضحاك وأقبل
 وأصحابه، عبيدة فشتموا الجسر القائد قطع وقد ألفين، في الشام ألھل قائد وعليه النھروان، جسر إلى عبيدة فانتھى
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 أمرنا إلى تجيبونا أن إما: ثالث من واحدة فاختاروا قلتم ما نبالي ونحن واألھلين األموال ندع لم إنا: عبيدة الفق
ً  ونعطيكم إلينا وتعبروا الجسر تعقدوا أن وإما إلينا، وتجنحون  فنحاكمكم قبلنا تتاموا حتى منكم ألحد يعرض أال موثقا

 عبر قتلتموھم فإن فيقاتلونكم، عشرة اليكم يعبر حتى منا أحداً  تھيجوا أال - ةبثق أنتم وما - عھداً  تعطونا أو هللا، إلى
 .فأبوا. نظفر أو آخرنا على تأتوا حتى مثلھم إليكم

 الرحمن، عبد بن أصعر مع بالكوفة الذين إليھالقعد فكتب المدائن، إلى أصحابه وعبر الجسر قيس بن الضحاك وعقد
 :العجلي جميل مع عاصم كتاب وكان إلي، يكتبوا أن لھم آن قد: وقال ك،ذل فسره الحدثان بن إليھعاصم وكتب

 أوتوا الذين وّصينا ولقد: " قال فإنه"  الصدور تخفي وما األعين خائنة يعلم"  الذي هللا بتقوى أوصيك فإني بعد أما
ً  إن: جزاء هللا عند عمل لكل أن المؤمنين أمير يا واعلم" .  هللا اّتقوا أن وإياكم قبلكم من الكتاب  وإن فحسٌن، حسنا

 ً  كتبت الذلة، بعد وأعزكم القلة بعد كم كثر إذ المسلمين وعلى عليك هللا نعمة واذكر عنه، هللا عفا ما إال فعقوبة،، سيئا
 اإلسالم بكمال ذلك تمام هللا نسأل سابغة، هللا من علينا نعم في المسلمين من قبلي ومن وأنا المؤمنين أمير يا إليك
 المؤمنين أمير يا واعلم الجھاد، في رغبة نفروا المسلمين من عصابة حميد مع إليك وجھت وقد والنصر، ونوالع
 سوء من عملت وما محضراً  خير من عملت ما نفسٍ  كل تجد يوم"  كتبت بما ومحاسب استرعيت عما مسؤول أنك
 من به أمرت ما وفھمت بكتابك العجلي حميد يعل قدم قد: إليھالضحاك فكتب" .  بعيداً  أمداً  وبينه بينھا أن لو تودّ 

 قدمت وقد. الخيرات إلى ويسارع المنكر، عن وينھى بالمعروف يأمر ممن وإياك يجعلنا أن هللا فنسأل هللا طاعة
 جزى ما خيراً  وإخوانھم أنفسھم عن هللا فجزاھم هللا، شاء إن الخير في الرغبة في وصفت ما على وھم العصابة
 بن بسطام وكتب. والسالم شكره أداء هللا نسأل حال، أحسن على المسلمين من قبلنا ومن ونحن له،سبي في الغازين
 .المثنى

ً  بالمدائن الضحاك وأقام  وكان بالجنة، وابشري اركبي هللا خيل يا: صباح كل في ينادي أصحابه من رجل فكان أياما
 :قال ذلك كثر فلما. فأسرجه فرسه إلى قام النداء سمع فإذا مريض رجل أصحابه في

 والبركات هللا اسم من بعيداً ...  ليلة أبيتنّ  ھل شعري ليت أال

 بن العباس بن هللا عبيد الفرات على فلقي المحلمي، الحسن بن مسكين الفرات إلى وقدم المدائن من الضحاك سار ثم
 رآه فلما كندي، وھو ثور، بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ربيعة بن وھب بن حجر بن سلمة األسودبن بن يزيد
 العبور، من ليمنعه ذؤالة بن إليھاألصبغ يوجه أن عمران بن هللا عبد فأراد الكوفة، إلى ورجع الجسر قطع هللا عبيد
 .برأيه فأخذ. فليعبر فدعه له طلبنا من علينا أيسر عبوره: العباس بن هللا عبيد له فقال

 السكك، أفواه على الكوفة أھل خندق وقد وعبروا، الجسر فعقدوا بالسفن فصعدت خيالً  الخارجي مسكين وسرح
 عبد بن عمر وابن ومائة، وعشرين تسع سنة في فنزلوھا النخيلة إلى الخوارج فسار رجع، ثم الخندق مسكين فاقتحم
 اليمن لأھ: والقيسية اليمن أھل بين العصبية في أشھر اربعة ذلك قبل الحرشي سعيد بن النضر يقاتل يومئذ العزيز

 المارق ھذا إن: النضر إلى عمر ابن أرسل النخيلة الضحاك نزل فلما سعيد، بن النضر مع والقيسية عمر، ابن مع
ً  عليه اليدان فلتكن فھلم ويريدك يريدني  .ننظر ثم جميعا

 قبل قتل إنه لويقا فقتل، سھم فأصابه المطلب، عبد بن الحارث بن ببة هللا عبد بن هللا عبيد بن العباس بينھما وسفر
ً  فصاروا غيره، السفير وكان ذلك،  .قيس بن الضحاك على يداً  جميعا

 ثم ونسوة، رجالً  عشر أربعة يومئذ الخوارج من فقتل فالتقوا الخوارج، إلى فساروا أربعاء غداة وأصبحوا: قالوا
 :ويقول يرتجز الخوارج من رجل وجعل بينھم األمر فاشتد الغد من التقوا

 المولّي المقّطع وعيشك...  ملّي الحياة لطو من نفس يا
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ً  ألقى علّي  وخلّ  عالية جنة في...  لعلّي عاصما

 المصلّي وكھمس وبيھسٍ 

 ھو لما أحيد: فقال وتحيد؟ الجنة تتمنى: هللا عبيد له فقال الخارجي عنه فحاد يزيد بن العباس بن هللا عبيد عليه فحمل
 .هللا عدو يا لك شر

 الشيباني مؤرق بن البرذون عليه فحمل قتله، إال فارس له يعرض فلم العزيز عبد بن عمر بن عاصم يومئذ وأبلى
 ووقعت الخارجي عاصم فقتل ضربتين فاختلفا عاصم على الخوارج من رجل وحمل رأسه، على عاصم فضربه
ً  وبقي فأثقلته، عاصم رأس في الخارجي ضربة  بنفسه فرماه نيالشيبا مؤرق بن إليھالبرذون ونظر فرسه، على ثابتا
 .عمر بن عاصم مكتوب عليه فإذا سرجه على كان عموداً  البرذون وتناول ميتاً، فسقط فرسه عن فأرداة فطعنه

 وھو ويتروح يتنفس رأسه عن بيضته يزيد بن العباس بن هللا عبيد أخو جعفر فوضع يقاتلون، وھم الحر عليھم واشتد
 فطعنه عليه وحمل فراعنتھم، من ھذا ألحسب إني: العبدي علقمة بن الملك عبد فقال عمر، بن هللا عبد شرطة على
 فضربه عليه وحمل سيفه وانتضى برمحه علقمة ابن فوحش لسانه، طرف في وجرحه ثنيته فكسر فمه في جعفر
 ففلق فضربه الخوارج من رجل فعرضه نحوه فأقبل. ھيثم يا: عمه وابن أخيه ابن ودعا فرسه، فاعتنق ھامته على
 .الوجھين ذا له يقال فكان بعد برأ ثم ھيثم، جبين

 إلى الشام أھل فانتھى الشام، وأھل عمر ابن وانھزم فقتله، األرض إلى فسقطا فعانقه فلحقه جعفراً  الملك عبد واتبع
 وجدوا ثم علينا، سيحرقونه ھلكنا: فقالوا منفذاً  يروا فلم فوارس في سعيد بن النضر فاقتحمه الريح أضجعته قد خص
 .منه فخرجوا فذاً من

ً  الضبي، حسان بن المنذر بن حسان بن الرحمن عبد بن ھبيرة الخوارج ولحق  وجاء فقتلوھما، سماك ألبي وابنا
ً  فوقفوا الخندق الخوارج  عبد بن عمر بن عاصم األشعث آل ودفن قتالھم الناس وحمل معسكرھم إلى رجعوا ثم مليا
 .دورھم في العزيز

 فلما الكوفة، حيطان دخلوا حتى الخوارج فھزمھم آالف عشرة في ذؤالة بن األصبغ لقيھمو الجمعة، يوم التقوا ثم
 مع القيسية وخرجت ذوالة، بن واألصبغ جمھور، بن منصور: اليمانية من عمر ابن قواد من قواد خرج امسوا
 وارتحل األموال حملف عنه الناس تفرق وقد عمر ابن فأصبح عليھا، يغلب أن يريد وھو واسط، إلى سعيد بن النضر
: فقال واسط على عمر ابن عامل وھو الغساني، مالك بن شبيب بن النضر إلى فأرسل واسط، إلى القيسية فسبقته
 كيف عقالً، لك أن أحسب كنت قد نسعة، بن يا السقاء، بن يا: إليه فأرسل واحدة، أيدينا لتكون المدينة باب لنا افتح
 .بك أشبه فھو أبيك مقعد البريد بطريق الحق. ركغد عرفت وقد المدينة باب لك أفتح

 ندعكم ال: القيسية فقالت المدينة عمر ابن دخل يوم مالك بن شبيب عامله ومات المدينة، فدخل بأثقاله عمر ابن وقدم
 ردا في فوجد الكوفة الضحاك ودخل عليھم سالح ال قوم بالجنازة يعبروا أن لھم أذنوا حتى بينھم فسفروا به، تعبرون
ً  المختار ً  ووجد عليھم، فمن الشام أھل من قوما  .الناس وأمن فقتلھم فقاتلوه بردة أبي بن بالل دار في قوما

 رمضان، شھر من يوم أول في وذلك الكوفة، قصر عند الغنيمة فباعوا وعكرمة عصمة بن وحبناء الرجال أبا وبعث
 تلقوھم الكوفة دخلوا فلما ذلك، الضحاك فمنعھم الكوفة، أھل يستعرضوا أن الضحاك أصحاب رأي من وكان

ً  بھا لكم بأن أخبركم ألم: الضحاك فقال باألسوقة،  برجل الخوارج من رجل فمر الكفر، دار في إيمانھم يكتمون إخوانا
 أني ولوال مؤمن ببطن بطنك ما: قال. نعم: قال أنت؟ أصائم: الخارجي له فقال البطن عظيم وكان داره باب على
 .الكندي عباس بن هللا عبيد الضحاك إلى وجنح ظھرك، من ألخرجته بطنك في بما سناني دأفس أن أكره
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 بن جعفر مع الضحاك، أيام والكوفة الحيرة بين يقتتلون وھم بالكوفة الخوارج هللا عبيد شھد: الكلبي ابن ھشام وقال
 :السندي عطاء أبو فقال الخوارج إلى هللا عبيد وجنح جعفر، فقتل أخيه، الكندي يزيد بن العباس

 قتيل وأنت يجنح لم الحيّ  ھو...  جعفر كان لو هللا عبيد يا أال

 صقيل الذباب عضب كّفه وفي...  فيھم والثأر المّراق يتبع ولم

 تقول ذاك بعد فماذا أباك...  وأكفروا أخاك أردوا وقد جنحت

 رجيل العنان خّوار ونّجاك...  بّزه يسكب شيبان أخا تركت

 ذليل والذليل وترٍ  وطالب...  قرابةٍ  ذي من الرحم وصلتك فال

 .أمك ببظر هللا أعضك أقول: قال تقول؟ ذاك بعد فماذا: قوله أنشده فلما

 :الخوارج من رجل وقال

 العسكرا وجزنا لقيناكم يوم...  المقّعرا الخندق عبرنا نحن

ً  قتلنا حتى  أدبرا لّما الضبيّ  والفاسق...  وجعفرا عاصما

 سّكرا الشراة ضرب تحسبوا ال...  تنّزرا منو واليمنيين

ً  أخاه يرثي عمر بن هللا عبد وقال  :عاصما

 فأوجعا نادى حين رفيع بصوت...  فأسمعا المنادي نادى لقد لعمري

ً  النخيلة يوم نعى غداة  وأقطعا الجامدات العيون فأبكى...  عاصما

 .أبيات في

ً  يرثي خليفة بن خلف وقال  :عاصما

 المنونا ذخري على منّيته...  فدلّت ريذخ عاصم يك ألم

 المتغّيبينا في غاب فأمسى...  عيني نصب الموّدة من وكان

 المّيتينا في أعّده فلست...  شھيداً  وثوى صابراً  تقدم

 .أبيات في

ً  الشاعر بيض ابن كان: الكلبي ابن وقال  رعم بن هللا عبد مع وكان الشيباني، القبعثرى بن الغضبان بن لعمر نديما
 فجاء الضحاك إلى الجنوح أراد ثم خرج، حين جعفر بن هللا عبد بن معاوية بن هللا عبد مع صار ثم شرطه، على
 ابن فقال معھم، الخروج على عزم قد أنه عمر ابن فأخبر بالكوفة يومئذ والخوارج يستشيره، الحنفي بيض بن حمزة
 :بيض

 الردى نازل من فداؤك نفسي يل أترى...  الشرا في غضبان بن يا ترى ما الخير عمر
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 يشترى ليس جّيد مشعشع وشراب...  الثرى طّيب في المبلّط سردابك ترك

 الذرا دجوجية الوجوه بيض وجوارٍ ...  القرى من ولكن فالن وال فالن من

 القبعثرى بن يا ذاك ترى أن من خير أنت

 لقيته لو: الكوفة الضحاك دخل حين بيض البن بيحان ابن وقال ھذا؟ رأيك كان إن فاسق يا استشرتني فلم: عمر قال
ً  لك فإن وقومك بلدك أھل عن فأخبرته  :بيض ابن فقال وبياناً، لسانا

 تحطما أن فّخارتي على أخاف...  إنني بيحان بن يا تلمني ال أال

 أتقدما أن باليت ما السوق من...  مثلھا ابتاع شئت لو أنني فلو

 الشام، يريد الحرشي ابن فخرج الشيباني، معروف بن ملحان والھا الكوفة لىع الضحاك غلب لما: الكردي أبو قال
 .سعيد بن النضر وھو الحرشي ابن فقتله ملحان فعارضه

 وسار شيبان، بني في وعداده التيمي معروف بن ملحان عليھا استخلف ثم شوال، إلى بالكوفة الضحاك وأقام: قالوا
 الشام، أھل من ألف من نحو في بالشام مروان يريد شخص مسيره رشيالح سعيد بن النضر بلغ فلما واسط، إلى

 عمر، ابن ووادعوا الشرقي، الجانب في القيسية من وجماعة نباته وأقام البعلي، وعطية الثقفي، أمية أبو ومعه
 .القتال نريد ال إنا: وقالوا هللا فناشدوه والقيسية للنضر بالقادسية ملحان فعرض وأعابوه

 :الحرورية بعض فقال الكوفة إلى قادم ورجع ملحان، فقتل فقاتلھم الذكواني قادم حانمل مع وكان

ً  هللا سقى  القوادس يوم األحزاب جاھد كما...  وجھه وبّيض ملحانا

 :فقال علقمة بن الملك عبد ورثى جدرة، بن حبيب ورثاه

 الشاري المستشھد علقمة كابن أو...  ثقة أخي من فينا ملحان كابن

 الدار صفقة بأغلى داراً  فباع...  مخالصتي أصفيه كنت قصاد من

 ألنصاري خذالني هللا إلى أشكو...  وأخذلھم أرجيھم صدق إخوان

 ثمانية فكانوا فعرضھم الناس اعرض: سليمان بن الربيع لكاتبه عمر ابن فقال عمر، ابن حصر الضحاك قدم فلما
ً  سطبوا إن: قال الرأي؟ فما بشيء ھؤالء ما: فقال آالف  لعشرة فعرض فاعرض: قال. بمثلھم الضحاك يلقاك ال خلقا
 .آالف

 البجلي هللا عبد إسماعيلبن ومعھم الضحاك فيقاتلون القيسية في نباتة بن محمد ابنه يوجه نباتة فكان الضحاك وقاتل
 .البصرة إلى إسماعيلوشخص تركھم ثم بواسط، الشرقية المدينة إلى يرجعون ثم اليمانية، من قوم في

ً  إليھمروان فكتب بذلك مروان إلى نباتة وكتب ً  كتابا  أمره، على والمداومة منھاجه، على باالستقامة فيه أمره لطيفا
 يلي وكان الزاب، وباب المضمار، باب على سنة ويقال أشھر ستة الضحاك فقاتلھم منه كان ما إسماعيلعلى وندم
ً  منصور فقتل عمر البن اصحةبمن القيسية تكن ولم جمھور، بن منصور الخوارج قتال  الخوارج عباد من رجالً  يوما
ً  بثالثين عمر ابن له فأمر خفيفة، جراحة منصور وجرح عكرمة، له يقال المعركة في  .ألفا



108 

 

 بن الملك عبد الخوارج من وقتل اليمانية، في القتل وأكثروا الخوارج، فاستعلى الزاب، باب على منصور قاتلھم ثم
 وضربھا خفيفة، ضربة وضربته دابته بلجام فأخذت العشنزر أم عليه وحملت فقتله، منصور طعنه العبدي، علقمة

 .الضحاك أخي جحشنة أبي وقتل شديدة، ضربة منصور

 عسكر في وأُرسلت النار فيھا أشعل ثم المشاقة، فأُلبست مقاريف بدواب عمر ابن فأمر المدينة من الخوارج ودنا
 عسكرھم، وتركوا خيولھم فتركوا أحرقته، إال بشيء تمر ولم وأخبيتھم، ھمفساطيط وأحرقت فذعرتھم الخوارج
 جمھور بن منصور وخرج فرسخين، أو فرسخ على عمر ابن من فصاروا تدانوا ثم منه، فراسخ أربعة على ونزلوا
 عمر ابن وھو الكلبي الحميد عبد وقتل تعانقوا، حتى قتال أشد البصريين باب على وأصحابه الخيبري فقاتله

 ھؤالء مثل قاتلت ما: عمر البن منصور فقال تحاجزوا، ثم الزاب، باب ناحية من الضحاك عمر ابن وقاتل منصور،
ً  القوم ً  وال عربا  على عمر ابن فأجمع. مروان بھم ونضرب الرضا نعطيھم أن الرأي: عمر ابن فقال. عجما

 وخل طيب عدس إنه: فقال فأبوا العشاء إلى مفدعاھ يتعشى إليھوھو فدخلوا الضحاك إلى رسالً  وبعث مصالحتھم،
 فليس الضحاك قتل فإن مروان إلى الضحاك يسير أن على فاصطلحا عمر ابن وبين بينه وسفروا فكلموه وزيت،
 وابن ألتقي أن من بد ال: الضحاك فقال. الضحاك مع عمر ابن صار مروان قتل وإن بيعة، عمر ابن عنق في ألحد
 وحوى به فأوقع فلقيه مروان على خرج ھشام بن سليمان وكان مثلھم، ھذا ومع وارس،ف ھذا مع فالتقيا. عمر

 بن إبراھيم خليفة سليمان وكان بيته، أھل من قوم ومعه العراق إلى فصار قربھا أو بخساف وقعته وكانت عسكره،
 بن معاوية بن وأبان ،ھشام بن سليمان فبايع وحاربه عليه خرج ثم فأكرمه مروان مع صار ثم عسكره، على الوليد
 .سوار بن عبيدة للضحاك البيعة أخذ تولى الذي وكان الضحاك، الملك عبد بن سليمان بن وداود ھشام،

 .يدك على الشھادة وأُرزق يدي، على النار تدخل لم إذ يدك هللا قطع: لمنصور العشنزر أم قالت

 على الضحاك واستعمل وأصحابه، نباته ابن: لشاما إلى ومضوا تبايع، أن القيسية وأبت اليمانية عمر ابن وبايع
 .قريش عائذة من العائذي، عمران بن المثنى الكوفة

 :عزرة بن شبيل وقال

 وائل بن بكر خلف قريش وصلّت...  نصره أنزل هللا أن تر ألم

 :عزرة نب شبيل وقال. فخافه شيء عنه الضحاك بلغ بالتقية، ھذا قال ولكنه الخوارج، رأي يرى شبيل يكن ولم

 نبالي وال ظاھرين نحّكم...  أنا النعمان ذا هللا حمدنا

 الخوالي الحجج في الدين نسرّ ...  وكّنا لنا الحاسدين برغم

 الرجال جبابرة من غشوم...  عنيدٍ  جبار كل مخافة

 بالل أبي ودين ومسكين...  قيسٍ  بن ضحاك بدين ندين

 لنبالا النفر منتھى أولئك...  وخيبريٍ  الضعيف ومروان

 وفد في السدوسي بيھس بن عذار عليه فقدم المدائن، إلى سار ثم اآلخر، ربيع شھر إلى بواسط الضحاك فأقام: قالوا
ً  أصحابه من لھم فجمع خراسان، من  .به وصلھم شيئا
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 التغلبي عثعث منھم بسطام، أصحاب من البيھسية من رجال معه وكان حمص، بأھل متشاغالً  مروان وكان: قالوا
ً  معنا اندب: لمروان فقاال له، عم نواب  البختري بن ومروان القيسي الدب فيھم آالف خمسة فندب الضحاك، إلى قوما

 .القرشي

 فنھى الموصل، على أكيمة بن القطران وكان خيل، في منصور بن والحسن الخيبري فوجه مسيرھم الضحاك وبلغ
 عليه فمن الدب وأسر بالبيھسية وأوقعوا بلوايق فلم الضحاك، أصحاب قتال عن مروان أصحاب من البيھسية
 .الضحاك

 وھو هللا، عبد ابنه إلى مروان وكتب القطران، الحسن قتل بل ويقال قطران، فقاتله قطران، منصور بن الحسن وأتى
ً  الضحاك إلى مروان وكتب نصيبين، بنزول يأمره الجزيرة معونة على  شغل نفسك في لك كان قد: فيه يقول كتابا

 هللا فرض ما أداء باإليثار وأواله الشغل أعظم إن: فيه يقول بكتاب الضحاك فأجابه الدماء، سفك عن فسادھا حبإصال
 .والمنافقين الكفار جھاد من

 خيوله وبث مروان، بن هللا عبد فحصر نصيبين وأتى اليشكري مسكين مقدمته وعلى الضحاك وسار مرات، وتكاتبا
 انتشروا قد الخوارج إن: لمروان العقيلي مسلم بن فقاإلسحاق مروان، إلى ةالجزير أھل فضج الجزيرة أرض في

 على مقيم وأنت بحرمھم ويلحقوا مراكزھم معك من يرفض أن خائف وأنا واستعرضوا وأحرقوا الجزيرة بأرض
 .ھؤالء

 .أُقتل أو حمص أفتح أو برحت ما بي كلھا األعداء أحاطت لو: مروان فقال

 وقفه قد سعيد بنھر يومئذ ھبيرة وابن فليأتك، ھبيرة بن عمر بن يزيد إلى اكتب أن هللا عبد ابنه إلى مروان وكتب
 قبلنا وفيمن السعر، فيغلو قبلنا ما إلى الناس يكر أن نأمن ال ألنا ھبيرة ابن إلى بنا حاجة ال: إليه فكتب ھناك، مروان
 .الضحاك عنھا خرج وقد شاغرة فإنھا العراق إلى ھبيرة ابن وليسر كفاية

 ونصب العراق، إلى يسير أن ھبيرة ابن إلى فكتب. وأمي أنت بأبي: وقال هللا عبد ابنه رأي من ذلك مروان فأعجب
 بني من ورجل ثابت، بن والسمط ھشام بن سعيد غير الناس فأمن األمان، طلبوا حتى حمص على المجانيق مروان
 .صيينالحم بعض فقال المدينة حائط وھدم يھودي، ورجل سليم،

 سكنينه الجعديّ  قّصصك...  تجزعي ال ويحك حمص يا

 السكوني نمير بن حصين بن يزيد بن معاوية إلى وكتب التبن، بباب بحران فنزل الضحاك، يريد مروان وارتحل
 الكناني العزيز عبد بن الرماحس وإلى باألردن، سالمة بن ثعلبة وإلى بدمشق، عمرو بن زامل وإلى بحمص،
 .الشام أھل إليھفرسان وجھواي أن بفلسطين

 إنه بواسط، واتكأ سيف ألف بعشرين ضربني عمر، بن هللا عبد صنع ما أحد صنع ما: وقال توثا كفر مروان ونزل
 .العرب ألدھى

 بنفسك، القتال تباشر فال الناس، اختلف منذ رأيك على لرجل يجتمع لم ما لك اجتمع قد: له الضحاك أصحاب وقال
 إن عھداً  هللا أعطيت وقد أرب، الحياة في مالي: فقال. المدد أرادوا إن تمدھم للمسلمين دءاً ر وكن الخيل ووجه
 انضم ومن ذكوانيته، في ھشام بن سليمان الضحاك ومع أيام، ثالثة فقاتله جھداً، أدع ال معسكر الجبار وھذا ضمني
 الشام أھل فأزالھم تل على الخوارج ووقف افالتقو الكلبي، المقشعر بن وعصمة ثابت، بن ورفاعه الشام، أھل إليھمن
 فكره الذكوانية، في ھشام بن سليمان عليه ووقف التل عن الشام أھل فأزال الخيبري، فقاتلھم عليه ووقفوا عنه،
 فلما مسرورين، الخوارج ورجع عسكره، إلى وانصرف الطعان، على أمية بني غلمان يتعلم: وقال موقفه مروان
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 من مضى فيمن قيل شعراً  وأنشدھم. ربه؟ لقاء ويحب الجنة إلى يشتاق أحد منكم أما :الضحاك قال أصبحوا
 :يقول والخيبري طويالً  فاقتتلوا وبكى الخوارج،

ً  شيبان بني ايھن ً ...  تترى طعنا  محمّرا القنا منه يرى طعنا

 مقّرا للردى ردعا يركب...  مزوّرا به الّضغن ذا يترك

 فّرا من على هللا فلعنة

 :يقول وھو القتال مروان روباش

ً  تحمل أربعة ً  شيخا  الوقائعا شاھد قد مجّربا...  رائعا

ً  شيبان صادفت قد  ضائعا ملكا

ً : ويروى  .ناقعا سما

 .رزقھا الشھادة طلب من كل ليس: فقال جراحة، الضحاك وأصابت

 فرسي إال أملك ولست بي،ر يأبى أن إال اليوم أرجع ال: وقال الضحاك وخرج الثالث اليوم في وخرجوا وتحاجزوا
 ترجل ثم الخدع، بالخب القوم أمير ليس: وقال عني فاقضوھا كمي في ثالثة منھا دراھم سبعة وعلي وسالحي،

 .أحد إلى يعھد ولم الخيبري، عدوكم ويقاتل سلمة، بن شيبان بكم فليصل قتلت إن: وقال

 الضحاك، ميسرة لمروان التي الميمنة وھزمت ى،القتل بينھم فكثرت الشام أھل وصبر وصبروا النھار نصف والتقوا
 جاء الليل في كان فلما بقتله مروان يعلم ولم المساء عند الضحاك وقتل خلق، الخوارج من وقتل أمسوا، حتى واقتتلوا
 فاحتز ضربات وبوجھه فوجده القتلى في طلبه من مروان فأرسل بقتله، فأخبره الضحاك عسكر من رجل مروان
 .مروان به وأتى رأسه

 يقاتلھم فلم. نعم: قال. رأيھم على فالمسلميون قتلت فإذا القوم، قتال ولني الذلفاء أبا يا: لشيبان الخيبري فقال: قالوا
 بن ميسرتھإسحاق وعلى هللا، عبد ابنه مروان ميمنة وعلى لقيھم ثم الناس فحض الرابع اليوم في وخرج أيام، ثالثة
 .يده فقطع مروان وضربه سيفه، حمائل قطعت ضربة رجل وضربه مروان يومئذ فانھزم مسلم،

 :يرتجز وكان الضحاك فيھا قتل التي الليلة صبيحة في قاتله إنه ويقال

 النبيّ  حكم على بالسيف أضرب...  الخيبري فإني مروان تك إن

 مغفري حصين درعي سابغة

 في مروان وليس الضبابة وانجلت مروان، عسكر الخيبري ودخل بعضاً، بعضھم يبصر فلم شديدة ضبابة وھاجت
 :يقول وھو كيلة أبو ومعه فقاتل أصحابه من جماعة العسكر واعترض قتل، قد مروان أن الخيبري وظن العسكر،

 باق أعوجيّ  منا نّجاه...  الرفاق عن مروان فرّ  قد

 الساق بعظم يمريه يظلّ 
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. حر فھو جاءنا عبد كل:  - مروان حرس في وكان - مروان بن محمد مولى البربري مسروح بن سليمان ونادى
 .بالعمد فضربوه مروان فرش على وھو عليه دخلوا الخيبري، فقتل خلق، وغيرھم والموالي العبيد إليھمن فاجتمع

 اليشكري مسكين فبايعوا فقتل، التغلبي يعقوب الخوارج وبايعت. الناس إلى مروان وخرج بمقتله، مروان وبشر
 .القتال الخيبري ولى الذي شيبان فكان الضحاك قتل حين شيبان بايعوا إنھم قالوي شيبان، فبايعوا فقتل،

 :ويعقوب والخيبري الضحاك قتل في الشاعر وقال

 الّزحام كره وقد نزلوا وھم...  توثا بكفر الجنود ضربوا ھم

ً  تضّمن بلداً  سقى ً ...  خيبريا  الغمام ويعقوب ومسكينا

 اللھام الجيش يفزعھم ولم...  المنايا فرع على ضربوا ھم

 :أخاھا ترثي الخوارج من امرأة وقالت. الخبر فأخبره عمر، بن الرمح أبا وجه عمر بن هللا عبد وكان

 حّرى المصائب من ولنفسٍ ...  عبرى الدمع من رّيا لعينٍ  من

 تمرى الكتائب من ووقاع...  الليالي صروف عيشنا أفسدت

 بأُخرى ناشجي فقيدٍ  من...  وجدٍ  حرارة سّكنت كلما

ً  وقالت. أبيات في  : أيضا

 المستطيع بجھد وابكي...  بالدموع جودي عين يا

ً  ل...  تزا ما ويحك موت يا  الجميع بين مفرقا

 الجزوع عن والبكاء ف...  التلهّ  يغني وما أبكي

 .منھم بعد صار وقد ھالل بني مولى خدرة بن حبيب وقال

 األنھار تحتھا من لھم فجرت على...  ال الغرف تبوأوا الذين إبكي

 األبرار تعارف حيث صبر ال ھم...  أبكي لھم ال لنفسي أبكي

 .كثير شعر فيھم قيل وقد أبيات في

 الشيباني األكبر سلمة بن شيبان أمر

 رجع ثم النھار، انتصف حتى فقاتلھم الشام أھل شيبان غادى الخيبري قتل لما: وغيره المدائني الحسن أبو قال
 مروان فقاتلھم شيبان مع الباقون وأقام العراق، وفرقة الجزيرة، منھم فرقة فأتت الخوارج، افترقف بعض عن بعضھم

 فخندق مروان وأتاھم شيبان فخندق معه، ھشام بن وسليمان الزابين، إلى شيبان فارتحل تحاجزوا، ثم فانتصفوا،
 وھزموا شراً  فأوسعھم آالف خمسة في وشيبان الفاً، ثالثين في ومروان أشھر، تسعة ويقال أشھر، عشرة فقاتلھم
ً  األشھر تلك في مروان  نھر من توجه لما بواسط كالب بن بالجون ھبيرة بن عمر بن يزيد وظفر مرة، وسبعين نيفا
ً  سعيد  رتبه بالسن نازالً  - النعمان ابن يقول بعضھم الثبت، وھو - الشيباني كالب بن الجون وكان العراق، على واليا

 بن العباس بن هللا بعبيد فأمده بواسط وھو يستمده ھبيرة ابن إلى مروان فكتب والعلف، بالطعام مدهلي بھا الضحاك
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 فوجه دجلة شرقي في العباس بن هللا عبيد فأخذ آالف، ستة في ضبارة بن بعامر ثم آالف، أربعة في الكندي يزيد
 فأتى ضبارة بن عامر إلى أصحابه فضم ھبيرة، ناب إلى ورجع هللا عبيد فانھزم فواقعه األزدي السحاج ابن إليھشيبان
 :يرتجزون الخوارج وجعل شھراً  الجون وقاتل ضبارة ابن وخندق الشيباني، كالب بن الجون فقاتله السن ضبارة

 المبتّزة الكوفة شراة وال...  غّزة شراة ال الشراة نحن

 :ويقولون. التمر بعين غزة

 ظّنه ال ھدىً  لىع نقتلكم...  الجّنة أھل شيبان بنو نحن

 وقطع مروان، وقوي شيبان، على فله وقدم الجون، فقتل ألفين، في الصحصح بن بمصعب ضبارة ابن مروان وأمد
 في الرغيف صار حتى الخوارج فضاق الشام مادة عنھم مروان وقطع العراق، من المادة شيبان عن ضبارة ابن

 .بدرھم عسكرھم

 أجمع ثم فواقعھم، أربعاء يوم في إليھم وخرج أصحابه مروان فحض فهخل من ضبارة ابن يأتيه أن شيبان وخاف
 مصبحوك القوم إن شيبان إلى فكتب الخوارج، رأي يرى رجل مروان مع وكان الخميس، يوم في يغاديھم أن على
 .ففعل واستعد، فاحذر

 ميسرته في أو ن،شيبا ميمنة في وھو اليشكري، منصور بن الحسن على فشدوا كراديس في مروان إليھم وزحف
 فيھم الخوارج وأكثر رجالته، وداست مروان خيل الخوارج وكشفت موقعه، إلى فرجع بمدد شيبان وقواه فأزالوه،
 :خدرة بن حبيب فقال خندقه، في الذي مروان قصر إلى وصاروا القتل

 القصر حرس إذ القصر ويوم عليه...  وكّرھم الخميس يوم أنسھم فلم

 الّسمر والقضب التحكيم وأدركه...  طردونهي إذ الجعديّ  ودفعھم

 .أبيات في

 :نحلھا بن ويقال ھشام، بن سليمان وقال

 المعاشر شر الشام أھل معاشر...  تخاذلت لما الضحاك مع وسرت

 وناصر محام من خيراً  وتغلب...  وائل بن بكر الحيّ  عنا هللا جزى

 وعامر مسلي من النفوس غليل...  شفوا وقد الخميس يوم صبروا ھم

 قادر أبلج حرد علينا تحرد...  له عارض في مروان غدا غداة

 العساكر واقتصاص األعادي قراع...  معاودٍ  بجمعٍ  منا له سمونا

 صابر غير له قلب به وطار...  مبذعّرةً  خيله وفّرت وفرّ 

 :لشيبان يشكر بني من الرفاعي عثمان بن كھمس وقال

 القيام به يزلّ  لٍ حا على...  توثا بكفر المسلمين وليت

 :الخوارج من رجل وقال. أبيات في
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 تلمح والعيون بالزابيين...  الصحصح بن يا خيلك علمت قد

 يفلح بالحديد الحديد إن...  نبرح ال بنا صيح إذا إنا

 تفتح حتى الموصل نبرح لن

 :الخوارج بعض فقال الغنوي شقيق وقتل الحباب، بن عمير بن الحباب وقتل

 تفيق ال سكرك من أنك...  شقيق يا خيلك علمت قد

 يتسع بلداً  نأتي أن رأيت وقد الضيق من فيه نحن ما ترون قد: شيبان وقال رجالً، عشر سبعة مروان لواء على وقتل
 فأتى بأھاليھم، فلحقوا األعراب من جماعة وتفرقت قوم معه فصبر معي، فليمض الجھاد أراد فمن المعاش، به لكم

 فيھم، بصيرة ذا وكان شعبة، بن والمعمر الملك، عبد بن ھشام بن سليمان ومعه صائرالب أھل في آذربيجان
 بن زھير ويقال الثبت، وھو األزدي، سراقة بن األعلى عبد بن عثمان ووالھا الموصل عن مروان وانصرف
 .األصم

 الجنود وتوجيه لبھمبط ويأمره عليه، طريقھم وأن الخوارج، خبر يعلمه ھبيرة بن عمر بن يزيد إلى مروان وكتب
 .إليھم

ً  ألف، في األسدي الصحصح بن مصعب سلمة أبو شيبان لطلب مروان ووجه: قالوا  وصالح ألف، في السلمي وشقيقا
ً  وعليھم ألف، في السلمي بشر بن وعطيف ألف، في حبيب بن  النعمان بن حاتم بن العزيز عبد بن هللا عبد جميعا

 .خيالً  إليھم ھبيرة ابن ووجه الباھلي،

ً  العراق شيبان وأتى  فقال الروغان؟ ھذا متى حتى: شعبة بن المعمر له فقال المدائن، فنزل آذربيجان من منصرفا
ً  مطاولتھم في إن: شيبان ً  لھم غيظا  عامة المعمر مع وصار ففارقه األحكام بعض في المعمر وخالف عليھم، ووھنا

 :المعمر وقال. شيبان أصحاب

 النداد به لجّ  العود فرار...  فروراً  بنا اليشكري رأيت

 بن هللا عبد مع فكانا معه ومنصور فارس أتى ثم جمھور، بن ومنصور ھشام بن سليمان ومعه األھواز شيبان وأتى
 .قال كان ما صدق فقد فتولوه وليته قد: ألصحابه وقال شيبان، فراق على المعمر وندم معاوية،

 فمضى عنه، معاوية ابن أصحاب وتفرق منھا، مات جراحات معمراً  فأصابت فقاتله، ضبارة بن عامر المعمر ولقي
 بھا فأقام كاوان ابن جزيرة إلى شيبان وتوجه السند، إلى جمھور بن ومنصور عمان، إلى سليمان ومضى ھراة، إلى
 مانع شيبان وأتى والمسيح، المسيح أصحاب فانھزم فقاتله العباس أبي قبل من الحواري بن المسيح عليه قدم حتى
 أما مني؟ تكرھون ما عمان أھل يا: فقال إلينا؟ وجئت الضحاك مھاجر تركت: وقال قدومه مسعود بن الجلندى فكره
 .قتل حتى فقاتلھم الجلندى فنافره القتل، فيكم ألكثرن عليكم وشددت المزنوق ركبت لئن وهللا

ً  فوجد القتال عن وأمسكوا ورمي، وقاتل فأبى. تقاتل فال الليل ھذا: له قال الجحدري سالم بن يزيد وكان  وقيل. ميتا
 أمك، ثكلتك: فقال سالم بن إليھيزيد فنظر رجل رأسه واحتز موضعه، في فمات سھم جاءه ثم عينه، في رجل طعنه
 ثم البصرة، إلى سليمان رجع شيبان قتل فلما شيبان ابنة تزوج قد ھشام بن سليمان وكان تحتز؟ رأس أي أتدري
 .ذلك بعد قتل أنه ثم فأمنه، العباس أبو له واستؤمن فةبالكو امرأة تزوج
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 رجل فإذا شيبان بي فأُتي فأُخذت كاوان، ابن بجزيرة وشيبان عمان من مت قد: محدوج بن بشر قال: قال المدائني
 تحب ما على: قلت - مسعود بن الجلندى يعني - األزدي؟ الشيخ فعل ما: قال ثم يظله، رجل رأسه على طويل أھتم
 .أھلينا إلى ترجعنا ال اللھم يقولون بفتية أللقينه له بقيت لئن: قال ثم فتبسم. وطاعته سمعه في

 العراق قدم حين والخوارج ھبيرة بن عمر بن يزيد خبر

 من وھو أثط كان ألنه الخصي له قيل وإنما الخصي، سعداً  الكوفة ولى الضحاك كان: وغيره المدائني الحسن أبو قال
ً  وكان قريش من العائذي عمران بن المثنى الكوفة وولى عزله ثم األزد  .خارجيا

ً  ستين في ھبيرة بن عمر بن يزيد مروان ووجه  .إياه وواله العراق بإتيان أمره إنه ثم سعيد، نھر ينزل أن وأمره ألفا

ً  الكوفة إلى سوار بن عبيدة الضحاك فوجه ذلك الضحاك وبلغ  وقال ه،وغير جمھور بن منصور ومعه عليھا واليا
 بن ومنصور عمران بن إليھالمثنى فسرح العراق إلى مسيره عبيدة فبلغ الضحاك، قتل بعد العراق إلى وجھه: قوم

 ابن فھزمھم جمھور، بن منصور وعليھم باألنبار فقاتلوه العجلي، وجحشنة األزدي مطيع بن ومطاعن جمھور
 فعارضه التمر عين إلى مضى ثم األنبار، نزل ولكنه نبارباأل يقاتلھم لم: قوم وقال عمران، بن المثنى وقتل ھبيرة،

ً  منصور فجمع الكوفة، فدخلوا وأصحابه منصور وانھزم المثنى فقتل فالتقوا منصور،  إلى خرج ثم اليمانية، من جمعا
 بن عبيدة فأتى ليلته من خرج ثم الكوفة، فدخل منصور وانھزم مورق من البرذون فقتل بالروحاء فالتقوا ھبيرة ابن

ً  ھبيرة ابن وأقام بالبصرة وھو سوار  أبو قتله نصر، فقتل عبيدة عامل فراس بن نصر فلقيه الكوفة، يريد أقبل ثم أياما
ً  بالنخيلة وأقام الكوفة على ھبيرة ابن وظھر نصر، أصحاب وانھزم ھبيرة ابن صاحب عثمان  عبيدة أن فبلغه أياما
 فوجه مطيع، بن مطاعن عبيدة ووجه عبيدة، يريد ومضى رجالً  لكوفةا وولى النخيلة من فشخص إليه، يسير أن يريد

 عسكر بأمر وقام مجاھد، وابنه مطاعن فقتل السيب، قناطر على فالتقوا التغلبي عطية ھبيرة بن عمر بن إليھيزيد
ً  ھبيرة ابن واحتفر عبيدة، وأتاھم شھراً  عطية فقاتل الصغير، العزيز عبد بن شيبان له يقال رجل مطاعن  بين خندقا
 على جسراً  وعقدا فنزاله، الخندق ذلك على وشيبان عبيدة إليھفغلبه يتحول أنه وأظھر ھذا، وشيبان عبيدة عسكر
 .الصراة

 وجعل يحكمون، وھم إليھم الخوارج فثار الشام أھل فكبر نياماً، وجدھم إليھم صار فلما تبييتھم على ھبيرة ابن وعزم
ً  يحكمون الشام أھل ً  الناس بعض وقتل.  أيضا ً  اقتتلوا ثم بعضا  هللا قبح كذا نحن متى حتى: ألصحابه عبيدة فقال أياما

 عبيدة أصحاب وعقر وأصحابه، ھو وخرج ينته فلم. نفسك في هللا أذكرك: منصور له فقال مطاعن، بعد العيش
 فلقي حنظلة، بن نباتة الميسرة على يزيد، بن داود ابنه ھبيرة ابن ميمنة وعلى اقتتلوا ثم فرسه عبيدة يعقر ولم دوابھم
 .له فرس على وقف قد تل على وعبيدة يستعلون، كادوا حتى شراً  منھم الشام أھل

 .عليھم أحمل قليالً  لي تأخر المقدام أبا يا: لنباتة يزيد بن داود وقال

 بن خالد إلى ھبيرة ابن فأرسل فولى، عليه فحملوا داود فتقدم بمثلي، قبيح التقدم بعد الرجوع أن أخي بن يا: له فقال
 الفرس، فغار فرسه عن ونزل التل عن عبيدة فانحدر التل من نباتة ودنا فقنعه، أسواط ثالثة داود إضرب: الغزيل
 الخوارج فل وانھزم العجلي، جحشنة وقتل عبيدة فقتل جالوا ثم قليالً  فقاتلوا الناس اضطرب غائراً  الفرس رأوا فلما
 فنزل المدائن فأتى جمھور بن منصور وھرب ھبيرة ابن وقدم البصرة، نحو الحنفي بطال أبو وھرب الكوفة، نحو
 األصغر شيبان قدم حتى بالمدائن وأقام ماالً، األزرق حميداً  وأودع له، جارية فأودعه الجرمي، عتاب بن عون على

 :غيالن وقال. بھا ھلك ثم عليھا، فغلب السند منصور أتى ثم فارس، إلى معه رجع ثم المدائن،

 دارھا وأقصى الشام غوطة من...  مغارھا من الخيل جلبت لقد

 اعتكارھا من البلق يعرف ال...  جرارھا من أرعن لجب في
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 أقطارھا في الظل دجن عقبان...  أقمارھا في الرايات كأنھا

 أنبارھا وإلى الصراة إلى...  مغارھا من الخيل بعثت حتى

 بوارھا إلى لداعيا ولّصھا...  دارھا وأصل شيبان لشيخ

ً  وقال. أبيات في  : أيضا

 دعيتا لخيره ملك من...  مّنيتا بما ابشر صاحبي يا

 الّشتيتا تجمع مجد بيت في...  صيتا األربعين بن يا تريد

 انتضيتا إذ مروان رآك...  سّميتا إذ بالزائد سّميت

 انتقيتا لما كنت نقاوة...  ولّيتا إذ ولّيت لما أھالً 

 مستميتا بالصراة جئت إذ...  نسيتا فما إحسانا أبليت

 حميتا نارھم خبت إذا...  أغريتا بھم جمھور ابن جند

 خزيتا به مرّ  من يقول...  ثنيتا وما قسراً  ثنوا حتى

ً  كنت إن  رويتا فقد عطشانا

 :غيالن وقال أخرج ثم الماء في وقع منصور وكان

 أحنف دين للحين وقادھم...  أسرفوا الملحدين رأيت لما

 وترجف له األرض قواعد...  تزحف دھاء بذي رميتھم

 ينطف نساھا كردوس وأم...  أتلفوا والمثنى أصابوا عمراً 

 ينزف فأضحى موروق ابن على...  ذّففوا العذيب روحاء ويوم

ً  المجدول وھرب  يزحف ركضا

 .عبيدة امرأة كردوس وأم. جمھور بن منصور يعني

 .ھبيرة ابن حاجب مسلم وقال

ً  ىأت ھل أال  الحرب حمير في التمر عين بأكناف...  وقعنا وخندف قيسا

 كلب ومن تنوخ من بأسرى وأُبنا...  بكفره النفاق عمرو بھا قتلنا

 لجب على تجري والخيل حنقٍ  على...  وجمعه المثنى أردينا وبالجسر

 الّترب بمنقطع منصوراً  وألحقن...  حتفه عبيدة سّوارٍ  ابن أذقنا
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 :غطفان من رجل وقال

 القدرا تسبق المنايا بأنّ  ظنوا...  صّبحھم عثمان أبي لواء إذا

ً  وبالنخيلة...  معّجلةً  آجاالً  الحرب لدى القوا  القصرا يجتلي ضربا

 العزيز عبد بن الصغير شيبان أمر

 بأقاصي ومواقعته محاربته إليھفي ھبيرة بن عمر بن يزيد لكتاب ضبارة بن إليھعامر فسار فارس إلى شيبان ومضى
 إلى سجستان من صار ثم سجستان، إلى شيبان فھرب عسكره، ففض كرمان من جيرفت إلى شيبان صار ثم فارس،

 وقد الكرماني، بابن المعروف وھو أثبت، وسعيد األزدي -  سعيد ابن ويقال - علي بن إليھجديع فكتب خراسان،
 أولياء أوليائه محاربة على لنجتمع إلي فسر لمروان، خالعون ونحن إنك. مروان وخلع سيار بن نصر على خالف

 بن نصر إلى وبعث الكرماني، ابن إلى الميل مسلم أبو وأظھر سيار، بن نصر يحاربان إليھفكانا فصار. الشياطين
 أحداً  منكم أعين وال لكم، أعرض ولست محمد، آل من الرضا إلى أدعو رجل إني: وشيباني الكرماني ابن وإلى سيار
 .صاحبه على

 قد مسلم أبو وكان. فحبسه به أتاه من -  اغتربه حتى آنسه كان وقد - الكرماني ابن إلى فوجه مسلم، أبي أمر وقوي
ً  فوجه مدة، إلى شيبان وادع  مسلم أبو فكتب سود، من أول وأھلھا أبيورد ناحية إلى فصار فكشفوه، فواقعوه إليھجيشا
 إبراھيم بن بسام إلى مسلم أبو فكتب. أنت بايعني بل: إليه فبعث لك، أعرض ال حتى محمد آل من للرضا بايع إليھأن
 البالد، في تفرقوا يسيرة عدة إال وأصحابه وقتله فناھضه بمناھضته يأمره بأبيورد وھو كنانة من ليث بني مولى
 .تقطعوا ثم ھربه قبل نصر إلى صاروا بل: ويقال

 الشيباني سالم بن عمر أمر

 وھو بقطربل، العامل إلى وخرج السواد بمسكن سالم بن عمر اعتقد: وغيره المدائني محمد بن علي الحسن أبو قال
 فأقام مسكن إلى عمر ورجع شنطيز، له يقال عمر أصحاب من رجل فقتله فأخذه فاتبعه فھرب عمارة، بن الحجاج
 عاينه فلما ليه،إ فسار عليھا استعمله ھبيرة ابن وكان األسدي، عمر بن علي عاملھم يشكون األنبار أھل فأتاه شھرين،
 .فھرب الفرات في وفرسه بنفسه رمى العامل

 منھم عمر قتل وقد أصحابه وتفرق فانھزم فقاتله مروان، له يقال رجل وعليھا دوريا، با كرخ سالم بن عمر أتى ثم
ً  بالكرخ عمر وأصاب عشرين،  ألف في الكالعي بكر أبا ھبيرة إليھابن فبعث مائة، في بالكرخ وأقام فقسمه، متاعا
 واحتز اآلخرون، وانھزم ثالثون أصحابه من وقتل مات، حتى ينزف يزل فلم عمر، يد فقطعت سالم بن عمر فقاتله
 .مروان إلى فأنفذه ھبيرة بن عمر بن يزيد إلى وحمل عمر رأس

 الحق طالب ھو يحيى بن هللا وعبد األسودالكندي بن عمرو بن شرحبيل بن عمرو بن يحيى بن هللا عبد خبر

 بحضرموت، معاوية بن عمرو بني أحد الكندي، يحيى بن هللا عبد كان: قالوا رجالھم عن وغيره المدائني الحسن أبو
، بكفار وليسوا نعمة كفار قومنا: يقول اإلباضية رأي ورأيه أعور وكان عابداً، مجتھداً  وكان  بغيھم على نقاتلھم با
ً  جوراً  باليمن فرأى ماالً، لھم نغنم وال  ما على المقام لنا يحل ال: ألصحابه فقال قبيحة، الناس في وسيرة ديداً ش وعسفا
 إباضية من غيره وإلى تميم بني مولى كورين مسلم عبيدة أبي إلى فكتب عليه، والصبر احتماله يسعنا وال نرى

ً  تقيم أال استطعت إن: إليه فكتبوا الخروج في يشاورھم البصرة  أفضل الصالح بالعمل المبادرة فإن فافعل، واحداً  يوما
ً  بالشھادة ويخصھم دينه، لنصر شاء إذا يبتعثھم عباده من خيرة و أجلك، يبلغ متى تدري ال فإنك  .بھا لھم إكراما
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 قبل وكان عقبة، بن وبلج سليمة، بني أحد مجاشر بن مازن بن هللا عبد بن عوف بن المختار حمزة إليھأبو وشخص
 عليه فقدموا التميمي، إباض بن هللا عبد أصحاب وھم اإلباضية من رجال في حداني وھو بالبصرة الشرط في ذلك

 بسلفكم واقتدوا تغدروا وال تغلوا فال خرجتم إذا: فقال أصحابه بكتب وأتوه الخروج، على فحثوه حضرموت
 .ألعمالھم العيب السلطان على أخرجھم إنما أنه علمتم فقد سيرتھم، وسيروا الصالحين،

 فأخذوه الكندي، مخرمة بن جبلة بن إبراھيم حضرموت وعلى بحضرموت، اإلمارة دار فأتى بايعوه،ف أصحابه فدعا
 .صنعاء فأتى أطلقوه ثم يوماً، فحبسوه

 من إلى وكتب. نفسه سمى ھو بل ويقال الحق، طالب وسموه جمعه، وكثر بحضرموت، يحيى بن هللا عبد وأقام
 صنعاء إلى وتوجه الحضرمي، سعيد بن هللا عبد حضرموت على خلفاست ثم عليكم، قادم إني: أصحابه من بصنعاء

 .ألفين في ومائة وعشرين تسع سنة

 فاستخلف يحيى، بن هللا عبد مسير صنعاء على مروان عامل وھو الثقفي، عمر بن يوسف أخا عمر بن القاسم وبلغ
 القاسم وكان قرية، وھي بلحج، فلقوه واإلباضية، يحيى ابن يريد وخرج السكسكي، زمل بن الضحاك صنعاء على
 خرج ثم صنعاء، إلى ھو ومضى كثير، بشر القاسم أصحاب من فقتل شاك، وسالح ظاھرة، وعدة كثير، عدد في
 بن يزيد إليھالقاسم فوجه القاسم، عسكر من ميلين على فنزل يحيى بن هللا عبد وأقبل زمل، ابن عليھا واستخلف منھا

 يوسف بن الصلت قاتلھم ثم تحاجزوا، ثم مشاولة بينھم فكانت واليمن الشام أھل من آالف ثالثة في الثقفي الفيض
 فمنعه اتباعھم الصباح بن شرحبيل بن أبرھة فأراد صنعاء، أھل انھزم ثم الفيض بن يزيد قاتلھم ثم المعركة، في فقتل
 :القاسم فقال الصلت بقتل فأخبره بالقاسم الفيض بن يزيد ولحق يحيى، بن هللا عبد

 مماتي قبل وبالھندوانيات...  بالقنا أذودنّ  ھل شعري ليت أال

 اللھوات يقطع وضرب بطعن...  كالھما الحارثين أُصبحنّ  وھل

 جمع ثم فحبسھما، الكندي مخرمة بن جبلة بن وإبراھيم زمل، بن الضحاك فأخذ صنعاء، يحيى بن هللا عبد ودخل
 العامة، من عليكما مخافة حبستكما إنما: وقال فأطلقھما، براھيموإ الضحاك إلى وأرسل فأحرزھا، واألموال الخزائن
 .فخرجا اشخصا، أو فأقيما مكروه، عليكما وليس

 األمر ذي بالنعماء، المنان باآلالء، المتحمد  الحمد: فقال خطب اليمن بالد على يحيى بن هللا عبد استولى ولما
 لما وأستھديه علينا، احتجاجه على واستعينه السراء، في وأشكره الضراء، في أحمده الواصب، والدين الغالب،
ً  به واؤمن يرضيه،  على بالحق أرسله المرتضى، ونبيه المصطفى ورسوله عبده محمداً  أن وأشھد وإيماناً، إسالما

 من وظھور الصدق، من وانسحاق الحق، من والتباس الدول، من واختالف الملل، من وكفر الرسل من فترة حين
ً  هللا بأمر فقام الفرائض، له وفرض الشرائع، له وشرع الكتاب، عليه وأنزل األلفة، من وبعد ،األعداء  بالحق صادعا

 ً ً  الشبھات، عن زاجراً  به، ناطقا ً  للمعاندين، مجاھداً  النجاة، إلى داعيا ً  عنتھم، عليه عزيزاً  بالمؤمنين، رؤوفا  حبيبا
 األحقاد، وانقطعت الكفر، وذل الباطل، وزھق النور، وظھر الشيطان، وأُخسيء اإليمان، كمل حتى إليھصالحھم،

 ودين مشھورة، وكرامة مذكورة، نعم على فأصبحوا الخوف، بعد وأمنھم التفرق، بعد فجمعھم الصدور، وسلمت
 ورحمة السالم، ذكره وعلى عليه هللا صلى حميداً، عنده ما له واختار إليھفقيداً، هللا قبضه ثم. محمول وعلم مقبول،

 .وبركاته هللا

 وسعير جھنم، األليم العذاب األوھام، به تحيط وال الصفات، تبلغه ال جسيماً، وخوفتم عظيماً، حذرتم إنكم الناس أيھا
 الذي عذابه من يجيرنا أن اإلحسان ولي موالنا هللا نسأل تذر، وال تبقي ال التي وسقر والحامية، والھاوية ولظى
 قال إما: لنفسه الخيار أخذ امرأً  هللا رحم ألنفسكم، فخذوا شئتم أيھا خصال ثالث بين نخيركم إنا الناس أيھا خوفنا،
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 قسم ومن ألفضلنا، ما األجر من له فيكون بنفسه، معنا يجاھد أن على نيته فحملته دنا الذي بالدين ودان بقولنا، امرؤ
 أو منازله، أخس ذلك يكون إال فعله، ولسانه بقلبهإليھ الناس فدعا داره، في أقام ثم القول ھذا قال أو لبعضنا، ما الفيء
 على يحملنا ولم نفسه، لنا عرض يكن لم ظفرنا فإن ولسانه، يده عنا ويكف وأھله، ماله إلى بأمان فليخرج كرھنا
 .قليالً  إال بعدنا يعمر أال وعسى مؤونتنا، كفي قد كان قتلنا وإن دمه، سفك

 والكعبة نبينا ومحمد ديننا اإلسالم إليھا، دعا من ونجيب وسلم، عليه هللا صلى هنبي وسنة كتابه، وإلى هللا، إلى: ندعو
، إال قوة وال ثمناً، به نشتري وال بدالً، به نبغي ال حالالً  بالحالل رضينا إمامنا، والقرآن قبلتنا  المشتكى هللا وإلى با
 .المعول وعليه

 .حكم فيما عدل وعد، فيما صادق هللا أن ونشھد بھا، مقتدى وآثار محكمات، بينات فرائض إلى: ندعو

 ألھل والوالية المنكر، عن والنھي بالمعروف، واألمر الفرائض، وأداء بالوعيد، واليقين الرب، توحيد إلى: ندعو
 على ويصبرون الھدى إلى ضل من يدعون العلم أھل من بقايا فترة كل في جعل أن هللا رحمة من وإن هللا، والية
 القيام وحسن هللا بتقوى أوصيكم ،"  َنِسّيا ربك كان وما"  ربھم نسيھم فما الدھر سالف في يقتلون هللا، بح في األلم
ً  هللا قابلوا به، بالقيام وكلكم ما على  .وزجره أمره في حسنا

ً  الجانب لين السيرة، حسن أشھراً  بصنعاء يحيى بن هللا عبد وأقام  وجه، كل من وأتوه جمعه، فكثر الناس، عن كافا
 الصباح بن وأبرھة األزدي، عقبة بن وبلج السلمي، عوف بن المختار حمزة أبا وجه الحج وقت في كان فلما

ً  ويوجه بمكة، يقيم أن الناس صدر إذا وأمره ومائة ألف في ويقال تسعمائة، في مكة إلى الحميري . الشام إلى بلجا
 بن خالد بن هللا عبد ابنة وأمه الملك، عبد بن سليمان بن الواحد عبد وعليھا التروية يوم فقدمھا مكة إلى المختار فأقبل
 على العصابة ھذه تفسد أن آمن ال إني: طالب أبي بن علي بن حسن بن حسن بن هللا لعبد فقال قتالھم، فكره أسيد،
 عن لھم رجوأخ الموسم ينقضي حتى يكفوا أن فسألتھم لقيتھم فلو حج ھذا عامھم في للناس يتم فال أمرھم، الناس
ً  بلداً  أتيت إنك الرجل أيھا: حمزة ألبي فقال معه، رھط في الحسن بن هللا عبد فأتاھم مكة،  عظيمة يوم في حراما
. عنك وخرج الحرب في رأيك رأيت مناسكھم وقضوا الناس أفاض فإذا أصحابه، الوالي ويؤم أصحابك، فأُم حرمته
 حتى ألحد يعرض ولم بھم، ووقف بأصحابه حمزة أبو وصلى ة،بالجماع ووقف الواحد عبد فصلى ذلك، إلى فأجابه
 - شھوات موسى قاله ويقال -  عفان بن لعثمان مولى فقال المدينة إلى سليمان بن الواحد عبد وخرج الناس، صدر
 :عنھا وخروجه البالد لتركه الواحد عبد يعيب

 الواحد عبد ففر اإلله دين...  بدينھم يخالفون الذين جاء

 خالد من وعرقه الوھون إالّ ...  علة من به وما تالالق ترك

 .النصر ويحرمھم العجز يلزمھم أن أسيد بن خالد آل على دعا وسلم عليه هللا صلى النبي وكان

 صاعد لعرقٍ  مضاربه لصفت...  أمه تخّير والده أن لو

 .العزيز عبد بن عمر البنة الشعر ھذا أن بعضھم وقال

 :السلمي مرداس بن عباس بن فالح نب يحيى بن الحميد عبد وقال

 فصيدھا وارٍ  وھي منھا أياطل...  انطوت إذا حتى العصب طي الخيل طوى

 خدودھا صرعى والبدن منىً  ببطن...  وكاثروا الحصاب أھل على فشدّ 
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 .أبيات في

 يا: لطائفا عامل فقال والحصن، القرية عن الطائف أھل فخرج الطائف، إلى رجالً  ووجه بمكة، حمزة أبو وأقام
 فيھم، فاحفظنا مغيبات ونحن غيب رجالنا هللا أصلحك: عالج بني مولى ولھية أبو له فقال رجالكم؟ أين الطائف أھل

 .الطائف إلى فرجعوا. آمنون ھم: وقال فأمنھم

ً  يزل ولم. حاربنا من إال آمنون الناس: يوم كل في أيام، أربعة حمزة أبي منادي ونادى  .يدقد إلى خرج حتى مقيما

ً  المنبر صعد مكة حمزة أبو أخذ ولما  هللا رسول إن الناس أيھا: قال ثم عليه، وأثنى هللا فحمد عربية قوس على متوكئا
 فلم فيه، يتقي وما يأتي ما له وبين كتابه عليه أنزل ووحيه، هللا بأمر إال يحجم وال يقدم ال كان وسلم عليه هللا صلى
 عماد وھي صالتھم بكر أبا وولى دينه، معالم المسلمين علم وقد إليه، هللا هقبض حتى شبھةً  دينه من شيء في يكن

 هللا قبضه حتى ذراعيه عن حاسراً  والسنة بالكتاب وعمل الردة، أھل فقاتل دنياھم أمر المسلمون فواله دينھم،
 .عليه هللا إليھرحمة

 الدواوين، ودون األمصار، ومصر األعطية، وأعطى الفيء، وجبى قبله، كان من سيرة فسار بعده، عمر وولي
 منھاج على لسبيله مضى ثم ديارھم، في العدو وغزا ثمانين، الخمر في وجلد رمضان، شھر قيام على الناس وجمع

 .عليه هللا فرحمة شورى، جعلھا وقد صاحبه،

 .لسبيله ومضى له مضى فيما أحبط ثم سنين، ست صاحبيه سيرة دون فسار عثمان ولي ثم

 ولم قصداً، الحق من يبلغ فلم دينه في وشك هللا، كتاب في حكم حتى سداد، على فكان طالب، أبي بن علي ولي ثم
 .مناراً  له يرفع

 ثم دغالً، ودينه دوالً، هللا ومال خوالً، هللا عباد فاتخذ لعينه، وابن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لعين معاوية ولي ثم
ً  لسبيله مضى ً  الحق، عن ناكبا  .الدين في مداھنا

 ال أبيه، منھج على فمضى وفرجه، بطنه في وفاسق وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول لعنة فصيص ابنه يزيد ولي ثم
ً  يعرف  .منكراً  ينكر وال معروفا

ً  له الحجاج فجعل الملك عبد فأما الحرام، المال وأكلوا الحرام، الدم فسفكوا مروان، وبنو مروان ولي ثم  وإلى إماما
 بطنه ھمه سليمان وما وسليمان. مظلمة عشواء يخبطھا الضالل في منھوك أحمق فسفيه الوليد وأما. قائداً  النار

 .به ھم عما وقصر يفعل فلم ھم العزيز عبد بن عمر منھم كان قد أنه إال هللا، لعنھم فالعنوھم وفرجه

 إليھم فادفعوا رشداً  منھم آنستم فإن: " تامىالي في هللا وقال رشد، منه يؤنس لم فاسق الملك عبد بن يزيد بعده ولي ثم
 واتزر بأحدھما فارتدى بردان له حيك وفرجه، بطنه في مأبون اليتيم، مال من أعظم محمد أمة فأمر"  أموالھم
 سكراً، ثمل حتى اسقيني سالمة ويا غنيني، حبابة يا: وقال يساره، عن وسالمة يمينه عن حبابة أقعد ثم باآلخر،
 وھتكت األشعار، وحلقت األبشار، فيھما ضربت أن بعد دينار بألف اتخذا وقد ثوبيه، شق منه مأخذھا الخمر وأخذت
 فطر بلى،. أطير أال: فقال إحداھما إلى التفت ثم حقه، غير في ووضع حله، غير من عليھما أنفق ما وأُخذ األستار،

ً  حضرت وقد! هللا؟ خلفاء صفة أفكھذا النار، إلى  ذكر ربه وأسخط به أرضاكم كانت، حطمة في ھشام إليكم كتبه كتابا
 كان فلقد شراً، إال هللا جزاه ال بل خيراً، هللا جزاه فقلتم فقراً، والفقير غنىً  الغني فزادت صدقاتكم لكم ترك قد أنه فيه

ً  بماله بخيالً   الھوى،ب ويحكمون بالظن، يأخذون جبرية بطش بطشھم الضاللة، فرق أمية، بنو فھؤالء بدينه، سخيا
 بين وقد أھلھا، غير في ويجعلونھا. موضعھا غير من الصدقة ويأخذون بالشفاعة، ويقضون الغضب، على ويقتلون

 وأما هللا، أنزل ما بغير الحاكمة الفرقة فھي كلھا، فأخذھا شيء، منھا له ليس تاسع صنف فجاء الثمانية، أصنافھا هللا
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 في نافذ ببصر وال الدين، في بالغ بعمل الناس يقاربوا لم هللا، على ريةالف وأعظمت هللا، كتاب جھلت فشيع الشيع ھذه
 منھا، المخرج يعرفون وال الفتنة يبصرون منھا، أعظم ويرتكبون عملھا، من على المعصية ينكرون ، القرآن
 من دينھم قلدوا ان،كھ أتباع الدين عن جفاة القيامة، يوم قبل الدنيا إلى ببعث ويؤمنون الموت، بعد فيما الدول يؤملون

 " . يؤفكون أّنى هللا قاتلھم"  لھم ينظر لم

 إال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان وھل شباب، أنھم وتزعمون بأصحابي تعيروني إنكم مكة أھل يا
 شباب نعم ،أيديكم فوق األخذ تركت ما بغيركم اشتغالي ولوال معادكم، في يضركم فيما بتتابعكم عالم إني أما شباباً،

 منثنية الليل حنادس في إليھم هللا نظر قد أرجلھم، الباطل عن بطيئة أعينھم، الشر عن غيبة شبابھم، في متكھلون
 حتى شھقة شھق النار ذكر فيھا بآية مر وإذا شوقاً، بكى الجنة ذكر فيھا بآية أحدھم مر إذا ، القرآن بمثاني أصالبھم

 وأيديھم جباھھم األرض أكلت قد نھارھم، بكالل ليلھم كالل بكاللھم كاللھم وصلوا قد أذنيه، في جھنم زفير كأن
 إذا لوعده، ومتنجزون بعھده موفون هللا، في لذلك مستقلون عبادة أنضاء أجسامھم، ناحلة ألوانھم، مصفرة وركبھم،

 الموت، بصواعق تورعد الكتيبة، وبرقت انتضيت، وقد وسيوفھم أُشرعت قد ورماحھم فوقت وقد العدو سھام رأوا
ً  منھم الشاب فمضى هللا، لوعيد الكتيبة بوعيد استھانوا  محاسن زملت وقد فرسه، عنق على رجاله تختلف حتى قدما
 صاحبھا بكى طالما طائر منقار في عين من فكم األرض، إليھسباع وأسرعت بالثرى، جبينه وعفر بالدماء، وجھه
 وجبين رقيق خد من وكم ، الليل جوف في سجوده في صاحبھا عليھا داعتم طالما بائنة كف من وكم هللا، خشية من

 .الجنان أرواحھا وأدخل األبدان، تلك على هللا رحمة الحديد، بعمد فلق قد عتيق

 قديد وقعة

 خرج بل ويقال خذلوه، الناس أن ويخبر مكة عن خروجه من يعتذر مروان إلى سليمان بن الواحد عبد وكتب: قالوا
 المدينة على عامله وھو العزيز، عبد بن عمر بن العزيز عبد إلى مروان فكتب بھذا، فشافھه محمد بن مروان إلى

ً  يوجه أن يأمره  عبد عليھم واستعمل التجار، من وغيرھم واألنصار قريش من آالف ثمانية فوجه مكة، إلى جيشا
 ومعھم المصبغات في فخرجوا أسيد، بن خالد نب هللا عبد ابنة وامه عفان، بن عثمان بن عمرو بن هللا عبد بن العزيز
 .أكفھم في أنھم إال يرون وال بالخوارج، يكترثون ال المالھي

 الطائف أھل شاء لو: قريش من رجل فقال ذلك وغمھم الناس فتطير المدينة من خرج حين العزيز عبد لواء وسقط
 التقوا فلما الطائف؟ أھل سبي مني يشتري من. فالطائ أھل لنسبين ظفرنا لئن وهللا أما المارقة، ھذه أمر لكفونا
ً  الباب أغلقي يريد - باق غاق: لخادمته قال المدينة أھل وانھزم التقوا، حين بقديد،  يرى أيام أربعة بعد وذلك دھشا
 العاص بن سعيد بن عنبسة بن أمية به فمر العزيز، عبد عرضھم الحليفة بذي المدينة أھل كان فلما - خلفه أنھم
 عبد بن عمران له فقال إليه، يلتفت ولم يكلمه فلم الزبير بن مصعب بن حمزة به ومر وجھه، في وضحك به بفرح
 فضحكت أمية بني من غالم بك ومر إليه، تلتفت فلم قريش شيوخ من شيخ بك مر هللا، سبحان: مطيع بن هللا

 .أصبر أيھما لتعلمن الجمعان التقى لئن وهللا أما إليھوألطفته؟

 بسبب نفسي أجررت لئن فلعمري فرسي مني أدن مجنب يا: لغالمه عنبسة بن أمية قال الناس وانھزم التقوا فلما
 .قتل حتى حمزة وصبر فمى، فرسه وركب لعاجز، إني األكلب ھؤالء

 :يقول وھو يقاتل فجعل الخوارج من رجل وشد: الھيثم قال

 وقع الموت وفي الموت من فرّ ...  الطمع حب أخرجه وخارج

 رجع فال أھله ينوي كان من
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 الصباح بن شرحبيل بن أبرھة مكة على فاستخلف إليه، المدينة أھل إقبال عوف بن المختار حمزة أبا وبلغ: قالوا
ً  القون إنكم: ألصحابه فقال بقديد، وھو بإزائھم، وصار عقبة، بن بلج مقدمته وعلى إليھم وسار الحميري،  قوما
 وتالوة هللا ذكر فأكثروا عينين، لذي الصبح بين قد السنة، وبدل الخلفاء، سيرة خالف من أول عفان بن عثمان أميرھم
 . القرآن

ً  ابغنا: لغالمه العزيز عبد فقال ومائة، ثالثين سنة صفر من بقين - تسع أو -  لسبع الخميس غداة وصبحھم : قال. علفا
 .أغلى غداً  علينا البواكي ويحك: قال. غال ھو

 حتى عنھم أيديھم يكفوا أن وسألھم هللا، فذكرھم راكباً، ثالثين في فأتاھم ليدعوھم، عقبة بن بلج مإليھ المختار وأرسل
 نريد ال فإنا بكم، حدنا تجعلوا وال عليكم الحكم في وجار ظلمكم من لنلقى سربنا خلو: وقال مروان إلى يسيروا
 نفسد ونحن هللا، أعداء يا: الخوارج فقالت رض،األ في تفسدون وندعكم نخليكم: وقالوا المدينة أھل فشتمھم قتالكم،
 له هللا يجعل لم من واخلعوا ألنفسكم فانظروا عليكم بالفيء استأثر من ونقاتل الفساد، لنكف خرجنا وإنما األرض؟ في

 .الحق أھل وعاونوا السلم في وادخلوا هللا، عصى لمن طاعة ال فإنه طاعة،

 فقال وبھديھم، بھم ومقتد آثارھم متبع وأنا قبلي منه المسلمون برئ قد: قال عثمان؟ في تقول ما: الرزاق عبد فقال
 يبدأوكم حتى عنھم كفوا: فقال فأخبره حمزة أبي إلى فرجع السيف إال بيننا فليس أصحابك إلى فارجع: العزيز عبد

 .بالقتال

 والف عليھم فحملوا تالھم،ق حل فقد شأنكم: حمزة أبو فقال رجالً، فأصاب حمزة أبي عسكر في بسھم رجل ورمى
ً  بعضھم  .حمزة أبو ھزمھم ثم قليالً  فاقتتلوا فكروا يتبعوھم، فلم المدينة أھل انكشف ثم ساعة بعضا

ً  أذل الذي  الحمد: زريق بني من األنصار من رجل وقال  فضربه مصعب، بن حمزة بن عمارة جنبه وإلى. قريشا
 .فقتله عمارة

 ثالثمائة قريش ومن ثمانون، األنصار من المدينة أھل من وقتل مطيع، بن هللا عبد بن إبراھيم مع قريش راية وكانت
 .آالف أربعة القتلى كان ويقال. وسبعمائة ألف والموالي القبائل ومن وخمسون، أربعمائة ويقال

ً  كان فمن المعركة في أُسر من حمزة أبو وعرض ً  كان ومن قتله، قرشيا  عبد بن حمدبم وأتوه سبيله، خلوا أنصاريا
 من رجل فقال األنصار، من قوم له وشھد أنصاري، أنا: فقال العزيز، عبد أخو وھو عثمان، بن عمرو بن هللا

 .قرشي بدن إال ھو وما أنصاري، بدن ھذا ما وهللا: اليمانية

 عمرو بن هللا عبد بن العزيز عبد وھرب عثمان، بن عمرو بن هللا عبد بن أمية وھرب جماعة، الزبير آل من وقتل
ً  فدخلوا المدينة، إلى بلج ومضى القوم، أمير عثمان بن  إلى حمزة أبو ورجع عنھم فكف وبايعوه، طاعته في جميعا
 .مكة

 إن: الزبير آل لھم فقال الزبير بن مصعب بن حمزة بن عمارة قتله الذي صاحبھم في الزبير آل زريق بنو وخاصم
 السراقي هللا لعن: يقولون فكانوا مصيبة، وفيه إال المدينة في بيت يبق ولم الكالم، ففيم المعركة في قتل قد حمزة
ً  ولعن  سراقة آل من عمرو، بن هللا عبد بن محمد بكر أبو والسراقي. ونفاق وضالل شقاق، أھل فإنھما العراقي بلجا
 كان كعب، بن عدي بني من كعب بن عدي بن رزاح بن قرط بن هللا عبد بن رياح بن أذاه بن أنس بن المعتمر بن
 .حمزة شرطة على السراقي وكان عقبة، بن بلج مع

 بن تميم بن حبيب بن مؤمل بن هللا عبد بن هللا عبد بن محمد بن األشل بكر أبو الحق طالب مع كان: الكلبي ابن وقال
 عليه هللا صلى النبي قال. شريراً  كان سراقة ألن السراقي قيل وإنما كعب، بن عدي بن رزاح بن قرط بن هللا عبد
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ً  الناس أشد: فيه وسلم  أيوب السراقي اسم إن ويقال المعتمر، بن سراقة مثل األسواق في صخاب نعار جعار كل عذابا
 .المعتمر بن سراقة بن هللا عبد بن عثمان بن الرحمن عبد بن أيوب إنه ويقال بكر، أبا ويكنى محمد بن

 :تبكيھم نائحة وقالت

 رجاليه ديدق أفنى...  وماليه للزمان ما

 عالنيه وألبكينّ ...  سريرةً  فألبكينّ 

 العاويه الكالب مع ت...  خلو إذا وألبكينّ 

 أبالنيه ما بسوء يد...  قد على وألثنينّ 

 :بعضھم وقال

 وفودھا فخّفت مناياھا أتتھا...  مناسراً  قديدٍ  وادي على أصابوا

 عھودھا الرسول بعد تنتقض ولم...  بجريرةٍ  تصب لم صدق جنائز

ً  كان الكوفة أھل من مولى الحسن بن عمرو وقال  :إباضيا

 المتساكب دمعك سوابق يمري...  بعازب عنك ليس ھّمك بال وما

 آيب نجم بكل تسرّ  عبرى...  بمقلة الھموم تكتليء وتبينت

 مآربي الشراة دمع من أقض لم...  بداھةً  المنون معاجلة أخشى

 الحالب ضمّ  أشران ّشوىال محض...  الّنسا شنج للعدى فيھم فأقود

 الالتب الجالل من الحشيك ماء...  لونه أخلص كالّسيد متجدداً 

 ومعايب جبرية أُلى بوراً ...  معشراً  قومي جمع من به أرمي

 شارب من ھل تقول المنون كأس...  بيننا وفيما وھم نحن فتجول

 قواضب الشفار ومرھفة سمرٍ ...  قنا من ونشرب نسقيھم فنظل

 وترائبي رھائبي بين نجالء...  طعنةٌ  جالت نحن كذلك بينا

 الثاقب كالشھاب سنانٍ  ظبتا...  تامورھا مرى منھرة جوفاء

 قرائبي أكفّ  لدى المنون نفسي...  تتعلّقن وال أوجبھا رب يا

 الضارب المفيض يد القداح لفّ ...  بھم ألفّھم صبر فتية في

 :أبيات في
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 القرى وادى وقعة

 الملك عبد فوجه قديد خبر مروان وبلغ الصباح، بن شرحبيل بن أبرھة مكة وولى المدينة، إلى ةحمز أبو وسار: قالوا
 القيسي، ماعز بن رومي منھم الشام، أھل فرسان وفيھم آالف أربعة في بكر بن سعد بني أحد عطية، بن محمد بن

 :الشاعر فقال الجزيرة، إلى ناقفل األعور قتلنا إذا: فقالوا مروان على اشترطوا ألف الجزيرة أھل من ومنھم

 يستزيدھا ال األخبار من رصينٌ ...  عنھم بالصدق مروان أتى فلما

 جدودھا كرام قيس من مصاليت...  فاعترت المساجد يحمي من أين دعا

ً  يفيئون أو داءً  يداوون  لبودھا تندى حين عليھا ومجداً ...  مغنما

 :حاديھم فحدا مسرعين وأصحابه الملك عبد وسار

 القوم وعليھنّ  قليالً  إال...  النوم عليھنّ  مروان ّرمح

 بالّدوم يقلن أو تبين حتى

 أمنوا فلما كنانة، من غالم ومعھم ھربوا خثعم بالد أتى فلما المياه، في فتفرقوا وأصحابه الملك عبد الناس وھاب
 :يقول وھو فساق فنزل. أنا: الكناني قال. بنا؟ ويسوق يغنينا من: قالوا

 بال بنا ويحدو بال بنا يقود...  بال جمل على بالٍ  يإنن أال

 .بنا؟ تريد ما ويحك هللا قبحك: وقالوا فتغيروا

 :قدومه وسرھم محمد بن الملك عبد قدوم بلغھم حين الھذلي صخر أبو وقال

 جحفل وجيش النصر أتاكم...  تعجلوا ال استضعفوا للذين قل

ً  عشرون  مستبسل قوىال جلد يقدمھم...  مسربل كلّھم ألفا

 تستعجلوا وال القوم وواجھوا...  فأقبلوا أيمنٌ  ذا دونكم

 يرّجل وال يفلى ال أقسم...  الحّول القلّبيّ  المليك عبد

 والمفّضل الصباح ويقتل...  المضلل األعور يبيد حتى

 .الحق طالب يحيى بن هللا عبد: األعور

 :وجزة أبو وقال

 الصنديد ةبالغادي أتاك...  ھيد ھيد وجزة ألبي قل

 بعيد من جئت قد كما فارجع
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 ومائة، ثالثين سنة األولى جمادى في القرى بوادي فلقيه الملك، عبد ليقاتل ستمائة في عقبة بن بلج حمزة أبو فبعث
: وقالوا الشام، أھل فشتمھم بالھوى وحكمه الملك عبد ظلم وذكروا هللا، بكتاب والعمل السنة إلى بلج ودعاھم وتواقفوا

 .ذكرتم بما ولىأ أنتم

 الحفاظ وأھل الشام أھل يا: ونادى عصيبة في الملك عبد وصبر الشام، أھل فانكشف وأصحابه بلج عليھم حمل ثم
 في الصباح له يقال ھمدان من رجل واعتصم أصحابه، وأكثر بلج وقتل وصبروا فكروا وأميركم، دينكم عن ناضلوا
 عبد ونصب ثالثون، المدينة إلى ورجع سبعون، منھم فقتل أيام ثةثال الملك عبد يقاتلھم فجعل اإلباضية من مائة
 :ظفر بني أحد وجزة أبو فقال رمح على بلج رأس الملك

 مرزوز خشبٍ  من عمدٍ  في...  محزوز مجتلىً  بلج ورأس

 وخرج ة،فيئ لكم أنا: حمزة أبو فقال الزحف، من فررنا: وقالوا حمزة أبي إلى القرى وادي من فروا الذين قدم: وقالوا
 المفضل فقتل السوق، وأھل العبيد فقاتلھم المفضل، له يقال رجالً  عليھا واستخلف مكة إلى المدينة عن حمزة أبو

 ولد من زينب، مولى شميل البيضاء أبو فقال أحد، بالمدينة اإلباضية من يبق فلم الباقون وھرب أصحابه، وعامة
 :العاص أبي بن الحكم

 عشّيه ثنيناال يوم...  دنا مروان ليت

 المشرفّيه وانتضينا...  عنا العار غسلنا إذ

 يا: فقال بھا عوف بن والمختار مكة إلى خرج ثم شھراً، بھا فأقام المدينة قدم عطية بن محمد بن الملك عبد إن ثم
 .علينا تعينوھم فال ويظلمون يجورون فقلتم عنھم سألناكم الذين ھؤالء مكة، أھل

 األخرى والطائفة ھو وصار باألبطح، طائفة فصير فرقتين أصحابه جعل وقد وجھين من الخوارج الملك عبد ولقي
 ابن له كمن أبرھة، فقتل وصبروا فقاتلوھم كروا ثم منى، عقبة إلى انتھوا حتى الشام أھل وھزم فاقتتلوا مكة، بأسفل
 .الخوارج وتفرق باألبطح، قتله ويقال فقتله، ميمون بئر عند القرشي ھبار

 معه وقتلت الشعب، فم على حمزة أبا عوف بن المختار فقتل فاقتتال مكة بأسفل محمد بن الملك عبد حمزة بوأ ولقي
 :تقول وھي امرأته

 مريم فاسمي اسمي عن سال من...  األعلم الكريم الشيخ ابنة أنا

 مخذم بسيف سواريّ  بعت

 لنا ضمن: فقالوا الخروج؟ إلى دعاكم ما: قالف الملك عبد فدعاھم أربعمائة منھم الشام أھل وأسر الخوارج، وتفرق
 شعب فم على الحميري الصباح بن شرحبيل بن وأبرھة المختار، وصلب فقتلھم،.  - الجنة يريدون - الكنة حمزة أبو

 .الخيف

 الدار، من بنفسه رمى ذلك رأى فلما فأحرقوھا بھا الشام أھل فأحاط قريش دور من داراً  الحصين بن علي ودخل
ً  يزل فلم المختار، مع وصلب فقتل فأُسر مفقاتلھ  المھلھل فحج المؤمنين أمير العباس أبو استخلف حتى مصلوبا

 .فدفنه ليالً  فاستنزله الھجيمي

 :وجزة أبو وقال

ً  أخزى هللا  واعوّجا دينه في طغى ومن...  وبلجا أبرھا
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 .حمزة أبي مع قتل: ھمبعض وقال العباس، أبو المؤمنين أمير قام حتى يظھر فلم السراقي وتوارى

 صعترة وكان فقتلوه، باالباضية يرجف أُسيلت فكان صعترة، ولآلخر أُسيلت، ألحدھما يقال: مخنثان بمكة وكان
 .ونتكاذب نعبث كنا إنما ويلي يا: يقتل أن قبل وقال فقتلوه، بخبره فأُخبروا الشام بأھل يرجف

ً  أصفى: يقال فكان الفزع من صعتره دم وطار ً  كان دمه ألن عتره،ص من دما  .الفزع من صافيا

 :يقول وھو واعتم رأسه، غسل وقد عليل وھو حمزة، أبو قاتل: المدائني وقال

ً  أحمل  وغسله دھنه مللت وقد...  حمله مللت قد رأسا

 ثقله عني يطرح متى أال

 :عطية بن محمد أبو فأجابه

 حمله الصقيل بالسيف يكفيك...  ثقله عنك يطرح من أصبت

 .نفسه الحق طالب ھذا قال الذي إن ويقال

 يحيى بن هللا عبد وأقبل مروان، إلى بالفتح عطية بن عروة الملك عبد وبعث اليمن، إلى اإلباضية فل ومضى
 بكثبة، فالتقيا خلفاء، والطائف بمكة استخلف وقد الملك إليھبعد وشخص صنعاء، من الحق طالب وھو اإلباضي،

 الملك عبد فذمرھم اإلباضية، وركبھم والنھب، بالغنيمة الشام أھل وتشاغل قتل،ال الخوارج في الشام أھل فأكثر
 وجعل وقاتلوا، رجل ألف معه وترجل يحيى بن هللا عبد فترجل للقتال وباكروا تحاجزوا ثم قتال، اشد وقاتلوا فكروا
 :يقول وھو يقاتل يحيى بن هللا عبد

ً  أضرب  لھم ولىم وال موالنا هللا...  أعمالھم حبطت قوما

 صخر أبو فقال بصنعاء فلھم ولحق وجه، كل في وقتلوا أصحابه، وانھزم أعور، وكان يحيى، بن هللا عبد فقتل
 :الھذلي

ً  قتلنا  اليمانيا المضل الغاوي حمزة أبا...  الكنى يكتني والذي دغيشا

ً ...  رماحنا أردت الكندي وأبرھة  القواضيا الحتوف صبحناه وبلجا

 عاديا الناس من جباراً  لمروان...  جّردت يوم أسيافنا تركت وما

 الحميري السياق بن عمرو بن هللا عبد بن يحيى وأمر صنعاء خبر

 عبد بقتل السعدي عطية بن محمد بن الملك عبد بن يزيد ابنه الملك عبد بعث: المدائني محمد بن علي الحسن أبو قال
 فلما صنعاء، إلى بالمصير يأمره الملك عبد إلى مروان تبفك مكة، إلى الملك عبد ورجع مروان، إلى يحيى بن هللا
ً  بالبلقاء محمد بن الملك عبد بن يزيد كان  الملك، عبد إلى مروان بكتاب أصحابه وقدم ھلك، أبيه إلى منصرفا

 يقول وبعضھم مرة، بني أحد الغطفاني ماعز بن رومي وعزل مكة على عطية بن الملك عبد بن محمد ابنه فاستخلف
 سنة الحج للناس يقيم أن ابنه الملك عبد بن محمد وأمر عطية، بن عروة بن الوليد المدينة على وأقر البي،ك ھو

 .ومائة ثالثين
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 فلما الحق، طالب يحيى بن هللا عبد وھو األعور، قتل إذا اشترطوا بما لھم ووفى الجزيرة، إلى الجزيرة أھل وأقفل
 جمھور واتبعه حضرموت، يريد إياھا واله يحيى بن هللا عبد كان ذيال عاملھا خرج صنعاء بالد الملك عبد شارف

 إلى أصاب بما فقدم لھم، وأثقاالً  مال من حملين وأصاب فقاتلھم صنعاء أھل من جماعة في الخوالني شھاب بن
 . صنعاء

 في فرقھمو عماله وبعث بصنعاء، منھم ثالثمائة فقتل يقتلھم الخوارج فتبع صنعاء، محمد بن الملك عبد وقدم
 الكالع ذي آل من الحميري السياق بن عمرو بن هللا عبد بن يحيى عليه خرج ثم أشھراً، الخراج له ودر المخاليف،

 أصحابه، عامة وقتل فھزمه بالجند فلقيه عطية، بن يزيد بن الرحمن عبد الملك إليھعبد فبعث كثير، جمع في بالجند
 فقتله فواقعه الملك إليھعبد فسار إليھألفان، واجتمع بعدن هللا عبد بن يحيى ولحق صنعاء، إلى الرحمن عبد ورجع
 .صنعاء إلى الملك عبد ورجع الباقون، وتفرق أصحابه، عامة وقتل

 معبد بن هللا وعبد كرب بن يحيى أمر

 إليھعبد فبعث اإلباضية، من إليھجمع وانضم البحر، بساحل - مذحجي ھو ويقال -  الحميري كرب بن يحيى وخرج
 حضرموت إلى اإلباضية فمضت المساء، عند وتحاجزوا اإلباضية، من فقتل بالساحل، فالتقوا الكندي، أمية أبا ملكال

 ورجع معه، كرب بن يحيى فصار الحميري، عمير بن يحيى بن هللا عبد عامل الحضرمي، معبد بن هللا عبد وعليھا
 إلى وشخص عطية بن يزيد بن الرحمن عبد نعاءص على الملك عبد فاستخلف محمد، بن الملك عبد إلى أمية أبو

 .حضرموت

 حضرموت وفي شبام، مدينة إليھفي يحتاجون وما الطعام فجمعوا إليھم، الملك عبد مسير معبد بن هللا عبد وبلغ
 عدد في حضرموت من مراحل أربع على فنزلوا فخرجوا الفالة، في الملك عبد يلقوا أن رأوا ثم الحصار، مخافة
 فحدر بشبام، الطعام من تجمعوا ما بلغه أمسى فلما كله، يومه فقاتلھم الملك عبد ووافاھم األرض، من الةف في كثير

 الملك عبد أمسى فلما تحاجزوا ثم النھار، انتصف حتى قاتلھم اصبح فلما ليالً  شبام إلى حضرموت بطن في عسكراً 
 وقد فاتبعوھم أحداً  الشاميين من يروا فلم إلباضيةوا معبد بن هللا عبد وأصبح شبام، إلى وجھه الذي العسكر اتبع

 على يقدروا فلم المادة عنھم وقطع بالمسالح الطرق الملك عبد عليھم وأخذ الميرة، من جمعوا كانوا ما فأخذوا سبقوھم
 .األموال ويأخذ ويسبي، عليه قدر من يقتل جعل ثم الميرة،

 الموسم ويحضر رجالً  يستخلف أن يأمره الملك عبد إلى وانمر كتب ومائة وثالثين إحدى سنة شوال في كان فلما
 رجالً  حضرموت على فولى منھم، رجالً  عليھم يستعمل أن على حضرموت أھل الملك عبد فصالح حج، للناس فيقيم
 أن يأمره عروة بن الوليد إلى وكتب كتاباً، عليھم وكتب متاعھم، من عرفوا ما عليھم ورد به، تراضوا أھلھا من
 بإغذاذ وأمر إليھرجالً، بكتابه ووجه بالناس، ويصلي الموسم أمر يقيم أن قدومه أبطأ فإن المدينة، من مكة ييواف
 .بالمدينة الوليد إلى يركض الرجل فخرج فيه، الفتور وترك وإجذامه السير

 مراد بأرض كان فلما عشر اثني في الملك عبد وخرج صنعاء، على عطية بن زيد بن الرحمن عبد الملك عبد وخلف
ً  منھم أصاب قد وكان -  حضور في إلي المؤمنين أمير كتاب ھذا: فقال منھم قوم له عرض - الحق طالب مع قوما

 ھمدان من قوم فجاء الموسم، توليته إليھفي مروان كتاب فوجدوا معه ما وفتشوا فقتلوه وقاتلوه فكذبوه الموسم،
 .فدفنوه

ً  وظنوه ومراد ھمدان من قوم فاتبعه أربعين في خرج إنه ويقال  عبد قتلت: له وقالوا خوارج وكانوا فقتلوه، منھزما
ً  أصحابه وقتلوا. الصباح بن وأبرھة وبلجاً، والمختار يحيى، بن هللا  .حضرموت إلى الملك عبد برأس وبعثوا ، أيضا
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ً  فأرسل بصنعاء، وھو خبره عطية بن زيد بن الرحمن عبد وبلغ  والصبيان، الرجال فقتل الخيل في البارقي شعيبا
 مكة على مروان واستعمل عروة، الوليد أبو للناس الحج وأقام القرى، وأخرب األموال، وأخذ النساء، بطون وبقر

 .عطية بن عروة بن يوسف والطائف والمدينة

 من معبد بن هللا وعبد كرب بن يحيى إلى ووجه والنطف، البري فقتل اليمن إلى عطية بن عروة بن الوليد وبعث
 .العباس أبو المؤمنين أمير استخلف حتى باليمن الوليد يزل ولم فقتلھما، بنفسه واقعھا إنه ويقال فقتلھما، حاربھما

 قد أحسبني إليھراجعون، وإنا  إنا: فقال أيام بعد ذكره محمد بن الملك عبد إلى رسوله بعث لما مروان وكان: قالوا
ً  فيخرج له ندبته ما وتهيف أن فيخاف كتابي يأتيه الملك، عبد قتلت ً  قلة في مخفا  قد قوم بالد في وھو للسرعة، التماسا
 :قال ثم فيقتل، وترھم

ً  عويفٍ  أمّ ...  نفراً  وجدت فقد تنفري إن  عقرا وشياھا

 العراق على مروان عامل ھبيرة بن عمر بن يزيد أمر

ً  العراق ھبيرة بن عمر بن يزيد قدم ولما: قالوا  بن داود منھم البصرة أھل من إليھوفداً  شخصأ مروان، قبل من واليا
 عزله رأيتم عامل وأي أدعه، فعرفونيه أمر من فيه علي نقمتم ما انظروا: فقال عروبة أبي بن وسعيد ھند، أبي

 .أعزله بذلك علي فأشيروا

ً  وكان ً  عفيفا ً  متوقيا  الناس أخذ ذافإ الكراسي، توضع العصر صلى إذا: يوم كل في الناس يعشي وكان شجاعاً، سخيا
 فيتفرقون بالمناديل يدعو ثم. المغرب وقت إلى فيأكلون باألطعمة أُتي ثم واألشربة، اللبن بعساس أُتي مجالسھم
 .للصالة

ً  سماره وكان  :شبرمه ابن فقال. ليلى أبي وابن شبرمه، وابن ھند، أبي بن داود منھم الفقھاء من قوما

 عياض الراحتين بإحدى أتانا...  الكرى بنا وماد أعتمنا نحن إذا

 .أنفذھا أصبح فإذا حوائج، عشر ليلة كل في يقضي وكان -  حاجبه يعني

 وذلك كالمه في لحن رما ھبيرة بن عمر بن يزيد كان: قال قتيبة بن سلم عن األرقط خالد عن شبه بن عمر حدثني
ً  له فقلت قليل،  العلم أكل سلم، يا: وقال ذلك من ظفتحف قال. نفسك األمير أيھا تعھدت فلھو لحنت ربما إنك: يوما

 الثلثان لالبنتين: قلت. وأبوين؟ ابنتين في تقول فما: قال. يكفيني ما منه أخذت وقد إال شيء منه ما: قلت علمت؟
 من يكفيك ما أھذا سلم يا: قال. فلألب بقي وما الثلث فلألم: قلت. ماتت؟ االبنتين إحدى فإن: قال السدسان، ولألبوين
 وائل بن بكر من ورجالً  القعقاع بن ضرار بن بسطام بن النجم بن عمر األصغر ھبيرة بن يزيد وأخذ: لواقا العلم؟
 :فأنشده نخيلة أبو قام الفطر يوم كان فلما. التميمي وحبس البكري فأطلق الخوارج، رأي بسبب

 الّسمر القيود حلّ  إلى فھل...  بكر أسير باألمس أطلقت

 جسر أو سلّمٍ  أو سببٍ  من...  العذر القليل التميمي عن

ً  زال ما...  أدري فإني يدري ال كان من  الّدھر است على مجنونا

 يجري وعقلٍ  ينمى حسبٍ  في
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ً  يزيد وكان ً  يكتب كان سيار، بن نصر وھو خراسان، صاحب على متعصبا  مسلم أبي أمر ظھر لما به إليھمستغيثا
 :قال حتى يغيثه، فال العباس بني ودعاة

 الكذب في خير أالّ  تبّينت وقد...  أصدقه القول وخير يزيد أبلغ

ً ...  بھا رأيت قد أرض خراسان إنّ   بالعجب حدثت قد افرخ لو بيضا

 .ذكرناھا قد أبيات في

 :فيھا يقول بأبيات مروان إلى وكتب

 نيام أم أمية أأيقاظٌ ...  شعري ليت التعّجب من فقلت

 :ھبيرة ابن يف أسد بني مولى السندي عطاء أبو وقال: قالوا

 الفرات أيھما الناس فقال...  حوالً  يزيد الفرات على أقام

ً  فيا  لھاتي يبلل لم الناس جميع...  يسقي بات لبحر عجبا

 خائبات صفراً  إليّ  رجعن...  قيسٍ  لقرم حكتھنّ  قصائد

 الّتّرھات وعدت أني سوى...  زنداً  يورين لم إليّ  رجعن

 .بھا له فأمر درھم، آالف عشرة: قال لھاتك؟ ليب كم عطاء أبا يا: ھبيرة ابن فقال

ً  وقال  : أيضا

 واإلخاء الموّدة بھا رجوت...  قيسٍ  لقرم حكتھنّ  قصائد

 الرجاء ألتمس هللا فعند...  صوفٌ  حواجبھنّ  على رجعن

 :طويلة قصيدة في األعمى بشار وقال

 الّطحلب من عارٍ  على تجري...  وّجھتھا الناس أمير إلى

ً ...  الندى يداه تسقي فتىً  إلى ً  حينا  المذنب دم وأحيانا

 .وكساه فوصله

 .ألثغ عطاء أبو وكان السندي عطاء ألبي عمر بن يزيد وقال

 منجالن رجيلتيھا كأن...  عوفٍ  أمّ  تكنى صفراء فما

 .المير أيھا: فقال

ً  وأردت زرادةً  أردت  لساني ھذا من عايبت بما...  أيضا
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 ھذا وبعد ھذا، كتابنا من تقدم فيما ومقتله حروبه في ھبيرة بن يزيد أخبار ذكرنا وقد. ھذا من أجريت: ويروى
 .الموضع

 على مقتله خبر وورد سنة، وستين اثنتين ابن وھو ومائة وثالثين اثنتين سنة الحجة ذي في ببوصير مروان وقتل
 .بالكوفة العباس أبي

 بن عثمان بن عمر بن حفص وولى عزل ثم ب،المھل بن يزيد بن معاوية بن سفيان البصرة على والته أول وكان
 .بواسط فقتل ھبيرة ابن وقصد صفرة، أبي بن قبيصة

 الحكم بن مروان بن محمد بن مروان مقتل

 مروان إلى فكتب فيھا، خراسان والي سيار بن نصر أمر وضعف شأنه وعال بخراسان مسلم أبي أمر قوي: قالوا
 :وھو بشعر

ً خ...  جمر وميض الرماد خلل أرى  ضرام له يكون أن ليقا

 الكالم يقدمھا الحرب وإن...  تذكى بالعودين النار فإن

 نيام أم أمية أأيقاظ...  شعري ليت التعّجب من فقلت

 أعلمنا فقد ھو أما: قال الكتاب نص قرأ فلما. قبلك الثؤلول فاحسم الغائب يرى ال ما يرى الشاھد: إليھمروان فكتب
 وكان خراسان تضيع أن هللا أنشدك: العراق على مروان عامل ھبيرة، بن عمر بن زيدي إلى وكتب. عنده نصر ال أنه
 .األمر وقع كيف يبل ولم بسمعتھا نصر يذھب أن فكره حسوداً  يزيد

 مدداً، لي أن خراسان أھل ليرى رجلين أو رجالً  يوم كل في إلي ووجه شامية، عمامة بألف أمدني: إليھنصر وكتب
 يزيد إلى الكناني سيار بن نصر من: إليه أكتب أن ألھم إني وهللا: نصر فقال كتب، إذا بكتبه يستخف وكان يفعل، فلم
 :إليه وكتب. الفزاري عمر بن

 الكذب في خير أالّ  تبينّ  وقد...  أصدقه القول وخير يزيد أبلغ

ً ...  بھا رأيت قد أرض خراسان إن  بالعجب حدثت قد افرخ لو بيضا

 بالّزغب سربلن ولقد تطر ولم...  كبرت أنھا إال عامين فراخ

 عجب شأنھا حرب نيران يلھبن...  بھا لھنّ  يحتل ولم يطرن وإن

 .واحد رجل عندي فما تكثرن، ال: ھبيرة إليھابن فكتب

 بن علي بن محمد بن إبراھيم بحمل يأمره بدمشق عامله مروان بن الملك عبد بن معاوية بن الوليد إلى مروان وكتب
ً  بخراسان يدع أال نصر إلى وكتب قبله، ما إلى سعبا بن هللا عبد . أحمق ھذا: نصر فقال قتله، إال بالعربية متكلما

 .الدعوة امر ذكر عند ھذا كتابنا من تقدم فيما الخبر ھذا كتبنا وقد وھرب، نصر على األمور وفسدت

 سعد بن أكلب بن قيس بن مسش بن معدان بن خالد بن شبيب بن قحطبة فوجه األمور، مسلم ألبي استحكمت: وقالوا
ً  واسمه الصامت، بن عمرو بن عمرو بن  بن الغوث بن عمرو بن نبھان بن سعد بن مالك بن غنم بن عمرو أيضا
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 خراسان، أھل وجوه من وغيره معدان بن خالد بن ربعي بن الحميد عبد غانم أبو ومعه العراق، إلى أدد بن طيء
ً  ماالً  معه قحطبة وحمل  .عظيما

 .الشام أھل وانھزم نباتة، فقتل بجرجان حنظلة بن نباتة قحطبة فلقي الحسن، ابنه قحطبة مةمقد وكان

ً  ھبيرة ابن ووجه  ابن فقتل بأصبھان قحطبة فلقيھم ھبيرة، بن عمر بن يزيد بن داود ومعه ضبارة بن عامر أيضا
 .ضبارة

 بعثه مروان وكان سفيان، بن عثمان فقتل شھرزور إلى نھاوند من األزدي يزيد بن الملك عبد عون أبا قحطبة ووجه
ً  وحفر الزابي على فنزل الموصل أتى ثم العين، رأس فنزل مروان أقبل مقتله خبر بلغه فلما له، مقدمة  .خندقا

 العباس، أبو المؤمنين أمير وظھر عون، ألبي مدداً  كعب بن موسى بن عيينة عون أبي إلى الداعية سلمة أبو ووجه
 فيه بما سرادقه عن له تحول عون أبي على ورد فلما مروان، حرب العباس بن هللا عبد بن علي بن هللا عبد فولى
 .له وخاله

 بن حميد ربض ظھر في ببغداد، الجوبة صاحب الطائي حبيب بن حباش شرطه على علي بن هللا عبد وصير
 فدل بالزابي مخاضةً  عن علي ابن سأل ومائة وثالثين اثنتين سنة اآلخرة جمادى من خلتا لليلتين كان فلما قحطبة،
 ثم النيران ورفعت فقاتلھم، مروان عسكر إلى فانتھى آالف خمسة في كعب بن موسى بن عيينة فوجه عليھا،

 .المخاضة تلك أصحابه وخاض علي، بن هللا عبد عسكر إلى عيينة ورجع تحاجزوا،

ً  رفحف مروان بن هللا عبيد ابنه عليه وسرح جسراً  فعقد مروان وأصبح  هللا عبد فبعث علي، ابن عسكر من أسفل خندقا
 وانھزم المخارق فبيت معاوية بن الوليد مروان بن هللا إليھعبيد فسرح آالف، أربعة في عفان بن المخارق علي بن

 من عبد ولكني ال: قال المخارق؟ أنت: مروان فقال قتل من رؤوس مع مروان إلى به فبعث أسيراً  وأُخذ أصحابه
ً  المخارق وكان - العسكر أھل عبيد ً  نحيفا  في رأسه فانظر: قال. نعم: قال المخارق؟ أفتعرف: مروان له فقال - دميما
 .سبيله فخلى. ھذا ھو: فقال منھا رأس إلى فأومأ الرؤوس، ھذه

 .بھم يقاتلنا بھؤالء جاءنا مسلم أبا العبد هللا لعن:  -  المخارق ورأى - مروان أصحاب من رجل وقال

 :فقيم بني من وھو مانيالع وقال

 الجامس والصقيع الصباح قبل...  بالّدھارس مروان صّبحھم

 اليابس الحصاد الجراجير دوس

 أبو ميمنته على وسار العسكر، على فاستخلفه صول بن محمد بن علي بن هللا عبد فدعا المخارق خبر علي ابن وبلغ
 .ابنه عيينة ويقال كعب، بن موسى ميسرته وعلى عون،

 الموصل أرض من الزابي يوم

 بن مروان بن معاوية بن الوليد ميسرته وعلى ابنه، هللا عبيد مروان ميمنة وعلى مروان علي بن هللا عبد لقي: قالوا
 الذين كنا يقاتلونا ولم اليوم الشمس زالت إن: مروان وقال. ابنته على مروان صھر وھو مروان، بن الملك عبد

 .إليھراجعون وإنا  فإنا الزوال قبل قاتلونا وإن مريم، بن عيسى إلى ندفعھا
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 حتى الشمس تزول ال زربي، بن يا كذبت: فقال الظھر، صالة بعد إلى الموادعة يسأله علي ابن إلى مروان وأرسل
 فغضب الملك عبد بن مروان بن معاوية بن الوليد فحمل وادفعوھم، قفوا: مروان فقال. هللا شاء إن الخيل أوطئك
 .مهوشت مروان

 كأنھم يتأخرون الشام أھل وجعل وقاتلوھم، الركب على وجثوا الرماح، وأشرعوا الناس ونزل الحرب، ونشبت
 .يدفعون

ً  علي بن هللا عبد ومشى  اإلمام، إبراھيم لثارات يا: خراسان أھل ونادى. رب يا فيك نقتل متى حتى: يقول وھو قدما
 .القتال بينھم واشتد. أمت منصور يا ى،ويحي وزيد الحسين لثارات يا منصور، يا محمد يا

 وھو عمر ولد من غيره معه كان ولكنه باطل، وذلك مروان، مع كان العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد أن قوم وروى
 .العزيز عبد

ً  تقديمه عليه حقدوا أنھم وذلك - فلينزلوا لقيس قل: فقالوا انزلوا: لليمانية مروان وقال  منعي بن ثابت وقتله قيسا
ً  نفسي ألجعل كنت ما وهللا: فقال. انزل: الغنوي الكوثر شرطه لصاحب فقال - الكندي والسمط الجذامي : قال. غرضا

 .ذلك على تقدر أنك وهللا وددت: فقال. تنزل لم إن وألسوءنك ألقتلنك وهللا أما

 .قتل ممن أكثر معه ممن فغرق الجسر وقطع مروان انھزم ثم

ً  الناس فرآه للخالء فحركه بطنه في جعو لمروان عرض: بعضھم وقال  على يقدر فلم وانھزموا منھزم،: فقالوا موليا
 بن مروان ولد من رجالً  عشر ستة فغرق يتبع، لئال بقطعه وأمر للزابي، الذي الجسر عبر ذلك رأى فلما. ردھم
 بعد قتل انه ويقال قتل، من عم علي ابن قتله حتي بقي إبراھيم ان ويقال المخلوع، الوليد بن إبراھيم وفيھم الحكم
 .قتله علي بن هللا عبد أن ذلك وأثبت. أعلم وهللا. مروان بن ظفر حين الناقص يزيد أخيه موت

 بكم َفّرقنا وإذ: " فقرأ فأخرجوا الغرقى بإخراج علي بن هللا عبد وأمر ألفاً، عشر اثني في علي بن هللا عبد وكان
 " . تنظرون نتموأ فرعون آل وأغرقنا فأنجيناكم البحر

 :مروان يعيب العاص بن سعيد ولد من رجل فقال أيام سبعة معسكره في وأقام

ً  الظلوم عاد...  له فقلت بمروان الفرار لجّ   الھرب ھّمه ظليما

 حسب وال دينٌ  فال القتال لدى...  عزيمته تحمد ولم طريداً  ولى

 ركعتين صلى ثم العباس، أبو فسجد عسكره حوى قد وأنه مروان، وبھرب بالفتح العباس أبي إلى علي ابن وكتب
 .اآلية"  بنھر مبتليكم هللا إن قال بالجنود طالوت فصل فلما: " وقرأ

 بخمسمائة الوقعة شھد لمن العباس أبو وأمر العباس، أبو وصامھا أيام، سبعة يصوم بأن يأمره علي ابن إلى وكتب
 .لمروان كانت يةجار كعب بن موسى بن لعيينة علي ابن ووھب خمسمائة،

 على أجمعت قد إني ھاشم أبا: الزابي يوم بعد ھرب حين بحران مروان لي قال: القسري هللا عبد إسماعيلبن وقال
 الخائف يأتيني يزال وال الروم، صاحب وأكاتب أنزلھا الروم مدائن من مدينة آتي حتى الدرب وقطع عيالي حمل

ً  ذلك وكان ،جمعنا يكثر حتى الناس بي ويتالحق والھارب،  قتل من وقتله اليمن، أھل إلى صنيعه لسوء فكرھته رأيا
 استنفر ولكن وحرمك أھلك وأمر أمرك، وتملكھم الشرك أھل فيك يحكم أن با أعيذك: فقلت قيساً، وتقديمه منھم
 ومعه ومضى هللا، سبحان: فقال. وإفريقية الشام بين وتكون كثير، رجالھا فإن مصر، إلى تصير حتى وكوره الشام
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 ومر عسكره، مؤخر فاقتطعوا وطيء تنوخ به فوثبت بقنسرين فمر يديه، بين بھا يسير الحربة ومعه الغنوي الكوثر
 دخولھا، من عليھا عامله منعوا أنھم قوم فروى بدمشق مر ثم مدينتھم، يدخل يدعوه ولم ذلك، مثل فصنعوا بحمص
 فدخلھا منھا، الوليد عامله يمنعوا لم دمشق أھل أن والثبت. معه انوك الملك عبد بن مروان بن معاوية بن الوليد وھو
 .وصلبه فقتله العباس أبي إلى به وبعث أسره بل ويقال علي، بن هللا عبد قتله حتى بھا وأقام

 بن روح بن ضبعان بن الحكم به فوثب بفلسطين ومر القيني، عمرو بن ھشام عليه فوثب باألردن، مروان ومر
 وكان الكناني العزيز عبد بن والرماحس معه، فصار السكسكي زمل بن الحجاج واتبعه مصر إلى ىمض ثم زنباع،
 فلسطين إلى صار فلما. األردن من قريبة ناحية على عماله من وكان سالمة بن ثعلبة واتبعه األردن، على عامله
 موضعه، غير في عندھم وفنامعر وضعنا التي قيس سيما وال الرأس انفراج عنا الناس انفرج رماحس يا: قال

 .شكراً  وال وفاءً  لقيس رأينا فما بھم، تقوم دولتنا كانت قوم من وأخرجناه

 لمحاربة هللا عبد بن علي بن صالح ووجه دمشق، على غلب أن بعد فطرس أبي نھر إلى علي بن هللا عبد وصار
 فحارب خلد، بن علة بن عمرو بن عامر نب مسلية بني أحد نافع بن عامر إسماعيلبن بن عامر مقدمته وعلى مروان،
 .فقتله ببوصير إسماعيلمروان بن عامر

 بن عامر كاتب قد الغنوي الكوثر وكان الحارثي، حسان بن مزاحم مروان قتل الذي كان: عدي بن الھيثم وقال
 .فقتله مصر حد أول في وھو ذلك، مروان إسماعيلفبلغ

ً  إن ويقال  القوم وحمد. هللا أبعده: فقال برأسه، مروان وأتوا فقتلوه الكوثر فعل من ذلك تيقنوا مروان أصحاب من قوما
 .ثبت غير وذلك مصر أتى علي بن هللا عبد إن: قوم وقال. خيراً  فيھم وقال

 الملك عبد بن مروان بن معاوية بن الوليد وبھا دمشق بباب علي بن هللا عبد نزل: أشياخه بعض عن المدائني وقال
 دمشق أھل ألن مصر إلى وسار الوليد، بھا خلف دمشق إلى مروان صار فلما بالزابي، مروان عم وكان مروان بن
 وفتحت اليمانية، فسودت العصبية بينھم وقعت ثم أبوابھا، أغلقوا وقد علي، بن هللا عبد فحصرھم. يخالفوه لم

 فقتله العباس، أبي إلى هللا عبد هب فبعث الوليد، وأخذوا مبيض، كل فقتلوا والخراسانية علي ابن فدخلھا األبواب،
 .وصلبه

 .أعلم وهللا برأسه، وبعث علي ابن قتله بل ويقال برأسه، العباس أبي إلى فبعث فقتلوه، اليمانية به وثبت بل ويقال

 هللا عبد وھدم بدمشق، فوافاه علي، بن هللا لعبد مدداً  آالف أربعة في العباس أبي قبل من علي بن الصمد عبد وقدم
 سنة القعدة ذي في مصر إلى فطرس أبي نھر على علي بن صالح فسار فطرس أبي نھر إلى وصار دمشق، طحائ

 وجه هللا عبد إن فيقال األزدي، يزيد بن الملك عبد عون وأبو المسلي، إسماعيل بن عامر ومعه ومائة وثالثين اثنتين
 حتى الشام بأمور ھو ويتشاغل مروان حاربةم يقلده أن علي ابن وأمر مصر العباس أبو واله بل ويقال صالحاً،
 فجعل مصر، من بالفرما وھو مروان للقاء وتجھز السفن وجمع البحر ساحل فنزل الرملة، من صالح فعدل يحكمھا،
 وأخذ األعالف، من حوله ما فأحرق مروان ذلك وبلغ. العريش نزل حتى بحياله والسفن الساحل على يسير صالح
 .بالفسطاط فقتلھم األعالف تلك حرقي ممن أصحابه بعض صالح

 خيالً  إسماعيلفلقوا بن وعامر عون أبا صالح وقدم الجسر، وقطع النيل مروان عبر الفسطاط صالح وافى ولما
 معه بقي من جمع وقد ببوصير كنيسة في أنه فأخبروھم مروان عن فسألوھم بعضھم وأسروا فھزموھم لمروان
 .به مطيفون إليھفھم وضمھم

 وال بنا تالحقوا أصحابنا يكن لم يسيرة عدة في ونحن السحر، في ببوصير مروان لقينا: اسماعيل بن رعام وقال
 بن بكير أن وذكرت لھلكنا، بقلتنا يعلمون ولو ھناك ونخل شجر إلى فلجأنا إلينا مروان أصحاب فشد إلينا، تتاموا
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 فكررنا قلبي فاشتد. خراسان أھل يا دھاد جونكان اي دھاد: تقول أسمعك فكأني مروان، تقتل وهللا أنت: لي قال ماھان
 .فقتله البصرة أھل من وكان بسيفه فطعنه مروان على رجل وحمل فانھزموا عليھم

 علي، بن صالح إلى فحمله رأسه واحتز حرقوص، بن كابية بني من المازني شھاب بن محمد قتله: الحسن أبو وقال
 الجعدي هللا عدو اتبعنا إنا: كتابه في وكان بالفتح، العباس أبي المؤمنين يرأم إلى ويقال علي، بن هللا عبد إلى وكتب
 .الفسطاط إلى صالح رجع ثم. ببوصير هللا فقتله كفره، في شبيھه فرعون هللا عدو أرض إلى ألجأناه حتى

 أمير :صائح وصاح فصرعه، يعرفه ال وھو العود، أبا يكنى نحيف رجل مروان طعن إنه يقال: المدائني وقال
 .رأسه فاحتز الرمان يبيع كان كوفي إليھرجل فسبق فابتدروه،. المؤمنين

ً  ويقال  وأخذ المازني، شھاب بن عقبة بن شھاب بن محمد قتله بل ويقال الحارثي، حسان بن مزاحم قتله إنه أيضا
 قول وھذا لخليفة،ا إلى صالح به وبعث علي، بن صالح إلى عون أبو به وبعث عون، أبي إلى عامر به فبعث رأسه،
ً  أن قال من  .العباس أبي قبل من كان صالحا

 .الدويھية أمية بني دھت األلوية مسلية حملت إذا: يقال وكان: الھيثم قال

 عجائبه من الدھر يرنا لم لو: صالح فقال ھر، فأخذه لسانه قطع دماغه ليخرج ونقب مروان رأس نفض ولما: قالوا
 أبي إلى الكندي ھانئ بن يزيد مع وخاتمه برأسه بعث ثم موعظة، عبرة ذلك في لكان ھر، فم في مروان لسان إال

 .خراسان إلى به وبعث فنصبه، بالحيرة وھو العباس،

 بن روح بن ضبعان بن الحكم وكان علي، بن هللا عبد وعصى العباس، أبو مات حتى مصر على صالح يزل ولم
 الحكم فھرب الخزاعي األشعث بن ومحمد عون، أبا: إليھصالح فسرح فلسطين، على علي بن هللا عبد قبل من زنباع
 حين المنصور صالح يخالف ولم اإلمام، إبراھيم بن الوھاب عبد والية في وذلك فأخذ بعد عليه فدل بعلبك، إلى

ً  وكان علي، بن هللا عبد ھرب  مقد أمره انقضى فلما وخالفه، معصيته علي بن هللا لعبد متابع غير بطاعته متمسكا
 .لھيعة وابن سعد بن ليث ومعه فلسطين

 أمرني مروان إن: وقال سيفه شاھراً  الخادم فخرج بأمرھن، يقوم خادم عليھن كنيسة في كن مروان بنات أن وروي
 وسلم، عليه هللا صلى النبي ميراث ذھب قتلتموني إن: فقال الخصي قتل وأرادوا ذلك، من فمنع وبناته نسائه بقتل
 بعض في رمل في أجمع ذلك دفن مروان وكان المخضب، والقعب والبرد القضيب على دلھمف. ذاك؟ وما: قيل

 .أعلم وهللا. النصارى بعض من اشتري البرد أن ذكر من قول خالف وھذا العباس، بني إلى يصير لئال المواضع

 محمد بن مروان بني أمر

 مروان ابنا هللا وعبيد هللا عبد وقف ليالً، قتتلوافا مصر، أرض من إسماعيلببوصير بن وعامر مروان التقى لما: قالوا
 حتى فھزموھم عليھم كروا ثم موقعھم، عن فأزالوھم خراسان أھل عليھم فحمل الشام، أھل من جمع في ناحية، في

 من يقتلون خراسان أھل وجعل مروان، قتل قد قيل حين هللا وعبيد هللا عبد عن الناس وتفرق عسكرھم، إلى ردوھم
 الرمال، في الشاميون وتفرق السحر، في وذلك وجوھھما على فمضيا الخالص، إال ھمة لھما يكن فلم الفل نم لحقوه
 فأكرمھما وموإليھوغيرھم، أبيھما أحشام من عدة في النوبة بالد إلى مروان ابنا فصار عنھم، خراسان أھل فرجع

 معھما فيمن اليمن إتيان على أجمعا ثم ،شھرين النوبة بأرض فأقاما يصلحھما ما عليھما وأجرى النوبة صاحب
 جاوة بالد فدخلوا العدو بالد في وساروا فشكروه الھلكة، عليكما آمن ال إني: وقال ذلك عن النوبة صاحب فنھاھما

ً  بخمسين الماء من القربة ملء يبيعھم وكان صاحبھا يھجھم فلم  عن شخصوا ثم كثيراً، ماالً  منھم أخذ حتى درھما
 لتنازع أخاه باين وقد - هللا عبد فسلك طريقين، بين جبل لھم فعرض فساروا ونجو فقاتلوه العدو بعض فلقيھم بالده
 .يلتقوا فلم األخرى الطريق هللا عبيد وسلك الطريقين، إحدى - بينھما وقع



134 

 

 هللا عبيد وقتل الثالثين، عددھا يبلغ ال جميعةً  إال قتلوھم ثم فسلبوھم معه بمن فقاتلھم العدو بعض هللا لعبيد وعرض
 منھم وبلغ دوابھم، وھلكت فھلكوا العمران يتنكبون فكانوا قوم معه ممن وبقي صبية، وھي الحكم أم ابنته وأُخذت
 خمسة فكانوا مروان بن هللا عبد ووافاھم البحر، إلى وصلوا أن إلى أنفسھم وأبوال دوابھم أبوال شربوا حتى العطش
 لھم، يعرض فلم بھم علم العامل إن فيقال مكة، إلى وصاروا البحر فركبوا مسلم، بن قتيبة بن الحجاج فيھم وأربعين
 .بھم يعلم لم إنه ويقال

 بن الحجاج وفارق. فحملوھم لھم فرقوا بقوم مروا حتى األكرياء وجباب غالظ عمائم وعليھم الحجاج مع وخرجوا
 .حج أن عدب تبالة معه ومن مروان بن هللا عبد أتى ثم بجدة، هللا عبد قتيبة

 الخزاعي، األشعث بن محمد بن نصر عليه فدل هللا، شاء ما بھا فأقام مستتراً  اليمن مروان بن هللا عبد وأتى: قالوا
ً  وكان  القصر، في فحبسه المنصور إلى به وبعث فأخذه خالفته آخر في المنصور المؤمنين أمير قبل من عليھا واليا
 عھده، واله كان أباه ألن الشام منابر على نفسه ليخلع الشام إلى إخراجه دأرا المھدي المؤمنين أمير استخلف فلما
 بھذا عليك أشار من المؤمنين أمير يا: فقال ذلك، فبلغه والحبوس والمطبق المدينة على الطوسي العباس أبو وكان
 في وله الشام مدن مروان ابن أيدخل عواقبه، تؤمن ال رأي ھذا. سمير؟ أبو أم رغبان ابن أم هللا عبيد أأبو الرأي؟
 له إن المؤمنين أمير يا: علي بن عيسى له فقال مروان، بن هللا عبد تخلية أراد المھدي إن فيقال بيعة؟ أھلھا أعناق
 .مات أن يلبث فلم المطبق، إلى وحول بالحديد فثقل المھدي به فأمر. بيعة أعناقنا في

 وھو شامياً، الفھري مسلمة بن حبيب مولى رغبان ابن وكان ،سمير أبو وكذلك الشام أھل من هللا عبيد أبو وكان
 .ببغداد المسجد صاحب

 عامل وكان -  المھدي يدي بين مروان بن هللا عبد أقيم لما: قال صالح أبي سلمويه عن الوراق يعسل بن حماد حدثني
 أبا آه: فقال العقيلي مسلم بن يزالعز عبد فتأمله ھذا؟ يعرف أيكم: جعفر أبو فقال فوافى - جعفر أبي إلى وجھه اليمن
 .فيه فمات المطبق إلى به فأمر مروان، بن هللا عبد ھذا المؤمنين أمير يا نعم بعدي؟ كنت كيف الحكم

 .أركبھا دابة به لي ليت: يمشي وھو يقول فكان دينار، ألف يساوي أحمر ياقوت فص هللا عبد على وكان: قالوا

 المشي، على أقواھم فكان ومشى الناس، أشد فكان قاتل مثله، رأينا ما: روانم بن هللا عبد مع كان من بعض وقال
 .الجوع على أصبرھم فكان وجاعوا

 .يموت كاد حتى فبكى فطرس أبي بنھر قتل من قتل بمصر وھو مروان وبلغ: قالوا

 دون، فما دنانير خمسة يساوي ما الثمن الخفيف الجوھر من ھربنا في لنا أنفع شيء كان ما: مروان آل بعض وقال
 .الثمين الجوھر إظھار نستيطع ال وكنا فنبيعه، واالمرأة والخادم الصبي يخرجه كان

 عنا عزبت لقد: ھارب وھو فقال معه فصرت بمروان، فلحقت سيار، بن نصر مع كنت: قتيبة بن الحجاج وقال
 فقال األمان أخي قتيبة بن سلم لي وأخذ الحال، ھذه في مؤونتھم فنكفى قريش من األكفاء نساءنا نزوج لم حين عقولنا
 .الوفاء ھذا: فقال مفارقتھم، لي تحسن فلم بأنفسھم خلطوني قوم مع كنت: فقلت. مروان؟ مع أكنت: المؤمنين أمير لي

 عيسى قال حتى بتخليته، فھم فحدثه. حديثك حدثني: له فقال مروان بن هللا بعبد دعا - المھدي أو -  المنصور إن وقيل
 .قال ما فيه علي بن
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 وأتباعھم أمية بني من قتل من ذكر

 بن يزيد فتكلم وغيرھا قريش عليه فدخلت دمشق، خضراء في للناس علي بن هللا عبد جلس: قالوا وغيره المدائني
 عليه فأثنوا أمية بنو تكلم ثم. وأطنب واألمانة، السؤدد أھل: وقال فضلھم وذكر ھاشم بني فأطرى األفقم وھو ھشام،
 عمنا وبنو أكفاؤنا أنتم لواجب، حقكم وإن لقريبة، قرابتكم إن وبررتم، صدقتم: علي ابن فقال بالقرابة، ومتوا واودع
ً  الثاني كان لو وراثتنا أھل وانتم وراثتكم، أھل ونحن  .متالئما

 ثالثة وبين بينه ما أتاني إن: فقال. تكرھه ما عنده ليس: له فقيل الوليد بن العزيز عبد بن عتيق أرى ال مالي: قال ثم
 .بعد قتله إنه ثم فأتاه. عندي له أمان فال وإال

 شيئاً، اليوم أطعم لست: فقال. محمد يا اقترب: له فقال الملك عبد بن محمد إال حضر من فتقدم بالغداء، هللا عبد ودعا
 ولم أصحابك وتكلم تفعل، فلم ءالغدا إلى دعاك: له فقيل الناس وخرج الغداء من فرغوا فلما إليه، ينظر هللا عبد فجعل
 .بعد وقتله شزراً، نظراً  إليك نظر وقد تتكلم،

 :هللا عبد تمثل رآه فلما. علي بن زيد قتل شھد ممن حمزة وكان الكلبي، ذؤالة بن األصبغ بن حمزة عليه ودخل

 المخّضب والبنان مقلتاھا بدت...  زامل ابن وسيف عباس ابن بسيف

 برأس كلب من قوم وقدم فحبسه، كيسان بن سليم بن سليمان علي ابن وأخذ السفياني، مع خرج أن بعد حمزة قتل ثم
 .بھا قتل البادية، من الملك عبد بن عنبسة بن الفياض

 بني ويونس وصدقة، وحماداً، وبشراً، ونصراً، ومسلماً، كلثوماً،: وأخوته سليم بن سليمان علي بن هللا عبد وقتل
 عبد بن يزيد بن الجبار عبد بن هللا وعبد الملك، عبد بن مروان بن معاوية بن يزيد بدمشق علي ابن وأخذ سليم،
 .فقط الجبار عبد ابن حمل أو برؤوسھما بعث أو بالحيرة، فقتلھما العباس أبي إلى بھما فبعث الملك

 وكان ومائة، ينوثالث اثنتين سنة الحكم بن مروان بن محمد مولى األفطس، عجالن بن صالح علي بن هللا عبد وقتل
 .حبيب ابن عن يحدث الذي األفطس وسالم حران، ينزل

 بلغه دعاه حين وكان الملك، عبد بن الوليد بن نوح ولد بعض بقتل السكسكي زمل بن الضحاك علي بن هللا عبد وأمر
 وقام دفنه ورالمنص فحضر ببغداد، مات حتى العباس أبي عند أثيراً  الضحاك يزل فلم نفسه يد فكسر لذلك يريده أنه
 .قبره على

 بن أبان وأقبل وشخص، فتجھز ومائة، وثالثين خمس سنة الصائفة علي بن هللا عبد العباس أبو المؤمنين أمير وولى
 في وتحصنوا وانكشفوا وأصحابه أبان فانھزم فالتقوا، قحطبة بن إليھحميد فوجه ليعترضه يريده ھشام بن معاوية
 ورجليه يديه هللا عبد فقطع غار في فأُخذ عليه فدل أبان وھرب فأمنھم، األمان فطلبوا حميد فحصرھم كيسوم، حصن
 .لوجھه ومضى وقتله،

 قتالھم أراد بھم نذر فلما رجالً  إليھأربعين فوجه عليه، هللا عبد فدل وامرأته، وأخته أمه الغار في كان إنه ويقال
 .ومات نزف حتى يديه فحل حبسه ثم بالشام وأطافه مهوحش ورجليه يديه هللا عبد فقطع فاستسلم، وأمه أخته فمنعته

 آل من رجالً  عشر وأربعة أخذه من هللا عبد فبعث حصن، في يوسف بن الحجاج بن محمد بن الصمد عبد وتحصن
 .أخذھم علي بن صالح إن ويقال. وأعناقھم عنقه به فضرب الحجاج سيف الصمد عبد ومع عقيل، أبي

 .سفيان أبي بن عتبة بن الوليد بن القاسم أبا وقتل الملك، عبد بن بكر بوأ وھو قريش ذيخ علي ابن وقتل
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 دمشق، من معه خرجوا أمية، بنو ومعه فطرس أبي بنھر علي بن هللا عبد قال: قال الزيادي عاصم أبي عن المدائني
 باب من دخلوا فلما الحجر، حول فرتبت بالخيل وأمر سيوفھم، فانتزعوا سيف، منھم أحد وعلى عليه يدخلوا أال فأمر

ً  كانوا ويقال رجالً، وسبعون اثنان فدخل باسمه رجل رجل ونودي ناحية عزلوا المضرب  .وثمانين نيفا

 خراسان أھل فجعل وكتفوا ثيابھم فنزعت بھم فأمر علي، بن هللا عبد شرطة صاحب الطائي حبيب بن حباش وجاء
 ولم توعدون، كنتم الذي يومكم فھذا اصبروا أمية بني يا: لملكا عبد بن محمد فقال ويكتفونھم، اقبيتھم أطراف يشقون
ً  رضوا حتى واألرجل واأليدي والعمد بالخشب فضربوا. أھبته له تأخذوا  .جميعا

ً  منصور بن خفاف ورأى: قالوا  فأخبر الفرس؟ ھذا لمن: فقال فأعجبه مروان بن هللا عبد بن داود بن لسليمان فرسا
 يومئذ فحضر أصحابنا، إحذر لصاحبك قل ولكن ألقبله كنت ما: فقال إليھبالفرس فبعث ،بذلك سليمان لسليمان مولى
 .الملك عبد بن مسلمة بن إبراھيم وقتل خبره، ذكرنا وقد يزيد بن الغمر وقتل. فقتل

 بالرؤوس هللا عبد وبعث المقتول، الوليد أخا الملك عبد بن يزيد بن سليمان قتل من البلقاء إلى علي بن هللا عبد وبعث
 .زفر بن والوثيق الطائي، محمد بن سلمة مع العباس أبي إلى

 الرؤوس، مع رأسه واجعل فاقتله الوثيق عليك ورد إذا: بدمشق وھو سراقة بن األعلى عبد بن عثمان إلى وكتب
 فألحقتھم أعناقھم في لنا هللا جعل ما نقض أرادوا أمية بني فإن يحفظونھا، معه وجماعة محمد بن سلمة بھا وانفذ
 .الحامية والنار الھاوية، بأمھم

 مروان بن الملك عبد بن مروان بن معاوية بن الوليد علي بن هللا عبد يوجه لم: قال أبيه عن عمار بن ھشام وحدثني
 .بالكوفة وصلبه العباس أبو فقتله معاوية، بن زيد بأخيه بعث ولكنه العباس، أبي إلى بدمشق أخذه حين

 تبينت ما بقتله ابتالني والذي: فقالت محمد، بن مروان ابنة وھي امرأته، إلى برأسه وبعث ليدالو علي ابن وقتل
 .قريش فتيان من إنه يقال كان: المدائني وقال قط، وجھه صورة

 في عليه يأخذ ورجل يقرأ، وصالح عليه دخل علي، بن صالح فقتله الملك عبد بن سليمان بن الواحد عبد وأما
 أطبق: عليه يأخذ كان للذي فقال. المؤمنين أمير كتاب: قال المؤمنين؟ أمير إتيان من منعك ما: له فقال مصحف،
 .عنقه فضربت به وأمر. المصحف

 .قتله وسبب قصته كتبنا وقد ھشام بن سليمان العباس أبو وقتل

 . بالحيرة وصلبه مروان بن الملك عبد بن مروان بن معاوية بن زيد العباس أبو وقتل

ً  أو ثمانين فطرس أبي بنھر علي ابن قتل: الكلبي ابن امھش وقال  أبي بن حفص فقال أمية، بني من وثمانين نيفا
 :زياد بن هللا عبيد مولى النعمان

ً  أين  والحسب منھم الباع أھل أين...  ھم أين شمسٍ  عبد روقا

 الخشب فوق من تلمع جثثٌ ...  إنھم عنھم يسأل لمن قل

 الحلب ذاك صرى فستلقون.. . صحنكم في شئتم ما احلبوا

 .القرن: والروق. الروقان: أمية بن العاص أبي وبني أمية، بن حرب لبني ويقال: قال

 .بالبصرة خبره كتبنا الذي مروان بن العزيز عبد بن سھيل بن عمرو علي بن هللا عبد صلب: الكلبي ابن وقال
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 بن الجبار عبد بن هللا وعبد مروان، بن الملك عبد بن مروان بن معاوية بن زيد أسر دمشق علي ابن افتتح ولما: قال
 .بالحيرة فصلبھما العباس أبي إلى بھما فبعث الملك، عبد بن يزيد

 .وصلبھما وابنه ھشام بن سليمان العباس أبو وقتل

 :أمية بني من العبلي عدي أبو وقال: قال

 الّنّعس ھجعة لدى سھادي...  رأت لما أُمامة تقول

 تبلسي فال أباك طرقن...  الھموم لتفق عراك ما أبي

 الموئس الحدث من سھامٌ ...  نالھا إذ العشيرة لفقد

 نّكس وال طائشاتٍ  وال...  نّصلٍ  بال المنون رمتھا

 ترمس لم بلوثة وقتلى...  كرى قتلى المدامع أفاض

 أنفس ما خير يثرب من ن...  وبالالّبتي بوجٍّ  وقتلى

 فطرس أبي بنھر وقتلى...  ثوت نفوسٌ  وبالزابيين

 متعس زمنٍ  من نوائب...  بھم أذاعت قومي أولئك

 بالمعطس الّرغم وأنزلت...  رامھا لمن جبالي أذلّت

 نسي من بعدھم عاش وال...  قتالھم أنس ال أنس فما

 .علي بن داود فقتله

 :الشعراء بعض وقال

 ً  نزعا أيديكم من الملك فأصبح...  قدمٌ  بكم زلّت قد أمية تعسا

 ظلعا غيره حّملوھا لو بالحمل...  مضطلع العباس بني من ونالھا

 زرعا الذي غير محتصدٍ  ربّ  يا...  به يلعبون كانوا أحمد ميراث

: قلت ھؤالء؟ من قتلته فيمن ترى ما: علي بن هللا عبد لي قال: قال األوزاعي عن المبارك بن هللا عبد عن المدائني
 وهللا: قال. لك إلي أحب كان تقتلھم لم لو: قلت اؤمنه؟ ولم قتلت فيمن تقول افم: قال تقتلھم، أن ينبغي يكن ولم أمنتھم

 .األحبة رأيت ما الناس من ثالث معنا كان لو

 .كريز بن عامر بن هللا عبد بن الجبار عبد بن الرحمن عبد بالمدينة علي بن داود وقتل: قالوا

 وھو وخيارھم الناس عباد من العاص بن عمرو بنإسماعيل كان: قالوا وغيره الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 األعوص، إسماعيلصاحب أو محمد بن القاسم لوليتھا إلي األمر أن لو: العزيز عبد بن عمر فقال األعوص صاحب
 وعرض له، يعرض ولم فتركه عليك إسماعيلللدعاء تفزع أن حاجة بك ليست فقيل علي بن داود له وعرض

 .بالمدينة فحبسھما سعيد بن عمرو بن موسى بن وأليوب العاص، بن عمرو بن أمية إلسماعيلبن
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 لو: داود قدم ليالي األعوص لصاحب وقيل األعوص، إسماعيلصاحب عن بالل بن وسليمان سبرة أبي ابن وروى
 .يتغيب ولم. عين طرفة وال: فقال. تغيبت

 المري مرة بن حبيب أمر

 بن وعثمان الطائي، ربعي بن الحميد عبد غانم أبي إلى علي ناب فكتب بحوران، المري مرة بن حبيب وخرج: قالوا
 عنه، وتفرقوا به الحميد عبد أصحاب إليھفغدر فتوجھا حبيب، إلى بالمسير يأمرھما بدمشق وھما البارقي، سراقة
 رأى فلما منھزمين، دمشق إلى فرجعوا الجند سائر ذلك فكسر إخواننا، لنقاتل نكن لم: فقالوا يمانية كانوا ألنھم وذلك
 باب إلى محمد بن سلمة غانم أبو فبعث بالمدينة، فأحاط مرة بن حبيب فأتاھم وخلعوا، بيضوا دمشق أھل ذلك

 أبو غدر: سلمة فقال فمضى، الفراديس باب من غانم أبو وخرج حبيب، أصحاب فقاتال الطائي هللا عبد ومعه الشرقي
 األموال من معه وما بنفسه ففاتھم غانم أبا حبيب صحابأ وطلب أصحابه، من وناس قتل حتى سلمة وقاتل غانم،

 يعدھم واليمن ربيعة أشراف إلى علي ابن فكتب يخبره، علي بن هللا عبد إلى وكتب فنزلھا، بيروت وأتى. واألثقال
 .مضر وبين بينه وخلوا ورجعوا فاعتزلوا. الدعوة ھذه كانت مذ أنصارنا إنكم: ويقول ويمنيھم

 عن والربعية اليمانية نزعت فلما علي، بن هللا عبد قتال يريدون فعسكروا ألفاً، ثمانين زھاء موھ دمشق، أھل وخرج
 .وانكسروا رجعوا الحرب

 وثالثين ثالث سنة المحرم في ارتحل ثم فأمنھم، ذنب لھم يكن لم إنه وقيل. فيھم فكلم دمشق علي بن هللا عبد وأتى
 .علي ابن شارف حين ھرب بل ويقال البادية إلى بحبي فھرب فالتقوا بحوران، مرة بن حبيب إلى

 بن محمد علي بن هللا عبد على وقدم ومائة، وثالثين ثالث سنة صفر من بقين لعشر ودخلھا حوران، هللا عبد وفتح
 ودس دمشق، إلى حمل بما غانم أبو ورجع ھبيرة، بن عمر بن يزيد وقتل واسط، بفتح زائدة بن ومعن القسري، خالد

 .تلفق لحبيب

 .سنين خمس واليته فكانت سنة، وستون تسع وله ومائة، وثالثين ثالث سنة بن محمد بن مروان قتل وكان

 العاص أبي آل أمر تم

 أمية بن عمرو أبي ولد

 أمية بن عمرو أبو ولد

 .ربيعة بن كليب بن أبان بنت آمنة وأمه أبان، واسمه معيط، أبا

 .عمرو أبي بن ومسافر

 .لكميم عقب وال. عمرو أبي بن وكميم

 .تميم واسمه وجزة وأبا

 .ثقفية. الحويرث بنت ريطة أمھم وصفية، وزينب،

 أمية، بعد آمنة على فخلف عمرو أبا فكناه أمية فاستخلفه ذكوان، يسمى كان عبد أنه يزعمون: اليقظان أبو وقال
 .له عقب وال كميم إلى نسبت دار بمكة: وقال
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 .بالبصرة أموال ولھم عقب فله وجزة أبو فأما

 أبي بن يا: له فقال الوليد بن خالد يمدح ذلك بعد الخطاب بن عمر وسمعه بدر، يوم وجزة أبي بن الحارث وأُسر
 .الدين في مفسدة الفخر وحب الفخر، يحب فإنه منك خالد ھذا يسمعن ال وجزة

ً  وكان وشعراً، وسخاء جماالً  قريش فتيان من فكان عمرو أبي بن مسافر وأما  المطلب، عبد بن طالب بيأل نديما
ً  ھند لھا يقال بامرأة اتھم حين الحيرة أتى وكان  من ناله لما ويقال صرفاً، الخمر شربه من الدبيلة فأصابته ھاربا
 .النار في والمكواة العير يضرط قد: مسافر فقال الكاوي فضرط رجل فكواه ينلھا، لم إذ األسف

ً  خرج ثم  :نعيه جاءھم حين طالب أبو لفقا بھبالة، فمات مكة إلى متوجھا

 المحزون يقولھا وليت عمروٍ  ي...  أب بن مسافر شعري ليت

ً  سالمين الركب رجع  مدفون مرمسٍ  في وخليلي...  جميعا

 والزيتون الريحان صنو رك...  بو كما الغريب الميت بورك

 وحزون دونه من فيافٍ  لت...  قدحا ھبالة على صدقٍ  ميت

 العرنين يزينه وبوجهٍ ...  بأيدٍ  الخصوم يدفع مدره

 المنون عليه أتت وخليل...  عمٍّ  وابن رزئته خالٍ  ربّ 

 لضنين بصاحبي وإني ر...  والّصب بالجالدة فتعّزيت

 .طالب ألبي أنه والثبت المطلب، عبد بن لضرار الشعر ھذا إن ويقال

 .الحيرة إلى فھرب شيء بينھما وكان إليه، تھد فلم المرأة ھذه زوج قد كان أنه قوم وزعم

 :زوجت حين مسافر وقال

ً  منك أصحبت ھنداً  إنّ  أال ً  وأصبحت...  محرما  حما حمّوتھا من شيخا

ً  بالكّفين يقلّب...  سالحه جفن كالمسلوب وأصبحت  وأسھما قوسا

ً  لي كان أباك إن: له قال السالم عليه علي بارزه فلما ود، عبد بن عمرو طالب أبو نادم مسافر مات ولما  .صديقا

 :مسافر وقال

 أحدا بھا تؤنس فلم...  موحشةً  الدار غشيت

ً ...  إال آياتھا عفت  ومنتضدا أوارّيا

ً  ماثالً  وأشعث ً ...  خلقا  ركدا حوله وسعفا

 الكمدا لقلبك يھيج...  ذكراھا إنّ  لھند

 فغدا غداً  ومّنينا...  وعدي فاسحجي ملكت
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 والّصيدا الّدرء نقيم...  أُنفٌ  معشر فإّنا

 صعدا بنا فسموا نا...  آبائن عن لمجدا ورثنا

 :أحيحة ألبي مسافر وقال

 مجّدد صروم األدنى على وأنت...  كله بثديك األقصى إلى تمتّ 

 تتوّدد الذي األقصى توّددك...  مفسدٌ  أنت من أصلحت لو فإنك

ً  تجن إن الذي أخوك  رقد الناس سائر إذ ساھراً  يبت...  عظيمةً  يوما

 ترعد الفرائص حين ويمنعه...  ذماره مييح المرء عم ابن وإنّ 

 :عقبة بن عمارة وقال

 واألُزر الّريط وجياد...  لنا الحسان البيض خلق

 القمر الشمس صيغ حين...  به أحقّ  كنا كابراً 

 :مسافر فقال

 ذكره من الّشعار ذكر...  ي وقد الوليد بن أعمار

 شكره صحبه وموقٍّ ...  مخفضھا كاس أخو ھل

 ھذره فيھم ومقلٍّ ...  شربوا إذا ومحّييھم

 والحبره الّريط وجياد...  لنا الحسان البيض خلق

 كبره تابع حيٍّ  كلّ ...  به أحقّ  كنا كابراً 

 :أحيحة أبا العاص بن سعيد يھجو مسافر وقال

ً  أشبھنا البيض فنحن  المزاد أستاه شبه وأنتم...  قصيا

 .السواد إلى نسبه

ً  أمية بن عمرو أبي بن معيط أبي بن عقبة وكان أثبت، بھبالة وموته يرة،بالح مسافر مات: اليقظان أبو وقال  مطعاما
 :الشاعر قال. للطعام

 أبان بن عقبة جفنة فليأت...  داھن ولحم شحم سّره من

 :الخطاب بن ضرار وقال

 الفرسان وفارس فھرٍ  قرم...  أبان بن لعقبة بّكي عين
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ً  فأمر بدر يوم عقبة وأُسر وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول على الكفار أشد من عقبة وكان  بعرق صبراً  فقتله عليا
 .كتابنا أول في خبره كتبنا وقد الظبية،

 .السلمي األوقص بن حارثة بن أمية بنت سالمة وأمھما وصفية حكيمة: ابنتان معيط ألبي وكانت

 معيط أبي بن عقبة فولد

 بن ربيعة بن كريز بنت أروى أمھم حكيم، وأم كلثوم، وأم. عمارةو. عقبة بن وھشام. عقبة بن وخالد. عقبة بن الوليد
 .شمس عبد بن حبيب

 .وعثمان. الوليد بن ويعلى. الوليد بن وأبان

 سھماً، لھا ويضرب الجرحى فتداوي المغازي في معه يخرجھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فكان كلثوم أم فأما
 مواله حارثة بن زيد على عثمان إلى وخطبھا ثوب، ويده يدھا وبين بيده ھايد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وصافح
ً  أتزوج أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمرني لو: فقالت فأخبرھا وأباھا عثمان ذلك فتكره  المشافر عظيم زنجيا
 بن الزبير فتزوجھا عنھا فھلك الزھري عوف الرحمن عبد فتزوجھا عنھا، فقتل زيد فتزوجھا. لفعلت األسنان محدد
 .بمصر معه وكانت العاص بن عمرو فتزوجھا الزبير طلقھا ثم العوام،

 عليه هللا صلى هللا رسول بين الھدنة في المدينة إلى عقبة بنت كلثوم أم ھاجرت: قال هللا عبد بن مصعب وحدثني
: " وجل عز هللا فأنزل ديني؟ عن نيفيفتنو المشركين إلى هللا رسول يا أتردني: فقالت يردھا أن فأراد وقريش، وسلم
 .حارثة بن زيد وزوجھا يدفعھا فلم. اآلية" .  مھاجرات المؤمنات جاءكم إذا

 هللا صلى النبي وكان وھب، أبا يكنى وكان خبره، كتبنا وقد فحد، الخمر بشرب عليه فشھد الكوفة الوليد عثمان وولى
ً  المصطلق بني إلى بعثه وسلم عليه  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأمر كاذباً، الصدقة منعوني: لفقا فأتاه مصدقا

ً  تصيبوا أن فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيھا يا: " فنزلت بغزوھم  فعلتم ما على فتصبحوا بجھالة قوما
 " . نادمين

: فقال ذلك غير أو المصطلق بني على ادعاھا التي الدعوة ھذه أمر في كالم طالب أبي بن علي وبين الوليد بين ووقع
ً  كان أفمن: " وجل عز هللا فأنزل. منك المشيح البطل لھامة وأضرب بالكتيبة ألنا ً  كان كمن مؤمنا  " .يستوون ال فاسقا

 صدقة واله الخطاب بن عمر استخلف ولما إياه، واله كان عمل على وال وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وتوفي
 :اً شاعر وكان فقال تغلب

 وائل ابنة تغلب مني فويلك...  بمشوذٍ  مني الرأس شددت ما إذا

ً  جواداً  وكان. فعزله  :الطائي زيد أبو يقول وفيه. سخيا

ً  غدت وھب أبي...  قريشٍ  فتى ثم هللا بحمد  غرارا غلبا

 :الحطيئة وقال

 ونائله العدو يلقى إذا قتال...  اصطفاھما خلّتان أروى البن أبى

 وعامله األصمّ  الردينيّ  سنان...  بكفه ويروي الشيزي يمأل فتىً 
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ً  له فقالت خزرية، إليھجارية فصارت آذربيجان الكوفة واليته أيام الوليد وغزا ً  ورأت يوما  على احملني: جواداً  فرسا
 من الوليد ابن أنه فادعى الوليد ولد إلى فتى فجاء حامالً  وكانت تلحق، فلم ومضت فركضت ففعل،. الفرس ھذا

 ويقال الحارث، واسمه الدعي، يسمى فكان ونفوه فأنكروه أرمينية، من واألبواب بالباب نشأ أنه وذكر ية،الخزر
 :قطيفة بأبي المعروف الوليد بن لعمرو فقال. عقبة

 الرجوان بي ترمي متى حتى...  أمركم تالفوا أبي بن يا عمرو يا

 ومكاني نسبتي لي ترفعوا أن...  أبيكم تراث من حظي ليت يا

 :عقبة بن الوليد بن ليعلى الدعي الحارث وقال

 البطاح زمن مّوتت خنافس...  يحيى رأس مفارق على كأنّ 

 صدقوا الكوفة أھل كان إن اللھم: بالبليخ وھو قال احتضر ولما الكتاب، ھذا من مواضع في كتبناھا أشعار وللوليد
ً  روحي تلق فال علي  لي وانتقم أميراً، عنھم ترض وال بأمير، ترضھم الف علي كذبوا كانوا وإن ريحاناً، وال روحا
 .ذنوبي من يعلمون ال لما كفارة قولھم واجعل منھم،

 :يقول وأنشأ فخرج: قال. بلى: قال ماالً؟ قريش أكثر ألست وھب أبا يا: له فقال بالشام معاوية الوليد وزار

 وابخل لك بدا ما سوائي فأعط...  أمرتني قد كما وأستغني أعفّ 

 منصل كسلّة ريبٌ  رابني إذا...  سجيتي إن الّركز عنك رفسأص

 بمقفل عليّ  قفل شبا وليس...  تطّربٌ  مني الدار في امرؤٌ  وإّني

 .صفين يأت فلم بالرقة الوليد نزل: بعضھم وقال بھا، فمات الرقة أتى ثم

 أو بھا مات حتى بالرقة اموأق ومعاوية، طالب أبي بن علي الوليد اعتزل: قال الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 .بالبليخ

 .بالبليخ فمات المحشر منك: فقال البليخ أعجبته: اليقظان أبو وقال

 .شاعراً  وكان قطيفة أبا يكنى كان عمرا،: عقبة بن الوليد وولد

 ينةالمد من الزبير ابن وسيره والجسد، والوجه الرأس شعر كثير كان ألنه الكنية بھذه قطيفة أبو كني: مصعب وقال
 :فقال أمية بني مع الشام إلى

 فبرام يلبن العھد على ھل...  ليتٌ  مني وأين شعري ليت

 واأليام المعصفات بعدنا...  بّدلته أم البقيع كعھدي أم

 الغالم منه يشيب وحرب ر...  الده حدث يصيبھم أن خشيةً 

ً  بّدلت وبقومي ً  كلبا ً ...  ولخما  جذام مني وأين وجذاما

 :قطيفة أبو وقال
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 آلف القوم من وجدٍ  بذي فكيف...  أھله اليوم فارق إن أحدٌ  بكى

 عواطف عوجٌ  واألعالم أمية...  بالدھا عن جلت بكر أبي أجل من

 :فقال الملك عبد عند فعابه الكناني القلمس ابن وذكره

 المسلّم البرئ الناس من ذا ومن...  عابني القلّمس ابن أنّ  أنبئت

 المعّمم الرئيس الرشد يبصر فقد...  قومه سيد الرشد سبيل تبّين

 وتكتم تنسى أشياء جعلت وقد...  انتم من نسينا إّنا أنتم فمن

 ومن قرآن، صاحب وكان خارجة، بن أسماء ابنة وأمه محمد، وھو الشامة، ذا: قطيفة أبو وھو الوليد بن عمرو فولد
 الشامة ذو وقدم بالزندقة، أھلھا فرماه الكوفة، لملكا عبد بن مسلمة وواله شامة، به وكان علينا تشابه الباقر إن قرآنه
 :وقال فردھا دينار بألف له فأمر عمر، بن يوسف على

 السبيل قصد لھا وبدا...  تّيممت حين قلت قد

 عقيل أبي آل من ترجى...  قرابةً  اإلله قبح

 األصيل والنسب بالحقّ ...  جئتھم ما إذا قومٌ 

ً ...  يرھبوا أو يرغبوا لم  فتيل بال عترج يوما

 ميل ألف فيعدل منھم...  نوالھم أردت وإذا

 عقبة بن خالد وأما

 عبد فقال سعيداً، فقتلوا عليه عثمان بن لسعيد غلمان فوثب معاوية، أيام في المدينة على الحكم بن مروان فاستقضاه
 :أمية بني حليف سيحان بن الرحمن

 دارع وھو الدٌ خ عنھم فرّ  وقد...  عنھم غبت إن الدار في يلومونني

 :خالد وقال

 واسع الدار في ممشاك إذ بعينيك...  فتركتھم أبصرتھم لقد لعمري

 :الغطفاني الحجاج بن هللا عبد يقول وفيه العباس، أبا ويكنى أُجيح، ولقب خالداً : خالد فولد

 تبيض مقوقيةٍ  على دخلت...  أُجيحٍ  على دخلت إذ كأني

ً  لقحت غيطة إوّزة  نقيض ربضت إذا لقحقحھا...  كشافا

ً  بي ويرمي...  عني العباس أبو يعرض فإن  عروض عن عروضا

 بغيض من فإني ويبغضني...  لغيري بخالً  له ما ويجعل

 المھيض الكسر ذي عظم ويجبر...  يأسو هللا عبد بمصر فإن
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 .مروان بن الملك عبد ابن ھو هللا عبد

 عقبة بن خالد ولد ومن

 .العزيز عبد بن عمر الجيش وفي الملك عبد نب الوليد زمن الصائفة ولي. ھشام

 :عقبة بن خالد قال المدينة من الحكم بن مروان خرج ولما: قالوا

 عاجز أنت أم مروان يا تعاجزت...  لسائل وإني أدري ما فوهللا

ً  تغن ولّما فررت  وراجز حادٍ  الفعل ينثو سوف بأن...  ترى وقد شيئا

 :فقال العاص أبي بن الحكم بن الرحمن عبد فأجابه

 الھزاھز ھزھزتك لما لقومك...  واألذى المالمة أكثرت أخالد

 ناشز الكفل عن نابٍ  كفلٌ  لھا...  مّرةٌ  عوصاء الحرب إنّ  أخالد

 عاجز الصدق امرئ بتعجيز وأنت...  مثله لست الذي موالك يعجزّ 

 يبارز من حاسراً  يمشي الموت إلى...  دعا إذ أنت ال الدار يوم المرء ھو

 .اليوم بھا فولده الجزيرة، خالد نزل: الكلبي ابن الوق

 :يقول الذي قطيفة وأبو: قال

 القرائن كعھدي أو المصلّى بقيع...  بعدنا تغير ھل شعري ليت أال

 ساكن بالمدينة ھل أم كن كما...  عوامرٌ  البالط أكناف الدور أم

ً  لعل  األيامن طير الشؤم بعد ويزجر...  حلومھا تريع أن قريشا

ً  كان فإنه معيط، أبي بن عقبة بن عمارة وأما  :عقبة بن الوليد أخوه يقول وله ولده، وبھا بالكوفة، مقيما

ً  أمي بن يا ظّني يك فإن  وتر وال بذحل تطلب ال عمارة...  صادقا

 .آخر موضع في الشعر ھذا ذكرنا وقد

 نافع أم وكانت زياد، بن هللا عبيد عند فكانت وبأي أم فأما. قبيصة بن ھانئ ابنة أمھما نافع، وأم أيوب، أم: ولده ومن
 .سفيان أبي بن زياد عند

 .أرمينية عقبة بن الوليد بن عثمان وولى وقنسرين، حمص عقبة بن الوليد بن أبان الملك عبد ولى: الكلبي ابن وقال

 :الكلبي ابن وقال. عقبة بن الوليد بن خالد بن خالد الشام إلى المھلب بن يزيد برأس ذھب الذي كان: الكلبي ابن وقال

 الوليد بن ھشام ولد

 .معاوية



145 

 

 .الملك عبد بن الوليد زمن في الصوائف ولي. يعيش أبو وھو الوليد، بن ھشام بن معاوية بن ھشام: معاوية فولد

 :الفق فأكرمته كريز بنت أروى على فنزل المدينة، نويرة بن متمم أو عاصم، بن قيس بن عقفان قدم: الكلبي ابن قال

ً  أروى على خلّف  وتحمدا تعفّ  أن الثواء جزاء...  فإنما سالما

 ً  وأمجدا أعفّ  ما رحيالً  أراد...  عاشقٍ  غير وامقٍ  من أتى سالما

ً  عمارة، واسمه الوليد، أبا ويكنى عمارة، ولد من المعيطي جساس وكان ً  شيخا  وكان صدره، لحيته تمأل ماجنا
 بين أنك تعلم ما أو: قال. الوليد أبا يا الحر أشد ما: لصديقه فقال معيط يأب منازل بين له صديق ومعه فمر يخضب،
 .النار؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھم أوجب الذي الصبية منازل

: قال ثم منھا فدنا. يزني فال رآني من: نفسھا على تنادي وھي حمار، على حملت وقد الحد، ضربت قد امرأة ورأى
 .مطاعةل إذاً  إنك زانية، أي

 .ترى ما غير اللھم: فقال كسر، قد وطنبور صبت، قد بخمر ومر

 أما: له وقال ذلك، وبين بينه يخل فلم به، ليفسق ملتح له غالم إلى قام ناموا فلما الكوفة، أھل من قوم مع وبات
ً  اشتري أصبح فلما أراد، ما على فطاوعه آخر له غالم إلى صار ثم الناس، من تستحي  منھا لنفسه يقطع فجعل أثوابا

 ً  .النوم في تتكلم بني يا أنت: قال مالي؟ فأنا: عليه التوى الذي الغالم له فقال ثوباً، طاوعه الذي ولغالمه ثوبا

 .الصدر: والبرك والجسد، الصدر شعر كثير وكان بركا، األشعر: عقبة بن للوليد يقال وكان: الكلبي ابن قال

ً  وكان مسلمة، قبل من خراسان على خدينة بن العزيز عبد بن سعيد كان: الكلبي وقال  بعضھم، ذكر فيما بھراة مقيما
 بن الوليد بن قطيفة أبي عمرو بن محمد الشامة ذو وكان. البصرة على قبله من مروان بن بشر بن الملك عبد وكان
 :مسلمة عزل حين الفرزدق فقال. الكوفة على قبله من عقبة

 متوقع لمثلھا ھراة أخوو...  قبله بشر وابن عمرو ابن عزل

 .الشعر لضرورة خراسان يقل ولم ھراة قال: الحرمازي قال

 شمس عبد بن األكبر أمية بن سفيان بني ومن

 من مائة حنين يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أعطاه قلوبھم، المؤلفة من وكان أمية بن سفيان بن طليق بن حكيم
 .فھلك اجر،المھ: له يقال ابن لسفيان وكان. اإلبل

 الثقفي، سلمة بن غيالن وعلمه الجاھلية، في السكوني أُكيدر أخي بشير من العربي الخط تعلم من أحد سفيان وكان
 .سفيان عقب فدرج نفسه، زياد ويقال سمية، بن زياد بن المغيرة تزوجھا ابنة وله

 .وقاص أبي بن سعد أم وھي وحمنه، والحارث، طليق،: لصلبه الولد من لسفيان كان: الكلبي وقال

 :أمية بن سفيان أبي بني ومن

 .له عقب وال. الحجاز إلى طالب أبي بن علي بموت ذھب الذي أمية بن سفيان أبي بن أمية بن سفيان

 .أمية بن لعمرو عقب وال درج. زھرة بن الحارث بن هللا عبد بنت قتال أم وأمه. يزيد: فولد أمية بن عمرو وأما
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 .له عقب فال أمية بن حرب أبو وأما

 شمس عبد بن حبيب ولد

 .شجنة بن الحارث بنت فاطمة وأمه. ربيعة: فولد شمس عبد بن حبيب وأما

 .عدوان من الحارث أبي بن عد بنت فاطمة أمه: اليقظان أبو وقال

 جمعة أبي بن الرحمن عبد بن كثير جد جمعة أبو ألمه وأخوه. زبيبة لھا يقال سوداء ولد ألم حبيب بن وسمرة
 .لشاعرا

 .سھم بني من وأمه وعمراً،

 .تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عثمان بنت ريطة وأمه. عمراً : فولد حبيب بن سمرة فأما

 .كنانية وأمه. سمرة بن الرحمن وعبد

 معاوية بن معاوية: منھم البصرة، ينزلون وولده. سرقة في وسلم عليه هللا صلى النبي فقطعه سمرة بن عمرو فأما
 .عقب وله بالبصرة وھلك منھم، المروءة وذوي قريش وجوه من وكان. سمية بن زياد ولد من أمه .السمري

 النبي له وقال الرحمن، عبد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسماه. كالل عبد يسمى فكان سمرة بن الرحمن عبد وأما
 عن أُتيتھا وإن عليھا، أُعنت مسألة غير من أُتيتھا إن فإنك اإلمارة تطلب ال الرحمن عبد يا: وسلم عليه هللا صلى
 .فيھا نفسك إلى وكلت مسألة

ً  وكان. فافتتحھا سجستان عامر بن هللا عبد وواله وسلم، عليه هللا صلى للنبي صحبة له وكانت  ليوم كانا فإذا متواضعا
 .الطريق وكسح مسحاة أخذ المطير

 أبو جنازته فحضر بالبصرة ومات عنه، حدث وقد كابل، بناء على منزالً  بھا وبنى البصرة، ونزل كابل، وافتتح
 عليه هللا صلى هللا رسول عھد على بھا نھرول كنا لقد: وقال بسوطه فعاله بالجنازة رويدكم: يقول قائالً  فسمع بكرة،
 .ھرولة وسلم

 :الرحمن عبد فولد

 مروان، بن الملك عبد مع وكان ريش،ق رجال من وكان أعور، وكان سمرة، بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن هللا عبيد
 فلحق له فأذن ابني، فأراد أخرج حتى لي ائذن: الملك لعبد فقال ابناه معه خرج األشعث بن الرحمن عبد خرج فلما
 :الشاعر فيه وقال. البصرة فواله األشعث بابن

 المحفورا الخندق تحسبنّ  ال...  العورا فديت العين أعور يا

 راالمقدو القدر عنك يدفع

 :األزدي عبيد بن المثنى فقال خراسان فأتى ھرب ثم

 األعور غرارتين بين وانسلّ ...  مزاحه بعد الرّواض وتثعلب

 .فيروضھا البغال يركب وكان المطلب، عبد بن الحارث بني من الھاشمي، العباس بن الرحمن عبد: الرواض
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: قتيبة فقال وزبيبة وتراب وقطنة بخرقة قتيبة إلى فبعث الملك، عبد يؤمنه أن تخوف بخراسان أنه الحجاج بلغ ولما
 .سمرة أم وزبيبة. فقتله فأخذه. تربته في ولباسه كفنه وھذا زبيبة ابن أقتل أن يأمرني

 .بالبصرة سمرة ابن درب صاحب وھو بواسط، سمرة بن الرحمن عبد بن هللا عبيد بن عتبة ابنه الحجاج وقتل

 .بالبصرة عقب بكر وألبي. األشعث ابن مع خرجا وكانا وعثمان، تبة،ع وھو بكر أبا: هللا عبيد ولد وكان

 .خزاعية وأمه كريزاً : فولد شمس عبد بن حبيب بن ربيعة وأما

 .حكيم أم وھي المطلب، عبد بنت البيضاء أمھم. أرنب وھي طلحة وأم. وأروى وآمنة،. كريز بن عامر: كريز فولد

 .ولد أم ويقال القيس، عبد من أمھما كريز، بن عبيسو كريز، بن وشھل سوداء، ولد ألم والحارث

 .جدعان بن هللا عبد أخت جدعان بنت ھند أمھا. وفاختة

 .معيط أبي بن عقبة عليھا خلف ثم. عفان بن عثمان أم فھي أُمية، بن العاص أبي بن عفان فتزوجھا أروى فأما

 .الحضرمي بن عامر فتزوجھا أرنب وھي طلحة أم وأما

 بن أمية بني حليف سعيد أو سعيد، أبي بن هللا عبد ثم المغيرة، بني حليف كيسان بن الحكم زوجھافت آمنة وأما
 .المغيرة

 .شمس عبد بن نوفل بن العاص أبو فتزوجھا فاختة وأما

 مولود مناف عبد بني في ولد ما ھاشم، وأعظم: فقال فمسه المطلب عبد وأتى مضعوفاً، فكان كريز بن عامر وأما
 :حكيم أم تقول وفيه .منه أحمق

 بشھر وصلت بليلةٍ  أبيت...  عندي عام أمرك ذّكرت إذا

 صفر غير ھذرٌ  أنت ولكن...  أبانا وال أباك تشبه فلم

 بغفر أبداً  له أدعو وال...  لشيءٍ  سائلةً  آتيه فلم

: وأمھا السلمي، سماك بن حارثة بن حبيب بن الصلت بن أسماء بنت دجاجة: أمھما. رافع وأم. هللا عبد: عامر فولد
 .سلمية األخنس بنت أميمة

 .رومية أمه. الصھباء وأبا

 .الزھري عوف األسودبن بن هللا عبد فتزوجھا رافع أم فأما

 .بالبصرة عقب وله له، فولدت زياد، بنت حبيب أم عنده فكانت الصھباء أبو وأما

 وسلم عليه هللا صلى النبي به أتى عامر باهأ فإن شمس، عبد بن حبيب بن ربيعة بن كريز بن عامر بن هللا عبد وأما
 أن ألرجو إني: وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ريقه، فازدرد فيه في فتفل فتثاءب منكم بنا أشبه ھذا: وقال فحنكه،
ً  يكون  .مسقيا
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 من وكوراً  وجور، اصطخر، فافتتح وأعمالھا، البصرة على عفان بن عثمان واستعمله الرحمن، عبد أبا يكنى وكان
 واتخذ منازل وعمر آباراً  وحفر نخالً  بھا وغرس مكة، طريق في النباج واتخذ وكابل، وسجستان، وخراسان فارس،
ً  بعرفات واتخذ حياضاً،  بالبصرة وحفر عامر، ابن بقصر يعرف قصراً  بالنجيب بالبصرة واتخذ وسقايات، حياضا
ً  عليھما وغرس هللا، عبد بأم يعرف الذي واآلخر السوق في أحدھما نھرين  .كثيراً  غراسا

 .فحفره األبلة نھر يحفر أن -  البصرة على استخلفه وقد - زياداً  عامر ابن وأمر

ً  عامر ابن وكان  لخرجت تركت كنت لو: عامر ابن وقال - الماء منھا أخرج أي - ألماھھا صخرة مس لو مسقيا
 .مكة ردت حتى وسوق ماء، على يوم كل ترد دابتھا، على حداجھا في المرأة

 .بھا أجاز درھم ألف ألف وثمانين أربعة البصرة والية في أعطى. وأكرمھم وأسخاھم العرب أجود عامر ابن وكان

 فأعطاه شعبة بن بالمغيرة ومر يقبلھا، فلم درھم آالف عشرة فأعطاه المدينة على وھو مروان عقبة بن الوليد وسأل
ً  عشرين  ألف مائة له ووھب ألف، مائة دينه وكان عنه، فقضاه إليھدينه فشكا عامر ابن وأما عروة، ابنه يد على ألفا
 :فقال. أخرى

 عامر البن بذلة نعلي ومروان...  وابنه المغيرة هللا جعل أال

 الھواجر واحتدام األفاعي ولدغ...  واألذى والقرّ  الحرّ  يقياه لكي

 وحاضر بادٍ  كل مالي وسيبك...  يلونه للذين الفرات يفيض

 :األعلى عبد البنه الراجز وقال. عامر ابن سائل أفلح: ليقا وكان

 وسائله أتى لما وأنجحت...  سائله عفواً  أفلح الذي بن يا

 السقايات فأحدث ، شكراً  نيسابور من عامر بن هللا عبد أحرم: قال سبرة أبي بن الجارود عن مسلمة عن المدائني
 .عامر ابن بنباج يعرف فالنباج: قال النباج، وعمر بعرفات

 :هللا عبد بن السنابل أبو وقال

ً  الحجاج مصّدر ابن أنا  اللقاح وألبان بمائھم...  رّيا

 السماح فضل من الريح يباري...  جھد الناس أصاب إذا وكان

 فقال بدمشق لحق ثم الرحمن، عبد ابنه فقتل الجمل يوم وحضر والزبير طلحة مع فقدم مكة أتى عثمان قتل فلما
 :الشاعر

 الرواسيا دمشق في وألقى أناخ...  عامر ابن أن األنباء من نيأتا

 معاوية وزوج بالكوفة، بالنخيلة عليھا عقده وكان وأعمالھا، البصرة عامر بن هللا عبد ولى الخالفة، معاوية ولي فلما
 هللا عبد بن الحارث واستعمل معاوية عزله ثم سنين، خمس لمعاوية واليته وكانت معاوية، ابنة ھند عامر ابن

 .عامر ابن على فتحامل زياداً  استعمل ثم األزدي،

 وأوصى بعرفات، ودفن بھا فمات مكة أتى ثم وأنھاره، ودوره موإليھوأمواله في به فأضر زياد بن هللا عبيد ولى ثم
 .الزبير ابن إلى
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 إن: فقال ست أو خمس ابن وھو عامر بن هللا بعبد أتي مكة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فتح لما: الواقدي وقال
 .أماھه حجراً  قدح أنه لو: وقال فمه في وتفل. لفيه شبھنا

ً  معه أن إال ثقله عليه الذي وبغله عليه أبدى الذي فرسه على خراسان من البصرة األحنف قدم: قالوا  ذلك سوى شيئا
. فيه لي حاجة ال: قال. لك ھو: امرع بن هللا عبد فقال النوروز، ھدية انه لي ذكر شيء ھذا: فقال عامر ابن به أتى
 وأراد: قالوا. مضم إليھرجل ذلك فضم: الحسن قال. لنفسي أرضى بما إال له أرضى كنت ما: قال. فالبنك: قال

 شھيد، ماله دون المقتول: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: عامر ابن فقال عامر، ابن أموال يصطفي أن معاوية
ُ  حتى ألقاتلنه وهللا  .معاوية عنه فأعرض. مالي دون قتلأ

 :عليه وعيب عامر ابن األسودفي أبو وقال

 الثعالب عليه بالت قد الودّ  من...  عامر ابن وبين بيني ما تر ألم

 العجائب جمّ  والدھر يكن لم كما...  وبينه بيني الود باقي فأصبح

 المثالب عني تأتيه بالذي وال...  صبابة عليه بالباكي أنا فما

ً  إال يحببك لم المرء إذا  تجانب ما أخالقه من لك بدا...  تكرھا

ً  فجاءته عامر، بابن الناس أبر معاوية بنت ھند كانت: المدائني وقال . نفسھا خدمته تولي وكانت والمشط بالمرآة يوما
 بالشيوخ قهألح قد لحيته في الشيب ورأى وجمالھا شبابھا فرأى المرآة، في ووجھھا وجھه فالتقى المرآة في فنظر
! حر؟ الحر يطلق وھل: فقال فأخبرته أبيھا على دخلت حتى فانطلقت وأبيك، بأھلك الحقي: وقال إليھا رأسه فرفع
ً  وجعلني بفضله علي من هللا إن: فقال. علي فرددتھا بابنتي أكرمتك: إليه فأرسل  علي، أحد يتفضل أن أحب ال كريما
 ماالً  أزيدھا ال شابة وھي شيخ أنا فإذا ونظرت صحبتھا، لحسن فأتھامكا أعجزتني وقد صاحبة أكرم من ابنتك وإن
ً  وال مالھا إلى ً  رجالً  وكان لتزوجھا، عليك فرددتھا شرفھا، إلى شرفا ً  سخيا  .كريما

 :النابغة وقال

 وتجلب تھدى واألقباء ومروان...  بحاجتي ھند ابن يأتي من ليت فيا

 إليھالمصّعب يأوي ذيال فنعم...  عامرٍ  ابن أقول ما عني يخّبر

 المجّرب الّسنان بكفيه ويروى...  نواله الصالحين ينال كريم

 :األسود أبو وقال

 وّدعه حتى والنصح وّده...  لي غّير الذي ما خليلي يا

 منتزعه عاده فشديدٌ ...  أكرمتني أن بعد تھّني ال

 ابن له فقال كذا، بمكان الماء الناس وسقيت كذا، بئر وحفرت كذا، مصنعة اتخذت: عمر بن هللا لعبد عامر ابن وقال
 .فتعلم وسترد النفقة، زكت المكسبة طابت إذا: عمر

 في بالمدينة الحكم بن مروان إلى قريش من رجالن تخاصم: قال أبيه عن سلم بن سعيد حدثني: األعرابي ابن وقال
 ما قيمة ما: فقال عميك، ابن أمر يف انظر: له وقل عامر بن هللا عبد إلى بھما انطلق: حرسه لبعض فقال مال،
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 فغرمھا،. بينكما إصالح في دينار آالف عشرة يغرم أن مروان أيعجز: قال. دينار آالف عشرة: قاال فيه؟ تتنازعان
 .ففضحنا نفضحه أن أردنا: مروان فقال

 عامر بن هللا عبد فولد

 .كريز بن الحارث بنت كبيشة أمھم. الملك وعبد. األعمى هللا وعبد. األكبر الرحمن عبد

 .كنانية سفيان، بنت حبيب أم وأمھم. األكبر الواحد وعبد. الحكيم وعبد

 .مناف عبد بن المطلب بني من أمھما. العزيز وعبد. األصغر الحميد وعبد

 .ولد ألم المجيد وعبد. العزيز وعبد

 .ولد ألم الرحمن عبد واسمه النضر وأبا

 بن يزيد عند كلثوم أم وكانت. كعب بن عدي بني من هللا أمة وأمھما لثومك وأم. ربه وعبد. ولد ألم الجبار وعبد
 :يقول وفيھا. معاوية

ً  األنماط على ظللت إذا  كلثوم أم عندي مروان بدير...  متكئا

 بن سھيل بنت ھند وأمھا الحميد وأمة. ثقفية وأمھما. تزوجھا عفان بن عثمان بن أبان وكان وزينب،. رافع وأم
 بن أسيد بن عتاب بن الرحمن عبد تزوجھا شمس، عبد بن نوفل بن العاص أبي بنت ھند أمھا الملك، دعب وأم. عمرو
 .أمية بن العاص أبي

 .ولد ألم السنابل أبا الرحمن وعبد. الكريم وعبد

 .الدار عبد بني من أمه السالم وعبد

 .له عقب وال الجمل يوم فقتل هللا عبد بن الرحمن عبد فأما

 وعبد. الحميد وعبد. القدير وعبد. ولد ألم الرحمن وأمة. األعلى وعبد. الرحمن عبد: فولد األعمى هللا عبد وأما
 بن سفيان أبي بنت ھند وأمھا نوفل، بن الحارث ابنة أمه العزيز وعبد خزاعية، وأمھم. وحميدة. الجبار وعبد. الواحد
 .مظعون بن قدامة ولد من أمھما الملك عبد وأم فار،الغ وعبد. عقيل بني من أمھما هللا، عبد وأم الملك، وعبد. حرب

 .كلبية أمھما القدوس وعبد هللا وعبد

 .الحجاج أخي يوسف بن محمد عند فكانت حميدة فأما

 .بھا وعقبه المدينة ينزل فكان الرحمن عبد وأما

 .قدر له كان أنه على. بالكذب يرمى وكان للشعر، راوية فكان العزيز عبد وأما

 وأسخاھم، الناس أفصح من وكان الرحمن، عبد أبا يكنى فكان عامر بن هللا عبد بن هللا عبد بن ألعلىا عبد وأما
 :العجاج بن رؤبة فيه وقال رستقاباذ، ويوم الحجاج، مع الزاوية يوم وشھد شجاعاً، وكان

 األعلى عبد هللا عبد ابن إلى...  تبلى ال مدحة ألھدينّ 
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 وكھال فتى المجد سربل قد

 .كثير بالبصرة وعقبه سخياً، وكان. البصرةب ومات

 وھو نأتيه نعم: فقال - هللا عبد بن هللا عبد بن األعلى عبد يعني -  اليوم صديقك أتأتي: لرجل بردة أبي بن بالل وقال
 بما فيخبره طباخه يأتي ثم الحديث، أحسن ساقطنا سكتنا وإن االستماع، أحسن حدثناه فإن فيقعد ينتبه ثم متصبح،

 .معنا يأكل ثم ويمعن فيأكل بألطاف نسائه عند من ويؤتى يقدمه، ثم له أعد مما هعند

 وسخاؤه األعلى عبد لكرم: المطلب عبد بن الحارث بن ربيعة بن العباس بن الرحمن عبد بن الفضل وقال: قال
 بيت على إنفاقھما في يعتمدان كانا ذينك ألن وسخائيھما، العاص بن وسعيد عامر، بن هللا عبد كرم من وأفضل أنصع
 .ماله صلب على يعتمد وھذا المال،

 .دجلة وكور البصرة، هللا عبد بن هللا عبد بن األعلى عبد بن الرحمن عبد بن عمر المؤمنين أمير الرشيد وولى

 بيأ بن هللا عبد بن الحارث وھو للقباع فارس بعض وولي قفيز، له يقال فكان عامر، بن هللا عبد بن الملك عبد وأما
 .الزبير أيام ربيعة

 .بالبصرة وولده الزبير ابن أيام البصرة ولي: الكلبي ابن وقال

 :فقال خطبھا الثقفي قبيصة بن البراء وكان حنفية، وأمھما الغفار عبد وأم. الكبير عبد: الملك عبد فولد

 إرساال عاشق حبل وصلي...  نواال ھاتي الغفار عبد أم

 .بالبصرة الملك عبد وولد عامر، بن هللا عبد بن هللا عبد بن األعلى عبد فتزوجھا

 عبد بن الكريم عبد بن الحميد عبد بن هللا عبيد: الحميد عبد فولد الحميد، عبد: عامر بن هللا عبد بن الكريم عبد وولد
 يقول ولترفل ،الكريم عبد بن الحميد عبد بن العزيز عبد أخاه وقتل مسلم، أبو قتله ترفل، هللا عبيد ولقب عامر بن هللا

 :قطنة ثابت

 جھما صّبحوا التي الكأس وأشياعه...  ترفالً  نسق لم الدھر ھذا أيذھب

 أبي بن الحكم بن الحارث بن العزيز عبد بن سعيد خدينة خبر مع فيه الشعر ھذا قيل الذي ترفل خبر ذكرنا وقد
 قتله بل ويقال بسجستان، الحنظلي ناشرة بنا قتل الذي ھو عامر بن هللا عبد بن الكريم عبد بن الحميد وعبد العاص،

 .الحميد عبد بن العزيز عبد ابنه

 طلحة أن ذلك سبب وكان كريز، بن عامر بن هللا عبد بن العزيز عبد ناشرة ابن قتل: اليقظان أبي عن المدائني وقال
 امرئ كل غلبو المضرية، فأخرجته سجستان على يشكر بني من رجالً  استخلف احتضر لما الخزاعي الطلحات

 وقاتل زرنج مدينة فدخل وصالحوه، مضر عليه فاتفقت الكريزي، ھذا قدم حتى كذلك فكانوا ناحية، على منھم
 المال بيت في ما خذ أن ناشرة بن هللا إليھعبد وأرسل يأكلونھا، كانوا التي أماكنھم إلى المضريون وعاد رتبيل،

 .وانصرف

 ودلف مكانه، إلى ناشرة ابن وأخرج فرده، فلحقه التميمي سود أبي بن يعوك ذلك وبلغ زرنج، على ناشرة ابن وغلب
 وقتل أصحابه، وھزم رجله فاندقت فرسه، ناشرة بابن وعثر فتحاربا، وكيع ومعه ابنه العزيز عبد أو الحميد إليھعبد
 :عرادة بن حنظلة أو حزابة أبو فقال
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 أزھرا العشيات نّفاح بأبيض...  عروشنا قريش ھّدت لقد لعمري

 مصدرا األمر نصدر أو وبكم بنا...  بالقنا الخيل تنحط حتى صلح فال

 وأدبرا تولّى قد إال شيء وال...  الفتى ناشرة ابن بعد فتىً  ال أال

 منكرا وتنكر بمعروف تجود...  يمينه تزال ما حنظليٌّ  فتى

 أخضرا كان ما الّنبت تركن فھال...  ازدرعنه للمنايا حصاداً  أكان

 .رجالً  مكانه الملك عبد فولى مصعب قتل حتى سجستان على الكريزي ھذا يزل ولم: تأبيا في

 .الحميد عبد الكريزي ھذا: الكلبي وقال

 .ترفل أخو ابنه العزيز عبد ھو: المدائني وقال

 .هللا عبد ترفل اسم: الكلبي ابن وقال

 .أثبت الكلبي وقول الحميد، عبد اسمه: غيره وقال

. العزى عبد بن أسيد ولد من سلمة أمه المجيد، عبد: فولد عامر بن هللا عبد بن الرحمن عبد ھوو السنابل أبو وأما
 .الجحاف سيل - شاعرا وكان -  السنابل أبو وحضر عقب، السنابل وألبي ولد، ألم الواحد وأمة. ولد ألم هللا وعبد

 بن الحميد عبد وكذلك. عامر بن هللا عبد بن الرحمن عبد وكذلك. أوالداً  فولد عامر بن هللا عبد بن الجبار عبد وأما
 .عامر بن هللا عبد

. عبدرية أمھا وكبشة،. لؤي بن سامة بني من أمھما وعثمان،. هللا عبد: فولد سوداء وأمه كريز، بن الحارث وأما
 .عامر بن هللا عبد تزوجھا ثم الكذاب، مسيلمة كبشة فتزوج

 :فولد كريز بن عيسى وأما

 ابن ھشام بن عباس وحدثني. خبره كتبنا وقد األزارقة من الخوارج قتله بالبصرة، قدر له انوك عيسى، بن مسلم
 معاوية فقال عامر، ابن به فيظفر الكالم مروان وبين عامر ابن بين يقع كان: قاال -  المدائني وذكره - أبيه عن الكلبي
ً  يجدني إنه: الفق. به فتظفر الشيء مروان وبين بينك يكون إنه: عامر بن هللا لعبد  لو: فقال. الخصومة شديد عضا
: قال. عتبة بنت ھند ابن أنا: قال. المؤمنين أمير يا الرجل ذلك أنت فكن: عامر ابن فقال. نفسك عرفك رجالً  لقيت
 دجاجة اذكر: معاوية فقال المؤمنين، أمير يا وانخفضت: قال. جداً  ارتفعت: قال. المطلب عبد بنت حكيم أم ابن وأنا
 .فيھا يقال وكان والدتھا معاوية نالت غفار بني من امرأة وحمامة - حمامة فاذكر وأنت: قال. الصلت بنت

 البصرة على فاستخلف وأربعين أربع سنة في وذلك عليه، القدوم في إليھمعاوية فكتب عامر، ابن أمر وضعف: قالوا
ً  سائلك يإن: معاوية له قال ودعه فلما عمله، على فرده وقدم الھيثم بن قيس  ابن وأنا لك ھي: قال. لك ھي فقل ثالثا
: قال. فعلت قد: قال. بعرفة مالك لي وتھب: قال. فعلت قد: قال. تغضب وال عملي علي ترد: معاوية قال. حكيم
ً  سائلك إني المؤمنين أمير يا: عامر ابن فقال. رحم وصلتك: قال فعلت، قد: قال. بمكة دارك لي وتھب  ھي: قال. ثالثا
 وأنكحني: قال. فعلت قد: قال عامالً، لي تحاسب وال: قال. فعلت قد: قال. بعرفة مالي علي ترد: قال. ھند ابن أناو لك
 .فعلت قد: قال. ابنتك ھند
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. وأعزلك أصبت ما أسوغك أن وبين عليك، فاتبع وأحاسبك عملك إلى أردك أن بين اختر: له قال معاوية إن ويقال
 .ذلك يسوغه أن فاختار

 وشكا. أحمق أتوه وكان يعاقب، وال واليته في يقطع ال الوالية لين عامر ابن كان: قال وغيره مسلمة عن ئنيالمدا
 .نفسي بفساد أصلحھم: فقال. سيفك فيھم جرد: فقال الناس، فساد زياد إلى عامر ابن

 مناف عبد بن شمس عبد بن ربيعة بنو

 .لؤي بن عامر بني من خناس أمھم ة،وعاتك. وريطة. وشيبة. عتبة: شمس عبد بن لربيعة ولد

 بن األفقم عند فكانت ھالة فأما. ضيزنة لھا يقال زھرة بني من وأمھم وھالة،. الصغرى وعاتكة. وصفية. عتبة وأبا
 .النصري عمرو أبي

 عتبة كان: قال أنه عمر بن هللا عبد عن روي بدر، يوم المطعمين من وكان زمانه في قريش سيد فكان عتبة وأما
ً  ماساد: وقيل الجاھلية، في قريش دسي  .طالب وأبي عتبة، غير مملق قريشا

 خبره كتبنا وقد. حمزة قتله ويقال طالب، أبي بن علي قتله في شرك إنه ويقال بدر، يوم الحارث بن عبيدة عتبة وقتل
 .تقدم فيما

ً  وكان عتبة بن ھاشم وأبا. بدر يوم قتل. الوليد: عتبة فولد ً  صالحا ً . بالشام ومات فقيھا . الحكم وأبا. وآمنة. وھاشما
 .السلمي األوقص ولد من وأمھم وفاختة،. وعاتكة. وفاطمة. وھنداً . شمس وعبد. والمغيرة

 .كنانية صفوان بنت صفوان أم ويقال حفص أم وأمھما عتبة، بن وحفص. عتبة بن حذيفة وأبا

 .دوسية بره أمھما وربيعة،. ونعمان

 .والفارعة

 .معاوية أم وھي تزوجھا، ومن عتبة بنت دھن خبر كتبنا وقد

 يدخل ألنه أتزوجه ال: فقالت الخطاب بن عمر فخطبھا عنھا، فھلك سفيان أبي بن يزيد: عتبة بنت أبان أم وتزوج
 .خيره ويقل أبوابه يغلق عابساً، ويخرج عابساً،

 .السوط في له ويد قروني، على له يد: فقالت العوام بن الزبير خطبھا ثم

 .األربع شعبھا بين يقعد أن إال حظ، منه للمرأة ليس: فقالت طالب أبي بن علي بھاخط ثم

 القضاء: فقالت الحضرمية؟ ابن وتزوجت ھذا رددت: فقيل علي عليھا فدخل فتزوجھا هللا عبيد بن طلحة خطبھا ثم
 .أھله على خيراً  وأكثرنا كفاً، وأجودنا أمراً  أجملنا تزوجت لقد أما: فقال. والقدر

 .المخزومي المغيرة بن أمية أبو فتزوجھا عاتكة أماو

 .الثقفي حبيب بن القاسم فتزوجھا فاطمة وأما

 .الدوسي حممة بن عمرو بن جندب عند فكانت الفارعة وأما

 .المخزومي الشريد بن شمس عبد عند فكانت صفية وأما
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ً  عتبة وكان  .عدي بن لمطعم نديما

 بنت فاطمة وھي صفوان أم حذيفة أبي وأم مھشم، ويقال ھشيم، واسمه لمفأس ربيعة بن عتبة بن حذيفة أبو وأما
 .أثبت واألول. حفص أم يقول وبعضھم الكناني، محرث بن أمية بن صفوان

 رومان بن يزيد عن صالح بن محمد عن الواقدي عمر بن محمد حدثنا: قاال سعد بن ومحمد صالح، بن الوليد حدثني
 .األرقم دار وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دخول قبل عتبة بن حذيفة أبو أسلم: قال

 عليه هللا صلى هللا رسول وآخى بشر، بن عباد على بالمدينة حذيفة أبي مولى وسالم حذيفة أبو نزل: الواقدي وقال
ً  وقتال وعباد حذيفة أبي بين وسلم  .باليمامة جميعا

 عتبة أباه فدعا بدراً، حذيفة أبو شھد: قال أبيه عن نادالز أبي بن الرحمن عبد عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 :أخته ھند فقالت البراز إلى ربيعة بن

 الدين في الناس شر حذيفة أبو...  طائره الملعون األثعل األحول

ً  شكرت أما  محجون غير شبابا شببت حتى...  صغرٍ  في رّباك أبا

 فعند خير منھم أحد عند يكن إن: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال قريش، مع الخروج على حمل قد عتبة وكان
 ليأمره وسلم عليه هللا صلى للنبي حذيفة أبو فتعرض للبراز دعا عتبة أن الواقدي غير فذكر. األحمر الجمل صاحب
 فما لمبارزته تعرضت أرك ألم: وسلم عليه هللا صلى النبي فقال حذيفة، أبو بكى قتل فلما عنه، فأعرض بمبارزته

 رجالً  وكان فيه، قلت ما تقول سمعتك ولكن. الناس يعجب فعالً  لفعلت أمرتني لو: فقال. قال كما أو. تبكي؟ بالك
 .العباس خبر في ذكرناه قد العباس أمر في قول له وكان. النار من له جزعت قتل فلما عاقالً،

 والخندق وأُحداً  بدراً  شھد أحول، وكان ثعلال وھو األسنان، مترادف الوجه، حسن طواالً، رجالً  حذيفة أبو وكان: قال
 من حذيفة أبو وكان. سنة وخمسين أربع أو ثالث ابن وھو عشرة اثنتي سنة اليمامة يوم وقتل كلھا، والمشاھد
 .لؤي بن عامر بني من عمرو بن سھيل بنت سھلة امرأته ومعه جميعاً، المرتين في الحبشة مھاجرة

 وال أمية، بن حرب بن عمرو بنت وأمه حذيفة أبي بن وعاصم. سھلة وأمه ذيفةح أبي بن محمد: بالحبشة له فولد
ً  لمحمد وال له عقب  هللا عبد خرج فلما عليه، وأنفق إليھومانه وأحسن عفان بن عثمان كفله حذيفة أبو قتل فلما ، أيضا
ً  مصر إلى سرح أبي بن سعد بن  إلى حذيفة أبي بن ومحمد بكر أبي بن محمد خرج عثمان، قبل من عليھا واليا

 فنھاه أفزعه تكبيراً  خلفه حذيفة أبي بن محمد فكبر سعد بن هللا عبد فصلى وثمانين، أربع سنة البحر في فغزوا. مصر
 .خطاك بين لقاربت أحمق حدث أنك لوال: وقال

 الفتح، يوم دمه سلمو عليه هللا صلى هللا رسول أباح رجالً  عثمان ولي: ويقول إياه، بتوليته عثمان ويعيب يعيبه وكان
 إن: عثمان إلى سرح أبي بن سعد بن هللا عبد فكتب سيرته، وذم عثمان على الطعن أظھر ثم. بكفره القرآن ونزل
 له رحمة ربيته إني اللھم: عثمان فقال. وأفسداه المغرب عليك أنغال قد حذيفة أبي بن ومحمد بكر، أبي بن محمد
 وأما وعائشة، بكر ألبي أدعه فإني بكر أبي بن محمد أما: سرح أبي بن سعد بن هللا عبد إلى وكتب لقرابته، وصلة
 .قريش فرخ وھو ربيته وأنا أخي، وابن ابني فإنه حذيفة أبي ابن

 حذيفة أبي بن محمد إلى عثمان فبعث يطير، أن إال يبق ولم ريشه، استوى قد فرخ ھذا إن: سعد بن هللا عبد فكتب
 عثمان إلى ترون أال المسلمين معشر يا: قال ثم المسجد في فوضع بذلك فأمر كسوة، عليه وبجمل درھم ألف بثالثين

ً  الناس فازداد عليه، ويرشوني ديني عن يخادعني  .عليھم فرأسوه حذيفة أبي ابن على واجتمعوا عثمان على طعنا
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 أحوج علي بالمكروه ذلك عاد فقد به، فأؤثرك المائدة على المخ أنكث كنت لقد: ويقول به بره يذكره إليھعثمان وكتب
 .شكرك إلى كنت ما

 إليه، األمصار أھل مع فاجتمعوا المدينة، إلى سربھم حتى عثمان، على مصر أھل يحرض حذيفة أبي ابن يزل فلم
 .بالناس وصلى مصر عن فطرده سرح أبي بن هللا عبد على ھو وثب عثمان، حوصر فلما

 أبي ابن هللا أبعد: سرح أبي ابن فقال مصر، عبادة بن سعد بن قيس ليو طالب أبي بن لعلي وبويع عثمان، قتل فلما
ً  أبعد ھو من عليه ولي ثم بعماله، ووثب عليه الرجال فجھز عليه وسعى عمه، ابن على بغى حذيفة،  يمتعه فلم رحما
 .معاوية إلى صار حتى سرح أبي ابن وخرج. أھالً  لذلك يره ولم شھراً، وال حوالً  بلده بسلطان

 ثم األنصاري مخلد بن مسلمة قتال عن لكفه معاوية إلى بالميل سعد بن قيس اتھم طالب أبي بن علي إن ثم
ً  بلغ صفين مضت فلما مصر، بكر أبي بن محمد فولى عثمان، بدم وطلب جمع قد وكان الخزرجي،  األمر التياث عليا

 .مضى فيما ذكرناه قد ما ومقتله بكر بيأ ابن أمر من وكان بالقلزم، فھلك األشتر مصر فولى بكر، أبي ابن على

 سجن في حبسه ثم وعنفه فوبخه بفلسطين معاوية خالة ابن وكان معاوية إلى به فبعثوا حذيفة أبي بن محمد وأصيب
ً  له ً  مرفھا  بن محمد حد عثمان وكان الشام، ألھل ذلك إظھار ويكره خالصه يھوى معاوية وكان فھرب، عليه موسعا
 .ثمانين ضربه اب،الشر في حذيفة أبي

ً  وكان - ظالم بن عمرو بن هللا عبيد له يقال خثعم من رجل فقال: وغيره مخنف أبو وقال  محمداً، أتبع أنا:  - عثمانيا
 .عنقه فضرب عنه فيعفو معاوية به يأتي أن فكره غاراً  دخل وقد بحوران فلحقه خيل في فخرج

 الكندي، عدي بن حجر معاوية قتل بعد معاوية سجن من ذيفةح أبي بن محمد ھرب: أبيه عن الكلبي ابن ھشام وقال
ً  فقتله عليه األرصاد ووضع السلولي، ثم الكندي خالد بن ھبيرة بن مالك فطلبه  خالص التمس كان وقد لحجر، غضبا
 .قتل وقد فألفاه حجر

 بن عاصم بن عمار بن المغيرة ولد إال ربيعة بن عتبة ولد وانقرض حذيفة أبي ولد انقرض قد: الكلبي ابن وقال
 بالشام وھم عتبة بن الوليد

 حذيفة أبي مولى سالم وأسلم

ً  أن وذكر اصطخر، أھل من ونبتل نبتل، بن سالم: عقبة بن موسى رواية في وھو  من يعار بنت ثبيتة مولى سالما
 .حذيفة أبي لوالء المھاجرين في ويذكر أعتقته، ثبيتة ألن األنصار مع يذكر فسالم األوس، من األنصار

 لثبيتة سالم كان: قال الحصين بن داود عن حبيبة أبي إسماعيلبن بن إبراھيم عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 حذيفة أبو وتبناه حذيفة أبا فتولى سائبة، فأعتقته ربيعة بن عتبة بن حذيفة أبي تحت وكانت األنصارية، يعار بنت
 ھو آلبائھم ادعوھم: " اآلية نزول بعد وسلم عليه هللا صلى النبي إلى جئت: حذيفة أبي امرأة سھيل بنت سھلة فقالت
: قالت. عليكم ويدخل رضعات خمس فأرضعيه: قال. ولداً  عندنا سالم كان إنما هللا رسول يا: فقلت"  هللا عند أقسط

 أبو أرسل اليمامة يوم سالم قتل فلما عتبة، بن الوليد بنت فاطمة أخيه ابنة حذيفة أبو وزوجه. كبير وھو فأرضعته
 .المال بيت في بكر أبو فجعله. سيبته إني: وقالت تقبله، أن فأبت موالته إلى بميراثه بكر

 كان: قال المسيب بن سعيد عن حبيب ابي بن يزيد أخبرني: فقال الحديث بھذا ذئب أبي ابن فحدثت: الواقدي قال
 .لمواليه وبثلثه رقابال في وبثلثه هللا، سبيل في ماله بثلث فأوصى سائبة، سالم
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 الربيع أبو وحدثني زيد، بن حماد ثنا الفضيل، بن عارم حدثنا: قاال المؤمن عبد بن وروح سعد بن محمد حدثني
ً  أن سيرين بن محمد عن أيوب أنبأ زيد، بن حماد ثنا الزھراني،  سائبة انصارية امرأة أعتقته حذيفة أبي مولى سالما

 إني: وقالت وسلم عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكرت امرأته على يدخل فكان حذيفة، أبا فوالى شئت، من وال: وقالت
 اليمامة يوم فقتل: قال. لحية ذو أنه علمت قد: قال. لحية ذو إنه: قالت. أرضعيه: فقال حذيفة، أبي وجه في ذلك أرى
 .المرأة إلى ميراثه فدفع

 أن محمد بن القاسم عن مليكة أبي ابن عن هللا عبيد بن معقل ثنا نعيم، أبو دكين بن الفضل ثنا سعد، بن محمد حدثني
 وقد معي حذيفة أبي مولى سالم هللا رسول يا: فقالت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتت عمرو بن سھيل بنت سھلة
 " . عليك حرم فقد فعلت فإذا أرضعيه: " فقال. الرجال مدرك أدرك

 عليه هللا صلى النبي أزواج سائر أبى: سلمة أم قالت: قال الزھري عن معمر عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 .خاصة لسالم وسلم عليه هللا صلى النبي من رخصة ھذه إنما: وقلن الرضاع بعد أحد عليھن يدخل أن وسلم

 .وسلم عليه هللا صلى النبي أزواج بين من بذلك أخذت أنھا عائشة عن عروة حدثني: الزھري وقال

 الحارث بن مالك عن منصور عن إسرائيل عن موسى بن هللا عبيد ثنا: األسودقاال بن والحسن سعد بن محمد حدثني
 .النسب معروف غير حذيفة أبي مولى سالم وكان النسب، معروف حارثة بن زيد كان: قال

 العاص نب عمرو بن هللا عبد عن مسروق عن سفيان عن األعمش عن الضرير معاوية أبو ثنا سعد، بن محمد حدثني
 بن ومعاذ كعب، بن وأبي مسعود، بن هللا عبد: أربعة عن القرآن خذوا: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال

 .حذيفة أبي مولى وسالم جبل،

 .مثله االسناد بھذا معاوية أبي األسودعن بن والحسين الناقد، عمرو وحدثني

 المھاجرين أن عمر ابن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن نمير بن هللا عبيد ثنا الناقد، محمد بن عمرو حدثني
 قرآناً، أكثرھم كان ألنه حذيفة أبي مولى سالم فأمھم قباء، جنب إلى نزلوا المدينة إلى مكة من قدموا لما األولين
 .األسد عبد بن سلمة وأبو الخطاب، بن عمر وفيھم

 المدينة وسلم عليه هللا صلى النبي قدوم إلى بقباء ويؤمھم ينةالمد إلى مكة من المھاجرين يؤم سالم كان: الواقدي وقال
 .هللا لكتاب أقرأھم كان ألنه

 من األولون المھاجرون قدم لما: قال عمر ابن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد ثنا المروزي، حاتم بن محمد حدثني
 أكثرھم كان ألنه يؤمھم حذيفة أبي مولى مسال فكان العصبة نزلوا المدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مقدم مكة
 ً  أبي وبين سالم بين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وآخى: قال. األسد عبد بن سلمة وأبو الخطاب بن عمر فيھم قرآنا
 بئر يوم استشھد من أحد وھو األنصار من ماعص بن معاذ وبين بينه وآخي الجراح بن عبيدة أبي وبين حذيفة
 .معونة

 بن محمد أخبرني: قال قتادة بن عمر بن يعقوب عن الظفري محمد بن يونس عن الواقدي عن سعد بن حمدم حدثني
 نفعل كنا ھكذا ما: عتبة بن حذيفة أبي مولى سالم قال اليمامة يوم المسلمون انكشف لما: قال شماس بن قيس بن ثابت
 قتل حتى قاتل ثم يومئذ، المھاجرين راية معهو فيھا وقام حفرة لنفسه فحفر. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع

 .عشرة اثنتي سنة في وذلك شھيداً،

ً  رجلي عند حذيفة أبي رأس أو حذيفة أبي رجلي عند سالم رأس فوجد: يونس غير وقال: الواقدي قال  .سالما
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 بن هللا عبد عن الجعد أبي ابن عن الشيباني أبيإسحاق عن الضرير معاوية أبو ثنا الفروي، موسٮإسحاق أبو حدثني
ً  أن شداد  .كليھا: وقال أمه، فأعطاھا دينار، مائتي فبلغ بعد ميراثه عمر فباع اليمامة يوم قتل حذيفة أبي مولى سالما

 وقد أمية بن حرب بن عمر بنت آمنة وأمه حذيفة، أبي بن عاصم: الولد من حذيفة ألبي كان: الكلبي ابن وقال
 وھم عتبة بن الوليد بن عاصم بن عمار بن المغيرة ولد إال ربيعة بن عتبة ولد وانقرض حذيفة، أبي ولد انقرض
 .بالشام

 .الشام بعض وغزا عتبة بن ھاشم أبو أسلم: اليقظان أبو وقال

ً . خثعمية أمھا خالد وأم ربيعة، بن شيبة ابنة وأمه هللا، عبد ھاشم أبو ولد: اليقظان أبو وقال  أم فكانت ولد، ألم وسالما
ً  قتلته التي وھي الحكم بن مروان عليھا خلف ثم معاوية، بن زيدي عند خالد  .عتبة بن ھاشم ألبي عقب وال. غما

 يسيراً  المدينة معاوية فواله ابنه، أنه عاصم له يقال رجالً  عتبة بنت ھند فادعت بدر، يوم فقتل عتبة بن الوليد وأما
 :الشاعر فقال

 العقرب بنوء تمطر ولم برقتّ ...  كسحابة عاصم إمارة كانت

 .للوليد عقب وال

 .كنانة بني من صفية وأمھا درة،: فولد عتبة بن ھاشم وأما

 وإنما بنفسه، يتواله وال كثيراً، أذى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يؤذي فكان ھاشم، أبا ويكنى ربيعة، بن شيبة وأما
 وقد حمزة، قتله ويقال وعلي، حمزة عليه فوذف بدر، يوم المطلب بن الحارث بن عبيدة فقتله يتواله، من يدس كان
 .تقدم فيما خبره كتبنا

 .أمية بن حرب بنت الفارعة وأمھما وزينباً،. هللا عبد: شيبة فولد

 .عنھا فقتل عفان بن عثمان عند رملة وكانت لؤي، بن عامر بني من أمھا ورملة،

 .العزى عبد بن أسد بني من الحويرث بن المطلب ابنة وأمه الرحمن، وعبد. ثقفية وأمه يزيد،: فولد هللا عبيد وأما

ً  يسار أبو وكان مخزومية، وأمه يسار، أبا: فولد الرحمن عبد وأما  بن الزبير عليه فدخل تبناه، عفان بن لعثمان يتيما
ً  العوام ً  الزبير فأوجعه. أبي ھذا: فقال -  عثمان يعني -  سبه: الزبير له فقال يسار، أبو فسبه يوما  .ضربا

 .بالشام يسار أبي وعقب هللا، عبد وأم. الرحمن عبد: يسار أبي من فولدت خديجة، واسمھا الزبير، ابنة تزوج نهإ ثم

 تزوجھا ورملة،. األصغر أمية بن الحارث بن هللا عبد بن علي تزوجھا فاطمة،: فولد شيبة بن هللا عبيد بن يزيد وأما
 .الحكم بن مروان بن محمد

 .بالبلقاء وولده شيبة بن هللا عبيد بن الرحمن عبد بن محمد وھو يسار، بوأ منھم: الكلبي ابن وقال

 شمس عبد بن العزى عبد بنو

 :الشاعر وقال. قصي بن العزى عبد بن أسد بنت المطاع أم أمھما وربيعة،. ربيع: شمس عبد بن العزى لعبد ولد

 والربيع كنانة وأداھا...  إليھا خفرتھا هللا فأّدى
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 يضيع لحمھما ھبران وال...  أكّبا إذا أشعران ال ھما

 عبد بن الربيع فولد. ھذان معھا سار حين وسلم عليه هللا صلى النبي بنت زينب خفرة يعني وشيبة، بعتبة يعرض
 وكان خويلد، بنت ھالة خالتھا وابن وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول بنت زينب زوج الربيع، بن العاص أبا: العزى
 بعض وزعم القاسم، اسمه يقول وبعضھم الثبت، وذلك لقيط، واسمه البطحاء، ابن أي البطحاء روج يلقب العاص أبو

ً  العاص وأبو العزى عبد بن ربيعة البطحاء جروي أن البصريين  أزواج ذكر من تقدم فيما خبره كتبنا وقد. معا
 .وأوالده وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 شيئاً، وسلم عليه هللا صلى النبي مع يشھد ولم مكة إلى رجع ثم أشھر، بخمسة الحديبية قبل العاص أبي إسالم وكان
 .عشرة اثنتي سنة الحجة ذي في ومات

ً : العاص أبو فولد ً  إن ويقال عنھا، فقتل طالب، أبي بن علي تزوجھا وأمامة،. شھيداً  اليرموك يوم قتل. عليا  مات عليا
 .للربيع عقب وال. صغيراً 

 صلى هللا رسول بنت زينب معه بعث الذي وھو العزى عبد بن عدي بن كنانة: شمس عبد نب العزى عبد ولد ومن
 ذكرت وقد. قيس بن ونافع العزى عبد بن أسد بن المطلب األسودبن بن ھبار لھا فعرض أبيھا، إلى وسلم عليه هللا

ً  تقدم فيما خبرھما  . أيضا

ً : العزى عبد بن ربيعة ولد وكان  .الثقفي سفيان بن عمرو بنت سلمى أمھمو ويزيد،. وحارثة. عديا

 .وسعيداً  ذكرناه، الذي وكنانة. العالء: فولد ربيعة بن عدي فأما

 .مر بن الغوث ولد من أمھم ربيعة، بن وربيعة

 .كنانية كريمة أمه وعلياً،

 .ألمه الربيع بن العاص أبي أخو وھو خويلد بنت ھالة أمه والوفي

 وبقية األربعة، ربيعة بن عدي ولد أم وھي مر بن الغوث بني من وأمھم وحرازاً، وحريزاً  محرزاً : فولد حارثة وأما
 .بالكوفة حارثة بن محرز ولد

 .سافرھا سفرة في مكة على محرزاً  أسيد بن عتاب واستخلف

 دار بالكوفة داره وموضع. الزبير ابن أيام الربع على وكان محرز، بن الرحمن عبد بن العالء: محرز ولد من وكان
 .اليوم موسى بن عيسى

 .عائشة مع الجمل يوم قتل ربيعة، بن يزيد بن الوليد بن هللا عبد: ربيعة بن يزيد ولد ومن

 بن ربيعة بنت ھند أمھم السائب، وأم وحرازاً، الرحمن، وعبد هللا، عبد: حارثة بن محرز ولد كان: اليقظان أبو وقال
 .محرز سكة كتھموس محرز بنو لھم يقال بالكوفة وبقيتھم شمس، عبد

 مع الجمل وشھد مكة، على الكنانية ابن وھو العزى، عبد بن ربيعة بن عدي بن علي عفان بن عثمان واستعمل
 :منھم امرأة فقالت عائشة

 حمله بعيرٍ  في تبارك وال...  جمله بعليٍّ  اعقر رّبنا يا
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 له ليس عديّ  بن عليّ  إالّ 

 .الجمل يوم فقتل

 يأمر ولم يغن، لم الخلق سيء بخيالً  كزاً  وكان سجستان، على الملك لعبد عامالً  ھذا يعد بن علي بن هللا عبد وكان
 :الحنظلي حزابة أبو فيه فقال بخير،

 واألكفاء الجيران علم قد...  الخفاء برح عليّ  بن يا

 الفداء طلحة لقبر أنت...  اللقاء النذل أنت أنك

 جراء زونية كأنھم...  سواء كلھم عليٍّ  بنو

ً  وقال  : أيضا

 الجيدر الجعطريّ  أتانا حين...  تخبر عنا ليتك يا طلح يا

 والمنبر سريرنا أنكره...  يشبر حين شبرين من أقصر

 أقصر بل ال القعواء أبي مثل...  المطّھر والمسجد ودارنا

 .غراألص أمية بن الحارث بن هللا عبد بنت الحكم أم وأمھم وبنات،. ويعلى. محمداً : عدي بن العالء وولد

 .وبنات. األصغر وعثمان. وعمراً . وعقبة. األكبر وعثمان. وعلباء. الملك وعبد. محمداً : عدي بن كنانة وولد

 بن العزى عبد بن ربيعة بن عدي بن علي بن هللا عبد بن عمر بن هللا عبد: عدي بن علي بني ومن: الكلبي ابن وقال
 :ماالً  مخزوم بني من أخواله في فقسم وحج الملك، عبد بن لھشام يقول الذي الشاعر، شمس عبد

 مخزوم بني من كنت ليتني...  شمس عبد من كنت إذ حظي خسّ 

 بلوم مني الّسناء وأبيع...  بقسم منه الغداة فأفوز

 شمس عبد بن األصغر أمية بنو

 كانو مرة، بن تيم بن سعد بن كعب بن مناف عبد بنت عاتكة وأمه الحارث،: شمس عبد بن األصغر أمية وولد
 :جدعان بن هللا عبد في وقال عبلة، ابن: له يقال الذي وھو شاعراً  الحارث

 يزين العطاء كل وما بنيل...  حبوته إن المرئٍ  زين عطاؤك

 يشين العطاء بعض كما إليك...  وجھه بذل المرئٍ  بشينٍ  وليس

 دار ورث وكان كبير، شيخ وھو ةمعاوي هللا عبد وأدرك شمس، عبد بن نوفل بنت زينب أمه هللا، عبد: الحارث فولد
 إليھبمحجن الحارث بن هللا عبد فوثب إليھا لينظر الدار دخل معاوية حج فلما. أقعدھم كان ألنه بمكة شمس عبد

 .يضحك وھو فخرج الدار؟ ھذه تطلب حتى الخالفة تكفيك أما بطنك هللا أشبع ال: فقال ليضربه

ً  وكان - معاوية على ودخل: قالوا  فقال أرشا، وال عقالً  أعطيت فما حنظلة أخاك شججت لقد وهللا: لفقا -  بدينا
 .باآلخر عدلته شقي أحد بي مال إذا إنه: قال. بالطائف أخوالك إلى ھربت إنك: معاوية
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ً  وولد  .ثقيف من أسيد بنت وأمه الحارث، بن الرحمن عبد:  أيضا

 .خصفة بن عكرمة بن منصور بن مازن بني من أمھم وحكيماً،. األصغر هللا وعبد. وعتبة

 .ثقفية أمه وعقبة،

 قتله األصغر، أمية بن الحارث بن هللا عبد بن محمد بن هللا عبد بن محمد وھو جراب أبو: األصغر أمية بني فمن
 .بمكة علي بن داود

 ره،قص إلى فأقبل بمكة جراب أبا أن العرجي فبلغ مكة، من ليال ثالث على الفتق ينزل جراب أبو كان: بعضھم وقال
 أبياتاً، فقال. ستعلمين: فقال تسقه فلم ماء واستسقاھا ترميه، وجعلت ودفعته بدوية جراب ألبي إليھجارية فخرجت

 :منھا

ً ...  يمانية ريح حركت كما أمشي ً  البان من غصنا  الّرھم طلّه رطبا

 الّظلم يدخل حتى تلّبثت أالّ ...  قمرٍ  في جئت ولكن رضيت قالت

 .براءتھا على والمقام الركن بين له حلفت حتى جراب أبي عند فاتھمھا

 وھو علي بن داود وقتله مروان، بني أيام في وليھا وقد بمكة قرشي أفضل من جراب أبو كان: اليقظان أبو وقال
 :جراب أبي البن الشاعر وقال مكة على

 جراب أبي بن يا فيّسرھنّ ...  جئنا ولھنّ  طوابح ثالث

 التراب تحت معشر ّيةبق...  مجدٍ  بيت في ماجد فإنك

 :الشاعر يقول وله

 لسائل رجاء الدنيا في يبق ولم...  قرابةً  بعرفٍ  يوصل لم متّ  إذا

. طارق بنات نحن: يقلن بناته كانت الذي وھو الكناني المرفع بن طارق بن العالء بنت رملة جراب أبي أم وكانت
 .النجم بنات نحن: أردن إنھن ويقال

 :يقول وفيھا بھا يشبب المخزومي ربيعة أبي بن عمر كان التي أمية بن الحارث بن هللا عبد بنت الثريا: ومنھم

 النساء زين األرض في والثريا...  الثريا السماء في النجم أحسن

 :عمر فقال عوف بن الرحمن عبد بن سھيل وتزوجھا

 يلتقيان كيف هللا عمرك...  سھيالً  الثريا المنكح أيھا

 يماني استقل إذا وسھيل...  تاستقلّ  ما إذا شامية ھي

 .زيد أبا ويكنى الملك، عبد يسمى وكان العبالت، بمولى يعرف وكان المغني، الغريض موالة والثريا

 :يقول الذي الثقفي حبيب بن محجن أبا ولدت وكنود. وعقيالً . معقالً : شمس عبد بن أمية عبد وولد
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 خلقي وما مجدي عن القوم وسائلي...  وكثرته مالي عن القوم تسألي ال

 العنق ضربة فيه السرّ  وأكتم...  عرٍض  عن النجالء الطعنة أطعن ھل

 .سفيان أبي بن معاوية أيام في البحرين على عامالً  كان أمية، عبد بن واألحوص

 .بالشام وھم أمية عبد بن األحوص بن هللا عبد بن منصور: شمس عبد بن أمية عبد ولد من: الكلبي ابن وقال

 .الحكم بن بمروان وسعى البحرين، على أمية عبد بن األحوص كان: العلماء بعض وقال

 يوم نوفل بن العاص أبو وقتل مخزومية، فطيمة وأمه العاص أبا:  -  العبالت من وھو - شمس عبد بن نوفل وولد
 .كافراً  بدر

 وھب بنت فاطمة وأمھم عبداً،و وعبيداً، وحزاماً، وحزناً، وھباراً، وعثماناً، حاجباً،: نوفل بن العاص أبو فولد
 .مخزومية

 أمية أم وكانت بالشام علي بن هللا عبد قتله نوفل، بن العاص أبي بن ھبار بن عثمان بن يزيد بن خالد: ھبار ولد ومن
 ھؤالء سمي فلذلك تميم، بني من البراجم بن جادل بن عبيد بنت عبلة شمس عبد بني ونوفل. أمية وعبد. األصغر
 .العبالت

 كالب بن قصي بن مناف عبد بن المطلب بنو

ً  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قسم الناس، جميع على يدا ھاشم بني مع مناف عبد بن المطلب بنو كان: قالوا  قسما
 مطعم، بن وجبير عثمان، فأتاه المطلب، وبني ھاشم بني في القربى ذي سھم وجعل المطلب، وبني ھاشم بني بين
 وبني إنا: فقال دوننا؟ أعطيتھم فكيف واحدة، المطلب عبد بني وقرابة وسلم، عليه هللا صلى هللا لبرسو قرابتنا: فقاال

ً  الشعب في وكنا يديه أصابع وشبك كذا المطلب  .معا

 .يديه أصابع وشبك كذا الشعب في وھم كنا: قال أنه ويقال

 عن ابنإسحاق عن ھارون بن يزيد ثنا: قالوا وغيرھما الواسطي بقية بن ووھب الناقد محمد بن عمرو حدثني
 سھم في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كلما عفان بن وعثمان أنه مطعم بن جبير عن المسيب بن سعيد عن الزھري

 سواء، النسب في إليكم المطلب وبنو ونحن مناف، عبد بن المطلب وبني ھاشم بني بين قسمته: وقاال القربى، ذي
ً  وصغيرنا كبيرنا لجاھليةا في نزل لم وھم إنا: فقال  .أصابعه وشبك الشعب، في معنا وكانوا واحداً، شيئا

 .بمثله مطعم بن جبير بن سعيد عن الزھري عن اسحق ابن عن يوسف أبي عن الوليد بن بشر وحدثني

 .األنصار من ثعلبة بن عمرو بنت ھند أمھما رھم، وأبا مخرمة،: مناف عبد بن المطلب فولد

 .سھم بن سعيد بن سعيد بنت خديجة وأمھما و،عمر وأبا وھاشما،

 .الطائي طريف بن عمرو بنت عنترة وامھما وعبادا، األصغر، رھم وأبا

 .تميم بني من حنظلية وأمھم ومحصن، شمران، وأبا والحارث،

 .اد بن ضبة بني من أمھما وعمر، وعلقمة
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 .مناف عبد بن المطلب بن الحارث بنو والحصين، والطفيل، عبيدة،: المطلب بني فمن

 بدر يوم ربيعة بن عتبة فبارز بدرا وشھد سنا، أكبرھم وكان معاوية، أبا ويقال الحارث، أبا يكنى عبيدة وكان
 :عتبة بنت ھند فقالت فقتاله، طالب أبي بن علي وأعانه عتبة، عبيدة وضرب ساقه، على عتبة فضربه

 ينقلب لم خندف خير على...  سرب بدمع جودا أعينيّ 

 المطلب وبنو ھاشم بنو...  رھطه قصرة له تداعى

 ريح قبره من وجدنا إنا: وسلم عليه هللا صلى للنبي فقيل المسك ريح قبره من ووجد دفن، وبھا بالصفراء عبيدة ومات
 فخلف المساكين، أم وھي ھالل، بني من خزيمة، بنت زينب عنده وكانت معاوية، ألبي ذلك ينكر وما: فقال المسك،
 .وسلم عليه هللا صلى يالنب عليھا

 .لعبيدة عقب وال: اليقظان أبو قال

 .عبيدة عند تكن ولم الطفيل، عند زينب كانت: الواقدي قال

 من لعبيدة وكان ثقيف، من الحارث بن خزاعي بنت سخيلة وأخوته الحارث بن عبيدة وأم: والكلبي الواقدي قال
 شتى، أوالد ألمھات وصفية وسخيلة، وخديجة، وريطة، ھيم،وإبرا ومحمد، والحارث، ومنقذ، وعون، معاوية،: الولد
 .سنين بعشر وسلم عليه هللا صلى النبي من أسن عبيدة وكان

ً  وكان اليقظان، أبي قول واألول الحارث، أبا يكنى كان: الواقدي وقال  .الوجه حسن أسمر مربوعا

 بن عبيدة أسلم: قال رومان بن يزيد عن صالح، بن محمد عن الواقدي، عمر بن محمد عن سعد، بن محمد حدثني
 .فيھا يدعو أن وقبل االرقم، أبي بن األرقم دار وسلم عليه هللا صلى النبي دخول قبل الحارث

 بن عباد بن أثاثة بن ومسطح المطلب، بن الحارث بنو والحصين والطفيل، عبيدة، خرج إسناده في الواقدي وقال
 ذي في واد والحصاص فحملوه، فأتوه بالحصاص فتخلف مسطح فلدغ ح،ناج بطن فاتعدوا للھجرة، مكة من المطلب
 وأخوته عبيدة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأقطع العجالني، سلمة بن هللا عبد على نزلوا المدينة قدموا فلما طوى،
 وبالل، عبيدة نبي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وآخى مازن، وبني الزبير بقيع بين فيما بالمدينة خطتھم موقع
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عقده لواء أول وكان ببدر، فقتال األنصاري الحمام بن وعمير عبيدة بين وآخى
 .لعبيدة ثم لحمزة،

 ربيعة بن شيبة الحارث بن عبيدة قتل: قال أبيه عن الظفري محمد بن يونس عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 .سنة وستين ثالث ابن استشھد يوم وكان بالصفراء، وسلم عليه هللا صلى يالنب فدفنه وجرح بدر، يوم

ً  الحارث بن الطفيل وأم  هللا رسول وآخى الطفيل، بن عامر: الولد من لطفيل وكان الثقفية، خزاعي بنت سخيلة أيضا
 .الواقدي ةرواي في ھذا الحالج، بن أحيحة بن عقبة بن محمد بن والمنذر الطفيل بين وسلم عليه هللا صلى

 .االنصاري زيد بن نسر بن سفيان وبين بينه آخى: اسحق بن محمد وقال

 وثالثين، اثنتين سنة وتوفى وسلم، عليه هللا صلى النبي مع كلھا والمشاھد وأحداً، بدراً، الطفيل شھد الواقدي وقال
 .سنة سبعين ابن وھو
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ً  المطلب بن الحارث بن الحصين وأم  هللا عبد: الولد من للحصين وكان والطفيل، ة،عبيد أم وھي سخيلة، أيضا
 بين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وآخى العزى، عبد بن أسد بن خويلد بن عدي بنت هللا عبد أم وأمه الشاعر،
 .عنجدة بن ورافع الحصين

 .جبير ابن خوات أخي جبير بن هللا عبد وبين بينه آخى: اسحق بن محمد وقال

 في بأشھر الطفيل بعد وتوفي المشاھد، وجميع بدراً، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع حصينال شھد: الواقدي وقال
 .وثالثين اثنتين سنة

 .الجاھلية في الفجار يوم قتل المطلب، بن الحارث بن حذافة أبو: ومنھم

ً  المطلب بني ومن ً  وواله ز،العزي عبد بن عمر زمن مكة ولي المطلب، بن مخرمة بن قيس بن هللا عبد أيضا  أيضا
 الملك عبد وكان قريش، في بيت أحمق من وليته لقد الملك عبد له فقال مكة أو المدينة الحجاز فارق حين الحجاج
 وفيه حراء، من صوته فيسمع ويصفر يمكو مخرمة بن قيس وكان مخرمة، بن قيس آل قريش في بيت أحمق: يقول
 .صدىً  لذلك يسمع أن التصفيق والتصدية"  صديةوت مكاءً  إال البيت عند صالتھم كان وما: " نزلت

 بن رھم أبي ابنة مسطح وأم فحد، عائشة في األفك قال من أحد وھو المطلب، بن عباد بن أثاثة بن مسطح: ومنھم
 مسطح عن يقطع أن حلف بكر أبو وكان الصديق، بكر أبي خالة صخر، بنت ريطة وأمھا مناف، عبد بن المطلب
 القربى أولي يولوا أن والسعة منكم الفضل أولو يأتل وال: " فيه فنزل إياه، ينيله كان ونيال يه،عل يجريھا كان جراية

 عليه فرد"  رحيم غفور وهللا لكم هللا يغفر أن تحبون أال وليصفحوا وليعفوا هللا سبيل في والمھاجرين والمساكين
 بن يزيد وبين بينه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وآخى. المبايعات من مسطح أم وكانت ينيله، كان وما جرايته
 .إسحق بن محمد رواية في المزين،

 عليه هللا صلى هللا رسول مع كلھا والمشاھد وأحداً، بدراً،: المطلب بن عباد بن أثاثة بن مسطح شھد: الواقدي وقال
 قصيراً  وكان سنة، نوخمسي ست ابن وھو وثالثين، أربع سنة مسطح وتوفي بخيبر، وسقا خمسين وأطعمه وسلم،
 .أثاثة أبا يكنى األصابع شثن العينين غائر

ً : بكر أبو له قال اآلية نزلت ولما: قالوا  .ربي فيه عاتبني برجل مرحبا

 فصرعه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صارعه العرب، أشد كان المطلب بن ھاشم بن يزيد عبد بن ركانه: ومنھم
 .شئتم من دبمحم ساحروا قريش معشر يا: فقال

 عليه هللا صلى النبي فأخبر سفر، من ركانه قدم: قالوا وغيره خربوذ ابن عن أبيه عن الكلبي ھشام بن عباس وحدثني
 أنك علمت صرعتني فإن كذاباً، عندي تكن ولم أمر عنك بلغني أخي بن يا: فقال مكة، جبال بعض في فلقيه وسلم،
 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فصرعه صادق،

 بن ركانة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقي: قال عباس ابن عن صالح أبي عن أبي حدثني: الكلبي ابن ھشام وقال
 إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعاه قط، أحد يصرعه لم العرب أشد وكان المطلب، بن ھاشم بن يزيد عبد

: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال طلعة، أو سمرة نتوكا الشجرة ھذه تدعو حتى أسلم ال وهللا: فقال اإلسالم،
 باذن ارجعي: قال فلترجع، فمرھا أعظم سحراً  كاليوم رأيت ما: ركانة فقال خداً، األرض تخد فاقبلت هللا باذن أقبلي
 األمر، ھذا عن كففت صرعتك وإن لك، فغنمي وإال أسلمت صرعتني إن: فقال أسلم ويحك: له فقال فرجعت، هللا

 لقريش؟ تقول فما: قال غنمك آخذ فإني: قال ال،: قال أسلم،: فقال ثالثا، فصرعه وسلم عليه هللا صلى النبي فأخذه
 إذاً : قال قمرته قل: قال لھم؟ أقول فما: قال وخزيتني، فضحتني: قال غنمه فأخذت فصرعته صارعته أقول: قال
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 قال وأكرم، مني خير وهللا أنت: قال غنمك، خذ :قال تمسي، أن إلى تصبح حين من كذب في أولست: قال أكذب
 " . منك بذلك وأحق: " وسلم عليه هللا صلى النبي

 صرعتني إذ علمت لقد وهللا: الفتح في ليسلم جاء حين وسلم وسلم عليه هللا صلى للنبي ركانة قال: اليقظان أبو وقال
 أبي بن عقيل دار في ومنازلھم معاوية، أيام أول في بھا ومات بھا، وأقام المدينة وقدم السماء، من علي أعنت أنك

 .طالب

 وجلد الحرم، أنصاب إلقامة بعث فيمن الخطاب بن عمر بعثه ركانة، أخو ھاشم، بن يزيد عبد بن العجير: ومنھم
 .شراب في ثمانين لعجير ابنا الخطاب بن عمر

 :المطلب بني ومن

 .اءالنس قبل من الحجاج ولدت المطلب بن ھاشم بنت ضعيفة

 .الملك عبد بن ھشام أيام أول ومات الحديث، عنه يحمل ممن ركانة بن طلحة بن يزيد وكان: قالوا

ً  ھشام أيام أول في ومات محدثا، ركانة بن طلحة بن محمد أخوه وكان  . أيضا

ً  الناس أشد من يزيد، عبد بن ركانة بن يزيد بن علي وكان  وھو العزيز، عبد بن عمر على فدخل زمانه، في بطشا
 لركانة وكان بالمدينة، بقية ولھم األرض، من فحمله سريره تحت فدخل شيئاً، شدتك من أرني: له فقال المدينة، والي
 .يرتج مقبض له حجر وھو ركانة مجذى من أثقل: فيقال المثل به يضرب مجذىً  يزيد بن

 بالنبي يشبه كان من أحد وھو بدر، يوم أسر كان وقد المطلب، بن ھاشم بن يزيد عبد بن عبيد بن السائب: ومنھم
 بن العباس بن إدريس بن محمد وھو الفقيه، الشافعي جد وشافع وعلي، عباس،: ولده ومن وسلم، عليه هللا صلى
 .المطلب بن ھاشم بن يزيد عبد بن عبيد بن السائب بن شافع بن عثمان

 .مناف عبد بن ھاشم بنت الشفاء هأم ألن فيه، القذى المحض ھاشم بن يزيد لعبد يقال كان: الكلبي وقال

 .الشراب في ثمانين يزيد عبد بن عجير بن خالد ضرب: المدائني وقال

 في بالعربية الخط وتعلم الفتح بعد أسلم مناف، عبد بن المطلب بن مخرمة بن الصلت بن جھيم: المطلب بني ومن
 بين وھو جھيم ورأى أسلم، بعدما وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول كتب وقد بھا، يكتب وھو اإلسالم فجاء الجاھلية
 بن الحكم وأبو ربيعة، بن وشيبة ربيعة، بن عتبة قتل: فقال له بعير ومعه فرس على أقبل رجالً  أن واليقظان النائم
 يبق فلم وأرسله بعيره لبة في ضرب ثم قريش، أشراف من بدر يوم قتل ممن رجاال وعدد خلف بن وأمية ھشام،
ً  وھذا: فقال جھل أبا الرؤيا فبلغت دمه، من نضح أصابه إال المشركين عسكر أخبية من خباء  بني من نبي أيضا

 .التقينا إذا المقتول من غداً  سيعلم المطلب،

 بن ود عبد بن قيس أبي بن هللا عبد بن خداش وكان المطلب، بن علقمة بن عمرو: مناف عبد بن المطلب بني ومن
 فاستأجر قريش، من ركب في وھو تجارة، في الشام إلى خرج غالب بن لؤي نب عامر بن حسل بن مالك بن نصر
 وشردت يستعيرونه، أي حبل، بفضل يستمتعون بركب ھم إذا الطريق ببعض كان فلما المطلب، بن علقمة بن عمرو

 ما ىعل حملك ما: قال جاء فلما شأنه، لبعض مضى قد خداش وكان حبالً، علقمة بن عمرو إليھم فطرح أباعرھم،
ً  وضربه يستعار أو فيشترى يطلب شيء بھا يوجد ال بأرض ترانا وقد صنعت  فلما ضربته، من فضمن معه، بعصا
 إليه، كتب حين به لما وأنه بخبره، فأخبره يومئذ، قصي بني أكبر وكان حرب، بن سفيان أبي إلى كتب بالموت أحس
ً  مكث قد وقال عليھم، فأباه عنده، العقل مناف عبد بنو طلب ذلك وجھه من خداش قدم فلما  ثم بأس، به ليس أياما
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 أبو فقال أمره، في القوم أشد المطلب عبد بن طالب أبو وكان العقل، على وأكبوا يصدقوه، لم ومات بعد اشتكى
 :لخداش طالب

 بأحبل حبل جاء قد بمنسأة...  صدته لك أبا ال حبل فضل أفي

 يعدل ثم بيننا فيما سيحكم...  إنه صخرة ابن حكم إلى ھلمّ 

 فيفصل الجسيم لألمر فيعمد...  تنوبنا كانت أشياء في كان كما

 إنھم ثم للحرب، فاستعدوا يتحاربوا، أن على إليھوكانوا تتحاكم قريش وكانت المغيرة، بن الوليد صخرة ابن
ً  بخمسين عامر بنو صدورھم تبرئ أن على بعد اصطلحوا  وامتنع رجال خمسون منھم فحلف الحطيم، عند يمينا
ً  أربعون واألوقية أوقية، بأربعين يمينه قومه فافتدى اليمين، من ود عبد بن قيس بن العزى عبد بن حويطب  .درھما

 .إسالمه وحسن الفتح يوم وأسلم حويطب وبقي أحد، منھم يبق ولم اإلسالم وجاء حلف من جميع فمات: قالوا

 خمسين على فاصطلحوا بينھم السفراء مشت ثم تحاربوا كانوا إنھم: الشيباني عمرو أبو منھم العلماء، من قوم وقال
 .الحطيم عند يمينا

 :المطلب عبد بن العباس وقال

 وتظلما تعق حتى أنصفوا وإن...  منھم النصف تقبل ال طالب أبا

 الدما تقطر أيماننا في قواطع...  فانصفت ينصفونا أن قومنا أبى

 تحطما قد الوغى في عامن كبيض...  رأيتھا الرجال ھام خالطت إذا

ً  رحم لذي...  بعدھا يستحلون ال تركناھم  محرما الناس من يوما

 تھدما حتى ركنيه على وملنا...  تخّمطا خداشا عمرو أبا ضربنا

 قصي بن مناف عبد بن نوفل بنو

 .منصور بن مازن بني من زيد بن نسيب بنت ھند وأمه نوفل، بن عدي: مناف عبد بن نوفل ولد

 .لؤي بن عامر بن حسل بن مالك بن نصر بن جابر بنت قالبة وأمھما عمرو، وعبد. نوفل بن وعمرو

 شمس عبد مع يداً  كانوا نوفل بني أن وزعموا. دارم بن نھشل بن ابين بن جندل بنت كھيفة وأمه. نوفل بن وعامر
 :طالب أبو فقال مناف عبد بني سائر على

 آجل غير عاجال ءٍ مسي جزاء...  ونوفال شمس عبد عنا هللا جزى

 هللا صلى النبي ان زعموا وھب، أبا ويكنى مناف، عبد بن نوفل بن عدي بن مطعم: مناف عبد بن نوفل بني فمن
 وبني ھاشم بني مطعم وأعان طاف، حتى فأجاره البيت، حول أطوف حتى أجرني عماه يا: فقال أتاه وسلم عليه

 وسلم عليه هللا صلى النبي وقال الشعب، من اخراجھم وعلى ،عليھم قريش كتبتھا التي الصحيفة نقض على المطلب
 :طالب أبو يقول وفيه. له لوھبتھم األسرى ھؤالء مني فاستوھب حيا أبوك كان لو: مطعم بن جبير البنه بدر يوم

 وأحرما الحجيج حل ما عبيدك...  فأصبحوا منھم هللا رسول أجرت
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ً  طالب أبو وقال  : أيضا

 بآيل فلست أوكل متى وإني...  خطة ساموك القوم إن أمطعم

 الجالئل األمور عند مشھدٍ  وال...  نجدة يوم في أخذلك لم أمطعم

 النوح وأقيم سنة، وتسعون بضع وله بالحجون، ودفن بدر، قبل الھجرة، من اثنتين سنة في عدي بن مطعم ومات
 .سنة عليه

ً  سيداً  وكان جبيراً، مطعم، فولد  وصلى عفان، بن عثمان دفن وشھد الفتح، قبل سالمها وكان للعرب، نسابة عالما
 بن قنص بنى من: فقال النعمان؟ كان ممن: المنذر بن النعمان بسيف وأتي جبيراً، الخطاب بن عمر وسأل عليه،
 أيام في داره في بالمدينة -  محمد أبا ويكنى - مطعم بن جبير ومات دي، بن لخم إلى انتموا قنص ولد أن وذلك معد،

 .بالمدينة طيلسانا لبس من أول وكان ،معاوية

ً  وكان والكبر، النخوة عظيم تائھاً، عدي بن مطعم بن جبير بن نافع وكان  وكان كالمه، يفخم الكالم جھير فصيحا
 المغيرة إن: مروان بن الملك عبد بن سليمان فقال كالمه، ويفخم يلحن ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن المغيرة

 الناس، فيھا يسقي أدم من سقاية يتخذ جبير وكان االعراب، جبير بن نافع يفخم كما اللحن ليفخم الرحمن عبد بن
 ابن أنت بني يا: له فقال علي، له يقال المطلب، عبد بن العباس بن هللا عبيد ابنة امرأته من ابن جبير بن لنافع وكان

 إن: لھا فقال أمه على علي فدخل مطعم، بن جبير يةوسقا العباس، بھا يقوم كان التي الحاج سقاية يعني السقايتين،
 .ركوة إحداھما أن إليھفأعلمه ارجع بني يا فقالت السقايتين، بن يا: لي قال أبي

 أنا: نافع قال ألطه: هللا عبد له فقال صه: جبير بن نافع له فقال حبيش أبي بن السائب بن هللا عبد تكلم: قال المدائني
 .والجية دارھا بين فانت شمس وعبد ھاشم: بيتان مناف عبد: هللا عبد قال بعثطھا، ابن أنا: قال مناف، عبد ابن

 جبير بن محمد بن جبير بن سليمان أبو وكان فقيھاً، كان سعيد، أبا ويكنى جبير، بن محمد: مطعم بن جبير بني ومن
 ً ً  أيضا  .فقيھا

ً  جبير بن نافع كان وقد: الكلبي قال ً  أيضا  .فقيھا

 .الخمر في مطعم بن جبير بن محمد بن إلبراھيم ابن جلد: نيالمدائ وقال

 .العزيز عبد بن عمر أيام في بالمدينة سعيد أبو وھو جبير، بن محمد مات: الواقدي وقال

 بالمدينة واحدة داراً  ينزالن وكانا الملك، عبد بن سليمان أيام في بالمدينة محمد أبا ويكنى أخوه نافع ومات: قال
 .بينھما

 وسلم، عليه هللا صلى هللا لرسول مؤذيا وكان الريان، أبا طعيمة ويكنى عدي، بن مطعم أخو عدي، بن طعيمة: ومنھم
 وقد المطلب، عبد بن حمزة قتله وتولى صبراً، يديه بين فقتل وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول به فأمر بدر، يوم فأسر
 .تقدم فيما خبره ذكرنا

 من نوفل بن عدي بن الخيار بن عدي بن هللا عبيد وكان نوفل بن عدي بن لخيارا: مناف عبد بن نوفل بني ومن
 وعلماؤھم واألنصار قريش أشراف فيه يجلس وكان القالدة، مجلس عقد الذي وھو وصلحائھم، قريش رجال

 إلى وانتقض المجلس ذلك أھل فافترق ومشاتمة، شر فيه وقع حتى كذلك يزل فلم غيرھم، فيه يجلس ال المتخيرون،
 .اليوم
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 :يقول الذي مناف عبد بن نوفل بن عدي بن الخيار بن عدي بن الوليد بن عمارة: ومنھم

 أجّدا ھند صرم أم أدالالً ...  صدا للبين تصد ھند تلك

ً  بذاك منّ  غير...  مني أورثت قد أن هللا يعلم  ووّدا نصحا

 بعدا وازددت نأتي إالّ  ك...  من ألدنو بالّصفا تقربت ما

 ويقال عفان، بن لعثمان المصاحف كتب الذي نوفل، بن عمرو بن ظريف بن نافع: مناف عبد بن نوفل يبن ومن
 .الخطاب بن لعمر

 ابن يقول وله بدر، يوم المطعمين أحد وھو الجاھلية، في القدر عظيم شريفا كان نوفل، بن عامر بن الحارث: ومنھم
 .الزبعرى

 االظالم ليلة رقأش كالبدر...  وجھه أشرق الوھاب والحارث

 عامر بن الحارث لقي من: قال وسلم عليه هللا صلى النبي وكان الكعبة، غزال سرقة أحد وھو كافراً، بدر يوم وقتل
 " . أرضنا من نتخطف معك الھدى نتبع إن وقالوا: " نزلت وفيھم نوفل، بني أليتام فليدعه نوفل بن

 بن لعمر ابنا معه وحد العاص، بن عمرو حده شراب، بصاح وكان نوفل، بن عامر بن الحارث بن سروعة وأبو
 .الخطاب

 أنا خرجت: قال أبيه عن حدثه الزھير شھاب ابن أن بنإسحاق الرحمن عبد ثنا زريع بن يزيد ثنا مسلم بن عفان حدثنا
ً  سروعة وأبو أخي فشرب مصر، إلى غازيين عمر بن الرحمن عبد وأخي  فجلد العاص، بن عمرو بھما فأتي شرابا
 على إلي واحمله مدرعة، عليه وجب عنقه إلى يديه أجمع أن إليھعمر فأرسل الدار، في أخي وجلد ظاھرا سروعة أبا

 أغزاه، ثم جلده من فبرأ أشھر ستة وحبسه رأسه وحلق الناس، رؤوس على عالنية جلده عمر على قدم فلما قتب،
 .بمكة سروعة أبو ومات فمات، فرجع

 أبي بن معاوية امرأة قرظة بنت فاختة وأخته الجمل، يوم قتل نوفل بن عمرو عبد بن رظةق بن مسلم: نوفل بني ومن
 :عمرو أبا يكنى قرظة وكان طالب، أبو يقول قرظة وفي سفيان،

 وحائل شاءٍ  أھل في ليطعننا...  بغضنا غير أبى عمرو أبا وإن

 .ظةقر بنت فاختة له فولدت ربيعة، بن عتبة ابنة وتزوج أعمى، قرظة وكان

 قصي بن الدار عبد بنو

 بنت ھند وامھم مناف، وعبد درج، وكلدة درج، الدار عبد بن ووھب الدار، عبد بن عثمان: قصي بن الدار عبد ولد
 .ھوازن من وأمه فأھلكوا، قريش على بمكة بغى من أول ولده وكان والسباق، خزاعة، من ملكان بن لؤي

 يوم قتلوا الدار، عبد بن عثمان بن العزى عبد بن طلحة بنو سعد وأبو األوقص، وعثمان طلحة،: الدار عبد بني فمن
 كفارا، أحد يوم قتلوا طلحة أبي بن طلحة بنو والحارث. وكالب. والجالس. ومسافع المشركين، لواء ومعھم أحد

 فنزلت مكة، تحف يوم المفتاح منه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أخذ طلحة، أبي بن طلحة بن وعثمان اللواء، ومعھم
 .عليه ورده منه فارتجعه العباس إلى المفتاح دفع كان وقد"  أھلھا إلى األمانات تؤدوا أن يأمركم هللا إن: " فيه
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 بن وعمرو الوليد، بن وخالد ھو بأشھر الفتح قبل وسلم عليه هللا صلى النبي على طلحة بن عثمان قدم الواقدي وقال
 .فأسلموا العاص،

 ال خالدة تالدة طلحة أبي بني يا دونكموھا: عثمان إلى المفتاح دفع حين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال
 .فيھم الحجابة وكانت ظالم، إال يظلمكموھا

 مكة إلى رجع ثم وسلم، عليه هللا صلى النبي توفي حين بالمدينة طلحة أبي بن طلحة بن عثمان أقام: الواقدي وقال
 بن عثمان بن هللا عبد بن عثمان بن هللا عبيد بن إبراھيم: ولده فمن عقب، ولعثمان ة،معاوي أيام في ومات ونزلھا،
 .اليمن المھدي المؤمنين أمير بن الرشيد ھارون المؤمنين أمير واله الحجبي، له يقال الذي طلحة، أبي بن طلحة

 .الحرة يوم قتل طلحة، أبي بن مسافع بن يزيد: ومنھم

 .عائشة مع الجمل ميو قتل مسافع بن هللا وعبد

 ھذا شيبة وكان طلحة، أبي بن طلحة بن عثمان بعد الحاجب وشيبة طلحة، أبي بن األوقص عثمان بن شيبة: ومنھم
ً  ھوازن مع صار حنين يوم كان فلما مكة، فتح يوم األمان في دخل ممن وكان المسلمين، على شديداً   أن في طمعا
 .غرة وسلم عليه هللا صلى النبي من يصيب

 فأذھب لي ودعا صدري فمسح منه فدنوت إلي شيب يا: لي فقال ورآني به، محيطون أھله فإذا منه فدنوت: شيبة الق
 بن شيبة على الناس واصطلح صفية، أبا يكنى شيبة وكان إلي، الناس أحب وصار إيمانا، ومأله فيه كان ما كل هللا

 علي قبل من الموسم وعلى الحج، إلقامة معاوية جھهو حين شجرة بن يزيد أيام في الحج لھم فأقام بمكة، عثمان
 ومات شيبة، بن ومسافع أسيد، بن خالد بن هللا عبد عند كانت شيبة، بنت حجر أم: ولده ومن. العباس بن قثم: يومئذ
 .معاوية بن يزيد أيام في بمكة شيبة

 :ومنھم

 :الفرزدق فقال خالد، له فضرب مكة، على ھوو القسري هللا عبد بن خالد ضربه الذي شيبة بن األعجم بن هللا عبيد

 قطر وال سحاب من ليست شآبيب...  خالد ظھر على صبت لقد لعمري

 كالم، بينھما جرى ألنه شيبة، بن هللا عبد أو هللا، عبيد بن طلحة بن محمد ضرب غيره وقال الكلبي، ابن قول ھذا
 .اليوم إلى عندھم والمفتاح شيبة بني في والحجابة ھذا، كتابنا من تقدم فيما القسري خالد خبر في خبره كتبنا وقد

 .اللواء ومعه أحد يوم قتل الدار، عبد بن عثمان بن شريح بن وقاسط

 قصة ذكرنا وقد المطيبين، على األحالف بين الحلف عقد الذي الدار، عبد بن مناف عبد بن ھاشم بن وعامر
 .ھذا كتابنا أول في واألحالف المطيبين

 .بدر يوم أسر عامر، بن الحارث واألسودبن

 .الدار عبد بن مناف عبد بن ھاشم بن عمير بن الخير مصعب: ومنھم

 بن مصعب كان: قال أبيه عن العبدري محمد بن إبراھيم عن الواقدي عن سعد بن ومحمد صالح بن الوليد حدثني
ً  مكة فتى عمير  أھل أعطر وكان وأرقھا، الثياب أحسن تكسوه أمه وكانت يحبانه، أبواه وكان وسيباً، وجماالً  شبابا
 لمة، أحسن أحداً  بمكة رأيت ما: فيقول يذكره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان النعال، من الحضرمي يلبس مكة
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 بن األرقم دار في يدعو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن فبلغه عمير بن مصعب من نعمة أنعم وال حلة، أرق وال
ً  إسالمه فكتم وخرج وصدقه فأسلم عليه فدخل اإلسالم، إلى األرقم أبي  هللا صلى النبي إلى يختلف فكان أمه، من خوفا
 ال: وقالت شعرھا ناشرة أمه فخرجت بذلك، وقومه أمه فأخبر يصلي، طلحة بن عثمان به فبصر سراً، وسلم عليه
ً  أشرب وال طعاماً، آكل وال أدھن وال أستظل، وال خماراً، ألبس  فأخذه أخوه وجاء عليه، أنت ما تدع حتى شرابا
ً  يزل فلم فحبسه  المسلمين مع رجع ثم والثانية، األولى الھجرة في الحبشة أرض إلى وخرج تخلص، حتى محبوسا
 .العذل من عنه امه فكفت متقشف، الحال متغير وھو رجعوا، حين

 بن مالك بنت خناس وأمه قصي بن لدارا عبد بن مناف عبد بن ھاشم بن عمير بن الخير مصعب وھو: الواقدي قال
 .محمد أبا ويكنى لؤي، بن عامر بن معيص بن عبد بن حجير بن عمرو بن وھب بن المضرب

 عبد أبي عن بالل بن سليمان عن أويس أبي بن هللا عبد بن بكر أبو ثنا: قاال مرجا بن ومظفر سعد بن محمد وحدثني
 وصلھا قد نمرة قطعة وعليه بالمدينة، يوم ذات عمير بن صعبم أقبل: قال عروة عن أخيه عن الربذي العزيز
 عندھم وليس له، رحمة رؤوسھم نكسوا وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب رآه فلما إليھا، وصله ثم ردنه، قد بإھاب

 بمكة وما ذاھ رأيت لقد  الحمد: وقال الثناء عليه وأحسن وسلم عليه هللا صلى النبي عليه فرد فسلم عنه، يغيرون ما
 .ورسوله هللا وحب الخير، في الرغبة ذلك عن أخرجته ثم منه، نعيما أبويه عند أنعم قريش من فتىً 

 العنزي ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن هللا عبيد بن عاصم عن سبرة أبي ابن عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
ً  خدنا لي مصعب كان: قال - وائل بن عنز بني من -  إلى معنا خرج بأحد، استشھد أن إلى أسلم يوم مذ وصاحبا

ً  الھجرتين  .منه خالفا أقل وال خلقاً، أحسن كان قط رجالً  أر فلم القوم، بين من رفيقي وكان الحبشة، بأرض جميعا

 بن البراء سمعت: قال اسحق أبو أنبانا شعبة ثنا الوليد أبو الملك عبد بن ھشام ثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد حدثنا
 يعنى مكتوم، أم وابن عمير، بن مصعب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من علينا قدم من أول: يقول عازب
 .المدينة إلى الھجرة في

 في اإلسالم ففشا المدينة، إلى انصرفوا لما عشر االثني األولى العقبة أھل أن: مشيخته عن إسناده في الواقدي وروى
 الدين في يفقھھم رجال إليھم يبعث أن يسألونه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى راألنصا أرسل النصار، دور

 ودورھم قبائلھم في االنصار يأتي وكان زرارة، بن أسعد على فقدم عمير، بن مصعب إليھم فبعث ، القرآن ويقرئھم
 صلى هللا رسول إلى وكتب م،اإلسال ظھر حتى والرجالن الرجل فيسلم ، القرآن عليھم ويقرأ اإلسالم إلى فيدعوھم

 زالت إذا ينظر أن يأمره وسلم عليه هللا صلى هللا إليھرسول وكتب له، فأذن بھم، التجميع في يستأذنه وسلم عليه هللا
 رجالً، عشر اثنا وھم خيثمة، بن سعد دار في بھم فجمع قبلھما، ويخطب ركعتين، بھم فيصلي الجمعه يوم الشمس
 .جمعة يوم الماإلس في جمع من أول فھو

 من عمير بن مصعب خرج ثم. زرارة بن أسعد أمامة أبو بھم جمع من أول أن األنصار من قوم روى وقد: قال
 عليه هللا صلى هللا رسول منزل فجاء مكة فقدم والخزرج، األوس من العقبة وافوا الذين السبعين مع مكة إلى المدينة
 واستبطائھم اإلسالم إلى وسرعتھم األنصار عن وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول يخبر فجعل منزله يأت ولم وسلم
 تبدأ فال فيه أنا بلداً  تقدم ياعاق: إليه فأرسلت قدومه، مصعب أم وبلغ سره، بما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قدوم
 بعد، صبأتك على كأن: فقالت أمه إلى ذھب ثم وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول قبل بأحد ألبدأ كنت ما: فقال! بي؟
 شكرت ما: فقالت ورسله، لنفسه هللا ارتضاه الذي الدين وھو وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول دين على أنا: قال

 والثواقب: فقالت اإلسالم، إلى فدعاھا فبكت بديني، وهللا أفر: فقال يثرب بأرض ومرة الحبشة بأرض مرة تربيتي،
 والمحرم الحجة ذي بقية وسلم عليه هللا صلى النبي مع مصعب فأقام عليه، أنت وما أدعك ولكني دينك، في الدخلت
 .ليلة عشرة باثنتي وسلم عليه هللا صلى النبي قبل مھاجراً  المدينة وقدم وصفر
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 عبد بني من رجل بالمدينة جمع من أول: قال عطاء عن جريج ابن عن عبادة بن روح ثنا األعين بكر أبو حدثني
 بين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول آخى: الواقدي وقال من؟ فبأمر: قال وسلم؟ عليه هللا صلى النبي بأمر: قلت الدار،

 عبد بن ذكوان وبين بينه آخى ويقال األنصاري، أيوب أبي وبين بينه وآخى وقاص، أبي بن وسعد عمير بن مصعب
 .قيس

 قريش لواء وكان عمير، ابن مصعب مع جرين،المھا لواء وھو األعظم، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لواء وكان
 .بينھم من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خصه فلذلك الدار، عبد بني من قومه في الجاھلية في

 فأقبل مصعب، ثبت المسلمون جال فلما أحد، يوم اللواء وحمل بدراً، عمير بن مصعب شھد: والواقدي الكلبي وقال
 فقطعھا اليسرى يده فضرب عليه، وحنا اليسرى بيده اللواء فأخذ فقطعھا، اليمنى يده فضرب فارس، وھو قميئة، ابن
 وسقط مصعب ووقع الرمح فاندق فأنفذه بالرمح الثالثة عليه حمل ثم صدره، إلى بعضديه وضمه اللواء على فحنا

 .المسلمون انصرف نحي المدينة دخل حتى يده في يزل فلم مناف، عبد اسمه وكان أخوه، الروم أبو فأخذه اللواء،

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجعل مصعب، صورة في ملك اللواء أخذ اللواء وسقط مصعب قتل لما إنه ويقال
 عليه هللا صلى هللا رسول فعرف بمصعب، لست: فقال إليھالملك فالتفت مصعب، يا تقدم: النھار آخر في له يقول
 .به أيد ملك انه وسلم

 وھب عن هللا عبد بن معاذ عن صھبان بن عمر ثنا موسى بن هللا عبيد ثنا األسودالعجلي بن علي بن الحسين حدثني
 وجھه، على منجعف وھو عمير، بن مصعب على وقف وسلم عليه هللا صلى النبي أن عمير بن عبيد عن فطن بن
: قال ثم"  ينتظر من منھمو نحبه قضى من فمنھم عليه هللا عاھدوا ما صدقوا رجال المؤمنين من: " اآلية ھذه فقرأ
 عليھم يسلم ال بيده نفسي فوالذي عليھم وسلموا زوروھم: فقال الناس على أقبل ثم القيامة، يوم هللا عند الشھداء أنتم
 .عليه ردوا إال القيامة يوم إلى مسلم

 رسول مع ناھاجر: قال األرت بن خباب عن شقيق عن األعمش عن معاوية أبو ثنا الناقد محمد بن عمرو وحدثني
 من يأكل لم مضى من فمنا هللا على أجرنا فوجب هللا، وجه نبتغي هللا سبيل في وجاھدنا وسلم، عليه هللا صلى هللا

 رأسه على وضعناھا إذا فكنا نمرة، إال فيه يكفن شيء له يوجد فلم أحد يوم قتل عمير بن مصعب منھم شيئاً، أجره
 يلي مما اجعلوھا: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال رأسه خرج رجليه في وضعناھا وإذا رجاله، خرجت
 .اإلذخر من رجليه على واجعلوا رأسه،

 بن مصعب كان: قال أبيه عن العبدري شرحبيل بن إبراھيم عن الواقدي عمر بن محمد عن سعد بن محمد حدثني
 فوقف شيئاً، يزيد أو سنة أربعين ابن وھو أحد يوم قتل بالطويل، وال بالقصير ليس اللمة حسن البشرة، رقيق عمير
 ثم منك، لمة أحسن وال حلة، أرق بھا وما رأيتك لقد: فقال مقتول بردته في وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه
 اسالمه بعد أسلم وكان أخوه، عمير بن الروم أبو قبره في فنزل يقبر، أن أمر ثم بردة، في الرأس شعث اليوم أنت
 .العبدري حرملة بن سعد بن وسويبط وائل بن عنز بني من العنزي ربيعة بن وعامر مأسل حين

 بنت حمنة وأمھا المغيرة، بن أمية بن هللا عبد بن هللا عبد تزوجھا زينب لھا يقال ابنة عمير بن لمصعب وكان
 .ابنة له فولدت جحش،

 .عمير بن عزيز أبي ابن جھاتزو ابنة جحش بنت حمنة من عمير بن لمصعب كان: اليقظان أبو وقال

 وقد الكلبي، رواية في الحبشة مھاجرة من وكان بكنيته، فدعي مناف، عبد اسمه كان عمير، بن الروم أبو: ومنھم
 ھذا، كتابنا أول في ذكرناه وقد المدينة، إلى ھاجر ولكنه الحبشة، أرض إلى يھاجر لم إنه: فقيل ھجرته في اختلف
 .زرارة عزيز أبي اسم وكان كافراً، أحد يوم قتل عمير بن عزيز وأبو



171 

 

 .الحرة يوم قتل الدار عبد بن مناف عبد بن ھاشم بن عمير بن عزيز أبي بن عمير بن مصعب: ولده ومن

 الدار عبد بن السباق بن عميلة بن الشاعر مالك بن -  حريملة يقول وبعضھم - حرملة بن سويبط: الدار عبد بني ومن
 هللا ورسول ومات وأحداً، بدراً  شھد الحبشة، مھاجرة من سويبط وكان خزاعية، خباب بنت ھنيدة وأمه قصي، بن

 .حرملة أبا يكنى وكان تبوك، إلى متوجه وسلم عليه هللا صلى

 أبا أن سلمة أم عن وھب بن هللا عبد عن الزھري عن صالح بن زمعة عن عبادة بن روح ثنا األعين بكر أبو حدثني
 فجاءه الزاد على سويبط وكان بدري، وكالھما حرملة بن وسويبط األنصاري نعيمان ومعه له سفر في خرج بكر

ً  رجالً  نعيمان وكان بكر، أبو يأتي حتى ال: قال أطعمني: فقال نعيمان  إلى فذھب ألغيظنك،: فقال مضحاكاً، مزاحا
ً  عربيا غالما مني ابتاعوا: فقال ظھرا، جلبوا قوم  كنتم فان حر أنا: لي بالمراغمة يقول ولعله ولسان، بيان ذا فارھا

 القوم وأقبل نسوقھا، قالئص بعشر منك نبتاعه بل: قالوا وتكسروه، غالمي علي تفسدوا وال فأعلموني لذلك تاركيه
 أنا: سويبط فقال اشتريناك، فقد قم: لسويبط فقالوا المولد دونكم: قال ثم عقلھا، حتى العشر القالئص يسوق وھو معه،
 في فذھب الخبر أخبر بكر أبو جاء فلما به، ومضوا عنقه في الحبل وألقوا خبرك عندنا فقالوا م،كذبك وقد حر رجل

ً  وأخذ القالئص فرد له اصحاب  .سويبطا

 بن معاوية من الندوة دار باع الذي وھو الدار عبد بن مناف عبد بن ھاشم بن عامر بن عكرمة: الدار عبد بني ومن
 .سفيان أبي

 وبني ھاشم وبني قريش بين الصحيفة كتب الذي الدار عبد بن مناف عبد بن ھاشم بن عامر بن بغيض: ومنھم
 .يده فشلت مناف عبد ابني المطلب

 .عامر بن عكرمة الصحيفة كتب: الكلبي غير وقال

 .أثبت واألول الدار، عبد بن مناف عبد بن ھاشم بن عامر بن عكرمة بن منصور كتبھا: بعضھم وقال

 في وكان الدار، عبد بن مناف عبد بن ھاشم بن شرحبيل عبد ابن: ويقال ھاشم، بن شرحبل بن قيس بن جھم: ومنھم
 .الحبشة مھاجرة

 مكة دخل حين الحبشي يكسوم أبي عند قريش رھينة الدار عبد بن مناف عبد بن كلدة بن علقمة بن الحارث: ومنھم
 ثم منافرة بينھم فوقعت فانتھبوه، معھم كان ما بعض على قريش أحداث فوثب كانت، حطمة في تجارھم من قوم

 أھل تجار يقطع ال أن إليھوسألوه واعتذروا فأرضوه يكسوم، أبي إلى قريش وجوه من عدة مضت أن بعد اصطلحوا
 .ألنفسھم مكة إلى البضائع يبضعون وكانوا ويصلھم، يكرمھم فكان عنده رھينة وغيره الحارث فدفع عنھم مملكته

 كتابنا أول في خبره ذكرنا وقد فايد، أبا ويكنى الدار عبد بن مناف عبد بن كلدة بن علقمة بن الحارث بن النضر وابنه
 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يدي بين صبراً  طالب أبي بن علي فقتله المقداد أسره كافراً، بدر يوم وقتل

 ممن وكان بمكة، ومات الفتح، مسلمة نم -  الواقدي قال فيما -  وكان كلدة، بن علقمة بن الحارث بن النضير وأخوه
 .الحبشة إلى الھجرة في بنإسحاق محمد يذكره ولم المدينة، إلى يھاجر فلم بمكة أقام

 بعيده، أو الفتح يوم اإلسالم صحح ثم فارتد، مكة إلى وقدم الحبشة، إلى وھاجر النضير، أسلم: عدي بن الھيثم وقال
 .بالشام اليرموك يوم واستشھد
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 وكان الثانية، المرة في الحبشة إلى ھاجر مناف، عبد بن كلدة بن علقمة بن الحارث بن النضر بن اسفر: ومنھم
 الكلبي يذكر ولم الحارث، أبا ويكنى شھيداً  اليرموك يوم وقتل المدينة، إلى الھجرة بعد الحبشة أرض من قدومه
 ً  .فراسا

 ابن ببئر تعرف وھي بمكة، البئر صاحب علقمة بن الحارث بن النضير بن المرتفع بن محمد: الدار عبد بني ومن
 .أثبت واألول الدار، عبد بن عثمان ولد من أنه اليقظان أبو وزعم بمكة، المرتفع بن محمد ومات المرتفع،

 :ومنھم

 .عثمان دار يوم قتل الدار، عبد بن السباق بن عوف بن مسرة أبي بن هللا عبد

 بعد حينا السنابل أبو بقي وقد البغي، شديد شريرا بعكك وكان السباق، بن الحارث بن بعكك بن السنابل أبو: ومنھم
 تنسب وھي أسلم، أخى أفصى بن مالك ولد من الحارث، بنت لسبيعة قال الذي وھو وسلم، عليه هللا صلى النبي وفاة
: موالھم ويقال ي،لؤ بن عامر بني حليف خولة بن سعد زوجھا وفاة بعد ولدت وقد األسلمية، سبيعة فيقال أسلم إلى
 .وعشر أشھر أربعة عليك يمضي حتى النكاح لك يحل ال

 بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن عيينة بن سفيان ثنا: قاال البحراني يزيد بن وعباس هللا عبد بن علي حدثني
ً  بعشرين زوجھا وفاة بعد سبيعة وضعت: قال أبيه عن مسعود بن عتبة  أبو بھا فمر ،ذلك نحو أو شھر أو يوما

 هللا صلى النبي فأتيت: سبيعة قالت وعشر، أشھر أربعة عليك يأتي أو ال لألزواج تصنعت قد فقال بعكك بن السنابل
 .فانكحي لألزواج حللت قد السنابل أبو كذب: فقال: له ذلك فذكرت وسلم عليه

 :الشاعر وقال خطبھا كان السنابل أبا أن قوم وروى

 بالبلد الّسباق أبي دار فتلك...  رمةومك عز عن تسأل كنت إن

 .بالبصرة قليلة بقية ولھم جبير، بنو الدار عبد بني ومن: اليقظان أبو قال

 .السباق بن الحارث بن أصرم بن بعكك ھو: وقال

 وليس نافع عنه روى يزيد، بن الوليد فتنة في مات فقيھاً، الدار عبد بني أحد وھب بن نبيه: كان سعد بن محمد وقال
 .منه بأسن بيهن

 قصي بن عبد بنو

 .عبد بن وبجير كبير أبو وھو عبد، بن والمنھب الرفادة، ولي من أول كان عبد، بن وھب: قصي بن عبد ولد

 قصي، بن مناف عبد بن ھاشم بن المطلب عبد بنت أروى وأمه قصي، بن عبد بن وھب بن عمير بن طليب: منھم
 يوم واستشھد وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب مع المدينة إلى روھاج الثانية، المرة في الحبشة إلى ھاجر

  .عدي أبا يكنى وكان سنة، وثالثين خمس ابن وھو بالشام أجنادين

 .أثبت وھو عندنا، الكلبي ابن قول واألول عبد، بن كبير بن وھب بن عمير بن طليب ھو الواقدي وقال

 محمداً  تبعت قد: فقال أروى أمه على دخل أسلم فلما األرقم، ارد في عمير بن طليب إسالم كان: الواقدي وقال
 لمنعناه الرجال عليه يقدر ما على نقدر كنا لو وهللا خالك، ابن وعضدت آزرت من أحق إن: فقالت ، وأسلمت
 ثم واىأخ يصنعه ما أنظر: فقالت حمزة؟ أخوك أسلم فقد وتتبعيه تسلمى أن من يمنعك ما أمه يا: فقال عنه، وذببنا
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 وسلم عليه هللا صلى النبي تعضد بعد وكانت هللا، رسول محمداً  وأن هللا إال إله ال أن شھدت إنھا ثم كأحدھم، أكون
 .بأمره والقيام نصرته، على ابنھا وتحض بلسانھا،

 يسول معشر، وأبو ، بنإسحاق ومحمد عقبة بن موسى ذلك يذكر يكن ولم بدراً  طليب شھد: والواقدي الكلبي وقال
 ھرب أبوه وكان دارم، بن هللا عبد بني أحد التميمي، عزيز بن أھاب أبا عمير بن طليب لقي: وقالوا عقب لطليب
 فضرب فشجه، جمل بلحي فضربه وسلم، عليه هللا صلى هللا برسول للفتك دس وقد مناف، عبد بن نوفل بني فحالف
 :أروى وقالت له، وغضب هعن دافع من أولى وھو خاله، ابن محمد: فقالت أمه إلى وحمل

 وماله دمه في آساه...  خاله ابن نصر طليبا إن

 فعمد مكة، أھل سفھاء من وجماعة معيط، أبي بن وعقبة جھل، أبو عليھم فھجم شعب في يصلون المسلمون وكان
 صرين أن أيامه خير: فقالت أروى إلى وشكي فتخلصه، دونه لھب أبو فقام فأوثقوه فشجه، جھل أبي إلى طليب
 .أسلمت قد وكانت محمداً،

 عليه هللا صلى هللا رسول أمر عبد، بن بجير ابن - معجمة غير بدال - نقيد بن الحويرث: قصي بن عبد بني ومن
 .عنه هللا عليرضي قتله الذي وكان كافراً، فقتل مكة، فتح يوم وجده من يقتله أن وسلم

 عن وروى شيئاً، عنه يرو ولم ورآه وسلم عليه هللا صلى نبيال أدرك عبد، بن نقيد بن الحويرث بن جبير: ولده ومن
 .بكر أبي

 بن هللا عبد بن علي بن الصمد عبد آخرھم ورث حتى كلھم بادوا أحد، قصي بن عبد بني من يبق لم: اليقظان أبو قال
 .مناف عبد بن المطلب بني من آخر ورجل المطلب عبد بن العباس

 قصي بن العزي عبد بنو

 وھي مرة، بن تيم بن سعد بن كعب بنت الحظياء وھي ريطه، وأمه العزى، عبد بن أسد: قصي بن لعزىا عبد وولد
 .تغزل ما تنقض ورھاء وكانت أنكاثا، قوة بعد من غزلھا نقضت التي

 العزى عبد بن أسد فولد

 في األسدي شريك بن فضالة عنى وإياھا خزيمه، بن أسد بن كاھل بني من حنثر بن عمرو بنت زھرة وامه: خويلداً 
 :قوله

 سواد في مكة بطن أفارق...  ركابي أدنو لغلمتي أقول

 معاد من الكاھلية ابن إلى...  عرق ذات أقطع حين ومالي

 مناف عبد بن ھاشم بنت خالدة وأمھم درج، أسد، بن وصيفي اآلخر، الفجار يوم قتال أسد، بن وحبيب. أسد بن ونوفل
 درجوا أسد بن ومھاشم أسد، بن وھاشم. أسد بن وعمرو. الثقفي الحويرث بنت ريطة وأمه والحويرث قصي، بن

 من وأمھما لھما، عقب وال الفجار، يوم قتال أسد، بن وطويلب أسد، بن وطالب سھم، بن سعيد بنت ناھية وأمھم
 لحارثا بن عويج بن عبيد بن عوف بنت لبرة أسد بن والحارث أسد، بن والمطلب ولد، ألم أسد بن وخالد األوس،

 .كعب بن

 وسلم، عليه هللا صلى النبي زوج خويلد، بنت وخديجة وحزاماً، منصور بن مازن بني من وامه العوام،: خويلد فولد
 .اآلخر الفجار يوم حزام وقتل كافرا، بدر يوم قتل خويلد، بن ونوفل
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 رسول حواري العزى، عبد بن سدأ بن العوام بن الزبير هللا عبد أبو: قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بني فمن
 .قصي بن مناف عبد بن ھاشم بن المطلب عبد بنت صفية وأمه وسلم، عليه هللا صلى هللا

. الرحمن وعبد. باليمامة لقيه أزيھر، بأبي الدوسي بن سعد قتله العوام، بن وبجير صفية، وأمه العوام، بن والسائب
 .السباق بني من وأمه وبعكك،. وأصرم. وأسود

 كان: األسودقال أبي عن ثابت بن مصعب عن الواقدي ثنا: قاال صالح بن والوليد سعد بن محمد فحدثني الزبير افأم
ً  فكان بكر، أبي بعد الزبير إسالم  ماذا إلى أنت بأبي: فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على دخل خامساً، أو رابعا
 وأنك هللا، إال إله ال أن أشھد فإني: قال هللا، رسول محمداً  وأن ،هللا إال إله ال أن تشھد أن إلى أدعوك: فقال تدعو؟
 هللا رسول فقال باطل، على وھم حق على فإنا به، نستسر وال باإلسالم لنبادينھم شئت إن هللا، رسول يا هللا رسول
 أسد بن الحارث بن ھاشم بن العاص وھو البختري، أبو ولقيه الزبير فخرج بالقتال، نؤمر لم إنا: وسلم عليه هللا صلى
 قال آلھتنا، وعيب آبائنا دين مفارقة من تريد وما نقرك ال إنا: قال نعم،: قال العوام؟ بن يا أفعلتھا: قال العزى عبد بن

"  نعبدھم إنما: البختري أبو قال يضر، وال ينفع وال يبصر، وال يسمع ال حجراً  تعبدون فإنما لك بدا ما اصنع: الزبير
 " . يختلفون فيه ھم فيما بينھم يحكم هللا إن زلفى هللا ىإل ليقربونا

 تسع ابن وھو بدراً  الزبير شھد: قال الزبير بن هللا عبد عن ثابت بن مصعب عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 .وستين أربع ابن وھو وقتل سنة، وعشرين

 عشرة ست وله الزبير أسلم: قال وةعر بن ھشام عن أسامة بن حماد أسامة أبي عن أخبرت سعد بن محمد وقال
 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول غزاھا غزاة عن يتخلف ولم سنة،

 .بنحوه أبيه عن عروة بن ھشام عن أسامة أبي عن شيبة أبي بن محمد بن هللا عبد عن مرجي بن مظفر حدثني

 أخذت ربما كنت: قال عروة نع عروة بن ھشام عن الزناد أبي ابن عن سعد بن ومحمد صالح بن الوليد وحدثني
 .ظھره إلى به فاتعلق غالم، وأنا الزبير، منكبي على الذي بالشعر

 اللحم في ھو ما الخفة إلى الطويل، وال بالقصير ليس رجالً  كان أنه الزبير آل من واحد غير أخبرني: الواقدي وقال
 .شيبه يغير ال أشعر اللون، أسمر اللحية خفيف

 بمكة، غالم وھو الزبير، قاتل: قال أبيه عن عروة بن ھشام عن أسامة أبو األسودثنا بن علي بن الحسين وحدثني
ً  وضربه يده، فكسر رجالً   الزبير قاتل: قالوا شأنه؟ ما: فقالت يحمل، وھو صفية إلى بالرجل فمر شديداً، ضربا
 :فقالت

ً ...  زبرا رأيت كيف  تمرا أم أأقطا

 صقرا مشمعالً  أم

 :وتقول صغير، وھو زبير،ال تزفن صفية وكانت

 ويبخل يعقني أن أخاف...  حنكل جب األصغر ابني إن

 والمؤمل الفياض بالماجد...  األول ببكري أمتعني رب يا

ً  الزبير تضرب كانت صفية أن عروة عن عروة بن ھشام أنبأ سلمة بن حماد ثنا عفان حدثنا  يتيم، وھو شديداً، ضربا
 :فقالت الغالم ھذا لكتأھ فؤاده، خلعت قتلته،: لھا فقيل
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 الجلب ذا الجيش ويجر...  يلب كي أضربه انما

 :فقالت إليھا بالغالم فجيء يوم ذات غالم يد فكسر: قال

 تمرا أم أأقطا...  زبرا رأيت كيف

 صقرا مشمعال أم

 يرالزب على كانت: قال أبيه عن عروة بن ھشام عن ھمام عن الكالبي عاصم بن عمرو ثنا سعد بن محمد حدثني
 عليه هللا صلى هللا رسول فقال صفر عمائم يومئذ المالئكة على وكانت صفراء، وكانت بدر يوم بھا اعتجر قد ريطة
 .الزبير سيماء على اليوم المالئكة نزلت: وسلم

 صحب شيخ عن خالد بن حفص ثنا العزيز عبد بن سكين ثنا الحضرمي بن يعقوب ثنا اسرائيل بن اسحق حدثنا
 فحانت: قال فسترته، استرني لي فقال قفر، أرض في جنابة الزبير أصابت: قال أسفاره، بعض في وامالع بن الزبير
 هللا صلى هللا رسول مع إال جراحة منھا ما وهللا: فقال قط، بأحد رأيتھا ما آثاراً  بك رأيت لقد وهللا: فقلت التفاتة مني
 .هللا سبيل وفي وسلم، عليه

 الزبير أن الحسن عن هللا عبد بن سوار عن األسدي إبراھيم إسماعيلبن ثنا اسرائيل أبي بن اسحق يعقوب أبو حدثنا
 عليه هللا صلى فقال فداءك، هللا جعلني تعمدك ما أكثر ما: فقال يشتكي وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على دخل
 هللا جعلني قوله في يعني: إبراھيم يلبنإسماع قال وسلم، عليه هللا صلى قال كما أو"  بعد أعرابيتك تركت أما: " وسلم
 .فداءك

 طلحة رأيت: قال الزبير أن أبي أخبرني: قال عروة بن ھشام عن الزناد أبي ابن عن الواقدي عن سعد بن محمد
 جحش، بن هللا بعبد: هللا عبد فسمى يستشھدون، لعلھم الشھداء بأسماء بني أسمي وأنا األنبياء باسماء ولده سمى

: وجعفرا المطلب، عبد بن بحمزة: وحمزة الثقفي، مسعود بن بعروة: وعروة خنيس، بن عمرو بن المنذرب: والمنذر
: وعمراً  سعيد، بن بخالد: وخالداً  الحارث، بن بعبيدة: وعبيدة عمير، بن بمصعب: ومصعب طالب، أبي بن بجعفر
 .اليرموك يوم قتل العاص بن سعيد بن بعمرو

 في للزبير رخص وسلم عليه هللا صلى النبي أن أنس عن قتادة عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا معين بن يحيى حدثني
 .حرير قميص

: يقول رجالً  عمر ابن سمع: قال نافع عن عروبة أبي بن سعيد عن ھرون بن يزيد ثنا الواسطي بقية بن وھب حدثنا
 .فال وإال الزبير لدو من كنت إن: عمر ابن فقال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول حواري ابن أنا

 بشر بن هللا عبد ثنا حمران بن محمد ثنا أسد، بن بھز أخو أسد، بن المعلى ثنا المقرئ المؤمن عبد بن روح حدثنا
 ھدأ فلما مكة فتح يوم اليمنى المجنبة على والمقداد اليسرى، المجنبة على الزبير كان: قال األنماري كبشة أبي عن

 جعلت إني: " وقال بثوبه وجوھھما عن الغبار فمسح وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقام بفرسيھما، جاءا الناس
ً  وللفارس سھمين، للفرس  " . هللا نقصه نقصھما فمن سھما

 لكل إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن أبيه عن عروة بن ھشام عن عياض بن أنس ثنا سعد بن محمد حدثنا
ً  نبي  " . عمتي ابن الزبير وحواري حواريا
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 عن المنكدر بن محمد عن سفيان ثنا دكين بن الفضل نعيم أبو ثنا: قاال سعد بن ومحمد الناقد محمد بن عمرو حدثني
 هللا رسول فقال أنا،: الزبير فقال القوم؟ بخبر يأتيني من: االحزاب يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال جابر
ً  نبي لكل إن: وسلم عليه هللا صلى  .الزبير وحواري حواريا

 عمر قتل لما الديوان من نفسه محا الزبير أن أبيه عن عروة بن ھشام أنبا عياض بن أنس أنبا سعد بن محمد حدثنا
 .الخطاب بن

 جعل الزبير أن أبيه عن عروة بن ھشام عن غياث أبو حفص ثنا دكين بن الفضل نعيم أبو ثنا سعد بن محمد حدثني
ً  له داراً   .بناته من مردودة كل على حبيسا

 هللا رسول فدى: يقول الزبير بن هللا عبد سمعت: قال أبي أخبرني عروة بن ھشام أنبا سلمة بن حماد ثنا عفان حدثنا
 .بأبويه األحزاب يوم الزبير وسلم عليه هللا صلى

 الزبير بن هللا عبد عن أبيه عن عروة بن ھشام عن أسامة بن حماد أسامة أبو األسودثنا بن علي بن الحسين حدثنا
 قتل مما إال ألراني وإني مظلوم، أو ظالم إال اليوم يقتل ال إنه بني يا: فقال دعاني الجمل يوم الزبير وقف لما: قال

 وأوصى: قال ديني، واقض مالي بع بنى يا: قال ثم شيئاً؟ مالنا من يبقي ديننا أفترى ديني، ھمي أكبر وإن مظلوماً،
 بني بعض إرى قد هللا عبد ولد بعض وكان لولدك، فثلثه شيء الدين قضاء بعد مالنا من فضل إن: وقال بالثلث
 فوهللا: قال - وتعالى تبارك هللا يعني - بموالي فاستعن ديني من شيء عن عجزت إن: وقال وعباد، خبيب،: الزبير

: قال فيقضيه، عنه أقض بيرالز مولى يا: قلت إال كربة في دينه من وقعت فما به، أخبرني حتى عنى ما دريت ما
ً  وال ديناراً  يدع ولم الزبير وقتل  وداراً  بمصر، وداراً  بالمدينة، داراً  عشر وأحد الغابة، منھا أرضين إال درھما

ً  وال جباية وال قط إمارة الزبير ولي وما: قال بالبصرة، وداراً  بالكوفة، ً  وال خراجا  مع غزاة في يكون أن إال شيئا
 .عثمان مع أو عمر، مع أو بكر، أبي مع أو وسلم، ليهع هللا صلى النبي

 أخشى إني علينا سلف ھو: الزبير له فيقول المال يستودعه الرجل كان وإنما الدين، من عليه ما فحسبت: هللا عبد قال
 ما وهللا: فقال ألف، مائة: قلت الدين؟ من أخي على كم أخي بن يا: فقال حزام بن حكيم فلقيني: قال الضيعة، عليه
 عجزتم فإن ھذا، تطيقون أراكم ما: قال ألف؟ ومائتي ألف ألفي كان إن أفرأيت: قلت لھذا، تتسع أموالكم أرى

 له كان من: قال. ألف وستمائة ألف بألف فبيعت ألف ومائة بسبعين الغابة اشترى الزبير وكان: قال بي، فاستعينوا
 فقال ألف، أربعمائة الزبير على له وكان طالب، أبي بن جعفر بن هللا عبد فأتاه: قال بالغابة، فليوافنا دين الزبير على
 عبد: قال شيئاً؟ أخرتم إن يؤخر فيما جعلتموھا شئتم فإن: قال فقال ال،: هللا عبد فقال لكم؟ تركتھا شتم إن: هللا لعبد
 منھا وبقي فاستوفاه، بدينه ذلك عفبا: قال ھنا، ھا إلى ھنا ھا من لك: هللا عبد فقال قطعة، لي فاقطعوا: قال ال،: هللا

 فلما ألف، وستمائة ألف ألف بتمام ذلك قبل بيع ما وكان ألفاً، وخمسين ألف بأربعمائة فباعھا ونصف أسھم أربعة
 على له كان من أال: سنين أربع بالموسم أنادي أو وهللا ال: فقال ميراثنا بيننا اقسم: الزبير ولد قال أبيه دين قضى
 كل فأصاب نسوة اربع للزبير وكان الثلث، فرفع بينھم الميراث قسم ثم سنين أربع فنادى نقضه، ليأتناف دين الزبير
 الذي المال ثلثا وكان درھم، ألف وأربعمائة آالف أربعة: الثمن فكان ألف، ومائة ألف ألف عقاراته ثمن من امرأة
 .ألف ومائتي ألف ألف وثالثين خمسة الورثة اقتسمه

 ألف ألف أربعين على الزبير ميراث اقتسم: يقول عيينة بن سفيان سمعت: قال المقرئ صالح بن هللا عبد وحدثني
 .درھم

 أحد الزبير ترك ما قيمة: قال أبيه عن عروة بن ھشام عن سبرة أبي ابن عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 .درھم ألف ألف وخمسون إثنان أو وخمسون
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 للزبير كانت: قال عروة عن ھشام عن ميمون بن الواحد عبد حمزة أبو حدثني الواقدي عن سعد بن محمد حدثني
 .المدينة أعراض من تأتيه غالت له وكانت دور، والبصرة وبالكوفة، واالسكندرية، بمصر، خطط

 خاصم األنصار من رجال أن عروة عن الزھري عن هللا عبد بن محمد عن الواقدي عن صالح بن الوليد حدثني
 .جارك إلى أرسل ثم زبير، يا اسق: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال الحرة، شراج في الزبير

 األنصاري جبير بن خوات عمر أقطع: قال أبيه عن عروة بن ھشام عن عياش بن بكر أبي عن البزار خلف حدثنا
 ً  .منه فاشتريناھا مواتا، أرضا

 بكر أبو أقطع: قال أبيه عن عروة بن ھشام عن عاويةم أبي عن آدم بن يحيى األسودعن بن علي بن الحسين حدثني
 .قناة إلى الجرف بين ما الزبير

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أقطع: قال عروة عن ھشام عن الربيع بن قيس أنبا آدم بن يحيى ثنا الحسين وحدثنا
ً  الزبير  .وشجر نخل ذات النضير بني أرض من أرضا

 .أجمع قالعقي الزبير اقطع عمر ان وروي

 حتى فركض فرسه حضر الزبير وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أقطع: قال جويرية عن اليقظان أبي عن المدائني
 .بالسوط رمى ثم فرسه، أعيى

 تزوجني: قالت بكر أبي بنت أسماء عن أبيه عن عروة بن ھشام أنبا اسامة أبو ثنا الدورقي إبراھيم بن أحمد حدثني
 النوى وأدق وأسوسه، مؤنته وأكفيه أعلفه فكنت فرسه، غير شيء وال مملوك وال مال ضاألر في وماله الزبير

 لي، يخبزن األنصار من جاراتي فكن الخبز أحسن أكن ولم وأعجن، غربه، وأخرز الماء واستقي وأعلفه، لناضحه،
 ثالثة على وھي رأسي على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إياھا اقطعه التي الزبير أرض من النوى أنقل وكنت
ً  فجئت: قالت فراسخ،  ثم فدعاني أصحابه من نفر ومعه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فلقيت نوى رأسي وعلى يوما

 أغير الزبير وكان: قالت وغيرته، الزبير وذكرت الرجال، مع أسير أن فاستحييت: قالت خلفه، ليحملني اخ اخ: قال
 صلى هللا رسول صنع بما الزبير فأخبرت فمضى، استحييت قد أنى وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول فعرف الناس،

 لحملك وهللا أغار، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أعلى: فقال غيرتك، عرفت: وقلت منه، وباستحيائي وسلم عليه هللا
 .أعتقني فكأنما س،الفر سياسة فكفتني بخادم ذلك بعد بكر أبو إلي أرسل ثم معه، ركوبك من علي أشد كان النوى

 عن الحارث بن قرة عن عقبة بن شقيق حدثني مرزوق بن الفضيل أنبا موسى بن عبيد ثنا إبراھيم بن أحمد حدثني
 .قتادة بن جون

 جون فحدثني العوام بن الزبير مع عمي ابن قتادة بن جون وكان الجمل يوم األحنف مع كنت: الحارث بن قرة قال
: فقال األمير، أيھا عليك السالم: فقال باإلمرة إال الزبير على يسلمون ال وكانوا ارس،ف فجاء الزبير مع كنت: قال

ً  أر فلم وكذا، كذا مكان إلى أتوا قد القوم ھؤالء إن: قال السالم، وعليك  أرعب وال عدداً، أقل وال سالحاً، أرث قوما
 ً  حتى القوم جاء: قال السالم، وعليك: قال ير،األم أيھا عليك السالم: فقال آخر فارس وجاء انصرف، ثم منھم، قلوبا
 فقال مدبرين، فولوا الرعب قلوبھم في هللا فقذف والحد والعدة العدد من لكم هللا جمع بما فسمعوا كذا مكان أتوا

ً : الزبير  كادت وقد فارس وجاء انصرف ثم فيه، إلينا لدب العرفج إال طالب أبي ابن يجد لم لو فوهللا اآلن، عنك إلھا
 عمارا ولقيت أتوك، قد القوم ھؤالء: قال السالم، وعليك: قال األمير، أيھا عليك السالم: فقال الرھج من ترخ لخيولا

 لقد وهللا بلى: قال فيھم، هللا جعله ما وهللا: قال لفيھم، إنه وهللا بلى: قال فيھم، ليس إنه: الزبير قال لي، وقال له فقلت
ً  فانظر اركب: أھله لبعض قال يخالفه، لرجلا رأى فلما: قال فيھم، هللا جعله  أنظر وأنا معه فركب يقول؟ ما أحقا
 فقال الرجل، صدقك: قال عندك؟ ما: لصاحبه الزبير فقال إلينا، رجعا ثم طويال الخيل ناحية في وقفا حتى إليھما
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 السالح جعل حتى أفكل ذهأخ ثم: قال قال، أيھما أدري ال: الفضيل قال ظھراه، قطع يا أو أنفاه، جدع يا: الزبير
 ھذا أرى ما بيده نفسي والذي أعيش، أو معه، أموت أن أريد كنت الذي ھذا أمي، ثكلتني: فقلت: جون قال ينتفض،

 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فارس وھو رواه، أو سمعه، شيء من إال

 باألحنف فلحق دابته على فجلس جون فانصرف: قال ذھب، ثم دابته على فجلس انصرف الناس تشاغل فلما: قال
 يا جرموز، بن عمرو يا: فقال رأسه األحنف فرفع يناجيانه، فأكبا فنزال وأصحابه األحنف أتيا حتى فارسان وجاء
 بوادي أدركته: فقال األحنف، إلى جرموز بن عمرو جاء ثم انصرفا ثم ساعة، فناجاھما عليه فأكبا فأتياه، فالن
 .األحنف الزبير صاحب إن بيده نفسي والذي: قولي قره فكان فقتلته، السباع

 بن الرحمن عبد بن محمد ثنا لھيعة ابن حدثني المبارك ابن أنبا األزدي عمرو بن معاوية ثنا اسرائيل بن حدثناإسحاق
 .لھم فاسھمت بدر، سھمان المھاجرين من لمائة أقرعت وهللا أنا: يقول الزبير سمعت: يقول عروة سمعت: قال نوفل

 أنت: فقال الزبير دعا عليا أن أبيه عن أبي حدثني الضبي العالء أبو إياس بن رفاعة ثنا اسرائيل ابي بن اسحق ناحدث
 ھو، إال إله ال الذي هللا أنشدك زبير يا: فقال دابتيھما أعناق اختلفت حتى الصفين بين له فبرز أكلمك، إلي ابرز آمن

: قال نعم، اللھم: فقال كتفك؟ وضرب ظالماً، لتقاتلنه زبير يا: لك الفق وأنت أنا معه وخرجنا يمشي هللا نبي أخرج
 بني من ثم تميم بني من رجل فلحقه مجاشع، لبني بماء فنزل ليلة البصرة من وسار قتاله عن فرجع تقاتلني؟ أفجئت
 .بالنار صفية ابن قاتل بشر: فقال علي إلى بسيفه وجاء فقتله، جرموز ابن له يقال سعد،

 أنه: عباس ابن عن عكرمة عن ھالل عن يزيد بن ثابت حدثني األشيب موسى بن الحسن ثنا األعين بكر بوأ حدثني
 الزبير فرجع: قال المطلب؟ عبد بن طالب أبي بن علي تقاتل جئت المطلب عبد بنت صفية بن يا: فقال الزبير أتى
 .النار إلى النار، إلى: فقال يةصف ابن قاتل رأيت إني: لعلي عباس ابن فقال فقتله، جرموز ابن فلقيه

 والزبير طلحة لقي: قال الشعبي عن رجل عن صالح بن الحسن عن موسى بن هللا عبيد حدثني الھيثم بن بكر حدثني
 لك أف: فقاال ببيعته؟ أمرتماني أنتما: فقال علي، ومخالفة عثمان بدم الطلب على بيعتھما إلى فدعواه قيس بن األحنف

 .ومضى فتركھما غالب، وتابع لآك فريسة أنت إنما

ً : فقال الزبير ذكر أنه الحسن عن ؟جرير ثنا الواسطي أبان بن محمد وحدثني  من أعرابي بحقوي أخذ للزبير عجبا
 .منيعة ذمة في كنت لقد وهللا أما قتل، حتى أجرني، أجرني،: مجاشع بني

 على الدبرة فكانت الجمل يوم اقتتلوا لما: لقا قتادة عن معمر عن العدني حكيم أبو حدثني الھيثم بن بكر حدثني
 هللا عبد أبا يا: علي له قال واجھه رآه فلما الزبير، أصحاب فيھا الناحيةالتي إلى علي أفضى والزبير، طلحة أصحاب
 فرسه على فانسل وسلم؟ عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت وما بيعتك، من أعطيتني ما عرفت وقد أتقاتلني،
 ً  فقال أجرني،: له فقال زمام بن النعر له يقال مجاشع بني من رجل لقيه بسفوان صار فلما المدينة، ىإل منصرفا
ً : األحنف فقال هللا، رسول حواري يا جواري في أنت: النعر  نجا قد ثم المسلمين، من غارين لف للزبير واعجبا
 بوادي بدنه مع دفنه من علي فبعث علياً، به فأتى رأسه وأخذ فقتله، وأصحابه فاتبعه جرموز، ابن ذلك فسمع بنفسه،
 .السباع

 قتل: قال سمير بن خالد عن شيبان األسودبن عن العقدي عامر أبو حدثني المقرئ المؤمن عبد بن روح حدثني
 .السباع بوادي فقبر جرموز، بن عمرو الزبير

 األحنف دعا: قال الوالبي خالد أبي عن هأبي عن زائدة بن عمران ثنا دكين بن الفضل نعيم أبو ثنا الناقد عمرو حدثني
 فقال النعال، ذو له يقال له فرس على الزبير فمر رھط في فاعتزل يجيبوه، فلم سعد بني دعا ثم يجيبوه، فلم تميم بني
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 اآلخر عليه وحمل فطعنه، أحدھما عليه فحمل معه، كان ممن رجالن فاتبعه: قال الناس، بين ألب الذي ھذا: األحنف
 .وذھب يده من فألقاه بالنار، صفية ابن قاتل بشر: فقال علي، باب إلى برأسه وجاء فقتله،

 وطلحة أنا أكون أن ألرجو إني: علي قال: قال أبيه عن محمد بن جعفر عن سفيان ثنا قبيصة ثنا عمرو حدثني
ً : " هللا قال الذين من والزبير  " . متقابلين سرر على أخوانا

 بايعوا: الناس قال: قال سمير بن خالد عن شيبان األسودبن ثنا العقدي عامر أبو ثنا ورقيالد إبراھيم بن أحمد حدثنا
 فإن القتال، على بايعوه ولكن الخالفة، على الزبير تبايعوا ال: قالت عائشة ذلك سمعت فلما الخالفة على الزبير
 حار تجعل أن تريد ھذه؟ تريد ما أتدري زبير يا: فقال الزبير بن هللا عبد فوثب: قال رأيكم، فسترون هللا أظفركم
 سراتھا أفنيت وقد العرب سيوف تقلع حتى مكة بھا ارم ثم نجائبك على أقعد طلحة، عمھا البن وبارده بك الناس

 .السباع بوادي تميم بني أخو فأصابه الزبير فركب: قال سعاتھا، إليك فتركب ووجوھا

 وثالثين ست سنة اآلخرة جمادى من خلون ليالي لعشر الخميس ميو وھو الجمل يوم كان لما: السيرة أصحاب وقال
 في فأنت إلي هللا رسول حواري يا: فقال المجاشعي زمام بن النعر فلقيه المدينة، يريد الزبير انصرف القتال، بعد

 يريد ھو مث اآلخر، أحدھما فقتل المسلمين من غارين بين لف الزبير كان إن أصنع ما: فقال ذلك األحنف وبلغ ذمتي،
 تميم، بن مناة زيد بن سعد بن كعب بن ربيعة بن جشم بني احد قيس، بن جرموز بن عمرو فاتبعه بأھله، اللحاق
 دعا قاتله أنه ظن فلما الزبير، عليه فحمل فطعنه، جرموز ابن فلحقه التميميون، حابس بن ونفيل عابس، بن وفضيل
 رأسه، جرموز ابن واحتز فقتلوه، معھم جرموز وابن عليه فحمال الزبير، فأمسك زبير يا هللا هللا: وقال صاحبيه
 الحين ولكنه الكرب، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن به جلى ما طال سيف: قال علي به أتي فلما سيفه، وأخذوا

 :للفرزدق جرير قول فذلك السوء، ومصارع

 طويال الزبير قتل لمن غّيا...  جيرانه وأنتم الزبير قتل

 الشھادة أراد من: يقولون المدينة أھل كان التي وھي الزبير، امرأة نفيل بن عمرو بن زيد بنت عاتكة قالت
 .الزبير عند ثم الخطاب، بن عمر عند ثم بكر، أبي بن هللا عبد عند كانت أنھا وذلك فليتزوجھا،

 معّرد غير وكان اللقاء يوم...  بھمةٍ  بفارس جرموز ابن غدر

ً  ال...  وجدتهل نبھته لو عمرو يا  اليد وال الّسنان رعش طائشا

ً  قتلت أن يمينك شلت  المتعمد عقوبة عليك حلت...  لمسلما

 وتغتدي تروح فيما مضى فيمن...  بمثله اخرت ھل امك ثكلتك

 الفدفد فقع بن يا طرادك عنھا...  يثنه لم خاضھا قد غمرة كم

 .بصعوده فتحھا كانف عليه، فقاتل وحده، النوبة سور فصعد مصر الزبير وغزا

 الزبير أخو العوام بن السائب وأما

 صغيراً، الزبير اسلم حين السائب وكان يرضع والسائب الجاھلية، في قتل: بعضھم وقال المبعث، قبل مات أباه فإن
 .بكر أبي أيام في اليمامة يوم استشھد
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 المسلمون التقى: قال طويل حديث في أبيه عن عروة بن ھشام عن سلمة بن حماد ثنا غياث بن الواحد عبد حدثني
 بلغتم قد إنكم الناس أيھا: العوام بن السائب فقال الرحال، بلغوا حتى مدبرين المسلمون فولى باليمامة والمشركون

 .مسيلمة وقتل المشركين، هللا فھزم رحله، بعد المرئ مفر ال الرحال

 أسلم فلما الدار، عبد بني من وأمه العوام، ولد أكبر وكان ،األسود له يقال ابن للعوام كان: البصري اليقظان أبو وقال
 .درجا الدار عبد بن السباق بني من أمھما وبعكك، أصرم: له وكان قال. له عقب وال عليه، واشتد قيده الزبير

ً  قالوا  عبد نب أمية بن حرب بن الحارث بعد العوام عليھا خلف المطلب، عبد بنت لصفية والسائب الزبير كان: جميعا
 .شمس

 .باليمامة أزيھر بأبي فقتل العوام بن بجير وأما

 .الدار يوم عثمان مع ابنه وقتل المغازي، بعض في عمر أيام في فاستشھد العوام بن الرحمن عبد وأما

 به، بشروا حين المسلمون فكبر قريش، من بالمدينة اإلسالم في مولود أول وھو الزبير بن هللا عبد: للزبير وولد
 .نسلھم انقطع قد يقولون المشركون وكان

 .الصديق بكر أبي بنت أسماء وأمھم. وعائشة. الحسن وأم. الكبرى وخديجة. والمھاجر. وعاصم. والمنذر وعروة

 .أمية بن العاص بن سعيد بن خالد بنت أمة وھي خالد، أم أمھم وھند، وسودة. وحبيبة. وعمرو. وخالد

 .كلب من عليم بني من عبيد بن أنيف نتب الرباب أمھم ورملة،. وحمزة. ومصعب

 .عكابة بن ثعلبة بن قيس بني من عمرو بن مرثد بنت جعفر أم وھي زينب، أمھما وجعفر، الزبير، بن وعبيدة

 .معيط أبي بن عقبة بنت كلثوم أم أمھا الزبير، بنت وزينب

 .أسد بن دودان بن علبةث بن الحارث بن قعين بن النضير بني من قيس بنت الحالل أمھا الصغرى وخديجة

: فقالت زوجك؟ قدم إذا تكونين ما أھزل: لزينب الزبير بنت زينب حشم بعض قال: قال العتبي عن الحرمازي حدثني
 .سفيان أبي بن عنبسة عند وكانت بطنھا، بملء زوجھا تضاجع ال الحرة إن

 مصعب أخت وكانت أخي، قتل من ظن سوء نفسي آمن ال إني: فقالت الزبير، بنت رملة الملك عبد وخطب: قال
 .ألمه

 قبل وأمه أمھا كانت قد أمية بني من رجل فخطبھا حاجة مكة للزبير ابنة قدمت: قال عبيدة أبي عن التوزي وحدثني
 وألني أبي، منھا ھاجر أرض إلى أرجع أن أكره ألني: ثالث لخصال أأباه: وقالت فأبت قريش من رجل عند ذلك
 .ضرة ألمي كانت لمن كنةً  أكون وأن أتزوج، ثم بعير ظھر على حاجة قدمت

 هللا صلى هللا رسول وكان جزبلة، بن أذب بن خالفة بني أحد ثم اللخمي، بلتعة أبي بن حاطب الزبير مع وأسلم: قالوا
 يوم: شھد وقد الزبير، حليف وھو محمد، أبا حاطب كنية وكانت راشدة بني وفدوا حين خالفة بني سمى وسلم عليه
 .باالسكندرية المقوقس إلى أرسله وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان كلھا، والمشاھد والخندق أحد،و بدر،

 الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن حصين أنبأ فضيل بن محمد ثنا المروزي ميمون بن حاتم بن محمد حدثني
: لنا فقال فارس، وكلنا الغنوي، مرثد باوأ والزبير، وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول بعثني: قال علي عن السلمي
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: قال بھا، فأتوني المشركين إلى بلتعة أبي بن حاطب من صحيفة معھا امرأة بھا فان خاخ روضة تبلغوا حتى انطلقوا
 وفتحنا بعيرھا، فأنخنا كتاب، معي ما: قالت الكتاب؟ اين: فقلنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال حيث فأدركناھا
 وسلم عليه هللا صلى النبي فقال الكتاب، فأخرجت صوف من إزار وعليھا حجزتھا إلى أھوت الجد رأت لماف رحلھا
 يكون أن أردت ولكني ورسوله، با مؤمنا أكون أال بي ما هللا رسول يا: فقال صنعت؟ ما على حملك ما: لحاطب

 يذب من بمكة وله إال أحد أصحابك من ليس نهفإ ومالي، أھلي من ظھريھم بين عمن بھا هللا يدفع القوم عند يد لي
 لي فاذن ورسوله هللا خان قد إنه هللا رسول يا: عمر فقال خيراً  إال له تقولوا وال صدق: فقال سواي، وأھله ماله عن

 أھل على اطلع قد هللا لعل تدري وما بدر، أھل من ھو ليس أو: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال عنقه، اضرب
 أيھا يا: " فنزلت أعلم، ورسوله هللا: وقال عمر عينا فدمعت الجنة، لكم أوجبت فقد شئتم ما اعملوا: لھم قالف بدر
 " . بالموّدة إليھم تلقون أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا ال آمنوا الذين

 عن عبيدة نب سعد عن حصين عن الطحان هللا عبد بن خالد ثنا عون بن عمرو ثنا بھرام بن ھشام بن أحمد وحدثني
 ذكر ثم إليكم، سائر محمداً  إن: مكة أھل إلى بلتعة أبي بن حاطب كتب: يقول سمعه أنه علي عن الرحمن عبد أبي
 .فضيل بن محمد حديث من نحوا

 إلى بلتعة أبي بن حاطب كتب: قال والزھري وقتادة الكلبي عن معمر عن يوسف بن ھشام أنبا الھيثم بن بكر حدثني
 هللا رسول فوجه - قريش موالة الزھري وقال ھاشم، بن عمرو موالة: الكلبي قال - سارة لھا يقال ةامرأ مع مكة أھل
: " فنزلت منھا فأخذ عقصتھا، في حاطب كتاب جعلت وقد الطريق بعض في فوجدت طلبھا في وسلم عليه هللا صلى
 " . بالمودة إليھم تلقون أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا ال آمنوا الذين أيھا يا

 جاء بلتعة أبي بن لحاطب عبداً  أن جابر عن الزبير أبي عن ليث أنبأ شبابة ثنا ميمون بن حاتم بن محمد وحدثنا
 شھد قد ألنه يدخلھا ال كذبت: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال هللا، رسول يا النار حاطب ليدخلن: فقال يشكوه

 .بدراً 

 .مكة فتح يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھافقت مرتدة مكة إلى سارة وانصرفت: قالوا

 ثالثين، سنة بالمدينة ومات وسلم، عليه هللا صلى النبي أصحاب من المذكورين الرماة من حاطب كان: الواقدي قال
 .عثمان عليه وصلى وستين، خمس ابن وھو

 إلى أجلى، اللحية خفيف لجسم،ا حسن رجالً  حاطب كان: قالوا أبيه عن حاطب ولد من شيخ وحدثني: الواقدي قال
 .األصابع شثن ھو، ما القصر

 أبي بن حاطب ترك: قال عتبة بن يعقوب عن فروة أبي بن هللا عبد بن يحيى عن الواقدي عن سعد بن محمد حدثنا
 لىمو سعد واسلم قالوا. وغيره الطعام يبيع تاجراً  وكان ذلك، وغير ودارا ودراھم دينار آالف أربعة مات يوم بلتعة

 بن عامر بن عميرة بن مالك بن الحارث بن القوسار بن دريم بن سبرة بن خولي بن سعد وھو بلتعة، أبي بن حاطب
 إلى فصار سباء، أصله وكان قضاعة، بن وبرة بن كلب بن ثور بن رفيدة بن الالت زيد بن عذرة بن عوف بن بكر

 .االنصار في سعد بن هللا عبد البنه الخطاب بن مرع وفرض شھيداً، أحد يوم وقتل بدراً، وشھد عليه فأنعم حاطب

 :األسدي فاتك بن خريم بن أيمن يقول القوسار ولد من امرأة وفي الكلبي ابن قال

 جماليا يحث قضاعي عليھا...  دلني صاح يا القوسار ابنة ان

 والروابيا الذرا المشمخرات من...  اشتھى ما فروة بن خوليّ  فأعطيت

 .فروة بن خولي والقضاعي



182 

 

ً  عميرة بني من رجل ھذا القوسار بن فروة عليھا دله القوسار بن فروة بن وخولي: قال  . أيضا

 .وھم وذلك القوسار، بن فروة بن خولي بن سعد ھو: قوم وقال

 .عقب لسعد وليس: قالوا. وھم وذلك مذحج من ھو: معشر أبو وقال

 ستين ابن وھو وقتل للجنة، سمي ممن واحداً  وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول حواري الزبير، كان: اليقظان أبو قال
 .سنة

 وقد معاوية بن يزيد بن خالد عليھا خلف ثم حزام، بن حكيم بن هللا عبد بن عثمان الزبير بنت رملة وتزوج: قال
 .ھذا كتابنا من مضى فيما فيھا وشعره قصتھا ذكرت

 .عةربي بن شيبة بن يسار أبي عند الزبير بنت خديجة وكانت

 .عفان بن عثمان بن الوليد عند عائشة وكانت

 سفيان، أبي بن عنبسه عند بناته إحدى وكانت ھشام، بن الحارث بن الرحمن عبد عند الزبير بنت الحسن أم وكانت
 .العزى عبد بن أسد ولد من البختري أبي األسودبن بن الرحمن عبد عند بناته من أخرى وكانت

 :القائل وھو يتغزل وكان قريش فتيان نم فكان الزبير بن جعفر وأما

 األروع الكريم حق له فارعى...  واجب حق القرشي ولمجلس

 وتضرع خلوة في يستامھا...  وبحاجة بجعفر تأمرين ما

 .بالمدينة عقب ولجعفر

 بكر، أبي بن الرحمن عبد له يقال معتوه ابن له وكان عبيدة، بن بكر أبو ولده ومن عقب، وله الزبير بن عبيدة: وأما
ً  يطعم ال وكان لشأنه، يقول ھشام بن الرحمن عبد بن المغيرة خاله فكان ً  يكسى وال به، رمى إال شيئا  خرقه، إال ثوبا
 على الثياب وتجعل وفاكھة، ولحم خبز من يؤكل ما ألوان فيھا يجعل كوى المعتوه منزل في اتخذ قد المغيرة فكان

 إليھوأنت معي امض أخيه هللا عبد لقتال توجه حيث الزبير بن لعمرو قال الذي وھو ويلبس، المعتوه فيأكل معاليق
 فقال تقدم، فيما خبره كتبنا وقد جواره، الزبير بن هللا عبد ينفذ فلم مأمنك، إلى رددتك وإال آمنك فإن جواري في

 :الزبير بن عيدة في الشاعر

 االصداء تنوبه التراب تحت...  فجاركم أجرت قد إنك أعبيد

 اسماء برنة الھدو بعد...  لولولت المجير كان لو دأعبي

 ووفاء أمانة أداء فيھا...  مذكورة ضربة بسيفك اضرب

 .أخيه الزبير بن هللا عبد مع وقتل له، عقب فال الزبير بن حمزة وأما

 خرج وكان ر،الزبي بن خالد بن عثمان بن خالد: ومنھم عقب، وله اليمن على هللا عبد فاستعمله الزبير بن خالد وأما
 وآل الزبير آل ما: المنصور المؤمنين أمير جعفر أبو فقال بالمدينة، علي بن حسن بن حسن بن هللا عبد بن محمد مع

 .وصلبه فقتله جعفر أبو وأخذه! علي؟
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 قد ما منه باالقتصاص إياه وقتله أمره من فكان أخيه لقتال انتدب وعجب، وكبر تيه ذا فكان الزبير بن عمرو وأما
 .يندم يكلمه من يكلم، ال عمرو نخوته من: يقال وكان كرناه،ذ

 ذلك على واستجعل معاوية أغضب أنا:  - أمه وھي - المنى أسماء بن مالك قال: قال محارب بن مسلمة عن المدائني
 طالما ينانع تانك: فقال ھند أمك بعيني عينيك أشبه ما المؤمنين أمير يا: فقال الموسم، حضر وقد معاوية، فأتى جعالً 
 قلت إن جعلك مثال لك: قريش من رجل له فقال لك، متجراً  تجعلنا وال فخذه أعطيت ما فانظر سفيان أبا أعجبتا
 فضرب به فأمر عمرو، يا بأمك أشبھك ما: له فقال وكبر نخوة ذا عمرو وكان لمعاوية، قلت كما الزبير بن لعمرو
 :وقال بديته أمه إلى معاوية فبعث مات، حتى

 مالكا أقتلت هللا لعمرو فإني...  مالكٍ  أم المنى ألسماء قل أال

 .عنه بحلمي للقتل عرضته: يقول

 :الشاعر يقول الزبير بن عمرو بن عمرو ابنه وفي عقب، الزبير بن ولعمرو

 عمرو بن عمرو رأسھا تناول...  الثريا مع كان اللؤم ان لو

 :الفجار يوم العوام قتل في الشاعر وقال يلد،خو وقتل العوام، وقتل الزبير، ولد من قتل من وقتل

 ً ً  تركناه وعّواما  بالغريف الفوارس إثر على...  صريعا

ً  وكان هللا، عبد أبا ويكنى الزبير بن عروة وأما  فأمره حمله، إليھفي الحجاج كتب حين الملك لعبد وقال فاضال، فقيھا
 وكتب يھجه، فلم الملك عبد استحيى القول ھذا قال فلما وهملكتم من ولكنه قتلتموه، من الذليل ليس: بذلك الملك عبد
 .سبيل عليه لك فما عروة، ذكر عن أمسك: الحجاج إلى

 تسكت، أال العمياء بن يا: كالم في الملك لعبد أغلظ وقد لعروة الحجاج قال: قال المقرئ صالح بن هللا عبد وحدثني
 :القائلة وھي كنانية، وكانت أبيه، أم جدته يعني المتمنية، بن يا: عروة له فقال

 حجاج بن نصر إلى سبيل ھل أم...  فأشربھا خمر إلى سبيل من ھل

 .جميال نصر وكان البصرة، إلى فسيره نصراً  فأخذ عمر فسمعھا

 عبد بن طلحة عروة واستودع. الثقفي مسعود بن عروة بن ھمام بنت الفارعة الحجاج أم المتمنية إن: بعضھم وقال
 الدور يبني ھو فيقال طلحة، عن يسأل فكان الشام، إلى وشخص غيره، وأودع ماالً، بكر أبي بن لرحمنا عبد بن هللا

 :متمثالً  فقال موفرا، ماله طلحة وأعطاه أودعھم، ما على قوم كابره قدم فلما بماله، يذھب أن فخاف األموال، ويقسم

ً  رجل في استخبأت وما  عتيق حسب أو الصدق كدين...  خبيئا

 الحقوق نائبة عند وأصبر...  رأينا من أكرم الحسابا ذوو

 وھو بميشار رجله فقطعت الملك، عبد بن الوليد عند بالشام وھو رجله، في األكلة عروة أصابت: الكلبي ھشام وقال
 ثماني ذلك بعد وبقي الوليد بحضرة ذلك وكان كويت، حتى رجله بقطع الوليد يشعر ولم تحرك، وال تتعتع فما يقرأ
 وامتعني ثالثاً، لي وترك واحدة، مني أخذ ربي بي أحسن لقد: يقول وكان المدينة، بقرب له ضيعة في ھلك ثم نسني

ً  فسقط دابة فضربته يحبه ابن له وكان ولساني، وبصري بسمعي  حين فقال رجله، في األكلة وقوع قبل وذلك ميتا
ً  صبراً  رجله قطعت  " . نصبا ھذا سفرنا من لقينا لقد: " واحتسابا
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ً  الزبير بن هللا عبد عن ذلك وروى العوض سوء المصيبة من أعظم: عروة وقال  . أيضا

 الذي  فالحمد أكثرك، وبقي أقلك ذھب هللا عبد أبا يا: فقال عروة هللا عبيد بن طلحة بن عيسى عزى: المدائني قال
 .به عزيتني ما بمثل أحد عزاني ما: فقال وبصرك سمعك لنا بقى

 ولم وجھه، يقبض فلم وحسمت بميشار رجله وقطعت فقتله، ابنه برذون وضرب رجله، في األكلة ووقعت: قال
 .الحسم عند عليه غشي أنه إال منه عضواً  يحرك

 .كثيرة الدنيا مصائب أن ليعلم بھؤالء عروة ائتوا فقال عظيمة بمصائب أصيبوا بقوم الوليد وأتي

 فتوقعوا قال نعم: قالوا أقنطتم؟: لھم فقال مقحطين، وكانوا اً،يوم بالناس صلى عروة أن الزبيري مصعب وحدثني
 عروة وكان" .  الحميد الولي وھو رحمته وينشر قنطوا بعدما من الغيث ينزل الذي وھو: " يقول هللا فان الفرج
 :الشاعر يقول وفيھا منھا، أعذب بئر بالمدينة يكن فلم عروة، ببئر تعرف فھي بالمدينة بئراً  احتفر

 مائي عروة بئر من لي واستقوا...  أروى درع في مت ان ونيكفن

 .ھناك ودفن وتسعين أربع سنة في الفرع بناحية له مال في عروة مات: الواقدي وقال

 رأيتم وإذا أخوات، عنده لھا فإن منه تيأسوا فال سوء رجل عندكم وكان خير، خلة الرجل من رأيتم إذا: عروة وقال
ً  كان وإن فاحذروه، شر خلة رجل من  .صالحا

 .البختري أبي األسودبن ابنة أمه هللا، عبد: الزبير بن عروة فولد

 .مروان أخت العاص أبي بن الحكم ابنة أمھم وعثمان عروة أبا ويكنى عروة، بن ويحيى ومحمداً،

 .المخزومي سلمة أبي بن عمر بن سلمة ابنة وأمھم. هللا وعبيد ومصعباً،. وعمراً 

 .ولد ألم عروة بن وھشام

ً  فكان هللا عبد فاما  .بالمدينة عقب وله موته، قبل وعمي بالغته، في به يشبه صفوان بن خالد وكان بليغا، خطيبا

 .الخوارج قتلته بقديد عروة بن هللا عبد بن صالح وقتل

 انمرو بن الملك عبد وحج وغيره، محمد بن القاسم من سمع جريج، ابن عنه حدث فقيھا، هللا عبد بن عمر وكان
 ما وليته فإنك خالك إبراھيم على أعدني المؤمنين أمير يا: فقال الزبير بن عروة بن هللا عبد على فدخل المدينة، فأتى
 فوهللا أخرى، بقطيعة رحمك تصل أن هللا فنشدتك أيدينا، في ما قليل من يده في ما كثير يمنعه فلم واليمن المدينة بين
 .األموال ھذه مكان إال هللا عبد مع نموت أن من يمنعنا ما

 :يسار ابن يقول وفيه الناس أجمل من وكان الرجال، من عقب له يكن فلم محمد وأما

 واتفاق ونعمة عيش بعد...  حينا نويرة كابني وغنينا

 للفراق مصيرھم قوم كل...  يوم ذات لفرقة صرنا ثم

 .نويرة بن ومتمم مالكا يعني
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 عمرو بن هللا عبد بن أمية فتزوجھا فطلقھا، عروة بن يحيى بن الحكم ھاتزوج جميلة، ابنة عروة بن لمحمد وكانت
 وال يغيرھا وال وبعطائه أرضه وبغلة درھم ألف بأربعين كتابا عليه كتبت أن على الحكم فراجعھا فطلقھا عثمان، بن

ً  خالف فإن يخالفھا،  .وةعر بن محمد ابنة شرط من أثقل: يقال فكان بيدھا، فأمرھا شرطھا من شيئا

ً  وكان الجمال، فائق فكان عروة بن عثمان وأما  .بالمدينة عقب وله المنصور، جعفر أبي أيام في ومات جلداً  خطيبا

 المدينة على الملك عبد بن ھشام عامل ھشام بن إبراھيم فنازع والناس، بالنسب علم له فكان عروة، بن يحيى وأما
 .ينةبالمد عقب وله الضرب، بعد فمات ھشام بأمر فضربه

 .له عقب وال الزبير، بن هللا عبد مع فقتل عروة بن عمرو وأما

 بن يحيى وعن بكر، أبا ويكنى عروة، بن هللا عبيد عن الزھري روى وقد بالمدينة، عقب فله عروة بن هللا عبيد وأما
 .عروة أبا ويكنى عروة،

 من وسط في ھشام وكان والبصرة، والكوفة دينةبالم عقب له نبيالً  فقيھا فكان المنذر، أبا ويكنى عروة، بن ھشام وأما
ً  فواعد الغناء، يسمع تدينه على أيامه  وجعل ليلحقھم، ومضى فسبقوه تتغنى جارية منزل يأتوا أن المدينة أھل من قوما
 :يقول

 اليوم بعد كسالً  تعداني ال...  بالقوم ألحقان قائمتيّ 

 ثم المعوذتين كتفيك وبين الكرسي، آية صدرك على يكتب أن يلينبغ إنه با أعيذك: قال الجارية غناء سمع فلما
 .خرج

 .عقله يتم حتى ألحد دين تم ما: ھشام وقال

 .غربة الوطن يجعل والفقر وطنا، الغربة يجعل الغنى: ھشام وقال

ً : عليھا النفقة في أسرف داراً  يبني رجالً  ورأى ھشام، وقال  .القبور في غداً  وھو القصور يبتني لمن عجبا

 .والفقر الفجور وشرھما والغنى، التقى في واآلخرة الدنيا خير وجدت: عروة بن ھشام وقال

 .سنين بأربع حنيفة أبي موت قبل ومائة وأربعين ست سنة في ببغداد عروة بن ھشام ومات

ً  سيداً  فكان عثمان أبا ويكنى العوام، بن الزبير بن المنذر وأما  .مفرغ ابن يقول وله الزبير بن هللا عبد مع وقتل حليما

 وقاع يوم كل بغاية أولى...  منذراً  يذمر غداة الزبير البن

 العّجاع بالمنزل وبناته...  أمه يغادر من الكريم ليس

 ينزل وكان ولد، ألم المنذر بن وعاصم العدوي، نفيل بن عمرو بن سعيد ابنة امه المنذر، بن محمد: ولده فمن
 .وغيره المنذر بن وإبراھيم التميمي، حري بن نھشل ابنة هأم المنذر بن هللا وعبيد البصرة،

 عشت لقد: محمد له فقال المطرف، وھو عثمان، بن عمرو بن هللا عبد الزبير بن المنذر بن محمد ساب: قال المدائني
 ً  أحب سما ولك عھدتك: قال عثمان، بن عمرو بن هللا عبد أنا: قال. أبيك إلى أخطبك أن أھم جارية أظنك وأنا زمانا
 .المطرف لجماله يدعى وكان ھذا، من إليك
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 أبي بن السائب ابنة أمھما وعكاشة، عيسى له وولد عيسى، أبا ويقال هللا، عبد أبا يكنى فكان الزبير بن مصعب: وأما
 وقال. شتى أوالد ألمھات إبراھيم واسمه وخضير ومحمد ولد، ألم وحمزه. ولد ألم وجعفر. ولد ألم وعمر حبيش،
 كتبنا وقد المروءة عظيم جواداً  مصعب وكان الكلبي، ابن قول واألول مصعب، بن مصعب خضير اسم بعضھم
 :الشاعر فقال معه، عيسى ابنه وقتل القفرة، وشرھن االسيلة، الفخمة النساء أفضل: يقول وكان ومقتله، خبره

 وصميمھا كلھا قريش موالي...  كالھما وعيسى عيسى أبا ليبك

ً  راحلته على البصرة مصعب دمق: األصمعي وقال  انتشط لقد: العرب أشياخ من رآه من بعض فقال بردائه، مضطبعا
 .انتشاطا الملك

 واألسود، األعفر، عليھا ينزو الكلبة مثل أمكم كانت إنما: بكرة أبي بني لبعض البصرة منبر على مصعب وقال
 .شبھه كلب إلى فتودى واألبقع،

 له، فولدت الزبير، بن هللا عبد بن عامر ابنة عكاشة وتزوج بالمدينة، عقب بمصع بن ولعكاشة لعيسى، عقب وال
 :الشاعر فقال الخوارج، قتلته محمد، بن مروان أيام في قديد يوم قتل مصعب، بن عكاشة بن مصعب ولده فمن

 أسد من موجعات ونساء...  كلھا قصيّ  ألنواح قل

 دالعد ولنقصان بقديد...  قتلوا رجاال فاندبن قمن

 احد من بقتيل يبكى حين...  مصعبا منھم تعدلن ال ثم

ً ...  باسال فينا كان قد إنه  األسد إقدام يقدم صادقا

 .بالبصرة فولده مصعب بن عمرو وأما

ً  وكان مصعب، بن جعفر وأما  له يقال له وابن فقتل حمزة، له فولدت علي، بن الحسين بنت مليكة فتزوج سريا
ً  جعفر بن حمزة أخذ المدينة أھل عمال بعض وكان عقب، ينةبالمد وله قديد، يوم عمارة  .للناس وأقامه فحده شاربا

 خضير اسم: ويقال خرج، حين حسن بن هللا عبد بن محمد شرط على فكان خضير وھو مصعب بن إبراھيم وأما
 .هللا عبد بن محمد مع خضير وقتل عقب، وله مصعب، بن مصعب

 جويرية عنده وكانت المطلب، عبد بن الحارث بن ربيعة بن عياش بن منالرح لعبد مصعب قال: األصمعي وقال
 وإني أمراءكم تلقبون البصرة أھل إنكم بلغني: البصرة قدم حين وقال! بأيرك؟ وثأرت بسيوفھم الناس أتثأر: زياد بنت
 .الجزار أنا

 بكر، أبا يكنى فكان الزبير، بن هللا عبد وأما! الزائدتان؟ ھاتان ما: فقال المصعب من: مصعب كاتب وكتب: قالوا
ً  الناس أشد من وكان خبيب، وأبا  فكبر المھاجرين، أبناء من اإلسالم في بالمدينة ولد مولود أول وھو ولساناً، قلبا

 :الشاعر قال بخيالً  وكان لمولده، المسلمون

 بالتمر الخالفة يرجو أمره على...  غالبٌ  وربك بكر أبا رأيت

 وكان حمزة: الزبير بن هللا عبد فولد. ھذا كتابنا من تقدم فيما أخباره كتبنا وقد سنة، عينوسب ثالث ابن وھو وقتل
 بن الرحمن عبد ابنة أمه وعامر الفزاري، زبان بن منظور بنت تماضر أمھم وعباداً، وثابتاً، وخبيباً، مضعوفا،
 .وموسى صغيراً، درج وقيسا ولد، أم أمه هللا، عبد بن هللا وعبد ھشام، بن الحارث
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ً  يعطي جوادا فكان حمزة فاما ً  ويمنع الريح، فيباري يوما ً  المغني سريج ابن وكان شسعا، يوما  حمزة وكان له، صديقا
 :الشعر ھذا في غنى الذي وھو ويعظمه، يكرمه

 غبن قد أن بيعه في ويرى...  بالندى حمداً  المبتاع حمزة

 ألفا سريج البن ووھب دينار، ألف له فوھب دينار، لفأ إسالفه حمزة مسألة في قريش من رجل سريج ابن فكلم
 أبي بن عثمان بن هللا عبد بنت هللا عبد أم بالبصرة حمزة وتزوج العراق، واليته في حمزة خبر كتبنا وقد آخر،

 بن محمد بن القاسم بنت فاطمة حمزة عند وكانت ببة، أخت نوفل بن الحارث بنت ضباعة وأمھما الثقفي، العاص
 بصدقة فحلفت معمر، بن هللا عبيد بن عمر بن طلحة تزوجت قد بك كأني مرضه، في لھا فقال طالب، أبي بن جعفر
 فتزوجته شيئين، شيء كل مكان عليك أخلف أنا: وقال طلحة خطبھا حمزة مات فلما تفعل، ال رقيقھا وعتق مالھا،
 عبد بن لعي إسماعيلبن رملة ابنته عمر نب طلحة فزوج ورملة، إبراھيم،: له وولدت دينار، ألف عشرين عنھا فغرم
 تزوجت الناس، أتجر أنت: لطلحة يسار إسماعيلبن فقال الناس أجمل وكانت دينار، ألف مائة على العباس بن هللا

 .دينار ألف وستين إبراھيم فربحت ألف، مائة على ابنتھا وزوجت دينار، ألف اربعين على فاطمة

 وھو العزيز، عبد بن عمر إلى فكتب عنه، بلغه ألمر عليه غضب الملك عبد بن ليدالو وكان عقيماً، فكان خبيب وأما
 .العزيز عبد بن عمر على عيب مما ذلك فكان إياه، ضربه من فمات عمر فضربه المدينة، على عامله

ً  وكان حكمة، أبا يكنى فكان هللا عبد بن ثابت وأما  أقول؟ ماذا: فقال علياً، اشتم: لثابت وقيل عقب، وله لسن، ذا بذيئا
 .فأقوله ذاك علمت ما وهللا: فقال عثمان، وقتل قتله، من لعمر ودس بكر، أبا سم: قل: قالوا

 ھيه: قال عثمان، المؤمنين أمير قاتل األشقى الفاسق هللا لعن فقال علياً، اشتم: إسماعيلفقال بن ھشام وأقامه: قالوا
ً  اذكر ً  اشتم ھيه: قال الملك، عبد المؤمنين أمير خالع نالشيطا لطيم األشدق هللا لعن: فقال عليا  يبلغه لم: قال اآلن عليا
 .يشاغله يزل ولم غيره، أشتم حتى الشتم

 أكره أني لوال وهللا أما: فقال خطيباً، صرت لقد ثابت يا: المطرف وھو يوماً، عثمان بن عمرو بن هللا عبد له وقال
ً  ثقيف من رجاالً  بذلك فأغم السوء خويل خويلك ذكر  المطرف أم ألن المختار، يعني لذكرته، ھاشم بني من وقوما
 .المحتار أخت عبيد، أبي بنت صفية وأمھا عمر، بن هللا عبد ابنة

 اليمن، على ثم المدينة، على المؤمنين أمير الرشيد ھارون عامل كان الذي ثابت بن مصعب بن هللا عبد: ولده ومن
 الناس جعل مات فلما الوالية، سيء وكان أبيه، بعد ولي ثابت بن مصعب بن هللا عبد بن بكار بكر أبو ابنه وكان
ً  يعنون مالك؟ إلى يكتب من: يقولون  .جھنم خازن مالكا

 اثنتين ابن وھو ومائة، وخمسين سبع سنة بالمدينة مات هللا عبد أبا ويكنى فقيھاً، هللا عبد بن ثابت بن مصعب وكان
 .سنة وسبعين

 الملك، عبد بن إليھيزيد وخطب بناته، يزوج ال وكان زمانه، في المدينة أھل أعبد من فكان هللا عبد بن عامر وأما
 بن عامر دار ھشام بن إبراھيم وھدم بقديد، عامر بن عتيق ابنه وقتل يزوجھما، فلم المخزومي ھشام بن وإبراھيم

 في عليك أدعو يقول مرات، خمس يوم لك في هللا على أعرضك إني أما: قال اصبر: لعامر إبراھيم فقال هللا، عبد
 .الخمس الصلوات أعقاب

 وعشرين أربع سنة في ھشام ومات بيسير، الملك عبد بن ھشام موت قبل ومات الحارث، أبا يكنى عامر وكان
 .ومائة
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 لي،ع بن حسن بن حسن بن هللا عبد به فمر بمر، هللا عبد بن عامر نزل: قال أبيه عن الزناد أبي ابن عن المدائني
 مروان، بني بالس بالست إذ مأكلي به لي فطاب مراً  نزلت بل: قال عيشك، عليك فمرر بمر نزلت عامر يا: فقال
 ولوال: عامر قال. صفية يعني مكة، شعاب في التوتيات الحميدات كبعض لكنت عمتي لوال وهللا أما: هللا عبد فقال
 صلى هللا رسول بنت فاطمة أم خويلد بنت خديجة يعني باألبطح، ملقىً  طالب أبي بن عقيل ولد كبعض كنت عمتي
 .وسلم عليه هللا

ً  هللا عبد بن عباد بن يحيى وكان بالمدينة، ولد فله هللا، عبد بن عباد وأما  الحزمي، بكر ابي بن هللا عبد عن روى فقيھا
 .سنة وثالثين ست ابن وھو بالمدينة ومات ، بنإسحاق ومحمد

ً  رأيت فما ماً،معت رأيته الزناد أبو وقال  .مروءة له وكانت منه العمة في أحسن شابا

ً  كان الزبير، بن هللا عبد بن موسى بن صديق ولده ومن بالمدينة، عقب فله هللا عبد بن موسى وأما  .سريا

 .عقب وله بأبيه، القوم أشبه يقال فيما فكان هللا، عبد بن هللا عبد وأما

 :الشاعر قول وتمثل أخوته، بني من بناته الزبير بن هللا عبد وزوج: قالوا

 وجمال ھيئةٍ  ذو راعني وما...  قصرةً  مواليّ  في بناتي جعلت

 طوال أسك نوبي درع وال...  معّضدٍ  وبرد شكد رزمتا وال

 الزبير آل مال من أخذت: يقول أشعب فكان الطمع، أشعب أبا قتل الزبير بن مصعب كان: الكلبي ابن ھشام وقال
 .أبي دية أضعاف

ً  العزى عبد بن أسد بن خويلد لدفو  بن وحزام خويلد، بن العوام وسلم، عليه هللا صلى النبي زوج خديجة سوى ، أيضا
 خويلد بن لنوفل يقال وكان كافراً، بدر يوم طالب أبي بن علي قتله قريش، عدي من وأمه خويلد، بن ونوفل خويلد،
 .قريش أسد

 النبي قدوم بعد المدينة وقدم الثانية، المرة في الحبشة، إلى مسلمينال مھاجرة من خويلد بن نوفل األسودبن وكان
 .إياھا وسلم عليه هللا صلى

 في وولدته فاختة، واسمھا العزى، عبد بن أسد بن الحارث بن زھير ابنة وأمه حزام، بن حكيم: فولد حزام وأما
 طريقه في فمات الثانية، المرة في الحبشة ىإل وھاجر أسلم قد وكان بالمدينة، عقب وله حزام بن وخالد. الكعبة جوف
 فقال يؤسر، ولم يقتل ولم فنجا بدر يوم المشركين مع بدراً  وشھد خالد أبا يكنى حزام بن حكيم وكان يصل، أن قبل

 :األنصاري ثابت بن حسان

 األعوج بنات من بمھر ونجا...  بشده بدر يوم حكيما نجى

 يمينه في بالغ إذا حزام بن حكيم وكان الفتح، مسلمة سادة من مطعم بن بيروج ھو يقال وكان إسالمه، فحسن أسلم ثم
 .بدر يوم نجاني والذي: قال

 يبارك لم بإسراف سألھا فمن حلوة خضرة الدنيا إن: لحكيم قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن اليقظان أبو وذكر
 على أشھدكم إني المسلمين معشر يا: الخطاب بن عمر فقال عطاءه يأخذ ال وكان شيئاً، أحد من يقبل ال فكان. فيھا له

 اشتريتھا فقال غبنت، له فقيل درھم، آالف بعشرة بمكة له داراً  حكيم وباع فيأباه، عطائه إلى أدعوه حزام بن حكيم
 بل يقالو غبنت؟ فھل هللا سبيل في ثمنھا أن اشھدوا أغبن، لم أني لتعلمن وهللا واما خمر، من براوية الجاھلية في
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 فباعھا الدار عبد لبني كانت الندوة دار ألن الخطأ أعظم وذلك الندوة، دار ھي: بعضھم وقال هللا، سبيل في جعلھا
 .والكفاف اإلسالم اليوم الشرف إنما: فقال شرفك بعت: له فقيل معاوية، من العبدري ھاشم بن عامر بن عكرمة

 وعشرين مائة وعمر به، أصاب من يبال ولم المعروف مواضع يختر لم من المبرز الجواد: حزام بن حكيم وقال
 .الناس لك يذكر العمر طول: يقول فكان سنة،

 .منه بأعظم غيره من سترضون ما عثمان أمر من سخطتم إنكم: فقال عليه، والصالة ودفنه عثمان أمر حكيم وحضر

 .نفسه على باألجر بخل فإنما صاحبه على بمعروفه بخل من: حكيم وقال

 هللا رسول أن حزام بن حكيم عن عروة عن عروة بن ھشام أنبأ سلمة بن حماد ثنا غياث بن الواحد عبد حدثنيو
 بمن أحدكم وليبدأ السفلى، اليد من خير العليا واليد غنًى، ظھر عن كان ما الصدقة خير: قال وسلم عليه هللا صلى
 حكيم وكان: ھشام قال: حماد أسامة أبو قال ثم: الواحد بدع قال. هللا يغنه يستغن ومن هللا، يعفه يستعفف ومن يعول،
 .شسعا أحد من طلبت ما نعلي شسع انقطع لو: ويقول أحداً، يسأله فال الشيء إلى يحتاج

 بن حكيم سمعت: قال حبيبة أبي عن عقبة بن موسى عن هللا عبد بن المنذر عن الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني
 بسنتين، مني أسن وكانت سنة، أربعين ابنة وھي خديجة عمتي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تزوج: يقول حزام
 أربع سنة حكيم ومات: قال سنة، وثالثين ثالث ابن وأنا الفجار وشھدت سنة، عشرة بثالث الفيل عام قبل أنا وولدت

 .وخمسين خمس أو

 .سنة عشرة بخمس وسلم عليه هللا صلى النبي من أسن عمتي كانت: حكيم وقال

 .الصوافين زقاق عند الفاكھة بالط عند داره في بالمدينة حزام بن حكيم مات: الواقدي قال

 أھالً  لھا أحداً  أرى ما: فقال دينار بثالثمائة يزن ذي حلل من حلة حزام بن حكيم اشترى: قال جعدبة ابن عن المدائني
 هللا صلى فقال الفتح، قبل قريش وبين بينه كانت التي ةالھدن في وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول فأھداھا محمداً، إال

 عليه هللا صلى هللا رسول فأمر ليبيعھا، السوق حكيم فأدخلھا ھديتك، قبلت مشرك ھدية قابالً  كنت لو: وسلم عليه
 :عالثة بن علقمة في الحطيئة قول حكيم فتمثل للصالة خرج وقد عليه حكيم ورآھا له فاشتريت وسلم

 وحجول غرة ذو واضح بدا...  بعدما بالفصل حكامال ينظر فما

 عليك أسامة يا بخ بخ، حكيم فقال مواله، حارثة بن زيد بن أسامة كساھا إنه ثم وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول فتبسم
 .أبيه من خير وأبي منه، خير وأنا يمنعني وما: له قل: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال يزن، ذي حلة

 .خويلد بن العوام بنت زينب وأمه حكيم، بن هللا عبد: حزام بن كيمح وولد

 الكالبي سفيان بن الضحاك ابنة عنده وكانت عائشة، مع الجمل يوم فقتل حكيم بن هللا عبد وأما. حكيم بن وھشام
 بنت رملة أمه م،حكي بن عثمان بن هللا عبد: حكيم بن هللا عبد بن عثمان فولد حكيم، بن هللا عبد بن عثمان له فولدت
 بن عثمان بن هللا عبد فتزوج منه، فاقتص الزبير، بن عمرو ضربه ممن حكيم بن هللا عبد بن عثمان وكان الزبير،
 وفي عقب، وله عثمان، واسمه قرين له فولدت طالب، أبي بن علي بن الحسين بنت سكينة حزام بن حكيم بن هللا عبد
 :الشاعر يقول عثمان بن هللا عبد

 الرسل خاتم المصطفى بنت ابن أبوھا...  عترة خير عترة من ھاتزوجت

 بالجھل الجاھلية غمرتھا وقد...  كلھا البرية هللا أنقذ به
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 فضل إلى وفضال غنما بھا حويت...  وزوجة لديك إلفا بھا فأكرم

 :ويروى

 الفضل ذي هللا من فضالً  بھا حويت

 يوم يعذب هللا إن: قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن وروى صحبة، له فكانت حزام بن حكيم بن ھشام: وأما
 .الناس يعذبون الذين القيامة

 بن ھشام عن أبيه عن عروة بن ھشام ثنا القسملي مسلم بن العزيز عبد ثنا األبلي اآلجري فروخ بن شيبان حدثني
ً  رأى أنه حزام بن حكيم  حبسوا قوم: قال ھؤالء؟ ما: له الفق سعد بن عمير على فدخل الشمس، في محبوسين ناسا
 يعذبون الذين القيامة يوم يعذب هللا إن: قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على أشھد ھشام فقال الجزية، في

 .الدنيا دار في الناس

 .الجزيرة بعض يلي األنصاري سعد بن عمير كان: وقالوا

ً  القدر عظيم حكيم بن ھشام كان: وقالوا  وھن فيه أمر ذكر إذا -  يقول الخطاب بن عمر وكان اإلسالم، مرأ على قويا
 .فال حكيم بن وھشام عشت ما أما:  - سبله أو الحق ومخالفة اإلسالم على

 .حكيم بن لھشام عقب وال

 هللا عبد بن عثمان بن الضحاك: ولده ومن الحبشة، إلى الھجرة يريد وھو أفعى فنھشته خويلد بن حزام بن خالد وأما
 .ومائة وخمسين ثالث سنة مات عثمان، أبا ويكنى حزام، بن خالد بن

 العزى عبد بن أسد بن نوفل وولد

 .صغيرا درج نوفل بن هللا وعبيد نوفل، بن وعدي نوفل، بن ورقة

ً  فمر إبراھيم، دين طلب ويقال النصرانية، إلى ومال األوثان عبادة فترك ورقة: فأما  والمشركون رباح بن ببالل يوما
 ھذا كتابنا من تقدم فيما له ذكرنا وقد به، فاستغث قلت ما نعم أحد، أحد،: ورقة فقال. أحد أحد،: يقول وبالل بونه،يعذ

 :يقول الذي وھو شاعراً  ورقة وكان أخبارا،

 جزى كمن فعلت بما عليك أثنى...  من وإن عليك أثني أو أجزيك

 :األوثان عبادة ترك قد زيد وكان نفيل، بن عمرو بن زيد في وقال

 حاميا النار من تنوراً  تجنبت...  وإنما عمرو بان فأنعمت رشدت

 أسد، بن نوفل بن عدي بن نوفل بن هللا وعبيد بالحجاز، عقب وله عدي، بن الزبير: ولده فمن نوفل بن عدي وأما
 .الحرة يوم قتل

ً  وكان عطاء، بن عثمان تويت ولد فمن حبيب، بن تويت: العزى عبد بن أسد بن حبيب وولد  بن عمرو ضربه سريا
 .مجد اسمھا للعباس أمة تويت أم وكانت بمكة، عقب ولھم ضرب، فيمن الزبير

 .أسد بن المطلب بن حبيش وأبا أسد، بن المطلب األسودبن: العزى عبد بن أسد بن المطلب وولد
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 .ھذا كتابنا أول في خبره كتبنا وقد منيعاً، وكان المستھزئين، أحد وھو زمعة، أبا يكنى األسودفكان فأما

 :أوله كتبناه، وقد فيھا شعر وله بدر، يوم يحضر األسودفلم وعمي

 الشھود النوم من ويمنعھا...  بعير لھا يضل أن تبكي

 زمعة فأما األسود، بن والحارث األسود، بن وھبار األسود، بن زمعة: العزى عبد بن أسد بن المطلب األسودبن فولد
 بدر يوم وقتل سيد وابن سيد الرماد عظيم: المطلب عبد بن طالب أبو يقول وفيه حكيمة، أبا يكنى األسودفكان بن

 .كافراً 

 هللا، عبد: زمعة فولد الراكب، زاد له يقال وكان الروم، في كھرقل فينا زمعة كان: سفيان أبي بن معاوية وقال
ً  وعقيالً،  .له عقب وال كافراً، بدر يوم عقيل قتل ويزيد، ووھبا

 .الطائف يوم ويقال حنين، يوم واستشھد الحبشة، مھاجرة من زمعة بن يديز وكان

 هللا ولعبد وسلم عليه هللا صلى النبي وقبض عنه، وقاتل عفان، بن عثمان دار حضر ممن زمعة بن هللا عبد وكان
: وسلم عليه هللا صلى النبي قال حين بالصالة يأمرھم الناس إلى عمر برسالة خرج الذي وھو سنة، عشرة خمس
 .فليصل بكر أبا مروا

 األسد عبد بن سلمة أبي بنت زينب وأمه األسود، بن زمعة بن هللا عبد بن يزيد: زمعة بن هللا عبد ولد فمن
 فدعاه عقبة، بن مسلم به وأتي فأخذ الحرة يوم شھد وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول زوج سلمة أم وجدته المخزومي،

 فضرب فقدمه عمه، ابن أني وعلى نبيه، وسنة هللا كتاب على أبايعه: وقال فأبى قن عبد أنه على ليزيد يبايع أن إلى
 قبر فنبشت لھا غلمة في بجارية ليزيد ولد أم أقبلت بالمشلل، ودفن مسلم فمات مكة نحو الشام أھل توجه فلما عنقه،
 .فصلبته واستخرجته مسلم

 عبد عند عبيدة أبي بنت ھند وكانت عقب وله األسود، بن زمعة بن هللا عبد بن عبيدة أبو: زمعة بن هللا عبد ولد ومن
ً  عبيدة أبو وكان وإبراھيم، محمداً،: له فولدت اليقظان، أبو ذكر فيما حسن بن حسن بن هللا ً  سريا ً  سخيا  للطعام مطعاما
 وإبراھيم عبيدة باأ المخزومي ھشام بن إبراھيم فلقي الحديث، عنه روي وقد إخوانه، من أتاه ومن لألضياف، يعده
 أنف على خذ ثم كذا، موضع على خذ: فقال اعتمده، موضع إلى الطريق عن فسأله ھشام، قبل من المدينة على وال

 .وضحك زمعة، أنف على بل: فقال مخزوم،

 فدخل الفجر، طلوع وقت في ويقال الشمس، طلوع مع زمعة بن هللا عبد بن عبيدة أبي بمنزل إبراھيم ومر: قالوا
 إليه، وقدمت التنور، من بھا فأتي مطبخه في كانت برؤوس فأمر حاضر، شيء من فھل جائع وهللا أنا: له ھوقالإلي

 اتخذت الرؤوس إن: فقيل الرجل، ھذا من أكرم رأيت ما تا: فقال منزله، في معدة كانت إليھحلواء قدمت ثم فأكل،
 .أعجب وهللا ھذا: فقال منزله، يفارق ال فشيء الحلواء فأما له لضيفان ذبحت غنم رؤوس وھي باألمس

 عبد بن المطلب عبد بني من ركانه بن وھب بن وھب البختري أبو ولده فمن عقب وله هللا، عبد بن كبير ومنھم
ً  البختري أبو وكان مناف،  دخل حتى عنه يحمل الحديث وكان المدينة واله ثم الرشيد، ھارون المؤمنين ألمير قاضيا
 أو خف أو حافر في إال سبق ال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: فقال بھا، يسابق حمام وعنده الكبار، بعض إلى

 .كتبه وشنئت حديثه فاسقط جناح،

 محمد أبو زمعة بن وھب بن هللا عبد بن يعقوب ابنه وكان الحرة، يوم زمعة بن وھب بن هللا عبد قتل: الكلبي وقال
 .المنصور رجعف أبي أيام آخر في مات محدثاً،
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 من أخرجت حين بالرمح وسلم عليه هللا صلى النبي بنت زينب إلى أھوى الذي فھو المطلب األسودبن بن ھبار وأما
 رسول فبعث وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أوالد ذكرنا حين خبره ذكرنا وقد بطنھا، في ما فألقت المدينة إلى مكة
 هللا، سبحان: قال ثم وأحرقوه، حطب من حزمتين بين فاجعلوه ھبار لقيتم إن: وقال سرية وسلم عليه هللا صلى هللا

ً  ھبار وقدم السرية تلقه فلم رجله، ثم يده فاقطعوا لقيتموه إن هللا، أبعذاب  النبي له فقال رجالً، يساب وكان مسلما
 .سبك من سب: وسلم عليه هللا صلى

 .ولد أم وأمه ھبار إسماعيلبن: ھبار ولد فمن

 يرمى ھبار ابن وكان حمام، في بالمدينة الزھري عوف بن الرحمن عبد بن ومصعب ھبار إسماعيلبن اتفقف: قالوا
ً  وظھره رانفتيه على يده فمسح حسن وخلق ضخمة عجيزة ذا مصعب وكان بالذكور،  عجيزته عظم من متعجبا

ً  له يظھر ولم عليه ذلك مصعب فحقد حملت، ما دون إال النساء يحمل ما: وقال  أمه، حتى والطفه نفسه، في مما شيئا
 حش إلى فدعاه جعونة بن خالد ويقال الليثي، جعونة بن وعقبه التيمي، معمر بن هللا عبيد بن معاذ ومعه اتاه إنه ثم

ً  الفجر طلوع إليھعند بعث إنه ثم يومه غد في معه االنطالق إلى فأجابه نخل، موضع وھو طلحة،  أبا يكنى له غالما
ً  فيھا دس قد نخلة إلى مصعب قام أراد، حيث اجتمعوا فلما به، لالجتماع الحش إلى لمصيرا ليسأله زيتونة ً  سيفا  قاطعا
ً  إن ويقال أمره، وأخفى فقتله عليه زيتونة وأبو والليثي التيمي، وأعانه به، وعاله فأخذه  موضع إلى دعاه مصعبا
 إسماعيلوبقتله به صنع بما فأخبره أخيه رحمنال عبد بن حميد إلى انصرافه وجعل به، فقتله زھرة بني بحش يعرف
ً  وألبسه سجر قد تنور في فألقاھا أخيه ثياب حميد فأخذ إياه،  إنك: وقال الصبح لصالة معه به وغدا غيرھا، ثيابا

 الناس وأصبح وجھك، له يتغيرن وال ذلك يروعنك فال معكم كأنه حتى وذيت كيت األمر من كان: يقول قائالً  ستسمع
ً  ويرون ھبار ابن بقتل يتحدثون  كل دبر في يقوم ھبار إسماعيلبن أخو وكان عنه، فيكذبون حميد أخيه مع مصعبا
 اللھم: فقال قريش من العدوي مطيع بن هللا عبد فقام أخبرنيه، إال علم أخي من عنده رجالً  هللا نشدت: فيقول صالة
 أبو وأخذ عنه، فتوقف مروان إلى فأدخله حمن،الر عبد بن مصعب: قال ھو؟ من: له فقال ونعلمه، أمره تعلم إنك

 وأرسلت به، الحكم يقطع وال ضرب حين منه إقرار ھذا فقيل أنكر، ثم فأقر فضربه فأنكر مروان إلى فأدخل زيتونة
 بني وجوه من وغيرھما الزبير ابنا والمنذر هللا، عبد فركب خبرھم، فأخبرته الزبير بن هللا عبد الى إسماعيل أخت
ً  المدينة قدم معاوية أن قوم وزعم بالشام، معاوية إلى العزى عبد بن أسد  فحكم معھما ومن والمنذر هللا عبد فلقيه حاجا
ً  خمسين العزى عبد بن أسد بني من عشرة يحلف بأن ً  أن با يمينا  عن نكلوا وإن دمه، ملكوا حلفوا فإن قتله، مصعبا

 بن الرحمن عبد آل بعض فقال قتله من يدرون إسماعيلوما مصعب قتل ما با عشرة زھرة بني من حلف اليمين
 جعفر، بن هللا وعبد والحسين والحسن وقاص، أبي بن سعد وبني مخرمة، بن المسور دمه على للحلف يختار: عوف
 ما: ھؤالء من حضر من فقال عفان، بن عثمان بن وعمرو العاص، بن وسعيد الحكم، بن ومروان معاوية، بن ويزيد
 وحلف كاذباً، ألحلف كنت ما وهللا: مصعب فقال. زھرة بني على اليمين معاوية فرد زھرة، بني دون حلفن بالنا

ً  خمسين  .قاتله يعرفون ال أنھم زھرة بني من العشرة وحلف المقام، عند يمينا

 كانوا الذين ثالثةوال مصعب إال -  ھبار ابن تعني -  أخي فايد أبا قتل ما: ھبار إسماعيلبن أخت قالت: الكلبي ابن وقال
 تحت يقر فكان فضربه زيتونة أبا مروان فأخذ رجع، فما فدعاه الليل في مصعب غالم زيتونة أبو جاء ولقد معه،

 المنذر بن والمنذر الزبير بن هللا عبد إلى وبعثت للضرب، إال قلت ما قلت، ما وهللا: قال عنه رفع فإذا الضرب
 :وقالت الخبر واعلمتھما

 الضاري الغابة ليث فھو ومنذر...  بذمته الساعي بكر ألبي قل

 والعار المخزاة إلى تميال وال...  ولدت وما أمي لكما فدى جّدا

ً  وكان المسجدين، بين تلقياه ويقال بالشام، معاوية إلى فصارا ً  يحلف بأن فحكم األمر ھذا في فكلماه حاجا  مصعبا
 محمد، حلف ممن وكان يميناً، خمسين وحلفوا مصعب فحلف ھبار إسماعيلبن يقتل لم أنه زھرة بني من معه وعشة
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 مصعب يمين وكانت وقاص، أبي بن سعد وبنو مخرمة، بن والمسور عوف، بن الرحمن عبد بنو وحميد سلمة، وأبو
 :الرقيات قيس ابن فقال الحكم، فتدافع وتشاجروا قتله، من يعلمون ال أنھم الباقون وحلف ھبار، ابن يقتل لم أنه

ً  بليل جيبأ فلن  ھبار ابن غرّ  كما الغرور أخشى...  أبداً  داعيا

 والجار العم البن الھدية بئس...  منعفراً  الحش في يجرونه باتوا

 احلفوا لألسديين قيل: عدي بن الھيثم وقال جميعاً، فحلفوا والكناني والتيمي مصعب ليحلف: قال الزبير ابن ان ويقال
ً  أن  .الزھريون فحلف المنكرين، على مينالي: فقالوا صاحبكم قتل مصعبا

 .أعلم وهللا أخرجوا ثم سنة وسجنوا مائة مائة المتھمون ضرب وأشكل األمر اختلط لما: المدينة أھل بعض وقال

 بن معاوية أخت الحكم أم ابن وھو الثقفي، هللا عبد بن الرحمن عبد مع وكان ھبار بن سعد: األسود بن ھبار ولد ومن
 :الغداني بدر بن حارثة فيه فقال ھواه، على ويجامعه شاربهي وكان سفيان، أبي

 ھبار بن سعد ھوى في وليله...  عادلة غير قضايا في نھاره

 بتكرار وتكراراً  بأخذ أخذاً ...  به يسر فيما أصحابه يعاب

ً  الناس يسمع ال ً  لھا...  خفيت لھم أصواتا  الغار في النحل دوي دويا

ً  القوم فيصبح  بسّفار كانوا وما المطيّ  حث...  بھم أضرّ  أطالحا

 الساري المدلج وليل التمام ليل...  عيونھم يغفي وال يرقدون ال

 .كافراً  بدر يوم فقتل المطلب األسودبن بن الحارث وأما

ً  وكان حبيش، أبي بن السائب: ولده فمن العزي عبد بن أسد بن المطلب بن حبيش أبو وأما  في وقدر نخوة ذا نديا
 نسبه وفي إال أحد ما: الخطاب بن عمر وقال حبيش، أبي خيمة له يقال فكان الحجر، مالزما حبيش بوأ وكان نفسه

 روى السن عالي وكان. درھم ألف مئة على له ابنة الزبير بن مصعب وتزوج. حبيش أبي بن السائب غير وصمة
 .عم عن

ً  وكان الشاعر، الحويرث بن عثمان: العزى عبد بن أسد بن حويرث ولد ومن  بن الحارث ابنه وأسر لقريش، مخالفا
 .كافراً  بدر يوم الحويرث بن عثمان

 فقدم النصرانية، على ومات األوثان رفض قد العزى عبد بن أسد بن الحويرث بن عثمان كان: وغيره الواقدي وقال
 الطريق بعض في يمر يوم ذات ھو فبينا يحب، ما قيصر عند يرى فال له يقول ما يحرف ترجمانه فكان قيصر على
 من رجل: قال أنت؟ فمن بلساني تتكلم إنك ھذا يا: له فقال شعر بيت وينشد العربية يتكلم الروم زي في رجالً  سمع إذ
 تؤتى وإنما خبرك بلغني قد: فقال له، قيصر جفوة من يلقى وما إليھأمره فشكا سمعت، ما فاكتم خزيمة بن أسد بني
 الغادر، الفاجر الكذوب إن: للملك قل: عثمان فقال الترجمان له ودعا يصرق على دخل عثمان إن ثم الترجمان، من
 له فدعا قصة العربي لھذا ان: قيصر فقال. الصفة بھذه الموصوف أنه يريد الترجمان عثمان فالتزم ھيه؟: قال

 الشام وردوا إذا عام كل يؤدونھا جزية قريش على للملك ضارب إني: فقال قيصر إلى عنه وأدى يكلم، آخر بترجمان
ً  ضريبة عليكم له تجعلوا أن يأمركم قيصر إن: وغيرھا لقريش فقال مكة أتى ثم فافعل،: قال بتجاراتھم،  وإال وخرجا

 عليه أشدھم وكان به جئت وما هللا قبحك: وقالوا وأمره دينه وعابوا وقرصوه عثمان فزبروا الشام إلى التجارة منعكم
 بن ھشام ذؤيب أبو ومعه الشام قدم العاص بن سعيد إن ثم المغيرة، بن والوليد أمية بن العاص بن سعيد أحيحة أبو
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 ان: وقال قيصر إلى عثمان بھما فسعى أخته ابن ذؤيب أبو وكان لؤي بن عامر بن قيس أبي بن هللا عبد بن شعبة
ً  وحمال علي اعترضا ھذين  بن الوليد وقدم قيصر فحبسھما والضريبة الجزية من به سمحوا كانوا ما إباء على قريشا

ً  عثمان بھم فسعى آخرين في المغيرة  حبس في ذؤيب أبو فمات ذؤيب، وأبي العاص بن سعيد مع فحبسھم أيضا
 :المطلب عبد بن الحارث بنت أروى تقول ذلك وفي واطلقھم، الباقين في قيصر كلم عثمان ان ثم قيصر

 لحسبوا الصيت أھل وعفان حربا...  مغلغلة عمي بني لديك أبلغ

 العرب سادة شمس عبد بني واعمم...  كلھم واألعياص ربيعة وانبي

 والجنب للجار منكم وخيركم...  بيوتكم في قعوداً  أراكم مالي

 ريب وال ذنب ما غير في بالشام...  ملك لدى محبوس أحيحة أبو

 والنصب الھم شديد ألفيتموه...  محبسه مثل في بعضكم كان لو

 مجتلب حق لئيم لعبدٍ  عبد...  موثبطك عنه صدكم الذي إن

ً  فيكم كان لو  كذب ما غير عناكم ما لشّفه...  أرومتكم في صميما

 .عمھا ابن وكان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خويلد بنت خديجة زوج فھو أسد بن عمرو أما

 قتل يقول وبعضھم كافراً، أحد يوم قتل أسد بن الحارث بن زھير بن حميد بن هللا عبد ولده فمن أسد بن الحارث وأما
 .كافراً  بدر يوم

 زھير بن حميد ولبني العزى عبد بن أسد بن حبيب بن تويتة لبني ويقال الجمل، يوم قتل حميد بن معبد بن هللا وعبد
 .به تكلم كالم في عباس بن هللا عبد ذاك وقال والحميدات، التويتات

 .مات وبھا الحبشة، مھاجرة من العزى عبد بن سدأ بن الحارث بن أمية بن عمرو كان: الكلبي ابن وقال

 بدر يوم قتل أسد، بن الحارث بن ھاشم ابن العاص وھو البختري، أبو: العزى عبد بن أسد بن الحارث بني ومن
 قصي، بن الدار عبد بني من وأمه ھذا، كتابنا من تقدم فيما خبره كتبنا وقد زياد، بن المجذر قتله الذي وكان كافراً،
 فقال المالئكة عقير ابن أنا: الزبير بن لمصعب البن بعضھم فقال المالئكة، قتيل بنو نحن يقولون البختري أبي وولد
 أبي ابن فقال مقتول، وشر قتله، حين يعني الزبير يعني المالئكة، نصرته من ابن أنا: مصعب بن عمر مصعب، ابن

 .برمحه أبي وفتحھا بسلحه، بوكأ سدھا: مصعب ابن فقال البطحاء، سد من ابن انا: البختري

 الرحمن عبد ابنه وكان عائشة، مع الجمل وشھد قريش أشد من وكان البختري أبي األسودبن: البختري ابي ولد ومن
 اقامه يوم قتل حتى الزبير بن عمرو على أعان كان ممن وھو الزبير، ابنة تحته وكانت الزبير، ابن األسودمع بن

 .بالمدينة عقب بختريال أبي ولولد للناس، أخوه

 :يقول األسودالذي بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن طلحة: البختري أبي األسودبن ولد ومن: الكلبي قال

 واألسود التيمي وطلحة...  البختري وأبي عليّ  جدي

 وكان البختري أبي بن وسعيد طالب، أبي بن علي بنت فاطمة وأمھا البختري، أبي األسودبن بن سعيد ابنة طلحة أم
 :المرأة تقول وله جميالً 
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 االسود بن سعيد من يوم بنظرة...  ودملجي سواري أشري ليتني أال

 يتيم قصي، بن العزى عبد بن أسد بني من نوفل بن الرحمن عبد بن األسودمحمد أبو المحدثين من وكان: قالوا
 .أمية بني سلطان آخر في مات عروة،

 كالب بن قصي بني نسب انقضى
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