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ْن قَ تَ ْلَتُه فََأََن يفا طَاَعتاَك. فَ َلْم يَ ْقَبْل( . يا فَإا ْلَكْرَمانا  يَ ْقَبُل، )فَ َقاَل َلُه َنْصٌر: فَاْبَدْأ ِبا

ْن يَ ْعَتزاَل َنْصٌر، َوَأْن َيُكوَن ُثَّ تَ َراَضيَ  َما َجْهَم ْبَن َصْفَواَن َوُمَقاتاَل ْبَن َحيَّاَن، َفَحَكَما ِبَا ْن َحكَّ ا ِبَا
ُْم َكاتَ بُ  ْن َأْصَحاباها َأَّنَّ ََم َنْصٌر قَ ْوًما ما  وا اْْلَاراثَ اْْلَْمُر ُشوَرى، فَ َلْم يَ ْقَبْل َنْصٌر. َفَخاَلَفُه اْْلَاراُث َواَّتَّ

 فَاْعَتَذُروا إالَْيها فَ َقباَل ُعْذرَُهْم.
، ُم ْبُن ُعَمْْيٍ الصَُّرْْيايُّ ُهْم: َعاصا ن ْ َنةا، ما ْلفات ْ ُعوا ِبا نَي َسَا ْن َأْهلا ُخَراَساَن حا َم َعَلْيها ََجٌْع ما َوأَبُو  َوَقدا

، َوُمْسلاُم ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا َوَغْْيُُهْم، وَ  يُّ لا النَّاجا َّيَّ ْيَتُُه يفا اْْلَْسَواقا الذَّ َأَمَر اْْلَاراُث َأْن تُ ْقَرَأ سا
دا َوَعَلى َِببا َنْصٍر، فَ ُقراَئْت، فََأََتُه َخْلٌق َكثاٌْي، َوقَ َرَأَها رَُجٌل َعَلى َِببا َنْصٍر، َفَضَربَُه  َواْلَمَساجا

، َودَ  ُزوا لاْلَحْربا ْلَماُن َنْصٍر، فَ َناَبَذُهُم اْْلَاراُث َوََتَهَّ ْن َأْهلا َمْرَو اْْلَاراَث َعَلى نَ ْقٍب يفا غا لَّ رَُجٌل ما
َيةا َِببا َِبلانَي، فَ َقاتَ َلُهْم َجْهُم بْ  ْن ََنحا يَنَة ما ُن َمْسُعوٍد ُسوراَها، َفَمَضى اْْلَاراُث إالَْيها فَ نَ َقَبُه َوَدَخَل اْلَمدا

يُّ فَ ُقتاَل َجْهٌم، )َوانْ تَ َهُبوا َمْنزاَل َسالاا  ْبنا َأْحَوَز( َوقَ تَ ُلوا َمْن َكاَن ََيُْرُس َِبَب َِبلانَي، َوَذلاَك يَ ْوَم  النَّاجا
، فَ َرَأى َأْعنَيَ مَ  ْغدا ةا السُّ كَّ َرةا. َوَعَدَل اْْلَاراُث يفا سا ْن َُجَاَدى اْْلخا َلَتنْيا بَقايَ َتا ما ثْ َننْيا لاَلي ْ ْوََ َحيَّاَن، اِلا

.  فَ َقاتَ َلُه فَ ُقتاَل َأْعنَيُ
ْمسُ َوَر  ًَّي فَ َناَدى: َمْن َجاَء باَرْأٍس فَ َلُه َثََلُثُااَئٍة. فَ َلْم َتْطُلعا الشَّ نَي َأْصَبَح َوَأَمَر ُمَنادا ٌ حا  َحََّّ كاَب َسالا

ٌ َعْسَكَر اْْلَاراثا فَ َقَتَل َكاتاَبُه، َواَْسُُه يَ  زايُد ْبُن َداُوَد، اَّْنََزَم اْْلَاراُث َوقَاتَ َلُهُم اللَّْيَل ُكلَُّه، َوأََتى َسالا
. ْقبا ي َدلَّ اْْلَاراَث َعَلى الن َّ  َوقَ َتَل الرَُّجَل الَّذا

ْنَدُه ََجَاَعٌة، فَ َوَقَع َبنْيَ َسالاا ْبنا َأْحَوَز وَ  ، فََأََتُه َعَلى َعْهٍد َوعا يا ََ اْلَكْرَمانا ْقَداما ْبنا َوَأْرَسَل َنْصٌر إا ما
رايَن، َفَخاَف  نُ َعْيٍم َكََلٌم، فََأْغَلَظ ُكلُّ  َن اْْلَاضا ُهَما نَ َفٌر ما ن ْ ٍد ما باها، فََأَعاَن ُكلُّ َواحا ُهَما لاَصاحا ن ْ ٍد ما َواحا

ْن َنْصٍر فَ َقاَم َوتَ َعلَُّقوا باها فَ َلْم ََيْلاْس، َورَكاَب فَ َرَسُه َورََجَع َوقَا ُّ َأْن َيُكوَن َمْكًرا ما َل: َأرَاَد اْلَكْرَمانا
.َنْصٌر اْلَغْدَر   ِبا

 ََ ًا إا ، فَ ُقتاَل، َوَأْرَسَل اْْلَاراُث ابْ َنُه َحاِتا يا َر يَ ْوَمئاٍذ َجْهُم ْبُن َصْفَواَن، وََكاَن َمَع اْلَكْرَمانا ، َوُأسا يا  اْلَكْرَمانا
ا َكاَن اْلَغُد  . فَ َلمَّ : ُُهَا َعُدوَّاَك َدْعُهَما َيْضَطراَِبنا ُد ْبُن اْلُمَثَّنَّ ََ َِببا فَ َقاَل َلُه ُُمَمَّ ُّ إا رَكاَب اْلَكْرَمانا

َه َأْصَحابَهُ  ٍر َوَوجَّ ََ َِببا َحْربا ْبنا َعاما ُّ إا ََ َمْيَدانا يَزايَد فَ َقاَتَل َأْصَحاَب َنْصٍر، َوَأقْ َبَل اْلَكْرَمانا  إا
نَ ُهْم ي َ  يسا قاَتاٌل، َواْلتَ َقْوا يَ ْوَم اْْلُْمَعةا َنْصٍر يَ ْوَم اْْلَْرباَعاءا َفََتَاَمْوا ُثَّ ََتَاَجُزوا، َوَلْ َيُكْن بَ ي ْ ْوَم اْْلَما

، يا ََ اْلَكْرَمانا ها فَ َقاَتَل باها، َواَّْنََزَم َأْصَحاُب َنْصٍر  فَاَّْنََزَمتا اْْلَْزُد َحََّّ َوَصُلوا إا فََأَخَذ اللياَواَء باَيدا
ََ َوَأَخُذوا ََلُْم َُثَانانَي فَ َرًسا، َوُصراَع ِتَاي َل إا ُ ْبُن َأْحَوَز َفُحما ، َوَسَقَط َسالا ُم ْبُن َنْصٍر َوَأَخُذوا َلُه باْرَذْوَننْيا

يُّ  ْصَمُة ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْْلََسدا ْن َمْرَو، َوقُتاَل عا ا َكاَن بَ ْعُض اللَّْيلا َخَرَج َنْصٌر ما ، َعْسَكرا َنْصٍر. فَ َلمَّ
ي َأْصَحاَب َنْصٍر، وَ  را يَ ْوٍم، َوُهُم َفَكاَن ََيْما يا يفا آخا ٍم، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب اْلَكْرَمانا اقْ تَ تَ ُلوا َثََلثََة َأَّيَّ



وقَ  َوقَ َتَل اْبَن  اْْلَْزُد َورَبايَعُة، فَ َناَدى اْْلَلايُل ْبُن َغْزَواَن: ََّي َمْعَشَر رَبايَعَة َواْلَيَمنا َقْد َدَخَل اْْلَاراُث السُّ
! يَ ْعنا  َل اْْلَْقَطعا  َنْصَر ْبَن َسيَّاٍر، فَ َفتَّ يفا َأْعَضادا اْلُمَضرايَّةا، َوُهْم َأْصَحاُب َنْصٍر، فَاَّْنََزُموا، َوتَ َرجَّ

 ِتَايُم ْبُن َنْصٍر فَ َقاَتَل.
ُوَننا  ََ َنْصٍر: إانَّ اْلَيَمانايََّة يُ َعْييا ا َهَزَمتا اْلَيَمانايَُّة ُمَضًرا َأْرَسَل اْْلَاراُث إا ، فَ َلمَّ ُكْم َوَأََن َكاف، َّنْاَزاما  ِبا

َم َعَلى َنْصٍر  . فََأَخَذ َعَلْيها َنْصٌر اْلُعُهوَد باَذلاَك. َوَقدا يا َعْبُد فَاْجَعْل ُْحَاَة َأْصَحاباَك ِباازَاءا اْلَكْرَمانا
َة، ف َ  ْن َمكَّ يَسى ْبُن ُجْرٍز ما يُّ َوأَبُو َجْعَفٍر عا ، اْْلَكايما ْبُن َسعايٍد اْلَعْوذا ييا َقاَل َنْصٌر لاَعْبدا اْْلَكايما اْلَعْوذا

َك طَاَلْت واَِليَ تُ هَ  َك؟ فَ َقاَل: َبْل ُسَفَهاُء قَ ْوما : َأَما تَ َرى َما فَ َعَل ُسَفَهاُء قَ ْوما َن اْْلَْزدا ا َوُهْم َبْطٌن ما
َك[ ُدوَن رَبايَعَة َواْلَيَمنا ف َ  ُروا، َويفا رَبايَعَة َواْلَيَمنا ُعَلَماُء َوُسَفَهاُء، باواَِليَتاَك ]َوَصْيََّْت اْلواَِليََة لاَقْوما َبطا

نا اْلواَِليَةا وَ  ُْي َحْسُبَك ما يَسى لاَنْصٍر: أَي َُّها اْْلَما َفَهاُء اْلُعَلَماَء. فَ َقاَل أَبُو َجْعَفٍر عا ها فَ َغَلَب السُّ َهذا
يٌم، َسيَ ُقومُ  نَُّه َقْد َأَظلََّك َأْمٌر َعظا ََ َدْوَلٍة  اْْلُُمورا، فَإا َواَد، َوَيْدُعو إا ُر السَّ رَُجٌل ََمُْهوُل النََّسبا يُْظها

لَّةا  اْلَوفَاءا  َتُكوُن، فَ يَ ْغلاُب َعَلى اْْلَْمرا َوأَنْ ُتْم تَ ْنُظُروَن. فَ َقاَل َنْصٌر: َما َأْشَبَه َأْن َيُكوَن َكَما تَ ُقوُل لاقا
! فَ َقاَل: إانَّ اْلَْ  ْن َذلاَك باَبعايٍد.َوُسوءا َذاتا اْلَبنْيا ُّ ما  اراَث َمْقُتوٌل َمْصُلوٌب، َوَما اْلَكْرَمانا

وَر َوََّنَبَ  ُّ، َوَخَطَب النَّاَس فَآَمنَ ُهْم، َوَهَدَم الدُّ َها اْلَكْرَمانا ْن َمْرَو َغَلَب َعَلي ْ ا َخَرَج َنْصٌر ما  فَ َلمَّ
ُّ باها ُثَّ تَ رََكُه.اْْلَْمَواَل، فَأَْنَكَر اْْلَاراُث َعَلْيها َذلاَك، فَ هَ   مَّ اْلَكْرَمانا

، فََأمَّ  َا قَاتَ ْلُت َمَعَك طََلَب اْلَعْدلا : إاَّنَّ ا إاْذ  َواْعتَ َزَل باْشُر ْبُن ُجْرُموٍز يفا ََخَْسةا آَِلٍف َوقَاَل لاْلَحاراثا
يا َفَما تُ َقاتاُل إاِلَّ لايُ َقاَل َغَلَب اْْلَاراُث، وَ  َهُؤَِلءا يُ َقاتاُلوَن َعَصبايًَّة، فَ َلْسُت ُمَقاتاًَل ُكْنَت َمَع اْلَكْرَمانا

َلُة َِل نُ َقاتاُل إاِلَّ َمْن يُ َقاتاُلَنا.  َمَعَك، فَ َنْحُن اْلفاَئُة اْلَعادا
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ََ َأْن َيُكوَن اْْلَْمُر شُ  يا َيْدُعوُه إا ََ اْلَكْرَمانا َياٍض َوَأْرَسَل إا َد عا ُّ، َوأََتى اْْلَاراُث َمْسجا وَرى، فََأََب اْلَكْرَمانا
ًما.  فَانْ تَ َقَل اْْلَاراُث َعْنُه َوَأقَاُموا َأَّيَّ

َّ فَاقْ تَ تَ ُلوا فَاشْ  َتدَّ اْلقاَتاُل ُثَّ إانَّ اْْلَاراَث أََتى السُّوَر فَ ثَ َلَم فايها ثُ ْلَمًة َوَدَخَل اْلبَ َلَد، َوأََتى اْلَكْرَمانا
نَ ُهْم، فَاَّْنََزَم اْْلَا ْم َواْْلَاراُث َعَلى بَ ْغٍل، فَ نَ َزَل َعْنُه َورَكاَب بَ ي ْ راُث َوقَ تَ ُلوا َما َبنْيَ الث ُّْلَمةا َوَعْسَكراها

ْنَد َشَجَرةا زَيْ ُتوٍن َأْو ُغَبْْيَاَء، َوقُتاَل َأُخوُه َسَواَدُة َوَغْْيُُُهَا. اَئٍة، فَ ُقتاَل عا  فَ َرًسا َوبَقاَي يفا ما
ي ذََكْرََن اْعتاَزاَلُه، َوَمَعُه اْْلَاراُث َوقايَل: َكاَن َسَبُب قَ تْ  ََ باْشرا ْبنا ُجْرُموٍز، الَّذا َّ َخَرَج إا لاها َأنَّ اْلَكْرَمانا

ْنُه لايُ َقا ، ُثَّ قَ ُرَب ما َنُه َوَبنْيَ َعْسَكرا باْشٍر فَ ْرَسَخانا ًما بَ ي ْ ُّ َأَّيَّ مَ ْبُن ُسَرْيٍج، فََأقَاَم اْلَكْرَمانا  تاَلُه، فَ َندا
ََ قاَتاَلااْم فََأََن َأرُدُُّهْم َعَلْيَك. َفَخَرَج يفا  يا َوقَاَل: َِل تَ ْعَجْل إا َعَشَرةا  اْْلَاراُث َعَلى اتياَباعا اْلَكْرَمانا

ْن َعْسَكرا اْلكَ  يا فَ َواراَس، فَأََتى َعْسَكَر باْشٍر فََأقَاَم َمَعُهْم، َوَخَرَج اْلُمَضرايَُّة َأْصَحاُب اْْلَاراثا ما ْرَمانا



نَُّه قَاَل: َلْ َأَر  يا ُمَضراي، َغْْيُ َسَلَمَة ْبنا َأِبا َعْبدا اَّللَّا، فَإا رًا. إالَْيها، فَ َلْم يَ ْبَق َمَع اْلَكْرَمانا اْْلَاراَث إاِلَّ َغادا
نَُّه قَاَل: َلْ َأَر اْْلَاراَث َقطُّ إاِلَّ يفا خَ  َرارًا، َوَغْْيُ اْلُمَهلَّبا ْبنا إاََّيٍس فَإا ُّ ما ْيٍل ُتْطَرُد، فَ َقاتَ َلُهُم اْلَكْرَمانا

. َُؤَِلءا َُؤَِلءا َوَمرًَّة َلا ْم، َمرًَّة َلا قاها ََ َخَنادا ُعوَن إا  يَ ْقَتتاُلوَن ُثَّ يَ ْرجا
ٍم فَ نَ َقَب ُسوَر َمْرَو َوَدَخَلَها، َوتَباَعُه اْلَكْرَما ُّ َفَدَخَلَها أَْيًضا، فَ َقاَلتا ُثَّ إانَّ اْْلَاراَث اْرََتََل بَ ْعَد َأَّيَّ نا

ْل. فَ َقاَل: َأَنَ  َق فَ ُهَو يَ ْوُمَنا، َوَقْد فَ َرْرَت َغْْيَ َمرٍَّة َفََتَجَّ : تَ رَْكَنا اْْلََنادا  َلُكْم فَاراًسا اْلُمَضرايَُّة لاْلَحاراثا
ًَل. فَ َقاُلوا: َِل نَ ْرَضى إاِلَّ َأْن َتََتَجَّ  نيا َلُكْم رَاجا ُّ، فَ ُقتاَل َخْْيٌ ما َل فَاقْ تَ تَ ُلوا ُهْم َواْلَكْرَمانا َل، َوتَ َرجَّ

ْن فُ ْرَسانا ِتَايٍم َواَّْنََزَم اْلَباُقوَن َوَصَفْت َمْرُو لاْلَيَمنا  ٌة ما دَّ ، فَ َهَدُموا اْْلَاراُث َوَأُخوُه باْشُر ْبُن ُجْرُموَز َوعا
ْعٌر:ُدوَر اْلُمَضرايَّةا، فَ َقاَل َنْصُر ْبُن َسيَّاٍر لالْ  نَي قُتاَل، شا  َحاراثا حا

ْن َهالاكا  ها ... بُ ْعًدا َوُسْحًقا َلَك ما ليا َعَلى قَ ْوما َل الذُّ  ََّي ُمْدخا
ْْلَاراكا  َك ِبا ْن قَ ْوما  ُشْؤُمُك َأْرَدى ُمَضًرا ُكلََّها ... َوَحزَّ ما

 َما َكاَنتا اْْلَْزُد َوَأْشَياُعَها ... َتْطَمُع يفا َعْمٍرو َوَِل َمالاكا 
رٍي َلْونُُه َحالاكا  ما  َوَِل َبنا َسْعٍد إاَذا َأْْلَُموا ... ُكلَّ طا
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ها اْْلَبْ َياَت َنْصٌر لاُعْثَماَن ْبنا َصَدَقَة، وَ  ْن ِتَايٍم. َوقايَل: َبْل قَاَل َهذا قَاَلْت َعْمٌرو َوَمالاٌك َوَسْعٌد: بُُطوٌن ما
ْعٌر:  ُأمُّ َكثاٍْي الضَّبيايَُّة، شا

ْهرا  َِل  َر الدَّ ََبَا ... تَ َزوََّجْت ُمَضراَّيا آخا  َِبَرَك اَّللَُّ يفا أُنْ َثى َوَعذَّ
ليا َواْلَفْقرا   أَْبلاْغ راَجاَل ِتَايٍم قَ ْوَل ُموَجَعٍة ... َأْحَلْلُتُموَها باَدارا الذُّ

 ْْلَْزدا يفا الظُّْهرا إاْن أَنْ ُتُم َلْ َتكارُّوا بَ ْعَد َجْولَتاُكْم ... َحََّّ تُعايُدوا راَجاَل ا
َّ ََيْبايُكْم َعَلى قَ ْهرا  ْن بَ ْعدا طَاَعتاُكْم ... َهَذا اْلَمُزونا  إانيا اْسَتَحْيُت َلُكْم ما

يَعةا َبنا اْلَعبَّاسا   ذاْكُر شا
َّ، َواَْسَُه َعبْ  َماُم َأَِب ُمْسلاٍم اْْلَُراَسانا يُم اْْلا َه إابْ َراها َنةا َوجَّ ها السَّ ََ َويفا َهذا ُد الرَّْْحَنا ْبُن ُمْسلاٍم، إا

ْمراي فَاَْسَُعوا َلُه  ََ َأْصَحاباها: إانيا َقْد َأَمْرتُُه ِبَا يُعوا، ُخَراَساَن، َوُعْمُرُه تاْسَع َعْشَرَة َسَنًة، وََكَتَب إا َوَأطا
نيا َقْد َأمَّْرتُُه َعَلى ُخَراَساَن َوَما َغَلَب َعَلْيها بَ ْعَد َذلاَك. فَ  ْن قَاباٍل فَإا َأََتُهْم فَ َلْم يَ ْقبَ ُلوا قَ ْوَلُه َوَخَرُجوا ما

ُْم َلْ يُ ْنفاُذوا كاَتابَُه َوَأْمَرُه. فَ َقا يَم، فََأْعَلَمُه أَبُو ُمْسلاٍم َأَّنَّ ْنَد إابْ َراها َة عا َكَّ يُم: َقْد فَاْلتَ َقْوا ِبا َل إابْ َراها
ٍد وَ  .َعَرْضُت َهَذا اْْلَْمَر َعَلى َغْْيا َواحا  أَبَ ْوُه َعَليَّ

يَم ْبنا وََكاَن َقْد َعَرَضُه َعَلى ُسَلْيَماَن ْبنا َكثاٍْي، فَ َقاَل: َِل َأِلا َعَلى اثْ َننْيا أََبًدا. ُثَّ َعَرَضُه َعَلى إابْ رَ  اها
ْمعا َوالطَّاَعةا َلُه، ُثَّ قَاَل َلُه: َسَلَمَة فََأََب، فََأْعَلَمُهْم أَنَُّه َقْد َأَْجََع رَْأيَُه َعَلى َأِبا ُمْسلاٍم، َوَأَمَرُهْم ِبا  لسَّ



َن اْلَيَمنا فَاْلَزْمُهْم َواْسُكْن َبنْيَ  ، اْنُظْر َهَذا اْْلَيَّ ما يَِّتا ، اْحَفْظ َوصا نَّا َأْهَل اْلبَ ْيتا  إانََّك رَُجٌل ما
نَّ اَّللََّ َِل يُتامُّ َهَذا اْْلَْمَر إاِلَّ َبااْم، فَاَّتَّا  ْم، فَإا ُُم اْلَعُدوُّ اْلَقرايُب َأْظُهراها َّنَّ ْم رَبايَعَة يفا َأْمراُهْم، َوَأَما ُمَضُر فَإا

ْلَعَربايَّةا فَ  َُراَساَن َمْن يَ َتَكلَُّم ِبا ارا، َواقْ ُتْل َمْن َشَكْكَت فايها، َوإانا اْسَتَطْعَت َأْن َِل َتدََع ِبا َا الدَّ افْ َعْل، َوَأْيُّ
ها، ُغََلٍم بَ َلَغ ََخَْسَة َأْشَبا ْيَخ، يَ ْعنا ُسَلْيَماَن ْبَن َكثاٍْي، َوَِل تَ ْعصا ُمُه فَاقْ تُ ْلُه، َوَِل ُُتَالاْف َهَذا الشَّ ٍر تَ تَّها

. نيا  َوإاَذا َأْشَكَل َعَلْيَك َأْمٌر فَاْكَتفا باها ما
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. ََ ْن َخََبا َأِبا ُمْسلاٍم َغْْيُ َهَذا إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا  َوَسَْياُد ما
 

ييا  اكا اْْلَاراجا  ذاْكُر قَ ْتلا الضَّحَّ
َط، ييا َعْبَد اَّللَّا ْبَن ُعَمَر ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا باَواسا اكا ْبنا قَ ْيٍس اْْلَاراجا ا طَاَل  َقْد ذََكْرََن ُُمَاَصَرَة الضَّحَّ فَ َلمَّ

 ََ ها إا ْن يَْدفَ َعُه َعْن نَ ْفسا َْي َعَلْيها ِبَا  َمْرَواَن، فََأْرَسَل اْبُن ُعَمَر إالَْيها: إانَّ ُمَقاَمُكْم َعَليَّ َعَلْيها اْلْاَصاُر ُأشا
ْن قَاتَ ْلَتُه فََأََن َمَعَك. َفَصاَْلَُه َوَخَرَج إالَْيها َوَصلَّى خَ  ْر إالَْيها فَإا ْلَفُه، لَْيَس باَشْيٍء، َهَذا َمْرَواُن َفسا

ََ اْلُكوَفةا، َوَأقَاَم اْبُن ُعمَ  ْم فَاْنَصَرَف إا اَك لايَ ْقَدَم َعَلْيها لا الضَّحَّ َط، وََكاَتَب َأْهُل اْلَمْوصا َر باَواسا
َها  َها، َوَعَلي ْ ْشرايَن َشْهًرا َحََّّ انْ تَ َهى إالَي ْ ها بَ ْعَد عا ْن ُجُنودا َها، َفَساَر يفا ََجَاَعٍة ما ن ْ يَ ْوَمئاٍذ لاُيَمكياُنوُه ما

َباَن يُ قَ  ْن َبنا َشي ْ لا اْلبَ َلَد، َفَدَخَلُه لاَمْرَواَن رَُجٌل ما َراُن ْبُن َأْكَمَه، فَ َفَتَح َأْهُل اْلَمْوصا اُل َلُه اْلَقطا
ْيٌَة َحََّّ قُتاُلوا، َواْستَ ْوََ الضَّ  ٌة َيسا دَّ ْن َأْهلاها َوُهْم عا َراُن َوَمْن َمَعُه ما اُك َوقَاتَ َلُهُم اْلَقطا اُك َعَلى الضَّحَّ حَّ

لا وَُكَوراَها.  اْلَمْوصا
ََ اْبناها َعْبدا اَّللَّا، َوُهوَ َوب َ  َْص ُمْشَتغاٌل باقاَتالا َأْهلاَها، َفَكَتَب إا ٌر ْحا َخلايَفُتُه  َلَغ َمْرَواَن َخََبُُه َوُهَو ُُمَاصا

طا اْْلَزايرَ  اَك َعْن تَ َوسُّ يبانَي فايَمْن َمَعُه َْيَْنُع الضَّحَّ ََ َنصا َْي إا ْْلَزايَرةا، َيَُْمُرُه َأْن َيسا َها يفا ِبا ةا، َفَساَر إالَي ْ
يبانَي َفَحَصَر َعْبَد اَّللَّا فايَها، وََكاَن َمَع ال ََ َنصا اُك إا َعةا آَِلٍف َأْو َُثَاناَيةا آَِلٍف، َوَساَر الضَّحَّ اكا َسب ْ ضَّحَّ

ََ الرَّقَّةا يفا أَ  ها إا ْن قُ وَّادا َه قَائاَدْينا ما ائَةا أَْلٍف، َوَوجَّ رْبَ َعةا آَِلٍف َأْو ََخَْسةا آَِلٍف، فَ َقاتَ َلُه َما يَزايُد َعَلى ما
َها. َلُهْم َعن ْ ْم َمْرَواُن َمْن رَحَّ َه إالَْيها َا، فَ َوجَّ  َمْن َبا

يَن فَ َقاتَ َلُه يَ وْ  ْن َأْعَمالا َماْردا ي َكَفْرُتوََث ما اكا فَاْلتَ َقْوا بانَ َواحا ََ الضَّحَّ ا  َمُه َأَجَْ ُثَّ إانَّ َمْرَواَن َساَر إا َع، فَ َلمَّ
تَّةا آَِل  ْن سا ْن َذواي الث ََّباتا َوَأْرَِببا اْلَبَصائارا ََنٌْو ما اُك َوَمَعُه ما َل الضَّحَّ ْنَد اْلَمَساءا تَ َرجَّ ٍف، َوَلْ َكاَن عا

َا َكاَن، فََأْحَدَقْت َبااْم ُخُيوُل َمْرَواَن َوَأْلُّوا َعَلْيها  ما يفا اْلقاَتالا َحََّّ قَ تَ ُلوُهْم يَ ْعَلْم َأْكثَ ُر َأْهلا َعْسَكراها ِبا
ْم، َوَلْ يَ ْعَلمُ  ََ َعْسَكراها ْنَد اْلَعَتَمةا إا اكا عا ْن َأْصَحابا الضَّحَّ ْنَد اْلَعَتَمةا، َواْنَصَرَف َمْن بَقاَي ما وا باَقْتلا عا

، َوَلْ يَ ْعَلْم باها َمْرَواُن أَْيًضا. َوَجاَء بَ ْعُض َمْن َعايَ َنهُ  اكا ََ َأْصَحاباها فََأْخََبَُهْم، فَ َبَكْوا َوََنُحوا  الضَّحَّ إا



ْمَع َفطَاُفوا  ََ َمْرَواَن فََأْخََبَُه، فََأْرَسَل َمَعُه النياْيَاَن َوالشَّ ها إا ْن قُ وَّادا َعَلْيها فَ َوَجُدوُه َعَلْيها، َوَخَرَج قَائاٌد ما
ْن عا  ها َأْكثَ ُر ما ها َويفا رَْأسا ُْم َقْد قَتايًَل َويفا َوْجها اكا َأَّنَّ ُوا، فَ َعَرَف َعْسَكُر الضَّحَّ ْشرايَن َضْربًَة، َفَكَبَّ

يَف باها فايَها. ََ َمَدائانا اْْلَزايَرةا َفطا  َعلاُموا باَقْتلاها، َوبَ َعَث َمْرَواُن رَْأَسُه إا
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َا قُتاََل َسَنَة تا  اَك َواْْلَْيََبايَّ إاَّنَّ ْشرايَن.َوقايَل: إانَّ الضَّحَّ  ْسٍع َوعا
 

َبانَ   ذاْكُر قَ ْتلا اْْلَْيََباييا َوواَِليَةا َشي ْ
، َوَأقَاُموا يَ ْوَمئاٍذ َوَغاَدْوُه اْلقاتَ  اُك َأْصَبَح َأْهُل َعْسَكراها فَ َبايَ ُعوا اْْلَْيََبايَّ ا قُتاَل الضَّحَّ ْن بَ ْعدا َوَلمَّ اَل ما

، َوَصافُّوُه َوَصاف َُّهْم، وََكاَن سُ  َلُه َمَع اْلَغدا ، وََكاَن قَ ب ْ َشاما ْبنا َعْبدا اْلَملاكا َمَع اْْلَْيََباييا َلْيَماُن ْبُن ها
ها. . َوَقْد ذََكْرََن َسَبَب ُقُدوما اكا  الضَّحَّ

ْن َأْهلا بَ ْيتاها َوَموَ  ْن َثََلثَةا آَِلٍف ما يبانَي يفا َأْكثَ َر ما اكا َوُهَو باَنصا َم َعَلى الضَّحَّ الايها، فَ تَ َزوََّج َوقايَل: َبْل َقدا
، َفَحَمَل اْْلَْيََبايُّ َعَلى َمْرَواَن يفا َنَْ  ي بُوياَع بَ ْعَد قَ ْتلا اْْلَْيََباييا َباَن اْْلَُروراييا الَّذا ْن ُأْخَت َشي ْ ٍو ما

، َوَخَرَج َمْرَواُن  َراةا، فَ َهَزَم َمْرَواَن، َوُهَو يفا اْلَقْلبا َن الشُّ اَئةا فَاراٍس ما َهزاًما، َأْربَعاما َن اْلَعْسَكرا ُمن ْ ما
 ََ ْم َويَ ْقتُ ُلوَن َمْن َأْدرَُكوا َحََّّ انْ تَ َهْوا إا َعاراها  َخْيَمةا َوَدَخَل اْْلَْيََبايُّ َوَمْن َمَعُه َعْسَكَرُه يُ َناُدوَن باشا

ها. َوَميْ  ها فَ َقَطُعوا َأْطَناََبَا، َوَجَلَس اْْلَْيََبايُّ َعَلى فَ ْرشا َها ابْ ُنُه َعْبُد اَّللَّا َمْرَواَن نَ ْفسا َمَنُة َمْرَواَن َوَعَلي ْ
ا رََأى َأْهُل اْلَعْسَكرا قالَّ  ، فَ َلمَّ َها إاْسَحاُق ْبُن ُمْسلاٍم اْلَعقايلايُّ َة َمْن َمَع ََثباَتٌة، َوَمْيَسَرتُُه ََثباَتٌة، َوَعَلي ْ

يًعا يفا َخْيَمةا َمْرَواَن َوَحْوََلَا.اْْلَْيََباييا ََثَر إالَْيها َعبايُدُهْم باُعُمدا اْلْاَيما ف َ   َقتَ ُلوا اْْلَْيََبايَّ َوَأْصَحابَُه َجَا
ََ َعْسكَ  َهزاًما، فَاْنَصَرَف إا تٍَّة ُمن ْ َْمَسةا َأْمَياٍل َأْو سا راها َوَردَّ َوبَ َلَغ َمْرَواَن اْْلَََبُ َوَقْد َجاَز اْلَعْسَكُر ِبا

َباَن  ُخُيوَلُه َعْن َمَواقاعاَها َوَِبتَ  ْم َشي ْ َلَتُه يفا َعْسَكراها، َواْنَصَرَف َأْهُل َعْسَكرا اْْلَْيََباييا فَ َولَّْوا َعَلْيها لَي ْ
ئاٍذ. ، َوأَْبَطَل الصَّفَّ ُمْنُذ يَ ْوما يسا ْلَكَرادا  َوَِبيَ ُعوُه، فَ َقاتَ َلُهْم َمْرَواُن بَ ْعَد َذلاَك ِبا

 
ييا مَ   َع طَالابا اْْلَقيا ذاْكُر َخََبا َأِبا َْحَْزَة اْْلَاراجا

، وََكاَن َأوَُّل َأمْ  يَّ اْلَبْصرايَّ َلما يَّ السُّ ييا اْلُمْخَتاَر ْبَن َعْوٍف اْْلَْزدا راها أَنَُّه َكاَن َكاَن اْسُم َأِبا َْحَْزَة اْْلَاراجا
ََ خا  َة َيْدُعو النَّاَس إا يَّةا، يُ َوايفا ُكلَّ َسَنٍة َمكَّ َِبضا َن اْْلََواراجا اْْلا ٍد، فَ َلْم يَ َزْل  ما ََلفا َمْرَواَن ْبنا ُُمَمَّ

ْشرايَن، فَ قَ  را َسَنةا َُثَاٍن َوعا اَل لَُه: ََّي َكَذلاَك َحََّّ َواََف َعْبَد اَّللَّا ْبَن ََيََْي اْلَمْعُروَف باطَالابا اْْلَقيا يفا آخا
ََ َحقٍي، فَاْنطَ  ها.رَُجُل َأَْسَُع َكََلًما َحَسًنا، َوَأرَاَك َتْدُعو إا نيا رَُجٌل ُمطَاٌع يفا قَ ْوما  لاْق َمعاي فَإا
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ََلفا َمْرَواَن َوآلا َمْروَ  ََ خا اَن. َفَخَرَج َحََّّ َورََد َحْضَرَمْوَت، فَ َبايَ َعُه أَبُو َْحَْزَة َعَلى اْلْاََلَفةا، َدَعا إا
نا َبنا ُسَلْيمٍ  َْعدا َع َكََلَم َأِبا َْحَْزَة وََكاَن أَبُو َْحَْزَة اْجَتاَز َمرًَّة ِبا ُل َعَلْيها َكثاُْي ْبُن َعْبدا اَّللَّا، َفَسما ، َواْلَعاما

نْ  يَنَة َوافْ تَ َتَحَها تَ َغيََّب َكثاٌْي َحََّّ َكاَن ما ا َمَلَك أَبُو َْحَْزَة اْلَمدا َا َما  َفَجَلَدُه َأْربَعانَي َسْوطًا، فَ َلمَّ  َأْمراُها
 َكاَن.

 
ةا َحَوا دَّ ثَ ذاْكُر عا  دا

َن اْْلََواراجا يفا قَ وْ  ََ اْلعاَراقا لاقاَتالا َمْن باها ما َنةا َسْيََّ َمْرَواُن يَزايَد ْبَن ُهَبْْيََة إا ها السَّ  ٍل.يفا َهذا
َة َوالْ  ُل َمكَّ َنةا َعْبُد اْلَعزايزا ْبُن ُعَمَر ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا، َوُهَو َعاما ها السَّ لنَّاسا يفا َهذا يَنةا.َوَحجَّ ِبا  َمدا

ييا َوَعْبدا اَّللَّا ْبنا ُعَمَر ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا، َوَعَلى َقَضاءا  اكا اْْلَاراجا اُل الضَّحَّ ْلعاَراقا ُعمَّ اْلَبْصَرةا: وََكاَن ِبا
َا قَائا  َنُة َبا َُراَساَن: َنْصُر ْبُن َسيَّاٍر، َواْلفات ْ  َمٌة. ]اْلَوفَ َياُت[ُُثَاَمُة ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا أََنٍس، َوِبا

َبَة ْبنا اْلُمغاْيَةا ْبنا اْْلَْخنَ  . َويَ ْعُقوُب ْبُن ُعت ْ ُب اْلقاَراَءاتا ُم ْبُن َأِبا النَُّجودا َصاحا سا َوفايَها َماَت َعاصا
ْن ُغََلةا الشيا  ، وََكاَن ما َ َجاباُر ْبُن يَزايَد اْْلُْعفايُّ ُّ. َوفايَها تُ ُويفيا لرَّْجَعةا. َوفايَها الث ََّقفايُّ اْلَمَدنا يَعةا يَ ُقوُل ِبا

. ُد ْبُن ُمْسلاما ْبنا َتْدُرَس أَبُو الزَُّبْْيا اْلَمكيايُّ  َماَت ُُمَمَّ
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، )قَبايٌل: باَفْتحا الْ  ، َواَْسُُه ُحَييُّ ْبُن َهاناٍئ اْلُمَضرايُّ اٍد. َوأَبُو قَبايٍل اْلَمَعافارايُّ ُع ْبُن َشدَّ ، َوَجاما َقافا
َدةا( .  وََكْسرا اْلَباءا اْلُمَوحَّ

. يثا  َوَسعايُد ْبُن َمْسُروٍق الث َّْورايُّ َوالاُد ُسْفَياَن، وََكاَن ثاَقًة يفا اْْلَدا
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اَئة[ ْشرايَن َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوعا
129 - 

اَئةٍ  ْشرايَن َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوعا
بَ  ََ َأْن قُتالَ ذاْكُر َشي ْ  اَن اْْلَُروراييا إا

. َلفا اْلَيْشُكرايُّ َباُن ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا أَبُو الدُّ  َوُهَو َشي ْ
ا َِبيَ ُعوُه بَ ْعَد قَ ْتلا اْْلَْيََباييا َأقَاَم يُ َقاتاُل َمْرَواَن، َوتَ فَ  َباَن  وََكاَن َسَبُب َهََلكاها َأنَّ اْْلََواراَج َلمَّ رََّق َعْن َشي ْ



َشاٍم َأْن ي َ كَ  ْم ُسَلْيَماُن ْبُن ها ، فَ َبقاَي يفا ََنْوا َأْربَعانَي أَْلًفا، فََأَشاَر َعَلْيها ْن َأْصَحابا الطََّمعا ْنَصراُفوا ثاٌْي ما
، لا ََ اْلَمْوصا لا فَ َيْجَعُلوَها َظْهَرُهْم، فَاْرََتَُلوا َوتَباَعُهْم َمْرَواُن َحََّّ انْ تَ َهْوا إا ََ اْلَمْوصا فَ َعْسَكُروا َشْرقايَّ  إا

َها، وَ  ن ْ ْيََُّتُْم َوَمَرافاُقُهْم ما يَنةا، َفَكاَنْت ما ََ اْلَمدا ْم إا ْن َعْسَكراها َها ما ْجَلَة َوَعَقُدوا ُجُسورًا َعَلي ْ َخْنَدَق دا
ُصََّة، وَكَ  ْلَكارا َوَمْرَواُن ِبا ْم، وََكاَن اْْلََواراُج َقْد نَ َزُلوا ِبا لا يُ َقاتاُلوَن َمَع َمْرَواُن ِباازَائاها اَن َأْهُل اْلَمْوصا

تََّة َأْشُهٍر يُ َقاتاُلُهْم، َوقايَل تاْسَعَة َأْشُهٍر. ، فََأقَاَم َمْرَواُن سا  اْْلََواراجا
َشاٍم، وََكاَن  َشاٍم يُ َقاُل َلُه ُأَميَُّة ْبُن ُمَعاوايََة ْبنا ها ْبنا َأٍخ لاُسَلْيَماَن ْبنا ها َ َمْرَواُن ِبا ها ُسَلْيَماَن َوُأِتا َمَع َعميا

ُه يَ ْنظُُر إالَْيها. ْيًا، فَ َقَطَع َيَدْيها َوَضَرَب ُعنُ َقُه، َوَعمُّ َباَن َأسا  يفا َعْسَكرا َشي ْ
يعا َمْن َمَعُه  َما َيا ِبا ْن قَ ْرقايسا ْيا ما ْلَمسا ََ يَزايَد ْبنا ُعَمَر ْبنا ُهَبْْيََة َيَُْمُرُه ِبا ََ اوََكَتَب َمْرَواُن إا ، إا ْلعاَراقا

، ْلعاَراقا ، َعائاَذُة قُ َرْيٍش، َوُهَو َخلايَفٌة لاْلَخَواراجا ِبا يُّ ْمَراَن اْلَعائاذا فَ َلقاَي اْبَن  َوَعَلى اْلُكوَفةا اْلُمَثَّنَّ ْبُن عا
يًدا، َواْنَصَرَفتا اْْلََواراُج )ُثَّ اْجَتمَ  يَلةا، ُهَبْْيََة باَعنْيا التَّْمرا، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا لنَّخا ْلُكوَفةا ِبا ُعوا ِبا

ْم ُعبَ ْيَدَة ْبَن َسوَّاٍر يفا  َباُن إالَْيها ْلَبْصَرةا، فََأْرَسَل َشي ْ يَمٍة، فَ َهَزَمُهُم اْبُن ُهَبْْيََة. ُثَّ اْجَتَمُعوا ِبا َخْيٍل َعظا
ْلَبْصَرةا، فَاَّْنََزَمتا اْْلََواراُج( َوقُتاَل ُعبَ ْيَدُة،  فَاْلتَ َقْوا ِبا
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، َواْستَ ْوََ اْبُن ُهَبْْيََة َعَلى الْ  ْلعاَراقا ٌَّة ِبا .َواْستَ َباَح اْبُن ُهَبْْيََة َعْسَكَرُهْم، فَ َلْم َيُكْن ََلُْم ُها  عاَراقا
َع، َوَساَر اْبُن وََكاَن َمْنُصوُر ْبُن َُجُْهوٍر َمَع اْْلََواراجا فَاَّْنََزَم َوَغَلَب َعَلى اْلَماَهنْيا َوَعَلى اْْلََبلا َأَجَْ 

ََ ُسَلْيَماَن ْبنا َحبايبٍ  َه نَ َباَتَة ْبَن َحْنَظَلَة إا َط فََأَخَذ اْبَن ُعَمَر َفَحَبَسُه، َوَوجَّ ََ َواسا ، َوُهَو َعَلى  ُهَبْْيََة إا
ََ نَ َباَتَة َداُوَد ْبَن َحا َع ُسَلْيَماُن اْْلَََبَ فََأْرَسَل إا ئا ُكَورا اْْلَْهَوازا، َفَسما ْلَمرَََّتنا َعَلى َشاطا ، فَاْلتَ َقْوا ِبا ِتٍا

.  ُدَجْيٍل، فَاَّْنََزَم النَّاُس َوقُتاَل َداُوُد ْبُن َحاِتٍا
را ْبنا ُضَبارََة الْ  ا اْستَ ْوََ َعَلى اْلعاَراقا َيَُْمُرُه ِبااْرَسالا َعاما ََ اْبنا ُهَبْْيََة َلمَّ ُمرياييا إالَْيها، وََكَتَب َمْرَواُن إا

َباَن َخََبُُه فََأْرَسَل اْْلَْوَن ْبَن كاََلٍب اْْلَا َعةا آَِلٍف َأْو َُثَاناَيةا آَِلٍف، فَ بَ َلَغ َشي ْ َُه يفا َسب ْ يَّ يفا َفَسْيَّ راجا
نَّ َوََتَصََّن فايها، َوَجَعَل َمْرَوانُ  نيا فَ َهَزُموُه َوَمْن َمَعُه، َفَدَخَل السيا لسيا ًرا ِبا ْْلُُنودا  ََجٍْع، فَ َلُقوا َعاما ُه ِبا ْيُادُّ

ٍر. ، َفَكثُ َر ََجُْع َعاما نيا ََ السيا تَ ُهوا إا  َعَلى َطرايقا اْلََبيا َحََّّ يَ ن ْ
ٍر ََّنََض إا  ا َكثُ َر َمْن َمَع َعاما ، فَ َلمَّ ْْلَْمَوالا َن اْْلََبلا ِبا َباَن ما ََ اْْلَْونا وََكاَن َمْنُصوُر ْبُن َُجُْهوٍر ْيُادُّ َشي ْ

.َواْْلََوارا  لا ََ اْلَمْوصا  جا فَ َقاتَ َلُهْم فَ َهَزَمُهْم، َوقُتاَل اْْلَْوُن، َوَساَر اْبُن ُضَبارََة ُمْصعاًدا إا
ٍر ََنَْوُه َكراَه َأْن يُقايَم َبنْيَ اْلَعْسَكَريْ  ْيا َعاما َباَن َوَمسا ََ َشي ْ ا انْ تَ َهى َخََبُ قَ ْتلا اْْلَْونا إا َْن فَ َلمَّ نا فَاْرََتََل ِبا

َباَن، فَ َمعَ  َُه يفا ََجٍْع َكثاٍْي يفا أَثَرا َشي ْ ، َفَسْيَّ لا ْلَمْوصا ٌر َعَلى َمْرَواَن ِبا َم َعاما ، َوَقدا َن اْْلََواراجا ْن َأقَاَم ُه ما إا
َباُن قَاتَ َلُه، َوإاْن َأْمَسَك أَ  ْن قَاتَ َلُه َشي ْ ْمَسَك َعْنُه، َوإانا َأقَاَم، َوإاْن َساَر َساَر، َوَأْن َِل يَ ْبَدَأُه باقاَتاٍل، فَإا



َا َعْبُد اَّللَّا  ، َوَخَرَج َعَلى بَ ْيَضاءا فَاراَس َوَبا  ْبُن اْرََتََل ات َّبَ َعُه. َفَكاَن َعَلى َذلاَك َحََّّ َمرَّ َعَلى اْْلََبلا
نَ ُهمَ  ْن  ُمَعاوايََة ْبنا َحبايبا ْبنا َجْعَفٍر يفا َُجُوٍع َكثاْيٍَة، فَ َلْم يَ تَ َهيَّأا اْْلَْمُر بَ ي ْ ْيَْفَت ما ا، َفَساَر َحََّّ نَ َزَل جا

اْيَ  َباَن ِبا َْن َمَعُه فَ َلقاَي َشي ْ ََراَة، َوَساَر اْبُن ُضَبارََة ِبا َق َبا ْفَت، فَاقْ تَ تَ ُلوا َكْرَماَن، فَاَّْنََزَم اْبُن ُمَعاوايََة فَ َلحا
يًدا فَاَّْنََزَمتا اْْلََواراُج َواْسُتبايَح َعْسَكُرُهمْ  َا، َوَذلاَك قاَتاًِل َشدا ْسَتاَن فَ َهَلَك َبا جا ََ سا َباُن إا ، َوَمَضى َشي ْ

اَئٍة.  يفا َسَنةا َثََلثانَي َوما
َباُن َحََّّ ْلَاقَ  ْقَداَر َشْهٍر، ُثَّ اَّْنََزَم َشي ْ لا ما َباَن َعَلى اْلَمْوصا باَفاراَس  َوقايَل: َبْل َكاَن قاَتاُل َمْرَواَن َوَشي ْ

ُر ْبُن ُضَبارَةَ  ََ  َوَعاما َها إا ن ْ ََ َجزايَرةا اْبنا َكاَواَن، ُثَّ َخَرَج ما َباُن إا بَ ُعُه، َوَساَر َشي ْ  يَ ت ْ
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اَئةٍ  يُّ َسَنَة َأْربٍَع َوَثََلثانَي َوما َفَر ْبنا ُجُلْنَدى اْْلَْزدا ، )َوَنْذُكُرُه ُعَماَن، فَ َقتَ َلُه ُجُلْنَدى ْبُن َمْسُعودا ْبنا َجي ْ
.ُهَناَك إاْن شَ  ْندا ََ السيا ُفَن إا ْن َأْهلاها َوَمَوالايها السُّ ( . َورَكاَب ُسَلْيَماُن َوَمْن َمَعُه ما ََ  اَء اَّللَُّ تَ َعا

ا  َلَها، فَ َلمَّ ْنَدُه ُسَلْيَماُن، فََأْكَرَمُه َوَأْعطَاُه َيَدُه فَ َقب َّ فَّاُح اْلْاََلَفَة َحَضَر عا َ السَّ ا َوِلا رََأى َذلاَك َوَلمَّ
ْن راَجاٍل إانَّ ََتَْت الضُُّلوعا َداًء َدواَّيَّ ُسَديْ  فَّاحا َأقْ َبَل َعَلْيها َوقَاَل: َِل يَ ُغرَّنََّك َما تَ َرى ما  ٌف َمْوََ السَّ

ْوَط َحََّّ َِل تَ َرى فَ ْوَق َظْهراَها ُأَمواَّيَّ  ْيَف َواْرَفعا السَّ  َفَضعا السَّ
َذ ُسَلْيَماَن فَ ُقتاَل.فََأقْ َبَل َعَلْيها ُسَلْيَماُن، َوقَاَل: ق َ  فَّاُح َفَدَخَل، فَُأخا ْيُخ! َوقَاَم السَّ  تَ ْلَتنا أَي َُّها الشَّ

َا َحََّّ َساَر إا  َرَّاَن، فََأقَاَم َبا ََ َمْنزالاها ِبا ( إا لا َباَن َعنا اْلَمْوصا ْيا َشي ْ .َواْنَصَرَف َمْرَواُن )بَ ْعَد َمسا  ََ الزَّابا
 

عْ  َُراَسانَ ذاْكُر إاْظَهارا الدَّ يَّةا ِبا  َوةا اْلَعبَّاسا
، وََكاَن ََيَْتلا  َماما يَم اْْلا ََ إابْ َراها ْن ُخَراَساَن إا ُّ ما َنةا َشَخَص أَبُو ُمْسلاٍم اْْلَُراَسانا ها السَّ ََ َويفا َهذا ْنُه إا ُف ما

 ُخَراَساَن َويَ ُعوُد إالَْيها.
َنُة َكَتَب إابْ َراها  ها السَّ ا َكاَنْت َهذا ، َفَساَر ََنَْوُه فَ َلمَّ يها لاَيْسأََلُه َعْن َأْخَبارا النَّاسا ََ َأِبا ُمْسلاٍم َيْسَتْدعا يُم إا

ْن أَ  ْنَدانَ َقانا ما لدَّ ا َصاُروا ِبا ، فَ َلمَّ َقَباءا َن الن ُّ َرةا َمَع َسْبعانَي نَ ْفًسا ما ْن َُجَاَدى اْْلخا ْرضا يفا النياْصفا ما
ٌل  ، ُثَّ َخََل باها أَبُو ُمْسلاٍم ُخَراَساَن َعَرَض لَُه َكاما ها، فَ َقاَل: اْْلَجُّ دا ٍل[ ، َفَسأَلَُه َعْن َمْقصا َأْو ]أَبُو َكاما

يُّ لاَنْصرا ْبنا  َلما ُلَها ُسَلْيَماُن ْبُن قَ ْيٍس السُّ ََ َنَسا، َوَعاما  َسيَّاٍر، َفَدَعاُه فََأَجابَُه، ُثَّ َساَر أَبُو ُمْسلاٍم إا
ا قَ ُرَب ما  ييا لايُ ْعلاَمُه ُقُدوَمهُ فَ َلمَّ ََ ُأَسْيدا ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْْلَُزاعا يَّ إا َها َأْرَسَل اْلَفْضَل ْبَن ُسَلْيَماَن الطُّوسا ، ن ْ

ْن قُ َرى َنَسا  َفَدَخَل قَ ْريًَة ما
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يَعةا َفَسأََلُه َعْن ُأَسْيٍد، فَانْ تَ َهَرُه َوقَاَل لَ  َن الشيا ََ فَ َلقاَي رَُجًَل ما ها اْلَقْريَةا َشراا، َسَعى إا ُه: إانَُّه َكاَن يفا َهذا
، فََأَخَذُُهَا َوَأَخَذ اْْلَْحَجَم ْبَن َعْبدا اَّللَّا َوَغْيََلَن ْبَن  َيانا َُما َداعا لا باَرُجَلنْيا قايَل إاَّنَّ ُفَضاَلَة َوَغالاَب اْلَعاما

َر ْبَن ُعْثَماَن، فَاْنَصرَ  َب الطَّرايَق، َوَأْرَسَل ْبَن َسعايٍد َوُمَهاجا ََ َأِبا ُمْسلاٍم َوَأْخََبَُه، فَ تَ َنكَّ َف اْلَفْضُل إا
يَعةا، َفَدَعا َلُه ُأَسْيًدا، فََأََتُه، َفَسأَ  َن الشيا ي ُأَسْيًدا َوَمْن َقَدَر َعَلْيها ما اَل َيْسَتْدعا َلُه َعنا َطْرَخاَن اْْلَمَّ

َم اْْلَْزهَ  َماما إالَْيَك، َفَخلََّفا اْلُكُتَب اْْلَْخَبارا، فَ َقاَل: َقدا ُر ْبُن ُشَعْيٍب َوَعْبُد اْلَملاكا ْبُن َسْعٍد باُكُتبا اْْلا
َا. َذا، َفََل َأْدراي َمْن َسَعى َبااَما. قَاَل: فَأَْيَن اْلُكُتُب؟ فََأََتُه َبا ي َوَخَرَجا فَُأخا ْندا  عا

َها بَ ي ْ  َس َوَعَلي ْ َهُس فَ َقاَل: أَْيَن ُترايُدوَن؟ ُثَّ َساَر َحََّّ أََتى ُقوما ، فََأََتُهْم بَ ي ْ َهُس ْبُن بَُدْيٍل اْلعاْجلايُّ
ََ ُسَلْيَماَن ْبنا َكثاٍْي يَ ُقو  َماما إالَْيها َوإا يَم اْْلا َس كاَتاُب إابْ َراها ، َوَأََتُه َوُهَو باُقوما َِبا ُمْسلاٍم قَاُلوا: اْْلَجَّ ُل ْلا

َا َمَعَك فايها: إانيا َقْد بَ َعْثُت إا  ْه إاَِلَّ َقْحطََبَة ِبا ، َوَوجيا ْن َحْيُث َلقاَيَك كاَتاِبا ْع ما لَْيَك باَرايَةا النَّْصرا، فَاْرجا
. ما  يُ َوافانا باها يفا اْلَمْوسا

َن اْْلَْمَوا َا َمَعُه ما َماما ِبا ََ اْْلا َه َقْحطََبَة إا ََ ُخَراَساَن، َوَوجَّ ا  فَاْنَصَرَف أَبُو ُمْسلاٍم إا ، فَ َلمَّ لا َواْلُعُروضا
ُب اْلَمْسَلَحةا َفَسَأََلُْم َعْن َحاَلااْم، فَ َقاُلوا: َأَرْدََن اْْلَجَّ فَ بَ َلغَ  َنا َعنا َكانُوا بانَ ْيَسابُوَر َعَرَض ََلُْم َصاحا

ها  يَّ ِبااْزَعاجا َلما ْرقاييا السُّ ْفَناُه. فََأَمَر اْلُمَفضََّل ْبَن الشَّ ْم، َفَخََل باها أَبُو ُمْسلاٍم َوَعَرَض الطَّرايقا َشْيٌء خا
ْنَدُهْم َحََّّ اْرََتَُلوا َعَلى َمَهٍل.  َعَلْيها َأْمَرُهْم فََأَجابَُه، َوَأقَاَم عا

عْ  ََ ُسَلْيَماَن ْبنا َكثاٍْي َيَُْمُرُه فايها ِبااْظَهارا الدَّ َماما إا َم أَبُو ُمْسلاٍم َمْرَو َفَدَفَع كاَتاَب اْْلا ةا، فَ َنَصُبوا َأَِب وَ فَ َقدا
ََ َمْن قَ ُرَب ما  ، َوَأْرَسُلوا إا ََ طَاَعةا َبنا اْلَعبَّاسا ، َوَدَعْوا إا ْن َأْهلا اْلبَ ْيتا ُهْم َأْو ُمْسلاٍم َوقَاُلوا: رَُجٌل ما ن ْ

ْم. َعاءا إالَْيها ْم َوالدُّ َّْن َأَجاََبُْم، فََأَمُروُه ِبااْظَهارا َأْمراها  بَ ُعَد ِما
، َوَوجَّ فَ نَ َزَل  يَسى ْبنا َأْعنَيَ النَّقايبا ْن قُ َرى َمْرَو يُ َقاُل ََلَا فَنانَي َعَلى َأِبا اْْلََكما عا َه أَبُو ُمْسلاٍم قَ ْريًَة ما

ََ َطَخاراْسَتاَن َفَما ُدوُن بَ ْلٍخ، فََأَمَرُُهَا ِبااظْ  َها َأَِب َداُوَد النَّقايَب َوَمَعُه َعْمُرو ْبُن َأْعنَيَ إا ن ْ ْعَوةا هَ ما ارا الدَّ
يَّ  يما َه النَّْضَر ْبَن ُصبَ ْيٍح التَّما ها اْلَقْريَةا يفا َشْعَباَن، َوَوجَّ َوَشرايَك  يفا َشْهرا رََمَضاَن. وََكاَن نُ ُزولُُه يفا َهذا

َه َأَِب  ْعَوةا يفا رََمَضاَن، َوَوجَّ ََ َمْروا الرُّوذا ِبااْظَهارا الدَّ يَّ إا يما ٍم َعْبَد الرَّْْحَنا ْبَن ْبَن ُغَضيٍي التَّما َعاصا
ََواراْزَم ِبااْظَها ََ اْلَعََلءا ْبنا ُحَرْيٍث ِبا يََّة إا َه َأَِب اْْلَْهما ْبَن َعطا ، َوَوجَّ ََ الطَّاَلَقانا ْعَوةا يفا ُسَلْيٍم إا را الدَّ

ُهْم ُدوَن اْلَوقْ  ْن َأْعَجَلُهْم َعُدوُّ ْنُه، فَإا َْمٍس بَقانَي ما ْْلََذى َواْلَمْكُروها، فَ َقْد َحلَّ ََلُْم َأْن رََمَضاَن ْلا تا ِبا
ْم َوَُيَرياُدوا ها  َيْدفَ ُعوا َعْن أَنْ ُفسا
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ْم َأْن  ُهْم َعنا اْلَوْقتا َفََل َحَرَج َعَلْيها ُهْم َعُدوُّ ن ْ ُدوا َأْعَداَء اَّللَّا، َوَمْن َشَغَلُه ما ُيوَف َوَُيَاها َيْظَهُروا السُّ
.بَ ْعَد اْلوَ   ْقتا



، فَ نَ َزَل قَ ْريََة َسفايَذْنَج، فَ نَ َزَل َعَلى ُسَلْيَماَن ْبنا كَ  ْندا َأِبا اْْلََكما ْن عا َل أَبُو ُمْسلاٍم ما ييا ُثَّ ََتَوَّ ثاٍْي اْْلَُزاعا
َباُن يُ َقاتاََلنا َنْصَر ْبَن َسيَّاٍر، ف َ  ُّ َوَشي ْ ْن رََمَضاَن، َواْلَكْرَمانا َلَتنْيا َخَلَتا ما َبثَّ أَبُو ُمْسلاٍم ُدَعاَتُه يفا لاَلي ْ

يسا ْلاَ  َلُة اْْلَما ا َكاَن لَي ْ تيانَي قَ ْريًَة، فَ َلمَّ َدٍة َأْهُل سا َلٍة َواحا ْن النَّاسا َوَأْظَهَر َأْمَرُه، فََأََتُه يفا لَي ْ ْمٍس بَقانَي ما
َماُم  ي بَ َعَث باها اْْلا َنةا َعَقَد اللياَواَء الَّذا َن السَّ لَّ َعَلى رُْمٍح ُطولُُه َأْرَبَع َعْشَرَة رََمَضاَن ما ي يُْدَعى الظيا الَّذا

َحاَب َعَلى رُْمٍح ُطولُُه َثََلَث عَ  َي الَِّتا ُتْدَعى السَّ َا إالَْيها، َوها رَاًعا، َوَعَقَد الرَّايََة الَِّتا بَ َعَث َبا ْشَرَة ذا
يَن يُ َقاتَ ُلوَن ِباَ  َن لالَّذا ُلو: }ُأذا رَاًعا، َوُهَو يَ ت ْ يٌر] ]اْلج: ذا ْم َلَقدا ُْم ظُلاُموا َوإانَّ اَّللََّ َعَلى َنْصراها [ 39َّنَّ

ْعَوَة  َواَد ُهَو َوُسَلْيَماُن ْبُن َكثاٍْي َوإاْخَوُة ُسَلْيَماَن َوَمَوالايها َوَمْن َكاَن َأَجاَب الدَّ ْن َأْهلا ، َولَباُسوا السَّ ما
ُعوا َسفايَذْنَج، َوَأْوَقُدوا النياْيَاَن لاَلي ْ  انا رَْبعا َخْرقَاَن، وََكاَنْت َعََلَمتُ ُهْم، فَ َتَجمَّ ْن ُسكَّ ْم ما يَعتاها ْم لاشا َلتاها

، َوَأنَّ اْْلَ  َحاَب يُْطباُق َعَلى اْْلَْرضا َحابا َأنَّ السَّ ليا َوالسَّ يَن، َوَتََوُُّل الظيا نَي َأْصَبُحوا ُمغاديا ْرَض  إالَْيها حا
ليا  َن الظيا ْهرا.َكَما َِل َُتُْلو ما را الدَّ ََ آخا يٍي إا ْن َخلايَفٍة َعبَّاسا  ، َكَذلاَك َِل َُتُْلو ما

َقاُدما  َم َعَلْيها َأْهَل الت َّ ْعَوَة، َفَكاَن َأوَُّل َمْن َقدا َْن َأَجاَب الدَّ َعاُة ِبا َم َعَلى َأِبا ُمْسلاٍم الدُّ َمَع َأِبا  َوَقدا
ٍل َوَأرْ  اَئةا رَاجا َقاُدما َمَع َأِبا اْلَوضَّاحا يفا تاْسعاما َم َأْهُل الت َّ ْن َأْهلا ُهْرُمْزفَ رَّه ََجَاَعٌة َوَقدا بَ َعةا فُ ْرَساَن، َوما

ْم ما  تََّة َعَشَر فَاراًسا، فايها ٍل َوسا يا يفا أَْلٍف َوَثََلُثاااَئةا رَاجا يَم اْْلُوَِبنا ما ُُمْرازا ْبنا إابْ َراها َعاةا أَبُو اْلَقاسا َن الدُّ
لتَّْكباْيا اْلَعبَّاسا ا َقاُدما ِبا ْم، َوَيُايبُ ُهْم َأْهُل الت َّ َيتاها ْن ََنحا ُوَن ما َقاُدما ُيَكَبيا . َفَجَعَل َأْهُل الت َّ ، ْلَمْرَوزايُّ

ْصَن َسفايَذْنَج وَ  . َوَحصََّن أَبُو ُمْسلاٍم حا ُه رَمَّ َفَدَخُلوا َعْسَكَر َأِبا ُمْسلاٍم باَسفايَذْنَج بَ ْعَد ُظُهوراها بايَ ْوَمنْيا
 َوَسدَّ ُدُروََبَا.

يَعةا، َوَنَصَب لَ  لشيا يُد اْلفاْطرا َأَمَر أَبُو ُمْسلاٍم ُسَلْيَماَن ْبَن َكثاٍْي َأْن ُيَصلياَي باها َوِبا ا َحَضَر عا ْنََبًا فَ َلمَّ ُه ما
لصَََّلةا قَ ْبَل اْْلُْطَبةا باَغْْيا َأَذاٍن َوَِل  ْلَعْسَكرا، َوَأَمَرُه َأْن يَ ْبَدَأ ِبا ْْلُْطَبةا ِبا  إاقَاَمٍة، وََكاَن بَ ُنو ُأَميََّة يَ ْبَدُءوَن ِبا

تيا َتْكباْيَاتٍ  قَاَمةا، َوَأَمَر أَبُو ُمْسلاٍم أَْيًضا ُسَلْيَماَن ْبَن َكثاٍْي باسا ْْلََذانا َواْْلا  تاَباًعا، ُثَّ قَ ْبَل الصَََّلةا َوِبا
ُ يفا  اباَعةا، َوُيَكَبيا لسَّ َسةا، يَ ْقَرُأ َويَ رَْكُع ِبا ادا لسَّ  الرَّْكَعةا الثَّاناَيةا ََخَْس َتْكباْيَاٍت تاَباًعا، ُثَّ يَ ْقَرُأ َويَ رَْكُع ِبا

. ْلُقْرآنا لتَّْكباْيا ُثَّ ََيْتاُمَها ِبا  َويَ ْفَتُح اْْلُْطَبَة ِبا
ُوَن يفا اْْلُوََ َأْرَبَع َتْكباْيَاٍت يَ ْوَم اْلعاي  دا َويفا الثَّاناَيةا َثََلَث َتْكباْيَاٍت.وََكاَن بَ ُنو ُأَميََّة ُيَكَبيا
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ُه ََلُْم، فََأَكُلوا  ََ َطَعاٍم َقْد َأَعدَّ يَعُة إا ا َقَضى ُسَلْيَماُن الصَََّلَة اْنَصَرَف أَبُو ُمْسلاٍم َوالشيا فَ َلمَّ
رايَن.  ُمْستَ ْبشا

ا َقواَي وََكاَن أَبُو ُمْسلاٍم َوُهَو يفا اْْلَْنَدقا إاَذا َكَتَب إا  ْيا َنْصٍر، فَ َلمَّ ََ َنْصرا ْبنا َسيَّاٍر كاَتاًِب َيْكُتُب لاْْلَما
نَّ اَّللََّ تَ َبارََكْت  ََ َنْصٍر: َأمَّا بَ ْعُد فَإا ها، َفَكَتَب إا َنا اْجَتَمَع إالَْيها َبَدَأ بانَ ْفسا َأَْسَاُؤُه َعْيََّ أَبُو ُمْسلاٍم ِبا



ْن إاْحَدى َأقْ َواًما يفا اْلُقْرآنا فَ َقالَ  يٌر لََيُكونُنَّ َأْهَدى ما َّللَّا َجْهَد َأْْيَاَّنااْم لَئاْن َجاَءُهْم َنذا : }َوَأْقَسُموا ِبا
يٌر َما زَاَدُهْم إاِلَّ نُ ُفورًا  ا َجاَءُهْم َنذا ييائا َوَِل َيَايُق اْلَمْكُر  -اْْلَُمما فَ َلمَّ اْستاْكَبارًا يفا اْْلَْرضا َوَمْكَر السَّ

ييا  يًَل َوَلْن َتَادَ السَّ ْهلاها فَ َهْل يَ ْنُظُروَن إاِلَّ ُسنََّة اْْلَوَّلانَي فَ َلْن َتَاَد لاُسنَّةا اَّللَّا تَ ْبدا لاُسنَّةا اَّللَّا  ُئ إاِلَّ ِبَا
نَ ْيها َوقَاَل: َهَذا كاتَ 43 - 42ََتْوايًَل] ]فاطر:  اٌب [ . فَ تَ َعاَظَم َنْصٌر اْلكاَتاَب وََكَسَر لَُه إاْحَدى َعي ْ

 َما َلُه َجَواٌب.
َه َمْوًَ َلُه يُ َقاُل َلُه يَزايُد لاُمَحارَبَةا  َن اْْلَْحَداثا َوأَبُو ُمْسلاٍم باَسفايَذْنَج َأنَّ َنْصًرا َوجَّ  َأِبا ُمْسلاٍم وََكاَن ما

َه إالَْيها أَبُو ُمْسلاٍم َمالاَك  ْن ُظُهوراها، فَ َوجَّ ، فَاْلتَ َقْوا باَقْريَةا بَ ْعَد َُثَاناَيَة َعَشَر َشْهًرا ما يَّ َثما اْْلَُزاعا ْبَن اَْلَي ْ
ْن آلا َرُسولا اَّللَّا  ََ الرياَضاءا ما ، َفَدَعاُهْم َمالاٌك إا فَاْسَتْكََبُوا َعْن  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -أَْلنَيَ

ْن أَ  ، ما ائَ َتنْيا َم َعَلى َأِبا ُمْسلاٍم َذلاَك، فَ َقاتَ َلُهْم َمالاٌك، َوُهَو يفا ََنْوا ما ََ اْلَعْصرا، َوَقدا َهارا إا وَّلا الن َّ
ََ َمالاٍك، فَ َقواَي  َُهْم إا يَسى، َفَسْيَّ يُم ْبُن زَْيٍد َوزاََّيُد ْبُن عا ُّ َوإابْ َراها َبااْم، وََكاَن َصالاُح ْبُن ُسَلْيَماَن الضَّّبيا

ُلوا َعَلى ُقُدوُمُهْم إالَْيها َمَع اْلَعْصرا، فَ َقاَل َمْوََ  ُهْم َأْمَداُدُهْم، فَاْحْا َلَة أَتَ ت ْ  َنْصٍر: إاْن تَ رَْكَنا َهُؤَِلءا اللَّي ْ
ْم، َواْشَتدَّ اْلقاَتاُل، َفَحَمَل َعْبُد اَّللَّا الطَّائايُّ َعَلى َمْوََ َنْصٍر فََأَسَرُه  . َفَحَمُلوا َعَلْيها َواَّْنََزَم اْلَقْوما

ََ َأْصَحابُُه، فََأْرَسَل الطَّ  َلى، فَ َنَصَب الُرُءوَس، َوَأْحَسَن إا ََ َأِبا ُمْسلاٍم َوَمَعُه رُُءوُس اْلَقت ْ ْياها إا سا ائايُّ ِبَا
ْئَت َأْن تُقايَم َمَعَنا فَ َقْد َأْرشَ  َراُحُه، َوقَاَل َلُه: إاْن شا َدَك اَّللَُّ، يَزايَد َمْوََ َنْصٍر، َوَعاَْلَُه َحََّّ اْنَدَمَلْت جا

َنا، َوأَ َوإاْن كَ  ُب َعَلي ْ َنا َعْهَد اَّللَّا أَنََّك َِل َُتَارابُ َنا، َوَِل َتْكذا ََ َمْوَِلَك َسالاًما، َوَأْعطا ْع إا ْن راْهَت فَاْرجا
ََ َمْوَِلُه. َوقَاَل أَبُو ُمْسلاٍم: إانَّ َهَذا َسَْيُدُّ َعْنُكْم َأْهَل اْلَورَعا  َوالصَََّلحا  تَ ُقوَل فايَنا َما رَأَْيَت. فَ َرَجَع إا
ْم باعاَباَدةا اْْلَْوََثنا َواسْ  ُفوَن َعَلْيها ْنَدُهْم يُ ْرجا ، وََكَذلاَك َكاَن عا ْسََلما ْنَدُهْم َعَلى اْْلا تاْحََللا َفَما ََنُْن عا

. َماءا َواْْلَْمَوالا َواْلُفُروجا  الديا
َم يَزايُد َعَلى َنْصٍر قَاَل: َِل َمْرَحًبا! فَ َواَّللَّا  ا َقدا ةً فَ َلمَّ ُذوَك ُحجَّ   َما اْستَ بَ َقاَك اْلَقْوُم إاِلَّ لايَ تَّخا
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ْم، َوَأََن َأُقولُ  َب َعَلْيها َنا. فَ َقاَل يَزايُد: ُهَو َواَّللَّا َما ظَنَ ْنَت، َوَقدا اْسَتْحَلُفونا َأْن َِل َأْكذا ُْم َواَّللَّا َعَلي ْ : إاَّنَّ
ََ واَِليَةا ُيَصلُّوَن الصَََّلَة لاَمَواقايتاَها ِباَ  ُلوَن اْلُقْرآَن، َوَيْذُكُروَن اَّللََّ َكثاْيًا، َوَيْدُعوَن إا َذاٍن َوإاقَاَمٍة، َويَ ت ْ

َوَما َأْحَسُب َأْمَرُهْم إاِلَّ َسيَ ْعُلو، َوَلْوَِل أَنََّك َمْوَِلَي َلَما  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َرُسولا اَّللَّا 
نَ ُهْم.رََجْعُت إالَْيَك  ها َأوَُّل َحْرٍب َكاَنْت بَ ي ْ  َوَْلََقْمُت َمَعُهْم. فَ َهذا

َل َنْصرا ْبنا َسيَّاٍر. َنةا َغَلَب َخازاُم ْبُن ُخَزْْيََة َعَلى َمْروا الرُّوذا َوقَ َتَل َعاما ها السَّ  َويفا َهذا
، َْروا الرُّوذا ا َأرَاَد اْْلُُروَج ِبا ، َمنَ َعُه بَ ُنو ِتَايٍم،  وََكاَن َسَبُب َذلاَك أَنَُّه َلمَّ يَعةا َبنا اْلَعبَّاسا ْن شا َوُهَو ما

َي َلُكْم، َوإاْن قُتاْلُت ف َ  ْن َظفاْرُت َفها ْنُكْم ُأرايُد َأْن َأْغلاَب َعَلى َمْرَو، فَإا َا َأََن رَُجٌل ما َقْد ُكفايُتْم فَ َقاَل: إاَّنَّ



ْندا َأِبا ُمْسلاٍم النَّْضُر ْبُن َأْمراي. َفَكفُّوا َعْنُه، فَ َعْسَكَر باَقْريٍَة يُ قَ  ْن عا َم َعَلْيها ما اُل ََلَا ُكْنَج ُرْسَتاَق، َوَقدا
َل َنْصرا ْبنا َسيَّ  يَّ َعاما ْعدا ا َأْمَسى َخازاٌم بَ يََّت َأْهَل َمْرَو فَ َقَتَل باْشَر ْبَن َجْعَفٍر السَّ اٍر ُصبَ ْيٍح، فَ َلمَّ

ي اْلَقْعَدةا، َها يفا َأوَّلا ذا ََ َأِبا ُمْسلاٍم َمَع ابْناها ُخَزْْيََة ْبنا َخازاٍم. َعَلي ْ ْلَفْتحا إا  َوبَ َعَث ِبا
َماَم َزوََّج َأَِب ُمسْ  يَم اْْلا ي قايَل: إانَّ إابْ َراها َه َوَقْد قايَل يفا َأْمرا َأِبا ُمْسلاٍم َغْْيُ َما ذََكْرََن، َوالَّذا ا تَ َوجَّ لاٍم َلمَّ

ََ ُخَراَساَن ابْ َنَة أَ  ْمعا َوالطَّاَعةا، وََكاَن أَبُو إا لسَّ َقَباءا ِبا ََ الن ُّ ِبا النَّْجما َوَساَق َعْنُه َصَداقَ َها، وََكَتَب إا
، َفصَ  ْدرايَس ْبنا َمْعقاٍل اْلعاْجلاييا ْن َسَوادا اْلُكوَفةا، وََكاَن قَ ْهَرَماًَن ْلاا ْن َأْهلا ُخَطْرنايََّة ما اَر َأْمُرُه ُمْسلاٍم ما

تَ هَ  ٍد،َوُمن ْ ْن َوَلدا ُُمَمَّ ةا ما ٍد، ُثَّ لاْْلَئامَّ يَم ْبنا ُُمَمَّ ْبناها إابْ َراها ، ُثَّ ِلا دا ْبنا َعلايٍي َم  ى َوَِلئاها لاُمَحمَّ فَ َقدا
مْ  ، فَ َلْم يَ ْقبَ ْلُه ُسَلْيَماُن ْبُن َكثاٍْي َوَخاَف َأْن َِل يَ ْقَوى َعَلى َأْمراها نيا يُث السيا  فَ َردَُّه. ُخَراَساَن َوُهَو َحدا

ََ َمْرَو َأقْ َرُءوُه كاَتا ا رََجَع إا يَم َغائاًبا َخْلَف ََّنْرا بَ ْلٍخ، فَ َلمَّ َماما وََكاَن أَبُو َداُوَد َخالاُد ْبُن إابْ َراها َب اْْلا
يَم، َفَسَأَل َعْن َأِبا ُمْسلاٍم، فََأْخََبُوُه َأنَّ ُسَلْيَماَن ْبَن َكثاٍْي رَدَُّه، َفَجَمعَ  َقَباَء َوقَاَل ََلُْم: َأََتُكْم   إابْ َراها الن ُّ

نياها َوُتََ  ُتُكْم؟ فَ َقاَل ُسَلْيَماُن: َحَداثَُة سا َماما فايَمْن بَ َعَثُه إالَْيُكْم فَ َرَدْدُِتُوُه، َفَما ُحجَّ فًا َأْن َِل كاَتاُب اْْلا وُّ
ْفَنا َعَلى َمْن َدَعْوََن َوَعَلى  َر َعَلى َهَذا اْْلَْمرا، َفخا َنا. فَ َقاَل أَبُو َداُوَد: َهْل فايُكْم َأَحٌد يُ ْنكاُر يَ ْقدا أَنْ ُفسا

يعا  ََ َجَا ًدا، َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم، َواْصَطَفاُه َوبَ َعَثُه إا ََ بَ َعَث ُُمَمَّ  َأنَّ اَّللََّ تَ َعا
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َل َعَلْيها كاَتابَُه فايها َحََللُُه َوَحَراُمُه َوَشَرائاُعُه َوأَنْ َباُؤُه، َخْلقاها؟ قَاُلوا: َِل. قَاَل: َأفَ َتُشكُّوَن َأنَّ اَّللََّ أَنْ زَ 
وَن َأنَّ اَّللََّ قَ َبَضُه إالَْيها  َا َيُكوُن بَ ْعَدُه؟ قَاُلوا: َِل. قَاَل: َأفَ َتُشكُّ َلُه َوِبا َا َكاَن قَ ب ْ بَ ْعَد َأْن َأدَّى َما  َوَأْخََبَ ِبا

ْن راَساَلةا رَبيا  ي أُْنزاَل إالَْيها رُفاَع َمَعُه َأْو َخلََّفُه؟ قَاُلوا: َعَلْيها ما ها؟ قَاُلوا: َِل. قَاَل: َأفَ َتظُنُّوَن َأنَّ اْلعاْلَم الَّذا
َْتَتاها َوَأْهلا بَ ْيتاها اْْلَقْ َرَب فَاْْلَقْ َرَب؟ قَاُلوا ْنَد َغْْيا عا اَل: : َِل. قَ َبْل َخلََّفُه. قَاَل: َأفَ َتظُنُّوَن َخلََّفُه عا

ْيَاثا َرُسولا اَّللَّا  ُن اْلعاْلما َوَأْصَحاُب ما وَن َأنَّ َأْهَل َهَذا اْلبَ ْيتا َمْعدا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َأفَ َتُشكُّ
ي َعلََّمُه اَّللَُّ؟ قَاُلوا: اللَُّهمَّ َِل. قَاَل: فََأرَاُكْم َقْد َشَكْكُتْم يفا َأْمراُكْم، َوَرَدْدِتُْ  - ْلَمُهْم، الَّذا ْم عا  َعَلْيها

َعُثوُه إالَْيُكْم. وَ  ْم َلْ يَ ب ْ ْمراها َبغاي َلُه َأْن يَ ُقوَم ِبَا ي يَ ن ْ َهُم يفا َوَلْو َلْ يَ ْعَلُموا َأنَّ َهَذا الرَُّجَل الَّذا ُهَو َِل يُ ت َّ
ْم. َقياها  ُنْصَرَّتااْم َوُمَواَِلَّتااْم َواْلقاَياما ِبا

ََ َأِبا ُمسْ  َس باَقْولا َأِبا َداُوَد َوَولَّْوُه َأْمَرُهْم َوَأطَاُعوُه، فَ َلْم تَ َزْل يفا نَ ْفسا فَ بَ َعُثوا إا ْن ُقوما لاٍم فَ َردُّوُه ما
َِبا َداُوَد.  َأِبا ُمْسلاٍم َعَلى ُسَلْيَماَن ْبنا َكثاٍْي، َوَلْ يَ َزْل يَ ْعرافُ َها ْلا

َعاَة يفا َأْقطَارا ُخَراَساَن، َفَدخَ  َُراَساَن ُكلياَها، َوَبثَّ الدُّ َعاُة ِبا َل النَّاُس َأفْ َواًجا وََكثُ ُروا، َوَفَشتا الدُّ
ْمراها يفا  ْشرايَن لاَيْأُمَرُه ِبَا ما َسَنةا تاْسٍع َوعا َماُم َأْن يُ َوافاَيُه يفا َمْوسا يُم اْْلا إاْظَهارا َدْعَوتاها،  وََكَتَب إالَْيها إابْ َراها

. فَ َفَعَل َذلاَك َوَساَر يفا َوَأْن يَ ْقَدَم َمَعُه َقْحطَبَ  َن اْْلَْمَوالا ْنَدُه ما َل إالَْيها َما اْجَتَمَع عا ُة ْبُن َشبايٍب، َوََيْما



ََ ُخَراَساَن َوإاْظَهارا  لرُُّجوعا إا َماما َيَُْمُرُه ِبا يَعةا، فَ َلقاَيُه كاَتاُب اْْلا َقَباءا َوالشيا َن الن ُّ َا، ََجَاَعٍة ما ْعَوةا َبا الدَّ
ي ُجْرَجانَ َوذَ  ْن َتْسياْيا اْلَمالا َمَع َقْحطََبَة، َوَأنَّ َقْحطََبَة َساَر فَ نَ َزَل بانَ َواحا َم ما َّا تَ َقدَّ ، َكَر َقرايًبا ِما

ي ْن َمالا الشيا ْنَدُُهَا ما َما َعَلْيها َوَمَعُهَما َما اْجَتَمَع عا ، َعةا فَاْسَتْدَعى َخالاَد ْبَن بَ ْرَمَك َوَأَِب َعْوٍن، فَ َقدا
. َماما يَم اْْلا ُهَما َوَساَر ََنَْو إابْ َراها ن ْ  فََأَخَذ ما

 
يا   ذاْكُر َمْقَتلا اْلَكْرَمانا

ا قَ تَ َلُه َخُلَصْت لَُه َمْرُو، وَ  َّ قَ تَ َلُه، َوَلمَّ ى َنْصٌر َقْد ذََكْرََن َمْقَتَل اْْلَاراثا ْبنا ُسَرْيٍج َوَأنَّ اْلَكْرَمانا تَ َنحَّ
َها، فََأْرَسَل  َّ َواقاًفا َعن ْ َبانا ي ْ َ ْبَن َأْحَوَز يفا رَاباطَتاها َوفُ ْرَساناها، فَ َوَجَد ََيََْي ْبَن نُ َعْيٍم الشَّ يفا َنْصٌر إالَْيها َسالا

، َواْبَن اْْلََسنا ْبنا  ْن فُ ْرَسانا اْْلَْزدا اَئٍة ما َد ْبَن اْلُمَثَّنَّ يفا َسْبعاما ْن رَبايَعَة، َوُُمَمَّ ْيخا يفا ا أَْلفا رَُجٍل ما لشَّ
دا ْبنا  ٌ لاُمَحمَّ . فَ َقاَل َسالا ْن أَبْ َناءا اْلَيَمنا يَّ يفا أَْلٍف ما ْعدا يَّ السَّ َياَّنااْم، َواْْلَْرما ْن فات ْ : ََّي أَْلٍف ما اْلُمَثَّنَّ

ٌد:  َّ. فَ َقاَل ُُمَمَّ َنا، يَ ْعنا اْلَكْرَمانا حا لاَيْخُرْج إالَي ْ ََذا اْلَمَلَّ ُد ُقْل َلا َِبا َعلايٍي تَ ُقوُل ُُمَمَّ َلةا ْلا ََّي اْبَن اْلَفاعا
اَئٍة،  ْن َأْصَحاباها زاََّيَدٌة َعَلى ما ُ ْبُن َأْحَوَز َوقُتاَل ما يًدا، فَاَّْنََزَم َسالا ْن َهَذا! َواقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا َوما

ْشرايَن. يا زاََّيَدٌة َعَلى عا  َأْصَحابا اْلَكْرَمانا
َم َأْصَحابُ  ا َقدا : ََّي َنْصرُ  فَ َلمَّ يُّ ْصَمُة ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْْلََسدا نَي قَاَل لَُه عا َهزاما  َنْصٍر َعَلْيها ُمن ْ
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ْصَمَة يفا ََجٍْع، فَ َوَقَف َمْوقافَ  َه عا ْر َعْن َساٍق. فَ َوجَّ  َشَأْمَت اْلَعَرَب! فََأمَّا إاْذ فَ َعْلَت َما فَ َعْلَت َفَشميا
ْن َدَوابيا َسالٍا فَ َناَدى: ََّي  َمَك َِل َيَُْكُل اللُّْخَم، َواللُّْخُم َدابٌَّة ما ! لَتَ ْعَلَمنَّ َأنَّ السَّ ُد ْبَن اْلُمَثَّنَّ ُُمَمَّ

َلةا قاْف لََنا إاًذا، َوَأَمَر ُُمَمَّ  ٌد: ََّيْبَن اْلَفاعا َمَك. فَ َقاَل لَُه ُُمَمَّ ْبَع َيَُْكُل السَّ ْعدا اْلَماءا ُتْشباُه السَّ ، ٌد السَّ يَّ
ْصَمُة َحََّّ أََتى َنْصًرا َوَقْد قُتا  يًدا، َواَّْنََزَم عا ْن َفَخَرَج إالَْيها يفا َأْهلا اْلَيَمنا فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا َل ما

اَئٍة.  َأْصَحاباها َأْربَ ُعما
يَّ يفا َأْصَحاباها، فَ َناَدى: ََّيبْ  يما َن اْلُمَثَّنَّ ابْ ُرْز إاَِلَّ! َفََبََز إالَْيها، ُثَّ َأْرَسَل َنْصٌر َمالاَك ْبَن َعْمٍرو التَّما

ٌد باَعُموٍد َفَشَدَخ رََأَسُه، َواْلَتحَ  ًئا، َوَضَربَُه ُُمَمَّ َم اْلقاَتاُل َفَضَربَُه َمالاٌك َعَلى َحَبلا َعاتاقاها فَ َلْم َيْصَنْع َشي ْ
يًدا، َواَّْنََزَم َأْصَحاُب َنْصٍر َوقَ  يا فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ْن َأْصَحابا اْلَكْرَمانا اَئٍة، َوما ُعما ُهْم َسب ْ ن ْ ْد قُتاَل ما

يًدا. ََ اْْلَْنَدَقنْيا فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا نَ ُهْم َحََّّ َخَرُجوا إا رُّ بَ ي ْ  َثََلُثُااَئٍة، َوَلْ يَ َزلا الشَّ
َقَن أَبُو ُمْسلاٍم َأنَّ كاََل اْلَفرايَقنْيا َقدْ  ا اْستَ ي ْ ََ  فَ َلمَّ َبُه، َوأَنَُّه َِل َمَدَد ََلُْم، َجَعَل َيْكُتُب إا أَْثَخَن َصاحا

ُْم َسَيْأُخُذوَن ُكتُ َبَك، َفَكانُوا َيَُْخُذوَّنََ  َّنَّ : اْجَعْل َطرايَقَك َعَلى ُمَضَر فَإا َباَن ُثَّ يَ ُقوُل لالرَُّسولا ا َشي ْ
ْم، َفََل تَثاَقنَّ َبااْم َوَِل َتْطَمئانَّنَّ  فَ يَ ْقَرُءوَن فايَها: إانيا رَأَْيُت ]َأْهَل[ اْلَيَمنا  َِل َوفَاَء ََلُْم َوَِل َخْْيَ فايها



، َولَئاْن بَقايُت َِل َأدُْع ََلَا َشْعًرا ُ يفا اْلَيَمانايَّةا َما َتُابُّ نيا َأْرُجو َأْن يُراَيَك اَّللَّ ْم، فَإا ُل  إالَْيها َوَِل ظُْفًرا. َويُ ْرسا
كاَتاٍب فايها ذاْكُر ُمَضَر ِبااْثلا َذلاَك، َوَيَُْمُر الرَُّسوَل َأْن ََيَْعَل َطرايَقُه َعَلى اْلَيَمانايَّةا، َحََّّ َرُسوًِل آَخَر با 

َمامَ  : إانَّ اْْلا يا ََ اْلَكْرَمانا ََ َنْصرا ْبنا َسيَّاٍر َوإا  باُكْم َأْوَصانا  َصاَر َهَوى اْلَفرايَقنْيا َمَعُه، ُثَّ َجَعَل َيْكُتُب إا
ََ اْلُكَورا ِبااْظَهارا اْْلَْمرا، َفَكاَن َأوَُّل َمْن َسوََّد ُأَسْيَد ْبنَ  َعْبدا اَّللَّا  َوَلْسُت َأْعُدو رَْأيَُه فايُكْم. وََكَتَب إا

ُد! ََّي َمْنُصو  يَّ باَنَسا، َوُمَقاتاَل ْبَن َحكايٍم، َواْبَن َغْزَواَن، َوََنَدْوا: ََّي ُُمَمَّ َد َأْهُل أَبايَوْرَد اْْلَُزاعا ُر! َوَسوَّ
 َوَأْهُل َمْروا الرُّوذا َوقُ َرى َمْرَو.

، َوبَ َعَث  يا َوَخْنَدقا َنْصٍر، َوَهابَُه اْلَفرايَقانا ََ َوَأقْ َبَل أَبُو ُمْسلاٍم َحََّّ نَ َزَل َبنْيَ َخْنَدقا اْلَكْرَمانا إا
: إانيا َمَعَك. فَ َقباَل َذلاَك الْ  يا ُّ، فَاْنَضمَّ أَبُو ُمْسلاٍم إالَْيها، فَاْشَتدَّ َذلاَك َعَلى َنْصرا ْبنا اْلَكْرَمانا َكْرَمانا

: َوَْيََك َِل تَ ْغََتَّ! فَ َواَّللَّا إانيا َْلَائاٌف َعَلْيَك َوَعَلى َأْصَحاباكَ  يا ََ اْلَكْرَمانا ْنُه، فَاْدُخْل  َسيَّاٍر، فََأْرَسَل إا ما
َنُه َوَبنْيَ َأِبا  َمْرَو َوَنْكُتُب كاَتاِبً  . َوُهَو يُرايُد َأْن يُ َفرياَق بَ ي ْ لصُّْلحا نَ َنا ِبا  بَ ي ْ
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ُّ َحََّّ َوقَ  ُّ َمْنزاَلُه، َوَأقَاَم أَبُو ُمْسلاٍم يفا اْلَعْسَكرا، َوَخَرَج اْلَكْرَمانا َف يفا الرَّْحَبةا ُمْسلاٍم. َفَدَخَل اْلَكْرَمانا
اَئةا فَاراٍس َوعَ  رًَّة، يفا ما ْنُه غا نَ َنا َذلاَك اْلكاَتاَب. فَأَْبَصَر ما ََ َنْصٍر: اْخُرْج لاَنْكُتَب بَ ي ْ َلْيها قُ ْرَطٌق، َوَأْرَسَل إا

َا  ْن َثََلُثاااَئةا فَاراٍس يفا الرَّْحَبةا، فَاْلتَ َقْوا َبا َه إالَْيها اْبَن اْْلَاراثا ْبنا ُسَرْيٍج يفا ََنٍْو ما إانَّ  َطوايًَل، ُثَّ فَ َوجَّ
َرتاها َفَخرَّ َعْن َدابَّتاها َوَْحَاُه َأْصَحابُُه َحََّّ َجاَءُهْم َما َِل قاَبَل ََلُْم با  َّ طُعاَن يفا َخاصا ها، فَ َقَتَل اْلَكْرَمانا

َّ َوَصَلَبُه َوَصَلَب َمَعُه ََسََكًة.  َنْصُر ْبُن َسيَّاٍر اْلَكْرَمانا
ََ َأِبا ُمْسلاٍم َواْسَتْصَحَبُه َمَعُه فَ َقاتَ ُلوا َنْصَر ْبَن َسيَّاٍر َوَأقْ َبَل ابْ ُنُه َعلاي، َوَقْد َجََ  َع ََجًْعا َكثاْيًا، َفَصاَر إا

ََ بَ ْعضا ُدورا َمْرَو، َوَأقْ َبَل أَبُو ُمْسلاٍم َحََّّ َدَخَل َمْروَ  َمارَةا، َفَماَل إا ْن َدارا اْْلا ، َوَأََتُه َحََّّ َأْخَرُجوُه ما
نيا ُمسَ َعلايُّ بْ  ْمراَك فَإا ْمَرةا َوقَاَل َلُه: ُمْرنا ِبَا ْْلا يا َوَأْعَلَمُه أَنَُّه َمَعُه َوَسلََّم َعَلْيها ِبا ُدَك َعَلى َما ُن اْلَكْرَمانا اعا

ا نَ َزَل أَبُو ُمْسلاٍم َبنْيَ  ْمراي. َوَلمَّ يا ُترايُد. فَ َقاَل: َأقاْم َعَلى َما أَْنَت َعَلْيها َحََّّ آُمَرَك ِبَا  َخْنَدقا اْلَكْرَمانا
ٍد يُ ْعلاُمُه َحاَل َأِبا ُمْسلاٍم َوُخُروَجُه وََكثْ رَ  ََ َمْرَواَن ْبنا ُُمَمَّ َتُه َكَتَب إا َة َمْن َمَعُه، َوَنْصٍر، َورََأى َنْصٌر قُ وَّ

ْعٍر: َبْ َياتا شا ٍد، وََكَتَب ِبا يَم ْبنا ُُمَمَّ ََ إابْ َراها نَُّه َيْدُعو إا  فَإا
َرامُ  َأَرى يَض ََنٍر ... َوَأْخَشى َأْن َيُكوَن َلُه ضا  َبنْيَ الرََّمادا َوما

ْلُعوَدْينا ُتْذَكى ... َوإانَّ اْْلَْرَب َمْبَدُؤَها َكََلمُ  نَّ النَّاَر ِبا  فَإا
ْعراي ... أَأَيْ َقاٌظ ُأَميَُّة َأْم ناَيامُ  با لَْيَت شا َعجُّ َن الت َّ  فَ ُقْلُت ما

ما الث ُّْؤُلوَل قابَ َلَك. فَ َقاَل َنْصٌر: َأمَّا َفَكَتَب إالَْيها مَ  َد يَ َرى َما َِل يَ َرى اْلَغائاُب، فَاْحسا اها ْرَواُن: إانَّ الشَّ



هُ  دُّ ََ يَزايَد ْبنا ُعَمَر ْبنا ُهَبْْيََة َيْسَتما ها. َفَكَتَب إا ْندا ُبُكْم فَ َقْد َأْعَلَمُكْم أَنَُّه َِل َنْصَر عا ، وََكَتَب َلُه َصاحا
ْعٍر:ِباَ   بْ َياتا شا
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با   أَْبلاْغ يَزايَد َوَخْْيُ اْلَقْولا َأْصَدقُُه ... َوَقْد تَ يَ قَّْنُت َأْن َِل َخْْيَ يفا اْلَكذا
ْلَعَجبا  ْثَت ِبا َا ... بَ ْيًضا َلْو افْ َرَخ َقْد ُحديا  َأنَّ ُخَراَساَن َأْرٌض َقْد رَأَْيُت َبا

لزََّغبا فاَراُخ َعاَمنْيا إاِلَّ َأَّنََّ  ْرَن َوَقْد ُسْرباْلَن ِبا ا َيطا َْت ... َلمَّ  ا َكَبا
َا ََلَبا  َْيلا اَّللَّا ُمْعلاَمًة ... َأَْلَْْبَ ناْيَاَن َحْرٍب َأْيَّ  َأَِل َتَداَرْك ِبا

ي رَُجٌل. ْندا  فَ َقاَل يَزايُد: َِل ُتْكثاْر فَ َلْيَس لَُه عا
ا قَ َرَأ َمْرَواُن كاَتاَب َنْصٍر تَ  يَم، َوَقْد َعاَد فَ َلمَّ ََ إابْ َراها َِبا ُمْسلاٍم إا َصاَدَف ُوُصوُل كاَتاباها ُوُصوَل َرُسوٍل ْلا

زا اْلُفْرصَ  َتها يُم َوَيُسبُُّه َحْيُث َلْ يَ ن ْ يَم َوَمَعُه َجَواُب َأِبا ُمْسلاٍم يَ ْلَعُنُه إابْ َراها ْندا إابْ َراها ْن عا ْن َنْصٍر ما َة ما
يا إاْذ أَ  ا قَ َرَأ اْلكاَتابَ َواْلَكْرَمانا ْلَعَربايَّةا إاِلَّ قَ تَ َلُه. فَ َلمَّ َُراَساَن ُمَتَكلياًما ِبا  َكَتَب ْمَكَناُه، َوَيَُْمُرُه َأْن َِل َيدََع ِبا

ُه َوََثقً  ٍد فَ َيُشدُّ يَم ْبَن ُُمَمَّ ََ اْْلَُمْيَمةا َولاَيْأُخَذ إابْ َراها َْي إا ْلبَ ْلَقاءا لاَيسا لاها ِبا ََ َعاما َعُث باها إالَْيها، فَ َفَعَل إا ا َويَ ب ْ
 َذلاَك، فََأَخَذُه َمْرَواُن َوَحَبَسُه.

 
 ذاْكُر تَ َعاُقدا َأْهلا ُخَراَساَن َعَلى َأِبا ُمْسلامٍ 

َُراَساَن َعَلى قاَتالا َأِبا ُمْسلاٍم، َوفايَها ََتَوَّ  َنةا تَ َعاَقَدْت َعامَُّة قَ َبائالا اْلَعَربا ِبا ها السَّ َل أَبُو ُمْسلاٍم َويفا َهذا
. ََ اْلَماُخَوانا ْن ُمَعْسَكراها باَسفايَذْنَج إا  ما

ا َظَهَر َأْمُرُه َسارََع إالَْيها النَّاُس، َوَجَعَل َأْهُل َمْرَو َيَُْتونَ  ُه َوَِل يَ ْعراُض وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َأَِب ُمْسلاٍم َلمَّ
ََ َخْلعا َمْرَواَن،  ََلُْم َنْصٌر َوَِل َْيْنَ ُعُهْم، وََكانَ  َنَُّه َدَعا إا َباُن َِل َيْكَرَهانا َأْمَر َأِبا ُمْسلاٍم ْلا ُّ َوَشي ْ اْلَكْرَمانا

نْ  ْنَد النَّاسا َوقَاُلوا: َظَهَر رَُجٌل ما َجاٌب، َوَعُظَم َأْمُرُه عا َباٍء لَْيَس َلُه َحَرٌس َوَِل حا  َبنا َوأَبُو ُمْسلاٍم يفا خا
ٍم َلُه حا  ََ َأِبا ُمْسلاٍم َهاشا اٌك َيْطُلُبوَن اْلفاْقَه إا ْن َأْهلا َمْرَو ُنسَّ َيٌة ما ْلٌم َوَوقَاٌر َوَسكايَنٌة. فَاْنَطَلَق فات ْ

َن اْلفاْقها فَ َقاَل: َأْمرُكُ  ، َوَسأَُلوُه َأْشَياَء ما ْن َنَسّبا ْم َفَسأَُلوُه َعْن َنَسباها، فَ َقاَل: َخْْياي َخْْيٌ َلُكْم ما
ْلمَ  ََ َمْسأَلَتاُكمْ ِبا نَّا إا ََ َعْوناُكْم َأْحَوُج ما ْن َهَذا، َوََنُْن إا  ْعُروفا َوََّنُْيُكْم َعنا اْلُمْنَكرا َخْْيٌ َلُكْم ما

َنَك َوبَ  َقى إاِلَّ قَلايًَل َحََّّ تُ ْقَتَل، َوَما بَ ي ْ َذلاَك  نْيَ فَاْعُفوََن. فَ َقاُلوا: َما نَ ْعراُف َلَك َنَسًبا َوَِل َنظُنَُّك تَ ب ْ
. ْيَْينا  إاِلَّ َأْن يَ تَ َفرََغ َأَحُد َهَذْينا اْْلَما
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ثْ ُلُكْم فَ َقاَل أَبُو ُمْسلاٍم: َأََن َأقْ تُ ُلُهَما إاْن َشاَء اَّللَُّ. فَأَتَ ْوا َنْصًرا فََأْخََبُوُه، فَ َقاَل: َجَزاُكُم اَّللَُّ خَ  ْْيًا، ما
َباَن فََأْعَلُموُه فََأْرَسَل إالَْيها َنْصٌر: إاَنَّ َقْد َأْشَجى بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا، َمْن يَ ْفَتقاُد َهَذا َويَ ْعرافُُه. وَ  أَتَ ْوا َشي ْ

ََ َحْرباها َحََّّ َأقْ تُ َلُه َأْو أَْنفاَيُه ُثَّ نَ ُعودُ  ْعنا إا ْئَت َفَجاما ي فَاْكُفْف َعنيا َحََّّ ُأقَاتاَلُه، َوإاْن شا ََ َأْمراََن الَّذا  إا
يا  ََنْنُ  ََ َعلاييا ْبنا اْلَكْرَمانا َباُن َأْن يَ ْفَعَل َذلاَك، فَأََتى اْْلَََبُ َأَِب ُمْسلاٍم، َفَكَتَب إا : إانََّك َعَلْيها. فَ َهمَّ َشي ْ

َا تُ َقاتاُل لاثَْأراَك. فَ  َباَن، َوإاَّنَّ ْن َمْوُتوٌر قُتاَل أَبُوَك، َوََنُْن نَ ْعَلُم أَنََّك َلْسَت َعَلى رَْأيا َشي ْ َباُن ما اْمتَ َنَع َشي ْ
َباَن: إانََّك َلَمْغُروٌر، َواَّللَّا  ََ َشي ْ َباَن فَ ثَ َناُه َعْن رَْأياها، فََأْرَسَل َنْصٌر إا  ُصْلحا َنْصٍر. َفَدَخَل َعَلى َشي ْ

ْعًرا  ُب باها رَبايَعَة َواْلَيَمَن لَيَ تَ َفاَقَمنَّ َهَذا اْْلَْمُر َحََّّ َيْسَتْصغاَرنا يفا َجْنباها ُكلُّ َكباٍْي، َوقَاَل شا َُيَاطا
تياَفاقا َمَعُه َعَلى َحْربا َأِبا ُمْسلاٍم:  َوََيُث ُُّهْم َعَلى اِلا

َفَع اْلَغَضبُ   أَْبلاْغ رَبايَعَة يفا َمْرٍو َويفا َْيٍَن ... َأنا اْغَضُبوا قَ ْبَل َأْن َِل يَ ن ْ
َنُكُم ... كَ  ُبوَن اْْلَْرَب بَ ي ْ  َأنَّ َأْهَل اْلْاَجى َعْن رَْأياُكْم ُغُيبُ َما َِبُلُكْم تُ ْنشا

يٌن َوَِل َحَسبُ  َب َِل دا َّْن َتََشَّ  َوَتَْتُُكوَن َعُدواا َقْد َأَحاَط باُكْم ... ِما
ُبوا ثْ ُلُكُم يفا النَّاسا نَ ْعرافُ ُهْم ... َوَِل َصرايَح َمَواٍل إاْن ُهُم ُنسا  َِل َعَرَب ما

ينَ ُهُم َأْن ََّتْلاَك اْلَعَربُ َمْن َكاَن َيْسأَُلنا َعْن أَ  نَّ دا ُم ... فَإا يناها  ْصلا دا
يا َوَِل َجاَءْت باها اْلُكُتبُ  ْعُت باها ... َعنا النَّّبا  قَ ْوٌم يَ ُقوُلوَن قَ ْوًِل َما َسَا
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 ََ َّ إا َنا ُهْم َكَذلاَك إاْذ بَ َعَث أَبُو ُمْسلاٍم النَّْضَر ْبَن نُ َعْيٍم الضَّّبيا يَسى ْبُن َعقايلا ْبنا  فَ بَ ي ْ َها عا َهَراَة َوَعَلي ْ
َهزاًما َوَغَلَب النَّْضُر َعَلى َهَراَة. َم َعَلى َنْصٍر ُمن ْ َها، فَ َقدا ، َفَطَرَدُه َعن ْ  َمْعقاٍل اللَّْيثايُّ

َباَن:  يا َوَشي ْ ْبنا اْلَكْرَمانا ُّ ِلا َبانا ي ْ اْخَتاُروا إامَّا أَنَُّكْم ََّتْلاُكوَن أَنْ ُتْم قَ ْبَل فَ َقاَل ََيََْي ْبُن نُ َعْيما ْبنا ُهَبْْيََة الشَّ
َا َظَهَر َأْمُرُه ُمْنُذ َشْهرٍ  َلُكْم. قَاُلوا: وََكْيَف َذلاَك؟ قَاَل: إانَّ َهَذا الرَُّجَل إاَّنَّ ، َوَقْد ُمَضَر، َأْو ُمَضُر قَ ب ْ

ْثَل َعْسَكراُكْم. قَاُلوا: َفَما الرَّْأيُ  نَُّكْم إاْن َصاَْلُْتُموُه َصاَر يفا َعْسَكراها ما ُوا َنْصًرا، فَإا ؟ قَاَل: َصاْلا
ُوا َنْصًرا َصاَْلُوُه َوقَاتَ ُلوُكْم، فَ قَ  َنَّ اْْلَْمَر يفا ُمَضَر، َوإاْن َلْ ُتَصاْلا ُموا ُمَضَر قَاتَ ُلوا َنْصًرا َوتَ رَُكوُكْم ْلا ديا

ْن ََّنَاٍر فَ تَ َقرُّ َأْعيُ نُ  َلُكْم َوَلْو َساَعًة ما ْم.قَ ب ْ  ُكْم باَقْتلاها
َ ْبَن َأْحَوَز باكاَتابا اْلمُ  ََ اْلُمَواَدَعةا، فََأَجابَُه َوَأْرَسَل َسالا ََ َنْصٍر َيْدُعوُه إا َباُن إا َواَدَعةا، فَأََتى فََأْرَسَل َشي ْ

ْبنا  ٌ ِلا يا َوََيََْي ْبُن نُ َعْيٍم، فَ َقاَل َسالا ْنَدُه اْبُن اْلَكْرَمانا َباَن َوعا : ََّي َأْعَوُر! َما َأْخَلَقَك َأْن  َشي ْ يا اْلَكْرَمانا
ها! ُثَّ تَ َواَدُعوا َسَنًة وََكتَ ُبوا كاَتاًِب. ي َيُكوُن َهََلُك ُمَضَر َعَلى َيدا  َتُكوَن اْْلَْعَوَر الَّذا

ُعَك َأْشُهًرا فَ َوادا  َباَن: إاَنَّ نُ َوادا ََ َشي ْ ْعَنا َثََلثََة َأْشُهٍر. فَ َقاَل اْبُن فَ بَ َلَغ َذلاَك َأَِب ُمْسلاٍم َفَكَتَب إا
َباُن، َوَأََن لاَذلاَك َكاراٌه، َوَأََن َمْوُتوٌر باَقتْ  َا َصاَْلَُه َشي ْ : إانيا َما َصاْلَُْت َنْصًرا إاَّنَّ يا لاها َأِبا َوَِل َأدَُع اْلَكْرَمانا



َباُن َوقَالَ   : َِل َيَالُّ اْلَغْدُر.قاَتاَلُه. فَ َعاَوَد اْلقاَتاَل، َوَلْ يُعاْنُه َشي ْ
ُرُه، فََأقْ َبَل َحََّّ نَ َزَل اْلَماُخَواَن، وََكاَن ُمَقامُ  ََ َأِبا ُمْسلاٍم َيْستَ ْنصا يا إا ُه باَسفايَذْنَج فََأْرَسَل اْبُن اْلَكْرَمانا

َا َخْنَدقًا َوجَ  ا نَ َزَل اْلَماُخَواَن َحَفَر َبا َعَل لاْلَخْنَدقا َِبَبنْيا فَ َعْسَكَر باها، اثْ َننْيا َوَأْربَعانَي يَ ْوًما، َوَلمَّ
، َوَعَلى اْْلََرسا َأَِب إاْسَحاَق َخالاَد ْبَن ُعْثَمانَ  َثما َرطا َأَِب َنْصٍر َمالاَك ْبَن اَْلَي ْ ، َوَعَلى َواْستَ ْعَمَل َعَلى الشُّ

َل ْبَن ُمَظفٍَّر َأَِب َصالاٍح، َوَعَلى الرََّسائا  يَوانا اْْلُْندا َكاما َم ْبَن دا لا َأْسَلَم ْبَن ُصبَ ْيٍح، َوَعَلى اْلَقَضاءا اْلَقاسا
ِبا ُمْسلاٍم فَ يَ ُقصُّ اْلقاَصَص بَ ْعَد اْلَعْصرا، فَ َيْذُكُر َفْضَل بَ  ُم ُيَصلياي ِبَا ٍع النَّقايَب، وََكاَن اْلَقاسا نا َُمَاشا

ٍم َوَمَعاياَب َبنا ُأَميََّة.  َهاشا
ا نَ َزَل أَبُو ُمْسلا  : َوَلمَّ يا : إانيا َمَعَك َعَلى َنْصٍر. فَ َقاَل اْبُن اْلَكْرَمانا يا ََ اْبنا اْلَكْرَمانا ٍم اْلَماُخَواَن َأْرَسَل إا

ََ اْلمَ  ْنَدُه يَ ْوَمنْيا ُثَّ رََجَع إا بُّ َأْن يَ ْلَقانا أَبُو ُمْسلاٍم. فََأََتُه أَبُو ُمْسلاٍم فََأقَاَم عا ، َوَذلا إانيا ُأحا َك اُخَوانا
اَئٍة. َن اْلُمَحرَّما َسَنَة َثََلثانَي َوما َْمٍس َخَلْوَن ما  ْلا

َن اْلَعَملا َداُوَد ْبَن َكَراَر، فَ َردَّ أَبُو ُمْسلامٍ  ٍل اْستَ ْعَمَلُه أَبُو ُمْسلاٍم َعَلى َشْيٍء ما اْلَعبايَد  وََكاَن َأوَُّل َعاما
 وَّاٍل، َوَوََّ اْْلَْنَدَق َداُوَد ْبَن َكَراَر،َعْنُه َواْحتَ َفَر ََلُْم َخْنَدقًا يفا قَ ْريَةا شَ 
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َبايَوْرَد. ََ ُموَسى ْبنا َكْعٍب ِبا َهُهْم إا ا اْجَتَمَعْت لاْلَعبايدا ََجَاَعٌة َوجَّ  فَ َلمَّ
َل ْبَن ُمَظفٍَّر َأْن يَ ْعراَض اْْلُْنَد َوَيْكُتَب َأَْسَاَءُهْم َوأَ  ََ َوَأَمَر أَبُو ُمْسلاٍم َكاما ْم َوناْسبَ تَ ُهْم إا َْسَاَء آَِبئاها

َعَة آَِلفا رَُجٍل. َُّتُْم َسب ْ دَّ  اْلُقَرى، َوََيَْعَل َذلاَك يفا َدْفََتٍ، فَ بَ َلَغْت عا
َع َكلاَمتُ هُ  ، َوَأْن ََتَْتما ْن ُمَضَر َورَبايَعَة َواْلَيَمنا تَ َواَدُعوا َعَلى َوْضعا اْْلَْربا َعَلى  مْ ُثَّ إانَّ اْلَقَبائاَل ما
َذا اْلَماُخَواُن َسافاَلُة  ، ]ُُمَارَبَةا[ َأِبا ُمْسلاٍم. َوبَ َلَغ َأَِب ُمْسلاٍم اْْلَََبُ فَ َعُظَم َعَلْيها َوََنَظَر، فَإا اْلَماءا

ْلَماُخَوانا َأرْ  ، وََكاَن ُمَقاُمُه ِبا ََ أَْلنَيَ َل إا َف َأْن يَ ْقَطَع َنْصٌر َعْنُه اْلَماَء فَ َتَحوَّ بَ َعَة َأْشُهٍر، فَ نَ َزَل فَ َتَخوَّ
َا.  أَْلنَيَ َوَخْنَدَق َبا

لا باطُ  َّيَّ ْرَد، َوَأَِب الذَّ َم ْبَن َعْمٍرو باَبََلْشجا َياٍض، َوَجَعَل َعاصا وَساَن، َوَعْسَكَر َنْصُر ْبُن َسيَّاٍر َعَلى ََّنْرا عا
لا ُجْنَدُه َعَلى َأْهلاَها، وََكاَن َعامَّ  َّيَّ ، فَآَذْوا َأْهَل فَأَنْ َزَل أَبُو الذَّ ُة َأْهلاَها َمَع َأِبا ُمْسلاٍم يفا اْْلَْنَدقا

ْن أَ  لا فَ َهَزُموُه َوَأَسُروا ما َّيَّ ْم أَبُو ُمْسلاٍم ُجْنًدا، فَ َلُقوا َأَِب الذَّ ْصَحاباها ُطوَساَن َوَعَسُفوُهْم، َوَسْيََّ إالَْيها
ْن َثََلثانَي رَُجًَل، َفَكَساُهْم أَبُو ُمسْ  َراَحُهْم َوَأْطَلَقُهْم.ََنًْوا ما  لاٍم َوَداَوى جا

َْي يفا ََجَاَعٍة َوَيَُ  يَم َأْن َيسا ْلنَيا َأَمَر ُُمْراَز ْبَن إابْ َراها ِبا ُمْسلاٍم ُمَعْسَكُرُه ِبا ا اْستَ َقرَّ ِبَا اْيَْنَج، َوَلمَّ َق ِبا ْندا
يَعةا لايَ ْقَطَع َمادََّة نَ  َن الشيا ْنَدُه ََجٌْع ما َع عا ْن َمْروا الرُّوذا َوبَ ْلٍخ َوَطَخاراْسَتاَن، فَ َفَعَل َذلاَك، َوََيَْتما ْصٍر ما

ْن أَْلفا رَُجٍل، فَ َقَطَع اْلَمادََّة َعْن َنْصٍر. ْنَدُه ََنٌْو ما  َواْجَتَمَع عا



 
 ذاْكُر َغَلَبةا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُمَعاوايََة َعَلى فَاراَس َوقَ ْتلاها 

َنةا َغَلبَ  ها السَّ َم  َويفا َهذا َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُمَعاوايََة ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َجْعَفٍر َعَلى فَاراَس وَُكَوراَها، َوَقْد تَ َقدَّ
. َن اْلُكوَفةا ََنَْو اْلَمَدائانا ها ما ها َوُخُروجا ْلُكوفَةا َواَّنْاَزاما  ذاْكُر ُظُهوراها ِبا

ْن َأْهلا  َها َأََتُه ََنٌس ما ا َوَصَل إالَي ْ َها َوَعَلى ُحْلَواَن  فَ َلمَّ ََ اْلْاَبالا َوَغَلَب َعَلي ْ اْلُكوَفةا َوَغْْياَها، َفَساَر إا
ْصبَ َهاَن. ، َوَخَرَج إالَْيها َعبايُد َأْهلا اْلُكوَفةا َوَأقَاَم ِبَا َس َوَأْصبَ َهاَن َوالرَّييا  َوُقوما

يَم الْ  َمارَةا ِبااْصَطْخَر َفَطَرَد وََكاَن ُُمَاراُب ْبُن ُموَسى َمْوََ َبنا َيْشُكَر َعظا ََ َدارا اْْلا َقْدرا باَفاراَس، َفَجاَء إا
ََ َكْرَماَن فََأغَ  َها، َوَِبَيَع النَّاُس لاَعْبدا اَّللَّا ْبنا ُمَعاوايََة، َوَخَرَج ُُمَاراٌب إا َل اْبنا ُعَمَر َعن ْ َها، َعاما اَر َعَلي ْ

ْن أَ  ََ ُُمَاراٍب قُ وَّاٌد ما ََ ُمْسلاما ْبنا َواْنَضمَّ إا ، َفَساَر إا اما  ْهلا الشَّ
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 ََ ْشرايَن، ُثَّ َخَرَج ُُمَاراٌب إا ْيَاَز، فَ َقتَ َلُه يفا َسَنةا َُثَاٍن َوعا ُل اْبنا ُعَمَر باشا ، َوُهَو َعاما َأْصبَ َهاَن  اْلُمَسيَّبا
ََ إاْصَطْخرَ  َلُه إا ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُمَعاوايََة َفَحوَّ ٍم َوَغْْيُُهْم، َوَجَبا اْلَماَل إا َا، َوَأََتُه النَّاُس بَ ُنو َهاشا ، فََأقَاَم َبا

، َوَأََتُه َشي ْ  َشاما ْبنا َعْبدا اْلَملاكا اَل، وََكاَن َمَعُه َمْنُصوُر ْبُن َُجُْهوٍر َوُسَلْيَماُن ْبُن ها َباُن ْبُن َوبَ َعَث اْلُعمَّ
، عَ  يُّ يَسى ابْ َنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا اْْلَاراجا َم، َوَأََتُه أَبُو َجْعَفٍر اْلَمْنُصوُر، َوَأََتُه َعْبُد اَّللَّا َوعا َلى َما تَ َقدَّ

 َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس.
ََ َعْبدا اَّللَّا  َّ إا َم اْبُن ُهَبْْيََة َعَلى اْلعاَراقا َأْرَسَل نَ َباتََة ْبَن َحْنظََلَة اْلكاََلِبا ا َقدا  ْبنا ُمَعاوايََة، َوبَ َلَغ َوَلمَّ

، فَأَ  قَاَم باَكْرخا ُسَلْيَماَن ْبَن َحبايٍب َأنَّ اْبَن ُهَبْْيََة اْستَ ْعَمَل نَ َباَتَة َعَلى اْْلَْهَوازا َفَسرََّح َداُوَد ْبَن َحاِتٍا
َن اْْلَْهَوازا، فَ َقاتَ َلُه فَ ُقتاَل َداُوُد َوَهَربَ  يَناٍر َْيَْنُع نَ َباَتَة ما ََ َسابُوَر، َوفايَها  دا َن اْْلَْهَوازا إا ُسَلْيَماُن ما

ََ اْبنا ُمَعاوايََة  َها، فَ َقاتَ َلُهْم ُسَلْيَماُن َوَطَرَدُهْم َعْن َسابُوَر، وََكَتَب إا َعةا.اْْلَْكَراُد َقْد َغَلُبوا َعَلي ْ ْلبَ ي ْ  ِبا
َن ُمَعاوايََة َوفَارََقُه، َوََجََع ََجًْعا فَأََتى َسابُوَر فَ َقاتَ َلُه يَزايُد ْبُن ُثَّ إانَّ ُُمَاراَب ْبَن ُموَسى اْلَيْشُكرايَّ ََنفَ َر ابْ 

ُد ْبُن اْْلَشْ  َم ُُمَمَّ َا َحََّّ َقدا َعثا َفَصاَر َمَعُه، ُمَعاوايََة َأُخو َعْبدا اَّللَّا، فَاَّْنََزَم ُُمَاراٌب َوأََتى َكْرَماَن فََأقَاَم َبا
ْشرايَن ابْ ًنا َلُه، َوَلْ يَ َزْل َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُمَعاوايََة ِبااْصَطْخَر َحََّّ ُثَّ ََنفَ َرُه فَ َقت َ   َلُه اْبُن اْْلَْشَعثا َوَأرْبَ َعًة َوعا

ْن َوْجٍه زَ  َأََتُه اْبُن ُضَبارََة َمَع َداُوَد ْبنا يَزايَد ْبنا ُعَمَر ْبنا ُهَبْْيََة، َوَسْيََّ اْبُن ُهَبْْيََة أَْيًضا َمْعَن ْبنَ  ائاَدَة ما
ْنَد َمْروا َشاَذاَن، َوَمْعٌن يَ ُقوُل:  آَخَر، فَ َقاتَ َلُهْم َمْعٌن عا

َن اْلَمْوتا َويفا اْلَمْوتا َوَقعْ  ْْلَبيا اْْلَداْع ... فَ رَّ ما ُْي اْلَقْوما ِبا  لَْيَس َأما
ُهْم، َوقُتاَل يفا اْلمَ  ْن آلا َأِبا ََلٍَب، وََكاَن يُ َقاُل: يُ ْقَتُل َواَّْنََزَم اْبُن ُمَعاوايََة َفَكفَّ َمْعٌن َعن ْ ْعرََكةا رَُجٌل ما

ًة َكثاْيَ  دَّ ُهْم عا ن ْ ، َوَأَسُروا َأْسَرى َكثاْيًَة، فَ َقَتَل اْبُن ُضَبارََة ما اَذانا َْروا الشَّ ٍم ِبا ْن َبنا َهاشا ًة، َوَهَرَب رَُجٌل ما



، َوَعْبدُ  ْندا ََ السيا ََ ُعَماَن، َوَعْمُرو ْبُن َسْهلا ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا  َمْنُصوُر ْبُن َُجُْهوٍر إا الرَّْْحَنا ْبُن يَزايَد إا
 ََ ََ اْبنا ُهَبْْيََة فََأْطَلَقُهْم، َوَمَضى اْبُن ُمَعاوايََة إا ْصَر، َوبَ َعَث باَبقايَّةا اْْلَْسَرى إا ََ ما  ُخَراَساَن. َمْرَواَن إا

 َة َيْطُلُب َمْنُصوَر ْبَن َُجُْهوٍر فَ َلْم يُْدراْكُه، فَ َرَجَع.َفَساَر َمْعُن ْبُن زَائادَ 
ْم: ُهْم َأْربَ ُعوَن أَْلًفا، فايها ن ْ َر ما ْم َخْلٌق َكثاٌْي، فَُأسا َن اْْلََواراجا َوَغْْياها َعْبُد اَّللَّا ْبُن  وََكاَن َمَع اْبنا ُمَعاوايََة ما

ََ َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس،   َفَسبَُّه اْبُن َضَبارََة َوقَاَل َلُه: َما َجاَء باَك إا
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نانَي؟ فَ َقاَل: َكاَن َعَليَّ َدْيٌن فََأدَّيْ ُتُه. َفَشَفَع فا  ْيا اْلُمْؤما َما ََلَفُه ْلا يها َحْرُب ْبُن اْبنا ُمَعاوايََة َوَقْد َعَرْفَت خا
ُّ َوقَاَل: ُهَو اْبُن أُ   ْختاَنا، فَ َوَهَبُه َلُه.َقَطٍن اَلْاََلِلا

َُه اْبُن ُضَبا ، َفَسْيَّ للَُّواطا ََ اْبنا فَ َعاَب َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي َعْبَد اَّللَّا ْبَن ُمَعاوايََة َورََمى َأْصَحابَُه ِبا رََة إا
َُه َأْخَباَر اْبنا ُمَعاوايََة، َوَساَر يفا طََلبا َعْبدا اَّللَّا بْ  ْيَاَز َفَحَصَرُه، َفَخَرَج َعْبُد ُهَبْْيََة لاُيْخَبا ََ شا نا ُمَعاوايََة إا

ْن َأْصَحابا  َها َهاراًِب َوَمَعُه َأَخَواُه اْلََْسُن َويَزايُد ابْ َنا ُمَعاوايََة َوََجَاَعٌة ما ن ْ ها، َوَسَلَك اَّللَّا ْبُن ُمَعاوايََة ما
ٍد َوَقدا اْلَمَفازََة َعَلى َكْرَماَن، َوَقَصَد ُخَراَساَن َطَمًعا  ْن آلا ُُمَمَّ ََ الرياَضاءا ما َنَُّه يَْدُعو إا يفا َأِبا ُمْسلاٍم ْلا

، يُّ َثما اْْلَُزاعا َها أَبُو َنْصٍر َمالاُك ْبُن اَْلَي ْ ي َهَراَة َوَعَلي ْ ََ نَ َواحا فَأَْرَسَل  اْستَ ْوََ َعَلى ُخَراَساَن، فَ َوَصَل إا
ََ اْبنا ُمَعاوايََة َيْسأَلُُه َعنْ  ُتُكْم.  إا ٍد فَأَتَ ي ْ ْن آلا ُُمَمَّ ََ الرياَضاءا ما ها، فَ َقاَل: بَ َلَغنا أَنَُّكْم َتْدُعوَن إا ُقُدوما

ْن َأَْسَا ْب نَ ْعراْفَك. فَانْ َتَسَب َلُه، فَ َقاَل: َأمَّا َعْبُد اَّللَّا َوَجْعَفُر َفما ءا آلا َرُسولا فََأْرَسَل إالَْيها َمالاٌك: انْ َتسا
ْنَد  -ى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم َصلَّ  -اَّللَّا  ي َكاَن عا ْم، فَ َقاَل: إانَّ َجديا َوَأمَّا ُمَعاوايَُة َفََل نَ ْعرافُُه يفا َأَْسَائاها

ها فَ َفَعَل، فََأْرَسَل إالَْيها ُمَعاوا  َسْا َي ابْ َنُه ِبا ، َفَطَلَب إالَْيها َأْن ُيَسميا ا ُولاَد َلُه َأِبا ِباااَئةا أَْلفا يَُة ُمَعاوايََة َلمَّ
ْيا َوَِل نَ َرى َلَك َحقا  لثََّمنا اْلَيسا ْسَم اْْلَبايَث ِبا ْرَهٍم. فََأْرَسَل إالَْيها َمالاٌك: َلَقدا اْشََتَيْ ُتْم اِلا ا فايَما َتْدُعو دا

ْلَقْبضا َعَليْ  ََ َأِبا ُمْسلاٍم يُ َعريافُُه َخََبَُه، فََأَمَرُه ِبا ْم إالَْيها. ُثَّ َأْرَسَل إا ها َوَعَلى َمْن َمَعُه، فَ َقَبَض َعَلْيها
ْتلا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َوَحَبَسُهْم، ُثَّ َوَرَد َعَلْيها كاَتاُب َأِبا ُمْسلاٍم َيَُْمُرُه ِبااْطََلقا اْْلََسنا َويَزايَد اْبَنْ ُمَعاوايََة َوق َ 

ها َفمَ  ََراَة َمْعُروٌف ُمَعاوايََة، فََأَمَر َمْن َوَضَع فاَراًشا َعَلى َوْجها اَت، َوُأْخراَج َفُصلياَي َعَلْيها َوُدفاَن، َوَقَْبُُه َبا
.ُ َُه اَّللَّ  يُ َزاُر، َرْحا

 
ييا َوطَالابا اْْلَقيا   ذاْكُر َأِبا َْحَْزَة اْْلَاراجا

يُّ ما  يُّ اْْلَاراجا َم أَبُو َْحَْزَة َوبَ ْلُج ْبُن ُعْقَبَة اْْلَْزدا َنةا َقدا ها السَّ ْن قاَبلا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ََيََْي َويفا َهذا َن اْْلَجيا ما
َنَما النَّاُس باَعَرَفَة َما شَ  ٍد، فَ بَ ي ْ ََلفا َعَلى َمْرَواَن ْبنا ُُمَمَّ ، ُُمَكياًما لاْلخا ييا طَالابا اْْلَقيا َعُروا إاِلَّ اْلَْْضَرما

ْم َأْعََلٌم َوَعَمائاُم ُسوٌد َعَلى رُ  نَي رََأْوُهْم َوَقْد َطَلَعْت َعَلْيها اَئٍة، فَ َفزاَع النَّاُس حا ُعما ُءوسا الرياَماحا َوُهْم َسب ْ



دا ْبُن سُ  ْم َمْرَواَن َوآَل َمْرَواَن. فَ َراَسَلُهْم َعْبُد اْلَواحا َلْيَماَن ْبنا َوَسأَُلوُهْم َعْن َحاَلااْم، فََأْخََبُوُهْم ِبااََلفاها
، َوُهَو يَ ْوَمئاٍذ َعَلى َنا َأَضنُّ َوَعَلْيها  َعْبدا اْلَملاكا َجيا ُهُم اَْلُْدنََة، فَ َقاُلوا: ََنُْن ِبا ن ْ يَنةا، َوَطَلَب ما َة َواْلَمدا َمكَّ

ْيا  ْفَر اْْلَخا ْن بَ ْعٍض َحََّّ يَ ْنفاَر النَّاُس الن َّ ُنوَن بَ ْعُضُهْم ما يًعا آما ُْم َجَا . َفَصاَْلَُهْم َعَلى َأَّنَّ ، فَ َوقَ ُفوا َأَشحُّ
َدٍة.باَعَرَفَة َعلَ   ى حا
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، َونَ َزَل أَبُو َْحَْزَة باَقْرنا الث ََّعالابا  ْلطَانا دا فَ نَ َزَل ِبااًَّن يفا َمْنزالا السُّ . فََأْرَسَل َعْبُد َفَدَفَع النَّاُس َعْبَد اْلَواحا
ييا َعْبَد اَّللَّا ْبَن اْْلََسنا ْبنا اْلََْسنا  ََ َأِبا َْحَْزَة اْْلَاراجا دا إا َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعْمراو  اْلَواحا ، َوُُمَمَّ ْبنا َعلايٍي

ما  دا ْبنا َأِبا َبْكٍر، َوُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن ُعَمَر ْبنا َحْفصا ْبنا َعاصا  ْبنا ُعَمَر ْبنا ُعْثَماَن، َوَعْبَد الرَّْْحَنا ْبَن ُُمَمَّ
، َورَبايَعَة ْبَن َأِبا َعْبدا الرَّْحَْ  نا يفا راَجاٍل َأْمثَاَلااْم، َفَدَخُلوا َعَلى َأِبا َْحَْزَة َوَعَلْيها إازَاُر ُقْطٍن ْبنا اْْلَطَّابا

ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا فَ َنَسبَ ُهَما فَانْ َتَسَبا لَ  َمُهْم إالَْيها َعْبُد اَّللَّا ْبُن اْلََْسنا َوُُمَمَّ ُه، فَ َعَبَس يفا َغلايٌظ، فَ تَ َقدَّ
َما َوَأْظَهَر الْ  ها ما َوُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن ُعَمَر فَانْ َتَسَبا َلُه، ُوُجوها َكَراَهَة ََلَُما ُثَّ َسَأَل َعْبَد الرَّْْحَنا ْبَن اْلَقاسا

ْيَةا أَبَ َوْيُكَما. فَ َقاَل  َْي باسا َما َوقَاَل: َواَّللَّا َما َخَرْجَنا لاَنسا ها َم يفا ُوُجوها َما َوتَ َبسَّ  لَُه َعْبُد اَّللَّا فَ َهشَّ إالَْيها
َْي باراَساَلٍة، َوهَ  َل َبنْيَ آَِبئاَنا، َوَلكاْن بَ َعثْ َنا إالَْيَك اْْلَما : َواَّللَّا َما َخَرْجَنا لاتُ َفضيا َذا رَبايَعُة ْبُن اْلََْسنا

 َُيَْباُُكَها.
ا ذََكَر َلُه رَبايَعُة نَ ْقَض اْلَعْهدا قَاَل أَبُو َْحَْزَة: َمَعاَذ اَّللَّا َأنَّ نَ ن ْ  ُقَض اْلَعْهَد َأْو َنَايَس باها، َِل َواَّللَّا َِل فَ َلمَّ

ََ َعْبدا اْلوَ  َنُكْم. فَ َرَجُعوا إا نَ َنا َوبَ ي ْ ي اَْلُْدنَُة بَ ي ْ َقضا ها َوَلكاْن تَ ن ْ َعْت رَقَ َبِتا َهذا دا َأفْ َعُل َوَلْو ُقطا احا
ْفُر اْْلَوَُّل نَ َفَر َعْبُد اْلَوا ا َكاَن الن َّ َة، َفَدَخَلَها أَبُو َْحَْزَة باَغْْيا قاَتاٍل، فَأَبْ َلُغوُه. فَ َلمَّ دا فايها َوَخلَّى َمكَّ حا

: دا  فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم يفا َعْبدا اْلَواحا
دا  َلها فَ َفرَّ َعْبُد اْلَواحا يَن اْْلا َصابٌَة َقْد َخاَلُفوا ... دا يَج عا  زَاَر اْْلَجا

َمارََة َهاراًِب ... َومَ  ارادا تَ َرَك اْْلَََلئاَل َواْْلا  َضى َُيَبياُط َكاْلَبعاْيا الشَّ
يَنَة، َفَضَرَب َعَلى َأْهلاَها اْلبَ ْعَث، َوزَاَدَهْم يفا اْلَعطَاءا َعشَ  دا َحََّّ َدَخَل اْلَمدا َرًة ُثَّ َمَضى َعْبُد اْلَواحا

ْم َعْبَد اْلَعزايزا ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعْمراو بْ  ْْلَرَّةا َعَشَرًة، َواْستَ ْعَمَل َعَلْيها ا َكانُوا ِبا نا ُعْثَماَن، َفَخَرُجوا، فَ َلمَّ
ُهْم ُجُزٌر َمْنُحورٌَة َفَمَضْوا.  تَ َلقَّت ْ

 
ْْلَْنَدُلسا   ذاْكُر واَِليَةا يُوُسَف ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا اْلفاْهراييا ِبا

ُْي اْْلَْنَدلُ  َ ثَ َوابَُة ْبُن َسََلَمَة َأما َنةا تُ ُويفيا ها السَّ ، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه َسنَ َتنْيا َويفا َهذا  سا
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ُهْم، َواْلَيَمانايَّ  ن ْ ُْي ما َ اْختَ َلَف النَّاُس، فَاْلُمَضرايَُّة َأرَاَدْت َأْن َيُكوَن اْْلَما ا تُ ُويفيا ُة َأرَاَدْت  َوُشُهورًا، فَ َلمَّ
ْيٍ  ُهْم، فَ بَ َقْوا باَغْْيا َأما ن ْ ُْي ما ْن َيُكوَن اْلَواِلا َكَذلاَك َأْن َيُكوَن اْْلَما َنَة فََأَشاَر ِبَا ، َفَخاَف الصَُّمْيُل اْلفات ْ

، وََكاَن يَ ْوَمئاذٍ  ْن قُ َرْيٍش، فَ َرُضوا ُكلُُّهْم باَذلاَك، فَاْخَتاَر ََلُْم يُوُسَف ْبَن َعْبدا الرَّْْحَنا اْلفاْهرايَّ  ِبااْلباْيََة، ما
َا اْجَتَمَع َعَلْيها  َنُة، َفَكتَ ُبوا إالَْيها ِبا ْياها، فَاْمتَ َنَع. فَ َقاُلوا لَُه: إاْن َلْ تَ ْفَعْل َوقَ َعتا اْلفات ْ ْن ََتْما النَّاُس ما

ََ قُ ْرطَُبَة َفَدَخَلَها َوَأطَاَعُه النَّاُس. يَنئاٍذ َوَساَر إا  َوَيُكوُن إاُْثُ َذلاَك َعَلْيَك. فََأَجاَب حا
ََ َأِبا اْْلَطَّارا َموْ  ا انْ تَ َهى إا ََ فَ َلمَّ َْي اْْلَْمُر إا َا َأرَاَد الصَُّمْيُل َأْن َيصا ُت ثَ َوابََة َوواَِليَُة يُوُسَف قَاَل: إاَّنَّ

َنُة َبنْيَ اْلَيَمنا َوُمَضَر.  ُمَضَر، َوَسَعى يفا النَّاسا َحََّّ ََثَرتا اْلفات ْ
َمارَةا باُقْرطَُبَة َوعَ  ا رََأى يُوُسُف َذلاَك فَاَرَق َقْصَر اْْلا ََ َشُقْنَدَة، فَ َلمَّ ََ َمْنزالاها، َوَساَر أَبُو اْْلَطَّارا إا اَد إا

ًما َكثاْيًَة )قاَتاًِل  ْْلَْنَدُلسا فَاْجَتَمَعْت إالَْيها اْلَيَمانايَُّة، َواْجَتَمَعتا اْلُمَضرايَُّة َوتَ َزاَحُفوا َواقْ تَ تَ ُلوا َأَّيَّ  َلْ َيُكْن ِبا
ْنُه، ُثَّ َأْجَلتا اْلَْ  َهزاًما فَاْسَتََتَ يفا رًَحى َكاَنْت َأْعَظُم ما ْرُب َعْن َهزاْيَةا اْلَيَمانايَّةا( ، َوَمَضى أَبُو اْْلَطَّارا ُمن ْ

ََ اْلَقْصرا،  ، َفُدلَّ َعَلْيها، فََأَخَذُه الصَُّمْيُل َوقَ تَ َلُه، َورََجَع يُوُسُف ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا إا َواْزَداَد لالصَُّمْيلا
. الصَُّمْيلُ  ََ الصَُّمْيلا َمارَةا لاُيوُسَف َواْْلُْكُم إا  َشَرفًا، وََكاَن اْسُم اْْلا

يَنةا َأْربُونََة، فَ َلْم يَ ْلَبْث إاِلَّ  َدا ييا ِبا  قَلايًَل َحََّّ ُثَّ َخَرَج َعَلى يُوُسَف ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا َعْلَقَمَة اللَّْخما
ََ يُو  َل رَْأُسُه إا  ُسَف.قُتاَل َوْحُا

مَّةا، ْهلا الذيا َنَُّه اْستَ َعاَن ِبَا َا قايَل لَُه َذلاَك ْلا َّنَّ ، فَإا ييا ميا لذيا َه إالَْيها  َوَخَرَج َعَلْيها ُعْذرَُة اْلَمْعُروُف ِبا فَ َوجَّ
ْن )أَبْ َوابا قُ ْرطُبَ  ٍر ما ي تُ ْنَسُب إالَْيها َمْقََبَُة َعاما َر ْبَن َعْمٍرو، َوُهَو الَّذا َة( ، فَ َلْم َيْظَفْر باها يُوُسُف َعاما

 َوَعاَد َمْفُلوًِل، َفَساَر إالَْيها يُوُسُف ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا فَ َقاتَ َلُه فَ َقتَ َلُه َواْستَ َباَح َعْسَكَرُه.
، َوَسَنْذُكُرَها َسَنَة تاسْ  َهٍة ُأْخَرى َوفايَها بَ ْعُض اْلْاََلفا ْن جا ثَُة ما ها اْْلَادا اَئٍة َوَقْد َوَرَدْت َهذا ٍع َوَثََلثانَي َوما

ْنَد ُدُخولا َعْبدا الرَّْْحَنا اْْلَُمواييا اْْلَْنَدُلَس.  عا
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
. يَنةا َوالطَّائافا َة َواْلَمدا َل َعَلى َمكَّ ، َوُهَو َكاَن اْلَعاما دا لنَّاسا َعْبُد اْلَواحا  َوَحجَّ ِبا

ُّ، وََكاَن َعَلى اْلعاَراقا يَزا  ِبا ٍم اْلُمَحارا اُج ْبُن َعاصا يُد ]ْبُن ُعَمَر[ ْبنا ُهَبْْيََة، َوَعَلى َقَضاءا اْلُكوَفةا: اْْلَجَّ
َا. َنُة َبا  َوَعَلى َقَضاءا اْلَبْصَرةا: َعبَّاُد ْبُن َمْنُصوٍر، وََكاَن َعَلى ُخَراَساَن: َنْصُر ْبُن َسيَّاٍر َواْلفات ْ

 ]اْلَوفَ َياُت[
نْ  َوفايَها َماتَ  َُراَساَن، وََكاَن َقْد تَ َعلََّم النَّْحَو ما ٌ أَبُو النَّْضرا. َوفايَها َماَت ََيََْي ْبُن يَ ْعُمَر اْلَعَدوايُّ ِبا  َسالا



ْن ُفَصَحاءا التَّاباعانَي. َوفايَها َماَت أَبُو الزياََندا َعْبُد اَّللَّا ْبُن ذَكْ  ، وََكاَن ما يا َؤِلا اَن. َوفايَها وَ َأِبا اْْلَْسَودا الدُّ
يُّ أَبُو َنْصٍر، َوَسعايُد ْبُن َأِبا َصالاٍح. َوأَبُو إا  ْسَحاَق َماَت َوْهُب ْبُن َكْيَساَن، َوََيََْي ْبُن َأِبا َكثاٍْي اْلَيَماما

.ُّ َبانا ي ْ  الشَّ
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ُّ. وَ  ، َورَقَ َبُة ْبُن َمْصَقَلَة اْلُكويفا َمْنُصوُر ْبُن زَاَذاَن َمْوََ َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا َأِبا َواْْلَاراُث ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا
ْم َعَلى َصََل  تياَفاقاها َنازََتُه اْلُمْسلاُموَن َواْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوُس ِلا َد جا ، َوَشها ها، َعقايٍل الث ََّقفاييا حا

 َوقايَل: َماَت َسَنَة إاْحَدى َوَثََلثانَي.
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اَئٍة[]ُثَّ دَ   َخَلْت َسَنُة َثََلثانَي َوما
130 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلثانَي َوما
َا َعةا َبا  ذاْكُر ُدُخولا َأِبا ُمْسلاٍم َمْرَو َواْلبَ ي ْ

را، َوقايَل يفا َُجَاَدى اْْلُوََ  يَنَة َمْرَو يفا رَبايٍع اْْلخا َنةا َدَخَل أَبُو ُمْسلاٍم َمدا ها السَّ  .َويفا َهذا
يا َوَمْن َمَعُه َوَسائاَر اْلقَ  يا َمَعُه. إانَّ اْبَن اْلَكْرَمانا َبُب يفا َذلاَك اتياَفاَق اْبنا اْلَكْرَمانا َُراَساَن وََكاَن السَّ َبائالا ِبا

َْرَبااْم، َفَكاَن سُ  ا َعاَقُدوا َنْصًرا َعَلى َأِبا ُمْسلاٍم َعُظَم َعَلْيها َوََجََع َأْصَحابَُه ْلا َلْيَماُن ْبُن َكثاٍْي ِباازَاءا َلمَّ
ْن ُمَصاَْلَةا َنْصٍر وَ  ، فَ َقاَل َلُه ُسَلْيَماُن: إانَّ َأَِب ُمْسلاٍم يَ ُقوُل َلَك: َأَما ََتَْنُف ما يا َقْد قَ َتَل اْبنا اْلَكْرَمانا

دٍ  ُع َنْصًرا يفا َمْسجا ْْلَْمسا َأَِبَك َوَصَلَبُه؟ َوَما ُكْنُت َأْحَسُبَك َُتَاما ُتَصلياَيانا فايها! فََأْحَفَظُه َهَذا  ِبا
.  اْلَكََلَم، فَ َرَجَع َعْن رَْأياها َوانْ تَ َقَض ُصْلُح اْلَعَربا

ْنُه َأْن َيْدُخَل َمَع ُمَضَر، َوبَ َعَث َأْصحَ  ُس ما ََ َأِبا ُمْسلاٍم يَ ْلَتما ا انْ تَ َقَض ُصْلُحُهْم بَ َعَث َنْصٌر إا اُب فَ َلمَّ
، يا ًما، فََأَمَرُهْم أَبُو  اْبنا اْلَكْرَمانا ََ َأِبا ُمْسلاٍم ِبااْثلا َذلاَك، فَ َراَسُلوُه باَذلاَك َأَّيَّ َوُهْم رَبايَعُة َواْلَيَمُن، إا

َُتَْتاَر  يَعَة َأنْ ُمْسلاٍم َأْن يَ ْقَدَم َعَلْيها َوْفُد اْلَفرايَقنْيا َحََّّ ََيَْتاَر َأَحَدُُهَا، فَ َفَعُلوا، َوَأَمَر أَبُو ُمْسلاٍم الشيا 
الُُه َوقَ تَ َلُة ََيََْي ْبنا زَْيدٍ  ْيطَاَن يفا ُمَضَر، َوُهْم َأْصَحاُب َمْرَواَن َوُعمَّ نَّ الشَّ  .رَبايَعَة َواْلَيَمَن، فَإا

يَعةا َسْبعانَي رَُجًَل فَ قَ  َن الشيا ْنَدُه ما ، َفَجَلَس أَبُو ُمْسلاٍم َوَأْجَلَسُهْم َوََجََع عا َم اْلَوْفَدانا اَل ََلُْم فَ َقدا
هً  يًبا ُمَفوَّ يَعةا، فَ َتَكلََّم وََكاَن َخطا َن الشيا . فَ َقاَم ُسَلْيَماُن ْبُن َكثاٍْي ما ا، فَاْخَتاَر اْبَن لاَيْخَتاُروا َأَحَد اْلَفرايَقنْيا

يا َوَأْصَحابَُه، ُثَّ قَاَم أَبُو َمْنُصوٍر َطْلَحُة ْبُن ُزرَْيٍق النَّقايُب فَاْختَ  ارَُهْم أَْيًضا، ُثَّ قَاَم َمْرَثُد ْبُن اْلَكْرَمانا



يا  يُّ فَ َقاَل: إانَّ ُمَضَر قَ تَ َلُة آلا النَّّبا َلما َوَأْعَواُن َبنا ُأَميََّة،  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َشقايٍق السُّ
ْم  َماُؤََن يفا َأْعَناقاها الُُه، َودا ييا َوُعمَّ يَعُة َمْرَواَن اْْلَْعدا ُل َوشا ْم، َوَنْصُر ْبُن َسيَّاٍر َعاما يها َوَأْمَوالَُنا يفا أَْيدا

ََ اَّللَّا  نانَي، َوََنُْن َنَْبَُأ إا َْي اْلُمْؤما يها َأما ْنََباها َوُيَسميا  -َعزَّ َوَجلَّ  - َمْرَواَن يُ نَ فياُذ ُأُمورَُه َوَيْدُعو َلُه َعَلى ما
ْن َأْن َيُكوَن َنْصٌر َعَلى ُهًدى، َوَقدا   اْخََتََْن َعلايَّ ْبنَ  ما
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ُعوَن: اْلَقْوُل َما قَاَل َمْرَثُد ْبُن َشقايٍق. فَ نَ َهَض َوْفُد َنْصٍر َعَلْيها  يا َوَأْصَحابَُه. فَ َقاَل الَسب ْ ُم اْلَكْرَمانا
يا َمْنُصورايَن. َورََجَع أَبُو  لَُّة، َورََجَع َوْفُد اْبنا اْلَكْرَمانا ََ اْلَماُخَوانا َوَأَمَر اْلَكآبَُة َوالذيا َن اْلنَيا إا ُمْسلاٍم ما

ْم. َن اْجتاَماعا َكلاَمةا اْلَعَربا َعَلْيها ُنوا اْلَمَساكاَن فَ َقْد َأْغَناُهُم اَّللَُّ ما يَعَة َأْن يَ ب ْ  الشيا
يَنَة َمْروَ  يا لاَيْدُخَل َمدا ََ ]َأِبا ُمْسلاٍم[ َعلايُّ ْبُن اْلَكْرَمانا ْيَتُُه  ُثَّ َأْرَسَل إا َيتاها، َولاَيْدُخَل ُهَو َوَعشا ْن ََنحا ما

َع َيُدَك َوَيُد َنْصٍر عَ  َيةا اْْلُْخَرى، فََأْرَسَل إالَْيها أَبُو ُمْسلاٍم: إانيا َلْسُت آَمُن َأْن ََتَْتما َن النَّاحا َلى ما
با اْْلَْرَب َمَع َأْصَحابا نَ  ، َوَلكانا اْدُخْل أَْنَت فَأَْنشا  ْصٍر.ُُمَارََبِتا

ْبَل ْبَن َطْهَماَن النَّقايَب يفا َخْيٍل  يا فَأَْنَشَب اْْلَْرَب، َوبَ َعَث أَبُو ُمْسلاٍم شا َفَدَخَل اْبُن اْلَكْرَمانا
َن الْ  ْم، َفَساَر ما ََ َأِبا ُمْسلاٍم لاَيْدُخَل إالَْيها ْبٌل باَقْصرا ُِبَارَاُخَذاْه، َوبَ َعَث إا ُخَواَن َماَفَدَخُلوَها، َونَ َزَل شا

يُّ  َثما اْْلَُزاعا ، َوَعَلى َمْيَمَنتاها َمالاُك ْبُن اَْلَي ْ يُّ َمتاها ُأَسْيُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْْلَُزاعا ، َوَعَلى َمْيَسَرتاها َوَعَلى ُمَقديا
، فََأَمَرُهَُ  . َفَدَخَل َمْرَو َواْلَفرايَقانا يَ ْقَتتاََلنا يُّ يما ٍع التَّما ُم ْبُن َُمَاشا ْن كاَتابا اْلَقاسا ُلو ما ْلَكفيا َوُهَو يَ ت ْ ا ِبا

نْ  -اَّللَّا  ْن َأْهلاَها فَ َوَجَد فايَها رَُجَلنْيا يَ ْقَتتاََلنا َهَذا ما نيا َغْفَلٍة ما يَنَة َعَلى حا  َعزَّ َوَجلَّ: }َوَدَخَل اْلَمدا
ْن َعُدوياها] ]القصص:  يَعتاها َوَهَذا ما  [ اْْليََة.15شا

ََ َعْسَكراها، َوَمَضى أَبُو ُمْسلاٍم  ََ اْلَفرايَقنْيا َأْن ُكفُّوا َوْليَ ْنَصراْف ُكلُّ َفرايٍق إا َمارَةا، َوَأْرَسَل إا ََ َقْصرا اْْلا إا
ي َيَُْخُذَها أَبُو  ، وََكاَن الَّذا َن اْْلُْندا َعةا ما ْخذا اْلبَ ي ْ َِبا ُمْسلاٍم، فََأَمَر ِبَا َمْنُصوٍر فَ َفَعُلوا َوَصَفْت َمْرُو ْلا

يَّةا َوَمَعايابا اْْلَُموايَّةا. وََكاَن الن ُّ طَ  َُججا اَْلَاِشاا َقَباءا َعالاًما ِبا َقَباُء اْثَنْ َعَشَر ْلَحُة ْبُن رُزَْيٍق، وََكاَن َأَحَد الن ُّ
نَي بَ عَ  يَن َكانُوا اْسَتَجابُوا َلُه حا َن الَسْبعانَي الَّذا ُد ْبُن َعلايٍي ما ََ ُخَراَساَن رَُجًَل، اْخَتارَُهْم ُُمَمَّ َث َرُسوَلُه إا

ْن ُخَزاَعَة: ُسَليْ  ُهْم ما ن ْ َفًة، وََكاَن ما َن اْلَعْدلا صا اَئٍة، َوَوَصَف َلُه ما اَئٍة َأْو َأْربٍَع َوما َماُن ْبُن  َسَنَة َثََلٍث َوما
، َوزاََّيُد ْبُن َصالاٍح، َوَطْلَحُة ْبُن ُرزَْيٍق، وَ  َثما ْن طَيياٍئ: َقْحطََبُة َكثاٍْي، َوَمالاُك ْبُن اَْلَي ْ ، َوما َعْمُرو ْبُن َأْعنَيَ

ُز ْبُن قُ َرْيٍظ، َوالْ  َنَة، َوَِلها ْن ِتَايٍم: ُموَسى ْبُن َكْعٍب أَبُو ُعيَ ي ْ ُم ْبُن َشبايبا ْبنا َخالادا ْبنا َمْعَداَن، َوما َقاسا
ْن َبْكرا ْبنا َوائاٍل: أَبُ  ٍم، َوما ٍع، َوَأْسَلُم ْبُن َسَلَّ ُّ، َوأَبُو َعلايٍي ْبُن َُمَاشا َبانا ي ْ يَم الشَّ و َداُوَد ْبُن إابْ َراها

يَسى ْبُن َكْعٍب، َوأَبُو النَّْجما إاَْسَاعا  ، َوعا ْبُل ْبُن َطْهَماَن َمَكاَن َعْمراو ْبنا َأْعنَيَ ، َويُ َقاُل شا يُل ْبُن اَْلََروايُّ
، َوُهَو َخَتُ  ْمَراَن َمَكاَن َأِبا َعلايٍي اَْلََرواييا َقَباءا َأَحٌد َوالاُدُه َحي، َغْْيَ َأِبا  عا َأِبا ُمْسلاٍم، َوَلْ َيُكْن يفا الن ُّ



َد َحْرَب اْبنا اْْلَْشعَ  ، وََكاَن َقْد َشها يُّ ، َمْنُصوٍر َطْلَحَة ْبنا ُرزَْيقا ْبنا َسْعٍد، َوُهَو أَبُو زَيْ َنَب اْْلَُزاعا ثا
َب اْلُمَهلََّب َوَغَزا َمَعُه، وََكا َن َوَصحا َد ما ا َشها َها َوَعمَّ َن أَبُو ُمْسلاٍم ُيَشاوارُُه يفا اْْلُُمورا َوَيْسأَلُُه َعن ْ

.  اْْلُُروبا
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َعُة: ُأَِبياُعُكْم ]َعَلى[ كاَتابا اَّللَّا َوُسنَّةا َرُسولاها  َوالطَّاَعةا لالرياَضا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -وََكاَنتا اْلبَ ي ْ
ْن  يثَاقُُه، َوالطَََّلُق  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َأْهلا بَ ْيتا َرُسولا اَّللَّا ما َوَعَلْيُكْم باَذلاَك َعْهُد اَّللَّا َوما

ئَ  َتدا ، َوَعَلى َأْن َِل َتْسأَُلوا راْزقًا َوَِل طُْعًما َحََّّ يَ ب ْ ََ بَ ْيتا اَّللَّا اْْلََراما ُكْم باها َواْلَعَتاُق َواْلَمْشُي إا
 ُوَِلُتُكْم.

. ) ميا الرَّاءا َعَلى الزَّايا  )ُرزَْيٌق باتَ ْقدا
 

ْن َمْروَ   ذاْكُر َهَربا َنْصرا ْبنا َسيَّاٍر ما
ََ كاَتابا اَّللَّا  ََ َنْصرا ْبنا َسيَّاٍر َيْدُعوُه إا َز ْبَن قُ َرْيٍظ يفا ََجَاَعٍة إا َجلَّ َعزَّ وَ  -ُثَّ َأْرَسَل أَبُو ُمْسلاٍم َِلها

، َوأَنَُّه َِل  - َن اْلَيَمانايَّةا َوالرَّبايعايَّةا َواْلَعَجما ا رََأى َما َجاَءُه ما ٍد، فَ َلمَّ ْن آلا ُُمَمَّ طَاَقَة َلُه َبااْم  َوالرياَضاءا ما
ََ َأْن  َأْظَهَر قَ ُبوَل َما َأََتُه باها، َوأَنَُّه َيَْتايها َويُ َباياُعُه، َوَجَعَل يَ ْربُ ثُ ُهْم لاَما ُهمْ  ، إا َن اْلَغْدرا َواَْلََربا ]باها[ ما

ُ ْبُن  ََ َمَكاٍن َيََْمُنوَن فايها، فَ َقاَل َلُه َسالا ْم إا َلتاها ْن لَي ْ َأْحَوَز: َِل َأْمَسْوا، َوَأَمَر َأْصَحابَُه َأْن ََيُْرُجوا ما
َنا ََنُْرُج( اْلقَ  َلَة َوَلكان َّ  اباَلَة.يَ تَ َهيَّأُ لََنا اْْلُُروُج )اللَّي ْ

زَ  ََ َنْصٍر َِلها ََ بَ ْعدا الظُّْهرا، َوَأَعاَد إا ا َكاَن اْلَغُد َعبَّأَ أَبُو ُمْسلاٍم َأْصَحابَُه وََكَتائاَبُه إا  ْبَن قُ َرْيٍظ فَ َلمَّ
ُز ْبنُ  قُ َرْيٍظ: َِل بُدَّ َلَك  َوََجَاَعًة َمَعُه، َفَدَخُلوا َعَلى َنْصٍر. فَ َقاَل: َما َأْسرََع َما ُعْدُِتْ! فَ َقاَل َلُه َِلها

ََ َأِبا  ُل إا نيا أَتَ َوضَّأُ َوَأْخُرُج إالَْيها، َوُأْرسا ْن َذلاَك فَإا ْن َذلاَك. فَ َقاَل َنْصٌر: إاَذا َكاَن َِل بُدَّ ما  ُمْسلاٍم، ما
ََ َأْن َيَايَء َرُسوِلا  ُتُه، َوَأََّتَيَّأُ إا ْن َكاَن َهَذا رَْأيُُه َوَأْمُرُه أَتَ ي ْ ُز ْبُن فَإا ا قَاَم قَ َرَأ َِلها . فَ َقاَم َنْصٌر، فَ َلمَّ

نَي] ]القصص:  حا َن النَّاصا [ . َفَدَخَل 20قُ َرْيٍظ: }إانَّ اْلَمَْلَ َيَِْتَاُروَن باَك لايَ ْقتُ ُلوَك فَاْخُرْج إانيا َلَك ما
نْ  َراَف َرُسولاها ما َتظاُر اْنصا ْن  َنْصٌر َمْنزاَلُه، َوَأْعَلَمُهْم أَنَُّه يَ ن ْ ا َجنَُّه اللَّْيُل َخَرَج ما ْندا َأِبا ُمْسلاٍم. فَ َلمَّ عا

َلَة النَُّمْْيايُّ َواْمَرأَتُُه اْلَمْرُزَِبنَُة َواْنَطلَ  ا َخْلفا ُحْجَرتاها َوَمَعُه ِتَايٌم ابْ ُنُه َواْْلََكُم ْبُن َُّنَي ْ ُقوا ُهرَّاًِب، فَ َلمَّ
ٌز َوَأْصَحابُُه َدَخلُ   وا َمْنزاَلُه فَ َوَجُدوُه َقْد َهَرَب.اْستَ ْبطََأُه َِلها

َفُهْم، وَ  يَدُهْم َفَكت َّ ََ ُمَعْسَكرا َنْصٍر، َوَأَخَذ ثاَقاتا َأْصَحاباها َوَصَنادا ا بَ َلَغ َأَِب ُمْسلاٍم َساَر إا َكاَن فَ َلمَّ
ُب ُشْرَطةا َنْصٍر، َواْلَبْخََتايُّ َكاتاُبُه، َوا ُ ْبُن َأْحَوَز َصاحا ْم َسالا ُد فايها بْ َنانا َلُه، َويُوُنُس ْبُن َعْبَدَوْيها، َوُُمَمَّ

، وََكانُوا يفا اْْلَبْ  يدا ْْلَدا ُهْم ِبا ن ْ ، َوَغْْيُُهْم، فَاْستَ ْوَثَق ما ُد ْبُن ََيََْي ْبنا ُحَضنْيٍ ْنَدُه، ْبُن َقَطٍن، َوَُمَاها سا عا



يا يفا َطَلبا َنْصرٍ  َلتَ ُهَما، فََأْدرََكا اْمَرأََتُه َقْد َخلََّفَها َوَساَر، فَ َرَجَع أَبُو  َوَساَر أَبُو ُمْسلاٍم َواْبُن اْلَكْرَمانا لَي ْ
ََ َمْرَو، يا إا  ُمْسلاٍم َواْبُن اْلَكْرَمانا
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ا رََجَع أَبُو ُمْسلاٍم َسَأَل َمْن   ََ َسْرَخَس، َواْجَتَمَع َمَعُه َثََلثَُة آَِلفا رَُجٍل، َوَلمَّ َكاَن َأْرَسَلُه َوَساَر َنْصٌر إا
ْنُكْم  ي اْرََتَب باها َنْصٌر َحََّّ َهَرَب؟ قَاُلوا: َِل َنْدراي. قَاَل: فَ َهْل َتَكلََّم َأَحٌد ما ََ َنْصٍر: َما الَّذا إا

ها اْْليََة: }إانَّ اْلَمَْلَ َيَِْتَاُروَن باَك] ]القصص:  ٌز َهذا ي [ . قَاَل: َهَذا ا20باَشْيٍء؟ قَاُلوا: َتََل َِلها لَّذا
! ُثَّ قَ تَ َلُه. ينا ُل يفا الديا ُز ُتْدغا . ُثَّ قَاَل: ََّي َِلها ََ اَْلََربا  َدَعاُه إا

ْجَنَك اْلَقَْبَ.  ْيَف َوسا َواْسَتَشاَر أَبُو ُمْسلاٍم َأَِب َطْلَحَة يفا َأْصَحابا َنْصٍر فَ َقاَل: اْجَعْل َسْوَطَك السَّ
ْشرايَن رَُجًَل.فَ َقتَ َلُهْم أَبُو ُمْسلاٍم، وََكاَن عا  َُّتُْم َأْربَ َعًة َوعا  دَّ

َا ََخَْسَة َعَشَر يَ ْوًما، َوباَسْرَخَس يَ ْوًما، ُثَّ  ََ ُطوٍس فََأقَاَم َبا ْن َسْرَخَس إا نَُّه َساَر ما ََ َوَأمَّا َنْصٌر فَإا  َساَر إا
يا َمْرَو َمَع أَ  َا، َوَدَخَل اْبُن اْلَكْرَمانا  ِبا ُمْسلاٍم، َوََتبَ َعُه َعَلى رَْأٍي َوَعاَقَدُه َعَلْيها.نَ ْيَسابُوَر فَأَقَاَم َبا

ُرُه نُوٌن( . : باَضميا اْْلَاءا اْلُمْهَمَلةا، َوفَ ْتحا الضَّادا اْلُمْعَجَمةا، َوآخا  )ََيََْي ْبُن ُحَضنْيٍ
 

َباَن اْْلَُروراييا   ذاْكُر قَ ْتلا َشي ْ
َباُن ْبُن سَ  َنةا قُتاَل َشي ْ ها السَّ .َويفا َهذا  َلَمَة اْْلَُرورايُّ

َعنْيا َعَلى قاَتالا َنْصٍر لاُمَخاَلَفةا شَ  يا َُمَْتما َباَن َنْصًرا وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها أَنَُّه َكاَن ُهَو َوَعلايُّ ْبُن اْلَكْرَمانا ي ْ
، َوُُمَاَلَفةا اْبنا  َباُن يَ َرى رَْأَي اْْلََواراجا الا َمْرَواَن، َوَشي ْ ْن ُعمَّ َنَُّه ما َنَّ َنْصًرا قَ َتَل َأَِبُه  ْلا يا َنْصًرا ْلا اْلَكْرَمانا

َن اْلَعَصبايَّةا مَ  ،، َوَبنْيَ اْلَفرايَقنْيا ما يا َْيَانا َّ، َوَأنَّ َنْصًرا ُمَضراي، َواْبَن اْلَكْرَمانا ا اْلَكْرَمانا ا ُهَو َمْشُهوٌر، فَ َلمَّ
يا َأَِب ُمْسلاٍم عَ  َباُن َعْن َمْرَو إاْذ َعلاَم أَنَُّه َِل َصاََلَ اْبُن اْلَكْرَمانا ى َشي ْ َباَن تَ َنحَّ َم َوفَاَرَق َشي ْ َلى َما تَ َقدَّ

ََ َسْرَخَس. َْرَبااَما، َوَقْد َهَرَب َنْصٌر إا  يَ ْقَوى ْلا
َعةا، ف َ  ََ اْلبَ ي ْ َباَن َيْدُعوُه إا ََ َشي ْ َِبا ُمْسلاٍم َأْرَسَل إا ا اْستَ َقاَم اْْلَْمُر ْلا ََ َوَلمَّ َباُن: َأََن َأْدُعوَك إا َقاَل َشي ْ

ي أَْنَت با  . فََأْرَسَل إالَْيها أَبُو ُمْسلاٍم: إاْن َلْ َتْدُخْل يفا َأْمراََن فَاْرَتَاْل َعْن َمْنزالاَك الَّذا َعِتا ها. فََأْرَسَل بَ ي ْ
بَ  ُرُه، فََأََب، َفَساَر َشي ْ يا َيْستَ ْنصا ََ اْبنا اْلَكْرَمانا َباُن إا ْن َبْكرا َشي ْ ََ َسْرَخَس َواْجَتَمَع إالَْيها ََجٌْع َكثاٌْي ما اُن إا

، فََأَخَذ الرُّسُ  َن اْْلَْزدا َيْدُعوُه َوَيْسأَلُُه َأْن َيُكفَّ َل َفَسَجنَ ُهْم. ْبنا َوائاٍل، فََأْرَسَل إالَْيها أَبُو ُمْسلاٍم تاْسَعًة ما
اما ْبنا إا  ََ َبسَّ َباَن فَ يُ َقاتاَلُه، َفَكَتَب أَبُو ُمْسلاٍم إا ََ َشي ْ َْي إا َبايَوْرَد َيَُْمُرُه َأْن َيسا يَم َمْوََ َبنا لَْيٍث ِبا بْ َراها

دَّ  َباَن َوعا يَنَة فَ َقَتَل َشي ْ اٌم َحََّّ َدَخَل اْلَمدا َباُن َوات َّبَ َعُه باسَّ ْن َبْكرا ْبنا َفَساَر إالَْيها فَ َقاتَ َلُه، فَاَّْنََزَم َشي ْ ًة ما



، فَاْستَ ْقَدَمُه، فَ َقدا  َوائاٍل. قايما لسَّ اًما اْرَتدَّ ََثناَيًة، َوُهَو يَ ْقُتُل اْلََبايَء ِبا َِبا ُمْسلاٍم: إانَّ َبسَّ َم َعَلْيها، َفقايَل ْلا
 َواْسَتْخَلَف َعَلى َعْسَكراها 
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ْن َبْكرا ْبنا َوائاٍل با  َباُن َمرَّ رَُجٌل ما ا قُتاَل َشي ْ  ُرُسلا َأِبا ُمْسلاٍم فَ َقتَ َلُهْم.رَُجًَل. فَ َلمَّ
اُم بْ  ْم ُخَزْْيَُة ْبُن َخازاٍم َوَبسَّ ها َعَلْيها ْندا ْن عا َباَن َعْسَكًرا ما ََ َشي ْ َه إا يَم.َوقايَل: إانَّ َأَِب ُمْسلاٍم َوجَّ  ُن إابْ َراها

 
يا   ذاْكُر قَ ْتلا اْبنَا اْلَكْرَمانا

َنةا قَ َتَل أَبُو مُ  ها السَّ .َويفا َهذا يا  ْسلاٍم َعلاياا َوُعْثَماَن اْبنَا اْلَكْرَمانا
ََ أَ  ََ أَبايَوْرَد فَافْ تَ َتَحَها وََكَتَب إا َه ُموَسى ْبَن َكْعٍب إا ِبا ُمْسلاٍم وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َأَِب ُمْسلاٍم َكاَن َوجَّ

َا زاََّيُد  ََ بَ ْلٍخ، َوَبا َه َأَِب َداُوَد إا ا بَ َلَغُه َقْصُد َأِبا َداُوَد باَذلاَك، َوَوجَّ ، فَ َلمَّ ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا اْلُقَشْْيايُّ
ا َدََن أَبُ  ، فَ َلمَّ ََ اْْلُوزََجانا َا َمْن ُكَورا َطَخاراْسَتاَن إا َذ َوَغْْياُها ُهُم بَ ْلًخا َخَرَج يفا َأْهلا بَ ْلٍخ َوتاْرما ن ْ و َداُوَد ما

ََ تا  نَي إا َهزاما ْلُقُدوما اْنَصَرُفوا ُمن ْ يَنَة بَ ْلٍخ، َفَكَتَب إالَْيها أَبُو ُمْسلاٍم َيَُْمُرُه ِبا َذ، َوَدَخَل أَبُو َداُوَد َمدا ْرما
يَنَة بَ ْلخٍ  َم ََيََْي َمدا ا َقدا َه َمَكانَُه ََيََْي ْبَن نُ َعْيٍم َأَِب اْلَمْيََلءا َعَلى بَ ْلٍخ، فَ َلمَّ َكاتَ َبُه زاََّيُد ْبُن   َعَلْيها، َوَوجَّ

َدًة، فََأَجابَُه، فَ َرَجَع زاََّيٌد َوُمْسلاُم ْبُن َعْبدا الرَّْحَْ  ْم َواحا يها َْي أَْيدا َع َوَتصا نا ْبنا ُمْسلاٍم َعْبدا الرَّْْحَنا َأْن يَ ْرجا
َذ َوُمُلوُك َطَخاراْسَتاَن َوَما َورَ  يُّ َوَأْهُل بَ ْلٍخ َوتاْرما َلما يَسى ْبُن زُْرَعَة السُّ لايُّ َوعا ْهرا َوُدونَُه اْلَباها اَء الن َّ

دَ  َْن َمَعُه، َفَصاَرْت َكلاَمتُ ُهْم َواحا ْم ََيََْي ْبُن نُ َعْيٍم ِبا ْن بَ ْلٍخ، َوَخَرَج إالَْيها ًة ُمَضَر فَ نَ َزُلوا َعَلى فَ ْرَسٍخ ما
َن اْلَعَجما َعَلى قاَتالا اْلُمَسوياَدةا، َوَجَعُلوا ْم لاُمَقاتالا ْبنا َحيَّاَن  َورَبايَعَة َواْلَيَمنا َوَمْن َمَعُهْم ما اْلواَِليََة َعَلْيها

َن اْلفاَرقا الثَََّلثَةا. ٍد ما ْن َواحا ييا َكَراَهَة َأْن َيُكوَن ما َبطا  الن َّ
، وَ  َرْجَنانا َْن َمَعُه َحََّّ اْجَتَمُعوا َعَلى ََّنْرا السَّ ، فََأقْ َبَل ِبا ْلَعْودا اَن زاََّيٌد كَ َوَأَمَر أَبُو ُمْسلاٍم َأَِب َداُوَد ِبا

ْن َخْلفاها  يَّ َمْسَلَحًة لاَئَلَّ َيَْتايَ ُهْم َأْصَحاُب َأِبا َداُوَد ما ُهوا َأَِب َسعايٍد اْلُقَرشا ْم، وََكاَنْت َوَأْصَحابُُه َقْد َوجَّ
ا اقْ تَ َتَل أَبُو َداُوَد َوزاََّيٌد َوَأْصَحاَُبَُما َأَمَر أَبُ  و َسعايٍد َأْصَحابَُه َأْن َيَُْتوا َأْعََلُم َأِبا َداُوَد ُسوًدا، فَ َلمَّ

ا رََأى زاََّيٌد َوَمْن َمَعُه َأْعََلَم َأِبا َسعايٍد َورَاََّيتا  ْم، فَ َلمَّ ْن َخْلفاها ها ُسوًدا ظَنُّوُه  زاََّيًدا َوَأْصَحابَُه، فَأَتَ ْوُهْم ما
َِبا َداُوَد فَاَّْنََزُموا، َوتَباَعُهْم أَبُو َداُوَد، فَ َوَقعَ  يًنا ْلا َرَجَنانا َوقُتاَل  َكما َعامَُّة َأْصَحابا زاََّيٍد يفا ََّنْرا السَّ

 َعامَُّة راَجاَلااُم اْلُمَتَخليافانَي، َونَ َزَل أَبُو َداُوَد ُمَعْسَكَرُهْم َوَحَوى َما فايها.
َذ، َواْسَتْصَفى أَبُو َداُوَد َأْمَواَل  ََ تاْرما َمْن قُتاَل َوَمْن َهَرَب َوَمَضى زاََّيٌد َوََيََْي َوَمْن َمَعُهَما إا

 َواْستَ َقاَمْت َلُه بَ ْلٌخ.
َه النَّْضَر ْبَن ُصبَ ْيٍح اْلُمريايَّ َعَلى بَ ْلخٍ  ْلُقُدوما َعَلْيها، َوَوجَّ  .وََكَتَب إالَْيها أَبُو ُمْسلاٍم َيَُْمُرُه ِبا
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َم َداُوُد َعَلى َأِبا ُمْسلاٍم، َوات ََّفَقا َعَلى َأْن يُ فَ  ، فَ بَ َعَث أَبُو َوَقدا يا رياقَا َبنْيَ َعلايٍي َوُعْثَماَن اْبنَا اْلَكْرَمانا
يَّ َعَلى بَ لْ  َمَها اْسَتْخَلَف اْلَفَرافاَصَة ْبَن ُظَهْْيٍ اْلَعْبسا ا َقدا ًَل َعَلى بَ ْلٍخ، فَ َلمَّ  ٍخ.ُمْسلاٍم ُعْثَماَن َعاما

مْ  َذ َعَلْيها ْن تاْرما ، فَاْلتَ َقْوا ُهْم َوَأْصَحاُب ُعْثَماَن  َوَأقْ بَ َلتا اْلُمَضرايَُّة ما لايُّ ُمْسلاُم ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا اْلَباها
يًدا، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب ُعْثَماَن( ، َوَغَلَب ُمْسلاٌم َعَلى بَ ْلٍخ، َوبَ َلَغ ُعْثَماَن َوالنَّ  ْضَر )فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا

ْم، فَ َلْم ْبَن ُصبَ ْيٍح اْْلَََبُ َوُُهَا ِباَ  َلتاها ْن لَي ْ ، فََأقْ َبََل ََنَْوُهْم، فَ َهَرَب َأْصَحاُب َعْبدا الرَّْْحَنا ما ْروا الرُّوذا
يًدا، وَ  ْم رََجاَء َأْن يَ ُفوُتوا، َوَلقايَ ُهْم َأْصَحاُب ُعْثَماَن فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا َلْ َيُكنا ُْيْعانا النَّْضُر يفا َطَلباها

ََ بَ ْلٍخ، النَّْضُر َمعَ  ْن َمْرَو إا ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي. َورََجَع أَبُو َداُوَد )ما ن ْ ُهْم، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب ُعْثَماَن َوقُتاَل ما
ََ نَ ْيَسابُوَر، َوات ََّفَق رَْأُي َأِبا ُمْسلاٍم َورَْأُي أَ  يا إا َد َعَلى ِبا َداوُ َوَساَر أَبُو ُمْسلاٍم َوَمَعُه َعلايُّ ْبُن اْلَكْرَمانا

َم أَبُو َداُوَد( بَ ْلًخا بَ َعَث ُعثْ  ا َقدا ًَل َأْن يَ ْقُتَل أَبُو ُمْسلاٍم َعلاياا، َويَ ْقُتَل أَبُو َداُوَد ُعْثَماَن، فَ َلمَّ َماَن َعاما
ْن بَ ْلٍخ تَباَعُه أَبُو َداُوَد فََأخَ  ا َخَرَج ما ْن َأْهلا َمْرَو، فَ َلمَّ َذُه َوَأْصَحابَُه َفَحَبَسُهْم َعَلى اْْلََبلا فايَمْن َمَعُه ما

، َوقَ  يا يًعا، ُثَّ َضَرَب َأْعَناقَ ُهْم َصَْبًا، َوقَ َتَل أَبُو ُمْسلاٍم يفا َذلاَك اْليَ ْوما َعلايَّ ْبَن اْلَكْرَمانا ْد َكاَن أَبُو َجَا
َي َلُه َخاصََّتُه لايُ َوليايَ ُهْم َوَيَُْمَر ََلُْم  يًعا.ُمْسلاٍم َأَمَرُه َأْن ُيَسميا اُهْم َلُه، فَ َقتَ َلُهْم َجَا ََوائاَز وَكاْسَواٍت، َفَسمَّ  ِبا

 
يمَ  َماما إابْ َراها ْندا اْْلا ْن عا  ذاْكُر ُقُدوما َقْحطََبَة ما

، َوَمَعُه لاوَ  َماما يَم اْْلا ْندا إابْ َراها ْن عا َم َقْحطََبُة ْبُن َشبايٍب َعَلى َأِبا ُمْسلاٍم ما َنةا َقدا ها السَّ ي اَويفا َهذا ُؤُه الَّذا
َمتاها، َوَضمَّ إالَْيها اْْلُُيوَش، َوَجَعَل إالَْيها اْلَعزْ  َهُه أَبُو ُمْسلاٍم يفا ُمَقديا يُم، فَ َوجَّ ْستاْعَماَل، َعَقَد َلُه إابْ َراها َل َواِلا

ْمعا َوالطَّاَعةا َلُه. لسَّ ََ اْْلُُنودا ِبا  وََكَتَب إا
 

ََ نَ ْيسَ  ْيا َقْحطََبَة إا  ابُورَ ذاْكُر َمسا
ْن َمْروَ  َم، َوَهَرَب َنْصُر ْبُن َسيَّاٍر ما ، َعَلى َما تَ َقدَّ يا يُّ َوابْ َنا اْلَكْرَمانا َباُن اْْلَاراجا ا قُتاَل َشي ْ ، َوَغَلَب أَبُو َلمَّ

ْعَمانا ا َباَع ْبَن الن ُّ ، فَاْستَ ْعَمَل سا اَل َعَلى اْلباََلدا يَّ َعَلى ََسَْرقَ ْنَد، ُمْسلاٍم َعَلى ُخَراَساَن، بَ َعَث اْلُعمَّ ْْلَْزدا
، َوَجَعَل مَ  َد ْبَن اْْلَْشَعثا َعَلى الطََّبَسنْيا يَم َعَلى َطَخاراْسَتاَن، َوُُمَمَّ الاَك ْبَن َوَأَِب َداُوَد َخالاَد ْبَن إابْ َراها

َن اْلقُ  ٌة ما دَّ ََ ُطوٍس َوَمَعُه عا َه َقْحطََبَة إا ها، َوَوجَّ َثما َعَلى ُشَرطا ُهْم: أَبُو َعْوٍن َعْبُد اْلَملاكا ْبُن اَْلَي ْ ن ْ ، ما وَّادا
 يَزايَد، َوَخالاُد ْبُن بَ ْرَمَك، َوُعْثَماُن ْبنُ 
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ُهْم  ن ْ يفا َّنَايٍك، َوَخازاُم ْبُن ُخَزْْيََة، َوَغْْيُُهْم، فَ َلقاَي َقْحطََبُة َمْن باُطوٍس فَ َهَزَمُهْم، وََكاَن َمْن َماَت ما
َلى باْضَعَة َعَشَر أَْلًفا.الزياَحاما أَ  ُة اْلَقت ْ دَّ َّْن قُتاَل، فَ بَ َلَغ عا  ْكثَ َر ِما

ََ َقْحطََبَة َيَْ  ةا، وََكَتَب إا ََ نَ ْيَسابُوَر َعَلى َطرايقا اْلَمَحجَّ ٍع إا َم ْبَن َُمَاشا َه أَبُو ُمْسلاٍم اْلَقاسا ُمُرُه َوَوجَّ
ْن َأْهلا ُخَراَساَن، وََكاَن َأْصَحاُب باقاَتالا ِتَايما ْبنا َنْصرا ْبنا َسيَّاٍر وَ  َما ما النَّابائا ْبنا ُسَوْيٍد َوَمْن َْلَأَ إالَْيها

َه أَبُو ُمْسلاٍم َعلايَّ ْبَن َمْعقاٍل يفا َعَشَرةا آَِل  ييا َقْد ْلَاُقوا باَنْصٍر، َوَوجَّ َباَن ْبنا َسَلَمَة اْْلَاراجا فا رَُجٍل َشي ْ
ََ ِتَايما ْبنا َنْصٍر، ، َوُهَو ُمَعْسَكُر ِتَايما ْبنا  إا ْوَذقَانا ََ السَّ َوَأَمَرُه َأْن َيُكوَن َمَع َقْحطََبَة، َوَساَر َقْحطََبُة إا

ََ كاَتابا اَّللَّا  ْم، َفَدَعاُهْم إا ، َوَقْد َعبََّأ َأْصَحابَُه َوزََحَف إالَْيها  -َوُسنَّةا نَبايياها  -َعزَّ َوَجلَّ  -َنْصٍر َوالنَّابائا
يًدا، فَ ُقتاَل ِتَايُم  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  ٍد، فَ َلْم َيُايُبوُه، فَ َقاتَ َلُهْم قاَتاًِل َشدا ْن آلا ُُمَمَّ ََ الرياَضاءا ما َوإا

يَمٌة َواْسُتبايَح َعْسَكُرُهْم، وََكانَ  ْن َأْصَحاباها َمْقتَ َلٌة َعظا ُة َمْن َمَعُه  ْبُن َنْصٍر يفا اْلَمْعرََكةا، َوقُتاَل ما دَّ عا
يَنةا، َفَحَصَرُه َقْحطََبُة َونَ َقُبوا ُسورََها وَ  ْلَمدا َدَخُلوا َثََلثانَي أَْلًفا، َوَهَرَب النَّاباُئ ْبُن ُسَوْيٍد فَ َتَحصََّن ِبا

يَنَة، فَ َقتَ ُلوا النَّاباَئ َوَمْن َكاَن َمَعُه، َوبَ َلَغ اْْلَََبُ َنْصَر ْبَن َسيَّاٍر با   نَ ْيَسابُوَر باَقْتلا اْبناها.اْلَمدا
ََ ن َ  ََ َخالادا ْبنا بَ ْرَمَك َما قَ َبَض فايها، َوَساَر ُهَو إا ْم َسْيََّ إا ا اْستَ ْوََ َقْحطََبُة َعَلى َعْسَكراها ْيَسابُوَر، َوَلمَّ

َس، وَ  َها فايَمْن َمَعُه فَ نَ َزَل ُقوما ن ْ ََ َوبَ َلَغ َذلاَك َنْصَر ْبَن َسيَّاٍر فَ َهَرَب ما تَ َفرََّق َعْنُه َأْصَحابُُه، َفَساَر إا
َا رََمَضاَن َوَشوَّاًِل. ها فََأقَاَم َبا ُُنودا َم َقْحطََبُة نَ ْيَسابُوَر ِبا ُْرَجاَن، َوَقدا  نَ َباَتَة ْبنا َحْنَظَلَة ِبا

 
 ذاْكُر قَ ْتلا نَ َباَتَة ْبنا َحْنَظَلةَ 

َنةا قُتاَل نَ َباَتُة ْبُن حَ  ها السَّ ُل يَزايَد ْبنا ُهَبْْيََة َعَلى ُجْرَجاَن، وََكاَن يَزايُد ْبُن ُهَبْْيََة بَ َعَثُه َويفا َهذا ْنَظَلَة َعاما
َس َعلَ  ََ ُجْرَجاَن، وََكاَن َنْصٌر باُقوما ََ الرَّييا َوَمَضى إا ََ َنْصٍر، فَأََتى فَاراَس َوَأْصبَ َهاَن ُثَّ َساَر إا ى َما إا

َم، َفقايَل َلُه: إا  ْم.تَ َقدَّ ََ ُجْرَجاَن فَ نَ َزََلَا َمَع نَ َباَتَة َوَخْنَدُقوا َعَلْيها ُلَنا، َفَساَر إا َس َِل ََتْما  نَّ ُقوما
ََ َمْن تَ  ي اْلَقْعَدةا، فَ َقاَل َقْحطََبُة: ََّي َأْهَل ُخَراَساَن أََتْدُروَن إا ََ ُجْرَجاَن يفا ذا ْيُوَن َوَأقْ َبَل َقْحطََبُة إا سا

! وََكاَن اْلََْسُن ْبُن َقْحطََبَة َعَلى ُمَقديا َوَمْن تُ َقاتالُ  ََ َا تُ َقاتاُلوَن بَقايََّة قَ ْوٍم َحرَُّقوا بَ ْيَت اَّللَّا تَ َعا َمةا وَن؟ إاَّنَّ
ُتوُهْم فَ َقتَ ُلوا ذُ  َها رَُجٌل يُ َقاُل لَُه ُذَؤْيٌب، فَ بَ ي َّ ََ َمْسَلَحةا نَ َباَتَة َوَعَلي ْ َه ََجًْعا إا َؤيْ ًبا َوَسْبعانَي أَبايها، فَ َوجَّ

. ََ اْلََْسنا ْن َأْصَحاباها فَ َرَجُعوا إا  رَُجًَل ما
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ا رَآُهمْ  ثْ َلَها، فَ َلمَّ ٍة َلْ يَ َر النَّاُس ما دَّ اما يفا عا َم َقْحطََبُة فَ نَ َزَل ِباازَاءا نَ َباَتَة َوَأْهلا الشَّ َأْهُل ُخَراَساَن  َوَقدا
ها  َهابُوُهْم َحََّّ َتَكلَُّموا ْم فَ َقاَل: ََّي َأْهَل ُخَراَساَن َهذا باَذلاَك َوَأْظَهُروُه، فَ بَ َلَغ َقْحطََبَة قَ ْوَُلُْم، فَ َقاَم فايها

ُلوا وَ  ْيَّتااْم َحََّّ َبدَّ ْم لاَعْدَلااْم َوُحْسنا سا َِبئاُكْم، وََكانُوا يُ ْنَصُروَن َعَلى َعُدوياها َظَلُموا اْلباََلُد َكاَنْت ْلا



َط ا ُ َفَسخا ْم َأَذلَّ ُأمٍَّة َكاَنْت يفا اْْلَْرضا  -َعزَّ َوَجلَّ  -َّللَّ ْم فَانْ تَ زََع ُسْلطَاََّنُْم َوَسلََّط َعَلْيها َعَلْيها
ْلَعْهدا َويَ ْنُصُروَن  ْلَعْدلا َويُوُفوَن ِبا ْم، وََكانُوا باَذلاَك ََيُْكُموَن ِبا ها ْنَدُهْم، فَ َغَلُبوُهْم َعَلى باََلدا َم، اْلَمْظُلو عا

َْتَةا َرُسولا اَّللَّا ; ْن عا ْقَوى ما يا َوالت َّ ، َوَأَخاُفوا َأْهَل اْلَبا ُوا َوَجاُروا يفا اْْلُْكما ُلوا َوَغْيَّ َفَسلََّطُكْم  ُثَّ َبدَّ
لثَّْأرا،  ُتُموُهْم ِبا َنَُّكْم طََلب ْ ُهْم باُكْم، لاَتُكونُوا َأَشدَّ ُعُقوبًَة ْلا ن ْ َتقاَم ما ْم لايَ ن ْ َماُم أَنَُّكْم َعَلْيها َد إاَِلَّ اْْلا َوَقْد َعها

ةا فَ يَ ْنُصرُُكُم اَّللَُّ  ها اْلُعدَّ ْثلا َهذا ْم فَ تَ ْهزاُموََّنُْم َوتَ ْقتُ ُلوََّنُْم. -َعزَّ َوَجلَّ  -تَ ْلَقْوََّنُْم يفا ما  َعَلْيها
ةا َسَنَة َثََلثانَي يَ ْوَم اْْلُْمَعةا  ي اْلْاجَّ َماَم فَاْلتَ َقْوا يفا ُمْستَ َهليا ذا : إانَّ اْْلا ، فَ َقاَل ََلُْم َقْحطََبُة قَ ْبَل اْلقاَتالا

ْهرا، وََكاَن َعَلى َمْيَمَنتاها ابْ ُنُه  ْن َهَذا الشَّ اْْلََسُن، َأْخََبَََن أَنَُّكْم تُ ْنَصُروَن َعَلى َعُدوياُكْم َهَذا اْليَ ْوَم ما
يًدا، فَ ُقتاَل نَ َباَتُة، َوا ََ َأِبا فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ُهْم َعَشَرُة آَِلٍف، َوبَ َعَث إا ن ْ اما فَ ُقتاَل ما َّْنََزَم َأْهُل الشَّ

 ُمْسلاٍم باَرْأسا نَ َباَتَة.
 

ييا باُقَدْيدٍ   ذاْكُر َوقْ َعةا َأِبا َْحَْزَة اْْلَاراجا
ْن َصَفٍر َكاَنتا اْلَوقْ َعُة باُقَدْيٍد َبنْيَ أَ  َنةا لاَسْبٍع بَقانَي ما ها السَّ .يفا َهذا ييا يَنةا َوَأِبا َْحَْزَة اْْلَاراجا  ْهلا اْلَمدا

ْم  يَنةا، َواْستَ ْعَمَل َعَلْيها دا ْبَن ُسَلْيَماَن َضَرَب اْلبَ ْعَث َعَلى َأْهلا اْلَمدا َعْبَد َقْد ذََكْرََن َأنَّ َعْبَد اْلَواحا
ْْلَرَّةا  ا َكانُوا ِبا ْلَعقايقا  اْلَعزايزا ْبَن َعْبدا اَّللَّا، َفَخَرُجوا، فَ َلمَّ ا َكانُوا ِبا ُموا، فَ َلمَّ ُهْم ُجُزٌر َمْنُحورٌَة فَ تَ َقدَّ َلقايَ ت ْ

، َوَأََتُهْم ُرُسُل َأِبا َْحَْزَة  ْْلُُروجا يَ ُقوُلوَن: إان ََّنا تَ َعلََّق لاَواُؤُهْم باَسُمَرٍة فَاْنَكَسَر الرُّْمُح، فَ َتَشاَءَم النَّاُس ِبا
ََ َذلاَك، َوَساُروا  َواَّللَّا َما لََنا باقاَتالاُكمْ  يَنةا َوَلْ َيُايُبوُه إا ََ َعُدوياََن. فََأََب َأْهُل اْلَمدا َحاَجٌة، َدُعوََن ََّنْضا إا

ْصَحابا َحْرٍب، فَ َلْم َيْشُعُروا إاِلَّ َوَقْد َخَرَج َعَلْيها  ْم َحََّّ نَ َزُلوا ُقَدْيًدا، وََكانُوا ُمَْتَفانَي لَْيُسوا ِبَا
يَب َأْصَحاُب َأِبا  وَْكُة، فَُأصا ْم َكاَنتا الشَّ َن اْلُفَضاضا فَ َقتَ ُلوُهْم، وََكاَنتا اْلَمْقتَ َلُة باُقَرْيٍش، َوفايها  َْحَْزَة ما

َها وَ  يما َوائاَح َعَلى ْحَا يَنَة َفَكاَنتا اْلَمْرَأُة تُقايُم الن َّ َهزاُموَن اْلَمدا َم اْلُمن ْ ُهْم َعَدٌد َكثاٌْي، َوَقدا ن ْ نياَساُء، َمَعَها الما
دَ  ، فَ َيْخُرْجَن اْمَرَأًة اْمَرَأًة، ُكلُّ َواحا ُهنَّ َتْذَهُب َفَما َتَْبَُح النياَساُء َحََّّ ََتْتايَ ُهنَّ اْْلَْخَباُر َعْن راَجاَلاانَّ ن ْ ٍة ما

ْنَدَها اْمَرَأٌة لاَكثْ َرةا َمْن قُتاَل. َقى عا  لاَقْتلا رَُجلاَها، َفََل تَ ب ْ
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اَئٍة.َوقايَل: إا  َعما َلى َسب ْ ُة اْلَقت ْ دَّ  نَّ ُخَزاَعَة َدلَّْت َأَِب َْحَْزَة َعَلى َأْصَحابا ُقَدْيٍد، َوقايَل: َكاَن عا
 

يَنةَ   ذاْكُر ُدُخولا َأِبا َْحَْزَة اْلَمدا
يَنَة ََثلاَث َعَشَر َصَفٍر، َوَمَضى َعْبُد الْ  َنةا َدَخَل أَبُو َْحَْزَة اْلَمدا ها السَّ ، َويفا َهذا اما ََ الشَّ َها إا ن ْ دا ما َواحا

ََ َعُدويا  ْم َوقَاَل ََلُْم: َما لََنا باقاَتالاُكْم َحاَجٌة، َدُعوََن ََّنْضا إا ََن. فََأََب َأْهُل وََكاَن أَبُو َْحَْزَة َقْد َأْعَذَر إالَْيها



ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َوَدَخَل اْلَمدا  ن ْ يَنةا، فَ َلقايَ ُهْم فَ َقَتَل ما ْنََبَ َوَخطَبَ ُهْم َوقَاَل ََلُْم: ََّي َأْهَل اْلَمدا يَنَة فَ َرقاَي اْلما
َارَُكْم َعاَهٌة َفَكتَ ب ْ  ، َوَقْد َأَصاَب ُثا َشاَم ْبَن َعْبدا اْلَملاكا ، يَ ْعنا ها يَنةا! َمَرْرُت زََماَن اْْلَْحَولا ُتْم إالَْيها اْلَمدا

ُ َخْْيًا، َتْسأَُلونَُه َأْن َيَضَع َعْنُكْم َخَراَجُكْم ف َ  ًَّن َواْلَفقاَْي فَ ْقًرا، فَ ُقْلُتْم َلُه: َجَزاَك اَّللَّ َّ غا َفَعَل، فَ َزاَد اْلَغنا
ََّيراَنَ  ْن دا يَنةا َأَنَّ َلْ ََنُْرْج ما  َأَشًرا َوَِل َبَطًرا َفََل َجَزاُكُم اَّللَُّ َخْْيًا َوَِل َجَزاُه َخْْيًا! َواْعَلُموا ََّي َأْهَل اْلَمدا

ا رَأَيْ َنا مَ َوَِل عَ  نَّا، َوَلكانَّا َلمَّ مٍي نايَل ما َصابايَح اْْلَقيا بَ ثًا َوَِل لاَدْوَلةا ُمْلٍك نُرايُد َأْن ََنُوَض فايها، َوَِل لاثَْأٍر َقدا
َنا اْْلَْرُض ِباَ  ، َضاَقْت َعَلي ْ ْلقاْسطا ، َوقُتاَل اْلَقائاُم ِبا ْْلَقيا َلْت، َوُعنياَف اْلَقائاُل ِبا ْعَنا َقْد ُعطيا ا رَُحَبْت، َوَسَا

َي اَّللَّا  َي اَّللَّا، }َوَمْن َِل َيُاْب َداعا َنا َداعا ، فََأَجب ْ ََ طَاَعةا الرَّْْحَنا َوُحْكما اْلُقْرآنا ًيا َيْدُعو إا  فَ َلْيَس َداعا
] ]اْلحقاف:  ٍز يفا اْْلَْرضا ُْعجا ، َوََنُْن قَلايلُ 32ِبا ْن قَ َبائاَل َشََّّ وَن ُمْسَتْضَعُفوَن يفا [ ، فََأقْ بَ ْلَنا ما

، فَآَواََن َوأَيََّدََن باَنْصراها فََأْصَبْحَنا باناْعَمتاها إاْخَواًَن، ُثَّ َلقايَنا راَجاَلُكْم ]باُقَدْيٍد[ فَ  ََ اْْلَْرضا َدَعْوََنُهْم إا
ْيطَانا َوُحكْ  ََ طَاَعةا الشَّ ، َفَدَعْوََن إا ما َبنا َمْرَواَن، َفَشتَّاَن َلَعْمُر اَّللَّا َما طَاَعةا الرَّْْحَنا َوُحْكما اْلُقْرآنا

َمائاها  اَراناها َوَغَلْت بادا ْم ِبا ْيطَاُن فايها ، ُثَّ َأقْ بَ ُلوا يُ ْهَرُعوَن َوَقْد َضَرَب الشَّ ُلُه َبنْيَ اْلَغييا َوالرُّْشدا ْم َمَراجا
ْم ظَنََّه، َوَأقْ َبَل أَْنَصاُر اَّللَّا  َق َعَلْيها ي َرْوَنٍق،  -زَّ َوَجلَّ عَ  -َوَصدَّ َعَصائاَب وََكَتائاَب باُكليا ُمَهنٍَّد ذا

يَنةا إاْن ت َ  ُلوَن، َوأَنْ ُتْم ََّي َأْهَل اْلَمدا ْنُصُروا َفَداَرْت رََحاََن َواْسَتَداَرْت رََحاُهْم باَضْرٍب يَ ْرََتُب باها اْلُمْبطا
ْتُكُم اَّللَُّ باَعذَ  نانَي] َمْرَواَن َوآَل َمْرَواَن ُيْسحا يَنا }َوَيْشفا ُصُدوَر قَ ْوٍم ُمْؤما َْيدا ها َأْو ِبا ْندا ْن عا اٍب ما

ُونا َعْن 14]التوبة:  يَنةا َأْخَبا ٍر! ََّي َأْهَل اْلَمدا رُُكْم َشرُّ آخا يَنةا َأوَُّلُكْم َخْْيُ َأوٍَّل، َوآخا [ . ََّي َأْهَل اْلَمدا
 ُ ٌع لَْيَس َلُه فايَها  -َجلَّ َعزَّ وَ  -َُثَاناَيةا َأْسُهٍم فَ َرَضَها اَّللَّ ، َفَجاَء ََتسا يفا كاَتاباها َعَلى اْلَقواييا َوالضَّعايفا

ها ُمَكاباًرا ُُمَاراًِب رَبَُّه.  َسْهٌم فََأَخَذَها لانَ ْفسا
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! قُ ْلُتْم َشَباٌب َأْحَداثٌ  َتقاُصوَن َأْصَحاِبا يَنةا بَ َلَغنا أَنَُّكْم تَ ن ْ َوَأْعَراٌب ُحَفاٌة! َوَْيَُكْم! َوَهْل   ََّي َأْهَل اْلَمدا
إاِلَّ َشَباًِب َأْحَداًَث َوَأْعَراًِب ُحَفاًة؟ ]ُهْم[ َواَّللَّا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َكاَن َأْصَحاُب َرُسولا اَّللَّا 

ريا َأْعيُ نُ ُهْم، ثَقايَلٌة  يَضٌة َعنا الشَّ ُلوَن يفا َشَباَبااْم، َغضا ْيََة َمَع ُمْكَتها لا َأْقَداُمُهْم. َوَأْحَسَن السيا َعنا اْلَباطا
ُعوُه يَ ُقوُل: َمْن َزََن فَ ُهَو َكافاٌر، َوَمْن َسَرَق فَ ُهَو َكافاٌر، َوَمْن شَ  يَنةا َواْسَتَماَل َحََّّ َسَا كَّ يفا  َأْهلا اْلَمدا

َا فَ ُهَو َكافاٌر.  ُكْفراُها
ينَ  ْلَمدا  ةا َثََلثََة َأْشُهٍر.َوَأقَاَم أَبُو َْحَْزَة ِبا

 
ييا   ذاْكُر قَ ْتلا َأِبا َْحَْزَة اْْلَاراجا

ََ َمْروَ  يَنةا إاَنَّ َخاراُجوَن إا يَنةا َوقَاَل ََلُْم: ََّي َأْهَل اْلَمدا ْن َنْظَفْر ُثَّ إانَّ َأَِب َْحَْزَة َودََّع َأْهَل اْلَمدا اَن، فَإا



ْلُكْم عَ  ْل يفا إاْخَواناُكْم َوََنْما يَن َظَلُموا َأيَّ نَ ْعدا ْوَن، }َوَسيَ ْعَلُم الَّذا َلى ُسنَّةا نَبايياُكْم، َوإاْن َيُكْن َما تَ َتَمن َّ
َقلاُبوَن] ]الشعراء:  َقَلٍب يَ ن ْ  [ .227ُمن ْ

ْن َعْسَكراها َأْربَ َعَة آَِلفا فَاراٍس، َواْستَ ْعمَ  ، وََكاَن َمْرَواُن َقدا انْ َتَخَب ما اما ْم َعْبَد ُثَّ َساَر ََنَْو الشَّ َل َعَلْيها
ْْيَ، َوَأَمَرُه َأْن ي ُ  ، َسْعُد َهَوازاَن، َوَأَمَرُه َأْن َيُادَّ السَّ يَّ ْعدا يََّة السَّ دا ْبنا َعطا َقاتاَل اْْلََواراَج، اْلَملاكا ْبَن ُُمَمَّ

ُلَغ اْلَيَمَن َويُ َقاتاَل َعْبَد اَّللَّا  ُْي َحََّّ يَ ب ْ ْن ُهَو َظفاَر َبااْم َيسا .فَإا  ْبَن ََيََْي طَالاَب اْْلَقيا
َْصَحاباها: َِل تُ َقاتاُلوُهمْ  ي اْلُقَرى، فَ َقاَل أَبُو َْحَْزَة ْلا يََّة فَاْلتَ َقى َأَِب َْحَْزَة باَوادا َحََّّ  َفَساَر اْبُن َعطا

ُوُهْم. َفَصاُحوا َبااْم: َما تَ ُقوُلوَن يفا اْلُقْرآنا َواْلَعَملا باها؟ فَ َقاَل ا يََّة: َنَضُعُه يفا َجْوفا َُتَْتَبا ْبُن َعطا
ها، يفا  ُميا يََّة: ََنُْكُل َماَلُه َونَ ْفُجُر ِبا ؟ قَاَل اْبُن َعطا . فَ َقاَل: َفَما تَ ُقوُلوَن يفا َمالا اْلَيتايما  َأْشَياَء اْْلََوالاقا

ُعوا َكََلَمُه قَاتَ ُلوُه َحََّّ َأْمَسْوا َوَصاحُ  ا َسَا َها. فَ َلمَّ يََّة! إانَّ اَّللََّ َقْد َجَعَل َسأَُلوُه َعن ْ وا: َوَْيََك ََّيْبَن َعطا
، َوأَتَ ُوا اللَّْيَل َسَكًنا فَاْسُكْن. فََأََب َوقَاتَ َلُهْم َحََّّ قَ تَ َلُهْم، َواَّْنََزَم َأْصَحاُب َأِبا َْحَْزَة، َمْن َلْ يُ ْقَتلْ 

يَّ  يَنَة، فَ َلقايَ ُهْم فَ َقتَ َلُهْم، َوَساَر اْبُن َعطا يَنةا فََأقَاَم َشْهًرا.اْلَمدا ََ اْلَمدا  َة إا
، ُّ اْلَمْعُروُف باَيْشباَكْسَت النَّْحواييا  َوفايَمْن قُتاَل َمَع َأِبا َْحَْزَة َعْبُد اْلَعزايزا اْلَقاراُئ اْلَمَدنا
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ا َدَخَل  ، فَ َلمَّ يَنةا، َيْكُتُم َمْذَهَب اْْلََواراجا ْن َأْهلا اْلَمدا ا قُتاَل وََكاَن ما يَنَة اْنَضمَّ إالَْيها، فَ َلمَّ أَبُو َْحَْزَة اْلَمدا
 اْْلََواراُج قُتاَل َمَعُهْم.

 
 ذاْكُر قَ ْتلا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ََيََْي 

يَنةا اْلَولا  ، َواْسَتْخَلَف َعَلى اْلَمدا يَنةا َشْهًرا َساَر ََنَْو اْلَيَمنا ْلَمدا يََّة ِبا ا َأقَاَم اْبُن َعطا يَد ْبَن ُعْرَوَة ْبنا َوَلمَّ
، َوَقَصَد اْلَيَمَن، َوبَ َلَغ َعْبَد اَّللَّا  اما ْن َأْهلا الشَّ َة رَُجًَل ما يََّة، َواْسَتْخَلَف َعَلى َمكَّ دا ْبنا َعطا  ْبَن ََيََْي ُُمَمَّ

َْن َمَعُه، فَاْلتَ َقى َعاَء، فََأقْ َبَل إالَْيها ِبا ْيُُه َوُهَو باَصن ْ يََّة فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَ ُقتاَل اْبُن  طَالاَب اْْلَقيا َمسا ُهَو َواْبُن َعطا
َعاَء. ََ َصن ْ يََّة إا ، َوَمَضى اْبُن َعطا اما لشَّ ََ َمْرَواَن ِبا َل رََأُسُه إا  ََيََْي َوْحُا

 
يَّةَ   ذاْكُر قَ ْتلا اْبنا َعطا

َا، فَ  َعاَء َدَخَلَها َوَأقَاَم َبا ََ َصن ْ يََّة إا ا َساَر اْبُن َعطا ْْيَ َوَلمَّ َكَتَب إالَْيها َمْرَواُن َيَُْمُرُه َأْن ُيْسراَع إالَْيها السَّ
، َفَساَر يفا اْثَنْ َعَشَر رَُجًَل باَعْهدا َمْرَواَن َعَلى اْْلَجيا َوَمَعُه َأْربَ ُعوَن أَْلًفا، َوسَ  لنَّاسا اَر َوَخلََّف لاَيُحجَّ ِبا

َعاَء، َونَ َزَل اْلُْ  َلُه باَصن ْ نا يفا ََجٍْع َكثاٍْي، َوقَاُلوا َلُه َعْسَكَرُه َوَخي ْ َّيَّ ْرَف، فََأََتُه ابْ َنا ُجَهانََة اْلُمَرادا
ْيا اْلُمْؤما  يََّة َعْهَدُه َعَلى اْْلَجيا َوقَاَل: َهَذا َعْهُد َأما َْصَحاباها: أَنْ ُتْم ُلُصوٌص! فََأْخَرَج اْبُن َعطا نانَي َوْلا



يََّة. قَ  ، َوَأََن اْبُن َعطا ْْلَجيا يًدا َحََّّ ِبا يََّة قاَتاًِل َشدا ٌل، فَأَنْ ُتْم ُلُصوٌص. فَ َقاتَ َلُهُم اْبُن َعطا اُلوا: َهَذا َِبطا
 قُتاَل.

 
ْهلا ُجْرَجانَ   ذاْكُر إايَقاعا َقْحطََبَة ِبَا

ْن َأْهلا ُجْرَجاَن َما يَزايُد َعَلى َثََلثانيَ  َنةا قَ َتَل َقْحطََبُة ْبُن َشبايٍب ما ها السَّ  أَْلًفا. َويفا َهذا
ُْم يُرايُدوَن اْْلُُروَج َعَلْيها، ف َ  ُهْم بَ ْعَد قَ ْتلا نَ َباَتَة ْبنا َحْنَظَلَة َأَّنَّ ا بَ َلَغُه َذلاَك َوَسَبُب َذلاَك أَنَُّه بَ َلَغُه َعن ْ َلمَّ

ُهْم َمْن ذََكْرََن، َوَساَر َنْصٌر، وََكاَن با  ن ْ ْم َواْستَ ْعَرَضُهْم فَ َقَتَل ما ، َدَخَل إالَْيها َس، َحََّّ نَ َزَل ُخَواَر الرَّييا ُقوما
ْن ُوُجوها َأْهلا ُخَراَساَن، َوَعُظَم اْْلَْمُر َعلَ  َط، َمَع ََنٍس ما ُه، َوُهَو باَواسا دُّ ْيها وََكاَتَب اْبَن ُهَبْْيََة َيْسَتما

ُهْم ُيصَ  ن ْ نا باَعَشَرةا آَِلٍف قَ ْبَل َأْن َوقَاَل َلُه: إانيا َقْد َكَذْبُت َأْهَل ُخَراَساَن َحََّّ َما َأَحٌد ما دَّ ، فََأما ُقنا ديا
ََ َمْرَواَن:  ًئا. َفَحَبَس اْبُن ُهَبْْيََة ُرُسَل َنْصٍر، فََأْرَسَل َنْصٌر إا نا ِباااَئةا أَْلٍف َِل تُ ْغنا َشي ْ ْهُت ِتُادَّ إانيا َوجَّ

ََ اْبنا ُهَبْْيََة لايُ ْعلا  ْن َأْهلا ُخَراَساَن إا َلَنا، َوَسأَْلُتُه اْلَمَدَد فَاْحتَ َبَس ُرُسلاي َوَلْ قَ ْوًما ما ُموُه َأْمَر النَّاسا قَ ب ْ
َْنزالَةا  َا َأََن ِبا َحٍد، َوإاَّنَّ نا ِبَا  ْيُادَّ
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ْن َداراها  ََ َداراها، ُثَّ ما ْن ُحْجَرتاها إا ََ ُحْجَرتاها، ُثَّ ُأْخراَج ما ْن بَ ْيتاها إا ْن َأْدرََكُه َمْن ُأْخراَج ما ََ فاَناءا َداراها، فَإا إا
ََ الطَّرايقا َفََل َداَر لَُه َوَِل فانَ  َقى َلُه، َوإاْن ُأْخراَج إا ََ َداراها َوتَ ب ْ  اَء.َمْن يُعايُنُه فَ َعَسى َأْن يَ ُعوَد إا

ََ اْبنا ُهَبْْيََة َيَُْمُرُه َأْن ْيُادَّ َنْصًرا، وََكَتَب  َز اْبُن ُهَبْْيََة َفَكَتَب َمْرَواُن إا ََ َنْصٍر يُ ْعلاُمُه َذلاَك، َوَجهَّ إا
ََ َنْصٍر. َُهْم إا ُم اْبَن ُغطَْيٍف َوَسْيَّ  َجْيًشا َكثايًفا َوَجَعَل َعَلْيها

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

صْ  َشاٍم، فَ نَ َزَل اْلَعْمَق َوَبََّن حا َنَة اْلَولايُد ْبُن ها ها السَّ َن َمْرَعٍش، َوفايَها َوَقَع الطَّاُعوُن َغَزا الصَّائاَفَة َهذا
ْلَبْصَرةا.  ِبا

ينَ  َة َواْلَمدا َْي َمكَّ ُد ْبُن َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َمْرَواَن، وََكاَن ُهَو َأما َنَة ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا ، َوَحجَّ ِبا ةا َوالطَّائافا
ْلعاَراقا يَزايُد ْبُن ُعَمَر ْبنا ُهَبْْيََة، ُّ،  وََكاَن ِبا ِبا ٍم اْلُمَحارا اُج ْبُن َعاصا وََكاَن َعَلى َقَضاءا اْلُكوفَةا: اْْلَجَّ

َُراَساَن َعَلى َما َوَصْفُت. ُْي ِبا  َوَعَلى َقَضاءا اْلَبْصَرةا: ُعَباَدُة ْبُن َمْنُصوٍر، وََكاَن اْْلَما
َد ْبَن َعْبدا  يَنةا، قُ ْلُت: َقْد ذََكَر أَبُو َجْعَفٍر َهاُهَنا َأنَّ ُُمَمَّ َة َواْلَمدا َْي َمكَّ ، وََكاَن َأما لنَّاسا اْلَملاكا َحجَّ ِبا

را َسَنةا إاْحَدى َوَثََلثا  يَنةا، َوذُكاَر يفا آخا َم َأنَّ ُعْرَوَة ْبَن اْلَولايدا َكاَن َعَلى اْلَمدا نَي َأنَّ َوذُكاَر فايَما تَ َقدَّ
َة  يَنةا َوَمكَّ َنَة.ُعْرَوَة أَْيًضا َكاَن َعَلى اْلَمدا لنَّاسا تاْلَك السَّ  َوالطَّائافا َوَأنَُّه َحجَّ ِبا



 ]اْلَوفَ َياُت[
َنةا َماَت أَبُو َجْعَفٍر يَزايُد ْبُن اْلَقْعَقاعا اْلَقاراُئ، َمْوََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس اْلَمْخزُ  ها السَّ ييا يفا َهذا وما

يَنةا، َوقايَل: َُسَي، َمْوََ َأِبا َبكْ  ْلَمدا  را ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا باُقَدْيٍد.ِبا

(4/387) 

 

ْشرايَن، َوُعْمُرُه َثََلٌث وَ  ُّ، َوقايَل: َسَنَة تاْسٍع َوعا ْختاَيانا َ أَيُّوُب ْبُن َأِبا ِتَايَمَة السيا تُّوَن َسَنًة، َوفايَها تُ ُويفيا سا
اَئٍة( ، َوقايَل: َسَنَة َوإاْسَحاُق ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َأِبا طَْلَحَة اْْلَْنَصارا  ، )َوقايَل: َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَثََلثانَي َوما يُّ

ُعوَن سَ  َ َُمَْرَمُة ْبُن ُسَلْيَماَن َوَلُه َسب ْ اَئٍة، َوُيَكَّنَّ َأَِب َنَايٍح. َوفايَها تُ ُويفيا َنًة، َوأَبُو َوْجَزَة َأْرَبٍع َوَثََلثانَي َوما
يُّ يَزايُد ْبُن ُعبَ يْ  ْعدا ْكراَمُة السَّ ُّ، َويَزايُد ْبُن ُروَماَن، َوعا ، َويَزايُد ْبُن َأِبا َمالاٍك اَْلَْمَدانا ٍد، َوأَبُو اْْلَُوْيراثا

َشاٍم. َوَعْبُد اْلَعزايزا ْبُن رُفَ ْيٍع )باَضميا الرَّاءا اْلُمْهَمَلةا، َوف َ  ، ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا اْْلَاراثا ْبنا ها ْتحا اْلَفاءا
اَئَة َسَنٍة، وََكاَن َِل َوِبا  يَ ثْ ُبُت َمَعُه ْلَعنْيا اْلُمْهَمَلةا( َوُهَو أَبُو َعْبدا اَّللَّا اْلَمكيايُّ اْلَفقايُه، وََكاَن َقْد قَاَرَب ما

يُل ْبُن َأِبا َحكايٍم َكاتاُب ُعَمَر ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا، َويَزايُد  ها. َوإاَْسَاعا ْبُن َأَِبَن، َوُهَو اْمَرَأٌة لاَكثْ َرةا ناَكاحا
ْلَبْصَرةا، َوَحَفُص ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا اْلُمغاْيَةا، وََكاَن َمْولا  اًما ِبا ، وََكاَن َقسَّ ُدُه َسَنَة اْلَمْعُروُف باَيزايَد الرياْشكا

ٍم َعْنُه.  َُثَانانَي، يَ ْرواي قاَراَءَة َعاصا
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اَئة[]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَثََلثانيَ    َوما
131 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَثََلثانَي َوما
 ذاْكُر َمْوتا َنْصرا ْبنا َسيَّارٍ 

. َنةا َماَت َنْصُر ْبُن َسيَّاٍر باَساَوَة قُ ْرَب الرَّييا ها السَّ  َويفا َهذا
َها َأنَّ َنْصًرا َساَر بَ ْعَد قَ ْتلا نَ بَ  ْياها إالَي ْ ، وََكاَن َسَبُب َمسا ْيَُها أَبُو َبْكٍر اْلَعقايلايُّ ، َوَأما ََ ُخَوارا الرَّييا اتََة إا

هَ  اَئٍة، ُثَّ َوجَّ ْن َسَنةا إاْحَدى َوَثََلثانَي َوما ََ َنْصٍر يفا اْلُمَحرَّما ما َه َقْحطََبُة ابْ َنُه اْلََْسَن إا ٍل َوَأَِب َوَوجَّ  َأَِب َكاما
ي ما ُُمْراَز ْبَن إابْ َراها َن اْلََْسنا اَْنَاَز اْلَقاسا ا َكانُوا َقرايًبا ما ََ اْلََْسنا اْبناها، فَ َلمَّ َم َوَأَِب اْلَعبَّاسا اْلَمْرَوزايَّ إا

يَن فَارَقَ ُهْم. ٍل َوتَ َرَك َعْسَكَرُه، َوأََتى َنْصًرا َفَصاَر َمَعُه َوَأْعَلَمُه َمَكاَن اْْلُْندا الَّذا  أَبُو َكاما
ْم نَ  َه إالَْيها ْم، فََأَخَذُه َأْصَحاُب فَ َوجَّ ها ْن َمَتاعا ًئا ما ُهْم َوَخلَُّفوا َشي ْ ن ْ ْصٌر ُجْنًدا، فَ َهَرَب ُجْنُد َقْحطََبَة ما

ْن َرُسولا َنصْ  ، فََأَخَذ اْلكاَتاَب ما لرَّييا ََ اْبنا ُهَبْْيََة، فَ َعَرَض لَُه اْبُن ُغطَْيٍف ِبا ٍر َنْصٍر، فَ بَ َعَث َنْصٌر إا



َب َنْصٌر َوقَاَل: َأَما َواَّللَّا َْلََدَعنَّ اْبَن ُهَبْْيََة، فَ َليَ ْعراَفنَّ أَنَّ َواْلَمَتاَع، َوب َ  ََ اْبنا ُهَبْْيََة، فَ َغضا ُه َعَث باها إا
 لَْيَس باَشْيٍء َوَِل ابْ ُنُه.

ََ َنْصٍر، فََأقَ  َُه اْبُن ُهَبْْيََة إا لرَّييا فَ َلْم َيَْتا َنْصًرا، َوَساَر وََكاَن اْبُن ُغطَْيٍف يفا َثََلثَةا آَِلٍف َقْد َسْيَّ اَم ِبا
َمَها َنْصٌر َساَر اْبُن ُغطَْيفٍ  ا َقدا ، فَ َلمَّ ْهَشلايُّ َها َحبايُب ْبُن يَزايَد الن َّ َها  َنْصٌر َحََّّ نَ َزَل الرَّيَّ َوَعَلي ْ ن ْ ما

، لايُّ ََ َُهََذاَن، َوفايَها َمالاُك ْبُن َأْدَهَم ْبنا ُُمْراٍز اْلَباها را  إا ََ َعاما ََ َأْصبَ َهاَن إا َها إا فَ َعَدَل اْبُن ُغطَْيٍف َعن ْ
ا بَ لَ  َا يَ ْوَمنْيا ُثَّ َمراَض، وََكاَن َُيَْمُل َْحًَْل، فَ َلمَّ َم َنْصٌر الرَّيَّ َأقَاَم َبا ا َقدا َغ َساَوَة َماَت، ْبنا ُضَبارََة، فَ َلمَّ

َا َدَخَل َأْصَحابُُه َُهََذا ا َماَت َبا  َن.فَ َلمَّ
، وََكاَن ُعْمُرُه ََخًْسا َوَُثَانانيَ  ْن َشْهرا رَبايٍع اْْلَوَّلا َلًة ما ييا اثْ َنَِتْ َعْشَرَة لَي ْ  َسَنًة، َوقايَل: وََكاَنْت َوفَاتُُه لاُمضا

، َوَلكا  ًها ََنَْو الرَّييا َلْ َيْدُخلا الرَّيَّ ْن ُخَوارا الرَّييا ُمتَ َوجيا ا َساَر ما نَُّه َسَلَك اْلَمَفازََة الَِّتا َبنْيَ إانَّ َنْصًرا َلمَّ
َا.  الرَّييا َوَُهََذاَن َفَماَت َبا
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 ذاْكُر ُدُخولا َقْحطََبَة الرَّيَّ 
ََ ََسَْناَن، َوَأقْ َبَل َقحْ  ا َماَت َنْصُر ْبُن َسيَّاٍر بَ َعَث اْلََْسُن ْبُن َقْحطََبَة ُخَزْْيََة ْبَن َخازاٍم إا ْن طََبُة ما َوَلمَّ

َم َعَلى اتياَباعا َأِبا ُمْسلاٍم، فَا ، وََكاَن َقْد َندا َم َأَماَمُه زاََّيَد ْبَن زُرَارََة اْلُقَشْْيايَّ َْنََذَل َعْن ُجْرَجاَن، َوَقدَّ
َه َقْحطََبُة اْلُمسَ  َر ْبَن ُضَبارََة، فَ َوجَّ َ َعاما يََّب ْبَن زَُهْْيٍ َقْحطََبَة فََأَخَذ َطرايَق َأْصبَ َهاَن يُرايُد َأْن َيَِْتا

ْن َغٍد بَ ْعَد اْلَعْصرا فَ َقاتَ َلُه، فَاَّْنََزَم زاََّيٌد َوقُتاَل َعامَُّة َمْن َمَعُه، َورََجَع ا َقُه ما َّ، فَ َلحا ْلُمَسيَُّب ْبُن الضَّّبيا
ََ َقْحطََبَة.  زَُهْْيٍ إا

َا ابْ ُنُه اْْلََسُن، وَ  َس، َوَبا ََ ُقوما َم َقْحطََبُة ابْ َنُه ُثَّ َساَر َقْحطََبُة إا َم ُخَزْْيَُة ْبُن َخازاٍم ََسَْناَن، فَ َقدَّ َقدا
. ََ الرَّييا  اْلََْسَن إا

، ، َفَخَرُجوا َعنا الرَّييا ُْي اْلََْسنا اما َمسا ْن َأْهلا الشَّ ْهَشلايَّ َوَمْن َمَعُه ما َوَدَخَل  َوبَ َلَغ َحبايَب ْبَن بَُدْيٍل الن َّ
ََ َأِبا ُمْسلاٍم يُ ْعلاُمُه باَذلاَك.اْلََْسُن يفا َصَفٍر فَ  َم َقْحطََبُة الرَّيَّ َكَتَب إا ا َقدا َم أَبُوُه، َوَلمَّ  َأقَاَم َحََّّ َقدا

ََّنَُّ  ََ َبنا ُأَميََّة ْلا ْم إا لرَّييا َهَرَب َأْكثَ ُر َأْهلاَها لاَمْيلاها ا اْستَ َقرَّ َأْمُر َبنا اْلَعبَّاسا ِبا َيانايًَّة، فََأَمَر ْم َكانُوا ُسفْ َوَلمَّ
ْلُكوَفةا َسَنَة اثْ نَ َتنْيا  َن اْْلَجيا َأقَاُموا ِبا ا َعاُدوا ما ْم َوَأْمَواَلااْم، َوَلمَّ ْخذا َأْمََلكاها اَئٍة، أَبُو ُمْسلاٍم ِبَا  َوَثََلثانَي َوما

ْن َأِبا ُمْسلاٍم، فََأَمَر بارَ  فَّاحا يَ َتَظلَُّموَن ما ََ السَّ ْم فََأَعاَد أَبُو ُمْسلاٍم اْْلََواَب يُ َعرياُف ُثَّ َكتَ ُبوا إا ديا َأْمََلكاها
ْم، فَ فَ  ، فَ َلْم َيْسَمْع قَ ْوَلُه َوَعَزَم َعَلى َأِبا ُمْسلاٍم باَرديا َأْمََلكاها ُْم َأَشدُّ اْْلَْعَداءا  َعَل.َحاََلُْم َوَأَّنَّ

َا َأَخَذ أَ  ا َدَخَل َقْحطََبُة الرَّيَّ َوَأقَاَم َبا ، وََكاَن َِل َوَلمَّ ْحتاَياطا َواْلْاْفظا َوَضْبطا الطُُّرقا ْْلَْزما َواِلا ْمَرُه ِبا
َن اْْلََواراجا َوَصعَ  لرَّييا َوبَ َلَغُه َأنَّ باَدْسَتََب قَ ْوًما ما ْنُه، فَأَقَاَم ِبا ََواٍز ما َا، َيْسُلُكَها َأَحٌد إاِلَّ ِبا ُعوا َبا الايَك ََتَمَّ



ْم َأِبَ  َه إالَْيها ََ الرياَضاءا فَ َوجَّ ََ كاَتابا اَّللَّا َوُسنَّةا َرُسولاها َوإا  َعْوٍن يفا َعْسَكٍر َكثايٍف، فَ َناَزََلُْم َوَدَعاُهْم إا
ْن آلا َرُسولا اَّللَّا  ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -ما يًدا َحََّّ َظفاَر َبااْم،  -َصلَّى اَّللَّ فَ َلْم َيُايُبوُه، فَ َقاتَ َلُهْم قاَتاًِل َشدا

ُهْم َحََّّ آَمنَ ُهْم أَبُو َعْوٍن، َفَخَرُجوا إالَْيها، َوَأقَاَم َمَعُه بَ ْعُضُهْم َوتَ َفرََّق بَ ْعضُ ف َ  ن ْ ٌة ما دَّ  ُهْم.َتَحصََّن عا
 ََ ، فََأَجابَُه إا ََ الطَّاَعةا َوَأَداءا اْْلََراجا ََ َأْصبَ ْهَبْذ َطََباْسَتاَن َيْدُعوُه إا َذلاَك، وََكَتَب وََكَتَب أَبُو ُمْسلاٍم إا

قَ  ي، َوإانَّ َأْمَرَك َسيَ ن ْ َا أَْنَت َخاراجا با ُدنْ َباَوْنَد ِبااْثلا َذلاَك، فََأَجابَُه: إاَّنَّ ََ اْلَمْصَمَغانا َصاحا ي.إا  ضا
ْيا إالَْيها  ْلَمسا ، َيَُْمُرُه ِبا لرَّييا ََ ُموَسى ْبنا َكْعٍب، َوُهَو ِبا َب أَبُو ُمْسلاٍم وََكَتَب إا َن  فَ َغضا ََ َأْن يُْذعا َوقاَتالاها إا

، فََأقَاَم ُموَسى َن الطَّاَعةا َوَأَداءا اْْلََراجا لطَّاَعةا، َفَساَر إالَْيها َورَاَسَلُه، فَاْمتَ َنَع ما  ِبا
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ُل إالَْيها كُ  ها، وََكاَن اْلَمْصَمَغاُن يُ ْرسا يقا باََلدا َن اْلَمْصَمَغانا لاضا ْن ما يْ َلما َوَلْ يَ َتَمكَّ َن الدَّ ًة َكثاْيًَة ما دَّ لَّ يَ ْوٍم عا
ْيََة، وََكثُ َرْت يفا َأْصَحابا ُموَسى اْلْاَراُح َوالْ   َقْتُل.يُ َقاتاُلُه يفا َعْسَكراها، َوَأَخَذ َعَلْيها الطُُّرَق، َوَمَنَع اْلما

، َوَلْ يَ زَ  ََ الرَّييا ُلُغ َغَرًضا َعاَد إا ا رََأى أَنَُّه َِل يَ ب ْ ما اْلَمْنُصورا، فََأْغَزاُه فَ َلمَّ ََ َأَّيَّ لا اْلَمْصَمَغاُن ُِمَْتناًعا إا
ها. ْم َْحَّاُد ْبُن َعْمٍرو، فَ َفَتَح ُدنْ َباَوْنَد َعَلى َيدا  َجْيًشا َكثايًفا َعَلْيها

ا َوَرَد كاَتاُب َقْحطََبَة َعَلى َأِبا ُمْسلاٍم بانُ ُزولاها الرَّيَّ اْرََتََل أَبُو ُمسْ  لاٍم، فايَما ذُكاَر، َعْن َمْرَو فَ نَ َزَل َوَلمَّ
 نَ ْيَسابُوَر.

ا ََ َُهََذاَن، فَ َلمَّ نَُّه َسْيََّ ابْ َنُه اْْلََسَن بَ ْعَد نُ ُزولاها الرَّيَّ باَثََلثا لََياٍل إا َها َساَر  َوَأمَّا َقْحطََبُة فَإا َه إالَي ْ تَ َوجَّ
َها َمالاُك ْبُن َأْدَهَم َوَمْن َكاَن َباَ  َا، َوفَارََقُه ََنٌس  َعن ْ ََ ََّنَاَوْنَد فََأقَاَم َبا اما َوَأْهلا ُخَراَساَن إا ْن َأْهلا الشَّ ا ما

يَنةا  َن اْلَمدا َخ ما ََ ََّنَاَوْنَد فَ نَ َزَل َعَلى َأْربَ َعةا فَ َراسا َها إا ن ْ ُه َكثاٌْي، َوَدَخَل اْلََْسُن َُهََذاَن َوَساَر ما ، فََأَمدَّ
ِبا اْلَْ  يَنةا َوَحَصَرُهْم.َقْحطََبُة ِبَا ْلَمدا اَئٍة، َوَأطَاَل َحََّّ َأطَاَف ِبا َلَة يفا َسْبعاما يََّة َمْوََ َِبها  ْهما ْبنا َعطا

 
را ْبنا ُضَبارََة َوُدُخولا َقْحطََبَة َأْصبَ َهانَ   ذاْكُر قَ ْتلا َعاما

ا َهَزَمُه اْبُن ُضَبارََة َمَضى َهاراًِب ََنَْو وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها َأنَّ َعْبَد اَّللَّا ْبَن ُمَعاوايََة ْبنا َعبْ  دا اَّللَّا ْبنا َجْعَفٍر َلمَّ
ٌر يفا أَثَراها. َوبَ َلَغ اْبَن ُهَبْْيََة َمْقَتُل نَ َباتََة بْ  َها َطرايَق َكْرَماَن َوَساَر َعاما نا َحْنَظَلَة ُخَراَساَن، َوَسَلَك إالَي ْ

ا بَ َلَغُه َخَبَُ  ُْرَجاَن، فَ َلمَّ ْيَا ِبا ََ اْبناها َداُوَد ْبنا يَزايَد ْبنا ُعَمَر ْبنا ُهَبْْيََة َأْن َيسا ََ اْبنا ُضَبارََة َوإا ُه َكَتَب إا
ْصبَ َهاَن، وََكاَن يُ َقاُل لاَعْسَكرا  نَي أَْلًفا، فَ نَ َزُلوا ِبَا ََ َقْحطََبَة، وََكاََن باَكْرَماَن، َفَسارَا يفا ََخْسا اْبنا ُضَبارََة إا

 َكُر اْلَعَساكارا.َعسْ 
، َفَساُرو  يًعا ُمَقاتاُل ْبُن َحكايٍم اْلَعكيايُّ ْم َجَا ، َوَعَلْيها َن اْلُقوَّادا ْم ََجَاَعًة ما ا َحََّّ نَ َزُلوا فَ بَ َعَث َقْحطََبُة إالَْيها

 ُقمَّ.



ْن َأْصَحابا َمْرَواَن، فََأْرَسَل َوبَ َلَغ اْبَن ُضَبارََة نُ ُزوُل اْْلََسنا ْبنا َقْحطََبَة بانَ َهاَوْنَد َفَساَر لاُيعا  َا ما نَي َمْن َبا
َن الرَّييا َحََّّ ْلَاَق ُمَقاتاَل ْبنَ  ََ َقْحطََبَة يُ ْعلاُمُه باَذلاَك، فََأقْ َبَل َقْحطََبُة ما ْن ُقمَّ إا َحكايٍم  اْلَعكيايُّ ما

، ُثَّ َساَر فَاْلتَ َقْوا ُهْم َواْبُن ُضَبارََة َوَداُودُ  ْشرايَن  اْلَعكيايَّ ْبُن يَزايَد ْبنا ُهَبْْيََة، وََكاَن َعْسَكُر َقْحطََبَة عا
اَئَة أَْلٍف، نَي َوما اَئَة أَْلٍف، َوقايَل: ََخْسا ْم َخالاُد ْبُن بَ ْرَمَك! وََكاَن َعْسَكُر اْبُن ُضَبارََة ما فَأََمَر  أَْلًفا، فايها

َب َعَلى رُْمٍح، َوََندَ  ! َقْحطََبُة ِباُْصَحٍف فَ ُنصا ََ َما يفا َهَذا اْلُمْصَحفا ! إاَنَّ َنْدُعوُكْم إا اما ى: ََّي َأْهَل الشَّ
.  َفَشَتُموُه َوَأْفَحُشوُه يفا اْلَقْولا
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، َوََّتَاَيَج النَّاُس، وَ  ُم اْلَعكيايُّ ْْلَْمَلةا، َفَحَمَل َعَلْيها ََ َأْصَحاباها َيَُْمُرُهْم ِبا نَ ُهْم   لَْ فََأْرَسَل َقْحطََبُة إا َيُكْن بَ ي ْ
اما َوقُتاُلوا قَ ْتًَل َذرايًعا، َواَّْنََزَم اْبُن ُضَبارََة َحََّّ َدَخَل َعسْ  َكَرُه َوتَباَعُه َكثاُْي قاَتاٍل، َحََّّ اَّْنََزَم َأْهُل الشَّ

اَّْنََزَم َداُوُد ْبُن ُهَبْْيََة، َفَسَأَل َعنا اْبنا َقْحطََبُة، فَ نَ َزَل اْبُن ُضَبارََة َوََنَدى: إاَِلَّ إاَِلَّ! فَاَّْنََزَم النَّاُس َعْنُه وَ 
َقَلًبا! َوقَاَتَل َحََّّ قُتاَل.  ُضَبارََة َفقايَل: اَّْنََزَم. فَ َقاَل: َلَعَن اَّللَُّ َشرَََّن ُمن ْ

ََلحا َواْلَمَتاعا َوا َن السيا ْنُه َما َِل يُ ْعَلُم َقْدرُُه ما ، َوَما رُئاَي َوَأَصابُوا َعْسَكَرُه، َوَأَخُذوا ما لرَّقايقا َواْْلَْيلا
َن اْلَبََ  يَنٌة. وََكاَن فايها ما ْن َأْصَنافا اْْلَْشَياءا َما يفا َهَذا اْلَعْسَكرا َكأَنَُّه َمدا اباطا َعْسَكٌر َقطُّ َكاَن فايها ما

ْيا َواْْلَْمرا َما َِل َُيَْصى.  َوالطََّناباْيا َواْلَمَزاما
ي َأْصبَ َهاَن يفا رََجٍب.َوَأْرَسَل َقْحطََبُة ِبا  ََ اْبناها اْلََْسنا َوُهَو بانَ َهاَوْنَد، وََكاَنتا اْلَوقْ َعُة بانَ َواحا  لظََّفرا إا

 
َا  ذاْكُر ُُمَارَبَةا َقْحطََبَة َأْهَل ََّنَاَوْنَد َوُدُخوَلا

ََ اْبناها اْْلََسنا  ا قُتاَل اْبُن ُضَبارََة َكَتَب َقْحطََبُة باَذلاَك إا ا َأََتُه اْلكاَتاُب   َوَلمَّ ُر ََّنَاَوْنَد، فَ َلمَّ َوُهَو َُيَاصا
: َما ََنَدى َهُؤَِلءا باَقْتلاها إا  يُّ ْعدا ُم ْبُن ُعَمْْيٍ السَّ ِلَّ َوُهَو َحق،! َكَبََّ ُهَو َوُجْنُدُه َوََنَدْوا باَقْتلاها، فَ َقاَل َعاصا

نَّكُ  ََ اْْلََسنا ْبنا َقْحطََبَة فَإا ُتْم قَ ْبَل َأْن َيَْتاَيُه أَبُوُه َأْو فَاْخُرُجوا إا ئ ْ ْم َِل تَ ُقوُموَن َلُه فَ َتْذَهُبوَن َحْيُث شا
ها. ْندا ْن عا  َمَدٌد ما

اَلُة: َُتُْرُجوَن َوأَنْ ُتْم فُ ْرَساٌن َعَلى ُخُيوٍل َوَتَْتُُكونَ َنا؟ َوقَاَل َلُه َمالاُك ْبُن َأْدَهَم  : َِل فَ َقاَلتا الرَّجَّ لايُّ اْلَباها
 أَبْ َرُح َحََّّ يَ ْقَدَم َعلايَّ َقْحطََبُة.

َم َعَلى ابْناها بانَ َهاَوْنَد َفَحَصَرُهْم َثََل  ْشرايَن يَ ْوًما، ُثَّ َساَر فَ َقدا ثََة َأْشُهٍر: َوَأقَاَم َقْحطََبُة َعَلى َأْصبَ َهاَن عا
ُم اْلَمَجانايَق، وَ  ْن َأْهلا ُخَراَساَن َشْعَباُن َورََمَضاُن َوَشوَّاٌل، َوَوَضَع َعَلْيها ََ َمْن بانَ َهاَوْنَد ما َأْرَسَل إا

 َيْدُعوُهْم إالَْيها َوَأْعطَاُهُم اْْلََماَن، فَأَبَ ْوا َذلاَك.
اما ِبااْثلا َذلاَك، فََأَجابُوُه َوقَباُلوا َأَمانَُه، َوبَ َعُثوا إالَْيها َيْسأَُلونَُه أَ  ََ َأْهلا الشَّ ُهْم ْن َيْشغَ ُثَّ َأْرَسَل إا َل َعن ْ



ْم، فَ َفَعَل َذلاَك َقْحطََبُة َوقَاتَ َلُهْم، فَ فَ  ي يَلايها ْلقاَتالا لايَ ْفَتُحوا لَُه اْلَباَب الَّذا يَنةا ِبا َتَح َأْهُل َأْهَل اْلَمدا
ْم، فَ َقالُ  ها ا رََأى َأْهُل ُخَراَساَن َذلاَك َسأَُلوُهْم َعْن ُخُروجا اما اْلَباَب، َفَخَرُجوا، فَ َلمَّ وا: َأَخْذََن الشَّ

 اْْلََماَن لََنا َوَلُكْم. َفَخَرَج ُرَؤَساُء َأْهلا ُخَراَساَن، َفَدَفَع َقْحطََبةُ 
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َّْن َخَرَج إالَي ْ  ٌْي ِما ها َأسا َي: َمْن َكاَن باَيدا ها، ُثَّ َأَمَر فَ ُنودا ْن قُ وَّادا ََ قَائاٍد ما ُهْم إا ن ْ َنا فَ ْلَيْضراْب ُكلَّ رَُجٍل ما
ْن َأِبا ُمْسلاٍم إاِلَّ قُ ُعن ُ  َّْن َكاَن َقْد َهَرَب ما ها! فَ َفَعُلوا َذلاَك، فَ َلْم يَ ْبَق َأَحٌد ِما تاَل إاِلَّ َأْهَل َقُه َوْلَيْأتاَنا باَرْأسا

ْم َأْن َِل ُْيَالاُئوا َعَلْيها َعُدوا  نَُّه َوَفَّ ََلُْم َوَخلَّى َسبايَلُهْم َوَأَخَذ َعَلْيها ، فَإا اما ُهْم َأَحًدا.الشَّ ن ْ  ا، َوَلْ يَ ْقُتْل ما
ُ ْبُن اْْلَاراثا ْبنا ُسَرْيٍج، َواْبُن َنْصرا ْبنا سَ  ٍل، َوَحاِتا ْن َأْهلا ُخَراَساَن: أَبُو َكاما َّْن قُتاَل ما يَّاٍر، وََكاَن ِما

َهٌس. ُم ْبُن ُعَمْْيٍ، َوَعلايُّ ْبُن َعقايٍل، َوبَ ي ْ  َوَعاصا
ا َحاَصَر َقْحطَ  ََ َوَلمَّ َم اْلََْسُن َخازاَم ْبَن ُخَزْْيََة إا ََ َمْرجا اْلَقْلَعةا، فَ َقدَّ َبُة ََّنَاَوْنَد َأْرَسَل ابْ َنُه اْْلََسَن إا

َها. ْن ُحْلَواَن َوَخَلَّ ، فَ َهَرَب ما يُّ َها َعْبُد اَّللَّا ْبُن اْلَعََلءا اْلكاْندا  ُحْلَواَن َوَعَلي ْ
 

 ذاْكُر فَ ْتحا َشْهَرزُورَ 
َّ  ُثَّ  َّ َوَمالاَك ْبَن َطَرافََة اْْلَُراَسانا َه َأَِب َعْوٍن َعْبَد اْلَملاكا ْبَن يَزايَد اْْلَُراَسانا  يفا َأْربَ َعةا إانَّ َقْحطََبَة َوجَّ

َمةا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمْرَواَن ْبنا ُمَُ  َا ُعْثَماُن ْبُن ُسْفَياَن َعَلى ُمَقديا ََ َشْهَرزُوَر َوَبا ٍد، فَ نَ َزُلوا َعَلى آَِلٍف إا مَّ
ْن نُ ُزوَلاا  َلٍة ما ةا َوقَاتَ ُلوا ُعْثَماَن بَ ْعَد يَ ْوٍم َولَي ْ ي اْلْاجَّ ْن ذا ْن َشْهَرزُوَر يفا اْلعاْشرايَن ما ْم، فَاَّْنََزَم فَ ْرَسَخنْيا ما

. لا  َأْصَحاُب ُعْثَماَن َوقُتاَل، َوَأقَاَم أَبُو َعْوٍن يفا باََلدا اْلَمْوصا
ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمْرَواَن، َوَغناَم أَبُو َعْوٍن َعْسَكَرُه َوقَ تَ  َوقايَل: ْن إانَّ ُعْثَماَن َلْ يُ ْقَتْل َوَلكانَُّه َهَرَب إا َل ما

ََ َأِبا َعْوٍن فَاْجَتَمَع َمَعُه َثََلثُوَن أَْلفً  يَمًة، َوَسْيََّ َقْحطََبُة اْلَعَساكاَر إا  ا.َأْصَحاباها َمْقتَ َلًة َعظا
ا َها َوَمَعُه ُجُنوُد َأْهلا الشَّ ن ْ َرَّاَن، َساَر ما ٍد، َوُهَو ِبا ا بَ َلَغ َخََبُ َأِبا َعْوٍن َمْرَواَن ْبَن ُُمَمَّ ما َواْْلَزايَرةا َوَلمَّ

، َوَحَشَر َمَعُه بَ ُنو ُأَميََّة أَبْ َناَءُهْم، َوَأقْ َبَل ََنَْو َأِبا َعْوٍن َحََّّ نَ َزَل ال لا زَّاَب اْْلَْكََبَ، َوَأقَاَم أَبُو َواْلَمْوصا
َا  اَئٍة، َوفَ رََّض َبا ْن َسَنةا اثْ نَ َتنْيا َوَثََلثانَي َوما ةا َواْلُمَحرَّما ما ي اْلْاجَّ َْمَسةا آَِلٍف.َعْوٍن باَشْهَرُزوَر بَقايََّة ذا  ِبا

 
ْلعاَراقا  ََ اْبنا ُهَبْْيََة ِبا ْيا َقْحطََبَة إا  ذاْكُر َمسا

ا َقدا  ْن ُحْلَواَن َخَرجَ َوَلمَّ َهزاًما ما ْيا اْلعاَراقا ابْ ُنُه َداُوُد ُمن ْ  َم َعَلى يَزايَد ْبنا ُعَمَر ْبنا ُهَبْْيََة َأما
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، وََكاَن َمْرَواُن أَ  لايُّ باها اْبَن َمدَّ يَزايُد ََنَْو َقْحطََبَة يفا َعَدٍد َكثاٍْي َِل َُيَْصى َوَمَعُه َحْوثَ َرُة ْبُن ُسَهْيٍل اْلَباها
ي َكاَنتا اْلَعَجُم  َم ُهَبْْيََة، َوَساَر اْبُن ُهَبْْيََة َحََّّ نَ َزَل َجُلوَِلَء اْلَوقايَعةا َواْحتَ َفَر اْْلَْنَدَق الَّذا اْحتَ َفَرْتُه َأَّيَّ

نَي، ُثَّ َسارَ  ََ َخاناقانَي،  َوقْ َعةا َجُلوَِلَء، َوَأقَاَم باها، َوَأقْ َبَل َقْحطََبُة َحََّّ نَ َزَل قَ ْرَماسا ََ ُحْلَواَن، ُثَّ إا إا
َْن  َّا ُدوَن اْْلَنْ َبارا، َواْرََتََل اْبُن ُهَبْْيََة ِبا ِما ْجَلَة َوَمَضى َحََّّ نَ َزَل دا َمَعُه ُمْنَصرافًا َوأََتى ُعْكََبَاَء َوَعََبَ دا

َم َحْوثَ َرُة يفا َخَْ  ََ اْلُكوفَةا لاَقْحطََبَة، َوَقدا رًا إا ََ اْلُكوَفةا.ُمَبادا  َسَة َعَشَر أَْلًفا إا
 َوقايَل: إانَّ َحْوثَ َرَة َلْ يُ َفاراقا اْبَن ُهَبْْيََة.

َن السُّ  ََ اْْلَنْ َبارا َوَغْْياَها، َوَأَمَرُهْم ِبااْحَدارا َما فايَها ما ْن َأْصَحاباها إا َّا َوَأْرَسَل َقْحطََبُة طَائاَفًة ما ِما ََ دا ُفنا إا
َّا َحََّّ َصاَر يفا َغرْ لايَ ْعَُبُو  ِما ْن دا بايياها، ا اْلُفَراَت، َفَحَمُلوا إالَْيها ُكلَّ َسفايَنٍة ُهَناَك، فَ َقَطَع َقْحطََبُة اْلُفَراَت ما

َنُة. ي فايها اْبُن ُهَبْْيََة، َوَخَرَجتا السَّ عا الَّذا ََ اْلَمْوضا  ُثَّ َساَر يُرايُد اْلُكوفََة َحََّّ انْ تَ َهى إا
 

ثَ ذا  ةا َحَوادا دَّ  ْكُر عا
ي َعْبدا اْلَملاكا بْ  ، َوُهَو اْبُن َأخا يُّ ْعدا يََّة السَّ دا ْبنا َعطا لنَّاسا اْلَولايُد ْبُن ُعْرَوَة ْبنا ُُمَمَّ ٍد َوَحجَّ ِبا نا ُُمَمَّ

ا بَ َلَغ اْلَولايَد قَ ْتلُ  ي قَ َتَل َأَِب َْحَْزَة، وََكاَن ُهَو َعَلى اْلْاَجازا. َوَلمَّ ََ  الَّذا ها َعْبدا اْلَملاكا َمَضى إا َعميا
َياَن، َوَحرََّق ِبا  ب ْ ْم، َوقَ َتَل الصيا يَمًة، َوبَ َقَر بُُطوَن ناَسائاها ُهْم َمْقتَ َلًة َعظا ن ْ يَن قَ تَ ُلوُه فَ َقَتَل ما لنَّارا َمْن الَّذا

ُهْم. ن ْ  َقَدَر َعَلْيها ما
ُّ، وََكاَن َعَلى اْلعاَراقا يَزايُد ]ْبُن ُعَمَر[ ْبنا  ِبا ٍم اْلُمَحارا اُج ْبُن َعاصا ُهَبْْيََة، َوَعَلى َقَضاءا اْلُكوَفةا: اْْلَجَّ

. يُّ  َوَعَلى َقَضاءا اْلَبْصَرةا: َعبَّاُد ْبُن َمْنُصوٍر النَّاجا
 ]اْلَوفَ َياُت[

.ُّ يُّ أَبُو َعتَّاٍب اْلُكويفا َلما را السُّ َ َمْنُصوُر ْبُن اْلُمَعدَّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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ُّ َجبَ َلَة ْبَن َأِبا َرَواٍد اْلَعَتكايَّ َمْوَِلُهْم َأَخا َعْبدا اْلَعزايزا  ْبنا َداُوَد َوُيَكَّنَّ َوفايَها قَ َتَل أَبُو ُمْسلاٍم اْْلَُراَسانا
 َأَِب َمْرَواَن.
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَثََلثانَي َوما
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اَئٍة ذاْكُر َهََلكا َقْحطََبَة َوَهزاْيَةا اْبنا ُهَبْْيَةَ ُثَّ َدخَ   َلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَثََلثانَي َوما
َنةا َهَلَك َقْحطََبُة ْبُن َشبايٍب. ها السَّ  َويفا َهذا

ا َعََبَ اْلُفَراَت َوَصاَر يفا َغْربايياها، َوَذلاَك يفا  ْنُه، وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َقْحطََبَة َلمَّ  اْلُمَحرَّما لاَثَماٍن َمَضنْيَ ما
ْن َأْرضا اْلَفلُّوَجةا اْلُعْلَيا َعَلى رَْأسا َثََلثٍَة َوعا  ْشرايَن وََكاَن اْبُن ُهَبْْيََة َقْد َعْسَكَر َعَلى َفما اْلُفَراتا ما

َن اْلُكوَفةا، َوَقدا اْجَتَمَع إالَْيها ُفلُّ ْبُن ُضَبارََة، فََأمَ  ، فَ َقاَل َحْوثَ َرُة فَ ْرَسًخا ما لاييا َْوثَ َرَة اْلَباها ُه َمْرَواُن ِبا دَّ
ْد أَْنَت ُخَراَساَن َوَدْعُه َوَمْرَوا ْبنا ُهَبْْيََة: إانَّ َقْحطََبَة َقْد َمَضى يُرايُد اْلُكوَفَة، فَاْقصا نََّك َوَغْْيُُه ِلا َن فَإا

بَ َعَك، قَاَل: َما   ْْلَراييا َأْن يَ ت ْ ُرُه َوِبا ََ َتْكسا رَُه إا بَ َعنا َوَيدََع اْلُكوفََة، َوَلكانَّ الرَّْأَي َأْن ُأَِبدا َكاَن لايَ ت ْ
َمتاها َحْوثَ َرَة َوَأَمَرُه ِبا  َن اْلَمَدائانا يُرايُد اْلُكوَفَة، فَاْستَ ْعَمَل َعَلى ُمَقديا ْجَلَة ما ََ اْلُكوَفةا، فَ َعََبَ دا ْيا إا ْلَمسا

[ يفا َهَذا اْلُكوَفةا، َواْلَفرايَقانا يَ  َماَم َأْخََبَنا َأنَّ ]ِلا . َوقَاَل َقْحطََبُة: إانَّ اْْلا ْيَانا َعَلى َجاناّبَا اْلُفَراتا سا
 اْلَمَكانا َوقْ َعًة َيُكوُن النَّْصُر ]فايَها[ لََنا.

َها َوقَاتَ  ن ْ َد ْبَن نَ َباَتَة، فَاَّْنََزَم َونَ َزَل َقْحطََبُة اْلْاَبارايََة، َوَقْد َدلُّوُه َعَلى َُمَاَضٍة، فَ َعََبَ ما َل َحْوثَ َرَة َوُُمَمَّ
ََْن باها.  ْن َقْحطََبَة فَ ْلُيْخَبا ْنَدُه َعْهٌد ما اما َوفَ َقُدوا َقْحطََبَة، فَ َقاَل َأْصَحابُُه: َمْن َكاَن عا فَ َقاَل َأْهُل الشَّ

ْعُت َقْحطََبَة يَ ُقوُل: إانْ  : َسَا . ُمَقاتاُل ْبُن َمالاٍك اْلَعَتكايُّ ُْي النَّاسا  َحَدَث ِبا َحَدٌث فَاْْلََسُن اْبنا َأما
َُه أَبُوُه يفا َسرايٍَّة، فََأْرَسُلوا إا  ، وََكاَن َقْد َسْيَّ يها اْلََْسنا َخا لَْيها فََأْحَضُروُه، فَ َباَيَع النَّاُس ُْحَْيَد ْبَن َقْحطََبَة ْلا

 َوَسلَُّموا إالَْيها اْْلَْمَر.
ا فَ َقُدوا قَ  ، َفظَنُّوا َأنَّ ُكلَّ َوَلمَّ ْحطََبَة َِبَُثوا َعْنُه فَ َوَجُدوُه يفا َجْدَوٍل َوَحْرَب ْبَن َسالاا ْبنا َأْحَوَز قَتايَلنْيا

َبُه. ُهَما قَ َتَل َصاحا ن ْ ٍد ما  َواحا
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ا َعََبَ اْلُفَراَت َعَلى حَ  ْبلا َعاتاقاها َفَسَقَط يفا اْلَماءا َوقايَل: إانَّ َمْعَن ْبَن زَائاَدَة َضَرَب َقْحطََبَة َلمَّ
تُّ َوأَْلُقونا يفا اْلَماءا لاَئَلَّ يَ ْعَلَم النَّاُس باَقْتلاي. وا َيَديَّ إاَذا ما  فََأْخَرُجوُه، فَ َقاَل: ُشدُّ

، َوَماَت َقْحطََبُة، اما ُد ْبُن نَ َباتََة َوَأْهُل الشَّ ْمُتُم  َوقَاَتَل َأْهُل ُخَراَساَن فَاَّْنََزَم ُُمَمَّ َوقَاَل قَ ْبَل َمْوتاها: إاَذا َقدا
ُل َفَسلياُموا َهَذا اْْلَْمَر إالَْيها. ٍد أَبُو َسَلَمَة اْْلََلَّ  اْلُكوَفَة فَ َوزايُر آلا ُُمَمَّ

 َوقايَل: َبْل َغراَق َقْحطََبُة.
ْبنا ُهَبْْيََة، فَا ا اَّْنََزَم اْبُن نَ َباَتَة َوَحْوثَ َرُة ْلَاُقوا ِبا َط َوتَ رَُكوا َوَلمَّ ْم، َوْلَاُقوا باَواسا َزاْيَتاها َّْنََزَم اْبُن ُهَبْْيََة َبا

ْْلَْمرا  ا قَاَم اْلََْسُن ْبُن َقْحطََبَة ِبا ََلحا َوَغْْيا َذلاَك. َوَلمَّ َن اْْلَْمَوالا َوالسيا َأَمَر  َعْسَكَرُهْم َوَما فايها ما
 ِبااْحَصاءا َما يفا اْلَعْسَكرا.

ْلُكوَفةا فَ بَ َلَغُه َهزاْيَُة اْبنا ُهَبْْيََة َفَساَر إالَْيها فايَمْن َمَعُه.َوقايَل: إانَّ   َحْوثَ َرَة َكاَن ِبا



 
ْلُكوَفةا ُمَسوياًدا دا ْبنا َخالاٍد ِبا  ذاْكُر ُخُروجا ُُمَمَّ

ْلكُ  ُد ْبُن َخالادا ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْلَقْسرايُّ ِبا َنةا َخَرَج ُُمَمَّ ها السَّ َد قَ ْبَل َأْن َيْدُخَلَها اْْلََسُن َويفا َهذا وَفةا َوَسوَّ
َها َعاَمَل اْبنا ُهَبْْيََة ُثَّ َدَخَلَها اْلََْسُن.  ْبُن َقْحطََبَة َوَأْخَرَج َعن ْ

َلَة َعاُشورَاَء ُمَسوياًدا َوَعَلى اْلُكوَفةا زاََّيُد  ْلُكوَفةا لَي ْ ًدا َخَرَج ِبا ْن َخََباها َأنَّ ُُمَمَّ ، وََكاَن ما ْبُن َصالاٍح اْْلَاراثايُّ
ََ اْلَقْصرا، فَاْرََتََل زاََّيٌد َوَمْن  ٌد إا ، َوَساَر ُُمَمَّ ٍْي اْلعاْجلايُّ ها َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َبشا ْن َأْهلا َوَعَلى ُشَرطا َمَعُه ما

َع َحْوثَ َرُة اْْلَََبَ َفَساَر ََنْوَ  ٌد اْلَقْصَر، َوَسَا ، َوَدَخَل ُُمَمَّ اما ٍد َعامَُّة َمْن َمَعُه  الشَّ اْلُكوَفةا، فَ تَ َفرََّق َعْن ُُمَمَّ
نْ  َن اْلَيَماناييانَي، َمْن َكاَن َهَرَب ما اما َوما ْن َأْهلا الشَّ ٍْي ما ا بَ َلَغُهُم اْْلَََبُ، َوبَقاَي يفا نَ َفٍر َيسا َمْرَواَن،  َلمَّ

َن اْلَقْصرا وََكاَن َمَعُه َمَوالايها، َوَأْرَسَل أَبُو َسَلَمَة اْلَْ  ْْلُُروجا ما ٍد َيَُْمُرُه ِبا ََ ُُمَمَّ ُل، َوَلْ َيْظَهْر بَ ْعُد، إا َلَّ
َن اْلَفرايَقنْيا َهََلُك َقْحطََبَة، فََأََب ُمَُ  ُلْغ َأَحًدا ما ْن َحْوثَ َرَة َوَمْن َمَعُه، َوَلْ يَ ب ْ فًا َعَلْيها ما ٌد َأْن ََيُْرَج، َُتَوُّ مَّ

ْيا ََنَْوُه.َوبَ َلَغ َحْوثَ َرَة ت َ  ٍد َعْنُه فَ تَ َهيََّأ لاْلَمسا  َفرُُّق َأْصَحابا ُُمَمَّ
، فَ وَ  اما ْن َأْهلا الشَّ ٌد يفا اْلَقْصرا إاْذ َأََتُه بَ ْعُض َطََلئاعاها فَ َقاَل َلُه: َقْد َجاَءْت َخْيٌل ما َنا ُُمَمَّ َه فَ بَ ي ْ جَّ

ْن َمَوالايها، فَ َناَداُهُم الشَّ  ًة ما دَّ ْم عا يُّوَن: ََنُْن ِبَايَلُة َوفايَنا ُمَلْيُح ْبُن َخالادٍ إالَْيها  اما
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ْن تاْلَك فايَها َجْهُم بْ  ْيا، َفَدَخُلوا، ُثَّ َجاَءْت َخْيٌل َأْعَظُم ما َنا لاَنْدُخَل يفا طَاَعةا اْْلَما ئ ْ ُن اْلَبَجلايُّ جا
ُّ، ُثَّ َجاَءْت َخْيٌل َأْعَظُم ما  ْن اْْلَْصَفحا اْلكاَنانا ا رََأى َذلاَك َحْوثَ َرُة ما ْن آلا َِبَْدٍل، فَ َلمَّ َها َمَع رَُجٍل ما ن ْ

َط.  ُصْنعا َأْصَحاباها اْرََتََل ََنَْو َواسا
ََ َقْحطََبَة، َوُهَو َِل يَ ْعَلُم َباَََلكاها، يُ ْعلاُم أَنَُّه َقْد َظفا  َلتاها إا ْن لَي ْ ُد ْبُن َخالاٍد ما ْلكُ وََكَتَب ُُمَمَّ  وفَةا.َر ِبا

دا ْبنا َخالاٍد قَ َرَأُه َعَلى ا ا َدَفَع إالَْيها كاَتاَب ُُمَمَّ ُد َعَلى اْْلََسنا ْبنا َقْحطََبَة، فَ َلمَّ َم اْلَقاصا لنَّاسا ُثَّ فَ َقدا
ْبتا َواْْلََحدا  ْلُكوَفةا يَ ْوَم اْْلُْمَعةا َويَ ْوَم السَّ ٌد ِبا َوَصبََّحُه اْلََْسُن يَ ْوَم  اْرََتََل ََنَْو اْلُكوَفةا، فََأقَاَم ُُمَمَّ

. ثْ َننْيا  اِلا
َها َعْبدُ  الرَّْْحَنا ْبُن  َوَقْد قايَل: إانَّ اْْلََسَن ْبَن َقْحطََبَة َأقْ َبَل ََنَْو اْلُكوَفةا بَ ْعَد َهزاْيَةا اْبنا ُهَبْْيََة َوَعَلي ْ

ُد ْبُن َخالا  َد ُُمَمَّ َها، َفَسوَّ ٍْي اْلعاْجلايُّ فَ َهَرَب َعن ْ ٍد َوَخَرَج يفا َأَحَد َعَشَر رَُجًَل َوَِبَيَع النَّاُس، َبشا
ا َدَخَلَها اْْلََسُن ُهَو َوَأْصَحابُُه أَتَ ْوا َأَِب َسَلَمَة، َوُهَو يفا َبنا  ، فَ َلمَّ َن اْلَغدا َسَلَمَة، َوَدَخَلَها اْلََْسُن ما

َلةا يَ ْوَمنْيا ُثَّ  لنَُّخي ْ َط فَاْسَتْخَرُجوُه، فَ َعْسَكَر ِبا ََ َواسا َه اْْلََسَن ْبَن َقْحطََبَة إا ، َوَوجَّ ََ َْحَّاما َأْعنَيَ اْرََتََل إا
، وََكاَن يُ َقاُل لَ  بَ ْيعا ُه َوزايُر آلا لاقاَتالا اْبنا ُهَبْْيََة، َوَِبَيَع النَّاُس َأَِب َسَلَمَة َحْفَص ْبَن ُسَلْيَماَن َمْوََ السُّ

ٍد، َواْستَ ْعَمَل ُُمَمَّ  ُْي، َحََّّ َظَهَر أَبُو ُُمَمَّ ُد ْبُن َخالاٍد َعْبَد اَّللَّا َعَلى اْلُكوفَةا، وََكاَن يُ َقاُل َلُه اْْلَما



فَّاُح.  اْلَعبَّاسا السَّ
ََ اْلَمَدائانا يفا قُ وَّاٍد، َوبَ َعَث اْلُمَسيََّب ْبَن زَُهْْيٍ َوَخالاَد ْبَن بَ ْرمَ  َه ُْحَْيَد ْبَن َقْحطََبَة إا ََ َدْيرا َك َوَوجَّ إا

ََ اْْلَهْ  اٍم إا يَم ْبنا َبسَّ اَم ْبَن إابْ َراها ََ َعنْيا التَّْمرا، َوَبسَّ يَل إا َّ َوَشَراحا ، َوبَ َعَث اْلُمَهلَّّبا َا َعْبُد ُقَّنَّ َوازا، َوَبا
َها َعبْ  اٌم اْْلَْهَواَز َخَرَج َعن ْ ا أََتى َبسَّ دا ْبُن ُعَمَر ْبنا ُهَبْْيََة. فَ َلمَّ ََ اْلَبْصَرةا بَ ْعَد َأْن اْلَواحا دا إا ُد اْلَواحا

ًَل  ََ اْلَبْصَرةا ُسْفَياَن ْبَن ُمَعاوايََة ْبنا يَزايَد ْبنا اْلُمَهلَّبا َعاما اٌم، َوبَ َعَث إا َها، قَاتَ َلُه َوَهَزَمُه َبسَّ َعَلي ْ
ًَل  لايُّ َعاما َبَة اْلَباها َها َسْلُم ْبُن قُ تَ ي ْ َمَها وََكاَن َعَلي ْ دا ْبُن ُهَبْْيََة،   فَ َقدا ْبنا ُهَبْْيََة، َوَقْد ْلَاَق باها َعْبُد اْلَواحا ِلا

َم ذاْكُرُه.  َكَما تَ َقدَّ
َمارَةا، َويُ ْعلاُمُه َما َأََتهُ  ْن َدارا اْْلا لتََّحوُّلا ما ََ َسْلٍم َيَُْمُرُه ِبا ْن رَْأيا َأِبا فََأْرَسَل ُسْفَياُن ْبُن ُمَعاوايََة إا  ما

يَع اْلَيَمانا َسَلَمَة،  ْن َبنا ُأَميََّة، َوََجََع ُسْفَياُن َجَا ْلَبْصَرةا ما يَّةا َواْمتَ َنَع َوََجََع َمَعُه قَ ْيًسا َوُمَضَر َوَمْن ِبا
ْن قُ وَّادا اْبنا ُهَبْْيََة َكاَن بَ َعَثُه َمَدًدا لاَسلْ  ْم، َوَأََتُهْم قَائاٌد ما ْن رَبايَعَة َوَغْْياها ٍم يفا أَْلَفْي رَُجٍل َوُحَلَفاَءُهْم ما

َككا اْلَبْصَرةا َوََنَدى: َمْن َجاَء باَرْأٍس فَ َلُه  َه اْْلُُيوَل يفا سا بالا َوَوجَّ ْن َكْلٍب، فَأََتى َسْلٌم ُسوَق اْْلا ما
ْرَهٍم. ٍْي فَ َلُه أَْلُف دا سا اَئٍة، َوَمْن َجاَء ِبَا  ََخُْسما

 يََة يفا رَبايَعَة َوَخاصَّتاها، فَ َلقاَيُه َخْيُل ِتَايٍم، فَ ُقتالَ َوَمَضى ُمَعاوايَُة ْبُن ُسْفَياَن ْبنا ُمَعاوا 
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ََ َسْلٍم، فََأْعَطى قَاتاَلُه َعَشَرَة آَِلٍف، َواْنَكَسَر ُسْفَياُن باَقْتلا اْبناها فَا ها إا َ باَرْأسا َم ُمَعاوايَُة َوُأِتا َّْنََزَم، َوَقدا
، فَ َقاتَ َلُهْم قاَتاًِل َعَلى َسْلٍم بَ ْعَد َذلاَك َأْرب َ  َن اْْلَْزدا ْندا َمْرَواَن، فََأرَاُدوا ََّنَْب َمْن بَقاَي ما ْن عا َعُة آَِلٍف ما

نَ ُهْم، َواَّْنََزَمتا اْْلَْزُد، َوَّنُاَبْت ُدورُُهْم، َوُسباَيْت ناَساُؤُهْم، َوَهَدُموا َلى بَ ي ْ يًدا، وََكثُ َرتا اْلَقت ْ اْلبُ ُيوَت  َشدا
 ٍم.َثََلثََة َأَّيَّ 

ْلَبْصَرةا ما  َها، َواْجَتَمَع َمْن ِبا ْلَبْصَرةا َحََّّ َأََتُه قَ ْتُل اْبنا ُهَبْْيََة، َفَشَخَص َعن ْ ْن َوَلدا َوَلْ يَ َزْل َسْلٌم ِبا
ًما  دا ْبنا َجْعَفٍر فَ َولَّْوُه َأْمَرُهْم، فَ َولايَ ُهْم َأَّيَّ ََ ُُمَمَّ َم اْلَبْصَرَة اْْلَاراثا ْبنا َعْبدا اْلُمطَّلابا إا ْيًَة َحََّّ َقدا َيسا

َم أَبُو اْلَعبَّاسا َوِلَّ  ا َقدا ْن قاَبلا َأِبا ُمْسلاٍم. فَ َلمَّ يُّ ما َها ُسْفَياَن ْبَن أَبُو َمالاٍك َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُأَسْيٍد اْْلَُزاعا
 ُمَعاوايََة.

ْلَبْصَرةا يفا َصَفٍر.  وََكاَن َحْرُب ُسْفَياَن َوَسْلٍم ِبا
يَنةا اْلَولايَد ْبَن ُعْرَوَة َواْستَ ْعَمَل َأَخاُه يُوُسَف ْبَن ُعْرَوَة يفا َشْهرا رَبايَوفا  ٍع يَها َعَزَل َمْرَواُن َعنا اْلَمدا

.  اْْلَوَّلا
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َعةا َأِبا اْلَعبَّاسا  يَّةا َوبَ ي ْ ْوَلةا اْلَعبَّاسا  ذاْكُر اْبتاَداءا الدَّ
َنةا بُوياَع  ها السَّ ْلْاََلَفةا يفا َشْهرا يفا َهذا دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس ِبا أَبُو اْلَعبَّاسا َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ

. ْنُه، َوقايَل: يفا َُجَاَدى اْْلُوََ را لاَثََلَث َعْشَرَة َمَضْت ما ، َوقايَل: يفا رَبايٍع اْْلخا  رَبايٍع اْْلَوَّلا
َأْعَلَم اْلَعبَّاَس ْبَن َعْبدا اْلُمطَّلابا َأنَّ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َك َوَأوَّلُُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّا وََكاَن َبْدُء َذلا 

نَ ُهْم. ثُوَن باها بَ ي ْ ها، فَ َلْم يَ َزْل َوَلُدُه يَ تَ َوق َُّعوَن َذلاَك، َويَ َتَحدَّ ََ َوَلدا  اْلْاََلَفَة تَ ُؤوُل إا
َد ْبَن َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس فَ قَ  ُثَّ إانَّ  اما فَ َلقاَي ُُمَمَّ ََ الشَّ ما ابْ َناْْلََنفايَّةا َخَرَج إا اَل َلُه: ]ََّي َأَِب َهاشا

ْلًما أَْنباُذُه إالَْيَك، َفََل ُتْطلاَعنَّ َعَلْيها َأَحًدا[ ، إانَّ َهَذا اْْلَْمرَ  ي عا ْندا ، إانَّ عا ي يَ ْرَتَايها النَّاُس  اْبَن َعميا الَّذا
ْنُكْم َأَحٌد.  فايُكْم. ]قَاَل: َقْد َعلاْمُت[ ، َفََل َيْسَمَعنَُّه ما

َم يفا َخََبا اْبنا اْْلَْشَعثا قَ ْوُل َخالادا ْبنا يَزايَد ْبنا ُمَعاوايََة لاَعْبدا اْلَملاكا ْبنا َمْرَواَن: َأمَّا إاْذ َكاَن  َوَقْد تَ َقدَّ
ْن ُخَراَساَن.اْلَفْتُق  ُف َلْو َكاَن ما َا ُكنَّا نَ َتَخوَّ ْنُه ِبٌَْس، إاَّنَّ ْسَتاَن، فَ َلْيَس َعَلْيَك ما جا ْن سا  ما

َيةا يَزايَد ْبنا ُمَعاوايََة،  ُد ْبُن َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا: لََنا َثََلثَُة َأْوقَاٍت: َمْوُت الطَّاغا اَئةا، َوقَاَل ُُمَمَّ َورَْأُس اْلما
لُ َوف َ  َن اْلَمْشراقا َحََّّ َتراَد َخي ْ ُهُم ْتُق إاْفرايقايََّة، َفعاْنَد َذلاَك َيْدُعو لََنا ُدَعاٌة، ُثَّ تُ ْقباُل أَْنَصارََُن ما

 ]اْلَمْغراَب[ َوَيْسَتْخراُجوا َما َكنَ َز اْْلَبَّاُروَن.
ا قُتاَل يَزايُد ْبُن َأِبا ُمْسلاٍم ِبااْفرايقايََّة، َونَ قَ  ًيا، فَ َلمَّ ََ ُخَراَساَن َداعا ُد ْبُن َعلايٍي إا َضتا اْلََبْبَ ُر، بَ َعَث ُُمَمَّ

َي َأَحًدا. ََ الرياَضا، َوَِل ُيَسميا  َوَأَمَرُه َأْن َيْدُعَو إا
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َعاةا، َوَخََبَ َأِبا ُمْسلاٍم، َوقَ ْبَض َمْرَواَن َعَلى إاب ْ  َم َخََبَ الدُّ ٍد، وََكاَن َوَقْد ذََكْرََن فايَما تَ َقدَّ يَم ْبنا ُُمَمَّ َراها
َنَُّه َكاَن َيَاُد يفا اْلكُ  ، ْلا َفَة َأِبا اْلَعبَّاسا ا َأْرَسَل اْلَمْقُبوَض َعَلْيها َوَصَف لالرَُّسولا صا : إانَّ َمْرَواُن َلمَّ ُتبا

َفُتُه يَ ْقتُ ُلُهْم َوَيْسُلبُ ُهْم ُمْلَكُهْم! َوقَاَل لَُه لاَيْأتاَيهُ  ها صا ٍد. َمْن َهذا يَم ْبنا ُُمَمَّ  ِباابْ َراها
: إاَّنََّ  َن، قايَل لالرَُّسولا يُم َوَأما ا َظَهَر إابْ َراها َفةا، فَ َلمَّ لصيا َم الرَُّسوُل فََأَخَذ َأَِب اْلَعبَّاسا ِبا ْرَت فَ َقدا ا ُأما

يمَ  ، َوَأَخَذ إابْ َراها يَم َوَهَذا َعْبُد اَّللَّا. َفََتََك َأَِب اْلَعبَّاسا ا رَآُه قَاَل:  ِباابْ َراها ََ َمْرَواَن، فَ َلمَّ فَاْنطََلَق باها إا
َفُة الَِّتا َوَصْفُت َلَك. ها الصيا  لَْيَس َهذا

يُم. يَم فَ َهَذا إابْ َراها َا ََسَّْيَت إابْ َراها َفَة الَِّتا َوَصْفَت، َوإاَّنَّ  فَ َقاُلوا: َقْد رَأَيْ َنا الصيا
 َل يفا َطَلبا َأِبا اْلَعبَّاسا فَ َلْم يَ َرْوُه.فََأَمَر باها َفُحباَس، َوَأَعاَد الرُّسُ 

ََ َأْهلا بَ ْيتاها  ا َأَخَذُه الرَُّسوُل نَ َعى نَ ْفَسُه إا يَم َلمَّ َن اْْلَُمْيَمةا َأنَّ إابْ َراها ْياها ما ، َوَأَمَرُهْم وََكاَن َسَبُب َمسا
يها َأِبا اْلَعبَّاسا َعْبدا  ََ اْلُكوَفةا َمَع َأخا ْيا إا ْلَمسا ََ َأِبا  ِبا لطَّاَعةا، َوَأْوَصى إا ْمعا َلُه َوِبا لسَّ ٍد، َوِبا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ

.  اْلَعبَّاسا



ُهْم: َأُخوُه أَبُو َجعْ  ن ْ ْن َأْهلا بَ ْيتاها، ما ( َوَمْن َمَعُه ما َفٍر )َوَجَعَلُه اْْلَلايَفَة بَ ْعَدُه، َفَساَر أَبُو اْلَعبَّاسا
يُل، اْلَمْنُصوُر، َوَعْبُد اْلَوهَّ  يَسى، َوَصالاٌح، َوإاَْسَاعا يَم، َوَأْعَماُمُه َداُوُد، َوعا يها إابْ َراها ٌد ابْ َنا َأخا ابا َوُُمَمَّ

يها  ها َداُوُد، َواْبُن َأخا يَسى ْبُن َوَعْبُد اَّللَّا، َوَعْبُد الصََّمدا بَ ُنو َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس، َواْبُن َعميا  عا
ُموا اْلُكوفََة يفا َصَفٍر،  ُموَسى ْبنا  ، َوََيََْي ْبُن َجْعَفرا ْبنا ِتَّاما ْبنا َعبَّاٍس، َحََّّ َقدا دا ْبنا َعلايٍي ُُمَمَّ

ُل َدا ، فَأَنْ َزََلُْم أَبُو َسَلَمَة اْْلََلَّ اما َأْعنَيَ َمَّ را اْلُكوَفةا ِبا ْن َأْهلا ُخَراَساَن، باظَاها يَعتُ ُهْم ما ْبنا  َر اْلَولايدا َوشا
يعا اْلُقوَّادا  ْن َجَا َلًة ما ْن َأْربَعانَي لَي ْ ٍم يفا َبنا َأْوٍد، وََكَتَم َأْمَرُهْم ََنًْوا ما يَعةا. َسْعٍد َمْوََ َبنا َهاشا  َوالشيا

ا بَ َلَغُه اْْلَََبُ َعْن َمْوتا  ََ آلا َأِبا طَالاٍب َلمَّ ، فَ َقاَل َلُه  َوَأرَاَد فايَما ذُكاَر َأْن َُيَوياَل اْْلَْمَر إا َماما يَم اْْلا إابْ َراها
َماُم؟ قَاَل: َلْ يَ ْقَدُم ]بَ ْعُد[ . فََأَلَّ َعَلْيها. فَ َقاَل: لَْيَس َهَذا َوْقَت ُخرُ  : َما فَ َعَل اْْلا ها، أَبُو اْْلَْهما وجا

طًا َلْ تُ ْفَتْح بَ ْعُد. َنَّ َواسا  ْلا
ْن َأْمراها َحََّّ َدَخَل أَبُو وََكاَن أَبُو َسَلَمَة إاَذا ُسئاَل َعنا اْْلا  َماما يَ ُقوُل: َِل تَ ْعَجُلوا. فَ َلْم يَ َزْل َذلاَك ما

بْ َراها  ًما ْلاا ْن َْحَّاما َأْعنَيَ يُرايُد اْلُكَناَسَة، فَ َلقاَي َخادا يَم اْلْاْمَْيايُّ ما ُد ْبُن إابْ َراها َماما يُ َقاُل ُْحَْيٍد ُُمَمَّ يَم اْْلا
يمُ َلُه َساباٌق اْْلََوا ، فَ َعَرَفُه، فَ َقاَل َلُه: َما فَ َعَل إابْ َراها يُّ  راْزما
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يها َأِبا اْلَعبَّاسا َواْسَتْخَلفَ  ََ َأخا يَم َأْوَصى إا َماُم؟ فََأْخََبَُه َأنَّ َمْرَواَن قَ تَ َلُه، َوَأنَّ إابْ َراها ها، َوأَنَُّه اْْلا ْن بَ ْعدا ُه ما
َم اْلُكوَفَة َوَمَعُه َعامَّةُ  ُد  َقدا ْم، فَ َقاَل َلُه َساباٌق: اْلَمْوعا َأْهلا بَ ْيتاها، َفَسأََلُه أَبُو ُْحَْيٍد َأْن يَ ْنَطلاَق باها إالَْيها

ْم إاِلَّ ِبااْذَّنااْم. ، وََكراَه َساباٌق َأْن َيُدلَُّه َعَلْيها عا َنَك َغًدا يفا َهَذا اْلَمْوضا  بَ ْينا َوبَ ي ْ
ََ أَ  ْم، فَ َرَجَع فَ َرَجَع أَبُو ُْحَْيٍد إا ، فََأْخََبَُه َوُهَو يفا َعْسَكرا َأِبا َسَلَمَة، فََأَمَرُه َأْن يَ ْلُطَف لالاَقائاها ِبا اْْلَْهما

ََ َأِبا اْلَعبَّ  ي َواَعَد فايها َساباًقا فَ َلقاَيُه، فَاْنَطَلَق باها إا عا الَّذا ََ اْلَمْوضا َن اْلَغدا إا تاها، اسا َوَأْهلا بَ يْ أَبُو ُْحَْيٍد ما
: َهَذا إاَماُمُكْم  ُهْم. فَ َقاَل َداُوُد ْبُن َعلايٍي ن ْ ْم َسَأَل أَبُو ُْحَْيٍد َمنا اْْلَلايَفُة ما ا َدَخَل َعَلْيها َوَخلايَفُتُكْم. فَ َلمَّ

ْلْاََلفَةا َوقَ بََّل َيَدْيها َوراْجَلْيها، َوقَالَ  ، َفَسلََّم َعَلْيها ِبا ََ َأِبا اْلَعبَّاسا يَم َوَأَشاَر إا ْمراَك. َوَعزَّاُه ِباابْ َراها : ُمْرََن ِبَا
. َماما  اْْلا

ََ َأِبا اْْلَْهما فََأْخَبََ  ، إا ُم َبنا اْلَعبَّاسا يُم ْبُن َسَلَمَة، رَُجٌل َكاَن ََيْدا َبُه إابْ َراها ُه َعْن َمْنزاَلااْم، ُثَّ رََجَع َوَصحا
ََ َأِبا َسَلَمةَ  َماَم َأْرَسَل إا ُهْم، فَ َلْم  َوَأنَّ اْْلا اَل كاَراَء اْلْاَمالا الَِّتا َْحََلت ْ يَها اْْلَمَّ يَناٍر يُ ْعطا اَئَة دا َيْسأَلُُه ما

ََ ُموَسى ْبنا َكْعٍب، وَ  يُم ْبُن َسَلَمَة إا ْم، َفَمَشى أَبُو اْْلَْهما َوأَبُو ُْحَْيٍد، َوإابْ َراها َا إالَْيها َعْث َبا َقصُّوا يَ ب ْ
يَم ْبنا َسَلَمَة.َعَلْيها اْلقاصََّة، وَ  يَناٍر َمَع إابْ َراها َماما ِباااَئَِتْ دا ََ اْْلا  بَ َعُثوا إا

 ، َماَم، َفَمَضى ُموَسى ْبُن َكْعٍب، َوأَبُو اْْلَْهما َن اْلُقوَّادا َعَلى َأْن يَ ْلَقُوا اْْلا َوَعْبُد َوات ََّفَق رَْأُي ََجَاَعٍة ما
، َوَسَلَمُة ْبنُ  يدا ْبُن راْبعايٍي يَم،  اْْلَما ، َوإاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها يُم ْبُن َسَلَمَة، َوَعْبُد اَّللَّا الطَّائايُّ ٍد، َوإابْ َراها ُُمَمَّ



، وَ  يَم، َوُسَلْيَماُن ْبُن اْْلَْسَودا ُد ْبُن إابْ َراها اٍم، َوأَبُو ُْحَْيٍد ُُمَمَّ يُل، َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن َبسَّ ُد ْبُن َوَشَراحا ُُمَمَّ
َصنْيا  . اْلُْ َماما َأِبا اْلَعبَّاسا ََ اْْلا  إا

ُْم َدَخُلوا اْلُكوفََة يفا َحاَجٍة ََلُْم، َوأََتى اْلَقْومُ  ُهْم، َفقايَل: إاَّنَّ  َأَِب َوبَ َلَغ َذلاَك َأَِب َسَلَمَة َفَسَأَل َعن ْ
ٍد اْبنا اْْلَاراثايَّةا؟ ، فَ َقاَل: َوأَيُُّكْم َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ ْلْاََلَفةا َوَعزَّْوُه  اْلَعبَّاسا فَ َقاُلوا: َهَذا، َفَسلَُّموا َعَلْيها ِبا

ْنَد ا ، َوَأَمَر أَبُو اْْلَْهما اْلَباقانَي فَ َتَخلَُّفوا عا يَم، َورََجَع ُموَسى ْبُن َكْعٍب، َوأَبُو اْْلَْهما .يفا إابْ َراها َماما  ْْلا
: أَيْ  ََ َأِبا اْْلَْهما ، فََأْرَسَل أَبُو َسَلَمَة إا َماما ََ اْْلا ي، فَ رَكاَب أَبُو َسَلَمَة إا ََ إاَماما َن ُكْنَت؟ قَاَل: رَكاْبُت إا

َماما إاِلَّ  ََ َأِبا ُْحَْيٍد: إانَّ َأَِب َسَلَمَة َقْد َأََتُكْم َفََل يَْدُخَلنَّ َعَلى اْْلا   َوْحَدُه.فََأْرَسَل أَبُو اْْلَْهما إا
ْم أَبُو ا انْ تَ َهى إالَْيها ْلْاََلَفةا َعَلى َأِبا  فَ َلمَّ َسَلَمَة َمنَ ُعوُه َأْن َيْدُخَل َمَعُه َأَحٌد، َفَدَخَل َوْحَدُه َفَسلََّم ِبا

: مَ  ها! فَ َقاَل َلُه أَبُو اْلَعبَّاسا . فَ َقاَل َلُه أَبُو ُْحَْيٍد: َعَلى رَْغما أَْنفاَك ََّي َماصَّ َبْظرا ُأميا ْه! َوَأَمَر َأَِب اْلَعبَّاسا
ََ ُمَعْسَكراها، فَ َعاَد. َسَلَمةَ  ْلَعْودا إا  ِبا
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ََل  ، فَ َلباُسوا السيا ْن َشْهرا رَبايٍع اْْلَوَّلا َلًة َخَلْت ما ثْ َنَِتْ َعْشَرَة لَي ْ َح، َوَأْصَبَح النَّاُس يَ ْوَم اْْلُْمَعةا ِلا
، فَ رَكابَ  َوابيا لدَّ ، َوَأتَ ْوا ِبا ُُروجا َأِبا اْلَعبَّاسا ْن َأْهلا بَ ْيتاها  َواْصَطفُّوا ْلا باْرَذْوًَن أَبْ َلَق، َورَكاَب َمْن َمَعُه ما

. لنَّاسا دا َفَخَطَب َوَصلَّى ِبا ََ اْلَمْسجا َمارَةا، ُثَّ َخَرَج إا  َفَدَخُلوا َداَر اْْلا
ُه  ْلْاََلَفةا فَ َقاَم يفا َأْعََلُه، َوَصعاَد َعمُّ نَي بُوياَع َلُه ِبا ْنََبَ حا َداُوُد ْبُن َعلايٍي فَ َقاَم ُدونَُه، فَ َتَكلََّم ُثَّ َصعاَد اْلما

ها، وََكرََّمُه، َوَشرََّفُه، َوَعظََّمُه، ْسََلَم لانَ ْفسا ي اْصَطَفى اْْلا َواْخَتارَُه لََنا،  أَبُو اْلَعبَّاسا فَ َقاَل: اْْلَْمُد َّللاَّا الَّذا
ْصنَ  رايَن َلُه، فَأَْلَزَمَنا َكلاَمَة فَأَيََّدُه باَنا، َوَجَعَلَنا َأْهَلُه، وََكْهَفُه، َوحا ابيانَي َعْنُه، َوالنَّاصا ُه، َواْلُقوَّاَم باها، َوالذَّ

ما َرُسولا اَّللَّا  َا َوَأْهَلَها، َوَخصََّنا باَرحا ْقَوى، َوَجَعَلَنا َأَحقَّ َبا َوقَ َرابَتاها،  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -الت َّ
ْن آِبَ  نَ َوأَْنَشَأََن ما َنا َعزايًزا َعَلْيها َما َعنات ْ ْن أَنْ ُفسا َعتاها، َجَعَلُه ما ْن نَ ب ْ ْن َشَجَرتاها، َواْشتَ قََّنا ما ا، ئاَنا، َوأَنْ بَ تَ َنا ما

. عا الرَّفايعا ْلَمْوضا ْسََلما َوَأْهلاها ِبا َن اْْلا يًما، َوَوَضَعَنا ما نانَي رَُءوفًا رَحا ْلُمْؤما َنا، ِبا  َحرايًصا َعَلي ْ
ْن ُُمَْكما كاَتاَوأَن ْ  ََ فايَما أَنْ َزَل ما ْم، تَ َباَرَك َوتَ َعا َلى َعَلْيها ْسََلما كاَتاًِب يُ ت ْ َا َزَل باَذلاَك َعَلى َأْهلا اْْلا باها: }إاَّنَّ

ْيًا] ]اْلحزاب:  رَُكْم َتْطها َب َعْنُكُم الرياْجَس َأْهَل اْلبَ ْيتا َويَُطهيا :  [ ، َوقَالَ 33يُرايُد اَّللَُّ لاُيْذها ََ تَ َعا
ْيََتَك 23}ُقْل َِل َأْسأَُلُكْم َعَلْيها َأْجًرا إاِلَّ اْلَمَودََّة يفا اْلُقْرََب] ]الشورى:  ْر َعشا [ ، َوقَاَل: }َوأَْنذا

ْن َأْهلا اْلُقَرى فَلالَّها َولالرَُّسو 214اْْلَقْ َربانَي] ]الشعراء:  لا [ ، َوقَاَل: }َما َأفَاَء اَّللَُّ َعَلى َرُسولاها ما
ي اْلُقْرََب] ]اْلشر:  ْن َشْيٍء فََأنَّ َّللاَّا َُخَُسُه َولالرَُّسولا 7َولاذا َا َغناْمُتْم ما [ ، َوقَاَل: }َواْعَلُموا َأَّنَّ

ي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى] ]اْلنفال:   [ .41َولاذا
ْم َحقََّنا َومَ  يبَ َنا فََأْعَلَمُهْم َجلَّ ثَ َناُؤُه َفْضَلَنا، َوَأْوَجَب َعَلْيها َن اْلَفْيءا َواْلَغنايَمةا َنصا َودَّتَ َنا، َوَأْجَزَل ما



. يما َنا، َواَّللَُّ ُذو اْلَفْضلا اْلَعظا  َتْكراَمًة لََنا َوَفْضًَل َعَلي ْ
نَّا، َفشَ  َياَسةا َواْلْاََلَفةا ما لرياََّيَسةا َوالسيا ُل َأنَّ َغْْيَََن َأَحقُّ ِبا َبئايَُّة الضَُّلَّ َ َوزََعَمتا السَّ اَهْت ُوُجوُهُهْم! َولا

ْم، َوَبصََّرُهمْ   أَي َُّها النَّاُس؟ ! َوباَنا َهَدى اَّللَُّ النَّاَس بَ ْعَد َضََللَتاها
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َل، َوَأْصَلَح باَنا ما  ، َوَدَحَض اْلَباطا ْم، َوَأْظَهَر باَنا اْْلَقَّ ْم، َوأَنْ َقَذُهْم بَ ْعَد َهَلَكتاها ُهْم مَ بَ ْعَد َجَهالَتاها ا َكاَن ن ْ
يَسَة، َوِتََّم باَنا النَّقايَصَة، َوََجََع اْلُفْرَقَة َحََّّ َعاَد النَّاُس بَ ْعَد اْلَعدَ  ًدا، َورََفَع باَنا اْْلَسا اَوةا َأْهَل فَاسا

َرَّتاا  يا َواْلُمَواَساةا يفا ُدنْ َياُهْم، َوإاْخَواًَن َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقابالانَي يفا آخا َعاُطفا َواْلَبا  ْم.الت َّ
ٍد  ْنَحًة لاُمَحمَّ نًَّة َوما ْن  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -فَ َتَح اَّللَُّ َذلاَك ما ْْلَْمرا ما ا قَ َبَضُه اَّللَُّ إالَْيها قَاَم ِبا فَ َلمَّ

، فَ َعَدُلوا فاي نَ ُهْم، َفَحَوْوا َمَوارايَث اْْلَُمما ها َأْصَحابُُه، َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ َعَها، بَ ْعدا َها َوَوَضُعوَها َمَواضا
َها. ن ْ َاًصا ما  َوَأْعَطْوَها َأْهَلَها، َوَخَرُجوا َخا

َا، َوَظَلمُ  َا ُثَّ َوَثَب بَ ُنو َحْرٍب َوبَ ُنو َمْرَواَن فَابْ تَ زُّوَها َوَتَداَوُلوَها، َفَجاُروا فايَها، َواْسَتْأثَ ُروا َبا وا َأْهَلَها ِبا
ينً  َنا َحقََّنا، َوَتَداَرَك باَنا َأْمَلى اَّللَُّ ََلُْم حا يَنا، َورَدَّ َعَلي ْ َْيدا ُهْم ِبا ن ْ ا آَسُفوُه انْ تَ َقَم ما ا َحََّّ آَسُفوُه، فَ َلمَّ

، َوَخَتمَ  يَن اْسُتْضعاُفوا يفا اْْلَْرضا ْمراََن، لاَيُمنَّ باَنا َعَلى الَّذا َ َنْصَرََن َواْلقاَياَم ِبَا افْ تَ َتَح  باَنا َكَما ُأمَّتَ َنا، َوَوِلا
 باَنا.

ْن َحْيُث َجاءَُكُم ال ْن َحْيُث َجاءَُكُم اْْلَْْيُ، َوَِل اْلَفَساُد ما صَََّلُح، َوإانيا َْلَْرُجو َأْن َِل َيَْتاَيُكُم اْْلَْوُر ما
َّللَّا. ( إاِلَّ ِبا  َوَما تَ ْوفايُقَنا )َأْهَل اْلبَ ْيتا

ُوا َعْن َذلاَك، َوَلْ يُ ْثناُكْم َعْنُه ََّي َأْهَل اْلُكوَفةا أَنْ ُتْم َُمَلُّ َُمَبَّتا  يَن َلْ تَ تَ َغْيَّ َنا َوَمْنزاُل َمَودَّتاَنا، أَنْ ُتُم الَّذا
ُهْم النَّاسا باَنا، َوَأْكَرمُ ََتَاُمُل َأْهلا اْْلَْورا َعَلْيُكْم َحََّّ َأْدرَْكُتْم زََمانَ َنا، َوَأََتُكُم اَّللَُّ باَدْولَتاَنا، فَأَنْ ُتْم َأْسَعُد 

فَّاُح اْلُمبايُح، َوالثَّائا  وا فََأََن السَّ ْرَهٍم، فَاْسَتعادُّ اَئَة دا يَّاتاُكْم ما َنا، َوَقْد زاْدُتُكْم يفا ُأْعطا  ُر اْلُمباُْي.َعَلي ْ
ُه َداُوُد َعَلى َمرَ  ْنََبا، َوقَاَم َعمُّ ْنََبا، فَ َقاَل: وََكاَن َمْوُعوًكا فَاْشَتدَّ َعَلْيها اْلَوْعُك. َفَجَلَس َعَلى اْلما اقاي اْلما

ٍد  ْن نَبايياَنا ُُمَمَّ ْيَاثَ َنا ما َنا ما ي َأْهَلَك َعُدوَََّن، َوَأَصاَر إالَي ْ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -اْْلَْمُد َّللاَّا، ُشْكًرا لالَّذا
-. 
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نْ َيا، َواْنكَ  ُس الدُّ طَاُؤَها، َوَأْشَرَقْت َأْرُضَها َوََسَاُؤَها، َوَطَلَعتا أَي َُّها النَّاُس! اْْلَن َأْقَشَعْت َحَنادا َشَف غا
َزعا  ََ َمن ْ ْهُم إا ها، َوَأَخَذ اْلَقْوَس َِبرايَها، َوَعاَد السَّ َزغا ْن َمب ْ ْن َمْطَلعاَها، َوبَ زََغ اْلَقَمُر ما ْمُس ما ها، َورََجَع الشَّ



ََ ناَصاباها يفا َأْهلا بَ ْيتا نَبايياكُ   ْم، َأْهلا الرَّْأَفةا َوالرَّْْحَةا باُكْم، َواْلَعْطفا َعَلْيُكْم.اْْلَقُّ إا
ْقَياًَن، َوَِل َنَْ  ًنا، َوَِل عا َ أَي َُّها النَّاُس! إاَنَّ َواَّللَّا َما َخَرْجَنا يفا َطَلبا َهَذا اْْلَْمرا لاُنْكثاَر ُْلَي ْ فاُر ََّنًْرا، َوَِل نَ ْبنا

نَ  َا َأْخَرَجت ْ ْن ُأُموراُكْم، فَ َلَقْد  َقْصًرا، َوإاَّنَّ َنا، َوَما َكراْهَنا ما ْم َحقََّنا، َواْلَغَضُب لاَبنا َعميا َن اْبتاَزازاها ا اْْلَنَ َفُة ما
ْيَةا َبنا ُأَميََّة فايُكْم، َواْستا  َنا ُسوُء سا َنا، َوَيْشَتدُّ َعَلي ْ ُضَنا َوََنُْن َعَلى فُ ُرشا َزاَُلُْم َكاَنْت ُأُمورُُكْم تُ ْرما َلُكْم، ن ْ

ثَارُُهْم باَفْيئاُكْم َوَصَدقَاتاُكْم َوَمَغاَّنااُكْم َعَلْيُكْم.  َواْستائ ْ
مَُّة َرُسولاها  ، َوذا ََ مَُّة اَّللَّا تَ َباَرَك َوتَ َعا َُه اَّللَُّ،  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َلُكْم ذا ، َرْحا مَُّة اْلَعبَّاسا َوذا

َنا َأْن ََنُْكَم فايكُ  ْيَةا َعَلي ْ َْي يفا اْلَعامَّةا َواْْلَاصَّةا باسا َا أَنْ َزَل اَّللَُّ، َونَ ْعَمَل فايُكْم باكاَتابا اَّللَّا، َوَنسا ْم ِبا
 .-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َرُسولا اَّللَّا 

َّتاامُ  اَر اْلَفاناَيَة َعَلى  تَ باا تَ باا لاَبنا َحْربا ْبنا ُأَميََّة َوَبنا َمْرَواَن! آثَ ُروا يفا ُمدَّ َلةا، َوالدَّ َلَة َعَلى اْْلجا اْلَعاجا
، َوجَ  ْْلََرائاما ارا اْلَباقاَيةا، فَ رَكاُبوا اْْلََثَم، َوظََلُموا اْْلَََنَم، َوانْ تَ َهُكوا اْلَمَحاراَم، َوَغُشوا ِبا اُروا يفا الدَّ

 ، ْم يفا اْلباََلدا ، َوُسنَّتاها ْيَّتااْم يفا اْلعاَبادا ي، َورََكُضوا يفا َمْيَدانا اْلَغييا َجْهًَل سا نَّةا اْلَمَعاصا َوَمراُحوا يفا َأعا
ْستاْدرَاجا اَّللَّا، َوَأْمًنا لاَمْكرا اَّللَّا، فََأََتُهْم ِبَُْس اَّللَّا بَ َياًَت َوُهْم ََنئاُموَن، فََأْصَبُحوا َأَحا يَث، َوُمزياُقوا ُكلَّ ِبا دا

َّللَّا اْلَغُروُر، َوَأْرَسَل لاَعُدويا اَّللَّا يفا ُِمَزٍَّق، فَ بُ ْعًدا لاْلقَ  ْن َمْرَواَن، َوَقْد َغرَُّه ِبا نَي، َوَأَدالََنا اَّللَُّ ما  ْوما الظَّالاما
ْزبَُه، َوََجَعَ  َر َعَلْيها فَ َناَدى حا ها، َأَظنَّ َعُدوُّ اَّللَّا َأْن َلْن نَ ْقدا طَاما َناناها َحََّّ َعثَ َر يفا َفْضلا خا َكاياَدُه مَ  عا

ها َوناْقَمتاها  ْن َمْكرا اَّللَّا َوِبَْسا َالاها ما َلُه، َورََمى باَكَتائاباها، فَ َوَجَد َأَماَمُه َوَورَاَءُه َوَعْن ْيَايناها َوِشا  َما َأَماَت َِبطا
 َوَُمَا
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زَََّن وَ  ْوءا باها، َوَأْحَيا َشَرفَ َنا َوعا َنا َحقََّنا َوإاْرثَ َنا.َضََلَلُه. َوَجَعَل َدائاَرَة السَّ  َردَّ إالَي ْ
ْنََبا بَ ْعَد ا ََ اْلما َا َعاَد إا نانَي، َنَصَرُه اَّللَُّ َنْصًرا َعزايًزا، إاَّنَّ َْي اْلُمْؤما َنَُّه َكاراٌه َأْن أَي َُّها النَّاُس! إانَّ َأما لصَََّلةا ْلا

َا َقَطَعهُ  نانَي  ََيْلاَط باَكََلما اْْلُْمَعةا َغْْيَُه، َوإاَّنَّ ْيا اْلُمْؤما َما ، فَاْدُعوا اَّللََّ ْلا ُة اْلَوْعكا دَّ َعنا اْستاْتَماما اْلَكََلما شا
َفَلةَ  ، اْلُمتَّباعا السَّ ْيطَانا َْرَواَن َعُدويا الرَّْْحَنا َوَخلايَفةا الشَّ َلُكُم اَّللَُّ ِبا ْلَعافاَيةا، فَ َقْد َبدَّ يَن َأْفَسُدوا يفا  ِبا الَّذا

َل اْلُمْقَتدا اْْلَْرضا بَ عْ  َل اْلُمَتَمهيا ابَّ اْلُمَتَكهيا نَي، الشَّ ينا َواْنتاَهاكا َحراميا اْلُمْسلاما َها ِبااْبَدالا الديا َي َد إاْصََلحا
قْ  جا الت َّ ََعالاا اَْلَُدى َوَمَناها َها ِبا يَن َأْصَلُحوا اْْلَْرَض بَ ْعَد َفَسادا  ى.وَ باَسَلفاها اْْلَبْ َرارا اْْلَْخَيارا الَّذا

نَي َمْقُهوراينَ  ، ُثَّ قَاَل: ََّي َأْهَل اْلُكوَفةا! إاَنَّ َواَّللَّا َما زاْلَنا َمْظُلوما َعاءا لدُّ  َعَلى َحقياَنا، فَ َعجَّ النَّاُس َلُه ِبا
تَ َنا، يَعتَ َنا َأْهَل ُخَراَساَن، فََأْحَيا َبااْم َحقََّنا، َوأَبْ َلَج َبااْم ُحجَّ َوَأْظَهَر َبااْم َدْولَتَ َنا،  َحََّّ َأَِبَح اَّللَُّ شا

ٍم، َوبَ يََّض باها ُوُجوَهكُ  ْن َهاشا ُروَن، فََأْظَهَر فايُكُم اْْلَلايَفَة ما َتظا ْم، َوَأَداَلُكْم َوَأرَاُكُم اَّللَُّ َبااْم َما َلْسُتْم تَ ن ْ
ْسََلَم،  ْلطَاَن، َوَأَعزَّ اْْلا ، َونَ َقَل إالَْيُكُم السُّ اما َوَمنَّ َعَلْيُكْم ِبااَماٍم َمَنَحُه اْلَعَداَلَة، َوَأْعطَاُه َعَلى َأْهلا الشَّ



ُكْم، فَإا  ََّيَلةا، َفُخُذوا َما آََتُكُم اَّللَُّ باُشْكٍر، َواْلَزُموا طَاَعتَ َنا، َوَِل ُُتَْدُعوا َعْن أَنْ ُفسا نَّ اْْلَْمَر ُحْسَن اْْلا
ْصًرا َوإا  ْصُرََن.َأْمرُُكْم، َوإانَّ لاُكليا َأْهلا بَ ْيٍت ما  نَُّكْم ما

ْنََبَُكْم َهَذا َخلايَفٌة بَ ْعَد َرُسولا اَّللَّا  نانَي  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َأَِل َوإانَُّه َما َصعاَد ما َْي اْلُمْؤما إاِلَّ َأما
ٍد، َوَأشَ  نانَي َعْبَد اَّللَّا ْبَن ُُمَمَّ َْي اْلُمْؤما .َعلايَّ ْبَن َأِبا طَالاٍب َوَأما فَّاحا ََ َأِبا اْلَعبَّاسا السَّ ها إا  اَر باَيدا

يَسى اْبنا َمْرمَيَ  ََ عا نَّا َحََّّ ُنَسلياَمُه إا َاراٍج ما ََلُم  -َواْعَلُموا َأنَّ َهَذا اْْلَْمَر فايَنا لَْيَس ِبا  -َعَلْيها السَّ
 َواْْلَْمُد َّللاَّا َعَلى َما أَْبََلََن َوَأْوَِلََن.

بُو اْلَعبَّاسا َوَداُوُد ْبُن َعلايٍي َأَماَمُه َحََّّ َدَخَل اْلَقْصَر، َوَأْجَلَس َأَخاُه َأَِب َجْعَفٍر اْلَمْنُصوَر ُثَّ نَ َزَل أَ 
ْم َحََّّ َصلَّى َبااُم اْلَعْصَر ُثَّ  ، فَ َلْم يَ َزْل َيَُْخُذَها َعَلْيها دا َعَة َعَلى النَّاسا يفا اْلَمْسجا َب،  اْلَمْغرا َيَُْخُذ اْلبَ ي ْ

ُهُم اللَّْيُل، َفَدَخَل.  َوَجن َّ
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ها: أَي َُّها النَّاُس، إانَُّه َواَّللَّا َما َكانَ  را َكََلما ا َتَكلََّم قَاَل يفا آخا َنُكْم َوَبنْيَ َوقايَل: إانَّ َداُوَد ْبَن َعلايٍي َلمَّ  بَ ي ْ
ي َخْلفاي. َخلايَفةٌ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َرُسولا اَّللَّا  نانَي الَّذا َْي اْلُمْؤما  إاِلَّ َعلايَّ ْبَن َأِبا طَالاٍب، َوَأما

اما َأْعنَيَ يفا َعْسَكرا َأِبا َسَلَمَة، َونَ َزَل َمَعُه يفا ُحجْ  َمَّ نَ ُهَما ُثَّ نَ َزَِل، َوَخَرَج أَبُو اْلَعبَّاسا يُ َعْسكاُر ِبا َرتاها بَ ي ْ
فَّاحا ي َ  ُب السَّ َْتٌ، َوَحاجا اٍم.سا  ْوَمئاٍذ َعْبُد اَّللَّا ْبُن َبسَّ

ََ أَ  ُه َعْبَد اَّللَّا ْبَن َعلايٍي إا ، َوبَ َعَث َعمَّ ُه َداُوَد ْبَن َعلايٍي َها َعمَّ ِبا َعْونا ْبنا َواْسَتْخَلَف َعَلى اْلُكوَفةا َوَأْرضا
ََ اْلَْ  يَسى ْبَن ُموَسى إا يها عا ُر اْبَن يَزايَد باَشْهَرُزوَر، َوبَ َعَث اْبَن َأخا َسنا ْبنا َقْحطََبَة، َوُهَو يَ ْوَمئاٍذ َُيَاصا

ْلَمَدائانا  ََ ُْحَْيدا ْبنا َقْحطََبَة ِبا ٍط، َوبَ َعَث ََيََْي ْبَن َجْعَفرا ْبنا ِتَّاما ْبنا َعبَّاٍس إا  .ُهَبْْيََة باَواسا
دا ْبنا  اٍم  َوبَ َعَث َأَِب اْليَ ْقظَانا ُعْثَماَن ْبَن ُعْرَوَة ْبنا ُُمَمَّ يَم ْبنا َبسَّ اما ْبنا إابْ َراها ََ َبسَّ ٍر إا ارا ْبنا ََّيسا َعمَّ

. ََ َمالاكا ْبنا الطَّوَّافا ْْلَْهَوازا، َوبَ َعَث َسَلَمَة ْبَن َعْمراو ْبنا ُعْثَماَن إا  ِبا
يَنَة اَْلَاِشاا  ْلَعْسَكرا َأْشُهًرا، ُثَّ اْرََتََل فَ نَ َزَل اْلَمدا فَّاُح ِبا َِبا َوَأقَاَم السَّ َر ْلا َمارَةا، وََكاَن تَ َنكَّ يََّة باَقْصرا اْْلا

لاها َحََّّ َعَرَف َذلاَك.  َسَلَمَة قَ ْبَل ََتَوُّ
ََ الْ  ْيا َبنا اْلَعبَّاسا إا ْنَد َمسا اما عا لشَّ َا  َوَقْد قايَل: إانَّ َداُوَد ْبَن َعلايٍي َوابْ َنُه ُموَسى َلْ َيُكوََن ِبا ، إاَّنَّ عاَراقا

، َوَأْهُل بَ ْيتاها يُرايُدوَن اَكاَنَ  اَم، فَ َلقايَ ُهَما أَبُو اْلَعبَّاسا ْلعاَراقا َأْو باَغْْياها َفَخَرَجا يُرايَدانا الشَّ ْلُكوَفَة  ِبا
ُْم  ْم، فَ َقصَّ َعَلْيها أَبُو اْلَعبَّاسا قاصَّتَ ُهْم، َوَأَّنَّ ، َفَسَأََلُْم َداُوُد َعْن َخََباها يُرايُدوَن اْلُكوَفَة باُدوَمةا اْْلَْنَدلا

ُروا َأْمَرُهْم. َا َويُْظها  لاَيْظَهُروا َبا
َرَّاَن مُ  ٍد ِبا ل، َعَلى اْلعاَراقا فَ َقاَل َلُه َداُوُد: ََّي َأَِب اْلَعبَّاسا ََتِْتا اْلُكوَفَة َوَشْيُخ َبنا ُأَميََّة َمْرَواُن ْبُن ُُمَمَّ طا

اما َواْْلَزايَرةا، َوَشيْ  ي َمْن يفا َأْهلا الشَّ ! َوقَاَل: ََّي َعميا ْلعاَراقا يفا ُجْندا اْلَعَربا ُخ اْلَعَربا يَزايُد ْبُن ُهَبْْيََة ِبا



، ُثَّ َِتَثََّل باَقْولا اْْلَْعَشى:  َأَحبَّ اْْلََياَة َذلَّ
ْفَس ُغوَُلَا. ٍز ... باَعاٍر إاَذا َما َغاَلتا الن َّ َها َغْْيَ َعاجا يَتٌة إاْن ُمت ُّ  َفَما ما

زَّاَء َأوْ فَ  ْع باَنا َمَعُه نَعاْش َأعا َك، فَاْرجا ََ اْبناها ُموَسى، فَ َقاَل: َصَدَق َواَّللَّا اْبُن َعميا  ََّنُْت  اْلتَ َفَت َداُوُد إا
يًعا.  ُكَرَماَء. فَ َرَجُعوا َجَا

(5/12) 

 

َن اْْلَُمْيَمةا يُ  يَسى ْبُن ُموَسى يَ ُقوُل إاَذا ذََكَر ُخُروَجُهْم ما رايُدوَن اْلُكوَفَة: إانَّ نَ َفًرا َأْربَ َعَة َعَشَر َفَكاَن عا
ي َّتُ ُهْم، َكباْيٌَة أَنْ ُفُسُهْم، َشدا يَمٌة ُها َنا َلَعظا ْم َيْطُلُبوَن َما َطَلب ْ ْم َوَأْهلاها ْن َداراها  َدٌة قُ ُلوَُبُْم.رَُجًَل َخَرُجوا ما

 
لزَّابا   ذاْكُر َهزاْيَةا َمْرَواَن ِبا

ََ َشْهَرزُوَر، َوأَنَُّه قَ َتَل ُعْثَماَن ْبَن َقْد ذََكْرََن َأْن قَ  يَّ إا ْحطََبَة َأْرَسَل َأَِب َعْوٍن َعْبَد اْلَملاكا ْبَن يَزايَد اْْلَْزدا
ْن َحرَّاَن َحََّّ بَ َلَغ الزَّ  ٍد َساَر إالَْيها ما ، َوَأنَّ َمْرَواَن ْبَن ُُمَمَّ لا َيةا اْلَمْوصا ، َوَحَفَر ابَ ُسْفَياَن، َوَأقَاَم باَناحا

ََ َأِبا  َه أَبُو َسَلَمَة إا ، فَ َوجَّ ََ الزَّابا اَئةا أَْلٍف، َوَساَر أَبُو َعْوٍن إا ْشرايَن َوما َعْوٍن َخْنَدقًا، وََكاَن يفا عا
ٍد يفا َثََلثَةا آَِل  َهاَل ْبَن فَ تَّاٍن، َوإاْسَحاَق ْبَن طَْلَحَة، ُكلُّ َواحا ن ْ َنَة ْبَن ُموَسى، َواْلما  ٍف.ُعيَ ي ْ

، َوَعْبَد اَّللَّا الطَّائايَّ يفا أَْلٍف َوَخَْ  ٍد يفا أَْلَفنْيا ا َظَهَر أَبُو اْلَعبَّاسا بَ َعَث َسَلَمَة ْبَن ُُمَمَّ اَئٍة، َوَعْبَد فَ َلمَّ ما سا
ََ َأِبا  اَئٍة إا ما ، َوواَداَس ْبَن َنْضَلَة يفا ََخْسا يدا ْبَن راْبعايٍي الطَّائايَّ يفا أَْلَفنْيا ُْي اْْلَما  َعْوٍن، ُثَّ قَاَل: َمْن َيسا

َم َعلَ  ََ َأِبا َعْوٍن، فَ َقدا َُه إا : َأََن. َفَسْيَّ ؟ فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي ْن َأْهلا بَ ْيِتا ََ َمْرَواَن ما ْيها، فَ َتَحوََّل إا
ُه لَُه َوَما فايها. قاها، َوَخَلَّ  أَبُو َعْوٍن َعْن ُسَرادا

ا َكاَن  اَئٍة َسَأَل َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي فَ َلمَّ َرةا َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَثََلثانَي َوما ْن َُجَاَدى اْْلخا َلَتنْيا َخَلَتا ما َعْن لاَلي ْ
ََ َعْسكَ  َنَة ْبَن ُموَسى، فَ َعََبَ يفا ََخَْسةا آَِلٍف، فَانْ تَ َهى إا ، فَأََمَر ُعيَ ي ْ لزَّابا َها ِبا را َُمَاَضٍة َفُدلَّ َعَلي ْ

. ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي  َمْرَواَن، فَ َقاتَ َلُهْم َحََّّ َأْمَسْوا، َورََجَع إا
ُه َعْبَد اَّللَّا، َوَأْصَبَح َمْرَواُن فَ َعَقَد اْلْاْسَر َوَعََبَ َعَلْيها، فَ نَ َهاُه ُوَزرَاُؤُه َعْن َذلاَك، فَ َلْم يَ ْقَبْل، َوَسْيََّ ابْ نَ 

نْ  ، فَ بَ َعَث َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي اْلُمَخاراَق يفا َأْربَ َعةا آَِلٍف ََنَْو  فَ نَ َزَل َأْسَفَل ما َعْسَكرا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي
 ، ، فَاَّْنََزَم فَاْلتَ َقَياَعْبدا اَّللَّا ْبنا َمْرَواَن، َفَسرََّح إالَْيها اْبُن َمْرَواَن اْلَولايَد ْبَن ُمَعاوايََة ْبنا َمْرَواَن ْبنا اْْلََكما

َلى. ََ َمْرَواَن َمَع رُُءوسا اْلَقت ْ َُهْم إا َر ُهَو َوََجَاَعٌة، َوَسْيَّ ، َوثَ َبَت ُهَو، فَُأسا  َأْصَحاُب اْلُمَخاراقا
، وََكاَن َنَايًفا. فَ َقاَل: أَنْ  ْلُمَخاراقا َن اْْلَْسَرى. فَأَتَ ْوُه ِبا ُلوا َعَليَّ رَُجًَل ما َت فَ َقاَل َمْرَواُن: َأْدخا

ْن َعبايدا َأْهلا اْلَعْسَكرا. قَاَل: فَ تَ ْعراُف اْلُمَخاراَق؟ قَاَل: نَ َعْم. قَاَل:  اْلُمَخاراُق؟ قَاَل: َِل، َأََن َعْبٌد ما
َها ن ْ ََ رَْأٍس ما . فَ َنَظَر إا ها الرُُّءوسا  فَاْنُظْر َهْل تَ َراُه يفا َهذا
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نَي َنَظَر اْلُمَخاراَق، َوُهَو َِل يَ ْعرافُُه: َلَعَن اَّللَُّ فَ َقاَل: ُهَو َهَذا. َفَخلَّى َسبايَلُه، ف َ  َقاَل رَُجٌل َمَع َمْرَواَن حا
َُؤَِلءا يُ َقاتاُلَنا َبااْم. نَي َجاَءََن َبا  َأَِب ُمْسلاٍم حا

ََ الرُُّءوسا قَاَل: َما َأَرى رَْأَسُه فايَها َوَِل أُ  ا َنَظَر إا رَاُه إاِلَّ َقْد َذَهَب. َفَخلَّى َوقايَل: إانَّ اْلُمَخاراَق َلمَّ
 َسبايَلُه.

ْن ُدخُ  نَي َمْن َْيْنَ ُعُهْم ما َهزاما ََ َطرايقا اْلُمن ْ ا بَ َلَغتا اَْلَزاْيَُة َعْبَد اَّللَّا ْبَن َعلايٍي َأْرَسَل إا ولا اْلَعْسَكرا لاَئَلَّ َوَلمَّ
، فَ يَ ُفتَّ يُ ْنكاَر قَ ْوُمُهْم، َوَأَشاَر َعَلْيها أَبُو َعْوٍن َأْن  ْلقاَتالا قَ ْبَل َأْن َيْظَهَر َأْمُر اْلُمَخاراقا َر َمْرَواَن ِبا يُ َبادا

، فَ رَكاُبوا، َواْسَتْخَلَف عَ  ََ اْْلَْربا ََلحا َواْْلُُروجا إا ْم باُلْبسا السيا ، فَ َناَدى فايها َلى َذلاَك يفا َأْعَضادا النَّاسا
َد ْبَن ُصوٍل، َوَساَر  ََنَْو َمْرَواَن، َوَجَعَل َعَلى َمْيَمَنتاها َأَِب َعْوٍن، َوَعَلى َمْيَسَرتاها اْلَولايَد ْبَن َعْسَكراها ُُمَمَّ

ْشرايَن أَْلًفا، َوقايَل: اْثَنْ َعَشَر أَْلًفا، )َوقايَل َغْْيُ َذلاَك( .  ُمَعاوايََة، وََكاَن َعْسَكُرُه عا
ا اْلتَ َقى اْلَعْسَكَرانا قَاَل َمْرَواُن  ْمُس َوَلْ فَ َلمَّ لاَعْبدا اْلَعزايزا ْبنا ُعَمَر ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا: إاْن زَاَلتا اْليَ ْوَم الشَّ

يحا  ََ اْلَمسا يَن َنْدفَ ُعَها إا ََلُم  -يُ َقاتاُلوََن ُكنَّا الَّذا َنَّ َّللاَّا َوإاَنَّ  -َعَلْيها السَّ َوإاْن قَاتَ ُلوََن فََأقْ َبَل الزََّواُل، فَإا
ُعوَن. إالَْيها   رَاجا

ََ َعْبدا اَّللَّا َيْسأَلُُه اْلُمَواَدَعَة، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّا: َكَذَب اْبُن زُرَْيٍق، َِل تَ ُزو  ْمُس َوَأْرَسَل َمْرَواُن إا ُل الشَّ
َئُه اْْلَْيَل إاْن َشاَء اَّللَُّ.  َحََّّ ُأَوطيا

: قاُفوا َِل نَ ْبدُؤهُ  اما َْهلا الشَّ ، َفَحَمَل اْلَولايُد ْبُن فَ َقاَل َمْرَواُن ْلا ْمسا ََ الشَّ ، َوَجَعَل يَ ْنظُُر إا ْلقاَتالا ْم ِبا
َب َوَشَتَمُه، َوقَا ٍد َعَلى ابْ َنتاها، فَ َغضا ، َوُهَو َخْتُ َمْرَواَن ْبنا ُُمَمَّ َتَل اْبُن ُمَعاوايََة ْبنا َمْرَواَن ْبنا اْْلََكما

، فَ َقاَل لاُموَسى ْبنا َكْعٍب: ََّي َعْبَد اَّللَّا ُمرا  ُمَعاوايََة َأَِب َعْوٍن، فَاَْنَاَز أَبُو ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي َعْوٍن إا
َي: اْْلَْرَض، فَ نَ َزَل النَّاُس َوَأْشَرُعوا الرياَماَح َوَجثَ ْوا َعَلى الرَُّكبا فَ َقاتَ ُلو  ُهْم، النَّاَس فَ ْليَ ْنزاُلوا. فَ ُنودا

اما يَ تَ  ُْم يُْدفَ ُعوَن.َوَجَعَل َأْهُل الشَّ ُروَن َكَأَّنَّ  َأخَّ
َساَن! َوَمَشى َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي ُقُدًما َوُهَو يَ ُقوُل: ََّي َربيا َحََّّ َمََّ نُ ْقَتُل فايَك؟ َوََنَدى: ََّي َأْهَل ُخَرا

نَ ُهُم اْلقاتَ  ُد! ََّي َمْنُصوُر! َواْشَتدَّ بَ ي ْ يَم! ََّي ُُمَمَّ اُل. فَ َقاَل َمْرَواُن لاُقَضاَعَة: اْنزاُلوا. ََّي لَثَارَاتا إابْ َراها
 فَ َقاُلوا: ُقْل لاَبنا ُسَلْيٍم فَ ْليَ ْنزاُلوا.

ُكونا َأنا  ََ السَّ ُلوا. فََأْرَسَل إا ٍر فَ ْلَيْحما ُلوا، فَ َقاُلوا: ُقْل لاَبنا َعاما كا َأنا اْحْا َكاسا ََ السَّ  فََأْرَسَل إا
ُلوا،  اْحْا
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ي فَ َقاُلوا: قُ  َْجَعَل نَ ْفسا با ُشْرطَتاها: اْنزاْل. فَ َقاَل: َواَّللَّا َما ُكْنُت ْلا ُلوا. فَ َقاَل لاَصاحا ْل لاَغَطَفاَن فَ ْلَيْحما
ْدُت َواَّللَّا أَنََّك َقَدْرَت َعَلى َذلاَك.  َعَرًضا. قَاَل: َأَما َواَّللَّا َْلَُسوَءنََّك! فَ َقاَل: َودا

: وََكاَن َمْرَواُن َذلاَك اْلي َ  ْْلَْمَوالا فَُأْخراَجْت، َوقَاَل لالنَّاسا ًئا إاِلَّ َكاَن فايها اْْلََلُل، فََأَمَر ِبا ْوَم َِل يَُدبياُر َشي ْ
ْن َذلاَك، )َفقايَل َلُه: إانَّ  يُبوَن ما َن النَّاسا ُيصا ها اْْلَْمَواُل َلُكْم. َفَجَعَل ََنٌس ما ُوا َوقَاتاُلوا فَ َهذا النَّاَس  اْصَبا

ْر يفا أَ َقْد مَ  ََ اْبناها َعْبدا اَّللَّا: َأْن سا ْصَحاباَك اُلوا َعَلى َهَذا اْلَمالا َوَِل ََنَْمنُ ُهْم َأْن َيْذَهُبوا باها. فََأْرَسَل إا
َن( اْلَمالا َواْمنَ ْعُهْم. را َعْسَكراَك فَاقْ ُتْل َمْن َأَخَذ ما ََ ُمَؤخَّ  إا

َع اْلْاْسُر، َفَماَل َعْبُد اَّللَّا باَرايَتاها َوَأصْ  َحاباها، فَ َقاَل النَّاُس: اَْلَزاْيَُة اَْلَزاْيَُة! فَاَّْنََزَم َمْرَواُن َواَّْنََزُموا، َوُقطا
َّْن قُتاَل.  وََكاَن َمْن َغراَق يَ ْوَمئاٍذ َأْكثَ َر ِما

يُم ْبُن اْلَولايدا ْبنا َعْبدا اْلَملاكا ابْ  َّْن َغراَق يَ ْوَمئاٍذ: إابْ َراها ، فَاْسَتْخَرُجوُه يفا اْلَغْرَقى، َفَكاَن ِما نا اْلَمْخُلوعا
َناُكْم َوَأْغَرقْ َنا آَل فاْرَعْوَن َوأَنْ ُتْم تَ ْنُظرُ  وَن] ]البقرة: فَ َقَرَأ َعْبُد اَّللَّا: }َوإاْذ فَ َرقْ َنا باُكُم اْلَبْحَر فََأَْنَي ْ

اما 50 لشَّ  .[ . َوقايَل: َبْل قَ تَ َلُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي ِبا
. اما لشَّ . َوقايَل: َبْل قَ تَ َلُه َعْبُد اَّللَّا ِبا َشاما ْبنا َعْبدا اْلَملاكا ها اْلَوقْ َعةا َسعايُد ْبُن ها  َوقُتاَل يفا َهذا

ْن َوَلدا َسعايدا ْبنا اْلَعاصا يُ عَ  ٍم، فَ َقاَل رَُجٌل ما َعَة َأَّيَّ ُ َوَأقَاَم َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي يفا َعْسَكراها َسب ْ   َمْرَواَن:ْييا
َْرَواَن فَ ُقْلُت َلُه َعاَد الظَُّلوُم َظلايًما َُهُُّه اَْلََرُب أَْيَن اْلفاَراُر َوتَ ْرُك اْلُمْلكا إا  ْذ َذَهَبْت َعْنَك َلَّ اْلفاَراُر ِبا

، فاْرَعْوُن اْلعاَقابا َوإاْن َتْطُلبْ  يٌن َوَِل َحَسُب فَ َراَشُة اْلْاْلما  َنَداُه َفَكْلٌب ُدونَُه َكلاُب. اَْلَُويْ َنا َفََل دا
َا فايها، فَ َوجَ  ، َوَحَوى َعْسَكَر َمْرَواَن ِبا ْلَفْتحا فَّاحا ِبا ََ السَّ ََلًحا  وََكَتَب يَ ْوَمئاٍذ َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي إا َد سا

 اَّللَّا ْبنا َمْرَواَن. َكثاْيًا َوَأْمَواًِل، َوَلْ َيَاْد فايها اْمَرَأًة إاِلَّ َجارايًَة َكاَنْت لاَعْبدا 
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اَئةا دا  ما اَئةا ََخْسا ما َْمسا َد اْلَوقْ َعَة ِبا ، َوَأَمَر لاَمْن َشها فَّاَح َصلَّى رَْكَعَتنْيا ا أََتى اْلكاَتاُب السَّ يَناٍر، َورََفَع فَ َلمَّ
ََ َُثَانانَي.  َأْرزَاقَ ُهْم إا

لزَّابا يَ ْومَ  َرةا، وََكاَن فايَمْن  وََكاَنْت َهزاْيَُة َمْرَواَن ِبا ْن َُجَاَدى اْْلخا َلًة َخَلْت ما ْحَدى َعْشَرَة لَي ْ ْبتا ْلاا السَّ
با اْْلَْنَدلُ  ، َوُهَو َأُخو َعْبدا الرَّْْحَنا َصاحا َشاما ْبنا َعْبدا اْلَملاكا ا قُتاَل َمَعُه ََيََْي ْبُن ُمَعاوايََة ْبنا ها ، فَ َلمَّ سا

ََ اْلقاَتالا رَ  َم إا َرفا يُ َقاتاُل ُمْستَ ْقتاًَل فَ َناَداُه: ََّي َفًَّ َلَك تَ َقدَّ َُة الشَّ َأى َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي َفًَّ َعَلْيها ُأَبَّ
ٍد! فَ َقاَل: إاْن َلْ َأُكْنُه فَ َلْسُت باُدوناها. قَاَل: فَ َلَك اْْلََماُن،   َوَلْو ُكْنتَ اْْلََماُن َوَلْو َكْنَت َمْرَواَن ْبَن ُُمَمَّ

 َمْن ُكْنَت. فََأْطَرَق ُثَّ قَاَل:
 َأَذلُّ اْْلََياةا وَُكْرُه اْلَمَماتا ... وَُكَلا ُأرَاُه َطَعاًما َوبايًَل 

يًَل  ََ اْلَمْوتا َسْْيًا َجَا ْن َلْ َيُكْن َغْْيُ إاْحَداُُهَا ... َفَسْْيٌ إا  فَإا



َذا ُهَو َمْسَلَمُة بْ  .ُثَّ قَاَتَل َحََّّ قُتاَل، فَإا  ُن َعْبدا اْلَملاكا
 

َماما  دا ْبنا َعلايٍي اْْلا يَم ْبنا ُُمَمَّ  ذاْكُر قَ ْتلا إابْ َراها
َرَّاَن، َوَحَبَس َسعا  ها، َواْختَ َلَف النَّاُس يفا َمْوتاها، فَقايَل: إانَّ َمْرَواَن َحَبَسُه ِبا يَد ْبَن َقْد ذََكْرََن َسَبَب َحْبسا

َشاما ْبنا َعْبدا اْلَملاكا وَ  ابْ نَ ْيها ُعْثَماَن َوَمْرَواَن، َوَعْبَد اَّللَّا ْبَن ُعَمَر ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا، َواْلَعبَّاَس ْبَن ها
َرَّاَن اْلَعبَّاسُ  ُهْم يفا َوَِبٍء َوَقَع ِبا ن ْ َّ، َهَلَك ما ْفَيانا ٍد السُّ ، َوَأَِب ُُمَمَّ  ْبُن اْلَولايدا، اْلَولايدا ْبنا َعْبدا اْلَملاكا

َماُم، َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن ُعَمَر.َوإابْ رَ  دا ْبنا َعلايٍي اْْلا يُم ْبُن ُُمَمَّ  اها
ها َوَمْن َمَعُه  َشاٍم َواْبُن َعميا ُْمَعٍة َخَرَج َسعايُد ْبُن ها َن الزَّابا ِبا ا َكاَن قَ ْبَل َهزاْيَةا َمْرَواَن ما َن فَ َلمَّ ما

ْجنا وَ  َب السيا نَي، فَ َقتَ ُلوا َصاحا ، وََكاَن اْلَمْحُبوسا َن اْلَغْوَغاءا َخَرُجوا، فَ َقتَ َلُهْم َأْهُل َحرَّاَن َوَمْن فايَها ما
 ُّ ْغلاّبا ، َوَعْبُد اْلَملاكا ْبُن باْشٍر الت َّ يُل ْبُن َمْسَلَمَة ْبنا َعْبدا اْلَملاكا ، فايَمْن قَ تَ َلُه َأْهُل َحرَّاَن َشَراحا

ينايََّة الرَّاباَعةا َواَسُْ  ، فَ َلْم ََيُْرْج فايَمْن َخَرَج، َوباْطرايُق إاْرما ُّ يفا اْْلَْبسا ْفَيانا ٍد السُّ ُه ُكوَشاُن، َوَُتَلََّف أَبُو ُُمَمَّ
، َفَجاَء َفَخلَّ  َن الزَّابا َهزاًما ما َم َمْرَواُن ُمن ْ ، فَ َقدا َن اْْلَْبسا لُّوا اْْلُُروَج ما ُهْم.َوَمَعُه َغْْيُُه َلْ َيْسَتحا  ى َعن ْ

ًتا فَ َقتَ َلُه. َوقايَل: إانَّ  يَم بَ ي ْ  َمْرَواَن َهَدَم َعَلى إابْ َراها
يَم َفَكاَنَ  يَل ْبَن َمْسَلَمَة ْبنا َعْبدا اْلَملاكا َكاَن َُمُْبوًسا َمَع إابْ َراها  َوَقْد قايَل: إانَّ َشَراحا
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يلَ  ْن َشَراحا نَ ُهَما َمَودٌَّة، فَأََتى َرُسوٌل ما ، َفَصاَر بَ ي ْ يَم يَ ْوًما باَلَْبٍ فَ َقاَل: يَ ُقوُل َلَك  يَ تَ َزاَورَانا ََ إابْ َراها إا
َر جَ  ْنُه فَ َتَكسَّ ْنُه، َفَشراَب ما ُتُه فََأْحبَ ْبُت َأْن َتْشَرَب ما ْن َهَذا اللََّْبا فَاْسَتطَب ْ َسُدُه َأُخوَك إانيا َشراْبُت ما

ْن َساَعتاها.  ما
يَل فَأَبْ  يُل: إانََّك َقْد أَْبطَْأَت َفَما َحَبَسَك؟ وََكاَن يَ ْوًما يَ ُزوُر فايها َشَراحا طََأ َعَلْيها فََأْرَسَل إالَْيها َشَراحا

يُل فَ َقا . فََأََتُه َشَراحا ي َأْرَسْلَت باها َقْد َأْسَهَلنا ا َشراْبُت اللََّْبَ الَّذا يُم: إانيا َلمَّ ي فََأَعاَد إابْ َراها َل: َواَّللَّا الَّذا
ُعوَن! اْحتايَل َواَّللَّا َِل إاَلَه إاِلَّ ُهَو  َنَّ َّللاَّا َوإاَنَّ إالَْيها رَاجا  َما َشراْبُت اْليَ ْوَم لَبَ ًنا، َوَِل َأْرَسْلُت باها إالَْيَك! فَإا

 َعَلْيَك.
يُم ْبُن َهراَمَة يَ ْرثايها: َلَتُه َوَأْصَبَح َميياًتا، فَ َقاَل إابْ َراها يُم لَي ْ  فَ َباَت إابْ َراها

ينا َقْد ُكْنُت َأْحسَ  ْصَمُة الديا َرَّاَن فايها عا  ُبنا َجْلًدا َفَضْعَضَعنا ... َقَْبٌ ِبا
نيا  َماُم َوَخْْيُ النَّاسا ُكلياُهُم ... َبنْيَ الصََّفائاحا َواْْلَْحَجارا َوالطيا  فايها اْْلا

ْسكانيا  ي َماٍل َوما َلْت ُكلَّ ذا يبَ ُتُه ... َوَعي َّ ْت ُمصا ي َعمَّ َماُم الَّذا  فايها اْْلا
. نيا ْن قَاَل آما  َفََل َعَفا اَّللَُّ َعْن َمْرَواَن َمْظَلَمًة ... َلكاْن َعَفا اَّللَُّ َعمَّ



يَنَة َمرًَّة فَ َفرََّق يفا َأْهلاَها َماًِل َجلايًَل، َوبَ َعثَ  َم اْلَمدا ًَل َكراْيًا، َقدا ًا فَاضا يُم َخْييا ََ َعْبدا اَّللَّا وََكاَن إابْ َراها  إا
ََ ََجَاَعةا ْبنا اْلَْسَ  يَناٍر، فَ بَ َعَث إا َْلفا دا ٍد ِبا ََ َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ يَناٍر، َوبَ َعَث إا ائَةا دا ما َْمسا  نا ْبنا اْْلََسنا ِبا

َاٍل َكثاٍْي.  اْلَعَلواييانَي ِبا
ْجراها، قَاَل:  َمْن أَْنَت؟ قَاَل: َأََن اْْلَُسنْيُ ْبُن فََأََتُه اْْلَُسنْيُ ْبُن زَْيدا ْبنا َعلايٍي َوُهَو َصغاٌْي فََأْجَلَسُه يفا حا

، فََأْحَضَر َأْرب َ  َن اْلَمالا . فَ َبَكى َحََّّ َبلَّ راَداَءُه َوَأَمَر وَكايَلُه ِبااْحَضارا َما بَقاَي ما اَئةا زَْيدا ْبنا َعلايٍي َعما
ْنَدََن َشْيٌء آَخُر لَ  يَناٍر، َفَسلََّمَها إالَْيها، َوقَاَل: َلْو َكاَن عا ََ دا َسلَّْمُتُه إالَْيَك. َوَسْيََّ َمَعُه بَ ْعَض َمَوالايها إا

َها. ُر إالَي ْ دا اْبنااْْلََنفايَّةا يَ ْعَتذا ها رَْيَطَة باْنتا َعْبدا اْلَملاكا ْبنا ُُمَمَّ  ُأميا
 َها َسْلَمى( .)وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَُثَانانَي، َوُأمُُّه ُأمُّ َوَلٍد بَ ْربَرايٌَّة اَسُْ 

ثَ  َبَع اْْلَادا ْمَنا َذلاَك لاتَ ت ْ َا َقدَّ َم ذاْكُر قَ ْتلاها َعَلى َهزاْيَةا َمْرَواَن، َوإاَّنَّ َبغاي َأْن يُ َقدَّ  ُة بَ ْعُضَها بَ ْعًضا.وََكاَن يَ ن ْ
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دا ْبنا َمْرَواَن ْبنا اْْلََكما   ذاْكُر قَ ْتلا َمْرَواَن ْبنا ُُمَمَّ
ها ا ي َويفا َهذا ْن ذا ْصَر، لاَثََلٍث بَقانَي ما ْن َأْعَمالا ما َْي، ما ُلُه باُبوصا ٍد، وََكاَن قَ ت ْ َنةا قُتاَل َمْرَواُن ْبُن ُُمَمَّ لسَّ

اَئٍة. ةا َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَثََلثانَي َوما  اْلْاجَّ
لزَّابا أََتى مَ  ا َهَزَمُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي ِبا َشاُم ْبُن َعْمٍرو وََكاَن َمْرَواُن َلمَّ َها ها لا َوَعَلي ْ يَنَة اْلَمْوصا دا

ُْي اْلُمؤْ  : َهَذا َأما اما يُّ فَ َقَطَعا اْلْاْسَر، فَ َناَداُهْم َأْهُل الشَّ ُّ، َوباْشُر ْبُن ُخَزْْيََة اْْلََسدا ْغلاّبا نانَي َمْرَواُن! الت َّ ما
! نانَي َِل يَفارُّ ُْي اْلُمْؤما ُل اْْلَْمُد َّللاَّا  فَ َقاُلوا: َكَذبْ ُتْم، َأما ! ََّي ُمَعطيا يُّ ، َوقَاُلوا: ََّي َجْعدا لا َوَسبَُّه َأْهُل اْلَمْوصا

ْهلا بَ ْيتا نَبايياَنا! فَ َلمَّ  ي َأََتََن ِبَا ي َأزَاَل ُسْلطَاَنُكْم َوَذَهَب باَدْولَتاُكْم! اْْلَْمُد َّللاَّا الَّذا َع َذلاَك َساَر الَّذا ا َسَا
ََ بَ َلٍد فَ َعََبَ  َها،  إا ُلُه َعَلي ْ دا ْبنا َمْرَواَن َعاما يها َأَِبُن ْبُن يَزايَد ْبنا ُُمَمَّ َا اْبُن َأخا ْجَلَة َوأََتى َحرَّاَن، َوَبا دا

ْشرايَن يَ ْوًما. َا نَ يياًفا َوعا  فََأقَاَم َبا
َل، َفَدَخَلَها َوَعَزَل َعن ْ  ُد ْبُن َوَساَر َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي َحََّّ أََتى اْلَمْوصا َها ُُمَمَّ َشاًما، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ َها ها

يَ  ْنُه َعْبُد اَّللَّا َْحََل َمْرَواُن َأْهَلُه َوعا ا َدََن ما ٍد، فَ َلمَّ اَلُه َوَمَضى ُصوٍل، ُثَّ َساَر يفا أَثَرا َمْرَواَن ْبنا ُُمَمَّ
يها َأَِبنَ  يَنةا َحرَّاَن اْبَن َأخا َدا َهزاًما، َوَخلََّف ِبا  ْبَن يَزايَد، َوََتَْتُه ُأمُّ ُعْثَماَن ابْ َنُة َمْرَواَن. ُمن ْ

َم َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي َحرَّاَن، فَ َلقاَيُه َأَِبٌن ُمَسوياًدا ُمَباياًعا َلُه، فَ َبايَ َعُه َوَدَخَل يفا طَاَعتا  ها، فَآَمَنُه َوَمْن  َوَقدا
َرَّاَن َواْْلَزايَرةا.  َكاَن ِبا

هَ َوَمَضى َمْروَ  ن ْ َا يَ ْوَمنْيا َأْو َثََلثًَة ُثَّ َساَر ما ْمعا َوالطَّاَعةا، فََأقَاَم َبا لسَّ َْص، فَ َلقاَيُه َأْهُلَها ِبا ََ ْحا ا. اُن إا
ُهمْ  َهزاٌم، فَات َّبَ ُعوُه بَ ْعَدَما رََحَل َعن ْ ُعوا فايها، َوقَاُلوا: َمْرُعوٌب ُمن ْ ا رََأْوا قالََّة َمْن َمَعُه َطما ُقوُه ف َ  فَ َلمَّ َلحا

 َعَلى َأْمَياٍل.



نَي َصاف َُّهْم َمْرَواُن فايَمْن َمَعُه َوََنَشدَ  ا َجاَوُزوا اْلَكما َن ََلُْم، فَ َلمَّ ا رََأى َغََبََة اْْلَْيلا َكمَّ ُهْم، فَأَبَ ْوا إاِلَّ فَ َلمَّ
ْم، فَاَّْنََزَم َأهْ  ْن َخْلفاها نُي ما ََ قُ َرْيبا قاَتاَلُه، فَ َقاتَ َلُهْم َوَأََتُهُم اْلَكما َْص َوقُتاُلوا َحََّّ انْ تَ َهْوا إا ُل ْحا

يَنةا.  اْلَمدا
َا َوقَاَل: قَاتاْلُهْم َحََّّ  َها اْلَولايُد ْبُن ُمَعاوايََة ْبنا َمْرَواَن، َفَخلََّفُه َبا َمْشَق َوَعَلي ْ َع َأْهُل َوأََتى َمْرَواُن دا  ََيَْتما

. َوَمَضى َمْرَواُن َحََّّ أََتى  اما نَي اْْلََكُم ْبُن الشَّ نَي فَ نَ َزَل ََّنَْر َأِبا ُفْطُرٍس، َوَقْد َغَلَب َعَلى فاَلْسطا فاَلْسطا
ييا فَأَ  ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا يَزايَد ْبنا َرْوحا ْبنا زانْ َباٍع اْْلَُذاما ، فََأْرَسَل َمْرَواُن إا يُّ َعاَن اْْلَُذاما َجارَُه، وََكاَن َضب ْ

. بَ ْيُت اْلَمالا يفا َيدا   اْْلََكما
تياَباعا َمْرَواَن، َفَساَر َحََّّ أََتى اْلمَ  ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي َيَُْمُرُه ِبا فَّاُح َقْد َكَتَب إا َل، فَ تَ َلقَّاُه وََكاَن السَّ ْوصا

ََ َحرَّاَن، فَ تَ لََّقاُه أَ  يَنَة، ُثَّ َساَر إا يَن َوفَ َتُحوا َلُه اْلَمدا َا ُمَسويادا َم، َمْن َبا َِبُن ْبُن يَزايَد ُمَسوياًدا، َكَما تَ َقدَّ
يُم. اَر الَِّتا ُحباَس فايَها إابْ َراها  فَآَمَنُه َوَهَدَم َعْبُد اَّللَّا الدَّ

َعتا  َا، َوبَ َعَث إالَْيها َأْهُل قانَّْسرايَن بابَ ي ْ ُدوا، فََأقَاَم َبا ََ َمْنباَج، َوَقْد َسوَّ ْن َحرَّاَن إا مْ ُثَّ َساَر ما َم َعَلْيها ها  ، َوَقدا
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فَّاُح َمَدًدا َلُه يفا َأْربَ َعةا آَِلٍف، َفَساَر بَ ْعَد ُقُدوما َعْبدا   الصََّمدا َأُخوُه َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلايٍي َأْرَسَلُه السَّ
( ، ُثَّ  ُدوا، )فََأقَاَم يَ ْوَمنْيا ََ قانَّْسرايَن، وََكانُوا َقْد َسوَّ َا  بايَ ْوَمنْيا إا َْص َوَِبَيَع َأْهَلَها َوَأقَاَم َبا ََ ْحا َساَر إا

ْن ق ُ  َي قَ ْريٌَة ما َمْشَق، َوها زََّة دا ، ُثَّ َساَر فَ نَ َزَل ما ، فََأقَاَم يَ ْوَمنْيا ََ بَ ْعَلَبكَّ ًما، ُثَّ َساَر إا  َرى اْلُغوَطةا.َأَّيَّ
َم َعَلْيها َأُخوُه َصالاُح ْبُن َعلايٍي َمَدًدا، ف َ  َم َعْبُد اَّللَّا فَ نَ َزَل َوَقدا نَ َزَل َمْرَج َعْذرَاَء يفا َُثَاناَيةا آَِلٍف، ُثَّ تَ َقدَّ

، َونَ َزَل َصالاٌح َعَلى َِببا اْْلَاباَيةا، َونَ َزَل أَبُو َعْوٍن َعَلى َِببا َكْيَساَن، َونَ َزلَ  ْرقاييا  َعَلى اْلَبابا الشَّ
يَم َعَلى َِببا الصَّ  اُم ْبُن إابْ َراها ، َوََيََْي َبسَّ غاْيا، َونَ َزَل ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة َعَلى َِببا تُ َوَما، َوَعْبُد الصََّمدا

َمْشَق اْلَولايُد ْبُن ُمَعاوايََة، َفَحَصُروُه  ، َويفا دا يسا ْبُن َصْفَواَن َواْلَعبَّاُس ْبُن يَزايَد َعَلى َِببا اْلَفَرادا
َوًة يَ ْوَم اْْلَْربا  اَئٍة.َوَدَخُلوَها َعن ْ ْن رََمَضاَن َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَثََلثانَي َوما َْمٍس َمَضنْيَ ما  َعاءا ْلا

َيةا َِببا الصَّغا  ْن ََنحا ، َوما ْن َِبٍب َشْرقايٍي َعْبُد اَّللَّا الطَّائايُّ يَنةا ما اُم وََكاَن َأوََّل َمْن َصعاَد ُسوَر اْلَمدا ْيا َبسَّ
يَم، فَ َقاتَ ُلوا َباَ   ا َثََلَث َساَعاٍت، َوقُتاَل اْلَولايُد ْبُن ُمَعاوايََة فايَمْن قُتاَل.ْبُن إابْ َراها

نَي، فَ َلقاَيُه َأْهلُ  َمْشَق ََخَْسَة َعَشَر يَ ْوًما، ُثَّ َساَر يُرايُد فاَلْسطا  اْْلُْرُدنيا َوَقْد َوَأقَاَم َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي يفا دا
ُدوا، َوأََتى ََّنَْر َأِبا ُفطْ  يَنةا ََيََْي ْبُن َسوَّ ْلَمدا نَي، َونَ َزَل ِبا َلْسطا ُرٍس َوَقْد َذَهَب َمْرَواُن، فََأقَاَم َعْبُد اَّللَّا بافا

فَّاحا َيَُْمُرُه ِبااْرَسالا َصالاحا ْبنا َعلايٍي يفا َطَلبا َمْرَواَن. ، فََأََتُه كاَتاُب السَّ يُّ  َجْعَفٍر اَْلَاِشاا
ْن ََّنْرا  ُر َفَساَر َصالاٌح ما اَئٍة، َوَمَعُه اْبُن فَ تَّاٍن، َوَعاما ي اْلقاْعَدةا َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَثََلثانَي َوما َأِبا ُفْطُرٍس يفا ذا

، َفَساُروا َحََّّ بَ َلُغوا اْلعَ  يَل اْْلَاراثايَّ َر ْبَن إاَْسَاعا َم َصالاٌح َأَِب َعْوٍن، َوَعاما يَل، فَ َقدَّ  رايَش.ْبُن إاَْسَاعا



ْن َعَلٍف َوَطَعاٍم.فََأْحَرَق   َمْرَواُن َما َكاَن َحْوَلُه ما
ْعََلَف َوَساَر َصالاٌح فَ نَ َزَل النيايَل، ُثَّ َساَر َحََّّ أََتى الصَّعايَد، َوبَ َلَغُه َأنَّ َخْيًَل لاَمْرَواَن َُيْراُقوَن اْْلَ 

َم َبااْم َعَلى َصالاٍح َوُهَو  ُذوا، َوَقدا ْم فَُأخا َه إالَْيها ًعا يُ َقاُل َلُه َذاُت فَ َوجَّ ، َوَساَر فَ نَ َزَل َمْوضا ْلُفْسطَاطا ِبا
. لا ََلسا  السَّ

َّ يفا َخْيلا َأْهلا اْلمَ  ، َوُشْعَبَة ْبَن َكثاٍْي اْلَمازانا يَل اْْلَاراثايَّ َر ْبَن إاَْسَاعا َم أَبُو َعْوٍن َعاما ، فَ َلُقوا َوَقدَّ لا ْوصا
ُهْم راَجاًِل، فَ َقتَ ُلوا بَ ْعًضا َواْسَتْحيَ ْوا بَ ْعًضا، َفَسأَُلوُهْم َعْن َمْرَواَن َخْيًَل لاَمْرَواَن، فَ َهَزُموُهْم َوأَ  ن ْ َسُروا ما

ُنوُهْم. ََكاناها َعَلى َأْن يُ َؤميا  فََأْخََبُوُهْم ِبا
َْي، فَ َوافَ ْوُه لَْيًَل، وََكاَن َأْصَحاُب َأِبا   َعْوٍن قَلايلانَي، فَ َقاَل َوَساُروا فَ َوَجُدوُه ََنزاًِل يفا َكنايَسٍة يفا بُوصا

نَّا َأَحٌد. يَل: إاْن َأْصَبْحَنا َورََأْوا قالَّتَ َنا َأْهَلُكوََن َوَلْ يَ ْنُج ما ُر ْبُن إاَْسَاعا  ََلُْم َعاما
ثْ َلُه، َوَْحَُلوا َعَلى َأْصَحابا َمْرَواَن فَاَّْنََزُموا، َوْحََ  َل رَُجٌل َعَلى وََكَسَر َجْفَن َسْيفاها َوفَ َعَل َأْصَحابُُه ما

نانَي! فَابْ َتَدرُوُه َفَسَبَق إالَْيها  ُْي اْلُمْؤما نْ َمْرَواَن َفَطَعَنُه َوُهَو َِل يَ ْعرافُُه، َوَصاَح َصائاٌح: ُصراَع َأما  رَُجٌل ما
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ٌر فَ بَ َعَث  ََ َأِبا َعْوٍن، َوبَ َعَثُه أَبُو َعْوٍن َأْهلا اْلُكوَفةا َكاَن يَبايُع الرُّمَّاَن فَاْحتَ زَّ رَْأَسُه، فََأَخَذُه َعاما باها إا
ََ َصالاٍح.  إا

، فَ َقاَل َصالاٌح: َماَذا ُترا  ر، ا َوَصَل إالَْيها َأَمَر َأْن يُ َقصَّ لاَسانُُه، فَانْ َقَطَع لاَسانُُه، فََأَخَذُه ها ُم فَ َلمَّ يَنا اْْلََّيَّ
َن اْلَعَجائابا َواْلعاََبا! َهَذا لاَساُن َمْروَ  .ما ر،  اَن َقْد َأَخَذُه ها

ٌر:  َوقَاَل َشاعا
يَّ إاْذ َظَلَما َر اْْلَْعدا َوًة َلُكْم ... َوَأْهَلَك اْلَفاجا ْصًرا َعن ْ  َقْد فَ َتَح اَّللَُّ ما

َتقاًما ي اْلُكْفرا ُمن ْ ْن ذا ر، َُيَريارُُه ... وََكاَن رَبَُّك ما ْقَوَلُه ها  َفََلَك ما
ََ َأِبا  َُه َصالاٌح إا .َوَسْيَّ فَّاحا   اْلَعبَّاسا السَّ

، َوَخلََّف َأَِب َعْوٍن ِبااصْ  اما ََ الشَّ ةا، َورََجَع َصالاٌح إا ي اْلْاجَّ ْن ذا َلَتنْيا بَقايَ َتا ما ُلُه لاَلي ْ َر َوَسلََّم إالَْيها وََكاَن قَ ت ْ
ََلَح َواْْلَْمَواَل َوالرَّقايَق.  السيا

فَّا  ََ السَّ ا َوَصَل الرَّْأُس إا ي َوَلمَّ ا رَآُه َسَجَد ُثَّ رََفَع رَْأَسُه فَ َقاَل: اْْلَْمُد َّللاَّا الَّذا ْلُكوَفةا، فَ َلمَّ حا َكاَن ِبا
! َوَِتَثََّل: ينا  َأْظَهَرنا َعَلْيَك َوَأْظَفَرنا باَك، َوَلْ يُ ْبقا ََثْراي قابَ َلَك، َوقاَبَل رَْهطاَك َأْعَداءا الديا

ي َلْ ي ُ  َماُؤُهْم لاْلَغْيظا تَ ْرواينا َلْو َيْشَربُوَن َدما  ْرَو َشاراَُبُْم ... َوَِل دا
َن اْْلََبَشةا  ََ َأْرضا اْْلََبَشةا، فَ َلُقوا ما  َبََلًء، قَاتَ َلُهْم َولاَما قُتاَل َمْرَواُن َهَرَب ابْ َناُه َعْبُد اَّللَّا َوُعبَ ْيُد اَّللَّا إا

، فََأَخَذُه َنْصُر اْْلََبَشُة فَ ُقتاَل ُعبَ ْيُد اَّللَّا َوََنَا عَ  ييا ََلَفةا اْلَمْهدا ََ خا َّْن َمَعُه، فَ َبقاَي إا ٍة ِما دَّ ْبُد اَّللَّا يفا عا



. ييا ََ اْلَمْهدا نَي، فَ بَ َعَث باها إا ُل فاَلْسطا ، َعاما دا ْبنا اْْلَْشَعثا  بْ ُنُمَحمَّ
ٌر اْلَكنايَسَة الَِّتا فايَها حُ  ا قُتاَل َمْرَواُن َقَصَد َعاما ًما، َوَأَمَرُه َأْن َوَلمَّ َل َباانَّ َخادا َرُم َمْرَواَن، وََكاَن َقْد وَكَّ

ََ َصالاحا ْبنا َعلاييا  َُهنَّ إا ٌر َوَأَخَذ ناَساَء َمْرَواَن َوبَ َناتاها، َفَسْيَّ ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا يَ ْقتُ َلُهنَّ بَ ْعَدُه، فََأَخَذُه َعاما
 َعبَّاٍس.

ا َدَخْلَن َعَليْ  ْيا فَ َلمَّ  ها َتَكلََّمتا ابْ َنُة َمْرَواَن اْلُكَْبَى، فَ َقاَلْت: ََّي َعمَّ َأما

(5/20) 

 

َك ف َ  يَك، َواْبنا َعميا ْفَظُه، ََنُْن بَ َناُتَك َوبَ َناُت َأخا ْن َأْمراَك َما َتُابُّ حا نانَي! َحفاَظ اَّللَُّ َلَك ما ْلَيَسْعَنا اْلُمْؤما
نْ  َعُكْم ما ْن َعْفواُكْم َما َوسا  َجْوراََن. ما

َماَم؟ َأَلْ يَ ْقتُ  يَم اْْلا ي إابْ َراها ًدا! َأَلْ يَ ْقُتْل أَبُوكا اْبَن َأخا ْنُكْم َواحا َشاُم ْبُن قَاَل: َواَّللَّا َِل َأْستَ ْبقاي ما ْل ها
، َوَصَلَبُه يفا اْلُكوَفةا؟ َأَلْ يَ ْقُتلا اْلوَ  لايُد ْبُن يَزايَد ََيََْي ْبَن زَْيٍد، َعْبدا اْلَملاكا زَْيَد ْبَن َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا

يُّ ُمْسلاَم ْبَن َعقايٍل؟ َأَلْ يَ ْقُتْل يَزايُد ْبُن ُمَعاوا  عا َُراَساَن؟ َأَلْ يَ ْقُتلا اْبُن زاََّيٍد الدَّ يََة اْْلَُسنْيَ ْبَن َوَصَلَبُه ِبا
َُرما َرُسولا  َسَباََّي فَ َوق ََّفُهنَّ َمْوقاَف  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -اَّللَّا  َعلايٍي َوَأْهَل بَ ْيتاها؟ َأَلْ ََيُْرْج إالَْيها ِبا

بْ َقاءا َعَلْيُكنَّ  ُلنا َعَلى اْْلا ي ََيْما َماَغُه؟ َفَما الَّذا ْل رَْأَس اْْلَُسنْيا َوَقْد قَ رََع دا ؟ َأَلْ ََيْما ّبْا ؟ ! قَاَلْت: السَّ
زٍي َخْْيٌ فَ ْلَيَسْعَنا َعْفوُُكْم! فَ َقاَل: أَ  َ اْلَفْضَل! فَ َقاَلْت: َوَأيُّ عا مَّا َهَذا فَ نَ َعْم، َوإاْن َأْحبَ ْبتا َزوَّْجُتكا اْبنا

ا َدَخْلنَ َها َورَأَْيَن َمَنازاَل َمْرَواَن رَفَ ْعنَ  َها، فَ َلمَّ َرَّاَن. َفَحَمَلُهنَّ إالَي ْ ُقَنا ِبا ْن َهَذا! َبْل تُ ْلحا  َأْصَواََّتُنَّ ما
ْلُبَكاءا   .ِبا

ُث، إاْذ َمرَّ باها َعاما  ُر ْبُن قايَل: َكاَن يَ ْوًما ُبَكْْيُ ْبُن َماَهاَن َمَع َأْصَحاباها قَ ْبَل َأْن يُ ْقَتَل َمْرَواُن يَ َتَحدَّ
ْن َمائاَها ُثَّ رََجَع، َفَدَعاُه ُبَكْْيٌ، فَ َقالَ  ْجَلَة َواْستَ َقى ما يَل َوُهَو َِل يَ ْعرافُُه، فَأََتى دا : َما اَْسَُك ََّي إاَْسَاعا

ُهْم. قَالَ  ن ْ ْن[ َبنا ُمْسلاَيَة. قَاَل: فََأََن ما . قَاَل: َفُكْن ]ما يَل ْبنا اْْلَاراثا ُر ْبُن إاَْسَاعا : َفََّ؟ قَاَل: َعاما
ٍر يفا قَ ْتلا َمرْ  ي قَ وَّى َطَمَع َعاما  َواَن.أَْنَت َواَّللَّا تَ ْقُتُل َمْرَواَن! َفَكاَن َهَذا اْلَقْوُل ُهَو الَّذا

تيانَي َسَنًة، وََكاَنْت واَِلي َ  تيانَي َسَنًة، َوقايَل: تاْسًعا َوسا ا قُتاَل َمْرَواُن َكاَن ُعُمُرُه اثْ نَ َتنْيا َوسا نيا َوَلمَّ ْن حا ُتُه ما
تََّة َعَشَر يَ ْوًما، وََكاَن ُيَكَّنَّ َأِبَ  نانَي َوَعَشَرَة َأْشُهٍر َوسا ََ َأْن قُتاَل ََخَْس سا .بُوياَع إا   َعْبدا اْلَملاكا

ُد ْبُن َمْرَواَن يَ ْومَ  يَم ْبنا اْْلَْشََتا، َأَخَذَها ُُمَمَّ بْ َراها يًَّة، َكاَنْت ْلاا يَم، وََكاَنْت ُأمُُّه ُأمَّ َوَلٍد ُكْردا  قَ ْتلا إابْ َراها
فَّ  ُتوُف لالسَّ ي أَْبَدلََنا ِبااَمارا فَ َوَلَدْت َمْرَواَن، َفلاَهَذا قَاَل َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعيَّاٍش اْلَمن ْ : اْْلَْمُد َّللاَّا الَّذا احا

. -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -اْْلَزايَرةا َواْبنا َأَمةا النََّخعا اْبَن َعميا َرُسولا اَّللَّا   اْبنا َعْبدا اْلُمطَّلابا
َنَُّه تَ عَ  ييا ْلا ْلْاَمارا، َواْْلَْعدا ْرَهٍم َمْذَهَبُه يفا وََكاَن َمْرَواُن يُ َلقَُّب ِبا َن اْْلَْعدا ْبنا دا  لََّم ما
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َْلقا اْلُقْرآنا َواْلَقَدرا َوَغْْيا َذلاَك.  اْلَقْولا ِبا
َّا  ْهَراَن فَ َقاَل: َلَشاُه قُ َباٍذ َأَحبُّ إاَِلَّ ِما يًقا، َوَعَظُه َمْيُموُن ْبُن ما يُن باها َوقايَل: إانَّ اْْلَْعَد َكاَن زاْندا . َتدا

َُه  َشاٌم َفَظفاَر باها، َوَسْيَّ َد َعَلْيها َمْيُموٌن، َوطََلَبُه ها ََ َخالاٍد فَ َقاَل َلُه: قَ تَ َلَك اَّللَُّ، َوُهَو قَاتاُلَك، َوَشها إا
 اْلَقْسراييا فَ َقتَ َلُه، َفَكاَن النَّاُس يَُذمُّوَن َمْرَواَن باناْسَبتاها إالَْيها.

ْهَلةا، َضْخَم اَْلَاَمةا، َكثَّ اللياْحَيةا أَبْ َيَضَها، رَبْ َعًة، وََكاَن ُشَجاًعا وََكاَن َمْرَواُن أَبْ َيَض أَ  يَد الشُّ ْشَهَل َشدا
َفْعُه َحْزُمُه َوَِل َشَجاَعُتُه. تَُه انْ َقَضْت فَ َلْم يَ ن ْ  َحازاًما، إاِلَّ َأنَّ ُمدَّ

نيا اْلُمعْ  ، َوالشيا ْلَياءا ََتْتَ َها نُ ْقطََتانا  َجَمةا( .)َعيَّاٌش ِبا
 

ْن َبنا ُأَميَّةَ   ذاْكُر َمْن قُتاَل ما
َشاما ْبنا َعْبدا اْلَملاكا َوَقْد َأْكَرَمُه، فَ َقاَل ُسَديْ  ْنَدُه ُسَلْيَماُن ْبُن ها فَّاحا َوعا  ٌف:َدَخَل ُسَدْيٌف َعَلى السَّ

َن الرياَجالا ... إانَّ ََتَْت الضُُّلوعا َداءً   َدواَّيَّ  َِل يَ ُغرَّنََّك َما تَ َرى ما
. ْوَط َحََّّ ... َِل تَ َرى فَ ْوَق َظْهراَها ُأَمواَّيَّ ْيَف َواْرَفعا السَّ  َفَضعا السَّ

َذ ُسَلْيَماُن فَ ُقتاَل. فَّاُح، َوُأخا  فَ َقاَل ُسَلْيَماُن: قَ تَ ْلَتنا ََّي َشْيُخ! َوَدَخَل السَّ
ٍم َعلَ  ْبُل ْبُن َعْبدا اَّللَّا َمْوََ َبنا َهاشا ْن َبنا ُأَميََّة ََنُْو تاْسعانَي َوَدَخَل شا ْنَدُه ما ى َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي َوعا

ْبٌل، فَ َقاَل: ، فََأقْ َبَل َعَلْيها شا  رَُجًَل َعَلى الطََّعاما
ْن َبنا اْلَعبَّاسا  ْلبَ َهالايلا ما  َأْصَبَح اْلُمْلُك ََثباَت اْْلََساسا ... ِبا

ٍم َفَشَفوْ  َن الزََّمانا َوََّيسا َطَلُبوا واتْ َر َهاشا  َها ... بَ ْعَد َمْيٍل ما
َراسا  ثَارًا ... َواْقَطَعْن ُكلَّ رَقْ َلٍة َوغا  َِل تُقايَلنَّ َعْبَد َِشٍْس عا
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َها ن ْ َودَُّد ما َا َأْظَهَر الت َّ  ُذَلُّ
ي ... َوَلَقْد َغاَظنا َوَغاَظ َسَوائاي ْنُكْم َكَحريا اْلَمَواسا َا ما  َوَبا

َْيُث أَنْ َزََلَا اللَّ قُ ْرَبُُ  ي ... أَْنزاُلوَها ِبا ْن ََّنَاراٍق وََكَراسا  ْم ما
تْ َعاسا ... َواذُْكُروا َمْصرََع اْْلَُسنْيا َوزَْيًدا  ُه باَدارا اَْلََوانا َواْْلا

َرَّاَن َأْضَحى ي ِبا ْهَراسا ... َواْلَقتايَل الَّذا َانابا اْلما  َوقَتايًَل ِبا
.ََثواًَّي َبنْيَ ُغرْ   بٍَة َوتَ َناسا

ُم اْْلَْنطَاَع، فََأَكَل الطََّعاَم  ْلُعُمدا َحََّّ قُتاُلوا، َوَبَسَط َعَلْيها َها َوُهَو فََأَمَر َبااْم َعْبُد اَّللَّا َفُضرابُوا ِبا َعَلي ْ



يًعا. ْم َحََّّ َماُتوا َجَا ها  َيْسَمُع أَنانَي بَ ْعضا
َمْشَق، فَ ُنباَش َقَْبُ ُمَعاوايََة ْبنا َأِبا ُسْفَياَن، َوَأَمَر َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي بانَ ْبشا   قُ ُبورا َبنا ُأَميََّة بادا
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، َونُباَش َقَْبُ يَزايَد ْبنا ُمَعاوايََة ْبنا َأِبا ُسْفَياَن فَ َوَجدُ  ْثَل اَْلََباءا وا فايها ُحطَاًما  فَ َلْم َيَاُدوا فايها إاِلَّ َخْيطًا ما
[ َكأَنَُّه الرَّمَ  اُد، َونُباَش َقَْبُ َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َمْرَواَن فَ َوَجُدوا َُجُْجَمَتُه، وََكاَن َِل يُوَجُد يفا اْلَقَْبا ]إاِلَّ

ْنُه إاِلَّ َأْرنَ بَ  يًحا َلْ يَ ْبَل ما َد َصحا نَُّه ُوجا َشاما ْبنا َعْبدا اْلَملاكا فَإا ، َغْْيَ ها ها، ُة أَْنفا اْلُعْضُو بَ ْعَد اْلُعْضوا
. َياطا َوَصَلَبُه َوَحَرقَُه َوَذرَّاُه يفا الريايحا لسيا  َفَضَربَُه ِبا

يٌع أَ  ُهْم إاِلَّ َرضا ن ْ ْم فََأَخَذُهْم، َوَلْ يُ ْفلاْت ما ْن َأْوَِلدا اْْلَُلَفاءا َوَغْْياها ََ َوتَ تَ بََّع َبنا ُأَميََّة ما ْو َمْن َهَرَب إا
، فَ َقتَ َلُهْم بانَ ْهرا  ُد ْبُن َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َمْرَواَن، َواْلَغْمُر ْبُن  اْْلَْنَدُلسا َأِبا ُفْطُرٍس، وََكاَن فايَمْن قُتاَل: ُُمَمَّ

. ، َوَسعايُد ْبُن َعْبدا اْلَملاكا دا ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا َعْبدا اْلَملاكا ، َوَعْبُد اْلَواحا  يَزايَد ْبنا َعْبدا اْلَملاكا
.َوقايَل: إانَُّه َماَت ق َ   ْبَل َذلاَك، َوأَبُو ُعبَ ْيَدَة ْبُن اْلَولايدا ْبنا َعْبدا اْلَملاكا

ْن َماٍل، َوَغْْيا  يَم ْبَن يَزايَد اْلَمْخُلوَع قُتاَل َمَعُهْم، َواْسَتْصَفى ُكلَّ َشْيٍء ََلُْم ما َذلاَك، َوقايَل: إانَّ إابْ َراها
ُهْم قَاَل: ن ْ ا فَ رََغ ما  فَ َلمَّ

ي َبنا ُأَميََّة َقدْ  ْْلَوَّلا اْلَماضا ْنُكْم ِبا  َأفْ نَ ْيُت ََجَْعُكُم ... َفَكْيَف ِلا ما
ْن[ َلظَاَها َشرَّ ُمْعَتاضا  ْفَس َأنَّ النَّاَر ََتَْمُعُكْم ... ُعوياْضُتْم ]ما  يُطَيياُب الن َّ

ََ اْْلَْعَداءا ََّنَّا  ضا ُمنايُتُم، َِل َأقَاَل اَّللَُّ َعثْ َرَتُكْم ... باَلْيثا َغاٍب إا
. َا َرِبيا باها رَاضا ْنُكْم ِبا ْنُكُم ... فَ َلَقْد ُمنايُت ما ي لاَفْوٍت ما  إاْن َكاَن َغْيظا

ي قَ تَ َلُهْم. ثَُة، َوُهَو الَّذا ، َوَمَعُه َكاَنتا اْْلَادا فَّاحا ْعَر لالسَّ  َوقايَل: إانَّ ُسَديْ ًفا أَْنَشَد َهَذا الشيا
ُم الثياَياُب َوقَ َتَل ُسَلْيَماُن ْبُن َعلاييا ْبنا  ْن َبنا ُأَميََّة، َعَلْيها ْلَبْصَرةا أَْيًضا ََجَاَعًة ما َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس ِبا

ُهُم اْلكاََلبُ  ، فََأَكَلت ْ ْم، فَأُْلُقوا َعَلى الطَّرايقا ْرُجلاها َيُة اْلُمْرَتفاَعُة، َوَأَمَر َبااْم َفُجرُّوا ِبَا  .اْلُموشا
ا رََأى بَ ُنو أُ  ، وََكاَن فَ َلمَّ ْختاَفاءا َميََّة َذلاَك اْشَتدَّ َخْوفُ ُهْم، َوَتَشتََّت َِشُْلُهْم، َواْختَ َفى َمْن َقَدَر َعَلى اِلا

َبَة ْبنا َأِبا ُسْفَياَن. ُهْم َعْمُرو ْبُن ُمَعاوايََة ْبنا َعْمراو ْبنا ُسْفَياَن ْبنا ُعت ْ ن ْ َّنا اْختَ َفى ما  ِما
ْمُت َعَلى ُسَلْيَماَن ْبنا قَاَل: وَُكْنُت َِل آِتا َمكَ   اًَن إاِلَّ ُعراْفُت فايها، َفَضاَقْت َعَليَّ اْْلَْرُض، فَ َقدا
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مَّا قَ تَ ْلَتنا  ، فَ ُقْلُت: َلَفظَْتنا اْلباََلُد إالَْيَك، َوَدلَّنا َفْضُلَك َعَلْيَك، فَإا ، َوُهَو َِل يَ ْعراُفنا  فَاْسََتَْحُت، َعلايٍي
ْنُت.َوإامَّا َرَددْ   َتنا َسالاًما فَأَما

ي، فَ َقاَل: َمْرَحًبا باَك، َما َحاَجُتَك؟ فَ ُقْلُت: إانَّ اْْلَُرَم اللََّواِتا  أَْنَت فَ َقاَل: َوَمْن أَْنَت؟ فَ َعرَّفْ ُتُه نَ ْفسا
يفَ  َْوفاَنا، َوَمْن َخاَف خا ْفَن ْلا ، َقْد خا نَّ ، َوَأقْ َرَُبُْم إالَْيها  َعَلْيها. َأْوََ النَّاسا َباانَّ

 قَاَل: فَ َبَكى َكثاْيًا ُثَّ قَاَل: ََيْقاُن اَّللَُّ َدَمَك َويُ َوفياُر َماَلَك َوََيَْفُظ ُحَرَمَك.
َنا، َوإاَنَّ  ْن َبنا ُأَميََّة َعَلي ْ نانَي إانَُّه َقْد َوَفَد َوافاٌد ما َْي اْلُمْؤما : ََّي َأما فَّاحا ََ السَّ َا قَ تَ لْ ُثَّ َكَتَب إا َناُهْم َعَلى  إاَّنَّ

ُم تُ َبلُّ َوَِل تُ ْقَتُل،  ُهْم َعْبُد َمَناٍف، َوالرَّحا ن ََّنا ََيَْمُعَنا َوإاَّيَّ ْم، فَإا ها ْم َِل َعَلى َأْرَحاما َوتُ ْرَفُع َوَِل ُعُقوقاها
نانَي َأْن يَ َهبَ ُهْم ِلا فَ ْليَ ْفَعْل، َوإاْن فَ َعَل فَ ْليَ  ُْي اْلُمْؤما ْن رََأى َأما ، ُتوَضُع، فَإا ََ اْلبُ ْلَدانا ْجَعْل كاَتاًِب َعاماا إا

ََ َما َسَأَل، َفَكاَن َهَذا َأوَّ  َنا. فََأَجابَُه إا ْنَدََن، َوإاْحَساناها إالَي ْ ها عا ََ َعَلى ناَعما َل َأَمانا َبنا َنْشُكُر اَّللََّ تَ َعا
 ُأَميََّة.

 
 ذاْكُر َخْلعا َحبايبا ْبنا ُمرََّة اْلُمرياييا 

ْن َأْهلا اْلبَ ثَنايَّةا َوَحْورَاَن، وَ َويفا َهذا  ، َوَخَلَع ُهَو َوَمْن َمَعُه ما َنةا بَ يََّض َحبايُب ْبُن ُمرََّة اْلُمريايُّ َكاَن ها السَّ
ْن قُ وَّادا  ، َفَساَر إالَْيها َعْبُد اَّللَّا َوقَاتَ َلُه َدفَ َعاٍت، وََكاَن َحبايٌب ما  َمْرَواَن َخْلُعُهْم قَ ْبَل َخْلعا َأِبا اْلَوْردا

 َوفُ ْرَساناها.
ا ْم. فَ َلمَّ َّْن يَلايها ها، فَ َبايَ َعْتُه قَ ْيٌس َوَغْْيُُهْم ِما ها َوقَ ْوما ها اْْلَْوَف َعَلى نَ ْفسا بَ َلَغ َعْبَد  وََكاَن َسَبُب تَ ْبيايضا

، َفَصاَْلَهُ  ََ الصُّْلحا  َوآَمَنُه َمَعُه، َوَساَر ََنَْو َأِبا اْلَوْردا. اَّللَّا ُخُروُج َأِبا اْلَوْردا َوتَ ْبيايُضُه، َدَعا َحبايًبا إا
 

َمْشقَ   ذاْكُر َخْلعا َأِبا اْلَوْردا َوَأْهلا دا
ْن َأْصَحابا  ُّ، وََكاَن ما َْزاُة ْبُن اْلَكْوثَرا ْبنا زُفَ َر ْبنا اْْلَاراثا اْلكاََلِبا َمْرَواَن َوفايَها َخَلَع أَبُو اْلَوْردا َما

ها.  َوقُ وَّادا
، وََكانَ  َمَها َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي ا اَّْنََزَم قَاَم أَبُو اْلَوْردا باقانَّْسرايَن، فَ َقدا فَ َبايَ َعُه  َسَبُب َذلاَك َأنَّ َمْرَواَن َلمَّ

، َوَدَخَل فايَما َدَخَل فايها ُجْنُدُه، وََكاَن َوَلُد َمْسَلَمَة ْبنا َعْبدا اْلَملاكا َُمَاواراينَ  َلُه باَبالاَس  أَبُو اْلَوْردا
، فَ بَ َعَث باَوَلدا َمْسَلَمَة َوناَسائاها  ْن قُ وَّادا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي َم َِبلاَس قَائاٌد ما ْم، َفَشَكا َوالنَّاُعورَةا، فَ َقدا

ْن َمْزرََعٍة ]َلُه[ يُ َقاُل ََلَا ، َفَخَرَج ما ََ َأِبا اْلَوْردا  بَ ْعُضُهْم َذلاَك إا
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ْبيايَض َواْْلَْلَع لاَعْبدا اَّللَّا، َوَدَعا َأْهَل قانَّْسراينَ ُخَسافٌ  ََ  ، فَ َقَتَل َذلاَك اْلَقائاَد َوَمْن َمَعُه، َوَأْظَهَر الت َّ إا
َْربا حَ  ْلْاْيَةا، َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي ُمْشَتغاٌل ِبا فَّاُح يَ ْوَمئاٍذ ِبا بايبا ْبنا ُمرََّة َذلاَك، فَ بَ يَُّضوا َأَْجَُعُهْم، َوالسَّ

ْرضا اْلبَ ْلَقاءا َوَحْورَاَن َواْلبَ ثَنايَّةا، َعَلى َما ذََكْرََنُه.  اْلُمرياييا ِبَا
ا بَ َلَغ َعْبَد اَّللَّا تَ ْبيايُض َأْهلا قانَّْسرايَن َوَخْلُعُهْم َصاََلَ َحبايَب ْبَن ُمرََّة، َوَساَر ََنَْو قانَّسْ  رايَن لالاَقاءا فَ َلمَّ

يدا ْبَن راْبعايٍي الطَّائايَّ يفا َأْربَ َعةا آَِلفٍ َأِبا ا َا َأَِب َغاِنٍا َعْبَد اْْلَما َمْشَق، َفَخلََّف َبا ، َفَمرَّ بادا ، وََكاَن ْلَوْردا
ها َوثَ َقُلُه. َمْشَق َأْهُل َعْبدا اَّللَّا، َوُأمََّهاُت َأْوَِلدا  بادا

مَ  َْص انْ تَ َقَض َلُه َأْهُل دا َم ْحا ا َقدا ْشَق َوبَ يَُّضوا، َوقَاُموا َمَع ُعْثَماَن ْبنا َعْبدا اْْلَْعَلى ْبنا ُسَراقََة فَ َلمَّ
يَمًة، َوانْ تَ َهبُ  ْن َأْصَحاباها َمْقتَ َلًة َعظا ، فَ َلُقوا َأَِب َغاِنٍا َوَمْن َمَعُه فَ َهَزُموُه، َوقَ تَ ُلوا ما ييا وا َما َكاَن َعْبُد اْْلَْزدا

ْن ثَ َقلاها، . َوَساَر َعْبُد اَّللَّا. اَّللَّا َخلََّف ما َْهلاها، َواْجَتَمُعوا َعَلى اْلْاََلفا  َوَلْ يَ ْعراُضوا ْلا
ْصَ  ْن َأْهلا ْحا ْم ما ْن[ َأْهلا قانَّْسرايَن وََكاتَ ُبوا َمْن يَلايها  َوَتْدُمَر، وََكاَن َقدا اْجَتَمَع َمَع َأِبا اْلَوْردا ََجَاَعٌة ]ما

ُهْم أُُلوٌف َعلَ  ن ْ َم ما دا ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا يَزايَد ْبنا ُمَعاوايََة، َوَدَعْوا إالَْيها، َوقَاُلوا: َهَذا فَ َقدا ْم أَبُو ُُمَمَّ ْيها
. َْرجا اْْلَْخَرما ْن َأْربَعانَي أَْلًفا، فَ َعْسَكُروا ِبا ي َكاَن يُْذَكُر، َوُهْم يفا ََنٍْو ما ُّ الَّذا ْفَيانا  السُّ

ُهْم َعْبُد اَّللَّا  ن ْ ْم َأَخاُه َعْبَد الصََّمدا ْبَن َعلايٍي يفا َعَشَرةا آَِلٍف، وََكاَن أَبُو َوَدََن ما َه إالَْيها ، َوَوجَّ  ْبُن َعلايٍي
، فَ َناَهَضُهُم اْلقاَتاَل، وََكثُ َر اْلَقْتُل يفا الْ  َب اْلقاَتالا ، اْلَوْردا ُهَو اْلُمَدبياَر لاَعْسَكرا قانَّْسرايَن َوَصاحا َفرايَقنْيا

يها َعْبدا اَّللَّا.َوا خا ُهْم أُُلوٌف َوْلَاَق ِبَا ن ْ  ْنَكَشَف َعْبُد الصََّمدا َوَمْن َمَعُه، َوقُتاَل ما
، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل  َْرجا اْْلَْخَرما يًدا، َوثَ َبَت َعْبُد فََأقْ َبَل َعْبُد اَّللَّا َمَعُه َوََجَاَعُة اْلُقوَّادا فَاْلتَ َقْوا ََثناَيًة ِبا َشدا

ها َوَأْصَحاباها، فَ ُقتاُلو اَّللَّا  ْن قَ ْوما ائٍَة ما ما ْن ََخْسا ، َوثَ َبَت ُهَو يفا ََنٍْو ما يًعا، ، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب َأِبا اْلَوْردا ا َجَا
ٍد َوَمْن َمَعُه َحََّّ ْلَاُقوا باَتْدُمَر، َوآَمَن َعْبُد اَّللَّا َأْهَل قانَّْسرايَن، َوَسوَّ  ُدوا َوَِبيَ ُعوا َوَهَرَب أَبُو ُُمَمَّ

 َوَدَخُلوا يفا طَاَعتاها.
ُهْم َهَرَب النَّ  ن ْ ا َدََن ما ْم ]َعَلْيها[ ، فَ َلمَّ ها ْن تَ ْبيايضا َمْشَق لاَما َكاَن ما ََ َأْهلا دا ًعا إا اُس، َوَلْ ُثَّ اْنَصَرَف رَاجا

ُهْم قاَتاٌل، َوآَمَن َعْبُد اَّللَّا َأْهَلَها َوَِبيَ ُعوُه وَ  ن ْ ُهْم.َيُكْن ما ن ْ َا َكاَن ما  َلْ َيَُْخْذُهْم ِبا
ََ َأَّيَّ  ْرضا اْلْاَجازا )َوبَقاَي َكَذلاَك إا ُّ ُمتَ غَيياًبا َهاراًِب َوْلَاَق ِبَا ْفَيانا ٍد السُّ ما اْلَمْنُصورا( ، َوَلْ يَ َزْل أَبُو ُُمَمَّ

َل اْلَمْنُصو  را َمَكانُُه، فَ بَ َعَث إالَْيها َخْيًَل فَ َقاتَ ُلوُه فَ َقتَ ُلوُه َوَأَخُذوا فَ بَ َلَغ زاََّيَد ْبَن َعْبدا اَّللَّا اْْلَاراثايَّ َعاما
يا  ْفَيانا دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا السُّ ، فَ بَ َعَث زاََّيٌد باَرْأسا َأِبا ُُمَمَّ ْيَْينا  ابْ َننْيا َلُه َأسا
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بْ نَ ْيها، فََأْطَلَقُهَما اْلَمْنُصوُر َوآَمنَ ُهَما.  َوِبا
اَئٍة.َوقايلَ  ةا َسَنَة َثََلٍث َوَثََلثانَي َوما ي اْلْاجَّ  : إانَّ َحْرَب َعْبدا اَّللَّا َوَأِبا اْلَوْردا َكاَنْت َسْلَخ ذا



 
مْ   ذاْكُر تَ ْبيايضا َأْهلا اْْلَزايَرةا َوَخْلعاها

فَّ  َنةا بَ يََّض َأْهُل اْْلَزايَرةا َوَخَلُعوا َأَِب اْلَعبَّاسا السَّ ها السَّ َا ُموَسى ْبُن  َويفا َهذا ََ َحرَّاَن َوَبا اَح، َوَساُروا إا
َا، َولَْيَس َعَلى َأْهلا اْْلَزايَرةا رَْأٌس ََيَْمُعهُ  ، َفَحاَصُروُه َبا فَّاحا ْن ُجْندا السَّ ْم، َكْعٍب يفا َثََلثَةا آَِلٍف ما

ينايَّةَ  ْن إاْرما ْم إاْسَحاُق ْبُن ُمْسلاٍم اْلُعَقْيلايُّ ما َم َعَلْيها نَي بَ َلَغُه َهزاْيَُة َمْرَواَن، فَ َقدا َها حا ، وََكاَن َساَر َعن ْ
. ْهَرْينا َن الشَّ  فَاْجَتَمَع َعَلْيها َأْهُل اْْلَزايَرةا، َوَحاَصَر ُموَسى ْبَن َكْعٍب ََنًْوا ما

َن اْْلُنُ  فَّاُح َأَخاُه َأَِب َجْعَفٍر فايَمْن َكاَن َمَعُه ما َه أَبُو اْلَعبَّاسا السَّ رايَن اْبَن ُهَبْْيََة، َوَوجَّ َط ُُمَاصا ودا باَواسا
يَّا َوالرَّقَّةا، َوَأْهُلُهَما َقْد تَ بَ يَُّضوا، َوَساَر ََنَْو َحرَّاَن، فَ َرَحَل إاْسَحاُق  ْبُن ُمْسلاٍم َفَساَر فَاْجَتاَز باَقْرقايسا

اَئٍة، َوَخرَ  ، َوَذلاَك َسَنَة َثََلٍث َوَثََلثانَي َوما ََ الرَُّهاءا ْن َحرَّاَن فَ َلقاَي َأَِب َجْعَفٍر.إا  َج ُموَسى ْبُن َكْعٍب ما
يَن، َورَئايُس رَبايَعَة ي َ  ََ رَبايَعَة باَدارَا َوَمارادا اَر ْبَن ُمْسلاٍم إا َه إاْسَحاُق ْبُن ُمْسلاٍم َأَخاُه َبكَّ ْوَمئاٍذ رَُجٌل َوَوجَّ

َن اْْلَُرورايَّةا يُ َقاُل َلُه بُ َرْيَكُة، فَ َعَمدَ  يًدا، َوقُتاَل بُ َرْيَكُة  ما ْم أَبُو َجْعَفٍر فَ َلقايَ ُهْم، فَ َقاتَ ُلوُه قاَتاًِل َشدا إالَْيها
ََ َُسَيْ  َا َوَساَر إا ، َفَخلََّفُه إاْسَحاُق َبا لرَُّهاءا يها إاْسَحاَق ِبا ََ َأخا اٌر إا َساَط يفا يفا اْلَمْعرََكةا، َواْنَصَرَف َبكَّ

اٍر َوقَ َعاٌت.ُعْظما َعْسَكراها، َوَأقْ بَ  نَ ُهْم َوَبنْيَ َبكَّ ، وََكاَن بَ ي ْ ََ الرَُّهاءا  َل أَبُو َجْعَفٍر إا
ََ َُسَْيَساَط، َفَساَر َحََّّ  ها إا َْي يفا ُجُنودا ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي َيَُْمُرُه َأْن َيسا فَّاُح إا  نَ َزَل ِباازَاءا وََكَتَب السَّ

، َوَحاَصَر إاْسَحاَق باُسَمْيَساَط، وَ  َن الرَُّهاءا نَ ُهُم اْلُفَراُت، َوَأقْ َبَل أَبُو َجْعَفٍر ما تيانَي أَْلًفا َوبَ ي ْ إاْسَحاُق يفا سا
َعٌة، فََأََن َِل َأَدُعَها َحََّّ َأعْ  َعَة َأْشُهٍر، وََكاَن إاْسَحاُق يَ ُقوُل: يفا ُعُنقاي بَ ي ْ َلَم َأنَّ إاْسَحاَق باُسَمْيَساَط َسب ْ

بَ َها   َماَت َأْو قُتاَل.َصاحا
َلُه َطلَ  ا تَ يَ قََّن قَ ت ْ َب الصُّْلَح فََأْرَسَل إالَْيها أَبُو َجْعَفٍر: إانَّ َمْرَواَن َقْد قُتاَل. فَ َقاَل: َحََّّ أَتَ يَ قََّن. فَ َلمَّ

ُنوُه َوَمْن َمَعُه،  فَّاحا باَذلاَك َوَأَمَرُهْم َأْن يُ َؤميا ََ السَّ نَ ُهْم كاَتاِبً َواْْلََماَن، َفَكتَ ُبوا إا  َفَكتَ ُبوا بَ ي ْ
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ْن آثَرا َصَحابَتاها، َواْستَ َقاَم َأْهُل اْْلَزايَرةا  ْنَدُه ما ََ َأِبا َجْعَفٍر، وََكاَن عا .باَذلاَك، َوَخَرَج إاْسَحاُق إا اما  َوالشَّ
ينايَّةَ  َها َحََّّ اْسُتْخلاَف. َوَوََّ أَبُو اْلَعبَّاسا َأَخاُه َأَِب َجْعَفٍر اْْلَزايَرَة َوإاْرما  َوَأْذرَبايَجاَن، فَ َلْم يَ َزْل َعَلي ْ

ي آَمَن إاْسَحاَق ْبَن ُمْسلاٍم.  َوَقْد قايَل: إانَّ ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن َعلايٍي ُهَو الَّذا
 

لا َوُسَلْيَماَن ْبنا َكثاْيٍ   ذاْكُر قَ ْتلا َأِبا َسَلَمَة اْْلََلَّ
ْن  ْنَد َقْد ذََكْرََن َما َكاَن ما ٍم عا ْن َبنا َهاشا فَّاحا َوَمْن َكاَن َمَعُه ما َأِبا َسَلَمَة يفا َأْمرا َأِبا اْلَعبَّاسا السَّ

اما  َمَّ فَّاُح َعَلْيها َوُهَو باَعْسَكراها ِبا َهًما، َوتَ َغْيََّ السَّ ْنَدُهْم ُمت َّ َْيُث َصاَر عا ُم اْلُكوَفَة، ِبا ها ، ُثَّ  ُقُدوما َأْعنَيَ



َل عَ  ََ ََتَوَّ َِبا َسَلَمَة، وََكَتَب إا َا َوُهَو ُمتَ َنكياٌر ْلا َمارَةا َبا يَّةا، فَ نَ َزَل َقْصَر اْْلا يَنةا اَْلَاِشاا ََ اْلَمدا  َأِبا ْنُه إا
، وََكَتَب إالَْيها أَبُو ُمْسلاٍم: إاْن َكاَن َأما  َن اْلغاشيا نانَي ُمْسلاٍم يُ ْعلاُمُه رَْأيَُه فايها َوَما َكاَن َهمَّ باها ما ُْي اْلُمْؤما

ْنُه فَ ْليَ ْقتُ ْلُه.  اطََّلَع َعَلى َذلاَك ما
َا أَبُو ُمْسلاٍم َعَلْيَك، نانَي فَ َيْحَتجَّ َبا َْي اْلُمْؤما : َِل تَ ْفَعْل ََّي َأما فَّاحا َوَأْهُل  فَ َقاَل َداُوُد ْبُن َعلايٍي لالسَّ

مْ  يَن َمَعَك َأْصَحابُُه، َوَحالُُه فايها َعْث إالَْيها َمْن  ُخَراَساَن الَّذا ََ َأِبا ُمْسلاٍم فَ ْليَ ب ْ َحالُُه، َوَلكانا اْكُتْب إا
 يَ ْقتُ ُلُه.

فَّاحا فََأْعَلمَ  َم َعَلى السَّ َّ لاَقْتلاها، فَ َقدا رَّاَر ْبَن أََنٍس الضَّّبيا ُه باَسَببا َفَكَتَب إالَْيها، فَ بَ َعَث أَبُو ُمْسلاٍم ما
فَّاحُ  ها، فََأَمَر السَّ َي َعْن َأِبا َسَلَمَة َوَدَعاُه َفَكَساُه، ُثَّ  ُقُدوما نانَي َقْد َرضا َْي اْلُمْؤما ًَّي فَ َناَدى: إانَّ َأما ُمَنادا

ََ َمْنزالا  ، ُثَّ اْنَصَرَف إا ْنَدُه َحََّّ َذَهَب َعامَُّة اللَّْيلا َلًة فَ َلْم يَ َزْل عا ها َوْحَدُه، َدَخَل َعَلْيها بَ ْعَد َذلاَك لَي ْ
ْن َأْعَواناها فَ َقتَ ُلوُه، َوقَاُلوا: قَ تَ َلُه اْْلََواراُج. فَ َعَرضَ  رَّاُر ْبُن أََنٍس، َوَمْن َمَعُه ما  لَُه ما

يَّةا عا  يَنةا اَْلَاِشاا ْلَمدا ، َوُدفاَن ِبا دا ْبنا َعلايٍي ، َفَصلَّى َعَلْيها ََيََْي ْبُن ُُمَمَّ َن اْلَغدا  ْنَد اْلُكوَفةا، فَ َقالَ ُثَّ ُأْخراَج ما
: را اْلَبَجلايُّ  ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمَهاجا

ٍد ... َأْوَدى َفَمْن َيْشَناَك َصاَر َوزايًرا  إانَّ اْلَوزايَر َوزايَر آلا ُُمَمَّ
ٍد. ُْي آلا ُُمَمَّ َِبا ُمْسلاٍم: َأما ٍد، َوْلا َِبا َسَلَمَة: َوزايُر آلا ُُمَمَّ  وََكاَن يُ َقاُل ْلا
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ا قُتاَل أَ  َم َعَلى َأِبا ُمْسلاٍم َسايَ َرُه فَ َلمَّ ا َقدا ََ َأِبا ُمْسلاٍم، فَ َلمَّ فَّاُح َأَخاُه َأَِب َجْعَفٍر إا َه السَّ بُو َسَلَمَة َوجَّ
َذا، إاَنَّ ُكنَّا ََّي هَ  ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن اْلََْسنا اْْلَْعَرُج، َوُسَلْيَماُن ْبُن َكثاٍْي، فَ َقاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َكثاٍْي لاُعبَ ْيدا اَّللَّا:

ََ َما ُترايُدوَن. ُتْم فَاْدُعوََن إا ئ ْ َذا شا  نَ ْرُجو َأْن يَتامَّ َأْمرُُكْم، فَإا
ْن َأِبا ُمْسلاٍم، فَأََتى َأَِب ُمْسلاٍم فََأْخََبَُه َوَخاَف َأْن يُ ْعلاَمُه َأنْ  يٌس ما  يَ ْقتُ َلُه، َفَظنَّ ُعبَ ْيُد اَّللَّا أَنَُّه َدسا

َْمَتُه فَاقْ تُ ْلُه؟ قَاَل: ن َ فََأْحَضَر أَ  َماما ِلا َمنا اَّتَّ َعْم. بُو ُمْسلاٍم ُسَلْيَماَن ْبَن َكثاٍْي، َوقَاَل َلُه: َأََتَْفُظ قَ ْوَل اْْلا
مَ  شيا اْْلا ، فَأَْنَت ُمْنَطٍو َعَلى غا ْدنا َْمُتَك. قَاَل: أَْنُشُدَك اَّللََّ! قَاَل: َِل تُ َناشا نيا َقْد اَّتَّ ، َوَأَمَر قَاَل: فَإا اما

 باَضْربا ُعُنقاها.
فَّاحا فَ َقاَل: َلْسَت َخلايَفًة، َوَِل َأْمُرَك باَشْيٍء إاْن تَ رَْكَت َأَِب ُمْسلاٍم َولَْ  ََ السَّ  تَ ْقتُ ْلُه. َورََجَع أَبُو َجْعَفٍر إا

: فَاْكُتْمَها.قَاَل. وََكْيَف؟ قَاَل: َواَّللَّا َما َيْصَنُع إاِلَّ َما َأرَاَد. قَاَل أَبُو الْ   َعبَّاسا
ََ َأِبا ُمْسلاٍم قَ ْبَل َأْن يُ ْقَتَل أَبُو َسَلَمَة. َا َساَر إا  َوَقْد قايَل: إانَّ َأَِب َجْعَفٍر إاَّنَّ

ا َظَهَر َتَذاَكُروا َما َصَنَع أَبُو َسَلَمَة، فَ َقاَل بَ ْعُض َمْن ُهَناَك: لَ  فَّاَح َلمَّ َعلَّ َما وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ السَّ
فَّاُح: لَئاْن َكاَن َهَذا َعْن رَْأياها إاَنَّ لَنَ ْعراَفنَّ َبََلًء إا  ْن رَْأيا َأِبا ُمْسلاٍم. فَ َقاَل السَّ ِلَّ َأْن َيْدفَ َعُه َصَنَع َكاَن ما



ََ َأِبا ُمْسلاٍم لايَ ْعَلَم رَْأيَُه. َفَسارَ  ْن َأِبا َسَلَمَة،  اَّللَُّ َعنَّا. َوَأْرَسَل َأَخاُه َأَِب َجْعَفٍر إا إالَْيها َوَأْعَلَمُه َما َكاَن ما
رَّاَر ْبَن أََنٍس فَ َقتَ َلُه.  فََأْرَسَل ما

 
طَ   ذاْكُر ُُمَاَصَرةا اْبنا ُهَبْْيََة باَواسا

ْن َأْهلا ُخَراَسا يَن َلُقوُه ما ْن َأْمرا يَزايَد ْبنا ُهَبْْيََة َواْْلَْيشا الَّذا َن َمَع َقْحطََبَة، ُثَّ َمَع َقْد ذََكْرََن َما َكاَن ما
ْْلَثْ َقالا قَ وْ  َل ِبا ا اَّْنََزَم َقْد وَكَّ َا، وََكاَن َلمَّ َط َوََتَصَُّنُه َبا ََ َواسا ، َواَّنْاَزاَمُه إا َا، اْبناها اْلََْسنا ًما، َفَذَهُبوا َبا

بُ ُهْم؟ يَ ْعنا  ََ اْلُكوَفةا َوَمَعَك ُجْنٌد  فَ َقاَل َلُه َحْوثَ َرُة: أَْيَن َتْذَهُب َوَقْد قُتاَل َصاحا َقْحطََبَة، اْمضا إا
َط فَ نَ ْنظُُر. قَاَل: َما َتزايُد َعَلى َأْن ِتَُ  ْن َكثاٌْي، فَ َقاتاْلُهْم َحََّّ تُ ْقَتَل َأْو َتْظَفَر. قَاَل: َبْل ََنِْتا َواسا كياَنُه ما

َك َوتُ ْقَتَل.  نَ ْفسا
: إانََّك َلوْ  ، فَاْلَزما اْلُفَراَت َحََّّ  َوقَاَل ََيََْي ْبُن ُحَضنْيٍ ها اْْلُُنودا ْن َهذا ََتِْتا َمْرَواَن باَشْيٍء َأَحبَّ إالَْيها ما

َصاٍر، َولَْيَس بَ ْعَد اْلَْْصرا إاِلَّ اْلَقْتُل. فََأََب. ُْي يفا حا َط فَ َتصا َك َوَواسا  ََتْتاَيُه، َوإاَّيَّ
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َنَُّه َكانَ  َط فَ َتَحصََّن  وََكاَن ََيَاُف َمْرَواَن ْلا ْْلَْمرا فَ ُيَخالاُفُه، َفَخاَف َأْن يَ ْقتُ َلُه، فَأََتى َواسا َيْكُتُب إالَْيها ِبا
نَ ُهْم يَ ْوَم ا َا، َوَسْيََّ أَبُو َسَلَمَة إالَْيها اْلََْسَن ْبَن َقْحطََبَة َفَحَصَرُه، َوَأوَُّل َوقْ َعٍة َكاَنْت بَ ي ْ . .َبا  ْْلَْرباَعاءا

َن ََلُْم، َفَخَرُجوا َوَخَرَج اْبُن ُهَبْْيََة َوَعَلى َمْيمَ قَاَل َأْهُل ال ْبنا ُهَبْْيََة: ايَذْن لََنا يفا قاَتاَلااْم. فََأذا اما ِلا َنتاها شَّ
فَاَّْنََزَم ُهَو  ابْ ُنُه َداُوُد، فَاْلتَ َقْوا َوَعَلى َمْيَمَنةا اْلََْسنا َخازاُم ْبُن ُخَزْْيََة، َفَحَمَل َخازاٌم َعَلى اْبنا ُهَبْْيََة،

. ْلَعرَّاَداتا ، َورََمى َأْصَحابُُه ِبا لنَّاسا  َوَمْن َمَعُه َوَغصَّ اْلَباُب ِبا
ُهْم ََنٌس َكثاٌْي، فَ تَ لَ  ن ْ ْجَلَة، فَ َغراَق ما ََ دا ُم اْلََْسُن َواْضَطرَُّهْم إا ، َفَكرَّ َعَلْيها اما قَّْوُهْم َورََجَع َأْهُل الشَّ

ُفنا َوََتَاَجزُ  لسُّ اما َهزاْيًَة قَبايَحًة، ِبا ْم، فَاقْ تَ تَ ُلوا، َواَّْنََزَم َأْهُل الشَّ ٍم ُثَّ َخَرُجوا إالَْيها َعَة َأَّيَّ وا، َفَمَكُثوا َسب ْ
يَنَة، َفَمَكُثوا َما َشاَء اَّللَُّ َِل يُ َقاتاُلوَن إاِلَّ رَْمًيا.  َفَدَخُلوا اْلَمدا

ْن َوبَ َلَغ اْبَن ُهَبْْيََة، َوُهَو يفا اْلْاصَ  َد فََأَخَذُه َوَحَبَسُه، فَ َتَكلََّم ََنٌس ما َّ َقْد َسوَّ ْغلاّبا ارا، َأنَّ َأَِب ُأَميََّة الت َّ
ْن فَ َزارََة رَْهطا اْبنا ُهَبْيَْ  ُّ، َوَأَخُذوا َثََلثََة نَ َفٍر ما َبانا ي ْ  َة َفَحَبُسوُهْم.رَبايَعَة يفا َذلاَك َوَمْعُن ْبُن زَائاَدَة الشَّ

بَ َنا. َوَأََب اْبُن ُهبَ )َوَشَتُمو  يَنا َحََّّ َيَْتَُك اْبُن ُهَبْْيََة َصاحا ْْيََة َأْن ا اْبَن ُهَبْْيََة( َوقَاُلوا: َِل َنَْتُُك َما يفا أَْيدا
ْبنا ُهَبْيَْ  ٍْي اْلعاْجلايُّ فايَمْن َمَعُهَما. َفقايَل ِلا َة: َهُؤَِلءا يُْطلاَقُه، فَاْعتَ َزَل َمْعٌن َوَعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َبشا

َّْن َحَصَرَك. َفَدَعا َأَِب ُأَميَّ  َة َفَكَساُه فُ ْرَساُنَك َقْد َأْفَسْدََّتُْم، َوإاْن َِتَاَدْيَت يفا َذلاَك َكانُوا َأَشدَّ َعَلْيَك ِما
ََ َما َكانُوا َعَلْيها.  َوَخلَّى َسبايَلُه، فَاْصَطَلُحوا َوَعاُدوا إا

َم أَبُو َنْصٍر َمالا  فَّاحا َوَقدا ََ السَّ ، فََأْوَفَد اْْلََسُن َوْفًدا إا ََ اْلََْسنا ْسَتاَن إا جا َيةا سا ْن ََنحا َثما ما ُك ْبُن اَْلَي ْ



، وََكاَن َغْيََلُن َواجا  يَّ ًدا َعَلى باُقُدوما َأِبا َنْصٍر َعَلْيها، َوَجَعَل َعَلى اْلَوْفدا َغْيََلَن ْبَن َعْبدا اَّللَّا اْْلَُزاعا
ْيُ  اْلََْسنا  فَّاحا َوقَاَل: َأْشَهُد أَنََّك َأما َم َعَلى السَّ ا َقدا ََ َرْوحا ْبنا َحاِتٍا َمَدًدا َلُه، فَ َلمَّ َنَُّه َسرََّحُه إا  ْلا

نانَي، َوأَنََّك َحْبُل اَّللَّا اْلَمتانُي، َوأَنََّك إاَماُم اْلُمتَّقانَي.  اْلُمْؤما
نانَي ُمنَّ قَاَل: َحاَجُتَك ََّي َغْيََلُن؟ قَاَل: أَ  َْي اْلُمْؤما ْستَ ْغفاُرَك. قَاَل: َغَفَر اَّللَُّ َلَك. قَاَل َغْيََلُن: ََّي َأما

ْن َأْهلا بَ ْيِتا اْْلََسُن ْبُن َقْحطََبَة؟ [ بَ ْيتاَك. قَاَل: َأَولَْيَس َعَلْيُكْم رَُجٌل ما ْن ]َأْهلا َنا باَرُجٍل ما قَاَل:  َعَلي ْ
نانَي، ُمنَّ  َْي اْلُمْؤما نُ َنا باها. فَ بَ َعَث َأَخاُه َأَِب  ََّي َأما ها، َوتَ َقرَّ َعي ْ ََ َوْجها ْن َأْهلا بَ ْيتاَك نَ ْنُظْر إا َنا باَرُجٍل ما َعَلي ْ

ْن ُخَراَساَن. ها ما ْنَد رُُجوعا  َجْعَفٍر لاقاَتالا اْبنا ُهَبْْيََة عا
: إانَّ اْلَعْسَكَر َعْسَكُرَك، َواْلُقوَّادَ  ََ اْلََْسنا ًرا،  وََكَتَب إا ي َحاضا قُ وَّاُدَك، َوَلكاْن َأْحبَ ْبُت َأْن َيُكوَن َأخا

َثما ِبااْثلا َذلاَك. وََكاَن اْلََْسُن  ََ َمالاكا ْبنا اَْلَي ْ ْن ُمَواَزرَتَُه. وََكَتَب إا ْع َوَأْحسا ُهَو اْلُمَدبياَر فَاَْسَْع َلُه َوَأطا
َْمرا َذلاَك اْلَعْسَكرا.  ْلا
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ا َقدا  َل اْْلََسُن َعْن َخْيَمتاها َوأَنْ َزَلُه فايَها، َوَجَعَل اْْلََسُن فَ َلمَّ َم أَبُو َجْعَفٍر اْلَمْنُصوُر َعَلى اْْلََسنا ََتَوَّ
 َعَلى َحَرسا اْلَمْنُصورا ُعْثَماَن ْبَن َّنَايٍك.

ََ خَ  اما إا َثما يَ ْوًما فَاَّْنََزَم َأْهُل الشَّ َن ََلُْم َمْعٌن َوأَبُو ََيََْي َوقَاتَ َلُهْم َمالاُك ْبُن اَْلَي ْ ْم َوَقْد َكمَّ قاها َنادا
ْم فَ َقاتَ ُلوُهْم َحََّّ َجاَء اللَّْيُل، َواْبُن ُهَبْيَْ  ا َجازَُهْم َأْصَحاُب َمالاٍك َخَرُجوا َعَلْيها . فَ َلمَّ يُّ َة َعَلى اْْلَُذاما

َن اللَّ  لانَي، فَاقْ تَ تَ ُلوا َما َشاَء اَّللَُّ ما ، بُ ْرجا اْْلََلَّ َرافا ْنصا ِلا ََ َمْعٍن َيَُْمُرُه ِبا ، َوَسرََّح اْبُن ُهَبْْيََة إا ْيلا
ًما.  فَاْنَصَرَف، َفَمَكُثوا َأَّيَّ

 ََ دا ْبنا نُ َباَتَة، فَ َقاتَ َلُهْم َأْصَحاُب اْلََْسنا فَ َهَزُموُهْم إا َط أَْيًضا َمَع َمْعٍن َوُُمَمَّ ْجَلَة  َوَخَرَج َأْهُل َواسا دا
ا رَآُه أَبُوُه قَتايًَل قَاَل: َلَعَن اَّللَُّ َحََّّ َتسَ  ، فَ َلمَّ َثما  اَقُطوا فايَها، َورََجُعوا َوَقْد قُتاَل َوَلُد َمالاكا ْبنا اَْلَي ْ

يَنَة. َط فَ َقاتَ ُلوُهْم َحََّّ َأْدَخُلوُهُم اْلَمدا  اْْلََياَة بَ ْعَدَك! ُثَّ َْحَُلوا َعَلى َأْهلا َواسا
ُفَن َحطًَبا، ُثَّ ُيْضراُمَها ََنرًا لاَتْحراَق َما َمرَّْت باها، َفَكاَن اْبُن ُهَبْْيََة ََيُرُّ تاْلَك وََكاَن َمالاٌك ْيَْ  َْلُ السُّ

ُفَن باَكََللايَب، َفَمَكُثوا َكَذلاَك َأَحَد َعَشَر َشْهًرا.  السُّ
ُم اْلْاَصاُر طََلُبوا الصُّْلَح، َوَلْ َيْطُلبُ  ا طَاَل َعَلْيها وُه َحََّّ َجاَءُهْم َخََبُ قَ ْتلا َمْرَواَن، َأََتُهْم باها فَ َلمَّ

يُل ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلَقْسرايُّ َوقَاَل ََلُْم: َعََلَم تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكْم َوَقْد قُتاَل َمْرَواُن؟ َوَتََ  َّنَّ َأْصَحاُب إاَْسَاعا
 اْبنا ُهَبْْيََة َعَلْيها.

َِل نُعانُي َمْرَواَن َوآََثرُُه فايَنا آََثرُُه. َوقَاَلتا النياَزارايَُّة: َِل نُ َقاتاُل َحََّّ تُ َقاتاَل َمَعَنا  فَ َقاَلتا اْلَيَمانايَُّة:
َياَُّنُْم.  اْلَيَمانايَُّة، وََكاَن يُ َقاتاُل َمَعُه َصَعالايُك النَّاسا َوفات ْ



دا ْبنا  ََ ُُمَمَّ ْن َيْدُعَو إا ، َفَكَتَب إالَْيها، فَأَْبطََأ َجَوابَُه،  َوَهمَّ اْبُن ُهَبْْيََة ِبَا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا ْبنا َعلايٍي
ْن َأْصَحابا اْبنا ُهَبْْيََة َوَأْطَمَعُهْم، َفَخَرَج إالَْيها زاََّيُد ْبُن َصالاٍح، فَّاُح اْلَيَمانايََّة ما َوزاََّيُد ْبُن  وََكاَتَب السَّ

، فَ َلْم يَ ْفَعََل.َعْبدا اَّللَّا اْْلَاراثايَّ  َيَة اْبنا اْلَعبَّاسا ، َوَوَعَدا اْبَن ُهَبْْيََة َأْن ُيْصلاَحا لَُه ََنحا  انا
َفَراُء َبنْيَ َأِبا َجْعَفٍر َواْبنا ُهَبْْيََة، َحََّّ َجَعَل َلُه َأَماًَن، وََكَتَب باها كاَتاًِب َمَكَث ابْ  ُن ُهَبْْيََة َوَجَرتا السُّ

يها ُيَشاواُر فايها ا ََ َأخا ََ َأِبا َجْعَفٍر، فَأَنْ َفَذُه أَبُو َجْعَفٍر إا َيُه، فَأَنْ َفَذُه إا  ْلُعَلَماَء َأْربَعانَي يَ ْوًما َحََّّ َرضا
، فََأَمَرُه ِبااْمَضائاها. فَّاحا  السَّ

فَّاُح َِل يَ قْ  َا َأْعطَاُه، وََكاَن السَّ َطُع َأْمًرا ُدوَن َأِبا ُمْسلاٍم، وََكاَن َأُبو وََكاَن رَْأُي َأِبا َجْعَفٍر اْلَوفَاَء َلُه ِبا
ُُه َأْمَر اْبنا ُهَبْيَْ  ََ َأِبا ُمْسلاٍم َُيَْبا فَّاُح إا ، َفَكَتَب السَّ فَّاحا َِبا ُمْسلاٍم َعَلى السَّ ًنا ْلا َة، َفَكَتَب اْْلَْهما َعي ْ

ْهَل إاَذا أَْلَقيْ  َت فايها اْلْاَجارََة َفَسَد، َِل َواَّللَّا َِل َيْصُلُح َطرايٌق فايها اْبُن أَبُو ُمْسلاٍم إالَْيها: إانَّ الطَّرايَق السَّ
 ُهَبْْيََة.

َن اْلُبَخارايَّةا[ ، ََ َأِبا َجْعَفٍر يفا أَْلٍف َوَثََلُثااائٍَة ]ما ا َِتَّ اْلكاَتاُب َخَرَج اْبُن ُهَبْْيََة إا  َوَلمَّ
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ُم ْبُن ُسَلْيٍم، فَ َقاَل: َمْرَحًبا ]باَك[ َأَِب َخالاٍد، َوَأرَاَد َأْن َيْدُخَل َعَلى َدابَّ  ُب َسَلَّ تاها، فَ َقاَم إالَْيها اْْلَاجا
ْن َأْهلا ُخَراَساَن، فَ نَ َزَل، َوَدَعا َلُه باواسَ  ُْجَرةا اْلَمْنُصورا َعَشَرُة آَِلٍف ما ًدا! َوَقْد َأطَاَف ِبا اَدٍة اْنزاْل رَاشا

َها، وَ  ْبنا ُهَبْْيََة َوْحَدُه، َفَدَخَل، َوَحاَدثَُه َساَعًة، ُثَّ قَاَم.لاَيْجلاَس َعَلي ْ َن ِلا  َأْدَخَل اْلُقوَّاَد ُثَّ َأذا
ٍل، فَ  اَئةا فَاراٍس َوَثََلُثاااَئةا رَاجا ما َِبا َجْعَفٍر:ُثَّ َمَكَث َيَْتايها يَ ْوًما َوَيَْتُُكُه يَ ْوًما، َفَكاَن َيَْتايها يفا ََخْسا  قايَل ْلا

ْن ُسْلطَاناها َشْيٌء. فََأَمَرُه أَبُو َجْعفَ  َ إانَّ اْبَن ُهَبْْيََة لََيْأِتا فَ يَ َتَضْعَضُع َلُه اْلَعْسَكُر َوَما نَ َقَص ما ٍر َأْن َِل َيَِْتا
َيتاها، َفَكاَن َيَِْتا يفا َثََلثانَي، ُثَّ َصاَر َيَِْتا يفا َثََلثٍَة َأْو َأْربَ َعٍة.  إاِلَّ يفا َحاشا

 رََجَع، فَ َقاَل: َكلََّم اْبُن ُهَبْْيََة اْلَمْنُصوَر يَ ْوًما، فَ َقاَل َلُه اْبُن ُهَبْْيََة: ََّي َهَناْه! َأْو: ََّي أَي َُّها اْلَمْرُء! ُثَّ وَ 
ُتَك باها َلَقرايٌب َفَسبَ َقنا لاَسا ي باَكََلما النَّاسا ِبااْثلا َما َخاطَب ْ ُْي، إانَّ َعْهدا ََ َما َلْ ُأراْدُه. أَي َُّها اْْلَما نا إا

ُعُه َحََّّ َكَتَب إالَْيها: وَ  فَّاُح َعَلى َأِبا َجْعَفٍر َيَُْمُرُه باَقْتلا اْبنا ُهَبْْيََة، َوُهَو يُ َراجا اَّللَّا لَتَ ْقتُ َلنَُّه َأْو فََأَلَّ السَّ
ْن ُحْجَرتاَك ُثَّ يَ تَ َوََّ  َلنَّ إالَْيها َمْن َُيْراُجُه ما َلُه.َْلُْرسا  قَ ت ْ

َْتما بُ ُيوتا اْْلَمْ  َثَم ْبَن ُظَهْْيٍ َوَأَمَرُُهَا ِبا ، ُثَّ بَ َعَث فَ َعَزَم َعَلى قَ ْتلاها، فَ بَ َعَث َخازاَم ْبَن ُخَزْْيََة، َواَْلَي ْ َوالا
يَّةا َواْلُمَضرايَّةا فََأْحَضَرُهْم، فََأقْ بَ  َن اْلَقْيسا ََ ُوُجوها َمْن َمَع اْبنا ُهَبْْيََة ما ُد ْبُن نُ َباَتَة، َوَحْوثَ َرُة ْبُن إا َل ُُمَمَّ

ُم ْبُن ُسَلْيٍم، فَ َقاَل: أَْيَن اْبُن نُ َباتََة َوَحْوثَ َرُة؟ فَ  ْشرايَن رَُجًَل، َفَخَرَج َسَلَّ َدَخََل َوَقْد ُسَهْيٍل يفا اثْ َننْيا َوعا
اَئةٍ  يفا ُحْجَرٍة ُدوَن ُحْجَرتاها، فَ ُنزاَعْت ُسُيوفُ ُهَما وَُكتياَفا،  َأْجَلَس أَبُو َجْعَفٍر ُعْثَماَن ْبَن َّنَايٍك َوَغْْيَُه يفا ما

ْثَل َذلاَك.  َواْسَتْدَعى رَُجَلنْيا رَُجَلنْيا يَ ْفَعُل َبااَما ما



ُتُموََن َعْهَد اَّللَّا ُثَّ َغَدْرُِتْ باَنا! إاَنَّ لَنَ ْرُجو َأْن يُْدراَكُكُم اَّللَُّ!  َوَجَعَل اْبُن نُ َباتََة فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: َأْعطَي ْ
ََ َهَذا. ها َوقَاَل: َكَأنيا ُكْنُت أَْنُظُر إا َْيةا نَ ْفسا  َيْضراُط يفا ْلا

ََ اْبنا ُهَبْْيََة فَ َقاُلوا: نُرايُد َْحَْل اْلمَ  ائٍَة إا ْن ما َثُم ْبُن ُشْعَبَة يفا ََنٍْو ما . فَ َقاَل َواْنَطَلَق َخازاٌم َواَْلَي ْ الا
باها: دُ  َاجا دَّ ْلا ْنَدُه ابْ ُنُه َداُوُد َوعا ْنَد ُكليا بَ ْيٍت نَ َفًرا، َوَأقْ بَ ُلوا ََنَْوُه َوعا . فَأَقَاُموا عا ُْم َعَلى اْْلََزائانا ْن َلَّ ٌة ما

ْجراها.  َمَوالايها َوُبَن، َلُه َصغاٌْي يفا حا
ْم، َفَضَربَُه ا ها ُبُه يفا ُوُجوها ا َأقْ بَ ُلوا ََنَْوُه قَاَم َحاجا َثُم ْبُن ُشْعَبَة َعَلى َحْبلا َعاتاقاها َفَصَرَعُه، َوقَاَتَل فَ َلمَّ َْلَي ْ

دً  َّ، َوَخرَّ َساجا ْجراها، فَ َقاَل: ُدوَنُكْم َهَذا الصَّّبا ْن حا ا فَ ُقتاَل، ابْ ُنُه َداُوُد، َوَأقْ َبَل ُهَو إالَْيها َوََنَّى ابْ َنُه ما
ََ َأِبا َجْعَفٍر. َلْت رُُءوُسُهْم إا  َوْحُا

، َوعُ َوَنَ  يَّ ْْلََمانا لالنَّاسا إاِلَّ اْْلََكَم ْبَن َعْبدا اْلَملاكا ْبنا باْشٍر، َوَخالاَد ْبَن َسَلَمَة اْلَمْخُزوما َمَر ْبَن َدى ِبا
ْبنا َذرٍي، فَآَمَنُه، َوَهَرَب اْْلََكُم، َوآَمَن أَبُو َجْعَفٍر خَ  الاًدا فَ َقتَ َلُه َذرٍي، فَاْسَتْأَمَن زاََّيُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ِلا

فَّاُح، َوَلْ َيُاْز َأَماَن َأِبا َجْعَفٍر.  السَّ
يُّ يَ ْرثاي اْبَن ُهَبْْيََة: ْندا  فَ َقاَل أَبُو اْلَعطَاءا السيا
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يََّة قَاَم النَّائاَحاتُ  َاراي َدْمعاَها َْلَُموُد َعشا ٍط َعَلْيَك ِبا ًنا َلْ ََتُْد يَ ْوَم َواسا َوَصفََّقْت َأُكف،  َأَِل إانَّ َعي ْ
نََّك لَْ  َا َأقَاَم باها بَ ْعَد اْلُوُفودا ُوُفوُد فَإا ْن ُِتْسا َمْهُجوَر اْلفاَناءا فَ ُرِبَّ ي َمْأِتٍَ َوُخُدوُد فَإا َْيدا ُعْد َعَلى ِبا  تَ ب ْ

َابا بَعايُد. ٍد بَ َلى ُكلُّ َمْن ََتَْت الَتُّ  ُمتَ َعهيا
 

الا َأِبا َسَلمَ   َة باَفاراسَ ذاْكُر قَ ْتلا ُعمَّ
َد ْبَن اْْلَْشَعثا َعَلى فَاراَس، َوَأَمَرُه َأْن يَ قْ  ُّ ُُمَمَّ َه أَبُو ُمْسلاٍم اْْلَُراَسانا َنةا َوجَّ ها السَّ اَل َأِبا َويفا َهذا ُتَل ُعمَّ

ََ فَاراَس، َوَعلَ  يَسى ْبَن َعلايٍي إا ُه عا فَّاُح َعمَّ َه السَّ .َسَلَمَة، فَ َفَعَل َذلاَك، فَ َوجَّ ُد ْبُن اْْلَْشَعثا َها ُُمَمَّ  ي ْ
يَسى، َفقايَل لَُه: إانَّ َهَذا َِل َيُسوُغ َلَك. فَ َقاَل: بَ َلى َأَمَرنا أَبُو ُمْسلاٍم َأْن َِل  ٌد قَ ْتَل عا  يَ ْقَدَم فََأرَاَد ُُمَمَّ

ْن َغْْياها إاِلَّ َضَرْبُت ُعنُ َقُه، ُثَّ ت َ  ي اْلواَِليََة ما عا ْن َعاقاَبةا قَ ْتلاها، َأَحٌد َعَليَّ َيدَّ يَسى َخْوفًا ما َرَك عا
َهاٍد، ًفا إاِلَّ يفا جا ْنََبًا، َوَِل يَ تَ َقلََّد َسي ْ ْْلَْْيَانا اْلُمَحرياَجةا َأْن َِل يَ ْعُلَو ما يَسى ِبا فَ َلْم َيلا  َواْسَتْحَلَف عا

ًفا إاِلَّ يفا َغْزوٍ  يَسى بَ ْعَد َذلاَك واَِليًَة، َوَِل تَ َقلََّد َسي ْ يَل ْبَن َعلايٍي عا فَّاُح بَ ْعَد َذلاَك إاَْسَاعا َه السَّ ، ُثَّ َوجَّ
 َوالاًيا َعَلى فَاراَس.

 
َل َوَما قايَل فايَها ٍد اْلَمْوصا  ذاْكُر واَِليَةا ََيََْي ْبنا ُُمَمَّ



ٍد َعَلى اْلَموْ  فَّاُح َأَخاُه ََيََْي ْبَن ُُمَمَّ َنةا اْستَ ْعَمَل السَّ ها السَّ دا ْبنا ُصوٍل.َويفا َهذا َوَض ُُمَمَّ لا عا  صا
َنا َموْ  دا ْبنا ُصوٍل، َوقَاُلوا: يَلاي َعَلي ْ ْن طَاَعةا ُُمَمَّ لا اْمتَ نَ ُعوا ما ََ وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َأْهَل اْلَمْوصا

فَّاحا باَذلاَك، َواْستَ ْعَمَل َعَليْ  ََ السَّ ُهْم. َفَكَتَب إا ، َوَأْخَرُجوُه َعن ْ َُه اْْلَثْ َعما ٍد َوَسْيَّ ْم َأَخاُه ََيََْي ْبَن ُُمَمَّ ها
َها يفا اْثَنْ َعَشَر أَْلَف رَُجٍل.  إالَي ْ

ًئا يُ ْنكاُرونَُه، َولَْ  لا َشي ْ َْهلا اْلَمْوصا ْر ْلا ، َوَلْ يُْظها عا دا اْْلَاما َمارَةا َُمَاناَب َمْسجا  يَ ْعََتاْضُهْم فَ نَ َزَل َقْصَر اْْلا
 ُثَّ  فايَما يَ ْفَعُلونَُه،
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ََلَح، فََأْعطَاُهُم اْْلََمانَ  ُهُم اْثَنْ َعَشَر رَُجًَل، فَ نَ َفَر َأْهُل اْلبَ َلدا َوَْحَُلوا السيا ن ْ ، َوَأَمَر َدَعاُهْم فَ َقَتَل ما
ٌن، فََأََتُه النَّاُس يُ ْهَرُعوَن إالَْيها، فََأقَاَم ََيََْي  َع فَ ُهَو آما َي: َمْن َدَخَل اْْلَاما  الرياَجاَل َعَلى أَبْ َوابا فَ ُنودا

َّنْ  ، فَ َقتَ ُلوا النَّاَس قَ ْتًَل َذرايًعا َأْسَرُفوا فايها، َفقايَل: إانَُّه قَ َتَل فايها َأَحَد َعَشَر أَْلًفا ِما عا  لَُه َخاِتٌَ َوِماَّْن اْْلَاما
 لَْيَس َلُه َخاِتٌَ َخْلًقا َكثاْيًا.
َع ََيََْي  ا َكاَن اللَّْيُل َسَا َ باها، فَ َلمَّ ، فَُأْخَبا ، َفَسَأَل َعْن َذلاَك الصَّْوتا ِتا قُتاَل راَجاَُلُنَّ  ُصَراَخ النياَساءا الَلَّ

ٍم،  ُهْم َثََلثََة َأَّيَّ ن ْ َياَن. فَ َفَعُلوا َذلاَك، َوقَ َتَل ما ب ْ وََكاَن يفا فَ َقاَل: إاَذا َكاَن اْلَغُد فَاقْ تُ ُلوا النياَساَء َوالصيا
، فََأَخُذوا النياَساَء قَ ْهًرا. َعْسَكراها قَائادٌ   َمَعُه َأْربَ َعُة آَِلفا زاَْنايٍي

لا يفا اْليَ ْوما الثَّالاثا رَكاَب اْليَ ْوَم الرَّاباَع، َوَبنْيَ َيَدْيها  ْن قَ ْتلا َأْهلا اْلَمْوصا ا فَ رََغ ََيََْي ما  اْلْاَراُب فَ َلمَّ
ُيوُف اْلَمْسُلوَلُة، فَاْعََتََضْتُه اْمرَ  َلَها فَ نَ َهاُهْم َعْن َوالسُّ َأٌة َوَأَخَذْت باعاَنانا َدابَّتاها، فََأرَاَد َأْصَحابُُه قَ ت ْ

ٍم؟ أََلْسَت اْبَن َعميا َرُسولا اَّللَّا  ْن َبنا َهاشا ؟ -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َذلاَك، فَ َقاَلْت َلُه: أََلْسَت ما
َا، َوَسْيََّ َمَعَها َمْن يُ ْبلاُغَها َأَما ََتَْنُف لاْلَعَربايَّاتا اْلُمْسلا  َماتا َأْن يَ ْنكاَحُهنَّ الزياْنُج؟ فََأْمَسَك َعْن َجَواَبا

، فَاْجَتَمُعوا، فََأَمَر َباا  ا َكاَن اْلَغُد ََجََع الزياْنَج لاْلَعطَاءا َل َكََلُمَها فايها. فَ َلمَّ ْم فَ ُقتاُلوا َعْن َمْأَمنَ َها، َوَقْد َعما
ْم. راها  آخا

ْن َُمَبَّةا َبنا ُأَميََّة، وََكَراَهةا َبنا  ُهْم ما ن ْ لا َما َظَهَر ما َبُب يفا قَ ْتلا َأْهلا اْلَمْوصا ، َوقايَل: َكاَن السَّ اْلَعبَّاسا
ْطحا فَ َوَقَع َعَلى رَْأسا بَ ْعضا اْْلَُراَسانا  َن السَّ يَّ ما َها َوَأنَّ اْمَرَأًة َغَسَلْت رَْأَسَها َوأَْلَقتا اْلْاْطما يَّةا، َفظَن َّ

نَ  اَر، َوقَ َتَل َأْهَلَها، فَ ثَاَر َأْهُل اْلبَ َلدا َوقَ تَ ُلوُه، َوََثَرتا اْلفات ْ ًدا، فَ َهاَجَم الدَّ  ُة.فَ َعَلْت َذلاَك تَ َعمُّ
َن الصَّ  ًدا َعاباًدا، َوَقْد َأْدَرَك َكثاْيًا ما َحابَةا َوَرَوى َوفايَمْن قُتاَل َمْعُروُف ْبُن َأِبا َمْعُروٍف، وََكاَن زَاها

ُهْم.  َعن ْ
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا



ينايََّة، َوفايَها َعزَ  فَّاُح َأَخاُه اْلَمْنُصوَر َوالاًيا َعَلى اْْلَزايَرةا َوَأْذرَبايَجاَن َوإاْرما َه السَّ ُه َداُوَد ْبَن َوفايَها َوجَّ َل َعمَّ
ُه الْ  َها، َوَوِلَّ ْن َعَملا اْلُكوَفةا َعلايٍي َعنا اْلُكوَفةا َوَسَوادا َعُه ما َة َواْلَيَمَن َواْلَيَماَمَة، َوَوََّ َمْوضا يَنَة َوَمكَّ َمدا

َلى. يَسى َعَلى اْلُكوَفةا اْبَن َأِبا لَي ْ ٍد، فَاْستَ ْقَضى عا يَسى ْبَن ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ يها عا  اْبَن َأخا
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ها السَّ  َل َعَلى اْلَبْصَرةا َهذا اُج ْبُن َأْرطَاَة، وََكاَن اْلَعاما ُّ، َوَعَلى َقَضائاَها اْْلَجَّ َنَة اْلُمَهلَّّبا َنَة ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ
ينايَّةَ  ، َوَعَلى اْْلَزايَرةا َوإاْرما ُد ْبُن اْْلَْشَعثا ْندا َمْنُصوُر ْبُن َُجُْهوٍر، َوَعَلى فَاراَس ُُمَمَّ  َوَعَلى السيا

اما َعْبُد  َوَأْذرَبايَجاَن أَبُو َجْعَفرا ْبنُ  ، َوَعَلى الشَّ دا ْبنا َعلايٍي لا ََيََْي ْبُن ُُمَمَّ ، َوَعَلى اْلَمْوصا دا ْبنا َعلايٍي ُُمَمَّ
ْصَر أَبُو َعْوٍن َعْبُد اْلَملاكا ْبُن يَزايَد، َوَعَلى ُخَراَساَن َواْلْاَبالا أَبُو ُمْسلا  ، َوَعَلى ما ٍم، َوَعَلى اَّللَّا ْبُن َعلايٍي

يَوانا اْلَْ   َراجا َخالاُد ْبُن بَ ْرَمَك.دا
. َنَة َداُوُد ْبُن َعلايٍي ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
.  َوفايَها َماَت َعْبُد اَّللَّا ْبُن َأِبا َنَايٍح، َوإاْسَحاُق ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َأِبا َطْلَحَة اْْلَْنَصارايُّ

، َوََيََْي َأُخو َعْبدا َوفايَها قُتاَل ََيََْي ْبُن ُمعَ  لزَّابا ٍد ِبا َشاما ْبنا َعْبدا اْلَملاكا َمَع َمْرَواَن ْبنا ُُمَمَّ اوايََة ْبنا ها
. ََ اْْلَْنَدُلسا لا إا اخا  الرَّْْحَنا الدَّ

ا َدَخَلَها َعْبُد اَّللَّا ْبُن عَ  َمْشَق َلمَّ ْشرايَن َوفايَها قُتاَل يُوُنُس ْبُن َمْيَسَرَة ْبنا َحْلَبٍس بادا لايٍي وََكاَن ُعُمُرُه عا
ا َعَرفَاُه َبَكَيا َعَلْيها، َوقايَل: َبْل عَ  ْن ُخَراَساَن َوَلْ يَ ْعرافَاُه، فَ َلمَّ اَئةا َسَنٍة، قَ تَ َلُه رَُجََلنا ما ْن َوما ضَّْتُه َدابٌَّة ما

 َدَوابياها فَ َقتَ َلْتُه، وََكاَن َضرايًرا.
.َوفايَها َماَت َصْفَواُن ْبُن سُ   َلْيٍم َمْوََ ُْحَْيدا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا

يَ َها. يَنةا، وََكاَن قَاضا ْلَمدا دا ْبنا َعْمراو ْبنا َحْزٍم ِبا ُد ْبُن َأِبا َبْكرا ْبنا ُُمَمَّ َ ُُمَمَّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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. َوفايَها َماَت َُهَّاُم ْبُن ُمنَ بياٍه. َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن َعْوٍف. َوَسعا  يُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا زَْيدا ْبنا ََثباٍت اْْلَْنَصارايُّ
، َوُهَو َخاُل ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا ُعَمَر اْلعُ  ، َوُخبَ ْيُب ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا ُخبَ ْيبا ْبنا َيَساٍر اْْلَْنَصارايُّ َمراييا

َدةا( .)ُخبَ ْيٌب باَضميا اْْلَاءا اْلُمْعَجَمةا، َوفَ ْتحا اْلَبا  ءا اْلُمَوحَّ
  ، يٍي ، َوُهَو َوالاُد َحَرما يَ ُتُه أَبُو َوُعَمارَُة ْبُن َأِبا َحْفَصَة، َواْسُم َأِبا َحْفَصَة ََثباٌت َمْوََ اْلَعتايكا ْبنا اَْلَْزدا ُكن ْ



. ) ي، باَفْتحا اْْلَاءا َوالرَّاءا اْلُمْهَمَلَتنْيا  َرْوٍح، )َحَرما
َ َعْبدُ  ْم. َوفايَها تُ ُويفيا ْن ُعبَّادا َأْهلا اْلَيَمنا َوفُ َقَهائاها ُّ ما  اَّللَّا ْبُن طَاُوسا ْبنا َكْيَساَن اَْلَْمَدانا

(5/36) 

 

اَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَثََلثانَي َوما
133 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَثََلثانَي َوما
 ذاْكُر ُمْلكا الرُّوما َمَلْطَيةَ 

ََ َمَلْطَيَة وََكْمَخ، فَ َناَزَل َكْمَخ، فََأْرَسَل َأْهُلهَ  ، إا نُي، َملاُك الرُّوما َنةا َأقْ َبَل ُقْسطَْنطا ها السَّ ََ َأْهلا يفا َهذا ا إا
َها َُثَاَّنااائَةا ُمَقاتاٍل، فَ َقاتَ َلُهُم الرُّوُم، فَاَّنَْ  ن ْ ْم ما ُدوََّنُْم، َفَساَر إالَْيها َزَم اْلُمْسلاُموَن، َوََنَزَل َمَلْطَيَة َيْستَ ْنجا

ُلَها ُموَسى ْبُن َكْعٍب ِباَ  َا ذََكْرََنُه، َوَعاما  رَّاَن.الرُّوُم َمَلْطَيَة َوَحَصُروَها، َواْْلَزايَرُة يَ ْوَمئاٍذ َمْفُتونٌَة ِبا
ََ َأْهلا َمَلْطَيَة: إانيا َلْ َأْحُصرُْكْم إاِلَّ َعَلى نُي إا ْم، فَ َلُكُم  فََأْرَسَل ُقْسطَْنطا نَي َواْختاََلفاها َن اْلُمْسلاما ْلٍم ما عا

ََ َذلاَك، فَ َنَصَب ا نَي َحََّّ َأْحََتاَث َمَلْطَيَة. فَ َلْم َيُايُبوُه إا ََ باََلدا اْلُمْسلاما ْلَمَجانايَق، اْْلََماُن َوتَ ُعوُدوَن إا
، َوانْ تَ قَ  ، َوَْحَُلوا َما َأْمَكنَ ُهْم َْحُْلُه، َوَما َلْ فََأْذَعُنوا َوَسلَُّموا اْلباََلَد َعَلى اْْلََمانا ْسََلما ََ باََلدا اْْلا ُلوا إا

ُروا َعَلى َْحْلاها أَْلَقْوُه يفا اْْلَِبرا َواْلَمَجاراي.  يَ ْقدا
يَن، َوتَ َفرََّق َأْهُلَها يفا باََل  َها َعائادا َها َأْخَرََبَا الرُّوُم َورََحُلوا َعن ْ ا َساُروا َعن ْ دا اْْلَزايَرةا، َوَساَر َملاُك فَ َلمَّ

نَ  َّ َفَحَصَرَها، فَ نَ َقَب إاْخَواٌن ما ََ قَالايَقََل، فَ نَ َزَل َمْرَج اْلََْصى، َوَأْرَسَل ُكوَشاَن اْْلَْرَمنا اْْلَْرَمنا  الرُّوما إا
يَنةا َرْدًما َكاَن يفا ُسوراَها، َفَدَخَل ُكوَشانُ  ْن َأْهلا اْلَمدا  ما

(5/37) 

 

ََ َملاكا الرُّو  َوَمنْ  َها، َوقَ تَ ُلوا راَجاََلَا، َوَسبَ ُوا النياَساَء، َوَساَق اْلَقائاَم إا يَنَة َوَغَلُبوا َعَلي ْ .َمَعُه اْلَمدا  ما
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ُه ُسَلْيَماَن ْبَن َعلايٍي َوالاًيا َعَلى اْلَبْصَرةا  فَّاُح َعمَّ َه السَّ َنةا َوجَّ ها السَّ ْجَلَة يفا َهذا َا وَُكَورا دا ، َوَأْعَماَلا
يَل ْبَن َعلايٍي َعَلى اْْلَْهَوازا  ُه إاَْسَاعا ْهَرَجانْ َقَذَق، َواْستَ ْعَمَل َعمَّ  َواْلَبْحَرْينا َوُعَماَن َوما

يَنةا، َوَلمَّ  َة َواْلَمدا َكَّ ْن َبنا ُأَميََّة ِبا َلُهْم قَاَل لَُه َعْبُد اَّللَّا َوفايَها قَ َتَل َداُوُد ْبُن َعلايٍي َمْن ظَفاَر باها ما ا َأرَاَد قَ ت ْ
ُْلكاها؟ َأَما َيْكفايَك َأْن يَ َرْوَك غَ  ي ِبا ي إاَذا قَ تَ ْلَت َهُؤَِلءا َفَمْن تُ َباها : ََّي َأخا ًَّي ْبُن اْلََْسنا ْبنا اْْلََسنا ادا

ْنُه َوقَ تَ لَ  ُْم َوَيُسوُؤُهْم؟ فَ َلْم يَ ْقَبْل ما َلُّ  ُهْم.َورَائاًحا فايَما يُذا



نَي َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة ا ، َواْسَتْخَلَف حا يَنةا يفا َشْهرا رَبايٍع اْْلَوَّلا ْلَمدا بْ َنُه َوفايَها َماَت َداُوُد ْبُن َعلايٍي ِبا
يَنةا َوالطَّائافا َواْلَيَماَمةا  َة َواْلَمدا فَّاَح َوفَاتُُه اْستَ ْعَمَل َعَلى َمكَّ ا بَ َلَغتا السَّ َخاَلُه زاََّيَد ْبَن ُموَسى، َوَلمَّ

.  َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعْبدا اْلُمَدانا اْْلَاراثايَّ
ي َم زاََّيٌد اْلَمدا ا َقدا . فَ َلمَّ َد ْبَن يَزايَد ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعْبدا اْلُمَدانا َعَلى اْلَيَمنا َه ُُمَمَّ يَم َوَوجَّ َه إابْ َراها َنَة َوجَّ

، َوهُ  يَّ َلما اَن السُّ ْلَيَماَمةا، ْبَن َحسَّ ََ يَزايَد ْبنا ُعَمَر ْبنا ُهَبْْيََة، َوُهَو ِبا ، إا َو أَبُو َْحَّاٍد اْْلَبْ َرُص ْبُن اْلُمَثَّنَّ
 فَ َقتَ َلُه َوقَ َتَل َأْصَحابَُه.

يًدا َحََّّ  ََ إاْفرايقايََّة فَ َقاَتَل َأْهَلَها قاَتاًِل َشدا ُد ْبُن اْْلَْشَعثا إا َه ُُمَمَّ   فَ َتَحَها.َوفايَها تَ َوجَّ
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 َوفايَها َخَرَج َشرايُك ْبُن َشْيٍخ اْلَمْهرايُّ باُبَخاَرى َعَلى َأِبا ُمْسلاٍم، َونَ َقَم َعَلْيها، َوقَاَل: َما َعَلى َهَذا
! َوتَباَعُه َعَلى رَ  َماُء َوَأْن يُ ْعَمَل باَغْْيا اْْلَقيا ٍد، َأْن ُتْسَفَك الديا ْن َثََلثانَي أَْلًفا، ات َّبَ ْعَنا آَل ُُمَمَّ ْأياها َأْكثَ ُر ما

يَّ فَ َقاتَ َلُه، َوقَ تَ َلُه زاََّيٌد. َه إالَْيها أَبُو ُمْسلاٍم زاََّيَد ْبَن َصالاٍح اْْلَُزاعا  فَ َوجَّ
ََ اْْلُتَّلا َفَدَخَلَها، َوَلْ َْيَْتناْع َعَليْ  يَم إا َه أَبُو َداُوَد َخالاُد ْبُن إابْ َراها ْبلا َملاُكَها َوفايَها تَ َوجَّ ها ُحبَ ْيُش ْبُن الشيا

َن اْلْاْصنا ُهَو  ا َأَلَّ َعَلْيها أَبُو َداُوَد َخَرَج ما اقانَي، فَ َلمَّ هَّ َن الدَّ ْنُه ُهَو َوُأََنٌس ما ْن َبْل ََتَصََّن ما َوَمْن َمَعُه ما
ََ َأْرضا فَ ْرَغانََة، ُثَّ  ، َدَهاقايناها َوَشاكارايَّتاها َحََّّ انْ تَ َهْوا إا نيا ََ َملاكا الصيا ، َوانْ تَ َهْوا إا  َدَخُلوا بَ َلَد الَتُّْكا

ََ َأِبا ُمْسلاٍم، ُهْم، فَ بَ َعَث َبااْم إا ن ْ  َوَأَخَذ أَبُو َداُوَد َمْن َظفاَر باها ما
، قَ تَ َلُه ُسَلْيَمانُ  لا ْلَمْوصا ََماٍن   َوفايَها قُتاَل َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن يَزايَد ْبنا اْلُمَهلَّبا ِبا ي يُ َقاُل َلُه اْْلَْسَوُد ِبا الَّذا

 َكتَ َبُه َلُه.
. ُروبا َه َصالاُح ْبُن َعلايٍي َسعايَد ْبَن َعْبدا اَّللَّا لايَ ْغُزَو الصَّائاَفَة َورَاَء الدُّ  َوفايَها َوجَّ

َل َمَكانَُه إاَسَْ  ، َواْستُ ْعما لا ٍد َعنا اْلَمْوصا َا ُعزاَل ََيََْي لاَقْتلاها )َوفايَها ُعزاَل ََيََْي ْبُن ُُمَمَّ . َوإاَّنَّ يُل ْبُن َعلايٍي اعا
ْم. ( ، َوُسوءا أَثَراها فايها لا  َأْهَل اْلَمْوصا

اُل َمْن ذََكْرََن إاِلَّ اْلْا  . وََكاَن اْلُعمَّ َنَة زاََّيُد ْبُن ُعبَ ْيدا اَّللَّا اْْلَاراثايُّ ها السَّ لنَّاسا َهذا َجاَز َواْلَيَمَن َوَحجَّ ِبا
َها.وَ  َل َعَلي ْ َل، فَ َقْد ذََكْرََن َمنا اْستُ ْعما  اْلَمْوصا
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ُه ِباااَئةا أَلْ  نيا فََأَمدَّ يُد َملاَك الصيا ، فَاْسَتَمدَّ إاْخشا اشا يُد فَ ْرَغانََة َوَملاُك الشَّ فا ُمَقاتاٍل، َوفايَها َُتَاَلَف إاْخشا
، فَ نَ َزَل َعَلى ُحْكما  اشا َا َيُسوُؤُهْم.َفَحَصُروا َملاَك الشَّ َْصَحاباها ِبا ، فَ َلْم يَ تَ َعرَّْض َلُه َوْلا نيا  َملاكا الصيا



َراٍز َفَظفارَ  ََ َحْرَبااْم زاََّيَد ْبُن َصالاٍح، فَاْلتَ َقْوا َعَلى ََّنْرا طا َه إا َبااُم  َوبَ َلَغ اْْلَََبُ َأَِب ُمْسلاٍم فَ َوجَّ
ُهْم زَُهاَء َخَْ  ن ْ ، اْلُمْسلاُموَن، َوقَ تَ ُلوا ما نيا ََ الصيا ْشرايَن أَْلًفا، َوَهَرَب اْلَباُقوَن إا نَي أَْلًفا، َوَأَسُروا ََنَْو عا سا

ةا َسَنَة َثََلٍث َوَثََلثانَي. ي اْلْاجَّ  وََكاَنتا اْلَوقْ َعُة يفا ذا
 ]اْلَوفَ َياُت[

َ َمْرَواُن ْبُن َأِبا َسعايٍد. َواْبُن اْلُمَعلَّى الزُّرَقايُّ  ْيََة َمْوََ َجابارا ْبنا  َوفايَها تُ ُويفيا . َوَعلايُّ ْبُن َبذا اْْلَْنَصارايُّ
الا اْلُمْعَجَمةا( . َدةا، وََكْسرا الذَّ ْيََة باَفْتحا اْلَباءا اْلُمَوحَّ . )َبذا َوائاييا  ََسَُرَة السُّ
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اَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَثََلثانَي َوما
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اَئةٍ ُثَّ َدَخَلْت َسنَ   ُة َأْرَبٍع َوَثََلثانَي َوما
يَم[ اما ْبنا إابْ َراها  ]ذاْكُر َخْلعا َبسَّ

نْ  ْن فُ ْرَسانا َأْهلا ُخَراَساَن، َوَساَر ما اٍم، وََكاَن ما يَم ْبنا َبسَّ اُم ْبُن إابْ َراها َنةا َخَلَع َبسَّ ها السَّ  َعْسَكرا َويفا َهذا
فَّاحا ُهَو َوََجَاَعٌة َعَلى رَْأيا  فَّاُح َخازاَم ْبَن ُخَزْْيََة، فَاقْ تَ تَ ُلوا، السَّ َه إالَْيها السَّ ، فَ َوجَّ ََ اْلَمَدائانا راا إا ها سا

َهزاًما. اٌم َوَأْصَحابُُه، َوقُتاَل َأْكثَ ُرُهْم، َوقُتاَل ُكلُّ َمْن ْلَاَقُه ُمن ْ  فَاَّْنََزَم َبسَّ
َا ْيا، َوَبا ، َوُهْم ََخَْسٌة َوَثََلثُوَن  ُثَّ اْنَصَرَف َفَمرَّ باَذاتا اْلَمطَاما ْن َبنا َعْبدا اْلُمَدانا فَّاحا ما َأْخَواُل السَّ

ْم، فَ لَ  َعَة َعَشَر، فَ َلْم ُيَسلياْم َعَلْيها ْم َسب ْ ْن َمَوالايها ْم َُثَاناَيَة َعَشَر رَُجًَل، َوما ْن َغْْياها ا َجازَُهْم رَُجًَل، َوما مَّ
 َشَتُموُه.

ْن وََكاَن يفا قَ ْلباها عَ  ْم، وََكاَن ما ْن َحالا اْلُمغاْيَةا ْبنا اْلَفزَعا َوأَنَُّه َْلَأَ إالَْيها ُهْم ما ْم َما َكاَن لاَما بَ َلَغُه َعن ْ َلْيها
ْم َوَسَأََلُْم َعنا اْلُمغاْيَةا، فَ َقاُلوا: َمرَّ باَنا رَُجٌل َُمَْتاٌز َِل نَ ْعرافُهُ  اٍم، فَ َرَجَع إالَْيها اَم يفا  فََأقَ َأْصَحابا َبسَّ

ُه َوَيَْ  نانَي َيَْتايُكْم َعُدوُّ ْيا اْلُمْؤما َلًة ُثَّ َخَرَج َعنَّا. فَ َقاَل ََلُْم: أَنْ ُتْم َأْخَواُل َأما َمُن يفا قَ ْريَتاُكْم! قَ ْريَتاَنا لَي ْ
، فََأَمَر َبااْم َفُضرا  يًعا، َوَهَدَم ُدورَُهْم، فَ َهَلَّ اْجَتَمْعُتْم فََأَخْذُِتُوُه! فََأْغَلُظوا َلُه يفا اْْلََوابا َبْت َأْعَناقُ ُهْم َجَا

 َوََّنََب َأْمَواََلُْم ُثَّ اْنَصَرَف.
، فَّاحا فَ َقاُلوا َلُه: إانَّ  فَ بَ َلَغ َذلاَك اْلَيَمانايََّة فَاْجَتَمُعوا، َوَدَخَل زاََّيُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْْلَاراثايُّ َمَعُهْم َعَلى السَّ

يَن َقَطُعوا اْلباََلَد َوأَتَ ْوَك ُمْعتَ زيايَن باَك طَالابانَي َخازاًما اْجََتََأ  َقياَك، َوقَ َتَل َأْخَواَلَك الَّذا َعَلْيَك َواْسَتَخفَّ ِبا
َواراَك، قَ تَ َلُهْم َخازاٌم َوَهَدَم ُدورَُهْم، َوََّنََب َأْمَواََلُْم باََل َحَدٍث َأْحَدثُ   وُه.َمْعُروَفَك َحََّّ َصاُروا يفا جا

فَّاحا َوقَ ف َ  يََّة، َفَدَخََل َعَلى السَّ اَِل: ََّي َهمَّ باَقْتلا َخازاٍم فَ بَ َلَغ َذلاَك ُموَسى ْبَن َكْعٍب، َوَأَِب اْْلَْهما ْبَن َعطا
َّللَّا  ، َوأَنََّك َُهَْمَت باَقْتلا َخازاٍم، َوإاَنَّ نُعايُذَك ِبا ْن َهُؤَِلءا نانَي، بَ َلَغَنا َما َكاَن ما َْي اْلُمْؤما نَّ َأما ْن َذلاَك، فَإا  ما



ْن َأْهلا ُخَراَساَن َقْد آثَ ُروُكْم َعَلى يَعَتُكْم ما نَّ شا  َلُه طَاَعًة َوَساباَقًة، َوُهَو َُيَْتَمُل َلُه َما َصَنَع، فَإا
ي َد إاَساَءَة ُمسا ْم.اْْلَقَارابا َواْْلَْوَِلدا َوقَ تَ ُلوا َمْن َخاَلَفُكْم، َوأَْنَت َأَحقُّ َمْن تَ َغمَّ  ئاها

ًعا َعَلى قَ ْتلاها َفََل  ْن ُكْنَت َِل بُدَّ َُمْما  فَإا
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ي ُترايُد، َوإاْن َظفاَر َكاَن  َْمٍر إاْن قُتاَل فايها ُكْنَت َقْد بَ َلْغَت الَّذا َك َوابْ َعْثُه ْلا  َظَفُرُه َلَك.تَ تَ َولَّ َذلاَك بانَ ْفسا
ََ َمنْ  ها إا يها َباَن  َوَأَشاُروا َعَلْيها باتَ ْوجا َزايَرةا اْبنا َكاَواَن َمَع َشي ْ يَن ِبا ََ اْْلََواراجا الَّذا ، َوإا َن اْْلََواراجا باُعَماَن ما

ََ ُسَلْيَما اَئةا رَُجٍل، وََكَتَب إا ها َمَع َسْبعاما يها فَّاُح باتَ ْوجا ، فََأَمَر السَّ ، ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا الََيْشُكراييا َن ْبنا َعلايٍي
ََ َجزايَرةا اْبنا َكاَواَن َوُعَماَن، َفَساَر َخازاٌم.َوُهَو َعلَ  ْم إا َْملاها  ى اْلَبْصَرةا، ِبا

َباَن ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا   ذاْكُر َأْمرا اْْلََواراجا َوقَ ْتلا َشي ْ
نْ  يَن َمَعُه، وََكاَن َقدا انْ َتَخَب ما ََ اْلَبْصَرةا يفا اْْلُْندا الَّذا ا َساَر َخازاٌم إا ْن  فَ َلمَّ ْيَتاها َوَمَوالايها َوما َأْهلاها َوَعشا

، َواْنَضمَّ إالَْيها  ُفنا ا َوَصَل اْلَبْصَرَة َْحََلُهْم ُسَلْيَماُن يفا السُّ ْلَبْصَرةا َأْهلا َمْروا الرُّوذا َمْن يَثاُق باها، فَ َلمَّ  ِبا
ْن َبنا ِتَايٍم، َفَساُروا يفا اْلَبْحرا َحََّّ َأرْ  ٌة ما دَّ َزايَرةا اْبنا َكاَواَن.أَْيًضا عا  َسْوا ِبا

َباَن، فَاْلتَ َقْوا فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل  ََ َشي ْ اَئٍة إا ما ْهَشلايَّ يفا ََخْسا َه َخازاٌم َفْضَلَة ْبَن نُ َعْيٍم الن َّ يًدا، فَ َوجَّ  َشدا
ََ ُعَماَن، َوُهْم ُصْفرايَّ  ُفَن َوَساُروا إا َباُن َوَأْصَحابُُه السُّ ََ ُعَماَن قَاتَ َلُهْم فَ رَكاَب َشي ْ ا َصاُروا إا ٌة. فَ َلمَّ

َباُن َوَمْن َمَعُه. َوَقْد ت َ  نَ ُهْم، فَ ُقتاَل َشي ْ يٌَّة، َواْشَتدَّ اْلقاَتاُل بَ ي ْ َم َسَنَة اْْلُُلْنَدى َوَأْصَحابُُه، َوُهْم إاَِبضا َقدَّ
َياقا  َباَن َعَلى َهَذا السيا اَئٍة قَ ْتُل َشي ْ ْشرايَن َوما  .تاْسٍع َوعا

، فَ َلقا  ََ الصَّْحَراءا لا ُعَماَن، َفَخَرُجوا إا ََ َساحا َْن َمَعُه َحََّّ َأْرَسْوا إا يَ ُهُم ُثَّ َساَر َخازاٌم يفا اْلَبْحرا ِبا
يًدا، وََكثُ َر اْلَقْتُل يَ ْوَمئاٍذ يفا َأْصَحابا َخازاٍم، َوقُتاَل  ُهْم َأٌخ َلُه اْْلُُلْنَدى َوَأْصَحابُُه َواقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ن ْ ما

َن اْْلََواراجا تا  يًدا، فَ ُقتاَل يَ ْوَمئاٍذ ما َن اْلَغدا قاَتاًِل َشدا ها يفا تاْسعانَي رَُجًَل، ُثَّ اقْ تَ تَ ُلوا ما ْن ُأميا اَئٍة ما ْسُعما
ْن تاْسعانَي رَُجًَل. ُهْم ََنٌْو ما ن ْ  َوُأْحراَق ما

ْن مَ  ٍم ما َعةا َأَّيَّ ما َخازاٍم َعَلى رَْأٍي َأَشاَر باها بَ ْعُض َأْصَحابا َخازاٍم، َأَشاَر َعَلْيها َأْن ُثَّ اْلتَ َقْوا بَ ْعَد َسب ْ ْقدا
لنياْفطا َوُيْشعاُلوا فايَها ال ُم اْلُمَشاَقَة، َويَ ْرُووَها ِبا نَّتاها نياْيَاَن ُثَّ َيَُْمَر َأْصَحابَُه فَ َيْجَعُلوا َعَلى َأْطَرافا َأسا

َا َحََّّ ُيضْ  ْن َخَشٍب.َْيُْشوا َبا  راُموَها يفا بُ ُيوتا َأْصَحابا اْْلُُلْنَدى، وََكاَنْت ما
ْم َوَأَهالاي ها ْن َأْوَِلدا َْن فايَها ما َا َوِبا لنياْيَانا اْشتَ َغُلوا َبا ا فَ َعَل َذلاَك َوُأْضراَمْت بُ ُيوَُّتُْم ِبا ْم، َفَحَمَل فَ َلمَّ ها

ْم َخازاٌم َوَأْصَحابُُه، فَ َوَضُعوا فا  ْيَف فَ َقتَ ُلوُهْم، َوقَ تَ ُلوا اْْلُُلْنَدى فايَمْن قُتاَل، َوبَ َلغَ َعَلْيها ُم السَّ  يها
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، وَ  فَّاحا ََ السَّ ََ اْلَبْصَرةا، فََأْرَسَلَها ُسَلْيَماُن إا ْم إا ها َلى َعَشَرَة آَِلٍف، َوبَ َعَث باُرُءوسا ُة اْلَقت ْ دَّ َأقَاَم َخازاٌم عا
َم.بَ ْعَد َذلاَك َأْشُهًرا حَ  فَّاُح فَ َقدا  ََّّ اْستَ ْقَدَمُه السَّ

 ذاْكُر َغْزَوةا كاسَّ 
ْخرايَد َملاَكَها، َوُهَو سَ  ، فَ َقَتَل اْْلا يَم َأْهَل كاسَّ َنةا َغَزا أَبُو َداُوَد َخالاُد ْبُن إابْ َراها ها السَّ ٌع َويفا َهذا اما

َن اْْلََوانا  ُهْم ما ن ْ يٌع، َوقَ َتَل َأْصَحابَُه َوَأَخَذ ما َن ُمطا ثْ ُلَها، َوما َبةا َما َلْ يُ َر ما ُقوَشةا اْلُمَذهَّ ينايَّةا اْلَمن ْ  الصيا
ََ َأِبا ُمْسلاٍم َوُهَو با  ًئا َكثاْيًا، َفَحَمَلُه إا يَباجا َوالطَُّرفا َشي ْ َن الديا نيا ُكلياها ما ُروجا َوَمَتاعا الصيا َسَمْرقَ ْنَد، السُّ

ْم، ْن َدَهاقايناها ًة ما دَّ . َوقَ َتَل عا ، َوَملََّكُه َعَلى كاسَّ ْخرايدا  َواْسَتْحَيا طَارَاَن َأَخا اْْلا
ََ َمْرَو بَ ْعَد َأْن قَ َتَل يفا َأْهلا الصُّْغدا َوُِبَاَرى، َوَأَمَر باباَناءا ُسورا ََسَْرق َ  ْنَد، َواْنَصَرَف أَبُو ُمْسلاٍم إا

َها َوَعَلى ِبَُ  ََ بَ ْلَخ.َواْسَتْخَلَف زاََّيَد ْبَن َصالاٍح َعَلي ْ  اَرى، َورََجَع أَبُو َداُوَد إا
 ذاْكُر َحالا َمْنُصورا ْبنا َُجُْهورٍ 

ْندا لاقاَتالا َمْنُصورا ْبنا َُجُْهوٍر، َفَساَر  ََ السيا فَّاُح ُموَسى ْبَن َكْعٍب إا َه السَّ َنةا َوجَّ ها السَّ َويفا َهذا
فَّاحا اْلمُ  ْنَد فَ َلقاَي َمْنُصورًا يفا َواْسَتْخَلَف َمَكانَُه َعَلى ُشَرطا السَّ َم ُموَسى السيا َسيََّب ْبَن زَُهْْيٍ، َوَقدا

، َوَقْد قايَل َأَصابَُه بَ  ْطُنُه اْثَنْ َعَشَر أَْلًفا، فَاَّْنََزَم َمْنُصوٌر َوَمْن َمَعُه َوَمَضى، َفَماَت َعَطًشا يفا الرياَمالا
ْندا َباَ  َع َخلايَفُتُه َعَلى السيا  زاْيَتاها فَ َرَحَل باعاَيالا َمْنُصوٍر َوثَ َقلاها، َفَدَخَل َبااْم باََلَد اْْلََزرا.َفَماَت. َوَسَا

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
فَّاُح َمَكانَُه َعلا  ، فَاْستَ ْعَمَل السَّ ُد ْبُن يَزايَد ْبنا َعْبدا اَّللَّا َوُهَو َعَلى اْلَيَمنا َ ُُمَمَّ  يَّ ْبَن الرَّبايعا َوفايَها تُ ُويفيا

 ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا.
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َن اْلُكوفَ  ةا. َوفايَها ُضراَب اْلَمَناُر ما ي اْلْاجَّ ََ اْْلَنْ َبارا يفا ذا َن اْلْاْيَةا إا فَّاُح ما َل السَّ َة َوفايَها ََتَوَّ ََ َمكَّ ةا إا
.  َواْْلَْمَيالا

يَسى ْبُن ُموَسى َوُهَو عَ  َنَة عا ها السَّ لنَّاسا َهذا  َلى اْلُكوَفةا.َوَحجَّ ِبا
َة َوالطَّائافا َواْلَيَماَمةا: زاََّيُد بْ  يَنةا َوَمكَّ َلى، َوَعَلى اْلَمدا ُن َعْبدا وََكاَن َعَلى َقَضاءا اْلُكوَفةا: اْبُن َأِبا لَي ْ

َا وَ  ، َوَعَلى اْلَبْصَرةا َوَأْعَماَلا : َعلايُّ ْبُن الرَّبايعا اْْلَاراثايُّ ْجَلَة َوُعَماَن: ُسَلْيَماُن ْبُن اَّللَّا، َوَعَلى اْلَيَمنا ُكَورا دا
، َوَعَلى َقَضائاَها: َعبَّاُد ْبُن َمْنُصوٍر.  َعلايٍي

نَي: َصالاُح ْبُن  : أَبُو ُمْسلاٍم، َوَعَلى فاَلْسطا : ُموَسى ْبُن َكْعٍب، َوَعَلى ُخَراَساَن َواْلْاَبالا ْندا َوَعَلى السيا
ْصَر: أَبُو َعْونٍ  ، َوَعَلى ما ينايََّة يَزايُد ْبُن ُأَسْيٍد، َعلايٍي ، َوَعَلى إاْرما يُل ْبُن َعلايٍي : إاَْسَاعا لا ، َوَعَلى اْلَمْوصا

: َخالاُد ْبُن بَ ْرَمَك، َوَعَلى اْْلَزايَرةا: أَبُو يَوانا اْْلََراجا ُد ْبُن ُصوٍل، َوَعَلى دا َجْعَفٍر  َوَعَلى َأْذرَبايَجاَن: ُُمَمَّ



 اْلَمْنُصوُر.
.وََكاَن عَ  : َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي اما ينايََّة َمْن ذََكْرََن، َوَعَلى الشَّ َلُه َعَلى َأْذرَبايَجاَن َوإاْرما  اما

 ]اْلَوفَ َياُت[
. يُل ْبُن َسْعدا ْبنا َأِبا َوقَّاٍص، َوَسْعُد ْبُن َعْمراو ْبنا ُسَلْيٍم الزُّرَقايُّ َ إاَْسَاعا  َوفايَها تُ ُويفيا
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اَئة[]ُثَّ دَ   َخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَثََلثانَي َوما
135 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَثََلثانَي َوما
 ذاْكُر ُخُروجا زاََّيدا ْبنا َصالاحٍ 

ا لا  ْن َمْرَو ُمْسَتعادا ْهرا، َفَساَر أَبُو ُمْسلاٍم ما َنةا َخَرَج زاََّيُد ْبُن َصالاٍح َورَاَء الن َّ ها السَّ لاَقائاها، َوبَ َعَث يفا َهذا
 ََ َعَث زاََّيُد ْبُن َصالاٍح إا َذ َُمَاَفَة َأْن يَ ب ْ ََ تاْرما ٍد إا يَم َنْصَر ْبَن رَاشا اْلْاْصنا  أَبُو َداُوَد َخالاُد ْبُن إابْ َراها

َن الطَّ  َا، َفَخَرَج َعَلْيها ََنٌس ما ُفنا فَ َيْأُخُذَها، فَ َفَعَل َذلاَك َنْصٌر َوَأقَاَم َبا اَلَقانا َمَع رَُجٍل ُيَكَّنَّ َأَِب َوالسُّ
 إاْسَحاَق فَ َقتَ ُلوا َنْصًرا.

يَسى ْبَن َماَهاَن يفا تَ تَ بُّعا قَ تَ َلةا َنْصٍر، فَ َتباَعُهْم فَ َقتَ َلُهْم. ا بَ َلَغ َذلاَك َأَِب َداُوَد بَ َعَث عا  فَ َلمَّ
ََ آُمَل َومَ  ي َكاَن َقْد َوَمَضى أَبُو ُمْسلاٍم ُمْسراًعا َحََّّ انْ تَ َهى إا ، َوُهَو الَّذا يُّ ْعَمانا اْْلَْزدا َباُع ْبُن الن ُّ َعُه سا

ََ زاََّيدا ْبنا َصالاٍح َوَأَمَرُه إاْن رََأى فُ ْرَصًة َأْن يَثاَب َعَلى َأِبا ُمْسلاٍم فَ يَ ْقتُ َلهُ  فَّاُح إا  .َأْرَسَلُه السَّ
َباًعا با  َ أَبُو ُمْسلاٍم باَذلاَك، َفَحَبَس سا ْن فَُأْخَبا ٌة ما دَّ ا نَ َزََلَا َأََتُه عا ََ ُِبَاَرى، فَ َلمَّ ُمَل، َوَعََبَ أَبُو ُمْسلاٍم إا

ي َأْفَسَد زاَّيَ  ْعَمانا ُهَو الَّذا َباَع ْبَن الن ُّ ًدا، َفَكَتَب قُ وَّادا زاََّيٍد َقْد َخَلُعوا زاََّيًدا فََأْخََبُوا َأَِب ُمْسلاٍم َأنَّ سا
ُمَل َأْن  لاها با ََ َعاما ْهَقاٍن ُهَناَك، فَ َقتَ َلُه إا ََ دا ِبا ُمْسلاٍم َْلَأَ إا ا َأْسَلَم زاََّيًدا قُ وَّاُدُه َوْلَاُقوا ِبَا يَ ْقتُ َلُه، َوَلمَّ

ََ َأِبا ُمْسلاٍم.  َوَْحََل رَْأَسُه إا
، َفَكَتَب إالَْيها أَ  َالا َأْهلا الطَّاَلَقانا َر أَبُو َداُوَد َعْن َأِبا ُمْسلاٍم ْلا ُُه باَقْتلا زاََّيٍد، فَأََتى  َوَتََخَّ بُو ُمْسلاٍم َُيَْبا

ََ ذَ  يُبوا إا َر َفَطَلُبوا الصُّْلَح، فَُأجا ََ َشاغا اٍم َوبَ َعَث ُجْنًدا إا ََ َبسَّ يَسى ْبَن َماَهاَن إا  لاَك.كاسَّ َوَأْرَسَل عا
يسَ  ْنُه، وََكَتَب عا ََ َشْيٍء ما يَسى إا ْل عا اٌم فَ َلْم َيصا با َأِبا ُمْسلاٍم َوَأمَّا َبسَّ لا ْبنا ُمَظفٍَّر َصاحا ََ َكاما ى إا

ََ َأِبا َداُوَد، وََكَتَب إا  ْلُكُتبا إا ََ اْلَعَصبايَّةا، فَ بَ َعَث أَبُو ُمْسلاٍم ِبا ها  يَ ْعتاُب َأَِب َداُوَد َويَ ْنُسُبُه إا لَْيها: إانَّ َهذا
َك،  ْدَل نَ ْفسا َْتُه عا ي َصْيَّ ا ُكُتُب اْلعاْلجا الَّذا يها، فَ َلمَّ يَسى َيْسَتْدعا ََ عا َفَشْأُنَك باها. َفَكَتَب أَبُو َداُوَد إا

ْنَدُه َحَبَسُه َوَضَربَُه ُثَّ َأْخَرَجُه، فَ َوَثَب َعَلْيها اْْلُْنُد فَ َقتَ ُلوُه،  َحَضَر عا
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ََ َمْرَو.  َورََجَع أَبُو ُمْسلاٍم إا
قالياَيةَ   ذاْكُر َغْزَوةا َجزايَرةا صا

َا َما لَْ  َا َوَسََب، َوَظفاَر َبا قالياَيَة، َوَغناَم َبا َنةا َغَزا َعْبُد اَّللَّا ْبُن َحبايٍب َجزايَرَة صا ها السَّ  َيْظَفْرُه َأَحٌد َويفا َهذا
َساَن. َلُه، بَ ْعَد َأْن َغَزا تاْلما  قَ ب ْ

َنةا َمَع اْلََبْبَرا، فَ  ْلفات ْ ُروا َواْشتَ َغَل ُوَِلُة إاْفرايقايََّة ِبا ، َوَعمَّ يعا اْلْاَهاتا ْن َجَا َرَها الرُّوُم ما لايَُّة َوَعمَّ قا َن الصيا َأما
َها، َوُرِبََّ  ْْلَزايَرةا َوَتُذبُّ َعن ْ ُصوَن َواْلَمَعاقاَل، َوَصاُروا َُيْراُجوَن ُكلَّ َعاٍم َمَراكاَب َتُطوُف ِبا ا فايَها اْلُْ

نَي فَ يَ  َن اْلُمْسلاما  ْأُخُذوََّنُْم.طَارَُقوا َُتَّارًا ما
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

اُل َمنْ  َا، وََكاَن اْلُعمَّ ، َوُهَو َعَلى اْلَبْصَرةا َوَأْعَماَلا َنَة ُسَلْيَماُن ْبُن َعلايٍي ها السَّ لنَّاسا َهذا َم  َحجَّ ِبا تَ َقدَّ
 ذاْكُرُهْم.

 ]اْلَوفَ َياُت[
َنَة َأْربَعانَي، َوقايَل َسَنَة َأرْبٍَع َوَأْربَعانَي. َوفايَها َماَت َعطَاُء ْبُن َوفايَها َماَت أَبُو َخازاٍم اْْلَْعَرُج، َوقايَل: سَ 

، َوقايَل: ُهَو َعطَاُء ْبُن َمْيَسَرَة، َوُيَكَّنَّ َأَِب عُ  ، َوقايَل: َمْوََ اْلُمَهلَّبا ْثَماَن َعْبدا اَّللَّا َمْوََ اْلُمطَّلابا
َّ، َوقايَل َسَنَة َأرْ   َبٍع َوَثََلثانَي.اْْلَُراَسانا

َها، وَ  ْيًا َعَلي ْ دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس باَفاراَس، وََكاَن َأما َكاَن قَ ْبَل َوفايَها َماَت ََيََْي ْبُن ُُمَمَّ
، وََكاَن ثا  ئالايُّ َ ثَ ْوُر ْبُن زَْيٍد الديا . َوفايَها تُ ُويفيا لا ْيًا َعَلى اْلَمْوصا  َقًة.َذلاَك َأما
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َن اْْلَْبطَ  ، وََكاَن ما ييا . )َعيَّاٌش َوزاََّيُد ْبُن َأِبا زاََّيٍد َمْوََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعيَّاشا ْبنا َأِبا رَبايَعَة اْلَمْخُزوما الا
نيا اْلُمْعَجَمةا( . لشيا ْن ََتُْت، َوِبا ْلَياءا اْلُمثَ نَّاةا ما  ِبا
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اَئة[]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة  تٍي َوَثََلثانَي َوما  سا
136 - 

اَئةٍ  تٍي َوَثََلثانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
 ذاْكُر َحجيا َأِبا َجْعَفٍر َوَأِبا ُمْسلامٍ 



، وََكاَن ُمذْ  نُُه يفا اْلُقُدوما َعَلْيها َواْْلَجيا فَّاحا َيْسَتْأذا ََ السَّ َنةا َكَتَب أَبُو ُمْسلاٍم إا ها السَّ  َمَلَك َويفا َهذا
ْلُقُدوما َعَلْيها يفا ََخْسا  فَّاُح َيَُْمُرُه ِبا َنةا. َفَكَتَب إالَْيها السَّ ها السَّ ََ َهذا ، ُخَراَساَن َلْ يُ َفاراقْ َها إا َن اْْلُْندا اَئٍة ما ما

ي. فَ  َكَتَب إالَْيها: َأْن َأْقباْل يفا َفَكَتَب أَبُو ُمْسلاٍم إالَْيها: إانيا َقْد َوتَ ْرُت النَّاَس، َوَلْسُت آَمُن َعَلى نَ ْفسا
ُل اْلَعْسَكَر. َة َِل يَ َتَحمَّ َا أَْنَت يفا ُسْلطَانا َأْهلاَك َوَدْولَتاَك َوَطرايُق َمكَّ َّنَّ  أَْلٍف، فَإا
ْْلَْمَوالا َواْلَْ  َم ِبا ، َوَقدا ، َفَساَر يفا َُثَاناَيةا آَِلٍف، فَ رَّقَ ُهْم فايَما َبنْيَ نَ ْيَسابُوَر َوالرَّييا لرَّييا َزائانا َفَخلََّفَها ِبا

فَّاُح اْلُقوَّاَد َوَسائاَر النَّاسا َأْن يَ تَ َلقَّ  َم يفا أَْلٍف، فََأَمَر السَّ ، َوَقدا ْوُه، َفَدَخَل أَبُو َوََجََع أَْيًضا َأْمَواَل اْْلََبلا
، فََأْكَرَمُه َوَأْعَظَمُه، ُثَّ اْسَتْأَذَن ال فَّاحا َن َلُه َوقَاَل: َلْوَِل َأنَّ َأَِب ُمْسلاٍم َعَلى السَّ ، فََأذا فَّاَح يفا اْْلَجيا سَّ

ْنُه. ، َوأَنْ َزَلُه َقرايًبا ما ما  َجْعَفٍر، يَ ْعنا َأَخاُه اْلَمْنُصوَر، يُرايُد اْْلَجَّ َِلْستَ ْعَمْلُتَك َعَلى اْلَمْوسا
ًدا ; ََ ُخَراَساَن بَ ْعَدَما  وََكاَن َما َبنْيَ َأِبا َجْعَفٍر َوَأِبا ُمْسلاٍم ُمتَ َباعا فَّاَح َكاَن بَ َعَث َأَِب َجْعَفٍر إا َنَّ السَّ ْلا

، َوَأِبا َجْعَفٍر اْلَمْنُصو  فَّاحا َعةا لالسَّ ْلبَ ي ْ َُراَساَن، َوِبا ها، َصَفتا اْْلُُموُر َلُه َوَمَعُه َعْهُد َأِبا ُمْسلاٍم ِبا ْن بَ ْعدا را ما
ِبا َجْعَفٍر.فَ َباَيَع ََلَُما أَبُو ُمْسلاٍم َوأَ   ْهُل ُخَراَساَن، وََكاَن أَبُو ُمْسلاٍم َقدا اْسَتَخفَّ ِبَا

ها اْلَمرََّة قَ  َم أَبُو ُمْسلاٍم َهذا ا َقدا ْن َأْمرا َأِبا ُمْسلاٍم، فَ َلمَّ فَّاَح َما َكاَن ما ا رََجَع َأْخََبَ السَّ اَل أَبُو َجْعَفٍر فَ َلمَّ
ْعنا َواقْ ُتْل َأِبَ  : َأطا فَّاحا ْنُه.لالسَّ ها َلُغْدرًَة. فَ َقاَل: َقْد َعَرْفَت َبََلَءُه َوَما َكاَن ما   ُمْسلاٍم، فَ َواَّللَّا إانَّ يفا رَْأسا

ن َّْورًا َلَقاَم َمَقاَمُه، َوبَ َلَغ َما بَ لَ  َا َكاَن باَدْولَتاَنا، َواَّللَّا َلْو بَ َعْثَت سا َغ. فَ َقاَل: َكْيَف فَ َقاَل أَبُو َجْعَفٍر: إاَّنَّ
 ْقتُ ُلُه؟ قَاَل: ]إاَذا[ َدَخَل َعَلْيَك َوَحاَدثْ َتُه َضَربْ ُتُه َأَنَ ن َ 
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ْصَحاباها؟ قَاَل أَبُو َجْعَفٍر: َلْو قُتاَل لَتَ َفرَُّقوا َوَذلُّ  َا. قَاَل: َفَكْيَف ِبَا ْن َخْلفاها َضْربًَة قَ تَ ْلُتُه َبا وا. فَأََمَرُه ما
ْلَكفيا َعْنُه.باَقْتلاها، َوَخَرَج أَبُو َجْعفَ  فَّاُح َعَلى َذلاَك فََأَمَر َأَِب َجْعَفٍر ِبا َم السَّ  ٍر. ُثَّ َندا

فَّاُح، َواْسَتْخَلَف َعَلى حَ  َا السَّ ََ اْْلَنْ َبارا َوَبا َها إا ن ْ َرَّاَن َوَساَر ما رَّاَن ُمَقاتاَل وََكاَن أَبُو َجْعَفٍر قَ ْبَل َذلاَك ِبا
.  ْبَن َحكايٍم اْلَعكايَّ

.َوحَ  ما  جَّ أَبُو َجْعَفٍر َوأَبُو ُمْسلاٍم، وََكاَن أَبُو َجْعَفٍر َعَلى اْلَمْوسا
.  َوفايَها َماَت زَْيُد ْبُن َأْسَلَم َمْوََ ُعَمَر ْبنا اْْلَطَّابا

 
فَّاحا   ذاْكُر َمْوتا السَّ

ْْلَنْ َبارا لاَثََلَث َعْشَرَة َمَضْت  فَّاُح ِبا َنةا َماَت السَّ ها السَّ ثْ َنَِتْ َعْشَرًة يفا َهذا ةا، َوقايَل: ِلا ي اْلْاجَّ ْن ذا ما
ت، َوَثََلثُوَن، َوقايَل: ُثََ  ، وََكاَن َلُه يَ ْوَم َماَت َثََلٌث َوَثََلثُوَن َسَنًة، َوقايَل: سا ْْلَُدراييا ْنُه، ِبا اٍن َمَضْت ما

ْشُروَن َسَنًة.  َوعا



ْن َلُدْن قَ ْتلا َمْرَواَن إا  ََ َأْن َماَت وََكاَنْت واَِليَ ُتُه ما ْلْاََلفَةا إا ْن َلُدْن بُوياَع َلُه ِبا نانَي. َوما َ َأْربََع سا ََ َأْن تُ ُويفيا
َها َُثَاناَيُة َأْشُهٍر يُ َقاتاُل َمْرَواَن. ن ْ نانَي َوَُثَاناَيَة َأْشُهٍر، َوقايَل: َوتاْسَعَة َأْشُهٍر، ما  َأْرَبَع سا

، َحَسَن اْلَوْجها َواللياْحَيةا.وََكاَن َجْعًدا، َطوايًَل، أَبْ َيَض، أَ   ْقََّن اْْلَْنفا
، وََكاَن َوزايُرُه َأَِب  يََّة.َوُأمُُّه رَْيَطُة باْنُت ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعْبدا اْلُمَدانا اْْلَاراثاييا  اْْلَْهما ْبَن َعطا

يَسى ْبُن َعلايٍي َوَدفَ َنهُ  ُه عا ْْلَنْ َبارا اْلَعتايَقةا ]يفا َقْصراها[ . َوَخلََّف تاْسَع ُجبَّاٍب، َوَأْربَ َعَة  َوَصلَّى َعَلْيها َعمُّ ِبا
. َصٍة، َوََخَْسَة َسَراوايََلٍت، َوَأرْبَ َعَة طََيالاَسٍة، َوَثََلثََة َمطَارافا َخزٍي  َأْقما
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َه باَرُجلٍ  ْعرا، َوَوجَّ َن الشيا َتنْيا ما َقاحا بَ ي ْ يَح  قَاَل اْبُن الن َّ ََ َعْسَكرا َمْرَواَن لايَ ْقَدَم َعَلى اْْلَْيلا لَْيًَل، َفصا إا
، َوَِل يُوَجُد، َوُُهَا: َما َوِشَََس يفا النَّاسا  فايها

ْن إاْنَشائاُكْم أَ  َر اَّللَُّ ما ٌل باُكْم َخْوفًا َوَتْشرايًدا َِل َعمَّ َوبَ ثَُّكْم يفا  َحًداََّي آَل َمْرَواَن إانَّ اَّللََّ ُمْهلاُكُكْم َوُمْبدا
 باََلدا اْْلَْوفا َتْطرايًدا قَاَل: فَ َعْلُت َذلاَك َفَدَخَلْت قُ ُلوََبُْم َُمَافٌَة.

ْرآةا، وََكاَن َأَْجََل النَّاسا َوْجًها، فَ َقاَل: اللَُّهمَّ  فَّاُح يَ ْوًما يفا اْلما  إانيا َِل قَاَل َجْعَفُر ْبُن ََيََْي: َنَظَر السَّ
ْرنا َطوايًَل َأُقوُل َكَما قَ  ، َوَلكانيا ]َأُقوُل[ : اللَُّهمَّ َعميا ابُّ : َأََن اْلَملاُك الشَّ اَل ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدا اْلَملاكا

ْلَعافاَيةا. ًعا ِبا  يفا طَاَعتاَك ُِمَت َّ
َع ُغََلًما يَ ُقوُل لاُغََلٍم آَخَر: اْْلََجُل بَ ْينا وَ  ٍم. َفَما اْستَ َتمَّ َكََلَمُه َحََّّ َسَا َنَك َشْهَرانا َوََخَْسُة َأَّيَّ بَ ي ْ

ْلُت، َوباَك َأْسَتعانيُ  َّللَّا، َعَلْيَك تَ وَكَّ َة إاِلَّ ِبا َ اَّللَُّ َوَِل قُ وَّ ها َوقَاَل: َحْسّبا ْن َكََلما . َفَما َمَضتا فَ َتَطْيََّ ما
ى، َواتََّصَل َمَرُضُه َفَماَت بَ ْعدَ  ُم َحََّّ َأَخَذْتُه اْْلُمَّ ٍم. اْْلََّيَّ  َشْهَرْينا َوََخَْسةا َأَّيَّ

 
ََلَفةا اْلَمْنُصورا   ذاْكُر خا

َخا  دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس ْلا فَّاُح َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ َنةا َعَقَد السَّ ها السَّ يها َأِبا َجْعَفٍر َويفا َهذا
نْ  ْلْاََلَفةا ما ٍد ِبا يها  َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ ْن بَ ْعدا َأِبا َجْعَفٍر َوَلَد َأخا نَي، َوما َّ َعْهدا اْلُمْسلاما ها، َوَجَعَلُه َوِلا بَ ْعدا

َاِتَاها َوَخَواتايما َأْهلا بَ يْ  ، َوَجَعَل اْلَعْهَد يفا ثَ ْوٍب، َوَخَتَمُه ِبا دا ْبنا َعلايٍي يَسى ْبَن ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ تاها، عا
يَسى بْ  ََ عا  نا ُموَسى.َوَدفَ َعُه إا

يَسى ْبُن ُموَسى، وَكَ  َِبا َجْعَفٍر عا َعَة ْلا َة، فََأَخَذ اْلبَ ي ْ َكَّ فَّاُح َكاَن أَبُو َجْعَفٍر ِبا َ السَّ ا تُ ُويفيا َتَب إالَْيها فَ َلمَّ
َْنزالا َصفايََّة فَ َقاَل: َصفَ  َعَة َلُه، فَ َلقاَيُه الرَُّسوُل ِبا فَّاحا َواْلبَ ي ْ  ْت لََنا إاْن َشاَء اَّللَُّ.يُ ْعلاُمُه َوفَاَة السَّ

َم، فََأقْ َبَل أَبُو ُمْسلاٍم إالَْيها. فَ َلمَّ  يها، وََكاَن أَبُو َجْعَفٍر َقْد تَ َقدَّ ََ َأِبا ُمْسلاٍم َيْسَتْدعا ا َجَلَس وََكَتَب إا
ََ َأِبا َجْعَفٍر، يًدا، فَ َقاَل: َما َهَذا  َوأَْلَقى إالَْيها كاَتابَُه قَ َرَأُه َوَبَكى َواْسََتَْجَع َوَنَظَر إا َوَقْد َجزاَع َجَزًعا َشدا



. قَالَ  ي َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي َوَشَغَبُه َعَليَّ ُف َشرَّ َعميا : َِل َُتَْفُه فََأََن اْْلَزَُع َوَقْد أَتَ ْتَك اْلْاََلَفُة؟ قَاَل: َأَُتَوَّ
َا َعامَُّة ُجْندا   ها َوَمْن َمَعُه َأْهلُ َأْكفايَكُه إاْن َشاَء اَّللَُّ، إاَّنَّ
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َما اْلُكوفَ  . َفُسرياَي َعْنُه. َوَِبَيَع أَبُو ُمْسلاٍم َوالنَّاُس، َوَأقْ َبََل َحََّّ َقدا  َة.ُخَراَساَن َوُهْم َِل يَ ْعُصوَننا
َم َعَلى َأِبا َجْعَفٍر، فَ َعَرَف اْلَْ  ي َكاَن تَ َقدَّ َلُه َفَكَتَب إالَْيها: َعافَاَك َوقايَل: إانَّ َأَِب ُمْسلاٍم ُهَو الَّذا ََبَ قَ ب ْ

، وَ  نيا َشْيٌء َقطُّ ُلْغُه ما َلغًا َلْ يَ ب ْ نيا َمب ْ نانَي، اَّللَُّ َوَمتََّع باَك، إانَُّه َأََتنا َأْمٌر َأْفَظَعنا َوبَ َلَغ ما ْيا اْلُمْؤما فَاُة َأما
َن اْلْا  َم َأْجَرَك َوَُيْسا َقياَك فَ َنْسَأُل اَّللََّ َأْن يُ َعظيا يًما ْلا ْن َأْهلاَك َأَحٌد َأَشدَّ تَ ْعظا ََلفََة َعَلْيَك، إانَُّه لَْيَس ما

ََ َأِبا َجْعَفٍر بابَ ي ْ  . ُثَّ َمَكَث يَ ْوَمنْيا وََكَتَب إا نيا ْرًصا َعَلى َما َيُسرَُّك ما يَحًة ]َلَك[ َوحا َعتاها، َوَأْصَفى َنصا
يَب َأِبا َجعْ  َا َأرَاَد تَ ْرها  َفٍر.َوإاَّنَّ

يَنةا لالسَّ  َها َوَعَلى اْلَمدا ًَل َعَلي ْ َة، وََكاَن َعاما ََ َمكَّ ، َوقايَل:  قَاَل: َورَدَّ أَبُو َجْعَفٍر زاََّيَد ْبَن َعْبدا اَّللَّا إا فَّاحا
َها اْلَعبَّاَس ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمْعبَ  َة، َوَوِلَّ .َكاَن َقْد َعَزَلُه قَ ْبَل َمْوتاها َعْن َمكَّ  دا ْبنا اْلَعبَّاسا

ُهُ  اما َُيَْبا لشَّ ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي ِبا َِبا َجْعَفٍر َأْرَسَل إا يَسى ْبُن ُموَسى النَّاَس ْلا ا َِبَيَع عا  باَوفَاةا َوَلمَّ
َعةا لاْلَمْنُصورا، وََكاَن َقدْ  ْخذا اْلبَ ي ْ َعةا اْلَمْنُصورا َوَيَُْمُرُه ِبَا ، َوبَ ي ْ فَّاحا فَّاحا  السَّ َم قَ ْبَل َذلاَك َعَلى السَّ َقدا

اما َوُخَراَساَن، َفَساَر َحََّّ بَ َلَغ ُدُلوَك، َوَلْ يُْدراْك، فََأََتُه  َفَجَعَلُه َعَلى الصَّائاَفةا، َوَسْيََّ َمَعُه َأْهَل الشَّ
، َوَقْد َِبَيَع لانَ فْ  َن اْْلُُيوشا َْن َمَعُه ما ، فَ َعاَد ِبا فَّاحا ها.َمْوُت السَّ  سا

 
ْْلَْنَدُلسا  َنةا ِبا  ذاْكُر اْلفات ْ

ََ نَ فْ  ، َوَدَعا إا َنةا َخَرَج يفا اْْلَْنَدُلسا اْْلَُباُب ْبُن َرَواَحَة ْبنا َعْبدا اَّللَّا الزُّْهرايُّ ها السَّ ها، َويفا َهذا سا
ََ الصَُّمْيلا َوُهوَ  َن اْلَيَمانايَّةا، َفَساَر إا َا َوَضيََّق َعَلْيها،  َواْجَتَمَع إالَْيها ََجٌْع ما ُْي قُ ْرطَُبَة، َفَحَصَرُه َبا َأما

، فَ َلْم يَ ْفَعْل لاتَ َواِلا اْلَغََلءا َواْْلُوعا َعَلى ا َْي اْْلَْنَدُلسا ، فَاْسَتَمدَّ الصَُّمْيُل يُوُسَف اْلفاْهرايَّ َأما ْْلَْنَدُلسا
َنَّ يُوُسَف َقْد َكراَه الصَُّمْيَل، َواْخَتاَر َهَلَ  ْنُه.َوْلا  َكُه لاَيْسََتايَح ما

، َوقَاَما باَدعْ  ٌر اْلَعْبَدرايُّ َوََجََع ََجًْعا، َواْجَتَمَع َمَع اْْلَُبابا َعَلى الصَُّمْيلا َا أَْيًضا َعاما َوةا َبنا َوََثَر َبا
.  اْلَعبَّاسا
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ها يَ  ََ قَ ْوما ا اْشَتدَّ اْلْاَصاُر َعَلى الصَُّمْيلا َكَتَب إا ََ ُنْصَرتاها َواْجَتَمُعوا َوَساُروا فَ َلمَّ ُهْم، َفَسارَُعوا إا دُّ ْسَتما
َع اْْلَُباُب باُقْرَبااْم َساَر الصَُّمْيُل َعْن َسَرُقْسَطَة َوفَارَقَ َها، فَ َعاَد اْْلَُباُب إالَي ْ  ا َسَا َها َوَمَلَكَها، إالَْيها، فَ َلمَّ

 َعَلى طَُلْيطَُلَة. َواْستَ ْعَمَل يُوُسُف اْلفاْهرايُّ الصَُّمْيلَ 
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ْصَر: َصالاُح ْبُن  ، َوَعَلى ما : َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي اما يَسى ْبُن ُموَسى، َوَعَلى الشَّ َكاَن َعَلى اْلُكوَفةا: عا

يَنةا: زاََّيُد ْبنُ  ، َوَعَلى اْلَمدا ، َوَعَلى اْلَبْصَرةا: ُسَلْيَماُن ْبُن َعلايٍي َة:  َعلايٍي ، َوَعَلى َمكَّ َعْبدا اَّللَّا اْْلَاراثايُّ
 اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمْعَبٍد.

 ]اْلَوفَ َياُت[
، َوقايَل: َماَت َسَنَة ََخٍْس َوَثََلثانيَ  ، َوُهَو رَبايَعُة الرَّْأيا اَئٍة،  َوفايَها َماَت رَبايَعُة ْبُن َأِبا َعْبدا الرَّْْحَنا َوما

دا ْبنا َعْمراو ْبنا  َوقايَل: ائٍَة. َوفايَها َماَت َعْبُد اَّللَّا ْبُن َأِبا َبْكرا ْبنا ُُمَمَّ َحْزٍم. َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَأْربَعانَي َوما
َا قايَل لَُه اْلَفَرسا  ، َوإاَّنَّ يُّ يُّ اْلَفَرسا َ َعْبُد اْلَملاكا ْبُن ُعَمْْيا ْبنا ُسَوْيٍد اللَّْخما ، ]ناْسَبًة َوفايَها تُ ُويفيا ْلَفاءا ، ِبا يُّ

. . َوُعْرَوُة ْبُن ُرَوميٍْ ائابا أَبُو زَْيٍد الث ََّقفايُّ ََ فَ َرٍس َلُه[ . َوَعطَاُء ْبُن السَّ  إا
َة، َفَدَخَل اْلُكوَفَة، َفَصلَّى ْن َمكَّ نانَي ما ُْي اْلُمْؤما َم أَبُو َجْعَفٍر اْلَمْنُصوُر َأما َنةا َقدا ها السَّ ْهلاَها ِباَ  )َويفا َهذا

يَسى ْبُن ُموسَ  َا َوََجََع إالَْيها َأْطَرافَُه، وََكاَن عا ََ اْْلَنْ َبارا، فََأقَاَم َبا ى َقْد َأْحَرَز اْْلُْمَعَة، َوَخطَبَ ُهْم َوَساَر إا
َم َعَلْيها أَبُو َجْعَفٍر، َفَسلََّم اْْلَ  َواوايَن َحََّّ َقدا  َمَر إالَْيها( .بُ ُيوَت اْْلَْمَوالا َواْْلََزائاَن َوالدَّ
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اَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَثََلثانَي َوما
137 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَثََلثانَي َوما
 ذاْكُر ُخُروجا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي َوَهزاْيَتاها 

ََ الصَّ  َْي َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي إا يَسى ْبنا َقْد ذََكْرََن َمسا ، َوإاْرَساَل عا فَّاحا ، َوَمْوَت السَّ ائاَفةا يفا اْْلُُنودا
َِبا َجْعَفٍر اْلَمْنصُ  َعةا ْلا ْلبَ ي ْ َْوتاها، َوَيَُْمُرُه ِبا ُُه ِبا ها َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي َُيَْبا ََ َعميا فَّاُح ُموَسى إا ورا، وََكاَن السَّ

 ها.َقْد َأَمَر باَذلاَك قَ ْبَل َوفَاتا 
َّيً  ، فََأَمَر ُمَنادا ُروبا فْ َواها الدُّ َي ِبَا َم الرَُّسوُل َعَلى َعْبدا اَّللَّا باَذلاَك ْلَاَقُه َبُدُلوَك، َوها ا َقدا  فَ َناَدى: فَ َلمَّ

، َوَدَعا النَّا فَّاحا ُم اْلكاَتاَب باَوفَاةا السَّ َعًة! فَاْجَتَمُعوا َعَلْيها، فَ َقَرَأ َعَلْيها ها.الصَََّلَة َجاما ََ نَ ْفسا  َس إا
ٍد َدَعا َبنا أَبايها فَ  ََ َمْرَواَن ْبنا ُُمَمَّ َه اْْلُُنوَد إا نَي َأرَاَد َأْن يُ َوجيا فَّاَح حا َأرَاَدُهْم َعَلى َوَأْعَلَمُهْم َأنَّ السَّ



ي ُّ َعْهدا ْنُكْم َفَساَر إالَْيها فَ ُهَو َوِلا ْيا إالَْيها، فَ َقاَل: َمنا انْ َتَدَب ما ْب ]َلُه[ َغْْياي، اْلَمسا َتدا ، فَ َلْم يَ ن ْ
، َوُخَفاٌف اْلَمْرَورُ  َد َلُه أَبُو َغاِنٍا الطَّائايُّ ها، َوقَ تَ ْلُت َمْن قَ تَ ْلُت، َوَشها ْندا ْن عا يُّ َوَعَلى َهَذا َخَرْجُت ما وذا

ْم ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة َوَغْيُْ  ، فَ َبايَ ُعوُه، َوفايها َن اْلُقوَّادا اما َواْْلَزايَرةا، َوَغْْيُُُهَا ما ْن َأْهلا ُخَراَساَن َوالشَّ ُهْم ما
 إاِلَّ َأنَّ ُْحَْيًدا فَارَقَُه، َعَلى َما نَذُْكُرُه.

ا َسا َا ُمَقاتاٌل اْلَعكيايُّ َقدا اْسَتْخَلَفُه أَبُو َجْعَفٍر َلمَّ َة، ُثَّ َساَر َعْبُد اَّللَّا َحََّّ نَ َزَل َحرَّاَن، َوَبا ََ َمكَّ َر إا
ْنُه ُمَقاتاٌل، َفَحَصَرُه َأرْبَعانَي يَ ْوًما.  فَ َتَحصََّن ما

ْئَت َجََ  َن اْْلَجيا َمَع اْلَمْنُصورا، َكَما ذََكْرََنُه، فَ َقاَل لاْلَمْنُصورا: إاْن شا ْعُت وََكاَن أَبُو ُمْسلاٍم َقْد َعاَد ما
ْئَت أَتَ ْيُت خُ  ْنَطَقِتا َوَخَدْمُتَك، َوإاْن شا ََ ثاَياِبا يفا ما ْرُت إا ْئَت سا ، َوإاْن شا ْْلُُنودا َراَساَن فََأْمَدْدُتَك ِبا

.  َحْربا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي
َْربا َعْبدا اَّللَّا، َفَساَر أَبُو ُمْسلاٍم يفا اْْلُُنودا ََنَْو َعْبدا اَّللَّا، فَ َلْم يَ َتَخلَّ  ْيا ْلا ْلَمسا ْف َعْنُه َأَحٌد، فََأَمَرُه ِبا

. وََكاَن َقدْ  يَّ َثما اْْلَُزاعا َمتاها َمالاَك ْبَن اَْلَي ْ  ْلَاَقُه ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة َفَساَر َمَعُه، َوَجَعَل َعَلى ُمَقديا
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َي َأْن يَ ْهُجَم َعَلْيها َعطَاٌء الْ  ُر َحرَّاَن، إاقْ َباُل َأِبا ُمْسلاٍم َخشا ا بَ َلَغ َعْبَد اَّللَّا، َوُهَو َُيَاصا َتكايُّ عَ فَ َلمَّ
ََ ُعْثَماَن ْبنا َعْبدا اْْلَْعلَ  َهُه إا ًما، ُثَّ َوجَّ ى ْبنا ُسَراقََة َأَماًما، فَ نَ َزَل إالَْيها فايَمْن َمَعُه، َوَأقَاَم َمَعُه َأَّيَّ

لرَّقَّةا، َوَمَعُه ابْ َناُه، وََكَتَب َمَعُه كاَتاًِب. ييا ِبا  اْْلَْزدا
ُموا َعَلى ُعْثَمانَ  ا َقدا ا ُهزاَم َعْبُد  فَ َلمَّ َدَفَع اْلَعَتكايُّ اْلكاَتاَب إالَْيها، فَ َقَتَل اْلَعَتكايَّ َواْحتَ َبَس ابْ نَ ْيها، فَ َلمَّ

 اَّللَّا قَ تَ َلُهَما.
َعةَ  ْن َسب ْ ُهْم ََنًْوا ما ن ْ َحُه َأْهُل ُخَراَساَن فَ َقَتَل ما َي َأْن َِل يُ َناصا  َعَشَر وََكاَن َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي َقْد َخشا

لاَها َيَْ  ٍم َعاما ََ زُفَ َر ْبنا َعاصا ُمُرُه أَْلًفا، َواْستَ ْعَمَل ُْحَْيَد ْبَن َقْحطََبَة َعَلى َحَلَب، وََكَتَب َمَعُه كاَتاًِب إا
ا َكاَن بابَ ْعضا الطَّرايقا  َم َعَلْيها، َفَساَر ُْحَْيٌد َواْلكاَتاُب َمَعُه، فَ َلمَّ قَاَل: إانَّ َذَهاِبا  باَقْتلا ُْحَْيٍد إاَذا َقدا

، ا رََأى َما فايها َأْعَلَم َخاصََّتُه َما يفا َهَذا اْلكاَتابا َوقَاَل: َمْن  باكاَتاٍب َِل َأْعَلُم َما فايها َلَغَرٌر. فَ َقَرَأُه، فَ َلمَّ
ُهْم، َوَساَر عَ  ن ْ ْر. فَات َّبَ َعُه ََنٌس َكثاٌْي ما ْنُكْم فَ ْلَيسا َْي َمعاي ما .َأرَاَد اْلَمسا ََ اْلعاَراقا  َلى الرَُّصاَفةا إا

ا َأََتُه قَ  ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي لاَيْمُكَر باها، فَ َلمَّ ْيا إا ْلَمسا َد ْبَن ُصوٍل ِبا اَل َلُه: إانيا فََأَمَر اْلَمْنُصوُر ُُمَمَّ
ي َعْبُد اَّللَّا  ي َعميا ْعُت َأَِب اْلَعبَّاسا يَ ُقوُل: اْْلَلايَفُة بَ ْعدا َا َوَضَعَك أَبُو َجْعَفٍر. َسَا . فَ َقاَل لَُه: َكَذْبَت، إاَّنَّ

 َفَضَرَب ُعنُ َقُه.
. يا يَم ْبنا اْلَعبَّاسا اْلَكاتابا الصُّوِلا ُد ْبُن ُصوٍل ُهَو َجدُّ إابْ َراها  َوُُمَمَّ

يبانَي َوَخْنَدَق َعَلْيها، َم أَبُو ُمْسلاٍم فايَمْن َمَعُه، وََكاَن  ُثَّ َأقْ َبَل َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي َحََّّ نَ َزَل َنصا َوَقدا



َ َأِبَ  ينايََّة، َيَُْمُرُه َأْن يُ َوايفا ََ اْلََْسنا ْبنا َقْحطََبَة، وََكاَن َخلايَفَتُه ِبااْرما َم اْلَمْنُصوُر َقْد َكَتَب إا  ُمْسلاٍم، فَ َقدا
، َوَأقْ َبَل أَبُو ُمْسلامٍ  لا ْلَمْوصا ، َوَلْ يَ ْعراْض  َعَلى َأِبا ُمْسلاٍم ِبا اما يبانَي فََأَخَذ َطرايَق الشَّ َيَة َنصا فَ نَ َزَل ََنحا

 لاَعْبدا اَّللَّا.
اَم فََأََن ُأرايُدَها. ف َ  َ الشَّ نا نانَي َوِلَّ َْي اْلُمْؤما َقاَل َمْن َكاَن َمَع وََكَتَب إالَْيها: إانيا َلْ ُأوَمْر باقاَتالاَك َوَلكانَّ َأما

ْن َعْبدا اَّللَّا  اما لاَعْبدا اَّللَّا: َكْيَف نُقايُم َمَعَك َوَهَذا َيَِْتا باََلَدََن فَ يَ ْقُتُل َمْن َقَدَر َعَلْيها ما ْن َأْهلا الشَّ ما
ََن فَ َنْمنَ ُعُه َونُ َقاتاُلُه. فَ َقاَل ََلُْم َعْبُد اَّللَّا  ََ باََلدا نَُّه َواَّللَّا َما يُرايُد : إا راَجالاَنا َوَيْسّبا َذرَاراي ََّنا؟ َوَلكاْن ََنُْرُج إا

َه إاِلَّ لاقاَتالاُكْم، َوإاْن َأَقْمُتْم لََيْأتايَ نَُّكْم. اَم َوَما تَ َوجَّ  الشَّ
، وَ  اما ُهْم، فَاْرََتََل َعْبُد اَّللَّا ََنَْو الشَّ ن ْ ، َوأَبُو ُمْسلاٍم َقرايٌب ما اما ََ الشَّ َْي إا َل أَبُو فَأَبَ ْوا إاِلَّ اْلَمسا ََتَوَّ

َياها، َوأَْلَقى مُ  َن اْلما عاها، َوَعوََّر َما َحْوَلُه ما فايَها ْسلاٍم فَ نَ َزَل يفا ُمَعْسَكرا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي يفا َمْوضا
 اْلْاَيَف.

عا َعْسكَ  َْصَحاباها: َأَلْ َأُقْل َلُكْم؟ َورََجَع فَ نَ َزَل يفا َمْوضا  را َوبَ َلَغ َعْبَد اَّللَّا َذلاَك فَ َقاَل ْلا
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ًة، اما َأْكثَ ُر فُ ْرَساًَن َوَأْكَمُل ُعدَّ ي َكاَن باها، فَاقْ تَ تَ ُلوا ََخَْسَة َأْشُهٍر، َوَأْهُل الشَّ َوَعَلى  َأِبا ُمْسلاٍم الَّذا
، َوَعَلى َمْيَسَرتاها َحبايُب ْبُن ُسَوْيٍد اْْلَ  اُر ْبُن ُمْسلاٍم اْلُعَقْيلايُّ ، َوَعَلى اْْلَْيلا َمْيَمَنةا َعْبدا اَّللَّا َبكَّ يُّ َسدا

َسَرتاها َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلايٍي َأُخو َعْبدا اَّللَّا، َوَعَلى َمْيَمَنةا َأِبا ُمْسلاٍم اْْلََسُن ْبُن َقْحطََبَة، َوَعَلى َميْ 
 َخازاُم ْبُن ُخَزْْيََة، فَاقْ تَ تَ ُلوا َشْهًرا.

ْم َورََجُعوا، ُثَّ َْحََل ُثَّ إانَّ َأْصَحاَب َعْبدا اَّللَّا َْحَُلو  عاها ا َعَلى َعْسَكرا َأِبا ُمْسلاٍم فََأزَاُلوُهْم َعْن َمَواضا
ُهْم َُثَاناَيَة َعَشَر رَُجًَل، َورََجَع يفا أَ  ن ْ ْم َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلايٍي يفا َخْيٍل َُمَرََّدٍة فَ َقَتَل ما ْصَحاباها، ُثَّ َعَلْيها

ُعوا َوَْحَُلوا   ََثناَيًة َعَلى َأْصَحابا َأِبا ُمْسلاٍم، فََأزَاُلوا َصفَُّهْم، َوَجاُلوا َجْوَلًة.ََتَمَّ
ُْم َقدا اَّنَْ  َّنَّ ُعوا فَإا ََ َهَذا التَّليا لاَْيَاَك النَّاُس َفَْيْجا ْلَت َداب ََّتَك إا َِبا ُمْسلاٍم: َلْو َحوَّ َزُموا. فَ َقاَل: َفقايَل ْلا

ُعوا إانَّ َأْهَل اْلْاَجى َِل ي َ  ًَّي فَ َناَدى: ََّي َأْهَل ُخَراَساَن اْرجا . َوَأَمَر ُمَنادا ها اْْلَالا ُْم َعَلى َهذا ُفوَن َدَواَبَّ ْعطا
نَّ اْلَعاقاَبَة لاَمنا ات ََّقى. َفََتَاَجَع النَّاُس.  فَإا

 َواْرََتََز أَبُو ُمْسلاٍم يَ ْوَمئاٍذ فَ َقاَل:
َن اْلَمْوتا َويفا اْلَمْوتا َوَقْع.َمْن َكاَن يَ ْنواي َأْهَلُه َفََل رََجْع   ... فَ رَّ ما

 ، ََ اْلقاَتالا َِبا ُمْسلاٍم َعرايٌش، َفَكاَن ََيْلاُس َعَلْيها إاَذا اْلتَ َقى النَّاُس فَ يَ ْنُظُر إا َل ْلا ْن رََأى وََكاَن َقْد ُعما فَإا
َيةا  َم تاْلَك النَّاحا ُه َوَأَمَر ُمَقدَّ ْم َخَلًَل يفا اْْلَْيشا َسدَّ َا يَ ْفَعُل، َفََل تَ َزاُل ُرُسُلُه َُتَْتلاُف إالَْيها ْحتاَياطا َوِبا ِلا ِبا

 َحََّّ يَ ْنَصراَف النَّاُس بَ ْعُضُهْم َعْن بَ ْعٍض.



تٍي َوَثََلثانَي الْ  َرةا َسَنَة سا ْن َُجَاَدى اْْلخا ا َكاَن يَ ْوُم الثََُّلََثءا َواْْلَْرباَعاءا لاَسْبٍع َخَلْوَن ما َقْوا ت َ فَ َلمَّ
ََ فَاقْ تَ تَ ُلوا، َفَمَكَر َبااْم أَبُو ُمْسلاٍم، َوَأَمَر اْلََْسَن ْبَن َقْحطََبَة َأْن يُ َعرياَي اْلَمْيَمَنَة، ]َوَيُضمَّ[ أَ  ْكثَ َرَها إا

ا رََأى َذلاكَ  اَءُهْم، فَ َلمَّ دَّ اما َأْعَرْوا  اْلَمْيَسَرةا َوْلَيَْتُْك، يفا اْلَمْيَمَنةا ََجَاَعَة َأْصَحاباها َوَأشا َأْهُل الشَّ
ْم ِباازَاءا َمْيَسَرةا َأِبا ُمْسلاٍم. ََ َمْيَمَنتاها وا إا  َمْيَسَرََّتُْم، َواْنَضمُّ

 ، اما ُلوا َمَع َمْن بَقاَي يفا َمْيَمَنتاها َعَلى َمْيَسَرةا َأْهلا الشَّ َفَحَمُلوا َوَأَمَر أَبُو ُمْسلاٍم َأْهَل اْلَقْلبا َأْن ََيْما
ْم َفَحطَُّموُهْم، َوَجاَل اْلَقْلُب َواْلَمْيَمَنُة، َورَكابَ ُهْم َأْصَحاُب َأِبا ُمْسلاٍم، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب َعْبدا اَعَليْ   َّللَّا.ها

 َ : ََّي اْبَن ُسَراَقَة َما تَ َرى؟ قَاَل: َأَرى َأْن َتْصَبا ييا ْبنا ُسَراَقَة اْْلَْزدا  َوتُ َقاتاَل فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي ِلا
نيا  َتُه َعَلى َمْرَواَن. قَاَل: فَإا ب ْ نَّ اْلفاَراَر قَبايٌح ِبااْثلاَك، َوَقْد عا  َحََّّ َِتُوَت، فَإا
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 آِتا اْلعاَراَق. قَاَل: فََأََن َمَعَك.
 ََ يبا َمْوَِلُه فَاَّْنََزُموا َوتَ رَُكوا َعْسَكَرُهْم، َفَحَواُه أَبُو ُمْسلاٍم وََكَتَب باَذلاَك إا اْلَمْنُصورا، فََأْرَسَل َأَِب اْْلَصا

َب أَبُو ُمْسلاٍم. َن اْلَعْسَكرا، فَ َغضا ي َما َأَصابُوا ما  َُيْصا
َم اْلُكوَفَة فَاْسَتْأَمَن َلُه عا  ، فََأمَّا َعْبُد الصََّمدا فَ َقدا يَسى ْبُن َوَمَضى َعْبُد اَّللَّا َوَعْبُد الصََّمدا ابْ َنا َعلايٍي

َمُه َُجُْهوُر ْبُن ما ُموسَ  لرَُّصاَفةا َحََّّ َقدا رَّاٍر ى فَآَمَنُه اْلَمْنُصوُر، َوقايَل: َبْل َأقَاَم َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلايٍي ِبا
ََ اْلَمْنُصورا ُمَوث ًَّقا َمَع َأِبا اْلَْ  يبا اْلعاْجلايُّ يفا ُخُيوٍل َأْرَسَلَها اْلَمْنُصوُر، فََأَخَذُه فَ بَ َعَث باها إا صا

ْنَدهُ  ْلَبْصَرةا، فََأقَاَم عا  زََماًَن ُمتَ َواراًَّي. فََأْطَلَقُه، َوَأمَّا َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي فَأََتى َأَخاُه ُسَلْيَماَن ْبَن َعلايٍي ِبا
ُهْم. ْلَكفيا َعن ْ  ُثَّ إانَّ َأَِب ُمْسلاٍم آَمَن النَّاَس بَ ْعَد اَْلَزاْيَةا، َوَأَمَر ِبا

 
يا ذاْكُر   قَ ْتلا َأِبا ُمْسلاٍم اْْلَُراَسانا

ُّ، قَ تَ َلُه اْلَمْنُصوُر. َنةا قُتاَل أَبُو ُمْسلاٍم اْْلَُراَسانا ها السَّ  َويفا َهذا
َم، وََكَتبَ  ، َعَلى َما تَ َقدَّ نُُه يفا اْْلَجيا فَّاحا َيْسَتْأذا ََ السَّ فَّاُح  السَّ وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َأَِب ُمْسلاٍم َكَتَب إا

ينايََّة َوَأْذرَبايَجاَن: إانَّ َأَِب ُمْسلاٍم َكَتَب إاَِلَّ َيْسَتْأذا  ََ اْلَمْنُصورا َوُهَو َعَلى اْْلَزايَرةا َوإاْرما ، َوَقْد إا ُننا يفا اْْلَجيا
َم، فَاْكُتْب إاَِلَّ  ْنُت َلُه، َوُهَو يُرايُد َأْن َيْسأََلنا َأْن ُأَولياَيُه اْلَمْوسا نََّك َأذا ُننا يفا اْْلَجيا فَآَذُن َلَك، فَإا َتْسَتْأذا

َمَك. َة َلْ َيْطَمْع َأْن يَ تَ َقدَّ َكَّ  إاْن ُكْنَت ِبا
َم اْْلَنْ َباَر، فَ َقاَل أَ  َن َلُه، فَ َقدا ، فََأذا نُُه يفا اْْلَجيا فَّاحا َيْسَتْأذا يها السَّ ََ َأخا بُو ُمْسلاٍم: َأَما َفَكَتَب اْلَمْنُصوُر إا

ا َمًعا، َفَكاَن أَبُو ُمْسلاٍم َيْكُسو وَ  َجَد أَبُو َجْعَفٍر َعاًما ََيُجُّ فايها َغْْيَ َهَذا؟ َوَحَقَدَها َعَلْيها، َوَحجَّ
 .َعَلْيها اْْلَْعَراَب، َوُيْصلاُح اْْلَِبَر َوالطَّرايَق، وََكاَن الذياْكُر َلُه، وََكاَن اْْلَْعَراُب يَ ُقوُلوَن: َهَذا اْلَمْكُذوُب 



َة َورََأى َأْهَل اْلَيَمنا قَاَل: َأيُّ ُجْنٍد َهُؤَِلءا َلْو َلقايَ ُهْم رَُجٌل َظرايُف اللياَسانا َغزا  َم َمكَّ ا َقدا ْمَعةا! فَ َلمَّ يُر الدَّ
. 

َم أَبُو ُمْسلاٍم يفا الطَّرايقا َعَلى َأِبا َجْعَفٍر، فََأَتَ  ما تَ َقدَّ ا َصَدَر النَّاُس َعنا اْلَمْوسا ُه َخََبُ َوفَاةا فَ َلمَّ
ْلْاََلفَةا، َوَلْ يَ ُقْم َحََّّ ي َ  يها، َوَلْ يُ َهنياْئُه ِبا ََ َأِبا َجْعَفٍر يُ َعزيايها َعْن َأخا ، َفَكَتَب إا فَّاحا ْع.السَّ  ْلَحَقُه، َوَلْ يَ ْرجا

ا َأََتُه اْلكا  َب أَبُو َجْعَفٍر، وََكَتَب إالَْيها كاَتاًِب َغلايظًا، فَ َلمَّ َم فَ َغضا ْلْاََلَفةا. َوتَ َقدَّ َتاُب َكَتَب إالَْيها يُ َهنياُئُه ِبا
َم أَبُو جَ  يَسى، َوَقدا ََ َأْن يُ َباياَع لَُه، فَأََتى عا يَسى ْبَن ُموَسى إا ْعَفٍر، أَبُو ُمْسلاٍم، فَأََتى اْْلَنْ َباَر، َفَدَعا عا

.  َوَخَلَع َعْبَد اَّللَّا ْبَن َعلايٍي
ََ  َفَسْيََّ اْلَمْنُصورُ  َم َمَكاًَن، َمَع اْْلََسنا ْبنا َقْحطََبَة، فََأْرَسَل اْلََْسُن إا ََ قاَتالاها، َكَما تَ َقدَّ َأَِب ُمْسلاٍم إا

 َأِبا أَيُّوَب َوزايرا اْلَمْنُصورا:
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نانَي فَ يَ قْ  ْيا اْلُمْؤما ِبا ُمْسلاٍم أَنَُّه َيَْتايها كاَتاُب َأما ََ َمالاكا إانيا َقْد رَأَْيُت ِبَا ها إا ْن َيدا َرُؤُه، ُثَّ يُ ْلقاي اْلكاَتاَب ما
َك َوقَا ََ َأِبا أَيُّوَب َضحا ا أُْلقاَيتا الرياَسالَُة إا ، فَ يَ ْقَرُؤُه َوَيْضَحَكانا اْستاْهَزاًء، فَ َلمَّ َثما َِبا ْبنا اَْلَي ْ َل: ََنُْن ْلا

نَّا لاَعْبدا اَّللَّا بْ  َدًة، نَ ْعَلُم َأنَّ َأْهَل ُخَراَساَن َِل َيُابُّوَن َعْبَد ُمْسلاٍم َأَشدُّ َُّتَْمًة ما ، إاِلَّ َأَنَّ نَ ْرُجو َواحا نا َعلايٍي
َعَة َعَشَر أَْلًفا. ُهْم َسب ْ ن ْ ُهْم َمْن قَ َتَل. وََكاَن قَ َتَل ما ن ْ  اَّللَّا، َوَقْد قَ َتَل ما

ا اَّْنََزَم َعْبُد اَّللَّا، َوََجََع أَبُو ُمْسلاٍم َما ََ َأِبا  فَ َلمَّ يبا إا ْن َعْسَكراها بَ َعَث أَبُو َجْعَفٍر َأَِب اْْلَصا َغناَم ما
َلُه، فَ َتَكلََّم فايها َفَخلَّى َسبايلَ  ، فََأرَاَد أَبُو َجْعَفٍر قَ ت ْ َن اْْلَْمَوالا ُه، َوقَاَل: ُمْسلاٍم لاَيْكُتَب َلُه َما َأَصاَب ما

، َخائاٌن يفا  َماءا نٌي َعَلى الديا . َوَشَتَم اْلَمْنُصوَر. َأََن َأما  اْْلَْمَوالا
ََ ُخَراَساَن، َفَكَتَب إا  َي أَبُو ُمْسلاٍم إا ََ اْلَمْنُصورا فََأْخََبَُه، َفَخاَف َأْن َْيْضا يبا إا لَْيها: فَ َرَجَع أَبُو اْْلَصا

ْن ُخَراَساَن، فَ َوجيا  َي َخْْيٌ َلَك ما اَم َفها ْصَر َوالشَّ ُتَك ما اما إانيا َقْد َولَّي ْ لشَّ ْصَر َمْن َأْحبَ ْبَت، َوَأقاْم ِبا ََ ما ْه إا
ْن َقرايٍب. َتُه ما ْن َأَحبَّ لاَقاَءَك أَتَ ي ْ نانَي، فَإا ْيا اْلُمْؤما  فَ َتُكوَن باُقْربا َأما

! َفَكَتَب الرَُّسو  ْصَر، َوُخَراَساُن ِلا اَم َوما َب َوقَاَل: يُ َولياينا الشَّ ا َأََتُه اْلكاَتاُب َغضا ََ اْلَمْنُصورا فَ َلمَّ ُل إا
ها يُرايُد ُخَراَساَن. ، َوَخَرَج َعْن َوْجها ًعا َعَلى اْلْاََلفا َن اْْلَزايَرةا َُمْما  باَذلاَك. َوَأقْ َبَل أَبُو ُمْسلاٍم ما

ْيا إالَيْ  ََ َأِبا ُمْسلاٍم يفا اْلَمسا ، وََكَتَب إا ََ اْلَمَدائانا َن اْْلَنْ َبارا إا ها، َفَكَتَب إالَْيها أَبُو َفَساَر اْلَمْنُصوُر ما
نانَي، َأْكَرَمُه اَّللَُّ، َعُدو، إاِلَّ َأْمَكَنُه اَّللَُّ  ْيا اْلُمْؤما َما : إانَُّه َلْ يَ ْبَق ْلا لزَّابا ْنُه، َوَقْد ُكنَّا نَ ْرواي ُمْسلاٍم َوُهَو ِبا  ما

ُْهَاُء، فَ َنْحُن ََنفاُروَن َعْن قُ ْرباَك، َعْن ُمُلوكا آلا َساَساَن َأنَّ َأْخَوَف َما َيُكوُن اْلُوَزرَاُء إاذَ  ا َسَكَنتا الدَّ
ْن بَعايٍد َحْيُث يُ َقا َا ما ْمعا َوالطَّاَعةا َغْْيَ َأَّنَّ لسَّ راَُّنَا َحرايُصوَن َعَلى اْلَوفَاءا َلَك َما َوف َّْيَت، َحرايُّوَن ِبا

َنَّ َكَأْحَسنا َعبا  ْن َأْرَضاَك َذلاَك فَإا ََلَمُة، فَإا َي نَ ْفَسَك إارَاَدََّتَا نَ َقْضُت السَّ َك، َوإاْن أَبَ ْيَت إاِلَّ َأْن تُ ْعطا يدا



ي. َك َضناا بانَ ْفسا ْن َعْهدا  َما أَبْ َرْمُت ما
َفةَ  َفُتَك صا ْمُت كاَتاَبُك، َولَْيَسْت صا ََ َأِبا ُمْسلاٍم: َقْد َفها ََ اْلَمْنُصورا َكَتَب إا ا َوَصَل اْلكاَتاُب إا  فَ َلمَّ

َّنََّ ُأولَئا  ْم، فَإا ها ْوَلةا لاَكثْ َرةا َجَرائاما َراَب َحْبلا الدَّ ْوَن اْضطا يَن يَ َتَمن َّ ا َك اْلُوَزرَاءا اْلَغَشَشةا ُمُلوَكُهْم الَّذا
ْيَت نَ ْفَسَك َبااْم؟ فَأَْنَت يفا طَاَعتاَك َوُمَناَصَحتاَك  رَاَحتُ ُهْم يفا اْنتاَشارا ناظَاما اْْلََماَعةا، َفلاَم َسوَّ

رايَطةا الَِّتا َأْوَجَبتْ َوا ْن َأْعَباءا َهَذا اْْلَْمرا َعَلى َما أَْنَت باها، َولَْيَس َمَع الشَّ َا َْحَْلَت ما َك ِبا ََلعا  ْضطا
َها إانْ  يَسى ْبَن ُموَسى راَساَلًة لاَتْسُكَن إالَي ْ نانَي عا ُْي اْلُمْؤما ْنَك ََسًْعا َوَِل طَاَعًة، َوَْحََّل إالَْيَك َأما  ما

دُ أَ  نَُّه َلْ َيَاْد َِبًِب يُ ْفسا َنَك، فَإا ْيطَانا َونَ َزَغاتاها َوبَ ي ْ َتَك َأوَْكَد  ْصَغْيَت، َوَأْسَأُل اَّللََّ َأْن ََيُوَل َبنْيَ الشَّ باها ناي َّ
ي فَ َتَحُه َعَلْيَك. َن اْلَبابا الَّذا ْنَدُه َوَأقْ َرَب ما  عا
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نيا اُتََّْذُت رَُجًَل إاَماًما َوَدلايًَل َعَلى َما اْفََتََض اَّللَُّ َعَلى َوقايَل: َبْل َكَتَب إالَْيها أَبُو  ُمْسلاٍم: َأمَّا بَ ْعُد فَإا
ْن َرُسولا اَّللَّا  لَّةا اْلعاْلما ََنزاًِل، َويفا قَ َرابَتاها ما َقرايًبا،  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َخْلقاها، وََكاَن يفا ُمَا

ي دَ فَاْسَتْجهَ  ََ َخْلقاها، َفَكاَن َكالَّذا عاها َطَمًعا يفا قَلايٍل َقْد نَ َعاُه اَّللَُّ إا ، َفَحرََّفُه َعْن َمَواضا ْلُقْرآنا ََّ َلنا ِبا
رََة، َوَِل ُأقايَل اْلَعثْ رَ  ْيَف، َوَأْرَفَع الرَّْْحََة، َوَِل َأقْ َبَل اْلَمْعذا َة، فَ َفَعْلُت باُغُروٍر، َوَأَمَرنا َأْن ُأَجرياَد السَّ

ْوبَةا، فَإا  لت َّ َ اَّللَُّ ِبا َقَذنا َلُكْم، ُثَّ اْستَ ن ْ يًدا لاُسْلطَاناُكْم َحََّّ َعرََّفُكُم اَّللَُّ َمْن َكاَن َجها ْن يَ ْعُف َعنيا تَ ْوطا
َمْت َيَداَي، َوَما اَّللَُّ  َب إالَْيها، َوإاْن يُ َعاقاْبنا فَباَما َقدَّ .َفقاْدًما ُعراَف باها َوُنسا ٍم لاْلَعبايدا   باَظَلَّ

، َوَأَخَذ أَبُو ُمْسلا  ََ اْلَمَدائانا َن اْْلَنْ َبارا إا ٍم َطرايَق َوَخَرَج أَبُو ُمْسلاٍم ُمَراَغًما ُمَشاقاا، َوَساَر اْلَمْنُصوُر ما
ْن َبنا َها يَسى ْبنا َعلايٍي َوَمْن َحَضَر ما ها عا ََ َأِبا ُمْسلاٍم. ُحْلَواَن، فَ َقاَل اْلَمْنُصوُر لاَعميا ٍم: اْكتُ ُبوا إا شا

نَ  ْنُه َوَعَلْيها ما ُموَن َأْمَرُه َوَيْشُكُرونَُه َوَيْسأَُلونَُه َأْن يُتامَّ َعَلى َما َكاَن ما الطَّاَعةا،  َفَكتَ ُبوا إالَْيها يُ َعظيا
ََ اْلَمنْ  لرُُّجوعا إا ، َوَيَُْمُرونَُه ِبا ُرونَُه َعاقاَبَة اْلبَ ْغيا  ُصورا.َوَُيَذيا

َْلنَيا َما تُ  ييا َوقَاَل َلُه: َكلياْم َأَِب ُمْسلاٍم ِبا َكلياُم باها َأَحًدا، َوبَ َعَث اْلَمْنُصوُر اْلكاَتاَب َمَع َأِبا ُْحَْيٍد اْلَمْرَوُروذا
ْن َأََب َأْن  َمنياها، َوَأْعلاْمُه َأنيا رَافاُعُه، َوَصاناٌع باها َما َلْ َيْصنَ ْعُه باها َأَحٌد إاْن ُهَو َصُلحَ  ، فَإا بُّ َورَاَجَع َما ُأحا

ٍد، إاْن َمضَ  ْن ُُمَمَّ َن اْلَعبَّاسا َوإانيا بَرايٌء ما نانَي: َلْسُت ما ُْي اْلُمْؤما َع فَ ُقْل َلُه: يَ ُقوُل َلَك َأما ْيَت يَ ْرجا
َواَي، َوإاْن لَْ  ََ َأَحٍد سا ْلَت َأْمَرَك إا ي، َوَلْو ُخْضَت  ُمَشاقاا َوَلْ ََتْتانا إاْن وَكَّ َألا َطَلَبَك َوقاَتاَلَك بانَ ْفسا

نَّ ]لَُه[ اْلَبْحَر ْلَُْضُتُه، َوَلوا اقْ َتَحْمَت النَّاَر َِلقْ َتَحْمتُ َها َحََّّ َأقْ تُ َلَك َأْو َأُموَت قَ ْبَل َذلاَك، َوَِل تَ ُقولَ 
ها، َوَِل َتْطَمَع ما  ْن رُُجوعا  ْنُه يفا َخْْيٍ.َهَذا اْلَكََلَم َحََّّ تَ ْيَأَس ما

ُْلَواَن، َفَدَفَع إالَْيها اْلكاَتاَب، َوقَاَل َلُه: إانَّ النَّاَس  َم َعَلى َأِبا ُمْسلاٍم ِبا يُ بَ لياُغوَنَك َفَساَر أَبُو ُْحَْيٍد فَ َقدا
ْنَك َحَسًدا َوبَ غْ  ََلَف َما َعَلْيها رَْأيُُه ما نانَي َما َلْ يَ ُقْلُه، َوخا ْيا اْلُمْؤما ًيا، يُرايُدوَن إازَاَلَة النياْعَمةا َعْن َأما



َْي آلا ُمَُ  ْنَك. وََكلََّمُه َوقَاَل: ََّي َأَِب ُمْسلاٍم إانََّك َلْ تَ َزْل َأما ْد َما َكاَن ما ٍد يَ ْعراُفَك َوتَ ْغياْيََها، َفََل تُ ْفسا مَّ
ْنَدُه يفا ذَ  َن اْْلَْجرا عا ْن ُدنْ َياَك، َفََل َُتْباْط باَذلاَك النَّاُس، َوَما َذَخَر اَّللَُّ َلَك ما َّا أَْنَت فايها ما لاَك َأْعَظُم ِما

ْيطَاُن.  َأْجَرَك، َوَِل َيْستَ ْهوايَ نََّك الشَّ
ََ َهَذا اْْلَْمرا  ؟ فَ َقاَل: إانََّك َدَعْوتَ َنا إا ََذا اْلَكََلما ََ طَاَعةا فَ َقاَل َلُه أَبُو ُمْسلاٍم: َمََّ ُكْنَت ُتَكلياُمنا َبا ، َوإا

يا  ، َوَأَمْرتَ َنا باقاَتالا َمْن َخاَلَف َذلاَك، َفَدَعْوتَ َنا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َأْهلا بَ ْيتا النَّّبا َبنا اْلَعبَّاسا
ْم، َوأَلََّف َما َبنْيَ  نَي ُمتَ َفرياَقٍة َوَأْسَباٍب ُُمَْتلاَفٍة، َفَجَمَعَنا اَّللَُّ َعَلى طَاَعتاها ْن َأَرضا  قُ ُلوباَناما
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َا َقَذَف اَّللَُّ يفا قُ ُلوبانَ  ُهْم رَُجًَل إاِلَّ ِبا ن ْ ْم[ ، َوَأَعزَََّن باَنْصراََن ََلُْم، َوَلْ نَ ْلَق ما َناُهْم يفا ]ِباََحبَّتاها ا، َحََّّ أَتَ ي ْ
نَي بَ َلْغَنا ْم باَبَصائاَر ََنفاَذٍة، َوطَاَعٍة َخالاَصٍة، َأَفَُتايُد حا ها َد َأْمَرََن،  باََلدا تَ َهى َأَملاَنا َأْن تُ ْفسا َغايََة ُمَناََن، َوُمن ْ

. !  َوتُ َفرياَق َكلاَمتَ َنا؟ ! َوَقْد قَ ْلَت لََنا َمْن َخاَلَفُكْم فَاقْ تُ ُلوُه، َوإاْن َخاَلْفُتُكْم فَاقْ تُ ُلونا
، فَ قَ  َثما اَل: َأَما َتْسَمُع َما يَ ُقوُل ِلا َهَذا؟ َما َكاَن فََأقْ َبَل أَبُو ُمْسلاٍم َعَلى َأِبا َنْصٍر َمالاكا ْبنا اَْلَي ْ

ْنُه، فَ َلَعْمراي َما َهَذا َكََلَمُه، َولَ  ها ََّي َمالاُك! قَاَل: َِل َتْسَمْع قَ ْوَلُه، َوَِل يَ ُهولَنََّك َهَذا ما َما بَ ْعَد باَكََلما
ْع، فَ َواَّللَّا  َْمراَك َوَِل تَ ْرجا ْنُه، فَاْمضا ْلا ْنَك َشْيٌء َهَذا َأَشدُّ ما ها ما َتُه لَيَ ْقتُ َلنََّك، َوَلَقْد َوَقَع يفا نَ ْفسا  لَئاْن أَتَ ي ْ

 َِل َيََْمُنَك أََبًدا.
َزٍك، فَ َعَرَض َعَلْيها اْلُكُتَب َوَما قَاُلوا، فَ َقاَل: مَ  ََ نَ ي ْ ا فَ َقاَل: ُقوُموا، فَ نَ َهُضوا، فََأْرَسَل أَبُو ُمْسلاٍم إا

َْي[ َما َبنْيَ ُخَراَساَن َوالرَّييا َلَك، َوُهْم ُجْنُدَك َِل َأَرى َأْن ََتْتاَيُه،  َا، ]فَ َيصا َ الرَّيَّ فَ ُتقايَم َبا َوَأَرى َأْن ََتِْتا
َك وََكاَنْت ُخَراَساُن َورَاَءَك، نا اْستَ َقاَم َلَك اْستَ َقْمَت َلُه، َوإاْن َأََب ُكْنَت يفا ُجْندا  َُيَالاُفَك َأَحٌد، فَإا

 رَْأَيَك.َورَأَْيَت 
ََل  ْن رَْأياي َأْن آتاَيُه. قَاَل: َقْد َعَزْمَت َعَلى خا باَك، فَ َلْيَس ما ََ َصاحا ْع إا فاها؟ َفَدَعا َأَِب ُْحَْيٍد فَ َقاَل: اْرجا

ها َمَعُه قَالَ  ْن رُُجوعا ا يَئاَس ما لَُه َما َأَمَرُه باها  قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: َِل تَ ْفَعْل! قَاَل: َِل َأُعوُد إالَْيها أََبًدا. فَ َلمَّ
َرُه َذلاَك اْلَقْوُل َورَعََّبُه.  أَبُو َجْعَفٍر، فَ َوَجَم َطوايًَل، ُثَّ قَاَل: ُقْم. َفَكسَّ

ََم َأِبَ  نَي اَّتَّ َُراَساَن حا ََ َأِبا َداُوَد َخلايَفةا َأِبا ُمْسلاٍم ِبا : إانَّ  ُمْسلامٍ وََكاَن أَبُو َجْعَفٍر اْلَمْنُصوُر َقْد َكَتَب إا
َيةا ُخَلَفاءا  ََ َأِبا ُمْسلاٍم: إاَنَّ َلْ ََنُْرْج لاَمْعصا  اَّللَّا َوَأْهلا َلَك إاْمَرَة ُخَراَساَن َما بَقايَت. َفَكَتَب أَبُو َداُوَد إا

َعنَّ إا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -بَ ْيتا نَبايياها   ِلَّ ِبااْذناها.َفََل ُُتَالاَفنَّ إاَماَمَك، َوَِل تَ ْرجا
ََ َأِبا ُْحَْيٍد فَ َقاَل َلُه: إانيا   ، فَ َزاَدُه رُْعًبا َوَُهاا، فََأْرَسَل إا ُكْنُت َعازاًما فَ َوافَاُه كاَتابُُه َعَلى تاْلَك اْْلَالا

ْيا الْ  ََ َأما َه َأَِب إاْسَحاَق إا ََ ُخَراَساَن ُثَّ رَأَْيُت َأْن ُأَوجيا ييا إا َّْن َعَلى اْلُمضا نَُّه ِما نانَي فَ َيْأتاَينا باَرْأياها، فَإا ُمْؤما
، َوقَاَل َلُه اْلَمْنُصوُر: اْصراْفُه  ٍم باُكليا َما َيُابُّ َم تَ َلقَّاُه بَ ُنو َهاشا ا َقدا َهُه، فَ َلمَّ ها أَثاُق باها. فَ َوجَّ َعْن َوْجها



 َوَلَك واَِليَُة ُخَراَساَن، َوَأَجازَُه.
َقياَك يَ َرْوَن َلَك َما يَ َرْوَن فَ َرَجَع أَبُو إاسْ  نَي ْلا ما ًئا، رَأَيْ تُ ُهْم ُمَعظيا َِبا ُمْسلاٍم: َما أَْنَكْرُت َشي ْ َحاَق َوقَاَل ْلا

ْنُه، فَأَ  َّا َكاَن ما َر إالَْيها ِما نانَي، فَ يَ ْعَتذا ْيا اْلُمْؤما ََ َأما َع إا ْم. َوَأَشاَر َعَلْيها َأْن يَ ْرجا ها َنْ ُفسا ى َذلاَك. َْجََع َعلَ ْلا
؟ قَاَل: نَ َعْم، َوَِتَثََّل: َزٌك: َقْد َأَْجَْعَت َعَلى الرُُّجوعا  فَ َقاَل َلُه نَ ي ْ
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 َما لالرياَجالا َمَع اْلَقَضاءا َُمَاَلٌة ... َذَهَب اْلَقَضاُء ِباايَلةا اْْلَقْ َواما 
َدًة، إاَذا َدَخْلَت َعَلْيها فَاقْ تُ ْلُه ُثَّ َِبياْع َمْن قَاَل: إاَذا َعَزْمَت َعَلى َهَذا َفَخاَر اَّللَُّ َلَك. اْحَفْظ عَ  نيا َواحا

نَّ النَّاَس َِل َُيَالاُفوَنَك. ْئَت، فَإا  شا
ُُه أَنَُّه ُمْنَصراٌف إالَْيها، َفَساَر ََنَْوُه، َواْسَتْخَلَف َأَِب َنصْ  ََ اْلَمْنُصورا َُيَْبا ٍر َعَلى وََكَتَب أَبُو ُمْسلاٍم إا

ُتُه، َوإاْن َعْسكَ  ْن َأََتَك َُمُْتوًما باناْصفا َخاِتٍَ فََأََن َكتَ ب ْ ، فَإا َأََتَك راها، َوقَاَل َلُه: َأقاْم َحََّّ َيَْتاَيَك كاَتاِبا
ُْلَواَن. َم اْلَمَدائاَن يفا َثََلثَةا آَِلفا رَُجٍل، َوَخلََّف النَّاَس ِبا ْْلَاِتَا ُكلياها فَ َلْم َأْختاْمُه. َوَقدا  ِبا
ََ َأِبا أَيُّوَب َوزايراها، فَ َقَرَأُه َوقَ  ا َوَرَد كاَتاُب َأِبا ُمْسلاٍم َعَلى اْلَمْنُصورا قَ َرَأُه َوأَْلَقاُه إا اَل لَُه اْلَمْنُصوُر: َوَلمَّ

ْنُه َْلَقْ تُ َلنَُّه.  َواَّللَّا لَئاْن َمَْلُْت َعْينا ما
ْن َأْصَحابا َأِبا ُمسْ  لاٍم َأْن يَ ْقتُ ُلوا اْلَمْنُصوَر َويَ ْقتُ ُلوُه َمَعُه، َفَدَعا َسَلَمَة ْبَن َسعايدا َفَخاَف أَبُو أَيُّوَب ما

ْنَدَك ُشْكٌر؟ فَ َقاَل: نَ َعْم.  ْبنا َجاباٍر، َوقَاَل َلُه: َهْل عا
ْل َمَعكَ  ، ُتْدخا ُب اْلعاَراقا يُب َصاحا ْثَل َما ُيصا َها ما ن ْ يُب ما ُتَك واَِليًَة ُتصا ًا  قَاَل: إاْن َولَّي ْ ي َحاِتا  -َأخا

يها َمَعُه َأْن َيْطَمَع َوَِل يُ ْنكاَر  َوََتَْعْل َلُه النياْصَف؟ قَاَل: نَ َعْم. قَاَل َلُه: إانَّ َكْسَكَر   -َوَأرَاَد ِبااْدَخالا َأخا
ْن َدفَ ْعتُ َها إالَْيكَ  َها اْلَعاَم َأْضَعاُف َذلاَك، فَإا ن ْ ْْلََمانَةا  َكاَلْت َعاَم َأوََّل َكَذا وََكَذا، َوما َا َكاَلْت َأْو ِبا ِبا

يُق باها َذْرًعا.  َأَصْبَت َما َتضا
؟ قَاَل َلُه أَبُو أَيُّوَب: ََتِْتا َأَِب ُمْسلاٍم فَ تَ ْلَقاُه َوُتَكلياُمُه َأْن ََيَْعلَ  ََذا اْلَمالا َهَذا فايَما  قَاَل: َكْيَف ِلا َبا

َْي الْ  نَّ َأما ها، فَإا ْن َحَوائاجا َم َما َورَاَء َِبباها َويُرايَح نَ ْفَسُه، قَاَل: يُ ْرَفُع ما نانَي يُرايُد َأْن يُ َولياَيُه إاَذا َقدا ُمْؤما
َن لَ  نانَي يفا لاَقائاها؟ فَاْسَتْأَذَن َلُه أَبُو أَيُّوَب يفا َذلاَك، فََأذا ُْي اْلُمْؤما ُه اْلَمْنُصوُر َفَكْيَف ِلا َأْن َيََْذَن ِلا َأما

لطَّرايقا َوَأْخََبَُه اْْلَََبَ َوطَاَبْت نَ ْفُسُه،َوَأَمَرُه َأْن ي ُ  ََ َأِبا ُمْسلاٍم، فَ َلقاَيُه َسَلَمُة ِبا  ْبلاَغ َسََلَمُه َوَشْوَقُه إا
َم.  وََكاَن قَ ْبَل َذلاَك َكئايًبا َحزايًنا، َوَلْ يَ َزْل َمْسُرورًا َحََّّ َقدا

َن اْلَمْنُصورا  ا َدََن أَبُو ُمْسلاٍم ما َم َفَدَخَل َعَلى فَ َلمَّ ٍم َوالنَّاُس، ُثَّ َقدا َأَمَر النَّاَس باتَ َلقيايها، فَ تَ َلقَّاُه بَ ُنو َهاشا
اَم، فَاْنَصَرفَ   .اْلَمْنُصورا فَ َقبََّل َيَدُه، َوَأَمَرُه َأْن يَ ْنَصراَف َويُ َروياَح نَ ْفَسُه لاَثََلثٍَة َوَيْدُخَل اْْلَمَّ
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ا َكاَن اْلَغدُ  ُهْم: َشبايُب ْبُن َواٍج، َوأَبُو  فَ َلمَّ ن ْ ، ما َن اْْلََرسا َدَعا اْلَمْنُصوُر ُعْثَماَن ْبَن َّنَايٍك َوَأْربَ َعًة ما
.  َحنايَفَة َحْرُب ْبُن قَ ْيٍس، فََأَمَرُهْم باَقْتلا َأِبا ُمْسلاٍم إاَذا َصفََّق باَيَدْيها، َوتَ رََكُهْم َخْلَف الرياَواقا

ََ َأِبا  ى، َفَدَخَل َعَلى اْلَمْنُصورا، َوَأْرَسَل إا يَسى ْبُن ُموَسى يَ تَ َغدَّ ْنَدُه عا يها، وََكاَن عا  ُمْسلاٍم َيْسَتْدعا
. قَاَل: َهَذا َأَحُدُهَُ  تَ ُهَما َمَع َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي ْنا َعْن َنْصَلنْيا َأَصب ْ ا. قَاَل: فَ َقاَل َلُه اْلَمْنُصوُر: َأْخَبا

ها.َأرانايها. فَانْ تَ  ُه، فَ َوَضَعُه اْلَمْنُصوُر ََتَْت فاَراشا  َضاُه َوََنَوَلُه إاَّيَّ
، َأرَْدتَ  َهاُه َعنا اْلَمَواتا فَّاحا تَ ن ْ ََ السَّ ْنا َعْن كاَتاباَك إا  َأْن تُ َعلياَمَنا َوَأقْ َبَل َعَلْيها يُ َعاتاُبُه َوقَاَل َلُه: َأْخَبا

يَن؟ قَاَل: ظَنَ ْنُت َأْخَذُه َِل َيَا  .الديا ُن اْلعاْلما ا َأََتنا كاَتابُُه َعلاْمُت أَنَُّه َوَأْهَل بَ ْيتاها َمْعدا  لُّ، فَ َلمَّ
َة. قَاَل: َكراْهُت اْجتاَماَعَنا َعَلى اْلَماءا فَ َيُضرَّ َذلا  َي باَطرايقا َمكَّ َك إاَّيَّ ما ْنا َعْن تَ َقدُّ َك قَاَل: فََأْخَبا

ْمُتَك لالرياْفقا  لنَّاسا فَ تَ َقدَّ نَي َأََتَك ِبا َة حا َرافا إاَِلَّ باَطرايقا َمكَّ ْنصا ِلا . قَاَل: فَ َقْوُلَك لاَمْن َأَشاَر َعَلْيَك ِبا
ََ َأْن تَ ْقَدَم فَ نَ َرى رَْأيَ َنا، َوَمَضْيَت َفََل أَْنَت َأَقْمَت َحََّّ َأْْلََقَك َوَِل أَنْ  َت رََجْعَت َمْوُت َأِبا اْلَعبَّاسا إا

، َوقُ ْلُت: تَ ْقَدُم اْلُكوَفَة َولَْيَس َعَلْيَك إاَِلَّ! قَاَل: َمن َ  لنَّاسا ْن طََلبا الرياْفقا ِبا ْن َذلاَك َما َأْخََبُْتَك ما َعنا ما
ََلٍف. ْن خا  ما

يَع َفَحَمْلتُ َها يفا ق ُ  ْفُت َأْن َتضا َذَها؟ قَاَل: َِل، َوَلكانيا خا بٍَّة قَاَل: َفَجارايَُة َعْبدا اَّللَّا َأَرْدَت َأْن تَ تَّخا
ْفُت َأْن َيُكوَن َقْد  ََ ُخَراَساَن؟ قَاَل: خا َا َمْن ََيَْفُظَها. قَاَل: َفُمَراَغَمُتَك َوُخُروُجَك إا ْلُت َبا َووَكَّ

َك. ُب َما يفا نَ ْفسا نيا َشْيٌء فَ ُقْلُت آِتا ُخَراَساَن، فََأْكُتُب إالَْيَك باُعْذراي، فَُأْذها  َدَخَلَك ما
ْْلُْندا تَ ْقوايًَة ََلُْم َواْستاْصََلًحا. قَاَل: أََلْسَت قَاَل: فَاْلَماُل ا َُراَساَن؟ قَاَل: أَنْ َفْقُتُه ِبا ي ََجَْعَتُه ِبا لَّذا

، َوتَ ْزُعُم أَنََّك اْبُن َسلايطا ْبنا عَ  َنَة ابْ َنَة َعلايٍي ِتا آما َك، َوَُتُْطُب َعمَّ  ْبدا اَّللَّا ْبنا اْلَكاتاَب إاَِلَّ تَ ْبَدُأ بانَ ْفسا
 َعبَّاٍس؟ َلَقدا اْرتَ َقْيَت، َِل ُأمَّ َلَك، ُمْرتَ ًقى َصْعًبا.

ََ قَ ْتلا ُسَلْيَماَن ْبنا َكثاٍْي َمَع أَثَراها يفا َدْعَوتاَنا، َوُهَو َأَحُد نُ َقَبا ي َدَعاَك إا ئاَنا قَ ْبَل َأْن ُثَّ قَاَل: َوَما الَّذا
َلَك يفا َهَذا اْْلَْمرا؟ قَاَل: َأرَادَ   اْلْاََلَف َوَعَصانا فَ َقتَ ْلُتُه. يُْدخا

. نيا َتاُب اْلَمْنُصورا قَاَل: َِل يُ َقاُل َهَذا ِلا بَ ْعَد َبََلئاي َوَما َكاَن ما ا طَاَل عا  فَ َلمَّ
ْلَت يفا َدْولَتاَنا وَ  َا َعما باراَياَنا، فَ َلْو َكاَن قَاَل: ََّيْبَن اْْلَبايثَةا! َواَّللَّا َلْو َكاَنْت َأَمٌة َمَكاَنَك َْلَْجَزَأْت، إاَّنَّ

 َذلاَك إالَْيَك َما َقَطْعَت فَتايًَل.
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! َوا ُر إالَْيها، فَ َقاَل َلُه اْلَمْنُصوُر: َما رَأَْيُت َكاْليَ ْوما ها يُ َقبياُلَها َويَ ْعَتذا َّللَّا َما زاْدَتنا إاِلَّ فََأَخَذ أَبُو ُمْسلاٍم باَيدا
.َغَضًبا! قَاَل أَبُو ُمْسلامٍ  ََ [ اَّللََّ تَ َعا  : دَْع َهَذا فَ َقَد َأْصَبْحُت َما َأَخاُف ]إاِلَّ



ها َعَلى اْْلُْخَرى، َفَخَرَج َعَلْيها اْْلََرُس، َفَضَربَُه ُعْثَماُن ْبنُ  َب اْلَمْنُصوُر َوَشَتَمُه، َوَصفََّق باَيدا  فَ َغضا
َ اَّللَُّ إاًذا، َّنَايٍك فَ َقَطَع َْحَائاَل َسْيفاها، فَ َقاَل: اْستَ ْبقانا لا  نانَي! فَ َقاَل: َِل أَبْ َقانا َْي اْلُمْؤما َعُدوياَك ََّي َأما

يُح اْلَعْفَو، فَ َقاَل اْلَمنْ  ْم َحََّّ قَ تَ ُلوُه َوُهَو َيصا ْنَك؟ ! َوَأَخَذُه اْْلََرُس باُسُيوفاها ُصوُر: َأَعُدو، َأْعَدى ِلا ما
ُيوُف قَ  ْنُه.ََّيْبَن اللَّْخَناءا اْلَعْفُو َوالسُّ َْمٍس بَقانَي ما  دا اْعتَ َورَْتَك! فَ َقتَ ُلوُه يفا َشْعَباَن ْلا

 فَ َقاَل اْلَمْنُصوُر:
ْلَكْيلا َأَِب َُمْراما  ْيَن َِل يُ ْقَتَضى ... فَاْستَ ْوفا ِبا  زََعْمَت َأنَّ الدَّ

َن اْلَعْلَقما  َا َأَمرَّ يفا اْْلَْلقا ما  ُسقايَت َكْأًسا ُكْنَت َتْسقاي ... َبا
اَئةا أَْلٍف َصَْبًا.وَ  تَّما  َكاَن أَبُو ُمْسلاٍم َقْد قَ َتَل يفا َدْولَتاها سا

ا قُتاَل أَبُو ُمْسلاٍم َدَخَل أَبُو اْْلَْهما َعَلى اْلَمْنُصورا فَ َرَأى َأَِب ُمْسلاٍم قَتايًَل، فَ َقاَل: َأَِل َأرُ  دُّ النَّاَس؟ فَ َلمَّ
ََتاٍع َُيَْمُل  ََ راَواٍق آَخَر.قَاَل: بَ َلى، َفُمْر ِبا  إا

نانَي. َورََأوُ  ْيا اْلُمْؤما ْنَد َأما َْي يُرايُد اْلَقائاَلَة عا نَّ اْْلَما ، فَ َقاَل: اْنَصراُفوا فَإا َقُل َوَخَرَج أَبُو اْْلَْهما ا اْلَمَتاَع يُ ن ْ
ْْلََوائازا، فََأْعطَ  قًا فَاْنَصَرُفوا، َوَأَمَر ََلُُم اْلَمْنُصوُر ِبا اَئَة أَْلٍف.َفظَنُّوُه َصادا  ى َأَِب إاْسَحاَق ما

نانَي أَْيَن أَبُو  َْي اْلُمْؤما يَسى ْبُن ُموَسى َعَلى اْلَمْنُصورا بَ ْعَد قَ ْتلا َأِبا ُمْسلاٍم فَ َقاَل: ََّي َأما َوَدَخَل عا
يَحَتُه َوطَ  يَسى: َقْد َعَرْفَت َنصا َماما ُمْسلاٍم؟ فَ َقاَل: َقْد َكاَن َهاُهَنا ]آناًفا[ . فَ َقاَل عا اَعَتُه َورَْأَي اْْلا

يَم َكاَن فايها.  إابْ َراها
. فَ َقالَ  ْنُه! َها ُهَو َذا يفا اْلباَساطا  فَ َقاَل: ََّي َأْْحَُق، َواَّللَّا َما َأْعَلُم يفا اْْلَْرضا َعُدواا َأْعَدى َلَك ما

ُعوَن. وََكاَن لاعايَسى فايها  يَسى: إاَنَّ َّللاَّا َوإاَنَّ إالَْيها رَاجا  رَْأٌي. عا
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 ِبا ُمْسلاٍم؟فَ َقاَل َلُه اْلَمْنُصوُر: َخَلَع اَّللَُّ قَ ْلَبَك! َوَهْل َكاَن َلُكْم ُمْلٌك َأْو ُسْلطَاٌن َأْو َأْمٌر َأْو ََّنٌْي َمَع أَ 
َْعَفرا ْبنا َحْنظََلَة، َفَدَخَل َعَلْيها، فَ َقاَل: َما تَ ُقوُل يفا أَ  َْي ُثَّ َدَعا اْلَمْنُصوُر ِبا ْمرا َأِبا ُمْسلاٍم؟ قَاَل: ََّي َأما

ها َشْعَرًة فَاقْ ُتْل ُثَّ اقْ ُتْل. ْن رَْأسا نانَي، إاْن ُكْنَت َأَخْذَت ما  اْلُمْؤما
نانيَ  َْي اْلُمْؤما ََ َأِبا ُمْسلاٍم َمْقُتوًِل قَاَل: ََّي َأما ا َنَظَر إا ُ! فَ َلمَّ ْن ، عُ فَ َقاَل َلُه اْلَمْنُصوُر: َوف ََّقَك اَّللَّ دَّ ما

 َهَذا اْليَ ْوما ْلااََلفَتاَك.
ا َدَخَل َعَلْيها قَاَل َلُه: أَْنَت اْلُمَتاباُع َعُدوَّ اَّللَّا َعَلى مَ  ِبا إاْسَحاَق، فَ َلمَّ ا َأَْجََع َعَلْيها! ُثَّ َدَعا اْلَمْنُصوُر ِبَا

َاًِل  َوَقْد َكاَن بَ َلَغُه أَنَُّه َأَشاَر َعَلْيها ِبااتْ َيانا ُخَراَساَن، قَاَل: َفَكفَّ أَبُو إاْسَحاَق َوَجَعَل يَ ْلَتفاُت ْيَايًنا َوِشا
َق، َوَأَمَر ِباا  َا َأرَْدَت فَ َقْد قَ َتَل اَّللَُّ اْلَفاسا ْن َأِبا ُمْسلاٍم، فَ َقاَل َلُه اْلَمْنُصوُر: َتَكلَّْم ِبا ها.َخْوفًا ما  ْخَراجا

ًدا ا رَآُه أَبُو إاْسَحاَق َخرَّ َساجا ي آَمَننا باَك  فَ َلمَّ َّللاَّا فََأطَاَل، َورََفَع رََأَسُه َوُهَو يَ ُقوُل: اْْلَْمُد َّللاَّا الَّذا



ُتُه يَ ْوًما َقطُّ إاِلَّ  ئ ْ ًدا، َوَما جا ْفُتُه يَ ْوًما َواحا ًدا[ ، َوَما خا ُتُه يَ ْوًما ]َواحا ن ْ َوَقْد َأْوَصْيُت  اْليَ ْوَم! َواَّللَّا َما َأما
َذا ََتْتَ َها ثاَياُب َكتَّاٍن ُجُدٌد، َوَقْد ََتَنََّط.َوَتَكفَّْنُت َوَتََ  َرَة فَإا  نَّْطُت. ُثَّ رََفَع ثاَيابَُه الظَّاها

ي َأرَا َُه، َوقَاَل َلُه: اْستَ ْقباْل طَاَعَة َخلايَفتاَك َواَْحَدا اَّللََّ الَّذا ا رََأى أَبُو َجْعَفٍر َحالَُه َرْحا َن فَ َلمَّ َحَك ما
قا هَ  ها اْْلََماَعَة.اْلَفاسا  َذا. ُثَّ قَاَل َلُه: فَ رياْق َعنيا َهذا

َثما َعْن لاَسانا َأِبا ُمْسلامٍ  ََ َأِبا َنْصٍر َمالاكا ْبنا اَْلَي ْ  َيَُْمُرُه ُثَّ َكَتَب اْلَمْنُصوُر بَ ْعَد قَ ْتلا َأِبا ُمْسلاٍم إا
ْنَدُه، َوَأْن يَ ْقَدَم،  َْملا ثَ َقلاها َوَما َخلََّف عا ا رََأى اْْلَاَِتَ ََتماا َعلاَم ِبا َاِتَا َأِبا ُمْسلاٍم، فَ َلمَّ َوَخَتَم اْلكاَتاَب ِبا

ََ َُهََذاَن، َوُهَو يُرايُد ُخَراَساَن.  َأنَّ َأَِب ُمْسلاٍم َلْ َيْكُتْب، فَ َقاَل: فَ َعْلُتُموَها! َواَْنََدَر إا
َِبا َنْصٍر َعْهَدُه َعَلى  ، َوُهَو َعَلى َُهََذاَن: إاْن َفَكَتَب اْلَمْنُصوُر ْلا ََ زَُهْْيا ْبنا الَتُّْكاييا َشْهَرزُوَر، وََكَتَب إا

ََمَذاَن، فَ َقاَل َلُه زَُهْْيٌ: قَ  ََ زَُهْْيٍ َوأَبُو َنْصٍر َبا ْد َصنَ ْعُت َمرَّ باَك أَبُو َنْصٍر فَاْحباْسُه. َفَسَبَق اْلكاَتاُب إا
ْنَدُه، فََأَخَذُه زَُهْْيٌ َفَحَبَسُه. َلَك َطَعاًما فَ َلْو َأْكَرْمَتنا  . َفَحَضَر عا  باُدُخولا َمْنزاِلا

ُب اْلَعْهدا َعَلى َأِبا َنصْ  َم َصاحا ََ زَُهْْيٍ كاَتاًِب َيَُْمُرُه باَقْتلا َأِبا َنْصٍر، َوَقدا ها وََكَتَب أَبُو َجْعَفٍر إا ٍر باَعْهدا
ََ زَُهْْيٍ باَقْتلا َأِبا َعَلى َشْهَرُزوَر، َفَخلَّى زَُهْْيٌ َسبايلَ  ََواُه فايها، َفَخَرَج ُثَّ َوَصَل بَ ْعَد يَ ْوٍم اْلكاَتاُب إا ُه َلا

ها َفَخلَّْيُت َسبايَلُه.  َنْصٍر، فَ َقاَل: َجاَءنا كاَتاٌب باَعْهدا
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َم أَبُو َنْصٍر َعَلى اْلَمْنُصورا فَ َقاَل َلُه: َأَشْرَت َعَلى َأِبا ُمْسلا  ََ ُخَراَساَن؟ قَاَل: نَ َعْم،  َوَقدا ييا إا ْلُمضا ٍم ِبا
نانَي َنَصْحُت َلُه َوَشَكْرُت. فَ َعَفا عَ  ُْي اْلُمْؤما ي َأََّيٍد فَ َنَصْحُت َلُه، َوإانا اْصطَنَ َعنا َأما ْندا  ْنُه.َكاَنْت َلُه عا

يَّةا قَاَم أَبُو َنْصٍر َعَلى َِببا اْلقَ  ا َكاَن يَ ْوُم الرَّاواْندا ْصرا، َوقَاَل: َأََن اْلبَ وَّاُب اْليَ ْوَم َِل َيْدُخُل َأَحٌد فَ َلمَّ
َ باها، فَ َعلاَم أَنَُّه َقْد َنَصَح لَُه. . َفَسَأَل َعْنُه اْلَمْنُصوُر فَُأْخَبا  َوَأََن َحي،

ََ اْلَمْنُصورا ُمَقيًَّدا، َفَمنَّ َعَلْيها َوا .َوقايَل: إانَّ زَُهْْيًا َسْيََّ َأَِب َنْصٍر إا لا  ْستَ ْعَمَلُه َعَلى اْلَمْوصا
 

ا قَ َتَل اْلَمْنُصوُر َأَِب ُمْسلاٍم َخَطَب النَّاَس فَ َقاَل: أَي َُّها النَّاُس، َِل َُتُْرُجو  ْن ]ُخْطَبُة اْلَمْنُصورا[ َوَلمَّ ا ما
لا بَ عْ  َيةا، َوَِل َِتُْشوا يفا ظُْلَمةا اْلَباطا ََ َوْحَشةا اْلَمْعصا ، إانَّ َأَِب أُْنسا الطَّاَعةا إا َياءا اْْلَقيا َد َسْعياُكْم يفا ضا

َّا َأْعطَاََن، َورََجَح قَبايحُ  َن النَّاسا باَنا َأْكثَ َر ِما ًًئ َوَأَساَء ُمَعقياًبا، َوَأَخَذ ما َتدا ناها َعَلى  ُمْسلاٍم َأْحَسَن ُمب ْ َِبطا
راها، َوَعلاْمَنا َمْن ُخْبثا َسرايَرتاها، َوَفَسادا نا  ئاُم لََنا فايها َلَعَذَرََن يفا قَ ْتلاها، ُحْسنا ظَاها يَّتاها َما َلْو َعلاَمُه الَلَّ

مََّتُه، َحََّّ َأَحلَّ لََنا ُعُقوبَ َتُه، َوَأِبَ  َعَتُه، َوََيْفاُر ذا ُقُض بَ ي ْ َفَنا يفا إاْمَهالاَنا، َوَما زَاَل يَ ن ْ َحَنا َدَمُه، َوَعن َّ
ْن إاْمَضاءا اْْلَقيا فايها.َفَحَكْمَنا فايها ُحْكَمُه لََنا يفا غَ  َّْن َشقَّ اْلَعَصا[ ، َوَلْ َْيْنَ ْعَنا اْْلَقُّ َلُه ما  ْْياها ]ِما

: ْعَمانا ُّ لالن ُّ بْ َيانا  َوَما َأْحَسَن َما قَاَل النَّاباَغُة الذُّ



 َفَمْن َأطَاَعَك فَانْ َفْعُه باطَاَعتاها ... َكَما َأطَاَعَك َواْدَّلُلُْ َعَلى الرََّشدا 
َهى الظَُّلوَم َوَِل تَ ْقُعْد َعَلى َضَمدا   َوَمْن َعَصاَك فَ َعاقاْبُه ُمَعاقَ َبًة ... تَ ن ْ

 ُثَّ نَ َزَل.
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، َوُمَُ  يا ، َوََثباتا اْلبُ َنانا ْكراَمَة، َوَأِبا الزَُّبْْيا اْلَمكياييا ْن عا يَث ما َع اْْلَدا دا ْبنا َعلاييا وََكاَن أَبُو ُمْسلاٍم َقْد َسَا  مَّ
يُم ْبُن َمْيُموٍن الصَّائاُغ، َوَعْبُد اَّللَّا ْبنُ  ، َوَرَوى َعْنُه إابْ َراها ييا ديا ، ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس، َوالسُّ  اْلُمَباَركا

 َوَغْْيُُُهَا.
ي َأَرى َعَلْيَك؟ فَ قَ  َواُد الَّذا َثنا أَبُو الزَُّبْْيا، َخَطَب يَ ْوًما فَ َقاَم إالَْيها رَُجٌل فَ َقاَل: َما َهَذا السَّ اَل: َحدَّ

َّ »َعْن َجابارا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  ها  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َأنَّ النَّّبا َة يَ ْوَم اْلَفْتحا َوَعَلى رَْأسا َدَخَل َمكَّ
َماَمٌة َسْوَداءُ  ْوَلةا، ََّي ُغََل « عا َبةا َوثاَياُب الدَّ ها ثاَياُب اَْلَي ْ  ُم اْضراْب ُعنُ َقُه.، َوَهذا

اُج؟ قَاَل: َِل َأُقوُل إانَّ َأَِب ُمْسلا  : أَبُو ُمْسلاٍم َكاَن َخْْيًا َأوا اْْلَجَّ ٍم َكاَن َخْْيًا قايَل لاَعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلُمَباَركا
ْنُه. اَج َكاَن َشراا ما ْن َأَحٍد، َوَلكانَّ اْْلَجَّ  ما

َ ناْلَت َما أَْنَت فايها وََكاَن أَبُو ُمْسلاٍم ََنزاًكا ُشجَ  اًعا َذا رَْأٍي َوَعْقٍل َوَتْدباٍْي، َوَحْزٍم َوُمُروَءٍة، َوقايَل َلُه: ِبا
؟ فَ َقاَل: اْرَتَدْيُت الصََّْبَ، َوآثَ ْرُت اْلكاْتَماَن، َوَحاَلْفُت اْْلَْحَزاَن َواْْلَْشَجانَ  َن اْلَقْهرا لاْْلَْعَداءا ، ما

يرَ  . َوَشاَُمُْت اْلَمَقادا َايََة بُ ْغَيِتا ، َوَأْدرَْكُت َّنا َِّتا  َواْْلَْحَكاَم، َحََّّ بَ َلْغُت َغايََة ُها
 ُثَّ قَاَل:

لسَّ  ْْلَْزما َواْلكاْتَمانا َما َعَجَزْت َعْنُه ُمُلوُك َبنا َساَساَن إاْذ َحَشُدوا َما زاْلُت َأْضراَُبُْم ِبا ْيفا َقْد ناْلُت ِبا
ْن رَْقَدةٍ  اما  فَانْ تَ بَ ُهوا ما لشَّ ْم ِبا ُم َواْلَقْوُم يفا ُمْلكاها ََّيراها ْم يفا دا َلُهْم َأَحُد َطفاْقُت َأْسَعى َعَلْيها َلْ يَ َنْمَها قَ ب ْ

َها تَ َوََّ رَْعيَ َها اْْلََسدُ   ]َقْد[ رََقُدوا َوَمْن رََعى َغَنًما يفا َأْرضا َمْسبَ َعٍة َوََنَم َعن ْ
ي، فَ َقَصَد يفا بَ ْعضا اللََّياِلا َدارًا  َوقايَل: إانَّ َأَِب ُمْسلاٍم َورَدَ  َاٍر ِبااَكاٍف َولَْيَس َمَعُه آَدما نَ ْيَسابُوَر َعَلى ْحا

 لاَفاُذوْسَياَن، َفَدقَّ َعَلْيها اْلَباَب، فَ َفزاَع َأْصَحابُُه َوَخَرُجوا إالَْيها، فَ َقاَل ََلُْم:
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ْهَقانا إانَّ َأَِب ُمْسلامٍ  ْهَقانا َذلاَك، فَ َقاَل  ُقوُلوا لالديا ْرَهٍم َوَدابًَّة. فَ َقاُلوا لالديا ْنَك أَْلَف دا ْلَبابا َيْطُلُب ما ِبا
. ٍة؟ فََأْخََبُوُه أَنَُّه َوْحَدُه يفا َأْدَونا زايٍي ْهَقاُن: يفا َأييا زايٍي ُهَو َوَأييا ُعدَّ  الديا

َْلفا داْرَهٍم َوَدابَّةٍ  َن َلُه، َوقَاَل: ََّي َأَِب ُمْسلاٍم، َقْد  َفَسَكَت َساَعًة ُثَّ َدَعا ِبا ْن َخَواصيا َدَوابياها َوَأذا ما



َا َطَلْبَت، َوإاْن َعَرَضْت َحاَجٌة ُأْخَرى فَ َنْحُن َبنْيَ َيَدْيَك. فَ َقاَل: َما ُنَضيياُع َلَك َما فَ َعلْ   َتُه.َأْسَعْفَناَك ِبا
ا َمَلَك قَاَل لَُه بَ ْعُض َأقَاراباها: إا  ْن َمالا اْلَفاُذوْسَياَن فَ َلمَّ ْن فَ َتْحَت نَ ْيَسابُوَر َأَخْذَت ُكلَّ َما ُترايُدُه ما

ا َمَلَك نَ ْيَسابُوَر أَتَ ْتُه َهَداََّي اْلفَ  ْنَدََن َيٌد. فَ َلمَّ . فَ َقاَل أَبُو ُمْسلاٍم: لَُه عا ييا َا اْلَمُجوسا ْهَقاَّنا اُذوْسَياَن، دا
ْنُه اْْلَْمَواَل.َفقايَل َلُه: َِل تَ ْقبَ ْلَها َواْطلُ   ْب ما

ْن َأْصَحاباها َوَأْمَوالاها. َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى ُعلُ  ََحٍد ما ي َيٌد. َوَلْ يَ تَ َعرَّْض َلُه َوَِل ْلا ْندا ٍَّة فَ َقاَل: َلُه عا ويا ُها
 وََكَمالا ُمُروَءٍة.

َنةا اْستَ ْعَمَل اْلَمْنُصوُر َأَِب َداُوَد َعَلى ُخَرا ها السَّ ها.َويفا َهذا  َساَن، وََكَتَب إالَْيها باَعْهدا
 

َُراَسانَ  َباَذ ِبا  ذاْكُر ُخُروجا ُسن ْ
ْن ق ُ  ْن قَ ْريٍَة ما ياا ما َُراَساَن َيْطُلُب باَدما َأِبا ُمْسلاٍم، وََكاَن ََمُوسا َباُذ ِبا َنةا َخَرَج ُسن ْ ها السَّ َرى َويفا َهذا

ْن َصَنائاعاها، وََكثُ َر أَتْ َباُعُه، نَ ْيَسابُوَر يُ َقاُل ََلَا َأْهَرَوانَْه، َكاَن ظُ  َنَُّه َكاَن ما ُهورُُه َغَضًبا لاَقْتلا َأِبا ُمْسلاٍم، ْلا
ى َفْْيُوَز َأْصبَ ْهبَ  ، َوُتَسمَّ َس َوالرَّييا ، َوَغَلَب َعَلى نَ ْيَسابُوَر َوُقوما ْن َأْهلا اْلْاَبالا  َذ.وََكاَن َعامَّتُ ُهْم ما

لرَّييا َأخَ  ا َصاَر ِبا ََ َأِبا فَ َلمَّ نَي َشَخَص إا لرَّييا حا َذ َخَزائاَن َأِبا ُمْسلاٍم، وََكاَن أَبُو ُمْسلاٍم َخلََّفَها ِبا
ُد اْلَكعْ  ُر أَنَُّه يَ ْقصا ارا، وََكاَن يُْظها ، َوَسََب اْْلَُرَم، َوََّنََب اْْلَْمَواَل، َوَلْ يَ ْعراْض لالتُّجَّ ُمَها.اْلَعبَّاسا  َبَة َويَ ْهدا

َه  رَّاٍر اْلعاْجلايَّ يفا َعَشَرةا آَِلفا فَاراٍس، فَاْلتَ َقْوا َبنْيَ َُهََذاَن َوالرَّ فَ َوجَّ ييا إالَْيها اْلَمْنُصوُر َُجُْهوَر ْبَن ما
َن النيا  َباََّي ما َباُذ السَّ َم ُسن ْ ا اْلتَ َقْوا َقدَّ َساءا َعَلى َطَرفا اْلَمَفازَةا، َوَعَزَم َُجُْهوٌر َعَلى ُمطَاَولَتاها، فَ َلمَّ

َدا لا َوََنَدْيَن: َواُُمَمَّ نَي ُقْمَن يفا اْلَمَحاما ا رَأَْيَن َعْسَكَر اْلُمْسلاما ، فَ َلمَّ ُه! اْلُمْسلاَماتا َعَلى اْلْاَمالا
َباَذ، فَ ت َ  باُل َوَعاَدْت َعَلى َعْسَكرا ُسن ْ ، فَ نَ َفَرتا اْْلا ْسََلُم! َوَوقَ َعتا الريايُح يفا أَثْ َواَباانَّ َفرََّق َذَهَب اْْلا

 اْلَعْسَكُر وََكاَن َذلاَك َسَبَب اَْلَزاْيَةا.
ُيوَف يفا اْلَمُجوسا َوَمْن َمَعُهْم فَ َقتَ ُلوُهْم َكْيَف َشاُءوا، وََكاَن  باَل َوَوَضُعوا السُّ َوتَباَع اْلُمْسلاُموَن اْْلا

تيانَي أَْلًفا، َوَسََب َذرَاراي َُّهْم وَ  ْن سا َلى ََنًْوا ما َس.َعَدُد اْلَقت ْ َباُذ َبنْيَ َطََباْسَتاَن َوُقوما  ناَساَءُهْم، ُثَّ قُتاَل ُسن ْ
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َلًة، وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها أَنَُّه َقَصَد َطََباْسَتاَن ُمْلتَ  َعْوَن لَي ْ َباَذ َوقَ ْتلاها َسب ْ ََ وََكاَن َبنْيَ َُمْراجا ُسن ْ ًئا إا جا
ََ َطرايقاها َعا باَها، فََأْرَسَل إا َباُذ، َفَضَرَب َطْوُس ُعنُ َقُه، وََكَتَب َصاحا ًَل َلُه اَْسُُه َطْوُس، فَ َتَكَبََّ َعَلْيها ُسن ْ ما

با َطََباْسَتاَن َيْطلُ  ََ َصاحا ، وََكَتَب اْلَمْنُصوُر إا َن اْْلَْمَوالا ََ اْلَمْنُصورا باَقْتلاها َوَأَخَذ َما َمَعُه ما ْنُه إا ُب ما
.اْْلَْمَواَل، فَأَْنَكَرَها يْ َلما ََ الدَّ  ، َفَسْيََّ اْْلُُنوَد إالَْيها، فَ َهَرَب إا

 



 ذاْكُر ُخُروجا ُمَلبَّدا ْبنا َحْرَمَلةَ 
َيةا اْْلَزايَرةا، َفَساَرْت إالَْيها  ُّ، َفَحَكَم باَناحا َبانا ي ْ َنةا َخَرَج ُمَلبَُّد ْبُن َحْرَمَلَة الشَّ ها السَّ  َرَواباُط َويفا َهذا

ُهْم.اْْلَزايَرةا، وَ  ن ْ  ُهَو يفا ََنْوا أَْلفا فَاراٍس، فَ َقاتَ َلُهْم َوَهَزَمُهْم َوقَ َتَل ما
ُّ، فَ َهَزَمُه ُمَلبٌَّد َوَأَخَذ َجارايًَة لَُه َكاَن َيَطُؤَها، فَ وَ  َه اْلَمْنُصوُر َمْوَِلُه ُثَّ َساَر إالَْيها يَزايُد ْبُن َحاِتٍا اْلُمَهلَّّبا جَّ

، فَ َهَزَمُهْم ُمَلبٌَّد، َواْستَ َباَح َعْسَكَرُهْم. ُمَهْلَهَل ْبَن َصْفَوانَ  ْن َُنَْبةا اْْلُْندا  يفا أَْلَفنْيا ما
هَ  ْن قُ وَّادا ُخَراَساَن، فَ َقتَ َلُه ُمَلبٌَّد َواَّْنََزَم َأْصَحابُُه. ُثَّ َوجَّ َه إالَْيها ناَزارًا قَائاًدا ما  إالَْيها زاََّيَد ْبَن ُثَّ َوجَّ

 ََجٍْع َكثاٍْي، فَ َلقايَ ُهْم ُمَلبٌَّد فَ َهَزَمُهْم.ُمْشَكاَن يفا 
ٍة، فَ َهَزَمُهْم ُمَلبٌَّد. َه إالَْيها َصالاَح ْبَن ُصبَ ْيٍح يفا َجْيٍش َكثايٍف، َوَخْيٍل َكثاْيٍَة َوُعدَّ  ُثَّ َوجَّ

ْنُه ُْحَْيُد ْبُن ُثَّ َساَر إالَْيها ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة َوُهَو َعَلى اْْلَزايَرةا يَ ْوَمئاٍذ،  فَ َلقاَيُه ُمَلبٌَّد فَ َهَزَمُه، َوََتَصََّن ما
ْرَهٍم َعَلى َأْن َيُكفَّ َعْنُه. اَئَة أَْلفا دا  َقْحطََبَة َوَأْعطَاُه ما

اَئٍة.  َوقايَل: إانَّ ُخُروَج ُمَلبٍَّد َكاَن َسَنَة َُثَاٍن َوَثََلثانَي َوما
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َباَذ.َولَْ  َْربا ُسن ْ ْلطَانا ِبا َنَة َصائاَفٌة لاَشْغلا السُّ ها السَّ   َيُكْن لالنَّاسا َهذا

. لا يُل ْبُن َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس َوُهَو َعَلى اْلَمْوصا َنَة إاَْسَاعا ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
يَنةا: زاََّيُد ْبُن َعبْ  َة: اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمْعَبٍد.وََكاَن َعَلى اْلَمدا  دا اَّللَّا، َوَعَلى َمكَّ

ََ زاََّيدا ْبنا َعْبدا اَّللَّا، َوَأقَ رَّ  يُل َعَمَلُه إا ، َفَضمَّ إاَْسَاعا ما ْنَد اْنقاَضاءا اْلَمْوسا ُه اْلَمْنُصوُر َوَماَت اْلَعبَّاُس عا
ي ، َوَعَلى َعَلْيها. وََكاَن َعَلى اْلُكوَفةا: عا َا: ُسَلْيَماُن ْبُن َعلايٍي َسى ْبُن ُموَسى، َوَعَلى اْلَبْصَرةا َوَأْعَماَلا

. يُّ َلما ٍر السُّ  َقَضائاَها: ُعَمُر ْبُن َعاما
، َوَعَلى اْْلَزايَرةا: ْحَُ  ْصَر: َصالاُح ْبُن َعلايٍي يَم، َوَعَلى ما ْيُد ْبُن َوَعَلى ُخَراَساَن: أَبُو َداُوَد َخالاُد ْبُن إابْ َراها

ْجتا  ْن اِلا َي َعَلى َما َكاَنْت َعَلْيها ما يُل ْبُن َعلاييا بْناَعْبدا اَّللَّا، َوها : إاَْسَاعا لا .َقْحطََبَة، َوَعَلى اْلَمْوصا  َدالا
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اَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَثََلثانَي َوما
138 - 

اَئةٍ  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَثََلثانيَ   َوما



رَّاٍر اْلعاْجلاييا   ذاْكُر َخْلعا َُجُْهورا ْبنا ما
. لرَّييا رَّاٍر اْلَمْنُصوَر ِبا  َوفايَها َخَلَع َُجُْهوُر ْبُن ما

َباَذ َحَوى َما يفا َعْسَكراها، وََكاَن فايها َخَزائاُن َأِبا ُمْسلا  ا َهَزَم ُسن ْ فَ َلْم ٍم، وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َُجُْهورًا َلمَّ
َد ْبَن اْْلَْشَعثا يفا َجْيٍش َعظا  َه إالَْيها اْلَمْنُصوُر ُُمَمَّ ََ اْلَمْنُصورا، َفَخاَف َفَخَلَع، َوَوجَّ ْهَها إا يٍم ََنَْو يُ َوجيا

، َوَمَلَك َُجُْهوٌر َأْصبَ َهانَ  ٌد الرَّيَّ ، فَ َفارَقَ َها َُجُْهوٌر ََنَْو َأْصبَ َهاَن، )َوَدَخَل ُُمَمَّ ( ، فََأْرَسَل إالَْيها الرَّييا
َْي يفا َُنَْبةا َعْسَكراها  ، فََأَشاَر َعَلى َُجُْهوٍر بَ ْعُض َأْصَحاباها َأْن َيسا ٌد َعْسَكًرا )َوبَقاَي يفا الرَّييا ( ََنَْو ُُمَمَّ

ْن َظفاَر َلْ َيُكْن لاَمْن بَ ْعَدُه بَقايٌَّة، َفَساَر إالَ  نَُّه يفا قالٍَّة، فَإا ٍد فَإا ا.ُُمَمَّ  ْيها َمُادا
ْن ُخَراَساَن فَ َقواَي َبااْم، فَاْلتَ َقْوا باَقْصرا  َر َواْحَتاَط، َوَأََتُه َعْسَكٌر ما ًدا، َفَحذا اْلفاْيُوزَانا َوبَ َلَغ َخََبُُه ُُمَمَّ

يًما، َوَمَع َُجُْهوٍر َُنَْبُة فُ ْرَسانا الْ  ْن َبنْيَ الرَّييا َوَأْصبَ َهاَن فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َعظا ، فَ ُهزاَم َُجُْهوُر َوقُتاَل ما َعَجما
ْذرَبايَجاَن، ُثَّ إانَُّه بَ ْعَد َذلاَك قُتاَل ِبااْسَباُذْرَوا َق ِبَا ، قَ تَ َلُه َأْصَحاباها َخْلٌق َكثاٌْي، َوَهَرَب َُجُْهوٌر فَ َلحا

ََ اْلَمْنُصورا.  َأْصَحابُُه، َوَْحَُلوا رَْأَسُه إا
ييا ذاْكُر قَ ْتلا ُمَلبٍَّد ا  ْْلَاراجا

ا بَ َلَغ اْلَمْنُصوَر َظَفرُ  ْنُه، َوَلمَّ َلَها، َوََتَصَُّن ُْحَْيٍد ما َنةا قَ ب ْ  َقْد ذََكْرََن ُخُروَجُه يفا السَّ
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َه إالَْيها َعْبَد اْلَعزايزا ْبَن َعْبدا الرَّْْحَنا َأَخا َعْبدا اْْلَبَّ  ْنُه، َوجَّ ارا، َوَضمَّ زاََّيَد ْبَن ُمَلبٍَّد، َوََتَصُُّن ُْحَْيٍد ما
نُي فَ َهَزمُ  ا َلقاَيُه َعْبُد اْلَعزايزا َخَرَج َعَلْيها اْلَكما ائََة فَاراٍس، فَ َلمَّ وُه َوقَ تَ ُلوا ُمْشَكاَن، فََأْكَمَن َلُه ُمَلبٌَّد ما

 َعامََّة َأْصَحاباها.
َه ]اْلَمْنُصوُر[ إالَْيها َخازاَم ْبَن ُخَزْْيََة يفا ََنْوا  يَّةا، َفَساَر َخازاٌم َحََّّ نَ َزَل  فَ َوجَّ َن اْلَمْرَوُروذا َُثَاناَيةا آَِلٍف ما

ْن بَ َلٍد َوَساَر ََنَْو َخازاٍم. ْجَلَة ما ََ ُمَلبٍَّد بَ ْعَض َأْصَحاباها، َوَعََبَ ُمَلبٌَّد دا َل، َوبَ َعَث إا  اْلَمْوصا
َمتاها َوَطََلئاعا  ، َوَعَلى َوَساَر إالَْيها َخازاٌم َوَعَلى ُمَقديا ْهَشلايُّ ها َنَضَلُة ْبُن نُ َعْيما ْبنا َخازاما ْبنا َعْبدا اَّللَّا الن َّ

. ، َوَعَلى َمْيَسَرتاها أَبُو َْحَّاٍد اْْلَبْ َرُص، َوَخازاٌم يفا اْلَقْلبا رايُّ ٍد اْلَعاما  َمْيَمَنتاها زَُهْْيُ ْبُن ُُمَمَّ
ا َكاَن اْلَغُد َساَر ُمَلبٌَّد ََنَْو ُكورَةا فَ َلْم يَ َزْل ُيَساياُر ُمَلبًَّدا َوَأْصَحابَ  َلتَ ُهْم، فَ َلمَّ ََ اللَّْيلا َوتَ َواقَ ُفوا لَي ْ ُه إا

َن اْلَغدا َفَساَر ُمَلبٌَّد كَ  يَ ُهُم اللَّْيُل، َوَأْصَبُحوا ما أَنَُّه يُرايُد َحزََّة، َوَخازاٌم َوَأْصَحابُُه ُيَساياُروََّنُْم َحََّّ َغشا
ا اَْلََرَب، َفخَ  ، فَ َلمَّ ْْلََسكا َرَج َخازاٌم يفا أَثَراها َوتَ رَُكوا َخْنَدقَ ُهْم، وََكاَن َخازاٌم َقْد َخْنَدَق َعَلى َأْصَحاباها ِبا

ْم ُمَلبٌَّد َوَأْصَحابُُه. ْنُه َْحََل َعَلْيها  َخَرُجوا ما
ا رََأى َذلاَك َخازاٌم أَْلَقى اْْلََسَك َبنْيَ َيَدْيها َوَيَدْي أَ  ْصَحاباها، َفَحَمُلوا َعَلى َمْيَمَنةا َخازاٍم َفَطَوْوَها، فَ َلمَّ

ََ اْلَقْلبا َوفايها َخازاٌم، فَ َناَدى َخازاٌم يفا َأْصحَ  اباها: اْْلَْرَض ُثَّ َْحَُلوا َعَلى اْلَمْيَسَرةا َوَطَوْوَها، ُثَّ انْ تَ َهْوا إا



ُيوفا َحََّّ تَ َقطََّعْت. اْْلَْرَض! فَ نَ َزُلوا، َونَ َزَل ُمَلبٌَّد َوَأْصَحابُهُ  لسُّ  َوَعَقُروا َعامََّة َدَواَبيااْم، ُثَّ اْضَطَربُوا ِبا
ََ َخْيلا  ْع إا ْر بَ ْعَضَنا بَ ْعًضا فَاْرجا َك َوَخْيلا َوَأَمَر َخازاٌم َنَضَلَة ْبَن نُ َعْيٍم َأْن إاَذا َسَطَع اْلُغَباُر َوَلْ يُ ْبصا

ََ َأْصَحاباَك فَارَْكُبوَها ُثَّ  َن اْلَمْيَمَنةا إا اٍب، فَ َفَعَل َذلاَك، َوتَ َراَجَع َأْصَحاُب َخازاٍم ما اْرُموُهْم باُنشَّ
َّْن ت َ  ، فَ ُقتاَل ُمَلبٌَّد يفا َُثَاَّناااَئةا رَُجٍل ِما ابا لنُّشَّ ُهْم اْلَمْيَسَرةا، ُثَّ َرَشُقوا ُمَلبًَّدا، َوَأْصَحابَُه ِبا ن ْ َل، َوقُتاَل ما َرجَّ

نَي رَجُ قَ ْبَل أَ  ائًَة َوََخْسا ُهْم ما ن ْ ُلوا زَُهاُء َثََلُثااائٍَة َوَهَرَب اْلَباُقوَن، َوتَباَعُهْم َنَضَلُة فَ َقَتَل ما  ًَل.ْن َيََتَجَّ
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

، َفَدَخَل َمَلطْ  ْسََلما ََ بَ َلدا اْْلا نُي َملاُك الرُّوما إا َنةا َخَرَج ُقْسطَْنطا ها السَّ َوةً يفا َهذا  َيَة َعن ْ
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ريايَّةا  َن اْلُمَقاتاَلةا َوالذُّ ْن فايَها ما  َوقَ ْهًرا َوَغَلَب َأْهَلَها َوَهَدَم ُسورََها، َوَعَفا َعمَّ
دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس الصَّائاَفَة َمَع َصالاحا ْبنا َعلاييٍ  يَسى َوفايَها َغَزا اْلَعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ ، َوعا

ْن ُسورا مَ  ، َوقايَل: َكاَنْت َسَنَة تاْسٍع َوَثََلثانَي، فَ َبََّن َصالاٌح َما َكاَن َملاُك الرُّوما َأْخَربَُه ما  َلْطَيَة.ْبنا َعلايٍي
يها ُسَلْيمَ  ْلَبْصَرةا َمَع َأخا َع َوفايَها َِبَيَع َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي لاْلَمْنُصورا َوُهَو ُمقايٌم ِبا . َوفايَها َوسَّ اَن ْبنا َعلايٍي

َد اْْلََراَم.  اْلَمْنُصوُر اْلَمْسجا
: زا  َة َوالطَّائافا يَنةا َوَمكَّ . وََكاَن َعَلى اْلَمدا َنَة اْلَفْضُل ْبُن َصالاحا ْبنا َعلايٍي ها السَّ لنَّاسا َهذا ََّيُد ْبُن َوَحجَّ ِبا

، َوَعَلى اْلُكوفَ  ، َعْبدا اَّللَّا اْْلَاراثايُّ يَسى ْبُن ُموَسى، َوَعَلى اْلَبْصَرةا ُسَلْيَماُن ْبُن َعلايٍي َها: عا ةا َوَسَوادا
. ْصَر: َصالاُح ْبُن َعلايٍي  َوَعَلى َقَضائاَها: َسوَّاُر ْبُن َعْبدا اَّللَّا، َوَعَلى ُخَراَساَن: أَبُو َداُوَد، َوَعَلى ما

 ]اْلَوفَ َياُت[
ْسَوُر ْبنُ  َ اْلما . َوفايَها تُ ُويفيا يُّ  رافَاَعَة ْبنا َأِبا َمالاٍك اْلُقَرظا
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يَث "  ، يَ ْرواي َعْن َسفايَنَة َحدا يُّ  « ".اْلْاََلفَُة َثََلثُونَ »َوَسعايُد ْبُن َُجَْهاَن أَبُو َحْفٍص اْْلَْسَلما
َ َسَنَة تاْسٍع َوَثََلثانَي َوما  ، َوقايَل: تُ ُويفيا  اَئٍة.َويُوُنُس ْبُن ُعبَ ْيٍد اْلَبْصرايُّ
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اَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوَثََلثانَي َوما
139 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوَثََلثانَي َوما
 ذاْكُر َغْزوا الرُّوما َواْلفاَداءا َمَعُهمْ 

ْن  ٍد ما َنةا فَ رََغ َصالاُح ْبُن َعلايٍي َواْلَعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ ها السَّ ْن َمَلْطَيَة، ُثَّ َغَزُوا يفا َهذا َمارَةا َما َأْخَربَُه الرُّوُم ما عا
يَسى َولَُبابَُة بَ ن ْ  ، َوَغَزا َمَع َصالاٍح ُأْخَتاُه ُأمُّ عا ْن َدْربا اْْلََدثا فَ َوَغََل يفا َأْرضا الرُّوما ، الصَّائاَفَة ما َتا َعلايٍي

ْن َدْربا َمَلْطَيَة َجْعَفُر ْبُن َحْنَظَلَة وََكانَ َتا َنَذَرََت إاْن زَاَل ُمْلُك َبنا أَُميَّ  َدا يفا َسبايلا اَّللَّا. َوَغَزا ما َة َأْن َُتَاها
.ُّ  اْلبَ ْهَرانا

، فَاْستَ ْفَدى اْلَمْنُصوُر َأْسَرى قَالايَقََل  َنةا َكاَن اْلفاَداُء َبنْيَ اْلَمْنُصورا، َوَملاكا الرُّوما ها السَّ َوَغْْيَُهْم  َويفا َهذا
نَ  ْن َأْهلا اْْلَزايَرةا َوَغْْياها  ما َها ُجْنًدا ما َها َأْهلايَها، َوَنَدَب إالَي ْ َرَها َوَردَّ إالَي ْ ، َوبَ َناَها َوَعمَّ ْم، فََأقَاُموا الرُّوما

َا َوَْحَْوَها.  َبا
ْشتاغَ  تٍي َوَأْربَعانَي، ِلا ْبَنْ َعْبدا اَّللَّا ْبنا َوَلْ َيُكْن بَ ْعَد َذلاَك َصائاَفٌة فايَما قايَل إاِلَّ َسَنَة سا الا اْلَمْنُصورا ِبا

، إاِلَّ َأنَّ بَ ْعَضُهْم قَاَل: إانَّ اْْلََسَن ْبَن َقْحطََبَة َغَزا الصَّائاَفَة َمعَ  َعْبدا  اْلََْسنا ْبنا اْلََْسنا ْبنا َعلايٍي
َماما يفا َسَنةا َأْربَعانَي، َوَأقْ َبلَ  يَم اْْلا ابا ْبنا إابْ َراها اَئةا أَْلٍف فَ بَ َلَغ  اْلَوهَّ نُي َملاُك الرُّوما يفا ما ُقْسطَْنطا

تٍي وَ  ََ َسَنةا سا ُهْم، ُثَّ َلْ َيُكْن بَ ْعَدَها َصائاَفٌة إا نَي، فََأْحَجَم َعن ْ َع َكثْ َرَة اْلُمْسلاما  َأْربَعانَي.َجْيَحاَن، َفَسما
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ََ اْْلَْنَدُلسا  ذاْكُر ُدُخولا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا ُمَعاوايَةَ   إا
َها. ، َوَعْزَل ُموَسى ْبنا ُنَصْْيٍ َعن ْ  َقْد ذََكْرََن يفا َسَنةا اثْ نَ َتنْيا َوتاْسعانَي فَ ْتَح اْْلَْنَدُلسا

َها ابْ ُنُه َعْبَد اْلَعزايزا، َوَضَبَطَها َوَْحَى ثُ ُغورَهَ  اما اْسُتْخلاَف َعَلي ْ ََ الشَّ َها َوَساَر إا ا ُعزاَل َعن ْ ا، َوافْ تَ َتَح فَ َلمَّ
ََ َسَنةا َسْبٍع َوتاْسعانَي، َوقايَل: ُثََ  ْيًا إا ًَل، َوبَقاَي َأما ًا فَاضا اٍن َوتاْسعانَي، يفا واَِليَتاها َمَدائاَن َكثاْيًَة، وََكاَن َخْييا

َم َسَبُب قَ ْتلاها. َا. َوَقْد تَ َقدَّ  فَ ُقتاَل َبا
ا قُتاَل بَقاَي َأْهُل اْْلَْنَدُلسا سا  ، فَ َلمَّ ييا تََّة َأْشُهٍر َِل ََيَْمُعُهْم َواٍل، ُثَّ ات ََّفُقوا َعَلى أَيُّوَب ْبنا َحبايٍب اللَّْخما

ََ قُ ْرطَُبَة، َوَجَعَلَها َدارَ  َل إا ها، َوََتَوَّ  إاَمارٍَة َوُهَو اْبُن ُأْختا ُموَسى ْبنا ُنَصْْيٍ، َفَكاَن ُيَصلياي َبااْم لاَصََلحا
 ْسٍع َوتاْسعانَي، َوقايَل َسَنَة َُثَاٍن َوتاْسعانَي.يفا َأوَّلا َسَنةا تا 

َمَها ، فَ َقدا َسَنَة َُثَاٍن  ُثَّ إانَّ ُسَلْيَماَن ْبَن َعْبدا اْلَملاكا اْستَ ْعَمَل بَ ْعَدُه اْْلُرَّ ْبَن َعْبدا الرَّْْحَنا الث ََّقفايَّ
َها َسنَ َتنْيا َوتاْسعَ   َة َأْشُهٍر.َوتاْسعانَي، فََأقَاَم َوالاًيا َعَلي ْ

 َّ ْمَح ْبَن َمالاٍك اْْلَْوَِلنا َ ُعَمُر ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا اْلْاََلَفَة اْستَ ْعَمَل َعَلى اْْلَْنَدُلسا السَّ ا َوِلا ، َوَأَمَرُه َأْن فَ َلمَّ



ْنُه اْْلُْمَس َوَيْكتُ  َوًة َوَيَُْخَذ ما َها َما َكاَن َعن ْ ن ْ ، وََكاَن رَْأيُُه ُْيَيياَز َأْرَضَها، َوَُيْراَج ما َفةا اْْلَْنَدُلسا َب إالَْيها باصا
اَئٍة يفا رََمَضاَن، َوفَ َعلَ  ْمُح َسَنَة ما َمَها السَّ نَي. فَ َقدا ْم َعنا اْلُمْسلاما ها ْنقاطَاعا َها ِلا ن ْ  َما َأَمَرُه إاقْ َفاَل َأْهلاَها ما

ْن َدارا اْْلَْربا َسَنةَ  َرافاها ما ْنَد اْنصا َها  ُعَمُر، َوقُتاَل عا اَئٍة، وََكاَن َقْد َبَدا لاُعَمَر يفا نَ ْقلا َأْهلاَها َعن ْ اثْ نَ َتنْيا َوما
َْهلاَها. ْم، َوَدَعا ْلا  َوتَ رْكاها

َ يفا َشْعَباَن سَ  اَئٍة، َوتُ ُويفيا ُّ َسَنَة َثََلٍث َوما َبَسُة ْبُن ُسَحْيٍم اْلَكْلّبا ْمحا َعن ْ اَئٍة َنَة َسْبٍع وَ ُثَّ َولايَ َها بَ ْعَد السَّ ما
. ْفراْنجا ْن َغْزَوةا اْْلا َرافاها ما ْنَد اْنصا  عا

َها َوالاًيا َسن َ  ي اْلقاْعَدةا َسَنَة َسْبٍع، فَ َبقاَي َعَلي ْ ُّ يفا ذا تََّة ُثَّ َولايَ َها بَ ْعَدُه ََيََْي ْبُن َسْلَمى اْلَكْلّبا َتنْيا َوسا
تََّة َأْشُهٍر. ُثَّ َدَخَل اْْلَْنَدُلَس ُحَذيْ َفُة ْبُن اْْلَ  َها سا اَئٍة فَ َبقاَي َوالاًيا َعَلي ْ بْ َرصا اْْلَْشَجعايُّ َسَنَة َعْشٍر َوما

 َأْشُهٍر، ُثَّ ُعزاَل.
َر َسَنةا َعشْ  اَئٍة، )َوُعزاَل آخا َمَها َسَنَة َعْشٍر َوما ، فَ َقدا يُّ ائٍَة ُثَّ َولايَ َها ُعْثَماُن ْبُن َأِبا ناْسَعَة اْْلَثْ َعما ٍر َوما

 َكاَنْت واَِليَ ُتُه ََخَْسَة َأْشُهٍر.أَْيًضا،  
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اَئٍة( ، فَ  َمَها يفا اْلُمَحرَّما َسَنَة إاْحَدى َعْشَرَة َوما ُّ، فَ َقدا َثُم ْبُن ُعبَ ْيٍد اْلكاَنانا َها ُثَّ َولايَ َها اَْلَي ْ َأقَاَم َوالاًيا َعَلي ْ
ي اْلْا  َ يفا ذا ًما ُثَّ تُ ُويفيا َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا َعَشَرَة َأْشُهٍر َوَأَّيَّ ْم ُُمَمَّ ها َم َأْهُل اْْلَْنَدُلسا َعَلى أَنْ ُفسا ةا، فَ َقدَّ جَّ

. ، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه َشْهَرْينا  اْْلَْشَجعايَّ
اَئةٍ  َ بَ ْعَدُه َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلَغافاقايُّ يفا َصَفٍر َسَنَة اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َوما َد يفا َأْرضا َوَوِلا ، َواْسُتْشها

اَئٍة.  اْلَعُدويا يفا رََمَضاَن َسَنَة َأْربََع َعْشَرَة َوما
َها َسنَ َتنْيا َوُعزاَل. ُثَّ َولايَ َها بَ ْعَدُه  ، فَأَقَاَم َعَلي ْ اجا ُثَّ َولايَ َها َعْبُد اْلَملاكا ْبُن َقَطٍن اْلفاْهرايُّ ُعْقَبُة ْبُن اْْلَجَّ

ُّ، دَ  ُلوِلا نانَي، َوََثَر َأْهُل اْْلَْنَدُلسا باها َفَخَلُعوُه فَ َولَّْواالسَّ اَئٍة، فَ َولايَ َها ََخَْس سا تَّ َعْشَرَة َوما  َخَلَها َسَنَة سا
ي اْْلَْنَدُلسا أَنَّهُ  َي واَِليَ ُتُه الثَّاناَيُة، )َوَقْد ذََكَر بَ ْعُض ُمَؤرياخا َ فَ َوََّ  ت ُ بَ ْعَدُه َعْبَد اْلَملاكا ْبَن َقَطٍن، َوها ُويفيا

. )  َأْهُل اْْلَْنَدُلسا َعْبَد اْلَملاكا
، َِبيَ َعُه َأْصَحابُُه، فَ َهَرَب َعْبُد اْلَملاكا َوْلَاَق باَداراها، َوَهرَ  َب ابْ َناُه ُثَّ َولايَ َها بَ ْلُج ْبُن باْشٍر اْلُقَشْْيايُّ

َاراَدَة َواْْلخَ  َق َأَحُدُُهَا ِبا ُر باَسَرُقْسَطَة، ُثَّ ََثَرتا اْلَيَمُن َعَلى بَ ْلٍج َوَسأَُلوُه قَ ْتَل َعْبدا َقَطٌن َوُأَميَُّة فَ َلحا
َي َفَساَدُهْم َأَمَر باها فَ ُقتاَل َوُصلاَب، وََكاَن ُعُمُرُه تاْسعانَي َسَنًة. ا َخشا  اْلَملاكا ْبنا َقَطٍن، فَ َلمَّ

ْن َماراَدةَ  ُلُه َحَشَدا ما ا بَ َلَغ ابْ نَ ْيها قَ ت ْ ََ بَ ْلٍج َوَمْن  فَ َلمَّ اَئُة أَْلٍف، َوزََحُفوا إا َما ما ََ َأرْبُونََة، فَاْجَتَمَع إالَْيها إا
اما باُقْربا قُ ْرطَُبَة فَ َهَزمَ  ْن َأْهلا الشَّ ْم بَ ْلٌج فَ َلقايَ ُهْم فايَمْن َمَعُه ما ُهَما، َورََجَع َمَعُه باُقْرطَُبَة، َفَخَرَج إالَْيها

ََ قُ ْرطَُبَة َفَماتَ  ْيٍَة. إا ٍم َيسا  بَ ْعَد َأَّيَّ



َياٍض يفا َوقْ َعةا اْلََبْبَرا َسَنةَ  ها ُكْلُثوما ْبنا عا َثََلٍث  وََكاَن َسَبُب ُقُدوما بَ ْلٍج اْْلَْنَدُلَس أَنَُّه َكاَن َمَع َعميا
، فَ  ََ اْْلَْنَدُلسا ُه َساَر إا ا قُتاَل َعمُّ َم ذاْكُرَها، فَ َلمَّ ْشرايَن، َوَقْد تَ َقدَّ َها، َوعا َأَجازَُه َعْبُد اْلَملاكا ْبُن َقَطٍن إالَي ْ

 وََكاَن َسَبَب قَ ْتلاها.
مَ  ََ َأْن َقدا لايَّ فََأقَاَم إا اما َعَلى اْْلَْنَدُلسا َمَكانَُه ثَ ْعَلَبَة ْبَن َسََلَمَة اْلَعاما  أَبُو اْْلَطَّارا َوالاًيا ُثَّ َوََّ َأْهُل الشَّ

، َوَأقْ َبَل إالَْيها ثَ ْعَلَبُة، َواْبُن َأِبا َعَلى اْْلَْنَدُلسا َسَنَة  اَئٍة، َفَداَن َلُه َأْهُل اْْلَْنَدُلسا ْشرايَن َوما ََخٍْس َوعا
ْم َواْستَ َقاَم َأْمُرُه، وََكاَن ُشَجاًعا َذا رَْأٍي وَكَ  ، فَآَمنَ ُهْم َوَأْحَسَن إالَْيها  َرٍم.ناْسَعَة، َوابْ َنا َعْبدا اْلَملاكا

َمْشَق إاْلباْيََة لا وََكثُ َر َأهْ  ، فَأَنْ َزَل َأْهَل دا ْلُهْم قُ ْرطَُبَة، فَ َفرَّقَ ُهْم يفا اْلباََلدا ْنَدُه، فَ َلْم ََتْما اما عا َها ُل الشَّ َشَبها
َْص، َوأَنْ َزَل َأْهَل قانَّْسرايَن ِبََ  َْص إاْشبايلايََّة، َوََسَّاَها ْحا َمْشَق، َوأَنْ َزَل َأْهَل ْحا َا َوََسَّاَها دا يَّاَن، َوََسَّاَها َبا

 قانَّْسرايَن، َوأَنْ َزَل َأْهَل اْْلُْرُدنيا باَريَّةَ 
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نَي. نَي باَشُذونََة َوََسَّاَها فاَلْسطا ، َوأَنْ َزَل َأْهَل فاَلْسطا  َوََسَّاَها اْْلُْرُدنَّ
َا، ُثَّ  َها َبا ْصَر لاَشَبها َْي َوََسَّاَها ما ْصَر باُتْدما  تَ َعصََّب اْلَيَمانايَُّة، وََكاَن َذلاَك َسبَ ًبا لََتأَلُّبا َوأَنْ َزَل َأْهَل ما

ْشرايَن وَ  َنُة َسَنَة َسْبٍع َوعا ها اْلفات ْ اَئٍة.الصَُّمْيلا ْبنا َحاِتٍا َعَلْيها َمَع ُمَضَر َوَحْرباها َوَخْلعاها. َوقَاَمْت َهذا  ما
ي  را ْبنا ذا َا، وََكاَن الصَُّمْيُل ْبُن َحاِتاا ْبنا ِشَا ، فَ َرَأَس َبا اما َم اْْلَْنَدُلَس يفا َأْمَدادا الشَّ اْْلَْوَشنا َقْد َقدا

مَ  نَي، َفَخَرَج َوعا ْنَدُه اْْلُْنُد َفُشتاَم َوُأها ْنُه فََأَمَر باها يَ ْوًما َوعا اَمُتُه َمائاَلٌة، فََأرَاَد أَبُو اْْلَطَّارا َأْن َيَضَع ما
: مَ  ابا ََ فَ َقاَل َلُه بَ ْعُض اْْلُجَّ َماَمتاَك َمائاَلًة؟ فَ َقاَل: إاْن َكاَن ِلا قَ ْوٌم َفَسُيقايُموََّنَا، َوبَ َعَث إا ا َِبُل عا
ْم َما َلقاَي. ها َفَشَكا إالَْيها  قَ ْوما

نَي، ْن َأْهلا فاَلْسطا ، َوُهَو ما ييا ََ ثَ َوابََة ْبنا َسََلَمَة اْْلَُذاما ْم  فَ َقاُلوا: ََنُْن َلَك تَ َبٌع، وََكتَ ُبوا إا فَ َوَفَد َعَلْيها
 َوَأَجاََبُْم َوتَباَعُهْم َْلٌْم َوُجَذاٌم.

َر أَبُو اْْلَطَّارا،  ْم، فَ َقاتَ ُلوُه فَاَّْنََزَم َأْصَحابُُه َوُأسا ََ َأِبا اْْلَطَّارا َفَساَر إالَْيها َوَدَخَل ثَ َوابَُة فَ بَ َلَغ َذلاَك إا
َ، فََأرَاَد َأْهُل اْلَيَمنا إاَعاَدَة َقْصَر قُ ْرطَُبَة َوأَبُو اْْلَطَّارا يفا قُ يُ  َ ثَ َوابَُة اْْلَْنَدُلَس َسنَ َتنْيا ُثَّ تُ ُويفيا ها، فَ َوِلا ودا

َعَة َأْشُهٍر َأِبا اْْلَطَّارا، َواْمتَ نَ َعْت ُمَضُر، َورََأَسُهُم الصَُّمْيُل، فَاْفََتََقتا اْلَكلاَمُة، فََأقَاَمتا اْْلَْنَدُلُس َأْرب َ 
اَئٍة.باَغْْيا أَ  ْشرايَن َوما ْن َهَذا َسَنَة َسْبٍع َوعا َم أَْبَسَط ما ٍْي. )َوَقْد تَ َقدَّ  ما

ا تَ َفاَقَم اْْلَ  . فَ َلمَّ يَّ لاْْلَْحَكاما ُموا َعْبَد الرَّْْحَنا ْبَن َكثاٍْي اللَّْخما ٍْي( َقدَّ ا بَ ُقوا باَغْْيا َأما ْمُر ات ََّفَق رَْأيُ ُهْم فَ َلمَّ
ْشرايَن، َعَلى يُوُسَف ْبنا عَ  ، فَ َولايَ َها يُوُسُف َسَنَة تاْسٍع َوعا ْبدا الرَّْْحَنا ْبنا َحبايبا ْبنا َأِبا ُعبَ ْيَدَة اْلفاْهراييا

ْم. ها ْن قَ ْوما ََ اْلَيَمنا فَ يُ َولُّوا َمْن َأَحبُّوا ما  فَاْستَ َقرَّ اْْلَْمُر َأْن يَلاَي َسَنًة ُثَّ يَ ُردَّ اْْلَْمَر إا
ا انْ َقَضتا  تَ ُهْم الصَُّمْيُل  فَ َلمَّ ُهْم، فَ بَ ي َّ ن ْ ْم يُرايُدوَن َأْن يُ َولُّوا رَُجًَل ما ْسراها َنُة َأقْ َبَل َأْهُل اْلَيَمنا ِبَا السَّ



َي َوقْ َعُة َشُقْنَدَة اْلَمْشُهورَُة، َوفايَها قُتاَل أَبُو اْْلَطَّارا َواقْ تَ تَ ُلو  ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َفها ن ْ لريامَ فَ َقَتَل ما احا َحََّّ ا ِبا
ُعورا، وََكاَن َذلاَك َسَنَة َثََلثانَي، َواْجَتَمَع  لشُّ َرْت، ُثَّ ََتَاَذبُوا ِبا ُيوفا َحََّّ َتَكسَّ لسُّ النَّاُس تَ َقطََّعْت َوِبا

 َعَلى يُوُسَف َوَلْ يَ ْعََتاْضُه َأَحٌد.
َم ذاْكُرُه َسَنةَ  اَئٍة( . )َوَقْد قايَل َغْْيُ َما ذََكْرََن، َوَقْد تَ َقدَّ ْشرايَن َوما  َسْبٍع َوعا

ائَ  تٍي َوَثََلثانَي َوما ََ َسَنةا سا َها َوَتَضْعَضَعْت إا ، َوَجََل َأْهُلَها َعن ْ ََ اْلَقْحُط َعَلى اْْلَْنَدُلسا ٍة، َوفايَها ُثَّ تَ َوا
يَنةا سَ  َدا ٌر اْلَعْبَدرايُّ ِبا ، َوَعاما َما اْجَتَمَع ِتَايُم ْبُن َمْعَبٍد اْلفاْهرايُّ َرُقْسَطَة، َوَحاَرََبَُما الصَُّمْيُل، ُثَّ َساَر إالَْيها

 يُوُسُف اْلفاْهرايُّ َفَحاَرََبَُما فَ َقتَ َلُهَما، َوبَقاَي يُوُسُف َعَلى اْْلَْنَدُلسا 
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َشاٍم. َها َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن ُمَعاوايََة ْبنا ها ََ َأْن َغَلَب َعَلي ْ  إا
َا َأْوَردْ َهَذا َما ذََكرْ  ْن َهَذا ُمتَ َفرياقًا، َوإاَّنَّ َم أَْبَسُط ما ْختاَصارا، )َوَقْد تَ َقدَّ ْن ُوَِلةا اْْلَْنَدُلسا َعَلى اِلا ََنُه ََنُه ما

 ََ ُع إا َا َوَرَدْت ُمتَ َفرياَقًة( . َونَ ْرجا ََّنَّ َل بَ ْعُض َأْخَبارا اْْلَْنَدُلسا بابَ ْعٍض ْلا  ذاْكرا ُعُبورا َهاُهَنا ُمتَ َتاباًعا لايَ تَّصا
َها. َشاٍم إالَي ْ  َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا ُمَعاوايََة ْبنا ها

ْوَلُة اْلعَ  ا َظَهَرتا الدَّ نَُّه َُيَْكى َعْنُه أَنَُّه َلمَّ ، فَإا ََ اْلَغْربا ْيا َعْبدا الرَّْْحَنا إا يَُّة، َوقُتاَل َوَأمَّا َسَبُب َمسا بَّاسا
ْن َبنا ُأَميََّة َمْن قُتا  ، وََكاَن َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن ُمَعاوايََة ما ُهْم َمْن ََنَا يفا اْْلَْرضا ن ْ ْم، فَ رَّ ما يَعتاها ْن شا َل َوما

ُس اْْلَْخَباَر. نَي، َوَأقَاَم ُهَو َوَمْوَِلُه َبْدٌر يَ َتَجسَّ ََ فاَلْسطا َها إا ن ْ ، فَ َفرَّ ما  باَذاتا الزَّيْ ُتونا
َماُؤََن َأََتََن اْْلَََبُ، َفُحكاَي َعْنُه أَنَُّه قَاَل:  يَنا اْْلََماَن ُثَّ ُنكاَث باَنا بانَ ْهرا َأِبا ُفْطُرٍس، َوأُبايَحْت دا ا ُأْعطا َلمَّ

ََ َمْنزاِلا آياًسا، َوَنَظْرُت فايَما ُيْصلاُحنا َوَأْهلاي، َوَخَرْجُت خَ  ، فَ َرَجْعُت إا َن النَّاسا تَ َبًذا ما ائاًفا وَُكْنُت ُمن ْ
ي ُسَلْيَماُن َحََّّ صا  َا َوَوَلدا َنا َأََن َذاَت يَ ْوٍم َبا َياٍض، فَ بَ ي ْ ََ قَ ْريٍَة َعَلى اْلُفَراتا َذاتا َشَجٍر َوغا ْرُت إا

ْن َِببا اْلبَ ْيتا  ُّ ما نانَي، َخَرَج َعنيا ُثَّ َدَخَل الصَّّبا ، َوُهَو يَ ْوَمئاٍذ اْبُن َأْرَبعا سا زاًعا َِبكاًيا فَ  يَ ْلَعُب َبنْيَ َيَديَّ
ْلَقرْ  ْْلَْوفا َقْد نَ َزَل ِبا َْنُظَر َوإاَذا ِبا ، َفَخَرْجُت ْلا ، َوَجَعْلُت َأْدفَ ُعُه َوُهَو يَ تَ َعلَُّق ِبا يَةا، َوإاَذا فَ تَ َعلََّق ِبا

: النََّجاَء النََّجاَء!  نيا يَ ُقوُل ِلا يُث السيا َها، َوَأٌخ ِلا َحدا ودا ُمْنَحطٌَّة َعَلي ْ لرَّاََّيتا السُّ ها رَاََّيُت ِبا فَ َهذا
 اْلُمَسوياَدةا! .

ي، فََأَمْرَُّتُنَّ َأْن يُ ْلحا  ها ُتَ َوجَّ ي، َوَأْعَلْمُت َأَخَواِتا ِبا ي َوَأخا ْقَننا فََأَخْذُت َدََنناَْي َمعاي َوََنَْوُت بانَ ْفسا
ْلَقْريَةا، فَ َلْم َيَاُدوا ِلا أَثَ ًرا، فَ  ْن َمَعارايفا َوَأَمْرتُُه فَاْشََتَى َمْوَِلَي بَْدرًا، َوَأَحاَطتا اْْلَْيُل ِبا أَتَ ْيُت رَُجًَل ما

، َفَخَرْجَنا َعلَ  َل، فََأقْ َبَل يفا َخْيلاها َيْطُلُبنا ، َفَدلَّ َعَليَّ َعْبٌد لَُه اْلَعاما ى َأْرُجلاَنا ِلا َدَوابَّ َوَما ُيْصلاُحنا
ُرََن، َفَدَخْلَنا يفا َبَساتانيَ  ََ اْلُفَراتا َفَسَبْحَنا. ُهرَّاًِب َواْْلَْيُل تُ ْبصا ، َفَسبَ ْقَنا اْْلَْيَل إا  َعَلى اْلُفَراتا

بَ  نَُّه َعَجَز َعنا السيا ي فَإا ُع. َوَأمَّا َأخا ْْلََمانا َوَِل َأْرجا اَحةا يفا ناْصفا فََأمَّا َأََن فَ َنَجْوُت، َواْْلَْيُل يُ َناُدونَ َنا ِبا



ْْلََما ْم ِبا نا َوَأَخُذوُه فَ َقتَ ُلوُه َوَأََن أَْنُظُر إالَْيها، َوُهَو اْبُن َثََلَث َعْشَرَة َسَنًة، اْلُفَراتا فَ َرَجَع إالَْيها
 ، َبٍة، َحََّّ انْ َقَطَع الطََّلُب َعنيا ي، فَ تَ َوارَْيُت يفا َغْيَضٍة َأشا فَاْحَتَمْلُت فايها َثَكًَل، َوَمَضْيُت لاَوْجها

 ُت إاْفرايقايََّة.َوَخَرْجُت فَ َقَصْدُت اْلَمْغراَب فَ بَ َلغْ 
ا بَ َلَغ إافْ  رايقايََّة َلَّ َعْبُد الرَّْْحَنا ُثَّ إانَّ ُأْخَتُه ُأمَّ اْْلَْصَبغا َأْْلََقْتُه بَْدرًا َمْوَِلُه، َوَمَعُه نَ َفَقٌة َلُه َوَجْوَهٌر، فَ َلمَّ

، قايَل ُهَو َوالاُد يُوُسفَ  ُل  ْبُن َحبايبا ْبنا َأِبا ُعبَ ْيَدَة اْلفاْهرايُّ ، وََكاَن َعْبُد الرَّْْحَنا َعاما ْيا اْْلَْنَدُلسا َأما
َن اْلََبْبَرا، فَ َلقا  ْكَناَسَة، َوُهْم قَبايٌل ما ْنُه فَأََتى ما ًة إاْفرايقايََّة يفا طََلباها، َواْشَتدَّ َعَلْيها، فَ َهَرَب ما دَّ ْنَدُهْم شا َي عا

ْم  ها ْندا ْن عا  فَأََتى ناْفَزاَوَة، َوُهْم َأْخَوالُُه، َوَبْدٌر َمَعُه.َيُطوُل ذاْكُرَها، ُثَّ َهَرَب ما
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ْم، َوَأَخَذ يفا َتْدباْيا اْلُمَكاتَ بَ  َن الزَََّنتاييانَي، فََأْحَسُنوا قَ ُبوَلُه َواْطَمَأنَّ فايها ََ اْْلَُمواييانَي َوقايَل: أََتى قَ ْوًما ما ةا إا
ْن َأْهلا اْْلَْنَدُلسا يُ ْعلاُمُهمْ  ُْي اْْلَْنَدُلسا  ما ْم، َوَأما َه بَْدرًا َمْوَِلُه إالَْيها ها، َوَوجَّ ََ نَ ْفسا ها َوَيْدُعوُهْم إا باُقُدوما

. يَنئاٍذ يُوُسُف ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا اْلفاْهرايُّ  حا
ْم َوَأْعَلَمُهْم َحاَل َعْبدا الرَّْْحَنا َوَدَعاُهْم إالَْيها، فََأجَ  ُهوا َلُه َمرَْكًبا فايها ُُثَاَمُة ْبُن َفَساَر بَْدٌر إالَْيها ابُوُه َوَوجَّ

، فَ َوَصُلوا إالَْيها َوأَبْ َلُغوُه طَاَعتَ ُهْم َلُه،  َوَأَخُذوُه َعْلَقَمَة، َوَوْهُب ْبُن اْْلَْصَفرا، َوَشاكاُر ْبُن َأِبا اْْلَِْشَطا
با يفا  ، فََأْرَسى يفا اْلُمَنكَّ ََ اْْلَْنَدُلسا اَئٍة، فََأََتُه ََجَاَعٌة َورََجُعوا إا َشْهرا رَبايٍع اْْلَوَّلا َسَنَة َُثَاٍن َوَثََلثانَي َوما

ْن َأْهلا إاْشبايلايََّة، وََكاَنْت أَْيًضا نُ ُفوُس َأْهلا اْلَيَمنا َحناَقًة َعَلى الصَُّمْيلا َويُوُسفَ  ْم ما ْن ُرَؤَسائاها  ما
، فَأَتَ ْوُه.  اْلفاْهراييا

َياُث ْبُن َعْلَقَمَة ُثَّ انْ تَ َقَل إا  يَسى ْبُن ُمَساواٍر. ُثَّ أََتى َشُذونََة فَ َبايَ َعُه غا ُلَها عا ََ ُكورَةا رَيََّة فَ َبايَ َعُه َعاما
ُلَها. ُثَّ أََتى إاْشبايلايََّة فَ َبايَ َعهُ  يُم ْبُن َشَجَرَة َعاما . ُثَّ أََتى ُمَوْرواَر فَ َبايَ َعُه إابْ َراها يُّ الصَُّباحا ََيََْي   أَبُواللَّْخما

ََ قُ ْرطَُبَة.  ْبُن ََيََْي، َوََّنََد إا
ٌع  ي طَُلْيطَُلَة، فََأََتُه اْْلَََبُ َوُهَو رَاجا ََ يُوُسَف وََكاَن َغائاًبا َعْن قُ ْرطَُبَة بانَ َواحا ََ قُ ْرطَُبَة، فَ بَ َلَغ َخََبُُه إا إا

 َفَساَر َعْبُد الرَّْْحَنا ََنَْو قُ ْرطَُبَة.
، َأَحُدُُهَا يَ ْوُم َعَرَفَة، َولَْ فَ َلمَّ  ، َفَخاَدَعُه ََنَْو يَ ْوَمنْيا َيُشكَّ  ا أََتى قُ ْرطَُبَة تَ َراَسَل ُهَو َويُوُسُف يفا الصُّْلحا

ْن َأْصَحابا يُوُسَف َأنَّ الصُّْلَح َقْد أُْبراَم، َوَأقْ َبَل َعَلى إاْعَدادا الطََّعاما لاَيْأُكَلُه النَّاُس  َعَلى َأَحٌد ما
ْهَر يفا َأْصَحاباها لَْيًَل، َلُه، َوَعََبَ الن َّ َلُه َورَجا َماطا يَ ْوَم اْْلَْضَحى، َوَعْبُد الرَّْْحَنا ُمَرتياٌب َخي ْ َب  السيا َوَنشا

َهاُر، َورَكاَب َعْبُد الرَّْْحَنا  ََ َأنا اْرتَ َفَع الن َّ َلَة اْْلَْضَحى، َوَصََبَ اْلَفرايَقانا إا َعَلى بَ ْغٍل لاَئَلَّ َيُظنَّ  اْلقاَتاُل لَي ْ
ا رََأْوُه َكَذلاَك َسَكَنْت نُ ُفوُسُهْم، َوَأْسرََع اْلَقْتُل يفا َأْصَحابا يُوُسَف َواَّنَْ  َزَم، النَّاُس أَنَُّه يَ ْهُرُب، فَ َلمَّ

ْيَتاها، ُثَّ اَّْنََزُموا، َفَظفاَر عَ  ْن َعشا َصابٍَة ما ا اَّْنََزَم يُوُسُف َوبَقاَي الصَُّمْيُل يُ َقاتاُل َمَع عا ، َوَلمَّ ْبُد الرَّْْحَنا



َن اْلَقْصرا َعَلى َعْوَدٍة َوَدَخَلُه ب َ  ْعَد )أََتى َماراَدَة، َوأََتى َعْبُد الرَّْْحَنا قُ ْرطَُبَة فََأْخَرَج َحَشَم يُوُسَف( ما
 َذلاَك.

ا َأَحسَّ باها يُوُسُف َخاَلَفهُ  ََ قُ ْرطَُبَة َفَدَخَلَها َوَمَلَك َقْصَرَها، فََأَخَذ  ُثَّ َساَر يفا طََلبا يُوُسَف، فَ َلمَّ إا
يَنةا َشْوَذَر. َدا يَنةا إاْلباْيََة، وََكاَن الصَُّمْيُل ْلَاَق ِبا َدا يَع َأْهلاها َوَمالاها َوْلَاَق ِبا  َجَا

ََ قُ ْرطَُبَة َطَمًعا يفا َْلَاقاها َباَ  ُهوضا إالَْيها، َوَوَرَد َعْبَد الرَّْْحَنا اْْلَََبُ فَ َرَجَع إا ا َلْ َيَاْدُه َعَزَم َعَلى الن ُّ ا، فَ َلمَّ
َع ََلَُما ُهَناَك ََجٌْع( ، َفََتَاَسُلوا يفا  ََ إاْلباْيََة، وََكاَن الصَُّمْيُل َقْد ْلَاَق باُيوُسَف َوََتَمَّ ،  )َفَساَر إا الصُّْلحا

َماٍن ُهوَ   َوَمْن َمَعُه، َوَأنْ  فَاْصَطَلُحوا َعَلى َأْن يَ ْنزاَل يُوُسُف ِبَا
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ًدا، َوَعْبَد الرَّْحَْ  .َيْسُكَن َمَع َعْبدا الرَّْْحَنا باُقْرطَُبَة، َورََهَنُه يُوُسُف ابْ نَ ْيها: َأَِب اْْلَْسَودا ُُمَمَّ  نا
ا َدَخَل قُ ْرطَُبَة َِتَثََّل: ، فَ َلمَّ  َوَساَر يُوُسُف َمَع َعْبدا الرَّْْحَنا

َنا َنُسوسُ  ْم ُسوَقٌة نَ تَ َنصَُّف. فَ بَ ي ْ  النَّاَس َواْْلَْمُر َأْمُرََن إاَذا ََنُْن فايها
َع، َوأَنْ َفَق فايها َُثَانانَي أَْلَف  َد اْْلَاما يَناٍر، َوَماَت َواْستَ َقرَّ َعْبُد الرَّْْحَنا باُقْرطَُبَة، َوَبََّن اْلَقْصَر َواْلَمْسجا دا

َد اْلَْ  ها، َوَبََّن َمَساجا ْن َأْهلا بَ ْيتاها، وََكاَن َيْدُعو لاْلَمْنُصورا.قَ ْبَل َِتَاما ، َوَوافَاُه ََجَاَعٌة ما  َماَعاتا
ثانَي، َعَلى َوَقْد ذََكَر أَبُو َجْعَفٍر َأنَّ ُدُخوَل َعْبدا الرَّْْحَنا َكاَن َسَنَة تاْسٍع َوَثََلثانَي، َوقايَل: َسَنَة َُثَاٍن َوَثََل 

 َما ذََكْرََن.
ْختاَصارا.َوَهَذا اْلَقدْ  ْن اِلا ي َقَصْدََن َلُه ما  ُر َكاٍف يفا ذاْكرا ُدُخولاها اْْلَْنَدُلَس لاَئَلَّ ََنُْرَج َعنا الَّذا

 
 ذاْكُر َحْبسا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلاييٍ 

ا ُعزاَل ُسَلْيَماُن َعنا اْلَبْصَرةا اْختَ َفى َأُخوُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلايٍي َوَمْن َمَعهُ  َن  َوَلمَّ ْن َأْصَحاباها َخْوفًا ما ما
يَسى اْبَنْ َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّ  ََ ُسَلْيَماَن َوعا اٍس يفا اْلَمْنُصورا، فَ بَ َلَغ َذلاَك اْلَمْنُصوَر فََأْرَسَل إا

َما  َأْن يَ ْفَعََل. إاْشَخاصا َعْبدا اَّللَّا، َوَأْعطَاُُهَا اْْلََماَن لاَعْبدا اَّللَّا َوَعَزَم َعَلْيها
ةا  ي اْلْاجَّ ُموا َعَلى اْلَمْنُصورا يفا ذا ها َوَمَوالايها َحََّّ َقدا يَسى باَعْبدا اَّللَّا َوقُ وَّادا ا َفَخَرَج ُسَلْيَماُن َوعا ، فَ َلمَّ

يَسى َفَدَخََل َعَلْيها، َوَأْعَلَماُه ُحُضوَر َعْبدا اَّللَّا  َن لاُسَلْيَماَن َوعا ُموا َعَلْيها َأذا ْذَن لَُه، َقدا  َوَسَأَِلُه اْْلا
، وََكاَن َقْد َهيََّأ لاَعْبدا اَّللَّا َمَكاًَن يفا َقْصراها، فََأَمرَ  يثا ْْلَدا ََ َذلاَك َوَشَغَلُهَما ِبا باها َأْن ُيْصَرَف  فََأَجاََبَُما إا

يَسى، فَ ُفعاَل باها َذلاَك.  إالَْيها بَ ْعَد ُدُخولا ُسَلْيَماَن َوعا
ا َخَرَجا َلْ َيَاَدا َعْبَد اَّللَّا،  ُثَّ ََّنَضَ  يَسى: ُخَذا َعْبَد اَّللَّا َمَعُكَما. فَ َلمَّ اْلَمْنُصوُر، َوقَاَل لاُسَلْيَماَن َوعا

نْ  ْنَد َذلاَك ُسُيوُف َمْن َحَضَر ما َذْت عا ََ اْلَمْنُصورا َفُمناَعا َعْنُه َوُأخا  فَ َعلاَما أَنَُّه َقْد ُحباَس، فَ َرَجَعا إا



 َحاباها َوُحباُسوا.َأصْ 
َم َعَلى َمَايئاها َمَعُهْم، َوقَاَل: إاْن َأَطْعُتُمونا َشَددْ  رَُهْم َذلاَك، َوَندا ََن َوَقْد َكاَن ُخَفاُف ْبُن َمْنُصوٍر َحذَّ

 َ نَ َنا َحائاٌل َحََّّ ََنِْتا َنُه َوبَ ي ْ َدًة َعَلى َأِبا َجْعَفٍر، فَ َواَّللَّا َِل ََيُوُل بَ ي ْ ًة َواحا  َعَلْيها! َوَِل يَ ْعراُض لََنا َأَحٌد َشدَّ
َنا! فَ َعَصْوُه. َنْ ُفسا  إاِلَّ قَ تَ ْلَناُه َونَ ْنُجو ِبا

ُفُل يفا ُوُجوها  ها، َويَ ت ْ َْيةا نَ ْفسا َذْت ُسُيوفُ ُهْم َوُحباُسوا َجَعَل ُخَفاُف َيْضراُط يفا ْلا ا ُأخا  فَ َلمَّ
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يَم َأْصَحاباها، ُثَّ َأَمَر اْلَمْنُصوُر  ََ َأِبا َداُوَد َخالادا ْبنا إابْ َراها َْضَرتاها، َوبَ َعَث اْلَباقانَي إا ْم ِبا ها باَقْتلا بَ ْعضا
َا. َُراَساَن فَ َقتَ َلُهْم َبا  ِبا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َها ُسْفَياُن ْبُن ُمَعاوايََة يفا ُعزاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َعلايٍي َعْن إاَمارَةا اْلَبْصَرةا، َوقايَل: َسَنَة َأْربَعانَي، َواْست ُ  َل َعَلي ْ ْعما
 رََمَضاَن.

يَنةا َوالطَّائافا  َة َواْلَمدا . وََكاَن َعَلى َمكَّ دا ْبنا َعلايٍي َنَة اْلَعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا : زاََّيُد ْبُن َوَحجَّ ِبا
يَسى  ، َوَعَلى اْلُكوفَةا عا ْبُن ُموَسى، َوَعَلى اْلَبْصَرةا ُسْفَياُن ْبُن ُمَعاوايََة، َوَعَلى َعْبدا اَّللَّا اْْلَاراثايُّ

 َقَضائاَها: َسوَّاُر ْبُن َعْبدا اَّللَّا، َوَعَلى ُخَراَساَن: أَبُو َداُوَد.
 ]اْلَوفَ َياُت[

، َوقايَل: َسَنَة إاْحَدى  َوَأْربَعانَي. َوفايَها َماَت َعْبُد رَبياها ْبُن َسعايدا ْبنا قَ ْيسا اْْلَْنَصارايُّ
ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا   َأِبا َصْعَصَعَة َوفايَها َماَت اْلَعََلُء ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا َمْوََ اْْلَُرَقةا، َوُُمَمَّ

،ُّ  اْلَمازانا
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، ْسَكْنَدرايَّةا. َويَزايُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُأَساَمَة ْبنا اَْلَادا اللَّْيثايُّ ْْلا  وََكاَن َمْوتُُه ِبا
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اَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْربَعانَي َوما
140 - 

ائَةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْربَعانَي َوما
لا ُخَراَساَن َوواَِليَةا َعْبدا اْْلَبَّارا   ذاْكُر َهََلكا َأِبا َداُوَد َعاما

َنةا َهَلَك أَ  ها السَّ ُل ُخَراَساَن.َويفا َهذا ْهلايُّ َعاما يَم الذُّ  بُو َداُوَد َخالاُد ْبُن إابْ َراها
ي  ََ اْلَمْنزالا الَّذا َن اْْلُْندا ََثُروا باها َوُهَو باُكْشَماَهَن، َوَوَصُلوا إا ُهَو فايها، وََكاَن َسَبُب َهََلكاها َأنَّ ََنًسا ما

َن اْْلَائاطا لَْيًَل،  ْم ما ي َأْصَحابَُه لايَ ْعراُفوا َصْوَتُه، فََأْشَرَف َعَلْيها َئ َحْرَف آُجرٍَّة َخاراَجٍة، َوَجَعَل يُ َنادا فَ َوطا
ْنَد َصََلةا  ، فَاْنَكَسَر َظْهُرُه، َفَماَت عا ، َفَسَقَط َعَلى اْْلَْرضا ْنَد الصُّْبحا فَاْنَكَسَرتا اْْلُجرَُّة ََتَْتُه عا

 اْلَعْصرا.
ُب ُشْرطَتا  َصاٌم َصاحا ًَل َعَلى فَ َقاَم عا يُّ َعاما َم َعَلْيها َعْبُد اْْلَبَّارا ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا اْْلَْزدا ها بَ ْعَدُه َحََّّ َقدا

ََ َوَلدا َعلاييا ْبنا َأِبا طَ  َعاءا إا لدُّ ََمُهْم ِبا َن اْلُقوَّادا اَّتَّ َمَها َأَخَذ ََجَاَعًة ما ا َقدا ُهْم: ُخَراَساَن، فَ َلمَّ ن ْ الاٍب، ما
عُ  ُل  َُمَاشا ُل ُِبَاَرى، َوأَبُو اْلُمغاْيَةا َخالاُد ْبُن َكثاٍْي َمْوََ َبنا ِتَايٍم َعاما ْبُن ُحَرْيٍث اْْلَْنَصارايُّ َعاما

، َوُهَو اْبُن َعميا َأِبا َداُوَد، فَ َقتَ َلُهْم َوَحَبَس ََجَاَعًة َغْيَْ  ْهلايُّ ٍد الذُّ ْسَتاَن، َواْْلَرايُش ْبُن ُُمَمَّ َوَأَلَّ ُهْم، ُقوها
. َن اْْلَْمَوالا ْنَدُهْم ما الا َأِبا َداُوَد يفا اْستاْخَراجا َما عا  َعَلى ُعمَّ

 ذاْكُر قَ ْتلا يُوُسَف اْلفاْهراييا 
، َعْهَد َعْبدا الرَّْْحَنا اْْلَُمواييا  َْي اْْلَْنَدُلسا ي َكاَن َأما ، الَّذا َنةا َنَكَث يُوُسُف اْلفاْهرايُّ ها السَّ  .يفا َهذا

َذا َأْظهَ وَكَ  يُنُه، َويُ َنازاُعُه يفا َأْمََلكاها، فَإا َة اَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َعْبَد الرَّْْحَنا َكاَن َيَضُع َعَلْيها َمْن يُها َر ُحجَّ
ْشُروَن أَْلفً  ْنُه، فَ َقَصَد َماراَدَة َواْجَتَمَع َعَلْيها عا َا، فَ َفطاَن لاَما يُ َراُد ما رايَعةا َِل يَ ْعَمُل َبا ا، َفَساَر ََنَْو الشَّ

ْصنا اْلُمَدوَّرا. ََ حا ْن قُ ْرطَُبَة ََنَْوُه إا ، َوَخَرَج َعْبُد الرَّْْحَنا ما  َعْبدا الرَّْْحَنا
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ََ َعْبدا اْلَملاكا ْبنا ُعَمَر ْبنا َمْرَواَن، وََكاَن َوالاًيا َعَلى إاْشبايلايَّ  َْي إا ََ اْبناها  َة،ُثَّ إانَّ يُوُسَف رََأى َأْن َيسا َوإا
، وََكاَن َعَلى اْلُمَدوَّرا، َفَساَر ََنَْوَها، َوَخَرَجا إالَْيها فَ َلقاَياُه، فَاقْ تَ َتََل قاتَ  يًدا، ُعَمَر ْبنا َعْبدا اْلَملاكا اًِل َشدا

ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي، َوَهَرَب  ن ْ ، َواَّْنََزَم َأْصَحاُب يُوُسَف، َوقُتاَل ما ًدا يفا َفَصََبَ اْلَفرايَقانا يُوُسُف َوبَقاَي ُمََتَديا
.  اْلباََلدا

 ََ َل رَْأُسُه إا ي طَُلْيطَُلَة، َوْحُا ْن َسَنةا اثْ نَ َتنْيا َوَأْربَعانَي بانَ َواحا  َعْبدا فَ َقتَ َلُه بَ ْعُض َأْصَحاباها يفا رََجٍب ما
، فَ َنَصَبُه باُقْرطَُبَة، َوقَ َتَل ابْ َنُه َعْبَد الرَّْْحَنا بْ  يَنًة، َوَنَصَب رََأَسُه الرَّْْحَنا ْنَدُه رَها ي َكاَن عا َن يُوُسَف الَّذا

يَنًة، َوَسَيْأِتا ذا  ْنَد َعْبدا الرَّْْحَنا اْْلَُمواييا رَها  ْكُرُه.َمَع رَْأسا أَبايها، َوبَقاَي أَبُو اْْلَْسَودا ْبُن يُوُسَف عا



ْن ق ُ  ا فَ رَّ يُوُسُف ما نَُّه َلمَّ ُْي َعْبُد الرَّْْحَنا َوَسأََلُه َعْنُه، َوَأمَّا الصَُّمْيُل فَإا ْرطَُبَة َلْ يَ ْهُرْب َمَعُه، َفَدَعاُه اْْلَما
َ. فَ َقاَل: َلْو َكاَن ََتَْت قَ  ْمراها َوَِل َأْعراُف َخََبَُه، فَ َقاَل: َِل بُدَّ َأْن ُُتَْبا َدَميَّ َما فَ َقاَل: َلْ يُ ْعلاْمنا ِبَا

 ُه َمَع اْبَنْ يُوُسَف.رَفَ ْعتُ ُهَما َعْنُه، َفَسَجنَ 
َل إالَْيها بَ ْعَد ذَ  ، ُثَّ ُأْدخا ْجنا َن اَْلََربا َواْلفاَرارا، فَ َبقاَي يفا السيا ْجنا أَناَف ما َن السيا ا َهَرَِب ما لاَك َمْشَيَخُة فَ َلمَّ

ْنَدُه َكْأٌس َونُ ْقٌل، فَ َقاُلوا: ََّي َأَِب َجْوَشٍن قَ  ْد َعلاْمَنا أَنََّك َما َشراْبَت َوَلكاْن ُمَضَر، فَ َوَجُدوُه َميياًتا َوعا
ََ َأْهلاها َفَدفَ ُنوُه.  ُسقايَت! َوُدفاَع إا

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ْن أَ  ليايقايََّة َوَمَلَك بَ ْعَدُه ابْ ُنُه َتْدوايلايَُّة، وََكاَن َأْشَجَع ما َنةا َهَلَك َأْذفَ ْنُش َملاُك جا ها السَّ بايها، يفا َهذا

ا َمَلَك ابْ ُنُه َقواَي َأْمُرهُ  َوَأْحَسنَ  َ َعْشَرَة َسَنًة. َوَلمَّ َياَسًة لاْلُمْلكا َوَضْبطًا َلُه، وََكاَن ُمْلُك أَبايها َُثَانا ، سا
قَ  ، َوبُ ْرطَُقاَل، َوَشَلَمن ْ يَنَة ُلكَّ ، َوَمَلَك َمدا ْن ثُ ُغورا اْلباََلدا نَي ما َة، َوَعُظَم ُسْلطَانُُه، َوَأْخَرَج اْلُمْسلاما

. َن اْْلَْنَدُلسا ها ما  َوَِشُورََة، َوأَيَ َلَة، َوَشُقوبايََّة َوَقْشَتاَلَة، وَُكلُّ َهذا
، َواْلََْسَن ْبَن َقْحطََبَة يفا َسْبعا  َماما يَم اْْلا يها إابْ َراها ابا اْبَن َأخا َن َوفايَها َسْيََّ اْلَمْنُصوُر َعْبَد اْلَوهَّ نَي أَْلًفا ما

 ََ تَّةا اْلُمَقاتاَلةا إا َن اْلعاَمارَةا يفا سا َها، فَ َفَرُغوا ما ن ْ ُروا َما َكاَن َخرَّبَُه الرُّوُم ما َها َوَعمَّ   َمَلْطَيَة، فَ نَ َزُلوا َعَلي ْ
، َوَأْكث َ  َن اْْلُْندا يٌم، َوَأْسَكنَ َها اْلَمْنُصوُر َأْربَ َعَة آَِلٍف ما يَها َر فا َأْشُهٍر، وََكاَن لاْلَحَسنا يفا َذلاَك أَثَ ٌر َعظا

يََة. ْصَن قَ َلْوذا َخائارا، َوَبََّن حا ََلحا َوالذَّ َن السيا  ما
ائَةا  ْم يفا ما ََ َمَلْطَيَة، َساَر إالَْيها ، َواْلََْسنا إا ابا ْيا َعْبدا اْلَوهَّ َع َملاُك الرُّوما ِباَسا ا َسَا  َوَلمَّ
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َها َمْن  أَْلفا ُمَقاتاٍل فَ نَ َزَل َجْيَحاَن، فَ بَ َلَغُه َكثْ َرُة الْ  َرْت َمَلْطَيُة َعاَد إالَي ْ ا ُعميا ُهْم. َوَلمَّ نَي فَ َعاَد َعن ْ ُمْسلاما
ْن َأْهلاَها.  َكاَن َِبقاًيا ما

، َوَساَر ما  سا ََ بَ ْيتا اْلَمْقدا َه إا ُه تَ َوجَّ ا َقَضى َحجَّ َن اْلْاْيَةا، فَ َلمَّ ََ َوفايَها َحجَّ اْلَمْنُصوُر، فََأْحَرَم ما ْنُه إا
يَّةا اْلُكوَفةا.الرَّقَّ  ََ َهاِشاا رايَّ َوَعاَد إا َا َمْنُصوَر ْبَن َجْعَونََة اْلَعاما  ةا، فَ َقَتَل َبا

يَصةا َعَلى َيدا َجَْبَائايَل ْبنا ََيََْي، وََكاَن ُسورَُها َقْد  صيا يَنةا اْلما َن َوفايَها َأَمَر اْلَمْنُصوُر باعاَمارَةا َمدا َتَشعََّث ما
َْلفا الزََِّلزالا َوأَ  ًعا، َوفَ َرَض فايَها ْلا ًدا َجاما َا َمْسجا وَر َوََسَّاَها اْلَمْعُمورََة، َوَبََّن َبا ْهُلَها قَلايٌل، فَ َبََّن السُّ

ْن َأْهلاَها.  رَُجٍل، َوَأْسَكنَ َها َكثاْيًا ما
 ]اْلَوفَ َياُت[

َ: َسْعُد ْبُن إاْسَحاَق ْبنا َكْعبا ْبنا ُعْجَرَة. َوعَ  . َوفايَها تُ ُويفيا ْمُرو ْبُن ََيََْي ْبنا َأِبا َحَسٍن اْْلَْنَصارايُّ
، وََكاَن ثاَقًة.  َوُعَمارَُة ْبُن َغزايََّة اْْلَْنَصارايُّ
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ْن ُمَتَكليا  ُّ، َوُهَو ما ْسَكايفا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْْلا ي الْ َوأَبُو اْلَعََلءا أَيُّوُب اْلَقصَّاُب. َوأَبُو َجْعَفٍر ُُمَمَّ ُمْعَتزاَلةا، ما
ْم، َوَلُه طَائاَفٌة تُ ْنَسُب إالَْيها. َوَأَْسَاُء ْبُن ُعبَ ْيدا ْبنا ُُمَاراٍق، َوالاُد ُجَوْيرايََة ْبنا َأَسَْ  تاها  اٍء.َوأَئامَّ
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اَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَأْربَعانَي َوما
141 - 

اَئةٍ ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَأْربَعا   نَي َوما
يَّةا   ذاْكُر ُخُروجا الرَّاواْندا

ْن َأْهلا ُخَراَساَن َعَلى رَْأيا  يَّةا َعَلى اْلَمْنُصورا، َوُهْم قَ ْوٌم ما َنةا َكاَن ُخُروُج الرَّاواْندا ها السَّ َأِبا َويفا َهذا
، يَ ْزُعُمونَ  ْعَوةا، يَ ُقوُلوَن باتَ َناُسخا اْْلَْرَواحا با الدَّ َأنَّ ُروَح آَدَم يفا ُعْثَماَن ْبنا َّنَايٍك، َوَأنَّ  ُمْسلاٍم َصاحا

َثُم ْبُن ُمَعاوايََة. ْم ُهَو اْلَمْنُصوُر، َوَأنَّ َجَْبَائايَل ُهَو اَْلَي ْ ي يُْطعاُمُهْم َوَيْسقايها ُُم الَّذا  َرَبَّ
ا َظَهُروا أَتَ ْوا َقْصَر اْلَمْنُصورا فَ َقاُلوا: َهَذا َقْصُر رَبياَنا. فَ  ُهْم فَ َلمَّ ن ْ َأَخَذ اْلَمْنُصوُر ُرَؤَساَءُهْم، َفَحَبَس ما

ْعشا َأَحٌد، َوَمرُّوا باها  رايَر، َولَْيَس يفا الن َّ َب َأْصَحاَُبُْم، َوَأَخُذوا نَ ْعًشا، َوَْحَُلوا السَّ ، فَ َغضا ائَ َتنْيا َحََّّ  ما
، َوَْحَُلوا َعَلى ْعشا لن َّ ْجنا فَ َرَمْوا ِبا ْجَن َوَأْخَرُجوا َأْصَحاََبُْم. َصاُروا َعَلى َِببا السيا  النَّاسا َوَدَخُلوا السيا

يَنةا  اَئةا رَُجٍل، فَ تَ َناَدى النَّاُس، َوُغلياَقْت أَبْ َواُب اْلَمدا تُّما  فَ َلْم َوَقَصُدوا ََنَْو اْلَمْنُصورا، َوُهْم يَ ْوَمئاٍذ سا
ًيا، َن اْلَقْصرا َماشا َوَلْ َيُكْن يفا اْلَقْصرا َدابٌَّة، َفَجَعَل بَ ْعَد َذلاَك  َيْدُخْل َأَحٌد، َفَخَرَج اْلَمْنُصوُر ما

[ يَ ْرتَباُط َدابًَّة َمَعُه يفا اْلَقْصرا.  ]اْليَ ْوما
َ باَدابٍَّة فَ رَكابَ َها َوُهَو يُرايُدُهْم، )َوَتَكاثَ ُروا َعَلْيها َحََّّ َكاُدوا يَ ْقتُ لُ  ا َخَرَج اْلَمْنُصوُر ُأِتا َء ونَُه( ، َوَجافَ َلمَّ

َن اْلَمْنُصورا باقاَتالاها َمَع اْبنا ُهَبْْيََة، َكَما ذََكرْ  ًا ما ُّ، وََكاَن ُمْسَتَتا َبانا ي ْ ََنُه، َواْلَمْنُصوُر َمْعُن ْبُن زَائاَدَة )الشَّ
ْنَد ا ا َكاَن َهَذا اْليَ ْوُم َحَضَر عا يُد الطََّلبا َلُه َوَقْد َبَذَل فايها َماًِل َكثاْيًا، فَ َلمَّ ْلَمْنُصورا ُمتَ َلثياًما، َشدا

َاُمَها يًدا، َوأَبْ َلى َبََلًء َحَسًنا، وََكاَن اْلَمْنُصوُر رَاكاًبا َعَلى بَ ْغَلٍة َوْلا َل َوقَاَتَل قاَتاًِل َشدا باَيدا الرَّبايعا  َوتَ َرجَّ
باها.  َحاجا

ْنَك يفا  ََذا اللياَجاما ما  َهَذا اْلَوْقتا َوَأْعَظُم َغَناًء. فَ َقاَل اْلَمْنُصوُر: فَأََتى َمْعٌن َوقَاَل: تَ َنحَّ فََأََن َأَحقُّ َبا
يَّةا. فَ َقاَل لَُه ا لرَّاواْندا َفتا اْْلَاُل َوَظفاَر ِبا ْلَمْنُصوُر: َمْن َصَدَق فَاْدفَ ْعُه إالَْيها. فَ َلْم يَ َزْل يُ َقاتاُل َحََّّ َتَكشَّ

نانيَ  َْي اْلُمْؤما ْلبَ ُتَك ََّي َأما َك َوَمالاَك  أَْنَت؟ قَاَل: طا َمْعُن ْبُن زَائاَدَة. فَ َقاَل: آَمَنَك اَّللَُّ َعَلى نَ ْفسا
ثْ ُلَك ُيْصطََنُع( .  َوَأْهلاَك، ما
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َي  َثما فَ َوَقَف َعَلى َِببا اْلَمْنُصورا َوقَاَل: َأََن اْليَ ْوَم بَ وَّاٌب. َونُودا يفا َأْهلا َوَجاَء أَبُو َنْصٍر َمالاُك ْبُن اَْلَي ْ
يَنةا َفَدَخَل النَّاُس، َفَجاَء َخازاُم ْبُن ُخَزْْيََة َفَحَمَل عَ ال وقا فَ َرَمْوُهْم َوقَاتَ ُلوُهْم، َوفُتاَح َِبُب اْلَمدا ْم سُّ َلْيها

. ، ُثَّ َْحَُلوا َعَلْيها َفَكَشُفوُه َمرََّتنْيا ََ اْْلَائاطا  َحََّّ َأْْلََأُهْم إا
َثما ْبنا  َذا رََجُعوا فَاقْ تُ ْلُهْم. َفَحَمُلوا فَ َقاَل َخازاٌم لاْلَهي ْ ، فَإا ََ اْْلَائاطا َنا فَاْسَتباْقُهْم إا ُشْعَبَة: إاَذا َكرُّوا َعَلي ْ

يًعا. ْم فَ ُقتاُلوا َجَا ْن َورَائاها َثُم ما  َعَلى َخازاٍم، فَاطََّرَد ََلُْم َوَصاَر اَْلَي ْ
ًما َوَجاَءُهْم يَ ْوَمئاٍذ ُعْثَماُن ْبُن َّنَايٍك َفَكلَّمَ  ها فَ َوَقَع َبنْيَ َكتاَفْيها، َفَمراَض َأَّيَّ ْنَد رُُجوعا ُهْم، فَ َرَمْوُه باَسْهٍم عا

يَسى ْبَن َّنَايٍك، َفَكاَن َعَلى اْْلََرسا  ها بَ ْعَدُه عا َها، َفَصلَّى َعَلْيها اْلَمْنُصوُر، َوَجَعَل َعَلى َحَرسا ن ْ  َوَماَت ما
ْلُكوَفةا[ . َحََّّ َماَت، َفُجعاَل َعَلى اْْلََرسا  يَّةا ]ِبا يَنةا اَْلَاِشاا ْلَمدا ، وََكاَن َذلاَك ُكلُُّه ِبا يُّ  أَبُو اْلَعبَّاسا الطُّوسا

يَسى ها عا ، َوَأْحَضَر َمْعًنا َورََفَع َمْنزالََتُه، َوقَاَل لاَعميا ْلَعَشاءا ا َصلَّى اْلَمْنُصوُر الظُّْهَر َدَعا ِبا ْبنا َعلاييا  فَ َلمَّ
َشديا رَُجٍل؟ قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: َلْو رَأَْيَت اْليَ ْوَم َمْعنً ْبنا َعْبدا اَّللَّا  ْعَت ِبَا ، َأَسَا ا  ْبنا َعبَّاٍس: ََّي َأَِب اْلَعبَّاسا

ُهْم. ن ْ  َلَعلاْمَت أَنَُّه ما
، ُل اْلَقْلبا ُتَك َوإانيا َلَوجا نانَي، َلَقْد أَتَ ي ْ َْي اْلُمْؤما ْن  فَ َقاَل َمْعٌن: َواَّللَّا ََّي َأما ْنَدَك ما ا رَأَْيُت َما عا فَ َلمَّ

نْ  ْن ُخُلٍق يفا َحْرٍب، َفَشدَّ َذلاَك ما ْم رَأَْيُت َما َلْ َأرَُه ما ْقَداما َعَلْيها ةا اْْلا دَّ ْستاَهانَةا َبااْم، َوشا  قَ ْلّبا اِلا
. نيا  َوَْحََلنا َعَلى َما رَأَْيَت ما

َن اْلمَ  ْن قاَتالاها َمَع اْبنا ُهَبْْيََة، َكَما ذََكْرََنُه، وََكاَن َوقايَل: َكاَن َمْعٌن ُمَتَخفياًيا ما ْنُه ما ْنُصورا لاَما َكاَن ما
ا َخَرَجتا  با اْلَمْنُصورا، وََكاَن َعَلى َأْن َيْطُلَب ]َلُه[ اْْلََماَن، فَ َلمَّ يبا َحاجا ْنَد َأِبا اْْلَصا اْختاَفاُؤُه عا

يَُّة َجاَء َمْعٌن فَ َوَقَف  ؟ فَ َقاَل: َمْعُن ْبُن الرَّاواْندا ْلَبابا : َمْن ِبا يبا ، َفَسَأَل اْلَمْنُصوُر َأَِب اْْلَصا ْلَبابا ِبا
 زَائاَدَة.

ا  ْلُه، فَ َلمَّ ، َأْدخا ، َكرامُي اْلََْسبا ْْلَْربا ٌ ِبا ، َعالا ْفسا يُد الن َّ ، َشدا َن اْلَعَربا َدَخَل فَ َقاَل اْلَمْنُصوُر: رَُجٌل ما
. فَ َقاَل: َوأَْيَن قَاَل: إايٍه ََّي َمْعنُ  ْْلَْمَوالا َي يفا النَّاسا فَ َتْأُمَر ََلُْم ِبا ! َما الرَّْأُي؟ قَاَل: الرَّْأُي َأْن تُ َنادا

ًئا ََّي َمعْ  ! َلْ َتْصَنْع َشي ْ َُؤَِلءا اْلُعُلوجا َم َعَلى َأْن يَ ْعراَض نَ ْفَسُه َلا  ُن! الرَّْأُي َأنْ النَّاُس َواْْلَْمَواُل؟ َوَمْن تَ َقدَّ
َذا رََأْونا قَاتَ ُلوا َوتَ َراَجُعوا إاَِلَّ، َوإاْن َأَقْمُت ََّتَاَونُوا َوَُتَاَذُلوا. ، فَإا  َأْخُرَج فََأقاَف لالنَّاسا

اَعَة، فَأَْنُشُدَك اَّللََّ يفا ن َ  نانَي إاًذا، َواَّللَّا تُ ْقَتُل السَّ َْي اْلُمْؤما ها َوقَاَل: َِل َأما كَ فََأَخَذ َمْعٌن باَيدا ! فَ َقاَل َلُه ْفسا
ٌذ بالاَجاما َدابَّتاها، وَ  ُهَما َورَكاَب َداب ََّتُه، َوَخَرَج َوَمْعٌن آخا ن ْ ثْ َلَها، َفَجَذَب ثَ ْوبَُه ما يبا ما أَبُو أَبُو اْْلَصا

يبا َمَع راَكاباها، َوَأََتُه رَُجٌل فَ َقتَ َلُه َمْعٌن َحََّّ قَ َتَل َأْربَ َعًة يفا تاْلَك اْْلَاَلةا، َحََّّ اْجَتَمَع إالَْيها النَّاُس  اْْلَصا
 فَ َلْم َيُكْن إاِلَّ َساَعًة َحََّّ َأفْ نَ ْوُهْم.
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يبا فَ َقاَل: َِل َأْعَلُم َمَكانَُه. فَ َقاَل اْلَمْنُصوُر:  أَيَُظنُّ ُثَّ تَ َغيََّب َمْعٌن، َفَسَأَل اْلَمْنُصوُر َعْنُه َأَِب اْْلَصا
، فََأْدَخَلُه إالَْيها، فََأَمَر لَُه باَعَشَرةا آَِلفا َمْعٌن َأْن َِل َأْغفاَر ذَ  ْلُه َعَليَّ ها اْْلََماَن َوَأْدخا نْ َبُه بَ ْعَد َبََلئاها؟ َأْعطا

ُه اْلَيَمَن. ْرَهٍم، ُثَّ َوِلَّ  دا
 

ييا إالَْيها  ْيا اْلَمْهدا َُراَساَن َوَمسا  ذاْكُر َخْلعا َعْبدا اْْلَبَّارا ِبا
نَ  ها السَّ ُل ُخَراَساَن لاْلَمْنُصورا.يفا َهذا  ةا َخَلَع َعْبُد اْْلَبَّارا ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا َعاما

ََ اْلُقوَّادا فَ َقَتلَ  ا اْستَ ْعَمَلُه اْلَمْنُصوُر َعَلى ُخَراَساَن َعَمَد إا بَ ْعَضُهْم  َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ َعْبَد اْْلَبَّارا َلمَّ
َِبا أَيُّوَب: َوَحَبَس بَ ْعَضُهْم، فَ بَ َلَغ ذَ  مُي. فَ َقاَل ْلا ْم كاَتاٌب: َقْد نَغاَل اْْلَدا ها ْن بَ ْعضا لاَك اْلَمْنُصوَر َوَأََتُه ما

يَعتَ َنا، َوَما فَ َعَل َذلاَك إاِلَّ َوُهَو يُرايُد َأْن ََيَْلَع. فَ َقاَل َلُه: اْكتُ  ْب إالَْيها أَنََّك إانَّ َعْبَد اْْلَبَّارا َقْد َأْفََّن شا
َذا َخَرُجوا  ُترايدُ  ْم فُ ْرَساَُّنُْم َوُوُجوُهُهْم، فَإا ْن ُخَراَساَن َوَعَلْيها ْه إالَْيَك اْْلُُنوَد ما َها َغْزَو الرُّوما فَ ْليُ َوجيا ن ْ ما

ْئَت َفََل ُِتَْنُع.  فَابْ َعْث إالَْيها َمْن شا
َجاَشْت، َوإاْن فَ رَّْقُت اْْلُُنوَد َذَهَبْت ُخَراَساَن. َفَكَتَب اْلَمْنُصوُر إالَْيها باَذلاَك، َوَأَجابَُه: إانَّ الَتَُّْك َقْد 

ها اْكُتْب إالَْيها: إا  ْن قاَيادا ََ َأِبا أَيُّوَب َوقَاَل َلُه: َما تَ َرى؟ قَاَل: َقْد َأْمَكَنَك ما نَّ فَأَْلَقى اْلكاَتاَب إا
ٌه إالَْيَك  ْن َغْْياَها َوَأََن ُمَوجيا ْن َهمَّ ُخَراَساَن َأَهمُّ إاَِلَّ ما َُراَساَن، فَإا ْه إالَْيها اْْلُُنوَد لاَيُكونُوا ِبا اْْلُُنوَد، ُثَّ َوجيا

َْلٍع َأَخُذوا باُعُنقاها.  ِبا
ن ْ  ََذا َعَلى َعْبدا اْْلَبَّارا َأَجابَُه: إانَّ ُخَراَساَن َلْ َتُكْن َقطُّ َأْسَوَأ َحاًِل ما ا َورََد اْلكاَتاُب َبا  َها ]يفا َهَذا[فَ َلمَّ

ا َأََتُه اْلكاَتاُب أَْلَقاُه  . فَ َلمَّ َن اْلَغََلءا يقا َما ُهْم فايها ما ، َوإاْن َدَخَلَها اْْلُُنوُد َهَلُكوا لاضا ََ َأِبا اْلَعاما إا
ْرُه.  أَيُّوَب، فَ َقاَل لَُه أَبُو أَيُّوَب: َقْد أَْبَدى َصْفَحَتُه، َوَقْد َخَلَع َفََل تُ َناظا

َه اْلَمْنُصورُ  َه َخازاَم ْبَن ُخَزْْيََة َبنْيَ  َوَوجَّ ، َوَوجَّ يُّ َها اْلَمْهدا ، َفَساَر إالَي ْ ، َوَأَمَرُه بانُ ُزولا الرَّييا يَّ  ابْ َنُه اْلَمْهدا
ا بَ َلَغ َذلاَك َأْهَل َمْروا الرُّو  يُّ فَ نَ َزَل نَ ْيَسابُوَر، فَ َلمَّ َْربا َعْبدا اْْلَبَّارا، َوَساَر اْلَمْهدا ََ ذا َيَدْيها ْلا َساُروا إا

ََ َمْقطََنٍة فَ تَ َواَرى فا  ُهْم َوَْلَأَ إا ن ْ يًدا، فَاَّْنََزَم ما يَها، فَ َعََبَ إالَْيها َعْبدا اْْلَبَّارا، َوَحارَبُوُه َوقَاتَ ُلوُه قاَتاًِل َشدا
مَ  ا َقدا ْيًا، فَ َلمَّ ، فََأَخَذُه َأسا ْن َأْهلا َمْروا الرُّوذا ٍم، ما ُر ْبُن ُمَزاحا َخازاٌم َأََتُه باها، فَأَْلَبَسُه ُجبََّة  اْلُمَجشَّ

َّا  ُصوٍف، َوَْحََلُه َعَلى بَعاٍْي، َوَجَعَل َوْجَهُه ِما
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ُم اْلَعَذاَب َحََّّ  ََ اْلَمْنُصورا، َوَمَعُه َوَلُدُه َوَأْصَحابُُه، فَ َبَسَط َعَلْيها اْسَتْخَرَج  يَلاي َعُجَز اْلَبعاْيا َوَْحََلُه إا
هُ  ن ْ َعْت َيَدا َعْبدا اْْلَبَّارا َوراْجََلُه، َوُضراَب ُعنُ ُقُه، َوَأَمَر باَتْسياْيا َوَلدا ما ََ ُم اْْلَْمَواَل، ُثَّ َأَمَر فَ ُقطا ها إا

ُم اَلْاْنُد َفَسبَ ْوُهْم فايَمْن سَ  َا َحََّّ َأَغاَر َعَلْيها ، فَ َلْم يَ َزاُلوا َبا ْلَيَمنا َي َجزايَرٌة ِبا بَ ْوا، ُثَّ فُوُدوا َدْهَلَك، َوها
 بَ ْعَد َذلاَك.

يدا سَ  َم الرَّشا َب اْْلَُلَفاَء، َوَماَت َأَّيَّ ُهْم َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َعْبدا اْْلَبَّارا، َصحا ن ْ َّْن ََنَا ما َنَة َسْبعانَي وََكاَن ِما
اَئٍة.  َوما

، َوقايَل: َسَنَة َأْربَعانَي.قايَل: وََكاَن َأْمُر َعْبدا اْْلَبَّارا َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَأْربَ   عانَي يفا رَبايعا اْْلَوَّلا
 

 ذاْكُر فَ ْتحا َطََباْسَتانَ 
يُّ باَعْبدا اْْلَبَّارا باَغْْيا تَ َعٍب َوَِل ُمَباَشَرةا قاَتاٍل َكراَه اْلَمْنُصوُر َأْن تَ ْبُطلَ  ا َظفاَر اْلَمْهدا َفَقاُت  َوَلمَّ تاْلَك الن َّ

، َوَخازاَم  الَِّتا أَنْ َفَق َعَلى يبا َه َأَِب اْْلَصا ، َويُ َوجيا ، َفَكَتَب إالَْيها َأْن يَ ْغُزَو َطََباْسَتاَن، َويَ ْنزاَل الرَّيَّ ييا اْلَمْهدا
، َملاكا دُ  ، وََكاَن اْْلَْصبَ ْهَبُذ يَ ْوَمئاٍذ ُُمَاراًِب لاْلُمْصُمَغانا ََ اْْلَْصبَ ْهَبذا َد، نَ َباَونْ ْبَن ُخَزْْيََة، َواْْلُُنوَد إا

يبا َسارايََة قَاَل اْلُمْصُمغَ  ا بَ َلَغُه ُدُخوُل اْْلُُنودا باََلَدُه َوُدُخوُل َأِبا اْْلَصا اُن ُمَعْسكاًرا ِباازَائاها، فَ َلمَّ
نَي. : َمََّ قَ َهُروَك َصاُروا إاَِلَّ، فَاْجَتَمَعا َعَلى َحْربا اْلُمْسلاما  لاْْلَْصبَ ْهَبذا

َه اْلَمْنُصوُر ُعَمَر ْبَن فَاْنَصَرَف اْْلَْصبَ ْهَبُذ  نَي، َفطَاَلْت تاْلَك اْْلُُروُب، فَ َوجَّ ها َفَحاَرَب اْلُمْسلاما ََ باََلدا إا
اٌر: ي يَ ُقوُل فايها َبشَّ ََ َطََباْسَتاَن، َوُهَو الَّذا  اْلَعََلءا إا

 إاَذا أَيْ َقظَْتَك ُحُروُب اْلعاَدى ... فَ نَ بياْه ََلَا ُعَمًرا ُثَّ َِنْ.
فايَها، اَن َعالاًما باباََلدا َطََباْسَتاَن، فََأَخَذ اْْلُُنوَد َوَقَصَد الرُّوََّيَن َوفَ َتَحَها، َوَأَخَذ قَ ْلَعَة الطَّاقا َوَما وَكَ 

ُهْم فََأْكثَ َر، َوَساَر اْْلَ  ن ْ ََ َوطَاَلتا اْْلَْرُب، فََأَلَّ َخازاٌم َعَلى اْلقاَتالا فَ َفَتَح َطََباْسَتاَن، َوقَ َتَل ما ْصبَ ْهَبُذ إا
َخائارا. َن الذَّ َا فايَها ما  قَ ْلَعتاها َفَطَلَب اْْلََماَن َعَلى َأْن ُيَسلياَم اْلَقْلَعَة ِبا

َب اْلُمَصلَّى، فََأْحَصْوا َما يفا  ًا َصاحا َه اْلَمْنُصوَر َصاْلا ََ اْلَمْنُصورا، فَ َوجَّ يُّ باَذلاَك إا وََكَتَب اْلَمْهدا
َا،اْلْاْصنا َواْنَصرَ  ، َفَماَت َبا يْ َلما َن الدَّ يََلَن ما  ُفوا، َوَدَخَل اْْلَْصبَ ْهَبُذ باََلَد جا
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ٍد، َوَقَصَدتا اْْلُُنوُد بَ َلَد اْلُمْصُمَغانا  يَم ْبنا اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ َي ُأمُّ إابْ َراها ُروا باها َوَأَخَذتا ابْ نَ ُتُه، َوها َفَظفا
ْلُبْحَُتايَّةا، أُ  .َوِبا ييا  ميا َمْنُصورا ْبنا اْلَمْهدا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا



، َواْستُ ْعما  يَنةا َوالطَّائافا َة َواْلَمدا َنةا ُعزاَل زاََّيُد ْبُن ُعبَ ْيدا اَّللَّا اْْلَاراثايُّ َعْن َمكَّ ها السَّ َل َعَلى يفا َهذا
ُد ْبُن َخالادا ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْلَقسْ  يَنةا: ُُمَمَّ َثُم ْبُن ُمَعاوايََة اْلَمدا َة: اَْلَي ْ رايُّ يفا رََجٍب، َوَعَلى الطَّائافا َوَمكَّ

ْن َأْهلا ُخَراَساَن.  اْلَعَتكايُّ ما
، َوَخلايَفُتُه َعَلى اَلْانْ  ْصَر َواَلْاْندا َ ُموَسى ْبُن َكْعٍب َوُهَو َعَلى ُشَرطا اْلَمْنُصورا َوَعَلى ما دا َوفايَها تُ ُويفيا

َنُة ا ، ُثَّ ُعزاَل، َوَولايَ َها نَ ْوَفُل بْ ُعيَ ي ْ ُد ْبُن اْْلَْشَعثا ْصَر، َوَولايَ َها ُُمَمَّ ُن بْ ُنُه، وََكاَن َقْد ُعزاَل ُموَسى َعْن ما
. دا ْبنا اْلُفَراتا  ُُمَمَّ

َنَة َصالاُح ْبُن َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس َوُهَو َعلَ  ها السَّ لنَّاسا َهذا . َوَعَلى اْلُكوفَةا: َوَحجَّ ِبا اما ى الشَّ
َا السَّ  ، َوَخلايَفُتُه َبا يُّ يَسى ْبُن ُموَسى، َوَعَلى اْلَبْصَرةا: ُسْفَياُن ْبُن ُمَعاوايََة، َوَعَلى ُخَراَساَن اْلَمْهدا رايُّ عا

. يُل ْبُن َعلايٍي : إاَْسَاعا لا  ْبُن َعْبدا اَّللَّا، َوَعَلى اْلَمْوصا
 ]اْلَوفَ َياُت[

.َوفايهَ   ا َماَت َسْعُد ْبُن َسعايٍد َأُخو ََيََْي ْبنا َسعايٍد اْْلَْنَصاراييا
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 َوَأَِبُن ْبُن تَ ْغلاَب اْلَقاراُئ.
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اَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَأْربَعانَي َوما
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اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَأْربَعانَي َوما
َنَة ْبنا ُموَسى ْبنا َكْعبٍ  ذاْكرُ   َخْلعا ُعيَ ي ْ

َها. ًَل َعَلي ْ ، وََكاَن َعاما ْندا لسيا َنُة ْبُن ُموَسى ِبا َنةا َخَلَع ُعيَ ي ْ ها السَّ  يفا َهذا
ا َماَت ُموَسى َأقَا ، فَ َلمَّ َرطا َم َوَسَبُب َخْلعاها َأنَّ َأَِبُه َكاَن اْسَتْخَلَف اْلُمَسيََّب ْبَن زَُهْْيٍ َعَلى الشُّ

 ََ َنَة فَ يُ َولياَيُه َما َكاَن إا َر اْلَمْنُصوُر ُعيَ ي ْ ، َوَخاَف َأْن َُيْضا َرطا َن الشُّ  أَبايها، اْلُمَسيَُّب َعَلى َما َكاَن يَلاي ما
ها: ََ نَ ْفسا ْعٍر، َوَلْ يَ ْنُسبا اْلكاَتاَب إا  َفَكَتَب إالَْيها بابَ ْيتا شا

 ْم نَ ْوَمًة لَْيَس فايَها ُحُلمْ فََأْرَضَك َأْرَضَك إاْن ََتْتاَنا تَ نَ 
 َفَخَلَع الطَّاَعَة.

َه ُعَمَر ْبنَ  ْسرا اْلَبْصَرةا، َوَوجَّ ََ اْلَمْنُصورا َساَر باَعْسَكراها َحََّّ نَ َزَل َعَلى جا ا بَ َلَغ اْْلَََبُ إا َحْفصا ْبنا  فَ َلمَّ



ْندا َواَلْاْندا  ًَل َعَلى السيا َها.َأِبا ُصْفَرَة اْلَعَتكايَّ َعاما ْنَد فَ َغَلَب َعَلي ْ َنُة، َفَساَر َحََّّ َوَرَد السيا  ، َفَحارَبَُه ُعيَ ي ْ
 ذاْكُر َنْكثا اْْلَْصبَ ْهَبذا 

نَي، َوقَ َتَل َمْن َكاَن با  َنُه َوَبنْيَ اْلُمْسلاما َنةا َنَكَث اْْلَْصبَ ْهَبُذ باَطََباْسَتاَن اْلَعْهَد بَ ي ْ ها السَّ ُهْم، يفا َهذا ن ْ ها ما باََلدا
، َوَخازاَم ْبَن ُخَزْْيََة، َوَرْوَح ْبَن َحاف َ  يبا ََ اْلَمْنُصورا َسْيََّ َمْوَِلُه َأَِب اْْلَصا ا انْ تَ َهى اْْلَََبُ إا ، فَأَقَاُموا َلمَّ ِتٍا

ُرونَُه َوُهَو فايها.  َعَلى اْلْاْصنا َُيَاصا
يبا يفا ذَ  ُم اْلُمَقاُم اْحَتاَل أَبُو اْْلَصا ا طَاَل َعَلْيها ي فَ َلمَّ َْصَحاباها: اْضرابُونا َواْحلاُقوا رَْأسا لاَك فَ َقاَل ْلا

ُهْم ِلا َأْن َيكُ  ن ْ ْْلَْصبَ ْهَبذا فَ َقاَل َلُه: فُعاَل ِبا َهَذا َُّتَْمًة ما . فَ َفَعُلوا َذلاَك باها. َوْلَاَق ِبا َْيِتا وَن َهَواَي َوْلا
ْم. فَ َقباَل َذلاَك اْْلَْصبَ ْهَبُذ، َوَجَعَلُه يفا َخاصَّتاها َمَعَك، َوَأْخََبَُه أَنَُّه َمَعُه، َوأَنَُّه َدلايٌل عَ  َلى َعْورَةا َعْسَكراها

 َوأَْلَطَفُه.
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ها َوإاْغََلقاها، وََكا ْنَد فَ ْتحا ْن َحَجٍر يُ ْلَقى إاْلَقاًء، تَ ْرفَ ُعُه الرياَجاُل َوَتَضُعُه عا ْم ما ْصناها َن وََكاَن َِبُب حا
،اْْلَْصبَ ْهَبُذ يُ وَ  ْلَبابا َلُه ِبا يبا وَكَّ ِبا اْْلَصا ا َوثاَق اْْلَْصبَ ْهَبُذ ِبَا نَ ُهْم، فَ َلمَّ  كياُل باها ثاَقاتا َأْصَحاباها نُ وَّاًِب بَ ي ْ

 فَ تَ َوََّ فَ ْتَحُه َوإاْغََلَقُه َحََّّ أَناَس باها.
ََ َرْوٍح َوَخازاٍم، َوأَْلَقى اْلكاَتاَب  يبا إا ْلْايَلةا، ُثَّ َكَتَب أَبُو اْْلَصا يفا َسْهٍم، َوَأْعَلَمُهْم أَنَُّه َقْد َظفاَر ِبا

َلُة فَ َتَح ََلُْم، فَ َقتَ ُلوا َمْن يفا اْلْاْصنا ما  ا َكاَن تاْلَك اللَّي ْ ، فَ َلمَّ َلًة يفا فَ ْتحا اْلَبابا َن اْلُمَقاتاَلةا، َوَواَعَدُهْم لَي ْ
ريايََّة، َوَأَخُذوا َشْكَلَة، ُأمَّ  . وََكاَن َمَع اْْلَْصبَ ْهَبذا ُسم، َفَشرابَُه َفَماَت. َوَسبَ ُوا الذُّ ييا يَم ْبنا اْلَمْهدا  إابْ َراها

اَئٍة.  َوَقْد قايَل: إانَّ َذلاَك َسَنَة َثََلٍث َوَأْربَعانَي َوما
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َرةا، َوُعُمُرُه َوفايَها َماَت ُسَلْيَماُن ْبُن َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس وَ  ُهَو َعَلى اْلَبْصَرةا يفا َُجَاَدى اْْلخا
 تاْسٌع َوََخُْسوَن َسَنًة، َوَصلَّى َعَلْيها َأُخوُه َعْبُد الصََّمدا 

ْصَر َوَولايَ َها ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة.  َوفايَها ُعزاَل نَ ْوَفُل ْبُن اْلُفَراتا َعْن ما
يُل ْبنُ  لنَّاسا إاَْسَاعا َم ذاْكُرُهْم. َوَحجَّ ِبا اُل َمْن تَ َقدَّ  َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا، وََكاَن اْلُعمَّ

ٍد، َوَعَزَل اْلَمْنُصوُر َعمَّ  َم َأَخاُه اْلَعبَّاَس ْبَن ُُمَمَّ يَل ْبَن َوَوََّ اْلَمْنُصوُر اْْلَزايَرَة َوالث ُُّغوَر َواْلَعَواصا ُه إاَْسَاعا
، َواْست َ  لا َها َمالاَك ْبنَ َعلايٍي َعنا اْلَمْوصا  ْعَمَل َعَلي ْ
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ٍْي. ي قَ تَ َلُه اْلَواثاُق، وََكاَن َخْْيَ َأما يَّ َجدَّ َأْْحََد ْبنا ُنَصْْيٍ الَّذا َثما اْْلَُزاعا  اَْلَي ْ
 ]اْلَوفَ َياُت[

يَنةا، َوقايَل  ي اْلَمدا َسَنَة َثََلٍث، َوقايَل َسَنَة َأرْبٍَع فايَها َماَت ََيََْي ْبُن َسعايٍد اْْلَْنَصارايُّ أَبُو َسعايٍد قَاضا
ُم ْبُن ُسَلْيَما َ أَْيًضا َعاصا َن َوَأْربَعانَي. َوفايَها َماَت ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َمْوََ آلا الزَُّبْْيا. َوفايَها تُ ُويفيا

 اْْلَْحَوُل، َوقايَل َسَنَة َثََلٍث َوَأْربَعانَي.
، َوُهَو ُْحَْيٌد َوفايَها َماَت ُْحَْيُد ْبُن َأِبا ْحَُ  ييا ْهَراُن، َمْوََ طَْلَحَة ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْْلَُزاعا ْيٍد ُطْرَخاَن، َوقايَل ما

ُعوَن َسَنًة.  الطَّوايُل، يَ ْرواي َعْن أََنسا ْبنا َمالاٍك، َوُعُمُرُه ََخٌْس َوَسب ْ
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اَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَأْربَعانَي َوما
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اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَأْربَعانَي َوما
ُهْم َمْقتَ َلًة َعظايَمًة، فَ بَ َلَغ َذلاَك اْلَمْنُصو  ن ْ نَي، فَ َقتَ ُلوا ما ْلُمْسلاما يْ َلُم ِبا َنةا ََثَر الدَّ ها السَّ َر، فَ َنَدَب يفا َهذا

ْم. ها َهادا يْ َلما َوجا ََ قاَتالا الدَّ  النَّاَس إا
رايُّ ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلَاراثا بْ َوفايَها عُ  َ َذلاَك السَّ ، َوَوِلا َة َوالطَّائافا َثُم ْبُن ُمَعاوايََة َعْن َمكَّ نا زاَل اَْلَي ْ

َة، َواْستَ ْعَمَل اْلَمْنُصوُر َعَلى اْلَيَماَمةا قُ َثَم ْبَن َعبَّ  ََ َمكَّ ، وََكاَن َعَلى اْلَيَماَمةا، َفَساَر إا اسا ْبنا اْلَعبَّاسا
 َعْبدا اَّللَّا.

، ُثَّ ُعزاَل نَ ْوَفلٌ  َها نَ ْوَفُل ْبُن اْلُفَراتا َل َعَلي ْ ْصَر، َواْستُ ْعما ، َوفايَها ُعزاَل ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة َعْن ما
. َها يَزايُد ْبُن َحاِتٍا َل َعَلي ْ  َواْستُ ْعما

يَسى ْبُن ُموَسى ْبنا  َنَة عا ها السَّ لنَّاسا َهذا دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا، وََكاَن إالَْيها واَِليَُة اْلُكوَفةا. َوَحجَّ ِبا  ُُمَمَّ
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

، وََكاَن راْزٌق َعَلى اْْلَزا  ُّ َعَلى َعْبدا الرَّْْحَنا انا ْعَمانا اْلَغسَّ ْْلَْنَدُلسا راْزُق ْبُن الن ُّ ، َوفايَها ََثَر ِبا يَرةا اْْلَْضَراءا
يَنةَ فَ  ََ َشُذونََة َفَمَلَكَها، َوَدَخَل َمدا يٌم، َفَساَر إا  اْجَتَمَع إالَْيها َخْلٌق َعظا
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َا، فَ تَ َقرَّبُوا إالَْيها باَتْسلا  ، َفَحَصَرُه فايَها، َوَضيََّق َعَلى َمْن َبا يما راْزٍق إالَْيها إاْشبايلايََّة، َوَعاَجَلُه َعْبُد الرَّْْحَنا
ُهْم.فَ َقتَ َلهُ   ، فَآَمنَ ُهْم َورََجَع َعن ْ



 ]اْلَوفَ َياُت[
يُّ  ْيما َي ََنٌْل، َوُسَلْيَماُن ْبُن ُطْرَخاَن الت َّ اراَعةا، َوها ُب الشَّ يََّة َصاحا ، َوفايَها َماَت َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َعطا

 َوَأْشَعُث ْبُن َسوَّاٍر، َوَُمَالاُد ْبُن َسعايٍد.
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اَئة[]ُثَّ َدَخَلْت سَ   َنُة َأْرَبٍع َوَأْربَعانَي َوما
144 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَأْربَعانَي َوما
ََ َغْزوا  لا إا َن اْلُكوَفةا َواْلَبْصَرةا َواْْلَزايَرةا َواْلَمْوصا َنةا َسْيََّ أَبُو َجْعَفٍر النَّاَس ما ها السَّ ، يفا َهذا يْ َلما الدَّ

فَّاَح.َواْستَ ْعَمَل َعلَ  َد ْبَن َأِبا اْلَعبَّاسا السَّ ْم ُُمَمَّ  ْيها
. فَّاحا ها السَّ ، َوَبََّن باَرْيَطَة ابْ َنةا َعميا ََ اْلعاَراقا ْن ُخَراَساَن إا يُّ ما  َوفايَها رََجَع اْلَمْهدا

ْيَةا َخازاَم ْبَن ُخَزْيَْ   َة.َوفايَها َحجَّ اْلَمْنُصوُر، َواْستَ ْعَمَل َعَلى َعْسَكراها َواْلما
دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلَْسَ  يَنةا َوَأْمرا ُُمَمَّ  نا ذاْكُر اْستاْعَمالا راََّيحا ْبنا ُعْثَماَن اْلُمرياييا َعَلى اْلَمدا

َد ْبَن َخالادا بْ  ، َوَعَزَل ُُمَمَّ يَنةا راََّيَح ْبَن ُعْثَماَن اْلُمريايَّ نا َعْبدا اَّللَّا َوفايَها اْستَ ْعَمَل اْلَمْنُصوُر َعَلى اْلَمدا
َها.  اْلَقْسرايَّ َعن ْ

يَم اْبَنْ َعْبدا  ٍد َوإابْ َراها َلُه َأنَّ اْلَمْنُصوَر َأَُهَُّه َأْمُر ُُمَمَّ اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا  وََكاَن َسَبُب َعْزلاها َوَعْزلا زاََّيٍد قَ ب ْ
ٍم َعاَم ْبنا اْلََْسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َوَُتَلُُّفُهَما عَ  ْن َبنا َهاشا ْنَدُه َمَع َمْن َحَضَرُه ما ُضورا عا نا اْلُْ

َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا َكاَن يَ ْزُعُم َأنَّ اْلمَ  تٍي َوَثََلثانَي، َوذََكَر َأنَّ ُُمَمَّ فَّاحا َسَنَة سا َم السَّ َّْن َِبيَ َعُه َحجَّ َأَّيَّ ْنُصوَر ِما
ٍم ِباَ  َلَة َتَشاَوَر بَ ُنو َهاشا ا لَي ْ ٍد، فَ َلمَّ نَي اْضَطَرَب َأْمُر َمْرَواَن ْبنا ُُمَمَّ َة فايَمْن يَ ْعقاُدوَن َلُه اْلْاََلَفَة حا كَّ

: َما يُ  ُهَما، فَ َقاَل َلُه زاََّيُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْْلَاراثايُّ تٍي َوَثََلثانَي َسَأَل َعن ْ ْن َحجَّ اْلَمْنُصوُر َسَنَة سا َك ما مُّ ها
َا، َأَنَ  يَنةا.َأْمراُها ََ اْلَمدا َة، فَ َردَُّه اْلَمْنُصوُر إا َكَّ   آتايَك َبااَما. وََكاَن َمَعُه ِبا
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ٍد َواْلَمْسأََلَة َعْنُه َوَما يُرايُد، َفَدَعا بَ  ا اْسُتْخلاَف اْلَمْنُصوُر َلْ َيُكْن َُهُُّه إاِلَّ َأْمَر ُُمَمَّ ٍم رَُجًَل فَ َلمَّ نا َهاشا
راا َعْنُه، َفُكلُُّهْم يَ ُقوُل: َقْد َعلاَم أَنََّك َعَرفْ َتُه َيْطُلُب َهَذا اْْلَْمَر، فَ ُهَو ََيَاُفَك َعَلى رَُجًَل َيْسأَ  لُُه سا

ََلفًا، َوَما َأْشَبَه َهَذا اْلَكََلَم، إاِلَّ اْْلََسُن ْبُن زَْيدا ْبنا اْْلََسنا ْبنا  ها، َوُهَو َِل يُرايُد َلَك خا ْبنا َعلاييا  نَ ْفسا
نَُّه َِل يَ َناُم َعنْ  نَُّه َأْخََبَُه َخََبَُه َوقَاَل َلُه: َواَّللَّا َما آَمُن ُوثُوبَُه َعَلْيَك، فَإا َك، فَأَيْ َقَظ َأِبا طَالاٍب، فَإا



ها َمْن َِل يَ َناُم، َفَكاَن ُموَسى ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا يَ ُقوُل بَ ْعَد َذلاَك: اللَُّهمَّ  اْطُلْب َحَسَن ْبَن  باَكََلما
َمائاَنا.  زَْيٍد بادا

، فَ َقاَل َعْبُد ا ٍد َسَنَة َحجَّ َّللَّا لاُسَلْيَماَن ُثَّ َأَلَّ اْلَمْنُصوُر َعَلى َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا يفا إاْحَضارا اْبناها ُُمَمَّ
نَ نَ  ي بَ ي ْ ما َما تَ ْعَلُم، َفَما تَ َرى؟ فَ َقاَل ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس: ََّي َأخا ْهرا َوالرَّحا َن الصيا ا ما

نَ َنا َوهُ  َنُه َوبَ ي ْ َْتا بَ ي ْ نَي السيا ي َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي حا ََ َأخا َنا: ُسَلْيَماُن: َواَّللَّا َلَكأَنَّنا أَْنُظُر إا ُْي إالَي ْ َو ُيشا
، فَ َلْو َكاَن عَ  ي فَ َعْلُتْم ِبا ها. فَ َقباَل َعْبُد اَّللَّا رَْأَي ُسَلْيَماَن، َوَعلاَم أَنَُّه َقْد َهَذا الَّذا افاًيا َعَفا َعْن َعميا

را ابْ َنُه.  َصَدَقُه َوَلْ يُْظها
ُهُم اْلَبعاَْي، َوالرَُّجَل الْ  ن ْ ، َوَأْعَطى الرَُّجَل ما ْن رَقايقا اْْلَْعَرابا ، بَ ُثَّ إانَّ اْلَمْنُصوَر اْشََتَى رَقايًقا ما عاْيَْينا

ُهْم يَراُد اْلَماءَ  ن ْ يَنةا، وََكاَن الرَُّجُل ما ٍد يفا َظْهرا اْلَمدا ْوَد، َوفَ رَّقَ ُهْم يفا طََلبا ُُمَمَّ َكاْلَماريا،   َوالرَُّجَل الذَّ
ًنا آَخَر، وََكَتَب َمَعُه كاَتاًِب َعَلى أَلْ  ٍد وََكالضَّاليا َيْسأَُلوَن َعْنُه، َوبَ َعَث اْلَمْنُصوُر َعي ْ ََ ُُمَمَّ يَعةا إا ُسنا الشيا

يَنَة َفَدَخَل َعلَ  َم الرَُّجُل اْلَمدا َاٍل َوأَْلطَاٍف، َوَقدا ى َعْبدا َيْذُكُروَن طَاَعتَ ُهْم َوُمَسارََعتَ ُهْم، َوبَ َعَث َمَعُه ِبا
ٍد، َفذََكَر َلُه، فَ  َكَتَم َلُه َخََبَُه، َفََتَدََّد الرَُّجُل إالَْيها، َوَأَلَّ اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا ْبنا اْْلََسنا َفَسأَلَُه َعنا اْبناها ُُمَمَّ

ي َنَة، فَ َقاَل َلُه: اْمُرْر باَعلايٍي اْبنا الرَُّجلا الصَّالاحا الَّذا يُْدَعى  يفا اْلَمْسأََلةا، َفذََكَر أَنَُّه يفا َجَبلا ُجَهي ْ
ُدَك، فَأَ  بَرا، فَ ُهَو يُ ْرشا ي اْْلا ، َوُهَو باذا  ََتُه فََأْرَشَدُه.اْْلََغرَّ

ُُه باَذلاَك الْ  ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا َُيَْبا رياها يَ َتَشيَُّع، َفَكَتَب إا ا وََكاَن لاْلَمْنُصورا َكاتاٌب َعَلى سا ، فَ َلمَّ َعنْيا
ََ َعلاييا بْ  ٍد َوإا ََ ُُمَمَّ َم اْلكاَتاُب اْرََتُعوا لَُه َوبَ َعُثوا َأَِب َهبَّاٍر إا ُرُُهَا الرَُّجَل، َفَخَرَج أَبُو َقدا نا اْلََْسنا َُيَذيا

عاها الَّذا  دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا يفا َمْوضا ََ ُُمَمَّ َذا َهبَّاٍر فَ نَ َزَل باَعلاييا ْبنا اْلََْسنا َوَأْخََبَُه، ُثَّ َساَر إا ي ُهَو باها، فَإا
ْن َأْصحَ  ُهُم ُهَو َجالاٌس يفا َكْهٍف َوَمَعُه ََجَاَعٌة ما اباها، َوَذلاَك اْلَعنْيُ َمَعُهْم َأْعََلُهْم َصْوًَت، َوَأَشدُّ

 اْنباَساطًا.
ٍد: ِلا َحاَجٌة. فَ َقاَم َمَعُه، فََأْخََبَُه اْْلَََبَ  ا رََأى َأَِب َهبَّاٍر َخاَفُه، فَ َقاَل أَبُو َهبَّاٍر لاُمَحمَّ ، قَاَل: َفَما فَ َلمَّ

َي؟ قَاَل: َتَدُعنا َأقْ ُتُل َهَذا الرَُّجَل. قَاَل: َما َأََن ُمَقاراٌف الرَّْأُي؟ قَاَل: َأَرى إاْحَدى  َثََلٍث. قَاَل: َوَما ها
َقلاُب. قَاَل: َوَهْل لََنا فاَراٌر َمَع اْلَْ  ُقُلُه َمَعَك َحْيُث تَ ن ْ يًدا َوتَ ن ْ ْلُه َحدا ْوفا َدًما إاِلَّ َكْرًها. قَاَل: أَْثقا

؟ قَاَل: َنشُ  ْعَجالا ها إاًذا.َواْْلا َنَة. قَاَل: َهذا ْن ُجَهي ْ ْنَد بَ ْعضا َأْهلاَك ما ُعُه عا ُه َونُودا  دُّ
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ََذا ٌد: أَْيَن الرَُّجُل؟ قَاُلوا: ]قَاَم[ بارَْكَوةا َماٍء َوتَ َواَرى َبا الطَّرايقا  فَ َرَجَعا فَ َلْم يَ َرََّي الرَُّجَل. فَ َقاَل ُُمَمَّ
،  يَ تَ َوضَّأُ، َفطََلُبوُه َولَْ  لطَّرايقا َيَاُدوُه َفَكَأنَّ اْْلَْرَض اْلَتَأَمْت َعَلْيها، َوَسَعى َعَلى َقَدَمْيها َحََّّ اتََّصَل ِبا

لْ  ها اْلغاَرارََة َوَأْدخا ْم: فَ رياْغ َهذا ها يَنةا، فَ َقاَل لابَ ْعضا ََ اْلَمدا ْدًِل َفَمرَّ باها اْْلَْعَراُب َمَعُهْم ُْحُوَلٌة إا نايَها َأُكْن عا



يَنَة.لا  َبتاَها َوَلَك َكَذا وََكَذا. فَ َفَعَل َوَْحََلُه َحََّّ َأْقَدَمُه اْلَمدا  َصاحا
ٌر. يَ َتُه َوقَاَل: َوِبَّ َي اْسَم َأِبا َهبَّاٍر وَُكن ْ َم َعَلى اْلَمْنُصورا، َوَأْخََبَُه َخََبَُه ُكلَُّه، َوَنسا َفَكَتَب أَبُو  ُثَّ َقدا

ٍد َفَحَلَف أَنَُّه َِل َوِبَّ  9َجْعَفٍر يفا َطَلبا  َل إالَْيها رَُجٌل اَْسُُه َوبَ ٌر َفَسأََلُه َعْن قاصَّةا ُُمَمَّ ، َفُحما ٍر اْلُمرياييا
اَئةا َسْوٍط َوُحباَس َحََّّ َماَت اْلَمْنُصوُر. َعما ًئا، فََأَمَر باها َوُضراَب َسب ْ ْن َذلاَك َشي ْ  يَ ْعراُف ما

،، َلْ َأَزْل َأْرََتُد لَُه رَُجًَل َعَسى َأْن ُثَّ إانَُّه َأْحَضَر ُعْقَبَة بْ  َْمٍر َأََن باها َمْعنا يَّ فَ َقاَل: ُأرايُدَك ْلا َن َسَلٍم اْْلَْزدا
َّ. ]قَاَل[ : فَأَ  نانَي يفا ْيا اْلُمْؤما َتنايها رَفَ ْعُتَك. فَ َقاَل: َأْرُجو َأْن َأْصُدَق َظنَّ َأما ْخفا َتُكونَُه، َوإاْن َكَفي ْ

 ، َواْسَُتْ َأْمَرَك، َوْأتانا يَ ْوَم َكَذا يفا َوْقتا َكَذا.َشْخَصكَ 
َنا َهُؤَِلءا َقْد أَبَ ْوا إاِلَّ َكْيًدا لاُمْلكاَنا َواْغتاَياًِل  يَعٌة فََأََتُه َذلاَك اْلَوْقَت. فَ َقاَل لَُه: إانَّ َبنا َعميا  َلُه، َوََلُْم شا

َُراَساَن باَقْريَةا َكَذا ُيَكاتاُبوَّنَُ  ْم، ِبا ها ْن أَْلطَافا باََلدا ْم باَصَدقَاتا َأْمَواَلااْم، َوأَْلطَاٍف ما ُلوَن إالَْيها ْم، َويُ ْرسا
ها اْلَقْريَةا ُثَّ   تَ ْعَلُم فَاْخُرْج باُكًسا َوأَْلطَاٍف َوَعنْيٍ َحََّّ ََتْتايَ ُهْم ُمتَ َنكياًرا باكاَتاٍب َتْكتُ ُبُه َعْن َأْهلا َهذا

ْن كَ  ْلُت َذلاَك َحاََلُْم، فَإا ْم َعما ْم فََأْحباْب َواَّللَّا َبااْم َوَأْقراْب، َوإاْن َكانُوا َعَلى رَْأياها انُوا نَ َزُعوا َعْن رَْأياها
ْن َجبَ َهَك، وَ  ًفا، فَإا ًعا َوُمتَ َقشيا ُهَو وَُكْنُت َعَلى َحَذٍر، فَاْشَخْص َحََّّ تَ ْلَقى َعْبَد اَّللَّا ْبَن اْْلََسنا ُمَتَخشيا

َذا َأْظَهَر َلَك َما قابَ َلُه فَاْعَجْل َعَليَّ فَاعا  يَ َتُه، فَإا ْ َوَعاواْدُه َحََّّ َيََْنَس باَك َويُلانَي َلَك ََنحا  .ٌل، فَاْصَبا
، فَأَْنَكَرُه َوََّنََرُه َوقَاَل: َما َأْعراُف َهُؤَِلءا  ْلكاَتابا َم َعَلى َعْبدا اَّللَّا، فَ َلقاَيُه ِبا ْلَقْوَم. ا َفَشَخَص َحََّّ َقدا

َل: َأمَّا اْلكاَتاُب، فَ َلْم يَ َزْل َيََتَدَُّد إالَْيها َحََّّ قَباَل كاَتابَُه َوأَْلطَاَفُه َوأَناَس باها، َفَسأََلُه ُعْقَبُة اْْلََواَب. فَ َقا
ََلمَ  ْم، فََأْقرائْ ُهُم السَّ ََ َأَحٍد، َوَلكاْن أَْنَت كاَتاِبا إالَْيها نيا َِل َأْكُتُب إا ، َوَأْعلاْمُهْم أَنَّنا َخاراٌج لاَوْقتا َكَذا فَإا

 وََكَذا.
، َوقَاَل لاَعَقَبَة: إاَذا َلقا  ََ اْلَمْنُصورا فََأْعَلَمُه اْْلَََبَ، فَأَْنَشَأ اْلَمْنُصوُر اْْلَجَّ َينا بَ ُنو اْْلََسنا َورََجَع ُعْقَبُة إا

ْم َعْبُد اَّللَّا ْبُن اْلََْسنا فََأََن ُمْكرا  َنا فايها ْن َطَعاما َذا فَ َرْغَنا ما ، فَإا ْلَغَداءا ُمُه، َورَافاٌع ََمْلاَسُه، َوَداٍع ِبا
رْ  نَُّه َسَيْصراُف َعْنَك َبَصَرُه، فَاْسَتدا  فَ َلَحْظُتَك فَاْمُثْل َبنْيَ َيَدْيها قَائاًما، فَإا
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َز َظْهَرُه ِبااَْبَاما راْجلاَك َحََّّ َْيَْْلَ عَ  َك َأْن يَ َراَك َما َداَم َيَُْكُل.َحََّّ تَ ْغما ْنَك، ُثَّ َحْسُبَك، َوإاَّيَّ َنُه ما  ي ْ
ْلَغَداءا فَ  ََ َجاناباها ُثَّ َدَعا ِبا ا لَقاَيُه بَ ُنو اْلََْسنا َأْجَلَس َعْبَد اَّللَّا إا ، فَ َلمَّ ََ اْْلَجيا ْنُه، ُثَّ َفَخَرَج إا َأَصابُوا ما

َن اْلُعُهودا َواْلَمَواثايقا َأِلَّ  رُفاَع فََأقْ َبَل َعَلى َعْبدا  َتنا ما اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا فَ َقاَل َلُه: َقْد َعلاْمَت َما َأْعطَي ْ
نانَي. فَ َلَحَظ اْلَمْنُصو  َْي اْلُمْؤما ُر ُعْقَبَة تَ ْبغاَينا باُسوٍء َوَِل َتكايَد ِلا ُسْلطَاًَن؟ قَاَل: فََأََن َعَلى َذلاَك ََّي َأما

ُه فَاْسَتَداَر َحََّّ َوَقَف َبنْيَ َيَدْي َعْبدا اَّللَّا فََأْعَرَض َعْنُه، فَاْسَتَداَر َحََّّ قَاَم َورَاَء َظْهراها فَ َغَمزَ  ْبَن َسَلمٍ 
ْنُه، فَ َوَثَب َحََّّ قَ َعَد َبنْيَ َيَديا اْلَمْنُصورا، فَ َقاَل: )َأقالْ  َنُه ما َْي ِبااْصَبعاها، فَ َرَفَع رَْأَسُه َفَمَْلَ َعي ْ نا ََّي َأما



ها. َْبسا نانَي، َأقَاَلَك اَّللَُّ! قَاَل: َِل َأقَاَلنا اَّللَُّ إاْن َأقَ ْلُتَك( ! ُثَّ َأَمَر ِبا  اْلُمْؤما
ها، َوقايَل: نَ َزلَ  ََ نَ ْفسا ٍب يَْدُعو إا َم قَ ْبَل َذلاَك اْلَبْصَرَة، فَ نَ َزََلَا يفا َبنا رَاسا ٌد َقْد َقدا ى  َعلَ وََكاَن ُُمَمَّ

ُمُه اْلبَ  َها، فَ بَ َلَغ اْلَمْنُصوَر َمْقدا ن ْ َباَن َأَحدا َبنا ُمرََّة ْبنا ُعبَ ْيٍد، ُثَّ َخَرَج ما ْصَرَة، َفَساَر َعْبدا اَّللَّا ْبنا َشي ْ
ْنَد اْْلُريا اْْلَْكََبا، فَ َلقاَيُه َعْمُرو ْبُن ُعبَ ْيٍد فَ َقاَل َلُه: ََّي َأِبَ  ا، فَ نَ َزَل عا َها ُمغاذا ْلَبْصَرةا إالَي ْ  ُعْثَماَن َهْل ِبا

ْر َعَلى قَ ْولاَك َواْنَصراْف. قَاَل: نَ َعْم.  َأَحٌد َُتَافُُه َعَلى َأْمراََن؟ قَاَل: َِل. قَاَل: فَاقْ َتصا
ما اْلَمْنُصورا، فَ َرَجَع اْلَمْنُصوُر، َواْشَتدَّ اْْلَْوُف َعَلى َها قَ ْبَل َمْقدا ٌد َقْد َساَر َعن ْ ٍد  وََكاَن ُُمَمَّ ُُمَمَّ

ََ اْلُكوَفةا ُثَّ  ْندا ُثَّ إا ََ السيا يَم اْبَنْ َعْبدا اَّللَّا َفَخَرَجا َحََّّ أَتَ َيا َعَدَن، ُثَّ َسارَا إا يَنةا.َوإابْ َراها ََ اْلَمدا   إا
يَمًة يفا  َم َأْمَواًِل َعظا اَئٍة، فَ َقسَّ ٌد  وََكاَن اْلَمْنُصوُر َقْد َحجَّ َسَنَة َأرْبَعانَي َوما آلا َأِبا طَالاٍب، فَ َلْم َيْظَهْر ُُمَمَّ

ْلَم ِلا َبااَما، فَ تَ َغاَلظَا، فََأَمصَُّه أَبُ  ُهَما، فَ َقاَل: َِل عا يُم، َفَسَأَل َأَِبُُهَا َعْبَد اَّللَّا َعن ْ و َجْعَفٍر َوإابْ َراها
َك! فَ َقالَ  ْن ُأميا ؟ ! اْلَمْنُصوُر َحََّّ قَاَل َلُه: اْمُصْص َكَذا وََكَذا ما ييا ُأمََّهاِتا ِتُاصُّنا : ََّي َأَِب َجْعَفٍر، ِبَا

َمَة باْنتا َرُسولا اَّللَّا  ُميا -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -أَباَفاطا ؟ َأْم ِبا َمَة باْنتا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي ؟ َأْم باَفاطا
ََيَة باْنتا ُخَوْيلادٍ  َدا ْلْاْرَِبءا باْنتا إاْسَحاَق باْنتا َطْلَحَة؟ َأْم ِبا ، َوَلكاْن ِبا ُهنَّ ن ْ َدٍة ما ؟ ]قَاَل[ : َِل باَواحا

نانَي، َدْعنا  َْي اْلُمْؤما ْن طَيياٍئ، فَ َقاَل اْلُمَسيَُّب ْبُن زَُهْْيٍ: ََّي َأما َي اْمَرَأٌة ما  َأْضراْب َقَساَمَة ْبنا زَُهْْيٍ! َوها
َلةا! فَ َقاَم زاََّيُد ْبُن  نانَي، ُعُنَق اْبنا اْلَفاعا َْي اْلُمْؤما َعْبدا اَّللَّا فَأَْلَقى َعَلْيها راَداَءُه َوقَاَل: َهْبُه ِلا ]ََّي[ َأما

ْنُه[ .  فََأْسَتْخراْج َلَك ابْ نَ ْيها، فَ َتَخلََّصُه ]ما
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نَي َحجَّ اْلَمْنُصوُر  َبا حا يُم ابْ َنا َعْبدا اَّللَّا َقْد تَ َغي َّ ٌد َوإابْ َراها يَنةا، وََكاَن ُُمَمَّ اَئٍة َعنا اْلَمدا َسَنَة َأْربَعانَي َوما
َة َوَأرَاُدوا اْغتاَياَل اْلَمْنُصورا، فَ َقاَل ََلُُم اْْلَْشََتُ َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُمَُ  َكَّ ٍد: َأََن َوَحجَّ أَْيًضا فَاْجَتَمُعوا ِبا مَّ

ٌد: َِل َواَّللَّا َِل َأقْ تُ ُلُه أَبَ  يَلًة َحََّّ َأْدُعَوُه. فَ نَ َقَض َما َكانُوا َأَْجَُعوا َعَلْيها.َأْكفايُكُموُه! فَ َقاَل ُُمَمَّ  ًدا غا
اٍن يُْدعَ  ْن َأْهلا ُخَراَساَن اَْسُُه َخالاُد ْبُن َحسَّ ْن قُ وَّادا اْلَمْنُصورا ما ْم قَائاٌد ما ى َأَِب وََكاَن َقْد َدَخَل َعَلْيها

ى اْْلَََبَ  ْصَحاباها اْلَعَساكارا َعَلى أَْلفا رَُجٍل، فَ َنمَّ ََ اْلَمْنُصورا َفطُلاَب، فَ َلْم يُْظَفْر باها، َفَظفاَر ِبَا  إا
ٍد. دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ َُحمَّ نَُّه ْلَاَق ِبا  فَ َقتَ َلُهْم، َوَأمَّا اْلَقائاُد فَإا

َن َلُه َذلاَك َوَوَعَدُه باها، ُثَّ إانَّ اْلَمْنُصوَر َحثَّ زاََّيَد ْبَن َعْبدا اَّللَّا َعَلى َطَلبا ُُمَمَّ  يَم، َفَضما ٍد َوإابْ َراها
يَنَة َقْدَمًة، فَ بَ َلَغ َذلاَك زاََّيًدا، فَ تَ َلطََّف َلُه، َوَأْعطَاُه اْْلََماَن َعَلى َأْن يُْظها  ٌد اْلَمدا َم ُُمَمَّ َر َوْجَهُه فَ َقدا

ٌد َذلاَك، فَ رَكاَب زاََّيٌد َمعَ  ، فَ َوَعَدُه ُُمَمَّ ٌد،  لالنَّاسا ًدا ُسوَق الظُّْهرا، َورَكاَب ُُمَمَّ اْلَمَساءا َوَواَعَد ُُمَمَّ
! فَ َوَقَف ُهَو َوزاََّيٌد، فَ َقاَل زاََّيٌد: ََّي أَي ُّ  يُّ يُّ اْلَمْهدا يَنةا، اْلَمْهدا َها النَّاُس، فَ َتَصاَيَح النَّاُس: ََّي َأْهَل اْلَمدا

ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلَسَ  ٌد.َهَذا ُُمَمَّ ْئَت. فَ تَ َواَرى ُُمَمَّ ييا باََلدا اَّللَّا شا ، ُثَّ قَاَل َلُه: اْْلَْق ِبَا  نا



اَئٍة إا  َرةا َسَنَة إاْحَدى َوَأْربَعانَي َوما َع اْلَمْنُصوُر اْْلَََبَ فََأْرَسَل َأَِب اْْلَْزَهرا يفا َُجَاَدى اْْلخا يَنةا، َوَسَا ََ اْلَمدا
لَ  َْي  فََأَمَرُه َأْن َيْستَ ْعما ، َوَأْن يَ ْقباَض َعَلى زاََّيٍد َوَأْصَحاباها، َوَيسا يَنةا َعْبَد اْلَعزايزا ْبَن اْلُمطَّلابا َعَلى اْلَمدا

يَنَة، فَ َفَعَل َما َأَمَرُه، َوَأَخَذ زاََّيًدا َوَأْصَحابَُه، َوَساَر َنَْ  َم أَبُو اْْلَْزَهرا اْلَمدا َو اْلَمْنُصورا، َبااْم إالَْيها، فَ َقدا
مْ  يَناٍر، َفَسَجنَ ُهْم اْلَمْنُصوُر، ُثَّ َمنَّ َعَلْيها يَنةا َُثَانانَي أَْلَف دا  بَ ْعَد َذلاَك. َوَخلََّف زاََّيٌد يفا بَ ْيتا َمالا اْلَمدا

، َوَأَمَرُه با  َد ْبَن َخالادا ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْلَقْسرايَّ يَنةا ُُمَمَّ دا ْبنا َعْبدا َواْستَ ْعَمَل اْلَمْنُصوُر َعَلى اْلَمدا َطَلبا ُُمَمَّ
يَنَة يفا رََجٍب َسَنَة إاْحَدى َوَأْربَعانَي، فََأَخذَ  َم اْلَمدا َفَقةا يفا طََلباها. فَ َقدا  اْلَماَل اَّللَّا، َوَبَسَط َيَدُه يفا الن َّ

ٍد، فَاْستَ بْ  ََمُه، َفَكَتَب إالَْيها َيَُْمُرُه َورََفَع يفا ُُمَاَسَبتاها َأْمَواًِل َكثاْيًَة أَنْ َفَقَها يفا َطَلبا ُُمَمَّ طَأَُه أَبُو َجْعَفٍر َواَّتَّ
ًدا. َها، َفطَاَف بابُ ُيوتا النَّاسا فَ َلْم َيَاْد ُُمَمَّ يَنةا َوَأْعَراضا  باَكْشفا اْلَمدا

ٍد اْسَتشَ  َُحمَّ ، َوَلْ َيْظَفْر ِبا َن اْْلَْمَوالا ا رََأى اْلَمْنُصوُر َما َقْد َأْخَرَج ما ْن  -اَر َأَِب اْلَعََلءا فَ َلمَّ رَُجًَل ما
ْن َوَلدا الزَُّبْْيا َأْو  -قَ ْيسا َعْيََلَن  َل رَُجًَل ما يها، فَ َقاَل: َأَرى َأْن َتْستَ ْعما دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا َوَأخا يفا َأْمرا ُُمَمَّ

ُْم َيْطُلُبوََّنَُما باَذْحٍل، َوَُيْراُجوََّنَُما إالَْيَك.  َّنَّ فَ َقاَل: قَاتَ َلَك اَّللَُّ َما َأْجَوَد َما رَأَْيَت! َواَّللَّا َما َطْلَحَة، فَإا
ي َوَأْهلا  ْن َبنا َعميا ُد اَّللََّ َِل أَنْ َتقاُم ما  َخفاَي َعَليَّ َهَذا، َوَلكانَّنا ُأَعاها
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َن الْ  ْم ُصْعُلوًكا ما ْم، َوَلكانيا أَبْ َعُث َعَلْيها  َعَربا يَ ْفَعُل َبااْم َما قُ ْلَت.بَ ْيِتا باَعُدوياي َوَعُدوياها
ْن قَ ْيٍس ُأْغنايها َوُأَشريافُهُ  يَّ َوقَاَل َلُه: ُدلَّنا َعَلى َفًَّ ُمقالٍي ما َلما ْن  فَاْسَتَشاَر يَزايَد ْبَن يَزايَد السُّ َوُأَمكياُنُه ما

، ]قَاَل[ : ُهَو راََّيُح ْبُن  ، يَ ْعنا اْبَن اْلَقْسراييا ْيًا َعَلى َسييادا اْلَيَمنا َُه َأما ، َفَسْيَّ ُعْثَماَن ْبنا َحيَّاَن اْلُمريايُّ
يَنةا يفا رََمَضاَن َسَنَة َأْرَبٍع َوَأرْبَعانَي.  اْلَمدا

يَم اْبَنْ َعْبدا اَّللَّا إانا اْستَ ْعَمَلهُ  ًدا َوإابْ َراها َن لاْلَمْنُصورا َأْن َُيْراَج ُُمَمَّ يَنةا،  َعَلى اَوقايَل: إانَّ راََّيًحا َضما ْلَمدا
َي الَِّتا َكاَن يَ ْنزاَُلَا اْْلُمَ  ا َدَخَل َداَر َمْرَواَن، َوها َها، َفَساَر َحََّّ َدَخَلَها، فَ َلمَّ َراُء، قَاَل فَاْستَ ْعَمَلُه َعَلي ْ

ها َداُر َمْرَواَن؟ قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: أَ  : َهذا ٍب َكاَن َلُه يُ َقاُل لَُه أَبُو اْلَبْخََتاييا َاجا ْظَعاٌن، ْلا ََْلٌل ما َا ُما َما إاَّنَّ
َها. ن ْ  َوََنُْن َأوَُّل َمْن َيْظَعُن ما

 ، ْيخا ي َنْدُخْل َعَلى َهَذا الشَّ ، ُخْذ باَيدا باها: ََّي َأَِب اْلَبْخََتاييا َاجا ا تَ َفرََّق النَّاُس َعْنُه قَاَل ْلا يَ ْعنا َعْبَد فَ َلمَّ
، َفَدَخََل َعَلْيها  ٍم اَّللَّا ْبَن اْلََْسنا نانَي َواَّللَّا َما اْستَ ْعَمَلنا لاَرحا َْي اْلُمْؤما ْيُخ، إانَّ َأما ، َوقَاَل راََّيٌح: أَي َُّها الشَّ

، َواَّللَّا  َّ َكَما َلعاْبَت بازاََّيٍد َواْبنا اْلَقْسراييا َقنَّ نَ ْفَسكَ َقرايَبٍة، َوَِل لاَيٍد َسَلَفْت إالَْيها، َواَّللَّا َِل َلعاْبَت يفا ،  َْلُْزها
يَم! فَ َرَفَع رََأَسُه إالَْيها َوقَاَل: نَ َعْم، َأَما َواَّللَّا إانَّكَ  ٍد َوإابْ َراها بْ نَ ْيَك ُُمَمَّ َْلُزَْيراُق قَ ْيٍس  َأْو لََتْأتاَينيا ِبا

اُة! .  اْلَمْذبُوُح فايَها َكَما ُتْذَبُح الشَّ
: فَاْنَصَرَف َواَّللَّا راََّيٌح آخا  َّا  قَاَل أَبُو اْلَبْخََتاييا ها، َوإانَّ راْجَلْيها لََتُخطَّانا اْْلَْرَض ِما ُد بَ ْرَد َيدا ي، َأجا ًذا باَيدا



. قَاَل: إايًها، َويْ َلَك! فَ َواَّللَّا َما قَاَل إاِلَّ   َما َكلََّمُه. قَاَل: فَ ُقْلُت َلُه: إانَّ َهَذا َما اطََّلَع َعَلى اْلَغْيبا
ا َع. َفُذباَح َكَما ُتْذَبُح الشَّ  ُة.َسَا

، َفَضَربَُه َوَسَجَنُه، َوَأَخَذ َكاتاَبُه رازَاًما َوَعاقَ بَ  ْلَقْسراييا َوَسأََلُه َعنا اْْلَْمَوالا ُه فََأْكثَ َر، َوطََلَب ُثَّ إانَُّه َدَعا ِبا
، َوُهَو َِل َيُايُبُه، فَ َلمَّ  َن اْْلَْمَوالا ُد ْبُن َخالاٍد ما ا طَاَل َعَلْيها اْلَعَذاُب َأَجابَُه إالَْيها َأْن َيْذُكَر َما َأَخَذ ُُمَمَّ

ا اْجَتَمَع النَّ  ، فَ َفَعَل َذلاَك، فَ َلمَّ را الرَّفايَعَة َوْقَت اْجتاَماعا النَّاسا ََ َذلاَك، فَ َقاَل َلُه راََّيٌح: َأْحضا اُس إا
َْي َأَمَرنا َأْن َأْرَفَع َعَلى  ََْنَُو باها، َوإاَنَّ َأْحَضَرُه فَ َقاَل: أَي َُّها النَّاُس إانَّ اْْلَما اْبنا َخالاٍد، َوَقْد َكتَ ْبُت كاَتاًِب ْلا

. ْجنا ََ السيا ائََة َسْوٍط، َورُدَّ إا ٌل. فََأَمَر راََّيٌح َفُضراَب ما دُُكْم َأنَّ ُكلَّ َما فايها َِبطا  لَُنْشها
عَ  ْن شا ْعٍب ما َ أَنَُّه يفا شا ٍد، فَُأْخَبا َنَة، َوُهَو يفا َعَملا َوَجدَّ راََّيٌح يفا طََلبا ُُمَمَّ ابا َرْضَوى، َجَبلا ُجَهي ْ

ًَل، فََأفْ َلَت َوَلُه اْبٌن َصغاْيٌ  ْنُه رَاجا ٍد، فَ َهَرَب ما َلُه يفا َطَلبا ُُمَمَّ ُبَع، فََأَمَر َعاما  يَ ن ْ
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َن اْْلََبلا فَ تَ َقطََّع، فَ قَ  ٌد:ُولاَد يفا َخْوفاها َوُهَو َمَع َجارايٍَة َلُه َفَسَقَط ما  اَل ُُمَمَّ
َدادْ  ْرَِبلا َيْشُكو اْلَوَجى ... تَ ْنُكُبُه َأْطَراُف َمْروا حا  ُمْنَخراُق السيا

 َشرََّدُه اْْلَْوُف فََأْزَرى باها ... َكَذاَك َمْن َيْكَرُه َحرَّ اْلْاََلدْ 
 ْد.َقْد َكاَن يفا اْلَمْوتا لَُه رَاَحٌة ... َواْلَمْوُت َحْتٌم يفا راقَابا اْلعاَبا

ََ باْئٍر ُهَناَك َفَجَعَل َيْسَتقاي،  ٌد إا ًدا، فَ َعَدَل ُُمَمَّ ُْي يفا اْْلَرَّةا إاْذ لَقاَي ُُمَمَّ َنا راََّيٌح َيسا فَ َقاَل راََّيٌح: َوبَ ي ْ
رَاَعُه! .  قَاتَ َلُه اَّللَُّ َأْعَراباياا َما َأْحَسَن ذا

 
 ذاْكُر َحْبسا َأْوَِلدا اْْلََسنا 

ي َحَبَسُهْم.َقْد ذََكْرََن ق َ   ْبُل َأنَّ اْلَمْنُصوَر َحَبَسُهْم، َوَقْد قايَل أَْيًضا إانَّ راََّيًحا ُهَو الَّذا
: َحَضْرََن َِبَب راََّيٍح يفا اْلَمْقُصورَةا، فَ َقالَ  دا ْبنا ُعَمَر ْبنا َعلايٍي ُن: قَاَل َعلايُّ ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ  اْْلذا

ْن َِببا َمْرَواَن. ُثَّ َمْن َكاَن َهاُهَنا ما  ْن َِببا اْلَمْقُصورَةا، َوَخَرُجوا ما ْن َبنا اْْلَُسنْيا فَ ْلَيْدُخْل. َفَدَخُلوا ما
ْن بَ  اُدوَن ما ْن َِببا اْلَمْقُصورَةا، َوَدَخَل اْْلَدَّ ْن َبنا اْْلََسنا فَ ْلَيْدُخْل. َفَدَخُلوا ما نا قَاَل: َمْن َهاُهَنا ما

ْلُقُيودا فَ َقيََّدُهْم َوَحَبَسُهْم.َمْرَواَن، َفدَ   َعا ِبا
يَم اْبنَا اْْلََسنا ْبنا اْلَْ  ، َواْلََْسَن َوإابْ َراها ، َوَجْعَفَر وََكانُوا: َعْبَد اَّللَّا ْبَن اْلََْسنا ْبنا اْلََْسنا ْبنا َعلايٍي َسنا

، َوُسَلْيَماَن َوَعْبَد اَّللَّا اْبَنْ  يَل  ْبَن اْلََْسنا ْبنا اْْلََسنا ًدا َوإاَْسَاعا ، َوُُمَمَّ َداُوَد ْبنا اْْلََسنا ْبنا اْْلََسنا
، َوُموَسى ، َوَعبَّاَس ْبَن اْْلََسنا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلايٍي يَم ْبنا اْْلََسنا ْبنا اْْلََسنا ْبَن  َوإاْسَحاَق َبنا إابْ َراها

.  َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا ْبنا اْلََْسنا



ا حَ  ا َكاَن اْلَغُد بَ ْعَد الصُّ فَ َلمَّ ْم َعلايُّ ْبُن اْْلََسنا ْبنا اْلََْسنا ْبنا َعلايٍي اْلَعاباُد. فَ َلمَّ ْبحا َبَسُهْم َلْ َيُكْن فايها
ُتَك لاَتْحباَسنا مَ  ئ ْ َع إاْذ َقْد َأقْ َبَل رَُجٌل ُمتَ َلفياٌف، فَ َقاَل َلُه راََّيٌح: َمْرَحًبا باَك، َما َحاَجُتَك؟ قَاَل: جا

، َفَحَبَسُه َمَعُهْم. َذا ُهَو َعلايُّ ْبُن اْْلََسنا ْبنا اْْلََسنا ي، فَإا  قَ ْوما
ْصَر، َوقايَل: إا  َل ما ْصَر َيْدُعو إالَْيها، فَ بَ َلَغ َخََبُُه َعاما ََ ما ٌد َقْد َأْرَسَل ابْ َنُه َعلاياا إا نَُّه َعَلى وََكاَن ُُمَمَّ

ََ اْلَمْنُصورا، فَاْعََتََف َلُه َوََسَّى َأْصَحاَب اْلُوثُوبا باَك َواْلقاَياما َعَليْ  َْن َشايَ َعُه، فَ َقَبَضُه َوَأْرَسَلُه إا َك ِبا
، َوأَبُو ُحَبْْيٍ،  أَبايها، وََكاَن فايَمْن ََسَّى َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َأِبا اْلَمَواِلا
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ََ َأْن َماَت.َفَضَرََبَُما اْلَمْنُصوُر َوَحَبَسُهَما َوَحَبَس عَ   لاياا، فَ َبقاَي َُمُْبوًسا إا
َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعْمراو ْبنا ُعْثَماَن ْبنا َعفَّ  ََ راََّيٍح َأْن ََيْباَس َمَعُهْم ُُمَمَّ اَن وََكَتَب اْلَمْنُصوُر إا

، وََكاَن َأَخا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا ْبنا ا يَباجا لديا َمُة باْنُت اْلَمْعُروَف ِبا يًعا فَاطا َنَّ ُأمَُّهَما َجَا ، ْلا ْْلََسنا
، فََأَخَذُه َمَعُهْم.  اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي

دا َوقايَل: إانَّ اْلَمْنُصوَر َحَبَس َعْبَد اَّللَّا ْبَن اْلََْسنا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلايٍي َوْحَدُه، َوتَ َرَك َِبقاَي َأْوَِل 
، فَ َلْم يَ َزلْ  يها  اْلََْسنا َضابُُه ُحْزًَن َعَلى َأخا َُمُْبوًسا، فَ َبقاَي اْلََْسُن ْبُن اْْلََسنا ْبنا اْْلََسنا َقْد َنَصَل خا

يَم  َعْبدا اَّللَّا، وََكاَن اْلَمْنُصوُر يَ ُقوُل: َما فَ َعَلتا اْْلَادَُّة؟ َوَمرَّ اْلََْسُن ْبُن اْلََْسنا ْبنا اْْلََسنا َعَلى إابْ َراها
نا َوُهَو يَ ْعلاُف إاباًَل َلُه فَ َقاَل: أَتَ ْعلاُف إاباَلَك َوَعْبُد اَّللَّا َُمُْبوٌس! ََّي ُغََلُم، َأْطلاْق ُعُقَلَها! ْبنا اْلَْسَ 

َها باعاٌْي. ن ْ  فََأْطَلَقَها ُثَّ َصاَح يفا َأْدَِبراَها، فَ َلْم يُوَجْد ما
ا طَاَل َحْبُس َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا قَا ٍد . فَ َلمَّ َل َعْبُد اْلَعزايزا ْبُن َسعايٍد لاْلَمْنُصورا: أََتْطَمُع يفا ُخُروجا ُُمَمَّ

! فَ  َن اْْلََسدا ُهْم َأْهَيُب يفا ُصُدورا النَّاسا ما ن ْ ُد ما يَم َوبَ ُنو اْْلََسنا ُُمَلَّْوَن؟ َواَّللَّا َلْلَواحا َكاَن َذلاَك َوإابْ َراها
 َسَبَب َحْبسا اْلَباقانَي.

 
ََ اْلعاَراقا ذاْكُر ْحَْ  ْم إا  لاها

يَم ْبنا  ْمَراَن ْبنا إابْ َراها َد ْبَن عا اَئٍة َأْرَسَل ُُمَمَّ ا َحجَّ اْلَمْنُصوُر َسَنَة َأْرَبٍع َوَأْربَعانَي َوما دا ْبنا طَْلَحَة، َوَلمَّ ُُمَمَّ
، َيْسَأَُلُمْ  ، َوُهْم يفا اْْلَْبسا ََ َبنا اْْلََسنا يَم اْبَنْ َعْبدا  َوَمالاَك ْبَن أََنٍس إا ًدا، َوإابْ َراها َأْن َيْدفَ ُعوا إالَْيها ُُمَمَّ

ْم َوَعْبُد اَّللَّا قَائاٌم ُيَصلياي، فَأَبْ َلَغاُهُم الرياَساَلَة، فَ َقاَل اْلََْسُن ْبُن اْْلَسَ  نا َأُخو َعْبدا اَّللَّا، َفَدَخََل َعَلْيها
نَّا َولََنا فايها ُحْكٌم.اَّللَّا: َهَذا َعَمُل اْبنَا اْلَمُشوَمةا! َأمَ   ا َواَّللَّا َما َهَذا َعْن رَْأياَنا َوَِل َعْن َمََلٍ ما

ها؟ ُثَّ فَ رََغ عَ  يَك يفا ُأميا ي اْبَن َأخا ي َأَخاَك يفا ابْ نَ ْيها َوتُ ْؤذا يُم: َعََلَم تُ ْؤذا ْن فَ َقاَل َلُه َأُخوُه إابْ َراها ْبُد اَّللَّا ما
( َأْن َيََْذَن ِلا فَأَْلَقاُه َصََلتاها فَأَبْ َلَغاُه الريا  َساَلَة، فَ َقاَل: َِل َواَّللَّا )َِل َأرُدُّ َعَلْيُكَما َحْرفًا، إاْن َأَحبَّ



، َِل َواَّللَّا َِل تَ َرى  ُنُه َعْينا فَ ْليَ ْفَعْل. فَاْنَطَلَق الرَُّسوَِلنا فَأَبْ َلَغا اْلَمْنُصوَر، فَ َقاَل: َأرَاَد َأْن َيْسَحَرنا َعي ْ
بْ نَ ْيها.َحََّّ    َيَْتاَينا ِبا

ُث َأَحًدا َقطُّ إاِلَّ فَ تَ َلُه َعْن رَْأياها.  وََكاَن َعْبُد اَّللَّا َِل َُيَديا
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ََ الرَّْبَذةا، َفَخَرَج إا  يَنَة َوَمَضى إا ا َحجَّ َورََجَع َلْ َيْدُخلا اْلَمدا ها، فَ َلمَّ ََّيٌح لَْيها را ُثَّ َساَر اْلَمْنُصوُر لاَوْجها
ُد ْبُن عَ  يَنةا، َوَأَمَرُه ِبااْشَخاصا َبنا اْْلََسنا إالَْيها َوَمَعُهْم ُُمَمَّ ََ اْلَمدا ََ الرَّْبَذةا، فَ َردَُّه إا ْبدا اَّللَّا ْبنا َعْمراو إا

 ََ ْم، فَ َرَجَع راََّيٌح فََأَخَذُهْم، َوَساَر َبااْم إا ها ُميا  الرَّْبَذةا، َوُجعاَلتا اْلُقُيوُد ْبنا ُعْثَماَن َأُخو َبنا اْْلََسنا ْلا
َل باَغْْيا واطَاٍء. ْم، َوَجَعَلُهْم يفا َُمَاما ْم َوَأْعَناقاها ُل يفا َأْرُجلاها ََلسا  َوالسَّ

َْتٍ يَ َراُهْم َويَ َرْونَُه وَ  ْن َورَاءا سا ٍد ما يَنةا َوَقَف َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ َن اْلَمدا ا َخَرَج َبااْم راََّيٌح ما ُهَو يَ ْبكاي َوَلمَّ
َْيتاها َوُهَو يَْدُعو اَّللََّ، ُثَّ قَاَل: َواَّللَّا َِل ََيَْفُظ اَّللَُّ َحَرَمْيها بَ ْعَد هَ  .َوُدُموُعُه ََتْراي َعَلى ْلا  ُؤَِلءا

َئةا اْْلَْعَرابا ف َ  يُم ابْ َنا َعْبدا اَّللَّا َيَْتاَيانا َكَهي ْ ٌد َوإابْ َراها ا َساُروا َكاَن ُُمَمَّ ََنناها َوَلمَّ ُيَساياَرانا َأَِبُُهَا َوَيْسَتْأذا
، َويَ ُقوُل: َِل تَ ْعَجََل َحََّّ ُْيْكاَنُكَما َذلاَك. َوقَاَل ََلَُما: إاْن َمنَ َعُكَما أَبُو َجْعَفٍر، يَ ْعنا  ْْلُُروجا  ِبا

.  اْلَمْنُصوَر، َأْن َتعايَشا َكراَْينْيا َفََل َْيْنَ ْعُكَما َأْن َِتُوََت َكراَْينْيا
ُّ َعَلى اْلَمْنُصورا َوَعَلْيها َقما  ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلُعْثَمانا َل ُُمَمَّ ََ الرَّْبَذةا ُأْدخا ا َوَصُلوا إا يٌص َوإازَاٌر رَقايٌق، فَ َلمَّ

ٌد: ُسْبَحاَن اَّللَّا! َلَقْد َعرَ  ا َوَقَف َبنْيَ َيَدْيها قَاَل: إايًها ََّي َديُّوُث! قَاَل ُُمَمَّ فْ َتنا باَغْْيا َذلاَك َصغاْيًا فَ َلمَّ
 ، يَم ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا ْن َْحََلتا ابْ نَ ُتَك رُقَ يَُّة؟ وََكاَنْت ََتَْت إابْ َراها مَّ َوَقْد وََكباْيًا! قَاَل: َفما

نا َوَِل ُِتَالاَئ َعَليَّ َعُدواا، ُثَّ أَنْ  َتنا اْْلَْْيَاَن َأْن َِل تَ ُغشَّ ًَل َوَزْوُجَها َغائاٌب، َأْعطَي ْ َت تَ َرى ابْ نَ َتَك َحاما
ٌد: َأمَّا أَ  َها! قَاَل ُُمَمَّ َي َعَليَّ إاْن  َوأَْنَت َبنْيَ َأْن َتُكوَن َحاناثًا َأْو َديُّوًَث! َوامْيُ اَّللَّا إانيا َْلَُهمُّ باَرَجْا ْْيَانا َفها

شٍي َعلاْمَتُه، وَ  نَّ اَّللََّ َقْد َأْكَرَمَها باواَِلَدةا ُكْنُت َدَخْلُت َلَك يفا َأْمرا غا ها اْْلَارايََة فَإا َأمَّا َما رََمْيَت باها َهذا
َا َعَلى  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َرُسولا اَّللَّا  نَي َظَهَر َْحُْلَها َأنَّ َزْوَجَها َألَّ َبا َها، َوَلكانيا ظَنَ ْنُت حا إاَّيَّ
نيا َغْفَلٍة.  حا

َفْت( ، ُثَّ فَاْغتَ  ها، َوَأَمَر باَشقيا ثاَياباها َعْن )إازَاراها َفُحكاَي َأنَّ َعْورََتُه َقْد ُكشا ْن َكََلما َأَمَر باها اَظ اْلَمْنُصوُر ما
، فَأَ  َلٍغ َواْلَمْنُصوُر يَ ْفََتاي َعَلْيها َِل َينا ْنُه ُكلَّ َمب ْ اَئَة َسْوٍط، فَ بَ َلَغْت ما نَي َوما َصاَب َسْوٌط َفُضراَب ََخْسا

نَّ َلُه ُحْرَمًة باَرُسولا اَّللَّا  ي! فَإا َها َوْجَهُه، فَ َقاَل: َوَْيََك اْكُفْف َعْن َوْجها ن ْ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -ما
ْن َثََل  ها ََنًْوا ما : الرَّْأَس الرَّْأَس! َفَضَرَب َعَلى رَْأسا دا  ثانَي َسْوطًا،فََأْغَرى اْلَمْنُصوُر فَ َقاَل لاْلَجَلَّ
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ْن َأْحَسنا النَّ  ، وََكاَن ما َن الضَّْربا نَ ْيها َسْوٌط َفَساَلْت، ُثَّ ُأْخراَج وََكأَنَُّه زاَْناي، ما ، َوَأَصاَب إاْحَدى َعي ْ اسا
ُْسناها. يَباَج ْلا ى الديا  وََكاَن ُيَسمَّ

ا ُأْخراَج َوَثَب إالَْيها َمْوًَ َلُه فَ َقاَل:  َأَِل َأْطَرُح راَدائاي َعَلْيَك؟ قَاَل: بَ َلى ُجزايَت َخْْيًا! َواَّللَّا إانَّ فَ َلمَّ
. َن الضَّْربا  َلُشُفوَف إازَاراي َأُشدُّ َعَليَّ ما

يَعُتَك،  نانَي َأمَّا َأْهُل ُخَراَساَن َفشا َْي اْلُمْؤما ها َأنَّ راََّيًحا قَاَل لاْلَمْنُصورا: ََّي َأما َوَأمَّا َأْهُل وََكاَن َسَبُب َأْخذا
ْنَدُهْم إاِلَّ َكافاٌر، َوَلكانَّ  اما فَ َواَّللَّا َما َعلاي، عا يَعُة آلا َأِبا طَالاٍب، َوَأمَّا َأْهُل الشَّ َد ْبَن  اْلعاَراقا َفشا ُُمَمَّ

ُهْم َأَحٌد. فَ وَ  ن ْ اما َما َُتَلََّف َعْنُه ما َّ َلْو َدَعا َأْهَل الشَّ قَ َعْت يفا نَ ْفسا اْلَمْنُصورا، فَأََمَر َعْبدا اَّللَّا اْلُعْثَمانا
َذ َمَعُهْم، وََكاَن َحَسَن الرَّْأيا فايها قَ ْبَل َذلاَك.  باها فَُأخا

ْم َأْمُر  ََ اْلَمْنُصورا: إانَّ َأْهَل ُخَراَساَن َقْد تَ َعاَشْوا َعنيا َوطَاَل َعَلْيها دا ْبنا ُثَّ إانَّ َأَِب َعْوٍن َكَتَب إا ُُمَمَّ
يا فَ ُقتاَل، َوَأْرَسَل رَْأَسُه إا َعبْ  دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُعَمَر اْلُعْثَمانا َُحمَّ ََ ُخَراَساَن، دا اَّللَّا. فََأَمَر اْلَمْنُصوُر ِبا

َمُة باْنُت َرسُ  دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا َوَأنَّ ُأمَُّه فَاطا ُ َعَلْيها  -ولا اَّللَّا َوَأْرَسَل َمَعُه َمْن ََيْلاُف أَنَُّه رَْأُس ُُمَمَّ َصلَّى اَّللَّ
ُعوَن! إاْن ُكنَّا لََنْأمَ  -َوَسلََّم  : إاَنَّ َّللاَّا َوإاَنَّ إالَْيها رَاجا ا قُتاَل قَاَل َأُخوُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن اْْلََسنا ُن باها يفا فَ َلمَّ

نَّا يفا ُسْلطَاناَنا!  ُسْلطَاَّنااْم ُثَّ َقْد قُتاَل ما
َن الرَّْبَذةا َفَمرَّ َبااْم َعَلى بَ ْغَلٍة َشْقَراَء، فَ َناَداُه َعْبُد اَّللَّا بْ  ُثَّ إانَّ  ُن اْلَمْنُصوَر َأَخَذُهْم َوَساَر َبااْم ما

َسَرائاُكْم يَ ْوَم بَْدٍر! فََأْخَسأَُه أَبُو َجْعَفٍر، َوثَ ُقَل َعلَ  : ََّي َأَِب َجْعَفٍر َما َهَكَذا فَ َعْلَنا ِبُا  ها َوَمَضى.يْ اْلََْسنا
ها اْلَقْريَةا َمْن َْيْنَ ُعنَ  ََ اْلُكوَفةا، قَاَل َعْبُد اَّللَّا لاَمْن َمَعُه: َأَما تَ َرْوَن يفا َهذا ُموا إا ا َقدا ْن َهَذا فَ َلمَّ ا ما

َفنْيا فَ َقاَِل  َلنْيا َعَلى َسي ْ يها ُمْشَتما َيةا؟ قَاَل: فَ َلقاَيُه اْلََْسُن َوَعلاي، ابْ َنا َأخا َناَك ََّي اْبَن الطَّاغا ئ ْ  َلُه: َقْد جا
ًئا،  ُتَما َما َعَلْيُكَما َوَلْن تُ ْغناَيا يفا َهُؤَِلءا َشي ْ ي ُترايُد. قَاَل: َقْد َقَضي ْ لَّذا  فَاْنَصَرفَا.َرُسولا اَّللَّا َفُمْرََن ِبا

يَم ْبنا ُثَّ إانَّ اْلَمْنُصوَر َأْوَدَعُهْم باَقْصرا اْبنا ُهَبْْيََة َشْرقاييا اْلُكوَفةا  َد ْبَن إابْ َراها ، َوَأْحَضَر اْلَمْنُصوُر ُُمَمَّ
يَباُج اْْلَْصَغُر؟ قَاَل: نَ َعْم. ، وََكاَن َأْحَسَن النَّاسا ُصورًَة، فَ َقاَل َلُه: أَْنَت الديا  اْلََْسنا
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َلًة َلْ َأقْ تُ ْلَها َأَحًدا! ُثَّ َأَمَر باها فَ بُ  َ َعَلْيها ُأْسُطَوانٌَة َوُهَو َحي، َفَماَت فايَها.قَاَل: َْلَقْ تُ َلنََّك قات ْ  نا
ْن حَ  ُهْم، ُثَّ َعْبُد اَّللَّا ْبُن اْلََْسنا َفُدفاَن َقرايًبا ما ن ْ يُم ْبُن اْْلََسنا َأوََّل َمْن َماَت ما ْيُث َماَت، وََكاَن إابْ َراها

ي يَ ْزُعُم النَّاُس أَنَّهُ  ْن َيُكْن يفا اْلَقَْبا الَّذا . فَإا ْنُه. ُثَّ َماَت َعلايُّ ْبُن اْلََْسنا  َقَْبُُه َوإاِلَّ فَ ُهَو َقرايٌب ما
مَّ، َوقايَل: َوَضَع اْلَمْنصُ  وُر َعَلى َوقايَل: إانَّ اْلَمْنُصوَر َأَمَر َبااْم فَ ُقتاُلوا، َوقايَل: َبْل َأَمَر َبااْم َفُسُقوا السُّ

ًدا َقْد َخَرَج فَ ُقتاَل فَاْنَصدََع قَ ْلُبُه َفَماَت، َواَّللَُّ َأْعَلُم.َعْبدا اَّللَّا َمْن قَاَل َلُه إانَّ ابْ نَ   ُه ُُمَمَّ
، َوإاْسحَ  ُهْم إاِلَّ ُسَلْيَماُن َوَعْبُد اَّللَّا ابْ َنا َداُوَد ْبنا اْلََْسنا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلايٍي ن ْ يُل َوَلْ يَ ْنُج ما اُق َوإاَْسَاعا



يَم ْبنا ا ، َوانْ َقَضى َأْمُرُهْم.ابْ َنا إابْ َراها ، َوَجْعَفُر ْبُن اْلََْسنا  ْْلََسنا ْبنا اْْلََسنا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
يَنةا راََّيُح ْبُن ُعْثَماَن، َوَعَلى الْ  رايُّ ْبُن َعْبدا اَّللَّا، َوَعَلى اْلَمدا َنَة السَّ ها السَّ َة َهذا ُكوَفةا َكاَن َعَلى َمكَّ

يَسى ْبُن ُموَسى، وَ  َبَة ْبنا عا ْصَر يَزايُد ْبُن َحاِتاا ْبنا قُ تَ ي ْ َعَلى اْلَبْصَرةا ُسْفَياُن ْبُن ُمَعاوايََة، َوَعَلى ما
ي قَاَل فايها يَزايُد ْبُن ََثباٍت َْيَْدُحُه َويَ ْهُجو يَزايَد ْبَن ُأَسْيٍد  :اْلُمَهلَّبا ْبنا َأِبا ُصْفَرَة، َوُهَو الَّذا يَّ َلما  السُّ

 َبنْيَ اْلَيزايَدْينا يفا النََّدى يَزايَد ُسَلْيٍم َواْْلََغريا ْبنا َحاِتاا  َلَشتَّاَن َما
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ًحا َجَواًدا.  يفا أَبْ َياٍت َكثاْيٍَة. وََكاَن ُِمَدَّ
ْن َبنا َعْمٍرو، َويُوُسُف بْ نُ َعْبدا الرَّْْحَنا الْ  َشاُم ْبُن ُعْذرََة اْلفاْهرايُّ )َوُهَو ما ( باطَُلْيطَُلَة َوفايَها ََثَر ها فاْهرايُّ

، فَات َّبَ َعُه َمْن فايَها، َفَساَر إالَْيها َعْبُد الرَّْْحَنا َفَحاَصَرُه وَ  ْيا َعْبدا الرَّْْحَنا اْْلَُمواييا َد َعَلْيها َعَلى اْْلَما َشدَّ
يَنًة، فََأَخَذهُ  ََ الصُّْلحا َوَأْعطَاُه ابْ َنُه َأفْ َلَح رَها ََ قُ ْرطَُبَة، فَ َرَجَع  اْلْاَصاَر، َفَماَل إا َعْبُد الرَّْْحَنا َورََجَع إا

، فَ َعاَد إالَْيها َعْبُد الرَّْْحَنا َوَحاَصَرُه َوَنَصَب َعَلْيها اْلَمَجانايَق، فَ َلْم  َشاٌم َوَخَلَع َعْبَد الرَّْْحَنا يُ َؤثياْر فايَها ها
ََ قُ ْرطَُبَة، َوَلْ َيْظَفْر َبااَشاٍم. ْلاََصانَتاَها، فَ َقَتَل َأفْ َلَح ابْ َنُه، َورََمى رَْأَسهُ  ، َورََحَل إا  يفا اْلَمْنَجنايقا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ًدا. ُّ، وََكاَن زَاها  َوفايَها َماَت َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُشَْبَُمَة. َوَعْمُرو ْبُن ُعبَ ْيٍد اْلُمْعَتزاِلا

، وََكاَن َمْوتُُه َوبُ َرْيُد ْبُن َأِبا َمْرمَيَ َمْوََ َسْهلا ْبنا اْْلَنْ  ُب الزُّْهراييا ظَلايَّةا. َوُعَقْيُل ْبُن َخالاٍد اْْلَيَلايُّ َصاحا
مُ  ُّ. َوَهاشا ُد ْبُن َعْمراو ْبنا َعْلَقَمَة ْبنا َوقَّاٍص اللَّْيثايُّ أَبُو اْلََْسنا اْلَمَدنا ما ِبااْصَر َفْجَأًة. َوُُمَمَّ  ْبُن َهاشا

َبَة ْبنا َأِبا َوقَّ  ُّ.ْبنا ُعت ْ  اٍص اْلَمَدنا
َدةا، َوفَ ْتحا الرَّاءا اْلُمْهَمَلةا. َوُعَقْيٌل باَضميا اْلَعنْيا اْلُمْهَمَلةا، َوفَ تْ  ( .)بُ َرْيٌد باَضميا اْلَباءا اْلُمَوحَّ  حا اْلَقافا
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَأْربَعانَي َوما
145 - 

اَئةٍ ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َخَْ   ٍس َوَأْربَعانَي َوما
دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا   ذاْكُر ُظُهورا ُُمَمَّ



دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلََْسناْْبا اْْلََسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالابٍ  َنةا َكاَن ظُُهوُر ُُمَمَّ ها السَّ يَنةا،  يفا َهذا ْلَمدا ِبا
َلَتنْيا بَقايَ َتا ما  َم َأْخَبارَُه لاَلي ْ َرةا، َوقايَل: رَاباَع َعَشَر َشْهرا رََمَضاَن. َوَقْد ذََكْرََن فايَما تَ َقدَّ ْن َُجَاَدى اْْلخا

. ََ اْلعاَراقا  َوتَباَعَتُه َوَْحَْل اْلَمْنُصورا َأْهَلُه إا
ْيًا َعلَ  يَنةا َأما ََ اْلَمدا ا َْحََلُهْم َوَساَر َبااْم َردَّ راََّيًحا إا ٍد َوَضيََّق َعَلْيها، َوطََلَبُه فَ َلمَّ َها، فََأَلَّ يفا َطَلبا ُُمَمَّ ي ْ

يَنةا يُ َناواُل َأْصَحابَُه الْ  ْلَمدا ََّ يفا باْئٍر ِبا َماَء، َحََّّ َسَقَط ابْ ُنُه َفَماَت، َوَأْرَهَقُه الطََّلُب يَ ْوًما، فَ َتَد
ََ َحْلقاها، وََكاَن َبَدنُ  ْلَمَذارا، َوانْ َغَمَس يفا اْلَماءا إا ٍد َوأَنَُّه ِبا ها، َوبَ َلَغ راََّيًحا َخََبُ ُُمَمَّ ُه َِل ََيَْفى لاعاَظما

ٌد َعْن َطرايقاها َواْختَ َفى يفا َدارا اْْلَُهنايَّةا، َفَحْيُث َلْ يَ َرهُ  ى ُُمَمَّ ها، فَ تَ َنحَّ راََّيٌح رََجَع  فَ رَكاَب ََنَْوُه يفا ُجْندا
ََ َدارا َمْرَواَن.  إا

ي َأْعَلَم راََّيًحا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َأِبا َسَْبََة.وََكا  َن الَّذا
يَم َعَلى اْْلُُروجا فايها. ي َواَعَد َأَخاُه إابْ َراها ٍد َخَرَج قَ ْبَل َوْقتاها الَّذا َُحمَّ ا اْشَتدَّ الطََّلُب ِبا  فَ َلمَّ

ها َمَع أَ  يَعادا ٌد لاما َُدرايٍي ْلَاَقُه، وََكاَن ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن َعْمراو َوقايَل: َبْل َخَرَج ُُمَمَّ َر ْلا َا َأُخوُه َتََخَّ يها، َوإاَّنَّ خا
! ْْلُُروجا ُر ِبا َتظا دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا: َما تَ ن ْ يدا ْبُن َجْعَفٍر يَ ُقوَِلنا لاُمَحمَّ ْئٍب، َوَعْبُد اْْلَما فَ َواَّللَّا َما  ْبنا َأِبا ذا

ها اْْلُ  ْنَك. اْخُرْج َوَلْو َوْحَدَك. فَ َتَحرََّك باَذلاَك أَْيًضا.َعَلى َهذا  مَّةا َأْشَأُم ما
يَم ْبنا  ْمَراَن ْبنا إابْ َراها َد ْبَن عا َلَة، فََأْحَضَر ُُمَمَّ ًدا َخاراٌج اللَّي ْ  َوأََتى راََّيًحا اْْلَََبُ َأنَّ ُُمَمَّ
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يَنةا، َواْلَعبَّا َي اْلَمدا ٍد قَاضا ْنَدُه، َفَصَمَت َطوايًَل ُُمَمَّ َس ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلَاراثا ْبنا اْلَعبَّاسا َوَغْْيَُُهَا عا
َا َوهُ  ًدا يفا َشْرقا اْْلَْرضا َوَغْرَبا نانَي َيْطُلُب ُُمَمَّ ُْي اْلُمْؤما يَنةا، َأما َو َبنْيَ َأْظُهراُكْم، ُثَّ قَاَل ََلُْم: ََّي َأْهَل اْلَمدا

مُ  َّللَّا لَئاْن َخَرَج َْلَقْ تُ َلنَُّكْم َأَْجَعانَي! . َوُأْقسا  ِبا
ْل لاَتْجَمَع َبنا زُهْ  ْيََتَك، َوَأْرسا نانَي فَادُْع َعشا ْيا اْلُمْؤما ي َأما : أَْنَت قَاضا ْمَرانا دا ْبنا عا َرَة، َوقَاَل لاُمَحمَّ

ْلَبابا  ْم: فََأْرَسَل َفَجاُءوا يفا ََجٍْع َكثاٍْي فََأْجَلَسُهْم ِبا ْم، فايها َن اْلَعَلواييانَي َوَغْْياها ، فََأْرَسَل فََأَخَذ نَ َفًرا ما
، َواْلََْسُن  ، َواْْلَُسنْيُ ْبُن َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي دا ْبنا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبُن َعلاييا ْبنا َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ

يُل ْبُن أَيُّوَب ْبنا َسَلَمَة ْبنا َعْبدا  اْلََْسنا ْبنا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا  ْم إاَْسَاعا ْن قُ َرْيٍش فايها ، َوراَجاٌل ما ْبنا َعلايٍي
 اَّللَّا ْبنا اْلَولايدا ْبنا اْلُمغاْيَةا َوابْ ُنُه َخالاٌد.

ُعوا التَّْكباَْي، فَ َقاَل اْبُن ُمْسلاما  ٌد، َفَسما ْنَدُه إاْذ َظَهَر ُُمَمَّ َنَما ُهْم عا ْعنا يفا  فَ بَ ي ْ : َأطا ْبنا ُعْقَبَة اْلُمريايُّ
: َواَّللَّا َما َذاَك إا  لَْيَك، إاَنَّ َهُؤَِلءا َواْضراْب َأْعَناقَ ُهْم. فَ َقاَل َلُه اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي

ْمعا َوالطَّاَعةا.  َلَعَلى السَّ
َن اْلَمَذارا يفا  ٌد ما ََلَمةا، َوَقَصَد  َوَأقْ َبَل ُُمَمَّ لسَّ َُؤَِلءا تَ َفاُؤًِل ِبا نَي رَُجًَل، فَأََتى يفا َبنا َسلاَمَة َبا ائٍَة َوََخْسا ما



، وَ  ُد ْبُن َخالادا ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْلَقْسرايُّ ْم ُُمَمَّ ْجَن َفَكَسَر َِببَُه َوَأْخَرَج َمْن فايها، وََكاَن فايها ي السيا اْبُن َأخا
اَلةا َخوَّاَت ْبَن ُبَكْْيا ْبنا َخوَّاتا ْبنا ُجَبْْيٍ، َوأََتىالنَُّذْيرا بْ   نا يَزايَد َورازَاٌم، فََأْخَرَجُهْم َوَجَعَل َعَلى الرَّجَّ

َْصَحاباها: َِل تَ ْقتُ ُلوا إاِلَّ يَ ْقتُ ُلوا. َمارَةا َوُهَو يَ ُقوُل ْلا  َداَر اْْلا
ْن ِبَ  ُهْم راََّيٌح، َفَدَخُلوا ما ن ْ ْيًا َوَأَخاُه َعبَّاًسا، َواْبَن ُمْسلاما فَاْمتَ َنَع ما با اْلَمْقُصورَةا، َوَأَخُذوا راََّيًحا َأسا

َمارَةا.  ْبنا ُعْقَبَة اْلُمريايَّ َفَحَبَسُهْم يفا َدارا اْْلا
َد اَّللََّ َوأَْثََّن َعَلْيها  ْنََبَ َفَخَطَب النَّاَس، َفَحما دا َفَصعاَد اْلما ََ اْلَمْسجا نَُّه  ُثَّ َخَرَج إا ُثَّ قَاَل: َأمَّا بَ ْعُد: فَإا

ْن باَنائاها اْلُقبَّةَ  َيةا َعُدويا اَّللَّا َأِبا َجْعَفٍر َما َلْ ََيَْف َعَلْيُكْم ما ْن َأْمرا َهَذا الطَّاغا اْْلَْضَراَء الَِّتا  َقْد َكاَن ما
نَي قَاَل: }َأََن رَبُُّكُم بَ َناَها ُمَعاَنَدًة َّللاَّا يفا ُمْلكاها، َوَتْصغاْيًا لاْلَكْعَبةا  َا َأَخَذ اَّللَُّ فاْرَعْوَن حا ، َوإاَّنَّ اْْلََراما

ينا أَبْ َناءُ 24اْْلَْعَلى] ]النازعات:  ْلقاَياما يفا َهَذا الديا  [ ، َوإانَّ َأَحقَّ النَّاسا ِبا
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ُْم َقدْ  نَي، اللَُّهمَّ إاَّنَّ رايَن َواْْلَْنَصارا اْلُمَواسا َأَحلُّوا َحَراَمَك َوَحرَُّموا َحََلَلَك، َوآَمُنوا َمْن َأَخْفَت  اْلُمَهاجا
ُهْم َأَحًدا! أَي َُّها  ن ْ ْر ما ْم َعَدًدا، َواقْ تُ ْلُهْم َبَدًدا، َوَِل تُ َغادا ها النَّاُس، إانيا َوَأَخاُفوا َمْن آَمْنَت! اللَُّهمَّ فََأْحصا

ْن[ َبنْيا َأْظُهراكُ  ي! َواَّللَّا َواَّللَّا َما َخَرْجُت ]ما ٍة، َوَلكانيا اْخََتُْتُكْم لانَ ْفسا دَّ ٍة َوَِل شا ي َأْهُل قُ وَّ ْندا ْم َوأَنْ ُتْم عا
َعُة! َذ ِلا فايها اْلبَ ي ْ ْصٌر يُ ْعَبُد اَّللَُّ فايها إاِلَّ َوَقْد ُأخا ها َويفا اْْلَْرضا ما ْئُت َهذا  َما جا

ٍد َعلَ  ََ ُُمَمَّ ُْم َمَعُه، َفَكاَن وََكاَن اْلَمْنُصوُر َيْكُتُب إا ُونَُه َأَّنَّ ََ الظُُّهورا َوَُيَْبا ها َيْدُعونَُه إا ى أَْلُسنا قُ وَّادا
َنا َماَل إاَِلَّ اْلُقوَّاُد ُكلُُّهْم. ٌد يَ ُقوُل: َلوا اْلتَ َقي ْ  ُُمَمَّ

َها ُعْثَماَن ْبَن ُُمَمَّ  يَنةا َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ ٌد َعَلى اْلَمدا دا ْبنا َخالادا ْبنا الزَُّبْْيا، َوَعَلى َقَضائاَها: َواْستَ ْوََ ُُمَمَّ
رَ  : َعْبَد اْلَعزايزا الدَّ ََلحا ، َوَعَلى بَ ْيتا السيا يَّ ، َعْبَد اْلَعزايزا ْبَن اْلُمطَّلابا ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْلَمْخُزوما يَّ اَوْردا

سا ُعْثَماَن ْبَن ُعبَ ْيدا اَّللَّا  : َأَِب اْلَقَلمَّ َرطا : َعْبَد َوَعَلى الشُّ يَوانا اْلَعطَاءا ، َوَعَلى دا  ْبنا ُعَمَر ْبنا اْْلَطَّابا
ها: َعْبُد اْْلَما  ْسَورا ْبنا َُمَْرَمَة، َوقايَل: َكاَن َعَلى ُشَرطا يدا ْبُن َجْعَفٍر اَّللَّا ْبَن َجْعَفرا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا اْلما

 فَ َعَزَلُه.
ََ ُمَُ  ٌد إا دا ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا: إانيا ُكْنُت َْلَظُنَُّك َستَ ْنُصُرََن َوتَ ُقوُم َمَعَنا. فَاْعَتَذَر إالَْيها َوقَاَل: َوَأْرَسَل ُُمَمَّ مَّ

ْن ُوُجوها النَّاسا إاِلَّ نَ َفرٌ  ٍد َأَحٌد ما َة. َوَلْ يَ َتَخلَّْف َعْن ُُمَمَّ ْنُه َوأََتى َمكَّ ُهْم:َأفْ َعُل، ُثَّ اْنَسلَّ ما ن ْ  ، ما
را ْبنا اْلُمغاْيَةا  َزاٍم، َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن اْلُمْنذا اُك ْبُن ُعْثَماَن ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َخالادا ْبنا حا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  الضَّحَّ

 تا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا الزَُّبْْيا.ْبنا َخالاٍد، َوأَبُو َسَلَمَة ْبُن ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا ُعَمَر، َوُخبَ ْيُب ْبُن ََثبا 
ٍد َوقَاُلوا: إانَّ يفا َأْعَناقا  يَنةا َقدا اْستَ ْفتَ ْوا َمالاَك ْبَن أََنٍس يفا اْْلُُروجا َمَع ُُمَمَّ َِبا وََكاَن َأْهُل اْلَمدا َعًة ْلا َنا بَ ي ْ

نَي، َولَْيَس َعَلى  َا َِبيَ ْعُتْم ُمْكَرها ٍد َوَلزاَم َمالاٌك َجْعَفٍر، فَ َقاَل: إاَّنَّ ََ ُُمَمَّ ُمْكَرٍه ْيَانٌي. فََأْسرََع النَّاُس إا



َتُه.  بَ ي ْ
يَل ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َجْعَفرا ْبنا َأِبا طَالاٍب، وََكاَن َشْيًخا َكباْيًا، ََ إاَْسَاعا ٌد إا  فََأْرَسَل ُُمَمَّ
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َعتاها، فَ َقاَل: ََّي اْبنَ  ََ بَ ي ْ ي أَْنَت َواَّللَّا َمْقُتوٌل َفَكْيَف ُأَِبياُعَك؟ فَاْرَتدََع النَّاُس َعْنُه قَلايًَل. َفَدَعاُه إا  َأخا
ٍد، فَأََتْت َْحَّاَدُة باْنُت ُمَعا ََ ُُمَمَّ يَل وََكاَن بَ ُنو ُمَعاوايََة ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َجْعَفٍر َقْد َأْسَرُعوا إا ََ إاَْسَاعا وايََة إا

ها اْلَمقَ  ْبنا َعْبدا  ََ اْبنا َخاَلااْم، َوإانََّك إاْن قُ ْلَت َهذا الََة اَّللَّا َوقَاَلْت َلُه: ََّي َعميا إانَّ إاْخَوِتا َقْد َأْسَرُعوا إا
ْهَي َعْنُه. يُل إاِلَّ الن َّ . فََأََب إاَْسَاعا  ثَ بَّْطَت النَّاَس َعْنُه، فَ يُ ْقَتُل اْبُن َخاِلا َوإاْخَوِتا

ٌد الصَََّلَة َعَلْيها َفَمنَ َعُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن إاَْسَاعا فَ يُ َقاُل: إا  يَل َوقَاَل: نَّ َْحَّاَدَة َعَدْت َعَلْيها فَ َقتَ َلْتُه، فََأرَاَد ُُمَمَّ
ٌد. اُه اْْلََرُس َوَصلَّى َعَلْيها ُُمَمَّ  َأََتُْمُر باَقْتلا َأِبا َوُتَصلياي َعَلْيها؟ فَ َنحَّ

ا َظَهَر ُُمَمَّ  يَنةا يفا َحْبسا راََّيٍح فََأْطَلَقُه.َوَلمَّ ْلَمدا ُد ْبُن َخالاٍد اْلَقْسرايُّ ِبا  ٌد َكاَن ُُمَمَّ
ها َدْعَوُة َحقٍي،  ْنََبا قُ ْلُت: َهذا َها َعَلى اْلما ْعُت َدْعَوَتُه الَِّتا َدَعا إالَي ْ ا َسَا َواَّللَّا َوقَاَل اْبُن َخالاٍد: فَ َلمَّ

، َواَّللَّا َلْو َوَقَف َْلُْبلانَيَّ َّللاَّا فايهَ  ََذا اْلبَ َلدا نانَي، إانََّك َقْد َخَرْجَت َبا َْي اْلُمْؤما ا َبََلًء َحَسًنا. فَ ُقْلُت: ََّي َأما
َي َعْشٌر َحََّّ َأْضرابَ  َا ها َّنَّ ْن أَنْ َقاباها َأَحٌد َلَماَت َأْهُلُه ُجوًعا َوَعَطًشا، فَاَّْنَْض َمعاي فَإا ُه َعَلى نَ ْقٍب ما

 ةا أَْلفا َسْيٍف.ِبااائَ 
ْن َشْيٍء َوَجدْ  ًئا َأْجَوَد ما ْن َخْْيا اْلَمَتاعا َشي ْ ْنَدُه إاْذ قَاَل: َما َوَجْدََن ما َنا َأََن عا ، فَ بَ ي ْ ْنَد فََأََب َعَليَّ ََنُه عا

، وََكاَن انْ تَ َبَه، قَاَل: فَ ُقْلُت: َأَِل َأرَاَك قَ  يبا ! اْبنا َأِبا فَ ْرَوَة َخَتا َأِبا اْْلَصا ْد أَْبَصْرَت َخْْيَ اْلَمَتاعا
يسَ  ٌد َفَحَبَسنا َحََّّ َأْطَلَقنا عا لَّةا َمْن َمَعُه، فََأَخَذنا ُُمَمَّ ََ اْلَمْنُصورا فََأْخََبْتُُه باقا ى ْبُن ُموَسى َفَكتَ ْبُت إا

ٍم. َّيَّ  بَ ْعَد قَ ْتلاها ِبَا
ْن آلا ُأَوْيسا ْبنا َأِبا َسْرٍح اْلعَ  يَنةا وََكاَن رَُجٌل ما ْلَمدا ، اَْسُُه اْْلَُسنْيُ ْبُن َصْخٍر ِبا ُر ْبُن ُلَؤيٍي ، َعاما راييا اما

َم لَْيًَل، فَ َقامَ  ٍم، فَ َقدا ََ اْلَمْنُصورا فَ بَ َلَغُه يفا تاْسَعةا َأَّيَّ ْن َساَعتاها إا ٌد، َفَساَر ما ا َظَهَر ُُمَمَّ  َعَلى أَبْ َوابا َلمَّ
يَنةا َفَصاَح َحََّّ َعلامُ  نانَي اْلَمدا ُْي اْلُمْؤما اَعَة َوَأما ها السَّ وا باها َوَأْدَخُلوُه، فَ َقاَل الرَّبايُع: َما َحاَجُتَك َهذا

ْنُه.  ََنئاٌم؟ قَاَل: َِل بُدَّ ِلا ما
يَنةا! قَاَل: قَ ت َ  ْلَمدا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ِبا نانَي َخَرَج ُُمَمَّ َْي اْلُمْؤما ْلَتُه َواَّللَّا إاْن ُكْنَت َفَدَخَل َعَلْيها فَ َقاَل: ََّي َأما

يَنةا َوَأْهلا بَ ْيتاها. قَاَل: أَْنتَ  ْن ُوُجوها َأْهلا اْلَمدا ى َلُه َمْن َمَعُه ما ْنا َمْن َمَعُه. َفَسمَّ قًا، َأْخَبا  رَأَيْ َتُه َصادا
ْنََبا َرُسولا  ُتُه وََكلَّْمُتُه َعَلى ما َتُه؟ قَاَل: َأََن رَأَيْ ُتُه َوَعايَ ن ْ َجالاًسا،  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -اَّللَّا  َوَعايَ ن ْ

 فََأْدَخَلُه أَبُو
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ْلمَ  يَسى ْبنا ُموَسى يَلاي َأْمَواَلُه ِبا يَناٍر ُغََلما عا ا َأْصَبَح َجاَء َرُسوٌل لاَسعايدا ْبنا دا ًتا، فَ َلمَّ يَنةا َجْعَفٍر بَ ي ْ دا
ٍد، وَ  ْمرا ُُمَمَّ ئانَّ الرياَجاَل َعقابَ ْيَك فََأْخََبَُه ِبَا ، فَ َقاَل: َْلَُوطيا يَّ تَ َواتَ َرْت َعَلْيها َأْخَبارُُه، فََأْخَرَج اْْلَُوْيسا

ْرَهٍم. َلٍة أَْلُف دا ْرَهٍم لاُكليا لَي ْ  َوَْلُْغنايَ نََّك! فََأَمَر َلُه باتاْسَعةا آَِلفا دا
ٍد، فَ َقاَل َلُه اْْلَاراثايُّ ا ْن ُُمَمَّ ْنُه؟ َواَّللَّا َلْو َمَلَك َوَأْشَفَق ما نانَي، َما َُيْزاُعَك ما َْي اْلُمْؤما ُم: ََّي َأما ْلُمَنجيا

 اْْلَْرَض َما لَباَث إاِلَّ تاْسعانَي يَ ْوًما.
، َوُهَو َُمُْبوٌس: إانَّ َهَذا الرَُّجَل َقْد َخَرَج فَإا  ها َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي ََ َعميا ْنَدَك فََأْرَسَل اْلَمْنُصوُر إا ْن َكاَن عا

. فََأْرَسَل إا  ْنَدُهْم، فَ َقاَل: إانَّ اْلَمْحُبوَس َُمُْبوُس الرَّْأيا َنا، وََكاَن َذا رَْأٍي عا ْر باها َعَلي ْ لَْيها رَْأٌي فََأشا
ْنُه، َوُهَو مَ   لاُك َأْهلا بَ ْيتاَك.اْلَمْنُصوُر: َلْو َجاَءنا َحََّّ َيْضراَب َِبِبا َما َأْخَرْجُتَك، َوَأََن َخْْيٌ َلَك ما

ُمْ  َّنَّ ْم، فَإا ها َ اْلُكوفََة فَاْجثُْم َعَلى َأْكَبادا اَعَة َحََّّ ََتِْتا يَعُة َأْهلا َهَذا  فََأَعاَد َعَلْيها َعْبُد اَّللَّا: اْرَتَالا السَّ شا
 ََ َها إا ن ْ ، َفَمْن َخَرَج ما ْلَمَسالاحا َن  اْلبَ ْيتا َوأَْنَصارُُهْم، ُثَّ اْحُفْفَها ِبا ْن َوْجٍه ما َن اْلُوُجوها َأْو َأََتَها ما َوْجٍه ما

 ََ ، َواْكُتْب إا لرَّييا ُر إالَْيَك، وََكاَن ِبا َبَة يَ ْنَحدا ََ َسْلما ْبنا قُ تَ ي ْ  َأْهلا اْلُوُجوها فَاْضراْب ُعنُ َقُه، َوابْ َعْث إا
ْن َأْهلا اْلَبْأسا  ُلوا إالَْيَك ما اما َفُمْرُهْم َأْن ََيْما ْهُهْم الشَّ ْن َجَوائاَزُهْم َوَوجيا َوالنَّْجَدةا َما َْحََل اْلََبايُد فََأْحسا

 َمَع َسْلٍم. فَ َفَعَل.
ٍد، َوقَاَل ََلُْم: َِل  ْيُونَُه يفا َأْمرا ُُمَمَّ ََ َعْبدا اَّللَّا َمَع إاْخَوتاها َيْسَتشا  يَ ْعَلُم َعْبُد اَّللَّا َوقايَل: َأْرَسَل اْلَمْنُصوُر إا

يًعا َوَقْد َهَجْرِتُُ َأنيا  ُتْم، َما َجاَء باُكْم َجَا ئ ْ َْمٍر َما جا ا َدَخُلوا َعَلْيها قَاَل: ْلا ونا ُمْذ َأْرَسْلُتُكْم إالَْيها. فَ َلمَّ
َن لََنا. قَاَل: لَْيَس َهَذا باَشْيٍء، َفَما اْْلَََبُ  نانَي، فََأذا َْي اْلُمْؤما ؟ قَاُلوا: َخَرَج َدْهٍر؟ قَاُلوا: إاَنَّ اْسَتْأَذَنَّ َأما

َمَة َصاناًعا؟ يَ ْعنا اْلَمْنُصوَر. قَاُلوا: َِل نَْدراي وَ  ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا. قَاَل: َفَما تَ َرْوَن اْبَن َسَلَّ اَّللَّا. قَاَل: ُُمَمَّ
ْن َغَلَب َفَما َأْسرََع َما يَ ُعوُد إالَْيها إانَّ اْلُبْخَل َقْد قَ تَ َلُه، َفُمُروُه فَ ْلُيْخراجا اْْلَْمَواَل َوْليُ ْعطا اْْلَْجَناَد، فَإا 

ْرَهٍم. يَناٍر َوَِل دا ُبُه َعَلى دا  َمالُُه، َوإاْن ُغلاَب َلْ يَ ْقَدْم َصاحا
ْلَقَصبا  يَنَة بَ ْغَداَد ِبا ٍد َكاَن اْلَمْنُصوُر َقْد َخطَّ َمدا ُُروجا ُُمَمَّ ا َوَرَد اْْلَََبُ َعَلى اْلَمْنُصورا ِبا ََ ، َفسَ َوَلمَّ اَر إا

،، فَ َقاَل َلهُ  َدادا  اْلُكوَفةا َوَمَعُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن الرَّبايعا ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا اْلما
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يَنةا. فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّا: َهَلَك َوَأْهَلَك، َخَرَج يفا َغْْيا ُعَددٍ  ْلَمدا ًدا َقْد َخَرَج ِبا   َوَِل اْلَمْنُصوُر: إانَّ ُُمَمَّ
 راَجاٍل.

يُّ قَاَل: ُكْنُت َمَع َمْرَواَن يَ ْوَم الزَّابا َواقاًفا، فَ َقاَل  َثنا َسعايُد ْبُن َعْمراو ْبنا َجْعَدَة اْلَمْخُزوما ِلا َحدَّ
؟ قُ ْلُت: َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس. قَ  ي يُ َقاتاُلنا ْدُت َواَّللَّا َمْرَواُن: َمْن َهَذا الَّذا اَل: َودا



ْل ُهَو إاِلَّ رَُجٌل َأنَّ َعلايَّ ْبَن َأِبا طَالاٍب يُ َقاتاُلنا َمَكانَُه، إانَّ َعلاياا َوَوَلَدُه َِل َحظَّ ََلُْم يفا َهَذا اْْلَْمرا، َوهَ 
اما َوَنْصُر الشَّ  ٍم َواْبُن َعميا َرُسولا اَّللَّا َمَعُه رايُح الشَّ ْن َبنا َهاشا ؟ ََّي اْبَن َجْعَدَة أََتْدراي َما َْحََلنا َأْن ما اما

ْن ُعبَ ْيدا اَّللَّا؟ قَالَ  ي َوتَ رَْكُت َعْبَد اْلَملاكا َوُهَو َأْكََبُ ما اْبُن َجْعَدَة:  َعَقْدُت لاَعْبدا اَّللَّا َوُعبَ ْيدا اَّللَّا بَ ْعدا
ي يَلاي َهَذا اْْلَْمَر َعْبَد اَّللَّا  ْن َِل. قَاَل: َوَجْدُت الَّذا ََ َعْبدا اَّللَّا ما  َوُعبَ ْيَد اَّللَّا، وََكاَن ُعبَ ْيُد اَّللَّا َأقْ َرَب إا

ةا َذلاَك، َفَحَلَف َلُه، َفُسرياَي َعْنُه. حَّ ، فَ َعَقْدُت َلُه، فَاْسَتْخَلَفُه اْلَمْنُصوُر َعَلى صا  َعْبدا اْلَملاكا
ا بَ َلَغ اْلَمْنُصوَر َخََبُ ظُُهورا ُُمَمَّ  لرَّْأيا َوَلمَّ ْن رَُجٍل تَ ْعرافَاناها ِبا : َهْل ما َِبا أَيُّوَب َوَعْبدا اْلَملاكا ٍد قَاَل ْلا

فَّاُح ُيَشاوارُُه، فََأْرَسَل إا  ْلُكوَفةا بَُدْيُل ْبُن ََيََْي، وََكاَن السَّ ََ رَْأياَنا؟ قَاَِل: ِبا لَْيها َوقَاَل َلُه: إانَّ ََيَْمُع رَْأيَُه إا
ًدا َقدْ  ْمتُ  ُُمَمَّ يَنةا! قَاَل: َقْد َفها ْلَمدا . قَاَل: إانَُّه َظَهَر ِبا ْْلُُنودا يَنةا. قَاَل: فَاْشَحنا اْْلَْهَواَز ِبا ْلَمدا  َظَهَر ِبا

ْلَبْصَرةا قَاَل َلُه اْلَمْنُصورُ  يُم ِبا ا َظَهَر إابْ َراها ْنُه. فَ َلمَّ ي تُ ْؤتَ ْوَن ما َا اْْلَْهَواُز اْلَباُب الَّذا لاَك، قَاَل:  ذَ َوإاَّنَّ
ْْلُُنودا َواْشَغلا اْْلَْهَواَز َعَلْيها. ْلُه ِبا  فَ َعاجا

ها اْْلُُنودَ  ٍد، فَ َقاَل: َوجيا ْنَد ظُُهورا ُُمَمَّ َّ عا ََ اْلَبْصَرةا.  َوَشاَوَر اْلَمْنُصوُر أَْيًضا َجْعَفَر ْبَن َحْنَظَلَة اْلبَ ْهَرانا إا
َل إالَْيكَ  ََ اْلَبْصَرةا َأْرَسَل إالَْيها فَ َقاَل َلُه َذلاَك، فَ َقاَل: قَاَل: اْنَصراْف َحََّّ ُأْرسا يُم إا ا َصاَر إابْ َراها . فَ َلمَّ

يَنةا َولَيْ  ْلَمدا ًدا َظَهَر ِبا َنَّ ُُمَمَّ ْفَت اْلَبْصَرَة؟ قَاَل: ْلا . قَاَل: وََكْيَف خا رََة اْْلُُنودا ْفُت َِبدا ُسوا َأْهَل إانيا خا
َْسباها  ، ِبا اما َأْعَداُء آلا َأِبا اْْلَْربا َك، َوَأْهُل الشَّ ْم، َوَأْهُل اْلُكوَفةا ََتَْت َقَدما ها ْم َأْن يُقايُموا َشْأَن أَنْ ُفسا

 طَالاٍب، فَ َلْم يَ ْبَق إاِلَّ اْلَبْصَرُة.
َا جَ  يما }إاَّنَّ ٍد: باْسما اَّللَّا الرَّْْحَنا الرَّحا ََ ُُمَمَّ يَن َُيَارابُوَن اَّللََّ َوَرُسولَُه ُثَّ إانَّ اْلَمْنُصوَر َكَتَب إا َزاُء الَّذا

ََلٍف  ْن خا ْم َوَأْرُجُلُهْم ما يها ُلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تُ َقطََّع أَْيدا َفْوا َوَيْسَعْوَن يفا اْْلَْرضا َفَساًدا َأْن يُ َقت َّ َأْو يُ ن ْ
] ]املائدة:  َن اْْلَْرضا ، َوَلَك َعْهُد اَّللَّا وَ 33ما يَع [ اْْليَ َتنْيا َنَك، َوَجَا مَُّة َرُسولاها َأْن ُأَؤميا يثَاقُُه، َوذا ما

َمائاُكْم َوَأْمَوالاُكْم، َوُأَسوياُغكَ  ، َوإاْخَوَتَك، َوَأْهَل بَ ْيتاكا َوَمنا ات َّبَ َعُكْم َعَلى دا كا  َوَلدا
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ْرَهٍم، َومَ  يَك أَْلَف أَْلفا دا ْن َدٍم َأْو َماٍل، َوُأْعطا َن اْلباََلدا َما َأَصْبَت ما ، َوأُْنزاُلَك ما َن اْْلََوائاجا ا َسأَْلَت ما
ْن َأْهلا بَ ْيتاَك. ي ما ْئَت، َوَأْن ُأْطلاَق َمْن يفا َحْبسا  َحْيُث شا

ْن َأْمراَك ُثَّ َِل أَتَّباُع َأَحًدا َن ُكلَّ َمْن َجاَءَك َوَِبيَ َعَك َوات َّبَ َعَك َأْو َدَخَل يفا َشْيٍء ما ُهْم  َوَأْن ُأَؤميا ن ْ ما
ْه إاَِلَّ َمْن َأْحبَ ْبَت َيَُْخُذ َلَك ما  َك فَ َوجيا ْن َأَرْدَت َأْن تَ تَ َوثََّق لانَ ْفسا ْنُه أََبًدا، فَإا َن اْْلََمانا باَشْيٍء َكاَن ما

ََلُم. يثَاقا َما تَ تَ َوثَُّق باها، َوالسَّ  َواْلَعْهدا َواْلما
ٌد: }طسم  ْن نَ َبإا ُموَسى َوفاْرَعْوَن  -ُت اْلكاَتابا اْلُمبانيا تاْلَك آَّيَ  -َفَكَتَب إالَْيها ُُمَمَّ ُلوا َعَلْيَك ما نَ ت ْ

ُنوَن] ]القصص:  ْْلَقيا لاَقْوٍم يُ ْؤما : }ََيَْذُروَن] ]القصص: 3 - 1ِبا ََ َن 6[ إا [ َوَأََن َأْعراُض َعَلْيَك ما



نَّ اْْلَقَّ َحقَُّنا وَ  ، فَإا ْثَل َما َعَرْضَت َعَليَّ يَعتاَنا اْْلََمانا ما ُتْم َهَذا اْْلَْمَر باَنا َوَخَرْجُتْم َلُه باشا َا ادََّعي ْ إاَّنَّ
َماَم، َفَكْيَف َوراثْ ُتْم واَِليَ َتُه، َوَولَ  يَّ وََكاَن اْْلا نَّ َأَِبََن َعلاياا َكاَن اْلَوصا يُتْم باَفْضلاها، فَإا  ُدُه َأْحَياٌء؟َوَحظا

ْن أَبْ َناءا ُثَّ َقْد َعلاْمَت أَنَُّه َلْ َيْطلُ  ْثُل َنَسباَنا َوَشَرفاَنا َوَحالاَنا َوَشَرفا آَِبئاَنا، َلْسَنا ما با اْْلَْمَر َأَحٌد َلُه ما
ي ََّنُتُّ باها  ٍم ِبااْثلا الَّذا ْن َبنا َهاشا ، َولَْيَس َْيُتُّ َأَحٌد ما َن اْلُقَرابَةا اللَُّعَناءا َوَِل الطَُّرَداءا َوَِل الطَُّلَقاءا ما

، َوإاَنَّ بَ ُنو ُأميا َرُسولا اَّللَّا َوال اباَقةا َواْلَفْضلا َمَة باْنتا َعْمٍرو يفا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -سَّ فَاطا
ْسََلما ُدوَنُكْم. َمَة يفا اْْلا لايَّةا، َوبَ ُنو باْنتاها فَاطا  اْْلَاها

،  إانَّ اَّللَّا اْخَتاَرََن َواْخَتاَر لََنا، فَ َوالاُدَنَ  َلفا َأوََُّلُْم إاْسََلًما َعلاي، َن السَّ ٌد َأْفَضُلُهْم، َوما َن النَّباييانَي ُُمَمَّ ما
َن اْلبَ َناتا َخْْيُهُ  َلةا، َوما [ اْلقاب ْ ََ َرُة َوَأوَُّل َمْن َصلَّى ]إا ََيُة الطَّاها َن اْْلَْزَواجا َأْفَضُلُهنَّ َخدا نَّ فَاطاَمُة َوما

ْسََلما َحَسٌن َوُحَسنْيٌ َسيياَدا َشَبابا َأْهلا َسيياَدُة ناَساءا اْلعَ  يَن يفا اْْلا َن اْلَمْوُلودا نَي َوَأْهلا اْْلَنَّةا، َوما اَلما
، َوإانَّ َرسُ  ، َوإانَّ َعْبَد اْلُمطَّلابا َوَلَد َحَسًنا َمرََّتنْيا ًا َوَلَد َعلاياا َمرََّتنْيا ى َصلَّ  -وَل اَّللَّا اْْلَنَّةا، َوإانَّ َهاِشا

. -اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  ْن قاَبلا َحَسٍن َوُحَسنْيٍ  َوَلَدنا َمرََّتنْيا ما
َّ ُأمََّها َّ اْلَعَجُم، َوَلْ تُ َنازاْع يفا ٍم َنَسًبا َوَأْصَرُحُهْم َأًِب، َلْ تُ َعرياْق يفا ، َفَما َوإانيا َأْوَسُط َبنا َهاشا ُت اْْلَْوَِلدا

 ِلا اْْلَِبَء، زَاَل اَّللَُّ ََيَْتارُ 
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ْسََلما َحََّّ اْخَتاَر ِلا يفا اْْلَْشَرارا، )فََأََن اْبُن َأْرَفعا النَّاسا َدرَ  لايَّةا َواْْلا َجًة يفا اْْلَنَّةا، َواْْلُمََّهاتا يفا اْْلَاها
َنَك َعَلى َوَأْهَوَّنااْم َعَذاًِب يفا النَّارا( ، َوَلَك اَّللَُّ َعَليَّ إاْن َدَخْلَت يفا طَ  اَعِتا َوَأَجْبَت َدْعَوِتا َأْن ُأَؤميا

دٍ  ْن ُحُدودا اَّللَّا َأْو َحقاا لاُمْسلاٍم َأْو ُمَعاها ا ما َك َوَمالاَك َوَعَلى ُكليا َأْمٍر َأْحَدثْ َتُه إاِلَّ َحدا ، فَ َقْد نَ ْفسا
ْن َذلاَك.  َعلاْمَت َما يَ ْلَزُمنا ما

ْنكَ  ْْلَْمرا ما َتُه راَجاًِل قَ ْبلاي،  َوَأََن َأْوََ ِبا َن اْْلََمانا َواْلَعْهدا َما َأْعطَي ْ َتنا ما َنََّك َأْعطَي ْ ، ْلا ْلَعْهدا َوَأْوََف ِبا
، َأْم َأَماُن أَ  َك َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلايٍي ؟ َأَماُن اْبنا ُهَبْْيََة، َأْم َأَماُن َعميا ينا  ِبا ُمْسلاٍم؟فََأيُّ اْْلََماََنتا تُ ْعطا

ْبُه َعَلْيها. قَاَل: َِل إاَذافَ َلمَّ  ُّ: َدْعنا ُأجا تَ َقارَْعَنا  ا َورََد كاَتابُُه َعَلى اْلَمْنُصورا قَاَل َلُه أَبُو أَيُّوَب اْلُموراََّينا
يما  ُه. ُثَّ َكَتَب إالَْيها اْلَمْنُصوُر: باْسما اَّللَّا الرَّْْحَنا الرَّحا ، َفَدْعنا َوإاَّيَّ ، َأمَّا بَ ْعُد فَ َقْد َعَلى اْْلَْحَسابا

لَّ باها اْْلَُفاَة َواْلَغْوغَ  َذا ُجلُّ َفْخراَك باَقَرابَةا النياَساءا لاُتضا اَء، َوَلْ ََيَْعلا بَ َلَغنا َكََلُمَك َوقَ َرْأُت كاَتاَبَك، فَإا
، ْلاَ  ، َوَِل َكاْلَعَصَبةا َواْْلَْولاَياءا نَّ اَّللََّ َجَعَل اْلَعمَّ َأًِب، َوَبَدَأ باها يفا كاَتاباها َعَلى اَّللَُّ النياَساَء َكاْلُعُموَمةا َواْْلَِبءا

َنُة َأقْ َرََبُنَّ رَ  نَّ َكاَنْت آما نْ َيا، َوَلْو َكاَن اْختاَياُر اَّللَّا ََلُنَّ َعَلى َقْدرا قَ َرابَتاها ًا، َوَأْعَظَمُهنَّ اْلَوالاَدةا الدُّ ْحا
ُهْم َحقاا، َوَأوََّل َمْن َيْدُخُل اْلَْ  ن ْ ها فايَما َمَضى ما ْلما َْلقاها َعَلى عا نََّة، ]َغًدا[ َوَلكانَّ اْختاَياَر اَّللَّا ْلا

َفائاها ََلُْم.  َواْصطا



َها  ْن َوَلدا نَّ اَّللََّ َلْ يَ ْرُزْق َأَحًدا ما َا فَإا َمَة ُأميا َأِبا طَالاٍب َوواَِلَدَّتا ْن فَاطا ْسََلَم َِل َوَأمَّا َما ذََكْرَت ما ًتا  اْْلا بان ْ
ْلَقَرابَةا ُرزاقَُه َعْبُد اَّللَّا َوَلَكاَن َأْوَِلُهْم باُكليا خَ  ْسََلَم ِبا نْ َيا َوَِل ابْ ًنا، َوَلْو َأنَّ رَُجًَل ُرزاَق اْْلا ْْيٍ يفا الدُّ

: ََ يناها َمْن َيَشاُء، قَاَل اَّللَُّ تَ َعا َرةا، َوَلكانَّ اْْلَْمَر َّللاَّا ََيَْتاُر لادا  َواْْلخا
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يَن] ]القصص:  ْلُمْهَتدا ي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم ِبا ي َمْن َأْحبَ ْبَت َوَلكانَّ اَّللََّ يَ ْهدا [ . 56}إانََّك َِل ََّتْدا
ًدا  ْر َوَلُه ُعُموَمٌة َأرْبَ َعٌة، فَأَنْ َزَل اَّللَُّ، عَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َوَلَقْد بَ َعَث اَّللَُّ ُُمَمَّ زَّ َوَجلَّ: }َوأَْنذا

ْيََتَك اْْلَقْ َربانَي] ]الشعراء:  ، 214َعشا ، َوَأََب اثْ َنانا ، َأَحُدُُهَا َأِبا [ فَأَْنَذرَُهْم َوَدَعاُهْم، فََأَجاَب اثْ َنانا
نَ ُهَما إاِلا  َنُه َوبَ ي ْ ْنُه َوَلْ ََيَْعْل بَ ي ْ ْيَاًَث.َأَحُدُُهَا أَبُوَك، فَ َقَطَع اَّللَُّ واَِليَ تَ ُهَما ما مًَّة َوَِل ما   َوَِل ذا

َّللَّا َصغاْيٌ  ، َوَِل يفا َوزََعْمَت أَنََّك اْبُن َأَخفيا َأْهلا النَّارا َعَذاًِب َواْبُن َخْْيا اْْلَْشَرارا، َولَْيَس يفا اْلُكْفرا ِبا
بَ  َياٌر، َوَِل يَ ن ْ ريا خا ٌْي، َولَْيَس يفا الشَّ لنَّارا، َعَذابا اَّللَّا َخفايٌف َوَِل َيسا َّللَّا َأْن يَ ْفَخَر ِبا ُن ِبا ٍن يُ ْؤما غاي لاُمْؤما

يَن َظَلُموا] ]الشعراء:   [ اْْليََة.227َوَسََتاُد فَ تَ ْعَلُم }َوَسيَ ْعَلُم الَّذا
 َّ ،  -َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها  -َوَأمَّا َأْمُر َحَسٍن َوَأنَّ َعْبَد اْلُمطَّلابا َوَلَدُه َمرََّتنْيا َوَأنَّ النَّّبا َوَلَدَك َمرََّتنْيا

رايَن َرُسوُل اَّللَّا  ٌم إاِلَّ َمرًَّة، َوَِل َعْبُد  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َفَخْْيُ اْْلَوَّلانَي َواْْلخا َوَلْ يَلاْدُه َهاشا
ٍم َوَأصْ  َرُحُهْم أُماا َوَأًِب، َوأَنَُّه َلْ يَلاْدَك اْلَعَجُم َوَلْ تُ َعرياْق اْلُمطَّلابا إاِلَّ َمرًَّة. َوزََعْمَت أَنََّك َأْوَسُط َبنا َهاشا

نَ  ٍم طُراا، فَاْنُظْر، َوَْيََك، أَْيَن أَْنَت ما ، فَ َقْد رَأَيْ ُتَك َفَخْرَت َعَلى َبنا َهاشا اَّللَّا  فايَك ُأمََّهاُت اْْلَْوَِلدا
ْيَت َطْوَرَك وَ  نََّك َقْد تَ َعدَّ يُم اْبُن َغًدا! فَإا ْنَك نَ ْفًسا َوَأًِب َوَأْوَِلًدا َوَأًخا إابْ َراها َفَخْرَت َعَلى َمْن ُهَو َخْْيٌ ما

 .-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َرُسولا اَّللَّا 
، َما ُهْم إاِلَّ بَ ُنو ُأمََّهاتا اْْلَْوَِلدا ن ْ َياُر َبنا أَبايَك َخاصًَّة َوَأْهُل اْلَفْضلا ما ُولاَد فايُكْم بَ ْعَد َوفَاةا  َوَما خا

ْن  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َرُسولا اَّللَّا  ُميا َوَلٍد، َوََلَُو َخْْيٌ ما ، َوُهَو ْلا ْن َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا َأْفَضُل ما
، دا ْبنا َعلايٍي ْثُل ُُمَمَّ َك َحَسنا ْبنا َحَسٍن، َوَما َكاَن فايُكْم بَ ْعَدُه ما ْن  َجديا تُُه ُأمُّ َوَلٍد، َوََلَُو َخْْيٌ ما َوَجدَّ

ْنَك. تُُه ُأمُّ َوَلٍد، َوُهَو َخْْيٌ ما ْثُل اْبناها َجْعَفٍر َوَجدَّ  أَبايَك، َوَِل ما

(5/117) 

 

ََ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َوَأمَّا قَ ْوُلَك إانَُّكْم بَ ُنو َرُسولا اَّللَّا  نَّ اَّللََّ تَ َعا  يَ ُقوُل يفا كاَتاباها: }َما  فَإا
ْن راَجالاُكْم] ]اْلحزاب:  ٌد َأَِب َأَحٍد ما َها 40َكاَن ُُمَمَّ َا لََقَرابٌَة َقرايَبٌة، َوَلكان َّ [ َوَلكانَُّكْم بَ ُنو باْنتاها، َوإاَّنَّ

َمامَ  ْيَاُث، َوَِل َتراُث اْلواَِليََة، َوَِل ََيُوُز ََلَا اْْلا َا؟ َوَلَقْد طََلبَ َها أَبُوَك َِل ََيُوُز ََلَا اْلما ُة، َفَكْيَف ُتوَرُث َبا



ْيَخنْيا  راا، َوَدفَ نَ َها لَْيًَل، فََأََب النَّاُس إاِلَّ الشَّ َمَة ََّنَارًا، َوَمرََّضَها سا ، َوَلَقْد َجاَءتا باُكليا َوْجٍه فََأْخَرَج فَاطا
نَُّة الَِّتا َِل اْختاََلَف فايَها َبنْيَ اْلُمْسلا  نَي َأنَّ اْْلَدَّ َأَِب اْْلُميا َواْْلَاَل َواْْلَاَلَة َِل يُورَثُوَن.السُّ  ما

ْن َعلايٍي َوَساباَقتاها، فَ َقْد َحَضَرْت َرُسوَل اَّللَّا  اْلَوفَاُة  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َوَأمَّا َما َفَخْرَت باها ما
لصَََّلةا ُثَّ َأَخَذ  تَّةا َفََتَُكوُه ُكلُُّهْم َدفْ ًعا فََأَمَر َغْْيَُه ِبا النَّاُس رَُجًَل بَ ْعَد رَُجٍل فَ َلْم َيَُْخُذوُه، وََكاَن يفا السيا

َها، َوَلْ يَ َرْوا َلُه َحقاا فايَها.  َلُه َعن ْ
ٌم، َوقَاتَ َلُه َطْلَحُة وَ  َم َعَلْيها ُعْثَماَن َوُهَو َلُه ُمتَّها َعَتُه فََأْغَلَق َوَأمَّا َعْبُد الرَّْْحَنا فَ َقدَّ الزَُّبْْيُ، َوَأََب َسْعٌد بَ ي ْ

َها َوتَ َفرََّق َعْنُه أَ  ْصَحابُُه َوَشكَّ فايها َِببَُه ُدونَُه، ُثَّ َِبَيَع ُمَعاوايََة بَ ْعَدُه، ُثَّ َطَلبَ َها باُكليا َوْجٍه َوقَاَتَل َعَلي ْ
َم َحَكَمنْيا رَ  يَعُتُه قَ ْبَل اْْلُُكوَمةا، ُثَّ َحكَّ يثَاَقُه، فَاْجَتَمَعا َعَلى شا َي َبااَما، َوَأْعطَاُُهَا َعْهَد اَّللَّا َوما ضا

يَعَتُه با  ْلْاَجازا، َوَأْسَلَم شا َم، َوْلَاَق ِبا ْن ُمَعاوايََة ِبااَرٍق َوَدرَاها َيدا ُمَعاوايََة، َخْلعاها، ُثَّ َكاَن َحَسٌن فَ َباَعَها ما
ََ َغْْيا َأهْ  ْن َكاَن َلُكْم فايَها َشْيٌء فَ َقْد َوَدَفَع اْْلَْمَر إا لياها، فَإا ْن َغْْيا َوَِلئاها َوَِل حا لاها، َوَأَخَذ َماًِل ما

 باْعُتُموُه َوَأَخْذُِتْ َُثََنُه.
َك ُحَسنْيٌ َعَلى اْبنا َمْرَجانََة، َفَكاَن النَّاُس َمَعُه َعَلْيها َحََّّ قَ تَ ُلوُه، َوأَتَ ْوا بارَ  ها إالَْيها، ُثَّ ُثَّ َخَرَج َعمُّ ْأسا

، َونَ َفوْ  لنياْيَانا ، َوَأْحَرُقوُكْم ِبا َن َخَرْجُتْم َعَلى َبنا ُأَميََّة فَ َقتَ ُلوُكْم َوَصَلُبوُكْم َعَلى ُجُذوعا النَّْخلا ُكْم ما
َُراَساَن، َوقَ تَ ُلوا راَجاَلُكْم، َوَأَسُروا ا ، َحََّّ قُتاَل ََيََْي ْبُن زَْيٍد ِبا َيَة َوالنياَساءَ اْلبُ ْلَدانا ب ْ  لصيا
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. اما ََ الشَّ ّبْا اْلَمْجُلوبا إا لا َكالسَّ  َوَْحَُلوُهْم باََل واطَاٍء يفا اْلَمَحاما
ََّيرَُهمْ  َمائاُكْم، َوَأْورَثْ َناُكْم َأْرَضُهْم َودا َنا باثَْأراُكْم، َوَأْدرَْكَنا بادا ْم َفطََلب ْ ي ْ َحََّّ َخَرْجَنا َعَلْيها َنا َسَلَفُكْم ، َوَسن َّ

نَّا لَهُ  َمةا ما ْقدا َا ذََكْرََن َأَِبَك لالت َّ ًة، َوظَنَ ْنَت َأَنَّ إاَّنَّ َنا ُحجَّ  َعَلى َْحَْزَة َوَفضَّْلَناُه، فَاُتََّْذَت َذلاَك َعَلي ْ
نْ َيا َن الدُّ ُهْم،  َواْلَعبَّاسا َوَجْعَفٍر، َولَْيَس َذلاَك َكَما ظَنَ ْنَت، َوَلكاْن َخَرَج َهُؤَِلءا ما ن ْ نَي ُمَتَسلًَّما ما َسالاما

، وََكاَنْت بَ ُنو ُأَميََّة تَ ْلَعُنُه َكَما  ْلقاَتالا َواْْلَْربا ، َوابْ ُتلاَي أَبُوَك ِبا ْلَفْضلا ْم ِبا تَ ْلَعُن اْلَكَفَرَة يفا َُمَْتَمًعا َعَلْيها
ْرََنُهْم َفْضلَ  ْنُه.الصَََّلةا اْلَمْكُتوبَةا، فَاْحَتَجْجَنا ]َلُه[ َوذَكَّ َا ََنُلوا ما ْفَناُهْم َوَظَلْمَناُهْم ِبا  ُه َوَعن َّ

، َوواَِليَُة زَْمَزَم، َفَصاَرْت لا  َقايَُة اْْلَاجيا اْْلَْعَظما لايَّةا سا ْن َبنْيا فَ َلَقْد َعلاْمَت َأنَّ َمْكُرَمتَ َنا يفا اْْلَاها ْلَعبَّاسا ما
، َوَلَقْد َقَحَط إاْخَوتاها، فَ َنازََعَنا فايَها أَبُوَك فَ َقَضى لَ  ْسََلما لايَّةا َواْْلا َنا َعَلْيها ُعَمُر، فَ َلْم نَ َزْل نَلايَها يفا اْْلَاها

َبايَنا َحََّّ نَ َعَشُهُم ا ََ رَبياها َوَلْ يَ تَ َقرَّْب إالَْيها إاِلَّ ِبا ْل ُعَمُر إا يَنةا فَ َلْم يَ تَ َوسَّ َّللَُّ، َوَسَقاُهُم اْلَغْيَث َأْهُل اْلَمدا
ْن َبنا َعْبدا اْلُمطَّلابا بَ ْعَد النَّ َوأَ  ْل باها، َوَلَقْد َعلاْمَت أَنَُّه َلْ يَ ْبَق َأَحٌد ما ٌر َلْ يُ تَ َوسَّ يا بُوَك َحاضا َصلَّى  -ّبا

ْن ُعُموَمتاها، ُثَّ َطَلَب َهَذا اْْلَْمَر َغْْيُ َواحا  -اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  ٍم َغْْيُُه َفَكاَنْت وارَاثٌَة ما ْن َبنا َهاشا ٍد ما
ها، فَ َلْم  يا لَُه، َواْلْاََلفَُة يفا َوَلدا ْيَاُث النَّّبا َقايَ ُتُه، َوما َقايَُة سا يَ ْبَق َشَرٌف َوَِل فَ َلْم يَ نَ ْلُه إاِلَّ َوَلُدُه، فَالسيا



َرةا إاِلَّ َواْلَعبَّاسُ  نْ َيا َواْْلخا لايٍَّة َوَِل إاْسََلٍم يفا الدُّ  َواراثُُه ُمَورياثُُه. َفْضٌل يفا َجاها
َياَلُه، َويُ ْنفاُق عَ  ْسََلَم َجاَء َواْلَعبَّاُس ُْيَوياُن َأَِب طَالاٍب َوعا نَّ اْْلا ْن َبْدٍر، فَإا ْم لاْْلَْزَمةا َوَأمَّا َما ذََكْرَت ما َلْيها

ََ َبْدٍر َكاراًها َلمَ  َفاَن الَِّتا َأَصابَ ْتُه، َوَلْوَِل َأنَّ اْلَعبَّاَس ُأْخراَج إا اَت طَالاٌب َوَعقايٌل ُجوًعا، َوَلَلَحَسا جا
َفَقَة  بََّة وََكَفاُكُم الن َّ نَي فََأْذَهَب َعْنُكُم اْلَعاَر َوالسُّ َن اْلُمْطعاما َبَة، َوَلكانَُّه َكاَن ما َبَة َوَشي ْ َواْلَمُئونََة، ُثَّ ُعت ْ

َنا وَ  َن اْْلَْسرا[ َوُحْزََن َفَدى َعقايًَل يَ ْوَم َبْدٍر، َفَكْيَف تَ ْفَخُر َعَلي ْ َقْد ُعْلَناُكْم يفا اْلُكْفرا َوَفَديْ َناُكْم ]ما
، َوَوراثْ َنا ُدوَنُكمْ   َعَلْيُكْم َمَكاراَم اْْلَِبءا
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َن ْ  ْنُه َما َعَجْزُِتْ َعْنُه، َوَلْ ُتْدراُكوا ْلا َنا باثَْأراُكْم فََأْدرَْكَنا ما ، َوَطَلب ْ ََلُم َعَلْيُكْم َخاَِتَ اْْلَْنباَياءا ُكْم! َوالسَّ ُفسا
 َوَرْْحَُة اَّللَّا.

َد ْبَن اْلََْسنا ْبنا ُمَعاوايََة ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َجْعَفرا ْبنا َأِبا طَا ٌد َقدا اْستَ ْعَمَل ُُمَمَّ لاٍب َعَلى َفَكاَن ُُمَمَّ
، َوُموَسى ْبنَ  َم ْبَن إاْسَحاَق َعَلى اْلَيَمنا َة، َواْلَقاسا ُد ْبُن اْْلََسنا  َمكَّ ، فََأمَّا ُُمَمَّ اما َعْبدا اَّللَّا َعَلى الشَّ

َة ف َ  ُل اْلَمْنُصورا َعَلى َمكَّ رايُّ ْبُن َعْبدا اَّللَّا َعاما َما السَّ َة، َفَخَرَج إالَْيها ََ َمكَّ ُم َفَسارَا إا َلقايَ ُهَما َواْلَقاسا
َر فَ َهَزَماُه.  باَبْطنا َأَذاخا

ٌد  ْيا إالَْيها فايَمْن مَ َوَدَخَل ُُمَمَّ ْلَمسا دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا َيَُْمُرُه ِبا ْيًا، فََأََتُه كاَتاُب ُُمَمَّ َا َيسا َة َوَأقَاَم َبا َعُه َمكَّ
ُم، فَ بَ َلَغهُ  َة ُهَو َواْلَقاسا ْن َمكَّ يَسى ْبنا ُموَسى إالَْيها لاُيَحارابَُه، َفَساَر إالَْيها ما ْيا عا ُُه ِباَسا ي ُقَدْيٍد  َوَُيَْبا بانَ َواحا

ٍد، فَ َهَرَب ُهَو َوَأْصَحابُُه َوتَ َفرَُّقوا.  قَ ْتُل ُُمَمَّ
ْلمَ  ُم ِبا يُم، َواْختَ َفى اْلَقاسا ْنَدُه َحََّّ قُتاَل إابْ َراها يَم فََأقَاَم عا ُد ْبُن اْلََْسنا ِباابْ َراها َق ُُمَمَّ يَنةا َحََّّ فَ َلحا دا

دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َجْعَفٍر  َأَخَذْت َلُه ابْ َنُة َعْبدا اَّللَّا  يَسى  -ْبنا ُُمَمَّ اْْلََماَن َلُه  -اْمَرَأُة عا
ْخَوتاها ُمَعاوايََة َوَغْْياها.  َوْلاا

دا ْبنا َخالاٍد اْلَقْسرا  اما َوَمَعُه رازَاٌم َمْوََ ُُمَمَّ ْنُه رازَاٌم َوَأمَّا ُموَسى ْبُن َعْبدا اَّللَّا َفَساَر ََنَْو الشَّ ، فَاْنَسلَّ ما ييا
ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا َعَلى ذَ  ، َفَظَهَر ُُمَمَّ ٍد اْلَقْسراييا ْن َمْوَِلُه ُُمَمَّ ََ اْلَمْنُصورا باراَساَلٍة ما لاَك، َفَحَبَس َوَساَر إا

ُهْم ُسوَء َرديٍ  ن ْ اما فَ َرَأى ما ََ الشَّ ، َوَوَصَل ُموَسى إا ًدا اْلَقْسرايَّ ٌد:  ُُمَمَّ ْلَظًة، َفَكَتَب إالَْيها ُُمَمَّ َعَلْيها َوغا
ي قَاَل: َواَّللَّا َلَقْد َملاْلَنا اْلَبََل  اَم َوَأْهَلُه، َفَكاَن َأْحَسنَ ُهْم قَ ْوًِل الَّذا َُك َأنيا َلقايُت الشَّ ْقَنا َحََّّ ُأْخَبا َء َوضا

ٌع َوَِل باَنا باها َحاجَ  ََذا اْْلَْمرا َمْوضا ْن َما فايَنا َلا َنا ما َلتاَنا َوَأْمَسي ْ ْن لَي ْ ُهْم طَائاَفٌة ََتْلاُف لَئاْن َأْصَبْحَنا ما ن ْ ٌة، َوما
ََ اْلَمدا  ي. ُثَّ رََجَع إا ْفُت َعَلى نَ ْفسا ي، َوخا ْبُت َوْجها  يَنةا.َغٍد َلُْيْفَ َعنَّ َأْمُرََن، َفَكتَ ْبُت إالَْيَك َوَقْد َغي َّ

ًبا َلُه َيْشََتاي لَُه َطَعاًما، فَاْشََتَاُه َوَجاَء باها َعَلى َْحَّاٍل َأْسَوَد فََأْدَخَلُه َوقايَل: أََتى اْلَبْصَرَة َوَأرْ  َسَل َصاحا
َذ ُموَسى َوابْ ُنُه َعْبُد اَّللَّا  اُر َوُأخا ْن َأْن ُكباَستا الدَّ ْسرََع ما اَر الَِّتا َسَكنَ َها َوَخَرَج، فَ َلْم َيُكْن ِبَا  الدَّ



دا ْبنا ُسَلْيَماَن ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس.َوُغََلُمُه، فَُأخا  ََ ُُمَمَّ ُلوا إا  ُذوا َوْحُا
ا رََأى ُموَسى قَاَل: َِل قَ رََّب اَّللَُّ قَ َرابَ َتُكْم، َوَِل َحيَّا ُوُجوَهُكْم! تَ رَْكَت اْلباََلَد ُكلََّها إاِلَّ  بَ َلًدا َأََن  فَ َلمَّ

ْن َوصَ  نانَي، َوإاْن َأَطْعُتُه َقَطْعتُ فايها، فَإا َْي اْلُمْؤما  ْلُت َأْرَحاَمُكْم َأْغَضْبُت َأما
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 َأْرَحاَمُكْم.
اَئةا َسْوٍط، فَ َلْم يَ َتَأوَّ  ٍد ََخَْسما ََ اْلَمْنُصورا، فََأَمَر َفُضراَب ُموَسى َوابْ ُنُه ُكلُّ َواحا ُهوا. فَ َقاَل ُثَّ َأْرَسَلُهْم إا

لصََّْبا. اْلَمْنُصو  ؟ فَ َقاَل ُموَسى: َأْهُل اْْلَقيا َأْوََ ِبا ْم، َفَما َِبُل َهُؤَِلءا لا يفا َصَْباها ُر: َأْعَذْرُت َأْهَل اْلَباطا
ُنوا.  ُثَّ َأْخَرَجُهْم َوَأَمَر َبااْم َفُسجا

ْْلَاءا اْلُمْعَجَمةا اْلَمْضُموَمةا، َوباَباَئنْيا ُمَوحَّ  ْن ََتْتاَها( .)ُخبَ ْيُب ْبُن ََثباٍت: ِبا نَ ُهَما ََّيٌء ُمثَ نَّاٌة ما  َدَتنْيا َوبَ ي ْ
 

دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا َوقَ ْتلاها  ََ ُُمَمَّ يَسى ْبنا ُموَسى إا ْيا عا  ذاْكُر َمسا
دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  يَسى ْبَن ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ يها عا ْبنا َعبَّاٍس َوَأَمَرُه  ُثَّ إانَّ اْلَمْنُصوَر َأْحَضَر اْبَن َأخا

نانَي. َْي اْلُمْؤما ٍد. فَ َقاَل: َشاواْر ُعُموَمَتَك ََّي َأما يَنةا لاقاَتالا ُُمَمَّ ََ اْلَمدا ْيا إا ْلَمسا  ِبا
 ُثَّ قَاَل: فَأَْيَن قَ ْوُل اْبنا َهْرَمَة:

ي اْْلُذْ  َتجا رَُّه ... َوَِل يَ ن ْ ُض اْلَقْوَم سا ا َُيَاوالُ تَ َرْوَن َأْمَرًأ َِل ُْيْحا  َننْيا َعمَّ
ُل. ٌل فَ ْهَو فَاعا ي أََتى ... َوإاْن قَاَل إانيا فَاعا ًئا َمَضى َكالَّذا  إاَذا َما أََتى َشي ْ

ْنَت َأْو فَ َقاَل اْلَمْنُصوُر: اْمضا أَي َُّها الرَُّجُل، فَ َواَّللَّا َما يُ َراُد َغْْياي َوَغْْيَُك، َوَما ُهَو إاِلَّ َأْن َتْشَخَص أَ 
 ْشَخَص َأََن. َفَساَر َوَسْيََّ َمَعُه اْْلُُنوَد.أَ 

َد ْبَن َأِبا اْلعَ  َبُه. َوبَ َعَث َمَعُه ُُمَمَّ يَسى: َِل ُأَِبِلا أَي ُُّهَما قَ َتَل َصاحا ا َساَر عا بَّاسا َوقَاَل اْلَمْنُصوُر َلمَّ
، َواْبَن َقْحطََبَة،  يَّ ، وََكثاَْي ْبَن ُحَصنْيٍ اْلَعْبدا فَّاحا نَي َودََّعُه: ََّي السَّ َوَهَزاَر َمَرَد َوَغْْيَُهْم، َوقَاَل َلُه حا

فَ  ْد َسي ْ لرَُّجلا فََأْغما ْن ظَفاْرَت ِبا بَ ْيها، فَإا ََ َجن ْ ، َوَأَشاَر إا ََ َما َبنْيَ َهَذْينا يَسى إانيا أَبْ َعُثَك إا َك، َواْبُذلا عا
ُه  ُهْم إاَّيَّ ن ْ ْن آلا َأِبا طَالاٍب فَاْكُتْب إاَِلَّ اْْلََماَن، َوإاْن تَ َغيََّب َفَضميا َبُه، َوَمْن لَقاَيَك ما ُْم يَ ْعراُفوَن َمَذاها َّنَّ فَإا
ها، َوَمْن َلْ يَ ْلَقَك فَاْقباْض َمالَُه. َسْا  ِبا

يَنَة قَاَل  َم اْلَمْنُصوُر اْلَمدا ا َقدا ُق تَ َغيََّب َعْنُه فَ َقَبَض َماَلُه، فَ َلمَّ لَُه َجْعَفٌر يفا َمْعََّن وََكاَن َجْعَفٌر الصَّادا
يُُّكْم.  َمالاها، فَ َقاَل: قَ َبَضُه َمْهدا

ُهْم: َعْبُد اْلَعزايزا ْبنُ  ن ْ َرقا َحرايٍر، ما ََ النَّاسا يفا خا ََ فَ ْيَد َكَتَب إا يَسى إا ا َوَصَل عا  فَ َلمَّ
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دا ْبنا  ، َوُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ يُّ دا ْبنا  اْلُمطَّلابا اْلَمْخُزوما ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ ، وََكَتَب إا يُّ َصْفَواَن اْْلَُمحا
يَنةا فايَمْن َأطَاَعُه، َفَخَرَج ُهَو، َوُعَمُر بْ  َن اْلَمدا ْْلُُروجا ما دا ُعَمَر ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب َيَُْمُرُه ِبا ُن ُُمَمَّ

ُد بْ  يَسى.ْبنا ُعَمَر، َوأَبُو َعقايٍل ُُمَمَّ دا ْبنا َعقايٍل، َوأَبُو عا  ُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ
يَنةا َأوا اْلمُ  َن اْلَمدا يَنةا اْسَتَشاَر َأْصَحابَُه يفا اْْلُُروجا ما َن اْلَمدا يَسى ما ًدا قُ ْرُب عا ا بَ َلَغ ُُمَمَّ َا، َوَلمَّ َقاما َبا

َها، َوَأَشاَر ب َ  ْْلُُروجا َعن ْ َا لاَقْولا َرُسولا اَّللَّا فََأَشاَر بَ ْعُضُهْم ِبا ْلُمَقاما َبا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -ْعُضُهْم ِبا
يَنةَ " » - يَنٍة فََأوَّْلتُ َها اْلَمدا رٍْع َحصا  "، فََأقَاَم.« رَأَيْ ُتنا يفا دا

فَ َقاَل َلُه َجاباُر ْبُن أََنٍس، رَئايُس  -لََّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوسَ  -ُثَّ اْسَتَشارَُهْم يفا َحْفرا َخْنَدقا َرُسولا اَّللَّا 
قا اْلَْ  ََلُح َواْلُكَراُع، َفََل ُُتَْندا ْيَاُنَك، َوفايَنا السيا نانَي ََنُْن َأْخَواُلَك َوجا َْي اْلُمْؤما نَّ ُسَلْيٍم: ََّي َأما ْنَدَق، فَإا

َخْنَدَقُه لاَما اَّللَُّ َأْعَلُم باها، َوإاْن َخْنَدقْ َتُه َلْ ََيُْسنا َخْنَدَق  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َرُسوَل اَّللَّا 
ُق ُدوََّنُْم ُهُم الَّ  يَن ُُتَْندا ْه لََنا اْْلَْيُل َبنْيَ اْْلَزاقَّةا، َوإانَّ الَّذا اَلًة، َوَلْ تُ َوجَّ يَن ََيُوُل اْْلَْنَدُق اْلقاَتاُل رَجَّ ذا

 ُدوََّنُْم.
ْق، َخْنَدَق َرُسوُل اَّللَّا  فَ َقاَل َأَحُد َبنا  فَاقْ َتدا باها، َوُترايُد  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -ُشَجاٍع: َخْندا

لاَرْأياَك! قَاَل: إانَُّه َواَّللَّا ََّي اْبَن ُشَجاٍع َما  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -أَْنَت َأْن َتدََع أَثَ َر َرُسولا اَّللَّا 
ٌد:َشْيٌء أَ  ْن ُمَناَجَزَّتااْم. فَ َقاَل ُُمَمَّ َنا ما ْم، َوَما َشْيٌء َأَحبَّ إالَي ْ ْن لاَقائاها  ثْ َقَل َعَلْيَك َوَعَلى َأْصَحاباَك ما

َا ات َّبَ ْعَنا يفا اْْلَْنَدقا أَثَ َر َرُسولا اَّللَّا  فَ َلْسُت َفََل يَ ُردَّنا َأَحٌد َعْنُه  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -إاَّنَّ
ي َحَفَرُه َرُسوُل اَّللَّا  ها اْْلَْنَدَق الَّذا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها  -باَتاراكاها. َوَأَمَر باها َفُحفاَر، َوَبَدَأ ُهَو َفَحَفَر بانَ ْفسا

. -َوَسلََّم   لاْْلَْحَزابا
ٌد َقْد ََجََع النَّا يَسى َحََّّ نَ َزَل اْْلَْعَوَص، وََكاَن ُُمَمَّ يثَاَق، َوَحَصَرُهْم َفََل َوَساَر عا ُم اْلما َس، َوَأَخَذ َعَلْيها

 ََيُْرُجوَن.
ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا فَ َقاَل ََلُْم: إانَّ َعُدوَّ اَّللَّا َوَعُدوَُّكْم َقْد نَ َزَل اْْلَْعَوَص، َوإانَّ   َأَحقَّ النَّاسا َوَخطَبَ ُهْم ُُمَمَّ

ََذا اْْلَْمرا َْلَبْ َناءُ  ْلقاَياما َبا يثَاَق،  ِبا رايَن َواْْلَْنَصارا، َأَِل َوإاَنَّ َقْد ََجَْعَناُكْم َوَأَخْذََن َعَلْيُكُم اْلما اْلُمَهاجا
ها، َوإانَُّه َقْد َبَدا ِلا َأْن آَذَن َلُكْم، َفَمنْ  َن اَّللَّا َواْْلَْمُر باَيدا ْنُكْم َوَعُدوُُّكْم َعَدٌد َكثاٌْي َوالنَّْصُر ما  َأَحبَّ ما

 يَم َأقَاَم، َوَمْن َأَحبَّ َأْن يَْظَعَن َظَعَن.َأْن يُقا 
ََ اْْلَْعَراضا  ْم إا ْم َوَأْهلايها يَنةا باَذرَارايياها ْن َأْهلا اْلَمدا  َفَخَرَج َعاَلٌ َكثاٌْي، َوَخَرَج ََنٌس ما
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ْيٍَة، فََأَمَر َأَِب اْلَقلَ  َمٍة َيسا ْرذا ٌد يفا شا ، َوبَقاَي ُُمَمَّ ُهْم، َواْلْاَبالا ن ْ سا باَرديا َمْن َقَدَر َعَلْيها، فََأْعَجَزُه َكثاٌْي ما مَّ
 َفََتََكُهْم.

ي ُموا نَ َزُلوا َعَلى ما ا َقدا يَسى يُ ْنزالُُه اْلَمَنازاَل، فَ َلمَّ َن وََكاَن اْلَمْنُصوُر َقْد َأْرَسَل اْبَن اْْلََصميا َمَع عا ٍل ما
: إا  يَنةا، فَ َقاَل اْبُن اْْلََصميا اَلةا، َوإانيا َأَخاُف إاْن َكَشُفوُكْم َكْشَفًة َأْن اْلَمدا نَّ اْْلَْيَل َِل َعَمَل ََلَا َمَع الرَّجَّ

َي َعَلى َأْربَ َعةا  ، َوها ْْلُْرفا َقايَةا ُسَلْيَماَن ْبنا َعْبدا اْلَملاكا ِبا ََ سا ُروا إا َن  َيْدُخُلوا َعْسَكرَُكْم. فَ َتَأخَّ َأْمَياٍل ما
يَنةا، وَ  يَسى اْلَمدا يَلنْيا َأْو َثََلثٍَة َحََّّ ََتُْخَذُه اْْلَْيُل. َوَأْرَسَل عا ْن ما ُل َأْكثَ َر ما قَاَل: َِل يُ َهْرواُل الرَّاجا

َا، َوقَاَل: َأَخاُف  يَنةا، فَأَقَاُموا َبا َن اْلَمدا تَّةا َأْمَياٍل ما ََ َبْطَحاءا َأْزَهَر َعَلى سا اَئةا رَُجٍل إا هَ ََخَْسما زاَم َأْن يَ ن ْ
َا َحََّّ قُتاَل. ، فََأقَاُموا َبا َة َفَْيُدَُّه َهُؤَِلءا َ َمكَّ ٌد فَ َيْأِتا  ُُمَمَّ

ُُه َأنَّ اْلَمْنُصوَر َقْد آَمَنُه َوَأْهَلُه، فََأَعاَد اْْلََواَب: ََّي َهَذا إانَّ  ٍد َُيَْبا ََ ُُمَمَّ يَسى إا  َلَك باَرُسولا َوَأْرَسَل عا
ََ كاَتابا اَّللَّا َوُسنَّةا نَبايياها َواْلَعَملا باطَاَعتاها،  -َعَلْيها َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَُّ  -اَّللَّا  قَ َرابًَة َقرايَبًة، َوإانيا َأْدُعوَك إا

ُرَك ناْقَمَتُه َوَعَذابَُه، َوإانيا َواَّللَّا َما َأََن ُمْنَصراٌف َعْن َهَذا اْْلَْمرا َحََّّ أَْلَقى اَّللََّ َعلَ  َك َأْن يْ َوُأَحذيا ها، َوإاَّيَّ
ا بَ لَ  ََ اَّللَّا فَ َتُكوَن َشرَّ قَتايٍل، َأْو تَ ْقتُ َلُه فَ َيُكوَن َأْعَظَم لاواْزراَك. فَ َلمَّ َغْتُه الرياَساَلُة يَ ْقتُ َلَك َمْن َيْدُعوَك إا

َنُه إاِلَّ اْلقاَتاُل. نَ َنا َوبَ ي ْ يَسى: لَْيَس بَ ي ْ  قَاَل عا
ٌد لالرَُّسولا  ََ َوقَاَل ُُمَمَّ ْن َأْن يُ ْقَتَل؟ قَاَل: اْلَقْوُم َيْدُعوَنَك إا َا َأََن رَُجٌل فَ رَّ ما : َعََلَم تَ ْقتُ ُلوَننا َوإاَّنَّ

[ َطْلَحَة َوالزُّ  ْن أَبَ ْيَت إاِلَّ قاَتاََلُْم قَاتَ ُلوَك َعَلى َما قَاَتَل َعَلْيها َخْْيُ آَِبئاَك ]َعلاي، ، فَإا َبْْيَ َعَلى اْْلََمانا
َع اْلَمْنُصوُر قَ ْوَلُه قَاَل: َما َسرَّنا أَنَُّه قَاَل َغْْيَ َذلاَك. َنْكثا  ا َسَا ْم. فَ َلمَّ ْم وََكْيدا ُمْلكاها َعتاها  بَ ي ْ

ْبَت َواْْلََحَد َوَغَدا يَ وْ  ، فََأقَاَم السَّ ْبتا ْن رََمَضاَن يَ ْوَم السَّ ثْ َنَِتْ َعْشَرَة ما ْْلُْرفا ِلا يَسى ِبا َم َونَ َزَل عا
يَنةا إانَّ اَّللََّ َحرَّ اْْلا  يَنةا َوَمْن فايَها فَ َناَدى: ََّي َأْهَل اْلَمدا ََ اْلَمدا َماَء ثْ َننْيا فَ َوَقَف َعَلى َسْلٍع فَ َنَظَر إا َم دا

ٌن، َوَمْن َدَخَل َدارَهُ  ! َفَمْن قَاَم ََتَْت رَايَتاَنا فَ ُهَو آما ََ اْْلََمانا وا إا َنا َعَلى بَ ْعٍض، فَ َهُلمُّ ٌن،  بَ ْعضا فَ ُهَو آما
ٌن، َوَمْن َخَرجَ  ََلَحُه فَ ُهَو آما ٌن، َوَمْن أَْلَقى سا َد فَ ُهَو آما  َوَمْن َدَخَل اْلَمْسجا
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مَّا لََنا َوإامَّا َلُه! َفَشَتُموُه. باَنا، فَإا نَ َنا َوَبنْيَ َصاحا ٌن، َخلُّوا بَ ي ْ يَنةا فَ ُهَو آما َن اْلَمدا  ما
ْن يَ ْوما  َيَة َواْنَصَرَف ما يَنةا، َوَأْخَلى ََنحا َهاتا اْلَمدا ْن َسائارا جا َن اْلَغدا َوَقْد فَ رََّق اْلُقوَّاَد ما ها َوَعاَد ما

َهزاُم. ُُروجا َمْن يَ ن ْ َيَة ْلا نَُّه َأْخَلى تاْلَك النَّاحا ، َوُهَو َعَلى بُْطَحاَن، فَإا دا َأِبا اْْلَرَّاحا  َمْسجا
ٌد يفا َأْصَحاباها  َعارُُه: َأَحٌد َوبَ َرَز ُُمَمَّ دا ْبنا َخالادا ْبنا الزَُّبْْيا، وََكاَن شا ، وََكاَنْت رَايَ ُتُه َمَع ُعْثَماَن ْبنا ُُمَمَّ

ٍد، َفََبََز إالَْيها َأُخو َأَسٍد َواقْ تَ تَ ُلوا َطوايًَل،  ْن َأْصَحابا ُُمَمَّ ، َوُهَو ما سا فَ َقتَ َلُه أَبُو َأَحٌد. َفََبََز أَبُو اْلَقَلمَّ
ْن اْلقَ  . فَ َقاَل رَُجٌل ما نَي َضَربَُه: ُخْذَها َوَأََن اْبُن اْلَفاُروقا ، َوبَ َرَز إالَْيها آَخُر فَ َقتَ َلُه، فَ َقاَل حا سا َلمَّ



ْن أَْلفا فَاُروٍق. يَسى: قَ تَ ْلَت َخْْيًا ما  َأْصَحابا عا
يًما، فَ قَ  ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا يَ ْوَمئاٍذ قاَتاًِل َعظا يَسى ُْحَْيَد ْبَن َوقَاَتَل ُُمَمَّ ها َسْبعانَي رَُجًَل، َوَأَمَر عا َتَل باَيدا

َدارًا ُدوَن اْْلَْنَدقا َعَلْيها  َواُه، فَ َزَحُفوا َحََّّ بَ َلُغوا جا ٌل سا اَئٍة ُكلُُّهْم رَاجا َم يفا ما ْن  َقْحطََبَة، فَ تَ َقدَّ ََنٌس ما
ٍد، فَ َهَدَم ُْحَْيٌد اْْلَائاَط َوانْ ت َ  ََ اْْلَْنَدقا َوَنَصَب َعَلْيها أَبْ َواًِب َوَعََبَ ُهَو َوَأْصَحابُُه َأْصَحابا ُُمَمَّ َهى إا

ََ اْلَعْصرا. ْن ُبْكَرٍة إا ْن َورَائاها َأَشدَّ قاَتاٍل ما َها َفَجاُزوا اْْلَْنَدَق َوقَاتَ ُلوا ما  َعَلي ْ
يَسى َأْصَحابَُه فَأَْلَقُوا اْْلََقائاَب َوَغْْيََها يفا ا َها َوَجاَزتا اْْلَْيُل َوَأَمَر عا ْْلَْنَدقا َوَجَعَل اْْلَبْ َواَب َعَلي ْ

ٌد قَ ْبَل الظُّْهرا فَاْغَتَسَل َوََتَنََّط ُثَّ رََجَع، فَ َقاَل لَُه عَ  يًدا، فَاْنَصَرَف ُُمَمَّ ْبُد اَّللَّا ْبُن فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا
ي! َواَّللَّا َما لَ  ِبا أَْنَت َوُأميا نَّ َمَعُه َجْعَفٍر: ِبَا َة فَإا َكَّ َا تَ َرى طَاَقٌة! فَ َلْو أَتَ ْيَت اْلََْسَن ْبَن ُمَعاوايََة ِبا َك ِبا

ُع َحََّّ َأقْ ُتَل َأْو ُأقْ َتَل، يَنةا، َواَّللَّا َِل َأْرجا َوأَْنَت  ُجلَّ َأْصَحاباَك. فَ َقاَل: َلْو َخَرْجُت َلُقتاَل َأْهُل اْلَمدا
نيا يفا َسَعٍة فَاْذَهْب  ْئَت.ما  َحْيُث شا

يُدوَن قَلايًَل، َفَمَشى َمَعُه قَلايًَل ُثَّ رََجَع َعْنُه، َوتَ َفرََّق َعْنُه ُجلُّ َأْصَحاباها َحََّّ بَقاَي يفا َثََلُثاااَئةا رَُجٍل يَزا 
ةا َأْهلا َبْدٍر.  فَ َقاَل لابَ ْعضا َأْصَحاباها: ََنُْن اْليَ ْوَم باعادَّ

ٌد الظُّهْ  ََ اْلَبْصَرةا َأْو َوَصلَّى ُُمَمَّ ُدُه إاِلَّ َذَهْبَت إا يَسى ْبُن ُخَضْْيٍ َوُهَو يُ َناشا َر َواْلَعْصَر، وََكاَن َمَعُه عا
ْئَت. فَ َقاَل ابْ  ، َوَلكانا اْذَهْب أَْنَت َحْيُث شا تَ َلْوَن ِبا َمرََّتنْيا ٌد يَ ُقوُل: َواَّللَّا َِل تُ ب ْ ُن ُخَضْْيٍ: َغْْياَها، َوُُمَمَّ

ي فايها َأَْسَاُء َمْن َِبيَ َعُه، َوقَ َتَل راََّيَح ْبَن ُعْثَمانَ  َوأَْينَ  يَواَن الَّذا ، اْلَمْذَهُب َعْنَك؟ ُثَّ َمَضى فََأْحَرَق الديا
دا ْبنا اْلَقْسراييا  ََ ُُمَمَّ ، َوَمَضى إا َوُهَو  َوَأَخاُه َعبَّاَس ْبَن ُعْثَماَن، َوقَ َتَل اْبَن ُمْسلاما ْبنا ُعْقَبَة اْلُمريايَّ

ٍد فَ َقا ََ ُُمَمَّ ْر َعَلْيها، َورََجَع إا َتَل َبنْيَ َيَدْيها َُمُْبوٌس لايَ ْقتُ َلُه، فَ َعلاَم باها فَ َرَدَم اْْلَبْ َواَب ُدونَُه، فَ َلْم يَ ْقدا
 ]َحََّّ قُتاَل[ .
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ا َصارَ  ٌد، فَ َلمَّ َم ُُمَمَّ َم ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة َوتَ َقدَّ يَل َسْلٍع َعْرَقَب فَ َرُسُه، َوَعْرَقَب بَ ُنو  َوتَ َقدَّ يَ ْنُظُر َمسا
ٌد: َقْد ِبَ  ُْم، َوَلْ يَ ْبَق َأَحٌد إاِلَّ َكَسَر َجْفَن َسْيفاها، فَ َقاَل ََلُْم ُُمَمَّ يُّوَن َدَواَبَّ يسا يَ ْعُتُمونا ُشَجاٍع اْْلَما

ْنُت لَُه. َواْشَتدَّ اْلقاَتاُل، فَ َهَزُموا َأْصَحاَب َوَلْسُت َِبراًحا َحََّّ ُأقْ َتَل، َفَمْن َأَحبَّ َأْن ي َ  ْنَصراَف فَ َقْد َأذا
يَسى َمرََّتنْيا َوَثََلًَث.  عا

ها فَ ْتًحا َلْو َكاَن َلُه راَجاٌل! َفَصعاَد نَ َفرٌ  ْن  َوقَاَل يَزايُد ْبُن ُمَعاوايََة ْبنا َعبَّاسا ْبنا َجْعَفٍر: َوْيُل ُأميا ما
يَسى عَ  يَنةا، َوَأَمَرْت َأَْسَاُء باْنُت َحَسنا ْبنا َعْبدا اَّللَّا َأْصَحابا عا ََ اْلَمدا ْنُه إا َلى َجَبلا َسْلٍع َواَْنََدُروا ما

ٍد َرُسولا اَّللَّا   - َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلَّمَ  -ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس ِبااَماٍر َأْسَوَد، فَ ُرفاَع َعَلى َمَنارَةا ُُمَمَّ
ُمُهْم، َولََنا  يَنُة، فَ َهَربُوا، فَ َقاَل يَزايُد: لاُكليا قَ ْوٍم َجَبٌل يَ ْعصا َلتا اْلَمدا ٍد: ُدخا َجَبٌل فَ َقاَل َأْصَحاُب ُُمَمَّ



ْنُه، يَ ْعنا َسْلًعا.  َِل نُ ْؤَتى إاِلَّ ما
َفاٍر ْلاَ  ْن َوفَ َتَح بَ ُنو َأِبا َعْمٍرو اْلغاَفارايُّوَن َطرايًقا يفا َبنا غا ْنُه أَْيًضا، َوَجاُءوا ما يَسى َوَدَخُلوا ما ْصَحابا عا

ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا  ٌد ُْحَْيَد ْبَن َقْحطََبَة: ابْ ُرْز إاَِلَّ فََأََن ُُمَمَّ ٍد، َوََنَدى ُُمَمَّ . فَ َقاَل ُْحَْيٌد: َورَاءا َأْصَحابا ُُمَمَّ
رايفا  رايُف اْبُن الشَّ ْن  َقْد َعَرفْ ُتَك َوأَْنَت الشَّ ، َِل َواَّللَّا َِل أَبْ ُرُز إالَْيَك َوَبنْيَ َيَديَّ ما اْلَكرامُي اْبُن اْلَكراميا

ُهْم َفَسأَبْ ُرُز إالَْيَك. ن ْ َذا فَ َرْغُت ما  َهُؤَِلءا اْْلَْغَمارا َأَحٌد، فَإا
حُّ باها َعَلى اْلَمْوتا  ََ اْْلََمانا َوَيشا ُل َعَلى النَّاسا َوَجَعَل ُْحَْيٌد َيْدُعو اْبَن ُخَضْْيٍ إا ، َواْبُن ُخَضْْيٍ ََيْما

يَسى َعَلى أَْليَ  ْن َأْصَحابا عا ََ َأَماناها، َوُهَو َيَُْخُذُه َبنْيَ َيَدْيها، َفَضَربَُه رَُجٌل ما ًَل َِل ُيْصغاي إا تاها رَاجا
ََ اْلقا  َها باثَ ْوٍب ُثَّ َعاَد إا ََ َأْصَحاباها َفَشدَّ ، َفَضَربَُه إاْنَساٌن َعَلى َعْيناها فَ َغاَص َفَحلََّها، فَ َرَجَع إا َتالا

ْن َكثْ َرةا اْلْا  َْنَانٌَة ُمَفلََّقٌة ما ذا ْيُف َوَسَقَط، فَابْ َتَدُروُه فَ َقتَ ُلوُه َواْحتَ زُّوا رَْأَسُه، وََكأَنَُّه ِبا  َراحا فايها.السَّ
يَفتاها، فَ  ٌد فَ َقاَتَل َعَلى جا َم ُُمَمَّ ا قُتاَل تَ َقدَّ ا، وََكاَن َأْشَبَه النَّاسا باقاَتالا َْحَْزَة.فَ َلمَّ  َجَعَل يَ ُهذُّ النَّاَس َهذا

ها  َوَلْ يَ َزْل يُ َقاتاُل َحََّّ َضَربَُه رَُجٌل ُدوَن َشْحَمةا ُأُذناها اْلُيْمََّن َفََبََك لارُْكَبتاها َوَجَعَل َيُذبُّ َعنْ  نَ ْفسا
رٌَّح َمْظُلوٌم! َفَطَعَنُه اْبُن َقْحطََبَة يفا َصْدراها َفَصَرَعُه، ُثَّ نَ َزَل إالَْيها فَاْحتَ زَّ َويَ ُقوُل: َوَْيَُكُم اْبُن نَبايياُكْم َمَُ 

 رَْأَسُه َوأََتى
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. َماءا ْن َكثْ َرةا الديا يَسى، َوُهَو َِل يُ ْعَرُف ما  باها عا
ََم اْبَن َقْحطََبَة، وََكاَن يفا اْلَْ  يَسى اَّتَّ ؟ َوقايَل: إانَّ عا ُمنا ، فَ َقاَل َلُه: َما َأرَاَك تُ َبالاُغ. فَ َقاَل َلُه: أَتَ تَّها ْيلا

ْيفا َأْو ُأقْ َتُل ُدونَُه. قَاَل: َفَمرَّ باها َوُهَو َمْقُتوٌل فَ  لسَّ نَي َأرَاُه ِبا ًدا حا َضَربَُه َوُهَو فَ َواَّللَّا َْلَْضراَبنَّ ُُمَمَّ
َّ ْيَايَنُه.  َمْقُتوٌل لاُيَبا

ا َوَجَد اْلَمْوَت ََتَاَمَل َعَلى َوقايَل: بَ  َداٍر فَ َتَحاَماُه النَّاُس، فَ َلمَّ ََ جا َي باَسْهٍم َوُهَو يُ َقاتاُل فَ َوَقَف إا ْل رُما
.  َسْيفاها َفَكَسَرُه، َوُهَو ُذو اْلَفَقارا َسْيُف َعلايٍي

ارا َكاَن َمَعُه َوَلُه َعلَ  َن التُّجَّ نََّك َِل تَ ْلَقى َوقايَل: َبْل َأْعطَاُه رَُجًَل ما يَناٍر َوقَاَل: ُخْذُه فَإا اَئةا دا ْيها َأْربَ ُعما
َ َجْعَفُر ْبُن ُسَليْ  ْنَدُه َحََّّ َوِلا ْن آلا َأِبا طَالاٍب إاِلَّ َأَخَذُه، َوَأْعطَاَك َحقََّك، فَ َلْم يَ َزْل عا َماَن َأَحًدا ما

ْنهُ  َ باها، فََأَخَذ السَّْيَف ما يَنَة فَُأْخَبا ْنُه  اْلَمدا يَناٍر، َوَلْ يَ َزْل َمَعُه َحََّّ َأَخَذُه ما اَئةا دا َوَأْعطَاُه َأْربَ َعما
ْيُف. ي، َفَجرَّبَُه َعَلى َكْلٍب فَانْ َقَطَع السَّ ََ اَْلَادا ، ُثَّ َصاَر إا يُّ  اْلَمْهدا

، وََكاَن يَ تَ َقلَُّدُه وََكاَن باها  يدا ما الرَّشا ََ َأَّيَّ َ َعْشَرَة فَ قَّارًَة. َوقايَل: َبْل بَقاَي إا  َُثَانا
َْصَحاباها: َما تَ ُقوُلوَن فايها؟ فَ َوقَ ُعوا فايها، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: كَ  ٍد قَاَل ْلا يَسى باَرْأسا ُُمَمَّ َ عا ا ُأِتا َذبْ ُتْم، َما َوَلمَّ

نانَي، َوَشقَّ َعَصا اْلمُ  َْي اْلُمْؤما ََذا قَاتَ ْلَناُه، َوَلكانَُّه َخاَلَف َأما نَي، َوإاْن َكاَن َلَصوَّاًما قَ وَّاًما! َلا ْسلاما



دا ْبنا َأِبا اْلكاَراما ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلا  ََ اْلَمْنُصورا َمَع ُُمَمَّ يَسى الرَّْأَس إا ييا ْبنا َعْبدا َفَسَكُتوا. فََأْرَسَل عا
ْلباَشارَةا َمَع اْلقَ  ما ْبنا اْْلََسنا ْبنا زَْيدا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا اَّللَّا ْبنا َجْعَفرا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َوِبا اسا

 طَالاٍب، فََأْرَسَل َمَعُه رُُءوَس َبنا ُشَجاٍع.
ا رََأى اْلَمْنُصوُر رُءُ  ، َوَلمَّ ََ اْْلفَاقا َُه إا ٍد يفا اْلُكوَفةا، َوَسْيَّ يَف باَرْأسا ُُمَمَّ  وَس َبنا فََأَمَر اْلَمْنُصوُر َفطا

ًدا فَاْشَتَمَل َعَلْيها َهُؤَِلءا ُثَّ نَ َقُلوُه َوانْ تَ َقُلوا  َمَعُه، ُثَّ ُشَجاٍع قَاَل: َهَكَذا فَ ْلَيُكنا النَّاُس، َطَلْبُت ُُمَمَّ
 قَاتَ ُلوا َمَعُه َحََّّ قُتاُلوا.
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ثْ َننْيا بَ ْعَد الْ  ٍد َوَأْصَحاباها يَ ْوَم اْْلا ْن َشْهرا رََمَضاَن.وََكاَن قَ ْتُل ُُمَمَّ َْربََع َعْشَرَة َخَلْت ما  َعْصرا ْلا
َا َياناَنا َبا ب ْ ، أَْيَن لَعاُب َأْصَحاباَنا َوصا يَسى َقْد ُهزاَم، فَ َقاَل: َكَلَّ َعَلى  وََكاَن اْلَمْنُصوُر َقْد بَ َلَغُه َأنَّ عا

؟ َما َأََن لاَذلاَك بَ ْعُد! ُثَّ  ، إاَنَّ َأْهُل بَ ْيٍت َِل اْلَمَنابارا، َوَمُشورَُة النياَساءا ًدا َهَرَب فَ َقاَل: َكَلَّ  بَ َلَغُه َأنَّ ُُمَمَّ
. َفَجاَءْتُه بَ ْعَد َذلاَك الرُُّءوُس.  نَفارُّ

ْنَدُه، فَ َلمَّ  ََ اْلَمْنُصورا َكاَن اْلََْسُن ْبُن زَْيدا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلايٍي عا ٍد إا ا َوَصَل رَْأُس ُُمَمَّ ى ا رَأَ َوَلمَّ
َن اْلَمْنُصورا، )َوقَاَل لاَنقايبا اْلَمْنُصورا: َأُهَو؟ قَاَل: ُهَو فاْلُذهُ  ْم، الرَّْأَس َعُظَم َعَلْيها فَ َتَجلََّد َخْوفًا ما

ََ طَاَعتاها، َوأَنَُّه َلْ َيُكْن فَ َعَل َوَِل قَاَل، َوإاِلَّ فَأُمُّ ُموَسى طَ  ْدُت َأََن الرََّكانََة إا الاٌق( ، وََكاَنْت َوقَاَل: َلَودا
ها، فَ َبَصَق بَ ْعُض اْلغا  ْن نَ ْفسا َنا ما َلُه، وََكاَنْت نَ ْفُسُه َأْكَرَم َعَلي ْ ْلَمانا يفا َغايََة َأْْيَاناها، َوَلكانَُّه َأرَاَد قَ ت ْ

َر ُعُقوبًَة َلُه. َْنفاها َفُكسا ها، فََأَمَر اْلَمْنُصوُر ِبا  َوْجها
ا َوَرَد اْْلَََبُ باَقتْ  لنَّاسا َونَ َعاُه َوَلمَّ ، َفَخَرَج َفَصلَّى ِبا ْلَبْصَرةا َكاَن يَ ْوُم اْلعايدا يَم ِبا يها إابْ َراها ٍد َعَلى َأخا لا ُُمَمَّ

ْنََبا: ْنََبا، َوَأْظَهَر اْْلَزََع َعَلْيها، َوَِتَثََّل َعَلى اْلما  َعَلى اْلما
َعاََّيَِب اْلَمَنازالا ََّي َخْْيَ اْلَفَواراسا َمْن ... يُ ْفجَ  نْ َيا فَ َقْد ُفجا  ْع ِبااْثلاَك يفا الدُّ

ْن َخْوٍف ََلُْم فَ َزَعا يتُ ُهُم ... َوَأْوَجَس اْلَقْلُب ما  اَّللَُّ يَ ْعَلُم َأنيا َلْو َخشا
يًعا َأْو نَعايَش َمَعا. ي أََبًدا ... َحََّّ ََّنُوَت َجَا  َلْ يَ ْقتُ ُلوُه َوَلْ ُأْسلاْم َأخا

ا قُتاَل ُُمَمَّ  يها: َمْن َدَخَل ََتَْت َوَلمَّ يَنةا َوََنَدى ُمَنادا ْلَمدا َع ِبا َبْت يفا َمَواضا يَسى أَْلوايًَة فَ ُنصا ٌد َأْرَسَل عا
ٌن. َها فَ ُهَو آما ن ْ  لاَواٍء ما
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ََ َدارا ُعَمَر ْبنا َعْبدا ا ٍد َفَصَلبَ ُهْم َما َبنْيَ ثَنايَّةا اْلَوَداعا إا ََشَبةا َوَأَخَذ َأْصَحاَب ُُمَمَّ َل ِبا ، َووَكَّ ْلَعزايزا َصفَّنْيا
راا َوبَقاَي اْْلَخُروَن َثََلًَث، فََأمَ  َن اللَّْيلا فَ َواَرْوُه سا يَسى، اْبنا ُخَضْْيٍ َمْن ََيَْفُظَها، فَاْحَتَمَلُه قَ ْوٌم ما َر َبااْم عا

، ُثَّ أُْلُقوا بَ ْعَد َذلاَك يفا  َِبٍب، فََأْرَسَلْت زَيْ َنُب باْنُت َعْبدا  فَأُْلُقوا َعَلى َمَقابارا اْليَ ُهودا َخْنَدٍق يفا َأْصلا ذا
ْنُه، فَ لَ  ُتْم َحاَجَتُكْم ما يَسى: إانَُّكْم َقْد قَ تَ ْلُتُموُه َوَقَضي ْ ََ عا َمَة إا ٍد َوابْ َنُة فَاطا نْ ُتْم لََنا اَّللَّا ُأْخُت ُُمَمَّ ْو َأذا

ْلبَ  َن ََلَا، َفُدفاَن ِبا .يفا َدْفناها؟ فََأذا  قايعا
. يُّ َن فايَها اْلَمْهدا يَنةا، ُثَّ َأذا ََ اْلَمدا ْيََة يفا اْلَبْحرا إا  َوَقَطَع اْلَمْنُصوُر اْلما

 
َّْن َكاَن َمَعهُ   ذاْكُر بَ ْعضا اْلَمْشُهورايَن ِما

ٍم َأُخوُه ُموَسى ْبُن َعْبدا اَّللَّا، َوُحَسنْيٌ َوَعلا  ْن َبنا َهاشا ي، ابْ َنا زَْيدا ْبنا َعلاييا ْبنا وََكاَن فايَمْن َمَعُه ما
.  اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي

ًدا َعَلْيها قَاَل: َعَجًبا ََلَُما َقْد َخَرَجا َعَليَّ وَ  ا بَ َلَغ اْلَمْنُصوُر َأنَّ اْبَنْ زَْيٍد َأَعاََن ُُمَمَّ َقْد قَ تَ ْلَنا قَاتاَل َوَلمَّ
َناُه َكَما َما َكَما قَ تَ َلُه، َوَصَلب ْ  َصَلَبُه، َوَأْحَرقْ َناُه َكَما َأْحَرَقُه! . أَبايها

، َوَعلاي، َوزَْيٌد ابْ َنا اْْلََسنا ْبنا زَْيدا  دا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا وََكاَن َمَعُه َْحَْزُة ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ
يَزايُد َوَصالاٌح بَ ُنو ُمَعاوايََة ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َجْعَفرا ْبنا َأِبا طَالاٍب، وََكاَن أَبُوُُهَا َمَع اْلَمْنُصورا، َواْلََْسُن وَ 

ى َعلايُّ ْبُن َجْعَفرا ْبنا إاْسَحاَق بْ  ُم ْبُن إاْسَحاَق ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َجْعَفٍر، َواْلُمَرجَّ نا َعلاييا طَالاٍب، َواْلَقاسا
 اَن أَبُوُه َمَع اْلَمْنُصورا.ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َجْعَفٍر، وَكَ 

ُد ْبُن َعْجََلَن، َوعَ  ، َوُُمَمَّ ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعْمراو ْبنا َسعايدا ْبنا اْلَعبَّاسا ْم: ُُمَمَّ ْن َغْْياها ْبُد اَّللَّا ْبُن َوما
َ باها اْلَمْنُصوُر، فَ قَ  ْيًا فَُأِتا َذ َأسا ٍم، ُأخا ْد ُعَمَر ْبنا َحْفصا ْبنا َعاصا ؟ قَاَل: َلْ َأجا اَل َلُه: أَْنَت اْْلَاراُج َعَليَّ

ٍد. ُ َعَلى ُُمَمَّ َا أَنْ َزَل اَّللَّ  إاِلَّ َذلاَك َأوا اْلُكْفَر ِبا
دا ْبُن َأِبا َعْوٍن مَ  [ َسَْبََة، َوَعْبُد اْلَواحا دا ْبنا ]َأِبا ،  ْوََ وََكاَن َمَعُه أَبُو َبْكرا ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ اْْلَْزدا

ٍد ا ْسَورا ْبنا َُمَْرَمَة، َوَعْبُد اْلَعزايزا ْبُن ُُمَمَّ ، َوَعْبُد َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن َجْعَفرا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا اْلما يُّ رَاَوْردا لدَّ
َباعٍ  يدا ْبُن َجْعَفٍر، َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن َعطَاءا ْبنا يَ ْعُقوَب َمْوََ َبنا سا يُم، َوإاْسَحاُق، َورَبايَعُة.اْْلَما  ، َوإابْ َراها

يَسى ْبُن َوَجْعَفٌر، َوَعْبُد اَّللَّا، َوَعطَاٌء، َويَ ْعُقوُب، َوُعْثَماُن، َوَعْبُد اْلَعزايزا بَ ُنو َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعطَاٍء، َوعا 
دا ْبنا   ُخَضْْيٍ، )َوُعْثَماُن ْبُن ُخَضْْيٍ( ، َوُعْثَماُن ْبُن ُُمَمَّ
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َ باها اْلَمْنُصوُر. َها َوُأِتا ن ْ َذ ما ٍد فَأََتى اْلَبْصَرَة، فَُأخا  َخالادا ْبنا الزَُّبْْيا، َهَرَب بَ ْعَد قَ ْتلا ُُمَمَّ
َة فَ وَ  َكَّ ٍد؟ قَاَل: َِبيَ ْعُتُه َأََن َوأَْنَت ِبا يها ََّي ُعْثَماُن! أَْنَت اْْلَاراُج َعَليَّ َمَع ُُمَمَّ ، ف َّ فَ َقاَل َلُه: ها َعِتا ْيُت بابَ ي ْ



َماُء! يَ ْعنا اْلَمْنُصوَر، فَأَ  ! قَاَل: َذاَك َمْن قَاَمْت َعْنُه اْْلا َعَتَك! قَاَل: ََّي اْبَن اللَّْخَناءا َمَر باها َوَغَدْرَت بَ ي ْ
 فَ ُقتاَل.

ٍد َعْبُد اْلَعزايزا ْبُن ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُعمَ  ْيًا، فََأْطَلَقُه وََكاَن َمَع ُُمَمَّ َذ َأسا ، َوُأخا َر ْبنا اْْلَطَّابا
يٍع، َوَعلايُّ ْبُن َعْبدا اْلُمطَّلابا ْبنا  يَم ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُمطا َعْبدا اَّللَّا ْبنا  اْلَمْنُصوُر، َوَعْبُد اْلَعزايزا ْبُن إابْ َراها

يُم ْبُن َجْعَفرا ْبنا ُمْصَعبا ْبنا  ييا ْبنا  ُجْنُطَب، َوإابْ َراها َشاُم ْبُن ُعَمارََة ْبنا اْلَولايدا ْبنا َعدا الزَُّبْْيا، َوها
َم ذاْكُرُهْم. َّْن تَ َقدَّ  اْلْاَيارا، َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن يَزايَد ْبنا ُهْرُمَز، َوَغْْيُُهْم ِما

 
ٍد َواْْلَْخَبارا باَقْتلاها  َفةا ُُمَمَّ  ذاْكُر صا

يدَ  ٌد َأَْسََر َشدا يًنا ُشَجاًعا َكثاَْي الصَّْوما  َكاَن ُُمَمَّ ًما، وََكاَن َسَا يها ُُمَمَّ ْمَرةا، وََكاَن َمْنُصوٌر ُيَسميا السُّ
ْنََبا فَاْعََتََض يفا َحْلقاها بَ ْلَغٌم، فَ تَ َنْحَنَح َفَذَهبَ  ةا، وََكاَن ََيُْطُب َعَلى اْلما يَد اْلُقوَّ ، ُثَّ َعاَد َوالصَََّلةا، َشدا

ًعا يَ ْبُصُق فايها، فَ َرَمى باُنَخاَمتاها يفا َسْقفا فَ تَ َنْحَنَح َفَذهَ  َب، ُثَّ َعاَد فَ تَ َنْحَنَح فَ َنَظَر، فَ َلْم يَ َر َمْوضا
دا فَأَْلَصَقَها فايها.  اْلَمْسجا

ٌد، َويُ ْقَتُل َأخُ  َنٌة يُ ْقَتُل فايَها ُُمَمَّ ٍد، فَ َقاَل: فات ْ ُق َعْن َأْمرا ُُمَمَّ ها َوُسئاَل َجْعَفٌر الصَّادا َبايها َوُأميا وُه ْلا
ها يفا َماٍء. ، َوَحَوافاُر فَ َرسا ْلعاَراقا  ِبا

يَسى َأْمَواَل َبنا اْْلََسنا ُكلََّها َوَأْمَواَل َجْعَفٍر، فَ َلقاَي َجْعَفٌر اْلَمْنُصو  ٌد قَ َبَض عا ا قُتاَل ُُمَمَّ َر فَ َقاَل فَ َلمَّ
ْن َأِبا زاََّيٍد. يَعِتا ما َقنَّ نَ ْفَسَك! قَاَل: َفََل تَ ْعَجْل  َلُه: رُدَّ َعَليَّ َقطا ََذا؟ َواَّللَّا َْلُْزها َي ُتَكلياُم َبا قَاَل: إاَّيَّ

ي َوَعلايُّ ْبُن َأِبا طَالاٍب، َوَعَليَّ َكَذا تيانَي َسَنًة َوفايَها َماَت َأِبا َوَجديا ، َقْد بَ َلْغُت َثََلًَث َوسا وََكَذا إاْن  َعَليَّ
ي يَ ُقوُم بَ ْعَدَك. فَ َرقَّ َلُه اْلَمْنُصوُر، َوَلْ يَ ُردَّ َعَلْيها  رابْ ُتَك باَشْيٍء، َوإانْ  بَقايُت بَ ْعَدَك إاْن راْبُت الَّذا

ها. يُّ َعَلى َوَلدا يَعَتُه، فَ َردََّها اْلَمْهدا  َقطا
ْن َأمْ  : تَ ْغَشاََن َسَحابٌَة فَإا ييا ٍر اْْلَْسَلما ٌد لاَعْبدا اَّللَّا ْبنا َعاما ْم َوقَاَل ُُمَمَّ َطَرتْ َنا َظفاْرََن، َوإاْن ََتَاَوزَتْ َنا إالَْيها

َنا َسَحابٌَة فَ َلمْ  . قَاَل: فَ َواَّللَّا َلَقْد َأظَلَّت ْ ْنَد َأْحَجارا الزَّْيتا ي عا ََ َدما  فَاْنُظْر إا
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دً  يَسى َوَأْصَحاباها َفَظفاُروا َوقَ تَ ُلوا ُُمَمَّ ََ عا ْرََن، َوَُتَاواْزََن إا .ُِتْطا ْنَد َأْحَجارا الزَّْيتا  ا، َورَأَْيُت َدَمُه عا
اَئٍة( . ْن رََمَضاَن َسَنَة ََخٍْس َوَأْربَعانَي َوما َْرَبَع َعْشَرَة َخَلْت ما ثْ َننْيا ْلا ُلُه يَ ْوَم اْْلا  )وََكاَن قَ ت ْ

ْفَس الزَّكايََّة. يَّ َوالن َّ  وََكاَن يُ َلقَُّب اْلَمْهدا
 َأُخوُه قَ ْوُل َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُمْصَعبا ْبنا ََثباٍت:َوِماَّا رُثاَي باها ُهَو وَ 

ْنُكَما َْلَوَم ما َّبَّ َدَعا اْلَمََلَمَة َواْعَلَما ... َأْن َلْسُت يفا َهَذا ِبا  ََّي َصاحا



يا َفَسلياَما ... َِل ِبََْس َأْن َتقاَفا باها َوُتَسلياَما  َوقاَفا باَقَْبٍ لالنَّّبا
َن َخْْيَ  يٍَّة َوَتَكرَُّماَقَْبٌ َتَضمَّ يَب َسجا   َأْهلا زََماناها ... َحَسًبا َوطا

يَماتا اْْلُُمورا َوأَنْ َعَما ََن ... َوَعَفا َعظا ْلَعْدلا َجْوَر باََلدا  رَُجٌل نَ َفى ِبا
َشٍة َفَما بايلا َوَلْ ََيُْر ... َعْنُه َوَلْ يَ ْفَتْح باَفاحا  َلْ ََيَْتناْب َقْصَد السَّ

يا باها َلُكْنَت اْلُمَعظََّماَلْو َأْعظَ  َلُه ... )بَ ْعَد النَّّبا ًئا قَ ب ْ  َم اْْلََدََثنا َشي ْ
َلُه ... ( َأَحًدا َلَكاَن قاَصارُُه َأْن َيْسَلَما ََلَمةا قَ ب ْ لسَّ  َأْو َكاَن َأْمَتَع ِبا

ُمُه فَ َتَصرَّمَ  يٍَّة ... فَ َتَصرََّمْت َأَّيَّ يَم َخْْيَ َضحا ْوا ِباابْ َراها  اَضحَّ
ًشا َوَِل ُمْسَتْسلاَما ها َغَمَراتاها ... َِل طَائاًشا رَعا  َبَطًَل ََيُوُض بانَ ْفسا

َا ُيوَف َورِبَّ َا ... َكاَنْت ُحُتوفُ ُهُم السُّ ُيوُف َوُرِبَّ  َحََّّ َمَضْت فايها السُّ
 َماَأْضَحى بَ ُنو َحَسٍن أُبايُح َحراْيُُهْم ... فايَنا َوَأْصَبَح ََّنْبُ ُهْم ُمتَ َقسَّ 

َا نَّ نَ َوائاُح ... َسْجَع اْْلََماما إاَذا اْْلََماُم تَ َرَّنَّ  َوناَساُؤُهْم يفا ُدوراها
َماما َوَمْغَنَما ْنَد اْْلا  يَ تَ َوصَُّلوَن باَقْتلاها َويَ َرْونَُه ... َشَرفًا ََلُْم عا

َلُه َعَلى النَّ  ٌد ... َصلَّى اْْلا ُّ ُُمَمَّ َد النَّّبا يا َوَسلََّماَواَّللَّا َلْو َشها  ّبا
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ْبناها  نََّة ِلا  إاْشَراَع ُأمَّتاها اْْلَسا
ُعوا ُْم َقْد َضي َّ ْن ظَُباَّتااُم َدَما ... َحََّّ َْلَيْ َقَن َأَّنَّ  َحََّّ تَ َقطََّر ما

 تاْلَك اْلَقَرابََة َواْسَتَحلُّوا اْلُمَحرََّما.
ْلَمدا  يَسى ِبا ٌد قَاَم عا ا قُتاَل ُُمَمَّ ْن رََمَضاَن يُرايُد َوَلمَّ َها ُصْبَح تاْسَع َعْشَرَة َخَلْت ما ًما ُثَّ َساَر َعن ْ يَنةا َأَّيَّ

َا َشْهًرا ُثَّ اْستَ ْعَمَل اْلَمنْ  ، فََأقَاَم َبا يَنةا َكثاَْي ْبَن ُحَصنْيٍ ًرا، َواْسَتْخَلَف َعَلى اْلَمدا َة ُمْعَتما َها َمكَّ ُصوُر َعَلي ْ
.َعْبَد اَّللَّا ْبَن الرَّ   بايعا اْْلَاراثايَّ

 
يَنةا  ْلَمدا وَدانا ِبا  ذاْكُر ُوثُوبا السُّ

ُهْم. ن ْ لاَها َعْبدا اَّللَّا ْبنا الرَّبايعا اْْلَاراثاييا فَ َهَرَب ما وَداُن َعَلى َعاما  َوفايَها ََثَر السُّ
ْن  َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلَمْنُصوَر اْستَ ْعَمَل َعْبَد اَّللَّا ْبَن الرَّبايعا َعَلى َْمٍس بَقانَي ما َمَها ْلا يَنةا، َوَقدا اْلَمدا

ََ اْبنا الرَّبا  اُر إا ُهْم، َفَشَكا َذلاَك التُّجَّ ن ْ اَر يفا بَ ْعضا َما َيْشََتُونَُه ما ، َشوَّاٍل، فَ َنازََع ُجْنُدُه التُّجَّ يعا
ْم، فَ َعَدوْ  ٍي فَ َنازَُعوُه كايَسُه، فَاْستَ َعاَن فَانْ تَ َهَرُهْم َوَشَتَمُهْم، فَ تَ َزاَيَد َطَمُع اْْلُْندا فايها ا َعَلى رَُجٍل َصْْيَيفا

. ُهْم، فَ َلْم يُ ْنكاْرُه اْبُن الرَّبايعا ن ْ يَنةا َذلاَك ما ُهْم، َوَشَكا َأْهُل اْلَمدا ن ْ لنَّاسا َفَخلََّص َماَلُه ما  ِبا



ْن َجزَّاٍر َْلًْما يَ ْوَم  َن اْْلُْندا فَاْشََتَى ما ْيَف، ُثَّ َجاَء رَُجٌل ما ها َُثََنُه، َوَشَهَر َعَلْيها السَّ َُجَُعٍة، َوَلْ يُ ْعطا
وَداُن َعَلى اْْلُنْ  َرتاها فَ َقتَ َلُه، َواْجَتَمَع اْْلَزَّاُروَن، َوتَ َناَدى السُّ ، َوُهْم َفَضَربَُه اْْلَزَّاُر باَشْفَرٍة يفا َخاصا دا

ْلُعُمدا  ََ اْْلُُمَعةا فَ َقتَ ُلوُهْم ِبا افاَلةا يَ ُروُحوَن إا َن اْلَعالاَيةا َوالسَّ وَداُن ما َعُه السُّ ، َونَ َفُخوا يفا بُوٍق ََلُْم، َفَسما
ْن قَ ْتلا فََأقْ بَ ُلوا َواْجَتَمُعوا، وََكاَن ُرَؤَساُؤُهْم َثََلثََة نَ َفٍر: َوثايٌق، َويَ ْعقاُل، َوزَْمَعُة، َوَلْ يَ َزاُلوا َعَلى ذَ  لاَك ما

 .اْْلُْندا َحََّّ َأْمَسْوا
يَنةا  َن اْلَمدا َلَتنْيا ما ُهْم َوأََتى َبْطَن ََنٍْل َعَلى لَي ْ ن ْ ا َكاَن اْلَغُد َقَصُدوا اْبَن الرَّبايعا فَ َهَرَب ما فَ نَ َزَل باها،  فَ َلمَّ

، َورَاوايََة  ْرَُهَنْيا قايقا بادا َْل الدَّ َم.فَانْ تَ َهُبوا َطَعاًما لاْلَمْنُصورا َوزَيْ ًتا َوَقْسًبا فَ َباُعوا ْحا ْربَ َعةا َدرَاها  الزَّْيتا ِبَا
ََ اْلَمْنُصورا فََأْخََبَُه.  َوَساَر ُسَلْيَماُن ْبُن ُمَلْيٍح َذلاَك اْليَ ْوَم إا

دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا َفُضرابَ  َذ َمَع ُُمَمَّ  وََكاَن أَبُو َبْكرا ْبنا َأِبا َسَْبََة يفا اْْلَْبسا َقْد ُأخا
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َد فَأَْرَسَل َوُحباَس ُمَقيَّدً  َن اْْلَْبسا فَأََتى اْلَمْسجا ها ما يدا وَدانا َما َكاَن َخَرَج يفا َحدا َن السُّ ا َكاَن ما ا، فَ َلمَّ
ْنَدُه فَ َقاَل: أَْنُشدُكُ  َا، فََأْحَضَرُهْم عا دا ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا َوَغْْياُها ْمَراَن، َوُُمَمَّ دا ْبنا عا ََ ُُمَمَّ ها إا  ُم اَّللََّ َوَهذا

نانَي بَ ْعَد اْلَفْعَلةا اْْلُوََ  ْيا اْلُمْؤما ْنَد َأما َنا عا ، إانَُّه ََلَََلُك اْلبَ َلدا اْلَبلايَُّة الَِّتا َوقَ َعْت! فَ َواَّللَّا إاْن ثَ بَ َتْت َعَلي ْ
ْم َفَكلياُموُهْم. ْم، فَاْذَهُبوا إالَْيها َْجَعاها وقا ِبَا  َوَأْهلاها َواْلَعبايدا يفا السُّ

َل باُكْم، فََأْمُرََن إالَْيُكْم، فََأقْ بَ ُلوافَ َقالُ  َّا ُعما ََوالايَنا، َواَّللَّا َما قُْمَنا إاِلَّ أَنَ َفًة ِما ََ  وا: َمْرَحًبا ِبا َبااْم إا
، َفَخطَبَ ُهُم اْبُن َأِبا َسَْبََة َوَحث َُّهْم َعَلى الطَّاَعةا، َفََتَاَجُعوا. دا  اْلَمْسجا

ََ الصَََّلةا َبااْم، َوَلْ ُيَصليا النَّاُس ي َ  َن َأَحٌد إا َرةا َلْ َيُابا اْلُمَؤذيا ا َكاَن َوْقُت اْلعاَشاءا اْْلخا ْوَمئاٍذ َُجَُعًة، فَ َلمَّ
ا َوَقَف لالصَََّلةا َواْستَ وَ  ما ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َمْرَواَن، فَ َلمَّ َم اْْلَْصَبُغ ْبُن ُسْفَياَن ْبنا َعاصا تا فَ َقدا

لنَّاسا َعَلى طَاَعةا الصُّفُ  ْعَلى َصْوتاها: َأََن ُفََلُن ْبُن ُفََلٍن ُأَصلياي ِبا ها َوََنَدى ِبَا ْم باَوْجها وُف َأقْ َبَل َعَلْيها
نانَي، يَ ُقوُل َذلاَك َمرََّتنْيا َوَثََلًَث. ْيا اْلُمْؤما  َأما

ا َكاَن اْلَغُد قَاَل ََلُمُ  َم َفَصلَّى َبااْم، فَ َلمَّ ْْلَْمسا َما َقْد  ُثَّ تَ َقدَّ ْنُكْم ِبا اْبُن َأِبا َسَْبََة: إانَُّكْم َقْد َكاَن ما
ْنُه َشْيٌء إاِلَّ َردَُّه، فَ َردُّ  ْنَد َأَحٍد ما َقنَيَّ عا نانَي، َفََل يَ ب ْ ْيا اْلُمْؤما ُتْم َطَعاَم َأما وُه، َورََجَع اْبُن َعلاْمُتْم َوََّنَب ْ

ْن َبْطنا ََنٍْل فَ َقَطعَ  َا. الرَّبايعا ما  َيَد َوثايٍق َويَ ْعقاَل َوَغْْياُها
 

يَنةا بَ ْغَداذَ   ذاْكُر باَناءا َمدا
يَنةا بَ ْغَداَذ.  فايَها ابْ َتَدَأ اْلَمْنُصوُر يفا باَناءا َمدا

يَّةُ  ا ََثَرتا الرَّاواْندا ي اْلُكوَفةا، فَ َلمَّ يََّة بانَ َواحا اََّنَا  َوَسَبُب َذلاَك أَنَُّه َكاَن َقدا ابْ َتََّن اَْلَاِشاا فايَها َكراَه ُسكَّ



ها، وََكانُوا َقْد َأْفَسدُ  نَُّه َكاَن َِل َيََْمُن َأْهَلَها َعَلى نَ ْفسا وا ُجْنَدُه. لاَذلاَك َوْلااَوارا َأْهلا اْلُكوَفةا أَْيًضا، فَإا
 ََ ًعا َيْسُكُنُه ُهَو َوُجْنُدُه، فَاَْنََدَر إا ها يَ ْرََتُد َلُه َمْوضا ، َفَخَرَج بانَ ْفسا لا ََ اْلَمْوصا  َجْرَجَراََّي، ُثَّ َأْصَعَد إا

 َوَساَر ََنَْو اْْلََبلا يفا َطَلبا َمْنزاٍل يُ ْبََّن باها.
ُُه َعْن َسَببا  ي يُ َعاْلا ْلَمَدائانا لاَرَمٍد ْلَاَقُه، َفَسأََلُه الطَّبايُب الَّذا ها ِبا  َحرََكةا وََكاَن َقْد َُتَلََّف بَ ْعُض ُجْندا

ْجلَ اْلَمْنُصورا  يَنًة َبنْيَ دا ْقََلًصا يَ ْبنا َمدا ْنَدََن َأنَّ رَُجًَل يُْدَعى ما َة ، فََأْخََبَُه، فَ َقاَل: إاَنَّ َنَاُد يفا كاَتاٍب عا
َن اْلْاَجازا، فَ َقَطَع باَناَءَها وَ  َسَها َوَبََّن بَ ْعَضَها َأََتُه فَ ْتٌق ما َذا َأسَّ ْصَلَح َذلاَك أَ َوالصََّراةا ُتْدَعى الزَّْورَاَء، فَإا

َقانا َأْن يَ ْلَتئاَما، ُثَّ يَ ُعوَد  ْنُه َفََل يَ ْلَبُث اْلَفت ْ َن اْلَبْصَرةا َأْعَظُم ما ُه، اْلَفْتَق، ُثَّ َأََتُه فَ ْتٌق ما ََ باَنائاَها فَ ُيتامَّ إا
َقى اْلُمْلُك يفا َعقاباها. ُر ُعُمًرا َطوايًَل، َويَ ب ْ  ُثَّ يُ َعمَّ

َم َذلاَك اْلُْ  ي اْْلََبلا فََأْخََبَُه اْْلَََبَ، فَ َرَجعَ فَ َقدا ََ َعْسَكرا اْلَمْنُصورا َوُهَو بانَ َواحا يُّ إا  ْندا
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يْ رَ  ، َوَصاَر َحََّّ نَ َزَل الدَّ ، ُثَّ زَاَل َعنيا ْقََلًصا َوَأََن َصّبا َذاَء  َوقَاَل: إانيا َأََن َواَّللَّا ُكْنُت ُأْدَعى ما ي حا الَّذا
با بَ ْغَداَذ، َقصْ  ، َوَصاحا با رََحا اْلباْطرايقا ْلباْطرايقا َصاحا ْيرا َوِبا با الدَّ ، َوَدَعا باَصاحا ْْلُْلدا راها اْلَمْعُروفا ِبا

َي  ْم، وََكْيَف ها عاها با اْلَعتايَقةا َفَسَأََلُْم َعْن َمَواضا ، َوَصاحا ْفسا با ُبْسَتانا الن َّ ، َوَصاحا با اْلُمَخرياما َوَصاحا
ْنَدُه، َوَوَقَع يفا اْلَْ  َا عا ُهْم ِبا ن ْ ، فََأْخََبَُه ُكل، ما اْختاَيارُُهْم َعَلى ريا َواْلََبْدا َواْْلَْمطَارا َواْلُوُحولا َواْلَبقيا َواَْلََواميا

با بَ ْغَداَذ، فََأْحَضَرُه َوَشاَورَُه.  َصاحا
ها اْْلَ  نانَي َسأَْلَتنا َعْن َهذا َْي اْلُمْؤما َها، َوإانيا َأَرى َأْن تُ ْنزاَل َأْربَ َعَة فَ َقاَل: ََّي َأما ن ْ ْمكاَنةا َوَما َُتَْتاُر ما

ْرقاييا َطسُّ  ، َوُُهَا باُقْطُربَُّل َوَِبُدوَرََّي، َويفا اْْلَانابا الشَّ وَجنْيا يا َطسُّ يَج يفا اْْلَانابا اْلَغْرِبا وَجنْيا َوُُهَا َطَساسا
َمارَتُُه َكاَن يفا ََّنُْر بُوٍق وََكْلَواَذى، فَ َيُكوَن َبنْيَ  َرْت عا وٌج َوَتََخَّ ، َوإاْن َأْجَدَب َطسُّ  ََنٍْل َوقُ ْرَب اْلَماءا

وجا اْْلَخرا اْلعاَمارَاُت.  الطَّسُّ
اما َوالرَّقَّةا، َواْلغَ  َن الشَّ ُفنا ما ْيَُة يفا السُّ نانَي َعَلى الصََّراةا، )َتَايُئَك اْلما َْي اْلُمْؤما يفا  ْربا َوأَْنَت ََّي َأما

 ، ََّيرا َبْكٍر، َوالرُّوما َط، َودا ، َواْلَبْصَرةا، َوَواسا ، َواَلْاْندا نيا َن الصيا ْيَُة ما ْصَر، َوَتَايُئَك اْلما َطَوائافا ما
َا يفا ََتَمرَّا َحََّّ  ينايََّة َوَما اتََّصَل َبا ْن إاْرما ْيَُة ما ْجَلَة، َوَتَايُئَك اْلما ، َوَغْْياَها يفا دا لا ،  َواْلَمْوصا لزَّابا َل ِبا يَ تَّصا

َذا َقَطْعَت اْلْاْسَر، َوأَ  ْسٍر َأْو قَ ْنَطَرٍة، فَإا ُل إالَْيَك َعُدوَُّك إاِلَّ َعَلى جا ْخَرْبَت فَأَْنَت َبنْيَ َأَّْنَاٍر َِل َيصا
ينَ  ها اْلَمدا ُق َهذا ْجَلُة َواْلُفَراُت َوالصََّراُة َخَنادا ْل إالَْيَك، َودا ٌط لاْلَبْصَرةا اْلَقْنَطَرَة َلْ َيصا ةا، َوأَْنَت ُمتَ َوسيا

. َن اْلََبيا َواْلَبْحرا َواْْلََبلا ، َوأَْنَت َقرايٌب ما َوادا لا َوالسَّ َط َواْلَمْوصا  َواْلُكوَفةا َوَواسا
. عا ُزولا يفا َذلاَك اْلَمْوضا  فَاْزَداَد اْلَمْنُصوُر َعْزًما َعَلى الن ُّ

ا َأرَ  ًبا فَ َناَداُه، فََأَجابَُه، فَ َقاَل: َهْل َتَاُدوَن يفا  َوقايَل: إانَّ اْلَمْنُصوَر َلمَّ يَنَة بَ ْغَداَذ رََأى رَاها َ َمدا اَد َأْن يَ ْبنا



ْقََلًصا يفا  ْقََلٌص. قَاَل: فََأََن ُكْنُت ُأْدَعى ما يَنٌة؟ قَاَل: نَ َعْم يَ ْبنايَها ما  ُكُتباُكْم أَنَُّه يُ ْبََّن َهاُهَنا َمدا
. قَاَل: فَ  بُ َها.َحَداَثِتا ًذا أَْنَت َصاحا  إا

، َواْلُكوَفةا، َوَواسا  ، َواْْلََبلا اما ََ الشَّ َط، فَابْ َتَدَأ اْلَمْنُصوُر باَعَملاَها َسَنَة ََخٍْس َوَأْربَعانَي، وََكَتَب إا
ْن َذوا  ْختاَيارا قَ ْوٍم ما ي اْلَفْضلا َواْلَعَداَلةا َواْلفاْقها، َواْلَبْصَرةا، يفا َمْعََّن إانْ َفاذا الصُّنَّاعا َواْلَفَعَلةا، َوَأَمَر ِبا

َْلَْنَدَسةا. َن َذواي اْْلََمانَةا َواْلَمْعراَفةا ِبا ْختاَيارا قَ ْوٍم ما  َوَأَمَر ِبا
يَنُة، َوُحفاَر اْْلَ  َر لاَذلاَك اْْلَجَّاُج ْبُن َأْرطَاَة، َوأَبُو َحنايَفَة، َوَأَمَر َفُخطَّتا اْلَمدا َّْن ُأْحضا اُس، سَ َفَكاَن ِما

 َوُضرابَ 
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، َفَدَخَلَها لرََّمادا َها ِبا َطيا َها أَنَُّه َأَمَر ِبا ن ْ ، َفَكاَن َأوََّل َما ابْ َتَدَأ باها ما ، َوطُباَخ اْْلُجرُّ ُ َا  اللَّْبا ْن أَبْ َواَبا ما
، ُثَّ َأَمَر  لرََّمادا َي َُمُْطوَطٌة ِبا َا َوها َا َوراَحاَبا َا َوطَاقَاَّتا َأْن َُيَْعَل َعَلى الرََّمادا َحبُّ اْلُقْطنا َوُيْشَعَل َوُفْصََلَّنا

َمَها َوَعَرَف َرَْسََها، َوَأَمَر َأْن َُيَْفَر اْْلََسا َي َتْشَتعاُل، فَ َفها َها َوها لنَّارا، فَ َفَعُلوا، فَ َنَظَر إالَي ْ ُس َعَلى َذلاَك ِبا
.  الرَّْسما

، كُ  َن اْلُقوَّادا َا َأْربَ َعًة ما َل َبا ، وََكاَن قَ ْبَل َذلاَك َقْد َووَكَّ ا َل َأَِب َحنايَفَة باَعَددا اْْلُجريا َواللَّْبا لُّ قَائاٍد باُرْبٍع، َووَكَّ
َ، فَ َلْم َيُاْب، َفَحَلَف اْلَمْنُصوُر أَنَُّه َِل يُ ْقلاُع  َعْنُه َأْو يَ ْعَمُل َأرَاَد َأَِب َحنايَفَة َأْن يَ تَ َوََّ اْلَقَضاَء َواْلَمظَالا

، َوُهَو َأوَُّل َمْن لَ  ْلَقَصبا َ َواْْلُجرَّ ِبا َمارَةا بَ ْغَداَذ َويَ ُعدَّ اللَّْبا ََ َأْن يَ ْنُظَر يفا عا  فَ َعَل َذلاَك.ُه. فََأَجابَُه إا
رَاعً  ْشرايَن ذا ْن َأْعََلُه عا رَاًعا، َوما نَي ذا ْن َأْسَفلاها ََخْسا ورا ما ا، َوَجَعَل َوَجَعَل اْلَمْنُصوُر َعْرَض َأَساسا السُّ

ها َأوََّل لَباَنٍة، َوقَاَل: باْسما اَّللَّا َواْْلَْمُد َّللاَّا َواْْلَ  ْرُض َّللاَّا يُوراثُ َها يفا اْلباَناءا اْلَقَصَب َواْْلََشَب، َوَوَضَع باَيدا
ها َواْلَعاقاَبُة لاْلُمتَّقانَي. ُثَّ قَاَل: ابْ ُنوا َعَلى بَ رََكةا  َبادا ْن عا  اَّللَّا.َمْن َيَشاُء ما

دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا، فَ َقَطَع اْلباَناَء ُثَّ  ْقَداَر قَامٍَّة َجاَء اْْلَََبُ باُظُهورا ُُمَمَّ وُر ما ا بَ َلَغ السُّ ْلُكوفَةا فَ َلمَّ  َأقَاَم ِبا
ََ بَ ْغَداَذ، فََأَِتَّ  يَم، ُثَّ رََجَع إا يها إابْ َراها ٍد َوَأخا ْن َحْربا ُُمَمَّ باَناَءَها، َوَأْقَطَع فايَها اْلَقطَائاَع  َحََّّ فَ رََغ ما

َْصَحاباها.  ْلا
ْن َخَشٍب َوَساٍج َوَغْْيا َذلاكَ  يَنةا ما ْن باَناءا اْلَمدا يَع َما َُيَْتاُج إالَْيها ما ، وََكاَن اْلَمْنُصوُر َقْد َأَعدَّ َجَا

ََ اْلُكوَفةا َعَلى إاْصََلحا َما َأعَ  نَي َيْشَخُص إا يَم َقْد َهَزَم َواْسَتْخَلَف حا دَّ َأْسَلَم َمْوَِلُه، فَ بَ َلَغُه َأنَّ إابْ َراها
 َعْسَكَر اْلَمْنُصورا، فََأْحَرَق َما َكاَن َخلََّفُه َعَلْيها اْلَمْنُصوُر،

ُُه أَنَُّه َخاَف أَ  يُم فَ بَ َلَغ اْلَمْنُصوَر َذلاَك َفَكَتَب إالَْيها يَ ُلوُمُه، َفَكَتَب إالَْيها َأْسَلُم َُيَْبا ْن َيْظَفَر َبااْم إابْ َراها
ًئا.  فَ َيْأُخَذُه، فَ َلْم يَ ُقْل َلُه َشي ْ

تٍي َوَأْربَعانَي إاْن َشاَء اَّللَُّ.  َوَسَنْذُكُر َكْيفايََّة باَنائاَها يفا َسَنةا سا
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دٍ  ي ُُمَمَّ يَم ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا َأخا  ذاْكُر ُظُهورا إابْ َراها
ٍد، اْلُمقَ   فايَها يَم ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َوُهَو َأُخو ُُمَمَّ ما َكاَن ظُُهوُر إابْ َراها دَّ

، َفَحَكْت َجارايٌَة َلُه أَنَُّه َلْ تُقارَُّهْم َأْرٌض َخَْ  نانَي، ذاْكُرُه، وََكاَن قَ ْبَل ُظُهوراها َقْد طُلاَب َأَشدَّ الطََّلبا َس سا
، َوَمرًَّة ِبا  ْلَيَمنا ْلْاَجازا، َوَمرًَّة ِبا ، َوَمرًَّة ِبا ْْلََبلا .َمرًَّة باَفاراَس، َوَمرًَّة باَكْرَماَن، َوَمرًَّة ِبا اما  لشَّ
يُم قَاَل: اْضَطرَّ  َمَها اْلَمْنُصوُر يفا َطَلباها، َفَحَكى إابْ َراها َل، َوَقدا َم اْلَمْوصا لا ُثَّ إانَُّه َقدا ْلَمْوصا نا الطََّلُب ِبا

ْن َأْهلا اْلَعْسَكرا  َحََّّ َجَلْسُت َعَلى َمائاَدةا اْلَمْنُصورا ُثَّ َخَرْجُت َوَقْد َكفَّ الطََّلُب، وََكاَن قَ ْوٌم ما
ْلَمْنصُ  ْم لاَيثاُبوا ِبا يَم َيْسأَُلونَُه اْلُقُدوَم إالَْيها ََ إابْ َراها ُعوَن َفَكتَ ُبوا إا َم َعْسَكُر َأِبا َجْعَفٍر َوُهَو يَ َتَشي َّ ورا، فَ َقدا

 بابَ ْغَداَذ َوَقْد َخطََّها.
يقاها، فَ َنَظَر فايَها فَ َقاَل: ََّي ُمَسيَُّب َقْد رَأَْيتُ  ْن َصدا ُه ما ْرآٌة يَ ْنُظُر فايَها َفَْيَى َعُدوَّ يَم  وََكاَنْت َلُه ما إابْ َراها

ْنُه، فَاْنُظْر َأيَّ رَُجٍل َيُكوُن.يفا َعْسَكراي َوَما يفا اْْلَْرضا َأْعَدى ِلا    ما
َها َمَع ا يُم يَ ْنُظُر إالَي ْ ، فَ َوقَ َعْت ُثَّ إانَّ اْلَمْنُصوَر َأَمَر باباَناءا قَ ْنَطَرةا الصََّراةا اْلَعتايَقةا، َفَخَرَج إابْ َراها لنَّاسا

يُم، َوَذَهَب يفا ال ًيا فَ َلَجَأ إالَْيها، فََأْصَعَدُه ُغْرفًَة َلُه، َعَلْيها َعنْيُ اْلَمْنُصورا، َفَخَنَس إابْ َراها ، فَأََتى فَاما نَّاسا
بُ  يُم َمَكانَُه، فَ َقاَل َلُه َصاحا َب إابْ َراها ُه َوَجدَّ اْلَمْنُصوُر يفا َطَلباها، َوَوَضَع الرََّصَدَة باُكليا َمَكاٍن، فَ َنشا

: َقْد نَ َزَل باَنا  يُّ َن اْلُمَخاَطَرةا.ُسْفَياُن ْبُن َحيَّاَن اْلُقميا  َما تَ َرى َوَِل بُدَّ ما
ْذَن َعَلى اْلَمْنُصورا، فََأْدَخَلُه َعَلْيها  ، َفَسأََلُه اْْلا ََ الرَّبايعا ا رَآُه قَاَل: فَأَْنَت َوَذاَك. فََأقْ َبَل ُسْفَياُن إا ، فَ َلمَّ

نانَي، َأََن َأْهٌل لاَما تَ قُ  َْي اْلُمْؤما ، َشَتَمُه، فَ َقاَل: ََّي َأما ي ُكلُّ َما َتُابُّ ْندا ُتَك ََتئاًبا َوَلَك عا وُل، َغْْيَ َأنيا أَتَ ي ْ
ْم َخْْيًا، فَاْكُتْب ِلا َجوَ  ْد فايها يَم ْبنا َعْبدا اَّللَّا، إانيا َقْد بَ َلْوَُّتُْم فَ َلْم َأجا ازًا َولاُغََلٍم َمعاي َوَأََن آتايَك ِباابْ َراها

ُلنا َعَلى اْلََبايدا َوَوجيا   ْه َمعاي ُجْنًدا.ََيْما
َا. قَاَل: َِل َحاَجَة ِلا فا  يَناٍر فَاْسَتعاْن َبا ها أَْلُف دا يَها، َفَكَتَب َلُه َجَوازًا َوَدَفَع إالَْيها ُجْنًدا َوقَاَل: َهذا

يَناٍر، َوَأقْ َبَل َواْْلُْنُد َمَعُه َفَدَخَل اْلبَ ْيَت، َوَعَلى إابْ رَ  َها َثََلُثَااَئةا دا ن ْ يَم ُجبَُّة ُصوٍف َوقَ َباٌء  َوَأَخَذ ما اها
. َهاُه، َوَساَر َعَلى اْلََبايدا ، َفَصاَح باها، فَ َوَثَب َوَجَعَل َيَُْمُرُه َويَ ن ْ  َكَأْقباَيةا اْلغاْلَمانا

 َوقايَل: َلْ يَ رَْكبا اْلََبايَد.
َا، َفَدفَ  ُب اْلَقْنَطَرةا َبا َم اْلَمَدائاَن، َفَمنَ َعُه َصاحا ا َجازََهاَوَساَر َحََّّ َقدا  َع َجَوازَُه إالَْيها، فَ َلمَّ
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ًدا، فَ  يُم ْبُن َعْبدا اَّللَّا، اْذَهْب رَاشا بْ َراها ْلَقْنَطَرةا: َما َهَذا ُغََلٌم، َوإانَُّه َْلا ُل ِبا َأْطَلَقُهَما، قَاَل َلُه اْلُموَكَّ
َما اْلَبْصَرَة، َفَجَعَل َيَِْتا  ُهْم َعَلى َأَحدا فَ رَكاَبا َسفايَنًة َحََّّ َقدا ن ْ اَر ََلَا َِبَِبنا فَ يُ ْقعاُد اْلبَ ْعَض ما ْْلُْندا الدَّ  ِبا

َن اْلَبابا اْْلَخرا َوَيَْتَُكُهْم، َحََّّ فَ رََّق اْلُْ  ْنَد َعْن اْلَباَبنْيا َويَ ُقوُل: َِل َتَْبَُحوا َحََّّ آتاَيُكْم، فَ َيْخُرَج ما
ها َوبَقاَي َوْحَدُه.  نَ ْفسا

يَّ فََأْعَجَزهُ َوبَ َلَغ ا ْم َفَجَمَعُهْم، َوَطَلَب اْلُقميا َْي اْلَبْصَرةا، فََأْرَسَل إالَْيها  .ْْلَََبُ ُسْفَياَن ْبَن ُمَعاوايََة َأما
ُد ْبنُ  ْنَد اْْلََسنا ْبنا ُخبَ ْيٍب، وََكاَن ُُمَمَّ َم اْْلَْهَواَز قَ ْبَل َذلاَك َواْختَ َفى عا يُم َقْد َقدا َصنْيا اْلُْ  وََكاَن إابْ َراها

نَي َأْخََبُوُه َأنَّ  ما ُنا َأنَّ اْلُمَنجيا نانَي َكَتَب إاَِلَّ َُيَْبا َْي اْلُمْؤما يَم ََنزاٌل َيْطُلُبُه، فَ َقاَل يَ ْوًما: إانَّ َأما إابْ َراها
ُتُه يفا اْْلَزايَرةا َولَْيَس ُهَناَك، ، َوَقْد َطَلب ْ ْْلَْهَوازا يفا َجزايَرٍة َبنْيَ ََّنَْرْينا َوَقْد َعَزْمُت َأْن َأْطُلَبُه َغًدا  ِبا

. نانَي يَ ْعنا باَقْولاها َبنْيَ ََّنَْرْينا َبنْيَ ُدَجْيٍل َواْلَمْسُرقَانا َْي اْلُمْؤما يَنةا، َلَعلَّ َأما ْلَمدا  ِبا
را اْلبَ لَ  ََ ظَاها يَم فََأْخََبَُه َوَأْخَرَجُه إا ََ إابْ َراها ٌد َذلاَك اْليَ ْوَم.فَ َرَجَع اْلََْسُن ْبُن ُخبَ ْيٍب إا ، َوَلْ َيْطُلْبُه ُُمَمَّ  دا

، َوْقتَ  َارَْينا يَم فََأْدَخَلُه اْلبَ َلَد، َوُُهَا َعَلى ْحا ََ إابْ َراها َهارا َخَرَج اْْلََسُن إا ُر الن َّ ا َكاَن آخا اْلعاَشاءا  فَ َلمَّ
، فَ نَ َزَل إا  َصنْيا َرةا، فَ َلقاَيُه َأَوائاُل َخْيلا اْبنا اْلُْ َصنْيا اْْلخا َاراها َكأَنَُّه يَ ُبوُل، َفَسَأَل اْبُن اْلُْ يُم َعْن ْحا بْ َراها

 ََ ْندا بَ ْعضا َأْهلاي. َفَمَضى َوتَ رََكُه. َورََجَع اْلََْسُن إا ْن عا اْلََْسَن ْبَن ُخبَ ْيٍب َعْن َمَايئاها، فَ َقاَل: ما
ََ َمْنزالاها، فَ قَ  يَم، فََأرَْكَبُه َوَأْدَخَلُه إا َع إابْ َراها يُم: َواَّللَّا َلَقْد بُ ْلُت َدًما. قَاَل: فَأَتَ ْيُت اْلَمْوضا اَل لَُه إابْ َراها

 فَ َرأَيْ ُتُه َقْد َِبَل َدًما.
ٍد  يها ُُمَمَّ َمَها َسَنَة ََخٍْس َوَأْربَعانَي بَ ْعَد ُظُهورا َأخا َم اْلَبْصَرَة، َفقايَل: َقدا يَم َقدا يَنةا،ُثَّ إانَّ إابْ َراها ْلَمدا  ِبا

ها  ي َأْقَدَمُه َوتَ َوََّ َكَراُه، يفا قَ ْولا بَ ْعضا اَئٍة، وََكاَن الَّذا َمَها َسَنَة َثََلٍث َوَأْربَعانَي َوما ْم، ََيََْي ْبُن َوقايَل: َقدا
، َوأَنْ َزَلُه يفا َداراها يفا َبنا لَْيٍث. يُّ َبطا  زاََّيدا ْبنا َحيَّاَن الن َّ

َلُة ْبُن ُمرََّة َوقايَل: نَ َزَل يفا َدارا َأِبا ف َ  يها، وََكاَن َأوََّل َمْن َِبيَ َعُه َُّنَي ْ َعةا َأخا ََ بَ ي ْ ْرَوَة، َوَدَعا النَّاَس إا
، وَ  يُّ دا ْبُن زاََّيٍد، َوَعْمُرو ْبُن َسَلَمَة اَْلَُجْيما ، َوَعْفُو اَّللَّا ْبُن ُسْفَياَن، َوَعْبُد اْلَواحا يُّ َعْبُد اَّللَّا ْبُن اْلَعْبَشما

، َوَنَدبُوا النَّاَس، فََأَجاََبُُم اْلُمغاْيَُة ْبُن اْلَفزَعا َوَأْشَباٌه َلُه. ََيََْي  يُّ  ْبنا ُحَصنْيٍ الرَّقَاشا
، يَسى ْبُن يُوُنَس، َوُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ، َوَعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاما  َوَأَجابَُه أَْيًضا عا
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، َوإاْسَحاُق ْبُن يُوُسَف اْْلَْزَرُق، َومُ  َن اْلُفَقَهاءا َوَأْهلا اْلعاْلما ٍْي، َوََجَاَعٌة َكثاْيٌَة ما َعاوايَُة ْبُن ُهَشْيما ْبنا َبشا
ََ َوَسطا اْلَبْصَرةا َأَتَ  ْلَت إا َر َأْمُرُه، فَ َقاُلوا َلُه: َلْو ََتَوَّ يَوانُُه َأْربَ َعَة آَِلٍف. َوُشها َك النَّاُس َحََّّ َأْحَصى دا

َل فَ نَ َزَل َداَر َأِبا َمْرَواَن َمْوََ َبنا ُسَلْيٍم يفا َمْقََبَةا َبنا َيْشُكَر، وََكاَن ُسْفَياُن ْبُن َوُهْم ُمْسََتاَيُ  وَن. فَ َتَحوَّ
 ُمَعاوايََة َقْد َماَْلَ َعَلى َأْمراها.



لظُُّهورا، فَ َوَجَم لاَذلا  ٌد َكَتَب إالَْيها َيَُْمُرُه ِبا ا َظَهَر َأُخوُه ُُمَمَّ ُل َوَلمَّ َك َواْغَتمَّ، َفَجَعَل بَ ْعُض َأْصَحاباها ُيَسهيا
َن اللَّْيلا فَ ُتْصباُح  ُرُه ما ْجنا فَ َتْكسا ََ السيا َوَقدا َعَلْيها َذلاَك َوقَاَل َلُه: َقدا اْجَتَمَع َلَك َأْمُرَك فَ َتْخُرُج إا

. َوطَاَبْت نَ ْفُسُه. َن النَّاسا  اْجَتَمَع َلَك َعاَلٌ ما
ََ وََكاَن اْلمَ  َن اْلُقوَّادا إا َن اْلَعَساكارا، َوَقْد َأْرَسَل َثََلثًَة ما َم، يفا قالٍَّة ما را اْلُكوَفةا، َكَما تَ َقدَّ  ْنُصوُر باظَاها

ا َأرَا يَم إاْن َظَهَر. فَ َلمَّ ْلَبْصَرةا َمَدًدا َلُه لاَيُكونُوا َعْوًَن َلُه َعَلى إابْ َراها يُم َد إا ُسْفَياَن ْبنا ُمَعاوايََة ِبا بْ َراها
ْنَدُه. ََ ُسْفَياَن فََأْعَلَمُه، َفَجَمَع اْلُقوَّاَد عا  الظُُّهوَر َأْرَسَل إا

 ، اَئٍة، فَ َغناَم َدَوابَّ ُأولَئاَك اْْلُْندا يُم َأوََّل َشْهرا رََمَضاَن َسَنَة ََخٍْس َوَأْربَعانَي َوما َوَصلَّى َوَظَهَر إابْ َراها
لنَّاسا الصُّْبَح يفا اْلَْ  ًنا يفا ََجَاَعٍة َفَحَصَرُه، َوَطَلَب ِبا َا ُسْفَياُن ُمَتَحصيا َمارَةا َوَبا ، َوَقَصَد َداَر اْْلا عا اما

يُم. ْنُه اْْلََماَن، فَآَمَنُه إابْ َراها  ُسْفَياُن ما
ْيًا، فَ َهبَّتا الريايُح فَ َقَلبَ ْتُه قَ ْبَل َأْن ََيْلاَس، فَ تَ  اَر فَ َفَرُشوا َلُه َحصا َطْيََّ النَّاُس باَذلاَك، فَ َقاَل َوَدَخَل الدَّ

يُم: إاَنَّ َِل نَ َتَطْيَُّ. َوَجَلَس َعَلْيها َمْقُلوًِب َوَحَبَس اْلُقوَّاَد َوَحَبَس أَْيًضا ُسْفَياَن ْبَن ُمَعا وايََة يفا اْلَقْصرا إابْ َراها
 َوقَ يََّدُه باَقْيٍد َخفايٍف لايَ ْعَلَم اْلَمْنُصوُر أَنَُّه َُمُْبوٌس.

اَئةا رَُجٍل، فََأرْ وَ  تياما يَم، فَأَتَ َيا يفا سا ًدا اْبَنْ ُسَلْيَماَن ْبنا َعلايٍي ظُُهوُر إابْ َراها َما بَ َلَغ َجْعَفًرا َوُُمَمَّ َسَل إالَْيها
ي إاب ْ  نَي رَُجًَل، فَ َهَزَمُهَما، َوََنَدى ُمَنادا ما اْْلََزرايَّ يفا ََخْسا يُم اْلَمَضاَء ْبَن اْلَقاسا َبُع إابْ َراها يَم: َِل يُ ت ْ َراها

 َمْهُزوٌم َوَِل يَُذفَُّف َعَلى َجرايٍح.
ََ َِببا زَيْ َنَب باْنتا ُسَلْيَماَن ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس، َوإالَ  ها إا يُم بانَ ْفسا َها يُ ْنَسُب َوَمَضى إابْ َراها ي ْ

ييانَي، فَ َناَدى  َن اْلَعبَّاسا ْْلََمانا َوَأْن َِل يَ ْعراَض ََلُْم َأَحٌد، َفَصَفْت َلُه اْلَبْصَرُة، َوَوَجَد يفا الزَّيْ َنبايُّوَن ما ِبا
نَي. نَي ََخْسا َْصَحاباها لاُكليا رَُجٍل ََخْسا ْرَهٍم، فَ َقواَي باَذلاَك َوفَ َرَض ْلا َا أَْلَفْي أَْلفا دا  بَ ْيتا َماَلا

ا اْستَ َقرَّْت َلُه اْلَبْصَرُة َأْرَسَل ا ُد ْبُن فَ َلمَّ َا ُُمَمَّ اَئَِتْ رَُجٍل، وََكاَن َبا ََ اْْلَْهَوازا، فَ بَ َلَغَها يفا ما ْلُمغاْيََة إا
َصنْيا َوَدخَ  ًَل لاْلَمْنُصورا، َفَخَرَج إالَْيها يفا َأْربَ َعةا آَِلٍف فَاْلتَ َقْوا، فَاَّْنََزَم اْبُن اْلُْ َصنْيا َعاما َل اْلُمغاْيَُة اْلُْ

 اْْلَْهَواَز.
ََ فَاراَس َعْمَرو ْبنَ َوقاي يُم إا ََ َِبََخَْرى، َوَسْيََّ إابْ َراها ْياها إا َه اْلُمغاْيََة بَ ْعَد َمسا َا َوجَّ  َل: إاَّنَّ
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يُل َوَعْبُد الصََّمدا ابْ َنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس، فَ بَ َلَغُهَما َا إاَْسَاعا َمَها َوَبا اٍد، فَ َقدا نُ وُّ َعْمٍرو دُ  َشدَّ
يمُ  َا، َفَصاَرْت فَاراُس يفا َيدا َعْمٍرو، َوَأْرَسَل إابْ َراها  َمْرَواَن َوُُهَا ِبااْصَطْخَر، فَ َقَصَدا َدارَاَِبَْرَد فَ َتَحصََّنا َبا

َا َهاُروُن ْبُن ُْحَْيٍد اْْلا  َط، َوَبا ََ َواسا َعَة َعَشَر أَْلًفا إا ْن قاَبلا اْلَمْنُصورا، ْبَن َسعايٍد اْلعاْجلايَّ يفا َسب ْ يُّ ما ََّيدا
.  َفَمَلَكَها اْلعاْجلايُّ



ْشرايَن أَْلًفا يَل اْلُمْسلايَّ يفا ََخَْسةا آَِلٍف، َوقايَل: يفا عا َر ْبَن إاَْسَاعا َْرباها َعاما ، َفَكاَنْت َوَأْرَسَل اْلَمْنُصوُر ْلا
نَ ُهْم َوقَ َعاٌت ُثَّ ََّتَاَدنُوا َعَلى تَ ْركا اْلَْ  ا قُتاَل بَ ي ْ يَم َواْلَمْنُصورا. فَ َلمَّ ْن إابْ َراها ْربا َحََّّ يَ ْنُظُروا َما َيُكوُن ما

ُهَما فَاْختَ َفى َحََّّ َماَت. يُم َهَرَب َمْرَواُن ْبُن َسعايٍد َعن ْ  إابْ َراها
اَل َواْْلُُيوَش َحََّّ َأََتُه ن َ  ْلَبْصَرةا يُ َفرياُق اْلُعمَّ يُم ِبا يدا اْلفاْطرا باَثََلثَةا فَ َلْم يَ َزْل إابْ َراها ٍد قَ ْبَل عا يها ُُمَمَّ ْعُي َأخا

ٍد، فَاْزدَ  ْنكاَساُر َفَصلَّى َبااْم َوَأْخََبَُهْم باَقْتلا ُُمَمَّ لنَّاسا يَ ْوَم اْلعايدا َوفايها اِلا ٍم، َفَخَرَج ِبا اُدوا يفا قاَتالا َأَّيَّ
َن اْلَغدا فَ َعسْ  ْيًَة، َوَأْصَبَح ما َلَة َوَخلََّف ابْ َنُه َحَسًنا َمَعُه.اْلَمْنُصورا َبصا  َكَر َواْسَتْخَلَف َعَلى اْلَبْصَرةا َُّنَي ْ

 
يَم َوقَ ْتلاها  ْيا إابْ َراها  ذاْكُر َمسا

َل اْْلُُنوَد، ْيا، فََأَشاَر َأْصَحابُُه اْلَبْصرايُّوَن َأْن " تُقايَم َوتُ ْرسا يَم َعَزَم َعَلى اْلَمسا إاَذا  فَ َيُكونَ  ُثَّ إانَّ إابْ َراها
يَف َمَكاُنَك، َوات ََّقاَك َعُدوَُّك، َوَجبَ ْيَت اْْلَْمَواَل، َوثَ بَّ  ْم، َفخا تَّ َوْطأََتَك اَّْنََزَم َلَك ُجْنٌد َأْمَدْدََّتُْم باَغْْياها

." 
ْلُكوَفةا َأقْ َواًما َلْو رََأْوَك َماُتوا ُدوَنكَ  ْن َأْهلا اْلُكوَفةا: إانَّ ِبا ْنَدُه ما ، َوإاْن َلْ يَ َرْوَك قَ َعَدْت فَ َقاَل َمْن عا

ََ اْلُكوَفةا. . َفَساَر َعنا اْلَبْصَرةا إا  َبااْم َأْسَباٌب َشََّّ
َن اْلَعْسَكرا قَاَل: َواَّللَّا َما َأْدراي َكْيَف أَ  يَم يفا قالٍَّة ما ا بَ َلَغُه ُظُهوُر إابْ َراها ْصَنُع! َما يفا وََكاَن اْلَمْنُصوُر َلمَّ

دا ْبنا اْْلَْشَعثا َعْسَكراي إاِلَّ  لرَّييا َثََلثُوَن أَْلًفا، َوَمَع ُُمَمَّ ييا ِبا ي: َمَع اْلَمْهدا  أَْلَفا رَُجٍل، فَ رَّْقُت ُجْندا
ها َِل يُ َفارا  ْن َهذا يَسى ْبنا ُموَسى، َواَّللَّا لَئاْن َسلاْمُت ما ي ُق َعْسَكرا ِبااْفرايقايََّة َأْربَ ُعوَن أَْلًفا، َواْلَباُقوَن َمَع عا

 َثََلثُوَن أَْلًفا.
ْلَعْودا ُمْسراًعا، فََأََتُه اْلكاَتاُب َوَقْد َأْحَرَم باُعْمَرٍة، َفََتَ  يَسى ْبنا ُموَسى َيَُْمُرُه ِبا ََ عا َكَها َوَعاَد. ُثَّ َكَتَب إا

، فَ َقاَل َلُه اْلَمنْ  َن الرَّييا َم َعَلْيها ما َبَة فَ َقدا ََ َسْلما ْبنا قُ تَ ي ْ يَم َوَِل يَ ُروَعنََّك وََكَتَب إا ََ إابْ َراها ْد إا ُصوُر: اْعما
َا َأُقوُل. ! فَثاْق ِبا ٍم اْلَمْقُتوَِلنا َُما ََجَََل َبنا َهاشا  ََجُْعُه، فَ َواَّللَّا إاَّنَّ

 َوَضمَّ 
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ييا َيَُْمُرُه ِباانْ َفاذا ُخزَ  ََ اْلَمْهدا . وََكَتَب إا َن اْلُقوَّادا َُه يفا َأْربَ َعةا إالَْيها َغْْيَُه ما ََ اْْلَْهَوازا، َفَسْيَّ ْْيََة ْبنا َخازاٍم إا
ََ اْلَبْصَرةا، َواْستَ َباَح ُخَزْْيَُة اْْلَْهوَ   اَز َثََلًَث.آَِلفا فَاراٍس، فَ َوَصَلَها َوقَاَتَل اْلُمغاْيََة، فَ َرَجَع اْلُمغاْيَُة إا

َن الْ  ََ َجاناباها َوتَ َواَلْت َعَلى اْلَمْنُصورا اْلُفُتوُق ما ، َوإا َوادا َط َواْلَمَدائانا َوالسَّ َبْصَرةا َواْْلَْهَوازا َوفَاراَس َوَواسا
ا تَ َواَلتا اْْلَْخَباُر َعَلْيها باَذلاكَ  ُروَن باها َصْيَحًة، فَ َلمَّ َتظا اَئةا أَْلفا ُمَقاتاٍل يَ ن ْ  أَْنَشَد: َأْهُل اْلُكوَفةا يفا ما

ي لالرياَما  ْثلا َذاَك فَ ُعولُ َوَجَعْلُت نَ ْفسا  حا َدرايَئًة ... إانَّ الرَّئايَس لاما



نَي يَ ْوًما يَ َناُم َعَلْيها، وَ  ُه ََخْسا ََجراَها، َوبَقاَي اْلَمْنُصوُر َعَلى ُمَصَلَّ َيٍة ِبا َجَلَس َعَلْيها، ُثَّ إانَُّه رََمى ُكلَّ ََنحا
بُ َها،  نٌَة َقْد اتََّسَخ َجي ْ ََها َوَِل َهَجَر اْلُمَصلَّى، إاِلَّ أَنَُّه َكاَن إاَذا َظَهَر لالنَّاسا لَباَس َوَعَلْيها ُجبٌَّة ُمَلوَّ َِل َغْيَّ
َئتاها. ََ َهي ْ َذا فَارَقَ ُهْم رََجَع إا َواَد فَإا  السَّ

يَسى بْ  دا ْبنا عا َمُة باْنُت ُُمَمَّ يَنةا، إاْحَداُُهَا فَاطا َن اْلَمدا َيْت إالَْيها اْمَرَأََتنا ما نا َطْلَحَة ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا، َوُأْهدا
َما، فَقايَل  ْن َوَلدا َخالادا ْبنا ُأَسْيٍد، فَ َلْم يَ ْنُظْر إالَْيها َُما َقْد َواْْلُْخَرى ُأمُّ اْلَكراميا ابْ َنُة َعْبدا اَّللَّا ما َلُه: إاَّنَّ

ُم ناَساٍء، َوَِل َسبا  ها َأَّيَّ ، َأْو َساَءْت ظُُنوَُّنَُما. فَ َقاَل: لَْيَسْت َهذا يَم ِلا َما َحََّّ أَْنُظَر رَْأَس إابْ َراها يَل إالَْيها
ي َلُه.  رَْأسا

ا تَ َتابَ َعتا اْلُفُتوُق َعَلى اْلَمْنُصورا َدَخْلُت ُمَسلياًما َعَلْيها َوَقْد َأَتَ  َبَة: َلمَّ اُج ْبُن قُ تَ ي ْ ُه َخََبُ قَاَل اْْلَجَّ
اَئُة أَْلفا َسْيٍف ِباازَاءا َعْسَكراها اْلَبْصَرةا، َواْْلَْهَوازا، َوفَاراَس، َوعَ  ْلُكوَفةا ما يَم َقْد َعُظَمْت، َوِبا َساكاُر إابْ َراها

َن ال ََ َما نَ َزَل باها ما ًرا َقْد قَاَم إا َّيا ُمَشميا َدًة فَ َيثاُبوَن باها، فَ َرأَيْ ُتُه َأْحَوذا ُر َصْيَحًة َواحا َتظا َوائابا يَ ْعرُُكَها يَ ن ْ ن َّ
َا  ( ، َوَلْ تَ ْقُعْد باها نَ ْفُسُه.)فَ َقاَم َبا

 َوإانَُّه َكَما قَاَل اْْلَوَُّل:
ْقَداَما َصاَما ... َوَعلََّمْتُه اْلَكرَّ َواْْلا َدْت عا َصاٍم َسوَّ  نَ ْفُس عا

َْتُه َملاًكا ُُهَاَما.  َوَصْيَّ
يَسى ْبَن ُموَسى يفا ََخَْسَة  يَم عا ََ إابْ َراها َه اْلَمْنُصوُر إا َمتاها ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة ُثَّ َوجَّ َعَشَر أَْلًفا، َوَعَلى ُمَقديا

نَي، ما ا َودََّعُه: إانَّ َهُؤَِلءا اْْلُبَ ثَاَء، يَ ْعنا اْلُمَنجيا  يفا َثََلثَةا آَِلٍف، َوقَاَل لَُه َلمَّ
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يَم ََيُوُل َأْصَحاُبَك َجْولَ  ُعوَن إالَْيَك َوَتُكوُن يَ ْزُعُموَن أَنََّك إاَذا َِلقَ ْيَت إابْ َراها ًة َحََّّ تَ ْلَقاُه، ُثَّ يَ ْرجا
 اْلَعاقاَبُة َلَك.

َع َأْصَواَت الطََّناباْيا، ُثَّ ف َ  راا َفَسما َلَتُه يفا َعْسَكراها سا يُم َعنا اْلَبْصَرةا َمَشى لَي ْ ا َساَر إابْ َراها َعَل َذلاَك َوَلمَّ
َعَها أَْيًضا، فَ قَ  ُد يفا َطرايقاها َمرًَّة ُأْخَرى َفَسما َع يُ ْنشا ْثُل َهَذا! َوَسُا اَل: َما َأْطَمُع يفا َنْصرا َعْسَكٍر فايها ما

: ييا  أَبْ َياَت اْلَقطَاما
 ُأُموٌر َلْو يَُدبياُرَها َحلايٌم ... إاًذا لَنَ َهى َوَهيََّب َما اْسَتطَاَعا

َّا ... يَزايُدَك َمرًَّة ما  قايقا َعَلْيَك ِما َيُة الشَّ  ْنُه اْستاَماَعاَوَمْعصا
َعُه اتياَباَعا ْن تَ تَ ب َّ ْنُه ... َولَْيَس ِبَا  َوَخْْيُ اْْلَْمرا َما اْستَ ْقبَ ْلَت ما

ًبا َغَلَب الصُّنَّاَعا مَي إاَذا تَ َفرَّى ... باًلى َوتَ َعي ُّ  َوَلكانَّ اْْلَدا
ْياها. ٌم َعَلى َمسا  . فَ َعلاُموا أَنَُّه ََندا



يَوانُُه َقْد أَ  اَئَة أَْلٍف، َوقايَل: َكاَن َمَعُه يفا َطرايقاها َعَشَرُة آَِلٍف.وََكاَن دا  ْحَصى ما
نَّ اْلَمْنُصوَر َِل ي َ  َد اْلُكوَفَة فَإا يَسى، َويَ ْقصا ي فايها عا ُقوُم لَُه َوقايَل َلُه يفا َطرايقاها لاَيْأُخَذ َغْْيَ اْلَوْجها الَّذا

ٌع ُدوَن ُحْلَواَن، فَ َلْم يَ ْفَعْل.َويَ ْنَضاُف َأْهُل اْلُكوَفةا إالَْيها، َوَِل  َقى لاْلَمْنُصورا َمْرجا   يَ ب ْ
ْنَذارا. َوقَاَل بَ ْعُض َأْهلا اْلُكوَفةا لا  يَسى. فَ َقاَل: َأْكَرُه اْلبَ َياَت إاِلَّ بَ ْعَد اْْلا َيْأُمَرُه َفقايَل َلُه لايُ بَ يياَت عا

َها لاَيْدُعَو إالَْيها النَّاَس،  ْيا إالَي ْ ْلَمسا ْرَجاءا ِبا َعَة ِبَا َع اْلَمْنُصوُر اَْلَي ْ َذا َسَا راا ُثَّ َأْجَهُر، فَإا َوقَاَل: َأْدُعوُهْم سا
 اْلُكوَفةا َلْ يَ ُردَّ َوْجَهُه َشْيٌء ُدوَن ُحْلَواَن.

ي تَ ُقوُل َلَكاَن رَْأًَّي، َوَلكانَّ  لَّذا اَل، فَ َقاَل: َلْو َوثاْقَنا ِبا ْيًا الرَّحَّ ُهْم فَاْسَتَشاَر َبشا ن ْ ا َِل ََنَْمُن َأْن َتَايَئَك ما
ُم اْلَمْنُصوُر اْْلَْيَل، فَ َيْأُخَذ اْلََبايَء َوالصَّغاَْي َواْلَمْرَأَة، فَ َيُكوَن َذلاَك ت َ  َل إالَْيها .طَائاَفٌة َفُْيْسا  َعرًُّضا لاْلَمْأُثَا

ُّ: َكأَنَُّكْم َخَرْجُتْم لاقاَتالا اْلَمْنُصورا وَ  أَنْ ُتْم تَ تَ َوق َّْوَن قَ ْتَل الضَّعايفا َواْلَمْرَأةا َوالصَّغاْيا! َأَوَلْ فَ َقاَل اْلُكويفا
ٌْي:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َيُكْن َرُسوُل اَّللَّا  َعُث َسَراََّيُه لايُ َقاتاَل َوَيُكوَن ََنُْو َهَذا؟ قَاَل َبشا يَ ب ْ

 ُأولَئاَك ُكفَّاٌر َوَهُؤَِلءا ُمْسلاُموَن.
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تََّة َعَشَر فَ ْرَسًخا، )مُ  َن اْلُكوفَةا َعَلى سا َي ما يُم رَْأيَُه َوَساَر َحََّّ نَ َزَل َِبََخَْرى، َوها َقاباَل َوات ََّبَع إابْ َراها
ثْ ُلَك أَْنفاُس باها  َبَة: إانََّك َقْد َأْصَحْرَت َوما يَسى ْبنا ُموَسى( ، فََأْرَسَل إالَْيها َسْلُم ْبُن قُ تَ ي ْ ، عا َعنا اْلَمْوتا

ْن أَْنَت َلْ تَ ْفَعْل فَ َقْد َأْغَرى أَبُو جَ  ٍد، فَإا ْن َمْأًتى َواحا َك َحََّّ َِل تُ ْؤَتى إاِلَّ ما ْق َعَلى نَ ْفسا ْعَفٍر َفَخْندا
 َعْسَكَرُه، فَ َتَخفَّْف يفا طَائاَفٍة َحََّّ ََتْتاَيُه فَ َتْأُخَذ باَقَفاُه.

يُم َأْصَحابَ  ْم! َفَدَعا إابْ َراها ُروَن َعَلْيها َنا َوََنُْن الظَّاها ُق َعَلى أَنْ ُفسا ْم َذلاَك، فَ َقاُلوا: َُنَْندا ُه َوَعَرَض َعَلْيها
 َِل َواَّللَّا َِل نَ ْفَعُل.

 : يُم لالرَُّسولا يَنا َمََّ َأَرْدََن؟ فَ َقاَل إابْ َراها َ َوُهَو يفا أَْيدا ْع قَاَل: فَ َنْأِتا َأَِب َجْعَفٍر. قَاُلوا: َولا أََتْسَمُع؟ فَاْرجا
ًدا.  رَاشا

ْن َيَْ  ًدا، فََأَشاَر َعَلْيها بَ ْعُض َأْصَحاباها ِبَا يُم َأْصَحابَُه َصفاا َواحا ُْم َتَصافُّوا، َفَصفَّ إابْ َراها َعَلُهْم  ُثَّ إاَّنَّ
نَّ الصَّفَّ إاَذا اَّْنَزَ  َذا اَّْنََزَم ُكْرُدوٌس ثَ َبَت ُكْرُدوٌس، فَإا يَس، فَإا َم بَ ْعُضُه َتَداَعى َسائاُرُه. فَ َقاَل َكَرادا

يَن  : }إانَّ اَّللََّ َيُابُّ الَّذا ََ ، يَ ْعنا قَ ْوَل اَّللَّا تَ َعا ْسََلما يُ َقاتاُلوَن يفا اْلَباُقوَن: َِل َنُصفُّ إاِلَّ َصفَّ َأْهلا اْْلا
 [ اْْليََة.4َسبايلاها َصفاا] ]الصف: 

يدً  يَسى فَاقْ تَ َتَل النَّاُس قاَتاًِل َشدا ا، َواَّْنََزَم ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة، َواَّْنََزَم النَّاُس َمَعُه، فَ َعَرَض ََلُْم عا
يَسى: اَّللََّ اَّللََّ  َهزاًما، فَ َقاَل َلُه عا ُدُهُم اَّللََّ َوالطَّاَعَة َفََل يَ ْلُووَن َعَلْيها. فََأقْ َبَل ُْحَْيٌد ُمن ْ  َوالطَّاَعَة! يُ َناشا

ٌْي.فَ َقاَل: َِل طَاعَ  يَسى إاِلَّ نَ َفٌر َيسا  َة يفا اَْلَزاْيَةا! َوَمرَّ النَّاُس فَ َلْم يَ ْبَق َمَع عا



ْيَت َعْن َمَكاناَك َحََّّ تَ ُئوَب إالَْيَك النَّاُس فَ َتُكرَّ َبااْم. فَ َقاَل: َِل َأُزوُل َعْن مَ  َكانا َفقايَل َلُه: َلْو تَ َنحَّ
ي أََبًدا َوَقدا اَّْنََزْمُت َهَذا أََبًدا َحََّّ ُأقْ َتَل َأْو ي َ  ََ َوْجها ، َواَّللَّا َِل يَ ْنُظُر َأْهُل بَ ْيِتا إا ْفَتَح اَّللَُّ َعَلى َيَديَّ

ْد فاًدى أَ  ََلَم َوُقْل ََلُْم َلْ َأجا ْم! َوَجَعَل يَ ُقوُل لاَمْن َْيُرُّ باها: َأْقراْئ َأْهَل بَ ْيِتا السَّ يُكْم باها َعْن َعُدوياها ْفدا
ي، َوَقْد َبَذْلتُ َها ُدوَنُكْم! َأَعزَّ  ْن نَ ْفسا  ما

ٌد ابْ َنا ُسَلْيَماَن ْبنا َعلايٍي  َنا ُهْم َعَلى َذلاَك َِل يَ ْلواي َأَحٌد َعَلى َأَحٍد إاْذ أََتى َجْعَفٌر، َوُُمَمَّ ْن فَ بَ ي ْ ما
يَن يَ تَّ  يَم، َوَِل َيْشُعُر َِبقاي َأْصَحاباها الَّذا نَي َحََّّ َنَظَر بَ ْعُضُهْم فَ َرَأى ُظُهورا َأْصَحابا إابْ َراها َهزاما باُعوَن اْلُمن ْ

بَ ُعوََّنُْم، َفَكاَنتا اَْلَزاْيَُة َعلَ  ْم، فَ َعَطُفوا ََنَْوُه، َورََجَع َأْصَحاُب اْلَمْنُصورا يَ ت ْ ْن َورَائاها ى اْلقاَتاَل ما
تا اَلَْ  ٌد لََتمَّ يَم، فَ َلْوَِل َجْعَفٌر َوُُمَمَّ  زاْيَُة.َأْصَحابا إابْ َراها

ُروا َعَلى اْلُوثُ  ْم فَ َلْم يَ ْقدا ْن ُصْنعا اَّللَّا لاْلَمْنُصورا َأنَّ َأْصَحابَُه َلقايَ ُهْم ََّنٌْر يفا َطرايقاها  وبا َوَلْ َيَاُدواوََكاَن ما
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يَم َقْد َُمَُروا اْلَماَء  ْم، وََكاَن َأْصَحاُب إابْ َراها َْجَعاها ٍد، َُمَاَضًة، فَ َعاُدوا ِبَا ْن َوْجٍه َواحا لاَيُكوَن قاَتاَُلُْم ما
تَّ  ُلُغوَن سا ْن َأْصَحاباها يَ ب ْ يُم يفا نَ َفٍر ما َن اْلفاَرارا، َوثَ َبَت إابْ َراها ا اَّْنََزُموا َمنَ َعُهُم اْلَماُء ما اَئٍة، َوقايَل فَ َلمَّ ما

لرُُّءوسا  ُل ِبا اَئٍة، َوقَاتَ َلُهْم ُْحَْيٌد َوَجَعَل يُ ْرسا يَم َسْهٌم َعائاٌر فَ َوَقَع يفا َأْربَ َعما يَسى، َوَجاَء إابْ َراها ََ عا إا
، فَأَنْ َزُلوُه َعْن َمرَْكباها َوُهَو يَ ُقوُل: }وََكانَ  ى َعْن َمْوقافاها َوقَاَل: أَْنزاُلونا َأْمُر اَّللَّا  َحْلقاها فَ َنَحَرُه، فَ تَ َنحَّ

 ا َوَأرَاَد اَّللَُّ َغْْيَُه.[ ، َأَرْدََن َأْمرً 38َقَدرًا َمْقُدورًا] ]اْلحزاب: 
َْصَحابا  وا َواْجَتَمَع َعَلْيها َأْصَحابُُه َوَخاصَُّتُه ََيُْمونَُه َويُ َقاتاُلوَن ُدونَُه، فَ َقاَل ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة ْلا ها: ُشدُّ

ْم، َوتَ ْعَلُموا َما اْجَتمَ  عاها ْم، َعَلى تاْلَك اْْلََماَعةا َحََّّ ُتزايُلوُهْم َعْن َمْوضا وا َعَلْيها ُعوا َعَلْيها، َفَشدُّ
يَم َوَخَلُصوا إالَْيها، َوَحزُّوا رَْأَسُه فَأَتَ ْوا باها  يَسى، فََأرَاُه فَ َقاتَ ُلوُهْم َأَشدَّ قاَتاٍل َحََّّ َأفْ َرُجوُهْم َعْن إابْ َراها عا

ََ اْبَن َأِبا اْلكاَراما اْْلَْعَفرايَّ فَ َقاَل: نَ َعْم َهَذا رََأُسُه. فَ نَ زَ  ها إا ، َفَسَجَد َوبَ َعَث باَرْأسا ََ اْْلَْرضا يَسى إا َل عا
 اْلَمْنُصورا.

اَئٍة، وَ  ي اْلقاْعَدةا َسَنَة ََخٍْس َوَأْربَعانَي َوما ْن ذا َْمسا لََياٍل بَقانَي ما ثْ َننْيا ْلا ُلُه يَ ْوَم اْْلا َكاَن ُعُمُرُه وََكاَن قَ ت ْ
ٍم.َُثَاناًيا َوَأْربَعانَي َسَنًة، َوَمكَ  ََ َأْن قُتاَل َثََلثََة َأْشُهٍر إاِلَّ ََخَْسَة َأَّيَّ  َث ُمْنُذ َخَرَج إا

ي إا  ا َهَزُموا َأْصَحاَب اْلَمْنُصورا َوتَباُعوُهْم ََنَدى ُمَنادا ُْم َلمَّ يَم: َوقايَل: َكاَن َسَبُب اَّنْاَزاما َأْصَحاباها َأَّنَّ بْ َراها
بَ ُعوا ُمْدباًرا! فَ َرجَ  نَي فَ َعَطُفوا يفا َأَِل َِل تَ ت ْ َهزاما عانَي ظَنُّوُهْم ُمن ْ ا رَآُهْم َأْصَحاُب اْلَمْنُصورا رَاجا ُعوا، فَ َلمَّ

ْم، وََكاَنتا اَْلَزاْيَُة.  آََثراها
، فََأََتُه نَ ْوَِبُْت ا َزاْيَةا َأْصَحاباها َأوًَِّل، فَ َعَزَم َعَلى إاتْ َيانا الرَّييا ُم َوقَاَل: ََّي َوبَ َلَغ اْلَمْنُصوَر اْْلَََبُ َبا ْلُمَنجيا

ْنُه. يُم! فَ َلْم يَ ْقَبْل ما نانَي، الظُّْفُر َلَك، َوَسيُ ْقَتُل إابْ َراها َْي اْلُمْؤما  َأما



يَم، فَ َتَمثََّل: َنَما ُهَو َكَذلاَك إاْذ َجاَءُه اْْلَََبُ باَقْتلا إابْ َراها  فَ بَ ي ْ
َوى ... َكمَ  َا الن َّ ََّيبا اْلُمَسافاُر.فَأَْلَقْت َعَصاَها َواْستَ َقرَّ َبا ْْلا ًنا ِبا  ا قَ رَّ َعي ْ

 فََأْقَطَع اْلَمْنُصوُر نَ ْوَِبَْت أَْلَفْي َجرايٍب بانَ ْهرا َجْوبَ َر.
ا رَآُه َبَكى َحََّّ َخَرَجتْ  َع َبنْيَ َيَدْيها، فَ َلمَّ ََ اْلَمْنُصورا فَ ُوضا يَم إا َل رَْأُس إابْ َراها  َوْحُا
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ََذا َكاراًها! َوَلكانََّك ابْ ُتلايَت ِبا َوابْ ُتلايُت باَك! . ُدُموُعُه َعَلى َخديا  يَم ُثَّ قَاَل: َأَما َواَّللَّا إانيا ُكْنُت َلا  إابْ َراها
يُء اْلَقْولَ  يَم َوُيسا ُل َيْدُخُل فَ يَ تَ َناَوُل إابْ َراها اخا . َفَكاَن الدَّ َن لالنَّاسا  فايها، ُثَّ َجَلَس ََمْلاًسا َعاماا َوَأذا

ٌ َلْونُُه. ٌك ُمتَ َغْييا  َوَيْذُكُر فايها اْلَقبايَح اْلتاَماًسا لاراَضاءا اْلَمْنُصورا، َواْلَمْنُصوُر ُِمْسا
َْي ا يُّ فَ َوَقَف َفَسلََّم، ُثَّ قَاَل: َأْعَظَم اَّللَُّ َأْجَرَك ََّي َأما اراما نانَي يفا َحََّّ َدَخَل َجْعَفُر ْبُن َحْنَظَلَة الدَّ ْلُمْؤما

َك، َوَغَفَر َلُه َما فَ رََّط فايها يفا َحقياَك! فََأْسَفَر َلْوُن اْلَمْنُصورا َوَأقْ َبَل َعَلْيها َوقَاَل: ََّي َأِبَ ابْ   َخالاٍد نا َعميا
ْثَل قَ ْولاها. يها، فَ َقاُلوا ما  َمْرَحًبا ]َوَأْهًَل[ َهاُهَنا! فَ َعلاَم النَّاُس َأنَّ َذلاَك يُ ْرضا

ا ُوضا  ْلُعُمدا َوقايَل: َلمَّ ، فََأَمَر باها اْلَمْنُصوُر َفُضراَب ِبا َن اْْلََرسا ها رَُجٌل ما َع الرَّْأُس َبَصَق يفا َوْجها
. َمْت أَنْ ُفُه َوَوْجُهُه، َوُضراَب َحََّّ ََخََد، َوَأَمَر باها َفَجرُّوا راْجَلُه فَأَْلَقْوُه َخاراَج اْلَبابا  فَ ُهشيا

ٍة رَاكاًبا فَ َقاَل: َّللاَّا اْلَعَجُب َكْيَف يُ ْفلاُتنا اْبُن  َوقايَل: َوَنَظَر اْلَمْنُصورُ  ََ ُسْفَياَن ْبنا ُمَعاوايََة بَ ْعَد ُمدَّ إا
َلةا!  اْلَفاعا

ُ َعْنُه. َي اَّللَّ يَم َرضا  انْ َقَضى َأْمُر إابْ َراها
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ينايََّة ََجَاَعًة َكثاْيًَة.َوفايَها َخَرَجتا الَتُُّْك َواْْلََزُر باَبابا اْْلَب ْ  نَي ِبااْرما َن اْلُمْسلاما ، فَ َقتَ ُلوا ما  َوابا

َة، وَ  ، وََكاَن َعَلى َمكَّ رايُّ ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلَاراثا ْبنا اْلَعبَّاسا َنَة السَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا َكاَن َعَلى َوَحجَّ ِبا
يَنةا: َعْبُد اَّللَّا ْبُن الرَّبا  َبَة اْلَمدا يَسى ْبُن ُموَسى، َوَعَلى اْلَبْصَرةا: َسْلُم ْبُن قُ تَ ي ْ ، َوَعَلى اْلُكوَفةا: عا يعا

. ْصَر: يَزايُد ْبُن َحاِتٍا ، َوَعَلى َقَضائاَها: َعبَّاُد ْبُن َمْنُصوٍر، َوَعَلى ما لايُّ  اْلَباها
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َثما َعنا  ْبناها َجْعَفرا ْبنا َأِبا َجْعَفٍر اْلَمْنُصورا، َوَسْيََّ َمَعُه َوفايَها َعَزَل اْلَمْنُصوُر َمالاَك ْبَن اَْلَي ْ لا ِبا اْلَمْوصا
ْسَفلا ا ُب اْْلَْربايَّةا بابَ ْغَداَد، َوَبََّن ِبَا ها، َوُهَو َصاحا ْن َأَكابارا قُ وَّادا لا َحْرَب ْبَن َعْبدا اَّللَّا، َوُهَو ما ْلَمْوصا



.َقْصًرا َوَسَكَنُه، فَ ُهَو يُ ْعَرُف إا  يدا  ََ اْليَ ْوما باَقْصرا َحْرٍب، َوفايها ُولاَدْت زُبَ ْيَدُة باْنُت َجْعَفٍر َزْوَجُة الرَّشا
َنا فايَها راَِبطًا لالصُّوفايَّةا َوقَ ْفَنا اْلَقْريََة عَ  ْلًكا لََنا، فَ بَ نَ ي ْ ْنَدُه يَ ْوَمَنا َهَذا قَ ْريٌَة َكاَنْت ما َلْيها، َقْد ََجَْعُت  َوعا

نْ  عا َوَأْحَسناَها، َوأَثَ ُر  َكثاْيًا ما ْن أَنْ َزها اْلَمَواضا َي ما َا، َوها ها اْلَقْريَةا يفا َداٍر لََنا َبا َهَذا اْلكاَتابا يفا َهذا
ُهوُر. ُُه الدُّ ََ اْْلَن. ُسْبَحاَن َمْن َِل يَ ُزوُل َوَِل تُ َغْييا َا إا  اْلَقْصرا َِبٍق َبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ْهَراَن. َواْلََْسُن ْبُن اْْلََسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، وََكاَن َمْوتُُه يفا َوفايَها َماَت َعْمُرو بْ  ُن َمْيُمونا ْبنا ما

يَم. ٍد َوإابْ َراها يَنةا، َكَما ذََكْرََنُه، َوُهَو َعمُّ ُُمَمَّ َن اْلَمدا َنَُّه َأَخَذُه ما  َحْبسا اْلَمْنُصورا، ْلا
ُعوَن َسَنًة. َوفايَها َماَت َعْبُد اْلَملا  ، َوَلُه َسب ْ مَّارايُّ ، َوََيََْي ْبُن اْْلَاراثا الذيا يُّ كا ْبُن َأِبا ُسَلْيَماَن اْلَعْرزَما

يٍد. يَ ُتُه أَبُو َشها ، وَُكن ْ يدا َمْوََ اْْلَْزدا ها ، َوَحبايُب ْبُن الشَّ يُل ْبُن َأِبا َخالاٍد اْلَبَجلايُّ  َوإاَْسَاعا
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اَئٍة[]ُثَّ َدَخَلْت  تٍي َوَأْربَعانَي َوما  َسَنُة سا
146 - 

اَئةٍ  تٍي َوَأْربَعانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
ََ بَ ْغَداَذ وََكْيفايَّةا باَنائاَها  ذاْكُر اْنتاَقالا اْلَمْنُصورا إا

ََ بَ ْغدَ  يَنةا اْبنا ُهَبْْيََة إا ْن َمدا َل اْلَمْنُصوُر ما ينَ تَ َها، َوَقْد ذََكْرََن يفا َسَنةا َوفايَها يفا َصَفٍر، ََتَوَّ اَذ َوَبََّن َمدا
يَنةا بَ ْغَداَذ، َوَنْذُكُر اْْلَن باَناَءَها. َث لاْلَمْنُصورا َعَلى باَناءا َمدا َبَب اْلَباعا  ََخٍْس َوَأْربَعانَي السَّ

ا َعَزَم اْلَمْنُصوُر َعَلى باَناءا بَ ْغَداَذ َشاَوَر َأْصَحابَُه، وََكانَ  ْم َخالاُد ْبُن بَ ْرَمَك، فََأَشاَر أَْيًضا  َوَلمَّ فايها
ََ بَ ْغَداَذ، فَ قَ  َها إا اَل: باَذلاَك، َوُهَو َخطََّها، فَاْسَتَشارَُه يفا نَ ْقضا اْلَمَدائانا َوإايَوانا كاْسَرى َونَ ْقلا نَ ْقضا

لُّ با  ْسََلما َيْسَتدا ْن َأْعََلما اْْلا َنَُّه َعَلٌم ما ْثُل َأْصَحاباها َِل َأَرى َذلاَك، ْلا ُر َعَلى أَنَُّه َلْ َيُكْن لايُ َزاَل ما ها النَّاظا
يٍن، َوَمَع َهَذا َففايها ُمَصلَّى َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب. َا ُهَو َعَلى َأْمرا دا ْمرا ُدنْ َيا، َوإاَّنَّ  َعْنُه ِبَا

 ََ ، قَاَل اْلَمْنُصوُر: َِل، أَبَ ْيَت ََّي َخالاُد إاِلَّ اْلَمْيَل إا ! َوَأَمَر بانَ ْقضا اْلَقْصرا اْْلَبْ َيضا  َأْصَحاباَك اْلَعَجما
ْن َُثَنا اْْلَدا  ْقَداُر َما يَ ْلَزُمُهْم َلُه َأْكثَ َر ما َل نَ ْقُضُه، فَ َنَظَر، َفَكاَن ما ْنُه َوْحُا َيٌة ما . َفَدَعا فَ ُنقاَضْت ََنحا يدا

نانَي َقْد ُكْنُت َأَرى َأْن َِل تَ ْفَعَل، فََأمَّا إاْذ فَ َعْلَت َخالاَد ْبَن بَ ْرَمَك فََأْعَلَمُه َذلاَك، فَ َقاَل:  َْي اْلُمْؤما ََّي َأما
َم لاَئَلَّ يُ َقاَل إانََّك َعَجْزَت َعْن َهْدما َما بَ َناُه َغْْيَُك. فََأْعَرَض َعْنُه َوتَ َرَك هَ  نيا َأَرى َأْن ََّتْدا  ْدَمُه.فَإا

طَ  يَنةا َواسا َن  َونَ َقَل أَبْ َواَب َمدا يَء باها ما ، َوَِبًِب آَخَر جا اما َن الشَّ يَء باها ما َفَجَعَلَها َعَلى بَ ْغَداَذ، َوَِبًِب جا
يَنَة ُمَدوَّرًَة لاَئَلَّ َيُكوَن بَ ْعُض النَّ  ، َوَجَعَل اْلَمدا َلُه َخالاُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلَقْسرايُّ ََ اْلُكوَفةا َعما اسا َأقْ َرَب إا

ْلطَانا ما  َها، السُّ ، َوَبََّن َقْصَرُه يفا َوَسطا َن اْْلَاراجا ُل َأْعَلى ما اخا وُر الدَّ ، السُّ َل ََلَا ُسورَْينا ْن بَ ْعٍض، َوَعما



. َانابا اْلَقْصرا َع ِبا َد اْْلَاما  َواْلَمْسجا
َلُتُه َغْْيُ ُمْسَتقاي َد، َوقاب ْ ي َخطَّ اْلَمْسجا اُج ْبُن َأْرطَاَة ُهَو الَّذا َمٍة ََيَْتاُج اْلُمَصلياي َأْن يَ ْنَحراَف وََكاَن اْْلَجَّ

ََ َِببا   إا
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َلةا. َع بَ ْعَد اْلَقْصرا. وََكاَن اْلَقْصُر َغْْيَ ُمْسَتقايٍم َعَلى اْلقاب ْ َنَُّه ُوضا  اْلَبْصَرةا ْلا
ا نُ  رَاٍع، َوُوزاَن بَ ْعُضَها َلمَّ رَاًعا يفا ذا ي يُ ْبََّن باها ذا ُ الَّذا اَئَة َرْطٍل وََكاَن اللَّْبا ْنُه ما قاَض، وََكاَن َوْزُن لَباَنٍة ما

 ََ ْن قُ وَّادا اْلَمْنُصورا وَُكتَّاباها َتْشرَُع أَبْ َواَُبَا إا ُْي ََجَاَعٍة ما تََّة َعَشَر َرْطًَل، وََكاَنْت َمَقاصا ، َوسا عا رَْحَبةا اْْلَاما
يَسى ْبُن َعلايٍي َأْن َيَْذَ  ُه عا ََ اْلَقْصرا لاَضْعفاها، فَ َلْم َفَطَلَب إالَْيها َعمُّ ْن َِببا الرَّْحَبةا إا َن َلُه يفا الرُُّكوبا ما

ََ ُفْصََلنا ال َن الرَّْحَبةا إا .َيََْذْن َلُه، قَاَل: فَاْحُسْبنا رَاوايًَة، فََأَمَر النَّاَس ِبااْخَراجا أَبْ َواَبااْم ما  طَّاقَاتا
يَنةا  يَنةا، فَ َقاَل:  وََكاَنتا اْْلَْسَواُق يفا اْلَمدا ، فََأَمَر الرَّبايَع َفطَاَف باها يفا اْلَمدا ، َفَجاَء َرُسوٌل لاَملاكا الرُّوما

ا َعاَد  وَقُة. فَ َلمَّ الرَُّسوُل َكْيَف رَأَْيَت؟ قَاَل: رَأَْيُت باَناًء َحَسًنا إاِلَّ َأنيا رَأَْيُت َأْعَداَءَك َمَعَك َوُهُم السُّ
.َعْنُه َأَمَر ِبااْخَرا َيةا اْلَكْرخا ََ ََنحا ْم إا ها  جا

ُم اْْلَاُسوُس. َا َكاَن فايها َنَّ اْلُغَرَِبَء َيْطُرُقوََّنَا َويَبايُتوَن فايَها، َوُرِبَّ َا َأْخَرَجُهْم ْلا  َوقايَل: إاَّنَّ
يَم ْبنا َعْبدا اَّللَّا، وَ  َبُع َمْن َخَرَج َمَع إابْ َراها َء ََيََْي ْبُن َعْبدا َوقايَل: إانَّ اْلَمْنُصوَر َكاَن يَ ت ْ َكاَن أَبُو زََكراَّيَّ

َفَلةا َفَشَغُبوا َعَلى اْلَمْنُصو  َن السَّ يَم َمْيٌل، َفَجَمَع ََجَاَعًة ما ُب بَ ْغَداَذ، لَُه َمَع إابْ َراها را، اَّللَّا، ُُمَْتسا
َء فَ َقتَ َلُه، َوَأْخَرَج اْْلَْسَواَق، َفكُ  نَ ُهْم َوَأَخَذ َأَِب زََكراَّيَّ لياَم يفا بَ قَّاٍل، فََأَمَر َأْن َُيَْعَل يفا ُكليا رُْبٍع َفَسكَّ

 بَ قَّاٌل يَبايُع اْلبَ ْقَل َواْْلَلَّ َحْسُب.
رَاًعا.  َوُجعاَل الطَّرايُق َأْربَعانَي ذا

دا َواْلَقْصرا َواْْلَْسَواقا َواْلُفْصََل  َفَقةا َعَلى باَنائاَها َوباَناءا اْلَمْسجا ْقَداُر الن َّ َا وََكاَن ما قا َوأَبْ َواَبا نا َواْْلََنادا
ْرَُهًا.  َأْربَ َعَة آَِلفا أَْلٍف َوَُثَاَّناااَئٍة َوَثََلثًَة َوَثََلثانَي دا

، َوَحاَسَب الْ  َتنْيا َب َّ َن اْلبَ نَّائانَي يَ ْعَمُل يَ ْوَمُه باقاْيَاطا فاضٍَّة، َوالرُّوزَْكارايُّ ِبا ْنَد وََكاَن اْْلُْسَتاُذ ما ُقوَّاَد عا
ْنَدُه فََأَخَذُه، َحََّّ إانَّ َخالاَد ْبَن الصَّْلتا بَقاَي َعَليْ الْ  َا بَقاَي عا ُهْم ِبا ن ْ َها فَأَْلَزَم ُكَلا ما ن ْ ها ََخَْسَة َفَراغا ما

ْنُه. ْرَُهًا َفَحَبَسُه َوَأَخَذَها ما  َعَشَر دا
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ْْلَْنَدُلسا   ذاْكُر ُخُروجا اْلَعََلءا ِبا
َوادَ َوفايَها َساَر الْ  ، َولَباَس السَّ َن اْْلَْنَدُلسا َيٍة ما يَنٍة( باَناحا ََ َمدا ْن إاْفرايقايََّة إا ُّ )ما ، َعََلُء ْبُن ُمغايٍث اْلَيْحُصّبا

يَّةا َوَخَطَب لاْلَمْنُصورا، َواْجَتَمَع إالَْيها َخْلٌق َكثاٌْي، َفَخَرَج إالَْيها اْْلَما  ْوَلةا اْلَعبَّاسا لدَّ َعْبُد الرَّْْحَنا  ْيُ َوقَاَم ِبا
ًما، فَاَّْنََزَم اْلَعََلُء َوَأْصَحابُُه، َوقُتا  ي إاْشبايلايََّة، ُثَّ ََتَاَرَِب َأَّيَّ ، فَاْلتَ َقَيا بانَ َواحا ُهْم يفا اْلَمْعرََكةا اْْلَُموايُّ ن ْ َل ما

َعُة آَِلٍف، َوقُتاَل اْلَعََلُء.  َسب ْ
َْملا رَْأسا  ارا ِبا وقا َوَأَمَر بَ ْعَض التُّجَّ لسُّ ََ اْلَقْْيََوانا َوإاْلَقائاَها ِبا ْيا َأْصَحاباها إا ْن َمَشاها ها َورُُءوسا ََجَاَعٍة ما

َا اْلَمْنُصوُر، وََكاَن َمَع الرُّ  َة، فَ َوَصَلْت وََكاَن َبا ََ َمكَّ َها َشْيٌء إا ن ْ َل ما راا، فَ ُفعاَل َذلاَك، ُثَّ ْحُا ُءوسا سا
.  لاَواٌء َأْسَوُد وَكاَتابٌ   َكتَ َبُه اْلَمْنُصوُر لاْلَعََلءا

َث. ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َبَة َعنا اْلَبْصَرةا. وََكاَن َسَبُب َعْزلاها َأنَّ اْلَمْنُصوَر َكَتَب إالَيْ  َنةا ُعزاَل َسْلُم ْبُن قُ تَ ي ْ ها السَّ ها َيَُْمُرُه يفا َهذا

يَم، َوباَعْقرا  َْدما ُدورا َمْن َخَرَج َمَع إابْ َراها ؟  َبا لنَّْخلا ورا َأْم ِبا لدُّ ييا َذلاَك أَْبَدأُ، ِبا ْم، َفَكَتَب َسْلٌم: ِبَا ََنْلاها
 فَأَْنَكَر اْلَمْنُصوُر َذلاَك َعَلْيها َوَعَزَلُه.

ْلَبْصَرةا َوَهَدَم َداَر َأِبا َمْرَواَن، َوَداَر َعْونا ْبنا َما َد ْبَن ُسَلْيَماَن، فَ َعاَث ِبا لاٍك، َوَداَر َواْستَ ْعَمَل ُُمَمَّ
ْم. دا ْبنا زاََّيٍد، َوَغْْياها  َعْبدا اْلَواحا

.ُّ َنَة َجْعَفُر ْبُن َحْنَظَلَة اْلبَ ْهَرانا ها السَّ  َوَغَزا الصَّائاَفَة َهذا
َ َمَكانَُه َجْعَفُر ْبُن ُسلَ  ، َوَوِلا يَنةا َعْبُد اَّللَّا ْبُن الرَّبايعا اْْلَاراثايُّ َمَها يفا َوفايَها ُعزاَل َعنا اْلَمدا ْيَماَن، فَ َقدا

. رايُّ ْبُن َعْبدا اَّللَّا َوَولايَ َها َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلايٍي َة السَّ ، َوفايَها ُعزاَل َعْن َمكَّ  رَبايٍع اْْلَوَّلا
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. َماما يَم اْْلا ابا ْبُن إابْ َراها َنَة َعْبُد اْلَوهَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
 []اْلَوفَ َياتُ 

َشاُم ْبُن ُعْرَوَة ْبنا الزَُّبْْيا، َوقايَل َسَنَة َسْبٍع َوَأْربَعانَي يفا َشْعَباَن. َوَعْوٌف اْْلَْعرَ  ُّ. ]َوفايَها[ َماَت ها اِبا
.ُّ يُّ اْلُكويفا ْيما  َوَطْلَحُة ْبُن ََيََْي ْبنا طَْلَحَة ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا الت َّ

ْن َأْهلا فاَلْسطانَي،  َوفايَها َغَزا َمالاُك ْبُن َعْبدا  ، َوُهَو ما ي يُ َقاُل َلُه َمالاُك الصََّوائافا ، الَّذا يُّ اَّللَّا اْْلَثْ َعما
يًَل  ْن َدْربا اْْلََدثا َعَلى ََخَْسَة َعَشَر ما ا َكاَن ما ٍع  باََلَد الرُّوما فَ َغناَم َغَنائاَم َكثاْيًَة ُثَّ قَ َفَل، فَ َلمَّ َْوضا ِبا

َيْت تاْلَك الرَّْهَوُة رَْهَوَة َمالاٍك. يُْدَعى الرَّْهَوةَ  َهاَم اْلَغنايَمةا، َفُسميا َم سا َا َثََلًَث َوَِبَع اْلَغَنائاَم َوَقسَّ  نَ َزَل َبا
ابَُة( . ُّ النَّسَّ ائابا اْلَكْلّبا َ اْبُن السَّ  )َوفايَها تُ ُويفيا
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اَئةٍ   []ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَأْربَعانَي َوما
147 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَأْربَعانَي َوما
 ذاْكُر قَ ْتلا َحْربا ْبنا َعْبدا اَّللَّا 

ينايََّة َوسَ  َيةا إاْرما نَي باَناحا َن الَتُّْكا َعَلى اْلُمْسلاما يُّ يفا ََجٍْع ما َن فايَها َأَغاَر َأْسََتَْخاُن اْْلََواراْزما ََب ما
نَي َوَأهْ  َن اْْلُْندا اْلُمْسلاما لا يفا أَْلَفنْيا ما ْلَمْوصا مَّةا َخْلًقا َوَدَخُلوا تَ ْفلايَس، وََكاَن َحْرٌب ُمقايًما ِبا لا الذيا

ََ ُُمَارَبَةا الَتُّْكا َجَْبَائايَل ْبَن ََيََْي  ْْلَزايَرةا، َوَسْيََّ اْلَمْنُصوُر إا يَن ِبا دا َوَحْرَب ْبَن َعبْ  لاَمَكانا اْْلََواراجا الَّذا
ْن َأْصَحابا َجَْبَائايَل َخْلٌق َكثاٌْي.  اَّللَّا، فَ َقاتَ ُلوُهْم، فَ ُهزاَم َجَْبَائايُل َوقُتاَل َحْرٌب، َوقُتاَل ما

 
يَسى ْبنا ُموَسى ييا َوَخْلعا عا َعةا لاْلَمْهدا  ذاْكُر اْلبَ ي ْ

ْن واَِل  دا ْبنا َعلايٍي ما يَسى ْبُن ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ ٍد اْبنا َوفايَها َخَلَع عا ييا ُُمَمَّ يَةا اْلَعْهدا َوبُوياَع لاْلَمْهدا
 اْلَمْنُصورا.

يَسى َلْ يَ َزْل َعَلى واَِليَةا اْلَعْهدا  َْجلاها نَ ْفَسُه، َفقايَل: إانَّ عا ي َخَلَع ْلا َببا الَّذا  َوإاَمارَةا َوَقدا اْخُتلاَف يفا السَّ
ََ اْْلنَ  فَّاحا إا ما السَّ ْن َأَّيَّ يَسى ْبَن اْلُكوَفةا ما َعةا لَُه َكلََّم عا يُّ َوَعَزَم اْلَمْنُصوُر َعَلى اْلبَ ي ْ َ اْلَمْهدا ا َكَبا ، فَ َلمَّ

ا قَاَل لَهُ  يَّ َعْن َيَساراها، فَ َلمَّ اْلَمْنُصوُر  ُموَسى يفا َذلاَك، وََكاَن ُيْكراُمُه َوَُيْلاُسُه َعْن ْيَايناها َوَُيْلاُس اْلَمْهدا
ْْلَْْيَانا َعَليَّ َوَعَلى يفا َمْعََّن َخْلعا ن َ  نانَي َكْيَف ِبا َْي اْلُمْؤما ييا َعَلْيها َأََب َوقَاَل: ََّي َأما ميا اْلَمْهدا ها َوتَ ْقدا ْفسا

ََ اْْلَْلعا َسبايٌل! . َن اْلعاْتقا َوالطَََّلقا َوَغْْيا َذلاَك؟ لَْيَس إا نَي ما  اْلُمْسلاما
َلُه، وََكاَن ََيْلاُس َعْن ْيَايناها يفا فَ تَ َغْيََّ اْلَمْنُصوُر َعَلْيها َوَِبعَ  ييا قَ ب ْ َدُه بَ ْعَض اْلُمَباَعَدةا، َوَصاَر َيََْذُن لاْلَمْهدا

، َوَلْ ََيْلاْس َعْن َيَسارا  ييا ََ َجانابا اْلَمْهدا يَسى ُثَّ يُ ْؤَذُن لاعايَسى فَ َيْدُخُل فَ َيْجلاُس إا ََمْلاسا عا
ْنهُ  ، ُثَّ  اْلَمْنُصورا، فَاْغَتاَظ ما ، ُثَّ لاَعْبدا الصََّمدا ْبنا َعلايٍي يَسى ْبنا َعلايٍي ها عا ييا َولاَعميا ُثَّ َصاَر َيََْذُن لاْلَمْهدا

ييا َعَلى ُكليا َحاٍل. ْذنا لاْلَمْهدا ْْلا َر، إاِلَّ أَنَُّه يَ ْبَدُأ ِبا َم َوَأخَّ َا َقدَّ  لاعايَسى ْبنا ُموَسى، َوُرِبَّ
يَسى أَ  َم عا ٌت َِل َيْشُكو، ُثَّ َصارَ َوتَ َوهَّ يَسى َصاما ْم، َوعا َاَجٍة َلُه إالَْيها ُم إاْذََّنُْم ْلا  نَُّه يُ َقديا
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ها فَ َيْسَمُع اْْلَْفَر يفا َأصْ  ْن َذلاَك، َفَكاَن َيُكوُن يفا اْلَمْجلاسا َمَعُه بَ ْعُض َوَلدا ََ َأْعَظَم ما يَسى إا لا َحاُل عا
ثَ رُ  ، َويُ ن ْ َها لاتُ ْقَلَع  اْْلَائاطا ْقفا َقْد ُحفاَر َعْن َأَحدا َطَرفَ ي ْ َن السَّ ََ اْْلََشَبةا ما َاُب، َويَ ْنُظُر إا َعَلْيها الَتُّ

لا َويَ ُقوُم ُهَو ُيصَ  لتََّحوُّ ها ِبا ْن َوَلدا َاُب َعَلى قَ َلْنُسَوتاها َوثاَياباها فَ َيَأُمُر َمْن َمَعُه ما ُن لياي ُثَّ يُ ْؤذَ فَ َيْسُقَط الَتُّ



يَسى  ُفُضُه، فَ يَ ُقوُل َلُه اْلَمْنُصوُر: ََّي عا ها َوثاَياباها َِل يَ ن ْ َاُب َعَلى رَْأسا َئتاها َوالَتُّ َي ْ َما َيْدُخُل َلُه فَ َيْدُخُل َبا
؟ فَ يَ ُقولُ  اراعا َن الشَّ ! َأَفُكلُّ َهَذا ما َابا ْن َكثْ َرةا اْلُغَبارا َوالَتُّ َئتاَك ما : َأْحَسُب َذلاَك ََّي َعَليَّ َأَحٌد ِبااْثلا َهي ْ

ًئا. نانَي، َوَِل َيْشُكو َشي ْ َْي اْلُمْؤما  َأما
يَسى ْبُن ُموَسى َِل يُ ْؤثاُرُه  يَسى ْبَن َعلايٍي يفا َذلاَك، َفَكاَن عا ُه عا ُل إالَْيها َعمَّ وََكاَن اْلَمْنُصوُر يُ ْرسا

ُمُه. َفقايَل: إانَّ اْلَمْنُصوَر َأَمَر َأْن ُيْسَقى عا  يَسى ْبُن ُموَسى بَ ْعَض َما يُ ْتلاُفُه فَ َوَجَد اْلَماَء يفا بَْطناها َويَ تَّها
 َ ْن َذلاَك َواْشَتدَّ َمَرُضُه ُثَّ ُعويفا َن َلُه، َفَمراَض ما ْلُكوَفةا، فََأذا ََ بَ ْيتاها ِبا  بَ ْعَد َأْن فَاْسَتْأَذَن يفا اْلَعْودا إا

 َأْشَفى.
يَسى ْبُن َعلايٍي لاْلَمْنصُ  ي َْيْنَ ُعُه، َوقَاَل عا ْبناها ُموَسى فَابْ ُنُه الَّذا ْلْاََلَفةا ِلا َا َيََتَبَُّص ِبا ورا: إانَّ اْبَن ُموَسى إاَّنَّ

يَسى. يَسى ْبُن َعلايٍي يفا َذلاَك َوَخوَّفَُه، َفَخاَف ُموَسى ْبُن عا ْدُه، َفَكلََّمُه عا  فَ َقاَل َلُه: َخوياْفُه َوََّتَدَّ
ْن ُعُنقاها، َوُهَو َوأََتى اْلَعبَّاَس ْبَن ُمَُ  ٍد فَ َقاَل: ََّي َعميا إانيا َأَرى َما ُيَساُم َأِبا َمْن إاْخَراجا َهَذا اْْلَْمرا ما مَّ

ُر إاْذنُُه َمرًَّة، َويُ ْهَدُم َعَلْيها اْلْاي ُد َمرًَّة، َويُ َؤخَّ طَاُن َمرًَّة، يُ ْؤَذى باُصُنوفا اْْلََذى َواْلَمْكُروها، فَ ُهَو يُ َهدَّ
ًئا َوَِل َيُكوُن َذلاَك أََبًدا.َوتُ  ي َعَلى َذلاَك َشي ْ  َدسُّ إالَْيها اْْلُُتوُف َمرًَّة، َوَأِبا َِل يُ ْعطا

ُْي الْ  َها َوإاِلَّ َفََل، قَاَل: َوَما ُهَو؟ قَاَل: يُ ْقباُل َعَلْيها َأما ي َعَلي ْ نانَي َوَأََن َوَلكانَّ َهاُهَنا َطرايٌق َلَعلَُّه يُ ْعطا ُمْؤما
نياَك، َوأَ َشاها  َك لاكاََبا سا ييا لانَ ْفسا ََذا اْْلَْمرا َعنا اْلَمْهدا نَُّه َِل ٌد فَ يَ ُقوُل َلُه: إانيا َأْعَلُم أَنََّك َِل تَ ْبَخُل َبا

َقى بَ ْعَدَك َحََّّ يَلاَي  ْبناَك، َأَفَُتَانا َأدَُع ابْ َنَك يَ ب ْ َا تَ ْبَخُل باها ِلا ُتَك فايها، َوإاَّنَّ ؟ َكَلَّ َتُطوُل ُمدَّ َعَلى اْبنا
ْن فَ َعَل َذلا  ْنُه. فَإا َك فَ َلَعلَُّه َأْن َواَّللَّا َِل َيُكوُن َذلاَك أََبًدا، َوَْلَثاَْبَّ َعَلى اْبناَك َوأَْنَت تَ ْنُظُر َحََّّ تَ ْيَأَس ما

ْنُه. ََ َما يُ َراُد ما  َيُايَب إا
ََ اْلَمْنُصورا َوَأْخََبَُه باذَ  يَسى ْبُن َعلايٍي َفَجاَء اْلَعبَّاُس إا ْنَدُه قَاَل َذلاَك، وََكاَن عا ا اْجَتَمُعوا عا لاَك، فَ َلمَّ

يَسى ْبُن ُموَسى ابْ َنُه ُموَسى لايَ ُقوَم َمَعُه ََيَْمُع َعَلْيها ثاَيابَُه، فَ َقامَ  ًرا، فَ َقاَم لايَ ُبوَل، فََأَمَر عا َمَعُه،  َحاضا
ِبا أَ  : ِبَا يَسى ْبُن َعلايٍي ِبا َأٌب َوَلَدَك، َواَّللَّا إانيا َْلَْعَلُم أَنَُّه َِل َخْْيَ يفا َهَذا اْْلَْمرا فَ َقاَل َلُه عا ْنَت َوِبَا

َل. َا تَ َعجَّ  بَ ْعدَُكَما، َوأَنَُّكَما َْلََحقُّ باها، َوَلكانَّ اْلَمْرَء ُمْغًرى ِبا
ْن َمَقاتا  ها[ : اْمَكَننا َهَذا َواَّللَّا ما ، َواَّللَّا فَ َقاَل ُموَسى ]يفا نَ ْفسا ِبا ي يُ ْغراي ِبَا  لاها َوُهَو الَّذا
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راا، فَاْسَتْأَذنَُه يفا َأْن يَ ُقوَل لاْلَمْنُصورا َما َسَا  َبايها َذلاَك سا ا رََجَعا قَاَل ُموَسى ْلا ْنُه، َْلَقْ تُ َلنَُّه! فَ َلمَّ َع ما
ََذا رَْأًَّي َوَمْذَهًبا! ائْ تَ  َا َفَجَعْلتَ َها َسبَ ًبا فَ َقاَل َلُه أَبُوُه: ُأفٍي َلا رََّك َبا َك َعَلى َمَقالٍَة َأرَاَد َأْن ُيسا َمَنَك َعمُّ

ََ َمَكاناَك. ْع إا ها، َوَِل َيْسَمَعنَّ َهَذا َأَحٌد، اْرجا  لاَمْكُروها
َمَ  ََ ُموَسى َفَخنَ َقُه ِبا ََ َمَكاناها َأَمَر اْلَمْنُصوُر الرَّبايَع فَ َقاَم إا ا رََجَع إا يُح: اَّللََّ اَّللََّ فَ َلمَّ ائالاها، َوُموَسى َيصا



يَسى َأْن تَ ْقتُ َلنا َوَلُه باْضَعَة َعَشَر ذََكًرا، َواْلَمْنُصوُر ي َ  نانَي! َوَما يُ َباِلا عا َْي اْلُمْؤما ي ََّي َأما ُقوُل: ََّي يفا َدما
ُم أَنَُّه يُرايُد تَ َلَفُه َوهُ  ْق نَ ْفَسُه، َوالرَّبايُع يُوها يُح.رَبايُع َأْزها  َو يَ ْرُفُق باها َوُموَسى َيصا

ْنَك  ُلُغ ما نانَي َما ُكْنُت َأُظنُّ َأنَّ اْْلَْمَر يَ ب ْ َْي اْلُمْؤما ا رََأى َذلاَك أَبُوُه قَاَل: َواَّللَّا ََّي َأما َهَذا ُكلَُّه! فَ َلمَّ
ُدَك َأنَّ ناَسائاي َطَوالاُق َوَِمَالايكاي  ]َأْحَراٌر[ َوَما َأْملاُك يفا َسبايلا اَّللَّا َتْصراُف فَاْكُفْف َعْنُه، فَ َهأََنَذا ُأْشها

. ُثَّ  ييا . فَ َبايَ َعُه لاْلَمْهدا ييا َعةا لاْلَمْهدا ْلبَ ي ْ ي ِبا ها َيدا نانَي! َوَهذا َْي اْلُمْؤما  َجَعَل َذلاَك يفا َمْن رَأَْيَت ََّي َأما
. ييا يَسى ْبَن ُموَسى بَ ْعَد اْلَمْهدا  عا

ي َكاَن َغًدا َفَصاَر بَ ْعَد َغٍد.فَ َقاَل بَ ْعُض َأْهلا ا  ْلُكوَفةا: َهَذا الَّذا
ْن  يَسى ْبَن ُموَسى َما َيْكَرُه، َفَشَكا َذلاَك ما ُعوَن عا َوقايَل: إانَّ اْلَمْنُصوَر َوَضَع اْْلُْنَد وََكانُوا ُيْسما

ْم، فَ نَ َهاُهُم اْلَمْنُصوُر َعْنُه، وََكانُوا َيُكفُّوَن ُثَّ يَ ُعودُ   وَن.فاْعلاها
ُهْم: أَ  ن ْ ََشدَّ َما َكانُوا، ما َُما َتَكاتَ َبا ُمَكاتَ َباٍت َأْغَضَبتا اْلَمْنُصوَر، َوَعاَد اْْلُْنُد َمَعُه ْلا َسُد ْبُن ُثَّ إاَّنَّ

، َوُعْقَبُة ْبُن َسْلٍم، َوَنْصُر ْبُن َحْربا ْبنا َعْبدا اَّللَّا، َوَغْْيُُهْم، َفَكانُوا َْيْنَ عُ  ُخولا َعَلْيها اْلَمْرُزَِبنا َن الدُّ وَن ما
ي َأََن َواَّللَّا َأَخافُ ُهْم َعَلْيَك َوَعَلى ن َ  ََ اْلَمْنُصورا، فَ َقاَل َلُه: ََّي اْبَن َأخا ُعونَُه، َفَشَكاُهْم إا ي، َوُيْسما ْفسا

ْمَتُه َبنْيَ َيَدْيَك َلَكفُّوا. فََأَجابَ  ُْم َيُابُّوَن َهَذا اْلَفََّ، فَ َلْو َقدَّ َّنَّ ََ َذلاَك. فَإا يَسى إا  عا
يَسى، فََأَخَذ َمَعُه َثََلثانَي ما  ََ عا ْن كاَبارا َوقايَل إانَّ اْلَمْنُصوَر اْسَتَشاَر َخالاَد ْبَن بَ ْرَمَك يفا َذلاَك َوبَ َعَثُه إا

َعةا، فَاْمتَ َنَع،  َّْن ََيَْتارُُهْم، َوقَاَل لاعايَسى يفا َأْمرا اْلبَ ي ْ يَعةا اْلَمْنُصورا ِما ُدوا شا ََ اْلَمْنُصورا َوَشها فَ َرَجُعوا إا
ْنُه، َوَشكَ  يَسى فَأَْنَكَر َذلاَك فَ َلْم ُيْسَمْع ما ، َوَجاَء عا ييا يَسى أَنَُّه َخَلَع نَ ْفَسُه فَ َبايََع لاْلَمْهدا َر َعَلى عا

َالاٍد َصنايَعُه.  ْلا
َاٍل َقْدرُهُ  ْنُه َذلاَك ِبا ها َوَأْشَهَد  َوقايَل: َبلا اْشََتَى اْلَمْنُصوُر ما َْوَِلدا ْرَهٍم َلُه َوْلا َأَحَد َعَشَر أَْلَف أَْلفا دا

. ْْلَْلعا ها ِبا  َعَلى نَ ْفسا
يَسى ْبنا ُموَسى اْلُكوَفَة َثََلَث َعْشَرَة َسَنًة، َوَعَزَلُه اْلَمْنُصورُ  ُة واَِليَةا عا  وََكاَنْت ُمدَّ
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َد ْبَن ُسَلْيَماَن  فَّ باها، فَ َلْم يَ ْفَعْل َوَلْ يَ َزْل َواْستَ ْعَمَل ُُمَمَّ يَسى َوَيْسَتخا َي عا َها لايُ ْؤذا ْبنا َعلايٍي َعَلي ْ
ًَل. ًما َلُه ُمَبجيا  ُمَعظيا

 
 ذاْكُر َمْوتا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعلاييٍ 

يَسى ْبَن ُموَسى بَ ْعَد َأْن َخَلَع نَ ْفَسُه، َوَسلََّم إا  ُه َعْبَد اَّللَّا ْبَن َعلايٍي وََكاَن اْلَمْنُصوُر َقْد َأْحَضَر عا لَْيها َعمَّ
كَ  ييا فَاْضراْب ُعنُ َقُه، َوإاَّيَّ َأْن َتْضُعَف  َوَأَمَرُه باَقْتلاها، َوقَاَل َلُه: إانَّ اْلْاََلفََة َصائاَرٌة إالَْيَك بَ ْعَد اْلَمْهدا



ي َدب َّْرتُُه. ُقَض َعَليَّ َأْمراي الَّذا  فَ تَ ن ْ
ةَ  ََ َمكَّ ي َأَمَرُه، َفَكَتَب  ُثَّ َمَضى إا ْنُه َما فَ َعَل يفا اْْلَْمرا الَّذا َن الطَّرايقا َيْستَ ْعلاُم ما يَسى ما ََ عا وََكَتَب إا

نَي َأَخَذ َعْبدَ  يَسى حا : َقْد أَنْ َفْذُت َما َأَمْرَت باها، فَ َلْم َيُشكَّ أَنَُّه قَ تَ َلُه. وََكاَن عا يَسى يفا اْْلََوابا اَّللَّا  عا
ْندا  ْن عا َنَُّه َأَمَر اْلَمْنُصورا َدَعا َكاتاَبُه يُوُنَس ْبَن فَ ْرَوَة َوَأْخََبَُه اْْلَََبَ، فَ َقاَل: َأرَاَد َأْن تَ ْقتُ َلُه ُثَّ يَ ْقتُ َلَك  ما ْلا

راا أََبدً  يها َعَلْيَك َعََلناَيًة، َفََل تَ ْقتُ ْلُه َوَِل َتْدفَ ْعُه إالَْيها سا عا راا ُثَّ َيدَّ ا َواْكُتْم َأْمَرُه. فَ َفَعَل َذلاَك باَقْتلاها سا
يَسى.  عا

ْم َعْبدا اَّللَّا، فَ فَ  يها َفاَعةا يفا َأخا ها َمْن َُيَرياُكُهْم َعَلى الشَّ َم اْلَمْنُصوُر َوَضَع َعَلى َأْعَماما ا َقدا َعُلوا فَ َلمَّ
َك َعْبَد اَّللَّا لاَيُكوَن يفا َمْنزالاَك، َوَشَفُعوا، َفَشفََّعُهْم َوقَاَل لاعايَسى: إانيا ُكْنُت َدفَ ْعُت إالَْيَك  ي َوَعمَّ َعميا

 َوَقْد َكلََّمنا ُعُموَمُتَك فايها، َوَقْد َصَفْحُت َعْنُه فَْأتاَنا باها.
نانَي َأَلْ َتََُمْرنا باَقْتلاها؟ فَ َقتَ ْلُتُه! قَاَل: َما َأَمْرُتَك! قَاَل: بَ َلى َأَمْرتَ  َْي اْلُمْؤما . قَاَل: َما َأَمْرُتَك قَاَل: ََّي َأما نا

يكُ  ها َوَقْد َكَذْبَت! ُثَّ قَاَل اْلَمْنُصوُر لاُعُموَمتاها: إانَّ َهَذا َقْد )َأقَ رَّ َلُكْم( باَقْتلا َأخا َْبسا ْم قَاُلوا: إاِلَّ ِبا
ََ الرَّحْ  ْم، َوَخَرُجوا باها إا َنا نُقايُدُه باها. َفَسلََّمُه إالَْيها َر اْْلَْمُر، َوقَاَم فَاْدفَ ْعُه إالَي ْ َبةا، َواْجَتَمَع النَّاُس َوُشها

ْيا اْلُمْؤما  ََ َأما ٌل أَْنَت؟ قَاَل: إاي َواَّللَّا! قَاَل: رُدُّونا إا يَسى: َأفَاعا نانَي. َأَحُدُهْم لايَ ْقتُ َلُه، فَ َقاَل لَُه عا
 فَ َردُّوُه إالَْيها.

َا َأَرْدَت باَقْتلاها َأنْ  َك َحي، َسواي،. قَاَل: اْئتاَنا باها. فََأََتُه باها. قَاَل: يَْدُخُل  فَ َقاَل َلُه: إاَّنَّ . َهَذا َعمُّ تَ ْقتُ َلنا
ْلٌح َوَأْجَرى اْلَماَء يفا َأَساسا  ها َفَسَقَط َحََّّ َأَرى رَْأياي، ُثَّ اْنَصَرُفوا، ُثَّ َأَمَر باها َفُجعاَل يفا بَ ْيٍت َأَساُسُه ما

نَي َعَلْيها، َفَماَت َفدُ  ، َفَكاَن َأوََّل َمْن ُدفاَن فايَها، وََكاَن ُعُمُرُه اثْ نَ َتنْيا َوََخْسا اما فاَن يفا َمَقابارا َِببا الشَّ
 َسَنًة.

ُتوُف، فَ َقاَل لَُه اْلَمْنُصوُر: تَ ْعراُف َثََلثََة ُخَلفَ  اَء قايَل: رَكاَب اْلَمْنُصوُر يَ ْوًما َوَمَعُه اْبُن َعيَّاٍش اْلَمن ْ
؟ قَاَل: َِل َأْعراُف إاِلَّ َما ي َ َأَسَْ  ْم َعَلى اْلَعنْيا ُقوُل اُؤُهْم َعَلى اْلَعنْيا قَ تَ َلْت َثََلثََة َخَواراَج َمْبَدُأ َأَْسَائاها

 اْلَعامَُّة: إانَّ َعلاياا قَ َتَل ُعْثَماَن، وََكَذبُوا، َوَعْبَد اْلَملاكا قَ َتَل َعْبَد الرَّْْحَنا ْبنَ 
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، َوَعْبَد اَّللَّا ْبَن الزَُّبْْيا قَ َتَل َعْمَرو ْبَن َسعايٍد، َوَعْبَد اَّللَّا ْبَن َعلايٍي َسَقَط َعَلْيها اْلبَ ْيُت.اْْلَشْ  فَ َقاَل  َعثا
 اْلَمْنُصوُر: إاَذا َسَقَط َعَلْيها َفَما َذْنّبا َأََن؟ قَاَل: َما قُ ْلُت إانَّ َلَك َذنْ ًبا.

. قَ ْولُُه: اْبُن الزَُّبْْيا  َا قَ تَ َلُه َعْبُد اْلَملاكا يٍح، إاَّنَّ  قَ َتَل َعْمَرو ْبَن َسعايٍد لَْيَس باَصحا
نيا اْلُمْعَجَمةا( . ْن ََتَْت، َوالشيا ْلَياءا اْلُمثَ نَّاةا ما  )َعيَّاٌش ِبا

 



ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
يها َأِبا  ًدا اْبَن َأخا َنةا َوََّ اْلَمْنُصوُر ُُمَمَّ ها السَّ َها، فََأْعَفاُه، يفا َهذا ن ْ فَّاحا اْلَبْصَرَة، فَاْستَ ْعَفى ما  اْلَعبَّاسا السَّ

ا رََجَع إا  َها، فَ َلمَّ ، فََأقَ رَُّه اْلَمْنُصوُر َعَلي ْ َا َُنَْبَة ْبَن َسالٍا ََ بَ ْغَداَذ َواْسَتْخَلَف َبا ََ بَ ْغَداَذ فَاْنَصَرَف إا
َا.  َماَت َبا

ها السَّ  لنَّاسا َهذا ، َوَحجَّ ِبا ُه َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلايٍي : َعمُّ َة َوالطَّائافا َلُه َعَلى َمكَّ َنَة اْلَمْنُصوُر، وََكاَن َعاما
.ُّ ْصَر: يَزايُد ْبُن َحاِتٍا اْلُمَهلَّّبا يَنةا: َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َوَعَلى ما  َوَعَلى اْلَمدا

َا  َوفايَها َأْغَزى َعْبُد الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ  ُب اْْلَْنَدُلسا َمْوَِلُه بَْدرًا، َوِتَّاَم ْبَن َعْلَقَمَة طَُلْيطَُلَة، َوَبا َصاحا
ُّ، َوُعْثَماُن ْبُن ْحَْ  َقا َعَلْيها، ُثَّ َأَسَراُه ُهَو َوَحَياُة ْبُن اْلَولايدا اْلَيْحُصّبا ُم ْبُن ُعْذرََة، َوَضي َّ َزَة ْبنا ُعبَ ْيدا َهاشا

َاُهْم  اَّللَّا ْبنا ُعَمرَ  َبابا ُصوٍف َوَقْد ُحلاَقْت رُُءوُسُهْم َوْلا ََ َعْبدا الرَّْْحَنا يفا جا ، َوأَتَ َيا َبااْم إا ْبنا اْْلَطَّابا
، ُثَّ ُصلاُبوا باُقْرطَُبَة. لا ََلسا َْي َوُهْم يفا السَّ  َوَقْد ُأرْكاُبوا اْْلَما

ي أَ  َم َرُسوُل َعْبدا الرَّْْحَنا الَّذا ها اْْلَْكََبا ُسَلْيَماَن، َفَحَضَر َوفايَها َقدا اما يفا إاْحَضارا َوَلدا ََ الشَّ ْرَسَلُه إا
َمهُ  َشاٌم، فَ َقدَّ ْْلَْنَدُلسا َوَلُدُه ها  َوُسَلْيَماُن َمَعُه، وََكاَن َقْد ُولاَد لاَعْبدا الرَّْْحَنا ِبا
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ُْي َعْبُد الرَّْْحَنا َعَلى ُسَلْيَماَن، َفَحَصلَ  ل، َأْوَجَبا َما نَْذُكُرُه فايَما بَ ْعُد. اْْلَما ْقٌد َوغا نَ ُهَما حا  بَ ي ْ
 َوفايَها تَ َناثَ َرتا النُُّجوُم.

 ]اْلَوفَ َياُت[
اٍن َمْوًَ لاَعتايٍك، َوقايلَ  . َوُهَشاُم ْبُن َحسَّ ُّ اْلَبْصرايُّ انا : َماَت َوفايَها َماَت َأْشَعُث ْبُن َعْبدا اْلَملاكا اَْلُدَّ

ُّ. َسَنةَ  يُّ أَبُو اْْلَْشَعثا اْلُكويفا  َُثَاٍن َوَأْربَعانَي. َوَعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن زُبَ ْيدا ْبنا اْْلَاراثا اْلَياما
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اَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَأْربَعانَي َوما
148 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَأْربَعانَي َوما
انا ْبنا َُمَالادٍ  ذاْكُر ُخُروجا   َحسَّ

ُّ. َوَمالاٌك َهَذا ُهَو َأخُ  اُن ْبُن َُمَالادا ْبنا ََيََْي ْبنا َمالاكا ْبنا اْْلَْجدَعا اَْلَْمَدانا و َمْسُروقا َوفايَها َخَرَج َحسَّ
اَرى قَ  ى َِبَفخَّ لا باَقْريٍَة ُتَسمَّ ي اْلَمْوصا . وََكاَن ُخُروُجُه بانَ َواحا ْجَلَة، ْبنا اْْلَْجدَعا لا َعَلى دا َن اْلَمْوصا رايٍب ما



َها الصَّْقُر ْبُن ََنَْدَة، وََكاَن َقْد َولايَ َها بَ ْعَد َحْربا ْبنا َعْبدا  ، َوَعَلي ْ لا اَّللَّا،  َفَخَرَج إالَْيها َعْسَكُر اْلَمْوصا
ََ اْلْاْسرا. لا إا  فَاْلتَ َقْوا َواقْ تَ تَ ُلوا َواَّْنََزَم َعْسَكُر اْلَمْوصا

وَق ُهَناَك َوََّنَُبوُه.َوأَ  اٍن السُّ  ْحَرَق اْْلََواراُج َأْصَحاُب َحسَّ
، وََكاَنتا اْْلََواراجُ  ْندا ََ بَ َلدا السيا ََ اْلَبْحرا َوَدَخَل إا َها إا ن ْ ََ الرَّقَّةا َوما اًَن َساَر إا ْن َأْهلا ُعَماَن ُثَّ إانَّ َحسَّ  ما

ُلوََّنُْم َوَيَدُعوََّنُْم، فَاْستَ  ، َفَخَرَج إالَْيها يُْدخا لا ََ اْلَمْوصا ْم، فَ َلْم َيُايُبوُه، فَ َعاَد إا ْيا إالَْيها ْأَذََّنُْم يفا اْلَمصا
، فَاْلتَ َقْوا فَاَّْنََزَم ا يُّ ُّ، َوباََلٌل اْلَقْيسا اٍن اَْلَْمَدانا َر الصَّْقُر أَْيًضا، َواْلََْسُن ْبُن َصالاحا ْبنا َحسَّ لصَّْقُر، َوُأسا

ْن َُهَْداَن، فَ َفارََقُه بَ ْعُض اْلََْسُن  َنَُّه ما َقى اْْلََسَن ْلا اٌن باََلًِل، َواْستَ ب ْ ْبُن َصالاٍح َوباََلٌل، فَ َقَتَل َحسَّ
ََذا.  َأْصَحاباها َلا

ْن ُعَلَماءا اْْلََوا اٌن َقْد َأَخَذ رَْأَي اْْلََواراجا َعْن َخالاها َحْفصا ْبنا َأْشَيَم، وََكاَن ما ْم.وََكاَن َحسَّ  راجا َوفُ َقَهائاها
ْن َُهَْداَن؟ قَاُلوا: إانَُّه اْبُن ُأْختا َحْفصا ْبنا َأشْ  ي، ما اٍن قَاَل: َخاراجا ا بَ َلَغ اْلَمْنُصوَر ُخُروُج َحسَّ َيَم. َوَلمَّ

يَعٌة لَ  َنَّ َعامََّة َُهَْداَن شا َا أَْنَكَر اْلَمْنُصوُر َذلاَك ْلا ، َوَعَزَم اْلَمْنُصوُر َعَلى فَ َقاَل: َفَمْن ُهَناَك؟ َوإاَّنَّ َعلايٍي
ْهلاَها. لا َواْلَفْتكا ِبَا ََ اْلَمْوصا  إانْ َفاذا اْْلُُيوشا إا

لا َشَرُطوا إاَِلَّ  َلى، َواْبَن ُشَْبَُمَة، َوقَاَل ََلُْم: إانَّ َأْهَل اْلَمْوصا ُْم َِل فََأْحَضَر َأَِب َحنايَفَة، َواْبَن َأِبا لَي ْ  َأَّنَّ
َماُؤُهْم َوَأْمَواَُلُْم، َوَقْد َخَرُجوا.ََيُْرُجوَن  ْن فَ َعُلوا َحلَّْت دا ، فَإا  َعَليَّ

ْن َعَفْوَت فََأْهُل َذلاَك أَْنَت، َوإاْن َعاق َ  ُتَك، فَإا ي َّ ْبَت َفَسَكَت أَبُو َحنايَفَة َوَتَكلََّم الرَُّجََلنا َوقَاَِل: رَعا
َِبا  قُّوَن. فَ َقاَل ْلا  فَباَما َيْسَتحا
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نانَي، َأَِبُحوَك َما َِل َْيْلاُكوَن، َأرَأَْيَت َلْو أَ  َْي اْلُمْؤما نَّ اْمَرَأًة َحنايَفَة: َأرَاَك َسَكتَّ ََّي َشْيُخ؟ فَ َقاَل: ََّي َأما
ْلكا ْيَانٍي، َأَكاَن ََيُوُز َأْن ُتوطَأَ؟ قَاَل: َِل! وََكفَّ عَ  لا َأَِبَحْت فَ ْرَجَها باَغْْيا َعْقدا ناَكاٍح َوما ْن َأْهلا اْلَمْوصا

ََ اْلُكوَفةا. ْلَعْودا إا بَ ْيها ِبا  َوَأَمَر َأَِب َحنايَفَة َوَصاحا
 ذاْكُر اْستاْعَمالا َخالادا ْبنا بَ ْرَمكَ 

لا َخالاَد ْبَن بَ ْرَمَك.  َوفايَها اْستَ ْعَمَل اْلَمْنُصوُر َعَلى اْلَمْوصا
ْكَرادا باواَِليَتاَها َوإاْفَساُدُهْم، فَ َقاَل: َمْن ََلَا؟ فَ َقاُلوا: اْلُمَسيَُّب ْبُن َوَسَبُب َذلاَك أَنَُّه بَ َلَغُه اْنتاَشاُر اْْلَ 

ََ النَّ  َها، َوَأْحَسَن إا َُه إالَي ْ ُه َوَسْيَّ َالادا ْبنا بَ ْرَمَك، فَ َوِلَّ ، َوقَ َهَر زَُهْْيٍ، فََأَشاَر ُعَمارَُة ْبُن َغْمَرَة ِبا اسا
يَن وََكفَُّهمْ  دا ْم.اْلُمْفسا يَدًة َمَع إاْحَساناها إالَْيها َبًة َشدا  ، َوَهابَُه َأْهُل اْلبَ َلدا َهي ْ

ْن ذا  ةا ]واَِلَدُة اْلَفْضلا ْبنا ََيََْي[ َوفايَها ُولاَد اْلَفْضُل ْبُن ََيََْي ْبنا َخالادا ْبنا بَ ْرَمَك لاَسْبٍع بَقانَي ما ي اْلْاجَّ
يُد ْبُن اْلمَ  يدا باَلَْبا اْبناَها، َفَكاَن قَ ْبَل َأْن يُوَلَد الرَّشا ُزرَاُن ُأمُّ الرَّشا ٍم، فََأْرَضَعْتُه اْْلَي ْ َعةا َأَّيَّ ييا باَسب ْ ْهدا



َن الرََّضاَعةا. يدا ما  اْلَفْضُل ْبُن ََيََْي َأَخا الرَّشا
ُر:  َولاَذلاَك يَ ُقوُل َسْلٌم اْْلَاسا

يعَ  .َأْصَبَح اْلَفْضُل َواْْلَلايَفُة َهاُرو ... ُن َرضا  ْي لاَبانا َخْْيا النياَساءا
:  َوقَاَل أَبُو اْْلَُنوبا

. دا ْتَك باَثْدٍي َواْْلَلايَفَة َواحا  َكَفى َلَك َفْضًَل َأنَّ َأْفَضَل ُحرٍَّة ... َغذَّ
 ذاْكُر واَِليَةا اْْلَْغَلبا ْبنا َسالٍا إاْفرايقايَّةَ 

دا ْبنا اْْلَ  ا بَ َلَغ اْلَمْنُصوَر ُخُروُج ُُمَمَّ َقالا ْبنا َلمَّ ََ اْْلَْغَلبا ْبنا َسالاا ْبنا عا ْن إاْفرايقايََّة بَ َعَث إا ْشَعثا ما
ييا َعْهًدا باواَِليَةا إاْفرايقايََّة. يما  َخَفاَجَة التَّما

َم إاْفرايقايََّة َمَع ُُمَمَّ  ، َوَقدا يا َّْن قَاَم َمَع َأِبا ُمْسلاٍم اْْلَُراَسانا ا وََكاَن َهَذا اْْلَْغَلُب ِما ، فَ َلمَّ دا ْبنا اْْلَْشَعثا
اَئٍة َوَأْخَرَج ََجَاَعًة ما  َرةا َسَنَة َُثَاٍن َوَأْربَعانَي َوما َم اْلَقْْيََواَن يفا َُجَاَدى اْْلخا ْن قُ وَّادا َأََتُه اْلَعْهُد َقدا

 اْلُمَضرايَّةا، َوَسَكَن النَّاُس.
ْن َغْْيا قاَتاٍل، َوَخَرَج َعَلْيها أَبُو قُ رََّة يفا ََجٍْع َكثاٍْي  َن اْلََبْبَرا، َفَساَر إالَْيها اْْلَْغَلُب، فَ َهَرَب أَبُو قُ رََّة ما ما

ََ اْلقَ  َْي َوَتَسلَُّلوا َعْنُه إا ، فَ َلْم َوَساَر اْْلَْغَلُب يُرايُد طَْنَجَة، فَاْشَتدَّ َذلاَك َعَلى اْْلُْندا وََكراُهوا اْلَمسا ْْيََوانا
ٌْي. يَ ْبَق َمَعُه إاِلَّ   نَ َفٌر َيسا
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ها، فََأَجابُوُه، ََ نَ ْفسا يَنةا ُتوُنَس، وََكاَتَب اْْلُْنَد َوَدَعاُهْم إا َدا َفَساَر  وََكاَن اْلََْسُن ْبُن َحْرٍب اْلكاْندايُّ ِبا
ْن َغْْيا َماناٍع.  َحََّّ َدَخَل اْلَقْْيََواَن ما

[ لاَقاءا َوبَ َلَغ اْْلَْغَلَب اْْلَََبُ فَ َعاَد َمُادا  ََ َل ]إا َن الرَّْأيا )َأْن تَ ْعدا ا، فَ َقاَل َلُه بَ ْعُض َأْصَحاباها: لَْيَس ما
نَّ َأْكثَ َر َمْن َمَعُه  ََ قَاباَس، فَإا َل إا ةا اْلَقلايَلةا، َوَلكانَّ الرَّْأَي َأْن تَ َعدا ها اْلُعدَّ َيَايُء إالَْيَك، اْلَعُدويا يفا َهذا

َا كَ  ُْم إاَّنَّ ََّنَّ ََ طَْنَجَة َِل َغْْيُ َوتَ ْقَوى َبااْم َوتُ َقاتاُل َعُدوََّك.ْلا َْي إا  راُهوا اْلَمسا
يًدا، فَاَّْنََزَم اْلََْسنُ  ََ اْلََْسنا ْبنا َحْرٍب، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ْن  فَ َفَعَل َذلاَك وََكثُ َر ََجُْعُه َوَساَر إا َوقُتاَل ما

اَئٍة( ، َوَدَخَل َأْصَحاباها ََجٌْع َكثاٌْي، َومَ  نَي َوما َرةا َسَنَة ََخْسا ََ ُتوُنَس )يفا َُجَاَدى اْْلخا َضى اْْلََسُن إا
 اْْلَْغَلُب اْلَقْْيََواَن.

َن اْلَقْيَْ  يَمٍة، فَ َقَصَد اْْلَْغَلَب، َفَخَرَج إالَْيها اْْلَْغَلُب ما ٍة َعظا ، َوَحَشَد اْْلََسُن َوََجََع َفَصاَر يفا ُعدَّ َوانا
ُم اْلُمَخاراُق بْ فَالْ  َم َعَلْيها ُن تَ َقْوا َواقْ تَ تَ ُلوا، فََأَصاَب اْْلَْغَلَب َسْهٌم فَ َقتَ َلُه، َوثَ َبَت َأْصَحابُُه، )فَ تَ َقدَّ

ََ ُتو  َهزاًما إا ، فَ َهَزَمُه، َفَمَضى ُمن ْ ، وََكاَن يفا َمْيَمَنةا اْْلَْغَلبا َفاٍر، َفَحَمَل اْلُمَخاراُق َعَلى اْلََْسنا َس نُ غا
اَئٍة. نَي َوما  يفا َشْعَباَن َسَنَة ََخْسا



ْن ُتوُنسَ  ، فَ َهَرَب اْلََْسُن ما َه اْْلَْيَل يفا َطَلبا اْْلََسنا َ اْلُمَخاراُق إاْفرايقايََّة يفا رََمَضاَن، َوَوجَّ ََ   َوَوِلا إا
ََ ُتوُنَس، َفَخَرَج إالَْيها مَ  ، ُثَّ رََجَع إا َن اْْلُْندا فَ َقتَ ُلوُه.كاَنايَْه فََأقَاَم َشْهَرْينا َا ما  ْن َبا

َنَّ َأْصَحاَب اْْلَْغَلبا ثَ بَ ُتوا بَ ْعَد قَ ْتلاها( يفا  ، ْلا اْلَمْعرََكةا، )َوَقْد قايَل: إانَّ اْْلََسَن قُتاَل بَ ْعَد قَ ْتلا اْْلَْغَلبا
نَي َوصُ  َهزاما َي فَ ُقتاَل اْلََْسُن ْبُن َحْرٍب أَْيًضا، َوَوََّ َأْصَحابُُه ُمن ْ لاَب اْلََْسُن، َوُدفاَن اْْلَْغَلُب َوَُسيا

اَئٍة. نَي َوما ها اْلَوقْ َعُة يفا َشْعَباَن َسَنَة ََخْسا يَد، وََكاَنْت َهذا ها  الشَّ
ْْلَْنَدُلسا   ذاْكُر اْلفاَتا ِبا

ْْلَْنَدلُ  ْلَمَطراييا ِبا ُّ اْلَمْعُروُف ِبا َنةا َخَرَج َسعايٌد اْلَيْحُصّبا ها السَّ َلَة.يفا َهذا يَنةا لاب ْ َدا  سا ِبا
، َوَقْد ذَكَ  ْن َأْصَحاباها اْلَيَمانايَّةا َمَع اْلَعََلءا َر َمْن قُتاَل ما ْرََنُه، فَ َعَقَد َوَسَبُب َذلاَك أَنَُّه َسكاَر يَ ْوًما، فَ َتذَكَّ

َ باها، فََأرَاَد َحلَّ  ا َصَحا رَآُه َمْعُقوًدا َفَسَأَل َعْنُه فَُأْخَبا ُه ُثَّ قَاَل: َما ُكْنُت َْلَْعقاَد لاَواًء ُثَّ َأُحلَُّه لاَواًء، فَ َلمَّ
هَ  ، فَاْجَتَمَعتا اْلَيَمانايَُّة إالَْيها َوَقَصَد إاْشبايلايََّة َوتَ َغلََّب َعَلي ْ  ا وََكثُ َر ََجُْعُه.باَغْْيا َشْيٍء! َوَشرََع يفا اْلْاََلفا

ُب اْْلَْندَ  ها، فَاْمتَ َنعَ فَ َباَدرَُه َعْبُد الرَّْْحَنا َصاحا  ُلسا يفا َُجُوعا
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، َفَحَصَرُه َعْبُد الرَّْْحَنا  ْن رَبايٍع اْْلَوَّلا َلًة َخَلْت ما ْحَدى َعْشَرَة لَي ْ فايَها،  اْلَمَطرايُّ يفا قَ ْلَعةا زَْعَواَق ْلاا
َن اْلُوُصولا إالَْيها.  َوَضيََّق َعَلْيها، َوَمَنَع َأْهَل اْلْاََلفا ما

يَنةا َشُذونََة، َوَقدا اْنَضاَف إالَْيها  وََكانَ  َدا ، وََكاَن ِبا يُّ َياُث ْبُن َعْلَقَمَة اللَّْخما  َقْد َوافَ َقُه َعَلى اْلْاََلفا غا
، َوُهْم يفا ََجٍْع َكثاٍْي. ْن ُرَؤَساءا اْلَقَبائالا يُرايُدوَن إاْمَداَد اْلَمَطراييا  ََجَاَعٌة ما

َع َعْبُد الرَّ  ا َسَا ََ فَ َلمَّ نَ ُهْم َوَبنْيَ اْلُوُصولا إا ْم بَْدرًا َمْوَِلُه يفا َجْيٍش، َفَحاَل بَ ي ْ ْْحَنا َذلاَك َسْيََّ إالَْيها
َن اْلقَ  ، فَ َفارَقَُه بَ ْعُضُهْم، َفَخَرَج يَ ْوًما ما ْلَقْتلا ، َفطَاَل اْلْاَصاُر َعَلْيها َوقَ لَّْت راَجالُُه ِبا ْلَعةا َوقَاَتَل اْلَمَطراييا

.َوقُتا  ََ َعْبدا الرَّْْحَنا َل رَْأُسُه إا  َل َوْحُا
ْم، فََأْرَسَل َأْهُلَها َيْطُلبُ  ْم َخلايَفَة ْبَن َمْرَواَن، َفَداَم اْلْاَصاُر َعَلْيها َم َأْهُل اْلَقْلَعةا َعَلْيها ْن فَ َقدَّ وَن اْْلََماَن ما

ََ َذلاَك َوآَمنَ ُهْم، َفَسلَُّموا إالَْيها اْلْاْصَن َوَخلايَفَة، َفَخرََّب َعْبدا الرَّْْحَنا لاُيَسلياُموا إالَْيها َخلايَفَة، فََأَجاَبَُ  ْم إا
 اْلْاْصَن َوقَ َتَل َخلايَفَة َوَمْن َمَعُه.

ْم، َفطََلبُ  ، َفَحَصَرُهْم َوَضيََّق َعَلْيها َياٍث، وََكاَن ُمَوافاًقا لاْلَمَطراييا َعَلى اْلْاََلفا ََ غا اْْلََماَن  واُثَّ انْ تَ َقَل إا
ََ قُ ْرطَُبَة،  ْم، َوَعاَد إا نَُّه قَ َبَض َعَلْيها َها فَآَمنَ ُهْم إاِلَّ نَ َفًرا َكاَن يَ ْعراُف َكَراَهتَ ُهْم لاَدْولَتاها، فَإا ا َعاَد إالَي ْ فَ َلمَّ

يُّ باُكورَةا َجيَّاَن، فَاْجَتَمَعْت إا  لَْيها َُجُوٌع، فََأَغاَر َعَلى قُ ْرطَُبَة، َخَرَج َعَلْيها َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُخَراَشَة اْْلََسدا
 َوَوَفَّ َلُه.َفَسْيََّ إالَْيها َعْبُد الرَّْْحَنا َجْيًشا، فَ تَ َفرََّق ََجُْعُه، َفَطَلَب اْْلََماَن، فَ َبَذَلُه َلُه َعْبُد الرَّْْحَنا 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا



 ٍق َوَلْ يَ ْغُز.َوفايَها َعْسَكَر َصالاُح ْبُن َعلايٍي باَدابا 
َم ذاْكُرُهْم. لنَّاسا أَبُو َجْعَفٍر اْلَمْنُصوُر، وََكاَن ُوَِلُة اْْلَْمَصارا َمْن تَ َقدَّ  َوَحجَّ ِبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
تيانَي. َوفايَها َماَت َجْعَفُر ْبنُ  ْهَراَن اْْلَْعَمُش، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة سا ٍد  َوفايَها َماَت ُسَلْيَماُن ْبُن ما ُُمَمَّ

ُه يفا َقَْبٍ  يَنةا يُ َزاُر، َوُهَو َوأَبُوُه َوَجدُّ ْلَمدا ُق، َوَقَْبُُه ِبا  الصَّادا
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ٍد َمَع اْلََْسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب.  َواحا
ُء ْبُن َأِبا زَائاَدَة. َوأَبُو ُأَميََّة َعْمُرو ْبُن اْْلَاراثا بْ  نا يَ ْعُقوَب َمْوََ قَ ْيسا ْبنا َسْعدا ْبنا َوفايَها َماَت زََكراَّيَّ

ُسْفَياَن،  ُعَباَدَة، َوقايَل َغْْيُ َذلاَك، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة تاْسعانَي. َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن يَزايَد َمْوََ اْْلَْسَودا ْبنا 
 َويُ َقاُل َمْوََ ِتَايٍم، َوُهَو ثاَقٌة.

ُد ْبُن َعْبدا الرَّْحَْ  ُد ْبُن َعْجََلَن َوُُمَمَّ . َوُُمَمَّ يُّ ُد ْبُن اْلَولايدا الزُّبَ ْيدا ي. َوُُمَمَّ َلى اْلَقاضا نا ْبنا َأِبا لَي ْ
. َوََيََْي ْبُن َأِبا َعْمٍرو يُّ طا ُّ اْلَواسا َبانا ي ْ ُّ. َوَعوَّاُم ْبُن َحْوَشبا ْبنا يَزايَد ْبنا ُرَوميٍْ الشَّ ْن  اْلَمَدنا ُّ، ما َبانا ي ْ السَّ

 لا الرََّمَلةا.َأهْ 
نْ  َدةا: َبْطٌن ما ْلَباءا اْلُمَوحَّ ْن ََتَْت، ُثَّ ِبا ْلَياءا اْلُمثَ نَّاةا ما نيا اْلُمْهَمَلةا، ُثَّ ِبا لسيا َباُن: ِبا َْْيَ( .)َسي ْ   ْحا
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوَأْربَعانَي َوما
149 - 

اَئةٍ ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع   َوَأْربَعانَي َوما
ُد ْبُن ا ٍد الصَّائاَفَة َأْرَض الرُّوما َوَمَعُه اْلََْسُن ْبُن َقْحطََبَة، َوُُمَمَّ ، َوفايَها َغَزا اْلَعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ ْْلَْشَعثا

. ٌد يفا الطَّرايقا  َفَماَت ُُمَمَّ
يثَةا َوفايَها اْستَ َتمَّ اْلَمْنُصوُر باَناَء ُسورا بَ ْغَداَذ َوخَ  ََ َحدا يعا ُأُموراَها، َوَساَر إا ْن َجَا ْنَدقاَها، َوفَ رََغ ما

لا ُثَّ َعاَد.  اْلَمْوصا
دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس. َوفايَها ُعزالَ  يَم ْبنا ُُمَمَّ ُد ْبُن إابْ َراها لنَّاسا ُُمَمَّ َعْبُد الصََّمدا  َوَحجَّ ِبا

َم ْبُن َعلايٍي َعْن مَ  اُل اْْلَْمَصارا َمْن تَ َقدَّ يَم. وََكاَن ُعمَّ ُد ْبُن إابْ َراها َل ُُمَمَّ ْم، َواْستُ ْعما ها َة يفا قَ ْولا بَ ْعضا كَّ
. َة َوالطَّائافا َوى َمكَّ  ذاْكُرُهْم سا



ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ُب اْْلَْنَدُلسا َبْدرًا َمْوَِلهُ  ْزيَ تَ َها.  َوفايَها َأْغَزى َعْبُد الرَّْْحَنا َصاحا ََ باََلدا اْلَعُدويا َفَجاَوَز إالَْيها َوَأَخَذ جا إا

، فَأَنْ َفَذ إالَْيها  ََ اْلْاََلفا َعْبُد الرَّْْحَنا وََكاَن أَبُو الصَّبَّاحا ُحََيُّ ْبُن ََيََْي َعَلى إاْشبايلايََّة فَ َعَزلَُه َفَدَعا إا
ْنَدُه فَ َقتَ َلهُ   .َوَخَدَعُه َحََّّ َحَضَر عا

(5/160) 

 

 ]اْلَوفَ َياُت[
يَم اْلَقْدرا. . وََكاَن َمْشُهورًا َعظا لرَّييا لايُّ ِبا َبَة اْلَباها  َوفايَها َماَت َسْلُم ْبُن قُ تَ ي ْ

يَسى ْبُن ُعَمَر الث ََّقفايُّ النَّ  َ عا . )َوفايَها تُ ُويفيا يُّ اْلَبْصرايُّ يما ْحوايُّ وََكْهَمُس ْبُن اْلََْسنا أَبُو اْْلََسنا التَّما
 اْلَمْشُهوُر، َوَعْنُه َأَخَذ اْْلَلايُل النَّْحَو، َوَلُه فايها َتْصنايٌف( .
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اَئٍة[ نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخْسا
150 - 

ائَةٍ  نَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخْسا
يْس.  ذاْكُر ُخُروجا ُأْسَتاْذ سا

يْس يفا  ْن ُخَراَساَن، وََكاَن فايَما قايَل َوفايَها َخَرَج ُأْسَتاْذ سا ْسَتاَن َوَغْْياَها ما جا يَس َوسا َأْهلا َهَراَة َوَِبَذغا
.يفا َثََلُثاااَئةا أَْلفا ُمَقاتاٍل، فَ َغَلُبوا َعَلى َعامَّةا ُخَراَساَن، َوَساُروا َحََّّ اْلتَ َقْوا ُهْم َوَأْهُل َمْروا ا  لرُّوذا

ُم اْْلَْجَثمُ  يًدا، فَ ُقتاَل اْْلَْجَثُم، وََكثُ َر  َفَخَرَج إالَْيها ، فَ َقاتَ ُلوُه قاَتاًِل َشدا يُّ يفا َأْهلا َمْروا الرُّوذا اْلَمْرَورُّوذا
َْبَائايُل ْبُن ََيََْي، وَ  ُهْم: ُمَعاُذ ْبُن ُمْسلاٍم، َوجا ن ْ ، ما َن اْلُقوَّادا ٌة ما دَّ َْحَّاُد ْبُن اْلَقْتُل يفا َأْصَحاباها، َوُهزاَم عا

ُّ، َوَداُوُد ْبُن َكرَّاٍر.َعمْ  ْسَتانا جا  ٍرو، َوأَبُو النَّْجما السيا
يُّ ُُمَارَبَةَ  ُه اْلَمْهدا ، فَ َوِلَّ ييا ََ اْلَمْهدا ، َخازاَم ْبَن ُخَزْْيََة إا لرَّاَذانا َه اْلَمْنُصوُر، َوُهَو ِبا يْس  َوَوجَّ ُأْسَتاْذ سا

َأَخَذ َمَعُه َمنا اَّْنََزَم، َوَجَعَلُهْم يفا ُأْخَرََّيتا النَّاسا ُيَكثياُر َبااْم َمْن َمَعُه، َوَضمَّ إالَْيها اْلُقوَّاَد. َفَساَر َخازاٌم وَ 
ْشُروَن أَْلًفا. ها الطَّبَ َقةا اثْ َنانا َوعا ْن َهذا  وََكاَن َمَعُه ما

ََ اْثَنْ َعَشَر أَْلًفا   ُهْم إا تََّة آَِلفا رَُجٍل َوَضمَّ ُهْم سا ن ْ اُر ُثَّ انْ َتَخَب ما َتَخبانَي، وََكاَن َبكَّ َن اْلُمن ْ َكانُوا َمَعُه ما
َثَم ْبَن ُشْعَبَة ْبنا ُظَهْْيٍ َعَلى َمْيَمَنتاها،  ، َفَجَعَل اَْلَي ْ َب، َوتَ َعبََّأ لاْلقاَتالا َوََّنَاَر ْبَن ْبُن َسْلٍم فايَمنا انْ ُتخا

اَر ْبَن َسلْ  يَّ َعَلى َمْيَسَرتاها، َوَبكَّ ْعدا .ُحَصنْيٍ السَّ َمتاها، وََكاَن لاَواُؤُه َمَع الزياْبراقَانا  ٍم اْلُعَقْيلايَّ يفا ُمَقديا



ََ َخْنَدٍق َحََّّ َقَطَعُهمْ  ٍع َوَخْنَدٍق إا ََ َمْوضا ٍع إا ْن َمْوضا ُقَلُهْم( ما ، وََكاَن َفَمَكَر َبااْم َورَاَوَغُهْم )يفا َأْن يَ ن ْ
اَلًة، ُثَّ َساَر َخازامٌ  يعا َأْصَحاباها، َوَجَعَل لَُه َأْربَ َعَة  َأْكثَ َرُهْم رَجَّ ٍع فَ نَ َزَلُه َوَخْنَدَق َعَلْيها َوَعَلى َجَا ََ َمْوضا إا

يَن انْ َتَخَب. ْن َأْصَحاباها الَّذا  أَبْ َواٍب، َوَجَعَل َعَلى ُكليا َِبٍب أَْلًفا ما
يْس َوَمَعُهُم اْلُفُئوُس َواْلُمُروُر وَ  وا اْْلَْنَدَق، فَأَتَ ُواَوأََتى َأْصَحاُب ُأْسَتاْذ سا  الزُُّبُل لاَيُطمُّ
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اٍر َْحَْلًة َهَزُموُهْم َباَ  اُر ْبُن َسْلٍم، َفَحَمُلوا َعَلى َأْصَحابا َبكَّ ي َعَلْيها َبكَّ َن اْلَبابا الَّذا ا، اْْلَْنَدَق ما
َل َعَلى َِببا اْْلَْنَدقا َوقَالَ  ها، َفََتَجَّ اٌر بانَ ْفسا َيتاَنا. فَ َرَمى َبكَّ ْن ََنحا َْصَحاباها: َِل يُ ْؤَتى اْلُمْسلاُموَن ما  ْلا

ْن َِبَبااْم، ُثَّ  نَي رَُجًَل َوقَاتَ ُلوُهْم َحََّّ َردُّوُهْم ما ْن ََخْسا ْيَتاها ََنٌْو ما ْن َأْهلاها َوَعشا َل َمَعُه ما ََ تَ َرجَّ  َأقْ َبَل إا
ْن أَ  ي َعَلْيها َخازاٌم رَُجٌل ما ْسَتاَن اَْسُُه اْْلَرايُش، َوُهَو اْلَبابا الَّذا جا ْن َأْهلا سا يْس ما ْصَحابا ُأْسَتاْذ سا

َثما ْبنا ُشْعَبَة، وََكاَن يفا اْلَميْ  ََ اَْلَي ْ ا رَآُه َخازاٌم ُمْقباًَل بَ َعَث إا ي َكاَن يَُدبياُر َأْمَرُه، فَ َلمَّ َمَنةا، َيَُْمُرُه َأْن الَّذا
ي  َن اْلَبابا الَّذا ُْي َحََّّ يَغايَب َعْن ََيُْرَج ما ُهْم، َوَيسا نَّ َمْن ِباازَائاها َقْد ُشغاُلوا َعن ْ اٌر، فَإا َعَلْيها َبكَّ

، َوَقْد َكانُوا يَ تَ َوق َُّعوَن ُقُدوَم َأِبا َعْوٍن، َوَعْمراو ْبنا َسلْ  ْن َخْلفا اْلَعُدويا ُع ما ْم، ُثَّ يَ ْرجا ما ْبنا أَْبَصاراها
ْن َطَخاراسْ  َبَة ما  َتاَن.قُ تَ ي ْ

ُوا َوُقوُلوا: َقْد َجاَء َأْهُل َطخَ  َثما َقْد َجاَءْت َكَبيا اٍر: إاَذا رَأَْيَت رَاََّيتا اَْلَي ْ ََ َبكَّ اراْسَتاَن. َوبَ َعَث َخازاٌم إا
، َوَصََبَ  ْلقاَتالا َثُم، َوَخَرَج َخازاٌم يفا اْلَقْلبا َعَلى اْْلَرايشا َوَشَغَلُهْم ِبا  بَ ْعُضُهْم لابَ ْعٍض. فَ َفَعَل َذلاَك اَْلَي ْ

نَ ُهْم: َجاَء َأْهُل َطَخاراْسَتاَن، فَ َلمَّ  َثما فَ تَ َناَدْوا بَ ي ْ ََ َأْعََلما اَْلَي ْ َنا ُهْم َعَلى َذلاَك َنَظُروا إا ا َنَظُروا فَ بَ ي ْ
َثما فَ  ْم َأْصَحاُب َخازاٍم َفَكَشُفوُهْم، َوَلقايَ ُهْم َأْصَحاُب اَْلَي ْ َها َْحََل َعَلْيها لرياَماحا َورََمْوُهْم إالَي ْ َطَعُنوُهْم ِبا

. ابا لنُّشَّ  ِبا
َيتا  ْن ََنحا اُر ْبُن َسْلٍم َوَأْصَحابُُه ما َيةا اْلَمْيَسَرةا، َوَبكَّ ْن ََنحا ْم[ ََّنَاُر ْبُن ُحَصنْيٍ ما ْم، َوَخَرَج ]َعَلْيها ها

ُيوَف، فَ َقتَ َلُهُم اْلُمْسلاُمونَ  ُم السُّ فََأْكثَ ُروا، وََكاَن َعَدُد َمْن قُتاَل َسْبعانَي أَْلًفا،  فَ َهَزُموُهْم َوَوَضُعوا فايها
ٍْي، َفَحَصَرُهْم َخازاٌم، َوقَ َتلَ  ََ َجَبٍل يفا نَ َفٍر َيسا يْس إا  َوَأَسُروا َأْربَ َعَة َعَشَر أَْلًفا، َوََنَا ُأْسَتاْذ سا

 اْْلَْسَرى.
يْس َعَلى ُحْكما َأِبا َعْوٍن، َفَحَكَم َأْن َوَوافَاُه أَبُو َعْوٍن َوَعْمُرو ْبُن َسْلٍم َوَمْن َمعَ  ُهَما، فَ نَ َزَل ُأْسَتاْذ سا

، َوَأْن يُ ْعَتَق اْلَباُقوَن َوُهْم َثََلثُوَن أَْلًفا، فَأَ  يدا ْْلَدا يْس َوبَ ُنوُه َوَأْهُل بَ ْيتاها ِبا ْمَضى َخازاٌم يُوَثَق ُأْسَتاْذ سا
، وَ  ََ اْلَمْنُصورا.ُحْكَمُه وََكَسا ُكلَّ رَُجٍل ثَ ْوَبنْيا يُّ إا ييا باَذلاَك، َفَكَتَب اْلَمْهدا ََ اْلَمْهدا  َكَتَب إا

اَئٍة. نَي َوما نَي، وََكاَنْت َهزاْيَُتُه َسَنَة إاْحَدى َوََخْسا يْس َكاَن َسَنَة ََخْسا  َوقايَل: إانَّ ُخُروَج ُأْسَتاْذ سا
بُ وَّ  يْس ادََّعى الن ُّ .َوَقْد قايَل: إانَّ ُأْسَتاْذ سا بايلا  َة، َوَأْظَهَر َأْصَحابُُه اْلفاْسَق َوَقْطَع السَّ



(5/163) 

 

ي قَ َتَل َذا  ، َوُهَو الَّذا ُل، َوابْ ُنُه َغالاٌب َخاُل اْلَمْأُمونا ها َمَراجا الرياََّيَسَتنْيا َوقايَل: إانَُّه َجدُّ اْلَمْأُمونا أَبُو ُأميا
َن اْلمَ  ، َوَسَْياُد ذاْكُرُه إاْن َشاَء اَّللَُّ.اْلَفْضَل ْبَن َسْهٍل لاُمَواطََأٍة ما  ْأُمونا

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َها اْلََْسَن ْبَن زَْيدا ْبنا ا يَنةا َوَوِلَّ َنةا َعَزَل اْلَمْنُصوُر َجْعَفَر ْبَن ُسَلْيَماَن َعنا اْلَمدا ها السَّ ْلََْسنا ْبنا يفا َهذا

.  َعلايٍي
ْْلَْنَدُلسا غا  اُل لاَعْبدا الرَّْْحَنا ََجًْعا َكثاْيًا، َوفايَها َخَرَج ِبا يُّ باَنائاَحَة، َفَجَمَع اْلُعمَّ َياُث ْبُن اْلُمَسْيَّا اْْلََسدا

ََ َعْبدا الرَّ  ها إا َياٌث َوبُعاَث باَرْأسا َياٌث َوَمْن َمَعُه َوقُتاَل غا َياٍث، فَ َواقَ َعُه، فَاَّْنََزَم غا ََ غا ْْحَنا َوَساَر إا
 .باُقْرطَُبَة( 

َوَلْ َيُكْن  َوفايَها َماَت َجْعَفُر ْبُن َأِبا َجْعَفٍر اْلَمْنُصورا، َوَصلَّى َعَلْيها أَبُوُه، َوُدفاَن لَْيًَل يفا َمَقابارا قُ َرْيٍش،
َنةا[ َصائاَفٌة. ها السَّ  لالنَّاسا ]يفا َهذا

، وََكاَن ُهَو اْلَعاما  لنَّاسا َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلايٍي ْم، َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: َوَحجَّ ِبا ها َة يفا قَ ْولا بَ ْعضا َل َعَلى َمكَّ
يَم. َد ْبَن إابْ َراها ُل ُُمَمَّ  َبْل َكاَن اْلَعاما

، َوَعَلى اْلَبْصَرةا ُعْقَبُة ْبُن َسْلٍم، َوَعَلى َقَضائاهَ  ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا َعلايٍي ا َسوَّاٌر، وََكاَن َعَلى اْلُكوَفةا ُُمَمَّ
. َوَعَلى ْصَر يَزايُد ْبُن َحاِتٍا  ما

 ]اْلَوفَ َياُت[
ٍد. ْعَماُن ْبُن ََثباٍت. َوَمْعَمُر ْبُن رَاشا َماُم اْْلَْعَظُم أَبُو َحنايَفَة الن ُّ َنةا َماَت اْْلا ها السَّ  َويفا َهذا
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اَئٍة، وَ  نَي َوما .َوُعَمُر ْبُن َذرٍي، َوقايَل: َماَت ُعَمُر َسَنَة ََخٍْس َوََخْسا ْرَجاءا ْْلا َن الصَّاْلاانَي، يَ ُقوُل ِبا  َكاَن ما
ُد ْبُن إاْسَحاَق ْبنا َيَساٍر صَ  نَي َماَت َعْبُد اْلَملاكا ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا ُجَرْيٍج. َوُُمَمَّ ُب َويفا َسَنةا ََخْسا احا

نَي.  اْلَمَغازاي، َوقايَل: َماَت َسَنَة إاْحَدى َوََخْسا
ُّ، َوفايَها َماَت مُ  ، َوأَبُو َجَناٍب اْلَكْلّبا يثا ُر، وََكاَن َضعايًفا يفا اْْلَدا يُّ اْلُمَفسيا َقاتاُل ْبُن ُسَلْيَماَن اْلبَ ْلخا

ي َ  ْهَراُن َمْوََ َبنا َيْشُكَر، ُكن ْ ، َوَسعايُد ْبُن َأِبا َعُروبََة، َواْسُم َأِبا َعُروبََة ما ُتُه أَبُو َوُعْثَماُن ْبُن اْْلَْسَودا
 ْضرا.النَّ 

نيا اْلُمْهَمَلةا( . لسيا ، َوِبا ْلَياءا ََتْتَ َها نُ ْقطََتانا  )َيَساٌر ِبا
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اَئة[ نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوََخْسا
151 - 

اَئةٍ  نَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوََخْسا
َة.  فايَها َأَغاَرتا اْلُكْرُك َعَلى ُجدَّ

َشاما ْبنا َعْمٍرو ذاْكُر َعْزلا  ْندا َوواَِليَةا ها  ُعَمَر ْبنا َحْفٍص َعنا السيا
ََزاْرَمْردَ  ، يَ ْعنا َوفايَها َعَزَل اْلَمْنُصوُر ُعَمَر ْبَن َحْفصا ْبنا ُعْثَماَن ْبنا قَبايَصَة ْبنا َأِبا ُصْفَرَة اْلَمْعُروَف َبا

هَ  ، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ ْندا َّ، َواْستَ ْعَمَل ُعَمَر ْبَن َحْفٍص َعَلى أَْلَف رَُجٍل، َعنا السيا ْغلاّبا َشاَم ْبَن َعْمٍرو الت َّ ا ها
 إاْفرايقايََّة.

يُم ابْ َنا َعْبدا اَّللَّا بْ  ُد َوإابْ َراها ا َظَهَر ُُمَمَّ َها َلمَّ ْندا أَنَُّه َكاَن َعَلي ْ ، وََكاَن َسَبُب َعْزلاها َعنا السيا نا اْْلََسنا
ُد ا َه ُُمَمَّ َتاقًا لاَيُكوَن َسَبَب فَ َوجَّ َها َخْيًَل عا ن ْ ََ اْلَبْصَرةا، فَاْشََتَى ما ْْلَْشََتا إا بْ َنُه َعْبَد اَّللَّا اْلَمْعُروَف ِبا

ْن قُ وَّادا اْلَمْنُصورا، وََكاَن يَ َتَشيَُّع. َنَُّه َكاَن فايَمْن َِبيَ َعُه ما ََ ُعَمَر ْبنا َحْفٍص، ْلا  ُوُصوَلااْم إا
َا هُ َوَساُروا يفا  َناَك ِبا ئ ْ َلُهْم، فَ َقاَل َلُه بَ ْعُضُهْم: إاَنَّ جا ُروا َخي ْ ، فَأََمَرُهْم ُعَمُر َأْن َُيْضا ْندا ََ السيا َو اْلَبْحرا إا

نَّا َوإامَّ  َنا اْْلََماَن إامَّا قَباْلَت ما َرةا فََأْعطا نْ َيا َواْْلخا َا َلَك فايها َخْْيُ الدُّ َن اْْلَْيلا َوِبا ََتَْت ا سَ َخْْيٌ ما
عانَي. فَآَمُنُه. َك رَاجا  َوَأْمَسْكَت َعْن إايَذائاَنا َحََّّ ََنُْرَج َعْن باََلدا

َب َباا  دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا َأْرَسَلُه أَبُوُه إالَْيها، فَ َرحَّ ْم َوَِبيَ َعُهْم َوأَنْ َزَل َفذََكَر َلُه َحاََلُْم َوَحاَل َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ
َعةا، فََأَجابُوُه، فَ قَ  اْْلَْشََتَ  ََ اْلبَ ي ْ ْنَدُه ُُمَْتفاًيا، َوَدَعا ُكََبَاَء َأْهلا اْلبَ َلدا َوقُ وَّاَدُه َوَأْهَل بَ ْيتاها إا َطَع أَْلوايَ تَ ُهُم عا

. يسا َن اْلبَ َياضا لاَيْخُطَب فايها َوََّتَيَّأَ لاَذلاَك يَ ْوَم اْْلَما  اْلبايَض، َوَهيَّأَ لُْبَسُه ما
دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا، َفَدخَ فَ َوَصلَ  ُُه باَقْتلا ُُمَمَّ نا اْمَرَأةا ُعَمَر ْبنا َحْفٍص ُُتَْبا يٌف فايها َرُسوٌل ما َل ُه َمرَْكٌب َلطا

ي يفا ُعُنقاَك. قَاَل عُ  : َقْد َمرُ َعَلى اْْلَْشََتا فََأْخََبَُه َوَعزَّاُه، فَ َقاَل َلُه اْْلَْشََتُ: إانَّ َأْمراي َقْد َظَهَر َوَدما
ْأنا َكثاُْي اْلَمْمَلَكةا، َوُهَو َعَلى َشوَْكٍة، َأشَ  يُم الشَّ ْندا َعظا ْن ُمُلوكا السيا دُّ النَّاسا رَأَْيُت رَْأًَّي، َهاُهَنا َملاٌك ما

يًما لاَرُسولا اَّللَّا  ْل إالَْيها فَاْعقادْ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -تَ ْعظا ،، َأْرسا َنُه َعْقًدا،  َوُهَو َويفا َنَك َوبَ ي ْ بَ ي ْ
ُهَك إالَْيها فَ َلْسَت تُ َراُم َمَعُه.  فَُأَوجيا
 فَ َفَعَل َذلاَك، َوَساَر إالَْيها اْْلَْشََتُ،
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اَئةا إاْنَساٍن  يَُّة َحََّّ اْجَتَمَع َمَعُه َأْربَ ُعما ْن َأْهلا اْلَبَصائارا، فََأْكَرَمُه َوَأْظَهَر بارَُّه، َوَتَسلََّلْت إالَْيها الزَّْيدا ما
َئةا اْلُمُلوكا َوآَِلَّتااْم. ْم َويَ َتَصيَُّد يفا َهي ْ  َفَكاَن يَ رَْكُب فايها

ُُه َما بَ َلَغُه، فَ َقرَ  ََ ُعَمَر ْبنا َحْفٍص َُيَْبا ْنُه، وََكَتَب إا ََ اْلَمْنُصورا بَ َلَغ ما ا انْ تَ َهى ]َذلاَك[ إا َأ اْلكاَتاَب فَ َلمَّ
.  َعَلى َأْهلاها  ، َوإانا اْمتَ نَ ْعُت َحارََبنا ْرُت إالَْيها قَ تَ َلنا ، َوإاْن صا ْلقاصَّةا َعَزَلنا َوقَاَل ََلُْم: إاْن َأقْ َرْرُت ِبا

نَُّه َسَيْكُتُب يفا َْحْلاي إالَْيها، فَا ، فَإا ْنَب َعَليَّ َوُخْذنا َوقَ يياْدنا ُهْم: أَْلقا الذَّ ن ْ ْلنا فَ َقاَل َلُه رَُجٌل ما نَُّه َِل ْحْا  فَإا
ََلَف مَ  ْلَبْصَرةا. فَ َقاَل ُعَمُر: َأَخاُف َعَلْيَك خا ْندا َوَحالا َأْهلا بَ ْيتاَك ِبا ا يَ ْقَدُم َعَليَّ لاَمَكاناَك يفا السيا

َك. ي فاًدا لانَ ْفسا . قَاَل: إاْن قُتاْلُت فَ نَ ْفسا  َتُظنُّ
ََ اْلَمْنُصورا ِباَ  ا َصاَر إالَْيها َضَرَب فَ َقيََّدُه َوَحَبَسُه وََكَتَب إا َْملاها، فَ َلمَّ ْمراها، َفَكَتَب إالَْيها اْلَمْنُصوُر َيَُْمُرُه ِبا

 ُعنُ َقُه.
َّ، وََكاَن َسَبُب اْستاْعَمالاها َأنَّ اْلَمْنُصوَر َكانَ  ْغلاّبا َشاَم ْبَن َعْمٍرو الت َّ ْندا ها َر  ُثَّ اْستَ ْعَمَل َعَلى السيا تَ َفكَّ

ْيًا ُثَّ َعاَد فَاْسَتْأَذَن َعَلى  فايَمْن يُ َوليايها  َنا ُهَو رَاكاٌب َواْلَمْنُصوُر يَ ْنُظُر إالَْيها إاْذ َغاَب َيسا ْنَد، فَ بَ ي ْ السيا
نْ  َن اْلَموْكابا َلقايَ ْتنا ُأْخِتا ُفََلنَُة، فَ َرأَْيُت ما ا اْنَصَرْفُت ما َاَلاَ اْلَمْنُصورا، فََأْدَخَلُه، فَ َقاَل: إانيا َلمَّ ا  َجا

نانَي. ْيا اْلُمْؤما َما يتُ َها ْلا يناَها َما َرضا  َوَعْقلاَها َودا
: َلْوَِل قَ ْوُل جَ  باها الرَّبايعا َاجا ا َخَرَج قَاَل اْلَمْنُصوُر ْلا  رايٍر:فََأْطَرَق ُثَّ قَاَل: اْخُرْج َيَْتاَك َأْمراي. فَ َلمَّ

ُهْم َأْخَواَِل َِل َتْطُلَْبَّ َخُئولًَة يفا تَ ْغلاٍب ... فَالزياْنُج أَ  ن ْ  ْكَرُم ما
ْنَد.لَتَ َزوَّْجُت إالَْيها، ُقْل لَُه: َلْو َكاَن لََنا َحاَجٌة يفا النياَكاحا َلَقباْلُت، َفَجَزاَك اَّللَُّ َخْْيًا، َوَقْد َولَّ  ُتَك السيا  ي ْ

َها، َوَأَمَرُه َأْن ُيَكاتاَب َذلاَك اْلَملاَك باَتْسلايما َعْبدا  َز إالَي ْ ََ  فَ َتَجهَّ ْن َسلََّمُه َوإاِلَّ َحاراْبُه، وََكَتَب إا اَّللَّا، فَإا
ََ إاْفرايقايَّ  ْندا َفَمَلَكَها، َوَساَر ُعَمُر إا ََ السيا َشاٌم إا  َة فَ َولايَ َها.ُعَمَر ْبنا َحْفٍص باواَِليَتاها إاْفرايقايََّة. َفَساَر ها

ْندا َكراَه َأْخَذ عَ  لسيا َشاٌم ِبا ا َصاَر ها ْبدا اَّللَّا اْْلَْشََتا، َوَأقْ َبَل يُراي النَّاَس أَنَُّه ُيَكاتاُب َذلاَك اْلَملاَك، فَ َلمَّ
َنا ُهَو َكَذلاَك إاْذ َخرَ  ثُُّه، فَ بَ ي ْ ْلَمْنُصورا باَذلاَك، َفَجَعَل َيْكُتُب إالَْيها َيْسَتحا َجْت َواتََّصَلتا اْْلَْخَباُر ِبا

، فَ َوجَّ  ْندا .َخاراَجٌة باباََلدا السيا َنَ َباتا َذلاَك اْلَملاكا ها َوَطرايُقُه ِبا َشاٌم َأَخاُه َسَفنًَّجا، َفَخَرَج يفا َجْيشا  َه ها
هَ  ُدُه، فَ َوجَّ ي يَ ْقصا َمُة اْلَعُدويا الَّذا ُْم ُمَقديا ُْي إاَذا ُغَْبٌَة َقدا اْرتَ َفَعْت، َفَظنَّ َأَّنَّ َنا ُهَو َيسا  َطََلئاَعُه، فَ بَ ي ْ

ْهَراَن. فَ َزَحَفْت إالَْيها، ئا ما ٍد اْلَعَلوايُّ يَ تَ نَ زَُّه َعَلى َشاطا  فَ َقاُلوا: َهَذا َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ
 َوَقْد تَ رََكُه َأُخوكَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َفَمَضى يُرايُدُه، فَ َقاَل ُنَصَحاُؤُه: َهَذا اْبُن َرُسولا اَّللَّا 
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ًدا َُمَا َدََع َأْخَذُه، َوَِل َأدَُع َأَحًدا ََيَْظى ُمتَ َعميا ْدُه، فَ َقاَل: َما ُكْنُت ْلا ها، فَ َلْم يَ ْقصا َفَة َأْن يَ ُبوَء باَدما
ْنَد اْلَمْنُصورا. وََكاَن َعْبُد اَّللَّا يفا َعَشَرٍة، فَ َقَصَدُه فَ َقاتَ َلُه َعْبُد اَّللَّا، َوقَ  ها َأْو قَ ْتلاها عا ْخذا ُه اَتَل َأْصَحابُ ِبَا



َلى فَ َلْم ُيْشعَ  ٌ، َوَسَقَط َعْبُد اَّللَّا َبنْيَ اْلَقت ْ ُهْم ُُمَْبا ن ْ يًعا، فَ َلْم يُ ْفلاْت ما  ْر باها.َحََّّ قُتاَل َوقُتاُلوا َجَا
ََ اْلَمنْ  َشاٌم باَذلاَك إا ْهَراَن َحََّّ َِل َُيَْمَل رَْأُسُه، َفَكَتَب ها ُصورا، َفَكَتَب َوقايَل: إانَّ َأْصَحابَُه َقَذُفوُه يفا ما

، َفَحارَبَُه َحََّّ َظفاَر باها َوقَ تَ َلُه َوَغلَ  َُحارَبَةا َذلاَك اْلَملاكا َب َعَلى إالَْيها اْلَمْنُصوُر َيْشُكُرُه َوَيَُْمُرُه ِبا
 َِمَْلَكتاها.

ُهنَّ َوَلًدا، وَ  ن ْ َدًة ما ي يُ َقاُل لَُه اْبُن وََكاَن َعْبُد اَّللَّا َقدا اُتَََّذ َسَرارايَّ فََأْوَلَد َواحا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا الَّذا ُهَو ُُمَمَّ
ََ اْلَمْنُصورا، َفَسْيََّ اْلَمْنُصوُر الْ  ََهُن إا َرارايَّ َواْلَوَلَد َمَعُهنَّ َفَسْيَّ َشاٌم السَّ ََ اْْلَْشََتا، فََأَخَذ ها َوَلَد إا

ةا َنسَ  حَّ يَنةا، وََكَتَب َمَعُه باصا ْلَمدا لاها ِبا ََ َأْهلاها.َعاما ها إا  باها َوَتْسلايما
 

 ذاْكُر واَِليَةا َأِبا َجْعَفٍر ُعَمَر ْبنا َحْفٍص إاْفرايقايََّة.
ْن َوَلدا قَبايَصَة بْ  َنةا اْستَ ْعَمَل اْلَمْنُصوُر َعَلى إاْفرايقايََّة َأَِب َجْعَفٍر ُعَمَر ْبَن َحْفٍص ما ها السَّ نا َأِبا يفا َهذا

ي الْ  [ بَ ْيتا اْلُمَهلَّبا لاُشْهَرتاها.ُصْفَرَة َأخا ََ َب ]إا َا ُنسا ، َوإاَّنَّ  ُمَهلَّبا
ا بَ َلَغُه قَ ْتُل اْْلَْغَلبا ْبنا َسالٍا َخاَف َعَلى إاْفرايقايَّ  َها َأنَّ اْلَمْنُصوَر َلمَّ ْياها إالَي ْ َه وََكاَن َسَبُب َمسا َة، فَ َوجَّ

َم اْلَقْيَْ  َها ُعَمَر َوالاًيا، فَ َقدا اَئةا فَاراٍس، فَاْجَتَمَع إالَي ْ ما اَئٍة يفا ََخْسا نَي َوما َواَن يفا َصَفٍر َسَنَة إاْحَدى َوََخْسا
نانَي. ْم، َوَأقَاَم َواْْلُُموُر ُمْسَتقايَمٌة َثََلَث سا  ُوُجوُه اْلبَ َلدا فَ َوَصَلُهْم َوَأْحَسَن إالَْيها

َنَة ِباَ  يَنةا طُب ْ ََ الزَّابا لاباَناءا َمدا ْمرا اْلَمْنُصورا، َواْسَتْخَلَف َعَلى اْلَقْْيََوانا َحبايَب ْبَن َحبايٍب َفَساَر إا
ْم َحبايٌب فَ ُقتاَل، َوا َا اْلََبْبَ ُر، َفَخَرَج إالَْيها ، فَ ثَاَر َبا َن اْْلُْندا َّ، َفَخَلْت إاْفرايقايَُّة ما ْجَتَمَع اْلََبْبَ ُر اْلُمَهلَّّبا

مْ  ، َواَْسُُه يَ ْعُقوُب ْبُن َحبايٍب َمْوََ كاْنَدَة. باَطَرابُ ُلَس َوَولَّْوا َعَلْيها يَّ َِبضا  َأَِب َحاِتٍا اْْلا
دُّ  ََ ُعَمَر َيْسَتما ، وََكَتَب إا يَّ اٍر اْْلََسادا ُل ُعَمَر ْبنا َحْفٍص َعَلى َطَرابُ ُلَس اْْلُنَ ْيَد ْبَن َبشَّ ُه، وََكاَن َعاما

ُه باَعْسَكٍر، فَاْلتَ َقْوا َوقَات َ  ََ قَاباٍس، َوَحَصَرُهْم أَبُو َحاِتٍا فََأَمدَّ ، فَ َهَزَمُهْم َفَساُروا إا يَّ َِبضا ُلوا َأَِب َحاِتٍا اْْلا
ْن ُكليا  َنَة، َوانْ تَ َقَضْت إاْفرايقايَُّة ما َمارَةا طُب ْ لزَّابا َعَلى عا  َوُعَمُر ُمقايٌم ِبا
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َيٍة.  ََنحا
َنَة فََأَحاُطوا َباَ  ََ طُب ْ ُهْم: أَبُو قُ رََّة الصُّْفرايُّ يفا َأْربَعانَي أَْلًفا، )َوَعْبُد َوَمَضْوا إا ن ْ ا يفا اْثَنْ َعَشَر َعْسَكًرا، ما

ِبَ  ُّ اْْلا رَاِتا دا ٌم السَّ يُّ يفا الرَّْْحَنا ْبُن ُرْسُتٍم يفا ََخَْسَة َعَشَر أَْلًفا( َوأَبُو َحاِتٍا يفا َعْسَكٍر َكثاٍْي، َوَعاصا ضا
تَّةا آَِلٍف، يُّ يفا َعَشَرةا آَِلفا فَاراٍس، َوَغْْيُ َمْن ذََكْرََن. سا َِبضا ُّ اْْلا  َواْلَمْسُعوُد الزَََّنِتا

ََ قاَتاَلااْم، َفَمنَ َعُه َأْصَحابُُه َوقَالُ  ا رََأى ُعَمُر ْبُن َحْفٍص إاَحاطَتَ ُهْم باها َعَزَم َعَلى اْْلُُروجا إا وا: إاْن فَ َلمَّ
ْبَت َتلاَف اْلَعرَ  تيانَي ُأصا ما الصُّْفرايَّةا يَ ْبُذُل َلُه سا ََ َأِبا قُ رََّة ُمَقدَّ ََ إاْعَمالا اْلْايَلةا، فََأْرَسَل إا ُب. فَ َعَدَل إا



ْلْاََلَفةا َأْربَعانَي َسَنًة أَبايُع َحْرَبُكْم  َع َعْنُه، فَ َقاَل: بَ ْعَد َأْن َسلََّم َعَليَّ ِبا ْرَهٍم لاَْيْجا َن باَعَرٍض قَ أَْلَف دا لايٍل ما
[ َذلاَك. ََ ُهْم ]إا نْ َيا؟ فَ َلْم َيُاب ْ  الدُّ

ْرَهٍم َوثاَياًِب َعَلى َأْن يَ ْعَمَل يفا َصْرفا أَ  ي َأِبا قُ رََّة َفَدَفَع إالَْيها َأْربَ َعَة آَِلفا دا ََ َأخا يها فََأْرَسَل إا خا
َلتاها َوتَباعَ  ْن لَي ْ ََ َوالصُّْفرايَّةا، فََأَجاََبُْم َواْرََتََل ما ْم، فَاْضَطرَّ أَبُو قُ رََّة إا ها ََ باََلدا ُه اْلَعْسَكُر ُمْنَصرافانَي إا

ْم. ها  اتياَباعا
َن اْلََبْبَرا( ََ اْبنا ُرْسُتٍم َوُهَو يفا ََّتُوَذا، )قَبايَلٍة ما ا َساَرتا الصُّْفرايَُّة َسْيََّ ُعَمُر َجْيًشا إا ، فَ َقاتَ ُلوُه،  فَ َلمَّ

ََ فَاَّْنََزَم اْبُن رُ  َنَة إا يَّةا َعْن ُمَقاَوَمةا ُعَمَر، َفَساُروا َعْن طُب ْ َِبضا ََ ََتَهْرَت، َفَضُعَف َأْمُر اْْلا ْسُتٍم إا
َن اْلَْ  َّْن َُيَاوارُُه ما َنَة ُيْصلاُح ُأُمورََها َوََيَْفُظَها ِما ، َوُعَمُر باطُب ْ ، َفَحَصَرَها أَبُو َحاِتٍا ااْلَقْْيََوانا ، فَ َلمَّ  َواراجا

ََ اْلَقْْيََوانا اْسَتْخَلَف عَ  ا َساَر ُعَمُر ْبُن َحْفٍص إا َها. َوَلمَّ ْلَقْْيََوانا َساَر إالَي ْ يَق اْْلَالا ِبا َنَة َعلاَم ضا َلى طُب ْ
 َعْسَكًرا.

َنَة َفَحَصَرَها، َفَخَرجَ  ََ طُب ْ ْيا ُعَمَر ْبنا َحْفٍص َساَر ُهَو إا َع أَبُو قُ رََّة ِباَسا ا َسَا َن  فَ َلمَّ َا ما إالَْيها َمْن َبا
ْن َعْسَكراها َخْلٌق َكثاٌْي. ُهْم َوقُتاَل ما ن ْ  اْلَعَساكارا َوقَاتَ ُلوُه، فَاَّْنََزَم ما

َصارََها َولَْيَس يفا بَ ْيتا َماَلاَ  ا َحَصَر اْلَقْْيََواَن َكثُ َر ََجُْعُه َوَِلزََم حا نَُّه َلمَّ يَناٌر َوَِل َوَأمَّا أَبُو َحاِتٍا فَإا  يفا ا دا
، َفَداَم اْلْاَصاُر َُثَاناَيَة َأْشُهٍر، وََكاَن اْْلُْنُد ََيُْرُجوَن فَ يُ َقاتاُلوَن اْلَْ  َن الطََّعاما َواراَج َطَريفَا َأْهَرائاَها َشْيٌء ما

ُْم وَكاََلََبُْم. َهارا َحََّّ َجَهَدُهُم اْْلُوُع َوَأَكُلوا َدَواَبَّ  الن َّ
ْن َأْهلا  َها، فََأََتُهُم اْْلَََبُ باُوُصولا ُعَمَر ْبنا َوْلَاَق َكثاٌْي ما ْلََبْبَرا، َوَلْ يَ ْبَق َغْْيُ ُدُخولا اْْلََواراجا إالَي ْ َها ِبا

ْم وَ  َْجَعاها اَئةا فَاراٍس، فَ َزَحَف اْْلََواراُج إالَْيها ِبَا َنَة، فَ نَ َزَل اَْلَرايَش، َوُهَو يفا َسْبعاما ْن طُب ْ تَ رَُكوا َحْفٍص ما
ا َوَأدْ اْلَقْيَْ  ََ اْلَقْْيََوانا َمُادا ََ ُتوناَس، فَ َتباَعُه اْلََبْبَ ُر، فَ َعاَد إا ا فَارَُقوَها َساَر ُعَمُر إا َها َما َواَن، فَ َلمَّ َخَل إالَي ْ

ْن َطَعاٍم َوَدَوابَّ َوَحَطٍب َوَغْْيا َذلاَك، َوَوَصَل أَبُو َحاِتٍا َواْلََبْبَ ُر إالَْيها َفحَ  َصُروُه، َفطَاَل اْلْاَصاُر ََيَْتاُج ما
ُْم، َويفا   َحََّّ َأَكُلوا َدَواَبَّ
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نَ ُهْم قاَتاٌل َوَحْرٌب.  ُكليا يَ ْوٍم َيُكوُن بَ ي ْ
َْي َعَلى باََل  َن اْلْاَصارا، َوُأغا َْن َمَعُه قَاَل ََلُْم: الرَّْأُي َأْن َأْخُرَج ما ا َضاَق اْْلَْمُر باُعَمَر َوِبا ََبْبَرا، دا الْ فَ َلمَّ

ُل ُفََلًَن َوُفََلًَن يَ ْفَعََلنا َذلاَك، ْيََة. قَاُلوا: إاَنَّ ََنَاُف بَ ْعَدَك، قَاَل: فَأُْرسا َل إالَْيُكُم اْلما فََأَجابُوُه،  َوَأْحْا
ُْي َعْنَك. ا قَاَل لالرَُّجَلنْيا قَاَِل: َِل َنَْتُُكَك يفا اْلْاَصارا َوَنسا  فَ َلمَّ

َبةَ فَ َعَزَم َعَلى إاْلقَ  ، فَأََتى اْْلَََبُ َأنَّ اْلَمْنُصوَر َقْد َسْيََّ إالَْيها يَزايَد ْبَن َحاِتاا ْبنا قُ تَ ي ْ ََ اْلَمْوتا ها إا  اءا نَ ْفسا
ََ َأْن يَ  َوقُّفا َعنا اْلقاَتالا إا لت َّ ْنَدُه ِبا تيانَي أَْلَف ُمَقاتاٍل، َوَأَشاَر َعَلْيها َمْن عا لَ ْبنا اْلُمَهلَّبا يفا سا  صا



اَئٍة. نَي َوما ةا َسَنَة َأْرَبٍع َوََخْسا ي اْلْاجَّ َتَصَف ذا  اْلَعْسَكُر، فَ َلْم يَ ْفَعْل َوَخَرَج َوقَاَتَل، فَ ُقتاَل ُمن ْ
ها، فَ َوادََع َأَِب َحاِتٍا َوَصاَْلَُه َعَلى َأنَّ  ُميا ْمرا النَّاسا ُْحَْيُد ْبُن َصْخٍر، َوُهَو َأُخو ُعَمَر ْلا ْيًدا  ْحَُ َوقَاَم ِبَا
 ََ ْم، َوَأَجاََبُْم إا ها ََلحا ْم َوسا ها  َذلاَك َوَمْن َمَعُه َِل ََيَْلُعوَن اْلَمْنُصوَر َوَِل يُ َنازاُعُهْم أَبُو َحاِتٍا يفا َسَوادا

َنَة، َوَأْحَرَق أَبُو َحاِتٍا أَبْ َواَب اْلقَ  ََ طُب ْ  ْْيََوانا َوثَ َلَم ُسورََها.َوفُتاَحْت َلُه اْلَقْْيََواُن، َوَخَرَج َأْكثَ ُر اْْلُْندا إا
ََلحا اْلُْ  ْخذا سا ْلَقْْيََوانا ِبَا َبُه ِبا ََ َطَرابُ ُلَس، َوَأَمَر َصاحا ، َفَساَر إا ، َوَأْن َوبَ َلَغُه ُوُصوُل يَزايَد ْبنا َحاِتٍا ْندا

ُر َبااْم، وَكَ  نَ ُهْم، َفَخاَلَف بَ ْعُض َأْصَحاباها َوقَاُلوا: َِل نَ ْغدا َم َعَلى اْلُمَخالافانَي ُعَمُر ْبُن يُ َفرياَق بَ ي ْ اَن اْلُمَقدَّ
، فَ َهَرَب ُعَمُر بْ  ، فَ َعاَد أَبُو َحاِتٍا ، َوقَاَم يفا اْلَقْْيََوانا َوقَ َتَل َأْصَحاَب َأِبا َحاِتٍا ُن ُعْثَماَن ُعْثَماَن اْلفاْهرايُّ

ََ طَ  ََ ُتوناَس، َوَعاَد أَبُو َحاِتٍا إا ْن َبنْيا َيَدْيها إا .ما  َرابُ ُلَس لاقاَتالا يَزايَد ْبنا َحاِتٍا
ْم َثََلُثُا  ََ اْنقاَضاءا َأْمراها ْن َلُدْن قَاتَ ُلوا ُعَمَر ْبَن َحْفٍص إا اَئٍة َوََخٌْس َفقايَل: َكاَن َبنْيَ اْْلََواراجا َواْْلُُنودا ما

ُعوَن َوقْ َعًة.  َوَسب ْ
 

 َة َوقاَتالا اْْلََواراجا ذاْكُر واَِليَةا يَزايَد ْبنا َحاِتٍا إاْفرايقايَّ 
َز يَزايَد ْبَن َحاِتاا ْبنا قَبايَصَة ْبنا  َن اْْلََواراجا َجهَّ ا بَ َلَغ اْلَمْنُصوَر َما َحلَّ باُعَمَر ْبنا َحْفٍص ما َأِبا ُصْفَرَة َلمَّ

ََ إاْفرايقايََّة، فَ َوَصَلَها َسَنَة َأْرَبعٍ  َُه إا تيانَي أَْلَف فَاراٍس، َوَسْيَّ اَئٍة. يفا سا نَي َوما  َوََخْسا
 ََ َها َواْجَتَمُعوا باها َوَساُروا َمَعُه إا ا قَاَرََبَا َساَر إالَْيها بَ ْعُض ُجْندا  فَ َلمَّ
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 ََ َن اْلَعْسَكرا إا َبالا نَ ُفوَسَة، َوَسْيََّ يَزايُد طَائاَفًة ما ََ جا يُّ إا باَس، قَاَطَرابُ ُلَس، َفَساَر أَبُو َحاِتٍا اْْلَاراجا
ََ يَزايَد، َونَ َزَل أَبُو َحاِتٍا يفا َمَكاٍن َوْعٍر َوَخْنَدَق َعَلى   َعْسَكراها.فَ َلقايَ ُهْم أَبُو َحاِتٍا فَ َهَزَمُهْم، فَ َعاُدوا إا

نَي، فَ  اقْ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قاَتاٍل، َوَعبََّأ يَزايُد َأْصَحابَُه َوَساَر إالَْيها، فَاْلتَ َقْوا يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا َسَنَة ََخٍْس َوََخْسا
ُهْم قَ ْتًَل َذرايًعا، فَاَّْنََزَمتا اْلََبْبَ ُر، َوقُتاَل أَبُو َحاِتٍا َوَأْهُل ََنَْدتاها، َوَطَلبَ ُهْم يَزايُد يفا ُكليا َسْهٍل َوَجَبٍل فَ َقتَ لَ 

ُة َمْن قُتاَل يفا اْلَمْعرََكةا َثََلثانَي أَْلًفا. دَّ  وََكاَن عا
اْلُمَهلَّبا يَ ْقتُ ُلوَن اْْلََواراَج َويَ ُقوُلوَن: ََّيلَثَارَاتا ُعَمَر ْبنا َحْفٍص! َوَأقَاَم َشْهًرا يَ ْقُتُل  َوَجَعَل آلُ 

. ََ اْلَقْْيََوانا  اْْلََواراَج، ُثَّ رََحَل إا
ْم َفَكاَن َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َحبايبا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا اْلفاْهرايُّ َمَع َأِبا َحاِتاٍ  ََ ُكَتاَمَة، َفَسْيََّ إالَْيها ، فَ َهَرَب إا

ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َوَهَرَب َعْبُد  ن ْ الرَّْْحَنا يَزايُد ْبُن َحاِتٍا َجْيًشا َفَحَصُروا اْلََبْبَ َر َوَظفاُروا َبااْم، َوقَ تَ ُلوا ما
يُع َمْن َكاَن َمَعُه َوَصَفْت إاْفرايقايَُّة.  َوقُتاَل َجَا

ْرضا الَوَأْحسَ  اَئٍة ِبَا تيانَي َوما ََ َأنا انْ تَ َقَضْت َوْرَفُجوَمُة )َسَنَة َأْرَبٍع َوسا ْيََة َوآَمَن النَّاَس إا ( َن يَزايُد السيا زَّابا



ْم يَزايَد ْبَن ََمَْزا ْم َعْسَكًرا َكثاْيًا )َواْستَ ْعَمَل َعَلْيها ، َفَسْيََّ إالَْيها َها أَيُّوُب اَْلَوَّارايُّ َّ، فَاْلتَ َقْوا َوَعَلي ْ َء اْلُمَهلَّّبا
. ُب الزَّابا َفاٍر َصاحا ْن َأْصَحاباها، َوقُتاَل اْلُمَخاراُق ْبُن غا  َواقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم يَزايُد َوقُتاَل َكثاٌْي ما

ُهْم يَزايُد ْبُن َحاِتٍا ِباَ  ُّ، َوَأَمدَّ َ َمَكانَُه اْلُمَهلَُّب ْبُن يَزايَد اْلُمَهلَّّبا ُم اْلَعََلَء فَ َوِلا ْمٍع َكثاٍْي، َواْستَ ْعَمَل َعَلْيها
َهزاُموَن َوَلُقوا َوْرَفُجوَمَة( َواقْ تَ تَ ُلوا، َواْشَتدَّ اْلقاتَ  ُم اْلُمن ْ َّ، َواْنَضمَّ إالَْيها اُل، فَاَّْنََزَمتا ْبَن َسعايٍد اْلُمَهلَّّبا

َن اْْلُْندا َأَحٌد.اْلََبْبَ ُر َوأَيُّوُب، َوقُتاُلوا باُكليا َمَكاٍن َحََّّ أُ  ْم، َوَلْ يُ ْقَتْل ما راها َ َعَلى آخا  ِتا
اَئٍة، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه ََخَْس َعْشَرَة َسَنًة َوَثََلثََة َأْشهُ  ٍر، ُثَّ َماَت يَزايُد يفا رََمَضاَن َسَنَة َسْبعانَي َوما

 َواْسَتْخَلَف ابْ َنُه َداُوَد َعَلى إاْفرايقايََّة.
 

ييا  ذاْكُر باَناءا   الرَُّصاَفةا لاْلَمْهدا
اما َوالْ  َن الشَّ َم َعَلْيها َأْهُل بَ ْيتاها ما ْن ُخَراَساَن يفا َشوَّاٍل، فَ َقدا يُّ ما َم اْلَمْهدا َنةا َقدا ها السَّ ُكوَفةا َويفا َهذا

ها، فََأَجازَُهْم َوَْحََلُهْم وََكَساُهْم، َْقَدما ْثَل َذلاَك، َوَبََّن  َواْلَبْصَرةا َوَغْْياَها، فَ َهنَُّأوُه ِبا َوفَ َعَل َبااُم اْلَمْنُصوُر ما
 َلُه الرَُّصاَفَة.

، َهبا  وََكاَن َسَبُب باَنائاَها َأنَّ بَ ْعَض اْْلُْندا َشَغُبوا َعَلى اْلَمْنُصورا َوَحارَبُوُه َعَلى َِببا الذَّ
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ْنَدُهْم، َفَدَخَل َعَلْيها قُ َثُم ْبُن اْلَعبَّاسا ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا  ُم عا َقدُّ  ْبنا َعبَّاٍس، َوُهَو َشْيُخُهْم، َوَلُه اْْلُْرَمُة َوالت َّ
ْفُت َأْن َُتَْمَع َكلا  َنا؟ َوَقْد خا نا اْلتاَياثا اْْلُْندا َعَلي ْ َمتُ ُهْم فَ َقاَل َلُه اْلَمْنُصوُر: َأَما تَ َرى َما ََنُْن فايها ما

ي ْن أَْيدا  َنا، َفَما تَ َرى؟فَ َيْخُرَج َهَذا اْْلَْمُر ما
يها َصُلَحْت ]َلَك[ ي رَْأٌي إاْن َأْظَهْرتُُه َلَك َفَسَد، َوإاْن تَ رَْكَتنا ُأْمضا ْندا نانَي، عا َْي اْلُمْؤما  قَاَل: ََّي َأما

ًئا َِل َأْعَلُمُه؟ فَ َقاَل َلُه: إانْ  ََلَفِتا َشي ْ ي يفا خا ََلفَ ُتَك َوَهاَبَك ُجْنُدَك. قَاَل َلُه: َأفَ ُتْمضا ْنَدَك   خا ُكْنُت عا
َها َفَدْعنا َأفْ َعْل رَْأياي. قَاَل لَُه اْلَمْنُصوُر: فََأمْ  ، َوإاْن ُكْنُت َمْأُموًَن َعَلي ْ َهًما َفََل ُتَشاواْرنا ها.ُمت َّ  ضا

ْمنا  ََ َمْنزالاها، َفَدَعا ُغََلًما َلُه فَ َقاَل ]َلُه[ : إاَذا َكاَن َغًدا فَ تَ َقدَّ ْيا فَاْنَصَرَف قُ َثُم إا  َواْجلاْس يفا َدارا َأما
ْطُت َأْصَحاَب اْلَمَراتابا َفُخْذ باعاَنانا بَ ْغَلِتا فَاْسَتْحلا  َذا رَأَيْ َتنا َقْد َدَخْلُت َوتَ َوسَّ نانَي، فَإا َقيا اْلُمْؤما ْفنا ِبا

( ، َوِباَ -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َرُسولا اَّللَّا  َقيا اْلَعبَّاسا نانَي إاِلَّ َما َوقَ ْفُت َلَك، ، )َوِبا ْيا اْلُمْؤما قيا َأما
ُرَك َوُأْغلاُظ َلَك ]اْلَقْوَل[ َفََل َُتَْف َوَعاواَد الْ  نيا َسأَنْ َتها َها، فَإا ُتَك َعن ْ ْعُت َمْسأَلََتَك، َوَأَجب ْ َمْسأََلَة، َوَسَا

: َأيُّ اْْلَيَّنْيا َأشْ  نيا َسَأْضراُبَك فَ َعاواْد َوُقْل ِلا ُتَك فَاتْ ُركا اْلبَ ْغَلَة فَإا َذا َأَجب ْ َرُف، اْلَيَمُن َأْم ُمَضُر؟ فَإا
.  َوأَْنَت ُحر،

َها َرُسوَل اَّللَّا  ن ْ َنَّ ما َصلَّى  - فَ َفَعَل اْلُغََلُم َما َأَمَرُه، َوفَ َعَل قُ َثُم باها َما قَاَلُه، ُثَّ قَاَل: ُمَضُر َأْشَرُف ْلا



َها َخلايَفُة اَّللَّا.وَ  -اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  ن ْ  فايَها كاَتاُب اَّللَّا، َوفايَها بَ ْيُت اَّللَّا، َوما
ْم: لَْيَس اْْلَ  ها ْم[ ، َوقَاَل بَ ْعُض قُ وَّادا ْن َشَرفاها ًئا ]ما ْمُر  فَاْمتَ َعَضْت لاَذلاَك اْلَيَمُن إاْذ َلْ يَذُْكْر ََلُْم َشي ْ

يَلٍة لاْلَيمَ  ْيخا فَاْكَبْحَها. فَ َفَعَل َحََّّ َكاَد َكَذلاَك ُمْطَلًقا باَغْْيا َفضا ََ بَ ْغَلةا الشَّ ، ُثَّ قَاَل لاُغََلٍم َلُه: ُقْم إا نا
َنا! فََأَمَر بَ ْعُضُهْم ُغََلَمُه َفَضَرَب َيَد َذلاَك  اْلُغََلما يُ ْقعايَها، فَاْمتَ َعَضْت ُمَضُر َوقَاُلوا: أَيُ ْفَعُل َهَذا باَشْيخا

. فَ َقَطَعَها، فَ نَ َفرَ   اْْلَيَّانا
ُة فاْرَقًة. َوَدَخَل قُ َثُم َعَلى اْلَمْنُصورا فَاْفََتََق اْْلُْنُد، َفَصاَرْت ُمَضُر فاْرَقًة، َورَبايَعُة فاْرَقًة، َواْْلَُراَسانايَّ 

ن ْ  ْزٍب ما َك َوَجَعْلتُ ُهْم َأْحَزاًِب ُكلُّ حا َث فَ َقاَل قُ َثُم لاْلَمْنُصورا: َقْد فَ رَّْقُت َبنْيَ ُجْندا ُهْم ََيَاُف َأْن َُيْدا
ْلْاْزبا اْْلَخرا.  ]َعَلْيَك[ َحَدًَث فَ َتْضرابَُه ِبا

، َوَُتَويا  بْناَك فَ تُ ْنزاَلُه يفا َذلاَك اْْلَانابا َي َأْن تَ ْعَُبَ ِبا َل َمَعُه قاْطَعًة َوَقْد بَقاَي َعَلْيَك يفا التَّْدباْيا بَقايٌَّة، َوها
ُْي َذلاكَ  َك فَ َيصا ْن َجْيشا ، َوإاْن َفَسَد  ما َُؤَِلءا ْن َفَسَد َعَلْيَك ُأولَئاَك َضَربْ تَ ُهْم َبا بَ َلًدا َوَهَذا بَ َلًدا، فَإا

ْلَقبايَلةا اْْلُْخرَ  ولَئاَك، َوإاْن َفَسَد َعَلْيَك بَ ْعُض اْلَقَبائالا َضَربْ تَ ُهْم ِبا ى. فَ َقباَل َعَلْيَك َهُؤَِلءا َضَربْ تَ ُهْم ِبُا
 رَْأيَهُ 
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ُب اْلُمَصلَّى َذلاَك.  َواْستَ َقاَم ُمْلُكُه َوَبََّن الرَُّصاَفَة، َوتَ َوََّ َصالاٌح َصاحا
 

. ييا  ذاْكُر قَ ْتلا ُسَلْيَماَن ْبنا َحكايٍم اْلَعْبدا
َها ََنفاَع ْبَن ُعْقَبَة  َن اْلَبْصَرةا َواْسَتْخَلَف َعَلي ْ َنةا َساَر ُعْقَبُة ْبُن َسْلٍم ما ها السَّ ََ اْلَبْحَرْينا فَ َقَتَل يفا َهذا إا

ََ اْلَمْنُصورا، فَ َقَتلَ  ّبْا َواْْلَُساَرى إا ، َوأَنْ َفَذ بَ ْعَض السَّ  ُسَلْيَماَن ْبَن َحكايٍم َوَسََب َأْهَل اْلَبْحَرْينا
، فََأْطَلَقُهْم وََكَساُهْم، ُثَّ َعَزَل ُعْقَبَة َعنا  ييا َنَُّه َلْ َيْستَ ْقصا  بَ ْعَضُهْم َوَوَهَب اْلَباقانَي لاْلَمْهدا اْلَبْصَرةا ْلا

.  َعَلى َأْهلا اْلَبْحَرْينا
َنَة( ها السَّ ْسَتاَن َهذا جا َّ َعَلى سا َبانا ي ْ  . )َوزََعَم بَ ْعُضُهْم َأنَّ اْلَمْنُصوَر اْستَ ْعَمَل َمْعَن ْبَن زَائاَدَة الشَّ

ي ُد ْبُن إابْ َراها َنَة ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا يَنةا َوَحجَّ ِبا ، َوَعَلى اْلَمدا َة َوالطَّائافا َكَّ َل ِبا ، وََكاَن ُهَو اْلَعاما َماما َم اْْلا
ُد ْبُن ُسَلْيَمانَ  ُّ، َوَعَلى اْلُكوَفةا ُُمَمَّ ، َوَعَلى اْلََْسُن ْبُن يَزايَد، َوَعَلى اْلَبْصَرةا َجاباُر ْبُن تَ ْوبََة اْلكاََلِبا

. ْصَر يَزايُد ْبُن َحاِتٍا  ما
 

ْْلَْنَدُلسا  ذاْكرُ  ها ِبا  اْبتاَداءا َأْمرا َشْقَنا َوُخُروجا
َياَن، وََكاَن اَْسُهُ  ب ْ ْكَناَسَة َكاَن يُ َعلياُم الصيا ْن بَ ْربَرا ما َن اْْلَْنَدُلسا رَُجٌل ما ْرقا ما  َشْقَنا ْبَن َوفايَها ََثَر يفا الشَّ



َمَة، َوادَّ  ى فَاطا ، وََكاَنْت ُأمُُّه ُتَسمَّ دا ْن َوَلدا َعْبدا اْلَواحا ََلُم، )ُثَّ ما َها السَّ َمَة، َعَلي ْ ْن َوَلدا فَاطا َعى أَنَُّه ما
ََلُم( . ، َعَلْيها السَّ  اْْلَُسنْيا

َن اْلََبْبَرا،  ٍد، َوَسَكَن َشْنَت بَرايََّة، َواْجَتَمَع َعَلْيها َخْلٌق َكثاٌْي ما ى باَعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ ، َوَعُظَم َأْمُرهُ َوَتَسمَّ
َن انْ َبَسَط، وَ  ، َفَكاَن إاَذا َأما إاَذا َخاَف َوَساَر إالَْيها َعْبُد الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ فَ َلْم يَقاْف َلُه َورَاَغ يفا اْلْاَبالا

َْيُث َيْصُعُب َطَلُبُه.  َصعاَد اْلْاَباَل ِبا
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َلَة َحبايَب  ، فَاْستَ ْعَمَل َحبايٌب َعَلى َشْنَت بَرايََّة فَاْستَ ْعَمَل َعْبُد الرَّْْحَنا َعَلى طَُلْيطا ْبَن َعْبدا اْلَملاكا
ََ ُسَلْيَماَن ْبَن ُعْثَماَن ْبنا َمْرَواَن ْبنا َأَِبَن ْبنا ُعْثَماَن ْبنا َعفَّاَن، َوَأَمَرُه باَطَلبا َشْقَنا. فَ نَ َزَل شَ  ْقَنا إا

َيةا ُقورايََّة، َوَأْفَسَد يفا َشْنَت بَرايََّة َوَأَخَذ ُسَلْيَماَن فَ َقتَ َلُه، وَ  اْشَتدَّ َأْمُرُه، َوطَاَر ذاْكُرُه، َوَغَلَب َعَلى ََنحا
.  اْْلَْرضا

ها، فَ َلْم يَ ثْ ُبْت لَ  اَئٍة بانَ ْفسا نَي َوما ُه فََأْعَياُه َأْمُرُه، فَ َعاَد َعْبُد الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ فَ َغَزاُه يفا َسَنةا اثْ نَ َتنْيا َوََخْسا
ْصَنُه َشْطَراَن، ُثَّ فَ َعا نَي بَْدرًا َمْوَِلُه، فَ َهَرَب َشْقَنا َوَأْخَلى حا  َغَزاُه َد َعْنُه َوَسْيََّ إالَْيها َسَنَة َثََلٍث َوََخْسا

اَئٍة، فَ َلْم يَ ثْ ُبْت َلُه َشْقَنا. نَي َوما ها َسَنَة َأْرَبٍع َوََخْسا  َعْبُد الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ بانَ ْفسا
نَي َأَِب ُعْثَماَن ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن ُعْثَماَن، َفَخَدَعُه َشْقَنا، َوَأْفَسَد َعلَ ُثَّ سَ  ْيها ُجْنَدُه، ْيََّ إالَْيها َسَنَة ََخٍْس َوََخْسا

ْن َبنا ُأَميََّة َكانُوا يفا اْلَعْسكَ   را( .فَ َهَرَب ُعبَ ْيُد اَّللَّا، َوَغناَم َشْقَنا َعْسَكَرُه )َوقَ َتَل ََجَاَعًة ما
ْصنا اَْلََواراييا  ََ حا نَي أَْيًضا َساَر َشْقَنا بَ ْعَد َأْن َغناَم َعْسَكَر ُعبَ ْيدا اَّللَّا إا نَي َويفا َسَنةا ََخٍْس َوََخْسا

، َفَمَكَر باها َشْقَنا َحََّّ َخَرَج إالَْيها، فَ َقتَ َلُه  ٌل لاَعْبدا الرَّْْحَنا ََدائاَن، َوباها َعاما َلُه اْلَمْعُروفا ِبا َشْقَنا َوَأَخَذ َخي ْ
يَع َما َكاَن َمَعُه( . ََلَحُه َوَجَا  َوسا

 
 ذاْكُر قَ ْتلا َمْعنا ْبنا زَائاَدةَ 

ْسَتاَن، وََكاَن اْلَمْنُصوُر َقدا اْستَ ْعَمَلُه َعلَ  جا ُّ باسا َبانا ي ْ َنةا قُتاَل َمْعُن ْبُن زَائاَدَة الشَّ ها السَّ ا يفا َهذا َها، فَ َلمَّ ي ْ
ي َعَلْيها ُكلَّ َسَنٍة، فَ بَ َعَث إالَْيها ُعُروًضا، َوزَاَد يفا َوَصَلَها  َْملا اْلَقَرارا الَّذا ََ رُْتبايَل َيَُْمُرُه ِبا  َُثَناَها، َأْرَسَل إا

يها َمزايُد ْبُن زَائاَدَة، فَ َوَجَد رُْتبايلَ  َمتاها اْبُن َأخا جا َوَعَلى ُمَقديا ََ الرُّخَّ َب َمْعٌن َوَساَر إا َها  فَ َغضا َقْد َخَرَج َعن ْ
، وَ  يُّ جا ّبْا فَ َرٌج الرُّخَّ ًيا َكثاْيًا، وََكاَن يفا السَّ َا، فَ َفَتَحَها َوَأَصاَب َسب ْ ََ زَابُلاْسَتاَن لاُيَصيياَف َبا ُّ، إا ُهَو َصّبا

 َوأَبُوُه زاََّيٌد.
، َفَظنَّ أَنَّ  ًعا َأََثرَْتُه ُْحُُر اْلَوْحشا ّْبَ َواْْلَْسَرى، فَ َرَأى َمْعٌن ُغَبارًا َساطا ُه َجْيٌش َأقْ َبَل ََنَْوُه لاُيَخلياَص السَّ

ًة َكثاْيًَة، ُثَّ َظَهَر َلُه َأْمُر اْلُغَبارا فَأَْمَسَك. دَّ ُهْم عا ن ْ ْم، فَ َقَتَل ما ْيفا فايها  فََأَمَر باَوْضعا السَّ



ََ ُبْسَت، َوأَنْ  َتاَء َوُهُجوَمُه فَاْنَصَرَف إا وا َمَع فَ َعَلٍة  َفَخاَف َمْعٌن الشيا ْيََتُه فَاْنَدسُّ َن اْْلََواراجا سا َكَر قَ ْوٌم ما
ا بَ َلُغوا التَّْسقايَف َأْخَفْوا ُسُيوفَ ُهْم يفا اْلَقَصبا ُثَّ َدَخُلوا َعَلْيها  ُنوَن يفا َمْنزالاها، فَ َلمَّ َتُه َوُهَو َكانُوا يَ ب ْ بَ ي ْ

ُم فَ َفَتُكوا باها، َوَشقَّ بَ ْعُضُهْم  ا َضَربَُه: َأََن اْلُغََلُم ََيَْتجا َبْطَنُه ِبااْنَجٍر َكاَن َمَعُه، َوقَاَل َأَحُدُهْم َلمَّ
ُهْم َأَحٌد. ن ْ ! َوالطَّاُق ُرْسَتاٌق باُقْربا َزرَْنَج، فَ َقتَ َلُهْم يَزايُد ْبُن َمْزيٍَد، فَ َلْم يَ ْنُج ما  الطَّاقايُّ
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جا  ْمرا سا ْن َأْهلاَها َوْطأَتُُه، فَاْحَتاَل بَ ْعُض ُثَّ إانَّ يَزايَد قَاَم ِبَا ْت َعَلى اْلَعَربا َواْلَعَجما ما ْسَتاَن، َواْشَتدَّ
ييا إالَْيها َقْد َحْيََّ  ُُه فايها َأنَّ ُكُتَب اْلَمْهدا ََ اْلَمْنُصورا كاَتاًِب َُيَْبا ْتُه َوَأْدَهَشْتُه، اْلَعَربا َفَكَتَب َعَلى لاَساناها إا

يُّ كاَتابَُه، فَ َعَزلَُه َوأَ َوَيْسَأُل أَ  ْن ُمَعاَمَلتاها، فََأْغَضَب َذلاَك اْلَمْنُصوَر َوَشَتَمُه َوَأقَ رَّ اْلَمْهدا َمَر ْن يُ ْعفاَيُه ما
، فَ َلْم يَ َزْل َباَ  ََلما يَنةا السَّ ََ َمدا َص إا ها، َوبَ ْيعا ُكليا َشْيٍء َلُه، ُثَّ إانَُّه ُكلياَم فايها فَُأْشخا َْبسا ََمُْفواا َحََّّ  اِبا
ََ يُوُسَف اْلََبْما ِباُ  َه إا َراَساَن فَ َلْم يَ َزْل َلقاَيُه اْْلََواراُج َعَلى اْلْاْسرا فَ َقاتَ َلُهْم، فَ َتَحرََّك َأْمُرُه قَلايًَل، ُثَّ ُوجيا

ََ َأْن َماَت.  يفا اْرتاَفاٍع إا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َنةا َغَزا ال ها السَّ .يفا َهذا َماما يَم اْْلا ابا ْبُن إابْ َراها  صَّائاَفَة َعْبُد اْلَوهَّ

. يَل ْبَن َخالادا ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْلَقْسرايَّ لا إاَْسَاعا  َوفايَها اْستَ ْعَمَل اْلَمْنُصوُر َعَلى اْلَمْوصا
 ]اْلَوفَ َياُت[

ي َوفايَها َماَت َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعْوٍن، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة  تيانَي. َوفايَها َماَت ُأَسْيُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا يفا ذا تٍي َوسا سا
ُْي ُخَراَساَن. ةا، َوُهَو َأما  اْلْاجَّ

ٍي َأُخو اْلََْسنا ْبنا َصالاٍح، وََكاََن تَ  . َوَعلايُّ ْبُن َصالاحا ْبنا ُحّبا يُّ ، َوَحْنَظَلُة ْبُن َأِبا ُسْفَياَن اْْلَُمحا قايَّنْيا
َما تَ   َشيٌُّع.فايها
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اَئٍة[ نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوََخْسا
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اَئةٍ  نَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوََخْسا
نَي.َوفايَها َغَزا ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة َكاباَل، وََكاَن َقدا اْستَ ْعَمَلُه اْلَمْنُصوُر َعَلى ُخَراَساَن َسَنَة إاحْ   َدى َوََخْسا



، َوَلْ يُدْ  َماما يَم اْْلا ُد ْبُن إابْ َراها يَم، َوقايَل َأُخوُه ُُمَمَّ ابا ْبُن إابْ َراها  راْب.َوَغَزا الصَّائاَفَة َعْبُد اْلَوهَّ
َها يَزايَد ْبَن مَ   ْنُصوٍر.َوفايَها َعَزَل اْلَمْنُصوُر َجاباَر ْبَن تَ ْوبََة َعنا اْلَبْصَرةا، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ

َل إالَْيها  ، َو ]َكاَن[ َقْد َخاَلَف َوَعَصى ِبااْفرايقايََّة، َفُحما يجا َم ْبَن اْْلََساجا َوفايَها قَ َتَل اْلَمْنُصوُر َهاشا
 فَ َقتَ َلُه.

َنَة اْلَمْنُصوُر. ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
ْصَر، َواْستَ عْ  َوى َوفايَها َعَزَل يَزايَد ْبَن َحاِتٍا َعْن ما اُل اْْلَْمَصارا سا َد ْبَن َسعايٍد، وََكاَن ُعمَّ َها ُُمَمَّ َمَل َعَلي ْ

َم ذاْكُرُهْم. يَن تَ َقدَّ  َما ذََكْرََن الَّذا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
َهاٍب، َوُهَو اْبُن َأخا  ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُمْسلاما ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا شا َهاٍب َوفايَها َماَت ُُمَمَّ دا ْبنا شا ي ُُمَمَّ

ُه. ، َرَوى َعْنُه َعمُّ  الزُّْهراييا
، َرَوى َعنا الزُّْهراييا أَْيًضا. َوفايَها َماَت طَْلَحُة ْبُن َعْمٍرو،  َوفايَها َماَت يُوُنُس ْبُن يَزايَد اْْلَْيلايُّ

لَ  َلَة، َواْسُم َأِبا َعب ْ يُم ْبُن َأِبا َعب ْ . َوإابْ َراها يُّ .َواْلَْْضَرما ٍر اْلُعَقْيلايُّ ُر ْبُن يَ ْقظَاَن ْبنا َعاما  َة ِشَا
، َوفَ ْتحا اْلَقافا  . َواْلُعَقْيلايُّ باَضميا اْلَعنْيا ْلَياءا ََتْتَ َها نُ ْقطََتانا  ( .)اْْلَْيلايُّ باَفْتحا اَْلَْمَزةا، َوِبا
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اَئٍة[ نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوََخْسا
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اَئةٍ  ُثَّ  نَي َوما  َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوََخْسا
َم  يَن تَ َقدَّ ََ اْلُكْركا الَّذا َز َجْيًشا يفا اْلَبْحرا إا ََ اْلَبْصَرةا َفَجهَّ َة إا ْن َمكَّ ذاْكُر إاَغاَرَّتااْم فايَها َعاَد اْلَمْنُصوُر ما

َة.  َعَلى ُجدَّ
ُر، َوفايَها قَ َبَض اْلَمْنُصوُر َعَلى َأِبا أَيُّ  يها، وََكاَنْت َمَنازاََلُُم اْلَمَناذا يها َوَبنا َأخا ، َوَعَلى َأخا يا وَب اْلُموراََّينا

 وََكاَن َقْد َسَعى باها َكاتاُبُه َأَِبُن ْبُن َصَدَقَة.
لا وَ  ها َأنَّ اْلَمْنُصوَر يفا َدْوَلةا َبنا ُأَميََّة َورََد َعَلى اْلَمْوصا ًا َوتَ َزوََّج َوقايَل: َكاَن َسَبُب قَ ْبضا َا ُمْسَتَتا َأقَاَم َبا

ْعتا  َل َوَأْعطَاَها َتْذكاَرًة َوقَاَل ََلَا: إاَذا َسَا ْنُه، ُثَّ فَاَرَق اْلَمْوصا ،، َفَحَمَلْت ما َن اْْلَْزدا باَدْوَلٍة لاَبنا  اْمَرَأًة ما
با اْْلَْمرا فَ ُهَو ي َ  ََ َصاحا ها التَّْذكاَرَة إا لاي َهذا ٍم فََأْرسا ْعرافُ َها، فَ َوَضَعتا اْلَمْرَأُة َوَلًدا ََسَّْتُه َجْعَفًرا، َهاشا



 فَ َنَشَأ َوتَ َعلََّم اْلكاَتابََة، َوَما ََيَْتاُج إالَْيها اْلَكاتاُب.
ِبا أَيُّوَب َفَجَعَلُه َكاتاًبا ِبا  ََ بَ ْغَداَذ، َواتََّصَل ِبَا َم َجْعَفٌر إا َ اْلَمْنُصوُر اْلْاََلَفَة، فَ َقدا ، َفطََلَب َوَوِلا يَوانا لديا

ا رَآُه اْلَمنْ  ًئا، فََأْرَسَل َجْعَفًرا إالَْيها، فَ َلمَّ ْن َأِبا أَيُّوَب َكاتاًبا َيْكُتُب لَُه َشي ْ ُصوُر َماَل إالَْيها اْلَمْنُصوُر يَ ْوًما ما
نْ  ًرا، َفَسأََلُه ما قًا َماها ْلكاَتابَةا رَآُه َحاذا ا َأَمَرُه ِبا أَْيَن ُهَو، َوَمْن أَبُوُه، َفذََكَر َلُه اْْلَاَل َوَأرَاُه  َوَأَحبَُّه، فَ َلمَّ

ةا اْلكاَتابَةا، َفَخاَفُه أَ  ُجَّ  بُو أَيُّوَب.التَّْذكاَرَة، وََكاَنْت َمَعُه، فَ َعَرفَُه اْلَمْنُصوُر َوَصاَر َيْطُلُبُه ُكلَّ َوْقٍت ِبا
ْن  ُثَّ إانَّ اْلَمْنُصوَر َأْحَضَرُه يَ ْوًما َوَأْعطَاهُ  َر َوالاَدَتُه، َفَساَر ما لا َوَُيْضا ََ اْلَمْوصا َماًِل، َوَأَمَر َأْن َيْصَعَد إا

ْيَُه َسْيََّ  ا َعلاَم َمسا ْخَباراها، فَ َلمَّ  َورَاَءُه َمنا بَ ْغَداَذ، وََكاَن أَبُو أَيُّوَب َقْد َوَضَع َعَلْيها اْلُعُيوَن َيَُْتونَُه ِبَا
 فَ َقتَ َلُه.اْغَتاَلُه يفا الطَّرايقا 

َا لا َمْن َيْسَأَُلَا َعْنُه، َفذََكَرْت لَُه َأَّنَّ ْلَمْوصا ها[ ِبا ََ ]ُأميا ا أَْبطََأ َعَلى اْلَمْنُصورا َأْرَسَل إا ْلَم ََلَا باها  فَ َلمَّ َِل عا
يَوانا   إاِلَّ أَنَُّه بابَ ْغَداَذ َيْكُتُب يفا دا
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ا َعلاَم اْلَمنْ  ٍع َوانْ َقَطَع َخََبُُه، فَ َعلاَم اْْلَلايَفةا، فَ َلمَّ ََ َمْوضا ُصوُر َذلاَك َأْرَسَل َمْن يَ ُقصُّ أَثَ َرُه، فَانْ تَ َهى إا
ْن َيدا َأِبا أَيُّوَب، فَ َنَكَبُه َوفَ َعَل باها َما فَ عَ  َلُه ما  َل.أَنَُّه قُتاَل ُهَناَك، وََكَشَف اْْلَََبَ فَ َرَأى َأنَّ قَ ت ْ

َرا ُمَقيََّدْينا َوقَ َبَض اْلَمْنُصوُر أَيْ  َُراَساَن، َوُأْحضا ًضا َعَلى َعبَّاٍد َمْوَِلُه، َوَعَلى َهْرَُثََة ْبنا َأْعنَيَ ِبا
َما لاعايَسى ْبنا ُموَسى.  لاتَ َعصُّباها

، فَ َقاَل أَبُو دُ  َوالا اْلُمْفراَطةا الطُّولا  َِلَمَة:َوفايَها َأَخَذ اْلَمْنُصوُر النَّاَس باتَ ْلبايسا اْلَقََلناسا الطيا
. َماُم اْلُمْصَطَفى يفا اْلَقََلناسا ْن إاَماٍم زاََّيَدًة ... فَ َزاَد اْْلا ي ما  وَُكنَّا نُ َرجيا

َي ]َمَكانَُه[ َشرايُك ْبُن َعْبدا  ي اْلُكوَفةا، فَاْستُ ْقضا َلى قَاضا َ ُعبَ ْيُد اْبُن باْنتا اْبنا َأِبا لَي ْ اَّللَّا  َوفايَها تُ ُويفيا
.  النََّخعايُّ

ْن ُحُصونا الرُّوما لَْيًَل َوَأْهُلُه نا َوفا  ْصٍن ما ََ حا َياٌم، يَها َغَزا الصَّائاَفَة َمْعُيوُف ْبُن ََيََْي اْْلَُجورايُّ فَ َوَصَل إا
َوى ال تََّة آَِلفا رَْأٍس سا َها سا ن ْ قايََّة اْْلََراَب، َفَسََب ما ذا رياَجالا َفَسََب َوَأَسَر َمْن َكاَن فايها، ُثَّ َقَصَد الَلَّ

 اْلَبالاغانَي.
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يَنةا  َْي اْلَمدا يَم، َوَأما ُد ْبُن إابْ َراها َة ُُمَمَّ َْي َمكَّ ، وََكاَن َأما يُّ َنَة اْلَمْهدا ها السَّ لنَّاسا َهذا اْْلََسُن ْبُن  َوَحجَّ ِبا
ُد ْبُن َسعايٍد، وََكاَن يَزايُد ْبُن َمْنُصوٍر عَ  ْصَر ُُمَمَّ َْي ما ْم، َوَعَلى زَْيٍد، َوَأما ها َلى اْلَيَمنا يفا قَ ْولا بَ ْعضا



يُل ْبُن َخالادا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َخالاٍد. لا إاَْسَاعا  اْلَمْوصا
 ]اْلَوفَ َياُت[

نَي، َوقايَل: تاْسٍع َوَخَْ  تٍي َوََخْسا ، )َوقايَل: َسَنَة سا يُّ َشاُم ْبُن اْلَغازا ْبنا رَبايَعَة اْْلَُرشا نَي( . َوفايَها َماَت ها سا
يدا ْبُن جَ  ْعَفرا ْبنا َعْبدا َواْلََْسُن ْبُن ُعَمارََة. َوَعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن يَزايَد ْبنا َجاباٍر. َوثَ ْوُر ْبُن زَْيٍد. َوَعْبُد اْْلَما

.  اَّللَّا اْْلَْنَصارايُّ
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اُك ْبُن ُعْثَماَن ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َخالادا ْبنا  َزاٍم. َوفاْطُر ْبُن َوالضَّحَّ ي َحكايما ْبنا حا ْن َوَلدا َأخا َزاٍم ما حا
.ُّ  َخلايَفَة اْلُكويفا

نيا اْلُمْعَجَمةا( . لشيا ، َوِبا : باَضميا اْلْايما يُّ ْلَفاءا َوالرَّاءا اْلُمْهَمَلةا. )َواْْلَُرشا  فاْطٌر: ِبا
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ائَ  نَي َوما  ٍة[]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوََخْسا
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اَئةٍ  نَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوََخْسا
، َوَسْيََّ يَزايَد ْبَن َحاِتاا ْبنا قَبايَصَة بْ  سا اما َوبَ ْيتا اْلَمْقدا ََ الشَّ َنةا َساَر اْلَمْنُصوُر إا ها السَّ نا يفا َهذا

نيَ  ََ إاْفرايقايََّة يفا ََخْسا يَن قَ تَ ُلوا ُعَمَر ْبَن َحْفٍص، اْلُمَهلَّبا ْبنا َأِبا ُصْفَرَة إا َْربا اْْلََواراجا الَّذا  أَْلًفا ْلا
ْم.  َوَأرَاَد اْلَمْنُصوُر باَناَء الرَّافاَقةا َفَمنَ َعُه َأْهُل الرَّقَّةا، فَ َهمَّ لاُمَحارَبَتاها

دا ََخَْسَة نَ فَ  ْلَمْسجا َقُة فَ َقتَ َلْت ِبا َنةا الصَّاعا ها السَّ  ٍر.َوَسَقَطْت يفا َهذا
يها َوأَ  ي َبنا َأخا ُّ، َوَأُخوُه َخالاٌد، َوَأَمَر اْلَمْنُصوُر باَقْطعا أَْيدا ْم َوفايَها َهَلَك أَبُو أَيُّوَب اْلُموراََّينا ْرُجلاها

ْم[ .  ]َوَضْربا َأْعَناقاها
، وَ  َياَن النَُّمْْيايَّ ُّ َوفايَها اْستَ ْعَمَل َعَلى اْلَبْصَرةا َعْبَد اْلَملاكا ْبَن ظَب ْ ٍم اَلْاََلِلا َغَزا الصَّائاَفَة زُفَ ُر ْبُن َعاصا

 فَ بَ َلَغ اْلُفَراَت.
َة، يَم َوُهَو َعَلى َمكَّ ُد ْبُن إابْ َراها لنَّاسا ُُمَمَّ  َوَحجَّ ِبا
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َم ذاْكُرُهْم. اُل َمْن تَ َقدَّ ، وََكاَن اْلُعمَّ  وََكاَن َعَلى إاْفرايقايََّة يَزايُد ْبُن َحاِتٍا
تاا َوَُثَانانَي َسَنةً َوفاي نَي، وََكاَن ُعُمُرُه سا ، َوقايَل: َماَت َسَنَة َسْبٍع َوََخْسا . َها َماَت أَبُو َعْمراو ْبُن اْلَعََلءا

. ) لنُّونا َعْيثايُّ النَّْضرايُّ )ِبا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا الشُّ  َوُُمَمَّ
ُع، َوَعلايُّ ْبُن َصالاحا ْبنا  َوفايَها َماَت ُعْثَماُن ْبُن َعطَاٍء، َوَجْعَفُر ْبنُ  ، َوَأْشَعُب الطَّاما بُ ْرقَاَن اْْلََزرايُّ

دا ْبنا إاْسَحاَق. ، َوُعَمُر ْبُن إاْسَحاَق ْبنا َيَساٍر َأُخو ُُمَمَّ  ُحَييٍي
يُّ  ُدوسا ُد، َوقُ رَُّة ْبُن َخالاٍد أَبُو َخالاٍد السَّ َشاٌم َوُوَهْيُب ْبُن اْلَوْردا اْلَمكيايُّ الزَّاها ، َوها اْلَبْصرايُّ

. َشاُم ْبُن َأِبا َعْبدا اَّللَّا اْلَبْصرايُّ ، َوُهَو ها ْستَ َوائايُّ  الدَّ
راها ََثٌء ُمثَ لَّثٌَة( . نيا اْلُمْعَجَمةا، َويفا آخا َعْيثايُّ باَضميا الشيا  )الشُّ
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اَئٍة[ نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوََخْسا
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اَئةٍ ُثَّ  نَي َوما  َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوََخْسا
. َوَقدْ  ، َوَمَلَك اْلَقْْيََواَن َوَسائاَر اْلَغْربا َم ذاْكُر فايَها َدَخَل يَزايُد ْبُن َحاِتٍا إاْفرايقايََّة، َوقَ َتَل َأَِب َحاِتٍا  تَ َقدَّ

ْياها َوُحُروباها ُمْستَ ْقًصى.  َمسا
يَّ لا  َل لاْلُكوَفةا َوفايَها َسْيََّ اْلَمْهدا يَنةا بَ ْغَداَذ، َوَعما َها فَ بَ َناَها َعَلى باَناءا َمدا باَناءا الرَّافاَقةا، َفَساَر إالَي ْ

َن اْْلَْمَوالا َعَلى َأْهلاَها.  َواْلَبْصَرةا ُسورًا َوَخْنَدقًا، َوَجَعَل َما أَنْ َفَق فايها ما
ْم  ها ا َأرَاَد اْلَمْنُصوُر َمْعراَفَة َعَددا ا َعلاَم َوَلمَّ َم، فَ َلمَّ َم ََخَْسُة َدرَاها ْم ََخَْسُة َدرَاها َم فايها َأَمَر َأْن يُ َقسَّ

ُر: اعا ٍد، فَ َقاَل الشَّ ْرَُهًا لاُكليا َواحا ْم َأْربَعانَي دا اَبايَتاها  َعَدَدُهْم، َأَمَر ِبا
نايَنا ... َقَسَم اْْلَْمَسةَ  ْيا اْلُمْؤما ْن َأما ي َما َلقايَنا ما  فايَنا َوَجَباََن اْْلَْربَعايَنا. ََّي َلَقْوما

َي ]إالَْيها[ اْلْاْزيََة. ََ اْلَمْنُصورا َعَلى َأْن يُ َؤديا  َوفايَها َطَلَب َملاُك الرُّوما الصُّْلَح إا
. َوُعزاَل َعْبُد اْلَملاكا ْبُن أَيُّوَب ْبنا ظَب ْ  يُّ َلما َياَن َعنا اْلَبْصَرةا، َوفايَها َغَزا الصَّائاَفَة يَزايُد ْبُن ُأَسْيٍد السُّ

. َثُم ْبُن ُمَعاوايََة اْلَعَتكايُّ َها اَْلَي ْ َل َعَلي ْ  َواْستُ ْعما
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ٍد َعنا اْْلَزايَرةا، َواْستاْعَمالا ُموَسى ْبنا َكْعبٍ   ذاْكُر َعْزلا اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ
َب َعَلْيها، َوَغرََّمُه َماًِل، فَ َلْم يَ َزْل َوفايَها َعَزَل اْلَمْنُصوُر َأَخاُه اْلَعبَّاَس ْبَن ُُمَمَّ  ٍد َعنا اْْلَزايَرةا،، َوَغضا



ُقوا  ، َفَشَفَع فايها ُعُموَمُة اْلَمْنُصورا، َوَضي َّ يَل ْبنا َعلايٍي ها إاَْسَاعا َب َعَلى َعميا طًا َعَلْيها، َحََّّ َغضا َساخا
َي َعْنُه.  َعَلْيها، َحََّّ َرضا

يَسى ْبُن ُمو  نانَي، َأَرى آَل َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا، َوإاْن َكاَنْت ناَعُمَك فَ َقاَل عا َْي اْلُمْؤما َسى لاْلَمْنُصورا: ََّي َأما
يَل ْبنا عَ  ْبَت َعَلى إاَْسَاعا ْن َذلاَك أَنََّك َغضا ََ اْلََْسدا لََنا، َفما ُعوَن إا ُْم يَ ْرجا َّنَّ ْم َساباَغًة، فَإا ، ُمْنُذ َعَلْيها لايٍي

يَك اْلَعبَّاسا ُمْنُذ َكَذا وََكَذا، َفَما  َأَّيَّ  يَت َعْنُه، َوأَْنَت َغْضَباُن َعَلى َأخا ُقوا َعَلْيَك َحََّّ َرضا ٍم، َفَضي َّ
َي َعْنُه. ُهْم، فَ َرضا ن ْ  َكلََّمَك فايها َأَحٌد ما

ْنُه َوقَاَل: إانَُّه وََكاَن اْلَمْنُصوُر َقدا اْستَ ْعَمَل اْلَعبَّاَس َعَلى اْْلَزايَرةا بَ ْعَد يَزايَد بْ  نا ُأَسْيٍد، َفَشَكا يَزايُد ما
َِل. فَ َقاَل لَ  ي. فَ َقاَل َلُه اْلَمْنُصوُر: اَْجَْع َبنْيَ إاْحَسانا َوإاَساَءتاها يَ ْعَتدا ْرضا ، َوَشَتَم عا ُه يَزايُد َأَساَء َعْزِلا

َساَءتاُكْم كَ  نَّا َعَلْيَكْم.ْبُن ُأَسْيٍد: إاَذا َكاَن إاْحَساُنُكْم َجَزاًء ْلاا  اَنْت طَاَعتُ َنا تَ َفضًَُّل ما
َها ُموَسى ْبَن َكْعٍب. ا َعَزَل اْلَمْنُصوُر َأَخاُه َعنا اْْلَزايَرةا اْستَ ْعَمَل َعَلي ْ  َوَلمَّ

دا ْبنا ُسَلْيَماَن َعنا اْلُكوَفةا، َواْستاْعَمالا َعْمراو ْبنا زَُهْْيٍ   ذاْكُر َعْزلا ُُمَمَّ
َد ْبَن ُسَلْيَماَن ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس َعنا اْلُكوَفةا، َواْستَ ْعَمَل َوفايَها َعَزَل  ]اْلَمْنُصوُر[ ُُمَمَّ

َّ َأَخا اْلُمَسيَّبا ْبنا زَُهْْيٍ. َها َعْمَرو ْبَن زَُهْْيٍ الضَّّبيا  َعَلي ْ
نَي، وََكا َا ُعزاَل َسَنَة َثََلٍث َوََخْسا َها أَنَُّه قَ َتَل َعْبَد اْلَكراميا ْبَن َوقايَل: إاَّنَّ ن ْ َْسَباٍب بَ َلَغْتُه َعْنُه، ما َن َعْزلُُه ْلا

، َفَكثُ َر ُشفَ  يا َبانا ي ْ ْنَد َأِبا اْلَعْوَجاءا وََكاَن َقْد َحَبَسُه َعَلى الزَّْنَدَقةا َوُهَو َخاُل َمْعنا ْبنا زَائاَدَة الشَّ َعاُؤُه عا
ََ َأْن َيَْتاَيُه اْلَمْنُصورا، َوَلْ يَ َتكَ  ْلَكفيا َعْنُه إا دا ْبنا ُسَلْيَماَن ِبا ََ ُُمَمَّ ُهْم، َفَكَتَب إا ن ْ لَّْم فايها إاِلَّ ظَنانٌي ما

 رَْأيُُه.
مٍ  َرُه َثََلثََة َأَّيَّ دا ْبنا ُسَلْيَماَن َيْسأَلُُه َأْن يُ َؤخيا ََ ُُمَمَّ اَئَة وََكاَن اْبُن َأِبا اْلَعْوَجاءا َقْد َأْرَسَل إا َيُه ما ، َويُ ْعطا

ا أَيْ َقَن أَنَُّه َمْقُتوٌل قَاَل: َواَّللَّا َلَقدْ  ٍد َأَمَر باَقْتلاها، فَ َلمَّ ا ذُكاَر لاُمَحمَّ  أَْلٍف، فَ َلمَّ
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يٍث َحلَّْلُت فايَها اْْلََراَم، َوَحرَّْمُت فايَها اْْلَََلَل، َواَّللَّا َلقَ  ْد َفطَّْرُتُكْم يَ ْوَم َوَضْعُت َأْربَ َعَة آَِلفا َحدا
ْمُتُكْم يَ ْوَم فاْطراُكْم، فَ ُقتاَل. ُكْم، َوَصوَّ  َصْوما

ُلهُ  ا بَ َلَغ قَ ت ْ ْلَكفيا َعْنُه، فَ َوَصَل َوَقْد قَ تَ َلُه فَ َلمَّ ٍد َيَُْمُرُه ِبا ََ ُُمَمَّ َب،  َوَورََد كاَتاُب اْلَمْنُصورا إا َغضا
يَسى ْبَن َعلايٍي َوقَاَل َلُه: َهَذا َعَمُلَك، أَْنَت َوقَاَل: َواَّللَّا َلَقْد َُهَْمُت َأْن  ُه عا ُأقايَدُه باها! ُثَّ َأْحَضَر َعمَّ

َدُه.  َأَشْرَت باتَ ْولاَيةا َهَذا اْلُغََلما اْلغاريا، قَ َتَل ُفََلًَن باَغْْيا َأْمراي، َوَقْد َكتَ ْبُت باَعْزلاها، َوََّتَدَّ
يَسى: إانَّ ُُمَمَّ  ْن َكاَن َأَصاَب فَ ُهَو َلَك، َوإاْن َأْخطََأ فَ َعَلْيها، فَ َقاَل َلُه عا َا قَ تَ َلُه َعَلى الزَّْنَدَقةا، فَإا ًدا إاَّنَّ

َن اْلَعامَّ  ْلَمَقاَلةا ما َعنَّ ِبا لث ََّناءا َوالذياْكرا، َوَلََتْجا ةا َعَلْيَك، َفَمزََّق َولَئاْن َعَزْلَتُه َعَلى أَثَرا َذلاَك لََيْذَهَْبَّ ِبا



 كاَتاَب.الْ 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

يسَ  ْم عا ْياها ْلَماَسَة َعَلى َأما جا يَنةا سا َدا َعُة ِبا َنةا أَْنَكَرتا اْْلََواراُج الصُّْفرايَُّة اْلُمْجَتما ها السَّ ى ْبنا َجرايٍر يفا َهذا
وُه َوََثقًا، َوَجَعُلوُه َعَلى رَْأسا اْْلََبلا فَ َلْم يَ َزْل كَ  ْم َأْشَياَء، َفَشدُّ ها ُموا َعَلى أَنْ ُفسا َذلاَك َحََّّ َماَت، َوَقدَّ

ْدرَاٍر. يَّ َجدَّ ما ْكَناسا ُْكو ْبَن َواُسوَل اْلما ما َسا  َأَِب اْلَقاسا
ْن إاْفرايقايََّة( ، َوفايَها ُعزاَل اْلَْ  يَنةا اْلَقْْيََوانا ما َدا َناٍن اْلَفقايُه اْلَمالاكايُّ ِبا ْبُن زَْيدا ْبنا  َسنُ )َوفايَها ُولاَد أَبُو سا

. ُه َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلايٍي َها َعمُّ َل َعَلي ْ يَنةا َواْستُ ْعما  اْلََْسنا ْبنا َعلايٍي َعنا اْلَمدا
يَم، )َوَعَلى اْلُكوَفةا َعْمُرو ْبُن زَُهْْيٍ( ، َوَعَلى اْلَبْصرَ  ُد ْبُن إابْ َراها َة َوالطَّائافا ُُمَمَّ َثُم ةا اَلَْ وََكاَن َعَلى َمكَّ ي ْ

لا َخا ، َوَعَلى اْلَمْوصا ُد ْبُن َسعايٍد، َوَعَلى إاْفرايقايََّة يَزايُد ْبُن َحاِتٍا ْصَر ُُمَمَّ لاُد ْبُن ْبُن ُمَعاوايََة، َوَعَلى ما
. يُّ  بَ ْرَمٍك، َوقايَل: ُموَسى ْبُن َكْعبا ْبنا ُسْفَياَن اْْلَثْ َعما

 ]اْلَوفَ َياُت[
َنةا َماَت ما  ها السَّ ُّ.َويفا َهذا ُّ اَلْاََلِلا  ْسَعُر ْبُن كاَداٍم اْلُكويفا
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اَئة[ نَي َوما تٍي َوََخْسا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
156 - 

اَئةٍ  نَي َوما تٍي َوََخْسا  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
ْصَيانا َأْهلا إاْشبايلايََّة َعَلى َعْبدا الرَّْْحَنا اْْلَُمواييا   ذاْكُر عا

ها السَّ  ْصنا يفا َهذا ََ َحْربا َشْقَنا، َوَقْصدا حا ، إا ُب اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا َنةا َساَر َعْبُد الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ
ََ اْلَمَفازَةا َكَعاَدتاها( ، وََكاَن َقدا اْسَتْخَلَف َعَلى قُ ْرطُ  َبَة ابْ َنُه َشْيَطَراَن، َفَحَصَرُه، َوَضيََّق َعَلْيها )فَ َهَرَب إا

َوَة ْبنا ُمََلباٍس َعْن طَاعَ ُسَلْيَمانَ  ُُروجا َأْهلا إاْشبايلايََّة َمَع َعْبدا اْلَغفَّارا، َوَحي ْ ُُه ِبا تاها، ، فََأََتُه كاَتابُُه َُيَْبا
َن اْلَيَمانايَّةا َمَعُهَما، فَ َرَجَع َعْبُد الرَّْْحَنا َوَلْ َيْدُخْل  َا ما ْصَياَّنااْم َعَلْيها، َوات ََّفَق َمْن َبا قُ ْرطَُبَة، َوَهاَلُه َما َوعا

َهاَب آلا َمْرَوانَ  ها َعْبَد اْلَملاكا ْبَن ُعَمَر، وََكاَن شا َم اْبَن َعميا ْم وََكثْ َرَّتااْم، فَ َقدَّ ها نا اْجتاَماعا َع ما ، َوبَقاَي َسَا
 َعْبُد الرَّْْحَنا َخْلَفُه َكاْلَمَددا َلُه.

ا قَاَرَب َعْبُد اْلَملاكا َأْهَل إاْشبا  ََ فَ َلمَّ نَي فَ َرَجَع إا َم ابْ َنُه ُأَميََّة لايَ ْعراَف َحاََلُْم، فَ َرآُهْم ُمْستَ ْيقاظا يلايََّة َقدَّ
، َوَضَرَب ُعنُ َقُه، َوََجََع َأْهَل بَ ْيتاها َوَخاصََّتُه، َوقَاَل ََلُمْ  َن أَبايها، َفََلَمُه أَبُوُه َعَلى إاْظَهارا اْلَوَهنا : ُطراْدََن ما

 ََ ، اْلَمْشراقا إا ُيوفا ُروا ُجُفوَن السُّ ، َوَُنَْسُد َعَلى لُْقَمٍة تُ ْبقاي الرََّمَق، اْكسا  َأْقَصى َهَذا الصُّْقعا
 فَاْلَمْوُت َأْوََ َأوا الظََّفُر.



ْم، فَ َهَزَم اْلَيَمانايََّة َوَأْهَل إاْشبايلايََّة، فَ َلْم تَ ُقْم بَ ْعَدَها لالْ  يها َيَمانايَّةا قَائاَمٌة، َوُجراَح َعْبُد فَ َفَعُلوا َوَْحََل َبنْيَ أَْيدا
.  اْلَملاكا

َقْت يَ  ُفُه يَ ْقُطُر َدًما، َوَقْد َلصا ، فََأََتُه َوُجْرُحُه ََيْراي َدًما، َوَسي ْ ََ َعْبدا الرَّْْحَنا ُدُه باَقائاما َوبَ َلَغ اْْلَََبُ إا
نَ ْيها َوَجَزاُه َخْْيًا، َوقَ  َلُه َبنْيَ َعي ْ َشاًما َسْيفاها، فَ َقب َّ ي ها َّ َعْهدا اَل: ََّي اْبَن َعمٍي َقْد أَْنَكْحُت اْبنا َوَوِلا

ُهْم، وَ  ُتَك َكَذا َوَأْوَِلَدَك َكَذا، َوَأْقَطْعُتَك َوإاَّيَّ تُ َها َكَذا وََكَذا، َوَأْعطَي ْ ُتُكُم ابْ نَ َتَك ُفََلنََة، َوَأْعطَي ْ َولَّي ْ
 اْلوازَارََة.
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ي أَْلَزَم َعْبَد الرَّْْحَنا باَقْطعا ُخْطَبةا اْلَمْنُصورا َوقَاَل َلُه: تَ ْقَطُعَها َوإاِلَّ قَ تَ ْلُت َوَهَذا َعْبُد اْلَملا  كا ُهَو الَّذا
ي! وََكاَن َقْد َخَطَب َلُه َعَشَرَة َأْشُهٍر، فَ َقَطَعَها.  نَ ْفسا

َن  َوُة ْبُن ُمََلباٍس َقْد َسلاَما ما اَئٍة َساَر وََكاَن َعْبُد اْلَغفَّارا َوَحي ْ نَي َوما ا َكاَنْت َسَنُة َسْبٍع َوََخْسا . فَ َلمَّ اْلَقْتلا
َوَة َورََجَع.  َّْن َكاَن َمَع َعْبدا اْلَغفَّارا َوَحي ْ ََ إاْشبايلايََّة فَ َقَتَل َخْلًقا َكثاْيًا ِما َوباَسَببا َهذاها َعْبُد الرَّْْحَنا إا

، َماَل َعْبدُ  شيا اْلَعَربا . اْلَوقْ َعةا، َوغا ََ اْقتاَناءا اْلَعبايدا  الرَّْْحَنا إا
َنةا ِبااْفرايقايََّة َمَع اْْلََواراجا   ذاْكُر اْلفات ْ

، َواتيا  َْي إاْفرايقايََّة، َمَع اْْلََواراجا ي َكاَن أَبُوُه َأما َصاَلُه باُكَتاَمَة َقْد ذََكْرََن َهَرَب َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا َحبايٍب، الَّذا
ُْي إاْفرايقايََّة اْلَعْسَكَر يفا أَثَراها، َوقَاتَ ُلوا ُكَتاَمَة.َفَسْيََّ يَزا   يُد ْبُن َحاِتٍا َأما

، فَاْشتَ  يَن يُ َقاتاُلوَن َعْبَد الرَّْْحَنا َنُة َسْيََّ يَزايُد َعْسَكًرا آَخَر َمَدًدا لالَّذا ها السَّ ا َكاَنْت َهذا دَّ اْلْاَصاُر فَ َلمَّ
 َمَضى َهاراًِب، َوفَاَرَق َمَكانَُه، فَ َعاَدتا اْلَعَساكاُر َعْنُه.َعَلى َعْبدا الرَّْْحَنا فَ 

َيةا َطَرابُ ُلسَ  َنةا َعَلى يَزايَد ْبنا َحاِتٍا أَبُو ََيََْي ْبُن فَانُوٍس اَْلَوَّارايُّ باَناحا ها السَّ ، فَاْجَتَمَع ُثَّ ََثَر يفا َهذا
َن اْلََبْبَرا، وََكاَن َباَ  ُل َواْْلَْيُش َمَعُه، َعَلْيها َكثاٌْي ما ، َفَخَرَج اْلَعاما لا اْلبَ َلدا ا َعْسَكٌر لاَيزايَد ْبنا َحاِتٍا َمَع َعاما

يًدا، فَاَّْنََزَم أَبُو ََيََْي ْبُن  ْن َأْرضا َهوَّارََة، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا فَانُوٍس، فَاْلتَ َقْوا َعَلى َشاطائا اْلَبْحرا ما
.َوقُتاَل َعامَُّة َأْصحَ   اباها، َوَسَكَن النَّاُس ِبااْفرايقايََّة، َوَصَفْت لاَيزايَد ْبنا َحاِتٍا

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َل  ي َكاَن َعاما اٍد الَّذا ُل اْلَبْصَرةا، باَعْمراو ْبنا َشدَّ َثُم ْبُن ُمَعاوايََة، َعاما َنةا َظفاَر اَْلَي ْ ها السَّ يَم ْبنا يفا َهذا إابْ َراها

َثَم، َفَدلَُّه َعَلْيها، فََأَخَذُه، َعْبدا اَّللَّا   َعَلى فَاراَس، َوَسَبُب ظََفراها باها أَنَُّه َضَرَب ُغََلًما َلُه، فَأََتى اَْلَي ْ
. ْرَبدا ْلما  فَ َقتَ َلُه، َوَصَلَبُه ِبا

ي َعَلى الصَََّل  َل َسوَّاٌر اْلَقاضا َثُم َعنا اْلَبْصَرةا، َواْستُ ْعما َل َسعايُد َوفايَها ُعزاَل اَْلَي ْ ، َواْستُ ْعما ةا َمَع اْلَقَضاءا



َا، َوَصلَّى َعلَ  ََ بَ ْغَداَذ َماَت َبا َثُم إا ا َوَصَل اَْلَي ْ ْيها ْبُن َدْعَلٍج َعَلى ُشَرطا اْلَبْصَرةا َوَأْحَداثاَها، َوَلمَّ
 اْلَمْنُصوُر.
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 ُّ ٍم اَلْاََلِلا .َوفايَها َغَزا الصَّائاَفَة زُفَ ُر ْبُن َعاصا دا ْبنا َعلايٍي لنَّاسا اْلَعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ  ، َوَحجَّ ِبا
، َوَعَلى اْلُكوَفةا: َعْمُرو ْبُن زَُهْْيٍ، َوَعَلى اْْلَْحَداثا  َماما يَم اْْلا ُد ْبُن إابْ َراها َة: ُُمَمَّ  وََكاَن َعَلى َمكَّ

ْلَبْصَرةا: َسعايُد ْبُن َدْعَلٍج َوعَ  َرطا ِبا : َسوَّاُر ْبُن َعْبدا اَّللَّا، َوَعَلى ُكَورا َواْْلََواِلا َوالشُّ َلى الصَََّلةا َواْلَقَضاءا
َشاُم ْبُن َعْمٍرو، َوَعَلى إافْ  : ها ْندا ْجَلَة َواْْلَْهَوازا َوفَاراَس: ُعَمارَُة ْبُن َْحَْزَة، َوَعَلى َكْرَماَن َوالسيا رايقايََّة: دا

ْصَر: ُُمَمَّ  ، َوَعَلى ما  ُد ْبُن َسعايٍد.يَزايُد ْبُن َحاِتٍا
دْ  َط َعْبُد الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ َعَلى َمْوَِلُه َبْدٍر لاَفْرطا إاْدَِللاها َعَلْيها، َوَلْ يَ ْرَع َحقَّ خا َمتاها َوُطوَل َوفايَها َسخا

ََ الث َّ  ْدَق ُمَناَصَحتاها، فََأَخَذ َماَلُه، َوَسَلَبُه ناْعَمَتُه، َونَ َفاُه إا ََ َأْن َهَلَك.ُصْحَبتاها، َوصا  ْغرا، فَ َبقاَي باها إا
 ]اْلَوفَ َياُت[

يثاها  ي إاْفرايقايََّة، )َوَقْد َتَكلََّم النَّاُس يفا َحدا  ( .َوفايَها َماَت َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن زاََّيدا ْبنا أَنْ َعَم، قَاضا
ُت اْلُمْقراُئ، َأَحدُ  َ َْحَْزُة ْبُن َحبايٍب الزََّّيَّ َعةا. َوفايَها تُ ُويفيا ب ْ  اْلُقرَّاءا السَّ
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اَئةٍ  نَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوََخْسا
ي يُْدَعى اْْلُْلَد. َنةا َبََّن اْلَمْنُصوُر َقْصَرُه الَّذا ها السَّ  يفا َهذا

َل اْلَمْنُصوُر اْْلَ  َم َسَبُب َذلاَك، َواْستَ ْعَمَل َسعايَد ْبَن َوفايَها َحوَّ ََ اْلَكْرخا َوَغْْياها، َوَقْد تَ َقدَّ ْسَواَق إا
ََلحا َوَجَلَس لا  َها ابْ َنُه ِتَايًما، َوَعَرَض اْلَمْنُصوُر ُجْنَدُه يفا السيا ، فَأَنْ َفَذ إالَي ْ َذلاَك، َدْعَلٍج َعَلى اْلَبْحَرْينا

رْ   ًعا َوبَ ْيَضًة.َوَخَرَج ُهَو َِلباًسا دا
 ]اْلَوفَ َياُت[

َ َسوَّاُر ْبُن َعْبدا اَّللَّا  ، َوَصلَّى َعَلْيها اْلَمْنُصوُر. َوتُ ُويفيا يَل اْلُمْسلايُّ ُر ْبُن إاَْسَاعا ي َوفايَها َماَت َعاما ، قَاضا
َصنْيا الْ  َل َمَكانَُه ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن اْلََْسنا ْبنا اْلُْ .اْلَبْصَرةا، َواْستُ ْعما  َعْنََبايُّ

َل َمْوَِلُه َمَطٌر، َواْستُ عْ  ْصَر، َواْستُ ْعما ُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَكاتاُب َعْن ما [ َوُعزاَل ُُمَمَّ ثا َل ]بَقايَُّة اْْلََوادا ما



َشاُم ْبُن َعْمٍرو. ، َوُعزاَل ها ْندا  َمْعَبُد ْبُن اْْلَلايلا َعَلى السيا
ْصٍن، َفَسََب َوَغناَم.َوَغَزا الصَّائاَفَة يَزايُد ْبُن ُأسَ  ََ حا َناًَن َمْوََ اْلَبطَّالا إا َه سا يُّ فَ َوجَّ َلما  ْيٍد السُّ
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ٍم. َا َغَزا الصَّائاَفَة زُفَ ُر ْبُن َعاصا  َوقايَل: إاَّنَّ
دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا عَ  يُم ْبُن ََيََْي ْبنا ُُمَمَّ لنَّاسا إابْ َراها َة، َوقايَل َكاَن َوَحجَّ ِبا بَّاٍس، وََكاَن َعَلى َمكَّ

، َوَعَلى اْْلَْمَصارا َمْن ذََكْرََن. َها َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلايٍي  َعَلي ْ
َب، وََكاَن َيْطَعُن َعَلى اْلَمْنُصورا َوََيَْمُع اْْلََما َء اْلُمْحَتسا يَما َعاتا فا َوفايَها قَ َتَل اْلَمْنُصوُر ََيََْي ْبَن زََكراَّيَّ

 قايَل.
 ]اْلَوفَ َياُت[

نَي: َويفا َسَنةا َسْبٍع َوَخَْ  ، َوقايَل: َسَنَة َُثَاٍن َوََخْسا َماما يَم اْْلا ابا ْبُن إابْ َراها نَي َوفايَها َماَت َعْبُد اْلَوهَّ سا
ُعوَن سَ  يُّ اْلَفقايُه، َواَْسُُه َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َعْمٍرو، َوَلُه َسب ْ َنًة، َوُمْصَعُب ْبُن ََثباتا ْبنا َعْبدا َماَت اْْلَْوزَاعا

اٍر.  اَّللَّا ْبنا الزَُّبْْيا ْبنا اْلَعوَّاما َجدُّ الزَُّبْْيا ْبنا َبكَّ
َن  نَي ما ََ باََلدا اْلُمْسلاما . )إا ْفراْنجا ُّ قَاْرَلْه َملاَك اْْلا ، اْْلَْنَدُلسا َوفايَها َأْخَرَج ُسَلْيَماُن ْبُن يَ ْقظَاَن اْلَكْلّبا

نْ  َها اْْلَُسنْيُ ْبُن ََيََْي اْْلَْنَصارايُّ ما ََ َسَرُقْسَطَة، َفَسبَ َقُه إالَي ْ ، َوَساَر َمَعُه إا لطَّرايقا  َوَلدا َسْعدا ْبنا َوَلقاَيُه ِبا
( ُسَلْيَماَن، فَ َقَبَض َعَلْيها، َوأَ  ْفراْنجا ََم قَاْرَلْه َملاُك اْْلا َا فَاَّتَّ ا ُعَباَدَة، َواْمتَ َنَع َبا ها فَ َلمَّ ََ باََلدا َخَذُه َمَعُه إا

نَي َواْطَمَأنَّ َهَجَم َعَلْيها َمْطُروٌح َوَعْيُشوُن ابْ َنا ُسَلْيَماَن يفا َأْصَحاَبااَما ْن باََلدا اْلُمْسلاما ، أَبْ َعَد ما
، ََ َسَرُقْسَطَة، َوَدَخُلوا َمَع اْْلَُسنْيا َقَذا َأَِبُُهَا، َورََجَعا باها إا . فَاْستَ ن ْ ََلفا َعْبدا الرَّْْحَنا  َوَوافَ ُقوا َعَلى خا
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اَئةٍ  نَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوََخْسا
لا َوواَِليَةا َخالادا ْبنا بَ ْرَمكٍ   ذاْكُر َعْزلا ُموَسى َعنا اْلَمْوصا

ها السَّ  ، وََكاَن َقْد بَ َلَغُه َعْنُه َما َأْسَخَطُه َعَلْيها، يفا َهذا لا َنةا َعَزَل اْلَمْنُصوُر ُموَسى ْبَن َكْعٍب َعنا اْلَمْوصا
، َوَأَمَرُه َأْن َيَْ  سا ََ الرَّقَّةا، َوَأْظَهَر أَنَُّه يُرايُد بَ ْيَت اْلَمْقدا َْي إا يَّ َأْن َيسا ُه َعَلى َعَل َطرايقَ فََأَمَر ابْ َنُه اْلَمْهدا

ْلبَ َلدا َأَخَذ ُموَسى َوقَ يََّدُه َواْستَ ْعَمَل َخالاَد ْبَن بَ ْرَمٍك. َذا َصاَر ِبا ، فَإا لا  اْلَمْوصا



ٍم، فَ  َلُه َثََلثََة َأَّيَّ ْرَهٍم، َوَأجَّ ْن َأْحَضَر وََكاَن اْلَمْنُصوُر َقْد أَْلَزَم َخالاَد ْبَن بَ ْرَمٍك َثََلثََة آَِلفا أَْلفا دا إا
ْبناها ََيََْي: ََّي ُبَنَّ اْلَق إاْخَوانَ َنا ُعَمارََة ْبَن َْحَْزَة، َوُمَبارًَكا الَتُّْ اْلمَ  ًا اَل َوإاِلَّ قَ تَ َلُه، فَ َقاَل ِلا ، َوَصاْلا كايَّ

َب اْلُمَصلَّى )َوَغْْيَُهْم( َوَأْعلاْمُهْم َحالََنا.  َصاحا
ُهْم َمْن َمنَ عَ  ن ْ تُ ُهْم، َفما َه قَاَل ََيََْي: فَأَتَ ي ْ لرَّديا َوَوجَّ َمنا ِبا ُهْم َمْن ََتَهَّ ن ْ َه اْلَماَل، َوما ُخوَل َعَلْيها َوَوجَّ نا الدُّ

، َفَما َأقْ َبَل باها َعَليَّ  ََ اْْلَائاطا راا إاَِلَّ[ . قَاَل: فَأَتَ ْيُت ُعَمارََة ْبَن َْحَْزَة َوَوْجُهُه إا ، َفَسلَّْمُت، اْلَماَل ]سا
 ًفا.فَ َردَّ َرداا َضعاي

اَئةا أَْلٍف، فَ َقاَل: إاْن َأْمَكَننا َشْيٌء َفَسَيْأتا  يَك، َوقَاَل: َكْيَف أَبُوَك؟ فَ َعرَّفْ ُتُه اْْلَاَل، َوَطَلْبُت قَ ْرَض ما
يثاها، َوإاْذ َقْد أَنْ َفَذ اْلَماَل، قَاَل: َفجَ  َدا ْثُت َأِبا ِبا ها، َوَحدَّ ْن تايها َمْعَنا يفا يَ ْوَمنْيا فَاْنَصَرْفُت َوَأََن أَْلَعُنُه ما

راَها. يَع باتَ َعذُّ ُل اْْلَما َي َثََلُثُااَئةا أَْلٍف تُ ْبطا اَئةا أَْلٍف، َوبَقا َعما  أَْلَفْي أَْلٍف َوَسب ْ
ٌر فَ َقاَل: فَ ْرُخ الطَّائارا َأْخََبََك، َفَطَوي ْ  ُه تُ قَاَل: فَ َعََبُْت َعَلى اْلْاْسرا َوَأََن َمْهُموٌم، فَ َوَثَب إاَِلَّ زَاجا

: أَْنَت َمْهُموٌم، َوَواَّللَّا لَتَ ْفَرَحنَّ َولََتُمرََّن َغًدا يفا هَ  ، َوقَاَل ِلا ، َوَأَخَذ بالاَجاما َدابَِّتا َقنا عا فَ َلحا َذا اْلَمْوضا
ْن قَ ْولاها، فَ َقاَل: إاْن َكاَن َذلاَك فَلاي َعَلْيَك ََخَْسُة آَِل  ْبُت ما َواُء َبنْيَ َيَدْيَك. فَ َعجا ْرَهٍم. َوالدَّ فا دا

 فَ ُقْلُت: نَ َعْم! َوَأََن َأْستَ ْبعاُد َذلاَك.
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َا، فَ َقاَل: َمْن ََلَا؟ فَ قَ  لا َواْْلَزايَرةا، َواْنتاَشاُر اْْلَْكَرادا َبا اَل َوَوَرَد َعَلى اْلَمْنُصورا اْنتاَقاُض اْلَمْوصا
ي رَْأٌي َأْعَلُم أَنَّ  ْندا ، َوَلكانيا َِل َأدَُع اْلُمَسيَُّب ْبُن زَُهْْيٍ: عا ، َوَأْعَلُم أَنََّك تَ ُردُُّه َعَليَّ نيا َك َِل تَ ْقبَ ُلُه ما

 ُنْصَحَك.
ْثُل َخالادا ْبنا بَ ْرَمٍك. قَاَل: َفَكْيَف َيْصُلُح لََنا بَ ْعَد َما فَ َعْلَنا؟ قَاَل: إاَّنََّ  ا قَاَل: ُقْل! قُ ْلُت: َما ََلَا ما

ْمَتُه باَذلاَك، َوَأَنَ  ُن َلُه. قَاَل: فَ ْلَيْحُضْرنا َغًدا، فََأْحَضَرُه، َفَصَفَح َلُه َعنا الثَََّلُثاااَئةا أَْلٍف  قَ وَّ الضَّاما
ْبناها ََيََْي َعَلى َأْذرَبايَجاَن.  اْلَباقاَيةا، َوَعَقَد َلُه، َوَعَقَد ِلا

نيَ  را، فََأَخَذُه َمَعُه، َوَأْعطَاُه ََخْسا لزَّاجا اَئةا أَْلٍف  فَاْجَتاَز ََيََْي ِبا ْلما ََ ُعَمارََة ِبا ْرَهٍم، َوأَنْ َفَذ َخالاٌد إا أَْلَف دا
، َِل ُقْمَت! فَ َعاَد  َبايَك؟ قُْم َعنيا ْنُه َمَع اْبناها ََيََْي، فَ َقاَل َلُه: َصْْيَفاياا ُكْنَت ْلا ، الَِّتا َأَخَذَها ما ْلَمالا ِبا

، فَ َعَزَل ُموَسى بْ  ييا ُُهَا.َوَساَر َمَع اْلَمْهدا  َن َكْعٍب َوَوِلَّ
َ اْلَمْنُصوُر، َفذََكَر أَ  ََ َأْن تُ ُويفيا ، َوابْ ُنُه ََيََْي َعَلى َأْذرَبايَجاَن إا لا ْْحَُد ْبُن فَ َلْم يَ َزْل َخالاٌد َعَلى اْلَمْوصا

بَ تَ َنا َخالاًدا ْيًا َقطُّ َهي ْ َنا َأما ب ْ لايُّ قَاَل: َما ها دا ْبنا َسوَّاٍر اْلَمْوصا َنا، َوَلكاْن ُُمَمَّ ْن َغْْيا َأْن َيْشَتدَّ َعَلي ْ ، ما
َبًة َكاَنْت لَُه يفا ُصُدوراََن.  َهي ْ

 



يَّتاها   ذاْكُر َمْوتا اْلَمْنُصورا َوَوصا
ةا باباْئرا َمْيُموٍن، وََكاَن َعَلى َما قايلَ  ي اْلْاجَّ ْن ذا تٍي َخَلْوَن ما َ اْلَمْنُصوُر لاسا َنةا تُ ُويفيا ها السَّ َقْد  َويفا َهذا

َعُه يَ ُقوُل: ْن َقْصراها، َفَسما  َهَتَف باها َهاتاٌف ما
َركا  ُكونا َواْْلََركا ... إانَّ اْلَمَناََّي َكثاْيَُة الشَّ  َأَما َوَربيا السُّ

، ُكلُّ َذاَك َلكا  ْلَقْصدا ، َوإاْن ... َأْحَسْنتا ِبا ، ََّي نَ ْفُس إاْن َأَسْأتا  َعَلْيكا
َماءا يفا اْلَفَلكا َما اْختَ َلَف اللَّْيُل َوالن َّ   َهاُر، َوَِل ... َداَرْت َُنُوُم السَّ

ََ َملاكا  ْلطَاُن َعْن َملاٍك ... إاَذا انْ تَ َهى ُمْلُكُه إا  إاِلَّ تَ نَ قََّل السُّ
زُّ ُسْلطَاناها ِباُْشََتَكا  ََ َملاٍك ... َما عا ْيَا باها إا  َحََّّ َيصا
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َماءا َواْْلَ  يُع السَّ را اْلَفَلكا َذاَك َبدا ي اْلْاَبالا اْلُمَسخيا  ْرضا َواْل ... ُمْرسا
 فَ َقاَل اْلَمْنُصوُر: َهَذا َأَواُن َأَجلاي.

: َوَقْد َحَكى َعْبُد اْلَعزايزا ْبُن ُمْسلاٍم أَنَُّه قَاَل: َدَخْلُت َعَلى اْلَمْنُصورا يَ ْوًما ُأَسليامُ  َعَلْيها،  قَاَل الطَََّبايُّ
َذا ُهَو ِبَ  [ بَ ْعَد َساَعٍة إانيا رَأَْيُت يفا فَإا َْنَصراَف، فَ َقاَل ]ِلا ْنُه ْلا ٌت َِل َيُاُْي َجَواًِب، فَ َوثَ ْبُت لاَما َأَرى ما ها

ها ]اْْلَبْ َياَت[ : ُدنا َهذا  اْلَمَناما َكَأنَّ رَُجًَل يُ ْنشا
ْن ُمَناَكا ... َفَكَأنَّ يَ ْوَمَك َقْد َأََتَكا  أَُأَخيَّ َخفياْض ما

ْن ... َتَصرُّفَ ْيها َما َقْد َأرَاَكاَولَ  ْهَر ما  َقْد َأرَاَك الدَّ
لايَل، فَأَْنَت َذاَكا َذا َأَرْدَت النَّاقاَص اْل ... َعْبَد الذَّ  فَإا

َواَكا. ََ سا  ُملياْكَت َما ُملياْكَتُه ... َواْْلَُمُر فايها إا
ْعُت  ي لاَما َسَا ْن قَ َلقاي َوَغميا ي تَ َرى ما نانَي، فَ َلْم َهَذا الَّذا َْي اْلُمْؤما َورَأَْيُت، فَ ُقْلُت: َخْْيًا رَأَْيَت ََّي َأما

َة. ََ َمكَّ  يَ ْلَبْث َأْن َخَرَج إا
ها ُهَنالاَك َكوَْكٌب لاَثََلٍث بَقا  ْن بَ ْغَداَذ لاَيُحجَّ نَ َزَل َقْصَر َعْبَدَوْيها، فَانْ َقضَّ يفا َمَقاما ا َساَر ما ْن فَ َلمَّ نَي ما

َبُه َشوَّاٍل، ب َ  ، وََكاَن َقْد َصحا يَّ ، فََأْحَضَر اْلَمْهدا ْمسا ََ طُُلوعا الشَّ ْعَد إاَضاَءةا اْلَفْجرا، فَ َبقاَي أَثَ ُرُه بَ يياًنا إا
يَّ  ها، ُبْكَرًة َوَعشا ما ُمَقاما ْن َأَّيَّ ، يَ ْفَعُل َذلاَك ُكلَّ يَ ْوٍم ما ْلطَانا ْلَمالا َوالسُّ َعُه، فَ َوصَّاُه ِبا ا َكاَن ًة، ف َ لايُ َوديا َلمَّ

ي ْمُت إالَْيَك فايها، َوَسُأوصا ًئا إاِلَّ َوَقْد تَ َقدَّ ي اْرََتََل فايها قَاَل َلُه: إانيا َلْ َأدَْع َشي ْ َك ِبااَصاٍل َما اْليَ ْوُم الَّذا
َها. ن ْ َدًة ما  َأظُنَُّك تَ ْفَعُل َواحا

ها( ، َوَعَلْيها ق ُ  ْلما ََ َهَذا )وََكاَن َلُه َسَفٌط فايها َدفَاتاُر عا : اْنُظْر إا ييا ْفٌل َِل يَ ْفَتُحُه َغْْيُُه، فَ َقاَل لاْلَمْهدا
ْن أَ  ََ يَ ْوما اْلقاَياَمةا، فَإا ْلَم آَِبئاَك، )َما َكاَن( َوَما ُهَو َكائاٌن إا نَّ فايها عا َفطا فَاْحَتفاْظ باها، فَإا ْحَزَنَك َأْمٌر السَّ



ْفََتا اْلَكباْيا، فَإا  ْن فَاْنُظْر يفا الدَّ َعًة، فَإا ، َحََّّ بَ َلَغ َسب ْ ْن َأَصْبَت فايها َما ُترايُد، َوإاِلَّ َففاي الثَّانا َوالثَّالاثا
ٌد فايَها َما ُترايُد، َوَما َأظُنَُّك تَ ْفَعُل. نََّك َواجا  ثَ ُقَل َعَلْيَك، فَاْلُكرَّاَسُة الصَّغاْيَُة، فَإا
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يَنَة، وَ  ها اْلَمدا َر َواْنُظْر َهذا َن اْْلَْمَوالا َما إاْن ُكسا َا َغْْيََها، َوَقْد ََجَْعُت َلَك فايَها ما َل َبا َك َأْن َتْستَ ْبدا إاَّيَّ
، فَ  ريايَّةا، َوَمْصَلَحةا اْلبُ ُعوثا ، َوالذُّ َفَقاتا َْرزَاقا اْْلُْندا َوالن َّ نانَي َكَفاَك ْلا َا، َعَلْيَك اْْلََراُج َعْشَر سا اْحَتفاْظ َبا

نَّكَ  ًرا، َوَما َأظُنَُّك تَ ْفَعُل. فَإا  َِل تَ َزاُل َعزايًزا َما َداَم بَ ْيُت َمالاَك َعاما
َئ النَّاَس َأْعَقاَبُُ  َمُهْم، َوُتوطا ْم، َوتُ َقديا َن إالَْيها َر َكَراَمتَ ُهْم، َوَُتْسا ْهلا بَ ْيتاَك َأْن ُتْظها يَك ِبَا ْم، َوُأوصا

نَّ عا  زَُّهْم، َوذاْكَرُهْم َلَك، َوَما َأظُنَُّك تَ ْفَعُل.َوتُ َوليايَ ُهُم اْلَمَناباَر، فَإا  زََّك عا
ٍة إاْن نَ زَ  دَّ ُْم َمادَُّتَك لاشا َّنَّ ُهْم، فَإا ن ْ ْم، َوقَ رياَْبُْم، َواْسَتْكثاْر ما ْن إالَْيها َلْت باَك، َوَما َواْنُظْر َمَوالاَيَك فََأْحسا

 َأظُنَُّك تَ ْفَعُل.
ْهلا ُخَراَساَن  يَك ِبَا َماَءُهْم يفا َدْولَتاَك، َوُأوصا يَن بََذُلوا َأْمَواََلُْم َودا يَعُتَك الَّذا ُْم أَْنَصاُرَك َوشا َّنَّ َخْْيًا، فَإا

ْم، َوُتَكافائَ ُهْم عَ  يئاها ْم، َوتَ َتَجاَوَز َعْن ُمسا َن إالَْيها ْن قُ ُلوَبااْم، َأْن َُتْسا ُتَك ما ا َكاَن َوَمْن َِل َُتُْرُج َُمَب َّ مَّ
ُهْم، وَ  ن ْ ها، َوَما َأظُنَُّك تَ ْفَعُل.ما ُهْم يفا َأْهلاها َوَوَلدا ن ْ  َُتُْلَف َمْن َماَت ما

نََّك َِل تُتامُّ باَناَءَها، َوَأظُنَُّك َستَ ْفَعُل. ْرقايَّةا، فَإا يَنَة الشَّ َ َمدا َك َأْن تَ ْبنا  َوإاَّيَّ
ْن َبنا ُسَلْيٍم، َوَأظُنُّ  َك َأْن َتْسَتعانَي باَرُجٍل ما  َك َستَ ْفَعُل.َوإاَّيَّ

َل النياَساَء يفا َأْمراَك، َوَأظُنَُّك َستَ ْفَعُل. َك َأْن ُتْدخا  َوإاَّيَّ
ي َأنيا َأمُ  ةا، َوَقْد َهَجَس يفا نَ ْفسا ي اْلْاجَّ ةا، َوُوليايُت يفا ذا ي اْلْاجَّ وُت َوقايَل: قَاَل َلُه: إانيا ُولاْدُت يفا ذا

نَ  ها السَّ ْن َهذا ةا ما ي اْلْاجَّ ْن ُأُمورا يفا ذا َا َحَدانا َعَلى اْْلَجيا َذلاَك، فَاتَّقا اَّللََّ فايَما َأْعَهُد إالَْيَك ما ةا، َوإاَّنَّ
ََلَمَة َوُحْسَن اْلعَ  ي، ََيَْعْل َلَك فايَما َكَرَبَك َوَحَزَنَك فَ َرًجا َوَُمَْرًجا، َويَ ْرزُْقَك السَّ نَي بَ ْعدا اقاَبةا اْلُمْسلاما

ْن َحْيُث َِل َتَْ  ُب.ما  َتسا
ًدا  يفا ُأمَّتاها، ََيَْفْظَك اَّللَُّ )َوََيَْفْظ( َعَلْيَك أُُموَرَك،  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -ََّي ُبَنَّ اْحَفْظ ُُمَمَّ

نْ َيا َِلزاٌم ُمقاي يٌم، َوَعاٌر يفا الدُّ ْنَد اَّللَّا َعظا نَُّه ُحوٌب عا َم َواْْلََراَم، فَإا َك َوالدَّ نَّ َوإاَّيَّ ٌم، َواْلَزما اْْلُُدوَد، فَإا
ََ َلْو َعلا  نَّ اَّللََّ تَ َعا ، َوَِل تَ ْعَتدا فايَها فَ تَ ُبوَر، فَإا لا لا َوَصََلَحَك يفا اْلَعاجا َم َأْن فايَها َخََلَصَك يفا اْْلجا

يها َْلََمَر باها يفا كاَتاباها  يناها َوَأْزَجُر َعْن َمَعاصا َها لادا ن ْ ًئا َأْصَلُح ما  .َشي ْ
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ةا َغَضبا اَّللَّا لاُسْلطَاناها ]أَنَُّه[ َأَمَر يفا كاَتاباها باَتْضعايفا اْلَعَذابا َواْلعاَقابا  دَّ ْن شا َعَلى َمْن َواْعَلْم َأنَّ ما
َا َجَزاُء الَّ  يما فَ َقاَل: }إاَّنَّ َن اْلَعَذابا اْلَعظا يَن َُيَارابُوَن اَّللََّ َسَعى يفا اْْلَْرضا َفَساًدا َمَع َما ذََكَر َلُه ما ذا

ُلوا َأْو ُيَصلَُّبوا] ]املائدة:   [ اْْليََة.33َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يفا اْْلَْرضا َفَساًدا َأْن يُ َقت َّ
يُنُه اْلَقيياُم، فَاْحَفْظُه، َوَحصيا  ْلطَاُن، ََّي ُبَنَّ َحْبُل اَّللَّا اْلَمتانُي، َوُعْرَوتُُه اْلُوثْ َقى، َودا ْنُه، َوُذبَّ َعْنُه، فَالسُّ

، َوَِل َُتَاوا  ْلعاَقابا نَي َعْنُه ِبا ْنُه، َواقْ ُتلا اْْلَاراجا يَن فايها، َواْقَمعا اْلَماراقانَي ما دا ْلُمْلحا ْز َما َأَمَر اَّللَُّ باها َوَأْوقاْع ِبا
نَّ َذلاَك َأقْ  ْط، فَإا ، َوَِل ُتْشطا ْلَعْدلا ، َواْحُكْم ِبا ، َوَأَْنَُع يفا يفا ُُمَْكما اْلُقْرآنا ، َوَأْحَسُم لاْلَعُدويا َغبا َطُع لالشَّ

. َواءا  الدَّ
َلةا الرَّحا  ، فَ َلْيَس باَك إالَْيها َحاَجٌة َمَع َما َخَلَفُه اَّللَُّ َلَك، َوافْ َتتاْح ]َعَمَلَك[ باصا ما َوباريا َوُعفَّ َعنا اْلَفْيءا

ْبذا  َك َواْْلَثَ َرَة َوالت َّ نا السُُّبَل، اْلَقَرابَةا، َوإاَّيَّ يَّةا، َواْشَحنا الث ُُّغوَر، َواْضُبطا اْْلَْطَراَف، َوَأميا َْمَوالا الرَّعا يَر ْلا
ُهْم. ْم، َواْدَفعا اْلَمَكاراَه َعن ْ لا اْلَمَرافاَق َعَلْيها  َوَسكيانا اْلَعامََّة، َوَأْدخا

يَر، فَ  ْبذا َك َوالت َّ دَّ اْْلَْمَواَل، َواْخُزَّْنَا، َوإاَّيَّ .َوَأعا َيما الزََّمانا ْن شا َي ما َوائاَب َغْْيُ َمْأُمونٍَة، َوها نَّ الن َّ  إا
، فَ تَ َتدَ  ََ اْلَغدا َْي َعَملا اْليَ ْوما إا َك َوََتْخا دَّ اْلُكَراَع َوالرياَجاَل َواْْلُْنَد َما اْسَتَطْعَت، َوإاَّيَّ اَرُك َعَلْيَك َوَأعا

دَّ يفا إاْحَكاما اْْلُ  يُع، جا ْر فايَها.اْْلُُموَر َوَتضا ْد َوِشَيا َا َأوًَِّل ]فََأوًَِّل[ ، َواْجَتها َْوقَاَّتا  ُمورا النَّازاَِلتا ْلا
للَّ  َهارا لاَمْعراَفةا َما َيُكوُن ِبا لن َّ َهارا، َوراَجاًِل ِبا لن َّ للَّْيلا لاَمْعراَفةا َما َيُكوُن ِبا دَّ راَجاًِل ِبا را اْْلُُموَر َوَأعا ، َوَِبشا ْيلا

َك،  الاَك بانَ ْفسا َئ الظَّنَّ باُعمَّ ْل ُحْسَن الظَّنيا ]باَربياَك[ ، َوَأسا ْل، َواْستَ ْعما َوَِل َتْضَجْر، َوَِل ُتْكسا
 وَُكتَّاباَك.

، َواْنُظْر يفا َأْمرا  ْل إاْذَنَك لالنَّاسا ، َوتَ َفقَّْد َمْن تَ ثَ بََّت َعَلى َِبباَك، َوَسهيا يَ قُّظا لت َّ زَّاعا َوُخْذ نَ ْفَسَك ِبا  الن ُّ
نَّ َأَِبَك لَْ  َك، فَإا َيٍة، َوَِل تَ َنْم، َوإاَّيَّ ًنا َغْْيَ ََنئاَمٍة، َونَ ْفًسا َغْْيَ َِلها َ إالَْيَك، َووَكياْل َبااْم َعي ْ  يَ َنْم ُمْنُذ َوِلا

يَِّتا إالَْيَك، ها َوصا َنُه اْلَغْمُض إاِلَّ َوقَ ْلُبُه ُمْستَ ْيقاٌظ. َهذا  َواَّللَُّ َخلايَفِتا َعَلْيَك. اْلْاََلَفَة، َوَِل َدَخَل َعي ْ
ََ اْلُكوفَةا، َوََجََع َبنْيَ اْْلَجيا َوالْ  باها، ُثَّ َساَر إا ََ َصاحا ُهَما إا ن ْ ٍد ما ُعْمَرةا، َوَساَق ُثَّ َودََّعُه َوَبَكى ُكلُّ َواحا

ي اْلقاْعَدةا. ْن ذا ٍم َخَلْت ما ََّيَّ  اَْلَْدَي، َوَأْشَعَرُه، َوقَ لََّدُه ْلا
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ا اْشَتدَّ َوَجُعهُ  ي َماَت باها َوُهَو اْلقاَياُم، فَ َلمَّ َن اْلُكوفَةا َعَرَض َلُه َوَجُعُه الَّذا ا َساَر َمَنازاَل ما  َجَعَل فَ َلمَّ
َا يَلُه، َوَوصَّاُه ِبا ، وََكاَن الرَّبايُع َعدا ْن ُذنُوِبا ْرنا َحَرَم َرِبيا َهاراًِب ما : َِبدا  َأرَاَد. يَ ُقوُل لالرَّبايعا

نْ  ةا، َوَلْ ََيُْضْرُه عا ي اْلْاجَّ ْن ذا تٍي َخَلْوَن ما َحرا لاسا َا َمَع السَّ ََ باْئرا َمْيُموٍن َماَت َبا ا َوَصَل إا َد َوفَاتاها فَ َلمَّ
َن اْلُبَكاءا َعَلْيها، ُثَّ   َأْصَبَح، َفَحَضَر َأْهُل بَ ْيتاها  إاِلَّ َخَدُمُه، َوالرَّبايُع َمْوَِلُه، َفَكَتَم الرَّبايُع َمْوَتُه، َوَمَنَع ما

 َكَما َكانُوا ََيُْضُروَن.



يَسى( ْبنا ُموَسى  يها عا ْبنا َأخا َن )ِلا ، َفَمَكَث َساَعًة، ُثَّ َأذا يَسى ْبَن َعلايٍي ُه عا وََكاَن َأوَُّل َمْن َدَعا َعمَّ
، ُثَّ أَ  يَسى ْبنا َعلايٍي ُم َعَلى عا ْم، وََكاَن فايَما َخََل يُ َقدَّ ُهْم، ُثَّ لاَعامَّتاها ن ْ َن لاْْلََكابارا َوَذواي اْْلَْسَنانا ما ذا

. ييا ي ْبنا اْلَمْهدا ، َولاعايَسى ْبنا ُموَسى بَ ْعَدُه َعَلى َيَدْي ُموَسى اَْلَادا ييا  فَ َبايَ َعُهُم الرَّبايُع لاْلَمْهدا
ٍم َِبَيَع اْلُقوَّادَ  َعةا َبنا َهاشا ْن بَ ي ْ ا فَ رََغ ما ُد ْبُن فَ َلمَّ ٍد َوُُمَمَّ ، َوَساَر اْلَعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ ، َوَِبَيَع َعامََّة النَّاسا

. َة لايُ َباياَعا النَّاَس، فَ َبايَ ُعوا َبنْيَ الرُّْكنا َواْلَمَقاما ََ َمكَّ  ُسَلْيَماَن إا
ْنُه اْلَعْصَر، وَُكفياَن وَ  يزا اْلَمْنُصورا، فَ َفَرُغوا ما َي َوْجُهُه َوَبَدنُُه، َوُجعاَل رَْأُسُه َمْكُشوفًا َواْشتَ َغُلوا باَتْجها ُغطيا

دا ْبنا َعلاييا ْبنا  يُم ْبُن ََيََْي ْبنا ُُمَمَّ يَسى ْبُن ُموَسى، َوقايَل إابْ َراها ها، َوَصلَّى َعَلْيها عا َْجلا إاْحَراما  َعْبدا ْلا
، َوُدفاَن يفا َغْْياَها، اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس، َوُدفاَن يفا َمْقََبَةا اْلَمْعََلةا، وَ  وا َعَلى النَّاسا اَئَة َقَْبٍ لايُ َغمُّ َحَفُروا َلُه ما

ُن  ٍد، َوالرَّبايُع َوالرََّّيَّ ٍد، َواْلَعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ يَسى ْبُن ُُمَمَّ ، َوعا يَسى ْبُن َعلايٍي َمْولََياُه، َونَ َزَل يفا َقَْباها عا
نُي.  َويَ ْقطا

ََلفَتاها وََكاَن ُعُمُرُه َثََلَثً  ُة خا تيانَي َسَنًة، َفَكاَنْت ُمدَّ تيانَي، َوقايَل َُثَاناًيا َوسا تيانَي َسَنًة، َوقايَل َأْربَ ًعا َوسا  َوسا
ٍم، َوقايَل إاِلَّ يَ ْومَ  ْشرايَن يَ ْوًما، َوقايَل إاِلَّ َثََلثََة َأَّيَّ ْشرايَن َسَنًة إاِلَّ َأْربَ َعًة َوعا .اثْ نَ َتنْيا َوعا  نْيا

َذا فايها: باْسما اَّللَّا َوقاي ، فَإا َة َنَظَر يفا َصْدرا اْلبَ ْيتا َر َمْنزاٍل باَطرايقا َمكَّ ا نَ َزَل آخا  َل يفا َمْوتاها: إانَُّه َلمَّ
يما   الرَّْْحَنا الرَّحا

 َأَِب َجْعَفٍر َحاَنْت َوفَاُتَك َوانْ َقَضْت ... ُسُنوُك، َوَأْمُر اَّللَّا َِلبُدَّ َواقاعُ 
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ْن َحريا اْلَمنايَّةا َماناُع. ٌم ... َلَك اْليَ ْوَم ما ٌن َأْو ُمَنجيا  َأَِب َجْعَفٍر َهْل َكاها
؟ قَاَل: َن النَّاسا ، َوقَاَل َلُه: َأَلْ آُمْرَك َأْن َِل َيْدُخَل اْلَمَنازاَل َأَحٌد ما َ اْلَمَنازالا َواَّللَّا َما  فََأْحَضَر ُمتَ َوِليا

َها[ .َدَخَلَها َأَحٌد ُمنْ  ن ْ  ُذ فُراَغ ]ما
ًئا، فََأْمَلى الْ  ًئا، فََأْحَضَر َغْْيَُه، فَ َلْم يَ َر َشي ْ ! فَ َقاَل: َما َأَرى َشي ْ ، فَ َقاَل: اقْ َرْأ َما يفا َصْدرا اْلبَ ْيتا َتنْيا بَ ي ْ

َقلَ  يَن َظَلُموا َأيَّ ُمن ْ باها: اقْ َرْأ آيًَة، فَ َقَرَأ: }َوَسيَ ْعَلُم الَّذا َاجا َقلاُبوَن] ]الشعراء: ُثَّ قَاَل ْلا [ . 227ٍب يَ ن ْ
ًا، َفَسَقَط َعْن َدابَّتاها، فَاْنَدقَّ َظْهُرُه َوَماَت، َفُدفانَ  َن اْلَمْنزالا َتَطْيُّ باباْئرا  فََأَمَر باها َفُضراَب، َورََحَل ما

َم. يُح َما تَ َقدَّ  َمْيُموٍن. َوالصَّحا
 

ها  َفةا اْلَمْنُصورا َوَأْوَِلدا  ذاْكُر صا
يُّ  َكانَ  َراةا، َوَأمَّا َأْوَِلُدُه فَاْلَمْهدا ْن َأْرضا الشَّ ْْلَُمْيَمةا ما ، ُولاَد ِبا ٌد،  َأَْسََر َنَايًفا، َخفايَف اْلَعاراَضنْيا ُُمَمَّ

، وََكاَنتْ  ُتَكَّنَّ ُأمَّ  َوَجْعَفٌر اْْلَْكََبُ، َوُأمُُّهَما َأْرَوى باْنُت َمْنُصوٍر ُأْخُت يَزايَد ْبنا َمْنُصوٍر اْلْاْمَْياييا



 ُموَسى، َوَماَت َجْعَفٌر قَ ْبَل اْلَمْنُصورا.
ْن َوَلدا َطْلَحَة ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا  ٍد ما َمُة باْنُت ُُمَمَّ يَسى، َويَ ْعُقوُب، ُأمُُّهْم فَاطا ُهْم ُسَلْيَماُن، َوعا ن ْ ، َوَجْعَفٌر َوما

يٌَّة، وََكانَ  يٌَّة،  اْْلَْصَغُر، ُأمُُّه ُأمُّ َوَلٍد، ُكْردا ْسكانُي، ُأمُُّه ُأمُّ َوَلٍد ُروما يَّةا، َوَصالاٌح اْلما يُ َقاُل َلُه: اْبُن اْلُكْردا
، َوََلَا بابَ  ما ُميا اْلَقاسا نانَي، ُأمُُّه ُأمُّ َوَلٍد تُ ْعَرُف ِبا ُم، َماَت قَ ْبَل اْلَمْنُصورا َوَلُه َعْشُر سا اما َواْلَقاسا ابا الشَّ

ْن َبنا أَُميََّة.ُبْسَتاٌن يُ ْعَرُف باُبسْ  ، َواْلَعالاَيُة، ُأمَُّها اْمَرَأٌة ما ما  َتانا ُأميا اْلَقاسا
 

ْيَةا اْلَمْنُصورا   ذاْكُر بَ ْعضا سا
ْن َأْحَسنا النَّاسا  ًَل ]يفا َمْنزالاها[ ، وََكاَن ما ٌم اْْلَبْ َرُش: ُكْنُت َأْخُدُم اْلَمْنُصوَر َداخا  قَاَل َسَلَّ
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َذا لَباَس ثَ ْوبَُه ارَْبدَّ  ُخُلًقا، َما ، فَإا َيانا ب ْ ْن َعَبثا الصيا ، َوَأَشدَّ اْحتاَماًِل لاَما َيُكوُن ما ََ النَّاسا َلْ ََيُْرْج إا
ْنُه َما َيُكوُن. َناُه فَ َيْخُرُج ما  َلْونُُه، َواْْحَرَّْت َعي ْ

ْنُكْم َوقَاَل ِلا يَ ْوًما: ََّي ُبَنَّ! إاَذا رَأَيْ َتنا َقْد لَباْسُت  نيا ما ي َفََل َيْدنُ َونَّ ما ْن ََمْلاسا ، َأْو رََجْعُت ما ثاَياِبا
 َأَحٌد َُمَاَفَة َأْن َأُغرَُّه باَشْيٍء.

َدًة، رُئاَي قَاَل: َوَلْ يُ َر يفا َدارا اْلَمْنُصورا ََلٌْو، َوَِل َشْيٌء ُيْشباُه اللَّْهَو َواللَّعاَب َواْلَعَبَث، إاِلَّ َمرًَّة َوا حا
، َبنْيَ ب َ  يا َئةا اْلُغََلما اْْلَْعَراِبا َب قَ ْوًسا يفا َهي ْ ،، َوتَ َنكَّ َلًة، َوُهَو َصّبا ها َوَقْد رَكاَب رَاحا ُجَوالاَقنْيا  ْعُض َأْوَِلدا

ْن َذلاَك، َوأَْنَكُروُه، فَ َعََبَ إا  َب النَّاُس ما يها اْْلَْعَراُب، فَ َعجا َما ُمْقٍل َوَمَساوايَك َوَما يُ ْهدا ييا فايها ََ اْلَمْهدا
نَ ُهَما، فَ َعلاَم أَنَُّه َضْربٌ  َم، فَ َعاَد بَ ي ْ لرَُّصاَفةا فََأْهَداُه َلُه، فَ َقباَلُه َوَمَْلَ اْْلَُوالاَقنْيا َدرَاها ْن َعَبثا  ِبا ما

.  اْلُمُلوكا
َع َجَلَبةً  : ُكْنُت َواقاًفا َعَلى رَْأسا اْلَمْنُصورا، َفَسما ، فَ َقاَل: اْنُظْر َما َهَذا! َفَذَهْبُت قَاَل َْحَّاٌد الَتُّْكايُّ

ُبورا، َوُهنَّ َيْضَحْكَن، فََأْخَبَْ  لطُّن ْ ٌم َلُه َقْد َجَلَس َحْولَُه اْْلََواراي، َوُهَو َيْضراُب ََلُنَّ ِبا َذا َخادا تُُه، فَإا
ُبوُر؟ ، فَ َوَصْفُتُه َلُه، فَ َقاَل: َما يُْدرايَك أَ  ُبوُر؟ قُ ْلُت: رَأَيْ ُتُه فَ َقاَل: َوَأيُّ َشْيٍء الطُّن ْ ْنَت َما الطُّن ْ

لطُّن ْ  ما َفُضراَب رَْأُسُه ِبا ْْلَادا ا رَأَيْ َنُه تَ َفرَّْقَن، فََأَمَر ِبا ، فَ َلمَّ نَّ َُراَساَن. فَ َقاَم َوَمَشى إالَْيها َر ِبا ُبورا، َحََّّ َتَكسَّ
َم فَ َباَعُه. ُبوُر، َوَأْخَرَج اْْلَادا  الطُّن ْ

ْختاََلفا ُهَناَك، َفَساَر قَاَل: وََكاَن الْ  َن اِلا ، لاَما بَ َلَغُه ما َمْنُصوُر َقدا اْستَ ْعَمَل َمْعَن ْبَن زَائاَدَة َعَلى اْلَيَمنا
ُم اْْلَْمَواَل، َفسَ  ها، فَ َفرََّق فايها ْشتاَهارا ُجودا ْن َأْقطَارا اْْلَْرضا ِلا َط إالَْيها َوَأْصَلَحُه، َوَقَصَدُه النَّاُس ما خا

 اْلَمْنُصوُر. َعَلْيها 
ََ الْ  َُهْم إا ْم َُمَّاَعُة ْبُن اْْلَْزَهرا، َوَسْيَّ ها، فايها ْن قَ ْوما َمْنُصورا لاُيزايُلوا فََأْرَسَل إالَْيها َمْعُن ْبُن زَائاَدَة َوْفًدا ما



َْمدا اَّللَّا  ا َدَخَل َعَلى اْلَمْنُصورا ابْ َتَدَأ َُمَّاَعُة ِبا يا  َغْيَظُه َوَغَضَبُه، فَ َلمَّ َصلَّى  -َوالث ََّناءا َعَلْيها، َوذاْكرا النَّّبا
َب اْلَقْوُم، ُثَّ ذََكَر اْلَمْنُصوَر َوَما َشرَّفَُه اَّللَُّ باها، َوذََكَر  -اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  فََأْطَنَب يفا َذلاَك َحََّّ َعجا

َبُه.  بَ ْعَد َذلاَك َصاحا
ا انْ َقَضى َكََلُمُه قَاَل: أَ  َفاُت، َوَأمَّا َما فَ َلمَّ ُلَغُه الصيا ْن َأْن تَ ب ْ ْن َْحْدا اَّللَّا، فَاَّللَُّ َأَجلُّ ما مَّا َما ذََكْرَت ما

يا  َن النَّّبا َّا قُ ْلَت، َوَأمَّا َما -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -ذََكْرَت ما ْكثَ َر ِما ََ ِبَا  فَ َقْد َفضََّلُه اَّللَُّ تَ َعا
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نَُّه َفضََّلُه اَّللَُّ باَذلاَك، َوُهَو ُمعايُنُه َعَلى طَاَعتاها، إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا َوَصْفتَ  نانَي، فَإا َْي اْلُمْؤما ، َوَأمَّا باها َأما ََ
باَك، َفَكَذْبَت َوَلُؤْمَت، اْخُرْج، َفََل يُ ْقَبُل َما ذََكْرَتُه. ْن َصاحا  َما ذََكْرَت ما

را  خا ا َصاُروا با ها َمَع َأْصَحاباها، فَ َقاَل: َما قُ ْلَت؟ فََأَعاَدُه َعَلْيها، فَُأْخراُجوا، ُثَّ َأَمَر  فَ َلمَّ اْْلَبْ َوابا َأَمَر باَرديا
ْثَل َهَذا؟ َواَّللَّا  ْن ُمَضَر، فَ َقاَل: َهْل تَ ْعراُفوَن فايُكْم ما ََ َمْن َحَضَر ما َلَقْد  َبااْم، فَُأوقاُفوا، ُثَّ اْلتَ َفَت إا

ْن رَبايَعَة، وَ َتكَ  َنَُّه ما ها إاِلَّ َأْن يُ َقاَل َحَسَدُه ْلا ثْ َلُه لََّم َحََّّ َحَسْدتُُه، َوَما َمنَ َعنا َأْن ُأِتاَّ َعَلى َرديا َما رَأَْيُت ما
 رَُجًَل َأْرَبَط َجْأًشا، َوَِل َأْظَهَر بَ َياًَن، رُدَُّه ََّي ُغََلُم.

ا َصاَر َبنْيَ َيَدْيها قَالَ  ُفَك، فَ َلمَّ نانَي، َمْعُن ْبُن زَائاَدَة َعْبُدَك، َوَسي ْ َْي اْلُمْؤما َاَجتاَك! قَاَل: ََّي َأما ْد ْلا : اْقصا
َل َما َحُزَن، َوَذلَّ َما َصُعَب، َواْستَ َوى  َوَسْهُمَك، رََمْيَت باها َعُدوََّك، َفَضَرَب، َوَطَعَن، َورََمى َحََّّ َسهَّ

َن اْليَ  ا ما ْن َكاَن يفا نَ ْفسا َما َكاَن ُمْعَوجا نانَي، َأطَاَل اَّللَُّ بَ َقاَءُه، فَإا ْيا اْلُمْؤما ْن َخَولا َأما ، فََأْصَبُحوا ما َمنا
ها، َوَمْن َأفْ  ْلَفْضلا َعَلى َعْبدا نانَي َأْوََ ِبا ُْي اْلُمْؤما ْن َساٍع، َأْو َواٍش، فََأما نانَي َهَنٌة ما ْيا اْلُمْؤما ََّن ُعُمَرُه يفا َأما

 ها.طَاَعتا 
نَ ْيها  لرياَضا، قَ بََّل َما َبنْيَ َعي ْ ا قَ َرَأ َمْعٌن اْلكاَتاَب ِبا ْم إالَْيها، فَ َلمَّ ، َوَشَكَر فَ َقباَل ُعْذرَُه َوَأَمَر باَصْرفاها

ََ اْلَمْنُصورا. يلا إا لرَّحا ْم، َوَأَمَرُهْم ِبا  َأْصَحابَُه، َوَأَجازَُهْم َعَلى َأْقَداراها
 فَ َقاَل َُمَّاَعُة:

ْطَماعا آلَ  ْن َوائاٍل َقَسًما ... َأِلَّ أَبايَعَك ََّي َمْعُن ِبَا  ْيُت يفا ََمْلاٍس ما
ْت ُْلَْيًما َوَخصَّْت آَل َُمَّاعا  َتنا ناَعًما ... َعمَّ  ََّي َمْعُن! إانََّك َقْد َأْولَي ْ

ُْلكاي َهت ْ  ًعا ... َحََّّ ُيَشيياَد َبا َقطا ْهَر ُمن ْ ي.َفََل َأزَاُل إالَْيَك الدَّ  ُفُه النَّاعا
ُق َجارايَ  َها: أَنَُّه َكاَن يَ تَ َعشَّ ن ْ ْن[ ناَعما َمْعٍن َعَلى َُمَّاَعَة أَنَُّه َقَضى َلُه َثََلَث َحَوائاَج ما ْن َأْهلا وََكاَن ]ما ًة ما

ْن َمْعٍن، َها  بَ ْيتا َمْعٍن، اَْسَُها زَْهَراُء، َفطََلبَ َها، فَ َلْم َيُاْبُه لاَفْقراها، َفَطَلبَ َها ما فََأْحَضَر َأَِبَها، فَ َزوََّجُه إاَّيَّ
ها. ْندا ْن عا ْرَهٍم، َوَأْمَهَرَها ما  َعَلى َعَشَرةا آَِلفا دا

ْنُه َحائاطًا باَعْيناها، فَاْشََتَاُه لَُه. َها: أَنَُّه َطَلَب ما ن ْ  َوما



ًئا، فَ َوَهَب َلُه َثََلثانَي أَْلَف  ْنُه َشي ْ َها أَنَُّه اْستَ ْوَهَب ما ن ْ اَئةا أَْلٍف.َوما ْرَهٍم َِتَاَم ما  دا
فَّ قايَل: وََكاَن اْلَمْنُصوُر يَ ُقوُل: َما َأْحَوَجنا َأْن َيُكوَن َعَلى َِبِبا َأْربَ َعُة نَ َفٍر َِل َيُكوُن َعَلى َِبِبا َأعَ 

ْوَلةا َوَِل َيْصُلُح اْلُمْلُك إاِلَّ َبااْم، َأمَّا َأَحُدُهمْ  ُهْم، ُهْم َأرَْكاُن الدَّ ن ْ  فَ َقاضٍ  ما
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، َوالثَّالاُث صَ  َن اْلَقواييا ُف الضَّعايَف ما ُب ُشْرَطٍة يُ ْنصا ُب َِل ََتُْخُذُه يفا اَّللَّا َلْوَمُة َِلئاٍم، َواْْلَخُر َصاحا احا
يََّة. ي َوَِل َيْظلاُم الرَّعا  َخَراٍج َيْستَ ْقصا

بَّابَةا َثََلَث َمرَّ  نانَي؟ ُثَّ َعضَّ َعَلى إاْصَبعاها السَّ َْي اْلُمْؤما اٍت، يَ ُقوُل يفا ُكليا َمرٍَّة: آٍه آٍه. قايَل: َما ُهَو ََّي َأما
ةا. حَّ ُب بَرايٍد َيْكُتُب َخََبَ َهُؤَِلءا َعَلى الصيا  قَاَل: َصاحا

ٍل َقْد َكَسَر َخَراَجُه، فَ َقاَل َلُه: َأديا َما َعَلْيَك! فَ َقاَل:  ًئا. َوقايَل: َدَعا اْلَمْنُصوُر باَعاما َواَّللَّا َما َأْملاُك َشي ْ
نانَي، َهْب َما َعَليَّ َّللاَّا وَ  َْي اْلُمْؤما ٌن: َأْشَهُد َأْن َِل إاَلَه إاِلَّ اَّللَُّ! فَ َقاَل: ََّي َأما َشَهاَدةا َأْن َِل إاَلَه َوَأذََّن ُمَؤذيا

 إاِلَّ اَّللَُّ. َفَخلَّى َسبايَلُه.
ٍل، َفَحَبسَ  َ باَعاما نانَي، فَ َقاَل: باْئَس اْلَعْبُد َوقايَل: َوُأِتا َْي اْلُمْؤما ُل: َعْبُدَك ََّي َأما ُه َوطَالََبُه، فَ َقاَل اْلَعاما

. قَاَل: َأمَّا َلَك َفََل.  أَْنَت! فَ َقاَل: َلكانََّك ناْعَم اْلَمْوََ
يٍي َقْد َهَزَم لَُه ُجُيوًشا، فََأرَاَد َضْرَب رَقَ َبتاها، َاراجا َ ِبا ثْ ُلَك  قايَل: َوُأِتا َلةا! ما ُثَّ اْزَدرَاُه فَ َقاَل: ََّي اْبَن اْلَفاعا

ْيُف، َواْليَ ْوَم اْلَقْذُف َوا َنَك السَّ ، بَ ْينا َوبَ ي ْ ، يَ ْهزاُم اْْلُُيوَش؟ ! فَ َقاَل َلُه: َويْ َلَك َوَسْوَأًة َلَك َأْمسا بُّ لسَّ
ُنَك َأْن َأرُدَّ َعَلْيَك َوَقْد يَئاْسُت  ْنُه اْلَمْنُصوُر َوَما َكاَن يُ َؤميا َن اْْلََياةا َفََل َتْسَتقايُلَها أََبًدا؟ فَاْسَتْحَيا ما ما

 َوَأْطَلَقُه.
، َوَشْحنا الث ُّ  ، َواْلَعْزلا ، َواْلواَِلََّيتا ْهيا ْْلَْمرا َوالن َّ ُغورا قايَل: وََكاَن َشْغُل اْلَمْنُصورا، يفا َصْدرا ََّنَاراها، ِبا

، َوَأْمنا السُّ  َلطُّفا َواْْلَْطَرافا يَّةا، َوالت َّ ، َوَمْصَلَحةا َمَعاشا الرَّعا َفَقاتا ، َوالنََّظرا يفا اْْلََراجا َوالن َّ ُبلا
َْهلا بَ ْيتاها. َذا َصلَّى اْلَعْصَر َجَلَس ْلا ْم، فَإا  باُسُكوَّنااْم َوَهْدياها

ْن ُكُتبا  َرَة َجَلَس يَ ْنُظُر فايَما َوَرَد ما َذا َصلَّى اْلعاَشاَء اْْلخا ، َوَشاَوَر  فَإا الث ُُّغورا َواْْلَْطَرافا َواْْلفَاقا
ها، َواْنَصَرَف َُسَّارُُه، َوإاَذا َمَضى الث ُُّلُث الثَّانا  ََ فاَراشا َذا َمَضى ثُ ُلُث اللَّْيلا )قَاَم إا قَاَم َُسَّارَُه، فَإا

، ُثَّ َيْدُخُل فَ َيْجلاُس يفا إايَواناها.فَ تَ َوضََّأ َوَصلَّى، َحََّّ َيْطُلَع اْلَفْجُر، ُثَّ ََيُْرُج فَ ُيَصلياي  لنَّاسا  ِبا
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ْرآتُُه ُترايها َحَسنَ  نَّ فاْكَر اْلَعاقالا ما : َِل ُتَْباْم َأْمًرا َحََّّ تُ َفكياَر فايها، فَإا ييا ُه َوَسيياَئُه. ََّي قايَل: َوقَاَل لاْلَمْهدا
لت َّ  ْلطَاُن إاِلَّ ِبا ، ُبَنَّ! َِل َيْصُلُح السُّ لطَّاَعةا، َوَِل تَ ْعُمُر اْلباََلُد ِبااْثلا اْلَعْدلا ُتُه إاِلَّ ِبا ي َّ ْقَوى، َوَِل َتْصُلُح رَعا

ْ َعَمَل َوَأْقَدُر النَّاسا َعَلى اْلَعْفوا َأْقَدرُُهْم َعَلى اْلُعُقوبَةا، َوَأْعَجُز النَّاسا َمْن َظَلَم َمْن ُهَو ُدونَُه، َواعْ  َتَبا
باَك َوعا  ْختاَباراها.َصاحا  ْلَمُه ِبا

ُثَك، َوَمْن َأَحبَّ َأنْ  [ اْلعاْلما َمْن َُيَديا ْن ]َأْهلا  َُيَْمَد ََّي َأَِب َعْبدا اَّللَّا! َِل ََتْلاْس ََمْلاًسا إاِلَّ َوَمَعَك ما
ْيََة، َوَمْن أَبْ َغَض اْْلَْمَد َأَساَءَها، َوَما أَبْ َغَض اْْلَْمَد َأَحٌد إاِلَّ  مَّ إاِلَّ ُكراَه. َأْحَسَن السيا مَّ، َوَما اْسُتذا  اْسُتذا

ي ََيَْتاُل  َيُه، َبلا اْلَعاقاُل الَّذا ي َغشا ي ََيَْتاُل لاْْلَْمرا الَّذا لاْْلَْمرا َحََّّ َِل ََّي َأَِب َعْبدا اَّللَّا! لَْيَس اْلَعاقاُل الَّذا
 يَ َقَع فايها.

ْندَ  ييا يَ ْوًما: َكْم رَايًَة عا َْمرا َوقَاَل لاْلَمْهدا َك؟ قَاَل: َِل َأْدراي. قَاَل: )َهَذا َواَّللَّا التَّْضيايُع، َوأَْنَت( ْلا
ْعَت، فَاتَّقا اَّللََّ فايَما  َلَك.اْلْاََلَفةا َأَشدُّ َتْضيايًعا، َوَلكاْن َقْد ََجَْعُت َلَك َما َِل َيُضرَُّك َمَعُه َما َضي َّ  َخوَّ

يَسى: لَْ  يَهةا، قايَل: َوقَاَل إاْسَحاُق ْبُن عا ُلُغ َحاَجَتُه َعَلى اْلَبدا ْن َبنا اْلَعبَّاسا يَ َتَكلَُّم فَ يَ ب ْ  َيُكْن َأَحٌد ما
. َما َداُوَد ْبنا َعلايٍي ها ٍد، َوَعميا يها اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ  َغْْيُ اْلَمْنُصورا، َوَأخا

ُل َعَلْيها، َوَأْشَهُد قايَل: َوَخَطَب اْلَمْنُصوُر يَ ْوًما، فَ َقاَل: اْْلَْمُد َّللاَّا َأْحَْ  ُن باها، َوأَتَ وَكَّ ُدُه َوَأْسَتعايُنُه، َوُأْؤما
ْنَساُن ُأذَكياُرَك  ْرَت باها! َأْن َِل إاَلَه إاِلَّ اَّللَُّ َوْحَدُه َِل َشرايَك َلُه. فَاْعََتََضُه إاْنَساٌن فَ َقاَل: أَي َُّها اْْلا َمْن ذَكَّ

َّللَّا َأْن َأُكوَن َجبَّارًا َعنايًدا، َأْو فَ َقَطَع اْْلُْطَبَة، ُثَّ قَالَ  : ََسًْعا، ََسًْعا لاَمْن َحفاَظ َعنا اَّللَّا، َوَأُعوُذ ِبا
يَن. َن اْلُمْهَتدا ، َلَقْد َضَلْلُت إاًذا، َوَما َأََن ما ُثْا ْْلا  ََتُْخُذنا اْلعازَُّة ِبا

َذا اْلَقْولا اَّللََّ، َوَلكانََّك َأرَْدَت َأْن يُ َقاَل قَاَم، فَ َقاَل، فَ ُعوقاَب، َوأَْنَت أَي َُّها اْلَقائاُل، فَ َواَّللَّا َما َأرَْدَت َباَ 
َر اْلمُ  ُكْم َمَعاشا َك، َوإاَّيَّ َا، َويْ َلَك، َلَقْد َُهَْمُت، َواْغَتناْمَها إاْذ َعَفْوُت، َوإاَّيَّ نَي َفَصََبَ، َوَأْهَوَن َبا ْسلاما

نَّ اْلْاْكَمَة َعَلي ْ  ََ َأْهلاها، ُتوراُدوُه َمَواراَدُه، ُأْختَ َها، فَإا َلْت، فَ ُردُّوا اْْلَْمَر إا ََن ُفصيا ْندا ْن عا َنا نُ زياَلْت، َوما
رَُه. ُروُه َمَصادا  َوُتْصدا
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ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه. َا يَ ْقَرُأَها، فَ َقاَل: َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ ََ ُخْطَبتاها، َكَأَّنَّ  ُثَّ َعاَد إا
َّا قَاَل: }َوَلَقْد َكت َ َوقَ  َة، بَ ْعَد باَناءا بَ ْغَداَذ، َفَكاَن ِما َكَّ ٍد: َخَطَب اْلَمْنُصوُر ِبا َنا يفا اَل َعْبُد اَّللَّا ْبُن َصاعا ب ْ

ُوَن] ]اْلنبياء:  َي الصَّاْلا َبادا ْن بَ ْعدا الذياْكرا َأنَّ اْْلَْرَض يَراثُ َها عا َوقَ ْوٌل [ . َأْمٌر ُمَْبٌَم، 105الزَّبُورا ما
يَن اُتََّ  نَي الَّذا َتُه، َوبُ ْعًدا لاْلَقْوما الظَّالاما ي َأفْ َلَج ُحجَّ ُذوا اْلَكْعَبَة َعْدٌل، َوَقَضاٌء َفْصٌل، َواْْلَْمُد َّللاَّا الَّذا

نَي] ]اْلجر:  ضا ا باها [ ، َلَقْد َحاَق َبااْم َما َكانُو 91َغضاا، َواْلَفْيَء إاْرًَث َو }َجَعُلوا اْلُقْرآَن عا
نََّة، َواْضَطَهدُ  ُلوا السُّ نَي َبدَّ يٍد َأُْهََلُهُم اَّللَُّ حا ْن باْئٍر ُمَعطََّلٍة، َوَقْصٍر َمشا وا اْلعاَْتََة، َيْستَ ْهزاُئوَن، َفَكْم ما



ْن َأَحدٍ  ُهْم ما ن ْ َأْو َتْسَمُع ََلُْم  َوَعَنُدوا، َواْعَتَدْوا، َواْسَتْكََبُوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنايٍد، }َهْل َتُاسُّ ما
 [ .98راْكًزا] ]مرمي: 

لا يفا الرُّقْ َعةا: إاْن آثَ ْرَت اْلَعْدلَ  ََ اْلَعاما الاها، فَ َوقََّع إا  قَاَل: وََكَتَب إالَْيها رَُجٌل َيْشُكو بَ ْعَض ُعمَّ
َن النََّداَمةا، ََلَمُة، َوإاْن آثَ ْرَت اْْلَْوَر َفَما َأقْ َرَبَك ما بَ ْتَك السَّ َن الظََُّلَمةا. َصحا ْف َهَذا اْلُمَتَظلياَم ما  فَأَْنصا

ُُه َأنَّ اْْلُْنَد َقْد َشَغُبوا َعَلْيها، َوََّنَُبوا َما ينايََّة َُيَْبا ُب َأْرما ََ ]اْلَمْنُصورا[ َصاحا يفا بَ ْيتا  قايَل: وََكَتَب إا
، فَ َوقََّع يفا كاَتاباها: اْعَتزاْل َعَمَلَنا َمْذُموًما مَ  َهُبوا.اْلَمالا  ْدُحورًا، فَ َلْو َعَقْلَت َلْ َيْشَغُبوا، َوَلْو َقوايَت َلْ يَ ن ْ

َم َلُه أَْيًضا ما  ها َوَوَصاََّيُه َيُدلُّ َعَلى َفَصاَحتاها َوَبََلَغتاها، َوَقْد تَ َقدَّ ْن َكََلما َم ما َن اْلُكُتبا َوَهَذا َوَما تَ َقدَّ
َد زََماناها، إاِلَّ أَنَُّه َكاَن يَ ْبَخُل. َوَغْْياَها َما َيُدلُّ َعَلى أَنَُّه َكانَ   َواحا

َنُه ُخلَّ  نيا ْبنا َعطَاٍء: اْستَ َزاَرنا اْلَمْنُصوُر، وََكاَن بَ ْينا َوبَ ي ْ ْن َذلاَك قَ ْوُل اْلَوضا ٌة قَ ْبَل َوِماَّا نُقاَل َعْنُه ما
ي تَ ْعرافُُه.اْلْاََلَفةا، َفَخَلْوََن يَ ْوًما، فَ َقاَل: ََّي َأَِب َعْبدا اَّللَّا   ! َما َلَك؟ قُ ْلُت: اْْلَََبُ الَّذا

. فَ َقاَل: َأْرَبٌع يفا بَ ْيتاَك؟ قُ ْلُت: ن َ  ٌم ََلُنَّ َياُلَك؟ قُ ْلُت: َثََلُث بَ َناٍت، َواْلَمْرَأُة، َوَخادا  َعْم!قَاَل: َوَما عا
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، ُثَّ قَاَل: ، َأْربَ َعُة َمَغازاَل َيُدْرَن يفا بَ ْيتاَك. فَ َردََّدَها، َحََّّ ظَنَ ْنُت أَنَُّه َسُيعايُننا  أَْنَت أَْيَسُر اْلَعَربا
ْنُه َوقَاَل: َهَذا ْرَهٍم، فََأَخَذَها ما يا َأنَّ َلُه َعَشَرَة آَِلفا دا َِبا َعطَاٍء اْْلَُراَسانا .  قايَل: رُفاَع ُغََلٌم ْلا َماِلا

ْن أَْيَن َيُكوُن َماُلَك، َوَواَّللَّا مَ  ٌم َوَِل قَ َرابٌَة! قَاَل: قَاَل: ما َنَك رَحا ، َوَِل بَ ْينا َوبَ ي ْ ُتَك َعَمًَل َقطُّ ا َولَّي ْ
نْ  لسيا َنَة ْبنا ُموَسى ْبنا َكْعٍب، فَ َورَّثَ ْتَك َماًِل، وََكاَن َقْد َعَصى ِبا ، بَ َلى! ]ُكْنَت[ تَ َزوَّْجَت اْمَرَأًة لاُعيَ ي ْ دا

[ ، َوَأَخذَ  ْندا ْن َذاَك. ]َوُهَو َواٍل َعَلى السيا  َماِلا فَ َهَذا اْلَماُل ما
يَصُه. ف َ  ْن لُْبسا ُجبٍَّة َهَروايٍَّة، َوإانَُّه يُ َرقياُع َقما : إانَّ اْلَمْنُصوَر ُيْكثاُر ما قا َْعَفٍر الصَّادا َقاَل َجْعَفٌر: َوقايَل ْلا

ها يفا  ي َلَطَف باها، َحََّّ ابْ َتََلُه باَفْقرا نَ ْفسا  ُمْلكاها. اْْلَْمُد َّللاَّا الَّذا
ًَل َأَخَذ َماَلُه َوتَ رََكُه يفا بَ ْيتا َماٍل ُمْفَرٍد ََسَّاُه بَ ْيَت َمالا ا ، قايَل: وََكاَن اْلَمْنُصوُر إاَذا َعَزَل َعاما ْلَمظَالاا

تُّ فَ  َذا َأََن ما ًئا فَإا : َقْد َهيَّْأُت َلَك َشي ْ ييا باها، َوقَاَل لاْلَمْهدا ادُْع َمْن َأَخْذَت َماَلُه، وََكَتَب َعَلْيها اْسَم َصاحا
يُّ َذلاَك. ََ اْلَعامَّةا، فَ َفَعَل اْلَمْهدا ْم َوإا نََّك ُتْسَتْحَمُد باَذلاَك إالَْيها  فَاْرُدْدُه َعَلْيها، فَإا

ديا َذلاَك َأْشَياُء َكثاْيٌَة.  َوَلُه يفا ضا
يَسى ْبنا َّنَايٍك قَاَل: َدَعانا  : َكْم قايَل: َوذََكَر زَْيٌد َمْوََ عا  اْلَمْنُصوُر، بَ ْعَد َمْوتا َمْوَِلَي، َفَسأََلنا

؟  َن اْلبَ َناتا يَناٍر، َوأَنْ َفَقْتُه اْمَرأَتُُه يفا َمْأِتَاها. قَاَل: َكْم َخلََّف ما ْن َماٍل؟ قُ ْلُت: أَْلَف دا قُ ْلُت: َخلََّف ما
ََ ا تاا، فََأْطَرَق، ُثَّ رََفَع رَْأَسُه َوقَاَل: اْغُد إا اَئَة أَْلٍف َوَُثَانانَي أَْلفا سا ، فَ َغَدْوُت إالَْيها، فََأْعطَانا ما ييا ْلَمْهدا

نَّ  ْكَفائاها ُهنَّ َثََلثانَي أَْلًفا. ُثَّ َدَعانا اْلَمْنُصوُر فَ َقاَل: ُعدَّ َعَليَّ ِبَا ن ْ َدٍة ما يَناٍر، لاُكليا َواحا ،  دا َحََّّ ُأَزوياَجُهنَّ



ُهنَّ َثََلثُوَن أَْلَف فَ َفَعْلُت، فَ َزوََّجُهنَّ  ن ْ َدٍة ما ْن َمالاها، لاُكليا َواحا نَّ َصُدقَاَّتاانَّ ما ، َوَأَمَر َأْن َُتَْمَل إالَْيها
َها. ن ْ َياًعا ََلُنَّ َيُكوُن َمَعاُشُهنَّ ما َاَلاانَّ ضا ْرَهٍم، َوَأَمَرنا َأْن َأْشََتاَي ِبا  دا

ْرَهٍم، َوَأَمَر  قايَل: َوفَ رََّق اْلَمْنُصوُر َعَلى ََجَاَعةٍ  ٍد، َعَشَرَة آَِلفا أَْلفا دا ْن َأْهلا بَ ْيتاها يفا يَ ْوٍم َواحا ما
َْلفا أَلْ  ُهْم ِبا ن ْ يُل، لاُكليا رَُجٍل ما يَسى، َوَصالاٌح، َوإاَْسَاعا ُهْم: ُسَلْيَماُن، َوعا ن ْ ها ما ْن َأْعَماما ََماَعٍة ما ٍف، ْلا

َا.  َوُهَو َأوَُّل َمْن َوَصَل َبا
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 رَُجًَل َقطُّ يفا َوَلُه يفا َذلاَك أَْيًضا َأْخَباٌر َكثاْيٌَة، َوَأمَّا َغْْيُ َذلاَك، قَاَل يَزايُد ْبُن ُعَمَر ْبنا ُهَبْْيََة: َما رَأَْيتُ 
َن اْلَمْنُصورا. ْلٍم أَْنَكَر، َوَِل َأْمَكَر، َوَِل َأَشدَّ تَ يَ ُقظاا ما ْعُت باها يفا سا  َحْرٍب، َوَِل َسَا

ْن َعْسَكراها شَ  ، َفَجَهْدََن باُكليا اْْلُْهدا َأْن نَ َناَل ما ًئا، َلَقْد َحَصَرنا تاْسَعَة َأْشُهٍر، َوَمعاي فُ ْرَساُن اْلَعَربا ي ْ
ي َشْعَرٌة سَ  ي َشْعَرٌة بَ ْيَضاُء، َفَخَرْجُت إالَْيها َوَما يفا رَْأسا  ْوَداُء.َفَما ََّتَيََّأ، َوَلَقْد َحَصَرنا َوَما يفا رَْأسا

ََ اْلُمَباَرزَةا، َفَكَتَب إالَْيها: إا  ُرُه، َيْدُعو إا ََ اْلَمْنُصورا، َوُهَو ُُمَاصا نََّك ُمتَ َعدٍي قايَل: َوَأْرَسَل اْبُن ُهَبْْيََة إا
ْيطَاُن َما قُُه، َوُْيَنيايَك الشَّ َنانا َغيياَك، يَعاُدَك اَّللَُّ َما ُهَو ُمَصديا بُُه، َويُ َقرياُب َما  َطْوَرَك، َجاٍر يفا عا ُهَو ُمَكذيا

ُدُه، فَ ُرَوْيًدا يُتامُّ اْلكاَتاَب َأَجَلُه.، َوَقْد َضَرْبُت َمثَلاي َوَمثَ َلَك: بَ َلَغنا َأنَّ َأَسًدا لَ  ْنزايًرا، اَّللَُّ ُمَباعا قاَي خا
ْنزا  َا أَْنَت خا ! فَ َقاَل اْْلََسُد: إاَّنَّ ٍْي، َوَمََّ قَاتَ ْلُتَك فَ َقاَل َلُه اْلْاْنزايُر: قَاتاْلنا يٌر، َوَلْسَت باُكْفٍؤ ِلا َوَِل َنظا

ْنَك َشْيٌء َكاَن ُسبَّ  ْنزايًرا، َفََل َأْعَتقاُد َفْخًرا، َوَِل ذاْكًرا، َوإاْن ََنَلنا ما : قَ َتَل خا . فَ َقتَ ْلُتَك قايَل ِلا ًة َعَليَّ
باَك فَ َقاَل اْلْاْنزايُر: إاْن َلْ تَ ْفَعْل َأْعَلْمُت السيا  ، فَ َقاَل اْْلََسُد: اْحتاَماُل َعارا َكذا َباَع أَنََّك َنَكْلَت َعنيا

َك. ْن َلْطخا َشَراِبا باَدما  َعَليَّ أَْيَسُر ما
ًتا يَ  َرَة َكانُوا يُطَيياُنوَن ُكلَّ يَ ْوٍم بَ ي ْ نَّ اْْلََكاسا َل اْْلَْيَش، فَإا وَن يفا ْسُكنُ قايَل: وََكاَن اْلَمْنُصوُر َأوََّل َمْن َعما

، وََكَذلاَك بَ ُنو ُأَميََّة.  الصَّْيفا
ْن َبنا ُأَميََّة، فَ َقاَل: إانيا َأْسأَُلَك َعْن َأْشَياَء، فَاْصُدْقنا َوَلَك اْْلََماُن. قَا َ باَرُجٍل ما َل: نَ َعْم! قايَل: َوُأِتا

ْن َتْضيايعا اْْلَخْ  َ بَ ُنو أَُميََّة؟ قَاَل: ما ْن أَْيَن ُأِتا َبارا. قَاَل: فََأيُّ اْْلَْمَوالا َوَجُدوَها أَنْ َفَع؟ قَاَل: قَاَل: ما
ْم، فََأرَاَد اْلَمْنُصوُر َأْن َيْسَتعانَي يفا  ْنَد َمَوالايها  اْْلَْخَبارا اْْلَْوَهُر. قَاَل: َفعاْنَد َمْن َوَجُدوا اْلَوفَاَء؟ قَاَل: عا

ُهْم، فَاْستَ عَ  ن ْ ْهلا بَ ْيتاها، فَ َقاَل: اَضُع ما ََوالايها.ِبَا  اَن ِبا
 

َعةا َلهُ  ييا َواْلبَ ي ْ ََلَفةا اْلَمْهدا  ذاْكُر خا
ْلَمْنصُ  ا، فَاْجَتَمْعُت ِبا َن اْلَبْصَرةا َحاجا ْوَفلاييا َعْن أَبايها قَاَل: َخَرْجُت ما ٍد الن َّ ورا باَذاتا ذاْكُر َعلاييا ْبنا ُُمَمَّ

ْرٍق، َفُكْنُت ُأَسلياُم َعَلْيها ُكلََّما رَكابَ  ا َصارَ عا ، فَ َلمَّ  ، َوَقْد َأَشَفى َعَلى اْلَمْوتا
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ا ََ اْلَمْنُصورا، فَ َلمَّ ، وَُكْنُت َأْخَتلاُف إا َة، فَ َقَضْيُت ُعْمَرِتا َكاَن يفا   باباْئرا َمْيُموٍن َونَ َزَل باها، َوَدَخْلَنا َمكَّ
َلةا الَِّتا َماَت فايَها، َوَلْ نَ ْعَلْم، َصلَّْيتُ  ُد ْبُن َعْونا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا  اللَّي ْ َة، َورَكاْبُت َأََن َوُُمَمَّ َكَّ الصُّْبَح ِبا

ْْلَْبَطحا َلقايَنا اْلَعبَّاَس ْبَن ُمَُ  ْرََن ِبا ا صا ٍم َوَساَدَّتااْم، فَ َلمَّ ْن َمَشاياخا َبنا َهاشا ، وََكاَن ما َد اْْلَاراثا ٍد َوُُمَمَّ مَّ
ٍد: َأْحَسُب الرَُّجَل َقْد َماَت، ْبَن ُسَلْيَماَن يفا َخيْ  َنا، فَ ُقْلُت لاُمَحمَّ َما َوَمَضي ْ َة، َفَسلَّْمَنا َعَلْيها ََ َمكَّ ٍل إا

 َفَكاَن َكَذلاَك.
ُم ْبُن اْلمَ  ، َواْلَقاسا قا َرادا ْنَد َعُمودا السُّ ييا َقْد َصَدَر عا َذا ُموَسى ْبُن اْلَمْهدا َنا اْلَعْسَكَر، فَإا ورا ْنصُ ُثَّ أَتَ ي ْ

ْرَطةا، َورََفعَ  با الشُّ ُْي َبنْيَ اْلَمْنُصورا َوَبنْيَ َصاحا ، َوَقْد َكاَن قَ ْبَل َذلاَك َيسا قا َرادا َن السُّ َيٍة ما  يفا ََنحا
ا رَأَيْ ُتُه َعلاْمُت َأنَّ اْلَمْنُصوَر َقْد َماَت.  النَّاُس إالَْيها اْلقاَصَص، فَ َلمَّ

ْن ُبَكاٍء، َوَخَرَج َوَأقْ َبَل اْلََْسُن ْبُن زَْيٍد الْ  َعَنا َُهًْسا ما َق، َوَسَا َرادا ، َوَجاَء النَّاُس َحََّّ َمَلُئوا السُّ ُعْلوايُّ
نا  َْي اْلُمْؤما َاُب، َوَصاَح: َواَأما ها الَتُّ ُم اْلَمْنُصورا، ُمَشقََّق اْْلَْقباَيةا، َوَعَلى رَْأسا يَناُه! َفَما أَبُو اْلَعْنََبا، َخادا

ُموا لاَيْدُخُلوا َعَلْيها، َفَمنَ َعُهُم اْْلََدُم.بَقاَي َأَحٌد   إاِلَّ قَاَم، ُثَّ تَ َقدَّ
؟ اْجلاُسوا، َفَجَلُسوا، َوقَا ْدُِتْ َمْوَت َخلايَفٍة َقطُّ ُتوُف: ُسْبَحاَن اَّللَّا! َأَما َشها َم َوقَاَل اْبُن َعيَّاٍش اْلَمن ْ

َابَ  ُم َفَشقَّ ثاَيابَُه، َوَوَضَع الَتُّ ها، َوُموَسى َعَلى َحالاها. اْلَقاسا  َعَلى رَْأسا
، يما َذا فايها: باْسما اَّللَّا الرَّْْحَنا الرَّحا ها قاْرطَاٌس، فَ َفَتَحُه، فَ َقَرَأُه، فَإا ْن َعْبدا اَّللَّا  ُثَّ َخَرَج الرَّبايُع َويفا َيدا ما

ْن َبنا هَ  ََ َمْن َخلََّف ما نانَي، إا ْيا اْلُمْؤما ْن َأْهلا ُخَراَساَن، َوَعامَّةا اْلَمْنُصورا، َأما يَعتاها ما ٍم، َوشا اشا
.ُ َُكُم اَّللَّ ُتوا، َرْحا نَي، ُثَّ َبَكى، َوَبَكى النَّاُس، ُثَّ قَاَل: َقْد َأْمَكَنُكُم اْلُبَكاُء، فَأَْنصا  اْلُمْسلاما

نيا َكتَ ْبُت كاَتاِبا َهَذا، َوَأََن َحي،  ما ُثَّ قَ َرَأ: َأمَّا بَ ْعُد، فَإا ْن َأَّيَّ نْ َيا، َوَأوَّلا يَ ْوٍم ما ما الدُّ ْن َأَّيَّ را يَ ْوٍم ما يفا آخا
يَ ًعا، َوَِل  ي َوَِل يُ ْلباَسُكْم شا ََلَم، َوَأْسَأُل اَّللََّ َأْن َِل يَ ْفتاَنُكْم بَ ْعدا َرةا، َأقْ َرأُ َعَلْيَكُم السَّ يَق اْْلخا  يُذا

 بَ ْعَضُكْم ِبََْس بَ ْعٍض.
ها، ُثَّ تَ َناَوَل يََد ُثَّ َأَخَذ يفا َوصا  ْم َعَلى اْلَوفَاءا باَعْهدا َعَة َلُه، َوَحثياها ُم اْلبَ ي ْ ، َوإاذَْكاراها ييا ْلَمْهدا ْم ِبا يَّتاها

ََ ُموَسى فَ َبايَ َعُه، ُثَّ َِبيَ َعُه النَّاُس اْْلَوَُّل فَاْْلَوَّ  َأْدَخَل  ُل، ُثَّ اْلََْسنا ْبنا زَْيٍد َوقَاَل: ُقْم فَ َباياْع! فَ َقاَم إا
َة ثَ  َنا باها َمكَّ ، َفَحَمْلَناُه، َحََّّ أَتَ ي ْ ٍم َعَلى اْلَمْنُصورا َوُهَو يفا َأْكَفاناها، َمْكُشوَف الرَّْأسا ََلَث بَ ُنو َهاشا

 َأْمَياٍل، َفَكَأنيا أَْنُظُر إالَْيها َوالريايُح َُتَرياُك َشْعَر ُصْدَغْيها،
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َنا باها ُحْفَرَتُه.َوَذلاَك أَنَُّه َكاَن  َضابُُه، َحََّّ أَتَ ي ْ ، َوَقْد َنَصَل خا  َوف ََّر َشَعَرُه لاْلَحْلقا
َعَة، فَ َقاَل عَ  يَسى ْبَن ُموَسى َأََب اْلبَ ي ْ يَسى ْبنا َماَهاَن َأنَّ عا لايُّ وََكاَن َأوَُّل َشْيٍء اْرتَ َفَع باها َعلايُّ ْبُن عا

يَسى ْبنا َماَهاَن: َواَّللَّا   لَتُ َباياَعنَّ َأْو َْلَْضراَبنَّ ُعنُ َقَك! فَ َباَيَع. ْبُن عا
َعةا َلُه مَ  ْلبَ ي ْ َََبا َوفَاةا اْلَمْنُصورا، َوِبا ييا ِبا ََ اْلَمْهدا ييا َوالرَّبايَع إا َه ُموَسى ْبَن اْلَمْهدا َع َمَنارََة َمْوََ ُثَّ َوجَّ

، َوبُ ْردَ  يبا ْلَقضا يا اْلَمْنُصورا، َوبَ َعثَا أَْيًضا ِبا َاِتَا اْلْاََلَفةا، َوَخَرُجوا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -ةا النَّّبا َوِبا
ةا، فَ َبايَ َعُه َأْهُل بَ ْغَداَذ. ي اْلْاجَّ َتَصَف ذا ييا َمَع َمَنارََة، ُمن ْ َم اْْلَََبُ َعَلى اْلَمْهدا َة، فَ َقدا ْن َمكَّ  ما

ها َكلًَّة َخفايَفًة يُ َرى َشْخُصُه َوقايَل: إانَّ الرَّبايَع َكَتَم َمْوَت الْ  َمْنُصورا، َوأَْلَبَسُه، َوَسنََّدُه، َوَجَعَل َعَلى َوْجها
ُبُه، ُثَّ رَجَ  ْنُه الرَّبايَع َكأَنَُّه َُيَاطا ْنُه، ُثَّ قَ رََّب ما َها، َوَِل يُ ْفَهُم َأْمُرُه، َوَأْدََن َأْهَلُه ما ن ْ ْم، َوَأَمَرُهْم َعْنهُ ما  َع إالَْيها

، َِل  ْم َِبكاًيا ُمَشقََّق اْْلَْيبا ، فَ َبايَ ُعوا، ُثَّ َأْخَرَجُهْم، َوَخَرَج إالَْيها ييا َعةا لاْلَمْهدا يدا اْلبَ ي ْ ًما رَْأَسُه.باَتْجدا  طا
ْيا اْلمُ  ، َوقَاَل: َأَما َمنَ َعْتَك َجََلَلُة َأما يَّ أَْنَكَرُه َعَلى الرَّبايعا ا بَ َلَغ َذلاَك اْلَمْهدا نانَي َأْن فَ َعْلَت باها فَ َلمَّ ْؤما

 َما فَ َعْلَت؟ َوقايَل َضَربَُه، َوَلْ ُيْضحا َضْربَُه.
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َنةا َعَزَل اْلَمْنُصوُر اْلُمَسيََّب ْبَن زَُهْْيٍ َعْن ُشْرطَتاها، َوَحَبَسُه ُمَقيًَّدا، َوَسَبُب َذلاَك أَ  ها السَّ نَُّه يفا َهذا

يها َعْمراو ْبنا زَُهْْيٍ يفا واَِليَةا  َضَرَب َأَِبنَ  َنَُّه َكاَن َشرايَك َأخا ، َحََّّ قَ تَ َلُه، ْلا َياطا لسيا ٍْي اْلَكاتاَب ِبا ْبَن َبشا
يُّ َأَِبُه يفا  ، ُثَّ َكلََّم اْلَمْهدا َب اْلْاَرابا  اْلُكوَفةا، َواْستَ ْعَمَل َعَلى ُشْرطَتاها اْْلََكَم ْبَن يُوُسَف، َصاحا

ََ ُشْرطَتاها.اْلمُ  َي َعْنُه، َوَأَعاَدُه إا ، فَ َرضا  َسيَّبا
 َوفايَها اْستَ ْعَمَل اْلَمْنُصوُر َنْصَر ْبَن َحْربا ْبنا َعْبدا اَّللَّا َعَلى فَاراَس.

َن الرَّقَّةا يفا َشْهرا رََمَضاَن. يُّ ما  َوفايَها َعاَد اْلَمْهدا
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، فَاقْ تَ تَ ُلوا، ُثَّ ََتَاَجُزوا. َوفايَها َغَزا الصَّائاَفَة َمْعُيوفُ  ، فَ َلقاَي اْلَعُدوَّ ْن َدْربا اْْلََدثا  ْبُن ََيََْي ما
ْم، وَ  ها َْبسا َة، ََجَاَعًة َأَمَر اْلَمْنُصوُر ِبا ُْي َمكَّ ، َوُهَو َأما َماما يَم اْْلا ُد ْبُن إابْ َراها ْن َوفايَها َحَبَس ُُمَمَّ ُهْم رَُجٌل ما

َن آلا َعلاييا ْبنا َأِبا  ، ُثَّ َأْطَلَقُهْم ما َة، َواْبُن ُجَرْيٍج، َوَعبَّاُد ْبُن َكثاٍْي، َوُسْفَياُن الث َّْورايُّ َكَّ  طَالاٍب َكاَن ِبا
َب.  اْْلَْبسا باَغْْيا َأْمرا اْلَمْنُصورا، فَ َغضا

ٍم َفحَ  ي رَحا ََ ذا ْم أَنَُّه أَْنَكَر، َوقَاَل: َعَمْدَت إا ََ وََكاَن َسَبُب إاْطََلقاها ، َوإا َبْسَتُه، يَ ْعنا بَ ْعَض َوَلدا َعلايٍي
ْم، ف َ  نانَي، فَ َلَعلَُّه َيَُْمُر باَقْتلاها َْي اْلُمْؤما نَي َفَحَبْستَ ُهْم، َوتَ ْقُدُم َأما ْن َأْعََلما اْلُمْسلاما َيُشدُّ ُسْلطَانَُه، نَ َفٍر ما

ا قَ  ُهْم، فَ َلمَّ ن ْ ََداََّي َوَأْهَلَك فََأْطلاْقُهْم، َوََتَلَّْل ما يَم َبا ُد ْبُن إابْ َراها َة َأْرَسَل إالَْيها ُُمَمَّ اَرَب اْلَمْنُصوُر َمكَّ



 فَ َردََّها َعَلْيها.
ُلَغَها( . َة، َفَماَت يفا الطَّرايقا قَ ْبَل َأْن يَ ب ْ ََ َمكَّ ْن بَ ْغَداَذ إا  )َوفايَها َشَخَص اْلَمْنُصوُر ما

َنةا َغَزا َعْبُد الرَّ  ها السَّ يَن َكانُوا َويفا َهذا يَنَة ُقورايََّة، َوَقَصَد اْلََبْبَ َر الَّذا ، َمدا ُب اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا ْْحَنا
ْن َأْعَياَّنااْم، َوات ََّبَع َشْقَنا، َحََّّ َجاَوَز اْلَقْصرَ  ُهْم َخْلًقا ما ن ْ ََ َشْقَنا فَ َقَتَل ما َلُه إا اْْلَبْ َيَض  َأْسَلُموا َعاما

ْرَب، فَ َفاَتُه.  َوالدَّ
 ْلَوفَ َياُت[]ا

َياُلوَن. نانَي، َوَمَلَك بَ ْعَدُه شا تَّ سا ليايقايََّة، وََكاَن ُمْلُكُه سا  َوفايَها َماَت ُأورَاِلا َملاُك جا
َوُة ْبُن ُشَرْيحا ْبنا ُمْسلاٍم اْلَْضْ  ْلُكوَفةا، َوَحي ْ ْغَوٍل، اْلَفقايُه اْلَبَجلايُّ ِبا َ َمالاُك ْبُن ما يُّ َوفايَها تُ ُويفيا َرما

. ) ْصرايُّ  )اْلما
دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا، يُم ْبُن ََيََْي ْبنا ُُمَمَّ : إابْ َراها َة َوالطَّائافا َل َعَلى َمكَّ  وََكاَن اْلَعاما
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،ُّ ، َوَعَلى اْلُكوَفةا: َعْمُرو ْبُن زَُهْْيٍ الضَّّبيا يَنةا: َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلايٍي يُل ْبُن  َوَعَلى اْلَمدا َوقايَل: إاَْسَاعا
َها ََثباُت ْبُن ُموسَ  ، َوَعَلى َخَراجا ، َوَعَلى َقَضائاَها: َشرايُك ْبُن َعْبدا اَّللَّا النََّخعايُّ يَل الث ََّقفايُّ  ى.إاَْسَاعا

دا ْبنا َصْفَواَن، َوَعَلى َوَعَلى ُخَراَساَن ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة، َوَعَلى َقَضاءا بَ ْغَداَذ: َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ 
، َوقايَل ُموَسى ْبُن َكْعبٍ  َا: ُعَمُر ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا َأُخو َعْبدا اْْلَبَّارا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْرَطةا َبا ، َوَعَلى الشُّ

َها ُعَمارَُة ْبُن َْحَْزَة، َوَعَلى َقَضائاَها َوالصَََّلةا: ُعب َ  .َخَراجا اْلَبْصَرةا َوَأْرضا  ْيُد اَّللَّا ْبُن اْْلََسنا اْلَعْنََبايُّ
يٌم. َنَة َوَِبٌء َعظا ها السَّ  َوَأَصاَب النَّاَس َهذا
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اَئة[ نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوََخْسا
159 - 

اَئةٍ  نَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوََخْسا
يَم ْبنا   َعْبدا اَّللَّا  ذاْكُر اْلََْسنا ْبنا إابْ َراها

يَم ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا ْبنا اْْلََسنا ْبنا  يُّ اْلََْسَن ْبَن إابْ َراها َنةا َحوََّل اْلَمْهدا ها السَّ ْن يفا َهذا َعلايٍي ما
ها.  َُمْباسا

ٍد، ٍع َواحا ا ُأْطلاَق يَ ْعُقوُب َوبَقاَي ُهَو  َوَسَبُب َذلاَك أَنَُّه َكاَن َُمُْبوًسا َمَع يَ ْعُقوَب ْبنا َداُوَد يفا َمْوضا فَ َلمَّ



ي هُ  عا الَّذا ََ اْلَمْوضا ْرًِب إا ََ بَ ْعضا َمْن يَثاُق باها، َفَحَفَر سا  َو فايها.َساَء ظَنُُّه، فَاْلَتَمَس َُمَْرًجا، فََأْرَسَل إا
ي، وََكاَن َقدا اتَّ  يَحٌة فَ بَ َلَغ َذلاَك يَ ْعُقوَب، فَأََتى اْبَن ُعََلثََة اْلَقاضا ي َنصا ْندا َصَل باها، فَ َقاَل: عا

نْ  ََ َأِبا ُعبَ ْيدا اَّللَّا َوزايراها، لاَْيْفَ َعَها إالَْيها، فََأْحَضَرُه عا ، َوَطَلَب إالَْيها إايَصاَلُه إا ييا ا َسأَلَُه َعْن لاْلَمْهدا َدُه، فَ َلمَّ
ييا لايُ عْ  ََ اْلَمْهدا يَحتاها، َسأََلُه َعْن إايَصالاها إا يُّ َنصا َا، فََأْوَصَلُه إالَْيها، فَاْسَتْخََلُه، فََأْعَلَمُه اْلَمْهدا لاَمُه َبا

، فَأَنْ َفَذ َمْن  ًئا، َحََّّ قَاَما، فََأْخََبَُه َخََبَ اْلََْسنا يَثاُق باها، فََأََتُه ثاَقَتُه باَوزايراها َواْبنا ُعََلثََة، فَ َلْم يَ ُقْل َشي ْ
، فََأَمرَ  ، َفُحوياَل. باَتْحقايقا اْْلَالا  باَتْحوايلا اْلََْسنا

يُّ يَ ْعُقوَب َوَسأََلُه َعنْ  ُه، فََأْخََبَُه ُثَّ اْحتايَل َلُه فايَما بَ ْعُد، فَ َهَرَب َوطُلاَب، فَ َلْم يُْظَفْر باها، فََأْحَضَر اْلَمْهدا
ْحَساَن، فَ َقاَل َلُه: اتْ ُرْك طََلَبُه، أَنَُّه َِل يَ ْعَلُم َمَكانَُه، َوأَنَُّه إاْن َأْعطَاُه اْْلََماَن َأََتُه با  َن لَُه اْْلا ها فَآَمَنُه َوَضما

ُشُه، َفََتََك َطَلَبُه. نَّ َذلاَك يُوحا  فَإا
ْنَدُه. يَم عا َر اْْلََسُن ْبُن إابْ َراها ، فَُأْحضا ييا ْنَد اْلَمْهدا َم عا  ُثَّ إانَّ يَ ْعُقوَب تَ َقدَّ

 
ْنَد ا ما يَ ْعُقوَب عا ييا ذاْكُر تَ َقدُّ  ْلَمْهدا

يَم، كَ  ْنَدُه يفا َأْمرا اْلََْسنا ْبنا إابْ َراها يُّ عا ا َأْحَضَرُه اْلَمْهدا َم ذاْكُر ُوُصولاها إالَْيها، فَ َلمَّ َم، َقْد تَ َقدَّ َما تَ َقدَّ
يَّتاَك، َوأَْنَصْفتَ ُهْم، نانَي! إانََّك َقْد َبَسْطَت َعْدَلَك لاَرعا َْي اْلُمْؤما ْم، فَ َعُظَم  قَاَل َلُه: ََّي َأما َوَأْحَسْنَت إالَْيها

 فايَها َوَِل رََجاُؤُهْم، َوَقْد بَقاَيْت َأْشَياُء َلْو ذََكْرَُّتَا َلَك َلْ َتدَعا النََّظَر فايَها، َوَأْشَياُء َخْلَف َِبباَك تَ ْعَملُ 
بايَل إالَْيَك َورَفَ ْعتُ َها. ْن َجَعْلَت إاَِلَّ السَّ َا، فَإا  تَ ْعَلُم َبا
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ْن َأْمرا فََأَمَر باَذلاَك، َفَكاَن َيْدُخُل َعَلْيها ُكلََّما َأرَاَد، َويَ ْرَفُع إالَْيها النََّصائاَح يفا اْْلُُمورا اْْلََسَنةا اْلَْ  يَلةا، ما ما
، َوفاَكاكا اْْلَْسَرى ، َوتَ ْقوايَةا اْلُغَزاةا َوتَ ْزوايجا اْلُعزَّابا ُصونا نَي، َواْلَقَضاءا َعنا  الث ُُّغورا، َوباَناءا اْلُْ َواْلَمْحُبوسا

ْنَدُه باَذلاَك، َوَعَلْت َمْنزالَُتُه، َحََّّ َسَقَطْت َمنْ  َي عا نَي، َوالصََّدَقةا َعَلى اْلُمتَ َعفيافانَي، َفَحظا زالَُة َأِبا اْلَغاراما
يُّ تَ ْوقايًعا َقدا اُتَََّذُه َأخً   ا يفا اَّللَّا، َوَوَصَلُه ِباااَئةا أَْلٍف.ُعبَ ْيدا اَّللَّا، َوُحباَس، وََكَتَب اْلَمْهدا

 
َُراَسانَ   ذاْكُر ُظُهورا اْلُمَقنَّعا ِبا

َُراَساَن، وََكاَن رَُجًَل َأْعَوَر، قَ  َنةا قَ ْبَل َمْوتا ُْحَْيدا ْبنا َقْحطََبَة، َظَهَر اْلُمَقنَُّع ِبا ها السَّ ْن َويفا َهذا ْيًا، ما صا
ى َحكاي َي َأْهلا َمْرٍو، َوُيَسمَّ ها لاَئَلَّ يُ َرى، َفُسميا ْن َذَهٍب َفَجَعَلُه َعَلى َوْجها ًما، وََكاَن اُتَََّذ َوْجًها ما

يعا َأْصَحاباها. ََ َجَا ْر َذلاَك إا يََّة، َوَلْ يُْظها  اْلُمَقنََّع َوادََّعى اْْلُُلوها
َل يفا ُصورَتاها،  ََ َأِبا وََكاَن يَ ُقوُل: إانَّ اَّللََّ َخَلَق آَدَم، فَ َتَحوَّ ُثَّ يفا ُصورَةا نُوٍح، َوَهَكَذا َهُلمَّ َجراا إا



َناُسخا  لت َّ ٌم يفا َدْعَواُه، ُهَو اْلُمَقنَُّع، َويَ ُقوُل ِبا ٍم، َوَهاشا ََ َهاشا ، ُثَّ ََتَوََّل إا يا ، َوََتبَ َعُه ُمْسلاٍم اْْلَُراَسانا
، وََكانُوا َيْسُجُدوَن لَ  لا النَّاسا ْن ُضَلَّ : ََّي َخْلٌق ما ي َكانُوا، وََكانُوا يَ ُقوُلوَن يفا اْْلَْربا َواحا ْن َأييا الن َّ ُه ما

نَّا. ُم َأعا  َهاشا
، َوظَ  ْن َرَساتايقا كاشَّ َي ما َهَرتا َواْجَتَمَع إالَْيها َخْلٌق َكثاٌْي، َوََتَصَُّنوا يفا قَ ْلَعةا َبْسَناَم، َوَسْنَجْرَدَة، َوها

نَي.اْلُمبَ يياَضُة باُبَخاَرى َوال ، َوَأَغاُروا َعَلى َأْمَوالا اْلُمْسلاما  صُّْغدا ُمَعاوانانَي َلُه، َوَأَعانَُه ُكفَّاُر اْْلَتْ َراكا
يا  َن النَّّبا وََكاَن يُ ْنكاُر قَ ْتَل ََيََْي ْبنا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -وََكاَن يَ ْعَتقاُد َأنَّ َأَِب ُمْسلاٍم َأْفَضُل ما

 ادََّعى أَنَُّه يَ ْقُتُل قَاتالايها.زَْيٍد، وَ 
، َواْلُْ  ْعَمانا ، َوَغَلُبوا َعَلى بَ ْعضا ُقُصوراَها، َوَعَلى قَ ْلَعةا نُواكاَث، َوَحاَرََبُْم أَبُو الن ُّ نَ ْيُد، َواْجَتَمُعوا َبكاشَّ

اَن ْبَن ِتَايما ْبنا  َد ْبَن َنْصٍر َوَغْْيَُُهَا.َولَْيُث ْبُن َنْصٍر، َمرًَّة بَ ْعَد َمرٍَّة، َوقَ تَ ُلوا َحسَّ  َنْصرا ْبنا َسيَّاٍر، َوُُمَمَّ
يَن َكانُوا باُبَخارَ  ْلُمبَ يياَضةا الَّذا َْبَائايَل ْبَن ََيََْي َوَأَخاُه يَزايَد، فَاْشتَ َغُلوا ِبا ْم جا ى، فَ َقاتَ ُلوُهْم َوأَنْ َفَذ إالَْيها

َْكَث، َونَ قَ  يَنةا بُوَما اَئٍة، َوقَ َتلَ َأْربَ َعَة َأْشُهٍر يفا َمدا َعما ُهْم َسب ْ ن ْ ْم، فَ َقَتَل ما  بَ َها َعَلْيها
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َْبَائايُل، َوَحاَرََبُْم. ، َوتَباَعُهْم جا ْلُمَقنَّعا َهزاُموُهْم ِبا  اْْلََكَم، َوْلَاَق ُمن ْ
، فَ َلْم يُ َبالاْغ يفا قا  يُّ َأَِب َعْوٍن لاُمَحارَبَةا اْلُمَقنَّعا  َتالاها، َواْستَ ْعَمَل ُمَعاَذ ْبَن ُمْسلاٍم.ُثَّ َسْيََّ اْلَمْهدا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َها إاْسَحاَق ْبَن الصَّبَّاحا الْ  يَل َعنا اْلُكوَفةا، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ يُّ إاَْسَاعا َنةا َعَزَل اْلَمْهدا ها السَّ يَّ يفا َهذا كاْندا
يَسى ْبُن لُْقَما ، َوقايَل عا .ُثَّ اْْلَْشَعثايَّ يَّ دا ْبنا َحاطاٍب اْْلَُمحا  َن ْبنا ُُمَمَّ

َمَل َوفايَها َعَزَل َسعايَد ْبَن َدْعَلٍج َعْن َأْحَداثا اْلَبْصَرةا، َوُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن اْلََْسنا َعنا الصَََّلةا، َواْستَ عْ 
، َوَأمَ  َياَن النَُّمْْيايَّ ْن َسعايدا ْبنا َدْعَلٍج، َمَكاََّنَُما َعْبَد اْلَملاكا ْبَن أَيُّوَب ْبنا ظَب ْ َرُه ِبااْنَصافا َمْن َتَظلََّم ما

. لايَّ ْسَوَر ْبَن َعْبدا اَّللَّا اْلَباها َها اْلما ََ ُعَمارََة ْبنا َْحَْزَة فَ َوِلَّ  ُثَّ ُصراَفتا اْْلَْحَداُث فايَها إا
اُب َعْزلاها َوَقْد َماَت، َواْستَ ْعَمَل َمَكانَُه باْشَر ْبَن َوفايَها َعَزَل قُ َثَم ْبَن اْلَعبَّاسا َعنا اْلَيَماَمةا، فَ َوَصَل كاتَ 

. را اْلَبَجلايَّ  اْلُمْنذا
َها اْلَفْضَل ْبَن َصالاٍح. َثَم ْبَن َسعايٍد َعنا اْْلَزايَرةا، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ  َوفايَها َعَزَل اَْلَي ْ

ُزرَاَن ُأمَّ َوَلدا  يُّ اْْلَي ْ ها، َوتَ َزوََّجَها َوتَ َزوََّج ُأمَّ َعْبدا اَّللَّا باْنَت َصالاحا ْبنا َعلايٍي ُأْخَت َوفايَها َأْعَتَق اْلَمْهدا
.  اْلَفْضلا َوَعْبدا اْلَملاكا
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َا فايَها، َواْحََتََق ََنٌس َكثاٌْي. يَسى بابَ ْغَداَذ ِبا ْنَد َقْصرا عا ُفُن عا  َوفايَها اْحََتََقتا السُّ
ُد ْبُن ُسَلْيَماَن.َوفايَها ُعزاَل َمَطٌر مَ  َها أَبُو َضْمَرَة ُُمَمَّ َل َعَلي ْ ْصَر، َواْستُ ْعما  ْوََ اْلَمْنُصورا َعْن ما

يُف، فَ بَ َلُغوا َمةا اْلََْسُن اْلَوصا يََّة، َوَعَلى اْلُمَقديا ٍد الصَّائاَفَة الرُّوما أَنْ َقَرَة،  َوفايَها َغَزا اْلَعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ
ينَ  نَي.َوفَ َتُحوا َمدا نَي َأَحٌد، َورََجُعوا َسالاما َن اْلُمْسلاما ، َوَمْطُمورََة، َوَلْ ُيَصْب ما  ًة لالرُّوما

َْبَائايُل ْبُن ََيََْي ََسَْرقَ ْنَد، فَ َبََّن ُسورََها، َوَحَفَر َخْندَ  ْسَتاَن، َوجا جا َ َْحَْزُة ْبُن ََيََْي سا  قَ َها.َوفايَها َوِلا
، ُثَّ َوفايَها َعَزَل َعْبَد الصَّمَ  َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا اْلَكثاْيايَّ َها ُُمَمَّ يَنةا، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ دا ْبَن َعلايٍي َعنا اْلَمدا

دا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا َصْفَواَن اْْلُمَ  َد ْبَن ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ .َعَزَلُه َواْستَ ْعَمَل َمَكانَُه ُُمَمَّ يَّ  حا
َدَها، َوَحَفَر َخْنَدقَ َها.َوفايَها َبََّن  يُّ ُسوَر الرَُّصافَةا َوَمْسجا   اْلَمْهدا

َها، َواْستَ ْعَمَل َمَكانَُه َرْوحَ  ييا َعَلي ْ ُل اْلَمْهدا ، َوُهَو َعاما ْندا لسيا َ َمْعَبُد ْبُن اْْلَلايلا ِبا ، َوفايَها تُ ُويفيا  ْبَن َحاِتٍا
. َأَشاَر باها أَبُو ُعبَ ْيدا اَّللَّا َوزايرُ  ييا  اْلَمْهدا

ْن َدٍم َأوْ  ْنَدُه تَباَعٌة ما يُّ َمْن َكاَن يفا ُحُبوسا اْلَمْنُصورا، إاِلَّ َمْن َكاَن عا  َوفايَها َأْطَلَق اْلَمْهدا
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، وََكاَن فايَمْن َأْطَلَق يَ ْعُقوَب ْبَن َداُوَد، َمْوََ بَ  ْلَفَسادا  نا ُسَلْيٍم.َماٍل، َأْو َمْن َيْسَعى يفا اْْلَْرضا ِبا
َها َأَِب َعوْ  يُّ بَ ْعَدُه َعَلي ْ َ ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة َوُهَو َعَلى ُخَراَساَن، َواْستَ ْعَمَل اْلَمْهدا ٍن َعْبَد َوفايَها تُ ُويفيا

 اْلَملاكا ْبَن يَزايَد.
نْ  ، عا ييا َنَة يَزايُد ْبُن َمْنُصوٍر َخاُل اْلَمْهدا ها السَّ لنَّاسا َهذا يُّ َقْد  َوَحجَّ ِبا ، وََكاَن اْلَمْهدا َن اْلَيَمنا ها ما َد ُقُدوما

َم. ْلُقُدوما َعَلْيها َوتَ ْولاَيتاها اْلَمْوسا  َكَتَب إالَْيها ِبا
، َوَعَلى َأْحَداثا اْلُكوَفةا: إاْسَحاُق ْبُن الصَّبَّ  يَّ يَنةا: َعْبَد اَّللَّا ْبَن َصْفَواَن اْْلَُمحا ُْي اْلَمدا احا وََكاَن َأما

َها: ََثباُت ْبُن ُموَسى، َوَعَلى َقَضائاَها: َشرايٌك، َوَعَلى َصََلةا اْلَبْصَرةا: َعْبُد اْلكا  ، َوَعَلى َخَراجا يُّ ْندا
 ، َوَعَلى  اْلَملاكا ْبُن أَيُّوَب، َوَعَلى َأْحَداثاَها: ُعَمارَُة ْبُن َْحَْزَة، َوَعَلى َقَضائاَها: ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن اْْلََسنا

ْجَلَة وَُكَورا اْْلَْهَوازا وَُكَورا فَاراَس: )ُعَمارَُة ْبُن َْحَْزَة( .ُكَورا   دا
را  ْندا باْسطَاُم ْبُن َعْمٍرو، َوَعَلى اْلَيَمنا رََجاُء ْبُن َرْوٍح، َوَعَلى اْلَيَماَمةا باْشُر ْبُن اْلُمْنذا ، َوَعَلى َوَعَلى السيا

يُّ َأَِب  ُخَراَساَن أَبُو َعْوٍن َعْبُد اْلَملاكا ْبنُ  يَزايَد، وََكاَن ُْحَْيُد ْبُن َقْحطََبَة َقْد َماَت فايَها، فَ َوََّ اْلَمْهدا
 َعْوٍن.

ْصَر أَبُو َضْمَرةَ  ، َوَعَلى ما ُد ْبُن  وََكاَن َعَلى اْْلَزايَرةا اْلَفْضُل ْبُن َصالاٍح، َوَعَلى إاْفرايقايََّة يَزايُد ْبُن َحاِتٍا ُُمَمَّ
 ُسَلْيَماَن.



ُب اْْلَْنَدلُ )وَ  ، َصاحا ي َشْنَت بَرايََّة، َفَسْيََّ إالَْيها َعْبُد الرَّْْحَنا ، فايَها َكاَن َشْقَنا َقدا انْ َتَشَر يفا نَ َواحا سا
 َجْيًشا، فَ َفاَرَق َمَكانَُه، َوَصعاَد اْلْاَباَل َكَعاَدتاها فَ َعاَد اْْلَْيُش َعْنُه( .

 ]اْلَوفَ َياُت[
،،َوفايَها َماَت ُُمَمَّ  ْلُكوفَةا، َوُهَو َمَدنا ْئٍب، اْلَفقايُه ِبا  ُد ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا َأِبا ذا
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ُعوَن َسَنًة.  َوُعُمُرُه تاْسٌع َوَسب ْ
، َويُوُنُس ْبُن َأِبا إا  َ َعْبُد اْلَعزايزا ْبُن َأِبا َروَّاٍد َمْوََ اْلُمغاْيَةا ْبنا اْلُمَهلَّبا بايعايُّ َوفايَها تُ ُويفيا ْسَحاَق السَّ

، َوَحَسُن ْبُن َواقاٍد َمْوََ ا ْصرايُّ ُّ، َوَُمَْرَمُة ْبُن ُبَكْْيا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََشجيا اْلما ٍر، وََكاَن اَْلَْمَدانا ْبنا َعاما
يَ  ََ عا ُلُه إا وقا فَ َيْحما َن السُّ ْيَء ما  الاها.َعَلى َقَضاءا َمْرٍو، وََكاَن َيْشََتاي الشَّ
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اَئٍة[ تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
160 - 

ائَةٍ  تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
 ذاْكُر ُخُروجا يُوُسَف اْلََبْما 

َُراَساَن، ُمْنكاًرا ُهَو َوَمنْ  ، ِبا ْلََبْما يَم، اْلَمْعُروُف ِبا َنةا َخَرَج يُوُسُف ْبُن إابْ َراها ها السَّ َمَعُه َعَلى  يفا َهذا
َه إالَْيها يَزايُد ْبُن َمْزَيٍد ا َا، َواْجَتَمَع َمَعُه َبَشٌر َكثاٌْي، فَ تَ َوجَّ ُْي َبا ْيََتُه الَِّتا َيسا ييا سا ُّ، َوُهَو اْلَمْهدا َبانا ي ْ لشَّ

ََ اْلُمَعانَ َقةا  ي َمْعنا ْبنا زَائاَدَة، فَ َلقاَيُه فَاقْ تَ َتََل، َحََّّ َصارَا إا ، فََأَسَرُه يَزايُد ْبُن َمْزَيٍد، َوبَ َعَث باها اْبُن َأخا
َل يُوُسُف َعَلى بَعاٍْي، َقْد  ْهَرَوانا ْحُا ا بَ َلُغوا الن َّ ، َوبَ َعَث َمَعُه ُوُجوَه َأْصَحاباها، فَ َلمَّ ييا ََ اْلَمْهدا ُحوياَل إا

ثْ ُلُه، فََأْدَخُلوُهُم الرُّصَ  ََ َذنَباها، َوَأْصَحابُُه ما َعْت َيَدا يُوُسَف َوْجُهُه إا ، َوُقطا اَفَة َعَلى تاْلَك اْْلَالا
 َوراْجََلُه، َوقُتاَل ُهَو َوَأْصَحابُُه، َوُصلاُبوا َعَلى اْلْاْسرا.

را ْبنا اْلُْ  َها ُمْصَعُب ْبُن زُرَْيٍق، َجدُّ طَاها ، َوتَ َغلََّب َعَلى بُوَشْنَج َوَعَلي ْ ، َسنْيا َوَقْد قايَل إانَُّه َكاَن َحُروراَّيا
ْن َُجَْلةا َأصْ  ، َوَقْد َكاَن ما ، َوالطَّاَلَقاَن، َواْْلُوزََجانا ْنُه، َوتَ َغلََّب أَْيًضا َعَلى َمْروا الرُّوذا َحاباها أَبُو فَ َهَرَب ما

ُّ، فَ ُقباَض َمَعُه.  ُمَعاٍذ اْلفاْرََّيِبا
 

ي َعةا ُموَسى اَْلَادا يَسى ْبنا ُموَسى َوبَ ي ْ  ذاْكُر َخْلعا عا



، َكاَن َجََ  ْن واَِليَةا اْلَعْهدا يَسى ْبنا ُموَسى ما ييا َقْد َخاُضوا يفا َخْلعا عا يَعةا اْلَمْهدا ٍم َوشا ْن َبنا َهاشا اَعٌة ما
يَسى ْبنا  ََ عا يُّ باَذلاَك َسرَُّه، وََكَتَب إا ا َعلاَم اْلَمْهدا ، فَ َلمَّ ييا ي ْبنا اْلَمْهدا َعةا لاُموَسى اَْلَادا ُموَسى  َواْلبَ ي ْ

لْ  ْن َأْعَمالا اْلُكوَفةا.ِبا  ُقُدوما َعَلْيها، َوُهَو باَقْريَةا الرُّْحَبةا، ما
يُّ َعَلى اْلُكوَفةا َرْوُح بْ  ، فَاْستَ ْعَمَل اْلَمْهدا َن اْلُقُدوما ْنُه، فَاْمتَ َنَع ما ي يُ َراُد ما لَّذا يَسى ِبا ، فََأَحسَّ عا ُن َحاِتٍا

ْضَرارا باها، فَ َلْم َيَاْد َرْوٌح إا  َنَُّه َكاَن َِل يَ ْقَرُب اْلبَ َلَد إاِلَّ ُكلَّ َُجَُعٍة َأْو يَ ْوَم لاَْلا ْضَرارا باها َسبايًَل، ْلا ََ اْْلا
يٍد.  عا
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ْن واَِليَةا اْلَعْهدا لامُ  ََ َأْن تَ ْنَخلاَع ما يُّ َعَلْيها َوقَاَل َلُه: إانََّك إاْن َلْ َتُاْبنا إا ْحَلْلُت وَسى اْستَ َوَأَلَّ اْلَمْهدا
يُّ  َه إالَْيها اْلَمْهدا َتنا َعوَّْضُتَك، فَ َوجَّ ي، َوإاْن َأَجب ْ ْن َأْهلا اْلَمَعاصا َيتاَك َما ُيْسَتَحلُّ ما َْعصا ْنَك ِبا ُه ما  َعمَّ

يها، فَ َلْم ََيُْضْر َمَعُه. ٍد باراَسالٍَة وَكاَتاٍب َيْسَتْدعا  اْلَعبَّاَس ْبَن ُُمَمَّ
ا َعاَد اْلَعبَّ  ْن َأْصَحاباها َذواي فَ َلمَّ َد ْبَن فَ رُّوَخ اْلَقائاَد يفا أَْلٍف ما يُّ إالَْيها َأَِب ُهَريْ َرَة ُُمَمَّ َه اْلَمْهدا اُس، َوجَّ

ُهْم طَْبًَل، َوَأَمَرُهْم َأْن َيْضرابُوا طُُبو  ن ْ ٍد ما ، َوَجَعَل َمَع ُكليا َواحا ييا يًعا ََلُْم َجَا اْلَبَصائارا يفا التََّشيُّعا لاْلَمْهدا
يًدا، َوَدَخَل َعَلْيها  يَسى َرْوًعا َشدا ْم إالَْيها، فَ َوَصُلوا َسَحًرا، َوَضَربُوا طُُبوََلُْم، فَاْرََتَع عا ها ْنَد ُقُدوما  أَبُو عا

ْنُه َوَأَخَذُه َمَعُه( . ْكَوى، فَ َلْم يَ ْقَبْل ما لشَّ ُخوصا َمَعُه. )فَاْعَتلَّ ِبا لشُّ  ُهَريْ َرَة، َوَأَمَرُه ِبا
ًما ََيَْتلا فَ لَ  ييا فََأقَاَم َأَّيَّ دا ْبنا ُسَلْيَماَن يفا َعْسَكرا اْلَمْهدا يَسى ْبُن ُموَسى نَ َزَل َداَر ُُمَمَّ َم عا ا َقدا ََ مَّ ُف إا

ييا َفجَ  اَر يَ ْوًما قَ ْبَل ُجُلوسا اْلَمْهدا ييا َوَِل ُيَكلياُم باَشْيٍء، َوَِل يَ َرى َمْكُروًها، َفَحَضَر الدَّ َلَس يفا اْلَمْهدا
ييا َعَلى َخْلعاها، فَ ثَاُروا باها َوُهَو يفا اْلَمْقُصو  يَعُة ُرَؤَساءا اْلَمْهدا ، َوَقدا اْجَتَمَع شا رَةا، َمْقُصورٍَة لالرَّبايعا

تْ  يَسى َأقْ َبَح الشَّ ُموُه )َوَشَتُموا عا ْلَعَمدا َحََّّ َهشَّ ( َوَأْظَهَر فََأْغَلَق اْلَباَب ُدوََّنُْم، َفَضَربُوا اْلَباَب ِبا ما
ََ َأْن َكاَشَفُه َأَكاباُر َأهْ  ًما إا ُعوا، فَ بَ ُقوا يفا َذلاَك َأَّيَّ يُّ إاْنَكارًا لاَما فَ َعُلوُه، فَ َلْم يَ ْرجا لا بَ ْيتاها، وََكاَن اْلَمْهدا

ُد ْبُن ُسَلْيَماَن. ُهْم َعَلْيها ُُمَمَّ  َأَشدَّ
، فََأََب، َوذَ  يُّ َن اْلُقَضاةا َواْلُفَقَهاءا َوَأَلَّ َعَلْيها اْلَمْهدا َكَر َأنَّ َعَلْيها َأْْيَاًَن يفا َأْهلاها َوَمالاها، فََأْحَضَر َلُه ما

َا رَأَ  ، فََأفْ تَ ْوُه ِبا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُعََلثََة، َوُمْسلاُم ْبُن َخالاٍد الزياَْنايُّ ُهْم: ُُمَمَّ ن ْ ًة، ما دَّ ََ عا ْوا، فََأَجاَب إا
لزَّابا وََكْسَكَر، َوَخَلَع نَ ْفَسُه َخْلعا  َياًعا ِبا ْرَهٍم، َوضا يُّ َعَشَرَة آَِلفا أَْلفا دا ها، فََأْعطَاُه اْلَمْهدا نَ ْفسا

ي. ْبناها ُموَسى اَْلَادا ييا َوِلا ، َوَِبَيَع لاْلَمْهدا َن اْلُمَحرَّما َْرَبٍع بَقانَي ما  ْلا
، َوأَ  َن اْلَغدا يُّ ما يَسى َمَعُه، ُثَّ َجَلَس اْلَمْهدا ، َوعا عا ََ اْْلَاما َعتَ ُهْم، ُثَّ َخَرَج إا ْحَضَر َأْهَل بَ ْيتاها، َوَأَخَذ بَ ي ْ

َعةا، َفَسارََع النَّاسُ  ََ اْلبَ ي ْ ي، َوَدَعاُهْم إا َعةا لاْلَهادا يَسى َواْلبَ ي ْ َْلعا عا َها،  َفَخَطَب النَّاَس، َوَأْعَلَمُهْم ِبا إالَي ْ
يَسى  .َوَأْشَهَد َعَلى عا ْْلَْلعا  ِبا



: َعَراءا  فَ َقاَل بَ ْعُض الشُّ
 َكراَه اْلَمْوَت أَبُو ُموَسى َوَقْد ... َكاَن يفا اْلَمْوتا ََنَاٌة وََكَرمُ 

ْنُه اْلَقَدُم.  َخَلَع اْلُمْلَك َوَأْضَحى ُمْلَبًسا ... ثَ ْوَب ُلْؤٍم َما تُ َرى ما
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نْ  َدةا( .)الرُّْحَبُة باَضميا الرَّاءا قَ ْريٌَة عا  َد اْلُكوَفةا، َوُصباَح: باَضميا الصَّادا اْلُمْهَمَلةا، وََكْسرا اْلَباءا اْلُمَوحَّ
 

يَنةا َِبْربَدَ   ذاْكُر فَ ْتحا َمدا
ْم َعْبُد اْلَملاكا بْ  اَئٍة، َجْيًشا يفا اْلَبْحرا، َوَعَلْيها نَي َوما يُّ َقْد َسْيََّ، َسَنَة تاْسٍع َوََخْسا َهاٍب ُن َكاَن اْلَمْهدا شا

ُم الرَّبايُع ْبُن ُصبَ يْ  َن اْْلُْندا َواْلُمَتَطوياَعةا، َوفايها ََ باََلدا اَلْاْندا يفا ََجٍْع َكثاٍْي ما ْسَمعايُّ إا ٍح، َفَساُروا َحََّّ اْلما
يَها. ْن نَ َواحا ا ََنزَُلوَها َحَصُروَها ما  نَ َزُلوا َعَلى َِبْرَبَد، فَ َلمَّ

َوًة َوَحرََّض النَّاُس بَ ْعَضهُ  َنَة َعن ْ ها السَّ ْم َهذا ، َوَضايَ ُقوا َأْهَلَها، فَ َفَتَحَها اَّللَُّ َعَلْيها ْم بَ ْعًضا َعَلى اْلْاَهادا
ْم، فَاْحََتََق بَ ْعُضُهْم، َوقُتاَل اْلبَ  ي ََلُْم، فََأْحَرَقُه اْلُمْسلاُموَن َعَلْيها ْلُبديا الَّذا اُقوَن، َواْحَتَمى َأْهُلَها ِبا

دَ  ْم. َواْسُتْشها ْشُروَن رَُجًَل، َوَأفَاَءَها اَّللَُّ َعَلْيها نَي باْضَعٌة َوعا َن اْلُمْسلاما  ما
ُهْم ََنْوٌ  ن ْ ْم، َفَماَت ما ها يَب، فََأَصاََبُْم َمَرٌض يفا َأفْ َواها ََ َأْن َيطا ُم اْلَبْحُر، فَأَقَاُموا إا ْن أَْلفا  فَ َهاَج َعَلْيها ما

ُم الرَّبايُع ْبُن صُ   بَ ْيٍح، ُثَّ رََجُعوا.رَُجٍل فايها
ْن فَاراَس يُ َقاُل َلُه َِبَْر ُْحَْراَن َعَصَفْت َبااُم الريايُح لَْيًَل، فَاْنَكَسَر َعامَُّة  ًَل ما ا بَ َلُغوا َساحا ْم، فَ َلمَّ َمَراكاباها

 فَ َغراَق اْلبَ ْعُض، َوََنَا اْلبَ ْعُض.
يدا َوَوزايًرا َلُه. قايَل: َوفايَها ُجعاَل َأَِبُن ْبُن َصَدقََة َكاتاًبا َاُروَن الرَّشا  َلا

َها ُمَعاُذ ْبُن ُمْسلاٍم. َل َعَلي ْ  َوفايَها ُعزاَل أَبُو َعْوٍن َعْن ُخَراَساَن َعْن َسْخَطٍة، َواْستُ ْعما
يُّ الصَّائاَفَة، َوَغَزا اْلَغْمُر ْبُن اْلَعبَّاسا اْلَْ  [ اْلَعْبسا .َوفايَها َغَزا ُُثَاَمُة ْبُن ]اْلَولايدا اما يُّ َِبَْر الشَّ  ثْ َعما

 
 ذاْكُر َرديا َنَسبا آلا َأِبا َبْكَرَة َوآلا زاََّيدٍ 

ََ َوَِلءا  ْن ثَقايٍف إا يُّ باَرديا َنَسبا آلا َأِبا َبْكَرَة ما َنةا َأَمَر اْلَمْهدا ها السَّ  َويفا َهذا
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 .-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َرُسولا اَّللَّا 
، َوتَ َقرََّب إالَْيها ]فايَها[ باَوَِلءا َرُسولا اَّللَّا َوَسبَ  ييا ََ اْلَمْهدا ُهْم رََفَع ُظََلَمَتُه إا ن ْ  - ُب َذلاَك َأْن رَُجًَل ما

ْنَد اْْلَاَجةا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  : إانَّ َهَذا َنَسٌب َما يُقارُّوَن باها إاِلَّ عا يُّ َرارا  فَ َقاَل لَُه اْلَمْهدا ْضطا َواِلا
َنا. َقرُّبا إالَي ْ ََ الت َّ  إا

، َوَأََن َأْسأَُلَك َأْن تَ ُردَّنا َوَمْعَشرَ  َنَّ َسُنقارُّ نانَي، فَإا َْي اْلُمْؤما  آلا َأِبا َبْكَرَة فَ َقاَل َلُه: َمْن َجَحَد َذلاَك ََّي َأما
ْن َوَِلءا َرُسولا اَّللَّا  ََ َنَسباَنا ما ُم  -َلْيها َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ عَ  -إا ْن َنَسباها لا زاََّيٍد فَ َيْخُرُجوا ما َوََتُْمَر با

ُبوا َعْن َقَضاءا َرُسولا اَّللَّا  ي ُأْلْاُقوا باها، َورَغا ،  -الَّذا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم: " َأنَّ اْلَوَلَد لاْلفاَراشا
ََ ُعبَ يْ  را اْْلََجُر، َويَ ُردُّوا إا  ٍد يفا َمَواِلا ثَقايٍف ".َولاْلَعاها

ََ َوَِلءا َرُسولا اَّللَّا  يُّ باَرديا آلا َأِبا َبْكَرَة إا ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -فََأَمَر اْلَمْهدا ََ  -َصلَّى اَّللَّ وََكَتَب فايها إا
ُهْم باَذلاَك تَ َرَك َمالَُه باَيدا  ن ْ دا ْبنا ُموَسى باَذلاَك، َوَأنَّ َمْن َأقَ رَّ ما  ها، َوَمْن َأَِبُه اْصَطَفى َماَلُه.ُُمَمَّ

ََ ُعبَ يْ  يًعا إاِلَّ َثََلثََة نَ َفٍر، وََكَذلاَك أَْيًضا َأَمَر باَرديا َنَسبا آلا زاََّيٍد إا ٍد. )َوَأْخَرَجُهْم فَ َعَرَضُهْم، فََأَجابُوا َجَا
ْن قُ َرْيٍش( .  ما

يَّ َعَلى َذلاَك، َمَع ا ي َْحََل اْلَمْهدا َم َعَلْيها يُ َقاُل َلُه َفَكاَن الَّذا ْن آلا زاََّيٍد َقدا ي ذََكْرََنُه، َأنَّ رَُجًَل ما لَّذا
َك. فَ َقاَل: أَ  : َمْن أَْنَت؟ فَ َقاَل: اْبُن َعميا يُّ يُّ ْبُن َسْلما ْبنا َحْربا ْبنا زاََّيٍد، فَ َقاَل َلُه اْلَمْهدا يُّ الصُّْغدا

ي أَْنَت؟ َفذََكَر َنَسَبُه، فَ َقالَ  َب  َبنا َعميا ي؟ َوَغضا : ََّي اْبَن َُسَيََّة الزَّاناَيةا! َمََّّ ُكْنَت اْبَن َعميا يُّ اْلَمْهدا
َئ يفا ُعُنقاها َوُأْخراَج.  َوَأَمَر باها، فَ ُوجا

يَوانا ق ُ  ْن دا ْلَبْصَرةا ِبااْخَراجا آلا زاََّيٍد ما لا ِبا ََ اْلَعاما ، َوَسَأَل َعنا اْستاْلَحاقا زاََّيٍد، ُثَّ َكَتَب إا َرْيٍش َواْلَعَربا
ََ ثَقايٍف، وََكَتَب يفا َذلاَك كاَتاًِب َِبلاًغا، َيْذُكُر فايها اْستاْلَحاَق زاََّيٍد، َوُُمَاَلَفَة ُحْكما رَ   -ُسولا اَّللَّا َوَردَُّهْم إا

ُمْ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  يَوانا قُ َرْيٍش، ُثَّ إاَّنَّ ْن دا اَل، َحََّّ  فايها فَُأْسقاُطوا ما وا اْلُعمَّ بَ ْعَد َذلاَك َرشُّ
ََ َما َكانُوا َعَلْيها.  َردَُّهْم إا

اُر:  فَ َقاَل َخالاٌد النَّجَّ
ْن َأْعَجبا اْلَعَجبا  ي ما ْندا  إانَّ زاََّيًدا َوََنفاًعا َوَأَِب َبْكَرَة ... عا

ها عَ  يٍي َكَما يَ ُقوُل َوَذا ... َمْوًَ َوَهَذا باَزْعما .َذا قُ َرشا  َرِبا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َها  َل َعَلي ْ يَنةا، َواْستُ ْعما ُْي اْلَمدا ، َأما يُّ َ ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن َصْفَواَن اْْلَُمحا َنةا تُ ُويفيا ها السَّ ُد َويفا َهذا َمَكانَُه ُُمَمَّ

َل َمَكانَُه زُفَ رُ  ، ُثَّ ُعزاَل َواْستُ ْعما ُّ، ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلَكثاْيايُّ ٍم اَلْاََلِلا  ْبُن َعاصا
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. يُّ ْمَراَن الطَّْلحا دا ْبنا عا  َوُجعاَل َعَلى اْلَقَضاءا َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ
. لا ي اْلَمْوصا يُّ بانَ َواحا ََلما اْْلَاراجا  َوفايَها َخَرَج َعْبُد السَّ

، َواسْ  ْندا .َوفايَها ُعزاَل باْسطَاُم ْبُن َعْمٍرو َعنا السيا َها َرْوُح ْبُن َحاِتٍا َل َعَلي ْ  تُ ْعما
، َواْسَتْخَلَف َعَلى بَ ْغَداَذ ابْ َنُه ُموَسى َوَخاَلُه يَزايَد ْبَن َمْنُصو  يُّ َنَة اْلَمْهدا ها السَّ لنَّاسا َهذا ٍر، َوَحجَّ ِبا

يَد، وَكَ  ْن َأْهلا بَ ْيتاها، َوابْ َنُه َهاُروَن الرَّشا اَن َمَعُه يَ ْعُقوُب ْبُن َداُوَد، فََأََتُه َواْسَتْصَحَب َمَعُه ََجَاَعًة ما
ي َكاَن اْسَتْأَمَن َلُه، فَ َوَصَلُه اْلَمْهدا  يَم ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْلَعَلواييا الَّذا ْلََْسنا ْبنا إابْ َراها َة ِبا َكَّ  يُّ َوَأْقَطَعُه.ِبا

يُّ ُكْسَوَة اْلَكْعَبةا وََكَساَها )ُكْسوَ  َها َأنَّ َحَجَبَة اْلَكْعَبةا( َوفايَها نَ زََع اْلَمْهدا يَدًة، وََكاَن َسَبُب نَ ْزعا ًة َجدا
َن اْلُكْسَوةا، فَ نَ َزَعَها. َها ما َم لاَكثْ َرةا َما َعَلي ْ ُْم ََيَاُفوَن َعَلى اْلَكْعَبةا َأْن تَ تَ َهدَّ  ذََكُروا َلُه َأَّنَّ

يبَ  َن الديا َشاما ْبنا َعْبدا اْلَملاكا ما ، َوَقَسَم َماًِل وََكاَنْت ُكْسَوُة ها ْن َعَملا اْلَيَمنا َلَها ما ، َوَما قَ ب ْ نيا اجا الثَّخا
ْصَر َثََلُثُااَئةا أَلْ  ْن ما ْرَهٍم، َوَوَصَل إالَْيها ما َن اْلعاَراقا َثََلثُوَن أَْلَف أَْلفا دا يًما، وََكاَن َمَعُه ما يَناٍر، َعظا فا دا

يَناٍر، فَ فَ  ائَ َتا أَْلفا دا َن اْلَيَمنا ما َع َوما نَي أَْلَف ثَ ْوٍب، َوَوسَّ اَئَة أَْلفا ثَ ْوٍب َوََخْسا رََّق َذلاَك ُكلَُّه، َوفَ رََّق ما
َد َرُسولا اَّللَّا  ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -َمْسجا  .-َصلَّى اَّللَّ

ْلعا  ، َوَأْقَطَعُهْم ِبا ْلعاَراقا َن اْْلَْنَصارا َيُكونُوَن َحَرًسا َلُه ِبا اَئٍة ما ُم اْْلَْرزَاَق.َوَأَخَذ ََخَْسما ، َوَأْجَرى َعَلْيها  َراقا

(5/220) 

 

 ََ َل إالَْيها الث َّْلُج إا َة، وََكاَن َأوََّل َخلايَفٍة ْحُا ََ َمكَّ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن الث َّْلَج إا َة، َورَدَّ َوَْحََل إالَْيها ُُمَمَّ  َمكَّ
ْم َوظَائاَفهُ  يُّ َعَلى َأْهلا بَ ْيتاها َوَغْْياها ُهْم.اْلَمْهدا  ُم الَِّتا َكاَنْت َمْقُبوَضًة َعن ْ

ُد ْبُن سُ  ، َوُعَماَن، وَُكَورا اْْلَْهَوازا، َوفَاراَس، ُُمَمَّ ْجَلَة، َواْلَبْحَرْينا َلْيَماَن، وََكاَن َعَلى اْلَبْصَرةا، وَُكَورا دا
 َم ذاْكُرُه.َوَعَلى ُخَراَساَن ُمَعاُذ ْبُن ُمْسلاٍم، َوَِبقاي اْْلَْمَصارا َعَلى َما تَ َقدَّ 

ْْلَْنَدُلسا َأَِب ُعْثَماَن ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن ُعْثَماَن، َوِتَّامَ  ََ  َوفايَها َأْرَسَل َعْبُد الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ ِبا ْبَن َعْلَقَمَة، إا
 ُه.َشْقَنا، َفَحاَصَراُه ُشُهورًا ِبااْصنا َشَبْطَراَن، َوَأْعَياُُهَا َأْمُرُه، فَ َقَفََل َعنْ 

ْن قُ َرى َشْنَت بَرايََّة رَاكاًبا عَ  ََ قَ ْريٍَة ما ْن َشْبَطَراَن إا َا َعْنُه، َخَرَج ما ُها َلى بَ ْغَلتاها ُثَّ إانَّ َشْقَنا، بَ ْعَد َعْودا
ْن َأْصَحاباها، فَ َقَتََلهُ  ، َوُُهَا ما ى اْْلََُلَصَة، فَاْغَتاَلُه أَبُو َمْعٍن َوأَبُو ُخَزميٍْ ، الَِّتا ُتَسمَّ ، َوْلَاَقا باَعْبدا الرَّْْحَنا

ْن َشرياها.  َوَمَعُهَما رَْأُسُه، فَاْسََتَاَح النَّاُس ما
 ]اْلَوفَ َياُت[

ْن َأْصَحابا َأِبا َحنايَفَة، َوَعْبُد الرَّْْحَنا ْبنُ  ُد، وََكاَن ما  َعْبدا اَّللَّا َوفايَها َماَت َداُوُد ْبُن ُنَصْْيٍ الطَّائايُّ الزَّاها
اجا أَبُو باْسطَاٍم، وََكاَن ُعُمرُ ْبنا عُ  يُّ أَْيًضا، َوُشْعَبُة ْبُن اْْلَجَّ َبَة ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمْسُعوٍد اْلَمْسُعودا ُه ت ْ

َ َسَنَة َأْرَبعٍ  ، َوقايَل تُ ُويفيا بايعايُّ ًعا َوَسْبعانَي َسَنًة، َوإاْسَرائايُل ْبُن يُوُنَس ْبنا َأِبا إاْسَحاَق السَّ تيانَي. َسب ْ  َوسا



يَ ُتُه أَبُو َمالاكٍ  ٍر، َعمُّ َمالاكا ْبنا أََنٍس اْلَفقايها، ُكن ْ َ الرَّبايُع ْبُن َمالاكا ْبنا َأِبا َعاما ، وََكانُوا َأْربَ َعَة َوفايَها تُ ُويفيا
يَل ْبنا ُأَوْيٍس،   ُثَّ ََنفاٌع، ُثَّ الرَّبايُع.إاْخَوٍة، َأْكََبُُهْم أََنٌس َوالاُد َمالاٍك، ُثَّ ُأَوْيٌس َجدُّ إاَْسَاعا
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، َوُهَو َجدُّ َخلايَفَة ْبنا َخيَّاٍط. َ َخلايَفُة ْبُن َخيَّاٍط اْلُعْصُفرايُّ اللَّْيثايُّ  َوفايَها تُ ُويفيا
َ اْْلَلاي ْن ََتٍْت( َوفايَها تُ ُويفيا ْلَياءا اْلُمثَ نَّاةا ما ْْلَاءا اْلُمْعَجَمةا، َوِبا يُّ )َخيَّاٌط ِبا ُل ْبُن َأْْحََد اْلَبْصرايُّ اْلُفْرُهودا

يبَ َوْيها. ، ُأْسَتاُذ سا َماُم اْلَمْشُهوُر يفا النَّْحوا ، اْْلا  النَّْحوايُّ
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اَئٍة[ تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوسا
161 - 

اَئةٍ  تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوسا
 اْلُمَقنَّعا  ذاْكُر َهََلكا 

، َوَعَلى ُمقَ  ََ اْلُمَقنَّعا َن اْلُقوَّادا َواْلَعَساكارا إا َنةا َساَر ُمَعاُذ ْبُن ُمْسلاٍم َوََجَاَعٌة ما ها السَّ َمتاها َسعايٌد يفا َهذا ديا
، َوَأوْ  لطََّواوايسا ْن زَمٍي، فَاْجَتَمَع باها ِبا ، َوَأََتُه ُعْقَبُة ْبُن ُمْسلاٍم ما يُّ ، اْْلََرشا ْصَحابا اْلُمَقنَّعا قَ ُعوا ِبَا

َل َخْنَدقَ َها َوَحصَّنَ َها، َوَأََتُهْم ُمَعاٌذ  ََ اْلُمَقنَّعا باَسَناَم فَ َعما َهزاُموَن إا َفَحاَرََبُْم، فَ َهَزُموُهْم، فَ َقَصَد اْلُمن ْ
ييا نَ ْفَرٌة. َنُه َوَبنْيَ اْْلََرشا  َفَجَرى بَ ي ْ

ََ اْلَمهْ  يُّ إا ، فََأَجابَُه َفَكَتَب اْْلََرشا َْربا اْلُمَقنَّعا ييا يَ َقُع يفا ُمَعاٍذ، َوَيْضَمُن َلُه اْلكاَفايََة إاْن َأفْ َرَدُه ِبا دا
ْبناها رََجاٍء يفا َجْيٍش، َوباُكليا مَ  ُه ُمَعاٌذ ِبا َْرباها، َوَأَمدَّ يُّ ِبا ََ َذلاَك، فَانْ َفَرَد اْْلََرشا يُّ إا ْنُه.اْلَمْهدا  ا اْلَتَمَسُه ما

ََ َذلاَك، وَ  يُّ إا ْنُه، فََأَجاََبُُم اْْلََرشا راا ما ، َفطََلَب َأْصَحابُُه اْْلََماَن سا َفَخَرَج طَاَل اْلْاَصاُر َعَلى اْلُمَقنَّعا
ْن َأْرَِببا اْلَبَصائارا. َوََتَوََّل رََجاُء ْبُن ُمَعا ٍذ َوَغْْيُُه فَ نَ َزُلوا ََنُْو َثََلثانَي أَْلًفا، َوبَقاَي َمَعُه زَُهاَء أَْلَفنْيا ما

 َخْنَدَق اْلُمَقنَّعا يفا َأْصلا اْلَقْلَعةا، َوَضايَ ُقوُه.
ْم، َوَأَمَر َأْن َُيَْرَق  مَّ، فَأََتى َعَلْيها َْلَََلكا ََجََع ناَساَءُه َوَأْهَلُه، َوَسَقاُهُم السُّ ا أَيْ َقَن ِبا لنَّارا لاَئَلَّ فَ َلمَّ ُهَو ِبا

 ها.يُ ْقَدَر َعَلى ُجثَّتا 
ْن َدابٍَّة َوثَ ْوٍب َوَغْْيا َذلاَك، ُثَّ قَاَل: َمْن َأَحبَّ َأْن يَ ْرتَ  ََ َوقايَل: َبْل َأْحَرَق ُكلَّ َما يفا قَ ْلَعتاها ما فاَع َمعاي إا

ها َمَع َأْهلاها، َوناَسائاها، وَ  ها النَّارا! َوأَْلَقى بانَ ْفسا َماءا فَ ْليُ ْلقا نَ ْفَسُه َمعاي يفا َهذا ها، فَاْحََتَُقوا، السَّ َخَواصيا
 َوَدَخَل اْلَعْسَكُر اْلَقْلَعَة، فَ َوَجُدوَها َخالاَيًة َخاوايًَة.
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َا َورَاءَ  ْوَن اْلُمبَ يياَضَة ِبا يَن ُيَسمَّ ْن َأْصَحاباها، َوالَّذا َّا زَاَد يفا اْفتاَتانا َمْن بَقاَي ما ْن  وََكاَن َذلاَك ِما ْهرا ما الن َّ
، َفَماَت، فَأَنْ َفَذ َأْصَحاباها  ميا َن السُّ رُّوَن )اْعتاَقاَدُهْم( ، َوقايَل: َبْل َشراَب ُهَو أَْيًضا ما ُْم ُيسا ، إاِلَّ َأَّنَّ

اَئٍة )يفا َغَزَواتا  تيانَي َوما ََلَب َسَنَة َثََلٍث َوسا ، فَ َوَصَل إالَْيها َوُهَو ِبا ييا ََ اْلَمْهدا يُّ رَْأَسُه إا  ها( .اْْلََرشا
 

 ُر تَ َغْيُّا َحالا َأِبا ُعبَ ْيدا اَّللَّا ذاكْ 
َم َسَبَب  ، َوَقْد ذََكْرََن فايَما تَ َقدَّ ييا َنةا تَ َغْيََّْت َحاُل َأِبا ُعبَ ْيدا اَّللَّا َوزايرا اْلَمْهدا ها السَّ اتياَصالاها باها يفا َهذا

ََ ُخَراَساَن، َفَحَكى اْلفَ  ْيَُه َمَعُه إا َم اْلَمْنُصورا، َوَمسا َ َكانُوا يَ َقُعوَن يفا َأِبا َأَّيَّ ْضُل ْبُن الرَّبايعا َأنَّ اْلَمَواِلا
ييا َوَُيَرياُضونَُه َعَلْيها، وََكاَنْت ُكُتُب َأِبا ُعبَ ْيدا اَّللَّا َتراُد َعَلى اْلَمْنصُ  ْنَد اْلَمْهدا َا يَ ْفَعُل، ُعبَ ْيدا اَّللَّا عا ورا ِبا

، َوَيْكُتبُ  ْلَوَصاةا باها، َوتَ ْركا اْلَقْولا فايها. َويَ ْعراُضَها َعَلى الرَّبايعا ييا ِبا ََ اْلَمْهدا  اْلُكُتَب إا
ا َقدا  ييا َما ذََكْرََنُه، فَ َلمَّ َعةا اْلَمْهدا نَي َماَت، َوفَ َعَل يفا بَ ي ْ ََ ُثَّ إانَّ الرَّبايَع َحجَّ َمَع اْلَمْنُصورا حا َم َجاَء إا

نانَي َِببا َأِبا ُعبَ ْيدا اَّللَّا، قَ ْبَل الْ  َْي اْلُمْؤما َ َأْهَلُه، فَ َقاَل لَُه ابْ ُنُه اْلَفْضُل: َتَْتُُك َأما ، َوقَ ْبَل َأْن َيَِْتا ييا َمْهدا
ُلُه باها، َونَ  َلُه َغْْيَ َما ُكنَّا نُ َعاما َبغاي َأْن نُ َعاما ، َويَ ن ْ ُب الرَُّجلا َْتَُك ذاْكَر َوَمْنزاَلَك َوََتْتايها! قَاَل: ُهَو َصاحا

 َنا َلُه.ُنْصَرتا 
َن َلُه َفَدَخَل فَ َلْم يَ ُقْم  َرُة، ُثَّ َأذا ََ َأْن ُصلياَيتا اْلعاَشاُء اْْلخا َن اْلَمْغرابا إا َلُه وََكاَن فَ َوَقَف َعَلى َِبباها ما

نْ  َعةا، فَ َقاَل: َقْد ُمتَّكاًئا، فَ َلْم ََيْلاْس، َوَِل َأقْ َبَل َعَلْيها، َوَأرَاَد الرَّبايُع َأْن يَْذُكَر َلُه َما َكاَن ما ُه يفا َأْمرا اْلبَ ي ْ
ها. )قَاَل َلُه ابْ ُنُه اْلَفْضُل: َلَقْد بَ لَ  ْندا ْن عا ا َخَرَج ما ، فَ َلمَّ َغ فاْعُل َهَذا بَ َلَغَنا َأْمرُُكْم، فََأْوَغَر َصْدَر الرَّبايعا

َتهُ  َوَحَجَبَك َأْن تَ ُعوَد، َوَحْيُث َدَخْلَت َعَلْيها فَ َلْم  باَك َما فَ َعَل، وََكاَن الرَّْأُي َأْن َِل ََتْتاَيُه، َوَحْيُث أَتَ ي ْ
 يَ ُقْم َلَك َأْن تَ ُعوَد( .

ْبَت َأْن تَ ُعوَد، ْئَت َوُحجا َبغاي َأْن َِل َتَايَء، َوَحْيُث جا ْبناها: أَْنَت َأْْحَُق َحْيُث تَ ُقوُل: َكاَن يَ ن ْ  فَ َقاَل ِلا
ا َدَخْلَت فَ َلْم يَ ُقْم َلَك َكانَ  َبغاي َأْن تَ ُعوَد، َوَلْ َيُكنا الصََّواُب إاِلَّ  َوَلمَّ  يَ ن ْ
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ي، َوَْلُْنفاَقنَّ َماِلا َحََّّ أَبْ ُلَغ َمْكرُ  نَي، َْلَْخَلَعنَّ َجاها َد اْلَيما ْلُتُه، َوَلكاْن َواَّللَّا، َوَأكَّ  وَهُه.َما َعما
ٍد، فَ َلْم َوَسَعى يفا َأْمراها، فَ َلْم َيَاْد َعَلْيها َطرايًقا ِلا  ْن قاَبلا اْبناها ُُمَمَّ يناها َوَأْعَمالاها، فََأََتُه ما ها يفا َأْمرا دا ْحتاَياطا

يٌق، َحََّّ اْسَتْحَكَمتا ا َنَُّه زاْندا ها، َوِبا ُمُه بابَ ْعضا ُحَرما ، َويَ تَّها ييا ََ اْلَمْهدا ْنَد يَ َزْل ََيَْتاُل َوَيُدسُّ إا ْهَمُة عا لت ُّ
بْ  ييا ِبا ئً اْلَمْهدا ْن يَ ْقَرأُ َشي ْ ُد! اقْ َرْأ، فَ َلْم َُيْسا َر، َوُأْخراَج أَبُوُه، ُثَّ قَاَل َلُه: ََّي ُُمَمَّ ا، ناها، فََأَمَر باها فَُأْحضا



نانَي،  َبايها: َأَلْ تُ ْعلاْمنا َأنَّ ابْ َنَك ََيَْفُظ اْلُقْرآَن؟ قَاَل: بَ َلى َوَلكانَُّه فَارََقنا ُمْنُذ سا َي.َوقَ فَ َقاَل ْلا  ْد َنسا
ها، فَ َقاَم لايَ ْقُتَل َوَلَدُه فَ َعثَ َر فَ َوَقَع، فَ َقاَل اْلَعبَّاُس ْبُن ُمَُ  ََ اَّللَّا باَدما ٍد: إاْن رَأَْيَت قَاَل: فَ ُقْم فَ تَ َقرَّْب إا مَّ

ْبناها َفُضراَبْت ُعنُ ُقُه، َوقَاَل لَُه الرَّباي ْيَخ، فَافْ َعْل، فََأَمَر ِبا نانَي! تَ ْقُتُل ابْ َنُه َأْن يُ ْعفاَي الشَّ َْي اْلُمْؤما ُع: ََّي َأما
ْن َأْمراها َما نَْذُكُرُه. ْنُه، وََكاَن ما َبغاي َذلاَك. فَاْستَ ْوَحَش ما  َوتَثاُق إالَْيها! َِل يَ ن ْ

 
ََ اْْلَْنَدُلسا َوقَ ْتلاها  يا إا  ذاْكُر ُعُبورا الصَّْقَلّبا

تيا  َنةا، َوقايَل َسَنَة سا ها السَّ َا َويفا َهذا ، َوإاَّنَّ يا لصَّْقَلّبا ، اْلَمْعُروُف ِبا نَي، َعََبَ َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َحبايٍب اْلفاْهرايُّ
ََ اْْلَْنَدُلسا ُُمَاراًِب ََلُْم، لاَيْدُخُلوا يفا  ْن إاْفرايقايََّة إا َي باها لاُطولاها َوُزْرقَتاها َوُشْقَرتاها، ما ْوَلةا  َُسيا الطَّاَعةا لالدَّ

ُخولا يفا َأْمراها، َوُُمَارَبَ اْلَعبَّ  لدُّ َْي، وََكاَتَب ُسَلْيَماَن ْبَن يَ ْقظَاَن ِبا لا ُتْدما يَّةا، وََكاَن ُعُبورُُه يفا َساحا ةا َعْبدا اسا
. ييا ََ طَاَعةا اْلَمْهدا َعاءا إا ، َوالدُّ  الرَّْْحَنا اْْلَُمواييا

َن اْلََبْبَرا، فَ َهَزَمُه وََكاَن ُسَلْيَماُن باََبَْشُلونََة، فَ َلْم َيُاْبهُ  ، فَاْغَتاَظ َعَلْيها، َوَقَصَد بَ َلَدُه فايَمْن َمَعُه ما
َْي، َوَساَر َعْبُد الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ ََنَْوُه يفا اْلَعَددا َواْلُعدَّ  ََ ُتْدما ُّ إا ةا، َوَأْحَرَق ُسَلْيَماُن، فَ َعاَد الصَّْقَلّبا

ُفَن َتْضيايًقا َعَلى ال َيَة.السُّ َيةا بَ َلْنسا ُّ َجَبًَل َمنايًعا باَناحا ، فَ َقَصَد الصَّْقَلّبا يا يفا اَْلََربا  صَّْقَلّبا
َن اْلََبْبَرا، فَ َقتَ َلُه، َوَْحََل رَ  ها، فَاْغَتاَلُه رَُجٌل ما يَناٍر لاَمْن َأََتُه باَرْأسا ََ َعْبدا فَ َبَذَل اْْلَُموايُّ أَْلَف دا ْأَسُه إا

، فَ  اَئٍة.الرَّْْحَنا تيانَي َوما ُلُه َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوسا يَناٍر، وََكاَن قَ ت ْ  َأْعطَاُه أَْلَف دا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َم باها  ، فََأَخَذُه، َوَقدا اما لشَّ دا ْبنا اْْلَْشَعثا باَعْبدا اَّللَّا ْبنا َمْرَواَن ِبا  َوفايَها َظفاَر َنْصُر ْبُن ُُمَمَّ
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، فَادََّعى َأنَّ َعْبَد اَّللَّا قَ َتَل َأِبَ َعَلى اْلمَ  ، َوَجاَء َعْمُرو ْبُن َسْهَلَة اْْلَْشَعرايُّ ، َفَحَبَسُه يفا اْلُمْطباقا ييا ُه، ْهدا
َه اْْلُْكُم َعَلى َعْبدا اَّللَّا. ي، فَ تَ َوجَّ ْنَد َعافاَيَة اْلَقاضا  َوَحاَكَمُه عا

ي فَ َقاَل: زََعَم َعْمُرو ْبُن َسْهَلَة َأنَّ َعْبَد اَّللَّا قَ َتَل َأَِبُه، َفَجاَء َعْبُد اْلَعزايزا ْبُن ُمْسلاٍم ا ََ اْلَقاضا ْلُعَقْيلايُّ إا
ها، فَ  ْن َدما ْمرا َمْرَواَن، َوَعْبُد اَّللَّا بَرايٌء ما َُتاَك َعْبُد اَّللَّا، وََكَذَب َواَّللَّا، َما قَ َتَل َأَِبُه َغْْياي، َأََن قَ تَ ْلُتُه ِبَا

ْمرا َمْرَواَن.َولَْ  َنَُّه قَ تَ َلُه ِبَا يُّ لاَعْبدا اْلَعزايزا، ْلا   يَ ْعراضا اْلَمْهدا
، فَ نَ َزَل باَداباَق.  َوفايَها َغَزا الصَّائاَفَة ُُثَاَمُة ْبُن اْلَولايدا

يَخائايَل يفا َُثَانانَي أَْلًفا، فَأََتى ُعْمَق َمْرَعَش، فَ َقَتَل،  َوَسََب، َوَغناَم، َوأََتى َمْرَعَش َوَجاَشتا الرُّوُم َمَع ما
يَسى ْبُن َعلايٍي ُمَراباطًا ِبااْصنا  ًة َكثاْيًَة. وََكاَن عا دَّ نَي عا َن اْلُمْسلاما َمْرَعَش َفَحاَصَرَها، فَ َقاتَ َلُهْم، فَ َقَتَل ما



، فَ َعُظَم َعَليْ  يَّ ََ َجْيَحاَن، َوبَ َلَغ اْْلَََبُ اْلَمْهدا ، َعَلى َما َسَنذُْكُرُه فَاْنَصَرَف الرُّوُم إا َز لاَغْزوا الرُّوما ها، َوََتَهَّ
ْن َأْجلا َذلاَك. نَي َصائاَفٌة ما اَئٍة، فَ َلْم َيُكْن لاْلُمْسلاما تيانَي َوما  َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوسا

َن اْلُقُصورا الَّ  َة، َأْوَسَع ما يُّ باباَناءا اْلُقُصورا باَطرايقا َمكَّ يَّةا َوفايَها َأَمَر اْلَمْهدا سا َن اْلَقادا فَّاُح ما ِتا بَ َناَها السَّ
، َوِباَ  َكا يدا اْْلَْمَيالا َواْلَبا َها، َوباَتْجدا ن ْ َهٍل ما َاذا اْلَمَصاناعا يفا ُكليا َمن ْ ُتيا ََ ُزَِبَلَة، َوَأَمَر ِبا َ إا ْفرا الرََّكاََّي، َوَوِلا

لزياََّيَدةا يفا  نُي ْبُن ُموَسى، َوَأَمَر ِبا ، َوَجْعلاَها  َذلاَك يَ ْقطا ْيا اْلَمَنابارا يفا اْلباََلدا دا اْلَبْصَرةا، َوتَ ْقصا َمْسجا
يا  ْنََبا النَّّبا ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -ِبااْقَدارا ما . -َصلَّى اَّللَّ ََ اْليَ ْوما  إا

يعا اْْل  يها اْْلَُمَناءا يفا َجَا يُّ يَ ْعُقوَب ْبَن َداُوَد باتَ ْوجا ، فَ َفَعَل َفَكاَن َِل يُ ْنفاُذ َوفايَها َأَمَر اْلَمْهدا فَاقا
يناها ِباانْ َفاذا َذلاَك. ََ َأما ٍل فَ َيُجوُز َحََّّ َيْكُتَب يَ ْعُقوُب إا ََ َعاما يُّ كاَتاًِب إا  اْلَمْهدا
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 َوفايَها َغَزا اْلَغْمُر ْبُن اْلَعبَّاسا يفا اْلَبْحرا.
دا ْبنا ا َ َنْصُر ْبُن ُُمَمَّ َهاٍب، فَ َبقاَي َعْبُد اْلَملاكا َوفايَها َوِلا ْنَد، ُثَّ ُعزاَل باَعْبدا اْلَملاكا ْبنا شا ْْلَْشَعثا السيا

. َن الطَّرايقا يَد َنْصٌر ما  َُثَاناَيَة َعَشَر يَ ْوًما ُثَّ ُعزاَل َوُأعا
لرَُّصاَفةا  ي َمَع اْبنا ُعََلثََة ِبا يُّ َعافاَيَة اْلَقاضا  .َوفايَها اْستَ ْقَضى اْلَمْهدا

، َواْستَ ْعَملَ  َها َعْبَد الصََّمدا ْبَن َعلايٍي  َوفايَها َعَزَل اْلَفْضَل ْبَن َصالاٍح َعنا اْْلَزايَرةا، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ
َروايَّ َعَلى  اَن الشَّ ْصَر، َويَزايَد ْبَن َمْنُصوٍر َعَلى َسَوادا اْلُكوَفةا، َوَحسَّ يَسى ْبَن لُْقَماَن َعَلى ما عا

لا  َّ َعَلى َأْذرَبايَجاَن.اْلَمْوصا ْغلاّبا  ، َوباْسطَاَم ْبَن َعْمٍرو الت َّ
يُّ بَ ْعَدُه ُشْرطََتُه َْحَْزَة ْبَن َمالاكٍ  ْن فَالاٍج َأَصابَُه، َوَوََّ اْلَمْهدا َ َنْصُر ْبُن َمالاٍك ما ، َوَصَرَف َوفايَها تُ ُويفيا

، َوَجعَ  يدا ي، َوَجَعَل َمَع َهاُروَن ََيََْي ْبَن َخالادا ْبنا َأَِبَن ْبَن َصَدَقَة َعْن َهاُروَن الرَّشا َل َمَع ُموَسى اَْلَادا
 بَ ْرَمٍك.

ةا، َوَولايَ َها َسَلَمُة ْبُن رََجاٍء،  ي اْلْاجَّ ْصَر يفا ذا ُد ْبُن ُسَلْيَماَن أَبُو َضْمَرَة َعْن ما َوَحجَّ َوفايَها ُعزاَل ُُمَمَّ
 ُّ ي َوُهَو َوِلا لنَّاسا ُموَسى اَْلَادا   َعْهٍد.ِبا

: َعلايَّ ْبنَ  ُل اْلَيَمنا َة َوالطَّائافا َواْلَيَماَمةا: َجْعَفَر ْبَن ُسَلْيَماَن، َوَعاما ُل َمكَّ  )وََكاَن َعاما
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 .ُسَلْيَماَن( ، وََكاَن َعَلى َسَوادا اْلُكوَفةا: يَزايُد ْبُن َمْنُصوٍر، َوَعَلى َأْحَداثاَها: إاْسَحاُق ْبُن َمْنُصورٍ 
 ]اْلَوفَ َياُت[



، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة َسْبٍع َوتاْسعانَي، َوزَائاَدُة ْبُن ُقَداَمَة أَبُو الصَّ  َ ُسْفَياُن الث َّْورايُّ ْلتا الث ََّقفايُّ َوفايَها تُ ُويفيا
ُد، وََكاَن  يُم ْبُن َأْدَهَم ْبنا َمْنُصوٍر أَبُو إاْسَحاَق الزَّاها ُّ، َوإابْ َراها اما اْلُكويفا ََ الشَّ َمْولاُدُه بابَ ْلٍخ، َوانْ تَ َقَل إا

.ُّ ْن َبْكرا ْبنا َوائاٍل، ذََكَرُه أَبُو َحاِتٍا اْلُبْسِتا  فََأقَاَم باها ُمَراباطًا، َوُهَو ما
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اَئٍة[ تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوسا
162 - 

اَئةٍ ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوسا   تيانَي َوما
ٍم اْلَيْشُكرايُّ باقا  ََلما ْبُن َهاشا َنةا قُتاَل َعْبُد السَّ ها السَّ ييا َويفا َهذا ََلما اْْلَاراجا نَّْسرايَن، ذاْكُر قَ ْتلا َعْبدا السَّ

ةٌ  دَّ ْت َشوَْكُتُه، وََكثُ َر أَتْ َباُعُه، فَ َلقاَيُه عا ْْلَزايَرةا، فَاْشَتدَّ ْم:  وََكاَن َقْد َخَرَج ِبا ييا فايها ْن قُ وَّادا اْلَمْهدا ما
َّْن َمَعُه. ٍة ِما دَّ يَسى ْبُن ُموَسى، اْلَقائاُد، فَ َقتَ َلُه يفا عا  عا

ََ َشبايٍب أَْلفَ  يُّ إا ، فَ َنَدَب اْلَمْهدا يُّ ْم َشبايُب ْبُن َواٍج اْلَمْرَورُّوذا َن اْلُقوَّادا فايها فَاراٍس،  َوَهَزَم ََجَاَعًة ما
، فَ َهَرَب  َوَأْعَطى ُكلَّ  ََلما ْرَهٍم َمُعونًَة، فَ َوافَ ْوا َشبايًبا َفَخَرَج َبااْم يفا َطَلبا َعْبدا السَّ ُهْم أَْلَف دا ن ْ رَُجٍل ما

َا. ْنُه، فََأْدرََكُه باقانَّْسرايَن، فَ َقاتَ َلُه، فَ ُقتاَل َبا  ما
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

يُّ دَ  َنةا َوَضَع اْلَمْهدا ها السَّ يُّ َويفا َهذا َها َعْمَرو ْبَن ُمَربٍَّع َمْوَِلُه، َوَأْجَرى اْلَمْهدا َواوايَن اْْلَزامَّةا، َوَوََّ َعَلي ْ
. يعا اْْلفَاقا ُجونا ]اْْلَْرزَاَق[ يفا َجَا نَي َوَأْهلا السُّ ما  َعَلى اْلُمَجذَّ

، فَ َهَدُموا ُسورََها، َوَغَزا الصَّ  ََ اْْلََدثا ائاَفَة اْلََْسُن ْبُن َقْحطََبَة يفا َُثَانانَي أَْلَف َوفايَها َخَرَجتا الرُّوُم إا
َوى اْلُمَتَطوياَعةا، فَ بَ َلَغ َْحَّةَ   ُمْرَتزاٍق سا
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ْصًنا، َوَِل َلقاَي ََجًْعا، وَ  ، َوَلْ يَ ْفَتْح حا الرُّوُم ََسَّْتُه َأْذُرولايََّة، َوَأْكثَ َر التَّْحرايَق َوالتَّْخرايَب يفا باََلدا الرُّوما
ي باها، َورََجَع النَّاُس َسالا  ْن َمائاَها لاْلَوَضحا الَّذا َل ما َة لايَ ْغَتسا َا أََتى اْْلَمَّ نَي.التيانيانَي، َوقَاُلوا: إاَّنَّ  ما

َيةا قَالايَقََل، فَ َغناَم، َوافْ تَ َتَح َثََلثََة ُحُصو  ْن ََنحا يُّ ما َلما  ٍن، َوَسََب.َوفايَها َغَزا يَزايُد ْبُن ُأَسْيٍد السُّ
َل َمَكانَُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن )ُسَلْيَماَن، َوُعزاَل سَ  ، َواْستُ ْعما َلَمُة ْبُن َوفايَها ُعزاَل َعلايُّ ْبُن ُسَلْيَماَن َعنا اْلَيَمنا

َها يفا َُجَاَدى ا ، َوُعزاَل( َعن ْ يَسى ْبُن لُْقَماَن يفا اْلُمَحرَّما ْصَر، َوَولايَ َها عا َرةا، َوَولايَ َها رََجاٍء َعْن ما ْْلخا
. يُّ ي اْلَقْعَدةا، َوَولايَ َها ََيََْي اْْلََرشا ، ُثَّ ُعزاَل يفا ذا ييا ٌح َمْوََ اْلَمْهدا  َواضا



َها، َوقَ َتَل َبشَ  ارا، فَ َغَلَب َعَلي ْ ْم رَُجٌل اَْسُُه َعْبُد اْلَقهَّ ُْرَجاَن، َعَلْيها َرُة ِبا ا، ًرا َكثاْيً َوفايَها َخَرَجتا اْلُمَحميا
ْن َطََباْسَتاَن، فَ َقتَ َلُه ُعَمُر َوَأْصَحابُُه.  فَ َغَزاُه ُعَمُر ْبُن اْلَعََلءا ما

، َوَطََباْسَتاُن َوا َم ذاْكُرُهْم، َفَكاَنتا اْْلَزايَرُة َمَع َعْبدا الصََّمدا ْبنا َعلايٍي اُل َمْن تَ َقدَّ لرُّوََّيُن َمَع وََكاَن اْلُعمَّ
لا ْبنا َصْفَواَن.َسعايدا ْبنا َدْعَلٍج، وَ   ُجْرَجاَن َمَع ُمَهْلها

ْحَيةَ  ََ دا يَسى إا يَد ْبَن عا ، َشها ُب اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا  َوفايَها َأْرَسَل َعْبُد الرَّْْحَنا
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 ََ ًيا يفا بَ ْعضا ُحُصونا إاْلباْيََة، فَ َقتَ َلُه، َوَسْيََّ بَْدرًا َمْوَِلُه إا ، وََكاَن َعاصا يا انا يَم ْبنا َشَجَرَة اْلَغسَّ  إابْ َراها
ََ اْلَعبَّاسا اْلََبْبَراييا  ، وََكاَن َقْد َعَصى، فَ َقتَ َلُه، َوَسْيََّ أَْيًضا ُُثَاَمَة ْبَن َعْلَقَمَة إا ييا ، َوُهَو يفا ََجٍْع اْلَُبُلُّسا

َن اْلََبْبَرا، َوَقْد َأْظَهَر اْلعاْصَياَن فَ َقتَ َلُه أَْيًضا َوفَ رََّق َُجُو   َعُه.ما
، وََكاَن َحَسَن اْلمَ  ييا َلما ََ اْلَقائادا السُّ ييا إا ْنَد )َوفايَها َسْيََّ َجْيًشا َمَع َحبايبا ْبنا َعْبدا اْلَملاكا اْلُقَرشا ْنزالَةا عا

َلًة، َوَقَصَد َِبَب اْلَقْنَطَرةا لايَ ْفَتَحُه َعَلى  ، َفَشراَب لَي ْ ْيا اْْلَْنَدُلسا ْنُه، َفَمنَ َعُه َعْبدا الرَّْْحَنا َأما ُسْكٍر ما
َّْن يُرايُد اْلْاََلفَ  َلَة، فَاْجَتَمَع إالَْيها َكثاٌْي ِما ََ طَُلْيطا ا َصَحا َخاَف، فَ َهَرَب إا ، اْْلََرُس، فَ َعاَد، فَ َلمَّ رَّ  َوالشَّ

ٍع قَ  يَّ فَ َعاَجَلُه َعْبُد الرَّْْحَنا ِباانْ َفاذا اْْلُُيوشا إالَْيها، فَ َنازََلُه يفا َمْوضا َلما ْد ََتَصََّن فايها، َوَحَصَرُه، ُثَّ إانَّ السُّ
يعً  ، ُثَّ َماََت َجَا َاَز، َفََبََز إالَْيها َِمُْلوٌك َأْسَوُد، فَاْختَ َلَفا َضْربَ َتنْيا فَ َوقَ َعا َصرايَعنْيا  ا( .َطَلَب اْلَبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
َ َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن زاََّيدا بْ  ي إاْفرايقايََّة، َوَقْد َجاَوَز تاْسعانَي َسَنًة، َوَسَبُب َمْوتاها أَنَُّه َوفايَها تُ ُويفيا نا أَنْ َعَم، قَاضا

ًرا، فَ َقا ْنَد يَزايَد ْبنا َحاِتٍا ََسًَكا، ُثَّ َشراَب لَبَ ًنا، وََكاَن ََيََْي ْبُن َماَسَوْيها الطَّبايُب َحاضا َل: إاْن  َأَكَل عا
يًحا، مَ  بُّ َصحا َلتاها تاْلَك، َواَّللَُّ َأْعَلُم.َكاَن الطيا ْن لَي ْ َ ما َلَة، فَ تُ ُويفيا ْيُخ اللَّي ْ  اَت الشَّ
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اَئٍة[ تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوسا
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اَئةٍ  تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوسا
 ذاْكُر َغْزوا الرُّوما 

زَ  َنةا ََتَهَّ ها السَّ ْن ُخَراَساَن  يفا َهذا ، َوََجََع اْْلَْجَناَد ما ْلََبََدانا ، َفَخَرَج َوَعْسَكَر ِبا يُّ لاَغْزوا الرُّوما اْلَمْهدا
يَسى ْبُن َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس يفا َُجَاَدى اْْلخا  َ عا َها، وََكاَن َقْد تُ ُويفيا َرةا، َوَغْْياَها، َوَساَر َعن ْ



ي، َواْسَتْصَحَب َمَعُه ابْ َنُه َهاُروَن َوَساَر اْلَمْهدا  ، َواْسَتْخَلَف َعَلى بَ ْغَداَذ ابْ َنُه ُموَسى اَْلَادا َن اْلَغدا يُّ ما
ْياها َذلاَك. َها َعْبَد الصََّمدا ْبَن َعلايٍي يفا َمسا لا َواْْلَزايَرةا، َوَعَزَل َعن ْ يَد، َوَساَر َعَلى اْلَمْوصا  الرَّشا

ا َحاَذى َقْصرَ  : إانَّ لاَمْسَلَمَة يفا  َوَلمَّ ييا دا ْبنا َعلايٍي لاْلَمْهدا َمْسَلَمَة ْبنا َعْبدا اْلَملاكا قَاَل اْلَعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ
يَناٍر، َوقَاَل َلُه: إاَذا نَ  ُد ْبُن َعلايٍي َمرَّ باها، فََأْعطَاُه َأْربَ َعَة آَِلفا دا نًَّة، َكاَن ُُمَمَّ  فاَدْت َفََل َأْعَناقاَنا ما

يَناٍر، َوَأْجرَ  يُّ َوَلَد َمْسَلَمَة َوَمَوالاَيُه، َوَأَمَر ََلُْم باعاْشرايَن أَْلفا دا ْمَنا، فََأْحَضَر اْلَمْهدا ُم ََتَْتشا ى َعَلْيها
نَ  َيةا ما ََلَب، َفَجَمَع َمْن باتاْلَك النَّاحا ََ َحَلَب، َوَأْرَسَل، َوُهَو ِبا قَةا،  اْْلَْرزَاَق، َوَعََبَ اْلُفَراَت إا الزَََّندا

. َكاكانيا لسَّ ُعوا، فَ َقتَ َلُهْم، َوَقَطَع ُكتُ بَ ُهْم ِبا  َفُجما
ْرَب َوبَ َلَغ َجْيَحاَن، َفَساَر َهاُروُن، َوَمعَ  ، َحََّّ َجاَز الدَّ يدا بْناها َهاُروَن الرَّشا َها ُمَشيياًعا ِلا ُه َوَساَر َعن ْ

يَسى ْبُن ُموَسى، َوَعْبُد اْلَملاكا ْبُن َصالا  ٍح، َوالرَّبايُع، َواْْلََسُن ْبُن َقْحطََبَة، َواْلََْسُن َوُسَلْيَماُن ابْ َنا عا
، َواْلكاَتابَةا َوَغْْيا  َفَقاتا  َذلاَك.بَ ْرَمٍك، َوََيََْي ْبُن َخالادا ْبنا بَ ْرَمٍك، وََكاَن إالَْيها َأْمُر اْلَعْسَكرا، َوالن َّ

ْصنا ََسَاُلو  ا، َفَحَصَرُه َهاُروُن َُثَاناَيًة َوَثََلثانَي يَ ْوًما َوَنَصَب َعَلْيها اْلَمَجانايَق، َفَساُروا فَ نَ َزُلوا َعَلى حا
، َوَوَفَّ ََلُْم، َوفَ َتُحوا فُ ُتوًحا َكثاْيًَة. ْْلََمانا ْم ِبا  فَ َفَتَحُه اَّللَُّ َعَلْيها

، َوَمعَ  سا َن اْلَغَزاةا زَاَر بَ ْيَت اْلَمْقدا يُّ ما ا َعاَد اْلَمْهدا دا ْبنا َوَلمَّ ُه يَزايُد ْبُن َمْنُصوٍر، َواْلَعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ
نَي،  ، َوقَ َفَل اْلُمْسلاُموَن َسالاما ، َوَعلايُّ ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا َعلايٍي ، َواْلَفْضُل ْبُن َصالاحا ْبنا َعلايٍي إاِلَّ َمْن َعلايٍي

ُهْم. ن ْ  قُتاَل ما
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يُّ إابْ َراها  نَي، ُثَّ رَدَُّه.َوَعَزَل اْلَمْهدا  يَم ْبَن َصالاٍح َعْن فَ َلْسطا
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ينايََّة، َوَجَعَل كَ  يُّ ابْ َنُه َهاُروَن اْلَمْغراَب ُكلَُّه، َوَأْذرَبايَجاَن، َوَأْرما َنةا َوََّ اْلَمْهدا ها السَّ اتاَبُه َعَلى يفا َهذا
 َرَسائالاها ََيََْي ْبَن َخالادا ْبنا بَ ْرَمٍك.اْْلََراجا ََثباَت ْبَن ُموَسى، َوَعَلى 

َها َعْبُد اَّللَّا ْبُن َصالاٍح. َل َعَلي ْ ٍم َعنا اْْلَزايَرةا، َواْستُ ْعما  َوفايَها ُعزاَل زُفَ ُر ْبُن َعاصا
َها اْلُمَسيَّ  يُّ ُمَعاَذ ْبَن ُمْسلاٍم َعْن ُخَراَساَن، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ َّ، َوفايَها َعَزَل اْلَمْهدا َب ْبَن زَُهْْيٍ الضَّّبيا

يَّ َعْن َأْصبَ َهاَن، َوَوََّ َمَكانَُه اْْلََكَم ْبَن َسعايٍد، َوَعَزَل َسعايَد ْبَن َدْعَلٍج َعنْ   َوَعَزَل ََيََْي اْْلََرشا
، َوَعَزَل ُمَهلياَل ْبَن َصْفوَ  ُُهَا ُعَمَر ْبَن اْلَعََلءا ، َوَوِلَّ َشاَم َطََباْسَتاَن َوالرُّوََّينا َها ها اَن َعْن ُجْرَجاَن، َوَوِلَّ

 ْبَن َسعايٍد.
يَنةا َوالطَّائافا َواْلَيَماَمةا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن( ، وََكاَن َعَلى اْلُكوَفةا: إاسْ  َة َواْلَمدا َحاُق ْبُن )وََكاَن َعَلى َمكَّ

، َوَعَلى اْلَبْصَرةا َوفَاراَس َواْلَبْحَرْينا َواْْلَ  : َنْصُر ْبُن الصَّبَّاحا ْندا ُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َوَعَلى السيا ْهَوازا: ُُمَمَّ



. ُد ْبُن اْلَفْضلا : ُُمَمَّ لا ، َوَعَلى اْلَمْوصا دا ْبنا اْْلَْشَعثا  ُُمَمَّ
. ييا َنَة َعلايُّ ْبُن اْلَمْهدا ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا

، ها لاَمْحوا  َوفايَها َأْظَهَر َعْبُد الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ اما باَزْعما ََ الشَّ َز لاْلُخُروجا إا ، التََّجهُّ ُب اْْلَْنَدُلسا َصاحا
ُهْم، فَ َعَصى َعَلْيها ُسَلْيَماُن ْبُن يَ ْقظَاَن، ن ْ يَّةا، َوَأْخذا ََثْراها ما ْوَلةا اْلَعبَّاسا  الدَّ
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( باَسَرُقْسَطَة، َواْشَتدَّ َأْمُرُُهَا، َفََتََك َما  َواْْلَُسنْيُ ْبُن ََيََْي )ْبنا َسعايدا ْبنا َسْعدا ْبنا عُ  ْثَماَن اْْلَْنَصارايُّ
 َكاَن َعَزَم َعَلْيها.

 ]اْلَوفَ َياُت[
َدةا  ْلَباءا اْلُمَوحَّ يُّ باَضميا اْلَعنْيا ُمَصغًَّرا )َوَرَِبٌح ِبا  ( .َوفايَها َماَت ُموَسى ْبُن ُعَلييا ْبنا َرَِبٍح اللَّْخما

َة.َوفايَها  ْن َأْهلا نَ ْيَسابُوَر، َوَماَت ِباَكَّ ًئا ما ًَل، وََكاَن ُمْرجا يُم ْبُن َطْهَماَن، وََكاَن َعالاًما فَاضا  َماَت إابْ َراها
ْلَبْصَرةا. َ أَبُو اْْلَْشَهبا َجْعَفُر ْبُن َحيَّاَن ِبا  َوفايَها تُ ُويفيا

ي اْلَموْ  اُر ْبُن ُشَرْيٍح، قَاضا َ َبكَّ ، َوفايَها تُ ُويفيا ْكَرٍز اْلفاْهرايُّ َا أَبُو ما َ اْلَقَضاَء َبا ًَل، َوَوِلا َا، وََكاَن فَاضا لا َبا صا
 َواَْسُُه ََيََْي ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُكْرٍز.
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اَئٍة[ تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوسا
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ائَ  تيانَي َوما  ةٍ ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوسا
نْ  يدا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا زَْيدا ْبنا اْْلَطَّابا ما َنةا َغَزا َعْبُد اْلَكباْيا ْبُن َعْبدا اْْلَما ها السَّ َدْربا  يفا َهذا

ُّ اْلباْطرايُق يفا تاْسعانَي أَْلًفا، َفَخاَف َعبْ  يَخائايُل اْلباْطرايُق، َوطَارَاُذ اْْلَْرَمنا ، فََأََتُه ما ُد اْلَكباْيا، َوَمَنَع اْْلََدثا
َلُه، َفُشفياَع فايها َفَحَبَسُه. يُّ قَ ت ْ ، َورََجَع َبااْم، فََأرَاَد اْلَمْهدا َن اْلقاَتالا  النَّاَس ما

َد ْبَن ُسَلْيَماَن َعنا اْلَبْصَرةا، َوَسائارا َأْعَمالاها، َواْستَ ْعَمَل َصالاَح ْبَن دَ  يُّ ُُمَمَّ ُوَد اَوفايَها َعَزَل اْلَمْهدا
 َمَكانَُه.

لُ  ا بَ َلَغ اْلَعَقَبَة، َورََأى قالََّة اْلَماءا َخاَف َأنَّ اْلَماَء َِل ََيْما ، فَ َلمَّ يُّ لاَيُحجَّ  النَّاَس، َوفايَها َساَر اْلَمْهدا
، َوْلَاَق النَّا لنَّاسا ًا لاَيُحجَّ ِبا يٌد َحََّّ َكاُدوا َوَأَخَذْتُه أَْيًضا ُْحَّى، فَ َرَجَع، َوَسْيََّ َأَخاُه َصاْلا َس َعَطٌش َشدا

. ُب اْلَمَصاناعا َنَُّه َصاحا نَي ْلا يُّ َعَلى يَ ْقطا َب اْلَمْهدا  يَ ْهلاُكوَن، َوَغضا



َه َمْن َيْستَ ْقباُلُه، َويُ َفتياُش َمتَ  اَعُه، َوفايَها َعَزَل َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُسَلْيَماَن َعنا اْلَيَمنا َعْن َسْخَطٍة، َوَوجَّ
ي َما َمَعُه[ ، َواْستَ ْعَمَل َعَلى اْلَيَمنا َمْنُصوَر ْبَن يَزايَد ْبنا َمْنُصوٍر، َوَعَلى إاْفرايقايََّة يَزايَد ْبَن ]َوَُيْصا 

. ُد ْبُن اْلَفْضلا لا ُُمَمَّ َم ذاْكُرُهْم، َوَعَلى اْلَمْوصا اُل َمْن تَ َقدَّ ، وََكاَن اْلُعمَّ  َحاِتٍا
َها ثَ ْعَلَبَة ْبنَ  َوفايَها َساَر َعْبُد الرَّْْحَنا  ََ َسَرُقْسَطَة، بَ ْعَد َأْن َكاَن َقْد َسْيََّ إالَي ْ  اْْلَُموايُّ إا
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اَعةا ُعبَ ْيٍد يفا َعْسَكٍر َكثايٍف، وََكاَن ُسَلْيَماُن ْبُن يَ ْقظَاَن، َواْْلَُسنْيُ ْبُن ََيََْي َقدا اْجَتَمَعا َعَلى َخْلعا طَ 
، َكمَ  ها، َعْبدا الرَّْْحَنا ََ ُُمَيَّما ما َعاَد إا يًدا، َويفا بَ ْعضا اْْلََّيَّ َا، فَ َقاتَ َلُهَما ثَ ْعَلَبُة قاَتاًِل َشدا ا ذََكْرََن، َوَُهَّا َبا

رََّتُه، َفَخَرَج إالَْيها، َوقَ َبَض َعَلْيها، َوَأَخَذُه، َوتَ َفرََّق َعْسَكُرُه.  فَاْغتَ َنَم ُسَلْيَماُن غا
ا َوَصَل إالَْيها َلْ َواْسَتْدَعى ُسَلْيَما ، َوَوَعَدُه باَتْسلايما اْلبَ َلدا َوثَ ْعَلَبَة إالَْيها، فَ َلمَّ ْفراْنجا ُن قَاْرَلْه َملاَك اْْلا

يَم اْلفادَ  ها، َوُهَو َيُظنُّ أَنَُّه َيَُْخُذ باها َعظا ََ باََلدا ها َغْْيُ ثَ ْعَلَبَة، فََأَخَذُه َوَعاَد إا ، فََأُْهَ ُيْصباْح باَيدا َلُه َعْبُد اءا
، فََأْطَلُقوُه. َن اْلفاراْنجا ًة، ُثَّ َوَضَع َمْن طََلَبُه ما  الرَّْْحَنا ُمدَّ

ََ َسَرُقْسَطَة، َوفَ رََّق َأْوَِلَدُه يفا اْلْاَهاتا لاَيْدفَ ُعو  َنَة َساَر َعْبُد الرَّْْحَنا إا ها السَّ ا َكاَن َهذا ا ُكلَّ فَ َلمَّ
عُ  َها، وََكاَن اْْلَُسنْيُ ْبُن ََيََْي َقْد قَ َتَل ُُمَالاٍف، ُثَّ ََيَْتما وَن باَسَرُقْسَطَة، َفَسبَ َقُهْم َعْبُد الرَّْْحَنا إالَي ْ

ْهلاَها ُسَلْيَماَن ْبَن يَ ْقظَاَن، َوانْ َفَرَد باَسَرُقْسَطَة، فَ َوافَاُه َعْبُد الرَّْْحَنا َعَلى أَثَرا َذلاَك، َفَضيََّق َعَلى أَ 
 يًدا.َتْضيايًقا َشدا 

َب اْلُْ  ْم، فَ َرغا ي، َوَمَعُهْم ُكلُّ َمْن َخاَلَفُهْم، َوَأْخََبُوُه َعْن طَاَعةا َغْْياها َواحا َن الن َّ َسنْيُ يفا َوَأََتُه َأْوَِلُدُه ما
ي ، َوَصاَْلَُه، َوَأَخَذ ابْ َنُه َسعايًدا رَها ، َوَأْذَعَن لالطَّاَعةا، فََأَجابَُه َعْبُد الرَّْْحَنا  َنًة، َورََجَع َعْنُه.الصُّْلحا

يَنَة َفكاْيََة، َوَهَدَم قاََل  ، َفَدوََّخَها، َوََّنََب َوَسََب َوبَ َلَغ قَ َلُهرََّة، َوفَ َتَح َمدا َع تاْلَك َوَغَزا باََلَد اْلفاراْنجا
 ، ْصنا َمْثَمنْيَ اْْلَقْ رَعا ، َونَ َزَل َعَلى حا ََ باََلدا اْلَبْشَكْنسا َيةا، َوَساَر إا ََ النَّاحا َم إا فَافْ تَ َتَحُه، ُثَّ تَ َقدَّ

َوًة وَ  َخرَََّبَا َمْلُدوثُوَن ْبنا َأْطََلٍل، َوَحَصَر قَ ْلَعَتُه، َوَقَصَد النَّاُس َجبَ َلَها، َوقَاتَ ُلوُهْم فايَها، َفَمَلُكوَها َعن ْ
ََ قُ ْرطَُبَة.  ُثَّ رََجَع إا

يَ  َنٌة َبنْيَ بَ ْربَرا بَ َلْنسا نَ ُهْم ُحُروٌب َكثاْيٌَة قُتاَل َوفايَها ََثَرْت فات ْ ، َوَجَرى بَ ي ْ َن اْْلَْنَدُلسا َة َوبَ ْربَرا َشْنَت بَرايََّة ما
، وََكاَنْت َوقَائاُعُهْم َمْشُهورًَة. َن الطَّائاَفَتنْيا  فايَها َخْلٌق َكثاٌْي ما

 ]اْلَوفَ َياُت[
َباُن ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا أَبُو ُمَعاوايَ  ، َوَعْبُد اْلَعزايزا ْبُن َعْبدا اَّللَّا َوفايَها َماَت َشي ْ يُّ النَّْحوايُّ اْلَبْصرايُّ يما َة التَّما

ُشوُن.  ْبنا َأِبا َسَلَمَة اْلَماجا
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تيانَي، وََكانَ  يَسى ْبُن َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس َعمُّ اْلَمْنُصورا، َوقايَل: َماَت َسَنَة َثََلٍث َوسا ُعُمُرُه  َوعا
 َُثَاناًيا َوَسْبعانَي َسَنًة، )َوقايَل َُثَانانَي َسَنًة( .

، أَبُو َرْوٍح، َواْلُمبَ  يُّ رايُّ اْْلَْزدا ْسكانٍي النَّما ُم ْبُن ما ، َوَسَلَّ َمْشقايُّ اَرُك ْبُن َوَسعايُد ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا الديا
، َمْوََ  يُّ .َفَضاَلَة ْبنا َأِبا ُأَميََّة اْلُقَرشا   ُعَمَر ْبنا اْْلَطَّابا

(5/237) 

 

اَئٍة[ تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوسا
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اَئةٍ  تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوسا
 ذاْكُر َغْزَوةا الرُّوما 

يَد لاَغْزوا الرُّوما َصائافَ  يُّ ابْ َنُه الرَّشا َنةا َسْيََّ اْلَمْهدا ها السَّ َرةا، يفا ََخَْسٍة َوتاْسعانَي يفا َهذا ًة، يفا َُجَاَدى اْْلخا
، َوَلقايَ  اَئٍة َوَثََلثٍَة َوتاْسعانَي رَُجًَل، َوَمَعُه الرَّبايُع، فَ َوَغَل َهارُوُن يفا باََلدا الرُّوما ُه َعْسَكُر نَقايظَا أَْلًفا َوتاْسعاما

َسةا فَ َباَرزَُه يَزايُد ْبُن َمْزيَ  ُّ، فَأَْثَخَنُه يَزايُد َواَّْنََزَمتا الرُّوُم، َوَغَلَب يَزايُد َعَلى قَ ْوَمسا اْلَقَواما َبانا ي ْ ٍد الشَّ
ْم.  َعْسَكراها

يَناٍر َوَثََلثًَة َوتاْسعانَي أَ  ائََة أَْلفا دا ، َفَحَمَل ََلُْم ما ُب اْلَمَسالاحا ، َوُهَو َصاحا ُمْسُتقا ََ الدُّ ْلًفا َوَساُروا إا
اَئٍة َوَخَْ  اَئةا أَْلٍف[ َوَأْربَ َعَة َوَأْربَ َعما ْرَهٍم ]َوَأْربَ َعما ْشرايَن أَْلَف أَْلفا دا َن اْلَوراقا َأَحًدا َوعا يَنارًا. َوما نَي دا سا

ْرَهٍم.  َعَشَر أَْلًفا َوَُثَاَّناااَئةا دا
ُب الرُّوما يَ ْوَمئاٍذ  ينايَّةا، َوَصاحا يُد َحََّّ بَ َلَغ َخلايَج اْلُقْسطَْنطا َعْطَسُة اْمَرَأُة أَْلُيوَن، َوَذلاَك َأنَّ َوَساَر الرَّشا

يدا َعَلى اْلفادْ  نَ َها َوَبنْيَ الرَّشا ْجراَها َفَجَرى الصُّْلُح بَ ي ْ يَةا، ابْ نَ َها َكاَن َصغاْيًا َقْد َهَلَك أَبُوُه َوُهَو يفا حا
، َوَذلاَك أَنَّ  َء َواْْلَْسَواَق يفا الطَّرايقا ِلَّ ََ َذلاَك، َوَأْن تُقايَم َلُه اْْلَدا ُه َدَخَل َمْدَخًَل َضيياًقا َُمُوفًا، فََأَجابَ ْتُه إا

َها. يَناٍر ُكلَّ َسَنٍة، َورََجَع َعن ْ ُعوَن أَْلَف دا ْقَداُر اْلفاْديَةا َسب ْ  َوما
ََ َأنا اْصَطَلُحوا َخَْ  ْقَداُر َما َغناَم اْلُمْسلاُموَن إا نانَي، وََكاَن ما َسَة آَِلفا رَْأسا وََكاَنتا اَْلُْدنَُة َثََلَث سا

ْشرايَن أَْلَف رَْأٍس، َا عا َدَواَّتا ُللا ِبَا َوابيا الذُّ َن الدَّ اَئٍة َوَثََلثٍَة َوَأْربَعانَي رَْأًسا، َوما تَّما َن  َسّبٍْ َوسا َوُذباَح ما
، َأْربَ عَ  ، يفا اْلَوقَائاعا َن الرُّوما اَئُة أَْلفا رَْأٍس، َوقُتاَل ما  ةٌ اْلبَ َقرا َواْلَغَنما ما
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ْيًا. َن اْْلَُساَرى َصَْبًا أَْلَفانا َوتاْسُعوَن َأسا  َوََخُْسوَن أَْلًفا، َوقُتاَل ما
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

يَسى َمْوََ َجْعَفٍر. ، َوَولايَ َها عا َنةا ُعزاَل َخَلُف ْبُن َعْبدا اَّللَّا َعنا الرَّييا ها السَّ  يفا َهذا
لنَّاسا َهذا  َم ذاْكُرُهْم، َغْْيَ َأنَّ اْلَبْصَرَة َكاَن َوَحجَّ ِبا اُل َمْن تَ َقدَّ َنَة َصالاُح ْبُن اْلَمْنُصورا، وََكاَن اْلُعمَّ ها السَّ

، َوُعَماَن وََكْسَكرَ  ْجَلَة َواْلَبْحَرْينا ، وََكاَن َعَلى ُكَورا دا َا َرْوُح ْبُن َحاِتٍا ، َعَلى َأْحَداثاَها َوالصَََّلةا َبا
يَل ْبنا َواْْلَْهوَ  : َأْْحَُد ْبُن إاَْسَاعا لا ، وََكاَن َعَلى اْلَمْوصا ييا ازا، َوفَاراَس، وََكْرَماَن: اْلُمَعلَّى َمْوََ اْلَمْهدا

 َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس.
، َفَسْيََّ إالَْيها َعْبُد الرَّْْحَنا َغالاَب ْبَن  َوفايَها َغَدَر اْْلَُسنْيُ ْبُن ََيََْي باَسَرُقْسَطَة، فَ َنَكَث َمَع َعْبدا الرَّْْحَنا

ُم ابْ ُنُه َيَْ  ْن َأْصَحابا اْْلَُسنْيا فايها َر ََجَاَعٌة ما ََي، ُُثَاَمَة ْبنا َعْلَقَمَة يفا ُجْنٍد َكثايٍف، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَُأسا
، فَ َقتَ َلُهْم، َوَأقَا ْيا َعْبدا الرَّْْحَنا ََ اْْلَما َُهْم إا  َم ُُثَاَمُة ْبُن َعْلَقَمَة َعَلى اْْلَُسنْيا ََيُْصُرُه.َفَسْيَّ

ها، َفَحَصَرَها، ََ َسَرُقْسَطَة بانَ ْفسا اَئٍة إا تيانَي َوما تٍي َوسا َْي َعْبَد الرَّْْحَنا َساَر َسَنَة سا َوَضايَ َقَها،  ُثَّ إانَّ اْْلَما
تًَّة َوَثََلثانَي َمنْ  َها اْلَمَجانايَق سا َلٍة، َونَ َفى َوَنَصَب َعَلي ْ َوًة، َوقَ َتَل اْْلَُسنْيَ َأقْ َبَح قات ْ َجنايًقا، َفَمَلَكَها َعن ْ

َها. ْنُه، ُثَّ َردَُّهْم إالَي ْ َمْت ما نٍي تَ َقدَّ َها لاَيما ن ْ  َأْهَل َسَرُقْسَطَة ما
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 ]اْلَوفَ َياُت[
ي َوفايَها َماَت يَزايُد ْبُن َمْنُصورا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا يَ  ْن َوَلدا َشْهٍر ذا زايَد ْبنا َشْهرا ْبنا َمُثوٍب، َوُهَو ما

. َ اْلَيَمَن َواْلَبْصَرَة َواْْلَجَّ ، َوَقْد َكاَن َوِلا ييا ، َخالا اْلَمْهدا  اْْلََناحا اْلْاْمَْياييا
ُد. لايُّ الزَّاها احا اْلَمْوصا َ فَ ْتُح ْبُن اْلَوشَّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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اَئٍة[]ُثَّ َدخَ  تيانَي َوما تٍي َوسا  َلْت َسَنُة سا
166 - 

اَئةٍ  تيانَي َوما تٍي َوسا  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
يها ُمو  ، بَ ْعَد َأخا يدا باواَِليَةا اْلَعْهدا ها َهاُروَن الرَّشا َعَة لاَوَلدا يُّ اْلبَ ي ْ َنةا َأَخَذ اْلَمْهدا ها السَّ ي، يفا َهذا َسى اَْلَادا

يدَ  َي َخالاُد ْبُن َوَلقََّبُه الرَّشا . َوفايَها ُعزاَل ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن اْْلََسنا اْلَعْنََبايُّ َعْن َقَضاءا اْلَبْصَرةا، َواْستُ ْقضا
ْنُه. ، فَاْستَ ْعَفى َأْهُل اْلَبْصَرةا ما ْمَراَن ْبنا ُحَصنْيٍ  طَُلْيقاْْبا عا



 ذاْكُر اْلَقْبضا َعَلى يَ ْعُقوَب ْبنا َداُودَ 
ها  ْم َأنَّ َداُوَد ْبَن َويفا َهذا يُّ َعَلى َوزايراها يَ ْعُقوَب ْبنا َداُوَد ْبنا َطْهَماَن، )وََكاَن َأوَُّل َأْمراها َط اْلَمْهدا َسخا

ُم ََيََْي  ا َكاَن َأَّيَّ ْيٍد   ْبنا زَ َطْهَماَن( ، َوُهَو أَبُو يَ ْعُقوَب، َكاَن َيْكُتُب لاَنْصرا ْبنا َسيَّاٍر، ُهَو َوإاْخَوتُُه، فَ َلمَّ
ُّ باَدما ََيََْي ْبنا زَيْ  ا طََلَب أَبُو ُمْسلاٍم اْْلَُراَسانا ْن َنْصٍر، فَ َلمَّ ٍد َأََتُه َداُوُد، َكاَن َداُوُد يُ ْعلاُمُه َما َيْسَمُعُه ما

ي اسْ  ها، َوَأَخَذ َماَلُه الَّذا َنُه َوَبنْيَ ََيََْي، فَآَمَنُه أَبُو ُمْسلاٍم يفا نَ ْفسا َم َنْصٍر.لاَما َكاَن بَ ي ْ  تَ َفاَد َأَّيَّ
ْنَد َبنا اْلَعبَّاسا َمْنزاَلٌة، ف َ  ْلٍم، َوَلْ َيُكْن ََلُْم عا ا َماَت َداُوُد َخَرَج َأْوَِلُدُه َأْهَل َأَدٍب َوعا َلْم َيْطَمُعوا يفا فَ َلمَّ

ْن كاَتابَةا َنْصٍر، َوَأْظَهُروا َمَقاَلَة الزَّْيدا  ْم ما َالا أَبايها ْم ْلا ْدَمتاها ُعوا َأْن خا ، َوَطما ْن آلا اْْلَُسنْيا يَّةا َوَدنَ ْوا ما
يَم ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا َأْحَياًَن.  َتُكوَن ََلُْم َدْوَلٌة، َفَكاَن َداُوُد َيْصَحُب إابْ َراها

يُم طََلبَ ُهُم الْ  ا قُتاَل إابْ َراها ْن إاْخَوتاها، فَ َلمَّ ٌة ما دَّ َمْنُصوُر، فََأَخَذ يَ ْعُقوَب َوَعلاياا َوَخَرَج َمَعُه ُهَو َوعا
يُّ َمَع َمْن َأْطَلَقُه، وََكاَن َمَعُهَما اْلََْسُن بْ  َ اْلَمْنُصوُر َأْطَلَقُهَما اْلَمْهدا ا تُ ُويفيا يَم، َوَحَبَسُهَما، فَ َلمَّ ُن إابْ َراها

َم ذاْكُرُه. ييا باَسَبباها، َكَما تَ َقدَّ ََ اْلَمْهدا  فَاتََّصَل إا
، َوَلْ يَ َزْل َأْمُرُه يَ ْرَتفاُع، َحََّّ اْستَ ْوَزرَُه.َوقا  لا َعلايٍي َعايَةا با لسيا  يَل: اتََّصَل باها ِبا

ا رَأَيْ ُتهُ  : اْستَ ْوزاْرُه، فَ َلمَّ ي، َفقايَل ِلا َف ِلا يَ ْعُقوُب يفا َمَناما يُّ يَ ُقوُل: ُوصا  وََكاَن اْلَمْهدا
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ُهمْ رَأَْيُت اْلْاْلَقَة الَِّتا  يَّةا، َفَجَمَعُهْم َوَوِلَّ ََ الزَّْيدا َ اْلوازَارََة َأْرَسَل إا ا َوِلا ، فَاُتََّْذتُُه َوزايًرا، فَ َلمَّ َفْت ِلا   ُوصا
اُر ْبُن بُ ْرٍد: ، َولاَذلاَك قَاَل َبشَّ  ُأُموَر اْلْاََلَفةا يفا اْلَمْشراقا َواْلَمْغرابا

 ُم ... إانَّ اْْلَلايَفَة يَ ْعُقوُب ْبُن َداُودَ َبنا ُأَميََّة ُهبُّوا طَاَل نَ ْوُمكُ 
. ُسوا ... َخلايَفَة اَّللَّا َبنْيَ النَّايا َواْلُعودا ََلفَ ُتُكْم ََّي قَ ْوما فَاْلَتما  َضاَعْت خا

ْرَق َواْلَغْرَب يفا َيدا يَ ْعُقوبَ  ، َوَسَعْوا باها، َوقايَل َلُه: إانَّ الشَّ ييا َا  َفَحَسَدُه َمَواِلا اْلَمْهدا َوَأْصَحاباها، َوإاَّنَّ
[ ، َفمَ  ْسَحاَق ْبنا اْلَفْضلا نْ َيا ]ْلاا ٍد فَ َيْأُخُذوا الدُّ ْم فَ يَ ُثوُروا يفا يَ ْوٍم َواحا َْلَ َذلاَك َيْكفايها َأْن َيْكُتَب إالَْيها

. ييا  قَ ْلَب اْلَمْهدا
ها ف َ  ْن َخَدما ٌم ما يَساَِبَذ َأََتُه َخادا يُّ عا ا َبََّن اْلَمْهدا : َوَلمَّ يَل ْبنا َعلايٍي قَاَل ِلا َقاَل َلُه: إانَّ َأْْحََد ْبَن إاَْسَاعا

َي َأْحَْ  ، َوَنسا يُّ ؟ َفَحفاَظَها اْلَمْهدا ْن بَ ْيتا اْلَمالا نَي أَْلفا أَْلٍف ما َد ْبَن أََبََّن ُمتَ نَ زًَّها أَنْ َفَق َعَلْيها ََخْسا
يَل، َوَظنَّ َأنَّ يَ ْعُقوَب قَاََلَا، فَ ب َ  َبُه َفَضَرَب باها اْْلَْرَض، َوقَاَل: إاَْسَاعا َنَما يَ ْعُقوُب َبنْيَ َيَدْيها إاْذ لَب َّ ي ْ

َعاُة َيْسَعْوَن لَ  ْعُتُه! قَاَل: وََكاَن السُّ ْيًَل، أََلْسَت اْلَقائاَل َكْيَت وََكْيَت؟ فَ َقاَل: َواَّللَّا َما قَ ْلُتُه َوَِل َسَا
َم َوَسأََلُه َعْن َويَ تَ َفرَُّقوَن َوُهْم يَ ْعَتقاُدوَن أَ  َذا َنَظَر إالَْيها تَ َبسَّ َذا َأْصَبَح َغَدا َعَلْيها، فَإا نَُّه يَ ْقباُضُه ُبْكَرًة فَإا

 َمبايتاها.



، فَ َيُخوُض يَ ْعُقوُب َمَعُه يفا َذلاَك، فَ يَ ْفََتاقَانا َعْن راًضى لنياَساءا ًا ِبا يُّ ُمْستَ ْهَتا  وََكاَن اْلَمْهدا
ْن  ُثَّ إانَُّه َكاَن لا  َلَساٌن يَ تَ َقْعَقُع ما ييا َوَعَلْيها طَي ْ ْندا اْلَمْهدا ْن عا يَ ْعُقوَب باْرَذْوٌن َكاَن يَ رَْكُبُه، َفَخَرَج يَ ْوًما ما

لَ  َْذْوُن َمَع اْلُغََلما َوَقْد ََنَم اْلُغََلُم، فَ رَكاَب يَ ْعُقوُب، َوَأرَاَد َتْسوايََة الطَّي ْ ، ف َ َكثْ َرةا َدقياها، َواْلَبا ْن َسانا نَ َفَر ما
. ْن َدابَّتاها، فَ َرَفَسُه، فَاْنَكَسَر َساقُُه، فَانْ َقَطَع َعنا الرُُّكوبا  قَ ْعَقَعتاها َفَسَقَط، َفَدََن ما

ْخطَ  يُّ السُّ ْنُه، فََأْظَهَر اْلَمْهدا َعاُة ما َن السُّ ، ُثَّ انْ َقَطَع َعْنُه، فَ َتَمكَّ َن اْلَغدا يُّ ما ، ُثَّ َعَلْيها  فَ َعاَدُه اْلَمْهدا
الُُه َوَأْصَحابُُه َفُحباُسوا. َذ ُعمَّ ْجنا َنْصٍر، َوُأخا َن يفا سا  َأَمَر باها َفُسجا

يُّ يَ ْوًما، َفَدَخْلُت َعَلْيها َوُهَو يفا ََمْلاٍس َمْفُروٍش باَفرْ  ٍش ُمَورٍَّد َوقَاَل يَ ْعُقوُب ْبُن َداُوَد: بَ َعَث إاَِلَّ اْلَمْهدا
ْْلَْزَهارا، َعَلى ُبْسَتاٍن فايها شَ  َجُر ِبا ، َوَقدا اْكَتَسى َذلاَك الشَّ َجرا َمَع َصْحنا اْلَمْجلاسا َجٌر، َورُُءوُس الشَّ

َها. ن ْ َها ََنُْو َذلاَك اْلَفْرشا َما رَأَْيُت َأْحَسَن ما ْنَدُه َجارايٌَة َعَلي ْ ْنُه، َوعا ًئا َأْحَسَن ما  َفَما رَأَْيُت َشي ْ
: ََّي يَ ْعُقوُب! كَ   ْيَف تَ َرى ََمْلاَسَنا َهَذا؟ قُ ْلُت: َعَلىفَ َقاَل ِلا
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ها اْْلَارايَُة لاَيتامَّ  َا فايها َوَهذا نانَي باها قَاَل: ُهَو َلَك ِبا َْي اْلُمْؤما ، َفَمتََّع اَّللَُّ َأما ُسُروُرَك باها، قَاَل:  َغايَةا اْْلُْسنا
 َفَدَعْوُت َلُه.

: ََّي يَ ْعُقوُب، َوِلا  ْيا ُثَّ قَاَل ِلا َما بُّ َأْن َتْضَمَن ِلا َقَضاَءَها، قُ ْلُت: اْْلَْمُر ْلا  إالَْيَك َحاَجٌة ُأحا
َا قَا ها، َفَحَلْفُت َْلَْعَمَلنَّ ِبا َّللَّا َوباَرْأسا ْمُع َوالطَّاَعُة، فَاْسَتْحَلَفنا ِبا نانَي، َوَعَليَّ السَّ َل، فَ َقاَل: َهَذا اْلُمْؤما

ْن  َل َذلاَك، ُفََلُن ْبُن ُفََلٍن ما ْنُه َوتُ َعجيا بُّ َأْن َتْكفاَينا َمُئونَ َتُه َوُتراََينا ما َوَلدا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َوُأحا
 قُ ْلُت: َأفْ َعُل.

ةا ُسرُ  دَّ ْرَهٍم، فَلاشا ، َوَأَمَر ِلا ِباااَئةا أَْلفا دا يَع َما يفا اْلَمْجلاسا ْْلَارايَةا فََأَخْذتُُه َوَأَخْذُت اْْلَارايََة َوَجَا وراي ِبا
َْتٌ، َوَأْدَخْلُت اْلَعَلوايَّ إاَِلَّ َوَسأَْلُتُه َعْن َحالاها، فََأْخَبََ  نَ َها سا نا َوإاَذا ُهَو َأْعَقُل َصْيََُّّْتَا يفا ََمْلاٍس بَ ْينا َوبَ ي ْ

ها، ُثَّ قَاَل: َوَْيََك ََّي يَ ْعُقوبُ  ، َوَأْحَسنُ ُهْم إاَِبنًَة َعْن نَ ْفسا ْن َوَلدا النَّاسا ي، َوَأََن رَُجٌل ما ، تَ ْلَقى اَّللََّ باَدما
ٍد  َمَة باْنتا ُُمَمَّ ُ َعَلْيها َوَسلََّم  -فَاطا  !-َصلَّى اَّللَّ

ي ُدَعاٌء َواْستاْغَفا ْندا  ٌر.قُ ْلُت: َِل َواَّللَّا، فَ َهْل فايَك أَْنَت َخْْيٌ؟ قَاَل: إاْن فَ َعْلَت َخْْيًا َشَكْرُت، َوَلَك عا
، فََأَخَذُه فَ ُقْلتُ  ََ َمْن يَثاُق إالَْيها اْلَعَلوايُّ : َأيُّ الطُُّرقا َأَحبُّ إالَْيَك؟ قَاَل: َكَذا وََكَذا، فََأْرَسْلُت إا

، فََأَخذَ  ََ الطَّرايقا ييا تُ ْعلاُمُه اْْلَاَل فََأْرَسَل إا ََ اْلَمْهدا ُتُه َماًِل، َوَأْرَسَلتا اْْلَارايَُة إا وايَّ اْلَعلَ  َوَأْعطَي ْ
َبُه َواْلَماَل.  َوَصاحا

، فََأْخََبْتُُه َأنيا قَ تَ ْلُتُه، فَاْسَتحْ  يُّ َوَسأََلنا َعنا اْلَعَلواييا ا َكاَن اْلَغُد اْسَتْحَضَرنا اْلَمْهدا َّللَّا فَ َلمَّ َلَفنا ِبا
َنا َما يفا َهذَ  ها، َفَحَلْفُت َلُه، فَ َقاَل: ََّي ُغََلُم َأْخراْج إالَي ْ َبُه َوباَرْأسا ، فََأْخَرَج اْلَعَلوايَّ َوَصاحا ا اْلبَ ْيتا



: َقْد َحلَّ  يُّ نيا اْلَكََلُم َفَما َأْدراي َما َأُقوُل، فَ َقاَل اْلَمْهدا ًا، َواْمتَ َنَع ما ِلا  َواْلَماَل، فَ َبقايُت ُمَتَحْييا
ُر باها.  َدُمَك، َوَلكانا اْحباُسوُه يفا اْلُمْطباقا َوَِل ُأذَكَّ

ْبُت  َفُحباْستُ  ًة َِل َأْعراُف َعَدَدَها، َوُأصا ٌر، َفُدليايُت فايَها، فَ َبقايُت ُمدَّ ، َواُتُّاَذ ِلا فايها بائ ْ يفا اْلُمْطباقا
 باَبَصراي.

نانَي! َفَسلَّْمُت، قَاَل: َأيُّ َأما  ْيا اْلُمْؤما : َسلياْم َعَلى َأما ، َوقايَل ِلا َي ِبا نيا َلَكَذلاَك إاْذ ُدعا  ْيا قَاَل: فَإا
َم اَّللَُّ اَلَْ  ي، قَاَل: رَحا يَّ قُ ْلُت: فَاَْلَادا َم اَّللَُّ اْلَمْهدا ، قَاَل رَحا يُّ نانَي َأََن؟ قُ ْلُت: اْلَمْهدا ي. اْلُمْؤما ادا

َّ ُمْسَتْمَتٌع لاَشيْ  َة، َفَما بَقاَي يفا َكَّ يُد، قَاَل: نَ َعْم! َسْل َحاَجَتَك. قُ ْلُت: اْلُمَقاُم ِبا ٍء َوَِل قُ ْلُت: فَالرَّشا
َا َحََّّ َماَت. ُمُه َبا َة، قَاَل: فَ َلْم َتُطْل َأَّيَّ ََ َمكَّ ْرُت إا ، َفسا َن ِلا  َبََلٌغ، فََأذا

ْنَدُه، َفَكاَن  ييا َيْشَربُوَن عا ها، وََكاَن َأْصَحاُب اْلَمْهدا عاها قَ ْبَل َحْبسا َْوضا َر ِبا وََكاَن يَ ْعُقوُب َقْد َضجا
َهاُه َعْن ذَ  ، َوَِل َعَلْيها يَ ْعُقوُب يَ ن ْ  لاَك، َويَعاظُُه، َويَ ُقوُل: لَْيَس َعَلى َهَذا اْستَ ْوَزْرَتنا
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ْنَدَك النَّبايُذ؟ َفَضيََّق َعَلى اْلَمْهدا  عا ُيْشَرُب عا دا اْْلَاما ُتَك، أَبَ ْعَد الصََّلَواتا اْْلَْمسا يفا اْلَمْسجا ب ْ ييا َصحا
 َحََّّ قايَل:

 َب ْبَن َداُوَد َجاناًبا َوَأْقباْل َعَلى َصْهَباَء طَيياَبةا النَّْشرا َفدَْع َعْنَك يَ ْعُقو 
: َوَْيََك ََّي ي َ  يُّ َرُف! فَ َقاَل اْلَمْهدا ييا يفا َأْمٍر َأرَاَدُه: َهَذا َواَّللَّا السَّ ْعُقوُب، َوقَاَل يَ ْعُقوُب يَ ْوًما لاْلَمْهدا

. وَ  َرفا ْهلا الشَّ َرُف ِبَا َا ََيُْسُن السَّ ليانَي.إاَّنَّ َن اْلُمقا َرُف َلْ يُ ْعَرفا اْلُمْكثاُروَن ما  َلْوَِل السَّ
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
يمَ  ََ ُجْرَجاَن، َوَجَعَل َعَلى َقَضائاها َأَِب يُوُسَف ]يَ ْعُقوَب ْبَن إابْ َراها يُّ إا َنةا َساَر اْلَمْهدا ها السَّ  [ .َويفا َهذا

يُّ ِباا  ، باباغَاٍل َوإاباٍل، َوَلْ َيُكْن ُهَنالاَك بَرايٌد قَ ْبَل َوفايَها َأَمَر اْلَمْهدا يَنةا َواْلَيَمنا َة َواْلَمدا قَاَمةا اْلََبايدا َبنْيَ َمكَّ
 َذلاَك.

يَّ َأَِب الْ  َها اْلَفْضَل ْبَن ُسَلْيَماَن الطُّوسا . َوفايَها اْضَطَرَبْت ُخَراَساُن َعَلى اْلُمَسيَّبا ْبنا زَُهْْيٍ، فَ َوِلَّ َعبَّاسا
ْسَتاَن ِتَايَم ْبَن َسعايدا ْبنا َدْعَلٍج. جا ْسَتاَن، فَاْسَتْخَلَف َعَلى سا جا  َوَأَضاَف إالَْيها سا

َد ْبَن َأِبا أَيُّوبَ  يَل ْبَن َُمَالاٍد، َوُُمَمَّ ، َوإاَْسَاعا يُّ َداُوَد ْبَن َرْوحا ْبنا َحاِتٍا ،  َوفايَها َأَخَذ اْلَمْهدا اْلَمكيايَّ
ََ أَبايها، َوُهَو َعَلى اْلبَ َوُُمَمَّ  ُفوَر يفا الزَّْنَدَقةا، فَاْستَ َتاََبُْم َوَخلَّى َسبايَلُهْم، َوبَ َعَث َداُوَد إا ْصَرةا، َد ْبَن طَي ْ

يباها.  َوَأَمَرُه باَتْأدا



دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  يُم ْبُن ََيََْي ْبنا ُُمَمَّ َة  َوفايَها اْستَ ْعَمَل إابْ َراها يَنةا، وََكاَن َعَلى َمكَّ َعَلى اْلَمدا
: ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن قُ َثَم.  َوالطَّائافا
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َل ]َمَكانَُه[ َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُسَلْيَما ، َواْستُ ْعما َن َوفايَها ُعزاَل َمْنُصوُر ْبُن يَزايَد ْبنا َمْنُصوٍر َعنا اْلَيَمنا
.  الرَّْبعايُّ

يُم ْبُن ََيََْي. َوفايَها َأْطَلقَ  لنَّاسا إابْ َراها ها، َوَحجَّ ِبا ْن َحْبسا يُّ َعْبَد الصََّمدا ْبَن َعلايٍي ما  اْلَمْهدا
، َوَعَلى َقَضائاَها: َخالاُد ْبُن  ُم ْبُن َسعايٍد، َوَعَلى اْلَبْصَرةا: َرْوُح ْبُن َحاِتٍا وََكاَن َعَلى اْلُكوَفةا: َهاشا

جْ  ، َواْْلَْهَوازا، َوفَاراَس، وََكْرَماَن: اْلُمَعلَّى طَُلْيٍق، َوَعَلى ُكَورا دا َلَة، وََكْسَكَر، َوَأْعَمالا اْلَبْصَرةا َواْلَبْحَرْينا
. ييا  َمْوََ اْلَمْهدا

، َوَعَلى َطََباْسَتاَن، َوالرُّوَّيَ  يُم ْبُن َصالاٍح، َوَعَلى إاْفرايقايََّة: يَزايُد ْبُن َحاِتٍا ْصَر: إابْ َراها ، َوَعَلى ما نا
: َسْعٌد  ، َوَعَلى الرَّييا ييا َس: فَ َراَشُة َمْوََ اْلَمْهدا ، َوَعَلى ُدنْ َباَوْنَد َوُقوما يُّ  َمْوَِلُه.َوُجْرَجاَن: ََيََْي اْْلََرشا

، َوَعَلى قَ  يُّ ، َوقايَل: ُموَسى ْبُن َكْعٍب اْْلَثْ َعما يُّ يَل اَْلَاِشاا لا َأْْحَُد ْبُن إاَْسَاعا َضائاَها: َعلايُّ َوَعَلى اْلَمْوصا
را ْبنا ُعَمْْيٍ.  ْبُن ُمْسها

َنةا َصائاَفٌة، لاْلُهْدنَةا ]الَِّتا َكاَنْت فايَها[ . ها السَّ  َوَلْ َيُكْن يفا َهذا
 ]اْلَوفَ َياُت[

ُر اْْلَْعَمى َعَلى الزَّْنَدَقةا، وََكاَن ُخلاَق َِمُْسوَح الْ  اعا اُر ْبُن بُ ْرٍد الشَّ .َوفايَها قُتاَل َبشَّ َننْيا  َعي ْ
، َوُهَو َوالاُد وَكايٍع. يُّ َ اْْلَرَّاُح ْبُن ُمَلْيٍح الرَُّؤاسا  َوفايَها تُ ُويفيا
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. َ )اْلُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة( ، َوَْحَّاُد ْبُن َسَلَمَة اْلَبْصرايُّ  َوفايَها تُ ُويفيا
ُب اْْلَ  َشاٍم، َوفايَها قَ َتَل َعْبُد الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ َصاحا يها اْلُمغاْيََة ْبَن اْلَولايدا ْبنا ُمَعاوايََة ْبنا ها ْنَدُلسا اْبَن َأخا

ُُم اْجَتَمُعوا َعَلى َخْلعاها َمَع اْلَعََلءا ْبنا ُْحَْيٍد ا ََّنَّ ، َوََسَُرَة ْبَن َجبَ َلَة، ْلا ، َوُهَذْيَل ْبَن الصَُّمْيلا ْلُقَشْْيايُّ
 فَ تَ َقرََّب َبااْم.
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اَئٍة[] تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوسا
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اَئةٍ  تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوسا
َث[ ةا َحَوادا دَّ  ]ذاْكُر عا

ْز َأَحٌد ِبااْثلاها  ََ ُجْرَجاَن يفا ََجٍْع َكثايٍف َوَجَهاٍز َلْ يَ َتَجهَّ ي إا َنةا َساَر ُموَسى اَْلَادا ها السَّ لاُمَحارَبَةا  يفا َهذا
يُّ َعَلى َرَسائالا ُموَسى َأَِبَن ْبَن َصَدقََة، َّبْ َطََباْسَتاَن، َوَجَعَل اْلَمْهدا  َوْنَداَد ُهْرُمَز، َوَشْروايَن، َصاحا

يسَ  َجابَتاها، َوَعلايَّ ْبَن عا ًعا َمْوََ اْلَمْنُصورا َعَلى حا ها، َونُ َفي ْ َد ْبَن َُجَْيٍل َعَلى ُجْندا ى ْبنا َماَهاَن، َوُُمَمَّ
ْم يَزايَد ْبَن َمْزَيٍد، َفَحاَصَرُُهَا. َما، َوَأمََّر َعَلْيها ي اْْلُُنوَد إالَْيها ها، َفَسْيََّ اَْلَادا  َعَلى َحَرسا

ي َوََجَاَعةً  ْلُكوَفةا، فََأْشَهَد َرْوُح ْبُن َحاِتٍا َعَلى َوفَاتاها اْلَقاضا يَسى ْبُن ُموَسى ِبا َ عا َن  َوفايَها تُ ُويفيا ما
ْشرايَن َسَنةً  ُة واَِليَتاها اْلَعْهَد َثََلًَث َوعا تيانَي َسَنًة، َوُمدَّ َم اْلُوُجوها، َوُدفاَن، وََكاَن ُعُمُرُه ََخًْسا َوسا ، َوَقْد تَ َقدَّ

 ذاْكُر واَِليَتاها اْلَعْهَد َوَعْزلاها َعْنُه.
َقةا، فَ  يُّ يفا َطَلبا الزَََّندا ْر َوفايَها َجدَّ اْلَمْهدا ، َفُحباَس، فَ َهَرَب، فَ َلْم يَ ْقدا ، فََأقَ رَّ َأَخَذ يَزايَد ْبَن اْلَفْيضا

.َّ َقةا ]ُعَمَر[ اْلَكْلَوَذانا َْمرا الزَََّندا  َعَلْيها. وََكاَن اْلُمتَ َوِليا ْلا
ُه الرَّ  يَوانا الرََّسائالا َوَوِلَّ يُّ َأَِب ُعبَ ْيدا اَّللَّا َعْن دا  بايَع.َوفايَها َعَزَل اْلَمْهدا

يٌد.  َوفايَها َكاَن اْلَوَِبُء بابَ ْغَداَذ َواْلَبْصَرةا، َوَفَشا يفا النَّاسا ُسَعاٌل َشدا
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يُّ َمَكانَُه َأَِب َخالاٍد اْْلَْحَوَل. َه اْلَمْهدا ي، فَ َوجَّ َ َأَِبُن ْبُن َصَدَقَة، َكاتاُب اَْلَادا  َوفايَها تُ ُويفيا
يُّ  يا  َوفايَها َأَمَر اْلَمْهدا دا النَّّبا ، َوَمْسجا دا اْْلََراما لزياََّيَدةا يفا اْلَمْسجا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -ِبا

ََ أَ  نَي ْبَن ُموَسى، فَ َبقاَي اْلباَناُء فايها إا َ َفَدَخَلْت فايها ُدوٌر َكثاْيٌَة، وََكاَن اْلُمتَ َوِليا لاباَنائاها يَ ْقطا ْن تُ ُويفيا
يُّ   .اْلَمْهدا

، َورَأَْيُت َلْوًحا فايها ذاْكُر َذلاَك، َوُهَو يفا  لا ْلَمْوصا عا ِبا دا اْْلَاما لزياََّيَدةا يفا اْلَمْسجا َحائاطا  وََكَذلاَك َأَمَر ِبا
اَئٍة )َوُهَو َِبٍق( . تياما ، َسَنَة َثََلٍث َوسا عا  اْْلَاما

يُّ َعْن َطََباْسَتاَن َوالرُّ  َ ُجْرَجاَن َوفايَها ُعزاَل ََيََْي اْْلََرشا ، َوَوِلا ، َوَما َكاَن إالَْيها، َوَولاَيُه ُعَمُر ْبُن اْلَعََلءا وََّينا
. ييا  فَ َراَشُة َمْوََ اْلَمْهدا

َهاُر. ََ الن َّ ةا، َحََّّ تَ َعا ي اْلْاجَّ ْن ذا نْ َيا لاَثََلٍث َمَضنْيَ ما  َوفايَها َأْظَلَمتا الدُّ
 َوَلْ َيُكْن َصائاَفًة لاْلُهْدنَةا.



دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس، َوُهَو َعَلى اْلَمدا وَ  يُم ْبُن ََيََْي ْبنا ُُمَمَّ لنَّاسا إابْ َراها َ َحجَّ ِبا يَنةا، ُثَّ تُ ُويفيا
. يَسى ْبنا َعلايٍي ٍم، َوتَ َوََّ َمَكانَُه إاْسَحاُق ْبُن عا َّيَّ َن اْْلَجيا ِبَا ها ما  بَ ْعَد فَ َراغا
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، اْغَتاَلُه رَُجٌل ِبااْنَجٍر، َفَماَت بابَ ْغَداَذ.  َوفايَها طُعاَن ُعْقَبُة ْبُن َسْلٍم اَْلَُنائايُّ
، َوَعَلى اْلَيَماَمةا: َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُمْصَعٍب الزَُّبْْيا  : ُسَلْيَماُن ْبُن يَزايَد اْْلَاراثايُّ ، وََكاَن وََكاَن َعَلى اْلَيَمنا يُّ

: َأْْحَُد َعَلى الْ  لا ، َوَعَلى اْلَمْوصا يُّ ْيما ُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َوَعَلى َقَضائاَها: ُعَمُر ْبُن ُعْثَماَن الت َّ َبْصَرةا: ُُمَمَّ
َم. ، َوقايَل ُموَسى ْبُن َكْعٍب، َوَِبقاي اْْلَْمَصارا َكَما تَ َقدَّ يُّ يَل اَْلَاِشاا  ْبُن إاَْسَاعا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ها السَّ  يعاياا َعاباًدا، َويفا َهذا َبَة، َواْْلََسُن ْبُن َصالاحا ْبنا َحيٍي وََكاَن شا َ َجْعَفٌر اْْلَْْحَُر أَبُو َشي ْ َنةا تُ ُويفيا

، َوَْحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َوَعْبُد اْلَعزايزا ْبُن ُمْسلاٍم. يُّ ُنوخا  َوَسعايُد ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا الت َّ
، َوَقَطُعوا الطَّرايَق، َوانْ تَ َهُكوا اْلَمَحاراَم، َوفايَها َأْفَسَد اْلَعَرُب يفا  يَةا اْلَبْصَرةا َبنْيَ اْلَيَماَمةا َواْلَبْحَرْينا  َِبدا

ْم َجْيًشا، فَ َقاتَ َلُهْم، َواْشَتدَّ اْلقاَتاُل، َوَصََبَ اْلَعَرُب،  يُّ إالَْيها َفَظفاُروا، َوتَ رَُكوا الصَََّلَة، فََأْرَسَل اْلَمْهدا
ْم فَ َقواَيْت َشوَْكتُ ُهْم َوزَاَد َشرُُّهْم.َوقَ تَ لُ  َفذا إالَْيها  وا َعامََّة اْلَعْسَكرا اْلُمن ْ
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اَئٍة[ تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوسا
168 - 

اَئةٍ  تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوسا
َنةا يفا رََمَضاَن، نَ َقَض ال ها السَّ ْن َأوَّلاها يفا َهذا نَي، وََكاَن ما نَ ُهْم َوَبنْيَ اْلُمْسلاما ي َكاَن بَ ي ْ رُّوُم الصُّْلَح الَّذا

َه َعلايُّ ْبُن ُسَلْيَماَن، َوُهَو َعَلى اْْلَزايَرةا َوقانَّْسرا  ََ َأْن نَ َقُضوُه اثْ َنانا َوَثََلثُوَن َشْهًرا، فَ َوجَّ يَن، يَزايَد ْبَن إا
 الا يفا َخْيٍل فَ َغناُموا َوَظفاُروا.اْلَبْدرا ْبنا اْلَبطَّ 

لا  ْلَمْوصا  ذاْكُر اْْلََواراجا ِبا
 ، لا ْن َبنا ِتَايٍم، َفَخَرَج إالَْيها َعْسَكُر اْلَمْوصا نُي ما ي، اَْسُُه ََّيسا لا َخاراجا َْرضا اْلَمْوصا َوفايَها َخَرَج ِبا

ََّيرا رَبايَعَة َوا ، فَ َهَزَمُهْم، َوَغَلَب َعَلى َأْكَثرا دا ييا ََ َمَقاَلةا َصالاحا ْبنا ُمَسرٍَّح اْْلَاراجا ْْلَزايَرةا، وََكاَن ْيَايُل إا
يُّ َأَِب ُهَريْ َرَة ْبَن فُ رُّوَخ اْلَقائاَد، َوَهْرَُثََة ْبَن َأْعنَيَ َمْوََ َبنا َضبََّة،  َه إالَْيها اْلَمْهدا َفَحاَرَِبُه، َفَصََبَ فَ َوجَّ

ْن َأْصَحاباها، َواَّْنََزَم اْلَباُقوَن.ََلَُما، َحََّّ قُتاَل وَ  ٌة ما دَّ  عا



ْْلَْنَدُلسا   ذاْكُر ُُمَالاَفةا َأِبا اْْلَْسَودا ِبا
، وَكَ  ْْلَْنَدُلسا ُد ْبُن يُوُسَف ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا اْلفاْهرايُّ ِبا َنةا ََثَر أَبُو اْْلَْسَودا ُُمَمَّ ها السَّ ْن يفا َهذا اَن ما

يثاها: أَنَّهُ  ، َعَلى   َحدا نيا َهَرَب أَبُوُه، َوقُتاَل َأُخوُه َعْبُد الرَّْْحَنا ْن حا ْجنا َعْبدا الرَّْْحَنا باُقْرطَُبَة ما َكاَن يفا سا
َنُه لا  ، َفَصاَر َُيَاكاي اْلُعْمَياَن، َوَِل َيْطراُف َعي ْ ، َوتَ َعاَمى يفا اْْلَْبسا َم، َوُحباَس أَبُو اْْلَْسَودا َشْيٍء، َما تَ َقدَّ

ْيا َعْبدا الرَّْْحَنا اْْلَُمواييا َذلاَك.وَ  ْنَد اْْلَما  بَقاَي َدْهًرا َطوايًَل، َحََّّ َصحَّ عا
ْنُه اْلَمْسُجونُوَن فَ يَ ْقُضوَن  ْهرا اْْلَْعَظما ََيُْرُج ما ََ الن َّ ي إا ْرَداٌب يُ ْفضا ْجنا سا وََكاَن يفا َأْقَصى السيا

ْن ُغْسٍل َوَغْْياها، وَ  ْهرا يَ ُقوُل: َحَوائاَجُهْم ما َن الن َّ َذا رََجَع ما ُلوَن َأَِب اْْلَْسَودا لاَعَماُه، فَإا ُلوَن يُ ْهما َكاَن اْلُموَكَّ
عاها؟  َمْن َيُدلُّ اْْلَْعَمى َعَلى َمْوضا

ْهرا، َوَِل يُ ْنَكُر َعَلْيها، فَ َواَعَدُه َأْن َيَْتاَيُه  ثُُه َعَلى َشاطائا الن َّ َْيلٍ وََكاَن َمْوًَ َلُه َُيَادا  ِبا
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َباَحًة، َورَكاَب اْْلَْيَل، َوْلَاَق با  ْهَر سا ُرُه، فَ َعََبَ الن َّ َتظا َها، َفَخَرَج يَ ْوًما َوَمْوَِلُه يَ ن ْ ُلُه َعَلي ْ َلَة، ََيْما طَُلْيطا
، فَ  ََ قاَتالا َعْبدا الرَّْْحَنا اْْلَُمواييا ي اْْلَْْحَرا فَاْجَتَمَع َلُه َخْلٌق َكثاٌْي، فَ َرَجَع َبااْم إا اْلتَ َقَيا َعَلى اْلَوادا

َوى  ْن َأْصَحاباها َأْربَ َعُة آَِلٍف سا ، َوقُتاَل ما َمْن تَ َردَّى يفا باَقْسَطُلونََة، َواْشَتدَّ اْلقاَتاُل، ُثَّ اَّْنََزَم أَبُو اْْلَْسَودا
ْهرا، َوات َّبَ َعُه اْْلَُموايُّ يَ ْقُتُل َمْن ْلَاَق، َحََّّ َجاَوزَ  . الن َّ  قَ ْلَعَة الرََِّبحا

َمةا اْْلَُمواييا ا َُقديا ا َأَحسَّ ِبا تيانَي، فَ َلمَّ ، يفا َسَنةا تاْسٍع َوسا ََ قاَتالا اْْلَُمواييا َّْنََزَم َأْصَحابُُه، ُثَّ ََجََع، َوَعاَد إا
ََ َسَنةا  َياَلُه، َوقُتاَل َأْكثَ ُر راَجالاها، َوبَقاَي إا ْن َأْعَمالا  َوُهَو َمَعُهْم، فََأَخَذ عا َسْبعانَي، فَ َهَلَك باَقْريٍَة )ما

َلَة( .  طَُلْيطا
ُْي، َفَجاَء إالَْيها باَغْْيا َأَماٍن فَ َقتَ َلُه. ٌم، َوََجََع ََجًْعا، فَ َغَزاُه اْْلَما  َوقَاَم بَ ْعَدُه َأُخوُه قَاسا

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ليايقايََّة،  يُلوَن َملاُك جا فَ َولَّْوا َمَكانَُه َأْذُفوَنَش، فَ َوَثَب َعَلْيها ُموْرقَاُط، فَ َقتَ َلُه، فَاْخَتلَّ َوفايَها َهَلَك شا

َلَة يفا َعَساكاراها، فَ َقَتَل، َوَغناَم، َوَسََب ُثَّ  ْم ََنئاُب َعْبدا الرَّْْحَنا باطَُلْيطا  َعاَد َسالاًما.َأْمُرُهْم، َفَدَخَل َعَلْيها
َ أَبُو الْ  ْلَماَسَة ُفَجاَءًة يفا َصََلةا اْلعاَشاءا )َوفايَها تُ ُويفيا جا ُم اْْلََواراجا الصُّْفرايَّةا باسا ما ْبُن َواُسوَل ُمَقدَّ َقاسا

َ بَ ْعَدُه ابْ ُنُه إاْلَياُس( . َرةا، وََكاَنْت إاَمارَتُُه اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َسَنًة َوَشْهًرا، َوَوِلا  اْْلخا
يُّ َسعايدً  ََ َطََباْسَتاَن.َوفايَها َسْيََّ اْلَمْهدا يَّ يفا َأْربَعانَي أَْلًفا إا  ا اْْلََرشا

 ]اْلَوفَ َياُت[
يَسى ْبنا َْحَْدَوْيها،  ُد ْبُن عا َ َمَكانَُه ُُمَمَّ َقةا، َوَوِلا ُب الزَََّندا ُّ، َصاحا َن َوفايَها َماَت ُعَمُر اْلَكْلَوَذانا فَ َقَتَل ما

َقةا َخْلًقا َكثاْيًا.  الزَََّندا
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ي يُ َقاُل َلُه اْبُن رَْيَطَة. ييا الَّذا لنَّاسا َعلايُّ ْبُن اْلَمْهدا  َوَحجَّ ِبا
ي اْلَبْصَرةا،  َ ََيََْي ْبُن َسَلَمَة ْبنا ُكَهْيٍل، َوُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن اْْلََسنا اْلَعْنََبايُّ قَاضا ْنَدُل ْبُن َوفايَها تُ ُويفيا َوما

ُد ْبُن َعْبدا  ، َوُُمَمَّ ي. َعلايٍي  اَّللَّا ْبنا ُعََلثََة ْبنا َعْلَقَمَة اْلَقاضا
َعَلى َواْلََْسُن ْبُن زَْيدا ْبنا اْلََْسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، وََكاَن َقدا اْستَ ْعَمَلُه اْلَمْنُصوُر 

نانَي، ُثَّ َعَزَلُه، َوَحَبَسُه بابَ ْغَداَذ، َوأَ  يَنةا ََخَْس سا يُّ َأْخَرَجُه َورَدَّ َعَلْيها اْلَمدا َ اْلَمْهدا ا َوِلا َخَذ َماَلُه. فَ َلمَّ
ََ اْلَمْنُصورا.  َماَلُه، وََكاَن َجَواًدا إاِلَّ أَنَُّه َكاَن ُمْنَحرافًا َعْن َأْهلا بَ ْيتاها، َمائاًَل إا

. ما ثَ ُر ْبُن اْلَقاسا ، َوَعب ْ َ قَ ْيُس ْبُن الرَّبايعا  َوفايَها تُ ُويفيا
َدةا، َوالثَّاءا اْلُمثَ لََّثةا( .)َعب ْ  ْلَباءا اْلُمَوحَّ  ثَ ُر باَفْتحا اْلَعنْيا اْلُمْهَمَلةا، َوِبا
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اَئٍة[ تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوسا
169 - 

اَئةٍ  تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوسا
ييا   ذاْكُر َمْوتا اْلَمْهدا

ها ]ا َاَسَبَذاَن، َوَسَبُب ُخُروجا يفا َهذا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلَمْنُصورا ِبا يُّ أَبُو َعْبدا اَّللَّا ُُمَمَّ َنةا[ َماَت اْلَمْهدا ها لسَّ
. )باواَِليَةا اْلَعْهدا َوتَ ْقدا  يدا َعةا لالرَّشا ي َواْلبَ ي ْ َها أَنَُّه َقْد َعَزَم َعَلى َخْلعا اْبناها ُموَسى اَْلَادا ها َعَلى ْيا إالَي ْ

ُْرَجاَن، يفا اْلَمْعََّن، فَ َلْم يَ ْفَعْل. ي( ، فَ بَ َعَث إالَْيها، َوُهَو ِبا  اَْلَادا
يُّ يُ  َن اْلُقُدوما َعَلْيها، َفَساَر اْلَمْهدا رايُدُه، فَ بَ َعَث إالَْيها يفا اْلُقُدوما َعَلْيها، َفَضَرَب الرَُّسوَل، َواْمتَ َنَع ما

ا بَ َلَغ َماَسَبَذانَ  ، َحََّّ َأُكوَن َأََن  فَ َلمَّ ََ اْلبَ ْهوا َأََنُم، َفََل ُتوقاُظونا ٌل إا َأَكَل َطَعاًما ُثَّ قَاَل إانيا َداخا
نَي، فَ َقاَل: وَ  َقُظوا باُبَكائاها، فَأَتَ ْوُه ُمْسراعا ي أَنْ َتباُه، َفَدَخَلُه، فَ َناَم َوََنَم َأْصَحابُُه، فَاْستَ ي ْ َقَف َعَلى الَّذا

 ُجٌل فَ َقاَل:اْلَبابا رَ 
ْن بَ ْعدا  يُد اْلَقْوما ما ْنُه رَبْ ُعُه َوَمَنازالُُه َوَصاَر َعما ََذا اْلَقْصرا َقْد َِبَد َأْهُلُه َوَأْوَحَش ما ََبَْجٍة َوُمْلٍك  َكَأنيا َبا

ي َعَلْيها ُمعْ  يثُُه تُ َنادا لُُه فَ َلْم يَ ْبَق إاِلَّ ذاْكُرُه َوَحدا ََ َقَْبٍ َعَلْيها َجَنادا واَِلٍت َحََلئاُلْه فَ َبقاَي بَ ْعَد َذلاَك إا
ٍم َوَماَت.  َعَشَرَة َأَّيَّ

ًيا، َوتَباَعْتُه، َفَدَخلَ  َِبَب  َوَقدا اْخُتلاَف يفا َسَببا َمْوتاها َفقايَل إانَُّه َكاَن يَ َتَصيَُّد، َفَطَرَدتا اْلكاََلُب ظَب ْ
، َفَدَخَلَها َفَدقَّ اْلَبابُ َخرابًَة، َوَدَخَلتا اْلكاََلُب َخْلَفُه، ُثَّ تَباعَ  ييا  َها فَ َرُس اْلَمْهدا
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ْن َساَعتاها.  َظْهَرُه، َفَماَت ما
يُّ فََأَكلَ  ََ َضرٍَّة ََلَا بالاَبٍإ فايها ُسم،، َفَدَعا باها اْلَمْهدا ْن َجَوارايها إا ْنُه، َفَخاَفتا  َوقايَل: َبْل بَ َعَثْت َجارايٌَة ما ما

ْن َساَعتاها.اْْلَارايَُة   َأْن تَ ُقوَل إانَُّه َمْسُموٌم، َفَماَت ما
يُّ  -َجارايٌَة َلُه  -َوقايَل: َبْل َعَمَدْت َحَسَنُة  ََ َجارايٍَة ُأْخَرى َكاَن اْلَمْهدا ثْ َرى، )فََأْهَدْتُه إا ََ ُكمَّ إا

ثْ َرى، َي َأْحَسُن اْلُكمَّ ثْ َراًة( ها ْنُه ُكمَّ ، َفَدَعا باها وََكاَن َيُابُّ  يَ َتَحظَّاَها، َوََسَّْت ما ييا ْلَمْهدا فَاْجَتاَز ِبا
ََ َجْوفاها َصاَح: َجْويفا جَ  ا َوَصَلْت إا ثْ َراَة اْلَمْسُموَمَة فََأَكَلَها، فَ َلمَّ ثْ َرى، فََأَخَذ تاْلَك اْلُكمَّ ! اْلُكمَّ ْويفا

ُم َوْجَهَها َوتَ ْبكاي َوتَ ُقولُ  َعْت َصْوَتُه َفَجاَءْت تَ ْلطا ْن َفَسما : َأرَْدُت َأْن أَنْ َفراَد باَك، فَ َقتَ ْلُتَك! َفَماَت ما
َيةا يفا َذلاَك: ها، َورََجَعْت َحَسَنُة َوَعَلى قُ بَّتاَها اْلُمُسوُح، فَ َقاَل أَبُو اْلَعَتاها  يَ ْوما

نَّ اْلُمُسوُح ُكلُّ َنطَّاحٍ   رُْحَن يفا اْلَوْشيا َوَأقْ بَ ْلَن ... َعَلْيها
ْن ََّي  َن الدُّ َر نُوحُ ما ْرَت َما َعمَّ ْلَباقاي َوَلْو َعمَّ  َلُه يَ ْوٌم َنُطوُح ... َلْسَت ِبا

َك ُنْح إاْن ُكْنَت َِلبُدَّ تَ ُنوحُ   فَ َعَلى نَ ْفسا
نانَي َوَشْهًرا، َوقايَل: َعْشَر سا  ََلفَ ُتُه َعْشَر سا ْنُه، وََكاَنْت خا نَي نا وََكاَن َمْوتُُه يفا اْلُمَحرَّما لاَثَماٍن بَقانَي ما

َ َوُهَو اْبُن َثََلٍث َوَأْربَعانَي َسَنًة، َوُدفاَن ََتَْت َجْوزٍَة َكاَن ََيْلا  ُس ََتْتَ َها، َوتاْسَعًة َوَأْربَعانَي يَ ْوًما، َوتُ ُويفيا
نَ ْيها ُنْكَتةُ  يُد، وََكاَن أَبْ َيَض َطوايًَل، َوقايَل َأَْسََر ِبااْحَدى َعي ْ  بَ َياٍض. َوَصلَّى َعَلْيها ابْ ُنُه الرَّشا

 
ْيَتاها   ذاْكُر بَ ْعضا سا

 َ ي اْلَمظَالا ُلوا َعَليَّ اْلُقَضاَة، فَ َلْو َلْ َيُكْن َرديا ، قَاَل: َأْدخا ، إاَذا َجَلَس لاْلَمظَالاا يُّ إاِلَّ لاْلَحَياءا َكاَن اْلَمْهدا
ُهْم ]َلَكَفى[ . ن ْ  ما
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يُّ َعَلى بَ ْعضا اْلُقوَّادا  ََ َمََّ ُتْذناُب ]إاَِلَّ َوَأْعُفو[ ؟  َوَعَتَب اْلَمْهدا را َذلاَك: إا َغْْيَ َمرٍَّة َوقَاَل َلُه يفا آخا
َي َعْنُه. ْنُه َوَرضا يُء، َويُ ْبقايَك اَّللَُّ فَ تَ ْعُفَو َعنَّا، فَاْسَتْحَيا ما ََ أَبٍَد ُنسا  قَاَل: إا

ييا  ْسَوُر ْبُن ُمَساواٍر: ظََلَمنا وَكايُل اْلَمْهدا ييا أََتظَلَُّم، َوقَاَل ما ََ اْلَمْهدا ، َفَكتَ ْبُت إا َعًة ِلا ، َوَغَصَبنا َضي ْ
ي، فَاْسَتْدََننا الْ  ُد ْبُن ُعََلثََة، َوَعافاَيُة اْلَقاضا ُه اْلَعبَّاُس، َوُُمَمَّ ْنَدُه َعمُّ ، فَ َوَصْلُت الرُّقْ َعَة َوعا يُّ َمْهدا

، َفذََكْرتُُه، فَ َقاَل: ؟ قُ ْلُت: نَ َعْم! فَاْسَتْدََننا َحََّّ اْلتَ َزْقُت  َوَسأََلنا َعْن َحاِلا َحدا َهَذْينا أَتَ ْرَضى ِبَا
نانَي! قَاَل: َقْد فَ َعْلُت، فَ َقالَ  َْي اْلُمْؤما ي: َأْطلاْقَها َلُه ََّي َأما ، فَ َقاَل َلُه اْلَقاضا ، َوَحاَكَمنا ْلفاَراشا ُه ِبا  َعمُّ



ْرَهٍم.اْلَعبَّاُس: َواَّللَّا ََلََذا اْلَمْجلا  ْشرايَن أَْلفا أَْلفا دا ْن عا  ُس َأَحبُّ إاَِلَّ ما
َن اْلَعْسَكرا، َوأَ  يُّ ُمتَ نَ زياًها، َوَمَعُه ُعَمُر ْبُن رَبايٍع َمْوَِلُه، فَانْ َقَطَعا يفا الصَّْيدا ما َصاَب َوَخَرَج اْلَمْهدا

ْن َشْيٍء؟ َفقايَل َلُه: نَ َرى   يَّ ُجوٌع، فَ َقاَل: َهْل ما ْنَدُه اْلَمْهدا ، َوعا ي، َذا فايها نَ َبطا ُكوًخا، فَ َقَصُدوُه، فَإا
ثَاُء، َوُهَو نَ وْ  ي رُبَ ي ْ ْندا ْن َطَعاٍم؟ فَ َقاَل: عا ََلَم، فَ َقاُلوا: َهْل ما َقَلٌة، َفَسلَُّموا َعَلْيها، فَ َردَّ السَّ َن َمب ْ ٌع ما

: )إانْ  يُّ ُز َشعاٍْي، فَ َقاَل اْلَمْهدا ي ُخب ْ ْندا ْنَدَك زَْيٌت، فَ َقْد َأْكَمْلَت. قَاَل: نَ َعْم،   الصَّْحَناةا، َوعا َكاَن عا
عْ  ( لاُعَمَر ْبنا رَبايٍع: ُقْل يفا َهَذا شا يُّ  ًرا، فَ َقاَل:وَُكرَّاٌث، فََأََتُُهَا باَذلاَك، فََأَكََل َحََّّ َشباَعا. فَ َقاَل اْلَمْهدا

لزَّْيتا ... َوُخْبزا  ثَاَء ِبا ْلُكرَّاثا  إانَّ َمْن يُْطعاُم الرُّبَ ي ْ عاْيا ِبا  الشَّ
َتنْيا ... لاُسوءا الصَّنايعا َأْو باَثََلثا   َْلَقايٌق باَصْفَعٍة َأْو باثان ْ

َا ُهَو: : باْئَس َما قُ ْلَت! إاَّنَّ يُّ  فَ َقاَل اْلَمْهدا
ُْسنا الصَّنايعا َأْو باَثََلثا  َتنْيا ... ْلا  َْلَقايٌق باَبْدرٍَة َأْو باثان ْ

ييا باَثََلثا باَدٍر َواْنَصَرَف. قَاَل: َوَوافَاُهمُ  َبطا  اْلَعْسَكُر، َواْْلََزائاُن، َواْْلََدُم، فََأَمَر لالن َّ
 ََ َا َتُسوقُ َنا إا ، َحََّّ ظَنَ نَّا َأَّنَّ ييا َم اْلَمْهدا يَدٌة َأَّيَّ َنا رايٌح َشدا يُف: َأَصابَ ت ْ  َوقَاَل اْلََْسُن اْلَوصا
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ُه َعَلى اْْلَْرضا َوُهَو يَ ُقوُل: اللَُّهمَّ اْحَفْظ اْلَمْحَشرا، َفَخَرْجُت أَ  ًعا َخدَّ ، فَ َوَجْدتُُه َواضا يَّ ْطُلُب اْلَمْهدا
! اللَُّهمَّ إاْن ُكْنَت َأَخْذَت َهَذا الْ  َن اْْلَُمما ْت باَنا َأْعَداَءََن ما ًدا يفا ُأمَّتاها! اللَُّهمَّ َِل ُتْشما ، ُُمَمَّ َعاَلَ باَذْنّبا

ها  ْيًا َحََّّ اْنَكَشَفتا الريايُح. )َوزَاَل َعنَّا( َما ُكنَّا فا  فَ َهذا َيِتا َبنْيَ َيَدْيَك. قَاَل: َفَما لَباثْ َنا إاِلَّ َيسا  يها.ََنصا
ييا َفَكَتَب: }شَ  ََ اْلَمْهدا يَّ اْلَمْرَوزايَّ اْلَوفَاُة َأْوَصى إا يما ٍع التَّما َم ْبَن َُمَاشا ا َحَضَرتا اْلَقاسا َد اَّللَُّ َوَلمَّ ها

] ]آل عمران:  ُم َيْشَهُد 18أَنَُّه َِل إاَلَه إاِلَّ ُهَو َواْلَمََلئاَكُة َوُأوُلو اْلعاْلما [ اْْليََة، ُثَّ َكَتَب: َواْلَقاسا
يُّ َرُسولا اَّللَّا  ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َوَأنَّ َعلايَّ ْبَن َأِبا طَالاٍب َوصا َماَمةا باَذلاَك، َوَيْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ ، َوَواراُث اْْلا

عا رََمى َباَ  ََ َهَذا اْلَمْوضا ا بَ َلَغ إا ييا بَ ْعَد َمْوتاها، فَ َلمَّ يَُّة َعَلى اْلَمْهدا ها، فَ ُعراَضتا اْلَوصا ْن بَ ْعدا ا، َوَلْ ما
 يَ ْنُظْر فايَها.

لَ  يَّ ُيَصلياي يفا ََبٍْو َلُه يفا لَي ْ َرٍة، َفَما َأْدراي َأُهَو َأْحَسُن َأما اْلبَ ْهُو َأما َوقَاَل الرَّبايُع: رَأَْيُت اْلَمْهدا ٍة ُمْقما
ُعوا َأْرَحا ُدوا يفا اْْلَْرضا َوتُ َقطيا ُتْم َأْن تُ ْفسا ُتْم إاْن تَ َولَّي ْ َمُكْم] ]ُممد: اْلَقَمُر َأْم ثاَيابُُه، فَ َقَرَأ: }فَ َهْل َعَسي ْ

22. ] 
َم َصََلَتُه، ُثَّ اْلتَ َفَت  ُوَسى، فَ ُقْلُت يفا قَاَل: فَ َتمَّ [ ِبا ْيَك! قَاَل: ]َعَليَّ َوقَاَل: ََّي رَبايُع! قُ ْلُت: لَب َّ

ي؟ َفَجَعْلُت ُأَفكياُر، فَ ُقْلُت: َما ُهوَ  ْندا ي: َمْن ُموَسى؟ ابْ ُنُه َأْم ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر، وََكاَن َُمُْبوًسا عا  نَ ْفسا
ْفُت إاِلَّ ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر، فََأْحَضْرتُُه، فَ قَ  ها اْْليََة، َفخا َطَع َصََلَتُه، ُثَّ قَاَل: ََّي ُموَسى! إانيا قَ َرْأُت َهذا



ُه. [ . قَاَل: نَ َعْم، فَ َوثََّق َلُه َفَخَلَّ ََك، فَ َوثياْق ِلا أَنََّك َِل َُتُْرُج ]َعَليَّ  َأْن َأُكوَن َقْد َقَطْعُت َرْحا
ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُمَُ  دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َجْعَفرا ْبنا َأِبا طَالاٍب: رَأَْيُت فايَما يَ َرى َوقَاَل ُُمَمَّ مَّ

َد َرُسولا اَّللَّا  را ُسْلطَانا َبنا ُأَميََّة، َكَأنيا َدَخْلُت َمْسجا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -النَّائاُم، يفا آخا
ي، فَ َنَظْرُت  ُْي فَ َرفَ ْعُت رَْأسا َّا َأَمَر باها َأما َذا فايها: ِما ، فَإا ْلُفَسْيفاَساءا دا ِبا ي يفا اْلَمْسجا يفا اْلكاَتابا الَّذا

، َوإاَذا قَائاٌل يَ ُقوُل: َْيُْحو َهَذا اْلكاَتاَب َوَيْكُتُب اَْسَُه رَُجٌل  نانَي اْلَولايُد ْبُن َعْبدا اْلَملاكا ْن َبنا اْلُمْؤما ما
مٍ   َهاشا
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ٌد فَاْبُن َمْن؟ قَاَل: اْبُن َعْبدا اَّللَّا. قَالَ ي ُ  ي ُُمَمَّ ٍم، َواَسْا ْن َبنا َهاشا ٌد، قُ ْلُت: فََأََن ما : قُ ْلُت: َقاُل َلُه ُُمَمَّ
ٍد، فَاْبُن َمْن؟ قَالَ  ٍد. قُ ْلُت: فََأََن اْبُن ُُمَمَّ ، فََأََن اْبُن َعْبدا اَّللَّا، فَاْبُن َمْن؟ قَاَل: اْبُن ُُمَمَّ : اْبُن َعلايٍي

، فَاْبُن َمْن؟ قَاَل: اْبُن َعْبدا اَّللَّا. قُ ْلُت: فََأََن اْبُن َعْبدا اَّللَّا، فَاْبُن َمْن؟ قَاَل: اْبُن  قُ ْلُت: فََأََن اْبُن َعلايٍي
ُب اْْلَْمرا. ُلغا اْلَعبَّاَس َما َشَكْكُت َأنيا َصاحا  َعبَّاٍس، فَ َلْو َلْ يَ ب ْ

ثْ  َد قَاَل: فَ َتَحدَّ ، َفَدَخَل َمْسجا يُّ َ اْلَمْهدا ، َحََّّ َوِلا يَّ َا َذلاَك الزََّماَن، َوََنُْن َِل نَ ْعراُف اْلَمْهدا ُت َبا
ََ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َرُسولا اَّللَّا  ، فَ َقاَل: َأَرى اْسَم اْلَولايدا إا فَ َرَفَع رَْأَسُه، فَ َرَأى اْسَم اْلَولايدا

ي اْليَ ْوما  ، َوقَاَل: َما َأََن باَباراٍح َحََّّ ُْيَْحى َوُيْكَتَب اَسْا دا ، فَأُْلقاَي يفا َصْحنا اْلَمْسجا يٍي ، َفَدَعا باُكْرسا
 َمَكانَُه، فَ َفَعَل َذلاَك، َوُهَو َجالاٌس.

ي  َع َأْعَرابايًَّة تَ ُقوُل: قَ ْوما ْلبَ ْيتا لَْيًَل، َفَسما يُّ َيُطوُف ِبا ُهُم اْلُعُيوُن، َوَخَرَج اْلَمْهدا ُوَن، نَ َبْت َعن ْ ُمْقَتا
َياَُلُْم، أَ  ُنوُن، َِبَدْت راَجاَُلُْم، َوَذَهَبْت َأْمَواَُلُْم، وََكثُ َرْت عا ُهُم السُّ يُوُن، َوَعضَّت ْ ُهُم الدُّ بْ َناُء َوَفَدَحت ْ

، فَ َهْل ما  يَُّة الرَُّسولا يَُّة اَّللَّا، َوَوصا َْْيٍ، َكَْلَُه اَّللَُّ يفا َسَفراها، َسبايٍل، َوأَْنَضاُء َطرايٍق، َوصا ٍر ِلا ِبا ْن آما
ْرَهٍم. اَئةا دا ما َْمسا  َوَخلََّفُه يفا َأْهلاها! قَاَل: فََأَمَر ََلَا ِبا

نيا إالَْيها أُ  ْن َتْذكاْياي َيًدا َسَلَفْت ما َي َأقْ َرُب ما يَلٍة ها َل َأَحٌد إاَِلَّ باَوسا : َما تَ َوسَّ يُّ باُعَها تْ َوقَاَل اْلَمْهدا
. را يَ ْقَطُع ُشْكَر اْْلََوائالا نَّ َمْنَع اْْلََواخا َا، فَإا ُن َرَبَّ  ُأْختَ َها، َوُأْحسا

َ، فَ َقاَل: نَي َوِلا اُر ْبُن بُ ْرٍد َقْد َهَجا َصالاَح ْبَن َداُوَد، َأَخا يَ ْعُقوَب، حا  وََكاَن َبشَّ
ًا ... َأَخاَك  يَك اْلَمَنابارُ ُهْم َْحَُلوا فَ ْوَق اْلَمَنابارا َصاْلا ْن َأخا ْت ما  َفَضجَّ

ْيَ  ييا فَ َقاَل َلُه: إانَّ َهَذا اْْلَْعَمى اْلُمْشراَك َقْد َهَجا َأما َجاُؤُه، َفَدَخَل َعَلى اْلَمْهدا  فَ بَ َلَغ يَ ْعُقوَب ها
ها. ْن إاْنَشادا نانَي ما ُْي اْلُمْؤما نانَي، قَاَل: َوَما قَاَل؟ قَاَل: يُ ْعفاينا َأما  فََأََب َأْن يُ ْعفاَيُه، فَأَْنَشَدُه: اْلُمْؤما

بُّوقا َوالصَّْوَْلَانا  لدَّ اتاها ... يَ ْلَعُب ِبا  َخلايَفٌة يَ ْزنا باَعمَّ
. ُزرَانا ريا اْْلَي ْ  أَْبَدلََنا اَّللَُّ باها َغْْيَُه ... َوَدسَّ ُموَسى يفا حا



َه يفا َْحْلاها، َفَخاَف يَ ْعُقوُب َأْن يَ ْقَدَم َعَلى  َه إالَْيها َمْن يُ ْلقايها فَ َوجَّ ييا فَ َيْمَدَحُه فَ يَ ْعُفَو َعْنُه، فَ َوجَّ اْلَمْهدا
يَحةا يفا اْْلَرَّارَةا.  يفا اْلَبطا

َها، َحََّّ إانَُّه َكانَ  يُق الصََّْبَ َعن ْ َا َِل يُطا ، وََكاَن ُمْعَجًبا َبا ييا  َوَماَتتا اْلَياُقوَتُة باْنُت اْلَمْهدا
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َها، َوَأَمَر َأْن َِل َُيَْجَب َعْنُه َأَحٌد، يُ ْلباُسهَ  ا َماَتْت َوَجَد َعَلي ْ ، َويُ رْكابُ َها َمَعُه، فَ َلمَّ ا لُْبَسَة اْلغاْلَمانا
 َفَدَخَل النَّاُس يُ َعزُّونَُه.

ْن تَ ْعزايَةا َشبا  ُْم َلْ َيْسَمُعوا تَ ْعزايًَة أَبْ َلَغ َوَِل َأْوَجَز ما َْي َوَأَْجَُعوا َعَلى َأَّنَّ نَُّه قَاَل: ََّي َأما َبَة، فَإا يبا ْبنا َشي ْ
َها، َوَأََن َأْسَأُل اَّللََّ َأْن  ن ْ ْنَك، َوثَ َواُب اَّللَّا َخْْيٌ َلَك ما ْنَد اَّللَّا َخْْيٌ ََلَا ما نانَي! َما عا َِل َُيْزاَنَك، َوَِل اْلُمْؤما

َيَك َعَلى َما رُزاْئَت َأْجًرا، َوي ُ  ْنَك يَ ْفتاَنَك، َوَأْن يُ ْعطا ْعقاَبَك َصَْبًا، َوَِل ََيَْهُد َلَك َبََلٌء، َوَِل يَ ْنزاُع ما
ها. ََ رَديا َ َعَلْيها َما َِل َسبايَل إا  ناْعَمًة، َوَأَحقُّ َما ُصَبا

 
ي ََلَفةا اَْلَادا  ذاْكُر خا

، وَ  يُّ ي َماَت فايها اْلَمْهدا ي يفا اْليَ ْوما الَّذا ْبناها ُموَسى اَْلَادا ُْرَجاَن، َُيَاراُب َأْهَل َوبُوياَع ِلا ُهَو ُمقايٌم ِبا
َاَسَبَذاَن، فََأََتُه اْلَمَواِلا َواْلُقوَّاُد، وَ  يُد َمَعُه ِبا يُّ َكاَن الرَّشا َ اْلَمْهدا ا تُ ُويفيا قَاُلوا َلُه: إاْن َعلاَم َطََباْسَتاَن، َوَلمَّ

َغَب، َوا ييا َلْ ََتَْمنا الشَّ ، َحََّّ تُ َوارايَُه بابَ ْغَداَذ.اْْلُْنُد باَوفَاةا اْلَمْهدا لرُُّجوعا ْم ِبا َي فايها  لرَّْأُي َأْن تُ َنادا
ْن َأْعمَ  يدا ما ََ الرَّشا الا فَ َقاَل َهاُروُن: اْدُعو إاَِلَّ َأِبا ََيََْي ْبَن َخالاٍد، وََكاَن ََيََْي يَ تَ َوََّ َما َكاَن إا

ََ إاْفرايقايَّ  َن اْْلَنْ َبارا إا ، ما ؟ اْلَمْغرابا ، فَ َقاَل: َما تَ ُقوُل فايَما رََأى َهُؤَِلءا يدا ََ الرَّشا َي ََيََْي إا َة، فَاْسُتْدعا
َنَّ َهَذا َِل ََيَْفى، َوَِل آَمُن إاَذا َعلاَم اْْلُْنُد، َأْن يَ تَ َعلَّ  ُقوا ِباَْحَملاها، َوَأْخََبَُه اْْلَََبَ. قَاَل: َِل َأَرى َذلاَك، ْلا

ُموا َوَيْشَتطُّوا َوَلكانيا َأَرى َأْن يُ َواَرى، َويَ ُقوُلوا: َِل َنَُ  نانَي َوَأْكثَ َر، َويَ َتَحكَّ لياي َحََّّ نُ ْعَطى لاَثََلثا سا
ْعزا  ، َوالت َّ يبا ْْلَاِتَا َواْلَقضا ي ِبا نانَي اَْلَادا ْيا اْلُمْؤما ََ َأما َه ُنَصْْيًا إا َُه اَّللَُّ، َهاُهَنا َوتُ َوجيا ْهنائَ َرْحا نَّ يَةا، َوالت َّ ةا، فَإا

َن اْْلُْندا ِباَ  َيةا، َوَأْن ََتُْمَر لاَمْن تَباَعَك ما ، النَّاَس َِل يُ ْنكاُروَن ُخُروَجُه، إاْذ ُهَو َعَلى بَرايدا النَّاحا ائَ َتنْيا َوائاَز ما
ْم. َوى َأْهلاها ٌَّة سا لرُُّجوعا َفََل َتُكوُن ََلُْم ُها ْم ِبا َي فايها  َوتُ َنادا

ا بَ َلُغوَها َوَعلاُمو فَ َفَعَل َذلاَك،  َها، فَ َلمَّ َم تَ َناَدْوا: بَ ْغَداَذ بَ ْغَداَذ! َوَأْسَرُعوا إالَي ْ رَاها ا قَ َبَض اْْلُْنُد الدَّ ا فَ َلمَّ
ْْلَْرزَا ، َوطَالَُبوا ِبا ، َوَأْحَرُقوُه، َوَأْخَرُجوا َمْن َكاَن يفا اْْلُُبوسا ييا أَتَ ْوا َِبَب الرَّبايعا .َخََبَ اْلَمْهدا  قا

َما لا  يها ََ ََيََْي ْبنا َخالاٍد َتْسَتْدعا ََ رَبايٍع َوإا ُزرَاُن إا يُد بَ ْغَداَذ َأْرَسَلتا اْْلَي ْ َم الرَّشا ا َقدا ُتَشاواَرُُهَا يفا فَ َلمَّ
ْن َغْْيَةا  َها، َوَأمَّا ََيََْي فَاْمتَ َنَع لاَما يَ ْعَلُم ما  َذلاَك، فََأمَّا الرَّبايُع َفَدَخَل َعَلي ْ
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ي، َوََجََع اْْلَْمَواَل َحََّّ َأْعَطى اْْلُْنَد لاَسنَ َتنْيا َفَسَكُتوا.  اَْلَادا
نْ  ََ ََيََْي َيْشُكُرُه، َوَيَُْمُرُه ِبَا ، وََكَتَب إا ْلَقْتلا ُدُه ِبا ََ الرَّبايعا كاَتاًِب يَ تَ َهدَّ ي إا ْمرا وََكَتَب اَْلَادا  يَ ُقوَم ِبَا

. يدا  الرَّشا
لَ وََكاَن الرَّ  ْن يُ ْرسا ي فََأَشاَر َعَلْيها ِبَا َن اَْلَادا َوَلَدُه  بايُع يَ َودُّ ََيََْي َويَثاُق باها. فَاْسَتَشارَُه فايَما يَ ْفَعُل َخْوفًا ما

ي َعْنُه. َي اَْلَادا َر، فَ َفَعَل، َوَرضا ، َويَ ْعَتذا َْلََداََّي َوالتَُّحفا ي ِبا ََ َطرايقا اَْلَادا  اْلَفْضَل إا
ََ وََكاَن ا يُد إا ي بابَ ْغَداَذ وََكَتَب الرَّشا َعُة لاْلَهادا َذتا اْلبَ ي ْ ََ ََيََْي ْبنا َخالاٍد. َوُأخا لرَّبايُع َقْد َأْوَصى إا

ُْرَجاَن، ف َ  ي ِبا ََ اَْلَادا يُف إا ي، َوَساَر ُنَصْْيٌ اْلَوصا َعةا لاْلَهادا ، َوَأْخذا اْلبَ ي ْ ييا َعلاَم اْْلفَاقا باَوفَاةا اْلَمْهدا
ْشرايَن ي َ  ا، فَ بَ َلَغ يفا عا يلا َورَكاَب َعَلى اْلََبايدا َمُادا لرَّحا َعةا َلُه، فَ َناَدى ِبا ييا َواْلبَ ي ْ ا باَوفَاةا اْلَمْهدا ْوًما، َوَلمَّ

َمَها اْستَ ْوَزَر الرَّبايَع.  َقدا
َنةا أَْيًضا َهَلَك الرَّبايُع. ها السَّ  َويفا َهذا

نَي، َوقَ َتَل أَْيًضا يَ ْعُقوَب ْبَن َوفايَها اْشَتدَّ طََلُب اْلمَ  ُهْم ََجَاَعَة َعلاييا ْبنا يَ ْقطا ن ْ َقةا، فَ َقَتَل ما ييا لالزَََّندا ْهدا
.  اْلَفْضلا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا َعبَّاسا ْبنا رَبايَعَة ْبنا اْْلَاراثا ْبنا َعْبدا اْلُمطَّلابا

َ باها  لزَّْنَدَقةا، فَ َقاَل: َلْو َكاَن َما تَ ُقوُل َحقاا َلُكْنَت َحقايًقا  وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها أَنَُّه ُأِتا ، فََأقَ رَّ ِبا ييا ََ اْلَمْهدا إا
ي َأْن َِل  ٌد ]َمْن[ ُكْنَت! َأَما َواَّللَّا َلْوَِل َأنيا َجَعْلُت َعَلى نَ ْفسا ٍد، َوَلْوَِل ُُمَمَّ  َأقْ ُتَل َأْن تَ تَ َعصََّب لاُمَحمَّ

ياا لَ   َقتَ ْلُتَك.َهاِشاا
يُّ  ا َماَت اْلَمْهدا ي: َأْقَسْمُت إاْن َولايَت َهَذا اْْلَْمَر لَتَ ْقتُ َلنَُّه! ُثَّ َحَبَسُه، فَ َلمَّ قَ تَ َلُه ُثَّ قَاَل لاْلَهادا

َد إالَْيها باَقْتلا َوَلٍد لاَداُوَد ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  ي، وََكَذلاَك أَْيًضا َكاَن َعها يًقا،  اَْلَادا ْبنا َعبَّاٍس َكاَن زاْندا
. ييا  َفَماَت يفا اْْلَْبسا قَ ْبَل اْلَمْهدا

ْن أَبايهَ  َلى ما َا ُحب ْ ي، فََأقَ رَّتا ابْ نَ ُتُه فَاطاَمُة َأَّنَّ َل َأْوَِلُدُه َعَلى اَْلَادا ا قُتاَل يَ ْعُقوُب ُأْدخا  ا،َوَلمَّ
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. َن اْلَفزَعا  َفُخوياَفْت، َفَماَتْت ما
 

 ْكُر ُظُهورا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا اْلََْسنا ذا 
ْلَمدا  َنةا َظَهَر اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلاييا ْبنا اْلََْسنا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب ِبا ها السَّ يَنةا، َوُهَو َويفا َهذا

َة. ْنَد َمكَّ  اْلَمْقُتوُل باَفخٍي عا
يَنةا ُعَمَر ْبَن َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُعَمَر ْبنا  وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ  َي اْستَ ْعَمَل َعَلى اْلَمدا اَْلَادا



، َوُمْسلامَ  دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا ا َولايَ َها َأَخَذ َأَِب الزياْفتا اْلََْسَن ْبَن ُُمَمَّ ، فَ َلمَّ  ْبَن ُجْنُدٍب، اْْلَطَّابا
يًعا،ال ٍم، َمْوََ آلا ُعَمَر، َعَلى َشَراٍب ََلُْم فََأَمَر َبااْم، َفُضرابُوا َجَا َّ، َوُعَمَر ْبَن َسَلَّ َر اَْلَُذِلا اعا َوُجعاَل  شَّ

يَنةا. يَف َبااْم يفا اْلَمدا َباٌل، َوطا ْم حا  يفا َأْعَناقاها
ََ اْلُعَمراييا َوقَاَل لَ  َنَّ َأْهَل اْلعاَراقا َفَجاَء اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي إا ُه: َقْد َضَربْ تَ ُهْم َوَلْ َيُكْن َلَك َأْن َتْضراََبُْم ْلا

 َِل يَ َرْوَن باها ِبًَْسا، فَلاَم ُتَطوياُف َبااْم؟ فََأَمَر َبااْم فَ ُردُّوا، َوَحَبَسُهْم.
، َوََيََْي ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلَْ  َن ُثَّ إانَّ اْْلَُسنْيَ ْبَن َعلايٍي ٍد، فََأْخَرَجُه اْلُعَمرايُّ ما ، َكَفََل اْْلََسَن ْبَن ُُمَمَّ َسنا

ٍد َعنا  َن بَ ْعُض آلا َأِبا طَالاٍب بَ ْعًضا، وََكانُوا يُ ْعَرُضوَن، فَ َغاَب اْْلََسُن ْبُن ُُمَمَّ ، وََكاَن َقْد َضما  اْْلَْبسا
، فََأْحَضَر اْْلَُسنْيَ ْبَن َعلايٍي  َوََيََْي ْبَن َعْبدا اَّللَّا، َوَسَأََلَُما َعْنُه، َوَأْغَلَظ ََلَُما، َفَحَلَف َلُه اْلَعْرضا يَ ْوَمنْيا

 ََيََْي أَنَُّه َِل يَ َناُم َحََّّ َيَْتاَيُه باها، َأْو َيُدقَّ َعَلْيها َِبَب َداراها َحََّّ يَ ْعَلَم أَنَُّه َجاَءُه باها.
: سُ  ا َخَرَجا قَاَل َلُه اْْلَُسنْيُ ْن أَْيَن َتَاُد َحَسًنا؟ َحَلْفَت َلُه فَ َلمَّ ََ َهَذا؟ َوما ْبَحاَن اَّللَّا! َما َدَعاَك إا

. فَ َقاَل لَهُ  ْيفا لسَّ ُْت َحََّّ َأْضراَب َعَلْيها َِبَب َداراها ِبا ُر َعَلْيها. فَ َقاَل: َواَّللَّا َِل َّنا : باَشْيٍء َِل تَ ْقدا  اْْلَُسنْيُ
ُقُض َما َكانَ  . إانَّ َهَذا يَ ن ْ يَعادا َن اْلما نَ َنا َوَبنْيَ َأْصَحاباَنا ما  بَ ي ْ

، فَ َقاَل ََيََْي: َقْد َكاَن َذلاَك، فَا ما َة يفا اْلَمْوسا َكَّ ْنَطَلَقا وََكانُوا َقْد تَ َواَعُدوا َعَلى َأْن َيْظَهُروا ِبااًَّن َوِبا
، وَ  َر اللَّْيلا ْم، َوَخَرُجوا آخا َلتاها ْن لَي ْ ََل يفا َذلاَك ما َجاَء ََيََْي َحََّّ َضَرَب َعَلى اْلُعَمراييا َِبَب َداراها، َوَعما

ا َصلَّى اْْلَُسنْيُ الصُّْبَح َأََتُه النَّاسُ  ، فَ َلمَّ َد َوْقَت الصُّْبحا ، فَ َلْم َيَاْدُه، َوَجاُءوا فَاقْ َتَحُموا اْلَمْسجا
َن فَ َبايَ ُعوُه َعَلى كاَتابا اَّللَّا َوُسنَّةا نَبايياها لاْلُمْرَتضَ  ائَ َتنْيا ما يُّ يفا ما ٍد، َوَجاَء َخالاٌد اْلََبايدا ْن آلا ُُمَمَّ ى ما

، َوَمَعُه ََنٌس   َروايُّ ُد ْبُن َواقاٍد الشَّ ، َوَوزايُر ْبُن إاْسَحاَق اْْلَْزَرُق، َوُُمَمَّ ، َوَجاَء اْلُعَمرايُّ َكثاٌْي، َفَدََن اْْلُْندا
ُهْم، فَ َقاَم إالَْيها ََيََْي  ن ْ  َخالاٌد ما
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ْن خَ  ، َفَضَربَُه ََيََْي َعَلى أَْنفاها فَ َقَطَعُه، َوَداَر َلُه إاْدرايُس ما ْلفاها، َوإاْدرايُس ابْ َنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا
ْم َأْصَحاُب َفَضَربَُه َفَصَرَعُه، ُثَّ قَ َتََلُه، فَاَّْنََزَم َأْصَحابُُه، َوَدَخَل اْلُعَمرايُّ يفا اْلُمَسوياَدةا، َفحَ  َمَل َعَلْيها

يَناٍر، وَ  ، وََكاَن فايها باْضَعَة َعَشَر أَْلَف دا ، َوانْ تَ َهُبوا بَ ْيَت اْلَمالا دا َن اْلَمْسجا ، فَ َهَزُموُهْم ما قايَل اْْلَُسنْيا
يَنةا أَبْ َواََبُْم. ُعوَن أَْلًفا، َوتَ َفرََّق النَّاُس َوَأْغَلَق َأْهُل اْلَمدا  َسب ْ

ا َكا ، فَ َلمَّ يَعُة َبنا اْلَعبَّاسا فَ َقاتَ ُلوُهْم، َوَفَشتا اْلْاَراَحاُت يفا اْلَفرايَقنْيا ْم شا َن اْلَغُد اْجَتَمَع َعَلْيها
َن الْ  يَعَة َبنا اْلَعبَّاسا ما ََ الظُّْهرا، ُثَّ اْفََتَُقوا، ُثَّ إانَّ ُمَبارًَكا الَتُّْكايَّ أََتى شا ، وََكانَ َواقْ تَ تَ ُلوا إا َم  َغدا َقدا

َهارا. َتَصفا الن َّ ََ ُمن ْ ا، فَ َقاَتَل َمَعُهْم، فَاقْ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قاَتاٍل إا  َحاجا
ََ اْلقاَتالا  ، َوَواَعَد ُمَباَرٌك النَّاَس الرََّواَح إا دا ََ اْلَمْسجا ا ُثَّ تَ َفرَُّقوا، َورََجَع َأْصَحاُب اْْلَُسنْيا إا ، فَ َلمَّ



، ُثَّ َغَفُلوا َعْنُه رَكاَب رَ  ََ اْلَمْغرابا ْن قاَتاٍل إا ًئا ما َلُه َواْنَطَلَق، َورَاَح النَّاُس فَ َلْم َيَاُدوُه، فَ َقاتَ ُلوا َشي ْ َواحا
 تَ َفرَُّقوا.

َماءا فَ َتْخَطُفنا الطَّ  َن السَّ ََ اْْلَُسنْيا يَ ُقوُل َلُه: َواَّللَّا َْلَْن َأْسُقَط ما ْْيُ أَْيَسُر َوقايَل إانَّ ُمَبارًَكا َأْرَسَل إا
ْتنا  ْعَذارا، فَ تَ بَ ي َّ َن اْْلا َك َشْعَرًة، وََكاَن َِل بُدَّ ما ْن رَْأسا ْن َأْن َتُشوَكَك َشوَْكٌة، َأْو َأْقَطَع ما نيا َعَليَّ ما ، فَإا

ْن عَ  ا َدنَ ْوا ما َه إالَْيها اْْلََسَن، َوَخَرَج إالَْيها يفا نَ َفٍر، فَ َلمَّ َهزاٌم َعْنَك، فَ َوجَّ ُوا، فَاَّْنََزَم ُمن ْ ْسَكراها َصاُحوا وََكَبَّ
 ُهَو َوَأْصَحابُُه.

يَنةا َأَحَد َعَشَر يَ ْوًما، ُثَّ  ْلَمدا ُزوَن، َفَكاَن ُمَقاُمُهْم ِبا ًما يَ َتَجهَّ تٍي  َوَأقَاَم اْْلَُسنْيُ َوَأْصَحابُُه َأَّيَّ َخَرُجوا لاسا
ا َخَرُجوا َعا ي اْلَقْعَدةا، فَ َلمَّ ْن ذا ، فَ َوَجُدوا فايها اْلعاظَاَم الَِّتا َكانُوا بَقانَي ما دا ََ اْلَمْسجا َد النَّاُس إا

ْم.  َيَُْكُلوَن، )َوآََثرَُهْم َفَدَعْوا( َعَلْيها
َْْيٍ. فَ َقاُلوا: َبْل أَْنَت  يَنةا! َِل َخَلَف اَّللَُّ َعَلْيُكْم ِبا يَنَة قَاَل: ََّي َأْهَل اْلَمدا ا فَاَرَق اْلَمدا َلَف اَّللَُّ َِل خَ َوَلمَّ

يَنةا. ، فَ َغَسَلُه َأْهُل اْلَمدا دا ثُوَن يفا اْلَمْسجا َنا! وََكاَن َأْصَحابُُه َُيْدا  َعَلْيَك َوَِل َردََّك َعَلي ْ
. فََأََتُه اْلَعبايُد. فَانْ تَ َهى  َا َعْبٍد َأََتََن فَ ُهَو ُحر، َي: َأْيُّ َة َأَمَر فَ ُنودا ا أََتى اْْلَُسنْيُ َمكَّ ي، اْلَْ َوَلمَّ ََ اَْلَادا ََبُ إا

ُد ْبُن سُ  ُهْم: ُسَلْيَماُن ْبُن اْلَمْنُصورا، َوُُمَمَّ ن ْ ْن َأْهلا بَ ْيتاها، ما َنَة راَجاٌل ما َلْيَماَن وََكاَن َقْد َحجَّ تاْلَك السَّ
يَسى بْ  يُل ابْ َنا عا ، َوُموَسى َوإاَْسَاعا دا ْبنا َعلايٍي ، َواْلَعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ ََ ْبنا َعلايٍي ي إا نا ُموَسى، َفَكَتَب اَْلَادا

، وََكاَن َقدْ  دا ْبنا ُسَلْيَماَن باتَ ْولاَيتاها َعَلى اْْلَْربا  ُُمَمَّ
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ي ُطًوى، وََكانُوا َقْد َأْحَرُموا باُعمْ  ، فَاْجَتَمُعوا باذا َْوفا الطَّرايقا َن اْلَبْصَرةا ْلا ََلٍح ما ََماَعٍة َوسا َرٍة، َساَر ِبا
ي ُطًوى، َواْنَضمَّ إالَْيها َمْن َحجَّ ما فَ َلمَّ  َن اْلُعْمَرةا، َوَعْسَكُروا باذا َة طَاُفوا َوَسَعْوا، َوَحلُّوا ما ُموا َمكَّ ْن ا َقدا

ْم. ها ْم َوقُ وَّادا ْم َوَمَوالايها يَعتاها  شا
، ُُم اقْ تَ تَ ُلوا يَ ْوَم الَتَّْوايَةا، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب اْْلَُسنْيا ُد ْبُن  ُثَّ إاَّنَّ ُهْم، َوُجراَح، َواْنَصَرَف ُُمَمَّ ن ْ َوقُتاَل ما

ا بَ َلُغوا َذا ُطًوى ْلَاَقُهْم رَجُ  ، فَ َلمَّ َة، َوَِل يَ ْعَلُموَن َما َحاُل اْْلَُسنْيا ََ َمكَّ ْن ُسَلْيَماَن َوَمْن َمَعُه إا ٌل ما
، َوَعَلى َأْهلا ُخَراَساَن يَ ُقوُل: اْلُبْشَرى، اْلُبْشَرى، َهَذا رَْأُس اْلُْ  َهتاها َضْربٌَة ُطوََ َب ْ َسنْيا فََأْخَرَجُه، َوِبا

دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا، أَبُو الزيا  ، قَ َفاُه َضْربٌَة ُأْخَرى، وََكانُوا َقْد ََنَدُوا اْْلََماَن، َفَجاَء اْلََْسُن ْبُن ُُمَمَّ ْفتا
دا ْبنا ُسَلْيَماَن، َواْلَعبَّاسا بْ  يَسى، َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن فَ َوَقَف َخْلَف ُُمَمَّ ٍد، فََأَخَذُه ُموَسى ْبُن عا نا ُُمَمَّ

ٍد، فَ َقَتََلُه.  اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ
اَئَة رَْأٍس َونَ يياًفا، َوفاي َلى، َفَكاَنْت ما يًدا، َوَأَخَذ رُُءوَس اْلَقت ْ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن َغَضًبا َشدا َب ُُمَمَّ َها فَ َغضا

.رَْأُس ]اْْلََسنا  [ ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا ْبنا اْلََْسنا ْبنا َعلايٍي دا  ْبنا ُُمَمَّ



 َ ، َوُأِتا ْْلَاجيا َهزاُموَن ِبا ْنَد زَيْ َنَب باْنتا ُسَلْيَماَن، َواْختَ َلَط اْلُمن ْ ، َفَُتاَكْت عا َذْت ُأْخُت اْْلَُسنْيا ي َوُأخا  اَْلَادا
تَّةا َأْسَرى( ، فَ َقَتَل بَ ْعضَ  يَسى َكْيَف قَ َتَل )باسا َب َعَلى ُموَسى ْبنا عا َقى بَ ْعَضُهْم، َوَغضا ُهْم، َواْستَ ب ْ

، وَ  َب َعَلى ُمَباَرٍك الَتُّْكاييا ها َحََّّ َماَت، َوَغضا ٍد، َوقَ َبَض َأْمَوالَُه، فَ َلْم تَ َزْل باَيدا َأَخَذ اْلََْسَن ْبَن ُُمَمَّ
، فَ بَ  َوابيا ي.َماَلُه، َوَجَعَلُه َسائاَس الدَّ  قاَي َكَذلاَك َحََّّ َماَت اَْلَادا

 
نَي إاْدرايُس ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلَْ  َهزاما َن اْلُمن ْ [ َوَأفْ َلَت ما ْلَمْغرابا يَّةا ِبا ْدرايسا َسنا ْبنا ]َبْدُء اْْلُْسَرةا اْْلا

ٌح َمْوََ َصالاحا  َها َواضا ْصَر َوَعَلى بَرايدا ، فَأََتى ما ،  اْلََْسنا ْبنا َعلايٍي يعاياا َلَعلايٍي ْبنا اْلَمْنُصورا، وََكاَن شا
َلَة، فَاْسَتَجاَب َلُه مَ  يَنةا َولَي ْ َدا ْرضا طَْنَجَة، ِبا ، فَ َوَقَع ِبَا ََ َأْرضا اْلَمْغرابا َن َفَحَمَلُه َعَلى اْلََبايدا إا َا ما ْن َبا

ٍح َوَصَلَبُه. ي ُعُنَق َواضا  اْلََبْبَرا. َفَضَرَب اَْلَادا
،َوقايلَ  يَّ اَخ اْلَيَماما مَّ يَد َدسَّ َعَلى إاْدرايَس الشَّ ي قَ تَ َلُه. َوإانَّ الرَّشا يَد ُهَو الَّذا  : إانَّ الرَّشا
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ها، َفَماَل إالَْيها  ْم، َوَعظََّمُه، َوآثَ َرُه َعَلى نَ ْفسا يَعتاها ْن شا ، فََأََتُه َوَأْظَهَر أَنَُّه ما ييا إاْدرايُس، َمْوََ اْلَمْهدا
ْنَدُه.  َوأَنْ َزَلُه عا

ْنَد ُثَّ إاْن إاْدرايَس َشَكا إالَْيها َمَرًضا يفا َأْسَناناها، فَ َوَصَف َلُه َدَواًء، َوَجَعَل فايها َُساا، َوَأَمَرُه َأْن يَ  ْسَتَّ باها عا
اُخ، ُثَّ اْستَ ْعَمَل إاْدرايُس  مَّ ْنُه، َوَهَرَب الشَّ يُد طُُلوعا اْلَفْجرا، فََأَخَذُه ما ْنُه، فَ َوََّ الرَّشا َواَء، َفَماَت ما الدَّ

ْصَر. اَخ بَرايَد ما مَّ  الشَّ
َا، َوَمَلُكوَها ا َماَت إاْدرايُس ْبُن َعْبدا اَّللَّا َخَلَف َمَكانَُه ابْ ُنُه إاْدرايُس ْبُن إاْدرايَس َوَأْعَقَب َبا ، َوََنزَُعوا َوَلمَّ

.َبنا ُأَميََّة يفا إاَمارَةا اْْلَْنَدلُ  ََ  سا َعَلى َما َنْذُكُرُه إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا
ئ ْ  ي قَاَل: َكأَنَُّكْم َقْد جا َع رَْأُس اْْلَُسنْيا َبنْيَ َيَديا اَْلَادا ا ُوضا ي، فَ َلمَّ ََ اَْلَادا َلتا الرُُّءوَس إا ُتْم َوْحُا

! إانَّ َأَقلَّ َما َأْجزايُكْم باها  يتا َن الطََّواغا ًئا. باَرْأسا طَاُغوٍت ما ْم َشي ْ ها  َأْن َأْحراَمُكْم َجَوائازَُكْم، فَ َلْم يُ ْعطا
يَناٍر، فَ َفرَّقَ َها يفا  ، فََأْعطَاُه َأْربَعانَي أَْلَف دا ييا َم َعَلى اْلَمْهدا النَّاسا وََكاَن اْْلَُسنْيُ ُشَجاًعا، َكراْيًا، َقدا

َن اْلُكوَفةا َِل َْيْلا  يٌص.بابَ ْغَداَذ َواْلُكوَفةا، َوَخَرَج ما  ُك َما يَ ْلَبُسُه إاِلَّ فَ ْرًوا لَْيَس ََتَْتُه َقما
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
، َوَقْد َكاَنتا الرُّوُم قَ ْبَل َذلاَك جَ  با ْن َدْربا الرَّاها َنَة َمْعُيوُف ْبُن ََيََْي ما ها السَّ اُءوا َوَغَزا الصَّائاَفَة َهذا

، فَ َهرَ  ََ اْْلََدثا ْم إا ، َفَدَخَلَها الرُّوُم، فَ َقَصَدُهْم َمْعُيوٌف فَ بَ َلَغ َمَع باْطرايقاها وقا َب اْلَواِلا َوَأْهُل السُّ



يَنَة ُأْشَنَة، فَ َغناَم َوَسََب.  َمدا
َنَة ُسَلْيَماُن ْبُن َمْنُصوٍر. ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
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يَنةا: ُعَمُر ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا  : ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن قُ َثَم، َوَعَلى  وََكاَن َعَلى اْلَمدا َة َوالطَّائافا ، َوَعَلى َمكَّ اْلُعَمرايُّ
: ُسَوْيُد ْبُن َأِبا ُسَوْيٍد اْلقَ  َبَة، َوَعَلى اْلَيَماَمةا َواْلَبْحَرْينا يُم ْبُن َسْلما ْبنا قُ تَ ي ْ : إابْ َراها ُّ، اْلَيَمنا ائاُد اْْلَُراَسانا

يَسى.َوَعَلى ُعَماَن: اْلَْسَ  ، َوَعَلى اْلُكوَفةا ُموَسى ْبُن عا يٍم اْْلََوارايُّ  ُن ْبُن َنسا
َس: زاََّيُد بْ  ي، َوَعَلى ُقوما اُج َمْوََ اَْلَادا ُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َوَعَلى ُجْرَجاَن: اْْلَجَّ ُن َوَعَلى اْلَبْصَرةا: ُُمَمَّ

: َصالاُح بْ  اَن، َوَعَلى َطََباْسَتاَن َوالرُّوََّينا ُفوٌر َحسَّ ، )َوَعَلى َأْصبَ َهاَن طَي ْ يُّ ُن َشْيخا ْبنا ُعَمْْيََة اْْلََسدا
ْيََة يفا َأْهلاَها، فَ َعَزَلُه ا ُم ْبُن َسعايدا ْبنا َخالاٍد، فََأَساَء السيا : َهاشا لا ي( ، َوَعَلى اْلَمْوصا ي َمْوََ اَْلَادا َْلَادا

َها َعْبَد اْلَملاكا ْبَن َصالاٍح اَْلَاِشاا  .َوَوِلَّ  يَّ
َها اْلَمْنُصوُر ْبُن زاََّيٍد، َفَسْيََّ جَ  ، َوَعَلى َخَراجا يُّ ْْلَزايَرةا َْحَْزُة ْبُن َمالاٍك اْْلَُزاعا ََ َوفايَها َخَرَج ِبا ْيًشا إا

يُّ َوَغناَم َأْموَ  ، فَ َهَزَمُهُم اْْلَاراجا لا ْن بَ َلدا اْلَمْوصا ، فَاْلتَ َقْوا باَباَعْرَِبََّي، ما ييا اََلُْم، َوَقواَي َأْمُرُه، فَأََتى اْْلَاراجا
َباُه، ُثَّ اْغَتاَِلُه فَ َقَتََلُه. ، َوَصحا  رَُجََلنا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ُر، َوأَبُو ُعبَ ْيدا اَّللَّا ُمَعاوايَُة )ْبُن ُعبَ ْيدا  اعا ُّ الشَّ يُع ْبُن إاََّيٍس اللَّْيثايُّ اْلكاَنانا اٍر َوفايَها َماَت ُمطا  اَّللَّا( ْبنا َبشَّ

اَئٍة. ، َوقايَل َماَت َسَنَة َسْبعانَي َوما ييا ، َمْوَِلُهْم، وََكاَن َوزايَر اْلَمْهدا  اْْلَْشَعرايُّ
ُب اْلقاَراَءةا، َأَحُد اْلُقرَّاءا ا َ ََنفاُع ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا َأِبا نُ َعْيٍم اْلُمْقراُئ َصاحا َعةا، َوالرَّبايُع َوفايَها تُ ُويفيا ب ْ لسَّ

ُب اْلَمْنُصورا، َمْوَِلُه.ْبُن   يُوُنَس، َحاجا
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبعانَي َوما
170 - 

ائَةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبعانَي َوما
يدا  ي يفا َخْلعا الرَّشا  ذاْكُر َما َجَرى لاْلَهادا

َعةا  يدا َواْلبَ ي ْ ي َقْد َجدَّ يفا َخْلعا الرَّشا ا  َكاَن اَْلَادا َي َلمَّ َبُب يفا َذلاَك َأنَّ اَْلَادا بْناها َجْعَفٍر، وََكاَن السَّ ِلا
ُّ، َوَعْبُد اَّللَّا ْبنُ  َبانا ي ْ ها، فََأَجابَُه إالَْيها يَزايُد ْبُن َمْزَيٍد الشَّ  َمالاٍك، َوَعلايُّ ْبُن َعَزَم َعَلى َخْلعاها ذََكَرُه لاُقوَّادا



يَسى َوَغْْيُُهْم.  عا
يدا يفا ََمْلاسا  َفَخَلُعوا لرَّشا يَعَة، فَ َتَكلَُّموا يفا َذلاَك، َوتَ نَ قَُّصوا ِبا َْعَفٍر، َوَوَضُعوا الشيا َهاُروَن، َوَِبيَ ُعوا ْلا

ي َأْن َِل ُيَساَر َبنْيَ َيَدْي َهاُروَن ِبا  ةا، ْْلَْربَ اْْلََماَعةا، َوقَاُلوا َِل نَ ْرَضى باها، َوَصُعَب َأْمُرُهْم، َوَأَمَر اَْلَادا
ََلَم َعَلْيها.  فَاْجتَ نَ َبُه النَّاُس، َوتَ رَُكوا السَّ

ي: لَْيَس َعَليْ  ي، َفقايَل لاْلَهادا ْمرا اَْلَادا يدا ِبَا ْن وََكاَن ََيََْي ْبُن َخالادا ْبنا بَ ْرَمٍك يَ تَ َوََّ ُأُموَر الرَّشا َك ما
ُدُه، فَ بَ َعَث إالَْيها  َا ََيََْي يُ ْفسا ََلٌف إاَّنَّ يَك خا َلًة، َفَخاَف، َأخا ْلُكْفرا، ُثَّ إانَُّه اْسَتْدَعاُه لَي ْ َدُه، َورََماُه ِبا ، َوََّتَدَّ

 ََ َن اْلَعْبدا إا ْنَدُه فَ َقاَل َلُه: ََّي ََيََْي! َما ِلا َوَلَك؟ قَاَل: َما َيُكوُن ما َمْوَِلُه َوَأْوَصى، َوََتَنََّط، َوَحَضَر عا
 إاِلَّ طَاَعُتُه؟ ! .

 َ َنا قَاَل: لا َا َصْيَّ َنُكَما؟ إاَّنَّ ؟ قَاَل: َمْن َأََن َحََّّ َأْدُخَل بَ ي ْ ُدُه َعَليَّ ي َوتُ ْفسا َتْدُخُل بَ ْينا َوَبنْيَ َأخا
ََ َأْمراَك. َفَسَكَن َغَضُبُه. ْمراها، فَانْ تَ َهْيُت إا ْلقاَياما ِبَا يُّ َمَعُه، ُثَّ َأَمْرَتنا أَْنَت ِبا  اْلَمْهدا

ي، َوقَاَل َلُه يفا َذلاَك، َوَقْد َكاَن هَ  ا َأْحَضَرُه اَْلَادا ، َفَمنَ َعُه ََيََْي َعْنُه. فَ َلمَّ ْْلَْلعا اُروُن طَاَب نَ ْفًسا ِبا
ْم َأْْيَا نانَي إانََّك إاْن َْحَْلَت النَّاَس َعَلى َنْكثا اْْلَْْيَانا َهاَنْت َعَلْيها َْي اْلُمْؤما  َُّنُْم، َوإانْ قَاَل ََيََْي: ََّي َأما

َعةا، قَاَل: َصَدْقَت، َْعَفٍر بَ ْعَدُه، َكاَن َذلاَك َأوَْكَد لاْلبَ ي ْ يَك ُثَّ َِبيَ ْعَت ْلا َعةا َأخا َوَسَكَت  تَ رَْكتَ ُهْم َعَلى بَ ي ْ
 َعْنُه.

يدا ِبا  يَعةا، َفَحَمُلوُه َعَلى ُمَعاَوَدةا الرَّشا َن اْلُقوَّادا َوالشيا يَن َِبيَ ُعوُه ما ، فََأْحَضَر ََيََْي فَ َعاَد ُأولَئاَك الَّذا ْْلَْلعا
ْيَ  يَحًة، فََأْحَضَرُه، فَ َقاَل َلُه: ََّي َأما ي َنصا ْندا  َوَحَبَسُه، َفَكَتَب إالَْيها: إانَّ عا
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َلُه، يَ ْعنا مَ  َمَنا قَ ب ْ ُلُغُه، َوَنْسَأُل اَّللََّ َأْن يُ ْقدا نانَي َأرَأَْيَت إاْن َكاَن اْْلَْمُر َِل تَ ب ْ ي، أََتُظنُّ اْلُمْؤما ْوَت اَْلَادا
مْ  ها ُلغا اْلْاْنَث، َأْو يَ ْرَضْوَن باها لاَصََلَّتااْم، َوَحجيا َْعَفٍر، َوُهَو َلْ يَ ب ْ ْم؟ ! النَّاَس ُيَسلياُموَن اْلْاََلَفَة ْلا ، َوَغْزواها

 قَاَل: َما َأُظنُّ َذلاَك.
نانَي، َأفَ َنْأَمُن َأْن َيْسمُ  َْي اْلُمْؤما ْثُل ُفََلٍن، َوَيْطَمَع فايَها َغْْيُُهْم، قَاَل: ََّي َأما َها َأَكاباُر َأْهلاَك، ما َو إالَي ْ

يَك، َلَقْد َكاَن يَ ن ْ  َخا يُّ ْلا ْن َوَلدا أَبايَك؟ َواَّللَّا َلْو َأنَّ َهَذا اْْلَْمَر َلْ يَ ْعقاْدُه اْلَمْهدا َبغاي َأْن فَ َتْخُرَج ما
ْن  يُّ َلُه َوَلكانيا َأَرى َأْن تُقارَّ اْْلَْمَر َعَلى َحالاها، تَ ْعقاَدُه أَْنَت َلُه، َفَكْيَف ِبَا ََتُلَُّه َعْنُه َوَقْد َعَقَدُه اْلَمْهدا

ْهَتنا  ، َفَخَلَع نَ ْفَسُه َلُه َوَِبيَ َعُه. فَ َقباَل قَ ْوَلُه، َوقَاَل: نَ ب َّ يدا لرَّشا َتُه ِبا َذا بَ َلَغ َجْعَفٌر أَتَ ي ْ َعَلى َأْمٍر َلْ  فَإا
 بَّْه َلُه. َوَأْطَلَقُه.أَتَ ن َ 

يدا يفا َذلاَك، َوَضيََّق َعلَ  ََ الرَّشا ي إا ْيها، فَ َقاَل َلُه ُثَّ إانَّ ُأولَئاَك اْلُقوَّاَد َعاَوُدوا اْلَقْوَل فايها، فََأْرَسَل اَْلَادا
َذا َخَرْجَت فَأَْبعاْد، َوَدافاعا اْْلََّيَّ  ، فَإا ْنُه يفا الصَّْيدا ََ َقْصرا ََيََْي: اْسَتْأذا َن َلُه، َفَمَضى إا َم فَ َفَعَل َذلاَك َوَأذا



ْلَعْودا  ي َأْمَرُه، َوَخافَُه، َفَكَتَب إالَْيها ِبا ، فَ تَ َعلََّل َعَلْيها، َبنا ُمَقاتاٍل، فََأقَاَم ]باها[ َأْربَعانَي يَ ْوًما، فَأَْنَكَر اَْلَادا
ي َشْتَمُه، َوَبَسَط َمَوالايها  يُد.فََأْظَهَر اَْلَادا ا طَاَل اْْلَْمُر َعاَد الرَّشا نَ تَ ُهْم، فَ َلمَّ  َوقُ وَّاُدُه فايها أَْلسا

يُد، َوُهَو يَ ْنظُ  ْنَدُه الرَّشا ها، َوعا ْن قُ وَّادا ْنَدُه نَ َفٌر ما ََلفَتاها َجَلَس، َوعا ي يفا َأوَّلا خا ُر إالَْيها، ُثَّ َوَقْد َكاَن اَْلَادا
ُث نَ ْفَسَك باَتَماما الرُّْؤََّي، َوُدوَن َذلاَك َخْرُط اْلَقَتادا. قَاَل َلُه: ََّي َهاُروُن َكَأنيا   باَك َوأَْنَت َُتَديا

ْعَت، َوإاْن تَ َواَضْعَت رُفاْعَت، َوإاْن ظََلْمَت قُتاْلَت،  فَ َقاَل َلُه َهاُروُن: ََّي ُموَسى إانََّك إاْن ََتََبََّْت ُوضا
َل َمْن َقطَْعَت، َوإاْن أَْنَصْفَت َسلاْمَت، َوإانيا َْلَرْ  َف َمْن َظَلْمَت، َوَأصا َي اْْلَْمُر إاَِلَّ، فَأُْنصا ُجو َأْن يُ ْفضا

َماما اْلَمهْ  ْن َحقيا اْْلا ، َوأَبْ ُلَغ َما َيَاُب ما ي، َوُأَزوياَجُهْم بَ َناِتا ْن َأْوَِلدا .َوَأْجَعَل َأْوَِلَدَك َأْعَلى ما ييا  دا
ي: َذلاَك الظَّ  ََ فَ َقاَل َلُه اَْلَادا ْنُه، َوقَ بََّل َيَدُه، ُثَّ َأرَاَد اْلَعْوَد إا ، َفَدََن ما نيا نُّ باَك ََّي َأَِب َجْعَفٍر، اْدُن ما

، َأْعنا اْلَمْنُصوَر، َِل َجَلْسَت إاِلَّ َمعاي، فَأَ  ، َواْلَملاكا النَّبايلا ْيخا اْْلَلايلا ْجَلَسُه َمَكاناها، فَ َقاَل: َِل َوالشَّ
.يفا َصْدرا َمَْ  يَناٍر، َوَأْن َُيَْمَل إالَْيها ناْصُف اْْلََراجا ها، ُثَّ َأَمَر َأْن َُيَْمَل إالَْيها أَْلُف أَْلفا دا  لاسا

ْن َمالاَنا، : اْعراْض َعَلْيها َما يفا اْْلََزائانا ما يا يَم اْْلَرَّانا بْ َراها  َوقَاَل ْلاا
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ْن َأْهلا بَ ْيتا اللَّْعَنةا  َذ ما ْنُه َما َأرَاَد. فَ َفَعَل َذلاَك. فَ َقاَم َعْنُه.َوَما ُأخا  ، يَ ْعنا َبنا ُأَميََّة، فَ ْلَيْأُخْذ ما
 ََ ََ ُموَسى َوإا ي َكَأنيا َدفَ ْعُت إا : رَأَْيُت يفا َمَناما يُّ يُد َعنا الرُّْؤََّي، فَ َقاَل: قَاَل اْلَمْهدا  َهاُروَن َوُسئاَل الرَّشا

ْن  يًبا، فََأْوَرَق ما راها، فَ َعَبَُّْت ََلَُما َقضا ََ آخا ْن َأوَّلاها إا يُب َهاُروَن ما يبا ُموَسى َأْعََلُه، َوَأْوَرَق َقضا َقضا
َر َما َعاَش َخلايَفًة، وَ  ُلُغ آخا ُمُه، َوَأمَّا َهاُروُن فَ يَ ب ْ َُما َْيْلاَكانا َمًعا، فََأمَّا ُموَسى فَ َتقالُّ َأَّيَّ ُمُه َأَّنَّ َتُكوُن َأَّيَّ

ٍم، َوَدْهُرُه َأْحَسَن َدْهٍر، َفَكاَن َكَذلاَك. َأْحَسنَ   َأَّيَّ
 ََ َا، َواْشَتدَّ َمَرُضُه، َواْنَصَرَف، وََكَتَب إا ، َفَمراَض َبا لا يثَةا اْلَمْوصا ََ َحدا َي َخَرَج إا يعا َوذُكاَر َأنَّ اَْلَادا  َجَا

ا ث َ  ْلُقُدوما َعَلْيها، فَ َلمَّ الاها َشْرقًا َوَغْرًِب ِبا يَن َكانُوا َِبيَ ُعوا َجْعَفًرا، َوتَ َواَمُروا يفا ُعمَّ ُقَل َأَْجََع اْلُقوَّاُد الَّذا
َي قَ ْتلا ََيََْي ْبنا َخالاٍد، َوقَاُلوا: إاْن َصاَر اْْلَْمُر إالَْيها قُتاْلَنا، َوَعَزُموا َعَلى َذلاَك، ُثَّ قَاُلوا: َلعَ  لَّ اَْلَادا

ْنَدهُ   ؟ فَأَْمَسُكوا.يُفايُق، َفَما ُعْذرََُن عا
، فََأْحَضَر ََيََْي كُ  ْستاْعَدادا ِلا ََ ََيََْي ََتُْمُرُه ِبا ُزرَاُن إا ي َأْرَسَلتا اْْلَي ْ ا اْشَتدَّ َمَرُض اَْلَادا تَّاًِب َفَكتَ ُبوا َوَلمَّ

ُهْم َما   ي، َوأَنَُّه َقْد َوِلَّ الا باَوفَاةا اَْلَادا ََ اْلُعمَّ يدا إا َن الرَّشا ي اْلُكُتَب ما ا َماَت اَْلَادا َكاَن َوَيُكوُن فَ َلمَّ
َتا اْلُكُتُب.  ُسْييا

َلَة، َوإانَّ َهْرَُثََة بْ  ي َقْد َعَزَم َعَلى قَ ْتلاها تاْلَك اللَّي ْ َن َأْعنَيَ ُهَو َوقايَل إانَّ ََيََْي َكاَن َُمُْبوًسا. وََكاَن اَْلَادا
يَد، َعَلى َما َسَنْذُكرُ  ي[ َأقْ َعَد الرَّشا  ُه.]الَّذا

َلةا َخلايَفٌة، وَ  ها اللَّي ْ ُث أَنَُّه َْيُوُت يفا َهذا ُزرَاُن: َقْد ُكنَّا نَ َتَحدَّ ي قَاَلتا اْْلَي ْ ا َماَت اَْلَادا ُْيَلَُّك َخلايَفٌة، َوَلمَّ



ُزرَا يُد، َوُولاَد اْلَمْأُموُن. وََكاَنتا اْْلَي ْ َ الرَّشا ي، َوَوِلا َن َويُوَلُد َخلايَفٌة، َفَماَت اَْلَادا ُن َقْد َأَخَذتا اْلعاْلَم ما
ي باعايَساَِبَذ. ، وََكاَن َمْوُت اَْلَادا ييا  اْْلَْوزَاعا

 
ي  ذاْكُر َوفَاةا اَْلَادا

دا اْبنا اْلَمْنُصورا َعْبدا اَّللَّا ْبنا  ييا ُُمَمَّ ي )ُموَسى اْبُن اْلَمْهدا َ اَْلَادا َنةا تُ ُويفيا ها السَّ  َويفا َهذا
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دا بْ  .ُُمَمَّ  نا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس يفا َشْهرا رَبايٍع اْْلَوَّلا
يثاةا اْلَمْوصا  َدا ، َواْخُتلاَف يفا َسَببا َوفَاتاها، َفقايَل َكاَن َسبَ بُ َها قُ ْرَحًة َكاَنْت يفا َجْوفاها، َوقايَل َمَرٌض ِبا لا

َ، َعَلى َما نَذُْكُرُه  .َوَعاَد َمرايًضا فَ تُ ُويفيا ََ  إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا
ُزرَاَن َكاَنْت َأَمَرَّْتُنَّ باَقْتلاها، وََكاَن َسَببُ  ها اْْلَي ْ ُميا ْن قاَبلا َجَواٍر ْلا َأْمراَها باَذلاَك أَنَُّه  َوقايَل إانَّ َوفَاَتُه َكاَنْت ما

ْْلُُمورا ُدونَُه، َوَتسْ  َ اْلْاََلَفَة َكاَنْت َتْسَتبادُّ ِبا ا َوِلا ، َحََّّ َمَضى َأْربَ َعُة َأْشُهٍر.َلمَّ ييا  ُلُك باها َمْسَلَك اْلَمْهدا
َا، َفَكلََّمْتُه يَ ْوًما يفا َأْمرٍ  ََ َِبَبا َا، وََكاَنتا اْلَمَواكاُب تَ ْغُدو َوتَ ُروُح إا ََ َِبَبا ََ  فَانْ ثَاَل النَّاُس إا َلْ َيَاْد إا

ها اْْلَاَجَة لاَعْبدا اَّللَّا ْبنا َمالاٍك.إاَجابَتاَها َسبايًَل، فَ َقاَلْت: َِلبُدَّ ما  ْنُت َهذا نَّنا َقْد َضما  ْن إاَجاَبِتا إالَْيها، فَإا
تُ َها لَ  بُ َها، َواَّللَّا َِل َقَضي ْ َلةا! َقْد َعلاْمُت أَنَُّه َصاحا ي، َوقَاَل: َوْيلاي َعَلى اْبنا اْلَفاعا َب اَْلَادا . فَ َغضا كا

َبْت فَ َقاَمْت ُمْغَضَبًة، فَ َقاَل  قَاَلْت: إاًذا َواَّللَّا َِل  َأْسأَُلَك َحاَجًة أََبًدا، قَاَل: َِل ُأَِبِلا َواَّللَّا، َوَغضا
ْن َرُسولا اَّللَّا  ْن قَ َراَبِتا ما  .-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َمَكاَنكا َواَّللَّا، َوإاِلَّ َأََن نَفاي، ما

ها لَئاْن بَ َلَغنا أَنَُّه َوَقَف بابَ  ي، َوَخاصَِّتا َْلَْضراَبنَّ ُعنُ َقُه، َوَْلَْقباَضنَّ َماَلُه. َما َهذا ْن قُ وَّادا اباكا َأَحٌد ما
، َأْو بَ ْيٌت  ، َأْو ُمْصَحٌف يُذَكياُركا ْغَزٌل َيْشَغُلكا ؟ َأَما َلكا ما ََ َِبباكا اْلَمَواكاُب الَِّتا تَ ْغُدو َوتَ ُروُح إا

! َوإاَّيَّ  كا ؟ إاَّيَّ ْق َيُصوُنكا َي َِل تَ ْعقاُل، فَ َلْم تَ ْنطا . فَاْنَصَرَفْت َوها يٍي ميا ي َِبَبكا لاُمْسلاٍم َوَِل ذا ! َِل تَ ْفَتحا كا
ْنَدُه بَ ْعَدَها.  عا

ي َأْم ُأمََّهاُتُكْم؟ قَاُلوا: َبْل أَْنَت وَ  َا َخْْيٍ َأََن َأْم أَنْ ُتْم، َوُأميا َْصَحاباها: َأْيُّ َخْْيٌ. قَاَل:  ُأمُّكَ ُثَّ إانَُّه قَاَل ْلا
ها، فَ يُ َقاُل: فَ َعَلْت ُأمُّ ُفََلٍن، َوَصنَ َعْت؟ قَاُلوا: َِل  َََبا ُأميا َث الرياَجاُل ِبا َنُابُّ  فَأَيُُّكْم َيُابُّ َأْن يَ َتَحدَّ

ُعوا َذلاَك ا ا َسَا يثاَها؟ فَ َلمَّ َدا ثُوَن ِبا ي، فَ تَ َتَحدَّ َها.َذلاَك. قَاَل: َفَما َِبُلُكْم ََتُْتوَن أُميا  نْ َقَطُعوا َعن ْ
كاي َحََّّ تَ ْنُظراي! َفَجاُءوا با  َها. فَقايَل ََلَا: َأْمسا ن ْ تُ َها، َفُكلاي ما ْرٍز، َوقَاَل: َقدا اْسَتطَب ْ َكْلٍب، ُثَّ بَ َعَث ِبُا

َها َكْيَف رَأَْيتا اْْلُْرَز؟ قَاَلْت: طَ  َها، فََأْطَعُموُه، َفَسَقَط َْلُْمُه لاَوْقتاها، فََأْرَسَل إالَي ْ ن ْ يياًبا. قَاَل: َما َأَكْلتا ما
، َمََّ َأفْ َلَح َخلايَفٌة لَُه ُأم،! ْنكا َها، َِلْسََتَْحُت ما ن ْ  َوَلْو َأَكْلتا ما

بْناها َجْعَفرٍ  َعةا ِلا يدا َواْلبَ ي ْ ا َجدَّ يفا َخْلعا الرَّشا َي َلمَّ َخاَفتا  َوقايَل: َكاَن َسَبُب َأْمراَها باَذلاَك َأنَّ اَْلَادا



ْلَغميا َواْْلُُلوسا َعَلى وَ  ا َمراَض، فَ َقتَ ْلَنُه ِبا ، فَ َوَضَعْت َجَوارايَ َها َعَلْيها َلمَّ يدا ُزرَاُن َعَلى الرَّشا ها، اْْلَي ْ ْجها
َْوتاها. ََ ََيََْي ْبنا َخالاٍد تُ ْعلاُمُه ِبا  َفَماَت، فََأْرَسَلْت إا
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نياها َوصا  َلغا سا ها.ذاْكُر َوفَاتاها َوَمب ْ  َفتاها َوَأْوَِلدا
ْن رَبايٍع اْْلَ  َْربََع َعْشَرَة َخَلْت ما ، َوقايَل ْلا ْن رَبايٍع اْْلَوَّلا َلَة اْْلُُمَعةا لالنياْصفا ما ، َوقايَل َكاَنْت َوفَاتُُه لَي ْ وَّلا

ََلفَ ُتُه َسَنًة َوَثََلثََة َأْشُهٍر، َوقايَل كَ  ْنُه، َوقايَل َكاَنْت خا تَّ َعْشَرَة ما اَنْت َأْربَ َعَة َعَشَر َشْهًرا، ُعُمُرُه لاسا
يُد. ْشرايَن َسَنًة، َوَصلَّى َعَلْيها الرَّشا ْشرايَن َسَنًة، َوقايَل َثََلًَث َوعا تاا َوعا  سا

ُزرَاُن، ُأمُّ َوَلٍد، َوُدفاَن باعايَساَِبَذ اْلُكَْبَى يفا ُبسْ  ٍد، َوُأمُُّه اْْلَي ْ يَ ُتُه َأَِب ُُمَمَّ  َتاناها.وََكاَنْت ُكن ْ
يًما، أَبْ َيَض، ُمْشَرًِب ُْحَْرًة، وََكاَن باَشَفتاها اْلُعْلَيا نَ ْقٌص َوتَ َقلٌُّص.  وََكاَن َطوايًَل، َجسا

ًما يَ ُقوُل َلُه: ُموَسى َأْطباْق، فَ َيُضمَّ َشَفَتُه، فَ ُلقياَب: ُموَسى َأْطباقْ  َل باها َخادا يُّ َقْد وَكَّ  .وََكاَن اْلَمْهدا
عَ  وََكاَن َلهُ  ي َكاَن يُرايُد اْلبَ ي ْ َن الذُُّكورا َجْعَفٌر، َوُهَو الَّذا ، َفما َعُة ذُُكوٍر، َوابْ نَ َتانا َن اْْلَْوَِلدا تاْسَعٌة: َسب ْ َة ما

يُل، َوُسَلْيَماُن، َوُموَسى ْبُن ُموَسى اْْلَْعَمى، ُكلُُّهمْ   َلُه، َواْلَعبَّاُس، َوَعْبُد اَّللَّا، َوإاْسَحاُق، َوإاَْسَاعا
( وََكاَنْت تُ َلقَُّب نُ  ، )َوُأمُّ اْلَعبَّاسا ْنَد اْلَمْأُمونا يَسى َكاَنْت عا بْ نَ َتانا ُأمُّ عا ُمََّهاتا َأْوَِلٍد َواِلا  ونََة.ْلا

 
ْيَتاها   ذاْكُر بَ ْعضا سا

ْيَ  ُّ: ََّي َأما ٍم، فَ َقاَل َلُه اْْلَرَّانا ي َعنا اْلَمظَالاا َثََلثََة َأَّيَّ َر اَْلَادا ُل َهَذا.  َتََخَّ نانَي! إانَّ اْلَعامََّة َِل ََتَْتما اْلُمْؤما
َقَرى. لن َّ ْْلََفَلى، َِل ِبا  فَ َقاَل لاَعلاييا ْبنا َصالاٍح: إايَذْن لالنَّاسا َعَليَّ ِبا

ْنَدُه َوَلْ يَ ْفَهْم قَ ْوَلُه، َوَلْ ََيُْسْر َعَلى ُمَراَجَعتاها، فََأْحَضَر َأْعَرابايا  ا، َفَسأََلُه َعْن َذلاَك، فَ َقاَل: َفَخَرَج َمْن عا
ْم، َوَنَظَر يفا  راها َن ََلُْم َفَدَخَل النَّاُس َعْن آخا ، فََأذا  اْْلََفَلى َأْن ََتَْذَن لاَعامَّةا النَّاسا
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َض اْلَمْجلاُس قَاَل َلُه َعلايُّ ْبُن َصالاٍح َما َجَرى ا تَ َقوَّ ، فَ َلمَّ ََ اللَّْيلا ْم إا َلُه، َوَسأََلُه َُمَازَاَة  ُأُموراها
 ،، نانَي! إانَُّه َأْعَراِبا َْي اْلُمْؤما : ََّي َأما ْرَهٍم، فَ َقاَل َعلاي، ، فََأَمَر لَُه ِباااَئةا أَْلفا دا يا َويُ ْغنايها َعَشَرُة آَِلٍف. اْْلَْعَراِبا

 فَ َقاَل: ََّي َعلايُّ َأُجوُد َأََن، َوتَ ْبَخُل أَْنَت! .
َْي َوقايَل: َخَرَج  : ََّي َأما ، وََكاَنْت َمرايَضًة، فَ َقاَل َلُه ُعَمُر ْبُن الرَّبايعا ُزرَانا ها اْْلَي ْ َياَدةا ُأميا ََ عا يَ ْوًما إا

ََ َدارا اْلمَ  . فَ َرَجَع إا ْن َهَذا؟ تَ ْنُظُر يفا اْلَمظَالاا نانَي! َأَِل َأُدلَُّك َعَلى َما ُهَو أَنْ َفُع َلَك ما ، َوأَ اْلُمْؤما َن ظَالاا ذا



ها يَ تَ َعرَُّف َأْخَبارََها. ََ ُأميا ، َوَأْرَسَل إا  لالنَّاسا
يُّ َيَُْمُرنا باَضْربا  ، قَاَل: َفَكاَن اْلَمْهدا ييا نَُدَماءا  َوقايَل: َكاَن َعْبُد اَّللَّا ْبُن َمالاٍك يَ تَ َوََّ ُشْرَطَة اْلَمْهدا

َيانًَة َلُه  ْم صا ها ي َوُمَغنيايها، َوَحْبسا ُهْم، اَْلَادا لتَّْخفايفا َعن ْ ُل إاَِلَّ ِبا ي يُ ْرسا ُهْم، َفُكْنُت َأفْ َعُل وََكاَن اَْلَادا َعن ْ
، اْسَتْحَضَرنا يَ ْوًما، َفَدَخْلُت إالَْيها ُمَتَحنياطًا مُ  َلفا لت َّ ي أَيْ َقْنُت ِبا َ اَْلَادا ا َوِلا َتَكفياًنا َوُهَو َوَِل َأفْ َعُل، فَ َلمَّ

يْ  ، َوالسَّ يٍي ُف َوالنَّْطُع َبنْيَ َيَدْيها، َفَسلَّْمُت، فَ َقاَل: َِل َسلََّم اَّللَُّ َعَلْيَك! أََتْذُكُر يَ ْوَم بَ َعْثُت َعَلى ُكْرسا
َد نَُدَماَءُه، فَ َلْم تَ ْلتَ  ، َويفا ُفََلٍن َوُفََلٍن، فَ َعدَّ يا َوَضْرباها، فَ َلْم َتُاْبنا ََ قَ ْوِلا إالَْيَك يفا َأْمرا اْْلَرَّانا . فاْت إا

َتنا  ةا؟ قَاَل: نَ َعْم. قُ ْلُت: َنَشْدُتَك اَّللََّ أََيُسرَُّك أَنََّك َولَّي ْ نا قُ ْلُت: نَ َعْم! َأفَ َتْأَذُن يفا ذاْكرا اْْلُجَّ  َما َوِلَّ
َا َُيَالاُف َأْمَرَك، فَات َّبَ ْعُت  َا َأَمَر، فَ بَ َعَث إاَِلَّ بَ ْعُض بَنايَك ِبا ، َوَأَمْرَتنا ِبا يُّ َأْمَرُه َوَخاَلْفُت َأْمَرَك؟ اْلَمْهدا

َبايَك.  قَاَل: َِل! قُ ْلُت: َفَكَذلاَك َأََن َلَك، وََكَذا ُكْنُت ْلا
ُه، فَاْمضا رَاشا  ُتَك َما ُكْنَت تَ تَ َوِلَّ ، َوقَاَل: َولَّي ْ ْْلَُلعا ْلُت َيَدُه، ُثَّ َأَمَر ِلا ِبا ، فَ َقب َّ ْرُت فَاْسَتْدََننا ًدا! َفصا

ََ َمْنزاِلا  ْم نَُدَماُؤُه، إا ُتُه يفا َأْمراها ي َعَصي ْ ُمَفكياًرا يفا َأْمراي َوَأْمراها، َوقُ ْلُت: َحَدٌث َيْشَرُب، َواْلَقْوُم الَّذا
 َوُوَزرَاُؤُه، وَُكتَّابُُه.

نيا َْلَالا  َراُب َقْد َأزَاُلوُه َعْن رَْأياها. قَاَل: فَإا نَي يَ ْغلاُب َعَلْيها الشَّ ، َفَكَأنيا َبااْم حا ي بَ يياَنٌة ِلا ْندا ٌس، َوعا
َيَة، َوآُكُل، َوإاَذا باَوْقعا  ب ْ ُنُه، َوُأْطعاُم الصيا ، َورُقَاٌق َأْشُطُرُه باَكاَمٍخ، َوُأَسخيا  اْْلََوافارا، َواْلَكانُوُن َبنْيَ َيَديَّ

، ف َ  نْ َيا َقْد زُْلزاَلْت لاَوْقعاَها، َولاَكثْ َرةا الضَّْوَضاءا  ُقْلُت: َهَذا َما ُكْنُت َأَخافُُه.َفظَنَ ْنُت َأنَّ الدُّ
ا رَ  ْم َعَلى َدابَّتاها، فَ َلمَّ ها ي يفا َوَسطا أَيْ ُتُه َوإاَذا اْلَباُب َقْد فُتاَح، َوإاَذا اْْلََدُم َقْد َدَخُلوا، َوإاَذا اَْلَادا

: ََّي َأِبَ  ْلُت َيَدُه َوراْجَلُه، َوَحافاَر َدابَّتاها، فَ َقاَل ِلا ْرُت يفا َأْمراَك، فَ ُقْلُت  َوثَ ْبُت، فَ َقب َّ َعْبدا اَّللَّا! إانيا َفكَّ
َك أَنَّنا إاَذا َشراْبُت َوَحْوِلا َأْعَداُؤَك، َأزَاُلوا ُحْسَن رَْأياي فايَك، فَ يُ ْقلاُقَك َذلاَك، فَ  ََ َوُهْا ْرُت َيْسباُق إا صا

ُوناَسَك. ََ َمْنزالاَك ْلا  إا
ي ْندا نْ  َوُأْعلاُمَك َأنَّ َما َكاَن عا  َلَك ما
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َك، فَ يَ ُزوَل  َّا ُكْنَت ََتُْكُل لاتَ ْعَلَم َأنيا َقْد ََتَرَّْمُت باَطَعاما  َخْوُفَك.اْلْاْقدا َقْد زَاَل، فَ َهاتا َوَأْطعاْمنا ِما
، فََأَكَل، ُثَّ قَاَل: َهاُتوا الزُّلَّةَ  ْن َذلاَك الرُّقَاقا َواْلَكاَمخا ْن  فََأْدنَ ْيُت إالَْيها ما الَِّتا َأْزَلْلتُ َها لاَعْبدا اَّللَّا ما

ها َلَك، فَاْسَتعاْن َباَ  َم َوَغْْيََها، فَ َقاَل: َهذا اَئةا بَ ْغٍل ُمَوق ََّرٍة َدرَاها َلْت إاَِلَّ َأْربَ ُعما ي، فَُأْدخا ا َعَلى ََمْلاسا
َها ْنَدَك َلَعلياي َأْحَتاُج إالَي ْ ها اْلباَغاَل عا  لابَ ْعضا َأْسَفاراي، ُثَّ اْنَصَرَف. َأْمراَك، َواْحَفْظ َهذا

يَسى ْبنا َماهَ  ْنَدَك َما لاَعلاييا ْبنا عا ييا عا ٍي َوَِل لاَعَجما نَُّه قايَل: وََكاَن يَ ْعُقوُب ْبُن َداُوَد يَ ُقوُل: َما لاَعَرِبا اَن، فَإا
نانَي اَلَْ  ُْي اْلُمْؤما : َأَمَرنا َأما اَئَة َسْوٍط، فََأقْ َبَل َيَضُع َدَخَل إاَِلَّ اْْلَْبَس، َوقَاَل ِلا ي َأْن َأْضراَبَك ما ادا



ائََة َسْوٍط، ُثَّ َخَرَج، فَ َقاَل لَُه اَْلَا ََ َأْن َعدَّ ما ا إا نا باها َمسا ْوَط َعَلى َيَديَّ َوَمْنكاّبا َْيَسُّ ي: َما السَّ دا
ي َأَمْرَتنا باها، َوَقْد مَ   اَت الرَُّجُل.َصنَ ْعَت باها؟ قَاَل: َصنَ ْعُت الَّذا

، يَ ُقوُلوَن: قُتاَل ي َ  ْنَد النَّاسا ، َواَّللَّا عا ُعوَن، َفَضْحَتنا ي: إاَنَّ َّللاَّا َوإاَنَّ إالَْيها رَاجا ْعُقوُب ْبُن فَ َقاَل اَْلَادا
نانَي. قَاَل: َْي اْلُمْؤما ها قَاَل: ُهَو َواَّللَّا َحي، ََّي َأما َة َجَزعا دَّ ا رََأى شا  اْْلَْمُد َّللاَّا َعَلى َذلاَك. َداُوَد، فَ َلمَّ

يَمٍة، َفَماَت َلُه َوَلٌد، فََأََتهُ  َْنزالٍَة َعظا ي ِبا َن اَْلَادا َبَة ما يُم ْبُن َسْلما ْبنا قُ تَ ي ْ ي  َوقايَل: َكاَن إابْ َراها اَْلَادا
َنٌة، َوَحَزنَ  يُم! َسرََّك َوُهَو َعُدوُّ َوفات ْ َْي يُ َعزيايها، فَ َقاَل َلُه: ََّي إابْ َراها َك َوُهَو َصََلٌة َوَرْْحٌَة؟ . فَ َقاَل: ََّي َأما

نيا ُجْزٌء فايها ُحْزٌن، إاِلَّ َوَقدا اْمَتَْلَ َعَزاًء. نانَي! َما بَقاَي ما  اْلُمْؤما
يُم َصاَرْت َمْنزالَُتُه لاَسعايدا ْبنا َسْلٍم. ا َماَت إابْ َراها  فَ َلمَّ

، َقْد قايَل: َكاَن َعلايُّ ْبُن اْْلَُسنْيا ْبنا  ي يُ َلقَُّب اْْلََزرايَّ َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب الَّذا
ي، فَأَ  ، فَ بَ َلَغ َذلاَك اَْلَادا ييا َلُه ََتَْت اْلَمْهدا ْرَسَل إالَْيها، تَ َزوََّج رُقَ يََّة باْنَت َعْمٍرو اْلُعْثَمانايََّة، وََكاَنْت قَ ب ْ

نانَي؟َوَْحََل إالَْيها، وَ  ْيا اْلُمْؤما  قَاَل َلُه: َأْعَياَك النياَساُء إاِلَّ اْمَرَأَة َأما
ي  فََأمَّا َغْْيُُهنَّ َفََل، َوَِل   -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -قَاَل: َما َحرََّم اَّللَُّ َعَلى َخْلقاها إاِلَّ ناَساَء َجديا

ُه ِبااْخَصَرٍة َكاَنْت يفا  اَئةا َسْوٍط، َوَأرَاَدُه َأْن يَُطلياَقَها، فَ َلْم يَ ْفَعْل،  َكَراَمَة، َفَشجَّ ها، َوَجَلَدُه ََخَْسما َيدا
. َن الضَّْربا َي َعَلْيها ما  وََكاَن َقْد ُغشا

ها َفَدق َّ  ها َخاِتٌَ نَفايٌس، فََأْهَوى بَ ْعُض اْْلََدما َعَلى اْْلَاِتَا لاَيْأُخَذُه، فَ َقَبَض َعَلى َيدا َها، وََكاَن يفا َيدا
ِبا َوقَ وْ  ي َعَلى اْستاْخَفافاَك ِبَا ما َادا َب، َوقَاَل: تَ ْفَعُل َهَذا ِبا ي، فََأرَاُه يََدُه، فَ َغضا لاَك َفَصاَح، فَأََتى اَْلَادا

ُم َوَصَدَقُه، فَ َقاَل: َأْحَسَن  ِلا َما قُ ْلَت؟ قَاَل: َسْلُه، َواْسَتْحلاْفُه َأْن َيْصُدَقَك، فَ َفَعَل. فََأْخََبَُه اْْلَادا
ي، َوَلْو َلْ يَ ْفَعلْ   َواَّللَّا، َأْشَهُد أَنَُّه اْبُن َعميا
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ْنُه، َوَأَمَر ِبااْطََلقاها.  َذلاَك َِلنْ تَ َفْيُت ما
يٌق، فَ َقتَ َلُه َوَأَمَر باَصْلبا  َم إالَْيها زاْندا ي يَ ْوًما، َوَقْد َقدا يُّ َقْد قَاَل لاْلَهادا ها: ََّي ُبَنَّ، إاَذا قايَل: وََكاَن اْلَمْهدا

ََ ظَاها  َا َتْدُعو النَّاَس إا َّنَّ ، فَإا ها اْلعاَصابَةا، يَ ْعنا َأْصَحاَب َمانا َذا ٍر َحَسٍن  َصاَر اْْلَْمُر إالَْيَك فَ َتَجرَّْد َلا
َرةا. نْ َيا، َواْلَعَملا لاْْلخا ، َوالزُّْهدا يفا الدُّ شا  َكاْجتاَنابا اْلَفَواحا

، َوَمسيا اْلَماءا الطَُّهورا، َوتَ ْركا قَ ْتلا اَْلََواميا ََتَرًُّجا، ُثَّ ُُتْراُجَها ُثَّ ُُتْراُجَها ََ ََتْراميا اللُُّحوما ْن َهَذا إا ََ  ما إا
: َأَحُدُُهَا النُّوُر، َواْْلَخُر الظُّْلَمُة، ُثَّ تُبايُح بَ ْعَد َهَذا ناَكاَح اْْلََخَواتا َواْلبَ نَ  َباَدةا اثْ َننْيا ، عا اتا

َدايَةا  ََ ها ْن َضََللا الظُّْلَمةا إا ، لاتُ ْنقاَذُهْم ما َن الطُُّرقا ، َوَسراَقَة اْْلَْطَفالا ما ْلبَ ْولا ْغتاَساَل ِبا  النُّورا.َواِلا
نيا رَأَْيُت جَ  ََ اَّللَّا، فَإا ْمراَها إا ْيَف فايَها، َوتَ َقرَّْب ِبَا َي فَاْرَفْع فايَها اْْلََشَب، )َوَجريادا السَّ َي اْلَعبَّاَس، َرضا ديا



. ثْ َننْيا َفنْيا لاَقْتلا َأْصَحابا اِلا  اَّللَُّ َعْنُه( ، يفا اْلَمَناما قَ لََّدنا َسي ْ
ذٍْع َفَماَت بَ ْعَد  ها اْلفاْرَقَة. َوَأَمَر َأْن يُ َهيَّأَ َلُه أَْلُف جا ي قَاَل: َْلَقْ تُ َلنَّ َهذا َ اَْلَادا ا َوِلا َهَذا اْلَقْولا فَ َلمَّ

.  باَشْهَرْينا
نْ  َي عا ْن َأْكَثرا َأْهلا اْلْاَجازا َأَدًِب، َوَأْعَذَبااْم أَْلًفاظًا، وََكاَن َقْد َحظا يَسى ْبُن َدْأٍب ما َد قايَل: وََكاَن عا

ها، وَ  َا يَ تَّكاُئ َعَلْيها يفا ََمْلاسا َلُه، وََكاَن َيْدُعو َلُه ِبا ََحٍد قَ ب ْ ي َحْظَوًة َلْ َتُكْن ْلا َما َكاَن يَ ْفَعُل َذلاَك اَْلَادا
 باَغْْياها.

ْيُت َأْن َِل َأَرى ْبَت َعْن َعْينا إاِلَّ َِتَن َّ َغْْيََك،  وََكاَن يَ ُقوُل َلُه: َما اْسَتَطْلُت باَك يَ ْوًما َوَِل لَْيًَل، َوَِل غا
ا َأْصبَ  َدٍة، فَ َلمَّ يَناٍر يفا ُدفْ َعٍة َواحا با يفا َوَأَمَر َلُه باَثََلثانَي أَْلَف دا ََ اْْلَاجا َح اْبُن َدْأٍب َأْرَسَل قَ ْهَرَمانًَة إا

 ََ ، فَ َعاَد إا يَوانا ََ الديا ، َوإا ْوقايعا با الت َّ ََ َصاحا ُب: َهَذا لَْيَس إاَِلَّ، فَاْنَطلاْق إا َها، فَ َقاَل اْْلَاجا  اْبنا قَ ْبضا
 َدْأٍب فََأْخََبَُه، فَ َقاَل: اتْ رُْكَها.

َنَما اَْلَادا  : فَ بَ ي ْ يا ٌد، فَ َقاَل لاْلَحرَّانا ي يفا ُمْسَتْشَرٍف لَُه بابَ ْغَداَذ رََأى اْبَن َدْأٍب َولَْيَس َمَعُه إاِلَّ ُغََلٌم َواحا
ُت َلُه َأَِل تَ َرى اْبَن َدْأٍب َما َغْيََّ َحاَلُه، َوَقْد َوَصْلَناُه لاُْيَى أَثَ ُرََن َعَلْيها؟ فَ َقاَل: إاْن َأَمْرَتنا َعرَّضْ 

َالاها.ِبا  . فَ َقاَل: َِل، ُهَو َأْعَلُم ِبا  ْْلَالا
َتاٌء  يًَل، َوَهَذا شا ي باَشْيٍء َوقَاَل: َأَرى ثَ ْوَبَك َغسا يثاها، فَ َعَرَض اَْلَادا َوَدَخَل اْبُن َدْأٍب، َوَأَخَذ يفا َحدا

ٌْي فَ َقاَل: وََكْيَف، َوقَ  ي َقصا . فَ َقاَل: َِبعا يدا ََ اْْلَدا ْد َصَرفْ َنا إالَْيَك َما فايها َصََلُح َشْأناَك؟ َُيَْتاُج فايها إا
ي اَعَة َثََلثانَي أَْلَف دا لا السَّ َب بَ ْيتا َمالا اْْلَاصَّةا فَ َقاَل: َعجيا  َنارٍ فَ َقاَل: َما َوَصَل إاَِلَّ َشْيٌء َفَدَعا َصاحا
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َلْت َبنْيَ َيَدْيها. َرْت َوْحُا  فَُأْحضا
 

ََلَفةا الرَّشا  .ذاْكُر خا ييا  يدا ْبنا اْلَمْهدا
دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا  دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ يدا َهاُروَن ْبنا ُُمَمَّ َنةا بُوياَع لالرَّشا ها السَّ  اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس َويفا َهذا

ي، وََكاَن ُعُمُرُه، حا  َلةا الَِّتا َماَت فايَها اَْلَادا ْلْاََلَفةا يفا اللَّي ْ ْشرايَن َسَنًة.ِبا َ، اثْ نَ َتنْيا َوعا  نَي َوِلا
يٌَّة. ُزرَاُن ُأمُّ َوَلٍد، َْيَانايٌَّة، ُجَرشا  َوُأمُُّه اْْلَي ْ

ائٍَة، َوقايَل: ُولاَد ُمْستَ َهلَّ ُمَُ  ةا َسَنَة ََخٍْس َوَأْربَعانَي َوما ي اْلْاجَّ را ذا لرَّييا يفا آخا رٍَّم َسَنَة وََكاَن َمْولاُدُه ِبا
ٍم، َوَأْرَضَعْت ُأمُّ اْبنا تاْسٍع  َعةا َأَّيَّ َلُه باَسب ْ ََيََْي َوَأْربَعانَي. وََكاَن َمْولاُد اْلَفْضلا ْبنا ََيََْي اْلََبَْمكاييا قَ ب ْ

. يدا ُزرَاُن اْلَفْضَل بالاَبانا الرَّشا يَد، َوَأْرَضَعتا اْْلَي ْ  الرَّشا
ي َكاَن ََيََْي ْبُن َخالادٍ  ا َماَت اَْلَادا ي َعازاًما َعَلى  َوَلمَّ ْم، وََكاَن اَْلَادا ها اْلََبَْمكايُّ َُمُْبوًسا، يفا قَ ْولا بَ ْعضا



يُد إا  ََلَفةا، فََأْرَسَل الرَّشا يدا فََأْخَرَجُه َوَأْجَلَسُه لاْلخا ََ الرَّشا ََ ََيََْي، قَ ْتلاها، َفَجاَء َهْرَُثَُة ْبُن َأْعنَيَ إا
، َواسْ  َن اْْلَْبسا ي.فََأْخَرَجُه ما ََلفَةا َوَمْوتا اَْلَادا ها لاْلخا ُُلوسا ََ اْْلَْطَرافا ِبا  تَ ْوَزرَُه َوَأَمَر ِبااْنَشاءا اْلُكُتبا إا

ها فَ َقاَل َلُه: قُْم  ، َوُهَو ََنئاٌم يفا فاَراشا يدا ََ الرَّشا ي َجاَء ََيََْي ْبُن َخالاٍد إا ا َماَت اَْلَادا َْي َوقايَل: َلمَّ ََّي َأما
نانيَ  ي إاْن بَ َلَغُه َهَذا؟ اْلُمْؤما ، َفَكْيَف َيُكوُن َحاِلا َمَع اَْلَادا ْنَك ِبااََلَفِتا  فَ َقاَل: َكْم تُ َروياُعنا إاْعَجاًِب ما

َْوُلو  ُرُه ِبا َنَما ُهَو ُيَكلياُمُه إاْذ َأََتُه َرُسوٌل آَخُر يُ َبشيا َْوتاها، َوَأْعطَاُه َخاَِتَُه، فَ بَ ي ْ اُه َعْبَد اَّللَّا، ٍد َفَسمَّ فََأْعَلَمُه ِبا
 ََ ْصَمَة َوَساَر إا ي باعايَساَِبَذ، َوقَ َتَل َأَِب عا  َوُهَو اْلَمْأُموُن، َولَباَس ثاَيابَُه َوَخَرَج، َفَصلَّى َعَلى اَْلَادا

 بَ ْغَداَذ.
يَد َكاَن َسائاًرا ُهَو َوَجْعَفُر ْبُن اَْلَا ْصَمَة َأنَّ الرَّشا را وََكاَن َسَبُب قَ ْتلا َأِبا عا ْن قَ َناطا ي، فَ بَ َلَغا قَ ْنَطَرًة ما دا

ْمُع َوالطَّاعَ  يُد: السَّ ُّ اْلَعْهدا فَ َقاَل الرَّشا ْصَمَة: َمَكاَنَك َحََّّ ََيُوَز َوِلا يَساَِبَذ، فَ َقاَل َلُه أَبُو عا ْيا عا ُة لاْْلَما
 َوَوَقَف َحََّّ َجاَز َجْعَفٌر، َفَكاَن َهَذا َسَبَب قَ ْتلاها.

ا َوصَ  يُّ َقْد َوَهَب ِلا َوَلمَّ نَي، َوقَاَل َكاَن اْلَمْهدا ََ بَ ْغَداَذ، َوبَ َلَغ اْلْاْسَر، َوَدَعا اْلَغوَّاصا يُد إا َل الرَّشا
ي َيْطُلبُ  ى اْْلََبَل، فََأََتنا َرُسوُل اَْلَادا يَناٍر، ُيَسمَّ اَئُة أَْلفا دا  َخاَِتًا ما
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َر باها.اْْلَاَِتَ َوَأََن َهاُهَنا، فَأَلْ  ، فَ َغاُصوا َعَلْيها َوَأْخَرُجوُه، َفسُّ ُتُه يفا اْلَماءا  َقي ْ
ْن فارَ  ي فََأَخَذُه ما َلَة َعَلى َجْعَفرا ْبنا اَْلَادا ي َهَجَم ُخَزْْيَُة ْبُن َخازاٍم تاْلَك اللَّي ْ ا َماَت اَْلَادا ها، َوقَاَل َوَلمَّ اشا

َها َأْو َْلَْضراَبنَّ ُعن ُ  َن اْلَغدا ُخَزْْيَُة،، َوَأْظَهَر َجْعَفًرا لالنَّاسا َلُه: لََتْخَلَعن َّ ، َورَكاَب ما ََ اْْلَْلعا َقَك، فََأَجاَب إا
َا ُخَزْْيَُة. َي َبا ْم، َفَحظا َعتاها ْن بَ ي ْ ، َوَأَحلَّ النَّاَس ما ْْلَْلعا  فََأْشَهَدُهْم ِبا

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
نُي، َواَْسُُه  يُد ََيََْي ْبَن َوفايَها ُولاَد اْْلَما ْنُه َوفايَها اْستَ ْوَزَر الرَّشا ٌد، يفا َشوَّاٍل، َفَكاَن اْلَمْأُموُن َأْكََبَ ما ُُمَمَّ

َا تَ َرى، َواْعزاْل َمْن رَأَْيَت، َواْستَ عْ  يَّةا، فَاْحُكْم فايَها ِبا ْل َمْن َخالاٍد، َوقَاَل َلُه: َقْد قَ لَّْدُتَك َأْمَر الرَّعا ما
لايُّ يفا َذلاَك:رَأَْيَت. َودَ  يُم اْلَمْوصا  َفَع إالَْيها َخاَِتَُه، فَ َقاَل إابْ َراها

َ َهاُروُن َأْشَرَق نُورَُها ا َوِلا ْمَس َكاَنْت َسقايَمًة ... فَ َلمَّ  َأَلْ تَ َر َأنَّ الشَّ
ي النياَدى ... فَ َهاُروُن َوالايَها َوََيََْي َوزايُرهَ  نيا اَّللَّا َهاُروَن ذا  اباُيْمنا َأما

. يدا ُزرَانا ُأميا الرَّشا  وََكاَن ََيََْي َيُصدُّ َعْن رَْأيا اْْلَي ْ
َها ابْ َنُه َداُوَد، َوان ْ  ُّ، َواِلا إاْفرايقايََّة، َواْسَتْخَلَف َعَلي ْ َ يَزايُد ْبُن َحاِتٍا اْلُمَهلَّّبا َباُل َوفايَها تُ ُويفيا تَ َقَضْت جا

يَُّة  َِبضا ْم َِبَجَة، َوَخَرَج فايَها اْْلا َز إالَْيها يَُّة، َوَهَزُموُهْم، َفَجهَّ َِبضا ْم َداُوُد َجْيًشا، َفَظفاَر َبااما اْْلا َفَسْيََّ إالَْيها
ُهْم، فََأْكثَ ُروا. ن ْ يَُّة، فَ َتباَعُهُم اْْلَْيُش، فَ َقتَ ُلوا ما َِبضا  َجْيًشا آَخَر، فَ ُهزاَمتا اْْلا



ََ َأنا اْستَ ْعَملَ  ْيًا إا ْيًا َعَلى إاْفرايقايََّة، وََكاَنْت  َوبَقاَي َداُوُد َأما َّ َأما ُه َرْوَح ْبَن َحاِتٍا اْلُمَهلَّّبا يُد َعمَّ الرَّشا
 إاَمارَُة َداُوَد تاْسَعَة َأْشُهٍر.
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يَنةا، َعَلى َساكاناَها السَّ  يُد ُعَمَر ْبَن َعْبدا اْلَعزايزا اْلُعَمرايَّ َعنا اْلَمدا ََلُم، َواْستَ ْعَمَل َوفايَها َعَزَل الرَّشا
َها إاْسَحاَق ْبَن ُسَلْيَماَن ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس.  َعَلي ْ

يَل، )َوَعلايُّ  يُم ْبُن إاَْسَاعا ، َوُهَو إابْ َراها ُهْم طََباطََبا اْلَعَلوايُّ ن ْ ( ْبُن َوفايَها َظَهَر َمْن َكاَن ُمْسَتْخفاًيا، ما
ُهْم: يُوُنُس ْبُن اْْلَُسنْيا ْبنا إا  ن ْ َقةا َلْ َيْظَهُروا، ما َن الزَََّندا ، َوبَقاَي نَ َفٌر ما يَم ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا بْ َراها

.  فَ ْرَوَة، َويَزايُد ْبُن اْلَفْيضا
يُد الث ُُّغوَر ُكلََّها َعنا اْْلَزايَرةا َوقانَّْسرايَن َوَجَعَلَها َحييا  َم، َوَأَمَر َوفايَها َعَزَل الرَّشا َيتا اْلَعَواصا ًدا، َوَُسيا ًزا َواحا

ما الَتُّْكاييا َونَ َزََلَا النَّاُس.  باعاَمارَةا َطَرُسوَس َعَلى يََدْي فَ ْرٍج اْْلَادا
ها  ْْلََرَمنْيا َعطَاًء َكثاْيًا، َوقايَل إانَُّه َغَزا الصَّائاَفَة بانَ ْفسا يُد، َوَقَسَم ِبا لنَّاسا الرَّشا ، َوَغَزا الصَّائاَفَة َوَحجَّ ِبا

.  ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلُبَكائايُّ
يَسى َوَعَلى اْلَبْصَرةا  : َعْبُد اَّللَّا ْبُن قُ َثَم، َوَعَلى اْلُكوَفةا: ُموَسى ْبُن عا َة َوالطَّائافا وََكاَن َعَلى َمكَّ

اَن َواْْلَْهَوازا َوفَا ، وََكاَن َعَلى ُخَراَساَن: َواْلَبْحَرْينا َواْلَيَماَمةا َوُعمَّ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا َعلايٍي راَس: ُُمَمَّ
. : َعْبُد اْلَملاكا لا ، َوَعَلى اْلَمْوصا يُّ  اْلَفْضُل ْبُن ُسَلْيَماَن الطُّوسا
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ُب اْْلَْنَدُلسا باََبَابارا نَ ْفَزَة،  ْم.َوفايَها َأْوَقَع َعْبُد الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ َصاحا ُْم، َوقَ َتَل فايها  فََأَذَلَّ
اَئَة أَلْ  َعُه َكنايَسٌة َوَأْخَرَج َعَلْيها ما عا قُ ْرطَُبَة، وََكاَن َمْوضا يَناٍر.َوفايَها َأَمَر َعْبُد الرَّْْحَنا باباَناءا َجاما  فا دا
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَسْبعانَي َوما
171 - 

اَئةٍ  ُثَّ َدَخَلتْ   َسَنُة إاْحَدى َوَسْبعانَي َوما
با اْْلَْنَدُلسا   ذاْكُر َوفَاةا َعْبدا الرَّْْحَنا اْْلَُمواييا َصاحا



، يفا رَبايٍع اْْل  ُب اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا َشاما ْبنا َعْبدا اْلَملاكا را، َوفايَها َماَت َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن ُمَعاوايََة ْبنا ها خا
( .َوقايَل َسَنَة اث ْ  اَئٍة، َوُهَو َأَصحُّ  نَ َتنْيا َوَسْبعانَي )َوما

اَئٍة، وَكَ  َيةا َتْدُمَر، َسَنَة َثََلَث َعْشَرَة َوما ْن ََنحا ْلَعْلَياءا ما َمْشَق، َوقايَل ِبا ْرضا دا اَن َمْوتُُه وََكاَن َمْولاُدُه ِبَا
 باُقْرطَُبَة.

َها، وََكاَن َوَصلَّى َعَلْيها ابْ ُنُه َعْبُد اَّللَّا، وََكاَن عَ  يَنةا َماراَدَة َوالاًيا َعَلي ْ َدا َشاٌم ِبا َشاٍم، وََكاَن ها ََ اْبناها ها َد إا ها
َها، فَ َلْم ََيُْضَرا َمْوَت أَ  َلَة َوالاًيا َعَلي ْ ، َوُهَو اْْلَْكََبُ، باطَُلْيطا َما، ابْ ُنُه ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا بايها

َمارَةا، َوَحَضَرُه َعْبُد اَّللَّا  ْْلا َشاٍم، وََكَتَب إالَْيها بانَ ْعيا أَبايها َوِبا يها ها َخا َعَة ْلا ، َوَأَخَذ اْلبَ ي ْ ييا ْلبَ َلْنسا اْلَمْعُروُف ِبا
ََ قُ ْرطَُبَة.  َفَساَر إا

يَ ُتُه َأِبَ  ، َوقايَل: َأَِب  وََكاَنْت َدْوَلُة َعْبدا الرَّْْحَنا َثََلًَث َوَثََلثانَي َسَنًة َوَأْشُهًرا، وََكاَنْت ُكن ْ اْلُمَطريافا
: َأَحَد َعَشَر ذََكًرا، َوتاْسَع بَ َناٍت، وََكاَنْت ُأمُُّه ب َ  َن اْلَوَلدا ْن ُسَلْيَماَن، َوقايَل: َأَِب زَْيٍد، وََكاَن َلُه ما ْربَرايًَّة ما

 َسّبْا إاْفرايقايََّة.
، َطوايَل اْلَقاَمةا  .وََكاَن َأْصَهَب، َخفايَف اْلَعاراَضنْيا ، َأْعَوَر لَُه َضفاْيَََتنا  ، َنَايَف اْلْاْسما

نَي َعَلْيها، َِل َيَْ  ْهَضةا يفا َطَلبا اْْلَاراجا ًرا، َحلايًما، َعالاًما َحازاًما، َسرايَع الن َّ ًنا، َشاعا يًحا َلسا ُلُد وََكاَن َفصا
 ََ ََ َدَعٍة، َوَِل َيكاُل اْْلُُموَر إا ََ رَاَحٍة، )َوَِل َيْسُكُن إا  َغْْياها، َوَِل  إا
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ياا، َجَواًدا، ُيْكثارُ  يَد اْْلََذرا، َسخا ْقَداًما بَعايَد اْلَغْورا( ، َشدا َفراُد يفا اْْلُُمورا باَرْأياها، ُشَجاًعا ما  لُْبَس يَ ن ْ
تاها، َوَضْبطا اْلَمْمَلَكةا. دَّ ها َوشا ْلَمْنُصورا يفا َحْزما ، وََكاَن يُ َقاُس ِبا  اْلبَ َياضا

ا َسَكنَ َها رََأى فا )وَ  ، َوَلمَّ اما لشَّ َشاٍم َحْيُث َبََّن الرَُّصاَفَة ِبا ها ها َديا ًها ِبا يَها ََنَْلًة َبََّن الرَُّصاَفَة باُقْرطَُبَة َتَشب ُّ
َفراَدًة، فَ َقاَل:  ُمن ْ

ْرضا اْلَغْربا َعْن بَ َلدا ال ْت لََنا َوْسَط الرَُّصاَفةا ََنَْلٌة ... تَ َناَءْت ِبَا  نَّْخلا تَ َبدَّ
َّ َوَعْن َأْهلاي َنائاي َعْن َبنا َوى ... َوُطولا الت َّ َغرُّبا َوالن َّ ي يفا الت َّ  فَ ُقْلُت: َشبايها

ْثلاي َتَأى ما ْقَصاءا َواْلُمن ْ ثْ ُلكا يفا اْْلا ْرٍض أَْنتا فايَها َغرايَبٌة ... َفما  َنَشْأتا ِبَا
ي . َا الَّذا ْن َصْوَبا ي اْلُمْزنا ما ْلَوْبلا َسَقْتكا َغَوادا َماَكنْيا ِبا حُّ َوَيْسَتْمراي السيا  .. َيسا

َن اْلَمْشُهورايَن: َعْبُد اْلَملاكا ْبُن ُعَمَر ْبنا َمْرَواَن، َوُهَو قُ عْ  ، َفما َن اْلَمْشراقا ُدُد َبنا َوَقَصَدُه بَ ُنو ُأَميََّة ما
ْعَوةا اْلَعبَّاسا  ي َكاَن َسَبَب َقْطعا الدَّ َم، وََكاَن َمَعُه َأَحَد َعَشَر ُأَميََّة، َوُهَو الَّذا ، َعَلى َما تَ َقدَّ ْْلَْنَدُلسا يَّةا ِبا

 َوَلًدا َلُه( .
 



َشامٍ   ذاْكُر إاَمارَةا اْبناها ها
نَّ ُسَلْيَماَن َكاَن َأْكََبَ  ها، فَإا َشاٍم، َوَلْ َيُكْن َأْكََبَ َوَلدا ََ ابْناها ها َد إا نْ َكاَن َعْبُد الرَّْْحَنا َقْد َعها َا   ما ُه، َوإاَّنَّ

َد إالَْيها. ََذا اْْلَْمرا، َفلاَهَذا َعها ََلَع َبا ْضطا َهاَمَة، َواِلا ُم فايها الشَّ  َكاَن يَ تَ َوسَّ
ًرا يفا َأْمراَها، وََكاَن َأُخوُه ُسَلْيَماُن،  َاراَدَة ُمتَ َولياًيا ََلَا، َوََنظا َ أَبُوُه َكاَن ُهَو ِبا ا تُ ُويفيا ْنُه، َوُهَو َأْكََبُ َوَلمَّ ما

ها َلُه عَ  ميا َوالادا َشاًما َعَلى تَ ْقدا ها، َوََيُْسُد َأَخاُه ها َلَة، وََكاَن يَ ُروُم اْْلَْمَر لانَ ْفسا يَنةا طَُلْيطا َدا َلْيها، َوَأْضَمَر ِبا
ًرا باقُ  ييا َحاضا ْلبَ َلْنسا ها.َلُه اْلغاشَّ َواْلعاْصَياَن، وََكاَن َأُخوُه َعْبُد اَّللَّا اْلَمْعُروُف ِبا ْنَد َوالادا  ْرطَُبَة عا

َشاٍم، بَ ْعَد َأْن َصلَّى َعَلى يها ها َخا َعَة ْلا َد َعْبُد اَّللَّا اْلبَ ي ْ َ َجدَّ ا تُ ُويفيا  فَ َلمَّ
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 ََ ْن َساَعتاها إا َعَة َلُه، َفَساَر ما ها، َواْلبَ ي ْ َشاًم يُ َعريافُُه َمْوَت َوالادا يها ها ََ َأخا ها، وََكَتَب إا قُ ْرطَُبَة، َفَدَخَلَها َوالادا
ًرا لاطَاَعتاها، َويفا نَ ْفسا  ََ َداراها، ُمْظها ، َوَخَرَج َعْبُد اَّللَّا إا ٍم، َواْستَ ْوََ َعَلى اْلُمْلكا تَّةا َأَّيَّ ها َغْْيُ َهَذا، يفا سا

. ََ ْنُه إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا  َوَسَنْذُكُر َما َكاَن ما
 

 ييا ذاْكُر الصَّْحَصحا اْْلَاراجا 
ََ الصَّحْ  َه َعْسَكًرا إا َها أَبُو ُهَريْ َرَة فَ َوجَّ ْْلَزايَرةا، وََكاَن َعَلي ْ يُّ ِبا ، َوفايَها َخَرَج الصَّْحَصُح اْْلَاراجا َصحا

ُهْم كَ  ن ْ لا فَ َلقاَيُه َعْسَكُرَها باَباَجْرَمى، فَ َقَتَل ما ََ اْلَمْوصا ثاْيًا، فَ َلُقوُه، فَ َهَزَمُهْم، َوَساَر الصَّْحَصُح إا
، فَ َقتَ ُلوهُ  يُد إالَْيها َجْيًشا باُدورَْينا ََّيرا رَبايَعَة، َفَسْيََّ الرَّشا ََ اْْلَزايَرةا، فَ َغَلَب َعَلى دا ، َوَعَزَل َورََجَع إا

يُد َأَِب ُهَريْ َرَة َعنا اْْلَزايَرةا.  الرَّشا
 

 ذاْكُر قَ ْتلا َرْوحا ْبنا َصالاحٍ 
يدُ  ،  َوفايَها اْستَ ْعَمَل الرَّشا لا ْن قُ وَّادا اْلَمْوصا َّ، َوُهَو ما َعَلى َصَدقَاتا َبنا تَ ْغلاَب َرْوَح ْبَن َصالاٍح اَْلَْمَدانا

ََلٌف، َفَجَمَع ََجًْعا، َوَقَصَدُهْم، فَ بَ َلَغُهُم اْْلَََبُ، فَاْجَتَمُعوا، َوَساُروا  َنُه َوَبنْيَ تَ ْغلاَب خا ََ َفَجَرى بَ ي ْ إا
ُتوُه،  َكْْيا، َفَجَمَع ََجًْعا  َرْوٍح فَ بَ ي َّ لسُّ ُ ْبُن َصالاٍح، َوُهَو ِبا َع َحاِتا ْن َأْصَحاباها، َفَسما فَ ُقتاَل ُهَو َوََجَاَعٌة ما

ثْ َلُهْم. ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َوَأَسَر ما ن ْ تَ ُهْم، َوقَ َتَل ما ََ تَ ْغلاَب، فَ بَ ي َّ  َكثاْيًا، َوَساَر إا
يُد َعْبَد الْ  َها إاْسَحاَق ْبَن َوفايَها َعَزَل الرَّشا ، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ لا يَّ َعنا اْلَمْوصا َملاكا ْبَن َصالاٍح اَْلَاِشاا

ٍد.  ُُمَمَّ
 

 ذاْكُر اْستاْعَمالا َرْوحا ْبنا َحاِتٍا َعَلى إاْفرايقايَّةَ 



يُد َعَلى إاْفرايقايََّة َرْوَح ْبَن َحاِتاا ْبنا قَبايَصَة ْبنا  ا بَ َلَغُه  َوفايَها اْستَ ْعَمَل الرَّشا اْلُمَهلَّبا ْبنا َأِبا ُصْفَرَة، َلمَّ
ي َمَها يفا رََجٍب، وََكاَن َداُوُد ْبُن يَزايَد َأخا َا، َعَلى َما ذََكْرََنُه، فَ َقدا يها يَزايَد ْبنا َحاِتٍا َبا ها َعَلى َوفَاُة َأخا

ََ الرَّ  ُه َرْوٌح َساَر َداُوُد إا ا َوَصَل َعمُّ ، فَاْستَ ْعَمَلُه.إاْفرايقايََّة، فَ َلمَّ يدا  شا
ي يَزايَد،  يُد، فَ َوَصْلُت َوَقْد بَ َلَغُه َمْوُت َأخا نَي، فََأْحَضَرنا الرَّشا ًَل َعَلى فَ َلْسطا قَاَل َرْوٌح: ُكْنُت َعاما

ُتَك َمَكانَُه لاَتْحَفَظ َصَنائاَعُه َوَموَ  يَك، َوَقْد َولَّي ْ  الاَيُه.فَ َقاَل: َأْحَسَن اَّللَُّ َعَزاَءَك يفا َأخا
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َنَّ َأَخاُه يَزايَد َكاَن َقْد َأْكث َ  َنٍة، ْلا ْن فات ْ َنًة، َساكاَنًة ما َها، َوَلْ تَ َزلا اْلباََلُد َمَعُه آما َر اْلَقْتَل يفا َفَساَر إالَي ْ
 اْْلََواراجا ِبااْفرايقايََّة َفَذلُّوا.

، َوُدفاَن إا  ْلَقْْيََوانا َ َرْوٌح ِبا يها يَزايَد، وََكاَنْت َوفَاتُُه يفا رََمَضاَن َسَنَة َأْرَبٍع َوَسْبعانَي ُثَّ تُ ُويفيا ََ َجانابا َقَْبا َأخا
اَئٍة.  َوما

ْندا َفقا  ا اْستَ ْعَمَل اْلَمْنُصوُر يَزايَد ْبَن َحاِتٍا َعَلى إاْفرايقايََّة، اْستَ ْعَمَل َأَخاُه َرْوًحا َعَلى السيا يَل َلُه: ََّي َوَلمَّ
َْي  ، ُثَّ َولايَ َها َرْوٌح، فَ تُ وُ َأما ْلَقْْيََوانا َ يَزايُد ِبا َما، فَ تُ ُويفيا نانَي َلَقْد َِبَعْدَت َما َبنْيَ َقَْبَْيها َا َوُدفاَن اْلُمْؤما َ َبا يفيا

يها يَزايَد. ََ َجانابا َأخا  إا
ْلَغرْ  ْن يَزايَد، َويَزايُد َأْشَهَر ِبا ْرقا ما لشَّ ها وََكاَن َرْوٌح َأْشَهَر ِبا ةا واَِليَتاها، وََكثْ َرةا ُخُروجا ْن َرْوٍح لاُطولا ُمدَّ با ما

نَي َعَلْيها.  فايَها َواْْلَاراجا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َها جَ  يُد َعَلي ْ ْن ُخَراَساَن، َواْستَ ْعَمَل الرَّشا يُّ ما َم أَبُو اْلَعبَّاسا اْلَفْضُل ْبُن ُسَلْيَماَن الطُّوسا ْبَن ْعَفَر فايَها َقدا

ََ َكاُبٍل، فَ َقاَتَل َأْهَلَها َحََّّ  َم ُخَراَساَن َسْيََّ ابْ َنُه اْلَعبَّاَس إا ا َقدا ، فَ َلمَّ دا ْبنا اْْلَْشَعثا افْ تَ َتَحَها، ُثَّ ُُمَمَّ
َا.  افْ تَ َتَح َساََّنَاَر، َوَغناَم َما َكاَن َبا

َد ْبنَ  يُد َأَِب ُهَريْ َرَة ُُمَمَّ يُد َأَِب َحنايَفَة َحْرَب  َوفايَها قَ َتَل الرَّشا َه إالَْيها الرَّشا فَ رُّوَخ، وََكاَن َعَلى اْْلَزايَرةا فَ َوجَّ
ََ بَ ْغَداَذ َوقَ تَ َلُه.  ْبَن قَ ْيٍس، فََأْحَضَرُه إا

يا  يَنةا النَّّبا ََ َمدا ْن بَ ْغَداَذ إا يُد ِبااْخَراجا الطَّالاباييانَي ما َخََل  - َعَلْيها َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  -َوفايَها َأَمَر الرَّشا
 اْلَعبَّاسا ْبنا اْلََْسنا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ]َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب[ .

. يُّ  َوفايَها َخَرَج اْلَفْضُل ْبُن َسعايٍد اْْلَُرورايُّ فَ َقتَ َلُه أَبُو َخالاٍد اْلَمْرَورُّوذا
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َم َرْوُح ْبُن َحاِتاٍ  َنَة َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا  َوفايَها َقدا ها السَّ لنَّاسا َهذا إاْفرايقايََّة. َوَحجَّ ِبا
 َعبَّاٍس.
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَسْبعانَي َوما
172 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَسْبعانَي َوما
َشامٍ ذاْكُر  َما ها يها  ُخُروجا ُسَلْيَماَن َوَعْبدا اَّللَّا اْبَنْ َعْبدا الرَّْْحَنا َعَلى َأخا

يُح، َخَرَج ُسَلْيَماُن َوَعْبُد اَّللَّا اب ْ  اَئٍة، َوُهَو الصَّحا َنةا، َوقايَل َسَنَة َثََلٍث َوَسْبعانَي َوما ها السَّ َنا َعْبدا يفا َهذا
َشاٌم َقْد الرَّْْحَنا ْبنا ُمَعاوايََة بْ  ، وََكاَن ها ْْلَْنَدُلسا َشاٍم ِبا َما ها يها ، َعْن طَاَعةا َأخا ْيا اْْلَْنَدُلسا َشاٍم، َأما نا ها

ا اْستَ َقرَّ َلُه اْلُمْلُك َكاَن َمَعُه َأُخوُه َعْبُد اَّللَّا اْلَمْعُروفُ  ،  َمَلَك بَ ْعَد أَبايها، َكَما ذََكْرََنُه، فَ َلمَّ ييا ْلبَ َلْنسا ِبا
ْلُمَشارََكةا يفا َأْمراها. وََكانَ  ُمُه، فَ َلْم يَ ْرَض َعْبُد اَّللَّا إاِلَّ ِبا َشاٌم يُ ْؤثاُرُه َوَيََبُُّه َويُ َقديا  ها

ا َخَرَج  َلَة، فَ َلمَّ يها ُسَلْيَماَن، َوُهَو باطَُلْيطا ََ َأخا َشاٍم، َفَمَضى َهاراًِب إا يها ها ْن َأخا ْن ُثَّ إانَُّه َخاَف ما ما
لَ قُ ْرطَُبَة  ََ طَُلْيطا َشاٌم َعَساكاَرُه، َوَساَر إا َشاٌم ََجًْعا يفا أَثَراها لاَْيُدُّوُه فَ َلْم يَ ْلَحُقوُه، َفَجَمَع ها َة، َأْرَسَل ها

َشاٌم َساَر ُسلَ  ا َحَصَرُُهَا ها َا، وََكاَن ُسَلْيَماُن َقْد ََجََع َوَحَشَد َخْلًقا َكثاْيًا، فَ َلمَّ َماُن يْ َفَحَصَر َأَخَوْيها َبا
ََ قُ ْرطَُبَة لاَيْملاَكهَ  َلَة َوتَ َرَك ابْ َنُه َوَأَخاُه َعْبَد اَّللَّا ََيَْفظَانا اْلبَ َلَد، َوَساَر ُهَو إا ْن طَُلْيطا َشاٌم ما ا، فَ َعلاَم ها

َلَة َبْل َأقَاَم ََيُْصُرَها.  اْْلَاَل، فَ َلْم يَ َتَحرَّْك، َوَِل فَاَرَق طَُلْيطا
ََ َشُقْنَدَة، َفَدَخَلَها، َوَخَرَج إالَْيها َأْهُل قُ ْرطَُبَة ُمَقاتالانَي َوَدافاعانَي َعْن َوَساَر ُسَلْيَماُن، ف َ  َوَصَل إا

ْم. ها  أَنْ ُفسا
ا قَارَبَُه َمَضى سُ  ، فَ َلمَّ َن اْْلَْيشا ، يفا قاْطَعٍة ما يَد اْلُمْلكا َشاًما َسْيََّ يفا أَثَراها ابْ َنُه َعما َلْيَماُن ُثَّ إانَّ ها

َا َلااَشاٍم، َفَحارَبَُه، فَاَّْنََزَم ُسَلْيَماُن، َوبَ هَ  يَنَة َماراَدَة، َفَخَرَج إالَْيها اْلَواِلا َبا َشاٌم اراًِب، فَ َقَصَد َمدا قاَي ها
َها، َوَقْد َقَطَع َأْشَجارََها، َوَساَر إا  ًرا ََلَا ُثَّ َعاَد َعن ْ ًما ُُمَاصا َلَة َشْهَرْينا َوَأَّيَّ ََ قُ ْرطَُبَة، فََأََتُه َعَلى طَُلْيطا

 َأُخوُه َعْبُد اَّللَّا باَغْْيا َأَماٍن، فََأْكَرَمُه َوَأْحَسَن إالَْيها.
َْي، ََ ُتْدما َشاٌم ابْ َنُه ُمَعاوايََة يفا َجْيٍش َكثايٍف إا ا َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَسْبعانَي َسْيََّ ها  فَ َلمَّ
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َا ُسَلْيَماُن، َفَحا َا، َوبَ َلُغوا اْلَبْحَر، َفَخَرَج َوَبا َْي، َوَدوَُّخوا َأْهَلَها َوَمْن َبا رَبَُه، َوَخرَّبُوا َأْعَماَل ُتْدما
َيةا  َيَة، فَاْعَتَصَم باتاْلَك النَّاحا َيةا بَ َلْنسا ََ اْلََبَابارا باَناحا َْي َهاراًِب، فَ َلَجأَ إا ْن ُتْدما ، اْلَوْعَرةا اْلَمْسَلكا ُسَلْيَماُن ما

ََ قُ ْرطَُبَة.  فَ َعاَد ُمَعاوايَُة إا
َشاٍم َوُسَلْيَماَن َأْن َيَُْخَذ ُسَلْيَماُن َأْهَلُه َوَأْوَِلَدُه َوَأْمَواَلُه وَ  يُ َفاراَق اْْلَْنَدُلَس، ُثَّ إانَّ اْْلَاَل اْستَ َقرَّ َبنْيَ ها

يَناٍر ُمَصاَْلًَة َعْن َترا  تيانَي أَْلَف دا َشاٌم سا ََ بَ َلدا اْلََبَابارا فََأقَاَم باها.َوَأْعطَاُه ها ، َفَساَر إا  َكةا أَبايها َعْبدا الرَّْْحَنا
َشاٍم أَْيًضا  ذاْكُر ُخُروجا ََجَاَعٍة َعَلى ها

ْن َأقَالايما طَ  ْْلَْنَدُلسا أَْيًضا َسعايُد ْبُن اْْلَُسنْيا ْبنا ََيََْي اْْلَْنَصارايُّ باَشاَغْنَت، ما ْرُطوَشَة، َوفايَها َخَرَج ِبا
ََ اْلَيَمانايَّ  َم، َوَدَعا إا نَي قُتاَل أَبُوُه، َكَما تَ َقدَّ َها حا ، وََكاَن َقدا اْلَتَجَأ إالَي ْ ةا، َوتَ َعصََّب يفا َشْرقا اْْلَْنَدُلسا

َلُه يُوُسَف الْ  يَنَة َطْرُطوَشَة، َوَأْخَرَج َعاما ، فَ َعاَرَضُه ُموَسى ََلُْم، فَاْجَتَمَع َلُه َخْلٌق َكثاٌْي، َوَمَلَك َمدا يَّ َقْيسا
َشاٍم، َوَوافَ َقْتُه ُمَضُر، )فَاقْ تَ َتََل، فَاَّْنََزَم َسعايٌد َوقُتاَل َوَساَر ُموَسى  ََ ْبُن فَ ْرُتوَن، َوقَاَم باَدْعَوةا ها إا

يفا ََجٍْع َكثاٍْي فَ َقاتَ َلُه َوقُتاَل  َسَرُقْسَطَة َفَمَلَكَها، َفَخَرَج َعَلْيها َمْوًَ لاْلُحَسنْيا ْبنا ََيََْي اَْسُُه َجْحَدرُ 
 ُموَسى( .

يَنةا بَ ْرَشُلونََة، َوَخَرَج َمَعُه ََجٌْع َكثاٌْي، َفَمَلكَ  َدا يَنَة َوَخَرَج أَْيًضا َمْطُروُح ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا يَ ْقظَاَن ِبا  َمدا
يَنَة َوْشَقَة، َوتَ َغلََّب َعَلى تاْلَك النَّاحا  َُحارَبَةا َسَرُقْسَطَة َوَمدا َشاٌم َمْشُغوًِل ِبا َيةا، َوَقواَي َأْمُرُه، وََكاَن ها

 َأَخَوْيها ُسَلْيَماَن َوَعْبدا اَّللَّا.
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

، َوَعزَ  لايَّ ، َواْستَ ْعَمَل َسعايَد ْبَن َسْلٍم اْلَباها لا ٍد َعنا اْلَمْوصا يُد إاْسَحاَق ْبَن ُُمَمَّ َل َوفايَها َعَزَل الرَّشا
ينايََّة، َواْستَ ْعَملَ  ي َمْعنا ْبنا زَائاَدَة، َعْن َأْرما يُد يَزايَد ْبَن َمْزَيدا ْبنا زَائاَدَة، َوُهَو اْبُن َأخا َها َأَخاُه  الرَّشا َعَلي ْ

. ييا  ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن اْلَمْهدا
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.َوفايَها َغَزا الصَّائاَفَة إاْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا عَ   لايٍي
. ُهْم بَ ْعَد النياْصفا ن ْ ي َكاَن يُ ْؤَخُذ ما َوادا اْلُعْشَر الَّذا يُد َعَلى َأْهلا السَّ  َوفايَها َوَضَع الرَّشا

لنَّاسا يَ ْعُقوُب ْبُن اْلَمْنُصورا.  َوَحجَّ ِبا
 ]اْلَوفَ َياُت[

َ  َوفايَها َماَت اْلَفْضُل ْبُن َصالاحا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا  ، َوتُ ُويفيا َعبَّاٍس، َوُهَو َأُخو َعْبدا اْلَملاكا
 ُسَلْيَماُن ْبُن باََلٍل َمْوََ اْبنا َأِبا َعتايٍق.

ْعوَ  ، وََكاَن َُمَاَب الدَّ يَنةا اْلَقْْيََوانا َدا ُد، ِبا يُّ الزَّاها َ أَبُو يَزايَد راََّيُح ْبُن يَزايَد اللَّْخما  ةا( .)َوتُ ُويفيا
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اَئٍة[ ]ُثَّ   َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَسْبعانَي َوما
173 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَسْبعانَي َوما
يُد َمْن قَ َبَض َتراَكَتُه، وََكانَ  ْلَبْصَرةا، فََأْرَسَل الرَّشا ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا َعلايٍي ِبا َ ُُمَمَّ َن فايَها تُ ُويفيا يَمًة ما ْت َعظا

ََلفَةا، َوتَ رَُكوا َما َِل َيْصُلُح.اْلَمالا  ْنُه َما َيْصُلُح لاْلخا ، َفَحَمُلوا ما َوابيا ، َوالدَّ  ، َواْلَمَتاعا
ْنُه لالنَُّدَماءا  ُموا باَذلاَك َعَلْيها َأْطَلَق ما ا َقدا تُّوَن أَْلَف أَْلٍف، فَ َلمَّ ْن َُجَْلةا َما َأَخُذوا سا َواْلُمَغنيانَي وََكاَن ما

ًئا   َزانَتاها.َشي ْ ََ خا  َكثاْيًا، َورََفَع اْلَباقاي إا
يدا َحَسدً  ََ الرَّشا يدا َتراَكَتُه َأنَّ َأَخاُه َجْعَفَر ْبَن ُسَلْيَماَن َكاَن َيْسَعى باها إا ا َلُه، وََكاَن َسَبُب َأْخذا الرَّشا

َعَة إاِلَّ َوَقْد َأَخَذ َأكْ  ُث باها نَ ْفُسُه، َويَ ُقوُل: إانَُّه َِل َماَل َلُه، َوَِل َضي ْ ْن َُثَناَها لايَ تَ َقوَّى باها َعَلى َما َُتَديا ثَ َر ما
 يَ ْعنا اْلْاََلَفَة.

ا ت ُ  ْحتاَفاظا باُكُتباها، فَ َلمَّ ِلا يُد َيَُْمُر ِبا نانَي، وََكاَن الرَّشا ْيا اْلُمْؤما َما ْلٌق ْلا ل، طا ُد ْبُن َوإانَّ َأْمَواَلُه حا َ ُُمَمَّ ُويفيا
ها َغْْيَ جَ  ُسَلْيَمانَ  َبايها َوُأميا َا، َوَلْ َيُكْن َلُه َأٌخ ْلا يها، َواْحُتجَّ َعَلْيها َبا ََ َجْعَفٍر( َأخا ْعَفٍر، )ُأْخراَجْت ُكتُ ُبُه إا

َا، فَلاَهَذا قُباَضْت َأْمَوالُُه.  فََأقَ رَّ َبا
يدا  ُزرَاُن ُأمُّ الرَّشا [ َوفايَها َماَتتا اْْلَي ْ ُزرَانا يُد َجَناَزََّتَا، َوَدفَ نَ َها يفا َمَقابارا ]َوفَاُة اْْلَي ْ ، َفَحَمَل الرَّشا

ْن َجْعَفرا ْبنا ََيََْي ْبنا َخالاٍد. ، َوَأَخَذُه ما ا فَ رََغ َأْعَطى اْْلَاَِتَ اْلَفْضَل ْبَن الرَّبايعا  قُ َرْيٍش، َوَلمَّ
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دا ْبنا  يُد َجْعَفَر ْبَن ُُمَمَّ َها ابْ َنُه اْلَعبَّاَس ْبَن  َوفايَها اْستَ ْقَدَم الرَّشا ْن ُخَراَساَن، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ اْْلَْشَعثا ما
ْن بَ ْغَداَذ. يُد، َأْحَرَم ما لنَّاسا الرَّشا  َجْعَفٍر، َوَحجَّ ِبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
َ بَ ْعَدُه  ، َوَوِلا ْن باََلدا اْْلَْنَدُلسا ليايقايََّة، ما بُ ْرُمْنُد ْبُن قُ ُلورايََة اْلقاسُّ ُثَّ َتََبََّأ )َوفايَها َماَت ُموْرقَاُط َملاُك جا

يها َسَنَة ََخٍْس َوَسْبعانَي َوما  ، وََكاَن ُمْلُك اْبنا َأخا يها يفا اْلُمْلكا َب، َوَجَعَل اْبَن َأخا ، َوتَ َرهَّ َن اْلُمْلكا اَئٍة( ما
. 

ما  يدا الَلَّ يٍع )باَتْشدا ُم ْبُن َأِبا ُمطا َ َسَلَّ ، َوَمْرَواُن ْبُن َوفايَها تُ ُويفيا ( ، َوُجَوْيرايَُة ْبُن َأَْسَاءا ْبنا ُعبَ ْيٍد اْلَبْصرايُّ
َة ُفَجاَءًة. َكَّ ، أَبُو َعْبدا اَّللَّا، وََكاَن َمْوتُُه ِبا  ُمَعاوايََة ْبنا اْْلَاراثا ْبنا َأَْسَاٍء اْلَفَزارايُّ
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ا  َئٍة[]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَسْبعانَي َوما
174 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَسْبعانَي َوما
ْندا َوُمْكَراَن. يُد إاْسَحاَق ْبَن ُسَلْيَماَن َعَلى السيا  فايَها اْستَ ْعَمَل الرَّشا

. يُد يُوُسَف ْبَن َأِبا يُوُسَف، َوأَبُوُه َحي،  َوفايَها اْستَ ْقَضى الرَّشا
ْن َأْعَمالا َجزايَرةا اْبنا َوفايَها َهَلَك َرْوُح ْبُن حَ  ، َونَ َزَل باَقْرَدى َوَِبزَْبَدى ما ييا يُد آَل اْْلُودا ، َوَساَر الرَّشا اِتٍا

َا َقْصًرا.  ُعَمَر، فَابْ َتََّن َبا
 َوَغَزا الصَّائاَفَة َعْبُد اْلَملاكا ْبُن َصالاٍح.

يُد، فَ َقَسَم يفا النَّاسا َماًِل َكثا  لنَّاسا الرَّشا  ْيًا.َوَحجَّ ِبا
وَِل  يُل ْبُن زاََّيٍد الدُّ َا إاَْسَاعا َ اْلَقَضاَء َبا ، َوَوِلا لا ٍر َعْن َقَضاءا اْلَمْوصا ُّ.َوفايَها ُعزاَل َعلايُّ ْبُن ُمْسها  ِبا
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَسْبعانَي َوما
175 - 

ائَ   ةٍ ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَسْبعانَي َوما
نَي، وَ  ، َوَلقََّبُه اْْلَما دا ْبنا زُبَ ْيَدَة باواَِليَةا اْلَعْهدا ْبناها ُُمَمَّ يُد ِلا َنةا َعَقَد الرَّشا ها السَّ َعَة َويفا َهذا َأَخَذ َلُه اْلبَ ي ْ

نانَي.  َوُعُمُرُه ََخُْس سا
يَسى ْبَن َجْعَفرا ْبنا اْلَمْنصُ  َعةا َأنَّ َخاَلُه عا ََ اْلَفْضلا ْبنا ََيََْي ْبنا َخالاٍد، وََكاَن َسَبُب اْلبَ ي ْ ورا َجاَء إا

ََلفَ ُتُه َلَك. فَ َوَعَدُه باَذلاَك، َوَسَعى فايَها، َحََّّ َِبيَعَ   النَّاُس َفَسأََلُه يفا َذلاَك، َوقَاَل َلُه: إانَُّه َوَلُدَك، َوخا
.  َلُه باواَِليَةا اْلَعْهدا

يُد َعْن ُخَراسَ  َها َخالاًدا اْلغاْطرايَف ْبَن َعطَاٍء.َوفايَها َعَزَل الرَّشا  اَن اْلَعبَّاَس ْبَن َجْعَفٍر، َوَوِلَّ
َيَة.  َوَغَزا الصَّائاَفَة َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َصالاٍح فَ بَ َلَغ َأْقرايطا

يٌد َسَقطَ  ْم. َوقايَل َغَزاَها َعْبُد اْلَملاكا نَ ْفُسُه، فََأَصاََبُْم بَ ْرٌد َشدا ي اْْلُْندا َوَأْرُجلاها ْن[ أَْيدا ْنُه َكثاٌْي ]ما  ما
، فَ َتَحرََّك ُهَناَك. يْ َلما ََ الدَّ  َوفايَها َساَر ََيََْي ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َحَسنا ْبنا َحَسنا ْبنا َعلايٍي إا
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يُد. َنَة َهاُروُن الرَّشا ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
َخَوْيها َوَمْطُروحٍ ذاْكُر َظفَ  َشاٍم ِبَا  را ها

ْن َأَخَوْيها ُسَلْيَماَن َوَعْبدا اَّللَّا، َوَأْجََل  ، ما ُب اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا َشاُم ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا ُُهَا َعنا َوفايَها فَ رََغ ها
ُهَما انْ َتَدَب لاَمْطُروحا ْبنا ُسَلْيمَ  ن ْ رُُّه ما ا َخََل سا ، فَ َلمَّ اَن ْبنا يَ ْقظَاَن، َفَسْيََّ إالَْيها َجْيًشا َكثايًفا، اْْلَْنَدُلسا

ْم َأَِب ُعْثَماَن ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن ُعْثَماَن.  َوَجَعَل َعَلْيها
َا، فَ َلْم َيْظَفُروا باها، فَ َرَجَع أَبُو ُعْثَماَن َعْنُه، ََ َمْطُروٍح، َوُهَو باَسَرُقْسَطَة، َفَحَصُروُه َبا َزَل َون َ  َفَساُروا إا
ْن َسَرُقْسَطَة، َوَبثَّ َسَراََّيُه َعَلى َأْهلا َسَرُقْسَطَة يُغاْيُوَن َوَْيْنَ ُعوَن عَ  ْلُقْربا ما ُهُم ِبااْصنا َطَرُسونََة، ِبا ن ْ

ْيََة.  اْلما
َهارا، يَ َتَصيَُّد، فَأَْرَسَل اْلَبازاي  َر الن َّ ، آخا ما َعَلى طَائاٍر، فَاقْ تَ َنَصُه، ُثَّ إانَّ َمْطُروًحا َخَرَج يفا بَ ْعضا اْْلََّيَّ

َبانا َلُه َقدا انْ َفَرَد َبااَما َعْن َأْصَحاباها، فَ َقَتََلُه َواحْ  ها، َوَمَعُه َصاحا تَ زَّا رَْأَسُه فَ نَ َزَل َمْطُروٌح لاَيْذَِبَُه باَيدا
ََ َسَرُقْسَطَة، َفَكاتَ َبُه َأْهُلَها ِبا  َها فَ نَ َزََلَا، َوأَتَ َيا باها َأَِب ُعْثَماَن، َفَساَر إا ُهْم، َوَساَر إالَي ْ ن ْ لطَّاَعةا، فَ َقباَل ما

َشاٍم. ََ ها  َوَأْرَسَل رَْأَس َمْطُروٍح إا
ْْلَْنَدُلسا  َشاٍم ِبا  ذاْكُر َغَزاةا ها

ََ باََلدا اْلفارانْ  ْن َمْطُروٍح َأَخَذ اْْلَْيَش، َوَساَر َبااْم إا ا فَ رََغ ما ، فَ َقَصَد أَلََبَة، ُثَّ إانَّ َأَِب ُعْثَماَن َلمَّ جا
ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا َوفَ َتَح اَّللَُّ َعَلْيها. ن ْ ، َفَظفاَر َبااْم، َوقَ َتَل ما  َواْلقاََلَع، فَ َلقاَيُه اْلَعُدوُّ

ليايقايََّة، فَ َلقاَي َملاَكُهْم َوُهَو بُ ْرمُ  ََ جا َشاٌم أَْيًضا يُوُسَف ْبَن ُِبٍْت يفا َجْيٍش إا ْنُد اْلَكباُْي، َوفايَها َسْيََّ ها
ُهْم َعاَلٌ َكثاٌْي. ن ْ يًدا، َواَّْنََزَمتا اْْلَََللاَقُة، َوقُتاَل ما  فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا

َشاٍم فَآَمنَ ُهْم. ْيا ها ََ طَاَعةا اْْلَما َلَة إا  َوفايَها انْ َقاَد َأْهُل طَُلْيطا
َشاٌم أَْيًضا ابْ َنُه َعْبَد اْلَملاكا  لاَشْيٍء بَ َلَغُه َعْنُه، فَ َبقاَي َمْسُجوًَن َحَياَة أَبايها َوبَ ْعَض واَِليَةا  َوفايَها َسَجَن ها

اَئٍة. َ َُمُْبوًسا َسَنَة َُثَاٍن َوتاْسعانَي َوما يها، فَ تُ ُويفيا  َأخا
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ْن َموَ  ، َوُهَو ما يُّ َُراَساَن ُحَصنْيٌ اْْلَاراجا ْن َأْهلا ُأوَق، وََكاَن َعَلى َوفايَها َخَرَج ِبا اِلا قَ ْيسا ْبنا ثَ ْعَلَبَة، ما

، فَ َهَزَمُهْم، ُثَّ أََتى ُخَراَساَن َوَقَصدَ  ْسَتاَن ُعْثَماُن ْبُن ُعَمارََة، فََأْرَسَل َجْيًشا، فَ َلقايَ ُهْم ُحَصنْيٌ جا  سا
ََ اْلغا  يُد إا يَس، َوبُوَشْنَج، َوَهَراَة، وََكَتَب الرَّشا ْطرايفا يفا َطَلباها، َفَسْيََّ إالَْيها اْلغاْطرايُف َداُوَد ْبَن َِبَذغا

ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا. ن ْ اَئٍة، فَ َهَزَمُهْم، َوقَ َتَل ما تياما  يَزايَد يفا اْثَنْ َعَشَر أَْلًفا، فَ َلقايَ ُهْم ُحَصنْيٌ يفا سا



ََ َأْن قُتاَل َسَنَة َسْبٍع َوسَ  اَئٍة.ُثَّ َساَر يفا ُخَراَساَن إا  ْبعانَي َوما
 ]اْلَوفَ َياُت[

َبسا الشَّ  يَم أَبُو اْلَعن ْ ُد ْبُن إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها ُر.َوفايَها َماَت اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد اْلَفقايُه ِبااْصَر، َوُُمَمَّ  اعا
ُّ، َوقا  َ اْلُمَسيَُّب ْبُن زَُهْْيا ْبنا ُعَمَر ْبنا ُمْسلاٍم الضَّّبيا تٍي َوَسْبعانَي، وََكاَن َعَلى َوفايَها تُ ُويفيا يَل َسَنَة سا

يُّ ُخَراَساَن. ُه اْلَمْهدا ، َوَوِلَّ ييا  ُشَرطا اْلَمْنُصورا َواْلَمْهدا
 َوفايَها ُولاَد إاْدرايُس ْبُن إاْدرايَس ْبنا اْلََْسنا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب.
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تيٍ  اَئٍة[ ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا  َوَسْبعانَي َوما
176 - 

اَئةٍ  تٍي َوَسْبعانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
يْ َلما  لدَّ  ذاْكُر ُظُهورا ََيََْي ْبنا َعْبدا اَّللَّا ِبا

ْت شَ  ( َواْشَتدَّ يْ َلما لدَّ َنةا َظَهَر ََيََْي ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا ْبنا اْلََْسنا ِبا ها السَّ وَْكُتُه، وََكثُ َر )يفا َهذا
يُد لاَذلاَك، فَ َنَدَب إالَْيها اْلَفْضَل ْبَن ََيََْي يفا  َن اْْلَْمَصارا، فَاْغَتمَّ الرَّشا نَي  َُجُوُعُه، َوَأََتُه النَّاُس ما ََخْسا

ُه ُجْرَجاَن َوَطََباْسَتاَن َوالرَّيَّ َوَغْْيََها، َوَْحََل َمَعُه اْْلَْمَواَل، فَ  َكاَتَب ََيََْي ْبَن َعْبدا اَّللَّا، أَْلًفا، َوَوِلَّ
رَُه، َوَأَشاَر َعَلْيها، َوَبَسَط َأَمَلُه.  َوَلُطَف باها، َوَحذَّ

َب الدَّ  ََ ََيََْي، وََكاَتَب َصاحا ََ ُكتُ َبُه إا ، َوَوا ََكاٍن يُ َقاُل َلُه َأَشبُّ ، َونَ َزَل اْلَفْضُل )الطَّاَلَقاَن( ، ِبا يْ َلما
َل َلُه ُخُروَج ََيََْي ْبنا َعْبدا اَّللَّا.َوَبَذَل َلُه أَلْ  ْرَهٍم َعَلى َأْن ُيَسهيا  َف أَْلفا دا

ُد َعَلْيها فايها اْلُقَضاَة، ها ُيْشها َطيا يُد َأَماًَن ِبا ، َعَلى َأْن َيْكُتَب َلُه الرَّشا ََ الصُّْلحا َواْلُفَقَهاَء،  فََأَجاَب ََيََْي إا
ٍم، َوَمَشا لََّة َبنا َهاشا ََ َذلاَك، َوُسرَّ باها، َوجا يُد إا ، فََأَجابَُه الرَّشا ُهْم َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلايٍي ن ْ َُهْم، ما َيا

َم ََيََْي َمَع اْلَفْضلا بَ ْغَدا ْنَدُه َوَسْيََّ اْْلََماَن َمَع َهَداََّي َوَُتٍَف، فَ َقدا َذ، فَ َلقاَيُه َوَعُظَمْت َمْنزاَلُة اْلَفْضلا عا
يُد باكُ  َاٍل َكثاٍْي.الرَّشا ، َوَأَمَر َلُه ِبا  ليا َما َأَحبَّ

دا  يُد َقْد َعَرَض كاَتاَب َأَمانا ََيََْي َعَلى ُُمَمَّ ، وََكاَن الرَّشا يَد َحَبَسُه، َفَماَت يفا اْْلَْبسا  ْبنا ُثَّ إانَّ الرَّشا
ي، فَ َقاَل ُُمَمَّ  يُد، فَ َقاَل اْلََْسنا اْلَفقايها، َوَعَلى َأِبا اْلَبْخََتاييا اْلَقاضا ُه الرَّشا يٌح، َفَحاجَّ ٌد: اْْلََماُن َصحا

: َهذَ  ًنا؟ َوقَاَل أَبُو اْلَبْخََتاييا َ وََكاَن آما ْْلََمانا َلْو َكاَن ُُمَاراًِب، ُثَّ َوِلا ٌد: َوَما َيْصَنُع ِبا تَ َقٌض ُُمَمَّ ا َأَماٌن ُمن ْ
يُد. ْن َوْجها َكَذا، َفَمزََّقُه الرَّشا  ما
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ْصَر.ذا  ْهَراَن ما  ْكُر واَِليَةا ُعَمَر ْبنا ما
ََ َجْعَفرا ْبنا ََيََْي ْبنا َخالاٍد، فَاْست َ  ْصَر، َورَدَّ َأْمَرَها إا يَسى َعْن ما يُد ُموَسى ْبَن عا ْعَمَل َوفايَها َعَزَل الرَّشا

ْهَراَن. َها َجْعَفٌر ُعَمَر ْبَن ما  َعَلي ْ
َخسَّ َمْن وََكاَن َسَبُب َعْزلاها َأنَّ الرَّ  ، فَ َقاَل: َواَّللَّا َِل َأْعزالُُه إاِلَّ ِبَا يَد بَ َلَغُه َأنَّ ُموَسى َعازاٌم َعَلى اْْلَْلعا شا

، وََكاَن لاَباُسُه  َه اْْلَْلقا ْهَراَن، وََكاَن َأْحَوَل، ُمَشوَّ ! فََأَمَر َجْعَفًرا، فََأْحَضَر ُعَمَر ْبَن ما يًسا، َعَلى َِبِبا َخسا
َها َعَلى َشَرائاطَ وََكاَن يُ رْ  ْيًا؟ قَاَل: أَتَ َوِلَّ ْصَر َأما ََ ما ُْي إا يُد: أََتسا ا قَاَل َلُه الرَّشا ُف ُغََلَمُه َخْلَفُه، فَ َلمَّ ، دا

ََ َذلاَك. ي، إاَذا َأْصَلْحُت اْلباََلَد اْنَصَرْفُت، فََأَجابَُه إا ََ نَ ْفسا  إاْحَداَها َأْن َيُكوَن إاْذنا إا
ا تَ َفرَُّقوا قَاَل: أََلَك َفَساَر، فَ َلمَّ  ، فَ َلمَّ َها أََتى َداَر ُموَسى َفَجَلَس يفا ُأْخَرََّيتا النَّاسا ا َوَصَل إالَي ْ

ا قَ َرَأَها قَاَل: َهْل يَ ْقَدُم أَبُو َحْفٍص، أَبْ َقاُه اَّللَُّ  ؟ قَاَل: َحاَجٌة؟ قَاَل: نَ َعْم! ُثَّ َدَفَع إالَْيها اْلُكُتَب، فَ َلمَّ
ْصَر] ]الزخرف: َأََن أَبُ  [ 51و َحْفٍص، قَاَل ُموَسى: َلَعَن اَّللَُّ فاْرَعْوَن َحْيُث قَاَل: }أَلَْيَس ِلا ُمْلُك ما

 ، ُثَّ َسلََّم لَُه اْلَعَمَل.
، فَ بَ َعَث النَّاُس َباَ  يًَّة إاِلَّ َما َيْدُخُل يفا اْلكايسا ََ َكاتاباها َأْن َِل يَ ْقَبَل َهدا َم ُعَمُر إا َداََّيُهْم، فَ َلْم فَ تَ َقدَّ

َها َأَْسَاَء أَ  َا، يَ ْقَبْل َدابًَّة، َوَِل َجارايًَة، َوَلْ يَ ْقَبْل إاِلَّ اْلَماَل َوالثياَياَب، فََأَخَذَها، وََكَتَب َعَلي ْ ْصَحاَبا
 َوتَ رََكَها.

، وََكْسَرُه، فَ َبَدَأ عُ  ْْلََراجا ْصَر َقدا اْعَتاُدوا اْلَمْطَل ِبا ، وََكاَن َأْهُل ما ْْلََراجا ُهْم َفطَالََبُه ِبا ن ْ َمُر باَرُجٍل ما
ْنُه، َوْحََ  ، فَ َبَذَل اْْلََراَج، فَ َلْم يَ ْقبَ ْلُه ما ََلما يَنةا السَّ َدا يَُه إاِلَّ ِبا ََ بَ ْغَداَذ فَ َلَواُه، فََأْقَسَم َأْن َِل يُ َؤديا َلُه إا

َا، فَ َلْم َْيْطُْلُه َأَحٌد، فََأخَ  ا َكاَن النَّْجُم الثَّالاُث فََأدَّى اْْلََراَج َبا َ، فَ َلمَّ َذ النَّْجَم اْْلَوََّل، َوالنَّْجَم الثَّانا
َا، َوَأَمَرُهمْ  َْرَِبَبا يَق، فََأْحَضَر تاْلَك اَْلََداََّي َوَحَسبَ َها ْلا يلا َوقَ َعتا اْلُمطَاَوَلُة َواْلَمْطُل َوَشَكُوا الضيا  باتَ ْعجا

ََ اْلَباقاي، فََأْسَرُعوا يفا َذلا  راها، َوَلْ يَ ْفَعْل َذلاَك َغْْيُُه، ُثَّ اْنَصَرَف إا ْصَر َعْن آخا َك، فَاْستَ ْوََف َخَراَج ما
 بَ ْغَداَذ.

 
َمْشقَ  َنةا بادا  ذاْكُر اْلفات ْ

َمْشَق َبنْيَ اْلُمَضرايَّةا َواْلَيَمانايَّةا، وََكاَن رَْأَس الْ  َنُة بادا َنةا َهاَجتا اْلفات ْ ها السَّ ، َويفا َهذا ُمَضرايَّةا أَبُو اَْلَْيَذاما
ما ْبنا َعْمراو ْبنا اْْلَاراثا ْبنا َخاراَجَة ْبنا  ُر ْبُن ُعَمارََة ْبنا ُخَزميٍْ النَّاعا  َواَْسُُه َعاما
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َنانا ْبنا َأِبا َحاراثََة ْبنا ُمرََّة ْبنا ُنْشَبَة ْبنا َغْيظا ْبنا ُمرََّة ْبنا َعْوفا ْبنا َسْعدا بْ  نا ُذبْ َياَن ْبنا بَغايضا ْبنا سا
، َأَحُد فُ ْرَسانا اْلَعَربا اْلَمْشُهورايَن.  رَْيثا ْبنا َغَطَفاَن اْلُمريايُّ



، َفَخَرَج أَبُو اَْلَيْ  َِبا اَْلَْيَذاما ْسَتاَن قَ َتَل َأًخا ْلا جا يدا باسا ًَل لالرَّشا َنةا َأنَّ َعاما ، وََكاَن َسَبُب اْلفات ْ لشَّاما َذاما ِبا
يًما، َوقَاَل يَ ْرثاي َأَخاُه:وَ   ََجََع ََجًْعا َعظا

َا َما يُْدراُك الطَّالاُب اْلواتَ َرا نَّ َبا ْلَقَنا ... فَإا ْلبايضا الرياقَاقا َوِبا  َسأَْبكايَك ِبا
ْن َماءا ُمْقَلتاها َعْصَرا ُرَها ما َعى َأَخاُه باَغْْياها ... يُ َعصيا  َوَلْسَنا َكَمْن يَ ن ْ

نَّا َوإاْن َقَصَم الظَّْهَرا َوإاَنَّ ُأََنسٌ   َما َتفايُض ُدُموُعَنا ... َعَلى َهالاٍك ما
 َوَلكانَّنا َأْشفاي اْلُفَؤاَد باَغارٍَة ... ُأََلياُب يفا َقَطَرْي َكَتائاباَها ََجَْرا

َا َلُه. يُح َأَّنَّ ها اْْلَبْ َياَت لاَغْْياها َوالصَّحا  َوقايَل: إانَّ َهذا
يَد، فَ ُثَّ إانَّ الرَّ  ٍخ لَُه َكَتَب إالَْيها فََأْرَغَبُه، ُثَّ َشدَّ َعَلْيها َفَكتَ َفُه، َوأََتى باها الرَّشا يَد اْحَتاَل َعَلْيها ِبَا َمنَّ شا

 َعَلْيها َوَأْطَلَقُه.
[ اْلَقنْيا َخَرجَ  ْن ]َبنا اما َأْن رَُجًَل ما َنُة يفا الشَّ باَطَعاٍم َلُه َيْطَحُنُه يفا  َوقايَل: َكاَن َأوَُّل َما َهاَجتا اْلفات ْ

ْنُه،  يٌخ َوقاثَّاٌء، فَ تَ َناَوَل ما ْن َْلٍْم َأْو ُجَذاٍم، َوفايها باطيا َائاطا رَُجٍل ما ، َفَمرَّ ِبا ْلبَ ْلَقاءا َفَشَتَمُه الرََّحا ِبا
نْ  يخا قَ ْوًما ما ُب اْلباطيا ُّ، َفَجَمَع َصاحا ُبُه، َوَتَضاَرَِب، َوَساَر اْلَقْينا َأْهلا اْلَيَمنا لاَيْضرابُوُه إاَذا َعاَد،  َصاحا

ها، فَاْجَتَمُعو  َن اْلَيَمانايَّةا، َوَطَلُبوا باَدما ا َعاَد َضَربُوُه َوَأَعانَُه قَ ْوٌم آَخُروَن، فَ ُقتاَل رَُجٌل ما  ا لاَذلاَك.فَ َلمَّ
ا خَ  ، فَ َلمَّ يَنئاٍذ َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلايٍي َمْشَق حا اَف النَّاُس َأْن يَ تَ َفاَقَم َذلاَك اْجَتَمَع َأْهُل وََكاَن َعَلى دا

ََ َما طََلُبوا نَ ُهْم، فَأَتَ ْوا َبنا اْلَقنْيا َفَكلَُّموُهْم، فََأَجابُوُهْم إا ، فَأَتَ ُوا اْلَفْضلا َوالرَُّؤَساءا لاُيْصلاُحوا بَ ي ْ
[اْلَيَمانايََّة َفَكلَُّموُهْم، فَ َقاُلوا: اْنَصراُفوا َعنَّا حَ  ُتوا ]َبنا  ََّّ نَ ْنُظَر، ُثَّ َساُروا، فَ بَ ي َّ
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اَئٍة، َوقايَل َثََلُثَااَئٍة، فَاْستَ ْنَجَدتا اْلَقنْيُ ُقَضاَعَة َوَسلايًحا، فَ َلْم ي ُ  تَّما ُهْم سا ن ْ ، فَ َقتَ ُلوا ما ُدوُهْم، اْلَقنْيا ْنجا
َن اْلَيَمانايَّةا  فَاْستَ ْنَجَدْت قَ ْيًسا فََأَجابُوُهْم، َوَساُروا َمَعُهمْ  ، فَ َقتَ ُلوا ما ْن َأْرضا اْلبَ ْلَقاءا ََ الصََّوالايكا ما إا

نَ ُهْم فَاْلتَ َقْوا َمرَّاٍت.  َُثَاَّناااَئٍة، وََكثُ َر اْلقاَتاُل بَ ي ْ
، فَ  يُم ْبُن َصالاحا ْبنا َعلايٍي َها إابْ َراها َل َعَلي ْ َمْشَق، َواْستُ ْعما رُّ َوُعزاَل َعْبُد الصََّمدا َعْن دا َداَم َذلاَك الشَّ

َن اْلَيَمانايَّةا ََنُْو َُثَاَّنااائٍَة، ُثَّ اْصطَ  ْلبَ ْثنايَّةا، فَ ُقتاَل ما ، َواْلتَ َقْوا ِبا نَ ُهْم ََنَْو َسنَ َتنْيا  َلُحوا بَ ْعَد َشرٍي َطوايٍل.بَ ي ْ
ُلُه َمَع اْليَ  ، وََكاَن َمي ْ يدا يُم ْبُن َصالاٍح َعَلى الرَّشا ، فَاْعَتَذَر َوَوَفَد إابْ َراها يدا ْنَد الرَّشا َمانايَّةا، فَ َوَقَع يفا قَ ْيٍس عا

ْن َبنا َنْصٍر، فَ َقباَل ُعْذرَُهْم، َورََجُعوا. دا ْبُن باْشٍر النَّْصرايُّ ما ُهْم َعْبُد اْلَواحا  َعن ْ
لُ  َمْشَق ابْ َنُه إاْسَحاَق، وََكاَن َمي ْ يُم ْبُن َصالاٍح َعَلى دا ُه أَْيًضا َمَع اْلَيَمانايَّةا، فََأَخَذ َواْسَتْخَلَف إابْ َراها

ْن َولَ  اُن باَرُجٍل ما َاُهْم، فَ نَ َفَر النَّاُس، َوَوَثَب َغسَّ ْن قَ ْيٍس، َفَحَبَسُهْم، َوَضَرََبُْم َوَحَلَق ْلا دا ََجَاَعًة ما
َن الزََّواقايلا ِباَ  ََ ََنٍس ما ييا فَ َقتَ ُلوُه، َفَجاَء َأُخوُه إا ْورَاَن، فَاْستَ ْنَجَدُهْم فََأَْنَُدوُه َوقَ تَ ُلوا قَ ْيسا ْبنا اْلَعْبسا



َن اْلَيَمانايَّةا نَ َفًرا.  ما
ْنَدُه َضْيٌف َلُه، فَ َقت َ  ، َوعا ُلوُه، َفَجاَءْت ُثَّ ََثَرتا اْلَيَمانايَُّة باُكَلْيبا ْبنا َعْمراو ْبنا اْْلُنَ ْيدا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا

نيا َِل َأْخباَط َخْبَط  ُأمُّ اْلُغََلما باثاَياباها  َها َبنْيَ َيَدْيها، فَ َقاَل: اْنَصرايفا َحََّّ نَ ْنُظَر، فَإا ، فَأَْلَقت ْ ََ َأِبا اَْلَْيَذاما إا
نانيَ  ُْي اْلُمْؤما ْن َنَظَر فايَها َوإاِلَّ فََأما َماَءََن، فَإا ُْي َونَ ْرَفَع إالَْيها دا َ اْْلَما ، َحََّّ َيَِْتا  ُظُر فايَها. يَ نْ اْلَعْشَواءا

َن الزََّواقايلا  ، َفَحَضَر، فَ َلْم َيََْذْن َلُه، ُثَّ إانَّ ََنًسا ما قَ تَ ُلوا رَُجًَل  ُثَّ َأْرَسَل إاْسَحاُق فََأْحَضَر َأَِب اَْلَْيَذاما
ْن ُسَلْيٍم، َوََّنََبْت َأْهَل تَ ْلفاياَثَ  َن اْلَيَمانايَّةا، َوقَ تَ َلتا اْلَيَمانايَُّة رَُجًَل ما ْيَاُن ُُمَاراٍب، َفَجاَءْت ما ، َوُهْم جا

َي. يَل فَ َرضا ََ إاْسَحاَق يفا َذلاَك، فَ َوَعَدُهُم اْْلَما ، فَ رَكاَب َمَعُهْم إا ََ َأِبا اَْلَْيَذاما  ُُمَاراٌب إا
، فَاْجتَ  ِبا اَْلَْيَذاما ْم ِبَا ََ اْلَيَمانايَّةا يُ ْغرايها ا اْنَصَرَف َأْرَسَل إاْسَحاُق إا ْن َِببا فَ َلمَّ َمُعوا، َوأَتَ ْوا َأَِب اَْلَْيَذاما ما

ُجونا  َمْشَق، َوَأْخَرَج َأْهَل السُّ ٍْي، فَ َهَزَمُهْم، َواْستَ ْوََ َعَلى دا ْم يفا نَ َفٍر َيسا  َعامًَّة. اْْلَاباَيةا، َفَخَرَج إالَْيها
، فََأْرَسَل ُثَّ إانَّ َأْهَل اْلَيَمانايَّةا اْسَتْجَمَعْت، َواْستَ ْنَجَدْت َكْلبً  وُهْم، َوبَ َلَغ اْْلَََبُ َأَِب اَْلَْيَذاما ا َوَغْْيَُهْم فََأَمدُّ

ْنَد َِببا ُتوَما، فَاَّْنََزَمتا اْلَيَمانايَّ  ََ اْلُمْضرايَّةا، فَأَتَ ْتُه اْْلَْمَداُد َوُهَو يُ َقاتاُل اْلَيَمانايََّة عا  ُة.إا
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ُم الزََّواقايَل، فَ َقاتَ ُلوُهْم، )ُثَّ إانَّ اْلَيَمانايََّة أَتَ  َمْشَق، فََأْرَسَل أَبُو اَْلَْيَذاما إالَْيها ْنَد دا ْت قَ ْريًَة لاَقْيٍس عا
 فَاَّْنََزَمتا اْلَيَمانايَُّة( أَْيًضا، ُثَّ َلقايَ ُهْم ََجٌْع آَخرُ 

فَأَتَ ْوُه فَ َقاتَ ُلوا اْلَيَمانايََّة فَاَّْنََزَمْت أَْيًضا، فَاَّْنََزُموا أَْيًضا، ُثَّ َأََتُهُم الصَّرايُخ: َأْدراُكوا َِبَب ُتوَما، 
. ََ َأِبا اَْلَْيَذاما ٍد َأْرَبَع َمرَّاٍت، ُثَّ رََجُعوا إا  فَ َهَزُموُهْم يفا يَ ْوٍم َواحا

ََ ا ، فَ َفَعَل، َوَأْرَسَل إا ْلَكفيا ََ َأِبا اَْلَْيَذاما َيَُْمُرُه ِبا ْلَيَمانايَّةا: َقْد َكَفْفُتُه َعْنُكْم، ُثَّ َأْرَسَل إاْسَحاُق إا
، ف َ  ْن َِببا َشْرقايٍي ُمَتَسليالانَي، فَأََتى الصَّرايُخ َأَِب اَْلَْيَذاما رَكاَب يفا َفُدوَنُكُم الرَُّجُل فَ ُهَو َغار،، فَأَتَ ْوُه ما

ْن َأْهلاها، فَ َقاتَ َلُهْم، فَ َهَزَمُهْم.  فَ َواراَس ما
ٍع آَخَر ََلُْم َعَلى َِببا ُتوَما، فََأََتُهْم، فَ َهَزَمُهْم أَْيًضا، ُثَّ ََجََعتا اْلَيَمانايَُّة َأْهَل اْْلُْرُدنيا ُثَّ بَ َلَغُه َخََبُ َجَْ 

ْم، فَ َلْم يَ  َََباها ، فََأْرَسَل َمْن َيَْتايها ِبا ََلُْم َعَلى َخََبٍ يفا قاْف َواْْلَْوَِلَن وََكْلًبا َوَغْْيَُهْم، َوأََتى اْْلَََبُ َأَِب اَْلَْيَذاما
َها لاباَناٍء فايَها. ن ْ ًنا ما َهٍة ُأْخَرى َكاَن آما ْن جا  َذلاَك، َوَجاُءوا ما

يَنَة، َوَدَخَلَها َمَعُهْم، َوَخلَّ  ًئا فَ رََّق َأْصَحابَُه، َفَدَخُلوا اْلَمدا َهاُر َوَلْ يَ َر َشي ْ ا انْ َتَصَف الن َّ َف طَلايَعًة، فَ َلمَّ
ا رَآُه إا  ْلُعُبورا، فَ َفَعُلوا، َفَجاَءتا فَ َلمَّ ََ َذلاَك اْلباَناءا فَ َهَدَمُه، َوَأَمَر اْلَيَمانايََّة ِبا  ْسَحاُق َقْد َدَخَل َأْرَسَل إا

ْنَد َِببا الصَّغاْيا. ، فََأْخََبُوُه اْْلَََبَ، َوُهَو عا ََ َأِبا اَْلَْيَذاما  الطَّلايَعُة إا
َ اْلَيَمانايََّة َوَدَخَلتا اْلَيَمانايَُّة اْلَمدا  ، فَ َلْم َيَْبَْح، َوَأَمَر بَ ْعَض َأْصَحاباها َأْن َيَِْتا يَنَة َوَْحَُلوا َعَلى َأِبا اَْلَْيَذاما

نَي، َواَّْنََزُموا، َوَأَخَذ  نَي اْلَكما ا رََأَّْتُُم اْلَيَمانايَُّة تَ َناَدْوا: اْلَكما ْم، فَ َفَعُلوا، فَ َلمَّ ْن َورَائاها ََل ما ُهْم سا ن ْ ًحا ما



 َوَخْيًَل.
، َوَأْعَلَم أَبُو اَلَْ  اجا ْنَد َقْصرا اْْلَجَّ ا َكاَن ُمْستَ َهلُّ َصَفٍر ََجََع إاْسَحاُق اْْلُُنوَد، فَ َعْسَكُروا عا ْيَذاما فَ َلمَّ

ََ إاْسَحاَق، فَاْلتَ َقى بَ ْعضُ  اْلَعْسَكرا فَاقْ تَ تَ ُلوا،  َأْصَحابَُه، َفَجاَءْتُه اْلَقنْيُ َوَغْْيُُهْم، َواْجَتَمَعتا اْلَيَمُن إا
، َوَأْحَرُقوا فايَها وَ  ُهْم َوََّنََب َأْصَحاُب َأِبا اَْلَْيَذاما بَ ْعَض َداراَّيَّ ن ْ رََجُعوا، َوَأَغاَر فَاَّْنََزَمتا اْلَيَمانايَُّة َوقُتاَل ما

، فَ نَ َهُبوا َوَأْحَرُقوا، َواقْ تَ تَ ُلوا َغْْيَ َمرٍَّة، فَاَّْنََزَمتا ا  ْلَيَمانايَُّة أَْيًضا.َهُؤَِلءا
ْنُه اْْلَ  ََ َأِبا اَْلَْيَذاما َتْطُلُب ما َي َْيَانايٌَّة، إا ، َوها ْكَسكاييا اكا ْبنا رَْمٍل السَّ َماَن، فََأْرَسَلتا ابْ َنُة الضَّحَّ

َمْشَق َوأَ  ي دا ا رََأتا اْلَيَمانايَُّة َذلاَك فََأَجاََبَا، وََكَتَب ََلَا، َوََّنََب اْلُقَرى الَِّتا لاْلَيَمانايَّةا بانَ َواحا ْحَرقَ َها، فَ َلمَّ
ُّ، َوَأََتُه اْْلَْوزَاُع َواْْلَْوَصاُب، َوُمْقرَ  ، َواْبُن َعزََّة اْْلَُشنا يُّ ا، َوَأْهُل َكْفرا َأْرَسَل إالَْيها اْبُن َخاراَجَة اْْلََرشا

يََّة، َواْلْاْمَْيايُّوَن، َوَغْْيُُهْم َيْطُلُبوَن اْْلَ   َماَن،ُسوسا
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ُنوا.  فَآَمنُ ُهْم، َفَسَكَن النَّاُس َوَأما
َع فايها إاْسَحاُق، فَ َبَذلَ  َمْشَق، َفَطما ْن َأْهلا دا ٍْي ما  َوفَ رََّق أَبُو اَْلَْيَذاما َأْصَحابَُه، َوبَقاَي يفا نَ َفٍر َيسا

، فََأْرَسَل  ، فَ َقاتَ ُلوُهْم، اْْلَْمَواَل لاْلُجُنودا لايُ َواقاَع َأَِب اَْلَْيَذاما ََ َأِبا اَْلَْيَذاما ْكَسكايَّ يفا ََجٍْع إا اْلُعَذافاَر السَّ
 فَاَّْنََزَم اْلُعَذافاُر.

، َوَْحََلْت َخْيُل َأِبا اَلَْ  ََ اْلَمَساءا َن الظُّْهرا إا ْيَذاما َعَلى َوَداَمتا اْْلَْرُب َبنْيَ َأِبا اَْلَْيَذاما َوَبنْيَ اْْلُُنودا ما
ُهْم َأَحٌد، َوَذلا اْْلُنْ  ن ْ اَئٍة، َوَلْ يُ ْقَتْل ما ُهْم َأْربَ ُعما ن ْ ، َفَجاُلوا ُثَّ تَ َراَجُعوا َواْنَصَرُفوا، َوَقْد ُجراَح ما َك ناْصَف دا

 َصَفٍر.
َم إاْسَحاُق يفا  َهارا تَ َقدَّ ُر الن َّ ا َكاَن آخا ، فَ َلمَّ ََ اْلَمَساءا ا َكاَن اْلَغُد َلْ يَ ْقَتتاُلوا إا ، فَ َقاتَ َلُهْم فَ َلمَّ  اْْلُْندا

َن اْلَغدا فَاقْ تَ تَ لُ  يَنةا، َواْسَتَمدَّ أَبُو اَْلَْيَذاما َأْصَحابَُه، َوَأْصَبُحوا ما ْلَمدا ، َوُهْم ِبا وا َواْْلُْنُد يفا َعامََّة اللَّْيلا
َْصَحاباها، َوُهْم َقلايُلوَن: اْثَنْ َعَشَر أَْلًفا، َوَجاَءَّْتُُم اْلَيَمانايَُّة، َوَخَرَج أَبُو اَْلَْيَذاما ما  يَنةا، فَ َقاَل ْلا َن اْلَمدا

 اْنزاُلوا، فَ نَ َزُلوا، َوقَاتَ ُلوُهْم َعَلى َِببا اْْلَاباَيةا، َحََّّ َأزَاُلوُهْم َعْنُه.
، فََأْرَسَل طَائافَ  َِبا اَْلَْيَذاما َْص َأَغارُوا َعَلى قَ ْريٍَة ْلا ْن َأْهلا ْحا ْم، ُثَّ إانَّ ََجًْعا ما ْن َأْصَحاباها إالَْيها ًة ما

ُهْم َبَشٌر َكثاٌْي، َوَأْحَرُقوا قُ ًرى يفا اْلُغوَطةا لاْلَيَمانايَّةا  ن ْ َْص، َوقُتاَل ما ، َوَأْحَرُقوا فَ َقاتَ ُلوُهْم فَاَّْنََزَم َأْهُل ْحا
، ُثَّ بَ ُقوا نَ يياًفا َوَسْبعانَي يَ ْوًما َلْ َتُكْن َحْرٌب.  َداراَّيَّ

َم ا ِبا فَ َقدا يدا فَأَتَ ْتُه اْلَيَمانايَُّة تُ ْغرايها ِبَا ْندا الرَّشا ْن عا را، يفا اْْلُُنودا ما ، ُمْستَ َهلَّ رَبايٍع اْْلخا يُّ ْندا ،  لسيا اَْلَْيَذاما
َمْشَق، َوإاسْ  ُُه أَنَُّه َعَلى الطَّاَعةا، فََأقْ َبَل َحََّّ َدَخَل دا .َوَأْرَسَل أَبُو اَْلَْيَذاما إالَْيها َُيَْبا  َحاُق باَدارا اْْلَجَّاجا

ْم أَبُو اَْلَْيَذاما أَْلًفا، يُّ قَائاًدا يفا َثََلثَةا آَِلٍف، َوَأْخَرَج إالَْيها ْندا ا َكاَن اْلَغُد َأْرَسَل السيا ا رَآُهُم  فَ َلمَّ فَ َلمَّ



، فَ َقاَل: َأْعطا َهُؤَِلءا َما َأرَاُدوا، فَ َقدْ  ييا ْندا ََ السيا َن  اْلَقائاُد رََجَع إا ْم ما رَأَْيُت قَ ْوًما اْلَمْوُت َأَحبُّ إالَْيها
َمْشَق َوالنَّاُس. َن َأْهُل دا ، َوَأما  اْْلََياةا، َفَصاََلَ أَبُو اَْلَْيَذاما

يَسى َم ُموَسى ْبُن عا ٍم، َوَقدا َمْشَق َثََلثََة َأَّيَّ يُّ بادا ْندا ََ َحْورَاَن، َوَأقَاَم السيا َوالاًيا  َوَساَر أَبُو اَْلَْيَذاما إا
رََّة َأِبا اَْلَْيَذاما فََأْرَسَل َمْن َيَْتاي ْشرايَن يَ ْوًما، َواْغتَ َنَم غا َا عا ا َدَخَلَها َأقَاَم َبا َها، فَ َلمَّ ها باها، َفَكَبُسوا َعَلي ْ

ُهْم َواَّْنََزمَ  ن ْ  اْْلُْنُد. َدارَُه، َفَخَرَج ُهَو َوابْ ُنُه ُخَرمْيٌ َوَعْبٌد َلُه، فَ َقاتَ ُلوُهْم، َوََنَا ما
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َيٍة، َوَقَصَد ُبْصَرى، َوقَاَتَل ُجُنوَد ُموَسى باَطَرفا  ْن ُكليا ََنحا ، َفَجاَءْتُه ما َعْت َخْيُل َأِبا اَْلَْيَذاما َوَسَا
ا َأْصَبَح َأََتُه ََخُْس فَ وَ  ، فَ َلمَّ ُهْم، َواَّْنََزُموا، َوَمَضى أَبُو اَْلَْيَذاما ن ْ اراَس َفَكلَُّموُه، اللََّجاةا، فَ َقَتَل ما

ْن رََمَضاَن َسَنَة َسْبٍع َوَسْبعانيَ  َا َأرَاَد، َوتَ رََكُهْم َوَمَضى، َوَذلاَك لاَعْشٍر بَقانَي ما اَئٍة. فََأْوَصى َأْصَحابَُه ِبا  َوما
، فَ َفَعَل، وَ  ْلَكفيا يها َيَُْمُرُه ِبا ْندا َأخا ْن عا َفُر َقْد أَتَ ْوُه ما َمَضى َمَعُهْم، َوَأَمَر َأْصَحابَُه )وََكاَن ُأولَئاَك الن َّ

اَئٍة( . َنةا، َوَماَت أَبُو اَْلَْيَذاما َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَُثَانانَي َوما َر اْلفات ْ ، وََكاَن آخا َفرُّقا لت َّ  ِبا
ْختاَصارا.  َهَذا َما َأَرْدََن ذاْكَرُه َعَلى َسبايلا اِلا

ْْلَاءا اْلُمْهَمَلةا، َوالثَّاءا اْلُمثَ لََّثةا. َوُنْشَبُة باَضميا )ُخَرمْيٌ باَضميا اْْلَاءا اْلُمْعَجَمةا، َوف َ  . َوَحاراثَُة ِبا ْتحا الرَّاءا
َدةا، وََكْسرا اْلغَ  ْلَباءا اْلُمَوحَّ َدٌة، َوبَغايٌض ِبا نيا اْلُمْعَجَمةا َوبَ ْعَدَها َِبٌء ُمَوحَّ ، َوُسُكونا الشيا نْيا النُّونا

ُرُه ضَ  ُرُه ََثٌء ُمثَ لَّثٌَة.اْلُمْعَجَمةا، َوآخا ، َوآخا ، َواْلَياءا ََتْتَ َها نُ ْقطََتانا لرَّاءا  اٌد ُمْعَجَمٌة. َورَْيٌث ِبا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
، فَ بَ لَ  با اْْلَْنَدُلسا باََلَد اْلفاراْنجا َْيشا َصاحا دا ِبا َنةا َغَزا َعْبُد اْلَملاكا ْبُن َعْبدا اْلَواحا ها السَّ لََبَة، َغ أَ يفا َهذا

 َواْلقاََلَع، فَ َغناَم، َوَسلاَم.
َا، َوُولا  َها، َفَضَبَطَها، َوَأقَاَم َبا َُه إالَي ْ َلَة، َوَسْيَّ َشاٌم ابْ َنُه اْْلََكَم َعَلى طَُلْيطا َا ابْ ُنُه َوفايَها اْستَ ْعَمَل ها َد َلُه َبا

َ اْْلَْندَ  ي َوِلا ، َوُهَو الَّذا لا َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن اْْلََكما يُد َعَلى اْلَمْوصا ُلَس بَ ْعَد أَبايها. َوفايَها اْستَ ْعَمَل الرَّشا
 اْْلَاكاَم ْبَن ُسَلْيَماَن.

ََ َدارَا ْن َأْهلاَها َماًِل، َوَساَر إا يبانَي، فََأَخَذ ما ي َنصا يُّ بانَ َواحا  َوفايَها َخَرَج اْلَفْضُل اْْلَاراجا
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َد َوَأْرَزَن، فََأَخَذ ما  َل، َفَخَرَج َوآما يبانَي، َوأََتى اْلَمْوصا ََ َنصا ُهْم َماًِل، وََكَذلاَك فَ َعَل ِبااََلَط، ُثَّ رََجَع إا ن ْ
، ُثَّ َعاُدوا لاقاَتالاها، فَ ُقتاَل اْلَفْضُل َوَأْصَحابُُه.  إالَْيها َعْسَكُرَها، فَ َهَزَمُهْم َعَلى الزَّابا

 ]اْلَوفَ َياُت[
. َوفايَها َماَت اْلَفَرجُ  يثا ٍْي اْلُمريايُّ اْلَقاراُئ، وََكاَن َضعايًفا يفا اْْلَدا  ْبُن َفَضاَلَة، َوَصالاُح ْبُن َبشا

ٍر اْْلَ  دا ْبنا َعْمراو ْبنا َحْزٍم أَبُو طَاها دا ْبنا َأِبا َبْكرا ْبنا ُُمَمَّ َ َعْبُد اْلَملاكا ْبُن ُُمَمَّ ، َوفايَها تُ ُويفيا ْنَصارايُّ
ًيا با   بَ ْغَداَذ.وََكاَن قَاضا

، َوأَبُو َعَوانََة، َواَْسُُه اْلوَ  ُّ، َوأَبُو اْْلَْحَوصا َ نُ َعْيُم ْبُن َمْيَسَرَة النَّْحوايُّ اْلُكويفا ضَّاُح َمْوََ يَزايَد َوفايَها تُ ُويفيا
، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوتاْسعانَي.  ْبنا َعطَاٍء اللَّْيثاييا
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اَئٍة[]ُثَّ دَ   َخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَسْبعانَي َوما
177 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَسْبعانَي َوما
ْْلَْنَدُلسا   ذاْكُر َغْزوا اْلفاراْنجا ِبا

ْم َعْبَد اْلَملاكا ْبنَ  ، َجْيًشا َكثايًفا، َواْستَ ْعَمَل َعَلْيها ُب اْْلَْنَدُلسا َشاٌم، َصاحا دا  َوفايَها َسْيََّ ها َعْبدا اْلَواحا
َا َحاما  ََرْنَدَة، وََكاَن َبا ، فَ بَ َلُغوا َأْربُونََة، َوَجَرْنَدَة، فَ َبَدأَ ِبا ، ْبنا ُمغايٍث، َفَدَخُلوا باََلَد اْلَعُدويا َيُة اْلفاراْنجا

َها. َا، َوَهَدَم َأْسَوارََها َوأَبْ َراَجَها، َوَأْشَرَف َعَلى فَ ْتحا  فَ َقَتَل راَجاَلا
َئ َأْرَض ُشْرطَاناَيَة، فَاْستَ َباَح فَ َرحَ  ْم، َوَوطا ها ْثَل َذلاَك، َوَأْوَغَل يفا باََلدا ََ َأْربُونََة فَ َفَعَل ما َها إا َل َعن ْ

ُصوَن، َوَُيَرياُق َويَ ْغَنُم، َقْد َأَجَفَل  ْن اْلَعدُ َحراْيََها، َوقَ َتَل ُمَقاتاَلتَ َها، َوَجاَس اْلباََلَد ُشُهورًا َُيَرياُب اْلُْ وُّ ما
َن اْلَغَنائاما َما َِل يَ ْعَلُمُه إاِلَّ اَّللَُّ  ْم، َورََجَع َسالاًما َمَعُه ما ها َي َبنْيا َيَدْيها َهاراًِب، َوَأْوَغَل يفا باََلدا ، َوها ََ  تَ َعا

. ْْلَْنَدُلسا نَي ِبا ْن َأْشَهرا َمغَازاي اْلُمْسلاما  ما
 

 ْبنا َحاِتٍا َعَلى إاْفرايقايَّةَ ذاْكُر اْستاْعَمالا اْلَفْضلا ْبنا َرْوحا 
يُد َعَلى إاْفرايقايََّة اْلَفْضَل ْبَن َرْوحا بْ  َي َسَنُة َسْبٍع َوَسْبعانَي، اْستَ ْعَمَل الرَّشا َنةا، َوها ها السَّ ، َويفا َهذا نا َحاِتٍا

َ َرْوٌح اْستَ ْعَمَل بَ ْعَدُه َحبايَب ْبَن َنْصٍر  ا تُ ُويفيا يُد َلمَّ ََ َِببا وََكاَن الرَّشا َّ، َفَساَر اْلَفْضُل إا اْلُمَهلَّّبا
َم يفا اْلُمَحرَّما َسَنَة َسْبٍع َوَسْبعا  َها، فَ َقدا ُه، فَ َعاَد إالَي ْ ، َوَخَطَب واَِليََة إاْفرايقايََّة، فَ َوِلَّ يدا اَئٍة، الرَّشا نَي َوما

يها اْلُمغاْيََة ْبنَ  يَنةا ُتوناَس اْبَن َأخا . فَاْستَ ْعَمَل َعَلى َمدا ْْلُْندا  باْشرا ْبنا َرْوٍح، وََكاَن َغاراا، فَاْسَتَخفَّ ِبا
ََ َنْصرا ْبنا َحبايٍب الْ  ْم إا ْيََة َمَعُهْم، باَسَببا َمْيلاها َواِلا وََكاَن اْلَفْضُل أَْيًضا َقْد َأْوَحَشُهْم، َوَأَساَء السيا



ََ اْلفَ  َلُه، فَاْجَتَمَع َمْن باُتوناَس، وََكتَ ُبوا إا ُهْم َعْن كاَتاَبااْم، قَ ب ْ يها، فَ َلْم َيُاب ْ نا اْبنا َأخا ْضلا َيْستَ ْعُفوَن ما
 فَاْجَتَمُعوا َعَلى تَ ْركا طَاَعتاها.

: ُكلُّ ََجَاَعٍة َِل رَئايَس ََلَا فَ  ييا ُد ْبُن اْلَفاراسا َن اْْلَُراَسانايَّةا يُ َقاُل َلُه ُُمَمَّ ََ اَلَْ فَ َقاَل ََلُْم قَائاٌد ما َي إا ََلكا ها
ُهْم يُ َقاُل  ن ْ ميا قَائاٍد ما َلُه َعْبُد اَّللَّا َأقْ َرُب، فَاْنُظُروا رَُجًَل يَُدبياُر َأْمرَُكْم. قَاُلوا: َصَدْقَت، فَات ََّفُقوا َعَلى تَ ْقدا

، يُ ْعَرفُ   ْبُن اْْلَاُرودا
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ْم، َوَِبيَ ُعوهُ  ُموُه َعَلْيها ، فَ َقدَّ ُهْم، وََكتَ ُبوا  باَعْبَدَوْيها اْْلَنْ َباراييا ْمعا َوالطَّاَعةا، َوَأْخَرُجوا اْلُمغاْيََة َعن ْ َعَلى السَّ
ْيََة، فََأْخَرْجَناُه، فَ َوليا  ََ اْلَفْضلا يَ ُقوُلوَن: إاَنَّ َلْ َُنْراْج َيًدا َعْن طَاَعٍة، َوَلكانَُّه َأَساَء السيا َنا َمْن  إا َعَلي ْ

 نَ ْرَضاُه.
ُم  ْن فَاْستَ ْعَمَل َعَلْيها ا َكاَن َعَلى َمْرَحَلٍة ما ْم. فَ َلمَّ َُه إالَْيها ها َعْبَد اَّللَّا ْبَن يَزايَد ْبنا َحاِتٍا َوَسْيَّ اْبَن َعميا

ثُوا َحَدًَث إاِلَّ ِباَ  َم َوَِل َُيْدا رُوا ْمراها، َفَساُتوناَس َأْرَسَل إالَْيها اْبُن اْْلَاُرودا ََجَاَعًة لايَ ْنُظُروا يفا َأييا َشْيٍء َقدا
كُ  ْنُكْم ِبااْخَراجا َتقاُم ما  ْم َأَخاُه.إالَْيها، َوقَاَل بَ ْعُضُهْم لابَ ْعٍض: إانَّ اْلَفْضَل ََيَْدُعُكْم باواَِليَةا َهَذا، ُثَّ يَ ن ْ

َن اْلُقوَّادا ُأَساَرى، فَاْضطَ  يَنئاٍذ َعْبُد اَّللَّا فَ َعَدْوا َعَلى َعْبدا اَّللَّا ْبنا يَزايَد فَ َقتَ ُلوُه، َوَأَخُذوا َمْن َمَعُه ما رَّ حا
. ََ اْلقاَياما َواْلْاديا يفا إازَاَلةا اْلَفْضلا  ْبُن اْْلَاُرودا َوَمْن َمَعُه إا

يَنٍة يَ ُقولُ  ََ ُكليا قَائاٍد ِبااْفرايقايََّة َوُمتَ َوِليا َمدا ييا اْْلَْمَر، َوَصاَر َيْكُتُب إا َظْرََن يفا  َلُه: إاَنَّ نَ فَ تَ َوََّ اْبُن اْلَفاراسا
ْيَتاها، فَ َلْم َيَسْعَنا إاِلَّ اْْلُُروُج َعَلْيها لاُنْخرا  نانَي، َوُسوءا سا ْيا اْلُمْؤما َجُه َعنَّا، ُثَّ َصنايعا اْلَفْضلا يفا باََلدا َأما

نانَي، لابُ ْعدا َصْوتاها َوَعطْ  ْيا اْلُمْؤما يَحةا َأما ْنَك، فَ َرأَيْ َنا َأْن َنَظْرََن فَ َلْم َنَاْد َأَحًدا َأْوََ باَنصا ها ما فاها َعَلى ُجْندا
نانَي َنْسأَلُُه واَِل  ْيا اْلُمْؤما ََ َأما َنا إا ْيَََن، وََكتَ ب ْ ْن َظفاْرََن َجَعْلَناَك َأما يَ َتَك، َوإاْن  َُتَْعَل نُ ُفوُسَنا ُدوَنَك، فَإا

 ََلُم.َكاَنتا اْْلُْخَرى فَ َلْم يَ ْعَلْم َأَحٌد أَن ََّنا َأَرْدََنَك، َوالسَّ 
ُم اْلَفْضُل َعْسَكرً  ْنَدُهْم، َفَسْيََّ إالَْيها ، وََكثُ َر اْْلَْمُع عا ََذا َكافََّة اْْلُْندا َعَلى اْلَفْضلا ا َكثاْيًا، فََأْفَسَد َبا

َهزاًما، َوتَباَعهُ  ََ اْلَقْْيََوانا ُمن ْ ، َفَخَرُجوا إالَْيها، فَ َقاتَ ُلوُه، فَاَّْنََزَم َعْسَكُرُه َوَعاَد إا ْم َأْصَحاُب اْبنا اْْلَاُرودا
 َفَحاَصُروا اْلَقْْيََواَن يَ ْوَمُهْم َذلاَك، ُثَّ فَ َتَح َأْهُل اْلَقْْيََوانا اْْلَبْ َواَب.

اَئٍة، َوَأْخَرَج اْلَفْضَل ما  َرةا َسَنَة َُثَاٍن َوَسْبعانَي َوما َن َوَدَخَل اْبُن اْْلَاُرودا َوَعْسَكُرُه يفا َُجَاَدى اْْلخا
ََ قَاباَس، َفَساُروا يَ ْوَمُهْم، ُثَّ َردَّ ا َلُهْم إا ْن َأْهلاها َأْن يُوصا َْن َمَعُه ما َل باها َوِبا ، َووَكَّ ُهُم اْبُن ْلَقْْيََوانا

. ، َوقَ َتَل اْلَفْضَل ْبَن َرْوحا ْبنا َحاِتٍا  اْْلَاُرودا
، َوا َن اْْلُْندا َب ََجَاَعٌة ما ا قُتاَل اْلَفْضُل َغضا ْم َعْسَكًرا فَ َلمَّ ، َفَسْيََّ إالَْيها ْجَتَمُعوا َعَلى قاَتالا اْبنا اْْلَاُرودا

، وََكانَ  يٍد َواْستَ ْوََ ُأولَئاَك اْْلُْنُد َعَلى اْلَقْْيََوانا  اْبُن اْْلَاُرودا فَاَّْنََزَم َعْسَكُرُه، َوَعاَد إالَْيها بَ ْعَد قاَتاٍل َشدا



يَنةا ُتوناَس، َفَساَر إالَْيها  َدا .ِبا  ْم َوَقْد تَ َفرَُّقوا بَ ْعَد ُدُخولا اْلَقْْيََوانا
ْن َأْعيَ  ، فَ َلَقْوُه َواقْ تَ تَ ُلوا، فَ َهَزَمُهُم اْبُن اْْلَاُرودا َوقَ َتَل ََجَاَعًة ما ُم اْبُن اْْلَاُرودا اَّنااْم، فَ َوَصَل إالَْيها

ُم الْ  ُموا َعَلْيها ، َوَقدَّ ْْلَْرَبسا ُقوا ِبا .فَاَّْنََزُموا، فَ َلحا ََ اْلَقْْيََوانا  َعََلَء ْبَن َسعايٍد َواِلا بَ َلدا الزَّابا َوَساُروا إا
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 ذاْكُر واَِليَةا َهْرَُثََة ْبنا َأْعنَيَ باََلَد إاْفرايقايََّة.
ا َقَصَد اْلَعََلُء َوَمْن َمَعُه اْلقَ  يدا َلمَّ ْندا الرَّشا ْن عا ْْيََواَن، وََكاَن َسَبُب ات ََّفَق ُوُصوُل ََيََْي ْبنا ُموَسى ما

َه َهْرَُثََة ْبَن َأعْ  ، َوإاْفَساُدُه إاْفرايقايََّة، فَ َوجَّ يَد بَ َلَغُه َما َصَنَع اْبُن اْْلَاُرودا نَيَ َوَمَعُه ََيََْي ْبُن ُوُصولاها َأنَّ الرَّشا
َم ََيََْي  ْنَد َأْهلا ُخَراَساَن، َوَأَمَر َأْن يَ تَ َقدَّ يَلُه لايُ َعاواَد ُموَسى، لاَمَحلياها عا ، َوَيْسَتما ْبنا اْْلَاُرودا ، َويَ ْلُطَف ِبا

 الطَّاَعَة قَ ْبَل ُوُصولا َهْرَُثََة.
َنُه َوَبنْيَ اْبنا اْْلَاُرودا َكََلٌم َكثاٌْي، َوَدَفَع إالَْيها كاَتاَب الرَّ  َم ََيََْي اْلَقْْيََواَن، َفَجَرى بَ ي ْ ، فَ َقاَل: َأََن فَ َقدا يدا شا

ْن تَ رَْكُت اْلَقْْيََواَن َوثَ َعَلى ا نيا اْلَعََلُء ْبُن َسعايٍد َوَمَعُه اْلََبْبَ ُر، فَإا ْمعا َوالطَّاَعةا، َوَقْد قَ ُرَب ما َب لسَّ
نْ  ََ اْلَعََلءا فَإا نانَي، َوَلكانيا َأْخُرُج إا ْيا اْلُمْؤما ْعُت باََلَد َأما فاَر ِبا  ظَ اْلََبْبَ ُر َفَمَلُكوَها، فََأُكوُن َقْد َضي َّ

 ََ ُْي إا نانَي.َفَشْأُنُكْم َوالث ُُّغوَر، َوإاْن َظفاْرُت باها انْ َتَظْرُت ُقُدوَم َهْرَُثََة فَُأَسلياَم اْلباََلَد إالَْيها، َوَأسا ْيا اْلُمْؤما   َأما
، ْلَعََلءا َمَنَع َهْرَُثََة َعنا اْلباََلدا ْن َظفاَر ِبا ْبنا  وََكاَن َقْصُدُه اْلُمَغاَلَطَة، فَإا فَ َعلاَم ََيََْي َذلاَك، َوَخََل ِبا

ها اْلُمَساعَ  ْن نَ ْفسا َها، َوَبَذَل ما ، َوَعاتَ َبُه َعَلى تَ ْركا الطَّاَعةا، فَاْعَتَذَر، َوَحَلَف أَنَُّه َعَلي ْ ييا َدَة َعَلى اْلَفاراسا
ييا يفا إاْفَسادا َحالاها، َواْستَ  ، َفَسَعى اْبُن اْلَفاراسا ها، فََأَجابُوُه، وََكثُ َر اْبنا اْْلَاُرودا ْن َأْجَنادا َماَل ََجَاَعًة ما

. ََ قاَتالا اْبنا اْْلَارُودا  ََجُْعُه، َوَخَرَج إا
نَّنا َسَأْدُعو اْبَن اْلَفاراسا  ْن َأْصَحاباها اَْسُُه طَالاٌب: إاَذا تَ َواقَ ْفَنا فَإا َُعاتاَبُه فَ َقاَل اْبُن اْْلَاُرودا لاَرُجٍل ما ييا ْلا

، َوَدَعا اْبُن اْْلَاُرودا ُمَُ فَاقْ  ََ َذلاَك، َوتَ َواَقَف اْلَعْسَكَرانا ْدُه أَْنَت َوُهَو َغافاٌل فَاقْ تُ ْلُه! فََأَجابَُه إا َد صا مَّ
َه َيَْ  ييا وََكلََّمُه، َوَْحََل طَالاٌب َعَلْيها َوُهَو َغافاٌل فَ َقتَ َلُه، َواَّْنََزَم َأْصَحابُُه، َوتَ َوجَّ ََي ْبُن ُموَسى ْبَن اْلَفاراسا

ََ َهْرَُثََة باَطَرابُ ُلَس.  إا
ُهْم َكثُ َر ََجُْعُه، َوَأقْ بَ ُلوا  ن ْ ا َعلاَم النَّاُس باُقْربا َهْرَُثََة ما نَُّه َلمَّ َيٍة، َوَأمَّا اْلَعََلُء ْبُن َسعايٍد فَإا ْن ُكليا ََنحا إالَْيها ما

، فَ َعلاَم اْبنُ  ََ اْبنا اْْلَاُرودا يها  َوَساُروا إا ََ ََيََْي ْبنا ُموَسى َيْسَتْدعا َة َلُه باها، َفَكَتَب إا اْْلَاُرودا أَنَُّه َِل قُ وَّ
ا ا َوَصَل لاُيَسلياَم إالَْيها اْلَقْْيََواَن، َفَساَر إالَْيها يفا ُجْندا َطَرابُ ُلَس يفا اْلُمَحرَّما َسَنَة تاْسٍع َوَسْبعانَي َوما َئٍة، فَ َلمَّ

َعَة قَاباَس تَ َلقَّا َن اْلَقْْيََوانا ُمْستَ َهلَّ َصَفٍر، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه َسب ْ ، َوَخَرَج اْبُن اْْلَاُرودا ما ُه َعامَُّة اْْلُْندا
 َأْشُهٍر.



ُهَما يُرايُد َأْن يَ  ن ْ ، )ُكل، ما ََ اْلَقْْيََوانا ُكوَن الذياْكُر َوَأقْ َبَل اْلَعََلُء ْبُن َسعايٍد َوََيََْي ْبُن ُموَسى َيْسَتباَقانا إا
نْ   َلُه( ، َفَسبَ َقُه اْلَعََلُء َوَدَخَلَها، َوقَ َتَل ََجَاَعًة ما
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َُه َهْرُثََ  ََ َهْرَُثََة، َفَسْيَّ ََ َهْرَُثََة َوَساَر اْبُن اْْلَاُرودا أَْيًضا إا ، َوَساَر إا ، َأْصَحابا اْبنا اْْلَاُرودا يدا ََ الرَّشا ُة إا
يُد َيَُْمُرُه ِبااْرَسالا اْلَعََلءا إالَْيها، َفَسْيََّ  وََكَتَب إالَْيها  ها، َفَكَتَب الرَّشا ُه، يُ ْعلاُمُه َأنَّ اْلَعََلَء َكاَن َسَبَب ُخُروجا

 َ يدا َوُخَلٌع، فَ َلْم يَ ْلَبْث ِبااْصَر إاِلَّ قَلايًَل َحََّّ تُ ُويفيا َن الرَّشا َلٌة َكثاْيٌَة ما ا َوَصَل َلقاَيُه صا  .فَ َلمَّ
َمَها يفا رَبايٍع  ، فَ َقدا ََ اْلَقْْيََوانا نَُّه اْعُتقاَل بابَ ْغَداَذ، َوَساَر َهْرَُثَُة إا اْْلَوَّلا َسَنَة تاْسٍع َوَأمَّا اْبُن اْْلَاُرودا فَإا

ْلُمَنْستاْيا َسنَ  نَ ُهْم، َوَبََّن اْلَقْصَر اْلَكباَْي ِبا اَئٍة، فَآَمَن النَّاَس َوَسكَّ اَئٍة، َوَبََّن ُسوَر َوَسْبعانَي َوما َة َُثَانانَي َوما
َّا يَلاي اْلَبْحَر. يَنةا َطَرابُ ُلَس ِما  َمدا

ُه  ََ َهْرَُثََة َوَِلَطَفُه، فَ َوِلَّ يََّة إا ، فََأْكثَ َر اَْلَدا يُم ْبُن اْْلَْغَلبا باواَِليَةا الزَّابا َن وََكاَن إابْ َراها َيًة ما َهْرَُثَُة ََنحا
 ثَ ُرُه )فايَها.الزَّابا َفَحُسَن أَ 

َّ ََجََعا َُجُوًعا، َوَأرَاَدا قاَتاَل َهرْ  َياَض ْبَن َوْهٍب اَْلَوَّارايَّ وَُكَلْيَب ْبَن َُجَْيٍع اْلَكْلّبا َُثََة، َفَسْيََّ ُثَّ إانَّ عا
َما ََيََْي ْبُن ُموَسى يفا َجْيٍش َكثاٍْي، فَ َفرََّق َُجُوَعُهَما، َوقَ َتَل َكثاْيًا ما  ََ إالَْيها ْن َأْصَحاَبااَما، َوَعاَد إا

. )  اْلَقْْيََوانا
َر ِبا  يدا َيْستَ ْعفاي، فَأُما ََ الرَّشا ْختاََلفا َواَصَل ُكتُ َبُه إا َن اِلا ا رََأى َهْرَُثَُة َما ِبااْفرايقايََّة ما ََ َوَلمَّ ْلُقُدوما َعَلْيها إا

اَئٍة( ، َفَكاَنْت واَِليَ ُتُه َسنَ َتنْيا َوناْصًفا.اْلعاَراقا )َفَساَر َعْن إاْفرايقايََّة يفا رََمَضاَن   َسَنَة إاْحَدى َوَُثَانانَي َوما
 

. لا ْلَمْوصا َنةا ِبا  ذاْكُر اْلفات ْ
، َواجْ  لا ْن فُ ْرَسانا َأْهلا اْلَمْوصا ، وََكاَن ما يدا يُّ َعَلى الرَّشا َتَمَع َوفايَها َخاَلَف اْلَعطَّاُف ْبُن ُسَلْيَماَن اْْلَْزدا

َد ْبَن اْلَعبَّاسا َعلَ  لا ُُمَمَّ يدا َعَلى اْلَمْوصا ُل الرَّشا ْيها َأْربَ َعُة آَِلفا رَُجٍل، َوَجََب اْْلََراَج، وََكاَن َعاما
، َوقايَل َعْبُد اْلَملاكا ْبُن َصالاٍح، َواْلَعطَّاُف َغالاٌب َعَلى اْْلَْمرا ُكلياها، َوُهَو ََيّْبا اْْلََراجَ  يَّ اَم ، َوَأقَ اَْلَاِشاا

لا فَ َهَدَم ُسورََها باَسَبباها. ََ اْلَمْوصا يُد إا ، َحََّّ َخَرَج الرَّشا  َعَلى َهَذا َسنَ َتنْيا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َها إاْسَحاَق ْبَن ُسَلْيَماَن، ْصَر، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ يُد َجْعَفَر ْبَن ََيََْي َعْن ما َنةا َعَزَل الرَّشا ها السَّ َعَزَل وَ  يفا َهذا

َها اْلَفْضَل ْبَن ََيََْي اْلََبَْمكايَّ   َْحَْزَة ْبَن َمالاٍك َعْن ُخَراَساَن، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ
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ْسَتاُن َوَغْْيُُُهَا. جا َي الرَّيُّ َوسا ، َوها َن اْْلَْعَمالا ََ َما َكاَن إالَْيها ما  ُمَضافًا إا
ُّ.َوفايَها َغَزا الصَّائاَفَة َعْبُد الرَّ  ْغلاّبا يدا الت َّ  زَّاقا ْبُن َعْبدا اْْلَما

لنَّاسا  يَدٌة َوظُْلَمٌة، ُثَّ َعاَدْت َمرًَّة ََثناَيًة يفا َصَفٍر، َوَحجَّ ِبا ، َهاَجْت رايٌح َشدا  َوفايَها، يفا اْلُمَحرَّما
يُد.  الرَّشا

 ]اْلَوفَ َياُت[
دا ْبُن زاََّيٍد، َوقاي َ َعْبُد اْلَواحا  َل َسَنَة َُثَاٍن َوَسْبعانَي.َوفايَها تُ ُويفيا

، )َوَجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن( . َ َشرايُك ْبُن َعْبدا اَّللَّا النََّخعايُّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَسْبعانَي َوما
178 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَسْبعانَي َوما
َنةا ِبااْصرَ ذاْكُر الْ   فات ْ

هُ  ْم إاْسَحاَق ْبنا ُسَلْيَماَن، َوقَاتَ ُلوُه، َوَأَمدَّ لاها َنةا َوثَ َبتا اْْلُوفايَُّة ِبااْصَر َعَلى َعاما ها السَّ يُد َويفا َهذا  الرَّشا
ْن قَ يْ  نَي، فَ َقاتَ ُلوا اْْلُوفايََّة، َوُهْم ما َل فَ َلْسطا ، وََكاَن َعاما َْرَُثََة ْبنا َأْعنَيَ لطَّاَعةا، َبا ٍس َوُقَضاَعَة، فََأْذَعُنوا ِبا

ْقدَ  َها َهْرَُثََة ما ْصَر، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ يُد إاْسَحاَق َعْن ما ، فَ َعَزَل الرَّشا ْلطَانا ْم لالسُّ اَر َشْهٍر، َوَأدَّْوا َما َعَلْيها
َها َعْبَد اْلَملاكا ْبَن َصالاٍح.  ُثَّ َعَزَلُه َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ

 
ييا  ذاْكرُ   ُخُروجا اْلَولايدا ْبنا َطرايٍف اْْلَاراجا

يَم ْبنا َخازاما ْبنا ُخَزْْيََة با  ْْلَزايَرةا، فَ َفَتَك ِباابْ َراها ُّ ِبا ْغلاّبا يبانَي، ُثَّ َوفايَها َخَرَج اْلَولايُد ْبُن َطرايٍف الت َّ َنصا
ينايََّة، َوحَ  ََ َأْرما ، َفَدَخَل إا ْنُه أَنْ ُفَسُهْم باَثََلثانَي َقواَيْت َشوَْكُة اْلَولايدا ْشرايَن يَ ْوًما، فَافْ َتَدْوا ما ََلَط عا َصَر خا

 أَْلًفا.
ْجَلَة، َوَقَصَد َمدا  ََ َغْربا دا ، ُثَّ َعََبَ إا َوادا ََ ُحْلَواَن َوَأْرضا السَّ ََ َأْذرَبايَجاَن، ُثَّ إا يَنَة بَ َلَد، ُثَّ َساَر إا

ْنُه ِباااَئةا  يُد يَزايَد ْبَن َمْزَيدا ْبنا زَائاَدَة  فَافْ َتَدْوا ما أَْلٍف، َوَعاَث يفا َأْرضا اْْلَزايَرةا، َفَسْيََّ إالَْيها الرَّشا
ي َمْعنا ْبنا زَائاَدَة. َّ، َوُهَو اْبُن َأخا َبانا ي ْ  الشَّ

 فَ َقاَل اْلَولايُد:
َنا ... باَشطيا الزَّابا َأيُّ   َفًَّ َيُكوُن. َستَ ْعَلُم ََّي يَزايُد إاَذا اْلتَ َقي ْ
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: إاَّنََّ  يدا َكُة ُمْنَحراَفًة َعْن يَزايَد فَ َقاُلوا لالرَّشا ا يَ َتَجاََف يَزايُد َعنا َفَجَعَل يَزايُد ََيَْتالُُه َوُْيَاكاُرُه، وََكاَنتا اْلََبَاما
نُوا َأْمرَ  ْن َوائاٍل، َوَهوَّ َُما كاََلُُهَا ما ََّنَّ ، ْلا ما . اْلَولايدا لالرَّحا  اْلَولايدا

َّا تَ ُقومُ  ْكثَ َر ِما ْهَت َأَحَد اْْلََدما َلَقاَم ِبَا يُد كاَتاَب ُمْغَضٍب، َوقَاَل َلُه: َلْو َوجَّ  باها، َفَكَتَب إالَْيها الرَّشا
َهنَّ إالَْيكَ  ْرَت ُمَناَجَزتَُه َْلَُوجيا َّللَّا إاْن َأخَّ ُم ِبا ٌب، َوُأْقسا ٌن، ُمتَ َعصيا ُل رَْأَسَك. َوَلكانََّك ُمَداها  َمْن ََيْما

َد َعَطًشا َحََّّ رََمى  يٍس يفا َشْهرا رََمَضاَن َسَنَة تاْسٍع َوَسْبعانَي، فَ يُ َقاُل: َجها يََّة َخَا فَ َلقاَي اْلَولايَد َعشا
يَدٌة، فَاْسَُتَْها!  ٌة َشدا دَّ َا شا َاِتَاها يفا فايها، َوَجَعَل يَ ُلوُكُه َويَ ُقوُل: اللَُّهمَّ إاَّنَّ َْصَحاباها: فاَداُكْم َأِبا ِبا َوقَاَل ْلا

ْم فَإا  ُلوا َعَلْيها َذا انْ َقَضْت َْحَْلُتُه فَاْحْا َي اْْلََواراُج، َوََلُْم َْحَْلٌة، فَاثْ بُ ُتوا، فَإا َا ها ي إاَّنَّ ُْم إاَذا اَّْنََزُموا َلْ َوُأميا َّنَّ
ُعوا.  يَ ْرجا

ْم َْحَْلةً  ْم فَاْنَكَشُفوا، َفَكاَن َكَما قَاَل، َْحَُلوا َعَلْيها ْيَتاها، ُثَّ َْحََل َعَلْيها ْن َعشا ، فَ ثَ َبَت يَزايُد َوَمْن َمَعُه ما
نَ ُهَما إاِلَّ َضْربٌَة يفا َوْجها يَزا  ُل بَ ي ْ ا َِل يَ ْفصا دا َبايها جا ْن فَ يُ َقاُل: إانَّ َأَسَد ْبَن يَزايَد َكاَن َشبايًها ِبا يَد ََتُْخُذ ما

ثْ َلَها، فَ َهَوْت إالَْيها َضْربٌَة، فََأْخَرَج َوْجَهُه َقَصاصا َشْعراها، ُمْنحَ  َهتاها، َفَكاَن َأَسُد يَ َتَمَّنَّ ما راَفًة َعَلى َجب ْ
، فَ يُ َقاُل َلْو ُخطَّْت َعَلى َضْربَةا أَبايها َما َعَدا. عا ، فََأَصابَ ْتُه يفا َذلاَك اْلَمْوضا َن الَتُّْسا  ما

: َوات ََّبَع يَزايُد اْلَولايَد ْبنَ  َعَراءا َقُه فَاْحتَ زَّ رَْأَسُه، فَ َقاَل بَ ْعُض الشُّ  َطرايٍف، فَ َلحا
يُد. يَد إاِلَّ اْْلَدا  َوائاٌل بَ ْعُضُهْم يَ ْقُتُل بَ ْعًضا ... َِل يَ ُفلُّ اْْلَدا

َها ا ًة، َعَلي ْ ، ُمْسَتعادَّ َلى باْنُت الطَّرايفا ُهْم ُأْخُتُه لَي ْ ا قُتاَل اْلَولايُد َصبََّحت ْ ُل َعَلى فَ َلمَّ رُْع، َفَجَعَلْت ََتْما لديا
َها، ُثَّ قَاَل:  لرُّْمحا َقطَاَة فَ َرسا َها َفَضَرَب ِبا ، فَ ُعراَفْت، فَ َقاَل يَزايُد: َدُعوَها! ُثَّ َخَرَج إالَي ْ اْعُزِبا النَّاسا

ْيََة. ، فَ َقْد َفَضَحتا اْلَعشا  َعَزَب اَّللَُّ َعَلْيكا
 َي تَ ُقوُل تَ ْرثاي اْلَولايَد:فَاْسَتْحَيْت َواْنَصَرَفْت َوها 

 باَتليا تَ َباََث َرْسُم َقَْبٍ َكأَنَُّه ... َعَلى َعَلٍم فَ ْوَق اْلْاَبالا ُمنايفا 
يفا  ْقَداٍم َوقَ ْلَب َحصا َن ُجوًدا َحاِتااياا َوََنئاًَل ... َوَسْورََة ما  َتَضمَّ

ْلَمْعُروفا َغْْيَ َعفايفا   َأَِل قَاَتَل اَّللَُّ اْْلَُثى َكْيَف َأْضَمَرْت ... َفًَّ   َكاَن ِبا
ْن َيُك َأْرَداُه يَزايُد ْبُن َمْزيٍَد ... فَ َيا ُربَّ َخْيٍل َفضََّها َوُصُفوفا   فَإا

ْلكاَراما َعنايفا  َوائابا َوالرََّدى ... َوَدْهٍر ُملاحٍي ِبا ي لالن َّ  َأَِل ََّي َلَقْوما
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ْن َبنْيا اْلَكَواكابا   َقْد َهَوى َوَلْلَبْدرا ما
ْمسا َُهَّْت بَ ْعَدُه باُكُسوفا ... فَ َيا َشَجَر اْْلَابُورا َما َلكَ   َوَللشَّ

َقى َن الت ُّ  ُموراقًا َكأَنََّك َلْ ََتْزَْع َعَلى اْبنا َطرايفا ... َفًَّ َِل َيُابُّ الزَّاَد إاِلَّ ما
ْن قَ َنا َوُسُيوفا ... َوَِل اْْلَيْ   َل إاِلَّ ُكلَّ َجْرَداَء َشطََبةٍ َوَِل اْلَماَل إاِلَّ ما

نَّنا  ْلَيَدْينا َعُروفا ... َفََل ََتَْزَعا ََّي اْبَنْ َطرايٍف فَإا َصاٍن ِبا  وَُكلَّ حا
تَ َنا  َأَرى اْلَمْوَت نَ زَّاًِل باُكليا َشرايفا ... فَ َقْدََنَك فُ ْقَداَن الرَّبايعا فَ َلي ْ

. ُُلوفا ْن َدُْهَائاَنا ِبا  َفَديْ َناَك ما
: ها اْْلَبْ َياتا يَدةا َهذا ْن َقصا  َوقَاَل ُمْسلاُم ْبُن اْلَولايدا يفا قَ ْتلا اْلَولايدا َوراْفقا يَزايَد يفا قاَتالاها ما

ًما إاَذا تَ َغْيََّ َوْجُه اْلَفاراسا اْلَبَطلا  َتسا َارا اْْلَْربا ... ُمب ْ ْنَد اْفَتا  يَ ْفََتُّ عا
ي رَ  ََ َأَملا ُموٍف َعَلى ُمَهٍج يفا يَ ْوما ذا  َهٍج ... َكأَنَُّه َأَجٌل َيْسَعى إا

ًَل َيَِْتا َعَلى َمَهلا  لرياْفقا َما يَ ْعَيا الرياَجاُل باها ... َكاْلَمْوتا ُمْستَ ْعجا  يَ َناُل ِبا
ا( . دا َي َحَسَنٌة جا  )َوها

 
ْْلَْنَدُلسا   ذاْكُر َغْزوا اْلفاراْنجا َواْْلَََللاَقةا ِبا

َشاٌم  ََ باََلدا فايَها َسْيََّ ها دا ْبنا ُمغايٍث إا ُب اْْلَْنَدُلسا َعْسَكًرا َمَع َعْبدا اْلَكراميا ْبنا َعْبدا اْلَواحا َصاحا
، فَ َغَزا أَلََبَة، َواْلقاََلَع، فَ َغناَم َوَسلاَم.  اْلفاراْنجا
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يها َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َعْبدا الْ  ْم َوَسْيََّ أَْيًضا َجْيًشا آَخَر َمَع َأخا ََ باََلدا اْْلَََللاَقةا َفَخرََّب َداَر َملاكاها دا إا َواحا
يَدٌة  لايُل َبااْم، فَ َناََلُْم َمَشقٌَّة َشدا ا قَ َفَل اْلُمْسلاُموَن َضلَّ الدَّ ُهْم َأذَّفَ ْنَش وََكَنائاَسُه، َوَغناَم. فَ َلمَّ ن ْ َوَماَت ما

ُْم، َوَتلاَفتْ   آَِلَُّتُْم، ُثَّ َسلاُموا َوَعاُدوا. َبَشٌر َكثاٌْي، َونَ َفَقْت َدَواَبُّ
 

َنةا ََتُكُرَنَّ   ذاْكُر فات ْ
، َوَخَلَع بَ ْربَ ُرَها الطَّاَعَة، َوَأْظَهُروا اْلَفَساَد، َوَأَغاُروا  ْْلَْنَدُلسا َنُة ََتُكُرَنَّ ِبا ، َوفايَها َهاَجْت فات ْ َعَلى اْلباََلدا

َشاٌم إالَ  را ْبُن َأَِبَن ْبنا َعْبدا اَّللَّا، َمْوََ َوَقَطُعوا الطَّرايَق، َفَسْيََّ ها ْم َعْبُد اْلَقادا ْم ُجْنًدا َكثايًفا َعَلْيها ْيها
ًيا، َوف َ  ََ َأْن َأَِبُدوُهْم قَ ْتًَل َوَسب ْ رَّ َمْن بَقاَي ُمَعاوايََة ْبنا َأِبا ُسْفَياَن، فَ َقَصُدوَها َوََتبَ ُعوا قاَتاَل َمْن فايَها إا

ُهْم َفَدَخَل  ن ْ نانَي.ما َن النَّاسا َسْبَع سا َباَُلَا َخالاَيًة ما ، َوبَقاَيْت ُكورَُة ََتُكُرَنَّ َوجا  يفا َسائارا اْلَقَبائالا
 



ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ٍد، َوَمَعهُ  اتاَيَة ُسَلْيَماُن ْبُن رَاشا ٍم، َوَغَزا الشَّ اْلبَ ْنُد باَطرايقا  َوفايَها َغَزا الصَّائاَفَة ُمَعاوايَُة ْبُن زُفَ َر ْبنا َعاصا

لياَيَة. قا  صا
. دا ْبنا َعلايٍي يَم ْبنا ُُمَمَّ ُد ْبُن إابْ َراها َنَة ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا

ْنَدُه َصاحا  ْن ُِبَاَرى، َفَحَضَر عا ْهرا ما ََ ُخَراَساَن، َوَغَزا َما َورَاَء الن َّ ُب َوفايَها َوَصَل اْلَفْضُل ْبُن ََيََْي إا
. َد َوالرياَِبطَاتا َُراَساَن اْلَمَساجا  ُأْشُروَسَنَة، وََكاَن ُِمَْتناًعا، َوَبََّن اْلَفْضُل ِبا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
. َ َعْبُد اْلَواراثا ْبُن َسعايٍد، َواْلُمَفضَُّل ْبُن يُوُنَس، َوَجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن الضَُّبعايُّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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اَئٍة[]ُثَّ    َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوَسْبعانَي َوما
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اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوَسْبعانَي َوما
ْْلَْنَدُلسا   ذاْكُر َغْزوا اْلفاراْنجا ِبا

ْم َعْبُد اْلَملاكا ْبُن َعْبدا الْ  ُب اْْلَْنَدُلسا َجْيًشا َكثايًفا َعَلْيها َشاٌم َصاحا ََ َوفايَها َسْيََّ ها دا ْبنا ُمغايٍث، إا َواحا
ََ إاْسََتَْقَة، وََكاَن ُأْذُفوَنُش، َملاُك اْْلَََللاَقةا، َقْد ََجََع َوَحشَ  ليايقايََّة، َفَساُروا َحََّّ انْ تَ َهْوا إا ُه جا َد، َوَأَمدَّ

، َوَأْهلا تا  َن اْلَمُجوسا ْم ما ْيَانُُه، َوَمْن يَلايها ، َوُهْم جا ي، َفَصاَر يفا ََجٍْع َملاُك اْلَبْشَكْنسا َواحا ْلَك الن َّ
َبًة َلُه، َوتَباَعُهْم َعْبُد اْلَملاكا يَ ْقُفو أَث َ  ، فَ َرَجَع ُأْذُفوَنَش َهي ْ يٍم، فََأْقَدَم َعَلْيها َعْبُد اْلَملاكا َرُهْم، َعظا

ُهْم، َفَدوََّخ باََلَدُهْم، َوَأْوَغَل فايَها، وَ  ن ْ َأقَاَم فايَها يَ ْغَنُم، َويَ ْقُتُل، َوَُيَرياُب، َويُ ْهلاُك ُكلَّ َمْن َُتَلََّف ما
 َوَهَتَك َحرامَي ُأْذُفوَنَش، َورََجَع َسالاًما.

 ، ْن َعْبدا اْلَملاكا يَعاٍد ما َيٍة ُأْخَرى، َفَدَخُلوا أَْيًضا َعَلى ما ْن ََنحا َشاٌم َجْيًشا آَخَر ما وََكاَن َقْد َسْيََّ ها
ُهْم، فََأْخَربُوا، َوََّنَُبوا َوَغنامُ  ن ْ ْن باََلدا اْلَعُدويا اْعََتََضُهْم َعْسَكٌر لاْلفاْرناجا فَ َناَل ما ا َأرَاُدوا اْْلُُروَج ما وا، فَ َلمَّ

ُهْم. ن ْ َوى َمْن قُتاَل ما نَي سا نَي ُثَّ َُتَلَُّصوا، َوَسلاُموا، َوَعاُدوا َسالاما َن اْلُمْسلاما  َوقَ َتَل نَ َفًرا ما
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

يُد َمْنُصوَر ْبَن يَزايَد ْبنا َمْنُصوٍر اْلْاْمَْيا فا  ْن ُخَراَساَن، فَاْستَ ْعَمَل الرَّشا ، يَها َعاَد اْلَفْضُل ْبُن ََيََْي ما يَّ



. ييا  َخاَل اْلَمْهدا
ََ َعَلى قَ ْتلا اْلَولايدا ْبنا َطرايفٍ  يُد يفا َشْهرا رََمَضاَن، ُشْكًرا َّللاَّا تَ َعا يَنةا َواْعَتَمَر الرَّشا ََ اْلَمدا ، َوَعاَد إا

دَ  ََ َعَرفَاٍت، َوَشها ًَّن ]ُثَّ[ إا ََ ما َة إا ْن َمكَّ ، َوَمَشى ما لنَّاسا ، َوَحجَّ ِبا ََ َوْقتا اْْلَجيا َا إا  فََأقَاَم َبا
ًيا، َورََجَع َعَلى َطرايقا اْلَبْصَرةا  َر ُكلََّها َماشا  اْلَمَشاعا
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َُراسَ  ُّ.َوفايَها َخَرَج ِبا ْسَتانا جا  اَن َْحَْزُة ْبُن أَتُ ْرَك السيا
 ]اْلَوفَ َياُت[

يَل، َوَمالاُك ْبُن أََنٍس اْْلَ  ، َمْوَِلُهْم أَبُو إاَْسَاعا يُّ َ َْحَّاُد ْبُن زَْيدا ْبنا داْرَهٍم اْْلَْزدا ، َوفايَها تُ ُويفيا يُّ ْصَبحا
. افاعاييا َماُم ُأْسَتاُذ الشَّ  اْْلا

َ مُ  افاعايُّ قَ ْبَل َمالاٍك، َوَأخَ َوفايَها تُ ُويفيا َبُه الشَّ ، َوَصحا َذ ْسلاُم ْبُن َخالاٍد الزياَْنايُّ أَبُو َعْبدا اَّللَّا اْلَفقايُه اْلَمكيايُّ
ُْمَرٍة. َنَُّه َكاَن أَبْ َيَض ُمْشَرًِب ِبا َا قايَل َلُه الزياَْنايُّ ْلا  َعْنُه اْلفاْقَه، َوإاَّنَّ

ُم ْبُن َوَعبَّاُد ْبُن َعبَّادا بْ  ، َوأَبُو اْْلَْحَوصا َسَلَّ ُّ اْلَبْصرايُّ نا َحبايبا ْبنا اْلُمَهلَّبا ْبنا َأِبا ُصْفَرَة اْلُمَهلَّّبا
. ) ] ما يدا ]الَلَّ ٌم باَتْشدا  ُسَلْيٍم اْْلََنفايُّ )َسَلَّ

(5/310) 

 

اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَانانَي َوما
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ائَةٍ ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ُثََ   انانَي َوما
َشامٍ   ذاْكُر َوفَاةا ها

ُب  َشاما ْبنا َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َمْرَواَن، َصاحا َشاُم ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا ُمَعاوايََة ْبنا ها َوفايَها َماَت ها
َعَة َأْشُهٍر، وََكا نانَي َوَسب ْ ، يفا َصَفٍر، وََكاَنْت إاَمارَتُُه َسْبَع سا َن ُعُمُرُه تاْسًعا َوَثََلثانَي َسَنًة َوَأْربَ َعَة اْْلَْنَدُلسا

، وََكاَنْت ُأمُُّه ُأمَّ َوَلٍد. يَ ُتُه أَبُو اْلَولايدا  َأْشُهٍر، وَُكن ْ
ًَل َحازاًما، ذَ  نَ ْيها َحَوٌل، َوَخلََّف ََخَْسَة بَنانَي، وََكاَن َعاما ُْمَرٍة، باَعي ْ ٍي ا رَأْ َكاَن أَبْ َيَض َأْشَهَل، ُمْشَرًِب ِبا

ًبا يفا اْلْاَهادا  ، رَاغا يًدا َعَلى اْْلَْعَداءا ، َشدا َْهلا اْْلَْْيا َوالصَََّلحا ًا، ُمُاباا ْلا  .َوَشَجاَعٍة َوَعْدٍل، َخْييا
مَ  قًا َيَُْخُذ الصََّدَقَة َعَلى كاَتابا اَّللَّا َوُسنَّةا نَبايياها َأَّيَّ ْن َأْحَسنا َعَملاها أَنَُّه َأْخَرَج ُمَصديا واَِليَتاها، َوُهَو  َوما

ْنُه، َوَبََّن َمَساجا  ها ما يَنةا قُ ْرطَُبَة، وََكاَن أَبُوُه َقْد َماَت قَ ْبَل فَ َراغا َدا عا ِبا ي ِتََّم باَناَء اْْلَاما َد َمَعُه، َوبَ َلَغ الَّذا



ما  ها َوُذليا اْلُكْفرا َأنَّ رَُجًَل َماَت يفا َأَّيَّ ما ْسََلما يفا َأَّيَّ زيا اْْلا ْن عا نَي ما َن اْلُمْسلاما ٌْي ما ها، فََأْوَصى َأْن يُ َفكَّ َأسا
ٌْي ُيْشََتَى َويُ َفكُّ لاَضْعفا اْلَعُدويا َوقُ وَّ  ْن َتراَكتاها، َفطُلاَب َذلاَك، فَ َلْم يُوَجْد يفا َدارا اْلُكفَّارا َأسا ةا ما

نَي.  اْلُمْسلاما
ْيَتاها باُعَمَر ْبنا َعْبدا )َوَمَناقاُبُه َكثاْيٌَة َقْد ذََكَرَها َأْهُل اْْلَْندَ  ُلسا َكثاْيًا، َوَِبَلُغوا َحََّّ قَاُلوا َكاَن ُيْشباُه يفا سا

َُه اَّللَُّ( .  اْلَعزايزا، َرْحا
 

را  َتصا  ذاْكُر واَِليَةا اْبناها اْْلََكما َوَلَقباها اْلُمن ْ
ا َماَت اْسَتْخَلَف بَ ْعَدُه ابْ َنُه اْْلََكَم، وََكاَن اْْلََكمُ  َن  َوَلمَّ َصاراًما، َحازاًما، َوُهَو َأوَُّل َمنا اْسَتْكثَ َر ما

ْْلََباباَرةا. ، َواْرتَ َبَط اْْلَْيَل باَباباها، َوَتَشبََّه ِبا ْْلَْنَدُلسا  اْلَمَمالايكا ِبا
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َ َخَرَج عَ  ا َوِلا ًرا، َوَلمَّ يًحا، َشاعا ها، وََكاَن َفصا ُر اْْلُُموَر بانَ ْفسا اُه ُسَلْيَماُن َوَعْبُد اَّللَّا، وََكاَن يُ َباشا َلْيها َعمَّ
، فَ تَ َوََّ بَ َلْنسا  ََ اْْلَْنَدُلسا يُّ إا َيَة، َوتَباَعُه َأُخوُه وََكاََن يفا بَ ريا اْلُعْدَوةا اْلَغْربايَّةا، فَ َعََبَ َعْبُد اَّللَّا اْلبَ َلْنسا

ًة َوالظََّفُر ُسَلْيَماُن، وََكاَن باطَْنَجَة، َوَأقْ َبََل يُ َؤلياَبانا  َنَة، فَ َتَحارَبُوا ُمدَّ ، َويُثاْيَانا اْلفات ْ النَّاَس َعَلى اْْلََكما
.  لاْلَحَكما

اَئٍة. ها ُسَلْيَماَن، فَ َقتَ َلُه َسَنَة َأْرَبٍع َوَُثَانانَي َوما  ُثَّ إانَّ اْْلََكَم َظفاَر باَعميا
َيَة، َوقَ  ََ ]َوَأمَّا َعْبُد اَّللَّا[ فََأقَاَم بابَ َلْنسا ، فََأَجابَُه إا َنةا، َوَخاَف فَ َراَسَل اْْلََكَم يفا الصُّْلحا ْد َكفَّ َعنا اْلفات ْ

َخَواتاها، َوَسَكَنتا  تٍي َوَُثَانانَي َوَزوََّج َأْوَِلَد َعْبدا اَّللَّا ِبَا نَ ُهَما َسَنَة سا َنُة. َذلاَك، فَ َوَقَع الصُّْلُح بَ ي ْ  اْلفات ْ
ا اْشتَ َغَل اْْلََكمُ  يَنَة  َوَلمَّ ، َوَأَخُذوا َمدا ْسََلما ْيها اْغتَ َنَم اْلفاراْنُج اْلُفْرَصَة، فَ َقَصُدوا باََلَد اْْلا َنةا َمَع َعمَّ ْلفات ْ ِبا

َها، وَكَ  نَي َعن ْ َرْت َعَساكاُر اْلُمْسلاما َها، َوَتََخَّ ا اَن َأْخُذهَ بَ ْرَشُلونََة َواُتََُّذوَها َدارًا، َونَ َقُلوا َأْصَحاََبُْم إالَي ْ
اَئٍة.  َسَنَة ََخٍْس َوَُثَانانَي َوما

 
ْْلَْنَدُلسا   ذاْكُر َغْزوا اْلفاراْنجا ِبا

ََ باََلدا اْلفارا  ُب اْْلَْنَدُلسا َجْيًشا َمَع َعْبدا اْلَكراميا ْبنا ُمغايٍث إا َنةا َسْيََّ اْْلََكُم َصاحا ها السَّ ، يفا َهذا ْنجا
َراََّي  َن َفَدَخَل اْلباََلَد، َوَبثَّ السَّ َهُبوَن، َويُ َقتياُلوَن، َوَُيَرياُقوَن اْلباََلَد، َوَسْيََّ َسرايًَّة، َفَجاُزوا َخلايًجا ما يَ ن ْ

ْم َورَاَء اْْلَلايجا  ُهْم َأنَّ اْلَبْحرا َكاَن اْلَماُء َقْد َجَزَر َعْنُه، وََكاَن اْلفاراْنُج َقْد َجَعُلوا َأْمَواََلُْم َوَأْهلايها ن ْ ، ظَناا ما
يَع َماَلاا َأَحدً  َساَبااْم، فَ َغناَم اْلُمْسلاُموَن َجَا ْم، َفَجاَءُهْم َما َلْ َيُكْن يفا حا ُر َأْن يَ ْعَُبَ إالَْيها ْم، ا َِل يَ ْقدا

. ََ َعْبدا اْلَكراميا نَي إا ُهْم فََأْكثَ ُروا، َوَسبَ ُوا اْْلَرامَي، َوَعاُدوا َسالاما ن ْ  َوَأَسُروا الرياَجاَل َوقَ تَ ُلوا ما



يََّة، َوَغناَم َأْمَواَل َأْهلاَها، َوَأَسُروا الرياَجالَ َوسَ  ْن باََلدا فَ َرْنسا ، فََأْخََبَُه ْيََّ طَائاَفًة ُأْخَرى، َفَخرَّبُوا َكثاْيًا ما
ََ َواٍد َوْعرا اْلَمْسلَ  نَي إا ْن ُمُلوكا اْلفاراْنجا َقْد َسبَ ُقوا اْلُمْسلاما كا َعَلى بَ ْعُض اْْلَْسَرى َأنَّ ََجَاَعًة ما

ْْيَ، فَ َلْم َيْشُعرا اْلُكفَّارُ  ْم، َفَجَمَع َعْبُد اْلَكراميا َعَساكاَرُه، َوَساَر َعَلى تَ ْعباَئٍة، َوَجدَّ السَّ إاِلَّ َوَقْد  َطرايقاها
ْم، فَاَّْنََزُموا، َوَغناَم َما َمَعُهْم، َوَعاَد سَ  ْيَف فايها  الاًما ُهَو َوَمْن َمَعُه.َخاَلَطُهْم اْلُمْسلاُموَن، فَ َوَضُعوا السَّ
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يَسى ُخَراَساَن.  ذاْكُر واَِليَةا َعلاييا ْبنا عا
يَسى ْبنا َماَهاَن، َها َعلايَّ ْبَن عا يُد َمْنُصوَر ْبَن يَزايَد َعْن ُخَراَساَن، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ  َوفايَها َعَزَل الرَّشا

نانَي، َويفا واَِليَتاها  ََ بُوَشْنَج، َفَخَرَج إالَْيها  فَ َولايَ َها َعْشَر سا يُّ أَْيًضا، َفَجاَء إا َخَرَج َْحَْزُة ْبُن أَتُ ْرَك اْْلَاراجا
تَّةا آَِلٍف، فَ َقاتَ َلُه، فَ َهَزَمُه َْحَْزُة، َوقَ َتلَ  ، وََكاَن َعَلى َهَراَة، يفا سا يُّ ْن  َعْمُرَوْيها ْبُن يَزايَد اْْلَْزدا ما

 َأْصَحاباها ََجَاَعًة.
يَسى ابْ َنُه اْْلَُسنْيَ يفا َعَشَرةا آَِلٍف، فَ َلْم َُيَاَومَ  َه إالَْيها َعلايُّ ْبُن عا ، فَ َوجَّ راْب اَت َعْمُرَوْيها يفا الزياَحاما

يَسى ْبَن َعلايٍي فَ َقاَتَل َْحَْزَة، فَ َهَزَمُه َْحَْزُة، فَ َردَُّه أَبُو  َوَضُه ابْ َنُه عا إالَْيها أَْيًضا،  هُ َْحَْزَة، فَ َعَزَلَه، َوَسْيََّ عا
 رَُجًَل، فَ َقَصَد فَ َقاتَ َلُه باَباَخْرَز، وََكاَن َْحَْزُة بانَ ْيَسابُوَر، فَاَّْنََزَم َْحَْزُة، َوقُتاَل َأْصَحابُُه، َوبَقاَي يفا َأْربَعانيَ 

 قُ ُهْسَتاَن.
َا ما  ََ ُأوَق َوُجَوْيَن، فَ َقتَ ُلوا َمْن َبا يَسى َأْصَحابَُه إا ، َوَقَصَد اْلُقَرى الَِّتا َكاَن َأْهُلَها َوَأْرَسَل عا َن اْْلََواراجا

ََ َزرَْنَج، فَ َقَتَل َثََلثانَي أَْلًفا َورََجعَ  ، َوَخلََّف يُعايُنوَن َْحَْزَة، فََأْحَرقَ َها، َوقَ َتَل َمْن فايَها، َحََّّ ]َوَصَل[ إا
، فَ  ْسفاَزاَر، فَ َقاتَ َلُه، َفَصََبَ باَزرَْنَج َعْبَد اَّللَّا ْبَن اْلَعبَّاسا النََّسفايَّ َا، فَ َلقاَيُه َْحَْزُة ِبَا َجََب اْْلَْمَواَل َوَساَر َبا

. َن الصُّْغدا  َلُه َعْبُد اَّللَّا َوَمْن َمَعُه ما
ْن  ها، َواْختَ َفى ُهَو َوَمْن َسلاَم ما ْن َأْصَحاباها، َوُجراَح يفا َوْجها َأْصَحاباها يفا فَاَّْنََزَم َْحَْزُة، َوقُتاَل َكثاٌْي ما

، ُثَّ َخَرَج َوَساَر يفا اْلُقَرى يَ ْقُتُل، َوَِل يُ ْبقاي َعَلى َأَحٍد.  اْلُكُروما
َر ْبَن اْْلَُسنْيا َعَلى بُوَشْنَج، َفَساَر إالَْيها َْحَْزُة، َوانْ تَ َهى  يَسى َقدا اْستَ ْعَمَل طَاها ََ وََكاَن َعلايُّ ْبُن عا إا

ًرا اْْلَََبُ، فَأََتى قَ ْريًَة فايَها قَ َعُد  َمْكَتٍب فايها َثََلثُونَ  ُغََلًما، فَ َقتَ َلُهْم، َوقَ َتَل ُمَعلياَمُهْم، َوبَ َلَغ طَاها
ٌر، َوَأَخَذ َأْمَواََلُْم. يَواَن ََلُْم، فَ َقتَ َلُهْم طَاها يَن َِل يُ َقاتاُلوَن، َوَِل دا ، َوُهُم الَّذا  اْْلََواراجا

ن ْ  ُلُهَما، فَ َتْأُخُذ ُكلُّ َشَجَرٍة ناْصَفُه، َفَكَتَب وََكاَن َيُشدُّ الرَُّجَل ما ، ُثَّ ََيَْمُعُهَما، ُثَّ يُ ْرسا ُهْم يفا َشَجَرَتنْيا
َنُه َوَبنْيَ َأْصَحابا  ًة، وََكاَنْت بَ ي ْ َن النَّاُس ُمدَّ ، َفَكفَّ َوَواَعَدُهْم، َوَأما ْلَكفيا ََ َْحَْزَة ِبا َعلاييا ْبنا اْلَقَعُد إا

يَسى   ُحُروٌب َكثاْيٌَة.عا
 



ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َا، َوَمَعُه اْلُقوَّاُد َواْلَعسَ  اما لاْلَعَصبايَّةا الَِّتا َبا ََ الشَّ ََلُح َوفايَها َساَر َجْعَفُر ْبُن ََيََْي ْبنا َخالاٍد إا اكاُر َوالسيا

َنَة، َوَأْطَفَأ النَّائاَرَة، وَ  َن اْلفات ْ .َواْْلَْمَواُل، َفَسكَّ ُكونا ََ اْْلَْمنا َوالسُّ  َعاَد النَّاُس إا

(5/313) 

 

ََ أَبايها ََيََْي ْبنا َخالاٍد. يَسى، َفَدفَ َعُه إا ْن َجْعَفرا ْبنا عا يُد اْْلَاَِتَ ما  َوفايَها َأَخَذ الرَّشا
ْشراي َها بَ ْعَد عا ْسَتاَن، ُثَّ َعَزَلُه َعن ْ جا يَسى ْبَن َوفايَها َوََّ َجْعَفًرا ُخَراَساَن َوسا َها عا َلًة، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ َن لَي ْ

 َجْعَفٍر، َوَوََّ َجْعَفَر ْبَن ََيََْي اْْلََرَس.
ها، وَ  َها بانَ ْفسا ، َساَر إالَي ْ ييا لا باَسَببا اْلَعطَّافا ْبنا ُسْفَياَن اْْلَْزدا يُد ُسوَر اْلَمْوصا َهَدَم َوفايَها َهَدَم الرَّشا

ْن َذلاَك، وََكاَن ُسورََها، َوَأْقَسَم لَ  ي أَبُو يُوُسَف، َوَمنَ َعُه ما ْن َأْهلاَها، فََأفْ َتاُه اْلَقاضا يَ ْقتُ َلنَّ َمْن َلقاَي ما
ََ الرَّقَّةا فَاُتَََّذَها  يُد، َوَمَضى إا ينايََّة فَ َلْم َيْظَفْر باها الرَّشا َها ََنَْو َأْرما  َوطًَنا.اْلَعطَّاُف َقْد َساَر َعن ْ

ََ بَ ْغَداَذ َواْسَتْخَلَفُه َجْعَفُر ْبُن ََيََْي َعَلى َوفايَها ُعزا  َل َهْرَُثَُة ْبُن َأْعنَيَ َعْن إاْفرايقايََّة، َواْستَ ْقَدَمُه إا
.  اْْلََرسا

ْسَكْنَدرايَّةا. َها رَْأُس َمَنارَةا اْْلا ن ْ يَمٌة َسَقَط ما  َوفايَها َكاَنْت ِبااْصَر زَْلَزَلٌة َعظا
َرةُ )َوفايَها َخَرَج حُ  ( . َوفايَها َخَرَجتا اْلُمَحميا اٍر اْلُعَقْيلايُّ ْْلَزايَرةا، فَ َقتَ َلُه ُمْسلاُم ْبُن َبكَّ ُّ ِبا َبانا ي ْ  رَّاَشُة الشَّ

ُْرَجاَن.  ِبا
، َوَولايَ َها َعْبُد اَّللَّا ْبُن َخازاٍم،  َوفايَها ُعزاَل اْلَفْضُل ْبُن ََيََْي َعْن َطََباْسَتاَن، َوالرُّوََّينا
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ٍم. ُد ْبُن ُمَعاوايََة ْبنا زُفَ َر ْبنا َعاصا َ َسعايُد ْبُن َسْلٍم اْْلَزايَرَة، َوَغَزا الصَّائاَفَة ُُمَمَّ  َوَوِلا
َا اْلَمَنازاَل، فََأْقَطَع َأْصَحابَُه اْلَقطَائاَع فَ ثَاَر َباامْ  ََ اْْلَْْيَةا، َوابْ َتََّن َبا يُد إا ُل اْلُكوَفةا،  َأهْ َوفايَها َساَر الرَّشا

ََ بَ ْغَداَذ.  َوَأَساُءوا َُمَاَورََتُه، فَ َعاَد إا
. دا ْبنا َعلايٍي يَسى ْبنا ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ َنَة ُموَسى ْبُن عا ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا

، فََأَساءَ  يَّ لا ََيََْي ْبَن َسعايٍد اْْلََرشا يُد َعَلى اْلَمْوصا ْيََة يفا َأْهلاَها، َوَظَلَمُهْم،  َوفايَها اْستَ ْعَمَل الرَّشا السيا
نانَي َمَضْت، َفَجََل َأْكثَ ُر َأْهلا اْلبَ َلدا. ََراجا سا  َوطَالَبَ ُهْم ِبا

 ]اْلَوفَ َياُت[



َ اْلُمَباَرُك ْبُن َسعايٍد الث َّْورايُّ َأُخو ُسْفَياَن، َوَسَلَمُة اْْلَْْحَُر، َوَسعايُد بْ  َنةا تُ ُويفيا ها السَّ ُن ُخثَ ْيٍم، َويفا َهذا
 َوأَبُو ُعبَ ْيَدَة َعْبُد اْلَواراثا ْبُن َسعايٍد،
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َياٍض اللَّْيثايُّ اْلَمدَ  ٌد، َوأَبُو َضْمَرَة أََنُس ْبُن عا َ َوُهَو َساجا ُّ.َوَعْبُد اْلَعزايزا ْبُن َأِبا َحازاٍم، َوتُ ُويفيا  نا
يَنةا عَ  يُد باباَناءا َمدا ْم، َوفايَها َأَمَر الرَّشا ْن َأْهلا ُخَراَساَن َوَغْْياها َها ُجْنًدا ما ْصناَها، َوَسْيََّ إالَي ْ نْيا َزْرََب َوحا

َا اْلَمَنازاَل.  فََأْقَطَعُهْم َبا
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَُثَانانَي َوما
181 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَُثَانانَي َوما
دا ْبنا ُمَقاتاٍل إاْفرايقايَّةَ  ذاْكرُ   واَِليَةا ُُمَمَّ

ا  ، َلمَّ َد ْبَن ُمَقاتالا ْبنا َحكايٍم اْلَعكيايَّ يُد َعَلى إاْفرايقايََّة ُُمَمَّ َنةا اْستَ ْعَمَل الرَّشا ها السَّ َها َويفا َهذا ن ْ اْستَ ْعَفى ما
، َعَلى َما ذََكْرََنُه، َسَنَة َسْبعٍ  َم  َهْرَُثََة ْبَن َأْعنَيَ ، فَ َقدا يدا يَع الرَّشا ٌد َهَذا َرضا اَئٍة، وََكاَن ُُمَمَّ َوَسْبعانَي َوما

ا اْستَ َقرَّ فايَها َلْ َيُكنْ  ، فَ َلمَّ يدا ََ الرَّشا ْلَمْحُمودا  اْلَقْْيََواَن َأوََّل رََمَضاَن، فَ َتَسلََّمَها، َوَعاَد َهْرَُثَُة إا ِبا
ْيَةا، فَاْختَ َلَف اْْلُْنُد َعلَ  َن اْْلُْندا السيا ، )َواْجَتَمَع َكثاٌْي ما ييا ميا َُمَْلدا ْبنا ُمرََّة اْْلَْزدا ْيها َوات ََّفُقوا َعَلى تَ ْقدا

ُد ْبُن ُمَقاتاٍل َجْيًشا، فَ َقاتَ ُلوُه، فَاَّْنََزَم َُمَْلٌد َواْخت َ  ْم ُُمَمَّ ْم، َفَسْيََّ إالَْيها ٍد، َواْلََبْبَرا َوَغْْياها َفى يفا َمْسجا
 َذ َوُذباَح( .فَُأخا 

ََ اْلَقْْيََوانا يفا رََمَضاَن َسَنَة َثََل  ٍث َوَُثَانانَي، َوَخَرَج َعَلْيها باُتوناَس ِتَّاُم ْبُن ِتَايٍم يفا ََجٍْع َكثاٍْي، َوَساُروا إا
ُن ْ  يَن َمَعُه، )فَاقْ تَ تَ ُلوا ِبا ُد ْبُن ُمَقاتاٍل اْلَعكيايُّ يفا الَّذا ََ َوَخَرَج إالَْيها ُُمَمَّ ( ، فَاَّْنََزَم اْبُن اْلَعكياييا إا َيةا اْْلَْيلا

، َعَلى َأْن ََيُْرَج َعْن إاْفرايقايََّة، َفَساَر يفا رََمَضاَن  اْلَقْْيََوانا َوَساَر ِتَّاٌم َفَدَخَل اْلَقْْيََواَن َوَأمََّن اْبَن اْلَعكياييا
ََ َطَرابُ ُلَس.  إا

يُم ْبُن اْْلَغْ  ا َفَجَمَع إابْ َراها ََ اْلَقْْيََوانا ُمْنكاًرا لاَما فَ َعَلُه ِتَّاٌم، فَ َلمَّ يُّ ََجًْعا َكثاْيًا، َوَساَر إا يما َلبا التَّما
ََ ُمَُ  ، وََكَتَب إا ََ اْلَقْْيََوانا يُم إا ي اْلَقْعَدةا[ ، َوَدَخَل إابْ َراها ََ ُتوناَس ]يفا ذا َها إا دا ْبنا قَاَرََبَا َساَر َعن ْ مَّ

، فَ ثَ ُقلَ  ُمَقاتالٍ  ََ اْلَقْْيََوانا ََ َعَملاها، فَ َعاَد إا يها إا  يُ ْعلاُمُه اْْلَََبَ، َوَيْسَتْدعا
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ْنهُ  ، ظَناا ما ََ اْلَقْْيََوانا ََ ِتَّاٍم، َفَجَمَع ََجًْعا َوَساَر إا ، َوبَ َلَغ اْْلَََبُ إا  َأنَّ النَّاَس َذلاَك َعَلى َأْهلا اْلبَ َلدا
ُدونَُه َعَلْيها. َيْكَرُهونَ  ًدا َوُيَساعا  ُُمَمَّ

ا َوَصْلَت  نيا َوَأََن يفا قالٍَّة، فَ َلمَّ ٍد: إانَّ ِتَّاًما اَّْنََزَم ما ا َوَصَل قَاَل اْبُن اْْلَْغَلبا لاُمَحمَّ ََ اْلباََلدا فَ َلمَّ إا
ها َأنَّ اْْلُْنَد ََيُْذُلوَنَك، َوالرَّْأيُ  َد َلُه َطَمٌع لاعاْلما ْن َأْصَحاِبا فَ نُ َقاتاَلُه، فَ َفَعَل  ََتَدَّ َْي َأََن َوَمْن َمعاي ما َأْن َأسا

يَنةا ُتوناسَ  َدا ْن َأْصَحاباها، َوْلَاَق ِبا يُم َذلاَك، َوَساَر إالَْيها فَ َقاتَ َلُه، فَاَّْنََزَم ِتَّاٌم، َوقُتاَل ََجَاَعٌة ما ، َفَساَر إابْ َراها
ْنُه اْْلََماَن فََأمََّنُه.ْبُن اْْلَْغَلبا إالَْيها لاَيْحصُ   َرُه، َفطََلَب ما

 
يَم ْبنا اْْلَْغَلبا إاْفرايقايَّةَ   ذاْكُر واَِليَةا إابْ َراها

دا ْبنا ُمَقاتاٍل باباََلدا إاْفرايقايََّة، َوَأطَاَعُه ِتَّاٌم، َكراَه َأْهُل اْلباََل  ا اْستَ َقرَّ اْْلَْمُر لاُمَحمَّ دا َذلاَك، َوَْحَُلوا َلمَّ
ْنُه واَِليََة إاْفرايقايََّة، َفَكَتَب إالَْيها  يدا َيْطُلُب ما ََ الرَّشا يَم ْبَن اْْلَْغَلبا َعَلى َأْن َكَتَب إا  َذلاَك.إابْ َراها

ََ إاْفرايقايََّة َمُعونًَة، فَ نَ َزَل إابْ َرا يَناٍر َُتَْمُل إا اَئُة أَْلفا دا ْصَر ُكلَّ َسَنٍة ما ََّيرا ما يُم َعْن َذلاَك، وََكاَن َعَلى دا ها
يُد ثاَقاتاها َواْسَتَشارَُهْم )فايَمْن ي ُ  يَناٍر، فََأْحَضَر الرَّشا َل ُكلَّ َسَنٍة َأْربَعانَي أَْلَف دا َوليايها( َوَبَذَل َأْن ََيْما

دا ْبنا ُمَقاتاٍل.  إاْفرايقايََّة، َوذََكَر ََلُْم َكَراَهَة َأْهلاَها واَِليََة ُُمَمَّ
يناها وَكاَفايَتاها، َوأَنَُّه قَاَم ِباافْ فََأَشاَر َهرْ  ْن َعْقلاها َودا ، َوذََكَر َلُه َما رَآُه ما يَم ْبنا اْْلَْغَلبا ظا إاْفرايقايََّة َُثَُة ِباابْ َراها

اَئٍة، فَانْ َقَمَع  يُد يفا اْلُمَحرَّما َسَنَة َأْرَبٍع َوَُثَانانَي َوما ُه الرَّشا ، َوَضَبَط اْْلَْمَر، َعنا اْبنا ُمَقاتاٍل، فَ َوِلَّ رُّ الشَّ
يَنةً  ، َفَسَكَنتا اْلباََلُد، َوابْ َتََّن َمدا يدا ََ الرَّشا ََسَّاَها  َوَسْيََّ ِتَّاًما، وَُكلَّ َمْن يَ تَ َوثَُّب َعَلى اْلُوَِلةا، إا

ها. ْهلاها َوَعبايدا َها ِبَا ، َوانْ تَ َقَل إالَي ْ يََّة باُقْربا اْلَقْْيََوانا  اْلَعبَّاسا
يُس،وَ  يَنةا ُتوناَس، اَْسُُه َْحْدا َدا ْن أَبْ َناءا اْلَعَربا ِبا اَئٍة، رَُجٌل ما تٍي َوَُثَانانَي َوما فَ نَ زََع  َخَرَج َعَلْيها، َسَنَة سا

ْمَراَن ْبَن َُمَْلٍد يفا َعَساكاَر َكثاْيٍَة، َوَأمَ  َواَد، وََكثُ َر ََجُْعُه، فَ بَ َعَث إالَْيها اْبُن اْْلَْغَلبا عا َرُه َأْن َِل يُ ْبقاَي السَّ
ُهْم إاْن َظفاَر َبااْم. ن ْ  َعَلى َأَحٍد ما

يَس يَ ُقوُلوَن: بَ ْغَداَذ! بَ ْغَداَذ! َوَصََبَ اْلَفرا  ْمَراُن، َواْلتَ َقْوا َواقْ تَ تَ ُلوا، َوَصاَر َأْصَحاُب َْحْدا ، َفَساَر عا يَقانا
 فَاَّْنََزمَ 
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يُس َوَمْن َمَعُه، َوَأَخَذهُ  ْمَراُن ُتوناَس.َْحْدا ُهْم َعَشَرُة آَِلفا رَُجٍل، َوَدَخَل عا ن ْ ْيُف، فَ ُقتاَل ما  ُم السَّ
، فََأرَ  ي اْلَمْغرابا قَاصا اَد َقْصَدُه، ُثَّ بَ َلَغ اْبَن اْْلَْغَلبا َأنَّ إاْدرايَس ْبَن إاْدرايَس اْلَعَلوايَّ َقْد َكثُ َر ََجُْعُه ِبَا



َن اْلَمَغارابَةا، َواَْسُُه  فَ نَ َهاُه َأْصَحابُُه َوقَاُلوا: ْمراها ما لا اْلْايَلَة، وََكاتابا اْلَقيياَم ِبَا اتْ رُْكُه َما تَ رََكَك، فََأْعما
يَم، َوت َ  ، َوَأْهدا إالَْيها، َوَلْ يَ َزْل باها َحََّّ فَاَرَق إاْدرايَس َوَأطَاَع إابْ َراها دا َفرََّق ََجُْع ََبُْلوُل ْبُن َعْبدا اْلَواحا

ْن َرسُ إاْدرا  َيتاها، َوَيْذُكُر َلُه قَ َرابَ َتُه ما ُفُه، َوَيْسأَلُُه اْلَكفَّ َعْن ََنحا يَم َيْستَ ْعطا ََ إابْ َراها ولا اَّللَّا يَس، َفَكَتَب إا
 َفَكفَّ َعْنُه. -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -

َم ذاْكُرُه، وَكَ  ْمَراَن ْبَن َُمَْلٍد، اْلُمَقدَّ ، َويَ ْنزاُل َمَعُه يفا َقْصراها، ُثَّ إانَّ عا يَم ْبنا اْْلَْغَلبا ْن باطَانَةا إابْ َراها اَن ما
ميٍ  ُها ْشتاَغالا قَ ْلباها ِبا ًئا ِلا يثاها َشي ْ ْن َحدا ثُُه، فَ َلْم يَ ْفَهْم ما يَم َوَجَعَل َُيَديا َكاَن َلُه،   رَكاَب يَ ْوًما َمَع إابْ َراها

ْمرَ  ْن عا يَث ما يَم، َوََجََع ََجًْعا َكثاْيًا، َوََثَر َعَلْيها، فَ نَ َزَل َبنْيَ فَاْستَ َعاَد اْْلَدا َب َوفَاَرَق إابْ َراها اَن فَ َغضا
يَّةا، َوَصاَرتا اْلَقْْيََواُن َوَأْكثَ ُر باََلدا إاْفرايقايََّة َمَعُه.  اْلَقْْيََوانا َواْلَعبَّاسا

يَّةا، َواْمتَ نَ  يُم َعَلى اْلَعبَّاسا يُد َفَخْنَدَق إابْ َراها َع الرَّشا َلًة، َفَسما نَ ُهَما َسَنًة َكاما َع فايَها، َوَداَمتا اْْلَْرُب بَ ي ْ
ي:  ًَّي يُ َنادا ا َصاَرْت إالَْيها اْْلَْمَواُل َأَمَر ُمَنادا َزانََة َماٍل، فَ َلمَّ يَم خا ََ إابْ َراها ْن اْْلَََبَ، فَأَنْ َفَذ إا َمْن َكاَن ما

نانَي فَ لْ  ْيا اْلُمْؤما ْم ُجْندا َأما ْمَراَن َأْصَحابُُه َوتَ َفرَُّقوا َعْنُه، فَ َوَثَب َعَلْيها . فَ َفاَرَق عا َْخذا اْلَعطَاءا َيْحُضْر ْلا
، َفَحَضُروا فََأْعطَ  ُضورا لاَقْبضا اْلَعطَاءا ْْلََمانا َواْلُْ يُم ِبا يَم فَاَّْنََزُموا، فَ َناَدى إابْ َراها اُهْم َأْصَحاُب إابْ َراها

 اْلَقْْيََوانا َوَهَدَم يفا ُسوراَها.َوقَ َلَع أَبْ َواَب 
يُم َوَوََّ بَ ْعَدُه ابْ َنُه َعبْ  ، فََأقَاَم باها َحََّّ َماَت إابْ َراها لزَّابا ْمَراُن، َفَساَر َحََّّ ْلَاَق ِبا َد اَّللَّا فََأمََّن َوَأمَّا عا

ْنَدُه، َوَأْسَكَنُه َمَعُه، َفقايَل لاَعْبدا اَّللَّا  ْمَراَن، َفَحَضَر عا َبايَك، َوَِل ََنَْمُنُه َعَلْيَك، فَ َقتَ َلُه.عا  : إانَّ َهَذا ََثٌْر ِبا
َ إاب ْ  ََ َأْن تُ ُويفيا َن النَّاُس، فَ َبقاَي َكَذلاَك إا رُّ ِبااْفرايقايََّة، َوَأما ْمَراُن َسَكَن الشَّ ا اَّْنََزَم عا يُم يفا َشوَّاٍل َوَلمَّ َراها

اَئٍة  تٍي َوتاْسعانَي َوما ت، َوََخُْسوَن َسَنًة، َوإاَمارَتُُه اثْ نَ َتا َعْشَرَة َسَنًة َوَأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعَشَرَة َسَنَة سا َوُعُمُرُه سا
ٍم.  َأَّيَّ
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يَم ْبنا اْْلَْغَلبا إاْفرايقايََّة(  )ذاْكُر واَِليَةا َعْبدا اَّللَّا ْبنا إابْ َراها
يُم ْبُن اْْلَغْ  َ إابْ َراها ا تُ ُويفيا َ بَ ْعَدُه ابْ ُنُه َعْبُد اَّللَّا، وََكاَن َعْبُد اَّللَّا َغائاًبا باَطَرابُ ُلَس َقْد َحَصَرُه َوَلمَّ َلبا َوِلا

َمارَةا، َوَأَمَر ابْ نَ  ْْلا َد إالَْيها أَبُوُه ِبا اَئٍة، فَ َعها تٍي َوتاْسعانَي َوما  ُه زاََّيَدَة اَّللَّا ْبنَ اْلََبْبَ ُر، َعَلى َما َنْذُكُرُه َسَنَة سا
َمارَةا  ْْلا َْوتا أَبايها، َوِبا يها ِبا ََ َأخا َمارَةا، َفَكَتَب إا ْْلا يها َعْبدا اَّللَّا ِبا َخا يَم َأْن يُ َباياَع ْلا ، فَ َفاَرَق َطَرابُ ُلَس، إابْ َراها

، َوَِل َحرْ  ها َشر، ما ، فَاْستَ َقاَمتا اْْلُُموُر، َوَلْ َيُكْن يفا َأَّيَّ ََ اْلَقْْيََوانا َرتا َوَوَصَل إا ٌب، َوَسَكَن النَّاُس فَ ُعميا
. ائَ َتنْيا ةا َسَنَة إاْحَدى َوما ي اْلْاجَّ َ يفا ذا  اْلباََلُد، َوتُ ُويفيا

 
باَها ْْلَْنَدُلسا َعَلى َصاحا  ذاْكُر َمْن َخاَلَف ِبا



، يفا  اجا ِبا اْْلَجَّ َنةا َخاَلَف ََبُْلوُل ْبُن َمْرُزوٍق، اْلَمْعُروُف ِبَا ها السَّ ْن باََلدا  َويفا َهذا َيةا الث َّْغرا ما ََنحا
، َعمُّ  َم َعَلى ََبُْلوٍل فايَها َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا ، َوَدَخَل َسَرُقْسَطَة َوَمَلَكَها، فَ َقدا باَها اْْلَْنَدُلسا  َصاحا

. ََ اْلفاراْنجا ًها إا ، وََكاَن ُمتَ َوجيا ييا ْلبَ َلْنسا ، َويُ ْعَرُف ِبا  اْْلََكما
يَنةا َوخَ  َدا َلَة، َوَأَمَر اْْلََكُم اْلَقائاَد َعْمُروَس ْبَن يُوُسَف، َوُهَو ِبا  اَلَف فايَها ُعبَ ْيَدُة ْبُن ُْحَْيٍد باطَُلْيطا

ْم، ُثَّ إانَّ َعْمُروَس ْبنَ  َلَة َفَكاَن ُيْكثاُر قاَتاََلُْم، َوَضيََّق َعَلْيها وُسَف َكاَتَب  يُ َطَلباْيََة، َأْن َُيَاراَب َأْهَل طَُلْيطا
، َواْسَتَماََلُْم. يٍي َلَة يُ ْعَرُفوَن باَبنا َُمْشا ْن َأْهلا طَُلْيطا  راَجاًِل ما

ََ اْْلَكَ  ََ َعْمُروَس، َفَسْيََّ الرَّْأَس إا ، َوأَنْ َزَل فَ َوثَ ُبوا َعَلى ُعبَ ْيَدَة ْبنا ُْحَْيٍد َوقَ تَ ُلوُه، َوَْحَُلوُه رَْأَسُه إا ما
يٍي عا  مْ َبنا َُمْشا يَنةا طََلباْيََة ُذُحوٌل، فَ َتَسوََّر اْلََبْبَ ُر َعَلْيها َدا يَن ِبا نَ ُهْم َوَبنْيَ اْلََبْبَرا الَّذا  ْنَدُه، وََكاَن بَ ي ْ

ََ اْْلََكما َوَأْخََبَُه اْْلَََبَ. ]ُثَّ إانَّ َعمْ  َأْعَمَل  ُروسَ فَ َقتَ ُلوُه، َفَسْيََّ َعْمُروُس رُُءوَسُهْم َمَع رَْأسا ُعبَ ْيَدَة إا
َها بَ  ن ْ َن ما ا َِتَكَّ يَنَة. فَ َلمَّ ْم َحََّّ َأْدَخُلوُه اْلَمدا َُكاتَ َبتاها َلَة ِبا ََّن اْلَقْصَر َجْهَدُه يفا اْستاْجََلبا َأْهلا طَُلْيطا

َلَة، َوقَ  ْسراَها فََأْحَكَمُه، َوأَتْ َقَن َأْمَرُه، ُثَّ َسَعى يفا قَ ْتلا راَجالا طَُلْيطا ْم، َوَحْسما َعَلى َِببا جا ْطعا َشرياها
يًدا لاْلَمْمَلَكةا، فََأَعدَّ لاْلَكْيدا َصنايًعا، َأْظَهَر أَنَُّه َيْذَبُح فايها اْلبَ َقَر َوَأَمَر َأْن  ْم، تَ ْوطا َيُكوَن ُدُخوُل َدائاها

ْن َِببٍ   النَّاسا َعَلى َِبٍب َوُخُروُجُهْم[ ما
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ُهْم عُ  ن ْ اَئةا رَُجٍل، آَخَر، َفَمْن َدَخَل ما ُعما ُهْم َسب ْ ن ْ ٍع آَخَر فَ َقتَ ُلوُه، َحََّّ قُتاَل ما ََ َمْوضا َل باها إا دا
َيُة.  فَاْستَ َقاَمْت تاْلَك النَّاحا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

. ْصَن الصَّْفَصافا ، فَافْ تَ َتَح حا يُد َأْرَض الرُّوما  فايَها َغَزا الرَّشا
، فَ بَ َلَغ أَْنقاَرَة، َوافْ تَ َتَح َمْطُمورََة. َوفايَها َغَزا َعْبُد اْلَملاكا   ْبُن َصالاٍح َأْرَض الرُّوما

 ]اْلَوفَ َياُت[
َ َْحَْزُة ْبُن َمالاٍك.  َوفايَها تُ ُويفيا

َرُة َعَلى ُخَراَساَن( .  )َوفايَها َغَلَبتا اْلُمَحميا
يُد يفا َصْدرا ُكُتباها الصَََّلَة َعَلى رَ   .-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -ُسولا اَّللَّا َوفايَها َأْحَدَث الرَّشا

يُد. لنَّاسا الرَّشا  َوَحجَّ ِبا
َم َبنا اْلَعبَّ  نَي، َوُهَو َأوَُّل فاَداٍء َكاَن َأَّيَّ َنةا َكاَن اْلفاَداُء َبنْيَ الرُّوما َواْلُمْسلاما ها السَّ ، وََكاَن َويفا َهذا اسا

يدا ُهَو ا ُم ْبُن الرَّشا  ْلُمتَ َوِليا لَُه، )وََكاَن اْلَملاُك ناْقُفوَر( ، )فَ َفراَح باَذلاكَ اْلَقاسا
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َنهُ  ، َعَلى َجانابا اْلَبْحرا، بَ ي ْ سا ما لَلَّ ، وََكاَن اْلفاَداُء ِبا ٍْي يفا باََلدا الرُّوما َي باُكليا َأسا  َوَبنْيَ النَّاُس( ، فَ ُفودا
ُم، َطَرُسوَس اثْ َنا َعَشَر فَ ْرَسًخا، َوَحضَ  َن اْلُمْرَتزاَقةا َمَع َأِبا ُسَلْيَماَن، َفَخَرَج اْْلَادا َر َثََلثُوَن أَْلًفا ما

ةُ  دَّ ، وََكاَن عا َن اْلُعَلَماءا َواْْلَْعَيانا ْن َأْهلا الث ُُّغورا، َوَغْْيُُهْم ما اْْلَْسَرى  ُمتَ َوِليا َطَرُسوَس، َوَخْلٌق َكثاٌْي ما
ائَ  َعما ْن َذلاَك.َثََلثََة آَِلٍف َوَسب ْ  ٍة، َوقايَل َأْكثَ َر ما
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ْن قُ وَّادا اْلَمْنُصورا، ُهَو َوأَبُوُه، وََكاَن ُعْمُرُه َأْربَ ًعا وَ  َ اْلََْسُن ْبُن َقْحطََبَة، َوُهَو ما  َُثَانانَي َسَنًة.َوفايَها تُ ُويفيا
َ يفا رَ  ، تُ ُويفيا تُّوَن َسَنًة.َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن اْلُمَباَركا اْلَمْرَوزايُّ َْيَت َوُعْمُرُه َثََلٌث َوسا  َمَضاَن َبا
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، وَ  لرَّييا ، ِبا ، اْلُمْقراُئ، النَّْحوايُّ ْلكاَسائاييا ، اْلَمْعُروُف ِبا يُّ قايَل: َماَت َوَعلايُّ ْبُن َْحَْزَة أَبُو اْْلََسنا اْْلََسدا
 َسَنَة َثََلٍث َوَُثَانانَي.
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 َ اَئٍة.َوفايَها تُ ُويفيا ُر، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة ََخٍْس َوما اعا   َمْرَواُن ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا ََيََْي ْبنا َأِبا َحْفَصَة الشَّ
يَم، َوُهَو َأْكََبُ َأْصَحابا َأِبا َحنايَفَة. ي، َواَْسُُه يَ ْعُقوُب ْبُن إابْ َراها َ أَبُو يُوُسَف اْلَقاضا  َوفايَها تُ ُويفيا

، وََكاَن( َوفايَها  يُّ َلما َ )يَ ْعُقوُب ْبُن َداُوَد ْبنا ُعَمَر ْبنا َطْهَماَن، َمْوََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا َخازاٍم السُّ تُ ُويفيا
. ييا  يَ ْعُقوُب َوزايَر اْلَمْهدا

. ُم ْبُن اْلََبايدا  َوَهاشا
 َويَزايُد ْبُن ُزرَْيٍع.

عَ  ْن َصن ْ ُّ ما َعانا َمْشَق.َوَحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة الصَّن ْ  اءا دا
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. ) ْلَياءا ََتْتَ َها نُ ْقطََتانا ، َوِبا َدةا، وََكْسرا الرَّاءا  )اْلََبايُد باَفْتحا اْلَباءا اْلُمَوحَّ
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اَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَُثَانانَي َوما
182 - 

ائَ   ةٍ ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَُثَانانَي َوما
ُه ُخرَ  ، َوَوِلَّ نيا يُد لاَعْبدا اَّللَّا اْلَمْأُمونا باواَِليَةا اْلَعْهدا بَ ْعَد اْْلَما َنةا َِبَيَع الرَّشا ها السَّ ُل يفا َهذا اَساَن َوَما يَ تَّصا

ََ َجْعَفرا ْبنا ََيََْي. ََ َُهََذاَن، َوَلقََّبُه اْلَمْأُموَن، َوَسلََّمُه إا َا إا  َبا
َن  ُه اْلَمْنُصوُر باعايَسى ْبنا ُموَسى، َحََّّ )َوَهَذا ما يَد َقْد رََأى َما َصَنَع أَبُوُه َوَجدُّ نَّ الرَّشا ، فَإا اْلَعَجائابا

، فَ َلْو َلْ يُ عَ  َن اْلَعْهدا ي لاَيْخَلَع نَ ْفَسُه ما ، َوَما َصَنَع َأُخوُه اَْلَادا ْن واَِليَةا اْلَعْهدا ْلُه َخَلَع نَ ْفَسُه ما اجا
مُّ( . اْلَمْوتُ  ي َوُيصا ْيَء يُ ْعما ، َوُحبَُّك الشَّ نيا  َْلََلَعُه، ُثَّ ُهَو يُ َباياُع لاْلَمْأُمونا بَ ْعَد اْْلَما

ََ اْلَفْضلا ْبنا ََيََْي، َفَماَتْت باََبَْذَعَة، فَ َرَجَع َمْن َمَعهَ  َلتا ابْ َنُة َخاقَاَن َملاكا اْْلََزرا إا ََ أَبايَها َوفايَها ْحُا ا إا
.فَأَ  ْسََلما ََ باََلدا اْْلا َز إا يَلًة، فَ َتَجهَّ َا قُتاَلْت غا  ْخََبُوُه َأَّنَّ

يَنَة َأْصَحابا اْلَكْهفا   .َوَغَزا الصَّائاَفَة َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َصالاٍح، فَ بَ َلَغ أُْفُسوَس، َمدا
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نَي ْبنا أَْلُيوَن، َوَأقَ رُّوا ُأمَُّه راينا َوتُ َلقَُّب: َعْطَسَة.َوفايَها ََسََلتا الرُّوُم َعْيَنْ َملاكا  ْم ُقْسطَْنطا  ها
يَسى ْبنا ُموَسى. لنَّاسا ُموَسى ْبُن عا  َوَحجَّ ِبا

. لا َهْرَُثَُة ْبُن َأْعنَيَ  وََكاَن َعَلى اْلَمْوصا
ُب اْْلَنْ  ، َصاحا ، َوتَ َعرََّض )َوفايَها َجاَز ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا ْرقا َن الشَّ ََ باََلدا اْْلَْنَدُلسا ما ، إا َدُلسا

، َفَساَر إالَْيها اْْلََكُم يفا ُجيُ  با اْلباََلدا ، َصاحا َشاما ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا يها اْْلََكما ْبنا ها َْربا اْبنا َأخا وٍش  ْلا
ْن َأهْ  ََ ُسَلْيَماَن َكثاٌْي ما تا َكثاْيٍَة، َوَقدا اْجَتَمَع إا َنَة، فَاْلتَ َقَيا َواقْ تَ َتََل، َواْشَتدَّ َقاقا َوَمْن يُرايُد اْلفات ْ لا الشيا

ي اْلْاجَّ  نَ ُهْم ََثناَيًة يفا ذا ، َوَعاَدتا اْْلَْرُب بَ ي ْ ةا، فَاَّْنََزَم اْْلَْرُب، فَاَّْنََزَم ُسَلْيَماُن َوات َّبَ َعُه َعْسَكُر اْْلََكما
، فَ َعاَد اْْلََكُم.فايَها ُسَلْيَماُن، َواْعَتَصَم  ْلَوْعرا َواْلْاَبالا  ِبا

ُم اْْلََكُم، فَاْلتَ َقْوا وَ  ََ َجانابا إاْستاَجَة، َفَساَر إالَْيها اقْ تَ تَ ُلوا َسَنَة ُثَّ َعاَد ُسَلْيَماُن َفَجَمَع بَ َراباَر، َوَأقْ َبَل إا



اَئٍة، َواْشَتدَّ اْلقاَتاُل، فَاَّْنََزمَ  ُسَلْيَماُن، َواْحَتَمى باَقْريٍَة، َفَحَصَرُه اْْلََكُم، َوَعاَد ُسَلْيَماُن  َثََلٍث َوَُثَانانَي َوما
َيةا فاريايَش( . ََ ََنحا َهزاًما( إا  )ُمن ْ
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ْنُه، َوبَ َلَغ  ، َوَخراَب َكثاٌْي ما َها اْلقاْبلاييا ْن رََبضا يٌم، فَ َغراَق َكثاٌْي ما ْيُل )َوفايَها َكاَن باُقْرطَُبَة َسْيٌل َعظا السَّ
 َشُقْنَدَة( .

 ]اْلَوفَ َياُت[
ُث. يُّ اْلُمَحديا ُد ْبُن َجْعَفٍر الطََّيالاسا َنةا َماَت ُُمَمَّ ها السَّ  َويفا َهذا

. ٍد اْبُن ُأْختا ُسْفَياَن الث َّْوراييا اُر ْبُن ُُمَمَّ  َوَعمَّ
يُّ  رَاَوْردا دا ْبنا َأِبا ُعبَ ْيٍد الدَّ ْن َدارَاِبَاْرَد، فَاْستَ ثْ َقُلوا َوَعْبُد اْلَعزايزا ْبُن ُُمَمَّ َنَة، وََكاَن أَبُوُه ما ، َمْوََ ُجَهي ْ

. يُّ َها فَ َقاُلوا َدرَاَوْردا  ناْسبَ َتُه إالَي ْ
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، َوقايَل: َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن السَّ  ْمحا ، )َواَْسُُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن السَّ ْمحا َ َدرَّاُج أَبُو السَّ ( َوفايَها تُ ُويفيا ْمحا ْبنا
اَئٍة. ْشرايَن َوما ، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة ََخٍْس َوعا ْصرايُّ ُّ، اْلما يّبا  ُأَساَمَة التُّجا

. لايُّ  َوَعفايُف ْبُن َسالٍا اْلَمْوصا
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَُثَانانَي َوما
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اَئٍة.ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَُثَانا   نَي َوما
ْسََلما   ذاْكُر َغْزوا اْْلََزرا باََلَد اْْلا

مَّةا  نَي َوَأْهلا الذيا ْلُمْسلاما ، فََأْوقَ ُعوا ِبا ْن َِببا اْْلَبْ َوابا ، َوَسبَ ْوا َوفايَها َخَرَج اْْلََزُر باَسَببا ابْ َنةا َخاقَاَن ما
اَئةا أَْلفا رَْأٍس، َوانْ تَ َهُكوا َأْمرً  ْن ما ينايََّة َأْكثَ َر ما يُد َأْرما ، فَ َوََّ الرَّشا يًما َلْ ُيْسَمْع ِبااْثلاها يفا اْْلَْرضا ا َعظا

يبانَي را  ْم، َوأَنْ َزَل ُخَزْْيََة ْبَن َخازاٍم َنصا َهُه إالَْيها ََ َأْذرَبايَجاَن، َوَوجَّ َْهلا يَزايَد ْبَن َمْزَيٍد ُمَضافًا إا ْدًءا ْلا
ينايََّة.  َأْرما



، َفَدَخَل ابْ ُنُه باََلَد اْْلََزرا،  َوقايَل: إانَّ  يَّ َلما َم السُّ ْم َأنَّ َسعايَد ْبَن َسْلٍم قَ َتَل اْلُمَنجيا ها َسَبَب ُخُروجا
َن الث ُّْلَمةا، فَاَّْنََزَم َسعايٌد، َوَأقَاُموا ََنْوَ  ينايََّة ما  َسْبعانَي َواْسَتَجاَشُهْم َعَلى َسعايٍد، َفَخَرُجوا َوَدَخُلوا َأْرما

يُد ُخَزْْيََة ْبَن َخازاٍم، َويَزايَد ْبَن َمْزَيٍد، فََأْصَلَحا َما َأْفَسَد َسعايٌد، َوَأْخَرَجا اْلَْ يَ وْ  َه الرَّشا َزَر، ًما، فَ َوجَّ
ا الث ُّْلَمَة.  َوَسدَّ

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ْن ُخَراَساَن، ُثَّ  يَسى ما يُد َعلايَّ ْبَن عا ، َوَأَمَرُه َوفايَها اْستَ ْقَدَم الرَّشا ْن قاَبلا اْبناها اْلَمْأُمونا َها ما رَدَُّه َعَلي ْ

. يبا َْربا َأِبا اْْلَصا  ِبا
. يبا ُوَهْيُب ْبُن َعْبدا اَّللَّا النََّسائايُّ ْن ُخَراَساَن أَبُو اْْلَصا  َوفايَها َخَرَج باَنَسا ما
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لنَّاسا اْلَعبَّاُس ْبُن اَْلَاداي.  َوَحجَّ ِبا
دا ْبنا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب بابَ ْغَداَذ يفا َحْبسا  َوفايَها  َماَت ُموَسى ْبُن َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ

. يدا  الرَّشا
اَئٍة، ف َ  ْن َسَنةا تاْسٍع َوَسْبعانَي َوما يَد اْعَتَمَر يفا َشْهرا رََمَضاَن ما ها َأنَّ الرَّشا ََ وََكاَن َسَبُب َحْبسا ا َعاَد إا َلمَّ

يَنةا  ََلُم  -اْلَمدا يا  -َعَلى َساكاناَها السَّ ََ َقَْبا النَّّبا يَ ُزورُُه، َوَمَعُه  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َدَخَل إا
ََلُم َعَلْيَك ََّي َرُسوَل اَّللَّا، َّيَ  ََ اْلَقَْبا َوَقَف فَ َقاَل: السَّ ا انْ تَ َهى إا ، اْفتاَخارًا َعَلى َمْن النَّاُس، فَ َلمَّ ْبَن َعميا

يدا َوقَاَل: َهَذا  ََلُم َعَلْيَك ََّي أَبَْه. فَ تَ َغْيََّ َوْجُه الرَّشا اْلَفْخُر ََّي َحْولاها، َفَدََن ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر فَ َقاَل: السَّ
ْندَ  ، َفَحَبَسُه عا ََ اْلعاَراقا ا. ُثَّ َأَخَذُه َمَعُه إا ييا ْبنا َشاَهَك، )َوتَ َولَّْت َحْبَسُه ُأْخُت  َأَِب اْلََْسنا َجدا ْندا السيا

َد اَّللََّ َوََمَّ  ييا ْبنا َشاَهَك( ، وََكاَنْت تَ َتَديَُّن، َفَحَكْت َعْنُه أَنَُّه َكاَن إاَذا َصلَّى اْلَعَتَمَة ْحَا ْندا َدُه السيا
ََ َأْن يَ ُزوَل اللَّْيُل، ُثَّ يَ ُقوُم فَ ُيَصلياي، ََ  -َحََّّ ُيَصلياَي الصُّْبَح، ُثَّ َيْذُكُر اَّللََّ  َوَدَعاُه إا َحََّّ  -تَ َعا

، ُثَّ يَ تَ َوضَّ  ََ اْرتاَفاعا الضَُّحى، ُثَّ يَ ْرُقُد، َوَيْستَ ْيقاُظ قَ ْبَل الزََّوالا ْمُس، ُثَّ يَ ْقُعُد إا أُ َوُيَصلياي، َتْطُلَع الشَّ
اَّللََّ َحََّّ ُيَصلياَي اْلَمْغراَب، ُثَّ ُيَصلياي َما َبنْيَ اْلَمْغرابا َواْلَعَتَمةا، َفَكاَن  َحََّّ ُيَصلياَي اْلَعْصَر، ُثَّ َيْذُكرُ 

ََ َأْن َماَت.  َهَذا َدْأبَُه إا
! ََذا الرَُّجلا الصَّالاحا  وََكاَنْت إاَذا رَأَْتُه قَاَلْت: َخاَب قَ ْوٌم تَ َعرَُّضوا َلا

ما ; ْلاَ  ْلَكاظا ا َكاَن َُمُْبوًسا وََكاَن يُ َلقَُّب ِبا يُء إالَْيها، َكاَن َهَذا َعاَدَتُه أََبًدا، َوَلمَّ ََ َمْن ُيسا ُن إا نَُّه َكاَن َُيْسا
ي َعْنَك َمَعُه يَ وْ  َقضا َن اْلَبََلءا إاِلَّ يَ ن ْ َي َعنيا يَ ْوٌم ما َقضا يدا باراَسالٍَة أَنَُّه َلْن يَ ن ْ ََ الرَّشا ، بَ َعَث إا َن الرََّخاءا ٌم ما

ُلوَن.حَ  ََ يَ ْوٍم لَْيَس َلُه اْنقاَضاٌء ََيَْسُر فايها اْلُمْبطا يًعا إا َيا َجَا َقضا  ََّّ يَ ن ْ



ْمَراَن، َوَبنْيَ ََبُْلولا بْ  َنٌة َوَحْرٌب َبنْيَ قَائاٍد َكباٍْي يُ َقاُل َلُه أَبُو عا ْْلَْنَدُلسا فات ْ نا َمْرزُوٍق، )َوفايَها َكاَنْت ِبا
ْن َأْعَيانا  ْمَراَن، فَاَّْنََزمَ َوُهَو ما يُّ َمَع َأِبا عا ، وََكاَن َعْبُد اَّللَّا اْلبَ َلْنسا  اْْلَْنَدُلسا
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ُهْم. ن ْ  َأْصَحاُب ََبُْلوٍل، َوقُتاَل َكثاٌْي ما
 ]اْلَوفَ َياُت[

َ يُوُنُس ْبُن َحبايٍب النَّْحوايُّ اْلَمْشُهوُر، َأَخَذ اْلعاْلَم َعْن َأِبا عَ  ْمراو ْبنا اْلَعََلءا َوَغْْياها، وََكاَن َوفايَها تُ ُويفيا
اَئةا َسَنٍة( .  ُعْمُرُه َقْد زَاَد َعَلى ما

دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس. يَسى ْبنا ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ  َوفايَها َماَت ُموَسى ْبُن عا
ُد ْبُن َصبايٍح أَبُو اْلَعبَّاسا اْلُمذَكياُر، الْ  .َوُُمَمَّ اكا مَّ ْبنا السَّ  َمْعُروُف ِبا

ُف. َ يفا َشْعَباَن، وََكاَن ثاَقًة إاِلَّ أَنَُّه َكاَن ُيَصحيا ، تُ ُويفيا يُّ طا ٍْي اْلَواسا  َوُهَشْيُم ْبُن َبشا
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َا، وََكاَن ُعْمُرُه َثََلًَث َوسا  ي اْلَمَدائانا َبا  تيانَي َسَنًة.َوََيََْي ْبُن زََكراَّيَّ ْبنا َأِبا زَائاَدَة، قَاضا
ُشوُن.  َويُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َأِبا َسَلَمَة اْلَماجا

َدةا، وََكسْ  ٌْي باَفْتحا اْلَباءا اْلُمَوحَّ َدةا. َوَبشا نيا )َصبايٌح باَفْتحا الصَّادا اْلُمْهَمَلةا، وََكْسرا اْلَباءا اْلُمَوحَّ را الشيا
 اْلُمْعَجَمةا( .

(5/334) 

 

اَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَُثَانانَي َوما
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اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَُثَانانَي َوما
َة، َوَوََّ َداُوَد ْبَن يَزايَد ْبنا َحاِتٍا اْلُمَهلَّ  يُد َْحَّاًدا اْلََبْبَرايَّ اْلَيَمَن َوَمكَّ َّ السيا َوفايَها َوََّ الرَّشا ْنَد، َوََيََْي ّبا

يُم ْبُن اْْلَْغلَ  ْمرا إاْفرايقايََّة إابْ َراها يَّ اْْلََبَل، َوَمْهَرَوْيها الرَّازايَّ َطََباْسَتاَن، َوقَاَم ِبَا َها اْْلََرشا ُه إاَّيَّ ، فَ َوِلَّ با
يُد.  الرَّشا

َه إالَْيها زَُهْْيًا اْلَقصَّ  ، فَ َوجَّ ارايُّ  اَب فَ َقتَ َلُه باَشْهَرُزوَر.َوفايَها َخَرَج أَبُو ُعَمَر الشَّ



يَسى ْبنا َماَهاَن. يبا اْْلََماَن فََأمََّنُه َعلايُّ ْبُن عا  َوفايَها َطَلَب أَبُو اْْلَصا
. دا ْبنا َعلايٍي دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ يُم ْبُن ُُمَمَّ لنَّاسا إابْ َراها  َوَحجَّ ِبا

لا َوَأْعَماَلاَ  ُّ.وََكاَن َعَلى اْلَمْوصا َبانا ي ْ  ا يَزايُد ْبُن َمْزيَدا ْبنا زَائاَدَة الشَّ
، فَ نَ َزَل َباَ  َن اْْلَْنَدُلسا َقَة ما يَنةا َأشا ََ َمدا يُّ إا ا َمَع َأِبا )َوفايَها َساَر َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا اْلبَ َلْنسا

ْم ََبُْلولُ  ، َفَساَر إالَْيها ْمَراَن، َوَمَع اْلَعَربا  ْبُن َمْرُزوٍق، َوَحاَصَرُهْم فايَها، فَ تَ َفرَّقَ  عا
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َيَة فََأقَاَم َباَ  يَنةا بَ َلْنسا ََ َمدا َقَة، َوَساَر َعْبُد اَّللَّا إا يَنَة َأشا ُهْم، َوَدَخَل ََبُْلوٌل َمدا  ا( .اْلَعَرُب َعن ْ
 ]اْلَوفَ َياُت[

ْمَراَن اْلمَ  َ اْلُمَعاََف ْبُن عا ، َوقايَل: َسَنَة ََخٍْس َوَُثَانانَي.َوفايَها تُ ُويفيا يُّ لايُّ اْْلَْزدا  ْوصا
ي يُ َقاُل َلُه اْلَعاباُد. َوَعبْ  َ َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا ُعَمَر ْبنا اْْلَطَّابا الَّذا ََلما ْبُن َوفايَها تُ ُويفيا ُد السَّ

. َوَعْبُد  يُّ ْن ُشَعْيبا ْبنا اْْلَْبَحابا اْْلَْزدا يُّ اْلَبْصرايُّ ما اما اْْلَْعَلى ]ْبُن َعْبدا اْْلَْعَلى[ ْبنا َعْبدا اَّللَّا السَّ
.  َبنا َشاَمَة ْبنا ُلَؤيٍي
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ٍد. يدا الث ََّقفايُّ أَبُو ُُمَمَّ ابا ْبُن َعْبدا اْلَمجا  َوَعْبُد اْلَوهَّ
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ا  َئة[]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَُثَانانَي َوما
185 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَُثَانانَي َوما
يُد َمَكانَُه  ، َوُهَو َوالايَها، فَ َوََّ الرَّشا َنةا قَ َتَل َأْهُل َطََباْسَتاَن َمْهَرَوْيها الرَّازايَّ ها السَّ َعْبَد اَّللَّا ْبَن َويفا َهذا

. يَّ  َسعايٍد اْْلََرشا
َْرجا اْلَقْلَعةا.َوفايَها قَ َتَل َعْبُد الرَّ  يَّ ِبا  ْْحَنا اْْلَبْ َناوايُّ َأَِبَن ْبَن َقْحطََبَة اْْلَاراجا

ْن َأْصَحاباها َعَشَرَة آَِلفٍ  يَسى ما يَسى ْبُن َعلاييا ْبنا عا يَس، فَ َقَتَل عا يُّ باَباَذغا ، َوفايَها َعاَث َْحَْزُة اْْلَاراجا
يَسى َكاُبَل َوزَابُ ُلْسَتاَن.  َوبَ َلَغ عا



يبا ََثناَيًة( ، َوَغَلَب َعَلى أَبايَوْرَد، َوُطوَس، َونَ ْيَسابُوَر، َوَحَصَر َمْرَو، ُثَّ اَّنَْ )وَ  َزَم فايَها َغَدَر أَبُو اْْلَصا
. ََ َسَرْخَس، َوَعاَد َأْمُرُه َقواَّيا َها َوَعاَد إا  َعن ْ

َن َلُه، َفَخَرَج يفا َشْعَباَن َواْعَتَمَر يفا رََمَضاَن، َوفايَها اْسَتْأَذَن َجْعَفُر ْبُن ََيََْي يفا اْْلَجيا َواْلُمَجا َورَةا، فَُأذا
. ََ َأْن َحجَّ َة ُمَراباطًا إا ُدَّ  َوَأقَاَم ِبا
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، َوهُ  ها ُسَلْيَماَن ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ََ َعميا ُب اْْلَْنَدُلسا َعَساكاَرُه، َوَساَر إا َو )َوفايَها ََجََع اْْلََكُم َصاحا
ْن َعْسَكرا اْْلََكما  َيةا فاريايَش، فَ َقاتَ َلُه، فَاَّْنََزَم ُسَلْيَماُن، َوَقَصَد َماراَدَة، فَ َتباَعُه طَائاَفٌة ما فََأَسُروُه، باَناحا

ََ َأْوَِلدا ُسَلْيمَ  ََ قُ ْرطَُبَة، وََكَتَب إا ها إا ْنَد اْْلََكما قَ تَ َلُه، َوبَ َعَث باَرْأسا ا َحَضَر عا اَن َوُهْم باَسَرُقْسطََة  فَ َلمَّ
ْنَدُه باُقْرطَُبَة( .  كاَتاَب َأَماٍن، َواْسَتْدَعاُهْم، َفَحَضُروا عا

. َقٌة قَ تَ َلْت رَُجَلنْيا دا اْْلََراما َصاعا  َوفايَها َوقَ َعْت يفا اْلَمْسجا
دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ]ْبنا ُُمَمَّ  لنَّاسا فايَها َمْنُصوُر ْبُن ُُمَمَّ .َوَحجَّ ِبا [ ْبنا َعلايٍي  دا

ن،، َوقايَل َكانَ  ْت َوفايَها َماَت َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس، َوَلْ َيُكْن َسَقَط َلُه سا
ْن فَ ْوٍق، َوُهَو قُ ْعُدُد َبنا َعْبدا  َدًة ما ْن َأْسَفَل َوقاْطَعًة َواحا َدًة ما َنَُّه َكاَن يفا َأْسَنانُُه قاْطَعًة َواحا َمَناٍف ; ْلا

ْشرا  اَئٍة َوعا َْنزاَلةا يَزايَد ْبنا ُمَعاوايََة، َوَبنْيَ َمْوَّتااَما َما يَزايُد َعَلى ما ََ َعْبدا َمَناٍف ِبا  يَن َسَنًة.اْلُقْربا إا
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ْْلَ  -َلَعنَ ُهُم اَّللَُّ  -َوفايَها َمَلَك اْلفاراْنُج  يَنَة بَ ْرَشُلونََة ِبا نَي، َونَ َقُلوا َمدا َن اْلُمْسلاما ، َوَأَخُذوَها ما ْنَدُلسا
ْم. ََ َورَائاها َر اْلُمْسلاُموَن إا َها، َوَتََخَّ ْم إالَي ْ  ُْحَاَة ثُ ُغوراها

ْيها َعْبدا اَّللَّا َوسُ  َُحارَبَةا َعمَّ با اْْلَْنَدُلسا ِبا َها اْشتاغَاُل اْْلََكما َصاحا ْم إاَّيَّ َلْيَماَن، َعَلى وََكاَن َسَبَب ُمْلكاها
َم.  َما تَ َقدَّ

. لا ََ بَ ْغَداَد َعَلى َطرايقا اْلَمْوصا َن الرَّقَّةا إا يُد ما  َوفايَها َساَر الرَّشا
نُي ْبُن ُموَسى بابَ ْغَداَذ.  َوفايَها َماَت يَ ْقطا

ُّ، َوُهَو  َبانا ي ْ َ يَزايُد ْبُن َمَزْيدا ْبنا زَائاَدَة الشَّ يَنةا بَ ْرَذَعَة، َوفايَها أَْيًضا تُ ُويفيا َدا ي َمْعنا ْبنا زَائاَدَة، ِبا اْبُن َأخا
َعَراُء َمَراثاَيُه. ًحا، َجَوًدا، َكراْيًا، َوَأْكثَ َر الشُّ َ َمَكانَُه َأَسُد ْبُن يَزايَد. وََكاَن يَزايُد ُِمَدَّ  َوَوِلا

ٍد التَّ  ْن َأْحَسنا َما قايَل يفا اْلَمَراثاي َما قَاَلُه أَبُو ُُمَمَّ َْوَدتاها:َوما يُّ راََثًء لَُه، فَأَثْ بَ تُُّه ْلا يما  ما
يدُ  ي اْلُمشا ْ أَي َُّها النَّاعا  َأَحقاا أَنَُّه َأْوَدى يَزايُد؟ ... تَ َبنيَّ



َا الصَّعايدُ   أََتْدراي َمْن نَ َعْيَت وََكْيَف فَاَهْت ... باها َشَفَتاَك؟ َكاَن َبا
ْسََلما َأْوَدى ي اْلَمْجدا َواْْلا  ؟ ... َفَما لاْْلَْرضا َوَْيََك َِل ِتَايُد؟َأَحاما

ْسََلَم َماَلْت ... َدَعائاُمُه؟ َوَهْل َشاَب اْلَولايُد؟  َتََمَّْل، َهْل تَ َرى اْْلا
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 َوَهْل َماَلْت ُسُيوُف َبنا ناَزارٍ 
َشارُ  َعْت َعنا اْْلَْيلا اللُُّبوُد؟ ... َوَهْل َتْسقاي اْلباََلَد عا  ُمْزنٍ  َوَهْل ُوضا

ها ناَزاٌر؟ ْت لاَمْصَرعا َا؟ َوَهْل ََيَْضرُّ ُعوُد؟ ... َأَما ُهدَّ  باَدرََّّتا
يدُ  َض اْلَمْجُد اْلَمشا  بَ َلى! َوتَ َقوَّ

 ]َوَحلَّ َضراََيُه إاْذ َحلَّ فايها ... َطرايُف اْلَمْجدا َواْلََْسُب التَّلايدُ 
] 

َفكُّ َعْينا   َأَما َواَّللَّا َما تَ ن ْ
ْن ََتُْمْد ُدُموُع لَئايما قَ ْومٍ  َعَلْيكَ   باَدْمعاَها أََبًدا ََتُوُد ... فَإا

ي َحَسٍب َُجُوُد ... أَبَ ْعَد يَزايَد َُتَْتزاُن اْلبَ َواكاي  فَ َلْيَس لاَدْمعا ذا
ا ْسََلما َلمَّ  ُدُموًعا، َأْو ُيَصاُن ََلَا ُخُدوُد؟ ... لاتَ ْبكاَك قُ بَُّة اْْلا

ٌر َلْ يُ ْبقا َدْهرٌ َوَهْت َأْطَناَُبَا وَ   َوَهى اْلَعُموُد ... َويَ ْبكاَك َشاعا
َماَم لاُكليا َخْطبٍ  يُد ... َفَمْن َيْدُعو اْْلا  َلُه َنَسًبا َوَقْد َكَسَد اْلَقصا

يَس إاَذا ي اْْلَما َلٍة تَ ُئوُد ... َوَمْن ََيْما  يَ ُنوُب وَُكليا ُمْعضا
ها اْلَبَطُل النَّ  ْن يَ ْهلاْك يَزايُد َفُكلُّ َحييٍ تَ َعاََّي ِباايَلةا نَ ْفسا يُد ... فَإا  جا

 َفرايٌس لاْلَمنايَّةا َأْو َطرايُد ... َأَلْ تَ ْعَجْب َلُه؟ ! إانَّ اْلَمَناَّيَ 
 فَ َتْكَن باها َوُهنَّ َلُه ُجُنوُد ... َقَصْدَن َلُه وَُكنَّ َيَاْدَن َعْنهُ 

 َعزَّى رَبايَعَة َأنَّ يَ ْوًما إاَذا َما اْْلَْرُب َشبَّ ََلَا َوُقوُد ... َلَقدْ 
َك َِل يَ ُعودُ  ْثَل يَ ْوما َها ما  َعَلي ْ

نُ َها. يُدَها َوَيْسَتْحسا ها اْلَمْرثايََّة َبَكى، وََكاَن َيْسَتجا َع َهذا يُد إاَذا َسَا  وََكاَن الرَّشا
 ]اْلَوفَ َياُت[

َماما ْبنا ُُمَمَّ  يَم اْْلا ُد ْبُن إابْ َراها َ ُُمَمَّ  دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس بابَ ْغَداَذ،َوفايَها تُ ُويفيا
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اْْلَاراثا ْبنا  َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن ُمْصَعبا ْبنا ََثباتا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا الزَُّبْْيا. َواْلُمغاْيَُة ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا 
، َويَ ْعَرُف ِبا  يُّ اٌج الصَّوَّاُف، َعيَّاٍش اْلَمْخُزوما اَئٍة. َوَحجَّ ْشرايَن َوما ، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة َأْرَبٍع َوعا ييا ْلْاَزاما

 َوُهَو اْبُن َأِبا ُعْثَماَن َمْيَسَرَة.
ْْلَاءا اْلُمْهَمَلةا، َوال يُّ ِبا ْن ََتٍْت. اْلْاَزاما نيا اْلُمْعَجَمةا، َواْلَياءا اْلُمثَ نَّاةا ما لشيا ( .)َعيَّاٌش ِبا  زَّايا
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اَئٍة[ تٍي َوَُثَانانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
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اَئةٍ  تٍي َوَُثَانانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
ها َعْبدا اَّللَّا  با اْْلَْنَدُلسا َوَعميا  ذاْكُر اتياَفاقا اْْلََكما َصاحا

َشاما  َنةا ات ََّفَق اْْلََكُم ْبُن ها ها السَّ ُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعْبدا  يفا َهذا ، َوَعمُّ ُْي اْْلَْنَدُلسا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا َأما
. يُّ  الرَّْْحَنا اْلبَ َلْنسا

ها، َولَ  يها ُسَلْيَماَن َعُظَم َعَلْيها، َوَخاَف َعَلى نَ ْفسا َع باَقْتلا َأخا ا َسَا َيَة َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ َعْبَد اَّللَّا َلمَّ زاَم بَ َلْنسا
ُخولَ  ََ اْْلََكما َيْطُلُب اْلُمَساَلَمَة، َوالدُّ َنٍة، َوَأْرَسَل إا ََثرَةا فات ْ   يفا طَاَعتاها.َوَلْ يُ َفاراقْ َها، َوَلْ يَ َتَحرَّْك ْلاا

نُ  ُه، َوَبَذَل لَُه اْْلَْرزَاَق َوقايَل: َبلا اْْلََكُم َأْرَسَل إالَْيها ُرُسًَل، وََكَتَب إالَْيها يَ ْعراُض َعَلْيها اْلُمَساَلَمَة، َويُ َؤميا
نَ ُهْم َعَلى يَدا  َدُة بَ ي ْ ، َواْستَ َقرَّتا اْلَقاعا تياَفاقا ََ اِلا ها، فََأَجاَب َعْبُد اَّللَّا إا َْوَِلدا َعَة، َوْلا ََيََْي ْبنا ََيََْي،  اْلَواسا

، َوَزوََّج اْْلََكُم َأَخَواتاها  َن اْلُعَلَماءا با َمالاٍك، َوَغْْياها ما ها َعْبدا اَّللَّا، َوَساَر إالَْيها َعْبُد  َصاحا ْن َأْوَِلدا َعميا ما
ََلتا ا َعَة َوالصيا ها اْْلَْرزَاَق اْلَواسا َْوَِلدا نايََّة.اَّللَّا، فََأْكَرَمُه اْْلََكُم، َوَعظََّم َُمَلَُّه، َوَأْجَرى َلُه َوْلا  لسَّ

اَئٍة.َوقايَل: إانَّ اْلُمَراَسَلَة يفا الصُّْلحا َكاَنْت هَ  َنَة، َواْستَ َقرَّ الصُّْلُح َسَنَة َسْبٍع َوَُثَانانَي َوما ها السَّ  ذا
يدا َوَأْمرا كاَتابا واَِليَةا اْلَعْهدا   ذاْكُر َحجيا الرَّشا

ْلَمدا  َن اْْلَنْ َبارا، فَ َبَدَأ ِبا َة ما ََ َمكَّ يُد، َساَر إا لنَّاسا َهارُوُن( الرَّشا َنةا َحجَّ )ِبا ها السَّ يَنةا، فََأْعَطى يفا َهذا
نُي َعطَاًء، َوَعْبُد اَّللَّا  ٌد اْْلَما َيٍة، َأْعَطى ُهَو َعطَاًء، َوُُمَمَّ  فايَها َثََلثََة َأْعطا
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يَناٍر. نَي أَْلَف دا يَناٍر َوََخْسا َة فََأْعَطى َأْهَلَها، فَ بَ َلَغ أَْلَف أَْلفا دا ََ َمكَّ  اْلَمْأُموُن َعطَاًء، َوَساَر إا
ْن ُهََ وَ  ََ اْلَمْأُمونا ما اَم، َوَوََّ آَخَر اْلَمْغراَب، َوَضمَّ إا نَي اْلعاَراَق َوالشَّ يُد َقْد َوََّ اْْلَما ََ َكاَن الرَّشا َذاَن إا

، َوَلقََّبُه اْلُمْؤِتََ  ما باواَِليَةا اْلَعْهدا بَ ْعَد اْلَمْأُمونا ْبناها اْلَقاسا ، ُثَّ َِبَيَع ِلا را اْلَمْشراقا َن، َوَضمَّ إالَْيها اْْلَزايَرَة آخا



ََ اْلَمْأمُ  ْجرا َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َصالاٍح، َوَجَعَل َخْلَعُه َوإاثْ َباَتُه إا َم، وََكاَن يفا حا .َوالث ُُّغوَر َواْلَعَواصا  ونا
َة َوَمَعُه َأْوَِلُدُه، َواْلُفَقَهاُء َواْلُقَضا ََ َمكَّ يُد إا ا َوَصَل الرَّشا ُة َواْلُقوَّاُد، َكَتَب كاَتاًِب َأْشَهَد فايها َعَلى َوَلمَّ

، وََكَتَب كاَتاًِب لاْلَمْأُمونا َأْشَهَدُهْم عَ  ْلَوفَاءا لاْلَمْأُمونا ، َوَأْشَهَد فايها َمْن َحَضَر ِبا نيا ٍد اْْلَما َلْيها فايها ُُمَمَّ
، َوَعلََّق اْلكاَتاَبنْيا يفا اْلَكعْ  نيا ْلَوفَاءا لاْْلَما يُد ِبا ا فَ َعَل الرَّشا َما يفا اْلَكْعَبةا، َوَلمَّ َد اْلُعُهوَد َعَلْيها َبةا، َوَجدَّ

نَ ُهْم َشراا َوَحْرًِب. َوَخاُفوا َعاقاَبَة َذلاَك، َفَكاَن َما َخاُفوُه.  َذلاَك قَاَل النَّاُس: َقْد أَْلَقى بَ ي ْ
يَد يفا َسَنةا تاْسٍع َوَُثَانانَي َشخَ  ها َمْن ُثَّ إانَّ الرَّشا نَي َوَمَعُه اْلَمْأُموُن، َوَأْشَهَد َعَلى نَ ْفسا ََ قَ ْرَماسا َص إا

ََلحا َواْلكُ  َن اْْلَْمَوالا َواْْلََزائانا َوالسيا يَع َما يفا َعْسَكراها ما َن اْلُقَضاةا َواْلُفَقَهاءا َأنَّ َجَا ْنَدُه ما َراعا َوَغْْيا عا
َد َلُه الْ  ، َوَجدَّ .َذلاَك لاْلَمْأُمونا نيا ٍد اْْلَما َعَة َعَلى ُُمَمَّ َد َلُه اْلبَ ي ْ ََ بَ ْغَداَذ َفَجدَّ ْم، َوَأْرَسَل إا َعَة َعَلْيها  بَ ي ْ

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َْربا َأِبا  ََ َنَسا ْلا ْن َمْرَو إا يَسى ْبنا َماَهاَن ما َنةا َساَر َعلايُّ ْبُن عا ها السَّ  يفا َهذا
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، َفَحا يبا  رَبَُه، فَ َقتَ َلُه َوَسََب ناَساَءُه َوَذرَارايَُه، َواْستَ َقاَمْت ُخَراَساُن.اْْلَصا
 ]اْلَوفَ َياُت[

. . َوباْشُر ْبُن اْلُمَفضَّلا َ َخالاُد ْبُن اْْلَاراثا  َوفايَها تُ ُويفيا
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. ٍد اْلَفَزارايُّ يُم ْبُن ُُمَمَّ  َوأَبُو إاْسَحاَق إابْ َراها
.َوفايَها َماَت َعبْ  يََّة يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا  ُد اَّللَّا ْبُن َصالاحا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس باَسَلما

تُّ  دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس يفا رََجٍب، َوُعْمُرُه ََخٌْس َوسا َ َعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ وَن َسَنًة َوفايَها تُ ُويفيا
تَُّة َأْشُهٍر، وَ  فَّاحا َواْلَمْنُصورا.َوسا ي السَّ  ُهَو اْبُن َأخا

ْلَيَماَمةا. َن اْْلَجيا ِبا َ ُعَمُر ْبُن يُوُنَس ُمْنَصَرَفُه ما  َوفايَها تُ ُويفيا
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َ َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّاما اْلَفقايُه بابَ ْغَداَذ.  َوفايَها تُ ُويفيا
ُد ِبا  َ ُشْقَراُن ْبُن َعلايٍي الزَّاها ، وََكاَن َفقايًها.)َوتُ ُويفيا  ْْلَْنَدُلسا



يَسى ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب،  ُد َمْوََ عا َ رَاشا وََكاَن َقْد َوفايَها تُ ُويفيا
، َوقَاَم بَ ْعَدهُ  َْمرا اْلََبْبَرا أَبُو َخالاٍد يَزايُد ْبُن إاْلَياَس(  َدَخَل اْلَمْغراَب َمَع إاْدرايَس ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا ِبا

. 
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَُثَانانَي َوما
187 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَُثَانانَي َوما
َكةا  ْلََبَاما يدا ِبا  ذاْكُر إايَقاعا الرَّشا

َنةا َأْوقَ  ها السَّ َكةا، َوقَ َتَل َجْعَفَر ْبَن ََيََْي.َويفا َهذا ْلََبَاما يُد ِبا  َع الرَّشا
، وََكا ييا ُ َعْن َجْعَفٍر َوَعْن ُأْختاها َعبَّاَسَة باْنتا اْلَمْهدا يَد َكاَن َِل َيْصَبا َن وََكاَن َسَبَب َذلاَك َأنَّ الرَّشا

َْعَفٍر: ُأزَ  ، فَ َقاَل ْلا ْربا ُرُُهَا إاَذا َجَلَس لالشُّ نيا َِل َُيْضا َها َوَِل تَ ْقَرَْبَا، فَإا لَّ َلَك النََّظُر إالَي ْ وياُجَكَها لاَيحا
ُهمَ  ْنُه، وََكاََن ََيُْضَرانا َمَعُه، ُثَّ يَ ُقوُم َعن ْ ََ َذلاَك، فَ َزوََّجَها ما َها. فََأَجابَُه إا يُق الصََّْبَ َعن ْ ا، َوُُهَا ُأطا

، َفَجاَمَعَها َجْعَفٌر، َفَحَملَ  نا َن َلُه َشاِبَّ َْتُه َمَع َحَواضا يَد، َفَسْيَّ ْنُه، فَ َوَلَدْت لَُه ُغََلًما، َفَخاَفتا الرَّشا ْت ما
. َفَقاتا َر َوالن َّ َة، فََأْعطَْتُه اْْلََواها ََ َمكَّ  إا

، فََأَّْنَْت َأْمَرَها َوَأْمَر ا ، َفَحجَّ ُثَّ إانَّ َعبَّاَسَة َوَقَع بَ ْيناَها َوَبنْيَ بَ ْعضا َجَوارايَها َشر، يدا ََ الرَّشا يا إا لصَّّبا
َنَة، َوَِبََث َعنا اْْلَْمرا فَ َعلاَمُه. ها السَّ  َهاُروُن َهذا

، َفَصَنَع َذلاَك، َوَدَعاُه فَ َلمْ  يدا َطَعاًما باُعْسَفاَن إاَذا َحجَّ  وََكاَن َجْعَفٌر )َيْصَنُع لالرَّشا
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ْنَدُه، َفَكاَن َذلاَك َأوَّ  ْم.ََيُْضْر( عا  َل تَ َغْيُّا َأْمراها
يَد َدَفَع ََيََْي ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا ْبنا اْلََْسنا ْبنا َعلايٍي إا  ََ َجْعَفرا َوقايَل: َكاَن َسَبَب َذلاَك َأنَّ الرَّشا

َلًة، َوَسأََلُه َعْن بَ ْعضا َأمْ  راها، فَ َقاَل َلُه: اتَّقا اَّللََّ يفا َأْمراي، ْبنا ََيََْي ْبنا َخالاٍد، َفَحَبَسُه، ُثَّ َدَعا باها لَي ْ
ٌد  فَ َواَّللَّا َما َأْحَدْثُت َحَدًَث، َوَِل  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َوَِل تَ تَ َعرَّْض َأْن َيُكوَن َغًدا َخْصَمَك ُُمَمَّ

ًَث.  آَوْيُت ُُمْدا
ْن باََل  ْئَت ما َه فَ َرقَّ َلُه َوقَاَل: اْذَهْب َحْيُث شا دا اَّللَّا. قَاَل: َفَكْيَف َأْذَهُب َوَِل آَمُن َأْن ُأوَخَذ؟ فَ َوجَّ

ََ َمْأَمناها.  َمَعُه َمْن َأدَّاُه إا



، ف َ  يدا ََ الرَّشا ْن َخَواصيا َجْعَفٍر، فَ َرفَ َعُه إا ْن َعنْيٍ َكاَنْت َلُه ما َقاَل: َما َوبَ َلَغ اْْلَََبُ اْلَفْضَل ْبَن الرَّبايعا ما
ثُُه، ُثَّ َسأََلُه َعْن َيَْ  أَْنتَ  ، َفَجَعَل يُ ْلقاُمُه َوَُيَادا ََي، َهَذا؟ فَ َعَلُه َعْن َأْمراي. ُثَّ َأْحَضَر َجْعَفًرا لالطََّعاما

َن َجْعَفٌر، فَ َقاَل: َِل َوَحَياتاَك! َوَقصَّ َعَلْيها أَ  ؟ فَ َفطا ََياِتا . فَ َقاَل: ِبا َالاها يفا اْْلَْبسا ْمَرُه، فَ َقاَل: ُهَو ِبا
ا قَاَم  ي. فَ َلمَّ ْنَدُه. فَ َقاَل: ناْعَم َما فَ َعْلَت! َما َعَدْوَت َما يفا نَ ْفسا َعْنُه َوقَاَل: َعلاْمُت أَنَُّه َِل َمْكُروَه عا

ْن َأْمراها َما َكاَن.  قَاَل: قَ تَ َلنا اَّللَُّ إاْن َلْ َأقْ تُ ْلَك! َفَكاَن ما
َن اْْلَْسَبابا أَ  ََ َوقايَل: َكاَن ما ْرَهٍم، فَ ُرفاَع َذلاَك إا ْشرايَن أَْلَف أَْلفا دا َها عا نَّ َجْعَفًرا ابْ َتََّن َدارًا َغراَم َعَلي ْ

ََلتاها َوَغْْيا َذلاَك؟ فَاْستَ ْعَظمَ  ها َغَراَمُتُه َعَلى َداراها، َفَما ظَنَُّك بانَ َفَقاتاها َوصا ، َوقايَل: َهذا يدا  ُه.الرَّشا
َن اْْلَْسَبابا  ْن ََيََْي ْبنا َخالاٍد  وََكاَن ما َع ما ، َما َسُا ُه اْلَعامَُّة َسبَ ًبا، َوُهَو َأقْ َوى اْْلَْسَبابا أَْيًضا َما َِل تَ ُعدُّ

ها: اللَُّهمَّ إاْن َكاَن راَضاَك َأْن َتْسُلَبنا  تاها َهذا ْسَتارا اْلَكْعَبةا يفا َحجَّ يَوُهَو يَ ُقوُل َوَقْد تَ َعلََّق ِبَا ْندا  ناَعَمَك عا
، إاِلَّ اْلَفْضَل. ُثَّ  ي فَاْسُلْبنا ! اللَُّهمَّ إاْن َكاَن راَضاَك َأْن َتْسُلَبنا َماِلا َوَأْهلاي َوَوَلدا ا   فَاْسُلْبنا ، فَ َلمَّ َوََّ

ٌج ِبااثْ  ْثَل َذلاَك، َوَجَعَل يَ ُقوُل: اللَُّهمَّ إانَُّه َسَا دا رََجَع، فَ َقاَل ما ْنَد َِببا اْلَمْسجا َ َكاَن عا لاي َأْن َيْستَ ْثنا
 َعَلْيَك، اللَُّهمَّ َواْلَفْضَل.
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يَها َغْْيَُك. اللَُّهمَّ  يَمٌة َِل َُيْصا : اللَُّهمَّ إانَّ ُذنُوِبا ََجٌَّة َعظا َع أَْيًضا يَ ُقوُل يفا َذلاَك اْلَمَقاما  إاْن ُكْنَت َوَسُا
، َحََّّ تُ َعاقاُبنا فَاْجَعْل ُعُقوَبِتا باَذلاَك يفا الدُّ  ي َوَماِلا نْ َيا، َوإاْن َأَحاَط )َذلاَك باَسْمعاي( َوَبَصراي َوَوَلدا

يَب َلُه. َرةا. فَاْسُتجا ُلَغ راَضاَك، َوَِل ََتَْعْل ُعُقوَبِتا يفا اْْلخا  يَ ب ْ
يُد اْلُعْمَر َنَكبَ هُ  َن اْْلَجيا َونَ َزُلوا اْْلَنْ َباَر، َونَ َزَل الرَّشا ا اْنَصَرُفوا ما  ْم.فَ َلمَّ

ُوَسى ْبنا ََيََْي ْبنا خَ  يَسى ْبنا َماَهاَن َسَعى ِبا ْن َفَسادا َحاَلااْم َأنَّ َعلايَّ ْبَن عا الاٍد، وََكاَن َأوََّل َما َظَهَر ما
ْم، َوَُيْراَجُهْم عَ  َْي إالَْيها يَد أَنَُّه ُيَكاتابُ ُهْم لاَيسا ََمُه يفا َأْمرا ُخَراَساَن، َوَأْعَلَم الرَّشا نا الطَّاَعةا، َفَحَبَسُه ُثَّ َواَّتَّ

 َأْطَلَقُه.
َْبَائايُل ْبنُ  ْنَدُه جا يدا باَغْْيا إاْذٍن، َفَدَخَل َعَلْيها يَ ْوًما َوعا  َِبْتاَيُشوَع وََكاَن ََيََْي ْبُن َخالاٍد َيْدُخُل َعَلى الرَّشا

يُد رَداا َضعايًفا، ُثَّ َأقْ بَ  َْبَائايَل، فَ َقاَل: أََيْدُخُل َعَلْيَك الطَّبايُب، َفَسلََّم، فَ َردَّ الرَّشا يُد َعَلى جا َل الرَّشا
َنا باَغْْيا إاْذٍن؟ فَ َقاَل ََيََْي: َّيَ  َْي  َمْنزاَلَك َأَحٌد باَغْْيا إاْذٍن؟ قَاَل: َِل! قَاَل: َفَما َِبلَُنا يُْدَخُل َعَلي ْ َأما

اَعَة، َوَلكانَّ  نانَي، َما ابْ َتَدْأُت َذلاَك السَّ نانَي َخصَّنا باها، َحََّّ إاْن ُكْنُت َْلَْدُخُل َوُهَو  اْلُمْؤما َْي )اْلُمْؤما َأما
نيا  َذا َقْد َعلاْمُت فَإا ، فَإا نانَي َكراَه َما َكاَن َيُابُّ َْي اْلُمْؤما ها َُمَرًَّدا، َوَما َعلاْمُت َأنَّ َأما  َسَأُكوُن يفا فاَراشا

ْنَدُه[ يفا الطَّبَ َقةا الَِّتا ََتْعَ   ُلنا فايَها. فَاْسَتْحَيا َهاُروُن َوقَاَل: َما َأَرْدُت َما َتْكَرُه.]عا



يُد لاَمْسُروٍر: ُمرا اْلغاْلَماَن َِل  يدا قَاَم َلُه اْلغاْلَماُن، فَ َقاَل الرَّشا يَ ُقوُموَن وََكاَن ََيََْي إاَذا َدَخَل َعَلى الرَّشا
اَر. َفَدَخَلَها فَ لَ   ْم يَ ُقوُموا، فَ تَ َغْيََّ َلْونُُه،لاَيْحََي إاَذا َدَخَل الدَّ
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 وََكانُوا بَ ْعَد َذلاَك إاَذا رََأْوُه َأْعَرُضوا َعْنُه.
، َوَأْرَسَل َمْسرُ  ْنَد اْْلَنْ َبارا، َسْلَخ اْلُمَحرَّما ي عا َن اْْلَجيا نَ َزَل اْلُعْمَر الَّذا يُد ما ا رََجَع الرَّشا َم بَفَلمَّ ورًا اْْلَادا

،َوَمَعُه  اٍر اْلُمَغنيا ْنَدُه اْبُن َِبْتاَيُشوَع اْلُمَتطَبياُب، َوأَبُو زَكَّ ََ َجْعَفٍر لَْيًَل، َوعا َن اْْلُْندا إا َوُهَو يفا  ََجَاَعٌة ما
: اٍر يُ َغنيا  ََلْواها َوأَبُو زَكَّ

َعْد، َفُكلُّ َفًَّ َسَيْأِتا ... َعَلْيها اْلَمْوُت َيْطُرُق َأْو يُ َغادا   يَفََل تَ ب ْ
ََ نَ َفادا  ُْي إا ْيٍَة َِل بُدَّ يَ ْوًما ... َوإاْن َكُرَمْت َتصا  وَُكلُّ َذخا

َْي  ْب َأما ْئُت لَُه ُهَو َواَّللَّا َذاَك، َقْد َطَرَقَك، َأجا ي جا ، الَّذا قَاَل َمْسُروٌر: فَ ُقْلُت َلُه: ََّي َأَِب اْلَفْضلا
نانَي. فَ َوَقَع َعَلى راْجلايَّ يُ َقبيالُ  ُخوُل َفََل َسبايَل اْلُمْؤما َي، فَ ُقْلُت: َأمَّا الدُّ َها، َوقَاَل: َحََّّ َأْدُخَل فَُأوصا

َا َأرَاَد، َوَأْعَتَق َِمَالايَكُه. ْئَت. فََأْوَصى ِبا يَُّة فَاْصَنْع َما شا  إالَْيها، َوَأمَّا اْلَوصا
، َفَمَضْيُت باها إالَْيها  ثُّنا يدا َتْسَتحا ها. َوأَتَ ْتنا ُرُسُل الرَّشا ها، فَ َقاَل: اْئتانا باَرْأسا ، فََأْعَلْمُتُه َوُهَو يفا فاَراشا

َا َأَمَرَك باها[ إاِلَّ َوُهَو َسكْ  َراُن، َفَدافاْع َحََّّ فَأَتَ ْيُت َجْعَفًرا فََأْخََبْتُُه، فَ َقاَل: اَّللََّ اَّللََّ! َواَّللَّا َما َأَمَرَك ]ِبا
َّ ََثنا  ْعُه يفا ها! ُأْصباَح، َأْو رَاجا ها، اْئتانا باَرْأسا ي قَاَل: ََّي َماصَّ َبْظرا ُأميا سيا َع حا ا َسَا َعُه، فَ َلمَّ ُرَاجا َيًة. فَ ُعْدُت ْلا

ْرُه. فَ َرَجْعُت( ،  فَ َرَجْعُت إالَْيها )فََأْخََبْتُُه، فَ َقاَل: آما
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َن اْلَمهْ  ها، َوقَاَل: نُفايُت ما ها َْلَقْ تُ َلنََّك! قَاَل: َفَحَذَفنا باَعُموٍد َكاَن يفا َيدا ، إاْن َلْ ََتْتانا باَرْأسا ييا دا
 َفَخَرْجُت فَ َقتَ ْلُتُه َوَْحَْلُت رَْأَسُه إالَْيها.

َل اْلَفْضَل ْبَن ََيََْي لَْيًَل، َفُحبا  يعا َأْسَباباها، َوَحوَّ ها َوَجَا يها َمْن َأَحاَط باَيْحََي َوَوَلدا َس يفا بَ ْعضا َوَأَمَر باتَ ْوجا
َياٍع َوَمَتاٍع َوَغْْيا َذلا  ْن َماٍل َوضا ، َوُحباَس ََيََْي يفا َمْنزالاها، َوَأَخَذ َما َوَجَد ََلُْم ما يدا َك، َوَأْرَسَل َمَنازالا الرَّشا

ْم، َوَأْسَباَبااْم، ْم، َورَقايقاها ََ َسائارا اْلباََلدا يفا قَ ْبضا َأْمَواَلااْم، َووَُكََلئاها َلتاها إا ْن لَي ْ  وَُكليا َما ََلُْم. ما
ْسٍر، َويُ ْقَطَع َبَدنُهُ  ََ بَ ْغَداَذ، َوَأَمَر َأْن يُ ْنَصَب رَْأُسُه َعَلى جا يَفَة َجْعَفٍر إا ا َأْصَبَح َأْرَسَل جا  فَ َلمَّ

ْسٍر. ، تُ ْنَصَب ُكلُّ قاْطَعٍة َعَلى جا  قاْطَعَتنْيا
دا ْبنا َخالادا ْبنا  يُد لاُمَحمَّ َّا َدَخَل فايها َأْهُلُه.  َوَلْ يَ ْعراضا الرَّشا َنَُّه َعلاَم بَ َراَءَتُه ِما ها َوَأْسَباباها، ْلا بَ ْرَمَك َوَوَلدا



 َوقايَل: َكاَن َيْسَعى َبااْم.
ةٍ  دَّ نَ ُهْم َوَبنْيَ عا ًدا َوُموَسى َُمَْبًسا َسْهًَل، َوَلْ يُ َفرياْق بَ ي ْ نْ ُثَّ َحَبَس ََيََْي َوبَنايها اْلَفْضَل َوُُمَمَّ ْم،   ما ها َخَدما

ْن َجارايٍَة َوَغْْياَها.  َوَِل َما ََيَْتاُجوَن إالَْيها ما
ُهمْ  يُد َعَلى َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َصالاٍح، فَ َعمَّ  َوَلْ تَ َزْل َحاَُلُْم َسْهَلًة َحََّّ قَ َبَض الرَّشا
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يدا  ْنَد الرَّشا ْهَمُة عا َد َلُه َوََلُُم الت ُّ ها، َوُجديا ْم.باُسْخطا  ، َفَضيََّق َعَلْيها
يُد ابْ َنَك! قَاَل: َكَذلاَك يُ ْقَتُل ابْ ُنُه. قايَل: وَ  َبايها: قَ َتَل الرَّشا ا قُتاَل َجْعَفُر ْبُن ََيََْي قايَل ْلا َقْد َأْخَرَب َوَلمَّ

يَد قَاَل: َقدْ  ا بَ َلَغ َذلاَك الرَّشا ََّيرُُه. فَ َلمَّ ََّيَرَك. قَاَل: َكَذلاَك ُُتَرَُّب دا َنَُّه  دا ْفُت َأْن َيُكوَن َما قَاَلُه ; ْلا خا
ًئا إاِلَّ َورَأَْيُت ََتْوايَلُه.  َما قَاَل َشي ْ

َع اْلَمَتاُع، فَ َقاَل:  ُتوُر، َوَجُا ها، َوَقْد ُهتاَكتا السُّ قَاَل َسََلُم اْْلَبْ َرُش: َدَخْلُت َعَلى ََيََْي َوْقَت قَ ْبضا
يَد فََأْطَرَق ُمَفكياًرا.َهَكَذا تَ ُقوُم اْلقاَياَمُة. قَاَل:  ْثُت الرَّشا  َفَحدَّ

ًعا َوَثََلثانَي َسَنًة، وََكاَنتا اْلوازَ  ْبتا ُمْستَ َهلَّ َصَفٍر، وََكاَن ُعْمُرُه َسب ْ َلَة السَّ ْم وََكاَن قَ ْتُل َجْعَفٍر لَي ْ ارَُة إالَْيها
يُّ  ا ُنكاُبوا قَاَل الرَّقَاشا  :-يَل: أَبُو نُ َواٍس َوقا  -َسْبَع َعْشَرَة َسَنًة، َوَلمَّ

ي  اْْلَن اْسََتَْحَنا َواْسََتَاَحْت راَكابُ َنا ... َوَأْمَسَك َمْن ََيُْدو َوَمْن َكاَن ََيَْتدا
َرى ... َوَطييا اْلَفَيايفا َفْدَفًدا بَ ْعَد َفْدَفدا  َن السُّ ْنتا ما  فَ ُقْل لاْلَمطَاََّي: َقْد َأما

ها ِباَُسوَّدا َوُقْل لاْلَمَناََّي: َقْد َظفاْرتا ِباَ  ْن بَ ْعدا  ْعَفٍر ... َوَلْن َتْظَفراي ما
ي دا  َوُقْل لاْلَعطَاََّي بَ ْعَد َفْضٍل: تَ َعطَّلاي ... َوُقْل لالرَّزَاََّي ُكلَّ يَ ْوٍم: ََتَدَّ

يٍي ُمَهنَّدا  يَب باَسْيٍف َهاِشاا ًفا بَ ْرَمكاياا ُمَهنًَّدا ... ُأصا  َوُدوَنَك َسي ْ
َلَنا ُأْسَوٌة، َوفايَنا لاَمْن بَ ْعَدََن َوقَاَل ََيََْي ْبُن  َْن قَ ب ْ نْ َيا ُدَوٌل، َواْلَماُل َعارايٌَة، َولََنا ِبا ا ُنكاَب: الدُّ َخالاٍد َلمَّ

َْبٌَة.  عا
ْوبَُة ُتْطلاُقُه.  َوَوقََّع ََيََْي َعَلى َقصَّةا َُمُْبوٍس: اْلُعْدَواُن َأْوبَ َقُه، َوالت َّ

ُثورَُها.َوقَاَل َجْعَفُر ْبُن ََيََْي  ُْط اْلْاْكَمةا، باها تُ َفصَُّل ُشُذورَُها َويُ َنَظُم َمن ْ  : اْلَْظُّ َسا
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ًا َعْن َمْغَزا َْعَناَك، ُُمَْبا ْسُم ُمُايطًا ِبا َْعَفٍر: َما اْلبَ َياُن؟ قَاَل: َأْن َيُكوَن اِلا َك، ُُمْراًجا قَاَل ُُثَاَمُة: قُ ْلُت ْلا
راَكةا، َغْْيَ  َن الشَّ ْلفاْكَرةا. ما  ُمْستَ َعاٍن َعَلْيها ِبا



 
 ذاْكُر اْلَقْبضا َعَلى َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َصالاحٍ 

يُد َعَلى َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َصالاحا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس. َب الرَّشا َنةا َغضا ها السَّ  َويفا َهذا
، َفَسَعى  وََكاَن َسَبَب َذلاَك أَنَُّه َكاَن َلهُ  الا النَّاسا ْن رُحَّ ، وََكاَن ما ، َوباها َكاَن يَُكَّنَّ َوَلٌد اَْسُُه َعْبُد الرَّْْحَنا

: إانَُّه َيْطُلُب اْلْاََلفََة، َوَيْطَمُع فايَها. فََأَخَذهُ  يدا َبايها ُهَو َوُقَماَمُة َكاتاُب أَبايها، َوقَاَِل لالرَّشا ْنَد ِبا  َوَحَبَسُه عا
نَّ اْلَفْضلا بْ  َلايلا اْلما لنياْعَمةا، َوُجُحوًدا ْلا َط َعَلْيها، َوقَاَل َلُه: َأُكْفًرا ِبا نَي َسخا ، َوَأْحَضَرُه يَ ْوًما حا ةا نا الرَّبايعا

 َوالتَّْكراَمةا؟
ْستاْحََللا النياَقما  ، َوتَ َعرَّْضُت ِلا لنََّدما نانَي، َلَقْد بُ ْؤُت إاًذا ِبا َْي اْلُمْؤما ، َوَما َذاَك إاِلَّ بَ ْغُي فَ َقاَل: ََّي َأما

نانَي، َخلايَفُة َرسُ  َْي اْلُمْؤما مَي اْلواَِليَةا، إانََّك ََّي َأما َي فايَك َمَودََّة اْلَقَرابَةا َوتَ ْقدا ََن، فَ َنسا دا  -ولا اَّللَّا َحاسا
َْتَتاها، َلَك  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  يُنُه َعَلى عا يَحةا، َعَلى أُمَّتاها، َوَأما َها فَ ْرُض الطَّاَعةا، َوَأَداُء النَّصا َعَلي ْ

ثاَها. ثَ بُُّت يفا َحادا َا، َوالت َّ َها، َواْلُغْفَراُن لاُذنُوَبا  َوََلَا َعَلْيَك اْلَعْدُل يفا ُحْكما
ْن َجَناناَك؟ َهَذا َكاتابُ  [ ما ْن لاَساناَك، َوتَ ْرَفُع ]ِلا [ ما يُد: أََتَضُع ]ِلا ُ باغالياَك فَ َقاَل َلُه الرَّشا َك ُقَماَمُة َُيَْبا

 َوَفَسادا نايَّتاَك، فَاَْسَْع َكََلَمُه.
َا َهَتنا ِبا ُر َأْن يَ ْعَضَهنا َأْو يَ ب ْ ها، َوَلَعلَُّه َِل يَ ْقدا ْقدا : َأْعطَاَك َما لَْيَس يفا عا َلْ يَ ْعراْفُه  فَ َقاَل َعْبُد اْلَملاكا

. نيا  ما
َر ُقَماَمُة فَ َقاَل لَ  يُد: َتَكلَّْم َغْْيَ َهائاٍب َوَِل َخائاٍف! فَ َقاَل: َأُقوُل: إانَُّه َعازاٌم َعَلى اْلَغْدرا فَُأْحضا ُه الرَّشا

 باَك َواْلْاََلفا َعَلْيَك.
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ي؟ َهُتنا يفا َوْجها ْن َخْلفاي ]َوُهَو[ يَ ب ْ ُب َعَليَّ ما : َكْيَف َِل َيْكذا  فَ َقاَل َعْبُد اْلَملاكا
ُنا باُعتُ وياَك، َوَفَسادا نايَّتاَك، َوَلْو َأَرْدُت َأْن َأْحَتجَّ َعَليْ فَ َقاَل الرَّ  يُد: فَ َهَذا ابْ ُنَك َعْبُد الرَّْْحَنا َُيَْبا َك َلْ شا

ثْ َننْيا َلَك، َفلاَم َتْدفَ ُعُهَما َعْنَك؟ ْن َهَذْينا اِلا ْد َأْعَدَل ما  َأجا
: ُهَو َمْأُموٌر، أَ  ٌر  فَ َقاَل َعْبُد اْلَملاكا ْن َكاَن َمْأُمورًا َفَمْعُذوٌر، َوإاْن َكاَن َعاقاا فَ َفاجا ْو َعاق، ََمُْبوٌر، فَإا

 ُ ُكْم َوَأْوَِلداُكْم َعُدواا َلُكْم  -َعزَّ َوَجلَّ  -َكُفوٌر، َأْخََبَ اَّللَّ ْن َأْزَواجا ْنُه باَقْولاها: }إانَّ ما َر ما باَعَداَوتاها، َوَحذَّ
يُد َوُهَو يَ ُقوُل: َما َأْمُرَك إاِلَّ َقْد َوَضَح، َوَلكانيا َِل َأْعَجُل، 14ابن: فَاْحَذُروُهْم] ]التغ [ فَ نَ َهَض الرَّشا

ي اَّللََّ  ي يُ ْرضا َنَك. -َعزَّ َوَجلَّ  -َحََّّ َأْعَلَم الَّذا نَُّه اْْلََكُم بَ ْينا َوبَ ي ْ  فايَك، فَإا
َّللَّا َحكَ  يُت ِبا : َرضا نيا َأْعَلُم أَنَُّه َلْن يُ ْؤثاَر َهَواُه َعَلى فَ َقاَل َعْبُد اْلَملاكا نانَي َحاكاًما، فَإا ْيا اْلُمْؤما ما ًما، َوِبَا

 راَضى رَبياها.



ْن َخلايلاكَ  يَرَك ما َّا قَاَل َلُه: ُأرايُد َحَياَتُه َويُرايُد قَ ْتلاي َعذا يُد يَ ْوًما آَخَر، َفَكاَن ِما ْن ُمَرادا َوَأْحَضَرُه الرَّشا   ما
يدا  ُثَّ  ْلَوعا َها َقْد َلَمَع، وََكَأنيا ِبا َا َقْد َُهََع، َوَعاَرضا ََ ُشْؤبُوَبا َقْد َأْوَرى زاََنًدا قَاَل: َأَما َواَّللَّا َلَكَأنيا أَْنُظُر إا

َم، َفَمْهًَل َمْهًَل َبنا َهاشا  َم، َورُُءوٍس باََل َغََلصا َم باََل َمَعاصا ٍم، َفّبا َواَّللَّا َيْسَطُع، فََأقْ َلَع َعْن بَ َراجا
ُر، َوأَْلَقْت إالَْيُكُم اْْلُُموُر َأزامَّتَ َها، فَ َنَذارا َلُكْم َنَذارا ق َ  ُر، َوَصَفا َلُكُم اْلَكدا َل َلُكُم اْلَوعا ْبَل ُحُلولا ُسهيا

. لرياْجلا ، لَُبوٍط ِبا ْلَيدا َيٍة، َخُبوٍط ِبا  َداها
: اتَّقا اَّللََّ ََّي  يَّتاها الَِّتا اْسََتَْعاَك،فَ َقاَل َعْبُد اْلَملاكا ْن رَعا َك ما نانَي فايَما َوِلَّ َْي اْلُمْؤما  َأما
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يَحَة، َوَُمَضْ  ، فَ َقْد ََنَْلُت َلَك النَّصا َع الث ََّوابا ْكرا، َوَِل اْلعاَقاَب َمْوضا ُت َوَِل ََتَْعلا اْلُكْفَر َمَكاَن الشُّ
َي مُ  ْن رُْكَنْ يَ َلْمَلَم، َوتَ رَْكُت َعُدوََّك ُمْشَتغاًَل، فَاَّللََّ اَّللََّ )يفا َلَك الطَّاَعَة، َوَشَدْدُت َأَواخا َثْ َقَل ما ْلكاَك ِبا

هَ  ها، َأْو بابَ ْغيا َِبٍغ يَ ن ْ [ باعاَضها َك َأْن تَ ْقَطَعُه بَ ْعَد َأْن َوَصْلَتُه، باَظنٍي َأْفَصَح اْلكاَتاُب ]ِلا ي َرْحاا ُس ذا
مَ  ْلُت َلَك اْلُوُعوَر، َوَذلَّْلُت َلَك اْْلُُموَر، َوََجَْعُت َعَلى طَاَعتاَك اللَّْحَم، َويَلاُغ الدَّ ، فَ َقْد َواَّللَّا َسهَّ

ْن[ لَْيلا َِتَاٍم فايَك َكاَبْدتُُه، َوَمَقاٍم َضيياٍق ]َلَك[ ُقْمُتُه، ُكْنُت ]فايها[   َكَما اْلُقُلوَب يفا الصُُّدورا، َفَكْم ]ما
: َوَمَقاٍم َضيياٍق فَ رَّْجُتُه بابَ َياٍن َولاَساٍن َوَجَدْل َلْو يَ ُقوُم -يَ ْعنا لَبايًدا  -را ْبنا كاََلٍب قَاَل َأُخو َبنا َجْعفَ 

ي َوزََحلْ  ْثلا َمَقاما  اْلفايُل َأْو فَ يَّالُُه َزلَّ َعْن ما
ٍم َلَضَرْبتُ  يُد: َواَّللَّا َلْوَِل إابْ َقائاي َعَلى َبنا َهاشا ها. فَ َقاَل َلُه الرَّشا ََ َُمْباسا  ُعنُ َقَك. ُثَّ َأَعاَدُه إا

ْيَ  يما ََّي َأما ، وََكاَن َعَلى ُشْرطَتاها، فَ َقاَل َلُه: َواَّللَّا اْلَعظا يدا نانَي َفَدَخَل َعْبُد اَّللَّا ْبُن َمالاٍك َعَلى الرَّشا  اْلُمْؤما
ًحا، فَ َعََلَم َحَبْسَتُه؟ ، َوَلْ آَمْنُه َأْن  َما َعلاْمُت َعْبَد اْلَملاكا إاِلَّ ََنصا فَ َقاَل: بَ َلَغنا َعْنُه َما َأْوَحَشنا

نَي َواْلَمْأُموَن  -َيْضراَب َبنْيَ اْبَنَّ َهَذْينا  َن اْْلَْبسا َأْطَلْقَناُه.  -يَ ْعنا اْْلَما ْن ُكْنَت تَ َرى َأْن نُْطلاَقُه ما فَإا
نيا فَ َقاَل: َأَما إاْذ َحَبْسَتُه، فَ َلْسُت َأَرى يفا قُ رْ  ةا َأْن ُتْطلاَقُه، َوَلكاْن ََتْباُسُه َُمَْبًسا َكراْيًا. قَاَل: فَإا با اْلُمدَّ

َي إالَْيها،  َأفْ َعُل. فََأَمَر اْلَفْضَل ْبَن الرَّبايعا َأْن َْيْضا
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َفُه َلُه، فَ َفَعَل.  َويَ ْنُظَر َما ََيَْتاُج إالَْيها فَ يُ َوظيا
، فََأقَاَم َوَلْ يَ َزْل َعْبُد اْلمَ  اما نُي َواْستَ ْعَمَلُه َعَلى الشَّ يُد، فََأْخَرَجُه اْْلَما لاكا َُمُْبوًسا َحََّّ َماَت الرَّشا

ي اْلَمْأُموَن طَاَعًة أَبَ  نيا َعْهَد اَّللَّا لَئاْن قُتاَل َوُهَو َحي، َِل يُ ْعطا ٍد اْْلَما لرَّقَّةا، َوَجَعَل لاُمَحمَّ ًدا، َفَماَت ِبا
ْفَت فَاْْلَْأ إاَِلَّ فَ َواَّللَّا َْلَُصونَ نََّك.قَ ْبَل اْْلَ  : إاْن خا نيا ، وََكاَن َما قَاَل لاْْلَما نيا  ما



 . ييا : َما أَْنَت لاَصالاٍح! قَاَل: َفلاَمْن َأََن؟ قَاَل: لاَمْرَواَن اْْلَْعدا يُد يَ ْوًما لاَعْبدا اْلَملاكا قَاَل: َما َوقَاَل الرَّشا
.ُأَِبِلا َأيُّ اْلَفحْ   َلنْيا َغَلَب َعَليَّ

ََ ََيََْي ْبنا َخالادا ْبنا بَ ْرَمَك: إانَّ َعْبَد اْلَملاكا َأرَاَد اْْلُُروَج َعَليَّ َومُ  يُد يَ ْوًما إا َنازََعِتا يفا َوَأْرَسَل الرَّشا
نََّك إاْن َصَدقْ َتنا أَ  ْنَدَك فايها، فَإا ، َوَعلاْمُت َذلاَك، فََأْعلاْمنا َما عا .اْلُمْلكا ََ َحالاكا  َعْدُتَك إا

َبهُ  ْن َهَذا، َوَلوا اطََّلْعُت َعَلْيها َلُكْنُت َصاحا ْن َعْبدا اْلَملاكا َعَلى َشْيٍء ما  فَ َقاَل: َواَّللَّا َما اطََّلْعُت ما
رُّ َكاَن فا  ، َواْْلَْْيُ َوالشَّ َنَّ ُمْلَكَك َكاَن ُمْلكاي، َوُسْلطَاَنَك َكاَن ُسْلطَانا َّ، وََكْيَف ُدوَنَك، ْلا يها َعَليَّ َوِلا

ْن فاْعلاَك؟  ، َوَهْل َكاَن إاَذا فَ َعْلُت باها َذلاَك، يَ ْفَعُل َمعاي َأْكثَ َر ما نيا َيْطَمُع َعْبُد اْلَملاكا يفا َذلاَك ما
، َوَلكانَُّه َكاَن رَُجًَل ُُمَْتَمًَل َيُسرُّنا  َّللَّا َأْن َتُظنَّ ِبا َهَذا الظَّنَّ يُذَك ِبا ثْ ُلُه، َوُأعا  َأْن َيُكوَن يفا َأْهلاَك ما

ََدباها َواْحتاَمالاها. ْلَت إالَْيها ْلا ْدَت أَثَ َرُه َوَمْذَهَبُه، َوما ا ْحَا َتُه َلمَّ  فَ َولَّي ْ
ََذا َأَعاَدُه َعَلْيها فَ َقاَل َلُه: إاْن أَْنَت َلْ تُقارَّ َعَلْيها قَ تَ ْلُت اْلَفضْ  ا َأََتُه الرَُّسوُل َبا  َل ابْ َنَك.فَ َلمَّ

َنا، فَافْ َعْل َما َأَرْدَت. فََأَخَذ الرَُّسوُل اْلَفْضَل فََأقَاَمُه، فَ َودََّع َأَِبهُ   َوقَاَل َلُه: فَ َقاَل َلُه: أَْنَت ُمَسلٌَّط َعَلي ْ
نَ ُهَما َثََلثََة َأَّيَّ  َي اَّللَُّ َعْنَك. فَ َفرََّق بَ ي ْ ؟ قَاَل: بَ َلى، فَ َرضا ًيا َعنيا ْنَدُُهَا يفا أََلْسَت رَاضا ا َلْ َيَاْد عا ٍم، فَ َلمَّ

ًئا ََجََعُهَما.  َذلاَك َشي ْ
 

 ذاْكُر َغْزوا الرُّوما 
يدا َأْرَض الرُّوما يفا َشْعَباَن، فََأََنَخ َعَلى قُ رََّة، ُم ْبُن الرَّشا َنةا َدَخَل اْلَقاسا ها السَّ  َويفا َهذا

(5/357) 

 

َه اْلَعبَّاَس ْبَن  َد َأْهُلَها، َوَحَصَرَها، َوَوجَّ َناٍن، َحََّّ َجها ْصَن سا ، َفَحَصَر حا دا ْبنا اْْلَْشَعثا َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ
ُهْم، فََأَجاََبُمْ  نَي َعَلى َأْن يَ ْرَحَل َعن ْ َن اْلُمْسلاما ْيًا ما ْشرايَن َأسا  َورََحَل فَ بَ َعَث إالَْيها الرُّوُم َثََلُثَااَئٍة َوعا

ُهْم ُصْلًحا.  َعن ْ
.َوَماَت عَ  ْرضا الرُّوما ها اْلَغَزاةا ِبَا يَسى يفا َهذا  لايُّ ْبُن عا

َها الرُّوُم َوَملََّكْت ناْقُفوَر، َوتَ ْزُعُم الرُّ  ، َفَخَلَعت ْ يَنئاٍذ اْمَرَأٌة اَْسَُها راينا ْن وََكاَن َْيْلاُك الرُّوَم حا وُم أَنَُّه ما
اَن، وََكاَن قَ ْبَل َأْن ْيَْ  ْن َأْوَِلدا َجْفَنَة ْبنا َغسَّ ، َوَماَتْت راينا بَ ْعَد ََخَْسةا َأْشُهٍر ما يَواَن اْْلََراجا لاَك يَلاي دا

 َخْلعاَها.
ََ َهاُروَن َملاكا الْ  ْن ناْقُفوَر َملاكا الرُّوما إا : ما يدا ََ الرَّشا ا اْستَ ْوثَ َقتا الرُّوُم لاناْقُفوَر َكَتَب إا ، َأمَّا فَ َلمَّ َعَربا

نَّ اْلَملا  ، َفَحَمَلْت بَ ْعُد، فَإا ، َوَأقَاَمْت نَ ْفَسَها َمَقاَم اْلبَ ْيَدقا َكَة الَِّتا َكاَنْت قَ ْبلاي َأقَاَمْتَك َمَقاَم الرُّخيا
َها، َلكانَّ َذلاَك َضْعُف النياَساءا َوُْحُْقُهنَّ  َْملا َأْضَعافاَها إالَي ْ َا َما ُكْنَت َحقايًقا ِبا ْن َأْمَواَلا َذا إالَْيَك ما ، فَإا



َا تَ َقُع باها اْلُمَصاَدرَُة َلَك، َوإاِلَّ   قَ َرْأتَ  َا، َوافْ َتدا نَ ْفَسَك ِبا ْن َأْمَواَلا  كاَتاِبا َهَذا فَاْرُدْد َما َحَصَل َلَك ما
َنَك. نَ َنا َوبَ ي ْ ْيُف بَ ي ْ  فَالسَّ
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ْر  يُد اْلكاَتاَب اْستَ َفزَُّه اْلَغَضُب، َحََّّ َلْ يَ ْقدا ا قَ َرَأ الرَّشا َبُه، فَ َلمَّ َأَحٌد َأْن يَ ْنُظَر إالَْيها ُدوَن َأْن َُيَاطا
ْن َهارُ  ، ما يما : باْسما اَّللَّا الرَّْْحَنا الرَّحا ْيا َوتَ َفرََّق ُجَلَساُؤُه، َفَدَعا باَدَواٍة وََكَتَب َعَلى َظْهرا اْلكاَتابا وَن َأما

، َقْد قَ َرْأُت كا  ََ ناْقُفوَر َكْلبا الرُّوما نانَي إا َتاَبَك ََّيْبَن اْلَكافاَرةا، َواْْلََواُب َما تَ َراُه ُدوَن َما َتْسَمُعُه، اْلُمْؤما
ََلُم.  َوالسَّ

َرقْ َلَة فَ َفَتَح َوَغناَم َوَأْحَرَق َوَخرََّب، َفَسأَلَُه ناْقُفوُر اْلُمصَ  ها َحََّّ نَ َزَل َعَلى ها ْن يَ ْوما اَْلََة َعَلى ُثَّ َساَر ما
ُلُه ُكلَّ سَ  ََ َذلاَك.َخَراٍج ََيْما  َنٍة، فََأَجابَُه إا

َن رَْجَعةَ  يًدا، فَأَما لرَّقَّةا نَ َقَض ناْقُفوُر اْلَعْهَد، وََكاَن اْلََبُْد َشدا ْن َغْزَوتاها َوَصاَر ِبا ا رََجَع ما يدا إالَْيها، فَ َلمَّ  الرَّشا
ها َما َجَسَر َأَحٌد َعَلى إاْخَبارا الرَّ  ا َجاَء اْْلَََبُ بانَ ْقضا ْثلا فَ َلمَّ َن اْلَعْودا يفا ما ْم ما ها ، َخْوفًا َعَلى أَنْ ُفسا يدا شا

ٍد َعْبدُ  ها، َوُهَو أَبُو ُُمَمَّ ْن َأْهلا ُجْندا ٍر ما ، فَاْحتايَل َلُه باَشاعا يدا َن الرَّشا ، َوإاْشَفاقًا ما اَّللَّا ْبُن  َذلاَك اْلََبْدا
يما  اُج ْبُن يُوُسَف التَّما َها:يُوُسَف، َوقايَل ُهَو اْْلَجَّ ن ْ ، فَ َقاَل أَبْ َياًَت، ما  يُّ

َتُه ناْقُفوُر ... فَ َعَلْيها َدائاَرُة اْلبَ َوارا َتُدورُ  ي َأْعطَي ْ  نَ َقَض الَّذا
َلُه َكباْيُ  نَُّه ... فَ ْتٌح َأََتَك باها اْْلا نانَي فَإا َْي اْلُمْؤما ْر َأما  أَْبشا

لنَّصْ   را فايها لاَواُؤَك اْلَمْنُصورُ فَ ْتٌح يَزايُد َعَلى اْلُفُتوحا ... يَ ُؤمَُّنا ِبا
 يفا أَبْ َياٍت َغْْياَها.

يُد َذلاَك قَاَل: َأَوَقْد فَ َعَل َذلاَك ناْقُفوُر؟ َوَعلاَم َأنَّ اْلُوَزرَاَء َقدا اْحَتاُلوا َلُه يفا  َع الرَّشا ا َسَا  َذلاَك، فَ َلمَّ
ََ باََلدا الرُّوما يفا )َأَشديا زََماٍن َوَأْعَظما  َا َحََّّ َشَفى   فَ َرَجَع إا ُكْلَفٍة، َحََّّ بَ َلَغ باََلَدُهْم( ، فََأقَاَم َبا

 َواْشتَ َفى َوبَ َلَغ َما َأرَاَد.
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َرقْ َلَة، َعَلى َما َنْذُكُرُه،  يدا َوفَ ْتحا ها ها اْْلَبْ َياُت َسبَ ًبا لاَسْْيا الرَّشا َسَنَة تاْسعانَي َوقايَل: َكاَن فاْعُل ناْقُفوَر َوَهذا
اَئٍة، إاْن َشاَء اَّللَُّ وَ  ََ  -ما  .-تَ َعا

 
يَم ْبنا ُعْثَماَن ْبنا َّنَايكٍ   ذاْكُر قَ ْتلا إابْ َراها



يَم ْبَن ُعْثَماَن ْبَن َّنَايٍك، َوَسَبُب قَ ْتلاها أَنَُّه َكاَن َكثاْيًا َما يَْذُكُر جَ  يُد إابْ َراها ْعَفَر ْبَن ََيََْي َوفايَها قَ َتَل الرَّشا
كَ  ََ َحديا طَالاّبا الثَّْأرا، َفَكاَن إاَذا َشراَب النَّبايَذ مَ َواْلََبَاما َن اْلُبَكاءا إا ََ َأْن َخَرَج ما ْم إا َع َة، َويَ ْبكاي َعَلْيها

َفُه، َويَ ُقوُل: َواَجْعَفَراُه! َواَسيياَداُه! َواَّللَّا َْلَقْ تُ َلنَّ قَاتاَلَك َوَْلََْثََرنَّ باَدما   .كَ َجَوارايها َأَخَذ َسي ْ
يمَ  يَم، فََأْحَضَر إابْ َراها بْ َراها ي، َكاَن ْلاا يَد ُهَو َوَخصا ْنُه َجاَء ابْ ُنُه فََأْعَلَم الرَّشا ا َكثُ َر َهَذا ما َوَسَقاُه  فَ َلمَّ

ْمُت َعَلى قَ ْتلا َجْعَفرا ْبنا ََيََْي، َووَ  ْنُه النَّبايُذ قَاَل َلُه: إانيا َقْد َندا َذ ما ا ُأخا ْدُت َأنيا َخَرْجُت نَبايًذا، فَ َلمَّ دا
ْوما ُمْذ فَارَقْ ُتُه. ، َفَما َوَجْدُت َطْعَم الن َّ ْن ُمْلكاي، َوأَنَُّه َكاَن بَقاَي ِلا  ما

ي َلَقْد َأخْ  ! َواَّللَّا ََّي َسييادا َم اَّللَُّ َأَِب اْلَفْضلا يُم َأْسَبَل ُدُموَعُه َوقَاَل: رَحا َعَها إابْ َراها ا َسَا لاها، طَْأَت يفا قَ تْ فَ َلمَّ
ثْ ُلُه؟ نْ َيا ما ْئَت اْلُعْشَوَة يفا َأْمراها، َوأَْيَن يُوَجُد يفا الدُّ  َوُأوطا

. فَ َقاَم َوَما يَ ْعقاُل ]َما َيطَُأ[ ، َفَما َكاَن بَ  يُد: قُْم! َعَلْيَك َلْعَنُة اَّللَّا ََّيْبَن اللَّْخَناءا نْيَ َهَذا فَ َقاَل الرَّشا
ْيفا إاِلَّ لََياٍل َقََلئاُل.َوَبنْيَ َأْن َدَخَل َعَلْيها اب ْ  لسَّ  ُنُه َفَضَربَُه ِبا

 
ْْلَْنَدُلسا  يَلَة ِبا يَنَة ُتطا  ذاْكُر ُمْلكا اْلفاراْنجا َمدا

َب اْْلَْندَ  ، َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ اْْلََكَم َصاحا ْْلَْنَدُلسا يَلَة ِبا يَنَة ُتطا َنةا َمَلَك اْلفاراْنُج َمدا ها السَّ ُلسا يفا َهذا
ها، اَْسُُه َعْمُروُس ْبُن يُوُسَف، فَاْستَ ْعَمَل ابْ َنُه اْستَ ْعمَ  ْن َأْجَنادا َل )َعَلى ثُ ُغورا اْْلَْنَدُلسا قَائاًدا َكباْيًا ما

ٍة َوِبٍَْس، ْلاَ  َن اْْلَْنَدُلسا ُأوُلو قُ وَّ َن اْْلََكما َأْهُل بَ ْيٍت ما يَلَة، وََكاَن َقدا اَّْنََزَم ما ُمْ يُوُسَف( َعَلى ُتطا  َّنَّ
 ََ ُموا إا ْت َشوَْكتُ ُهْم، َوتَ َقدَّ ْلُمْشراكانَي، فَ َقواَي َأْمُرُهْم، َواْشَتدَّ يَنةا َخَرُجوا َعْن طَاَعتاها، فَاْلَتَحُقوا ِبا َمدا

ْيََها يُوُسَف ْبَن َعْمُروٍس، َوَسَجُنوُه باصَ  نَي، فََأَسُروا َأما َن اْلُمْسلاما يَلَة َفَحَصُروَها، َوَمَلُكوَها ما ْخَرةا ُتطا
 قَ ْيٍس.
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َهَ  َن اْلُكفَّارا، َوََجََع اْلَعَساكاَر َوَسْيَّ يَنةا َسَرُقْسَطَة لاَيْحَفَظَها ما َدا ا َمَع اْبنا َواْستَ َقرَّ َعْمُروُس ْبُن يُوُسَف ِبا
َأْكثَ َرُهْم، َوََنَا اْلَباُقوَن َمْنُكوبانَي،  َعمٍي َلُه، فَ َلقاَي اْلُمْشراكانَي، َوقَاتَ َلُهْم، فَ َفضَّ ََجَْعُهْم َوَهَزَمُهْم، َوقَ َتلَ 

ُهمْ  ن ْ را اْلُمْشراُكوَن َعَلى َمْنعاَها ما ََ َصْخَرةا قَ ْيٍس، َفَحَصُروَها َوافْ تَ َتُحوَها، َوَلْ يَ ْقدا ، لاَما َوَساَر اْْلَْيُش إا
ا فَ َتَحَها اْلُمْسلاُمو  َْلَزاْيَةا، َوَلمَّ َن اْلَوْهنا ِبا ُوُه ََنََلُْم ما َْي الث َّْغرا، َوَسْيَّ َن َخلَُّصوا يُوُسَف ْبَن َعْمُروٍس َأما

ْيًا عَ  ْم، َوَأقَاَم يفا الث َّْغرا َأما ْنَد اْلُمْشراكانَي، َوبَ ُعَد َصْوتُُه فايها ََ أَبايها، َوَعُظَم َأْمُر َعْمُروٍس عا  َلْيها.إا
 

ْهلا قُ ْرطَُبةَ   ذاْكُر إايَقاعا اْْلََكما ِبَا
لْ َكاَن ا ، وََكاَنْت قُ ْرطَُبُة َداَر عا اتا َّنْاَماكا يفا اللَّذَّ ٍم، ْْلََكُم يفا َصْدرا واَِليَتاها َتظَاَهَر باُشْربا اْْلَْمرا َواِلا



، رَاواي ُمَوطَّأا َمالاٍك َعْنُه، وَ  ُهْم: ََيََْي ْبُن ََيََْي اللَّْيثايُّ ن ْ ، ما َا ُفَضََلُء يفا اْلعاْلما َواْلَورَعا ْْيُُه، فَ ثَاَر َأْهُل غَ َوَبا
َن  َْن َحَضَر ما ُهْم ِبا ن ْ َلُه، فَاْمتَ َنَع ما ْلْاَجارَةا، َوَأرَاُدوا قَ ت ْ ، َوَسَكَن قُ ْرطَُبَة، َوأَْنَكُروا فاْعَلُه، َوَرََجُوُه ِبا اْْلُْندا

 اْْلَاُل.
ٍم اْجَتَمَع ُوُجوُه َأْهلا قُ ْرطَُبَة َوفُ َقَهاُؤَها، َوحَ  ، ُثَّ بَ ْعَد َأَّيَّ يا ييا اْلَمْرَوانا ما اْلُقَرشا دا ْبنا اْلَقاسا ْنَد ُُمَمَّ َضُروا عا

، َوَعرَُّفوُه َأنَّ النَّاَس َقدا اْرَتَضْوهُ  َعَة َعَلى َأْهلا اْلبَ َلدا َشاما ْبنا َْحَْزَة، َوَأَخُذوا َلُه اْلبَ ي ْ َكافًَّة،   َعميا ها
َلًة لاَْيَى رَْأيَُه، َوَيْسَتخا  ََ  -َْي اَّللََّ فَاْستَ ْنَظَر لَي ْ ،  -ُسْبَحانَُه َوتَ َعا ْنَد اْْلََكما فَاْنَصَرُفوا، َفَحَضَر عا

ْنَدُه، فََأَخَذ  يَح اْْلَالا عا َعتاها، َفَطَلَب اْْلََكُم َتْصحا ، َوَأْعَلَمُه أَنَُّه َعَلى بَ ي ْ َمَعُه بَ ْعَض َوَأْطَلَعُه َعَلى اْْلَالا
، َوَأْجَلَسُه يفا  ْنُه َهْل تَ َقلََّد  ثاَقاتا اْْلََكما ْنَدُه اْلَقْوُم َيْستَ ْعلاُموَن ما قُ بٍَّة يفا َداراها، َوَأْخَفى َأْمَرُه، َوَحَضَر عا

ْم، َوَسَأََلُْم تاْعَداَد َأَْسَائا  ها، َوَعظََّم اْْلَْطَب َعَلْيها ْم َوَمْن َأْمَرُهْم َأْم َِل، فََأرَاُهُم اْلَمَخاَفَة َعَلى نَ ْفسا ها
ُب اْْلََكما َيْكُتُب َأَْسَاَءُهْم، فَ َقاَل ََلُْم َمَعُهْم،  ، َوَصاحا ْن َأْعَيانا اْلبَ َلدا يَع َمْن َمَعُهْم ما َفذََكُروا َلُه َجَا

. عا دا اْْلَاما : َيُكوُن َهَذا اْْلَْمُر يَ ْوَم اْْلُُمَعةا، إاْن َشاَء اَّللَُّ، يفا اْلَمْسجا ما ُد ْبُن اْلَقاسا  ُُمَمَّ
 ََ ، َفَما أََتى َعَلْيها اللَّْيُل َوَمَشى إا يسا ، وََكاَن َذلاَك يَ ْوَم اْْلَما باها، فََأْعَلَماُه َجلايََّة اْْلَالا اْْلََكما َمَع َصاحا

ْنَد َقْصراها، وَ  ٍم، َفُصلاُبوا عا ْم، ُثَّ َأَمَر َبااْم بَ ْعَد َأَّيَّ راها وا اثْ َننْيا َكانُ َحََّّ َحَبَس اْْلََماَعَة اْلَمْذُكورايَن َعْن آخا
ُهْم: َأُخو ََيََْي ْبنا ََيََْي، َواْبُن َأِبا َكْعٍب، وََكاَن يَ ْوُمُهْم يَ ْوًما َشنايًعا، فَ َتَمكَّ  ن ْ َنْت َوَسْبعانَي رَُجًَل، ما

.  َعَداَوُة النَّاسا لاْلَحَكما
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َنةا َهاَجتا اْلَعَصبايَُّة ِبا  ها السَّ نَ ُهْم.يفا َهذا يُد فََأْصَلَح بَ ي ْ اما َبنْيَ اْلُمَضرايَّةا َواْلَيَمانايَّةا، فََأْرَسَل الرَّشا  لشَّ

. َن اللَّْيلا يَصُة، فَاَّْنََدَم ُسورَُها، َوَنَضَب َماُؤَها َساَعًة ما  َوفايَها زُْلزاَلتا اْلَمصيا
َم، فَ َقتَ لَ  َد، َفَحكَّ ما ََلما با .َوفايَها َخَرَج َعْبُد السَّ  ُه ََيََْي ْبُن َسعايٍد اْلُعَقْيلايُّ

ُه اْلعَ  َم الصَّائاَفَة، فَ َوَهَبُه َّللاَّا، َوَجَعَلُه قُ ْرَِبًَن َلُه، َوَوِلَّ يُد ابْ َنُه اْلَقاسا َم.َوفايَها َأْغَزى الرَّشا  َواصا
دا  َنَة َعْبُد اَّللَّا ْبُن اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا . َوَحجَّ ِبا  ْبنا َعلايٍي

 ]اْلَوفَ َياُت[
َة َفَماَت  ََ َمكَّ ُد، وََكاَن َمْولاُدُه باَسَمْرقَ ْنَد، َوانْ تَ َقَل إا َياٍض الزَّاها َ اْلُفَضْيُل ْبُن عا َا.َوفايَها تُ ُويفيا  َبا

دٍ  يُّ أَبُو ُُمَمَّ ْيما ُر ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا َطْرَخاَن الت َّ َ اْلُمْعَتما تٍي َأْو  َوفايَها تُ ُويفيا . وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة سا اْلَبْصرايُّ
اَئٍة.  َسْبٍع َوما

.ُّ يُّ اْلُكويفا  َوُعَمُر ْبُن ُعبَ ْيٍد الطََّنافاسا
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. َوَعْنُه َأَخَذ اْلكا  يَ ُتُه أَبُو َعلايٍي ، َوقايَل: ُكن ْ َ أَبُو ُمْسلاٍم ُمَعاُذ اَْلَرَّاُء النَّْحوايُّ َسائايُّ النَّْحَو، َوفايَها تُ ُويفيا
. ) َم يَزايَد ْبنا َعْبدا اْلَملاكا  )َوُولاَد َأَّيَّ
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اَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَُثَانانَي َوما
188 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَُثَانانَي َوما
َْبَائايَل الصَّ  يُم ْبُن جا َنةا َغَزا إابْ َراها ها السَّ ، َفَخَرَج يفا َهذا ْن َدْربا الصَّْفَصافا ائاَفَة، َفَدَخَل َأْرَض الرُّوما ما

نَي، فَ  َن اْلُمْسلاما ْن َورَائاها َأْمٌر َصَرفَُه َعْنُه، َوَلقاَي ََجًْعا ما ، فََأََتُه ما ُجراَح َثََلَث إالَْيها ناْقُفوُر َملاُك الرُّوما
َن الرُّوما  َراَحاٍت، َوقُتاَل ما ائٍَة. -يَل فايَما قا  -جا ُعما  َأْربَ ُعوَن أَْلًفا َوَسب ْ

يدا باَداباَق. ُم ْبُن الرَّشا  َوفايَها رَاَبَط اْلَقاسا
ْم. ها َها يفا قَ ْولا بَ ْعضا ٍة َحجَّ ُر َحجَّ َي آخا َم َأْمَواًِل َكثاْيًَة، َوها يُد، فَ َقسَّ لنَّاسا فايَها الرَّشا  َوَحجَّ ِبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
 َ ُعوَن َسَنًة.َوفايَها تُ ُويفيا ُّ الرَّازايُّ َوَلُه َُثَاٌن َوَسب ْ يدا الضَّّبيا  َجرايُر ْبُن َعْبدا اْْلَما
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ُر، َوقايَل: َسَنَة َثََلٍث َوتاْسعانَي. َوَماَت أَبُوُه اْْلَْحَنُف  اعا َ اْلَعبَّاُس ْبُن اْْلَْحَنفا الشَّ َسَنَة َوفايَها تُ ُويفيا
اَئٍة. نَي َوما  ََخْسا

، َوُعْمُرُه َثََلٌث َوتاْسُعوَن َسَنًة، وََكاَن ُدُخولُُه اْْلَْنَدُلسَ )وَ  ْْلَْنَدُلسا يَسى ِبا َ ُشَهْيُد( ْبُن عا  َمَع فايَها تُ ُويفيا
 َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا ُمَعاوايََة.

. ) نيا اْلُمْعَجَمةا، َوفَ ْتحا اَْلَاءا  )ُشَهْيُد باَضميا الشيا
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اَئٍة[ ]ُثَّ َدَخَلتْ   َسَنُة تاْسٍع َوَُثَانانَي َوما
189 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوَُثَانانَي َوما
ََ الرَّييا  يدا إا ْيا َهاُروَن الرَّشا  ذاْكُر َمسا

ا اْستَ ْعَمَل  يَد َلمَّ ، َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ الرَّشا ََ الرَّييا يُد إا َنةا َساَر الرَّشا ها السَّ يَسى ْبنا َويفا َهذا َعلايَّ ْبَن عا
ََ ا ْم، َفَكَتَب ُكََبَاُء َأْهلاَها َوَأْشَرافُ َها إا ْيََة فايها يدا َماَهاَن َعَلى ُخَراَساَن َظَلَم َأْهَلَها، َوَأَساَء السيا لرَّشا

ْيَتاها َوظُْلَمُه، َواْستاْخَفاَفُه َبااْم، َوَأْخَذ َأْمَواَلااْم. َوقايَل لا  يَسى َقْد َيْشُكوَن ُسوَء سا : إانَّ َعلايَّ ْبَن عا يدا لرَّشا
، َوَمَعُه ابْ َناُه َعْبُد اَّللَّا اْلَمْأُموُن، َوالْ  ََ الرَّييا يفا َُجَاَدى اْْلُوََ . َفَساَر إا ُم، َأَْجََع َعَلى اْلْاََلفا َقاسا

، َوَجَعَل َأْمَرُه إا  َّ َعْهٍد بَ ْعَد اْلَمْأُمونا ََ اْلَمْأُمونا إاْن َشاَء َأقَ رَُّه، َوإاْن َشاَء َخَلَعُه، وََكاَن َقْد َجَعَلُه َوِلا
َن اْْلَْمَوالا َواْْلََزائانا َوالسيا  يَع ]َما[ يفا َعْسَكراها ما ُهوَد َوَأْشَهَدُهْم َأنَّ َجَا ََلحا َوَأْحَضَر اْلُقَضاَة َوالشُّ

، َولَْيَس َلُه فايها   َشْيٌء. َواْلُكَراعا َوَغْْيا َذلاَك لاْلَمْأُمونا
َم َعَليْ  ا َقدا ْن ُخَراَساَن، فَ َلمَّ يَسى ما لرَّييا َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َحََّّ َأََتُه َعلايُّ ْبُن عا يُد ِبا ها َأْهَدى َلُه َوَأقَاَم الرَّشا

ْن َأْهلا بَ ْيتا  يعا َمْن َمَعُه ما َما ها، اَْلََداََّي اْلَكثاْيََة، َواْْلَْمَواَل اْلَعظايَمَة، َوَأْهَدى ْلا ها، وَُكتَّاباها، َوقُ وَّادا ها، َوَوَلدا
ََ ُخَراَساَن. ، فَ َردَُّه إا ََلَف َما َكاَن يَُظنُّ يُد خا را َوَغْْيا َذلاَك، َورََأى الرَّشا َن الطَُّرفا َواْْلََواها  ما

ََ َطََباْسَتاَن، وَ  َم إا ًنا اْْلَادا لرَّييا َسْيََّ ُحَسي ْ يُد ِبا ا َأقَاَم الرَّشا َكَتَب َمَعُه َأَماًَن لاَشْروايَن ْبنا َأِبا قَاَرَن، َوَلمَّ
با   َوَأَماًَن لاَوْنَدا ُهْرُمَز، َجديا َماْزََّيَر، َوَأَماًَن لاَمْرُزَِبَن ْبنا ُجْسَتاَن، )َصاحا
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َما، َم ُجْسَتاُن( َوَوْنَدا ُهْرُمَز فََأْكَرَمُهَما، َوَأْحَسَن إالَْيها ، فَ َقدا يْ َلما ْمَع  الدَّ َن َوْنَدا ُهْرُمَز السَّ َوَضما
 َوالطَّاَعَة، َوَأَداَء اْْلََراجا َعْن َشْروايَن.

ْلْاْسرا َأَمَر ِبااْحرَ  ا َمرَّ ِبا ةا. فَ َلمَّ ي اْلْاجَّ را ذا ، َوَدَخَل بَ ْغَداَذ يفا آخا ََ اْلعاَراقا يُد إا اقا ُجثَّةا َورََجَع الرَّشا
ََ الرَّقَّةا.َجْعَفرا ْبنا ََيََْي، َوَلْ ي َ  ْن فَ ْوراها إا  ْنزاْل بَ ْغَداَذ، َوَمَضى ما

يَنٌة َأْْيَُن َوَِل  َع باَشْرٍق َوَِل َغْرٍب َمدا يَنًة َما ُوضا ا َجاَز بَ ْغَداَذ قَاَل:: َواَّللَّا إانيا َْلَْطواي َمدا  أَْيَسُر َوَلمَّ
َا َلَداُر َِمَْلَكةا َبنا اْلَعبَّاسا َما َها، َوإاَّنَّ ن ْ ْن آَِبئاي ُسوًءا َوَِل  ما َها، َوَِل رََأى َأَحٌد ما بَ ُقوا، َوَحاَفُظوا َعَلي ْ

َقاقا َوالنياَفاقا َوالْ  َيةا َأْهلا الشيا َي، َوَلكانيا ُأرايُد اْلُمَناَخ َعَلى ََنحا اُر ها َها، َولَناْعَم الدَّ ن ْ ةا َنْكَبًة ما َئامَّ بُ ْغضا ْلا
بيا لاَشَجَرةا ال ، اَْلَُدى، َواْلُْ بايلا َصةا، َوُمُايفاي السَّ َن اْلَماراقَةا، َواْلُمتَ َلصيا لَّْعَنةا َبنا ُأَميََّة َمَع َما فايَها ما

يدا بَ ْغَداَذ: َما  َوَلْوَِل َذلاَك َما فَارَْقُت بَ ْغَداَذ ]َما َحيايُت[ . فَ َقاَل اْلَعبَّاُس ْبُن اْْلَْحَنفا يفا َطييا الرَّشا
ْمَنا فَ َقَرَنَّ َوَداَعُهْم َأََنَْنا َحََّّ اْرَتََ  َالا َساَءُلوََن َعْن َحالاَنا إاْذ َقدا ْرَتا ْلَنا َفَما نَ ْفراُق َبنْيَ اْلُمَناخا َواِلا



َؤالا  لسُّ  ِبا
َنةا باَطَرابُ ُلسا اْلَغْربا   ذاْكُر اْلفات ْ

َنةا َكثُ َر َشَغُب َأْهلا َطَرابُ ُلسا اْلَغْربا َعَلى ُوَِلَّتاا  ها السَّ ُْي يفا َهذا ، َأما يُم ْبُن اْْلَْغَلبا ْم، وََكاَن إابْ َراها
ْن ُوَِلَّتااْم، فَ يَ ْعزاَُلُْم، َويُ َوِليا  َة ُوَِلٍة، َفَكانُوا َيْشُكوَن ما دَّ ْم عا َغْْيَُهْم،  إاْفرايقايََّة، َقدا اْستَ ْعَمَل َعَلْيها

َنَة ُسْفَياَن ْبَن اْلَمَضاءا  ها السَّ ْم َهذا َي واَِليَ ُتُه الرَّاباَعُة، فَات ََّفَق َأْهُل اْلبَ َلدا َعَلى فَاْستَ ْعَمَل َعَلْيها ، َوها
ََلَحُه َوقَاتَ َلُهْم ُهَو َوََجَاعَ  ، فَ َزَحُفوا إالَْيها، فََأَخَذ سا ََ اْلَقْْيََوانا ُهْم، َوإاَعاَدتاها إا ها َعن ْ َّْن َمَعُه، إاْخَراجا ٌة ِما

ْن َداراها، َفَدَخَل اْلمَ  ُهْم فََأْخَرُجوُه ما َع، فَ َقاتَ َلُهْم فايها، فَ َقتَ ُلوا َأْصَحابَُه ُثَّ َأمَُّنوُه، َفَخَرَج َعن ْ َد اْْلَاما ْسجا
ْشرايَن يَ ْوًما. ًعا َوعا َنةا، َفَكاَنْت واَِليَ ُتُه َسب ْ ها السَّ ْن َهذا  يفا َشْعَباَن ما

يَن باَطَرابُ ُلَس َعَلى اْلبَ َلدا َوَأهْ  .َواْستَ ْعَمَل اْْلُْنُد الَّذا يَّ يما يَم ْبَن ُسْفَياَن التَّما  لاها إابْ َراها
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ُحُروٌب َكثاْيٌَة،  -ُثَّ َوَقَع َبنْيَ اْْلَبْ َناءا باَطَرابُ ُلَس أَْيًضا َوَبنْيَ قَ ْوٍم يُ ْعَرُفوَن باَبنا َأِبا كاَنانََة َوَبنا يُوُسَف 
، َوَأَمَرُهْم َوقاَتاٌل، َحََّّ َفَسَدْت َطَرابُ ُلُس، فَ بَ َلَغ َذلا  َن اْْلُْندا ، فََأْرَسَل ََجًْعا ما يَم ْبَن اْْلَْغَلبا َك إابْ َراها

ي اْلْا  ْلَقْْيََوانا يفا ذا ْنَدُه ِبا ُروا اْْلَبْ َناَء َوَبنا َأِبا كاَنانََة، َوَبنا يُوُسَف، فََأْحَضُروُهْم عا ا َأْن َُيْضا ةا، فَ َلمَّ جَّ
ُموا َعَلْيها َسأَُلوُه اْلعَ  ْم.َقدا ها ََ بَ َلدا ُهْم، فَ َعاُدوا إا ي فَ َعُلوُه، فَ َعَفا َعن ْ ُهْم يفا الَّذا  ْفَو َعن ْ

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َي باها. ْرضا الرُّوما ُمْسلاٌم إاِلَّ ُفودا ، فَ َلْم يَ ْبَق ِبَا نَي َوالرُّوما  فايَها َكاَن اْلفاَداُء َبنْيَ اْلُمْسلاما

لنَّاسا اْلَعبَّ  يَسى ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس.َوَحجَّ ِبا  اُس ْبُن ُموَسى ْبنا عا
سَ  ، ]َوالرُّوََّيَن[ ، َوُدنْ َباَوْنَد، َوُقوما يُد َعْبَد اَّللَّا ْبَن َمالاٍك َطََباْسَتاَن، َوالرَّيَّ  َوَُهََذاَن، َوفايَها َوََّ الرَّشا

، فَ َقا ََ الرَّييا ٌه إا نَي اَّللَّا يفا َوُهَو ُمتَ َوجيا َا: إانَّ َأما يُد ُولاَد َبا َها، وََكاَن الرَّشا ْياها إالَي ْ َيةا يفا َمسا َل أَبُو اْلَعَتاها
هْ  ْن َيدا َا ما َر اْْلَْْيَ َبا ْه لاُيْصلاَح الرَّيَّ َوَأْقطَارََها َوُْيْطا ََ َمْولادا ُّ إا  َخْلقاها َحنَّ باها اْلَبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ُب َأِبا َحنايَفَة. َوفايَها َماتَ  ُّ اْلَفقايُه، َصاحا َبانا ي ْ ُد ْبُن اْلََْسنا الشَّ  ُُمَمَّ
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، وَ  لايُّ ، أَبُو َعْوٍف. َوَساباُق ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلَمْوصا يُّ َن َوُْحَْيُد ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا ُْحَْيٍد الرَُّؤاسا َكاَن ما
ائانَي  ْن َخْشَيةا اَّللَّا الصَّاْلاانَي اْلَبكَّ ََ  -ما  .-تَ َعا
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسعانَي َوما
190 - 

ائَةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسعانَي َوما
 ذاْكُر َخْلعا رَافاعا ْبنا اللَّْيثا ْبنا َنْصرا ْبنا َسيَّارٍ 

َنةا َظَهَر رَافاُع ْبُن اللَّْيثا بْ  ها السَّ يدا باَسَمْرقَ ْنَد.َويفا َهذا ْهرا ُُمَالاًفا لالرَّشا َا َورَاَء الن َّ  نا َنْصٍر ِبا
ْعَمانا  ها َأِبا الن ُّ ( تَ َزوََّج ابْ َنًة لاَعميا ، وََكاَنْت وََكاَن َسَبَب َذلاَك َأنَّ ََيََْي ْبَن اْْلَْشَعثا )ْبنا ََيََْي الطَّائايَّ

َها، َذاَت َيَساٍر َولاَساٍن، ُثَّ تَ رََكَها باسَ  ا طَاَل َذلاَك َعَلي ْ ، فَ َلمَّ َرارايَّ َمْرقَ ْنَد، َوَأقَاَم بابَ ْغَداَذ، َواُتَََّذ السَّ
َها َمْن قَاَل َلََ  َا، َفَدسَّ إالَي ْ َع فايَها َويفا َماَلا ْنُه، َوبَ َلَغ رَافاًعا َخََبَُها، َفَطما ا: إانَُّه َِل َأرَاَدتا التََّخلَُّص ما

ََ اْْلَََل  ُخ َسبايَل إا َفسا َّللَّا ُثَّ تَ ُتوَب، فَ يَ ن ْ َا َأْشرََكْت ِبا َها قَ ْوًما َأَّنَّ َد َعَلي ْ َها إاِلَّ َأْن ُتْشها ْن َزْوجا صا ما
، فَ َفَعَلْت َذلاَك، َوتَ َزوََّجَها رَافاٌع.  ناَكاُحَها، َوَتَالُّ لاْْلَْزَواجا

ََ ال ، َفَشَكا إا يَسى ْبنا َماَهاَن َيَُْمُرُه َأْن فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ ََيََْي ْبَن اْْلَْشَعثا ََ َعلاييا ْبنا عا ، َفَكَتَب إا يدا رَّشا
، َويُ َقيياَدُه َوَيُطوَف باها يفا ََسَْرقَ ْنَد َعَلى  نَ ُهَما، َوَأْن يُ َعاقاَب رَافاًعا، َوََيْلاَدُه اْْلَدَّ َاٍر لاَيُكوَن يُ َفرياَق بَ ي ْ ْحا

َظًة لاَغْْياها، فَ َفَعَل باها َذلاكَ  َق عا ، فَ َلحا َن اْْلَْبسا ُه، َوَطلََّقَها رَافاٌع َوُحباَس باَسَمْرقَ ْنَد، فَ َهَرَب ما ، َوَلْ ََيُدَّ
يَسى، َوَأَمَرُه  يَسى ْبُن َعلاييا ْبنا عا يَسى بابَ ْلَخ، فََأرَاَد َضْرَب ُعُنقاها، َفَشَفَع فايها عا باَعلاييا ْبنا عا

ََ ََسَْرقَ ْنَد، ف َ  َرافا إا ْنصا ِلا َها ِبا َها فَ َقتَ َلُه، َواْستَ ْوََ َعَلي ْ يَسى َعَلي ْ لا َعلاييا ْبنا عا َها، َوَوَثَب باَعاما َرَجَع إالَي ْ
با  يَسى يفا ََجْعا الرياَجالا َوالتََّأهُّ َه إالَْيها ابْ َنُه، فَ َلقاَيُه، فَ َهَزَمُه رَافاٌع، فََأَخَذ َعلايُّ ْبُن عا لاُمَحارَبَتاها،  فَ َوجَّ

َنُة. َوانْ َقَضتا   السَّ
 

َرقْ َلةَ   ذاْكُر فَ ْتحا ها
َها َما ذََكْرََنهُ  ْياها إالَي ْ َرقْ َلَة، )َوَأْخَرََبَا( ، وََكاَن َسَبَب َمسا يُد ها َنةا فَ َتَح الرَّشا ها السَّ  َويفا َهذا
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ْن َغْدرا ناْقُفوَر، وََكاَن فَ ْتُحَها يفا شَ  اَئٍة، ما وَّاٍل، وََكاَن َحَصَرَها َثََلثانَي يَ ْوًما، َوَسََب َسَنَة َسْبٍع َوَُثَانانَي َوما
َوى اْْلَ  َن اْلُمْرَتزاَقةا، سا اَئةا أَْلٍف َوََخَْسٍة َوَثََلثانَي أَْلًفا ما تْ َباعا َأْهَلَها، وََكاَن َقْد َدَخَل اْلباََلَد يفا ما

يَواَن َلُه.  َواْلُمَتَطوياَعةا، َوَمْن َِل دا
.َوَأََنَخ َعْبُد اَّللَّا  ي اْلَكََلعا   ْبُن َمالاٍك َعَلى ذا



َهُب، فَ َفَتَح ا يَسى ْبنا ُموَسى َسائاًرا يفا َأْرضا الرُّوما يفا َسْبعانَي أَْلًفا َُيَرياُب َويَ ن ْ َه َداُوَد ْبَن عا َّللَُّ َوَوجَّ
 َعَلْيها.

ْصَن الصََّقالاَبةا َوُدْبسَ  يُل ْبُن َمْعنا ْبنا زَائاَدَة حا  َة.َوفَ َتَح َشَراحا
 َوافْ تَ َتَح يَزايُد ْبُن َُمَْلٍد الصَّْفَصاَف َوَمَلُقوناَيَة.

ْن  ْصَر، فَ بَ َلَغ ُقَْبَُس، فَ َهَدَم َوَأْحَرَق َوَسََب ما اما َوما لا الشَّ َل ُْحَْيُد ْبُن َمْعُيوٍف َعَلى َسَواحا َواْستُ ْعما
َعَة َعَشَر أَْلًفا فَأَْقَدَمُهُم الرَّافاَقَة، َا، َوبَ َلَغ فاَداءُ  َأْهلاَها َسب ْ  فَبايُعوا َبا
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يَناٍر.  ُأْسُقفيا ُقَْبَُس أَْلَفْي دا
َها ُعْقَبَة ْبَن َجْعَفٍر. َها، َوَخلََّف َعَلي ْ َا، ُثَّ رََحَل َعن ْ ََ ُطَوانََة، فَ نَ َزَل َبا يُد إا  ُثَّ َساَر الرَّشا

ْْلََراجا َواْلْاْزيَةا َعْن  ، َوَعْن َبطَاراقَتاها  َوبَ َعَث ناْقُفوُر ِبا يَنارَْينا ها دا ها َأْربَ َعَة َدََنناَْي، َوَعْن رَْأسا َوَلدا رَْأسا
ها، فََأْرَسَلَها  َرقْ َلَة َكاَن َخطَبَ َها لاَوَلدا ْن َسّبْا ها يدا يفا َجارايٍَة ما ََ الرَّشا  إالَْيها.َكَذلاَك. وََكَتَب ناْقُفوُر إا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َه إالَْيها الرَّ َوَخرَ  ، يُ َقاُل َلُه َسْيُف ْبُن ُبَكْْيٍ، فَ َوجَّ َيةا َعْبدا اْلَقْيسا ْن ََنحا ي، ما َنةا َخاراجا ها السَّ يُد َج يفا َهذا شا
ْورَةا. َد ْبَن يَزايَد ْبنا َمَزْيٍد، فَ َقتَ َلُه باَعنْيا الن َّ  ُُمَمَّ
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 ، فَ َغَزاُهْم َمْعُيوُف ْبُن ََيََْي، َفَسََب َأْهَلَها.َوفايَها نَ َقَض َأْهُل ُقَْبَُس اْلَعْهدَ 
ي. يَسى ْبُن ُموَسى اَْلَادا لنَّاسا عا  َوَحجَّ ِبا

ييا  ، َوقايَل َبْل َأْسَلَم أَبُوُه َسْهٌل َعَلى يَدا اْلَمْهدا ، وََكاَن َوفايَها َأْسَلَم اْلَفْضُل ْبُن َسْهٍل َعَلى َيدا اْلَمْأُمونا
، َُمُْبوًسا، َوقا  يَل َأْسَلَم اْلَفْضُل َوَأُخوُه اْْلََسُن َعَلى َيدا ََيََْي ْبنا َخالاٍد، فَاْخَتارَُه ََيََْي ْلااْدَمةا اْلَمْأُمونا

َنَُّه تَ َقلََّد  ي الرياًَئَسَتنْيا ْلا ْم، َولُقياَب باذا َكَة، َويُ ْثنا َعَلْيها رََة اْلوازَاَفلاَهَذا َكاَن اْلَفْضُل يَ ْرَعى اْلََبَاما
ْلَعْهدا لاَعلاييا ْبنا ُموَسى الرياَضى  ي َأَشاَر َعَلى اْلَمْأُمونا ِبا ْيَف، وََكاَن يَ َتَشيَُّع، َوُهَو الَّذا َعَلْيها  -َوالسَّ

ََلُم   .-السَّ
َنَة َخالاُد ْبُن يَزايَد ْبنا َحاِتاا ْبنا قَبايَصَة ْبنا اْلُمَهلَّ  ها السَّ لا َهذا ا َدَخَل وََكاَن َعَلى اْلَمْوصا ، َوَلمَّ با

ُر، فَ قَ  اعا يصا الشَّ ْنُه، وََكاَن َمَعُه أَبُو الشيا يَنةا( ، فَ َتَطْيََّ ما َل اْنَكَسَر لاَواُؤُه يفا )َِببا اْلَمدا اَل يفا اْلَمْوصا



َر اللياَواءا لاطاْيٍَة ُُتَْشى َوَِل َأْمٍر َيُكوُن ُمَويياََل َلكانَّ َهَذا َغُر  َذلاَك: َما َكاَن ُمْنَكسا الرُّْمَح َأْضَعَف رُْكَنُه صا
ََل   اْلواَِليَةا فَاْستَ َقلَّ اْلَمْوصا

 َفُسرياَي َعْن َخالاٍد.
 ََ َض إالَْيها اْْلُُموَر، وََكَتَب إا لرَّقَّةا، َوفَ وَّ يُد الصَّائاَفَة، َواْسَتْخَلَف اْلَمْأُموَن ِبا  اْْلفَاقا َوفايَها َغَزا الرَّشا

ًنا باها، َونَ ْقُشُه: اَّللَُّ ثاَقِتا آَمْنُت باها.باَذلاَك، َوَدَفَع إا   لَْيها َخاَِتَ اْلَمْنُصورا تَ َيمُّ
َقَذ َأْهلُ  ، َوَأَغاُروا، فَاْستَ ن ْ ْوَداءا ََ َعنْيا زَْرََب َواْلَكنايَسةا السَّ  َوفايَها َخَرَجتا الرُّوُم إا
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َن اْلَغنايمَ  يَصةا َما َكاَن َمَعُهْم ما  ةا.اْلَمصيا
 ]اْلَوفَ َياُت[

ُب َأِبا َحنايَفَة. ُّ، َصاحا را اْلَبَجلايُّ اْلُكويفا ٍر أَبُو اْلُمْنذا َ َأَسُد ْبُن َعْمراو ْبنا َعاما  َوفايَها تُ ُويفيا
عُ  ، َوُعْمُرُه َسب ْ لرَّافاَقةا يفا اْلُمَحرَّما َ ََيََْي ْبُن َخالادا ْبنا بَ ْرَمَك َُمُْبوًسا ِبا وَن َسَنًة. َوُعَمُر ْبُن َوفايَها تُ ُويفيا

. يُّ اْلَبْصرايُّ ما ٍم اْلُمَقدَّ  َعلاييا ْبنا َعطَاءا ْبنا ُمَقدَّ
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوتاْسعانَي َوما
191 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوتاْسعانَي َوما
َلةَ  ْن َأْهلا طَُلْيطا َنةا ما  َوُهَو َوقْ َعُة اْْلُْفَرةا  ذاْكُر اْلفات ْ

َلَة، ف َ  ْهلا طَُلْيطا ، ِبَا ُب اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا َشاٍم اْْلَُموايُّ ُْي اْْلََكُم ْبُن ها َنةا َأْوَقَع اْْلَما ها السَّ َقَتَل يفا َهذا
ْن َأْعَيانا َأْهلاَها. ُهْم َما يَزايُد َعَلى ََخَْسةا آَِلفا رَُجٍل ما ن ْ  ما

، َوَخَلُعوُهْم َمرًَّة بَ ْعَد ُأْخَرى، َوَقواَيْت َوَسَبُب َذلاَك أَ  ُعوا يفا اْْلَُمَراءا َلَة َكانُوا َقْد َطما نَّ َأْهَل طَُلْيطا
َيًة، ف َ  يُعوَن ُأَمَراَءُهْم طَاَعًة ُمْرضا ْم وََكثْ َرةا َأْمَواَلااْم، فَ َلْم َيُكونُوا يُطا ها ََصانَةا بَ َلدا ا َأْعَيا نُ ُفوُسُهْم ِبا َلمَّ

َكَم َشْأَُّنُْم َأْعَمَل اْلْايَلَة يفا الظََّفرا َبااْم، فَاْستَ َعاَن يفا َذلاَك باَعْمُروَس ْبنا يُوُسَف اْلَمْعُروفا اْلَْ 
، َوَدَعا إالَْيها  لث َّْغرا اْْلَْعَلى، فََأْظَهَر طَاَعَة اْْلََكما ، وََكاَن َقْد َظَهَر يفا َهَذا اْلَوْقتا ِبا ْلُمَوليادا َمَأنَّ ، فَاطْ ِبا

ْنَدُه، فََأْكَرَمُه اْْلََكمُ  يَنةا َوْشَقَة، فَاْسَتْحَضَرُه َفَحَضَر عا ْن َأْهلا َمدا ، وََكاَن ما َببا ََذا السَّ ، َوَِبَلَغ يفا إالَْيها َبا
مْ  َلَة، َوَواطََأُه َعَلى التَّْدباْيا َعَلْيها ها يفا َأْهلا طَُلْيطا ها، َوَأْطَلَعُه َعَلى َعْزما ََ إاْكَراما َلَة، وََكَتَب إا ُه طَُلْيطا ، فَ َوِلَّ



ُتكُ  ْنُكْم، لاَتْطَمئانَّ قُ ُلوُبُكْم إالَْيها، َوَأْعَفي ْ َّْن َتْكَرُهوَن َأْهلاَها يَ ُقوُل: إانيا َقدا اْخََتُْت َلُكْم ُفََلًَن، َوُهَو ما ْم ِما
يَل رَأَيْ َنا فا  الاَنا َوَمَوالايَنا، َولاتَ ْعراُفوا َجَا ْن ُعمَّ  يُكْم.ما

ْشَرََّتُمْ  َلَة، فَأَناَس باها َأْهُلَها، َواْطَمأَنُّوا إالَْيها، َوَأْحَسَن عا ْم، َوَدَخَل طَُلْيطا ، وََكاَن َفَمَضى َعْمُروٌس إالَْيها
َن اْلْايَلةا َأْن َأْظَهَر ََلُْم ُمَوافَ َقتَ ُهْم َعَلى بُ ْغضا َبنا ُأَميََّة، ْم ما َل َعَلْيها ْم، َفَماُلوا  َأوََّل َما َعما َوَخْلعا طَاَعتاها

ْيا إاَّنََّ  َنُكْم َوَبنْيَ َأْصَحابا اْْلَما ريا بَ ي ْ َا يَ ْفَعُلُه، ُثَّ قَاَل ََلُْم: إانَّ َسَبَب الشَّ ا ُهَو اْختاََلُطُهْم إالَْيها، َوَوثاُقوا ِبا
َ باَناًء َأْعَتزاُل فايها َأََن َوأَ  ََ َذلاَك، باُكْم، َوَقْد رَأَْيُت َأْن أَْبنا ْلطَانا رافْ ًقا باُكْم. فََأَجابُوُه إا ْصَحاُب السُّ

 فَ َبََّن يفا َوَسطا اْلبَ َلدا َما َأرَاَد.
راا، َيَُْمُرُه  ٍل َلُه َعَلى الث َّْغرا اْْلَْعَلى سا ََ َعاما ُْي اْْلََكُم إا ٌة َكَتَب اْْلَما ا َمَضى لاَذلاَك ُمدَّ َل فَ َلمَّ َأْن يُ ْرسا

ُل َذلاَك، َفَحَشَد اْْلََكُم إالَْيها يَ  ْن ُجُيوشا اْلَكَفَرةا، َوَطَلَب النَّْجَدَة َواْلَعَساكاَر، فَ َفَعَل اْلَعاما ْسَتغايُث ما
، َوَحَشَد َمَعهُ  ُم ابْ َنُه َعْبَد الرَّْْحَنا َيٍة، َواْستَ ْعَمَل َعَلْيها ْن ُكليا ََنحا  اْْلُُيوَش ما
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َا، فََأََتُه َوُهَو قُ وَّاَدُه َوُوَزرَاَءهُ  َلَة، َوَلْ يَ ْعراْض َعْبُد الرَّْْحَنا لاُدُخوَلا يَنةا طَُلْيطا َدا ، َفَساَر اْْلَْيُش َواْجَتاَز ِبا
لا َأنَّ َعَساكاَر اْلَكَفَرةا َقْد تَ َفرََّقْت، وََكَفى اَّللَُّ َشرََّها، فَ تَ َفرَّقَ  ْن َذلاَك اْلَعاما ْنَدَها اْْلَََبُ ما ْسَكُر،  اْلعَ عا

َلَة: َقْد تَ رَ  َْهلا طَُلْيطا ْنَد َذلاَك ْلا ََ قُ ْرطَُبَة، فَ َقاَل َعْمُروٌس عا ْوَن نُ ُزوَل َوَعَزَم َعْبُد الرَّْْحَنا َعَلى اْلَعْودا إا
ْطتُ  ْن َنشا ، َوإانَُّه يَ ْلَزُمنا اْْلُُروُج إالَْيها َوَقَضاُء َحقياها، فَإا ََ َجاناّبا ْرُت إالَْيها َوَلدا اْْلََكما إا ْم لاَذلاَك َوإاِلَّ سا

ْم. ، َوَأْحَسَن إالَْيها َلَة، فََأْكَرَمُهْم َعْبُد الرَّْْحَنا ي. َفَخَرَج َمَعُه ُوُجوُه َأْهلا طَُلْيطا  َوْحدا
ََ َعْمُروٍس، فَأَ  يٌف إا ًما َلُه، َوَمَعُه كاَتاٌب َلطا ها َخادا ُم َوَصاَفَحُه، وََكاَن اْْلََكُم َقْد َأْرَسَل َمَع َوَلدا ََتُه اْْلَادا

ا قَ َرَأ َعْمُروٌس اْلكاَتاَب رََأى فايها َكْيَف َتُكوُن ا ثَُه، فَ َلمَّ ْن َغْْيا َأْن َُيَادا ْلْايَلُة َعَلى َوَسلََّم اْلكاَتاَب إالَْيها ما
ْن َيْسأَُلوا َعْبَد الرَّ  ََ َأْعَيانا َأْهلاَها ِبَا َلَة، فََأَشاَر إا ْم لاَْيَى ُهَو َوَأْهُل َأْهلا طَُلْيطا ُخوَل إالَْيها ْْحَنا الدُّ

ْوُه يَ ْنَصُحُهْم، فَ َفَعُلوا َذلاَك، َوَأْدَخُلوا َعْبَد الرَّ  ََّتُْم، َفظَن َّ ْْحَنا اْلبَ َلَد، َعْسَكراها َكثْ َرََّتُْم، َوَمنَ َعتَ ُهْم، َوقُ وَّ
َلَة َأْرَساًِل ُيَسلياُموَن َعَلْيها.َونَ َزَل َمَع َعْمُروٍس يفا َداراها، َوَأََتُه َأْهُل طَُليْ   طا

ْستاْعَدادا  يَمًة، َوَشرََع يفا اِلا َذ ََلُْم َولايَمًة َعظا لاَذلاَك، َوَأَشاَع َعْمُروٌس َأنَّ َعْبَد الرَّْْحَنا يُرايُد َأْن يَ تَّخا
ْن ِبَ  ُْم َيْدُخُلوَن ما ْن آَخَر لاَيقالَّ الزياَحاُم،، فَ َفَعُلوا َوَواَعَدُهْم يَ ْوًما ذََكَرُه، َوقَ رََّر َمَعُهْم َأَّنَّ ٍب، َوََيُْرُجوَن ما

 َذلاَك.
ََ َجََ  ُلوا إا ُذوا َوْحُا ا َكاَن اْليَ ْوُم اْلَمْذُكوُر َأََتُه النَّاُس َأفْ َواًجا، َفَكاَن ُكلََّما َدَخَل فَ ْوٌج ُأخا َن فَ َلمَّ اَعٍة ما

َهاُر أََتى بَ ْعُضُهْم  اْْلُْندا َعَلى ُحْفَرٍة َكباْيٍَة يفا َذلاكَ  ََ الن َّ ا تَ َعا َها، فَ َلمَّ اْلَقْصرا، َفُضراَبْت راقَاَُبُْم َعَلي ْ
َن اْلَبابا  ، َوََيُْرُجوَن ما ْن َهَذا اْلَبابا ُْم َيْدُخُلوَن ما  اْْلَخرا، فَ َلْم يَ َر َأَحًدا، فَ َقاَل: أَْيَن النَّاُس؟ َفقايَل: إاَّنَّ



ن ْ  ُهْم َأَحٌد. َوَعلاَم اْْلَاَل، َوَصاَح، َوَأْعَلَم النَّاَس َهََلَك َأْصَحاَبااْم، َفَكاَن َسَبَب ََنَاةا فَ َقاَل: َما َلقاَينا ما
ها  ما َوَلدا ما اْْلََكما َوَأَّيَّ ُهْم، َفَذلَّْت راقَاَُبُْم بَ ْعَدَها، َوَحُسَنْت طَاَعتُ ُهْم بَقايََّة َأَّيَّ ن ْ ، َمْن بَقاَي ما  َعْبدا الرَّْْحَنا

ْْلَلْ ُثَّ  ٌد َعاَجُلوُه ِبا َ ابْ ُنُه ُُمَمَّ ا َهَلَك َعْبُد الرَّْْحَنا َوَوِلا يبَ تُ ُهْم، وََكثُ ُروا، فَ َلمَّ عا َعَلى َما  اَْنَََبَْت ُمصا
 َنْذُكُرُه.

 
ْهلا قُ ْرطَُبةَ  ْصَيانا َأْهلا َماراَدَة َعَلى اْْلََكما َوَما فَ َعَلُه ِبَا  ذاْكُر عا

، َوَأْخَرُجوا َوفايَها َعَصى َأصْ  ، َعَلى اْْلََكما َن اْْلَْنَدُلسا يَنةا َماراَدَة ما َبُغ ْبُن َعْبدا اَّللَّا، َوَوافَ َقُه َأْهُل َمدا
َنَما ُهَو َمُاد، يفا اْلْاَصارا  َها َوَحاَصَرَها، فَ بَ ي ْ ، َفَساَر إالَي ْ ْْلََكما َلُه، َواتََّصَل اْْلَََبُ ِبا  َعاما
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ََ قُ ْرطَُبَة يفا َثََلثَةا َأََتُه اْْلَََبُ  رًا، فَ َوَصَل إا ُْم َأْعَلُنوا اْلعاْصَياَن َلُه، فَ َرَجَع ُمَبادا ٍم،  َعْن َأْهلا قُ ْرطَُبَة َأَّنَّ  َأَّيَّ
نَي، َوَضَرَب َأْعَناَق ََجَاَعٍة، فَارَْتدََع الْ  سا َنَة، َفَصَلبَ ُهْم ُمَنكَّ يَن َأََثُروا اْلفات ْ َباُقوَن باَذلاَك، وََكَشَف َعنا الَّذا

تُ ُهْم َلُه. ي َّ ْت َكَراها  َواْشَتدَّ
ََ َسَنةا اثْ نَ َتنْيا َوتاْسعانَي، َفَضُعَف َأْمُر أَ  يُعوَن َوَمرًَّة يَ ْعُصوَن إا َنَّ َوَلْ يَ َزْل َأْهُل َماراَدَة ََترًَة يُطا ْصَبَغ ; ْلا

ْن َأْصَحاباها، َفَماُلوا اْْلََكَم ََتَبَع إاْرَساَل اْْلُُيوشا إالَْيها، َواْسَتمَ  ْن َأْعَيانا َأْهلا َماراَدَة َوثاَقاتاها ما اَل ََجَاَعًة ما
مََّنُه إالَْيها، َوفَارَُقوا َأْصَبَغ، َحََّّ َأُخوُه، فَ َتَحْيََّ َأْصَبُغ، َوَضُعَفْت نَ ْفُسُه، فََأْرَسَل َيْطُلُب اْْلََماَن فَأَ 

ْنَدُه باُقْرطَُبَة.اْْلََكُم، فَ َفاَرَق َماراَدَة، َوحَ  ، َوَأقَاَم عا ْنَد اْْلََكما  َضَر عا
 

ْْلَْنَدُلسا   ذاْكُر َغْزوا اْلفاراْنجا ِبا
يَنةا َطرْ  ََ َمدا َْي إا ، َوََجََع َُجُوَعُه لاَيسا ْْلَْنَدُلسا َز ُلَذرايُق َملاُك اْلفاراْنجا ِبا َنةا ََتَهَّ ها السَّ ُطوَشَة يفا َهذا

، فَاْجَتَمُعوا يفا َجْيٍش  لاَيْحُصَرَها، فَ بَ َلغَ  ها َعْبدا الرَّْْحَنا ََها َمَع َوَلدا َذلاَك اْْلََكَم، َفَجَمَع اْلَعَساكاَر َوَسْيَّ
ْم قَ ْبَل َأْن ي َ  ها َن اْلُمَتَطوياَعةا، َفَساُروا، فَ َلُقوا اْلفاراْنَج يفا َأْطَرافا باََلدا يٍم، َوتَباَعُهْم َكثاٌْي ما ْن َعظا َناُلوا ما

َفَد ُوْسَعُه، فَأَنْ َزَل باََل  َن الطَّائاَفَتنْيا ُجْهَدُه، َواْستَ ن ْ ًئا، فَاقْ تَ تَ ُلوا، َوَبَذَل ُكل، ما نَي َشي ْ ُ دا اْلُمْسلاما  -اَّللَّ
ْم َواْْلَْسُر، َوَّنُاَبْت َأْموَ  نَي، فَاَّْنََزَم اْلُكفَّاُر، وََكثُ َر اْلَقْتُل فايها ََ َنْصَرُه َعَلى اْلُمْسلاما اَُلُْم َوأَثْ َقاَُلُْم، تَ َعا

 َوَعاَد اْلُمْسلاُموَن ظَافارايَن َغاَّناانَي.
 

ْصَيانا َحْزٍم َعَلى اْْلََكما   ذاْكُر عا
َيةا َِبَجَة، َوَوافَ َقُه َغْْيُُه، َوَقَصُدوا َلْشُبونََة، وََكاَن اْلَْ  َنةا َخاَلَف َحْزُم ْبُن َوْهٍب باَناحا ها السَّ َكُم يفا َهذا



ي حَ  َشاًما يفا ََجٍْع َكثاٍْي، فََأَذلَُّه  -ْزًما يفا ُكُتباها ُيَسميا َع اْْلََكُم َخََبَُه َسْيََّ إالَْيها ابْ َنُه ها ا َسَا ، فَ َلمَّ َبطايَّ الن َّ
، فََأمََّنُه. ْم، َحََّّ َأْذَعُنوا لاَطَلبا اْْلََمانا  َوَمْن َمَعُه، َوَقَطَع اْْلَْشَجاَر َوَضيََّق َعَلْيها

 
يَسى ْبنا َماَهاَن َعْن ُخَراَساَن َوواَِليَةا َهْرَُثَةَ ذاْكُر   َعْزلا َعلاييا ْبنا عا

ْن قَ تْ  يَسى ْبنا َماَهاَن َعْن ُخَراَساَن، وََكاَن َسَبَب َذلاَك َما ذََكْرََنُه ما يُد َعلايَّ ْبَن عا لا َوفايَها َعَزَل الرَّشا
ا قُتاَل َجزاَع َعَلْيها  يَسى، فَ َلمَّ َها َأنْ اْبناها عا ََ َمْرَو َُمَافًَة َعَلي ْ  أَبُوُه، َفَخَرَج َعْن بَ ْلَخ إا
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يَسى َقْد َدَفَن يفا ُبْسَتاٍن يفا َداراها بابَ ْلخَ  َها رَافاُع ْبُن اللَّْيثا لاَيْأُخَذَها، وََكاَن ابْ ُنُه عا َْي إالَي ْ َأْمَواًِل  - َيسا
يَمًة، قايَل: َكاَنْت َثََلثانَي أَ  ا َساَر َعظا َها إاِلَّ َجارايًَة َلُه، فَ َلمَّ َا أَبُوُه، َوَلْ يُْطلاْع َعَلي ْ ْلَف أَْلٍف، َوَلْ يَ ْعَلْم َبا

َث باها النَّاُس َواْجَتَمعُ  ، َوََتَدَّ ََ َمْرَو َأْطَلَعتا اْْلَارايَُة َعَلى َذلاَك بَ ْعَض اْْلََدما يَسى إا وا، َعلايُّ ْبُن عا
يَد اْْلَََبُ، فَ َقاَل: َخَرَج َعْن بَ ْلَخ َعْن َغْْيا َأْمراي، َوَخلََّف َوَدَخُلوا اْلُبْستَ  اَن، َوََّنَُبوا اْلَماَل، َوبَ َلَغ الرَّشا

، َوُهَو يَ ْزُعُم أَنَُّه َقْد َِبَع ُحلاىَّ ناَسائاها فايَما أَنْ َفَق َعَلى ُُمَارَبَةا رَافاٍع! فَ َعزَ  ْثَل َهَذا اْلَمالا َمَل َلُه َواْستَ عْ ما
.  َهْرَُثََة ْبَن َأْعنَيَ

ْيَتاها َوإاَهانَتاها َأْعَياَن النَّاسا َواْستاْخفَ  ْن ُسوءا سا ُلُغُه ما يُد َعَلْيها َما َكاَن يَ ب ْ افاها َبااْم، وََكاَن َقْد نَ َقَم الرَّشا
ْن َذلاَك أَنَُّه َدَخَل َعَلْيها يَ ْوًما اْْلَُسنْيُ ْبُن ُمْصَعٍب َوالاُد طَاها  ْسَرَو، َفما َشاُم ْبُن فَ رَّخا ، َوها را ْبنا اْْلَُسنْيا

، َواَّللَّا إانيا َْلَ  دا ُد ََّي ْبَن اْلُمْلحا : َِل َسلََّم اَّللَُّ َعَلْيَك ََّي ُمْلحا ْعراُف َما أَْنَت َفَسلََّما َعَلْيها، فَ َقاَل لاْلُحَسنْيا
، َوالطَّْعنا يفا الديا  ْسََلما ْن َعَداَوةا اْْلا َف ِبا َعَلْيها ما ْر باَقْتلاَك إاِلَّ َأْمَر اْْلَلايَفةا، أََلْسَت اْلُمْرجا ، َوَلْ أَنْ َتظا ينا

؟ اْخُرجْ  ْن بَ ْغَداَذ باَعْزِلا َن اْْلَْمرا، َوزََعْمَت أَنََّك َجاَءْتَك ُكُتٌب ما ََ يفا َمْنزاِلا َهَذا بَ ْعَد َأْن ُثَاْلَت ما  إا
ها َسَخطا اَّللَّا، َلَعَنَك اَّللَُّ، ف َ  َها. فَاْعَتَذَر إالَْيها فَ َلْم يَ ْقَبْل ُعْذرَُه، َوَأَمَر ِبااْخَراجا ن ْ َعْن َقرايٍب َما َيُكوُن ما

 فَُأْخراَج.
َفَهاُء َتْطَعُن َعَلى اْلوُ  ُع إالَْيَك السُّ َِلةا، َوقَاَل َلااَشاما ْبنا فَ رَُّخْسَرَو: َصاَرْت َداُرَك َداَر النَّْدَوةا، ََيَْتما

ْرُه، فََأْخَرَجُه.َسَفَك  ي إاْن َلْ َأْسفاْك َدَمَك! فَاْعَتَذَر إالَْيها فَ َلْم يَ ْعذا  اَّللَُّ َدما
نَُّه قَا َشاٌم فَإا يدا فَاْسَتَجاَر باها َوَشَكا إالَْيها، فََأَجارَُه، َوَأمَّا ها ََ الرَّشا َل لاباْنٍت َلُه: إانيا فََأمَّا اْْلَُسنْيُ َفَساَر إا

ْمٍر إاْن أَْنتا َأْظَهْرتاها قُتاْلُت، َوإاْن أَْنتا َكَتْمتاها َسلاْمُت. َأَخاُف اْْلَ  ي، َوَأََن ُمْفٍض إالَْيكا ِبَا َْي َعَلى َدما ما
َحرا،  َذا َكاَن يفا السَّ ، فَإا َر َأنَّ اْلَفالاَج َقْد َأَصاَبنا قَاَلْت: َوَما ُهَو؟ قَاَل: َقْد َعَزْمُت َعَلى َأْن ُأْظها

، فَاَجَْ  ي أَْنتا َوَجَوارايكا يحا َذا رَأَْيتا َحرََكِتا ثَ ُقَلْت َفصا ، فَإا ي َوَحرياكاينا ي فاَراشا ، َواْقُصدا عاي َجَواراَيكا
. فَ َفَعَلْت َما َأَمَرَها، وََكاَنْت َعاقاَلًة، فََأقَاَم َمْطُروًحا َعَلى فارَ  لَِّتا ْم عا يها يًناَواَْجَعاي إاْخَوَتكا فََأْعلاما ها حا  اشا



يَسى ْبنا َماَهاَن، ف َ  ََ لاَقائاها، فَ َرآُه َعلايُّ ْبُن عا ََ َأْن َجاَء َهْرَُثَُة َوالاًيا، فَ رَكاَب إا ََ َِل يَ َتَحرَُّك إا َقاَل: إا
. قَاَل: َأَلْ َتُكْن َعلايًَل؟ فَ َقاَل: َوَهَب اَّللَُّ اْلَعافا  َْي َأَِب َحاِتٍا َيَة، أَْيَن؟ فَ َقاَل: أَتَ َلقَّى اْْلَما َيَة، َوَعَزَل الطَّاغا

َرًة. َدٍة، فَ َعَلى َهَذا َتُكوُن واَِليَُة َهْرَُثََة ظَاها َلٍة َواحا  يفا لَي ْ
ا َأرَاَد َعْزَل  َها َأَحًدا، َفقايَل: إانَُّه َلمَّ يُد َعَلي ْ راا، َلْ يُْطلاعا الرَّشا يَسى َوقايَل: َبْل َكاَنْت واَِليَ ُتُه سا َعلايَّ ْبَن عا

يَسى َقْد َكَتبَ اْستَ   ْدَعى َهْرَُثََة، َوَأَسرَّ إالَْيها َذلاَك، َوقَاَل َلُه: إانَّ َعلايَّ ْبَن عا
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ُْي إالَْيها ََنَْدًة َلُه. وََكَتَب َلُه الرَّ  ْر لالنَّاسا أَنََّك َتسا ، فََأْظها ْلَعَساكارا َواْْلَْمَوالا نا ِبا دُّ يُد كاَتاًِب باواَِل َيْسَتما يَتاها شا
َنَُّه َقْد َسْيََّ َهْرَُثََة ََنَْدةً  يَسى ِبا ََ َعلاييا ْبنا عا ها، َوَأَمَر ُكتَّابَُه َأْن َيْكتُ ُبوا َلُه إا َطيا َيدا  َلُه. ِبا

ا َورََدَها اْستَ ْعَمَل َأْصحَ  ْمراها َأَحٌد، َحََّّ َوَرَد نَ ْيَسابُوَر، فَ َلمَّ ابَُه َعَلى ُكَوراَها، َفَساَر َهْرَُثَُة َوَِل يَ ْعَلُم ِبَا
يَسى، فَاْحََتََمُه َهْرَُثَُة َوَعظََّمُه حَ  ا َيْسباُق اْْلَََبَ، فَأََتى َمْرَو َواْلتَ َقاُه َعلايُّ ْبُن عا ََّّ َدَخَل َوَساَر َمُادا

ها، َوَأَخَذ َأْمَوا َلُه فَ بَ َلَغْت َُثَانانَي أَْلَف )أَْلٍف( ، اْلبَ َلَد، ُثَّ قَ َبَض َعَلْيها َوَعَلى َأْهلاها َوَأْصَحاباها َوأَتْ َباعا
يُد َذلاَك ُكلَُّه. اَئةا بَعاٍْي، فََأَخَذ الرَّشا ما  )وََكاَنْت َخَزائاُنُه َوَأََثثُُه َعَلى( أَْلٍف َوََخْسا

ا فَ رََغ َهْرَُثَةُ  ََ ُخَراَساَن َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوتاْسعانَي، فَ َلمَّ ْن َأْخذا َأْمَواَلااْم َأقَاَمُهْم  وََكاَن ُوُصوُل َهْرَُثََة إا ما
يَسى إالَْيها َعَلى بَعاٍْي باَغْْيا واطَ  يدا باَذلاَك، َوَسْيََّ َعلايَّ ْبَن عا ََ الرَّشا ، وََكَتَب إا اٍء َوَِل لاُمطَالََبةا النَّاسا

طَاٍء.  غا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ي، يُ َقاُل َلُه ثَ ْرَوا َه إالَْيها َطْوُق ْبُن فايَها َخَرَج َخاراجا ، فَ ُوجيا َوادا َيةا َحْوَِلََّي، َوتَ نَ قََّل يفا السَّ ُن ْبُن َسْيٍف باَناحا

 َمالاٍك، فَ َهَزَمُه َطْوٌق، َوَجَرَحُه َوقَ َتَل َعامََّة َأْصَحاباها.
يُد يفا طََلباها ََيََْي بْ  ، َفَسْيََّ الرَّشا اما لشَّ .َوفايَها َخَرَج أَبُو النياَداءا ِبا اما  َن ُمَعاٍذ، َوَعَقَد َلُه َعَلى الشَّ

. يا َْيَصٍم اْلَيَمانا  َوفايَها َظفاَر َْحَّاٌد اْلََبْبَرايُّ َبا
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ْم َمْن يُعاينُ ُهْم َعَلى  َه إالَْيها ََ رَافاعا ْبنا اللَّْيثا َيْسأَُلونَُه َأْن يُ َوجيا يسَ )َوفايَها َأْرَسَل َأْهُل َنَسَف إا ى قَ ْتلا عا
ي اْلَقْعَدةا  يَسى َوْحَدُه يفا ذا ْم ََجًْعا، فَ َقتَ ُلوا عا يَسى، فََأْرَسَل إالَْيها يَسى، َوَعلاييا ْبنا عا  ( .ْبنا َعلاييا ْبنا عا

يَق، فَ َقتَ ُلوُه َوفايَها َغَزا يَزايُد ْبُن َُمَْلٍد اَْلَُبْْيايُّ َأْرَض الرُّوما يفا َعَشَرةا آَِلٍف، فََأَخَذتا الرُّوُم َعَلْيها اْلَمضا 



ْن َطَرُسوَس. نَي رَُجًَل، َوَسلاَم اْلَباُقوَن، وََكاَن َذلاَك َعَلى َمْرَحَلَتنْيا ما  َوََخْسا
يُد َعَلى الصَّائاَفةا َهْرَُثََة ْبَن َأْعنَيَ )قَ ْبَل َأْن يُ َولياَيُه ُخَراَساَن( ، َوَضمَّ إا  لَْيها َثََلثانَي َوفايَها اْستَ ْعَمَل الرَّشا

ْن َأْهلا ُخَراَساَن.  أَْلًفا ما
َبَة، فََأغَ  َْرَعَش َسعايَد ْبَن َسْلما ْبنا قُ تَ ي ْ يُد باَدْربا اْْلََدثا َعْبَد اَّللَّا ْبَن َمالاٍك، َوِبا اَرتا الرُّوُم َورَتََّب الرَّشا

نَي َواْنَصَرُفوا، َوَلْ يَ َتَحرَّْك َسعايدٌ  َن اْلُمْسلاما َها، فََأَصابُوا ما َد ْبَن يَزايَد ْبنا  َعَلي ْ عاها، َوبَ َعَث ُُمَمَّ ْن َمْوضا ما
ََ َطَرُسوَس.  َمَزْيٍد إا

يُد َباَ  ََ الرَّقَّةا، َوَأَمَر الرَّشا ْن رََمَضاَن، َوَعاَد إا ٍم ما يُد باَدْربا اْْلََدثا َثََلثََة َأَّيَّ ْدما اْلَكَنائاسا َوَأقَاَم الرَّشا
لث ُُّغورا.  ِبا

ْم، َورُُكوَبااْم.َوَأَخَذ َأْهُل ال ها نَي يفا لاَباسا َئةا اْلُمْسلاما َُخاَلَفةا َهي ْ مَّةا ِبا  ذيا
ْمرا  ُم ِبَا ْياَها، فَ َفَعَل، َوتَ َوََّ َذلاَك فَ َرٌج اْْلَادا  َوَأَمَر َهْرَُثََة باباَناءا َطَرُسوَس َوَِتْصا
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ْن َأْهلا ُخرَ  َها ُجْنًدا ما ، َوَسْيََّ إالَي ْ يدا ْن َأْهلا الرَّشا ْم أَْلًفا ما اَساَن َثََلثََة آَِلٍف، ُثَّ َأْشَخَص إالَْيها
اَئٍة، َوَبََّن َمسْ  ْن َأْهلا أَْنطَاكاَيَة، َوَِتَّ باَناُؤَها َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوتاْسعانَي َوما يَصةا، َوأَْلًفا ما َدَها.اْلَمصيا  جا
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َنَة اْلفَ  ها السَّ لنَّاسا َهذا َة.َوَحجَّ ِبا ْيًا َعَلى َمكَّ ، وََكاَن َأما دا ْبنا َعلايٍي  ْضُل ْبُن اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ
ُد ْبُن اْلَفْضلا ْبنا ُسَلْيَماَن. لا ُُمَمَّ  وََكاَن َعَلى اْلَمْوصا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ُّ أَبُو َعْبدا اَّللَّا اْلَمْرَوزايُّ  يَنانا َ اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى السيا يَعَة، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة َوفايَها تُ ُويفيا ، َمْوََ َبنا َقطا

اَئٍة.  ََخَْس َعْشَرَة َوما
، ُثَّ  لنُّونا قَ ْبَل اْْلَلافا ْن ََتٍْت، َوِبا ْلَياءا اْلُمثَ نَّاةا ما نيا اْلُمْهَمَلةا، َوِبا ُّ باَكْسرا السيا يَنانا باُنوٍن بَ ْعَدُه،  )السيا

يَناَن، َوها  ََ سا ْن قُ َرى َمْرَو( .َمْنُسوٌب إا  َي قَ ْريٌَة ما
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوتاْسعانَي َوما
192 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوتاْسعانَي َوما
ََ ُخَراَسانَ  يدا إا ْيا الرَّشا  ذاْكُر َمسا

ََ بَ غْ  َن الرَّقَّةا إا يُد ما ، وََكاَن َمرايًضا، فايَها َساَر الرَّشا َْربا رَافاعا ْبنا اللَّْيثا َداَذ يُرايُد ُخَراَساَن ْلا
ََ الن َّ  ْن بَ ْغَداَذ إا َم، َوَضمَّ إالَْيها ُخَزْْيََة ْبَن َخازاٍم، َوَساَر ما ْهَرَوانا َواْسَتْخَلَف َعَلى الرَّقَّةا ابْ َنُه اْلَقاسا

ْن َشْعَباَن، َواْسَتخْ  َْمٍس َخَلْوَن ما ْلُمَقاما بابَ ْغَداَذ. فَ َقاَل ْلا نَي، َوَأَمَر اْلَمْأُموَن ِبا َلَف َعَلى بَ ْغَداَذ ابْ َنُه اْْلَما
لرَّ  ََ ُخَراَساَن: َلْسَت َتْدراي َما ََيُْدُث ِبا َْي إا يُد اْلَمسا نَي َأرَاَد الرَّشا ، اْلَفْضُل ْبُن َسْهٍل لاْلَمْأُمونا حا يدا شا

ُم َعَلْيَك، َوإانَّ َأْحَسَن َما َيْصَنُع باَك َأْن ََيَْلَعَك، َوُهَو اْبُن َوُخَراَساُن واَِليَ ُتَك، وَ  نُي اْلُمَقدَّ ٌد اْْلَما ُُمَمَّ
نانَي  ْيا اْلُمْؤما ََ َأما ٍم، َوزُبَ ْيَدُة[ َوَأْمَواَُلَا ]راْدٌء َلُه[ ، فَاْطُلْب إا َْي َمَعُه، زُبَ ْيَدَة ]َوَأْخَوالُُه بَ ُنو َهاشا َأْن َتسا

 َفَطَلَب إالَْيها َذلاَك، فََأَجابَُه بَ ْعَد اْمتاَناٍع.
، فَ َقاَل َلُه: ََّي َصبَّاُح، َِل َأظُنَُّك تَ َرانا أََبًدا. َفدَ  يُد َسايَ َرُه الصَّبَّاُح الطَََّبايُّ ا َساَر الرَّشا َعا، فَ َقاَل: فَ َلمَّ

ُد. قَاَل الصَّبَّاُح: َِل وَ  ، َواْسَتَظلَّ باَشَجَرٍة، َوَأَمَر َما َأظُنَُّك َتْدراي َما َأجا اَّللَّا. فَ َعَدَل َعنا الطَّرايقا
لٌَّة َأْكُتُمَها النَّ  ها عا َصابٌَة َحرايٌر، فَ َقاَل: َهذا َذا َعَلْيها عا ، َفَكَشَف َعْن بَْطناها، فَإا ْلبُ ْعدا اَس ُكلَُّهْم، َخَواصَُّه ِبا

ْن َوَلَديَّ َعَليَّ رَقايبٌ  ٍد ما ، َولاُكليا َواحا نيا َْبَائايُل ْبُن َِبْتاَيُشوَع رَقايُب اْْلَما ، َوجا ، َفَمْسُروٌر رَقايُب اْلَمْأُمونا
ا يُل َدْهراي، َوإاْن َأَرْدَت َأْن تَ ْعَلَم َذلاَك، فَالسَّ ي، َوَيْسَتطا ي أَنْ َفاسا ُهْم َأَحٌد إاِلَّ َوُهَو َُيْصا ن ْ َعَة َوَما ما

، ُثَّ َأْدُعو باَدابٍَّة، فَ َيْأُتونا با  ْلبَ َقاءا ، فَاْكُتْم َعَليَّ َذلاَك. َفَدَعا َلُه ِبا لَِّتا َدابٍَّة َأْعَجَف َقُطوٍف لاَتزايَد ِبا عا
ََ الصَّبَّاحا َورَكابَ َها. َا َعَلى َما َوَصَف، فَ َنَظَر إا يُد َدابًَّة، َفَجاُءوا َبا  َطَلَب الرَّشا
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
يُد َعْبَد اَّللَّا ْبَن َمالاٍك يفا َعَشَرةا َوفايَها َتََ  ُم الرَّشا َه إالَْيها َيةا َأْذرَبايَجاَن، فَ َوجَّ يَُّة باَناحا آَِلٍف،  رََّكتا اْْلَُرما

. ّبْا نَي، فََأَمَرُه باَقْتلا اْْلَْسَرى، َوبَ ْيعا السَّ  فَ َقَتَل َوَسََب َوَأَسَر، َوَوافَاُه باَقْرَماسا
مَ  ، فَ َقتَ َلُه. َوفايَها َقدا ِبا النياَداءا يدا ِبَا  ََيََْي ْبُن ُمَعاٍذ َعَلى الرَّشا

بَ  ُهْم ُعَجْيُف ْبُن َعن ْ ن ْ ََ َهْرَُثََة، ما ، َوَصاُروا إا َن اْلُقوَّادا رَافاَع ْبَن اللَّْيثا  َسَة َوَغْْيُُه.َوفايَها فَاَرَق ََجَاَعٌة ما
يُد َعَلى الث ُّ  ُغورا ََثباَت ْبَن َنْصرا ْبنا َمالاٍك، فَافْ تَ َتَح َمْطُمورََة. َوفايَها َكاَن اْلفاَداُء َوفايَها اْستَ ْعَمَل الرَّشا

. ْلَبَذْنُدونا  ِبا
َا. ْلطَانا َبا َل السُّ  َوفايَها َخَرَج ثَ ْرَواُن اْْلَُرورايُّ باَطفيا اْلَبْصَرةا، فَ َقاَتَل َعاما



يَسى ْبُن َجْعَفرا ْبنا اْلَمنْ  .َوفايَها َماَت عا يدا لرَّشا ْسَكَرةا، َوُهَو يُرايُد اللياَحاَق ِبا لدَّ  ُصورا ِبا
.َّ يُد اَْلَْيَصَم اْلَيَمانا  َوفايَها قَ َتَل الرَّشا
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َنَة اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َجْعَفرا ْبنا اْلَمْنُصورا. ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
َم، َوَحَصَر َهْرَُثَُة رَافاَع ْبَن اللَّْيثا باَسَمْرقَ ْنَد، َوفايَها َكاَن ُوُصوُل َهْرُثََ  ََ ُخَراَساَن، َكَما تَ َقدَّ َة إا

، َحََّّ  ييا َْمَزَة اْْلَاراجا ْنَدُه، َوَخَلْت ُخَراَساُن ْلا ، َفَحَضَر عا َر ْبَن اْْلَُسنْيا َوَضايَ َقُه، َواْستَ ْقَدَم طَاها
ْسَتاَن، َفَخَرَج إالَْيها َعْبُد الرَّْْحَنا َدَخَلَها، َوَصاَر يَ ْقُتُل َوَيَْ  جا اُل َهَراَة َوسا ُلَها إالَْيها ُعمَّ َمُع اْْلَْمَواَل، َوََيْما

يًدا، فَ قَ  ََ َْحَْزَة )فَ َقاتَ َلُه قاَتاًِل َشدا ْشرايَن أَْلًفا، َفَساَر إا ، فَاْجَتَمَع إالَْيها ََنُْو عا ْيَسابُورايُّ ْن الن َّ َتَل ما
ابا َْحَْزَة( َخْلًقا، َوَساَر َخْلَفُه َحََّّ بَ َلَغ َهَراَة، وََكاَن َذلاَك َسَنَة َأْرَبٍع َوتاْسعانَي، َفَكَتَب إالَْيها َأْصحَ 

َصارا ََسَْرقَ ْنَد َحََّّ فَ َتَحَها، َعَلى َما َنْذُكُرُه إاْن َشاَء اَّللَُّ  ََ  - اْلَمْأُموُن، فَ َردَُّه َوَأَداَم َهْرَُثَُة َعَلى حا تَ َعا
-. 

ْهرا اْبَن ََيََْي، فَ عَ  ْن َأْقراَِبئاها، َواْستَ ْعَمَل َعَلى َما َورَاَء الن َّ اَد، وََكاَن )َوقَ َتَل رَافاَع ْبَن اللَّْيثا َوََجَاَعًة ما
ُلُه رَافاًعا َسَنَة ََخٍْس َوتاْسعانَي( .  قَ ت ْ

 ]اْلَوفَ َياُت[
َ َعْبُد اَّللَّا  َنةا تُ ُويفيا ها السَّ ُّ. َويُوُسُف ْبُن َأِبا يُوُسَف َويفا َهذا يُّ اْلُكويفا  ْبُن إاْدرايَس ْبنا يَزايَد اْْلَْودا

ي.  اْلَقاضا
، وََكاَن اْلَقيياُم باها ََثباَت ْبَن َنْصرا ْبنا َمالاكٍ  نَي َوالرُّوما ، َوفايَها َكاَن اْلفاَداُء الثَّانا َبنْيَ اْلُمْسلاما يَّ  اْْلَُزاعا

ةُ  دَّ ٍْي. وََكاَن عا اَئةا َأسا نَي أَْلَفنْيا َوََخَْسما َن اْلُمْسلاما  اْْلَْسَرى ما
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوتاْسعانَي َوما
193 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوتاْسعانَي َوما
 ذاْكُر َمْوتا اْلَفْضلا ْبنا ََيََْي 

َنةا َماَت ا ها السَّ لَُّتُه أَنَُّه َأَصابَُه يفا َهذا لرَّقَّةا، وََكاَنْت عا ْلَفْضُل ْبُن ََيََْي ْبنا َخالادا ْبنا بَ ْرَمَك يفا اْْلَْبسا ِبا
َنَّ  يُد ; ْلا بُّ َأْن َْيُوَت الرَّشا قياها، فَ ُعولاَج َأْشُهًرا، َفََبََأ، وََكاَن يَ ُقوُل: َما ُأحا َأْمراي  ثاَقٌل يفا لاَساناها َوشا



ْن َأْمراها. َقرايبٌ   ما
ْت َعَلْيها، َوانْ َعَقَد لاَسانُُه َوَطْرفُُه، َفمَ  َث، َعاَدْتُه اْلعالَُّة، َواْشَتدَّ لَّتاها َوََتَدَّ ْن عا ا َصحَّ ما اَت يفا فَ َلمَّ

ي َكانُوا فايها، ُثَّ ُأْخراَج َفَصلَّى عَ  ، َوَصلَّى َعَلْيها إاْخَوانُُه يفا اْلَقْصرا الَّذا َلْيها النَّاُس، َوَجزاَع النَّاُس اْلُمَحرَّما
 َعَلْيها.

نا الدُّ  ْن َُمَاسا َْمَسةا َأْشُهٍر َوُهَو اْبُن ََخٍْس َوَأْربَعانَي َسَنًة، وََكاَن ما يدا ِبا نْ َيا َلْ يُ َر يفا وََكاَن َمْوتُُه قَ ْبَل الرَّشا
ْشتاَهارا َأْخَباراها، َوَأْخَبارا َأهْ  ثْ ُلُه، َوِلا ْيَّتااْم اْلَعالَا ما  َلْ َنْذُكْرَها. -لاها، َوُحْسنا سا

. ْْلَْوَهرايُّ  َوفايَها َماَت َسعايٌد الطَََّبايُّ اْلَمْعُروُف ِبا
َْرَُثََة، َوافْ تَ َتحَ   َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ َهْرَُثََة َوَأْصَحابا رَافاٍع، َكاَن الظََّفُر ]فايَها[ َلا
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.ُِبَاَرى، َوَأسَ  يدا ََ الرَّشا ْيًا َأَخا رَافاٍع، فَ بَ َعَث باها إا  َر َبشا
 

يدا   ذاْكُر َمْوتا الرَّشا
لَّ  ْت عا ْنُه، وََكاَنْت َقدا اْشَتدَّ َرةا لاَثََلٍث َخَلْوَن ما يُد َأوََّل َُجَاَدى اْْلخا َنةا َماَت الرَّشا ها السَّ ُتُه َويفا َهذا

 ََ ُْرَجاَن، َفَساَر إا لطَّرايقا ِبا َا.ِبا  ُطوَس َفَماَت َبا
لرَّقَّةا، وَُكْنُت َأوََّل َمْن َيْدُخُل َعَلْيها يفا ُكليا  يدا ِبا َْبَائايُل ْبُن َِبْتاَيُشوَع: ُكْنُت َمَع الرَّشا َغَداٍة،  قَاَل جا

ُط إاَِلَّ، َوَيْسأَُلنا َعْن َأخْ  َبسا ُثنا َويَ ن ْ َلتاها، ُثَّ َُيَديا َبارا اْلَعامَّةا، َفَدَخْلُت َعَلْيها يَ ْوًما، أَتَ َعرَُّف َحاَلُه يفا لَي ْ
َن  َهارا َوُهَو َفَسلَّْمُت َعَلْيها، فَ َلْم َيَكْد يَ ْرَفُع َطْرَفُه، َورَأَيْ ُتُه َعاباًسا ُمَفكياًرا َمْهُموًما، فَ َوقَ ْفُت َملاياا ما الن َّ

ا طَاَل َذلاَك َأْقَدْمُت َفَسأَْلتُ  ، فَ َلمَّ ي َعَلى تاْلَك اْْلَالا ُه َعْن َحالاها، َوَما َسبَ ُبُه، فَ َقاَل: إانَّ فاْكراي َوَُهيا
َْي الْ  ، َوَمَْلَْت َصْدراي. فَ ُقْلُت: فَ رَّْجَت َعنيا ََّي َأما ها َقْد َأفْ َزَعْتنا َلِتا َهذا نانَي. ُثَّ لاُرْؤََّي رَأَيْ تُ َها يفا لَي ْ ُمْؤما

ْلُت يََدُه َوراْجَلُه، َوقُ ْلُت: الرُّؤْ  َي قَ ب َّ ، َوها ْوَداءا يٍَّة، َوََّتَاوايلا السَّ ٍر َأْو ُِبَارَاٍت رَدا َاطا َا َتُكوُن ْلا ََّي إاَّنَّ
 َأْضَغاُث َأْحََلٍم.

رَاٌع َأْعراف ُ  ْن ََتِْتا ذا نيا َأُقصَُّها َعَلْيَك، رَأَْيُت َكَأنيا َجالاٌس َعَلى َسرايراي َهَذا، إاْذ َبَدْت ما َها، قَاَل: فَإا
باَها، َويفا اْلَكفيا تُ ْربٌَة َْحَْراُء. فَ َقاَل ِلا قَائاٌل َأَْسَُعُه َوَِل َأَرى وََكف، َأعْ  رافُ َها، َِل َأفْ َهُم اْسَم َصاحا

ْبَُة؟ قَاَل: ُطوَس، َوَغاَبتا اْلَيُد، ها الَتُّ ْبَُة الَِّتا ُتْدَفُن فايَها، فَ ُقْلُت: َوأَْيَن َهذا ها الَتُّ َوانْ َقَطَع  َشْخَصُه: َهذا
 اْلَكََلُم.

َها، َواْنتاَفاَض  ن ْ ْرَت يفا ُخَراَساَن، َوَما َورََد َعَلْيَك ما ا َأَخْذَت َمْضَجَعَك َفكَّ فَ ُقْلُت: َأْحَسُبَك َلمَّ



ها الرُّْؤََّي. َها، َفَذلاَك اْلفاْكُر َأْوَجَب َهذا  بَ ْعضا
، فَ فَ  ْنباَساطا للَّْهوا َواِلا ُم.فَ َقاَل: َكاَن َذلاَك. فََأَمْرتُُه ِبا يَنا الرُّْؤََّي، َوطَاَلتا اْْلََّيَّ  َعَل، َوَنسا
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ا َصاَر بابَ ْعضا الطَّرايقا ابْ َتَدَأْت باها اْلعالَُّة، فَ َلْم تَ َزْل  َْربا رَافاٍع، فَ َلمَّ ََ ُخَراَساَن ْلا َتزايُد، َحََّّ ُثَّ َساَر إا
َنا ُهَو ُْيَرَُّض يفا ُبْستَ  ي ُهَو فايها، إاْذ ذََكَر تاْلَك الرُّْؤََّي، َدَخْلَنا ُطوَس، فَ بَ ي ْ اٍن يفا َذلاَك اْلَقْصرا الَّذا

لرَّقَّةا يفا  ًَل يَ ُقوُم َوَيْسُقُط، فَاْجَتَمْعَنا ]إالَْيها[ َنْسأَلُُه، فَ َقاَل: أََتْذُكُر ُرْؤََّيَي ِبا  ُطوَس؟ ُثَّ فَ َوَثَب ُمَتَحاما
ََ َمْسُروٍر فَ َقاَل: ا  رََفَع رَْأَسُه إا ها، فَ َلمَّ رَاعا ًرا َعْن ذا َا يفا َكفياها َحاسا ! فََأََتُه َبا ْن تُ ْربَةا َهَذا اْلُبْسَتانا ْئنا ما جا

ها  ها اْلَكفُّ باَعْيناَها، َوَهذا ي، َوَهذا رَاُع الَِّتا رَأَيْ تُ َها يفا َمَناما ها َواَّللَّا الذيا ْبَُة اْْلَْمَراُء مَ َنَظَر إالَْيها قَاَل: َهذا ا الَتُّ
، ُثَّ َماَت بَ ْعَد َثََلثٍَة. يبا ًئا. َوَأقْ َبَل َعَلى اْلُبَكاءا َوالنَّحا  َخَرَمْت َشي ْ

تْ  ََ ُخَراَساَن )بَ َلَغ ُجْرَجاَن( يفا َصَفٍر، َوَقدا اْشَتدَّ يُد َعْن بَ ْغَداَذ إا ا َساَر الرَّشا  قَاَل أَبُو َجْعَفٍر: َلمَّ
لَُّتُه، َفَسْيََّ ابْ َنُه اْلَمأْ  َن اْلُقوَّادا َعْبَد اَّللَّا ْبَن َمالاٍك، َوََيََْي ْبَن ُمَعاٍذ، َوَأَسَد عا ََ َمْرَو، َوَسْيََّ َمَعُه ما ُموَن إا

، َونُ َعْيَم ْبَن َحازا  يَّ يَّ اْْلََرشا ْندا ، َوالسيا دا ْبنا اْْلَْشَعثا ٍم، َوَساَر ْبَن يَزايَد، َواْلَعبَّاَس ْبَن َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ
ا أُْثقاَل َأْرَجَف باها النَّاُس، فَ بَ لَ الرَّ  ََ ُطوَس َواْشَتدَّ باها اْلَوَجُع، َحََّّ َضُعَف َعنا اْْلَرََكةا، فَ َلمَّ يُد إا َغُه شا

َ با  ، فَُأِتا ُهوضا ْر َعَلى الن ُّ َ باَفَرٍس فَ َلْم يَ ْقدا َرُْكوٍب لاَْيَْكَبُه لاَْيَاُه النَّاُس، فَُأِتا َْذْوٍن فَ َلْم َذلاَك، فََأَمَر ِبا َبا
! َصَدَق َواَّللَّا النَّاُس. ! رُدُّونا َهْض، فَ َقاَل: رُدُّونا َ ِبااَماٍر فَ َلْم يَ ن ْ ُهوَض، فَُأِتا قا الن ُّ  يُطا

يُد: َواَّللَّا َلْو َلْ ي َ  ْيًا، فَ َقاَل الرَّشا ُْي ْبُن اللَّْيثا َأُخو رَافاٍع َأسا ْن َوَوَصَل إالَْيها، َوُهَو باُطوَس، َبشا ْبَق ما
ا َأَجلاي إاِلَّ َأْن ُأَحرياَك َشَفَِتَّ باَكلاَمٍة َلُقْلُت: اقْ تُ ُلوُه. ُثَّ َدَعا باَقصَّاٍب، فََأَمَر باها، فَ َفَصَل َأعْ  َضاَءُه، فَ َلمَّ

َي َعَلْيها، َوتَ َفرََّق النَّاُس َعْنُه. ْنُه ُأْغما  فَ رََغ ما
ها َأَمَر باقَ  ْن نَ ْفسا ا أَياَس ما ارا الَِّتا َكاَن فايَها، َوأَنْ َزَل إالَْيها قَ ْوًما، فَ َقَرُءوا فَ َلمَّ َن الدَّ ٍع ما َْباها َفُحفاَر يفا َمْوضا

ََ َهَذا. وَكَ  ُْي إا اَن فايها اْلُقْرآَن َحََّّ َخَتُموا، َوُهَو يفا َُمَفٍَّة َعَلى َشفاْيا اْلَقَْبا، يَ ُقوُل: اْبُن آَدَم َتصا
ْن َرُسولا اَّللَّا يَ ُقوُل يفا تاْلَك اْلَْ  : َواَسْوَأََتُه ما  .-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -الا

َها فَ َرَأى  ن ْ نَ ْيها ما َي َعَلْيها، فَ َفَتَح َعي ْ يَد اْلَوفَاُة ُغشا ا َحَضَرتا الرَّشا : َلمَّ يٍي َثُم ْبُن َعدا اْلَفْضَل ْبَن َوقَاَل اَْلَي ْ
ها، فَ َقالَ   000: ََّي َفْضُل الرَّبايعا َعَلى رَْأسا
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ْن ُكليا َجانابا  ُه ... رََمْتنا ُعُيوُن النَّاسا ما نَي َدََن َما ُكْنُت َأْرُجو ُدنُ وَّ  َأحا
ًدا ... َفَصَْبًا َعَلى َمْكُروها تاْلَك اْلَعَواقابا   فََأْصَبْحُت َمْرُحوًما وَُكْنُت ُُمَسَّ

ي َكاَن ب َ  با َسأَْبكاي َعَلى اْلَوْصلا الَّذا َواها ُرورا الذَّ َم السُّ نَ َنا ... َوأَْنُدُب َأَّيَّ  ي ْ
ها، َفَدَعا ِبااْلَحَفٍة َغلايَظٍة، فَاْحَتََب َباَ  يدا َوُهَو ََيُوُد بانَ ْفسا ْنَد الرَّشا ٍد: ُكْنُت عا ا، قَاَل َسْهُل ْبُن َصاعا

ي، فَ نَ َهْضُت، فَ َقاَل: اقْ ُعْد. فَ َقَعدْ  ي َما يُ َقاسا ُت َطوايًَل َِل ُيَكلياُمنا َوَِل ُأَكلياُمُه، َوَجَعَل يُ َقاسا
َن اْلمَ  نانَي يُ َعانا ما َْي اْلُمْؤما َرضا فَ نَ َهْضُت، فَ َقاَل: أَْيَن ََّي َسْهُل؟ فَ ُقْلُت: )َما َيَسُع قَ ْلّبا ]َأْن َأَرى[ َأما

نانَي ]َكاَن َأْرَوَح[ َْي اْلُمْؤما ( ، فَ َلوا اْضَطَجْعَت ََّي َأما يٍح، ُثَّ قَاَل: ََّي  َما يُ َعانا ْحَك َصحا َك ضا . َفَضحا
را: اعا ها اْْلَالا قَ ْوَل الشَّ  َسْهُل، اذُْكْر يفا َهذا

ُة اْْلََدََثنا  دَّ َاًسا َوَصَْبًا شا ْن قَ ْوٍم كاَراٍم يَزايُدُهْم ... ِشا  َوإانيا ما
 ُثَّ َماَت.

ها َمْسُروٌر َوَصلَّى َعَلْيها ابْ ُنُه َصالاٌح، َوَحَضَر َوفَاَتُه اْلفَ  ْن َخَدما يُل ْبُن ُصبَ ْيٍح، َوما ، َوإاَْسَاعا ْضُل ْبُن الرَّبايعا
يٌد.  َوُحَسنْيٌ َوَرشا

ْشرا  ْشرايَن َسَنًة َوَشْهَرْينا َوَُثَاناَيَة َعَشَر يَ ْوًما، َوقايَل: َمَلَك َثََلًَث َوعا ََلفَ ُتُه َثََلًَث َوعا يَن َسَنًة وََكاَنْت خا
تَّةَ  ٍم. َوَشْهًرا َوسا ًعا َوَأْربَعانَي َسَنًة َوََخَْسَة َأْشُهٍر َوََخَْسَة َأَّيَّ  َعَشَر يَ ْوًما، وََكاَن ُعْمُرُه َسب ْ

ْيُب. يًما، أَبْ َيَض، َجْعًدا َقْد َوَخَطُه الشَّ يًَل، َوسا  وََكاَن َجَا
اَئةا أَْلفا أَْلٍف  َ تاْسُعما ا تُ ُويفيا  َونَ يياٌف.قَاَل: وََكاَن يفا بَ ْيتا اْلَمالا َلمَّ

 
يدا  َم الرَّشا  ذاْكُر ُوَِلةا اْْلَْمَصارا َأَّيَّ

، ، َعْبُد اْلَملاكا ْبُن َصالاحا ْبنا َعلايٍي يَسى[ ْبنا َعلايٍي يَنةا: إاْسَحاُق ]ْبُن عا  ُوَِلُة اْلَمدا
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يُم ْبنُ  يَسى ْبنا ُموَسى( ، إابْ َراها ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا، )ُموَسى ْبُن عا يَسى  ُُمَمَّ يَم، َعلايُّ ْبُن عا دا ْبنا إابْ َراها ُُمَمَّ
اُر ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُمْصَعٍب( ، )ُمَُ  يَم( ، )َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُمْصَعٍب، َبكَّ ُد ْبُن إابْ َراها ُد ْبنا ُموَسى، )ُُمَمَّ مَّ

( ، أَبُو اْلَبْخََتاييا َوْهُب ْبُن َوْهٍب.  ْبُن َعلايٍي
ةَ  يَسى ْبنا ُوَِلُة َمكَّ يَم، ُسَلْيَماُن ْبُن َجْعَفرا ْبنا ُسَلْيَماَن، )ُموَسى ْبُن عا دا ْبنا إابْ َراها : اْلَعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ

، )ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبنُ  يَم، َعْبُد اَّللَّا ْبُن قُ َثَم ْبنا اْلَعبَّاسا دا ْبنا إابْ َراها َعْبُد  قُ َثٍم( ، وَ ُموَسى( ، َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ
يسَ  يَم، اْلَعبَّاُس ْبُن ُموَسى ْبنا عا دا ْبنا إابْ َراها ْمَراَن، )ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ دا ْبنا عا ى، )َعلايُّ ْبُن اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ

، ُسَلْيَمانُ  ُّ( ، َْحَّاٌد اْلََبْبَرايُّ ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلُعْثَمانا يَسى( ، ُُمَمَّ ْبُن َجْعَفرا ْبنا ُسَلْيَماَن،  ُموَسى ْبنا عا



. ) يَل ْبنا َعلايٍي ٍد( ، )َأْْحَُد ْبُن إاَْسَاعا  )اْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ
دا ْبنا إاب ْ  يَم( ، )ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ ُد ْبُن إابْ َراها يَسى ْبنا ُموَسى، )ُُمَمَّ يمَ ُوَِلُة اْلُكوَفةا: ُموَسى ْبُن عا ( َراها

يَسى ْبنا ُموَسى، إاْسَحاُق ْبُن  يَسى ْبنا ُموَسى، اْلَعبَّاُس ْبُن عا ، يَ ْعُقوُب ْبُن َأِبا َجْعَفٍر، ُموَسى ْبُن عا
يَسى ْبنا ُموَسى( ، )ُموَسى ْبُن  يَسى ْبنا ُموَسى، اْلَعبَّاُس ْبُن عا ، )ُموَسى ْبُن عا يُّ ( اْلكاْندا )الصَّبَّاحا

يَسى ْبنا ُموَسى، َجعْ   َفُر ْبُن َأِبا عا
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 َجْعَفٍر.
يَسى ْبُن َجْعَفرا ْبنا َأِبا  ، ُسَلْيَماُن ْبُن َأِبا َجْعَفٍر، عا ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا َعلايٍي  َجْعَفٍر، ُوَِلُة اْلَبْصَرةا: ُُمَمَّ

يَسى ْبُن َجْعَفٍر، َجرايُر ْبُن يَزايَد، َجْعَفُر ْبنُ  ُسَلْيَماَن، َجْعَفُر ْبُن َأِبا َجْعَفٍر، )َعْبُد  ُخَزْْيَُة ْبُن َخازاٍم، عا
، ُسَلْيَماُن ْبُن َأِبا  ، إاْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا َعلايٍي يُّ ( ، َمالاُك ْبُن َعلايٍي اْْلَُزاعا َجْعَفٍر،  الصََّمدا ْبُن َعلايٍي

ْيا اْلُمؤْ  يٍل َمْوََ َأما يَسى ْبُن َجْعَفٍر، اْْلََسُن ْبُن َجَا يَسى ْبُن َجْعَفرا ْبنا َأِبا َجْعَفٍر، َجرايُر ْبُن عا نانَي، )عا ما
. يَسى ْبنا َعلايٍي ( ، إاْسَحاُق ْبُن عا  يَزايَد، َعْبُد الصََّمدا ْبُن َعلايٍي

، اْلَعبَّاُس ْبُن َجعْ  دا ْبنا اْْلَْشَعثا ، َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ يُّ َفٍر، اْلغاْطرايُف ْبُن ُوَِلُة ُخَراَساَن: أَبُو اْلَعبَّاسا الطُّوسا
، )َْحَْزُة ْبُن َمالاٍك( ، اْلَفْضُل ْبُن ََيََْي ْبنا َخالاٍد، َمْنُصورُ  ٍد َعَلى اْْلََراجا ْبُن  َعطَّاٍء، ُسَلْيَماُن ْبُن رَاشا

يَسى ْبنا َماَهانَ  َا َعلايُّ ْبُن عا ، اْلَعبَّاُس يَزايَد ْبنا َمْنُصوٍر، َجْعَفُر ْبُن ََيََْي، َوَخلايَفُتُه َبا ، َهْرَُثَُة ْبُن َأْعنَيَ
َا، َعلايُّ ْبُن اْلََْسنا ْبنا َقْحطََبَة.  ْبُن َجْعَفٍر لاْلَمْأُمونا َبا

 
ها   ذاْكُر ناَسائاها َوَأْوَِلدا

َا َسَنةَ  َي ُأمُّ َجْعَفٍر باْنُت َجْعَفرا ْبنا اْلَمْنُصورا، َوَأْعَرَس َبا اَئٍة،  قايَل: تَ َزوََّج زُبَ ْيَدَة، َوها تيانَي َوما ََخٍْس َوسا
. ائَ َتنْيا تَّ َعْشَرَة َوما نَي، َوَماَتْت َسَنَة سا ًدا اْْلَما  فَ َوَلَدْت ُُمَمَّ

. يدا ي، فَ َوَلَدْت َلُه َعلايَّ ْبَن الرَّشا  َوتَ َزوََّج َأَمَة اْلَعزايزا ُأمَّ َوَلدا اَْلَادا
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ٍد باْنَت َصالا  .َوتَ َزوََّج ُأمَّ ُُمَمَّ ْسكانيا  ٍح اْلما
 )َوتَ َزوََّج اْلَعبَّاَسَة باْنَت ُسَلْيَماَن ْبنا اْلَمْنُصورا.

. )  َوتَ َزوََّج َعزايَزَة ابْ َنَة َخالاها اْلغاْطرايفا



دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعْمراو ْبنا ُعْثمَ  َي ابْ َنُة َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ ُة َوتَ َزوََّج اْلُعْثَمانايََّة، َوها اَن ْبنا َعفَّاَن، َوَجدَّ
. َمُة باْنُت اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي  أَبايَها فَاطا

ٍد باْنتا َصالاٍح، َوَعبَّاَسَة، َواْلُعْثَمانايَّةا. يُد َعْن َأْربَعا َمَهائاَر: زُبَ ْيَدَة، َوُأميا ُُمَمَّ  َوَماَت الرَّشا
دٌ  َن الذُُّكورا: ُُمَمَّ ُل،  وََكاَن َقْد ُولاَد َلُه ما ُميا َوَلٍد اَْسَُها َمَراجا ْن زُبَ ْيَدَة، َوَعْبُد اَّللَّا اْلَمْأُموُن ْلا نُي ما اْْلَما

ٌد، َوأَبُو يَ ْعُقوبَ  يَسى ُُمَمَّ ُم، َوَصالاٌح، َوأَبُو عا ٌد اْلُمْعَتصا ُم اْلُمْؤَِتَُن، َوأَبُو إاْسَحاَق ُُمَمَّ ٌد،  َواْلَقاسا ُُمَمَّ
دٌ َوأَبُو اْلَعبَّاسا ُمَُ  ٍد، َوُهَو اَْسُُه، َوأَبُو َأْْحََد ُُمَمَّ ٌد، َوأَبُو ُُمَمَّ ٌد، َوأَبُو َعلايٍي ُُمَمَّ ٌد، َوأَبُو ُسَلْيَماَن ُُمَمَّ ،  مَّ

ُمََّهاتا َأْوَِلٍد.  ُكلُُّهْم ْلا
، َوُأمُّ ُمَُ  َنُة، َوُأمُّ َحبايٍب، َوَأْرَوى، َوُأمُّ اْلََْسنا : ُسَكي ْ َن اْلبَ َناتا َمُة، َوُأمُّ َوَلُه ما َي َْحُْدونََة، َوفَاطا ٍد، َوها مَّ

، َواْلَعالاَيُة، وَ  ، َورَْمَلُة، َوُأمُّ َجْعَفٍر، َوُأمُّ َعلايٍي ما ََيُة، َوُأمُّ اْلَقاسا رَْيَطُة، ُكلُُّهنَّ أَبايَها، َوُأمُّ َسَلَمَة، َوَخدا
ُمََّهاتا َأْوَِلٍد.  ْلا

 
ْيَتاها   ذاْكُر بَ ْعضا سا

نْ  قايَل: َكانَ  ُق ما ْن َمَرٍض، وََكاَن يَ َتَصدَّ نْ َيا، إاِلَّ ما ََ َأْن فَاَرَق الدُّ اَئَة رَْكَعٍة إا يُد ُيَصلياي ُكلَّ يَ ْوٍم ما  الرَّشا
ْرَهٍم بَ ْعَد زََكاتاها. َْلفا دا  ُصْلبا َمالاها ُكلَّ يَ ْوٍم ِبا

َن اْلُفَقَهاءا َوأَب ْ  ائٌَة ما اباَغةا، وََكاَن إاَذا َحجَّ َحجَّ َمَعُه ما َفَقةا السَّ لن َّ َذا َلْ ََيُجَّ َأَحجَّ َثََلُثَااَئةا رَُجٍل ِبا ْم، فَإا َنائاها
َرةا.  َواْلُكْسَوةا اْلظَاها

َلُه َكانَ  نَُّه َلْ يُ َر َخلايَفًة قَ ب ْ ، فَإا ََثرا اْلَمْنُصورا، إاِلَّ يفا َبْذلا اْلَمالا  وََكاَن َيْطُلُب اْلَعَمَل با
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ُر َذلاَك.َأعْ  ٍن، َوَِل يُ َؤخيا ْنَدُه إاْحَساُن ُُمْسا يُع عا ، وََكاَن َِل َيضا ْنُه لاْلَمالا  َطى ما
، وَ  ينا َراَء يفا الديا ََ َأْهلا اْْلََدبا َواْلفاْقها، َوَيْكَرُه اْلما َعَراَء، َوْيَايُل إا ْعَر َوالشُّ َكاَن َيُابُّ وََكاَن َيُابُّ الشيا

يَّ  يَح، َِل سا يٍح، َوَُيْزاُل اْلَعطَاَء َعَلْيها.اْلَمدا ٍر َفصا ْن َشاعا  َما ما
َها: ن ْ يَدتاها الَِّتا ما ا َمَدَحُه َمْرَواُن ْبُن َأِبا َحْفَصَة باَقصا  َوَلمَّ

نَي اْلَمَرائارُ  ْن أُُمورا اْلُمْسلاما َاُروَن الث ُُّغوُر فَُأْحكاَمْت ... باها ما ْت َبا  َوُسدَّ
ْن َخاصيا  َأْعطَاُه ََخَْسَة آَِلفا  ، َوَْحََلُه َعَلى باْرَذْوٍن ما ييا َن الرَّقايقا الرُّوما يَناٍر، َوُخْلَعًة، َوَعَشَرًة ما دا

 َمرَْكباها.
ْضَحاًكا َفكاًها، يَ ْعراُف َأْخَباَر َأْهلا اْلْا  ُّ، وََكاَن ما ينا يدا اْبُن َأِبا َمْرمَيَ اْلَمدا َجازا، َوقايَل: َكاَن َمَع الرَّشا

ُ َعْنُه، َوَأْسَكَنُه يفا َقْصراها، َفَجاَء َذاَت َوأَْلقَ  يُد َِل َيْصَبا ، َفَكاَن الرَّشا انا ، َوَمَكاياَد اْلُمجَّ اَب اْْلَْشَرافا



ََ َصََلةا اْلَفْجرا، َفَكَشَف اللياَحاَف َعْنُه َوقَاَل: َكْيَف َأْصَبْحَت؟  يُد إا َلٍة َوُهَو ََنئاٌم، فَ َقاَم الرَّشا لَي ْ
ََ الصَََّلةا! قَاَل: َهَذا َوْقُت َصََلةا َأِبا فَ َقالَ  ََ َعَملاَك. قَاَل: قُْم إا : َما َأْصَبْحُت بَ ْعُد، اْذَهْب إا

ي يُد ُيَصلياي، َوقَاَم اْبُن َأِبا َمْرمَيَ َوأََتى الرَّشا ْن َأْصَحابا َأِبا يُوُسَف. َفَمَضى الرَّشا ، َوَأََن ما َد، اْْلَاُرودا
] ]يس: فَ َرآُه يَ ْقرَ  ي َفَطَرنا َ َِل َأْعُبُد الَّذا [ فَ َقاَل: َما َأْدراي َواَّللَّا! َفَما 22ُأ يفا الصَََّلةا: }َوَما ِلا

َك، ُثَّ قَاَل َلُه َوُهَو ُمْغَضٌب: يفا الصَََّلةا أَْيًضا؟ ! ]قَاَل: ََّي َهَذا َو[ َما  يُد َأْن َضحا َِتَاَلَك الرَّشا
نَي َصنَ ْعُت؟ قَاَل: َقَطْعَت  نا حا ْنَك َكََلًما َغمَّ ْعُت ما َا َسَا . قَاَل: َواَّللَّا َما فَ َعْلُت، إاَّنَّ َعَليَّ َصََلِتا

] ]يس:  ي َفَطَرنا َ َِل َأْعُبُد الَّذا َك ُثَّ 22قُ ْلَت: }َوَما ِلا يُد َفَضحا [ فَ ُقْلُت: َِل َأْدراي! فَ َعاَد الرَّشا
َك َواْلُقْرآَن َوالديا  ْئَت بَ ْعَدُُهَا.قَاَل َلُه: إاَّيَّ  يَن، َوَلَك َما شا

ُعُه وَ  يدا يُ َوديا ، َفَدَخَل َعَلى الرَّشا ْنَدُه َوقايَل: اْستَ ْعَمَل ََيََْي ْبُن َخالاٍد رَُجًَل َعَلى بَ ْعضا َأْعَمالا اْْلََراجا عا
َياُه! فَ َقاَل ََيََْي: َوفيارْ  يُد: َأْوصا  ،ََيََْي َوَجْعَفٌر، فَ َقاَل ََلَُما الرَّشا
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ْن. ْل َوَأْحسا يُد: اْعدا ْف! فَ َقاَل الرَّشا ْف َوانْ َتصا  َواْعُمْر. َوقَاَل َجْعَفٌر: أَْنصا
يُد َمرًَّة َفَدَخَل اْلَكْعَبَة، فَ َرآُه بَ ْعُض اْْلََجَبةا َوُهَو َواقاٌف َعَلى َأَصاباعاها يَ ُقوُل:  ََّي َمْن َوقايَل: َحجَّ الرَّشا

ًرا، َوَجَواًِب َعنايًدا، َْيْلاُك َحَوائاَج  ْنَك َرداا َحاضا نَّ لاُكليا َمْسأََلٍة ما تانَي، فَإا َْي الصَّاما ائالانَي، َويَ ْعَلُم َضما السَّ
َلةا، َوَرْْحَتاَك اْلَواسا  يَك اْلَفاضا َقةا، َوَأََّيدا َك الصَّادا يدا ََواعا ٌق ِبا ْلٌم ُمُايٌط، ََنطا ْنَك عا ٍت ما َعةا، َولاُكليا َصاما

ٍد، َواْغفاْر لََنا ُذنُوبَ َنا، وََكفياْر َعنَّا َسيياَئاتاَنا ََّي َمْن َِل َتُضرُُّه الذُّ  َصليا  ٍد، َوَعَلى آلا ُُمَمَّ نُوُب، َوَِل َعَلى ُُمَمَّ
، وَ  ُقُصُه َمْغفاَرُة اْْلَطَاََّي، ََّي َمْن َكَبَس اْْلَْرَض َعَلى اْلَماءا َسدَّ اَْلََواَء َُتَْفى َعَلْيها اْلُغُيوُب، َوَِل تَ ن ْ

ي ْر ِلا يفا َجَا ٍد، َوخا ٍد، َوَعَلى آلا ُُمَمَّ ، َصليا َعَلى ُُمَمَّ ها َأْحَسَن اْْلََْسَاءا ، َواْخَتاَر لانَ ْفسا َماءا لسَّ عا ِبا
ْن حَ  ، إانَّ ما ، َيْسأَُلونَُه اْْلَاَجاتا َنْ َواعا اللَُّغاتا اَجِتا إالَْيَك َأْن ُأُموراي، ََّي َمْن َخَشَعْت َلُه اْْلَْصَواُت، ِبا

ي، اللَُّهمَّ َلَك اْلَْ  ي، َوتَ َفرََّق َعنيا َأْهلاي َوَوَلدا ُْت يفا ْلَْدا َتنا َوُصْييا ْمُد َْحًْدا تَ ْغفاَر ِلا ُذنُوِبا إاَذا تَ َوف َّي ْ
ٍد، وَ  ، اللَُّهمَّ َصليا َعَلى ُُمَمَّ يعا اْْلَْلقا ٍد، َصََلًة َتُكوُن يَ ْفُضُل ُكلَّ َْحٍْد َكَفْضلاَك َعَلى َجَا َعَلى آلا ُُمَمَّ

اَء، َوتَ َوف ََّنا َلُه راًضى، َوَصليا َعَلْيها َصََلًة َتُكوُن َلُه ُذْخًرا، َواْجزاها َعنَّا اْْلََزاَء اْْلَْوََف، اللَُّهمَّ َأْحياَنا ُسَعدَ 
نَي.ُشَهَداَء، َواْجَعْلَنا ُسَعَداَء َمْرُزوقانَي، َوَِل ََتَْعْلَنا َأْشقاَيا  َء َُمُْروما

ا َأرَاَد ُشْربَُه قَ  ْنَدُه إاْذ طََلَب َماًء، فَ َلمَّ َنَما ُهَو عا ، فَ بَ ي ْ يدا اكا َعَلى الرَّشا مَّ اَل َلُه َوقايَل: َدَخَل اْبُن السَّ
ْن َرُسولا اَّللَّا  نانَي، باَقَرابَتاَك ما َْي اْلُمْؤما : َمْهًَل ََّي َأما اكا مَّ َلْو ُمناْعَت  -َعَلْيها َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَُّ  -اْبُن السَّ

ا َشراَب قَاَل: َأْسأَُلَك  ْربََة، باَكْم ُكْنَت َتْشََتايَها؟ قَاَل: باناْصفا ُمْلكاي. قَاَل: اْشَرْب. فَ َلمَّ ها الشَّ َهذا
ْن َرُسولا اَّللَّا  َاَذا ُكْنَت َلْو ُمناْعَت ُخُروَجهَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -باَقَرابَتاَك ما ْن َبَدناَك، ِبا ا ما



يعا ُمْلكاي. قَاَل: إانَّ ُمْلًكا َِل ُيَساواي َشْربََة َماٍء، )َوُخُروَج بَ ْوَلٍة  َما يٌر( َأْن َِل  -َتْشََتايَها؟ قَاَل: ِبا َْلَدا
يُد.  يُ َناَفَس فايها! فَ َبَكى الرَّشا

َياٍض يَ ُقوُل: َما ما  ْدُت َأنَّ َوقايَل: َكاَن اْلُفَضْيُل ْبُن عا ، َوَلَودا يدا ْن َهاُروَن الرَّشا ْن نَ ْفٍس َأَشدَّ َعلايَّ َمْوًَت ما
َن اْلَمأْ  ، وََكاَن ما ا َماَت َوَظَهَرتا اْلفاَتُ ْن ُعْمراي يفا ُعْمراها. فَ َعُظَم َعَلى َأْصَحاباها، فَ َلمَّ ُمونا َما اَّللََّ زَاَد ما

َن اْلَقْولا  َْلقا اْلُقْرآنا َْحََل النَّاَس َعَلْيها ما  قَاُلوا: -ِبا
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َا َتَكلََّم باها. ْيُخ َأْعَلُم ِبا  الشَّ
ًنا َيَْ  َيةا َجَعَل َعَلْيها َعي ْ يُد َأَِب اْلَعَتاها ا َحَبَس الرَّشا : َلمَّ يُّ ُد ْبُن اْلَمْنُصورا اْلبَ ْغَدادا َا يَ ُقوُل، َوقَاَل ُُمَمَّ تايها ِبا

: فَ َرآُه يَ ْوًما َقْد َكَتبَ   َعَلى اْْلَائاطا
يُء ُهَو الظَُّلومُ   َأَما َواَّللَّا إانَّ الظُّْلَم ُلوُم ... َوَما زَاَل اْلُمسا
ُع اْْلُُصومُ  ْنَد اَّللَّا ََتَْتما ي ... َوعا ينا ََّنْضا نا يَ ْوما الديا ََ َدَّيَّ  إا

يُد، فَ َبَكى، َوَأْحَضَرُه َواْسَتَحلَُّه، َوأَ  َ باَذلاَك الرَّشا يَناٍر.فَُأْخَبا  ْعطَاُه أَْلَف دا
َيةا  يُد يَ ْوًما َطَعاًما َكثاْيًا، َوزَْخَرَف ََمَالاَسُه، َوَأْحَضَر َأَِب اْلَعَتاها : َصَنَع الرَّشا ، فَ َقاَل َلُه: )َوقَاَل اْْلَْصَمعايُّ

نْ َيا( ، فَ َقاَل: ها الدُّ ْن نَعايما َهذا ْف لََنا َما ََنُْن فايها ما  صا
ْش َما َبَدا َلكَ  َقةا اْلُقُصورا  عا ليا َشاها  َسالاًما ... يفا ظا

 فَ َقاَل: َأْحَسْنَت! ُثَّ قَاَل: َماَذا؟ فَ َقاَل:
َا اْشتَ َهْيَت ... َلَدى الرََّواحا َويفا اْلُبُكورا   ُيْسَعى َعَلْيَك ِبا

 فَ َقاَل: َأْحَسْنَت! ُثَّ َماَذا؟ فَ َقاَل:
ُفوُس تَ َقْعَقَعْت ... يفا ظا  َذا الن ُّ  ليا َحْشَرَجةا الصُُّدورا فَإا

 فَ ُهَناَك تَ ْعَلُم ُموقاًنا ... َما ُكْنَت إاِلَّ يفا ُغُرورا 
نانَي لاَتُسرَُّه، َفَحَزنْ َتُه. فَ َقالَ  ُْي اْلُمْؤما يُد. َوقَاَل اْلَفْضُل ْبُن ََيََْي: بَ َعَث إالَْيَك َأما : َدْعُه، فَ َبَكى الرَّشا

نَُّه رَآََن يفا َعًمى، َفَكرا   َه َأْن يَزايَدََن.فَإا
 

نيا  ََلَفُة اْْلَما  خا
َ فاي َلةا الَِّتا تُ ُويفيا ، َصبايَحَة اللَّي ْ يدا ْلْاََلَفةا يفا َعْسَكرا الرَّشا نُي ِبا َنةا بُوياَع اْْلَما ها السَّ َها، وََكاَن َويفا َهذا

 ، ييا َْرَو، َفَكَتَب َْحََوْيها َمْوََ اْلَمْهدا يَنئاٍذ ِبا ٌم اْلَمْأُموُن حا ََ ََنئاباها بابَ ْغَداَذ، َوُهَو َسَلَّ ، إا ُب اْلََبايدا َصاحا
ْلْاََلفَ  نيا فَ َعزَّاُه، َوَهنَّأَُه ِبا ، َفَدَخَل أَبُو ُمْسلاٍم َعَلى اْْلَما يدا ةا، َفَكاَن َأوََّل أَبُو ُمْسلاٍم، يُ ْعلاُمُه باَوفَاةا الرَّشا



 النَّاسا فَ َعَل َذلاَك.
، وََكَتَب َصالاُح ْبنُ  ما ، َمَع رََجاٍء اْْلَادا يدا ُُه باَوفَاةا الرَّشا نيا َُيَْبا يها اْْلَما ََ َأخا يدا إا  الرَّشا
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ْلُْ  ْن َقْصراها ِبا نُي ما ا َوَصَل رََجاٌء انْ تَ َقَل اْْلَما يَب، َواْلَُبَْدَة، فَ َلمَّ ََ َقْصرا َوَأْرَسَل َمَعُه اْْلَاَِتَ، َواْلَقضا ْلدا إا
يَد َوَعزَّى نَ ْفَسُه َوالنَّاَس، َوَوَعَدُهمُ اْلْاََل  ْنََبَ فَ نَ َعى الرَّشا لنَّاسا اْْلُُمَعَة، ُثَّ َصعاَد اْلما  َفةا، َوَصلَّى ِبا

ْشرايَن شَ  يَن بابَ ْغَداَذ راْزَق َأْربَ َعٍة َوعا ََ ْهرً اْْلَْْيَ، َوَأمََّن اْْلَبْ َيَض َواْْلَْسَوَد، َوفَ رََّق يفا اْْلُْندا الَّذا ا، َوَدَعا إا
َعةا  ْخذا اْلبَ ي ْ َل َعمَّ أَبايها ُسَلْيَماَن ْبَن اْلَمْنُصورا ِبَا لَُّة َأْهلا بَ ْيتاها، )َووَكَّ َعةا، فَ َبايَ َعُه جا ( َعَلى اْلُقوَّادا اْلبَ ي ْ

َُبايَ َعةا َمْن َعَداُهْم. يَّ أَْيًضا ِبا ْندا ْم، َوَأَمَر السيا  َوَغْْياها
 

نيا َواْلَمْأُمونا ذاْكُر اْبتاَداءا ا ْختاََلفا َبنْيَ اْْلَما  ِلا
. يدا نيا َواْلَمْأُمونا اْبنَا الرَّشا ْختاََلُف َبنْيَ اْْلَما َنةا ابْ َتَدَأ اِلا ها السَّ  َويفا َهذا

َعَة لاْلَمْأُمونا َعلَ  ا َساَر ََنَْو ُخَراَساَن، َوَأَخَذ اْلبَ ي ْ يَد َلمَّ يعا َمْن يفا وََكاَن َسَبَب َذلاَك َأنَّ الرَّشا ى َجَا
َن اْْلَْمَوالا َوَغْْياَها، َعَلى َما َسَبقَ  يعا َما َمَعُه ما َما ْم، َوَأقَ رَّ َلُه ِبا َن اْلُقوَّادا َوَغْْياها  -ذاْكُرُه  َعْسَكراها ما

، فََأْرَسَل َبْكَر ْبَن الْ  يدا ُة َمَرضا الرَّشا دَّ نيا َذلاَك، ُثَّ بَ َلَغُه شا را، وََكَتَب َمَعُه ُكتُ ًبا، َعُظَم َعَلى اْْلَما ُمْعَتما
ُقورًَة، َوأَْلَبَسَها ُجُلوَد اْلبَ َقرا، َوقَاَل: َِل ُتْظها  ، وََكاَنْت َمن ْ يقا اْلَمْطَبخا َْي َوَجَعَلَها يفا قَ َوائاما َصَنادا َرنَّ َأما

َذا َماَت فَادْ  نانَي َوَِل َغْْيَُه َعَلى َذلاَك، َوَلْو قُتاْلَت، فَإا ُهْم َما َمَعَك.اْلُمْؤما ن ْ ََ ُكليا إاْنَساٍن ما  َفْع إا
ها، ف َ  را ُطوَس بَ َلَغ َهاُروَن ُقُدوُمُه، َفَدَعا باها، َوَسأََلُه َعْن َسَببا ُقُدوما َم َبْكُر ْبُن اْلُمْعَتما ا َقدا َقاَل: فَ َلمَّ

َََباَك. قَاَل: فَ َهْل َمَعَك كاَتاٌب؟ قَا تاَيُه ِبا نُي ْلا يُبوا بَ َعَثنا اْْلَما َا َمَعُه فَ ُفتياَش، فَ َلْم ُيصا َل: َِل. فَأََمَر ِبا
ًئا، فََأَمَر باها َفُضراَب، فَ َلْم يُقارَّ باَشْيٍء، َفَحَبَسُه َوقَ يََّدُه، ُثَّ َأَمَر اْلَفْضَل ْبَن الرَّبايعا بات َ  ْن َشي ْ ْقرايراها، فَإا

، َفَصاَح النياَساُء، فََأْمَسَك َأقَ رَّ َوإاِلَّ َضَرَب ُعنُ َقُه، فَ َقرَّرَُه فَ َلْم يُ  يدا َي َعَلى الرَّشا قارَّ باَشْيٍء، ُثَّ ُغشا
، فََأفَاَق َوُهَو َضعايٌف َقْد ُشغاَل َعْن َبْكٍر َوَغْْياها ُثَّ َماَت. يدا ْنَد الرَّشا  اْلَفْضُل َعْن قَ ْتلاها، َوَحَضَر عا

ََ اْلَفْضلا َيْسأَلُ  ََ وََكاَن َبْكٌر َقْد َكَتَب إا ْنَدُه َأْشَياَء ََيَْتاُج إا نَّ عا َل يفا َأْمراها باَشْيٍء، فَإا ُه َأْن َِل يُ َعجيا
ْنَدُه، َفَخاَف َأنْ  ا عا ، َوَسأََلُه َعمَّ يدا َْوتا الرَّشا  َعَملاَها، فََأْحَضَرُه اْلَفْضُل، َوَأْعَلَمُه ِبا
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ا تَ يَ قََّن مَ  يُد َحياا، فَ َلمَّ يها اْلَمْأُمونا َيَُْمُرُه َيُكوُن الرَّشا ََ َأخا َي كاَتاٌب إا ْوَتُه َأْخَرَج اْلُكُتَب الَِّتا َمَعُه، َوها
، َوَلْ َيُكنا اْلَمْأُموُن َحاضا  َما اْلُمْؤَِتَنا يها َخا َعةا َعَلى النَّاسا ََلَُما َوْلا ، َوَأْخذا اْلبَ ي ْ َْرَو، باََتْكا اْْلَزَعا ًرا، َكاَن ِبا

 ََ يها َصالاٍح َيَُْمُرُه باَتْسياْيا اْلَعْسَكرا َواْستاْصَحابا َما فايها، َوَأْن يَ َتَصرََّف ُهَو َوَمْن َمَعُه وَكاَتاٌب إا  َأخا
َن اْْلَُرما َواْْلَمْ  ْحتاَياطا َعَلى َما َمَعُه ما ْلْاْفظا َواِلا ََ اْلَفْضلا َيَُْمُرُه ِبا ، وَكاَتاٌب إا  َوالا َوَغْْيا باَرْأيا اْلَفْضلا

ْرطَةا َواْْلََرسا َواْلْاَجابَةا. با الشُّ  َذلاَك، َوَأقَ رَّ ُكلَّ َمْن َكاَن َلُه َعَمٌل َعَلى َعَملاها، َكَصاحا
: َِل  ، فَ َقاَل اْلَفْضُل ْبُن الرَّبايعا نيا ْْلَما ا قَ َرُءوا اْلُكُتَب َتَشاَوُروا ُهْم َواْلُقوَّاُد يفا اللياَحاقا ِبا   َأدَُع ُمْلًكافَ َلمَّ

َْهلا  ُهْم ْلا ن ْ ، فَ َرَحُلوا َُمَبًَّة ما يلا لرَّحا ْن َأْمراها. َوَأَمَر النَّاَس ِبا َخَر َما َأْدراي َما َيُكوُن ما ًرا ْلا ْم َحاضا ها
. ْم لاْلَمْأُمونا َذْت َعَلْيها ْم، َوتَ رَُكوا اْلُعُهوَد الَِّتا َكاَنْت ُأخا  َوَوطَناها

ا بَ َلَغ اْلَمْأُموَن َذلاَك َجََ  ْن قُ وَّادا أَبايها، َوُهْم: َعْبُد اَّللَّا ْبُن َمالاٍك، َوََيََْي ْبُن ُمَعاٍذ، فَ َلمَّ ْنَدُه ما َع َمْن عا
َجابَتاها، َواْلَعبَّاُس ْبُن اْلُمَسيَّ  با ْبنا َوَشبايُب ْبُن ُْحَْيدا ْبنا َقْحطََبَة، َواْلَعََلُء َمْوََ َهاُروَن، َوُهَو َعَلى حا

ٍْي، َوُهَو َعَلى كاَتابَتاها، َوَعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َعْبدا اْلَملاكا ْبنا زَُهْْيٍ، َوُهَو  َعَلى ُشْرطَتاها، َوأَيُّوُب ْبُن َأِبا َسَا
ْنَدُه َقْدرًا، َوَأَخصُُّهْم باها، َواْسَتَشارَُهْم، فََأَشاُروا َأنْ  ، َوُهَو َأْعَظُمُهْم عا ُهْم يَ ْلَحقَ  َصالاٍح، َوُذو الرياََّيَسَتنْيا

َِلءا َجَعُلوَك يفا أَْلَفْي فَاراٍس َجرايَدًة، َفَْيُدَُّهْم، َفَخََل باها ُذو الرياََّيَسَتنْيا َوقَاَل: إاْن فَ َعْلَت َما َأَشاَر باها َهؤُ 
َه َرُسوًِل يُذَكيارُ  ْم كاَتاًِب َوتُ َوجيا يَك، َوَلكانَّ الرَّْأَي َأْن َتْكُتَب إالَْيها ََ َأخا يًَّة إا َعَة، َوَيْسَأَُلُُم اْلَوفَاَء، َهدا ُهُم اْلبَ ي ْ

َرٌة. رُُهُم اْلْاْنَث َوَما فايها ُدنْ َيا َوآخا  َوَُيَذيا
َقا اْْلُْنَد َواْلَفْضَل  َم، َوَمَعُهَما كاَتاٌب، فَ َلحا ٍد، َونَ ْوَفًَل اْْلَادا َه َسْهَل ْبَن َصاعا فَ َفَعَل َذلاَك، َوَوجَّ

. َوَشدَّ َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َجبَ َلَة بانَ ْيَسابُوَر، فََأْوَصََل إا  َن اْْلُْندا ٌد ما َا َأََن َواحا ََ اْلَفْضلا كاَتابَُه، فَ َقاَل: إاَّنَّ
باَك: َلْو ُكْنتَ  لرُّْمحا لاَيْطَعَنُه، فََأَمرَُّه َعَلى َجْنباها، َوقَاَل لَُه: ُقْل لاَصاحا ًرا اْْلَنْ َبارايُّ َعَلى َسْهٍل ِبا  َحاضا

 ْعُتُه يفا فايَك. َوَسبَّ اْلَمْأُموَن.َلَوضَ 
؛ إانَّ  ُهْم، َوَلكانا افْ َهْم َعنيا ن ْ : َأْعَداٌء اْسََتَْحَت ما ْْلَََبا، فَ َقاَل ُذو الرياََّيَسَتنْيا ْوَلَة َلْ فَ َرَجَعا إالَْيها ِبا ها الدَّ َهذا

َم اْلَمْنُصورا، َفَخَرَج َعَليْ  َها َأَّيَّ ن ْ ي الرُّبُوبايََّة، َوقايَل َطَلَب باَدما َأِبا َتُكْن َقطُّ َأَعزَّ ما عا ها اْلُمَقنَُّع َوُهَو يَدَّ
َُراَساَن، َوَخَرَج بَ ْعَدُه يُوُسفُ  ها ِبا ُُروجا  ُمْسلاٍم، َفَضْعَضَع اْلَعْسَكَر ِبا
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نَي َكافاٌر، فَ َتَضْعَضُعوا أَْيًضا َلُه، فََأخْ  ْنَد اْلُمْسلاما ، َوُهَو عا ُْي، َكْيَف رَأَْيَت اْلََبْما ْنا أَْنَت، أَي َُّها اْْلَما َبا
يًدا. قَاَل: َفَكْيَف با  َراًِب َشدا ْم َخََبُ رَافاٍع؟ قَاَل: رَأَيْ تُ ُهُم اْضَطَربُوا اْضطا ْنَدَما َورََد َعَلْيها َك النَّاَس عا

ْم، َكْيَف يَ  َعُتَك يفا َأْعَناقاها ْ، َوَأََن َوأَْنَت ََنزاٌل يفا َأْخَوالاَك َوبَ ي ْ ُكوُن اْضطاَراُب َأْهلا بَ ْغَداَذ؟ اْصَبا
 َأْضَمُن َلَك اْلْاََلَفَة.



 قَاَل اْلَمْأُموُن: َقْد فَ َعْلُت، َوَجَعْلُت اْْلَْمَر إالَْيَك، فَ ُقْم باها.
: َواَّللَّا َْلَْصُدقَ نََّك، إانَّ َعْبَد اَّللَّا ْبَن َمالاٍك َوَمْن مَ  َن اْلُقوَّادا إاْن قَاُموا َلَك قَاَل ُذو الرياََّيَسَتنْيا َعُه ما

 ، ةا َعَلى اْْلَْربا َن اْلُقوَّ ْنَدُهْم ما َا عا ُم اْلَمْشُهورَةا، َوِبا نيا باراََّيَستاها ْْلَْمرا َكانُوا أَنْ َفَع َلَك ما َفَمْن قَاَم ِبا
ُلَغ َأَمَلَك َوتَ َرى رَْأَيَك. ًما َلُه، َحََّّ تَ ب ْ ْْلَْمرا ُكْنُت َخادا  ِبا

، قَاَل: َفَكأَ  َن اْلَوفَاءا ْم ما َرُهْم َما َيَاُب َعَلْيها تُ ُهْم َوقَاَم ُذو الرياََّيَسَتنْيا َوَأََتُهْم يفا َمَنازاَلااْم، َوذَكَّ ئ ْ نيا جا
ي َيْدُخُل  ايَفٍة َعَلى طََبٍق. فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: َهَذا َِل َيَالُّ، اْخُرْج! َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: َمنا الَّذا ْيا ِبا َبنْيَ َأما

ْْلَْمرا! قَاَل: قُ ْلُت َلُه: قَ َرْأَت اْلُقْرآَن، َوَسَا  ْئُت َوَأْخََبْتُُه، فَ َقاَل: قُْم ِبا يها؟ َفجا نانَي َوَأخا ْعَت اْلُمْؤما
، فَ تَ  َن اْلُفَقَهاءا َْضَرتاَك ما ََ َمْن ِبا َعَث إا ، فََأَرى َأْن تَ ب ْ ينا يَث، َوتَ َفقَّْهَت يفا الديا ََ اْْلَقيا اْْلََحادا ْدُعوُهْم إا

.َ ، َوتَ ُردَّ اْلَمظَالا نَّةا، َوتَ ْقُعَد َعَلى الصُّوفا  َواْلَعَملا باها َوإاْحَياءا السُّ
: نُقا  ييا يما ، وََكاَن يَ ُقوُل لالتَّما يَعُه، َوَأْكَرَمُه اْلُقوَّاُد َواْلُمُلوُك َوأَبْ َناُء اْلُمُلوكا  يُمَك َمَقامَ فَ َفَعَل َذلاَك َجَا

: نُقايُمَك  يا يَم َولالايَمانا : نُقايُمَك َمَقاَم َأِبا َداُوَد، َوَخالادا ْبنا إابْ َراها َمَقاَم ُموَسى ْبنا َكْعٍب، َولالرياْبعاييا
يَّةا، َوَوَضَع َعْن ُخَراَسانَ  ْوَلةا اْلَعبَّاسا . وَُكلُّ َهُؤَِلءا نُ َقَباُء الدَّ َثما ،  َقْحطََبَة، َوَمالاكا ْبنا اَْلَي ْ رُْبَع اْْلََراجا

ْنَد َأْهلاَها، َوقَاُلوا: اْبُن ُأْختاَنا، َواْبُن َعميا نَبايياَنا.  َفَحُسَن َذلاَك عا
عَ  ا َسَكَن النَّاُس بابَ ْغَداَذ َأَمَر باباَناءا َمْيَداٍن َحْوَل َقْصرا اْلَمْنُصورا بَ ْعَد بَ ي ْ نُي، فَ َلمَّ تاها بايَ ْوٍم، َوَأمَّا اْْلَما

ُرُهْم:]لالصَّوَ  [ ، فَ َقاَل َشاعا َةا َواللَّعابا  اْلا
اَحَة ُبْسَتاَنَ  نُي اَّللَّا َمْيَداََن ... َوَصْيََّ السَّ  َبََّن َأما

ْزَِلَنَ   وََكاَنتا اْلغاْزَِلُن فايها َِبََن ... يُ ْهَدى إالَْيها فايها غا
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ْن  ها ما ، وََكَتَب إالَْيها َوَعظََّمُه.َوَأقَاَم اْلَمْأُموُن يَ تَ َوََّ َما َكاَن باَيدا نيا ََ اْْلَما ، َوَأْهَدى إا  ُخَراَساَن َوالرَّييا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
، ََ الَتُّْكا َنةا َدَخَل َهْرَُثَُة ْبُن َأْعنَيَ َحائاَط ََسَْرقَ ْنَد، فََأْرَسَل رَافاَع ْبَن اللَّْيثا إا ها السَّ فَأَتَ ْوُه، َوَصاَر  يفا َهذا

، ُثَّ إانَّ الَتَُّْك اْنَصَرُفوا، َفَضُعَف رَافاٌع.هَ   ْرَُثَُة َبنْيَ رَافاٍع َوالَتُّْكا
ْْلَنْ بَ  نُي ِبا ََ بَ ْغَداَذ، فَ َلقايَ َها ابْ نُ َها اْْلَما َن الرَّقَّةا إا يدا ما َمْت زُبَ ْيَدُة اْمَرَأُة الرَّشا ْن َوفايَها َقدا ارا، َوَمَعُه ََجٌْع ما

نَ  . بَ ْغَداَذ ما يدا  اْلُوُجوها، وََكاَن َمَعُه َأُخوُه اْبُن الرَّشا
نانَي، َوَمَلَك بَ ْعَدُه ابْ ُنُه اْستَ  َْبَاُق، َوفايَها قُتاَل ناْقُفوُر َملاُك الرُّوما يفا َحْربا بُ ْرَجاَن، وََكاَن َمَلَك َسْبَع سا

َس، َختَ ُنُه َعَلى ُأْختاها.وََكاَن ََمُْروًحا، فَ َبقاَي َشْهَرْينا َوَماَت، َفَمَلَك بَ ْعَدُه  يَخائايُل ْبُن ُجوْرجا  ما



، ما َم اْلُمْؤَِتََن َعنا اْْلَزايَرةا، َوَأقَ رَُّه َعَلى قانَّْسرايَن َواْلَعَواصا نُي َأَخاُه اْلَقاسا َواْستَ ْعَمَل  َوفايَها َعَزَل اْْلَما
 َعَلى اْْلَزايَرةا ُخَزْْيََة ْبَن َخازاٍم.

لنَّاسا  َة.َوَحجَّ ِبا ُْي َمكَّ ٍد، َوُهَو َأما يَسى ْبنا ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ َنَة َداُوُد ْبُن عا ها السَّ  َهذا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
ًدا. ْن َأْصَحابا َمالاٍك، وََكاَن َفقايًها زَاها ، َوُهَو ما يُّ ْقََلُب ْبُن زاََّيٍد اْْلَْنَدُلسا َ صا  َوفايَها تُ ُويفيا

َنةا مَ  ها السَّ ةا.َويفا َهذا ي اْلْاجَّ اَئٍة[ يفا ذا ، َوقايَل: َسَنَة َأرْبٍَع َوتاْسعانَي ]َوما  اَت َمْرَواُن ْبُن ُمَعاوايََة اْلَفزَّارايُّ
ت، َوتاْسُعوَن َسَنًة. يُل اْبُن ُعَليََّة. َوأَبُو َبْكرا ْبُن َعيَّاٍش، َوَلُه سا َ إاَْسَاعا  َوفايَها تُ ُويفيا

ْلَياءا اْلُمث َ  نيا اْلُمْعَجَمةا( .)َعيَّاٌش ِبا ْن ََتٍْت، َوالشيا  نَّاةا ما
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوتاْسعانَي َوما
194 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوتاْسعانَي َوما
نيا  ٍْص َعَلى اْْلَما ََلفا َأْهلا ْحا  ذاْكُر خا

َنةا َخاَلَف َأْهُل ْحاْ  ها السَّ ُهْم يفا َهذا ْم إاْسَحاَق ْبنا ُسَلْيَماَن، فَانْ تَ َقَل َعن ْ لاها ، َوَعَلى َعاما نيا ٍص َعَلى اْْلَما
ًة ما  دَّ ، فَ َقَتَل عا يَّ نُي َواْستَ ْعَمَل َمَكانَُه َعْبَد اَّللَّا ْبَن َسعايٍد اْْلََرشا ََ َسَلْمَيَة، فَ َعَزَلُه اْْلَما ْم، إا ها ْن ُوُجوها

ًة، َوأَ  دَّ ًة َوَحَبَس عا دَّ يَها، َفَسأَُلوا اْْلََماَن فََأَجاََبُْم، ُثَّ َهاُجوا بَ ْعَد َذلاَك فَ َقَتَل عا ْلَقى النَّاَر يفا نَ َواحا
ُهْم. ن ْ  ما

 
نيا َواْلَمْأُمونا   ذاْكُر ُظُهورا اْلْاََلفا َبنْيَ اْْلَما

َعاءا َعَلى اْلَمَنابارا  لدُّ نُي ِبا َنةا َأَمَر اْْلَما ها السَّ ْبناها ُموَسى. َويفا َهذا  ِلا
ْن ُطوَس، َوَنَكَث َعْهَد اْلَمْأُمونا  َم اْلعاَراَق ما ا َقدا َبَب يفا َذلاَك َأنَّ اْلَفْضَل ْبَن الرَّبايعا َلمَّ ، وََكاَن السَّ

ْبقا َعَلْيها، َفَسَعى يفا إاْغَراءا َلْ ي ُ  -َأْفَكَر يفا َأْمراها، َوَعلاَم َأنَّ اْلَمْأُموَن إاْن َأْفَضْت إالَْيها اْلْاََلَفُة َوُهَو َحي، 
، َوَلْ َيُكْن َذلاَك يفا  ْبناها ُموَسى باواَِليَةا اْلَعْهدا َعةا ِلا ، َوَحثياها َعَلى َخْلعا اْلَمْأُمونا َواْلبَ ي ْ نيا ٍد اْْلَما  َعْزما ُُمَمَّ

، ْنَدُه َأْمَر اْلَمْأُمونا ، فَ َلْم يَ َزلا اْلَفْضُل ُيَصغياُر عا نيا ُر باَعْبدا اَّللَّا  اْْلَما َتظا َويُ َزيياُن َلُه َخْلَعُه، َوقَاَل َلُه: َما تَ ن ْ



ََل فايَها بَ ْعَدَك. َا ُأْدخا َلُهَما، َوإاَّنَّ َعَة َكاَنْت َلَك قَ ب ْ نَّ اْلبَ ي ْ ، فَإا ما  َواْلَقاسا
يُّ َوَغْْيُهَُ  ْندا يَسى ْبنا َماَهاَن، َوالسيا ََ قَ ْوَلااْم.َوَوافَ َقُه َعَلى َهَذا َعلايُّ ْبُن عا نُي إا  ا، فَ َرَجَع اْْلَما

َّا  ُثَّ إانَُّه َأْحَضَر َعْبَد اَّللَّا ْبَن َخازاٍم، فَ َلْم يَ َزْل يفا ُمَناَظَرتاها َحََّّ انْ َقَضى اللَّْيُل، وََكاَن ِما
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نانَي، َأْن َتكُ  َْي اْلُمْؤما ُدَك اَّللََّ ََّي َأما ها، َونَ َقَض قَاَل َعْبُد اَّللَّا: أُْنشا وَن َأوََّل اْْلَُلَفاءا َنَكَث َعَلى َعْهدا
ْنَك  نُي[ : اْسُكْت! فَ َعْبُد اْلَملاكا َكاَن َأْفَضَل ما َلُه، )فَ َقاَل( ]اْْلَما يثَاَقُه، َورَدَّ رَْأَي اْْلَلايَفةا قَ ب ْ رَْأًَّي، ما

ُع َفْحََلنا يفا َأَجََ   ٍة.َوَأْكَمَل َنَظًرا، يَ ُقوُل: َِل ََيَْتما
َا َساَعَدُه قَ ْوٌم َحََّّ بَ َلغَ  ، فَأَبَ ْوا َذلاَك، َوُرِبَّ ْم َخْلَع اْلَمْأُمونا ََ ُخَزْْيََة ْبنا  ُثَّ ََجََع اْلُقوَّاَد َوَعَرَض َعَلْيها إا

َك َمْن َصَدقَ  نانَي، َلْ يَ ْنَصْحَك َمْن َكَذَبَك، َوَلْ يَ ُغشَّ َْي اْلُمْؤما َك، َِل َُتَريائا اْلُقوَّاَد َخازاٍم فَ َقاَل: ََّي َأما
نَّ اْلَغادا  َعَتَك، فَإا ْلُهْم َعَلى َنْكثا اْلَعْهدا فَ يَ ْنُكُثوا َعْهَدَك َوبَ ي ْ َر َُمُْذوٌل، َعَلى اْْلَْلعا فَ َيْخَلُعوَك، َوَِل ََتْما

 َوالنَّاكاَث َمْغُلوٌل.
يَسى ْبنا َماَهاَن ف َ  نُي َعَلى َعلاييا ْبنا عا ها فََأقْ َبَل اْْلَما ْعَوةا، َوََنئاَب َهذا َم َوقَاَل: َلكانَّ َشْيَخ الدَّ تَ َبسَّ

ُن طَاَعَتُه. ها، َوَِل يُوها ْوَلةا، َِل َُيَالاُف َعَلى إاَماما  الدَّ
َنَُّه َكاَن ُهَو َواْلَفْضُل ْبُن الرَّبايعا يُعاينَ  َلَها، ْلا ٍع َلْ يَ ْرفَ ْعُه إالَْيها قَ ب ْ ََ َمْوضا .ُثَّ رَفَ َعُه إا  اناها َعَلى اْْلَْلعا

: ََّي َفْضُل! َأَحَياٌة مَ  ، َحََّّ إانَُّه قَاَل يَ ْوًما لاْلَفْضلا ْبنا الرَّبايعا نُي يفا َخْلعا اْلَمْأُمونا َع َعْبدا اَّللَّا؟ َوَلَّ اْْلَما
ْن َخْلعاها. َواْلَفْضُل يَعاُدُه َوُهَو يَ ُقوُل: َفَمََّ َذلاَك؟ إاَذا َغَلبَ   َعَلى ُخَراَساَن َوَما فايَها؟ ! َِل بُدَّ ما

َعاءا لا  ْمَرةا، بَ ْعَد الدُّ ْْلا ْبناها ُموَسى ِبا َعاءا ِلا لدُّ الا ِبا يعا اْلُعمَّ ََ َجَا ْلَمْأُمونا فََأوَُّل َما فَ َعَلُه َأْن َكَتَب إا
.  َولاْلُمْؤَِتَنا

ا بَ َلَغ َذلاَك اْلَمْأُموَن، َمَع َعْزلا اْلُمْؤَِتَنا عَ  َن الطُُّرزا، َوَقَطَع فَ َلمَّ نيا ما ها، َأْسَقَط اْسَم اْْلَما ا َكاَن باَيدا مَّ
 اْلََبايَد َعْنُه.

ْيَةا اْلَمْأُمونا َطَلَب اْْلََماَن، فَأَ  ا بَ َلَغُه ُحْسُن سا ََ وََكاَن رَافاُع ْبُن اللَّْيثا ْبنا َنْصرا ْبنا َسيَّاٍر، َلمَّ َجابَُه إا
ْنَد الْ  َم َهْرَُثَُة َعَلى َذلاَك، َفَحَضَر عا ، ُثَّ َقدا ُر ْبُن اْْلَُسنْيا ، َوَأقَاَم َهْرَُثََة باَسَمْرقَ ْنَد َوَمَعُه طَاها َمْأُمونا

َّا َوتَ َر َعَلْيها َأْن كَ  نُي، َفَكاَن ِما ُه اْْلََرَس. فَأَْنَكَر َذلاَك ُكلَُّه اْْلَما ، فََأْكَرَمُه َوَوِلَّ ََ اْلَعبَّ اْلَمْأُمونا اسا َتَب إا
 ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا 
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، يُرايُد اْمتاَحانَ  ، َيَُْمُرُه َأْن يُ ْنفاَذ باَغَرائابا ُغُروسا الرَّييا ُل اْلَمْأُمونا َعَلى الرَّييا ُه، فَ بَ َعَث َمالاٍك، َوُهَو َعاما
ي الرياََّيَستَ  َا َأَمَرُه، وََكَتَم َذلاَك َعنا اْلَمْأُمونا َوذا ْْلََسنا ْبنا َعلايٍي إالَْيها ِبا ، فَ بَ َلَغ اْلَمْأُموَن، )فَ َعَزَلُه ِبا نْيا

. يا  اْلَمْأُمونا
دا  يَسى ْبنا ُُمَمَّ ََ اْلَمْأُمونا َأْربَ َعَة( أَنْ ُفٍس، َوُهُم: اْلَعبَّاُس ْبُن ُموَسى ْبنا عا نُي إا َه اْْلَما ، ُثَّ َوجَّ ْبنا َعلايٍي

يَسى ْبُن َجْعَفرا ْبنا اْلَمنْ  يَسى ْبنا َّنَايٍك، َوَيْطُلُب َوعا ُد ْبُن عا ُب اْلُمَصلَّى، َوُُمَمَّ ُصورا، َوَصالاٌح َصاحا
ها( ، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ  ْنَدُه، فَ َقدا اْستَ ْوَحَش لابُ ْعدا ها )َوََيُْضَر عا َم ابْ َنُه ُموَسى َعَلى نَ ْفسا  إالَْيها َأْن يُ َقديا

الاها  ََ ُعمَّ ةا، فَ َفَعُلوا َذلاَك، اْلَمْأُموَن، َفَكَتَب إا ةا َواْلُقوَّ َا، َيَُْمُرُهْم ِبااْظَهارا اْلُعدَّ لرَّييا َونَ ْيَسابُوَر َوَغْْياُها ِبا
، َوأَبْ َلُغوُه الرياَساَلَة، وََكاَن اْبُن َماَهاَن َأَشاَر باَذلاَك، َوَأْخََبَ اْْلَما  َم الرُُّسُل َعَلى اْلَمْأُمونا نَي َأنَّ َأْهَل َوَقدا

 اَساَن َمَعُه.ُخرَ 
َشاًما َوالاَد َعلا  ْر ها ها الرياَسالََة اْسَتَشاَر اْلَفْضَل ْبَن َسْهٍل فَ َقاَل َلُه: َأْحضا َع اْلَمْأُموُن َهذا ا َسَا يٍي فَ َلمَّ

َا َأَخْذَت اْلب َ  ْرُه. فََأْحَضَرُه، َواْسَتَشارَُه، فَ َقاَل َلُه: إاَّنَّ َشاٍم، َواْسَتشا َنا َعَلى َأْن َِل َوَأْْحََد اْبَنْ ها َعَة َعَلي ْ ي ْ
ََلُم َعَلْيَك ََّي َأما  َعَة لَُه يفا َأْعَناقاَنا، َوالسَّ ٌد َذلاَك َفََل بَ ي ْ ْن ُخَراَساَن، َفَمََّ فَ َعَل ُُمَمَّ نانَي َُتُْرَج ما َْي اْلُمْؤما

ْيا إالَْيها تَ َعلَّ  ْلَمسا َعْت تَ َعلَّْقُت باَيَساراي، َوَرْْحَُة اَّللَّا َوبَ رََكاتُُه، َوَمََّ َُهَْمَت ِبا َذا ُقطا ، فَإا ينا ْقُت باَك باَيما
. َذا ُضراَبْت ُعُنقاي ُكْنُت َأدَّْيُت َما َعَليَّ ، فَإا َعْت تَ َعلَّْقُت بالاَسانا ْن ُقطا  فَإا

، فََأْحَضَر اْلَعبَّاَس َوَأْعَلَمُه أَنَُّه َِل  ْمتاَناعا ُم ُموَسى  فَ َقواَي َعْزُم اْلَمْأُمونا َعَلى اِلا ََيُْضُر، )َوأَنَُّه َِل يُ َقديا
يَسى ْبُن  ي عا ْن َذلاَك، فَ َهَذا َجديا ُْي ما ها( ، فَ َقاَل اْلَعبَّاُس ْبُن ُموَسى: َما َعَلْيَك أَي َُّها اْْلَما َعَلى نَ ْفسا

: اْسُكْت! إانَّ َجدَّ  ْم، َوَهَذا ُموَسى َقْد ُخلاَع َفَما َضرَُّه. َفَصاَح باها ُذو الرياََّيَسَتنْيا يها ْيًا يفا أَْيدا َك َكاَن َأسا
يَعتاها.  َبنْيَ َأْخَوالاها َوشا

، َوَموَ  ما ْلَعبَّاسا ْبنا ُموَسى َواْسَتَماَلُه، َوَوَعَدُه إاْمَرَة اْلَمْوسا ْن ُثَّ قَاُموا، َفَخََل ُذو الرياََّيَسَتنْيا ِبا َع ما اضا
َعةا اْلَمْأُمونا  ََ بَ ي ْ ْصَر، فََأَجاَب إا ْم ما ، َفَكاَن اْلَعبَّاُس َيْكُتُب إالَْيها َماما ْْلا َي اْلَمْأُموُن َذلاَك اْلَوْقَت ِبا ، َوَُسيا

ْن بَ ْغَداَد. ْْلَْخَبارا ما  ِبا
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يَسى ، َوَأَلَّ اْلَفْضُل َوَعلايُّ ْبُن عا ْمتاَناعا اْلَمْأُمونا ، فََأْخََبُوُه ِبا نيا ََ اْْلَما نيا يفا  َورََجَع الرُُّسُل إا َعَلى اْْلَما
ََ اْلَمْأُمونا َيْطُلبُ  نُي َقْد َكَتَب إا . وََكاَن اْْلَما نيا ْبناها ُموَسى ْبنا اْْلَما َعةا ِلا ْنُه َأْن َخْلعا اْلَمْأُمونا َواْلبَ ي ْ  ما

ُب اْلََبايدا ُيَكاتا  ْنَدُه َصاحا ْْلَْخَبارا، فَاْسَتَشاَر يَ ْنزاَل َعْن بَ ْعضا ُكَورا ُخَراَساَن، َوَأْن َيُكوَن َلُه عا ُبُه ِبا
ْن َشرٍي ُهوَ  َجابَةا إالَْيها، َخْوفًا ما ريا َواْْلا ْحتاَمالا َهَذا الشَّ ْنُه.اْلَمْأُموُن َخَواصَُّه َوقُ وَّاَدُه، فََأَشارُوا ِبا   َأْعَظُم ما

نَي َطَلَب مَ  ا لَْيَس َلُه؟ قَاُلوا: نَ َعْم! َوَُيَْتَمُل َذلاَك لاَضَررا فَ َقاَل ََلُُم اْْلََسُن ْبُن َسْهٍل: أَتَ ْعَلُموَن َأنَّ اْْلَما



ْن َطَلَب  َغْْيََها، َمْنعاها. قَاَل: فَ َهْل تَثاُقوَن باَكفياها بَ ْعَد إاَجابَتاها، َفََل َيْطُلُب َغْْيََها؟ قَاُلوا: َِل! قَاَل: فَإا
ََلُف َما َسَا  . قَاَل: اْسَتْصلاْح َعاقاَبَة َأْمراَك َفَما تَ َرْوَن؟ قَاُلوا: ََّنْنَ ُعُه، فَ َهَذا خا ْن قَ ْولا اْْلَُكَماءا ْعَناُه ما

َك ِبااْخطَاٍر َأْدَخْلَتُه َعَلى نَ فْ  ْس ُهْدنََة يَ ْوما َك، َوَِل تَ ْلَتما ها يفا يَ ْوما ْن َمْكُروها ْحتاَمالا َما َعَرَض ما َك ِبا سا
َك.  يفا َغدا

ي الرياََّيَسَتنْيا  نُي فَ َقاَل اْلَمْأُموُن لاذا ُن َأْن َيُكوَن اْْلَما : َما تَ ُقوُل أَْنَت؟ فَ َقاَل: َأْسَعَدَك اَّللَُّ، َهْل تُ ْؤما
َْملا ثاْقٍل تَ ْرُجوَن باها  َا َأَشاَر اْْلَُكَماُء ِبا َا َعَلْيَك؟ َبْل إاَّنَّ َر َبا تاَك لاَيْسَتْظها َصََلَح  طَالََبَك باَفْضلا قُ وَّ

 اْلَعاقاَبةا.
ْن فَ َقاَل اْلَمْأمُ  َرتاها. فَاْمتَ َنَع اْلَمْأُموُن ما ََ َفَسادا اْلَعاقاَبةا يفا ُدنْ َياُه َوآخا لا َصاَر إا وُن: ِباايثَارا َدَعةا اْلَعاجا

ََ َما َطَلَب.  إاَجابَتاها إا
ََ باََلدا  َن اْلُعُبورا إا ، َفََل ُْيَكياُن َأَحًدا ما ََ اْْلَديا َيتاها، َفَحظََّر َوأَنْ َفَذ اْلَمْأُموُن ثاَقَتُه إا ْن ََنحا ها إاِلَّ َمَع ثاَقٍة ما

ْن ُدُخولا َأْهَل ُخَراَساَن َأْن ُيْسَتَماُلوا باَرْغَبٍة َأْو رَْهَبٍة، َوَضَبَط الطُُّرَق باثاَقاتا َأْصَحاباها، فَ َلْم ُْيَكياُنوا ما 
ََواٍز، َأْو ]َكاَن[ َتَ  ًرا َمْعُروفًا، َوفُ تياَشتا اْلُكُتُب.ُخَراَساَن إاِلَّ َمْن َعَرُفوُه، َوأََتى ِبا  جا

يلُ  ََ اْلَمْأُمونا َيْطُلُب بَ ْعَض ُكَورا ُخَراَساَن قَاَل َلُه إاَْسَاعا نُي َأْن َيْكُتَب إا ا َأرَاَد اْْلَما ْبُن  َوقايَل: َلمَّ
ْهَمَة، َوي ُ  َّا يُ َقوياي الت ُّ نانَي، إانَّ َهَذا ِما َْي اْلُمْؤما  نَ بياُه َعَلى اْْلََذرا،ُصبَ ْيٍح: ََّي َأما
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َك اَّللَُّ  ْستاَعانَةا باها َعَلى َما َوِلَّ ْن قُ ْرباها َواِلا ، َوَتْسأَلُُه َوَلكانا اْكُتْب إالَْيها فََأْعلاْمُه َحاَجَتَك، َوَما َتُابُّ ما
ََ رَْأياها فايَما تَ ْفَعُل. َع إا  اْلُقُدوَم َعَلْيَك، لاََتْجا

ُلُغوا اْْلَْهَد يفا إاْحَضاراها، َوَسْيََّ َمَعُهُم َفَكَتَب إالَيْ  ها باَذلاَك، َوَسْيََّ اْلكاَتاَب َمَع نَ َفٍر، َوَأَمَرُهْم َأْن يَ ب ْ
نيا  ْنَدُه، َوقَ َرَأ اْلكاَتاَب َوَأَشارُوا َعَلْيها ِبااَجابَةا اْْلَما ا َحَضَر الرُُّسُل عا ُموُه َما ، َوَأْعلَ اَْلََداََّي اْلَكثاْيََة، فَ َلمَّ

، َوَأقْ َرَأُه اْلكاَتاَب َواْستَ  َن اْلَمْصَلَحةا اْلَعامَّةا َواْْلَاصَّةا، فََأْحَضَر َذا الرياََّيَسَتنْيا َشارَُه، فََأَشاَر يفا إاَجابَتاها ما
، فَ َقاَل: َِل ُْيْكانُ  نيا َن اْْلَما َن اْلُقْربا ما َفُه ما ََُلزََمةا ُخَراَساَن، َوَخوَّ نا ُُمَاَلَفُتُه، َوَأْكثَ ُر اْلُقوَّادا َعَلْيها ِبا

ْفظا َعْهٍد َوَِل َأَمانَ  يَنارا، َِل يَ ْرَغُبوَن يفا حا ْرَهما َوالديا ََ الديا ٍة، َوَلْسُت يفا َواْْلَْمَوالا َمَعُه، َوالنَّاُس َمائاُلوَن إا
َغَوْيها الطَّاَعَة، َوالْ  ٍة َحََّّ َأْمَتناَع، َوَقْد فَاَرَق َجي ْ ، َوَملاُك اْلَكاُبلا َقدا اْستَ َعدَّ قُ وَّ بَّتا تَ َوى َخاقَاُن َملاُك الت ُّ

ها اْْلُُمورا  ْن َهذا ٍد ما بَ ْنَدْه َقْد َمَنَع الضَّرايَبَة، َوَماِلا باَواحا بُد،، َوَِل َأَرى  لاْلَغارَةا َعَلى َما يَلايها، َوَملاُك أَتْ َرادا
ي.إاِلَّ َُتْلاَيَة َما َأََن فايها، َوالليا  ْستاَجارََة باها؛ َلَعلياي آَمُن َعَلى نَ ْفسا ، َواِلا َاقَاَن َملاكا الَتُّْكا  َحاَق ِبا

يَدٌة، َوتَباَعَة اْلبَ ْغيا َغْْيُ َمْأُمونٍَة، َوُربَّ َمْقُهورٍ  : إانَّ َعاقاَبَة اْلَغْدرا َشدا ًرا،  فَ َقاَل ُذو الرياََّيَسَتنْيا َقْد َعاَد قَاها
يَك َولَْيَس النَّْصُر  ََ َأخا َْي إا ، َوَما َأَرى َأْن َتصا ليا َوالضَّْيما َن الذُّ لَّةا، َواْلَمْوُت أَْيَسُر ما ْلَكثْ َرةا َواْلقا ِبا



يَّتاها، ََيْرا  ْنَدُه َكبَ ْعضا رَعا ي فَاَرَق َبَدنَُه، فَ َتُكوَن عا َك، َكالرَّْأسا الَّذا َك َوُجْندا ْن قُ وَّادا ي َعَلْيَك ُمَتَجرياًدا ما
َغَوْيها َوَخاقَاَن، فَ َوَليااَما باََلَدُُهَا، َواب ْ ُحكْ  ََ َجي ْ ْن َغْْيا َأْن تُ ْبلاَي ُعْذرًا يفا قاَتاٍل، َواْكُتْب إا ََ ُمُه ما َعْث إا

بَ ْنَدْه َضرايبَ َتُه، ُثَّ اَْجَعْ  ْعُه، َواتْ ُرْك لاَملاكا أَتْ َرادا َأْطَراَفَك،  َملاكا َكاُبَل بابَ ْعضا َهَداََّي ُخَراَساَن، َوَوادا
َاقَاَن. ْن ظَفاْرَت َوإاِلَّ ْلَاْقَت ِبا ، فَإا لرياَجالا ، َوالرياَجاَل ِبا ْْلَْيلا  َوُضمَّ ُجْنَدَك، َواْضرابا اْْلَْيَل ِبا
ْدَقُه، فَ َفَعَل َما َأَشاَر باها، فَ َرَضى ُأولَئاَك اْلُمُلوَك اْلُعَصاَة، َوَضمَّ ُجْنَدُه، َوََجََعُهْم  فَ َعَرَف اْلَمْأُموُن صا

َا َأََن  نانَي، َوإاَّنَّ ْيا اْلُمْؤما : َأمَّا بَ ْعُد، فَ َقْد َوَصَل ]إاَِلَّ[ كاَتاُب َأما نيا ََ اْْلَما ْنَدُه، وََكَتَب إا ْن عا ٌل ما َعاما
يُد باُلُزوما ]َهَذا[ الث َّْغرا، َوَلَعْمراي إانَّ  ْن َأْعَواناها، َأَمَرنا الرَّشا الاها، َوَعْوٌن ما ْيا  ُعمَّ ي باها َأَردُّ َعَلى َأما ُمَقاما

ُخوصا  َن الشُّ نَي ما نانَي، َوَأْعَظُم َغَناًء َعنا اْلُمْسلاما  اْلُمْؤما
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نْ  ْنَدُه، فَإا ْن ُكْنُت ُمْغَتباطًا باُقْرباها، َمْسُرورًا ِباَُشاَهَدةا ناْعَمةا اَّللَّا عا نانَي، فَإا ْيا اْلُمْؤما ََ َأما ُْي  رََأى َأما إا
ُخوصا ]إالَْيها[ فَ َعَل إاْن َشاَء اَّللَُّ. َن الشُّ نانَي َأْن يُقارَّنا َعَلى َعَملاي َويُ ْعفاَينا ما  اْلُمْؤما

نُي كاَتاَب اْلَمْأُمونا َعلاَم أَنَُّه َِل يُ َتاباُعُه َعَلى َما يُرايُدُه، َفَكَتَب إالَْيها َيْسأَلُ  ا قَ َرَأ اْْلَما زاَل َعْن ُه َأْن يَ نْ فَ َلمَّ
ََ َما َطَلَب، ْن إاَجابَتاها إا ا اْمتَ َنَع اْلَمْأُموُن أَْيًضا ما َم ذاْكُرُه، فَ َلمَّ َأْرَسَل  بَ ْعضا ُكَورا ُخَراَساَن َكَما تَ َقدَّ

ََ الرَّييا ُمناُعوا، َوَوَجُدوا تَ  ا َوَصُلوا إا ْنُه، فَ َلمَّ ُروُه يفا َمْنعا َما طََلَب ما ْدباْيَُه ُُمَْكًما، ََجَاَعًة لايُ َناظا
يَن لاَوْضعا اْْلَْخبَ  ُوا َوُيْسَتْخََبُوا، وََكانُوا ُمَعديا ْن َأْن َُيَْبا ْم ما ْم َوإاقَاَمتاها ارا يفا َوُحفاُظوا يفا َحالا َسَفراها

َا رََأْوا. نَي ِبا ا رََجُعوا َأْخََبُوا اْْلَما ُهْم َذلاَك، فَ َلمَّ  اْلَعامَّةا، فَ َلْم ُْيْكان ْ
، َوزَيََّن َلُه َذلاَك اْلَفْضُل َواْبُن َماَهاَن، َدَعا ََيََْي َوقاي ا َعَزَم َعَلى َخْلعا اْلَمْأُمونا نَي َلمَّ ْبَن َل إانَّ اْْلَما

يدُ  َد الرَّشا نانَي، َكْيَف تَ ْفَعُل َذلاَك َمَع َما َقْد َأكَّ َْي اْلُمْؤما ْن  ُسَلْيٍم، َوَشاَورَُه يفا َذلاَك فَ َقاَل: ََّي َأما ما
يدا  نُي: إانَّ رَْأَي الرَّشا ي َكتَ َبُه؟ فَ َقاَل اْْلَما َرائاَط َواْْلَْْيَاَن يفا اْلكاَتابا الَّذا َعتاها، َوَأَخَذ الشَّ َكاَن فَ ْلَتًة   بَ ي ْ

َْلعاها َوقَ ْلعاها َوا َفُعَنا َما ََنُْن فايها إاِلَّ ِبا َهَها َعَلْيها َجْعَفُر ْبُن ََيََْي، َفََل يَ ن ْ ها.َشب َّ  ْحتاَشاشا
ْرُه فَ َيْستَ ْنكاَر النَّاُس َذلاَك، َوَلكا  نانَي َخْلَعُه، َفََل َُتَاها ْيا اْلُمْؤما ي فَ َقاَل ََيََْي: إاَذا َكاَن رَْأُي َأما ْن َتْسَتْدعا

ْْلَْلطَافا َواَْلََداََّي، ، َوتُ ْؤناُسَها ِبا ، َواْلَقائاَد بَ ْعَد اْلَقائادا َوتُ َفرياُق ثاَقاَتُه َوَمْن َمَعُه،  اْْلُْنَد بَ ْعَد اْْلُْندا
ْلُقُدوما َعَلْيَك، فَإا  َتُه، َواْستَ ْفَرْغَت راَجاَلُه، َأْمْرَتُه ِبا ْنَت قُ وَّ َذا َوهَّ ، فَإا ْْلَْمَوالا بُ ُهْم ِبا ََ َوتُ َرغيا َم َصاَر إا ْن َقدا

ْنُه، َوإاْن َأََب ُكْنَت َقْد تَ َناَوْلَتُه َوَقْد   ي ُترايُد ما زُُّه.الَّذا ُه َوانْ َقَطَع عا  َكلَّ َحدُّ
َك. َك َوَأْقََلما يٍب، ُقْم فَاْْلَْق ِبااَدادا ي رَْأٍي ُمصا ْهَذاٌر َخطايٌب، َوَلْسَت باذا نُي: أَْنَت ما  فَ َقاَل اْْلَما

ْْلَْخَبارا، وََكاَن اْلَفْضُل وََكاَن ُذو الرياََّيَسَتنْيا اْلَفْضُل ْبُن َسْهٍل َقدا اُتَََّذ قَ ْوًما يَثاُق َبااْم بابَ ْغَداَذ ُيكَ  اتاُبونَُه ِبا



َد  َا ََتَدَّ َفرا إاَذا َكاَتَب َذا الرياََّيَسَتنْيا ِبا بابَ ْغَداَذ، َسْيََّ ْبُن الرَّبايعا َقْد َحفاَظ الطُُّرَق، وََكاَن َأَحُد ُأولَئاَك الن َّ
 ْيُ اْلكاَتاَب َمَع اْمَرَأٍة، َوَجَعَلُه يفا ُعودا َأْكَفاٍف، َوَتسا 
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ا َأَلَّ اْلَفْضُل ْبُن الرَّبايعا يفا َخْلعا اْلَمْأُمونا َأَجابَُه ا ََ قَ ْريٍَة، فَ َلمَّ ْن قَ ْريٍَة إا ََ َذلاَك َكاْلُمْجَتازَةا ما نُي إا ْْلَما
، َسَنَة ََخٍْس َوتاسْ  ها ُموَسى يفا َصَفٍر، َوقايَل: يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا اَئٍة، َعَلى َما نَْذُكُرُه إاْن َوَِبَيَع لاَوَلدا عانَي َوما

ََ  -َشاَء اَّللَُّ  ، َوََّنَى َعْن ذاْكرا اْلَمْأُمونا َواْلُمْؤَِتَنا َعَلى اْلَمَنابارا، َوَأْرَسَل  -تَ َعا ْْلَقيا َوََسَّاُه النَّاطاَق ِبا
ْلكاَتاَبنْيا اللَّذَ  ََ اْلَكْعَبةا بَ ْعَض اْْلََجَبةا، فََأََتُه ِبا نيا إا َعةا اْْلَما يُد يفا اْلَكْعَبةا بابَ ي ْ ْينا َوَضَعُهَما الرَّشا
ْنَدُه َفَمزَّقَ ُهَما اْلَفْضُل. ، فََأْحَضَرُُهَا عا  َواْلَمْأُمونا

ها ُأُموٌر َأْخََبَ الرَّْأُي عَ  : َهذا ي الرياََّيَسَتنْيا ََ اْلَمْأُمونا باَذلاَك قَاَل لاذا ا أََتتا اْْلَْخَباُر إا َها، وََكَفاََن َأْن فَ َلمَّ ن ْ
.  َنُكوَن َمَع اْْلَقيا

ْنَدُه  َعاُء لاْلَمْأُمونا َوَصحَّ عا نَي بَ َلَغُه الدُّ يَن   -َفَكاَن َأوََّل َما َدب ََّرُه ُذو الرياََّيَسَتنْيا حا َأْن ََجََع اْْلَْجَناَد الَّذا
ي َنَ َباتا الرَّييا َمَع اْْلَْجَنادا الَّذا ْْلَقْ َواتا َوَغْْياَها، وََكاَنتا اْلباََلُد َكاَن اُتَََّذُهْم ِبا ُهْم ِبا َا، َوَمدَّ َن َكانُوا َبا

ْْلَديا  ْنَدُهْم َما يُرايُدونَُه، َحََّّ َصاُروا يفا َأْرَغدا َعْيٍش، َوَأقَاُموا ِبا ْنَدُهْم َقْد َأْجَدَبْت، فََأْكثَ َر عا  َِل عا
 يَ َتَجاَوُزونَُه.

ْم )طَ  ْيًا فايَمْن ُثَّ َأْرَسَل إالَْيها يَّ َأما َر ْبَن اْْلَُسنْيا ْبنا ُمْصَعبا ْبنا ُزرَْيقا ْبنا َأْسَعَد َأَِب اْلَعبَّاسا اْْلَُزاعا اها
ا َحََّّ َورََد الرَّيَّ فَ نَ َزََلَا، فَ َوَضَع اْلَمَسالاَح َوا ها، َفَساَر َمُادا ها َوَأْجَنادا ْن قُ وَّادا َل، ُضمَّ إالَْيها( ما ْلَمَواصا

 اَل بَ ْعُض ُشَعَراءا ُخَراَساَن:فَ قَ 
يدُ  َها ... إاَماُم اْلَعْدلا َواْلَملاُك الرَّشا  رََمى َأْهَل اْلعاَراقا َوَمْن َعَلي ْ

َّا َيكايدُ  ْحَزما َمْن َنَشا رَْأًَّي َوَحْزًما ... وََكْيًدا ََنفاًذا ِما  ِبَا
َْولا َصوْ  يُب َلا َفقايٍق ... َيشا َيٍة َتََدَّى َخن ْ  لَتاَها اْلَولايدُ باَداها

ََ َُهََذاَن يفا أَْلفا رَُجٍل، َوَأَمَرُه َأْن  ْصَمَة ْبَن َْحَّادا ْبنا َسالٍا إا َه عا نَُّه َوجَّ نُي فَإا ََ فََأمَّا اْْلَما َمَتُه إا َه ُمَقديا يُ َوجيا
، َوَعلايُّ ْبنُ  ََمَذاَن، َوَجَعَل اْلَفْضُل ْبُن الرَّبايعا َْربا  َساَوَة، َويُقايَم َبا نَي َويُ ْغراََّيناها ِبا َعثَانا اْْلَما يَسى يَ ب ْ عا

.  اْلَمْأُمونا
يَسى، َوَجَعَل َعَلى ُشَرطاها  ها ُموَسى َجَعَلُه يفا ُحْجرا َعلاييا ْبنا عا نُي لاَوَلدا ا َِبَيَع اْْلَما  َوَلمَّ
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ها ُعْثَماَن بْ  يَسى ْبنا َّنَايٍك، َوَعَلى َحَرسا َد ْبَن عا يَسى ْبنا َّنَايٍك، َوَعَلى َرَسائالاها َعلايَّ ْبَن َصالاٍح ُُمَمَّ َن عا
 اْلُمَصلَّى.

 
ََلفا َأْهلا ُتوناَس َعَلى اْبنا اْْلَْغَلبا   ذاْكُر خا

ي ييا باُتوناَس َعَلى إابْ َراها ، َوقُ َرْيُش ْبُن التُّوناسا ْمَراُن ْبُن َُمَالاٍد الرَّبايعايُّ َنةا َعَصى عا ها السَّ َم ْبنا يفا َهذا
ْلَقْصرا، وَ  يُم ْبُن اْْلَْغَلبا ِبا َر إابْ َراها ْيا إاْفرايقايََّة، َواْجَتَمَع فايَها َخْلٌق َكثاٌْي، َوُحصا ََجََع َمْن اْْلَْغَلبا َأما

نَ ُهْم َوقْ عَ  َرةا، َفَكاَنْت بَ ي ْ ٌة َوَحْرٌب قُتاَل فايَها َأطَاَعُه، َوَخاَلَف َعَلْيها أَْيًضا َأْهُل اْلَقْْيََوانا يفا َُجَاَدى اْْلخا
. ) ْن راَجالا اْبنا اْْلَْغَلبا  ََجَاَعٌة )ما

ْن ُتوناَس إالَ  َم قُ َرْيٌش ما َر رََجٍب، َوَقدا ْمَراُن ْبُن َُمَالاٍد فايَمْن َمَعُه، َفَدَخَل اْلَقْْيََواَن َعاشا َم عا ْيها، َوَقدا
نَ ُهْم َوَبنْيَ اْبنا اْْلَْغَلبا َوقْ عَ  ، ُثَّ اْلتَ َقْوا يفا َفَكاَنْت بَ ي ْ ٌة يفا رََجٍب، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب اْبنا اْْلَْغَلبا

ْبنا اْْلَ  ْنُه، فَاَّْنََزُموا ََثناَيًة أَْيًضا، )ُثَّ اْلتَ َقْوا ََثلاَثًة فايها أَْيًضا، َفَكاَن الظََّفُر ِلا ، َوَأْرَسَل اْلعاْشرايَن ما ْغَلبا
 ََ ْمَراُن ْبُن َُمَالاٍد إا َأَسدا ْبنا اْلُفَراتا اْلَفقايها لاَيْخُرَج َمَعُهْم، فَاْمتَ َنَع، فََأَعاَد الرَُّسوَل يَ ُقوُل َلُه: َُتُْرُج عا

: ُقْل َلُه: َواَّللَّا إاْن َخَرْجتُ  َْلَُقوَلنَّ  َمَعَنا، َوإاِلَّ َأْرَسْلُت إالَْيَك َمْن ََيُرُّ باراْجلاَك، فَ َقاَل َأَسٌد لالرَُّسولا
: إانَّ اْلَقاتاَل َواْلَمْقُتوَل يفا النَّارا. َفََتََكُه( .لالنَّ   اسا
 

ْصَيانا َأْهلا َماراَدَة َوَغْزوا اْْلََكما باََلَد اْلفاراْنجا   ذاْكُر عا
، َوَعصَ  ْيا اْْلَْنَدُلسا َشاٍم، َأما َنةا َعاَوَد َأْهُل َماراَدَة اْلْاََلَف َعَلى اْْلََكما ْبنا ها ها السَّ ْوا َعَلْيها، يفا َهذا

نَ  ها السَّ ْم، َوقَاتَ َلُهْم، َوَلْ تَ َزْل َسَراََّيُه َوُجُيوُشُه َتََتَدَُّد َوتُ َقاتاُلُهْم َهذا ها إالَْيها َة، َوَسَنَة ََخٍْس، َفَساَر بانَ ْفسا
اَئٍة. تٍي َوتاْسعانَي َوما  َوَسَنَة سا

نَي، َوَقَصُدو  َع اْلفاراْنُج يفا ثُ ُغورا اْلُمْسلاما ، وََكاَن اْْلََكُم َوَطما ّبْا ْهبا َوالسَّ ، َوالن َّ ْلَغارَةا َواْلَقْتلا َها ِبا
ةا اْْلَْمرا َعَلى َأْهلا الث َّْغرا  دَّ ، فََأََتُه اْْلَََبُ باشا ْهلا َماراَدَة، فَ َلْم يَ تَ َفرَّْغ لاْلفاراْنجا ، َوَما بَ َلَغ اْلَعُدوُّ َمْشُغوًِل ِبَا

َع َأنَّ اْمَرأَ  ُهْم، َوَسَا ن ْ َذْت َسبايًَّة، فَ َناَدْت: َواَغْوََثُه َّيَ ما  ًة ُمْسلاَمًة ُأخا
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تٍي  ََ بَ َلدا اْلفاراْنجا َسَنَة سا َوتاْسعانَي َحَكُم! فَ َعُظَم اْْلَْمُر َعَلْيها، َوََجََع َعْسَكَرُه َواْستَ َعدَّ َوَحَشَد َوَساَر إا
ْم، َوافْ ت َ  ها اَئٍة، َوأَْثَخَن يفا باََلدا َة ُحُصوٍن، َوَخرََّب اْلباََلَد، َوََّنَبَ َها، َوقَ َتَل الرياَجاَل، َوَسََب َوما دَّ َتَح عا

َن اْْلَ  َا تاْلَك اْلَمْرَأُة، فََأَمَر ََلُْم ما َيَة الَِّتا َكاَنْت َبا َا يُ َفاُدوَن اْْلَرامَي، َوََّنََب اْْلَْمَواَل، َوَقَصَد النَّاحا ْسَرى ِبا
َن اْْلَْسرا، َوقَ َتَل َِبقاي اْْلَْسَرى، باها َأْسَراُهْم، َوِبَ  يَّةا يفا َُتْلايصا تاْلَك اْلَمْرَأةا، فَ َتَخلََّصْت ما َلَغ يفا اْلَوصا



َْهلا الث ُُّغورا: َهْل َأَغاَثُكُم اْْلََكُم؟ فَ َقاُلوا: نَ َعْم. َوَدَعْوا َلُه، َوأَ  ْن َغَزاتاها قَاَل ْلا ا فَ رََغ ما  ثْ نَ ْوا َعَلْيها فَ َلمَّ
ََ قُ ْرطَُبَة ُمَظفًَّرا.  َخْْيًا، َوَعاَد إا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

، َوَمَلَك بَ عْ  َب، وََكاَن َمَلَك ََنَْو َسنَ َتنْيا يَخائايَل، فَ َهَرَب َوتَ َرهَّ ْم ما َدُه َوفايَها َوثَ َبَت الرُّوُم َعَلى َملاكاها
 أَْلُيوُن اْلَقائاُد.

لا إابْ رَ  نُي.وََكاَن يفا اْلَمْوصا يُم ْبُن اْلَعبَّاسا اْستَ ْعَمَلُه اْْلَما  اها
. ) ْن باََلدا الَتُّْكا ُد يفا َغَزاةا ُكوَِلَن )ما يُّ الزَّاها َنةا قُتاَل َشقايٌق اْلبَ ْلخا ها السَّ  َويفا َهذا

 ]اْلَوفَ َياُت[
، َوقايَل َسَنَة َخَْ  ييا ُب اْْلَْوزَاعا اَئٍة[ ، وََكاَن َمْولاُدُه َوفايَها َماَت اْلَولايُد ْبُن ُمْسلاٍم َصاحا ٍس َوتاْسعانَي ]َوما

اَئٍة.  َسَنَة َعْشٍر َوما
اَئٍة. ي اْلُكوَفةا، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة َسْبَع َعْشَرَة َوما ، قَاضا َياٍث النََّخعايُّ  َوفايَها َماَت َحْفُص ْبُن غا
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ْلَغنْيا اْلُمْعَجَمةا( . َياٌث ِبا  )غا
اَئٍة، وََكاَن قَ َوفايَها ت ُ  تَّ َعْشَرَة َوما ، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة سا يدا الث ََّقفايُّ ابا ْبُن َعْبدا اْلَمجا َ َعْبُد اْلَوهَّ دا ُويفيا

ََ َأنا اْختَ َلَط. يًحا إا يثُُه َصحا را ُعْمراها، وََكاَن َحدا  اْختَ َلَط يفا آخا
، َوا يبَ َوْيها النَّْحوايُّ َ سا َ َسَنَة َوفايَها تُ ُويفيا ٍْي( . َوقايَل: َكاَن تُ ُويفيا َْسُُه َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن ْبنا قَ ْنََبٍ )أَبُو َبشا

اَئٍة، َوقايَل: َكاَن ُعْمُرُه َقْد زَاَد َعَلى َأْربَعانَي َسَنًة، َوقايَل: َكاَن ُعْمُرُه اثْ نَ َتنْيا   َوَثََلثانَي َثََلٍث َوَُثَانانَي َوما
 َسَنًة.

ُعوَن َسَنًة.َوفايَها تُ وُ  ، َوُعْمُرُه َأْرَبٌع َوَسب ْ َ ََيََْي ْبُن َسعايدا ْبنا َأَِبنا ْبنا َسعايدا ْبنا اْلَعاصا  يفيا
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوتاْسعانَي َوما
195 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوتاْسعانَي َوما
 ْأُمونا ذاْكُر َقْطعا ُخْطَبةا اْلمَ 



ََنناْيا  ما َوالدَّ رَاها َن الدَّ يها اْلَمْأُمونا ما َخا نُي ِبااْسَقاطا َما َكاَن ُضراَب ْلا َنةا َأَمَر اْْلَما ها السَّ َُراَساَن، يفا يفا َهذا ِبا
، َوَأَمَر َفُدعا  نيا َها اْسُم اْْلَما َا َلْ َيُكْن َعَلي ْ ََّنَّ اَئٍة، ْلا نيا َعَلى َسَنةا َأْرَبٍع َوتاْسعانَي َوما َي لاُموَسى ْبنا اْْلَما

ْفًَل َصغا  ْم، وََكاَن ُموَسى طا ها ، َوَقَطَع ذاْكَر اْلَمْأُمونا لاَقْولا بَ ْعضا ْْلَقيا َق ِبا ْبناها اْلَمَنابارا، َوَلقََّبُه النَّاطا ْيًا، َوِلا
. ْْلَقيا  اْْلَخرا َعْبدا اَّللَّا، َوَلقََّبُه اْلَقائاَم ِبا

 
رٍ ذاْكُر ُُمَارابَ  يَسى َوطَاها  ةا َعلاييا ْبنا عا

. َْربا اْلَمْأُمونا ْيا ْلا ْلَمسا يَسى ْبنا َماَهاَن ِبا نَي َأَمَر َعلايَّ ْبَن عا  ُثَّ إانَّ اْْلَما
ْنَد اْلَفْضلا ْبنا الرَّبايعا يَ رْ  ْياها، ُدوَن َغْْياها، َأنَّ َذا الرياََّيَسَتنْيا َكاَن َلُه َعنْيٌ عا ََ قَ ْولاها وََكاَن َسَبَب َمسا ُع إا جا

َْرَباا  َْي ِباانْ َفاذا اْبنا َماَهاَن ْلا ََ َذلاَك الرَُّجلا َيَُْمُرُه َأْن ُيشا ْم، وََكاَن َورَْأياها، َفَكَتَب ُذو الرياََّيَسَتنْيا إا
ْيَةَ  ، َأَساَء السيا يدا َم الرَّشا َ ُخَراَساَن َأَّيَّ ا َوِلا يفا َأْهلاَها َفَظَلَمُهْم، فَ َعَزَلُه  َمْقُصوُدُه َأنَّ اْبَن َماَهاَن َلمَّ

يُد لاَذلاَك، َونَ َفَر َأْهُل ُخَراَساَن َعْنُه، َوأَبْ َغُضوُه، فََأرَاَد ُذو الرياََّيَسَتنْيا َأْن يَ ْزَداَد َأْهُل خُ  َراَساَن الرَّشا
نيا َوَأْصَحاباها. ا يفا ُُمَارَبَةا اْْلَما دا  جا

ْيا.فَ َفَعَل َذلاَك الرَُّجُل َما أَ  ْلَمسا نُي اْبَن َماَهاَن ِبا ، فََأَمَر اْْلَما  َمَر ُذو الرياََّيَسَتنْيا
: إانَّ َأْهَل ُخَراَساَن َكتَ ُبوا إالَْيها َيْذُكُروَن أَنَُّه إاْن  نيا َقَصَدُهْم ُهَو َوقايَل: َكاَن َسبَ َبُه َأنَّ َعلاياا قَاَل لاْْلَما

ْيا، َوَأْقَطَعُه ُكَوَر اْْلََبلا ُكلََّها: ََّنَاَوْنَد، َأطَاُعوُه، َوانْ َقاُدوا َلُه، َوإاْن كَ  ْلَمسا اَن َغْْيُُه َفََل! فََأَمَرُه ِبا
َمهُ  ُه َحْرََبَا َوَخَراَجَها، َوَأْعطَاُه اْْلَْمَواَل، َوَحكَّ  يفا َوَُهََذاَن، َوُقمَّ، َوَأْصبَ َهاَن، َوَغْْيَ َذلاَك، َوَوِلَّ

َز مَ  ، َوَجهَّ نَي أَْلَف فَاراٍس.اْْلََزائانا  َعُه ََخْسا
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ييا  ََللا ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْلَْْضَرما ، َوها يَسى( اْلعاْجلاييا ما ْبنا )إاْدرايَس ْبنا عا ََ َأِبا ُدَلَف اْلَقاسا  وََكَتَب إا
ًئا بَ ْعَد َشْيٍء. ْْلَْمَوالا َوالرياَجالا َشي ْ ُه ِبا َماما إالَْيها، َوَأَمدَّ ْنضا ِلا  ِبا

َعَها، فَ َقاَلْت َلهُ  نيا لايُ َوديا ََ َِببا زُبَ ْيَدَة ُأميا اْْلَما ْن بَ ْغَداَذ رَكاَب إا ْيا ما ا َعَزَم َعَلى اْلَمسا ! إانَّ فَ َلمَّ : ََّي َعلايُّ
نيا َعَلى َعْبدا اَّللَّا  ، فَإا ي َوإالَْيها انْ تَ َهْت َشَفَقِتا نانَي ]َو[ إاْن َكاَن َوَلدا َْي اْلُمْؤما َفٌة ُمْشفاَقٌة، لاَما َأما َعطا ُمن ْ

َا اْبنا َملاٌك ََنَفَس َأَخاُه يفا ُسْلطَاناها ]َوَغارَُه َعَلى َما يفا يَ  ْن َمْكُروٍه َوَأًذى، َوإاَّنَّ ها[ ، ََيُْدُث َعَلْيها ما دا
نََّك َواْلَكرامُي َيَُْكُل َْلَْمُه َوْيُايُقُه َغْْيَُه، فَاْعراْف لاَعْبدا اَّللَّا َحقَّ واَِل  ، فَإا ْلَكََلما تاها، َوَِلََتْبَ ْهُه ِبا َدتاها َوُأُخوَّ

ْنُه باَقْيٍد َوَِل ُغلٍي، َوَِل َِتَْنْع َعنْ  ، َوَِل تُ َوهيا ْرُه اْقتاَساَر اْلَعبايدا ٍْي، َوَِل تَ ْقَتسا ُه َجارايًَة َوَِل َلْسَت ]َلُه[ باَنظا
ْْيا،  ًما، َوَِل تَ ْعُنْف َعَلْيها يفا السَّ َلُه، َوُخْذ باراَكاباها ]إاَذا َخادا ْيا، َوَِل تَ رَْكْب قَ ب ْ َوَِل ُتَساواها يفا اْلَمسا
ْنُه. ْل ما  رَكاَب[ ، َوإاْن َشَتَمَك فَاْحَتما



! فَ َقاَل ََلَا: سَ  ََذا اْلَقْيدا ْن فاضٍَّة، َوقَاَلْت: إاْن َصاَر إالَْيَك فَ َقيياْدُه َبا ْثَل( أَ ُثَّ َدفَ َعْت إالَْيها قَ ْيًدا ما فْ َعُل )ما
.  َما َأَمْرتا

نُي ُيَشيياُعُه، َوَمَعُه اْلُقوَّاُد َواْْلُُنوُد، َوذََكَر  يَسى يفا َشْعَباَن، َورَكاَب اْْلَما َمَشاياُخ ُثَّ َخَرَج َعلايُّ ْبُن عا
ُْم َلْ يَ َرْوا َعْسَكًرا َأْكثَ َر راَجاًِل، َوَأفْ َرَه ُكَراًعا، َوَأَِتَّ  ََلًحا  بَ ْغَداَذ َأَّنَّ ًة َوسا ْن َعْسَكراها. َوَوصَّاُه  -ُعدَّ ما

نُي، َوَأَمَرُه إاْن قَاتَ َلُه اْلَمْأُموُن َأْن ََيْراَص َعَلى َأْسراها.  اْْلَما
لرَّييا يَ ْعرا  ًرا ُمقايٌم ِبا ْنَد َجُلوَِلَء، َفَسَأََلُْم فَ َقاُلوا َلُه: إانَّ طَاها ُض َأْصَحابَُه، َويَ ُرمُّ ُثَّ َساَر فَ َلقاَيُه اْلَقَوافاُل عا

ْن  ٌر َشوَْكٌة ما َا طَاها ، فَ يَ ُقوُل: إاَّنَّ ْن ُخَراَساَن، َوُهَو َيْسَتعادُّ لاْلقاَتالا ، َوَما آلََتُه، َواْْلَْمَداُد ََتْتايها ما َأْغَصانا
َنُكْم َوَبنْيَ  َْصَحاباها: َما بَ ي ْ ٍر يَ تَ َوََّ اْْلُُيوَش، ُثَّ قَاَل ْلا ْثُل طَاها َن  ما َجرا ما َف اْنقاَصاَف الشَّ َقصا َأْن يَ ن ْ

فا  ، َوالريايحا اْلَعاصا ،  -الريايحا َخاَل َِل تَ ْقَوى َعَلى النياطَاحا نَّ السيا ُلَغُه ُعُبورََُن َعَقَبَة َُهََذاَن، فَإا إاِلَّ َأْن يَ ب ْ
، َوإانْ   َواْلباَغاَل َِل َصَْبَ ََلَا َعَلى لاَقاءا اْْلََسدا
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ُهْم( َفتَّ َذلاَك يفا أَ َأقَ  ن ْ ، َوإاَذا )قَارَبْ َنا الرَّيَّ َوَدنَ ْوََن ما نَّةا الرياَماحا ْيفا َوَأسا َديا السَّ ْم.اَم تَ َعرََّض ْلا ها  ْعَضادا
، يَعاُدُهُم الصيا  َن اْلُمُلوكا يْ َلما َوَطََباْسَتاَن، َوَما َواَِلَها ما ََ ُمُلوكا الدَّ ، َوَأْهَدى ََلُُم ُثَّ أَنْ َفَذ اْلُكُتَب إا ََلتا

ََ َذلاَك، َوَساَر  َحََّّ أََتى التيايَجاَن َواْْلَْسوارََة َوَغْْيََها، َوَأَمَرُهْم َأْن يَ ْقَطُعوا َطرايَق ُخَراَساَن، فََأَجابُوُه إا
ْن َأْصَحا ، فَ َقاَل َلُه ََجَاَعٌة ما ْحتاَيالا ، َوُهَو قَلايُل اِلا ْلَت َأوََّل َأْعَمالا الرَّييا باها: َلْو َأرَْكْبَت اْلُعُيوَن، َوَعما

ٍر َِل ُيسْ  ْثُل طَاها ْنَت اْلبَ َياَت، َوفَ َعْلَت الرَّْأَي، فَ َقاَل: ما َْصَحاباَك، َوبَ َعْثَت الطَََّلئاَع َْلَما تَ َعدُّ َخْنَدقًا ْلا
: إامَّا ]َأْن[ يَ َتَحصََّن ِبا  ََ َأْمَرْينا لرَّييا فَ يُ بَ يياَتُه َأْهُلَها، فَ َيْكُفوََن َأْمَرُه، َوإامَّا َأْن َلُه، َوإانَّ َحاَلُه يَ ُئوُل إا

ْنُه، فَ َقاُلوا َلُه: َلْو َكاَن َعْزُمُه تَ رَْكَها َوالرُُّجوَع َلَفَعَل، ُلَنا ما َع َوَيَْتَُكَها، إاَذا قَ ُرَبْت َخي ْ ن ََّنا َقْد قَ ُربْ َنا  يَ ْرجا فَإا
ْنُه فَ َلْم يَ ْفَعْل.  ما

ا صَ  لرَّييا َوَلمَّ ٌر َأْصَحابَُه، َوَأَشاُروا َعَلْيها َأْن يُقايَم ِبا َخ اْسَتَشاَر طَاها َنُه َوَبنْيَ الرَّييا َعَشَرُة فَ َراسا ، اَر بَ ي ْ
ْن ُخَراَساَن اْلَمَدُد، َوقَائاٌد يَ تَ َوََّ اْْلُُموَر ُدونَُه، َوقَاُلوا لَ  ََ َأْن َيَْتاَيُه ما : إانَّ ُمَقاَمَك هُ َويَُدافاَع اْلقاَتاَل إا

، َوتَ عْ  َن اْلََبْدا ْيَةا، َوَأَكنُّ ما ْصَحاباَك ]َوباَك[ ، َوَأْقَدُر ََلُْم َعَلى اْلما [ َأْرَفُق ِبَا يَنةا الرَّييا َدا ُم ]ِبا َتصا
ٌر: إانَّ الرَّْأَي لَْيَس َما رَأَيْ ُتْم، إانَّ  ُر َعَلى اْلُمَماَطَلةا، فَ َقاَل طَاها ، َوتَ ْقدا ْلبُ ُيوتا َأْهَل الرَّييا لاَعلايٍي  ِبا

ي َوَصَعالايكا اْلْاَبالا َواْلَقَراََّي َكثاٌْي، ْن َأْعَرابا اْلبَ َوادا ْن َسْطَوتاها ُمْشفاُقوَن، َوَمَعُه ما َوَلْسُت  َهائاُبوَن، َوما
، َوَما الرَّ  ْن َعلايٍي ، َأْن يَثاَب َأْهُلَها باَنا َخْوفًا ما لرَّييا ْن َظفاْرََن، آَمُن إاْن َأَقْمُت ِبا َْي إالَْيها، فَإا ْأُي إاِلَّ َأْن َنسا

ََ َأْن َيَْتايَ َنا َمَدٌد. َها، فَ َقاتَ ْلَناُه فايَها إا ْلَنا َعَلي ْ  َوإاِلَّ َعوَّ
ْن َأْربَ َعةا آَِلفا فَاراٍس، َوَعْسَكَر َعَلى َخَْ  َن الرَّييا يفا َأَقلَّ ما ٌر يفا َأْصَحاباها َفَخَرَج ما َسةا فَ َناَدى طَاها



يَسى ف َ  ٍر، فَ َقاَل لَُه: إاْن َأََتََن َعلايُّ ْبُن عا َشاٍم، وََكاَن َعَلى ُشْرَطةا طَاها َخ، فََأََتُه َأْْحَُد ْبُن ها َقاَل: فَ َراسا
رٌ  نانَي، َوَأقْ َرْرََن َلُه باَذلاَك، فَ َلْيَس لََنا َأْن َُنَارابَُه، فَ َقاَل طَاها ْيا اْلُمْؤما ُل َأما : َلْ َيَْتانا يفا َذلاَك َأََن َعاما

ًدا، َوَدَعا لاْلَمْأُمونا ِبا  ْنََبَ، َفَخَلَع ُُمَمَّ ْلْاََلَفةا، َشْيٌء. فَ َقاَل: َدْعنا َوَما ُأرايُد، فَ َقاَل: افْ َعْل! َفَصعاَد اْلما
َها، َوقَاَل َلُه بَ ْعُض َأْصَحاباها: إانَّ ُجْنَدكَ   َوَساُروا َعن ْ
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ََ َأْن َيَشامَُّهْم َأْصَحاُبَك، َوَيََْنُسوا َبااْم، َويَ ْعراُفوا َوْجَه  َقْد َهابُوا ْرَت اْلقاَتاَل إا َهَذا اْْلَْيَش، فَ َلْو َأخَّ
ْن قالَّةا ََتْرابٍَة َوَحْزٍم، إانَّ َأْصَحاِبا َقلايٌل، َواْلَقْومُ  يمٌ  اْلَمْأَخذا يفا قاَتاَلااْم، قَاَل: إانيا َِل ُأوَتى ما  َعظا

ْرُت اْلقاَتاَل اطََّلُعوا َعَلى قالَّتاَنا، َواْسَتَماُلوا َمْن َمعاي باَرْهَبةٍ  ْن َأخَّ  َأْو رَْغَبٍة، َسَواُدُهْم، َكثاٌْي َعَدُدُهْم، فَإا
ُم اْْلَْيَل َعلَ  ، َوأُْقحا لرياَجالا ، َوَلكاْن أَُلفُّ الرياَجاَل ِبا ُد فَ َيْخُذُلنا َأْهُل الصََّْبا َواْلْاَفاظا ، َوَأْعَتما ى اْْلَْيلا

ْن َنَصرَ  َهاَدةا، فَإا لشَّ ٍب لاْلَخْْيا، َحرايٍص َعَلى اْلَفْوزا ِبا ُ َصَْبَ ُُمَْتسا ، َوَأْصَبا ََن اَّللَُّ َعَلى الطَّاَعةا َواْلَوفَاءا
وَّلا َمْن قَاتَ  ي نُرايُدُه َونَ ْرُجوُه، َوإاْن َيُكنا اْْلُْخَرى فَ َلْسُت ِبَا ْنَد اَّللَّا َأْجَزُل َفَذلاَك الَّذا َل )َوقُتاَل، َوَما عا

 َوَأْفَضُل.
ُيوفا َوَطْعَن الرياَما  ُْم قَلايُلوَن( ، َوَلْو َوَجُدوا َحَرارََة السُّ َّنَّ ُروُهْم، فَإا َْصَحاباها: َِبدا حا َلْ َوقَاَل َعلاي، ْلا

َها. ُوا َعَلي ْ  َيْصَبا
َمَها رَايًَة رَايًَة، َوَعَبَّ ُجْنَدُه َمْيَمَنًة َوَمْيَسَرًة وَ  اَئُة رَُجٍل، َوَقدَّ قَ ْلًبا، َوَعَبَّ َعْشَر رَاََّيٍت، َمَع ُكليا رَايٍَة ما

َم َوَجَعَل َبنْيَ ُكليا رَايَ َتنْيا َغْلَوةا َسْهٍم، َوَأَمَر ُأَمَراَءَها إاَذا قَاتَ َلتا الرَّايَُة اْْلُوََ َوطَاَل قاَتاَلُُ  ْم َأْن تَ تَ َقدَّ
، َوَوَقَف يفا ُشْجَعانا الَِّتا تَ  نا َأَماَم الرَّاََّيتا َي َحََّّ َتْسََتايَح، َوَجَعَل َأْصَحاَب اْْلََواشا َر ها لايَها، َوتَ َتَأخَّ

 َأْصَحاباها.
ْم. يها ْم، َويُ َرجيا يها يَس، َوَساَر َبااْم َُيَرياُضُهْم، َويُوصا ٌر َأْصَحابَُه َكَرادا  َوَعَبَّ طَاها

ْن َأصْ  َّا أَلََّب َوَهَرَب ما ، َفَجَلَد بَ ْعَضُهْم، َوَأَهاَن اْلَباقانَي، َفَكاَن َذلاَك ِما ََ َعلايٍي ٍر نَ َفٌر إا َحابا طَاها
ٍر: َأَِل ُتذَكيا  َشاٍم لاطَاها ََ بَ ْعٍض، فَ َقاَل َأْْحَُد ْبُن ها ُر َعلايَّ اْلَباقانَي َعَلى قاَتالاها، َوزََحَف النَّاُس بَ ْعُضُهْم إا

يسَ  َر َأْهلا ُخَراَساَن؟ قَاَل: َأفْ َعُل. فََأَخَذ ْبَن عا َنا لاْلَمْأُمونا َخاصًَّة َمَعاشا َعَة الَِّتا َأَخَذَها ُهَو َعَلي ْ ى اْلبَ ي ْ
يَسى، فَ قَ  ، َوَطَلَب اْْلََماَن فَأَمََّنُه َعلايُّ ْبُن عا َعَة فَ َعلََّقَها َعَلى رُْمٍح، َوقَاَم َبنْيَ الصَّفَّنْيا ُه: َأَِل اَل لَ اْلبَ ي ْ

َعةا الَِّتا  -َعزَّ َوَجلَّ  -تَ تَّقاي اَّللََّ  ها ُنْسَخَة اْلبَ ي ْ  أَلَْيَس َهذا
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: َمْن َأََتنا باها فَ َلُه أَْلفُ  ْرَهٍم، َأَخْذََّتَا أَْنَت َخاصًَّة؟ اتَّقا اَّللََّ، فَ َقْد بَ َلْغَت َِبَب َقَْباَك! فَ َقاَل َعلاي،  دا
ٌر، َفَشَتَمُه َأْصَحا ، َفَحَمَل َعَلْيها طَاها ْن َأْصَحابا َعلايٍي رَُجٌل يُ َقاُل لَُه َحاِتاٌ الطَّائايُّ ُب َأْْحََد، َوَخَرَج ما

. يَننْيا ٌر َذا اْلَيما َي طَاها ْيَف باَيَدْيها َوَضَربَُه، َفَصَرَعُه، َفلاَذلاَك َُسيا  َوَأَخَذ السَّ
ْن َخْلَفُكْم،  َوَوَثَب َأْهُل الرَّييا فََأْغَلُقوا َِببَ  َْن َأَماَمُكْم َعمَّ َْصَحاباها: اْشَتغاُلوا ِبا ٌر ْلا يَنةا، فَ َقاَل طَاها اْلَمدا

يًدا، َوَْحََلْت َمْيَمَنُة َعلايٍي عَ  ْدُق. ُثَّ اقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا يُكْم إاِلَّ اْلْادُّ َوالصيا نَُّه َِل يُ َنجيا َلى َمْيَسَرةا فَإا
ٍر، فَاَّْنَزَ  ٌر: طَاها عاَها، فَ َقاَل طَاها َها َعْن َمْوضا ٍر، فََأزَالَت ْ َمْت َهزاْيًَة ُمْنَكَرًة، َوَمْيَسَرتُُه َعَلى َمْيَمَنةا طَاها

َها رَا ن ْ نَُّكْم َمََّ َفَضْضُتْم ما يًَّة، فَإا ُلوا َْحَْلًة َخاراجا ، َواْحْا دَُّكْم َوِبََْسُكْم َعَلى اْلَقْلبا َدةً اْجَعُلوا جا  يًَة َواحا
، قًا، َوَْحَُلوا َعَلى َأوَّلا رَاََّيتا اْلَقْلبا راَها. َفَصََبَ َأْصَحابُُه َصَْبًا َصادا  رََجَعْت َأَوائاُلَها َعَلى َأَواخا

ُم اْلَقْتَل، َورََجَعتا الرَّاََّيُت بَ ْعُضَها َعَلى بَ ْعٍض، فَانْ تَ َفَضْت َمْيَمَنُة َعلاييٍ   .فَ َهَزُموُهْم، َوَأْكثَ ُروا فايها
ْم، فَ َهَزُموُهْم، َوان ْ  ٍر َوَمْيَسَرتُُه َما فَ َعَل َأْصَحاَُبُْم، فَ َرَجُعوا َعَلى َمْن ِباازَائاها تَ َهتا َورََأى َمْيَمَنُة طَاها

، َواْْلََوائازا، َواْْلَْسوارَةا، وَ  ي َأْصَحابَُه: أَْيَن َأْصَحاُب اْْلََواصيا ، َفَجَعَل يُ َنادا ََ َعلايٍي ، اَْلَزاْيَُة إا اْْلََكالايلا
َياَه، ٍر باَسْهٍم فَ َقتَ َلُه، قايَل َكاَن َداُوَد سا ْن َأْصَحابا طَاها ََ اْلَكرَّةا بَ ْعَد اْلَفرَّةا! فَ َرَماُه رَُجٌل ما َل  إا َوْحُا

ٍر، فََأَمرَ  ََ طَاها َل َعَلى َخَشَبٍة إا ََ راْجَلْيها، َوْحُا ْت َيَداُه إا ٍر، َوُشدَّ ََ طَاها باها فَأُْلقاَي يفا باْئٍر،  رَْأُسُه إا
ْلَماناها ُشْكًرا َّللاَّا  ْن غا ْنَدُه ما ٌر َمْن َكاَن عا ََ  -فََأْعَتَق طَاها ٍر  -تَ َعا َوِتَّتا اَْلَزاْيَُة، َوَوَضَع َأْصَحاُب طَاها

ُيوَف، َوتَباُعوُهْم فَ ْرَسَخنْيا َواقَ ُعوُهْم فايَها اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َمرَّ  ُم السُّ َهزاُم َعْسَكُر فايها ًة، يفا ُكليا َذلاَك يَ ن ْ
يَمًة. نَ ُهْم، َوَغناُموا َغنايَمًة َعظا ُروَن َحََّّ َحاَل اللَّْيُل بَ ي ْ ٍر يَ ْقتُ ُلوَن َوَيَْسا ، َوَأْصَحاُب طَاها نيا  اْْلَما

ٌن. َوَطَرُحوا َأْسلاَحتَ ُهْم َونَ َزلُ  ََلَحُه فَ ُهَو آما ٌر: َمْن أَْلَقى سا ََ َوََنَدى طَاها ٌر إا وا َعْن َدَواَبيااْم، َورََجَع طَاها
ْيا  ََ َأما ، كاَتاِبا إا يما : " باْسما اَّللَّا الرَّْْحَنا الرَّحا ي الرياََّيَسَتنْيا ََ اْلَمْأُمونا َوذا ، وََكَتَب إا نانَي،  الرَّييا اْلُمْؤما

، َوَخاَِتُُه يفا إاْصَبعا  يَسى َبنْيَ َيَديَّ ََلُم ".َورَْأُس َعلاييا ْبنا عا  ي، َوُجْنُدُه ُمَصرَُّفوَن ََتَْت َأْمراي، َوالسَّ
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اَئَِتْ فَ ْرَسٍخ، َفَدَخلَ  نَي َوما ْن ََخْسا نَ ُهَما ََنٌْو ما ٍم، َوبَ ي ْ  ُذو فَ َورََد اْلكاَتاُب َمَع اْلََبايدا يفا َثََلثَةا َأَّيَّ
ْلفَ  ، فَ َهنَّأَُه ِبا ْلْاََلَفةا، ُثَّ الرياََّيَسَتنْيا َعَلى اْلَمْأُمونا ، َوَأَمَر النَّاَس، َفَدَخُلوا َعَلْيها، َفَسلَُّموا َعَلْيها ِبا ْتحا

يَف باها يفا ُخَراَساَن. ، َفطا  َوَصَل رَْأُس َعلايٍي بَ ْعَد اْلكاَتابا بايَ ْوَمنْيا
َز َهْرَُثََة يفا  ْلَفْتحا َكاَن اْلَمْأُموُن َقْد َجهَّ ا َوَصَل اْلكاَتاُب ِبا ٍر، فََأََتُه َوَلمَّ َُه ََنَْدًة لاطَاها  َجْيٍش َكثاٍْي لاُيَسْييا

. ْلَفْتحا  اْْلَََبُ ِبا
ي َأْخََبَُه: َوي ْ  َمَك، فَ َقاَل لالَّذا يَسى َوُهَو َيْصطَاُد السَّ نَُّه َأََتُه نَ ْعُي َعلاييا ْبنا عا نُي فَإا ، َوَأمَّا اْْلَما َلَك َدْعنا

نَّ َكْوثَ ًرا َقدا اْصطَاَد  ًئا بَ ْعُد.فَإا ْدُت َشي ْ ، َوَأََن َما صا  ََسََكَتنْيا



ُر يفا أَ  ، َوالنَّاظا َوادا لسَّ َة ِبا ، َوُهَو وَكايُل اْلَمْأُمونا َعَلى َمكَّ ما ََ نَ ْوَفٍل اْْلَادا ها ُثَّ بَ َعَث اْلَفْضُل إا ْمرا َأْوَِلدا
ْرَهٍم   ْنَدُه، بابَ ْغَداَذ، وََكاَن لاْلَمْأُمونا َمَعُه أَْلُف أَْلفا دا يَع َما عا يُد، فََأَخَذ َجَا َا الرَّشا َكاَن َقْد َوَصَلُه َبا

تاها، فَ َقاَل بَ ْعُض ُشَعَراءا بَ ْغَداَذ يفا َذلاَك: َياَعُه َوَغَلَّ  َوقَ َبَض ضا
ْيا  ْيا َوَجْهُل اْلُمشا شُّ اْلَوزايرا ... َوفاْسُق اْْلَما  َأَضاَع اْلْاََلَفَة غا

ْيا  فَ َفْضٌل َوزايٌر، َوَبْكرٌ  ٌْي ... يُرايَدانا َما فايها َحْتُف اْْلَما  ُمشا
 َوَما َذاَك إاِلَّ َطرايُق ُغُروٍر ... َوَشرُّ اْلَمَسالاكا ُطُرُق اْلُغُرورا 

َِبا َجْعَفٍر َحْيُث ذََكَرَها ْبُت ْلا ، َوَلَقْد َعجا شا َن اْلَقْذفا اْلَفاحا ةا أَبْ َياٍت تَ رَْكتُ َها لاَما فايَها ما دَّ َمَع  يفا عا
ها.  َورَعا

ْن َشوَّاٍل، فَات َّ  ََ بَ ْعٍض يفا النياْصفا ما نُي َعَلى َنْكثاها َوَغْدراها، َوَمَشى اْلُقوَّاُد بَ ْعُضُهْم إا َم اْْلَما َفُقوا َوَندا
ْم َماًِل َكثاْيًا بَ ْعَد َأْن قَا ، فَ َفَعُلوا َذلاَك، فَ َفرََّق فايها ْغبا تَ َلُهْم َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعَلى َطَلبا اْْلَْرزَاقا َوالشَّ

نُي.  َخازاٍم، َفَمنَ َعُه اْْلَما
 

يها َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا َجبَ َلةَ   ذاْكُر تَ ْوجا
يَسى، َوَهزاْيَُة َعْسَكراها  نيا قَ ْتُل َعلاييا ْبنا عا ْْلَما ا اتََّصَل ِبا َه َعْبَد الرَّْْحَنا ْبَن َجبَ َلَة اْْلَنْ َبارايَّ يفا  -َلمَّ َوجَّ

نْ عا  َها، َوَعَلى ُكليا َما يَ ْفَتُحُه ما  ْشرايَن أَْلَف رَُجٍل ََنَْو َُهََذاَن، َواْستَ ْعَمَلُه َعَلي ْ
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، َفَساَر َحََّّ نَ َزَل َُهََذاَن، َوَحصَّنَ َها َورَمَّ سُ  ْْلَْمَوالا ُه ِبا ، َوَأَمدَّ ْلْاديا  ورََها.َأْرضا ُخَراَساَن، َوَأَمَرُه ِبا
يًدا، َوَصََبَ الْ َوَأََتُه  ََ َُهََذاَن، َفَخَرَج إالَْيها َعْبُد الرَّْْحَنا َعَلى تَ ْعباَئٍة، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ٌر إا ، طَاها َفرايَقانا

مً  َا َأَّيَّ ْم، ُثَّ اَّْنََزَم َعْبُد الرَّْْحَنا َوَدَخَل َُهََذاَن، فََأقَاَم َبا ا، َحََّّ َقواَي َأْصَحابُُه، وََكثُ َر اْلَقْتُل َواْلْاَراُح فايها
َْصَحاباها: إانَّ َعْبَد الرَّْْحَنا يُرايُد أَ  ا رَآُهْم قَاَل ْلا ٍر، فَ َلمَّ ََ طَاها َراُحُهْم، ُثَّ َخَرَج إا ْن َيََتَاَءى َواْنَدَمَل جا

ي ْن َهَزْمُتُموُه َوَدَخَل اْلَمدا ْنُه قَاتَ َلُكْم، فَإا َذا قَ ُربْ ُتْم ما َنَة قَاتَ َلُكْم َعَلى َخْنَدقاَها، َوإاْن َهَزَمُكُم َلُكْم، فَإا
نَّا قَاتَ ْلَناُه. ْن قَ ُرَب ما ْن َعْسَكراََن َوَخْنَدقاَنا، فَإا  اتََّسَع َلُه اْلَمَجاُل، َوَلكاْن قاُفوا َقرايًبا ما

َم إا  ُهْم، فَ تَ َقدَّ َبَة َمنَ َعت ْ ، فَ َوقَ ُفوا َفَظنَّ َعْبُد الرَّْْحَنا َأنَّ اَْلَي ْ يًدا، َوَصََبَ اْلَفرايَقانا ْم، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا لَْيها
لصََّْبا  ْم، َوَُيَرياُضُهْم، َوَيَُْمُرُهْم ِبا ، َوَجَعَل َيُطوُف َعَلْيها ، ُثَّ إانَّ وََكثُ َر اْلَقْتُل يفا َأْصَحابا َعْبدا الرَّْْحَنا

با  ٍر َْحََل َعَلى َصاحا ْن َأْصَحابا طَاها ٍر،  رَُجًَل ما َعَلما َعْبدا الرَّْْحَنا فَ َقتَ َلُه، َوَزَْحَُهْم َأْصَحاُب طَاها
يَنةا، َوَأقَامَ  ََ اْلَمدا ُيوَف يُ َقتياُلوََّنُْم، َحََّّ انْ تَ َهْوا إا ٍر السُّ ْم َأْصَحاُب طَاها ٌر فَاَّْنََزُموا، َوَوَضَع فايها  طَاها

ًرا ََلَا، فَاْشَتدَّ َباامُ  َا ُُمَاصا يَنةا، َفَخاَف َعْبُد الرَّْْحَنا َأْن يَثاَب باها  َعَلى َِبَبا َر َأْهُل اْلَمدا اْلْاَصاُر، َوَضجا



ها َولامَ  ٍر َيْطُلُب اْْلََماَن لانَ ْفسا ََ طَاها ، فََأْرَسَل إا َن اْْلَْهدا يَنةا َمَع َما فايها َأْصَحابُُه ما ْن َمَعُه، َأْهُل اْلَمدا
 اَن.فََأمََّنُه، َفَخَرَج َعْن َُهَذَ 

 
ٍر َعَلى َأْعَمالا اْْلََبلا   ذاْكُر اْستايََلءا طَاها

رََة  َف َأْن َيَْتاَيُه َكثاُْي ْبُن قَادا َا، َُتَوَّ ٌر باَبابا َُهََذاَن، َوَحَصَر َعْبَد الرَّْْحَنا َبا ا نَ َزَل طَاها ْن َورَائاها، َلمَّ ما
، ْلقاَياما رََة،  وََكاَن باَقْزوايَن، فََأَمَر َأْصَحابَُه ِبا َع باها َكثاُْي ْبُن قَادا ا َسَا َوَساَر يفا أَْلفا فَاراٍس ََنَْو قَ ْزوايَن، فَ َلمَّ

ْن َبنْيا َيَدْيها َوَأْخَلى قَ ْزوايَن،  وََكاَن يفا َجْيٍش َكثايٍف، َهَرَب ما
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ْن َأْصَحابا  َها رَُجًَل ما ٌر فايَها ُجْنًدا، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ ها، َوَأَمَرُه َأْن َْيَْنَع َمْن َأرَاَد ُدُخوََلَا، َوَجَعَل طَاها
 َواْستَ ْوََ َعَلى َسائارا َأْعَمالا اْْلََبلا َمَعَها.

 
 ذاْكُر قَ ْتلا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا َجبَ َلةَ 

، وََكاَن َسَبَب قَ تْ  َنةا قُتاَل َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َجبَ َلَة اْْلَنْ َبارايُّ ها السَّ ٍر يفا َهذا ا َخَرَج يفا َأَمانا طَاها لاها أَنَُّه َلمَّ
ُنوَن، فَ رَكا  َماَّنااْم، ُثَّ اْغََتَُّهْم َوُهْم آما ٌ ََلُْم، رَاٍض ِبَا ًرا َوَأْصَحابَُه أَنَُّه ُمَسالا َب يفا َأْصَحاباها، َأقَاَم يُراي طَاها

ٍر َوَأْصَحاباها َوَلْ َيْشُعُروا، فَ ثَ َبتَ  ٍر، َوقَاتَ ُلوُه َحََّّ َأَخَذتا اْلُفْرَساُن  َوَهَجَم َعَلى طَاها اَلُة طَاها َلُه رَجَّ
َرتا الرياَماُح، َواَّْنَزَ  ُيوُف، َوَتَكسَّ َم َعْبُد ُأْهبَ تَ َها، َواقْ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قاَتاٍل رَآُه النَّاُس، َحََّّ تَ َقطََّعتا السُّ

ْن َأْصَحاباها، ف َ  ، َوبَقاَي يفا نَ َفٍر ما َقاَتَل، َوَأْصَحابُُه يَ ُقوُلوَن لَُه: َقْد َأْمَكَنَك اَْلََرُب، فَاْهُرْب، الرَّْْحَنا
َهزاًما أََبًدا. َوَلْ يَ َزْل يُ َقاتاُل َحََّّ قُتاَل. ي ُمن ْ نانَي َوْجها ُْي اْلُمْؤما  فَ َقاَل: َِل يَ َرى َأما

ََ َعْبدا اَّللَّا َوأَ  ْن َأْصَحاباها إا يٍم باَقْصرا َوانْ تَ َهى َمنا اَّْنََزَم ما ، وََكاََن يفا َجْيٍش َعظا ييا ْْحََد اْبنَا اْْلََرشا
َما اَّْنََزَما َهزاُموَن إالَْيها ا بَ َلَغ اْلُمن ْ ، فَ َلمَّ نُي َمُعونًَة لاَعْبدا الرَّْْحَنا َُه اْْلَما ، َقْد َسْيَّ َا  اللُُّصوصا ُها أَْيًضا يفا ُجْندا

ْن َغْْيا قاَتاٍل، َحََّّ َدَخُلوا ب َ  ٍر، فََأقْ َبَل ََيُوزَُها بَ ْلَدًة بَ ْلَدًة، وَُكورًَة ُكورًَة، ما ْغَداَذ، َوَخَلتا اْلباََلُد لاطَاها
َا، َوَحصََّن َعْسَكَرُه، َوََجََع َأْصَحابَُه. ْن قُ َرى ُحْلَواَن، َفَخْنَدَق َبا ََ َشََلَشاَن ما  َحََّّ انْ تَ َهى إا

 
يا  ْفَيانا  ذاْكُر ُخُروجا السُّ

ُّ، َوُهَو َعلايُّ ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َخالادا ْبنا يَزايَد ْبنا ُمَعاوايََة، َوُأمُّهُ يفا َهذا  ْفَيانا َنةا َخَرَج السُّ نَفايَسُة  ها السَّ
فيانيَ  ْن َشْيَخْي صا يَ ْعنا َعلاياا  - باْنُت ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا اْلَعبَّاسا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، وََكاَن يَ ُقوُل: َأََن ما



؟ قَاُلوا -َوُمَعاوايََة  َيُة اْلْاْرَذْونا َُلَسائاها: َأيُّ َشْيٍء ُكن ْ َنَُّه قَاَل يَ ْوًما ْلا را ; ْلا ِبا اْلُعَمْيطا : َِل وََكاَن يُ َلقَُّب ِبَا
را. فَ َلقَُّبوُه باها.  َنْدراي. قَاَل: ُهَو أَبُو اْلُعَمْيطا
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ا َخَرَج دَ  َمْشَق، َوَلمَّ لا دا ةا، َوَقواَي َعَلى ُسَلْيَمَاَن ْبنا اْلَمْنُصورا، َعاما ي اْلْاجَّ ْلْاََلفَةا يفا ذا ها ِبا َعا لانَ ْفسا
، َمْوََ َبنا ُأَميََّة، وََكاَن َقْد تَ َغلََّب َعَلى صَ  َها، َوَأَعانَُه اْْلَطَّاُب ْبُن َوْجها اْلُفْلسا  ْيَدا.فََأْخَرَجُه َعن ْ

ا  ََ َوَلمَّ ْر إا يَسى ْبنا َماَهاَن، فَ بَ َلَغ الرَّقََّة، َوَلْ َيسا نُي اْْلَُسنْيَ ْبَن َعلاييا ْبنا عا  َخَرَج َسْيََّ إالَْيها اْْلَما
َمْشَق.  دا

ْلًما َكثا  نَي َخَرَج، تاْسعانَي َسَنًة، وََكاَن النَّاُس َقْد َأَخُذوا َعْنُه عا را، حا ْيًا، وََكاَن وََكاَن ُعْمُر َأِبا اْلُعَمْيطا
ْيََة، َفََتَُكوا َما نَ َقُلوا َعْنُه. ا َخَرَج ظََلَم َوَأَساَء السيا ْيَةا، فَ َلمَّ  َحَسَن السيا

ََ طَ  يا َيْدُعوُه إا َهٍس اْلكاََلِبا دا ْبنا َصالاحا ْبنا بَ ي ْ ََ ُُمَمَّ ْن َكْلٍب، وََكَتَب إا اَعتاها، وََكاَن َأْكََبُ َأْصَحاباها ما
ََ َويَ تَ َهدَّ  يَّةا، َفَكتَ ُبوا إا ُّ َعَلى َقْصدا اْلَقْيسا ْفَيانا ََ َذلاَك، فَأَقْ َبَل السُّ دا ُدُه إاْن َلْ يَ ْفَعْل، فَ َلْم َيُاْبُه إا  ُُمَمَّ

ل َن الضََّبابا َوَمَوالايها، َواتََّصَل اْْلَََبُ ِبا ْم يفا َثََلُثاااَئةا فَاراٍس ما َه إالَْيها ْبنا َصالاٍح، فََأقْ َبَل إالَْيها ، فَ َوجَّ يا ْفَيانا سُّ
ََ َأنْ  ُهْم إا ن ْ َشاٍم يفا اْثَنْ َعَشَر أَْلًفا، فَاْلتَ َقْوا، فَاَّْنََزَم يَزايُد َوَمْن َمَعُه، َوقُتاَل ما  َدَخُلوا أَبْ َواَب يَزايَد ْبَن ها

َر َثََلثَُة آَِلٍف، فََأْطلَ  َمْشَق زاََّيَدٌة َعَلى أَْلَفْي رَُجٍل، َوُأسا َاُهْم.دا َهٍس، َوَحَلَق رُُءوَسُهْم َوْلا  َقُهُم اْبُن بَ ي ْ
 ََ َم، َوَخَرُجوا إا ُم ابْ َنُه اْلَقاسا َمْشَق، ُثَّ ََجََع ََجًْعا، َوَجَعَل َعَلْيها َر بادا ُّ، َوُحصا ْفَيانا اْبنا  َوَضُعَف السُّ

ُم َواَّْنََزَم َأْصَحاُب  َهٍس، فَاْلتَ َقْوا، فَ ُقتاَل اْلَقاسا ، ُثَّ ََجََع ََجًْعا بَ ي ْ نيا ََ اْْلَما ، َوبُعاَث رَْأُسُه إا يا ْفَيانا السُّ
ُر، َواَّْنََزَم َأْصَحابُ  َهٍس، فَ ُقتاَل اْلُمْعَتما را، فَ َلقايَ ُهُم اْبُن بَ ي ْ َُهْم َمَع َمْوَِلُه اْلُمْعَتما ُه، فَ َوَهَن َأْمُر آَخَر، َوَسْيَّ

َع فايها ق َ  را، َوَطما  ْيٌس.َأِبا اْلُعَمْيطا
ها، لَِّتا َهذا ْن عا َهٍس، َفَجَمَع ُرَؤَساَء َبنا َُّنَْْيٍ، فَ َقاَل ََلُْم: تَ َرْوَن َما َأَصاَبنا ما فَاْرفُ ُقوا  ُثَّ َمراَض اْبُن بَ ي ْ

دا ْبنا َسعايدا ْبنا َمْسلَ  ، باَبنا َمْرَواَن، َوَعَلْيُكْم ِباَْسَلَمَة ْبنا يَ ْعُقوَب ْبنا َعلاييا ْبنا ُُمَمَّ َمَة ْبنا َعْبدا اْلَملاكا
ْلْا  بَ ُعوَن َبنا َأِبا ُسْفَياَن، َوَِبياُعوُه ِبا نَُّه رَكايٌك، َوُهَو اْبُن ُأْختاُكْم، َوَأْعلاُموُه أَنَُّكْم َِل تَ ت ْ ََلَفةا، وََكيياُدوا فَإا

.َّ ْفَيانا  باها السُّ
ََ َحْورَاَن، َواْجَتَمَعْت َّنَُ  َهٍس إا ُهْم، َوََجََع َوَعاَد اْبُن بَ ي ْ ن ْ َعَة، فَ َقباَل ما ْْيٌ َعَلى َمْسَلَمَة، َوَبَذُلوا َلُه اْلبَ ي ْ

، فَ َقَبَض َعَلْيها َوقَ يََّدُه، َوقَ َبَض َعَلى ُرَؤَساءا َبنا  يا ْفَيانا  َمَوالاَيُه، َوَدَخَل َعَلى السُّ
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َمْشَق َفَحَصَرَها، ُأَميََّة فَ َبايَ ُعوُه، َوَأْدََن قَ ْيًسا، َوَجَعَلُهْم خَ  ََ دا َهٍس َعاَد إا َ اْبُن بَ ي ْ ا ُعويفا اصََّتُه، فَ َلمَّ
زَّةا، وََكاَن ذَ  ََ اْلما ُّ يفا ثاَيابا النياَساءا إا ْفَيانا يَُّة َوَهَرَب َمْسَلَمُة َوالسُّ لاَك يفا اْلُمَحرَّما َفَسلََّمَها إالَْيها اْلَقْيسا

ا َم َعْبُد اَّللَّا َسَنَة َُثَاٍن َوتاْسعانَي َوما ََ َأْن َقدا َا إا َها، َوبَقاَي َبا َمْشَق، َوَغَلَب َعَلي ْ َهٍس دا َئٍة، َوَدَخَل اْبُن بَ ي ْ
، َفَماتَ  ََ اْلعاَراقا َهٍس َمَعُه إا َمْشَق، فََأَخَذ اْبَن بَ ي ْ ََ دا ْصَر، َوَعاَد إا ََ ما َمْشَق، َوَدَخَل إا ٍر دا  ْبُن طَاها

َا.  َبا
 

ةا  دَّ ثَ  ذاْكُر عا  َحَوادا
ي َحجَّ  يَسى ْبنا ُموَسى، َوُهَو الَّذا نيا َداُوُد ْبُن عا ٍد اْْلَما يَنةا لاُمَحمَّ َة َواْلَمدا ُل َعَلى َمكَّ وََكاَن اْلَعاما

لنَّاسا َسَنَة َثََلٍث َوتاْسعانَي أَْيًضا.  ِبا
. نيا ي لاْْلَما  وََكاَن َعَلى اْلُكوَفةا اْلَعبَّاُس ْبُن اَْلَادا

. َوَعَلى ييا  اْلَبْصَرةا َلُه أَْيًضا َمْنُصوُر ْبُن اْلَمْهدا
 ]اْلَوفَ َياُت[

. يثا ُد ْبُن َخازاٍم أَبُو ُمَعاوايََة الضَّرايُر، وََكاَن يَ َتَشيَُّع، َوُهَو ثاَقٌة يفا اْْلَدا  َوفايَها َماَت ُُمَمَّ
ُر  اعا َ أَبُو نُ َواٍس اْْلََسُن ْبُن َهاناٍئ الشَّ نَي َسَنًة، َوُدفاَن َوفايَها تُ ُويفيا اْلَمْشُهوُر، وََكاَن ُعْمُرُه تاْسًعا َوََخْسا

ُّ َمْوَِلُهْم. َويُوُسُف ْبُن أَ  ُد ْبُن ُفَضْيلا ْبنا َغْزَواَن ْبنا َجرايٍر الضَّّبيا ونايزاييا بابَ ْغَداَذ. َوُُمَمَّ لشُّ ْسَباٍط أَبُو ِبا
 يَ ْعُقوَب.

(5/420) 

 

تيٍ  اَئٍة[ ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا  َوتاْسعانَي َوما
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اَئةٍ  تٍي َوتاْسعانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
ْن َغْْيا قاَتالٍ  ْم ما ها ٍر ُوَعْودا ََ طَاها نيا اْْلُُيوَش إا يها اْْلَما  ذاْكُر تَ ْوجا
نُي َأَسَد ْبَن يَزايَد ْبنا َمْزيٍَد، َوَسْيََّ َعمَّ  َنةا َسْيََّ اْْلَما ها السَّ ُه َأْْحََد ْبَن َمْزَيٍد، َوَعْبَد اَّللَّا ْبَن ُْحَْيدا ْبنا يفا َهذا

ٍر. َْربا طَاها ََ ُحْلَواَن ْلا  َقْحطََبَة، إا
ا قُتاَل َعْبُد الرَّْْحَنا َأْرَسَل إاَِلَّ اْلَفْضُل ْبُن الرَّ  بايعا وََكاَن َسَبَب َذلاَك َما ذََكَرُه َأَسٌد قَاَل: إانَُّه َلمَّ

ينا  َناُه، فَاْشَتدَّ َيْسَتْدعا ها رُقْ َعٌة َقْد قَ َرَأَها، َوَقدا اْْحَرَّْت َعي ْ ٌد باَيدا ُتُه، َوَدَخْلُت َعَلْيها َوُهَو قَاعا ئ ْ ، َفجا
، َُهُُّه َبْطُنُه، َُيَاتاُل الرُّعَ  ْئبا َتباُه اْنتاَباَه الذيا ، َويَ ن ْ ْلكاََلُب اَة َواَغَضُبُه، َوُهَو يَ ُقوُل: يَ َناُم نَ ْوَم الظَّراَِبنا

ُحُه، فَ ُهَو تَ ْرُصُدُه، َِل يُ َفكياُر يفا َزَوالا ناْعَمٍة، َوَِل يُ َروياي يفا إاْمَضاءا رَْأٍي، َقْد َأَْلَاُه َكْأُسُه، َوَشَغَلُه َقدَ 



ُم ُتوَضُع يفا َهََلكاها، َقْد ِشََّر َلُه َعْبُد اَّللَّا َعْن َساٍق، َوف َ  ها، ََيْراي يفا ََلْواها، َواْْلََّيَّ وََّق َلُه َأْصَوَب َأْسُهما
، َوَقْد َعَبَّ َلُه اْلَمَناََّي َعَلى ظُُهورا  دا ، َواْلَمْوتا اْلَقاصا ْْلَْتفا النَّافاذا ارا ِبا يها َعَلى بُ ْعدا الدَّ ، يَ ْرما اْْلَْيلا

. ُثَّ اْسََتَْجعَ  ُيوفا َفارا السُّ نَّةا الرياَماحا َوشا : َوََنَط َلُه اْلَبََلَء يفا َأسا ْعرا اْلَبعايثا  َوَِتَثََّل باشا
مُ   َوََمُْدوَلٍة َجْدَل اْلعاَنانا َخرايَدٍة ... ََلَا َشَعٌر َجْعٌد َوَوْجٌه ُمَقسَّ

مُ  يُء َلُه الظَّْلَماُء َساَعَة تَ ْبسا  َوثَ ْغٌر نَقايُّ اللَّْونا َعْذٌب َمَذاقُُه ... ُيضا
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، َواْلَبطْ  رٌ َوَثْدََّينا َكاْْلُقَّنْيا  ُن َضاما
َا لَْيَل التََّماما اْبَن َخالادٍ  يٌص، َوَجْهٌم ََنرُُه تَ َتَضرَُّم ... ََلَْوُت َبا  َخَا
يَها َوََتَْت اْبنا َخالادٍ  َْروا الرُّوذا َغْيظًا ََتَرَُّم ... َأَظلُّ ُأََنغا  َوأَْنَت ِبا

َرادُ   اْْلَْيلا يفا ُكليا َغارَةٍ  ُأَميََّة ََّنُْد اْلَمرَْكَلنْيا َعَثْمَثُم ... َطَواُه طا
َلهُ  نَُّة تُ ْرزاُم ... يُ َقاراُع أَتْ َراَك اْبنا َخاقَاَن لَي ْ  ََلَا َعاراٌض فايها اْْلَسا

ْسُمهُ  َرادا َوجا ْن ُطولا الطيا ْصَباَح َما يَ تَ َلغَُّم ... فَ ُيْصباُح ما ََ َأْن يَ َرى اْْلا  إا
ُم  ي يفا النَّعايما ُأَصميا ْسكا راَُيَهاَنَايٌل َوُأْضحا  ... ُأَِبكاُرَها َصْهَباَء َكاْلما

نَي يَ ْرُسُم ... َفَشتَّاَن َما بَ ْينا َوَبنْيَ اْبنا َخالادٍ  َا حا  ََلَا َأرٌَج يفا َدَّنيا
مُ  ي اَّللَُّ يَ ْقسا  ُأَميََّة يفا الرياْزقا الَّذا

َك َنَْ  ! َأََن َوإاَّيَّ َْنا، َوإانا اْجتَ َهْدََن يفا ُثَّ اْلتَ َفَت إاَِلَّ فَ َقاَل: َأَِب اْْلَْرثا َها ُذِما ََ َغايٍَة، إاْن َقصَّْرََن َعن ْ راي إا
ْن َأْصٍل، إاْن َقواَي َقوايَنا، َوإاْن َضُعَف َضُعْفَنا، إانَّ َهَذا الرَّ  ْعٌب ما َا ََنُْن شا َها انْ َقَطْعَنا، َوإاَّنَّ ُجَل َقْد بُ ُلوغا

ها إاْلَقاَء اْْلََمةا ا ْن َأْهلا أَْلَقى باَيدا َعُه ما ، َوَقْد َأْمَكَن َمَساما ، ُيَشاواُر النياَساَء، َويَ ْعَتزاُم َعَلى الرياََّيءا ْلوَْكَعاءا
نَ  ، َواَْلَََلُك َأْسرَُع إالَْيها ما ما ََ قايَعانا اللَّْهوا َواْلََْسارَةا، فَ ُهْم يَعاُدونَُه الظََّفَر، َوُْيَنُّونَُه َعقاَب اْْلََّيَّ ْيلا إا   السَّ

يُت َواَّللَّا َأْن ََّنَْلَك َباَََلكاها، َونَ ْعَطَب باَعطَباها، َوأَْنَت فَاراُس اْلَعَربا َواْبُن فَارا  ، َوَقْد َخشا َها، َوَقْد الرَّْملا سا
: َأَحُدُُهَا ، َوَأْطَمَعُه فايَما قاَبلاَك َأْمَرانا ْدُق الطَّاَعةا  َفزاَع إالَْيَك يفا َهَذا اْْلَْمرا َولاَقاءا َهَذا الرَُّجلا صا

َللا )َما َعَلْيَك(  َك، َوَقْد َأَمَرنا ِباازَاَحةا عا ُة ِبَْسا يَحةا، َوالثَّانا ُْيُْن نَقايَبتاَك َوَشدَّ ، َوَبْسطا َوَفْضُل النَّصا
ْفَتاُح اْلُيْمنا َوالْ  يَحةا، َوما ْقتاَصاَد رَْأُس النَّصا َك فايَما َأْحبَ ْبَت، َغْْيَ َأنَّ اِلا ََبََكةا، فََأَْناْز َحَوائاَجَك، َيدا

نيا َأْرُجو َأنَّ يُ َولياَيَك اَّللَُّ َهَذا اْلَفْتَح، َويَ ُلمَّ باَك َشْعَث هَ  ََ َعُدوياَك، فَإا لا اْلُمَباَدرََة إا ها اْلْاََلفَةا َوَعجيا ذا
ْوَلةا.  َوالدَّ
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نانَي َوطَ  ْيا اْلُمْؤما ٌم، َولاُكليا َما َدَخَل فايها اْلَوْهُن َعَلى َعُدوياها َوَعُدوياَك فَ ُقْلُت: َأََن لاطَاَعةا َأما اَعتاَك ُمْقدا
َا ما  ، َوإاَّنَّ ْيا َواْْلََللا ْقصا لت َّ ْلَغْدرا، َوَِل يَ ْفَتُح َأْمَرُه ِبا ََلُك َحرايٌص، َغْْيَ َأنَّ اْلُمَحاراَب َِل يَ ْعَمُل ِبا

ََلُك اْْلُنُ  َْصَحاِبا باراْزقا َسَنٍة، َوَُتَْمَل َمَعُهْم اْلُمَحارابا اْْلُُنوُد، َوما ي َأْسَأُل َأْن يُ ْؤَمَر ْلا ودا اْلَماُل، َوالَّذا
َل أَْلَف رَُجلٍ  َن الضَّْعَفى، َوَأْحْا ْم ما َل َمْن فايها ، َوأَُبديا َّْن َمعاي َأْرزَاُق َسَنٍة، َوَُيَصَّ َأْهُل اْلَغَناءا َواْلباََلءا  ِما

 ، َن اْلُمُدنا َواْلُكَورا. فَ َقاَل: َقدا اْشَتَطْطَت، َوَِل بُدَّ َعَلى اْْلَْيلا َوَِل ُأْسَأَل َعْن ُُمَاَسَبةا َما افْ تَ َتْحُت ما
نانَي. ْيا اْلُمْؤما ْن ُمَناَظَرةا َأما  ما

َن ِلا َفَدَخْلُت، َفَما كَ  ، َوُأذا نيا اَن إاِلَّ َكلاَمَتانا َحََّّ ُثَّ رَكاَب َورَكاْبُت َمَعُه، َفَدَخَل قَ ْبلاي َعَلى اْْلَما
ي. َْبسا َب َوَأَمَر ِبا  َغضا

نُي: أَْنتَ  ْن َأطَاَعُه َوإاِلَّ قَ تَ َلُهَما، فَ َقاَل اْْلَما ، فَإا ، َوقايَل: إانَُّه َطَلَب َأْن َيْدَفَع َوَلَديا اْلَمْأُمونا  َأْعَراِبا
نَّةا اْلَعَربا وَ  ََ واَِليَةا َأعا ََ ُخَراَساَن، َوَأْرَفُع ََمُْنوٌن، َأْدُعوَك إا ، َوُأْطعاُمَك َخَراَج ُكَورا اْلْاَبالا إا اْلَعَجما

َماءا  ، َوَسْفكا دا ََ قَ ْتلا َوَلَديَّ ، َوَتْدُعونا إا ْن أَبْ َناءا اْلُقوَّادا َواْلُمُلوكا !  َمْنزالََتَك َعَلى نَُظَرائاَك ما َأْهلا بَ ْيِتا
 ُط.إانَّ َهَذا َلْلُخْرُق َوالتَّْخلاي

ي، َوَقْد َطَلبَ ُهَما اْلَمْأُموُن ما  يَسى ابْ َنةا اَْلَادا َما ُأميا عا ها يها يفا وََكاَن بابَ ْغَداَذ ابْ َنانا لاْلَمْأُمونا َمَع ُأميا ْن َأخا
ا َحَبَس َأَسًدا قَاَل: َهْل يفا َأْهلا  ي َكاَن َلُه، فَ َلمَّ َن اْلَمالا الَّذا ، َفَمنَ َعُهَما ما ََلما بَ ْيتاها َمْن يَ ُقوُم  َحالا السَّ

ْم. يَحتاها ْم َوَنصا ْن طَاَعتاها َم ما ْم، َوَما تَ َقدَّ َدُهْم َمَع نَ َباَهتاها نيا َأْكَرُه َأْن ُأْفسا  َمَقاَمُه، فَإا
ُه َأْْحَُد ْبُن َمَزْيٍد، َوُهَو َأْحَسنُ ُهْم َطرايَقًة، َلُه ِبٌَْس َوََنَْدٌة، َوَبَصٌر باسا  . قَاُلوا: نَ َعْم، َعمُّ َياَسةا اْْلَْربا

ْنَدُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُْحَْيدا ْبنا َقْحطََبَة، َوُهَو يُرايُدُه  فَأَنْ َفَذ إالَْيها َأْحَضَرُه، فَأََتى اْلَفْضَل، َفَدَخَل َعَلْيها َوعا
. طُّ ٍر َوَعْبُد اَّللَّا َيشا ََ طَاها ْيا إا  َعَلى اْلَمسا

ا رَآنا اْلفَ  ، ُثَّ َأقْ َبَل َعَلى َعْبدا اَّللَّا قَاَل َأْْحَُد: فَ َلمَّ ََ َصْدرا اْلَمْجلاسا ، َورَفَ َعنا إا َب ِبا ْضُل رَحَّ
ُبُه، ُثَّ قَاَل:  يَُداعا
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َباَن ُأماا ُدوَنُكْم َوَأِبَ  ْن آلا َشي ْ ُلُكْم ... ما  إاَنَّ َوَجْدََن َلُكْم إاْذ َرثَّ َحب ْ
ْنُكُم َنَسَبااْْلَْكثَ ُروَن إاَذا ُعدَّ اْلَْصَ  َنا ما  ى َعَدًدا ... َواْْلَقْ َربُوَن إالَي ْ

، َوَدْفُع َمَعرَّةا َأْهلا اْلَمعْ  ، َوَنْكُء اْلَعُدويا ْم َسدُّ اْْلََللا ُم َلَكَذلاَك، َوفايها َيةا َعْن فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّا: أُْقسا صا
 َأْهلا الطَّاَعةا.

َْي الْ  ْنوايَه فَ َقاَل َلُه اْلَفْضُل: إانَّ َأما َناَعَك َوالت َّ نانَي َأْجَرى ذاْكَرَك، فَ َوَصْفُتَك لَُه، فََأَحبَّ اْصطا ُمْؤما
ْن َأْهلا بَ ْيتاَك. ُلْغَها َأَحٌد ما ََ َمْنزاَلٍة َلْ يَ ب ْ َك، َوَأْن يَ ْرفَ َعَك إا َسْا  ِبا



، َفَدَخْلَنا َعَلْيها، فَ َقالَ  نيا ََ اْْلَما ِلا يفا َحْبسا َأَسٍد، َواْعَتَذَر إاَِلَّ، َوَأَمَرنا  ُثَّ َمَضى َوَمَضْيُت َمَعُه إا
َهادا  ، َوأَبْ ُلُغ يفا جا نانَي ُمْهَجِتا ْيا اْلُمْؤما ٍر، فَ ُقْلُت: َسأَْبُذُل يفا طَاَعةا َأما ََ َحْربا طَاها ْيا إا ْلَمسا َعُدوياُه ِبا

ْن َغَنائاي وَكاَفايَ  ي َورََجاُه ما ْندا ، إاْن َشاَء اَّللَُّ َأْفَضَل َما َأمََّلُه عا ََ  -ِتا  .-تَ َعا
ْيا  ْلْاديا يفا اْلَمسا ُهْم َمْن َأرَاَد، َوَأَمَرُه ِبا ن ْ َن اْلَعَساكارا َيَُْخُذ ما ْن ُْيَكياَنُه ما زا، فََأَخَذ فََأَمَر اْلَفْضَل ِبَا َوالتََّجهُّ

ْشرايَن أَْلَف فَاراٍس، َوَساَر َمَعُه َعْبُد اَّللَّا  َن اْلَعْسَكرا عا ْشرايَن أَْلًفا، َوَساَر ما  ْبُن ُْحَْيدا ْبنا َقْحطََبَة يفا عا
يها، فََأْطَلَقُه. ََ ُحْلَواَن، َوَشَفَع يفا َأَسٍد اْبنا َأخا  َبااْم إا

يَس َواْلُعُيونَ  عاها، َوَدسَّ اْْلََواسا َْوضا ٌر ِبا َاناقانَي، َوَأقَاَم طَاها ُفوَن يفا َوَأقَاَم َأْْحَُد َوَعْبُد اَّللَّا ِبا ، وََكانُوا يُ ْرجا
ْْلَْرزَاقا اْلوَ  َْصَحاباها، َوَأَمَر ََلُْم ِبا نَي َقْد َوَضَع اْلَعطَاَء ْلا افاَرةا، َوَلْ يَ َزْل َعْسَكرا َأْْحََد َوَعْبدا اَّللَّا َأنَّ اْْلَما

نَ ُهْم، َحََّّ اْختَ َلُفوا، َوانْ تَ َقضَ  ْختاََلفا بَ ي ْ َأْمُرُهْم، َوقَاَتَل بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا، َورََجُعوا  ََيَْتاُل يفا ُوُقوعا اِلا
ًرا. ْن َغْْيا َأْن يَ ْلَقْوا طَاها  َعْن َخاناقانَي ما
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ْيًا َحََّّ َأََتُه َهْرَُثَُة يفا َجْيشٍ  ا نَ َزََلَا َلْ يَ ْلَبْث إاِلَّ َيسا ٌر فَ نَ َزَل ُحْلَواَن، فَ َلمَّ َم طَاها ْندا  َوتَ َقدَّ ْن عا ما
ََ َهْرَُثََة، وَ ا َن اْلُمُدنا َواْلُكَورا إا ٍر، َيَُْمُرُه باَتْسلايما َما َحَوى ما ََ طَاها ، َوَمَعُه كاَتاٌب إا ُه ُهَو ْلَمْأُمونا يَ تَ َوجَّ

ََ اْْلَْهوَ  ٌر إا ُْلَواَن َوَحصَّنَ َها، َوَساَر طَاها ََ اْْلَْهَوازا، فَ َفَعَل َذلاَك، َوَأقَاَم َهْرَُثَُة ِبا  ازا.إا
 

 ذاْكُر اْلَفْضلا ْبنا َسْهلٍ 
نانَي، َورَْفعا َمْنزاَلةا اْلَفْضلا ْبنا َسْهٍل. َب لاْلَمْأُمونا ِبااْمَرةا اْلُمْؤما َنةا ُخطا ها السَّ  يفا َهذا

ا َأََتُه َخََبُ قَ ْتلا اْبنا َماَهاَن َوَعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا َجبَ َلَة، َوصَ  ْنَدُه اْْلَََبُ باَذلاَك، َوَسَبُب َذلاَك أَنَُّه َلمَّ حَّ عا
نانَي، َوَدَعا اْلَفْضَل ْبَن َسْهٍل َوَعَقَد َلُه َعَلى اْلَمْشراقا  ْيا اْلُمْؤما ما ْن َأَمَر َأْن َُيَْطَب َلُه، َوَُيَاَطَب ِبَا  ما

يْ َلما وَ  ََ َِبْرا الدَّ ْن َِبْرا فَاراَس إا بَّتا ُطوًِل، َوما ََ الت ُّ َماَلًة َجَبلا َُهََذاَن إا ُجْرَجاَن َعْرًضا، َوَجَعَل َلُه عا
، راَّيَ  ، َوَلقََّبُه َذا الرياََّيَسَتنْيا ي ُشْعبَ َتنْيا َناٍن ذا ْرَهٍم، َوَعَقَد َلُه لاَواًء َعَلى سا ، َثََلثََة آَِلفا أَْلفا دا َسةا اْْلَْربا

َشاٍم، َوَْحََل اْلَقلَ  ، َوَْحََل اللياَواَء َعلايُّ ْبُن ها يَواَن َواْلَقَلما َم نُ َعْيُم ْبُن َحازاٍم، َوَوََّ اْْلََسَن ْبَن َسْهٍل دا
.  اْْلََراجا

 
 ذاْكُر َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َصالاحا ْبنا َعلايٍي َوَمْوتاها 

ُه، فَ َلْم يَ َزْل َُمُْبوًسا يدا َعَلى َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َصالاٍح، َوَحْبَسُه إاَّيَّ َحََّّ َماَت  َقْد ذََكْرََن قَ ْبَض الرَّشا
اَئٍة[ ، َوَأْحَسَن إا  ي اْلَقْعَدةا َسَنَة َثََلٍث َوتاْسعانَي ]َوما َن اْْلَْبسا يفا ذا نُي ما يُد، فََأْخَرَجُه اْْلَما لَْيها، الرَّشا



 َفَشَكَر َعْبُد اْلَملاكا َذلاَك لَُه.
ٍر َما َكاَن َدَخَل َعْبُد اْلَملاكا َعَلى اْْلَ  ْن طَاها ا َكاَن ما نانَي، َأَرى النَّاَس فَ َلمَّ َْي اْلُمْؤما ، فَ َقاَل َلُه: ََّي َأما نيا ما

َبةً  ُهُم اْْلُُروُب، َواْمَتَْلَْت قُ ُلوَُبُْم َهي ْ ُهُم اَْلََوامُّ، َوَأْضَعَفت ْ ُعوا فايَك، َوُجْنُدَك َقْد َأْعيَ ت ْ ْم، َقْد َطما  لاَعُدوياها
ٍر َغَلَب باَقلا  ََ طَاها ْن َسْيَََّّْتُْم إا ْم َونايَّاَّتااْم، فَإا ها ةا نايَّتاها َضْعَف َنَصائاحا يلا َمْن َمَعُه َكثاْيَُهْم، َوَهَزَم باُقوَّ

َقاٌد )إاَِلَّ ُمتَ َنازاعٌ  َدائاُد، وَُكلُُّهْم ُمن ْ ُهُم الشَّ ُهُم اْْلَْرُب، َوَأدَّبَ ت ْ اما قَ ْوٌم َقْد َضَرَست ْ ( ، َوَأْهُل الشَّ ََ طَاَعِتا  إا
َهنا  ُهمْ َوإاْن َوجَّ ن ْ َْذُت َلُه ما نانَي اُتَّ ُْي اْلُمْؤما   َأما
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 ُجْنًدا يَ ْعُظُم ناَكايَ تُ ُهْم يفا َعُدوياها.
َُه َسْْيًا َحثايثًا. َاٍل َوراَجاٍل، َوَسْيَّ اَم َواْْلَزايَرَة، َوقَ وَّاُه ِبا نُي الشَّ ُه اْْلَما  فَ َوِلَّ

، فَأَتَ ْوُه رَئايًسا بَ ْعَد  َفَساَر َحََّّ نَ َزَل الرَّقََّة، وََكاَتبَ  ةا َواْْلََلدا َواْلَبْأسا ، َوَأْهلا اْلُقوَّ اما ُرَؤَساَء َأْهلا الشَّ
ْم، وََكثُ َر ََجُْعُه، َفَمراَض َواْشَتدَّ    َمَرُضُه.رَئايٍس، َوََجَاَعًة بَ ْعَد ََجَاَعٍة، فََأْكَرَمُهْم َوَمنَّاُهْم، َوَخَلَع َعَلْيها

ْنُه يفا َوقْ َعةا  ُثَّ إانَّ بَ ْعضَ  َذْت ما اما رََأى َدابًَّة َكاَنْت ُأخا نَي يفا َعْسَكرا الشَّ ُجُنودا ُخَراَساَن اْلُمقايما
َا، َواْجَتَمَع َجََ  اما أَْيًضا، فَ تَ َعلََّق َبا ْن َأْهلا الشَّ َن ُسَلْيَماَن ْبنا َأِبا َجْعَفٍر ََتَْت بَ ْعضا الزََّواقايلا ما اَعٌة ما

، فَ َتَضارَبُوا، َواْجَتَمَعتا اْْلَبْ َناُء َوََتَلَُّبوا، َوأَتَ ُوا الزََّواقايَل َوُهْم َغارُّوَن، فَ َوَضُعواالزََّواقاي ُم  لا َواْْلُْندا فايها
يَمًة، َوتَ َناَدى الزََّواقايُل، فَ رَكاُبوا ُخُيوََلُْم، َوَنَشَبتا اْْلَرْ  ُهْم َمْقتَ َلًة َعظا ن ْ ُيوَف، فَ َقتَ ُلوا ما نَ ُهْم.السُّ  ُب بَ ي ْ

، فَ َلْم يَ ْفَعُلوا، َواقْ تَ تَ ُلوا يَ ْوَمُهْم ذَ  ْلَكفيا ْم َيَُْمُرُهْم ِبا َه إالَْيها ، فَ َوجَّ لاَك قاَتاًِل َوبَ َلَغ َذلاَك َعْبَد اْلَملاكا
َ َعْبُد اْلَملاكا باَذلاكَ  ، فَُأْخَبا يًدا، َوَأْكثَ َرتا اْْلَبْ َناُء اْلَقْتَل يفا الزََّواقايلا ، وََكاَن َمرايًضا ُمْدنَ ًفا، َشدا

َب َمْن َكاَن  َها! فَ َغضا ُه! ُتْسَتَضاُم اْلَعَرُب يفا ُدوراَها َوباََلدا ها، َوقَاَل: َواُذِلَّ ها َعَلى َيدا َفَضَرَب باَيدا
ْمرا اْْلَبْ َناءا اْْلَُسنْيُ  ، َوتَ َفاَقَم اْْلَْمُر، َوقَاَم ِبَا َن اْْلَبْ َناءا ريا ما يَسى ْبنا َأْمَسَك َعنا الشَّ  ْبُن َعلاييا ْبنا عا

لرَّافاَقةا. لرَّقَّةا، َواْجَتَمَع اْْلَبْ َناُء َوَأْهُل ُخَراَساَن ِبا  َماَهاَن، َوَأْصَبَح الزََّواقايُل فَاْجَتَمُعوا ِبا
، وَ  َن اْلَعَطبا َْص! اَْلََرُب َأْهَوُن ما َْص فَ َقاَل: ََّي َأْهَل ْحا ْن َأْهلا ْحا َن َوقَاَم رَُجٌل ما اْلَمْوُت َأْهَوُن ما

لَّةا  لَّةا، َواْلعازََّة بَ ْعَد الذيا ، إانَُّكْم َقْد بَعاْدُِتْ َعْن باََلداُكْم، تَ ْرُجوَن اْلَكثْ َرَة بَ ْعَد اْلقا ليا ريا الذُّ ، َأَِل َويفا الشَّ
ْم، النَّفاَْي النَّفاَْي، قَ ْبَل َأْن َوقَ ْعُتْم، َويفا َحْوَمةا اْلَمْوتا َأََنُْتْم، إانَّ اْلَمَناََّي يفا َشَوارابا الْ  ها ُمَسوياَدةا َوَقََلناسا

بايُل، َويَ ْنزاَل اْْلَْمُر اْْلَلايُل، َويَ ُفوَت اْلَمْطَلُب، َويَ ْعَسَر اْلَمْهَرُب. َع السَّ َقطا  يَ ن ْ
ْن َذلاَك، ُثَّ قَالَ  ْن َكْلٍب يفا َغْرزا ََنقَتاها، فَ َقاَل ََنًْوا ما : َأَِل َوإانيا َسائاٌر، َفَمْن َأرَاَد َوقَاَم رَُجٌل ما

. اما َراَف فَ ْليَ ْنَصراْف َمعاي! ُثَّ َساَر َفَساَر َمَعُه َعامَُّة َأْهلا الشَّ ْنصا  اِلا
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، َوَأقْ َبَل َنْصُر ْبُن َشَبٍث الْ  َن اْْلَْعََلفا اُر َقْد ََجَُعوُه ما ، ُثَّ َْحََل َوَأْحَرَقتا الزََّواقايُل َما َكاَن التُّجَّ ُعَقْيلايُّ
يًدا، َوَصََبَ اْْلُْنُد ََلُْم، وََكاَن َأْكثَ ُر اْلَقْتلا يفا الزََّواقايلا لاَكثاْيا  رََة،  َوَأْصَحابُُه، فَ َقاَتَل قاَتاًِل َشدا ْبنا قَادا

، َواَّْنََزَمتا الزَّ  يا يَسى اْْلَُراَسانا ، َوَداُوَد ْبنا ُموَسى ْبنا عا ْم يَ ْوَمئاٍذ َوَأِبا اْلفايلا َيتاها َواقايُل، وََكاَن َعَلى َحاما
.ُّ ، َواْلَعبَّاُس ْبُن زُفَ َر اْلكاََلِبا يُّ َلما  َنْصُر ْبُن َشَبٍث، َوَعْمُرو ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا السُّ

َنةا. ها السَّ لرَّقَّةا يفا َهذا َ َعْبُد اْلَملاكا ْبُن َصالاٍح ِبا  ُثَّ تُ ُويفيا
 

ََ اْلْاََلفَةا ذاْكُر َخْلعا ا نيا إا نيا َواْلُمَباياَعةا لاْلَمْأُمونا ُوَعْودا اْْلَما  ْْلَما
، َفَجَعلَ  يَسى ْبنا َماَهاَن يفا اْْلُْندا ا َماَت َعْبُد اْلَملاكا ْبُن َصالاٍح ََنَدى اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلاييا ْبنا عا  فَ َلمَّ

، َوَساَر اْلُفْرَسانُ  ُفنا اَلَة يفا السُّ َم بَ ْغَداَذ َلقاَيُه اْلُقوَّاُد َوَأْهُل  الرَّجَّ ا َقدا َعَلى الظَّْهرا يفا رََجٍب، فَ َلمَّ
َلْت َلُه اْلقاَباُب، َوَدَخَل َمْنزاَلُه.  بَ ْغَداَذ، َوُعما

لرُُّكوبا إالَْيها، فَ َقاَل لالرَُّسولا  نُي َيَُْمُرُه ِبا ا َكاَن َجْوُف اللَّْيلا بَ َعَث إالَْيها اْْلَما ، َوَِل فَ َلمَّ َُغنٍي : َما َأََن ِبا
اَعَة؟ اْنَصراْف، ها السَّ َييا َشْيٍء يُرايُدنا َهذا ٍك، َوَِل َولايُت َلُه َعَمًَل َوَِل َماًِل، َفْلا ٍر، َوَِل ُمْضحا  ُمَساما

َذا َأْصَبْحُت َغَدْوُت إالَْيها، إاْن َشاَء اَّللَُّ.  فَإا
، فَ َواََف َِبَب اْلْا  ََلفََة اَّللَّا َِل َوَأْصَبَح اْْلَُسنْيُ ، إانَّ خا ْسرا، َواْجَتَمَع إالَْيها النَّاُس فَ َقاَل: ََّي َمْعَشَر اْْلَبْ َناءا

ًدا يُرايُد َأْن يُوقاَع َأْدََّيَنُكْم، وَ  لتََّجَبُّا، َوإانَّ ُُمَمَّ ْلَبَطرا، َوناْعَمَتُه َِل ُتْسَتْصَحُب ِبا ََ َُتَاَوُر ِبا زَُّكْم إا ُقَل عا يَ ن ْ
َعنَّ َوَِبُل َذلاَك َعَلْيُكْم، فَاْقَطعُ َغْْيا  ٌة َلَْيْجا َّللَّا إاْن طَاَلْت باها ُمدَّ ، َوِبا ُب الزََّواقايلا وا أَثَ َرُه ُكْم، َوُهَو َصاحا

ٌر ما  زَُّكْم، فَ َواَّللَّا َِل يَ ْنُصُرُه ََنصا زَُّه قَ ْبَل َأْن َيَضَع عا َل، قَ ْبَل َأْن يَ ْقَطَع آََثرَُكْم، َوَضُعوا عا ْنُكْم إاِلَّ ُخذا
ْنَد اَّللَّا  ْْيَاناها. -َعزَّ َوَجلَّ  -َوَما عا ها، َواْلْاْنثا ِبَا ْستاْخَفافا باُعُهودا ََحٍد َهَواَدٌة، َوَِل يُ َراَقُب َعَلى اِلا  ْلا

ةا َِببا ُخَراَساَن، وَ  كَّ ََ سا  َتَسرََّعتْ ُثَّ َأَمَر النَّاَس باُعُبورا اْلْاْسرا فَ َعََبُوا، َوَصاُروا إا
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نيا َوتَ َفرَُّقوا، َفَخَلعَ  يًدا، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب اْْلَما ، فَ َقاتَ ُلوُه قاَتاًِل َشدا ََ اْْلَُسنْيا نيا إا  اْْلَُسنْيُ ُخُيوُل اْْلَما
عَ  ْن رََجٍب، َوَأَخَذ اْلبَ ي ْ َلًة َخَلْت ما ْحَدى َعْشَرَة لَي ْ نَي يَ ْوَم اْْلََحدا ْلاا َن اْلَغدا يَ ْوَم اْْلَما َة لاْلَمْأُمونا ما

. ثْ َننْيا  اِلا
ْن َقْصرا اْْلُلْ  ، فََأْخَرَجُه ما نيا ْْلَما يَسى ِبا ا َكاَن يَ ْوُم الثََُّلََثءا َوَثَب اْلَعبَّاُس ْبُن ُموَسى ْبنا عا ، فَ َلمَّ دا

 َعَلَها َمَع اْبناَها.َوَحَبَسُه باَقْصرا اْلَمْنُصورا، َوَأْخَرَج ُأمَُّه زُبَ ْيَدَة أَْيًضا، َفجَ 
، َوَماُجوا بَ ْعُضُهْم يفا بَ ْعٍض، فَ َقاَم ُمَُ  ْْلَْرزَاقا ا َكاَن يَ ْوُم اْْلَْرباَعاءا طَاَلَب النَّاُس اْْلَُسنْيَ ِبا ُد ْبُن فَ َلمَّ مَّ



ييا َسَبٍب َتََ  ، فَ َقاَل: أَي َُّها النَّاُس! َواَّللَّا َما َأْدراي ِبَا اما َنا، َخالاٍد باَبابا الشَّ مََّر اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي َعَلي ْ
َنا مَ  ْعَظما ْكََباََن َحَسًبا، َوَِل ِبَا ناا، َوَما ُهَو ِبَا ْكََباََن سا ًَّن، َوإانيا َويَ تَ َوََّ َهَذا اْْلَْمَر ُدونَ َنا؟ َما ُهَو ِبَا ْنزاَلًة َوغا

ْنَكاَر لافاعْ  ُر اْْلا  لاها، َفَمْن َكاَن َعَلى رَْأياي فَ ْليَ ْعَتزاْل َمعاي.َأوَُّلُكْم أَنْ ُقُض َعْهَدُه، َوُأْظها
ُْتْم َفطَاَل نَ وْ  ُّ: ََّي َمْعَشَر اْْلَْربايَّةا! َهَذا يَ ْوٌم َلُه َما بَ ْعَدُه، إانَُّكْم َقْد َّنا ْرُِتْ َوقَاَل َأَسٌد اْْلَْرِبا ُمُكْم، َوَتََخَّ

َم َعَلْيُكْم َغْْيُُكْم، َوَقْد َذَهَب أَ  ، فَاْذَهُبوا أَنْ ُتْم باذاْكرا َفكياها َوإاْطََلقاها.فَ تَ َقدَّ نيا َْلعا اْْلَما  قْ َواٌم ِبا
ْم؟ قَاُلوا:  ٍد باَقْطعا َأْرزَاقاها َِل! قَاَل: َوَأقْ َبَل َشْيٌخ َعَلى فَ َرٍس فَ َقاَل: أَي َُّها النَّاُس، َهْل تَ ْعَتُدوَن َعَلى ُُمَمَّ

ْن ُرَؤَسا َحٍد ما ْن قُ وَّاداُكْم؟ قَاُلوا: َِل! قَاَل: َفَما َِبُلُكْم َخَذْلُتُموُه، فَ َهْل َقصََّر ِبَا ئاُكْم، َوَعَزَل َأَحًدا ما
ُم السَّ  ُه َعَلى َأْسراها؟ َوامْيُ اَّللَّا َما قَ َتَل قَ ْوٌم َخلايَفتَ ُهْم إاِلَّ َسلََّط اَّللَُّ َعَلْيها ُتْم َعُدوَّ ََ َوَأَعن ْ ْيَف، اَّْنَُضوا إا

، فَ َقاتَ ُلوا اْْلَُسنْيَ قاَتاًِل  َخلايَفتاُكمْ  فَ َقاتاُلوا َعْنُه َمْن َأرَاَد َخْلَعُه. فَ نَ َهُضوا َوتَباَعُهْم َأْهُل اْْلَْرَِبضا
، َفَكَسَر قُ ُيوَدُه، َوَأقْ َعَدُه  نيا ُّ َعَلى اْْلَما ، َوَدَخَل َأَسٌد اْْلَْرِبا َر اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي يًدا، فَُأسا سا يفا ََمْلا َشدا

 اْلْاََلَفةا.
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، فَانْ تَ َهبَ ْتُه اْلَغْوغَ  ََلحا ْخذا السيا ، َوَأَمَرُهْم ِبَا ْم لاَباُس اْْلُْندا نُي َأقْ َواًما لَْيَس َعَلْيها اُء، َوََّنَُبوا َورََأى اْْلَما
ْيًا، َفََلَمُه، فَاْعَتَذَر َلُه اْْلَُسنْيُ  َل إالَْيها اْْلَُسنْيُ َأسا ، َوُُمَارَبَةا َغْْيَُه. َوْحُا َْمعا اْْلُْندا ، فََأْطَلَقُه، َوَأَمَرُه ِبا

ََ ُحْلَواَن، فَ َوَقَف  ْيا إا ْلَمسا ُه َما َورَاَء َِبباها، َوَأَمَرُه ِبا ، َوَخَلَع َعَلْيها، َوَوِلَّ اْْلَُسنْيُ َأْصَحابا اْلَمْأُمونا
ا خَ  نُي يفا اْْلُْندا باَبابا اْلْاْسرا َوالنَّاُس يُ َهنياُئونَُه، فَ َلمَّ فَّ َعْنُه النَّاُس َقَطَع اْلْاْسَر َوَهَرَب، فَ َناَدى اْْلَما

ْن بَ ْغَداَذ، فَ َقاتَ َلُهْم فَ َعثَ َر باها  دا َكْوثٍَر َعَلى فَ ْرَسٍخ ما  فَ َرُسُه، َيْطُلُبُه، فَ رَكاُبوا ُكلُُّهْم، فََأْدرَُكوُه ِباَْسجا
 رَْأَسُه.َفَسَقَط َعْنُه، فَ ُقتاَل َوَأَخُذوا 

نَي َكاَن اْستَ ْوَزرَُه َوَسلََّم إالَْيها َخاَِتَُه.  َوقايَل: إانَّ اْْلَما
َس َعَشَر رََجٍب، فَ َلمَّ  ُلُه َخاما نيا بَ ْعَد قَ ْتلا اْْلَُسنْيا بايَ ْوٍم، وََكاَن قَ ت ْ َعَة لاْْلَما َد اْْلُْنُد اْلبَ ي ْ ا قُتاَل َوَجدَّ

 َفْضُل ْبُن الرَّبايعا َواْختَ َفى.اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي َهَرَب الْ 
 

ْْلَْهَوازَ  ٌر ِبا  ذاْكُر َما فَ َعَلُه طَاها
ْْلََذرا،  ََ اْْلَْهَوازا َوَأَمَرُه ِبا يَّ إا َه اْْلَُسنْيَ ْبَن ُعَمَر الرُّْسَتما ٌر باَشََلَشاَن َوجَّ ا نَ َزَل طَاها َه َلمَّ ا تَ َوجَّ فَ َلمَّ

ًرا ُعُيونُُه، فََأخْ  نيا َعَلى اْْلَْهَوازا، أََتْت طَاها ًَل لاْْلَما ُّ، وََكاَن َعاما َد ْبَن يَزايَد ْبنا َحاِتٍا اْلُمَهلَّّبا ََبُوُه َأنَّ ُُمَمَّ
ٌر عا  ٍر، َفَدَعا طَاها ْن َأْصَحابا طَاها َي اْْلَْهَواَز ما يٍم يُرايُد ُجْنَدْيَسابُوَر لاَيْحما َه يفا ََجٍْع َعظا ْن َقْد تَ َوجَّ ًة ما دَّ

، َواْلَعبَّاُس ْبُن ُِبَارَاُخَذاَه َوَغْْيُُهْم، َوأَ َأصْ  ُد ْبُن اْلَعََلءا ُد ْبُن طَاُلوَت، َوُُمَمَّ ُهْم: ُُمَمَّ ن ْ َمَرُهْم َأْن َحاباها، ما



ََ َمَدٍد أَ  نا اْحَتاَج إا ، فَإا ييا را َأْصَحابا الرُّْسَتما خا َل َأوََُّلُْم با ْْيَ، َحََّّ يَ تَّصا وا السَّ وُه.َيَادُّ  َمدُّ
َد ْبَن يَزايَد، َفَساَر َحََّّ  نَ َزَل َعْسَكَر َفَساُروا َحََّّ َشارَُفوا اْْلَْهَواَز َوَلْ يَ ْلَقْوا َأَحًدا، َوبَ َلَغ َخََبُُهْم ُُمَمَّ

ََ َأصْ  ٌر َأْن يَ ْعَجَل إا َف طَاها ُهْم باُقَرْيشا ْبنا ُمْكَرٍم، َوَصْيََّ اْلُعْمَراَن َواْلَماَء َورَاَء َظْهراها، َوَُتَوَّ َحاباها، فََأَمدَّ
 ََ َّ إا ُهْم، َوَسْيََّ اْْلَُسنْيَ ْبَن َعلايٍي اْلَمْأُمونا ن ْ ها َحََّّ َكاَن َقرايًبا ما َه ُهَو بانَ ْفسا ْبٍل، َوتَ َوجَّ قُ َرْيٍش شا

دا  ، َفَساَرْت تاْلَك اْلَعَساكاُر َحََّّ َأْشَرُفوا َعَلى ُُمَمَّ ييا ْبنا يَزايَد باَعْسَكرا ُمْكَرٍم، فَاْسَتَشاَر َوالرُّْسَتما
 َأْصَحابَُه يفا اْلُمطَاَوَلةا َواْلُمَناَجَزةا، فََأَشاُروا َعَلْيها 
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َن اْلَبْصَرةا َوقَ ْوَمُه اْْلَْزَد، ف َ  َي اْْلُْنَد ما َا، َوَأْن َيْسَتْدعا ََ اْْلَْهَوازا َوالتََّحصُّنا َبا لرُُّجوعا إا َل َذلاَك، َفعَ ِبا
ْْلَْهَوازا، َفَسبَ قَ  َُباَدرَتاها قَ ْبَل َأْن يَ َتَحصََّن ِبا ْبٍل، َوَأَمَرُه ِبا ٌر َورَاَءُه قُ َرْيَش ْبَن شا ُد ْبُن َفَسْيََّ طَاها ُه ُُمَمَّ

ٌد إا  يًدا، فَاْلتَ َفَت ُُمَمَّ ْن َمَوالايها، يَزايَد، َوَوَصَل بَ ْعَدُه بايَ ْوٍم قُ َرْيٌش، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ََ َمْن َمَعُه ما
ُت آَمُن وََكاَن َأْصَحابُُه َقْد رََجُعوا َعْنُه، فَ َقاَل لاَمَوالايها: َما رَْأُيُكْم؟ إانيا َأَرى َمْن َمعاي َقدا اَّْنََزَم، َوَلسْ 

ُزولا َواْلقاَتالا  ْذَِلََّنُْم، َوَِل َأْرُجو رَْجَعتَ ُهْم، َوَقْد َعَزْمُت َعَلى الن ُّ ،  خا َا َأَحبَّ َي اَّللَُّ ِبا ي َحََّّ يَ ْقضا بانَ ْفسا
ْن َأْن َِتُوُتوا. َقْوا َأَحبُّ إاَِلَّ ما َراَف فَ ْليَ ْنَصراْف، فَ َواَّللَّا لَئاْن تَ ب ْ ْنصا  َفَمْن َأرَاَد اِلا

، وَ  َن الرياقيا تَ َنا بَ ْعَد فَ َقاُلوا: َواَّللَّا َما أَْنَصْفَناَك إاًذا َأْن َتُكوَن َقْد َأْعتَ ْقتَ َنا ما َن الضََّعةا، َوَأْغنَ ي ْ رَفَ ْعتَ َنا ما
نْ َيا َواْلَعْيَش بَ ْعَدَك! ، فَ َلَعَن اَّللَُّ الدُّ ها اْْلَالا لَّةا، ُثَّ ََنُْذُلَك َعَلى َهذا  اْلقا

ُْم، َوَْحَُلوا َعَلى َأْصَحابا قُ َرْيٍش َْحَْلًة ُمْنَكَرًة، فَأَ  ُم اْلَقْتَل، َوقُتاَل ُثَّ نَ َزُلوا فَ َعْرقَ ُبوا َدَواَبَّ ْكثَ ُروا فايها
.ُّ ُد ْبُن يَزايَد اْلُمَهلَّّبا  ُُمَمَّ

اَل َعَلى اْلَيَماَمةا َواْلَبْحراينا َوُعَمانَ  َا، َواْستَ ْعَمَل اْلُعمَّ ٌر َعَلى اْْلَْهَوازا َوَأْعَماَلا  .َواْستَ ْوََ طَاها
َعْت َيُدُه:َوقَاَل بَ ْعُض اْلَمَهالاَبةا، َوُجراَح يفا تاْلَك ا َراَحاٍت، َوُقطا ُة جا دَّ  ْلَوقْ َعةا عا

لضَّْربا ُمْثَخَنا ي َغْْيَ َأنيا َلْ ُأطاْق ... َحَراًكا، َوَأنيا ُكْنُت ِبا  َفَما ُلْمُت نَ ْفسا
رايَّ اْلُمَلعََّنا  َوَلْو َسلاَمْت َكفَّاَي قَاتَ ْلُت ُدونَُه ... َوَضارَْبُت َعْنُه الطَّاها

ْقعا َواْكَتََّن َفًَّ َِل يَ رَ  ْيَف يفا اْلَوَغى ... إاَذا ادَّرََع اَْلَْيَجاَء يفا الن َّ  ى َأْن ََيُْذَل السَّ
ََ قَ ْولاها: نَي انْ تَ َهى إا ٍر َوَمَدَحُه، َفحا ُّ َعَلى طَاها َنَة اْلُمَهلَّّبا ا َدَخَل اْبُن َأِبا ُعيَ ي ْ  َوَلمَّ

َدٍة ... يفا ا  لصَّْدرا َُمُْصورٍَة َعنا اْلَكلاما َما َساَء َظنيا إاِلَّ باَواحا
ْن َذلاَك َما َساَءَك، َوآَلَمنا َما آَلَمَك، َوَلَقْد ُكْنُت َكا ٌر، ُثَّ قَاَل: َأَما َواَّللَّا َساَءنا ما َم طَاها راًها لاَما  تَ َبسَّ

ْن قَ  ْكرا لاْْلَقَارابا يفا ََتْكايدا َكاَن، َغْْيَ َأنَّ اْْلَْتَف َواقاٌع، َواْلَمَناََّي ََنزاَلٌة، َوَِل بُدَّ ما را َوالشُّ ْطعا اْْلََواصا
َقيا الطَّاَعةا. َفَظنَّ َمْن َحَضَر أَنَُّه َأرَادَ   اْلْاََلَفةا، َواْلقاَياما ِبا
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. َد ْبَن يَزايَد ْبنا َحاِتٍا  ُُمَمَّ
 

ٍط َوَغْْياَها ٍر َعَلى َواسا  ذاْكُر اْستايََلءا طَاها
َثُم ْبُن ُشْعَبَة، َخلايَفةُ ُثَّ َساَر طَ  ، َواَْلَي ْ يُّ يُّ ْبُن ََيََْي اْْلََرشا ْندا َا السيا ٍط، َوَبا ََ َواسا َن اْْلَْهَوازا إا ٌر ما  اها

اُل َبنْيَ َيَدْيها  َضتا اْلَمَسالاُح َواْلُعمَّ َم ََنَْوُهْم تَ َقوَّ ٌر ُكلََّما تَ َقدَّ ََّّ أََتى ، حَ ُخَزْْيََة ْبنا َخازاٍم، َفَجَعَل طَاها
َه قَائاًدا ما  ٍط، َوَوجَّ ٌر َعَلى َواسا َها، َواْستَ ْوََ طَاها َثُم ْبُن ُشْعَبَة َعن ْ يُّ َواَْلَي ْ ْندا طًا، فَ َهَرَب السيا ْن َواسا

نيَ  ا بَ َلَغُه اْْلَََبُ َخَلَع اْْلَما ي، فَ َلمَّ َها اْلَعبَّاُس ْبُن ُموَسى اَْلَادا ََ اْلُكوفَةا َعَلي ْ ها إا ، قُ وَّادا ، َوَِبَيَع لاْلَمْأُمونا
ٍر. ََ طَاها  وََكَتَب باَذلاَك إا

ٍط َواْلُكوَفةا، وََكَتَب اْلَمْنُصوُر ْبُن اْلَمْهدا  ، َوَغَلَب َعَلى َما َبنْيَ َواسا ٍر َفَم النيايلا ، َونَ َزَلْت َخْيُل طَاها ييا
ٍر با  ََ طَاها نيا َعَلى اْلَبْصَرةا، إا ًَل لاْْلَما َعُة اْلُمطَّلابا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا وََكاَن َعاما َعتاها َوطَاَعتاها، َوأَتَ ْتُه بَ ي ْ بَ ي ْ

َنةا، فََأقَ رَّ  ها السَّ ْن َهذا يُعُه يفا رََجٍب ما ، وََكاَن َهَذا َجَا نيا ، َوَخْلُع اْْلَما لا لاْلَمْأُمونا ْلَمْوصا ٌر َمالاٍك ِبا ُهْم طَاها
يَنَة، َواْستَ ْعَمَل  َعَلى َأْعَماَلااْم، َوَوََّ َداُودَ  َة َواْلَمدا يَّ َمكَّ دا ْبنا َعلايٍي اَْلَاِشاا يَسى ْبنا ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ ْبَن عا

َه اْلَْ  ، َوَوجَّ َشاٍم يَزايَد ْبَن َجرايرا ْبنا يَزايَد ْبنا َخالادا ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْلَقْسرايَّ اْلَبَجلايَّ َعَلى اْلَيَمنا اراَث ْبَن ها
َْرَجَراََّي( .َوَداوُ  ٌر ِبا ََ َقْصرا اْبنا ُهَبْْيََة، )َوَأقَاَم طَاها  َد ْبَن ُموَسى إا

َعةا لاْلَمْأُمونا  ْلُكوَفةا َوَخْلعاها َواْلبَ ي ْ لاها ِبا نَي َخََبُ َعاما ا بَ َلَغ اْْلَما َد ْبَن ُسَلْيَماَن اْلَقائاَد،  -فَ َلمَّ َه ُُمَمَّ َوجَّ
َد ْبَن َْحَّاٍد ا ْلَقْصرا، فَ بَ َلَغ اْْلَاراَث اْْلَََبُ، َوُُمَمَّ َشاٍم َوَداُوَد ِبا ، َوَأَمَرُُهَا َأْن يُ بَ يياَتا اْْلَاراَث ْبَن ها ْلََبْبَرايَّ

يَدًة، فَاقْ تَ تَ ُلوا ْم، فََأْوقَ َعا َبااْم َوقْ َعًة َشدا  قاَتاًِل  فَ رَكاَب ُهَو َوَداُوُد فَ َعََبَا يفا َُمَاَضٍة يفا ُسورَاَء إالَْيها
يًدا، َواَّْنََزَم َأْهُل بَ ْغَداَد.  َشدا

ًَل َعَلى اْلُكوَفةا يفا  يَّ َعاما يَسى اَْلَاِشاا نُي أَْيًضا اْلَفْضَل ْبَن ُموَسى ْبنا عا َه اْْلَما  َوَوجَّ
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ََ َطرايقا  َد ْبَن اْلَعََلءا يفا َجْيٍش إا َه ُُمَمَّ ًرا اْْلَََبُ، فَ َوجَّ ها، فَ َلقاَي اْلَفْضَل باَقْريَةا َخْيٍل، فَ بَ َلَغ طَاها
ٍد اْْلَ  نيا لاُمَحمَّ ي َكْيًدا ما َا َكاَن َُمَْرجا يٌع، َوإاَّنَّ ٌع ُمطا ، فَ بَ َعَث إالَْيها اْلَفْضُل: إانيا َساما . فَ َقاَل اْْلَْعَرابا نيا ما

ًرا فَارْ  ْن َأَرْدَت طَاها : َلْسُت َأْعراُف َما تَ ُقوُل، فَإا . فَ َرَجَع َلُه اْبُن اْلَعََلءا ْع َورَاَءَك، فَ ُهَو َأْسَهُل الطَّرايقا جا
: ُكونُوا َعَلى َحَذٍر، َفََل آَمُن َمْكَرُه. ُد ْبُن اْلَعََلءا  اْلَفْضُل، فَ َقاَل ُُمَمَّ

، َوُهَو َيُظنُّ أَنَُّه َعَلى َغْْيا ُأْهَبٍة، فَ َرآُه ُمتَ ي َ  ََ اْبنا اْلَعََلءا رًا، فَاقْ تَ تَ ُلوا ُثَّ إانَّ اْلَفْضَل رََجَع إا قياظًا َحذا



، فَاَّْنََزَم اْلَفْضُل َوَأْصَحابُُه. َن اْلقاَتالا يًدا َكَأَشديا َما َيُكوُن ما  قاَتاًِل َشدا
 

ٍر َعَلى اْلَمَدائانا َونُ ُزولاها باَصْرَصرٍ   ذاْكُر اْستايََلءا طَاها
َا َجْيشٌ  ، َوَبا ََ اْلَمَدائانا ًرا َساَر إا َا، َواْلَمَدُد   ُثَّ إانَّ طَاها ُم اْلََبَْمكايُّ َقْد ََتَصََّن َبا ، َعَلْيها نيا َكثاٌْي لاْْلَما

ْبٍل َواْلََْسَن ْبنَ  َه قُ َرْيَش ْبَن شا ْنُه َوجَّ ٌر ما ا قَ ُرَب طَاها ََلُت، فَ َلمَّ  َعلايٍي َيَْتايها ُكلَّ يَ ْوٍم، َواْلْاَلُع َوالصيا
َمتاها، فَ لَ  َّ يفا ُمَقديا ٍر َأْسَرُجوا َورَكاُبوا، َوَأَخَذ اْلََبَْمكايُّ يفا اْلَمْأُمونا َع َأْصَحاُب اْلََبَْمكاييا طُُبوَل طَاها ا َسَا مَّ

ْم، فَ َقاَل: اللَّهُ  راها ََ آخا ى َصفاا انْ تَ َقَض َواْضَطَرَب، َواْنَضمَّ َأوََُّلُْم إا ْعباَيةا، َفَكاَن ُكلََّما َسوَّ مَّ إاَنَّ الت َّ
نَ  ْنَدُهْم. فَ رَكاَب  نَ ُعوُذ باَك ما ، َفََل َخْْيَ عا با َساقَتاها: َخليا َسبايَل النَّاسا ! ُثَّ قَاَل لاَصاحا اْلْاْذَِلنا

 ََ ي، ُثَّ َساَر إا َواحا ٌر اْلَمَدائاَن، َواْستَ ْوََ َعَلى تاْلَك الن َّ بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ََنَْو بَ ْغَداَذ، فَ نَ َزَل طَاها
َا ْسًرا َونَ َزََلَا. َصْرَصٍر، فَ َعَقَد َبا  جا

 
يَنةا  َة َواْلَمدا َكَّ َعةا لاْلَمْأُمونا ِبا  ذاْكُر اْلبَ ي ْ

دا ْبنا َعلايٍي  يَسى ْبنا ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ َنةا َخَلَع َداُوُد ْبُن عا ها السَّ ُلُه َعَلى  -َويفا َهذا نَي، َوُهَو َعاما اْْلَما
. يَنةا، َوَِبَيَع لاْلَمْأُمونا َة َواْلَمدا  َمكَّ

نيُ  ٌر، وََكاَن اْْلَما نيا َواْلَمْأُمونا َوَما فَ َعَل طَاها َن اْْلَما ا بَ َلَغُه َما َكاَن ما  َقْد َكَتَب وََكاَن َسَبَب َذلاَك أَنَُّه َلمَّ
َن اْلَكْعَبةا، َكَما  ، َوبَ َعَث َأَخَذ اْلكاَتاَبنْيا ما َْلعا اْلَمْأُمونا يَسى َيَُْمُرُه ِبا ََ َداُوَد ْبنا عا َم إا ا فَ َعَل  -تَ َقدَّ فَ َلمَّ

، وََكاَن َداُوُد َأَحَدُهْم، فَ َقاَل ََلُْم: قَ  َد يفا اْلكاَتاَبنْيا ْد َذلاَك ََجََع َداُوُد ُوُجوَه النَّاسا َوَمْن َكاَن َشها
ْنَد بَ ْيتا ا يثَاقا عا َن اْلَعْهدا َواْلما َنا َوَعَلْيُكْم ما يُد َعَلي ْ بْ نَ ْيها، لََنُكوَننَّ َمَع َعلاْمُتْم َما َأَخَذ الرَّشا ، ِلا َّللَّا اْْلََراما

را، َوَقْد رَأَيْ َنا َورَأَيْ ُتْم َأنَّ ُُمَمَّ  ، َوَمَع اْلَمْغُدورا باها َعَلى اْلَغادا ُهَما َعَلى الظَّالاا ن ْ ًدا َقْد َبَدَأ اْلَمْظُلوما ما
لظُّْلما َواْلبَ ْغيا َواْلَغْدرا َوالنَّْكثا َعَلى َأَخَوْيها   ِبا
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يٍع َلْ يُ ْفَطْم، َوأَ  ْفٍل َصغاٍْي، َرضا ْبناها، طا ًيا َّللاَّا، َوَِبَيَع ِلا ، َوَخَلَعُهَما َعاصا َخَذ اْلكاَتاَبنْيا اْلَمْأُمونا َواْلُمْؤَِتَنا
، إا  َعَة لاْلَمْأُمونا َن اْلَكْعَبةا، َفَحَرقَ ُهَما ظَالاًما، فَ َقْد رَأَْيُت َخْلَعُه، َواْلبَ ي ْ  ْذ َكاَن َمْظُلوًما َمْبغاياا َعَلْيها.ما

، َوخَ  َة، فَاْجَتَمَع النَّاُس َفَخطَبَ ُهْم َبنْيَ الرُّْكنا َواْلَمَقاما َعابا َمكَّ ََ َذلاَك، فَ َناَدى يفا شا َلَع فََأَجابُوُه إا
ََ اْبناها ُسَلْيَماَن، َوُهَو َعاما  ، وََكَتَب إا ًدا َوَِبَيَع لاْلَمْأُمونا ْثَل َما ُُمَمَّ يَنةا، َيَُْمُرُه َأْن يَ ْفَعَل ما ُلُه َعَلى اْلَمدا

. نَي، َوَِبَيَع لاْلَمْأُمونا  فَ َعَل، َفَخَلَع ُسَلْيَماُن اْْلَما
ََ َكْرَماَن، ََ فَاراَس، ُثَّ إا َة َعَلى َطرايقا اْلَبْصَرةا، ُثَّ إا ْن َمكَّ ا َأََتُه اْْلَََبُ باَذلاَك َساَر ما ََ حَ  فَ َلمَّ ََّّ َصاَر إا



ةَ  َن باََبََكةا َمكَّ يًدا، َوتَ َيمَّ َْرَو، فََأْخََبَُه باَذلاَك، َفُسرَّ اْلَمْأُموُن باَذلاَك ُسُرورًا َشدا يَنةا. اْلَمْأُمونا ِبا  َواْلَمدا
اَئٍة، َواْستَ ْعَمَل َداوُ  تٍي َوتاْسعانَي َوما َعُة َبااَما يفا رََجٍب َسَنَة سا يَنةا( ، )وََكاَنتا اْلبَ ي ْ َة َواْلَمدا َد َعَلى َمكَّ

يها اْلعَ  ْرَهٍم َمُعونًَة، َوَسْيََّ َمَعُه اْبَن َأخا اَئةا أَْلفا دا ، َوَأْعطَاُه ََخَْسما بَّاَس ْبَن َوَأَضاَف إالَْيها واَِليََة َعكَّ
، َفَسارَا َحََّّ أَتَ يَ  ما يَسى ْبنا ُموَسى، َوَجَعَلُه َعَلى اْلَمْوسا ًرا بابَ ْغَداَذ، فََأْكَرَمُهَما ُموَسى ْبنا عا ا طَاها

َه َمَعُهَما يَزايَد ْبَن َجرايرا ْبنا يَزايَد ْبنا َخالادا ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْلَقْسرايَّ اْلَبَجلا  ًَل َعَلى َوقَ رَََّبَُما، َوَوجَّ يَّ َعاما
َم اْلَيَمَن  ا َقدا ، َوبَ َعَث َمَعُه َخْيًَل َكثايَفًة، فَ َلمَّ ، اْلَيَمنا َعةا لاْلَمْأُمونا نيا َواْلبَ ي ْ ََ َخْلعا اْْلَما َدَعا َأْهَلَها إا

ََ َما طََلَب، َوَخَلُعوا ُُمَمَّ  ، فََأَجابُوُه إا ْيَةا اْلَمْأُمونا ْحَساَن، َوَأْخََبَُهْم باسا ًدا َوَِبيَ ُعوا َوَوَعَدُهُم اْلَعْدَل َواْْلا
ََ طَاها  ، وََكَتَب باَذلاَك إا ْيٍَة، َوَأْظَهَر اْلَعْدَل.لاْلَمْأُمونا ْم َأْحَسَن سا ، َوَساَر فايها ََ اْلَمْأُمونا  ٍر َوإا

 
نيُ   ذاْكُر َما فَ َعَلُه اْْلَما

اَئةا لاَواٍء لاُقوَّاٍد شَ  ْن َأْربَعاما نُي، يفا رََجٍب َوَشْعَباَن، ََنًْوا ما ٌد اْْلَما َنةا َعَقَد ُُمَمَّ ها السَّ ، َوَأمََّر َويفا َهذا ََّّ
، َفَساُرواعَ  ََ َهْرَُثََة ْبنا َأْعنَيَ ْيا إا ْلَمسا يَسى ْبنا َّنَايٍك، َوَأَمَرُهْم ِبا دا ْبنا عا ْم َعلايَّ ْبَن ُُمَمَّ إالَْيها،  َلْيها

يَسى َفَسْيََّ  دا ْبنا عا َر َعلايُّ ْبُن ُُمَمَّ ْهَرَوانا يفا رََمَضاَن فَاَّْنََزُموا، َوُأسا ي الن َّ ََ فَاْلتَ َقْوا بانَ َواحا ُه َهْرَُثَُة إا
ْهَرَواَن. ، َورََحَل َهْرَُثَُة فَ نَ َزَل الن َّ  اْلَمْأُمونا
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نيا َونُ ُزولاها بابَ ْغَداذَ  ٍر َواْْلَما  ذاْكُر ُوثُوبا اْْلُْندا باطَاها
، وََكاَن َِل َيَْتايها َجيْ  نيا ًرا يفا ُُمَارَبَةا اْْلَما ٌر باَصْرَصٍر ُمَشميا  ٌش إاِلَّ َهَزَمُه.َوَأقَاَم طَاها

ُهْم ََنُْو ََخَْسةا آَِلفٍ  ن ْ ٍر، َفَساَر إالَْيها ما نُي اْْلَْمَواَل، فَاْشَتدَّ َذلاَك َعَلى َأْصَحابا طَاها ، َفُسرَّ َوَبَذَل اْْلَما
َاُهمْ  يًما، َوَغلََّف ْلا ْم َماًِل َعظا نُي، َوَوَعَدُهْم َوَمنَّاُهْم، َوفَ رََّق فايها وا قُ وَّاَد  َبااُم اْْلَما ْلَغالاَيةا، َفُسمُّ ِبا

، فَ َلْم َيكُ  ْهَرَوانا ََ َدْسَكَرةا اْلَملاكا َوالن َّ َهُهْم إا َن اْْلَْربايَّةا، َوَوجَّ َد ََجَاَعًة ما نَ ُهْم قاَتاٌل  اْلَغالاَيةا، َوقَ وَّ ْن بَ ي ْ
 ََ َهُهْم إا ْن قُ وَّادا بَ ْغَداَذ، َوَوجَّ يَس يفا َكثاٌْي، َوَنَدَب ََجَاَعًة ما رايَّةا، َواْلَكْوثَرايَّةا، َوفَ رََّق اْْلََواسا اْلَياسا

ٍر، َواْسَتْأَمَن   ، فََأْطَمَعُهْم َورَغَّبَ ُهْم، َفَشغَُّبوا َعَلى طَاها ََ ُرَؤَساءا اْْلُْندا ٍر، َوَدسَّ إا َكثاٌْي َأْصَحابا طَاها
ََ َعْسَكراها،  وا إا ، فَاْنَضمُّ نيا ََ اْْلَما ُهْم إا ن ْ يَس، ما ٌر َأْصَحابَُه َكَرادا َوَساُروا َحََّّ أَتَ ْوا َصْرَصًرا، فَ َعبَّأَ طَاها

َهارا  َن الن َّ َم، فَاقْ تَ تَ ُلوا َملاياا ما ْم َوَُيَرياُضُهْم، َويَعاُدُهُم النَّْصَر، ُثَّ تَ َقدَّ ْم ُْيَنيايها ، ُثَّ اَّْنََزَم َوَساَر فايها
، َوَغناَم َعسْ  نيا َوابيا َوَغْْيا َذلاَك.َأْصَحاُب اْْلَما ََلحا َوالدَّ َن السيا ٍر َما َكاَن ََلُْم ما  َكُر طَاها

ُهْم ََجَاَعًة،  ن ْ َد ما ، َوقَ وَّ نَي فََأْخَرَج اْْلَْمَواَل َوفَ رَّقَ َها، َوََجََع َأْهَل اْْلَْرَِبضا ُم َوبَ َلَغ َذلاَك اْْلَما َوفَ رََّق فايها
ًئا. اْْلَْمَواَل، َوَأْعَطى ُكلَّ قَائادٍ  ُهْم قَارُورََة َغالاَيٍة، َوَلْ يُ َفرياْق يفا َأْجَنادا اْلُقوَّادا َوَأْصَحاَبااْم َشي ْ ن ْ  ما



ْم، َفَشَغُبوا عَ  َكاباراها َرُهْم ِبَا ًرا فَ َراَسَلُهْم، َوَوَعَدُهْم َواْسَتَماََلُْم، َوَأْغَرى َأَصاغا نيا فَ بَ َلَغ َذلاَك طَاها َلى اْْلَما
ي اْلْاجَّ  ْم، فَ َلْم يفا ذا ْحَسانا إالَْيها ْم َواْْلا ْستاَمالَتاها ةا، َفَصُعَب اْْلَْمُر َعَلْيها، فََأَشاَر َعَلْيها َأْصَحابُُه ِبا

ٌر َورَ  َنةا َواْلُمْحَدثانَي، فَ َقاتَ ُلوُهْم، َورَاَسَلُهْم طَاها َن اْلُمْسَتْأما َأَخَذ اَسُلوُه، وَ يَ ْفَعْل، َوَأَمَر باقاَتاَلااْم ََجَاَعًة ما
 رََهائانَ ُهْم َعَلى َبْذلا الطَّاَعةا، َوَأْعطَاُهُم اْْلَْمَواَل.

ةا، فَ نَ َزَل باُقوَّادا  ي اْلْاجَّ ي َعَلى َِببا اْْلَنْ َبارا يفا ذا عا اْلُبْسَتانا الَّذا ََ َمْوضا َم، َفَصاَر إا ها ُثَّ تَ َقدَّ
نْ  ْم  َوَأْصَحاباها، َونَ َزَل َمنا اْسَتْأَمَن إالَْيها ما ، َوَأْضَعَف لاْلُقوَّادا َوأَبْ َنائاها نيا يفا اْلُبْسَتانا َواْْلَْرَِبضا ُجْندا اْْلَما

َ النَّاُس َوَساَءْت َحاَُلُْم،  -َواْْلََواصيا  َها، َوُفتا ن ْ ُجوَن، َوَخَرُجوا ما ُجونا السُّ اْلَعطَاَء، َونَ قََّب َأْهُل السُّ
طَّاُر َعَلى َأْهلا الصَّ  رٍ َوَوَثَب الشُّ ، َوَلْ يَ تَ َغْيَّْ باَعْسَكرا طَاها  ََلحا
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، َوَغاَدى اْلقاَتاَل َورَاَوَحُه، َحََّّ تَ َواَكَل اْلفَ  َفَهاءا ي السُّ ها َعَلى أَْيدا ها َحاََلُْم، َوَأْخذا رايَقانا َحاٌل لاتَ َفقُّدا
ََّيُر.  َوَخراَبتا الديا

َنَة اْلَعبَّ  ها السَّ لنَّاسا َهذا ْلْاََلَفةا، َوُهَو َوَحجَّ ِبا يَسى ْبنا ُموَسى، َوَدَعا لاْلَمْأُمونا ِبا اُس ْبُن ُموَسى ْبنا عا
ْلْاََلفَةا. َي َلُه فايها ِبا ٍم ُدعا  َأوَُّل َمْوسا

 
َنةا ِبااْفرايقايََّة َمَع َأْهلا طََرابُ ُلسَ   ذاْكُر اْلفات ْ

َصاٍم َوَمْن َوافَ َقهُ  َنةا ََثَر أَبُو عا ها السَّ يُم  يفا َهذا ْيا إاْفرايقايََّة، َفَحاَرََبُْم إابْ َراها يَم ْبنا اْْلَْغَلبا َأما َعَلى إابْ َراها
 َفَظفاَر َبااْم.

َها ََثَر عَ  َم إالَي ْ ا َقدا ، فَ َلمَّ َلْيها اْْلُْنُد َوفايَها اْستَ ْعَمَل اْبُن اْْلَْغَلبا ابْ َنُه َعْبَد اَّللَّا َعَلى َطَرابُ ُلسا اْلَغْربا
ُعْد َعنا اْلبَ َلدا َحََّّ َفَحَصرُ  ُهْم، فَ َلْم يَ ب ْ ُهْم، َفَخَرَج َعن ْ وُه يفا َداراها، ُثَّ اْصَطَلُحوا َعَلى َأْن ََيُْرَج َعن ْ

ي اْلَفاراَس   َيٍة، وََكاَن يُ ْعطا ْن ُكليا ََنحا ، َوَوَضَع اْلَعطَاَء، فََأََتُه اْلََبْبَ ُر ما َن النَّاسا ٍم ُكلَّ يَ وْ اْجَتَمَع َكثاٌْي ما
 ََ ، فَاْجَتَمَع لَُه َعَدٌد َكثاٌْي، فَ َزَحَف َبااْم إا ْرَُهَنْيا َل يفا اْليَ ْوما دا ي الرَّاجا َم، َويُ ْعطا َطَرابُ ُلَس،  َأْربَ َعَة َدرَاها

يَنَة  َا.َفَخَرَج إالَْيها اْْلُْنُد، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم ُجْنُد َطَرابُ ُلَس، َوَدَخَل َعْبُد اَّللَّا اْلَمدا  َوَأمََّن النَّاَس، َوَأقَاَم َبا
، فَ ثَاَرْت َهوَّارَُة باَطَرابُ ُلَس، َفَخَرَج اْْلُنْ  ْم، ُثَّ َعَزَلُه أَبُوُه، َواْستَ ْعَمَل بَ ْعَدُه ُسْفَياَن ْبَن اْلَمَضاءا ُد إالَْيها

يَنةا، فَ َتباَعُهمْ  ََ اْلَمدا يَم  َواْلتَ َقْوا فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَ ُهزاَم اْْلُْنُد إا ْيا إابْ َراها ََ اْْلَما َهوَّارَُة، َفَخَرَج اْْلُْنُد َهارابانَي إا
يَنَة فَ َهَدُموا َأْسَوارََها. ، َوَدَخُلوا اْلَمدا  ْبنا اْْلَْغَلبا

َها ابْ َنُه َأَِب اْلَعبَّاسا َعْبَد اَّللَّا يفا َثََل  ، َفَسْيََّ إالَي ْ يَم ْبَن اْْلَْغَلبا  ثََة َعَشرَ َوبَ َلَغ َذلاَك إابْ َراها
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ُهْم، َوَدَخَل َطَرابُ ُلَس َوَبََّن ُسورََها. ن ْ  أَْلَف فَاراٍس، فَاقْ تَ َتَل ُهَو َواْلََبْبَ ُر، َوقُتاَل َكثاٌْي ما
ابا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا ُرْسَتَم، َوََجََع اْلَبَْ  ََ َعْبدا اْلَوهَّ بَ َر َوَحرََّضُهْم، َوَأقْ َبَل َوبَ َلَغ َخََبُ َهزاْيَةا اْلََبْبَرا إا

يٌم، َغَضًبا لاْلََبْبَرا َوُنْصَرًة ََلُْم، فَ نَ َزُلوا َعَلى َطَرابُ ُلَس َوَحَصرُ  ََ َطَرابُ ُلَس، َوُهْم ََجٌْع َعظا وَها، َبااْم إا
يَم َِبَب َزََنَتَة، وََكاَن يُ َقاتالُ  ََ  َفَسدَّ أَبُو اْلَعبَّاسا َعْبُد اَّللَّا ْبُن إابْ َراها ْن َِببا َهوَّارََة، َوَلْ يَ َزْل َكَذلاَك إا ما

ها َعْبدا اَّللَّا، فََأَخَذ َأُخوُه زاَّيَ  َمارَةا لاَوَلدا ْْلا َد ِبا ، َوَعها يُم ْبُن اْْلَْغَلبا َ أَبُوُه إابْ َراها يَم َأْن تُ ُويفيا َدُة اَّللَّا ْبُن إابْ َراها
، َوَسْيََّ الْ  َمارَةا َلُه، فََأَخَذ اْلََبْبَ ُر َلُه اْلُعُهوَد َعَلى اْْلُْندا ْْلا َْوتا أَبايها، َوِبا ُُه ِبا يها َعْبدا اَّللَّا، َُيَْبا ََ َأخا كاَتاَب إا

ْن يُ َناَدى ابا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا ُرْسَتَم، فََأَمَر ِبَا ََ َعْبدا اْلَوهَّ َعْبُد اَّللَّا  الرَُّسوَل َواْلكاَتاَب، َوَدفَ ُعوُه إا
َْوتا أَبايها، ]َفَصاَْلَُهْم َعَلى َأْن َيُكوَن اْلبَ َلُد[ َواْلَبْحُر لاَعْبدا اَّللَّا، َوَما َكاَن َخاراجً  ْبنُ  يَم ِبا ا َعْن إابْ َراها

، فَ َلقاَيُه النَّاُس َوَتَسلََّم اْْلَْمرَ  ََ اْلَقْْيََوانا ، َوَساَر َعْبُد اَّللَّا إا ابا ُمُه َذلاَك َيُكوُن لاَعْبدا اْلَوهَّ ، وََكاَنْت َأَّيَّ
َم ُسُكوٍن َوَدَعٍة.  َأَّيَّ
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوتاْسعانَي َوما
197 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوتاْسعانَي َوما
َصارا بَ ْغَداذَ   ذاْكُر حا

ٌر، َوَهْرَُثَُة، َوزَُهْْيُ  َنةا َحاَصَر طَاها ها السَّ ًدا بابَ ْغَداَذ، فَ نَ َزَل زَُهْْيُ ْبُن  - ْبُن اْلُمَسيَّبا يفا َهذا نَي ُُمَمَّ اْْلَما
َق، وََكاَن ََيُْرجُ  ، َوَحَفَر اْْلََنادا ُّ بُ ْرَقَة َكْلَواَذى، َوَنَصَب اْلَمَجانايَق َواْلَعرَّاَداتا ما اْلُمَسيَّبا الضَّّبيا  يفا اْْلََّيَّ

ْنَد اْشتاَغالا اْْلُْندا ِباَ  ََ عا ْنُه إا ارا، َفَشَكا النَّاُس ما ُر َأْمَواَل التُّجَّ ، َويُ َعشيا ْلَعرَّاَداتا ي ِبا ٍر، َفَْيْما ْربا طَاها
َل َعَلْيها َخْنَدقًا َوُسورًا، َونَ َزَل ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن اْلَوضَّاحا ِبا  ، َوَعما ٍر، فَ نَ َزَل َهْرَُثَُة ََّنَْرَبنْيَ يَّةا، طَاها اسا مَّ لشَّ

ي باَبابا اْْلَنْ َبارا.َونَ زَ  ٌر اْلُبْسَتاَن الَّذا  َل طَاها
، فََأَمَر بابَ ْيعا َما يفا  َن اْْلَْمَوالا ها ما ، َوتَ َفرََّق َما َكاَن باَيدا نيا ا نَ َزَلُه َشقَّ َذلاَك َعَلى اْْلَما َن فَ َلمَّ اْْلََزائانا ما

َهبا َواْلفاضَّةا لاي ُ  لنياْفطا اْْلَْمتاَعةا، َوَضَرَب آناَيَة الذَّ َيْت ِبا َفرياقَ َها يفا َأْصَحاباها، َوَأَمَر ِبااْحَراقا اْْلَْربايَّةا، فَ ُرما
َا َخْلٌق َكثاٌْي.  َوالنياْيَانا َوقُتاَل َبا

ْجَلَة َوَما اتََّصَل با  َئ دا ُه اْْلَْسَواَق َوَشاطا ٍم، فَ َوِلَّ ٍر َسعايُد ْبُن َمالاكا ْبنا قَادا ََ طَاها ها، َوَأَمَرُه َواْسَتْأَمَن إا
ْْلَْمَوالا َوالريا  ُه ِبا ، َوَأَمدَّ ُروبا َن الدُّ ، َوباَناءا اْلْايطَانا يفا ُكليا َما َغَلَب َعَلْيها ما قا َْفرا اْْلََنادا ، َفَكثُ َر ِبا َجالا

 اْْلََراُب بابَ ْغَداَذ َواَْلَْدُم، َفَدَرَستا اْلَمَنازاُل.



نُي َعلاياا افْ َراُهََ  َل اْْلَما ْجَلَة، فََأَلَّ يفا إاْحَراقا َووَكَّ ََ دا ْرَد باَقْصراَصالاٍح، َوَقْصرا ُسَلْيَماَن ْبنا اْلَمْنُصورا إا
ْثَل َذلاَك، ٌر ما ، َوفَ َعَل طَاها ْلَمَجانايقا ، َوالرَّْميا ِبا ُروبا ورا َوالدُّ  الدُّ
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ْن َطرايقا اْْلَنْ بَ  ََ َأْهلا اْْلَْرَِبضا ما َيٍة فََأْرَسَل إا ارا َوَِببا اْلُكوَفةا َوَما يَلايَها، َفُكلََّما َأَجابَُه َأْهُل ََنحا
َشْت بَ ْغَداُذ َوَخراَبْت، فَ َقاَل ُحسَ  ْم، َوَمْن َأََب إاَجابَ َتُه قَاتَ َلُه، َوَأْحَرَق َمْنزاَلُه، َوَوحا نْيٌ َخْنَدَق َعَلْيها

 اْْلَلايُع:
 . َعْن َجاناَّبْ بَ ْغَداَذ َأْم َماَذاأَُتْسراُع الرياْحَلَة إاْغَذاًذا ..

 ؟
َنَة َقْد أُلياَفتْ   َأَما تَ َرى اْلفات ْ

اَذا ... َوانْ تَ َفَضْت بَ ْغَداُذ ُعْمَراَُّنَا َنةا ُشذَّ ََ ُأوِلا اْلفات ْ  إا
 َعْن رَْأيا َِل َذاَك َوَِل َهَذا ... َهْدًما َوَحْرقًا َقْد َأَِبَد َأهْ 

 ْن َِلَذا ... َما َأْحَسَن اْْلَاَِلتا إانْ ََلَا ُعُقوبٌَة َِلَذْت ِباَ 
 َلْ تَ ُعْد بَ ْغَداُذ يفا اْلقالَّةا بَ ْغَداَذا

يَنَة اْلَمْنُصورا، َوَأْسَواَق اْلَكْرخا َواْْلُْلدا  ٌر اْْلَْرَِبَض الَِّتا َخاَلَفُه َأْهُلَها، َوَمدا ،  -َوََسَّى طَاها َداَر النَّْكثا
َياَع َمْن لَْ  ْم، َوَأَخَذ َأْمَواََلُْم، َفُذلُّوا َواْنَكَسُروا، َوقَ َبَض ضا ٍم َواْلُقوَّادا َوَغْْياها  ََيُْرْج إالَْيها َمْن َبنا َهاشا

، َواْْلَْوَِبشَ  ُجونا ، َواْلُعَراَة، َوَأْهَل السُّ ، إاِلَّ َِبَعَة الطَّرايقا ، َوُذلَّ اْْلَْجَناُد، َوَضُعُفوا َعنا اْلقاَتالا
.َوالطَّرَّا َهُبوَن َأْمَواَل النَّاسا ، َفَكانُوا يَ ن ْ وقا  رايَن، َوَأْهَل السُّ

ُل باَقْصرا َصالاٍح، فَ  ٌر َِل يَ ْفَُتُ يفا قاَتاَلااْم، فَاْسَتْأَمَن إالَْيها َعلاي، افْ َراَُهََرْد، اْلُموَكَّ َأمََّنُه َوَسْيََّ إالَْيها وََكاَن طَاها
ُد ْبُن ُجْنًدا َكثايًفا، َفَسلََّم إالَيْ  َرةا، َواْسَتْأَمَن إالَْيها ُُمَمَّ َيةا، يفا َُجَاَدى اْْلخا ْن تاْلَك النَّاحا ها ما ها َما َكاَن باَيدا

ٍر َأشْ  ََ طَاها ا اْسَتْأَمَن َهَذانا إا ، فَ َلمَّ نيا ا يفا ُنْصَرةا اْْلَما ، وََكاَن َمُادا نيا ُب ُشْرَطةا اْْلَما يَسى، َصاحا َفى عا
نُي َعلَ  َل َقْصرا اْْلَما ، فَاقْ تَ تَ ُلوا َداخا ، َواْْلَْجَنادا َن اْلَعيَّارايَن َوَِبَعةا الطَّرايقا ، َوَأقْ بَ َلتا اْلُغَواُة ما ى اَْلَََلكا

ها ََجَاَعٌة، َوَلْ َتُكنْ  ْن قُ وَّادا ٍر ََجَاَعٌة َكثاْيٌَة، َوما ْن َأْصَحابا طَاها يًما، قُتاَل فايها ما َعٌة  َوق ْ َصالاٍح قاَتاًِل َعظا
َها. ن ْ ٍر ما َلَها َوَِل بَ ْعَدَها َأَشدُّ َعَلى طَاها  قَ ب ْ
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ََ اْْلَ  َياَعُهْم، َوَدَعاُهْم إا ييانَي َوَغْْيَُهْم، بَ ْعَد َأْن َأَخَذ ضا ًرا َكاَتَب اْلُقوَّاَد اَْلَاِشاا َعةا ُثَّ إانَّ طَاها َمانا َواْلبَ ي ْ
، فََأَجابَُه ََجَاَعةٌ  ُهْم: َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُْحَْيدا ْبنا َقْحطََبَة َوإاْخَوتُُه، َوَوَلُد اْلََْسنا ْبنا َقْحطََبَة، لاْلَمْأُمونا ن ْ ، ما

. وََكاتَ َبُه َغْْيُُهْم َوَصاَرْت قُ ُلوَبُُ  ُد ْبُن َأِبا اْلَعبَّاسا الطَّائايُّ  ْم َمَعُه.َوََيََْي ْبُن َعلاييا ْبنا َماَهاَن، َوُُمَمَّ
يَسى ْبنا  َوَأقْ َبلَ  دا ْبنا عا ََ ُُمَمَّ َل اْْلَْمَر إا ، َووَكَّ ْربا نُي بَ ْعَد َوقْ َعةا َقْصرا َصالاٍح َعَلى اْْلَْكلا َوالشُّ اْْلَما

اقا َيْسُلُبوَن َمْن َقَدُروا َعَلْيها، وََكانَ  َن اْلَغْوَغاءا َواْلُفسَّ ، َفَكاَن َمْن َمَعُهَما ما ََ اَْلَْرشا ن ْ َّنَايٍك، َوإا ُهْم َما  ما
ثْ ُلُه. ُلْغَنا ما  َلْ يَ ب ْ

َن َعلَ  ٌة، وََكاَن َأَحُدُهْم إاَذا َخَرَج َأما لنَّاسا َخَرَج َعْن بَ ْغَداَذ َمْن َكاَنْت باها قُ وَّ ا طَاَل َذلاَك ِبا ى َمالاها فَ َلمَّ
نَ ُهْم باُسوٍر لَهُ  ها، وََكاَن َمثَ ُلُهْم َكَما قَاَل اَّللَُّ: }َفُضراَب بَ ي ْ ْن  َونَ ْفسا ُرُه ما ُنُه فايها الرَّْْحَُة َوظَاها َِبٌب َِبطا

 [ .13قاَبلاها اْلَعَذاُب] ]اْلديد: 
ُرُهْم: ، فَفاي َذلاَك يَ ُقوُل َشاعا َها قَ ْوٌم باعالَّةا اْْلَجيا  َوَخَرَج َعن ْ

َن اَْلَْرشا يُرايُدوَن اَْلََربْ  ُوونَُه ... َبْل ما  َأْظَهُروا اْْلَجَّ َوَما يَ ن ْ
ْلَعَطبْ َكْم أُ  ْم ِبا ْبَطٍة ... وُكياَل اَْلَْرُش َعَلْيها  ََنٍس َأْصَبُحوا يفا غا

َيانا بَ ْغَداَذ:  َوقَاَل بَ ْعُض فات ْ
ا ... فَ َقْدُت َغَضارََة اْلَعْيشا اْْلَنايقا   َبَكْيُت َدًما َعَلى بَ ْغَداَذ َلمَّ

ْلنَ  ْن َسَعٍة تَ َبدَّ ْن ُسُروٍر ... َوما ْلَنا ُُهُوًما ما يقا تَ َبدَّ  ا باضا
ْلَمْنَجنايقا  ادا َعنْيٌ ... فَأَفْ َنْت َأْهَلَها ِبا َن اْْلُسَّ َنا ما  َأَصابَ ت ْ
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لنَّارا َقْسًرا  فَ َقْوٌم ُأْحراُقوا ِبا
ي: َواَصَباَحا  َوََنئاَحٌة تَ ُنوُح َعَلى َغرايقا ... َوَصائاَحٌة تُ َنادا

قايقا ... َوَحوْ  عا َذاُت َدليٍ َوَِبكاَيٌة لافاْقَدانا الشَّ  رَاُء اْلَمَداما
ََ اْنتاَهابٍ  َن اْْلَرايقا إا ْْلَُلوقا ... َتفارُّ ما دا ِبا َخُة اْلَمَجاسا  ُمَضمَّ

َها ََ اْْلَرايقا ... َوَسالاَبُة اْلَغَزاَلةا ُمْقَلتَ ي ْ  َوَوالاُدَها يَفارُّ إا
ُكَها َكَْلَِْلءا اْلَُبُوقا ... َحَياَرى َهَكَذا َومُ   َفكياَراتٍ َمَضاحا

فايَق َوَِل َشفايقٌ  يَن الشَّ نَّ اْلَقََلئاُد يفا اْْلُُلوقا ... يُ َنادا  َعَلْيها
ارا ُمْلًقى قايقا ... َوُمْغََتاٌب َقرايُب الدَّ َن الشَّ قايُق ما  َوَقْد فُقاَد الشَّ

يًعا ْن قاَتاَلااُم َجَا َط ما  باََل رَْأٍس باَقاراَعةا الطَّرايقا ... تَ َوسَّ
ْن َأييا اْلَفرايقا ... َفَما َوَلٌد يُقايُم َعَلى أَبايها َفَما   َيْدُروَن ما



ْن َشْيٍء تَ َوََّ  يقا ... َوَمْهَما أَْنَس ما يُق َعنا الصَّدا  َوَقْد فَ رَّ الصَّدا
نيا َذاكاٌر َداَر الرَّقايقا   فَإا

نَي  اَئٍة َوََخْسا يَدًة َطوايَلًة ََنَْو ما يعا َوقَاَل اْْلَراْيايُّ َقصا ًتا، أََتى فايَها َعَلى َجَا  بَ ي ْ

(5/440) 

 

َا. ، تَ رَْكتُ َها لاُطوَلا ها اْْلَْربا ثا بابَ ْغَداَذ، يفا َهذا  اْْلََوادا
، َخَرَج يَ ْوًما إا  ْن َأْهلا النَّْجَدةا َواْلَبْأسا ٍر، ما ْن َأْصَحابا طَاها ْن َأْهلا ُخَراَساَن، ما ََ َوذُكاَر َأنَّ قَائاًدا ما

َْصَحاباها: َما يُ َقاتاُلَنا إاِلَّ َمْن نَ َرى اْستاَهانَةً اْلقاَتا ََلَح َمَعُهْم، فَ َقاَل ْلا ََ قَ ْوٍم ُعَراٍة َِل سا ، فَ َنَظَر إا  لا
َهزا  نَي تَ ن ْ ْم، َواْحتاَقارًا ََلُْم. فَقايَل َلُه: نَ َعْم! َهُؤَِلءا ُهُم اْْلَفُة. فَ َقاَل ََلُْم: ُأفٍي َلُكْم حا ْمراها ْن ُمو ِبَا َن ما

ُلُغ َكَيُد َهُؤَِلءا  َجاَعُة، َوَما َعَسى يَ ب ْ ةا، َوفايُكُم الشَّ ةا َواْلُقوَّ ََلحا َواْلُعدَّ ، َوأَنْ ُتْم يفا السيا ََلَح  َهُؤَِلءا َوَِل سا
ْم!  َمَعُهْم، َوَِل ُجنََّة َتقايها

ٌَة، َوَتَْ  ْم، َويفا َيَدْيها َِبرايياٌة ُمَقْيَّ ها ََ بَ ْعضا َم إا ُّ ُكلََّما َوتَ َقدَّ َجارٌَة، َفَجَعَل اْْلَُراَسانا ََْلٌة فايَها حا ها ُما َت إاباطا
َها، فَ يَْأُخُذُه َوَيَْتُُكُه َمَعهُ  ن ْ ْنُه اْلَعيَّاُر فَ َوَقَع يفا َِبرايَّتاها َأْو َقرايًبا ما ، َوَصاَح: َداناٌق، َأْي رََمى باَسْهٍم اْسَتََتَ ما

ابَةا َداناٌق  ، ُثَّ َْحََل َعَلْيها اْلَعيَّاُر، َُثَُن النُّشَّ يا َهاُم اْْلَُراَسانا َقْد َأْحَرزَُه، فَ َلْم يَ َزاَِل َكَذلاَك َحََّّ فَناَيْت سا
َنُه، ُثَّ آَخَر، َفَكاَد َيْصَرُعُه، فَاَّْنََزَم َوُهوَ  ْقََلٍع، َفَما َأْخطََأ َعي ْ ََْلتاها يفا ما ْن ُما ََجٍر ما يَ ُقوُل:  َورََمى ِبا

ْنُه.لَ  َك ما ٌر َخََبَُه َضحا َع طَاها ا َسَا  ْيَس َهُؤَِلءا باَناٍس. فَ َلمَّ
ْحرَ  َْلَْدما َواْْلا ْن َأْصَحاباها يفا َقْصرا َصالاٍح َمْن قُتاَل، َأَمَر ِبا ٍر، َوقُتاَل ما ا طَاَل َذلاَك َعَلى طَاها ، فَ َلمَّ اقا

ْجَلَة َودَ  ْن َبنْيا دا ََ الصََّراةا َورََبضا فَ َهَدَم ُدوَر َمْن َخاَلَفُه ما ، َوَِببا اْلُكوَفةا، إا اما ، َوَِببا الشَّ ارا الرَّقايقا
نيا أَبْ َواََبَا َوُسُقوفَ هَ  ا، ُْحَْيٍد، َوََّنَرا َكْرَخاََّي، َفَكاَن َأْصَحابُُه إاَذا َهَدُموا َدارًا َأَخَذ َأْصَحاُب اْْلَما

ُهْم:فَ َيُكونُوَن َأَشدَّ َعَلى َأْهلاَها، فَ َقاَل شَ  ن ْ ٌر ما  اعا
ُقصُ  َها ... يَزايُدوَن فايَما َيْطُلُبوَن َونَ ن ْ  لََنا ُكلَّ يَ ْوٍم ثُ ْلَمٌة َِل َنُسدُّ

ُْخَرى َغْْياَها َنََتَبَّصُ   إاَذا َهَدُموا َدارًا َأَخْذََن ُسُقوفَ َها ... َوََنُْن ْلا
ريا َجْهَدُهْم ... فَ َغْوَغا ْن َحَرُصوا يَ ْوًما َعَلى الشَّ ريا َأْحَرصُ فَإا ُهْم َعَلى الشَّ ن ْ  ُؤََن ما
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َا َوتَ َعرُّصُ  ٍع ... َوَصاَر ََلُْم َأْهٌل َبا َنا ُكلَّ َواسا ْن َأْرضا ُقوا ما  فَ َقْد َضي َّ
ْن َقرايٍب تَ َقنَُّصوا ْن َبَدا ... ََلُْم َوْجُه َصْيٍد ما لطَّْبلا اْلَقنايَص، فَإا  يُثاْيُوَن ِبا



ََ أَْيَن َنْشَخصُ َلَقْد َأْفَسُدوا شَ  َنا َفَما نَْدراي إا  ْرَق اْلباََلدا َوَغْرََبَا ... َعَلي ْ
ًئا قَبايًحا َُتَرَُّصوا َا يَ ْعراُفونَُه ... َوإاْن َلْ يَ َرْوا َشي ْ  إاَذا َحَضُروا قَاُلوا ِبا

َلُه يَ تَ لَ  ْثُل َُمَرٍَّب ... َرُسولا اْلَمَناََّي لَي ْ  صَّصُ َوَما قَ َتَل اْْلَْبطَاَل ما
 يفا أَبْ َياٍت َغْْياَها.

ُهْم، َوَمْنعا َمْن َْحََل اْْلَ  ارا َعن ْ َْنعا التُّجَّ يَعُه َِل ََيَْفُلوَن باها، َأَمَر ِبا ٌر َأنَّ َجَا ا رََأى طَاها قْ َواَت َوَغْْيََها، فَ َلمَّ
ََ اْلُفرَ  ُفَن الَِّتا َُيَْمُل فايَها إا َد يفا َذلاَك، َوَصَرَف السُّ ْم، َوَغَلتا اْْلَْسَعاُر، َوَشدَّ ، فَاْشَتدَّ َذلاَك َعَلْيها اتا

َا بَ ْعَض َأْصَحاباها، َفكَ  َل َبا َها، َووَكَّ نُي بابَ ْيعا اْْلَْمَوالا َوَأْخذا َصاٍر، فََأَمَر اْْلَما اَن َوَصاُروا يفا َأَشديا حا
نَّةا.يَ ْهُجُم َعَلى النَّاسا يفا َمَنازاَلااْم لَْيًَل َوََّنَارًا، فَاْشتَ  ْهَمةا َوالظيا لت ُّ ُذوا ِبا ، َوُأخا  دَّ َذلاَك َعَلى النَّاسا

لشَّ  ٍر َخْلٌق َكثاٌْي. َوَوقْ َعٌة ِبا ْن َأْصَحابا طَاها نَ ُهْم َوقْ َعٌة باَدْربا اْلْاَجارَةا، قُتاَل فايَها ما يَّةا ُثَّ َكاَن بَ ي ْ اسا مَّ
ُ ْبُن الصَّْقرا يفا اْلَعيَّارا  ، فََأْوقَ ُعوا باها، َوُهَو َِل َخَرَج فايَها َحاِتا ََ ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا اْلَوضَّاحا ْم إا يَن َوَغْْياها

يَّةا، فََأََتُه َهْرَُثَُة يُعايُنُه، فََأَسَرُه بَ ْعُض َأْصَحا اسا مَّ ُهْم، َوَغَلُبوُه َعَلى الشَّ نيا َوُهَو يَ ْعَلُم، فَاَّْنََزَم َعن ْ با اْْلَما
.َِل يَ ْعرافُُه، فَ َقا ُعوا يَ ْوَمنْيا  َتَل َعَلْيها بَ ْعَض َأْصَحاباها َحََّّ َخلََّصُه، َواَّْنََزَم َأْصَحاُب َهْرَُثََة فَ َلْم يَ ْرجا

ْم، فَ َقاتَ ُلوا أَ  يَّةا، َوَعََبَ َأْصَحابُُه إالَْيها اسا مَّ ْسًرا فَ ْوَق الشَّ ًرا َما َصنَ ُعوا َعَقَد جا ا بَ َلَغ طَاها َشدَّ قاَتاٍل، فَ َلمَّ
ْم، َوَأْحَرَق َمنَ حَ  ََ َمَراكازاها ، َوَأَعاَد َأْصَحاَب ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا اْلَوضَّاحا إا نيا ازاَل ََّّ َردُّوا َأْصَحاَب اْْلَما

َن الْ  ْرَهٍم، َوقُتاَل ما ْشرايَن أَْلَف أَْلفا دا َها بَ َلَغْت عا َفَقُة َعَلي ْ ُزرَانايَّةا، وََكاَنتا الن َّ ْْلَي ْ نيا ِبا َعيَّارايَن َكثاٌْي، اْْلَما
. َْلَََلكا ، فَأَيْ َقَن ِبا نيا  َفَضُعَف َأْمُر اْْلَما
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ََمهُ  َنَُّه اَّتَّ ، ْلا نيا َن اْْلَما ، َخْوفًا ما ََ اْلَمَدائانا ْنُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن َخازاما ْبنا ُخَزْْيََة إا ، َوََتَاَمَل َعَلْيها َوَهَرَب ما
َلُة َواْلَغْوغَ  فا ها َوَأْمَوالاها.السَّ َياعا رَُه قَ ْبَض ضا ٌر، َوَحذَّ َا، َوقايَل: َبْل َكاتَ َبُه طَاها  اُء، فََأقَاَم َبا

َيًة َلْ يُ َقاَتْل فا  ، وََكاَنْت ََنحا ََ َجزايَرةا اْلَعبَّاسا يَها، َفَخَرَج إالَْيها ُثَّ إانَّ اَْلَْرَش َخَرَج َوَمَعُه َلفايَفٌة َوََجَاَعٌة إا
َْلَْرشا بَ ْعُض  ُْنٍد آَخَر، فََأْوقَ ُعوا ِبا ٌر ِبا ُهْم طَاها ْم، فََأَمدَّ ٍر، فَ َقاتَ ُلوُه، فَ َقواَي َعَلْيها َأْصَحابا طَاها

ُهْم َبَشٌر َكثاٌْي. ن ْ يَدًة، فَ َغراَق ما  َوَأْصَحاباها َوقْ َعًة َشدا
ْدُت َأنَّ اَّللََّ  نُي َوَخاَف َحََّّ قَاَل يَ ْوًما: َودا َر اْْلَما ُهْم، َفَما  َوَضجا ن ْ يًعا فََأرَاَح النَّاَس ما قَ َتَل اْلَفرايَقنْيا َجَا

ي. َوَضُعَف َأْمُرهُ  ، َوَأمَّا ُأولَئاَك َفُْيايُدوَن نَ ْفسا ، َأمَّا َهُؤَِلءا َفُْيايُدوَن َماِلا ُهْم إاِلَّ َعُدو، ِلا ن ْ ، َوانْ َتَشَر ما
ٍر باها.  ُجْنُدُه، َوأَيْ َقَن باَظَفرا طَاها

 
ثَ ذاكْ  ةا َحَوادا دَّ  ُر عا



مْ  ما ِبَا ُه َعَلى اْلَمْوسا ٍر إاَّيَّ يها طَاها يَسى، باتَ ْوجا َنَة اْلَعبَّاُس ْبُن ُموَسى ْبنا عا ها السَّ لنَّاسا َهذا ْيا َوَحجَّ ِبا را َأما
. نانَي اْلَمْأُمونا  اْلُمْؤما

، َوَمْنُصوُر ْبُن اْلَمهْ  يدا َه اْلَمْأُموُن َأَخاُه َوفايَها َساَر اْلُمْؤَِتَُن ْبُن الرَّشا َُراَساَن، فَ َوجَّ ََ اْلَمْأُمونا ِبا ييا إا دا
ََ ُجْرَجاَن.  اْلُمْؤَِتََن إا

َا َيْضُبُط الن َّ  َم، َويَ تَ َعلَُّلوَن ِبا يٌد، وََكاَن النَّاُس َيْطُووَن اْْلََّيَّ ْْلَْنَدُلسا َغََلٌء َشدا  ْفَس( .)َوفايَها َكاَن ِبا
 ]اْلَوفَ َياُت[

يُّ َوفاي . َوبَقايَُّة ْبُن اْلَولايدا اْلْاْمصا َن اْْلَجيا يُّ باَفْيَد، َوَقْد َعاَد ما ، وََكاَن َها َماَت وَكايُع ْبُن اْْلَرَّاحا الرَُّؤاسا
. َوُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ أَ  يُّ ُد ْبُن َملايحا ْبنا ُسَلْيَماَن اْْلَْسَلما اَئٍة. َوُُمَمَّ بُو اْلُمَثَّنَّ َمْولاُدُه َسَنَة َعْشٍر َوما

ُعوَن َسَنًة. ، َوَلُه َسْبٌع َوَسب ْ  اْلَعْنََبايُّ
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوتاْسعانَي َوما
198 - 

اَئةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوتاْسعانَي َوما
ٍر َعَلى بَ ْغَداذَ   ذاْكُر اْستايََلءا طَاها

َنةا ْلَا  ها السَّ .يفا َهذا ْرقاييا ََ اْْلَانابا الشَّ نَي، َوَدَخَل َهْرَُثَُة إا ٍر، َوفَاَرَق اْْلَما  َق ُخَزْْيَُة ْبُن َخازاٍم باطَاها
ٍد، َوَلْ يَ  ََ ُخَزْْيََة َأنا انْ َفَصَل اْْلَْمُر بَ ْينا َوَبنْيَ ُُمَمَّ ًرا َأْرَسَل إا ُكْن َلَك ]أَثَ ٌر[ وََكاَن َسَبَب َذلاَك َأنَّ طَاها

لطَّاَعةا َوقَاَل َلُه: َلْو ُكْنَت أَْنَت النَّازاَل اْْلَاناَب الشَّ يفا  ْر يفا َأْمراَك! فََأَجابَُه ِبا ، َأَِل َأْقصا ْرقايَّ يفا  ُنْصَرِتا
َْرَُثََة، إاِلَّ َأْن َيْضَمَن َلهُ  َن  َمَكانا َهْرَُثََة َْلََمَل نَ ْفَسُه إالَْيها. َوَأْخََبَُه قالََّة ثاَقتاها َبا َْوفاها ما اْلقاَياَم ُدونَُه ْلا

ُزُه َويَ ُلوُمُه، َويَ ُقوُل: ََجَْعَت اْْلَْجَناَد، َوأَتْ َلْفَت اْْلَمْ  ََ َهْرَُثََة يُ َعجيا ٌر إا َواَل، َوَقْد اْلَعامَّةا. َفَكَتَب طَاها
ُخولا إالَيْ  ْن ِباازَائاَك، فَاْسَتعادَّ لالدُّ ما َعمَّ ْم، فَ َقْد َأْحَكْمُت اْْلَْمَر َعَلى َدْفعا َوقَ ْفَت ُوُقوَف اْلُمْحجا ها

.  اْلَعْسَكرا، َوَقْطعا اْْلُُسورا، َوَأْرُجو َأْن َِل ََيَْتلاَف َعَلْيَك اثْ َنانا
دا ْبنا عَ  ََ ُُمَمَّ ََ ُخَزْْيََة باَذلاَك، وََكَتَب إا ٌر إا ْمعا َوالطَّاَعةا، َفَكَتَب طَاها لسَّ يَسى فََأَجابَُه َهْرَُثَُة ِبا لاييا ْبنا عا

، َوَثَب ُخَزْْيَُة  َن اْلُمَحرَّما َلُة اْْلَْرباَعاءا لاَثَماٍن بَقانَي ما ا َكاَن لَي ْ ُد ْبُن َعلاييا ْبنا َماَهاَن ِبااْثلا َذلاَك، فَ َلمَّ َوُُمَمَّ
نَي، َوَسَكنَ  ًدا اْْلَما ْجَلَة فَ َقَطَعاُه، َوَخَلَعا ُُمَمَّ ْسرا دا يَسى َعَلى جا ، َوَلْ  ْبنا عا ييا َأْهُل َعْسَكرا اْلَمْهدا

ُهْم َمْكُروًها، َفدَ  ن ْ َن اْلُقوَّادا َوَحَلُفوا لَُه أَنَُّه َِل يَ َرى ما ْم، َيْدُخْل َهْرَُثَُة َحََّّ َمَضى إالَْيها نَ َفٌر ما َخَل إالَْيها
 فَ َقاَل اْْلَُسنْيُ اْْلَلايُع يفا َذلاَك:

ْن ُخَزْْيَةَ  يًعا ما َنا َجَا َا َأَْخََد الرَّْْحَُن ََنئاَرَة اْْلَْربا  َعَلي ْ نٌَّة ... َبا  ما



بيا  ُهُم َأْشَرَف الذَّ ها ... َفَذبَّ َوَحاَمى َعن ْ نَي بانَ ْفسا  تَ َوََّ أُُموَر اْلُمْسلاما
 َوَلْوَِل أَبُو اْلَعبَّاسا َما انْ َفكَّ َدْهُرََن ... يَبايُت َعَلى َعْتٍب َويَ ْغُدو َعَلى َعْتبا 

(5/444) 

 

ها  ْثُل َهذا  ُخَزْْيَُة َلْ يُْذَكْر َلُه ما
ْجَلَة اْلَقْطَع َواْلَقَنا اْسَرْي دا  إاذا اْضَطَرَبْت َشْرُق اْلباََلدا َمَع اْلَغْربا ... َأََنَخ ِبا

 َشَواراُع َواْْلَْرَواُح يفا رَاَحةا اْلَعْضبا 
ُة أَبْ َياٍت. دَّ َي عا  َوها

مَ  ا َكاَن اْلَغُد تَ َقدَّ يًدا، فَ َهَزَم النَّاَس َحََّّ  فَ َلمَّ ، فَ َقاَتَل ُهَناَك قاَتاًِل َشدا يَنةا َواْلَكْرخا ََ اْلَمدا ٌر إا طَاها
لسَّ  ٌر ِبا ، َوقَاتَ َلُهْم فايها فَ َهَزَمُهْم، َفَمرُّوا َِل يَ ْلُووَن َعَلى َشْيٍء، َفَدَخَلَها طَاها ْلَكْرخا ، َوَأَمَر َأْْلََقُهْم ِبا ْيفا

يَُه  ٌن، َوَوَضَع باُسوقا اْلَكْرخا َوَقْصرا اْلَوضَّاحا ُجْنًدا َعَلى َقْدرا ُمَنادا َتُه فَ ُهَو آما فَ َناَدى: َمْن َلزاَم بَ ي ْ
ْن َِببا اْلْاسْ  َا، َوباَقْصرا زُبَ ْيَدَة، َوَقْصرا اْْلُْلدا ما يَنةا اْلَمْنُصورا َوَأَحاَط َبا ََ َمدا ََ َحاَجتاها، َوَقَصَد إا را إا

ْجَلَة.َِببا خُ  ََ َمَصبياَها يفا دا ئا الصََّراةا إا ، َوَِببا اْلُكوَفةا، َوَِببا اْلَبْصَرةا، َوَشاطا اما  َراَساَن، َوَِببا الشَّ
ُ ْبُن الصَّْقرا َواَْلَْرُش، َواْْلَفَاراَقُة، فَ َنَصَب اْلَمَجانايَق ِباازَاءا َقْصرا  ٍر َحاِتا ، زُبَ ْيَدةَ َوثَ َبَت َعَلى قاَتالا طَاها

يَنةا اْلَمْنُصورا، َوتَ َفرََّق َعْنُه َعامَُّة ُجْندا  ََ َمدا نُي ُأمَُّه َوَأْوَِلَدُه إا ، َوَأَخَذ اْْلَما ْصَياناها َوَقْصرا اْْلُْلدا ها َوخا
ْفَلُة َواْلَغْوَغاُء، َوََتَصَّ  ، َِل يَ ْلواي َأَحٌد َعَلى َأَحٍد، َوتَ َفرََّق السيا يَنةا َوَجَوارايها يفا الطَّرايقا َدا ٌد ِبا َن ُُمَمَّ

ٌر َوَأَخَذ َعَلْيها اْْلَبْ َواَب.  اْلَمْنُصورا، َوَحَصَرُه طَاها
اها: ََنواْلنا َقَدًحا. ُثَّ َِتَثََّل: ها اْلَوقْ َعةا ُعَمَر اْلَورَّاَق، فَ َقاَل لاُمْخَبا  َوبَ َلَغ َخََبُ َهذا

 َوََلَا َداُء ُيْصلاُحَها اْلَماءُ ُخْذَها َفلاْلَخْمَرةا َأَْسَاٌء ََلَا َدَواٌء ... 
َنا َهَذا َوَأْشَياءُ  ُدَها اْلَماُء ... َوقَائاٍل َكاَنْت ََلُْم َوقْ َعٌة يفا يَ ْوما  إاَذا ُأْصفاَقْت يَ ْوًما َوَقْد يُ ْفسا

ٌل ... فايَك َعنا اْْلَْْيَاتا إاْبطَاءُ   قَ ْلُت َلُه: أَْنَت اْمُرٌؤ َجاها
ْن أَ  ْم ... َيْصَطلاُح النَّاُس إاَذا َشاُءوااْشَرْب َوَدْعَنا ما يثاها  َحادا
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نُي َذاتَ  ٌر، قَاَل: َفَخَرَج اْْلَما ا َحَصَرُه طَاها نيا َلمَّ ييا أَنَُّه َكاَن َمَع اْْلَما يُم ْبُن اْلَمْهدا َلٍة َوَحَكى إابْ َراها  لَي ْ
ي ُهَو فايها، يقا الَّذا َن الضيا ، ُثَّ َأْرَسَل إاَِلَّ َفَحَضْرُت  يُرايُد َأْن يَ تَ َفرََّج ما َيةا اْْلُْلدا ََ َقْصٍر َلُه باَناحا َفَصاَر إا

ئا  ، َوَضْوَءُه يفا اْلَماءا َعَلى َشاطا َماءا َلةا، َوُحْسَن اْلَقَمرا يفا السَّ ها اللَّي ْ يَب َهذا ْنَدُه، فَ َقاَل: تَ َرى طا عا



؟ فَ ُقْلُت: شَ  ْربا ْجَلَة، فَ َهْل َلَك يفا الشُّ ُتُه َما ُكْنُت َأْعَلُم دا ي ْ ْأَنَك. َفَشراَب راْطًَل، َوَسَقانا آَخَر، ُثَّ َغن َّ
َارايَةٍ  : َما تَ ُقوُل فايَمْن َيْضراُب َعَلْيَك؟ فَ ُقْلُت: َما َأْحَوَجنا إالَْيها! َفَدَعا ِبا َمٍة أَنَُّه َيُابُُّه، فَ َقاَل ِلا  ُمتَ َقديا

ْنَدُه، اَْسَُها َضْعُف، فَ َتطَ  ْعرا عا . فَ َغنَّْت باشا ، فَ َقاَل ََلَا: َغنيا َها َوََنُْن يفا تاْلَك اْْلَالا نا اَسْا ْيَُّْت ما
: ييا  اْْلَْعدا

ما  لدَّ ْنَك ُضرياَج ِبا ًرا ... َوأَْيَسَر ُجْرًما ما  ُكَلْيٌب َلَعْمراي َكاَن َأْكثَ َر ََنصا
ْنُه، َوقَاَل:   َغنيا َغْْيَ َذلاَك. فَ َغنَّْت:فَاْشَتدَّ َذلاَك َعَلْيها َوَتَطْيََّ ما

اءُ  َفرَُّق لاْْلَْحَبابا َبكَّ  أَْبَكى فاَراقُ ُهْم َعْينا فََأرَّقَ َها ... إانَّ الت َّ
اءُ  ْهرا َعدَّ ُم ... َحََّّ تَ َفانَ ْوا َورَْيُب الدَّ ْم رَْيُب َدْهراها  َما زَاَل يَ ْعُدو َعَلْيها

َا ظَنَ ْنُت أَنََّك َتُابُُّه! فَ َقاَل ََلَا: لََعَنكا اَّللَُّ! َأَما  ْيُت إاِلَّ ِبا َن اْلغاَناءا َغْْيَ َهَذا؟ فَ َقاَلْت: َما تَ َغن َّ تَ ْعرافانَي ما
 ُثَّ َغنَّْت آَخَر:

َركا  ُكونا َواْْلََركا ... إانَّ اْلَمَناََّي َكثاْيَُة الشَّ  َأَما َوَربيا السُّ
َهاُر َوَِل ... َماءا يفا اْلَفَلكا  َما اْختَ َلَف اللَّْيُل َوالن َّ  َداَرْت َُنُوُم السَّ

ََ َملاكا  ْن َملاٍك ... َقْد زَاَل ُسْلطَانُُه إا  إاِلَّ لانَ ْقلا النَّعايما ما
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ي اْلَعْرشا َدائاٌم أََبًدا  َوُمْلُك ذا
 لَْيَس باَفاٍن َوَِل ِباُْشََتاكا 

َب اَّللَُّ َعَلْيكا َوَلعَ  ي، َغضا ْن بَ لُّوٍر، َحَسُن فَ َقاَل ََلَا: ُقوما ! ]قَاَل[ : فَ َقاَمْت، وََكاَن َلُه َقَدٌح ما َنكا
يها " َزبَّ رََُّيَح "، وََكاَن َمْوُضوًعا َبنْيَ َيَدْيها، فَ َعثَ َرتا اْْلَارايَُة باها َفَكَسَرْتهُ  َعةا، َكاَن ُيَسميا ، فَ َقاَل: الصَّن ْ

يُم! َما تَ َرى َما َجاَءْت  ؟ َواَّللَّا َما َأُظنُّ َوَْيََك ََّي إابْ َراها ْن َكْسرا اْلَقَدحا ها اْْلَارايَُة، ُثَّ َما َكاَن ما باها َهذا
مُي اَّللَُّ ُمْلَكَك، َويُعازُّ ُسْلطَاَنَك، َوَيْكباُت َعُدوََّك! َفَما اْستَ َتمَّ   اْلَكََلَم َأْمراي إاِلَّ َوَقْد قَ ُرَب! فَ ُقْلُت: يُدا

ْعَنا َصْوًَت: }ُقضا  ] ]يوسف: َحََّّ َسَا ي فايها َتْستَ ْفتاَيانا يُم! َأَما 41َي اْْلَْمُر الَّذا [ . فَ َقاَل: ََّي إابْ َراها
ًئا  ْعُت َشي ْ ْعُت؟ قُ ْلُت: َما َسَا ْعَت َما َسَا ْعُت  -َسَا َن -وَُكْنُت َقْد َسَا ا. َفَدنَ ْوُت ما سا . قَاَل: َتْسَمُع حا

ًئا، ُثَّ َعاَوْدَنَ  ، فَ َلْم َأَر َشي ْ طيا ها الشَّ ََ ََمْلاسا ا إا ها ُمْغَتما ْن ََمْلاسا يَث، فَ َعاَد الصَّْوُت ِبااْثلاها، فَ َقاَم ما  اْْلَدا
َلَتانا َحََّّ قُتاَل. َلٌة َأْو لَي ْ يَنةا، َفَما َمَضى إاِلَّ لَي ْ ْلَمدا  ِبا

 
نيا   ذاْكُر قَ ْتلا اْْلَما

يَنةا اْلَمْنُصورا، َوا ََ َمدا ٌد إا ا َدَخَل ُُمَمَّ َم، َوقَ رَّ َلمَّ ٌر َعَلى َأْسَواقا اْلَكْرخا َوَغْْياَها، َكَما تَ َقدَّ ْستَ ْوََ طَاها



يَنةا  ْلَمدا ٌر،  -ِبا ُة اْلَْْصرا، َوَخاُفوا َأْن َيْظَفَر َبااْم طَاها ُْم لَْيَس ََلُْم فايَها ُعدَّ َعلاَم قُ وَّاُدُه َوَأْصَحابُُه َأَّنَّ
ُد ْبُن َحاِتاا بْ  ، َوَغْْيُُُهَا، فَ َقاُلوا: َقْد فََأََتُه ُُمَمَّ ْفرايقايُّ يَم ْبنا اْْلَْغَلبا اْْلا ُد ْبُن إابْ َراها نا الصَّْقرا، َوُُمَمَّ

َنَّ  ََ َما تَ َرى، َوَقْد رَأَيْ َنا رَْأًَّي نَ ْعراُضُه َعَلْيَك، فَاْنُظْر فايها َواْعَتزاْم َعَلْيها، فَإا نَ ْرُجو َأْن ََيَْعَل آَلْت َحالَُنا إا
 اَّللَُّ فايها اْْلَْْيََة.
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ْن َخْيلاَك َسب ْ  َعُة قَاَل: َوَما ُهَو؟ قَاُلوا: َقْد تَ َفرََّق َعْنَك النَّاُس، َوَأَحاَط باَك َعُدوَُّك، َوَقْد بَقاَي َمَعَك ما
َّْن َعَرفْ َناُه ِباََحبَّتاَك ما  َياراَها، فَ نَ َرى َأْن َُتَْتاَر ِما ْن خا َلُهْم آَِلفا فَ َرٍس ما َعَة آَِلٍف، فَ َتْحما َن اْْلَبْ َناءا َسب ْ

َْهلاها، َوَلْن يَ ثْ ُبتَ  نَّ اللَّْيَل ْلا ، فَإا ها اْْلَبْ َوابا ْن َهذا ، َوَُتُْرَج لَْيًَل َعَلى َِبٍب ما ها اْْلَْيلا  لََنا َأَحٌد َعَلى َهذا
ََ  -إاْن َشاَء اَّللَُّ  ْْلَزا  -تَ َعا ، فَ نَ ْفراُض اْلُفُروَض، َوََنّْبا اْْلََراَج، فَ َنْخُرُج َحََّّ نَ ْلَحَق ِبا اما يَرةا َوالشَّ

ُع َعْن َطَلباَك اْْلُْنُد، َوَيُْ  َقطا يٍد، فَ ُيَساراُع إالَْيَك النَّاُس، َويَ ن ْ َعٍة َوُمْلٍك َجدا ُْي يفا َِمَْلَكٍة َواسا ُث َوَنصا دا
 اَّللَُّ ُأُمورًا.

ََ ُسَلْيَماَن ْبنا اْلَمْنُصورا، فَ َقاَل ََلُْم: ناْعَم َما رَأَيْ ُتْم! وَ  ٍر، َفَكَتَب إا ََ طَاها َعَزَم َعَلى َذلاَك، َوبَ َلَغ اْْلَََبُ إا
ييا ْبنا َشاَهَك: َواَّللَّا لَئاْن َلْ تَ ُردُّوُه َعْن َهَذا الرَّْأيا َِل  ْندا يَسى ْبنا َّنَايٍك، َوالسيا دا ْبنا عا تَ رَْكُت َلُكْم َوُُمَمَّ

َعًة إاِلَّ  ٌَّة إاِلَّ أَنْ ُفَسُكْم.َضي ْ   قَ ْبْضتُ َها، َوَِل َيُكوُن ِلا ُها
ي َعَزْمَت َعَلْيها، فَ َنْحُن نُذَكياُرَك اَّللََّ يفا نَ ْفسا  نيا فَ َقاُلوا َلُه: َقْد بَ َلَغَنا الَّذا َك، إانَّ َفَدَخُلوا َعَلى اْْلَما

 ََ ْنَد  َهُؤَِلءا َصَعالايُك، َوَقْد بَ َلَغ َبااُم اْلْاَصاُر إا يَك، َوعا ْنَد َأخا َما تَ َرى، فَ ُهْم يَ َرْوَن َأنَّ َِل َأَماَن ََلُْم عا
ْيًا، َأْو َيَُْخُذوا رَأْ  ، َوَلْسَنا ََنَْمُن إاَذا َخَرْجَت َمَعُهْم َأْن َيَُْخُذوَك َأسا ْم يفا اْْلَْربا ها ٍر، ْلااديا َسَك، طَاها

ََ َطَلبا فَ يَ تَ َقرَّبُوا باَك َوََيَْعُلوَك َسَبَب َأمَ  ََ قَ ْوَلااْم، َوَأَجاَب إا اَّنااْم. َوَضَربُوا فايها اْْلَْمثَاَل، فَ َرَجَع إا
ََلَمُة، َواللَّْهُو، َوَأُخوَك َيَْتُُكَك َحْيُث َأْحبَ ْبتَ  َا َغايَ ُتَك السَّ ، فَ َقاُلوا َلُه: إاَّنَّ ، ]َويُ ْفراُدَك اْْلََمانا َواْْلُُروجا

ٍع[ َوََيَْعُل  ْنُه ِبٌَْس َوَِل يفا َمْوضا َلَك فايها ُكلَّ َما ُيْصلاُحَك، وَُكلَّ َما َتُابُّ َوََّتَْوى، َولَْيَس َعَلْيَك ما
. ََ َهْرَُثََة ْبنا َأْعنَيَ ََ اْْلُُروجا إا ََ َذلاَك، َوَأَجاَب إا  َمْكُروٌه. فَ رََكَن إا

يَن َأَشاُروا باقَ  َفُر الَّذا ، َوقَاُلوا: إاَذا َلْ تَ ْقَبْل َما َأَشْرََن باها َعَلْيَك، َوُهَو َفَدَخَل َعَلْيها ُأولَئاَك الن َّ اما ْصدا الشَّ
ََ َهْرَُثَةَ  َن اْْلُُروجا إا ٍر َخْْيٌ َلَك ما ََ طَاها نانَي، فَاْْلُُروُج إا ْن َهُؤَِلءا اْلُمَداها ، فَ َقاَل: الصََّواُب، َوقَباْلَت ما

َنيا رَ  ًرا، ْلا ، َعرايضا َأََن َأْكَرُه طَاها َماءا ٍق يفا السَّ ْن آُجرٍي َشاها ي َكَأنيا قَائاٌم َعَلى َحائاٍط ما أَْيُت يفا َمَناما
ٌر يفا َأصْ  ْنطَقاي، َوَسْيفاي، وََكاَن طَاها ي، َوما ، َوَعَليَّ َسَوادا ثْ َلُه يفا الطُّولا َواْلَعْرضا ، َلْ َأَر ما لا اْْلََساسا

، َفَما زَاَل يَ  ْنُه َذلاَك اْْلَائاطا ي، فََأََن أََتَطْيَُّ ما ْضرابُُه َحََّّ َسَقَط، َوَسَقْطُت، َوطَاَرْت قَ َلْنُسَوِتا َعْن رَْأسا
 َوَأْكَرُهُه، َوَهْرَُثَُة َمْوَِلََن،
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، َوَأََن َأَشدُّ أُْنًسا باها َوثاَقًة إالَْيها. َْنزاَلةا اْلَوالادا  َوُهَو ِبا
ََ َذلاَك، َوَحَلَف لَُه أَنَُّه يُ َقاتاُل ُدونَُه إاْن َهمَّ اْلَمْأُموُن باَقْتلاها، فََأْرَسَل َيْطُلُب اْْلَمَ  اَن، فََأَجابَُه َهْرَُثَُة إا

ي وَ  ََ َهْرَُثََة َوقَاَل: ُهَو يفا ُجْندا ٌر اْشَتدَّ َعَلْيها، َوَأََب َأْن َيَدَعُه ََيُْرُج إا ا َعلاَم َذلاَك طَاها اْْلَانابا فَ َلمَّ
ََ َهْرَُثَةَ  ْلْاَصارا َحََّّ َطَلَب اْْلََماَن،، َفََل َأْرَضى َأْن ََيُْرَج إا ي َأََن فايها، َوَأََن َأْحَرْجُتُه ِبا ، فَ َيُكوَن َلُه الَّذا

.  اْلَفْتُح ُدونا
ا بَ َلَغ َذلاَك َهْرَُثََة َواْلُقوَّاَد اْجَتَمُعوا يفا َمْنزالا ُخَزْْيََة ْبنا َخازامٍ  ٌر َوقُ وَّاُدُه، َوَحَضَر فَ َلمَّ ، َوَحَضَر طَاها

نَ ُهْم، َوَأخْ  يَسى ْبنا َّنَايٍك، َوَأَداُروا الرَّْأَي بَ ي ْ ُد ْبُن عا ، َوُُمَمَّ يُّ ْندا ََبُوا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلَمْنُصورا، َوالسيا
 ََ ًرا أَنَُّه َِل ََيُْرُج إالَْيها أََبًدا، َوأَنَُّه إاْن َلْ َُيَْب إا َم طَاها ثْ َلُه َأَّيَّ َما َسَأَل َلْ يُ ْؤَمْن، إاِلَّ َأْن َيُكوَن اْْلَْمُر ما

ََ َهْرَُثََة باَبَدناها، َوَيدْ  يَسى ْبنا َماَهاَن. َوقَاُلوا َلُه: إانَُّه إاْن ََيُْرْج إا َفْع إالَْيَك اْْلَاَِتَ اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا عا
يَب َواْلَُبَْدَة، )َوذَ  َي َواْلَقضا ََ َذلاَك َوَرضا ْدُه! فََأَجاَب إا لاَك ُهَو اْلْاََلَفُة، فَاْغَتناْم َهَذا اْْلَْمَر َوَِل تُ ْفسا

 باها.
نَ هُ  ي َجَرى بَ ي ْ ٍر، فََأْخََبَُه َأنَّ الَّذا ََ طَاها َقرَُّب إا ْْلَََبا َأرَاَد الت َّ ا َعلاَم ِبا اَِتَ ْم َمْكٌر، َوَأنَّ اْلَْ ُثَّ إانَّ اَْلَْرَش َلمَّ

ْنُه، َوَجَعَل َحْوَل َقْصرا ُأميا اْْلَما  ََ َهْرَُثََة، فَاْغَتاَظ ما نيا إا يَب َواْلَُبَْدَة َُتَْمُل َمَع اْْلَما نيا َوُقُصورا َواْلَقضا
نُي لاْلُخُروجا  ا ََّتَيَّأَ اْْلَما َش قَ ْبَل  اْْلُْلدا قَ ْوًما َمَعُهُم اْلَعَتُل، َوَلْ يَ ْعَلْم َبااْم َأَحٌد، فَ َلمَّ ََ َهْرَُثََة، َعطا إا

َلَة اْْلََحدا  ا َأْمَسى لَي ْ َرابا َماًء، فَ َلْم يُوَجْد، فَ َلمَّ َزانَةا الشَّ يًدا، َفطُلاَب َلُه يفا خا ها َعَطًشا َشدا ، ُخُروجا
اَئٍة، َخَرَج بَ ْعَد اْلعاَشاءا  ْن ُُمَرٍَّم َسَنَة َُثَاٍن َوتاْسعانَي َوما َْمٍس بَقانَي ما ارا، َوَعَلْيها ْلا ََ َصْحنا الدَّ َرةا إا اْْلخا

َلَك، َوَلكانيا َأَرى َْحْا ( ْلا يَعادا َلَساٌن َأْسَوُد، فََأْرَسَل إالَْيها َهْرَُثَُة: َوافَ ْيُت لاْلما َأْن َِل  ثاَياٌب بايٌض، َوطَي ْ
طيا َأْمًرا َقْد رَا نيا َقْد رَأَْيُت َعَلى الشَّ َلَة، فَإا ي، َُتُْرَج اللَّي ْ ْن َيدا ، َوَأَخاُف َأْن ُأْغَلَب َوتُ ْؤَخَذ ما َبنا

ْن ُحوراْبَت حَ  َلَة اْلَقاباَلَة، فَإا َلَة َحََّّ َأْسَتعادَّ َوآتاَيَك اللَّي ْ ي، فََأقاما اللَّي ْ ارَْبُت َوَتْذَهَب نَ ْفُسَك َونَ ْفسا
 ُدوَنَك.

ْع إالَْيها، َوُقْل لَ  : اْرجا نُي لالرَُّسولا اَعَة َِل َُمَاَلَة، َوَلْسُت أُقايُم فَ َقاَل اْْلَما نيا َخاراٌج إالَْيها السَّ ُه َِل َيَْبَُح، فَإا
ََ َغٍد.  إا

ْم، َوَِل آَمُن إانا انْ تَ َهى اْْلَََبُ  َن اْلَمَواِلا َواْْلََرسا َوَغْْياها ٍر َوَقلاَق َوقَاَل: َقْد تَ َفرََّق َعنيا النَّاُس ما ََ طَاها  إا
ُعُكَما اَّللََّ َأْن َيْدُخَل عَ  َلُهَما، َوَبَكى َوقَاَل: َأْستَ ْودا ُهَما إالَْيها َوقَ ب َّ بْ نَ ْيها، َفَضمَّ ، ُثَّ َدَعا ِبا  - َليَّ فَ َيْأُخَذنا

ها، ُثَّ َجاءَ  -َعزَّ َوَجلَّ  َناُه، َفَمَسَح ُدُموَعُه باُكميا  َوَدَمَعْت َعي ْ
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َذا َحرَّ  ، فَإا طيا ََ الشَّ َها.رَاكاًبا إا  اقَُة َهْرَُثََة، َفَصعاَد إالَي ْ
ا َدَخَلَها اْْلَ  ، قَاَل: ُكْنُت َمَع َهْرَُثََة يفا اْْلَرَّاَقةا، فَ َلمَّ ُب اْلَمظَالاا ٍم َصاحا نُي ُقْمَنا َفذََكَر َأْْحَُد ْبُن َسَلَّ ما

ْن ناْقرا  ْجراها، َلُه، َوَجثَا َهْرَُثَُة َعَلى رُْكبَ تَ ْيها، َواْعَتَذَر إالَْيها ما ُه إالَْيها، َوَجَعَلُه يفا حا ٍس باها، ُثَّ اْحَتَضَنُه َوَضمَّ
نَ  ْْلَرَّاَقةا َأْن ُتْدَفَع، إاْذ َشدَّ َعَلي ْ نَ ْيها، َوَأَمَر َهْرَُثَُة ِبا ٍر يفا َوَجَعَل يُ َقبياُل َيَدْيها َوراْجَلْيها َوَعي ْ ا َأْصَحاُب طَاها

، َوَعْطَعُطوا َونَ قَّ  ََ اْْلَرَّاَقةا، فَ َغراَقْت، الزََّوارايقا ، َفَدَخَل اْلَماُء إا ابا ْْلُجريا َوالنُّشَّ ُبوا اْْلَرَّاَقَة، َورََمْوُهْم ِبا
نيُ  ُح باَشْعرا َهْرَُثََة فََأْخَرَجُه، َوَأمَّا اْْلَما ََ اْلَماءا َوَسَقْطَنا، فَ تَ َعلََّق اْلَمَلَّ ا سَ  َوَسَقَط َهْرَُثَُة إا نَُّه َلمَّ َقَط فَإا

ْن  ٍر، َوأََتى ِبا رَُجًَل ما ْن َأْصَحابا طَاها ، فََأَخَذنا رَُجٌل ما طيا ََ الشَّ ََ اْلَماءا َشقَّ ثاَيابَُه َوَخَرَج إا إا
َن اْْلَرَّاَقةا، َفَسأََلنا َمْن َأََن؟ فَ ُقْلُت: َأََن أَ  يَن َخَرُجوا ما َن الَّذا ٍر، َوَأْعَلَمُه َأنيا ما ُد ْبُن ْحَْ َأْصَحابا طَاها

! قُ ْلُت: َقْد َصَدقْ ُتَك. قَالَ  نانَي، قَاَل: َكَذْبَت، فَاْصُدْقنا ْيا اْلُمْؤما ، َمْوََ َأما ُب اْلَمظَالاا ٍم، َصاحا : َسَلَّ
ي َحْبٌل، َفَما فَ َعَل اْلَمْخُلوُع؟ قُ ْلُت: رَأَيْ ُتُه َوَقْد َشقَّ ثاَيابَُه. فَ رَكاَب، َوَأَخَذنا َمَعُه َأْعُدو َويفا ُعُنقا 

ْرَهٍم، َفََتََكنا يفا  ْنُه باَعَشَرةا آَِلفا دا ي ما ، فََأَمَر باَضْربا ُعُنقاي، فَاْشََتَْيُت نَ ْفسا  فَ َعَجْزُت َعنا اْلَعْدوا
.  بَ ْيٍت، َحََّّ يَ ْقباَض اْلَماَل، َويفا اْلبَ ْيتا بَ َوارايُّ َوُحُصٌر ُمَدرََّجٌة َوواَساَدََتنا

نَ  ا َذَهَب ما نَي َوُهَو ُعْرََّيُن، َوَعَلْيها َسَراوايُل  فَ َلمَّ اللَّْيلا َساَعٌة، َوإاْذ َقْد فَ َتُحوا اْلَباَب، َوَأْدَخُلوا اْْلَما
ْرَقٌة َخلاَقٌة، َفََتَُكوُه َمعاي، فَاْسََتَْجْعُت َوَبَكْيُت فايَما بَ ْينا َوَبنْيَ نَ ْفسا  َماَمٌة، َوَعَلى َكتافاها خا ي، َوعا

يَدًة. قَاَل: َفَضَمْمُتُه إاَِلَّ، َوإاَذاَفَسأََلنا عَ  ُد َوْحَشًة َشدا نيا َأجا نا إالَْيَك، فَإا ي فَ َعرَّفْ ُتُه، فَ َقاَل: ُضمَّ  نا اَسْا
ي؟ قُ ْلُت: َحي، ُهَو. قَاَل: قَ بََّح اَّللَُّ بَراي يًدا، فَ َقاَل: ََّي َأْْحَُد! َما فَ َعَل َأخا ْم،  َدهُ قَ ْلُبُه ََيْفاُق َخْفًقا َشدا

ْن ُُمَارَبَتاها. فَ ُقْلُت: َبْل قَ بََّح اَّللَُّ ُوَزرَاَءَك. فَ َقاَل: َما ت َ  را ما ْبُه اْلُمْعَتذا َراُهْم َكاَن يَ ُقوُل: َقْد َماَت شا
َماَّنااْم؟ فَ ُقْلُت: َبْل يَ ُفوَن َلَك. ، أَيَ ْقتُ ُلوَننا َأْم يَ ُفوَن ِلا ِبَا  َيْصنَ ُعوَن ِبا

، َوَجَعَل َيُضمُّ اْلْارْ  ها َعَلْيَك! فَ َقاَل: َدْعنا ، َوقُ ْلُت: أَْلقا َهذا َقَة َعَلى َكتافاها، فَ نَ َزْعُت ُمَبطََّنًة َكاَنْت َعَليَّ
َن اَّللَّا  عا َخْْيٌ َكثاٌْي. -َعزَّ َوَجلَّ  -فَ َهَذا ما ْثلا َهَذا اْلَمْوضا  يفا ما

َنا رَُجٌل، َنَما ََنُْن َكَذلاَك، إاْذ َدَخَل َعَلي ْ ا َعَرفْ ُتُه اْنَصَرَف،  فَ بَ ي ْ َنا، فَاْستَ ثْ بَ تَ َها، فَ َلمَّ فَ َنَظَر يفا ُوُجوها
ا انْ َتصَ  نَي َمْقُتوٌل، فَ َلمَّ ا رَأَيْ ُتُه َعلاْمُت َأنَّ اْْلَما ، فَ َلمَّ رايُّ ُد ْبُن ُْحَْيٍد الطَّاها َف اللَّْيُل فُتاَح َوإاَذا ُهَو ُُمَمَّ

اَر قَ ْوٌم ما  ا رَآُهْم قَاَم قَائاًما، َوَجَعَل يَ ُقوُل: اْلَباُب، َوَدَخَل الدَّ ُيوُف َمْسُلوَلٌة، فَ َلمَّ َن اْلَعَجما َمَعُهُم السُّ
ُعوَن، َذَهَبْت  َن  -َواَّللَّا  -إاَنَّ َّللاَّا َوإانَّ إالَْيها رَاجا ْن َأَحٍد ما ْن ُمغايٍث، َأَما ما ي يفا َسبايلا اَّللَّا، َأَما ما نَ ْفسا

؟  اْْلَبْ َناءا
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ْم، َوَيدْ  ي ََنُْن فايها، َوَجَعَل بَ ْعُضُهْم يَ ُقوُل لابَ ْعٍض: تَ َقدَّ َفُع َوَجاُءوا َحََّّ َوقَ ُفوا َعَلى َِببا اْلبَ ْيتا الَّذا
ها واَساَدٌة، َوَجَعَل يَ ُقوُل: َوَْيَُكْم! َأََن اْبُن َعميا َرُسولا اَّللَّا  نُي باَيدا ، َأََن اْبُن بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا، َوَأَخَذ اْْلَما

ي. ، اَّللََّ اَّللََّ يفا َدما  َهاُروَن، َأََن َأُخو اْلَمْأُمونا
لْ  نُي ِبا ها، َوَضَربَُه اْْلَما ما رَْأسا ْيفا َضْربًَة َوقَ َعْت يفا ُمَقدَّ لسَّ ُهْم َفَضَربَُه ِبا ن ْ واَساَدةا َعَلى َفَدَخَل َعَلْيها رَُجٌل ما

ها، َوَأرَاَد ]َأْن[ َيَُْخذَ  ٌد  َوْجها ُهْم ََجَاَعٌة، فَ َنَخَسُه َواحا ن ْ ! َفَدَخَل ما ! قَ تَ َلنا ْنُه َفَصاَح: قَ تَ َلنا ْيَف ما السَّ
 ََ ْن قَ َفاُه، َوَأَخُذوا رَْأَسُه، َوَمَضْوا باها إا َرتاها، فَ رَكاُبوُه، َفَذَِبُوُه َذِْبًا ما ْيفا يفا َخاصا لسَّ ُهْم ِبا ن ْ ٍر، ما  طَاها

 َوتَ رَُكوا ُجث ََّتُه.
ٌر الرَّْأَس َعَلى بُ ْرٍج، ف َ  َحُر َأَخُذوا ُجث ََّتُه، فََأْدرَُجوَها يفا ُجلٍي َوَْحَُلوَها، فَ َنَصَب طَاها ا َكاَن السَّ َلمَّ

ٍد. ٌر يَ ُقوُل: َهَذا رَْأُس اْلَمْخُلوعا ُُمَمَّ  َوَخَرَج َأْهُل بَ ْغَداَذ لالنََّظرا، َوطَاها
َم ُجْنُد بَ ْغَداذَ  ا قُتاَل َندا ٌر  فَ َلمَّ ، َوبَ َعَث طَاها َن اْْلَْمَوالا ٍر َعَلى قَ ْتلاها، لاَما َكانُوا َيَُْخُذوَن ما َوُجْنُد طَاها

دا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا ُمْصَعٍب، وََكَتَب َمَعُه ِبا  ها ُُمَمَّ يها اْلَمْأُمونا َمَع اْبنا َعميا ََ َأخا ٍد إا ا باَرْأسا ُُمَمَّ ، فَ َلمَّ ْلَفْتحا
ٌر َوَصَل َأَخَذ  ا رَآُه اْلَمْأُموُن َسَجَد، َوبَ َعَث َمَعُه طَاها ، فََأْدَخَلُه َعَلى تُ ْرٍس، فَ َلمَّ الرَّْأَس ُذو الرياََّيَسَتنْيا

. يبا َواْْلَاِتَا ْلَُبَْدةا َواْلَقضا  ِبا
ًرا َأَمَر َمْوَِلُه قُ َرْيًشا فَ َقتَ َلُه، قَاَل  يَنةا َأنَّ طَاها ا بَ َلَغ َأْهَل اْلَمدا يَنةا: ُسْبَحاَن َوَلمَّ ْن َأْهلا اْلَمدا َشْيٌخ ما

ْسَم[ . ْسُم ]اِلا ََ اْلَقبايَلةا فَ َواَفَق اِلا َنا إا  اَّللَّا! ُكنَّا نَ ْرواي أَنَُّه يَ ْقتُ ُلُه قُ َرْيٌش، َفَذَهب ْ
َن النَّاُس ُكلُُّهْم، َوَدخَ  ، فََأما ْْلََمانا َي يفا النَّاسا ِبا نُي نُودا ا قُتاَل اْْلَما يَنَة يَ ْوَم اْْلُْمَعةا، َوَلمَّ ٌر اْلَمدا َل طَاها

ييا  ََ اْبنا اْلَمْهدا ، َوقايَل إا ما ََ اْلُمْعَتصا نَي، وََكَتَب إا ، َوَذمَّ اْْلَما ، َوَخَطَب لاْلَمْأُمونا لنَّاسا : َأمَّا َفَصلَّى ِبا
ْن َأْهلا بَ يْ  ََ رَُجٍل ما نَُّه َعزايٌز َعَليَّ َأْن َأْكُتَب إا ْيا، َوَلكانَُّه بَ َلَغنا أَنََّك ِتَايُل بَ ْعُد، فَإا تا اْلْاََلَفةا باَغْْيا التَّْأما

ْن َكاَن َكَذلاَك َفَكثاٌْي َما َكتَ ْبُت إالَْيَك، َوإانْ  ، فَإا ََ النَّاكاثا اْلَمْخُلوعا َْلََوى إا ، َوُتْصغاي ِبا لرَّْأيا  َكاَن ِبا
ََلُم َعَلْيَك أَي َُّها  ُْي، َوَرْْحَُة اَّللَّا َوبَ رََكاتُُه.َغْْيَ َذلاَك فَالسَّ  اْْلَما
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ييا يَ ْرثايها: يُم ْبُن اْلَمْهدا نُي قَاَل إابْ َراها ا قُتاَل اْْلَما  َوَلمَّ
ْْلُْلدا َذاتا الصَّْخرا َواْْلُجرا  اثارا ... ِبا َْغََّن الطََّللا الدَّ  ُعوَجا ِبا

را َواْلَمْرَمرا اْلَمْنُسوبا يُْطَلى باها ...  َهبا النَّاضا  َواْلَبابا َِببا الذَّ
را  ْنَدَها ... َعَلى يَقانيا ُقْدرَةا اْلَقادا َا فَاْستَ ْيقاَنا عا  ُعوَجا َبا

را  ََ اْل ... َمْوََ َعَلى اْلَمْأُمورا َواْْلما  َوأَْبلاَغا َعنيا َمَقاًِل إا
ْر باََلَد اَّللَّا  را ... َطهيا را ُقوَِل َلُه ََّيْبَن َأِبا النَّاصا ْن طَاها   ما



َُدى اْْلَازارا   َلْ َيْكفاها َأْن َحزَّ َأْوَداَجُه ... َذْبَح اَْلََداََّي ِبا
ائارا   َحََّّ أََتى َيْسَحُب َأْوَداَجُه ... يفا َشَطٍن )َهَذا َمَدى( السَّ

را  ُر النَّاظا  َقْد بَ رََّد اْلَمْوُت َعَلى َجْنباها ... َفَطْرفُُه ُمْنَكسا
ا ب َ   َلَغ اْلَمْأُموَن قَ ْولُُه اْشَتدَّ َعَلْيها( .)فَ َلمَّ

 
نيا َوُعْمراها َوواَِليَتاها  َفةا اْْلَما  ذاْكُر صا

ْن َُجَاَدى اْْلُوََ َسَنَة َثََلٍث  َلًة بَقاَيْت ما ْحَدى َعْشَرَة لَي ْ يسا ْلاا َ يَ ْوَم اْْلَما ًدا َوِلا َوتاْسعانَي قايَل: إانَّ ُُمَمَّ
اَئٍة، َوقُتاَل  يَ ُتُه أَبُو ُموَسى، َوما اَئٍة، وَُكن ْ َن اْلُمَحرَّما َسَنَة َُثَاٍن َوتاْسعانَي َوما تٍي بَقانَي ما َلَة اْْلََحدا لاسا لَي ْ

 َوقايَل: أَبُو َعْبدا اَّللَّا.
ييا ْبنا َأِبا َجْعَفٍر اْلَمْنُصورا،  يدا َهاُروَن ْبنا َأِبا َعْبدا اَّللَّا اْلَمْهدا َوُأمُُّه زُبَ ْيَدُة ابْ َنُة َجْعَفٍر )َوُهَو اْبُن الرَّشا

 اْْلَْكََبا اْبنا اْلَمْنُصورا.
نْ  ٍم، َوقايَل: َكاَنْت واَِليَ ُتُه النياْصَف ما نانَي َوَُثَاناَيَة َأْشُهٍر َوََخَْسَة َأَّيَّ ََلفَ ُتُه َأْرَبَع سا  َُجَاَدى وََكاَنْت خا

ْشراينَ  َرةا، وََكاَن ُعْمُرُه َُثَاناًيا َوعا  َسَنًة. اْْلخا
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، بَعايَد َما َبنْيَ اْلمَ  يسا يَم اْلَكَرادا يًَل، َطوايًَل، َعظا ، َأْقََّن، َجَا َننْيا ، وََكاَن َسْبطًا، أَنْ زََع، َصغاَْي اْلَعي ْ ْنكاَبنْيا
لرَُّصاَفةا.  وََكاَن َمْولاُدُه ِبا

َن لاْلقُ  ََ اْلَمْأُمونا َأذا ا َوَصَل َخََبُ قَ ْتلاها إا ُئوُه َوَلمَّ ْم، فَ َهن َّ ، َوقَ َرَأ اْلَفْضُل ْبُن َسْهٍل اْلكاَتاَب َعَلْيها وَّادا
، فَ  ْن واَِليَةا اْلَعْهدا ما اْلُمْؤَِتَنا ما َْلعا اْلَقاسا ٍر َوَهْرَُثََة ِبا ََ طَاها لظََّفرا َوَدَعْوا َلُه. وََكَتَب إا َخَلَعاُه يفا َشْهرا ِبا

ها ال ْن َهذا َنةا.رَبايٍع اْْلَوَّلا ما  سَّ
مَّ  ، َفما َنَُّه َخاراٌج َعنا التَّارايخا َجائاها، تَ رَْكَنا َأْكثَ َرُه ْلا نيا َوها َعَراُء يفا َمَراثاي اْْلَما ا قايَل يفا َمَراثايها َوَأْكثَ َر الشُّ

ُق باَقْتلاها، وَ  ْن نَُدَمائاها، وََكاَن َِل ُيَصديا ، وََكاَن ما اكا ها:قَ ْوُل اْْلَُسنْيا ْبنا الضَّحَّ  َيْطَمُع يفا رُُجوعا
فُ   ََّي َخْْيَ ُأْسَرتاها َوإاْن زََعُموا ... إانيا َعَلْيَك َلُمثْ َبٌت َأسا

 اَّللَُّ يَ ْعَلُم َأنَّ ِلا َكباًدا ... َحرَّى َعَلْيَك َوُمْقَلًة َتكافُ 
فُ  ُر فَ ْوَق َما َأصا َا رُزاْئُت باها ... إانيا َْلُْضما يُت ِبا  َولَئاْن َشجا

َلفُ  َهَلَّ   بَقايَت لاَسديا فَاقَتاَنا أََبًدا ... وََكاَن لاَغْْياَك الت َّ
 َقْد َكاَن فايَك لاَمْن َمَضى َخَلٌف ... َوَلَسْوَف يُ ْعواُز بَ ْعَدَك اْْلََلفُ 

َك بَ ْعَدَها َشنافُ   َِل َِبَت رَْهُطَك بَ ْعَد َهْفَوَّتااْم ... إانيا لاَرْهطا



ُْرَمتاَك الَِّتا  ُجفُ  َهَتُكوا ِبا  ُهتاَكْت ... ُحَرَم الرَُّسولا َوُدوََّنَا السُّ
ليا ُمْعََتافُ  لذُّ يُعَها ِبا َلْت ... َوَجَا  َوثَ َبْت َأقَاراُبَك الَِّتا ُخذا

ْم نَ َفًَل ... َواْلُمْحَصَناُت َصَواراٌخ ُهُتفُ   تَ رَُكوا َحرامَي أَبايها
ُرُهنَّ أَْبَدْت ُُمَْلَخَلَها َعَلى َدَهٍش أَْبَكارُُهنَّ ..  . َورَنَّتا النََّصُف ُسلاَبْت َمَعاجا

تَ َهبٍ  ََلَل ُمن ْ ُنَّ خا َنُف ... َفَكَأَّنَّ  َواْجُتلاَيْت َذاُت النياَقابا َونُوزاَع الشَّ
َن ُمْلَكُه َقَدرٌ  َف ُدونَُه الصََّدُف ... َملاٌك َُتَوَّ  ُدر، َتَكشَّ

ْهرا ُُمَْتلافُ   فَ َوَهى َوَصْرُف الدَّ
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َقى لََنا َشَرفُ هَ  ز، ... َوَأْن يَ ب ْ َهاَت بَ ْعَدَك َأْن َيُدوَم لََنا عا  ي ْ
 َأفَ بَ ْعَد َعْهدا اَّللَّا تَ ْقتُ ُلُه ... َواْلَقْتُل بَ ْعَد َأَماناها َسَرفُ 
َلها فََأْوراُدوا َوقاُفوا زَّ اْْلا  َفَستَ ْعراُفوَن َغًدا باَعاقاَبٍة ... عا

َن نَ ْوَمُه أَ  ُجوُن َوقَ ْلُبُه َلَافُ ََّي َمْن َُتَوَّ  َرٌق ... َهَدتا الشُّ
 َقْد ُكْنَت ِلا َأَمًَل َغنايُت باها ... َفَمَضى َوَحلَّ َُمَلَُّه اْْلََسفُ 

رٌ  َتشا ْمُل ُمن ْ  ُمراَج النياظَاُم َوَعاَد ُمْنَكُرََن ُعْرفًا ... َوأُْنكاَر بَ ْعَدَك اْلُعُرُف َوالشَّ
نْ َيا ُسًدى  َك َوالدُّ فُ لاَفْقدا  َواْلَباُل ُمْنَكسا

َيُة زُبَ ْيَدةَ  ُب اْلَمْأُموَن، وَُكن ْ ها زُبَ ْيَدَة، َوُُتَاطا  ُأمُّ َجْعَفٍر: َوقَاَل ُخَزْْيَُة ْبُن اْْلََسنا يَ ْرثايها َعَلى لاَسانا ُأميا
ْنََبا  ْن َخْْيا ُعْنُصرا ... َوَأْفَضلا َساٍم فَ ْوَق َأْعَوادا ما  ْلاَْْيا إاَماٍم قَاَم ما

ْن ُأميا َجْعَفرا لا  ْم ... َولاْلَملاكا اْلَمْأُمونا ما ها ْلما اْْلَوَّلانَي َوفَ ْهما  َواراثا عا
ْن ُجُفونا َوَُمَْجراي ي ما ل، ُدُموُعَها ... إالَْيَك اْبَن َعميا  َكتَ ْبُت َوَعْينا ُمْسَتها

نا ُضر، َوُذلُّ َكآبٍَة ... َوَأرََّق َعْينا ََّيْبَن عَ  رايَوَقْد َمسَّ ي تَ َفكُّ  ميا
دُّ ُمْنَكرُ  يٌم ُمْنَكٌر جا ُْت لاَما َِلقَ ْيُت بَ ْعَد ُمَصاباها ... فََأْمراي َعظا  َوُها

را  يما اْلُمَقهَّ ها ... إالَْيَك َشَكاَة اْلُمْسَتضا ُتُه بَ ْعَد فَ ْقدا ي َِلقَ ي ْ  َسَأْشُكو الَّذا
ا َوَأْرُجو لاَما َقْد َمرَّ ِبا ُمْذ فَ َقْدتُُه ... فَأَنْ   َت لابَ ثياي َخْْيُ َربٍي ُمَغْييا

را  َُطهَّ ٌر فايَما أََتى ِبا ًرا ... َفَما طَاها َر اَّللَُّ طَاها ٌر َِل َطهَّ  أََتى طَاها
ًرا ... َوَأَّْنََب َأْمَواِلا َوَأْخَرَب َأْدُوراي  فََأْخَرَجنا َمْكُشوفََة اْلَوْجها َحاسا
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 َلقايُتهُ يَعازُّ َعَلى َهاُروَن َما َقْد 
ْمٍر َأَمْرَتهُ  ْن َكاَن َما أَْبَدى ِبَا  َوَما َمرَّ ِبا ََنقاُص اْْلَْلقا َأْعَورا ... فَإا

نانَي قَ َراَبِتا  َْي اْلُمْؤما ْر َأما را ... َتذَكَّ يٍر ُمَقديا ْن َقدا َْمٍر ما  َصََبُْت ْلا
ي ُحْرَمٍة ُمَتذَكيارا  ْن ذا  َفَديْ ُتَك ما

ا قَ َرَأَها اْلمَ  ي، قَ َتَل اَّللَُّ قَ تَ َلَتُه. -َواَّللَّا  -ْأُموُن َبَكى، َوقَاَل: َأََن فَ َلمَّ  الطَّالاُب باثَْأرا َأخا
، َفلاَهَذا َحَجَبُه اْلَمْأُمونُ  ، َوَذميا اْلَمْأُمونا نيا اكا يفا َمَراثاي اْْلَما َعْنُه َوَلْ  َوَلَقْد َأْسَرَف اْْلَُسنْيُ ْبُن الضَّحَّ

ََيهُ  يًَّة قُتاَلْت  َيْسَمْع َمدا ي َهاِشاا ! َهْل رَأَْيَت يَ ْوَم قُتاَل َأخا ْنا ًة، ُثَّ َأْحَضَرُه يَ ْوًما، فَ َقاَل َلُه: َأْخَبا ُمدَّ
 َوُهتاَكْت؟ قَاَل: َِل! قَاَل: َفَما قَ ْوُلَك:

لَّتا  يا اْسُتحا ْن آلا النَّّبا  َوِماَّا َشَجا قَ ْلّبا وََكْفَكَف َعَْبَِتا ... َُمَاراُم ما
تا إاَذا َخَفَرَّْتَا َرْوَعةٌ  نَي تَ َبدَّ ْمسا حا َها ُسُجوفُ َها َكَعاٌب ... َكَقْرنا الشَّ ْْلُْلدا َعن ْ  َوَمْهُتوَكٌة ِبا

مٍ  ْن ُذَؤابَةا َهاشا َباٍء ما ْرُب ظا ْْلُُشوعا َورَنَّتا ... َوسا ْرَط َعاَذْت ِبا ْن ُمَنازاٍع ََلَا اْلما  ما
نيا إاَذا َما ذََكْرتُُه َعَلى َكباٍد َحرَّى َهتَ ْفَن باَدْعَوى َخْْيا َحييٍ   َوَميياتا ... َأرُدُّ َيًدا ما

تانَي باغاْبَطٍة ... َوَِل بَ َلَغْت آَماََلَا َما َِتَنَّتا  اما  َوقَ ْلٍب ُمَفتَّتا َفََل َِبَت لَْيُل الشَّ
، َوَرْوَعٌة فَ  نانَي! َلْوَعٌة َغَلبَ ْتنا َْي اْلُمْؤما ، َوإاْحَساٌن فَ َقاَل: ََّي َأما تُ َها بَ ْعَد َأْن َغَمَرْتنا ، َوناْعَمٌة ُسلاب ْ اَجأَْتنا

ْن َعاقَ ْبَت فَباَحقياَك، َوإاْن َعَفْوَت فَباَفْضلاَك. ، فَإا ، َوَسيياٌد فَ َقْدتُُه فََأقْ َلَقنا  َشَكْرتُُه فَأَْنَطَقنا
َوَأَمْرُت ِبااْدرَارا َأْرزَاقاَك َعَلْيَك، َوَعطَائاَك َما فَاَتَك َفَدَمَعْت َعنْيُ اْلَمْأُمونا َوقَاَل: َقْد َعَفْوُت َعْنَك، 

َك. نا اْستاْخَداما ي ما ًما، َوَجَعْلُت ُعُقوبََة َذْنباَك اْمتاَناعا  ُمَتمَّ
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ََيُه. َع َمدا َي َعْنُه َوَسَا  ُثَّ إانَّ اْلَمْأُموَن َرضا
َجائاها:  َوِماَّا قايَل يفا ها

ْ نُ َبكياي َالا  َك، لاَماَذا؟ لالطََّربا ََّي َأَِب ُموَسى ... َوتَ ْروايجا اللََّعْب َولاََتْكا اْْلَْمسا يفا َأْوقَاَّتا
ْنَك َعَلى َماءا اْلعاَنْب َوَشنايٍف ... َأََن َِل أَْبكاي َلُه َوَعَلى َكْوثَرٍ  ْرًصا ما  حا

 رياَضى َِل َِل َأْخَشى اْلَعَطْب َلْ َتُكْن ... تَ ْعراُف َما َحدُّ ال
 َوَِل تَ ْعراُف َما َحدُّ اْلَغَضْب ... َلْ َتُكْن َتْصُلُح لاْلُمْلكا َولَْ 

ْ نُ َبكيايَك؟ لاَما َعرَّْضتَ نَا ْلُمْلكا اْلَعَرْب ... لا َك الطَّاَعَة ِبا  تُ ْعطا
دٍ  َصاٍر َُمْها َلْب ... يفا َعَذاٍب َوحا  لاْلَمَجانايقا َوَطْورًا لالسَّ

َد الطُّرْ  رٌ َسدَّ  َق، َفََل َوْجَه الطََّلْب ... زََعُموا أَنََّك َحي، َحاشا



 ُكلُّ 
 َمْن َقْد قَاَل َهَذا َفَكَذبْ 

ٍب َحْيُث َذَهبْ  يٍع َذاها ْن ... َجَا َتُه َقْد قَاَلُه يفا َوْجَدٍة ما  لَي ْ
َلُه ... َوإاَذا َما َأْوَجَب اْْلَْمَر َوَجبْ  َنا قَ ت ْ  َأْوَجَب اَّللَُّ َعَلي ْ

َب اَّللَُّ َعَلْيها وََكَتبْ  َكانَ  َنًة ... َغضا َنا فات ْ  َواَّللَّا َعَلي ْ
طَاَلةا.  َوقايَل فايها َغْْيُ َذلاَك، تَ رَْكَنا ذاْكَرُه َخْوَف اْْلا

 
نيا  ْيَةا اْْلَما  ذاْكُر بَ ْعضا سا

َعَتُه  نُي وََكاتَ َبُه اْلَمْأُموُن، َوَأْعطَاُه بَ ي ْ ا َمَلَك اْْلَما َُهْم َطَلَب اْلْا  -َلمَّ ْم، َفَصْيَّ ََ فايها ْصَياَن َوأَتْ َباَعُهْم َوَغا
ها َوَشَراباها، َوَأْمراها َوََّنْياها، َوفَ َرَض ََلُْم فَ ْرًضا ََسَّاُهمُ  َلُه َوََّنَارَُه، َوقاَواما َطَعاما َْلَوتاها لَي ْ يََّة، َوفَ ْرًضا  ْلا اْْلََرادا

َن اْْلُْبَشانا ََسَّاُهُم اْلُغَرابايَّةَ  ، َوقايَل فايها اْْلَْشَعاُر،ما َي َباانَّ َماَء، َحََّّ رُما  ، َورََفَض النياَساَء اْْلََرائاَر َواْْلا
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ا قايَل فايها: مَّ  َفما
ُفوسا  لن ُّ  َأَِل ََّي أَي َُّها الثَّاواي باُطوسا ... َعزايًبا َما يُ َفاَدى ِبا

ْقًَل ... َتَْ  ْصَيانا ها ُهُم ُشْؤَم اْلَبُسوسا َلَقْد أَبْ َقْيَت لاْلخا ن ْ ُل ما  ما
ْن َجلايسا  ْأُن فايها ... َويفا َبْدٍر، فَ َياَلَك ما  فََأمَّا نَ ْوَفٌل فَالشَّ

يسا  ي َسْهٍم َخسا ييا َشْيٌء َلَدْيها إاَذا ... ذُكاُروا باذا ما  َوَما لاْلَمْعصا
ْنَد ُُمََْتَقا   اْلُكُئوسا  َوَما َحَسُن الصَّغاُْي َأَخسُّ َحا ... ًِل َلَدْيها عا

ْن ُعْمراها َشْطٌر َوَشْط ... ٌر يُ َعاقاُر فايها ُشْرَب اْْلَْنَدرايسا   ََلُْم ما
ْلَوْجها اْلَعُبوسا  يبا ِبا ْقطا َوى الت َّ  َوَما لاْلَغاناَياتا َلَدْيها َحظ، ... سا

 إاَذا َكاَن الرَّئايُس َكَذا َسقايًما ... َفَكْيَف َصََلُحَنا بَ ْعَد الرَّئايسا 
 َلْو َعلاَم اْلُمقايُم باَدارا ُطوٍس ... َلَعزَّ َعَلى اْلُمقايما باَدارا ُطوسا ف َ 

ُم اْْلَْرزَاَق، وَ  ُهْم إالَْيها، َوَأْجَرى َعَلْيها نَي، َوَضمَّ يعا اْلبُ ْلَدانا يفا طََلبا اْلُمْلها ََ َجَا َه إا اْحَتَجَب َعْن ُثَّ َوجَّ
را يفا َأَخَوْيها َوَأْهلا بَ ْيتاها، َواسْ  َن اْْلََواها َْضَرتاها ما َم َما يفا بُ ُيوتا اْْلَْمَوالا َوَما ِبا ها، َوَقسَّ َتَخفَّ َبااْم َوباُقوَّادا

عا َخَلَواتاها َوََلْواها  ثايها، َوَأَمَر باباَناءا ََمَالاَس لاُمتَ نَ زََّهاتاها، َوَمَواضا ْصَياناها َوُجَلَسائاها َوُُمَديا لَ  خا  َوَلعاباها، َوَعما
، َوأَنْ َفَق يفا  ، َواْْلَيَّةا، َواْلَفَرسا ، َواْلُعَقابا ، َواْلفايلا ْجَلَة َعَلى ُصورَةا اْْلََسدا َعَملاَها ََخَْس َحرَّاقَاٍت يفا دا

يًما، فَ َقاَل أَبُو نُ َواٍس يفا َذلاَك:  َماًِل َعظا



با الْ  ْر لاَصاحا نيا َمطَاََّي ... َلْ ُتَسخَّ َر اَّللَُّ لاْْلَما ْحَرابا َسخَّ  ما
ْرَن بَ راا َساَر يفا ... اْلَماءا رَاكاًبا لَْيَث َغابا  َذا َما راَكابُُه سا  فَإا
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َب النَّاُس إاْذ رََأْوَك َعَلى  َعجا
ْرَت َعَلْيها  َحابا ... َسبَُّحوا إاْذ رََأْوَك سا  ُصورَةا لَْيٍث َِتُرُّ َمرَّ السَّ

ْنَسٍر َوَجَناَحيْ َكْيَف َلْو أَْبَصُروَك فَ ْوَق الْ   ُعَقابا ... َذاتا َزْوٍر َوما
َماءا إاَذا  نا َتُشقُّ اْلُعَباَب بَ ْعَد اْلُعَبابا ... َتْسباُق الطَّْْيَ يفا السَّ

ايَئٍة َوَذَهابا   َما اْستَ ْعَجُلوَها ِبا
اٍن يفا اْْلُْلدا  نُي َأْن يُ ْفَرَش َلُه َعَلى دُكَّ ،  قَاَل اْلَكْوثَ ُر: َأَمَر اْْلَما ي، َها باَساٌط َزْرعا يَ ْوًما، فَ ُفراَش َعَلي ْ

يٌم، َوَأَمَر قَ ييامَ  را َأْمٌر َعظا َهبا َواْلفاضَّةا َواْْلََواها ْن آناَيةا الذَّ ثْ ُلُه، َوُهيياَئ ما َة َجَوارايها َأْن َوََّنَاراُق، َوفُ ُرٌش ما
اَئَة َجارايٍَة َصاناَعٍة، فَ ُتْصعاَد إالَْيها  ٍد، َُّتَيياَئ َلُه ما نَّ اْلعايَداُن، يُ َغنيانَي باَصْوٍت َواحا يها َْيدا َعْشًرا َعْشًرا ِبا

ٍد:  فََأْصَعَدْت إالَْيها َعْشًرا، فَاْنَدفَ ْعَن يُ َغنيانَي باَصْوٍت َواحا
 ُهْم قَ تَ ُلوُه َكْي َيُكونُوا َمَكانَُه ... َكَما َغَدَرْت يَ ْوًما باكاْسَرى َمَرازابُهْ 

ُهنَّ َوَطَردَ  َنُه:َفَسب َّ ي ْ ، ُثَّ َأَمَرَها فََأْصَعَدْت َعْشًرا َغْْيَُهنَّ فَ َغن َّ  ُهنَّ
َْقَتلا َمالاٍك ... فَ ْلَيْأتا ناْسَوتَ َنا باَوْجها ََّنَارا   َمْن َكاَن َمْسُرورًا ِبا

ي َعْشًرا. فََأْصَعَدَّْتُنَّ فَ َغنَّ  :فَ َفَعَل َما فَ َعَلُه، َوَأْطَرَق َطوايًَل، ُثَّ قَاَل: َأْصعادا  نْيَ
ما  لدَّ ْنَك ُضرياَج ِبا ًرا ... َوأَْيَسَر ُجْرًما ما  ُكَلْيٌب َلَعْمراي َكاَن َأْكثَ َر ََنصا

َّا َكاَن. ًا ِما ، َتَطْيُّ انا َْدما الدُّكَّ ها، َوَأَمَر َبا ْن ََمْلاسا  فَ َقاَم ما
َُراَسا ْنَد اْلَفْضلا ْبنا َسْهٍل ِبا نُي عا ٌد اْْلَما ٍد قايَل: َوذُكاَر ُُمَمَّ َن، فَ َقاَل: َكْيَف َِل ُيْسَتَحلُّ قَ ْتُل ُُمَمَّ

ها: ُرُه يَ ُقوُل يفا ََمْلاسا  َوَشاعا
راا إاَذا َأْمَكَن اْْلَْهرُ  َي اْْلَْمُر ... َوَِل َتْسقانا سا  َأَِل فَاْسقانا ََخًْرا َوُقْل ِلا ها

نَي، َفَحَبَس َأَِب نُ َواٍس.  فَ بَ َلَغتا اْلقاصَُّة اْْلَما
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ْلٍم، َأْو َمْعَدَلٍة، َأْو ََتْرابٍَة، َحََّّ َنْذُكَرَها، َوهَ  ْن حا ْيَتاها َما ُيْسَتْحَسُن ذاْكُرُه ما َذا اْلَقْدُر  َوَلْ َنَاْد يفا سا
 َكاٍف.



 
رٍ   ذاْكُر ُوثُوبا اْْلُْندا باطَاها

ٍر بَ ْعَد َمْقَتلا اْْلَ  َنةا َوَثَب اْْلُْنُد باطَاها ها السَّ ٍم.َويفا َهذا َْمَسةا َأَّيَّ نيا ِبا  ما
ْنُه َماًِل، فَ َلْم َيُكْن َمَعُه َشْيٌء، فَ ثَاُروا باها، َفَضاَق َبااُم اْْلَْمُر، ُْم طََلُبو ما َوَظنَّ َأنَّ  وََكاَن َسَبَب َذلاَك َأَّنَّ

ُْم َمَعُهْم َعَليْ  ، َوَأَّنَّ َن اْْلُْندا َوَأْهلا اْْلَْرَِبضا ْن ُمَواطَأٍَة ما ْن َأْهلا اْْلَْرَِبضا َذلاَك ما ها، َوَلْ َيُكْن ََتَرََّك ما
ََ َعْقَرُقوَف. ها، َوَمَضى إا ها، فَ َهَرَب، َوََّنَُبوا بَ ْعَض َمَتاعا َي َعَلى نَ ْفسا  َأَحٌد، َفَخشا

نيا وَ  َل زُبَ ْيَدَة ُأمَّ اْْلَما ، َوَحوَّ نُي َأَمَر ِبااْفظا اْْلَبْ َوابا ا قُتاَل اْْلَما َوَلَدْيها ُموَسى َوَعْبَد اَّللَّا َمَعَها، وََكاَن َلمَّ
 ََ َْملا ُموَسى َوَعْبدا اَّللَّا إا ََ ُُهَْيناَيا َعَلى الزَّابا اْْلَْعَلى، ُثَّ َأَمَر ِبا َما اْلَمْأُمونا َوَْحََلُهْم يفا َحرَّاقٍَة إا ها َعميا

َُراَساَن.  ِبا
ا ََثَر باها اْْلُْنُد ََنَدْوا " ُموَسى َّيَ  ، َفَصوََّب النَّاُس إاْخَراَج فَ َلمَّ َن اْلَغدا  َمْنُصوُر "، َوبَ َقْوا َذلاَك يَ ْوَمُهْم َوما

. نيا ٍر َوَلَديا اْْلَما  طَاها
، َوتَ َعبََّأ لاقاَتالا اْْلُْندا َوَأْهلا  َن اْلُقوَّادا ََ َعْقَرُقوَف َخَرَج َمَعُه ََجَاَعٌة ما ٌر إا ا َهَرَب طَاها اْْلَْرَِبضا َوَلمَّ

يَنةا َخَرُجوا َوا ْن َأْهلا اْلَمدا ا بَ َلَغ َذلاَك اْلَقوَّاَد اْلُمَتَخليافانَي َعْنُه َواْْلَْعَياَن ما ْعَتَذُروا، بابَ ْغَداَذ، فَ َلمَّ
ْم. ُهْم َوقَ ُبوَل ُعْذراها ، َوَسأَُلوُه الصَّْفَح َعن ْ َفَهاءا َواْْلَْحَداثا  َوَأَحاُلوا َعَلى السُّ

ٌر: مَ  يما فَ َقاَل طَاها َّللَّا اْلَعظا ُم ِبا ْيفا فايُكْم، َوُأْقسا لَئاْن  -َعزَّ َوَجلَّ  -ا َخَرْجُت َعْنُكْم إاِلَّ لاَوْضعا السَّ
ُكْم! َفَكَسَرُهْم باَذلاَك، َوَأَمرَ  ََ َمْكُروها ََ رَْأياي فايُكْم، َوَْلَْخُرَجنَّ إا ْثلاَها َْلَُعوَدنَّ إا ََلُْم باراْزقا  ُعْدُِتْ لاما

 ْربَ َعةا َأْشُهٍر.أَ 
، َفَحَلُفو  يُّ ْيََة اْْلََسدا ْيَُة أَبُو َشْيخا ْبُن َعما ْن َمْشَيَخةا َأْهلا بَ ْغَداَذ، َوَعما ا لَُه أَنَُّه َلْ َوَخَرَج إالَْيها ََجَاَعٌة ما

ْنُه َمْن َورَ  ُنوا ما َن اْْلَبْ َناءا َأَحٌد، َوَضما ْن َأْهلا بَ ْغَداَذ َوَِل ما ُهْم، يَ َتَحرَّْك ما اَءُهْم، َفَسَكَن َغَضُبُه، َوَعَفا َعن ْ
 َوَوَضَعتا اْْلَْرُب َأْوزَارََها، َواْستَ ْوَسَق النَّاُس يفا اْلَمْشراقا 
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ْنقاَيادا ْلااََلفَتاها. ، َواِلا  َواْلَمْغرابا َعَلى طَاَعةا اْلَمْأُمونا
. ) يما ْيَُة باَفْتحا اْلَعنْيا وََكْسرا اْلما  )َعما

 
ََلفا َنْصرا ْبنا َشَبٍث اْلُعَقْيلايُّ َعَلى اْلَمْأُمونا   ذاْكُر خا

، وََكاَن َنْصرٌ  َنةا َأْظَهَر َنْصُر ْبُن َسيَّارا ْبنا َشَبٍث اْلُعَقْيلايُّ اْلْاََلَف َعَلى اْلَمْأُمونا ها السَّ ْن َبنا  َويفا َهذا ما
َيَة( َِشَاَِلْ  ا قُتاَل ُعَقْيٍل َيْسُكُن )َكْيُسوَم، ََنحا ، َوَلُه فايها َهًوى، فَ َلمَّ نيا َعٌة لاْْلَما َحَلَب، وََكاَن يفا ُعُنقاها بَ ي ْ



، َوَمَلَك َُسَْيَساَط، َواْجتَ  َن اْلباََلدا نُي َأْظَهَر َنْصٌر اْلَغَضَب لاَذلاَك، َوتَ َغلََّب َعَلى َما َجاَورَُه ما َمَع اْْلَما
َن اْْلَْعَرا ، َعَلْيها َخْلٌق َكثاٌْي ما ْرقاييا ََ اْْلَانابا الشَّ ، َوَقواَيْت نَ ْفُسُه، َوَعََبَ اْلُفَراَت إا با َوَأْهلا الطََّمعا

ا كَ  ْنُه َكثُ َرْت َُجُوُعُه، َوزَاَدْت َعمَّ ا رََأى النَّاُس َذلاَك ما َغلُّبا َعَلْيها، فَ َلمَّ لت َّ ثَ ْتُه نَ ْفُسُه ِبا اَنْت، وََكاَن َوَحدَّ
ْن َأْمراها َما َنذْ  ُ ما ََ  -ُكُرُه إاْن َشاَء اَّللَّ  .-تَ َعا

َدةا َوالثَّاءا اْلُمثَ لََّثةا( . نيا اْلُمْعَجَمةا َواْلَباءا اْلُمَوحَّ  )َشَبٌث باَفْتحا الشيا
 

َن اْلباََلدا   ذاْكُر واَِليَةا اْلََْسنا ْبنا َسْهٍل اْلعاَراَق َوَغْْيَُه ما
َنةا اْستَ ْعَمَل اْلَمأْ  ها السَّ ٌر َويفا َهذا ، َعَلى ُكليا َما َكاَن افْ تَ َتَحُه طَاها ُموُن اْلََْسَن ْبَن َسْهٍل، َأَخا اْلَفْضلا

نُي. ، بَ ْعَد َأْن قُتاَل اْْلَما ، َوفَاراَس، َواْْلَْهَوازا، َواْلْاَجازا َواْلَيَمنا ، َواْلعاَراقا ْن ُكَورا اْلْاَبالا  ما
ٍر باَتْسلايما َذلاَك إالَ  ََ طَاها ٌر وََكَتَب إا ٍر َسعايٍد، َفَدافَ َعُه طَاها َم اْْلََسُن َبنْيَ َيَدْيها َعلايَّ ْبَن َأِبا طَاها ْيها، فَ َقدَّ

 باَتْسلايما اْْلََراجا إالَْيها، َحََّّ َوَفَّ اْْلُْنَد َأْرزَاقَ ُهْم، َوَسلََّم إالَْيها اْلَعَمَل.
اَئٍة[ َم اْلََْسُن َسَنَة تاْسٍع َوتاْسعانَي ]َوما اَل. َوَقدا  ، َوفَ رََّق اْلُعمَّ

َل َواْلَْ  ُه اْلَمْوصا ، َوَوِلَّ ََ الرَّقَّةا لاُمَحارَبَةا َنْصرا ْبنا َشَبٍث اْلُعَقْيلاييا َْي إا ًرا َأْن َيسا اَم َوَأَمَر طَاها زايَرَة َوالشَّ
ََ قاَتالا َنْصرا ْبنا َشَبٍث، َوَأْرَسَل إالَْيها  ٌر إا ،  َواْلَمْغراَب، َفَساَر طَاها ََ الطَّاَعةا َوتَ ْركا اْلْاََلفا يَْدُعوُه إا

ي َكْيُسوَم، ٌر، َواْلتَ َقْوا بانَ َواحا َم إالَْيها طَاها ََ َذلاَك، )فَ تَ َقدَّ  فَ َلْم َيُاْبُه إا
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يًما، وََكاَن الظََّفُر َلُه، َوَعا يًدا، أَبْ َلى فايها َنْصٌر َبََلًء َعظا ََ َواقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ْبَه اْلَمْهُزوما إا ٌر شا َد طَاها
 الرَّقَّةا( .

ي. َواحا ْفَظ تاْلَك الن َّ ٍر حا  وََكاَن ُقَصاَرى َأْمرا طَاها
ََ ُخَراَساَن. ْيا إا ْلَمسا ََ َهْرَُثََة َيَُْمُرُه ِبا  وََكَتَب اْلَمْأُموُن إا

يَسى ْبنا ُموسَ  لنَّاسا اْلَعبَّاُس ْبُن ُموَسى ْبنا عا ٍد.َوَحجَّ ِبا  ى ْبنا ُُمَمَّ
 

 ذاْكُر َوقْ َعةا الرََّبضا باُقْرطَُبةَ 
َشاٍم اْْلُ  ، َوَسبَ بُ َها َأنَّ اْْلََكَم ْبَن ها لرََّبضا َنةا َكاَنْت باُقْرطَُبَة اْلَوقْ َعُة اْلَمْعُروَفُة ِبا ها السَّ ، يفا َهذا َموايَّ

للَّْهوا َوالصَّْيدا  بَ َها، َكاَن َكثاَْي التََّشاُغلا ِبا َّا َُيَاناُسُه، وََكاَن َقْد قَ َتَل  َصاحا ، َوَغْْيا َذلاَك ِما ْربا َوالشُّ
ََ أَ  ، إا بيا ْْلََذى َوالسَّ ها ِبا ُْندا ْن َأْعَيانا قُ ْرطَُبَة، َفَكراَهُه َأْهُلَها، َوَصاُروا يَ تَ َعرَُّضوَن ْلا ْن بَ َلَغ ََجَاَعًة ما

ُْم َكانُوا يُ َنادُ  ْلَغْوَغاءا َأَّنَّ : " الصَََّلَة ََّي َُمُْموُر الصَََّلَة "، َوَشافَ َهُه اْْلَْمُر ِبا ْنَد اْنقاَضاءا اْْلََذانا وَن عا



َمارَةا َأْسَواراَها، َوَحفْ  نيا قُ ْرطَُبَة َوعا ، َفَشرََع يفا ََتْصا ْْلَُكفيا ، َوَصفَُّقوا َعَلْيها ِبا ْلَقْولا را بَ ْعُضُهْم ِبا
قاَها، َواْرتَ َبَط اْْلَْيَل َعلَ  ى َِبباها، َواْسَتْكثَ َر اْلَمَمالايَك، َورَتََّب ََجًْعا َِل يُ َفاراُقوَن َِبَب َقْصراها َخَنادا

ُهْم. ن ْ ْنتاَقاما ما ْقدا َأْهلا قُ ْرطَُبَة، َوتَ يَ قَُّنوا أَنَُّه يَ ْفَعُل َذلاَك لاَلا ، فَ َزاَد َذلاَك يفا حا ََلحا لسيا  ِبا
ْم ُعْشَر اْْلَْطعاَمةا  ْن   ُثَّ َوَضَع َعَلْيها ََ َعَشَرٍة ما ْرٍص، َفَكراُهوا َذلاَك، ُثَّ َعَمَد إا ْن َغْْيا حا ُكلَّ َسَنٍة، ما

ََ َذلاَك َأنَّ َِمُْلوكً  ، َواْنَضاَف إا ْم، فَ َقتَ َلُهْم َوَصَلبَ ُهْم، فَ َهاَج لاَذلاَك َأْهُل الرََّبضا ا َلُه ُرَؤَساءا ُسَفَهائاها
َقٍل لاَيصْ  ََ َصي ْ ًفا إا ََ َسلََّم َسي ْ َقَل باها إا ْيَف، فَ َلْم يَ َزْل َيْضراُب الصَّي ْ ُقَلُه، َفَمَطَلُه، فََأَخَذ اْلَمْمُلوُك السَّ

َنةا. ها السَّ ْن َهذا  َأْن قَ تَ َلُه، َوَذلاَك يفا رََمَضاَن ما
يعَ  ، َواْجَتَمَع َأْهُل اْْلَْرَِبضا َجَا ََلَح َأْهُل الرََّبضا ، َواْجَتَمَع اْْلُْنُد َفَكاَن َأوََّل َمْن َشَهَر السيا ََلحا لسيا ُهْم ِبا

ْلَقْصرا، َوفَ رََّق اْْلََكُم اْْلَْيَل َواْْلَْسلاَحَة، َوَجَعلَ   َواْْلَُموايُّوَن َواْلَعبايُد ِبا
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، َوَأحَ  اُطوا باَقْصراها، فَ نَ َزَل اْْلََكُم َأْصَحابَُه َكَتائاَب، َوَوَقَع اْلقاَتاُل َبنْيَ الطَّائاَفَتنْيا فَ َغَلبَ ُهْم َأْهُل الرََّبضا
يًدا. ََلَحُه، َورَكاَب َوَحرََّض النَّاَس، فَ َقاتَ ُلوا َبنْيَ َيَدْيها قاَتاًِل َشدا ْن َأْعَلى اْلَقْصرا، َولَباَس سا  ما

َها َوَمعَ  ن ْ ورا ثُ ْلَمًة، َوَخَرَج ما ها ُعبَ ْيَد اَّللَّا، فَ ثَ َلَم يفا السُّ ، َوأََتى َأْهَل ُثَّ َأَمَر اْبَن َعميا َن اْْلَْيشا ُه قاْطَعٌة ما
، َواَّْنََزَم َأْهُلُه، َوق ُ  ْم، َوَلْ يَ ْعَلُموا َبااْم، فََأْضَرُموا النَّاَر يفا الرََّبضا ْن َورَاءا ُظُهوراها تياُلوا َمْقتَ َلًة الرََّبضا ما

ورا، فَ  يَمًة، َوَأْخَرُجوا َمْن َوَجُدوا يفا اْلَمَنازالا َوالدُّ ْن َعظا َن اْْلَْسَرى َثََلُثَااَئٍة ما َأَسُروُهْم، فَانْ تَ َقى ما
ْهَب َواْلَقْتَل َواْْلَرايَق َواْْلََراَب يفا َأْرَِبضا  نَي، َوَأقَاَم الن َّ سا ْم، فَ َقتَ َلُهْم، َوَصَلبَ ُهْم ُمَنكَّ ها قُ ْرطَُبَة  ُوُجوها

ٍم.  َثََلثََة َأَّيَّ
ْنَدُه َمْن يُ َوازايها يفا قُ ْرباها، ُثَّ اْسَتَشاَر اْْلََكُم َعْبَد اْلكَ  ، َوَلْ َيُكْن عا دا ْبنا َعْبدا اْلُمغايثا راميا ْبَن َعْبدا اْلَواحا

َي ِبا  ، فَ َقباَل قَ ْوَلُه، َوَأَمَر فَ ُنودا ْلَقْتلا ، َوَأَشاَر َغْْيُُه ِبا ُهْم َواْلَعْفوا لصَّْفحا َعن ْ  ْْلََمانا َعَلى أَنَّهُ فََأَشاَر َعَلْيها ِبا
ن ْ  َناُه، َفَخَرَج َمْن بَقاَي بَ ْعَد َذلاَك ما ٍم قَ تَ ْلَناُه َوَصَلب ْ ْن َأْهلا الرََّبضا بَ ْعَد َثََلثَةا َأَّيَّ ُهْم َمْن بَقاَي ما

ْم، ها ْم َوَأْوَِلدا ْن َحْضَرةا قُ ْرطَُبَة باناَسائاها نَي ما ُلولا َخاراجا ُلوا َعَلى الصَّْعبا َوالذَّ َوَما َخفَّ  ُمْسَتْخفاًيا، َوََتَمَّ
ْم قَ تَ ُلوهُ  َهُبوَن، َوَمنا اْمتَ َنَع َعَلْيها دا يَ ن ْ ْلَمَراصا ْن َأْمَواَلااْم، َوقَ َعَد ََلُُم اْْلُْنُد َواْلَفَسَقُة ِبا  .ما

، َوََجََعُهنَّ  ي َعْن ُحُرما النَّاسا ُم الثَََّلثَُة َأَمَر اْْلََكُم باَكفيا اْْلَْيدا ا انْ َقَضتا اْْلََّيَّ ََ َمَكاٍن، َوَأَمَر فَ َلمَّ إا
. َْدما الرََّبضا اْلقاْبلاييا  َبا

َشاٍم َُمُْبوًسا يفا َحْبسا الدَّ  ْيا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا ُمَعاوايََة ْبنا ها ما باُقْرطَُبَة، يفا وََكاَن بَزايٌع َمْوََ ُأَميََّة اْبنا اْْلَما
ا رََأى َأْهَل ق ُ  ْرطَُبَة َقْد َغَلُبوا اْْلُْنَد، َسَأَل اْْلََرَس َأْن يُ ْفراُجوا َلُه، فََأَخُذوا َعَلْيها راْجَلْيها قَ ْيٌد ثَقايٌل، فَ َلمَّ

يًدا َلْ َيُكْن يفا اْْلَْيشا  ْم، َوَأْطَلُقوُه، َفَخَرَج فَ َقاَتَل قاَتاًِل َشدا ا  اْلُعُهوَد إاْن َسلاَم َأْن يَ ُعوَد إالَْيها ثْ ُلُه، فَ َلمَّ ما



، فََأْطَلَقُه َوَأْحَسَن إالَْيها، )َوَقْد ذََكَر اَّْنََزَم َأْهُل ا ََ اْْلََكما ، فَانْ تَ َهى َخََبُُه إا ْجنا ََ السيا لرََّبضا َعاَد إا
. ) ائَ َتنْيا ها اْلَوقْ َعَة َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوما  بَ ْعُضُهْم َهذا

 
ْلَمْيَدانا  لا اْلَمْعُروَفةا ِبا ْلَمْوصا  ذاْكُر اْلَوقْ َعةا ِبا

لا َبنْيَ اْلَيَمانايَّةا َوالنياَزارايَّةا، وََكاَن َسبَ بَ َها أَ   َوفايَها ْلَمْوصا ْلَمْيَدانا ِبا نَّ ُعْثَماَن ْبَن َكاَنتا اْلَوقْ َعُة اْلَمْعُروَفُة ِبا
ُْم يَ تَ َهضَّ  ََّيرا ُمَضَر، َفَشَكا اْْلَْزَد َواْلَيَمَن، َوقَاَل: إاَّنَّ ََ دا يَّ َصاَر إا ُمونَ َنا، َويَ ْغلاُبونَ َنا َعَلى نُ َعْيٍم اْلَُبَْجُا

ْشراينَ  لا َما يُ َقاراُب عا ََ اْلَمْوصا  ُحُقوقاَنا، َواْستَ ْنَصَرُهْم، َفَساَر َمَعُه إا
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، َفَسَأَلَُ  لا يَنئاٍذ تَ َغلََّب َعَلى اْلَمْوصا ُّ، َوُهَو حا ْم َعلايُّ ْبُن اْْلََسنا اَْلَْمَدانا ْم َعْن َحاَلااْم أَْلًفا، فََأْرَسَل إالَْيها
َن اْلبَ لَ  ْم َعلاي، ما ََ َما يُرايُدوَن، فَ َلْم يَ ْقَبْل ُعْثَماُن َذلاَك، َفَخَرَج إالَْيها دا يفا ََنْوا فََأْخََبُوُه، فََأَجاََبُْم إا

َة َوقَائاَع، َفكَ  دَّ يًدا، عا اَنتا اَْلَزاْيَُة َعَلى النياَزارايَّةا، َوَظفاَر َأْربَ َعةا آَِلفا رَُجٍل، فَاْلتَ َقْوا، َواقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا
. ََ اْلبَ َلدا ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َوَعاَد إا ن ْ  َبااْم َعلاي، َوقَ َتَل ما

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

، َمَعُه َخْلٌق كَ  ْن َسفاَلةا النَّاسا َنةا َخَرَج اْْلََسُن اَْلَْرُش يفا ََجَاَعٍة ما ها السَّ ، َوَدَعا َويفا َهذا َن اْْلَْعَرابا ثاٌْي ما
ٍد، َوأََتى النيايَل، َفَجََب اْْلَْمَواَل َوََّنََب اْلُقَرى. ْن آلا ُُمَمَّ ََ الرياَضى ما  إا

 ]اْلَوفَ َياُت[
اَئٍة. َة، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة تاْسٍع َوما َكَّ ُّ ِبا َنَة اَلْاََلِلا  َوفايَها َماَت ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ

تُّوَن َسَنًة. َوََيََْي ْبُن َسعايٍد اْلَقطَّاُن َوفا  ييا َوُعْمُرُه َثََلٌث َوسا َ َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن اْلَمْهدا يفا َصَفٍر، يَها تُ ُويفيا
اَئٍة. ْشرايَن َوما  َوَمْولاُدُه َسَنَة عا
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اَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوتاْسعانَي َوما
199 - 
اَئةٍ ُثَّ َدخَ   َلْت َسَنُة تاْسٍع َوتاْسعانَي َوما

 ذاْكُر ُظُهورا اْبنا طََباطََبا اْلَعَلواييا 



يَم ْبنا اْْلََسنا ْبنا اْلُْ  يَل ْبنا إابْ َراها يَم ْبنا إاَْسَاعا ُد ْبُن إابْ َراها َسنْيا ْبنا َعلاييا َوفايَها َظَهَر )أَبُو َعْبدا اَّللَّا( ُُمَمَّ
ََلُم  -ْبنا َأِبا طَالاٍب  ْن  -َعَلْيها السَّ ََ الرياَضى ما ْلُكوَفةا، َيْدُعو إا َرةا، ِبا ْن َُجَاَدى اْْلخا لاَعْشٍر َخَلْوَن ما

ٍد  ْبنا طََباطََبا،  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -آلا ُُمَمَّ ي يُ ْعَرُف ِبا نَّةا، َوُهَو الَّذا ْلكاَتابا َوالسُّ َواْلَعَملا ِبا
ْن َوَلدا َهانائا ْبنا وََكاَن اْلقَ  رايُّ ْبُن َمْنُصوٍر، وََكاَن َيْذُكُر أَنَُّه ما َراََّي السَّ ْمراها يفا اْْلَْربا أَبُو السَّ قَبايَصَة  يياَم ِبَا

. يا َبانا ي ْ  ْبنا َهانائا ْبنا َمْسُعوٍد الشَّ
ا كَ  ًرا َعمَّ ا َصَرَف طَاها ها َأنَّ اْلَمْأُموَن َلمَّ َه وََكاَن َسَبَب ُخُروجا َن اْْلَْعَمالا الَِّتا افْ تَ َتَحَها، َوَوجَّ اَن إالَْيها ما

َها  ، َوأَنَُّه  -اْلََْسَن ْبَن َسْهٍل إالَي ْ ْلعاَراقا َأنَّ اْلَفْضَل ْبَن َسْهٍل َقْد َغَلَب َعَلى اْلَمْأُمونا َث النَّاُس ِبا ََتَدَّ
ٍم أَنْ َزَلُه َقْصًرا َحَجَبُه فايها َعْن َأْهلا بَ ْيتاها وَ  َب لاَذلاَك بَ ُنو َهاشا ْْلَْمرا ُدونَُه، فَ َغضا ها، َوأَنَُّه َيْسَتبادُّ ِبا قُ وَّادا

، َواْجََتَُءوا َعَلى اْلََْسنا ْبنا َسْهٍل، َوَهاَجتا اْلفاَتُ يفا اْْلَْمَصارا، َفَكاَن َأوََّل َمْن َظهَ  َر َوُوُجوُه النَّاسا
ْلُكوفَةا.  اْبُن طََباطََبا ِبا

َْي، ُثَّ َقواَي حَ   َوقايَل: َراََّي َكاَن َيْكراي اْْلَما َراََّي َأنَّ َأَِب السَّ ِبا السَّ الُُه، َكاَن َسَبَب اْجتاَماعا اْبنا طََباطََبا ِبَا
ْْلَزايَرةا، َوَأَخَذ َما َمَعُه، َفطُلاَب، فَاْختَ َفى، َوَعََبَ  ْن َبنا ِتَايٍم ِبا ََ َفَجَمَع نَ َفًرا، فَ َقَتَل رَُجًَل ما اْلُفَراَت إا

يا  َبانا ي ْ ي، ُثَّ ْلَاَق باَيزايَد ْبنا َمْزَيٍد الشَّ َواحا ، َفَكاَن يَ ْقَطُع الطَّرايَق يفا تاْلَك الن َّ ييا اما  با اْْلَانابا الشَّ
يََّة، َوأَث َّ  َدُه، َفَجَعَل يُ َقاتاُل َمَعُه اْْلَرَّما ينايََّة، َوَمَعُه َثََلثُوَن فَاراًسا، فَ َقوَّ ُهْم َأْرما ن ْ ْم َوفَ َتَك، َوَأَخَذ ما َر فايها

. ْوكا  ُغََلَمُه َأَِب الشَّ
َهُه َأْْحَُد طَلايعَ  ََ َأْْحََد ْبنا َمْزيٍَد، فَ َوجَّ َراََّي إا ينايََّة َصاَر أَبُو السَّ ا ُعزاَل َأَسٌد َعْن َأْرما ََ َعْسَكرا فَ َلمَّ ًة إا

نيا َواْلَمْأمُ  َنةا اْْلَما ، وََكاَنْت َشَجاَعُتُه َقدا اْشتَ َهَرْت، فَ َراَسَلُه َهْرَُثَةُ َهْرَُثََة يفا فات ْ  ونا
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َن اْْلَزايَرةا، َواْسَتْخَرَج ََلُمُ  ََ َعْسَكراها، َوَقَصَدُه اْلَعَرُب( ما يُلُه، َفَماَل إالَْيها، فَانْ تَ َقَل إا اْْلَْرزَاَق  )َيْسَتما
ْن َهْرَُثََة، َفَصاَر َمَعُه ََنْوُ  ْيا. ما ْْلَما ٍل، َفَصاَر َُيَاَطُب ِبا  أَْلَفْي فَاراٍس َورَاجا

، فََأذا  ْن َأْرزَاقاها َوَأْرزَاقا َأْصَحاباها، فَاْسَتْأَذنَُه يفا اْْلَجيا نُي نَ َقَصُه َهْرَُثَُة ما ا قُتاَل اْْلَما َن َلُه َوَأْعطَاُه فَ َلمَّ
ْرَهٍم، فَ َفرَّقَ َها يفا َأْصحَ  ْشرايَن أَْلَف دا اباها َوَمَضى، َوقَاَل ََلُْم: اتَّباُعونا ُمتَ َفرياقانَي. فَ َفَعُلوا، فَاْجَتَمَع َمَعُه عا

َن ا َلَها، َوَأَخَذ َما َمَعُه ما ََ َعنْيا التَّْمرا َوَحَصَر َعاما اَئَِتْ فَاراٍس، َفَساَر َبااْم إا ْن ما ُهْم ََنٌْو ما ن ْ ْلَمالا ما
 َوفَ رََّقُه يفا َأْصَحاباها.

َقُه َعْسَكٌر َكاَن َقْد َوسَ  ًَل آَخَر َوَمَعُه َماٌل َعَلى َثََلثَةا باَغاٍل، فََأَخُذوَها َوَساَر، فَ َلحا اَر، فَ َلقاَي َعاما
َم اْلَماَل َبنْيَ  ْم َوقَاتَ َلُهْم، فَ َهَزَمُهْم، َوَدَخَل اْلََبيايََّة، َوَقسَّ َُه َهْرَُثَُة َخْلَفُه، فَ َعاَد إالَْيها َحاباها،  َأصْ َسْيَّ

ْم، َفَكثُ َر ََجُْعُه، َفَساَر ََنَْو دَ  ْن َأْصَحاباها َوَغْْياها َق باها َمْن َُتَلََّف َعْنُه ما ُقوقَاَء، َوانْ َتَشَر ُجْنُدُه، فَ َلحا



اَئةا فَاراٍس، َفَخَرَج إالَْيها فَ َلقاَيُه، فَاقْ تَ تَ لُ  ، يفا َسْبعاما ْرَغاَمَة اْلعاْجلايُّ َها أَبُو ضا ْرَغاَمَة َوَعَلي ْ وا، فَاَّْنََزَم أَبُو ضا
نَ  ْنَدُه ما ، َوَأَخَذ َما عا ْْلََمانا َن اْلَقْصرا ِبا َراََّي، َوَأْخَرَجُه ما  َوَدَخَل َقْصَر َدُقوقَاَء، َفَحَصَرُه أَبُو السَّ

.  اْْلَْمَوالا
، َمْوََ اْلَمنْ  َروايُّ يُم الشَّ َها إابْ َراها ََ اْْلَنْ َبارا َوَعَلي ْ َراََّي، َوَأَخَذ َما فايَها َوَساَر َوَساَر إا ُصورا، فَ َقتَ َلُه أَبُو السَّ

َرى يفا اْلباََل  ْن ُطولا السُّ َر ما َها، ُثَّ َضجا ، فَاْحتَ َوى َعَلي ْ َها بَ ْعَد إاْدرَاكا اْلغاََللا َها، ُثَّ َعاَد إالَي ْ دا، َعن ْ
ْغلا  ْم، َوَأقَاَم َمَعُه َأْربَ َعَة فَ َقَصَد الرَّقََّة، َفَمرَّ باَطْوقا ْبنا َمالاٍك الت َّ يََّة، فََأَعانَُه َعَلْيها يا َوُهَو َُيَاراُب اْلَقْيسا ّبا

 ْت َلُه قَ ْيٌس.َأْشُهٍر يُ َقاتاُل َعَلى َغْْيا َطَمٍع إاِلَّ لاْلَعَصبايَّةا لالرَّبَعايَّةا َعَلى اْلُمَضرايَّةا، َفَظفاَر َطْوٌق َوانْ َقادَ 
ْبنا طََباطََبا، َوَساَر َعْنُه أَبُو ال يَم اْلَمْعُروُف ِبا ُد ْبُن إابْ َراها ا َوَصَلَها َلقاَيُه ُُمَمَّ ََ الرَّقَّةا، فَ َلمَّ َراََّي إا سَّ

َ اْلُكوَفَة. َفَدخَ  ُْي َأََن َعَلى اْلََبيا، َحََّّ نُ َوايفا ، َوَأسا ْر أَْنَت يفا اْلَماءا َدَأ ََلَها، َوابْ تَ فَ َبايَ َعُه، َوقَاَل َلُه: اَْنَدا
را، وََكاَن عَ  َن اْْلَْمَوالا َواْْلََواها يَسى فََأَخَذ َما فايها ما َراََّي باَقْصرا اْلَعبَّاسا ْبنا ُموَسى ْبنا عا يًما َِل أَبُو السَّ ظا

 َُيَْصى، َوَِبيَ َعُهْم َأْهُل اْلُكوَفةا.
ْن راجَ  َراََّي َكاَن ما ها َأنَّ َأَِب السَّ ََ َوقايَل: َكاَن َسَبَب ُخُروجا َب، َوَمَضى إا ْرزَاقاها فَ َغضا الا َهْرَُثََة، َفَمَطَلُه ِبَا

 اْلُكوَفةا، )فَ َبايََع اْبَن طََباطََبا، َوَأَخَذ اْلُكوَفَة( ، َواْستَ ْوَسَق لَُه َأْهُلَها،
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ي اْلُكوفَةا َواْْلَْعَراُب، فَ َبايَ ُعوُه، وََكاَن اْلعَ  ْن نَ َواحا َها لاْلَحَسنا ْبنا َسْهٍل ُسَلْيَماُن َوَأََتُه النَّاُس ما َل َعَلي ْ اما
ََ اْلُكوَفةا يفا َعَشَرةا آَِلفا  َّ إا َه زَُهْْيَ ْبَن اْلُمَسيَّبا الضَّّبيا فَاراٍس  ْبُن اْلَمْنُصورا، َفََلَمُه اْْلََسُن، َوَوجَّ

َراََّي، فَ وَ  ٍل، َفَخَرَج إالَْيها اْبُن طََباطََبا َوأَبُو السَّ ي فَ َهَزُموُه، َواْستَ َباُحوا َورَاجا اقَ ُعوُه يفا قَ ْريَةا َشاها
َرةا.  َعْسَكَرُه، وََكاَنتا اْلَوقْ َعُة َسْلَخ َُجَاَدى اْْلخا

رَ  يَم ْبنا طََباطََبا َفْجَأًة، ََسَُّه أَبُو السَّ ُد ْبُن إابْ َراها ا َكاَن اْلَغُد، ُمْستَ َهلَّ رََجٍب، َماَت ُُمَمَّ  اََّي، وََكانَ فَ َلمَّ
يعانيَ  َراََّي، وََكاَن النَّاُس َلُه ُمطا ا َغناَم َما يفا َعْسَكرا زَُهْْيٍ َمَنَع َعْنُه َأَِب السَّ ، فَ َعلاَم أَبُو َسَبَب َذلاَك أَنَُّه َلمَّ

ُه َفَماَت، َوَأَخَذ ُغََلًما َأْمَرَد يُ َقاُل َلُه ُُمَمَّ  َراََّي أَنَُّه َِل ُحْكَم َلُه َمَعُه، َفَسمَّ دا ْبنا زَْيدا ْبنا السَّ ُد ْبُن ُُمَمَّ
ََلُم  -َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب  َراََّي. -َعَلْيها السَّ ََ َأِبا السَّ  َفَكاَن اْْلُْكُم إا

َه اْْلََسُن ْبُن َسْهٍل  ََ َقْصرا اْبنا ُهَبْْيََة، فََأقَاَم باها، َوَوجَّ دا ْبنا َأِبا َخالاٍد َورََجَع زَُهْْيٌ إا َعْبُدوَس ْبَن ُُمَمَّ
عا لاَثََلَث َعشْ  ْْلَاما َراََّي، فَ َلقاَيُه ِبا ، يفا َأْربَ َعةا آَِلفا فَاراٍس، َفَخَرَج إالَْيها أَبُو السَّ يَّ َلًة اْلَمْرَوُروذا َرَة لَي ْ

ْن َأْصَحابا  ْن رََجٍب، فَ َقَتَل َعْبُدوًسا، َوَلْ يُ ْفلاْت ما ٍْي.بَقاَيْت ما  ها َأَحٌد، َكانُوا َبنْيَ قَتايٍل َوَأسا
 ََ ْلُكوَفةا، َوَسْيََّ ُجُيوَشُه إا َم ِبا رَاها َراََّي الدَّ ، َوَضَرَب أَبُو السَّ اْلَبْصَرةا َوانْ َتَشَر الطَّالابايُّوَن يفا اْلباََلدا

َما. يها ٍط َونَ َواحا  َوَواسا



دا  َة اْْلَُسنْيَ ْبَن اْْلََسنا ْبنا َعلاييا  فَ َوََّ اْلَبْصَرَة اْلَعبَّاَس ْبَن ُُمَمَّ . َوَوََّ َمكَّ ٍد اْْلَْعَفرايَّ يَسى ْبنا ُُمَمَّ ْبنا عا
يمَ  َم. َوَوََّ اْلَيَمَن إابْ َراها ي يُ َقاُل َلُه اْْلَْفَطُس، َوَجَعَل إالَْيها اْلَمْوسا  ْبَن ُموَسى ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي الَّذا

يَل ْبَن ُموَسى ْبنا َجْعَفٍر. َوَوََّ اْْلَْهَواَز زَْيَد ْبَن ُموَسى ْبنا َجْعَفٍر( ، ْبنا َجْعَفٍر. ) َوَوََّ فَاراَس إاَْسَاعا
َها، َوَأْخَرجَ  ََ اْلَبْصَرةا َوَغَلَب َعَلي ْ  َفَساَر إا
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، َوَولايَ َها َمَع اْْلَهْ  ٍد اْْلَْعَفرايَّ َها اْلَعبَّاَس ْبَن ُُمَمَّ  َوازا.َعن ْ
ََ اْلَمدَ  ( ْبنا َعلايٍي إا َد ْبَن ُسَلْيَماَن ْبنا َداُوَد ْبنا اْْلََسنا )ْبنا اْلََْسنا َراََّي ُُمَمَّ َه أَبُو السَّ ، َوَأَمَرُه َوَوجَّ ائانا

َا، َوَسْيََّ عَ  ، فَأََتى اْلَمَدائاَن َوَأقَاَم َبا ْرقاييا َن اْْلَانابا الشَّ َ بَ ْغَداَذ ما .َأْن َيَِْتا ََ ََ َدََّي  ْسَكَرُه إا
ْن قاَبلا اْلََْسنا ْبنا َسْهٍل، فَاَّْنََزَم  َها ما يُّ َوالاًيا َعَلي ْ ٍط َعْبُد اَّللَّا ْبُن َسعايٍد اْْلََرشا ْن َأْصَحابا وََكاَن باَواسا ما

ا رََأى اْْلََسُن َأنَّ َأْصَحابَُه َِل يَ ْلبَ ُثو  ََ بَ ْغَداَذ، فَ َلمَّ َراََّي إا َراََّي َأِبا السَّ َْصَحابا َأِبا السَّ ََ  -َن ْلا َأْرَسَل إا
، َفَحَضرَ  ًبا لاْلَحَسنا ََ ُخَراَساَن ُمَغاضا َراََّي، وََكاَن َقْد َساَر إا يها لاُمَحارَبَةا َأِبا السَّ بَ ْعَد  َهْرَُثََة َيْسَتْدعا

ََ اْلُكوَفةا يفا َشْعَباَن، َوَسْيََّ اْْلََسُن إا  ٍط َعلايَّ ْبَن َسعايٍد، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ اْمتاَناٍع، َوَساَر إا ََ اْلَمَدائانا َوَواسا
، َفَدَخَلَها َأْصَحابُُه يفا رََمَضا ََ اْلَمَدائانا َه َجْيًشا إا َراََّي َوُهَو باَقْصرا اْبنا ُهَبْْيََة، فَ َوجَّ َم َأَِب السَّ َن، َوتَ َقدَّ

ْهُر، َوَساَر َعلايُّ ْبُن َسعايٍد يفا َشوَّاٍل َحََّّ نَ َزَل بانَ ْهرا َصْرَصٍر، َوَجاَء َهْرُثََ  نَ ُهَما الن َّ ُة فَ َعْسَكَر ِباازَائاها، بَ ي ْ
. َراََّي، فَ َهَزَمُهْم َواْستَ ْوََ َعَلى اْلَمَدائانا َا َأْصَحاَب َأِبا السَّ ، فَ َقاَتَل َبا ََ اْلَمَدائانا  إا

نْ  َراََّي، فَ َرَجَع ما ََ َقْصرا اْبنا ُهَبْْيََة، فَ نَ َزَل باها، َوَساَر َهْرَُثَُة يفا طََلباها  َوبَ َلَغ اْْلَََبُ َأَِب السَّ ََّنْرا َصْرَصٍر إا
ََ اْلََْسنا ْبنا َسْهٍل، َوََنَزَل َهْرَُثَُة أَ  َه رُُءوَسُهْم إا ْن َأْصَحاباها، فَ َقتَ َلُهْم، َوَوجَّ َراََّي، فَ َوَجَد ََجَاَعًة ما َِب السَّ

نَ هُ  ََ اْلُكوَفةا، َوَوَثَب َمْن َمَعُه َفَكاَنْت بَ ي ْ َراََّي، فَاَْنَاَز إا ْن َأْصَحابا َأِبا السَّ َما َوقْ َعٌة قُتاَل فايَها ََجَاَعٌة ما
ْم، فَ َهَدُموَها( ، َوانْ تَ َهُبوَها، َوَخرَّ  ها ْم )َوأَتْ َباعا َن الطَّالاباييانَي َعَلى ُدورا َبنا اْلَعبَّاسا َوَمَوالايها بُوا ما

َيا ُلوا َأْعَماًِل قَبايَحًة، َواْسَتْخَرُجوا اْلَوَدائاَع الَِّتا َكاَنْت ََلُمْ ضا َن اْلُكوفَةا، َوَعما ْنَد  َعُهْم، َوَأْخَرُجوُهْم ما عا
.  النَّاسا

ْن ُخَراَساَن َوغَ  َم لاْلَحجيا ما ، َوَحَبَس َمْن َقدا ُ النَّاَس أَنَُّه يُرايُد اْْلَجَّ ُْي وََكاَن َهْرَُثَُة َُيَْبا ْْياَها لاَيُكوَن ُهَو َأما
دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّ  يَسى ْبنا ُُمَمَّ يَسى ْبنا ُموَسى ْبنا عا َة َداُوَد ْبَن عا ََ َمكَّ َه إا ، َوَوجَّ ما  -اٍس اْلَمْوسا

ُهْم  َي اَّللَُّ َعن ْ َة ُحَسنْيَ  -َرضا ََ َمكَّ َراََّي إا َهُه أَبُو السَّ ي َوجَّ ْبَن َحَسٍن اْْلَْفَطَس اْبنا َعلاييا ْبنا  وََكاَن الَّذا
َد ْبَن ُسَلْيَماَن ْبنا َداُوَد ْبنا اْلََْسنا بْ  يَنةا ُُمَمَّ ََ اْلَمدا َه إا ، َوَوجَّ ، َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي نا َعلايٍي

َا َأَحٌد.  َفَدَخَلَها، َوَلْ يُ َقاتاْلُه َبا
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ا بَ َلَغ َدا ما َوَلمَّ قَاَمةا اْلَمْوسا َة ْلاا ََ َمكَّ َراََّي ُحَسنْيَ ْبَن َحَسٍن إا يُه َأِبا السَّ يَسى تَ ْوجا ََجََع  -ُوَد ْبُن عا
اَئَِتْ فَاراٍس، فَ تَ َعبََّأ لاْلحَ  ، َأْصَحاَب َبنا اْلَعبَّاسا َوَمَوالايَ ُهْم، وََكاَن َمْسُروٌر اْلَكباٌْي َقْد َحجَّ يفا ما ْربا

لُّ اْلقاَتاَل يفا َوقَاَل لادَ  َك، َوَأََن َأْكفايَك، فَ َقاَل: َِل َأْسَتحا اُوَد: َأقاْم إاَِلَّ َشْخَصَك، َأْو بَ ْعَض َوَلدا
ْن َغْْياها. ْن َهَذا اْلَفجيا َْلَْخُرَجنَّ ما ، َواَّللَّا لَئاْن َدَخُلوَها ما  اْلُمَحرَّما

، َوافْ  َيةا اْلُمَشاشا ََ ََنحا ي َكاَن ََجََعُهْم، َوَخاَف َمْسُروٌر َأْن يُ َقاتاَلُهْم، َواَْنَاَز َداُوُد إا ََتََق اْْلَْمُع الَّذا
ْن ُعْرضا النَّ  ، َوبَقاَي النَّاُس باَعَرَفَة، َفَصلَّى َبااْم رَُجٌل ما ََ اْلعاَراقا ًعا إا اسا باَغْْيا َفَخَرَج يفا أَثَرا َداُوَد رَاجا

ْن َعَرفََة با   َغْْيا إاَماٍم.ُخْطَبٍة، َوَدفَ ُعوا ما
َة َقْد خَ  َة، َحََّّ َخَرَج إالَْيها قَ ْوٌم َأْخََبُوُه َأنَّ َمكَّ َلْت وََكاَن ُحَسنْيُ ْبُن َحَسٍن باَسَرَف ََيَاُف ُدُخوَل َمكَّ

، َوَبنْيَ الصََّفا َواْلَمرْ  ْلبَ ْيتا ، َفَدَخَلَها يفا َعْشَرةا أَنْ ُفٍس، َفطَاُفوا ِبا ْن َبنا اْلَعبَّاسا ََ َعَرَفَة، ما َوةا، َوَمَضْوا إا
، َوبَ  َم اْْلَجيا لنَّاسا الصُّْبَح، َوَأقَاَم ِبااًَّن َأَّيَّ ََ ُمْزَدلاَفَة، َفَصلَّى ِبا ََ َأنا فَ َوقَ ُفوا لَْيًَل ُثَّ رََجُعوا إا َة إا َكَّ قاَي ِبا

ُد ْبُن ُسَلْيمَ  َنُة، وََكَذلاَك أَْيًضا َأقَاَم ُُمَمَّ َنُة.انْ َقَضتا السَّ يَنةا، َحََّّ انْ َقَضتا السَّ ْلَمدا  اَن ِبا
ييا إالَْيها، ، َواْسَتْدَعى َمْنُصوَر ْبَن اْلَمْهدا ي، َورَدَّ اْْلَاجَّ نَُّه نَ َزَل باَقْريَةا َشاها وََكاَتَب ُرَؤَساَء  َوَأمَّا َهْرَُثَُة فَإا

 َأْهلا اْلُكوَفةا.
نَُّه تَ وَ  ََ اْلَبْصَرةا، فَ َلْم يَ ْقداْر َوَأمَّا َعلايُّ ْبُن َسعايٍد فَإا َه إا ٍط، فََأَخَذَها، َوتَ َوجَّ ََ َواسا َن اْلَمَدائانا إا َه ما جَّ

َنَة. ها السَّ َها َهذا  َعَلى َأْخذا
 

ةا َنْصرا ْبنا َشَبٍث اْلُعَقْيلاييا   ذاْكُر قُ وَّ
ْْلَزايَرةا  يَعةا َوفايَها َقواَي َأْمُر َنْصرا ْبنا َشَبٍث اْلُعَقْيلاييا ِبا ْن شا وََكثُ َر ََجُْعُه، َوَحَصَر َحرَّاَن، َوَأََتُه نَ َفٌر ما

ُهُم اْلَعَرَب، ف َ  ، َوقَ تَ ْلَت راَجاََلُْم، َوَأْعَلْقَت َعن ْ َلْو َِبيَ ْعَت الطَّالاباييانَي فَ َقاُلوا َلُه: َقْد َوتَ ْرَت َبنا اْلَعبَّاسا
َْمراَك. فَ َقاَل: ما  َلايَفٍة َكاَن َأقْ َوى ْلا ؟ فَ َقاُلوا: نُ َباياُع آَل َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، فَ َقاَل: ْلا ْن َأييا النَّاسا

 ُأَِبياعُ 
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؟ قَاُلوا: فَ نُ َباياُع لابَ ْعضا َبنا ُأَميَّ  ، فَ يَ ُقوُل إانَُّه ُهَو َخَلَقنا َوَرزََقنا ْوَداَواتا َة، فَ َقاَل: ]بَ ْعَض[ َأْوَِلدا السَّ
ا ْدبَ َر َأْمُرُهْم، َواْلُمْدباُر َِل يُ ْقباُل أََبًدا، َوَلْو َسلََّم َعَليَّ رَُجٌل ُمْدباٌر َْلَْعَدانا إاْدَِبرُُه، َوإاَّنََّ ُأولَئاَك َقْد أَ 

ُم اْلعَ  ُموَن َعَلْيها ُْم يُ َقديا ََّنَّ َا َحارَبْ تُ ُهْم ُُمَاَماًة َعَلى اْلَعَربا ْلا ، َوإاَّنَّ  َجَم.َهَواَي يفا َبنا اْلَعبَّاسا
 



ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
 ]اْلَوفَ َياُت[

َُراَساَن، وََكاَن طَ  را ْبنا اْْلَُسنْيا ِبا َ اْْلَُسنْيُ ْبُن ُمْصَعبا ْبنا ُزرَْيٍق أَبُو طَاها َنةا تُ ُويفيا ها السَّ ٌر يفا َهذا اها
َنازََتُه، َونَ َزَل اْلَفْضُل ْبُن َسهْ  لرَّقَّةا، َوَحَضَر اْلَمْأُموُن جا َبايها.ِبا ٍر يُ َعزيايها ِبا ََ طَاها َه اْلَمْأُموُن إا  ٍل َقَْبَُه، َوَوجَّ

، َمْوََ آلا َجْعَفرا ْبنا َأِبا طَالاٍب، اْلَفقاي يُّ حا َ أَبُو َعْوٍن ُمَعاوايَُة ْبُن َأْْحََد الصََّمادا ُّ )َوفايَها تُ ُويفيا ِبا ُه اْلَمْغرا
ُد( .  الزَّاها

َ َسْهُل بْ  ٍم، َوفايَها تُ ُويفيا يَ ُتُه أَبُو َهاشا ُّ، وَُكن ْ ُّ اْلُكويفا ُن َشاَذَويَْه أَبُو َهاُروَن. َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن َُّنَْْيٍ اَْلَْمَدانا
دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َُّنَْْيٍ َشْيخا اْلُبَخاراييا َوُمْسلاٍم.  َوُهَو َوالاُد ُُمَمَّ
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ائَ َتنْيا   []ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ما
200 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ما
َراَّيَ   ذاْكُر َهَربا َأِبا السَّ

َن اْلُكوَفةا، وََكاَن َقْد َحَصَرُه فايَها )َوَمْن َمَعُه( َهْرَُثَُة، َوَجعَ  َراََّي ما َنةا َهَرَب أَبُو السَّ ها السَّ َل ُيََلزاُم يفا َهذا
ُروا، َوتَ رَُكوا الْ  َن اْلُكوَفةا، َفَخَرَج قاَتاََلُْم، َحََّّ َضجا َراََّي، ََّتَيََّأ لاْلُخُروجا ما ا رََأى َذلاَك أَبُو السَّ قاَتاَل، فَ َلمَّ

دا ْبنا زَْيٍد، َوَدَخَلَها َهْرَُثَُة فََأمََّن َأْهَلَها، َولَْ  ُد ْبُن ُُمَمَّ ْم، وََكانَ  يفا َُثَاَّنااائَةا فَاراٍس، َوَمَعُه ُُمَمَّ  يَ تَ َعرَّْض إالَْيها
ُوزاْسَتاَن فَ َلقاَي َماًِل  وسا ِبا ََ السُّ َها إا ن ْ يََّة، َوَساَر ما سا ، َوأََتى اْلَقادا َس َعَشَر اْلُمَحرَّما َل َهَربُُه َسادا َقْد ْحُا

َمُه َبنْيَ َأْصَحاباها. َن اْْلَْهَوازا فََأَخَذُه َوَقسَّ  ما
ُّ، فََأَمرَ  َراََّي إاِلَّ قاَتالَُه، َوَأََتُه اْلََْسُن ْبُن َعلايٍي اْلَمْأُمونا ْن َعَملاها، وََكراَه قاَتاَلُه، فََأََب أَبُو السَّ ْْلُُروجا ما ُه ِبا

ٍد َوأَبُو  ُد ْبُن ُُمَمَّ ُّ َوَجَرَحُه، َوتَ َفرََّق َأْصَحابُُه، َوَساَر ُهَو َوُُمَمَّ ْوكا ََنَْو فَ َقاتَ َلُه، فَ َهَزَمُه اْلَمْأُمونا الشَّ
ََ َجُلوَِلَء َظفاَر َبااْم َْحَّاٌد اْلُكْنُدُغوُش، فََأَخَذُهْم، َوأََتى َمْنزالا َأِبا السَّ  ا انْ تَ َهْوا إا ، فَ َلمَّ َراََّي باَرْأسا َعنْيٍ

، َوُنصا  ََ اْلَمْأُمونا َراََّي، َوبَ َعَث رََأَسُه إا ، فَ َقَتَل َأَِب السَّ ْهَرَوانا لن َّ ث َُّتُه َبْت جُ َبااُم اْلََْسَن ْبَن َسْهٍل َوُهَو ِبا
. ََ اْلَمْأُمونا ٍد إا َد ْبَن ُُمَمَّ ْسرا بَ ْغَداَذ، َوَسْيََّ ُُمَمَّ  َعَلى جا
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اَن ْبَن َأِبا اْلفَ  َا َغسَّ ًدا )َوَعاَد( ، َواْسَتْخَلَف َبا ْلُكوَفةا يَ ْوًما َواحا نَُّه َأقَاَم ِبا يَم َوَأمَّا َهْرَُثَُة فَإا َرجا َأَِب إابْ َراها
با )َحَرٍس( َواِلا ُخَراَساَن.ْبنا َغسَّ   اَن، َصاحا

َن اْلَعَلواييانَي. وََكاَن زَْيُد ْبُن ُموَسى ْبنا َجْعَفرا بْ  ََ اْلَبْصَرةا، فََأَخَذَها ما دا ْبنا َوَساَر َعلايُّ ْبُن َسعايٍد إا نا ُُمَمَّ
ََلُم  -َعلاييا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلايٍي  َا لاَكثْ َرةا َما َوُهَو الَّ  -َعَلْيها السَّ َي َبا َا َُسيا ى زَْيَد النَّارا، َوإاَّنَّ ي ُيَسمَّ ذا

َن اْلُمَسوياَدةا َأْحَرَقهُ  ْم، وََكاَن إاَذا أََتى رَُجٌل ما ها ييانَي َوأَتْ َباعا ْن ُدورا اْلَعبَّاسا ْلَبْصَرةا ما ، َوَأَخَذ َأْمَواًِل  َأْحَرَق ِبا
ارا سا  ْن َأْمَوالا التُّجَّ ََ اْلَبْصَرةا اْسَتْأَمَنُه زَْيٌد فَأَمََّنُه، َكثاْيًَة ما ا َوَصَل َعلاي، إا ، فَ َلمَّ َوى َأْمَوالا َبنا اْلَعبَّاسا

َن اْلَعَلواييا  َا ما َُحارَبَةا َمْن َبا يَنةا َواْلَيَمنا َجْيًشا، فََأَمَرُهْم ِبا َة َواْلَمدا ََ َمكَّ  نَي.َوَأَخَذُه، َوبَ َعَث إا
َراََّي َوقَ ْتلاها َعَشَرُة َأْشُهٍر.وََكاَن َبنْيَ   ُخُروجا َأِبا السَّ

 
يَم ْبنا ُموَسى ْبنا َجْعَفرٍ   ذاْكُر ُظُهورا إابْ َراها

ا بَ َلَغُه َخََبُ  َة، فَ َلمَّ َكَّ ٍد، وََكاَن ِبا يُم ْبُن ُموَسى ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ َنةا َظَهَر إابْ َراها ها السَّ َراََّي يفا َهذا  َأِبا السَّ
ْنُه  دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا  -َوَما َكاَن ما يَسى ْبنا ُُمَمَّ َا إاْسَحاُق ْبُن ُموَسى ْبنا عا ََ اْلَيَمنا َوَبا َساَر إا

َة، فَ  َها ََنَْو َمكَّ ن ْ َعاَء، َساَر ما ْن َصن ْ يَم ما ا بَ َلَغُه قُ ْرُب إابْ َراها ، فَ َلمَّ ًَل لاْلَمْأُمونا أََتى اْلُمَشاَش َعبَّاٍس َعاما
َن اْلَعَلواييانَي، َواْستَ ْوََ إابْ رَ  َة َهَربُوا ما ْن َأْهلا َمكَّ َا إالَْيها ََجَاَعٌة ما َا، َواْجَتَمَع َبا يُم َعَلى فَ َعْسَكَر َبا اها

ْلَيَمنا َوَسََب َوَأَخَذ اْْلَْموَ  ى اْْلَزَّاَر لاَكثْ َرةا َمْن قَ َتَل ِبا ، وََكاَن ُيَسمَّ  اَل.اْلَيَمنا
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دا ْبنا َجْعَفرٍ  َعةا لاُمَحمَّ َة َواْلبَ ي ْ َكَّ  ذاْكُر َما فَ َعَلُه اْْلَُسنْيُ ْبُن اْلََْسنا اْْلَْفَطُس ِبا
، نَ زََع اْْلَُسنْيُ ُكْسَوَة اْلَكْعَبةا، وََكَساَها ُكْسَوًة ُأْخَرى، أَنْ َفَذَها أَ  َنةا، يفا اْلُمَحرَّما ها السَّ َراََّي بُو اَويفا َهذا لسَّ

َن اْلَقزيا، َوتَ تَ بََّع َوَدائاَع َبنا اْلَعبَّاسا َوأَتْ َباَعُهْم َوَأَخَذَها، َوَأَخَذ َأْمَواَل النَّ  َن اْلُكوَفةا، ما ةا ما ُجَّ اسا ِبا
، َوَأْخذا  ََ قَ ْلعا َشَبابايكا اْْلََرما ْنُه، َوَتَطرََّق َأْصَحابُُه إا ، فَ َهَرَب النَّاُس ما َن  اْلَوَدائاعا َما َعَلى اْْلََساطانيا ما

َا َعَلى َأْصَحاباها. َمُه َمَع ُكْسَوَّتا َزانَةا اْلَكْعَبةا، فَ َقسَّ ، َوُهَو نَ ْزٌر َحقاٌْي، َوَأْخذا َما يفا خا َهبا  الذَّ
ْيَةا َأصْ  ْيَتاها َوسا َراََّي، َورََأى تَ َغْيَُّ النَّاسا لاُسوءا سا ا بَ َلَغُه قَ ْتُل َأِبا السَّ ََ فَ َلمَّ َحاباها، أََتى ُهَو َوَأْصَحابُُه إا

دا ْبنا َجْعَفرا ْبنا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي  ََلُم  -ُُمَمَّ ، ُمَفاراقًا  -َعَلْيها السَّ ًبا لالنَّاسا وََكاَن َشْيًخا ُُمَب َّ
ْيَةا، وََكاَن  ْن قُ ْبحا السيا ْن َأْهلا بَ ْيتاها ما َي اَّللَُّ َعْنُه  -يَ ْرواي اْلعاْلَم َعْن أَبايها َجْعَفٍر لاَما َعَلْيها َكثاٌْي ما  -َرضا

َن النَّ  ا أَتَ ْوُه قَاُلوا لَُه: تَ ْعَلُم َمْنزالََتَك ما ُر زُْهًدا، فَ َلمَّ ، فَ َهُلمَّ وََكاَن النَّاُس َيْكتُ ُبوَن َعْنُه، وََكاَن يُْظها اسا
ْن فَ َعْلَت لَْ  ْلْاََلَفةا، فَإا .نُ َباياْع َلَك ِبا   ََيَْتلاْف َعَلْيَك رَُجََلنا

ْن َذلاَك، فَ َلْم يَ َزْل باها ابْ ُنُه َعلاي، َواْْلَُسنْيُ ْبُن اْْلََسنا اْْلَْفَطُس َحََّّ َغَلَباُه َعَلى رَ  ْأياها، فَاْمتَ َنَع ما



ْلْاََلفَةا، َوَجََ  ، فَ َبايَ ُعوُه ِبا ُعوا لَُه النَّاَس، فَ َبايَ ُعوُه َطْوًعا وََكْرًها، َوََسَّْوُه َوَأَجاََبُْم، َوَأقَاُموُه يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا
َن اْْلَْمرا َشْيٌء، َوابْ ُنُه َعلاي، َواْْلَُسنْيُ ْبُن اْلَْ  نانَي "، فَ َبقاَي ُشُهورًا َولَْيَس َلُه ما َْي اْلُمْؤما َسنا " َأما

ْيًَة َوَأقْ َبُح فاْعًَل  ْن َبنا فاْهٍر  َوََجَاَعتُ ُهْم َأْسَوُأ َما َكانُوا سا ، فَ َوَثَب اْْلَُسنْيُ ْبُن اْلََْسنا َعَلى اْمَرَأٍة ما
ْن َبنا َُمُْزوٍم، َحََّّ تَ وَ  َها، فَاْمتَ نَ َعْت، فََأَخاَف َزْوَجَها، َوُهَو ما يَلًة، َوَأرَاَدَها َعَلى نَ ْفسا اَرى َكاْنْت َجَا

ْنُه.َعْنُه، ُثَّ َكَسَر َِبَب َداراَها، َوَأَخَذَها إالَ  ًة ُثَّ َهَرَبْت ما  ْيها ُمدَّ
َة، يُ َقاُل لَُه إاْسَحاُق ْبنُ  ي َمكَّ دا ْبنا َجْعَفٍر َعَلى ُغََلٍم َأَمَرَد، َوُهَو اْبُن قَاضا ٍد، َوَوَثَب َعلايُّ ْبُن ُُمَمَّ  ُُمَمَّ

َة َوَمْن  ا رََأى َذلاَك َأْهُل َمكَّ يًَل، فََأَخَذُه قَ ْهًرا. فَ َلمَّ ، وََكاَن َجَا ْْلََرما َن اْلُمَجاوارايَن اْجَتَمُعوا ِبا َا ما َبا
َد ْبَن َجْعَفٍر، فَ َقاُلوا َلُه: لََنْخَلَعنََّك، َأْو لَنَ ْقتُ َلنََّك، َنا  َواْجَتَمَع َمَعُهْم ََجٌْع َكثاٌْي، فَأَتَ ْو ُُمَمَّ َأْو َلََتَُدنَّ إالَي ْ

ََ اْبناها َوَيَُْخَذ اْلُغََلَم، َهَذا اْلُغََلَم! فََأْغَلَق َِببَُه وََكلََّمُهْم  ُهُم اْْلََماَن لاَْيَْكَب إا ن ْ ْن ُشبَّاٍك، َوَطَلَب ما ما
 َوَحَلَف ََلُْم أَنَُّه َلْ يَ ْعَلْم باَذلاَك، فََأمَُّنوُه،
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ََ َأْهلاها. ْنُه َوَسلََّمُه إا ََ اْبناها( َوَأَخَذ اْلُغََلَم ما  فَ رَكاَب )إا
َن اْلَيَمنا فَ نَ َزَل اْلُمَشاَش، َواْجَتَمَع َوَلْ يَ ْلب َ  يُّ ما َم إاْسَحاُق ْبُن ُموَسى اْلَعبَّاسا ْيًا َحََّّ َقدا ُثوا إاِلَّ َيسا

َن اْْلَْعَرابا َوغَ  دا ْبنا َجْعَفٍر َوَأْعَلُموُه، َوَحَفُروا َخْنَدقًا، َوََجَُعوا النَّاَس ما ََ ُُمَمَّ ْم،الطَّالابايُّوَن إا  ْْياها
يَن أَنْ َفَذُهْم َهرْ  ، فَ َلقاَيُه اْْلُْنُد الَّذا َة، فَ َقاتَ َلُهْم إاْسَحاُق، ُثَّ َكراَه اْلقاَتاَل، َفَساَر ََنَْو اْلعاَراقا ََ َمكَّ َُثَُة إا

ْع َمَعَنا، َوََنُْن َنْكفايَك  ْسَحاَق: اْرجا يٍل، فَ َقاُلوا ْلاا يُّ َورََجاُء ْبُن َجَا اْلقاَتاَل. فَ َرَجَع َوَمَعُهُم اْْلَُلودا
ُد ْبُن َجْعَفٍر َيْطُلُب اْْلََماَن، فََأمَُّنوُه، وَ  َدَخَل َمَعُهْم، فَ َقاتَ ُلوا الطَّالاباييانَي فَ َهَزُموُهْم، فََأْرَسَل ُُمَمَّ

َة. ْن َمكَّ َرةا َوتَ َفرََّق الطَّالابايُّوَن ما َة يفا َُجَاَدى اْْلخا يُّوَن َمكَّ  اْلَعبَّاسا
يَع َما َمعَ َوَأمَّا  ، فََأَخَذ َجَا ُد ْبُن َجْعَفٍر َفَساَر ََنَْو اْْلُْحَفةا، فََأْدرََكُه بَ ْعُض َمَواِلا َبنا اْلَعبَّاسا ُه، ُُمَمَّ

َا، َوقَاَتَل َهاُروَن ْبَن اْلمُ  َنَة، َفَجَمَع َبا َا، َفَساَر ََنَْو باََلدا ُجَهي ْ َ سَ َوَأْعطَاُه ُدرَيْ َهَماٍت يَ تَ َوصَُّل َبا يَّبا َواِلا
ابٍَة، َوقُ  ُنُه باُنشَّ ٌد، َوفُقاَئْت َعي ْ َة َدفَ َعاٍت، فَاَّْنََزَم ُُمَمَّ دَّ َجَرةا َوَغْْياَها، عا ْنَد الشَّ يَنةا، عا ْن اْلَمدا تاَل ما

عاها. ََ َمْوضا  َأْصَحاباها َبَشٌر َكثاٌْي، َورََجَع إا
نَ  ُم َطَلَب اْْلََماَن ما ا انْ َقَضى اْلَمْوسا يٍل، َوُهَو اْبُن َعميا اْلَفْضلا ْبنا  فَ َلمَّ ْن رََجاءا ْبنا َجَا ، َوما ييا اْْلُُلودا

، فَ َقباَل َذلاَك، فَأَتَ  ْْلََمانا َن َلُه رََجاٌء َعنا اْلَمْأُمونا َوَعنا اْلَفْضلا اْلَوفَاَء ِبا َة َسْهٍل، فََأمََّنُه، َوَضما ى َمكَّ
ةا، فَ  ي اْلْاجَّ ْن ذا َخَطَب النَّاَس َوقَاَل: إانَّنا بَ َلَغنا َأنَّ اْلَمْأُموَن َماَت، وََكاَنْت َلُه يفا لاَعْشٍر بَقانَي ما

ي َأنَّ اْلَمْأُمونَ  ْندا تا اْْلَْرَض، فَ َبايَ َعنا النَّاُس، ُثَّ إانَُّه َصحَّ عا َنٌة َعمَّ َعٌة، وََكاَنْت فات ْ َحي،  ُعُنقاي بَ ي ْ



يٌح، َوَأََن َأْستَ ْغفاُر اَّللََّ  َها، َكَما َصحا َعةا الَِّتا َِبيَ ْعُتُمونا َعَلي ْ َن اْلبَ ي ْ ي ما َعةا، َوَقْد َخَلْعُت نَ ْفسا َن اْلبَ ي ْ  ما
َعَة ِلا يفا راقَاباُكْم. ْن إاْصَبعاي، َفََل بَ ي ْ  َخَلْعُت َخاِتَاي َهَذا ما
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، ََ اْلعاَراقا ائَ َتنْيا إا ا َساَر  ُثَّ نَ َزَل َوَساَر َسَنَة إاْحَدى َوما َْرَو، فَ َلمَّ ََ اْلَمْأُمونا ِبا َُه اْْلََسُن ْبُن َسْهٍل إا َفَسْيَّ
ُْرَجاَن، َعَلى َما َنْذُكُرُه إاْن َشاَء اَّللَُّ  َبُه، َفَماَت ِبا ََ اْلعاَراقا َصحا ََ  -اْلَمْأُموُن إا  .-تَ َعا

 
ها السَّ  يُم ْبُن ُموَسى َويفا َهذا َن اْلَيَمنا رَُجًَل ذاْكُر َما فَ َعَلُه إابْ َراها يُم ْبُن ُموَسى ْبنا َجْعَفٍر ما َه إابْ َراها َنةا َوجَّ

، َفَساَر اْلَعقايلايُّ َحََّّ أََتى ُبْسَتاَن اْبنا  لنَّاسا ْن َوَلدا َعقايلا ْبنا َأِبا طَالاٍب )يفا ُجْنٍد( لاَيُحجَّ ِبا ٍر، ما َعاما
مَ  يَسى ْبنا  فَ بَ َلَغُه َأنَّ َأَِب إاْسَحاَق اْلُمْعَتصا ْم َْحَْدَوْيها ْبُن َعلاييا ْبنا عا ، فايها َن اْلُقوَّادا َقْد َحجَّ يفا ََجَاَعٍة ما

، فَ َعلاَم اْلَعقايلايُّ أَنَُّه َِل يَ ْقَوى َبااْم، فَأَ  قَاَم باُبْسَتانا َماَهاَن، َوَقدا اْستَ ْعَمَلُه اْْلََسُن ْبُن َسْهٍل َعَلى اْلَيَمنا
ٍر، فَ  ارا وَُكْسَوَة اْبنا َعاما يبُ َها، فََأَخَذ َأْمَواَل التُّجَّ ، َوَمَعُهْم ُكْسَوُة اْلَكْعَبةا َوطا َن اْْلَاجيا اْجَتاَز قَافاَلًة ما

ُهوبانَي. َة ُعَراًة َمن ْ اُج َمكَّ َم اْْلَجَّ يبَ َها، َوَقدا  اْلَكْعَبةا َوطا
يُّ  ُم َأْصَحابَُه، فَ َقاَل اْْلُُلودا ََ فَاْسَتَشاَر اْلُمْعَتصا ائََة رَُجٍل، َوَساَر َبااْم إا : َأََن َأْكفايَك َذلاَك. فَانْ َتَخَب ما

بَ ُهْم، فَ َقاتَ َلُهْم فَاَّْنََزُموا، َوَأَسَر َأْكثَ َرُهْم، َوَأَخَذ ُكْسَوَة اْلَكْعَبةا َوَأْمَواَل ال ، َفَصحا ارا، إاِلَّ َما  اْلَعقايلاييا تُّجَّ
ُهْم َعْشَرَة َأْسَواٍط َكاَن َمَع َمْن َهَرَب قَ ْبَل َذلا  ن ْ ٍد ما َك، فَ َردَُّه َوَأَخَذ اْْلَْسَرى، َفَضَرَب ُكلَّ َواحا

. ََ اْلَيَمنا َيْسَتْطعاُموَن النَّاَس، فَ َهَلَك َأْكثَ ُرُهْم يفا الطَّرايقا  َوَأْطَلَقُهْم، فَ َرَجُعوا إا
 

ََ اْلَمْأُمونا َوقَ ْتلاها  ْيَةا َهْرَُثََة إا  ذاْكُر َمسا
، َبْل َساَر َعلَ َلمَّ  ْلَمَدائانا َراََّي رََجَع فَ َلْم َيَْتا اْْلََسَن ْبَن َسْهٍل، وََكاَن ِبا ْن َأِبا السَّ ى ا فَ رََغ َهْرَُثَُة ما

ْهَرَواَن، َوأََتى ُخَراَساَن، فَأَتَ ْتُه ُكُتُب اْلَمْأُمونا يفا َغْْيا َمْوضا  َ  عٍ َعْقَرُقوَف َحََّّ أََتى اْلََبََداَن، َوالن َّ َأْن َيَِْتا
ْنُه َعَلْيها  نانَي. إاْدَِلًِل ما َْي اْلُمْؤما ُع َحََّّ أَْلَقى َأما اما َواْلْاَجازا، فََأََب َوقَاَل: َِل َأْرجا ََ اْلشَّ ، َولاَما يَ ْعراُف إا

َِبئاها، َوَأرَاَد َأْن يُ َعرياَف اْلَمْأُموَن َما يَُدبياُر َعَلْيها  يَحتاها َلُه َوْلا ْن َنصا َن  ما اْلَفْضُل ْبُن َسْهٍل، َوَما َيْكُتُم َعْنُه ما
َط ُسْلطَانَُه. ََ بَ ْغَداَذ لايَ تَ َوسَّ  اْْلَْخَبارا، َوأَنَُّه َِل َيَدُعُه َحََّّ يَ ُردَُّه إا
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: إانَّ َهْرَُثََة َقْد أَثْ َقَل َعَلْيَك اْلباََل  َراََّي، فَ َعلاَم اْلَفْضُل باَذلاَك، فَ َقاَل لاْلَمْأُمونا َد َواْلعاَباَد، َوَدسَّ َأَِب السَّ
اما وَ  ََ الشَّ َع إا ُة ُكُتٍب لاَْيْجا دَّ ها، َوَلْو َأرَاَد َلْ يَ ْفَعْل َذلاَك، َوَقْد ُكتاَب إالَْيها عا ْن ُجْندا اْلْاَجازا فَ َلْم َوُهَو ما

يَد، فَإا  دا ُر اْلَقْوَل الشَّ  ْن ُأْطلاَق )َهَذا َكاَن َمْفَسَدًة( لاَغْْياها.يَ ْفَعْل، َوَقْد َجاَء ُمَشاقاا يُْظها
َي َأْن َيْكُتَم ُقدُ  ا بَ َلَغ َمْرَو َخشا ي اْلقاْعَدةا، فَ َلمَّ ََ ذا ، َوأَْبطََأ َهْرَُثَُة إا وَمُه َعنا فَ تَ َغْيََّ قَ ْلُب اْلَمْأُمونا

لطُُّبولا َفُضراَبْت لاَكْي َيْسَمَعَها الْ  ، فََأَمَر ِبا َعُه فَ َقاَل: َما َهَذا؟ قَاُلوا: َهْرَُثَُة َقْد اْلَمْأُمونا َمْأُموُن، َفَسما
ا دَ  ُد َوُيَْباُق. َفَظنَّ َهْرَُثَُة َأنَّ قَ ْوَلُه اْلَمْقُبوُل، فََأَمَر اْلَمْأُموُن ِبااْدَخالاها، فَ َلمَّ َخَل َعَلْيها قَاَل َلُه َأقْ َبَل يُ ْرعا

يًعا اْلَمْأُموُن: َماَْلَْت َأْهَل اْلُكوفَ  ْئَت َأْن ََتُْخَذُهْم َجَا َراََّي، َوَلْو شا ةا اْلَعَلواييانَي، َوَوَضْعَت َأَِب السَّ
 َلَفَعْلَت.

يَس بَْطُنُه، َوُضراَب أَنْ ُفُه، َوسُ  ْنُه، فََأَمَر باها َفدا ُر، فَ َلْم يَ ْقَبْل ما ْن َبنْيا َفَذَهَب َهْرَُثَُة يَ َتَكلَُّم َويَ ْعَتذا َب ما حا
ًما، ُثَّ َدسَّ إالَْيها َيَدْيها،  يدا َعَلْيها، َفُحباَس، َفَمَكَث يفا اْْلَْبسا َأَّيَّ لتَّْشدا  َمْن َوَقْد َأَمَر اْلَفْضُل اْْلَْعَواَن ِبا

 قَ تَ َلُه، َوقَاُلوا: َماَت.
 

 ذاْكُر َوثَ ْوبا اْْلَْربايَّةا بابَ ْغَداذَ 
َغبا بابَ ْغَداَذ َبنْيَ اْلَْ  َن الشَّ ْربايَّةا َواْْلََسنا ْبنا َسْهٍل، وََكاَن َسَبَب َذلاَك َأنَّ اْْلََسَن ْبَن َوفايَها َكاَن ما

َع َما َصنَ َعُه  ا اتََّصَل بابَ ْغَداَذ، َوَسَا ، فَ َلمَّ ََ اْلَمْأُمونا نَي َشَخَص َهْرَُثَُة إا ْلَمَدائانا حا اْلَمْأُموُن َسْهٍل َكاَن ِبا
َْرَُثََة، بَ َعَث اْْلََسُن ْبُن سَ  َن َبا لا اْْلُْنَد ما ْن قاَبلاها، َأْن َماطا َشاٍم، َوُهَو َواِلا بَ ْغَداَذ ما ََ َعلاييا ْبنا ها ْهٍل إا

ْم. ها  اْْلَْربايَّةا َأْرزَاقَ ُهْم َوَِل تُ ْعطا
ََ ُخَراَساَن َقْد َوثَ ُبوا، َوقَاُلوا: َِل ن َ  نَي َخَرَج َهْرَُثَُة إا ْرَضى َحََّّ َنْطُرَد وََكاَن اْْلَْربايَُّة قَ ْبَل َذلاَك حا

َي َخلايَفَة اْلَمْأُمونا باب َ  ُوا إاْسَحاَق ْبَن ُموَسى اَْلَادا اَلُه َعْن بَ ْغَداَذ. َفَطَرُدوُهْم، َوَصْيَّ ْغَداَذ، اْلََْسَن َوُعمَّ
 َواْجَتَمَع َأْهُل اْْلَاناَبنْيا َعَلى َذلاَك َوَرُضوا باها.

ْم، وََكاتَ  ، َفَحوَّلَ َفَدسَّ اْلََْسُن إالَْيها ييا ْن َجانابا َعْسَكرا اْلَمْهدا َعُثوا ما  َب قُ وَّاَدُهْم َحََّّ يَ ب ْ
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، فَ نَ َزَل يفا َعْسَكرا  ْم، َوأَنْ َزُلوُه َعَلى ُدَجْيٍل، َوَجاَء زَُهْْيُ ْبُن اْلُمَسيَّبا ، اْْلَْربايَُّة إاْسَحاَق إالَْيها ييا اْلَمْهدا
ُد ْبُن َأِبا َخالاٍد، َوَدَخُلوا بَ ْغَداَذ لَْيًَل يفا  َوبَ َعَث اْلََْسُن َعلايَّ  َشاٍم يفا اْْلَانابا اْْلَخرا ُهَو َوُُمَمَّ ْبَن ها

تََّة َأْشُهٍر  ٍم َعَلى قَ ْنَطَرةا الصََّراةا، ُثَّ َوَعَدُهْم راْزَق سا ُة، إاَذا ُأْدراَكتا اْلَغلَّ َشْعَباَن، َوقَاَتَل اْْلَْربايََّة َثََلثََة َأَّيَّ
ََ َذلاَك. ُهْم يُ ْنفاُقوََّنَا يفا رََمَضاَن، فََأَجاََبُْم إا ن ْ ْرَُهًا لاُكليا رَُجٍل ما نَي دا يَل ََخْسا  َفَسأَُلوُه تَ ْعجا

َن اْلَبْصَرةا، اْلَمْعُروفا بازَ  ْم، فَ َلْم يَتامَّ اْلَعطَاُء َحََّّ َأََتُهْم َخََبُ زَْيدا ْبنا ُموَسى ما يها ْيدا النَّارا، َوَجَعَل يُ ْعطا



َيةا اْْلَنْ َبارا ُهَو َوَأُخو َأِبا ا ْن ََنحا ْنَد َعلاييا ْبنا َسعايٍد، َفَخَرَج ما ، وََكاَن عا َن اْْلَْبسا َراََّي وََكاَن َهَرَب ما لسَّ
َشاٍم، َوهَ  ََ َعلاييا ْبنا ها َ باها إا ، فَ بَ َعُثوا إالَْيها فَُأِتا ائَ َتنْيا ي اْلَقْعَدةا َسَنَة ما َشاٍم بَ ْعَد يفا ذا َرَب َعلايُّ ْبُن ها

ََ َأْن َجاَء اْْلَ  نَي إا َنَُّه َلْ َيفا ََلُْم ِبااْعطَاءا اْْلَْمسا َن اْْلَْربايَّةا، َونَ َزَل باَصْرَصٍر ; ْلا ْضَحى، َوبَ َلَغُهْم َُجَُعٍة ما
 َخََبُ َهْرَُثََة َوَأْخَرُجوُه.

ْمرا َهْرَُثََة ُمَُ  ْن وََكاَن اْلَقيياَم ِبَا َب ما فُّ باها، فَ َغضا َشاٍم َكاَن َيْسَتخا َنَّ َعلايَّ ْبَن ها ُد ْبُن َأِبا َخالاٍد ; ْلا مَّ
ْن َصْرَصرٍ  ََ َصْرَصٍر، ُثَّ َهَزُموُه ما ، فَ َهَرَب إا ََ اْْلَْربايَّةا، فَ َلْم يَ ْقَرَْبُْم َعلاي، َل إا  .َذلاَك، َوََتَوَّ

َبَب يفا َشَغبا  ،  َوقايَل: َكاَن السَّ اْْلَبْ َناءا َأنَّ اْلََْسَن ْبَن َسْهٍل َجَلَد َعْبَد اَّللَّا ْبَن َعلاييا ْبنا َماَهاَن اْْلَدَّ
َب اْْلَبْ َناُء، َوَخَرُجوا.  فَ َغضا

 
لا  ْلَمْوصا َنةا ِبا  ذاْكُر اْلفات ْ

لا َبنْيَ َبنا َساَمَة َوَبنا ثَ ْعَلَبَة، فَ  ْلَمْوصا َنُة ِبا دا ْبنا اْْلَُسنْيا َوفايَها َوقَ َعتا اْلفات ْ َُحمَّ اْسَتَجاَرْت ثَ ْعَلَبُة ِبا
ََ اْلََبيايَّةا، فَ فَ  ْْلُُروجا إا ، فََأَمَرُهْم ِبا ْيا اْلبَ َلدا ، َأما ، َوُهَو َأُخو َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا يا َعُلوا، فَ َتباَعُهْم بَ ُنو اَْلَْمَدانا

، َوحَ  ََ اْلَعْوَجاءا ، فََأْرَسََل َساَمَة يفا أَْلفا رَُجٍل إا ًدا اْبنَا اْْلَُسنْيا َصُروُهْم فايَها، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ َعلاياا َوُُمَمَّ
ُهْم، وَ  ن ْ َر ََجَاَعٌة ما ْن َبنا َساَمَة ََجَاَعٌة، َوُأسا يًدا، فَ ُقتاَل ما ْم، َواقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا َمْن َبنا الرياَجاَل إالَْيها

.تَ ْغلاَب، وََكانُوا َمَعهُ   ْم، َفُحباُسوا يفا اْلبَ َلدا
ًدا، َوَطَلَب إالَْيها اْلُمَساَلمَ  َّ أََتى ُُمَمَّ ْغلاّبا ََ ُثَّ إانَّ َأْْحََد ْبَن ُعَمَر ْبنا اْْلَطَّابا اْلَعَدوايَّ الت َّ َة، فََأَجابَُه إا

َنُة.  َذلاَك، َوَصُلَح اْْلَْمُر، َوَسَكَنتا اْلفات ْ
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ََ اْلفاراْنجا  ذاْكُر اْلَغَزاةا   إا
ََ باََلدا اْلفا  ُْي اْْلَْنَدُلسا َجْيًشا َمَع َعْبدا اْلَكراميا ْبنا ُمغايٍث إا َز اْْلََكُم َأما َنةا َجهَّ ها السَّ راْنجا َويفا َهذا

َط باََلَدُهْم، َفَخرََّبََ  ْم، َوتَ َوسَّ ها ْرضا ْلَعَساكارا َحََّّ َدَخَل ِبَا ، َفَساَر ِبا ْْلَْنَدُلسا ْن ِبا ًة ما دَّ ا َوََّنَبَ َها َوَهَدَم عا
ْم. َفَد َخَزائاَن ُمُلوكاها ََ َغْْياها، فَاْستَ ن ْ ًعا َوَصَل إا َا، ]وََكاَن[ ُكلََّما َأْهَلَك َمْوضا  ُحُصوَّنا

رً  ي ُمْستَ ْنصا َواحا يعا الن َّ ْم َكاَتَب ُمُلوَك َجَا ها نَي باباََلدا ا رََأى َملاُكُهْم فاْعَل اْلُمْسلاما ا َبااْم، فَاْجَتَمَعْت فَ َلمَّ
نَ ُهْم  نَي، بَ ي ْ يَمٍة ِباازَاءا َعْسَكرا اْلُمْسلاما ْن ُكليا َأْوٍب، فَأَقْ َبَل يفا َُجُوٍع َعظا ََّنٌْر، فَاقْ تَ تَ ُلوا إالَْيها النَّْصَرانايَُّة ما

ْهَر، ٍم، اْلُمْسلاُموَن يُرايُدوَن يَ ْعَُبُوَن الن َّ َة َأَّيَّ دَّ يًدا عا ْن َذلاَك. قاَتاًِل َشدا نَي ما  َوُهْم َْيْنَ ُعوَن اْلُمْسلاما
ْم، فَاقْ تَ تَ ُلوا َأْعَظَم قا  ْهرا، فَ َعََبَ اْلُمْشراُكوَن إالَْيها ُروا َعنا الن َّ ا رََأى اْلُمْسلاُموَن َذلاَك َتََخَّ َتاٍل، فَاَّْنََزَم فَ َلمَّ

ْيُف َواْْلَسْ  ْهرا، فََأَخَذُهُم السَّ ََ الن َّ ْم اْلُمْشراُكوَن إا ها ْن ُكُنودا َر ََجَاَعٌة ما ْهَر َسلاَم، َوُأسا ُر، َفَمْن َعََبَ الن َّ



ْن َجَوازاها  نَي ما ْهرا، َْيْنَ ُعوَن اْلُمْسلاما راْنُج يَ ْلَزُموَن َجاناَب الن َّ ْم، َوَعاَد اْلفا َصتاها ْم َوَقَماما ، فَ بَ ُقوا  َوُمُلوكاها
َر َجَوازُُه، فَ َقَفَل   َكَذلاَك َثََلثََة َعَشَر يَ ْوًما، يَ ْقَتتاُلونَ  ْهُر َوتَ َعذَّ ُكلَّ يَ ْوٍم، َفَجاَءتا اْْلَْمطَاُر، َوزَاَد الن َّ

ةا. ي اْلْاجَّ ُهْم َساباَع ذا  َعْبُد اْلَكراميا َعن ْ
 

َيةا َمْورُورَ   ذاْكُر ُخُروجا اْلََبْبَرا باَناحا
َن اْلََبْبَرا باَناحا  ي، ما َنةا َخَرَج َخاراجا ها السَّ ، َوَمَعُه ََجَاَعٌة، فَ َوَصَل كاَتاُب َويفا َهذا َن اْْلَْنَدُلسا َيةا َمْورُوَر ما

ها، فَ  ْن قُ وَّادا ْن َساَعتاها قَائاًدا ما َََباها، فََأْخَفى اْْلََكُم َخََبَُه، َواْسَتْدَعى ما ََ اْْلََكما ِبا لا إا َأْخََبَُه باَذلاَك اْلَعاما
ْن َساَعتا  ْر ما راا، َوقَاَل َلُه: سا ٌد سا َوُضُه، َوَأََن قَاعا ها، َوإاِلَّ فَ َرْأُسَك عا ييا فَْأتانا باَرْأسا ََ َهَذا اْْلَاراجا َك إا

ََ َأْن تَ ُعوَد.  َمَكانا َهَذا إا
َا ْحتاَياٍط َكثاٍْي، َواْحَتا َ َعْنُه ِبا ا قَارَبَُه َسَأَل َعْنُه، فَُأْخَبا ، فَ َلمَّ ييا ََ اْْلَاراجا يٍد، ُثَّ ذََكَر َفَساَر اْلَقائاُد إا ٍز َشدا

َوُضُه، َفَحَمَل نَ ْفَسُه َعَلى ُسُلوكا َسبايلا اْلُمَخاَطَرةا، فَأَ  : إاْن قَ تَ ْلَتُه، َوإاِلَّ فَ َرْأُسَك عا ْعَمَل قَ ْوَل اْْلََكما
ْندَ   اْلْايَلَة، ُثَّ َدَخَل َعَلْيها َوقَ تَ َلُه، َوَأْحَضَر ]رَْأَسُه[ عا
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، فَ رَ  ٍم.اْْلََكما بَ ُتُه َأْربَ َعَة َأَّيَّ ْنُه، وََكاَنْت َغي ْ ََكاناها َذلاَك َلْ يَ تَ َغْيَّْ ما  آُه ِبا
، َوَوَصَلُه َوَأْعَلى َُمَلَُّه. ََ َذلاَك اْلَقائادا ا رََأى رَْأَسُه َأْحَسَن إا  فَ َلمَّ

، َوُسُكو  ، َوَضميا الرَّاءا ، َوُسُكونا اْلَواوا يما ُرُه رَاٌء ََثناَيٌة[ .)َمْورُوُر باَفْتحا اْلما  نا اْلَواوا الثَّاناَيةا، َوآخا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ْحَضارا َعلاييا ْبنا ُموَسى ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُمَُ  اكا ْلاا َه اْلَمْأُموُن رََجاَء ْبَن َأِبا الضَّحَّ َنةا َوجَّ ها السَّ ٍد( .يفا َهذا  مَّ

َنةا َوَلدُ  ها السَّ َي يفا َهذا  اْلَعبَّاسا فَ بَ َلُغوا َثََلثًَة َوَثََلثانَي أَْلًفا َما َبنْيَ ذََكٍر َوأُنْ َثى. َوُأْحصا
تََّة َأْشُهٍر، َوَملَُّكوا نانَي َوسا َنةا قَ تَ َلتا الرُّوُم َملاَكَها أَْلُيوَن، وََكاَن ُمْلُكُه َسْبَع سا ها السَّ ْم  َويفا َهذا َعَلْيها

يَش ََثنايَ  يَخائايَل ْبَن ُجوْرجا  ًة.ما
ما  َوقَاَل  َوفايَها َخاَلَف َعلايُّ ْبُن َأِبا َسعايٍد َعَلى اْْلََسنا ْبنا َسْهٍل، فَ بَ َعَث اْلَمْأُموُن إالَْيها باَسرَّاٍج اْْلَادا

َْرَو، َوإاِلَّ فَاْضراْب ُعنُ َقُه، َفسَ  اَر إالَْيها َلُه: إاْن َوَضَع َيَدُه يفا يَدا اْلََْسنا ْبنا َسْهٍل َأْو َشَخَص إاَِلَّ ِبا
َْرَو َمَع َهْرَُثََة. ََ اْلَمْأُمونا ِبا َه إا  َسرَّاٌج فََأطَاَع، َوتَ َوجَّ

َْي اْلَكافارايَن. َنَُّه قَاَل َلُه: ََّي َأما يَل ; ْلا را ْبنا إاَْسَاعا  َوفايَها قَ َتَل اْلَمْأُموُن ََيََْي ْبَن َعاما

(5/478) 



 

َنَة  ها السَّ لنَّاسا َهذا ُم.َوَحجَّ ِبا  اْلُمْعَتصا
 ]اْلَوفَ َياُت[

ُد. َوَصْفَواُن ْبُن عا  يُّ الزَّاها ي أَبُو اْلَبْخََتاييا َوْهُب ْبُن َوْهٍب. َوَمْعُروٌف اْلَكْرخا َ اْلَقاضا يَسى َوفايَها تُ ُويفيا
ًَل َعاباًدا. ، وََكاَن فَاضا لايُّ  اْلَفقايُه. َواْلُمَعاََف ْبُن َداُوَد اْلَمْوصا
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[]ُثَّ  ائَ َتنْيا   َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوما
201 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوما
ييا بابَ ْغَداذَ   ذاْكُر واَِليَةا َمْنُصورا ْبنا اْلَمْهدا

ْلْاََل  ييا ِبا َنةا َأرَاَد َأْهُل بَ ْغَداَذ َأْن يُ َباياُعوا اْلَمْنُصوَر ْبَن اْلَمْهدا ها السَّ َفةا، فَاْمتَ َنَع َعْن َذلاَك، َويفا َهذا
ْلْاََلفَةا( ، فََأَجاََبُْم إالَْيها. ْم، َعَلى َأْن َيْدُعَو لاْلَمْأُمونا )ِبا ْمَرةا َعَلْيها  فََأرَاُدوُه َعَلى اْْلا

ْن ب َ  َشاٍم ما ْن إاْخَراجا َأْهلا بَ ْغَداَذ َعلايَّ ْبَن ها ا اتََّصَل وََكاَن َسَبَب َذلاَك َما ذََكْرََنُه قَ ْبُل ما ْغَداَذ. فَ َلمَّ
ٍط، َوَذلاَك َأوََّل َسَنةا إاْحَدى َوما  ََ َواسا َن اْلَمَدائانا إا ْلََْسنا ْبنا َسْهٍل َساَر ما ْن بَ ْغَداَذ ِبا ، إاْخَراُجُه ما ائَ َتنْيا

، ُمَُ  ُد ْبُن َأِبا َخالادا ْبنا اَلْاْنَدَوانا ٍط تَباَعُه ُُمَمَّ ََ َواسا ا َهَرَب إا ، فَ َلمَّ ْمرا النَّاسا الاًفا َلُه، َوَقْد تَ َوََّ اْلقاَياَم ِبَا
َّ، َوَنْصَر ْبَن َْحَْزَة ْبنا َمالاٍك اْْلَاناَب الشَّ  .َوَوََّ َسعايَد ْبَن اْْلََسنا ْبنا َقْحطََبَة اْْلَاناَب اْلَغْرِبا  ْرقايَّ

، َواْلَفْضُل بْ  ييا ، َوُخَزْْيَُة ْبُن َخازاٍم.وََكاَن بابَ ْغَداَذ َمْنُصوُر ْبُن اْلَمْهدا  ُن الرَّبايعا
، فَ َواَفَق َأِبَ  ما ها اْْلََّيَّ ٍر، يفا َهذا ْندا طَاها ْن عا َن الرَّقَّةا ما دا ْبنا َأِبا َخالاٍد ما يَسى ْبُن ُُمَمَّ َم عا ُه َعَلى قاَتالا َوَقدا

ََ قَ ْريَةا )َأِبا  َما اْلََْسنا ْبنا َسْهٍل، َفَمَضَيا َوَمْن َمَعُهَما إا ٍط، َوَلقايَ ُهَما يفا َطرايقاها  فَ ْرَسَن قُ َرْيَب َواسا
ٍع، فَ َهَزَماُهْم. ، يفا َغْْيا َمْوضا  َعَساكاُر اْلََْسنا

ََ َدْيرا اْلَعاُقولا َأقَاَم باها َثََلًَث، َوزَُهْْيُ ْبُن اْلُمَسيَّبا ُمقايٌم ِبااْسَكافا  ٌد إا ا انْ تَ َهى ُُمَمَّ ، َبنا اْْلُنَ يْ َوَلمَّ دا
ْيًا، َوأَ  ٌد، َوَأَخَذُه َأسا ًَل لاْلَحَسنا َعَلى ُجوَخى، َوُهَو ُيَكاتاُب قُ وَّاَد بَ ْغَداَذ، فَ رَكاَب إالَْيها ُُمَمَّ َخَذ ُكلَّ َعاما

ْنَد أَبايها َجْعَفٍر. ََ بَ ْغَداَذ، َوَحَبَسُه عا ْيًا إا َُه َأسا  َمالاها، َوَسْيَّ
 ََ ٌد إا َم ُُمَمَّ ، ُثَّ تَ َقدَّ َا ََنئاٌب لاْلَحَسنا ، َوَبا ََ النيايلا ْن َدْيرا اْلَعاُقولا إا ٌد ابْ َنُه َهاُروَن ما َه ُُمَمَّ ٍط، َوَوجَّ َواسا

ََ اْلُكوفَةا.  فَ َهَزَمُه َهاُروُن، َوتَباَعُه إا
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ٍط، َورََجَع هَ  ََ اْلََْسنا باَواسا َن اْلُكوَفةا إا َهزاُموَن ما ، ُثَّ َساَر اْلُمن ْ ََ أَبايها َوَقدا اْستَ ْوََ َعَلى النيايلا اُروُن إا
َها، َونَ َزَل َخْلَفَها. ٍط، َفَساَر اْْلََسُن َعن ْ ٌد َوَهاُروُن ََنَْو َواسا  َوَساَر ُُمَمَّ

ًدا  ا رََأى َأنَّ ُُمَمَّ ، فَ َلمَّ ََ اْْلنا َم إا ْنُه وََكاَن اْلَفْضُل ْبُن الرَّبايعا ُُمَْتفاًيا َكَما تَ َقدَّ طًا َطَلَب ما َقْد بَ َلَغ َواسا
َه إالَْيها اْْلََسُن قُ وَّاَدهُ  ََ اْلََْسنا َعَلى تَ ْعباَئٍة، فَ َوجَّ ٌد إا  َوُجْنَدُه، اْْلََماَن، فََأمََّنُه، َوَظَهَر، َوَساَر ُُمَمَّ

ٍد بَ ْعَد اْلَعْصرا، يًدا، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب ُُمَمَّ َراَحاٍت  فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ٌد َحََّّ ُجراَح جا َوثَ َبَت ُُمَمَّ
ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي، َوَغناُموا َماََلُْم، َوَذلاَك لاَسْبٍع بَقانيَ  ن ْ يَدٍة، َواَّْنََزُموا َهزاْيًَة قَبايَحًة، َوقُتاَل ما ْن َشْهرا َشدا  ما

.  رَبايٍع اْْلَوَّلا
، َوَأََتُهُم اْلَْ  ْلحا ٌد باَفما الصيا ٌد َوَأْصَحابُُه فَ نَ َزُلوا َونَ َزَل ُُمَمَّ ُهُم اللَّْيُل )رََحَل ُُمَمَّ ا َجن َّ َسُن، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَ َلمَّ

ُهُم اللَّْيُل( اْرََتَُلوا، َحََّّ أَتَ ْوا َجبَُّل، فََأقَا ا َجن َّ َه اْلَمَنازاَل، فََأََتُهُم اْْلََسُن فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَ َلمَّ َا، َوَوجَّ ُموا َبا
ٌد اب ْ  ٍد، َفَحَملَ ُُمَمَّ َراَحاُت ُُمَمَّ ْت جا َْرَجَراََّي، فَاْشَتدَّ ٌد ِبا َا، َوَأقَاَم ُُمَمَّ ََ ُعْرََنََّي، فَأَقَاَم َبا يَسى إا ُه َنُه عا

ُد ْبُن أَ  ر، َوَماَت ُُمَمَّ ْن رَبايٍع اْْلخا تٍي َخَلْوَن ما ََ بَ ْغَداَذ، َوَخلََّف َعْسَكَرُه لاسا  ِبا ابْ ُنُه أَبُو زاْنبايٍل إا
راا.  َخالاٍد، َفُدفاَن يفا َداراها سا

ْم كاَتاَب َوأََتى أَبُو زاْنبايٍل ُخَزْْيََة ْبَن َخازاٍم، فََأْعَلَمُه َحاَل أَبايها، َوَأْعَلَم ُخَزْْيَُة َذلاَك النَّاَس، َوقَ َرَأ  َعَلْيها
ْمرا اْلَْ  ٍد إالَْيها، يَ ْبُذُل فايها اْلقاَياَم ِبَا يَسى ْبنا ُُمَمَّ ْربا َمَقاَم أَبايها، فَ َرُضوا باها، َوَصاَر َمَكاَن أَبايها، َوقَ َتَل عا

َلتاها، َذَِبَُه َذِْبًا َوَعلََّق رَْأَسُه يفا َعْسَكرا أَبايها. ْن لَي ْ  أَبُو زانْبايٍل زَُهْْيَ ْبَن اْلُمَسيَّبا ما
ََ الْ  ٍد، َفَساَر إا َرةا َجْيًشا َوبَ َلَغ اْلََْسَن ْبَن َسْهٍل َمْوُت ُُمَمَّ ُمَباَركا فََأقَاَم باها، َوبَ َعَث يفا َُجَاَدى اْْلخا

مَ  ، فَ تَ َقدَّ لنيايلا يها َهاُروَن ِبا ََ َأخا ِبا زاْنبايٍل باَفما الصََّراةا، فَ َهَزُموُه، َواَْنَاَز إا  َجْيُش اْْلََسنا َلُه، فَاْلتَ َقْوا ِبَا
ْم، فَ َلُقوُهْم فَاقْ تَ تَ ُلوا َساَعةً  ، َواَّْنََزَم َهاُروُن َوَأْصَحابُُه، فَأَتَ ُوا اْلَمَدائاَن، َوََّنََب َأْصَحاُب اْْلََسنا إالَْيها

َن اْلُقَرى. ٍم، َوَما َحْوََلَا ما  النيايَل َثََلثََة َأَّيَّ
ُ بَ ْعَضنَ  ُد ْبُن َأِبا َخالاٍد، قَاُلوا: ُنَصْييا نَي َماَت ُُمَمَّ ٍم َواْلُقوَّاُد حا ا َخلايَفًة، َوََنَْلُع وََكاَن بَ ُنو َهاشا

ييا َعَلى  وا يفا َذلاَك، َوَأْرَدْوا َمْنُصوَر ْبَن اْلَمْهدا اْلْاََلفَةا اْلَمْأُموَن. فََأََتُهْم َخََبُ َهاُروَن َوَهزاْيَتاها، َفَجدُّ
، َوقَاُلوا: َِل نَ ْرَضى  فََأََب، َفَجَعُلوُه َخلايَفًة لاْلَمْأُمونا بابَ ْغَداَذ َواْلعاَراقا
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ييا اْْلََسنا ْبنا َسْهٍل. ييا اْبنا اْلَمُجوسا ْلَمُجوسا  ِبا
ا َساَعَدُه َأْهُل بَ ْغَداَذ َعَلى َحْربا اْلََْسنا ْبنا َسْهٍل َعلاَم اْْلََسُن أَنَُّه َِل طَاقَ  يَسى َلمَّ َة َلُه َوقايَل: إانَّ عا

ا َْهلا بَ ْغَداَذ، َوواَِليََة باها، فَ بَ َعَث إالَْيها، َوَبَذَل اْلُمَصاَهَرَة َوما َْهلا بَ ْيتاها، َوْلا يَناٍر، َواْْلََماَن َلُه َوْلا َئَة أَْلفا دا



ََ َأْهلا بَ ْغَداَذ: إانيا َمْشُغوٌل  يَسى إا ها، وََكَتَب عا َطيا ، َفَطَلَب كاَتاَب اْلَمْأُمونا ِبا ي َأَحبَّ َواحا َأييا الن َّ
َبايَةا اْْلََراجا  ْْلَْربا َعْن جا ، َوقَاَل: َأََن َخلايَفُة ِبا ييا ٍم. فَ َولَّْوا َمْنُصوَر ْبَن اْلَمْهدا ْن َبنا َهاشا ، فَ َولُّوا رَُجًَل ما

َي باها النَّاُس. . فَ َرضا َ َمْن َأَحبَّ نانَي اْلَمْأُمونا َحََّّ يَ ْقَدَم، َأْو يُ َوِليا ْيا اْلُمْؤما  َأما
َيةا اْلُكوَفةا، فَ نَ َزَل باَقْصرا َوَعْسَكَر َمْنُصوٌر باَكْلَواَذى، َوبَ َعَث  ََ ََنحا ( اْلَفَرجا إا اَن ْبَن )َعبَّادا ْبنا َأِبا َغسَّ

نْ  ْيًا، َوقَ َتَل ما ، فََأَخَذُه َأسا يُّ اٌن إاِلَّ َوَقْد َأَحاَط باها ُْحَْيٌد الطُّوسا  َأْصَحاباها، اْبنا ُهَبْْيََة، فَ َلْم َيْشُعْر َغسَّ
َْرَبٍع َخلَ  ْن رََجٍب.َوَذلاَك ْلا  ْوَن ما

ََ ُْحَْيٍد، َفَساَر َحََّّ أََتى ُكوَثى، فَ لَ  نٍي يفا َعْسَكٍر إا َد ْبَن يَ ْقطا ييا ُُمَمَّ ْم َيْشُعْر َوَسْيََّ َمْنُصوُر ْبُن اْلَمْهدا
يًدا، َواَّْنَزَ  ، فَ َقاتَ َلُه قاَتاًِل َشدا لنيايلا ْن باَشْيٍء َحََّّ َهَجَم َعَلْيها ُْحَْيٌد، وََكاَن ِبا نٍي، َوقُتاَل ما َم اْبُن يَ ْقطا

ََ ال َن اْلُقَرى، َورََجَع ُْحَْيٌد إا َر، َوَغراَق َبَشٌر َكثاٌْي، َوََّنََب ُْحَْيٌد َما َحْوَل ُكوَثى ما ، َأْصَحاباها، َوُأسا نيايلا
نٍي َأقَاَم بانَ ْهرا َصْرَصٍر.  َواْبُن يَ ْقطا

دا ْبنا َأِبا  يَسى ْبُن ُُمَمَّ ْشرايَن أَْلًفا َبنْيَ َوَأْحَصى عا اَئَة أَْلٍف َوََخَْسًة َوعا َخالاٍد َمْن يفا َعْسَكراها، وََكانُوا ما
ْرَُهًا. ْشرايَن دا َل عا ْرَُهًا، َوالرَّاجا ٍل، فََأْعَطى اْلَفاراَس َأْربَعانَي دا  فَاراٍس َورَاجا

 
ْلَمْعُروفا   ذاْكُر َأْمرا اْلُمَتَطوياَعةا ِبا

نَ  ها السَّ ْهيا َعنا اْلُمْنَكرا.َويفا َهذا ، َوالن َّ ْلَمْعُروفا  ةا ََتَرََّدتا اْلُمَتَطوياَعُة لاْْلَْمرا ِبا
يًدا، َوَأْظَهُروا اْلفاْسَق، َوَقَطعُ  طَّاَر آَذُوا النَّاَس َأًذى َشدا اَق بَ ْغَداَذ َوالشُّ وا وََكاَن َسَبَب َذلاَك َأنَّ ُفسَّ

َياَن َعََلناَيًة، وََكانُوا َيَُْخُذوَن َوَلَد الرَُّجلا َوَأْهَلُه، َفََل الطَّرايَق، َوَأَخُذوا النياَساَء َوالصيا   ب ْ
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ُر َعلَ  َلُهْم، َفََل يَ ْقدا َن الرَُّجلا َأْن يُ ْقراَضُهْم َأْو َيصا ُهْم، وََكانُوا َيْطُلُبوَن ما ن ْ ُر َأْن َْيَْتناَع ما ، يَ ْقدا ْمتانَاعا ى اِلا
َهُبوَن ا ْم، َوُهْم باطَانَ ُتُه، وََكاُنوا وََكانُوا يَ ن ْ َنَُّه َكاَن يُ ْغرايها ْم، ْلا ُر َعَلْيها ْلُقَرى َِل ُسْلطَاَن َْيْنَ ُعُهْم، َوَِل يَ ْقدا

يٍم. ْم َأَحٌد، وََكاَن النَّاُس َمَعُهْم يفا َبََلٍء َعظا ي َعَلْيها ، َوَِل يُ ْعدا ُكوَن اْلُمْجَتازايَن يفا الطَّرايقا  ُْيْسا
ُر أَ  ، َوآخا َوابَّ ََ ُقْطَربَُّل، َوانْ تَ َهُبوَها َعََلناَيًة، َوَأَخُذوا اْلَعنْيَ َواْلَمَتاَع َوالدَّ ُْم َخَرُجوا إا ْم َأَّنَّ فَ َباُعوَها ْمراها

َر َشْعَباَن. ْم، وََكاَن َذلاَك آخا ها ْلطَاَن، فَ َلْم يُ ْعدا ًرا، َواْستَ ْعَدى َأْهُلَها السُّ  بابَ ْغَداَذ ظَاها
ا  َا يفا فَ َلمَّ ََ بَ ْعٍض، َوقَاُلوا: إاَّنَّ رََأى النَّاُس َذلاَك قَاَم ُصَلَحاُء ُكليا رََبٍض َوَدْرٍب، َوَمَشى بَ ْعُضُهْم إا

ُهْم، فَ َلوا اْجَتَمْعُتْم َلَقَمْعُتْم َهُؤَِل  ن ْ ََ اْلَعَشَرةا، َوأَنْ ُتْم َأْكثَ ُر ما َقانا إا ُق َواْلَفاسا ْربا اْلَفاسا اَق، ءا اْلُفسَّ الدَّ
ْيَانَُه َوَأْهَل َُمَلَّ  رْيُوُش، َفَدَعا جا ي يَ ْفَعُلونَُه، فَ َقاَم رَُجٌل يُ َقاُل َلُه َخالاٌد الدَّ تاها، َعَلى َوَلَعَجُزوا َعنا الَّذا

ََ َذلاَك، َفَشدَّ  ْهيا َعنا اْلُمْنَكرا، فََأَجابُوُه إا ْلَمْعُروفا َوالن َّ َن  َأْن يُ َعاوانُوُه َعَلى اْْلَْمرا ِبا َعَلى َمْن يَلايها ما



طَّارا َفَمنَ َعُهْم، َواْمتَ نَ ُعوا َعَلْيها، َوَأرَاُدوا قاَتاَلُه فَ َقاتَ َلُهْم، فَ َهَزَمُهْم َوَضَرَب مَ  اقا َوالشُّ َن اْلُفسَّ ْن َأَخَذُه ما
، إاِلَّ أَنَُّه َكاَن َِل يَ رَ  ْلطَانا ََ السُّ ، َوَحَبَسُهْم، َورَفَ َعُهْم إا اقا ًئا.اْلُفسَّ ْلطَانا َشي ْ َ َعَلى السُّ  ى َأْن يُ َغْييا

ْن َأْهلا ُخَراَساَن، وَ  َن اْْلَْربايَّةا يُ َقاُل َلُه َسْهُل ْبُن َسََلَمَة اْْلَْنَصارايُّ ما ُيَكَّنَّ َأَِب ُثَّ قَاَم بَ ْعَدُه رَُجٌل ما
ْهيا عَ  ْلَمْعُروفا َوالن َّ ََ اْْلَْمرا ِبا ، َفَدَعا النَّاَس إا نَّةا، َوَعلََّق َحاِتٍا ْلكاَتابا َوالسُّ نا اْلُمْنَكرا، َواْلَعَملا ِبا

رايَف َوا يًعا، الشَّ ْنُه، َوَدَعا النَّاَس َجَا ْن ُمْصَحًفا يفا ُعُنقاها، َوَأَمَر َأْهَل َُمَلَّتاها َوََّنَاُهْم، فَ َقباُلوا ما يَع، ما ْلَوضا
ي ْم، فََأََتُه َخْلٌق َعظا ٍم َوَغْْياها ٌم فَ َبايَ ُعوُه َعَلى َذلاَك، َوَعَلى اْلقاَتالا َمَعُه لاَمْن َخاَلَفُه، َوطَاَف َبنا َهاشا

 بابَ ْغَداَذ َوَأْسَواقاَها.
َلُه بايَ ْوَمنْيا َأْو َثََلثٍَة. رْيُوشا قَ ب ْ ْن رََمَضاَن، َوقاَياُم الدَّ َْرَبٍع َخَلْوَن ما  وََكاَن قاَياُم َسْهٍل ْلا

مَ  ها َنَّ َوبَ َلَغ َخََبُ قاَياما دا ْبنا َأِبا َخالاٍد، َفَكَسَرُُهَا َذلاَك ; ْلا يَسى ْبنا ُُمَمَّ ييا َوعا ََ َمْنُصورا ْبنا اْلَمْهدا ا إا
يَسى ُيَكاتاُب اْلَْ  طَّاَر َوَمْن َِل َخْْيَ فايها، َوَدَخَل َمْنُصوٌر بَ ْغَداَذ، وََكاَن عا َسَن َأْكثَ َر َأْصَحاَبااَما َكاَن الشُّ

َي ُجْنَدُه َوَأْهَل بَ ْغَداذَ ْبَن َسْهٍل  َْهلا بَ ْغَداَذ، َوَأْن يُ ْعطا ََ اْْلََمانا َلُه َوْلا ، فََأَجابَُه اْْلََسُن إا  يفا اْْلََمانا
َلًة َخَلْت ما  يَسى َفَدَخَل بَ ْغَداَذ لاَثََلَث َعْشَرَة لَي ْ تَّةا َأْشُهٍر إاَذا ُأْدراَكتا اْلَغلَُّة، َورََحَل عا ْن راْزَق سا

َاشَ  َي َأْهُل بَ ْغَداَذ ِبا  وَّاٍل، َوتَ َفرََّقتا اْلَعَساكاُر، فَ َرضا
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ْهيا َعنا اْلُمْنَكرا. ْلَمْعُروفا َوالن َّ َن اْْلَْمرا ِبا  َصاََلَ َعَلْيها، َوبَقاَي َسْهٌل َعَلى َما َكاَن َعَلْيها ما
 

َعةا لاَعلاييا ْبنا ُموَسى  ََل  -ذاْكُر اْلبَ ي ْ  باواَِليَةا اْلَعْهدا  -ُم َعَلْيها السَّ
دا ْبنا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا  َنةا َجَعَل اْلَمْأُموُن َعلايَّ ْبَن ُموَسى الرياَضى ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ ها السَّ  ْبنا يفا َهذا

ََلُم  -َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب  نَي َواْْلَلايفَ  -َعَلْيها السَّ َّ َعْهدا اْلُمْسلاما ْن َوِلا ها، َوَلقََّبُه الرياَضى ما ْن بَ ْعدا َة ما
ٍد  َوادا َولاْبسا الثياَيابا اْْلُْضرا، وََكَتَب  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -آلا ُُمَمَّ َوَأَمَر ُجْنَدُه باَطْرحا السَّ

يَسى ْبنا ُُمَمَّ  ََ عا ، وََكَتَب اْْلََسُن ْبُن َسْهٍل إا ََ اْْلفَاقا ََ بَ ْغَداَذ باَذلاَك إا ها إا دا ْبنا َأِبا َخالاٍد بَ ْعَد َعْودا
ها. ْن بَ ْعدا ها ما َّ َعْهدا  يُ ْعلاُمُه َأنَّ اْلَمْأُموَن َقْد َجَعَل َعلايَّ ْبَن ُموَسى َوِلا

، فَ َلْم َيَاْد َأَحًدا َأْفَضَل َوَِل َأْورَعَ  ْنُه، َوأَنَُّه ََسَّاُه  َوَذلاَك أَنَُّه َنَظَر يفا َبنا اْلَعبَّاسا َوَبنا َعلايٍي َوَِل َأْعَلَم ما
ٍد  ْن آلا ُُمَمَّ َوادا َولاْبسا اْْلُْضَرةا، َوَذلاَك  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -الرياَضى ما َوَأَمَرُه باَطْرحا السَّ

، َوَأَمَر ُمَُ  ائَ َتنْيا ْن َشْهرا رََمَضاَن َسَنَة إاْحَدى َوما َلَتنْيا َخَلَتا ما ْن َأْصَحاباها لاَلي ْ ْنَدُه ما ًدا َأْن َيَُْمَر َمْن عا مَّ
يًعا باذَ  َعةا َلُه، َولاْبسا اْْلُْضَرةا، َوَيَُْخَذ َأْهَل بَ ْغَداَذ َجَا ْلبَ ي ْ ٍم ِبا لاَك، َفَدَعاُهْم َواْْلُْندا َواْلُقوَّادا َوَبنا َهاشا

ََ َذلاَك، فََأَجاَب بَ ْعُضُهْم، َواْمتَ َنَع  ٌد إا َا َهَذا ُُمَمَّ ، َوإاَّنَّ ْن َوَلدا اْلَعبَّاسا بَ ْعُضُهْم َوقَاَل: َُتُْرُج اْلْاََلَفُة ما



ًما، َوَتَكلََّم بَ ْعُضُهْم َوقَاُلوا: نُ َوِليا بَ ْعَضَنا َوََنَْلُع الْ  َن اْلَفْضلا ْبنا َسْهٍل. َفَمَكُثوا َكَذلاَك َأَّيَّ َمْأُموَن. ما
ُهْم فايها َمْنُصورٌ  . َفَكاَن َأَشدَّ ييا يُم ابْ َنا اْلَمْهدا  َوإابْ َراها

 
ييا  يَم ْبنا اْلَمْهدا بْ َراها َعةا ْلاا ثا َعَلى اْلبَ ي ْ  ذاْكُر اْلَباعا

ْلْاََلَفةا َوخَ  ييا ِبا يَم ْبنا اْلَمْهدا بْ َراها َعةا ْلاا ةا َخاَض النَّاُس يفا اْلبَ ي ْ ي اْلْاجَّ َنةا يفا ذا ها السَّ ْلعا َويفا َهذا
 َداَذ.اْلَمْأُمونا بابَ غْ 

َعةا لاَعلاييا ْبنا  ْن إاْنَكارا النَّاسا لاواَِليَةا اْْلََسنا ْبنا َسْهٍل َواْلبَ ي ْ ُموَسى، وََكاَن َسَبَب َذلاَك َما ذََكْرََنُه ما
َمْ  ( ، ْلا ييا يَم ْبنا اْلَمْهدا بْ َراها ُْم َقْد َكانُوا َِبيَ ُعوا ْلاا يُّوَن )بابَ ْغَداَذ َأَّنَّ  سٍ فََأْظَهَر اْلَعبَّاسا
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نْ  ، َوما ةا، َوَوَضُعوا يَ ْوَم اْْلُُمَعةا رَُجًَل يَ ُقوُل: إاَنَّ نُرايُد َأْن َنْدُعَو لاْلَمْأُمونا ي اْلْاجَّ ْن ذا ها بَقانَي ما  بَ ْعدا
يَم بْ  بْ َراها َن ََّنا َِل نَ ْرَضى إاِلَّ َأْن تُ َباياُعوا ْلاا يَم، َوَوَضُعوا َمْن َيُايُبُه ِبا بْ َراها ْن ْلاا ْلْاََلَفةا، َوما ييا ِبا نا اْلَمْهدا

ي، َوَُتَْلُعوا اْلَمْأُموَن، فَ َفَعُلوا َما َأَمُروُهْم باها، فَ َلْم ُيَصليا النَّا ْسَحاَق ْبنا ُموَسى اَْلَادا ها ْلاا ُس َُجَُعًة، بَ ْعدا
نَ  ةا ما ي اْلْاجَّ ْن ذا َلَتنْيا بَقايَ َتا ما َنةا. َوتَ َفرَُّقوا، وََكاَن َذلاَك لاَلي ْ  السَّ

 
يْ َلما  َبالا َطََباْسَتاَن َوالدَّ  ذاْكُر فَ ْتحا جا

ْن باََل  َزرا، ما ي ْ َنةا افْ تَ َتَح َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُخْرَداْذبََه َواِلا َطََباْسَتاَن اْلَبََلُذرا، َواَلشَّ ها السَّ ، يفا َهذا يْ َلما دا الدَّ
َباَل َطََباْسَتاَن، فَأَنْ َزَل َشْهرَ  ، َوافْ تَ َتَح جا ََ اْلَمْأُمونا َها، َوَأْشَخَص َمازاََّيَر ْبَن قَاَرَن إا ََّيَر ْبَن َشْروايَن َعن ْ

. يْ َلما َلى َملاَك الدَّ  َوَأَسَر َأَِب لَي ْ
 

ييا   ذاْكُر اْبتاَداءا َأْمرا َِبَبَك اْْلُرَّما
يُّ يفا اْْلَاوايَدانايَّةا، َأْصَحابا َجا ، َوادََّعى َأنَّ َوفايَها ََتَرََّك َِبَبُك اْْلُرَّما با اْلَبذيا وايَداَن ْبنا َسْهٍل، َصاحا
.  ُروَح َجاوايَداَن َدَخَلْت فايها، َوَأَخَذ يفا اْلَعْيثا َواْلَفَسادا

ُهْم  ن ْ ، َوالرَُّجُل ما َي َمَقاَِلُت اْلَمُجوسا ائاُم اْلَباقاي، َوَمْعََّن ُخرََّم: فَ ْرٌج، َوها ُْي َجاوايَداَن: الدَّ َوتَ ْفسا
، َوَأنَّ يَ نْ  َناُسخا ، َويَ ْعَتقاُدوَن َمْذَهَب الت َّ يَن اْلَفْرجا ونَُه دا ََذا ُيَسمُّ اْْلَْرَواَح  كاُح ُأمَُّه، َوُأْخَتُه، َوابْ نَ َتُه، َوَلا

ََ َغْْياها. ْن َحيَ َواٍن إا َتقاُل ما  تَ ن ْ
 

يَم ْبنا اْْلَْغَلبا إافْ   رايقايَّةَ ذاْكُر واَِليَةا زاََّيَدةا اَّللَّا ْبنا إابْ َراها



 ، يَم ْبنا اْْلَْغَلبا َ أَبُو اْلَعبَّاسا َعْبُد اَّللَّا ْبُن إابْ َراها ةا تُ ُويفيا ي اْلْاجَّ َس ذا َنةا َسادا ها السَّ ُْي إاْفرايقايََّة، َويفا َهذا َأما
. نانَي َوََنَْو َشْهَرْينا  وََكاَنْت إاَمارَتُُه ََخَْس سا

دَ  يَنارًا ُكلَّ َسَنٍة، وََكاَن َسَبَب َمْوتاها أَنَُّه َحدَّ اٍن يفا َعَملاها َُثَاناَيَة َعَشَر دا  َعَلى ُكليا َفدَّ
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َن الصَّاْلاانَي، اَْسُُه َحْفُص ْبنُ  َم إالَْيها رَُجٌل ما ََ بَ ْعٍض، فَ تَ َقدَّ  َفَضاَق النَّاُس لاَذلاَك َوَشَكا بَ ْعُضُهْم إا
َن ا ، َمَع راَجاٍل ما َرةا، ُعَمَر اْْلََزرايُّ لصَّاْلاانَي، فَ نَ َهْوُه َعْن َذلاَك َوَوَعُظوُه، َوَخوَُّفوُه اْلَعَذاَب يفا اْْلخا

نَّ اَّللََّ  نْ َيا، َوَزَواَل النياْعَمةا، فَإا ََ اَْسُُه َوَجلَّ ثَ َناُؤُه  -َوُسوَء الذياْكرا يفا الدُّ ُ َما باَقْوٍم َحََّّ  -تَ َعا }َِل يُ َغْييا
ُوا َما ِباَ  ْن َواٍل] ]الرعد: يُ َغْييا ْن ُدوناها ما ُ باَقْوٍم ُسوًءا َفََل َمَردَّ َلُه َوَما ََلُْم ما ْم َوإاَذا َأرَاَد اَّللَّ ها [ 11نْ ُفسا

. 
 ََ ُْي إاْفرايقايََّة اْلَمْذُكوُر إا يَم ْبنا اْْلَْغَلبا َأما ُهْم أَبُو اْلَعبَّاسا َعْبُد اَّللَّا ْبُن إابْ َراها َلُبوا،  َما طَ فَ َلْم َيُاب ْ

، فَ َقاَل ََلُْم َحْفٌص: َلْو أَن ََّنا نَ تَ َوضَّأُ لالصَََّلةا َوُنْصلاي، َوَنسْ  ََ اْلَقْْيََوانا ها إا ْندا ْن عا  -َأُل اَّللََّ َفَخَرُجوا ما
 ََ ٍم َحََّّ خَ  -تَ َعا ؟ فَ َفَعُلوا َذلاَك، َفَما لَباَث إاِلَّ ََخَْسَة َأَّيَّ َرَجْت قُ ْرَحٌة ََتَْت َأْن َُيَفياَف َعنا النَّاسا

َ بَ ْعَدُه َأُخوُه زاَّيَ  ا َماَت َوِلا َها، وََكاَن َأَْجََل َأْهلا زََماناها، َوَلمَّ ن ْ َدُة اَّللَّا ْبُن ُأُذناها، فَ َلْم يَ ْنَشْب َأْن َماَت ما
َنةٌ  ْنَدُه آما نْ َيا( عا ًعا، َوالدُّ يَّ اْلَبالا )َوادا ْيًا رَخا يَم، َوبَقاَي َأما  .إابْ َراها

 ، َي لالرُّوما يَنةا َسْرَداناَيَة، َوها ََ َمدا َز َجْيًشا يفا ُأْسُطولا اْلَبْحرا، وََكاَن َمَراكاَب َكثاْيًَة، إا َب ُثَّ َجهَّ )فَ َعطا
ُهْم َأْحَسَن إالَْيها  ن ْ ا َعاَد َمْن َسلاَم ما َن الرُّوما َوقَ تَ ُلوا َكثاْيًا، فَ َلمَّ ْم زاََّيَدُة اَّللَّا بَ ْعُضَها( بَ ْعَد َأْن َغناُموا ما

 َوَوَصَلُهْم.
ْبنا الصَّْقلابايَّةا، َوََجَعَ  ائَ َتنْيا َخَرَج َعَلْيها زاََّيُد ْبُن َسْهٍل اْلَمْعُروُف ِبا ا َكاَن َسَنَة َسْبٍع َوما  ََجًْعا َكثاْيًا، فَ َلمَّ

يَنَة َِبَجَة، َفَسْيََّ إالَْيها زاََّيَدُة اَّللَّا اْلَعَساكا  َها، َوقَ تَ ُلوا َمْن َوافَ َقُه َعَلى َوَحَصَر َمدا َر، فََأزَاُلوُه َعن ْ
 اْلُمَخاَلَفةا.

يَّ يُرايُد اْلُمخَ  ُبذا ََ زاََّيَدةا اَّللَّا َأنَّ َمْنُصوَر ْبَن ُنَصْْيٍ الطُّن ْ ائَ َتنْيا نُقاَل إا اَلَفَة َعَلْيها َويفا َسَنةا َُثَاٍن َوما
ُد ْبُن َْحَْزَة يفا باُتوُنَس، َوُهَو َيْسَعى يفا َذلاَك، وَ  ا ََتَقََّقُه َسْيََّ إالَْيها قَائاًدا اَْسُُه ُُمَمَّ ُيَكاتاُب اْْلُْنَد، فَ َلمَّ

ََ ُتوُنَس، َفََل َيْشُعُر باها َمْنُصوٌر حَ  ْْيَ إا ََّّ َيَُْخَذُه َثََلُثاااَئةا فَاراٍس، َوَأَمَرُه َأْن َُيْفاَي َخََبَُه، َوَيَادَّ السَّ
لَ   ُه إالَْيها.فَ َيْحما

ََ َقْصراها  َه إا َا، َكاَن َقْد تَ َوجَّ ٌد َوَدَخَل ُتوُنَس، فَ َلْم َيَاْد َمْنُصورًا َبا  َفَساَر ُُمَمَّ
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َي ُتوُنَس، َوَمَعُه َأْربَ ُعوَن َشْيًخا، يُ َقبياُحوَن َلُه اْلْاََلَف، َوي َ  ٌد قَاضا ُبَذَة، فََأْرَسَل إالَْيها ُُمَمَّ هَ باطُن ْ ْونَُه َعْنُه، ن ْ
لطَّاَعةا، َفَساُروا إالَْيها َواْجَتَمُعوا باها َوذََكُروا َلُه َذلاَك، فَ َقاَل َمْنُصوٌر: َما َخاَلْفُت  طَاَعَة َوَيَُْمُرونَُه ِبا

ْيا، َوَلكاْن َأقايُموا َمعا  ََ اْْلَما ٍد َوَمْن َمَعُه إا ََ ُُمَمَّ ْيا، َوَأََن َسائاٌر َمَعُكْم إا ي يَ ْوَمَنا َهَذا، َحََّّ نَ ْعَمَل اْْلَما
َياَفًة.  َلُه َولاَمْن َمَعُه ضا

َن اْلَغَنما وَ  قَاَمَة اْلََْسَنَة اْلَكثاْيََة ما ٍد َولاَمْن َمَعُه اْْلا ْنَدُه، َوَسْيََّ َمْنُصوٌر لاُمَحمَّ اْلبَ َقرا َوَغْْيا َذلاَك فََأقَاُموا عا
ْن أَنْ َواعا َما يُ ؤَْكُل، َفَكَتبَ  ََ  ما ٌد إا ي َواْْلََماَعةا. فَ رََكَن ُُمَمَّ إالَْيها يَ ُقوُل: إانَّنا َصائاٌر إالَْيَك َمَع اْلَقاضا

َْت، َوَأَكَل ُهَو َوَمْن َمَعُه، َوَشرابُوا اْْلَْمَر. ْلَغَنما َفُذِبا  َذلاَك، َوَأَمَر ِبا
ي َوَمْن َمَعُه، َوسَ  ا َأْمَسى َمْنُصوٌر َسَجَن اْلَقاضا ََ ُتوُنَس، فَ َلمَّ راا إا ْن َأْصَحاباها سا ْنَدُه ما ا فايَمْن عا اَر َمُادا

لطُُّبولا َفُضراَبْت، وََكَبََّ ُهَو َوَأْصَحابُهُ  ٌد َوَأْصَحابُُه، فََأَمَر ِبا َناَعةا َوفايَها ُُمَمَّ ، فَ َوَثَب َفَدَخُلوا َداَر الصيا
ْم َوَقْد عَ  ها ََلحا ََ سا ٌد َوَأْصَحابُُه إا َراُب، َوَأَحاَط َبااْم َمْنُصوٌر َوَمْن َمَعُه، َوَأقْ بَ َلتا ُُمَمَّ ُم الشَّ َل فايها ما

، فَ ُقتاَل َمْن َكاَن َمَع ُمَُ  ْلْاَجارَةا، َواقْ تَ تَ ُلوا َعامََّة اللَّْيلا ْن ُكليا َمَكاٍن، فَ َرََجُوُهْم ِبا ٍد، َوَلْ َيْسَلْم اْلَعامَُّة ما مَّ
ُهْم إاِلَّ َمْن ََنَا  ن ْ ََ اْلَبْحرا، َفَسَبَح َحََّّ َُتَلََّص، َوَذلاَك يفا َصَفٍر.ما  إا

ُة اَّللَّا، َوَأْصَبَح َمْنُصوٌر، فَاْجَتَمَع َعَلْيها اْْلُْنُد َوقَاُلوا: ََنُْن َِل نَثاُق باَك، َوَِل ََنَْمُن َأْن ََيُْلَبَك زاََّيدَ 
نْ  يَل إالَْيها، فَإا يَلَك باُدنْ َياُه فَ َتما ْنَدَك!  َوَيْسَتما َّْن عا ْن َأْهلاها ِما َأْحبَ ْبَت َأْن َنُكوَن َمَعَك فَاقْ ُتْل َأَحًدا ما

ْن َأْهلا زاََّيَدةا اَّللَّا، َفَكاَن ُهَو اْلَعاما  َقاٍل، َوُهَو ما يَل ْبَن ُسْفَياَن ْبنا َسالاا ْبنا عا ُل َعَلى فََأْحَضَر إاَْسَاعا
ا َحَضَر َأَمَر باَقْتلا   ها.ُتوُنَس، فَ َلمَّ

ْم َغْلُبوَن، َواَْسُُه اْْلَْغلَ  َع زاََّيَدُة اَّللَّا اْْلَََبَ َسْيََّ َجْيًشا َكثايًفا، َواْستَ ْعَمَل َعَلْيها ا َسَا ُب ْبُن َعْبدا اَّللَّا فَ َلمَّ
ا َودََّعُهمْ  ، فَ َلمَّ ييا ُبذا ََ َمْنُصوٍر الطُّن ْ ، َوُهَو َوزايُر زاََّيَدةا اَّللَّا، إا ْلَقْتلا إانا  ْبنا اْْلَْغَلبا َدُهْم ِبا زاََّيَدُة اَّللَّا ََّتَدَّ

ْم َمْنُصوٌر، فَ َقاتَ َلُهْم، فَاَّْنََزَم َجْيُش زاََّيَدةا اَّللَّا  ََ ُتوُنَس َخَرَج إالَْيها ا َوَصُلوا إا َر رَبايٍع  اَّْنََزُموا، فَ َلمَّ َعاشا
يَن فايها لاَغْلُبوَن: َِل  ، فَ َقاَل اْلُقوَّاُد الَّذا ْن َأَخْذَت لََنا َأَماًَن اْْلَوَّلا َنا، فَإا  ََنَْمُن زاََّيَدَة اَّللَّا َعَلى أَنْ ُفسا

َها: َِبَجُة، َواْْلَزايَرُة، َوَصْطفُ  ن ْ ةا ُمُدٍن فََأَخُذوَها، ما دَّ ْنَدُه. َوفَارَُقوُه َواْستَ ْوَلْوا َعَلى عا ورَُة، َحَضْرََن عا
ْسُر، َواْْلُْرُبُس، َوَغْْيَُها، فَاْضطَ   َرَبتْ َوما
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ْيَةا زاََّيَدةا اَّللَّا َمَعُهْم. ََ َمْنُصوٍر، َأطَاُعوُه لاُسوءا سا  إاْفرايقايَُّة، َواْجَتَمَع اْْلُْنُد ُكلُُّهْم إا
، َوَخْنَدَق َعَلى نَ ْفسا  ََ اْلَقْْيََوانا َفَحَصَرَها يفا َُجَاَدى اْْلُوََ ا َكثُ َر ََجُْع َمْنُصوٍر َساَر إا ها، وََكاَن فَ َلمَّ

َر َمْنُصوٌر ُسوَر اْلَقْْيََوانا ]فَ َواَِلُه[ َأْهُلَها، فَ بَ  َنُه َوَبنْيَ زاََّيَدةا اَّللَّا َوقَائاُع َكثاْيٌَة، َوَعمَّ قاَي اْلْاَصاُر َعَلْيها بَ ي ْ
 َأْربَعانَي يَ ْوًما.



ا رَآُهْم ُثَّ إانَّ زاََّيَدَة اَّللَّا َعبََّأ َأْصَحابَُه َوََجََعُهْم، َوَساَر  ُل، َفَكانُوا َخْلًقا َكثاْيًا، فَ َلمَّ َمَعُهُم اْلَفاراُس َوالرَّاجا
َن اْلَوْهنا  ْن زاََّيَدةا اَّللَّا، لاَما َكاَن فايها ما ، فَ َزَحَف َمْنُصوٌر رَاَعُه َما رََأى َوَهاَلُه، َوَلْ َيُكْن يَ ْعراُف َذلاَك ما

ها أَْيًضا، فَ  يًدا، َواَّْنََزَم َمْنُصوٌر َوَمْن َمَعُه، َوَمَضْوا َهارابانَي، َمْنُصوٌر إالَْيها بانَ ْفسا اْلتَ َقْوا، َواقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا
ْن أَ  تَ َقَم ما َرةا، َوَأَمَر زاََّيَدُة اَّللَّا َأْن يُ ن ْ َتَصَف َُجَاَدى اْْلخا ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي، َوَذلاَك ُمن ْ ن ْ ْهلا اْلَقْْيََوانا َوقُتاَل ما

َا جَ  ْمَراَن ْبنا َُمَالاٍد َلمَّ ِبا ْن ُمَساَعَدةا عا َم َأْوًِل ما َا تَ َقدَّ ْن ُمَساَعَدةا َمْنُصوٍر َواْلقاَتالا َمَعُه، ِبا ا قَاَتَل نَ ْوُه ما
ُهْم، َوَخرََّب ُسوَر اْلَقْيَْ  ، َفَكفَّ َعن ْ ينا ، َفَمنَ َعُه َأْهُل اْلعاْلما َوالديا يَم ْبَن اْْلَْغَلبا .َأَِبُه إابْ َراها  َوانا

ُر ْبُن ََنفاٍع، َوعَ  ُهْم: َعاما ن ْ يَن َصاُروا َمَعُه، ما ْن َأْصَحاباها الَّذا ا اَّْنََزَم َمْنُصوٌر فَارََقُه َكثاٌْي ما ََلما َوَلمَّ ْبُد السَّ
َها، ُثَّ إانَّ زاََّيَدَة اَّللَّا َسْيََّ  ََ اْلباََلدا الَِّتا تَ َغلَُّبوا َعَلي ْ ، إا ََ  ْبُن اْلُمَفرياجا ، إا ائَ َتنْيا َجْيًشا، َسَنَة تاْسٍع َوما

َن اْلُْ  َا ََجٌْع ما ، وََكاَن َبا َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلَْغَلبا ْم ُُمَمَّ يَنةا َسبايَبَة، َواْستَ ْعَمَل َعَلْيها يَن َمدا ْندا الَّذا
ْم ُعَمُر ْبُن ََنفاٍع، فَاْلتَ َقْوا يفا  ، َواقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم اْبُن َصاُروا َمَع َمْنُصوٍر، َعَلْيها َن اْلُمَحرَّما  اْلعاْشرايَن ما

، فَ َعُظَم اْْلَْمُر َعَلى زاََّيَدةا اَّللَّا، َوََجْعا الرياَجالا  ََ اْلَقْْيََوانا ، َوَعاَد ُهَو َوَمْن َمَعُه إا َوَبْذلا  اْْلَْغَلبا
.  اْْلَْمَوالا

يَن َمعَ  َياُل اْْلُْندا الَّذا ، فَ َلْم يَ ْعراْض ََلُْم زاََّيَدُة اَّللَّا، فَ َقاَل اْْلُْنُد لاَمْنُصوٍر:  وََكاَن عا ْلَقْْيََوانا َمْنُصوٍر ِبا
ََ الْ  ْم. َفَساَر َبااْم َمْنُصوٌر إا َن اْلَقْْيََوانا لاَنْأَمَن َعَلْيها [ ما ، الرَّْأُي َأْن ََتَْتاَل يفا نَ ْقلا ]اْلعاَيالا َقْْيََوانا

َن َوَحَصَر زاََّيدَ  ُهْم قاَتاٌل، َوَأْخَرَج اْْلُْنُد ناَساَءُهْم َوَأْوَِلَدُهْم ما ن ْ تََّة َعَشَر يَ ْوًما، َوَلْ َيُكْن ما َة اَّللَّا سا
ْن إاْفرايقايََّة ُكلياَها إاِلَّ  ََ ُتوُنَس، َوَلْ يَ ْبَق باَيدا زاََّيَدةا اَّللَّا ما ، َواْنَصَرَف َمْنُصوٌر إا ،  قَاباسُ اْلَقْْيََوانا

ُكوا باطَاَعتاها. ُْم َِتَسَّ َّنَّ ُل، َوناْفَزاَوُة، َوَطَرابُ ُلُس، فَإا احا  َوالسَّ
َك وَ  ََ زاََّيَدةا اَّللَّا: َأنا اْرَحْل َعنَّا، َوَخليا إاْفرايقايََّة، َوَلَك اْْلََماُن َعَلى نَ ْفسا َمالاَك، َوَمْن َوَأْرَسَل اْْلُْنُد إا

ُه َقْصُرَك. َفَضاَق باها  ُهْم  َضمَّ ن ْ َْخَتاَر ما ْن َعْسَكراَك ْلا ُه اْْلَْمُر، فَ َقاَل َلُه ُسْفَياُن ْبُن َسَواَدَة: َمكيانا ما َوَغمَّ
نْ  َر ْبَن ََنفاٍع يُرايُد َقْصَدُهْم، فَإا ََ ناْفَزاَوَة، فَ َقْد بَ َلَغنا َأنَّ َعاما َْي َبااْم إا اَئَِتْ فَاراٍس، َوَأسا َظفاْرُت َكاَن  ما

ي  ْلَت باَرْأياَك. فََأَمَرُه باَذلاَك،الَّذا ، َوإاْن َتُكنا اْْلُْخَرى َعما  َتُابُّ
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ََ ُنْصَرتاها، فََأَجابُوُه َوَسارَُعوا إالَْيها  ََ ناْفَزاَوَة، َفَدَعا بَ َراباَرَها إا اَئَِتْ فَاراٍس َوَساَر إا ُر فََأَخَذ ما ، َوَأقْ َبَل َعاما
ْم، َورََجَع ْبُن ََنفاٍع يفا اْلَعسْ  ٌر َوَمْن َمَعُه، وََكثُ َر اْلَقْتُل فايها ْم، فَاْلتَ َقْوا، َواقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم َعاما َكرا إالَْيها

َها، َواْسَتْخَلفَ  ٍم، َوَسارُوا َعن ْ ََ َقْسطايلاَيَة، َفَجََب َأْمَواََلَا لَْيًَل َوََّنَارًا يفا َثََلثَةا َأَّيَّ ٌر إا َها مَ  َعاما ْن َعَلي ْ
ََ اْبنا َسَواَدَة، َوَسأَلُ  ْن َأْهلاَها، فََأْرَسَل َأْهُل َقْسطايلاَيَة إا َها أَْيًضا َخْوفًا ما ن ْ وُه َأْن َيْضُبُطَها، فَ َهَرَب ما

يلاَيَة َوَضَبَطَها. ْم َوَمَلَك َقْسطا ْم، َفَساَر إالَْيها  َيَايَء إالَْيها



َث الْ  ها اْْلََوادا َا َكاَنْت َسَنَة تاْسٍع َوَعْشٍر َوَقْد قايَل: إانَّ َهذا ائَ َتنْيا إاَّنَّ َمْذُكورََة َسَنَة َُثَاٍن َوتاْسٍع َوما
. ائَ َتنْيا  َوما

ُرُه  َدةا َوباَذاٍل ُمْعَجَمٍة َوآخا ُبَذُة باَضميا الطَّاءا اْلُمْهَمَلةا َوُسُكونا النُّونا َوَضميا اْلَباءا اْلُمَوحَّ َهاٌء. )طُن ْ
نيا َوَصْطُفورَُة باَفتْ  ُرُه َهاٌء. َوَسبايَبُة باَفْتحا السيا حا الصَّادا َوُسُكونا الطَّاءا َوَضميا اْلَفاءا َوُسُكونا اْلَواوا َوآخا

َدةا َوُسُكونا اْلَياءا ََتْتَ َها نُ ْقطََتانا َوفَ ْتحا اْلَباءا الثَّاناَيةا اْلُموَ  رُ اْلُمْهَمَلةا وََكْسرا اْلَباءا اْلُمَوحَّ َدةا َوآخا ُه َهاٌء. حَّ
اكاَنةا َوفَ ْتحا الزَّايا َوبَ ْعَد اْْلَْلفا َواٌو ُثَّ َهاٌء( . لنُّونا َواْلَفاءا السَّ  َوناْفَزاَوُة ِبا

 
ََ أَ  َن اْْلُُروبا إا ليايََّة َوَما َكاَن فايَها ما قا ْن َجزايَرةا صا َ ذاْكُر َمافَ َتَحُه زاََّيَدُة اَّللَّا ْبُن اْْلَْغَلبا ما  ْن تُ ُويفيا

ََ َجزايَرةا صا  َُهْم إا َز زاََّيَدُة اَّللَّا َجْيًشا يفا اْلَبْحرا، َوَسْيَّ ائَ َتنْيا َجهَّ قاليايََّة، َواْستَ ْعَمَل يفا َسَنةا اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َوما
ْن َأْصَحابا َمالاٍك، َوُهَو ُمَصنيافُ  ، َوُهَو ما ي اْلَقْْيََوانا ، قَاضا ْم َأَسَد ْبَن اْلُفَراتا يَّةا )يفا  َعَلْيها اْْلََسدا

َها. ن ْ َها َمَلُكوا َكثاْيًا ما ا َوَصُلوا إالَي ْ  اْلفاْقها َعَلى َمْذَهبا َمالاٍك( ، فَ َلمَّ
ليايََّة باطْ  قا ينايَّةا اْستَ ْعَمَل َعَلى َجزايَرةا صا ْلُقْسطَْنطا رايًقا اَْسُُه وََكاَن َسَبَب إانْ َفاذا اْْلَْيشا َأنَّ َملاَك الرُّوما ِبا

َها اْستَ ْعَمَل َعَلى َجْيشا اْْلُْسُطولا إاْنَساًَن ُقسْ  ا َوَصَل إالَي ْ ، فَ َلمَّ ائَ َتنْيا نُي َسَنَة إاْحَدى َعْشَرَة َوما طَْنطا
لاَها َُتَّارًا، َوََّنََب، وَ  ْن َسَواحا ي، َكاَن َحازاًما ُشَجاًعا، فَ َغَزا إاْفرايقايََّة، َوَأَخَذ ما ياا اَْسُُه فايما ُهَناَك  بَقايَ ُروما

 ُمَدْيَدًة.
، َوتَ ْعذا  ما اْْلُْسُطولا ي، ُمَقديا ( َعَلى فايما ْلَقْبضا نَي )َيَُْمُرُه ِبا ََ ُقْسطَْنطا يباها، ُثَّ إانَّ َملاَك الرُّوما َكَتَب إا

ُبوا َلُه، َوَأَعانُوُه َعَلى اْلُمَخالَ  ي، فََأْعَلَم َأْصَحابَُه فَ َغضا ََ فايما ََ فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ إا َفةا، َفَساَر يفا َمَراكاباها إا
نُي )فَاْلتَ َقْوا َواقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنَزَ  يَنةا َسَرُقوَسَة، َفَساَر إالَْيها ُقْسطَْنطا ليايََّة، َواْستَ ْوََ َعَلى َمدا قا َم ُقْسطَْنطانُي( صا

ي يَنةا َقطَاناَيَة، َفَسْيََّ إالَْيها فايما ََ َمدا  إا

(5/489) 

 

َن اْْلَزايَرةا َجْيًشا، فَ هَ  َيٍة ما ، َواْستَ ْعَمَل َعَلى ََنحا ْلَملاكا ي ِبا َب فايما ُهْم، فََأَخَذ َوقَ َتَل، َوُخوطا ن ْ َرَب ما
يَخائايُل، َوُهَو وَ  ي، َوَعَصى، َوات ََّفَق ُهَو َواْبُن َعمٍي َلُه اَْسُُه ما اِلا رَُجًَل اَْسُُه َبََلَطْه، َفَخاَلَف َعَلى فايما

يَنةا بَ لَ  يَنةا َسَرُقوَسَة.َمدا ي، َواَّْنََزَم، فَاْستَ ْوََ َبََلَطْه َعَلى َمدا  ْرَم، َوََجََعا َعْسَكًرا َكثاْيًا، فَ َقاَتََل فايما
ْيا زاََّيَدةا اَّللَّا َيْستَ ْنجا  ََ اْْلَما ََ إاْفرايقايََّة، َوَأْرَسَل إا ْم إا ي َوَمْن َمَعُه يفا َمَراكاباها ُْلكا ُدُه، َويَ َورَكاَب فايما عاُدُه ِبا

، فَ َوَصُلوا إا  ائَ َتنْيا ليايََّة، َفَسْيََّ َمَعُه َجْيًشا يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا َسَنَة اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َوما قا يَنةا َماَزَر َجزايَرةا صا ََ َمدا
ي، فَ َلقايَ ُهْم ََجٌْع لا  ي قَاَتَل فايما ََ َبََلَطْه، الَّذا ليايََّة، َفَساُروا إا قا ْن صا ، فَ َقاتَ َلُهُم اْلُمْسلاُموَن، ما لرُّوما

، فَاَّْنََزَمتا ا نَي َوالرُّوما ي َوَمْن َمَعُه َأْن يَ ْعَتزاُلوُهْم، َواْشَتدَّ اْلقاَتاُل َبنْيَ اْلُمْسلاما لرُّوُم، َوَغناَم َوَأَمُروا فايما



ََ قالُّ  ُْم، َوَهَرَب َبََلَطْه إا َا.اْلُمْسلاُموَن َأْمَواََلُْم َوَدَواَبَّ  ورايََة، فَ ُقتاَل َبا
ََ قَ ْلَعٍة تُ ْعَرُف باَقْلَعةا اْلُكرَّاثا  َن اْْلَزايَرةا، َوَوَصُلوا إا ةا ُحُصوٍن ما دَّ  َوَقدا َواْستَ ْوََ اْلُمْسلاُموَن َعَلى عا

َْي اْلُمسْ  َي َأَسَد ْبَن اْلُفَراتا َأما َها َخْلٌق َكثاٌْي، َفَخَدُعوا اْلَقاضا ا رَآُهْم اْجَتَمَع إالَي ْ نَي، َوَذلُّوا َلُه، فَ َلمَّ لاما
ََسٍد اْلْاْزيََة، َوَسأَُلوهُ  ْم، َورَاَسَلُهْم َأْن يَ ثْ بُ ُتوا، َوََيَْفُظوا بَ َلَدُهْم، فَ َبَذُلوا ْلا ي َماَل إالَْيها َأْن َِل يَ ْقَرَب  فايما

ًما ُهْم )َأَّيَّ َر َعن ْ ََ َذلاَك، َوَتََخَّ ُهْم، فََأَجاََبُْم إا ن ْ ْم َما ََيَْتاُجوَن إالَْيها، ما َصارا، َوَدفَ ُعوا إالَْيها وا لاْلحا ، فَاْستَ َعدُّ
ًئا َكثاْيًا، َواف ْ  َيٍة، فَ َغناُموا َشي ْ َراََّي يفا ُكليا ََنحا تَ َتُحوا فَاْمتَ نَ ُعوا َعَلْيها( ، َوََنَصبَ ُهُم اْْلَْرَب، َوَبثَّ السَّ

ْن إاْفرايقايََّة، َفَساَر ُعْمَراًَن َكثاْيًا َحْوَل َسَرُقوَسَة، )وَ  َحاَصُروا َسَرُقوَسَة( بَ راا َوَِبًْرا، َوْلَاَقْتُه اْْلَْمَداُد ما
ْم، َوَحَفُروا َخاراَج اْْلَْنَدقا ُحفَ  ْم َواِلا بَ َلْرَم يفا َعَساكاَر َكثاْيٍَة، َفَخْنَدَق اْلُمْسلاُموَن َعَلْيها ًرا َكثاْيًَة، إالَْيها

ُهْم، فَ ُقتاُلوا.َفَحَمَل الرُّوُم عَ  ن ْ ْم، َفَسَقَط يفا تاْلَك اْْلَُفرا َكثاٌْي ما  َلْيها
ينايَّةا فايها ََجٌْع َكثاٌْي، َن اْلُقْسطَْنطا  َوَضيََّق اْلُمْسلاُموَن َعَلى َسَرُقوَسَة، فَ َوَصَل ُأْسُطوٌل ما
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يٌد، )َسَنَة ثَ  نَي َوَِبٌء َشدا ْلُمْسلاما ُهْم، َوَهَلَك وََكاَن َقْد َحلَّ ِبا ن ْ ( ، َهَلَك فايها َكثاٌْي ما ائَ َتنْيا ََلَث َعْشَرَة َوما
ُد ْبُن َأِبا اْْلََواراي،  نَي بَ ْعَدُه ُُمَمَّ َ اْْلَْمَر َعَلى اْلُمْسلاما ، َوَوِلا ْيُُهْم َأَسُد ْبُن اْلُفَراتا ا رََأى فايها َأما فَ َلمَّ

َة اْلَوَِبءا َوُوُصوَل  دَّ ْم َعَلى اْلُمْسلاُموَن شا ْيُوا، فَ َوَقَف الرُّوُم يفا َمَراكاباها ْم لاَيسا ُلوا يفا َمَراكاباها ، ََتَمَّ الرُّوما
. َن اْْلُُروجا نَي ما  َِببا اْلَمْرَسى، َفَمنَ ُعوا اْلُمْسلاما

يَنةا  ََ َمدا ا رََأى اْلُمْسلاُموَن َذلاَك َأْحَرُقوا َمَراكابَ ُهْم َوَعاُدوا، َورََحُلوا إا يَناَو، )َفَحَصُروَها َثََلثََة فَ َلمَّ ما
ْصنا َجْرَجْنَت، فَ َقاتَ ُلوا َأْهَلُه َوَمَلُكوُه، وَ  ََ حا ُهْم إا ن ْ ٍم( ، َوَتَسلَُّموا اْلْاْصَن، َفَساَر طَائاَفٌة ما َسَكُنوا َأَّيَّ

ََذا اْلَفْتحا َوَفراُحوا. نَي َبا ْت نُ ُفوُس اْلُمْسلاما  فايها، َواْشَتدَّ
ُلوا اْْلَْرَض َبنْيَ َيَدْيها، َوَأَجابُ ُثَّ َساُروا إا  ي، َفَخَرَج َأْهُلَها إالَْيها، فَ َقب َّ يَنةا َقْصراََّينََّة َوَمَعُهْم فايما ََ ََ َمدا وا إا

ْم، َوَخَدُعوُه، ُثَّ قَ تَ ُلوُه.  َأْن ُْيَلياُكوُه َعَلْيها
ينايَّةا َمَدًدا لا  َن اْلُقْسطَْنطا َمْن يفا اْْلَزايَرةا، فَ َتَصافُّوا ُهْم َواْلُمْسلاُموَن، فَاَّْنََزَم الرُّوُم، َوَوَصَل َجْيٌش َكثاٌْي ما

ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي، َوَدَخَل َمْن َسلاَم َقْصراََّينََّة. ن ْ  َوقُتاَل ما
َ بَ ْعَدُه زَُهْْيُ ْبُن َغوْ  نَي، َوَوِلا ُْي اْلُمْسلاما ُد ْبُن َأِبا اْْلََواراي َأما َ ُُمَمَّ  ٍث.َوتُ ُويفيا

َن الرُّوما فَاقْ تَ تَ ُلوا، َواَّنَْ  َها طَائاَفٌة ما نَي َساَرْت لاْلَغنايَمةا، َفَخَرَج َعَلي ْ َزَم اْلُمْسلاُموَن، ُثَّ إانَّ َسرايََّة اْلُمْسلاما
ُم الرُّوُم، َوَقدا اْجَتَمُعوا وَ  ، َوَمَعُهْم ََجُْع اْلَعْسَكرا، َفَخَرَج إالَْيها َن اْلَغدا َحَشُدوا، َوَتَصافُّوا َمرًَّة َوَعاُدوا ما

ْم، َوَخنْ  ََ ُمَعْسَكراها ُهْم ََنُْو أَْلفا قَتايٍل، َوَعاُدوا إا ن ْ َدُقوا ََثناَيًة، فَاَّْنََزَم اْلُمْسلاُموَن أَْيًضا، َوقُتاَل ما
نَ ُهْم، َفَضاَقتا اْْلَقْ َواُت عَ  ْم، َفَحَصَرُهُم الرُّوُم، َوَداَم اْلقاَتاُل بَ ي ْ نَي، فَ َعَزُموا َعَلى َعَلْيها َلى اْلُمْسلاما



ا َخَرَج اْلُمْسلاُموَن لَْ  َها، فَ َلمَّ ن ْ ْلُقْربا ما ، فَ َعلاُموا َبااْم، فَ َفارَُقوا اْلْاَيَم، وََكانُوا ِبا   يَ َرْوا َأَحًدا.بَ َياتا الرُّوما
ْم، وَ  َيٍة، فََأْكثَ ُروا اْلَقْتَل فايها ْن ُكليا ََنحا  اَّْنََزَم اْلَباُقوَن، َفَدَخُلواَوَأقْ َبَل الرُّوُم ما
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َوابَّ َواْلكاََلَب. ْم َحََّّ َأَكُلوا الدَّ يَناَو، َوَداَم اْلْاَصاُر َعَلْيها  ما
ََ مَ  يَنَة، َوَساُروا إا نَي َما ُهْم َعَلْيها َهَدُموا اْلَمدا َن اْلُمْسلاما ْنَت ما ْرجا يَنةا جا َع َمْن يفا َمدا ا َسَا ، َوَلْ اَزرَ فَ َلمَّ

ائَ َتنْيا  ََ َأْن َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبَع َعْشَرَة َوما ُروا َعَلى ُنْصَرةا إاْخَواَّنااْم، َوَداَم اْْلَاُل َكَذلاَك إا ، َوَقْد يَ ْقدا
، َخَرُجوا غُ  َن اْْلَْنَدُلسا ، َوإاْذ َقْد َأقْ َبَل ُأْسُطوٌل َكثاٌْي ما َزاًة، َوَوَصَل يفا َأْشَرَف اْلُمْسلاُموَن َعَلى اَْلَََلكا

يعا َثََلُثَاائَةا  ُة اْْلَما دَّ نَي، فَ بَ َلَغْت عا ْن إاْفرايقايََّة َمَدًدا لاْلُمْسلاما  َمرَْكٍب، َذلاَك اْلَوْقتا َمَراكاُب َكثاْيٌَة ما
ُ عَ  نَي َوفَ رََّج اَّللَّ َصارا اْلُمْسلاما ََ اْْلَزايَرةا، فَاَّْنََزَم الرُّوُم َعْن حا ََ فَ نَ َزُلوا إا ُهْم، َوَساَر اْلُمْسلاُموَن إا ن ْ

َْهلاها َولامَ  ها َوْلا بُ َها اْْلََماَن لانَ ْفسا َا، َفَطَلَب َصاحا ُقوا َعَلى َمْن َبا يَنةا بَ َلْرَم، َفَحَصُروَها، َوَضي َّ الاها، َمدا
. ََ باََلدا الرُّوما ََ َذلاَك، َوَساَر يفا اْلَبْحرا إا يَب إا  فَُأجا

ْن َثََلثَةا آَِلفا َوَدَخَل اْلُمسْ  ، فَ َلْم يَ َرْوا فايها إاِلَّ َأَقلَّ ما ائَ َتنْيا تَّ َعْشَرَة َوما لاُموَن اْلبَ َلَد يفا رََجٍب َسَنَة سا
ُعوَن أَْلًفا، َوَماُتوا ُكلُُّهْم. ا َحَصُروُه َسب ْ  إاْنَساٍن، وََكاَن فايها َلمَّ

نَي: َأْهُل إاْفرايقايَّ  ُخْلٌف َوناَزاٌع، ُثَّ ات ََّفُقوا، َوبَقاَي اْلُمْسلاُموَن  -َة، َوَأْهُل اْْلَْنَدُلسا َوَجَرى َبنْيَ اْلُمْسلاما
. ائَ َتنْيا ََ َسَنةا تاْسَع َعْشَرَة َوما  إا

، فَاقْ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قاَتاٍل، ف َ  َن الرُّوما يَنةا َقْصراََّينََّة، َفَخَرَج َمْن فايَها ما ََ َمدا َفَتَح اَّللَُّ َوَساَر اْلُمْسلاُموَن إا
َر الْ  ْم( ، ُثَّ رََجُعوا يفا الرَّبايعا فَ َقاتَ ُلوُهْم، فَ ُنصا ََ ُمَعْسَكراها نَي، )َواَّْنََزَم الرُّوُم إا ُمْسلاُموَن َعَلى اْلُمْسلاما

 أَْيًضا.
ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا إا  ْيُُهْم ُُمَمَّ ، )َوَأما ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما ََ َقْصراََّينََّة، فَ َقاتَ َلُهُم الرُّوُم، فَاَّْنََزُموا، ُثَّ َساُروا َسَنَة عا

ََ بَ َلْرَم. ْم َوَعاُدوا إا ْم َوابْ ُنُه، َوَغناُموا َما َكاَن يفا َعْسَكراها َرتا اْمَرَأٌة لاباْطرايقاها  َوُأسا
نَي( ،  َيةا َطََبْما ََ ََنحا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا َعْسَكًرا إا ، فَ َغناَم َغَنائاَم َكثاْيًَة، ُثَّ ُثَّ َسْيََّ ُُمَمَّ ُد ْبُن َسالٍا ْم ُُمَمَّ َعَلْيها

ْن إاْفرايقايََّة اْلَفضْ  ، فََأْرَسَل زاََّيَدُة اَّللَّا ما لرُّوما َل ْبَن يَ ْعُقوَب َعَدا َعَلْيها بَ ْعُض َعْسَكراها فَ َقتَ ُلوُه، َوْلَاُقوا ِبا
 ََ ْنُه، َفَساَر يفا َسرايٍَّة إا َوًضا ما َيةا َسَرُقوَسَة، فََأَصابُوا َغَنائاَم َكثاْيًَة َوَعاُدوا، ُثَّ َساَرْت َسرايٌَّة َكباْيٌَة، عا  ََنحا

َن الرُّ  ليايََّة، َوََجٌْع َكثاٌْي، فَ َتَحصَُّنوا ما قا وما يفا فَ َغناَمْت َوَعاَدْت، فَ َعَرَض ََلُُم اْلَبْطرايُق َملاُك الرُّوما باصا
 ٍر َكثايٍف، فَ َلمْ َأْرٍض َوْعٍر، َوَشجَ 
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ُهْم، ف َ  ُْم َِل يُ َقاتاُلوََّنُْم َعاَد َعن ْ ا رََأى َأَّنَّ ََ اْلَعْصرا، فَ َلمَّ ْن قاَتاَلااْم، َوَواقَ َفُهْم إا ْن ما تَ َفرََّق َأْصَحابُُه يَ َتَمكَّ
ْعباَئَة.  َوتَ رَُكوا الت َّ

ا رََأى اْلُمْسلاُموَن َذلاَك َْحَُلوا َعَلْيها  ُة فَ َلمَّ دَّ َقًة، فَاَّْنََزَم الرُّوُم َوطُعاَن اْلَبْطرايُق، َوُجراَح عا ْم َْحَْلًة َصادا
َقُذوُه َجراًَيا، َوَْحَُلوُه، َوَغناَم اْلُمْسلا  ها، فََأََتُه ُْحَاُة َأْصَحاباها، َواْستَ ن ْ َراَحاٍت، َوَسَقَط َعْن فَ َرسا ُموَن َما جا

ََلٍح َوَمَتاٍع َودَ  ْن سا يَمًة.َمَعُهْم ما ، َفَكاَنْت َوقْ َعًة َعظا  َوابَّ
ْيً  يَم ْبَن َعْبدا اَّللَّا َأما ليايََّة َأَِب اْْلَْغَلبا إابْ َراها قا ََ صا ْن إاْفرايقايََّة إا َها، َوَسْيََّ زاََّيَدُة اَّللَّا ما َها، َفَخَرَج إالَي ْ ا َعَلي ْ

َتَصَف رََمَضاَن، فَ بَ َعَث ُأْسُطوًِل  َها ُمن ْ ، فَ َلُقوا ََجًْعا لالرُّوما يفا ُأْسُطوٍل، فَ َغناَم اْلُمْسلاُموَن فَ َوَصَل إالَي ْ
 ]َما فايها[ ، َفَضَرَب أَبُو اْْلَْغَلبا راقَاَب ُكليا َمْن فايها.

ْن  ٌر ما ، َورَُجٌل ُمتَ َنصيا َن الرُّوما َرَّاَقٍة فايَها راَجاٌل ما ََ ُقوَصَرَة، َفَظفاَر ِبا َأْهلا َوبَ َعَث ُأْسُطوًِل آَخَر إا
 إاْفرايقايََّة، فَأََتى َبااْم َفَضَرَب راقَاََبُْم.

َيةا، فََأْحَرُقوا الزَّرَْع، َوَغنا  ُصونا الَِّتا يفا تاْلَك النَّاحا ََ َجَبلا النَّارا َواْلُْ ُموا َوَساَرْت َسرايٌَّة ُأْخَرى إا
 )َوَأْكثَ ُروا اْلَقْتَل.

يَمًة، ُثَّ َسْيََّ أَبُو اْْلَْغَلبا َسَنَة إا  ََ َجَبلا النَّارا أَْيًضا، فَ َغناُموا َغَنائاَم َعظا ائَ َتنْيا َسرايًَّة إا ْشرايَن َوما ْحَدى َوعا
نَي. ، َوَعاُدوا َسالاما ِْبَسا اْْلَُْثَانا  َحََّّ بايَع الرَّقايُق ِبَا

ََ ُقْسطَْلَياَسَة، ف َ  ريايًَّة إا نَ ُهْم َوفايَها َسْيََّ أَبُو اْْلَْغَلبا أَْيًضا سا ، َفَكاَنْت بَ ي ْ َغناُموا َوَسبَ ْوا، َوَلقايَ ُهُم اْلَعُدوُّ
 َحْرٌب اْسَتْظَهَر فايَها الرُّوُم.

، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم اْلُمْسلاُمونَ  ُم اْلَعُدوُّ يَنةا َقْصراََّينََّة، َفَخَرَج إالَْيها ََ َمدا ُهْم  َوَسْيََّ َسرايًَّة إا ن ْ يَب ما َوُأصا
 .ََجَاَعةٌ 

ُهْم تاْسعَ  ن ْ نَي، فَاَّْنََزَم الرُّوُم، َوَغناَم اْلُمْسلاُموَن ما َة َمَراكاَب  ُثَّ َكاَنْت َوقْ َعٌة ُأْخَرى َبنْيَ الرُّوما َواْلُمْسلاما
نَ  َتاُء َوَأْظَلَم اللَّْيُل رََأى رَُجٌل ما ا َجاَء الشيا َا َوَشَلْنَدَس. فَ َلمَّ  كاَباٍر باراَجاَلا
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ْنُه، َوَلْ يَ ْعَلْم باها َأَحدٌ اْلمُ  ْنُه، َورََأى َطرايًقا، َفَدَخَل ما ْن َأْهلا َقْصراََّينََّة، فَ َقُرَب ما رًَّة ما نَي غا ، ُثَّ ْسلاما
ُوا، َوَمَلُكوا رَ  ، وََكَبَّ عا ْن َذلاَك اْلَمْوضا ََ اْلَعْسَكرا، فََأْخََبَُهْم َفَجاُءوا َمَعُه، َفَدَخُلوا ما َبَضُه، اْنَصَرَف إا

ُهْم ِبااْصناها، َفَطَلُبوا اْْلََماَن، فََأمَُّنوُهْم، َوَغناَم اْلُمْسلاُموَن َغَنائاَم َكثا  ن ْ ْيًَة، َوَعاُدوا َوََتَصََّن اْلُمْشراُكوَن ما
ََ بَ َلْرَم.  إا

َن الرُّوما يفا اْلَبْحرا  ائَ َتنْيا َوَصَل َكثاٌْي ما ْشرايَن َوما قاليايََّة، وََكاَن اْلُمْسلاُموَن  َويفا َسَنةا َثََلٍث َوعا ََ صا إا
نَ ُهْم  َها، َوَجَرى بَ ي ْ ا َوَصَل الرُّوُم رََحَل اْلُمْسلاُموَن َعن ْ َصارَُها، فَ َلمَّ ُروَن ُجْفُلوَذى، َوَقْد طَاَل حا َُيَاصا



لانَي ُحُروٌب َكثاْيٌَة.  َوَبنْيَ الرُّوما اْلَواصا
ْيا إاْفرايقايََّة، فَ َوَهَن اْلُمْسلاُموَن، ُثَّ ُثَّ َوَصَل اْْلَََبُ باَوفَاةا زاَّيَ  ( ، َأما يَم ْبنا اْْلَْغَلبا َدةا اَّللَّا )ْبنا إابْ َراها

ُعوا َوَضَبُطوا أَنْ ُفَسُهْم.  َتَشجَّ
َدةا  نٍي ََثناَيٍة. َوبَ َلْرُم باَفْتحا اْلَباءا اْلُمَوحَّ نٍي َمْفُتوَحٍة َوقَاٍف َوَواٍو َوسا ما َوَتْسكانيا الرَّاءا  )َسَرُقوَسُة باسا َوالَلَّ

ايٍم وَ  يَناُو ِباايٍم َوََّيٍء ََتْتَ َها نُ ْقطََتانا َونُوٌن َوبَ ْعَد اْْلَْلفا َواٌو. َوُجْرَجْنُت ِبا يٌم. َوما يٍم َوبَ ْعَدَها ما رَاٍء َوجا
، َوَقْصراََّينَُّة ِبا  ْلَقافا َوالصَّادا اْلُمْهَمَلةا َوالرَّاءا َواْلَياءا ََتْتَ َها ََثناَيٍة َمْفُتوَحٍة ]َونُوٍن[ َوََتٍء فَ ْوقَ َها نُ ْقطََتانا

َدٌة َوَهاٌء( .  نُ ْقطََتانا َوبَ ْعَد اْْلَْلفا نُوٌن ُمَشدَّ
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َراََّي. ُب َأِبا السَّ ٍد َصاحا ُد ْبُن ُُمَمَّ َنةا َماَت ُُمَمَّ ها السَّ  يفا َهذا

ْم.َوفايَها َأَصاَب َأْهُل خُ  يَدٌة، وََكثُ َر اْلَمْوُت فايها  َراَساَن َوَأْصبَ َهاَن َوالرَّييا ََمَاَعٌة َشدا
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دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  يَسى ْبنا ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ َنَة إاْسَحاُق ْبُن ُموَسى ْبنا عا ها السَّ لنَّاسا َهذا  ْبنا َوَحجَّ ِبا
 َعبَّاٍس.
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[]ُثَّ دَ  ائَ َتنْيا  َخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوما
202 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوما
ييا  يَم ْبنا اْلَمْهدا َعةا إابْ َراها  ذاْكُر بَ ي ْ

ْلْاََلَفةا، َوَلقَُّبوُه اْلُمبَ  ييا ِبا يَم ْبَن اْلَمْهدا َنةا َِبَيَع َأْهُل بَ ْغَداَذ إابْ َراها ها السَّ َعُتُه َأوََّل يفا َهذا اَرَك، وََكاَنْت بَ ي ْ
ٍم، َفَكاَن اْلُمتَ َوِليا  َسُه، َوَخَلُعوا اْلَمْأُموَن، َوَِبيَ َعُه َسائاُر َبنا َهاشا ، َوقايَل َخاما َن اْلُمَحرَّما َْخذا يَ ْوٍم ما  ْلا

ي يفا َهَذا َعةا اْلُمطَّلاُب ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمالاٍك، َفَكاَن الَّذا ُب  اْلبَ ي ْ ، َوَصالاٌح َصاحا يُّ ْندا اْْلَْمرا السيا
ْن َوَلدا  نَي َأرَاَد إاْخَراَج اْلْاََلفَةا ما يُف، َوَغْْيُُهْم، َغَضًبا َعَلى اْلَمْأُمونا حا  اْلُمَصلَّى، َوُنَصْْيٌ اْلَوصا

. َوادا َن السَّ ، َولاََتْكاها لاَباَس آَِبئاها ما  اْلَعبَّاسا
َن اْلبَ ي ْ  ا فَ رََغ ما َا، َفَشغَُّبوا َعَلْيها، فََأْعطَاُهْم لاُكليا رَُجٍل فَ َلمَّ تََّة َأْشُهٍر، َوَدافَ َعُهْم َبا َعةا َوَعَد اْْلُْنَد راْزَق سا



ْنَطًة َوَشعاْيًا، َفَخَرُجوا يفا  َوادا باقايَمةا ]بَقايَّةا[ َما ََلُْم حا ََ السَّ ْم إا ها ْرَهٍم، وََكَتَب لابَ ْعضا اَئَِتْ دا هَ ما ا،  قَ ْبضا
يُم َعَلى اْلُكوَفةا َوا ، َواْستَ ْوََ إابْ َراها َوادا لا السَّ ْلطَانا َوَأها يَب السُّ يَع، َوَأَخُذوا َنصا َوادا فَانْ تَ َهُبوا اْْلَما لسَّ

ْن بَ ْغَداَذ اْلَعبَّاَس ْبَن ُموسَ  يا ما ، َواْستَ ْعَمَل َعَلى اْْلَانابا اْلَغْرِبا ْلَمَدائانا يعاها، َوَعْسَكَر ِبا َي، َجَا ى اَْلَادا
َي. َها إاْسَحاَق ْبَن ُموَسى اَْلَادا ن ْ ْرقاييا ما  َوَعَلى اْْلَانابا الشَّ

َه  يجا ََّنْرا بُوَق َوالرَّاَذانانَي، فَ َوجَّ ، َوَغَلَب َعَلى َطَساسا يُّ ْبُن ُعْلَواَن اْْلَُرورايُّ إالَْيها َوَخَرَج َعَلْيها َمْهدا
يُم َأَِب إاْسَحاَق ْبنَ  ، فَ َلُقوُه فَاقْ تَ تَ ُلوا، َفَطَعَن رَُجٌل  إابْ َراها َن اْلُقوَّادا ُم، يفا ََجَاَعٍة ما ، َوُهَو اْلُمْعَتصا يدا الرَّشا

ََ َحْوَِل  ي، إا ، َفَحاَمى َعْنُه ُغََلٌم تُ رْكاي، يُ َقاُل َلُه: َأْشَناُس، َوُهزاَم َمْهدا يدا ْن َأْصَحاباها اْبَن الرَّشا  ََّي.ما
.َوقايَل: َكاَن خُ  ائَ َتنْيا يٍي َسَنَة َثََلٍث َوما  ُروُج َمْهدا
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يَم َعَلى َقْصرا اْبنا ُهَبْْيَةَ   ذاْكُر اْستايََلءا إابْ َراها
َن اْلُقوَّادا  ًَل لاْلَحَسنا ْبنا َسْهٍل، َوَمَعُه ما يدا َعاما َسعايُد ْبُن وََكاَن باَقْصرا اْبنا ُهَبْْيََة ُْحَْيُد ْبُن َعْبدا اْْلَما

ْفرايقايُّ َوَغْْيُُهْم، فَ  يَم اْْلا ُد ْبُن إابْ َراها ، َوُُمَمَّ اُن ْبُن َأِبا اْلَفَرجا ، َوَغسَّ اُجورا، َوأَبُو اْلَبطيا يَم السَّ َكاتَ ُبوا إابْ َراها
ُونَُه َعَلى َأْن َيَُْخُذوا َلُه َقْصَر اْبنا ُهَبْْيََة، وََكانُوا َقْد ََتَرَُّفوا َعْن ُْحَْيٍد، وََكتَ ُبوا إا  ََ اْْلََسنا ْبنا َسْهٍل َُيَْبا

ََ ُْحَْيٍد  ْم ِبااْثلا َذلاَك، َفَكَتَب اْلََْسُن إا يَم، وََكاَن ُْحَْيٌد َيْكُتُب فايها يها َأنَّ ُْحَْيًدا ُيَكاتاُب إابْ َراها َيْسَتْدعا
َْي إالَْيها، فَ َيْأُخَذ َهُؤَِلءا  يَم، إالَْيها، فَ َلْم يَ ْفَعْل، َخاَف َأْن َيسا ََ إابْ َراها اْلُقوَّاُد َماَلُه َوَعْسَكَرُه، َوُيَسلياُمونَُه إا

ََ إاب ْ  را، وََكَتَب ُأولَئاَك اْلُقوَّاُد إا ْلُكُتبا َساَر إالَْيها يفا رَبايٍع اْْلخا ا َأَلَّ اْلََْسُن َعَلْيها ِبا يَم لايُ ْنفاَذ فَ َلمَّ َراها
دا ْبنا أَ  يَسى ْبَن ُُمَمَّ ْم عا َّا َأَخُذوا إالَْيها ْم، فَانْ تَ َهُبوا َما يفا َعْسَكرا ُْحَْيٍد، َفَكاَن ِما َهُه إالَْيها ِبا َخالاٍد، فَ َوجَّ

يسَ  ، َوَدَخَل عا اَئُة َبْدرٍَة، َوَأَخَذ اْبُن ُْحَْيٍد َجَواراَي أَبايها، َوَساَر إالَْيها َوُهَو باَعْسَكرا اْْلََسنا ى اْلَقْصَر، َلُه ما
ْعَت.َوَتَسلََّمُه  : َأَلْ ُأْعلاْمَك؟ َلكانََّك ُخدا را، فَ َقاَل ُْحَْيٌد لاْلَحَسنا ْن رَبايٍع اْْلخا  لاَعْشٍر َخَلْوَن ما

، وَ  َها اْلَعبَّاَس ْبَن ُموَسى ْبنا َجْعَفٍر اْلَعَلوايَّ ََ اْلُكوَفةا، فََأَخَذ َأْمَواَلُه، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ َأَمَرُه َأْن َوَعاَد إا
يَك، َيْدُعوَ  ْرَهٍم، َوقَاَل َلُه: قَاتاْل َعْن َأخا ، َوَأَعانَُه ِباااَئةا أَْلفا دا يها َعلاييا ْبنا ُموَسى بَ ْعَد اْلَمْأُمونا َخا  ْلا

ََ َذلاَك َوَأََن َمَعَك. نَّ َأْهَل اْلُكوَفةا َيُايُبوَنَك إا  فَإا
، وَ  ََ اْلََْسنا ا َكاَن اللَّْيُل َخَرَج ُْحَْيٌد إا ، َفَساَر إالَْيها فَ َلمَّ ََ النيايلا َه َحكايًما اْْلَاراثايَّ إا َكاَن اْلََْسُن َقْد َوجَّ

ََ اْلُكوفَةا  يُم إا َه إابْ َراها يَسى النيايَل، َوَوجَّ ٍد، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم َحكايٌم، َفَدَخَل عا يَسى ْبُن ُُمَمَّ َسعايًدا عا
، لاقاَتالا اْلَعبَّا  سا ْبنا ُموَسى، وََكاَن اْلَعبَّاُس َقْد َدَعا َأْهَل اْلُكوَفةا، فََأَجابَُه بَ ْعُضُهْم.َوَأَِب اْلَبطيا

يَك َوْحَدُه فَ َنْحُن َمَعَك، َوَأمَّا  َخا ُْم قَاُلوا: إاْن ُكْنَت َتْدُعوََن ْلا َّنَّ يَعةا فَإا َن الشيا اْلَمْأُموُن َفََل َوَأمَّا اْلُغََلُة ما
ي. فَ َقَعُدوا َعْنُه.َحاَجَة لََنا فايها، ف َ  َخا ، َوبَ ْعَدُه ْلا َا َأْدُعو لاْلَمْأُمونا  َقاَل: إاَّنَّ



ها َعلايَّ ْبنَ  ُم اْلَعبَّاُس اْبُن َعميا ي بَ َعَث إالَْيها ا َأََتُه َسعايٌد َوأَبُو اْلَبطيا َونَ َزُلوا قَ ْريََة َشاها دا ْبنا  فَ َلمَّ ُُمَمَّ
ي بُويا  َراََّي، فَاقْ تَ تَ ُلوا َساَعًة، َجْعَفٍر، َوُهَو اْبُن الَّذا ُهْم َأُخو َأِبا السَّ ن ْ َة، َوبَ َعَث َمَعُه ََجَاَعًة، ما َكَّ َع َلُه ِبا

ٍد اْلَعَلوايُّ َوَأْهُل اْلُكوَفةا، َونَ َزَل َسعايٌد َوَأْصَحابُُه اْلْاْيََة، وََكاَن َذلاكَ   ََثنا َُجَاَدى فَاَّْنََزَم َعلايُّ ْبُن ُُمَمَّ
، يَعةا َبنا  اْْلُوََ ََ شا ُموا فَ َقاتَ ُلوا َأْهَل اْلُكوَفةا، َوَخَرَج إا  ُثَّ تَ َقدَّ
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يَم، ََّي َمْنُصوُر، َِل طَ  َعارُُهْم: ََّي َأَِب إابْ َراها ، وََكاَن شا ََ اللَّْيلا ْم، فَاقْ تَ تَ ُلوا إا . اْلَعبَّاسا َوَمَوالايها اَعَة لاْلَمْأُمونا
َوا ُم السَّ  ُد، َوَعَلى َأْهلا اْلُكوَفةا اْْلُْضَرُة.َوَعَلْيها

ا  ُهْم إاَذا َغَلَب َعَلى َشْيٍء َأْحَرَقُه َوََّنََبُه، فَ َلمَّ ن ْ ا َكاَن اْلَغُد اقْ تَ تَ ُلوا، وََكاَن ُكلُّ َفرايٍق ما رََأى َذلاَك فَ َلمَّ
ََ َسعايٍد، َفَسأَُلوُه اْْلََماَن  لاْلَعبَّاسا َوَأْصَحاباها، فََأمَّنَ ُهْم َعَلى َأْن ََيُْرُجوا ُرَؤَساُء َأْهلا اْلُكوَفةا َخَرُجوا إا

َل عَ  ُهْم، َوََتَوَّ ن ْ ََ َذلاَك، ُثَّ أَتَ ُوا اْلَعبَّاَس فََأْعَلُموُه َذلاَك، فَ َقباَل ما َن اْلُكوَفةا، فََأَجابُوُه إا ْن َداراها، ما
ْن َأْصَحابا َسعايٍد، َوقَاتَ ُلوُهْم، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب َفَشغََّب َأْصَحاُب اْلَعبَّاسا ْبنا ُموَسى َعَلى َمْن  بَقاَي ما

يَسى ْبنا ُموَسى، َوَأْحَرُقوا، َوقَ تَ ُلوا َمْن َظفاُروا با  ، َوََّنََب َأْصَحاُب اْلَعبَّاسا ُدوَر عا ََ اْْلَْنَدقا  ها.َسعايٍد إا
ْلْاْيَ  ََ َسعايٍد َوُهَو ِبا يُّوَن إا ، فََأْرَسَل اْلَعبَّاسا ُونَُه َأنَّ اْلَعبَّاَس ْبَن ُموَسى َقْد رََجَع َعنا اْْلََمانا ةا، َُيَْبا

َّنا انْ تَ َهَب، َوَأْحَرُقوا  َما َمَعُهْم فَ رَكاَب َسعايٌد َوَأْصَحابُُه، َوأَتَ ُوا اْلُكوَفَة َعَتَمًة، فَ َقتَ ُلوا َمْن َظفاُروا باها ِما
، َفَمَكُثوا َعامََّة اللَّ  ْهبا َن الن َّ ، ما ْم ُرَؤَساُء اْلُكوَفةا، فََأْعَلُموُهْم َأنَّ َهَذا فاْعُل اْلَغْوَغاءا ، َفَخَرَج إالَْيها ْيلا

ُهْم. ، فَاْنَصَرُفوا َعن ْ ْع َعنا اْْلََمانا  َوَأنَّ اْلَعبَّاَس َلْ يَ ْرجا
ْْلََمانا  ، َوََنَدْوا ِبا ا َكاَن اْلَغُد َدَخَلَها َسعايٌد َوأَبُو اْلَبطيا ََ َأَحٍد، َوَولُّوا َعَلى اْلُكوَفةا فَ َلمَّ ، َوَلْ يَ ْعراُضوا إا

ها، َواْستَ ْعَمُلوا َمكَ  ََ َأْهلا بَ َلدا ، ُثَّ َعَزُلوُه لاَمْيلاها إا يَّ دا ْبنا الصَّبَّاحا اْلكاْندا اَن ْبَن اْلَفْضَل ْبَن ُُمَمَّ انَُه َغسَّ
، ُثَّ َعَزُلوُه بَ ْعَدَما قَ َتلَ  ي َسعايٍد،  َأِبا اْلَفَرجا َراََّي، َواْستَ ْعَمُلوا اَْلَْوَل اْبَن َأخا َأَِب َعْبدا اَّللَّا َأَخا َأِبا السَّ

، فَ َهَرَب اَْلَْوُل. يدا َمَها ُْحَْيُد ْبُن َعْبدا اْْلَما َها َحََّّ َقدا  فَ َلْم يَ َزْل َعَلي ْ
ٍد َأْن يَ  يَسى ْبَن ُُمَمَّ ييا عا يُم ْبُن اْلَمْهدا ، َوَأَمَر اْبَن َوَأَمَر إابْ َراها ٍط َعَلى َطرايقا النيايلا َيةا َواسا ََ ََنحا َْي إا سا

فْ  ، َواْْلا يًعا، َوْلَاَق َبااَما َسعايٌد، َوأَبُو اْلَبطيا ْيَا َجَا يَّ َونُ َعْيَم ْبَن َحازاٍم َأْن َيسا ، َعائاَشَة اَْلَاِشاا رايقايُّ
لصَّيَّاَدةا، قُ ْرَب َواسا  يًعا ِبا ٍد، َفَكانُوا يَ رَْكُبوَن َوَيَُْتوَن َوَعْسَكُروا َجَا يَسى ْبُن ُُمَمَّ يًعا عا ْم َجَا ٍط، َعَلْيها

يَنةا. ْلَمدا ُنوَن ِبا ُهْم َأَحٌد، َوُهْم ُمَتَحصيا ن ْ ْم ما ٍط، َفََل ََيُْرُج إالَْيها  َعْسَكَر اْلََْسنا باَواسا
مْ  ْْلُُروجا إالَْيها ْن رََجٍب، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل ُثَّ إانَّ اْلََْسَن َأَمَر َأْصَحابَُه ِبا َْربٍَع بَقانَي ما ْم ْلا ، َفَخَرُجوا إالَْيها

ْرََنََّي َوالنيايَل، يَسى َوَأْصَحابُُه، َحََّّ بَ َلُغوا طا ََ الظُّْهرا، َواَّْنََزَم عا يًدا إا  َشدا
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يَسى َوَما فايها.  َوَغناُموا َعْسَكَر عا
 

 نا َسََلَمةَ ذاْكُر الظََّفرا باَسْهلا بْ 
، َفَحَبَسُه َوَعاقَ َبُه. ييا باَسْهلا ْبنا َسََلَمَة اْلُمَطوَّعا يُم ْبُن اْلَمْهدا َنةا َظفاَر إابْ َراها ها السَّ  َويفا َهذا

ْهيا  ْلَمْعُروفا َوالن َّ ََ اْْلَْمرا ِبا َعنا اْلُمْنَكرا،  وََكاَن َسَبَب َظَفراها باها َأنَّ َسْهًَل َكاَن ُمقايًما بابَ ْغَداَذ َيْدُعو إا
يَسى َأقْ َبَل ُهَو َوَمْن َمَعُه ََنَْو َسْهلا ْبنا َسََل  ا اَّْنََزَم عا َنَُّه  فَاْجَتَمَع إالَْيها َعامَُّة َأْهلا بَ ْغَداَذ، فَ َلمَّ َمَة، ْلا

مً  اَق، فَ َقاتَ ُلوُه َأَّيَّ ُم اْلُفسَّ يها قْ َبحا َأْعَماَلااْم، َوُيَسميا ، َوَأْعَطْوا َكاَن َيْذُكُرُهْم ِبَا ُروبا ََ الدُّ ا، َحََّّ َصاُروا إا
ََ َذلاَك. ، فََأَجابُوا إا ُروبا ْوا َعنا الدُّ َم اْلَكثاْيََة، َحََّّ تَ َنحَّ رَاها  َأْصَحابَُه الدَّ

ْن ُكليا َوْجٍه، َوَخَذَلُه َأْهُل الدُّ  ْن َشْعَباَن، َقَصُدوُه ما َْمٍس بَقانَي ما ْبُت ْلا ا َكاَن السَّ َْجلا فَ َلمَّ ُروبا ْلا
ْنُه، َواْختَ َلَط  ََ َمْنزالا َسْهٍل، فَاْختَ َفى ما يَسى َوَأْصَحابُُه إا ُم الَِّتا َأَخُذوَها، َحََّّ َوَصَل عا رَاها الدَّ

ا َكاَن اللَّْيُل َأَخُذوُه،  لنَّظَّارَةا، فَ َلْم يَ َرْوُه يفا َمْنزالاها، َفَجَعُلوا َعَلْيها اْلُعُيوَن، فَ َلمَّ َوأَتَ ْوا باها إاْسَحاَق ْبَن ِبا
ْلكاتَ  ََ اْلَعَملا ِبا َا ُكْنُت َأْدُعو إا يًَّة، َوإاَّنَّ َا َكاَنْت َدْعَوِتا َعبَّاسا ي، َفَكلََّمُه فَ َقاَل: إاَّنَّ نَّةا، اَْلَادا ابا َوالسُّ

اَعَة، فَ َقاُلوا َلُه:  ََ النَّاسا فَ ُقْل ََلُْم: إانَّ َما ُكْنُت َوَأََن َعَلى َما ُكْنُت َعَلْيها َأْدُعوُكْم إالَْيها السَّ اْخُرْج إا
ٌل. َفَخَرَج فَ َقاَل: أَي َُّها النَّاُس! َقْد َعلاْمُتْم َما ُكْنُت َأْدُعوُكْم إالَْيها ) َن اْلَعَملا َعَلْيها َأْدُعوُكْم إالَْيها َِبطا ما

نَّةا، َوَأََن َأْدُعوُكْم إالَْيها( السَّ  ْلكاَتابا َوالسُّ يَم ْبنا ِبا ََ إابْ َراها ُوُه إا اَعَة. َفَضَربُوُه، َوقَ يَُّدوُه، َوَشَتُموُه، َوَسْيَّ
ي، َفَضَربَُه، َوحَ  َا َكلََّم باها إاْسَحاَق ْبَن اَْلَادا ا َدَخَل َعَلْيها َكلََّمُه ِبا ، فَ َلمَّ ْلَمَدائانا ييا ِبا َبَسُه، َوَأْظَهَر اْلَمْهدا

نَ  ها اثْ َنا َعَشَر  أَنَُّه قُتاَل َخْوفًا ما ها َوقَ ْبضا ، لاَئَلَّ يَ ْعَلُموا َمَكانَُه فَ ُيْخراُجوُه، وََكاَن َما َبنْيَ ُخُروجا النَّاسا
 َشْهًرا.

 
ي الرياََّيَسَتنْيا  ََ اْلعاَراقا َوقَ ْتلا ذا ْيا اْلَمْأُمونا إا  ذاْكُر َمسا

ََ ا ْن َمْرَو إا َنةا َساَر اْلَمْأُموُن ما ها السَّ اَن ْبَن ُعَباَدَة.َويفا َهذا ، َواْسَتْخَلَف َعَلى ُخَراَساَن َغسَّ  ْلعاَراقا
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َنةا َوالْ  َن اْلفات ْ َا النَّاُس فايها ما ْياها َأنَّ َعلايَّ ْبَن ُموَسى الرياَضى َأْخََبَ اْلَمْأُموَن ِبا ، ُمْذ وََكاَن َسَبَب َمسا قاَتالا
َا َكاَن اْلَفضْ  نُي، َوِبا ْن َأْخَباٍر، َوَأنَّ َأْهَل بَ ْيتاها َوالنَّاَس َقْد نَ َقُموا َعَلْيها قُتاَل اْْلَما ُل ْبُن َسْهٍل َيْسَُتُ َعْنُه ما

ْلْاََل  ييا ِبا يَم ْبَن اْلَمْهدا ُْم َقْد َِبيَ ُعوا إابْ َراها ُْم يَ ُقوُلوَن: َمْسُحوٌر، ََمُْنوٌن، َوَأَّنَّ  َفةا.َأْشَياَء، َوَأَّنَّ
ْم، َعَلى َما َأْخََبَُه باها اْلفَ فَ َقاَل َلُه اْلَمأْ  ْمراها ْيًا يَ ُقوُم ِبَا ُوُه َأما َا َصْيَّ ْلْاََلَفةا، َوإاَّنَّ ْضُل. ُموُن: َلْ يُ َباياُعوُه ِبا



يَم، َوالنَّا بَُه، َوَأنَّ اْْلَْرَب قَائاَمٌة َبنْيَ اْْلََسنا ْبنا َسْهٍل َوإابْ َراها ُس يَ ْنقاُموَن فََأْعَلَمُه َأنَّ اْلَفْضَل َقْد َكذا
َك. ْن بَ ْعدا َعتاَك ِلا ما ، َوَمَكاَن بَ ي ْ ، َوَمَكانا يها اْلَفْضلا  َعَلْيَك َمَكانَُه، َوَمَكاَن َأخا

ْن ُوُجوها الْ  ْمَراَن َوَغْْيُُُهَا ما َعْسَكرا. فَ َقاَل: َوَمْن يَ ْعَلُم َهَذا؟ قَاَل: ََيََْي ْبُن ُمَعاٍذ، َوَعْبُد اْلَعزايزا ْبُن عا
ُوُه َحََّّ ََيَْعلَ فَأَ  ا َأْخََبَُه باها َعلايُّ ْبُن ُموَسى، َوَلْ َُيَْبا ََلُُم اْْلََماَن  َمَر ِبااْدَخاَلااْم، َفَدَخُلوا، َفَسَأََلُْم َعمَّ

ْم. َن اْلَفْضلا َأْن َِل يَ ْعراَض إالَْيها  ما
َن ََلُْم َذلاَك، وََكَتَب ََلُْم َخطَُّه باها، فََأْخََبُوهُ  ، َوَأنَّ َأْهَل بَ ْغَداَذ َقْد  َفَضما ييا يَم ْبنا اْلَمْهدا بْ َراها َعةا ْلاا ْلبَ ي ْ ِبا

ْنُه،  ؛ لاَمَكانا َعلاييا ْبنا ُموَسى ما لرَّْفضا ُموَن اْلَمْأُموَن ِبا ُْم يَ تَّها َّ، َوَأَّنَّ نيا َا فايها ََسَّْوُه اْْلَلايَفَة السُّ َوَأْعَلُموُه ِبا
َه  َا َموَّ َا َجاَءُه لايَ ْنَصَحُه، فَ َقتَ َلُه اْلَفْضُل، َوإاْن لَْ النَّاُس، َوِبا ْن َأْمرا َهْرَُثََة، َوَأنَّ َهْرَُثََة إاَّنَّ  َعَلْيها اْلَفْضُل ما

َر ْبَن اْْلَُسنْيا َقْد أَبْ َلى يفا طَاَعتاها َما يَ ْعلَ  ها، َوَأنَّ طَاها ْن َيدا ، فَُأْخراَج ُمهُ يَ َتَداَرْك َأْمَرُه َخَرَجتا اْلْاََلفَُة ما
لرَّقَّةا، َِل ُيْستَ َعاُن باها يفا َشْيٍء، َحََّّ َضُعَف أَ  َن اْْلَْرضا ِبا َن اْْلَْمرا ُكلياها، َوُجعاَل يفا زَاوايٍَة ما ْمُرُه، ما

نْ َيا َقْد تَ فَ  ْن َأْقطَاراَها، َوَشَغَب َعَلْيها ُجْنُدُه، َوأَنَُّه َلْو َكاَن بابَ ْغَداَذ َلَضَبَط اْلُمْلَك، َوَأنَّ الدُّ َقْت ما ت َّ
نَّ َأْهَلَها َلْو رََأْوَك َْلَطَاُعوَك. ََ بَ ْغَداَذ، فَإا  َوَسأَُلوا اْلَمْأُموَن اْْلُُروَج إا

، فَ بَ َغتَ ُهْم َحََّّ َضَرَب بَ ْعَضُهْم، َوَحَبسَ  ْْلَالا ، فَ َعلاَم اْلَفْضُل ِبا يلا لرَّحا ا ََتَقََّق َذلاَك َأَمَر ِبا  فَ َلمَّ
ْم، فَ َقاَل: َأََن َأْدراي. ُثَّ بَ ْعضَ  ْم، فَ َقاَل َعلايُّ ْبُن ُموَسى لاْلَمْأُمونا يفا َأْمراها ها َى بَ ْعضا ُهْم، َونَ َتَف ْلا

ُلُه لاَلي ْ  ، وََكاَن قَ ت ْ اما ْلَفْضلا ْبنا َسْهٍل، فَ َقتَ ُلوُه يفا اْْلَمَّ ا أََتى َسْرَخَس َوَثَب قَ ْوٌم ِبا َخَلَتا  َلَتنْيا اْرََتََل، فَ َلمَّ
نيُ  يُّ اْْلَْسَوُد، َوُقْسطَْنطا يَن قَ تَ ُلوُه َأْربَ َعَة نَ َفٍر، َأَحُدُهْم َغالاٌب اْلَمْسُعودا ْن َشْعَباَن، وََكاَن الَّذا ، ما يُّ  الرُّوما

ُّ، وََكاَن ُعْمُرهُ  ، َوُمَوفٌَّق الصَّْقَلّبا يُّ يْ َلما  َوفَ َرٌج الدَّ
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تيانَي َسَنًة، َوَهَربُوا َثما سا يَناٍر، َفَجاَء َبااُم اْلَعبَّاُس ْبُن اَْلَي ْ ، َفَجَعَل اْلَمْأُموُن لاَمْن َجاَء َبااْم َعَشَرَة آَِلفا دا
: أَْنَت َأَمْرتَ َنا باَقْتلاها. فََأَمَر َبااْم َفُضراَبْت راقَاَُبُْم. ، فَ َقاُلوا لاْلَمْأُمونا ينَ َورايُّ  الديا

ُهْم َمْن قَاَل: إانَّ َعلايَّ ْبَن َأِبا َسعايٍد اْبَن ُأْختا اْلَفْضلا ْبنا َسْهٍل َوقايَل: إانَّ اْلَمْأُموَن لَ  ن ْ ا َسَأََلُْم، َفما مَّ
ْمَراَن، َوَعلايا  ُهْم َمْن أَْنَكَر َذلاَك، فَ َقتَ َلُهْم، ُثَّ َأْحَضَر َعْبَد اْلَعزايزا ْبَن عا ن ْ ا )َوُموَسى( َوَضَعُهْم َعَلْيها، َوما

ُهْم، َوقَ تَ َلُهْم، َوبَ َعثَ ، َوَخلْ  ن ْ ْن َذلاَك، فَ َلْم يَ ْقَبْل ما  ًقا، َفَسَأََلُْم، فَأَْنَكُروا َأْن َيُكونُوا َعلاُموا باَشْيٍء ما
، َوأَنَُّه قَ  يَبةا باَقْتلا اْلَفْضلا َن اْلُمصا ََ اْلََْسنا ْبنا َسْهٍل، َوَأْعَلَمُه َما َدَخَل َعَلْيها ما ْم إا ها َُه ْد باُرُءوسا َصْيَّ

 َمَكانَُه، فَ َوَصَلُه اْْلَََبُ يفا رََمَضاَن.
، وََكا ْلَمَدائانا يَسى، َوَغْْيُُُهَا ِبا ، َوعا ييا يُم ْبُن اْلَمْهدا ، َفَكاَن إابْ َراها ََ اْلعاَراقا َن أَبُو اْلَبطيا َورََحَل اْلَمْأُموُن إا

لنيايلا يُ َراواُحوَن اْلقاَتاَل َويُ َغاُدونَ  َن َوَسعايٌد ِبا ُه، وََكاَن اْلُمطَّلاُب ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمالاٍك َقْد َعاَد ما



، َعَلى َأنَّ مَ  ََ اْلَمْأُمونا ريا إا َنَُّه َمرايٌض، فَأََتى بَ ْغَداَذ َوَجَعَل َيْدُعو يفا السيا ، فَاْعَتلَّ ِبا ْنُصوَر ْبَن اْلَمَدائانا
، َوَيَْ  ييا )َخلايَفُة اْلَمْأُمونا ( ، َوُخَزْْيَُة ْبُن َخازاٍم، اْلَمْهدا ييا يَم، فََأَجابَُه َمْنُصوُر ْبُن اْلَمْهدا َلُعوَن إابْ َراها

َما، فَ يَ ْنزاَل ْحَُ  َشاٍم َوُْحَْيٍد َأْن يَ تَ َقدَّ ََ َعلاييا ْبنا ها ، وََكَتَب اْلُمطَّلاُب إا َن اْلُقوَّادا ْيٌد ََّنَْر َوَغْْيُُُهَا ما
ْهَرَواَن.َصْرَصٍر، َويَ ْنزاَل َعلا   ي، الن َّ

تَ  ييا باَذلاَك َعاَد َعنا اْلَمَدائانا ََنَْو بَ ْغَداَذ، فَ نَ َزَل زَْنَدَوْرَد ُمن ْ يُم ْبُن اْلَمْهدا ا َعلاَم إابْ َراها َصَف َصَفٍر، فَ َلمَّ
ََ اْلُمطَّلابا َوَمْنُصوٍر َوُخَزْْيََة َيْدُعوُهْم، فَاْعتَ لُّْوا َعَلْيها، فَ َلمَّ  ْم، َوبَ َعَث إا يَسى إالَْيها ا رََأى َذلاَك بَ َعَث عا

َما، َوَأمَّا اْلُمطَّلاُب َفَمنَ َعُه َمَوالايها َوَأْصَحابُُه، فَ َنادَ  يها َْيدا ي فََأمَّا َمْنُصوٌر َوُخَزْْيَُة فََأْعَطْوا ِبا ى ُمَنادا
ا   ، فَ َلمَّ ْهَب فَ ْلَيْأتا َداَر اْلُمطَّلابا يَم: َمْن َأرَاَد الن َّ ََ َداراها فَ نَ َهُبوَها، إابْ َراها َكاَن َوْقُت الظُّْهرا َوَصُلوا إا

ا بَ َلَغ ُْحَْيدً  ْن َصَفٍر، فَ َلمَّ ا َوَعلايَّ ْبَن َوََّنَُبوا ُدوَر َأْهلاها، َوَلْ َيْظَفُروا باها، َوَذلاَك لاَثََلَث َعْشَرَة بَقاَيْت ما
َشاٍم اْْلَََبُ َأَخَذ ُْحَْيٌد اْلَمَدائاَن َونَ َزَلََ  يُم َحْيُث َصَنَع ها َم إابْ َراها َا، َوَندا ا، َوَقَطَع اْلْاْسَر، َوَأقَاُموا َبا

ْلُمطَّلابا َما َصَنَع، ُثَّ َلْ َيْظَفْر باها.  ِبا
 

يا   ذاْكُر قَ ْتلا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا اَْلَْمَدانا
 ُّ َنةا قُتاَل َعلايُّ ْبُن اْْلَُسنْيا اَْلَْمَدانا ها السَّ ْن َأْهلا بَ ْيتاها، يفا َهذا  َوَأُخوُه َأْْحَُد َوََجَاَعٌة ما
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. لا  وََكاَن ُمتَ َغلياًبا َعَلى اْلَمْوصا
ََ ُرْسَتاقا ناينَ َوى  ا نََظَر إا ، فَ َلمَّ َن اْْلَْزدا ها َوما ْن قَ ْوما َواْلَمْرجا قَاَل: َوَسَبُب قَ ْتلاها أَنَُّه َخَرَج َوَمَعُه ََجَاَعٌة ما

: َفَما َنْصَنُع ََنُْن؟ قَاَل: تَ ْلَحُقوَن باُعَماَن. فَانْ َتَشَر  ناْعمَ  ٍد! فَ َقاَل بَ ْعُض اْْلَْزدا ْنَساٍن َواحا اْلباََلُد ْلاا
 اْْلَََبُ.

َن اْْلَْزدا يُ َقاُل َلُه َعْوُن ْبُن َجبَ َلَة، فَ َبََّن َعَلْيها َحائاطًا، َفَماَت  فايها، َوَظَهَر ُثَّ إانَّ َعلاياا َأَخَذ رَُجًَل ما
يياُد ْبُن أََنٍس، فَاقْ تَ تَ ُلوا، َواْستَ ْنَصَر َعلايُّ ْبُن اْْلَُسنْيا ِباَ  ُم السَّ يٍي يُ َقاُل َخََبُُه، فَ رَكاَبتا اْْلَْزُد َوَعَلْيها اراجا

، َوَدَعا لانَ فْ  لنَّاسا يُّ ْبُن ُعْلَواَن، فََأََتُه، َفَدَخَل اْلبَ َلَد، َوَصلَّى ِبا تا اْْلَْرُب، وََكاَنْت َلُه َمْهدا ها، َواْشَتدَّ سا
يَثةا، فَ َتباَعُهُم اْْلَْزُد إا  ََ اْْلَدا ْيًا َعَلى َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا َوَأْصَحاباها، َفَخَرُجوا َعنا اْلبَ َلدا إا َها، فَ َقتَ ُلوا َأخا لَي ْ

َما، َوَساَر َأخُ  ْن َأْهلاها ََ َعلاياا َوَأَخاُه َأْْحََد َوََجَاَعًة ما ََ بَ ْغَداَذ فَ َنَجا، َوَعاَدتا اْْلَْزُد إا ٌد إا وُُهَا ُُمَمَّ
َها، َوَخَطَب لاْلَمْأُمونا َوَأطَاَعُه. يياُد َعَلي ْ ، َوَغَلَب السَّ لا  اْلَمْوصا

َي قَبا  الا اْلُمْهَمَلةا، َوها لدَّ يما َوِبا ََ َُهَْداَن باُسُكونا اْلما ُّ َهاُهَنا ناْسَبًة إا ( .)اَْلَْمَدانا َن اْلَيَمنا  يَلٌة ما
 



ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
 َوفايَها تَ َزوََّج اْلَمْأُموُن بُورَاَن باْنَت اْلََْسنا ْبنا َسْهٍل.

ْن َعلاييا ْبنا ُموَسى الرياَضى، َوَزوََّج ابْ نَ َتُه ُأمَّ الْ  ْن َفْضلا ما َوفايَها أَْيًضا َزوََّج اْلَمْأُموُن ابْ نَ َتُه ُأمَّ َحبايٍب ما
دا ْبنا َعلايٍي الرياَضى ْبنا ُموَسى.  ُُمَمَّ

يها بَ ْعَد اْلَمْأُمونا  َخا يُم ْبُن ُموَسى ْبنا َجْعَفٍر َوَدَعا )ْلا َنَة إابْ َراها ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
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، وََكاَن َْحَْدَوْيها ْبُن َعلاييا بْ  ََ اْلَيَمنا ، َوَمَضى إا يَسى( ْبنا َماَهاَن َقْد َغَلَب َعَلى باواَِليَةا اْلَعْهدا نا عا
.  اْلَيَمنا

را، َوبَقاَيتْ  ْبتا رَاباَع َعَشَر رَبايٍع اْْلخا َلَة السَّ َماءا لَي ْ را َظَهَرْت ُْحَْرٌة يفا السَّ را  َوفايَها يفا رَبايٍع اْْلخا ََ آخا إا
، َوَذَهَبتا اْْلُْمَرُة، َوبَقاَي َعُموَدانا َأْْحَرَ  .اللَّْيلا ََ الصُّْبحا  انا إا

 ]اْلَوفَ َياُت[
بُ  يُّ اْلُمْقراُئ َصاحا ٍد ََيََْي ْبُن اْلُمَباَركا ْبنا اْلُمغاْيَةا اْلَعَدوايُّ اْلَيزايدا َ أَبُو ُُمَمَّ َأِبا َعْمراو ْبنا  َوفايَها تُ ُويفيا

َب يَزايَد ْبَن مَ  َنَُّه َصحا يُّ ْلا َا قايَل اْلَيزايدا ، )َوإاَّنَّ ، وََكاَن يُ َعلياُم َوَلَدُه( .اْلَعََلءا ييا  ْنُصوٍر َخاَل اْلَمْهدا
تَّةا َأْشُهٍر، َوَعاَشْت ُأمُُّه َحََّّ أَ  ، بَ ْعَد قَ ْتلا اْبناها باسا ي الرياََّيَسَتنْيا َ َسْهٌل َوالاُد ذا ْدرََكْت ُعْرَس )َوفايَها تُ ُويفيا

 بُورَاَن ابْ َنةا اْبناَها( .
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[]ُثَّ َدَخَلْت  ائَ َتنْيا  َسَنُة َثََلٍث َوما
203 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوما
 ذاْكُر َمْوتا َعلاييا ْبنا ُموَسى الرياَضى

َنةا َماَت َعلايُّ ْبُن ُموَسى الرياَضى  ها السَّ ََلُم  -يفا َهذا نَ ًبا  -َعَلْيها السَّ وََكاَن َسَبَب َمْوتاها أَنَُّه َأَكَل عا
يَنةا ُطوَس، َفَصلَّى اْلَمْأُموُن َعَلْيها،فََأكْ  َدا را َصَفٍر، وََكاَن َمْوتُُه ِبا ْنُه، َفَماَت َفْجَأًة، َوَذلاَك يفا آخا  ثَ َر ما

. يدا ْنَد َقَْبا أَبايها الرَّشا  َوَدفَ َنُه عا
ْنَد َقَْبا أَبايها. َمَها َقْد َأقَاَم عا ا َقدا  وََكاَن اْلَمْأُموُن َلمَّ

ي بَعايٌد.َوقايَل: إا  ْندا َنٍب، وََكاَن َعلاي، َيُابُّ اْلعاَنَب، َوَهَذا عا  نَّ اْلَمْأُموَن ََسَُّه يفا عا



َن اْلمُ  ، َوَما َدَخَل َعَلْيها ما ََ اْْلََسنا ْبنا َسْهٍل يُ ْعلاُمُه َمْوَت َعلايٍي َ َكَتَب اْلَمْأُموُن إا ا تُ ُويفيا يَبةا فَ َلمَّ صا
 ََ َْوتاها، وََكَتَب إا َعتاها، )َوقَ ِبا َا نَ َقُموا بابَ ي ْ ُْم إاَّنَّ ْد  َأْهلا بَ ْغَداَذ َوَبنا اْلَعبَّاسا َواْلَمَواِلا يُ ْعلاُمُهْم َمْوتَُه، َوَأَّنَّ

ُخوَل يفا طَاَعتاها، َفَكتَ ُبوا إالَْيها َأْغَلَظ َجَواٍب.  َماَت( ، َوَيْسَأَُلُُم الدُّ
اَئٍة( .)وََكاَن َمْولاُد َعلاييا ْبنا ُموَسى ِبا  يَنةا َسَنَة َُثَاٍن َوَأْربَعانَي َوما  ْلَمدا

 
دٍ  يَسى ْبنا ُُمَمَّ ييا َعَلى عا يَم ْبنا اْلَمْهدا  ذاْكُر قَ ْبضا إابْ َراها

دا ْبنا َأِبا َخالاٍد. يَسى ْبَن ُُمَمَّ ييا عا يُم ْبُن اْلَمْهدا را َشوَّاٍل، َحَبَس إابْ َراها َنةا، يفا آخا ها السَّ  َويفا َهذا
يَم الطَّاَعَة، وََكاَوسَ  بْ َراها ُر ْلاا يَسى َكاَن ُيَكاتاُب ُْحَْيًدا َواْْلُْسَن ْبَن َسْهٍل، وََكاَن يُْظها َن  َبُب َذلاَك َأنَّ عا

نَّ اْْلُْنَد يُرايُدوَن َأْرزَاقَ ُهْم، َومَ  ُر ِبَا ََ قاَتالا َأْْحََد يَ ْعَتذا يُم لاَيْخُرَج إا ًة يَ ُقوُل: َحََّّ رَّ ُكلََّما قَاَل َلُه إابْ َراها
َا يُرايُد، فَارَقَ ُهْم َعَلى َأْن َيْدَفعَ  يَسى ِبا ا تَ َوثََّق عا  ُتْدَرَك اْلَغلَُّة. فَ َلمَّ
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ييا يَ ْوَم اْْلُْمَعةا َسْلَخ َشوَّاٍل. يَم ْبَن اْلَمْهدا ْم إابْ َراها  إالَْيها
يَم، أَبْ َلَغُه َهاُروُن  ََ َِببا اْلْاْسرا، فَ َقاَل َوبَ َلَغ اْْلَََبُ إابْ َراها يَسى إا يَسى، َوَجاَء عا ٍد َأُخو عا ْبُن ُُمَمَّ

َْفرا َخْنَدقٍ  : إانيا َقْد َسأَْلُت ُْحَْيًدا َأِلَّ َيْدُخَل َعَملاي، )َوَِل َأْدُخَل َعَمَلُه( ، ُثَّ َأَمَر ِبا باَبابا  لالنَّاسا
. اما  اْلْاْسرا َوَِببا الشَّ

ي ََ َوبَ َلَغ إابْ َراها يَنةا، فََأَجابَُه إا ْلَمدا يُم َأْن ُيَصلياَي اْْلُُمَعَة ِبا يَسى َقْد َسأََلُه إابْ َراها  َم قَ ْولُُه َوفاْعُلُه، وََكاَن عا
يها، فَاْعَتلَّ َعلَ  يَسى َيْسَتْدعا ََ عا يُم، َوَأْرَسَل إا َر إابْ َراها َا َتَكلََّم َحذا يَسى ِبا ا َتَكلََّم عا ، فَ َتاَبَع ْيها َذلاَك، فَ َلمَّ

ُر إالَْيها  يَسى يَ ْعَتذا ا َدَخَل َعَلْيها َعاتَ َبُه َساَعًة، َوعا لرَُّصاَفةا، فَ َلمَّ ْنَدُه ِبا  َويُ ْنكاُر الرُُّسَل باَذلاَك، َفَحَضَر عا
ها َوَأْهلاها، َفَحبَ  ْن قُ وَّادا ًة ما دَّ يُم َفُضراَب َوُحباَس، َوَأَخَذ عا َسُهْم َوََنَا بَ ْعُضُهْم، بَ ْعَضُه، فََأَمَر باها إابْ َراها

 َوفايَمْن ََنَا َخلايَفُتُه اْلَعبَّاُس.
يسَ  ُهُم اْلَعبَّاُس َخلايَفُة عا يَم، وََكاَن َأَشدَّ ََ بَ ْعٍض، َوَحرَُّضوا النَّاَس َعَلى إابْ َراها ى، َوَمَشى بَ ْعُض َأْهلاها إا

َل  اُق وََكاَن ُهَو رَْأُسُهْم، فَاْجَتَمُعوا َوَطَرُدوا َعاما يَم َعَلى اْلْاْسرا َواْلَكْرخا َوَغْْياها، َوَظَهَر اْلُفسَّ إابْ َراها
ْم َحََّّ ُيَسلياُموا إالَْيها بَ ْغَداَذ. ََ ُْحَْيٍد َأْن يَ ْقَدَم َعَلْيها طَّاُر، وََكَتَب اْلَعبَّاُس إا  َوالشُّ

 
ييا  يَم ْبنا اْلَمْهدا  ذاْكُر َخْلعا إابْ َراها

َنةا  ها السَّ ها َعَلى  َويفا َهذا ْن قَ ْبضا ، وََكاَن َسَبَب َذلاَك َما ذََكْرََن ما ييا يَم ْبَن اْلَمْهدا َخَلَع َأْهُل بَ ْغَداَذ إابْ َراها
ُهُم اْلَعبَّاُس  ن ْ ا َكاَتَب َأْصَحابُُه َوما َم، فَ َلمَّ ٍد، َعَلى َما تَ َقدَّ يَسى ْبنا ُُمَمَّ ْم،  -عا ْلُقُدوما َعَلْيها ُْحَْيًدا ِبا



ْنَدُه.َساَر َحََّّ    أََتى ََّنَْر َصْرَصٍر فَ نَ َزَل عا
َي ُكلَّ جُ  نَي َوَخَرَج إالَْيها اْلَعبَّاُس َوقُ وَّاُد َأْهلا بَ ْغَداَذ، فَ َلُقوُه، وََكانُوا َقْد َشَرُطوا َعَلْيها َأْن يُ ْعطا يٍي ََخْسا ْندا

ََ َذلاَك، َوَوَعَدُهْم َأْن َيْصَنَع َلَُ  ْرَُهًا، فََأَجاََبُْم إا رايَّةا( َعَلى َأْن يَْدُعَو دا ْبتا )يفا اْلَياسا ُم اْلَعطَاَء يَ ْوَم السَّ
ََ َذلاَك. يَم، فََأَجابُوُه إا ْلْاََلَفةا يَ ْوَم اْْلُْمَعَة، َوََيَْلُعوا إابْ َراها  لاْلَمْأُمونا ِبا
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يَسى َوَمْن َمَعهُ  يَم اْْلَََبُ َأْخَرَج عا ا بَ َلَغ إابْ َراها ََ َمْنزالاها،  َوَلمَّ َع إا ، َوَسأََلُه َأْن يَ ْرجا َن اْْلَْبسا ْن إاْخَوتاها ما ما
، فََأََب َعَلْيها.  َوَيْكفاَيُه َأْمَر َهَذا اْْلَانابا

لنَّاسا اْلُْ  دا ْبنا َأِبا رََجاٍء اْلَفقايَه، َفَصلَّى ِبا ا َكاَن يَ ْوُم اْْلُُمَعةا َأْحَضَر اْلَعبَّاَس ْبَن ُُمَمَّ ُمَعَة، َوَدَعا فَ َلمَّ
نَي ا رايَّةا، فَ َعَرَض ُجْنَد بَ ْغَداَذ، َوَأْعطَاُهُم اْْلَْمسا ََ اْلَياسا ْلْاََلَفةا، َوَجاَء ُْحَْيٌد إا لَِّتا َوَعَدُهْم، لاْلَمْأُمونا ِبا

َشا ْن َعلاييا ْبنا ها نَي َوَقَطَع َفَسأَُلوُه َأْن يُ ْنقاَصُهْم َعَشَرًة َعَشَرًة لاَما َتَشاَءُموا باها ما نَي َأْعطَاُهُم اْْلَْمسا ٍم حا
ْرَُهًا لاُكليا رَُجٍل. تيانَي دا يُكْم سا ُهْم، فَ َقاَل ُْحَْيٌد: َبْل َأزايدُُكْم َعَشَرًة، َوُأْعطا  اْلَعطَاَء َعن ْ

يَسى َوَسأََلُه َأْن يُ َقاتاَل ُْحَْيًدا، فََأَجابَُه  يَم َدَعا عا ا بَ َلَغ َذلاَك إابْ َراها ََ َذلاَك، َفَخلَّى َسبايَلُه، َوَأَخَذ فَ َلمَّ إا
ْثَل َما َأْعطَاُهْم ُْحَْيٌد، فَأَبَ ْوا َذلاكَ  يَ ُهْم ما يَسى اْْلُْنَد، َوَوَعَدُهْم َأْن يُ ْعطا ْنُه ُكَفََلَء، وََكلََّم عا ، فَ َعََبَ ما

، َوَوَعَد ُأولَئاَك اْلُْ  ْرقاييا يَسى َوقُ وَّاُد اْْلَانابا الشَّ ْم عا تيانَي، َفَشَتُموُه إالَْيها ْنَد َأْن يَزايَدُهْم َعَلى السا
ْم، َحََّّ َأخَ  ها يَم. فَ َقاتَ َلُهْم َساَعًة، ُثَّ أَْلَقى نَ ْفَسُه يفا َوَسطا ْبَه َوَأْصَحابَُه، َوقَاُلوا: َِل نُرايُد إابْ َراها ُذوُه شا

ها، فَأََتى باها َمْنزاَلهُ  ْيا، فََأَخَذُه بَ ْعُض قُ وَّادا يَم، فََأْخََبُوُه اْْلَََبَ، فَاْغَتمَّ اْْلَسا ََ إابْ َراها ، َورََجَع اْلَباُقوَن إا
 لاَذلاَك.

َم ُْحَيْ  ا َقدا يَم، َكَما ذََكْرََن، فَ َلمَّ ْن إابْ َراها ٌد َأرَاَد وََكاَن اْلُمطَّلاُب ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمالاٍك َقدا اْختَ َفى ما
َلٍة اْلُعُبوَر إالَْيها، فَ َعلامُ  ٍم، ُثَّ َخلَّى َعْنُه لاَلي ْ يَم، َفَحَبَسُه َثََلثََة َأَّيَّ ْنَد إابْ َراها وا باها فََأَخُذوُه، َوَأْحَضُروُه عا

ةا. ي اْلْاجَّ ْن ذا  َخَلْت ما
 

ييا  يَم ْبنا اْلَمْهدا  ذاْكُر اْختاَفاءا إابْ َراها
ييا  يُم ْبُن اْلَمْهدا َنةا اْختَ َفى إابْ َراها ها السَّ ْنَد َأْرَحاءا َويفا َهذا َل فَ نَ َزَل عا ، وََكاَن َسَبَب َذلاَك َأنَّ ُْحَْيًدا ََتَوَّ

يَم َوقُ وَّاُدُه َذلاَك َتَسلَُّلوا إالَْيها، َفَصاَر َعامَّت ُ  ا رََأى َأْصَحاُب إابْ َراها ْنَدُه، َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمالاٍك، فَ َلمَّ ُهْم عا
 َوَأَخُذوا َلُه اْلَمَدائاَن.

ا ْسرا ََّنْرا َدَّيَ  فَ َلمَّ ْنَدُه َحََّّ يُ َقاتاُلوا، فَاْلتَ َقْوا َعَلى جا يَع َمْن بَقاَي عا يُم فاْعَلُهْم َأْخَرَج َجَا ، رََأى إابْ َراها ََ



ي اْلقاْعَدةا.  فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَ َهَزَمُهْم ُْحَْيٌد، َوتَباَعُهْم َأْصَحابُُه، َحََّّ َدَخُلوا بَ ْغَداَذ، َوَذلاَك َسْلَخ ذا
ََ ُْحَْيٍد، َوَجَعلَ  َل إا ، ُثَّ ََتَوَّ ا َكاَن اْْلَْضَحى اْختَ َفى اْلَفْضُل ْبُن الرَّبايعا  فَ َلمَّ
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يُم ُسقاَط يفا َيدَ  ا رََأى َذلاَك إابْ َراها ٍد، فَ َلمَّ ًدا بَ ْعَد َواحا يُّوَن َواْلَقوَّاُد َيَُْتوَن ُْحَْيًدا َواحا ْيها، َوَشقَّ اَْلَاِشاا
اُجورا، َوأَبُو اْلبَ َعلَ  طيا ْيها، وََكاَتَب اْلُمطَّلاُب ُْحَْيًدا لاُيَسلياَم إالَْيها َذلاَك اْْلَاناَب، وََكاَن َسعايُد ْبُن السَّ

مْ  يُم ِبَا ا َعلاَم إابْ َراها يَم، فَ َلمَّ َشاٍم َعَلى َأْن َيَُْخُذوا َلُه إابْ َراها ْم، َوَما َوَغْْيُُُهَا، ُيَكاتاُبوَن َعلايَّ ْبَن ها راها
َلَة اْْلَْرب َ  ا َجنَُّه اللَّْيُل اْختَ َفى لَي ْ ْم، فَ َلمَّ ْن َأْصَحاباها، َجَعَل يَُدارايها َعاءا لاَثََلَث اْجَتَمَع َعَلْيها ُكلُّ قَ ْوٍم ما

ةا. ي اْلْاجَّ ْن ذا  َعْشَرَة بَقاَيْت ما
ََ ُْحَْيٍد يُ ْعلاُمُه أَنَُّه َقْد أَ  ََ َعلاييا ْبنا َوبَ َعَث اْلُمطَّلاُب إا اُجورا إا يَم، وََكَتَب اْبُن السَّ ْحَدَق باَدارا إابْ َراها

َشامٍ  ْن َأْرَحاءا َعْبدا اَّللَّا، فَأََتى َِبَب اْلْاْسرا، َوَجاَء َعلايُّ ْبُن ها ْن َساَعتاها ما َشاٍم، فَ رَكاَب ُْحَْيٌد ما  َحََّّ ها
ََ مَ  َم إا ، ُثَّ تَ َقدَّ يَم، َفطََلُبوُه فَ َلْم َيَاُدوُه فايَها، نَ َزَل ََّنَْر َبنْيَ ََ َدارا إابْ َراها دا َكْوثٍَر، َوَأقْ َبَل ُْحَْيٌد إا ْسجا

ْن َأْمراها َما َكاَن. َم، َحََّّ َكاَن ما يُم ُمتَ َواراًَّي َحََّّ َجاَء اْلَمْأُموُن، َوبَ ْعَد َما َقدا  فَ َلْم يَ َزْل إابْ َراها
يمَ  ُم إابْ َراها َشاٍم َعَلى  وََكاَنْت َأَّيَّ َسَنًة َوَأَحَد َعَشَر َشْهًرا َواْثَنْ َعَشَر يَ ْوًما، وََكاَن بَ ْعَدُه َعلايُّ ْبُن ها

 َشْرقاييا بَ ْغَداَذ، َوُْحَْيٌد َعَلى َغْربايياَها.
، وََكاَن النَّاُس َيظُنُّونَهُ  َن اْْلَْبسا يُم َقْد َأْطَلَق َسْهَل ْبَن َسََلَمَة ما َقْد قُتاَل، َفَكاَن َيْدُعو يفا  وََكاَن إابْ َراها

ها، ُثَّ إانَُّه َأْطَلَقُه، َوخَ  ََ َحْبسا َذا َجاَء اللَّْيُل يُ َردُّ إا ََ َما َكاَن َعَلْيها، فَإا دا الرَُّصاَفةا إا َلٍة َمْسجا لَّى َسبايَلُه لاَلي ْ
ةا، َفَذَهَب، فَاْختَ َفى، ُثَّ َظَهَر بَ ْعدَ  ي اْلْاجَّ ْن ذا يَم، فَ َقرَّبَُه ُْحَْيٌد َوَأْحَسَن إالَْيها،  َخَلْت ما َهَربا إابْ َراها

ا َجاَء اْلَمْأُموُن َأَجازَُه َوَوَصَلُه. ََ َأْهلاها، فَ َلمَّ  َوَردَُّه إا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ةا، حَ  ي اْلْاجَّ ْن ذا َلَتنْيا بَقايَ َتا ما ْمُس لاَلي ْ َنةا اْنَكَسَفتا الشَّ ها السَّ ََّّ َذَهَب َضْوُءَها، َغاَب َأْكثَ ُر يفا َهذا

َها. ْن ثُ ْلثَ ي ْ  ما
ةا. ي اْلْاجَّ را ذا ََ َُهََذاَن يفا آخا  َوَوَصَل اْلَمْأُموُن إا
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. لنَّاسا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُسَلْيَماَن ْبنا َعلايٍي  َوَحجَّ ِبا
يَمٌة، َُراَساَن زََِلزاُل َعظا ،  وََكاَنْت ِبا ْقَداَر َسْبعانَي يَ ْوًما، وََكاَن ُمْعَظُمَها بابَ ْلَخ، َواْْلُوْزَجانا َوَداَمْت ما

وُر، َوَهَلَك فايها َخلْ  َمتا الدُّ ْهرا، َفَخراَبتا اْلباََلُد، َوََّتَدَّ ، َوَما َورَاَء الن َّ ، َوالطَّالاَقانا  ٌق َكثاٌْي.َواْلَفاراََّيبا
ْوَداُء عَ  يدا َوُحباَس، وََكَتَب َوفايَها َغَلَبتا السَّ َلى اْْلََسنا ْبنا َسْهٍل، فَ تَ َغْيََّ َعْقُلُه َحََّّ ُشدَّ يفا اْْلَدا

ْم يُ َعريا  يَناَر ْبَن َعْبدا اَّللَّا، َوَأْرَسَل إالَْيها ََ اْلَمْأُمونا باَذلاَك، َفَجَعَل َعَلى َعْسَكراها دا فُ ُهْم أَنَُّه اْلُقوَّاُد إا
ٌل.  َواصا
باَها، َفَسْيََّ إالَْيها َجْيًشا، َفَحَصُروُه )َوفايَها  ، َوَخاَلَف َعَلى َصاحا ْلَوَلدا ْْلَْنَدُلسا رَُجٌل يُ ْعَرُف ِبا َظَهَر ِبا

ُقوا َعَلْيها، َفَمَلُكوَها َوقُ يياَد. َها، َفَضي َّ يَنةا َِبَجَة، وََكاَن اْستَ ْوََ َعَلي ْ َدا  ِبا
َ َأَسُد ْبُن اْلُفَراتا  ( .َوفايَها َوِلا ْلَقْْيََوانا  اْلَفقايُه اْلَقَضاَء ِبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ي َِبيَ َعُه ا ُْرَجاَن، َوَصلَّى َعَلْيها اْلَمْأُموُن، َوُهَو الَّذا ُق ِبا ُد ْبُن َجْعَفٍر الصَّادا َ ُُمَمَّ لنَّاُس َوفايَها تُ ُويفيا

ْلْاَجازا. ْلْاََلَفةا ِبا  ِبا
َ ُخَزْْيَُة ْبُن خَ  َن اْلُقوَّادا اْلَمْشُهورايَن، َوَقدْ َوفايَها تُ ُويفيا يُّ يفا َشْعَباَن، َوُهَو ما يما  ازاٍم التَّما
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ْن َأْخَباراها َما يُ ْعَرُف باها َُمَلُُّه. َوََيََْي ْبُن آَدَم ْبنا ُسَلْيَماَن. َوأَبُو َأْْحََد الزَُّبْْيايُّ  َم ما ٍْي تَ َقدَّ ُد ْبُن َبشا . َوُُمَمَّ
يُّ  ُث وََكاَن ثاَقًة. اْلَعْبدا ْلُكوفَةا. َوالنَّْضُر ْبُن ُِشَْيٍل اللَُّغوايُّ اْلُمَحديا  اْلَفقايُه ِبا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوما
204 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوما
 ذاْكُر ُقُدوما اْلَمْأُمونا بَ ْغَداذَ 

ها السَّ  ُْرَجاَن َشْهًرا، َوَجَعَل يُقايُم يفا َهذا ، وََكاَن َقْد َأقَاَم ِبا َم اْلَمْأُموُن بَ ْغَداَذ، َوانْ َقَطَعتا اْلفاَتُ َنةا َقدا
ٍم، َفَخَرَج إالَْيها أَ  ْهَرَوانا َُثَاناَيَة َأَّيَّ لن َّ ْلَمْنزالا اْليَ ْوَم َواْليَ ْوَمنْيا َوالثَََّلثََة، َوَأقَاَم ِبا تاها َواْلُقوَّاُد، َوُوُجوُه ْهُل بَ يْ ِبا

، َوَسلَُّموا َعَلْيها.  النَّاسا
َا، َوَدَخَل بَ ْغَداَذ ُمن ْ  ، فََأََتُه َبا ْهَرَوانا لن َّ لرَّقَّةا لايُ َوافاَيُه ِبا ٍر َوُهَو ِبا ََ طَاها َتَصَف َصَفٍر، وََكاَن َقْد َكَتَب إا



ئا َولاَباُسُه َولاَباُس َأْصَحاباها اْْلُْضَرُة، فَ َلمَّ  َل َونَ َزَل َقْصَرُه َعَلى َشاطا َم بَ ْغَداَذ نَ َزَل الرَُّصافََة، ُثَّ ََتَوَّ ا َقدا
ْم. ْجَلَة، َوَأَمَر اْلُقوَّاَد َأْن يُقايُموا يفا ُمَعْسَكراها  دا

َوادا َعَلى  وََكاَن النَّاُس َيْدُخُلوَن َعَلْيها يفا الثياَيابا اْْلُْضرا، وََكانُوا َُيَرياُقوَن ُكلَّ َمْلُبوسٍ  َن السَّ يَ َرْونَُه ما
ٍم، فَ َتَكلََّم بَ ُنو اْلَعبَّاسا َوقُ وَّاُد َأْهلا ُخَراَساَن.  إاْنَساٍن، َفَمَكُثوا باَذلاَك َُثَاناَيَة َأَّيَّ

َر ْبَن اْْلَُسنْيا َأْن َيْسأََلُه َحَوائاَجُه، َفَكاَن َأوََّل َحاَجٍة َسأَلَ  َواَد، َوقايَل: إانَُّه َأَمَر طَاها ُه َأْن يَ ْلَبَس السَّ
ُْلَعٍة َسْوَداَء فَأَْلَبَسَها طَاها  ، َوَأْحَضَر َسَواًدا فَ َلباَسُه، َوَدَعا ِبا ََ َذلاَك، َوَجَلَس لالنَّاسا ًرا، فََأَجابَُه إا

نْ  ، فَ َعاَد النَّاُس إالَْيها، َوَذلاَك لاَسْبٍع بَقانَي ما َوادا لسَّ ها ِبا  َصَفٍر. َوَخَلَع َعَلى قُ وَّادا
ْرَت يفا ُهُجوما  نانَي، َفكَّ َْي اْلُمْؤما ا َكاَن َسائاًرا قَاَل َلُه َأْْحَُد ْبُن َأِبا َخالاٍد اْْلَْحَوُل: ََّي َأما َنا َعَلى َأْهلا َوَلمَّ

، فَ  َنٍة َغَلَبْت قُ ُلوَب النَّاسا ْرَهٍم، َمَع فات ْ َكْيَف َيُكوُن َحالَُنا إاَذا بَ ْغَداَذ َولَْيَس َمَعَنا إاِلَّ ََخُْسوَن أَْلَف دا
 َهاَج َهائاٌج، َأْو ََتَرََّك ُمَتَحرياٌك؟ فَ َقاَل: ََّي َأْْحَُد َصَدْقَت،
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ٌ َوَِل  ٌ، َوَمْظُلوٌم، )َوَِل ظَالا يَنةا: ظَالا ها اْلَمدا َُك َأنَّ النَّاَس َعَلى طَبَ َقاٍت َثََلٍث يفا َهذا  َمْظُلوٌم، َوَلكاْن ُأْخَبا
َف باَنا، فَأَ  َتصا ( َأْن يَ ن ْ ُ( َفََل يَ تَ َوقَُّع )إاِلَّ َعْفَوََن، َوَأمَّا اْلَمْظُلوُم َفََل يَ تَ َوقَُّع إاِلَّ ي لَْيَس مَّا الظَّالا َوَأمَّا الَّذا

ُتُه َيَسُعُه، وََكاَن اْْلَْمُر َعَلى َما قَاَل.  باظَالٍا َوَِل َمْظُلوٍم فَ بَ ي ْ
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

، َواُتََّ  ُوَن َعَلى النياْصفا نَي، وََكانُوا يُ َقاَسا َوادا َعَلى اْْلَْمسا َُقاََسَةا َأْهلا السَّ َذ اْلَقفايَز َوفايَها َأَمَر اْلَمْأُموُن ِبا
يا  -اْلُمْلَحَم  وكا اَْلَاُرونا ْلَمكُّ  َكْيًَل ُمْرَسًَل.  -َوُهَو َعَشَرُة َمَكاكايَك ِبا

باها.َوفايَها َواَقَع َيَْ  ُهَما باَصاحا ن ْ ٌد ما  ََي ْبُن ُمَعاٍذ َِبَبَك، فَ َلْم َيْظَفْر َواحا
ًا َأَخاُه اْلَبْصَرَة، َواْستَ ْعَمَل ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن اْلَْ  يَسى َأَخاُه اْلُكوَفَة، َوَصاْلا َسنا ْبنا َوَوََّ اْلَمْأُموُن َأَِب عا

. ُعبَ ْيدا اَّللَّا )ْبنا اْلَعبَّاسا ْبنا َعلاييا   ْبنا َأِبا طَالاٍب ]َعَلى[ اْْلََرَمنْيا
. ] لنَّاسا ُعبَ ْيُد اَّللَّا( ]ْبُن اْلََْسنا  َوَحجَّ ِبا

ُد ْبنُ  ْنُه ُُمَمَّ ، فَ َتَظلََّم ما ََ اْلَمْأُمونا لا إا َن اْلَمْوصا يُّ ما يياُد ْبُن أََنٍس اْْلَْزدا اْْلََسنا ْبنا  َوفايَها اَْنََدَر السَّ
اَصالاٍح اَْلَمْ  ُّ، َوذََكَر أَنَُّه قَ َتَل إاْخَوَتُه َوَأْهَل بَ ْيتاها، فََأْحَضَرُه اْلَمْأُموُن، فَ َلمَّ  َدانا
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نانَي، َوَأََن اْبُن أََنٍس. فَاْسَتْحَسَن َذلا  َْي اْلُمْؤما يياُد ََّي َأما يياُد؟ قَاَل: أَْنَت السَّ َك، َحَضَر قَاَل: أَْنَت السَّ
يَّ بَ َلَدَك،  فَ َقاَل: أَْنتَ  ُْم َأْدَخُلوا اْْلَاراجا ََّنَّ قَ تَ ْلَت إاْخَوَة َهَذا؟ قَاَل: نَ َعْم، َوَلْو َكاَن َمَعُهْم َلَقتَ ْلُتُه ْلا

، وََكاَن َعَلى اْلقَ  لا ْنََباَك، َوأَْبَطُلوا َدْعَوَتَك. فَ َعَفا َعْنُه، َواْستَ ْعَمَلُه َعَلى اْلَمْوصا ا َضاءا َباَ َوَأْعَلْوُه َعَلى ما
 اْلََْسُن ْبُن ُموَسى اْْلَْشَيُب.

 ]اْلَوفَ َياُت[
افاعايُّ  ُد ْبُن َأَدرايَس الشَّ َماُم ُُمَمَّ َنةا َماَت اْْلا ها السَّ َي اَّللَُّ َعْنُه  -َويفا َهذا وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة  -َرضا

اَئٍة. َواْلََْسُن ْبُن زاََّيٍد اللُّْؤُلؤايُّ اْلَفقايهُ  نَي َوما ، َأَحُد َأْصَحابا َأِبا َحنايَفَة. َوأَبُو َداُوَد ُسَلْيَماُن ْبُن ََخْسا
دٍ  َشاُم ْبُن ُُمَمَّ اَئٍة. َوها ُب " اْلُمْسَندا "، َوَمْولاُدُه َسَنَة َثََلٍث َوَثََلثانَي َوما ، َصاحا يُّ  َداُوَد الطََّيالاسا

ابَُة، َوقايَل: َماَت َسَنةَ  ُّ النَّسَّ ائاُب اْلَكْلّبا . السَّ ائَ َتنْيا تٍي َوما  سا
، َوقايَل: َسَنَة َخَْ  يُّ لطََّنافاسا ُد ْبُن ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا َأِبا ُأَميََّة، اْلَمْعُروُف ِبا َ ُُمَمَّ .َوفايَها تُ ُويفيا ائَ َتنْيا  ٍس َوما
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوما
205 - 

ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس   َوما
ٍر ُخَراَسانَ   ذاْكُر واَِليَةا طَاها

ََ أَ  ََلما إا يَنةا السَّ ْن َمدا ، ما َر ْبَن اْْلَُسنْيا َعَلى اْلَمْشراقا َنةا اْستَ ْعَمَل اْلَمْأُموُن طَاها ها السَّ ْقَصى َويفا َهذا
َاناَّبْ  َرَط ِبا ، وََكاَن قَ ْبَل َذلاَك يَ تَ َوََّ الشُّ . َعَملا اْلَمْشراقا َوادا  بَ ْغَداَذ َوَمَعاوانا السَّ

ًرا َدَخَل َعَلى اْلَمْأُمونا َوُهَو َيْشَرُب النَّبايَذ، َوُحَسنْيٌ اْْلَادا  ُم وََكاَن َسَبَب واَِليَتاها ُخَراَساَن َأنَّ طَاها
، فَ َقاَل: لَيْ  ْْلُُلوسا ، َوَأَمَرُه ِبا ٌر َسَقاُه راْطَلنْيا ا َدَخَل طَاها ْرَطةا َأْن ََيْلاَس َيْسقايها، فَ َلمَّ با الشُّ َس لاَصاحا

ها. فَ َقاَل اْلَمْأُموُن: َذلاَك يفا ََمْلاسا اْلَعامَّةا، َوَأمَّا يفا ََمْلاسا اْْلَاصَّةا فَ َلُه َذلاَك. ْنَد َسييادا  عا
َْي اْلمُ  ٌر: ََّي َأما ، فَ َقاَل طَاها ُموعا لدُّ َناُه ِبا َ تَ ْبكاي فَ َبَكى اْلَمْأُموُن َوتَ َغْرَغَرْت َعي ْ نانَي، لا َِل أَْبَكى اَّللَُّ  -ْؤما

َنَك  ََ اْلَمَحبَّةا يفا ُكليا َأْمراَك! قَالَ -َعي ْ ْرَت إا : ؟ َواَّللَّا َلَقْد َداَنْت َلَك اْلباََلُد، َوَأْذَعَن َلَك اْلعاَباُد، َوصا
، َوَسَْتُُه ُحْزٌن، َوَلْن ََيُْلَو َأَحدٌ  َْمٍر ذاْكُرُه ُذل، ْن َشَجٍن. أَْبكاي ْلا  ما

ُعونََة َوقَاَل َلُه: إانَّ َأْهَل ُخَراَساَن يَ تَ َعصَُّب بَ ْعُضُهْم لابَ ْعٍض، ٌر، َفَدَعا َهاُروَن ْبَن َجي ْ  َواْنَصَرَف طَاها
دَ  اَئَِتْ أَْلٍف، وََكاتاَبُه ُُمَمَّ َم ما ًنا اْْلَادا ْرَهٍم، فََأْعطا ُحَسي ْ ائََة  َفُخْذ َمَعَك َثََلُثَاائَةا أَْلفا دا ْبَن َهاُروَن ما

ى اْلَمْأُموُن قَاَل: اْسقانا ََّي حُ  ا تَ َغدَّ َ َبَكى؟ فَ َفَعَل َذلاَك، فَ َلمَّ ، أَْلٍف، َوَسْلُه َأْن َيْسَأَل اْلَمْأُموَن لا َسنْيُ



ٌر. قَاَل: وََكيْ  نَي َدَخَل َعَلْيَك طَاها َ َبَكْيَت حا ََذا اْْلَْمرا، قَاَل: َِل َواَّللَّا، َحََّّ تَ ُقوَل ِلا لا َف ُعنايَت َبا
 َحََّّ َسأَْلَتنا َعْنُه؟
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ي َوَمََّ َأْخَرْجُت َلكَ  َك قَ تَ ْلُتَك. قَاَل: ََّي َسييادا ْن رَْأسا ي لاَذلاَك. قَاَل: ُهَو َأْمٌر إاْن َخَرَج ما  قَاَل: َلغياما
ي، َوَما ََنَلهُ  ًدا َأخا راا؟ قَاَل: إانيا ذََكْرُت ُُمَمَّ فَاَضةا،  سا ََ اْْلا ، َفَخنَ َقْتنا اْلَعَْبَُة، فَاْسََتَْحُت إا ليا َن الذُّ ما

نيا َما َيْكَرُه. ًرا ما  َوَلْن يَ ُفوَت طَاها
نيا  ََ َأْْحََد ْبنا َأِبا َخالاٍد، فَ َقاَل َلُه: إانَّ الث ََّناَء ما ٌر إا ًرا باَذلاَك، فَ رَكاَب طَاها   لَْيسَ فََأْخََبَ ُحَسنْيٌ طَاها

ي لَْيَس باَضائاٍع، فَ َغيياْبنا َعْن َعْيناها! فَ َقاَل َلُه: َسَأفْ َعُل َذلاَك. َورَكا  ْندا يٍص، َوإانَّ اْلَمْعُروَف عا َب باَرخا
ُْت اْلَباراَحَة. ا َدَخَل َعَلْيها قَاَل َلُه: َما َّنا ، فَ َلمَّ ََ اْلَمْأُمونا  َأْْحَُد إا

َ؟  قَاَل: َولا
َنََّك َولَّ  َن قَاَل: ْلا اَن ُخَراَساَن، َوُهَو َوَمْن َمَعُه َأْكَلُة رَْأٍس، َوَأَخاُف َأْن َُتُْرَج َعَلْيها َخاراَجٌة ما ْيَت َغسَّ

 الَتُّْكا فَ تُ ْهلاَكُه.
ْرَت فايها، َفَمْن تَ َرى؟ ْرُت فايَما َفكَّ  فَ َقاَل: َلَقْد َفكَّ

. ُر ْبُن اْْلَُسنْيا  قَاَل: طَاها
 َواَّللَّا َخالاٌع. قَاَل: َويْ َلَك! ُهوَ 

ُن َلُه.  قَاَل: َأََن الضَّاما
 قَاَل: فَ َولياها.

لَ  ، فََأقَاَم َشْهًرا، َفُحما َر اْلبَ َلدا ها، فَ نَ َزَل ظَاها ْن َساَعتاها، فَ َعَقَد لَُه، َفَشَخَص يفا يَ ْوما ًرا ما  إالَْيها َفَدَعا طَاها
ْرَهٍم الَِّتا َُتَْمُل لاصَ  ي َعَشَرُة آَِلفا أَْلفا دا ْن ذا َلٍة بَقاَيْت ما با ُخَراَساَن، َوَساَر َعْن بَ ْغَداَذ لاَلي ْ احا

 اْلَقْعَدةا.
يَّ ََجََع َُجُوًعا َكثاْيًَة بانَ ْيَسابُوَر لايُ َقاتا  َل َبااُم اْْلَُرورايََّة َوقايَل َكاَن َسَبَب واَِليَتاها َأنَّ َعْبَد الرَّْْحَنا اْلَمطَّوياعا

اُن ْبُن َعبَّاٍد يَ تَ َوََّ باَغْْيا َأْمرا َواِلا  َل َعَلْيها، وََكاَن َغسَّ َْصٍل َعما ُفوا َأْن َيُكوَن َذلاَك ْلا  ُخَراَساَن، فَ َتَخوَّ
ٌر َعَلى ُخَراَساَن َكاَن َصارا  َل طَاها ا اْستُ ْعما ها، فَ َلمَّ ْن قاَبلا اْلََْسنا ْبنا َسْهٍل، َوُهَو اْبُن َعميا ًما ُخَراَساَن ما

 ْبنا َسْهٍل، َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلََْسَن َنَدبَهُ لاْلَحَسنا 
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ََ َخلايَفٍة، َوُأوَمُر ِبااْثلا َهَذا َا  لاُمَحارَبَةا َنْصرا ْبنا َشَبٍث. قَاَل: َحارَْبُت َخلايَفًة، َوُسْقُت اْلْاََلفََة إا ؟ إاَّنَّ
ْن ق ُ  َه إالَْيها قَائاٌد ما َبغاي َأْن يَ تَ َوجَّ ي. َوَصاراٌم.َكاَن يَ ن ْ  وَّادا

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َا،  َن الرَّقَّةا، وََكاَن أَبُوُه اْسَتْخَلَفُه َبا را ْبنا اْْلَُسنْيا بَ ْغَداَذ ما َم َعْبُد اَّللَّا ْبُن طَاها َوَأَمَرُه باقاَتالا َوفايَها َقدا

ََ بَ ْغَداَذ َجَعَلُه الْ  َم إا ا َقدا ْيا أَبايها، َوَوََّ اْلَمْأُموُن َنْصرا ْبنا َشَبٍث، فَ َلمَّ ْرَطةا بَ ْعَد َمسا َمْأُموُن َعَلى الشُّ
ينايََّة َوَأْذرَبايَجاَن َوُُمَارَ  دا ْبنا َأِبا َخالاٍد َأْرما يَسى ْبَن ُُمَمَّ  بََة َِبَبَك.ََيََْي ْبَن ُمَعاٍذ اْْلَزايَرَة، َوَوََّ عا

رايُّ ْبُن اْْلََكما ِباا   ْصَر، وََكاَن َوالايَ َها.َوفايَها َماَت السَّ
َل ُكلَّ  َْي ْبَن َداُوَد َعَلى َأْن ََيْما َها اْلَمْأُموُن َبشا ، فَ َوِلَّ ْندا ُل السيا  َسَنٍة َوفايَها َماَت َداُوُد ْبُن يَزايَد َعاما

ْرَهٍم.  أَْلَف أَْلفا دا
يَّ ُُمَارَ  يَسى ْبَن يَزايَد اْْلُُلودا .َوفايَها َوََّ اْلَمْأُموُن عا  بََة الزُّطيا

يَنةا. َة َواْلَمدا ُْي َمكَّ لنَّاسا ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن اْْلََسنا َأما  َوَحجَّ ِبا
َا. َمتا اْلَمَنازاُل بابَ ْغَداَذ، وََكثُ َر اْْلََراُب َبا يَمًة، فَ تَ َهدَّ ْجَلُة زاََّيَدًة َعظا  َوفايَها زَاَدْت دا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
ها السَّ  اَئٍة.َويفا َهذا ، َوَمْولاُدُه َسَنَة تاْسَع َعْشَرَة َوما يُّ طا َ يَزايُد ْبُن َهاُروَن اْلَواسا  َنةا تُ ُويفيا

ٍد اْْلَْعَوُر اْلَفقايُه. اُج ْبُن ُُمَمَّ  َواْْلَجَّ
 َوَشَبابَُة ْبُن َسوَّاٍر اْلَفَزارايُّ اْلَفقايُه.

.  َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن ََنفاٍع الصَّائاغايُّ
.َوُُمَا ُر ْبُن اْلُمَورياعا  ضا

َشاَم ْبَن ُعْرَوَة َوَغْْيَُه. َع ها ، َسَا لايُّ ُت اْلَمْوصا يُم ْبُن ُموَسى الزََّّيَّ  َوأَبُو ََيََْي إابْ َراها
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] ائَ َتنْيا تٍي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
206 - 

ائَ َتنْيا  تٍي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
ٍر الرَّقَّةَ ذاْكُر واَِليَةا َعبْ   دا اَّللَّا ْبنا طَاها



َْربا َنصْ  ْصَر، َوَأَمَرُه ِبا ََ ما َن الرَّقَّةا إا ٍر ما َنةا َوََّ اْلَمْأُموُن َعْبَد اَّللَّا ْبَن طَاها ها السَّ  را ْبنا َشَبٍث.َويفا َهذا
ي َكاَن اْلَمْأُموُن َوِلَّ  َنةا، وََكاَن َسَبَب َذلاَك َأنَّ ََيََْي ْبَن ُمَعاٍذ الَّذا ها السَّ ُه اْْلَزايَرَة َماَت يفا َهذا

ا َأرَاَد تَ ْولايَ َتُه َأْحَضَرهُ  َوقَاَل َلُه: ََّي  َواْسَتْخَلَف ابْ َنُه َأْْحََد، فَاْستَ ْعَمَل اْلَمْأُموُن َعْبَد اَّللَّا َمَكانَُه، فَ َلمَّ
ُْي اَّللََّ  ََ  -َعْبَد اَّللَّا، َأْسَتخا ، َورَأَْيُت الرَُّجَل ُمْنُذ َشْهٍر وَ  -تَ َعا َأْكثَ َر، َوَأْرُجو َأْن َيُكوَن َقْد َخاَر ِلا

ُف ابْ َنُه ]لاُيْطرايَُه[ لاَرْأياها فايها، َورَأَيْ ُتَك فَ ْوَق َما قَاَل أَبُوَك فايَك، َوَقْد َماَت ََيََْي، َواْسَتْخلَ  َف ابْ َنُه، َيصا
ْصَر، َوُُمَارَبََة َنْصرا ْبنا َشَبٍث.َولَْيَس باَشْيٍء، َوَقْد رَأَْيُت تَ ْولايَ َتَك   ما

نَي. فَ عَ  نانَي اْْلَْْيََة َولاْلُمْسلاما ْيا اْلُمْؤما َما ْمُع َوالطَّاَعُة، َوَأْرُجو َأْن ََيَْعَل اَّللَُّ ْلا  َقَد َلُه.فَ َقاَل: السَّ
، )َوقايَل: َسْبٍع َوما  ائَ َتنْيا ( .َوقايَل: َكاَنْت واَِليَ ُتُه َسَنَة ََخٍْس َوما  ائَ َتنْيا

ها  يَم ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا ُمْصَعٍب، َوُهَو اْبُن َعميا ْرَطةا إاْسَحاَق ْبَن إابْ َراها ا َساَر اْسَتْخَلَف َعَلى الشُّ . َوَلمَّ
ٌر كاَتاًِب ََجََع فايها ُكلَّ َما ََيَْتاُج إالَيْ  ا اْستَ ْعَمَلُه اْلَمْأُموُن َكَتَب إالَْيها أَبُوُه طَاها َن اْْلَدابا َوَلمَّ ها اْْلَُمَراُء ما

َن اْْلَدابا َواْلَْثيا َعَلى َمَكاراما اْْلَ  ْنُه َأْحَسَنُه لاَما فايها ما َياَسةا َوَغْْيا َذلاَك، َوَقْد أَثْ َبتُّ ما ْخََلقا َوالسيا
ْن َملاٍك َوُسوَقٍة، َوهُ  َنَُّه َِل َيْستَ ْغنا َعْنُه َأَحٌد ما ، ْلا َيما نا الشيا يما َوَُمَاسا  َو: باْسما اَّللَّا الرَّْْحَنا الرَّحا

 -َعزَّ َوَجلَّ  -َأمَّا بَ ْعُد، فَ َعَلْيَك باتَ ْقَوى اَّللَّا َوْحَدُه َِل َشرايَك َلُه، َوَخْشَيتاها، َوُمَراقَ َبتاها 
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َهارا، َواْلَزْم مَ  يَّتاَك يفا اللَّْيلا َوالن َّ ْفظا رَعا ها، َوحا َك، َوَما َوُمَزايَ َلةا ُسْخطا لذياْكرا لاَمَعادا َن اْلَعافاَيةا ِبا ا أَْلَبَسَك ما
ُمَك اَّللَُّ  َا يَ ْعصا َعزَّ َوَجلَّ  -أَْنَت َصائاٌر إالَْيها، َوَمْوُقوٌف َعَلْيها، َوَمْسُئوٌل َعْنُه، َواْلَعَملا يفا َذلاَك ُكلياها ِبا

َقاباها، َوأَ  - ْن عا يَك يَ ْوَم اْلقاَياَمةا ما نَّ اَّللََّ َويُ َنجيا ََ  -لايما َعَذاباها، فَإا َقْد َأْحَسَن إالَْيَك،  -ُسْبَحانَُه َوتَ َعا
ْم، َواْلقاَيامَ  ها، َوأَْلَزَمَك اْلَعْدَل َعَلْيها َبادا ْن عا َنا اْسََتَْعاَك َأْمَرُهْم ما ها َوَأْوَجَب َعَلْيَك الرَّْأَفَة ِبا َقياها َوُحُدودا  ِبا

بَّ َعن ْ  ْم، َوالذَّ ْم، َوإاْدَخاَل فايها ْم، َواْْلَْمَن لاَسبايلاها َمائاها ْم، َواْْلَْقَن لادا ْم َوبَ ْيَضتاها ْفَع َعْن َحراْياها ُهْم، َوالدَّ
َا فَ َرَض َعَلْيَك، َوُموقاُفَك َعَلْيها، َوَمَسائاُلَك َعْنُه، َوُمثايُبَك َعَلْيها  ُذَك ِبا ْم، َوُمَؤاخا َا الرَّاَحةا َعَلْيها ِبا

مْ  ٌل، َوإانَُّه رَْأُس َأْمرا َقدَّ ْرَت، فَ َفرياْغ لاَذلاَك فَ ْهَمَك، َوَعْقَلَك، َوَنَظَرَك، َوَِل َيْشَغْلَك َعْنُه َشاغا َك، َت َوَأخَّ
ََلُك َشْأناَك، َوَأوَُّل َما يُ َوفياُقَك اَّللَُّ   باها َلُرْشُدَك. -َعزَّ َوَجلَّ  -َوما

ُب إالَْيها َأفْ َعاَلَك َوْلَيُكْن َأوََّل َما تُ ْلزاُم نَ ْفسَ  ُ  -َك، َوتَ ْنسا  -َعزَّ َوَجلَّ  -اْلُمَواظََبُة َعَلى َما اْفََتََض اَّللَّ
َا يفا َمَواقايتاَها َعَلى ُسَنناَها، وَ  ، فَْأتا َبا لنَّاسا َها ِبا ، َواْْلََماَعُة َعَلي ْ َن الصََّلَواتا اْْلَْمسا يفا َعَلْيَك ما

َك -َعزَّ َوَجلَّ  -َواْفتاَتاحا ذاْكرا اَّللَّا إاْسَباغا اْلُوُضوءا ََلَا،  ْن يفا رُُكوعا ]فايَها[ ، َوتَ َرتَّْل يفا قاَراَءتاَك، َوَِتَكَّ
كَ  َها ََجَاَعَة َمْن َمَعَك، َوََتَْت يَدا ُتَك، َواْحُضْض َعَلي ْ َك، َوْلَيْصُدْق فايها رَْأُيَك َوناي َّ دا َك َوَتَشهُّ ، َوُسُجودا

هَ  ُ َواْدَأْب َعَلي ْ َا َكَما قَاَل اَّللَّ َّنَّ َهى َعنا اْلَفْحَشاءا َواْلُمْنَكرا] -َعزَّ َوَجلَّ  -ا فَإا : }إانَّ الصَََّلَة تَ ن ْ



 [ .45]العنكبوت: 
ْْلَْخذا باُسَننا َرُسولا اَّللَّا  ََلفَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -ُثَّ أَْتباْع َذلاَك ِبا تاها، َواْقتاَفاءا َواْلُمثَابَ َرةا َعَلى خا

ْستاَخارَةا اَّللَّا  ها، َوإاَذا َورََد َعَلْيَك َأْمٌر فَاْسَتعاْن َعَلْيها ِبا ْن بَ ْعدا َلفا الصَّالاحا ما  -َعزَّ َوَجلَّ  -آََثرا السَّ
ْن َأْمراها َوََّنْياها، -َعزَّ َوَجلَّ  -َوتَ ْقَواُه، َوُلُزوما َما أَنْ َزَل اَّللَُّ  ها، َوإاِْتَاما َما  يفا كاَتاباها ما َوَحََللاها َوَحَراما

َا َيَاقُّ َّللاَّا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َجاَءْت باها اْْلََثُر َعْن َرُسولا اَّللَّا   -َعزَّ َوَجلَّ  -ُثَّ ُقْم فايها ِبا
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َن اْلَعْدلا فايَما َأْحبَ ْبَت َأْو َكرا  ، َأْو باعايٍد.َعَلْيَك، َوَِل َِتَلَّ ما َن النَّاسا  ْهَت لاَقرايٍب ما
يَن َوَْحََلَتُه، وَكاَتاَب اَّللَّا  نَّ َأْفَضَل َما تَ َزيََّن باها  -َعزَّ َوَجلَّ  -َوآثارا اْلفاْقَه َوَأْهَلُه َوالديا لانَي باها، فَإا َواْلَعاما

، َوالطََّلُب َلُه، َواْلَْثُّ  ينا ََ اَّللَّا اْلَمْرُء اْلفاْقُه يفا الديا َا يُ تَ َقرَُّب باها إا  -َعزَّ َوَجلَّ  -َعَلْيها، َواْلَمْعراَفُة ِبا
ي َواْلُموباَقاتا  ي َعنا اْلَمَعاصا ُر باها، َوالنَّاها لايُل َعَلى اْْلَْْيا ُكلياها، َواْلَقائاُد َلُه، َواْْلما نَُّه الدَّ  ُكلياَها، َوَمَع فَإا

رََجاتا اْلُعَلى  -َعزَّ َوَجلَّ  -يَ ْزَداُد اْلَعْبُد َمْعرافًَة َّللاَّا  - َعزَّ َوَجلَّ  -تَ ْوفايقا اَّللَّا  َوإاْجََلًِل َلُه، ذاْكًرا لالدَّ
َبةا لاُسْلطَاناَك، َواْْلََنَسةا باكَ  َْمراَك، َواَْلَي ْ ْوقاْيا ْلا َن الت َّ ، َوالثياَقةا يفا اْلَمَعادا َمَع َما يفا ظُُهوراها لالنَّاسا ما

 لاَك.باَعدْ 
ْقتاَصادا يفا اْْلُُمورا ُكلياَها، فَ َلْيَس َشْيٌء أَْبنَيَ نَ ْفًعا، َوَِل َأَخصَّ َأْمًنا، َوَِل َأَْجََع فَ  ِلا ْنُه، َوَعَلْيَك ِبا ْضًَل ما

ََ ا ْوفايُق قَائاٌد إا ، َوالت َّ ْوفايقا ، َوالرُّْشُد َدلايٌل َعَلى الت َّ ََ الرُّْشدا َيٌة إا ينا َواْلَقْصُد َداعا َعاَدةا، َوقاَواُم الديا لسَّ
َرةا، َواْْلَْجرا  ْر يفا َطَلبا اْْلخا ، َوآثاْرُه يفا ُدنْ َياَك ُكلياَها، َوَِل تُ َقصيا ْقتاَصادا ِلا يَُة ِبا َننا اَْلَادا ، َواْْلَْعَمالا َوالسُّ

، َوَِل َغايََة لا  َننا اْلَمْعُروَفةا، َوَمَعالاا الرُّْشدا َةا، َوالسُّ ْعيا لَُه إاَذا َكاَن يُْطَلُب الصَّاْلا يا َوالسَّ ْستاْكثَارا يفا اْلَبا َلا
ََ  -باها َوْجُه اَّللَّا   َوَمْرَضاتُُه َوُمَرافَ َقُة َأْولاَيائاها يفا َدارا َكَراَمتاها. -تَ َعا

نُوبا  َن الذُّ ُن ما ، َوَُيَصيا نْ َيا يُوراُث اْلعازَّ َك َوَمْن َواْعَلْم َأنَّ اْلَقْصَد يفا َشْأنا الدُّ ، َوأَنَُّه َلْن ََتُوَط لانَ ْفسا
رَُتَك، َوتَ  ْنُه، فَْأتاها َواْهَتدا باها تَتامَّ أُُموُرَك، َوَتزاْد َمْقدا َْفَضَل ما ْصُلْح يَلايَك َوَِل َتْسَتْصلاُح ُأُموَرَك ِبا

 َخاصَُّتَك َوَعامَُّتَك.
َّللَّا  نا الظَّنَّ ِبا يَلَة إالَْيها يفا اْْلُُمورا ُكلياَها َتْستَ  -َعزَّ َوَجلَّ  -َوَأْحسا سا اْلَوسا ُتَك، َواْلَتما ي َّ قاْم َلَك رَعا

ْم باها النياْعَمَة َعَلْيَك.  َتْسَتدا
نَّ إايَقاَع الت ُّ  َف َأْمَرُه، فَإا ْن َعَملاَك، قَ ْبَل َأْن َتْكشا َن النَّاسا فايَما تُ َوليايها ما َمنَّ َأَحًدا ما لْ َوَِل تَ تَّها َاءا َهما ِبا َبا

ْصَحاباَك، َواْطُردْ  ْن َشْأناَك ُحْسَن الظَّنيا ِبَا يياَئَة َبااْم َمْأَُثٌ، فَاْجَعْل ما  َوالظُُّنوَن السَّ
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ْم، َوَِل َيَاَدنَّ َعُدوُّ  ْم َوراََّيَضتاها ها َناعا ْم يُعاْنَك َذلاَك َعَلى اْصطا   اَّللَّا َعْنَك ُسوَء الظَّنيا َبااْم، َواْرُفْضُه فايها
َن اْلَغميا  ُل َعَلْيَك ما ْن َوَهناَك، َويُْدخا ْلَقلايلا ما َا َيْكَتفاي ِبا نَُّه إاَّنَّ ْيطَاُن يفا َأْمراَك َمْغَمًزا، فَإا  يفا ُسوءا الشَّ

َك.  الظَّنيا َما يُ نَ غياُصَك َلَذاَذَة َعْيشا
ًة َورَاَحًة، َوَتكْ  ُْسنا الظَّنيا قُ وَّ ْن أُُموراَك، َوَتْدُعو باها َواْعَلْم أَنََّك َتَاُد ِبا َتفاي باها َما َأْحبَ ْبَت كاَفايَ َتُه ما

ْصَحاباَك،  ْستاَقاَمةا يفا اْْلُُمورا ُكلياَها َلَك، َوَِلَْيْنَ َعنََّك ُحْسُن الظَّنيا ِبَا ََ َُمَبَّتاَك َواِلا َوالرَّْأَفُة النَّاَس إا
َل اْلَمْسأََلَة  يَّتاَك، َأْن َتْستَ ْعما ، َواْلْاَياَطُة باَرعا ُُمورا اْْلَْولاَياءا َواْلَبْحَث َعْن ُأُموراَك، َوْلَتُكنا اْلُمَباَشَرُة ْلا

ْم، َوَْحُْل َمُئوََنَّتااْم  ها يَّةا، َوالنََّظُر فايَما يُقايُمَها َوُيْصلاُحَها، َوالنََّظُر يفا َحَوائاجا َّا  -لالرَّعا ْنَدَك ِما آثَ ُر عا
نَّهُ  َوى َذلاَك، فَإا نَّةا. سا ، َوَأْحَيا لالسُّ ينا  َأقْ َوُم لالديا

ا َصنَ  َك تَ َفرَُّد َمْن يَ ْعَلُم أَنَُّه َمْسُئوٌل َعمَّ يعا َهَذا، َوتَ َفرَّْد باتَ ْقواميا نَ ْفسا َتَك يفا َجَا َع، َوََمْزاي، َوَأْخلاْص ناي َّ
نَّ اَّللََّ  َا َأَساَء، فَإا َا َأْحَسَن، َوَمْأُخوٌذ ِبا زاا، َورََفَع َمنا ات َّبَ َعُه  -َجلَّ َعزَّ وَ  -ِبا ْرزًا َوعا يَن حا َجَعَل الديا

، َوَطرايَقَة اَْلَُدى. ينا َْن َتُسوُسُه َوتَ ْرَعاُه ََّنَْج الديا  َوَعزَّزَُه، فَاْسُلْك ِبا
َوَما اْسَتَحقُّوُه، َوَِل تُ َعطياْل يفا َأْصَحابا اْْلََرائاما َعَلى َقْدرا َمَنازاَلااْم،  -َعزَّ َوَجلَّ  -َوَأقاْم ُحُدوَد اَّللَّا 

ُد  َك يفا َذلاَك َما يُ ْفسا نَّ يفا تَ ْفرايطا ْر ُعُقوبََة َأْهلا اْلُعُقوبَةا، فَإا َعَلْيَك َذلاَك، َوَِل ََّتَاَوْن باها، َوَِل تُ َؤخيا
َننا اْلَمْعُروَفةا، َوجَ  لسُّ ، َواْعَتزاْم َعَلى َأْمراَك يفا َذلاَك ِبا بَ َهاتا َيْسَلْم َلَك ُحْسَن ظَنياكا انابا اْلبادََع َوالشُّ

يُنَك، َوتَ ُقْم َلَك ُمُروَءُتَك.  دا
ضْ  َا، َوَأْغما َعْن  َوإاَذا َعاَهْدَت َعْهًدا َففا باها، َوإاَذا َوَعْدَت َخْْيًا فََأَْناْزُه، َواقْ َبلا اْلََْسَنَة َواْدَفْع َبا

يَّتاَك، وَ  ْن رَعا ي َعْيٍب ما با َوالزُّورا، َوأَْبغاْض َأْهَلُه، َوَأْقصا َعْيبا ُكليا ذا اْشُدْد لاَساَنَك َعْن قَ ْولا اْلَكذا
لاَها  لاَها َوآجا نَّ َأوََّل َفَسادا أُُموراَك، يفا َعاجا يَمةا، فَإا ، َواْْلُْرَأُة َعَلى  -َأْهَل النَّما تَ ْقرايُب اْلَكُذوبا

َب رَْأُس اْلَمآُثاا  َنَّ اْلَكذا با ; ْلا بُ َها اْلَكذا يَمَة َِل َيْسَلُم َصاحا َنَّ النَّما َتُ َها ; ْلا يَمَة َخاِتا ، َوالزُّوَر َوالنَّما
يَها َأْمٌر. ٌب، َوَِل َيْسَتتامُّ لاُمْعطا  َوقَائاُلَها، َوَِل َيْسَلُم لَُه َصاحا

، َوآسا الضُّ  ْْلَقيا نا اْْلَْشَراَف ِبا ، َوَأعا ْدقا بَّ َأْهَل الصَََّلحا َوالصيا لا َوَأحا  َعَفاَء، َوصا
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َم، َوابْ َتغا باَذلاَك َوْجَه اَّللَّا  ََ  -الرَّحا َرَة، َواْجَتناْب  -تَ َعا اَر اْْلخا ْس فايها ثَ َوابَُه َوالدَّ َوإاْعَزازا َأْمراها، َواْلَتما
ْر بَ َراَءَتَك ما  ُهَما رَْأَيَك، َوَأْظها ْلَعْدلا ُسوَء اْْلَْهَواءا َواْْلَْوَر، َواْصراْف َعن ْ يَّتاَك، َوأَْنعاْم ِبا ْن َذلاَك لاَرعا

ََ َسبايلا اَْلَُدى. ي باَك إا َتها ْلَمْعراَفةا الَِّتا تَ ن ْ ْم َوِبا ْْلَقيا فايها َياَستَ ُهْم، َوُقْم ِبا  سا
ْيََ  َة َوالطيا َك َواْلْادَّ ، َوآثارا اْلَوقَاَر َواْلْاْلَم، َوإاَّيَّ ْنَد اْلَغَضبا َة َواْلُغُروَر فايَما أَْنَت َواْملاْك نَ ْفَسَك عا

ََ نَ ْقصا الرَّ  نَّ َذلاَك َسرايٌع ]فايَك[ إا َك َأْن تَ ُقوَل: َأََن ُمَسلٌَّط َأفْ َعُل َما َأَشاُء، فَإا ْأيا َوقالَّةا باَسبايلاها، َوإاَّيَّ



َّللَّا   .-َعزَّ َوَجلَّ  -اْلَيقانيا ِبا
ََ  -النيايََّة فايها، َواْلَيقانَي باها، َواْعَلْم َأنَّ اْلُمْلَك َّللاَّا  - َوَأْخلاْص َّللاَّا َوْحَدُه َِل َشرايَك َلهُ   -ُسْبَحانَُه َوتَ َعا

ََ َأَحٍد  َّْن َيَشاُء، َوَلْن َتَاَد تَ َغْيَُّ النياْعَمةا َوُحُلوَل النياْقَمةا إا ََ يُ ْؤتايها َمْن َيَشاُء، َويَ ْنزاُعُه ِما ْنُه إا َأْسرََع ما
ْوَلةا، إاَذا َكَفُروا ناَعَم اَّللَّا  َْحََلةا  ْلطَانا َواْلَمْبُسوطا ََلُْم يفا الدَّ ْن َأْصَحابا السُّ  -َعزَّ َوَجلَّ  -النياْعَمةا ما

َا آََتُهُم اَّللَُّ  ْن َفْضلاها. -َعزَّ َوَجلَّ  -َوإاْحَسانَُه، َواْسَتطَاُلوا ِبا  ما
َخُر َوُتْكنَ ُز َودَْع َعْنَك نَ ْفَسَك، َوْلَتُكْن َذَخائا  ْقَوى، َواْلَمْعَدَلَة،  -ُرَك وَُكُنوُزَك الَِّتا ُتدَّ َّ، َوالت َّ اْلَبا

َغاثَةَ  ْم، َواْْلا َمائاها ْم، َواْلْاْفَظ لادا ُُموراها َفقَُّد ْلا ْم، َوالت َّ ها َمارََة باََلدا يَّةا، َوعا ْم،  َواْستاْصََلَح الرَّعا لاَمْلُهوفاها
َرْت يفا اْْلََزائانا َواْعَلْم َأنَّ اْْلَْموَ  يَّةا،  -اَل إاَذا ُكناَزْت َوُذخا َِل تَ ْنُمو، َوإاَذا َكاَنْت يفا َصََلحا الرَّعا

ُهْم  ْم، وََكفيا َمُئونٍَة َعن ْ ََسَْت، َوزََكْت، َوَّنََْت، َوَصُلَحْت باها اْلَعامَُّة، َوتَ َزي ََّنْت باها  -َوإاْعطَاءا ُحُقوقاها
َمارَةا  اْلواَِليَُة، َوطَابَ  ُز َخَزائاناَك تَ ْفرايَق اْْلَْمَوالا يفا عا  باها الزََّماُن، َواْعُتقاَد فايها اْلعازُّ َواْلَمنَ َعُة، فَ ْلَيُكْن َكن ْ

َتكَ  ي َّ نانَي، فَتاْلَك ُحُقوقُ ُهْم، َوَأْوفا رَعا ْيا اْلُمْؤما ْنُه َعَلى َأْولاَياءا َأما ْسََلما َوَأْهلاها، َوَوفياْر ما ْن َذلاَك  ما اْْلا
نََّك إاَذا فَ َعْلَت َذلاَك قَ رَّتا النياْعَمُة َعَلْيَك، ْد َما ُيْصلاُح ُأُمورَُهْم َوَمَعاَشُهْم، فَإا َصَصُهْم، َوتَ َعهَّ  حا

َن اَّللَّا  َك، َوََجْعا َأْمَوالا  -َعزَّ َوَجلَّ  -َواْستَ ْوَجْبَت اْلَمزايَد ما َبايَةا َخَراجا  وَُكْنَت باَذلاَك َعَلى جا
يَّتاَك، َوَعَملاَك  ْن َعْدلاَك َوإاْحَساناَك َأْسَلَس لاطَاَعتاَك،  -رَعا يُع لاَما َِشََلُهْم ما َأْقَدَر، وََكاَن اْْلَما

، َوْلتَ ْعُظْم َحَسنَ ُتكَ  ْدُت َلَك يفا َهَذا اْلَبابا ْد نَ ْفَسَك فايَما َحدَّ  َوَأْطَيَب نَ ْفًسا باُكليا َما َأَرْدَت، َواْجها
ُهْم َعَلْيها  فايها، اكارايَن ُشْكَرُهْم، َوأَثاب ْ َن اْلَمالا َما أُْنفاَق يفا َسبايلا اَّللَّا، َواْعراْف لالشَّ َقى ما َا يَ ب ْ  .َوإاَّنَّ

نَّ  َا َيَاقُّ َعَلْيَك، فَإا َرةا، فَ تَ تَ َهاَوُن ِبا نْ َيا َوُغُرورَُها َهْوَل اْْلخا َيَك الدُّ َك َأْن تُ ْنسا  َوإاَّيَّ
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ْفرايُط يُوراُث اْلبَ َواَر، َوْلَيُكْن َعَمُلَك َّللاَّا ال ْفرايَط، َوالت َّ َهاُوَن يُوراُث الت َّ َواْرُج الث ََّواَب  -َعزَّ َوَجلَّ  -ت َّ
نَّ اَّللََّ  لشُّ  -ُسْبَحانَُه  -فايها، فَإا ْم ِبا ْكرا، َوَعَلْيها َقْد َأْسَبَغ َعَلْيَك ناْعَمَتُه، َوَأْسَبَغ َلَدْيَك َفْضَلُه، َواْعَتصا

نَّ اَّللََّ  ْد، يَزاْدَك اَّللَُّ َخْْيًا َوإاْحَساًَن، فَإا ْيََة  -َعزَّ َوَجلَّ  -فَاْعَتما اكارايَن َوسا يُ ثَ بياُت ُشْكَر الشَّ
نانَي.  اْلُمْحسا

لَ  ًرا، َوَِل َتصا ًدا، َوَِل تَ ْرَْحَنَّ فَاجا َننَّ َعُدواا، َوَِل َوَِل ََتْقاَرنَّ َديْ ًنا، َوَِل ُِتَالاَئنَّ َحاسا نَّ َكُفورًا، َوَِل ُتَداها
بَ َعنَّ َغاواًَّي، َوَِل ََتَْمَدنَّ  ًقا، َوَِل تَ ت ْ ارًا، َوَِل تُ َوالانَيَّ فَاسا َقنَّ َّنَّاًما، َوَِل ََتَْمَننَّ َغدَّ  ُمَرائاًيا، َوَِل ََتْقاَرنَّ ُتَصديا

ًكا، َوَِل ُُتْلاَفنَّ َوْعًدا، َوَِل إاْنَساًَن، َوَِل تَ ُردَّنَّ َسائاًَل َفقاْيًا، وَ  َظنَّ ُمْضحا ًَل، َوَِل ُتََلحا َِل َتُايَْبَّ َِبطا
نَيَّ َمَرًحا، َوَِل تُ َفرياَطنَّ يفا  َرنَّ َغَضًبا، َوَِل َِتْشا َرةا، تَ ْرَهَْبَّ َفْجًرا، َوَِل تَ رَْكَْبَّ َسَفًها، َوَِل ُتْظها َطَلبا اْْلخا

َرةا يفا َوَِل َتْدَفعا اْْلََّيَّ  ْنُه، َأْو ُُمَاَِبًة، َوَِل َتْطُلَْبَّ ثَ َواَب اْْلخا َضنَّ َعْن ظَالٍا رَْهَبًة ما َتاًِب، َوَِل تُ ْغما َم عا



نْ َيا.  الدُّ
 ، ، َوُخْذ َعْن َأْهلا التََّجاُربا َوَذواي اْلَعْقلا ْلْاْلما ْل نَ ْفَسَك ِبا ، َواْستَ ْعما ، َوَأْكثاْر ُمَشاَورََة اْلُفَقَهاءا َوالرَّْأيا

نَّ َضرَ  ، َوَِل َتْسَمَعنَّ ََلُْم قَ ْوًِل، فَإا مَّةا َوالنياَحلا َلنَّ يفا َمُشورَتاَك َأْهَل الذيا رَُهْم َأْكثَ ُر َواْلْاْكَمةا، َوَِل ُتْدخا
يَّتاَك ما  ْم، َولَْيَس َشْيٌء َأْسرَُع َفَساًدا لاَما اْستَ ْقبَ ْلَت فايها َأْمَر رَعا َفَعتاها ْن َمن ْ ، َواْعَلْم أَنََّك إاَذا  ما حيا َن الشُّ

يَّةا، َوإاَذا ُكْنَت َكَذلاَك َلْ َيْسَتقاْم َلَك َأْمُرَك إاِلَّ  ، َقلايَل اْلَعطا نَّ ُكْنَت َحرايًصا ُكْنَت َكثاَْي اْْلَْخذا قَلايًَل، فَإا
ْلَكفيا َعْن َأْمَواَلاا  َا تَ ْعقاُد َعَلى َُمَبَّتاَك ِبا َتَك إاَّنَّ ي َّ ْم، َوَيُدوُم َصَفاُء َأْولاَيائاَك رَعا ْم، َوتَ ْركا اْْلَْورا َعَلْيها

ْنَسا ، َواْعَلْم أَنَُّه َأوَُّل َما َعَصى اْْلا حَّ ْم، َوُحْسنا اْلَعطايَّةا ََلُْم، َواْجَتنابا الشُّ ْفَضالا َعَلْيها ْْلا ُن باها رَبَُّه، ِبا
ْزٍي، َوُهَو  َْنزاَلةا خا َي ِبا ها فَُأولَئاَك ُهُم -َعزَّ َوَجلَّ  -قَ ْوُل اَّللَّا َوَأنَّ اْلَعاصا : }َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفسا

 [ .9اْلُمْفلاُحوَن] ]اْلشر: 
ْن َأْفَضلا َأْعَمالا اْلعا  يًبا، َوأَْيقاْن َأنَّ اْْلُوَد ما ْن نايَّتاَك َحظاا َوناصا نَي ُكلياُهْم ما ، فَاْعُدْد َواْجَعْل لاْلُمْسلاما َبادا

، َواْرَض باها َعَمًَل َوَمْذَهًبا، َوتَ َفقَّْد أُُموَر اْْلُْندا يفا لانَ فْ  ْْلَقيا ْل َطرايَق اْْلُودا ِبا َك ُخُلًقا، َوَسهيا سا
ْم  ها ْم يفا َمَعاياشا ْع َعَلْيها ْم َأْرزَاقَ ُهْم، َوَوسيا ْم، َواْدُرْر َعَلْيها ْم، َوَمَكاتاباها  -َدَواوايناها
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با اَّللَُّ  باَذلاَك فَاقَ تَ ُهْم، فَ يَ ْقَوى َلَك َأْمُرُهْم، َوَتزايُد باها قُ ُلوَُبُْم يفا طَاَعتاَك يفا  -َعزَّ َوَجلَّ  - يُْذها
َراًحا.  َأْمراَك ُخُلوًصا َواْنشا

يَّتاها َرْْحًَة يفا َعْدلاها، ها َورَعا َعاَدةا َأْن َيُكوَن َعَلى ُجْندا َن السَّ ْلطَانا ما ي السُّ يطَتاها َوإاْنَصافاها،  َوَحْسُب ذا َوحا
يَلةا الْ  ْستاْشَعارا َفضا َتنْيا ِبا يعاها، فَ َزاياْل َمْكُروَه إاْحَدى اْلَبلاي َّ َنايَتاها َوَشَفَقتاها، َوبارياها َوتَ ْوسا َبابا اْْلَخرا، َوعا

ََ  -تَ ْلَق  -َوُلُزوما اْلَعَملا باها   َوَفََلًحا.ََنَاًحا َوَصََلًحا  -إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا
َن اَّللَّا  [ ما ْلَعْدلا ََ  -َواْعَلْم َأنَّ اْلَقَضاَء ]ِبا َن اْْلُُمورا  -تَ َعا ي لَْيَس ]يُ ْعَدُل[ باها َشْيٌء ما ْلَمَكانا الَّذا ِبا

، َوِبااقَاَمةا اْلَعدْ  ي يُ ْعَدُل َعَلْيها َأْحَواُل النَّاسا يفا اْْلَْرضا يَزاُن اَّللَّا الَّذا َنَُّه ما ، َواْلَعَملا ; ْلا  -لا يفا اْلَقَضاءا
ُف اْلَمْظُلوُم، َوَيَُْخُذ النَّاُس ُحُقوقَ ُهْم، َوََتُْسنُ  َتصا ُبُل، َويَ ن ْ يَّةا، َوََتَْمُن السُّ  َتْصُلُح َأْحَواُل الرَّعا

ََلَمَة، َويَ قُ  َنُن اْلَمعايَشُة، َويُ َؤدَّى َحقُّ الطَّاَعةا، َويَ ْرُزُق اَّللَُّ اْلَعافاَيَة َوالسَّ يُن، َوََتْراي السُّ وُم الديا
َرائاُع َعَلى ََمَارايَها.  َوالشَّ

، َوَأْقلالا اْلَعَجَلَة، َوابْ ُعْد  -َعزَّ َوَجلَّ  -َواْشَتدَّ يفا َأْمرا اَّللَّا  قَاَمةا اْْلُُدودا ، َواْمضا ْلاا َوتَ َورَّْع َعنا النَُّطفا
ْلَقسْ  ، َواقْ َنْع ِبا قاَك، َعنا الضََّجرا َواْلَقَلقا ، َوانْ َتفاْع باَتْجرابَتاَك، َوانْ َتباْه يفا َصْمتاَك، َواْسُدْد يفا َمْنطا ما

يَّتاَك ُمَُ  ْن رَعا ةا، َوَِل َيَُْخْذَك يفا َأَحٍد ما َهةا، َوأَْبلاْغ يفا اْْلُجَّ ب ْ ْنَد الشُّ فا اْْلَْصَم، َوقاْف عا اَِبٌة َوَِل َوأَْنصا
ْر،  ُُمَاَماٌة، َوَِل َلْوُم َِلئاٍم، َك( ، فَ َتَدب َّْر، َوتَ َفكَّ ، َورَاقاْب، َواْنُظرا )اْْلَقَّ َعَلى نَ ْفسا َوتَ ثَ بَّْت، َوَتََنَّ



َك. يَّةا، َوَسلياطا اْْلَقَّ َعَلى نَ ْفسا يعا الرَّعا َما ْ، َوتَ َواَضْع لاَربياَك، َواْرُؤْف ِبا  َواْعَتَبا
مَ  نَّ الديا ََ َسْفكا َدٍم، فَإا َن اَّللَّا َوَِل ُتْسراَعنَّ إا يٍم، اْنتاَهاًكا ََلَا باَغْْيا َحقياَها،  -َعزَّ َوَجلَّ  -اَء ما ََكاٍن َعظا ِبا

زاا َورافْ َعًة، وَ  ْسََلما عا يَُّة، َوَجَعَلُه اَّللَُّ لاَْلا ي اْستَ َقاَمْت َعَلْيها الرَّعا َعًة َواْنُظْر َهَذا اْْلََراَج الَّذا َْهلاها تَ ْوسا ْلا
َعًة، َولاعَ  ْم ُذِلا َوَصَغارًا َوَمن ْ يها ْن ُمَعانادا َْهلا اْلُكْفرا ما ًتا َوَغْيظًا، َوْلا ْم َكب ْ فَ َوزياْعُه َبنْيَ  -ُدوياها َوَعُدوياها

ْنهُ  ، َوالتَّْسوايَةا َواْلُعُموما فايها، َوَِل تَ ْرفَ َعنَّ ما ْْلَقيا َواْلَعْدلا  َأْصَحاباَك ِبا
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ًئا َعْن َشرايٍف لاَشرَ  َيتاَك، َشي ْ ْن َخاصَّتاَك َوَحاشا ٍي لاغاَناُه، َوَِل َعْن َكاتاٍب، َوَِل َعْن َأَحٍد ما فاها، َوَِل َعْن َغنا
لا النَّاَس ُكلَُّهْم َعَلى  ْحتاَمالا َلُه، َوَِل ُتَكلياْف َأْمًرا فايها َشَطٌط، َواْحْا ْنُه فَ ْوَق اِلا ، َوَِل ََتُْخَذنَّ ما ُمريا اْْلَقيا

نَّ ذَ  ْم، َوأَْلَزُم لاراَضاءا اْلَعامَّةا.فَإا ُْلَفتاها  لاَك َأَْجَُع ْلا
َتَك ْلاَ  ي َّ َي َأْهُل َعَملاَك رَعا َا َُسيا ًيا، َوإاَّنَّ ْم َواْعَلْم أَنََّك ُجعاْلَت باواَِليَتاَك َخازاًَن، َوَحافاظًا، َورَاعا يها نََّك رَاعا

ُهْم َما َأْعَطْوَك ما  ن ْ ْم، َوتَ ْقواميا َوقَ يياُمُهْم، ََتُْخُذ ما ها ْم َوَصََلحا َرَّتااْم، َوتُ ْنفاُقُه يفا قاَواما َأْمراها ْم َوَمْقدا ْن َعْفواها
، َواْلعاْلما ِبا  ْلَعَملا ْم َذواي الرَّْأيا َوالتَّْدباْيا، َوالتَّْجرابَةا َواْلْاَْبَةا ِبا ْل َعَلْيها ْم، فَاْستَ ْعما ها َياَسةا َأَودا لسيا

، َوَوسيا  زاَمةا َلَك فايَما تَ َقلَّْدَت َوُأْسناَد إالَْيَك، َواْلَعَفافا َن اْْلُُقوقا الَلَّ نَّ َذلاَك ما ، فَإا ْم يفا الرياْزقا ْع َعَلْيها
 ، با ْلَواجا نََّك َمََّ آثَ ْرَتُه َوُقْمَت فايها ِبا ٌل، َوَِل َيْصراْفَك َعْنُه َصاراٌف، فَإا َوَِل َيْشَغْلَك َعْنُه َشاغا

ْن  اْسَتْدَعْيَت باها  ْن رَبياَك، َوُحْسَن اْْلُْحُدوثَةا يفا َعَملاَك، َواْحََتَْزَت باها اْلَمَحبََّة ما زاََّيَدَة النياْعَمةا ما
َيتاَك، َوَظَهرَ  َك، َوَفَشتا اْلعاَمارَُة باَناحا َرتا اْْلَْْيَاُت يفا بَ َلدا ، َوُقديا يَّتاَك، َوَأَعْنَت َعَلى الصَََّلحا  رَعا

َك، َوإاْرَضاءا اْلْاْصُب يفا كُ  َوراَك، وََكثُ َر َخَراُجَك، َوتَ َوف ََّرْت َأْكَواُرَك، َوَقوايَت باَذلاَك َعَلى اْرتاَباطا ُجْندا
يَّ اْلَعْدلا يفا َذلاَك عا  َياَسةا، َمْرضا َك، وَُكْنَت َُمُْموَد السيا ْن نَ ْفسا ْم ما ْنَد اْلَعامَّةا، ِباافَاَضةا اْلَعطَاءا فايها

ئً َعُدوياَك، وَ  ْم َعَلْيها َشي ْ ٍة، فَ َنافاْس يفا َذلاَك َوَِل تُ َقديا ٍة، َوُعدَّ ا ُكْنَت يفا ُأُموراَك ُكلياَها َذا َعْدٍل، َوآَلٍة، َوقُ وَّ
ََ  -َُتَْمْد َمَغبَُّة َأْمراَك   .-إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا

َُك َأْخبَ  يًنا َُيَْبا ْن َعَملاَك َأما ْيَّتااْم َوَأْعَماَلااْم، َحََّّ  َواْجَعْل يفا ُكليا ُكورٍَة ما الاَك، َوَيْكُتُب إالَْيَك باسا اَر ُعمَّ
ْمٍر فَاْنُظرْ  ْن َأَرْدَت َأْن ََتُْمَرُهْم ِبَا ُُموراها ُكلياَها، فَإا ٍل يفا َعَملاها ُمَعاياٌن ْلا  يفا َعَواقابا َما َكأَنََّك َمَع ُكليا َعاما

ْن رَأَْيتَ  ْن َذلاَك، فَإا فَاعا َوالصُّْنعا  َأَرْدَت ما ََلَمَة فايها َواْلَعافاَيَة، َورََجْوَت فايها ُحْسَن الديا ها،  -السَّ فََأْمضا
َا َنظَ  نَُّه ُرِبَّ َتُه، فَإا ْع َأْهَل اْلَبَصرا َواْلعاْلما باها، ُثَّ ُخْذ فايها ُعدَّ ْن َوإاِلَّ فَ تَ َوقَّْف َعْنُه، َورَاجا َر الرَُّجُل يفا َأْمٍر ما

ْن َلْ يَ ْنُظْر يفا َعَواقاباها َأْهَلَكُه، َونَ قَ ُأُمو  َض َعَلْيها راها َقْد َواََتُه َعَلى َما يَ ْهَوى، فََأْغَواُه َذلاَك َوَأْعَجَبُه، فَإا
ْرُه بَ ْعَد َعْونا اَّللَّا  لا اْْلَْزَم يفا ُكليا َما َأَرْدَت، َوَِبشا ْلُقوَّ  -َعزَّ َوَجلَّ  -َأْمَرُه، فَاْستَ ْعما ةا، َوَأْكثارا ِبا

َك، َوَأْكثاْر ُمَباَشَرتَ  ْرُه لاَغدا َك، َوَِل تُ َؤخيا ْن َعَملا يَ ْوما يعا أُُموراَك، َوافْ رُْغ ما ُه اْستاَخارََة رَبياَك يفا َجَا



ْرَت. ي َأخَّ َك الَّذا يَك َعْن َعَملا يَ ْوما َث تُ ْلها نَّ لاَغٍد أُُمورًا َوَحَوادا َك، فَإا  بانَ ْفسا
ْرَت َعَمَلُه اْجَتَمَع َعَلْيَك أُُمورُ َواْعَلْم أَ  َا فايها، َوإاَذا َأخَّ  نَّ اْليَ ْوَم إاَذا َمَضى َذَهَب ِبا
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َك، يَ ْوَمنْيا فَ َيْشَغُلَك َذلاَك، َحََّّ تُ ْعراَض َعْنُه، َوإاَذا َأْمَضْيَت لاُكليا يَ ْوٍم َعَمَلُه، َأرَْحَت نَ ْفَسَك َوَبَدنَ 
 وَر ُسْلطَاناَك.َوَأْحَكْمَت ُأمُ 

ْدَت َمَودَََّّتُْم لَ  َّْن َتْستَ ْيقاُن َصَفاَء َطواي َّتَ ُهْم، َوَشها ُهْم ِما ن ْ نيا ما َك، َواْنُظْر َأْحَراَر النَّاسا َوَذواي السيا
لنُّْصحا َواْلُمَخاَلَصةا َعَلى َأْمراَك  ْم. -َوُمظَاَهَرََّتُْم ِبا ْن إالَْيها  فَاْسَتْخلاْصُهْم َوَأْحسا

ْل َمُئونَ تَ ُهْم، َوَأْصلاْح َحاََلُْم َحََّّ َوت َ  ُم اْْلَاَجُة، فَاْحَتما َّْن َقْد َدَخَلْت َعَلْيها  َِل َعاَهْد َأْهَل اْلبُ ُيوََتتا ِما
، َوَمْن َِل يَ ْقدا  لنََّظرا يفا أُُمورا اْلُفَقَراءا َواْلَمَساكانيا ا، َوَأْفراْد نَ ْفَسَك ِبا ْم َمسا َلَّتاها ُر َعَلى رَْفعا َيَاُدوا ْلا

ْلَم َلُه باَطَلبا َحقياها، َفَسْل َعْنُه َأْحَفى َمْسأََلٍة، َووَكياْل ِباَ  ي َِل عا ْمثَالاها َأْهَل َمْظَلَمٍة إالَْيَك، َواْلُمْحَتقارا الَّذا
ْم َوَحاَِلَّتااْم إالَْيَك لاتَ ْنُظرَ  ها يَّتاَك، َوُمْرُهْم باَرْفعا َحَوائاجا ْن رَعا َا ُيْصلاُح اَّللَُّ باها َأْمَرُهْم. الصَََّلحا ما  فايَها ِبا

ْن بَ ْيتا اْلَمالا اْقتاَداًء  َلُهْم، َواْجَعْل ََلُْم َأْرزَاقًا ما نانَي َوتَ َعاَهْد َذواي اْلَبْأَساءا َوأَيْ َتاَمُهْم، َوَأرَاما ْيا اْلُمْؤما ما ِبَا
-  ُ لَ  -َأَعزَُّه اَّللَّ ْم، َوالصيا ةا ََلُْم، لاُيْصلاَح اَّللَُّ باَذلاَك َعْيَشُهْم، َويَ ْرزَُقَك باها بَ رََكًة يفا اْلَعْطفا َعَلْيها

َْكَثراها  نَي ْلا ُهْم، َواْْلَافاظا ن ْ ْم َْحََلَة اْلُقْرآنا ما ، َوَقديا ْن بَ ْيتا اْلَمالا  يفا اْْلََرائادا َوزاََّيَدًة، َوَأْجرا لاْْلَْضَرابا ما
ْب لاَمرْ  ْم، َواْنصا ُوَن َعَلى َغْْياها بَّاَء يُ َعاْلا ْم، َوقُ وَّاًما يَ ْرفُ ُقوَن َبااْم، َوَأطا نَي ُدورًا تُ ْؤوايها َضى اْلُمْسلاما

. ََ َسَرٍف يفا بَ ْيتا اْلَمالا  َأْسَقاَمُهْم، َوَأْسعاْفُهْم باَشَهَواَّتااْم َما َلْ يُ َؤديا َذلاَك إا
ْم َواْعَلْم َأنَّ النَّاَس إاَذا ُأْعُطوا ُحُقوقَ ُهْم َوأَ  ْب أَنْ ُفُسُهْم ُدوَن  -ْفَضَل َأَمانايها ْم َذلاَك، َوَلْ َتطا ها َلْ يُ ْرضا

َا َتََبََّم الْ  ُهْم، َوُرِبَّ ن ْ ََ ُوَِلَّتااْم، َطَمًعا يفا نَ ْيلا الزياََّيَدةا، َوَفْضلا الرياْفقا ما ْم إا ها ُُمورا رَْفعا َحَوائاجا ُمَتَصفياُح ْلا
ْن َمُئونٍَة َوَمَشقٍَّة، َولَْيَس َمْن النَّاسا لاَكثْ َرةا َما يَرا  َها َما يَ َنالُُه باها ما ن ْ ْهَنُه ما ُد َعَلْيها، َوَيْشَغُل فاْكَرُه َوذا

لا  لا َوَفْضلا ثَ َوابا اْْلجا َن ُأُموراها يفا اْلَعاجا ، َويَ ْعراُف َُمَاسا َا   -يَ ْرَغُب يفا اْلَعْدلا ي َيْستَ ْثقاُل ِبا َكالَّذا
 ََ ََ  - اَّللَّا يُ َقريابُُه إا ُس َرْْحََتُه. -تَ َعا  َويَ ْلَتما

َك، َواْخفاضْ  ْذَن لالنَّاسا َعَلْيَك، َوأَْبراْز ََلُْم َوْجَهَك، َوَسكياْن ََلُْم َحَواسَّ  َوَأْكثارا اْْلا
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قا  ْر ََلُْم باْشَرَك، َولاْن ََلُْم يفا اْلَمْسأََلةا َواْلَمْنطا َك َوَفْضلاَك.ََلُْم َجَناَحَك، َوَأْظها ُودا ْم ِبا ْف َعَلْيها  ، َواْعطا
يٍر َوَِل امْ  ْن َغْْيا َتْكدا يبا نَ ْفٍس، َواْلتاَماٍس لالصَّنايَعةا َواْْلَْجرا ما تاَناٍن، َوإاَذا َأْعطَْيَت فََأْعطا باَسَماَحٍة َوطا



ٌَة  َارٌَة ُمْرِبا يََّة َعَلى َذلاَك َتا نَّ اْلَعطا ََ  إاْن َشاَء اَّللَُّ  -فَإا  .-تَ َعا
ْلطَانا َوالرياًَئَسةا يفا اْلُقُرونا اْْلَالا  ْن َأْهلا السُّ نْ َيا، َوَمْن َمَضى ما ْن ُأُمورا الدُّ َا تَ َرى ما ْ ِبا َيةا، َواْْلَُمما َواْعَتَبا

ْنَد َُمَبَّ  ْمرا اَّللَّا، َواْلُوُقوفا عا ْم يفا َأْحَوالاَك ُكلياَها ِبَا تاها، َواْلَعَملا باَشرايَعتاها َوُسنَّتاها، َوإاقَاَمةا اْلَبائاَدةا، ُثَّ اْعَتصا
ََ ُسْخطا اَّللَّا  يناها، وَكاَتاباها، َواْجَتناْب َما فَاَرَق َذلاَك، َوَخالاْف َما َدَعا إا  .-َعزَّ َوَجلَّ  -دا

َها، َوَِل َتَْ  ن ْ ، َويُ ْنفاُقوَن ما َن اْْلَْمَوالا اُلَك ما  َمْع َحَراًما، َوَِل تُ ْنفاْق إاْسَرافًا.َواْعراْف َما ََيَْمُع ُعمَّ
َننا َوإاقَاَمت َ  َها، َوإايثَاَر َمَكاراما َوَأْكثاْر َُمَاَلَسَة اْلُعَلَماءا َوُمَشاَوَرََّتُْم، َوُُمَاَلطَتَ ُهْم، َوْلَيُكْن )َهَواَك اتياَباَع السُّ

بَ ُتَك اْْلُُمورا َوَمَعالايَها، َوْلَيُكْن( َأْكَرُم ُدَخََلئاَك َوخَ  ًبا فايَك َلْ َِتْنَ ْعُه َهي ْ اصَّتاَك َعَلْيَك َمْن إاَذا رََأى َعي ْ
نَّ ُأولَئاَك أَْنَصُح َأْولاَيائاَك  ، فَإا ْقصا َن الن َّ َك َما فايها ما رياَك، َوإاْعََلما ْن إاَّْنَاءا َذلاَك إالَْيَك يفا سا ما

َْضرَ  يَن ِبا اَلَك الَّذا رايَك، َواْنُظْر ُعمَّ ُهْم يفا ُكليا يَ ْوٍم َوقْ ًتا َوُمظَاها ن ْ تاَك، وَُكتَّاَبَك، فَ َوقياْت لاُكليا رَُجٍل ما
يَّتاكَ  الاَك، َوُأُمورا ُكَوراَك َورَعا ْن َحَوائاجا ُعمَّ ْنَدُه ما ، ُثَّ فَ رياْغ َيْدُخُل فايها َعَلْيَك باُكُتباها َوُمَؤاَمَرتاها، َوَما عا

ْن َذلا  َك ََسَْعَك، َوَبَصَرَك، َوفَ ْهَمَك، َوَعْقَلَك، وََكريارا النََّظَر فايها َوالتََّدب َُّر َلُه، َفَما  لاَما يُوراُدُه َعَلْيَك ما
را اَّللََّ  ها، َواْسَتخا فايها، َوَما َكاَن ُُمَالاًفا لاَذلاَك فَاْصراْفُه  -َعزَّ َوَجلَّ  -َكاَن ُمَوافاًقا لاْلَحقيا َواْْلَْزما فََأْمضا

ثَ بُّ  ََ الت َّ  تا فايها َواْلَمْسأََلةا َعْنُه.إا
ُهْم إاِلَّ  ن ْ ْن َأَحٍد ما ْم، َوَِل تَ ْقَبْل ما َْعُروٍف ََتْتايها إالَْيها ْم ِبا يَّتاَك َوَِل َغْْياها  اْلَوفَاَء َوَِل َِتَْتَّ َعَلى رَعا

نانَي، َوَِل َتَضَعنَّ  ْيا اْلُمْؤما ْستاَقاَمَة، َواْلَعْوَن يفا ُأُمورا َأما ْم كاَتاِبا  َواِلا اْلَمْعُروَف إاِلَّ َعَلى َذلاَك، َوتَ َفهَّ
نَّ اَّللََّ  ْر، فَإا يعا أُُموراَك، َواْسَتخا َّللَّا َعَلى َجَا َعزَّ َوَجلَّ  - إالَْيَك، َوَأْكثارا النََّظَر فايها َواْلَعَمَل باها، َواْسَتعاْن ِبا

ْيَ  - َك َما َكاَن َّللاَّا َمَع الصَََّلحا َوَأْهلاها، َوْلَيُكْن َأْعَظَم سا راًضى،  -َعزَّ َوَجلَّ  -تاَك، َوَأْفَضَل َعْيشا
مَّةا  زاا َوَِتْكايًنا، َولالذيا َْهلاها عا يناها ناظَاًما، َوْلا  َولادا
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َن َعْوَنَك، َوتَ ْوفايَقَك، َوُرْشدَ  لَّةا َعْدًِل َوَصََلًحا، َوَأََن َأْسَأُل اَّللََّ َأْن َُيْسا ََلُم.َولاْلما  َك، وََكََلَءَتَك. َوالسَّ
ا رََأى النَّاُس َهَذا اْلكاَتاَب تَ َنازَُعوُه، وََكتَ ُبوُه، َوَشاَع َأْمُرُه، َوبَ َلَغ اْلَمْأُموَن َخََبُُه، َفَدَعا باها فَ ُقراَئ  فَ َلمَّ

ًرا  -َعَلْيها، فَ َقاَل: َما بَ قَّى أَبُو الطَّييابا  ْن أَ  -يَ ْعنا طَاها ًئا ما ( َشي ْ ، )َوالتَّْدباْيا، َوالرَّْأيا ينا نْ َيا َوالديا ْمرا الدُّ
، َوتَ ْقواميا اْلْاََلَفةا  ْلطَانا َوطَاَعةا اْْلَُلَفاءا ْفظا السُّ يَّةا، َوحا َياَسةا، َوإاْصََلحا اْلُمْلكا َوالرَّعا إاِلَّ َوَقْد  - ، َوالسيا

ََ َأْحَكَمُه، َوَأْوَصى باها. َوَأَمَر اْلَمْأُموُن َفكُ  ي، َفَساَر َعْبُد اَّللَّا إا َواحا الا يفا الن َّ يعا اْلُعمَّ ََ َجَا تاَب باها إا
ْيَتاها. َد إالَْيها، َوَساَر باسا َر باها َوُعها  َعَملاها، فَات ََّبَع َما ُأما

 
َشامٍ   ذاْكُر َمْوتا اْْلََكما ْبنا ها



َشاما ْبنا عَ  َنةا َماَت اْْلََكُم ْبُن ها ها السَّ ي َويفا َهذا ْن ذا َْرَبٍع بَقانَي ما ، ْلا ُب اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا ْبدا الرَّْْحَنا
نَي َسَنًة، وَكُ  اَئٍة، وََكاَن ُعْمُرُه اثْ نَ َتنْيا َوََخْسا َعُتُه يفا َصَفٍر َسَنَة َُثَانانَي َوما ةا، وََكاَنْت بَ ي ْ يَ ُتُه أَبُو اْلْاجَّ ن ْ

ُميا َوَلٍد، وََكاَن َطواي ، َوُهَو ْلا ْعٌر َجيياٌد، َوُهَو اْلَعاصا ًَل َأَْسََر، َنَايًفا، وََكاَن َلُه تاْسَعَة َعَشَر ذََكًرا، َوَلُه شا
َن اْلَْ  ْْلَْنَدُلسا اْْلَْجَناَد اْلُمْرتَ َزقانَي، َوََجََع اْْلَْسلاَحَة َواْلُعَدَد، َواْسَتْكثَ َر ما َشما َأوَُّل َمْن َجنََّد ِبا

ي، َواْرتَ َبَط اْلُْ  ْْلََباباَرةا يفا َأْحَوالاها، َواُتَََّذ اْلَمَمالايَك، َوَجَعَلُهْم يفا َواْْلََواشا ُيوَل َعَلى َِبباها، َوَتَشبََّه ِبا
ْم، َنتاها ْوَن اْْلُْرَس لاُعْجَمةا أَْلسا َُّتُْم ََخَْسَة آَِلفا َِمُْلوٍك، وََكانُوا ُيَسمَّ دَّ وََكانُوا يَ ْوًما  اْلُمْرَتزاَقةا، فَ بَ َلَغْت عا

 َلى َِببا َقْصراها.عَ 
ْن ثاَقاتا َأْصَحاباها يُ  َها َوبَ ُعَد، وََكاَن َلُه نَ َفٌر ما ن ْ ها، َوَما قَ ُرَب ما طَالاُعونَُه وََكاَن َيطَّلاُع َعَلى اْْلُُمورا بانَ ْفسا

ُف اْلَمْظُلوَم، وََكاَن ُشَجاًعا، َ، َويُ ْنصا ُهُم اْلَمظَالا ، َفَْيُدُّ َعن ْ ْحَوالا النَّاسا ي  ِبَا يًبا، َوُهَو الَّذا ْقَداًما، َمها ما
. ، وََكاَن يُ َقرياُب اْلُفَقَهاَء َوَأْهَل اْلعاْلما ْْلَْنَدُلسا  َوطََّأ لاَعقاباها اْلُمْلَك ِبا

 
 ذاْكُر واَِليَةا اْبناها َعْبدا الرَّْْحَنا 

ْلُمْلكا بَ ْعَدُه ابْ ُنُه َعْبدُ  َشاٍم قَاَم ِبا ا َماَت اْْلََكُم ْبُن ها ، َوُيَكَّنَّ َأِبَ  َلمَّ  الرَّْْحَنا
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َم َكاَن أَبُوُه اْْلََكُم ي َ  َلَة، َأَّيَّ ها، ُولاَد باطَُلْيطا ها َحََلَوُة، وََكاَن باكانيا َوالادا ، َواْسُم ُأميا َبايها اْلُمَطريافا َها ْلا تَ َوِلَّ
َطيا أَبايها  َد َذلاَك ِبا َعةا َأْشُهٍر، ُوجا َشاٍم، ُولاَد لاَسب ْ  .ها

 ، يُّ َ َخَرَج َعَلْيها َعمُّ أَبايها َعْبُد اَّللَّا، )اْلبَ َلْنسا ا َوِلا يًما، َحَسَن اْلَوْجها، فَ َلمَّ يًما، َوسا َع وََكاَن َجسا َوَطما
ا بَ َلغَ  ، فَ َلمَّ َز َلُه َعْبُد الرَّْْحَنا َيَة يُرايُد قُ ْرطَُبَة( ، فَ َتَجهَّ ْن بَ َلْنسا ، َوَخَرَج ما َْوتا اْْلََكما َذلاَك َعْبَد اَّللَّا  ِبا

َيَة، ُثَّ َماَت يفا أَثْ َناءا َذلاَك َسرايًعا، َوَوَقى اَّللَُّ َذلاَك ال ََ بَ َلْنسا طََّرَف َخاَف، َوَضُعَفْت نَ ْفُسُه، فَ َرَجَع إا
 َشرَُّه.

ا َماَت نَ َقَل َعْبُد الرَّْْحَنا َأْوَِلَدُه َوَأْهَلُه إالَْيها باُقْرطَُبَة، َوخَ  َشاما ْبنا فَ َلمَّ ْْلَْنَدُلسا لاَوَلدا ها َمارَُة ِبا َلَصتا اْْلا
.  َعْبدا الرَّْْحَنا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ََ بَ ْغَداَذ، َوتَ َوََّ اْلَقَضاءَ  ، فَاَْنََدَر إا لا َا َوفايَها ُعزاَل اْلََْسُن ْبُن ُموَسى اْْلَْشَيُب َعْن َقَضاءا اْلَمْوصا  َبا
. َعلايُّ ْبُن َأِبا  لايُّ  طَالاٍب اْلَمْوصا

ْجَلَة َواْليَ  ، َوَأْعَماَل اْلَبْصَرةا، وَُكَوَر دا ُحوَر ُُمَارَبََة الزُّطيا َماَمةا َوفايَها َوََّ اْلَمْأُموُن َداُوَد ْبَن َماسا



.  َواْلَبْحَرْينا
يَعةُ  َواُد، وََكْسَكُر، َوَقطا يًما َغراَق فايها السَّ تا   َوفايَها َكاَن اْلَمدُّ َعظا َن اْلَغَلَّ ُأميا َجْعَفٍر، َوَهَلَك فايها ما

 َكثاٌْي.
دا ْبنا َأِبا َخالاٍد. يَسى ْبَن ُُمَمَّ يُّ عا  َوفايَها َنَكَب َِبَبُك اْْلُرَّما

. ُْي اْْلََرَمنْيا ، َوُهَو َأما َنَة ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن اْلََْسنا اْلَعَلوايُّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
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يبَ  َن اْلُكفَّارا َوُأصا ْن إاْفرايقايََّة َجزايَرَة َسْرَداناَيَة فَ َغناُموا، َوَأَصابُوا ما ُهْم، ُثَّ  )َوفايَها َغَزا اْلُمْسلاُموَن ما ن ْ ما
 َعاُدوا.

 ]اْلَوفَ َياُت[
، وََكاَن َعابا  ْخَبارايُّ يٍي الطَّائايُّ اْْلا َثُم ْبُن َعدا َ اَْلَي ْ .َوفايَها تُ ُويفيا يثا  ًدا، َضعايًفا يفا اْْلَدا

ْن َأْصَحابا ُسْفَياَن الث َّْوراييا  ، َوُهَو ما لايُّ  .َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن َعْمراو ْبنا ُعْثَماَن ْبنا َأِبا ُأَميََّة اْلَمْوصا
، َأَخَذ ال ُد ْبُن اْلُمْسَتناْيا، اْلَمْعُروُف باُقْطُرٍب، النَّْحوايُّ َ ُُمَمَّ يبَ َوْيَه.َوفايَها تُ ُويفيا ْن سا  نَّْحَو ما

. ُّ اللَُّغوايُّ َبانا ي ْ َراٍر الشَّ َ أَبُو َعْمٍرو إاْسَحاُق ْبُن ما  َوفايَها تُ ُويفيا
. ) يما َوباَراَءْينا ُُمَفََّفَتنْيا َراٌر باَكْسرا اْلما  )ما
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوما
207 - 

ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سَ   ْبٍع َوما
ْلَيَمنا   ذاْكُر ُخُروجا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا َأْْحََد ِبا

دا ْبنا ُعَمَر ْبنا َعلاييا ْبنا  َنةا َخَرَج َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َأْْحََد ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ ها السَّ  -َأِبا طَالاٍب  يفا َهذا
ُهْم  َي اَّللَُّ َعن ْ ٍد  باباََلدا  -َرضا ْن آلا ُُمَمَّ ََ الرياَضى ما ، َيْدُعو إا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َعكَّ يفا اْلَيَمنا

-. 
ْم، فَ بَايَ ُعوا َعْبَد الرَّْْحَنا َهَذا، ف َ  ْيََة فايها ْلَيَمنا َأَساُءوا السيا اَل ِبا ها َأنَّ اْلُعمَّ ا بَ َلَغ وََكاَن َسَبَب ُخُروجا َلمَّ

يَناٌر اْلَمْأُموَن  َماناها، َفَحَضَر دا يَناَر ْبَن َعْبدا اَّللَّا يفا َعْسَكٍر َكثايٍف، وََكَتَب َمَعُه ِبَا َه إالَْيها دا َذلاَك َوجَّ
. َم، َوَحجَّ  اْلَمْوسا



َماناها، فَ َقباَلُه، َوَدَخَل يفا طَاَعةا الْ  ََ َعْبدا الرَّْْحَنا ِبَا ، فَ بَ َعَث إا ََ اْلَيَمنا ، َوَوَضَع َيَدُه يفا ُثَّ َساَر إا َمْأُمونا
ُخولا َعَلْيها  َن الدُّ ْنَد َذلاَك الطَّالاباييانَي ما ، َفَمَنَع اْلَمْأُموُن عا ََ اْلَمْأُمونا يَناٍر، َفَخَرَج باها إا ، َوَأَمَرُهْم َيدا دا

ي اْلقاْعَدةا. ْن ذا َلَتنْيا بَقايَ َتا ما ، َوَذلاَك لاَلي ْ َوادا  بالاْبسا السَّ
را ْبنا اْْلَُسنْيا ذاْكُر   َوفَاةا طَاها

َد يفا  ْن ُْحَّى َأَصابَ ْتُه، َوإانَُّه ُوجا ُر ْبُن اْْلَُسنْيا ما ، َماَت طَاها َنةا، يفا َُجَاَدى اْْلُوََ ها السَّ ها َويفا َهذا فاَراشا
 َميياًتا.

ائَ َتنْيا َوقَاَل ُكْلُثوُم ْبُن ََثباتا ْبنا َأِبا َسعايٍد: ُكْنُت َعَلى بَرايدا ُخَراسَ  ا َكاَن َسَنَة َسْبٍع َوما اَن، فَ َلمَّ
َعا ََ ذاْكرا اْْلَلايَفةا َأْمَسَك َعنا الدُّ ا بَ َلَغ إا ْنََبَ َفَخَطَب، فَ َلمَّ ٌر اْلما ءا َلُه، َحَضَرتا اْْلُُمَعُة، َفَصعاَد طَاها

َا َأْصَلْحَت باها َأوْ  ٍد ِبا  لاَياَءَك، َواْكفاَنا َمُئونَةَ َوقَاَل: اللَُّهمَّ َأْصلاْح ُأمََّة ُُمَمَّ
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. ، َوإاْصََلحا َذاتا اْلَبنْيا َماءا ، َوَحْقنا الديا ْعثا َنا، َوَحَشَد فايَها، باَلميا الشَّ  َمْن بَ َغى َعَلي ْ
َنيا َِل َأْكُتُم اْْلَََبَ. قَاَل: فَاْنَصَرْفتُ  ي: َأََن َأوَُّل َمْقُتوٍل ْلا ، فَاْغَتَسْلُت ُغْسَل قَاَل: فَ ُقْلُت يفا نَ ْفسا

ٌث يفا َجْفنا  ، َوَحَدَث باها َحادا ا َكاَن اْلَعْصَر َدَعانا ، فَ َلمَّ ََ اْلَمْأُمونا  اْلَمْوَتى، َوَتَكفَّْنُت، وََكتَ ْبُت إا
َا َكاَن؟ قُ ْلُت: ن َ  َعْم! قَاَل: فَاْكُتْب َعْيناها، َوَسَقَط َميياًتا، َفَخَرَج إاَِلَّ ابْ ُنُه َطْلَحُة، قَاَل: َهْل َكتَ ْبَت ِبا

، فَ َورََدتا اْْلَرايَطُة َعَلى اْلَمْأُمونا ِباَ  ْمرا اْْلَْيشا ْلعاها، َفَدَعا باَوفَاتاها! َفَكتَ ْبُت باَوفَاتاها، َوباقاَياما َطْلَحَة ِبَا
ْنَت فَ َقا ٍر َكَما زََعْمَت َوَضما ْر فَْأتا باطَاها َلَة؟ فَ َقاَل: َِل. َأْْحََد ْبَن َأِبا َخالاٍد، فَ َقاَل: سا َل: أَبايُت اللَّي ْ

. َن َلُه يفا اْلَمبايتا  فَ َلْم يَ َزْل َحََّّ َأذا
ٌر، َفَمْن تَ َرى؟ قَاَل: ابْ ُنهُ  َْوتاها( ، َفَدَعاُه، فَ َقاَل: َقْد َماَت طَاها  )َوَواَفتا اْْلَرايَطُة اْْلُْخَرى لَْيًَل ِبا

ما اْلَمْأُمونا َسْبَع َطْلَحُة. قَاَل: اْكُتْب باتَ ْولاَيتاها! فَ  َكَتَب باَذلاَك، فََأقَاَم َطْلَحُة َوالاًيا َعَلى ُخَراَساَن يفا َأَّيَّ
َ، َوَوََّ َعْبَد اَّللَّا ُخَراَساَن. نانَي، ُثَّ تُ ُويفيا  سا

، اْْلَْمُد َّللاَّا  ٍر َعَلى اْلَمْأُمونا قَاَل: لاْلَيَدْينا َولاْلَفما ا َوَرَد َمْوُت طَاها ٌر  َوَلمَّ َرََن! وََكاَن طَاها َمُه َوَأخَّ ي َقدَّ الَّذا
 َأْعَوَر َوفايها يَ ُقوُل بَ ْعُضُهْم:

َدْه ... نُ ْقَصاُن َعنْيٍ َوْيَانٌي زَائاَدهْ  يَننْيا َوَعنْيٍ َواحا  ََّي َذا اْلَيما
يَ ُتُه َأَِب الطَّييابا  ، وََكاَنْت ُكن ْ يَننْيا  .يَ ْعنا َأنَّ َلَقَبُه َكاَن َذا اْلَيما

ُم اْْلَبْ َرُش ا ْم َسَلَّ ْمراها ا َماَت انْ تَ َهَب اْْلُْنُد بَ ْعَض َخَزائاناها، فَ َقاَم ِبَا ًرا َلمَّ ، َوَقْد قايَل: إانَّ طَاها يُّ ْْلَصا
تَّةا َأْشُهٍر.  َوَأْعطَاُهْم راْزَق سا

يعاها ابْ َنُه َعْبَد اَّللَّا  ََ ُخَراَساَن َأَخاُه طَْلَحَة،  َوقايَل اْستَ ْعَمَل اْلَمْأُموُن َعَلى َعَملاها َجَا ٍر، َفَسْيََّ إا ْبَن طَاها



ََ ُخَراَساَن َسْيََّ الْ  َه طَْلَحُة إا ا تَ َوجَّ لرَّقَّةا َعَلى َحْربا َنْصرا ْبنا َشَبٍث، فَ َلمَّ َمْأُموُن إالَْيها وََكاَن َعْبُد اَّللَّا ِبا
ْمراها، ف َ  ْهرا، َوافْ تَ َتَح ُأْشُروَسَنَة، َوَأَسَر َكاواَس ْبَن َأْْحََد ْبَن َأِبا َخالاٍد لايَ ُقوَم ِبَا ََ َما َورَاَء الن َّ َعََبَ َأْْحَُد إا

َْْحََد ْبنا َأِبا َخالاٍد َثََلثَ  ، َوَوَهَب َطْلَحُة ْلا ََ اْلَمْأُمونا َة آَِلفا َصارَْخَرْه، َوابْ َنُه اْلَفْضَل، َوبَ َعَث َبااَما إا
ْرَهٍم، َوُعُروضً  اَئةا أَْلفا أَْلفا دا يَم ْبنا اْلَعبَّاسا َكاتاَب َأْْحََد ََخَْسما بْ َراها ْرَهٍم، َوَوَهَب ْلاا َْلَفْي أَْلفا دا ا ِبا

ْرَهٍم.  دا
َنةا  ها السَّ َن اْْلَْنَدُلسا يفا َهذا  ذاْكُر َما َكاَن ما

ُب اْْلَنْ  ، َصاحا َنةا َوَقَع َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن اْْلََكما ها السَّ ُْندا اْلَبْصَرةا َويفا َهذا ، ِبا  َدُلسا
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َي اْلَوقْ َعُة ]اْلَمْعُروَفُة[ باَوقْ َعةا َِبلاَس )!( .  َوَأْهلاَها، َوها
مَّ  ٍل اَْسُُه رَبايٌع أَنَُّه ظََلَم اْْلَبْ َناَء َأْهَل الذيا ْيها ةا، فَ َقَبَض َعلَ وََكاَن َسبَ بَ َها َأنَّ اْْلََكَم َكاَن َقْد بَ َلَغُه َعْن َعاما
، فَأَ  َع النَّاُس باَصْلبا الرَّبايعا َ ابْ ُنُه َعْبُد الرَّْْحَنا َسَا َ َوَوِلا ا تُ ُويفيا ََ قُ ْرطَُبَة َوَصَلَبُه، قَ ْبَل َوفَاتاها، فَ َلمَّ قْ بَ ُلوا إا

َا ُهْم َأَّنَّ ن ْ َا، ظَناا ما ي َيْطُلُبوَن اْْلَْمَواَل الَِّتا َكاَن َظَلَمُهْم َبا َواحا َن الن َّ ْم، وََكاَن َأْهُل إاْلباْيََة  ما تُ َردُّ إالَْيها
ْم َعْبُد الرَّْْحَنا َمْن يُ َفرياقُ ُهْم َوُيْسكاتُ هُ  ْم، فَ َلْم يَ ْقبَ ُلوا، َأْكثَ َرُهْم َطَلًبا َوإاْْلَاًحا فايها، َوََتَلَُّبوا، فَ بَ َعَث إالَْيها

َن  ْم ََجٌْع ما ، فَ َقاتَ ُلوُهْم، فَاَّْنََزَم ُجْنُد َوَدفَ ُعوا َمْن َأََتُهْم، َفَخَرَج إالَْيها اْْلُْندا َوَأْصَحاُب َعْبدا الرَّْْحَنا
نَي، ُثَّ طُلاُبوا بَ ْعَد َذلاَك، ف َ  َهزاما َقتَ ُلوا َكثاْيًا إاْلباْيََة َوَمْن َمَعُهْم، َوقُتاُلوا قَ ْتًَل َذرايًعا، َوََنَا اْلَباُقوَن ُمن ْ

ُهْم. ن ْ  ما
ينَ  َدا نَ ُهْم َوقْ َعٌة تُ ْعَرفُ َوفايَها ََثَرْت ِبا َنٌة َبنْيَ اْلُمَضرايَّةا َواْلَيَمانايَّةا، فَاقْ تَ تَ ُلوا باُلورََقَة، وََكاَن بَ ي ْ َْي فات ْ  ةا ُتْدما

َل باكَ  نانَي، فَ وَكَّ نَ ُهْم َسْبَع سا ُهْم َثََلثَُة آَِلفا رَُجٍل، َوَداَمتا اْْلَْرُب بَ ي ْ ن ْ ْم فيا بايَ ْوما اْلَمَضارَّةا، قُتاَل ما ها
وا باُقْربا  ، َفَكانُوا إاَذا َأَحسُّ يعا اْْلَْيشا َُه يفا َجَا ْم ََيََْي ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َخالاٍد، َوَسْيَّ ََيََْي تَ َفرَُّقوا َوَمْنعاها

َنةا َواْلقاَتالا َحََّّ َعياَي َأْمرَ  ََ اْلفات ْ ُهْم رََجُعوا إا  ُهْم.َوتَ رَُكوا اْلقاَتاَل، َوإاَذا َعاَد َعن ْ
يَدٌة َذَهَب فايَها َخْلٌق َكثاٌْي، َوبَ َلَغ اْلُمدُّ يفا بَ ْعضا اْلباََلدا َثََل  ْْلَْنَدُلسا ََمَاَعٌة َشدا ثانَي َوفايَها َكاَن ِبا

يَنارًا.  دا
الا اْلُمْهَمَلةا َواْلَياءا ََتْتَ َها نُ ْقطََتانا ُثَّ  لتَّاءا فَ ْوقَ َها نُ ْقطََتانا َوالدَّ ُْي ِبا  رَاٌء( . )ُتْدما

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
 ََ ْرَُهًا إا يا َأْربَعانَي دا َْلَاُرونا َن اْلْاْنَطةا ِبا ، َحََّّ بَ َلَغ اْلَقفايُز ما ْلعاَراقا ْعُر ِبا نَي. َوفايَها َغََل السيا  اْْلَْمسا
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ُد ْبُن َحْفٍص َطََباْسَتاَن، َوالرُّوََّيَن، َودُ  َ ُُمَمَّ  نْ َباَوْنَد.َوفايَها َوِلا
. يدا يَسى ْبُن الرَّشا لنَّاسا أَبُو عا  َوَحجَّ ِبا

َن اْلَعَربا  ْم ما َباَن َوَغْْياها ، باَقْصدا َبنا َشي ْ لا َ اْلَمْوصا يياَد ْبَن أََنٍس، َواِلا ، َوفايَها َأَمَر اْلَمْأُموُن السَّ
ْم، وََكَبَسُهْم  ، َفَساَر إالَْيها ْم يفا اْلباََلدا ها ْفَسادا ْسَكَرةا، فَ َقتَ َلُهْم َوََّنََب َأْمَواََلُْم َوَعاَد.ْلاا لدَّ  ِبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ي، َوَعْبُد الصََّمدا ْبُن َعبْ  َ َوْهُب ْبُن َجرايٍر اْلَفقايُه، َوُعَمُر ْبُن َحبايٍب اْلَعَلوايُّ اْلَقاضا دا َوفايَها تُ ُويفيا

ٍط، َوَجْعَفُر ْبُن َعْونا ْبنا َجْعَفرا ْبنا اْلَواراثا ْبنا َسعايٍد، َوَعْبُد اْلَعزايزا ْبُن أَ  ي َواسا ، قَاضا يُّ َِبَن اْلُقَرشا
ُّ اْلَفقايُه، يُّ اْلَفقايُه، َوباْشُر ْبُن ُعَمَر الزَّْهَرانا  َعْمراو ْبنا ُحَرْيٍث اْلَمْخُزوما
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، َوأَبُو انا مَّ َشاٍم، َوَأْزَهُر ْبُن َسعايٍد السَّ ُّ. وََكثاُْي ْبُن ها ما اْلكاَنانا َشاُم ْبُن اْلَقاسا  النَّْضرا ها
، وََكاَن ُعْمُرُه َُثَاناًيا َوَسْبعانَي َسَنًة، وََكاَن  يُّ ُد ْبُن ُعَمَر ْبنا َواَقٍد اْلَواقادا َ ُُمَمَّ ْلَمَغازاي َوفايَها تُ ُويفيا َعالاًما ِبا

يثا  ، وََكاَن ُيَضعَُّف يفا اْْلَدا  .َواْختاََلفا اْلُعَلَماءا
با َأِبا َحنايَفَة. ْن َأْصَحابا َأِبا يُوُسَف َصاحا ي، َوُهَو ما ُد ْبُن َأِبا رََجاٍء اْلَقاضا َ ُُمَمَّ  َوفايَها تُ ُويفيا

ْبنا ُكَناَسَة، َوُهَو اْبُن ُأْختا إا  ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعْبدا اْْلَْعَلى اْلَمْعُروُف ِبا َ ُُمَمَّ يَم ْبنا بْ َراها َوفايَها تُ ُويفيا
. ما النَّاسا ْعرا َوَأَّيَّ ْلَعَربايَّةا َوالشيا  َأْدَهَم، وََكاَن َعالاًما ِبا

لا  ُّ، َوأَبُو َغاِنٍا اْلَمْوصا َ ََيََْي ْبُن زاََّيٍد، َوأَبُو زََكراَّيَّ اْلَفرَّاُء النَّْحوايُّ اْلُكويفا ، َوزَْيُد ْبُن َعلاييا ْبنا َوفايَها تُ ُويفيا يُّ
َداشٍ  ْن َأْصَحابا اْلُمَعاََف، َكثاُْي الرياَوايَةا َعْنُه. َأِبا خا ، َوُهَو ما لايُّ  اْلَمْوصا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوما
َث[ ةا َحَوادا دَّ  ]ذاْكُر عا

َنةا َساَر اْْلََسُن ْبُن  ها السَّ َا، َفَساَر إالَْيها يفا َهذا ََ كاْرَماَن، فَ َعَصى َبا ْن ُخَراَساَن إا اْْلَُسنْيا ْبنا ُمْصَعٍب ما
 َأْْحَُد ْبُن َأِبا َخالاٍد، فََأَخَذُه، َوأََتى باها اْلَمْأُموَن فَ َعَفا َعْنُه.

يُل ْبُن َْحَّادا ْبنا َأِبا َحنايَفَة. ي إاَْسَاعا  َوفايَها اْستُ ْقضا



، َوَولاَيُه باْشُر ْبُن اْلَولايدا َوفايَها ُعزا  ييا يُّ َعْن َقَضاءا َعْسَكرا اْلَمْهدا ُد ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا اْلَمْخُزوما َل ُُمَمَّ
، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: يُّ  اْلكاْندا

َارُ  يَك باْشُر ْبُن اْلَولايدا ْحا ُد رَبَُّه ... قَاضا  ََّي أَي َُّها الرَُّجُل اْلُمَوحيا
َا باها ... َنَطَق اْلكاَتاُب َوَجاَءتا اْْلََثرُ يَ ْنفاي َشهَ  يُن ِبا  اَدَة َمْن َيدا

ها اْْلَْقطَارُ  اْسما َنَُّه ... َشْيٌخ َيُايُط ِبا  َويَ ُعدُّ َعْدًِل َمْن يَ ُقوُل ِبا
 ]اْلَوفَ َياُت[

. نيا  َوفايَها َماَت ُموَسى ْبُن اْْلَما
ي اْلَقْعدَ   ةا.َواْلَفْضُل ْبُن الرَّبايعا يفا ذا
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يدا. لنَّاسا َصالاُح ْبُن الرَّشا  َوَحجَّ ِبا
ْم َأَخاُه اْلمُ  ها ْلَماَسَة، فَ َوََّ َأْهُلَها َعَلى أَنْ ُفسا جا ُب سا ، َصاحا ما َر )َوفايَها َهَلَك أَْلَيَسُع ْبُن َأِبا اْلَقاسا َتصا ن ْ

ما َواُسوَل، اْلَمْعُروَف ِبااْدرَاٍر، َوَقدْ  َم ذاْكُرُهْم. ْبَن َأِبا اْلَقاسا  تَ َقدَّ
ََ باََلدا اْلُمْشراكانَي، َواْستَ ْعَمَل  ُب اْْلَْنَدُلسا َجْيًشا إا َعَلْيها َوفايَها َسْيََّ َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن اْْلََكما َصاحا

، فَ ن َ  [ أَْلَبَة َواْلقاََلعا ََ دا ْبنا ُمغايٍث، َفَساُروا ]إا َهُبوا باََلَد أَْلَبَة َوَأْحَرُقوَها، َعْبَد اْلَكراميا ْبَن َعْبدا اْلَواحا
َن  ، فَ َفَتُحوا بَ ْعَضَها، َوَصاَْلَُه بَ ْعُضَها َعَلى َماٍل َوإاْطََلقا اْْلَْسَرى ما ُصونا َن اْلُْ ًة ما دَّ َوَحَصُروا عا

ْن َأَساَرى اْلُمْسلا  َقُذوا ما نَي، فَ َغناَم َأْمَواًِل َجلايَلَة اْلَقْدرا، َواْستَ ن ْ ْم َكثاْيًا، َفَكاَن َذلاَك اْلُمْسلاما نَي َوَسْبياها ما
نَي. َرةا، َوَعاُدوا َسالاما  يفا َُجَاَدى اْْلخا

نَ  َيَة ما ُب بَ َلْنسا ييا َصاحا ْلبَ َلْنسا َ َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ اْلَمْعُروُف ِبا ، َوفايَها تُ ُويفيا  اْْلَْنَدُلسا
ْن  َم ما َشاٍم َوَقْد تَ َقدَّ يها اْْلََكما ْبنا ها َشاٍم اْبنا َأخا  َكثاٌْي( .  -َأْخَباراها َمَع َأْخَبارا ها

. لايُّ يُّ اْلَباها ْهما َ َعْبُد اَّللَّا ْبُن َبْكرا ْبنا َحبايٍب السَّ  َوفايَها تُ ُويفيا
، َوَسعايُد ْبُن  يدا ُم ْبُن الرَّشا ٍد اْلُمَؤدَُّب، َواْلَقاسا ْلَبْصَرةا، َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن َجْعَفرا ْبنا َويُوُنُس ْبُن ُُمَمَّ ٍر ِبا َعاما

،  ُسَلْيَماَن ْبنا َعلايٍي
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. لرَّييا  َواْلََْسُن ْبُن ُموَسى اْْلَْشَيُب، َوَقْد َكاَن َساَر لايَ تَ َوََّ َقَضاَء َطََباْسَتاَن، َفَماَت ِبا
َ َعلايُّ ْبُن اْلُمَباَركا اْْلَْْحَرُ  تٍي َوَُثَانانَي  )َوتُ ُويفيا َ يفا َسَنةا سا ، َوقايَل: تُ ُويفيا ُب اْلكاَسائاييا ، َصاحا النَّْحوايُّ

اَئٍة[ ( .  ]َوما
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوما
 ذاْكُر الظََّفرا باَنْصرا ْبنا َشَبثٍ 

ٍر َنْصَر ْبَن َشَبٍث باَكْيُسوَم، َوَضيََّق َعَلْيها، َحََّّ طََلَب َويفا َهذا  َنةا َحَصَر َعْبُد اَّللَّا ْبُن طَاها ها السَّ
: قَاَل اْلَمْأُموُن لاُثَماَمَة ْبنا َأْشَرَس: َأَِل َتُدلُّنا َعلَ  رايُّ ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَعاما ْن اْْلََماَن، فَ َقاَل ُُمَمَّ ى رَُجٍل ما

ََ َنْصٍر؟أَ  ُبُه إا ي )َعنيا َما ُأوجا  ْهلا اْْلَزايَرةا َلُه َعْقٌل َوبَ َياٌن يُ َؤديا
. فََأَمَر ِبااْحَضاراي َفَحَضْرُت، َفَكلََّمنا  رايُّ ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَعاما نانَي، ُُمَمَّ َْي اْلُمْؤما  باَكََلٍم قَاَل: بَ َلى ََّي َأما

َها َأْن َأَمَرنا َأنَّ أُبَ لياَغُه َنْصرً  ن ْ ا، َوُهَو باَكَفرا َعُزوَن، باَسُروَج، فَأَبْ َلْغُتُه َنْصًرا، فََأْذَعَن َوَشراَط ُشُروطًا، ما
ها، وَ  ُْرما ؟ قُ ْلُت: ْلا نيا ََ َذلاَك، َوقَاَل: َما َِبلُُه يَ ْنفاُر ما ْن َِل َيطََأ باَساَطُه، فَ َلْم َيُاْبُه اْلَمْأُموُن إا َم ما َما تَ َقدَّ

 ها.َذْنبا 
دا ْبنا َأِبا َخالاٍد؟ َأمَّا ا يَسى ْبنا ُُمَمَّ ْن عا ، َوما َن اْلَفْضلا ْبنا الرَّبايعا ْلَفْضُل قَاَل: َأَفََتَاُه َأْعَظَم ُجْرًما ما

دٍ  ََ ُُمَمَّ ، َفَذَهَب باها إا يُد ِلا يَع َما َأْوَصى باها الرَّشا ي، َوَجَا ََلحا ، َوسا ي، َوَأْمَواِلا ي،  فََأَخَذ قُ وَّادا َأخا
ْن َأْمراها َما َكاَن، َفَكاَن  ي َحََّّ َكاَن ما ، َوَأْفَسَد َعَليَّ َأخا يًدا، َوَسلََّمنا َْرَو َفرايًدا َوحا َأَشدَّ َعَليَّ َوتَ رََكنا ِبا

ينَ  يَنِتا َوَمدا ْن َمدا نَُّه َطَرَد َخلايَفِتا ما يَسى ْبُن َأِبا َخالاٍد فَإا ْن ُكليا َشْيٍء. َوَأمَّا عا ةا آَِبئاي، َوَذَهَب ما
. يَم َخلايَفًة ُدونا ي َوفَ ْيئاي، َوَأْخَرَب َداراي، َوَأقْ َعَد إابْ َراها ََراجا  ِبا

؟ نانَي! َأََتَْذُن ِلا يفا اْلَكََلما َْي اْلُمْؤما  قَاَل: قُ ْلُت: ََّي َأما
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ُع قَاَل: َتَكلَّْم. قَاَل: قُ ْلُت: َأمَّا اْلَفْضُل ْبُن الرَّبايعا فَ  نَُّه َصنايُعُكْم َوَمْوَِلُكْم، َوَحاُل َسَلفاها َحاَُلُْم، َفََتْجا إا
ْن َدْولَتاَك َوَساباَقُتُه َوَساباَقُة َمْن َمَضى يَسى فَ َرُجٌل ما ْن َسَلفاها  إالَْيها باُضُروٍب ُكلَُّها تَ ُردَُّك إالَْيها. َوَأمَّا عا ما

ُع َعَلْيها باَذلاَك(   .)َمْعُروَفٌة، يَ ْرجا



َا َكانُوا ْن َسَلفاها( َوإاَّنَّ ُل َكَهُؤَِلءا لاَمْن َمَضى ما ، فَ َيْحَتما ْن ُجْندا َبنا  َوَأمَّا َنْصٌر فَ َرُجٌل َلْ َيُكْن َلُه يٌَد َقطُّ ما
 ُأَميََّة.

ي.  قَاَل: إانَُّه َكَما تَ ُقوُل، َوَلْسُت ُأْقلاُع َعْنُه َحََّّ َيطََأ باَساطا
، َفَجاَلْت إالَْيها، فَ َقاَل: َوْيلاي َعَلْيها، ُهَو َلْ يَ ْقَو َعَلى قَاَل: فَأَبْ َلْغُت  ْْلَْيلا َنْصًرا َذلاَك، َفَصاَح ِبا

ها  اَئةا ُضْفدٍَع ََتَْت َجَناحا ٍر  -يَ ْعنا الزُّطَّ  -َأْربَعاما ؟ َفَجادَُّه َعْبُد اَّللَّا ْبُن طَاها َْلَبةا اْلَعَربا يَ ْقَوى َعَليَّ ِبا
ََ الرَّقَّةا، ]َوَصاَر[ إا اْلقاَتالَ  ْن ُمَعْسَكراها إا ََ َعْبدا ، َوَضيََّق َعَلْيها، َفَطَلَب اْْلََماَن، فََأَجابَُه إالَْيها، َوََتَوََّل ما

ا َخَرَج إالَْيها َأْخَرَب َعْبُد اَّللَّا حا  نانَي، فَ َلمَّ َصاراها َوُُمَارَبَتاها ََخَْس سا ُة حا ْصَن َكْيُسوَم، اَّللَّا، وََكاَنْت ُمدَّ
. ائَ َتنْيا ، فَ َوَصَل إالَْيها يفا َصَفٍر َسَنَة َعْشٍر َوما ََ اْلَمْأُمونا  َوَسْيََّ َنْصًرا إا

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ينايََّة َوَأْذرَبايَجاَن، وَ  َُحارَبَةا َوفايَها َوََّ اْلَمْأُموُن َعلايَّ ْبَن َصَدَقَة، اْلَمْعُروَف باُزرَْيٍق، َعَلى َأْرما َأَمَرُه ِبا
يَم ْبَن اللَّ  َّ، فََأَسَرُه َِبَبُك، فَ َوََّ إابْ َراها ْسَكايفا ْمراها َأْْحََد ْبَن اْْلُنَ ْيدا اْْلا ْيثا ْبنا اْلَفْضلا َِبَبَك، َوَأقَاَم ِبَا

 َأْذرَبايَجاَن.
. دا ْبنا َعلايٍي لنَّاسا َصالاُح ْبُن اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ  َوَحجَّ ِبا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
نانَي، َوَمَلَك ابْ ُنُه ُتوفايُل. ، وََكاَن ُمْلُكُه تاْسَع سا يَس َملاُك الرُّوما يَخائايُل ْبُن ُجوْرجا  َوفايَها َماَت ما

ْيا زاََّيَدةا اَّللَّا، وََكاَن ما  ْنُه َماذََكْرََنُه َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوفايَها َخَرَج َمْنُصوُر ْبُن ُنَصْْيٍ ِبااْفرايقايََّة َعْن طَاَعةا اْْلَما
. ائَ َتنْيا  َوما

ََ َمقَ  ، َوقايَل: َسَنَة َعْشٍر، وََكاَن ْيَايُل إا َ أَبُو ُعبَ ْيَدَة َمْعَمُر ْبُن اْلُمَثَّنَّ اللَُّغوايُّ ، َوفايَها تُ ُويفيا اَلةا اْْلََواراجا
 اَت َسَنَة َثََلَث َعْشَرَة )َوُعْمُرُه َُثَاٍن َوتاْسُعوَن َسَنًة( .وََكاَن ُعْمُرُه َثََلًَث َوتاْسعانَي َسَنًة. َوقايَل: مَ 

لايُّ الْ  يدا اْلَمْوصا يُّ أَبُو يُوُسَف، َواْلَفْضُل ْبُن َعْبدا اْْلَما َ يَ ْعَلى ْبُن ُعبَ ْيٍد الطََّنافاسا ُث.َوفايَها تُ ُويفيا  ُمَحديا
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ائَ تَ  []ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َعْشٍر َوما  نْيا
210 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َعْشٍر َوما



ْبنا َعائاَشةَ   ذاْكُر َظَفرا اْلَمْأُمونا ِبا
َماما اْلَمْعُروفا  يَم، اْْلا ابا ْبنا إابْ َراها دا ْبنا َعْبدا اْلَوهَّ يَم ْبنا ُُمَمَّ ْبنا َعائاَشَة،  َوفايَها َظفاَر اْلَمْأُموُن ِباابْ َراها ِبا

دا  بْ رَ  َوُُمَمَّ َعةا ْلاا َّْن َكاَن َيْسَعى يفا اْلبَ ي ْ ي، َوَمْن َكاَن َمَعُهْم ِما ، َوَمالاكا ْبنا َشاها ْفرايقاييا يَم اْْلا يَم ْبنا إابْ َراها اها
. ييا  ْبنا اْلَمْهدا

، وََكانُوا )ات َّعَ  ْمَراُن اْلُقْطَربُّلايُّ ْم عا ْم َوَعَلى َصنايعاها ي َأْطَلَعُه َعَلْيها ُدوا َأْن( يَ ْقَطُعوا اْلْاْسَر إاَذا وََكاَن الَّذا
ُذوا يفا َصَفٍر، َوَدَخَل َنْصُر ْبنُ  ْمَراُن، فَُأخا ْم عا َشَبٍث(  َخَرَج اْْلُْنُد يَ تَ َلقَّْوَن َنْصَر ْبَن َشَبٍث، )فَ َنمَّ َعَلْيها

َذ اْبُن َعائاَشَة، فَأُقاي ، فَُأخا َن اْْلُْندا ٍم يفا بَ ْغَداَذ، َوَلْ يَ ْلَقُه َأَحٌد ما َم َعَلى َِببا اْلَمْأُمونا َثََلثََة َأَّيَّ
َسَْ  ي َوَأْصَحابَُه، َفَكتَ ُبوا لاْلَمْأُمونا ِبَا َياطا َوَحَبَسُه، َوَضَرَب َمالاَك ْبَن َشاها لسيا ، ُثَّ َضَربَُه ِبا ْمسا اءا الشَّ

، فَ َلْم ي َ  ْن َسائارا النَّاسا ْعراْض ََلُُم اْلَمْأُموُن، َوقَاَل: َِل آَمُن َأْن َيُكوَن َمْن َدَخَل َمَعُهْم يفا َهَذا اْْلَْمرا ما
 َهُؤَِلءا َقَذُفوا قَ ْوًما باَراًء.

ْم َأنَّ اْلَمأْ  ْن َأْصَحاَبااَما، وََكاَن َسَبَب قَ ْتلاها ي َورَُجَلنْيا ما ُموَن بَ َلَغُه ُثَّ إانَُّه قَ َتَل اْبَن َعائاَشَة َواْبَن َشاها
ُْم يُرايُدونَ  ، فَ َلْم َيَدُعوا َأَحًدا  َأَّنَّ ْجنا وا َِبَب السيا ْجَن، وََكانُوا قَ ْبَل َذلاَك بايَ ْوٍم َقْد َسدُّ ُقُبوا السيا َأْن يَ ن ْ

ها، فََأَخَذُهْم، فَ َقتَ َلُهْم َصَْبًا ْم بانَ ْفسا ا بَ َلَغ اْلَمْأُموَن َخََبُُهْم رَكاَب إالَْيها ْم، فَ َلمَّ  ، َوَصَلَب اْبنَ َيْدُخُل َعَلْيها
، ُثَّ أُْنزاَل وَُكفياَن َوُصلياَي َعَلْيها، َوُدفاَن يفا َمقَ  ْسََلما يٍي ُصلاَب يفا اْْلا  ابارا قُ َرْيٍش.َعائاَشَة، َوُهَو َأوَُّل َعبَّاسا
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ييا  يَم ْبنا اْلَمْهدا  ذاْكُر الظََّفرا ِباابْ َراها
ذَ  ، ُأخا َنةا، يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا ها السَّ ، َوُهَو يفا زاييا  َويفا َهذا ، َوُهَو ُمتَ نَ قياٌب َمَع اْمَرأََتنْيا ييا يُم ْبُن اْلَمْهدا إابْ َراها

، َوأَْيَن ُتراْدَن َهَذا اْلَوْقَت؟ فََأْعطَاُه  ْن أَْيَن أَْنُتَّ يُم َخاَِتَ اْمَرَأٍة، َأَخَذُه َحاراٌس َأْسَوُد لَْيًَل، فَ َقاَل: ما إابْ َراها
، ََّيُقوٍت َكاَن يفا يَ  ََ اْْلَاِتَا اْسََتَاََبُنَّ ا َنَظَر اْْلَاراُس إا ، فَ َلمَّ ها َلُه َقْدٌر َعظايٌم لاُيَخليايَ ُهنَّ َوَِل َيْسَأََلُنَّ دا

با اْلَمْسَلَحةا، فَأََمَرُهنَّ َأْن ُيْسفاْرَن، فَاْمتَ َنَع إا  ََ َصاحا يُم، بْ َراها َوقَاَل: َخاَِتُ رَُجٍل لَُه َشْأٌن، َورَفَ َعُهنَّ إا
ََ َِببا اْلَمْأُمونا َوَأعْ  با اْلْاْسرا، فَ َعَرَفُه، َفَذَهَب باها إا ََ َصاحا ْيَ ُتُه، َفَدفَ َعُه إا َلَمُه باها، َفَجَذبَُه، فَ َبَدْت ْلا

ََ بُْكَرٍة. ْحتاَفاظا باها إا ِلا  فََأَمَر ِبا
يُم يفا َدارا اْلَمْأُمونا  ا َكاَن اْلَغُد ُأْقعاُد إابْ َراها ْلَحَفُة َعَلى  فَ َلمَّ َا يفا ُعُنقاها، َواْلما َواْلَمْقنَ َعُة الَِّتا تَ َقنََّع َبا

ََ َأْْحََد ْبنا َأِبا َخالاٍد، فَ  لَُه إا َذ، ُثَّ َحوَّ ٍم َوالنَّاُس، َويَ ْعَلُموا َكْيَف ُأخا َحَبَسُه َصْدراها لاَْيَاُه بَ ُنو َهاشا
ا سَ  ْنَدُه، ُثَّ َأْخَرَجُه َمَعُه، َلمَّ ََ اْلََْسنا ْبنا َسْهٍل، َفَشَفَع فايها اْْلََسُن، َوقايَل: عا ، إا ََ َفما الصُّْلحا اَر إا

 ابْ نَ ُتُه بُورَاُن.
ْنَد اْلمَ  ُم عا ، وََكاَن اْلُمْعَتصا ما ََ َدارا َأِبا إاْسَحاَق اْلُمْعَتصا َل إا َذ ْحُا ا ُأخا يَم َلمَّ ، َوقايَل: إانَّ إابْ َراها ْأُمونا



َل رَ  َْي َفُحما يُم! فَ َقاَل: ََّي َأما يها ََّي إابْ َراها ا َدَخَل َعَلى اْلَمْأُمونا قَاَل: ها ، فَ َلمَّ يًفا لاَفَرٍح الَتُّْكاييا دا
َارُ  ْغَتا ْقَوى، َوَمْن تَ َناَوَلُه اِلا ، َواْلَعْفُو َأقْ َرُب لالت َّ ٌم يفا اْلقاَصاصا ُّ الثَّْأُر ُُمَكَّ نانَي، َوِلا َا ُمدَّ اْلُمْؤما ْن   ِبا َلُه ما

ي َذْنٍب، َكَما ُجعا  ها، َوَقْد َجَعَلَك اَّللَُّ فَ ْوَق ُكليا ذا ْن نَ ْفسا ْهرا ما يََة الدَّ ، َأْمَكَن َعادا َقاءا َل  َأْسَبابا الشَّ
ْن تُ َعاقاْب فَباَحقياَك، َوإاْن تَ ْعُف فَباَفْضلاَك. قَاَل: َبْل َأْعُفو ََّي إابْ َراها  ي َذْنٍب ُدوَنَك، فَإا يُم. ُكلُّ ذا

 َفَكَبََّ َوَسَجَد.
، فَ َوقََّع اْلَمْأُموُن يفا رُقْ َعتاها  ََ اْلَمْأُمونا َوُهَو ُمَتَخفٍي يُم َهَذا اْلَكََلَم إا : اْلُقْدرَُة َوقايَل: َبْل َكَتَب إابْ َراها

نَ ُهَما َعْفُو اَّللَّا  ُب اْْلَفايَظَة، َوالنََّدُم تَ ْوبٌَة، َوبَ ي ْ يُم  -َعزَّ َوَجلَّ  -ُتْذها َوُهَو َأْكََبُ َما ُيْسأَلُُه. فَ َقاَل إابْ َراها
 َْيَْدُح اْلَمْأُموَن:

عا  ياٍس َأْو طَاما يا ْلا  ََّي َخْْيَ َمْن َذَمَلْت َْيَاناَيٌة باها ... بَ ْعَد النَّّبا
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َقى َلَه َعَلى الت ُّ  َوأَبَ رَّ َمْن َعَبَد اْْلا
َقٍي َصاداعا . ًبا َوَأقْ َوَلُه ِبا ْن َُّتَجْ َغي ْ ْعَت فَإا  .. َعَسُل اْلَفَواراعا َما ُأطا

رًا َوَما َُتَْشى اْلعاَدى َماما النَّاقاعا ... ُمتَ يَ قياظًا َحذا لسيا  فَالصَّابُّ ُْيَْزُج ِبا
ْنَك َُمَافَةً  عا ... ُملاَئْت قُ ُلوُب النَّاسا ما ْن َوَسَناتا لَْيلا اَْلَاجا َهاَن ما  نَ ب ْ

َماَوتَبايُت َتْكَلُؤُهْم  ي فاْديًَة َوأَبايها ِبا َوُأميا عا ... ِبَا  باَقْلٍب َخاشا
ي بَ وَّْأَتنا  َلٍة َوَذْنٍب َواقاعا ... َما أَْلنَيَ اْلَكَنَف الَّذا ْن ُكليا ُمْعضا  ما

َقى َاتا َأًخا ُجعاْلَت َولالت ُّ  َوطًَنا َوَأْمرََع رَبْ َعُه لالرَّاتاعا ... لالصَّاْلا
رايَوَأًِب رَُءوفًا لاْلفَ  لُّ َمَعاذا ي فاَداُؤَك إاْذ َتضا  قاْيا اْلَقاناعا ... نَ ْفسا

يَمةٌ  ُل شا عا ... َأَمًَل لاَفْضلاَك، َواْلَفَواضا ْلٍم َواسا ْنَك باَفْضلا حا  َوأَُلوُذ ما
يُق باَبْذلاها   رَفَ َعْت باَناَءَك لاْلَمَحليا اْلَيافاعا ... فَ َبَذْلَت َأْفَضَل َما َيضا

ُفوسا  ْثلاها  ُوْسُع الن ُّ ْن َلْ َيُكْن َعْن ما َن اْلفاَعالا اْلَباراعا ... َوَعَفْوَت َعمَّ  ما
 َعْفٌو َوَلْ َيْشَفْع إالَْيَك باَشافاعا ... إاِلَّ اْلُعُلوَّ َعنا اْلُعُقوبَةا بَ ْعَدَما

َْت َأْطَفاًِل َكَأفْ َراخا اْلَقطَا عا ... فَ َرْحا  َظفاَرْت َيَداَك ِباُْسَتكانٍي َخاضا
َرًة َعَليَّ َكَما َوَهى  َوَعوايَل َعاناَسٍة َكَقْوسا النَّازاعا ... َوَعَطْفَت آصا

 بَ ْعَد اَّنْاَياضا اْلَوْثيا َعْظُم الظَّالاعا 
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ْن َحنايٍف رَاكاعا  َا ... َجْهُد اْْلَلايَّةا ما  اَّللَُّ يَ ْعَلُم َما َأُقوُل َكَأَّنَّ
ُتَك َواْلُغَواةُ   تَ ُقوُدنا ... َأْسَباَُبَا إاِلَّ بانايَّةا طَائاعا  َما إاْن َعَصي ْ

ََ ُحَفرا اْلَمَهالاكا َهائاعا  ي إا ْقَوِتا ... باَرديا  َحََّّ إاَذا َعلاَقْت َحَبائاُل شا
ي ي َغافاًرا ... فَ َوقَ ْفُت أَْنُظُر َأيُّ َحْتٍف َصاراعا ْثلا ُجْرما  َلْ َأْدرا َأنَّ لاما

عا  َردَّ اْْلََياَة َعَليَّ  را اْلُمتَ َواضا َماما اْلَقادا َا ... َورَُع اْْلا  بَ ْعَد َذَهاَبا
عا  ٍة ... َورََمى َعُدوََّك يفا اْلَوتانيا باَقاطا َك َأْفَضَل ُمدَّ  َأْحَياَك َمْن َوِلَّ

عاي ي إاَذا آَلْت إاَِلَّ َمطَاما َا ... نَ ْفسا ْثنا َبا ْن َيٍد َلَك َلْ َُتَديا  َكْم ما
َْكَرما َصاناعا  َأْسَديْ تَ َها  َعْفًوا إاَِلَّ َهنايَئًة ... َوَشَكْرُت ُمْصطَنَ ًعا ْلا

َتنا ... َوُهَو اْلَكباُْي َلَديَّ َغْْيُ الضَّائاعا  ْنَدَما َأْولَي ْ ْيًا عا  إاِلَّ َيسا
َا َعَليَّ َتُكْن ََلَا ... َأْهًَل َوإاْن َِتَْنْع فََأْكَرُم َماناعا   إاْن أَْنَت ُجْدَت َبا

اباعا إا  َماما السَّ ْن ُصْلبا آَدَم لاَْلا ي َقَسَم اْلْاََلفََة َحازََها ... ما  نَّ الَّذا
عا  ُع َأْمراَها ... َوَحَوى راَداُؤَك ُكلَّ َخْْيٍ َجاما  ََجََع اْلُقُلوَب َعَلْيَك َجاما

يَدَة: َأُقوُل كَ  ها اْلَقصا نَي أَْنَشَدُه َهذا ْخَوتاها:َفذُكاَر َأنَّ اْلَمْأُموَن قَاَل حا  َما قَاَل يُوُسُف ْلاا
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نَي] ]يوسف:   [ .92}َِل تَ ْثرايَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغفاُر اَّللَُّ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّاْحاا
 

 ذاْكُر باَناءا اْلَمْأُمونا باُبورَانَ 
َنةا َبََّن اْلَمْأُموُن باُبورَاَن ابْ َنةا اْْلََسنا  ها السَّ ْن  َويفا َهذا ْبنا َسْهٍل يفا رََمَضاَن، وََكاَن اْلَمْأُموُن َساَر ما

ا َدخَ  ََ ُمَعْسَكرا اْلََْسنا ْبنا َسْهٍل، فَ نَ َزَلُه، َوزُفَّْت إالَْيها بُورَاُن، فَ َلمَّ ََ َفما الصُّْلحا إا َها بَ ْغَداَذ إا َل إالَي ْ
يدا  ْنَدَها َْحُْدونَُة باْنُت الرَّشا ، َواْلََْسُن اْلَمْأُموُن َكاَن عا َُّتَا ُأمُّ اْلَفْضلا ، َوَجدَّ نيا ، َوُأمُّ َجْعَفٍر زُبَ ْيَدُة ُأمُّ اْْلَما

 ْبُن َسْهٍل.
َْمعاها فَ  ْن أَنْ َفسا َما َيُكوُن، فََأَمَر اْلَمْأُموُن ِبا َُّتَا أَْلَف ُلْؤُلَؤٍة ما ا َدَخَل نَ ثَ َرْت َعَلْيها َجدَّ َع، فَ َلمَّ ُجما

. َفَسأَلَْتُه  فََأْعطَاُه بُورَانَ  َُّتَا: َسلاي َسيياَدكا فَ َقْد َأَمَركا . فََأْمَسَكْت، فَ َقاَلْت َجدَّ َوقَاَل: َسلاي َحَوائاَجكا
، فَ  ُميا َجْعَفٍر يفا اْْلَجيا ْذَن ْلا ييا فَ َقاَل: َقْد فَ َعْلُت. َوَسأَلَْتُه اْْلا يَم ْبنا اْلَمْهدا َن ََلَا، الرياَضى َعْن إابْ َراها َأذا

َلتاها، َوُأوقاَد يفا تاْلَك اَوأَلْ  َا يفا لَي ْ َها ُأمُّ َجْعَفٍر اْلَبْدَلَة اللُّْؤلُئايََّة اْْلَُموايََّة، َوابْ َتََّن َبا َلةا َِشَْعُة َعْنََبٍ َبَست ْ للَّي ْ
 فايَها َأْربَ ُعوَن َمًنا.

َعَة )َعَشَر يَ ْوًما( ، يُعادُّ  ْنَد اْلََْسنا َسب ْ يعا َمْن َمَعُه َما ََيَْتاُج إالَْيها، َوَأقَاَم اْلَمْأُموُن عا َما لَُه ُكلَّ يَ ْوٍم َوْلا



نيَ  َلُغ َما َلزاَمُه ََخْسا ْم، َوَْحََلُهْم، َوَوَصَلُهْم، وََكاَن َمب ْ أَْلَف أَْلفا  َوَخَلَع اْلََْسُن َعَلى اْلُقوَّادا َعَلى َمَراتاباها
ها يفا  َياعا ْرَهٍم، وََكَتَب اْلََْسُن َأَْسَاَء ضا َها فايَها دا ن ْ ها رُقْ َعٌة ما ، َفَمْن َوقَ َعْت باَيدا  راقَاٍع، َونَ ثَ َرَها َعَلى اْلُقوَّادا

َعٍة بُعاَث فَ َتَسلََّمَها.  اْسُم َضي ْ
 

ْصرَ  ََ ما ٍر إا ْيا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها  ذاْكُر َمسا
ْصَر، ََ ما ٍر )إا َنةا َساَر َعْبُد اَّللَّا ْبُن طَاها ها السَّ . يفا َهذا  َوافْ تَ َتَحَها( ، َواْسَتْأَمَن إالَْيها ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن السَّراييا

َن  ْصَر، َوَخَلَع الطَّاَعَة، َوَخَرَج ََجٌْع ما ْياها َأنَّ ُعبَ ْيَد اَّللَّا َقْد َكاَن تَ َغلََّب َعَلى ما وََكاَن َسَبَب َمسا
ْسَكْنَدرايَّةا، َُحارَبَةا َنْصرا ْبنا َشَبٍث،  اْْلَْنَدُلسا فَ تَ َغلَُّبوا َعَلى اْْلا ُهْم ِبا ٍر َعن ْ َواْشتَ َغَل َعْبُد اَّللَّا ْبُن طَاها

ها  ْن قُ وَّادا َم قَائاًدا ما َها َعَلى َمْرَحَلٍة َقدَّ ن ْ ا قَ ُرَب ما ْصَر، فَ َلمَّ ْنُه َساَر ََنَْو ما ا فَ رََغ ما  فَ َلمَّ
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ًعا يُ َعْسكاُر فا  َها لايَ ْنظَُر َمْوضا  يها.إالَي ْ
ََ َما ق َ  ْن ُوُصولا اْلَقائادا إا ْصَر َخْنَدقًا، فَاتََّصَل اْْلَََبُ باها ما راييا َقْد َخْنَدَق َعَلى ما ُرَب وََكاَن اْبُن السَّ

يًدا، وََكاَن اْلَقائا  ْنُه، َفَخَرَج إالَْيها يفا َأْصَحاباها، فَاْلتَ َقى ُهَو َواْلَقائاُد، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ُد يفا قالٍَّة، ما
َََباها، َفَحَمَل َعْبُد اَّللَّا الرياَجاَل َعلَ  ٍر ِبا ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ، َفَجاَل َأْصَحابُُه، َوَسْيََّ بَرايًدا إا ى اْلباَغالا

را  ْلَقائادا َوُهَو يُ َقاتاُل اْبَن السَّ ُقوا ِبا ْْيَ، فَ َلحا ُبوا اْْلَْيَل، َوَأْسَرُعوا السَّ راييا َوَجن َّ ا رََأى اْبُن السَّ ، فَ َلمَّ ييا
، َفَمْن َهَلكَ  ُهْم، َوَتَساَقَط َأْكثَ ُر َأْصَحاباها يفا اْْلَْنَدقا ْم، َواَّْنََزَم َعن ْ يها ْ َبنْيَ أَْيدا ُهْم َذلاَك َلْ َيْصَبا ن ْ  ما

لسَّ  َّْن قَ تَ َلُه اْْلُْنُد ِبا ْم َعَلى بَ ْعٍض َكاَن َأْكثَ َر ِما ها .باُسُقوطا بَ ْعضا  ْيفا
ْصَر، َوَأْغَلَق اْلَباَب َعَلْيها َوَعَلى َأْصَحاباها، َوَحاَصَرُه َعْبُد اَّللَّا، فَ َلْم يَ ُعدا  راييا ما اْبُن  َوَدَخَل اْبُن السَّ

ي ُهْم أَْلُف دا ن ْ ٍد ما يَفٍة، َمَع ُكليا َواحا راييا ََيُْرُج إالَْيها، َوأَنْ َفَذ إالَْيها أَْلَف َوَصْيٍف َوَوصا َُهْم السَّ َناٍر، َفَسْيَّ
ي ََّتَك ََّنَارًا َلَقباْلتُ َها لَْيًَل }َبْل أَنْ ُتمْ  ٍر، وََكَتَب إالَْيها: َلْو قَباْلُت َهدا يَّتاُكْم لَْيًَل، فَ َردَُّهُم اْبُن طَاها َدا  َبا

َا َولَنُ  -تَ ْفَرُحوَن  ُُنوٍد َِل قاَبَل ََلُْم َبا ُهْم ِبا ْم فَ َلَنْأتايَ ن َّ ْع إالَْيها ُروَن] اْرجا لًَّة َوُهْم َصاغا َها َأذا ن ْ ُهْم ما ْخراَجن َّ
يَنئاٍذ َطَلَب اْْلََماَن. َوقايَل: َكاَن َسَنَة إاْحَدى َعْشَرَة.37 - 36]النمل:   [ . قَاَل: َفحا

 ََ ٍر إا ْمَراءا قَاَل: َخَرْجَنا َمَع َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ْصَر، َحََّّ إاَذا ُكنَّا َوذََكَر َأْْحَُد ْبُن َحْفٍص َعْن َأِبا السَّ  ما
نَ  َذا َشْيٌخ َعَلى بَعاٍْي َلُه، َفَسلََّم َعَلي ْ ٍي َقدا اْعََتََض، فَإا ْعَراِبا َمْشَق إاْذ ََنُْن ِبَا ا، فَ َرَدْدََن َعَلْيها َبنْيَ الرَّْمَلةا َودا

يَم الرَّافاقايُّ  ََلَم، قَاَل: وَُكْنُت َأََن َوإاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها َْي، السَّ ، َوََنُْن ُنَساياُر اْْلَما ، َوإاْسَحاُق ْبُن َأِبا راْبعايٍي
َنا، قَاَل: فَ قُ  ََ ُوُجوها ُّ يَ ْنُظُر إا ْنُه َدابًَّة، َوَأُجوَد ُكْسَوًة، قَاَل: َفَجَعَل اْْلَْعَراِبا ْلُت: ََّي َشْيُخ، وَُكنَّا َأفْ َرَه ما

ي َهَذا، َوَلكانيا َقْد َأْْلَْحَت يفا النََّظرا، َأَعَرْفَت شَ  ًئا أَْنَكْرَتُه؟ قَاَل: َِل َواَّللَّا، َما َعَرفْ ُتُكْم قَ ْبَل يَ ْوما ي ْ



، َوقُ ْلُت: َما تَ ُقوُل يفا هَ  ََ إاْسَحاَق ْبنا َأِبا راْبعايٍي . قَاَل: فََأَشْرُت إا َذا؟ رَُجٌل َحَسُن اْلفاَراَسةا يفا النَّاسا
 فَ َقاَل:

ي الْ  يُب اْلعاَراقا ُمناْيُ َأَرى َكاتاًبا َداها ٌ ... َعَلْيها، َوََتْدا  كاَتابَةا َبنييا
ْيُ  يطا اْْلََراجا َبصا ْدَن أَنَُّه ... َعلايٌم باتَ ْقسا  َلُه َحرََكاٌت َقْد ُيَشاها

يَم الرَّافاقاييا فَ َقاَل: ََ إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها  َوَنَظَر إا

(5/546) 

 

ُر ُنْسٍك َما َعَلْيها َضما  لرياَجالا َمُكورُ َوُمْظها  ْيُُه ... َيُابُّ اَْلََداََّي، ِبا
ُ َعْنُه إانَُّه َلَوزايرُ  يَمًة ُُتَْبا ًنا َوُِبًَْل ... َوشا  إاَخاُل باها ُجب ْ

 ُثَّ َنَظَر إاَِلَّ َوقَاَل:
ْنُه ُسُرورُ  ْلُقْربا ما ْيا َوُمْؤناٌس ... َيُكوُن َلُه ِبا مٌي لاْْلَما  َوَهَذا َندا

ْيُ  َوَأْحَسُبهُ  مٍي َمرًَّة َوَسَا ْعرا َواْلعاْلما رَاواًَّي ... فَ بَ ْعُض َندا  لالشيا
ْيا َوقَاَل: ََ اْْلَما  ُثَّ َنَظَر إا

نَي نَظاْيُ  ُْي اْلُمْرََتَى َسْيُب َكفياها ... َفَما إاْن َلُه يفا اْلَعاَلما  َوَهَذا اْْلَما
َبٍة ... َوَوجْ  ْن ََجَاٍل َوَهي ْ ْيُ َعَلْيها راَداٌء ما  ٌه ِبااْدرَاكا النََّجاحا َبشا

ي يٍَد ... فَ َقْد َعاَش َمْعُروٌف َوَماَت َنكاْيُ  ْنُه باذا ْسََلُم ما  َلَقْد َعُظَم اْْلا
ْيُ  ٍر ... لََنا َوالاٌد بَ ر، باَنا، َوَأما َلها اْبُن طَاها َا َعْبُد اْْلا  َأَِل إاَّنَّ

ْن َعْبدا اَّللَّا َأحْ  يَناٍر، َوَأَمَرُه َأْن قَاَل: فَ َوَقَع َذلاَك ما اَئةا دا ما َْمسا ْيخا ِبا َسَن َمْوقاٍع، َوَأْعَجَبُه، َوَأَمَر لالشَّ
 َيْصَحَبُه.

 
ْسَكْنَدرايَّةَ   ذاْكُر فَ ْتحا َعْبدا اَّللَّا اْْلا

ْن أَ  ْسَكْنَدرايَّةا )ما َنةا َأْخَرَج َعْبُد اَّللَّا َمْن َكاَن تَ َغلََّب َعَلى اْْلا ها السَّ َماٍن، وََكانُوا َويفا َهذا ( ِبَا ْهلا اْْلَْنَدُلسا
راييا َوَغْْياها، فَ َرَسْوا  َنةا اْبنا السَّ َن اْْلَْنَدُلسا يفا ََجٍْع، َوالنَّاُس يفا فات ْ َقْد َأقْ بَ ُلوا يفا َمَراكاَب ما

َا َحََّّ  ْم يُْدَعى َأَِب َحْفٍص، فَ َلْم يَ َزاُلوا َبا ْسَكْنَدرايَّةا، َورَئايُسها ْْلا َُّنُْم ِبا ٍر، فََأْرَسَل يُ ْؤذا َم اْبُن طَاها َقدا
َها إا  ُلوا َعن ْ ْْلَْربا إاْن ُهْم َلْ َيْدُخُلوا يفا الطَّاَعةا، فََأَجابُوُه، َوَسأَُلوُه اْْلََماَن َعَلى َأْن يَ ْرَتَا ََ بَ ْعضا ِبا

، فََأْعطَاهُ  ْسََلما ْن باََلدا اْْلا َزايَرةا َأْطَرافا الرُّوما الَِّتا لَْيَسْت ما ُم اْْلََماَن َعَلى َذلاَك، فَ َرَحُلوا، َونَ َزُلوا ِبا
َا، فََأْعَقُبوا َوتَ َناَسُلوا. َش، َواْستَ ْوطَُنوَها، َوَأقَاُموا َبا  إاْقرايطا

َن اْلَمْشراقا  َنا َفًَّ َحَدٌث ما ٍر  -قَاَل يُوُنُس ْبُن َعْبدا اْْلَْعَلى: َأقْ َبَل إالَي ْ  -يَ ْعنا اْبَن طَاها
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ََن َغالاٌب، َوالنَّاُس يفا َبََلٍء، فََأصْ  ْن باََلدا َيٍة ما ْنَدََن َمْفُتونٌَة، َقْد َغَلَب َعَلى ُكليا ََنحا نْ َيا عا نْ َيا، َوالدُّ َلَح الدُّ
لطَّاَعةا. يَُّة ِبا قايَم، َواْستَ ْوَسَقْت َلُه الرَّعا  َوَأمََّن اْلََبايَء، َوَأَخاَف السَّ

 
 َأْهلا قُمَّ  ذاْكُر َخْلعا 

ا َسارَ  َنةا َخَلَع َأَهُل ُقمَّ اْلَمْأُموَن، َوَمنَ ُعوا اْْلََراَج، َفَكاَن َسبَ َبُه َأنَّ اْلَمْأُموَن َلمَّ ها السَّ ْن يفا َهذا  ما
مْ  ها ْن َخَراجا ًئا ما ُهْم َشي ْ ٍم( َوَأْسَقَط َعن ْ َة َأَّيَّ دَّ لرَّييا )عا ََ اْلعاَراقا َأقَاَم ِبا َع َأْهُل ُقمَّ َأْن ُخَراَساَن إا ، َفَطما

ْرَهٍم، فَ َلمْ  يَطَة، وََكاَن َخَراُجُهْم أَْلَفْي أَْلفا دا ُهُم َيْصَنَع َبااْم َكَذلاَك، َفَكتَ ُبوا إالَْيها َيْسأَُلونَُه اْْلَطا  َيُاب ْ
َه اْلَمْأُموُن إا  ْن َأَدائاها، فَ َوجَّ ََ َما َسأَُلوا، فَاْمتَ نَ ُعوا ما َشاٍم، َوُعَجْيَف ْبَن اْلَمْأُموُن إا ْم َعلايَّ ْبَن ها لَْيها

يَنةا، َوَجَباَها َعَلى  َم ُسوُر اْلَمدا ْمَراَن، َوُهدا َبَسَة، َفَحاَرََبُْم، )َفَظَفَرا َبااْم( َوقُتاَل ََيََْي ْبُن عا َعةا َعن ْ َسب ْ
ْن أَْلَفْي أَْلٍف. ْرَهٍم، وََكانُوا يَ َتظَلَُّموَن ما  آَِلفا أَْلفا دا

 
ثا ذاكْ  َن اْْلََوادا ْْلَْنَدُلسا ما  ُر َما َكاَن ِبا

، َواْستَ ْعَملَ  ََ باََلدا اْلفاراْنجا َنةا َسْيََّ َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن اْْلََكما َسرايًَّة َكباْيًَة إا ها السَّ َها ُعبَ ْيَد اَّللَّا  َويفا َهذا َعَلي ْ
، َفَساَر َوَدَخَل با  ييا ْبنا اْلبَ َلْنسا ، اْلَمْعُروَف ِبا ، َواْلَقْتلا ّبْا ، َوالسَّ ْلَغارَاتا ، َوتَ َردََّد فايَها ِبا ََلَد اْلَعُدويا

، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم اْلُمْشراُكوَن وََكثُ َر اْلقَ  ْم، َواْْلَْسرا، َوَلقاَي اْْلُُيوُش اْْلَْعَداَء يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا ْتُل فايها
يًما.  وََكاَن فَ ْتًحا َعظا

َُه َعْبُد الرَّْْحَنا أَْيًضا  -تَ َتَح َعْسَكٌر َوفايَها اف ْ  ، َوتَ َردََّد فايَها  -َسْيَّ ْن َأْرضا اْلَعُدويا ْصَن اْلَقْلَعةا ما حا
َتَصَف َشْهرا رََمَضاَن. ْلَغارَاتا ُمن ْ  ِبا

َيَّاَن. عا ِبا دا اْْلَاما  َوفايَها َأَمَر َعْبُد الرَّْْحَنا باباَناءا اْلَمْسجا
ما اْلَيَمانايَّةَ َوفايَها َأخَ  يَم ُمَقديا دا ْبنا إابْ َراها اخا ُُمَمَّ مَّ  َذ َعْبُد الرَّْْحَنا رََهائاَن َأِبا الشَّ
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َنُة، فَ لَ  ُروا، َوَداَمتا اْلفات ْ َزجا َنَة َبنْيَ اْلُمَضرايَّةا َواْلَيَمانايَّةا، فَ َلْم يَ ن ْ َْي، لاُيَسكياَن اْلفات ْ ا رََأى َعْبدُ باُتْدما  مَّ
الُ  َيَة َمْنزاًِل يَ ْنزالُُه اْلُعمَّ َها، َوََيَْعَل ُمْرسا ن ْ َقَل ما َْي َأْن يُ ن ْ َل باُتْدما ، فَ َفَعَل َذلاَك، الرَّْْحَنا َذلاَك َأَمَر اْلَعاما

نَ ُهمْ  َنُة بَ ي ْ ، َوَداَمتا اْلفات ْ ْن َذلاَك اْلَوْقتا َدُة تاْلَك اْلباََلدا ما َي قَاعا َيُة ها ََ َسَنةا َثََلَث  َوَصاَرْت ُمْرسا إا
اخا َوَأطَاَع َعْبَد الرَّْحَْ  مَّ ْم َجْيًشا، فََأْذَعَن أَبُو الشَّ ، َفَسْيََّ َعْبُد الرَّْْحَنا إالَْيها ائَ َتنْيا ،، َوَساَر َعْشَرَة َوما نا



ْن ََنحا  َنُة ما ها َوَأْصَحاباها، َوانْ َقَطَعتا اْلفات ْ ْن َُجَْلةا قُ وَّادا َْي.إالَْيها، َوَصاَر ما  َيةا ُتْدما
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
عاها ابْ ُنُه َسابُ  َبالا َطََباْسَتاَن( ، َوَصاَر يفا َمْوضا ُب جا َنةا َشْهَرََّيُر ْبُن َشَروايَن، )َصاحا ها السَّ وُر، َماَت يفا َهذا

  يَدا َماْزََّيَر.فَ َقاتَ َلُه َماْزََّيُر ْبُن قَاَرَن، فََأَسَرُه َوقَ تَ َلُه، َوَصاَرتا اْلْاَباُل يفا 
َة. ٍد، َوُهَو َواِلا َمكَّ َنةا َصالاُح ْبُن اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا يفا َهذا  َوَحجَّ ِبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
اَئٍة، وََكاَن َزْوَجَها ُموَسى بْ  تيانَي َوما ، َمْولاُدَها َسَنَة سا ييا يَسى ْبنا َوفايَها تُ ُوفياَيْت َعلايَُّة باْنُت اْلَمْهدا ُن عا

ْنُه. دا ْبنا َعلاييا )ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس( ، فَ َوَلَدْت ما  ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َعْشَرَة َوما
211 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َعْشَرَة َوما
َنةا أُ  ها السَّ ٍر ِبااْصَر َويفا َهذا يَنَة اْلَمْنُصورا، َوَأقَاَم اْبُن طَاها راييا بَ ْغَداَذ، َوأُْنزاَل َمدا َل ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن السَّ ْدخا

رٍ  اما َواْْلَزايَرةا، َوقَاَل لاْلَمْأُمونا بَ ْعُض إاْخَوتاها: إانَّ َعْبَد اَّللَّا ْبَن طَاها َها َوَعَلى الشَّ ََ َوَلدا  ْيَايُل إا َوالاًيا َعَلي ْ
َلُه. فَأَْنَكَر اْلَمْأُموُن َذلاَك، فَ َعاَوَدُه َأُخوُه، فَ َوَضَع الْ  َمْأُموُن َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، وََكَذا َكاَن أَبُوُه قَ ب ْ

ْن ُكََبَائا  ْصَر، فَادُْع ََجَاَعًة ما ََ ما اكا إا َئةا اْلُقرَّاءا َوالنُّسَّ ما ْبنا رَُجًَل قَاَل َلُه: اْمشا يفا َهي ْ ََ اْلَقاسا َها إا
ٍر فَاْدُعُه إالَْيها، َواذُْكْر َلُه َمَناقاَبُه، وَ  ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ْر إا يَم ْبنا طََباطََبا، ُثَّ صا ْبُه فايها، َواِْبَْث إابْ َراها رَغيا

َا َتْسَمُع. ناها، َوْأتانا ِبا  َعْن َِبطا
ا رَكاَب فَ َفَعَل الرَُّجُل َذلاَك، فَاْسَتجَ  ٍر، فَ َلمَّ ْن َأْعَياناها، فَ َقَعَد باَبابا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها اَب َلُه ََجَاَعٌة ما

ْمُت َما يفا رُقْ َعتاَك، فَ هَ  ََ َمْنزالاها َأْحَضَرُه قَاَل: َقْد فَها ا َعاَد إا اتا َما قَاَم إالَْيها فََأْعطَاُه رُقْ َعًة، فَ َلمَّ
ْنَدَك! فَ َقاَل: َوِلا  ْلَمُه.عا ، َوذََكَر َفْضَلُه َوزُْهَدُه َوعا ما ََ اْلَقاسا   َأَماُنَك؟ قَاَل: نَ َعْم! َفَدَعاُه إا

؟ قَاَل: نَ َعْم. قَالَ  ؟ قَاَل: نَ َعْم! قَاَل: َهْل َيَاُب ُشْكُر اَّللَّا َعَلى اْلعاَبادا ُفنا : فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّا: أَتُ ْنصا
يُء إاَِلَّ َوَأََن يفا هَ  نَ ُهَما فَ َتجا ها اْْلَالا ِلا َخاِتٌَ يفا اْلَمْشراقا َجائاٌز، َوَخاِتٌَ يفا اْلَمْغرابا َجائاٌز، َوفايَما بَ ي ْ ذا

ي إاِلَّ رَأَْيُت ناْعَمًة لاَرُجٍل أَ  ، َوَورَائاي َوَأَماما َاِلا ، َأْمراي ُمطَاٌع، ُثَّ َما أَْلَتفاُت َعْن ْيَاينا َوَِل ِشا نْ َعَمَها َعَليَّ
ََ َأْن َأكْ َوما  َا تَ َفضًَُّل وََكَرًما، َتْدُعونا إا ، َوَيًدا َِلئاَحًة بَ ْيَضاَء ابْ َتَدَأنا َبا َا رَقَ َبِتا ها النياَعما نًَّة َخَتَم َبا َذا ُفَر َبا

ََذا َوَأْحَرى، َواْسَع )يفا إازَاَلةا خَ  َْن َكاَن َأْوََ َلا ْر ِبا ، َوتَ ُقوُل: اْغدا ْحَسانا ْيطا ُعُنقاها( ، َوَسْفكا َوَهَذا اْْلا



َر باها، َوَأْكُفَر إاْحَسانَهُ  َياًَن َأَكاَن اَّللَُّ َيُابُّ َأْن َأْغدا ََ اْْلَنَّةا عا ها، تَ َراَك َلْو َدَعْوَتنا إا َعَتُه؟َدما  ، َوأَْنُكَث بَ ي ْ
نَّ َفَسَكَت الرَُّجُل، فَ َقاَل َلُه َعْبُد اَّللَّا: َما َأَخاُف َعَلْيَك إاِلَّ نَ فْ  ، فَإا َسَك، فَاْرَحْل َعْن َهَذا اْلبَ َلدا

َك َونَ ْفسا َغْْياَك. َ َعَلى نَ ْفسا ْلطَاَن اْْلَْعَظَم إاْن بَ َلَغُه َذلاَك ُكْنَت اْْلَانا  السُّ
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ََ اْلَمْأُمونا فََأْخََبَُه، فَاْستَ ْبَشَر َوقَاَل: َذلاَك َغْرُس يَ  ْنُه َجاَء إا ا أَياَس ما ، َوتاْرُب فَ َلمَّ ي، َوإاْلُف َأَدِبا دا
، وََكاَن َهَذا اْلَقائاُل  ٍر إاِلَّ بَ ْعَد َمْوتا اْلَمْأُمونا ْر َذلاَك، َوَِل َعلاَمُه اْبُن طَاها ي. َوَلْ يُْظها لاْلَمْأُمونا تَ ْلقايحا

نَُّه َكاَن ُمْنَحرافًا َعْن َعْبدا اَّللَّا. َم، فَإا  اْلُمْعَتصا
 

ييا   دا ْبنا أََنسٍ ذاْكُر قَ ْتلا السَّ
، َوَسَبُب قَ ْتلاها َأنَّ ُزرَْيَق ْبَن َعلاييا ْبنا صَ  لا ُْي اْلَمْوصا يُّ َأما يياُد ْبُن أََنٍس اْْلَْزدا يَّ َوفايَها قُتاَل السَّ َدَقَة اْْلَْزدا

لا َوَأْذرَبايَجاَن، لايَّ َكاَن َقْد تَ َغلََّب َعَلى اْلْاَبالا َما َبنْيَ اْلَمْوصا ييادا ُحُروٌب   اْلَمْوصا َنُه َوَبنْيَ السَّ َوَجَرى بَ ي ْ
َُهمْ  َنَة ََجََع ُزرَْيٌق ََجًْعا َكثاْيًا، قايَل: َكانُوا َأْربَعانَي أَْلًفا، َوَسْيَّ ها السَّ ا َكاَن َهذا لا َكثاْيٌَة، فَ َلمَّ ََ اْلَمْوصا  إا

ْم يفا َأْربَ َعةا آَِلٍف، فَ  ، َفَخَرَج إالَْيها ييادا َْربا السَّ ْم ْلا يياُد َْحََل َعَلْيها نَي رَآُهُم السَّ ، َفحا اْلتَ َقْوا باُسوقا اْْلََحدا
ْن َأْصَحابا ُزرَْيٍق، فَا ها، َوَْحََل َعَلْيها رَُجٌل ما َل َوْحَدُه بانَ ْفسا ها َكاَنْت َعاَدتُُه َأْن ََيْما قْ تَ َتََل، َوْحَدُه، َوَهذا

َبُه،  ُهَما َصاحا ن ْ ٍد ما  َلْ يُ ْقَتْل َغْْيُُُهَا.فَ َقَتَل ُكلُّ َواحا
َل َعَلْيها فَ يَ ْقتُ َلُه َأْو يُ ْقَتَل ُدونَ  يياَد َأْن ََيْما لطَََّلقا إاْن رََأى السَّ َنَُّه  وََكاَن َهَذا الرَُّجُل َقْد َحَلَف ِبا ُه ; ْلا

ييا سَ  ْرَهٍم، فَقايَل َلُه: ِبَا اَئُة أَْلفا دا َنَّنا َكاَن َلُه َعَلى ُزرَْيٍق ُكلَّ َسَنٍة ما َبٍب ََتُْخُذ َهَذا اْلَماَل؟ فَ َقاَل: ْلا
يياَد قَ تَ ْلُتُه، َوَحَلَف َعَلى َذلاَك فَ َوَفَّ باها.  َمََّ رَأَْيُت السَّ

يَّ َحْرَب ُزرَْيٍق َوَِبَبكَ  َد ْبَن ُْحَْيٍد الطُّوسا َب لاَذلاَك، َوَوََّ ُُمَمَّ ُلُه َغضا ا بَ َلَغ اْلَمْأُموَن قَ ت ْ ، اْلُْ  فَ َلمَّ ييا رَّما
. لا  َواْستَ ْعَمَلُه َعَلى اْلَمْوصا

 
ٍر َوَمْنُصوٍر َوقَ ْتلا َمْنُصوٍر ِبااْفرايقايَّةَ  َنةا َبنْيَ َعاما  ذاْكُر اْلفات ْ

را ْبنا ََنفاٍع َوَبنْيَ َمْنُصورا ْبنا َنْصٍر ِبااْفرايقايََّة، َوسَ  ْختاََلُف َبنْيَ َعاما َنةا َوَقَع اِلا ها السَّ َذلاَك َأنَّ  َببُ َويفا َهذا
ُبَذَة، َفَحَصرَ  ََ ]َمْنُصوٍر[ َوُهَو باَقْصراها باطُن ْ ْن ُتوُنَس إا . . . َوَساَر َبااْم ما ُه، َمْنُصورًا َكاَن َكثاَْي اْلََْسدا

ْنُه اْْلََماَن َعَلى َأْن يَ ْر  ، فَ َراَسَلُه َمْنُصوٌر َوَطَلَب ما َن اْلَماءا ْنَدُه ما َ َما َكاَن عا َه َحََّّ َفنا َكَب َسفايَنًة َويَ تَ َوجَّ
ََ َذلاَك، َفَخَرَج َمْنُصوٌر َأوَّلَ  ، فََأَجابَُه إا ََ اْلَمْشراقا  إا
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ٌر َوَلْ يَ َر لاَمْنُصوٍر أَثَ ًرا طََلَبُه َحََّّ َأْدرَكَ  ا َأْصَبَح َعاما اَّْنََزَم ُه، فَاقْ تَ تَ ُلوا وَ اللَّْيلا ُُمَْتفاًيا يُرايُد اْْلُْرُبَس، فَ َلمَّ
ٌر، َوَنَصَب َعَلْيها َمْنَجنايًقا. َا، َوَحَصَرُه َعاما  َمْنُصوٌر، َوَدَخَل اْْلُْرُبَس فَ َتَحصََّن َبا

ا اْشَتدَّ اْلْاَصاُر َعَلى َأْهلا اْْلُْرُبسا قَاُلوا لاَمْنُصوٍر: إامَّا َأْن َُتُْرَج َعنَّا، َوإاِلَّ َسلَّْمَناكَ  ٍر،  فَ َلمَّ ََ َعاما إا
ََلما ف َ  ََ َعْبدا السَّ ْبنا َقْد َأَضرَّ باَنا اْلْاَصاُر. فَاْسَتْمَهَلُهْم َحََّّ ُيْصلاَح َأْمَرُه، فََأْمَهُلوُه، َوَأْرَسَل إا

ْن فَ ْوقا السُّ  ْجتاَماَع باها، فََأََتُه، َفَكلََّمُه َمْنُصوٌر ما ، َيْسأَلُُه اِلا ْن قُ وَّادا اْْلَْيشا ، َوُهَو ما ورا اْلُمَفرياجا
، فََأَجابَُه َعْبُد ال ََ اْلَمْشراقا َْي إا ٍر َحََّّ َيسا ْن َعاما ْنُه َأْن َيَُْخَذ لَُه َأَماًَن ما ََ َواْعَتَذَر، َوَطَلَب ما ََلما إا سَّ

ََ ُتوُنَس، َوَيَُْخَذ َأْهَلُه َوَحاشا  َْي إا ًرا، فَأَمََّنُه َعَلى َأْن َيسا ََ َذلاَك، َواْستَ ْعَطَف َلُه َعاما َْي َبااْم إا يَ َتُه َوَيسا
. ْرقا  الشَّ

يَنةا َجْربَةَ  ََ َمدا َْي باها إا راا َأْن َيسا ََ ُتوُنَس، َوَأَمَر َرُسوَلُه سا َُه َمَع َخْيٍل إا َا، َفَخَرَج إالَْيها، َفَسْيَّ ، َوَيْسُجَنُه َبا
 فَ َفَعَل َذلاَك، َوَسَجَن َمَعُه َأَخاُه َْحُْدوَن.

ا َعلامَ  ُلُه َعَلى َجْربََة، َيَُْمُرُه باَقْتلا  فَ َلمَّ يها، َوُهَو َعاما ََ َأخا ٌر إا ََلما َذلاَك َعُظَم َعَلْيها، وََكَتَب َعاما  َعْبُد السَّ
ْنَدُُهَا، َوَأقْ َرَأُُهَا اْلكاَتاَب، َفَطَلَب َمْنُصورٌ  َما، َفَحَضَر عا يها َْحُْدوَن، َوَِل يُ َراَجُع فايها ْنُه ما  َمْنُصوٍر َوَأخا

ْر ]َأْن[ َيْكُتَب، َوقَاَل: فَاَز اْلَمْقتُ  َتُه، فََأَمَر َلُه باَذلاَك، فَ َلْم يَ ْقدا ي َّ َْْيا َدَواًة َوقاْرطَاًسا لاَيْكُتَب َوصا وُل ِبا
يها، َواْستَ َقاَمتا اْْلُُموُر لا  ََ َأخا َما إا َرةا. ُثَّ قَ تَ َلُهَما، َوبَ َعَث باَرْأَسْيها نْ َيا َواْْلخا را ْبنا ََنفاٍع، َورََجَع الدُّ َعاما

َ سَ  يَنةا ُتوُنَس، َوتُ ُويفيا َدا ُر ْبُن ََنفاٍع ِبا يَنةا َِبَجَة، َوبَقاَي َعاما ََ َمدا ََلما ْبُن اْلُمَفرياجا إا ْلَخ رَبايٍع َعْبُد السَّ
ََ زاََّيدَ  ا َوَصَل َخََبُُه إا ، فَ َلمَّ ائَ َتنْيا را َسَنَة َأْرَبَع َعْشَرَة َوما ةا اَّللَّا قَاَل: اْْلَن َوَضَعتا اْْلَْرُب َأْوزَارََها. اْْلخا

ْم. ََ زاََّيَدةا اَّللَّا َيْطُلُبوَن اْْلََماَن، فََأمَّنَ ُهْم َوَأْحَسَن إالَْيها  َوَأْرَسَل بَ ُنوُه إا
 

، ف َ  ََلما يَنَة السَّ ٍر َمدا َم َعْبُد اَّللَّا ْبُن طَاها َث َوفايَها َقدا ةا َحَوادا دَّ تَ َلقَّاُه اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَمْأُمونا ذاْكُر عا
. ُم، َوَسائاُر النَّاسا  َواْلُمْعَتصا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
ْنَد، فَ َهَزَمُه باْشرُ  ُب ْبُن َصالاٍح السيا َ َحاجا َ ابْ ُنُه َطََباْسَتاَن، َوَوِلا ْبُن  َوفايَها َماَت ُموَسى ْبُن َحْفٍص، فَ َوِلا

 ََ َكْرَماَن.َداُوَد، فَاَْنَاَز إا 
َْْيٍ، َأْو َفضََّلُه عَ  َّْن ذََكَر ُمَعاوايََة ِبا مَُّة ِما ًَّي، فَ َناَدى: بَراَئتا الذيا ْن َوفايَها َأَمَر اْلَمْأُموُن ُمَنادا َلى َأَحٍد ما

 .-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َأْصَحابا َرُسولا اَّللَّا 



َيةا  ُر. َوفايَها َماَت أَبُو اْلَعَتاها اعا  الشَّ
َة. لنَّاسا َصالاُح ْبُن اْلَعبَّاسا َوُهَو َواِلا َمكَّ  َوَحجَّ ِبا

َن اْْلُْندا َقْد نَ َزُلوا باب َ  َن اْْلَْنَدُلسا ]َطْورايُل[ ، فَ َقَصَد ََجَاَعًة ما ْعَمالا ََتُكُرَنَّ ما ْعضا )َوفايَها َخَرَج ِبَا
ُلَها.قُ َرى ََتُكُرَنَّ ُِمَْتارايَن، فَ َقتَ َلُهمْ  ََلَحُهْم َوَما َمَعُهْم، َفَساَر إالَْيها َعاما ُْم َوسا  ، َوَأَخَذ َدَواَبَّ

. )  ]َوفايَها َماَت[ اْْلَْخَفُش النَّْحوايُّ اْلَبْصرايُّ
يما بْ  ، َوَعْبُد )الرَّحا يُّ ، َوَأْْحَُد ْبُن إاْسَحاَق اْلَْْضَرما ( الرَّْْحَنا َوفايَها َماَت طَْلُق ْبُن َغنَّاما النََّخعايُّ ُن َعْبدا

.ُّ ِبا ٍد اْلُمَحارا  ْبنا ُُمَمَّ
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َبلٍ  ْن َمَشاياخا َأْْحََد ْبنا َحن ْ ُث، َوُهَو ما ُّ اْلُمَحديا َعانا َ َعْبُد الرَّزَّاقا ْبُن َُهَّاٍم الصَّن ْ ، وََكاَن َوفايَها تُ ُويفيا
 ُيَشيياُع.

َ َعْبُد اَّللَّا ْبُن َداوُ  َها.َوفايَها تُ ُويفيا َب إالَي ْ ْلَبْصَرةا، فَ ُنسا ، وََكاَن َيْسُكُن اْْلَُريْ َبَة ِبا ُّ اْلَبْصرايُّ  َد اْْلَُرْيّبا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َوما
212 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َوما
دا بْ  لا ذاْكُر اْستايََلءا ُُمَمَّ  نا ُْحَْيٍد َعَلى اْلَمْوصا

ييا لاُمَحارَبَتاها، وَ  ََ َِبَبَك اْْلُرَّما يَّ إا َد ْبَن ُْحَْيٍد الطُّوسا َه اْلَمْأُموُن ُُمَمَّ َنةا َوجَّ ها السَّ َأَمَرُه َأْن ََيَْعَل يفا َهذا
لا لاُيْصلاَح َأْمَرَها، َوَُيَاراَب ُزرَْيَق ْبَن عَ  لا َوَمَعُه َجْيُشُه، َطرايَقُه َعَلى اْلَمْوصا ََ اْلَمْوصا ٌد إا ، َفَساَر ُُمَمَّ لايٍي

ييادا  ُد ْبُن السَّ َْربا زُرَْيٍق، َوَمَعُه ُُمَمَّ َن اْلَيَمنا َورَبايَعَة، َوَساَر ْلا َن الرياَجالا ما ْبنا أََنٍس  َوََجََع َما فايَها ما
ََ زُرَْيٍق، َفَسارَ  ، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ إا يُّ ُد ْبُن ُْحَْيٍد َيْدُعوُه  اْْلَْزدا ، فَ َراَسَلُه ُُمَمَّ ََنَْوُهْم، فَاْلتَ َقْوا َعَلى الزَّابيا

دا ْبنا السَّ  ييا َمَع ُُمَمَّ ٌد، َواقْ تَ تَ ُلوا َواْشَتدَّ قاَتاُل اْْلَْزدا ََ الطَّاَعةا، فَاْمتَ َنَع، فَ َناَجَزُه ُُمَمَّ ييادا طََلًبا باثَْأرا إا
، فَاَّنَْ  ييادا ََ السَّ َُه إا ٌد، فَ نَ َزَل إالَْيها، َفَسْيَّ َزَم ُزرَْيٌق َوَأْصَحابُُه، ُثَّ َأْرَسَل َيْطُلُب اْْلََماَن، فََأمََّنُه ُُمَمَّ

.  اْلَمْأُمونا
ْن قُ ًرى َوُرْسَتاٍق، َوَماٍل، وَ  يعا َمالا زُرَْيٍق ما ْخذا َجَا ٍد َيَُْمُرُه ِبَا ََ ُُمَمَّ َغْْياها، فََأَخَذ وََكَتَب اْلَمْأُموُن )إا
َا َأَمَر باها اْلَمْأُموُن( فََأطَا ٌد َأْوَِلَد ُزرَْيٍق َوإاْخَوَتُه، َوَأْخََبَُهْم ِبا ها، َفَجَمَع ُُمَمَّ ُعوا لاَذلاَك، َذلاَك لانَ ْفسا



نانَي َقْد َأَمَرنا باها، َوَقْد قَباْلُت َما َحَبانا ما  َْي اْلُمْؤما ْنُه َوَرَدْدتُُه َعَلْيُكْم. َفَشَكُروُه َعَلى فَ َقاَل ََلُْم: إانَّ َأما
 َذلاَك.

، َوَقَصَد اْلُمَخالافانَي اْلُمت َ  ييادا َد ْبَن السَّ لا ُُمَمَّ ََ َأْذرَبايَجاَن، َواْسَتْخَلَف َعَلى اْلَمْوصا َغليابانَي ُثَّ َساَر إا
ُهْم يَ ْعَلى ْبُن ُمرَّةَ  ن ْ ، َوَساَر ََنَْو َِبَبَك  َعَلى َأْذرَبايَجاَن فََأَخَذُهْم، ما ََ اْلَمْأُمونا َُهْم إا َونَُظَراُؤُه، َوَسْيَّ

ييا لاُمَحارَبَتاها.  اْْلُرَّما
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ٍد اْلُعَمرايَّ  َنةا َخَلَع َأْْحََد ْبَن ُُمَمَّ ها السَّ ْْلَْْحَرا اْلَعنْيا  -يفا َهذا  اْلَمْأُمونُ  -َواْلَمْعُروُف ِبا
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، وَ  ِبا الرَّازاييا يدا اْلَمْعُروَف ِبَا َد ْبَن َعْبدا اْْلَما ، فَاْستَ ْعَمَل اْلَمْأُموُن َعَلى اْلَيَمنا ُُمَمَّ ْلَيَمنا َها.ِبا َُه إالَي ْ  َسْيَّ
يلا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب َعلَ  ، َوتَ ْفضا َْلقا اْلُقْرآنا يعا الصََّحابَةا، َوقَاَل: َوفايَها َأْظَهَر اْلَمْأُموُن اْلَقْوَل ِبا ى َجَا

. -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -ُهَو َأْفَضُل النَّاسا بَ ْعَد َرُسولا اَّللَّا   َوَذلاَك يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا
ٍد. لنَّاسا َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ  َوَحجَّ ِبا

َمتا اْلَمَنازاُل، َوَخراَبتا اْلُقَرى، َوَهَلَك َوفايَها َكاَنْت  َها باَعَدَن، فَ تَ َهدَّ يَدٌة، َفَكاَن َأَشدُّ ْلَيَمنا زَْلَزَلٌة َشدا ِبا
 فايَها َخْلٌق َكثاٌْي.

 ََ ََ بَ َلدا اْلُمْشراكانَي، فَ َوَصُلوا إا ُب اْْلَْنَدُلسا َجْيًشا إا بَ ْرَشُلونََة، ُثَّ  )َوفايَها َسْيََّ َعْبُد الرَّْْحَنا َصاحا
َهُبوَن َوَُيَريابُ  ، فََأقَاَم اْْلَْيُش َشْهَرْينا يَ ن ْ ََ َجراْنَدَة( ، َوقَاَتَل َأْهَلَها يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا  وَن.َساُروا إا

، َفَخراَبْت َأْكثَ ُر اْْلَ  ْْلَْنَدُلسا يَمٌة َوَأْمطَاٌر ُمتَ َتاباَعٌة ِبا ََدائانا ثَ ْغرا َوفايَها َكاَنْت ُسُيوٌل َعظا ْسَوارا ِبا
َماَرَُّتَا َوُأْحكاَمْت. َدْت عا ، َوَخراَبْت قَ ْنَطَرُة َسَرُقْسَطَة، ُثَّ ُجديا  اْْلَْنَدُلسا

. ) ما َواْلَواوا َوالنُّونا َواَْلَاءا نيا اْلُمْعَجَمةا َوالَلَّ َدةا َوالرَّاءا َوالشيا ْلَباءا اْلُمَوحَّ  )بَ ْرَشُلونَُة ِبا
 ُت[]اْلَوفَ َيا

، َوُهوَ  يا ْلفاْرََّيِبا ُّ، اْلَمْعُروُف ِبا ُد ْبُن يُوُسَف ْبنا َواَقدا ْبنا َعْبدا اَّللَّا الضَّّبيا َ ُُمَمَّ ْن َمَشاياخا َوفايَها تُ ُويفيا  ما
.  اْلُبَخاراييا
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ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ثَ   ََلَث َعْشَرَة َوما
َم، َوَوََّ َأَخاُه َأَِب إاْسَحاقَ  َم  َوفايَها َوََّ اْلَمْأُموُن ابْ َنُه اْلَعبَّاَس اْْلَزايَرَة، َوالث ُُّغوَر، َواْلَعَواصا اْلُمْعَتصا

ٍر ِباَ  ُهَما َولاَعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ن ْ ٍد ما ْصَر، َوَأَمَر لاُكليا َواحا اَم َوما ْرَهٍم، فَقايَل: َلْ يُ َفرياْق الشَّ اَئةا أَْلفا دا ما ْمسا
ْثَل َذلاَك. َن اْلَمالا ما  يفا يَ ْوٍم ما

يَّةا َواْلَيَمانايَّةا، وَ  ََلما َواْبُن َجلايٍس اْلَمْأُموَن ِبااْصَر يفا اْلَقْيسا َنةا َخَلَع َعْبُد السَّ ها السَّ َا، ُثَّ َويفا َهذا َظَهَرا َبا
، فَ َقَتََلُه يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا َسَنَة َأْربَ َوثَ َبا باَعا يُّ يسا ، َوُهَو اْبُن ُعَمْْيََة ْبُن اْلَولايدا اْلَباَذغا ما لا اْلُمْعَتصا َع ما

ْصَر، فَاْستَ َقاَمْت  ْصَر، َوقَاتَ َلُهَما، فَ َقتَ َلُهَما َوافْ تَ َتَح ما ََ ما ُم إا ، َفَساَر اْلُمْعَتصا ائَ َتنْيا ُمورَُها، أُ َعْشَرَة َوما
اَلُه. َها ُعمَّ  َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ

َُراَساَن. ٍر ِبا  َوفايَها َماَت طَْلَحُة ْبُن طَاها
، َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ باْشَر ْبَن َداُوَد َخاَلَف  ْندا اَن ْبَن َعبَّاٍد َعَلى السيا َوفايَها اْستَ ْعَمَل اْلَمْأُموُن َغسَّ

َْصَحاباها: َأْخََبُونا اْلَمْأُموَن، َوَجََب اْْلََراَج ف َ  اَن، فَ َقاَل ْلا ًئا، فَ َعَزَم َعَلى تَ ْولاَيةا َغسَّ ْنُه َشي ْ ْل ما َلْم ََيْما
ََ َأْْحََد ْبنا يُوسُ  ها، فَ َنَظَر اْلَمْأُموُن إا يٍم. فََأْطنَ ُبوا يفا َمْدحا َْمٍر َعظا نيا ُأرايُدُه ْلا اَن، فَإا َف َوُهَو َعْن َغسَّ

ْن َمَساوائاها، َساكاٌت، فَ َقاَل:  ُنُه َأْكثَ ُر ما نانَي، َذلاَك رَُجٌل َُمَاسا َْي اْلُمْؤما َما تَ ُقوُل ََّي َأْْحَُد؟ فَ َقاَل: ََّي َأما
َ َأْمًرا ي َ  نَُّه َلْن َيَِْتا ْفَت َعَلْيها فَإا ُهْم، َفَمْهَما َُتَوَّ ن ْ ََ طَبَ َقٍة إاِلَّ انْ َتَصَف ما ْنهُ َِل ُيْصَرُف باها إا ُر ما . ْعَتذا

ُر: اعا َنيا َكَما قَاَل الشَّ  فََأْطَنَب فايها، فَ َقاَل: َلَقْد َمَدْحَتُه َعَلى ُسوءا رَْأياَك فايها. قَاَل: ْلا
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يقا َويفا ُعَداِتا  دا  َكَفى ُشْكًرا لاَما َأْسَدْيَت َأنيا ... َصَدقْ ُتَك يفا الصيا
ها وَ  ْن َكََلما َب اْلَمْأُموُن ما  َأَدباها.قَاَل: فَُأْعجا

. دا ْبنا َعلايٍي َنَة َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
ْم َعْبدُ  ْنَدُهْم، َفَسْيََّ إالَْيها َنُة عا َلُهْم، فَ ثَاَرتا اْلفات ْ َن اْْلَْنَدُلسا َعاما الرَّْْحَنا  َوفايَها قَ َتَل َأْهُل َماراَدَة ما

َذْت رََهائانُ ُهْم، َوَعاَد اْلَْ  ْيُش َجْيًشا، َفَحَصَرُهْم، َوَأْفَسَد َزْرَعُهْم َوَأْشَجارَُهْم، فَ َعاَوُدوا الطَّاَعَة، َوُأخا
يَنةا.  بَ ْعَد َأْن َخرَّبُوا ُسوَر اْلَمدا

ورا  َجارَةا السُّ ْم بانَ ْقلا حا ا رََأْوا  ُثَّ َأْرَسَل َعْبُد الرَّْْحَنا إالَْيها َمارَتاها، فَ َلمَّ ْهرا ; لاَئَلَّ َيْطَمَع َأْهُلَها يفا عا ََ الن َّ إا
ورا َوأَتْ َقُنوُه. ُدوا باَناَء السُّ ْم، َوَجدَّ َل َعَلْيها ، َوَأَسُروا اْلَعاما ََ اْلعاْصَيانا  َذلاَك َعاُدوا إا

ا َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبَع َعْشَرَة َساَر َعْبُد الرَّْحَْ  ََ َماراَدَة، َوَمَعُه فَ َلمَّ ها إا ، يفا ُجُيوشا ُب اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا نا
ي َأَسُروُه َوَغْْيا  لا الَّذا ْلَعاما وا رََهائانَ ُهْم ِبا ا َِبَرزََها رَاَسَلُه َأْهُلَها، َوافْ َتكُّ ها، َوَحَصَرُهْم، رََهائاُن َأْهلاَها، فَ َلمَّ

ُهْم.  َوَأْفَسَد بَ َلَدُهْم َورََحَل َعن ْ



َها، َوَداَم اْلْاَصارُ  ُقوا َعَلي ْ ، َفَحَصُروَها، َوَضي َّ ائَ َتنْيا ْم َجْيًشا َسَنَة َسْبَع َعْشَرَة َوما ، ُثَّ رََحُلوا ُثَّ َسْيََّ إالَْيها
ُهْم.  َعن ْ

َها َجْيًشا، فَ َفَتَحَها، َوفَارَقَ َها َأْهلُ  َ َعْشَرَة َسْيََّ إالَي ْ ا َدَخَلْت َسَنُة َُثَانا . فَ َلمَّ ريا َواْلَفَسادا  الشَّ
، َفَحَصَرُه َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن  يُّ ْن َأْهلاَها إاْنَساٌن اَْسُُه َُمُْموُد ْبُن َعْبدا اْْلَبَّارا اْلَمارادا اْْلََكما يفا ََجٍْع  وََكاَن ما

ْن  ، َوَصَدُقوُه اْلقاَتاَل، فَ َهَزُموُه َوقَ تَ ُلوا َكثاْيًا ما َن اْْلُْندا ُهُم اْْلَْيُل، فََأفْ نَ ْوُهْم قَ ْتًَل َكثاٍْي ما راَجالاها، َوتَباَعت ْ
 َوَأْسًرا َوَتْشرايًدا.

ََ ُمْنتا َساُلوَط، َفَسْيََّ  ْن َأْصَحاباها إا يُّ فايَمْن َسلاَم َمَعُه ما  إالَْيها َوَمَضى َُمُْموُد ْبُن َعْبدا اْْلَبَّارا اْلَمارادا
َها، َعْبُد الرَّْْحَنا َجْيًشا َسَنَة عا  ن ْ را ما ََ َحْلَقَب يفا رَبايٍع اْْلخا ، َفَمَضْوا َهارابانَي َعْنُه إا ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما

ْم، فَ َقاتَ َلُهْم َُمُْموٌد، فَ َهَزَمُهْم، َوَغناَم َما َمَعُهْم،  فََأْرَسَل َسرايًَّة يفا طََلباها
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نْ  ْم، فَ َلقايَ ُهْم ََجٌْع ما َأْصَحابا َعْبدا الرَّْْحَنا ُمَصاَدَفًة، فَ َقاتَ ُلوُهْم ُثَّ َكفَّ بَ ْعُضُهْم َعْن  َوَمَضْوا لاواْجَهتاها
رايَُّة، َوَغناَم َُمُْموٌد َما فايَها.  بَ ْعٍض، َوَساُروا، فَ َلقايَ ُهْم َسرايٌَّة ُأْخَرى، فَ َقاتَ ُلوُهْم، فَاَّْنََزَمتا السَّ

يَنَة، فَ هَ  يَنَة ما ْن َدَوابَّ َوَطَعاٍم، َوفَارَُقوَها، َوَساَر َحََّّ أََتى َمدا َها َوَمَلَكَها، َوَأَخَذ َما فايَها ما َجَم َعَلي ْ
َا ََخَْسَة َأْعَواٍم َوَثََلثَ  ََ باََلدا اْلُمْشراكانَي، فَاْستَ ْوَلْوا َعَلى قَ ْلَعٍة ََلُْم، فََأقَاُموا َبا َة َأْشُهٍر، فَ َوَصُلوا إا

، َفَمَلَك اْلْاْصَن، َوقَ َتَل َُمُْموًدا َوَمْن َمَعُه، َوَذلاَك َسَنَة ََخٍْس  َفَحَصَرُهْم َأْذُفوْنُس َملاكُ  اْلفاراْنجا
ائَ َتنْيا يفا رََجٍب، َواْنَصَرَف َمْن فايَها. ْشرايَن َوما  َوعا

 ]اْلَوفَ َياُت[
يُم ْبُن  ، َوُهَو إابْ َراها لايُّ اْلُمَغنيا يُم اْلَمْوصا َ إابْ َراها يَم، وََكاَن  َوفايَها تُ ُويفيا َماَهاَن، َوالاُد إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها

، فَ َلزاَمُه. لايُّ ا َعاَد قايَل لَُه اْلَمْوصا ، فَ َلمَّ لا ََ اْلَمْوصا  ُكوفاياا، َوَساَر إا
اَئةٍ  تيانَي َوما ُر، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة سا اعا . َوَعلايُّ ْبُن َجبَ َلَة ْبنا ُمْسلاٍم أَبُو اْلََْسنا الشَّ رَّ ، وََكاَن َقْد ُأضا

ُث. َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن ُموسَ  . َوأَبُو َعْبدا الرَّْْحَنا اْلُمْقراُئ اْلُمَحديا اْندا ُد ْبُن َعْرَعَرَة ْبنا اْلَبا يُّ َوُُمَمَّ ى اْلَعْبسا
ها. يحا ْن َمَشاياخا اْلُبَخاراييا يفا َصحا يعاياا، َوُهَو ما  اْلَفقايُه، وََكاَن شا

ا  ُرُه َداٌل ُمْهَمَلٌة( .)اْلَبا َدةا َواْلرَّاءا َوَتْسكانيا النُّونا َوآخا  ْنُد باَكْسرا اْلَباءا اْلُمَوحَّ
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبَع َعْشَرَة َوما
ٍد الطُّ  ييا ذاْكُر قَ ْتلا ُُمَمَّ  وسا

نْ  ا فَ رََغ ما ، َوَسَبُب َذلاَك أَنَُّه َلمَّ يُّ ، قَ تَ َلُه َِبَبُك اْْلُرَّما يُّ ُد ْبُن ُْحَْيٍد الطُّوسا َأْمرا اْلُمتَ َغليابانَي  فايَها قُتاَل ُُمَمَّ
ْيََة،  ََ َِبَبَك َساَر ََنَْوُه َوَقْد ََجََع اْلَعَساكاَر َواْْلَِلتا َواْلما َن َعَلى َطرايقاها إا فَاْجَتَمَع َمَعُه َعاَلٌ َكثاٌْي ما

يًقا َأْو َعَقبَ  ََ َِبَبَك، وََكاَن ُكلََّما َجاَوَز َمضا ْن َسائارا اْْلَْمَصارا، َفَسَلَك اْلَمَضاياَق إا ًة تَ َرَك اْلُمَتَطوياَعةا ما
ََ َأْن نَ َزَل َباَْشَتاْدَسَر، َوحَ  ْن َأْصَحاباها إا َفَر َخْنَدقًا، َوَشاَوَر يفا ُدُخولا بَ َلدا َِبَبَك، َعَلْيها َمْن ََيَْفظُُه ما

ْن َوْجٍه ذََكُروُه َلُه، فَ َقباَل رَْأيَ ُهْم، َوَعَبَّ َأْصَحابَُه، َوَجَعَل َعَلى اْلَقلْ  َد فََأَشاُروا َعَلْيها باُدُخولاها ما با ُُمَمَّ
، اْلَمْعُروفَ  يَّ ْبَن َأْصَرَم، َوَعَلى  ْبَن يُوُسَف ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا الطَّائايَّ ْعدا ِبا َسعايٍد، َوَعَلى اْلَمْيَمَنةا السَّ ِبَا

ُد ْبُن ُْحَْيٍد َخْلَفُهْم يفا ََجَاَعٍة  َّ، َوَوَقَف ُُمَمَّ ينا ْم، اْلَمْيَسَرةا اْلَعبَّاَس ْبَن َعْبدا اْْلَبَّارا اْليَ ْقطا يَ ْنُظُر إالَْيها
َن الرياَجالا ََتَْت   َوَيَُْمُرُهْم باَسديا َخَلٍل إانْ  َن ََلُْم ما ، َوَقْد َكمَّ َن اْْلََبلا ْم ما رَآُه، َفَكاَن َِبَبُك ُيْشراُف َعَلْيها

 ُكليا َصْخَرٍة.
ُم اْلُكَمَناءُ  َخ، َخَرَج َعَلْيها ْقَداَر َثََلثَةا فَ َراسا ٍد، َوَصعاُدوا يفا اْْلََبلا ما َم َأْصَحاُب ُُمَمَّ ا تَ َقدَّ َدَر ، َواَنَْ فَ َلمَّ

لصََّْبا، ف َ  ُد ْبُن ُْحَْيٍد ِبا ْم فايَمْن َمَعُه، َواَّْنََزَم النَّاُس، فََأَمَرُهْم أَبُو َسعايٍد َوُُمَمَّ َلْم يَ ْفَعُلوا، َِبَبُك إالَْيها
ُد ْبُن ُْحَْيٍد َمَكانَُه، َوفَ رَّ مَ  ْم، َواْلَقْتُل َيَُْخُذُهْم، َوَصََبَ ُُمَمَّ ها ْن َكاَن َمَعُه َغْْيَ رَُجٍل َوَمرُّوا َعَلى ُوُجوها

يََّة يُ َقاتاُلوَن طَ  ٍد، َوَسارَا َيْطُلَبانا اْْلَََلَص، فَ َرَأى ََجَاَعًة َوقاَتاًِل، فَ َقَصَدُهْم، فَ َرَأى )اْْلُرَّما ْن َواحا ائاَفًة ما
َئتا  ( َهي ْ ْن ُحْسنا يَُّة َقَصُدوُه لاَما رََأْوا ما نَي رَآُه اْْلُرَّما ها، فَ َقاتَ َلُهْم َوقَاتَ ُلوُه، َوَضَربُوا فَ َرَسُه َأْصَحاباها، َفحا

، ََ اْْلَْرضا  ِبااْزرَاٍق، َفَسَقَط إا
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دا ْبنا ُْحَْيٍد فَ َقتَ ُلوُه.  َوَأَكبُّوا َعَلى ُُمَمَّ
 ، ُهُم الطَّائايُّ ن ْ َعَراُء َوَأْكثَ ُروا، ما ًحا َجوَّاًدا، فَ َرََثُه الشُّ ٌد ُِمَدَّ ََ وََكاَن ُُمَمَّ ا َوَصَل َخََبُ قَ ْتلاها إا فَ َلمَّ

ٍر َعَلى قاَتالا َِبَبَك، َفَساَر ََنَْوُه. ْنَدُه، َواْستَ ْعَمَل َعْبَد اَّللَّا ْبَن طَاها  اْلَمْأُمونا َعُظَم َذلاَك عا
 ذاْكُر َحالا َأِبا ُدَلَف َمَع اْلَمْأُمونا 

نيا  ٍد اْْلَما ْن َأْصَحابا ُُمَمَّ را ْبنا َكاَن أَبُو ُدَلَف ما ََ َحْربا طَاها يَسى ْبنا َماَهاَن إا ، َوَساَر َمَع َعلاييا ْبنا عا
 ََ يُلُه، َوَيْدُعوُه إا ٌر َيْسَتما ََ َُهََذاَن، فَ َراَسَلُه طَاها ا قُتاَل َعلاي، َعاَد أَبُو ُدَلَف إا ، فَ َلمَّ َعةا  اْْلَُسنْيا بَ ي ْ

، فَ َلْم يَ ْفَعْل، َوقَاَل: إانَّ  َها َسبايًَل، َوَلكانيا َسأُقايُم َمَكانا َِل اْلَمْأُمونا ََ َفْسخا ُد إا َعًة َِل َأجا يفا ُعُنقاي بَ ي ْ



ََ َذلاَك، فََأقَاَم باَكْرَج. . فََأَجابَُه إا  َأُكوُن َمَع َأَحدا اْلَفرايَقنْيا إاْن َكَفْفَت َعنيا
ََ الرَّييا رَاَسَل َأَِب ُدلَ  ا َخَرَج اْلَمْأُموُن إا يُد فَ َلمَّ ا َوُهَو َخائاٌف َشدا َف َيْدُعوُه إالَْيها، َفَساَر ََنَْوُه َمُادا

ْن ُكْنَت َخائا  يُعَك، فَإا ، وَُكلَُّها ُتطا ، فَ َقاَل لَُه َأْهُلُه َوقَ ْوُمُه َوَأْصَحابُُه: أَْنَت َسيياُد اْلَعَربا ًفا فَأَقاْم، اْلَوَجلا
 َر َوُهَو يَ ُقوُل:َوََنُْن ََّنْنَ ُعَك. فَ َلْم يَ ْفَعْل، َوَسا

َيا َواها َي َدافاًعا ... لاَما ََنََبُْم قاَدًما َوَأْغَشى الدَّ ي ُدوَن قَ ْوما  َأُجوُد بانَ ْفسا
ُم اْْلَْمَر اْلَمُخوَف اْقتاَحاُمُه ... ُْلُْدراَك ََمًْدا َأْو ُأَعاواَد ََثواَّيَ   َوَأقْ َتحا

 ََ ا َوَصَل إا َي أَبْ َياٌت َحَسَنٌة، فَ َلمَّ  اْلَمْأُمونا َأْكَرَمُه، َوَأْحَسَن إالَْيها َوَأمََّنُه، َوَأْعَلى َمْنزالََتُه.َوها
ٍر َعَلى ُخَراَسانَ   ذاْكُر اْستاْعَمالا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها

َها ٍر َعَلى ُخَراَساَن، َفَساَر إالَي ْ َنةا اْستَ ْعَمَل اْلَمْأُموُن َعْبَد اَّللَّا ْبَن طَاها ها السَّ  .يفا َهذا
ٍر َخلايَفةً  َ ُخَراَساَن َعلايُّ ْبُن طَاها ا َماَت َوِلا َها َأنَّ َأَخاُه َطْلَحَة َلمَّ ْياها إالَي ْ  وََكاَن َسَبَب َمسا
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ََ َِبَبَك، َوَأْوَقَع اْْلََواراجُ  ُز اْلَعَساكاَر إا ينَ َورا َُيَهيا لديا يها َعْبدا اَّللَّا، وََكاَن َعْبُد اَّللَّا ِبا َخا ْهلا  ْلا َُراَساَن ِبَا ِبا
، فََأَمَر َعْبَد اَّللَّا  ْلَمْأُمونا ُم اْلَقْتَل، َواتََّصَل َذلاَك ِبا ْن نَ ْيَسابُوَر، فََأْكثَ ُروا فايها ٍر قَ ْريَةا اْْلَْمَراءا ما  ْبَن طَاها

َم نَ ْيَسابُوَر َكاَن َأهْ  ا َقدا َها، فَ َلمَّ ََ ُخَراَساَن، َفَساَر إالَي ْ ْيا إا ْلَمسا ُروا قَ ْبَل ُوُصولاها ِبا ُلَها َقْد َقَحُطوا َفُمطا
ا َدَخَلَها قَاَم إالَْيها رَُجٌل بَ زَّاٌز فَ َقاَل: ٍد، فَ َلمَّ َها بايَ ْوٍم َواحا  إالَي ْ

رَرا  لدُّ ْئَت ِبا ْئَت جا َط النَّاُس يفا زََماَّنااْم ... َحََّّ إاَذا جا  َقْد ُقحا
ًما ...  ثَانا يفا َساَعٍة لََنا َقدا ْيا َواْلَمَطرا َغي ْ ْْلَما  َفَمْرَحًبا ِبا

لرَّقَّةا َفَحفاْظتُ َها. فَ  ْعتُ َها ِبا ٌر أَْنَت؟ قَاَل: َِل، َوَلكانيا َسَا َأْحَسَن إالَْيها، فََأْحَضَرُه َعْبُد اَّللَّا َوقَاَل َلُه: َأَشاعا
َن الثياَيابا إاِلَّ ِباَ   ْمراها.َوَجَعَل إالَْيها َأْن َِل ُيْشََتَى لَُه َشْيٌء ما

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َه إالَْيها اْلَمْأُموُن ابْ َنُه اْلَعبَّاَس يفا َجََ  ( ، فَ َوجَّ ارايُّ ُّ الشَّ انا َنةا َخَرَج باََلٌل )اْلَغسَّ ها السَّ َن يفا َهذا اَعٍة ما

، فَ ُقتاَل باََلٌل.  اْلُقوَّادا
. ْلَيَمنا  َوفايَها قُتاَل أَبُو الرَّازاييا ِبا

نْ َوفايهَ  ٍر، وََكاَن َهَرَب ما ، َفَظفاَر باها َعزايٌز َمْوََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها يُّ ْصَر  ا ََتَرََّك َجْعَفُر ْبُن َداُوَد اْلُقميا ما
َها.  فَ ُردَّ إالَي ْ

َشاٍم اْْلََبَل، َوُقمَّ، َوَأْصبَ َهاَن، َوَأْذرَبايَجاَن. َ َعلايُّ ْبُن ها  َوفايَها َوِلا
َ إاْدرايُس ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا ْبنا اْلََْسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب )َوفايَها تُ وُ  ََلُم  -يفيا  -َعَلْيها السَّ



َم اْلَبْصَرَة َوطَْنَجةَ  يَنةا فَاَس، فَ َوََّ َأَخاُه اْلَقاسا ْمرا َمدا ٌد ِبَا ، َوقَاَم بَ ْعَدُه ابْ ُنُه ُُمَمَّ ْلَمْغرابا َما،  َوَما ِبا يَلايها
 َواْستَ ْعَمَل َِبقاي إاْخَوتاها َعَلى ُمُدنا اْلََبْبَ َرةا.

َيًة َعَلْيها ما  يَنةا َِبَجَة، وََكاَنْت َعاصا ََ َمدا ُب اْْلَْنَدُلسا إا نيا َوفايَها َساَر َعْبُد الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ َصاحا ْن حا
وَ  ، َفَمَلَكَها َعن ْ ََ اْْلنا َنةا َمْنُصوٍر إا  ًة.فات ْ
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، وََكا باَها َعْبدا الرَّْْحَنا ، َعَلى َصاحا َن اْْلَْنَدُلسا َلَة، ما يَنةا طَُلْيطا َدا ٌم الضَّرَّاُب ِبا َن َوفايَها َخاَلَف َهاشا
ََ قُ ْرطَُبَة، فَ َلمَّ  ْهلاَها، َفَساَر إا ا[ َأْوَقَع اْْلََكُم ِبَا َلَة ]َلمَّ ْن طَُلْيطا َّْن َخَرَج ما ٌم ِما ََ َهاشا ا َكاَن اْْلَن َساَر إا

ي ََنْوايَ ْيها، َوَأَغاَر َعَلى الْ  ََ َوادا ريا َوَغْْيُُهْم، َفَساَر َبااْم إا َلَة، فَاْجَتَمَع إالَْيها َأْهُل الشَّ ْم، طَُلْيطا ََبْبَرا َوَغْْياها
يٌم، َوأَ  ْت َشوَْكُتُه، َواْجَتَمَع َلُه ََجٌْع َعظا ْهلا َشْنَت بَرايََّة.َفطَاَر اَْسُُه، َواْشَتدَّ  ْوَقَع ِبَا

َنَة َجْيًشا، ف َ  ها السَّ َنُه َوَبنْيَ اْلََبْبَرا َوقَ َعاٌت َكثاْيٌَة، َفَسْيََّ إالَْيها َعْبُد الرَّْْحَنا َهذا َقاتَ ُلوُه، فَ َلْم وََكاَن بَ ي ْ
َشاٌم َكذَ  ْر إاْحَدى الطَّائاَفَتنْيا َعَلى اْْلُْخَرى، َوبَقاَي ها َع، َوَجاَوَز َتْسَتْظها ةا َمَواضا دَّ لاَك، َوَغَلَب َعَلى عا

تَّ َعْشَرةَ  َلُه، َفَسْيََّ إالَْيها َعْبُد الرَّْْحَنا َجْيًشا َكثايًفا َسَنَة سا ، بارَْكَة اْلَعُجوزا، َوَأَخَذْت َغارٌَة َخي ْ ائَ َتنْيا  َوما
َُجاوَ  ْصنا َُسُْسطَا ِبا ْن حا ْلُقْربا ما ٌم ِبا َة فَ َلقايَ ُهْم َهاشا دَّ نَ ُهْم، َوَداَمْت عا تا اْْلَْرُب بَ ي ْ رَةا رُورايََة، فَاْشَتدَّ

ريا َوطَالاّبا اْلفاَتا  ْن َأْهلا الطََّمعا َوالشَّ َّْن َمَعُه ما ٌم، َوقُتاَل ُهَو وََكثاٌْي ِما ٍم، ُثَّ اَّْنََزَم َهاشا ، وََكَفى اَّللَُّ َأَّيَّ
 النَّاَس َشرَُّهْم( .

لنَّاسا إا  ٍد.َوَحجَّ ِبا  ْسَحاُق ْبُن اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ
 ]اْلَوفَ َياُت[

يثا  ُّ، َوُهَو إاَماٌم يفا اْْلَدا َبانا ي ْ اُك ْبُن َُمَْلٍد الشَّ َ أَبُو عاصٍم النَّبايُل، َواَْسُُه الضَّحَّ  .َوفايَها تُ ُويفيا
يُّ  ٍد اْلبَ ْغَداذا َ أَبُو َأْْحََد ُحَسنْيُ ْبُن ُُمَمَّ  .َوفايَها تُ ُويفيا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخَْس َعْشَرَة َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخَْس َعْشَرَة َوما
ََ الرُّوما   ذاْكُر َغْزَوةا اْلَمْأُمونا إا

ا َسا ، فَ َلمَّ ( يفا اْلُمَحرَّما ََ الرُّوما َنةا َساَر )اْلَمْأُموُن إا ها السَّ َر اْسَتْخَلَف َعَلى بَ ْغَداَذ إاْسَحاَق ْبَن يفا َهذا



ا َصاَر اْلَمْأُموُن با  ْجَلَة، فَ َلمَّ َواَد، َوُحْلَواَن، وَُكَوَر دا ُه َمَع َذلاَك السَّ يَم ْبنا ُمْصَعٍب، َوَوِلَّ َتْكرايَت إابْ َراها
ُد ْبُن َعلاييا ْبنا ُموَسى ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ  َم َعَلْيها ُُمَمَّ دا ْبنا َعلاييا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب َقدا

ََلُم  - ْنُه،  -َعَلْيها السَّ ، وََكاَن َزوََّجَها ما بْ َنتاها ُأميا اْلَفْضلا ُخولا ِبا لدُّ َا، فََأَجارَُه، َوَأَمَرُه ِبا فَ َلقاَيُه َبا
َم اْْلَجيا  ا َكاَن َأَّيَّ َلْت َعَلْيها، فَ َلمَّ َا.فَُأْدخا يَنةا فََأقَاَم َبا ََ اْلَمدا ْهلاها إا  َساَر ِبَا

ََ أَْنطَاكاَيَة، ُثَّ  ََ َداباَق، ُثَّ إا ََ َمْنباَج، ُثَّ إا لا َحََّّ َصاَر إا ََ َوَساَر اْلَمْأُموُن َعَلى َطرايقا اْلَمْوصا  إا
ََ باََلدا الرُّوما  َها إا ن ْ يَصةا َوَطَرُسوَس، َوَدَخَل ما ْن اْلَمصيا ، َوَدَخَل ابْ ُنُه اْلَعبَّاُس ما يفا َُجَاَدى اْْلُوََ

ْن َُجَا َْرَبٍع بَقانَي ما َوًة، َوَهَدَمُه ْلا ْصنا قُ رََّة َحََّّ افْ تَ َتَحُه َعن ْ َيَة، فََأقَاَم اْلَمْأُموُن َعَلى حا .َمْلطا  َدى اْْلُوََ
َه َأْشَناَس َوقايَل: إانَّ َأْهَلُه طََلُبوا اْْلََماَن فَأَمَّنَ ُهُم  ، َوَوجَّ ْْلََمانا َدَة ِبا ْصَن َماجا َلُه حا اْلَمْأُموُن، َوفَ َتَح قَ ب ْ

َناَذ، َفسَ  ْصنا سا با حا ََ َصاحا ًفا َوَجْعَفًرا اْْلَيَّاَط إا َه ُعَجي ْ ها، )َوَوجَّ ْصنا ُسْنُدَس، فََأََتُه باَرئايسا ََ حا َع إا ما
 َوَأطَاَع.

ُم ما  َل، َوَلقاَيهُ َوفايَها َعاَد( اْلُمْعَتصا ْصَر، فَ َلقاَي اْلَمْأُموَن قَ ْبَل ُدُخولاها اْلَمْوصا  ْن ما
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.  َمْنوايُل، َوَعبَّاُس ْبُن اْلَمْأُمونا باَرْأسا َعنْيٍ
َمْشَق. ََ دا ْن باََلدا الرُّوما إا ها ما َه اْلَمْأُموُن بَ ْعَد ُخُروجا  َوفايَها تَ َوجَّ

لنَّاسا َعْبُد اَّللَّا  ٍد.َوَحجَّ ِبا   ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ
 ]اْلَوفَ َياُت[

، َوأَبُو يَ ْعُقوَب إاْسَحاُق ْبُن الطَّبَّاعا اْلَفقايُه، َوَعلايُّ  َوائايُّ َ قَبايَصُة ْبُن ُعْقَبَة السُّ ْبُن اْلََْسنا ْبنا َوفايَها تُ ُويفيا
 ، ُب اْبنا اْلُمَباَركا ُث، َوَهْوَذُة ْبُن َخلايَفَة ْبنا َعْبدا ُشَقْيٍق َصاحا ُّ اْلَعاباُد اْلُمَحديا ٍد اْلُكويفا َوََثباُت ْبُن ُُمَمَّ

لايُّ  ُد ْبُن اْْلَاراثا اْلَمْوصا ، َوأَبُو َجْعَفٍر ُُمَمَّ ، َوأَبُو ُسَلْيَماَن اَّللَّا ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا َأِبا َبْكَرَة أَبُو اْْلَْشَهبا
ارَ  ،الدَّ َ باَداَرَّيَّ ُد، تُ ُويفيا ُّ الزَّاها  انا
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ها، َوَقْد قَ  يحا ْن َمَشاياخا اْلُبَخاراييا يفا َصحا يُّ بابَ ْلَخ، َوُهَو ما يُّ اْلبَ ْلخا يما يَم التَّما اَئَة َوَمكيايُّ ْبُن إابْ َراها اَرَب ما
 َسَنٍة.

، وََكاَن ُعْمُرُه َثََلًَث َوتاْسعانَي َسَنًة.َوأَبُو زَْيٍد َسعايُد ْبُن َأْوسا ْبنا ََثباٍت اْْلَْنصَ   ارايُّ اللَُّغوايُّ النَّْحوايُّ
َ َعْبُد اْلَملاكا ْبُن َقرايبا ْبنا َعْبدا اْلَملاكا أَبُو َسعايٍد اْْلَْصَمعايُّ اللَُّغوايُّ اْلَبْصرايُّ  ، َوقايَل: َوفايَها تُ ُويفيا



تَّ َعْشَرَة.  َسَنَة سا
ُد ْبنُ  ي اْلَبْصَرةا. َوُُمَمَّ  َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلُمَثَّنَّ ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا أََنسا ْبنا َمالاٍك اْْلَْنَصارايُّ قَاضا
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] ائَ َتنْيا تَّ َعْشَرَة َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
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ائَ َتنْيا  تَّ َعْشَرَة َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
َرقْ لَ   ةَ ذاْكُر فَ ْتحا ها

، َوَسَبُب َذلاَك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َملاَك الرُّوما قَ َتلَ  ََ باََلدا الرُّوما َنةا َعاَد اْلَمْأُموُن إا ها السَّ اَئٍة  يفا َهذا تَّما أَْلًفا َوسا
، فَأَ  يَصَة، َفَساَر َحََّّ َدَخَل َأْرَض الرُّوما يفا َُجَاَدى اْْلُوََ ْن َأْهلا َطَرُسوَس َواْلَمصيا َتَصفا ما ََ ُمن ْ قَاَم إا

 َشْعَباَن.
ها، َفَساَر إالَْيها، َولَْ  َها َأنَّ َملاَك الرُّوما َكَتَب إالَْيها َوَبَدَأ بانَ ْفسا يَ ْقَرْأ كاَتابَُه،  َوقايَل: َكاَن َسَبَب ُدُخولاها إالَي ْ

يُغَوا، َفَخَرُجوا َعلَ  ا َدَخَل َأْرَض الرُّوما َأََنَخ َعَلى أَْنطا َرقْ َلَة، َفَخَرَج َأْهُلَها فَ َلمَّ ََ ها ى ُصْلٍح، ُثَّ َساَر إا
 َعَلى ُصْلٍح.

ْصًنا، َوَمْطُمورََة. َم، فَافْ تَ َتَح َثََلثانَي حا َه َأَخاُه َأَِب إاْسَحاَق اْلُمْعَتصا  َوَوجَّ
ْن ُطَوانََة، فََأَغاَر َوقَ َتَل َوَأْحَرَق، فََأَصابَ  َه ََيََْي ْبَن َأْكَثَم ما ًيا َورََجَع. َوَوجَّ  َسب ْ

َمْشَق. ََ دا ، ُثَّ اْرََتََل إا َا يَ ْوَمنْيا ََ َكْيُسوَم، فَأَقَاَم َبا  ُثَّ َساَر اْلَمْأُموُن إا
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

، فَ َقَتَل بَ ْعَضُهْم يفا  ما الا اْلُمْعَتصا  فايَها َظَهَر َعْبُدوٌس اْلفاْهرايُّ ِبااْصَر، فَ َوَثَب َعَلى ُعمَّ
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ةا. ي اْلْاجَّ َتَصَف ذا ْصَر ُمن ْ ََ ما َمْشَق إا ْن دا  َشْعَباَن، َفَساَر اْلَمْأُموُن ما
ْن بَ ْرقََة، فََأقَاَم ِبااْصَر. نُي ما َم اْْلَْفشا  َوفايَها َقدا

ْخذا اْْلُْندا ِبا  يَم َيَُْمُرُه ِبَا ََ إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها لتَّْكباْيا إاَذا َصلُّوا، فَ َبَدَأ باَذلاَك َوفايَها َكَتَب اْلَمْأُموُن إا
ُوا َثََلًَث، ُثَّ فَ َعُلوا َذلاَك يفا ُكليا َصََلٍة َمْكُتوبٍَة. َتَصَف رََمَضاَن، فَ َقاُموا قاَياًما، وََكَبَّ  ُمن ْ

ًفا َوَأْْحََد ْبنَ  َه ُعَجي ْ ٍم، )َوَوجَّ َب اْلَمْأُموُن َعَلى َعلاييا ْبنا َهاشا ٍم( ، َوَأَمَر باَقْبضا َأْمَوالاها  َوفايَها َغضا َهاشا
ها. ََلحا  َوسا



نيا بابَ ْغَداَذ.  َوفايَها َماَتْت ُأمُّ َجْعَفٍر زُبَ ْيَدُة ُأمُّ اْْلَما
ْنَد،  ًنا، َوَأْصَلَح السيا ، َوَمَعُه باْشُر ْبُن َداُوَد، ُمْسَتْأما ْندا َن السيا اُن ْبُن َعبَّاٍد ما َم َغسَّ ْستَ ْعَمَل َواَوفايَها تَ َقدَّ

. ْمَراَن ْبَن ُموَسى اْلَعَتكايَّ َها عا  َعَلي ْ
َا. ََ ُقمَّ، َوَخَلَع الطَّاَعَة َبا يُّ إا  َوفايَها َهَرَب َجْعَفُر ْبُن َداُوَد اْلُقميا

ْم، ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُسَلْيَماَن ْبنا َعلاييا )ْبنا  ها ، يفا قَ ْولا بَ ْعضا لنَّاسا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس(  َوَحجَّ ِبا
دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا   ْبنا  ، َوقايَل: َحجَّ َبااْم َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ
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ُهْم  -َعبَّاٍس  َي اَّللَُّ َعن ْ ُه اْلَيَمَن، َوَجعَ  -َرضا َل إالَْيها واَِليََة ُكليا بَ َلٍد َيْدُخُلُه، َفَساَر وََكاَن اْلَمْأُموُن َوِلَّ
. لنَّاسا َها، َفَحجَّ ِبا لنَّاسا يَ ْوَم اْلفاْطرا، َوَساَر َعن ْ َم بَ ْغَداَذ َفَصلَّى ِبا َمْشَق، فَ َقدا ْن دا  ما

 ]اْلَوفَ َياُت[
 ُّ انا ٍر اْلَغسَّ ٍر َعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن ُمْسها َ أَبُو ُمْسها ُد ْبُن َعبَّادا ْبنا َعبَّادا ْبنا َحبايبا َوفايَها تُ ُويفيا  بابَ ْغَداَذ، َوُُمَمَّ

يُل ْبُن َجعْ  ُّ، َوإاَْسَاعا ِبا َا، َوََيََْي ْبُن يَ ْعَلى اْلُمَحارا ُْي اْلَبْصَرةا َبا ُّ، َأما َفرا ْبنا ُسَلْيَماَن ْبنا اْلُمَهلَّبا اْلُمَهلَّّبا
.  ْبنا َعلايٍي
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[]ُثَّ َدَخلَ  ائَ َتنْيا  ْت َسَنُة َسْبَع َعْشَرَة َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبَع َعْشَرَة َوما
َماٍن َعَلى ُحْكما اْلَمْأمُ  ْصَر، َونَ َزَل َأْهُلَها ِبَا ْن َأْرضا ما ْلَفَرَما ما نُي ِبا َنةا َظفاَر اْْلَْفشا ها السَّ .يفا َهذا  ونا

 ََ َ باَعْبُدوٍس اْلفاْهراييا َفُضراَب ُعنُ ُقُه، َوَعاَد  َوَوَصَل اْلَمْأُموُن إا َنةا، فَُأِتا ها السَّ ْن َهذا ْصَر يفا اْلُمَحرَّما ما ما
. اما ََ الشَّ  إا

َشاٍم، وََكاَن َسَبَب َذلاَك َأنَّ اْلَمْأُموَن َكاَن اْستَ ْعَمَلُه َعَلى َأْذرَبا   يَجانَ َوفايَها قَ َتَل اْلَمْأُموُن َعلايَّ ْبَن ها
َه إالَْيها  ُلُه الرياَجاَل، فَ َوجَّ َم ذاْكُرُه، فَ بَ َلَغُه ظُْلُمُه، َوَأْخُذُه اْْلَْمَواَل، َوقَ ت ْ  ُعَجْيَف ْبَن َوَغْْياَها، َكَما تَ َقدَّ

َلُه َواللياَحاَق باَباَبَك، َوَظفاَر باها ُعَجْيٌف،  َشاٍم َوَأرَاَد قَ ت ْ َبَسَة، فَ ثَاَر باها َعلايُّ ْبُن ها َم باها َعَلى َعن ْ َوَقدا
، َوُخَراَسا يَف باَرْأسا َعلايٍي يفا اْلعاَراقا ، َوطا َن، اْلَمْأُمونا فَ َقتَ َلُه َوقَ َتَل َأَخاُه َحبايًبا يفا َُجَاَدى اْْلُوََ

ْصَر، ُثَّ أُْلقاَي يفا اْلَبْحرا. ، َوما اما  َوالشَّ



] ََ َغْزوا الرُّوما  ]َعْوَدُة اْلَمْأُمونا إا
هَ َوفايَها  َها، َوتَ َرَك َعَلي ْ اَئَة يَ ْوٍم، ُثَّ رََحَل َعن ْ ، فََأََنَخ َعَلى ُلْؤُلَؤَة ما ََ باََلدا الرُّوما ا َعاَد اْلَمْأُموُن إا

 ، ٍم، َوَأْخَرُجوُه، َوَجاَء تَ ْوفايُل َملاُك الرُّوما ْنَدُهْم َُثَاناَيَة َأَّيَّ ًفا، َفَخَدَعُه َأْهُلَها، فَ َبقاَي عا َحاَط فَأَ ُعَجي ْ
 باُعَجْيٍف فايها، فَ بَ َعَث اْلَمْأُموُن إالَْيها اْْلُُنوَد، فَاْرََتََل تَ ْوفايُل قَ ْبَل ُمَوافَاَّتااْم،
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ََماٍن، َوَأْرَسَل َملاُك الرُّوما َيْطُلُب اْلُمَهاَدنََة، فَ َلْم يَتامَّ َذلاكَ  ََ ُعَجْيٍف ِبا  .َوَخَرَج َأْهُل ُلْؤُلَؤَة إا
ََ َسَلُغوَس.َوفايهَ   ا َساَر اْلَمْأُموُن إا

، فَ ُقتاَل. ييا ََ َجْعَفرا ْبنا َداُوَد اْلُقميا يُّ إا يَسى اْلُقميا  َوفايَها بُعاَث َعلايُّ ْبُن عا
. لنَّاسا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُسَلْيَماَن ْبنا َعلايٍي  َوَحجَّ ِبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
َ اْلَْ  ( . َوفايَها تُ ُويفيا نيا اْلُمْهَمَلةا َواْلْايما لسيا . )ُسَرْيٌج ِبا ْعَمانا ْلَبْصَرةا، َوُسَرْيُج ْبُن الن ُّ َهالا ِبا ن ْ اُج ْبُن اْلما جَّ

. لايُّ يَ ْرواي َعنا الث َّْوراييا  َوَسْعَداُن ْبُن باْشٍر اْلَمْوصا
ُّ اْلَموْ  َ اْْلَلايُل ْبُن َأِبا رَافاٍع اْلُمَزنا دا ْبنا َأِبا َوفايَها تُ ُويفيا ، وََكاَن َعالاًما َعاباًدا، َوأَبَ ْوُه َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ لايُّ صا

ًَل. ، وََكاَن فَاضا لايُّ  يَزايَد اْلَمْوصا
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] ائَ َتنْيا َ َعْشَرَة َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَانا
يدا  ْلُقْرآنا اْلَمجا ْحَنةا ِبا  ذاْكُر اْلما

َنةا  ها السَّ ُهودا   َويفا َهذا يَم بابَ ْغَداَذ يفا اْمتاَحانا اْلُقَضاةا َوالشُّ ََ إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها َكَتَب اْلَمْأُموُن إا
، َفَمْن َأقَ رَّ أَنَُّه َُمُْلوٌق ُُمَْدٌث َخلَّى َسبايَلُه، َوَمْن َأََب َأْعَلَمُه باها لايَ  ْلُقْرآنا ثانَي ِبا ، ْأُمَرُه فايها باَرْأياها َواْلُمَحديا

َنا اْمتَ َنَع َعنا اْلَقْولا  ْستاَعانَةا ِبا ، َوتَ ْركا اِلا لايلا َعَلى َخْلقا اْلُقْرآنا َل كاَتابَُه ِبااقَاَمةا الدَّ باَذلاَك، وََكاَن َوَطوَّ
ُد ْبُن َسْعٍد َكا ُهْم: ُُمَمَّ ن ْ َعةا نَ َفٍر، ما ، َوَأَمَرُه ِباانْ َفاذا َسب ْ ، َوأَبُو اْلكاَتاُب يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا ييا تاُب اْلَواقادا

يُل بْ  َثَمَة زَُهْْيُ ْبُن َحْرٍب، َوإاَْسَاعا ُن َداُوَد، ُمْسلاٍم ُمْسَتْملاي يَزايَد ْبنا َهاُروَن، َوََيََْي ْبُن َمعانٍي، َوأَبُو َخي ْ
ُصوا إالَيْ  ، فَُأْشخا ْورَقايُّ يُل( ْبُن َأِبا َمْسُعوٍد، َوَأْْحَُد ْبُن الدَّ ، )َوإاَْسَاعا ها، َفَسَأََلُْم َواْمَتَحنَ ُهْم َعنا اْلُقْرآنا

يَم دَ  ََ بَ ْغَداَذ، فََأْحَضَرُهْم إاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها يًعا: إانَّ اْلُقْرآَن َُمُْلوٌق. فََأَعاَدُهْم إا ارَُه، َوَشَهَر فََأَجابُوا َجَا
، فََأق َ  يثا ْن َأْهلا اْْلَدا َْضَرةا اْلَمَشاياخا ما  رُّوا باَذلاَك، َفَخلَّى َسبايَلُهْم.قَ ْوََلُْم ِبا



، فََأْحضَ  ْمتاَحانا اْلُقَضاةا َواْلُفَقَهاءا يَم ِبا ََ إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها َر إاْسَحاُق َوَورََد كاَتاُب اْلَمْأُمونا بَ ْعَد َذلاَك إا
، َوباْشَر ْبَن اْلَولايدا اْلكا  يَّ اَن الزياََّيدا يَم َأَِب َحسَّ ، ْبُن إابْ َراها ، َوَعلايَّ ْبَن َأِبا ُمَقاتاٍل، َواْلَفْضَل ْبَن َغاِنٍا يَّ ْندا

َبَة، َوَسْعَدَوْيها اْلوَ  َبٍل، َوقُ تَ ي ْ ، َوَأْْحََد ْبَن َحن ْ اَدَة، َواْلَقَوارايرايَّ ، َوَسجَّ َثما َل ْبَن اَْلَي ْ َّيَّ ، َوَعلايَّ َوالذَّ يَّ طا اسا
، َواْبَن ُعَليََّة اْْلَْكََبَ، َوََيََْي ْبَن َعْبدا الرَّْْحَنا ْبَن َجْعٍد، َوإاْسَحاَق ْبَن َأِبا إاْسَرا ئايَل، َواْبَن اَْلَْرشا

ْن َوَلدا  ، َوَشْيًخا آَخَر ما  اْلُعَمرايَّ
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، َوُمَُ  يعايَّ اَر، َوَأَِب َمْعَمٍر اْلَقطا َي الرَّقَّةا، َوَأَِب َنْصٍر التَّمَّ َد ْبَن َحاِتاا ْبنا ُعَمَر ْبنا اْْلَطَّابا َكاَن قَاضا مَّ
ُهُم: النَّْضُر ْبُن ُِشَْيٍل، َوابْ  ن ْ ، )َوََجَاَعًة، ما َد ْبَن نُوٍح اْلَمْضُروَب، َواْبَن اْلَفرَُّخانا ُن َعلاييا َمْيُموٍن، َوُُمَمَّ

ٍم، َوأَبُو اْلَعوَّاما اْلبَ زَّاُز، َواْبُن ُشَجاٍع، َوَعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن إاسْ  يًعا َعَلى ْبنا َعاصا ُلوا َجَا َحاَق( ، فَُأْدخا
: َما ت َ  ُموُه، ُثَّ قَاَل لاباْشرا ْبنا اْلَولايدا ْم كاَتاَب اْلَمْأُمونا َمرََّتنْيا َحََّّ َفها ُقوُل يفا إاْسَحاَق، فَ َقَرَأ َعَلْيها

نانَي َغْْيَ َمرَّ  َْي اْلُمْؤما ؟ فَ َقاَل: َقْد َعرَّْفُت َمَقاَلِتا َأما نانَي اْلُقْرآنا ْيا اْلُمْؤما ْن كاَتابا َأما َد ما ٍة. قَاَل: فَ َقْد ََتَدَّ
 َما تَ َرى.

 فَ َقاَل: َأُقوُل: اْلُقْرآُن َكََلُم اَّللَّا.
 قَاَل: َلْ َأْسأَْلَك َعْن َهَذا، َأَُمُْلوٌق ُهَو؟

 قَاَل: اَّللَُّ َخالاُق ُكليا َشْيٍء.
 )قَاَل: فَاْلُقْرآُن َشْيٌء( ؟

 قَاَل: نَ َعْم.
 قَاَل: َفَمْخُلوٌق ُهَو؟

َالاٍق.  قَاَل: لَْيَس ِبا
 قَاَل: )لَْيَس ]َأْسأَُلَك[ َعْن َهَذا( َأَُمُْلوٌق ُهَو؟

نانَي َأِلَّ أََتَكلََّم فايها، َولَْيَس عا  َْي اْلُمْؤما ُن َغْْيَ َما قُ ْلُت َلَك، )َوَقدا اْستَ ْعَهْدُت َأما ي قَاَل: َما ُأْحسا ْندا
 ُت َلَك( .َغْْيُ َما قُ لْ 

َها، فَ َقاَل: َأْشَهُد َأْن َِل إاَلَه إاِلَّ اَّللَُّ، َأحَ  ًدا فَ ْرًدا، َلْ فََأَخَذ إاْسَحاُق رُقْ َعًة، فَ َقَرَأَها َعَلْيها َوَوقَ َفُه َعَلي ْ
ْن َخْلقاها يفا َمْعًَّن ما  َلُه َشْيٌء ]َوَِل بَ ْعَدُه َشْيٌء[ ، َوَِل ُيْشباُهُه َشْيٌء ما َن َيُكْن قَ ب ْ ، َوَوْجٍه ما َن اْلَمَعانا

 اْلُوُجوها. قَاَل: نَ َعْم.
: اْكُتْب َما قَاَل.  َوقَاَل لاْلَكاتابا

نانَي يفا َهَذا َغْْيَ  ْيا اْلُمْؤما َما ي ْلا ْعَت َكََلما  َمرٍَّة، َوَما ُثَّ قَاَل لاَعلاييا ْبنا َأِبا ُمَقاتاٍل: َما تَ ُقوُل؟ قَاَل: َقْد َسَا



ي َغْْيُهُ  ْندا َا فايَها، ُثَّ قَاَل َلُه: اْلُقْرآُن َُمُْلوٌق؟ قَاَل: اْلُقْرآُن َكََلُم اَّللَّا عا لرُّقْ َعةا، فََأقَ رَّ ِبا . . فَاْمَتَحَنُه ِبا
نْ   قَاَل: َلْ َأْسأَْلَك َعْن َهَذا. قَاَل: اْلُقْرآُن َكََلُم اَّللَّا، فَإا
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نانَي باَشيْ  ُْي اْلُمْؤما : اْكُتْب َمَقالََتُه.َأَمَرََن َأما ْعَنا َوَأَطْعَنا. فَ َقاَل لاْلَكاتابا  ٍء َسَا
ْثَل َذلاَك. ْن َمَقالَتاها لاَعلاييا ْبنا َأِبا ُمَقاتاٍل، فَ َقاَل ما لا ََنًْوا ما َّيَّ  ُثَّ قَاَل لالذَّ

ْئتَ  ا شا ْنَدَك؟ قَاَل: َسْل َعمَّ : َما عا ييا اَن الزياََّيدا َِبا َحسَّ َا فايَها، ُثَّ ُثَّ قَاَل ْلا . فَ َقَرَأ َعَلْيها الرُّقْ َعَة فََأقَ رَّ ِبا
، َواَّللَُّ قَاَل: َوَمْن َلْ يَ ُقْل َهَذا اْلَقْوَل فَ ُهَو َكافاٌر. فَ َقاَل: اْلُقْرآُن َُمُْلوٌق ُهَو؟ قَاَل: اْلُقْرآُن َكََلُم اَّللَّا 

نانَي إاَمامُ  ُْي اْلُمْؤما َع َما َلْ َنْسَمْع، َوَعلاَم َما َلْ َخالاُق ُكليا َشْيٍء، َوَأما ، َوَقْد َسَا ْعَنا َعامََّة اْلعاْلما َنا َوباها َسَا
ي إالَْيها زََكاَة َأْمَوالاَنا َنا َوَصََلتَ َنا، َونُ َؤديا ُد َمَعُه، نَ ْعَلْم، َوَقْد قَ لََّدُه اَّللَُّ َأْمَرََن، َفَصاَر يُقايُم َحجَّ ، َوَُنَاها

َنا.َونَ َرى إاَماَمتَ  ْن َأَمَرََن ائْ َتَمْرََن، َوإاْن ََّنَاََن انْ تَ َهي ْ  ُه، فَإا
نانَي. قَالَ  ْيا اْلُمْؤما ها َمَقاَلُة َأما نَّ َهذا : َقْد َتُكوُن قَاَل: فَاْلُقْرآُن َُمُْلوٌق؟ فََأَعاَد َمَقالََتُه. قَاَل إاْسَحاُق: فَإا

َا النَّاَس، َوإاْن خَ  نََّك َمَقالََتُه َوَِل َيَُْمُر َبا نانَي َأَمَرَك َأْن َأُقوَل قَ ْلُت َما َأَمْرَتنا باها، فَإا َْي اْلُمْؤما َْتنا َأنَّ َأما َبَّ
ي إاِلَّ  ْندا اَن: َوَما عا ًئا. قَاَل أَبُو َحسَّ ْمُع الثياَقُة فايَما أَبْ َلْغَتنا َعْنُه. قَاَل: َما َأَمَرنا َأْن أُبَ لياَغَك َشي ْ  السَّ

َنُكْم.َوالطَّاَعُة، فَ  َا َأَمَرنا َأْن َأْمَتحا  ْأُمْرنا أَْأِتَاْر. قَاَل: َما َأَمَرنا َأْن آُمرَُكْم، َوإاَّنَّ
؟ قَاَل: َكََلُم اَّللَّا. قَاَل: َأَُمُْلوٌق ُهَو؟ قَاَل: َكََل  َبٍل: َما تَ ُقوُل يفا اْلُقْرآنا َْْحََد ْبنا َحن ْ ُم اَّللَّا َما ُثَّ قَاَل ْلا

َها.َأزايُد َعلَ   ي ْ
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ْثلاها َشْيٌء] ]الشورى:  ََ " }لَْيَس َكما ا أََتى إا َا يفا الرُّقْ َعةا، فَ َلمَّ [ " ]قَ َرَأ[ : }َوُهَو 11فَاْمَتَحَنُه ِبا
ُْي] ]الشورى:  يُع اْلَبصا ما َن اْلَمَعا11السَّ ْن َخْلقاها يفا َمْعًَّن ما نا [ ، َوَأْمَسَك َعْن: َوَِل ُيْشباُهُه َشْيٌء ما

اءا اْْلَْصَغُر فَ َقاَل: َأْصَلَحَك اَّللَُّ! إانَُّه يَ ُقولُ  َن اْلُوُجوها، فَاْعََتََض َعَلْيها اْبُن اْلَبكَّ ْن َوَِل َوْجٍه ما يٌع ما : َسَا
ٌْي؟ قَاَل: ُهَو   يٌع َبصا َْْحََد: َما َمْعََّن قَ ْولاَك: َسَا . فَ َقاَل إاْسَحاُق ْلا ْن َعنْيٍ ٌْي ما َكَما َوَصَف ُأُذٍن، َوَبصا

 نَ ْفَسُه. )قَاَل: َفَما َمْعَناُه؟ قَاَل: َِل َأْدراي َأْهَو ُهَو َكَما َوَصَف نَ ْفَسُه( .
َبَة، َوُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن ُمَُ  ، ُثَّ َدَعا َبااْم رَُجًَل رَُجًَل ُكلُُّهْم يَ ُقوُل اْلُقْرآُن َكََلُم اَّللَّا، إاِلَّ قُ تَ ي ْ دا ْبنا اْْلََسنا مَّ

، َوْهبا ْبنا ُمنَ بياٍه، وَ وَ  ، َوَعْبَد اْلُمْنعاما ْبَن إاْدرايَس )اْبَن باْنتا اءا اْلُمَظفََّر ْبَن اْبَن ُعَليََّة اْْلَْكََبَ، َواْبَن اْلَبكَّ
ي الرَّقَّةا، َواْبَن اْْلَْْحَرا، فََأمَّا اْبُن ا ْن َوَلدا ُعَمَر ْبنا اْْلَطَّابا قَاضا ى، َورَُجًَل ما نَُّه ُمَرجَّ اءا اْْلَْكََبُ، فَإا ْلَبكَّ



[ َواْلُقْرآُن 3: }إاَنَّ َجَعْلَناُه قُ ْرآًَن َعَرباياا] ]الزخرف: -َعزَّ َوَجلَّ  -قَاَل: اْلُقْرآُن ََمُْعوٌل ; لاَقْولا اَّللَّا 
ََ  -ُُمَْدٌث ; لاَقْولاها  ْن َرَبيااْم ُُمَْدٍث] -تَ َعا ْن ذاْكٍر ما ْم ما  [ .2]اْلنبياء: : }َما َيَْتايها

كانَُّه قَاَل إاْسَحاُق: فَاْلَمْجُعوُل َُمُْلوٌق. )قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: َواْلُقْرآُن َُمُْلوٌق؟ قَاَل: َِل َأُقوُل: َُمُْلوٌق، َولَ 
، فَأَ  ََ اْلَمْأُمونا َهْت إا َجاَب اْلَمْأُموُن َيُذمُُّهْم ََمُْعوٌل. َفَكَتَب َمَقالََتُه َوَمَقاَِلتا اْلَقْوما رَُجًَل رَُجًَل، َوُوجيا

ي َر باْشَر ْبَن اْلَولايدا َوإابْ َراها ُهْم، َويَعايُبُه َويَ َقُع فايها باَشْيٍء، َوَأَمَرُه َأْن َُيْضا ن ْ ، َوَيْذُكُر ُكَلا ما ييا َم ْبَن اْلَمْهدا
ْن َأَجاَِب، َوإاِلَّ فَاْضراْب َأْعَناقَ ُهَما، َوَأمَّ  نَ ُهَما، فَإا َْلقا َوَْيَْتحا ََ اْلَقْولا ِبا ْن َأَجاَب إا َواُُهَا، فَإا ا َمْن سا

ََ َعْسَكراها َمَع نَ َفٍر ََيَْفُظوََّنُْم. يدا إا ْْلَدا ، َوإاِلَّ َْحََلُهْم ُمَوثَّقانَي ِبا  اْلُقْرآنا
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َا َأَمَر باها اْلَمْأُموُن، فََأَجابَ  اْلَقْوُم َأَْجَُعوَن إاِلَّ َأْربَ َعَة نَ َفٍر، َوُهْم:  فََأْحَضَرُهْم إاْسَحاُق، َوَأْعَلَمُهْم ِبا
ُد ْبُن نُوٍح اْلَمْضُروُب، فََأَمَر َبااْم إاْسَحاُق َفشُ  ، َوُُمَمَّ اَدُة، َواْلَقَوارايرايُّ َبٍل، َوَسجَّ وا يفا َأْْحَُد ْبُن َحن ْ دُّ

، فَأَ  يدا ا َكاَن اْلَغُد َدَعاُهْم يفا اْْلَدا ، فَ َلمَّ يدا ، اْْلَدا اَدُة َواْلَقَوارايرايُّ ْحَنَة، فََأَجابَُه َسجَّ ُم اْلما َعاَد َعَلْيها
، َوُوجيا  يدا ا يفا اْْلَدا ُد ْبُن نُوٍح َعَلى قَ ْوَلااَما، َفُشدَّ َبٍل، َوُُمَمَّ ََ فََأْطَلَقُهَما، َوَأَصرَّ َأْْحَُد ْبُن َحن ْ َها إا

ََ اْلَمْأُمونا باَتْأوا  يلا اْلَقْوما فايَما َأَجابُوا إالَْيها، فََأَجابَُه اْلَمْأُموُن: إانَّنا بَ َلَغنا َعْن باْشرا َطَرُسوَس، وََكَتَب إا
ََ  -ْبنا اْلَولايدا باَتْأوايلا اْْليَةا الَِّتا أَنْ َزََلَا اَّللَُّ  ٍر: }إاِلَّ َمْن ُأْكراَه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمئان،  -تَ َعا ارا ْبنا ََّيسا يفا َعمَّ

ْيَ  ْْلا ] ]النحل: ِبا َا َعََّن اَّللَُّ 106انا ََ  -[ ، َوَقْد َأْخطََأ التَّْأوايَل، إاَّنَّ ها اْْليَةا َمْن   -ُسْبَحانَُه َوتَ َعا َذا َبا
، فَ لَ  ْيَانا ًرا لاَْلا ، ُمْظها ْركا ، فََأمَّا َمْن َكاَن ُمْعَتقاًدا لالشيا ْركا ًرا لالشيا ، ُمْظها ْيَانا  َهَذا َلُه.ْيَس َكاَن ُمْعَتقاًدا لاَْلا

، فَ  ْن باََلدا الرُّوما نانَي ما ُْي اْلُمْؤما ََ َأْن ََيُْرَج َأما َا إا ََ َطَرُسوَس لاُيقايُموا َبا يًعا إا َأْحَضَرُهْم فََأْشَخَصُهْم َجَا
، َوباْشُر ْبُن  يُّ اَن الزياََّيدا ََ اْلَعْسَكرا، َوُهْم: أَبُو َحسَّ يًعا إا َُهْم َجَا ، َواْلَفْضُل ْبُن إاْسَحاُق، َوَسْيَّ اْلَولايدا

، َوَعلايُّ  ، َوََيََْي ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا اْلُعَمرايُّ َثما ُل ْبُن اَْلَي ْ َّيَّ ، َوَعلايُّ ْبُن ُمَقاتاٍل، َوالذَّ ، َوأَبُو َغاِنٍا ْبُن اْْلَْعدا
( َعلاييا  ، )َواْبُن اْلََْسنا ْبنا اَدُة، َواْلَقَوارايرايُّ ، َوَسجَّ ٍم، َوإاْسَحاُق ْبُن َأِبا إاْسَرائايَل،  اْلَعوَّاما ْبنا َعاصا

ُد ْبُن َحاِتاا ْبنا َمْيُموٍن، ، َوُُمَمَّ يُّ طا اُر، َوَسْعَدَوْيها اْلَواسا َوأَبُو َمْعَمرا  َوالنَّْضُر ْبُن ُِشَْيٍل، َوأَبُو َنْصٍر التَّمَّ
، َوَأْْحَُد ْبُن ُشَجا  ، َواْبُن اْلَفرَُّخانا ََ الرَّقَّةا بَ َلَغُهْم ْبُن اَْلَْرشا ا َصاُروا إا ، فَ َلمَّ اءا ٍع، َوأَبُو َهاُروَن ْبُن اْلَبكَّ

ََ بَ ْغَداَذ( .  َمْوُت اْلَمْأُمونا فَ َرَجُعوا )إا
 

يَّتاها   ذاْكُر َمَرضا اْلَمْأُمونا َوَوصا
ي َماَت فايها لاَثََل  َنةا َمراَض اْلَمْأُموُن َمَرَضُه الَّذا ها السَّ َرةا.َويفا َهذا ْن َُجَاَدى اْْلخا  َث َعْشَرَة َخَلْت ما

فا اْلَقاراُئ قَاَل: َدَعانا اْلَمْأُمونُ  ها َما ذََكَرُه َسْعُد ْبُن اْلَعَلَّ  وََكاَن َسَبَب َمَرضا
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ُم َعْن ْيَايناها، َوُُهَا ، َواْلُمْعَتصا ،  يَ ْوًما، فَ َوَجْدتُُه َجالاًسا َعَلى َجانابا اْلَبَذْنُدونا َقْد َدلََّيا َأْرُجَلُهَما يفا اْلَماءا
ْنُه، َأْو َأْصَفى َصَفاًء، َأْو أَ  ، َوقَاَل: ُذْقُه! فَ َهْل رَأَْيَت َأْعَذَب ما َشدَّ فََأَمَرنا َأْن َأَضَع راْجلاي يفا اْلَماءا

ثْ َلُه قَ  نانَي، َما رَأَْيُت ما َْي اْلُمْؤما يُب َأْن يُ ؤَْكَل بَ ْرًدا؟ فَ َفَعْلُت، َوقُ ْلُت: ََّي َأما . فَ َقاَل: َأيُّ َشْيٍء َيطا طُّ
نانَي َأْعَلُم. فَ َقاَل: الرَُّطُب اْْلزَاُذ. ُْي اْلُمْؤما  َوُيْشَرَب َعَلْيها َهَذا اْلَماُء؟ فَ ُقْلُت: َأما

َذا باَغا ، فَاْلتَ َفَت، فَإا َع َوْقَع ُْلُما اْلََبايدا َنَما ُهَو يَ ُقوُل ]َهَذا[ إاْذ َسَا َها اْْلََقائاُب فايَها فَ بَ ي ْ ُل اْلََبايدا َعَلي ْ
ها اْْلَْلطَافا رَُطُب آزَاٍذ، فَْأتا باها! َفَمَضى َوَعا ٍم ]َلُه[ : اْنُظْر إاْن َكاَن يفا َهذا َادا َد اْْلَْلطَاُف، فَ َقاَل ْلا

اَعَة، فََأْظَهَر  َ تاْلَك السَّ َا ُجنا َما آزَاٌذ َكَأَّنَّ ََ  -ُشْكًرا َّللاَّا َوَمَعُه َسلََّتانا فايها يًعا،  -تَ َعا َنا َجَا ب ْ َوتَ َعجَّ
نَّا َأَحٌد إاِلَّ َوُهَو َُمُْموٌم، وََكاَنْت َمنايَُّة اْلَمْأمُ  ، َفَما قَاَم ما ْن َذلاَك اْلَماءا ْن تاْلَك َوَأَكْلَنا َوَشرابْ َنا ما ونا ما

ُم َمرايًضا َحََّّ َدخَ  ًة.اْلعالَّةا، َوَلْ يَ َزلا اْلُمْعَتصا  َل اْلعاَراَق، َوبَقايُت َأََن َمرايًضا ُمدَّ
ْيا اْلُمؤْ  ْن َعْبدا اَّللَّا اْلَمْأُمونا َأما ََ اْلباََلدا اْلُكُتُب ما ا َمراَض اْلَمْأُموُن َأَمَر َأْن ُيْكَتَب إا يها فَ َلمَّ نانَي، َوَأخا ما

ها َأِبا إاْسَحاَق ْبنا َهاُروَن الرَّشا  ْن بَ ْعدا ، اْْلَلايَفةا ما َْضَرةا اْبناها اْلَعبَّاسا ما ِبا ََ اْلُمْعَتصا ، َوَأْوَصى إا يدا
ْلَوْحدَ  قْ َرارا ِبا َهاَدةا، َواْْلا ُتُه، بَ ْعَد الشَّ ي َّ ، وََكاَنْت َوصا ، َواْلُقَضاةا، َواْلُقوَّادا َْضَرةا اْلُفَقَهاءا ، َوِبا انايَّةا، َواْلبَ ْعثا

يا َواْْلَنَّةا، َوالنَّارا، َوالصَََّلةا  : إانيا ُمقار، ُمْذناٌب، َأْرُجو -َواْْلَْنباَياءا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َعَلى النَّّبا
، َوَأْسباُغوا َوضُ  ُضونا ، َوَغميا ُهونا وئاي َوَأَخاُف، إاِلَّ َأنيا إاَذا ذََكْرُت َعْفَو اَّللَّا رََجْوُت، َوإاَذا ُمتُّ فَ َوجيا

ٍد َوَطُهوراي، َوَأجا  ْسََلما َوَمْعراَفةا َحقياها َعَلْيُكْم يفا ُُمَمَّ ، ُثَّ َأْكثاُروا َْحَْد اَّللَّا َعَلى اْْلا َصلَّى  -يُدوا َكَفنا
، َولْ  -اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  ُلوا ِبا ُعونا َعَلى َسرايراي، ُثَّ َعجيا ْن ُأمَّتاها اْلَمْرُحوَمةا، ُثَّ َأْضجا ُيَصليا إاْذ َجَعَلَنا ما

، َوْلي َ  ُلونا َوابْ ُلُغوا ِبا ُحْفَرِتا ْ ََخًْسا، ُثَّ اْحْا ناا، َوْلُيَكَبيا ْنزاْل ِبا َأقْ َرُبُكْم َعَليَّ َأقْ َرُبُكْم َنَسًبا َوَأْكََبُُكْم سا
 قَ َرابًَة، َوَأَودُُّكْم َُمَبًَّة.

ْن َْحْدا اَّللَّا َوذاْكراها، ُثَّ َضُعونا عَ  َلَة، ُثَّ ُحلُّوا َكَفنا َعْن َوَأْكثاُروا ما ، َواْستَ ْقباُلوا ِبا اْلقاب ْ قياَي اْْلَْْيَنا َلى شا
ًئا، ، َوَخلُّونا َوَعَملاي، وَُكلُُّكْم َِل يُ ْغنا َعنيا َشي ْ وا اللَّْحَد َواْخُرُجوا َعنيا ي َوراْجلاي، ُثَّ ُسدُّ َوَِل  رَْأسا

ُتْم َيْدَفُع َعنيا َمْكُروًها، ُثَّ قافُ  ُكوا َعْن ذاْكرا َشرٍي إاْن ُكن ْ َْجَعاُكْم، فَ ُقوُلوا َخْْيًا إاْن َعلاْمُتْم، َوَأْمسا وا ِبَا
نَّ اْلُمْعَوَل َعَليْ  ي، فَإا ْندا َا تَ ُقوُلوَن، َوَِل َتَدُعوا َِبكاَيًة عا ْن بَ ْيناُكْم ِبا نيا َمْأُخوٌذ ما ُب، َعَرفْ ُتْم، فَإا ها يُ َعذَّ

َم اَّللَُّ َعبْ  َر فايَما َحتََّم اَّللَُّ َعَلى َخْلقاها رَحا  ًدا ات ََّعَظ َوَفكَّ
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ْلبَ َقا َد ِبا ي تَ َوحَّ ْنُه، فَاْْلَْمُد َّللاَّا الَّذا ي َِل بُدَّ ما َن اْلَمْوتا الَّذا ْم ما ، َوَقَضى َعَلْيها َن اْلَفَناءا ، َوَقَضى ما ءا
يعا َخْلقاها اْلَفَناَء.  َعَلى َجَا

ًئا إاْذ َجاَء َأْمُر اَّللَّا؟ َِل َواَّللَّا،]ُثَّ[ ْلي ُ  زيا اْلْاََلَفةا، َهْل َأْغََّن َعنيا َذلاَك َشي ْ ْن عا  ْنَظْر َما ُكْنُت فايها ما
َتُه َلْ يَ   َخْلًقا. ُكنْ َوَلكاْن ُأْضعاَف َعَليَّ باها اْلْاَساُب، فَ َيالَْيَت َعْبَد اَّللَّا ْبَن َهاُروَن َلْ َيُكْن َبَشًرا، َبْل لَي ْ

، َواْعَمْل  ْسََلما يَك يفا اْلُقْرآنا َواْْلا ْيَةا َأخا َا تَ َرى، َوُخْذ باسا ، َواتَّعاْظ ِبا نيا يفا ََّي َأَِب إاْسَحاَق، اْدُن ما
َقاباها َوَعَذاباها، َوَِل تَ ْغََتَّ  ْن عا َقَكَها اَّللَُّ َعَمَل اْلُمرايدا َّللاَّا، اْْلَائافا ما َّللَّا َوُمْهَلتاها، َفَكَأنَّ اْلْاََلَفةا إاَذا َطوَّ  ِبا

َك ََلُمْ  دا نَّ اْلُمْلَك َبااْم َوباتَ َعهُّ ، فَإا يَّةا َواْلَعَواميا ْم، َقْد نَ َزَل باَك اْلَمْوُت، َوَِل تَ ْغَفْل َأْمَر الرَّعا ، اَّللََّ اَّللََّ فايها
نَيَّ إالَْيكَ  َتها نَي، َوَِل يَ ن ْ َن اْلُمْسلاما ْم ما ْمَتُه، َوآثَ ْرَتُه  َويفا َغْْياها َفَعٌة إاِلَّ َقدَّ نَي َوَمن ْ َأْمٌر فايها َصََلٌح لاْلُمْسلاما

ْن َهَواَك.  َعَلى َغْْياها ما
ْْلَقيا  ْن بَ ْعٍض ِبا ْف بَ ْعَضُهْم ما ْم يفا َشْيٍء، َوأَْنصا ْل َعَلْيها ْم، َوَِل ََتْما ْم لاُضَعَفائاها ْن َأْقواََّيئاها نَ ُهْم، َوُخْذ ما  بَ ي ْ

، َواْنُظْر َهُؤَِلءا َوق َ  ْلعاَراقا ََ َدارا ُمْلكاَك ِبا ، َواْلُقُدوَم إا لا الرياْحَلَة َعنيا يَن رياَْبُْم، َوَتََنَّ َبااْم، َوَعجيا  اْلَقْوَم الَّذا
ْم َذا َحَزاَمةٍ  يَُّة فََأْغزاها ُهْم يفا ُكليا َوْقٍت، َواْْلُرَّما ْم، َفََل تَ ْغَفْل َعن ْ َوَصَراَمٍة َوَجَلٍد، َواْكنُ ْفُه  أَْنَت باَساَحتاها

ْن[ أَْنَصاراَك َوَأْولاَيائاَك،  َْن َمَعَك ]ما َُّتُْم فَ َتَجرَّْد ََلُْم ِبا ْن طَاَلْت ُمدَّ ، فَإا ْْلَْمَوالا َواْْلُُنودا َواْعَمْل يفا ِبا
ًيا ثَ َواَب اَّللَّا َعَلْيها. ما النيايَّةا فايها، رَاجا  َذلاَك َعَمَل ُمَقديا

يءا َأْمرا اَّللَّا فَ َقاَل: ََّي َأَِب إاْسَحاقَ  ُثَّ  نَي اْشَتدَّ اْلَوَجُع، َوَأَحسَّ ِباَجا َم، بَ ْعَد َساَعٍة، حا ! َدَعا اْلُمْعَتصا
مَُّة َرُسولا اَّللَّا  يثَاقُُه، َوذا َقيا اَّللَّا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -َعَلْيها َعْهُد اَّللَّا َوما ها، لَتَ ُقوَمنَّ ِبا َبادا  يفا عا

ْن َغْْياَك إالَْيَك. قَاَل: اللَُّهمَّ نَ َعْم! قَ  َيتاها إاْذ َأََن نَ َقْلتُ َها ما اَل: َهُؤَِلءا بَ ُنو َولَتُ ْؤثاَرنَّ طَاَعَة اَّللَّا َعَلى َمْعصا
نانَي َعلايٍي  ْيا اْلُمْؤما ْن َوَلدا َأما َك ما ْن ُصْحبَ تَ ُهْم، َوََتَاَوْز َعْن فََأْحسا  -َصَلَواُت اَّللَّا َعَلْيها  -َعميا

نَّ ُحُقوقَ ُهْم  ْنَد َُمَلياَها، فَإا ُْم يفا ُكليا َسَنٍة عا ََلَّتا ْم، َوَِل تَ ْغَفْل صا ناها ْن ُُمْسا ْم، َواقْ َبْل ما يئاها ْن ُمسا َتَاُب ما
، ات َُّقوا اَّللََّ رَبَُّكْم َحقَّ تُ َقاتاها، َوَِل َِتُوُتنَّ إاِلَّ وَ  أَنْ ُتْم ُمْسلاُموَن، ات َُّقوا اَّللََّ َواْعَمُلوا َلُه، َوات َُّقوا ُوُجوٍه َشََّّ

ي، ُعُكُم اَّللََّ َونَ ْفسا  اَّللََّ يفا ُأُموراُكْم ُكلياَها، َأْستَ ْودا
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ي َعَلى نَُّه لَيَ ْعَلُم َكْيَف َنَدما نيا إانَُّه َكاَن َغفَّارًا، فَإا ْن  َوَأْستَ ْغفاُر اَّللََّ َما َسَلَف ما ْلُت ما ، فَ َعَلْيها تَ وَكَّ ُذنُوِبا
َ اَّللَُّ َوناْعَم اْلوَكايُل، َوَصلَّى اَّللَُّ َعَلى  َّللَّا، َحْسّبا َة إاِلَّ ِبا َها، َوإالَْيها أُنايُب، َوَِل قُ وَّ يما يا اَْلَُدى َعظا ٍد َنّبا ُُمَمَّ

 َوالرَّْْحَةا.
 

َفتاها   ذاْكُر َوفَاةا اْلَمْأُمونا َوُعْمراها َوصا



ا اْشَتدَّ َمَرُضُه  ْن رََجٍب، فَ َلمَّ َلًة بَقاَيْت ما ثْ َنَِتْ َعْشَرَة لَي ْ َ اْلَمْأُموُن ِلا َنةا تُ ُويفيا ها السَّ َوَحَضَرُه َويفا َهذا
ْنَدُه اْبُن َماَسْويَها الطَّبايُب، فَ قَ  َهاَدَة َوعا ْنَدُه َمْن يُ َلقياُنُه، فَ َعَرَض َعَلْيها الشَّ اَل لاَذلاَك اْلَمْوُت، َكاَن عا

نَ ْيها، َوأَ  . فَ َفَتَح اْلَمْأُموُن َعي ْ ها اْْلَالا َبنْيَ رَبياها َوَمانا نَُّه َِل يُ َفرياُق يفا َهذا : َدْعُه، فَإا رَاَد َأْن يَ ْبطاَش الرَُّجلا
: ََّي َمْن َِل َْيُوُت اْرَحْم َمْن باها، فَ َعَجَز َعْن َذلاَك، َوَأرَاَد اْلَكََلَم فَ َعَجَز َعْنُه، ُثَّ إانَُّه َتَكلََّم فَ َقالَ 

ْن َساَعتاها. َ ما  َْيُوُت. ُثَّ تُ ُويفيا
ما  ََ َطَرُسوَس، َفَدفَ َناُه باَدارا َخاقَاَن َخادا ُم إا َ َْحََلُه ابْ ُنُه اْلَعبَّاُس، َوَأُخوُه اْلُمْعَتصا ا تُ ُويفيا ، َوَلمَّ يدا  الرَّشا

ُم، َووَكَّ  اَئَة رَُجٍل، َوُأْجراَي َعَلى  َوَصلَّى َعَلْيها اْلُمْعَتصا ْم، ما ْن أَبْ َناءا َأْهلا َطَرُسوَس َوَغْْياها ُلوا باها َحَرًسا ما
ْرَُهًا. ُهْم تاْسُعوَن دا ن ْ  ُكليا رَُجٍل ما

َي َلُه فاي نانَي َكاَن ُدعا َوى سا ْشرايَن يَ ْوًما، سا ْشرايَن َسَنًة َوََخَْسَة َأْشُهٍر َوعا ََلفَ ُتُه عا َة، وََكاَنْت خا َها ِباَكَّ
اَئٍة، ْن رَبايٍع اْْلَوَّلا َسَنَة َسْبعانَي َوما نُي َُمُْصوٌر بابَ ْغَداَذ، وََكاَن ُمْولاُدُه لالنياْصفا ما وََكاَنْت   َوَأُخوُه اْْلَما

يًَل، َطوايَل اللياْحَيةا رَقايَقَها، َقْد  ، وََكاَن رَبْ َعًة، أَبْ َيَض، َجَا يَ ُتُه َأَِب اْلَعبَّاسا ْيُب. َوقايَل:  ُكن ْ َوَخَطَها الشَّ
ها َخاٌل َأْسَوُد. َديا ، َضيياَق اْلبَ ْلَجةا، ِبا  َكاَن َأَْسََر، تَ ْعُلوُه ُصْفَرٌة، َأْجََّن، َأْعنَيَ

 
ْيَتاها َوَأْخَباراها   ذاْكُر بَ ْعضا سا

لشَّ  : تَ َعرََّض رَُجٌل لاْلَمْأُمونا ِبا يُّ َرْخسا ُد ْبُن َصالاٍح السَّ نانَي، َوقَاَل ُُمَمَّ َْي اْلُمْؤما َرارًا، َوقَاَل: ََّي َأما اما ما
، َواَّللَّا َما أَنْ َزْلُت قَ يْ  اما َكَما َنَظْرَت لاَعَجما ُخَراَساَن! فَ َقاَل َلُه: َأْكثَ ْرَت َعَليَّ ْن اْنُظْر لاَعَربا الشَّ ًسا ما

َا إاِلَّ َوَأََن َأَرى أَنَُّه َلْ يَ ْبَق يفا بَ ْيتا  ٌد ُظُهورا ُخُيوَلا ْرَهٌم َواحا راييا  -َماِلا دا َنَة اْبنا َشَبٍث اْلَعاما  -يَ ْعنا فات ْ
، َوَأمَّا ُقَضاَعةُ  ْتنا َقطُّ تُ َها، َوَِل َأَحب َّ  َوَأمَّا اْلَيَمُن فَ َواَّللَّا َما َأْحبَ ب ْ
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ها، َوأَ  ْن َأْشَياعا َّ، َحََّّ َتُكوَن ما ْفَيانا ُر السُّ َتظا ُ نَبايَُّه َفَساَداَُّتَا تَ ن ْ َا ُمْذ بَ َعَث اَّللَّ َطٌة َعَلى َرَبيا مَّا رَبايَعُة َفَساخا
ْن ُمَضَر، َوَلْ ََيُْرجا اثْ َنانا إاِلَّ َوَخَرَج َأَحُدُُهَا َشاراًَّي، اْعُزْب، فَ َعَل اَّللَُّ باَك.  ما

مَ  ا َدَخَل َعَلى اْلَمْأُمونا بادا ي َكتَ َبُه َرُسوُل َوذََكَر َسعايُد ْبُن زاََّيٍد )أَنَُّه َلمَّ ْشَق قَاَل َلُه: َأرانا اْلكاَتاَب( الَّذا
ي َأْن َأْدراَي إايْش َهَذا اْلغاَشاُء  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  -اَّللَّا  قَاَل: فََأرَيْ ُتُه. قَاَل: فَ َقاَل: إانيا َْلَْشَتها

؟ قَاَل: فَ َقاَل لَُه اْلُمْعَتصا  َّ َعَلى َهَذا اْْلَاِتَا لَّ اْلَعْقَد َحََّّ َتْدراي َما ُهَو! قَاَل: َما َأُشكُّ َأنَّ النَّّبا ُم: حا
لَّ ُعْقَدًة َعَقَدَها َرُسوُل اَّللَّا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم  - َحا َصلَّى اَّللَُّ  -َعَقَد َهَذا اْلَعْقَد، َوَما ُكْنُت ْلا

نَ ْيَك، َلَعلَّ اَّللََّ َأْن َيْشفاَيَك! َوَجَعَل اْلَمْأُموُن ُثَّ قَاَل لاْلوَ  -َعَلْيها َوَسلََّم  : ُخْذُه َوَضْعُه َعَلى َعي ْ اثاقا
نَ ْيها َويَ ْبكاي.  َيَضُعُه َعَلى َعي ْ



َمْشَق، وََكاَن َقْد َقلَّ اْلَمالُ  يَم: ُكْنُت َمَع اْلَمْأُمونا بادا ُب إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها يُّ َصاحا ْنَدُه،  َوقَاَل اْلَعْيشا عا
ْلَمالا َوَقْد َوا نانَي، َكأَنََّك ِبا َْي اْلُمْؤما ، فَ َقاَل َلُه: ََّي َأما ما ََ اْلُمْعَتصا فَاَك بَ ْعَد َحََّّ َأَضاَق، َوَشَكا َذلاَك إا

ْن َخَراجا َما يَ تَ َوِلَّ  ْرَهٍم ما َل إالَْيها َثََلثُوَن أَْلَف أَْلفا أَْلفا دا ا َورََد َعَلْيها َُجَُعٍة. وََكاَن َقْد ْحُا ُه َلُه، فَ َلمَّ
َقْد ُهيياَئ اْلَماُل قَاَل اْلَمْأُموُن لاَيْحََي ْبنا َأْكَتَم: اْخُرْج باَنا نَ ْنُظْر َهَذا اْلَماَل، َفَخَرَجا يَ ْنُظَراناها، وََكاَن 

ََ َشْيٍء َحسَ  ُرُه، فَ َنَظَر اْلَمْأُموُن إا َئٍة، َوُحلياَيْت َأَِبعا ْحَسنا َهي ْ ٍن، َواْسَتْكثَ َر َذلاَك َواْستَ ْبَشَر باها، ِبَا
عُ  ْلَمالا َوَأْصَحابُ َنا يَ ْرجا ٍد، نَ ْنَصراُف ِبا وَن َوالنَّاُس يَ ْنُظُروَن َويَ ْعَجُبوَن، فَ َقاَل اْلَمْأُموُن: ََّي َأَِب ُُمَمَّ

َد ْبَن يَ ْزَداَد، فَ َقاَل  لا ُفََلٍن َخائابانَي، إانَّ َهَذا لَُلْؤٌم! ُثَّ َدَعا ُُمَمَّ َْلفا أَْلٍف، َوْلا لا ُفََلٍن ِبا َلُه: َوقياْع ْلا
ْشرايَن أَْلَف أَْلٍف، َوراْجُلهُ  لا ُفََلٍن ِبااْثلاَها، َفَما زَاَل َكَذلاَك َحََّّ فَ رََّق َأْربَ َعًة َوعا ، ِبااْثلاَها، َوْلا  يفا الرياَكابا

ََ اْلُمَعلَّى ي ُ  يها ُجْنَدََن.ُثَّ قَاَل: اْدَفعا اْلَباقاَي إا  ْعطا
َْمسا  ََذا ِبا ا رَآنا َكَذلاَك قَاَل: َوقياْع َلا َما، فَ َلمَّ نَ ْيها أَْنُظُر إالَْيها : فَ ُقْمُت ُنْصَب َعي ْ يُّ نَي أَْلًفا. قَاَل اْلَعْيشا

 فَ َقَبْضتُ َها.
دا ْبنا أَيُّوَب ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُسَلْيَماَن أَنَُّه َكاَن ِبا  ْن َبنا ِتَايما ْبنا َسْعٍد، وََكاَن َوذُكاَر َعْن ُُمَمَّ ْلَبْصَرةا رَُجٌل ما

ٌر َوأَْنَت َظرايٌف،  ًرا َظرايًفا َخبايثًا ُمْنَكًرا، وَُكْنُت آَنُس باها، َوَأْسَتْحلايها، فَ ُقْلُت َلُه: أَْنَت َشاعا َشاعا
نْ  ، َفَما َْيْنَ ُعَك ما َحابا اْْلَافالا َن السَّ ي َماَواْلَمْأُموُن َأْجَوُد ما ْندا  ُه؟ فَ َقاَل: َما عا

(5/580) 

 

ْرَهٍم، ف َ  َلًة َنَايَبًة، َوَثََلُثَااَئةا دا ُتُه رَاحا َلًة َونَ َفَقًة. فََأْعطَي ْ يَك رَاحا . فَ ُقْلُت: َأََن ُأْعطا ُلنا َل ُأْرُجوزًَة ََيْما َعما
. ََ اْلَمْأُمونا لطَّوايَلةا، ُثَّ َساَر إا  لَْيَسْت ِبا

ْئتُ  ْلَعْسَكرا، َوإاَذا باَكْهٍل َعَلى بَ ْغٍل  قَاَل: َفجا ، َوَأََن َأُروُم ِبا إالَْيها َوُهَو باَسَلُغوَس. قَاَل: فَ َلباْسُت ثاَياِبا
يَد ُأْرُجوَزِتا  ُد َنشا  فَاراٍه، فَ تَ َلقَّانا ُمَواَجَهًة َوَأََن ُأَرديا

ََلُم َعَلْيَك.  فَ َقاَل: السَّ
ََلُم   َوَرْْحَُة اَّللَّا َوبَ رََكاتُُه.فَ ُقْلُت: َعَلْيُكُم السَّ

ْئَت!  قَاَل: قاْف إاْن شا
ْسكا َواْلَعْنََبا. ْنُه رَائاَحُة اْلما َعْت ما  فَ َوقَ ْفُت فَ َتَضوَّ

 فَ َقاَل: َما َأوَُّلَك؟
ْن ُمَضَر.  قُ ْلُت: رَُجٌل ما

ْن ُمَضَر.  قَاَل: َوََنُْن ما
 ُثَّ قَاَل: َماَذا؟



ْن َبنا ِتَايٍم.   قَاَل: َوَما بَ ْعَد ِتَايٍم؟قُ ْلُت: ما
ْن َبنا َسْعٍد.  قُ ْلُت: ما

 قَاَل: َوَما َأْقَدَمَك؟
ْعُت ِبااْثلاها أَْنَدى رَائاَحًة، َوَِل َأْوَسَع رَاَحًة. ي َما َسَا  قُ ْلُت: َقَصْدُت َهَذا اْلَملاَك الَّذا

ي َقَصْدَتُه باها؟  قَاَل: َفَما الَّذا
ْعٌر طَيياٌب يَ َلذُّ  عانَي. قُ ْلُت: شا اما  َعَلى اْْلَفْ َواها، َوََيُْلو يفا آَذانا السَّ

يٍح تَ ُقوُل: أَْنشا  َدا ْبُت َوقُ ْلُت: ََّي رَكايُك، َأْخََبُْتَك َأنيا َقَصْدُت اْْلَلايَفَة ِبا ْدنايها! فَ َغضا ْدنايها؟ قَاَل: فَأَْنشا
َا. َها َوأَْلَغى َعْن َجَواَبا  فَ تَ َغاَفَل َعن ْ

ْنُه؟فَ َقاَل: َفَما الَّ  ي ََتُْمُل ما  ذا
ْعرَ  يَناٍر( ، إاْن رَأَْيُت الشيا يَناٍر. )قَاَل: َأََن ُأْعطايَك أَْلَف دا ، فَأَْلُف دا  قُ ْلُت: إاْن َكاَن َعَلى َما ذُكاَر ِلا

ََ اْْلَلا  َل إا َْدادا َحََّّ َتصا َنُه َجْيًدا، َواْلَكََلَم َعْذًِب، َوَأَضُع َعْنَك اْلَعَناَء، َوُطوَل الَتيا َنَك َوبَ ي ْ يَفةا، َوبَ ي ْ
ٍح َوََنباٍل.  َعَشَرُة آَِلفا رَاما
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َننا قُ ْلُت: فَلاي َعَلْيَك اَّللَُّ َأْن تَ ْفَعَل! قَاَل: نَ َعْم، َلَك اَّللَُّ َعَليَّ َأْن َأفْ َعَل. فَأَْنَشْدتُُه: َمْأُموُن َّيَ   َذا اْلما
َب اْلَمْرتَ َبةا الْ  رايَفْه َوَصاحا ْن فاْقها الشَّ ُمنايَفْه َوقَائاَد اْلَكتايَبةا اْلَكثايَفْه َهْل َلَك يفا ُأْرُجوزٍَة َظرايَفْه َأْظَرَف ما

ْيََُن ُمْؤنَ ُتُه َخفايَفْه َومَ  َنا َضعايَفْه َأما ي أَْنَت لَُه َخلايَفْه َما ظُلاَمْت يفا َأْرضا ًئا َأِبا َحنايَفْة َِل َوالَّذا ا اقْ َتََّن َشي ْ
َوى الْ  يَفهْ سا ُر يفا َقطا ْعَجُة يفا َسقايَفْه َواللياصُّ َوالتَّاجا ْئُب َوالن َّ  َوظايَفْه فَالذيا

وا اْْلُُفَق يَ ُقوُلو  َذا زَُهاَء َعَشَرةا آَِلفا فَاراٍس، َقْد َسدُّ َن: قَاَل: فَ َواَّللَّا َما َعَدا َأْن بَ َلْغُت َهاُهَنا، فَإا
َْي اْلُمؤْ  ََلُم َعَلْيَك ََّي َأما نانَي َوَرْْحَُة اَّللَّا َوبَ رََكاتُُه.السَّ  ما

ْيَ  ي. قُ ْلُت: ََّي َأما ، فَ َقاَل: َِل ِبََْس َعَلْيَك َأْي َأخا  قَاَل: فََأَخَذْتنا راْعَدٌة، فَ َنَظَر إاَِلَّ باتاْلَك اْْلَالا
َن  نانَي، َجَعَلنا اَّللَُّ َفَداَك، َمْن َجَعَل اْلَكاَف َمَكاَن اْلَقافا ما َْْيُ. قُ ْلُت: لََعَن اْلُمْؤما ؟ قَاَل: ْحا اْلَعَربا

. ها اللَُّغَة بَ ْعَد اْليَ ْوما َْْيَ، َوَلَعَن َمنا اْستَ ْعَمَل َهذا  اَّللَُّ ْحا
يَناٍر، فَأَ  ها َما َمَعَك، فََأْخَرَج كايًسا فايها َثََلثَُة آَِلفا دا ٍم َمَعُه: َأْعطا َادا َك اْلَمْأُموُن، َوقَاَل ْلا  َخْذَُّتَاَوَضحا

 َوَمَضْيُت.
َع اْلَقافا أَنَُّه َأرَاَد َأْن يَ ُقوَل: ََّي رَقايُق، فَ َقاَل: ََّي رَكايُك.  َوَمْعََّن ُسَؤالاها َعْن َوْضعا اْلَكافا َمْوضا
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ُئ باَصْدرا اْلب َ  اَئَة بَ ْيٍت، فَأَبْ َتدا يَدًة ما ََ َوقَاَل ُعَمارَُة ْبُن َعقايٍل: أَْنَشْدُت اْلَمْأُموَن َقصا ُرنا إا ، فَ يُ َبادا ْيتا
ُتُه.  قَافاَيتاها َكَما قَ فَّي ْ

َبغاي َأْن َيُكوَن، ُثَّ  . فَ َقاَل: َهَكَذا يَ ن ْ نيا َأَحٌد َقطُّ َعَها ما نانَي، َما َسَا َْي اْلُمْؤما : فَ ُقْلُت: َواَّللَّا ََّي َأما  قَاَل ِلا
يَدَتُه الَِّتا يَ ُقوُل فايَها: َتُشطُّ َغًدا َداُر  َأَما بَ َلَغَك َأنَّ ُعَمَر ْبَن َأِبا رَبايَعَة أَْنَشدَ  َعْبَد اَّللَّا ْبَن َعبَّاٍس َقصا

يَدَة يُ َقفيايَها اْبنُ  اُر بَ ْعَد َغٍد أَبْ َعُد. . . . َحََّّ أَْنَشَدُه اْلَقصا ْيَاناَنا، فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َوَللدَّ َعبَّاٍس، ُثَّ  جا
 قَاَل: َأََن اْبُن َذاَك.

 ذُكاَر َأنَّ اْلَمْأُموَن قَاَل:وَ 
 بَ َعثْ ُتَك ُمْرََتًدا فَ ُفْزَت باَنْظَرٍة ... َوَأْغَفْلَتنا َحََّّ َأَسْأُت باَك الظَّنَّا

ْعراي َعْن ُدنُ وياَك َما َأْغََّن   فَ َناَجْيَت َمْن َأْهَوى وَُكْنُت ُمَباَعًدا ... فَ َيا لَْيَت شا
نَ ْيكَ  ْنُه باَعي ْ ْن َعْيناها ُحْسَنا َأَرى أَثَ ًرا ما َناَك ما  بَ يياًنا ... لََقْد َأَخَذْت َعي ْ

نَُّه َأْخَرَج َهَذا اْلَمْعََّن  ، فَإا َن اْلَعبَّاسا ْبنا اْْلَْحَنفا َا َأَخَذ اْلَمْأُموُن َهَذا اْلَمْعََّن ما فَ َقاَل: إاْن  قايَل: َوإاَّنَّ
َا فَ َقْد َسعاَدْت َعنْيُ َرُسوِلا وَ  ْْلَََبا وَُكلََّما َجاَءنا الرَُّسوُل ََلَا َردَّْدُت َعْمًدا يفا َتْشَق َعْينا َبا فُ ْزُت ِبا

َا َواْحَتكاْم َعَلى َبَصراي  َعْيناها َنَظراي ُخْذ ُمْقَلِتا ََّي َرُسوُل َعارايًَة فَاْنُظْر َبا
ََ اْلَمْأُمونا َديْ ًنا ْلَاَقُه، فَ َقالَ  يُّ يَ ْوًما إا َناَك قايَل: َوَشَكا اْلَيزايدا ما َما إاْن َأْعطَي ْ ها اْْلََّيَّ ي يفا َهذا ْندا : َما عا

كَ  . قَاَل: اْنُظْر لانَ ْفسا نانَي، إانَّ ُغَرَمائاي َقْد َأْرَهُقونا َْي اْلُمْؤما َأْمًرا تَ َناُل  بَ َلْغَت باها َما ُترايُد. فَ َقاَل: ََّي َأما
ْم َمنْ   إاْن َحرَّْكَتُه ناْلُت باها نَ ْفًعا. باها نَ ْفًعا. قَاَل: إانَّ َلَك نَُدَماَء، فايها
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َذا قَ َرْأََّتَا فَ  ُل رُقْ َعِتا إالَْيَك، فَإا َم يُوصا ْنَدَك َفُمْر ُفََلًَن اْْلَادا ْل إاَِلَّ: قَاَل: َأفْ َعُل. قَاَل: إاَذا َحَضُروا عا َأْرسا
ٌر، َوَلكانا اْخََتْ لا  ( ُمتَ َعذَّ ا َعلاَم ُدُخوُلَك )يفا َهَذا اْلَوْقتا َك َمْن َأْحبَ ْبَت. قَاَل: َأفْ َعُل. فَ َلمَّ نَ ْفسا

ُهْم، أََتى اْلَباَب، فَ  ن ْ َراُب ما ُْم َقْد َأَخَذ الشَّ يُّ ُجُلوَس اْلَمْأُمونا َمَع نَُدَمائاها، َوتَ يَ قََّن َأَّنَّ َدَخَل، اْلَيزايدا
َذا فايَها: ََّي َخْْيَ  ما رُقْ َعَتُه، فَإا ََ اْْلَادا َ َأنَّ َفَدَفَع إا ! َهَذا الطَُّفْيلايُّ َعَلى اْلَبابا ُخَبيا  إاْخَوانا َوَأْصَحاِبا

ْنُكْم َأْو َأْخراُجوا ِلا بَ ْعَض أَتْ َراِبا  ًدا ما ُونا َواحا َها ُكلُّ َأوَّابا َفَصْييا ٍة َيْصُبو إالَي ْ  اْلَقْوَم يفا َلذَّ
ْم، َوقَاُلوا: َما ي َ  . فََأْرَسَل إالَْيها فَ َقَرَأَها اْلَمْأُموُن َعَلْيها ها اْْلَالا ْثلا َهذا َنا َعَلى ما َبغاي َأْن َيْدُخَل َعَلي ْ ن ْ

َك َمْن َأْحبَ ْبَت! فَ َقاَل: َما ُأرايُد إاِلَّ عَ  ٌر، فَاْخََتْ لانَ ْفسا ْبَد اَّللَّا اْلَمْأُموُن: ُدُخوُلَك يفا َهَذا اْلَوْقتا ُمتَ َعذَّ
ٍر. فَ َقاَل َلُه اْلَمْأمُ  نانَي، َوَأُكوُن َشرايَك ْبَن طَاها َْي اْلُمْؤما ْر إالَْيها! قَاَل: ََّي َأما وُن: َقدا اْخَتاَرَك َفصا

ْن َأْحبَ ْبَت َأْن َُتُْرَج إالَْيها، َوإاِلَّ  ، فَإا ٍد َعْن َأْمَرْينا ؟ فَ َقاَل: َما ُْيْكاُن َردُّ َأِبا ُُمَمَّ  فَافْ َتدا نَ ْفَسَك الطَُّفْيلاييا
ْنُه! فَ َقاَل:  َعَليَّ َعَشَرُة آَِلٍف. قَاَل: َِل يُ ْقناُعُه. َفَما زَاَل يَزايُد َعَشَرًة َعَشَرًة َواْلَمْأُموُن يَ ُقوُل: َِل ما



َه  ََ وَكايلاها، َوَوجَّ َا إا ْلَها. َفَكَتَب َبا اَئَة أَْلٍف، فَ َقاَل َلُه اْلَمْأُموُن: فَ َعجيا َمَعُه َرُسوًِل، يُ ْقناُعُه، َحََّّ بَ َلَغ ما
ْن ُمَناَدَمتاها، َوأَنْ َفُع لَ  اَعةا َأْصَلُح ما ها السَّ ما يفا َهذا رَاها ها الدَّ  َك.َوَأْرَسَل إالَْيها اْلَمْأُموُن: قَ ْبُض َهذا

ُر الشيا  : َأَعلاْمَت َأنَّ اْلَمْأُموَن َِل يُ ْبصا ْمطا ْعَر؟ َوقَاَل ُعَمارَُة ْبُن َعقايٍل: قَاَل ِلا َعْبُد اَّللَّا ْبُن َأِبا السيا
راها. قَاَل: ََ آخا ُدُه َأوََّل اْلبَ ْيتا فَ َيْسباُقَنا إا ْنُه؟ فَ َواَّللَّا إاَنَّ لَنُ ْنشا إانيا أَْنَشْدتُُه  قُ ْلُت: َوَمْن َيُكوُن َأْعَلَم ما

ًتا َأَجْدُت فايها، فَ َلْم يَ َتَحرَّْك لَُه. قُ ْلُت: َوَما ُهَو؟ قَاَل:  بَ ي ْ
يلُ َأْضَحى إاَماُم اَْلَُدى الْ  نْ َيا َمَشاغا لدُّ ينا َوالنَّاُس ِبا لديا  َمْأُموُن ُمْشَتغاًَل ... ِبا

َا، َفَمنا الَّذا  َْراَبا ًئا، َوَهْل زاْدَت َعَلى َأْن َجَعْلَتُه َعُجوزًا يفا ُما ي يَ ُقوُم قَاَل: فَ ُقْلُت: َواَّللَّا َما َصنَ ْعَت َشي ْ
َها، َوهُ  نْ َيا إاَذا َتَشاَغَل َعن ْ ْمرا الدُّ ي َجرايٌر يفا َعْبدا اْلَعزايزا ِبَا َا؟ َهَلَّ قُ ْلَت َكَما قَاَل )َجديا ُق َبا َو اْلُمَطوَّ

:  ْبنا اْلَولايدا
ُلهْ  ينا َشاغا نْ َيا َعنا الديا يَبُه ... َوَِل َعَرُض الدُّ يُع َنصا نْ َيا ُيضا  َفََل ُهَو يفا الدُّ

 فَ َقاَل: اْْلَن َعلاْمُت َأنيا َقْد َأْخطَْأُت.
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ََ اْلَعَلواييانيَ  يَد اْلَمْيلا إا اٍر: َكاَن اْلَمْأُموُن َشدا ْحَسانا قَاَل أَبُو اْلَعبَّاسا َأْْحَُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعمَّ  َواْْلا
ْن َذلاَك أَنَّهُ  ًعا َِل َتَكلًُّفا، َفما ْم، َوَخََبُُه َمْشُهوٌر َمَعُهْم، وََكاَن يَ ْفَعُل َذلاَك طَب ْ ها ََيََْي  إالَْيها ما َ يفا َأَّيَّ تُ ُويفيا

ها، َورََأى النَّ  ، َفَحَضَر الصَََّلَة َعَلْيها بانَ ْفسا اَس َعَلْيها ْبُن اْْلَُسنْيا ْبنا زَْيدا ْبنا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا اْلَعَلوايُّ
ْنُه. ُبوا ما َن اْْلُْزنا َواْلَكآبَةا َما تَ َعجَّ  ما

َ  ُثَّ إانَّ َوَلًدا لاَزيْ َنبَ  َي ابْ َنُة َعميا اْلَمْنُصورا، تُ ُويفيا باْنتا ُسَلْيَماَن ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس، َوها
َّنََّ  ًا لاُيَصلياَي َعَلْيها، َويُ َعزياَي ُأمَُّه، فَإا ْندَ بَ ْعَدُه، فََأْرَسَل َلُه اْلَمْأُموُن َكَفًنا، َوَسْيََّ َأَخاُه َصاْلا  ا َكاَنْت عا

يَمٍة، فََأََتَها، َوَعزَّاَها َعْنُه، َواْعَتَذَر َعْن َُتَلُّفاها َعنا الصَََّلةا َعَليْ  َْنزاَلٍة َعظا ييانَي ِبا ها، َفَظَهَر َغَضبُ َها، اْلَعبَّاسا
ْم َفَصليا َعَلى أَبايَك، َوَِتَث ََّلْت: ْبنا اْبناَها: تَ َقدَّ  َوقَاَلْت ِلا

يدا َسَبْكَناُه َوََنَْسُبُه ْلَُ  ًنا ... فَأَْبَدى اْلكاُْي َعْن َخَبثا اْْلَدا  ي ْ
َل: َأمَّا َلْو َكاَن ََيََْي ْبَن اْْلَُسنْيا ْبنا زَْيٍد َلَوَضْعَت َذي ْ  َلَك َعَلى ُثَّ قَاَلْت لاَصالاٍح: ُقْل َلُه، ََّيْبَن َمَراجا

َنازَتاها.  فايَك َوَعَدْوَت َخْلَف جا

(5/585) 

 



يما باْسما اَّللَّا الرَّْحَْ   نا الرَّحا
 ه [ 218]بَقايَُّة َسَنةا 

ما  ََلَفةا اْلُمْعَتصا  ذاْكُر خا
ا بُو  ، َوَلمَّ ْلْاََلَفةا بَ ْعَد َمْوتا اْلَمْأُمونا ، بُوياَع َلُه ِبا يدا ُد ْبُن َهاُروَن الرَّشا ياَع َلُه َشَغَب ُهَو أَبُو إاْسَحاَق ُُمَمَّ

ما اْلَعبَّاسا  سا ََ  اْْلُْنُد، َوََنَدْوا ِبا ُم فََأْحَضَرُه، فَ َبايَ َعُه، ُثَّ َخَرَج إا ، فََأْرَسَل إالَْيها اْلُمْعَتصا ْبنا اْلَمْأُمونا
ََرابا َما كَ  ُم ِبا ي، َفَسَكُتوا، َوَأَمَر اْلُمْعَتصا بُّ اْلَباراُد؟ َقْد َِبيَ ْعُت َعميا ، فَ َقاَل: َما َهَذا اْلُْ اَن اْْلُْندا

ََلحا َواْْلَلةا اْلَمْأُموُن َأَمَر بابانَ  َن السيا َث( ، َوَْحََل َما َأطَاَق ما ةا َحَوادا دَّ َّا َنْذُكُرُه يفا عا ْن ُطَوانََة، )ِما ائاها ما
ََ ب َ  ََ اْلباََلدا الَِّتا ََلُْم، َواْنَصَرَف إا َا إا يَن َبا َا، َوَأْحَرَق اْلَباقاَي، َوَأَعاَد النَّاَس الَّذا  ْغَداَد، َوَمَعهُ الَِّتا َبا

َمَها ُمْستَ َهلَّ َشْهرا رََمَضاَن. ، فَ َقدا  اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَمْأُمونا
 

ََلفا َفْضٍل َعَلى زاََّيَدةا اَّللَّا   ذاْكُر خا
ُب إاْفرايقايََّة، َجْيًشا لاُمَحارَبَةا َفْضلا ْبنا  ، َصاحا َه زاََّيَدُة اَّللَّا ْبُن اْْلَْغَلبا َنةا َوجَّ ها السَّ َعْنََبا َأِبا الْ َويفا َهذا

ََلما ْبنا اْلُمَفرياجا الرَّْبعاييا  ْْلَزايَرةا، وََكاَن ُُمَالاًفا لازاََّيَدةا اَّللَّا، فَاْسَتَمدَّ َفْضٌل باَعْبدا السَّ ، وََكاَن أَْيًضا ُُمَالاًفا ِبا
َنةا َمْنُصوٍر، َكَما ذََكْرََن، َفَساَر إالَْيها، فَاْلتَ َقْوا َمَع َعْسَكرا  ْن َعْهدا فات ْ زاََّيَدةا اَّللَّا، َوَجَرى َبنْيَ الطَّائاَفَتنْيا  ما

ََ زاََّيَدةا اَّللَّا  َل رَْأُسُه إا ، َوْحُا ََلما ْْلَزايَرةا، فَ ُقتاَل َعْبُد السَّ يَنةا اْليَ ُهودا ِبا ْنَد َمدا يٌد عا  .قاَتاٌل َشدا
يَنةا ُتوناَس، َفَدَخَلهَ  ََ َمدا َا، َفَسْيََّ زاََّيَدُة اَّللَّا إالَْيها َجْيًشا َوَساَر َفْضُل ْبُن َأِبا اْلَعْنََبا إا ا، َواْمتَ َنَع َبا

ْن َأهْ  ْنُه، َوقُتاَل َوْقَت ُدُخولا اْلَعْسَكرا َكثاٌْي ما ُقوا َعَلْيها َحََّّ فَ َتُحوَها ما َا، َوَضي َّ لاَها، َفَحَصُروا َفْضًَل َبا
ُهْم: َعبَّاُس ْبُن اْلَولايدا اْلَفقايُه، وََكاَن  ن ْ  َدَخَل يفا بَ ْيتاها َلْ يُ َقاتاْل، َفَدَخلَ ما
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يُح: اْلْاَهاَد، فَ ُقتاَل، َوبَقاَي ُمْلًقى يفا َخرابٍَة سَ  َفُه، َوَخَرَج َوُهَو َيصا ، فََأَخَذ َسي ْ ٍم َعَلْيها بَ ْعُض اْْلُْندا َعَة َأَّيَّ ب ْ
َع  َْلٍب، وََكاَن َقْد َسَا َن الصَّاْلاانَي، َلْ يَ ْقَرْبُه ُذو ََنٍب َوَِل ُما َنَة َوَغْْياها، وََكاَن ما َن اْبنا ُعيَ ي ْ يَث ما اْْلَدا

َها. ا ُملاَكْت، ُثَّ َأمَّنَ ُهْم زاََّيَدُة اَّللَّا فَ َعاُدوا إالَي ْ ْن َأْهلا ُتوناَس َلمَّ  َوَهَرَب َكثاٌْي ما
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
 ََ َنةا َعاَد اْلَمْأُموُن إا ها السَّ ََ ُطَوانََة َوَأَمَرُه باباَنائاَها، وََكاَن َقْد َويفا َهذا َه ابْ َنُه اْلَعبَّاَس إا  َسَلُغوَس، َوَوجَّ

َخ، َوَجَعَل َلََ  يٍل، َوَجَعَل ُسورََها َعَلى َثََلثَةا فَ َراسا يًَل يفا ما َه اْلَفَعَلَة، فَابْ َتَدُؤوا يفا باَنائاَها ما ا َأْربَ َعَة َوجَّ
ََ أَبْ َواٍب َوَجَعَل عَ  َتقاُلوَن إا ََ اْلبُ ْلَدانا لايَ ْفراُضوا َعَلى ُكليا بَ َلٍد ََجَاَعًة يَ ن ْ ْصًنا، وََكَتَب إا َلى ُكليا َِبٍب حا



ْرَُهًا. ٍل َأْربَعانَي دا ْرَهٍم، َولاُكليا رَاجا اَئَة دا  ُطَوانََة، َوَأْجَرى ََلُْم لاُكليا فَاراٍس ما
 ]اْلَوفَ َياُت[

َ باشْ  .َوفايَها تُ ُويفيا َن اْلبادَعا َا ما ْرَجاءا َوَغْْياُها َْلقا اْلُقْرآنا َواْْلا ، وََكاَن يَ ُقوُل ِبا يُّ َياٍث اْلَمرايسا  ُر ْبُن غا
ينا اْْلُرَّما  ، َوَُهََذاَن، َوَأْصبَ َهاَن، َوَماَسَبَذاَن، َوَغْْياَها، يفا دا ْن َأْهلا اْلْاَبالا يَّةا، َوفايَها َدَخَل َكثاٌْي ما

عُ  ْم إاْسَحاُق ْبُن َوََتَمَّ ُم اْلَعَساكاَر، وََكاَن فايها ُم اْلُمْعَتصا َه إالَْيها وا، فَ َعْسَكُروا يفا َعَملا َُهََذاَن، فَ َوجَّ
ْم، فََأْوَقَع َبااْم يفا َأْعَمالا  يَم ْبنا ُمْصَعٍب، َوُعقاَد َلُه َعَلى اْلْاَبالا يفا َشوَّاَل، َفَساَر إالَْيها َُهََذاَن، إابْ َراها

ْلَفْتحا يَ ْوَم الَتَّْوا ف َ  ، َوُقراَئ كاَتابُُه ِبا ََ بَ َلدا الرُّوما تيانَي أَْلًفا، َوَهَرَب اْلَباُقوَن إا ُهْم سا ن ْ  يَةا.َقَتَل ما
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ٍد. َنَة َصالاُح ْبُن اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
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[]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسَع عَ  ائَ َتنْيا  َشَرَة َوما
219 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسَع َعَشَرَة َوما
ما اْلَعَلواييا  دا ْبنا اْلَقاسا ََلفا ُُمَمَّ  ذاْكُر خا

ما ْبنا ُعَمَر ْبنا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَ  ُد ْبُن اْلَقاسا َنةا َظَهَر ُُمَمَّ ها السَّ الاٍب، َعَلْيها يفا َهذا
ٍد َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم. ْن آلا ُُمَمَّ ََ الرياَضى ما ْن ُخَراَساَن، َيْدُعو إا لطَّاَلَقانا ما ََلُم، ِبا  السَّ

، َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم، َحَسَن ا يا َد النَّّبا ْيَةا، فََأََتُه إاْنَساٌن وََكاَن اْبتاَداُء َأْمراها أَنَُّه َكاَن ُمََلزاًما َمْسجا لسيا
ا رَآُه َأْعَجَبُه َطرايُقُه، فَ َقاَل َلُه: أَْنَت َأَحقُّ ِبا  ٍد َكاَن َُمَاوارًا، فَ َلمَّ ْن ُخَراَساَن اَْسُُه أَبُو ُُمَمَّ ْن  ما َماَمةا ما ْْلا

ُّ َيَْتا  َن لَُه َذلاَك، َوَِبيَ َعُه، َوَصاَر اْْلَُراَسانا اجا ُخَراَساَن يُ َباياُعونَُه، ُكليا َأَحٍد، َوَحسَّ ْن ُحجَّ َفرا ما لن َّ يها ِبا
ًة.  فَ َعَل َذلاَك ُمدَّ

، َواْختَ َفى ُهَنالاَك، َوَجَعَل أَ  ََ اْْلُوزََجانا يًعا إا ْن ُخَراَساَن َساُروا َجَا ا رََأى َكثْ َرَة َمْن َِبيَ َعُه ما بُو فَ َلمَّ
ٍد َيْدُعو النَّاَس إالَْيها، فَ َعُظَم  لطَّاَلَقانا ُُمَمَّ ٍد َعَلى إاْظَهارا َأْمراها، فََأْظَهَرُه ِبا َأْصَحابُُه، َوَْحََلُه أَبُو ُُمَمَّ

يَ  ٍر َوقَ َعاٌت باَناحا َنُه َوَبنْيَ قُ وَّادا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها َا ََنٌس َكثاٌْي وََكاَنْت بَ ي ْ ةا الطَّاَلَقانا فَاْجَتَمَع إالَْيها َبا
َا، فَاَّنَْ  َباَلا  َزَم ُهَو َوَأْصَحابُُه، َوَخَرَج َهاراًِب يُرايُد بَ ْعَض ُكَورا ُخَراَساَن، وََكاَن َأْهُلَها َكاتَ ُبوُه.َوجا

ا َبُصَر باها َسأَلَُه َعنا اْْلَََبا فََأْخََبَُه، َفَمضَ  َا َوالاُد بَ ْعضا َمْن َمَعُه، فَ َلمَّ ا َصاَر باَنَسا، َوَبا ََ فَ َلمَّ ى اْْلَُب إا



لا  َِللَتاها، وَ  َعاما ْرَهٍم َعَلى دا ُل َعَشَرَة آَِلفا دا ، فََأْعطَاُه اْلَعاما ما دا ْبنا اْلَقاسا ْمرا ُُمَمَّ َجاَء َنَسا، فََأْخََبَُه ِبَا
 ََ َُه إا ٍر، َفَسْيَّ ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ْنُه، َوبَ َعثَُه إا ٍد، فََأَخَذُه َواْستَ ْوَثَق ما ََ ُُمَمَّ ُل إا ، فَ َوَرَد اْلَعاما ما  اْلُمْعَتصا

ْنَد َمْسُرورٍ  ، َفُحباَس عا َتَصَف رَبايٍع اْْلَوَّلا  إالَْيها ُمن ْ
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َلَة اْلفاْطرا  ا َكاَن لَي ْ َل باها قَ ْوًما ََيَْفُظونَُه، فَ َلمَّ ما اْلَكباْيا، َوَأْجَرى َعَلْيها الطََّعاَم، َووَكَّ اْشتَ َغَل النَّاُس  اْْلَادا
، ْلعايدا َها  ِبا ن ْ [ َيْدُخُل ]َعَلْيها[ ما ٍة َكاَنْت ]يفا َأْعَلى اْلبَ ْيتا ْن ُكوَّ َ إالَْيها َحْبٌل ما ؛ ُدِليا َن اْْلَْبسا فَ َهَرَب ما

ائََة أَْلٍف، فَ َلمْ  ، فَ َلْم يَ َرْوُه، َفَجَعُلوا لاَمْن َدلَّ َعَلْيها ما لطََّعاما ا َأْصَبُحوا أَتَ ْوُه ِبا ْف لَُه  يُ ْعرَ الضَّْوُء، فَ َلمَّ
 َخََبٌ.

 ذاْكُر ُُمَارابَةا الزُّطيا 
يَن َكانُوا َغَلُبوا  َْربا الزُّطيا الَّذا َرةا ْلا َبَسَة يفا َُجَاَدى اْْلخا ُم ُعَجْيَف ْبَن َعن ْ َه اْلُمْعَتصا َعَلى َوفايَها َوجَّ

َر باَكْسكَ  َن اْلبَ َيادا تا ما َن اْلَبْصَرةا، َوَأَخاُفوا َطرايقا اْلَبْصَرةا، َوَعاثُوا، َوَأَخُذوا اْلَغَلَّ َر َوَما يَلايَها ما
ْْلَْخَبارا، َفَكاَن َيَِْتا ِبا  ، تَ رُْكُض ِبا َككا اْلََبايدا ْن سا ٍة ما كَّ بايَل، َورَتََّب ُعَجْيٌف اْْلَْيَل يفا ُكليا سا ْْلَْخَبارا السَّ

َط، َوَأقَ  ْن ُعَجْيٍف يفا يَ ْوٍم، َفَساَر َحََّّ نَ َزَل ََتَْت َواسا ُه ما اَم َعَلى ََّنٍْر يُ َقاُل َلُه: بَ ْرُدوَدا )َحََّّ َسدَّ
ن ْ  ُم الطُُّرَق، ُثَّ َحاَرََبُْم، فََأَسَر ما َها َوَيْدُخُلوَن( َوَأَخَذ َعَلْيها ن ْ ُهْم يفا َمْعرََكٍة َوَأَّْنَارًا ُأَخَر َكانُوا ََيُْرُجوَن ما

اَئةا رَُجٍل، َوقَ َتَل يفا اْلَمعْ  َدٍة ََخَْسما رََكةا َثََلُثَااَئةا رَُجٍل، َفَضَرَب َأْعَناَق اْْلَْسَرى، َوبَ َعَث الرُُّؤوَس َواحا
. ما ََ َِببا اْلُمْعَتصا  إا

َْلٍق َكثاٍْي. ُهْم فايَها ِبا ن ْ  ُثَّ َأقَاَم ُعَجْيٌف ِباازَاءا الزُّطيا ََخَْسَة َعَشَر يَ ْوًما، َفَظفاَر ما
ُب َأْمراها إاْنَساًَن يُ َقاُل َلُه َُسَاٌق.وََكاَن رَئايُس الزُّطيا رَُجًَل يُ قَ  ُد( ْبُن ُعْثَماَن، وََكاَن َصاحا  اُل لَُه: )ُُمَمَّ

َعَة َأْشُهٍر. ْم َسب ْ  ُثَّ اْستَ ْوَطَن ُعَجْيٌف، َوَأقَاَم ِباازَائاها
َلةَ   ذاْكُر ُُمَاَصَرةا طَُلْيطا

َنةا َسْيََّ َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن اْلَْ  ها السَّ ، َجْيًشايفا َهذا ُب اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا  َكما اْْلَُموايُّ
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َلَة َفَحَصَرَها، وََكانُوا َقْد َخاَلُفوا اْْلُْكَم، َوَخَرُجوا َعنا  يَنةا طَُلْيطا ََ َمدا ( إا الطَّاَعةا،  َمَع )ُأَميََّة ْبنا اْْلََكما
ْم، َوَقطََّع َأْشَجارَُهْم، َوَأْهلَ  ُهْم، َواْشَتدَّ يفا َحْصراها ََ الطَّاَعةا، فَ َرَحَل َعن ْ ُنوا إا َك ُزُروَعُهْم، فَ َلْم يُْذعا

ْنُه  ا أُْبعاُدوا ما ْم َمْيَسَرُة، اْلَمْعُروُف باَفََّ َأِبا أَيُّوَب، فَ َلمَّ َخَرَج ََجٌْع َكثاٌْي َوأَنْ َزَل باَقْلَعةا َرَِبٍح َجْيًشا َعَلْيها



َلَة، َلَعلَُّهمْ  ْن َأْهلا طَُلْيطا ْن َأْصَحاباها َغَرًضا، وََكاَن  ما ْنُه َوما ْن َمْيَسَرَة، فَ يَ َناُلوا ما َيَاُدوَن فُ ْرَصًة َوَغْفَلًة ما
ََ قَ ْلَعةا َرِبَ  َلَة إا ا َوَصَل َأْهُل طَُلْيطا َع، فَ َلمَّ نَي يفا َمَواضا ٍح لاْلَغارَةا، َمْيَسَرُة َقْد بَ َلَغُه اْْلَََبُ، َفَجَعَل اْلَكما

ََ َخَرَج الْ  ُهْم إا ن ْ ْم، َوَأْكثَ ُروا اْلَقْتَل، َوَعاَد َمْن َسلاَم ما ْيَف فايها ْم، َوَوَضُعوا السَّ ْن َجَواناباها ْم ما نُي َعَلْيها  َكما
ا رََأى َكثْ َرََّتَا َعُظَمْت َعَلْيها، َوارْ  ََ َمْيَسَرَة، فَ َلمَّ َلْت إا َلى، َوْحُا َعْت ُرُؤوُس اْلَقت ْ َلَة، َوَُجيا َع َتَ طَُلْيطا

ْيٍَة. ٍم َيسا يًدا، َفَماَت بَ ْعَد َأَّيَّ ا َشدا ها َغما  لاَذلاَك، َوَوَجَد يفا نَ ْفسا
ْن َأْهلاَها َكثاٌْي. ، قُتاَل ما َْلَحَمةا اْلَعَراسا َنٌة َكباْيٌَة، تُ ْعَرُف ِبا َلَة فات ْ  َوفايَها أَْيًضا َكاَن باطَُلْيطا

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َماما  َْنُة اْْلا َبٍل[ ]ُما  َأْْحََد ْبنا َحن ْ

َْلقاها، ََ اْلَقْولا ِبا ، فَ َلْم َيُاْب إا ْلُقْرآنا َبٍل، َواْمَتَحَنُه ِبا ُم َأْْحََد ْبَن َحن ْ فََأَمَر باها  َوفايَها َأْحَضَر اْلُمْعَتصا
ْلُدُه، َوُحباَس ُمَقيًَّدا. يًما َحََّّ َغاَب َعْقُلُه، َوتَ َقطََّع جا  َفُجلاَد َجْلًدا َعظا

يَّةا َخلْ  ْن َأْسَرى اْْلُرَّما ، َوَمَعُه ما ََ بَ ْغَداَد يفا َُجَاَدى اْْلُوََ يَم إا َم إاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها ٌق َكثاٌْي، َوفايَها َقدا
. َيانا ب ْ َوى النياَساءا َوالصيا ائَةا أَْلٍف سا ُهْم ََنَْو ما ن ْ  َوقايَل إانَُّه قَ َتَل ما

 ]اْلَوفَ َياُت[
 َ ، يفا َشْعَباَن، وَ َوفايَها تُ ُويفيا ييا ْيما ، َمْوََ َطْلَحَة ْبنا َعْبدا اَّللَّا الت َّ ُهَو  أَبُو نُ َعْيٍم اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ اْلُمََلئايُّ

يعاياا، )َوَلُه طَائاَفٌة ت ُ  اَئٍة، وََكاَن شا ْن َمَشاياخا اْلُبَخاراييا َوُمْسلاٍم، َكاَن َمْولاُدُه َسَنَة َثََلثانَي َوما ْنَسُب إالَْيها ما
 يُ َقاُل ََلَا الدَُّكْينايَُّة( .
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] ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة عا
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ائَ َتنْيا  ْشرايَن َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة عا
لزُّطيا   ذاْكُر َظَفرا ُعَجْيٍف ِبا

لزُّطيا بَ ْغَداَذ، ب َ  َنةا َدَخَل ُعَجْيٌف ِبا ها السَّ ْنُه اْْلََماَن، َويفا َهذا ْم، َوقَاتَ َلُهْم، َوطََلُبوا ما ْعَد َأْن َضيََّق َعَلْيها
َُّتُْم َمَع النياسَ  دَّ ، وََكاَنْت عا ائَ َتنْيا ةا َسَنَة تاْسَع َعَشَرَة َوما ي اْلْاجَّ َيانا فََأمَّنَ ُهْم، َفَخَرُجوا إالَْيها يفا ذا ب ْ اءا َوالصيا

ْشرايَن أَْلًفا، َوالْ  َعًة َوعا ، َوَعبََّأُهْم َسب ْ ُفنا ا َخَرُجوا إالَْيها َجَعَلُهْم يفا السُّ ُهُم اثْ َنا َعَشَر أَْلًفا، فَ َلمَّ ن ْ ُمَقاتاَلُة ما
ْن  ْم يفا اْْلَْربا َمَعُهُم اْلُبوقَاُت، َحََّّ َدَخَل َبااْم بَ ْغَداَد يَ ْوَم َعاُشورَاَء ما َئتاها ْم َعَلى َهي ْ ها يفا ُسُفناها َهذا

َنةا.  السَّ
، َحََّّ َْيُرَّ باها الزُّطُّ َعَلى تَ ْعبائَ وَ  يَّةا يفا َسفايَنٍة يُ َقاُل ََلَا الزَّوُّ اسا مَّ ََ الشَّ ُم إا ْم َوُهْم َخَرَج اْلُمْعَتصا تاها



، َوَأقَاَم الزُّطُّ  يَنارَْينا يَنارَْينا دا ، َوَأْعَطى ُعَجْيٌف َأْصَحابَُه ُكلَّ رَُجٍل دا ُفُخوَن يفا اْلُبوقَاتا ْم  يَ ن ْ يفا ُسُفناها
، َفَذَهَب َباامْ  َمْيدَعا ََ باْشرا ْبنا السَّ ، َوُسلياُموا إا ْرقاييا ََ اْْلَانابا الشَّ ُلوا إا ٍم، ُثَّ نُقا ََ َخاناقانَي، َثََلثََة َأَّيَّ  إا

ْم، فَاْجتَ  ََ َعنْيا َزْربََة، فََأَغاَرتا الرُّوُم َعَلْيها ََ الث َّْغرا، إا ُهْم َأَحٌد.ُثَّ نَ َقُلوا إا ن ْ  اُحوُهْم، فَ َلْم يُ ْفلاْت ما
 

ييا  َْربا َِبَبَك اْْلُرَّما نيا ْلا ْيا اْْلَْفشا  ذاْكُر َمسا
َْربا َِبَبكَ  َهُه ْلا ، َوَوجَّ نيا َحْيَدَر ْبَن َكاُوَس َعَلى اْلْاَبالا ُم لاْْلَْفشا َنةا َعَقَد اْلُمْعَتصا ها السَّ  َفَساَر َويفا َهذا

 إالَْيها.
ْلطَانا  وََكانَ  ْن ُجُيوشا السُّ ، َوُهزاَم ما ينَ ُتُه اْلَبذَّ ، َفَكاَنْت َمدا ائَ َتنْيا اْبتاَداُء ُخُروجا َِبَبَك َسَنَة إاْحَدى َوما

َد  َه َأَِب َسعايٍد ُُمَمَّ ، َوجَّ ما ََ اْلُمْعَتصا ا َأْفَضى اْْلَْمُر إا ها ََجَاَعٌة، فَ َلمَّ ْن قُ وَّادا ٌة، َوقُتاَل ما دَّ ََ ْبَن يُ عا وُسَف إا
ُصوَن الَِّتا َخرَََّبَا َِبَبُك فايَما َبنْيَ َزَْنَانَ  َ اْلُْ  َأْرَدبايَل، َوَأَمَرُه َأْن يَ ْبنا
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َه أَبُ  ََ َأْرَدبايَل؛ فَ تَ َوجَّ ْيََة إا لاَذلاَك،  و َسعايدٍ َوَأْرَدبايَل، َوََيَْعُل فايَها الرياَجاَل ََتَْفُظ الطُُّرَق لاَمْن ََيْلاُب اْلما
ُصوَن.  َوَبََّن اْلُْ

ي َورََجَعْت ُمْنَصراَفًة، َوبَ َلَغ َذلا  َواحا َه َِبَبُك َسرايًَّة يفا بَ ْعضا ُغَزاتاها، فََأَغاَرْت َعَلى بَ ْعضا الن َّ َك َأَِب َوَوجَّ
رايَّةا، فَاْعََتََضَها يفا بَ ْعضا الطُّ  يًدا، َسعايٍد؛ َفَجَمَع النَّاَس، َوَخَرَج يفا َطَلبا السَّ ، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ُرقا

َقَذ َما َكانُوا َأَخُذوُه، َوَسْيََّ ا ْن َأْصَحابا َِبَبَك ََجَاَعًة، َوَأَسَر ََجَاَعًة، َواْستَ ن ْ لرُُّؤوَس فَ َقَتَل أَبُو َسعايٍد ما
ها َأوََّل َهزاْيٍَة َعَلى َأْصحَ  ، َفَكاَنْت َهذا ما ََ اْلُمْعَتصا  ابا َِبَبَك.َواْْلَْسَرى إا

ى ا يَنٍة ُتَسمَّ ًدا َكاَن يفا قَ ْلَعٍة َلُه َحصا ، َوَذلاَك َأنَّ ُُمَمَّ دا ْبنا اْلبُ َعْيثا َي،  ُثَّ َكاَنتا اْْلُْخَرى لاُمَحمَّ اها لشَّ
ْن ُكورَةا َأْذرَبايَجاَن، َوَلُه  َي ما ، َوها نا اْبنا الرُّوَّادا ْن َكاَن اْبُن اْلبُ َعْيثا َقْد َأَخَذَها ما ْصٌن آَخُر ما حا

ْنَدُه، فَ ُيَضيياُفُهْم َحََّّ أَناُسو  ًا لاَباَبَك، تَ ْنزاُل َسَراََّيُه عا ى َتَْبايَز، وََكاَن ُمَصاْلا  ا باها.َأْذرَبايَجاَن ُيَسمَّ
يَّتاها يفا َسرايٍَّة، فَ نَ َزَل ِبا  ْن َأْصبَ ْهَبذا ْصَمُة ما َه قَائاًدا اَْسُُه عا ، فَأَنْ َزَل َلُه ُثَّ إانَّ َِبَبَك َوجَّ ْبنا اْلبُ َعْيثا

اُهْم، َوَسَقاُهُم ا َا، َواْسَتْدَعاُه َلُه يفا َخاصَّتاها َوُوُجوها َأْصَحاباها، َفَصعاَد فَ َغذَّ َياَفَة َعَلى َعاَدَّتا ْْلَْمَر الضيا
ْنُه، َوقَ َتَل َمْن َكانَ  ْصَمَة، فَاْستَ ْوَثَق ما ْن َأْصَحاباها، َوَأَمَرُه َأْن  َحََّّ َسكاُروا، ُثَّ َوَثَب َعَلى عا َمَعُهما

ها، فَ َيْصَعُد، فَ ُيْضَرُب ُعنُ ُقُه، َحََّّ َعلا  َسْا ْن َأْصَحاباها؛ َفَكاَن َيْدُعو الرَُّجَل ِبا َي رَُجًَل رَُجًَل ما ُموا ُيَسميا
ُم عا  ، َفَسَأَل اْلُمْعَتصا ما ََ اْلُمْعَتصا ْصَمَة إا ْصَمَة َعْن باََلدا َِبَبَك، فََأْعَلَمُه ُطُرَقُه باَذلاَك فَ َهَربُوا. َوَسْيََّ عا

. ما اْلَواثاقا ََ َأَّيَّ ْصَمَة َُمُْبوًسا، فَ َبقاَي إا  َوُوُجوَه اْلقاَتالا فايَها، ُثَّ تَ َرَك عا
َا، َوَضَبَط الطُّ  ََ باََلدا َِبَبَك، فَ نَ َزَل بَ ْرزَْنَد، َوَعْسَكَر َبا نَي َساَر إا َنُه ُثَّ إانَّ اْْلَْفشا ُصوَن فايَما بَ ي ْ ُرَق َواْلُْ



، َفَحَفَر َخْنَدقًا، َوأَنْ َزَل اَْلَي ْ  ٍع يُ َقاُل َلُه ُخشَّ َْوضا َد ْبَن يُوُسَف ِبا َثَم اْلَغَنوايَّ َوَبنْيَ َأْرَدبايَل، َوأَنْ َزَل ُُمَمَّ
ْصَنُه، َوَحَفَر َخْنَدَقُه، َوأَنْ َزلَ   باُرْسَتاَق َأْرَشَق، فََأْصَلَح حا
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اباَلُة وَ  َّا يَلاي َأْرَدبايَل، َفَكاَنتا السَّ ْهرا ِما ْصنا الن َّ ، يفا حا ْن قُ وَّادا اْْلَبْ َناءا اْلَقَوافاُل َُتُْرُج ُعلَُّوْيها اْْلَْعَوَر، ما
َُها َصا ْهرا، ُثَّ ُيَسْييا يَها، َحََّّ تَ ْنزاَل ِبااْصنا الن َّ ْن َأْرَدبايَل َوَمَعَها َمْن ََيْما َثما ما ََ اَْلَي ْ ْهرا إا ْصنا الن َّ ُب حا حا

اُه َأَحُدُهمْ  ٍع َمْعُروٍف َِل يَ تَ َعدَّ َيٍة يفا َمْوضا ْن ََنحا َْن َجاَء إالَْيها ما َثُم ِبا ، فَ يَ ْلَقاُه اَْلَي ْ إاَذا َوَصَل إالَْيها،  اْلَغَنواييا
َذا َلقاَيُه َأَخَذ َما )َمَعُه، َوَسلََّم إالَْيها َما َمَعُه، ََ َأْصَحابا َأِبا َسعايٍد،  فَإا َْن َمَعُه إا َثُم ِبا ُْي اَْلَي ْ ُثَّ َيسا

َثما َوُيسَ  َن اْلَعْسَكرا، فَ يَ َتَسلَُّموَن َما َمَع اَْلَي ْ ، َوَمَعُهْم َمْن َخَرَج ما َتَصفا الطَّرايقا ُن ْ لياُموَن إالَْيها فَ يَ ْلَقْونَُه ِبا
ََ َعْسَكرا َما َمَعُهْم، َوإاَذا َسَبَق َأَحُدُهْم إا  َْن َمَعُه إا ُْي أَبُو َسعايٍد ِبا اُه، َوَيسا َتَصفا َِل يَ تَ َعدَّ ََ اْلُمن ْ

َن  َبُه ما ْنُه، َوُيَسلياُم إالَْيها َمْن َصحا ، فَ يَ َتَسلَُّمُهْم ما نيا ُب َسيَّارَةا اْْلَْفشا نيا )فَ يَ ْلَقاُه َصاحا اْلَعْسَكرا، اْْلَْفشا
 ى َهَذا.فَ َلْم يَ َزلا اْْلَْمُر َعلَ 

ْم، َويَ َهُب َلَُ  ُن إالَْيها ، َفَكاَن َُيْسا نيا ََ اْْلَْفشا يسا َْحَُلوُه إا َن اْْلََواسا َحٍد ما ْم، وََكانُوا إاَذا َظفاُروا ِبَا
يَس لََنا، َفكَ  ْم َِبَبُك، فَ ُيَضعياُفُه ََلُْم، َويَ ُقوُل ََلُْم: ُكونُوا َجَواسا يها ي يُ ْعطا َتفاُع َوَيْسَأَُلُْم َعنا الَّذا اَن يَ ن ْ

 َبااْم.
 

نيا َمَع َِبَبكَ   ذاْكُر َوقْ َعةا اْْلَْفشا
ْن َأْصَحابا َِبَبَك َخْلٌق َكثاٌْي. نيا َمَع َِبَبَك، قُتاَل ما  َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعُة اْْلَْفشا

، َوَمَعهُ  نيا ََ اْْلَْفشا َه بُ َغا اْلَكباَْي إا َم َوجَّ ، فَ َوَصَل  وََكاَن َسبَ بُ َها َأنَّ اْلُمْعَتصا َفَقاتا ، َوالن َّ َماٌل لاْلُجْندا
ََ اْْلَْفشا  ، َفَجاَء َأْرَدبايَل، فَ بَ َلَغ َِبَبَك اْْلَََبُ، فَ تَ َهيََّأ ُهَو َوَأْصَحابُُه لايَ ْقَطُعوا َعَلْيها قَ ْبَل ُوُصولاها إا نيا

ا َصحَّ اْلَْ  ، فََأْخََبَُه باَذلاَك، فَ َلمَّ نيا ََ اْْلَْفشا َر أَنَُّه َجاُسوٌس إا ََ بُ غَا َأْن يُْظها نيا َكَتَب إا ْنَد اْْلَْفشا ََبُ عا
ْهرا، فَ َيْحباَس الَّ  ْصَن الن َّ ُلَغ حا َْي ََنَْوُه، َحََّّ يَ ب ْ ، َوَيسا بالا َل اْلَماَل َعَلى اْْلا يَل، َوََيْما ذاي َمَعُه، يُرايُد الرَّحا

َن اْلَقافاَلةا، فَإا  َبُه ما ََ َأْرَدبايَل.َحََّّ ََيُوَز َمْن َصحا ْلَمالا إا  َذا َجاُزوا رََجَع ِبا
يُس َِبَبَك إالَْيها، فََأْخََبُوُه َأنَّ اْلَماَل َقْد َسارَ  فَ بَ َلَغ  فَ َفَعَل بُ َغا َذلاَك، َوَساَرتا اْلَقافاَلُة، َوَجاَءْت َجَواسا

ي َواَعَد فايها بُ غَ  نُي يفا اْليَ ْوما الَّذا ْهَر، َورَكاَب اْْلَْفشا ْن بَ ْرزَْنَد فَ َواََف ُخشَّ َمَع الن َّ ْنَد اْلَعْصرا، ما ا، عا
راا، ا َأْصَبَح رَكاَب سا ، فَ نَ َزَل َخاراَج َخْنَدقا َأِبا َسعايٍد، فَ َلمَّ ْمسا  ُغُروبا الشَّ
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ُكوتا َوَجدَّ يفا السَّ  لسُّ ْْيا، َورََحَلتا اْلَقافاَلُة الَِّتا  َوَلْ َيْضراْب طَْبًَل، َوَلْ يَ ْنُشْر َعَلًما، َوَأَمَر النَّاَس ِبا
، َوتَ َعبَّأَ َِبَبُك يفا َأْصَحاباها، َوَسارَ  َثما َيةا اَْلَي ْ ََ ََنحا ْهرا إا َن الن َّ َهْت َذلاَك اْليَ ْوَم ما َعَلى َطرايقا  َكاَنْت تَ َوجَّ

فُُه، َفَخَرَجْت َخْيُل َِببَ  ْهرا، َوُهَو َيُظنُّ َأنَّ اْلَماَل ُيَصادا ْهرا، الن َّ ُب الن َّ َك َعَلى اْلَقافاَلةا، َوَمَعَها َصاحا
يَع َما َكاَن َمَعهُ  ، َوَأَخُذوا َجَا َن اْْلُْندا ْهرا، فَ َقتَ ُلوُه، َوقَ تَ ُلوا َمْن َكاَن َمَعُه ما ُب الن َّ ْم، فَ َقاتَ َلُهْم َصاحا

َثَم َوَعلاُموا َأنَّ اْلَماَل َقْد فَاََّتُْم، َوَأَخُذوا َعَلَمُه َولاَباَس أَ  ُروا لاَيْأُخُذوا اَْلَي ْ ْصَحاباها، فَ َلباُسوَها َوتَ َنكَّ
ْهرا، فَ لَ  ُْم َأْصَحاُب الن َّ ، َوَجاُؤوا َكَأَّنَّ نيا ُُروجا اْْلَْفشا ْم يَ ْعرافُوا اْلَغَنوايَّ َوَمْن َمَعُه أَْيًضا، َوَِل يَ ْعَلُموَن ِبا

با الن َّ  ي يَقاُف فايها َعَلُم َصاحا َع الَّذا  ْهرا، فَ َوقَ ُفوا يفا َغْْياها.اْلَمْوضا
ََ هَ  َه اْبَن َعمٍي لَُه، فَ َقاَل َلُه: اْذَهْب إا عاها، َوأَْنَكَر َما رََأى، فَ َوجَّ َثُم فَ َوَقَف يفا َمْوضا َذا َوَجاَء اَْلَي ْ

ْم، فَأَْنَكَرُهْم، فَ َرَجَع  َييا َشْيٍء ُوُقوُفَك، َفَجاَء إالَْيها ، فَ ُقْل َلُه: ْلا إالَْيها فََأْخََبَُه، فَأَنْ َفَذ ََجَاَعًة اْلَبغايضا
ْهرا، َوَأْصَحابَُه، َوأَ  َب الن َّ َخَذ َغْْيَُه، فَأَْنَكُروُهْم أَْيًضا، َوَأْخََبُوُه َأنَّ َِبَبَك َقْد قَ َتَل ُعلَُّوْيها َصاحا

ًعا، َوََنَّى اْلَقافاَلَة  َثُم رَاجا الَِّتا َكاَنْت َمَعُه، َوبَقاَي ُهَو َوَأْصَحابُُه يفا َأْعََلَمُهْم َولاَباَسُهْم، فَ َرَحَل اَْلَي ْ
ْن َأْصحَ  ، َوُهَو َأْرَشُق، َوَسْيََّ رَُجَلنْيا ما ََ اْلْاْصنا َيًة ََلُْم َحََّّ َوَصَلتا اْلَقافاَلُة إا ََ َأْعَقاَبااْم َحاما اباها إا

ََ َأِبا َسعايٍد يُ َعريافُ ُهَما اْْلَََبَ، فَ  نيا َوإا َثُم اْلْاْصَن، )َونَ َزَل َِبَبَك اْْلَْفشا ، َوَدَخَل اَْلَي ْ َخَرَجا يَ رُْكَضانا
َثما َأْن َخليا اْلْاْصَن َواْنَصراْف، فَأَ  ََ اَْلَي ْ ( ، َوَأْرَسَل إا ياا ِبااَيالا اْلْاْصنا َثُم َعَلْيها، َوَوَضَع لَُه ُكْرسا ََب اَْلَي ْ

 اْْلَْمَر َعَلى َعاَدتاها َواْْلَْرُب ُمْشَتباَكٌة. َذلاَك، َفَحارَبَُه َِبَبُك َوُهَو َيْشَربُ 
َمتاها: َأَرى فَاراَسنْيا  با ُمَقديا ْن فَ ْرَسٍخ، فَ َقاَل لاَصاحا نَي َعَلى َأَقليا ما ، فَ َلقاَيا اْْلَْفشا  َوَساَر اْلَفاراَسانا

يًدا، ُثَّ قَاَل: اْضرابُوا الطَّْبَل، َواْنُشُروا ا يُحوا: يَ رُْكَضانا رَْكًضا َشدا ْْلَْعََلَم، َوارُْكُضوا ََنَْوُُهَا، َوصا
ًدا، َحََّّ ْلَاُقوا َِبَبَك َوُهَو  َلُهْم َطْلًقا َواحا ْيُكَما! فَ َفَعُلوا َذلاَك، َوَأْجَرى النَّاُس َخي ْ ْيُكَما لَب َّ َجالاٌس، لَب َّ

ْق َأْن يَ رَْكَب، َحََّّ َوافَ ْتُه اْْلَْيُل، فَاْشتَ َبَكتا اْلَْ  اَلةا َِبَبَك َأَحٌد، فَ َلْم يُطا ْن رَجَّ ْرُب، فَ َلْم يُ ْفلاْت ما
ْن َخيَّالَتاها، َوَدَخَل ُموقَاَن َوَقْد تَ َقطَّعَ  ٍْي ما  َوَأفْ َلَت ُهَو يفا نَ َفٍر َيسا
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ََ بَ ْرزَْنَد. نُي إا  َعْنُه َأْصَحابُُه، َورََجَع َعْنُه اْْلَْفشا
ُوقَاَن، َوأَ  ، َوَلْ َوَأقَاَم َِبَبَك ِبا ْن ُموقَاَن، َحََّّ َدَخَل اْلَبذَّ ، َفَجاَءُه َعْسَكٌر، فَ َرَحَل َبااْم ما ََ اْلَبذيا ْرَسَل إا

َها َأصْ  ما َمرَّْت قَافاَلٌة، َفَخَرَج َعَلي ْ ا َكاَن يفا بَ ْعضا اْْلََّيَّ نُي ُمَعْسكاًرا باََبْزَْنَد، فَ َلمَّ بَ ْهَبَذ َِبَبَك، يَ َزلا اْْلَْفشا
َْملا فََأَخذَ  با َمَراَغَة ِبا ََ َصاحا نُي إا نيا لاَذلاَك، َفَكَتَب اْْلَْفشا َها َوقَ َتَل َمْن فايَها، فَ َقَحَط َعْسَكُر اْْلَْفشا

َن ال َوى َغْْياَها ما ْن أَْلفا ثَ ْوٍر، سا يَمًة، فايَها َقرايٌب ما َه إالَْيها قَافاَلًة َعظا يلاَها، فَ َوجَّ ْيَةا َوتَ ْعجا َوابيا اْلما ، دَّ
راَها،  ْم َسرايٌَّة لاَباَبَك، فََأَخُذوَها َعْن آخا َا، َفَخَرَج َعَلْيها ْيُوَن َبا ْيََة، َوَمَعَها ُجْنٌد َيسا ُل اْلما َوَأَصاَب ََتْما



َل إالَْيها َطَعاًما،  ْيََواَن َيَُْمُرُه َأْن ََيْما با شا ََ َصاحا نُي إا يٌد، َفَكَتَب اْْلَْفشا يٌق َشدا َفَحَمَل إالَْيها اْلَعْسَكَر ضا
َا َمَعُه. نيا ِبا َم بُ َغا َعَلى اْْلَْفشا  َطَعاًما َكثاْيًا، َوَأَغاَث النَّاَس. َوَقدا

 
 ذاْكُر باَناءا َساَمرَّا

ََ َساَمرَّا لاباَنائاَها، وََكاَن َسَبُب َذلاَك أَنَُّه قَاَل: إانيا َأَُتَوَّ  ُم إا َنةا َخَرَج اْلُمْعَتصا ها السَّ ُف َهُؤَِلءا َويفا َهذا
ُهْم شَ  ن ْ ْن رَاَبنا ما ، فَُأرايُد َأْن َأُكوَن فَ ْوقَ ُهْم، فَإا ْلَمانا يُحوا َصْيَحًة فَ يَ ْقتُ ُلوا غا تُ ُهْم اْْلَْربايََّة َأْن َيصا ْيٌء أَتَ ي ْ

َها، فََأْعَجَبُه َمَكاَُّنَا. ْم، َفَخَرَج إالَي ْ َ َعَلْيها ، َحََّّ آِتا  يفا اْلََبيا َواْلَماءا
، َفَكانُوا َِل يَ َزاُلوَن ي َ وَ  نا اْلغاْلَمانا اْْلَتْ َراكا َم َكاَن َقْد َأْكثَ َر ما َرْوَن قايَل َكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلُمْعَتصا

ََ ا ، َفُْيْكاُضوََّنَا إا َوابَّ ُْم َكانُوا ُجَفاًة، يَ رَْكُبوَن الدَّ دا قَتايًَل، َوَذلاَك َأَّنَّ َد بَ ْعَد اْلَواحا ، اْلَواحا َواراعا لشَّ
َّ، فَ َيْأُخُذُهُم اْْلَبْ َناُء َعْن َدَواَبيااْم، َوَيْضرابُوََّنُْم، َوُرِبََّ  ُموَن الرَُّجَل َواْلَمْرَأَة َوالصَّّبا ا َهَلَك َأَحُدُهْم فَ َيْصدا

 فَ َتَأذَّى َبااُم النَّاُس.
يٍد، فَ َقاَم إالَْيها َشيْ  َم رَكاَب يَ ْوَم عا ٌخ، فَ َقاَل َلُه: ََّي َأَِب إاْسَحاَق! فََأرَاَد اْْلُْنُد َضْربَُه، ُثَّ إانَّ اْلُمْعَتصا

ْئَت َفَمنَ َعُهْم، َوقَاَل: ََّي َشْيُخ )َما َلَك، َما َلَك؟( قَاَل: َِل َجَزاَك اَّللَُّ َعنا اْلْاَوارا َخْْيًا، َجاَوْرتَ َنا َوجا 
، فَأَ  ْلَماناَك اْْلَتْ َراكا ْن غا َُؤَِلءا اْلُعُلوجا ما َيانَ َنا، َوَأْرَمْلَت َبااْم ناْسَوانَ َنا، َبا ب ْ نَ َنا، فَأَيْ َتْمَت صا تَ ُهْم بَ ي ْ ْسَكن ْ

ْثلا َذلاَك اْليَ وْ  ََ ما ُم َيْسَمُع َذلاَك، َفَدَخَل َمْنزاَلُه، َوَلْ يَ َر رَاكاًبا إا َم، َفَخَرَج، َوقَ تَ ْلَت راَجالََنا، َواْلُمْعَتصا
لنَّاسا اْلعايَد، وَ  ََ بَ ْغَداَد.َفَصلَّى ِبا ْع إا ، َوَلْ يَ ْرجا َيةا اْلَقاُطولا ََ ََنحا  َلْ َيْدُخْل بَ ْغَداَد، َبْل َساَر إا
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لْ  َر بابَ ْغَداَذ قُ ْلُت: ِبا يُد يَ تَ نَ زَُّه إاَذا َضجا ُم أَْيَن َكاَن الرَّشا ، قَاَل َمْسُروٌر اْلَكباُْي: َسأََلنا اْلُمْعَتصا َقاُطولا
ا  وََكاَن َقدْ  ُم، فَ َلمَّ َن اْْلُْندا َما َخاَف اْلُمْعَتصا يَنًة آََثرَُها َوُسورَُها قَائاٌم، وََكاَن َقْد َخاَف ما َبََّن ُهَناَك َمدا

يَنُة اْلَقاُطولا َلْ تُ  َا، َوبَقاَيْت َمدا ََ الرياقَّةا فََأقَاَم َبا اما َوَعَصْوا َخَرَج إا لشَّ اما ِبا  ْسَتمَّ.َوَثَب َأْهُل الشَّ
ََ اْلَقاُطولا اْسَتْخَلَف بابَ ْغَداَذ ابْ َنُه اْلَواثاَق. ُم إا ا َخَرَج اْلُمْعَتصا  َوَلمَّ

ْن َأْهلا اْْلَْوفا ِبااْصَر، َواْسَتْخَدَمُهْم، َوََسَّاُهُم اْلَمَغارابََة،  ُم َقدا اْصطََنَع قَ ْوًما ما َوََجََع وََكاَن اْلُمْعَتصا
ْن ََسَْرقَ ْنَد، وَ  ْن َأْصَحاباها، َوبَ ُقوا بَ ْعَدُه.َخْلًقا ما َنَة، َفَكانُوا ما  ُأْشُروَسنََّة، َوفَ ْرَغانََة، َوََسَّاُهُم اْلَفَراغا

. ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما  وََكاَن اْبتاَداُء اْلعاَمارَةا باَساَمرَّا َسَنَة إاْحَدى َوعا
 

 ذاْكُر قَ ْبضا اْلَفْضلا ْبنا َمْرَوانَ 
، وََكاَن اْلَفْضُل ْبُن  ما يا َكاتابا اْلُمْعَتصا ، فَاتََّصَل باَيْحََي اْْلُْرُمَقانا َن اْْلَطيا ، وََكاَن َحسا َن اْلََبََدانا َمْرَواَن ما



َعُه، َوَساَر َمَع اْلُمعْ  ُّ َصاَر َمْوضا ا َهَلَك اْْلُْرُمَقانا ََلفَتاها، َفَكاَن َيْكُتُب َبنْيَ َيَدْيها، فَ َلمَّ ََ قَ ْبَل خا ما إا َتصا
ُم َخلايَفًة َكاَن اَْسَُها َلُه، وََكانَ ا ا َصاَر اْلُمْعَتصا َن اْْلَْمَوالا اْلَكثاَْي، فَ َلمَّ ْصَر، فََأَخَذ ما ، َوما اما َمْعَناَها  لشَّ

. َواواينا ُكلياَها، وََكْنزا اْْلَْمَوالا ، َواْستَ ْوََ َعَلى الدَّ  لاْلَفْضلا
ُم َيَُْمُرُه ِبااْعطَ  ، وََكاَن وََكاَن اْلُمْعَتصا ما ، َفََل يُ نَ فياُذ اْلَفْضُل َذلاَك، فَ ثَ ُقَل َعَلى اْلُمْعَتصا ميا اءا اْلُمَغنيا َوالنَّدا

ََ اْلَفْضلا  َم إا َاٍل، َوتَ َقدَّ ُم ِبا ، فََأَمَر َلُه اْلُمْعَتصا يا َْلَْفِتا يُم، يُ ْعَرُف ِبا ٌك اَْسُُه إابْ َراها ِبااْعطَائاها، فَ َلْم  َلُه ُمْضحا
ُّ َيصْ يُ ْعطا  ي َمَعُه يفا ُبْسَتاٍن َلُه، وََكاَن اَْلَْفِتا ، َْيْشا ما ْنَد اْلُمْعَتصا ُّ يَ ْوًما عا َنا اَْلَْفِتا ًئا، فَ بَ ي ْ َحُبُه قَ ْبَل ها َشي ْ

يًنا، وََكانَ  ُبُه: َواَّللَّا َِل تُ ْفلاُح أََبًدا، وََكاَن َمْربُوًعا َبدا ُم َخفايَف  اْلْاََلَفةا، َويَ ُقوُل َلُه فايَما يَُداعا اْلُمْعَتصا
ا َأْكثَ َر َعَلْيها ما  ؛ َفَكاَن َيْسباُقُه، َويَ ْلَتفاُت إالَْيها َويَ ُقوُل: َما َلَك َِل ُتْسراُع اْلَمْشَي؟ فَ َلمَّ ْن َذلاَك، اللَّْحما

ًبا َلُه: ُكْنتُ  ُّ ُمَداعا  قَاَل اَْلَْفِتا
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ي َخلايَفًة، َوَلْ ]َأُكْن[ ُم  َأرَانا ُأَماشا َك اْلُمْعَتصا ي فَ ْيًجا، َواَّللَّا َِل َأفْ َلْحَت أََبًدا! َفْضحا َأرَانا ُأَماشا
َن اْلَفََلحا َشْيٌء َلْ ُأْدراْكُه بَ ْعَد اْلْاََلَفةا؟ فَ َقاَل: أََتُظنُّ أَنََّك َأفْ َلْحَت؟ َِل  َواَّللَّا، َما  َوقَاَل: َوَهْل بَقاَي ما

نا اْلْاََلفَةا إاِلَّ  َا اْْلَلايَفُة اْلَفْضُل، فَ َقاَل: َوَأيُّ َأْمٍر ِلا َلْ َلَك ما اَْسَُها، َما يَ َتَجاَوُز َأْمُرَك ُأُذنَ ْيَك، إاَّنَّ
يُت َحبًَّة، َفَحَقَدَها َعَلى ا ، َفَما ُأْعطا ُّ: َأَمْرَت ِلا باَكَذا وََكَذا ُمْنُذ َشْهَرْينا .يُ نَ فَّْذ؟ فَ َقاَل اَْلَْفِتا  ْلَفْضلا

، ُثَّ  َفقايَل: يعا اْْلَْعَمالا ، َوَجَا َبُه َأوَُّل َما َأْحَدثَُه يفا َأْمراها َجَعَل زاَماًما يفا نَ َفَقاتا اْْلَاصَّةا، َويفا اْْلََراجا  َنكَّ
َد ْبَن َعْبدا اْلَملاكا ا َساَبااْم، َوَصْيََّ َمَكانَُه ُُمَمَّ َت، فَ نَ َفى َوَأْهَل بَ ْيتاها يفا َصَفَر، َوَأَمَرُهْم باَعَملا حا لزََّّيَّ

ٌد َوزايًرا َكاتاًبا. ، َوَصاَر ُُمَمَّ نيا لسيا لا تُ ْعَرُف ِبا ََ قَ ْريٍَة يفا َطرايقا اْلَمْوصا  اْلَفْضَل إا
َت  ا ُنكاَب ِشَا يًَل، فَ َلمَّ ، ِبَايًَل، ُمْسَتطا ، َكرايَه اللياَقاءا ، َضيياَق اْلَعَطنا  باها وََكاَن اْلَفْضُل َشراَس اْْلَْخََلقا

 النَّاُس، َحََّّ قَاَل بَ ْعُضُهْم فايها:
َن النَّاسا يُ ْعَرفُ   لايَ ْبكا َعَلى اْلَفْضلا ْبنا َمْرَواَن نَ ْفُسُه ... فَ َلْيَس َلُه َِبٍك ما

نْ َيا َمُنوًعا ْلاَْْياَها ... َوفَارَقَ َها َوُهَو الظَُّلوُم اْلُمَعنَّفُ  َب الدُّ  َلَقْد َصحا
ََ النَّارا فَ ْلَيْذهَ  ْنُه ََنَْسُف؟إا ثْ َلُه ... َعَلى َأييا َشْيٍء فَاتَ َنا ما  ْب، َوَمْن َكاَن ما

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َلَة، فَ َقاتَ ُلوَها، فَ َلْم َيْظفَ  ََ طَُلْيطا َنةا َسْيََّ َعْبُد الرَّْْحَنا َملاُك اْْلَْنَدُلسا َجْيًشا إا ها السَّ َا( .)يفا َهذا  ُروا َبا

لنَّ  ٍد.َوَحجَّ ِبا  اسا َصالاُح ْبُن اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ
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 ]اْلَوفَ َياُت[
، َوَعفَّ  يُّ َ ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاسا ْبنا أَيُّوَب اَْلَاِشاا اُن ْبُن ُمْسلاٍم َوفايَها تُ ُويفيا

 ، ، أَبُو ُعْثَماَن الصَّفَّاُر اْلَبْصرايُّ ْن َمَشاياخا اْلُبَخاراييا وََكاَن َمْوتُُه بابَ ْغَداَذ َوَلُه ََخٌْس َوَُثَانُوَن َسَنًة، َوُهَو ما
ُد ْبُن َعلاييا ْبنا ُموسَ  ، َوُُمَمَّ َن اْْلَْولاَياءا َواْْلَْجَوادا ُد، وََكاَن ما لايُّ الزَّاها َ فَ ْتٌح اْلَمْوصا ى ْبنا َجْعَفرا ْبنا َوتُ ُويفيا

دا  َمَها َوَمَعُه اْمَرأَتُهُ  ُُمَمَّ َ بابَ ْغَداَذ، وََكاَن َقدا ََلُم، تُ ُويفيا ، َعَلْيها السَّ  ُأمُّ ْبنا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا
ْنَد اْْلا  ةا عا ها ُموَسى ْبنا َجْعَفٍر، َوُهَو َأَحُد اْْلَئامَّ ْنَد َجديا َا عا ، َفُدفاَن َبا يَّةا، اْلَفْضلا ابْ َنُة اْلَمْأُمونا َماما

ةا، َوقايَل يفا  ي اْلْاجَّ ْشرايَن َسَنًة، وََكاَنْت َوفَاتُُه يفا ذا  َسَببا َوَصلَّى َعَلْيها اْلَواثاُق، وََكاَن ُعْمُرُه ََخًْسا َوعا
 َمْوتاها َغْْيُ َذلاَك.
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] ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوعا
221 - 

ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخلَ  ْشرايَن َوما  ْت َسَنُة إاْحَدى َوعا
 

َنةا  ها السَّ  ذاْكُر ُُمَارابَةا َِبَبَك يفا َهذا
نُي، فَ َهَزَم َِبَبَك. َنةا َواَقَع َِبَبُك بُ غَا اْلَكباَْي، فَ َهَزَمُه، َوَواقَ َعُه اْْلَْفشا ها السَّ  يفا َهذا

، فَ َفرََّقُه يفا وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ بُ غَا اْلَكباَْي َكاَن قَ  نيا ََ اْْلَْفشا ي َكاَن َمَعُه إا ْلَمالا الَّذا َم ِبا ْد َقدا
َر، َويَ ْنزاَل يفا  سا ََ بُ َغا يفا َعْسَكٍر لاَيُدوَر َحْوَل َهْشَتادا َه إا َز بَ ْعَد النَّْْيُوزا، َوُوجيا  َخْنَدقا َأْصَحاباها، َوََتَهَّ

دا ْبنا ُْحَْيٍد، َوََيُْفَرُه، وَ  ْن بَ ْرزَْنَد، َورََحَل أَبُو ُُمَمَّ نُي ما ، َورََحَل اْْلَْفشا ََ اْْلَْنَدقا ََيُْكَمُه، َفَساَر بُ غَا إا
نُي َخْنَدقًا، َوَبََّن  ََكاٍن يُ َقاُل َلُه: َدْرَوَذ، َفَحَفَر اْْلَْفشا ْن ُخشَّ يُرايَدانا َِبَبَك، فَ تَ َوافَ ْوا ِبا  َعَلْيها َسعايٍد ما

تََّة َأْمَياٍل.ُسورًا، وََكاَن بَ ي ْ   َنُه َوَبنْيَ اْلَبذيا سا
َسَر، َحََّّ دَ  ( ، َوَْحََل َمَعُه الزَّاَد، َوَداَر َحْوَل َهْشَتادا نيا َز )باَغْْيا َأْمرا اْْلَْفشا َخَل قَ ْريََة ُثَّ إانَّ بُ َغا ََتَهَّ

َه أَْلَف رَُجٍل يفا َعَلَّ  َا، ُثَّ َوجَّ ، فَ نَ َزََلَا فََأقَاَم َبا ْم بَ ْعُض َعَساكارا َِبَبَك، فََأَخَذ اْلَبذَّ َفٍة َلُه، َفَخَرَج َعَلْيها
ُهْم رَ  ن ْ َفَة، َوقَ َتَل ُكلَّ َمْن َكاَن قَاتَ َلُه، َوَأَسَر َمْن َقَدَر َعَلْيها، َوَأَخَذ بَ ْعَضُهْم، فََأْرَسَل ما ََ اْلَعَلَّ ُجَلنْيا إا

نيا يُ ْعلاَماناها َما نَ َزْل َبااْم.  اْْلَْفشا
نيا يُ ْعلاُمُه َذلا  ََ اْْلَْفشا ، وََكَتَب إا َهزاما ْلُمن ْ دا ْبنا ُْحَْيٍد َتْشبايًها ِبا ََ َخْنَدقا ُُمَمَّ َك، َوَيْسأَلُُه َورََجَع بُ غَا إا

َشاٍم، َواْبَن َجوْ  نُي َأَخاُه اْلَفْضَل، َوَأْْحََد ْبَن اْْلَلايلا ْبنا ها َه إالَْيها اْْلَْفشا َشٍن، َوَجَناًحا اْلَمَدَد، فَ َوجَّ
َب ُشْرطَةا اْلََْسنا ْبنا َسْهٍل، َوَأَحَد اْْلََخَوْينا قَ َرابََة اْلَفْضلا ْبنا َسْهٍل، فَأَتَ ْوا بُ َغا، وََكَتَب  اْْلَْعَوَر، َصاحا



َنُه َلُه، َوَيَُْمُرُه َأْن  ََ بُ غَا يُ ْعلاُمُه َأْن يَ ْغُزَو َِبَبَك يفا يَ ْوٍم َعي َّ نُي إا يَ ْغُزَو يفا َذلاَك اْليَ ْوما باَعْيناها، اْْلَْفشا
ْن خَ  ْن َدْرَوَذ يُرايُد َِبَبَك، َوَخَرَج بُ غَا ما نُي َذلاَك اْليَ ْوَم ما ، َفَخَرَج اْْلَْفشا َن اْلَوْجَهنْيا ْنَدقاها، فَ ُيَحارابُُه ما

َر، فَ َلْم َيُكْن لالنَّاسا َصَْبٌ  ََ َهْشَتاْدسا  َفَخَرَج إا
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ةا  دَّ يٌد،  لاشا ََ َعْسَكراها، فَ َعْسَكَر َعَلى َدْعَوٍة، َوَهاَجْت رايٌح َِبراَدٌة َوَمَطٌر َشدا ، فَاْنَصَرَف إا اْلََبْدا َوالريايحا
، بَ ْعَد رُُجوعا بُ َغا، فَ َهَزَم َأْصَحاَب َِبَبَك، وَ  َن اْلَغدا نُي ما ََ َعْسَكراها، َوَواقَ َعُهُم اْْلَْفشا  َأَخذَ فَ َرَجَع بُ َغا إا

نَ  َز بُ غَا ما نُي يفا ُمَعْسَكرا )َِبَبَك. ُثَّ ََتَهَّ ،  َعْسَكَرُه َوَخْيَمَتُه َواْمَرَأًة َكاَنْت َمَعُه، َونَ َزَل اْْلَْفشا اْلَغدا
ََ َِبَبَك، فََأَصابَ  ي[ َكاَن ِباازَائاها َقدا اْنَصَرَف إا َر، فََأَصاَب اْلَعْسَكَر( ]الَّذا ََ َهْشَتاْدسا ْن  َوَصعاَد إا ما

َياْه، فَأَ  َمتاها َداُوُد سا ، َوَعَلى ُمَقديا َر يُرايُد اْلَبذَّ ْن َهْشَتاْدسا ًئا، َواَْنََدَر ما ْم َشي ْ ْم َورَْحلاها ْرَسَل إالَْيها بُ َغا: َأََثثاها
ي قَ  ْطَنا اْلَمَكاَن الَّذا اَلُة، َوتَ َوسَّ يًنا إانَّ اْلَمَساَء َقْد َأْدرََكَنا، َوَقْد َتعاَب الرَّجَّ ْد نَ ْعرافُُه، فَاْنُظْر َجَبًَل َحصا

، فَ َقا نيا ْنُه َعَلى َعْسَكرا اْْلَْفشا ََ َجَبٍل َأْشَرُفوا ما ها، َفَصعاَد َبااْم إا َلتَ َنا َهذا ُلوا: نَبايُت َحََّّ نُ َعْسكاَر فايها لَي ْ
ََ اْلَكافارا إاْن َشاَء اَّللَُّ  ُر إا ََ ُغْدَوٍة، َونَ ْنَحدا .َها ُهَنا إا ََ  تَ َعا

ُهْم ]َأْن[ يَ ْنزالَ  ن ْ ُر َأَحٌد ما َلَة َسَحاٌب َوبَ ْرٌد، َوثَ ْلٌج َكثاٌْي، فََأْصَبُحوا َوَِل يَ ْقدا  فَ َيْأُخَذ َفَجاَءُهْم تاْلَك اللَّي ْ
ا ، َواْشَتدَّ َعَلْيها الث َّْلُج َوالضََّباُب، فَ َلمَّ ةا اْلََبْدا دَّ ْن شا َكاَن اْليَ ْوُم الثَّالاُث قَاَل   َماًء، َوَِل َيْسقاي َداب ََّتُه ما

، )َوَقْد َأَضرَّ باَنا اْلََبُْد( ، فَاْنزاْل َعَلى َأييا َحاَلٍة َكا َن الزَّادا َ َما َمَعَنا ما َنْت، إامَّا النَّاُس لَبُ َغا: َقْد َفنا
ََ اْلَكافارا. عانَي، َوإامَّا إا  رَاجا

ما الضََّبابا َوالث َّ  ََ وََكاَن َِبَبُك يفا َأَّيَّ نُي إا نَي َوبَ ْعَض َعْسَكراها، َواْنَصَرَف اْْلَْفشا ْلجا َقْد بَ يََّت اْْلَْفشا
نيا َبْل َيظُنُُّه يفا  َا َِتَّ لاْْلَْفشا ، َوَِل يَ ْعَلُم ِبا عا َعْسَكراها، َفَضَرَب بُ غَا الطَّْبَل َواَْنََدَر يُرايُد اْلَبذَّ  َمْوضا

ََ بَ  ا نَ َزَل إا ي  َعْسَكراها، فَ َلمَّ نْ َيا طَيياَبًة، َغْْيَ رَْأسا اْْلََبلا الَّذا َماَء ُمْنَجلاَيًة، )َوالدُّ ي رََأى السَّ ْطنا اْلَوادا
، َوَلْ ي َ  َْيُث يَ ْلَزُق َجَبَل اْلَبذيا ، َحََّّ َصاَر ِبا ََ اْلَبذيا َم إا َنُه َوَبنْيَ َكاَن َعَلْيها، فَ َعبَّأَ َأْصَحابَُه( ، َوتَ َقدَّ ْبَق بَ ي ْ

يٍل. َأنْ   ُيْشراَف َعَلى أَبْ َياتا اْلَبذيا إاِلَّ ُصُعوُد ناْصفا ما
، فَ َلقايَ ُهْم َطََلئاُع  ْلَبذيا ، لَُه قَ َرابٌَة ِبا ْبنا اْلبُ َعْيثا ْم ُغََلٌم ِلا َمتاها ََجَاَعٌة فايها َِبَبَك، فَ َعَرَف وََكاَن َعَلى ُمَقديا

ْع َوُقْل لاَمْن تُ ْعََّن باها بَ ْعَضُهُم اْلُغََلُم، َفَسأََلُه )َعم، َلُه( عَ  ْن َمَعُه َمْن َأْهلاها، فََأْخََبَُه، فَ َقاَل َلُه: اْرجا مَّ
لا اِلا  ، فَ َعجيا ََ َخْنَدقاها، َوََّتَيَّْأََن َلُكْم َعْسَكَرْينا نَي، َوَمَضى إا َنَّ َقْد َهَزْمَنا اْْلَْفشا ي، فَإا َتحا َراَف يَ ن ْ ْنصا

 َلَعلََّك تُ ْفلاُت.
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، فََأْخََبَ بُ غَا باَذلاَك، َفَشاَوَر َأْصَحابَُه، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: َهَذا َِبطاٌل،  فَ َرَجَع اْلُغََلُم فََأْخََبَ اْبَن اْلبُ َعْيثا
، َفَصعاَد بُ َغا، َوَمَعُه ن َ  نيا ََ َعْسَكرا اْْلَْفشا ها ُخْدَعٌة. َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: َهَذا رَْأُس َجَبٍل يَ ْنُظُر إا ََ َهذا َفٌر، إا

، فَ تَ يَ قََّن أَنَُّه َمَضى، َوَتَشاَوُروا، فَ َرَأْوا َأْن يَ ْنَصراَف ا نيا ، فَ َلْم يَ َرْوا َعْسَكَر اْْلَْفشا لنَّاُس قَ ْبَل رَْأسا اْْلََبلا
ي  دا الطَّرايَق الَّذا ْْيا، َوَلْ يَ ْقصا وا يفا السَّ ْنُه لاَكثْ َرةا َمَضاياقاها، َأْن َيَايئَ ُهُم اللَّْيُل، فَاْنَصَرُفوا، َوَجدُّ َدَخَل ما

ََلَحُهْم يفا  اَلُة سا ٍد، َفَطَرَح الرَّجَّ يٍق َواحا َر لَْيَس فايها َغْْيَ َمضا  َبْل َأَخَذ َطرايًقا َيُدوُر َحْوَل َهْشَتاْدسا
اَقةا، َوَطََلئاُع ِبَ  ، َوَخاُفوا، َوَصاَر بُ غَا َوََجَاَعُة اْلُقوَّادا يفا السَّ بَ ُعُهْم، َوُهْم َقْدَر َعَشَرةا الطَّرايقا َبَك تَ ت ْ

ْيا، َوتَ َقدَّ  َم فُ ْرَساٍن، َفَشاَوَر بُ َغا َأْصَحابَُه، َوقَاَل: َِل آَمُن َأْن َيُكوَن َهُؤَِلءا َمْشَغَلًة لََنا َعنا اْلَمسا
َنا، فَ َقاَل لَُه اْلَفْضُل: إانَّ َهُؤَِل  يَق َعَلي ْ ْْيَ، َوَِل َأْصَحاَُبُْم لاَيْأُخُذوا اْلَمضا ، فََأْسراعا السَّ ءا َأْصَحاُب اللَّْيلا

ََلَحُهْم، َوَقْد بَ  يَق. َوقَاَل َغْْيُُه: إانَّ اْلَعْسَكَر َقْد تَ َقطََّع َوَقْد رََمْوا سا قاَي اْلَماُل تَ ْنزاْل َحََّّ َُتَاواَز اْلَمضا
ََلُح َعَلى اْلباَغالا لَْيَس َمَعُه َأَحٌد، َوَِل ََنْمَ  ي َمَعُهْم.َوالسيا ُْي الَّذا  ُن َأْن يُ ْؤَخَذ، َويُ ْؤَخَذ اْْلَسا

نٍي، َونَ َزَل  ْيًا يُرايُدوَن َأْن يُ َفاُدوا باها، فَ َعْسَكَر َعَلى رَْأسا َجَبٍل َحصا النَّاُس وََكاَن اْبُن ُجَوْيَداَن َمَعُهْم َأسا
َيةا َوَقْد َكلُّوا َوَتعاُبوا، َوفَناَيْت َأْزَواُدُهْم، فَ َباُتوا ي َ  َن النَّاحا ، فََأََتُهْم َِبَبُك ما ْصَعدا َيةا اْلما ْن ََنحا َتَحاَرُسوَن ما

ًَل، فَ َرَأى َدابًَّة فَ رَكابَ َها، َوُجراَح اْلَفْضُل ْبُن كَ  اواَس، اْْلُْخَرى، َفَكَبُسوا بُ غَا َواْلَعْسَكَر، َوَخَرَج بُ غَا رَاجا
رايُّ َواْبُن َجْوشَ  كَّ َذ ]َأَحُد[ اْْلََخَوْينا قَ َرابَُة اْلَفْضلا ْبنا َسْهٍل، َوََنَا بُ َغا َوقُتاَل َجَناٌح السُّ ٍن، َوُأخا

َْي، فَ َوَصَل النَّاُس ُمَعْسَكَرهُ  ََلَح َواْْلَسا يَُّة، َوَأَخُذوا اْلَماَل َوالسيا بَ ْعُهُم اْْلُرَّما عانَي َوالنَّاُس َوَلْ تَ ت ْ َقطا ْم ُمن ْ
ْم، فََأقَاَم  ََ َخْنَدقاها ََ َمَراَغَة، َوَأْن إا لرُُّجوعا إا نُي َيَُْمُرُه ِبا بُ َغا باها ََخَْسَة َعَشَر يَ ْوًما، وََكَتَب إالَْيها اْْلَْفشا

َنةَ  ْم تاْلَك السَّ نُي النَّاَس يفا َمَشاتايها ََ َمَراَغَة، َوفَ رََّق اْْلَْفشا َل إالَْيها اْلَمَدَد، َفَمَضى بُ َغا إا ، َحََّّ يُ ْرسا
 لرَّبايُع.َجاَء ا

ْن َِبَبَك إاْذَنً  ْن َأْكََبا قُ وَّادا َِبَبَك، وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها أَنَُّه َطَلَب ما َحََّّ  َوفايَها قُتاَل َطْرَخاُن، َوُهَو ما
ا َعلاَم َخََبَهُ  نُي يَ ْرُصُدُه، فَ َلمَّ َيةا َمَراَغَة، وََكاَن اْْلَْفشا َي باَناحا َ يفا قَ ْريَتاها، َوها ََ تُ ْركا َمْوََ  ُيَشِتيا َأْرَسَل إا

ََراَغَة، َيَُْمُرُه َأْن َيْسراَي إالَْيها يفا قَ ْريَتاها َحََّّ يَ ْقتُ َلُه، َأْو َيَْ  يَم، َوُهَو ِبا ْيًا، إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها ُخَذُه َأسا
. فَ َفَعَل تُ ْرُك َذلاَك َوَأْسَرى إالَْيها َوقَ تَ َلُه، َوَأَخَذ رَْأَسُه فَ بَ َعَثهُ  نيا ََ اْْلَْفشا  إا
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، فَ ُنزاَعْت قُ ُيودُ  ها يفا اْلُقُيودا َم ُصوُل َأْرَتكانَي َوَأْهُل باََلدا َنةا َقدا ها السَّ َث َويفا َهذا ةا َحَوادا دَّ ُهْم، ذاْكُر عا
. ) ائَ َتنْيا َوابيا )ََنَْو ما َل َعَلى الدَّ  َوْحُا

نُي َعَلى رََجاٍء  َب اْْلَْفشا ، َوبَ َعَث باها ُمَقيًَّدا.َوفايَها َغضا  اْلْاَضاراييا
دا )ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا ا يَسى ْبنا ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ ُد ْبُن َداُوَد ْبنا عا َنَة ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا َّللَّا( ، َوَحجَّ ِبا



َة.  َوُهَو َواِلا َمكَّ
لضَّ  : باَكْسرا اْْلَاءا اْلُمْهَمَلةا َوِبا  ادا اْلُمْعَجَمةا َوبَ ْعَد اْْلَلافا رَاٌء َوََّيٌء( .)اْلْاَضارايُّ

 ]اْلَوفَ َياُت[
لانَي الزَّاها  َن اْلُعَلَماءا اْلَعاما ، وََكاَن ما ي اْلَقْْيََوانا ي َأْْحَُد ْبُن ُُمْراٍز، قَاضا َ اْلَقاضا يَن يفا )َوفايَها تُ ُويفيا دا

نْ َيا( .  الدُّ
َ آَدُم ْبُن َأِبا إا  يَسى )ْبُن َوفايَها تُ ُويفيا ها، َوعا يحا ْن َمَشاياخا اْلُبَخاراييا يفا َصحا ُّ، َوُهَو ما ْلَياَس اْلَعْسَقََلنا

ُب َأِبا  ، وَصاحا يا َبانا ي ْ ْن َأْصَحابا َأِبا اْْلََسنا الشَّ ي اْلَبْصَرةا، َوُهَو ما ( ْبنا َصَدَقَة أَبُو ُموَسى، قَاضا  َأَِبنا
ُب َمالاٍك،َحنايَفَة، َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن َمسْ   َلَمَة ْبنا قُ ْعُنٍب اْْلَاراثايُّ َصاحا
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ًَل( ، َواْلَعبَّاُس ْبُن ُسَلْيما ْبنا َجَا  ، )وََكاَن فَاضا لايُّ ْمَراَن اْلَمْوصا يٍل َوَعْبُد اْلَكباْيا ْبُن اْلُمَعاََف ْبنا عا
. لايُّ يُّ اْلَمْوصا  اْْلَْزدا
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[]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اث ْ  ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما  نَ َتنْيا َوعا
222 - 

ائَ َتنْيا  ْشرايَن َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوعا
 ذاْكُر ُُمَارابَةا َِبَبَك أَْيًضا

َه إالَْيها إا  نيا َجْعَفًرا اْْلَيَّاَط َمَدًدا َلُه، َوَوجَّ ََ اْْلَْفشا ُم إا َه اْلُمْعَتصا َنةا َوجَّ ها السَّ يَتاَخ َوَمَعُه َثََلثُوَن يفا َهذا
نيا َوَعاَد. ََ اْْلَْفشا ، فََأْوَصَل َذلاَك إا َفَقاتا ْرَهٍم لاْلُجْندا َولالن َّ  أَْلَف أَْلَف دا

َتاءَ  يَن، وََكاَن َسبَ بُ َها َأنَّ الشيا نيا َوقَائاٍد لاَباَبَك اَْسُُه آذا ا  َلمَّ َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ َأْصَحابا اْْلَْفشا
ْشرايَن، رََحَل اْْلَ  ، َوَجاَء الرَّبايُع، َوَدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوعا ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما نُي انْ َقَضى َسَنَة إاْحَدى َوعا ْفشا

ْيُُه ََّنٌْر َكباٌْي، فَاْحتَ َفرَ  ٍع يُ َقاُل َلُه َكََلُن ُروَذ، َوتَ ْفسا ََ َمْوضا ، َفَصاَر إا ْنَد إاْمَكانا الزََّمانا ْنَدُه َخْنَدقًا،  عا عا
نَ ُهَما َقْدُر َثََلثَةا  ََ َطَرفا ُرْسَتاَق َكََلَن رُوَذ، َوبَ ي ْ ْن بَ ْرزَْنَد إا ََ َأِبا َسعايٍد لاَْيَْحَل ما َأْمَياٍل، وََكَتَب إا

ٍم، فََأََتُه َمْن َأْخََبَُه َأنَّ قَائاًدا نُي باَكََلَن ُروَذ ََخَْسَة َأَّيَّ يُن َقْد َعْسَكَر  فََأقَاَم اْْلَْفشا لاَباَبَك اَْسُُه آذا
، فَ َقاَل: َِل  َيالَُه يفا َخْيٍل، )فَ َقاَل َلُه( َِبَبُك: لاَيْجَعَلُهْم يفا اْلْاْصنا َن ِباازَائاها، َوأَنَُّه َقْد َصْيََّ عا َأََتَصَُّن ما

ْصًنا  ُهْم حا َلن َّ نَي، َواَّللَّا َِل ُأْدخا ، يَ ْعنا اْلُمْسلاما  أََبًدا.اْليَ ُهودا



َلتَ ُهمْ  اَلةا، َفَساُروا لَي ْ يَّ يفا ََجَاَعةا اْلُفْرَسانا َوالرَّجَّ ْعدا نُي ظَُفَر ْبَن اْلَعََلءا السَّ َه اْْلَْفشا ََ  فَ َوجَّ فَ َوَصُلوا إا
ُْم، وَ  ، َوَأْكثَ ُر النَّاسا قَاُدوا َدَواَبَّ دا ُد بَ ْعَد اْلَواحا يٍق َِل َيْسُلُكُه إاِلَّ اْلَواحا ، َوَأَخُذوا َمضا َتَسلَُّقوا يفا اْْلََبلا

ها. يَن َوبَ ْعَض َوَلدا َياَل آذا  عا
ُم الطَّرايُق، فََأَمَرُهْم َأْن ََيَْعُلوا  نُي َقْد َخاَف َأْن يُ ْؤَخَذ َعَلْيها يَن، وََكاَن اْْلَْفشا َعَلى رَْأسا  َوبَ َلَغ اْْلَََبُ آذا

ا ُكليا َجَبٍل راَجاًِل َمَعُهُم اْْلَْعََلُم ال ًئا ََيَاُفونَُه َحرَُّكوا اْْلَْعََلَم، فَ َفَعُلوا َذلاَك، فَ َلمَّ ْن رََأْوا َشي ْ وُد، فَإا سُّ
يُن يفا َأْصَحاباها، َفَحارَبُوُهمْ  ، َأََتُهْم آذا يقا ََ بَ ْعضا الطَّرايقا قَ ْبَل اْلَمضا يَن َورََجُعوا إا َياَل آذا  َأَخُذوا عا

َلى، َواْست َ  ُهْم قَ ت ْ ن ْ ، َفَحرَُّكوا فَ َقَتَل ما ، فَ َنَظَر الرياَجاُل اْلُمَرت َُّبوَن باُرُؤوسا اْلْاَبالا َقُذوا بَ ْعَض النياَساءا ن ْ
كُ  يُن َقْد أَنْ َفَذ َمْن ُْيْسا  اْْلَْعََلَم، وََكاَن آذا
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ي ِباازَائاها  نُي ََتْرايَك اْلَعَلما الَّذا ا رََأى اْْلَْفشا يَق، فَ َلمَّ ُم اْلَمضا َن اْْلُْندا َمَع ُمَظفَّرا ْبنا  َعَلْيها َسْيََّ ََجَاَعًة ما
اَلُة  ْم رَجَّ ا َنَظَر إالَْيها َه َأَِب َسعايٍد بَ ْعَدُهْم َوُِبَارَاَخَذاُه، فَ َلمَّ يَن َعَلى َكْيَذٍر، فََأْسرََع ََنَْوُهْم، َوَوجَّ يَن الَّذا آذا

يقا تَ رَُكوُه، َوَقَصُدوا َأْصَحاََبُْم، فَ َنَجا يَن. اْلَمضا َيالا آذا  ظَُفُر ْبُن اْلَعََلءا َوَمْن َمَعُه، َوَمَعُهْم بَ ْعُض عا
 

 ذاْكُر فَ ْتحا اْلَبذيا َوَأْسرا َِبَبكَ 
يَنُة َِبَبَك، َوَدَخَلَها اْلُمْسلاُموَن َوَخرَّبُوَها، َواْستَ َباُحوَها، )َوذَ  ، َمدا َنةا فُتاَحتا اْلَبذُّ ها السَّ لاَك َويفا َهذا

ْن َشْهرا رََمَضاَن( .لاَعْشٍر بَ   قانَي ما
ْن َكََلَن ُروَذ، َجَعلَ  يلا ما ، َوالرَّحا َن اْلَبذيا نُ ويا ما ا َعَزَم َعَلى الدُّ نَي َلمَّ ُم وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ اْْلَْفشا  يَ تَ َقدَّ

ُم َيَُْمُرُه أَ  َم، وََكَتَب إالَْيها اْلُمْعَتصا ََلَف َما تَ َقدَّ ْن ََيَْعَل النَّاَس نَ َوائاَب، يَقاُفوَن َعَلى ظُُهورا َقلايًَل قَلايًَل خا
نَ َنا َوَبنْيَ اْلَعدُ  ، َوقَاُلوا: بَ ي ْ َعبا َن الت َّ ، َفَضجَّ النَّاُس ما ، َُمَافََة اْلبَ َياتا ويا َأْربَ َعُة اْْلَْيلا ناَوًِب يفا اللَّْيلا

َخ، َوََنُْن نَ ْفَعُل َأفْ َعاًِل َكَأنَّ اْلَعُدوَّ ِباا  مَّا لََنا َوإامَّا فَ َراسا ْم باَنا، فَإا ، َأْقدا َن النَّاسا َنا ما زَائاَنا، َقدا اْسَتْحيَ ي ْ
َنا.  َعَلي ْ

ََذا، فَ َلْم يَ ْلَبْث َأْن َجاَءُه كا  نانَي َأَمَرنا َبا َْي اْلُمْؤما ما فَ َقاَل: َأْعَلُم َأنَّ قَ ْوَلُكْم َحق،، َوَلكانَّ َأما َتاُب اْلُمْعَتصا
مَ َيَُْمُرُه أَ  ، َوتَ َقدَّ ًما، ُثَّ اَْنََدَر َحََّّ نَ َزَل ُروَذ الرُّوذا َحََّّ  ْن يَ ْفَعَل َكَما َكاَن يَ ْفَعُل، فَ َلْم يَ َزْل َكَذلاَك َأَّيَّ

يَّ  َن اْْلُرَّما ي، فَ َوَجَد َعَلْيها ُكْرُدوًسا ما ي َكاَنْت باها اْلَوقْ َعُة يفا اْلَعاما اْلَماضا َع الَّذا ةا، فَ َلْم َشاَرَف اْلَمْوضا
، ُثَّ َعاَد يفا َأْكَثرا ما  ََ ُمَعْسَكراها َفَمَكَث يَ ْوَمنْيا ََ الظُّْهرا، ُثَّ رََجَع إا يَن َكانُوا َُيَاراَْبُْم، َوَلْ يَ َزْل إا َن الَّذا

، َوَأَمَر اْلَكْوَهَبانا  نُي باُروذا الرُّوذا يََّة، َوُهْم َأْصَحاُب اْْلَْخَبارا، َأْن َمَعُهْم، َوَلْ يُ َقاتاْلُهْم، َوَأقَاَم اْْلَْفشا
اَلُة. َع يَ َتَحصَُّن فايَها الرَّجَّ  يَ ْنُظُروا َلُه يفا ُرُؤوسا اْلْاَبالا َمَواضا



ها  َها ُحُصوٌن َفُخرياَبْت، فََأَخَذ َمَعُه اْلَفَعَلَة، َوَساَر ََنَْو َهذا ، اْلْا فَاْخَتاُروا َلُه َثََلثََة َأْجُبٍل َكاَن َعَلي ْ َبالا
 ََ وايَق، َوَأَمَر اْلَفَعَلَة بانَ ْقلا اْلْاَجارَةا، َوَسديا الطَّرايقا إا  َوَأَخَذ َمَعُه اْلَكْعَك َوالسَّ
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َْفرا ]َخْنَدٍق[ َعَلى ُكليا َطرايٍق َورَاَء تاْلَك اْلْاَجارَةا، ، َوَأَمَر ِبا ، َحََّّ َصاَرْت َكاْْلُُصونا  َولَْ  تاْلَك اْلْاَبالا
قا  ْن َحْفرا اْْلََنادا ي َأرَاَد ما َن الَّذا ًدا، فَ َفرََغ ما َها إاِلَّ َمْسَلًكا َواحا ن ْ ََ اْلْاَبالا ما يفا َعْشَرةا  َيَْتُْك َمْسَلًكا إا

اَلَة لَْيًَل َوََّنَارًا. ٍم، َوُهَو َوالنَّاُس ََيُْرُسوَن اْلَفَعَلَة َوالرَّجَّ  َأَّيَّ
َها َأدْ  ن ْ ا فَ رََغ ما َياٌر، َويُ ْعلاُمُه فَ َلمَّ يٌخ، َوخا َها، َوأَنْ َفَذ إالَْيها َِبَبُك َرُسوًِل َوَمَعُه قاثَّاُء، َوباطيا اَلَة إالَي ْ َخَل الرَّجَّ

ْنُه، َوقَاَل: َقْد َعَرفْ  ، َوأَن ََّنا يفا َعْيٍش رَْغٍد، فَ َقباَل َذلاَك ما ْن َأْكلا اْلَكْعكا ُت َما أَنَُّه َقْد َتعاَب َوَشقاَي ما
قَُه ُكلََّها، َوقَاَل: اْذَهْب فَ َعرياْفهُ  َل، َوَأطَاَف باها َخَنادا ي، َوَأْصَعَد الرَُّسوَل، فَأَرَاُه َما َعما َما  َأرَاَد َأخا

 رَأَْيَت.
يُحوَن، فَ َلْم َيَْتُكا ا ، فَ َيصا نيا ََ قُ ْربا َخْنَدقا اْْلَْفشا يَّةا َيَُْتوَن إا َن اْْلُرَّما نُي َأَحًدا وََكاَن ََجَاَعٌة ما ْْلَْفشا

ا َجاُؤوا َثَ  يًنا، فَ َلمَّ َن ََلُْم َكما نَي َكمَّ ٍم، ُثَّ إانَّ اْْلَْفشا ْم، فَ َعُلوا َذلاَك َثََلثََة َأَّيَّ ْم، ََيُْرُج إالَْيها ُروا َعَلْيها
 فَ َهَربُوا َوَلْ يَ ُعوُدوا.

ُهْم با  ن ْ نُي َأْصَحابَُه، َوَأَمَر ُكَلا ما ْم، َفَكاَن َوَعبََّأ اْْلَْفشا عاها، وََكاَن يَ رَْكُب، َوالنَّاُس يفا َمَواقافاها ُلُزوما َمْوضا
ْيا َواْلُوُقوفا  ُْي زَْحًفا، وََكاَنْت َعََلَمُتُه يفا اْلَمسا َضْرَب ُيَصلياي الصُّْبَح باَغَلٍس، ُثَّ َيْضراُب الطُُّبوَل )َوَيسا

مْ  ْياها ، َوَمسا ( : لاَكثْ َرةا النَّاسا َذا َساَر َضَرََبَا، َوإاَذا َوَقَف  الطُُّبولا ْم، فَإا يَةا َعَلى َمَصافياها يفا اْلْاَبالا َواْْلَْودا
يًعا. ْيُوَن َجَا يًعا، َوَيسا َا، فَ َيقاُف النَّاُس َجَا  َأْمَسَك َعْن َضْرَبا

َََبٍ َساَر، َأْو وَ  ، ِبا ُْي قَلايًَل قَلايًَل ُكلََّما َجاَءُه َكْوَهَبانا ََ وََكاَن َيسا َم إا َقَف، وََكاَن إاَذا َأرَاَد َأْن يَ تَ َقدَّ
ي َكاَنْت باها اْلَوقْ َعُة َعاَم َأوََّل، َخلََّف ُِبَارَاَخَذاُه َعَلى رَْأسا اْلَعَقَبةا يفا أَْلفا فَاراسٍ  ، اْلَمَكانا الَّذا

ٍل، ََيَْفُظوَن الطَّرايَق لاَئَلَّ َيَُْخَذُه اْْلُرَّما  اَئةا رَاجا تياما ْم.َوسا  يَُّة َعَلْيها
ْن َأْصَحاباها، فَ َيْكُمُنوَن يفا َواٍد )ََتَْت تاْلَك اْلَعَقبَ  َه ََجًْعا ما ْم َوجَّ يئاها ةا( ، وََكاَن َِبَبُك إاَذا َأَحسَّ ِباَجا

نيا َِبَبَك، فَ َلْم يَ ْعَلْم َباا  نُي َأْن يَ ْعراَف َمَكاَن َكما ْم، وََكاَن َيَُْمُر َأَِب ََتَْت ُِبَارَاَخَذاُه، َواْجتَ َهَد اْْلَْفشا
َي يفا ُكْرُدوٍس، َوَيَُْمُر َجْعَفًرا اْْلَيَّاَط َأْن يَ ْعَُبَ يفا ُكْرُدوٍس( ، َوَيَُْمُر أَ  ْْحََد ْبَن َسعايٍد )َأْن يَ ْعَُبَ اْلَوادا

ُْي يفا َذلاَك اْْلَانا  َشاٍم َأْن يَ ْعَُبَ يفا ُكْرُدوٍس آَخَر، فَ َيصا يَس يفا َطَرفا اْْلَلايلا ْبنا ها با َثََلثَُة َكَرادا
ُهْم َأحَ  ن ْ َم ما ، لاَئَلَّ يَ تَ َقدَّ يسا ها اْلَكَرادا ََ َِببا أَبْ َياَّتااْم، وََكاَن َِبَبُك َُيْراُج َعْسَكَرُه فَ َيقاُف ِباازَاءا َهذا ٌد إا

يًنا، َوَلْ يَ ْبَق إاِلَّ يفا نَ َفرٍ  ، وََكاَن يُ َفرياُق َعَساكاَرُه َكما ٍْي. اْلَبذيا  َيسا
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يَس، َفَمْن َكاَن َمَعُه  ََ َقْصرا َِبَبَك، َوالنَّاُس َكَرادا نُي ََيْلاُس َعَلى َتلٍي ُمْشراٍف يَ ْنُظُر إا ْن وََكاَن اْْلَْفشا ما
ْن َذلاَك اْْلَانابا َمَع َأِبا َسعا  ي نَ َزَل َعْن َدابَّتاها، َوَمْن َكاَن ما َن اْلَوادا يٍد َوَجْعَفٍر َوَأْْحََد ْبنا َهَذا اْْلَانابا ما

لسُّ  ، وََكاَن َِبَبُك َوَأْصَحابُُه َيْشَربُوَن اْْلَْمَر، َوَيْضرابُوَن ِبا َن اْلَعُدويا َذا اْْلَلايلا َلْ يَ ْنزاْل لاُقْرباها ما ، فَإا ْرَنئاييا
، َفَكانَ  ََ َخْنَدقاها باُروذا الرُّوذا نُي الظُّْهَر رََجَع إا ي  َصلَّى اْْلَْفشا ، ُثَّ الَّذا وا ََ اْلَعدُّ ُع َأوًَِّل َأقْ َرَُبُْم إا يَ ْرجا

، فَإا  َنَُّه َكاَن أَبْ َعَدُهْم َعنا اْلَعُدويا ُع ُِبَارَاَخَذاُه ْلا ُر َمْن يَ ْرجا ي يَلايها، َفَكاَن آخا َذا رََجُعوا يَلايها، ُثَّ الَّذا
يَُّة.  َصاَح َبااُم اْْلُرَّما

ا َكاَن يفا بَ عْ  نُي َكَعاَدتاها، َوَعاَدتا فَ َلمَّ َن اْلُمطَاَوَلةا، َواْنَصَرَف اْْلَْفشا يَُّة ما َرتا اْْلُرَّما ما َضجا ضا اْْلََّيَّ
يَّةُ  ي، َوَلْ يَ ْبَق إاِلَّ َجْعَفُر اْْلَيَّاُط، فَ َفَتَح اْْلُرَّما َن اْلَوادا يُس الَِّتا باَذلاَك اْْلَانابا ما ،  اْلَكَرادا َِبَب اْلَبذيا

ها،َوخَ  َم َجْعَفٌر بانَ ْفسا ُهْم ََجَاَعٌة َعَلى َأْصَحابا َجْعَفٍر، َواْرتَ َفَعتا الصَّْيَحُة يفا اْلَعْسَكرا، فَ تَ َقدَّ ن ْ  َرَج ما
نُي فَ َرَأى ، َوَوقَ َعتا الصَّْيَحُة يفا اْلَعْسَكرا، فَ َرَجَع اْْلَْفشا ََ َِببا اْلَبذيا يََّة إا َفًرا َجعْ  فَ َردَّ ُأولَئاَك اْْلُرَّما

نُي يفا َمَكاناها، َوُهَو يَ تَ َلظَّى عَ  َن اْلَفرايَقنْيا ََجَاَعٌة، َوَجَلَس اْْلَْفشا َلى َوَأْصَحابَُه يُ َقاتاُلوَن، َوَخَرَج ما
.  َجْعَفٍر، َويَ ُقوُل: َأْفَسَد َعَليَّ تَ ْعباَيِتا

َن اْلمُ  ، َواْرتَ َفَعتا الصَّْيَحُة، َفَكاَن َمَع َأِبا ُدَلٍف قَ ْوٌم ما نيا ََ َجْعَفٍر باَغْْيا َأْمرا اْْلَْفشا َتَطوياَعةا، فَ َعََبُوا إا
 ََ َه َجْعَفٌر إا ، َوَوجَّ ، َوأَث َُّروا فايها أَثَ ًرا، وََكاُدوا َيْصَعُدونَُه، فَ َيْدُخُلوَن اْلَبذَّ ْلَبذيا نيا َأْن َوتَ َعلَُّقوا ِبا  اْْلَْفشا

َن ا ٍل ما اَئةا رَاجا َْمسا ما نا ِبا دَّ ، فَ بَ َعَث إالَْيها َأما ََ نيا َأْرُجو َأْن َأْدُخَل اْلَبذَّ إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا َبةا، فَإا لنَّاشا
نُي: إانََّك َأْفَسْدَت َعَليَّ َأْمراي، فَ َتَخلَّْص َقلايًَل قَلايًَل، َوَخلياْص َأْصَحاَبَك َواْنَصراْف، َواْرتَ فَ  َعتا اْْلَْفشا

َن اْلُمَتطَ  يَن لاَباَبَك َأنَّ اْْلَْرَب َقدا اْشتَ َبَكْت، الصَّْيَحُة ما ، َوَظنَّ اْلُكَمَناُء الَّذا ْلَبذيا وياَعةا، َحََّّ تَ َعلَُّقوا ِبا
َن  َيٍة ُأْخَرى، فَ َتَحرََّكتا اْلُكَمَناُء ما ْن ََنحا ْن ََتْتا ُِبَارَاَخَذاُه َوَوَثَب بَ ْعُضُهْم ما فَ َوَثَب بَ ْعُضُهْم ما

يَّةا،  عَ اْْلُرَّما َ َمَواضا ي َبنيَّ نُي: اْْلَْمُد َّللاَّا الَّذا ُهْم َأَحٌد، فَ َقاَل اْْلَْفشا ن ْ ْم، فَ َلْم يَ ُزْل ما ها  َوالنَّاُس َعَلى رُُؤوسا
.  َهُؤَِلءا

، فَأَْنَكَر َعَلْيها َحْيُث لَْ  نيا ََ اْْلَْفشا ُه، َوَجَرى َورََجَع َجْعَفٌر َوَأْصَحابُُه َواْلُمَتَطوياَعُة، َفَجاَء َجْعَفٌر إا  َْيُدَّ
: أَتَ ُردَََّن  نيا َن اْلُمَتَطوياَعةا، َوَمَعُه َصْخَرٌة، فَ َقاَل لاْْلَْفشا يَدٌة، َوَجاَء رَُجٌل ما نَ ُهَما نَ ْفَرٌة َشدا َوَهَذا اْْلََجُر بَ ي ْ

ورا؟ فَ َقاَل: إاَذا اْنَصَرْفَت َعَرْفَت َمْن َعَلى َن السُّ  َأَخْذَتُه ما
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ي ََتَْتَك َكْيَف  َطرايقاكَ  نُي الَّذا َْعَفٍر: َلْو ََثَر َهَذا اْلَكما ْنَد ُِبَارَاَخَذاُه. َوقَاَل ْلا ي عا نَي الَّذا ، يَ ْعنا اْلَكما
 ُكْنَت تَ َرى َهُؤَِلءا اْلُمَتَطوياَعَة؟ !



نَي ا ا رََأى َهُؤَِلءا اْلَكما ْنَد ُِبَارَاَخَذاُه َعلاُموا َما َكاَن ُثَّ رََجَع ُهَو َوَأْصَحابُُه َعَلى َعاَدَّتااْم، فَ َلمَّ ي عا لَّذا
َع، َوَهَلَك اْلُمْسلاُمونَ  ، َلَمَلُكوا َذلاَك اْلَمْوضا نَّ ُِبَارَاَخَذاُه َلْو ََتَرََّك ََنَْو اْلقاَتالا َعْن  َورَاَءُهْم، فَإا

ًما، َفَشَكا اْلُمَتَطويا  َْنَدقاها َأَّيَّ نُي ِبا ْم، فََأقَاَم اْْلَْفشا راها َفَقةا، فَ َقاَل: آخا ، َوالن َّ يَق اْلَعُلوَفةا، َوالزَّادا َعُة إالَْيها ضا
ْ، َوَمنْ  نانَي كاَفايٌَة،  َمْن َصََبَ فَ ْلَيْصَبا ْيا اْلُمْؤما ٌع فَ ْليَ ْنَصراْف، َويفا ُجْندا َأما ْ[ فَالطَّرايُق َواسا َلْ ]َيْصَبا

، َلكانَُّه َيْشتَ  نُي َجْعَفًرا َوتَ رََكَنا َْلََخْذََن اْلَبذَّ ي اْلُمطَاَوَلَة، فَاْنَصَرَف اْلُمَتَطوياَعُة يَ ُقوُلوَن: َلْو تَ َرَك اْْلَْفشا ها
ْم َحََّّ قَاَل بَ ْعُضُهْم: إانيا رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّا َصلَّ فَ بَ َلغَ  َنتاها َْلسا ُ ُه َذلاَك َوَما تَ تَ َناَولُُه اْلُمَتَطوياَعُة ِبا ى اَّللَّ

ْدَت يفا َأْمراها،  نيا )إاْن أَْنَت َحارَْبَت َهَذا َوَجدَّ : ُقْل لاْْلَْفشا ، قَاَل ِلا َوإاِلَّ َأَمْرُت َعَلْيها َوَسلََّم يفا اْلَمَناما
نَي( ، فََأْحَضَرُه، َوَسأََلُه عَ  َث النَّاُس باَذلاَك، فَ بَ َلَغ اْْلَْفشا ْلْاَجارَةا، فَ َتَحدَّ نا اْلْاَباَل َأْن تَ ْرَُجََك ِبا

، َوإانَّ ا ََذا اْْلَْلقا ُ يَ ْعَلُم نايَِّتا َوَما ُأرايُد َبا ، فَ َقصَُّه َعَلْيها، فَ َقاَل: اَّللَّ َّللََّ َلْو َأَمَر اْلْاَباَل باَرْجما َأَحٍد اْلَمَناما
ُْي َِل ََتْراْمَنا شَ  َن اْلُمَتَطوياَعةا: أَي َُّها اْْلَما َهاَدًة إاْن َكاَنْت َلَرَجَم َهَذا اْلَكافاَر َفَكَفاََن َمُؤونَ َتُه. فَ َقاَل رَُجٌل ما

َا َقَصْدََن ثَ َواَب اَّللَّا َوَوْجَهُه، َفدَ  َم بَ ْعَد َأْن َيُكوَن ِبااْذناكا َلَعلَّ اَّللََّ َحَضَرْت، َوإاَّنَّ ْعَنا َوْحَدََن َحََّّ نَ تَ َقدَّ
َنا.  َأْن يَ ْفَتَح َعَلي ْ

، َوُهَو َخْْيٌ  ََ َرًة، َوَأْحَسُب َهَذا اْْلَْمَر يُرايُدُه اَّللَُّ تَ َعا نُي: إانيا َأَرى نايَّاتاُكْم َحاضا  إاْن َشاَء فَ َقاَل اْْلَْفشا
ُكْم، اَّللَُّ، وَ  ْن َكََلما ْعُت ما اَعَة لاَما َسَا َث السَّ َقْد َنَشْطُتْم َوَنَشَط النَّاُس، َوَما َكاَن َهَذا رَْأياي َوَقْد َحدَّ

َّللَّا اْلعَ  َة إاِلَّ ِبا َضُه، َوَِل َحْوَل َوَِل قُ وَّ .لاييا الْ اْعزاُموا َعَلى بَ رََكةا اَّللَّا َأيَّ يَ ْوٍم َأرَْدُِتْ َحََّّ نُ َناها يما  َعظا
نُي النَّاَس لايَ ْوٍم ذََكَرُه ََلُْم،  َراَف، َوَوَعَد اْْلَْفشا ْنصا َر َمْن َأرَاَد اِلا رايَن، فَ َتَأخَّ َوَأَمَر َفَخَرُجوا ُمْستَ ْبشا

ُل  َل َعَلى اْلباَغالا ََتْما ، َوَجَعَل اْلَمَحاما زا َوَْحْلا اْلَمالا َوالزَّادا َواْلَماءا لتََّجهُّ اْْلَْرَحى، َوزََحَف النَّاَس ِبا
ْلَمَكانا الَّذا  نُي ِبا ََكاناها َعَلى اْلَعَقَبةا، َوَجَلَس اْْلَْفشا لنَّاسا َذلاَك اْليَ ْوَم َوَجَعَل ُِبَارَاَخَذاُه ِبا ي َكاَن ِبا

َيٍة َأْسَهُل َعَلْيُكْم فَا َِبا ُدَلٍف: ُقْل لاْلُمَتَطوياَعةا َأيُّ ََنحا َها.ََيْلاُس فايها، َوقَاَل ْلا ُروا َعَلي ْ  قْ َتصا
ُهْم َما ن ْ ْن َأَرْدَت َفُخْذ ما فَّاُطوَن، فَإا ابَُة َوالن َّ َْعَفٍر: اْلَعْسَكُر ُكلُُّه َبنْيَ يََدْيَك َوالنَّشَّ ُترايُد َواَعزاْم  فَ َقاَل ْلا

ٍع ُترايُد. ْن َأييا َمْوضا ْم ما  َعَلى بَ رََكةا اَّللَّا، َوتَ َقدَّ
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ََ الْ  ي أَْنَت َوَأْصَحاُبَك، َوقَاَل َفَساَر إا ْندا َِبا َسعايٍد: قاْف عا ي َكاَن باها َذلاَك اْليَ ْوَم، َوقَاَل ْلا عا الَّذا َمْوضا
ْن َأرَاَد َجْعَفٌر راَجاًِل َأْو فُ ْرَساًَن َأْمَدْدََنُه. َنُه َلُه، فَإا َْعَفٍر: قاْف أَْنَت َهاُهَنا، لاَمَكاٍن َعي َّ  ْلا

َم َجْعفَ  ْنَدُه يُ َقاتا َوتَ َقدَّ ، َوَضَرَب َجْعَفٌر َِبَب اْلَبذيا َوَوَقَف عا ُل ٌر َواْلُمَتَطوياَعُة، فَ َقاتَ ُلوا َوتَ َعلَُّقوا باُسورا اْلَبذيا
مَ  ْم َويُ ْعَطى َمْن تَ َقدَّ ْْلَْمَوالا لاتُ َفرََّق فايها ََ اْلُمَتَطوياَعةا ِبا نُي إالَْيها َوإا َه اْْلَْفشا ْلَفَعَلةا  ،َعَلْيها، َوَوجَّ ُهْم ِبا َوَأَمدَّ

، فَاْشتَ َبَكتا اْْلَْربُ  وايقا ْلَكْعكا َوالسَّ َياها لاَئَلَّ يَ ْعَطُشوا َوِبا ْلما ْم ِبا َعَلى  َمَعُهُم اْلُفُؤوُس، َوبَ َعَث إالَْيها



يَُّة اْلَباَب، َوَخَرُجوا َعَلى َأْصَحابا َجْعَفٍر، ف َ  وا اْلَبابا َطوايًَل، فَ َفَتَحتا اْْلُرَّما ، َوَشدُّ وُهْم َعنا اْلَبابا َنحُّ
لصَّْخرا، َوأَث َُّروا فايها  ورا، َورََمْوُهْم ِبا َيةا اْْلُْخَرى، َفَطَرُحوُهْم َعنا السُّ َن النَّاحا ْم، َعَلى اْلُمَتَطوياَعةا ما

اَئةا رَُجٍل، فَ َوق َ  ْن َأْصَحاباها ََنَْو ما ، َوَأَخَذ َجْعَفٌر ما زايَن َِل َوَضُعُفوا َعنا اْْلَْربا ْم ُمَتَحاجا ها ُفوا َخْلَف تُ ُرسا
ُم َأَحٌد َعَلى اْْلَخرا، فَ َلْم يَ َزاُلوا َكَذلاَك َحََّّ ُصلياَيتا الظُّْهُر فَ َتَحاَجُزوا.  يُ ْقدا

ََ َجْعَفٍر ب َ  ْنَدُه ََنَْو اْلُمَتَطوياَعةا، َوبَ َعَث إا يَن َكانُوا عا اَلَة الَّذا نُي الرَّجَّ ْعَضُهْم، َخْوفًا َأْن َوبَ َعَث اْْلَْفشا
ُموَن فا  ًعا يَ تَ َقدَّ ْن قالٍَّة، َوَلكانيا َِل َأَرى لاْلَحْربا َمْوضا ، فَ َقاَل َجْعَفٌر: َلْسُت ُأوَتى ما يها، َيْطَمَع اْلَعُدوُّ

َرافا فَاْنَصَرَف. ْنصا ِلا  فََأَمَرُه ِبا
َن اْلْا  نُي اْْلَْرَحى َوَمْن باها َوَهٌن ما لا َعَلى اْلباَغالا َواْنَصَرُفوا َوَْحََل اْْلَْفشا ُلوا يفا اْلَمَحاما َجارَةا، َفُحما

َنَة، َواْنَصَرَف َأْكثَ ُر اْلُمطَّوياَعةا. َن اْلَفْتحا تاْلَك السَّ ُهْم، َوأَياَس النَّاُس ما  َعن ْ
ا َكاَن َجْوُف اللَّْيلا ب َ  ، فَ َلمَّ َز بَ ْعَد َُجَْعَتنْيا نَي ََتَهَّ َبَة، َوُهْم أَْلُف رَُجٍل، ُثَّ إانَّ اْْلَْفشا اَلَة النَّاشا َعَث الرَّجَّ

ءَ  ِلَّ َبٍة َوبَ َعَث َمَعُهْم َأدا ُهْم َشْكَوًة وََكْعًكا، َوَأْعطَاُهْم َأْعََلًما َغْْيَ ُمرَكَّ ن ْ ٍد ما ، َفَساُروا يفا َوَأْعَطى ُكلَّ َواحا
َباٍل ُمْنَكَرٍة َصْعَبٍة يفا َغْْيا َطرايٍق، َحََّّ َصارُ  يُن َعَلْيها، َوُهَو َجَبٌل جا ي يَقاُف آذا وا َخْلَف التَّليا الَّذا

نيا َوَصُلوا اْلَغَداَة َورَأَ  ٌق، َوَأَمَرُهْم َأْن َِل يَ ْعَلَم َبااْم َأَحٌد، َحََّّ إاَذا رََأْوا َأْعََلَم اْْلَْفشا ُوا اْلَوقْ َعَة َشاها
ُبوا تاْلَك اْْلَْعََلَم يفا الرياَماحا َوضَ  لنياَشابا َوالصَّْخرا رَكَّ ، َورََمْوا ِبا ْن فَ ْوقا اْْلََبلا َربُوا الطُُّبوَل َواَْنََدُروا ما

يَّةا، َوإاْن ُهْم َلْ يَ َرُوا اْْلَْعََلَم َلْ يَ َتَحرَُّكوا َحََّّ َيَْتايَ ُهْم َخََبُُه. فَ َفَعُلوا َذلا  ََ رَْأسا َعَلى اْْلُرَّما َك فَ َوَصُلوا إا
نْ  زا لاْلَحْربا اْْلََبلا عا لتََّجهُّ ، َوَأَمَرُهْم ِبا ََ اْْلُْندا نُي إا َه اْْلَْفشا ا َكاَن يفا بَ ْعضا اللَّْيلا َوجَّ َحرا، فَ َلمَّ  .َد السَّ

َنةا َكانُوا َمَعُه، فََأَمَرُهْم أَ  َن اْلَفَراغا ْيًا الَتُّْكايَّ َوقُ وَّاًدا ما َه َبشا ا َكاَن بَ ْعُض اللَّْيلا َوجَّ ْيُوا َحََّّ ْن فَ َلمَّ َيسا
يُن، وََكاَن يَ ْعَلُم َأنَّ َِبَبَك َيْكُمُن ََتْتَ  ي َعَلْيها آذا ْيُوا ََتَْت التَّليا الَّذا  َيصا
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، َفَساُروا لَْيًَل، َوَِل يَ ْعَلُم َبااْم َأْكثَ ُر َأْهلا اْلَعْسَكرا، ُثَّ رَكاَب ُهَو َواْلَعْسَكُر َمَع  حَ َذلاَك اْْلََبلا را، السَّ
ي َكاَن يَقاُف فايها، فَ َقَعَد َعَلى َعاَدتاها، وَ  َع الَّذا َأَمَر َفَصلَّى اْلَغَداَة، َوَضَرَب الطَّْبَل، َورَكاَب فَأََتى اْلَمْوضا

َشاٍم، َونَ َزلَ  ي   ُِبَارَاَخَذاُه َأْن يَقاَف َمَع َجْعَفٍر اْْلَيَّاطا َوَأِبا َسعايٍد َوَأْْحََد ْبنا اْْلَلايلا ْبنا ها َع الَّذا اْلَمْوضا
قُ  يُن فَ ُيْحدا ي َعَلْيها آذا َن التَّليا الَّذا وا باها، َكاَن يَقاُف فايها، فَأَْنَكَر النَّاُس َذلاَك، َوَأَمَرُهْم َأْن يَ ْقُربُوا ما

َهاُهْم َعْنُه.  وََكاَن قَ ْبُل يَ ن ْ
ََ  َوَمَضى النَّاُس َمَع َهُؤَِلءا اْلُقوَّادا اْْلَْربَ َعةا، )َفَكانَ  ََ َجاناباها أَبُو َسعايٍد، َوإا َّا يَلاي اْلَباَب، َوإا َجْعَفٌر ِما

يًعا َحْوَل التَّليا َوارْ  َّا يَلاي ُِبَارَاَخَذاُه، َفَصاُروا َجَا تَ َفَعتا َجانابا َأِبا َسعايٍد ُِبَارَاَخَذاُه، وََكاَن َأْْحَُد ِما
ي، فَ َوَثَب   ْن َأْسَفلا اْلَوادا ُة( ما َع َأْهُل الضَّجَّ َنةا، َفَحارَبُوُهْم َوَسَا ٍْي الَتُّْكاييا َواْلَفَراغا نُي َِبَبَك باَبشا َكما



ْيًا َقْد َأَثَ  ْم َأنَّ َبشا ي فايها ًَّي يُ َنادا نُي ُمَنادا يًنا، َفََل اْلَعْسَكرا َصْيَحتَ ُهْم، فََأرَاُدوا اْْلَرََكَة، فََأَمَر اْْلَْفشا َر َكما
َة يَ َتَحرََّكنَّ َأَحٌد،  َُهْم َحََّّ َصاُروا يفا َأْعَلى اْْلََبلا َضجَّ يَن َكاَن َسْيَّ َع الرياَجاُل الَّذا ا َسَا َفَسَكُنوا، َوَلمَّ

َن اْْلََبلا َعَلى َخيْ  ُر ما ََ اْْلَْعََلما تَ ْنَحدا ، فَ َنَظَر النَّاُس إا ُبوا اْْلَْعََلَم َعَلى الرياَماحا يَن، اْلَعْسَكرا رَكَّ لا آذا
ْم بَ ْعَض َأْصَحاباها.فَ َوجَّ  يُن إالَْيها  َه آذا

يَن َوَأْصَحاباها، َحََّّ َصعاُدوا إالَْيها، َفَحَمُلوا َعَلْيها َْحَْلًة ُمْنَكرَ  ًة، )َوَْحََل َجْعَفٌر َوَأْصَحابُُه( َعَلى آذا
ْن َأْصَحابا َأِبا َسعايٍد، ي، َوَْحََل َعَلْيها ََجَاَعٌة ما ََ اْلَوادا َذا ََتَْت َدَواَبيااْم آَِبٌر َُمُْفورٌَة،  فَاَْنََدَر إا فَإا

وَن تاْلَك اْْلَِبرا، فَ َفَعُلوا، َوَْحََل النَّ  نُي اْلَفَعَلَة َيُطمُّ َه اْْلَْفشا ْم فَ َتَساَقَطتا اْلُفْرَساُن فايَها، فَ َوجَّ اُس َعَلْيها
يَدًة.  َْحَْلًة َشدا

يُن َقْد َجَعَل فَ ْوَق اْْلََبلا َعجَ  ا َْحََل النَّاُس َعَلْيها َدَفَع تاْلَك اْلَعَجَل وََكاَن آذا َها َصْخٌر، فَ َلمَّ ًَل َعَلي ْ
ا َنَظَر َِبَبكُ  ْن ُكليا َوْجٍه، فَ َلمَّ َها َحََّّ َتَدْحَرَجْت، ُثَّ َْحََل النَّاُس ما ن ْ ْم، فََأفْ َرَج النَّاُس ما ََ  َعَلْيها إا

نْ  : إانَّ  َأْصَحاباها َقْد َأْحَدَق َبااْم َخَرَج ما نيا نَي، فََأقْ َبَل ََنَْوُه، َفقايَل لاْْلَْفشا َّا يَلاي اْْلَْفشا ، ِما َطَرفا اْلَبذيا
َع َكََلَمُه، وََكََلَم َأْصَحاباها، َواْْلَْرُب ُمْشَتباَكٌة يفا َنَ  َم إالَْيها، َحََّّ َسَا يَن، َهَذا َِبَبُك يُرايُدَك، فَ تَ َقدَّ َيةا آذا حا

نُي: َقْد َعَرْضُت َهَذا َعَلْيَك، َوُهَو َلَك فَ َقاَل: ُأرايُد ا نانَي، فَ َقاَل َلُه اْْلَْفشا ْيا اْلُمْؤما ْن َأما ْْلََماَن ما
َز، فَ َقاَل لَ  َياِلا َوَأََتَهَّ َل عا َرنا َحََّّ َأْحْا ْئُت اْْلَن َعَلى َأْن تُ َؤخيا ْئَت، فَ َقاَل: َقْد شا ُه َمْبُذوٌل َمََّ شا

نُي: َأَنَ  نُي: فَابْ َعْث  اْْلَْفشا ْن َغٍد، قَاَل: َقْد قَباْلُت َهَذا، قَاَل اْْلَْفشا أَْنَصُحَك، ُخُروُجَك اْليَ ْوَم َخْْيٌ ما
. َوقُّفا لت َّ ، َفُمْر َأْصَحاَبَك ِبا ! فَ َقاَل: نَ َعْم، َأمَّا ُفََلٌن َوُفََلٌن فَ ُهْم َعَلى َذلاَك التَّليا لرََّهائانا  ِبا
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َا  َفَجاَء َرُسولُ  ، َوَصعاُدوا َبا َنَة َقْد َدَخَلتا اْلَبذَّ نيا لاَْيُدَّ النَّاَس، َفقايَل َلُه: إانَّ َأْعََلَم اْلَفَراغا اْْلَْفشا
ْْلَْعََلما فَ ْوَق ُقُصورا َِبَبَك، وََكا ، َفَدَخَل، َوَدَخُلوا، َوَصعاَد النَّاُس ِبا لنَّاسا َن اْلُقُصوَر، فَ رَكاَب َوَصاَح ِبا

، فَ َقاتَ ُلوُهْم، َوَمرَّ َِبَبُك، َحََّّ َقْد َكمَّ  اَئةا رَُجٍل، َفَخَرُجوا َعَلى النَّاسا تياما َي َأْربَ َعٌة َوسا  َن يفا ُقُصوراها، َوها
ْْلَْربا َعَلى أَبْ َوابا اْلُقُصورا،  ْن َمَعُه ِبا نُي َوما َر، َواْشتَ َغَل اْْلَْفشا ي يَلاي َهْشَتاْدسا ي الَّذا َدَخَل اْلَوادا

ْم، َوَأَخَذ اْْلَ فَأَ  راها يََّة َعْن آخا نَي فََأْحَرُقوَها، َوَهَدَم النَّاُس اْلُقُصوَر، فَ َقتَ ُلوا اْْلُرَّما فَّاطا نُي ْحَضَر الن َّ ْفشا
، فَ َرَجُعو  َرافا ْنصا ِلا َيالاها، َوبَقاَي ُهَناَك َحََّّ َأْدرََكُه اْلَمَساُء، فََأَمَر النَّاَس ِبا ََ اْْلَْنَدقا َأْوَِلَد َِبَبَك َوعا ا إا

.  باَرْوذا الرَّْوذا
، فََأَخذُ  نيا ، بَ ْعَد رُُجوعا اْْلَْفشا ََ اْلَبذيا نَُّه َساَر فايَمْن َمَعُه، وََكانُوا َقْد َعاُدوا إا وا َما َأْمَكنَ ُهْم َوَأمَّا َِبَبُك فَإا

ا َكاَن اْلَغُد رََجَع اْْلَْفشا  ، َوَلمَّ َن الطََّعاما َواْْلَْمَوالا َْدما اْلُقُصورا َوإاْحَراقاَها، فَ َفَعُلوا، ما ، َوَأَمَر َبا ََ اْلَبذيا نُي إا
ْم، يُ ْعلاُمُهْم َأنَّ َِبَبَك َقْد َهَربَ  ينايََّة َوَبطَاراقَتاها ََ ُمُلوكا َأْرما ًتا، وََكَتَب إا َها بَ ي ْ ن ْ ٌة َمَعُه، فَ َلْم َيدَْع ما دَّ  َوعا



ْم، َوَِل َْيُرُّ َبااْم َأَحٌد إاِلَّ َأَخُذوُه، َحََّّ يَ ْعراُفوُه. َوُهَو َمار، باُكْم، َوَأَمَرُهمْ  يها  ِبااْفظا نَ َواحا
، َجرا َواْلُعْشبا عا َِبَبَك، وََكاَن يفا َواٍد َكثاْيا الشَّ َْوضا نيا إالَْيها فََأْعَلُموُه ِبا يُس اْْلَْفشا َطَرفُُه  َوَجاَءْت َجَواسا

ْذرَبايَجاَن، َوَطَرفُُه اْْل  ينايََّة، َوَلْ ُْيْكاْن لاْلَخْيلا نُ ُزولُُه، َوَِل يُ َرى َمْن َيْسَتْخفاي فايها لاَكثْ َرةا َشَجراها ِبَا ْرما َخُر ِبَا
ي َجََ  ََ اْلَوادا ٍع فايها َطرايٌق إا ََ ُكليا َمْوضا نُي إا َه اْْلَْفشا ي َغْيَضًة، فَ َوجَّ ى َهَذا اْلَوادا ها، َوُيَسمَّ َياها اَعًة َوما

نْ   َأْصَحاباها ََيَْفُظونَُه، وََكانُوا ََخَْس َعْشَرَة ََجَاَعًة. ما
ْن َأْصَحاباها، نُي َمْن َكاَن اْسَتْأَمَن إالَْيها ما ، فايها َأَماُن َِبَبَك، َفَدَعا اْْلَْفشا ما فََأْعَلَمُهْم  َوَورََد كاَتاُب اْلُمْعَتصا

ْلكا  ْيا إالَْيها ِبا ْلَمسا ْنُه، َذلاَك، َوَأَمَرُهْم ِبا ُهْم َخْوفًا ما ن ْ ُم ابْ ُنُه، فَ َلْم ََيُْسْر ]َعَلى َذلاَك[ َأَحٌد ما ، َوفايها َتابا
ْنَك، فَ َقاَم رَُجََلنا فَ َقاَِل: اْضَمْن لَنَ  ، فَ َقاُلوا: ََنُْن َأْعَرُف باها ما ََذا اْْلََمانا ا أَنََّك فَ َقاَل: إانَُّه يَ ْفَرُح َبا

مْ  َيالاَنا، َفضا َما َلُه، فَ َقَتَل َأَحَدُُهَا َوَأَمَر َُتْراي َعَلى عا ا رََأََّيُه َأْعَلَماُه َما َقدا ، فَ َلمَّ ْلكاَتابا َن ََلَُما، َفَسارَا ِبا
. نيا ََ اْْلَْفشا ْلكاَتابا إا  اْْلَخَر َأْن يَ ُعوَد ِبا

: قُ  ْقَت وََكاَن ابْ ُنُه َقْد َكَتَب إالَْيها َمَعُهَما كاَتاًِب، فَ َقاَل لاَذلاَك الرَُّجلا َلةا: َلْو ُكْنَت اْبنا َلَلحا ْبنا اْلَفاعا ْل ِلا
ْن َأْن َتعايَش َأْربَعانَي َسَنةً  ًدا َوأَْنَت رَئايٌس َخْْيٌ ما ، َوَْلَْن تَعايَش يَ ْوًما َواحا ، َوَلكانََّك َلْسَت اْبنا  َعْبًدا ِبا

عاها فَ َلْم يَ َزْل يفا تاْلَك اْلَغيْ  ، َذلايًَل! َوقَ َعَد يفا َمْوضا ْن بَ ْعضا تاْلَك الطُُّرقا َ زَاُدُه، َوَخَرَج ما َضةا َحََّّ َفنا
ْنُه، َوتَ رَُكوا ْوا َقرايًبا ما ، َقْد تَ َنحَّ َن اْْلُْندا  وََكاَن َمْن َعَلْيها ما
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 َعَلْيها َأْربَ َعَة نَ َفٍر ََيُْرُسونَُه.
َهارا، إاْذ  َنَما ُهْم َذاَت يَ ْوٍم، ناْصَف الن َّ يَن فَ بَ ي ْ َخَرَج َِبَبُك َوَأْصَحابُُه، فَ َلْم يَ َر اْلَعْسَكَر، َوَِل ُأولَئاَك الَّذا

َواْمَرَأٌة  ََيُْرُسوَن اْلَمَكاَن، َفَظنَّ َأْن لَْيَس ُهَناَك َأَحٌد، َفَخَرَج ُهَو َوَعْبُد اَّللَّا َأُخوُه، َوُمَعاوايَُة، َوُأمُُّه،
ي ََ َأْصَحاَبااْم: إان ََّنا َقْد رَأَيْ َنا فُ ْرَساًَن َِل ُأْخَرى، َوَساُروا يُرايُدوَن َأْرما نايََّة، فَ َرآُهُم اْْلُرَّاُس، فََأْرَسُلوا إا

ْم، فَ رَكاَب النَّاُس َوَساُروا ََنَْوُهْم، فَ َرَأْوا ِبَ  َم َعَلْيها اجا ُهَو اْلُمَقدَّ َبَك َنْدراي َمْن ُهْم، وََكاَن أَبُو السَّ
ا رََأى اْلَعَساكاَر رَكاَب ُهَو َوَمْن َمَعُه، فَ َنَجا ُهَو، َوَأَخَذ َوَأْصَحابَُه َقْد ن َ  ْوَن، فَ َلمَّ َزُلوا َعَلى َماٍء يَ تَ َغدَّ

. نيا ََ اْْلَْفشا اجا إا  ُمَعاوايََة، َوُأمَّ َِبَبَك، َواْلَمْرَأَة اْْلُْخَرى، فََأْرَسَلُهْم أَبُو السَّ
ينايَّ  َبالا َأْرما ينايََّة َقْد ََتَفَُّظوا َوَساَر َِبَبُك يفا جا ََ َطَعاٍم، وََكاَن باطَاراَقُة َأْرما َة ُمْسَتْخفاًيا، فَاْحَتاَج إا

ْم، َوَأْوَصْوا َأْن َِل ََيَْتاَز َبااْم َأَحٌد إاِلَّ َأَخُذوُه َحََّّ يَ ْعراُفوُه، َوَأَصاَب َِبَبَك اْْلُوُع، يها فَ َرَأى  بانَ َواحا
ْن َكاَن َحرَّاًَث يفا بَ ْعضا اْْلَ  َم، فَإا ، َوُخْذ َمَعَك َدََنناَْي َوَدرَاها ََ َهَذا اْْلَرَّاثا ها: اْنزاْل إا يَةا، فَ َقاَل لاُغََلما ْودا

ْنُه. ٌز فَاْشََتا ما  َمَعُه ُخب ْ
ْنهُ  ََ اْْلَرَّاثا لاَيْأُخَذ ما َاَجٍة، فَ نَ َزَل اْلُغََلُم إا الطََّعاَم، فَ َرآُه رَفايُق  وََكاَن لاْلَحرَّاثا َشرايٌك َقْد َذَهَب ْلا



ََ اْلُمَسلََّحةا، َوَأْعَلَمُهْم َأنَّ رَُجًَل َعَلْيها  ، َفَظنَّ أَنَُّه َيَُْخُذ َما َمَعُه َغْصًبا، فَ َعَدا إا ََلٌح  اْْلَرَّاثا َسْيٌف َوسا
َبالا ا ُب اْلُمَسلََّحةا، وََكاَن يفا جا َز َشرايكاها، فَ رَكاَب َصاحا ََ َسْهلا ْبنا َقْد َأَخَذ ُخب ْ َه إا َباَط، فَ َوجَّ ْبنا َسن ْ

ْنَدُه، َفَسَأَل َعْنُه فََأْخََبَُه اْْلَرَّ  ْْلَََبا، فَ رَكاَب يفا ََجَاَعٍة فَ َواََف اْْلَرَّاَث َواْلُغََلُم عا َباَط ِبا اُث َخََبَُه، ُسن ْ
ا رَأَ  َلَها، فََأْخََبَ اْلُغََلُم َعْن َمْوَِلُه، َوَدلَُّه َعَلْيها، فَ َلمَّ َل َلُه( ، َوَأَخَذ َيَدُه فَ َقب َّ ى َوْجَه َِبَبَك َعَرفَُه )َفََتَجَّ

، َولَْيَس بَ ْينا َوَبنْيَ  نيا َقياَك ما ، قَاَل: َِل َتَاُد َأَحًدا َأْعَرُف ِبا  َوقَاَل: أَْيَن ُترايُد؟ قَاَل: باََلَد الرُّوما
َن الْ  ْلطَانا َعَمٌل، وَُكلُّ َمْن َهاُهَنا ما ُهْم َأْوَِلٌد؛ َوَذلاَك السُّ ن ْ َا ُهْم َأْهُل بَ ْيتاَك، َقْد َصاَر َلَك ما َبطَاراَقةا إاَّنَّ

َا إا  ْن بَ َعَث َبا يَلًة َطَلبَ َها، فَإا َن النياَساءا اْمَرَأًة َجَا ْم ما ها ْنَد بَ ْعضا لَْيها، َوإاِلَّ َأنَّ َِبَبَك َكاَن إاَذا َعلاَم َأنَّ عا
ْصناها. َوَأْرَسَل َِبَبُك َأْسَرى إالَْيها، فََأخَ  ََ حا َباَط، َحََّّ َصاَر إا َذَها، َوََّنََب َماَلُه َوَعاَد، َفَخَدَعُه اْبُن ُسن ْ

 ََ َباَط إا َفانُوَس، فََأْرَسَل اْبَن َسن ْ ْصنا اْصطا ََ حا  َأَخاُه َعْبَد اَّللَّا إا
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نيا يُ ْعلاُمُه باَذلاَك، َفَكَتَب إالَْيها اْْلَ  َه إالَْيها َأَِب َسعايٍد وبورمارَه، َوَأَمَرُُهَا اْْلَْفشا نُي يَعاُدُه َوُْيَنيايها، َوَوجَّ ْفشا
ْلَمَقاما يفا َمَكاٍن ََسَّاُه، َوقَاَل: َِل َتَْبََحا َحََّّ َيَْتاَيُكَما َرسُ  َباَط ِبا ، فَ َيُكوُن باطَاَعتاها، َوَأَمَرُُهَا اْبُن ُسن ْ وِلا

َا يَ ُقولُ   َلُكَما. اْلَعَمُل ِبا
ا نَ َزلَ  ، فَ َفَعَل، فَ َلمَّ ََ الصَّْيدا ، فَ َلْو نَ َزْلَت إا ْن َهَذا اْلْاْصنا ْرَت ما نا  ُثَّ إانَُّه قَاَل لاَباَبَك: َقْد َضجا ما

نْ  ََ َأِبا َسعايٍد وبورماره، فََأَمَرُُهَا َأْن يُ َوافاَياُه: َأَحُدُُهَا ما َباَط إا َجانابا َواٍد  اْلْاْصنا َأْرَسَل اْبُن ُسن ْ
َما. َن اْْلَانابا اْْلَخرا، فَ َفَعََل، فَ َلْم َيُابَّ َأْن َيْدفَ َعُه إالَْيها  ُهَناَك، َوالثَّانا ما

َما أَبُو َسعايٍد وبورمارُه يفا َأْصَحاَبااَما، َوعَ  َباَط يَ َتَصيََّدانا إاْذ َخَرَج َعَلْيها َنَما َِبَبُك َواْبُن ُسن ْ َلى فَ بَ ي ْ
، فَ َقاَل: َمْن أَنْ ُتْم؟ فَ َقاَل: َأََن أَبُو َسعايٍد، َوهَ َِبَبَك دُ  ُزولا لن ُّ َذا رَّاَعٌة بَ ْيَضاُء، فََأَخَذُُهَا، َوَأَمُروا َِبَبَك ِبا

َا باْعَتنا لاْليَ ُهو  ، َوَشَتَمُه، َوقَاَل: إاَّنَّ َن اْلَكََلما اْلَقبايحا َباَط ما ْبنا ُسن ْ باَشْيٍء  دا ُفََلٌن، فَ نَ َزَل ُثَّ قَاَل ِلا
، فََأرَْكَبُه أَبُو َسعايٍد، َوَساُروا باها  يَك َهُؤَِلءا َّا يُ ْعطا ُتَك َأْكثَ َر ِما ٍْي، َلْو َأَرْدَت اْلَماَل َْلَْعطَي ْ ََ َيسا  إا

نُي، َوَجَلَس يَ ْنُظُر إالَْيها، َوَصفَّ َعْسَكرَ  َن اْلَعْسَكرا َصعاَد اْْلَْفشا ا قَ ُرَب ما ، فَ َلمَّ نيا ، َوَأَمَر اْْلَْفشا ُه َصفَّنْيا
َل باها َمْن َيَْ  ًتا، َووَكَّ نُي بَ ي ْ ، َوَأْدَخَلُه اْْلَْفشا َفظُُه، َوَسْيََّ َمَعُه ِباانْ َزالا َِبَبَك َعْن َدابَّتاها، َوَمَشى َبنْيَ الصَّفَّنْيا

نُي ِباااَئةا أَ  َباَط َوابْ َنُه ُمَعاوايََة، فََأَمَر َلُه اْْلَْفشا ْرَهٍم، َسْهَل ْبَن ُسن ْ َْلفا أَْلفا دا ْرَهٍم، َوَأَمَر لاَسْهٍل ِبا ْلفا دا
را َوََتجا اْلَبْطَرَقةا. ْْلََواها ْنَطَقٍة ُمْغَرَقٍة ِبا  َوما

ْنُه َعْبَد اَّللَّا َأَخا َِبَبَك فَأَنْ َفَذهُ  َفانُوَس َيْطُلُب ما يَسى ْبنا يُوُنَس ْبنا اْصطا ََ عا نُي إا ،  إالَْيها َوَأْرَسَل اْْلَْفشا
ْلُقُدوما َبااَما َعَلْيها. ما باَذلاَك، فََأَمَرُه ِبا ََ اْلُمْعَتصا يها، وََكَتَب إا  َفَحَبَسُه َمَع َأخا

ْن َشوَّاَل. نيا باََبْزَْنَد لاَعْشٍر َخَلْوَن ما ََ اْْلَْفشا  وََكاَن ُوُصوُل َِبَبَك إا



يَ  ب ْ نُي َقْد َأَخَذ ناَساًء َكثاْيًَة َوصا َن اْلَعَربا وََكاَن اْْلَْفشا ُْم َأْحَراٌر ما اًَن َكثاْيًا، ذََكُروا َأنَّ َِبَبَك َأَسَرُهْم، َوَأَّنَّ
ْم، َفكُ  ََ َأْولاَيائاها ْيٍَة َكباْيٍَة، َوَأَمَرُهْم َأْن َيْكتُ ُبوا إا اقانَي، فََأَمَر َبااْم َفُجعاُلوا يفا َحظا هَّ لُّ َمْن َجاَء َوالدَّ

ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َوبَقاَي َكثاٌْي يَ ْعراُف اْمَرَأًة، َأْو صَ  ن ْ َدْينا َأَخَذُه، فََأَخَذ النَّاُس ما باياا، َأْو َجارايًَة، َوَأقَاَم َشاها
ُهْم. ن ْ  ما
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َلةَ   ذاْكُر اْستايََلءا َعْبدا الرَّْْحَنا َعَلى طَُلْيطا
َلَة َعَلى َعْبدا الرَّ  ْصَياَن َأْهلا طَُلْيطا ، َقْد ذََكْرََن عا با اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا َشاٍم اْْلَُمواييا ْْحَنا ْبنا اْْلََكما ْبنا ها

ائَ َتنْيا خَ  ْشرايَن َوما ا َكاَن َسَنَة إاْحَدى َوعا َا َمرًَّة بَ ْعَد َمرٍَّة، فَ َلمَّ ََ ُُمَاَصَرَّتا ْن َوإانْ َفاَذ اْْلُُيوشا إا َرَج ََجَاَعٌة ما
ََ قَ ْلَعةا َرَِبٍح، َوَباَ  ُقوا َأْهلاَها إا َلَة، َوَضي َّ ، فَاْجَتَمُعوا ُكلُُّهْم َعَلى َحْصرا طَُلْيطا ا َعْسَكٌر لاَعْبدا الرَّْْحَنا

وا يفا ُُمَاَصَرَّتااْم، فَ بَ ُقوا َكَذلاَك إا  ُهْم َِبقاَي َمَرافاقاَها، َواْشَتدُّ َها، َوَعَلى َأْهلاَها، َوَقَطُعوا َعن ْ ََ َأْن َعَلي ْ
ْشرايَن.َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ تَ   نْيا َوعا

َها أَْيًضا، فَ َرَأى َأْهَلَها َوَقْد بَ َلَغ َبااُم اْلَْ  َلٍغ، َفَسْيََّ َعْبُد الرَّْْحَنا َأَخاُه اْلَولايَد ْبَن اْْلََكما إالَي ْ ْهُد ُكلَّ َمب ْ
، فَاقْ َتَحمَ  ْفعا ْم ُطوُل اْلْاَصارا، َوَضُعُفوا َعنا اْلقاَتالا َوالدَّ ْبتا َواْشَتدَّ َعَلْيها َوًة يَ ْوَم السَّ َها قَ ْهًرا َوَعن ْ

َم اْلَْ  َم َأَّيَّ ي َكاَن ُهدا ي َعَلى َِببا اْلْاْصنا الَّذا يدا اْلَقْصرا الَّذا ْن رََجٍب، َوَأَمَر باَتْجدا ، لاَثَماٍن َخَلْوَن ما َكما
ائَ َتنْيا  ْشرايَن َوما ْن َسَنةا َثََلٍث َوعا را َشْعَباَن ما ََ آخا َا إا ُد َأْهلاَها َوَسَكُنوا.َوَأقَاَم َبا  ، َحََّّ اْستَ َقرَّْت قَ َواعا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ُد ْبُن َداُوَد. َنَة ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
ْبهُ  َلًة، َوَلُه شا ْن َأْربَعانَي لَي ْ َلةا َكوَْكٌب، فَ َبقاَي يُ َرى ََنًْوا ما ، وََكاَن َأوَُّل  َوفايَها َظَهَر َعْن َيَسارا اْلقاب ْ َنبا الذَّ

ا، فَ َهاَل النَّاَس َذلاكَ  دا ، وََكاَن َطوايًَل جا ، ُثَّ رُئاَي بَ ْعَد َذلاَك ََنَْو اْلَمْشراقا ، َما َطَلَع ََنَْو اْلَمْغرابا
َن الثياَقاتا اْْلَثْ بَ  ْم. ذََكَرُه اْبُن َأِبا ُأَساَمَة يفا ََتراَياها، َوُهَو ما .َوَعُظَم َعَلْيها  اتا

 ]اْلَوفَ َياُت[
. ي، ْصا َمْشقاي، َوقايَل ْحا ، َوُهَو دا يُّ ءا اْلُوَحاظا َ ََيََْي ْبُن َصالاٍح أَبُو زََكراَّيَّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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، وََكاَن َكثاَْي الرياَوا لايُّ َداٍش اْلَمْوصا ُد ْبُن َعلاييا ْبنا َأِبا خا ٍم ُُمَمَّ َ أَبُو َهاشا َن اْلُمَعاََف ْبنا َوفايَها تُ ُويفيا يَةا ما
ْمَراَن.  عا
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] ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوعا
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ائَ َتنْيا  ْشرايَن َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوعا
نيا باَباَبكَ   ذاْكُر ُقُدوما اْْلَْفشا

ََ َسامَ  نُي إا َم اْْلَْفشا َنةا َقدا ها السَّ يُّ َوَأُخوُه َعْبُد اَّللَّا، يفا َصَفَر َسَنَة َثََلٍث يفا َهذا رَّا، َوَمَعُه َِبَبُك اْْلُرَّما
ْن بَ ْرزَنْ  نيا َساَر ما ْن حا نيا يفا ُكليا يَ ْوٍم، ما ََ اْْلَْفشا ُه إا ُم يُ َوجيا ، وََكاَن اْلُمْعَتصا ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما ََ َأْن َوعا َد إا

ْلَعةً  ،  َواََف َساَمرَّا، خا ما را ُحَذيْ َفَة تَ َلقَّاُه َهاُروُن اْلَواثاُق ْبُن اْلُمْعَتصا نُي باَقَناطا ا َصاَر اْْلَْفشا َوفَ َرًسا فَ َلمَّ
ْيَةا، فََأََتُه َأْْحَُد ْبُن  ْلَمطا ْنَدُه يفا َقْصراها ِبا نُي َِبَبَك عا ، َوأَنْ َزَل اْْلَْفشا ما َأِبا ُدَؤاَد َوَأْهُل بَ ْيتا اْلُمْعَتصا

ُم أَْيًضا مُ ُمت َ  ما فَ َوَصَفُه لَُه، فََأََتُه اْلُمْعَتصا ََ اْلُمْعَتصا ََ َِبَبَك وََكلََّمُه، َورََجَع إا  تَ َنكياًرا فَ َرآُه.َنكياًرا، فَ َنَظَر إا
ْيَةا، فَ  ََ اْلَمطا ْن َِببا اْلَعامَّةا إا ُم، َواْصَطفَّ النَّاُس ما ا َكاَن اْلَغُد قَ َعَد اْلُمْعَتصا ُم، فَ َلمَّ َرُه اْلُمْعَتصا َشهَّ

دُ  ََ َِببا اْلَعامَّةا، فَ َقاَل ُُمَمَّ ، فَ رَكاَب َعَلْيها، َواْسَتْشَرَفُه النَّاُس إا ْبُن َعْبدا  َوَأَمَر َأْن يَ رَْكَب َعَلى اْلفايلا
: تا  اْلَملاكا الزََّّيَّ

ُل َشْيطَاَن ُخَراَساَن َواْلفا  َب اْلفايُل َكَعاَدتاها ََيْما َن َقْد ُخضيا ي َشْأٍن ما يُل َِل ُُتَْصُب َأْعَضاُؤُه إاِلَّ لاذا
ُم َأْن ي َ  َر ِبااْحَضارا َسيَّافا َِبَبَك، َفَحَضَر، فََأَمَرُه اْلُمْعَتصا ، فَأُما ما َل َداَر اْلُمْعَتصا انا ُثَّ ُأْدخا ْقَطَع الشَّ

ََ ُخَراَساَن،  َيَدْيها َوراْجَلْيها، فَ َقَطَعَها، َفَسَقَط، فََأَمَرُه باَذِبْاها، فَ َفَعَل، )َوَشقَّ َبْطَنُه( ، َوأَنْ َفَذ رَْأَسُه إا
يمَ  ََ إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها يها َعْبدا اَّللَّا إا َْملا َأخا  َوُصلاَب َبَدنُُه باَساَمرَّا، َوَأَمَر ِبا
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يها َِبَبكَ  خا َل باها َذلاَك، َوَضَرَب ُعنُ َقُه، َوَصَلَبُه يفا اْْلَانابا بابَ ْغَداَذ، َوَأَمَرُه َأْن يَ ْفَعَل باها َما فَ َعَل ِبَا ، فَ َعما
. ْرقاييا َبنْيَ اْلْاْسَرْينا  الشَّ

َوى اْْلَْرزَاقا َواْْلَنْ زَ  ها ِباازَاءا َِبَبَك، سا َة ُمَقاما َن اْلَمالا ُمدَّ نُي ما ي َأْخَرَج اْْلَْفشا الا قايَل: َفَكاَن الَّذا
، يفا كُ  [ يَ ْوٍم َِل يَ رَْكُب فايها ََخَْسُة آَِلٍف، َواْلَمَعارافا ْرَهٍم َويفا ]ُكليا ليا يَ ْوٍم يَ رَْكُب فايها َعَشَرُة آَِلفا دا

اَئةا إانْ  نَي أَْلًفا َوََخَْس ما اَئَِتْ أَْلٍف َوََخَْسًة َوََخْسا ْشرايَن َسَنٍة ما يُع َمْن قَ َتَل َِبَبُك يفا عا َساٍن، َفَكاَن َجَا



َن ا دا ْبنا َأِبا َخالاٍد، َوَأْْحََد ْبَن اْْلُنَ ْيدا فََأَسَرُه، َوزُرَيْ َوَغَلَب ما يَسى ْبَن ُُمَمَّ َق ْلُقوَّادا ََيََْي ْبَن ُمَعاٍذ، َوعا
. يَم ْبَن اللَّْيثا ، َوإابْ َراها يَّ َد ْبَن ُْحَْيٍد الطُّوسا  ْبَن َعلاييا ْبنا َصَدَقَة، َوُُمَمَّ

ُروا َمعَ  يَن ُأسا َن  وََكاَن الَّذا ها ما َّْن َكاَن يفا َيدا َقَذ ِما ، َواْستَ ن ْ يٍي َِبَبَك َثََلثََة آَِلٍف َوَثََلُثَااَئٍة َوتاْسَعَة َأََنسا
ْن َبنا َِبَبَك سَ  نيا ما اَئةا إاْنَساٍن، َوَصاَر يفا َيدا اْْلَْفشا تَّما َعَة آَِلٍف َوسا نَّ َسب ْ ها َعَة اْلُمْسلاَماتا َوَأْوَِلدا ب ْ

ْشُروَن اْمَرَأًة.َعَشَر رَُجًَل  َن اْلبَ َناتا َوالنياَساءا َثََلٌث َوعا  ، َوما
ْرَهمٍ  ْْلَْوَهرا، َوَوَصَلُه باعاْشرايَن أَْلفا أَْلفا دا ُم َوأَْلَبَسُه ِبا نُي تَ وََّجَه اْلُمْعَتصا ا َوَصَل اْْلَْفشا  َوَعَشَرةا َوَلمَّ

َعَراَء َْيَْدُحونَُه.آَِلٍف يُ َفرياقُ َها يفا َعْسَكراها، َوَعَقَد َلُه َعلَ  ، َوَأْدَخَل َعَلْيها الشُّ ْندا  ى السيا
 

ََ زاَبْطَرةَ   ذاْكُر ُخُروجا الرُّوما إا
ْهلا زابَ  ، َوَأْوَقَع ِبَا ْسََلما ََ باََلدا اْْلا يَخائايَل َملاُك الرُّوما إا َنةا َخَرَج تَ ْوفايُل ْبُن ما ها السَّ  ْطَرَة َوَغْْياَها.َويفا َهذا

ََ َملاكا الرُّوما  وََكانَ  ، َكَتَب إا نُي َعَلْيها، َوَأْشَرَف َعَلى اَْلَََلكا ا َضيََّق اْْلَْفشا َسَبُب َذلاَك َأنَّ َِبَبَك َلمَّ
َه َخيَّاَطُه، يَ ْعنا  َه َعَساكاَرُه َوُمَقاتاَلَتُه إالَْيها، َحََّّ َوجَّ َم َقْد َوجَّ يَناٍر  َجعْ تَ ْوفايَل يُ ْعلاُمُه َأنَّ اْلُمْعَتصا َفَر ْبَن دا

ْن َأرَْدَت اْْلُُروَج إالَْيها فَ َلْيسَ  َك اْْلَيَّاَط، َوطَبَّاَخُه، يَ ْعنا إايَتاَخ، َوَلْ يُ ْبقا َعَلى َِبباها َأَحًدا! فَإا  يفا َوْجها
 َأَحٌد َْيْنَ ُعَك.
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ُف َعْنهُ  ََ ُمَقاتَ َلةا  َوَظنَّ َِبَبُك َأنَّ َملاَك الرُّوما إاْن ََتَرََّك َسَيْكشا بَ ْعَض َما ُهَو فايها ِباانْ َفاذا اْلَعَساكارا إا
ت ُ  ُعوَن أَْلًفا، َوبَقاي َّ َن اْْلُْندا نَ يياٌف َوَسب ْ ائَةا أَْلٍف، َوقايَل: َأْكثَ ُرُهْم ما ، َفَخَرَج تَ ْوفايُل يفا ما ُهْم أَتْ َباٌع، الرُّوما

يَن َكانُ  َرةا( الَّذا َن اْلُمَحميا يَم )َوَمَعُهْم ما نَي قَاتَ َلُهْم إاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها لرُّوما حا ُقوا ِبا ْلْاَبالا فَ َلحا وا َخَرُجوا ِبا
ريايََّة َوالنياَساَء، َوَأغَ  ، َوَسََب الذُّ َن الرياَجالا َا ما اَر َعَلى َأْهلا ْبنا ُمْصَعٍب ََجَاَعًة، فَ بَ َلَغ زاَبْطَرَة، فَ َقَتَل َمْن َبا

نَي َمَلْطَيَة َوَغْْياهَ  َن اْلُمْسلاما ها ما َْن َصاَر يفا َيدا ، َوَمثََّل ِبا نَي، َوَسََب اْلُمْسلاَماتا ْن ُحُصونا اْلُمْسلاما ا ما
اما َواْْلَزايَرةا  َن الشَّ ْم َأْهُل الث ُُّغورا ما ُكْن ، إاِلَّ َمْن َلْ يَ َوََسََّل َأْعيُ نَ ُهْم، َوَقطََّع أُنُوفَ ُهْم َوآَذاََّنُْم، َفَخَرَج إالَْيها

ََلٌح.  َلُه َدابٌَّة َوَِل سا
 

ورايَّةَ   ذاْكُر فَ ْتحا َعمُّ
ا ب َ  ، فَ َلمَّ ما ََ اْلُمْعَتصا ْسََلما َما فَ َعَل، بَ َلَغ اْْلَََبُ إا ، َوفَ َعَل يفا باََلدا اْْلا ا َخَرَج َملاُك الرُّوما َلَغُه َذلاَك َلمَّ

َماُه! اْستَ ْعَظَمُه، وََكَُبَ َلَدْيها، َوبَ َلَغُه َأنَّ ا : َواُمْعَتصا ي الرُّوما ْيٌَة يفا أَْيدا َي َأسا يًَّة َصاَحْت، َوها ْمَرَأًة َهاِشاا
ْن َساَعتاها، َوَصاَح يفا َقْصراها: النَّفاَْي ا ! َوََّنََض ما ْيكا ْيكا لَب َّ لنَّفاَْي، فََأَجاََبَا َوُهَو َجالاٌس َعَلى َسرايراها: لَب َّ



ُْي إاِلَّ بَ ْعَد ُثَّ رَكاَب َداب ََّتُه، َوََسَّ  يٍد، َوَحقايَبًة فايَها زَاُدُه، فَ َلْم ُْيْكاْنُه اْلَمسا َة َحدا كَّ َكاًِل، َوسا َط َخْلَفُه شا
َي بَ ْغَداَد، َوُهَو َعْبُد الرَّْْحَنا  ْعباَئةا َوََجْعا اْلَعَساكارا، َفَجَلَس يفا َدارا اْلَعامَّةا، َوَأْحَضَر قَاضا ْبُن الت َّ

ْن َأْهلا اْلَعَداَلةا، فََأْشَهَدُهْم َعلَ إاْسَحاَق، َوشُ  ْشُروَن رَُجًَل ما ى ْعَبُة ْبُن َسْهٍل، َوَمَعُهَما َثََلُثُااَئٍة َوَُثَاناَيٌة َوعا
، َوثُ ُلثًا لاَمَوالايها. ََ ها، َوثُ ُلثًا َّللاَّا تَ َعا ، َفَجَعَل ثُ لُثًا لاَوَلدا َياعا َن الضيا  َما َوَقَف ما

َبَسَة، َوُعَمَر ُثَّ َساَر فَ َعسْ  َه ُعَجْيَف ْبَن َعن ْ ، َوَوجَّ ْن َُجَاَدى اْْلُوََ َلَتنْيا َخَلَتا ما ْجَلَة لاَلي ْ يا دا َكَر باَغْرِبا
َْهلاَها، فَ َوَجُدوا َملاكَ  ََ زاَبْطَرَة َمُعونًَة ْلا َن اْلُقوَّادا إا َد ُكوََتْه، َوََجَاَعًة ما َّ، َوُُمَمَّ دا الرُّوما قَ  اْلَفْرَغانا

ََ قُ َراُهْم )وَ  ها، بَ ْعَدَما فَ َعَل َما ذََكْرََنُه، فَ َوقَ ُفوا َحََّّ تَ َراَجَع النَّاُس إا ََ باََلدا َها إا  اْطَمأَنُّوا.اْنَصَرَف َعن ْ
ورايََّة  ُم باَباَبَك قَاَل: َأيُّ باََلدا الرُّوما َأْمَنُع َوَأْحَصُن؟ َفقايَل: َعمُّ ا َظفاَر اْلُمْعَتصا  لَْ فَ َلمَّ
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َن اْلُقْسطَنْ  ْنَدُهْم( ما َي َأْشَرُف عا َي َعنْيُ النَّْصَرانايَّةا، َوها ْسََلُم، َوها ينايَّةا. يَ ْعراْض ََلَا َأَحٌد ُمْنُذ َكاَن اْْلا طا
ُم باُسرَّ َمْن رََأى.  َفَساَر اْلُمْعَتصا

ْشرايَن. ْيُُه َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوعا  َوقايَل َكاَن َمسا
ْشرايَن. َوقايلَ   َسَنَة َأْرَبٍع َوعا

َياضا اْْلََدما  ، َواْْلَلةا، َوحا ، َواْلَعَددا ََلحا َن السيا َلُه َقطُّ ما ْزُه َخلايَفٌة قَ ب ْ َهازًا َلْ يَ َتَجهَّ َز جا ، َوالرََّواََّي، َوََتَهَّ
ُلوُه  َمتاها َأْشَناَس، َويَ ت ْ ، َوَغْْيا َذلاَك، َوَجَعَل َعَلى ُمَقدَّ يَم ْبنا ُمْصَعٍب، َوَعَلى َواْلقاَربا ُد ْبُن إابْ َراها ُُمَمَّ

يَنارا ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْْلَيَّاَط، َوَعَلى اْلَقْلبا ُعَجْيفَ  َبَسَة، َمْيَمَنتاها إايَتاَخ، َوَعَلى َمْيَسَرتاها َجْعَفَر ْبَن دا  ْبَن َعن ْ
نيا  ا َدَخَل باََلَد الرُّوما نَ َزَل َعَلى ََّنْرا السيا َنُه َوَبنْيَ فَ َلمَّ َن اْلَبْحرا، بَ ي ْ ، َوُهَو َعَلى َسُلوقايََّة، َقرايًبا ما
ْيَُة يَ ْوٍم، َوَعَلْيها َيُكوُن اْلفاَداُء.  َطَرُسوَس َمسا

، َوََسَّى َلُه يَ ْوًما َيكُ  ْن َدْربا اْْلََدثا ُخولا ما لدُّ ََ َسُروَج، َوَأَمَرُه ِبا نَي إا ُم اْْلَْفشا وُن َوَأْمَضى اْلُمْعَتصا
ْنتاظَاراها  ْن َدْربا َطَرُسوَس، َوَأَمَرُه ِبا  ُدُخولُُه فايها، َويَ ْوًما َيُكوُن اْجتاَماُعُهْم فايها، َوَسْيََّ َأْشَناَس ما

يًفا يفا أَثَرا َأْشَناسَ  ُم َوصا َم اْلُمْعَتصا ْن رََجٍب، َوَقدَّ ُْي َأْشَناَس لاَثَماٍن بَقانَي ما ، َفَكاَن َمسا لصَّْفَصافا ، ِبا
ْن رََجٍب. تٍي بَقانَي ما ُم لاسا  )َورََحَل اْلُمْعَتصا

ْيا يُ ْعلاُمُه َأنَّ  َن اْلَمطَاما ، )ما ما ، َوَرَد َعَلْيها كاَتاُب اْلُمْعَتصا َْرجا َأْسُقفَّ ا َصاَر " َأْشَناُس "( ِبا َملاَك  فَ َلمَّ
بَ ُهْم، َوَيَْ  ٍم فَ َورََد الرُّوما َبنْيَ َيَدْيها، َوأَنَُّه يُرايُد ]َأْن[ َيْكسا َل إالَْيها، فََأقَاَم َثََلثََة َأَّيَّ ََ َأْن َيصا ْلَمَقاما إا ُمُر ِبا

نَ  ُسوَن رَُجًَل ما [ َسرايٍَّة يَ ْلَتما ها ]يفا ْن قُ وَّادا َه قَائاًدا ما ( َيَُْمُرُه َأْن يُ َوجيا ما الرُّوما  َعَلْيها كاَتاُب اْلُمْعَتصا
اَئَِتْ فَاراٍس، َفَدَخَل َحََّّ بَ َلَغ أَنْ َقَرَة، َيْسأَُلونَُه َعْن َخََبا اْلَملاكا  َّ يفا ما َه َأْشَناُس ُعَمَر اْلَفْرَغانا ، فَ َوجَّ

، َوبَ ْعُضُهْم ما  ْن )َعْسَكرا اْلَملاكا ََماَعٍة بَ ْعُضُهْم ما ، فَأَتَ ْوُه ِبا يٍي َن( َوفَ رََّق َأْصَحابَُه يفا َطَلبا رَُجٍل رُوما



، فََأْحَضَرهُ  َوادا ْن َثََلثانَي يَ ْوًما السَّ ْنَد َأْشَناَس، َفَسَأََلُْم َعنا اْْلَََبا، فََأْخََبُوُه َأنَّ اْلَملاَك ُمقايٌم َأْكثَ َر ما ْم عا
ما لايُ َواقاَعُهمْ  َمَة اْلُمْعَتصا ُر ُمَقدَّ َتظا  يَ ن ْ

(6/39) 

 

يًما َقْد َدَخَل باََلَدُهْم ما  نَّ َعْسَكًرا َعظا ، فََأََتُه اْْلَََبُ ِبَا نيا ، يَ ْعنا َعْسَكَر اْْلَْفشا َياقا َيةا اْْلَْرَمن ْ ْن ََنحا
َه َأشْ  ، فَ َوجَّ نيا َيَة اْْلَْفشا َ اْسَتْخَلَف اْبَن َخالاها َعَلى َعْسَكراها، َوَساَر يُرايُد ََنحا ا ُأْخَبا َناُس َبااْم قَاُلوا: فَ َلمَّ

، فََأْخََبُوُه اْْلَََبَ، َفَكَتَب  ما ََ اْلُمْعَتصا َه إا نيا يُ ْعلاُمُه َأنَّ َملاَك الرُّوما َقْد تَ َوجَّ ََ اْْلَْفشا ُم كاَتاًِب إا اْلُمْعَتصا
نَ  ََ َأْن يَ ُردَّ َعَلْيها كاَتابَُه، َوَضما ، إا َن الرُّوما ُل  إالَْيها، َوَيَُْمُرُه َأْن يُقايَم َمَكانَُه، َخْوفًا َعَلْيها ما  لاَمْن يُوصيا

ََ اْْلَفْ  ْرَهٍم.كاَتابَُه إا نيا َعَشَرَة آَِلفا دا  شا
َنَُّه َأْوَغَل يفا باََلدا الرُّوما وََكَتَب اْلُمعْ  ، فَ َلْم يَ َرْوُه ْلا نيا ََ اْْلَْفشا ْلكاَتابا إا ََ َفَساَرتا الرُُّسُل ِبا ُم إا َتصا

ْن َورَائاها، فَ َلمَّ  ُم ما َم َواْلُمْعَتصا ، فَ تَ َقدَّ ما َقدُّ لت َّ ُم َمَكانَُه، َحََّّ َأْشَناَس َيَُْمُرُه ِبا ا رََحَل َأْشَناُس نَ َزَل اْلُمْعَتصا
َن اْلَماءا َواْلَعَلفا  يًدا ما يًقا َشدا ما ضا َل، َفَضاَق َعْسَكُر اْلُمْعَتصا َنُه َوَبنْيَ أَنْ َقَرَة َثََلُث َمَراحا  .َصاَر بَ ي ْ

َة َأْسَرى، َفَضَربَ  دَّ ُهْم َشْيٌخ َكباٌْي، فَ َقاَل  وََكاَن َأْشَناُس َقْد َأَسَر يفا َطرايقاها عا ن ْ َأْعَناقَ ُهْم َحََّّ بَقاَي ما
نْ  ْن أَنْ َقَرَة َخْوفًا ما يٍق، َوَهاُهَنا قَ ْوٌم َقْد َهَربُوا ما َتفاُع باَقْتلاي، َوأَْنَت َوَعْسَكُرَك يفا ضا ُكْم، َوُهْم َلُه: َما تَ ن ْ

عاُْي وَ  نَّا، َمَعُهُم الطََّعاُم َوالشَّ ْلُقْربا ما ْم، َوَخليا َسبايلاي! َفَسْيََّ ِبا َُسلياَمُهْم إالَْيها ْه َمعاي قَ ْوًما ْلا َغْْيُُُهَا، فَ َوجيا
ْيُخ َسب ْ  ََ َمالاكا ْبنا َكْيَدَر، َوقَاَل لَُه: َمََّ َأرَاَك َهَذا الشَّ ْيَخ إا اَئةا فَاراٍس، َوَدَفَع الشَّ ًيا َكثاْيًا، َمَعُه ََخَْسما

 ، َفَخليا َسبايَلُه.َأْو َغنايَمًة َكباْيَةً 
ُْم، َوَشرابُوا َوَأَكُلوا، َوَساُروا حَ  يٍش، فَأَْمَرُجوا َدَواَبَّ ْيُخ، فََأْوَرَدُهْم َعَلى َواٍد َوَحشا ََّّ َفَساَر َبااُم الشَّ

ا  ْيُخ َحََّّ أََتى َجَبًَل، فَ نَ َزَلُه لَْيًَل، فَ َلمَّ َن اْلَغْيَضةا، َوَساَر َبااُم الشَّ ْيُخ: َخَرُجوا ما َأْصَبُحوا قَاَل الشَّ
ُهوا رَُجَلنْيا َيْصَعَدانا َهَذا اْْلََبَل، فَ يَ ْنُظَرا َما فَ ْوَق، فَ َيْأُخَذانا َمْن َأْدرََكا! َفَصعاَد َأْربَ َعٌة،  فََأَخُذوا َوجيا

ْم،  ُه َعَلْيها ْيُخ َعْن َأْهلا أَنْ َقَرَة، َفَدِلَّ لنَّاسا َحََّّ َأْشَرَف َعَلى َأْهلا رَُجًَل َواْمَرَأًة، َفَسَأََلَُما الشَّ َفَساَر ِبا
َحَة، وَ  َياَن اْلَمَلَّ ب ْ ا رََأُوا اْلَعْسَكَر َأْدَخُلوا النياَساَء َوالصيا َحٍة، فَ َلمَّ قَاتَ ُلوُهْم أَنْ َقَرَة، َوُهْم يفا َطَرفا َمَلَّ

َن الرُّ  ُهْم َوَأَخُذوا ما ن ْ َراَحاٌت ُعْتٌق َعَلى َطَرفاَها، َوَغناَم اْلُمْسلاُموَن ما ْم َمْن فايها جا َة َأْسَرى، َوفايها دَّ وما عا
، َوَذلاكَ  نيا ، فَ َقاُلوا: ُكنَّا يفا َوقْ َعةا اْلَملاكا َمَع اْْلَْفشا َمٌة( َفَسأَُلوُهْم َعْن تاْلَك اْلْاَراَحاتا َأنَّ  )ُمتَ َقديا

ا َكانَ   اْلَملاَك َلمَّ
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، َواْسَتْخَلَف َعَلى َعْسَكراها ُمَعْسكاًرا َأََتُه اْْلَََبُ با  َياقا ن ْ َيَة اْْلَْرما نيا يفا َعْسَكٍر َضْخٍم ََنحا ُوُصولا اْْلَْفشا
الَتَ ُهْم كُ  ْم، فَ َواقَ ْعَناُهْم َصََلَة اْلَغَداةا، فَ َهَزْمَناُهْم، َوقَ تَ ْلَنا رَجَّ لَُّهْم، َوتَ َقطََّعْت بَ ْعَض َأْقراَِبئاها، َوَساَر إالَْيها

يًدا َحََّّ َخَرُقوا َعْسَكرَ َعَساكا  ا َكاَن الظُّْهُر رََجَع فُ ْرَساَُّنُْم، فَ َقاتَ ُلوََن قاَتاًِل َشدا ْم، فَ َلمَّ ََن، ُرََن يفا َطَلباها
ي  ََ ُمَعْسَكرا اْلَملاكا الَّذا ُهْم، َورََجْعَنا إا ن ْ ْلَفُه، خَ َواْختَ َلُطوا باَنا، فَ َلْم نَْدرا أَْيَن اْلَملاُك، َواَّْنََزْمَنا ما

.  فَ َوَجْدََن اْلَعْسَكَر َقدا انْ تَ َقَض، َواْنَصَرُفوا َعْن قَ َرابَةا اْلَملاكا
ي َكاَن اْستَ  ْيٍَة، فَ َرَأى َعْسَكَرُه َقدا اْخَتلَّ، َوَأَخَذ الَّذا ا َكاَن اْلَغُد َجاَء اْلَملاُك يفا ََجَاَعٍة َيسا ْخَلَفُه فَ َلمَّ

ْم، َفَضَرَب ُعنُ َقُه، وَ  َن اْلَعْسَكرا إاِلَّ َعَلْيها ُصونا َأْن َِل َيَُْخُذوا َأَحًدا اْنَصَرَف ما ََ اْلُمُدنا َواْلُْ َكَتَب إا
َع إالَْيها النَّاُس، َويَ ْلَقى اْلُمسْ  ََ َمَكاٍن ََسَّاُه ََلُُم اْلَملاُك، لاَيْجَتما ، َوَردُّوُه إا َياطا لسيا نَي، َوَأنَّ َضَربُوُه ِبا لاما

ََ اْلَملاكا اْلَملاَك َوجَّ  َها، َفَكَتَب إا ََ أَنْ َقَرَة ; لاَيْحَفَظ َأْهَلَها، فَ َرآُهْم َقْد ُأْجُلوا َعن ْ ياا َلُه إا َه َخصا
َن اْلَغنايَمةا َواْْلَ  َا َمَعُهْم ما ورايََّة، فَ َرَجَع َمالاُك ْبُن َكْيَدَر ِبا ََ َعمُّ ْيا إا ْلَمسا ََ باَذلاَك، فََأَمَرُه ِبا ْسَرى إا

ا بَ َلَغ َمالاُك ْبُن َكْيَدَر َعْسَكَر َأشْ عَ  ْم، بَ َقًرا، َوَغَنًما َكثاْيًا، فَ َلمَّ َناَس ْسَكرا َأْشَناَس، َوَغناُموا يفا َطرايقاها
َم باَذلاَك، َفُسرَّ باها. َع، فََأْعَلَم اْلُمْعَتصا َا َسَا  َأْخََبَُه ِبا

ٍم َجاَء الْ  ا َكاَن بَ ْعَد َثََلثَةا َأَّيَّ َْمٍس بَقانَي فَ َلمَّ ََلَمةا، وََكاَنتا اْلَوقْ َعُة ْلا َََبا السَّ نيا ِبا َيةا اْْلَْفشا ْن ََنحا ُْي ما َبشا
َنْ َقَرَة، فََأقَاُموا َثََلثََة َأَّيَّ  ما َوُهَو ِبا نُي َعَلى اْلُمْعَتصا َم اْْلَْفشا ا َكاَن اْلَغُد َقدا ْن َشْعَباَن، فَ َلمَّ  ٍم.ما

مُ  ،  ُثَّ َجَعَل اْلُمْعَتصا ُم يفا اْلَقْلبا اْلَعْسَكَر َثََلثََة َعَساكاَر: َعْسَكٌر فايها َأْشَناُس يفا اْلَمْيَسَرةا، َواْلُمْعَتصا
، َوَأَمَر ُكلَّ َعْسَكٍر َأْن َيُكو  نيا يفا اْلَمْيَمَنةا، َوَبنْيَ ُكليا َعْسَكٍر َوَعْسَكٍر فَ ْرَسَخانا َن َلُه َوَعْسَكُر اْْلَْفشا

ُع ُكلُّ طَاَمْيَمَنٌة َومَ  ئاَفٍة ْيَسَرٌة، َوَأَمَرُهْم َأْن ََيْراُقوا اْلُقَرى، َوَُيَريابُوَها، َوَيَُْخُذوا َمْن ْلَاُقوا فايَها، ُثَّ تَ ْرجا
َل، فَ َفَعُلوا  نَ ُهَما َسْبُع َمَراحا ورايََّة، َوبَ ي ْ باَها، يَ ْفَعُلوَن َذلاَك يفا َما َبنْيَ أَنْ َقَرَة َوَعمُّ ََ َصاحا َذلاَك َحََّّ إا

ورايََّة.  َوافَ ْوا َعمُّ
نُي، َفَداُروا َحْوََلَا، َوَقَسَمَها َبنْيَ الْ  ُم، ُثَّ اْْلَْفشا ، َوَجَعَل وََكاَن َأوََّل َمْن َوَرَدَها َأْشَناُس، ُثَّ اْلُمْعَتصا ُقوَّادا

َها َعَلى َقْدرا َأْصَحاباها. ن ْ ُهْم أَبْ َراًجا ما ن ْ ٍد ما  لاُكليا َواحا
نَي َخَرجَ وَكَ  ا رََأى اْلُمْسلاما ورايََّة، فَ تَ َنصََّر، فَ َلمَّ نَي َقْد َأَسَرُه الرُّوُم باَعمُّ َن اْلُمْسلاما  اَن رَُجٌل ما
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ْن َسْيٍل َأََتُه، َفَكَتَب اْلَملاكُ  يَنةا َوَقَع ُسورُُه ما َن اْلَمدا ًعا ما َم َأنَّ َمْوضا ْم، فََأْخََبَ اْلُمْعَتصا لا  إالَْيها ََ َعاما إا
ُل َأْن يَ َرى السُّ  ينايَّةا َخاَف اْلَعاما َن اْلُقْسطَْنطا ا َخَرَج اْلَملاُك ما َرُه، فَ تَ َواََن، فَ َلمَّ ورايََّة لايُ َعميا وَر َخَراًِب، َعمُّ

ُم ذَ  ْسٍر( َخَشٍب، فَ َرَأى اْلُمْعَتصا َرَف َعَلى )جا َل الشُّ لاَك اْلَمَكاَن، فَ َبََّن َوْجَهُه َحَجًرا َحَجًرا، َوَعما
ْن َذلاَك  وُر ما ، فَانْ َفَرَج السُّ عا فََأَمَر باَضْربا َخْيَمتاها ُهَناَك، َوَنْصبا اْلَمَجانايقا َعَلى َذلاَك اْلَمْوضا



. عا  اْلَمْوضا
ا رََأى الرُّوُم َذلاَك َجَعُلوا َعَلْيها َخَشًبا كاَبارًا ُكلُّ ُعوٍد يَ ْلَزُق اْْلَخَر، وََكاَن ا ُر فَ َلمَّ ْلَمْنَجنايُق َيْكسا

وُر، وََكتَ  عا َتَصدََّع السُّ ا َأْلَّتا اْلَمَجانايُق َعَلى َذلاَك اْلَمْوضا َب اْْلََشَب، َفَجَعُلوا َعَلْيها بَ َراذاَع، فَ َلمَّ
ورايََّة  ، َوباْطرايُق َعمُّ يُّ ُس  -اْْلَصا ََ َملاكا الرُّوما يُ ْعلاُمُه أَ   -َواَْسُُه ََنطا َُه َمَع كاَتاًِب إا ورا، َوَسْيَّ ْمَر السُّ

ُم، َوفَ تََّشُهَما، فَ َرَأى اْلكاَتاَب، َوفايها َأنَّ اْلعَ  ، فََأَخَذُُهَا اْلُمْسلاُموَن، َوَسَأََلَُما اْلُمْعَتصا ْسَكَر َقْد رَُجَلنْيا
َس َعازا  َها َخطًَأ، َوَأنَّ ََنطا يَنةا، َوَقْد َكاَن ُدُخولُُه إالَي ْ ْلَمدا ٌم َعَلى َأْن يَ رَْكَب يفا َخاصَّتاها لَْيًَل، َأَحاَط ِبا

ُم الْ  ا قَ َرَأ اْلُمْعَتصا ، فَ َلمَّ ََ اْلَملاكا َْي إا َل َعَلى اْلَعْسَكرا َكائاًنا َما َكاَن، َحََّّ ََيُْلَص َوَيسا كاَتاَب َأَمَر َوََيْما
َلٍع، فََأسْ  ْرَهٍم، َوخا َي َعَشَرُة آَِلفا دا ورايََّة، َوَأْن يَقاَفا ََلَُما باَبْدرٍَة، َوها َلَما، فََأَمَر َبااَما، َفطَافَا َحْوَل َعمُّ

َما، فَ َعَرفَ هُ  يها َما اْلْاَلُع، َواْْلَْمَواُل َبنْيَ أَْيدا ُس، )فَ َوقَ َفا َوَعَلْيها ي فايها ََنطا َما ََنطاُس( ُمَقاباَل اْلَُبْجا الَّذا
، َفَشَتُموُُهَا. َن الرُّوما  َوَمْن َمَعُه ما

ورُ وَ  ْحتاَياطا يفا اْلْاَراَسةا لَْيًَل َوََّنَارًا، فَ َلْم يَ َزاُلوا َكَذلاَك َحََّّ اَّْنََدَم السُّ ِلا ُم ِبا َما َبنْيَ بُ ْرَجنْيا  َأَمَر اْلُمْعَتصا
ُُلودا اْلَغَنما  ورايََّة ِبا ُم َأَمَر َأْن يَُطمَّ َخْنَدُق َعمُّ ، وََكاَن اْلُمْعَتصا عا ْن َذلاَك اْلَمْوضا اْلَمْمُلوَءةا تُ َراًِب،  ما

ََ ال بٍَة َعَشَرَة راَجاٍل لاُيَدْحراُجوَها َعَلى اْْلُُلودا إا َِبٍت كاَبارًا َتَسُع ُكلُّ َدِبَّ َل َدِبَّ وُه، َوَعما ورا، َفَطمُّ سُّ
ا َصاَرْت يفا ناْصفا اْْلَْنَدقا تَ َعلََّقْت باتاْلَك اْلُْ  َها، فَ َلمَّ ن ْ َدًة ما ، َفَما َُتَلََّص َمْن فايَها َفَدْحَرُجوا َواحا ُلودا

َل َسََللايَم َوَمْنَجنايَقاٍت. ٍة َوَجْهٍد، َوَعما دَّ  إاِلَّ بَ ْعَد شا
ْْلَْربا  وُر قَاتَ َلُهْم َعَلى الث ُّْلَمةا، َفَكاَن َأوَُّل َمْن َبَدَأ ِبا ْن يَ ْوما اَّْنََدَم السُّ ا َكاَن اْلَغُد ما َأْشَناَس فَ َلمَّ

مُ  َوَأْصَحابَُه، ُهُم اْلُمْعَتصا ُهُم اْْلَْرُب فايها، فََأَمدَّ ُع َضيياًقا، فَ َلْم ُْيْكان ْ  وََكاَن اْلَمْوضا

(6/42) 

 

ََ بَ ْعٍض َحْوَل الث ُّْلَمةا َوَأَمَر َأْن يُ ْرَمى َذلاَك  ورا، َفَجَمَع بَ ْعَضَها إا ْلَمْنَجنايَقاتا الَِّتا َحْوَل السُّ ِبا
ُع.  اْلَمْوضا

ُموا، وََكاَنتا اْلَْ  نيا َوَأْصَحاباها، َوَأَجاُدوا اْْلَْرَب، َوتَ َقدَّ َ َعَشَر َعَلى اْْلَْفشا ْرُب يفا اْليَ ْوما الثَّانا
نُي َوَخَواصُّ اْلُقوَّادا َمَعُه، فَ َقاَل الْ  ُم َعَلى َدابَّتاها ِباازَاءا الث ُّْلَمةا، َوَأْشَناُس َواْْلَْفشا ُم: َما َواْلُمْعَتصا ُمْعَتصا

َها اْْلَْمَس، فَأَْمَسكَ َأحْ  ن ْ ُّ: اْْلَْرُب اْليَ ْوَم َأْجَوُد ما  َسَن َما َكاَن اْْلَْرُب اْليَ ْوَم! َوقَاَل ُعَمُر اْلَفْرَغانا
 َأْشَناُس.

َل َلهُ  ْضَرباها، تَ َرجَّ ْن ما ُم َوالنَّاُس، َوقَ ُرَب َأْشَناُس ما َهاُر، َواْنَصَرَف اْلُمْعَتصا ا انْ َتَصَف الن َّ اْلُقوَّاُد،   فَ َلمَّ
َشاٍم، فَ َقاَل ََلُْم َأْشَناُس: ََّي  ُّ، َوَأْْحَُد ْبُن اْْلَلايلا ْبنا ها ُم اْلَفْرَغانا َأْوَِلَد الزياََن! َكَما َكانُوا يَ ْفَعُلوَن، َوفايها

؛ َحْيُث َتقاُفوَن َبنْيَ  َبغاي َأْن تُ َقاتاُلوا َأْمسا ، َكاَن يَ ن ْ نانَي،  إايشا َِتُْشوَن َبنْيَ يََديَّ ْيا اْلُمْؤما َيَدْي َأما



ََ َمَضاراباُكْم، ، َكاَن يُ َقاتاُل َأْمسا َغْْيُُكْم، اْنَصراُفوا إا َها َأْمسا ن ْ ا  فَ تَ ُقوُلوَن اْْلَْرُب اْليَ ْوَم َأْجَوُد ما فَ َلمَّ
، قَاَل َأَحُدُُهَا لاْْلَخرا: َأَِل  ُّ، َوَأْْحَُد ْبُن اْْلَلايلا َلةا،  اْنَصَرَف اْلَفْرَغانا ََ َهَذا اْلَعْبدا اْبنا اْلَفاعا تَ َرى إا

ْن َهَذا؟ ََ الرُّوما َأْهَوَن ما ُخوُل إا  يَ ْعنا َأْشَناَس، َما َصَنَع اْليَ ْوَم؟ أَلَْيَس الدُّ
: َسَيْكفايَك اَّللَُّ  َن اْلَعبَّاسا ْبنا اْلَمْأُمونا ْلٌم ما ْنَدُه عا َْْحََد، وََكاَن عا ُّ ْلا  َأْمَرُه َعْن َقرايٍب، فَ َقاَل اْلَفْرَغانا

َ اْلَعبَّاَس فَ َيُكوَن يفا َأْصَحاباها، فَ َقاَل أَ  ْْحَُد: َهَذا َأْمٌر فََأَلَّ َأْْحَُد َعَلْيها، فََأْخََبَُه، فََأَشاَر َعَلْيها َأْن َيَِْتا
ََ اْلَْ  ُّ: َقْد َِتَّ، َوَأْرَشَدُه إا ََ َأظُنُُّه َِل يَتامُّ، قَاَل اْلَفْرَغانا ييا فََأََتُه، فَ َرَفَع اْْلَاراُث َخََبَُه إا َمْرقَ ْندا اراثا السَّ

ْن َأْمراها، فَأَْمَسُكوا َعْنُه. ، َفَكراَه اْلَعبَّاُس َأْن يَ ْعَلَم باَشْيٍء ما  اْلَعبَّاسا
، َوَمعَ  ما ا َكاَن اْليَ ْوُم الثَّالاُث َكاَنتا اْْلَْرُب َعَلى َأْصَحابا اْلُمْعَتصا ُهُم اْلَمَغارابَُة َواْْلَتْ َراُك، وََكاَن فَ َلمَّ

ورا، فَ َلْم تَ َزلا اْْلَْرُب َكَذلاَك  َحََّّ  اْلَقيياُم باَذلاَك إايَتاَخ، فَ َقاتَ ُلوا، َوَأْحَسُنوا، َواتََّسَع ََلُْم َهْدُم السُّ
.  َكثُ َرتا اْلْاَراَحاُت يفا الرُّوما

َيةا " َوْنُدوا " وََكاَن َبطَاراَقُة الرُّوما َقدا اقْ َتَسمُ  ها النَّاحا َذا ُل َبا وا أَبْ َراَج السُّورا، وََكاَن اْلباْطرايُق اْلُموَكَّ
ُس، وَ  ُه ََنطا َلُه، َوَلْ َْيُدُّ ما قَ ب ْ يًدا، َويفا اْْلََّيَّ ْيُُه: ثَ ْوٌر، فَ َقاَتَل َذلاَك اْليَ ْوَم قاَتاًِل َشدا َحٍد، َوتَ ْفسا َِل َغْْيُُه ِبَا

ا َكاَن ا ، َوَلْ يَ ْبَق َمعاي فَ َلمَّ ََ الرُّوما فَ َقاَل: إانَّ اْْلَْرَب َعَليَّ َوَعَلى َأْصَحاِبا للَّْيُل َمَشى " َوْنُدوا " إا
ُوا َأْصَحاَبُكْم َعَلى الث ُّْلَمةا يَ ْرُمونَ   َأَحٌد إاِلَّ ُجراَح، َفَصْييا
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يَنُة، فَ َلْم َْيُدُّ  ََن، فَ َعَزَم ُهَو َوَأْصَحابُُه َعَلى َقلايًَل، َوإاِلَّ َذَهَبتا اْلَمدا َك َوَِل َِتُدُّ َحٍد، َوقَاُلوا: َِل ََّنُدُّ وُه ِبَا
َا فايها. ريايَّةا، َوُيَسلياُموَن إالَْيها اْلْاْصَن ِبا ما َيْسأَُلونَُه اْْلََماَن َعَلى الذُّ ََ اْلُمْعَتصا  اْْلُُروجا إا

َل َأْصَحابَُه ِباَ  ا َأْصَبَح وَكَّ ، فَ َلمَّ ما ََ اْلُمْعَتصا اناّبَا الث ُّْلَمةا َوَأَمَرُهْم َأْن َِل َُيَارابُوا، َوقَاَل: ُأرايُد اْْلُُروَج إا
ََ الث ُّْلَمةا، َوَقْد َأْمَسَك الرُّوُم َعنا اْلقاتَ  ُموَن إا ، َحََّّ َفَخَرَج إالَْيها َفَصاَر َبنْيَ َيَدْيها، َوالنَّاُس يَ تَ َقدَّ الا

 ََ ، َوَصُلوا إا ما ْنَد اْلُمْعَتصا ُموَن، َو " َوْنُدوا " َجالاٌس عا ورا، َوالرُّوُم يَ ُقوُلوَن: َِل َُتَْشْوا، َوُهْم يَ تَ َقدَّ  السُّ
ابا ْبُن َعلايٍي َبنْيَ َيَديا الْ  َم النَّاُس َحََّّ َصاُروا يفا الث ُّْلَمةا، َوَعْبُد اْلَوهَّ ما فََأرَْكَبُه فَ َرًسا، َوتَ َقدَّ ُمْعَتصا

ها َعَلى ْلاْ  يَنَة، فَاْلتَ َفَت " َوْنُدوا " َوَضَرَب باَيدا ، َفَدَخَل النَّاُس اْلَمدا ُخولا لدُّ نَي ِبا ََ اْلُمْسلاما ُئ إا َيتاها، يُوما
ُم: ُكلُّ َشْيءٍ  ، قَاَل اْلُمْعَتصا ْئُت َأَْسَُع َكََلَمَك، فَ َغَدْرَت ِبا ُم: َما َلَك؟ قَاَل: جا ُترايُدُه  فَ َقاَل َلُه اْلُمْعَتصا

يَنَة. ، َوَقْد َدَخَل النَّاُس اْلَمدا  فَ ُهَو َلَك، َوَلْسُت ُأَخالاُفَك، قَاَل: إايشا ُُتَالاُفنا
ْم، فَ َهَلكُ  ََ َكنايَسٍة َكباْيٍَة ََلُْم، فََأْحَرقَ َها اْلُمْسلاُموَن َعَلْيها َن الرُّوما إا وا ُكلُُّهْم، َوَصاَر طَائاَفٌة َكباْيٌَة ما

َس، َفقايَل َلُه: ََّي ََنطاُس!  وََكانَ  ُم، َوَوَقَف ُمَقاباَل ََنطا ها، َحْوَلُه َأْصَحابُُه، فَ رَكاَب اْلُمْعَتصا ُس يفا بُ ْرجا ََنطا
اُه َعْنُه، َونَ َزَل َحََّّ َوَقَف َبنْيَ َيدَ  َن اْلَُبْجا َوَعَلْيها َسْيٌف، فَ َنحَّ نانَي، َوَظَهَر ما ُْي اْلُمْؤما َفَضَربَُه  ْيها،َهَذا َأما



َْملاها، َوَأخَ  ُم ِبا ََ َمْضراباها، َوقَاَل: َهاُتوه! َفَمَشى َقلايًَل، فََأَمَر اْلُمْعَتصا ُم إا َذ َسْوطًا، َوَساَر اْلُمْعَتصا
ُم َأْن يُ عْ  ْن ُكليا َوْجٍه، فَأََمَر اْلُمْعَتصا ّبْا ما ْْلَْسَرى َوالسَّ ْيَف الرُّوُم، َوَأقْ َبَل النَّاُس ِبا ُهْم َأْهُل السَّ ن ْ َزَل ما

ْن ََخْسَ  َها َأْكثَ َر ما ن ْ َع، فَبايَع ما ةا َمَواضا دَّ َواُهْم، َوَأَمَر بابَ ْيعا اْلَمَغاِناا يفا عا ، َونَ َقَل َمْن سا َرفا ٍم، الشَّ ةا َأَّيَّ
ْلَباقاي فَُأْحراَق.  َوَأَمَر ِبا

ْن َثََلثَةا َأصْ  ي َعَلى َشْيٍء َأْكثَ َر ما ي وََكاَن َِل يُ َنادا ْرَعةا، وََكاَن يُ َنادا َعُه، طََلًبا لالسُّ ُب بَ ي ْ َواٍت، ُثَّ يُوجا
ْرَعةا.  َعَلى الرَّقايقا ََخَْسًة ََخَْسًة ]َو[ َعَشَرًة َعَشَرًة، طََلًبا لالسُّ

ي َكاَن ُعَجْيٌف َوَعَد النَّاَس  ، َوُهَو الَّذا ما بَ ْيُع اْلَمَغاِناا ا َكاَن يفا بَ ْعضا اْْلََّيَّ ما َوَلمَّ ْلُمْعَتصا َأْن يَ ُثوَر فايها ِبا
ها، َوَساَر رَْكًضا َنَْ  ْيُف يفا َيدا ُم، َوالسَّ ، فَ رَكاَب اْلُمْعَتصا َوُهْم، َعَلى َما َنْذُكُرُه، َوَثَب النَّاُس َعَلى اْلَمَغاِناا

ََ َمْضراباها، َوَأَمَر باعَ  ، فَ َرَجَع إا ْهبا َها، وََكفُّوا َعنا الن َّ ْوا َعن ْ َمْت َوُأْحراَقْت، وََكاَن نُ ُزولُُه فَ تَ َنحَّ ورايََّة فَ ُهدا مُّ
نَي يَ ْوًما، َوفَ رََّق اْْلَْسَرى َعلَ  َها ََخَْسًة َوََخْسا ْن َشْهرا رََمَضاَن، َوَأقَاَم َعَلي ْ تٍي َخَلْوَن ما َها لاسا ى َعَلي ْ

، َوَساَر ََنَْو َطَرُسوَس.  اْلُقوَّادا
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 ْبنا اْلَمْأُمونا  ذاْكُر َحْبسا اْلَعبَّاسا 
، َوَأَمَر باَلْعناها. ُم اْلَعبَّاَس ْبَن اْلَمْأُمونا َنةا َحَبَس اْلُمْعَتصا ها السَّ  يفا َهذا

ا َكاَن َملاكُ  ََ باََلدا الرُّوما َلمَّ ُم إا َهُه اْلُمْعَتصا ا َوجَّ َبَسَة َلمَّ  الرُّوما وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ ُعَجْيَف ْبَن َعن ْ
، َكَما ُأْطلاَقْت َيُد بازاَبطْ  َفَقاتا ْد ُكوََتْه، َلْ يُْطلاْق يََد ُعَجْيٍف يفا الن َّ يا َوُُمَمَّ َرَة، َمَع ُعَمَر اْلَفْرَغانا

ُم َأْمَر ُعَجْيٍف َوَأفْ َعاَلُه، َوَظَهَر َذلاَك لاُعَجْيٍف، فَ َوبََّخ اْلَعبَّاَس بْ  ، َواْستَ ْقَصَر اْلُمْعَتصا نيا َن اْْلَْفشا
َعُه َعَلى َأنْ الْ  َم، َوَشجَّ ، َحََّّ َِبَيَع اْلُمْعَتصا ْنَد َوفَاةا اْلَمْأُمونا ْن فاْعلاها عا َم ما يَ َتََلََف  َمْأُمونا َعَلى َما تَ َقدَّ

ْنُه.  َما َكاَن ما
، قُ َرابََة  يُّ َمْرقَ ْندا ، )وََكاَن فَ َقباَل اْلَعبَّاُس قَ ْوَلُه، َوَدسَّ رَُجًَل يُ َقاُل َلُه اْْلَاراُث السَّ ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا اْلَوضَّاحا

يًبا لَُه َعْقٌل َوُمَدارَاٌة، َفَجَعَلُه اْلَعبَّاُس َرُسوَلُه، َوَسفاْيَ  ، اْلَعبَّاُس َيََْنُس باها( ، وََكاَن اْْلَاراُث َأدا ََ اْلُقوَّادا ُه إا
،  وََكاَن َيُدوُر يفا اْلَعْسَكرا، َحََّّ اْسَتَماَل َلُه ََجَاَعةً  ما ْن َخَواصيا اْلُمْعَتصا ، َوَِبيَ ُعوُه َوََجَاَعًة ما َن اْلُقوَّادا ما

ي ُهَو َمَعُه، فَ وَكَّ  ْلَقائادا الَّذا ْنُكْم ِبا ْن َوقَاَل لاُكليا َمْن َِبيَ َعُه: إاَذا َأْظَهْرََن َأْمَرََن فَ ْلَيثاْب ُكل، ما َل َمْن َِبيَ َعُه ما
ما باَقْتلاها  ْن َخاصَّةا َأْشَناَس باَقْتلاها، َخَواصيا اْلُمْعَتصا نيا باَقْتلاها، َوَمْن َِبيَ َعُه ما ْن َخاصَّةا اْْلَْفشا ، َوَمْن َِبيَ َعُه ما

ُنوا َلُه َذلاَك.  وََكَذلاَك َغَْيُُهْم َفَضما
ْن َنَ  نُي ما ورايََّة، َدَخَل اْْلَْفشا ْرَب، َوُهْم يُرايُدوَن أَنْ َقَرَة وَعمُّ ا َدَخَل الدَّ َيةا َمَلْطَيَة، فََأَشاَر ُعَجْيٌف فَ َلمَّ حا

 ََ َع إا ، فَ يَ ْقتُ َلُه َويَ ْرجا َن النَّاسا ، َوُهَو يفا قالٍَّة ما ْربا ما يفا الدَّ ْلُمْعَتصا بَ ْغَداَذ، َعَلى اْلَعبَّاسا َأْن يَثاَب ِبا



 ، َن اْلَغْزوا ََ بَ ْغَداَذ( ما ْم إا َرافاها ْنصا نَّ النَّاَس يَ ْفَرُحوَن ِبا ها )فَإا ُد َهذا فََأََب اْلَعبَّاُس َذلاَك، َوقَاَل: َِل ُأْفسا
: ََّي ََنئاُم! َقْد  ورايََّة، فَ َقاَل ُعَجْيٌف لاْلَعبَّاسا ، َوافْ تَ َتُحوا َعمُّ فُتاَحْت اْلَغْزَوَة، َحََّّ َدَخُلوا باََلَد الرُّوما

َهُبوَن  ٌن، َتَضُع قَ ْوًما يَ ن ْ ورايَُّة، َوالرَُّجُل ُِمَكَّ َذا بَ َلَغُه َذلاَك رَكاَب يفا ُسْرَعٍة، فَ َتْأُمُر َعمُّ ، فَإا بَ ْعَض اْلَغَنائاما
، َوََيُْلَو َكَما َكاَن َأوََّل َمرَّ  ُروبا ََ الدُّ َْي إا ْر َحََّّ َيصا ٍة، َوُهَو باَقْتلاها ُهَناَك، فََأََب َعَلْيها، َوقَاَل: انْ َتظا

ْنُه َهاُهَنا.  َأْمَكُن ما
ُم، َوَجاَء رَْكًضا، وََكاَن ُعَجْيفٌ  َهُب اْلَمَتاَع، فَ َفَعُلوا، َورَكاَب اْلُمْعَتصا  َقْد َأَمَر َمْن يَ ن ْ
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َلُه باَغْْيا َأمْ  يَن َواَعَدُهْم وََكراُهوا قَ ت ْ ْن ُأولَئاَك الَّذا .َوَسَكَن النَّاُس، َوَلْ يُْطلاقا اْلَعبَّاُس َأَحًدا ما  را اْلَعبَّاسا
َم، َفَجاَء اْلغُ وََكاَن اْلَفرْ  ُّ َقْد بَ َلَغُه اْْلَََبُ َذلاَك اْليَ ْوَم، َوَلُه قَ َرابَُة ُغََلٍم َأَمَرَد يفا َخاصَّةا اْلُمْعَتصا ََلُم َغانا

، وَ  ما َلَة، فََأْخََبَُهْم َخََبَ رُُكوبا اْلُمْعَتصا ْنَدُهْم تاْلَك اللَّي ْ ، َوَشراَب عا يا ََ َوَلدا ُعَمَر اْلَفْرَغانا أَنَُّه َكاَن َمَعُه، إا
، فََأْشَفَق َعَلْيها  َن اْلُغََلما َع ُعَمُر َذلاَك ما َفُه َوَيْضراَب ُكلَّ َمْن َلقاَيُه، َفَسما ْن َأْن َوَأَمَرُه َأْن َيُسلَّ َسي ْ ما

نانَي، َواْلَزْم خَ  ْيا اْلُمْؤما ْنَد َأما َن اْلُمَقاما عا ْعَت َصْيَحًة ُيَصاَب فَ َقاَل: ََّي ُبَنَّ! َأْقلاْل ما ْيَمَتَك، َوإاْن َسَا
، َوَِل تَ ْعراُف اْلَعَساكاَر، فَ َعراَف َمَقاَلَة ُعَمَر. نََّك ُغََلٌم َغر،  َوَشَغًبا َفََل َتَْبَْح، فَإا

، َوَأَمَرُه َأْن يُغاَْي َعلَ  نُي اْبَن اْْلَْقَطعا َه اْْلَْفشا ََ الث ُُّغورا، َوَوجَّ ُم إا ، َواْرََتََل اْلُمْعَتصا عا ى بَ ْعضا اْلَمَواضا
ََ اْلَعْسَكرا يفا بَ ْعضا اْلَمَنازالا َوَمَعُه اْلَغَنائاُم، فَ ن َ  ، َفَمَضى َوَأَغاَر، َوَعاَد إا َزَل َويُ َوافاَيُه يفا الطَّرايقا

ُّ، َوأَ  َه ُعَمُر اْلَفْرَغانا َدٍة، فَ تَ َوجَّ ، وََكاَن ُكلُّ َعْسَكٍر َعَلى حا نيا ْن باَعْسَكرا اْْلَْفشا ْْحَُد ْبُن اْْلَلايلا ما
ََل، نُي َفََتَجَّ ًئا، فَ َلقايَ ُهَما اْْلَْفشا ّبْا َشي ْ َن السَّ نيا لاَيْشََتاََّي ما ََ َعْسَكرا اْْلَْفشا َوَسلََّما  َعْسَكرا َأْشَناَس إا

ُب َأْشَناَس، فََأْعَلَمُه َباامَ  ََ اْلَغنايَمةا، فَ َرآُُهَا َصاحا َها إا َما بَ ْعَض َعَلْيها، َوتَ َوجَّ ا، فََأْرَسَل َأْشَناُس إالَْيها
، فَ َرَجَع، فََأْخََبَ َأشْ  ّبْا َرانا بَ ْيَع السَّ َتظا ، َفَجاَء فَ َرآُُهَا َوُُهَا يَ ن ْ َناَس اْْلَََبَ، َأْصَحاباها; لايَ ْنُظَر َما َيْصنَ َعانا

باها: ُقْل ََلَُما يَ ْلَزَما اْلَعْسَكَر، َوهُ  َاجا ا لاَذلاَك، َوات ََّفَقا فَ َقاَل َأْشَناُس ْلا َو َخْْيٌ ََلَُما، فَ َقاَل ََلَُما، فَاْغَتمَّ
ْن َأْشَناَس، فَأَتَ َياُه َوقَاَِل: ََنُْن َعبايدُ  با َخََبا اْلَعْسَكرا، فَ َيْستَ ْعفاَياُه ما ََ َصاحا ْيا  َعَلى َأْن َيْذَهَبا إا َأما

ََ َمْن َتَشاُء، فَإا  َنا إا نانَي، َفُضمَّ فُّ باَنا، َقْد َشَتَمَنا، َوتَ َوعََّدََن، َوََنُْن ََنَاُف اْلُمْؤما نَّ َهَذا الرَُّجَل َيْسَتخا
ََ َمْن َأرَاَد. نانَي إا ُْي اْلُمْؤما َنا َأما َنا، فَ ْلَيُضمَّ َم َعَلي ْ  َأْن يُ ْقدا

، َوَساَر َأْشَناسُ  يل ا ، َوات ََّفَق َعَلى الرَّحا ما ََ اْلُمْعَتصا ، فَ َقاَل  فََأَّْنَى َذلاَك إا ما نُي َمَع اْلُمْعَتصا َواْْلَْفشا
ََ َعْسَكراها، َُما َقْد َْحََّقا أَنْ ُفَسُهَما! َفَجاَء َأْشَناُس إا َّنَّ ْن َأَدَب ُعَمَر َوَأْْحََد، فَإا َْشَناَس: َأْحسا  ْلا

، لصَّْفَصافا َفَجاَء َذلاَك اْلُغََلُم، َوَحَكى  فََأَخَذُُهَا، َوَحَبَسُهَما، َوَْحََلُهَما َعَلى بَ ْغٍل، َحََّّ َصاَر ِبا
ُم بُ َغا، َوَأَخَذ ُعَمرَ  َلةا، فَأَنْ َفَذ اْلُمْعَتصا يا يفا تاْلَك اللَّي ْ ْن ُعَمَر اْلَفَرَغانا َع ما ما َما َسَا ْندا  لاْلُمْعَتصا ْن عا ما



، فَأَْنَكَر َذلاَك، َوقَالَ  ي قَالَُه لاْلُغََلما : إانَُّه َكاَن َسْكَراَن، َوَلْ يَ ْعَلْم َما قُ ْلُت، َأْشَناَس، َوَسأََلُه َعنا الَّذا
نْ  ََ َأْشَناَس يَ ُقوُل َلُه: إانَّ عا ُم، فَأَنْ َفَذ َأْْحََد ْبَن اْْلَلايلا إا ََ إايَتاَخ، َوَساَر اْلُمْعَتصا يَحًة َفَدفَ َعُه إا ي َنصا دا

هَ  نانَي، فَ بَ َعَث إالَْيها َيْسأَلُُه َعن ْ ْيا اْلُمْؤما َما نانَي، َفَحَلَف َأْشَناُس: إاْن ْلا َْي اْلُمْؤما َا إاِلَّ َأما ُ َبا ا، فَ َقاَل: َِل ُأْخَبا
َياطا َحََّّ َْيُوَت. لسيا يَحةا َْلَْضرابَ نَُّه ِبا ها النَّصا َذا ْنا َبا  ُهَو َلْ َُيَْبا
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ْنَد َأْشَناَس، َوَأْخََبَُه خَ  َع َذلاَك َأْْحَُد َحَضَر عا ا َسَا ، َواْْلَاراثا فَ َلمَّ ، َواْلُقوَّادا ََبَ اْلَعبَّاسا ْبنا اْلَمْأُمونا
، وََكاَن َقْد تَ َقدَّ  ما ََ اْلُمْعَتصا َُه إا ، فَأَنْ َفَذ َأْشَناَس، َوَأَخَذ اْْلَاراَث َوقَ يََّدُه َوَسْيَّ ييا َمْرقَ ْندا ا السَّ َم، فَ َلمَّ

ْْلَالا َجَا  ما َأْخََبَُه ِبا ْم، فََأْطَلَقُه َدَخَل َعَلى اْلُمْعَتصا َن اْلُقوَّادا َوَغْْياها يعا َمْن َِبيَ َعُهْم ما َما يعاها، َوِبا
ْق َعَلى ُأولَئاَك اْلُقوَّادا لاَكثْ َرَّتااْم. ُم، َوَخَلَع َعَلْيها، َوَلْ ُيَصديا  اْلُمْعَتصا

ُم اْلَعبَّاَس ْبَن اْلَمْأُمونا َوَسَقاُه َحََّّ َسكاَر، ًئا،  َوَأْحَضَر اْلُمْعَتصا ْن َأْمراها َشي ْ َوَحلََّفُه َأْن َِل َيْكُتَمُه ما
، َفَحَبَسهُ  نيا ََ اْْلَْفشا ْثَل َما َشَرَح اْْلَاراُث، فََأَخَذُه َوقَ يََّدُه َوَسلََّمُه إا ْنَدُه.َفَشَرَح َلُه َأْمَرُه ُكلَُّه ما   عا

ُم ُأولَئاَك اْلُقوَّاَد، وََكانُوا َيُْ  ُكفٍي باََل واطَاٍء، َوَأَخَذ أَْيًضا َوتَ تَ بََّع اْلُمْعَتصا َمُلوَن يفا الطَّرايقا َعَلى باَغاٍل ِبَا
ُم: ََّي اْبَن الزَّاناَيةا! َأْحَسْنُت إالَْيَك  ْن َأْهلا ُخَراَساَن، فَ َقاَل َلُه اْلُمْعَتصا اَه ْبَن َسْهٍل، َوُهَو ما فَ َلْم الشَّ

ُر َتْشُكْر، فَ َقاَل: اْبُن الزَّاناَيةا َهَذا،  اَعَة تَ ْقدا ًرا، َلْو تَ رََكنا َما ُكْنُت السَّ ، وََكاَن َحاضا ََ اْلَعبَّاسا َوَأْوَمَأ إا
ُهْم، َأْن ََتْلاَس َهَذا اْلَمْجلاَس، َوتَ ُقوَل َهَذا اْلَكََلَم! فََأَمَر باها َفُضراَبْت ُعنُ ُقُه، َوُهَو َأوَُّل َمْن قُتاَل ما  ن ْ

ََ اْْلَ  .َوُدفاَع اْلَعبَّاُس إا نيا  ْفشا
َم إالَْيها َطَعاٌم َكثاٌْي، فََأَكَل، َوُمنا  ا نَ َزَل َمْنباَج طََلَب اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَمْأُمونا الطََّعاَم، فَ ُقديا َع اْلَماَء، فَ َلمَّ

َْنباَج، َوَصلَّى َعَلْيها بَ ْعُض إاْخَوتاها.  َوُأْدراَج يفا َمْسٍح، َفَماَت ِبا
َها َعَلْيها.َوَأمَّا ُعَمُر اْلَفْرغَ  ًرا، َوأَْلَقاُه فايَها َوَطمَّ يبانَي َحَفَر لَُه بائ ْ ََ َنصا ُم إا ا َوَصَل اْلُمْعَتصا ُّ فَ َلمَّ  انا

، َوقايَل َبْل ُأْطعاَم َطَعاًما َكثاْيًا، َوُمناَع اْلَماَء، لا ْن بَ َلدا اْلَمْوصا َناََث ما َحََّّ  َوَأَما ُعَجْيٌف َفَماَت باَباَعي ْ
َناََث.َماَت با   َباَعي ْ

يًعا. ٌم َقََلئاُل َحََّّ َماُتوا َجَا ْم إاِلَّ َأَّيَّ يَعُهْم، فَ َلْم َْيْضا َعَلْيها  َوتَ تَ بََّع َجَا
ى اْلَعبَّاَس يَ ْومئاٍذ اللَّعانَي، َوَأَخَذ َأْوَِلَد اْلَمْأُمونا ما  ََ َساَمرَّا َسالاًما، َفَسمَّ ُم إا ْن ُسْنُدٍس، َوَوَصَل اْلُمْعَتصا

 َحَبَسُهْم يفا َداراها َحََّّ َماُتوا بَ ْعُد.فَ 
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َّ َكاَن يَ تَ َوََّ إاْقطَاَع ُعَجْيٍف، فَ َرَفَع َأْهلَ  ْسَكايفا َد ْبَن َعلايٍي اْْلا ْن َأْحَسنا َما يُْذَكُر َأنَّ ُُمَمَّ ََ َوما ُه َعَلْيها إا
َلُه، فَ َباَل يفا ثا  ْن ُعَجْيٍف، ُثَّ ُشفياَع فايها، فَ َقيََّدُه َوَحَبَسُه، ُثَّ ُعَجْيٍف، فََأَخَذُه، َوَأرَاَد قَ ت ْ َياباها َخْوفًا ما

ها، )وََكانُوا ََجَاَعًة( ما  ُم، َكَما ذََكْرََن، َوَأْطَلَق َمْن َكاَن يفا َحْبسا ، َوَأَخَذُه اْلُمْعَتصا ََ الرُّوما ُهُم َساَر إا ن ْ
َل َعَلى ن َ  ُّ، ُثَّ اْستُ ْعما ْسَكايفا ََ َتليا اْْلا يَناََث، قَاَل: َفَخَرْجُت يَ ْوًما إا ْن َُجَْلتاَها َِبعا ْْلَزايَرةا، َوما َواٍح ِبا

ََ َتلٍي فَ بُ ْلُت َعَلْيها، ُثَّ تَ َوضَّْأُت َونَ َزْلُت، َوَشْيُخ ِبَ  ْئُت إا ، َفجا ََ اْلُوُضوءا يَناََث، فَاْحَتْجُت إا يَناََث َِبعا عا
، فَ َقاَل ِلا  ُرنا َتظا َذا ]َأََن[ َقْد بُ ْلُت َعَلْيها، وََكاَن َبنْيَ اْْلَْمَرْينا يَ ن ْ : يفا َهَذا التَّليا َقَْبُ ُعَجْيٍف، َوَأرَانايها، فَإا

ُقُص يَ ْوًما.  َسَنًة َِل َتزايُد يَ ْوًما َوَِل تَ ن ْ
 

 ذاْكُر َوفَاةا زاََّيَدةا اَّللَّا ْبنا اْْلَْغَلبا 
يها اْْلَ   ْغَلبا َواْبتاَداءا واَِليَةا َأخا

ْيُ  ، َأما يَم ْبنا اْْلَْغَلبا َ زاََّيَدُة اَّللَّا ْبُن إابْ َراها ْن رََجٍب تُ ُويفيا َنةا يفا الرَّاباَع َعَشَر ما ها السَّ  إاْفرايقايََّة، يفا َهذا
ٍم، وََكاَنْت إاَمارَ  نَي َسَنًة َوتاْسَعَة َأْشُهٍر َوَُثَاناَيَة َأَّيَّ ْشرايَن َسَنًة وََكاَن ُعْمُرُه إاْحَدى َوََخْسا تُُه إاْحَدى َوعا

 ََ ، فََأْحَسَن إا يَم ْبنا اْْلَْغَلبا َ بَ ْعَدُه َأُخوُه أَبُو َعفَّاَن اْْلَْغَلُب ْبُن إابْ َراها َعَة َأْشُهٍر، َوَوِلا  اْْلُْندا، َوَسب ْ
ي َ  ْم، وََكفَّ أَْيدا اَل يفا َأْرزَاقاها َ َكثاْيًَة، َوزَاَد اْلُعمَّ يَّةا، َوَقَطَع النَّبايَذ َواْْلَْمَر َعنا َوَأزَاَل َمظَالا ُهْم َعنا الرَّعا

،  اْلَقْْيََوانا
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قاليايََّة فَ َغناَمْت َوَسلاَمْت. ََ صا ائَ َتنْيا إا ْشرايَن َوما  َوَسْيََّ َسرايًَّة َسَنَة َأْرَبٍع َوعا
َة  دَّ ائَ َتنْيا اْسَتْأَمَن عا ْشرايَن َوما َها: َويفا َسَنةا ََخٍْس َوعا ن ْ نَي، ما ََ اْلُمْسلاما ليايََّة إا قا ْن َجزايَرةا صا ُحُصوٍن ما

، َواْبََلْطُنو، َوقَ َرُلوَن، َوَمْرََّي. ْصُن اْلبَ لُّوطا  حا
ينايَّةا، فَ َهَزمُ  با اْلُقْسطَْنطا ََ قالَّْورايََّة، فَ َفَتَحَها، َوَلُقوا ُأْسُطوَل َصاحا نَي إا بَ ْعَد وُه َوَساَر ُأْسُطوُل اْلُمْسلاما

يًما. ينايَّةا َمْهُزوًما، َفَكاَن فَ ْتًحا َعظا ََ اْلُقْسطَْنطا  قاَتاٍل، فَ َعاَد اْْلُْسُطوُل إا
ََ َقْصُرََّينََة، فَ َغناَمتْ  ليايََّة إا قا نَي باصا ائَ َتنْيا َساَرْت َسرايٌَّة لاْلُمْسلاما ْشرايَن َوما تٍي َوعا ، َوَأْحَرَقْت، َويفا َسَنةا سا

يُعَها.َوَسَبْت، ف َ  ، َوُهَو َأْربَ ُعوَن َغارًا، فَ ُغناَمْت َجَا ْصنا اْلغاْيَانا ََ حا َها َأَحٌد، َفَساَرْت إا  َلْم ََيُْرْج إالَي ْ
. ََ ُْي أَبُو َعفَّاَن فايَها َعَلى َما َنْذُكُرُه إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا َ اْْلَما  َوتُ ُويفيا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ٌم َلُه.)َوُجراَح يفا َهذا  يَم، َجَرَحُه َخادا َنةا، يفا َشوَّاَل، إاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها  ها السَّ



ُد ْبُن َداُوَد. َنةا ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
ََ أَْلَبَة، ُب اْْلَْنَدُلسا َجْيًشا إا َنةا ]َسْيََّ[ َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن اْْلََكما َصاحا ها السَّ  )يفا َهذا
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، َوَحَصُروُه، َوَغناُموا َما فايها، َوقَ تَ ُلوا َأْهَلُه، َوَسبَ ُوا النياَساَء َوال ْصَن اْلُغَراتا ، فَ نَ َزُلوا حا ريايََّة َواْلقاََلعا ذُّ
 َوَعاُدوا( .
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] ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوعا
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ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأرْ  ْشرايَن َوما  َبٍع َوعا
 ذاْكُر ُُمَاَلَفةا َمازاََّيَر باَطََباْسَتانَ 

ما باَطََباْسَتانَ  َنةا َأْظَهَر َمازاََّيُر ْبُن قَاُروَن ْبنا واْنَدادا ُهْرُمَز، اْلْاََلَف َعَلى اْلُمْعَتصا ها السَّ ، َوَعَصى يفا َهذا
 َوقَاَتَل َعَساكاَرُه.

ُم َيَُْمُرُه  وََكاَن َسبَ ُبُه َأنَّ  ُل إالَْيها َخَراَجُه، وََكاَن اْلُمْعَتصا ٍر َوَِل ََيْما َمازاََّيَر َكاَن ُمَنافاًرا َعْبَد اَّللَّا ْبَن طَاها
نْ  ُم يُ ْنفاُذ َما يَ ْقباُضُه ما ُلُه إاِلَّ إالَْيَك، وََكاَن اْلُمْعَتصا ََ َعْبدا اَّللَّا، فَ يَ ُقوُل: َِل َأْحْا َْملاها إا ْصَحابا  أَ ِبا

ََ ُخَراَساَن. ٍر يَ ُردُُّه إا ََ وَكايلا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ََمَذاَن، َوُيَسلياُمُه إا  َمازاََّيَر َبا
، َحََّّ اْستَ ْوَحشَ  ما ََ اْلُمْعَتصا رُّ َبنْيَ َمازاََّيَر َوَعْبدا اَّللَّا، وََكاَن َعْبُد اَّللَّا َيْكُتُب إا ْن َمازاََّيرَ  َوَعُظَم الشَّ ، ما

َع يفا واَِليَةا ُخَراَساَن، َفَكَتَب إا  ، َطما ما ْنَد اْلُمْعَتصا لُُّه عا نُي باَباَبَك، َوَعُظَم ُمَا ا َظفاَر اْْلَْفشا ََ َمازاََّيَر فَ َلمَّ
َم َقْد َوَعَدُه واَِليََة ُخَراَساَن، ُر َلُه اْلَمَودََّة، َويُ ْعلاُمُه َأنَّ اْلُمْعَتصا يُلُه، َويُْظها َورََجا أَنَُّه إاَذا َخاَلَف  َيْسَتما

، َوتَ رَ  ُه ُخَراَساَن، َفَحَمَل َذلاَك َمازاََّيَر َعَلى اْلْاََلفا ََ َحْرباها، َوَوِلَّ ُم إا َُه اْلُمْعَتصا َك الطَّاَعَة، َمازاََّيَر َسْيَّ
ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها  ُم إا َباَل َطََباْسَتاَن، َفَكَتَب اْلُمْعَتصا ََ َوَمَنَع جا نُي إا َُحارَبَتاها، وََكَتَب اْْلَْفشا ٍر َيَُْمُرُه ِبا

، َوَِل  ما َكَما َيُابُّ ْنَد اْلُمْعَتصا َُحارَبَةا َعْبدا اَّللَّا، َوَأْعَلَمُه أَنَُّه َيُكوُن َلُه عا نُي َمازاََّيَر َيَُْمُرُه ِبا  َيُشكُّ اْْلَْفشا
ها َوإانْ َفاذا َعَساكارا َغْْياها.َأنَّ َمازاََّيَر يَ ُقوُم يفا ُمَقابَ َلةا اْبنا  ََ إانْ َفاذا َم ََيَْتاُج إا ٍر، َوَأنَّ اْلُمْعَتصا  طَاها

َعةا، فَ َبايَ ُعوُه ُكْرًها، َوَأَخَذ الرََّهائاَن َفَحَبَسُهْم، َوَأَمَر َأَكَرةَ  ََ اْلبَ ي ْ ا َخاَلَف َدَعا النَّاَس إا َياعا فَ َلمَّ  الضيا
َا. ْنتاَهابا َأْرَِبَبا  ِبا



يلا اْْلََراجا َوَغْْياها  ْن تَ ْعجا َْمعا اْْلَْمَوالا ما ، َفَجََب يفا وََكاَن َمازاََّيُر أَْيًضا ُيَكاتاُب َِبَبَك، َواْهَتمَّ َمازاََّيُر ِبا
 َشْهَرْينا َما َكاَن يُ ْؤَخُذ يفا َسَنٍة، ُثَّ َأَمَر قَائاًدا َلُه يُ َقاُل لَُه َسْرَخاَسَتاَن،
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ََ َجَبٍل َعَلى النياْصفا َما َبنْيَ َسارايََة َوآُمَل، يُ َقالُ فََأَخَذ  يَعُهْم، فَ نَ َقَلُهْم إا  َأْهَل آُمَل، َوَأْهَل َسارايََة َجَا
ْن َأْمرا  َن ما ا فَ َعَل َذلاَك َِتَكَّ ْشرايَن أَْلًفا، فَ َلمَّ َُّتُْم عا دَّ َوَأَمَر ها، َلُه ُهْرُمَزاَِبْذ، َفَحَبَسُهْم فايها، وََكاَنْت عا

 باَتْخرايبا ُسورا آُمَل، َوُسورا َسارايََة، َوُسورا ُطَمْيٍس، َفُخرياَبتا اْْلَْسَواُر.
َرُة بَ نَ ْتُه لا  ْقَداَر َثََلثَةا َأْمَياٍل، َكاَنتا اْْلََكاسا ََ اْلَبْحرا، ما ْن ُطَمْيٍس إا َتْمَنَع الَتَُّْك َوَبََّن َسْرَخاَسَتاُن ُسورًا ما

َن اْلَغارَةا  ََ  ما َعَلى َطََباْسَتاَن، َوَجَعَل َلُه َخْنَدقًا فَ َفزاَع َأْهُل ُجْرَجاَن، َوَخاُفوا، فَ َهَرَب بَ ْعُضُهْم إا
ُه اْلََْسَن ْبَن اْْلَُسنْيا ْبنا ُمْصَعٍب يفا َجْيٍش َكثايٍف ْلاا  ٍر َعمَّ ْفظا نَ ْيَسابُوَر، فَأَنْ َفَذ َعْبُد اَّللَّا ْبُن طَاها

َنُه َوَبنْيَ ُجْرَجاَن َوَأمَ  َلُه َسْرَخاَسَتاُن، َفَساَر َحََّّ نَ َزَلُه، َوَصاَر بَ ي ْ ي َعما َرُه َأْن يَ ْنزاَل َعَلى اْْلَْنَدقا الَّذا
سَ  ََ ُقوما ٍر َحيَّاَن ْبَن َجبَ َلَة يفا َأْربَ َعةا آَِلٍف إا َه أَْيًضا اْبَن طَاها ، َوَوجَّ با اْْلَْنَدقا ، َسْرَخاَسَتاَن َصاحا

يَم ْبنا ُمْصَعٍب َأَخا فَ َعسْ  َد ْبَن إابْ َراها ها ُُمَمَّ ْندا ْن عا ُم ما َه اْلُمْعَتصا َبالا َشْروايَن، َوَوجَّ َكَر َعَلى َحديا جا
َن الطَََّبايَّةا، َوَوجَّ  ْنَدُه ما ، َوَمْن َكاَن عا يَم، َوَمَعُه اْْلََسُن ْبُن قَاَرَن الطَََّبايُّ ُصوَر َه اْلَمنْ إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها

اجا  َه َأَِب السَّ ، َوَوجَّ َيةا الرَّييا ْن ََنحا ََ الرَّييا لاَيْدُخَل َطََباْسَتاَن ما َب ُدنْ َباَوْنَد إا رازا ْبَن اْلََْسنا َصاحا ََ الَلَّ  إا
 َوُدنْ َباَوْنَد.

ْن ُكليا َجاناٍب، َكاَن َأْصَحاُب َسْرَخاسَ  َازاََّيَر ما ا َأْحَدَقتا اْْلَْيُل ِبا ثُوَن َمَع َأْصَحابا فَ َلمَّ َتاَن يَ َتَحدَّ
، )َحََّّ اْسَتْأَنَس بَ ْعُضُهْم بابَ ْعٍض، فَ َتآَمَر بَ ْعُض َأْصَحابا اْلََْسنا يفا ُدُخولا  اْلََْسنا ْبنا اْْلَُسنْيا

، َوَنَظَر النَّاسُ  َن اْْلََسنا ََ َأْصَحابا َسْرَخاَسَتاَن( َعَلى َغْفَلٍة ما ورا، َفَدَخُلوُه إا ََ بَ ْعٍض،  السُّ بَ ْعُضُهْم إا
ْم، فَ َلْم يَقافُ  ، َوَْيْنَ ُعُهْم َخْوفًا َعَلْيها ْلَقْوما يُح ِبا ، َفَجَعَل َيصا ََ اْلََْسنا وا، َوَنَصُبوا فَ ثَاُروا، َوبَ َلَغ اْْلَََبُ إا

ََ َسْرَخاَسَتاَن( ، وَ  ، فَ َهَرَب يفا َعَلَمُه َعَلى ُمَعْسَكرا َسْرَخاَسَتاَن، )َوانْ تَ َهى اْْلَََبُ إا اما ُهَو يفا اْْلَمَّ
ُْم َعَصْونا َوَأطَاعُ  وَر، قَاَل: اللَُّهمَّ إاَّنَّ وَك، ُغََلَلٍة، َوَحْيُث رََأى اْْلََسُن َأنَّ َأْصَحابَُه َقْد َدَخُلوا السُّ

 فَاْنُصْرُهْم.
ْن َغْْيا َماناعٍ  ْربا ما ََ الدَّ َر َوتَباَعُهْم َأْصَحابُُه َحََّّ َدَخُلوا إا ، َواْستَ ْوَلْوا َعَلى َعْسَكرا َسْرَخاَسَتاَن، َوُأسا

ا َأْدرََكُهُم اللَّْيُل، فَ َقَتَل اْلََْسُن َشْهَرََّيَر، َوَساَر  َأُخوُه َشْهَرََّيُر، َورََجَع النَّاُس َعنا الطََّلبا َلمَّ
ْن َأْصَحاباها، َوُغََلٌم َسْرَخاَسَتاُن َحافاًيا َفَجَهَدُه اْلَعَطُش، فَ نَ َزَل َعْن َدابَّتاها َوشَ  َها، فَ َبُصَر باها رَُجٌل ما دَّ

ي َما  ْندا اَْسُُه َجْعَفٌر، َوقَاَل َسْرَخاَسَتاُن: ََّي َجْعَفُر! اْسقانا َماًء، فَ َقْد َهَلْكُت َعَطًشا، فَ َقاَل: لَْيَس عا



 َأْسقايَك فايها.
ْن َأْصَحا ٌة ما دَّ ْيطَاُن َقْد َأْهَلَكَنا،قَاَل َجْعَفٌر: َواْجَتَمَع إاَِلَّ عا ، فَ ُقْلُت ََلُْم: َهَذا الشَّ  ِبا
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ْفَناُه، فَ َقاَل  َنا اْْلََماَن؟ فَ ثَاَوْرََنُه، وََكت َّ َنْ ُفسا ْلطَانا باها، َوََنُْخُذ ْلا ََ السُّ نيا َفلاَم َِل نَ تَ َقرَُّب إا ََلُْم: ُخُذوا ما
، فَ  ْرَهٍم َواتْ رُُكونا اَئَة أَْلفا دا ََ ما ْيُوا َمعاي إا ْرَها! فَ َقاَل: سا ًئا، فَ َقاُلوا: َأْحضا يُكْم َشي ْ نَّ اْلَعَرَب َِل تُ ْعطا إا

، فَ َلْم يَ ْفَعُلوا، َوَساُروا باها ََنَْو َعْسَكرا ا يُكُم اْلَمَواثايَق َعَلى اْلَوفَاءا ، اْلَمْنزالا لاتَ ْقباُضوَها، َوُأْعطا ما ْلُمْعَتصا
ُهْم َخْيُل ا َر باها فَ ُقتاَل.َوَلقايَ ت ْ ُهْم، َوأَتَ ْوا باها اْلََْسَن، فَأُما ن ْ ، َفَضَربُوُهْم، َوَأَخُذوُه ما  ْْلََسنا ْبنا اْْلَُسنْيا

ْعَر، َوُهَو ُمََلزاٌم َلهُ  ْن َأْهلا اْلعاَراقا يُ َقاُل َلُه أَبُو َشاَس يَ ُقوُل الشيا ْنَد َسْرَخاَسَتاَن رَُجٌل ما لايَ تَ َعلََّم  وََكاَن عا
َِبا َشاَس، ما  يَع َما ْلا ا َهَجَم َعْسَكُر اْلَعَربا َعَلى َسْرَخاَسَتاَن انْ تَ َهُبوا َجَا ، فَ َلمَّ ْنُه َأْخََلَق اْلَعَربا

، َوَهَرَب، َفَمرَّ ِباَْضرابا َكاتابا  بايلا  َوَخَرَج، َوَأَخَذ َجرًَّة فايَها َماٌء، َوَأَخَذ َقَدًحا، َوَصاَح: اْلَماُء لالسَّ
ْعًرا َِتَْدُح باها اْلََْسنا  َْي،  ، فَ َعَرَفُه َأْصَحابُُه، فََأْدَخُلوُه إالَْيها، فََأْكَرَمُه، َوَأْحَسَن إالَْيها، َوقَاَل َلُه: ُقْل شا اْْلَما

ْعَر؟ ُن الشيا ، َفَكْيَف ُأْحسا َن اْْلَْوفا ْن كاَتابا اَّللَّا ما  فَ َقاَل: َواَّللَّا َما بَقاَي يفا َصْدراي َشْيٌء ما
ٍر، وََكاَن َحيَّاُن ْبُن َجبَ َلَة َمْوََ َعْبدا اَّللَّا وَ  ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها َه اْلََْسُن باَرْأسا َسْرَخاَسَتاَن إا  ْبنا َوجَّ

َيةا ُطَمْيٍس، وََكاَتَب قَاَرَن ْبَن َشْهَرََّيَر،  ، َكَما ذََكْرََن، َوُهَو باَناحا ٍر َقْد َأقْ َبَل َمَع اْْلََسنا َوُهَو اْبُن طَاها
ها. َبالا أَبايها َوَجديا َن َلُه َأْن ُْيَلياَكُه َعَلى جا ي َمازاََّيَر، َورَغََّبُه يفا اْلَمْمَلَكةا، َوَضما  َأخا

دَّ  يها َعْبدا اَّللَّا ْبنا قَاَرَن، َوَمَعُه عا ْن قُ وَّادا َمازاََّيَر، َوَقْد أَنْ َفَذُه َمازاََّيُر َمَع َأخا ها، ٌة وََكاَن قَاَرُن ما ْن قُ وَّادا ما
ََ ُحُدودا ُجرْ  يَنَة َسارايََة إا َن لَُه قَاَرُن َأْن ُيَسلياَم إالَْيها اْلْاَباَل َوَمدا ا اْسَتَماَلُه َحيَّاُن َضما َجاَن، َعَلى فَ َلمَّ

ََ ُكليا  ٍر، فََأَجابَُه إا ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ، وََكَتَب باَذلاَك َحيَّاُن إا ْرطا َما َسَأَل، َوَأَمَر َحيَّاَن َأْن َِل  َهَذا الشَّ
ََ قَاَرَن ِبااَجابَةا  ْنُه َمْكٌر، وََكَتَب َحيَّاُن إا ْدقا قَاَرَن، لاَئَلَّ َيُكوَن ما لَّ َعَلى صا َل َحََّّ َيْسَتدا َعْبدا اَّللَّا، يُوغا

ها َعْبدا اَّللَّا ْبنا قَاَرَن، َوُهَو َأُخو َمازا  ا َوَضُعوا َفَدَعا قَاَرُن باَعميا ها، فَ َلمَّ ََ َطَعاما ها إا يَع قُ وَّادا ََّيَر، َوَدَعا َجَا
ََ َحيَّاَن، فَ َلمَّ  َه َبااْم إا َفُهْم، َوَوجَّ ، وََكت َّ ََلحا ََلَحُهْم َواْطَمأَنُّوا َأْحَدَق َبااْم َأْصَحابُُه يفا السيا ا َصاُروا إالَْيها سا

ُهْم، َورَكاَب يفا َأْصَحا ن ْ َباَل قَاَرَن.اْستَ ْوَثَق ما  باها َحََّّ َدَخَل جا
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ْن َبنْيا َحائا  ْشُروَن أَْلًفا ما َك عا َياُر: يفا َحْبسا ٍك، َوبَ َلَغ اْْلَََبُ َماْزََّيَر، فَاْغَتمَّ لاَذلاَك، قَاَل لَُه اْلُقوها
نْ  َا )أُتايَت ما اٍد، َوَقْد َشَغْلَت نَ ْفَسَك َبااْم، َوإاَّنَّ َمْأَمناَك( َوَأْهلا بَ ْيتاَك، َفَما َتْصَنُع  َوإاْسَكاٍف، َوَحدَّ



ْن َأْعَيانا َأصْ  يُع َمْن َحَبَسُه، َوَدَعا ََجَاَعًة ما ْنَدَك؟ قَاَل: فََأْطَلَق َمازاََّيُر َجَا نَي عا َُؤَِلءا اْلُمْحَبسا َحاباها، َبا
، َوَأَخاُف َأْن يُ ْؤَخَذ  ْهلا ُكْم َوقَاَل ََلُْم: إانَّ بُ ُيوَتُكْم يفا السَّ َنْ ُفسا ُحَرُمُكْم َوَأْمَواُلُكْم، فَاْنَطلاُقوا َوُخُذوا ْلا

 َأَماًَن، فَ َفَعُلوا َذلاَك.
لا َمازاََّيَر  ا بَ َلَغ َأْهَل َسارايََة َأْخُذ َسْرَخاَسَتاَن َوُدُخوُل َحيَّاَن َجَبَل ُشْروايَن َوثَ ُبوا َعَلى َعاما باَسارايََة، َوَلمَّ

ُهْم، َوف َ  ن ْ َياَر فَ َهَرَب ما يَنةا َسارايََة، َوبَ َلَغ ُقوها ََ َمدا ْجَن، َوَأْخَرُجوا َمْن فايها، َوأََتى َحيَّاُن إا َتَح النَّاُس السيا
دا ْبنا ُموَسى ْبنا َحْفٍص َيْطُلُب اْْلََماَن، َوَأْن ْيَُ  ََ َحيَّاَن َمَع ُُمَمَّ لََّك َعَلى َأَخا َمازاََّيَر اْْلَََبُ، فََأْرَسَل إا

َبا ْنَد َحيَّاَن َوَمَعُه َأْْحَُد ْبُن الصَّْقرا، َوأَبْ َلَغاهُ جا ها لاُيَسلياَم إالَْيها َمازاََّيَر، َفَحَضَر عا  الرياَسالََة، لا أَبايها َوَجديا
ََ َذلاَك.  فََأَجاَب إا

ا رََجَعا رََأى َحيَّاُن ََتَْت َأْْحََد فَ َرًسا َحَسًنا، فََأْرَسَل إالَْيها َوَأخَ  ْن َذلاَك، فَ َلمَّ َب َأْْحَُد ما ْنُه، فَ َغضا َذُه ما
َ تَ ْغلَ  َياَر: َوَْيََك! لا ََ ُقوها ْثلاي َما فَ َعَل! ُثَّ َكَتَب إا ُط يفا َأْمراَك َوقَاَل: َهَذا اْْلَائاُك اْلَعْبُد يَ ْفَعُل باَشْيٍخ ما

ْيا َعْبدا ا ْثَل اْلََْسنا ْبنا اْْلَُسنْيا َعميا اْْلَما ، َوَتَْتُُك ما ٍر، َوَتْدُخُل يفا َأَمانا َهَذا اْلَعْبدا اْْلَائاكا َّللَّا ْبنا طَاها
ََ َعْبٍد  َْيلاَك إا ُه، َوِبا ها؟َوَتْدَفُع إالَْيها َأَخاَك، َوَتَضُع َقْدَرَك، َوَُتْقاُد َعَلْيَك اْلََْسَن باََتْكاَك إاَّيَّ ْن َعبايدا  ما

َياُر: َأرَانا َقدْ  َْي إالَْيها بَ ْعَد َغٍد، َوَِل  َفَكَتَب إالَْيها ُقوها َغَلْطُت يفا َأوَّلا اْْلَْمرا، َوَوَعْدُت الرَُّجَل َأْن َأصا
ْن َأصْ  ، َوإاْن قَاتَ ْلُتُه فَ َقتَ ْلُت ما ي َوَمْنزاِلا َوَأْمَواِلا َضنا َوَيْسَتبايَح َدما َحاباها، آَمُن إاْن َخاَلْفُتُه َأْن يُ َناها

َماُء َفَسدَ  ْحَناُء.  َوَجَرتا الديا ْلَناُه، َوَوقَ ْعتا الشَّ  ُكلُّ َما َعما
ْن َأْهلاَك، َواْكُتْب إالَْيها أَنَّ  يَعادا فَابْ َعْث إالَْيها باَرُجٍل ما ُه َقْد َعَرَضْت َفَكَتَب إالَْيها َأْْحَُد: إاَذا َكاَن يَ ْوُم اْلما

لٌَّة َمنَ َعْتنا َعنا اْْلَرََكةا، َوأَنََّك تَ تَ َعاََلُ َثََل  ْرُت إالَْيَك يفا َُمَْمٍل، عا ْن ُعوفايَت، َوإاِلَّ سا ٍم، فَإا ثََة َأَّيَّ
ُلُه ََنُْن َعَلى قَ ُبولا َذلاَك، فََأَجابَُه إالَْيها، وََكَتَب َأْْحَُد ْبُن الصَّْقرا،  َوَسَنْحما
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، َوُهوَ  ََ اْلََْسنا ْبنا اْْلَُسنْيا ُد ْبُن ُموَسى ْبنا َحْفٍص إا َنا لاَنْدَفَع إالَْيَك  َوُُمَمَّ ْم َعَلي ْ باُطَميٍس: َأْن َأْقدا
ثُُّه. َها اْلكاَتاَب إالَْيها َمَع َمْن َيْسَتحا  َمازاََّيَر َواْْلَْيَل، َوإاِلَّ فَاَتَك، َوَوجَّ

َلٍة،  ٍم يفا لَي ْ ْيََة َثََلثَةا َأَّيَّ ْن َساَعتاها، َوَساَر َمسا ا َوَصَل اْلكاَتاُب رَكاَب ما ا فَ َلمَّ ََ َسارايََة، فَ َلمَّ َوانْ تَ َهى إا
َع َحيَّاُن )َوْقَع( طُُبولا ا َياَر َوَحيَّاَن، َوَسَا ُد َبنْيَ ُقوها ََ ُخرََّماَِبَذ، َوُهَو اْلَمْوعا َم إا ، َأْصَبَح تَ َقدَّ ْْلََسنا

َ ت ُ  ؟ َوَقْد فَ َتْحَت فَ تَ َلقَّاُه َعَلى فَ ْرَسٍخ، فَ َقاَل َلُه اْلََْسُن: َما َتْصَنُع َهاُهَنا؟ َولا عا ََ َهَذا اْلَمْوضا ُه إا َوجيا
ْع إالَيْ  ْلَنا؟ اْرجا يُع َما َعما َتقاُض َجَا َر َأْهُلَها، فَ يَ ن ْ ُنَك َأْن يَ ْغدا َباَل ُشْروايَن َوتَ رَْكتَ َها، َفَما يُ َؤميا ْم َحََّّ َِل جا ها

، فَ َقاَل َلُه اْْلََسُن: ُْيْكانَ ُهُم اْلَغْدُر إاْن َُهُّوا باها. فَ َقاَل َحيَّاُن: ُأرا  ، َوآُخَذ َأْصَحاِبا َل أَثْ َقاِلا يُد َأْن َأْحْا
َثْ َقالاَك َوَأْصَحاباَك. ٌث ِبا ْر أَْنَت، فََأََن َِبعا  سا



ٍر َأْن يُ َعْسكاَر باُكوَر، َوها  ْن فَ ْوراها، َكَما َأَمَرُه، َوَأََتُه كاَتاُب َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها َبالا َفَخَرَج َحيَّاُن ما ْن جا َي ما
َا، فََأَمَر َعْبُد اَّللَّا َأْن َِل َْيَْنَع قَارَ  َي َأْحَصنُ َها، وََكاَنْت َأْمَواُل َمازاََّيَر َبا َن َوْنَداَد ُهْرُمَز، َوها َّا يُرايُد ما َن ِما

ْن َأْمَوا َا َوباَغْْياَها ما َّا َكاَن َبا ، فَاْحَتَمَل قَاَرَن ِما لا َمازاََّيَر َوَسْرَخْسَتاَن، َوانْ تَ َقَض َعَلى اْْلَْمَوالا َواْلْاَبالا
َه َعْبُد اَّللَّا  َ بَ ْعَد َذلاَك َحيَّاُن، فَ َوجَّ ، َوتُ ُويفيا ََ َذلاَك اْلَفَرسا ها إا َلُه باَسَببا َشَرها  َمَكانَُه َحيَّاَن َما َكاَن َعما

َد ْبَن اْْلَُسنْيا ْبنا ُمْصَعٍب، َوَساَر اْْلََسنُ  ُه ُُمَمَّ ُد ْبُن ُموَسى  َعمَّ ََ ُخرََّماَِبَذ، فََأََتُه ُُمَمَّ ْبُن اْْلَُسنْيا إا
َياَر، فََأََتُه، فََأْحَسَن إالَْيها اْلََْسُن، وَ  ََ ُقوها َأْكَرَمُه، ْبنا َحْفٍص، َوَأْْحَُد ْبُن الصَّْقرا، َفَشَكَرُُهَا وََكَتَب إا

يعا َما َطَلَب )إالَْيها  ََ َجَا ْنَدُه( .َوَأَجابَُه إا ها( َوتَ َواَعُدوا يَ ْوًما )ََيُْضُر َمازاََّيُر عا ْنُه لانَ ْفسا  ما
ََ َمازاََّيَر، فََأْعَلَمُه أَنَُّه َقْد َأَخَذ َلُه اْْلََماَن، َواْستَ ْوَثَق َلُه. َورَكاَب اْْلََسنُ  َياُر إا يَعادا َورََجَع ُقوها  يَ ْوَم اْلما

ََ ُأرََم، )َوْقَت الظُّْهرا( ، َوَمَعُه َثََلثَ  ْهَراَن َيُدلُُّه َعَلى الطَّرايقا إا يَم ْبَن ما ْلَماٍن أَتْ َراٍك، َوَأَخَذ إابْ َراها ُة غا
! قَ  ٌع َِل َيْسُلُكُه إاِلَّ أَْلُف فَاراٍس، َفَصاَحى باها: اْمضا يُم، َوقَاَل: َهَذا َمْوضا ا قَاَرََبَا َخاَف إابْ َراها اَل: فَ َلمَّ

َنا ُأرََم، فَ َقاَل: أَْيَن َطرايُق ُهْرُمَزاَِبَذ؟ قُ ْلُت: َعَلى َهَذا اْْلََبلا َفَمَضْيُت َوَأََن طَا ، َحََّّ َوافَ ي ْ ئاُش اْلَعْقلا
ي َك َوفايَنا، َويفا َهَذا اْْلَْلقا الَّذا َها! فَ ُقْلُت: اَّللََّ اَّللََّ يفا نَ ْفسا ْر إالَي ْ ، فَ َقاَل: سا َن َمَعَك، يفا َهَذا الطَّرايقا

َ  َفَصاَح: ْن َأْن يَ ْقبَ َلنا َمازاََّيُر، َويُ ْلزاُمنا ! فَ ُقْلُت: اْضراْب ُعُنقاي َأَحبُّ إاَِلَّ ما اْمضا ََّي اْبَن اللَّْخَناءا
نَ  ْرُت َوَأََن َخائاٌف فَأَتَ ي ْ ، َفسا ُش ِبا ْنَب، فَانْ تَ َهَرنا َحََّّ ظَنَ ْنُت أَنَُّه يَ ْبطا ُْي َعْبُد اَّللَّا الذَّ  اَِبذَ ا ُهْرُمزَ اْْلَما
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َياٌم. ، فَ نَ َزَل َفَجَلَس َوََنُْن صا ْمسا  َمَع اْصفاَرارا الشَّ
ْياها. قَاَل: َوَصلَّي ْ  ، فَ َعلاُموا بَ ْعَد َمسا ْلما النَّاسا َنَُّه رَكاَب باَغْْيا عا َنا اْلَمْغراَب، وََكاَنتا اْْلَْيُل َقْد تَ َقطََّعْت ْلا

ْن َطرايقا لَُبورََة، فَ َقاَل اْلََْسُن: أَْيَن َوَأقْ َبَل اللَّْيُل، َوإاَذا بافُ  ْمُع ُمْشَتعاًَل، ُمْقبالانَي ما ُم الشَّ يها ْرَساٍن َبنْيَ أَْيدا
ٌش َِل َأقاُف َعَلى َحقايَقةا اْْلَْمرا، َحََّّ   قَ ُرَبتا َطرايُق لَُبورََة؟ فَ ُقْلُت: َأَرى َعَلْيها فُ ْرَساًَن َوناْيَاًَن، َوَأََن َداها

، ف َ )النيا  َم َمازاََّيُر َفَسلََّم َعَلى اْْلََسنا َياَر، فَ نَ َزَِل، َوتَ َقدَّ َذا اْلَمازاََّيُر َمَع اْلُقوها َلْم يَ ُردَّ ْيَاُن فَ َنَظْرُت( ، فَإا
َحرُ  ا َكاَن السَّ ْن َأْصَحاباها: ُخَذاُه إالَْيُكَما، فََأَخَذاُه، فَ َلمَّ ََلُم، َوقَاَل لاَرُجَلنْيا ما َه اْْلََسُن  َعَلْيها السَّ َوجَّ

ََ ُهْرُمَزاَِبَذ، فََأْحَرَق َقْصَر َماْزََّيَر، َوََّنََب َماَلُه، ََ َسارايََة، َوَساَر اْلََْسُن إا ََ  َمازاََّيَر َمَعُهَما إا َوَساَر إا
َا، ُخرََّماَِبَذ، َوَأَخَذ إاْخَوَة َماْزََّيَر َفُحباُسوا ُهَنالاَك، َووُكياُلوا َبااْم، َوَساَر إا  يَنةا َسارايََة، فََأقَاَم َبا ََ َمدا

 َوُحباَس َمازاََّيُر.
، َفَساَر باها لايُ َناظاَرُه يفا َمْعََّن ا ََ اْلََْسنا ْبنا اْْلَُسنْيا يَم ْبنا ُمْصَعٍب إا ُد ْبُن إابْ َراها ي َوَوَصَل ُُمَمَّ ْلَمالا الَّذا

ََ َعْبدا اَّللَّا  دا ْبنا لاَمازاََّيَر َوَأْهلاها، َفَكَتَب إا ََ ُُمَمَّ ٍر، فََأَمَر اْلََْسُن باَتْسلايما َمازاََّيَر َوَأْهلاها إا  ْبنا طَاها
َي َعَلى َأْمَواَلااْم َوَُيْرازََها، فََأْحَضرَ  ، َوَأَمَرُه َأْن َيْستَ ْقصا ما ََ اْلُمْعَتصا َْي َبااْم إا يَم لاَيسا َمازاََّيَر َوَسأََلُه  إابْ َراها



ها، َوقَاَل َمازاََّيُر: اْشَهُدوا  َعْن َأْمَوالاها، َياُر َذلاَك، َوَأْشَهَد َعَلى نَ ْفسا َن ُقوها ْنَد َخزَّاناها، َوَضما َا عا َفذََكَر َأَّنَّ
يَناٍر، َوَسْبَع َعْشَرَة قاْطَعَة زُُمرٍُّد، تٌَّة َوتاْسُعوَن أَْلَف دا ْن َأْمَواِلا سا يَع َما َأَخْذُت ما تَّ  َعَليَّ َأنَّ َجَا  َوسا

نْ  ٌب َُمَْوَهٌر، َوخا ، َوََتٌج، َوَسْيٌف ُمَذهَّ ْن أَْلَوانا الثياَيابا ْن َعْشَرَة قاْطَعَة ََّيُقوٍت، َوَُثَاناَيَة َأْْحَاٍل ما َجٌر ما
ْرَهمٍ  ْْلَْوَهرا، َوُحق، َكباٌْي َِمُْلوٌء َجْوَهًرا، قايَمُتُه َُثَاناَيَة َعَشَر أَْلفا أَْلفا دا ، َوَقْد َسلَّْمُت َذَهٍب ُمَكلٌَّل ِبا

با َخََباها َعَلى اْلَعْسَكرا. ٍر، َوَصاحا ََ َخازانا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها  َذلاَك إا
ما  َر لالنَّاسا َواْلُمْعَتصا ََ اْْلََسنا ْبنا اْْلَُسنْيا لاُيْظها َلُه إا أَنَُّه آَمَنُه  وََكاَن َمازاََّيُر َقدا اْسَتْخَلَف َهَذا لايُ َوصيا

ْن قَ ُبولاها، وََكاَن َأَعفَّ اَعَلى ن َ  َباَل أَبايها، فَاْمتَ َنَع اْْلََسُن ما ها، َوأَنَُّه َجَعَل َلُه جا ها، َوَمالاها، َوَوَلدا .ْفسا  لنَّاسا
ما َمَع يَ ْعُقوَب ْبنا اْلَمْنُصورا، ُثَّ َأَمَر ا ََ اْلُمْعَتصا ا َكاَن اْلَغُد أَنْ َفَذ اْْلََسُن َمازاََّيَر إا َياَر فَ َلمَّ ْْلََسُن ُقوها

َها َماَل َمازاََّيَر، فََأَخَذَها، َوَأرَاَد اْْلََسُن َأْن يُ ْنفاَذ َمَعُه َجْيًشا، َل َعَلي ْ فَ َقاَل: َِل  َأْن َيَُْخَذ باَغاَلُه لاَيْحما
 َحاَجَة ِلا َبااْم.

(6/56) 

 

ا فَ َتَح اْْلََزائاَن، َوَأْخَرجَ  ْلَمانُُه، فَ َلمَّ َلَها، َوَثَب َعَلْيها َِمَالايُك  َوَساَر ُهَو َوغا اْْلَْمَواَل َوَعبََّأَها لاَيْحما
َل  ْئَت لاَتْحما ، َوجا ََ اْلَعَربا باَنا، َوَأْسَلْمَتُه إا ، وََكانُوا َدََّيلاَمًة، َوقَاُلوا: َغَدْرَت باَصاحا َأْمَوالَُه! اْلَمْرُزَِبنا

، فََأَخُذوُه، َوق َ  ائَ َتنْيا ُهُم اللَّْيُل قَ تَ ُلوُه، َوانْ تَ َهُبوا اْْلَْمَواَل َواْلباَغاَل، وََكانُوا أَْلًفا َوما ا َجن َّ يَُّدوُه، فَ َلمَّ
َه قَاَرُن )َجْيًشا، فََأَخَذ َأْصَحاُب قَارَ  َه َجْيًشا، َوَوجَّ ، فَ َوجَّ ََ اْْلََسنا ْبنا اْْلَُسنْيا َن( فَانْ تَ َهى اْْلَََبُ إا

ُهُم اْبُن عَ  ن ْ ًة ما دَّ ُهْم عا ن ْ ََ ما َهُه إا ، وََكاَن ُهَو َُيَرياُضُهْم، فَ َوجَّ ميا َمازاََّيَر يُ َقاُل َلُه: َشْهَرََّيُر ْبُن اْلَمْضَمَغانا
ٍر َفَماَت باُقوَمَس.  َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها

ُذوا، َوبَ َعَث َباا  ْم، فَُأخا يَم َخََبَُهْم، فََأْرَسَل يفا أَثَراها ُد ْبُن إابْ َراها يَنةا َسارايََة.َوَعلاَم ُُمَمَّ ََ َمدا  ْم إا
َباُل َطََباْسَتاَن )وَ  َياُر َكاَن َلُه جا َبَب يفا َأْخذا َمازاََّيَر َكاَن اْبُن َعمٍي لَُه اَْسُُه ُقوها َكاَن لاَمازاََّيَر َوقايَل: إانَّ السَّ

َباُل َطََباْسَتاَن( َثََلثَُة َأْجُبٍل: َجَبُل واْنَداَدُهْرُمَز،  ْهُل، َوجا يها( )َوْنَداَسْنَجاَن( ، َوالثَّالاُث السَّ )َوَجَبُل َأخا
َياَر، َوقايَل ُهَو َأُخوُه، فَأَلْ  ها ُقوها [ اْبنا َعميا ََ َزَمُه َجَبُل ُشْروايَن ْبنا ُسْرَخاَب، فَ َقواَي َماْزََّيُر، َوبَ َعَث ]إا

ْن قاَبلاها يُ َقاُل َلُه ُدريايُّ  َياَر، َِببَُه، َوَوََّ اْْلََبَل َوالاًيا ما ََ الرياَجالا َدَعا ُقوها ا َخاَلَف َماْزََّيُر َواْحَتاَج إا ، فَ َلمَّ
، َوُمَكاتَ َبتاها، َوَأَمَرُه ِبا  نيا ْن َغْْياَك، َوَأْظَهَرُه َعَلى َأْمرا اْْلَْفشا ََبلاَك ما ََ َوقَاَل َلُه: أَْنَت َأْعَرُف ِبا ْلَعْودا إا

ريا  ها، َوَأَمَر الدُّ ْفظا ََ ُُمَارَبَةا اْْلََسنا ْبنا َجَبلاها، َوحا َهُه إا ْلَمجيايءا إالَْيها، فََأََتُه َفَضمَّ إالَْيها اْلَعَساكاَر، َوَوجَّ ييا ِبا
ٍر. ، َعميا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها  اْْلَُسنْيا

َن الْ  َياَر، َوتَ َوثََّق ما َن اْْلََبلا باُقوها عا اْلُمَخوياَفةا باُدرياييا َوَعَساكاراها، َوَظنَّ َماْزََّيُر أَنَُّه َقدا اْستَ ْوَثَق ما َمَواضا
ْنُه. َم ذاْكُرُه، َوقَ ُرَبْت ما  َواْجَتَمَعتا اْلَعَساكاُر َعَلْيها، َكَما تَ َقدَّ



ي يفا قَ ْلباها َعَلى َمازاََّيرَ  َياَر اْلْاْقُد الَّذا ٍْي، َفَدَعا ُقوها يَنتاها، يفا نَ َفٍر َيسا َوَما َصَنَع باها  وََكاَن َمازاََّيُر، يفا َمدا
، فَأَنْ َفذَ  نيا يَع َما يفا َعْسَكراها َوُمَكاتَ َبَة اْْلَْفشا ، َوَأْعَلَمُه َجَا ََ َأْن َكاَتَب اْلََْسَن ْبَن اْْلَُسنْيا اْْلََسُن   إا

ما  ََ اْلُمْعَتصا ٍر، فَأَنْ َفَذُه َعْبُد اَّللَّا إا ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها َياَر إا ، وََكاَتَب َعْبُد اَّللَّا َواْلََْسُن كاَتاَب ُقوها
ها َِل يُ َنازاُعُه فايها  يَع َما يُرايُد، َوَأْن يُعايَد إالَْيها َجبَ َلُه، َوَما َكاَن باَيدا َنا َلُه َجَا َياَر، َوَضما َي ُقوها َأَحٌد، فَ َرضا

 باَذلاَك، َوَواَعَدُهْم يَ ْوًما ُيَسلياُم فايها اْْلََبَل.
ا َجاَء  ٍر َجْيًشا َكثايًفا،فَ َلمَّ ، َوَأْرَسَل َعْبُد اَّللَّا ْبُن طَاها َم اْلََْسُن َفَحاَرَب ُدرياي، يَعاُد تَ َقدَّ  اْلما
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ُم اْْلََبَل، )َفَدَخُلوُه( ، َوُدريايُّ َُيَاراُب اْلََْسَن َوَمازاََّيُر يفا َقْصرا  َياَر، َفَسلََّم إالَْيها ها، فَ َلْم فَ َوافَ ْوا ُقوها
ْيًا.يَ   ْشُعْر َمازاََّيُر إاِلَّ َواْْلَْيُل َعَلى َِببا َقْصراها، فََأَخُذوُه َأسا

َوَأْصَحابُُه  َوقايَل إانَّ َمازاََّيَر َكاَن يَ َتَصيَُّد، فََأَخُذوُه َوَقَصُدوا باها ََنْو ُدريايَّ َوُهَو يُ َقاتاُل، فَ َلْم َيْشُعْر ُهوَ 
ْم، َوَمَعُهْم َمازاََّيُر، فَاْنَدَفَع ُدريايُّ َوَعْسَكُرُه، َوات َّبَ ُعوُه، َوقَ تَ ُلوُه، إاِلَّ َوَعْسَكُر َعْبدا اَّللَّا ما  ْن َورَائاها

ٍر، َوَْحَُلوا إالَْيها َمازاََّيَر، فَ َوَعَدُه َعْبُد اَّللَّا  ََ َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ٍر إاْن ُهَو  َوَأَخُذوا رَْأَسُه، َوَْحَُلوُه إا ْبُن طَاها
َم لاَيْصَفَح َعْنُه، فََأقَ رَّ َمازاََّيُر باَذلاَك، َوَأْظَهرَ َأْظهَ  نيا َأْن َيْسَأَل فايها اْلُمْعَتصا اْلُكُتَب  َرُه َعَلى ُكُتبا اْْلَْفشا

يَم، َوَسْيََّ َمازاََّيَر، َوَأَمَرُه أَ  ََ إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها ََها إا ٍر، َفَسْيَّ ْنَد َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ْن عا ْن َِل ُيَسلياَمَها إاِلَّ ما
، فَأَْنَكَرَها،  ُم َمازاََّيَر َعنا اْلُكُتبا ، فَ َفَعَل إاْسَحاُق َذلاَك، َفَسَأَل اْلُمْعَتصا ما ََ يَدا اْلُمْعَتصا ها إا َفَضَربَُه َيدا

ََ َجانابا َِبَبَك.  َحََّّ َماَت، َوَصَلَبُه إا
َلُه َكاَن يفا َسَنةا ََخٍْس َوقايَل إانَّ ُُمَاَلَفَة َمازاََّيَر َكا َنَّ قَ ت ْ ، ْلا ْشرايَن، َواْْلَوَُّل َأَصحُّ َنْت َسَنَة ََخٍْس َوعا

. ََ ُ تَ َعا ْلُكُتبا َعَلى َما َنْذُكُرُه إاْن َشاَء اَّللَّ ْشرايَن، َوقايَل إانَُّه اْعََتََف ِبا  َوعا
 

نيا  ْصَيانا َمْنَكُجوَر قَ َرابَةا اْْلَْفشا  ذاْكُر عا
ا  ُلُه َمْنَكُجوَر، وَ َلمَّ ََ َساَمرَّا، اْستَ ْعَمَل َعَلى َأْذرَبايَجاَن، وََكاَن َعاما ْن َِبَبَك َوَعاَد إا نُي ما ُهَو فَ رََغ اْْلَْفشا

نُي،  ُم، َوَِل اْْلَْفشا يًما، َوَلْ يَ ْعَلْم باها اْلُمْعَتصا ْن َأقَاراباها، فَ َوَجَد يفا بَ ْعضا قُ َرى َِبَبَك َماًِل َعظا َكَتَب فَ ما
بُُه، فَ تَ َناَظَرا، فَ َهمَّ َمْنَكُجوُر لايَ ْقتُ َلُه، َفمَ  ، وََكَتَب َمْنَكُجوُر ُيَكذيا ما ََ اْلُمْعَتصا ُب اْلََبايدا إا نَ َعُه َأْهُل َصاحا

 َأْرَدبايَل، فَ َقاتَ َلُهْم َمْنَكُجوُر.
نَي باَعْزلا َمْنكَ  َم، فََأَمَر اْْلَْفشا ا بَ َلَغ َوبَ َلَغ َذلاَك اْلُمْعَتصا َه قَائاًدا يفا َعْسَكٍر َضْخٍم، فَ َلمَّ ُجوَر، فَ َوجَّ

ْن َأْرَدبايَل، فَ َواقَ َعُه اْلَقائاُد، فَ َهَزمَ  ُه، َوَساَر َمْنَكُجوَر اْْلَََبُ َخَلَع الطَّاَعَة، َوََجََّع الصََّعالايَك، َوَخَرَج ما
ْن ُحُصونا َأْذرَبايَجاَن الَِّتا َكاَن ِبَ  ْصٍن ما ََ حا َبُك َخرَََّبَا، فَ بَ َناُه، َوَأْصَلَحُه، َوََتَصََّن فايها، فَ َبقاَي باها إا



 َشْهًرا.
مُ  ََ َساَمرَّا، َفَحَبَسُه اْلُمْعَتصا َم باها إا ، فَ َقدا ََ َذلاَك اْلَقائادا ََم ُثَّ َوَثَب باها َأْصَحابُُه، فََأْسَلُموُه إا ، َواَّتَّ

نَي يفا َأْمراها، وََكا ،اْْلَْفشا ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما  َن ُقُدوُمُه َسَنَة ََخٍْس َوعا
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ََ َمْنَكُجوَر( َكاَن بُ َغا اْلَكباُْي، َوإانَّ َمْنَكُجوَر َخَرَج إالَيْ  ي أُْنفاَذ إا َماٍن.َوقايَل إانَّ َذلاَك اْلَقائاَد )الَّذا  ها ِبَا
 

َل َوقَ ْتلا   ها ذاْكُر واَِليَةا َعْبدا اَّللَّا اْلَمْوصا
ي اْْلَْكَرادا اَْسُُه َجْعَفُر ْبُن فَ ْهَرْجَس، وَ  ما ْن ُمَقدَّ لا إاْنَساٌن ما ْعَمالا اْلَمْوصا َنةا َعَصى ِبَا ها السَّ تَباَعُه يفا َهذا

ُم َعْبَد اَّللَّا بْ  َّْن يُرايُد اْلَفَساَد، فَاْستَ ْعَمَل اْلُمْعَتصا ْم ِما َن اْْلَْكَرادا َوَغْْياها ييادا ْبنا أََنٍس َخْلٌق َكثاٌْي ما َن السَّ
، وََكاَن َجْعَفُر ِباَ  لا ََ اْلَمْوصا ، َوَأَمَرُه باقاَتالا َجْعَفٍر، َفَساَر َعْبُد اَّللَّا إا لا يَّ َعَلى اْلَمْوصا اناعايَس َقْد اْْلَْزدا

ْن  َه َعْبُد اَّللَّا إالَْيها، َوقَاتَ َلُه َوَأْخَرَجُه ما َها، فَ تَ َوجَّ  َماناعايَس.اْستَ ْوََ َعَلي ْ
ٍع َعاٍل فايها َِل يُ َراُم، َوالطَّرايُق إالَْيها َضيياٌق، فَ َقَصَد َعْبُد اَّللَّا  َْوضا َن، َواْمتَ َنَع ِبا ََ فَ َقَصَد َجَبَل َداسا  إا

، َحََّّ َوَصَل إالَْيها َوقَاتَ َلُه، فَاْسَتْظَهَر َجْعَفٌر َوَمنْ  َن اْْلَْكَرادا  ُهَناَك، َوتَ َوغََّل يفا تاْلَك اْلَمَضاياقا َمَعُه ما
اَلًة، فَاَّْنََزَم َعبْ  َا رَجَّ َّتااْم َعَلى اْلقاَتالا َبا ، َوقُ وَّ عا ْم باتاْلَك اْلَمَواضا ُد اَّللَّا َوقُتاَل َأْكثَ ُر َعَلى َعْبدا اَّللَّا لاَمْعرافَتاها

 َمْن َمَعُه.
ُهْم إاْنَساٌن اَْسُُه َرَِبٌح َْحََل  ن ْ َر ما ْم، َوقَ َتَل، َوَصاَر َوِماَّْن ُأْظها ، َفَخَرَق َصفَُّهْم، َوَطَعَن فايها َعَلى اْْلَْكَرادا

ُهْم َمْن َأْمَكَنُه النََّجاُة، فَ َتَكاثَ َر اْْلَْكَرادُ  ن ْ ْم، َوَشَغَلُهْم َعْن َأْصَحاباها، َحََّّ ََنَا ما  َعَلْيها، َورَاَء ظُُهوراها
ْن رََأسا اْْلََبلا عَ  ها، وََكاَن ََتَْتُه ََّنٌْر، َفَسَقَط اْلَفَرُس يفا اْلَماءا َوََنَا َرَِبٌح.فَأَْلَقى نَ ْفَسُه ما  َلى فَ َرسا

يُل، َواْْلَخُر إاْسَحاُق ْبُن أََنٍس، َوُهَو َعمُّ  َعْبدا اَّللَّا وََكاَن فايَمْن َأَسَرُه َجْعَفٌر رَُجََلنا َأَحُدُُهَا اَْسُُه إاَْسَاعا
، وََكاَن إاسْ  ييادا يُل أَنَُّه يَ ْقتُ ُلُه، َوَِل يَ ْقُتُل ْبنا السَّ َمُهَما َجْعَفٌر إالَْيها، َفَظنَّ إاَْسَاعا ْهَر َجْعَفٍر، فَ َقدَّ َحاُق صا

ي، فَ َقاَل َلُه إاْسَحاُق: أََتُظنُّ أَنَّ  ْوَِلدا يَك ِبَا نَ ُهَما، فَ َقاَل: ََّي إاْسَحاُق ُأوصا ي بَ ي ْ ْهرا الَّذا َك إاْسَحاَق لالصيا
يَب نَ ْفُسُه، فَ َبَدَأ با تُ ْقَتُل َوأَ  َلُه لاَتطا ََ َجْعَفٍر، فَ َقاَل: َأْسأَُلَك َأْن تَ ْقتُ َلنا قَ ب ْ ها بْ َقى بَ ْعَدَك؟ ُثَّ اْلتَ َفَت إا

يَل بَ ْعَدُه.  فَ َقتَ َلُه، َوقَ َتَل إاَْسَاعا
ََ َجْعَفٍر وَ  ْيا إا ْلَمسا ُم َأَمَر إايَتاَخ ِبا ا بَ َلَغ َذلاَك اْلُمْعَتصا لا َسَنَة فَ َلمَّ ََ اْلَمْوصا َز، َوَساَر إا قاَتالاها، فَ َتَجهَّ

، َن، َوَجَعَل َطرايَقُه َعَلى ُسوقا اْْلََحدا ْشرايَن، َوَقَصَد َجَبَل َداسا  ََخٍْس َوعا
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يًدا، فَ ُقتاَل َجْعَفٌر، َوتَ َفرََّق َأْصَحابُُه، فَ  اْنَكَشَف َشرُُّه َوَأَذاُه َعنا فَالتَ َقى ُهَو َوَجْعَفٌر، فَ َقاتَ َلُه قاَتاًِل َشدا
.  النَّاسا

ْم، ، فََأْكثَ َر اْلَقْتَل فايها ْْلَْكَرادا َواْستَ َباَح  َوقايَل إانَّ َجْعَفًرا َشراَب َُساا َكاَن َمَعُه َفَماَت، َوَأْوَقَع إايَتاُخ ِبا
ََ تاكْ   رايَت.َأْمَواََلُْم، َوَحَشَر اْْلَْسَرى َوالنياَساَء َواْْلَْمَواَل إا

ْشرايَن، َواَّللَُّ َأْعَلُم. تٍي َوعا َْعَفٍر َكاَن َسَنَة سا  َوقايَل: إانَّ إايَقاَع إايَتاَخ ِبا
 

ْْلَْنَدُلسا  نَي ِبا  ذاْكُر َغَزاةا اْلُمْسلاما
 ََ ييا إا ْبنا اْلبَ َلْنسا َنةا َسْيََّ َعْبُد الرَّْْحَنا َعْبَد اَّللَّا اْلَمْعُروَف ِبا ها السَّ ََ  َويفا َهذا ، فَ َوَصُلوا إا باََلدا اْلَعُدويا

ي يَدٌة، َوقاَتاٌل َعظا نَ ُهْم َحْرٌب َشدا ْم، وََكاَن بَ ي ْ ، َفَخَرَج اْلُمْشراُكوَن إالَْيها يفا ََجْعاها ٌم، فَاَّْنََزَم أُْلَبَة، َواْلقاََلعا
َعتا الرُُّؤوُس َأكْ  ُهْم َما َِل َُيَْصى، َوَجُا ن ْ َداًسا، َحََّّ َكاَن اْلَفاراُس َِل يَ َرى َمْن اْلُمْشراُكوَن، َوقُتاَل ما

 يُ َقاباُلُه.
، َفَساَر إالَْيها ف ُ  َن اْْلَْنَدُلسا يَنةا َسالٍا ما ْرُتوُن ْبُن َوفايَها َخَرَج لاُذرَيٍق يفا َعْسَكراها، َوَأرَاَد اْلَغارََة َعَلى َمدا

ََ ُموَسى يفا َعْسَكٍر َجرَّاٍر، فَ َلقاَيُه، َوقَاتَ َلُه، فَ  اَّْنََزَم لاُذرَيٍق، وََكثُ َر اْلَقْتُل يفا َعْسَكراها، َوَساَر فَ ْرُتوُن إا
نَي، َفَحَصَرُه، َوافْ تَ َتَحُه َوَهَدَمُه. ي َكاَن بَ َناُه َأْهُل أَْلَبَة ِباازَاءا ثُ ُغورا اْلُمْسلاما  اْلْاْصنا الَّذا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َنةا تَ َوََّ  ها السَّ يَناٍر اْلَيَمَن.يفا َهذا  َجْعَفُر ْبُن دا
ما يفا َجَُ  َا يفا َقْصرا اْلُمْعَتصا نيا أُتْ َراَجَة ابْ َنَة َأْشَناَس، َوَدَخَل َبا اَدى َوفايَها تَ َزوََّج اْْلَُسنْيُ ْبُن اْْلَْفشا

َرَة، َوَأْحَضَر ُعْرَسَها َعامََّة َأْهلا َساَمرَّا، وََكانُوا يُ َغلياُفوَن اْلَعا ْن فاضٍَّة.اْْلخا َي يفا تايَغاَر ما ْلَغالاَيةا، َوها  مََّة ِبا
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َم َعَلى اْلُمعْ  ُّ باَوَرََثَن، ُثَّ َعاَوَد الطَّاَعَة، َوَقدا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلَوَرََثنا َماٍن َسَنَة َوفايَها اْمتَ َنَع ُُمَمَّ ما ِبَا َتصا
. ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما  ََخٍْس َوعا

 َياُت[]اْلَوف َ 
يُّ َوُصلاَب باَساَمرَّا. ٌس الرُّوما  َوفايَها َماَت ََنطا

ُم. ييا يفا رََمَضاَن، َوَصلَّى َعَلْيها اْلُمْعَتصا يُم ْبُن اْلَمْهدا  َوفايَها َماَت إابْ َراها
] ثا  ]بَقايَُّة اْْلََوادا

ُد ْبُن َداُوَد. لنَّاسا ُُمَمَّ  َوَحجَّ ِبا



ييا َوَبنْيَ ُلَواَتَة َوُزَواَغَة )َوفايَها َوَقَع ِبااْفرايقايَّ  يَسى ْبنا رَيَ َعاَن اْْلَْزدا َنٌة َكاَن فايَها َحْرٌب َبنْيَ عا َة فات ْ
ْم. راها يَسى َعْن آخا يلاَيَة، فَ َقتَ َلُهْم عا ْكَناَسَة، َفَكاَنتا اْْلَْرُب َبنْيَ قَ ْفَصَة َوَقْسطا  َوما

ْلَماَسَة َمَع  جا َمارَةا َعَلى َوفايَها اْجَتَمَع َأْهُل سا ْدرَاَر يفا اْْلا ميا َمْيُمونا ْبنا ما ْدرَاَر ْبنا اْلَيَسعا َعَلى تَ ْقدا ما
ا اْستَ َقرَّ اْْلَْمُر لاَمْيُموٍن َأْخَرَج َأَِبهُ  ْبنا َتقايََّة، فَ َلمَّ يها اْلَمْعُروفا ِبا ْلَماَسَة، َوإاْخَراجا َأخا جا ََ  سا َوُأمَُّه إا

ْلَماَسةَ  جا  ( .بَ ْعضا قُ َرى سا
ْهرا، وََكانَ َتا َقْد نَ َقَضَتا الصُّْلَح، َوافْ ت َ  َا َورَاَء الن َّ َتَح أَْيًضا َوفايَها فَ َتَح نُوُح ْبُن َأَسٍد َكاَساَن َوُأوراْشَت، ِبا

ْم. ها  اْسبايَجاَب، َوَبََّن َحْوَلُه ُسورًا َيُايُط باُكُروما َأْهلاها َوَمَزاراعا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
تيانَي َسَنًة، )َكاَنْت وَ  َوفايَها ًعا َوسا ، وََكاَن ُعْمُرُه َسب ْ َماُم اللَُّغوايُّ ٍم اْْلا ُم ْبُن َسَلَّ فَاتُُه َماَت أَبُو ُعبَ ْيٍد اْلَقاسا

َة( . َكَّ  ِبا
. ) ما يدا الَلَّ ٌم باَتْشدا  )َسَلَّ
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] ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوعا
225 - 

ائَ َتنْيا ُثَّ  ْشرايَن َوما   َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوعا
ََ َساَمرَّا  ذاْكُر َوُصولا َمازاََّيَر إا

ْسكَ  َن الدَّ يَم، فََأَخَذُه ما ََ َساَمرَّا، َفَخَرَج إاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها َنةا َكاَن َوُصوُل َمازاََّيَر إا ها السَّ َرةا، يفا َهذا
ُنُه َوَبنْيَ َوَأْدَخَلُه َساَمرَّا َعَلى  ُم َأْن َُيَْمَع بَ ي ْ ، فََأَمَر اْلُمْعَتصا ْن رُُكوبا اْلفايلا َنَُّه اْمتَ َنَع ما َكاٍف، ْلا بَ ْغٍل ِبُا

. نيا  اْْلَْفشا
نُ  نَي َكاَن ُيَكاتاُبُه، َوَُيْسا نُي َقْد ُحباَس قَ ْبَل َذلاَك بايَ ْوٍم، فََأقَ رَّ َمازاََّيُر َأنَّ اْْلَْفشا َلُه اْلْاََلَف  وََكاَن اْْلَْفشا

نَي َسْوطًا، وَ  اَئٍة َوََخْسا ها( َوَضَرَب َمازاََّيَر َأْربَ َعما ََ َُمَْبسا نيا إا َيَة، )فََأَمَر باَرديا اْْلَْفشا َطَلَب َماًء َواْلَمْعصا
ْن َساَعتاها. ، َفُسقاَي، َفَماَت ما ْربا  لالشُّ

َن ا َم ما َم ذاْكُرُه، َوَقْد تَ َقدَّ ٍع َما َُيَالاُف َهَذا، َوقايَل َما تَ َقدَّ نيا يفا َغْْيا َمْوضا َافا َمازاََّيَر باُكُتبا اْْلَْفشا ْعَتا
 َوَسبَ ُبُه اْختاََلُف النَّاقالانَي.



 
ها  نيا َوَحْبسا ما َعَلى اْْلَْفشا  ذاْكُر َغَضبا اْلُمْعَتصا

نيا َوَحَبَسُه. ُم َعَلى اْْلَْفشا َب اْلُمْعَتصا َنةا َغضا ها السَّ  َويفا َهذا
ينايََّة وَ  ْن َأْهلا َأْرما يٌَّة ما َم ُُمَارَبَةا َِبَبَك َِل ََتْتايها َهدا نَي َكاَن َأَّيَّ َوَأْذرَبايَجاَن إاِلَّ َكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ اْْلَْفشا

ٍر، فَ َيْكُتُب َعْبُد اَّللَّا  ََ ُأْشُروَسنََّة، فَ َيْجَتاُز َذلاَك باَعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها َا إا َه َبا ما يُ َعريافُُه َوجَّ ََ اْلُمْعَتصا  إا
نُي، فَ َفَعَل َعْبدُ  ُه باها اْْلَْفشا يعا َما يُ َوجيا َما ها ِبا ُم َيَُْمُرُه ِبااْعََلما  اَّللَّا َذلاَك، َفَكاَن اْْلَََبَ، َفَكَتَب إالَْيها اْلُمْعَتصا

ْنَدُه َماٌل ََيَْعُلُه َعَلى َأوْ  نُي ُكلََّما اْجَتَمَع عا ََ ُأْشُروَسَنَة( .اْْلَْفشا ُُه إا  َساطا َأْصَحاباها يفا اَْلََمايانَي )َوُيَسْييا
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ٍر، فَ َفتَّشَ  َه َعْبُد اَّللَّا ْبُن طَاها ََ نَ ْيَسابُوَر، فَ َوجَّ ُهْم، فَ َوَجَد فَأَنْ َفَذ َمرًَّة َماًِل َكثاْيًا، فَ بَ َلَغ َأْصَحابَُه إا
ْم، فَ قَ  ها ، فَ َقاَل: َكَذبْ ُتْم، َلْو َأرَاَد اْلَماَل يفا َأْوَساطا اَل: َمْن أَْيَن َلُكْم َهَذا اْلَماُل؟ فَ َقاُلوا: لاْْلَْفَشنْيَ

ها اَْلََداََّي َواْْلَْمَوالا َلَكَتَب يُ ْعلاُمنا َذلاَك اْْلَْمَر )باَتْسياْياها  ْثَل َهذا َل ما نُي َأْن يُ ْرسا ي اْْلَْفشا َا َأخا ( ، َوإاَّنَّ
 ٌص.أَنْ ُتْم ُلُصو 

نيا يَْذُكُر َلُه َما قَاَل اْلَقْوُم، َوقَالَ  ََ اْْلَْفشا : َأََن أُْنكاُر َأْن َوَأَخَذ َعْبُد اَّللَّا اْلَماَل فََأْعطَاُه اْْلُْنَد، وََكَتَب إا
َوَض اْلمَ  ُتُه اْْلُْنَد عا ، َوَقْد َأْعطَي ْ ْهَت ِبااْثلا َهَذا اْلَمالا َوَلْ تُ ْعلاْمنا ُْي َتُكوَن ُوجيا ُهُه َأما ي يُ َوجيا الا الَّذا

نانَي َرَدْدتُ  ْيا اْلُمْؤما ْندا َأما ْن عا َذا َجاَء اْلَماُل ما ْن َكاَن اْلَماُل َلَك َكَما زََعُموا، فَإا نانَي، فَإا ُه َعَلْيَك، اْلُمْؤما
، َوإاَّنََّ  ََذا اْلَمالا نانَي َأَحقُّ َبا ُْي اْلُمْؤما َنيا ُأرايُد ]َأْن[ َوإاْن َيُكْن َغْْيَ َهَذا، فََأما ََ اْْلُْندا ْلا ا َدفَ ْعُتُه إا

. ََ باََلدا الَتُّْكا َهُهْم إا  ُأَوجيا
، فََأْطلَ  ٌد، َوَسأَلَُه إاْطََلَق اْلَقْوما نانَي َواحا ْيا اْلُمْؤما َ َوَماَل َأما نُي: إانَّ َماِلا َقُهْم، َفَكاَن َفَكَتَب إالَْيها اْْلَْفشا

نَ ُهَما.َذلاَك َسَبَب اْلَوحْ   َشةا بَ ي ْ
ما َما َيُدلُّ َعَلى أَنَُّه يُرايُد َعزْ  َن اْلُمْعَتصا نُي َيْسَمُع ما ُعُه، وََكاَن اْْلَْفشا َل َعْبدا اَّللَّا َوَجَعَل َعْبُد اَّللَّا يَ تَ تَ ب َّ

ُن َلُه اْلْاََلَف ظَ  َع يفا واَِليَتاَها، َفَكاَتَب َمازاََّيَر َُيَسيا ْنُه أَنَُّه إاَذا َخاَلَف َعَزَل َعْن ُخَراَساَن، َفَطما ناا ما
ْن َأمْ  َُحارَبَةا َمازاََّيَر، َفَكاَن ما َها، َوَأَمَرُه ِبا ُم َعْبَد اَّللَّا َعْن ُخَراَساَن َواْستَ ْعَمَلُه َعَلي ْ را َمازاََّيَر، َما اْلُمْعَتصا

ْصَيانا َمْنَكُجوَر َما ذََكْرََنُه أَْيًضا، ْن عا َم، وََكاَن ما ، فَ تَ َغْيََّ  تَ َقدَّ نيا ْن َأْمرا اْْلَْفشا ُم ما فَ َتَحقََّق اْلُمْعَتصا
 َعَلْيها.

نُي باَذلاَك، فَ َلْم يَْدرا َما َيْصَنُع، فَ َعَزَم َعَلى َأْن يُ َهيياَئ َأْطَوافًا يفا َقْصراها، َوََيَْتا َل يفا يَ ْوما َوَأَحسَّ اْْلَْفشا
ها َأْن َيَْ  ما َوقُ وَّادا ََ ُشْغلا اْلُمْعَتصا َْي إا ، َوَيصا ، َويَ ْعَُبَ الزَّاَب َعَلى تاْلَك اْْلَْطَوافا لا ُخَذ َطرايَق اْلَمْوصا

ََ باََلدا اْْلََزرا، ُثَّ يَُدوُر يفا باََلدا  ُْي إا ينايََّة إالَْيها، ُثَّ َيصا ينايََّة، وََكاَنْت واَِليَُة َأْرما ََ  َأْرما ُع إا ، َويَ ْرجا الَتُّْكا



نَي، فَ َلْم ُْيْكاْنُه َذلاَك، فَ َعَزَم َعَلى َأْن يَ ْعَمَل َطَعاًما َكثاْيًا، ُأْشُروَسَنةَ  يُل اْْلََزَر َعَلى اْلُمْسلاما ، َأْو َيْسَتما
ْلُقوَّادا  َل َذلاَك ِبا ُم َعما ْن َلْ َيَائا اْلُمْعَتصا َم َواْلَقوَّاَد، َويَ ْعَمَل فايها َُساا، فَإا ثْ  َوَيْدُعَو اْلُمْعَتصا َل َأْشَناَس ما

، َفَكانَ  ها َساَر يفا َأوَّلا اللَّْيلا ْندا ْن عا َذا َخَرُجوا ما ، فَإا ما َا، يَ ْوَم َتَشاُغلا اْلُمْعَتصا قُ وَّاُدُه  َوإايَتاَخ َوَغْْياُها
 ُّ ُن اْْلُْشُروَسنا ، َكَما يَ ْفَعُل اْلُقوَّاُد، َفَكاَن َأَواجا ما  يَ ُنوبُوَن يفا َدارا اْلُمْعَتصا
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ُن: َِل يَتامُّ َهَذا اْْلَ  يٌث، فَ َقاَل َأَواجا نيا َحدا َنُه َوَبنْيَ َمْن َقدا اطََّلَع َعَلى َأْمرا اْْلَْفشا ْمُر، َقْد َجَرى بَ ي ْ
ََ َأوَ  َعُه بَ ْعُض َمْن ْيَايُل إا ُن، َفَسما َد َأَواجا نيا فََأْعَلَمُه، فَ تَ َهدَّ ََ اْْلَْفشا ْن َفَذَهَب َذلاَك الرَُّجُل إا َن ما اجا

ْوبَةا، َفَخاَف َعَلى نَ ْفسا  َن الن َّ ها ما ُم فََأْعَلَمُه اْْلَاَل بَ ْعَد َعْودا ، فََأََتُه َذلاَك اْْلَادا نيا ها، َفَخَرَج َخَدما اْْلَْفشا
يَحًة، قَاَل: قَ  ي َنصا ْندا نانَي عا ْيا اْلُمْؤما َما يَتاَخ: إانَّ ْلا ، فَ َقاَل ْلاا ما ََ َدارا اْلُمْعَتصا نانَي، إا ُْي اْلُمْؤما ْد ََنَم َأما

ُ اْلُمْعَتصا  ََ َغٍد، َفَدقَّ إايَتاُخ اْلَباَب َعَلى بَ ْعضا َمْن َُيَْبا َ إا ُن: َِل ُْيْكاُننا َأْن َأْصَبا َم باَذلاَك، فَ َقاَل َأَواجا
ََ َغٍد! فَ َقاَل: إانا انْ  َلَة إا ُم: ُقْل َلُه يَ ْنَصراُف اللَّي ْ ي، فََأْرَسَل فَ َقاَل اْلُمْعَتصا َصَرْفُت َذَهَبْت نَ ْفسا

َلَة. ْنَدَك اللَّي ْ ََ إايَتاَخ: بَ يياْتُه عا ُم إا  اْلُمْعَتصا
ْنَدُه، فَ  يعا َما َكاَن عا َما ، فََأْخََبَُه ِبا ما َر باها َعَلى َِببا اْلُمْعَتصا ا َأْصَبَح َبكَّ ْنَدُه، فَ َلمَّ َتُه عا ُم فَ بَ ي َّ َأَمَر اْلُمْعَتصا

ََ  ِبااْحَضارا  ُم إا ، وََكَتَب اْلُمْعَتصا ها يفا اْْلَْوَسقا ها َوَحْبسا ْخذا َسَوادا ها، فََأَمَر ِبَا ، َفَجاَء يفا َسَوادا نيا اْْلَْفشا
، وََكاَن اْْلَُسنْيُ َقْد َكثُ َرْت ُكتُ ُبهُ  نيا ْحتاَيالا َعَلى اْْلَُسنْيا ْبنا اْْلَْفشا ٍر يفا اِلا ََ  َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها َعْبدا إا

َيتاها،  ها، َوََنحا َياعا ْهرا، َوََتَاُمَلُه َعَلى ضا َا َورَاَء الن َّ ْيا ِبا ْن نُوحا ْبنا اْْلََسدا اْْلَما َفَكَتَب َعْبُد اَّللَّا، َفَشَكا ما
، َوَيَُْمُرُه َأْن ََيْمَ  ُم يفا َأْمرا اْْلَُسنْيا ََ نُوٍح يُ ْعلاُمُه َما َكَتَب باها اْلُمْعَتصا َذا اَّللَّا إا َب، فَإا َع َأْصَحابَُه َويَ َتَأهَّ

ْلُه إاَِلَّ. ْنُه، َواْحْا َم َعَلْيها اْْلَُسنْيُ باكاَتابا واَِليَتاها َفُخْذُه، َواْستَ ْوثاْق ما  َقدا
يَ تَ  ُه ََنحا ََ اْْلَُسنْيا يُ ْعلاُمُه أَنَُّه َقْد َعَزَل نُوًحا، َوأَنَُّه َقْد َوِلَّ َه إالَْيها باكاَتابا َعْزلا وََكَتَب َعْبُد اَّللَّا إا ُه، َوَوجَّ

ها، َحََّّ َوَرَد َعَلى نُوٍح، َوُهَو  ََلحا ْن َأْصَحاباها َوسا نيا يفا قالٍَّة ما َيُظنُّ أَنَُّه نُوٍح َوواَِليَتاها، َفَخَرَج اْبُن اْْلَْفشا
ََ َعْبدا  َهُه إا َيةا، فََأَخَذُه نُوٌح َوقَ يََّدُه، َوَوجَّ ،  َواِلا النَّاحا ما ََ اْلُمْعَتصا َه باها َعْبُد اَّللَّا إا ٍر، فَ َوجَّ اَّللَّا ْبنا طَاها

دا ْبنا َعْبدا ا ْنَد ُُمَمَّ َر عا نيا لايُ َقاَبَل َعَلى َما قايَل َعْنُه، فَُأْحضا ُم ِبااْحَضارا اْْلَْفشا ْلَملاكا فََأَمَر اْلُمْعَتصا
ْنَدُه ا ، َوعا ما ، َوزايرا اْلُمْعَتصا تا ، وََكاَن الزََّّيَّ َن اْْلَْعَيانا يَم، َوَغْْيُُُهَا ما ْبُن َأِبا ُدَؤاَد، َوإاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها

، فََأَمَر ِبااْحَضارا َمازاََّيَر، َواْلُموَبَذ، َواْلَمْرُزَِبنا ْبنا بَ رَْكٍش، َوُهَو أَ  تا ُر َلُه اْبَن الزََّّيَّ َحُد ُمُلوكا اْلُمَناظا
، َورَُجَلنْيا ما  ْغدا َما ثاَياٌب رَثٌَّة، فَ َقاَل السُّ ، َوَعَلْيها لرَُّجَلنْيا ُد ْبُن َعْبدا اْلَملاكا ِبا ، َفَدَعا ُُمَمَّ ْغدا ْن َأْهلا السُّ

: أَتَ ْعراُف َهؤُ  نيا ، فَ َقاَل لاْْلَْفشا َن اللَّْحما َي َعارايٌَة ما َا، َوها ؟ ََلَُما: َما َشْأُنُكَما؟ َفَكَشَفا َعْن ُظُهوراُها َِلءا



ُهَما أَْلَف َسْوٍط، قَاَل: ن ْ ٍد ما ْشُروَسَنَة، َفَضَرْبُت ُكلَّ َواحا ًدا ِبُا ٌن، َوَهَذا إاَماٌم بَ نَ َيا َمْسجا  نَ َعْم، َهَذا ُمَؤذيا
ْم، فَ َوَثَب َهَذا يناها ْغدا َعْهًدا َوَشْرطًا َأْن أَتْ ُرَك ُكلَّ قَ ْوٍم َعَلى دا  َلىنا عَ َوَذلاَك َأنَّ بَ ْينا َوَبنْيَ َملاكا السُّ
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ًدا، َفَضَربْ تُ ُهَما َعَلى َهذَ   ا.بَ ْيٍت َكاَن فايها َأْصَناُم َأْهلا ُأْشُروَسَنَة، فََأْخَرَجا اْْلَْصَناَم َوَجَعََلُه َمْسجا
َّللَّا  َهبا َواْْلَْوَهرا فايها اْلُكْفُر ِبا لذَّ َتُه ِبا ْنَدَك َقْد َحلَّي ْ : َما كاَتاٌب عا تا ؟ قَاَل اْبُن الزََّّيَّ ََ  تَ َعا

ْم، َفُكْنُت آُخُذ اْْلَداَب َوأَتْ ُرُك اْلُكْفَر، ْن آَدابا اْلَعَجما وَُكْفراها  قَاَل: كاَتاٌب َوراثْ ُتُه َعْن َأِبا فايها ما
سْ  َن اْْلا ْنُه، َوَما ظَنَ ْنُت َأنَّ َهَذا َُيْراُج ما ََ َأْخذا اْلْاْلَيةا ما .َوَوَجْدتُُه ُُمَلاى، فَ َلْم َأْحَتْج إا  ََلما

ُلنا َعَلى َأْكلاَها، َويَ ْزُعُم َأَّنََّ  َم اْلُموَبُذ فَ َقاَل: إانَّ َهَذا َيَُْكُل َْلَْم اْلَمْخُنوَقةا، َوََيْما َن ُثَّ تَ َقدَّ ا َأْرَطُب ما
َُؤَِلءا اْلَقْوما يفا ُكليا َشْيٍء َأْكَرُهُه، حَ  ََّّ َأَكْلُت الزَّْيَت، اْلَمْذبُوَحةا. َوقَاَل ِلا يَ ْوًما: َقْد َدَخْلُت َلا

ها اْلَغايَةا َلْ َتْسُقْط َعنيا َشْعَرٌة، يَ ْعنا َأَخَذ َشْعرَ  ََ َهذا اْلَعانَةا، َوَلْ  َورَكاْبُت اْْلََمَل، َواْلبَ ْغَل، َغْْيَ َأنيا إا
. ْ  َأْخَتتا

يناها؟  ُونا َعْن َهَذا أَثاَقٌة ُهَو يفا دا نُي: َأْخَبا ، فَ َقاَل اْْلَْفشا َم اْلُمتَ وَكيالا َا َأْسَلَم َأَّيَّ ياا، َوإاَّنَّ وََكاَن ََمُوسا
ُلَك َعَليَّ َوُأطْ  : أَلَْيَس ُكْنُت ُأْدخا لاُعَك فَ َقاُلوا: َِل! فَ َقاَل: َفَما َمْعََّن قَ ُبولا َشَهاَدتاها؟ ُثَّ قَاَل لاْلُموَبذا

لثياَقةا يفا  رياي؟ قَاَل: بَ َلى! قَاَل: َلْسَت ِبا راا  َعَلى سا َك، إاْذ َأْفَشْيَت سا ْلَكراميا يفا َعْهدا يناَك، َوَِل ِبا دا
 َأْسَرْرتُُه إالَْيَك.

َك؟ قَاَل: َِل َأُقوُل! قَاَل: أَلَْيَس َيْكتُ بُ  َم اْلَمْرُزَِبُن فَ َقاَل: َكْيَف َيْكُتُب إالَْيَك َأْهُل بَ َلدا وَن باَكَذا ُثَّ تَ َقدَّ
ْْلَْشُروَسنيايَّةا؟ قَالَ  َةا َمْن َعَبَدُه ُفََلُن ْبُن ُفََلٍن؟ ِبا ََ إالَها اْْلَلا ْلَعَربايَّةا: إا ْيُُه ِبا : بَ َلى! قَاَل: أَلَْيَس تَ ْفسا

ُلوَن َهَذا، َفَما أَبْ َقْيَت لافا  ُت: اْلُمْسلاُموَن َِل ََيَْتما ُد ْبُن َعْبدا اْلَملاكا الزََّّيَّ ْرَعْوَن؟ قَاَل: بَ َلى! قَاَل ُُمَمَّ
ي )قَالَ  ، َفَكراْهُت َأْن َأَضَع نَ ْفسا ْسََلما ي َوِلا قَ ْبَل َأْن َأْدُخَل يفا اْْلا َِبا َوَجديا ها َكاَنْت( َعاَدََّتُْم ْلا : َهذا

َد َعَليَّ طَاَعتَ ُهْم.  ُدوََّنُْم فَ تُ ْفسا
: َهْل َكاتَ ْبَت َهَذا؟ قَاَل: َِل! قَالُ  نيا َم َمازاََّيُر فَ َقاُلوا لاْْلَْفشا وا لاَمازاََّيَر: َهْل َكَتَب إالَْيَك؟ قَاَل: ُثَّ تَ َقدَّ

يَن )اْْلَبْ َيَض( َغْْياي َوَغْْيَُك، فَ  َياَر أَنَُّه َلْ َيُكْن يَ ْنُصُر َهَذا الديا ي ُقوها ََ َأخا َأمَّا َِبَبَك نَ َعْم، َكَتَب َأُخوُه إا
ْدُت َأْن َأْصرافَ  ُْمقاها قَ َتَل نَ ْفَسُه، َوَلَقْد َجها نَُّه ْلا  َعْنُه اْلَمْوَت، فََأََب  فَإا
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ْن َخالَْفَت َلْ َيُكْن لاْلَقْوما َمْن يَ ْرُموَنَك باها َغْْياي، َوَمعاَي اْلُفْرَسانُ  ُْمقاها إاِلَّ َأْن ُأوقاَعُه، فَإا ، َوَأْهُل ْلا
ْهُت إالَْيَك َلْ يَ ْبَق َأَحٌد َُيَارابُ َنا إاِلَّ َثََل  ْن ُوجيا ُّ النَّْجَدةا، فَإا ثٌَة: اْلَعَرُب، َواْلَمَغارابَُة، َواْْلَتْ َراُك، َواْلَعَرِبا

َا َّنَّ َْنزاَلةا اْلَكْلبا اْطَرْح لَُه كاْسَرًة َواْضراْب رَْأَسُه، َواْلَمَغارابَُة َأَكَلُة رََأٍس، َواْْلَتْ َراُك، فَإا َي َساَعٌة َحََّّ  ِبا ها
َهاُمُهْم، ُثَّ ََتُوُل اْْلَيْ  َفَد سا ََ َما َلْ يَ َزْل َعَلْيها تَ ن ْ يُن إا ْم، َويَ ُعوُد الديا راها ْم َجْوَلًة فَ َتْأِتا َعَلى آخا ُل َعَلْيها

. َم اْلَعَجما  َأَّيَّ
، َوَلْو َكتَ ْبُت َهَذا اْلكاَتاَب إا  يها: َِل َيَاُب َعَليَّ ََ َأخا ي َكَتَب إا ي َأنَّ َأخا عا نُي: َهَذا َيدَّ لَْيها فَ َقاَل اْْلَْفشا

َي َعْبُد اَّللَّا بْ ْلاَ  ْنَد اْْلَلايَفةا، َكَما َحظا ، ُثَّ آُخُذُه باَقَفاُه، َوَأْحَظى باها عا يَلُه إاَِلَّ َويَثاَق ِبا ٍر، ْسَتما ُن طَاها
َلَساَنَك َفََل َتضَ  نُي: ََّي َأَِب َعْبدا اَّللَّا أَْنَت تَ ْرَفُع طَي ْ ُعُه َحََّّ تَ ْقُتَل فَ َزَجَرُه اْبُن َأِبا ُدَؤاَد، فَ َقاَل اْْلَْفشا

 ََجَاَعًة.
ْسََل  ْن َذلاَك َوباها َِتَاُم اْْلا ٌر أَْنَت؟ قَاَل: َِل! قَاَل: َفَما َمنَ َعَك ما ، فَ َقاَل َلُه اْبُن َأِبا ُدَؤاَد: َأُمَطهَّ ما

ْسََلما اْستاْعَماُل التَّقايَّةا  َن النََّجاَسةا؟ فَ َقاَل: َأَولَياَس يفا اْْلا ْفُت َأْن َوالطَُّهوُر ما ؟ قَاَل: بَ َلى! قَاَل: خا
، َفََل َْيْنَ عُ  ْيفا لسَّ ، َوَتْضراُب ِبا لرُّْمحا ي فََأُموَت، فَ َقاَل: أَْنَت َتْطَعُن ِبا ْن َجَسدا َك َأْقَطَع َذلاَك اْلُعْضَو ما

ْن َقْطعا قَ َلَفٍة؟ قَاَل: تاْلَك َضرُ  ، َوََتْزَُع ما َها، َذلاَك َأْن َيُكوَن َذلاَك يفا اْْلَْربا ُ َعَلي ْ يُبنا فََأْصَبا ورٌَة ُتصا
 َوَهَذا َشْيٌء َأْسَتْجلاُبُه.

ها َعَلى ما  ْنَطَقتاها، فَ َقاَل اْبُن َأِبا ُدَؤاَد: َقْد َِبَن َلُكْم َأْمُرُه، فَ َقاَل لابُ غَا اْلَكباُْي: َعَلْيَك باها! َفَضَرَب باَيدا
عا اْلَقَباءا عا  ها.َفَجَذََبَا، َوَأَخَذ ِباََجاما ََ َُمَْبسا  ْنَد ُعُنقاها، َوَردَُّه إا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َن  َْجلا ُوثُوباها َعَلى َمْن َكاَن َمَعُه ما يَناٍر ْلا ُم َعَلى َجْعَفرا ْبنا دا َب اْلُمْعَتصا َنةا َغضا ها السَّ يفا َهذا
ْنَد َأْشَناَس ََخَْسَة َعَشَر يَ ْوًما، ُثَّ  ، َوَحَبَسُه عا ، َواْستَ ْعَمَل اْْلَْصَحابا َي َعْنُه، َوَعَزَلُه َعنا اْلَيَمنا  َرضا

َها إايَتاَخ.  َعَلي ْ
ُه إاْسَحاَق ْبَن ََيََْي ْبنا ُمَعاٍذ. ، َوَوِلَّ نَي َعنا اْْلََرسا  َوفايَها َعَزَل اْْلَْفشا

(6/67) 

 

ُب اْْلَْنَدُلسا يفا َجْيٍش َكثاْيٍ  ََ باََلدا اْلُمْشراكانَي يفا َشْعَباَن، َفَدَخَل  َوفايَها َساَر َعْبُد الرَّْْحَنا َصاحا إا
ْم َُيَرياُب، َويَ ْغَنُم، َويَ ْقُتُل، َوَيْسّبا  ها َة ُحُصوٍن، َوَجاَل يفا َأْرضا دَّ َها عا ن ْ ليايقايََّة، فَافْ تَ َتَح ما ، َوَأطَاَل باََلَد جا

ََ قُ ْرطَُبةَ  ها اْلَغَزاةا، ُثَّ َعاَد إا  .اْلُمَقاَم يفا َهذا
ُد ْبُن ُدَؤاَد. َنةا ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا يفا َهذا  َوَحجَّ ِبا



 ]اْلَوفَ َياُت[
، َوا يُّ النَّْحوايُّ يَسى، َوأَبُو ُعَمَر اْْلَْرما ُم ْبُن عا ، َواَْسُُه اْلَقاسا َ أَبُو ُدَلٍف اْلعاْجلايُّ َْسُُه َصالاُح َوفايَها تُ ُويفيا

َن الصَّا  ْلاانَي.ْبُن إاْسَحاَق، وََكاَن ما
ُّ، َوَلُه َثََلٌث َوتاْسُعوَن َسنَ  دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْلَمَدائانا َ أَبُو اْْلََسنا َعلايُّ ْبُن ُُمَمَّ ًة، َوَلُه ُكُتٌب يفا َوفايَها تُ ُويفيا

َها. َب إالَي ْ ْلَمَدائانا فَ ُنسا ، فََأقَاَم ِبا ، وََكاَن َبْصراَّيا ما اْلَعَربا  اْلَمَغازاي َوَأَّيَّ
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] ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما تٍي َوعا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
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ائَ َتنْيا  ْشرايَن َوما تٍي َوعا  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
ْن قاَبلا ُصولا َأْرتَ  َمْشَق ما  كانيَ فايَها َوَثَب َعلايُّ ْبُن إاْسَحاَق ْبنا ََيََْي ْبنا ُمَعاٍذ، وََكاَن َعَلى اْلَمُعونَةا بادا

، فَ َقتَ َلُه َوَأْظَهَر اْلَوْسَواَس، ُثَّ َتَكلََّم فايها َأْْحَُد ْبُن َأِبا  ُدَؤاَد، فَُأْطلاَق  َعلاييا ْبنا رََجاٍء، وََكاَن َعَلى اْْلََراجا
ها. ْن َُمَْبسا  ما

ُم. ٍر َفَصلَّى َعَلْيها اْلُمْعَتصا ُد ْبُن( َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها  َوفايَها َماَت )ُُمَمَّ
نيا   ذاْكُر َمْوتا اْْلَْفشا

ما َيْطُلُب َأْن يُ ْنفاَذ إالَْيها َمْن يَثاُق باها، َوأَ  ََ اْلُمْعَتصا نُي، وََكاَن َقْد أَنْ َفَذ إا نْ َفَذ إالَْيها َوفايَها َماَت اْْلَْفشا
ا قايَل فايها، َوقَاَل: ُقْل ْلاَ  ُر َعمَّ يَل، فََأَخَذ يَ ْعَتذا َا َمثَلاي َوَمثَ ُلَك َكَرُجٍل َْحُْدوَن ْبَن إاَْسَاعا نانَي إاَّنَّ ْيا اْلُمْؤما ما

ها، فَ َعرَُّضوا باذَ  ْن َْلْما ْجًَل َحََّّ َأَْسََنُه، وََكَُبَ، وََكاَن َلُه َأْصَحاٌب َيْشتَ ُهوَن َأْن َيَُْكُلوا ما ِبْاها، فَ َلْم َرَبَّ عا
يًعا َعَلى َأْن قَاُلوا: لاَ  ُهْم، فَات ََّفُقوا َجَا ها؟ ! فَ َقاَل  َيُاب ْ ْنسا ََ جا نَُّه إاَذا َكَُبَ رََجَع إا تُ َرِبيا َهَذا اْْلََسَد، فَإا

يعا َمْن يَ ْعراُفونَُه، وَ  ََ َجَا ُموا إا ْئَت. َوتَ َقدَّ ْجٌل، فَ َقاُلوا: َهَذا َأَسٌد، َفَسْل َمْن شا َا ُهَو عا قَاُلوا ََلُْم: إاَّنَّ
، ،  ََلُْم: إاْن َسأََلُكْم َعنا اْلَعَجلا ْلَعَجلا فَ ُقوُلوا َلُه: إانَُّه َأَسٌد، وَُكلََّما َسَأَل إاْنَساًَن قَاَل: ُهَو َسُبٌع، فََأَمَر ِبا

ُر َأْن َأُكوَن َأَسًدا؟ اَّللََّ اَّللََّ يفا َأْمراي.  َفُذباَح، َوَلكانيا َأََن َذلاَك اْلعاْجُل َكْيَف َأْقدا
ُم َمَع اْبناها  قَاَل َْحُْدوُن: فَ ُقْمُت َعْنُه، َوَبنْيَ   َيَدْيها طََبٌق فايها فَاكاَهٌة َقْد َأْرَسَلُه اْلُمْعَتصا
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 ََ َل إا ، َوُهَو َعَلى َحالاها، فَ َلْم أَْلَبْث إاِلَّ قَلايًَل َحََّّ قايَل إانَُّه َْيُوُت، َأْو َقْد َماَت، َفُحما  َدارا اْلَواثاقا
َا، َوَأْخَرُجو  لنَّارا، وََكاَن إايَتاَخ، َفَماَت َبا ُه، َوَصَلُبوُه َعَلى َِببا اْلَعامَّةا لاَْيَاُه النَّاُس، ُثَّ أُْلقاَي َوُأْحراَق ِبا



 َمْوتُُه يفا َشْعَباَن.
َا قَاَل ِلا َهذَ  ( إاَّنَّ عا ْثلا َهَذا اْلَمْوضا ََ ما ٌر َأْم َِل؟ فَ َقاَل: )إا ا، َوالنَّاُس قَاَل َْحُْدوَن: َوَسأَْلُتُه َهْل ُهَو ُمطَّهَّ

َف بَ  ْن َأْن أََتَكشَّ ْف، َواْلَمْوُت َكاَن َأَحبَّ إاَِلَّ ما ُعوَن، لايَ ْفَضَحنا إاْن قُ ْلُت نَ َعْم، قَاَل: َتَكشَّ نْيَ َُمَْتما
قٌ  ، فَ ُقْلُت َلُه: أَْنَت َصادا ُف َبنْيَ َيَدْيَك َحََّّ تَ َرانا ْئَت أََتَكشَّ ، َوَلكاْن إاْن شا ا َيَديا النَّاسا ، فَ َلمَّ

َرابا َعْنُه، إاِلَّ اْلَقلايَل، حَ  َم راَسالََتُه َأَمَر باَقْطعا الطََّعاما َوالشَّ  ََّّ َماَت.اْنَصَرَف َْحُْدوُن َوبَ لََّغ اْلُمْعَتصا
ْلَيٌة   ْن َخَشٍب َعَلْيها حا ْنَساٍن ما ْثَاٍل ْلاا ا َأَخَذ َماَلُه رََأى يفا َداراها بَ ْيَت ِتا َكثاْيٌَة َوَجْوَهٌر، َويفا قَاَل: َوَلمَّ

َما َذَهٌب، فََأَخَذ بَ ْعُض َمْن َكاَن َمَع ُسَلْيَماَن َأَحَد اْْلََجَرْينا َوظَ  ، َعَلْيها نَُّه ُأُذنَ ْيها َحَجَرانا ُمْشَتباَكانا
ًئا  َهَب، َوَوَجَدُه َشي ْ ا َأْصَبَح نَ زََع َعْنُه الذَّ ى َجْوَهًرا، وََكاَن َذلاَك لَْيًَل، فَ َلمَّ لصََّدفا ُيَسمَّ َشبايًها ِبا

َها، َوَوَجُدوا َلُه كاَتاًِب ما  ْن ُكُتبا اْْلََْبُوَن، َوَوَجُدوا َأْصَناًما َوَغْْيَ َذلاَك، َواْْلَْطَواَف اْْلََشَب الَِّتا َأَعدَّ
ََّينَ ُتُه. ، وَُكتُ ًبا َغْْيَُه فايَها دا  اْلَمُجوسا

 
َنةا، يفا ذاْكُر َوفَاةا اْْلَْغَلبا َوواَِليَةا  ها السَّ ْنُه يفا َهذا دا ْبنا اْْلَْغَلبا إاْفرايقايََّة َوَما َكاَن ما َأِبا اْلَعبَّاسا ُُمَمَّ

ْن َهذا  را ما ْن رَبايٍع اْْلخا يسا لاَسْبٍع بَقانَي ما يَم يَ ْوَم اْْلَما َ اْْلَْغَلُب ْبُن إابْ َراها را، )تُ ُويفيا َنةا، رَبايٍع اْْلخا ها السَّ
ٍم.وََكاَنْت وا  َعَة َأَّيَّ َعَة َأْشُهٍر َوَسب ْ  َِليَ ُتُه َسنَ َتنْيا َوَسب ْ

يَم ْبنا اْْلَْغَلبا باََلَد إاْفرايقايَّ  ُد ْبُن اْْلَْغَلبا ْبنا إابْ َراها َ أَبُو اْلَعبَّاسا ُُمَمَّ َ( َوِلا ا تُ ُويفيا ها، َوَلمَّ َة بَ ْعَد َوفَاةا َوالادا
، َوَداَنْت َلُه إاْفرايقايَُّة، َوابْ تَ  ائَ َتنْيا يََّة يفا َسَنةا تاْسٍع َوَثََلثانَي َوما يَنًة باُقْربا ََتَهْرَت ََسَّاَها اْلَعبَّاسا ََّن َمدا

، ََ اْْلَُمواييا ، وََكَتَب إا يُّ َِبضا ابا اْْلا  فََأْحَرقَ َها َأفْ َلُح ْبُن َعْبدا اْلَوهَّ
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، يُ ْعلاُمُه َذلاَك، فَ بَ َعثَ  با اْْلَْنَدُلسا ْرَهٍم َجَزاًء َلُه َعَلى فاْعلاها. َصاحا ائََة أَْلفا دا  إالَْيها اْْلَُموايُّ ما
ائ َ  ْن َسَنةا اثْ نَ َتنْيا َوَأْربَعانَي َوما ثْ َننْيا ُغرََّة اْلُمَحرَّما ما ُد ْبُن اْْلَْغَلبا يَ ْوَم اِلا َ ُُمَمَّ ، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه َوتُ ُويفيا َتنْيا

ٍم.ََخَْس َعْشَرَة َسَنًة وَ   َُثَاناَيَة َأْشُهٍر َوَعَشَرَة َأَّيَّ
 

يَم َأْْحَدَ   ذاْكُر واَِليَةا اْبناها َأِبا إابْ َراها
يَم َأْْحَدُ  َ اْْلَْمَر بَ ْعَدُه ابْ ُنُه أَبُو إابْ َراها ( َوِلا ُد ْبُن اْْلَْغَلبا َ أَبُو اْلَعبَّاسا ُُمَمَّ ا )تُ ُويفيا ْيََة َلمَّ ، َوَأْحَسَن السيا

، َمَع الرَّعا  ْلْاَجارَةا َواْلكاْلسا ْصٍن ِبا ْرضا إاْفرايقايََّة َعْشَرَة آَِلفا حا ، َوَبََّن ِبَا يَّةا، َوَأْكثَ َر اْلَعطَاَء لاْلُجْندا
َُه اَّللَُّ  َ، َرْحا ُجُه، ُثَّ تُ ُويفيا ها ََثئاٌر يُ ْزعا ما ، َواْشََتَى اْلَعبايَد، َوَلْ َيُكْن يفا َأَّيَّ يدا يَ ْوَم الثََُّلََثءا ، َوأَبْ َوابا اْْلَدا

نا  ، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه َسْبَع سا ائَ َتنْيا ي اْلقاْعَدةا َسَنَة تاْسٍع َوَأْربَعانَي َوما ْن ذا نَي َوَعَشَرَة لاَثََلَث َعْشَرَة بَقاَيْت ما



ْشرايَن َسَنًة( .  َأْشُهٍر )َواْثَنْ َعَشَر يَ ْوًما، وََكاَن ُعْمُرُه َُثَانايًة َوعا
 

ٍد زاََّيَدةا اَّللَّا ذاْكُر وا  يها َأِبا ُُمَمَّ  َِليَةا َأخا
 َ ُمُه، فَ تُ ُويفيا َ َأُخوُه زاََّيَدُة اَّللَّا َوَجَرى َعَلى ُسَننا َسَلفاها، َوَلْ َتُطْل َأَّيَّ َ َأْْحَُد َوِلا ا تُ ُويفيا  يَ ْوَم السَّْبتا َوَلمَّ

ي اْلقاْعَدةا َسَنَة َخَْ  ْن ذا ْحَدى َعْشَرَة بَقاَيْت ما ٍم.ْلاا تََّة َأَّيَّ َدًة َوسا ، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه َسَنًة َواحا ائَ َتنْيا نَي َوما  سا
 

َ بَ ْعَدُه أَبُو َعْبدا ا َ زاََّيَدُة اَّللَّا َوِلا ا تُ ُويفيا دا ْبنا َأْْحََد ْبنا اْْلَْغَلبا َوَلمَّ ُد ْبُن َأْْحََد ذاْكُر واَِليَةا ُُمَمَّ َّللَّا ُُمَمَّ
ٍد اْْلَ  ْيَةا، َغْْيَ َأنَّ َجزايَرَة ْبنا ُُمَمَّ يًبا، َعاقاًَل، َحَسَن السيا ْغَلُب، َوَجَرى َعَلى َسَننا َأْسََلفاها، وََكاَن َأدا

لا اْلَبْحرا. َها، َوَبََّن أَْيًضا ُحُصوًَن َوَُمَاراَس َعَلى َساحا ن ْ َع ما ليايََّة تَ َغلََّب الرُّوُم َعَلى َمَواضا قا  صا
ْلَمْغرابا َأْرضٌ  ْيََة ََخَْسَة َعَشَر يَ ْوًما، َوِبا نَ َها َوَبنْيَ بَ ْرَقَة َمسا ْْلَْرضا اْلَكباْيَةا بَ ي ْ  تُ ْعَرُف ِبا
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لا اْلَبْحرا ُتْدَعى َِبرََّة، وََكاَن َأْهُلَها َنَصاَرى لَْيُسوا بُ ُروٍم، فَ َغَزاَها َحَياُة مَ  يَنٌة َعَلى َساحا َا َمدا ْوََ َوَبا
، فَ لَ  ََلفَ اْْلَْغَلبا ، َويُ َقاُل إانَُّه َمْوًَ لاَربايَعَة، فَ َفَتَحَها يفا خا َها، ُثَّ َغَزاَها ُخْلُفوُن اْلََبْبَرايُّ ْر َعَلي ْ ةا ْم يَ ْقدا

ْصًنا، َواْستَ وْ  ْشرايَن حا ، فَ َفَتَح َأْربَ َعًة َوعا ى اْلُمَفرياُج ْبُن َسالٍا ، َوقَاَم بَ ْعَدُه رَُجٌل ُيَسمَّ َها، ََ اْلُمتَ وَكيالا  َعَلي ْ
نَي َصََلًة إا  َن اْلُمْسلاما ها َوَمْن َمَعُه ما ْصَر يُ ْعلاُمُه َخََبُُه، َوأَنَُّه َِل يَ َرى لانَ ْفسا ََ َواِلا ما ْن َفَكَتَب إا ِلَّ ِبَا

ْن َحديا اْلُمتَ َغليابانيَ  َها، لاَيْخُرَج ما َيتاها، َويُ َوليايها إاَّيَّ َماُم َعَلى ََنحا ًعا.يَ ْعقاَد َلُه اْْلا ًدا َجاما  ، َوَبََّن َمْسجا
 ُثَّ إانَّ َأْصَحابَُه َشَغُبوا َعَلْيها، ُثَّ قَ تَ ُلوُه.

. ائَ َتنْيا تيانَي َوما َُه اَّللَُّ، َسَنَة إاْحَدى َوسا ٌد، َرْحا َ أَبُو َعْبدا اَّللَّا ُُمَمَّ  ُثَّ تُ ُويفيا
َا ذََكْرََن واَِليََة َهُؤَِلءا ُمتَ َتاباَعًة لاقا  ُهْم.إاَّنَّ ن ْ ٍد ما  لَّةا َما لاُكليا َواحا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

يدَ  ٍم، وََكاَن َمَع الزَّْلَزَلةا رايٌح َشدا يَدًة، ََخَْسَة َأَّيَّ َنةا زُْلزاَلتا اْْلَْهَواُز زَْلَزَلًة َشدا ها السَّ ًة، َفَخَرَج يفا َهذا
َها. ن ْ  النَّاُس َعْن َمَنازاَلااْم، َوَخراَب َكثاٌْي ما

ا، َوَقْد َجَعَل إالَيْ  ُد ْبُن َداُوَد، َأَمَرُه َأْشَناُس باَذلاَك، وََكاَن َأْشَناُس َحاجا لنَّاسا ُُمَمَّ ها واَِليََة  َوفايَها َحجَّ ِبا
نا اْلباََلدا الَِّتا ا َا ما يَنَة َوَغْْياُها َة َواْلَمدا َب َلُه َعَلى َمَناباَر َمكَّ ََ ُكليا بَ َلٍد َيْدُخُلُه، َوُخطا ْمَرةا إا ْْلا َا ِبا ْجَتاَز َبا

ََ َساَمرَّا.  َأْن َعاَد إا



 ]اْلَوفَ َياُت[
، فا اْلَبْصرايُّ ( َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلَعَلَّ ُد ْبُن اَْلَُذْيلا ْبنا َ أَبُو اَْلَُذيلا )ُُمَمَّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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َا. َشْيُخ اْلُمْعَتزاَلةا يفا زََماناها، َوزَاَد ُعْمُرهُ  اَئةا َسَنٍة، َوَلُه َمَسائاُل يفا اْْلُُصولا قَبايَحٌة تَ َفرََّد َبا  َعَلى ما
ءَ  ْيَسابُورايُّ أَبُو زََكراَّيَّ يُّ اْْلَْنَظلايُّ الن َّ يما َ يفا َصَفٍر َوََيََْي ْبُن ََيََْي ْبنا َبْكرا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا التَّما ، تُ ُويفيا

 بانَ ْيَسابُوَر.
ي.َوُسَلْيمَ  يُّ اْلَقاضا جا  اُن ْبُن َحْرٍب اْلَواشا

، وََكاَن َعالاًما باَنْحوا اْلُكوفاييانَي( . َثَم الرَّازايُّ النَّْحوايُّ  )َوأَبُو َهي ْ
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] ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوعا
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ائَ َتنْيا  ْشرايَن َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوعا
 ذاْكُر ُخُروجا اْلُمََبَْقعا 

. ما نَي، َوَخاَلَف َعَلى اْلُمْعَتصا َلْسطا ُّ بافا َنةا َخَرَج أَبُو َحْرٍب اْلُمََبَْقُع اْلَيَمانا ها السَّ  يفا َهذا
ُزوَل يفا َداراها َوُهَو َغائاٌب، َفَمنَ َعُه بَ ْعضُ  ها َأنَّ بَ ْعَض اْْلُْندا َأرَاَد الن ُّ ناَسائاها، َفَضَرََبَا  وََكاَن َسَبُب ُخُروجا

ََ َمْنزالاها َشَكْت إالَْيها َما فَ َعَل َباَ  ا رََجَع إا رَاَعَها، فَأَث ََّر فايَها، فَ َلمَّ يُّ باَسْوٍط، فََأَصاَب ذا ، اْْلُْندا يُّ ا اْْلُْندا
َفُه َوَساَر ََنَْوُه فَ َقتَ َلُه، ُثَّ َهَرَب، َوأَْلَبَس َوْجَهُه بُ ْرقُ عً  ، فَأَقَاَم فََأَخَذ َسي ْ َبالا اْْلُْرُدنيا ا، َوَقَصَد بَ ْعَض جا

ْلَمْعُروفا وَ  ْْلَْمرا ِبا َرُه، َوَأَمَرُه ِبا َذا َجاَءُه َأَحٌد ذَكَّ َهارا ُمَتََبْقاًعا، فَإا لن َّ ْهيا َعنا باها، وََكاَن َيْظَهُر ِبا الن َّ
، َويَعايُبُه،  َيةا.اْلُمْنَكرا، َوَيْذُكُر اْْلَلايَفَة َوَما َيَِْتا ي تاْلَك النَّاحا حا ْن َفَلَّ  فَاْسَتَجاَب َلُه قَ ْوٌم ما

ها الضيا  ْن َهذا ا َكثُ َر أَتْ َباُعُه ما ُّ، فَ َلمَّ ْفَيانا فَّةا َدَعا َأْهَل وََكاَن يَ ْزُعُم أَنَُّه ُأَمواي،، فَ َقاَل َأْصَحابُُه: َهَذا السُّ
ْن ُرؤَ  ، فَاْسَتَجاَب َلُه ََجَاَعٌة ما َهٍس َكاَن ُمطَاًعا يفا اْلبُ ُيوََتتا ُهْم رَُجٌل يُ َقاُل َلُه اْبُن بَ ي ْ ن ْ َساءا اْلَيَمانايَّةا، ما

َمْشَق( . ْن َأْهلا دا ، )َورَُجََلنا ما  َأْهلا اْلَيَمنا
ي َماَت فايها، َفَسْيََّ إالَْيها رََجاَء ْبَن أَيُّوَب اْلَْ  ها الَّذا ما يفا َمَرضا ْلُمْعَتصا َضارايَّ يفا زَُهاءا َواتََّصَل اْْلَََبُ ِبا

ائََة أَْلٍف، َفَكراَه رََجاُء ُمَواقَ َعَتُه، َوَعْسكَ  ُلُغوَن ما ، فَ َرآُه يفا َعالٍَ َكثاٍْي يَ ب ْ َن اْْلُْندا َر يفا أَْلفا رَُجٍل ما
َل اْْلَْرَض، فَاْنَصَرَف َمْن َكاَن َمَع الْ  ْم، َوبَقاَي ُمَقابَ َلتاها، َحََّّ َكاَن َأَواُن الزيارَاَعةا َوَعما ََ َعَملاها ُمََبَْقعا إا



.  يفا زَُهاءا أَْلٍف َأْو أَْلَفنْيا
َمْشَق َعَلى َما نَذُْكُرُه، فََأَمَر اْلَواثاُق رَ  َنُة بادا َ اْلَواثاُق، َوََثَرتا اْلفات ْ ُم َوَوِلا َ اْلُمْعَتصا َجاَء باقاَتالا َمْن )َوتُ ُويفيا

َنَة َواْلَعْوَدةا إا  ( ، فَ َناَجَزهُ َأرَاَد اْلفات ْ ََ اْلُمََبَْقعا ، فَ َفَعَل َذلاَك، َوَعاَد إا  ََ اْلُمََبَْقعا
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َْصَحاباها: َما َأَرى يفا َعْسَكراها رَُجًَل لَُه َشَجاَعٌة َغْْيَُه، وَ  ، فَ َقاَل رََجاُء ْلا إانَُّه رََجاُء، فَالتَ َقى اْلَعْسَكَرانا
نْ  َْصَحاباها َما عا ُر ْلا َذا َْحََل َعَلْيُكْم فَأَْفراُجوا َلُه، َفَما لَباَث َأْن َْحََل اْلُمََبَْقُع، فََأفْ َرَج لَُه َسُيْظها َدُه، فَإا

ا َأْصَحاُب رََجاٍء، َحََّّ َجاَوزَُهْم، ُثَّ رََجَع فََأفْ َرُجوا َلُه، َحََّّ أََتى َأْصَحابَُه، ُثَّ َْحََل َمرًَّة ُأْخَرى ، فَ َلمَّ
ْيًا.َأرَاَد الرُّ   ُجوَع َأَحاُطوا باها، َوَأَخُذوُه َأسا

نيَ  ي الرَّْمَلَة، َوَصاَر يفا ََخْسا ، َوإانَُّه َخَرَج بانُ َواحا ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما تٍي َوعا  أَْلًفا، َوقايَل: َكاَن ُخُروُجُه َسَنَة سا
، فَ َقاتَ َلُه، َوَأخَ  ُم رََجاَء اْلََْضارايَّ َه إالَْيها اْلُمْعَتصا ْن َأْصَحابا اْلُمََبَْقعا فَ َوجَّ ْيًا، َوقَ َتَل ما َهٍس َأسا َذ اْبَن بَ ي ْ

ََ َساَمرَّا. ْشرايَن أَْلًفا، َوَأَسَر اْلُمََبَْقَع، َوَْحََلُه إا ْن عا  ََنًْوا ما
 

ما   ذاْكُر َوفَاةا اْلُمْعَتصا
ُد ْبنُ  ُم أَبُو إاْسَحاَق ُُمَمَّ َ اْلُمْعَتصا َنةا تُ ُويفيا ها السَّ يُّ )ْبنا َعْبدا اَّللَّا  َويفا َهذا ٍد اْلَمْهدا يدا ْبنا ُُمَمَّ َهاُروَن الرَّشا

َ َعْشَرَة َمَضتْ  يسا لاَثَمانا ( ، يَ ْوَم اْْلَما دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلَعبَّاسا ْن رَبايٍع اْلَمْنُصورا ْبنا ُُمَمَّ  ما
لَّتاها أَنَُّه  ، وََكاَن َبْدُء عا ْنَدَها.اْْلَوَّلا ، َواْعَتلَّ عا  اْحَتَجَم َأوََّل يَ ْوٍم يفا اْلُمَحرَّما

ْجَلَة، َوأَ  لَّتاها الَِّتا َماَت فايَها، فَ رَكاَب يفا الزَُِّللا يفا دا ُم يفا عا ُر: َأفَاَق اْلُمْعَتصا ََن َمَعُه، قَاَل َزََنُم الزَّاما
:َفَمرَّ ِباازَاءا َمَنازالاها، فَ َقاَل: ََّي َزََنُم إا   ْزُمْر ِلا

َلى َْطََللاَك َأْن تَ ب ْ  ََّي َمْنزاًِل َلْ تَ ْبَل َأْطََللُُه ... َحاَشا ْلا
ي فايَك إاْذ َوََّ   َلْ أَْبكا َأْطََلَلَك َلكانَّنا ... َبَكْيُت َعْيشا

 َواْلَعْيُش َأْوََ َما َبَكاُه اْلَفََّ ... َِل بُدَّ لاْلَمْحُزونا َأْن َيْسَلى
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يًَل َبنْيَ َيَدْيها، َفَما زَاَل يَ بْ قَ  ْندا كاي فايها، اَل: َفَما زاْلُت َأْزُمُر لَُه َهَذا الصَّْوَت، َوُأَكريارُُه، َوَقْد تَ َناَوَل ما
ََ َمْنزالاها. ُب، َحََّّ رََجَع إا َتحا  َويَ ن ْ

ُم َجَعَل يَ ُقوُل: َذَهَبتا اْلْاَيُل، لَْيسَ  ا اْحَتَضَر اْلُمْعَتصا يَلٌة، َحََّّ َصَمَت، ُثَّ َماَت َوُدفاَن َوَلمَّ ْت حا



 باَساَمرَّا.
، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة تاْسٍع َوَسْبعانَي َوما  نانَي َوَُثَاناَيَة َأْشُهٍر َويَ ْوَمنْيا َ سا ََلفَ ُتُه َُثَانا  اَئٍة.وََكاَنْت خا

نا  ْهرا الثَّاما اَئٍة، يفا الشَّ ، َوَماَت َوقايَل: َسَنَة َُثَانانَي َوما ْن َوَلدا اْلَعبَّاسا نا ما نا اْْلَُلَفاءا َوالثَّاما ْن ََثما ، َوُهَو ما
نانَي َوَُثَاناَيَة َأْشُهٍر، فَ َعَلى اْلَقْولا اْْلَوَّلا يَ  ًعا َعْن َُثَاناَيةا بَنانَي َوَُثَانا بَ َناٍت، َوَمَلَك َُثَانا سا ُكوُن ُعْمُرُه َسب ْ

َعَة َوَأْربَعانَي َسَنًة َوشَ  ًعا َوَأْربَعانَي َسَنًة َوَسب ْ ْهَرْينا َوَُثَاناَيَة َعَشَر يَ ْوًما، َوَعَلى اْلَقْولا الثَّانا َيُكوُن ُعْمُرُه َسب ْ
 َأْشُهٍر.

، وََكانَ  َننْيا َمْولاُدُه  وََكاَن أَبْ َيَض، َأْصَهَب اللياْحَيةا، َطوايَلَها، َمْربُوًعا، ُمْشَرَب اللَّْونا ُْحَْرًة، َحَسَن اْلَعي ْ
ْْلَْلَدقَارا.  ِبا

ُت يَ ْرثايها: ُد ْبُن َعْبدا اْلَملاكا الزََّّيَّ  َوقَاَل ُُمَمَّ
نيا  لَتُّْبا َوالطيا ُبوَك َواْصَطَفَقْت ... َعَلْيَك أَْيٍد ِبا  َقْد قُ ْلُت إاْذ َغي َّ

نْ َيا َونَعاَم اْلُمعانُي لا  ينا اْذَهْب فَناْعَم اْْلَفايُظ ُكْنَت َعَلى ... الدُّ  لديا
ثْ َلَك إاِلَّ ِبااْثلا َهاُرونا   َِل ََيَُْبُ اَّللَُّ ُأمًَّة فَ َقَدْت ... ما

ْلبَ َندَ  يََّة، وََكاَن أَبُوَها َنَشأَ ِبا ْن ُمَولََّداتا اْلُكوَفةا، وََكاَنْت ُأمَُّها ُصَغدا نَي.وََكاَنْت ُأمُُّه َماراَدًة ما  نَيجا
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ْيَتاها   ذاْكُر بَ ْعضا سا
َم فََأْسَهَب يفا ذاْكراها، َوَأْكثَ َر يفا َوْصفاها، َوذََكرَ ذُكا  َنَُّه ذََكَر اْلُمْعَتصا ْن َر َعْن َأْْحََد ْبنا َأِبا ُدَؤاَد؛ ْلا  ما

ورايََّة: َما تَ ُقولُ  ْشَرتاها، قَاَل: َوقَاَل يَ ْوًما، َوََنُْن باَعمُّ َعةا َأْخََلقاها، وََكراميا عا يبا َأْعَراقاها، َوسا يفا اْلُبْسرا ََّي  طا
، فَ َقاَل: َقْد َجاؤُ  ْلعاَراقا ، َواْلُبْسُر ِبا نانَي، ََنُْن باباََلدا الرُّوما َْي اْلُمْؤما ْنُه باَشْيٍء َعْبَد اَّللَّا؟ فَ ُقْلُت: ََّي َأما وا ما

يها، ُثَّ َأْحَضَرُه، َفَمدَّ يََدُه، فََأَخَذ ا ْن بَ ْغَداَد، َوَعلاْمُت أَنََّك َتْشَتها ُلُه  ما ْلعاْذَق فَاراًغا، قَاَل: وَُكْنُت ُأزَاما
 َكثاْيًا يفا َسَفراها َذلاَك.

ْنُه أَْلَفْي أَْلفا داْرَهٍم; لاَعَملا ََّنٍْر َكاَن ََلُُم انْ  اشا ما َْهلا الشَّ َدَفَن يفا ذاْكُر َِبقاَي اْْلَََبا قَاَل: َوَأَخْذُت ْلا
، فََأَضرَّ َبااْم. ْسََلما  َصْدرا اْْلا

ٌة يفا تَ ْزيانيا الْ َوقَ  َب َمْن قَ َتَل، َوَما فَ َعَل، َوَلْ َيُكْن َلُه َلذَّ ، َوَلْ اَل َغْْيُُه: إانَُّه َكاَن َِل يُ َباِلا إاَذا َغضا باَناءا
. َا يفا اْْلَْربا ْنُه َبا َفَقةا َأَْسََح ما لن َّ  َيُكْن ِبا

مَ  َنَُّه َكاَن يَ َناُل  قَاَل َأْْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا َأِبا َشْيٍخ: َقدا َن اْلَعَلواييانَي، ْلا اٍر اْلعاَراَق َهاراًِب ما الزَُّبْْيُ ْبُن َبكَّ
ها ُمْصَعبا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا الزَُّبْْيا، َوَشَكا إا  َم َعَلى َعميا ُهْم، َوَقدا ن ْ ُدوُه، فَ َهَرَب ما ُهْم، فَ تَ َهدَّ ن ْ لَْيها َحالَُه، ما

َن اْلعَ  َفُه ما ْنَدُه َما َأرَاَد، َوأَْنَكَر َعَلْيها َحالَهُ َوَخوَّ ، فَ َلْم َيَاْد عا ما ََ اْلُمْعَتصا  َلواييانَي، َوَسأََلُه إاَّْنَاَء َحالاها إا



 َوَِلَمُه.
ها يفا َأْمراها، فَ ُقْلُت َلُه يفا َذلاَك َوأَْنكَ  ْرُت َعَلْيها إاْعَراَضُه قَاَل َأْْحَُد: َفَشَكا َذلاَك إاَِلَّ َوَسأََلنا ُُمَاطََبَة َعميا

َف اْلَعَلواييانَي، َويُزاي ْر َعَلْيها َأْن َيْستَ ْعطا : إانَّ الزَُّبْْيَ فايها َجْهٌل َوَتَسرٌُّع، فََأشا َل َما يفا َعْنُه، فَ َقاَل ِلا
ُهْم، َوَمي ْ  ْنُه، َأَما رَأَْيَت اْلَمْأُموَن َورافْ َقُه َبااْم، َوَعْفَوُه َعن ْ ْم ما ها ُْي نُ ُفوسا ْم؟ قُ ْلُت: بَ َلى، فَ َهَذا َأما َلُه إالَْيها

ْنَدُه باَقبايٍح، فَ ُقْل َلُه ذَ  ُر َأذُْكُرُهْم عا ْثلا َذلاَك، َأْو فَ ْوَقُه، َوَِل َأْقدا نانَي، َواَّللَّا، َعَلى ما لاَك َحََّّ اْلُمْؤما
ْم. ها ْن َذميا ي ُهَو َعَلْيها ما َع َعنا الَّذا  يَ ْرجا

ُم يَ ْوًما، َفَدَخْلُت َعَلْيها فَ َقاَل: َأْحبَ ْبُت َأْن  قَاَل إاْسَحاُق ْبنُ  ُّ: َدَعانا اْلُمْعَتصا يَم اْلُمْصَعّبا إابْ َراها
ََ ُحجْ  ََ َأْن َصاَر إا ي إا ي ََّنْشا َا َساَعًة، ُثَّ نَ َزَل َوَأَخَذ باَيدا َنا َبا َةا، فَ َلعاب ْ لصََّواْلا َرةا َأْضراَب َمَعَك ِبا

، فَ قَ  اما ، فَ َفَعْلُت، َوَدَخْلُت، َولَْيَس َمَعَنا ُغََلٌم، اْْلَمَّ ، فََأَخْذَُّتَا، ُثَّ َأَمَرنا بانَ ْزعا ثاَياِبا اَل: ُخْذ ثاَياِبا
، ُثَّ  ُتُه، فََأََب َعَليَّ نيا َذلاَك، فَاْستَ ْعَفي ْ ُم ما َنا،  َخَرجْ فَ ُقْمُت إالَْيها، َفَخَدْمُتُه، َوَدلَّْكُتُه، َوتَ َوََّ اْلُمْعَتصا

ها، فَ َناَم، ََ ََمْلاسا  َوَمَشى َوَأََن َمَعُه، َحََّّ َصاَر إا
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: ََّي إاْسَحاُق إانَّ يفا قَ ْلّبا َأْمًرا َأََن ُمَفكيارٌ  ، ُثَّ قَاَل ِلا ْمتاَناعا َذاَءُه بَ ْعَد اِلا ٍة  َوَأَمَرنا فَناْمُت حا فايها ُمْنُذ ُمدَّ
َا َبَسْطُتكَ  َا َأََن َعْبُدَك  َطوايَلٍة، َوإاَّنَّ َّنَّ نانَي، فَإا َْي اْلُمْؤما َيُه إالَْيَك، فَ ُقْلُت: ُقْل ََّي َأما ُْفشا يفا َهَذا اْلَوْقتا ْلا

َك.  َواْبُن َعْبدا
ُهْم، قُ ْلُت: َوَمنا الَّذا  ن ْ ي اْلَمْأُمونا َوَقدا اْصطََنَع َأْربَ َعًة، فَ َلْم يُ ْفلاْح َأَحٌد ما ََ َأخا يَن قَاَل: َنَظْرُت إا
رٍ  ْعَت، َوابْ ُنُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن طَاها ، فَ َقْد رَأَْيَت َوَسَا ُر ْبُن اْْلَُسنْيا ، فَ ُهَو اْصطَنَ َعُهُم اْلَمْأُموُن؟ قَاَل: طَاها

ْلطَاُن َعْنكَ  ي َِل يَ ْعتَاُض السُّ ثْ ُلُه، َوأَْنَت فَأَْنَت َواَّللَّا الرَُّجُل الَّذا ي َلْ يُ َر ما أََبًدا، َوَأُخوَك  الرَُّجُل الَّذا
ََ َما َصاَر أَ  نَي، فَ َقْد رَأَْيَت إا ٍد؟ َوَأََن فَاْصطَنَ ْعُت اْْلَْفشا ْثُل ُُمَمَّ يَم، َوأَْيَن ما ُد ْبُن إابْ َراها ْمُرُه، ُُمَمَّ

يًفا َفََل َمْعََّن فايها. َل، َوإايَتاَخ َفََل َشْيَء، َوَوصا  َوَأْشَناَس فَ َفشا
يُب َعَلى ََ  فَ ُقْلُت: ُأجا نانَي، َنَظَر َأُخوَك إا َْي اْلُمْؤما ْن َغَضباَك؟ قَاَل: نَ َعْم! قُ ْلُت َلُه: ََّي َأما َأَماٍن ما

ْب إاْذ َِل ُأُصوَل َلََ  نانَي فُ ُروًعا، فَ َلْم تُ ْنجا ُْي اْلُمْؤما ا! اْْلُُصولا فَاْستَ ْعَمَلَها، فََأَْنَْبَت، َواْستَ ْعَمَل َأما
.فَ َقاَل: ََّي إاْسَحاُق، لَ  ْن َهَذا اْْلََوابا ةا أَْيَسُر َعَليَّ ما ها اْلُمدَّ  ُمَقاَساُة َما َمرَّ ِبا ُطوَل َهذا

. ْرَهما اَئَة أَْلفا أَْلفا دا ُم، َوَوَهَب َعَلى َيَديَّ ما َق اْلُمْعَتصا  َوقَاَل اْبُن َأِبا ُدَؤاَد: َتَصدَّ
َم َقدا انْ َقَطَع َعْن َأْصَحابا  ُ رَْحَلُه إاْذ رََأى َشْيًخا َمَعُه َوُحكاَي َأنَّ اْلُمْعَتصا َنا ُهَو ُيَسْييا ها يفا يَ ْوما َمَطٍر، فَ بَ ي ْ

ُر َمْن َْيُرُّ باها فَ ُيعاينُ  َتظا ْيُخ قَائاٌم يَ ن ْ ُْل َشْوٍك، َوَقْد زَلاَق اْلْاَماُر، َوَسَقَط، َوالشَّ َاٌر َعَلْيها ْحا ُه َعَلى َْحْلاها، ْحا
ُم َعنْ  ، َويَ ْرَفَع َعَلْيها  َفَسأََلُه اْلُمْعَتصا َحالاها، فََأْخََبَُه، فَ نَ َزَل َعْن َدابَّتاها; لاُيَخلياَص اْلْاَماَر َعنا اْلَوْحلا



يَبَك! فَ َقاَل: َِل َعَلْيَك، ُثَّ إانَّ  ي َِل تُ بَ لياْل ثاَياَبَك َوطا ِبا أَْنَت َوُأميا ْيُخ: ِبَا َْلُه، فَ َقاَل َلُه الشَّ ُه َخلََّص ْحا
! ُثَّ ْلَا اْلْاَما ْيُخ: َغَفَر اَّللَُّ َلَك ََّي َشابُّ ْوَك َعَلْيها، َوَغَسَل َيَدْيها، ُثَّ رَكاَب، فَ َقاَل الشَّ َقُه َر، َوَجَعَل الشَّ

ََ بَ ْيتاها. ُْي َمَعُه إا َل باها َمْن َيسا ْرَهٍم، َووَكَّ ْربَ َعةا آَِلفا دا  َأْصَحابُُه، فََأَمَر َلُه ِبَا
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َّللَّا ذاْكُر  ََلَفةا اْلَواثاقا ِبا  خا
َ فايها أَبُوُه، َوَذلاكَ  ي تُ ُويفيا ما ْبنا َهاُروَن يفا اْليَ ْوما الَّذا َّللَّا ْبُن اْلُمْعَتصا يسا َوفايَها بُوياَع اْلَواثاُق ِبا  يَ ْوَم اْْلَما

ْشرايَن وَ  ْن رَبايٍع اْْلَوَّلا َسَنَة َسْبٍع َوعا َ َعْشَرَة َمَضْت ما ، وََكاَن ُيَكَّنَّ َأَِب َجْعَفٍر، َوُأمُُّه ُأمُّ لاَثَمانا ائَ َتنْيا ما
يَس. ى قَ َراطا يٌَّة، ُتَسمَّ  َوَلٍد ُروما

، وََكاَن ُمْلُكُه اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َسَنًة، َوَمَلَكْت بَ ْعَدُه اْمَرأَتُُه ُتُدورَ  ُة، َوابْ نُ َها َوفايَها َهَلَك تَ ْوفايُل َملاُك الرُّوما
يَخائايُل بْ  ،.ما  ُن تَ ْوفايَل َصّبا

ةا، ي اْلْاجَّ ْلْاْيَةا يفا ذا ، َفَماَتْت ِبا ْت َمَعُه َأمُّ اْلَواثاقا ، َوَحجَّ ما لنَّاسا َجْعَفُر ْبُن اْلُمْعَتصا َوُدفاَنْت  َوَحجَّ ِبا
ْلُكوَفةا.  ِبا

 
َمْشقَ  َنةا بادا  ذاْكُر اْلفات ْ

يَُّة با  ُم ََثَرتا اْلَقْيسا ا َماَت اْلُمْعَتصا ْيَُهْم، فَ بَ َعَث اْلَواثاُق َلمَّ َمْشَق، َوَعاثُوا، َوَأْفَسُدوا، َوَحَصُروا َأما دا
رَّاَن، ٍط، فَ نَ َزَل رََجاُء باَدْيرا ما َْرجا رَاها ، وََكانُوا ُمَعْسكارايَن ِبا ْم رََجاَء ْبَن أَيُّوَب اْلََْضارايَّ ََ  إالَْيها َوَدَعاُهْم إا

ُعوا، ف َ  .الطَّاَعةا، فَ َلْم يَ ْرجا ثْ َننْيا  َواَعَدُهُم اْْلَْرَب باَدْوَمَة يَ ْوَم اِلا
ََ َدوْ  ْم، فَ َوافَاُهْم َوَقْد َساَر بَ ْعُضُهْم إا ، َوَقْد تَ َفرََّقْت، َساَر رََجاُء إالَْيها ا َكاَن يَ ْوُم اْْلََحدا َمَة، فَ َلمَّ

ها، فَ َقاتَ َلُهْم، فَ َهَزَمُهْم، َوقَ َتَل ما  ْن َأْصَحاباها ََنَْو َوبَ ْعُضُهْم يفا َحَوائاجا اَئٍة، َوقُتاَل ما ُهْم ََنَْو أَْلٍف َوََخْسما ن ْ
َمْشَق. َهٍس، َوَصُلَح َأْمُر دا َمُهُم اْبُن بَ ي ْ  َثََلُثُااَئٍة، َوَهَرَب ُمَقدَّ

َا، فَ َقاتَ َلهُ  ََ قاَتالا َأِبا َحْرٍب اْلُمََبَْقعا اْْلَاراجا َبا نَي إا ََ فاَلْسطا  ، فَاَّْنََزمَ َوَساَر رََجاُء إا

(6/79) 

 

ْيًا َعَلى َما ذََكْرََنُه. َذ َأسا  اْلُمََبَْقُع َوُأخا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا



 ]اْلَوفَ َياُت[
، َوَعْبُد الرَّْْحَنا بْ  ْْلَايفا يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا ُد اْلَمْعُروُف ِبا َ باْشُر ْبُن اْْلَاراثا الزَّاها اَّللَّا  ُن ُعبَ ْيدا )َوفايَها تُ ُويفيا

ْبنا َعا ، اْلَمْعُروُف ِبا يُّ ْيما دا ْبنا َحْفصا ْبنا ُعَمَر ْبنا ُموَسى ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا َمْعَمٍر الت َّ ئاَشَة ْبنا ُُمَمَّ
َ أَبُو  َنَُّه َوَلُد َعائاَشَة باْنتا طَْلَحَة، َوتُ ُويفيا َا قايَل َلُه: اْبُن َعائاَشَة; ْلا ، َوإاَّنَّ ُه ُعبَ ْيُد اَّللَّا بَ ْعَدُه اْلَبْصراييا

 لاَسَنٍة.
اَئٍة، َوَأْْحَُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا يُ  يُل ْبُن َأِبا ُأَوْيٍس، َوَمْولاُدُه َسَنَة تاْسٍع َوَثََلثانَي َوما وُنَس، َوأَبُو َوإاَْسَاعا

َثُم ْبُن َخاراَجَة( . ، َواَْلَي ْ يُّ  اْلَولايدا الطََّيالاسا
[]بَقايَُّة اْْلَوَ  ثا  ادا

ا َكانُوا َبنْيَ ُأْربُونَةَ  ، فَ َلمَّ ََ َأْرضا اْلَعُدويا ُب اْْلَْنَدُلسا َجْيًشا إا  َوَشْرطَاناَيَة َوفايَها َسْيََّ َعْبُد الرَّْْحَنا َصاحا
ا ْلَعْسَكرا، َوقَاتَ ُلوُهُم اللَّْيَل ُكلَُّه، فَ َلمَّ ْم، َوَأَحاُطوا ِبا َعتا الرُّوُم َعَلْيها  ََتَمَّ
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ُهْم. نَي، َوَهَزَم َعُدوَّ ََ َنْصَرُه َعَلى اْلُمْسلاما  َأْصَبُحوا أَنْ َزَل اَّللَُّ تَ َعا
َنهُ  َمةا اْلَعْسَكرا، َوَجَرى بَ ي ْ يًما، وََكاَن َعَلى ُمَقديا ها اْلُعْدَوةا َبََلًء َعظا َوَبنْيَ  َوأَبْ َلى ُموَسى ْبُن ُموَسى يفا َهذا

ُُروجا ُموَسى َعْن طَاَعةا َعْبدا َجرايرا ْبنا ُمَوفٍَّق،  ، َفَكاَن َسبَ ًبا ْلا ْوَلةا أَْيًضا، َشر، ْن َأَكابارا الدَّ َوُهَو ما
.  الرَّْْحَنا

]  ]بَقايَُّة اْلَوفَ َياتا
تيانَي َسَنةً  ، وََكاَنْت إاَمارَتُُه اثْ نَ َتنْيا َوسا ْْلَْنَدُلسا َ َأْذُفوْنُس َملاُك الرُّوما ِبا  .َوفايَها تُ ُويفيا

ْن َأْهلا إا  ، َوُهَو ما ُّ اْلَفقايُه اْلَمالاكايُّ اَن اْلَيْحُصّبا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َحسَّ َ ُُمَمَّ  ْفرايقايََّة.َوفايَها تُ ُويفيا
، َوفَ ْتحا الطَّاءا اْلُمْهَمَلةا، َوبَ ْعَدَها نُ  نيا اْلُمْعَجَمةا َوُسُكونا الرَّاءا وٌن، ُثَّ ََّيٌء )َشْرطَاناَيُة: باَفْتحا الشيا

 ََتَْتانايٌَّة، ُثَّ َهاٌء( .
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] ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوعا
228 - 

ائَ َتنْيا  ْشرايَن َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوعا
ليايَّةَ  قا نَي يفا َجزايَرةا صا  ذاْكُر َغَزَواتا اْلُمْسلاما



َنةا  ها السَّ َراََّي،  يفا َهذا ، َوَبثَّ السَّ ينا ُّ يفا اْلَبْحرا، فَ نَ َزَل َمْرَسى َمسا َساَر اْلَفْضُل ْبُن َجْعَفٍر اَْلَْمَدانا
َة َسنَ َتنْيا   َواْشَتدَّ فَ َغناُموا َغَنائاَم َكثاْيًَة، َواْسَتْأَمَن إالَيها َأْهُل ََنُبَل، َوَصاُروا َمَعُه، َوقَاَتَل اْلَفْضُل ُمدَّ

لٍي َعَلى اْلقاَتا َن اْلَعْسَكرا، َواْسَتَداُروا َخْلَف َجَبٍل ُمطا َها، َفَمَضى طَائاَفٌة ما ْر َعَلى َأْخذا ُل، فَ َلْم يَ ْقدا
يَنةا( َوَأْهُل اْلبَ َلدا َمْشُغوُلوَن باقاَتالا َجْعَفٍر َوَمْن  ََ اْلَمدا يَنةا، )َفَصعاُدوا إالَْيها، َونَ َزُلوا إا ا َمَعُه، فَ َلمَّ اْلَمدا

ْم، اَّْنََزُموا، َوفَ َتَح اْلبَ َلَد. ْن َخْلفاها ْم ما نَي َدَخُلوا َعَلْيها  رََأى َأْهُل اْلبَ َلدا َأنَّ اْلُمْسلاما
يَنُة ُمْسَكاَن.  َوفايَها فُتاَحْت َمدا

ائَ َتنْيا َخَرَج أَبُو اْْلَْغَلبا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضلا يفا  ْشرايَن َوما رََّة، فَ َقاتَ َلُه  َويفا َسَنةا تاْسٍع َوعا َسرايٍَّة، فَ بَ َلَغ شا
ُهْم َما يَزايُد َعَلى َعَشَرةا آَِلفا رَُجٍل، َواْسُتشْ  ن ْ يًدا( ، فَاَّْنََزَمتا الرُّوُم، َوقَ َتَل ما َد َأْهُلَها )قاَتاًِل َشدا ها

ثْ ُلهَ  َلَها ما ليايََّة قَ ب ْ قا نَي َثََلثَُة نَ َفٍر، َوَلْ َيُكْن باصا َن اْلُمْسلاما  ا.ما
يَنَة لَْنتاينا فََأْخََبَ  ائَ َتنْيا َحَصَر اْلَفْضُل ْبُن َجْعَفٍر َمدا  )َويفا َسَنةا اثْ َننْيا َوَثََلثانَي( َوما
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ليايََّة ; لايَ ْنُصَرُهْم، فََأَجاََبُْم، َوقَاَل َلَُ  قا ي باصا َمَة  ْم:اْلَفْضُل َأنَّ َأْهَل لَْنتاينا َكاتَ ُبوا اْلباْطرايَق الَّذا إانَّ اْلَعَلَّ
َذا رَأَيْ ُتْم َذلاَك، َففاي اْليَ وْ  ، فَإا يا ْنَد ُوُصوِلا َأْن ُتوَقَد النَّاُر َثََلَث لََياٍل َعَلى اْْلََبلا اْلُفََلنا ما الرَّاباعا عا

نَي بَ ْغَتًة. ُع َأََن َوأَنْ ُتْم َعَلى اْلُمْسلاما ُل إالَْيُكْم، فَ َنْجَتما  َأصا
ا رََأى َأْهُل لَْنتاينا النَّاَر َأَخُذوا يفا فََأْرَسَل اْلفَ  ْضُل َمْن َأْوَقَد النَّاَر َعَلى َذلاَك اْْلََبلا َثََلَث لََياٍل، فَ َلمَّ

ُروَن الْ  يَن َُيَاصا َبغاي َأْن َيْسَتعادَّ باها وََكَمَن اْلُكَمَناُء، َوَأَمَر الَّذا ْم، َوَأَعدَّ اْلَفْضُل َما يَ ن ْ ينَ َأْمراها َة َأْن َمدا
نَي َعَطُفوا َذا َجاَوُزوا اْلَكما ْم قَاتَ ُلوُهْم، فَإا َذا َخَرَج َأْهُلَها َعَلْيها ، فَإا نيا َهةا اْلَكما ََ جا َهزاُموا إا ْم. يَ ن ْ  َعَلْيها

ُروَن  َتظا نَي َوُهْم يَ ن ْ ، َوقَاتَ ُلوا اْلُمْسلاما ا َكاَن اْليَ ْوُم الرَّاباُع َخَرَج َأْهُل لَْنتاينا ، فَاَّْنََزَم فَ َلمَّ ُوُصوَل اْلباْطرايقا
ا ْلبَ َلدا َأَحٌد إاِلَّ َخَرَج، فَ َلمَّ نَي، َوَلْ يَ ْبَق ِبا َجاَوُزوا  اْلُمْسلاُموَن، َواْسَتَجرُّوا الرُّوَم َحََّّ َجاَوُزوا اْلَكما

ْم، َوَوضَ  ْن َخْلفاها نُي ما ْم، َوَخَرَج اْلَكما نَي َعاَد اْلُمْسلاُموَن َعَلْيها ْيَف، فَ َلْم يَ ْنُج اْلَكما ُم السَّ ُعوا فايها
يَنَة، فََأَجاَبَُ  ْم َوَأْمَواَلااْم لاُيَسلياُموا اْلَمدا ها ُهْم( إاِلَّ اْلَقلايُل، َفَسأَُلوا اْْلََماَن َعَلى أَنْ ُفسا ن ْ ُم اْلُمْسلاُموَن )ما

يَنَة. ََ َذلاَك َوَأمَُّنوُهْم، َفَسلَُّموا اْلَمدا  إا
ْن َأْرضا أَْنَكََبَْدَة َوَسَكُنوَها.َوفايَها َأقَاَم ا يَنةا طَارَْنَت ما َدا  ْلُمْسلاُموَن ِبا

، وَ  نيا َْرَسى الطيا ، فََأْرَسْوا ِبا َن الرُّوما ٍت ما َّيَّ ائَ َتنْيا َوَصَل َعْشُر َشَلْندا َخَرُجوا َويفا َسَنةا َثََلٍث َوَثََلثانَي َوما
َها َسْبُع قاَطٍع.لاُيغاْيُوا، َفَضلُّوا الطَّرايَق، فَ َرَجُعو  ن ْ عانَي، فَ َغراَق ما  ا َخائابانَي، َورَكاُبوا اْلَبْحَر رَاجا

َا فايَها، فَ َهدَ  نَي ِبا ََ اْلُمْسلاما يَنَة إا َمَها َويفا َسَنةا َأْرَبٍع َوَثََلثانَي َصاََلَ َأْهُل رَُغوَس، َوَسلَُّموا اْلَمدا



َها َما َأْمَكنَ  ن ْ  َْحُْلُه. اْلُمْسلاُموَن، َوَأَخُذوا ما
يَنةا َقْصُرََّينَه، فَ َغناُموا ََ َمدا نَي إا َن اْلُمْسلاما  َويفا َسَنةا ََخٍْس َوَثََلثانَي َساَر طَائاَفٌة ما
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ُلوا يفا َأْهلاَها.  َوَسَلُبوا َوَأْحَرُقوا َوقَ ت َّ
َد ْبَن َعْبدا  نَي ُُمَمَّ قاليايََّة لاْلُمْسلاما ُْي َعَلى صا تٍي  وََكاَن اْْلَما ْن َسَنةا سا َ يفا رََجٍب ما ، فَ تُ ُويفيا اَّللَّا ْبنا اْْلَْغَلبا

َا َكاَن َُيْراُج اْْلُُيوشَ  َها، َوإاَّنَّ ن ْ يَنةا بَ َلْرَم َلْ ََيُْرْج ما َدا ، َفَكاَن ُمقايًما ِبا ائَ َتنْيا َراََّي فَ تَ ْفَتُح،  َوَثََلثانَي َوما َوالسَّ
َها تاْسَع َعْشَرَة َسَنًة، َواَّللَُّ ُسْبَحانَُه َأْعَلُم.فَ تَ ْغَنُم، َفَكاَنْت إاَمارَتُُه عَ   َلي ْ

 
 ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ ُموَسى ْبنا ُموَسى َواْْلَاراثا ْبنا يَزايغَ 

ْيا اْْلَْندَ  يَلَة َوَبنْيَ َعْسَكرا َعْبدا الرَّْْحَنا َأما لا ُتطا َنةا َكاَنْت َحْرٌب َبنْيَ ُموَسى َعاما ها السَّ ، يفا َهذا ُلسا
ُم اْْلَاراُث ْبُن يَزايَغ. ُم َعَلْيها  َواْلُمَقدَّ

يَنةا  ُل َعَلى َمدا ، َوُهَو اْلَعاما ْن َأْعَيانا قُ وَّادا َعْبدا الرَّْْحَنا َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ ُموَسى ْبَن ُموَسى َكاَن ما
َنُه َوَبنْيَ اْلُقوَّادا ََتَاُسٌد َسَنَة َسْبٍع  يَلَة، َفَجَرى بَ ي ْ ْشرايَن، َوَقْد ذََكْرََنُه، فَ َعَصى ُموَسى ْبُن ُموَسى ُتطا َوعا

ُم اْْلَاراَث ْبَن يَزايَغ َواْلُقوَّاَد، فَاقْ ت َ  ، َفَسْيََّ إالَْيها َجْيًشا، َواْستَ ْعَمَل َعَلْيها ْنَد َعَلى َعْبدا الرَّْْحَنا تَ ُلوا عا
ْن َأْصَحابا ُموَسى، َوقُتالَ  ََ َسَرُقْسَطَة، َفَسْيََّ ُموَسى  بَ ْرَجَة، فَ ُقتاَل َكثاٌْي ما اْبُن َعمٍي َلُه، َوَعاَد اْْلَاراُث إا

َها، َوَحَصَرَها، َفَمَلَكَها، َوقَ َتَل اْبَن ُموَسى، َوت َ  ََ بَ ْرَجَة، فَ َعاَد اْْلَاراُث إالَي ْ َم ابْ َنُه أَْلَب ْبَن ُموَسى إا َقدَّ
ََ أَبايها، َفطََلَبُه، َفَحَضَر، َفَصاْلََ  ََ َأْرنايَط.إا َها، فَانْ تَ َقَل ُموَسى إا  ُه ُموَسى َعَلى َأْن ََيُْرَج َعن ْ

ََ غرسي َا، فََأْرَسَل ُموَسى إا ََ َأْرنايَط، َفَحَصَر ُموَسى َبا ًما، ُثَّ َساَر إا ة، َوُهَو َوبَقاَي اْْلَاراُث يَ َتطَلَُّبُه َأَّيَّ
ييانَي اْلُمْشراكانيَ  ْن ُمُلوكا اْْلَْنَدُلسا ، َواْجَتَمَعا، َوَجَعََل لَُه َكَماياَن يفا َطرايقاها، َواُتَََّذ ما ، َوات ََّفَقا َعَلى اْْلَاراثا

ْهَر َخرَ  ا َجاَء اْْلَاراُث الن َّ ٍع يُ َقاُل َلُه: باَلْمَسُة َعَلى ََّنٍْر ُهَناَك، فَ َلمَّ َْوضا َج اْلُكَمَناُء َلُه اْْلَْيَل َوالرياَجاَل ِبا
ها، َعَلْيها، َوَأحْ  يَمٌة، َوَأَصابَ ْتُه َضْربٌَة يفا َوْجها يٌد، وََكاَنْت َوقْ َعٌة َعظا َدُقوا باها، َوَجَرى َمَعُه قاَتاٌل َشدا

ها اْلَوقْ َعةا. َر يفا َهذا نَ ْيها، ُثَّ ُأسا  فَ َلَقْت َعي ْ
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ها اْلَوقْ َعةا َعُظَم َعَلْيها، َع َعْبُد الرَّْْحَنا َخََبَ َهذا ا َسَا َز َعْسَكًرا َكباْيًا، َواْستَ ْعَمَل َعَلْيها ابْ َنُه  فَ َلمَّ َفَجهَّ
دٌ  َم ُُمَمَّ ، َوتَ َقدَّ ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما ْن َسَنةا تاْسٍع َوعا ََ ُموَسى يفا َشْهرا رََمَضاَن ما َُه إا ًدا، َوَسْيَّ ََ  ُُمَمَّ إا



َن اْلمُ  َْمٍع َكثاٍْي ما ْنَدَها ِبا بَ ُلونََة، فََأْوَقَع عا َن اْلُمْشراكانَي.بَ ن ْ  ْشراكانَي، َوقُتاَل فايَها غرسية وََكثاٌْي ما
ا ََ ُموَسى، فَ َلمَّ َُهْم إا َز َجْيًشا َكباْيًا َوَسْيَّ ، َفَجهَّ ََ اْلْاََلفا َعَلى َعْبدا الرَّْْحَنا رََأى  ُثَّ َعاَد ُموَسى إا

َها، َوَأْعطَ  يَب إالَي ْ يَنَة ُتطايَلَة، َذلاَك َطَلَب اْلُمَساَلَمَة، فَُأجا ُه َعْبُد الرَّْْحَنا َمدا يَنًة، َوَوِلَّ يَل رَها ى ابْ َنُه إاَْسَاعا
َها فَ َوَصَلَها، َوَأْخَرَج ُكلَّ َمْن ََيَافُُه، َواْستَ َقرَّ فايَها.  َفَساَر ُموَسى إالَي ْ

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َنةا َأْعَطى اْلَواثاُق َأْشَناَس َتَ  ها السَّ .يفا َهذا  ًجا َوواَشاَحنْيا
ُر. اعا  َوفايَها َماَت أَبُو ِتَّاٍم َحبايُب ْبُن َأْوٍس الطَّائايُّ الشَّ

ْربَعانَي دا  ْرَهٍم، َورَاوايَُة اْلَماءا ِبَا ُز ُكلَّ راْطٍل بادا َة، فَ بَ َلَغ اْْلُب ْ ْعُر باَطرايقا َمكَّ ْرَُهًا، َوَأَصاَب َوفايَها َغََل السيا
ْن َذلاَك النَّاَس يفا اْلَموْ  ْم بَ ْعَد َساَعٍة ما يٌد، ُثَّ َأَصاََبُْم َمَطٌر فايها بَ ْرٌد، َواْشَتدَّ اْلََبُْد َعَلْيها قافا َحر، َشدا

. اجا َن اْْلُجَّ ًة ما دَّ ْنَد ََجَْرةا اْلَعَقَبةا، فَ َقتَ َلْت عا َن اْْلََبلا عا  )اْْلَريا( َوَسَقَطْت قاْطَعٌة ما
لنَّاسا ُُمَمَّ   ُد ْبُن َداُوَد،َوَحجَّ ِبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ُد، وََكاَن ُعْمُرهُ  اُر الزَّاها َ َعْبُد اْلَملاكا ْبُن َمالاكا ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا أَبُو َنْصٍر التَّمَّ  إاْحَدى َوفايَها تُ ُويفيا
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ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا عَ  ، َوُُمَمَّ رَّ َبَة ْبنا َأِبا َوتاْسعانَي َسَنًة، وََكاَن َقْد ُأضا ْمراو ْبنا ُمَعاوايََة ْبنا َعْمراو ْبنا ُعت ْ
، َوأَبُ  ْْلَْخَبارا َواْْلَدابا ، وََكاَن َعالاًما ِبا ُّ اْْلَُموايُّ اْلَبْصرايُّ أَبُو َعْبدا الرَّْْحَنا و ُسَلْيَماَن َداُوُد ُسْفَياَن اْلُعْتّبا

ُث. ْمَساُر اْلُمَحديا  اْْلَْشَقُر السيا
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] ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوعا
229 - 

ائَ َتنْيا  ْشرايَن َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوعا
ْن َأْْحََد ْبنا إاْسَرائا  يَمًة، َوَأَخَذ ما َنةا َحَبَس اْلَواثاُق اْلُكتَّاَب، َوأَْلَزَمُهْم َأْمَواًِل َعظا ها السَّ نَي يَل َُثَانا يفا َهذا

نْ  يَناٍر، َوما اَئةا أَْلفا دا ْن ُسَلْيَماَن ْبنا َوْهٍب َكاتابا إايَتاَخ َأْرَبَع ما يَناٍر بَ ْعَد َأْن َضَربَُه، َوما يَم أَْلَف دا  إابْ َراها
يبا وَُكتَّاباها أَْلَف أَْلَف دا  ْن َأْْحََد ْبنا اْْلَصا يَناٍر، َوما اَئَة أَْلفا دا تيانَي ْبنا َرَِبٍح وَُكتَّاباها ما ْن ََنَاٍح سا يَناٍر، َوما



يَناٍر. ائََة أَْلٍف َوَأْربَعانَي أَْلَف دا ْن َأِبا اْلَوزايرا ما يَناٍر، َوما  أَْلَف دا
َكةا، َفَحَكى َلُه ُعرُ  َلًة َمَع َأْصَحاباها، َفَسَأََلُْم َعْن َنْكَبةا اْلََبَاما وُد ْبُن وََكاَن َسَبُب َذلاَك; أَنَُّه َجَلَس لَي ْ

َراَءَها، )فَاْشََتَاَها( ِباااَئةا عَ  يُد شا يَناٍر، ْبدا اْلَعزايزا اْْلَْنَصارايُّ َأنَّ َجارايًَة لاَعُدوٍل اْْلَيَّاطا َأرَاَد الرَّشا  أَْلفا دا
ْفَتاُح ُسوٍء، إاَذا َأخَ  َيُه )َذلاَك، فَ َقاَل ََيََْي: َهَذا ما ََ ََيََْي ْبنا َخالاٍد َأْن يُ ْعطا َذ َُثََن َجارايٍَة ِباااَئةا َوَأْرَسَل إا

يَناٍر، فَ ُهَو َأْحَرى َأْن َيْطُلَب اْلَماَل َعَلى َقْدرا َذلاَك( ، فََأْرَسَل ََيََْي إالَْيها: إانَّنا َِل َأْقدا  ُر َعَلى أَْلفا دا
َها، فََأْرَسَل ََيََْي قايمَ  ن ْ يُد، َوَأَعاَد: َِل بُدَّ ما َب الرَّشا ، فَ َغضا َم، فََأَمَر َأْن َُتَْعَل َعَلى َهَذا اْلَمالا تَ َها َدرَاها

يدا لاَيْسَتْكثاَرَها،  َطرايقا الرَّشا
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َها، َفقايَل: َهَذا َُثَُن اْْلَارايَةا، فَاْسَتْكثَ َرَها، فََأَمرَ  َا، َفَسَأَل َعن ْ يُد َبا  باَرديا فَ َفَعَل َذلاَك، فَاْجَتاَز الرَّشا
َا َُضمَّ إالَْيها َما ُأرايُد، َوََسَّاُه " اْْلَارايَةا، َوقَاَل ْلا ٍم َلُه: اْضُمْم إالَْيَك َهَذا اْلَماَل، َواْجَعْل ِلا بَ ْيَت َماٍل ْلا دا

َكَة َقْد فَ رَُّطوا فايَها. ، فَ َوَجَد اْلََبَاما ْفتايشا َعنا اْْلَْمَوالا  بَ ْيُت َمالا اْلَعُروسا "، َوَأَخَذ يفا الت َّ
نْ  ْرَهٍم، وََكاَن ََيُْضُر عا َلًة َلُه باَثََلثانَي أَْلَف دا ِبا اْلَعْودا َلُه َأَدٌب، فََأَمَر لَي ْ َدُه َمَع َُسَّاراها رَُجٌل يُ ْعَرُف ِبَا

َكةا، وََكاَن َقْد َشاَع تَ َغْيُُّ  يدا َعَلى اْلََبَاما َا ََيََْي، فَاْحَتاَل أَبُو اْلَعْودا يفا ََتْرايضا الرَّشا يدا  الرَّشا َفَمَطَلُه َبا
ََ َأْن أَْنَشَدُه قَ ْوَل ُعَمَر بْ  يَث إا ثُُه، َوَساَق اْْلَدا يدا َُيَديا ْنَد الرَّشا َلًة عا َنَما ُهَو لَي ْ ْم، فَ بَ ي ْ  نا َأِبا رَبايَعَة:َعَلْيها

ْنًدا َأَْنََزتْ َنا َما َتعادْ  ْنٌد َوَما َكاَنْت َتعاْد لَْيَت ... ها  َوَعَدْت ها
ْت َمرًَّة وَ  ُز َمْن َِل َيْسَتبادْ َواْستَ َبدَّ َا اْلَعاجا َدًة ... إاَّنَّ  احا

. ُز َمْن َِل َيْسَتبادُّ َا اْلَعاجا يُد: َأَجْل إاَّنَّ  فَ َقاَل الرَّشا
ْخَباراها، فَ َعرََّفُه َذلاَك، فََأْحَضَر َأِبَ  ًما َيَْتايها ِبَا يدا َخادا اما الرَّشا ْن ُخدَّ ، َوَأْعطَاُه اْلَعْودا  وََكاَن ََيََْي َقدا اُتَََّذ ما

ََ ابْ نَ ْيها اْلَفْضلا َوَجْعَفٍر، فََأعْ  ْرَهٍم، َوَأْرَسَل إا ْشرايَن أَْلَف دا ها عا ْندا ْن عا ْرَهٍم، َوما َطى ُكلَّ َثََلثانَي أَْلَف دا
ْم َحََّّ َأَخَذُهْم، فَ َقاَل اْلَواثا  يُد يفا َأْمراها ْشرايَن أَْلًفا، َوَجدَّ الرَّشا ُهَما عا ن ْ ٍد ما ي، َواحا ديا ُق: َصَدَق َواَّللَّا جا

قُّ َأْهُلَها، فَ َلْم َْيْضا َغْْيُ  ، َوَأَخَذ يفا ذاْكرا اْلْاَيانَةا َوَما َيْسَتحا ُز َمْن َِل َيْسَتبادُّ َا اْلَعاجا ُأْسُبوٍع َحََّّ إاَّنَّ
 َنَكبَ ُهْم.

َها يَتاَخ اْلَيَمَن، َوَساَر إالَي ْ ُْي َِبْسَباَن ْلاا َ شا  .َوفايَها َوِلا
يَنَة. ُد ْبُن َصالاحا ْبنا اْلَعبَّاسا اْلَمدا  َوفايَها تَ َوََّ ُُمَمَّ

ُد ْبُن َداُوَد. لنَّاسا ُُمَمَّ  َوَحجَّ ِبا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
. َشاٍم اْلبَ زَّاُر اْلُمْقراُئ يفا َُجَاَدى اْْلُوََ َ َخَلُف ْبُن ها  َوفايَها تُ ُويفيا

لزَّاي اْلمُ   ْعَجَمةا، َوالرَّاءا اْلُمْهَمَلةا.اْلبَ زَّاُر: ِبا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلثانَي َوما
230 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلثانَي َوما
يَنةا  ْلَمدا ََ اْْلَْعَرابا ِبا ْيا بُ غَا إا  ذاْكُر َمسا

َه اْلَواثاُق بُ غَا اْلَكبا  َنةا َوجَّ ها السَّ يَنةا.َويفا َهذا ي اْلَمدا يَن َأَغارُوا بانَ َواحا ََ اْْلَْعَرابا الَّذا  َْي إا
ريا، َوَيَُْخُذوَن َمْهَما َأرَاُدوا ما  لشَّ يَنةا ِبا ُد َحْوَل اْلَمدا َن وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َبنا ُسَلْيٍم َكاَنْت تُ ْفسا

ْعٍر َأرَاُدوا، َوزَادَ  ييا سا ْلْاَجازا ِبَا َلَة،  اْْلَْسَواقا ِبا ََ َأْن َوقَ ُعوا باَناٍس َمْن َبنا كاَنانََة َوَِبها اْْلَْمُر َبااْم إا
ُد ْبُن  َه ُُمَمَّ ، فَ َوجَّ ائَ َتنْيا ْن َسَنةا َثََلثانَي َوما َرَة ما َصالاٍح فََأَصابُوُهْم، َوقَ تَ ُلوا بَ ْعَضُهْم يفا َُجَاَدى اْْلخا

ْم َْحَّاَد بْ  يَنةا إالَْيها َل اْلَمدا اَئَِتْ فَاراٍس، َوَأَضاَف َعاما يَنةا، يفا ما َْهلا اْلَمدا ، وََكاَن َمْسَلَحًة ْلا َن َجرايٍر الطَََّبايَّ
لرَُّويْ َثةا، فَاقْ ت َ  ْم َْحَّاٌد، فَ َلقايَ ُهْم ِبا ْم ُجْنًدا َغْْيَُهْم، َوتَباَعُهْم ُمَتَطوياَعٌة، َفَساَر إالَْيها يًدا، إالَْيها تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا

، َوثَ َبَت َْحَّاٌد َوَأْصَحابُُه، َوقُ َرْيٌش َواْْلَْنَصاُر، َوَأَخَذ بَ ُنو ُسَلْيمٍ فَاَّنَْ  لنَّاسا يَنةا ِبا  َزَمْت ُسوَداُن اْلَمدا
يَنةا، َوا َة َواْلَمدا َل َما َبنْيَ َمكَّ ُعوا، َوََّنَُبوا اْلُقَرى َواْلَمَناها ََلَح، َوالثياَياَب، َفَطما َطَع نْ قَ اْلُكَراَع، َوالسيا

 الطَّرايُق.
يَنَة يفا َشْعَباَن، َم اْلَمدا ، فَ َقدا َن اْْلُْندا ُم اْلَواثاُق بُ َغا اْلَكباَْي َأَِب ُموَسى يفا ََجٍْع ما َه إالَْيها فَ َلقايَ ُهْم  فَ َوجَّ

َها ُم الَِّتا َيَُْووَن إالَي ْ َواراقايَّةا قَ ْريَتاها ْن َورَاءا السَّ َياها اْْلَرَّةا ما ُهْم ََنًْوا بابَ ْعضا ما ن ْ َا ُحُصوٌن، فَ َقَتَل بُ َغا ما ، َوَبا
ََ اْْلَ  َواراقايَّةا، َوَدَعاُهْم إا لسَّ ثْ َلُهْم، َواَّْنََزَم اْلَباُقوَن، َأقَاَم بُ َغا ِبا نَي رَُجًَل، َوَأَسَر ما ْن ََخْسا َمانا َعَلى ما

َعُهْم، َوت َ  ، فَأَتَ ْوُه ُمتَ َفرياقانَي، َفَجمَّ ، َوُهْم زَُهاَء أَْلفا رَُجٍل، َوَخلَّى ُحْكما اْلَواثاقا ْلَفَسادا َرَك َمْن يُ ْعَرُف ِبا
يَنةا يفا  ََ اْلَمدا ْْلَْسَرى إا  َسبايَل اْلَباقانَي، َوَعاَد ِبا
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َة. ََ َمكَّ ي اْلقاْعَدةا َسَنَة َثََلثانَي، َفَحَبَسُهْم، ُثَّ َساَر إا  ذا
 ََ ُه َساَر إا ا َقَضى َحجَّ ي  فَ َلمَّ ْثَل الَّذا ََلٍل ما ، َعَرَض َعَلى َبنا ها ما ْرٍق بَ ْعَد اْنقاَضاءا اْلَمْوسا َذاتا عا



ْن َثََلُثاااَئةا رَُجٍل، َوَأْطَلَق اْلَبا يَن ََنًَوا ما دا َن اْلُمْفسا قانَي، َورََجَع َعَرَض َعَلى َبنا ُسَلْيٍم، فََأقْ بَ ُلوا، َوَأَخَذ ما
يَنةا، َفَحَبسَ  ََ اْلَمدا  ُهْم.إا

 
رٍ   ذاْكُر َوفَاةا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها

ُْي ُخَراَساَن، وََكاَن إالَْيها  ، َوُهَو َأما ٍر بانَ ْيَسابُوَر يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا اْْلَْرُب،  َوفايَها َماَت َعْبُد اَّللَّا ْبُن طَاها
، َوَطََباْسَتاُن، وََكْرَمانُ  َواُد، َوالرَّيُّ ْرَطُة، َوالسَّ ها َوالشُّ َا، وََكاَن َخَراُج َهذا ُل َبا ، َوُخَراَساُن، َوَما يَ تَّصا

ْرَهٍم، وََكاَن ُعْمُرُه َُثَاناًيا َوَأْربَعانَي َسَنةً  ، يَ ْوَم َماَت، َُثَاناَيًة َوَأْربَعانَي أَْلَف أَْلفا دا ، وََكَذلاَك ُعْمُر اْْلَْعَمالا
ٍر. ها طَاها  َوالادا

َر ْبَن َعْبدا اَّللَّا.َواْستَ ْعَمَل اْلَواثاُق َعلَ   ى َأْعَمالاها ُكلياَها ابْ َنُه طَاها
 

رٍ  ْيَةا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ْن سا  ذاْكُر َشْيٍء ما
، فَ َبََّن َدارًا، َوخَ  رايَّ َد ْبَن ُْحَْيٍد الطَّاها َ َعْبُد اَّللَّا ُخَراَساَن اْستَ َناَب بانَ ْيَسابُوَر ُُمَمَّ ا َوِلا هَ َلمَّ َائاطا ا يفا َرَج ِبا

ٍد، َفَسَكُتوا، فَ َقاَل بَ ْعضُ  ْيَةا ُُمَمَّ َمَها َعْبُد اَّللَّا ََجََع النَّاَس، َوَسَأََلُْم َعْن سا ا َقدا ، فَ َلمَّ  الطَّرايقا
َْدما َما َبََّن يفا الطَّرايقا  ُهْم، َوَأَمَرُه َبا ْيَتاها، فَ َعَزلَُه َعن ْ رايَن: ُسُكوَُّتُْم َيُدلُّ َعَلى ُسوءا سا  .اْْلَاضا

ْن أَ  ها ما نَّ اْلعاْلَم َأْمَنُع لانَ ْفسا َْهلاها َوَغْْيا َأْهلاها، فَإا َبغاي َأْن يُ ْبَذَل اْلعاْلُم ْلا ََ َغْْيا وََكاَن يَ ُقوُل: يَ ن ْ َْي إا ْن َيصا
 َأْهلاها.

َعانا أََبًدا. ، َونُ ْبُل الذياْكرا َِل ََيَْتما َُن اْلَكيياسا  وََكاَن يَ ُقوُل: َسا
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َر الْ وَ  دا ْبنا َمْنُصوٍر، فَاْسَتْحَضَرُهْم يَ ْوًما، َفَحَضُروا، َوَتََخَّ ُهُم اْلَفْضُل ْبُن ُُمَمَّ ن ْ َفْضُل، َكاَن َلُه ُجَلَساُء ما
 ، اما ي َأْصَحاُب َحَوائاَج، َوَأَرْدُت ُدُخوَل اْْلَمَّ ْندا ، فَ َقاَل: َكاَن عا ُثَّ َحَضَر، فَ َقاَل َلُه: أَْبطَْأَت َعنيا

ها( ، َوَأْحَضَر َعْبُد اَّللَّا الرياقَاَع الَِّتا يفا َحقياها، فَ َوقََّع فايَها َجابَةا،   )فََأَمَرُه َعْبُد اَّللَّا باُدُخولا َْحَّاما ْْلا ُكلياَها ِبا
 َوَأَعاَدَها، َوَلْ يَ ْعَلما اْلَفْضُل.

َر أَ  ، َواْشتَ َغُلوا يَ ْوَمُهْم، َوَبكَّ اما َن اْْلَمَّ ْم، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: َوَخَرَج ما ْصَحاُب الرياقَاعا إالَْيها، فَاْعَتَذَر إالَْيها
، فَ َرَأى َخطَّ  يعا ، فََأْخَرَجَها َوَنَظَر فايَها، فَ َرَأى َخطَّ َعْبدا اَّللَّا فايَها، فَ َنَظَر يفا اْْلَما ُه فايَها، ُأرايُد رُقْ َعِتا

َْصَحاباها: ُخُذوا راقَاَعُكْم، فَ قَ  ، َفَما َكاَن ِلا فايَها فَ َقاَل ْلا َْي ُدونا َيْت َحاَجاُتُكْم، َواْشُكُروا اْْلَما ْد ُقضا
 َسَبٌب.

ْعراها: ْن شا ًرا، َفما يًبا َشاعا  وََكاَن َعْبُد اَّللَّا َأدا



ْفَتُه فَ ُهَو َحَسنْ  َذا َصحَّ  اْسُم َمْن َأْهَواُه اْسٌم َحَسٌن ... فَإا
ْنُه فَاَءهُ  َذا َأْسَقْطَت ما  فَإا

، 
ْنُه ََّيَءهُ  َذا َأْسَقْطَت ما ََواُه اْلُمْختَ َزْن ... فَإا  َكاَن نَ ْعًتا َلا

، 
 َصاَر فايها بَ ْعُض َأْسَبابا اْلفاَتْ 

ْنُه رَاَءهُ  َذا َأْسَقْطَت ما  فَإا
، 

ْنُه طَاَءهُ  َذا َأْسَقْطَت ما ْنَد اْلَوَسْن ... فَإا ًئا يَ ْعََتاي عا  َصاَر َشي ْ
، 

ْنُه َعْيُش سُ  انا اْلُمُدنْ َصاَر ما  كَّ
ُروا َهَذا فَ َلْن يَ ْعرافَهُ   َفسيا

، 
ها. ْسُم ُهَو اْسُم َطرايٍف ُغََلما  َغْْيُ َمْن َيْسَبُح يفا َِبْرا اْلفاَطْن ... َوَهَذا اِلا

ْلٍم، َوَمْعراَفٍة، َوََتْرابٍَة. ْن َأْكَثرا النَّاسا َبْذًِل لاْلَمالا َمَع عا  وََكاَن ما
َعرَ  :َوَأْكثَ َر الشُّ ٍر، قَ ْوُل َأِبا اْلَغْمرا الطَََّبَييا ْن َأْحَسْن َما قايَل فايها، َويفا واَِليَةا، أَبايها طَاها  اُء يفا َمَراثايها، َفما
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َعا ًا ... َوَساَعاُتَك الصَّعاَباُت َصاَرْت َخَواشا ُمَك اْْلَْعَياُد َصاَرْت َمآِتا  فََأَّيَّ
ٍر ... َوإاْن َكاَن َخْطًبا يُ ْقلاُق اْلَقْلَب رَاتاَعا َعَلى أَن ََّنا َلْ نَ ْعَتقاْدكَ   باطَاها

ْمَس َغاَبْت َوَأْطَلَعْت ... َعَلى إاْثراَها َبْدرًا َعَلى النَّاسا طَالاًعا  َوَما ُكْنَت إاِلَّ الشَّ
 افاًعا)َوَما ُكْنَت إاِلَّ الطَّْوَد زَاَل َمَكانُُه ... َوأَثْ َبَت يفا َمثْ َواُه رُْكًنا ُمدَ 

يَعْي َمَعاٍن يَ ْفُضََلنا اْلَبَدائاَعا َقى قُ ْلَنا تَ َناَسْخُتَما َمًعا ... َبدا  فَ َلْوَِل الت ُّ
َي َطوايَلٌة( .  َوها

 
ْْلَْنَدُلسا  نَي ِبا ََ باََلدا اْلُمْسلاما  ذاْكُر ُخُروجا اْلُمْشراكانَي إا

ي باََل  ْن َأقَاصا َنةا َخَرَج اْلَمُجوُس ما ها السَّ نَي، وََكاَن يفا َهذا ََ باََلدا اْلُمْسلاما دا اْْلَْنَدُلسا يفا اْلَبْحرا إا
نَ ُهمْ  ْنَد َأْشُبونََة، فََأقَاُموا َثََلثََة َعَشَر يَ ْوًما، بَ ي ْ ْشرايَن، عا ةا َسَنَة تاْسٍع َوعا ي اْلْاجَّ  َوَبنْيَ ُظُهورُُهْم يفا ذا



 ََ َا َوقَائاُع، ُثَّ َساُروا إا نَي َبا َا َوقَائاُع.اْلُمْسلاما نَي َبا نَ ُهُم َوَبنْيَ اْلُمْسلاما ََ َشُدونََة، َفَكاَن بَ ي ْ َس، ُثَّ إا   قَادا
َها، َفَخَرَج إالَْيها  ن ْ ، فَ نَ َزُلوا َعَلى اْثَنْ َعَشَر فَ ْرَسًخا ما َن اْلُمَحرَّما ََ إاْشبايلايََّة ََثما َن ُثَّ َساُروا إا ْم َكثاٌْي ما

نَي، فَالْ  ُهْم.اْلُمْسلاما ن ْ ، َوقُتاَل َكثاٌْي ما َ َعَشَر اْلُمَحرَّما  تَ َقْوا، فَاَّْنََزَم اْلُمْسلاُموَن ََثنا
ْم، َوقَاتَ ُلوُهْم، فَاَّْنََزَم اْلُمْسلاُمونَ  ْن إاْشبايلايََّة، َفَخَرَج َأْهُلَها إالَْيها يَلنْيا ما رَاباَع َعَشَر  ُثَّ نَ َزُلوا َعَلى ما

، وََكثُ َر  ْيَف َعْن َأَحٍد، َوَِل َعْن َدابٍَّة، َوَدَخُلوا اْلُمَحرَّما ْم، َوَلْ تَ ْرَفعا اْلَمُجوُس السَّ اْلَقْتُل َواْْلَْسُر فايها
ْم. ََ َمَراكاباها َلَة، َوَعاُدوا إا َز إاْشبايلايََّة َوَأقَاُموا باها يَ ْوًما َولَي ْ  َحاجا

با اْلبا  ، َصاحا ُم اْلَمُجوُس، فَ ثَ َبَت َوَأقَاَم َعْسَكُر َعْبدا الرَّْْحَنا ، فَ تَ َباَدَر إالَْيها َن اْلُقوَّادا ٍة ما دَّ ، َمَع عا ََلدا
ُعوَن رَُجًَل َواَّْنََزُموا، َحََّّ  َن اْلُمْشراكانَي َسب ْ  اْلُمْسلاُموَن، َوقَاتَ ُلوُهْم، فَ ُقتاَل ما
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ُهْم، َفسَ  ، َفَسْيََّ َجْيًشا آَخَر َغْْيَُهْم، َدَخُلوا َمَراكابَ ُهْم، َوَأْحَجَم اْلُمْسلاُموَن َعن ْ َع َعْبُد الرَّْْحَنا ما
 ، َ رَبايٍع اْْلَوَّلا ُهْم، فَ َتباَعُهُم اْلَعْسَكُر ََثنا يًدا، فَ َرَجَع اْلَمُجوُس َعن ْ فَ َقاتَ ُلوا اْلَمُجوَس قاَتاًِل َشدا

َيٍة، َوََّنَُضوا ْن ُكليا ََنحا ُم  َوقَاتَ ُلوُهْم، َوَأََتُهُم اْلَمَدُد ما ْن ُكليا َجاناٍب، َفَخَرَج إالَْيها لاقاَتالا اْلَمُجوسا ما
ُهْم، فَاَّْنََزَم الْ  ن ْ َل َكثاٌْي ما َهزاُموَن، ُثَّ ثَ بَ ُتوا، َفََتَجَّ َمُجوُس، اْلَمُجوُس َوقَاتَ ُلوُهْم، َفَكاَد اْلُمْسلاُموَن يَ ن ْ

ُهْم  ن ْ اَئةا رَُجٍل، َوَأَخُذوا ما ًما َوقُتاَل ََنُْو ََخْسا ما َأْربَ َعَة َمَراكاَب، فََأَخُذوا َما فايَها، َوَأْحَرُقوَها، َوبَ ُقوا َأَّيَّ
ْم. ُْم يفا َمَراكاباها ََّنَّ ، ْلا ََ اْلَمُجوسا ُلوَن إا  َِل َيصا

ََ َجزايَرٍة قُ َريَب ُقورا  ًيا، ُثَّ نَ َزَل اْلَمُجوُس إا َلَة، فََأَصابُوا َسب ْ ََ لَب ْ يَس، فَ نَ َزُلوَها، ُثَّ َخَرَج اْلَمُجوُس إا
ْهرا، فَ َقتَ ُلوا ما  ْم يفا الن َّ َي اْلُمْسلاُموَن، َوَدَخُلوا إالَْيها َن اْلَغنايَمةا، َفَحما ُموا َما َكاَن َمَعُهْم ما َن َوَقسَّ

ًيا، َوَأقَامُ  ، ُثَّ رََحَل اْلَمُجوُس َفَطَرُقوا َشُدونََة فَ َغناُموا طُْعَمًة َوَسب ْ .اْلَمُجوسا رَُجَلنْيا  وا يَ ْوَمنْيا
َا اْلَمُجوسُ  ا َأَحسَّ َبا ََ إاْشبايلايََّة، فَ َلمَّ ، إا با اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا ْلَاُقوا  ُثَّ َوَصَلْت َمَراكاُب لاَعْبدا الرَّْْحَنا

ََ َِبَجَة، ُثَّ ان ْ  ْكُشونايََّة، ُثَّ َمَضْوا إا َلَة، فََأَغاُروا، َوَسبَ ْوا، ُثَّ ْلَاُقوا ِبُا يَنةا َأْشُبونََة، ُثَّ باَلب ْ ََ َمدا تَ َقُلوا إا
، َفَسَكَن النَّاُس.  َساُروا، فَانْ َقَطَع َخََبُُهْم َعنا اْلباََلدا

َي  ََ إاْشبايلايََّة أَْيًضا، َوها تٍي َوَأْربَعانَي ُخُروَج اْلَمُجوسا إا ي اْلَعَربا َسَنَة سا َشبايَهٌة َوَقْد ذََكَر بَ ْعُض ُمَؤرياخا
ها  َذا َي َغْْيَُها، َوَما َأقْ َرَب َأْن َتُكوَن ها َبا ها، َوَقدا اْختَ َلُفوا يفا َوْقتاَها، َأْم ها َي ، ُثَّ َفََل َأْعَلُمُه َأْهَي َهذا

ًئا يفا اْْلُْخَرى. ُهَما َشي ْ ن ْ َدٍة ما َنَّ يفا ُكليا َواحا َها، َوَقْد ذََكْرَُّتَا ُهَناَك ْلا  إاَّيَّ
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
 ْلَوفَ َياُت[]ا



با " الطَّ  ، َصاحا ييا ُد ْبُن َسْعدا ْبنا َمنايٍع )أَبُو َعْبدا اَّللَّا( ، َكاتاُب اْلَواقادا َنةا َماَت ُُمَمَّ ها السَّ بَ َقاتا يفا َهذا
." 
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، َوَعلايُّ ْبُن اْلَْ  ، َكاتاُب اْلَمْأُمونا ُد ْبُن يَ ْزَداَد ْبنا ُسوايٍد اْلَمْرَوزايُّ ، وََكاَن َوُُمَمَّ ْعدا أَبُو اْلََْسنا اْْلَْوَهرايُّ
، وََكاَن يَ َتَشيَُّع. ْن َمَشاياخا اْلُبَخاراييا تاا َوتاْسعانَي َسَنًة، َوُهَو ما  ُعْمُرُه سا

ٍم. ٍر باتاْسَعةا َأَّيَّ ، بَ ْعَد َمْوتا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها  َوفايَها َماَت َأْشَناُس الَتُّْكايُّ
َن اْْلََوادا  []ما  ثا

. ما َنَة إاْسَحاُق ْبُن ُمْصَعٍب، َوإالَْيها َأْحَداُث اْلَمَواسا ها السَّ  َوَحجَّ َهذا
ُد ْبُن َداُوَد. َنَة ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَثََلثانَي َوما
231 - 

ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى وَ   َثََلثانَي َوما
ْْلَْعَرابا   ذاْكُر َما فَ َعَلُه بُ َغا ِبا

ََلٍل. ْن َبنا ُسَلْيٍم َوَبنا ها يَنةا َمْن َكاَن يفا َحْبسا بُ َغا ما َنةا قَ َتَل َأْهُل اْلَمدا ها السَّ  يفا َهذا
ْن َبنا ُسلَ  ا َحَبَس َمْن َأَخَذُه ما يَنةا، َوُهْم أَْلٌف )وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ بُ َغا َلمَّ ْلَمدا ََلٍل( ِبا ْيٍم َوَبنا ها

ََ َبنا ُمرََّة، فَ نَ َقَبتا اْْلَْسَرى اْْلَْبَس لاَيْخُرُجوا، فَ َرَأتا  يَنةا إا اْمَرَأٌة  َوَثََلُثُااَئٍة، وََكاَن َساَر َعنا اْلَمدا
يَنةا، َفَجاُؤوا، فَ َوَجُدوهُ  ْهلا اْلَمدا ْقَب، َفَصَرَخْت ِبَا ََلَحُهْم، الن َّ ْم َقْد قَ تَ ُلوا اْلُمتَ وَكيالانَي، َوَأَخُذوا سا

ا َكا ارا، فَ َقاتَ ُلوُهْم، فَ َلمَّ يَنةا )َوَمنَ ُعوُهُم اْْلُُروَج، َوَِبُتوا َحْوَل الدَّ ْم َأْهُل اْلَمدا َن اْلَغُد فَاْجَتَمَع َعَلْيها
ي يَنةا( ، َوقَ َتَل ُسوَداُن اْلَمدا ا قَ تَ َلُهْم َأْهُل اْلَمدا ْيََة، فَ َلمَّ َّْن يُرايُد اْلما َن اْْلَْعَرابا ِما َا ما َنةا ُكلَّ َمْن َلُقوُه َبا

ْم َشقَّ َذلاَك َعَلْيها. َم بُ َغا َوَعلاَم باَقْتلاها  َقدا
ها، يَعادا ُلوا قَ ْبَل ما ُهْم لايَ ْفَتَح ََلُُم اْلَباَب، فَ َعجَّ ن ْ اَن َكاَن َقدا ارَْتَشى ما جَّ  وََكانُوا يَ ْرَتَاُزوَن: َوقايَل إانَّ السَّ

يَنارْ  َن اْلَعاْر ... َقْد َأَخَذ اْلبَ وَّاُب أَْلَف دا  اْلَمْوُت َخْْيٌ لاْلَفََّ ما
ا قَاَرََبُْم َأْرَسَل إالَ  ُهْم َأنَّ فَ َزارََة َوُمرََّة تَ َغلَُّبوا َعَلى َفَدَك، فَ َلمَّ َبةا بُ غَا َعن ْ ْن وََكاَن َسَبُب َغي ْ ْم رَُجًَل ما ْيها

رَُهْم َسْطَوتَ  ا َأََتُهُم اْلَفَزارايُّ َحذَّ ْم، فَ َلمَّ ْخَباراها ُم اْْلََماَن، َوَيَْتايها ِبَا ها يَ ْعراُض َعَلْيها ُه، فَ َهَربُوا، َوَخلُّوا قُ وَّادا



اَم.  َفَدَك، َوَقَصُدوا الشَّ
 َّ ( ِما اما ْن َحديا َعَملا الشَّ َي قَ ْريٌَة ما َنَ َفا، َوها  ا يَلاي اْلْاَجاَز، ََنًْوا)َوَأقَاَم بُ َغا ِبا
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ْن َبنا ُمرََّة َوفَ َزارََة. َْن َظفاَر ]باها[ ما يَنةا ِبا ََ اْلَمدا َلًة، ُثَّ رََجَع إا ْن َأْربَعانَي لَي ْ  ما
ْن بُُطونا َغَطَفاَن، َوفَ َزارََة، َوَأْشَجَع، َوثَ ْعَلَبَة، ََجَاَعٌة، وََكا ََ بُ َغا ما ا َوفايَها َساَر إا ْم، فَ َلمَّ َن َأْرَسَل إالَْيها

َدَة َأْن َِل يَ َتَخلَُّفوا َعْنُه َمََّ َدَعاُهْم، َفَحَلُفوا، ُثَّ َساَر إا  ََ َضرايََّة لاطََلبا أَتَ ْوُه اْسَتْحَلَفُهُم اْْلَْْيَاَن اْلُمؤَكَّ
ْن َثََلثَةا آَِلفا رَُجٍل، َفحَ  ُهْم ََنٌْو ما ن ْ ْن أَْلفا رَُجٍل، َبنا كاََلٍب، فََأََتُه ما ْن َأْهلا اْلَفَسادا ََنًْوا ما َبَس ما

، َفَحبَ  ائَ َتنْيا يَنَة يفا َشْهرا رََمَضاَن َسَنَة إاْحَدى َوَثََلثانَي َوما َم َبااُم اْلَمدا َسُهْم، ُثَّ َوَخلَّى َسائاَرُهْم، ُثَّ َقدا
يَنةا  ََ اْلَمدا ، ُثَّ رََجَع إا َة، َفَحجَّ ََ َمكَّ  .َساَر إا

 
ييا   ذاْكُر َأْْحََد ْبنا َنْصرا ْبنا َمالاٍك اْْلَُزاعا

، وَ  ييا َثما اْْلَُزاعا َنةا ََتَرََّك بابَ ْغَداَذ قَ ْوٌم َمَع َأْْحََد ْبنا َنْصرا ْبنا َمالاكا ْبنا اَْلَي ْ ها السَّ ُه َمالاٌك َويفا َهذا َجدُّ
َم ذاكْ  ، َوَقْد تَ َقدَّ  ُرُه.َأَحُد نُ َقَباءا َبنا اْلَعبَّاسا

يثا َكاْبنا َمعانٍي، َواْبنا  ها اْْلَرََكةا َأنَّ َأْْحََد ْبَن َنْصٍر َكاَن يَ ْغَشاُه َأْصَحاُب اْْلَدا وََكاَن َسَبُب َهذا
ْلظَ  ، َوَأِبا زَُهْْيٍ، وََكاَن َُيَالاُف َمْن يَ ُقوُل اْلُقْرآُن َُمُْلوٌق، َويُْطلاُق لاَسانَُه فايها، َمَع غا ْورَقاييا ، الدَّ ْلَواثاقا ٍة ِبا

اُه وََكاَن يَ ُقوُل، إاَذا ذََكَر اْلَواثاُق: فَ َعَل َهَذا اْلْاْنزايُر، َوقَاَل َهَذا اْلَكافاُر، َوَفَشا َذلاَك، َفَكاَن يَ ْغشَ 
، َوآَخُر يُ َقاُل َلُه: طَالاٌب، َوَغْْيُُُهَا، َوَدَعُوا النَّاسَ  اخا دَّ ِبا َهاُروَن الشَّ إالَْيها، فَ َبايَ ُعوُه  رَُجٌل يُ ْعَرُف ِبَا

ْهيا َعنا اْلُمْنَكرا، َوفَ رََّق أَبُو َهاُروَن َوطَالاٌب يفا النَّاسا َماًِل فََأْعطَيَ  ْلَمْعُروفا َوالن َّ ا ُكلَّ َعَلى اْْلَْمرا ِبا
ْن َشْعَباَن لاَيْضرابُوا ِبا  يسا لاَثََلٍث َخَلْت ما َلَة اْْلَما يَنارًا، َوات ََّعُدوا لَي ْ لطَّْبلا فايَها، َويَ ُثوُروا َعَلى رَُجٍل دا

. ْلطَانا  السُّ
 َّ ، فَات ََّفَق َأنَّ ِما يا ْن بَ ْغَداَد َواْْلَخُر يفا اْْلَانابا اْلَغْرِبا ْرقاييا ما ْن َِبيَ َعُهْم وََكاَن َأَحُدُُهَا يفا اْْلَانابا الشَّ

َلَة اْْلَرْ  ْن َبنا اْْلَْشَرسا َشراَِب نَبايًذا لَي ْ ُهْم َضَربُوا رَُجَلنْيا ما ن ْ َذ ما ا ُأخا َلٍة، فَ َلمَّ دا باَلي ْ ، قَ ْبَل اْلَمْوعا باَعاءا
ُهْم َأَحٌد.  الطَّْبَل فَ َلْم َيُاب ْ

ُد ْبنُ  ْرَطةا َغائاًبا َعْن بَ ْغَداَد، َوَخلايَفَتُه َأُخوُه ُُمَمَّ ُب الشُّ يَم َصاحا  وََكاَن إاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها
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يَم، فَأَ  اإابْ َراها ْم، فَ َلْم َيْظَهْر َأَحٌد، َفُدلَّ َعَلى رَُجٍل َيُكوُن يفا اْْلَمَّ ٌد َيْسَأَُلُْم َعْن قاصَّتاها ْم ُُمَمَّ ما ْرَسَل إالَْيها
، َوَعَلى َأْحَْ  ، يُ ْعَرُف باعايَسى اْْلَْعَورا، فََأْحَضَرُه َوقَ رَّرَُه، فََأقَ رَّ َعَلى َبنا اْْلَْشَرسا ْبنا دا ُمَصابا اْلَعنْيا

ْم طَالاٌب، َوأَبُو َهارُوَن، َورََأى يفا َمْنزالا َبنا اْْلَْشرَ  َي، َوفايها َا؛ فََأَخَذ بَ ْعَض َمْن َُسيا سا َنْصٍر، َوَغْْياُها
يَسى، فَ  َْْحََد ْبنا َنْصٍر، فَ َقرَّرَُه، فََأقَ رَّ ِبااْثلا َما قَاَل عا ًما ْلا ، ُثَّ َأَخَذ َخادا ََ َعَلَمنْيا َأْخَضَرْينا َأْرَسَل إا

ََلًحا، َتُه، فَ َلْم َيَاْد فايها سا َل إالَْيها، َوفَ تََّش بَ ي ْ ، َوْحُا اما َوَِل َشْيَء  َأْْحََد ْبنا َنْصٍر، فََأَخَذُه َوُهَو يفا اْْلَمَّ
يَن َعَلى َأُكفيا  ََ اْلَواثاقا ُمَقيَّدا يَم إا ُد ْبُن إابْ َراها َُهْم ُُمَمَّ ، َفَسْيَّ َن اْْلَِلتا ََ  ما باَغاٍل لَْيَس ََتْتَ ُهْم واطَاٌء إا

 َساَمرَّا.
ا َعلاَم اْلَواثاُق باُوُصوَلااْم َجَلَس ََلُْم ََمْلاًسا َعاماا فايها َأْْحَُد ْبُن َأِبا ُدَؤاَد، وََكاَن َكاراًها  لاَقْتلا َأْْحََد ْبنا فَ َلمَّ

، لَْ  ْنَد اْلَواثاقا ا َحَضَر َأْْحَُد عا ْن فاْعلاها َواْْلُُروجا َعَلْيها، َوَلكانَُّه قَاَل َلُه: َما  َنْصٍر، فَ َلمَّ ًئا ما َيْذُكْر َلُه َشي ْ
؟ قَاَل: َكََلُم اَّللَّا، وََكاَن َأْْحَُد َقدا اْستَ ْقَتَل، فَ َتطَيََّب، َوتَ نَ وََّر، َوقَاَل اْلَواثا  ُق: َأَُمُْلوٌق تَ َقوُل يفا اْلُقْرآنا

نانَي! َقْد َجاَءتا ُهَو؟ قَاَل: َكََلُم اَّللَّا  َْي اْلُمْؤما . قَاَل: َفَما تَ َقوُل يفا رَبياَك أَتَ َراُه يَ ْوَم اْلقاَياَمةا؟ قَاَل: ََّي َأما
تَ َرْوَن رَبَُّكْم يَ ْوَم اْلقاَياَمةا َكَما تَ َرْوَن »اْْلَْخَباُر َعْن َرُسولا اَّللَّا، َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم، أَنَُّه قَاَل: 

يٍث رَفَ َعُه: « ْلَقَمَر، قَاَل: َِل ُتَضامُّوَن يفا ُرْؤيَتاها ا َدا َثنا ُسْفَياُن ِبا َأنَّ قَ ْلَب »، فَ َنْحُن َعَلى اْْلَََبا، َوَحدَّ
، يُ َقلياُبهُ  ْن َأَصاباعا الرَّْْحَانا ( َبنْيَ ُأْصبُ َعنْيا ما نا  « .اْبنا آَدَم )اْلُمْؤما

ُّ، َصلَّى اَّللَُّ  يناكا » َعَلْيها َوَسلََّم، َيْدُعو: " وََكاَن النَّّبا « ََّي ُمَقلياَب اْلُقُلوبا َواْْلَْبَصارا ثَ بياْت قَ ْلّبا َعَلى دا
يَم: اْنُظْر َما يَ ُقوُل. قَاَل: أَْنَت َأَمْرَتنا باَذلاَك، َفَخاَف إاْسَحاُق،  ". قَاَل إاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها
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يَث َرُسولا اَّللَّا َوقَاَل َأََن َأَمْرُتَك؟ قَ  يَحِتا َلُه َأْن َِل َُيَالاَف َحدا اَل: نَ َعْم، َأَمَرَتنا َأْن أَْنَصَح َلُه، َوَنصا
ًيا َعَلْيها َوَسلََّم، فَ َقاَل اْلَواثاُق لاَمْن َحْولُُه: َما تَ ُقوُلوَن فايها؟ فَ َقاَل َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن إاْسَحاَق، وَكَ  اَن قَاضا

.َعَلى اْلَْ  ما نانَي ُهَو َحََلُل الدَّ َْي اْلُمْؤما زياَك ََّي َأما : َوعا يا  انابا اْلَغْرِبا
 باها َوقَاَل بَ ْعُض َأْصَحابا اْبنا َأِبا ُدَؤاَد: )اْسقانا َدَمُه، َوقَاَل اْبُن َأِبا ُدَؤاَد( : ُهَو َكافاٌر ُيْستَ َتاُب لََعلَّ 

ْن يُ ْقَتَل باَسَبباها، فَ َقاَل اْلَواثاُق: إاَذا رَأَيْ ُتُمونا َقْد ُقْمُت إالَْيها َفََل يَ ُقوَمنَّ َعاَهًة َونَ ْقَص َعْقٍل، َكأَنَُّه َكراَه أَ 
، َومَ  ييا ي َكراَب الزُّبَ ْيدا لصَّْمَصاَمةا َسْيفا َعْمراو ْبنا َمْعدا ُب ُخطَاَي إالَْيها، َوَدَعا ِبا نيا َأْحَتسا َشى َأَحٌد، فَإا

ها، ُثَّ إالَْيها، َوُهَو يفا وَ  ارا َعَلى ناْطٍع، َفَضَربَُه َعَلى َحْبلا َعاتاقاها، ُثَّ َضَربَُه ُأْخَرى َعَلى رَْأسا َسطا الدَّ
َمْشقايُّ رَقَ بَ َتُه، َوَحزَّ رَْأَسُه، َوَطَعَنُه اْلَواثاُق باَطَرفا الصَّْمَصاَمةا يفا َبْطناها، َوْحُا  يَما الديا َل َحََّّ َضَرَب سا

ْندَ  َا، َوُأقايَم َعَلْيها اْْلََرُس، وَُكتاَب يفا ُأُذناها رُقْ َعٌة:  ُصلاَب عا َب َبا ََ بَ ْغَداَد، فَ ُنصا َل رَْأُسُه إا َِبَبَك، َوْحُا
، َأْْحََد ْبنا َنْصٍر. ، الضَّاليا  َهَذا رَْأُس اْلَكافارا، اْلُمْشراكا



.  َوتَ تَ بََّع َأْصَحابَُه، َفُجعاُلوا يفا اْْلُُبوسا
 

ثَ ذاْكُر عا  ةا َحَوادا  دَّ
، فَ َرَجَع َوَأْخََبَُه  ْصََلحا الطَّرايقا َه ُعَمَر ْبَن فَ َرٍج ْلاا َنةا َأرَاَد اْلَواثاُق اْْلَجَّ، فَ َوجَّ ها السَّ ، يفا َهذا لَّةا اْلَماءا باقا

 فَ َبَدا َلُه.
يَناٍر اْلَيَمَن، َفَساَر يفا َشْعَباَن، َوَحجَّ  َ َجْعَفُر ْبُن دا يفا َطرايقاها، وََكاَن َمَعُه َأْربَ َعُة آَِلفا فَاراٍس َوفايَها َوِلا

ٍل.  َوأَْلُف رَاجا
ي يفا َدارا اْلَعامَّةا، َوَأَخُذوا اثْ َننْيا َوَأْربَعانَي أَْلفَ   َوفايَها نَ َقَب اللُُّصوُص بَ ْيَت اْلَمالا الَّذا
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ََنناْيا، ُثَّ تُ ت ُ  َن الدَّ ْيًا ما ًئا َيسا ْرَهٍم َوَشي ْ ُذوا بَ ْعَد َذلاَك.دا  بياُعوا َوُأخا
ََّيرا رَبايَعةَ  ُّ يفا َثََلثََة َعَشَر رَُجًَل يفا دا يُّ الث َّْعَلّبا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْْلَاراجا ُ َوفايَها َخَرَج ُُمَمَّ ، َفَخَرَج إالَْيها َغاِنا

، وََكاَن َعَلى َحْربا  يُّ َن اْْلََواراجا ْبُن َأِبا ُمْسلاما ْبنا ُْحَْيٍد الطُّوسا تاها، فَ َقَتَل ما ْثلا ُعدَّ ، يفا ما لا اْلَمْوصا
ََ َساَمرَّا َفُحباَس. ْيًا، فَ بَ َعَث باها إا َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا َأسا  َأْربَ َعًة، َوَأَخَذ ُُمَمَّ
، َوفَاراَس، وَكَ  َيةا َأْصبَ َهاَن، َواْلْاَبالا ْن ََنحا يٌف الَتُّْكايُّ ما َم َوصا اَن َقْد َساَر يفا َطَلبا اْْلَْكَرادا َوفايَها َقدا

ْلَما ْم غا اَئةا نَ ْفٍس فايها ْن ََخْسا ما َم َمَعُه باَنْحٍو ما ي، َوَقدا َواحا ها الن َّ َذا ُْم َكانُوا َقْد َأْفَسُدوا َبا ََّنَّ غَاٌر، ْلا ٌن صا
يَناٍر َوقُ ليادَ  َْمَسٍة َوَسْبعانَي أَْلَف دا يَز َوَصْيٌف ِبا ًفا. َفُحباُسوا، َوُأجا  َسي ْ

ليايقايََّة، َوقَ تَ ُلوا، َوَأَسُروا، َوَسب َ  ََ باََلدا اْلُمْشراكانَي، فَ َقَصُدوا جا نَي إا ْوا، )َوفايَها َساَر َجْيٌش لاْلُمْسلاما
، َفَخاَف َأْهُلَها، َفََتَ  ْلَمَجانايقا يَنةا لاُيوَن، َفَحَصُروَها، َورََمْوَها ِبا ََ َمدا َا فايَها، َوَغناُموا، َوَوَصُلوا إا ُكوَها ِبا

ُروا َعَلى َهْدما  ُهْم َما َأرَاُدوا، َوَخرَّبُوا اْلَباقاي، َوَلْ يَ ْقدا ن ْ ُسوراَها، َوَخَرُجوا َهارابانَي، فَ َغناَم اْلُمْسلاُموَن ما
رَاًعا، َوَقْد ثَلاُموا فايها ثُ َلًما َكثا  َنَّ َعْرَضُه َسْبَع َعْشَرَة ذا  ْيًَة( .َفََتَُكوَها َوَمَضْوا، ْلا

، َعَلى  سا ما ، َواْجَتَمَع اْلُمْسلاُموَن فايَها َعَلى ََّنْرا الَلَّ نَي َوالرُّوما ْيَةا َوفايَها َكاَن اْلفاَداُء َبنْيَ اْلُمْسلاما َمسا
. َن الرُّوما ْن َطَرُسوَس، َواْشََتَى اْلَواثاُق َمْن بابَ ْغَداَذ َوَغْْياَها ما  يَ ْوٍم ما

ُُضورا َوَعَقَد اْلَواثاُق ْلاَ  ، َوَأَمَرُه ِبا ما لاييا َعَلى الث ُُّغورا َواْلَعَواصا َبَة اْلَباها ْْحََد ْبنا َسعايدا ْبنا َسْلما ْبنا قُ تَ ي ْ
نَي، َفَمنْ  َنا َأْسَرى اْلُمْسلاما ُم، َوَأَمَرُُهَا َأْن َْيَْتحا  اْلفاَداءا ُهَو َوَخاقَاُن اْْلَادا
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يَنارًا، َوَمْن َلْ يَ ُقْل َذلاَك تُراَك قَاَل: اْلُقْرآُن َُمُْلوقٌ  َي دا َي باها، َوُأْعطا َرةا، ُفودا ، َوإانَّ اَّللََّ َِل يُ َرى يفا اْْلخا
. ي الرُّوما  يفا أَْيدا

َن اْْلَْسَرى َعَلى ا َكاَن يفا َعاُشورَاَء َسَنَة إاْحَدى َوَثََلثانَي اْجَتَمَع اْلُمْسلاُموَن َوَمْن َمَعُهْم ما ْهرا،  فَ َلمَّ الن َّ
، َفَكاَن اْلُمْسلاُموَن يُْطلاقُ  ْهُر َبنْيَ الطَّائاَفَتنْيا َن اْْلَْسَرى، وََكاَن الن َّ َْي، َوأََتتا الرُّوُم َوَمْن َمَعُهْم ما وَن اْْلَسا

ْهرا، َوَيَِْتا َهذَ  نَي، فَ يَ ْلَتقاَيانا يفا َوَسطا الن َّ َن اْلُمْسلاما َْي ما َذا َوَصَل فَ ُيْطلاُق الرُّوُم اْْلَسا ا َأْصَحابَُه، فَإا
ََ الرُّوما َصاُحوا، َحََّّ فَ َرُغوا. ُْي إا ُوا، َوإاَذا َوَصَل اْْلَسا نَي َكَبَّ ََ اْلُمْسلاما ُْي إا  اْْلَسا

تيانَي نَ ْفًسا، َوالنياَساءا َوالصيا  اَئٍة َوسا نَي َأْربَ َعَة آَِلٍف َوَأْرَبَع ما ُة َأْسَرى اْلُمْسلاما دَّ اَئٍة، وََكاَن عا َ ما َيانا َُثَانا ب ْ
اَئَة نَ ْفٍس. نَي ما مَّةا اْلُمْسلاما  َوَأْهلا ذا

ْسٌر. ْهُر َُمَاَضًة تَ ْعَُبُُه اْْلَْسَرى، َوقايَل َبْل َكاَن َعَلْيها جا  وََكاَن الن َّ
لايُّ َشاتا  َن اْلفاَداءا َغَزا َأْْحَُد ْبُن َسعايدا ْبنا َسْلٍم اْلَباها ا فَ َرُغوا ما ًيا، فََأَصاَب النَّاَس ثَ ْلٌج َوَمَطٌر، َوَلمَّ

َر ََنُْوُهْم، َوَغراَق ِبلبدندونا َخْلٌق َكثاٌْي، فَ َوَجَد اْلَواثاُق َعَلى َأْْحَدَ  ائَ َتا نَ ْفٍس، َوُأسا ُهْم ما ن ْ ، َفَماَت ما
، فَ َقاَل ُوُجوُه النَّاسا ْلاَ  َن الرُّوما ََ َأْْحََد باَطرايٌق ما َعُة آَِلٍف وََكاَن َقْد َجاَء إا ْْحََد: إانَّ َعْسَكًرا فايها َسب ْ

ْن  ها اْلَقْوَم َواْطُرْق باََلَدُهْم، فَ َفَعَل، َوَغناَم ََنًْوا ما ْن )ُكْنَت َكَذلاَك فَ َواجا ُف َعَلْيها، فَإا أَْلفا َِل تَ َتَخوَّ
يَّ يفا َُجَاَدى  بَ َقَرٍة َوَعَشَرةا آَِلفا َشاٍة َوَخَرَج، فَ َعَزَلُه اْلَواثاُق، َواْستَ ْعَملَ  َمَكانَُه َنْصَر ْبَن َْحَْزَة اْْلَُزاعا

.  اْْلُوََ
 

 ]اْلَوفَ َياُت[
 َوفايَها َماَت اْْلََسُن ْبُن اْْلَُسنْيا باَطََباْسَتاَن.
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] ثا  ]بَقايَُّة اْْلََوادا
، وََكاَن َمَع َأْْحََد ََجَاَعٌة، َوفايَها َكاَن ِبااْفرايقايََّة َحْرٌب َبنْيَ َأْْحََد ْبنا اْْلَْغَلبا َوأَ  دا ْبنا اْْلَْغَلبا يها ُُمَمَّ خا

دا ْبنا اْْلَْغَلبا ]اْلَباَب[ ، َواقْ تَ تَ ُلوا، ُثَّ كَ  ٍد يفا َقْصراها، َوَأْغَلَق َأْصَحاُب ُُمَمَّ فُّوا فَ َهَجُموا َعَلى ُُمَمَّ
، َواْصَطَلُحوا، َوَعُظَم َأْمُر َأْْحََد، َمارَةا إاِلَّ  َعنا اْلقاَتالا نا اْْلا ٍد ما َواوايَن إالَْيها، َوَلْ يَ ْبَق لاُمَحمَّ َونَ َقَل الدَّ

، فَات ََّفَق مَ  ائَ َتنْيا ََ َسَنةا اثْ َننْيا َوَثََلثانَي َوما يها، فَ َبقاَي َكَذلاَك إا َْْحََد َأخا ْن َبنا اَْسَُها، َوَمْعَناَها ْلا ٍد ما َع ُُمَمَّ
ها َوَمَوالايها َجََ  ٍد ِبااْفرايقايَّةَ َعميا ، َواْستَ َقاَم َأْمُر ُُمَمَّ ْرقا ََ الشَّ ، اَعٌة، َوقَاَتَل َأَخاُه َأْْحََد، َفَظفاَر باها، َونَ َفاُه إا

. ) ْلعاَراقا  َوَماَت َأُخوُه َأْْحَُد ِبا
]  ]بَقايَُّة اْلَوفَ َياتا



ُد ْبُن زاََّيٍد الْ  يا الرَّاوايَةا يفا َشْعَباَن َوُهَو اْبُن َُثَانانَي )َوفايَها َماَت أَبُو َعْبدا اَّللَّا ُُمَمَّ ْبنا اْْلَْعَراِبا َمْعُروُف ِبا
 َسَنًة( .

ََلُم.  َوفايَها َماَتْت ُأمُّ أَبايَها باْنُت ُموَسى ْبنا َجْعَفٍر، ُأْخُت َعلاييا ْبنا الرياَضا، َعَلْيها السَّ
، َوأَبُو نَ  ، َوَعْمُرو ْبُن َأِبا َعْمٍرو َوفايَها َماَت ُُمَاراٌق اْلُمَغنيا ْصٍر َأْْحَُد ْبُن َحاِتٍا رَاوايَُة اْْلَْصَمعاييا

ةا. ي اْلْاجَّ َ يفا ذا ُد ْبُن َسْعَداَن النَّْحوايُّ الضَّرايُر، تُ ُويفيا ُّ، َوُُمَمَّ َبانا ي ْ  الشَّ
ُم ْبُن َعلاييا بْ  يُم ْبُن َعْرَعَرَة، َوَعاصا َ: إابْ َراها ،َوفايَها تُ ُويفيا يُّ طا ( ْبنا ُصَهْيٍب اْلَواسا ما  نا )َعاصا
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ما النَّاسا  ْْلَْخَبارا َوَأَّيَّ ، وََكاَن َعالاًما ِبا يُّ اْلَبْصرايُّ ما ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا اْْلَُمحا ُد ْبُن َسَلَّ  .َوُُمَمَّ
. يدا لتَّْشدا ُم: ِبا  َسَلَّ

ٍم  ُم ْبُن ُعَمَر ْبنا َعلاييا ْبنا ُمَقدَّ يُّ َوَعاصا ، َوأَبُو يَ ْعُقوَب يُوُسُف ْبُن ََيََْي اْلبُ َوْيطا يُّ ما أَبُو باْشٍر اْلُمَقدَّ
نَ  ، فَ َلْم َيُاْب، وََكاَن ما َْلقا اْلُقْرآنا َْنةا النَّاسا ِبا ، وََكاَن َقْد ُحباَس يفا ُما افاعاييا ُب الشَّ  اْلَفقايُه، َصاحا

 الصَّاْلاانَي.
.َوَهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف اْلب َ  يثا ، وََكاَن َحافاظًا لاْلَحدا يُّ  ْغَدادا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَثََلثانَي َوما
232 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَثََلثانَي َوما
 ذاْكُر اْْلَْربا َمَع َبنا َُّنَْْيٍ 

َنةا َساَر بُ َغا اْلكَ  ها السَّ ََ َبنا َُّنَْْيٍ، فََأْوَقَع َبااْم.يفا َهذا  باُْي إا
يَدٍة، َفدَ  َمارََة ْبَن َعقايلا ْبنا باََللا ْبنا َجرايٍر اْْلََطَفى اْمَتَدَح اْلَواثاَق باَقصا َخَل وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ عا

ْرَهٍم، فََأْخََبَ  ، َوإاَغاَرَّتااْم  َعَلْيها، َوأَْنَشَدُه، فََأَمَر لَُه باَثََلثانَي أَْلَف دا اْلَواثاَق ِبااْفَسادا َبنا َُّنَْْيٍ يفا اْْلَْرضا
يَنةا، َفَسا ْلَمدا َْرَبااْم َوُهَو ِبا ََ بُ غَا َيَُْمُرُه ِبا َها، وََكَتَب اْلَواثاُق إا ن ْ َر ََنَْو اْلَيَماَمةا، َعَلى اْلَيَماَمةا َوَما قَ ُرَب ما

ْن َبنا َُّنَْْيٍ ََجَاعَ  نَي رَُجًَل، )َوَأَسَر َأْربَعانَي رَُجًَل( .فَ َلقاَي ما ُهْم نَ يياًفا َوََخْسا ن ْ لريايفا َفَحاَرََبُْم، فَ َقَتَل ما  ًة ِبا
ْمعا َوالطَّاَعةا، فَاْمتَ نَ ُعوا، َوَساَر ب َ  ََ السَّ ْم َيْدُعوُهْم إا ََ ُثَّ َساَر َحََّّ نَ َزَل َمْرَأَة، َوَأْرَسَل إالَْيها ْعُضُهْم إا

ََماَعةٍ  ََنْوا  ُهْم، ُثَّ َساَر ِبا ن ْ ْم، فََأَصاَبْت ما َي َخْلَف اْلَيَماَمةا، َوَبثَّ بُ َغا َسَراََّيُه فايها ، َوها ْودا َبالا السَّ َْن جا  ِما



، فَ َلقايَ ُهْم  َن الضَُّعَفاءا َواْْلَتْ َباعا َوى َمْن َُتَلََّف يفا اْلَعْسَكرا ما َوَقْد ََجَُعوا َمَعُه، َوُهْم ََنَْو أَْلفا رَُجٍل، سا
ْن ُأَضاَخ، فَ َهَزُموا ، َعَلى َمْرَحَلٍة ما ٍع يُ َقاُل َلُه: َرْوَضُة اْْلََمانا َْوضا َمَتُه،  ََلُْم َوُهْم ََنَْو َثََلثَةا آَِلٍف ِبا ُمَقديا

ْشرايَن رَُجًَل، َوعَ  اَئةا رَُجٍل َوعا ْن َأْصَحاباها ََنَْو ما ْن إابالا َعْسَكراها ََنَْو وََكَشُفوا َمْيَسَرَتُه، َوقَ تَ ُلوا ما َقُروا ما
، ُثَّ َأْدرََكُهُم اللَّْيُل،  اَئةا َدابٍَّة، َوانْ تَ َهُبوا اْْلَثْ َقاَل، َوبَ ْعَض اْْلَْمَوالا اَئةا بَعاٍْي، َوما َوَجَعَل بُ َغا َسْبعا ما

ََ الطَّاَعةا.  َيْدُعوُهْم إا
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ا َطَلَع الصُّْبُح َورََأْوا قا  يَ ُهْم فَ َلمَّ الَتَ ُهْم َأَماَمُهْم، َونَ َعَمُهْم َوَمَواشا لََّة َمْن َمَع بُ َغا َعبَُّأوا، َوَجَعُلوا رَجَّ
َْلََلَكةا.  َورَاَءُهْم، َوَْحَُلوا َعَلى بُ غَا، فَ َهَزُموُه، َحََّّ بَ َلَغ ُمَعْسَكَرُه، َوأَيْ َقَن َمْن َمَعُه ِبا

ْن َأْصحَ  ، وََكاَن بُ َغا َقْد َأْرَسَل ما َنا ُهَو َقْد َأْشَرَف َعَلى اْلَعَطبا ُهْم، فَ بَ ي ْ ن ْ ََ طَائاَفٍة ما اَئَِتْ فَاراٍس إا اباها ما
ا َنَظَر بَ ُنو َُّنَْْيٍ َورََأْوُهْم َقْد َأقْ بَ ُلوا  ْم، فَ َلمَّ ها ْن ُوُجوها ْم إاْذ َوَصَل َأْصَحابُُه إالَْيها ُمْنَصرافانَي ما ْن َخْلفاها ما

ُْي، َوَأمَّا اْلُفْرَساُن ف َ َولَّْوا َهارابانيَ  اَلةا إاِلَّ اْلَيسا َن الرَّجَّ الَتَ ُهْم، َوَأْمَواََلُْم، فَ َلْم يُ ْفلاْت ما َنَجْوا ، َوَأْسَلُموا رَجَّ
ْم.  َعَلى َخْيلاها

َهارا، ُثَّ َتَشاغَ  ََ اْنتاَصافا الن َّ ََ بُ َغا َوقايَل: إانَّ اَْلَزاْيََة َكاَنْت َعَلى بُ غَا ُمْذ َغْدَوٍة إا ، فَ َرَجَع إا ْهبا لن َّ ُلوا ِبا
 ََ ْمسا إا ْن َزَوالا الشَّ ْم ما ْن َأْصَحاباها، فَ َرَجَع َبااْم، فَ َهَزَم َبنا َُّنَْْيٍ، َوقَ َتَل فايها را َمْن َكاَن اَّْنََزَم ما  آخا

عا اْلوَ  َْوضا ٍل، َوَأقَاَم ِبا اَئةا رَاجا اقاَعةا، فََأْرَسَل أَُمَراُء اْلَعَربا َيْطُلُبوَن َوْقتا اْلَعْصرا زَُهاَء أَْلٍف َوََخْسا ما
ََ اْلَبْصَرةا، وََكاَنتا اْلَواقاَعُة يفا َُجَا َرةا.اْْلََماَن، فََأمَّنَ ُهْم، فَأَتَ ْوُه، فَ َقيََّدُهْم، َوَأَخَذُهْم َمَعُه إا  َدى اْْلخا

ُّ َعَلى بُ َغا يفا َسْبعا ما  ُن اْْلُْشُروَسنا َم َواجا ْم، َحََّّ بَ َلَغ ُثَّ َقدا َُه بُ َغا يفا آََثراها اَئةا ُمَقاتاٍل، َمَدًدا َلُه، َفَسْيَّ
، َورََجَع. ْن َأْعَمالا اْلَيَمنا  تَ َباَلَة ما

ْن فَ َزارََة، َوُمرَّ  ْنَدُه ما َْن عا يَنةا لايُ َوافاَيُه بابَ ْغَداَذ )ِبا ْيا اْلَمدا ََ َصالاٍح َأما َوثَ ْعَلَبَة،  َة،وََكاَن بُ َغا َقْد َكَتَب إا
وَ  ُهْم، سا ن ْ َْن بَقاَي َمَعُه ما َم بُ غَا َساَمرَّا ِبا يًعا، َوَقدا ى َمْن وَكاََلَب، فَ َفَعَل، فَ َلقاَيُه بابَ ْغَداَذ( ، َفَسارَا َجَا

ْن َُّنَْْيٍ، وَكاََلَب، ، َفَكانُوا يَزايُدوَن َعَلى أَْلَفْي رَُجٍل ما َوُمرََّة، َوفَ َزارََة،  َهَرَب َوَماَت َوقُتاَل يفا اْْلُُروبا
ٍء.  َوثَ ْعَلَبَة، َوَطييا

 
 ذاْكُر َمْوتا َأِبا َجْعَفرا اْلَواثاقا 

ةا  ي اْلْاجَّ ُم يفا ذا ٍد اْلُمْعَتصا َّللَّا أَبُو َجْعَفٍر َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ َ اْلَواثاُق ِبا َنةا تُ ُويفيا ها السَّ  يفا َهذا
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ْنُه، وََكانَ  تٍي بَقانَي ما فًَّة، لاسا ٍن، فَ َوَجَد لاَذلاَك خا قْ َعادا يفا تَ نُّوٍر ُمَسخَّ ْْلا ْستاْسَقاَء، َوُعولاَج ِبا لَُّتُه اِلا ْت عا
، َن اْليَ ْوما اْْلَوَّلا لزياََّيَدةا يفا إاْسَخاناها، فَ َفَعَل َذلاَك، َوقَ َعَد فايها َأْكثَ َر ما َن اْلَغدا ِبا َي َعَلْيها،  فََأَمَرُهْم ما َفَحما

ُت، َوعُ فَُأخْ  ُد ْبُن َعْبدا اْلَملاكا الزََّّيَّ ْنَدُه َأْْحَُد ْبُن َأِبا ُدَؤاَد، َوُُمَمَّ َفٍَّة، َوَحَضَر عا ْنُه يفا ُما َمُر ْبُن راَج ما
َحفََّة، فَ َعلاُموا. ها اْلما َْوتاها، َحََّّ َضَرَب باَوْجها  فَ َرٍج، َفَماَت فايَها، فَ َلْم َيْشُعُروا ِبا

َضُه.َوقايَل: إانَّ  ْنَد َمْوتاها، َوَغمَّ  َأْْحََد ْبَن َأِبا ُدَؤاَد َحَضَرُه عا
: َتنْيا ُد َهَذْينا اْلبَ ي ْ ا َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة، َجَعَل يُ َرديا  َوقايَل: إانَُّه َلمَّ

َقى َوَِل َملاكٌ  ُهْم تَ ب ْ ن ْ يُع النَّاسا ُمْشََتاُك ... َِل ُسوقٌَة ما  اْلَمْوُت فايها َجَا
ْم ... َولَْيَس يُ ْغنا َعنا اْْلَْمََلكا َما َمَلُكواَما َضرَّ أَ   ْهَل قَلايٍل يفا تَ َفاقُراها

، َوَجَعَل يَ ُقوُل: ََّي َمْن َِل يَ ُزوُل ُمْلُكُه، اْرَحْم َمنْ  ْْلَْرضا ُه ِبا ْلُبُسطا َفُطواَيْت، َوأَْلَصَق َخدَّ  زَاَل َوَأَمَر ِبا
 ُمْلُكُه.

ْن َأْصَحاباها َوقَاَل َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ  َقُه َغْشَيٌة، َوَأََن َوََجَاَعٌة ما : ُكْنُت فايَمْن ُْيَرياُض اْلَواثاَق، َفلاحا دا اْلواثاقايُّ
نَ ْيها، َفكادْ  ها فَ َتَح َعي ْ ْنَد رَْأسا ْرُت عا ا صا ْمُت إالَْيها، فَ َلمَّ َن قاَياٌم، فَ ُقْلَنا: َلْو َعَرفْ َنا َخََبَُه، فَ تَ َقدَّ ُت َأُموُت ما

ْن اْلَْ  ، فَاْنَدقَّْت، َوَسلاْمُت ما بَ َعُة َسْيفاي يفا َعتَ َبةا اْلَمْجلاسا ، َوتَ َعلََّقْت قُ ن ْ ََ اْْلَْلفا ، فَ َرَجْعُت إا ْوفا
ها، َوَوقَ ْفُت يفا َمْوقافاي. َراحا  جا

َناُه، َوَجاَء اْلَفرَّاُشوَن َوَأَخُذوا َما ََتَْتُه  ي ْ ،ُثَّ إانَّ اْلَواثاَق َماَت، َوَسجَّ  يفا اْلَمْجلاسا
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; ْلااْفظا  َعةا، َوَجَلْسُت َعَلى َِببا اْلَمْجلاسا ْخذا اْلبَ ي ْ ْم، َواْشتَ َغُلوا ِبَا َنَُّه َمْكُتوٌب َعَلْيها  َورَفَ ُعوُه; ْلا
نْ  ا، فَ َفَتْحُت اْلَباَب، َوإاَذا ُجَرٌذ َقْد َدَخَل ما سا ْعُت حا ُبْسَتاٍن ُهَناَك،  اْلَميياتا َوَرَدْدُت اْلَباَب، َفَسما

ْن َساَعًة، َها ما ها اْلَعنْيُ الَِّتا فَ َتَحت ْ ُ، َهذا ، فَ ُقْلُت: َِل إاَلَه إاِلَّ اَّللَّ فَاْنَدقَّ  فََأَكَل إاْحَدى َعْينَا اْلَواثاقا
َبًة ََلَا َصاَرْت طُْعَمًة لاَدابٍَّة َضعايَفٍة.  َسْيفاي َهي ْ

ُلوُه، َفَسأََلنا أَ  َب َوَجاُؤوا فَ َغسَّ راَها فَ َعجا ََ آخا َا إا ْن َأوََّلا ْلقاصَّةا ما ْْحَُد ْبُن َأِبا ُدَؤاَد َعْن َعْيناها، فََأْخََبْتُُه ِبا
َها. ن ْ  ما

ا َماَت َصلَّى َعَلْيها َأْْحَُد، َوأَنْ َزَلُه يفا َقَْباها، َوقايَل َصلَّى َعَلْيها َأُخوُه اْلُمتَ وَكياُل، َوُدفاَن  يا َوَلمَّ َْلَارُونا  ِبا
َة.  باَطرايقا َمكَّ

يُس. َة( ، َوأُمُُّه ُأمُّ َوَلٍد اَْسَُها قَ َراطا  )وََكاَن َمْولاُدُه باَطرايقا َمكَّ
ُروا لَ  ها، فَ َقدَّ ُهُم اْْلََسُن ْبُن َسْهٍل، فَ َنَظُروا يفا َمْولادا ن ْ نَي ما ما ا اْشَتدَّ َمَرُضُه َأْحَضَر اْلُمَنجيا ُه َأْن يَعايَش َوَلمَّ

ٍم َوَماَت.ََخْسا  ، فَ َلْم يَعاْش بَ ْعَد قَ ْوَلااْم إاِلَّ َعْشَرَة َأَّيَّ ْن َذلاَك اْليَ ْوما  نَي َسَنًة، ُمْسَتْأنَ َفًة ما



، قَائاَم اْلَعنْيا اْلُيْسَرى، فايَها ُنْكَتُة ب َ  يًَل، رَبْ َعًة، َحَسَن اْلْاْسما ُْمَرٍة، َجَا  َياٍض.وََكاَن أَبْ َيَض، ُمْشَرًِب ِبا
ٍم، وََكاَن ُعْمُرُه اثْ نَ َتنْيا َوَثََلثانَي َسَنًة، )َوقا وََكانَ  نانَي َوتاْسَعَة َأْشُهٍر َوََخَْسَة َأَّيَّ ََلفَ ُتُه ََخَْس سا يَل: ْت خا

تاا َوَثََلثانَي َسَنًة( .  سا
 

َّللَّا  ْيَةا اْلَواثاقا ِبا  ذاْكُر بَ ْعضا سا
ُم، َوَجَلَس اْلَواثاقُ  َ اْلُمْعَتصا ا تُ ُويفيا ، َواْشَتَمَل َعَلى اْلَعَلواييانَي، َوَِبَلَغ يفا  َلمَّ ََ النَّاسا يفا اْلْاََلَفةا َأْحَسَن إا

، َوفَ رََّق يفا َأْهلا  ْْلَْمَوالا دا ََلُْم ِبا َعهُّ ْم، َوالت َّ ْحَسانا إالَْيها ْم َواْْلا ها  إاْكَراما
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ْْلََرَمنْيا َسائاٌل.اْْلََرَمنْيا َأْمَواًِل َِل َُتَْصى، َحََّّ إانَُّه لَْ  ها ِبا ما   يُوَجْد يفا َأَّيَّ
، فَ يَ ْبكانيَ  ََ اْلَبقايعا َلٍة إا ْم ُكلَّ لَي ْ ْن ناَسائاها يَنةا َُتُْرُج ما َ اْلَواثاُق َكاَن َأْهُل اْلَمدا ا تُ ُويفيا  َعَلْيها، َويَ ْنُدبْ َنُه، َوَلمَّ

نَ ُهْم ُمَناَوبًَة;  ََلفَتاها فَ َفَعُلوا َعَلْيها َذلاَك بَ ي ْ ْم، َوَأْطَلَق يفا خا ْحَسانا إالَْيها نا اْْلا ُحْزًَن َعَلْيها، لاَما َكاَن ُيْكثاُر ما
يًما.  َأْعَشاَر ُسُفنا اْلَبْحرا، وََكاَن َماًِل َعظا

ٍم، َأوَّلَ  َّيَّ ُم ِبَا ْدُت اْلَواثاَق بَ ْعَد َأْن َماَت اْلُمْعَتصا : َشها اكا ْتُه  قَاَل اْْلَُسنْيُ ْبُن الضَّحَّ ََمْلاٍس َجَلَسُه، فَ غَن َّ
. ييا يَم ْبنا اْلَمْهدا  َجارايَُة إابْ َراها

ُلوَن، يَ ْوَم اْستَ َقلُّوا ... نَ ْعَشُه، لالث ََّواءا َأْم لاْلبَ َقاءا   َما َدَرى اْْلَاما
ْئنَ   فَ ْليَ ُقْل فايَك َِبكاَياُتَك َما شا

، 
ْنَد ُكليا َمَساءا   َصَباًحا، َوعا

نَ  يعا َما ُكنَّا فايها، قَاَل: ُثَّ تَ َغَّنَّ بَ ْعُضُهْم فَ َقاَل:فَ َبَكى، َوَبَكي ْ  ا َمَعُه َحََّّ َشَغَلَنا اْلُبَكاُء َعْن َجَا
 َودياْع ُهَريْ َرَة إانَّ الرَّْكَب ُمْرَتَالُ 

، 
يُق َوَداًعا أَي َُّها الرَُّجلُ   َوَهْل ُتطا

ْعُت كَ  .فَاْزَداَد اْلَواثاُق ُبَكاًء، َوقَاَل: َما َسَا ٍب نَعاَي نَ ْفٍس، ُثَّ تَ َفرََّق َأْهُل اْلَمْجلاسا  اْليَ ْوما تَ ْعزايًَة ِبَا
: ابا يفا اْلَواثاقا  قَاَل: َوقَاَل َأْْحَُد ْبُن َعْبُد اْلَوهَّ

َك َما رَأَْيَت ََلَا ُمعايَنا بَّةا َأْن تُبايَنا ... َأَجدَّ  أََبْت َداُر اْْلَحا
ْن ُحبيا  َلى ... نُ ُفوٌس َما أُثاْْبَ َوَِل ُجزايَناتَ َقطَُّع َحْسَرًة ما  لَي ْ

، َفَسأََلُه: ، فَ َغنَّاُه َزْرَزُر اْلَكباُْي لاْلَواثاقا ابا  َفَصنَ َعْت فايها َعَلُم َجارايَُة َصالاحا ْبنا َعْبدا اْلَوهَّ
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َراءَ  ْنُه شا ًا َوَطَلَب ما َضُه ََخَْسَة آَِلفا لاَمْن َهَذا؟ فَ َقاَل: لاَعَلَم، فََأْحَضَر َصاْلا َها، فََأْهَداَها َلُه، فَ َعوَّ
، َوَعَلى مَ  ، فََأَعاَدتا الصَّْوَت، فَ َقاَل اْلَواثاُق: َِبَرَك اَّللَُّ َعَلْيكا تا َا اْبُن الزََّّيَّ يَناٍر، َفَمَطَلُه َبا ! دا كا ْن َرِبَّ

؟ َأَمْرَت َلُه باَشْيٍء  نا َفُع َمْن َرِبَّ تا َيَُْمُرُه ِباايَصالا فَ َقاَلْت: َوَما يَ ن ْ ََ اْبنا الزََّّيَّ ْل إالَْيها! َفَكَتَب إا فَ َلْم َيصا
، َواَتََّ  ْلطَانا يَناٍر، َوتَ َرَك َصالاٌح َعَمَل السُّ َر يفا اْلَمالا إالَْيها، َوَأْضَعَفُه َلُه، َفَدَفَع إالَْيها َعَشَرَة آَِلفا دا

.  اْلَمالا
ْنَدُه قَاَل: َمْن َوقَاَل أَبُو ُعْثَماَن اْلَمازا  ا َحَضْرُت عا َن اْلَبْصَرةا، فَ َلمَّ : اْسَتْحَضَرنا اْلَواثاُق ما ُّ النَّْحوايُّ نا

ْسكايَنُة؟ قُ ْلُت: َما قَاَلتا ابْ َنُة  ْلَبْصَرةا؟ قُ ْلُت: ُأْخًتا ِلا َصغاْيًَة. قَاَل: َفَما قَاَلتا اْلما َخلَّْفَت ِبا
 اْْلَْعَشى:

، حا  يلُ تَ ُقوُل ابْ َنِتا  نَي َجدَّ الرَّحا
: 

ْنَدَنَ   َأرَاََن َسَواًء َوَمْن َقْد يَتاْم ... فَ َيا أَبَ َتا َِل تَ َزْل عا
ْن ُُتََْتَْم ... َأرَاََن إاَذا َأَضْمَرْتَك اْلباََلدُ  َنَّ ََنَاُف ِبَا  فَإا

مْ  نَّا الرَّحا  َُنَْفى َوتُ ْقَطُع ما
َها؟ قُ ْلُت: َما بْ َنتاها: قَاَل: َفَما َرَدْدَت َعَلي ْ  قَاَل َجرايٌر ِلا

لنََّجاحا  ْندا اْْلَلايَفةا ِبا ْن عا َّللَّا لَْيَس َلُه َشرايٌك ... َوما  ثاقاي ِبا
َائاَزٍة َسنايٍَّة. َك، َوَأَمَر َلُه ِبا  َفَضحا

 
ََلَفةا اْلُمتَ وَكيالا   ذاْكُر خا

َنةا بُوياَع اْلُمتَ وَكياُل َعَلى اَّللَّا َجْعَفرُ  ها السَّ ََلفَتاها أَنَُّه  َويفا َهذا . )َوَسَبُب خا ، بَ ْعَد َمْوتا اْلَواثاقا ما ْبُن اْلُمْعَتصا
يٌف، َوُعَمُر ْبُن فَ َرٍج، َواْبُن الزَّ  اَر َأْْحَُد ْبُن َأِبا ُدَؤاَد، َوإايَتاُخ، َوَوصا ا َماَت اْلَواثاُق َحَضَر الدَّ ، َلمَّ تا َّيَّ

ٌْي، َوأَبُو اْلَوزايرا َأْْحَُد ْبُن َخالاٍد، وَ  ( ، َوُهَو ُغََلٌم َأمَرُد، َقصا دا ْبنا اْلَواثاقا َعةا لاُمَحمَّ َعَزُموا َعَلى اْلبَ ي ْ
ُقوَن اَّللََّ؟ تُ َولُّونَ  يٌف: َأَما تَ ت َّ ٌْي، فَ َقاَل َوصا َذا ُهَو َقصا  َهَذا فَأَْلَبُسوُه ُدرَّاَعًة َسْوَداَء َوقَ َلْنُسَوَة، فَإا

ا َحَضَر أَْلَبَسُه َأْْحَُد ْبُن َأِبا اْلْاََلَفَة! فَ تَ َناَظُروا فايمَ  َر اْلُمتَ وَكياُل، فَ َلمَّ ًة ُثَّ ُأْحضا دَّ ْن تُ َولُّونَُه. َفذََكُروا عا
نَ ْيها، َمُه، َوقَ بََّل َبنْيَ َعي ْ  ُدَؤاَد الطَّوايَلَة، َوَعمَّ
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نانَي، َوَرْْحَةُ  َْي اْلُمْؤما ََلُم َعَلْيَك ََّي َأما َل اْلَواثاُق، َوُصلياَي َعَلْيها، َوُدفاَن. َوقَاَل: السَّ  اَّللَّا َوبَ رََكاتُُه! ُثَّ ُغسيا
ْشرايَن َسَنًة، َوَوَضَع اْلَعطَاَء لاْلُجْندا لاَثَماناَيةا َأْشهُ  تاا َوعا ، يَ ْوَم بُوياَع، سا ٍر، َوَأرَاَد اْبُن وََكاَن ُعْمُر اْلُمتَ وَكيالا

تا ]َأْن[ يُ َلقياَبُه  ُر، فَ َقاَل َأْْحَُد ْبُن َأِبا ُدَؤاَد: َقْد رَأَْيُت َلَقًبا َأْرُجو َأْن َيُكوَن ُمَوافاًقا، َوُهَو الزََّّيَّ َتصا اْلُمن ْ
. ََ اْْلفَاقا  اْلُمتَ وَكياُل َعَلى اَّللَّا، فََأَمَر ِبااْمَضائاها، َفَكَتَب إا

ها، قَ ْبَل َأْن  ، َمْكُتوٌب َوقايَل: َبْل رََأى اْلُمتَ وَكياُل يفا َمَناما َماءا َن السَّ ًرا يَ ْنزاُل َعَلْيها ما َيْسَتْخلاَف، َكَأنَّ ُسكَّ
َي َواَّللَّا اْلْاََلَفُة، فَ بَ َلَغ َذلاكَ   اْلَواثاَق، َعَلْيها اْلُمتَ وَكياُل َعَلى اَّللَّا، فَ َقصََّها ]َعَلى[ َأْصَحاباها، فَ َقاُلوا: ها

 َفَحَبَسُه َوَضيََّق َعَلْيها.
ُد ْبُن َداُوَد.َوَحجَّ ِبا   لنَّاسا ُُمَمَّ

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ن ْ  َة َدََنناَْي، َوَماَت ما دَّ ْربَُة عا يٌم، فَ بَ َلَغتا الشَّ اَج يفا اْلَعْودا َعَطٌش َعظا َنةا َأَصاَب اْْلُجَّ ها السَّ ُهْم يفا َهذا
 َخْلٌق َكثاٌْي.

، َوَخاَلفَ  ْْلَْنَدُلسا ، بَ ْعَد َأْن َكاَن َقْد  )َوفايَها َغَدَر ُموَسى ِبا ْيا اْْلَْنَدُلسا َعَلى َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا اْْلََكما َأما
ٍد.  َوافَ َقُه، َوَأطَاَعُه، َوَسْيََّ إالَْيها َعْبُد الرَّْْحَنا َجْيًشا َمَع اْبناها ُُمَمَّ

يٌم، وََكا يَدٌة، َوَقْحٌط َعظا ْْلَْنَدُلسا ََمَاَعٌة َشدا َن اْبتاَداُؤُه َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَثََلثانَي، فَ َهَلَك فايها َوفايَها َكاَن ِبا
ًئا، َفَخَرَج النَّاسُ  ، َويَباَستا اْْلَْشَجاُر، َوَلْ يَ ْزرَعا النَّاُس َشي ْ َوابيا ييانَي َوالدَّ َن اْْلَدما ها َخْلٌق َكثاٌْي ما  َهذا

َنَة َيْسَتْسُقوَن، َفُسُقوا، َوَزرَُعوا، َوزَاَل َعنا   النَّاسا اْلَقْحُط( . السَّ
دا ْبنا ُمْصَعٍب باََلَد فَاراٍس. يُم ْبُن ُُمَمَّ َ إابْ َراها  َوفايَها َوِلا
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اَئةا أَْلفا إاْنَساٍن، وََكاَن سَ  لا ]َوَهَلَك[ فايَها َخْلٌق، قايَل: َكانُوا ََنَْو ما َن اْلَمْوصا َبُب )َوفايَها َغراَق َكثاٌْي ما
رَاٌع يفا َذلاَك َأنَّ الْ  َْيُث َأنَّ بَ ْعَض َأْهلاَها َجَعَل َسْطًَل ُعْمُقُه ذا يًما َلْ ُيْسَمْع ِبااْثلاها، ِبا َا َعظا َمَطَر َجاَء َبا

يَمًة، فَ رَكاَب اْلَماَء ا ْجَلُة زاََّيَدًة َعظا رَاٍع، فَاْمَتَْلَ َثََلَث ُدفُ َعاٍت يفا ََنْوا َساَعٍة، َوزَاَدْت دا َعةا ذا لرََّبَض سا
 ، لا َْي اْلَمْوصا ، َفقايَل: إانَّ َأما َن اْْلَْسَواقا َئ ََّنْرا ُسوقا اْْلَرْباَعاَء، َفَدَخَل َكثاْيًا ما َوُهَو اْْلَْسَفَل، َوَشاطا

وَ  ُلوا سا ، َكفََّن َثََلثانَي أَْلًفا، َوبَقاَي ََتَْت اَْلَْدما َخْلٌق َكثاٌْي َلْ ََيْما يُّ ُ ْبُن ُْحَْيٍد الطُّوسا ى َمْن َْحََلُه َغاِنا
 اْلَماُء( .

 )َوفايَها َأَمَر اْلَواثاُق باََتْكا َأْعَشارا ُسُفنا اْلَبْحرا( .
 ]اْلَوفَ َياُت[



، ُمَصنياُف الصََّواياَف َوَغْْياَها، َوَيَْ  َمْشقايُّ ُد ْبُن َعائاٍذ الديا َ اْْلََكُم ْبُن ُموَسى، َوُُمَمَّ ََي ْبُن َوفايَها تُ ُويفيا
، َوقايَل: َسَنَة َثََلٍث َوَثََلثانَي، َوقايَل: َغْْيُ َذلاَك.ََيََْي اْلغَ  َمْشقايُّ ُّ الديا انا  سَّ

، َأَخَذ اْلعاْلَم َعْن َأِبا ُعبَ ْيَدَة، وَ  .َوأَبُو اْلََْسنا َعلايُّ ْبُن اْلُمغاْيَةا اْْلَثْ َرُم النَّْحوايُّ اللَُّغوايُّ  اْْلَْصَمعاييا
َ َعْمُرو . َوفايَها تُ ُويفيا  النَّاقُّ

(6/111) 

 

] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَثََلثانَي َوما
233 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَثََلثانَي َوما
تا  دا ْبنا َعْبدا اْلَملاكا الزََّّيَّ  ذاْكُر اْلَقْبضا َعَلى ُُمَمَّ

َنةا قَ َبَض اْلُمتَ وَكياُل  ها السَّ ْن َصَفَر.َويفا َهذا ، َوَحَبَسُه لاَسْبٍع َخَلْوَن ما تا دا ْبنا َعْبدا اْلَملاكا الزََّّيَّ  َعَلى ُُمَمَّ
َض اْْلُُموَر ُكلََّها إالَْيها( وََكا ، َوفَ وَّ َد ْبَن َعْبدا اْلَملاكا َن اْلَواثاُق َقْد وََكاَن َسبَ ُبُه َأنَّ اْلَواثاَق اْستَ ْوَزَر )ُُمَمَّ

يها  َب َعَلى َأخا دا  َغضا ََ ُُمَمَّ ْخَباراها، فَأََتى اْلُمتَ وَكياُل إا َل َعَلْيها َمْن ََيَْفظُُه َوَيَْتايها ِبَا ، َووَكَّ  َجْعَفٍر اْلُمتَ وَكيالا
اَر َعَلْيها َأشَ ْبنا َعْبدا اْلَملاكا َيْسأَلُُه َأْن ُيَكلياَم اْلَواثاَق لاَْيَْضى َعْنُه، فَ َوَقَف َبنْيَ َيَدْيها َِل ُيَكلياُمُه، ُثَّ 

، َوقَاَل: مَ  دا َن اْلُكُتبا الَِّتا َبنْيَ َيَدْيها اْلتَ َفَت إالَْيها َكاْلُمتَ َهديا ا فَ رََغ ما ْلُقُعودا فَ َقَعَد، فَ َلمَّ ا َجاَء باَك؟ ِبا
، فَ َقاَل لاَمْن َحْوَلُه: اْنُظُروا، يُ غْ  نانَي الرياَضى َعنيا َْي اْلُمْؤما ْئُت َأْسَأُل َأما ُب َأَخاُه ُثَّ َيْسأَُلنا قَاَل: جا ضا

َي َعْنَك. َذا َصَلْحَت; َرضا َيُه َلُه! اْذَهْب، فَإا  َأْن َأْسََتْضا
ها َحزايًنا، فَأََتى َأْْحََد ْبَن َأِبا ُدَؤاَد، فَ َقاَم إالَْيها َأْْحَُد، َواْستَ ْقبَ َلُه َعَلى َِببا ا ْندا ْن عا ْلبَ ْيتا فَ َقاَم ما

َلُه( ، َوقَالَ  ، قَاَل: )َوقَ ب َّ نانَي ِلا َْي اْلُمْؤما َي َأما ْئُت لاَتْسََتْضا : َما َحاَجُتَك؟ ُجعاْلُت فاَداَك! قَاَل: جا
ي َأفْ َعُل، َوناْعَمُة َعنْيٍ وََكَراَمٍة! َفَكلََّم َأْْحَُد اْلَواثاَق باها، فَ َوَعَدُه َوَلْ يَ ْرَض َعْنُه، )ُثَّ َكلََّمهُ   فايها ََثناَيًة فَ ْرضا

 ( وََكَساُه.َعْنهُ 
: إانَّ َجْعَفًرا َأََتنا يفا زاييا  ََ اْلَواثاقا تا َكَتَب إا ْندا اْبنا الزََّّيَّ ْن عا ا َخَرَج اْلُمتَ وَكياُل ما  َوَلمَّ
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نانَي الرياَضى َعْنُه، َفَكَتَب  َْي اْلُمْؤما إالَْيها اْلَواثاُق: ابْ َعْث اْلُمَخنَّثانَي، َلُه َشْعُر قَ َفا، َيْسأَُلنا َأْن َأْسَأَل َأما
ْرُه، َوُمْر َمْن ََيُزُّ َشْعَر قَ َفاُه، فَ َيْضراُب باها َوْجَهُه.  إالَْيها، فََأْحضا

ُتُه رََجاَء َأْن َيُكوَن َقْد َأََتُه ال يًدا، َوأَتَ ي ْ ا َأََتنا َرُسولُُه لَباْسُت َسَواًدا َجدا ، قَاَل اْلُمتَ وَكياُل: َلمَّ رياَضى َعنيا



َ اْلْاََلَفَة فَ  ا َوِلا ي، فَ َلمَّ ، ُثَّ َضَرَب باها َوْجها يدا َوادا اْْلَدا اًما، فََأَخَذ َشْعراي َعَلى السَّ اْسَتْدَعى َحجَّ
َر، فَ رَكا  يباها، فَاْسُتْحضا تا َوتَ ْعذا ْخذا اْبنا الزََّّيَّ َل َحََّّ َكاَن َصَفُر، فََأَمَر إايَتاَخ ِبَا ُظنُّ َأنَّ َب يَ اْلُمتَ وَكياُل ُأْمها

لَ  ا َحاَذى َمْنزاَل إايَتاَخ َعَدَل باها إالَْيها، َفَخاَف، فََأْدَخَلُه ُحْجَرًة، َووَكَّ يها، فَ َلمَّ َعَلْيها،  اْْلَلايَفَة َيْسَتْدعا
َها، َوَأَخَذ ُكلَّ َما فايَها، َواْسَتْصَفى ْن َأْصَحاباها َمْن َهَجَم َعَلي ْ ََ َمَنازالاها ما َأْمَواَلُه َوَأْمََلَكُه يفا  َوَأْرَسَل إا

. يعا اْلباََلدا  َجَا
َر، )وََكاَن يُ ْنَخُس ِبااَسلٍَّة لاَئَلَّ يَ َناَم، ُثَّ  ، َكثاَْي اْلُبَكاءا َواْلفاْكرا، ُثَّ ُسوها يَد اْْلَزَعا  ُتراَك فَ َناَم وََكاَن َشدا

َلُه ُهَو، َلًة( ، ُثَّ ُجعاَل يفا تَ نُّوٍر َعما ْن  يَ ْوًما َولَي ْ ، َوَأَخَذ َماَلُه، َفَكاَن ما ْصراييا َب باها اْبَن َأْسَباٍط اْلما َوَعذَّ
َن اْْلَرََكةا،  نُّورا، َوَِتَْنُع َمْن َيُكوُن فايها ما لا الت َّ ََ َداخا يٍد َأْطَرافُ َها إا ْن َحدا ُْي ما وََكاَن َخَشٍب فايها َمَساما

ْنَساَن َكاَن ْيَُ  َْيُث إانَّ اْْلا ُر َمْن َضيياًقا ِبا يقاها، َوَِل يَ ْقدا َر َعَلى ُدُخولاها لاضا ها; لايَ ْقدا ََ فَ ْوقا رَْأسا دُّ َيَدْيها إا
ًما، َفَماَت.  َيُكوُن فايها ََيْلاُس، فَ َبقاَي َأَّيَّ

ْن رَبايٍع اْْلَوَّ  ْن َصَفَر، َوَمْوتُُه( إاْحَدى َعْشَرَة بَقاَيْت ما ، َواْخُتلاَف يفا )وََكاَن َحْبُسُه لاَسْبٍع َخَلْوَن ما لا
َسَببا َمْوتاها، فَقايَل َكَما ذََكْرََنُه، َوقايَل: َبْل ُضراَب َفَماَت َوُهَو ُيْضَرُب، َوقايَل َماَت باَغْْيا َضْرٍب، 

.  َوُهَو َأَصحُّ
، َوُطراَح  ا َماَت َحَضَرُه ابْ َناُه ُسَلْيَماُن، َوُعبَ ْيُد اَّللَّا، وََكاََن َُمُْبوَسنْيا ي فَ َلمَّ ها الَّذا يصا َعَلى اْلَبابا يفا َقما

، َوَدفَ َناُه، فَ  ََلُه َعَلى اْلَبابا ! َوَغسَّ قا ْن َهَذا اْلَفاسا ي َأرَاَح ما قايَل إانَّ ُحباَس فايها، فَ َقاَِل: اْْلَْمُد َّللاَّا الَّذا
 اْلكاََلَب نَ َبَشْتُه َوَأَكَلْت َْلَْمُه.
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َع قَ ْبَل َمْوتا  يَفُة، قَاَل: َوَسُا اُر النَّظا ، َوالدَّ َوابُّ ُد َلْ تُ ْقناْعَك النياْعَمُة، َوالدَّ ها: ََّي ُُمَمَّ ها يَ ُقوُل لانَ ْفسا
َك، ُثَّ َسَكَت  ْلَت بانَ ْفسا َرُة، َوأَْنَت يفا َعافاَيٍة، َحََّّ طََلْبَت اْلوازَارََة، ُذْق َما َعما َعْن َواْلُكْسَوُة اْلَفاخا

، َوذاْكرا اَّللَّا َعزَّ َوَجلَّ.َذلاَك، وََكاَن َِل  دا  يَزايُد َعَلى التََّشهُّ
َْلفا أَْلٍف َوَخَْ  َ اْلوازَارََة، َصاَدرَُه ِبا ا َوِلا ، فَ َلمَّ يا يَم الصُّوِلا بْ َراها يًقا ْلاا تا َصدا اَئةا أَْلفا وََكاَن اْبُن الزََّّيَّ سا ما

:ُّ ْرَهٍم، فَ َقاَل الصُّوِلا  دا
ي باَرَخا ْرَت َحْرًِب َعَواَنَ وَُكْنَت َأخا ا نَ َبا صا  ءا الزََّمانا ... فَ َلمَّ

ْنَك َأُذمُّ الزََّماَنَ   وَُكْنُت َأُذمُّ إالَْيَك الزََّماَن ... فََأْصَبْحُت ما
ْنَك اْْلََماَنَ  َك لالنَّائاَباتا ... فَ َها َأََن َأْطُلُب ما دُّ  وَُكْنُت ُأعا

 َوقَاَل أَْيًضا:
ْن رَْأيا  َلما َأْصَبْحُت ما لصَّي ْ ُر ِبا َئٍة تُ ْنذا  َأِبا َجْعَفٍر ... يفا َهي ْ



يقا لاْلُمْسلاما  َها ... َعَداَوُة الزياْندا ْن َغْْيا َما َذْنٍب، َوَلكان َّ  ما
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

، وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلُمت َ  يُّ جا َنةا ُحباَس ُعَمُر ْبُن اْلَفَرجا الرُّخَّ ها السَّ ا َكاَن َأُخوُه يفا َهذا وَكياَل َأََتُه َلمَّ
، فَ َلقاَيهُ  ْن بَ ْيتا اْلَمالا طًا َعَلْيها، َوَمَعُه َصك، لاَيْختاَمُه ُعَمُر َلُه لايَ ْقباَض َأْرزَاَقُه ما ُعَمُر  اْلَواثاُق َساخا

، وََكاَن َحْبسُ  دا ََ َصْحنا اْلَمْسجا ُه، فَ َرَمى باها إا َبةا، َوَأَخَذ َصكَّ ْْلَي ْ َذ َمالُُه، ِبا ُه يفا َشْهرا رََمَضاَن، َوُأخا
نْ  يَز ما َياعا َوَأََثُث بَ ْيتاها، َوَأْصَحابُُه، ُثَّ ُصولاَح َعَلى َأَحَد َعَشَر أَْلَف أَْلٍف، َعَلى َأْن يُ َردَّ َعَلْيها َما حا  ضا

ها ُجبََّة ُصوٍف. قَا  َل َعلايُّ ْبُن اْْلَْهما يَ ْهُجوُه:اْْلَْهَوازا )َحْسُب( ، َفَكاَن َقْد أُْلباَس يفا َحْبسا
نَ ُهَما  ََجَْعَت َأْمَرْينا َضاَع اْْلَْزُم بَ ي ْ

: 
 تايَه اْلُمُلوكا َوَأفْ َعاَل الصََّعالايكا ... َأَرْدَت ُشْكًرا باََل بارٍي َوَمْرزائَةٍ 

 َلَقْد َسَلْكَت َسبايًَل َغْْيَ َمْسُلوكا 
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َب اْلُمتَ وَكيا  يا َكاتابا ََسَّانَه، َوَضَربَُه، َوَأَخَذ َوفايَها َغضا يَم ْبنا اْْلُنَ ْيدا النَّْصَرانا ُل َعَلى ُسَلْيَماَن ْبنا إابْ َراها
 َماَلُه.

يها وََكاتاباها. َب َأْيًضا َعَلى َأِبا اْلَوزايرا، َوَأَخَذ َماَلُه َوَماَل َأخا  َوَغضا
. َوفايَها أَْيًضا ُعزاَل اْلَفْضُل ْبُن َمْرَوانَ  ُّ َمْوََ اْْلَْزدا ُه ََيََْي ْبُن َخاقَاَن اْْلَُراَسانا ، َوَوِلَّ يَوانا اْْلََراجا  َعْن دا

. َفَقاتا يَواَن زاَماما الن َّ دا ْبنا ُصوٍل دا يَم ْبَن اْلَعبَّاَس ْبنا ُُمَمَّ  َوَوََّ إابْ َراها
َر اْْلََرَمنْيا  َتصا   َواْلَيَمَن َوالطَّائاَف يفا رََمَضاَن.َوفايَها َوََّ اْلُمتَ وَكياُل ابْ َنُه اْلُمن ْ

َرةا.  َوفايَها فُلاَج َأْْحَُد ْبُن َأِبا ُدَؤاَد يفا َُجَاَدى اْْلخا
َنَُّه َكاَن ا يْ َر، َوقَ َتَل اللَّْقَط ْلا ها َتُدورََة، فَأَْلَزَمَها الدَّ ُميا يَخائايُل ْبُن تَ ْوفايَل ِبا ََمَها باها. فَ َوفايَها َوَثَب ما َكاَن َّتَّ

نانَي. تَّ سا  َمَلَكَها سا
ُْي إاْفرايقا  ُد ْبُن َداُوَد َأما َنةا ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا يفا َهذا ، َوَحجَّ ِبا َد ْبَن اْْلَْغَلبا ُلُه َعَلى )َوفايَها َعَزَل ُُمَمَّ يََّة َعاما

ُ ْبُن َغْلُبوَن، فََأقْ َبَل يُرايُد اْلَقْْيََوانَ  ، َواَْسُُه َسالا ا َصاَر باَقْلَعةا يْلبسَْي َأْضَمَر اْلْاََلَف َوَساَر الزَّابيا ، فَ َلمَّ
َا، َفسَ  ََ َِبَجَة، َفَدَخَلَها، َواْحَتَمى َبا َها، َفَساَر إا ُخولا إالَي ْ َن الدُّ ، َفَمنَ َعُه َأْهُلَها ما ََ اْْلُْرُبسا ْيََّ إالَْيها إا

ْم َخَفاَجُة ْبنُ   ُسْفَياَن، فَ نَ َزلَ  اْبُن اْْلَْغَلبا َجْيًشا َعَلْيها
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ََ اْبنا  َقُه، َوقَ تَ َلُه، َوَْحََل رَْأَسُه إا ٌ لَْيًَل، فَات َّبَ َعُه َخَفاَجُة، فَ َلحا ، وََكاَن  َعَلْيها َوقَاتَ َلُه، فَ َهَرَب َسالا اْْلَْغَلبا
ْنَد اْبنا اْْلَْغَلَب َُمُْبوًسا فَ َقتَ َلُه( .  اْبُن َسالٍا عا

 ]اْلَوفَ َياُت[
اَئةٍ  نَي َوما يَنةا، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة َُثَاٍن َوََخْسا ْلَمدا َ ََيََْي ْبُن َمعانٍي اْلبَ ْغَداديُّ ِبا ُب َوفايَها تُ ُويفيا ، َوُهَو َصاحا

. يلا ْعدا  اْْلَْرحا َوالت َّ
، َوَقْد بَ َلغَ  دا ْبنا اْلََْسنا ُب ُُمَمَّ ي، َصاحا ُد ْبُن ََسَّاَعَة اْلَقاضا . َوُُمَمَّ يُح اْْلََواسيا اَئَة َسَنٍة َوُهَو َصحا  ما
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَثََلثانَي َوما
234 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَثََلثانَي َوما
دا ْبنا اْلبُ َعْيثا   ذاْكُر َهَربا ُُمَمَّ

دُ  َنةا َهَرَب ُُمَمَّ ها السَّ ْن  يفا َهذا ْيًا ما يَء باها َأسا ، وََكاَن َسَبُب َهَرباها أَنَُّه جا ْبُن اْلبُ َعْيثا ْبنا اْْلَُلْيسا
ى َخلايَفَة، وََكاَن اْلُمتَ وَكياُل َمرايًضا، فََأْخََبَ َخلا  ُمُه ُيَسمَّ ََ َساَمرَّا، وََكاَن رَُجٌل ََيْدا يَفُة اْبَن َأْذرَبايَجاَن إا

، فَ َوافَ َقُه َعَلى اْلبُ َعْيثا َأنَّ اْلُمت َ  َا َأرَاَد إاْطَماَع اْبنا اْلبُ َعْيثا يفا اَْلََربا وَكياَل َماَت، َوَلْ َيُكْن َماَت، َوإاَّنَّ
ْن َأْذرَبايَجاَن، َوُهَو َمَرْنَد. عاها ما ََ َمْوضا ، فَ َهَرَِب إا ، َوَأَعدَّ َلُه َدَوابَّ  اَْلََربا

ي، وَ   قَ ْلَعُة َيْكُدَر.َوقايَل: َكاَن َلُه قَ ْلَعُة َشاها
ذَ  ُّ، فَُأخا َراِبا يَم ْبنا ُمْصَعٍب، فَ َتَكلََّم فايها بُ َغا الشَّ ْنُه  َوقايَل: إانَّ اْبَن اْلبُ َعْيثا َكاَن يفا َحْبسا إابْ َراها ما

ُد ْبُن َخالادا ْبنا يَزايَد ْبنا َمزايدٍ  ُهْم ُُمَمَّ ن ْ ْن َثََلثانَي َكفايًَل: ما ُّ، َفَكاَن َيََتَدَُّد  اْلُكَفََلُء ََنًْوا ما َبانا ي ْ الشَّ
يَنٌة، َوفايَها ُعُيوُن َماٍء، َوََلَا  يَنٌة َحصا َي َمدا َا الطََّعاَم، َوها ََ َمَرْنَد، َوََجََع َبا َبَساتانُي  باَساَمرَّا، فَ َهَرَب إا

. َل اْلبَ َلدا  َكثاْيٌَة َداخا
ْن رَبايَعَة َوغَ  َنَة ما اَئَِتْ رَُجٍل، وََكاَن اْلَواِلا َوَأََتُه َمْن َأرَاَد اْلفات ْ ْن أَْلَفنْيا َوما ْم، َفَصاَر يفا ََنٍْو ما ْْياها

َد ْبَن َحاِتاا ْبنا َهْرَُثََة، فَ َقصََّر يفا َطَلباها، فَ َوََّ اْلُمتَ وَكياُل َْحَْدَوْيها ْبَن عَ  ْذرَبايَجاَن ُُمَمَّ لاييا ْبنا اْلَفْضلا ِبَا
يَّ َأْذرَبايَجانَ  ْعدا ، َفَحَصَرُه يفا َمَرْنَد، السَّ ََ اْبنا اْلبُ َعْيثا ، َوََجََع النَّاَس، َوَساَر إا َُه َعَلى اْلََبايدا ، َوَسْيَّ

، فَ لَ  َن اْْلَتْ َراكا اَئَِتْ فَاراٍس ما ُة اْلْاَصارا بَ َعَث اْلُمتَ وَكياُل زَيْ َرَك الَتُّْكايَّ يفا ما ا طَاَلْت ُمدَّ ْم َيْصَنْع فَ َلمَّ
ًئا،  يَل ْبنا َشي ْ َه إالَْيها اْلُمتَ وَكياُل ُعَمَر ْبَن َسْيسا  فَ َوجَّ
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َّ يفا أَْلَفْي فَاراٍس. َراِبا َه بُ غَا الشَّ ًئا فَ َوجَّ اَئةا فَاراٍس، فَ َلْم يُ ْغنا َشي ْ  َكاَل يفا تاْسعا ما
جَ  َن الشَّ يَل، َوزَيْ َرُك َقْد َقَطُعوا ما ائَةا أَْلفا َشَجَرٍة، وََكاَن َْحَْدَوْيها، َواْبُن َسْيسا ي َحْوَل َمَرْنَد ََنَْو ما را الَّذا

ُروا َعَلى الدُّ  ْثَل َذلاَك، فَ َلْم يَ ْقدا ْم ما ْشرايَن َمْنَجنايًقا، َوَنَصَب اْبُن اْلبُ َعْيثا َعَلْيها َها عا نُ ويا َوَنَصُبوا َعَلي ْ
ْن َأْصَحابا اْلُمتَ وَكيالا  يَنةا، فَ ُقتاَل ما ْن ُسورا اْلَمدا اَئةا رَُجٍل، َوُجراَح ََنُْو  ما يفا َحْرباها، يفا َُثَاناَيةا َأْشُهٍر ََنُْو ما

ْثَل َذلاَك، وََكاَن َْحَْدَوْيها، َوُعْمُر َوزَيْ َرُك، يُ َغاُدونَُه اْلقاَتاَل َوي ُ  اَئٍة، َوَأَصاَب َأْصَحابُُه ما ونَُه، َأْرَبعا ما َراواحا
ْم َأْصَحاُب وََكاَن َأْصَحابُُه يَ َتَدلَّْوَن ِبا  َذا َْحََل َعَلْيها ورا َمَعُهُم الرياَماُح، فَ يُ َقاتاُلوَن، فَإا َن السُّ ْلْاَبالا ما

ورا، َوَْحَْوا نُ ُفوَسُهْم، َفَكانُوا يَ ْفَتُحوَن اْلَباَب، فَ َيْخُرُجوَن، فَ يُ َقاتاُلوَن،  ََ السُّ ُثَّ اْْلَلايَفةا ََتَاُروا إا
ُعوَن.  يَ ْرجا

ا قَ ُربَ  ، َوَمَعُه َأَماٌن لاُوُجوها اْبنا  َوَلمَّ لايلا ْيخا ْبنا السَّ يَسى ْبَن الشَّ ْن َمَرْنَد بَ َعَث عا ُّ ما َراِبا بُ َغا الشَّ
ْن َأْصَحابا  ، فَ نَ َزَل ما ْبنا اْلبُ َعْيثا َأْن يَ ْنزاَل َعَلى ُحْكما اْلُمتَ وَكيالا ها َخْلٌق  اْلبُ َعْيثا )َأْن يَ ْنزاُلوا، َوَأَماٌن ِلا

( َهاراًِب،  َكثاْيٌ  ، َوَخَرَج اْبُن اْلبُ َعْيثا يَنةا، َفَدَخَل َأْصَحاُب اْلُمتَ وَكيالا ، ُثَّ فَ َتُحوا َِبَب اْلَمدا ْْلََمانا ِبا
ْيًا، َوانْ تَ َهَب اْْلُْنُد َمْنزالَُه َوَمَنازاَل َأْصَحاباها، َوبَ ْعَض مَ  ، فََأَخُذوُه َأسا َن اْْلُْندا َقُه قَ ْوٌم ما َأْهلا  َنازالا فَ َلحا

رَ  َن السَّ ًة ما دَّ ، َوَثََلَث بَ َناٍت، َوعا ْبنا اْلبُ َعْيثا ُأْخَتنْيا ، َوَأَخُذوا ِلا ْْلََمانا َي ِبا يَنةا، ُثَّ نُودا اراي، ُثَّ اْلَمدا
ْلَفْتحا  ، وََكَتَب ِبا ْهبا َن الن َّ ْلَمْنعا ما َي ِبا َر فَ ُنودا ْن َغٍد، فَأُميا ُّ ما َراِبا َذ اْبُن  َوافَاُهْم بُ َغا الشَّ ها، َوُأخا لانَ ْفسا

 اْلبُ َعْيثا إالَْيها.
 ذاْكُر إايَتاَخ َوَما َصاَر إالَْيها َأْمُرهُ 

ُم يفا َسَنةا تاْسٍع َوتا  ْنُه اْلُمْعَتصا ، فَاْشََتَاُه ما ٍم اْْلَبْ َرشا ، طَبَّاًخا لاَسَلَّ اَئٍة، َكاَن إايَتاُخ ُغََلًما َخَزراَّيا ْسعانَي َوما
َها اْلَمُعونَُة باَساَمرَّا َمَع وََكاَن فايها شَ  ن ْ ُم َواْلَواثاُق، َوَضمَّ إالَْيها َأْعَماًِل َكثاْيًَة، ما َجاَعٌة، فَ َرفَ َعُه اْلُمْعَتصا

يَم.  إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها

(6/118) 

 

ها، ُم، إاَذا َأرَاَد قَ ْتَل َأَحٍد، َفعاْنَد إايَتاَخ يُ ْقَتُل، َوباَيدا ُهْم َأوًَِّل اْلَمْأُموَن ْبَن  وََكاَن اْلُمْعَتصا ن ْ َفَحَبَس ما
، َوَصالاَح ْبَن ُعَجْيٍف، َوَغْْيَُهْم، وََكاَن َمَع اْلُمتَ وَكيالا يفا َمْرتَ َبتاها، َوإالَْيها  تا  اْْلَْيُش، ُسْنُدٍس، َواْبَن الزََّّيَّ

 ابَُة، َوَداُر اْلْاََلفَةا َواْلَمَغارابَُة، َواْْلَتْ َراُك، َواْْلَْمَواُل، َواْلََبايُد، َواْلْاجَ 
ا أَ  نا اْلْاََلفَةا َشراَب فَ َعْربََد َعَلى إايَتاَخ، فَ َهمَّ إايَتاُخ باَقْتلاها، فَ َلمَّ َن اْلُمتَ وَكياُل ما ا َِتَكَّ ْصَبَح اْلُمتَ وَكياُل فَ َلمَّ

، ُثَّ وَ  َتنا ، َوأَْنَت رَب َّي ْ ، فَاْسَتْأَذَن )فايها قايَل َلُه، فَاْعَتَذَر إالَْيها، أَْنَت َأِبا ُن لَُه اْْلَجَّ َضَع َعَلْيها َمْن َُيَسيا
يُعهُ  َْي ُكليا بَ َلٍد َيْدُخُلُه، َوَخَلَع َعَلْيها، َوَساَر اْلَعْسَكُر َجَا َُه َأما َن( َلُه، َوَصْيَّ َبنْيَ َيَدْيها،  اْلُمتَ وَكياَل، فََأذا

ََ َوصَ  ا فَاَرَق ُجعاَلتا اْلْاَجابَُة إا ي اْلقاْعَدةا.فَ َلمَّ  ْيٍف يفا ذا



. ائَ َتنْيا ها اْلقاصََّة َكاَنْت َسَنَة َثََلٍث َوَثََلثانَي َوما  َوقايَل إانَّ َهذا
 ذاْكُر اْْلُْلفا ِبااْفرايقايَّةَ 

دا ْبنا  ْلُقَوْيعا َعَلى ُُمَمَّ ُّ اْلَمْعُروُف ِبا يّبا َنةا َخَرَج َعْمُرو ْبُن ُسَلْيٍم التُّجا ها السَّ ْيا يفا َهذا اْْلَْغَلبا َأما
ْنُه َغَرًضا ُلُغوا ما َنَة، فَ َلْم يَ ب ْ ها السَّ يَنةا ُتوناَس َهذا َدا  ، فَ َعاُدوا َعْنُه.إاْفرايقايََّة، َفَسْيََّ إالَْيها َجْيًشا، َفَحَصَرُه ِبا

ا َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَثََلثانَي َسْيََّ إالَْيها اْبُن اْْلَْغَلبا َجْيًشا، فَ  ْن ُتوناَس، فَ َفاَرَق فَ َلمَّ ْلُقْربا ما اْلتَ َقْوا ِبا
َي َجْيَش اْبنا اْْلَْغَلبا ََجٌْع َكثاٌْي، َوَقَصُدوا اْلُقَوْيَع َفَصاُروا َمَعُه، فَاَّْنََزَم َجْيُش اْبنا اْْلَْغَلبا َوَقوا 

ُد ْبُن ا تٍي َوَثََلثانَي َسْيََّ ُُمَمَّ ا َدَخَلْت َسَنُة سا ْْلَْغَلبا إالَْيها َجْيًشا، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم اْلُقَوْيُع، فَ َلمَّ
يَمٌة، َوَأْدَرَك اْلُقَوْيَع إاْنَساٌن، َفَضَرَب ُعنُ َقُه، َوَدَخَل جَ  ْن َأْصَحاباها َمْقتَ َلٌة َعظا ْيُش اْبنا اْلُقَوْيُع، َوقُتاَل ما

ْيفا يفا َُجَاَدى اْْلُوََ  لسَّ يَنَة ُتوناَس ِبا  .اْْلَْغَلبا َمدا
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
دا )ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  يَسى ْبنا ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ ُد ْبُن َداُوَد ْبنا عا َنَة ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  ْبنا َحجَّ ِبا

 َعبَّاٍس( .
 ]اْلَوفَ َياُت[

را ْبنا َأْْحََد  َ َجْعَفُر ْبُن ُمَبشيا ييانَي، َوَلُه َمَقالٌَة يَ تَ َفرَُّد َوفايَها تُ ُويفيا الث ََّقفايُّ اْلُمَتَكلياُم، َأَحُد اْلُمْعَتزاَلةا اْلبَ ْغَدادا
َا.  َبا

، َوأَبُو أَيُّوَب ُسَليْ  يثا َ أَبُو ُخثَ ْيَمَة زَُهْْيُ ْبُن َحْرٍب يفا َشْعَباَن، وََكاَن َحافاظًا لاْلَحدا َماُن ْبُن َوفايَها تُ ُويفيا
ْصبَ َهاَن. َداُوَد ْبنا  يا ِبَا اذَُكونا لشَّ َقرايُّ اْلَبْصرايُّ اْلَمْعُروُف )ِبا ن ْ  باْشٍر اْلما

، َوقايَل: َسَنَة َخَْ  يا اْْلَافاظا ينا ْبنا اْلَمدا َ َعلايُّ ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َجْعَفٍر اْلَمْعُروُف ِبا ٍس َوَثََلثانَي َوفايَها تُ ُويفيا
[ ، َوُهَو إامَ  ائَ َتنْيا .]َوما يثا  اٌم ثاَقٌة، وََكاَن َوالاُدُه َضعايًفا يفا اْْلَدا

، ُّ، َوََيََْي ْبُن أَيُّوَب اْلَمَقابارايُّ يَل الطَّاَلَقانا  َوإاْسَحاُق ْبُن إاَْسَاعا
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.ُّ َبَة، َوأَبُو الرَّبايعا الزَّْهَرانا  َوأَبُو َبْكرا ْبُن َأِبا َشي ْ
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[]ُثَّ َدَخَلْت َسنَ  ائَ َتنْيا  ُة ََخٍْس َوَثََلثانَي َوما
235 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَثََلثانَي َوما
 ذاْكُر قَ ْتلا إايَتاخَ 

 ََ َة َكَتَب اْلُمتَ وَكياُل إا ْن َمكَّ ا َعاَد ما ها، فَ َلمَّ ْنُه َمَع اْلُمتَ وَكيالا َوَسَبَب َحجيا اَق ْبنا إاْسحَ  َقْد ذََكْرََن َما َكاَن ما
ََ َطرايقا إايَتاَخ، فَ َلمَّ  ها، َوأَنْ َفَذ اْلُمتَ وَكياُل ُكْسَوًة َوَهَداََّي إا َْبسا يَم بابَ ْغَداَذ َيَُْمُرُه ِبا ْن إابْ َراها ا قَ ُرَب إايَتاُخ ما

َْي عَ  ََ لاَقائاها، وََكاَن إايَتاُخ َأرَاَد اْلَمسا يَم إا ََ َساَمرَّا، َفَكَتَب بَ ْغَداَد َخَرَج إاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها َلى اْْلَنْ َبارا إا
ٍم، َوُوُجو  نانَي َقْد َأَمَر َأْن َتْدُخَل بَ ْغَداَد، َوَأْن يَ ْلَقاَك بَ ُنو َهاشا َْي اْلُمْؤما ، إالَْيها إاْسَحاُق: إانَّ َأما ُه النَّاسا

ْْلََوائازا. َوَأْن تَ ْقُعَد ََلُْم يفا َدارا ُخَزْْيََة ْبنا َخازاٍم، َوََتُْمَر ََلُمْ   ِبا
ُزوَل َلُه، َفَحَلَف عَ  ا رَآُه إاْسَحاُق َأرَاَد الن ُّ يَم، فَ َلمَّ ََ بَ ْغَداَد، فَ َلقاَيُه إاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها َلْيها إايَتاُخ َفَجاَء إا

ا َصاَر بابَ  ْلَماناها َوَأْصَحاباها، فَ َلمَّ ْن غا ابا َدارا ُخَزْْيََة َوَقَف إاْسَحاُق، َأْن َِل يَ ْفَعَل، وََكاَن يفا َثََلُثاااَئٍة ما
، َفَمَنَع َأْصَحا َْي، لاَيْدُخْل! َفَدَخَل إايَتاُخ، َوَوَقَف إاْسَحاُق َعَلى اْلَبابا َن َوقَاَل َلُه: َأْصَلَح اَّللَُّ اْْلَما بَُه ما

َها اْْلََرَس، َفحا  ، َوَأقَاَم َعَلي ْ ْْلَبْ َوابا َل ِبا ُخولا َعَلْيها، َووَكَّ نَي رََأى إايَتاُخ َذلاَك، قَاَل: َقْد فَ َعُلوَها، الدُّ
ها ُسَلْيَماَن ْبَن َوَلْو يَ ْفَعُلوا َذلاَك بابَ ْغَداَذ َما َقَدرُوا َعَلْيها، َوَأَخُذوا َمَعُه َوَلَدْيها َمْنُصورًا َوُمَظفًَّرا، وََكاتابَ يْ 

 ْيًضا.َوْهٍب، َوُقَداَمَة ْبَن زاََّيٍد، َفُحباُسوا بابَ ْغَداَذ أَ 
ُم َواْلَواثاُق يفا َأْمراَك، وَُكْنُت ُأَدا ََ إاْسَحاَق: َقْد َعلاْمَت َما َأَمَرنا باها اْلُمْعَتصا فاُع َعْنَك، َوَأْرَسَل إايَتاُخ إا

ٌة َورََخاٌء، َفَما ُأَِبِلا  دَّ ، فََأمَّا َأََن فَ َقَد َمرَّ ِبا شا ْنَدَك يفا َوَلَديَّ  َما َأَكْلُت َوَما َشراْبُت، فَ ْلُيَشفياْعنا َذلاَك عا
 َوَأمَّا َهَذانا اْلُغََلَمانا )فَ َلْم يَ ْعرافَا اْلبُ ْؤَس( ،
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 فَاْجَعْل ََلَُما َطَعاًما ُيْصلاُحُهَما.
َرَة َسَنَة ََخٍْس فَ َفَعَل إاْسَحاُق َذلاَك، َوقَ يََّد إايَتاَخ، َوَجَعَل يفا ُعُنقاها َُثَانانَي راْطًَل، َفَماَت يفا َُجَاَدى  اْْلخا

َن اْْلَْعَيانا أَنَُّه َِل َضْرَب باها َوَِل أَثَ َر. ، َوَأْشَهَد إاْسَحاُق ََجَاَعًة ما ائَ َتنْيا  َوَثََلثانَي َوما
ُْم َأْطَعُموُه، َوَمنَ ُعوُه اْلَماَء َحََّّ َماَت َعَطًشا.  َوقايَل: َكاَن َسَبُب َمْوتاها َأَّنَّ

ُر َأْخَرَجُهَما، فََأمَّا ُمَظفٌَّر ف َ َوَأمَّا َوَلَداُه  َتصا َ اْلُمن ْ ا َوِلا ، فَ َلمَّ َُما بَقاَيا َُمُْبوَسنْيا َحَياَة اْلُمتَ وَكيالا َّنَّ بَ َقى فَإا
ْجنا َثََلثََة َأْشُهٍر َوَماَت، َوَأمَّا َمْنُصوٌر فَ َعاَش بَ ْعَدُه. َن السيا  بَ ْعَد َأْن َخَرَج ما

 



 َعْيثا َوَمْوتاها ذاْكُر َأْسرا اْبنا اْلب ُ 
َخوَ  َلايَفتاها َأِبا اْْلََغريا، َوِبَا ْبنا اْلبُ َعْيثا يفا َشوَّاَل، َوِبا ُّ ِبا َراِبا َم بُ غَا الشَّ َنةا َقدا ها السَّ ْيها َصْقٍر َوَخالاٍد، يفا َهذا

ْن َساَمرَّا ْحُا  ا قَ َربُوا ما ْن َأْصَحاباها، فَ َلمَّ ا وََكاتَ َبُه اْلَعََلُء، َوََجَاَعٌة ما ُلوا َعَلى اْلْاَمالا لاَْيَاُهُم النَّاُس، فَ َلمَّ
يَّاُف، َوَسبَُّه اْلُمتَ وَكيا  َر اْبُن اْلبُ َعْيثا َبنْيَ َيَديا اْلُمتَ وَكيالا َأَمَر باَضْربا ُعُنقاها، َفَجاَء السَّ ُل، َوقَاَل: َما ُأْحضا

ْقَوُة، َوأَْنَت اْلَْ  ََ َما َصنَ ْعَت؟ قَاَل: الشيا ْبُل اْلَمْمُدوُد َبنْيَ اَّللَّا َوَبنْيَ َخْلقاها، َوإانَّ ِلا فايَك َدَعاَك إا
ََ قَ ْلّبا َأْوَِلُُهَا باَك، َوُهَو اْلَعْفُو، ُثَّ قَاَل باََل َفْصٍل:  َلظَنَّنْيا َأْسبَ ُقُهَما إا

ْلَمْرءا َأَْجَلُ  َأََب النَّاُس إاِلَّ أَنََّك اْليَ ْوَم قَاتالاي ... إاَماَم اَْلَُدى َوالصَّْفحُ   ِبا
ةا َُيَْبلُ  بُ وَّ ْن نُورا الن ُّ ْن َخطايَئٍة ... َوَعْفُوَك ما َلٌة ما  َوَهْل َأََن إاِلَّ ُجب ْ

ََ اْلُعَلى ... َوَِل َشكَّ َأنَّ َخْْيَ اْلَفَعالانَي تَ ْفَعلُ  اباقانَي إا نََّك َخْْيُ السَّ  فَإا
نانَي َوَْيُنُّ فَ َقاَل اْلُمتَ وَكياُل لابَ ْعضا َأْصَحاباها  ُْي اْلُمْؤما ْنَدُه َْلََدًِب، فَ َقاَل: َبْل يَ ْفَعُل َأما  : إانَّ عا
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ََ أَبايها فََأْطَلَقُه، وََكا ها، َفُحباَس ُمَقيًَّدا، َوقايَل: إانَّ اْلُمْعتَ زَّ َشَفَع فايها إا َن اْلبُ َعْيُث َقْد َعَلْيها، فََأَمَر باَرديا
نَي َهَربَ   :قَاَل حا

ْلَكَظما  ْفََلُس ِبا  َكْم َقْد َقَضْيُت ُأُمورًا َكاَن َأُْهََلَها ... َغْْياي َوَقْد َأَخَذ اْْلا
ْلَقَلما  ْقَداُر ِبا َفُعنا ... إالَْيكا َعنيا َجَرى اْلما  َِل تَ ْعُذلاينا َفَماِلا لَْيَس يَ ن ْ

ي َعَلى اْلُعُدما َسأُْتلاُف اْلَماَل يفا ُعْسٍر َويفا ُيْسٍر ... إانَّ اْْلَوَ  ي يُ ْعطا  اَد الَّذا
اَئُة راْطٍل، فَ َلْم ي َ  َزْل َوَماَت اْبُن اْلبُ َعْيثا بَ ْعَد ُدُخولاها َساَمرَّا باَشْهٍر، قايَل: َكاَن َقْد ُجعاَل يفا ُعُنقاها ما

ها َحََّّ َماَت، َوُجعاَل بَ ُنوُه: )ُجَلْيٌس َوَصْقٌر( ، َواْلبُ َعْيُث، يفا  اكارايَّةا َمَع ُعبَ ْيدا اَّللَّا َعَلى َوْجها َدادا الشَّ عا
 ْبنا ََيََْي ْبنا َخاقَاَن.

 
َْوَِلدا اْلُمتَ وَكيالا باواَِليَةا اْلَعْهدا  َعةا ْلا  ذاْكُر اْلبَ ي ْ

َعَة لاَبنايها الثَََّلثَةا باواَِليَةا اْلَعْهدا َوُهْم: ُُمَمَّ  َنةا َعَقَد اْلُمتَ وَكياُل اْلبَ ي ْ َّللَّا، يفا َهَذا السَّ ُر ِبا َتصا ٌد، َوَلَقُبُه: اْلُمن ْ
َّللَّا، َوإابْ َراها  ٌد، )َوقايَل: طَْلَحُة( ، َوقايَل: الزَُّبْْيُ، َوَلَقُبُه: اْلُمْعتَ زُّ ِبا يُم، َوَلَقُبُه: اْلُمَؤيَُّد َوأَبُو َعْبدا اَّللَّا ُُمَمَّ

: أَ  ُهْم لاَواَءْينا ن ْ ٍد ما َّللَّا، َوَعَقَد لاُكليا َواحا ، َواْْلَخُر أَبْ َيُض َوُهَو لاَواُء ِبا َحُدُُهَا َأْسَوُد َوُهَو لاَواُء اْلَعْهدا
ُهْم َما َنْذُكُرُه. ن ْ ٍد ما ، فََأْعَطى ُكلَّ َواحا  اْلَعَملا

َم، َوقانَّْسرايَن، َوالث ُّغُ  ُر فََأْقَطَعُه إاْفرايقايََّة َواْلَمْغراَب ُكلَُّه، َواْلَعَواصا َتصا يََّة فََأمَّا اْلُمن ْ اما يَعَها، الشَّ وَر َجَا
يَت، َوَعانََة، َل، َوها ََّيَر رَبايَعَة، َواْلَمْوصا ََّيَر ُمَضَر، َودا  َواْْلَْزرايََّة، َودا
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، وَ  يَعَها، َواْْلََرَمنْيا وَّادا َجَا يَج السُّ ْجَلَة، َوَطَساسا اْلَيَمَن َواْْلَنْ َباَر، َواْْلَابُوَر، وَُكوَر َِبَجْرَمى، وَُكوَر دا
، وَُكوَر  َهبا ْنَد، َوَمْكَراَن، َوقَ ْنَدابايَل، َوفُ ْرَج بَ ْيتا الذَّ ، َوالسيا َوَحْضَرَمْوَت، َواْلَيَماَمَة، َواْلَبْحراينا

ْهراَجانا قَ  تا باَساَمرَّا، َوَماَه اْلُكوَفةا، َوَماَه اْلَبْصَرةا )َوَماْسَبَذاَن، َوما ْذَق، َوَشْهُزوَر، اْْلَْهَوازا، َواْلُمْستَ َغَلَّ
ْلُبْسَرةا. يَعُه، َوَصَدقَاتا اْلَعَربا ِبا ، َوَأْصبَ َهاَن، َوُقمَّ( ، َوقَاَشاَن، َواْْلََبَل َجَا  َوالصَّاَمَغانا

ينايََّة، َوأَ  ، َوَأْرما َها، َوَطََباْسَتاَن، َوالرَّيَّ ْذرَبايَجاَن، وَُكوَر َوَأمَّا اْلُمْعتَ زُّ فََأْقَطَعُه، ُخَراَساَن َوَما ُيَضاُف إالَي ْ
، َوُدوَر الضَّ  يعا اْْلفَاقا َزَن اْْلَْمَوالا يفا َجَا [ خا ائَ َتنْيا ، فَاراٍس، ُثَّ َأَضاَف إالَْيها يفا َسَنةا َأرْبَعانَي ]َوما ْربا

. ما رَاها  َوَأَمَر َأْن ُيْضَرَب اَْسُُه َعَلى الدَّ
َمْشقَ  نَي.َوَأمَّا اْلُمَؤيَُّد فََأْقَطُعُه ُجْنَد دا  ، َوُجْنَد فاَلْسطا

 
ةَ  بُ وَّ  ذاْكُر ُظُهورا رَُجٍل ادََّعى الن ُّ

،، َوأَنَّ  ، فَ َزَعَم أَنَُّه َنّبا ْيَسابُورايُّ ، َوفايَها َظَهَر باَساَمرَّا رَُجٌل يُ َقاُل لَُه َُمُْموُد ْبُن اْلَفَرجا الن َّ ُه ُذو اْلَقْرَننْيا
ْشُروَن رَُجًَل  َعٌة َوعا ْْلَانابا َوتَباَعُه َسب ْ ْن َأْصَحاباها بابَ ْغَداَذ رَُجََلنا باَبابا اْلَعامَّةا، َوآَخَرانا ِبا ، َوَخَرَج ما

ََ َِببا الْ  َل إا يًدا، َوْحُا ْصَحاباها اْلُمتَ وَكياَل، فََأَمَر باها َفُضراَب )َضْرًِب َشدا َ باها َوِبَا ، فَُأِتا يا َعامَّةا، اْلَغْرِبا
َب نَ ْفَسُه، َوَأمَ  ُهْم َعْشَر َصَفَعاٍت، فَ َفَعُلوا، َوَأَخُذوا َلُه َفَكذَّ ن ْ َر َأْصَحابُُه َأْن َيْضرابُوُه( ُكلُّ رَُجٍل ما

َن الضَّْربا  َْبَائايَل نَ َزَل باها، ُثَّ َماَت ما ي  ُمْصَحًفا فايها َكََلٌم َقْد ََجََعُه، َوذََكَر أَنَُّه قُ ْرآٌن، َوَأنَّ جا يفا ذا
ةا، َوُحباسَ  ْم َشْيخٌ  اْلْاجَّ  َأْصَحابُُه، وََكاَن فايها
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،، َوَأنَّ اْلَوْحَي َيَْتايها.  يَ ْزُعُم أَنَُّه َنّبا
 

ثا  َن اْْلََوادا ْْلَْنَدُلسا ما  ذاْكُر َما َكاَن ِبا
َْي، ي ُتْدما ، بانَ َواحا لطَّْبلاييا َنةا َخَرَج َعبَّاُس ْبُن َولايٍد اْلَمْعُروُف ِبا ها السَّ لاُمَحارَبَةا ََجٍْع اْجَتَمُعوا،  َويفا َهذا

َئ َعبَّاٌس بَ َلَدُهْم، َوَأْوَقَع َباا  يَسى ْبنا َساباٍق، فَ َوطا ُد ْبُن عا ْم رَُجًَل اَْسُُه ُُمَمَّ ها ُموا َعَلى أَنْ ُفسا ْم، َوَقدَّ
 َوَأْصَلَحُهْم َوَعاَد.

َن اْلََبْبَرا  ْم ما ، َوفايَها ََثَر َأْهُل ََتُكُرََن َوَمْن يَلايها با اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا ْم َجْيُش َعْبدا الرَّْْحَنا ، َفَساَر إالَْيها
ْم.  فَ َقاتَ َلُهْم، َوَأْوَقَع َبااْم، َوَأْعَظَم النياَكايَةا فايها



، فَ بَ َلُغوا أُْلَبَة. َر يفا َجْيٍش َكثايٍف لاَغْزوا الرُّوما  َوفايَها َسْيََّ َعْبُد الرَّْْحَنا ابْ َنُه اْلُمْنذا
ْسُر إاْستاَجَة، َوَخرََّب اْْلَْرَحاَء، َوَغرَّ وَ  ، َفَخراَب جا يٌم يفا رََجٍب، يفا باََلدا اْْلَْنَدُلسا َق فايَها َكاَن َسْيٌل َعظا

َ َعْشَرَة قَ ْريًَة، َوَصاَر َعْرُضُه َثََلثا  تَّ َعْشَرَة قَ ْريًَة، َوَخرََّب ََّنُْر ََتَجَة َُثَانا يًَل، وََكاَن  نيَ ََّنُْر إاْشبايلايََّة سا ما
ٍد. يعا اْلباََلدا يفا َشْهٍر َواحا يًما َوَقَع يفا َجَا  َهَذا َحَدًَث َعظا

ُْي ْبُن َأْذُفوْنَس يفا رََجٍب، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه َُثَاناَيَة َأْعَواٍم.  َوفايَها َهَلَك رُْدما
ُر َسعايُد ْبُن يَ ْعُمَر بْ  اعا ولا الشَّ  نا َعلايٍي باَسَرُقْسَطَة.َوفايَها َهَلَك أَبُو السَّ

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

مَّةا باَلْبسا الطََّيالاَسةا اْلَعَسلايَّةا، َوَشديا الزَََّنناْيا، َنةا َأَمَر اْلُمتَ وَكياُل َأْهَل الذيا ها السَّ ُروجا  َويفا َهذا َورُُكوبا السُّ
را  ، َوَعَملا ُكَرَتنْيا يفا ُمَؤخيا لرَّْكبا اْْلََشبا ْم ُُمَالاَفَتنْيا َلْوَن  ِبا ، َوَعَملا رُقْ َعَتنْيا َعَلى لاَباسا َِمَالايكاها ُروجا السُّ

َها َغْْيُ َلْونا اْْلُْخَرى، َومَ  ن ْ َدٍة ما َها َقْدُر َأرَْبعا َأَصاباَع، َوَلْوُن ُكليا َواحا ن ْ َدٍة ما ، ُكلُّ َواحا ْن َخَرَج الث َّْوبا
ْم تَ ْلَبُس إازَارً  ْن ناَسائاها ْخذا ما ُم اْلُمْحَدثَةا، َوِبَا َْدما باَيعاها ، َوَأَمَر َبا قا ْن لاَباسا اْلَمَناطا ا َعَسلاياا، َوَمنَ َعُهْم ما

ْن َمَنازاَلااْم، َوَأْن َُيَْعَل َعَلى  اْلُعْشرا ما
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ْن َخَشٍب، َوََّنَى َأْن ُيْستَ َعاَن َبااْم يفا  ْم ُصَوُر َشَياطانَي ما ، َوَِل يُ َعلياُمُهْم أَبْ َوابا ُدوراها ْلطَانا  َأْعَمالا السُّ
، َوَأَمَر باَتْسوايَةا قُ ُبورا  ُلوُه يفا الطَّرايقا ْم َصلايًبا، َوَأْن َيْستَ ْعما ُروا يفا َشَعانايناها ْم َمَع ُمْسلاٌم، َوَأْن يُْظها ها

. ََ اْْلفَاقا ، وََكَتَب يفا َذلاَك إا  اْْلَْرضا
 ]اْلَوفَ َياُت[

را ْبنا َوفايَها تُ وُ  ي طَاها ُّ، )َوُهَو اْبُن َأخا يَم )ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا ُمْصَعٍب( اْلُمْصَعّبا َ إاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها يفيا
، َواْلُمتَ وَكيالا  ، َواْلَواثاقا ما ، َواْلُمْعَتصا َم اْلَمْأُمونا ْرَطةا )بابَ ْغَداَذ َأَّيَّ َب الشُّ ( ، وََكاَن َصاحا ا اْْلَُسنْيا ( ، َوَلمَّ

َن اْلُقوَّادا يَ ُعوُدونَُه، َوَجزاَع اْلُمتَ وَ   كياُل لاَمْوتاها.َمراَض َأْرَسَل إالَْيها اْلُمتَ وَكياُل ابْ َنُه اْلُمْعتَ زَّ َمَع ََجَاَعٍة ما
اَن َمْوتُُه َوفايَها َماَت اْْلََسُن ْبُن َسْهٍل، َكاَن َشراَب َدَواًء، فََأفْ َرَط َعَلْيها، َفُحباَس الطَّْبُع، َفَماَت، وَكَ 

تٍي َوَثََل  ٍد، َوقايَل: َماَت اْلََْسُن يفا َسَنةا سا ةا يفا يَ ْوٍم َواحا ي اْلْاجَّ يَم يفا ذا  ثانَي.َوَمْوُت إاْسَحاَق ْبَن إابْ َراها
] ثا  ]بَقايَُّة اْْلََوادا

ََ الصُّْفَرةا َثََلثََة َأَّيَّ  ْجَلَة إا ةا تَ َغْيََّ َماُء دا ي اْلْاجَّ ٍم، فَ َفزاَع النَّاُس، ُثَّ َصاَر يفا َلْونا َماءا َوفايَها يفا ذا
.  اْلُمَدويادا



 طَالاٍب َعَلْيها َوفايَها أََتى اْلُمتَ وَكياُل ََيََْي ْبَن ُعَمَر ْبنا ََيََْي ْبنا زَْيدا ْبنا َعلاييا ْبنا اْلََْسنا )ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا 
ََلُم( . )وََكاَن َقْد ََجََع ََجًْعا  َذ( ، َوُحباَس، َوُضراَب.السَّ ي، فَُأخا َواحا  بابَ ْعضا الن َّ
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ُد ْبُن َداُوَد. َنَة ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
]  ]بَقايَُّة اْلَوفَ َياتا

، وََكاَن فايها  ُب اْْلَْْلَانا َواْلغاَناءا ، َصاحا لايُّ يَم اْلَمْوصا ْلٌم َوَأَدٌب، َولَُه  َوفايَها َماَت إاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها عا
ْعٌر َجيياٌد.  شا

ةا. ي اْلْاجَّ يُّ اْلَقَوارايرايُّ يفا ذا  َوُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ُعَمَر ْبنا َمْيَسَرَة اْْلَُشما
. ٍم، َوُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس أَبُو اْْلَاراثا يُل ْبُن َعلايََّة، َوَمْنُصوُر ْبُن َأِبا ُمَزاحا  َوإاَْسَاعا

( .)ُسَرْيٌج:  نيا اْلُمْهَمَلةا َواْلْايما لسيا  ِبا
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] ائَ َتنْيا تٍي َوَثََلثانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
236 - 

ائَ َتنْيا  تٍي َوَثََلثانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
يمَ  دا ْبنا إابْ َراها  ذاْكُر َمْقَتلا ُُمَمَّ

ُد ْبُن إا  َنةا قُتاَل ُُمَمَّ ها السَّ يَم.يفا َهذا يَم ْبنا ُمْصَعٍب َأُخو إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها  بْ َراها
ََ َِببا اْْلَلايَفةا;  يَم إا َد ْبَن إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها لاَيُكوَن وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ إاْسَحاَق َأْرَسَل َوَلَدُه ُُمَمَّ

ا َماَت إاْسَحاُق َعَقَد الْ  دا ْبنا إاْسَحاَق َعَلى فَاراٍس، َوَعَقَد َلُه ََنئاًبا َعْنُه باَباباها، فَ َلمَّ ْبناها ُُمَمَّ ُمْعتَ زُّ ِلا
َنةا، َوَضمَّ إالَْيها  ها السَّ ْن َهذا َة( يفا اْلُمَحرَّما ما ُر َعَلى اْلَيَماَمةا َواْلَبْحَرْينا )َوَطرايقا َمكَّ َتصا اْلُمتَ وَكياُل  اْلُمن ْ

 ََ َبايها، َواْْلَْشَياءا النَّفايَسةا  َأْعَماَل أَبايها ُكلََّها، َوَْحََل إا را الَِّتا َكاَنْت ْلا َن اْْلََواها ها ما  اْلُمتَ وَكيالا َوَأْوَِلدا
 َكثاْيًا.

ْبنا  ا بَ َلَغُه َما َصَنَع اْلُمتَ وَكياُل َوَأْوَِلُدُه ِبا يَم َعَلى فَاراٍس، فَ َلمَّ ُد ْبُن إابْ َراها ُه ُُمَمَّ يها َساَءُه وََكاَن َعمُّ َأخا
، فََأْطَلقَ  ََ اْلُمتَ وَكيالا ُد ْبُن إاْسَحاَق َذلاَك إا يها، َفَشَكا ُُمَمَّ ْبنا َأخا َر لاْلَخلايَفةا َوِلا ها َذلاَك، َوتَ َنكَّ ُه يفا َعميا

ها اْْلَُسنْيَ ْبَن إاَْسَا يَم ْبنا لايَ ْفَعَل باها َما َيَشاُء، فَ َعَزلَُه َعْن فَاراٍس، َواْستَ ْعَمَل َمَكانَُه اْبَن َعميا يَل ْبنا إابْ َراها عا
يَم. دا ْبنا إابْ َراها ها ُُمَمَّ  ُمْصَعٍب، َوَأَمَرُه باَقْتلا َعميا



ها يَ ْوَم النَّْْيُوزا َهَداََّي، َوفايَها َحْلَوى فََأَكَل ُُمَمَّ  ََ َعميا ََ فَاراٍس َأْهَدى إا ا َساَر اْْلَُسنْيُ إا َها، فَ َلمَّ ن ْ ٌد ما
.َوَأْدَخَلُه اْْلَُسنْيُ  ْنُه، َفَماَت بَ ْعَد يَ ْوَمنْيا َل َعَلْيها، َفَطَلَب اْلَماَء لاَيْشَرَب، َفُمناَع ما ًتا، َووَكَّ   بَ ي ْ
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ََلمُ   ذاْكُر َما فَ َعَلُه اْلُمتَ وَكياُل ِباَْشَهدا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب َعَلْيها السَّ
َنةا َأَمَر الْ  ها السَّ َن اْلَمَنازالا يفا َهذا ََلُم، َوَهْدما َما َحْولَُه ما ، َعَلْيها السَّ َْدما َقَْبا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي ُمتَ وَكياُل َبا

ْرطَ  با الشُّ ُل َصاحا ْن إاتْ َياناها، فَ َناَدى ]َعاما ورا، َوَأْن يُ ْبَذَر َوُيْسَقى َقَْبُُه، َوَأْن ُْيَْنَع النَّاُس ما ةا[ َوالدُّ
لنَّاسا  ! فَ َهَرَب النَّاُس،  ِبا ْنَد َقَْباها، بَ ْعَد َثََلثٍَة، َحَبْسَناُه يفا اْلُمْطباقا َيةا: َمْن َوَجْدََنُه عا يفا تاْلَك النَّاحا

 َوتَ رَُكوا زاََّيرََتُه، َوُحراَث، َوُزراَع.
ََل  يَد اْلبُ ْغضا لاَعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َعَلْيها السَّ ُد َمْن وََكاَن اْلُمتَ وَكياُل َشدا َْهلا بَ ْيتاها، وََكاَن يَ ْقصا ُم، َوْلا

ْن َُجَْلةا نَُدَمائاها ُعَبا ، وََكاَن ما ما ْخذا اْلَمالا َوالدَّ ُلُغُه َعْنُه أَنَُّه يَ تَ َوََّ َعلاياا َوَأْهَلُه ِبَا َدُة اْلُمَخنَُّث، وََكاَن يَ ب ْ
ًة، وَ  َدَّ ، َيُشدُّ َعَلى َبْطناها، ََتَْت ثاَياباها، ُما ُف رَْأَسُه، َوُهَو َأْصَلُع، َويَ ْرُقُص َبنْيَ َيَديا اْلُمتَ وَكيالا َيْكشا

نَي، ََيْكاي باَذلاَك َعلاياا، َعَلْيها  نُي، َخلايَفُة اْلُمْسلاما ََلُم، َواْلُمْغُنوَن يُ َغنُّوَن: َقْد َأقْ َبَل اْْلَْصَلُع اْلَبطا  السَّ
ُدُه، َواْلُمتَ وَكياُل َيْشَرُب، َوَيْضَحُك، ف َ  ََ ُعَباَدَة يَ تَ َهدَّ ٌر، فََأْوَمَأ إا ُر َحاضا َتصا َفَعَل َذلاَك يَ ْوًما، َواْلُمن ْ

َْي اْلمُ  ُر: ََّي َأما َتصا ْنُه، فَ َقاَل اْلُمتَ وَكياُل: َما َحاُلَك؟ فَ َقاَم، َوَأْخََبَُه، فَ َقاَل اْلُمن ْ نانَي إانَّ َفَسَكَت َخْوفًا ما ْؤما
ي ََيْكايها َهَذا  َك، َوَشْيُخ َأْهلا بَ ْيتاَك، َوباها َفْخُرَك، الَّذا ْنُه النَّاُس، ُهَو اْبُن َعميا اْلَكاتاُب، َوَيْضَحُك ما

ْنُه! فَ َقاَل اْلُمتَ وَكياُل لاْلُمَغنيا  ْئَت، َوَِل ُتْطعاْم َهَذا اْلَكْلَب َوَأْمثَاَلُه ما نَي: َغنُّوا َفُكْل أَْنَت َْلَْمُه، إاَذا شا
يًعا:  َجَا

َتصا  َغارَ  َا اْلُمن ْ َن اْْلَْسَبابا الَِّتا اْسَتَحلَّ َبا ها َفَكاَن َهَذا ما را ُأميا ْه رَْأُس اْلَفََّ يفا حا ْبنا َعميا ُر قَ ْتَل اْلَفََّ ِلا
.  اْلُمتَ وَكيالا

: اْلَمْأُموُن، َواْلُمعْ  َن اْْلَُلَفاءا َمُه ما ُم، َواْلَواثاُق يفا َُمَبَّةا َعَليٍي َوقايَل: إانَّ اْلُمتَ وَكياَل َكاَن يُ ْبغاُض َمْن تَ َقدَّ َتصا
 ، ، َواْلبُ ْغضا لاَعلايٍي لنَّْصبا ُمُه َوَُيَالاُسُه ََجَاَعٌة َقدا اْشتَ َهُروا ِبا َا َكاَن يُ َنادا ُهْم: َعلايُّ ْبُن َوَأْهلا بَ ْيتاها، َوإاَّنَّ ن ْ ما

ْن َبنا َشاَمَة اْبُن لُ  ، َوما يُّ اما ُر الشَّ اعا ، الشَّ ْن َوَلدا اْْلَْهما ْمطا ما ، َوأَبُو السيا يُّ جا ، َوُعَمُر ْبُن فَ َرٍج الرُّخَّ َؤيٍي
يُّ اْلمَ  دا ْبنا َداُوَد اَْلَاِشاا ْن َمَواِلا َبنا ُأَميََّة، َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ ْبنا َمْرَواَن ْبنا َأِبا َحْفَصَة، ما ْعُروُف ِبا

َة.  أَتْ ُرجَّ
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ْم، ُثَّ وََكانُوا َُيَويافُ  َساَءةا إالَْيها ُهْم، َواْْلا ْعَراضا َعن ْ ْم، َواْْلا ها ْيُوَن َعَلْيها ِباابْ َعادا َن اْلَعَلواييانَي، َوُيشا ونَُه ما
، َوَلْ َيَبَْ  ينا ْم يفا الديا يَن يَ ْعَتقاُد النَّاُس ُعُلوَّ َمْنزالَتاها ُم الَّذا ُنوا لَُه اْلَوقايَعَة يفا َأْسََلفاها باها َحََّّ َظَهَر  ُحواَحسَّ

ْيًَة، َوَمَنَع النَّاسَ  ْن َأْحَسنا النَّاسا سا يَع َحَسَناتاها، وََكاَن ما يياَئُة َجَا ها السَّ ْنُه َما َكاَن، فَ َغطَّْت َهذا َن ما  ما
. نا َن اْلَمَحاسا ََ َغْْيا َذلاَك ما َْلقا اْلُقْرآنا إا  اْلَقْولا ِبا

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ها  َنةا اْسَتْكَتَب اْلُمتَ وَكياُل ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن ََيََْي ْبنا َخاقَاَن. يفا َهذا  السَّ

. تُُه ُأمُّ اْلُمتَ وَكيالا ْت َمَعُه َجدَّ َّللَّا، َوَحجَّ ُر ِبا َتصا  َوفايَها َحجَّ اْلُمن ْ
ُد ْبُن يُوُسَف اْلَمْرَوزايُّ َفْجَأًة، وََكانَ  ينايََّة، َوَأْذرَبايَجاَن،  َوفايَها َهَلَك أَبُو َسعايٍد ُُمَمَّ ُعقاَد َلُه َعَلى َأْرما

ََ أَ  َن فَ َلباَس َأَحَد ُخفَّْيها، َوَمدَّ اْْلَخَر لايَ ْلَبَسُه، َفَماَت، فَ َوََّ اْلُمتَ وَكياُل ابْ َنُه يُوُسَف َما َكاَن إا بايها )ما
َها َوضَ  َيةا، َفَساَر إالَي ْ ُه َخَراَج النَّاحا ( َوَوِلَّ  َبَطَها.اْْلَْربا

ُر. َتصا َنَة اْلُمن ْ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
اَبالا اْْلَزايَرةا، َواْجَتَمَع إالَْيها ََجٌْع َكثاٌْي، فََأَغارُ  ْْلَْنَدُلسا ِبا وا، َواْسَتطَاُلوا، َوفايَها َخَرَج َحبايٌب اْلََبْبَرايُّ ِبا

ْن َعْبدا الرَّْْحََن، ْم َجْيٌش ما  فَ َقاتَ َلُهْم، فَ َهَزَمُهْم، فَ تَ َفرَُّقوا. َفَساَر إالَْيها
ْن َأْهلاَها، فََأْكثَ ُروا، َوَأَسُروا ََجاا َغفا  ُلونََة، فَ َقتَ ُلوا ما ْْلَْنَدُلسا باََلَد بَ ْرشا ْيًا، )َوفايَها َغَزا َجْيٌش ِبا

نَي( .  َوَغناُموا، َوَعاُدوا َسالاما
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 ]اْلَوفَ َياُت[
 َ .َوفايَها تُ ُويفيا افاعايُّ ٍد الشَّ يُم ْبُن ُُمَمَّ ، َوإابْ َراها َباُن اْْلُبُ ليايُّ  ُهْدبَُة ْبُن َخالاٍد، َوَشي ْ

َ ُمْصَعُب ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُمْصَعبا ْبنا ََثباتا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا الزَُّبْْيا اْبنا اْلَعوَّ  اما أَبُو َعْبدا اَّللَّا َوفايَها تُ ُويفيا
 ُّ اٍر، وََكاَن َعالاًما َفقايًها، إاِلَّ أَنَُّه َكانَ اْلَمَدنا ُمْنَحرافًا  ، وََكاَن ُعْمُرُه َُثَانانَي َسَنًة، َوُهَو َعمُّ الزَُّبْْيا ْبنا َبكَّ

ََلُم. ، َعَلْيها السَّ  َعْن َعلايٍي
ُد ْبُن إاْسَحاقَ  ، َوُُمَمَّ ييا َ َمْنُصوُر ْبُن اْلَمْهدا ،  َوفايَها أَْيًضا تُ ُويفيا يُّ ُّ اْلبَ ْغَدادا يُّ اْلُمَسيَّّبا ٍد اْلَمْخُزوما ْبنا ُُمَمَّ

 وََكاَن ثاَقًة.
ييانَي، َوُعْمُرُه تاْسعٌ  ةا اْلُمْعَتزاَلةا اْلبَ ْغَدادا ُّ َأَحُد أَئامَّ َ َجْعَفُر ْبُن َحْرٍب اَْلََمَذانا  َوََخُْسوَن َسَنًة، َوفايَها تُ ُويفيا

.َوَأَخَذ اْلَكََلَم َعنا ابْ  فا اْلَبْصراييا  نا َأِبا اَْلَُذْيلا اْلَعَلَّ
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَثََلثانَي َوما
237 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَثََلثانَي َوما
مْ  لاها ينايََّة باَعاما  ذاْكُر ُوثُوبا َأْهلا َأْرما

َنةا َوَثبَ  ها السَّ ٍد فَ َقتَ ُلوُه. يفا َهذا لاَها يُوُسَف ْبنا ُُمَمَّ ينايََّة باَعاما  َأْهُل َأْرما
ينايََّة َخَرَج إالَْيها باْطرايٌق يُ َقاُل َلُه باْقَراُط ْبُن أَ  ََ َأْرما ا َساَر إا ُشوَط، وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ يُوُسَف َلمَّ

ََ َِببا اْْلَلايَفةا، َويُ َقاُل َلُه باْطرايُق اْلَبطَاراَقةا، َيْطُلُب ا َُُهَا إا ْْلََماَن، فََأَخَذُه يُوُسُف َوابْ َنُه ناْعَمًة، َفَسْيَّ
ي اْبنا باْقَراَط ْبنا َأُشوَط، َوََتَاَلُفوا َعَلى قَ ْتلا يُوُسَف، َووَ  ينايََّة َمَع اْبنا َأخا افَ َقُهْم فَاْجَتَمَع باطَاراَقُة َأْرما

ْهُر باْقَراَط َعَلى ابْ َنتاها، فَأََتى اْْلَََبُ يُوُسَف، َوََّنَاُه َأْصَحابُُه َعنا َعَلى َذلاَك ُموَسى ْبُن زُرَ  ارََة، َوُهَو صا
َتاُء، َونَ َزَل الث َّْلُج، َمَكُثوا َحََّّ َسَكَن الث َّْلُج، ُثَّ  ا َجاَء الشيا ََكاناها، فَ َلْم يَ ْقَبْل، فَ َلمَّ  أَتَ ْوُه َوُهَو اْلُمَقاما ِبا

يَنةا  َدا يَنةا فَ َقاتَ َلُهْم، فَ َقتَ ُلوُه وَُكلُّ َمْن قَاَتَل َمَعُه، َوأَ  ِبا َن اْلَمدا ْم ما َا، َفَخَرَج إالَْيها مَّا َطُروَن، َفَحَصُروُه َبا
َك ُعْرََّيًَن، فَ َفَعُلوا، َوَمَشْوا ُحَفاًة  ُعَراًة، فَ َهَلَك َمْن َلْ يُ َقاتاْل َمَعُه فَ َقاُلوا َلُه: اْنزاْع ثاَياَبَك، َواْنُج بانَ ْفسا

ُهْم، َوََنَْوا، وََكاَن َذلاَك يفا رََمَضاَن. ن ْ ، َوَسَقَطْت َأَصاباُع َكثاٍْي ما َن اْلََبْدا  َأْكثَ ُرُهْم ما
ُهْم طَائا  ن ْ ََ ُكليا طَائاَفٍة ما َه إا َن  َفةً وََكاَن يُوُسُف قَ ْبَل َذلاَك َقْد فَ رََّق َأْصَحابَُه يفا َرَساتايقا َعَملاها، فَ َوجَّ ما

ٍد.  اْلَبطَاراَقةا، فَ َقتَ ُلوُهْم يفا يَ ْوٍم َواحا
ْم َعلَ  ْم، طَالاًبا لاَدما يُوُسَف، َفَساَر إالَْيها َه بُ َغا اْلَكباَْي إالَْيها ا بَ َلَغ اْلُمتَ وَكياَل َخََبُُه َوجَّ لا فَ َلمَّ ى اْلَمْوصا

َا ُموَسى ْبُن َزرَ  ْرَزَن، َوَبا يَسى َواْْلَزايَرةا، فَ َبَدَأ ِبَا يُل، َوُسَلْيَماُن، َوَأْْحَُد، َوعا ارََة، َوَلُه إاْخَوٌة: إاَْسَاعا
ن ْ  ، َوَأَِبَح قَ تَ َلُة يُوُسَف، فَ َقَتَل ما ََ اْلُمتَ وَكيالا ٌد، َوَهاُروُن، َفَحَمَل بُ َغا ُموَسى ْبَن زُرَارََة إا ُهْم زَُهاَء َوُُمَمَّ

ُهْم َخْلقً  ن ْ ََ باََلدا َثََلثانَي أَْلًفا، َوَسََب ما  ا َكثاْيًا، فَ َباَعُهْم َوَساَر إا
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، ُثَّ  ْن ُكورَةا اْلُبْسُفرَُّجانا ، َواْلَباُق ما َب اْلَباقا ، َصاحا ، فََأَسَر َأُشوَط ْبَن َْحَْزَة َأَِب اْلَعبَّاسا ََ اْلَباقا  َساَر إا
َا َشْهًرا ينايََّة فََأقَاَم َبا ْن َأْرما يَنةا َدبايَل ما ََ تَ ْفلايَس َفَحَصَرَها.َمدا  ، ُثَّ َساَر إا

 
 ذاْكُر َغَضبا اْلُمتَ وَكيالا َعَلى اْبنا َأِبا ُدَؤاَد َوواَِليَةا اْبنا َأْكَثَم اْلَقَضاءَ 

َياَعُه َوَأْمََلَكُه، َوَحَبَس ابْ َنُه أَ  َب اْلُمتَ وَكياُل َعَلى َأْْحََد ْبنا َأِبا ُدَؤاَد، َوقَ َبَض ضا ، َوفايَها َغضا َِب اْلَولايدا
ْشُرونَ  َر قايَمتُ َها عا يَناٍر، َوَجَواها ْشرايَن أَْلَف دا اَئَة أَْلٍف َوعا ها، َفَحَمَل أَبُو اْلَولايدا ما أَْلَف  َوَسائاَر َأْوَِلدا

ْم َجَا  ْرَهٍم، َوَأْشَهَد َعَلْيها تََّة َعَشَر أَْلفا أَْلفا دا يَناٍر، ُثَّ ُصولاَح بَ ْعَد َذلاَك َعَلى سا ْم.دا  يًعا بابَ ْيعا َأْمََلكاها



 ََ ْن بَ ْغَداَد إا  َساَمرَّا، وََكاَن أَبُوُهْم َأْْحَُد ْبُن َأِبا ُدَؤاَد َقْد فُلاَج، َوَأْحَضَر اْلُمتَ وَكياُل ََيََْي ْبَن َأْكَثَم ما
َ، فَ َوََّ  ُه اْلَمظَالا ُه َقَضاَء اْلُقَضاةا، ُثَّ َوِلَّ َي َعْنُه، َوَوِلَّ ْرقايََّة َحيَّاَن ْبَن َوَرضا ََيََْي ْبُن َأْكَثَم َقَضاَء الشَّ

، وَكاََلُُهَا َأْعَوُر، فَ َقاَل  يا اُز:باْشٍر، َوَوََّ َسوَّاَر ْبَن َعْبدا اَّللَّا اْلَعْنََبايَّ َقَضاَء اْْلَانابا اْلَغْرِبا  اْْلَمَّ
َينْيا ... َُهَا ُأْحُدوثَةٌ  َن اْلَكَبائارا قَاضا  يفا اْْلَافاَقنْيا  رَأَْيُت ما

ا ... َكَما اقْ َتَسَما َقَضاَء اْْلَاناَبنْيا   ُُهَا اقْ َتَسَما اْلَعَمى ناْصَفنْيا َقدا
ُهَما َمْن َهزَّ رَْأًسا ... لايَ ْنُظَر يفا َمَوارايَث َوَدْينا  ن ْ ُب ما  َوََتْسا

نْ   فَ ْردا َعنْيا  َكأَنََّك َقْد َوَضْعَت َعَلْيها َدَنا ... َوفَ َتْحَت بُ َزاَلُه ما
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ُْلكا ََيََْي   ُُهَا فَْأُل الزََّمانا َبا
ْعَورَْينا   إاذا افْ تَ َتَح اْلَقَضاَء ِبَا

ليايََّة َوَما فَ َتَح فايَها قا  ذاْكُر واَِليَةا اْلَعبَّاسا ْبنا اْلَفْضلا صا
دَ  ائَ َتنْيا َأنَّ ُُمَمَّ ْشرايَن َوما تٍي َوَثََلثانَي  َقْد ذََكْرََن َسَنَة َُثَاٍن َوعا َ َسَنَة سا ليايََّة، )تُ ُويفيا قا َْي صا ْبَن َعْبدا اَّللَّا، َأما

َا َعَلى واَِليَةا اْلَعبَّاسا ْبنا اْلَفْضلا ْبنا يَ ْعُقوَب، فَ وَ  ا َماَت اْجَتَمَع اْلُمْسلاُموَن َبا ( ، فَ َلمَّ ائَ َتنْيا لَّْوُه َوما
ََ ُمَُ  ْيا إاْفرايقايََّة فََأْرَسَل إالَْيها َعْهًدا )باواَِليَتاها، َفَكاَن اْلَعبَّاُس َأْمَرُهْم، َفَكتَ ُبوا باَذلاَك إا دا ْبنا اْْلَْغَلبا َأما مَّ

َراََّي، َوََتْتايها اْلَغَنائاُم. ُل السَّ ََ َأْن َوَصَل َعْهَدُه يُغاُْي، َويُ ْرسا  إا
َم إالَْيها َعْهَدُه باواَِليَتاها َخَرَج بان َ  ا َقدا ََ قَ ْلَعةا َأِبا فَ َلمَّ َل يفا َسرايٍَّة إا ُه َرَِبٌح، فَُأْرسا َمتاها َعمُّ ها َوَعَلى ُمَقديا ْفسا

يَنةا َقْصُرََّينَه، فَ نَ َهَب، َوَأْحَرَق، َوخَ  ََ َمدا َه إا َر، َوَعاَد، فَ َقَتَل اْْلَْسَرى، َوتَ َوجَّ رََّب; ثَ ْوٍر، فَ َغناَم، َوُأسا
 ، فَ َلْم يَ ْفَعْل، فَ َعاَد اْلَعبَّاُس.لاَيْخُرَج إالَْيها اْلباْطرايقُ 

يٌم، فَ َغناَم، َوَخرََّب َوأَتَ  ائَ َتنْيا َخَرَج َحََّّ بَ َلَغ َقْصُرََّينَه َوَمَعُه ََجٌْع َعظا ى َقطَّانََة، َويفا َُثَاٍن َوَثََلثانَي َوما
ها اْلباََلدا  يعا َهذا ْن َجَا ، َوَخرََّب َوَأْحَرَق، َونَ َزَل َعَلى بُ َثْْيََة، َوَسْرُقوَسَة، َونُوُطَس، َورَُغوَس، فَ َغناَم ما

 َوَحَصَرَها ََخَْسَة َأْشُهٍر، َفَصاَْلَُه َأْهُلَها َعَلى ََخَْسةا آَِلفا رَْأٍس.
 َويفا َسَنةا اثْ نَ َتنْيا َوَأْربَعانَي َساَر اْلَعبَّاُس يفا َجْيٍش َكثايٍف، فَ َفَتَح ُحُصوًَن ََخَْسًة.

ََ َقْصُرََّينَه، َفَخَرَج َأْهُلَها، فَ َلُقوُه، فَ َهَزَمُهْم، َوقَ َتلَ َويفا َسَنةا َثََل   ٍث َوَأْربَعانَي َساَر إا
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نَي َوَغْْيَُُهَا، فَ نَ َهَب، َوَخرََّب، َوَأْحَرَق، َونَ َزَل َعَلى اْلَقصْ  ْم، فََأْكثَ َر، َوَقَصَد َسْرُقوَسَة َوَطَْبَما را فايها
يدا َوَحَصرَ  يَناٍر، فَ َلْم يَ ْقَبْل اْْلَدا ، فَ َبَذُلوا َلُه ََخَْسَة َعَشَر أَْلفا دا َن الرُّوما ُه، َوَضيََّق َعَلى َمْن باها ما

 ََ اَئَِتْ نَ ْفٍس، فََأَجاََبُْم إا ُهْم، َوَأطَاَل اْلَْْصَر، َفَسلَُّموا إالَْيها اْلْاْصَن َعَلى َشْرطا َأْن يُْطلاَق ما ن ْ  َذلاَك، ما
اَئَِتْ نَ ْفٍس، َوَهَدَم اْلْاْصَن.َوَمَلَكهُ  َوى ما  ، َوَِبَع ُكلَّ َمْن فايها سا

 
 ذاْكُر فَ ْتحا َقْصُرََّينَه

يَنُة الَِّتا َباَ  َي اْلَمدا يَنَة َقْصُرََّينَه، َوها ائَ َتنْيا فَ َتَح اْلُمْسلاُموَن َمدا ا َداُر اْلَملاكا يفا َسَنةا َأْربٍَع َوَأْربَعانَي َوما
ليايَّةَ  قا ا َمَلَك اْلُمْسلاُموَن بَ ْعَض اْْلَزايَرةا َِتَّ نَ ْقُل َدارا باصا َلَها َيْسُكُن َسْرُقوَسَة، فَ َلمَّ ، وََكاَن اْلَملاُك قَ ب ْ

ََ َقْصُرََّينَه ; ْلاََصانَتاَها.  اْلَملاكا إا
يَنةا  ََ َمدا نَي إا َها َأنَّ اْلَعبَّاَس َساَر يفا ُجُيوشا اْلُمْسلاما َقْصُرََّينَه، َوَسْرُقوَسَة، َوَسْيََّ َجْيًشا َوَسَبُب فَ ْتحا

، فَاقْ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قاَتاٍل، فَاَّْنََزَم الرُّوُم، َوَأَخذَ  َّيا لالرُّوما ُهُم  يفا اْلَبْحرا، فَ َلقايَ ُهْم َأْربَ ُعوَن َشَلْندا ن ْ ما
 ََ َا، َوَعاَد اْلَعبَّاُس إا ٍت باراَجاَلا َّيَّ يَنتاها.اْلُمْسلاُموَن َعْشَر َشَلْندا   َمدا

َتاُء َسْيََّ َسرايًَّة، فَ بَ َلَغْت َقْصُرََّينَه، فَ نَ َهُبوا، َوَخرَّبُوا، َوَعاُدوا َوَمَعُهْم رَُجٌل كَ  ا َكاَن الشيا ْنَد فَ َلمَّ اَن َلُه عا
ْندا  ، َوَلَك عا َي؟ قَاَل: الرُّوما َقَدٌر َوَمْنزاَلٌة، فََأَمَر اْلَعبَّاُس باَقْتلاها، فَ َقاَل: اْستَ ْبقانا يَحٌة! قَاَل: َوَما ها ي َنصا

ْن َقصْ  ُنوَن ما ها الث ُُّلوجا آما َتاءا َوَهذا داُكْم ُأَملياُكَك َقْصُرََّينَه، َوالطَّرايُق يفا َذلاَك َأنَّ اْلَقْوَم يفا َهَذا الشيا
ْن َعْسَكراُكْم حَ  ُل َمعاي طَائاَفًة ما نَي، تُ ْرسا ْم، فَ ُهْم َغْْيُ ُُمََْتاسا يَنَة.إالَْيها َلُكُم اْلَمدا  ََّّ ُأْدخا

ًا، وَ  ََ َأْن قَاَرََبَا، وََكَمَن ُهَناَك ُمْسَتَتا ُه فَانْ َتَخَب اْلَعبَّاُس أَْلَفْي فَاراٍس َأَْنَاٍد، أَْبطَاٍل، َوَساَر إا َسْيََّ َعمَّ
يُّ  ، َوالرُّوما َمَعُهْم ُمَقيٌَّد َبنْيَ َيَدْي َرَِبٍح، فََأرَاُهُم َرَِبًحا يفا ُشْجَعاَّنااْم، َفَساُروا ُمْسَتْخفانَي يفا اللَّْيلا

ََ ُسورا  ََللايَم، َوَصعاُدوا اْْلََبَل، ُثَّ َوَصُلوا إا ْنُه، فَ َنَصُبوا السَّ َبغاي َأْن َْيْلاَك ما ي يَ ن ْ َع الَّذا  اْلَمْوضا
، َواْْلََرُس ناَياٌم، َن الصُّْبحا يَنةا، َقرايًبا ما  اْلَمدا
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ْنُه اْلَماُء َوتُ ْلَقى فايها اْْلَْقَذاُر، َفَدَخَل اْلُمْسلاُموَن ُكلُُّهمْ َفَدخَ  ْن ََنْوا َِبٍب َصغاٍْي فايها، َيْدُخُل ما ، ُلوا ما
، َوفَ َتُحوا اْْلَبْ َواَب. ْيَف يفا الرُّوما  فَ َوَضُعوا السَّ

يَنةَ  َتَصَف َشوَّاَل، َوَبََّن  َوَجاَء اْلَعبَّاُس يفا َِبقاي اْلَعْسَكرا، َفَدَخُلوا اْلَمدا يسا ُمن ْ َوَصلَُّوا الصُّْبَح يَ ْوَم اْْلَما
َن  ْنََبًا، َوَخَطَب فايها يَ ْوَم اْْلُْمَعةا، َوقَ َتَل َمْن َوَجَد فايَها ما ًدا، َوَنَصَب فايها ما فايَها يفا اْْلَالا َمْسجا

ْن بَ َناتا اْلَبطَاراقَ  ُز اْلُمَقاتاَلةا، َوَأَخُذوا َما فايَها ما ، َوَأَصابُوا فايَها َما يَ ْعجا ، َوأَبْ َناءا اْلُمُلوكا نَّ ُلايياها ةا ِبا
يًما. ليايََّة ُذِلا َعظا قا ْرُك يَ ْوَمئاٍذ باصا  اْلَوْصُف َعْنُه، َوَذلَّ الشيا



ينايَّةا يفا َثََل  َن اْلُقْسطَْنطا َع الرُّوُم باَذلاَك َأْرَسَل َملاُكُهْم باْطرايًقا ما ا َسَا يٍي َوَعْسَكٍر َكثاٍْي، َوَلمَّ ُثااَئةا َشَلْندا
يَنةا، َوَلقاَي الرُّوَم َوقَاتَ َلُهْم، فَ َهَزَمُهْم، َن اْلَمدا ََ َسْرُقوَسَة، َفَخَرَج إالَْيها اْلَعبَّاُس ما فَ رَكاُبوا يفا  فَ َوَصُلوا إا

اَئَة َشَلْندا  ُهْم ما ن ْ ْم َهارابانَي، َوَغناَم اْلُمْسلاُموَن ما نَي َمَراكاباها َن اْلُمْسلاما ْم، َوَلْ ُيَصْب ما ، وََكثُ َر اْلَقْتُل فايها يٍي
. ابا لنَّشَّ  َذلاَك اْليَ ْوَم َغْْيُ َثََلثَةا نَ َفٍر ِبا

َي: َسْطُر، َواباًَل، وابَلطنوا،  قاليايََّة َوها ْن قاََلعا صا ائَ َتنْيا َنَكَث َكثاٌْي ما تٍي َوَأْربَعانَي َوما ُة َوقَ ْلعَ َويفا َسَنةا سا
، َفَخَرَج اْلَعبَّاُس إالَيْ  نا اْلقاََلعا ، َوقَ ْلَعُة َأِبا ثَ ْوٍر، َوَغْْيَُها ما ، َوقَ ْلَعُة اْلبَ لُّوطا نا ْم، فَ َلقايَ ُهْم َعْبدا اْلُمْؤما ها

ُهْم َكثاٌْي. ن ْ ، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم الرُّوُم، َوقُتاَل ما  َعَساكاُر الرُّوما
ََ قَ ْلَعةا عَ  ْن َعَساكارا الرُّوما َقْد َوَساَر إا نَّ َكثاْيًا ما نا َوقَ ْلَعةا ابَلطنوا، َفَحَصَرَها، فََأََتُه اْْلَََبُ )ِبَا ْبدا اْلُمْؤما

يٌد، فَاَّْنََزَمتا الرُّوُم، َوَعاُدوا  نَ ُهْم قاَتاٌل َشدا ْم، فَاْلتَ َقْوا ِبفلودي، َوَجَرى بَ ي ْ ََ َوَصَلْت( ، فَ َرَحَل إالَْيها إا
ْلَعَساكارا.َسْرقُ  َر َقْصُرََّينَه، َوَحصَّنَ َها، َوَشَحنَ َها ِبا يَنةا، َوَعمَّ ََ اْلَمدا  وَسَة، َوَعاَد اْلَعبَّاُس إا
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ََ َغْْيَاَن قَ ْرقَ نَ  ََ َسْرُقوَسَة، فَ َغناَم َوَساَر إا ائَ َتنْيا َساَر اْلَعبَّاُس إا ْعَتلَّ َة، فَاَويفا َسَنةا َسْبٍع َوَأْربَعانَي َوما
َرةا، َفُدفاَن ُهَناَك، فَ نَ َبَشُه الرُّوُم، َوأَ  ٍم، ََثلاَث َُجَاَدى اْْلخا ْحَرُقوُه، َذلاَك اْليَ ْوَم، َوَماَت بَ ْعَد َثََلثَةا َأَّيَّ

ًفا، َوَغَزا َأْرَض قاْلورَيَةَ  َتاًء َوَصي ْ ، وانكَبده وََكاَنْت واَِليَ ُتُه إاْحَدى َعْشَرَة َسَنًة، َوَأَداَم اْلْاَهاَد شا
نَي.  َوَأْسَكنَ َها اْلُمْسلاما

 
 ذاْكُر اْبتاَداءا َأْمرا يَ ْعُقوَب ْبنا اللَّْيثا 

ْسَتاَن، َوَمَعُه ي َ  ُّ، َعَلى َسجا را اْلكاَنانا ْن َأْهلا ُبْسَت، اَْسُُه َصالاُح ْبُن النَّضا ْعُقوُب َوفايَها تَ َغلََّب إاْنَساٌن ما
رُ  ، فَ َعاَد طَاها ها. ْبُن اللَّْيثا ْن َيدا َقَذَها ما ُْي ُخَراَساَن َواْستَ ن ْ ٍر َأما  ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها

َها، وََكاَن َغْْيَ  َن اْلُمَتَطوياَعةا، فَ تَ َغلََّب َعَلي ْ ، ما ْرَهُم ْبُن اْْلَُسنْيا َا إاْنَساٌن اَْسُُه دا َضاباٍط ُثَّ َظَهَر َبا
ْرَهَم َضْعَفُه، َوَعْجَزُه، لاَعْسَكراها، وََكاَن يَ ْعُقوُب ْبُن ال ا رََأى َأْصَحاُب دا لَّْيثا ُهَو قَائاَد َعْسَكراها، فَ َلمَّ

َياَستاها، وَ  ْن َتْدباْياها، َوُحْسنا سا ، َوَملَُّكوُه َأْمَرُهْم، لاَما رََأْوا ما ها اْجَتَمُعوا َعَلى يَ ْعُقوَب ْبنا اللَّْيثا قاَياما
 َ ا تَ َبنيَّ ْم، فَ َلمَّ ُُموراها ْرَهٍم َلْ يُ َنازاْعُه يفا اْْلَْمرا، َوَسلََّمُه إالَْيها، َواْعتَ َزَل َعْنُه، فَاْستَ َبدَّ يَ ْعُقوُب  ِبا َذلاَك لادا

ْن َأْمراها  َيٍة، وََكاَن ما ْن ُكليا ََنحا ْْلَْمرا، َوَضَبَط اْلباََلَد، َوَقواَيْت َشوَْكُتُه َوَقَصَدْتُه اْلَعَساكاُر ما إاْن  َما َنذُْكُرهُ  ِبا
. ََ  َشاَء اَّللَُّ تَ َعا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا



. َوادا يَم بَ ْغَداَد َوَمَعاواَن السَّ َ ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها َنةا َوِلا ها السَّ  يفا َهذا
ْن ُخَراَساَن يفا رَبايٍع  ٍر ما ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها َم ُُمَمَّ ْرَطَة، َوفايَها َقدا َ اْلْاْزيََة، َوالشُّ ، فَ َوِلا اْْلَوَّلا

َا. َوادا َوَأقَاَم َبا ََلَفَة اْلُمتَ وَكيالا بابَ ْغَداَذ، َوَأْعَماَل السَّ  َوخا
َد ْبنَ  َها ُُمَمَّ ، َوَوِلَّ َد ْبَن َأْْحََد ْبنا َأِبا ُدَؤاَد َعنا اْلَمظَالاا  َوفايَها َعَزَل أَبُو اْلَولايدا ُُمَمَّ
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. ْبنا الرَّبايعا  يَ ْعُقوَب اْلَمْعُروَف ِبا
ََ َأْولاَيائاها، َفُحما  ، َوَدفَ َعُه إا ييا ََ بَ ْغَداَد، َوفايَها َأَمَر اْلُمتَ وَكياُل ِباانْ َزالا ُجثَّةا َأْْحََد ْبنا َنْصٍر اْْلَُزاعا َل إا

َل، وَُكفياَن، َوُدفانَ  ََ َبَدناها، َوُغسيا ُحوَن باها.َوُضمَّ رََأُسُه إا َن اْلَعامَّةا َما َِل َُيَْصى يَ َتَمسَّ  ، َواْجَتَمَع َعَلْيها ما
ََ اْْلفَاقا باَذلاَك. َ ََّنَى َعنا اْلْاَدالا يفا اْلُقْرآنا َوَغْْياها، وََكَتَب إا ا ُوِليا  وََكاَن اْلُمتَ وَكياُل َلمَّ

َنةا َعلايُّ ْبُن َيَْ  ها السَّ ُّ.َوَغَزا الصَّائاَفَة يفا َهذا  ََي اْْلَْرَمنا
َة. َ َمكَّ يَسى ْبنا َجْعَفرا ْبنا اْلَمْنُصورا وََكاَن َواِلا لنَّاسا فايَها َعلايُّ ْبُن عا  َوَحجَّ ِبا

َة، َوَتََوََّل اْلُقْرآَن َعَلى َغْْيا َتَْ  بُ وَّ َيةا الث ُُّغورا َوادََّعى الن ُّ ْْلَْنَدُلسا باَناحا ، فَ َتباَعُه قَ ْوٌم وايلاها َوفايَها قَاَم رَُجٌل ِبا
ْعرا َوتَ ْقلايما اْْلَْظَفارا، فَ بَ َعَث إالَ  َهى َعْن َقصيا الشَّ ْن َشَرائاعاها أَنَُّه َكاَن يَ ن ْ ، َفَكاَن ما َن اْلَغْوَغاءا ُل ما ْيها َعاما

ََ اتياَباعا  َ باها، وََكاَن َأوَُّل َما َخاطََبُه باها َأْن َدَعاُه إا ، فَُأِتا ْوبَةا، فَاْمتَ َنَع، َذلاَك اْلبَ َلدا لت َّ ُل ِبا ها، فََأَمَرُه اْلَعاما
 َفَصَلَبُه.

يَمٌة َكاَن الظََّفرُ  نَ ُهْم َوقْ َعٌة َعظا ََ باََلدا اْلُمْشراكانَي، َفَكاَنْت بَ ي ْ نَي إا فايَها  َوفايَها َساَرْت ُجُيوُش اْلُمْسلاما
َي اْلَوقْ َعُة اْلَمْعُروَفُة باَوق ْ  نَي، َوها .لاْلُمْسلاما ْْلَْنَدُلسا ، َوَمْشُهورٌَة ِبا  َعةا اْلبَ ْيَضاءا

 ]اْلَوفَ َياُت[
، يُّ ْرسا ْلَبْصَرةا، َوَعْبُد اْْلَْعَلى ْبُن َْحَّاٍد الن َّ ُّ ِبا ينا َ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولايدا اْلَمدا  َوفايَها تُ ُويفيا
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.  َوُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنََبايُّ
ْرسا  نيا اْلُمْهَمَلةا( .)الن َّ لنُّونا َوالرَّاءا َوالسيا : ِبا  يُّ
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَثََلثانَي َوما
238 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَثََلثانَي َوما
 ذاْكُر َما فَ َعَلُه بُ َغا باتَ ْفلايسَ 

َْي بُ َغا إا  ، َفَجاَز ََّنَْر َقْد ذََكْرََن َمسا َه زايراَك الَتُّْكايَّ َها َوجَّ ا َساَر إالَي ْ ََ تَ ْفلايَس، َوُُمَاَصَرََّتَا، وََكاَن بُ َغا َلمَّ
ا َعََبَ  ، فَ َلمَّ ْرقاييا يَنُة تَ ْفلايَس َعَلى َحافَّتاها، َوصغدبيُل َعَلى َجاناباها الشَّ ْهَر اْلَكريا، َوُهَو ََّنٌْر َكباٌْي، َوَمدا  الن َّ

ينايَّ ن َ  ََ َأْهلا َأْرما َّ إا َه بُ َغا أَْيًضا َأَِب اْلَعبَّاسا اْلَواراثايَّ النَّْصَرانا َْيَدانا تَ ْفلايَس، َوَوجَّ َها، َزَل ِبا َا َوَعَجما َة َعَرَبا
يَل َمْوََ َبنا أُ  ، َفَخَرَج إاْسَحاُق ْبُن إاَْسَاعا َّا يَلاي َِبَب اْلُمَرصَّفا ََ فَأََتى تَ ْفلايَس ِما ْن تَ ْفلايَس إا َميََّة ما

، َوَوَقَف بُ َغا َعَلى َتلٍي ُمْشراٍف يَ ْنُظُر َما َيْصَنُع زايراُك َوأَبُو اْلَعبَّا ْنَد اْلَمْيَدانا ، َفَدَعا زايراَك، فَ َقابَ َلُه عا سا
ْن َخَشبا  َي ما لنَّارا، فََأْحَرُقوَها َوها يَنَة ِبا نَي، َفَضَربُوا اْلَمدا فَّاطا  الصَّنَ ْوبَرا. بُ َغا الن َّ

يَنةا، فَ َرَأى النَّاَر َقْد َأْحَرَقْت َقْصَرُه َوَجَوارايَُه َوَأَحاَطتْ  ََ اْلَمدا يَل إا  باها، فََأََتُه َوَأقْ َبَل إاْسَحاُق ْبُن إاَْسَاعا
ْيًا، َوَأَخُذوا ابْ َنُه َعْمًرا، فَأَتَ ْوا َباا  َما بُ َغا، فََأَمَر ِبااْسَحاَق َفُضراَبْت اْْلَتْ َراُك، َواْلَمَغارابَُة، فََأَخُذوُه َأسا

، َأْحَوَل، َواْحََتََق ِبا  يَنةا ُعنُ ُقُه، َوُصلاَبْت ُجث َُّتُه َعَلى ََّنْرا اْلَكريا، وََكاَن َشْيًخا َُمُْدورًا، َضْخَم الرَّْأسا ْلَمدا
َن النَّارا، َوسَ  نَي أَْلَف إاْنَساٍن، َوَأَسُروا َمْن َسلاَم ما  َلُبوا اْلَمْوَتى.ََنُْو ََخْسا

َذاَء تَ ْفلايسَ  يَنٌة حا يَنٌة َحصا َي َمدا ْن َمالاها بصغدبيَل َوها  َوَأَخَذ َأْهُل إاْسَحاَق َما َسلاَم ما
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با السَّ   رايرا.بَ َناَها كاْسَرى أَنُوُشرَواَن، َوَحصَّنَ َها إاْسَحاُق، َوَجَعَل َأْمَواَلُه فايَها َمَع اْمَرأَتاها ابْ َنةا َصاحا
ها، ْن ُجْندا َي َبنْيَ بَ ْرَذَعَة َوتَ ْفلايَس، يفا ََجَاَعٍة ما ََ قَ ْلَعةا اْلرزمان، َوها َه زايراَك إا فَ َفَتَحَها،  ُثَّ إانَّ بُ َغا َوجَّ

يَسى ْبنا يُوُسَف، َوُهَو يفا قَ ْلَعةا ُكبَ ْيٍش، يفا  ََ عا ْيًا، ُثَّ َساَر بُ غَا إا ُكورَةا اْلبَ ْلَقاَن،   َوَأَخَذ باَطرايقاَها َأسا
َباُط ْبُن َأُشوَط، )َوْحََ  ن ْ ، َواَْسُُه سا َل( ُمَعاوايََة فَ َفَتَحَها َوَأَخَذُه َفَحَمَلُه، َوَْحََل َمَعُه َأَِب اْلَعبَّاسا اْلَواراثايَّ

َباَط باَطرايقا َأرَاَن.  ْبَن َسْهلا ْبنا َسن ْ
ْصرَ  ََّيرا ما ََ دا ْيا الرُّوما إا  ذاْكُر َمسا

اَئةا َمرَْكبٍ يفا  َنةا َجاَء َثََلُثُااَئةا َمرَْكٍب لالرُّوما َمَع َثََلثَةا ُرَؤَساَء، فََأََنَخ َأَحُدُهْم يفا ما ها السَّ ْمَياَط،  َهذا  بادا
 ََ ، َفَمْن َجازََها إا ََ َصْدرا الرَُّجلا طيا َشبايُه اْلُبَحْْيَةا، َيُكوُن َماُؤَها إا نَ َها َوَبنْيَ الشَّ ْن  َوبَ ي ْ َن ما اْْلَْرضا َأما

ٌة َساَر  َياٍن، َوَمْن َكاَن باها قُ وَّ ب ْ ْن ناَساٍء َوصا ََ َمَراكابا اْلَبْحرا، َفَجازَُه قَ ْوٌم َفَسلاُموا، َوَغراَق َكثاٌْي ما إا
ْصَر.  ما

ا َحَضَر اْلعايدُ  ُّ، فَ َلمَّ َبَسُة ْبُن إاْسَحاَق الضَّّبيا ْصَر َعن ْ ْمَياَط َأْن  وََكاَن َعَلى َمُعونَةا ما يَن بادا َأَمَر اْْلُْنَد الَّذا



َن اْْلُْندا فَ نَ َهُبوا، َوَأْحَرُقوا، ) َي فَاراَغٌة ما َها، فَات ََّفَق َوُصوُل الرُّوما َوها ن ْ ْصَر، َفَساُروا ما َوَسبَ ْوا، ََيُْضُروا ما
ََلٍح َوَمَتاٍع، َوقَ نْ  ْن سا َا ما َعَها، َوَأَخُذوا َما َبا َن النياَساءا َوَأْحَرُقوا َجاما ٍد، َوَغْْيا َذلاَك( ، َوَسبَ ْوا ما

ْن َذلاَك. اَئةا اْمَرَأٍة، َوَأْوقَ ُروا ُسُفنَ ُهْم ما تَّما يَّاتا ََنَْو سا ميا  اْلُمْسلاَماتا َوالذيا
ْمَياَط، َفَكَسَر قَ ْيَدُه، َوَخَرَج يُ َقاتاُلهُ  َبَسُة َقْد َحَبَس ُبْسَر ْبَن اْْلَْكَشفا بادا ْم، َوتَباَعُه ََجَاَعٌة، وََكاَن َعن ْ

َن الرُّوما ََجَاَعًة( .  )َوقَ َتَل ما
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ُم، فَ ن َ  َلُه اْلُمْعَتصا يٍد َقْد َعما ْن َحدا ، وََكاَن َعَلْيها ُسوٌر َوَِبَِبنا ما ََ ُأْشُتوَم تانيايسا َهُبوا َما َوَساَرتا الرُّوُم إا
، وَ  ََلٍح، َوَأَخُذوا اْلَباَبنْيا ْن سا  رََجُعوا َوَلْ يَ ْعراْض ََلُْم َأَحٌد.فايها ما

دٍ   ذاْكُر َوفَاةا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا اْْلََكما َوواَِليَةا اْبناها ُُمَمَّ
َشاٍم اْْلُ  َشاما ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا ُمَعاوايََة ْبنا ها َ َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن اْْلََكما ْبنا ها ، صَ َوفايَها تُ ُويفيا ُب َموايُّ احا

اَئٍة، َوواَِليَ ُتُه إاْحَدى َوَثََلثانيَ  تٍي َوَسْبعانَي َوما را، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة سا ، يفا رَبايٍع اْْلخا  َسَنًة اْْلَْنَدُلسا
 َوَثََلثََة َأْشُهٍر.

، وَ  ْلْانَّاءا يَم اللياْحَيةا، ُُمَضًَّبا ِبا ، َعظا  َخلََّف ََخَْسًة َوَأْربَعانَي َوَلًدا ذُُكورًا.وََكاَن َأَْسََر َطوايًَل، َأْقََّن، َأْعنَيَ
َق َجَوارايَُه، وََكاَن يَ ْعَشُق َجارايًَة َلُه اَْسَُها طَ  ًرا، َوُهَو َمْعُدوٌد يفا َُجَْلةا َمْن َعشا يًبا، َشاعا ُروٌب، وََكاَن َأدا

ْن  رايَعةا َوَغْْياَها ما َا، وََكاَن َعالاًما باُعُلوما الشَّ َر َبا َم َعافاَيٍة َوُشها ُمُه َأَّيَّ ْم، وََكاَنْت َأَّيَّ َفةا َوَغْْياها ُعُلوما اْلَفََلسا
ةا، َواْخََتََع ُقُصورًا، َوُمتَ نَ زََّهاٍت َكثاْيًَة، وَ  ْنَدُه، وََكاَن بَعايَد اَلْامَّ َبََّن الطُُّرَق، َوُسُكوٍن، وََكثُ َرتا اْْلَْمَواُل عا

عا باُقْرطَُبَة را  َع َكثاْيًَة َوزَاَد يفا اْْلَاما َ قَ ْبَل َأْن َيْسَتتامَّ زَْخَرفَ َتُه، َوَأِتَُّه ابْ ُنُه، َوَبََّن َجَواما ، َوتُ ُويفيا َواَقنْيا
. ْْلَْنَدُلسا  ِبا

عا باُقْرطُ  ، َوَأَِتَّ باَناَء اْْلَاما ها يفا اْلَعْدلا ْيَةا َوالادا ٌد، َفَجَرى َعَلى سا ا َماَت َمَلَك ابْ َنُه ُُمَمَّ ، )َوَأمُُّه َبةَ َوَلمَّ
ْْلَنْ  ََة اْلُمْلكا ِبا ائَُة َوَلٍد ُكلُُّهْم ذُُكوٌر، َوُهَو َأوَُّل َمْن َأقَاَم ُأَبَّ ى َُبَُْتَ( ، َوُولاَد َلُه ما ، َورَتََّب ُتَسمَّ َدُلسا

ْلَولايدا ْبنا  لا لاْلَعامَّةا، َفَكاَن ُيَشبَُّه ِبا َبذُّ ، َوُهَو  ُرُسوَم اْلَمْمَلَكةا، َوَعََل َعنا الت َّ َةا اْلُمْلكا َعْبدا اْلَملاكا يفا ُأَبَّ
ََ قُ ْرطَُبَة، َوَأْدَخَلهُ   َأوَُّل َمْن َجَلَب اْلَماَء اْلَعْذَب إا
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 إالَْيها، َوَجَعَل لاَفْضلا اْلَماءا َمْصنَ ًعا َكباْيًا يَراُدُه النَّاُس.
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا



َنةا َسارَ  ها السَّ . يفا َهذا ََ اْلَمَدائانا َها إا ن ْ ، َفَدَخَل بَ ْغَداَد، َوَساَر ما  اْلُمتَ وَكياُل ََنَْو اْلَمَدائانا
.ُّ  َوَغَزا الصَّائاَفَة َعلايُّ ْبُن ََيََْي اْْلَْرَمنا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ْبنا رَاَهَوْيها  ، اْلَمْعُروُف ِبا يَم اْْلَْنَظلايُّ ، وََكاَن إاَماًما َعالاًما، َوَجَرى َلُه َمَع َوفايَها َماَت إاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها

ًعا َوَسْبعانَي َسَنًة. َة، وََكاَن ُعْمُرُه َسب ْ افاعاييا ُمَناَظَرٌة يفا بُ ُيوتا َمكَّ  الشَّ
ُث. اٍر اْلُمَحديا ُد ْبُن َبكَّ  َوُُمَمَّ
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوَثََلثانَي َوما
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ائَ َتنْيا ُثَّ    َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوَثََلثانَي َوما
َتنْيا َعَلى اْْلَْقبا  مَّةا باَلْبسا ُدرَّاَعَتنْيا َعَسلاي َّ لا الذَّ ْخذا َأها َنةا َأَمَر اْلُمتَ وَكياُل ِبَا ها السَّ ، يفا َهذا رَارايعا َيةا َوالدَّ

ْم َعَلى رُُكوبا اْلبا  ْقتاَصارا يفا َمَراكاباها ِلا .َوِبا ينا ْيا ُدوَن اْْلَْيلا َواْلََبَاذا  َغالا َواْْلَما
ََ ُخَراَساَن.  َوفايَها نَ َفى اْلُمتَ وَكياُل َعلايَّ ْبَن اْْلَْهما إا

. ) ْسََلما َْدما اْلباَيعا اْلُمْحَدثَةا يفا اْْلا  )َوفايَها َأَمَر اْلُمتَ وَكياُل َبا
ُد ْبُن َعْبدا الرَّْحَْ  َلَة َقْد )َوفايَها َسْيََّ ُُمَمَّ ََ قَ ْلَعةا َرَِبٍح، وََكاَن َأْهُل طَُلْيطا يها اْْلََكما إا نا َجْيًشا َمَع َأخا

ْن َأْهلاهَ  ْن َأْهلاَها، َوَأْصَلَح اْْلََكُم ُسورََها، َوَأَعاَد َمْن فَارَقَ َها ما َها، َخرَّبُوا ُسورََها، َوقَ تَ ُلوا َكثاْيًا ما ا إالَي ْ
ََ َوَأْصَلَح َحاََلَا، َوت َ  ٌد أَْيًضا َجْيًشا آَخَر إا يَها َوَشعَّثَ َها، َوَسْيََّ ُُمَمَّ َلَة، فَأَْفَسَد يفا نَ َواحا ََ طَُلْيطا َم إا َقدَّ

يَب َأْكث َ  ، فَاَّْنََزَم اْلَعْسَكُر، َوُأصا نا َن اْلَمَكاما ُم اْْلُُنوُد ما ا قَارَبُوَها َخَرَجْت َعَلْيها َلَة، فَ َلمَّ ُر َمْن طَُلْيطا
 ( .فايها 

 ]اْلَوفَ َياُت[
ةا. ي اْلْاجَّ ي بابَ ْغَداَذ يفا ذا ُد ْبُن َأْْحََد ْبنا َأِبا ُدَؤاَد اْلَقاضا  َوفايَها َماَت أَبُو اْلَولايدا ُُمَمَّ
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َث[ ةا َحَوادا دَّ  ]ذاْكُر عا
.ُّ  َوَغَزا الصَّائاَفَة َعلايُّ ْبُن ََيََْي اْْلَْرَمنا

.َوفايَها َحجَّ َجْعَفُر بْ  ما َة َواْلَمْوسا يَناٍر َعَلى اْْلَْحَداثا باَطرايقا َمكَّ  ُن دا



َ َمكَّ  يَسى ْبنا ُموَسى، وََكاَن َواِلا دا ْبنا َداُوَد ْبنا عا َنَة َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َة.َوَحجَّ ِبا
َعانانُي لالنََّصاَرى َويَ ْوَم النَّْيُ  ي َوفايَها ات ََّفَق الشَّ ْن ذا َلْت ما َلًة خا وزا، َوَذلاَك يَ ْوَم اْْلََحدا لاعاْشرايَن لَي ْ

. ْسََلما َقطُّ َعا يفا اْْلا َُما َلْ ََيَْتما  اْلقاْعَدةا، فَ َزَعَمتا النََّصاَرى َأَّنَّ
ْن َمَشاياخا اْلبُ  يََلَن اْلَمْرَوزايُّ أَبُو َأْْحََد، َوُهَو ما َ َُمُْموُد ْبُن غا .َوفايَها تُ ُويفيا ييا ذا ْما  َخاراييا َوُمْسلاٍم َوالَتيا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْربَعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْربَعانَي َوما
مْ  لاها َْص باَعاما  ذاْكُر ُوثُوبا َأْهلا ْحا

ْم َأِبا  لاها َْص باَعاما َنةا َوَثَب َأْهُل ْحا ها السَّ ، وََكاَن قَ َتَل رَُجًَل يفا َهذا يَم الرَّافاعاييا  اْلُمغايثا ُموَسى ْبنا إابْ َراها
، فَ بَ َعَث اْلُمتَ وَ  َل اْْلََراجا ْن َأْصَحاباها، َوَأْخَرُجوُه، َوَأْخَرُجوا َعاما ْم، فَ َقتَ ُلوا ََجَاَعًة ما ْن ُرَؤَسائاها كياُل ما

َد بْ  ْم َعتَّاَب ْبَن َعتَّاٍب، َوُُمَمَّ نانَي َقْد إالَْيها َْي اْلُمْؤما ، َوقَاَل لاَعتَّاٍب: ُقْل ََلُْم إانَّ َأما َن َعْبَدَوْيها اْْلَنْ َبارايَّ
ْن أَبَ ْو فََأقاْم َوَأْعلامْ  َد ْبَن َعْبَدَوْيها، فَإا ْم ُُمَمَّ ْن َأطَاُعوا فَ َوليا َعَلْيها لاُكْم، فَإا َلُكْم باَعاما َك َبدَّ ، َحََّّ َأُمدَّ نا

 َوفُ ْرَساٍن.باراَجاٍل 
يبَ  ُم اْْلََعاجا َل فايها دا ْبنا َعْبَدَوْيها، فَ َعما َُحمَّ را، فَ َرُضوا ِبا ْم، فَ َوَصُلوا يفا رَبايٍع اْْلخا ، َحََّّ َفَساُروا إالَْيها

. ََ ََ ُُمَارَبَتاها، َعَلى َما نَذُْكُرُه إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا  َأْحَوَجُهْم إا
ْْلَْنَدُلسا ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ ا نَي َواْلفاراْنجا ِبا  ْلُمْسلاما

. ْْلَْنَدُلسا يَدٌة ِبا نَي َواْلفاراْنَج َحْرٌب َشدا ، َكاَن َبنْيَ اْلُمْسلاما َنةا، يفا اْلُمَحرَّما ها السَّ  َويفا َهذا
َن اْلْاََلفا َعَلى ُمَُ  َلَة َكانُوا َعَلى َما ذََكْرََن ما با َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ َأْهَل طَُلْيطا ، َصاحا دا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا مَّ

ها  ٌد يفا ُجُيوشا ا َكاَن اْْلَن َساَر ُُمَمَّ ْن قَ ْبلاها، فَ َلمَّ ، َوَعَلى أَبايها ما  اْْلَْنَدُلسا
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ونَ  دُّ ليايقايََّة َيْسَتما ََ َملاكا جا َع َأْهُلَها باَذلاَك َأْرَسُلوا إا ا َسَا َلَة، فَ َلمَّ ََ طَُلْيطا ََ َملاكا َبْشَكْنَس إا ُه َوإا
ْلَعَساكارا اْلَكثاْيَةا. اُهْم ِبا  فََأَمدَّ

َلَة، َعبَّأَ َأْصَحابَُه، َوَقْد َكَمَن ََلُُم اْلُكَمَناءُ  ٌد باَذلاَك، وََكاَن َقْد قَاَرَب طَُلْيطا َع ُُمَمَّ ا َسَا ي  فَ َلمَّ َيةا َوادا باَناحا
ْم يفا  َم ُهَو إالَْيها لَّةا َسلايٍط، َوتَ َقدَّ َلَة َذلاَك َأْعَلُموا اْلفاراْنَج باقا ا رََأى َأْهُل طَُلْيطا َن اْلَعْسَكرا، فَ َلمَّ  قالٍَّة ما



، َوانْ َتَشَب اْلقاَتاُل، َخَرجَ  ا تَ َراَءى اْْلَْمَعانا ْم، فَ َلمَّ ُعوا فايها ََ قاَتاَلااْم، َوَطما ْم، َفَسارَُعوا إا ها تا َعَددا
ْن ُكليا  َن الرُُّؤوسا اْلُكَمَناُء ما َع ما ُهْم َما َِل َُيَْصى، َوَجُا ن ْ َلَة، فَ ُقتاَل ما َهٍة َعَلى اْلُمْشراكانَي َوَأْهلا طَُلْيطا جا

َن الطَّائاَفَتنْيا  َلى ما َة اْلَقت ْ دَّ َلَة َأنَّ عا ، َفذََكَر َأْهُل طَُلْيطا ْشُروَن أَْلَف َُثَاناَيُة آَِلفا رَْأٍس فُ رياَقْت يفا اْلباََلدا  عا
ي َسلايٍط َدْهًرا َطوايًَل. َلى َعَلى َوادا  قَتايٍل، َوبَقاَيْت ُجَثُث اْلَقت ْ

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ُعوَن أَْلفَ  َلُغُه ََخَْسٌة َوَسب ْ ْنُه َما َمب ْ ، َوقُباَض ما َنةا ُعزاَل ََيََْي ْبُن َأْكَثَم َعنا اْلَقَضاءا ها السَّ يَناٍر،  يفا َهذا دا

ْلَبْصَرةا. َوَأْربَ َعُة آَِلفا   َجرايٍب ِبا
دا ْبنا ُسَلْيَماَن ْبنا َعلايٍي َقَضاَء اْلُقَضاةا. َ َجْعَفُر ْبُن َعْبدا اْلَواحا  َوفايَها َوِلا

دا ْبنا َداُوَد. َنَة َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
ما َجْعَفُر ْبُن دا   يَناٍر.وََكاَن َعَلى َأْحَداثا اْلَمَواسا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
ي أَبُو َعْبدا اَّللَّا َأْْحَُد ْبُن َأِبا ُدَؤاَد يفا اْلُمَحرَّما بَ ْعَد اْبناها َأِبا اْلَولايدا  َ اْلَقاضا  باعاْشرايَن يَ ْوًما، َوفايَها تُ ُويفيا

ْن َمَذا َْلقا اْلُقْرآنا َوَغْْياها ما ََ اْلَقْولا ِبا َيًة إا ، وََكاَن َداعا ييا با اْلُمْعَتزاَلةا، َوَأَخَذ َذلاَك َعْن باْشٍر اْلَمرايسا ها
ْن أَ  َن اْْلَْعدا ْبنا َأْدَهَم، َوَأَخَذُه اْْلَْعُد ما َن اْْلَْهما ْبنا َصْفَواَن، َوَأَخَذُه َجْهٌم ما َِبنا ْبنا َوَأَخَذُه باْشٌر ما

ْن طَاُلوَت اْبنا ُأْختا  ْن لَبايدا ْبنا  ََسَْعاَن، َوَأَخَذُه َأَِبٌن ما لَبايٍد اْْلَْعَصما َوَختَ َنُه، َوَأَخَذُه طَاُلوُت ما
َْلقا الت َّ  َّ، َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم، وََكاَن لَبايٌد يَ ُقوُل ِبا ي َسَحَر النَّّبا ييا الَّذا ْورَاةا، َوَأوَُّل اْْلَْعَصما اْليَ ُهودا

يًقا، فَأَْفَشى الزَّْنَدَقَة.َمْن َصنََّف يفا َذلاَك طَاُلوُت، وََكا  َن زاْندا
، َوَلُه تاْسُعوَن َسَنًة، َوُهَو ُخَراَسا َبُة ْبُن َسعايدا ْبنا ُْحَْيٍد أَبُو رََجاٍء الث ََّقفايُّ َ قُ تَ ي ْ ْن َمَشاياخا َوفايَها تُ ُويفيا ، ما نا

نَ  ْم ما َبٍل، )َوَغْْياها ، َوُمْسلاٍم َوَأْْحََد ْبنا َحن ْ ةا. اْلُبَخاراييا  اْْلَئامَّ
افاعاييا  ْن َأْصَحابا الشَّ ُّ اْلَفقايُه، َوُهَو ما يُم ْبُن َخالاٍد اْلبَ ْغَداديُّ اْلَكْلّبا َ( أَبُو ثَ ْوٍر إابْ َراها ، َوأَبُو َوتُ ُويفيا

يعاَها، َوَرَوى َعْن أَبايها، وَ  َي اْْلَزايَرةا َجَا ، وََكاَن قَاضا افاعاييا ُد ْبُن الشَّ َبَسَة.ُعْثَماَن ُُمَمَّ  َعنا اْبنا َعن ْ
. ] ائَ َتنْيا  َوقايَل: َماَت بَ ْعَد َسَنةا َأْربَعانَي ]َوما

. ائَ َتنْيا ٌد َماَت ِبااْصَر َسَنَة إاْحَدى َوَثََلثانَي َوما افاعاييا َوَلٌد آَخُر اَْسُُه ُُمَمَّ  وََكاَن لالشَّ
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ائ َ  []ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَأْربَعانَي َوما  َتنْيا
241 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَأْربَعانَي َوما
مْ  لاها َْص باَعاما  ذاْكُر ُوثُوبا َأْهلا ْحا

ْن َنَصا دا ْبنا َعْبَدَوْيها، َوَأَعاََّنُْم َعَلْيها قَ ْوٌم ما ْم ُُمَمَّ لاها َْص باَعاما َنةا َوَثَب َأْهُل ْحا ها السَّ َْص، يفا َهذا َرى ْحا
َمْشَق َوالرَّ َفكَ  ْن دا ُْنٍد ما ُه ِبا ْم، َوَأَمدَّ َُناَهَضتاها ََ اْلُمتَ وَكيالا باَذلاَك، َفَكَتَب إالَْيها َيَُْمُرُه ِبا ْمَلةا، )َفَظَفَر َتَب إا

َْص، َوَسْيََّ  ْم َحََّّ َماََت َوَصَلبَ ُهَما َعَلى َِببا ْحا ْن ُرَؤَسائاها ُهْم رَُجَلنْيا ما ن ْ  َُثَاناَيَة راَجاٍل َبااْم( ، َفَضَرَب ما
ْن َأْعَياَّنااْم، َفَضَرَب َأْعَناقَ ُهمْ  ، َوَظَفَر بَ ْعَد َذلاَك باَعَشَرةا راَجاٍل ما ََ اْلُمتَ وَكيالا ْم إا ْن َأْشَرافاها ، َوَأَمَرُه ما

ْم، َوِبااْدَخالا اْلبَ ي ْ  ها َها، َوَهْدما َكَنائاسا ن ْ ََ اْلُمتَ وَكياُل ِبااْخَراجا النََّصاَرى ما عا إا ََ َجانابا اْْلَاما َعةا الَِّتا إا
، فَ َفَعَل َذلاَك. عا  اْْلَاما

نَي َوالرُّوما   ذاْكُر اْلفاَداءا َبنْيَ اْلُمْسلاما
ْن َأْسَرى الْ  ، بَ ْعَد َأْن قَ تَ َلْت َتُدورَُة َملاَكُة الرُّوما ما نَي َوالرُّوما نَي ُمْسلاما َوفايَها َكاَن اْلفاَداُء َبنْيَ اْلُمْسلاما

َا َعَرَضتا النَّْصَرانايََّة َعَلى اْْلَْسَرى، َفَمْن تَ َنصََّر َجَعَلْتُه ُأْسَوَة َمْن قَ ب ْ  َّنَّ َن اْثَنْ َعَشَر أَْلًفا، فَإا َلُه ما
ُهْم، فََأْرَسَل ا ن ْ َرةا، َوَمْن َأََب قَ تَ َلْتُه، َوَأْرَسَلْت َتْطُلُب اْلُمَفاَداَة لاَمْن بَقاَي ما ًفا اْلُمتَ َنصيا ْلُمتَ وَكياُل ُشنَ ي ْ

دا َأْن ََيُْضَر اْلفاَداَء، َوَيْسَتْخلا  ي اْلُقَضاةا َجْعَفُر ْبُن َعْبدا اْلَواحا ، َوَطَلَب قَاضا َم َعَلى اْلفاَداءا َف اْْلَادا
َن َلُه َفَحَضَرُه َواْسَتْخَلَف َعَلى اْلَقَضاءا اْبَن  ، َوُهَو َعَلى اْلَقَضاءا َمْن يَ ُقوُم َمَقاَمُه، فََأذا َوارابا َأِبا الشَّ

اَئٍة َوََخَْسةً  َن الرياَجالا َسْبَع ما نَي ما ، َفَكاَن َأْسَرى اْلُمْسلاما سا ما ، َوَوَقَع اْلفاَداُء َعَلى ََّنْرا الَلَّ  َشاب،
ْشرايَن اْمَرَأًة. اَئًة َوََخًْسا َوعا َن النياَساءا ما  َوَُثَانانَي رَُجًَل، َوما
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يًَّة.َوفايَها َجعَ  َْشاَط ُعْشرايًَّة، وََكاَنْت َخَراجا  َل اْلُمتَ وَكياُل ُكلَّ ُكورٍَة ِشا
 ذاْكُر َغارَاتا اْلُبَجاةا ِبااْصرَ 

ْيَ  ُْدنٍَة َقدا ْسََلما َلا ْصَر، وََكاَنْت قَ ْبَل َذلاَك َِل تَ ْغُزو باََلَد اْْلا ٍة، َوَقْد َوفايَها َأَغاَرتا اْلُبَجاُة َعَلى َأْرضا ما
ْصَر ذَكَ  الا ما ََ ُعمَّ َها، َويُ َؤدُّوَن إا نَي َعَلي ْ ُوَن اْلُمْسلاما ُن يُ َقاَسا ْم َمَعادا ها ََنَْو ْرََنَها فايَما َمَضى، َويفا باََلدا

.  اْْلُْمسا
ُب اْلََبايدا ِبااْصَر ِباَ  ُم اْلُمتَ وَكيالا اْمتَ نَ َعْت َعْن َأَداءا َذلاَك، َفَكَتَب َصاحا ا َكاَنْت َأَّيَّ ُْم فَ َلمَّ ْم، َوَأَّنَّ ََباها

َها َخْوفًا َعَلى أَنْ ُفسا  ن ْ ، فَ َهَرَب اْلُمْسلاُموَن ما نا َّْن يَ ْعَمُل يفا اْلَمَعادا نَي ِما َن اْلُمْسلاما ًة ما دَّ ْم، قَ تَ ُلوا عا ها
يَةٍ  ُْم َأْهُل َِبدا ْم، َفذُكاَر لَُه َأَّنَّ َيٍة، َوَأنَّ فَأَْنَكَر اْلُمتَ وَكياُل َذلاَك، َفَشاَوَر يفا َأْمراها ، َأْصَحاُب إاباٍل َوَماشا



ْيََة َشْهٍر يفا َأْرضٍ  نَ َها َمسا ْسََلما َوبَ ي ْ َا َمَفاواُز، َوَبنْيَ َأْرضا اْْلا ََّنَّ ْم َصْعٌب ْلا ها ََ باََلدا  قَ ْفٍر اْلُوُصوَل إا
َن اْْلُُيوشا ََيَْتاُج َأنْ  َرٍة، َوَأنَّ ُكلَّ َمْن َيْدُخُلَها ما َباٍل َوعا ََ َأْن  َوجا ُم أَنَُّه يُقايُمَها إا ٍة يَ تَ َوهَّ يَ تَ َزوََّد لاُمدَّ

، َوَأنَّ أَ  ْلَيدا َة َهَلَك، َوَأَخَذَّْتُُم اْلُبَجاُة ِبا ْن َجاَوَز تاْلَك اْلُمدَّ ، فَإا ْسََلما ََ باََلدا اْْلا ْرَضُهْم َِل تَ ُردُّ ََيُْرَج إا
ًئا.  َعَلى ُسْلطَاٍن َشي ْ

ُهْم، فَ َوََّ فََأْمَسَك اْلُمتَ وَ  ن ْ ْم ما ها ُعوا َوزَاَد َشرُُّهْم َحََّّ َخاَف َأْهُل الصَّعايدا َعَلى أَنْ ُفسا ُهْم، َفَطما كياُل َعن ْ
َي قُ ْفطُ  ُه َمُعونََة تاْلَك اْلُكورا، َوها يَّ ُُمَارَبَ تَ ُهْم، َوَوِلَّ َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا اْلُقميا ، َواْْلَْقُصُر، اْلُمتَ وَكياُل ُُمَمَّ

يا  َبَسَة ْبنا إاْسَحاَق الضَّّبيا ََ َعن ْ َُحارَبَةا اْلُبَجاةا، وََكَتَب إا لا َحْربا َوَأْسَنا َوَأْرَمْنُت، َوَأْسَواُن، َوَأَمَرُه ِبا  َعاما
َن اْْلُْندا َما ََيَْتاُج إالَْيها، فَ َفَعَل َذلاَك. لَّتاها، َوإاْعطَائاها ما ْصَر ِباازَاَحةا عا  ما

َّتُُ َوَساَر ُُمَمَّ  دَّ نا َواْلُمَتَطوياَعُة َعاَلٌ َكثاٌْي، فَ بَ َلَغْت عا َّْن يَ ْعَمُل يفا اْلَمَعادا ََ َأْرضا اْلُبَجاةا َوتَباَعُه ِما ْم ََنًْوا ٌد إا
َعَة َمَرا  َل يفا اْلَبْحرا َسب ْ ، َفَحمَّ ََ اْلُقْلُزما َه إا ٍل، َوَوجَّ ْشرايَن أَْلًفا َبنْيَ فَاراٍس َورَاجا ْن عا كاَب َمْوقُورًَة ما

لا الْ  َا يفا َساحا ، َوَأَمَر َأْصَحابَُه َأْن يُ َواُفوُه َبا وايقا عاْيا، َوالسَّ ، َوالتَّْمرا، َوالشَّ ، َوالزَّْيتا قايقا لدَّ َّا ِبا َبْحرا ِما
َهُب، وَ  َن الَِّتا يُ ْعَمُل فايَها الذَّ ََ ُحُصوَّنااْم يَلاي باََلَد اْلُبَجاةا، َوَساَر َحََّّ َجاَوَز اْلَمَعادا َساَر إا

، فَ  ييا ْم، َوَخَرَج إالَْيها َملاُكُهْم، َواَْسُُه َعلايُّ َِبَِب، يفا َجْيٍش َكثاٍْي َأْضَعافا َمْن َمَع اْلُقميا ها َكاَنتا َوقاََلعا
ًما َولَْ  َي إاباٌل فُ رٌَّة ُتْشباُه اْلَمَهاراي، فَ َتَحارَبُوا َأَّيَّ ، َوها بالا  َيْصُدقْ ُهْم َعلايُّ َِبَِب اْلقاَتاَل اْلُبَجاُة َعَلى اْْلا

نَي َوَعُلوفَاَُّتُْم، فَ َيْأُخَذُهْم باَغْْيا َحْرٍب، فََأقْ بَ َلْت تالْ  ُم، َوتَ ْفََّن َأْزَواُد اْلُمْسلاما َك اْلَمَراكاُب لاَتُطوَل اْْلََّيَّ
 الَِّتا فايَها اْْلَقْ َواُت يفا اْلَبْحرا،
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يُّ  ْن َأْصَحاباها )فَاْمتَ نَ ُعوا فايَها( . فَ َفرََّق اْلُقميا  َما َكاَن فايَها ما
يًدا، وَ  ا رََأى َعلايُّ َِبَِب َذلاَك َصَدقَ ُهُم اْلقاَتاَل، َوََجََع ََلُْم، فَاْلتَ َقْوا َواقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا َكاَنْت إاباُلُهْم فَ َلمَّ

ا رَأَ  ْن ُكليا َشْيٍء، فَ َلمَّ َرًة تَ ْنفاُر ما يُّ َذلاَك ََجََع َكلَّ َجَرٍس يفا َعْسَكراها َوَجَعَلَها يفا َأْعَناقا َذعا ى اْلُقميا
ُهْم َعَلى اْلْاَبالا وَ  ، َفَحَمَلت ْ َْصَواتا اْْلَْجَراسا يَةا، َخْيلاها، ُثَّ َْحَُلوا َعَلى اْلُبَجاةا، فَ نَ َفَرْت إاباُلُهْم ْلا اْْلَْودا

، ُثَّ َوتَباَعُهُم اْلُمْسلاُموَن قَ ْتًَل  ائَ َتنْيا  َوَأْسًرا، َحََّّ َأْدرََكُهُم اللَّْيُل، َوَذلاَك َأوََّل َسَنةا إاْحَدى َوَأْربَعانَي َوما
َلى لاَكثْ َرَّتااْم. ْر َعَلى إاْحَصاءا اْلَقت ْ ََ ُمَعْسَكراها َوَلْ يَ ْقدا  رََجَع إا

ةا ُثَّ إانَّ َملاَكُهْم َعلايَّ َِبَِب َطَلَب اْْلََماَن فَأَ  ُم اْْلََراَج لاْلُمدَّ مََّنُه َعَلى َأْن يَ ُردَّ َِمَْلَكَتُه َوباََلَدُه، فََأدَّى إالَْيها
، َواْسَتْخَلَف )َعَلى َِمَْلكَ  ََ اْلُمتَ وَكيالا ييا إا نانَي، َوَساَر َمَع اْلُقميا َي َأْرَبُع سا تاها( ابْ َنُه الَِّتا َكاَن َمنَ َعَها، َوها

ا َوصَ  يَباٍج.بَ ْغَش، فَ َلمَّ ََلَل دا ََ اْلُمتَ وَكيالا َخَلَع َعَلْيها َوَعَلى َأْصَحاباها، وََكَسا ََجََلُه رَْحًَل َملايًحا َوجا  َل إا
، فَ َوََّ ا يَّ يَتاخا َم اْْلا َة، َسْعًدا اْْلَادا ْصَر َوَمكَّ ْصَر، َما َبنْيَ ما يُّ َوَوََّ اْلُمتَ وَكياُل اْلُبَجاَة َطرايَق ما يَتاخا ْْلا



َجارٍَة َكهَ ُمَُ  ْن حا يناها، وََكاَن َمَعُه َصَنٌم ما َها َوَمَعُه َعلاي َِبَِب َوُهَو َعَلى دا ، فَ َرَجَع إالَي ْ يَّ ًدا اْلُقميا يا مَّ َئةا الصَّّبا ي ْ
 َيْسُجُد َلُه.

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
يًدا يفا آَب. َر النَّاُس باَساَمرَّا َمَطًرا َشدا  َوفايَها ُمطا

ٍم َوقايَل  َب َخانا َعاصا ٍم، َصاحا دا ْبنا َعاصا يَسى ْبَن َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ ََ اْلُمتَ وَكيالا َأنَّ عا فايَها: إانَُّه ُأَّنْاَي إا
 ََ  بابَ ْغَداَذ، َيْشُتُم َأَِب َبْكٍر َوُعَمَر َوَعائاَشَة َوَحْفَصَة، َفَكَتَب إا
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دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها  ْجَلَة، )فَ َفَعَل َذلاَك َوأُْلقاَي ُُمَمَّ َذا َماَت رََمى باها يفا دا ، فَإا َياطا لسيا ٍر َأْن َيْضرابَُه ِبا
ْجَلَة( .  يفا دا

َوابُّ َواْلبَ َقُر. َداُم فَ نَ َفَقتا الدَّ  َوفايَها َوَقَع الصيا
ْم َوفايَها َأَغاَرتا الرُّوُم َعَلى َعنْيا زارْبََة، فََأَخَذْت َمْن َكاَن َباَ  ْم َوَذرَارايها َن الزُّطيا َمَع ناَسائاها ْيًا ما ا َأسا

 َوَدَواَبيااْم.
ي، لاَيقاُفوا َعلَ  َواحا َن الرياَجالا باَقْلَعةا َرَِبٍح َوتاْلَك الن َّ ، ما ُب اْْلَْنَدُلسا ٌد، َصاحا ى َأْهلا )َوفايَها َأْكثَ َر ُُمَمَّ

ََ َغْزوا  َلَة، َوَسْيََّ اْْلُُيوَش إا ، طَُلْيطا ََ أُْلَبَة َواْلقاََلعا اْلفاراْنجا َمَع ُموَسى، َفَدَخُلوا باََلَدُهْم، َوَوَصُلوا إا
َا َوَعاُدوا( .  َوافْ تَ َتُحوا بَ ْعَض ُحُصوَّنا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ْصرَ  ُب بَرايدا ما يَم، اْلَمْعُروُف باَقْوَصَرَة، َصاحا َنةا يَ ْعُقوُب ْبُن إابْ َراها ها السَّ . َوَماَت يفا َهذا  َواْلَغْربا

] ثا  ]بَقايَُّة اْْلََوادا
دا ْبنا َداُوَد. لنَّاسا َعْبُد اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ  َوَحجَّ ِبا

. ما يَناٍر، َوُهَو َواِلا الطَّرايقا َوَأْحَداثا اْلَمْوسا  َوَحجَّ َجْعَفُر ْبُن دا
، َفَكاَنْت َكثاْيًَة َِل َُتَْصى،  .َوفايَها َكثُ َر اْنقاَضاُض النُُّجوما ََ الصُّْبحا َرةا إا َن اْلعاَشاءا اْْلخا َلًة ما  فَ َبقاَيْت لَي ْ
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يَدٌة َهَدَمتا اْلَمَساكاَن، َوَماَت ََتْتَ َها َخْلٌق َكثاٌْي َِل َُيَْصْوَن، َوبَ  لرَّييا زَْلَزَلٌة َشدا قاَيْت َوفايَها َكاَنْت ِبا
 َتََتَدَُّد فايَها َأْربَعانَي يَ ْوًما.

يبُ ُهْم بَ ْرُدَها )فَ يُ زَْكُموَن( ، فَ بَ َلَغْت َوفايَها خَ  ، فَ َقتَ َلْت َخْلًقا َكثاْيًا، وََكاَن ُيصا ْن باََلدا الَتُّْكا َرَجْت رايٌح ما



ََ ُحْلَواَن. ، فَانْ تَ َهْت إا  َسْرَخَس، َونَ ْيَسابُوَر، َوَُهََذاَن، َوالرَّيَّ
 ]اْلَوفَ َياُت[

َماُم َأْحَْ  َ اْْلا .َوفايَها تُ ُويفيا ُث يفا َشْهرا رَبايٍع اْْلَوَّلا ُّ اْلَفقايُه اْلُمَحديا َبانا ي ْ َبٍل الشَّ  ُد ْبُن َحن ْ
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَأْربَعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَأْربَعانَي َوما
َنةا َكانَ  ها السَّ وُر، َوَهَلَك ََتَْت يفا َهذا َمتا الدُّ ْت زََِلزاُل َهائاَلٌة باُقوَمَس َوَرَساتايقاَها يفا َشْعَباَن، فَ تَ َهدَّ

تًَّة َوتاْسعانَي نَ ْفًسا، وََكاَن َأكْ  َُّتُْم ََخَْسًة َوَأْربَعانَي أَْلًفا َوسا دَّ ثَ ُر َذلاَك اَْلَْدما َبَشٌر َكثاٌْي، قايَل َكاَنْت عا
اَمَغا لدَّ .ِبا  نا

ْثُل  ْلَيَمنا ما َنةا زََِلزاُل، َوَأْصَواٌت ُمْنَكَرٌة، وََكاَن ِبا ها السَّ اما َوفَاراَس َوُخَراَساَن يفا َهذا لشَّ َذلاَك َمَع وََكاَن ِبا
 َخْسٍف.

نَ  يا ما َْشاَط بَ ْعَد ُخُروجا َعلاييا ْبنا ََيََْي اْْلَْرَمنا َيةا ِشا ْن ََنحا الصَّائاَفةا، َحََّّ قَارَبُوا  َوفايَها َخَرَجتا الرُّوُم ما
ْن َعَشَرةا  َن الث ُُّغورا َواْْلَْزرايَّةا فَانْ تَ َهُبوا، َوَأَسُروا ََنًْوا ما  آُمَد، َوَخَرُجوا ما
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َيةا إاْبرايقا قَ ْريَةا َقرايَباَس ُثَّ رََجُعوا، َفَخَرَج َقرايَباُس َوُعمَ  ْن ََنحا ُر ْبُن َعْبدا اَّللَّا آَِلٍف، وََكاَن ُدُخوَُلُْم ما
ََ َعلاييا ْبنا  ْم، فَ َلْم يَ ْلَحُقوُهْم، َفَكَتَب اْلُمتَ وَكياُل إا َن اْلُمَتَطوياَعةا يفا آََثراها يا اْْلَْقَطُع، َوقَ ْوٌم ما ََيََْي اْْلَْرَمنا

ْم َشاتاًيا. ها ََ باََلدا َْي إا  َأْن َيسا
، َوفايَها قَ َتَل اْلُمتَ وَكياُل رَُجًَل َعطَّ  نانَي َكثاْيًَة، ُثَّ اْرَتدَّ ارًا، وََكاَن َنْصَراناياا فََأْسَلَم، َفَمَكَث ُمْسلاًما سا

، فَ ُقتاَل َوُأْحراَق. ْسََلما ََ اْْلا  َواْسُتتاَب فََأََب الرُُّجوَع إا
ََ بَ َلدا الْ  ْْلَْنَدُلسا َجْيًشا إا ُد ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا ِبا ُلونََة، َوفايَها َسْيََّ ُُمَمَّ ََ بَ ْرشا ُمْشراكانَي، َفَدَخُلوا إا

ْن َأْعَمالا بَ رْ  ْصًنا ما َا، فَ َغناُموا َكثاْيًا، َوافْ تَ َتُحوا حا ََ َما َورَاَء َأْعَماَلا ُلونََة َوَحاَرَب قاََلَعَها َوَجازََها إا شا
ُلونََة( . را ُحُصونا بَ ْرشا ْن آخا َراَجَة، َوُهَو ما ى طا  ُيَسمَّ

 ُت[]اْلَوفَ َيا
تا  ، َكاَن ُعْمُرُه سا َر اْلُمَحرَّما ُْي إاْفرايقايََّة َعاشا ُد ْبُن اْْلَْغَلبا َأما ا َوَثََلثانَي )َوفايَها َماَت أَبُو اْلَعبَّاسا ُُمَمَّ



، َوَقْد ذََكْرَنَ  دا ْبنا اْْلَْغَلبا يَم َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ َ بَ ْعَدُه ابْ ُنُه أَبُو إابْ َراها ْشرايَن  َسَنًة، َوَوِلا تٍي َوعا َذلاَك َسَنَة سا
. ) ائَ َتنْيا  َوما

ْرقايَّةا. ي الشَّ يُّ قَاضا اَن الزياََّيدا  َوفايَها َماَت أَبُو َحسَّ
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يَنةا اْلَمْنُصورا. ي َمدا ، قَاضا  َوَماَت اْلََْسُن ْبُن َعلاييا ْبنا اْْلَْعدا
] ثا  ]بَقايَُّة اْْلََوادا

لنَّاسا َعْبُد  َة، َوَحجَّ َجْعَفُر ْبُن َوَحجَّ ِبا َماُم، َوُهَو َعَلى َمكَّ يَم اْْلا دا ْبنا إابْ َراها الصََّمدا ْبُن ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ
. ما يَناٍر َعَلى الطَّرايقا َوَأْحَداثا اْلَمْوسا  دا

]  ]بَقايَُّة اْلَوفَ َياتا
لرَّْبَذةا  يُّ ِبا يما ي ََيََْي ْبُن َأْكَثَم التَّما َ اْلَقاضا ، َوأَبُو  َوُتويفا ُد ْبُن ُمَقاتاٍل الرَّازايُّ ، َوُُمَمَّ َن اْْلَجيا َعائاًدا ما

ُث.  ُحَصنْيا ]ْبُن[ ََيََْي ْبنا ُسَلْيَماَن الرَّازايُّ اْلُمَحديا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَأْربَعانَي َوما
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ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَأْربَعا   نَي َوما
ى بابَ َلٍد،  ، َفَضحَّ لا ي اْلقاْعَدةا َعَلى َطرايقا اْلَمْوصا َمْشَق يفا ذا ََ دا َنةا َساَر اْلُمتَ وَكياُل إا ها السَّ فَ َقاَل َويفا َهذا

:ُّ ٍد اْلُمَهلَّّبا  يَزايُد ْبُن ُُمَمَّ
َمامُ  ْلعاَراقا ... إاَذا َعَزَم اْْلا اَم َتْشَمُت ِبا ََلقا  َأُظنُّ الشَّ  َعَلى اْنطا

لطَََّلقا  َلى اْلَملايَحُة ِبا ْن َيدَعا اْلعاَراَق َوَساكانايها ... فَ َقْد تَ ب ْ  فَإا
يوَ  َ دا ًرا، فَ َوِلا يًبا َشاعا ُّ، وََكاَن َأدا دا ْبنا ُصوٍل الصُّوِلا يُم ْبُن اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ َياعا َوفايَها َماَت إابْ َراها اَن الضيا

يَم. اْلََْسُن ْبنُ  ، َخلايَفُة إابْ َراها  ُُمَلَّدا ْبنا اْْلَرَّاحا
ُم ْبُن َمْنُجوٍر.  َوَماَت َعاصا

] ثا  ]بَقايَُّة اْْلََوادا
لنَّاسا َعْبُد الصََّمدا ْبُن ُموَسى.  َوَحجَّ ِبا

. ما يَناٍر َوُهَو َواِلا الطَّرايقا َوَأْحَداثا اْلَمْوسا  َوَحجَّ َجْعَفُر ْبُن دا
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َها َمْسُعوُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلَعرايُف، َفَخَرَج إا َوفايهَ  ََ َطَلباْيََة َوَعَلي ْ ْم إا َْمعاها َلَة ِبا ْم ا َخَرَج َأْهُل طَُلْيطا لَْيها
َلَة، َوقُتاَل َأْكثَ ُرُهْم، َوْحُا  ، فَ َلقايَ ُهْم، فَ َقاتَ َلُهْم، فَاَّْنََزَم َأْهُل طَُلْيطا َن اْْلُُنودا ََ قُ ْرطَُبَة فَ َيَمْن َمَعُه ما َل إا

اَئةا رَْأٍس.  َسْبَع ما
]  ]بَقايَُّة اْلَوفَ َياتا

. َن اْلُعَلَماءا ، وََكاَن ما يُّ يَسى ْبنا ُسَهْيٍد اْْلَْنَدُلسا َ ُسَهْيُد ْبُن عا  َوفايَها تُ ُويفيا
كيا  ْبنا السيا َ يَ ْعُقوُب ْبُن إاْسَحاَق ْبنا يُوُسَف اْلَمْعُروُف ِبا ، َوقايَل: َسَنَة َوفايَها تُ ُويفيا ، النَّْحوايُّ اللَُّغوايُّ يتا

تٍي َوَأْربَعانَي.  َأْرَبٍع، َوقايَل: ََخٍْس، َوقايَل: سا
َماُم َأْْحَُد ْبُن َحن ْ  ُد، وََكاَن َقْد َهَجَرُه اْْلا ُّ أَبُو َعْبدا اَّللَّا الزَّاها َْجلا َواْْلَاراُث ْبُن َأَسٍد اْلُمَحاَسّبا َبٍل ْلا

 ، َْْحََد، فَ َلْم ُيَصليا َعَلْيها إاِلَّ َأرْبَ َعُة نَ َفٍر.اْلَكََلما  فَاْختَ َفى لاتَ َعصُّبا اْلَعامَّةا ْلا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَأْربَعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَأْربَعانَي َوما
َنةا دَ  ها السَّ َا، َونَ َقَل َدَواوايَن اْلُمْلكا يفا َهذا َمْشَق يفا َصَفَر، َوَعَزَم َعَلى اْلَمَقاما َبا يَنَة دا َخَل اْلُمتَ وَكياُل َمدا

ي،، َواْلَماُء ثَ  نَّ َهَواَءُه َِبراٌد َندا َا، ُثَّ اْستَ ْوِبََ اْلبَ َلَد، َوَذلاَك ِبَا ْلباَناءا َبا َها، َوَأَمَر ِبا ََّتُبُّ  قايٌل، َوالريايحُ إالَي ْ
، َوَغَلتا اْْلَ  يثا َي َكثاْيَُة اْلََبَاغا ، َوها َي َعامَُّة اللَّْيلا ْسَعاُر، فايَها َمَع اْلَعْصرا َفََل تَ َزاُل َتْشَتدُّ َحََّّ َْيْضا

ََ َساَمرَّا. ْيَةا، فَ َرَجَع إا اباَلةا َواْلما  َوَحاَل الث َّْلُج َبنْيَ السَّ
َمْشَق شَ  ، فَ َغَزا الصَّائاَفَة فَافْ تَ َتَح وََكاَن ُمَقاُمُه بادا َه بُ غَا اْلَكباَْي لاَغْزوا الرُّوما َا َوجَّ ا َكاَن َبا ًما، فَ َلمَّ ْهَرْينا َوَأَّيَّ

ْمَلَة.  صا
يَناٍر. َة َمَكاَن َجْعَفرا ْبنا دا اجا َعَلى َطرايقا َمكَّ َِبا السَّ  َوفايَها َعَقَد اْلُمتَ وَكياُل ْلا

 َة اثْ نَ َتنْيا َوَأْربَعانَي، َوُهَو الصََّواُب.َوقايَل: َعَقَد َلُه َسنَ 
ى اْلَعنَ َزَة، َفَكا ، َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم، ُتَسمَّ يا َْربٍَة َكاَنْت لالنَّّبا َ اْلُمتَ وَكياُل ِبا ، َوفايَها ُأِتا ييا َنْت لالنََّجاشا

، َوَأْهَداَها الزُّ  ُز َبنْيَ فََأْهَداَها لالزَُّبْْيا ْبنا اْلَعوَّاما َي الَِّتا َكاَنْت تُ رَكَّ ، َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم، َوها يا َبْْيُ لالنَّّبا
ْرطَ  ُب الشُّ ُلَها َبنْيَ َيَدْيها َصاحا ، َفَكاَن ََيْما ، َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم، يفا اْلعايَدْينا يا  ةا.َيَديا النَّّبا

َب اْلُمتَ وَكيالُ  . َوفايَها َغضا ََ اْلَبْحراينا ، َوقَ َبَض َماَلُه، َونَ َفاُه إا  َعَلى َِبْتايُشوَع الطَّبايبا
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ٍد. ، يفا يَ ْوٍم َواحا يُد اْلفاْطرا لاْليَ ُهودا َعانانُي لالنََّصاَرى، َوعا يُد اْْلَْضَحى َوالشَّ  َوفايَها ات ََّفَق عا
لنَّاسا فايَها َعْبُد الصََّمدا ْبُن مُ   وَسى.َوَحجَّ ِبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
يُّ  ْعدا ، َوَعلايُّ ْبُن ُحْجٍر السَّ َ إاْسَحاُق ْبُن ُموَسى ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُموَسى اْْلَْنَصارايُّ َوفايَها تُ ُويفيا

. يثا ، َوُُهَا إاَماَمانا يفا اْْلَدا  اْلَمْرَوزايُّ
 ، َوارابا ُد ْبُن َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َأِبا الشَّ ُد ْبُن َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َأِبا ُعْثَماَن ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َوُُمَمَّ َوُُمَمَّ

. ي يفا َُجَاَدى اْْلُوََ يدا ْبنا َأِبا اْلعايصا ْبنا ُأَميََّة اْلَقاضا  َخالادا ْبنا َأسا
يُد: باَفْتحا اَْلَْمَزةا( .  )َأسا
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[ ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَأْربَعانيَ  ائَ َتنْيا  َوما
245 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَأْربَعانَي َوما
َنةا َأَمَر اْلُمتَ وَكياُل باباَناءا اْلَماُخوزَةا، َوََسَّاَها اْْلَْعَفرايََّة، َوَأْقَطَع اْلُقوَّاَد َوأَ  ها السَّ ْصَحابَُه فايَها، َوَجدَّ يفا َهذا

يَناٍر، َوََجََع فايَها اْلُقرَّاَء، فَ َقَرُؤوا، َوَحَضَرَها  يفا باَنائاَها، َوأَنْ َفقَ  ْن أَْلَفْي أَْلفا دا َها فايَما قايَل: َأْكثَ َر ما َعَلي ْ
يَها ُهَو َوَأْصَحابُُه اْلُمتَ وَكيالا  ْرَهٍم، وََكاَن ُيَسميا ْن أَْلَفْي أَْلفا دا ي، فَ َوَهَب َأْكثَ َر ما يََّة، َأْصَحاُب اْلَمََلها

ثْ ُلُه يفا ُعُلوياها، َوَحَفَر ََلَا ََّنًْرا َيْسقاي َما َحْوََلَا، فَ ُقتالَ َوَبََّن  اْلُمتَ وَكياُل،   فايَها َقْصًرا ََسَّاُه ُلْؤُلَؤَة َلْ يُ َر ما
ْهرا، َوُأْخراَبتا اْْلَْعَفرايَُّة.  فَ َبَطَل َحَفُر الن َّ

، َفَخراَبتا اْلُْ  ُر، فَ َفرََّق اْلُمتَ وَكياُل َثََلثََة آَِلفا َوفايَها زُْلزاَلْت باََلُد اْلَمْغرابا ُصوُن، َواْلَمَنازاُل، َواْلَقَناطا
َْنزالاها. يَب ِبا ْرَهٍم فايَمْن ُأصا  أَْلفا دا

َها ن ْ َا َخْلٌق َكثاٌْي، َفَسَقَط ما ، َواْلَمَدائاُن، َوزُْلزاَلْت أَْنطَاكاَيُة، فَ ُقتاَل َبا ييا ْلٌف أَ  َوزُْلزاَل َعْسَكُر اْلَمْهدا
ُنوَن وَ  ُعوا َأْصَواًَت َهائاَلًة َِل َُيْسا ْن ُسوراَها نَ يياٌف َوتاْسُعوَن بُ ْرًجا، َوَسَا اَئةا َداٍر، َوَسَقَط ما ْصَفَها، َوََخُْس ما

 َوتَ َقطََّع َجبَ ُلَها اْْلَقْ رَُع َوَسَقَط يفا اْلَبْحرا.
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َها ََّنٌْر َعَلى فَ ْرَسٍخ َِل  َوَهاَج اْلَبْحُر َذلاَك اْليَ ْوَم، َواْرتَ َفعَ  ن ْ ٌ، َوَغاَر ما اٌن َأْسَوُد ُمْظلاٌم ُمْنتا ْنُه ُدخَّ ما
َها َخْلٌق َكثاٌْي،  ن ْ يَس، فايَما قايَل: َصْيَحًة َدائاَمًة َهائاَلًة، َفَماَت ما َع َأْهُل سا يُْدَرى أَْيَن َذَهَب، َوَسَا

ََّيُر اْْلَزايَرةا، َوالث ُُّغو  قايَّةا إاِلَّ فَ تَ َزْلَزَلْت دا ذا َن الَلَّ اُم، فَ َلْم َيْسَلْم ما را، َوَطَرُسوَس، َوَأَدنََة، َوزُْلزاَلتا الشَّ
ُْي، َوَهَلَك َأْهُل َجبَ َلَة.  اْلَيسا

ْرَُهًا، فَ بَ َعَث اْلُمتَ وَكياُل َماًِل، َوأَنْ َفقَ  َة، فَ بَ َلَغ َُثَُن اْلقاْربَةا دا َها. َوفايَها َغاَرْت ُمَشاُش َعنْيا َمكَّ  َعَلي ْ
. ََلُل الرَّْأيا  َوفايَها َماَت إاْسَحاُق ْبُن َأِبا إاْسَرائايَل، َوها

، َوتَ تَ بُّعا اْلُعمَّ  ْوقايعا يَوانا الت َّ ، وََكاَن َوفايَها َهَلَك ََنَاُح ْبُن َسَلَمَة، وََكاَن َسَبُب َهََلكاها أَنَُّه َكاَن َعَلى دا الا
يعُ  ، َفَكاَن َجَا َياعا َا ََنَدَمُه، وََكاَن  َعَلى الضيا الا يَ تَ َوق َّْونَُه، َويَ ْقُضوَن َحَوائاَجُه، وََكاَن اْلُمتَ وَكياُل ُرِبَّ اْلُعمَّ

ََ ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا ََيََْي ْبنا َخاقَاَن، وَ  زايرا اْلََْسُن ْبُن ُُمَلٍَّد، َوُموَسى ْبُن َعْبدا اْلَملاكا َقدا انْ َقَطَعا إا
، وَ  ، َوُموَسىاْلُمتَ وَكيالا يَوانا الضََّياعا  َكاَن اْلََْسُن َعَلى دا
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َُما َخاََن َوَقصَّرَ  : َأَّنَّ ََ اْلُمتَ وَكيالا َما رُقْ َعًة إا ، َفَكَتَب ََنَاُح ْبُن َسَلَمَة فايها يَوانا اْْلََراجا ا، َوأَنَُّه َعَلى دا
ُهَما َأْربَعانَي أَْلَف أَْلٍف، فَ َقالَ  ن ْ َلُه اْلُمتَ وَكياُل: َبكياْر َغًدا َحََّّ َأْدفَ َعُهَما إالَْيَك. فَ َغَدا َوَقْد  َيْسَتْخراُج ما

ُْي َعَلْيَك  َا، فَ َلقاَيُه ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ََيََْي اْلَوزايُر، فَ َقاَل َلُه: َأََن ُأشا ُها َْخذا َما، رَتََّب َأْصَحابُُه ْلا ِباَُصاَْلَتاها
ْيا َوَتْكُتُب رُقْ َعًة أَنََّك   ْنَد َأما ًيا، َوَأََن ُأْصلاُح بَ ْيناُكَما، َوُأْصلاُح اْْلَاَل عا ُكْنَت َشاراًِب، َوَتَكلَّْمَت ََنسا

نانَي. َوَلْ يَ َزْل ََيَْدُعُه َحََّّ َكَتَب ُخطًَّة باَذلاَك.  اْلُمْؤما
ا َكَتَب َخطَُّه َصَرَفُه، َوَأْحَضَر اْلََْسَن َوُموَسى، َوَعرَّفَ ُهمَ  ا اْْلَاَل، َوَأَمَرُُهَا َأْن َيْكتُ َبا يفا ََنَاٍح فَ َلمَّ

، َوقَاَل:  يَناٍر، فَ َفَعََل، َوَأَخَذ الرُّقْ َعَتنْيا َوَأْدَخَلُهَما َعَلى اْلُمتَ وَكيالا َْلَفْي أَْلفا دا َقْد رََجَع ََنَاٌح َوَأْصَحاباها ِبا
ها رُقْ َعُة ُموَسى َواْلََْسنا يَ تَ قَ  ا قَاَل، َوَهذا َما، َعمَّ ُف َعَلْيها َنا َعَلْيها، ُثَّ تَ ْعطا َا َكتَ َبا، فَ َتْأُخُذ َما َضمَّ بَََّلنا ِبا

ْنُه. ُهَما َقرايًبا ما ن ْ  فَ َتْأُخُذ ما
اَئٍة َوأَ  َما، فََأَخَذاُه َوَأْوَِلَدُه، فََأقَ رُّوا باَنْحوا ما يَناٍر ْربَعا َفُسرَّ اْلُمتَ وَكياُل باَذلاَك، َوَأَمَر باَدْفعاها إالَْيها نَي أَْلفا دا

ْصيَ َتاهُ  َرْت خا ، َوَغْْيا َذلاَك، فَ َقَبَض َذلاَك َأَْجََع، َوُضراَب، ُثَّ ُعصا َياعا ، َوالضيا ، َواْلَغْرسا تا َوى اْلَغَلَّ  سا
ْلكٍ  ْن ما َوى َما ََلَُما ما يَناٍر، سا َوَغْْياها، فََأَخَذ  َحََّّ َماَت، َوَأقَ رَّ َأْوَِلُدُه بَ ْعَد الضَّْربا باَسْبعانَي أَْلفا دا

يعا اْلباََلدا َماًِل َجزايًَل. ْن وَُكََلئاها يفا َجَا يَع َوَأَخَذ ما  اْْلَما
ََي َوفايَها َأَغاَرتا الرُّوُم َعَلى َُسَْيَساَط، فَ َقتَ ُلوا، َوَسبَ ْوا، )َوَأَسُروا َخْلًقا َكثاْيًا( ، َوَغَزا َعلايُّ ْبُن َيَْ 

ُّ الصَّائافَ   َة.اْْلَْرَمنا



ْم َملاُك الرُّوما باْطرايًقا، َيْضَمُن لا  َها، فَ بَ َعَث إالَْيها َن الصُُّعودا إالَي ْ ُكليا رَُجٍل َوَمَنَع َأْهُل ُلْؤُلَؤَة رَئايَسُهْم ما
ْم، ُثَّ أُ  يَناٍر َعَلى َأْن ُيَسلياُموا إالَْيها ُلْؤُلَؤًة، فََأْصَعُدوا اْلباْطرايقا إالَْيها ُهْم أَْلَف دا ن ْ  ْعُطواما
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ََ اْلمُ  َُه إا ََ باْلَكاُجوَر، َفَسْيَّ ، فَ َبَذَل َملاُك َأْرزَاقَ ُهُم اْلَفائاَتَة َوَما َأرَاُدوا، َفَسلَُّموا ُلْؤُلَؤَة َواْلباْطرايَق إا تَ وَكيالا
 الرُّوما يفا فاَدائاها أَْلَف ُمْسلاٍم.

ُد ْبُن ُسَلْيَماَن  لنَّاسا ُُمَمَّ ، َوُهَو َواِلا َوَحجَّ ِبا يا لزَّيْ َنّبا َماُم يُ ْعَرُف ِبا يَم اْْلا دا ْبنا إابْ َراها ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ
َة.  َمكَّ

ْحَدى َعْشَرَة َخَلتْ  ُهْم ْلاا ُه َعن ْ ْياها إاَّيَّ ي َأْرَفَق َأْهُل اْْلََراجا باَتْأخا ْن َشْهرا رَبا  وََكاَن َنْْيُوُز اْلُمتَ وَكيالا الَّذا يٍع ما
: ْن أردبيهشت، فَ َقاَل اْلُبْحَُتايُّ ْشرايَن ما ْن ُحَزيْ َراَن، َولاَثَماٍن َوعا ، َولاَسَبَع َعْشَرَة َخَلْت ما  اْْلَوَّلا

ُْي. ي َسنَُّه َأْرَدشا ََ ... اْلَعْهدا الَّذا  إانَّ يَ ْوَم النَّْْيُوزا َعاَد إا
 

ََ با  ْْلَْنَدُلسا إا .ذاْكُر ُخُروجا اْلُكفَّارا ِبا ْسََلما  ََلدا اْْلا
، فََأَمَر ُُمَمَّ  ْسََلما ََ باََلدا اْْلا ، يفا َمَراكاَب، إا ْن باََلدا اْْلَْنَدُلسا َنةا َخَرَج اْلَمُجوُس ما ُد ْبُن يفا َهذها السَّ

ََ قاتَاَلااْم، فَ َوَصلَ  ، ِبااْخَراجا اْلَعَساكارا إا ْسََلما ُب باََلدا اْْلا ، َصاحا ََ َعْبدا الرَّْْحَنا ْت َمَراكاُب اْلَمُجوسا إا
َع، ُثَّ  َد اْْلَاما ََ قاَتاَلااْم، َوَأْحَرَقتا اْلَمْسجا َر إا ْْلَزايَرةا، َوَدَخَلتا اْْلَاضا ََ  إاْشبايلايََّة، َفَحلَّْت ِبا َجاَزْت إا

، فَاَّْنََزَم َأهْ  ََ اْْلَْنَدُلسا ْصَن َأْريُواَلَة.اْلُعْدَوةا، َفَحلَّْت باَناُكوَر، ُثَّ َعاَدْت إا َْي، َوَدَخُلوا حا  ُل ُتْدما
ّبْا َكثاْيًا، ُثَّ  ْهبا َوالسَّ َن الن َّ ََ َحائاطا إاْفراَْنََة، َوَأَغاُروا، َوَأَصابُوا ما ُموا إا  ُثَّ تَ َقدَّ
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ٍد، فَ َقاتَ ُلوُهْم، فََأْحَرُقوا َمرْكابَ  ُهْم َمَراكاُب ُُمَمَّ ْن َمَراكابا اْلُكفَّارا، َوَأَخُذوا َمرْكاَبنْيا اْنَصَرُفوا، فَ َلقايَ ت ْ نْيا ما
نَ  ، فَاْسَتْشَهَد ََجَاَعٌة ما وا يفا اْلقاَتالا ْنَد َذلاَك، َوَجدُّ َي اْلَكَفَرُة عا َما، َفَحما ، فَ َغناُموا َما فايها  آَخَرْينا

ََ َمدا  نَي، َوَمَضْت َمَراكاُب اْلَمُجوسا َحََّّ َوَصَلْت إا يَة اْلُمْسلاما بَ َها َغْرسا بَ ُلونََة، فََأَصابُوا َصاحا يَنةا بَ ن ْ
يَناٍر. ُهْم باتاْسعانَي أَْلفا دا ن ْ ، فَافْ َتَدى نَ ْفَسُه ما  اْلفاراَْنايَّ

َلَساَن َوَسََب َأْهَلُه، ُثَّ َكاَنْت َعَلى  ْصَن بَ ي ْ بَ ُلونََة، فَافْ تَ َتَح حا ََ بَ ن ْ ُل َطَرُسونََة إا َوفايَها َغَزا َعاما
َد فايَها ََجَاَعٌة.الْ  نَي يفا اْليَ ْوما الثَّانا َوقْ َعٌة اْسُتْشها  ُمْسلاما

 ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ اْلََبْبَرا َواْبنا اْْلَْغَلبا ِبااْفرايقايَّةَ 



دا ْبنا ا يَم َأْْحََد ْبنا ُُمَمَّ َنةا َكاَنْت َبنْيَ اْلََبْبَرا َوَعْسَكرا َأِبا إابْ َراها ها السَّ يَمٌة يفا يفا َهذا ْْلَْغَلبا َوقْ َعٌة َعظا
َرةا.  َُجَاَدى اْْلخا

ْم َوَصَدقَاَّتااْم، َوَحارَبُو  ْن َأَداءا ُعُشوراها لا َطَرابُ ُلَس ما ُه، َوَسبَ بُ َها َأنَّ بَ ْربَ َر ََلَاَن اْمتَ نَ ُعوا َعَلى َعاما
ََ َطَرابُ ُلَس، ُْي َجْيًشا َمَع  فَ َهَزُموُه، فَ َقَصَد لُْبَدَة، َفَحصَّنَ َها، َوَساَر إا ٍد اْْلَما َفَسْيََّ إالَْيها َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ

ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي، َوَسْيََّ زاََّيَدُة اَّللَّا اْْلَْيَل يفا  ن ْ يها زاََّيَدةا اَّللَّا، فَاَّْنََزَم اْلََبْبَ ُر، َوقُتاَل ما ْم، فَ َقَتَل َمْن َأخا  آََثراها
ُهْم، َوَأَسَر ََجَاعَ  ن ْ ْم، فََأْذَعَن اْلََبْبَ ُر بَ ْعَدَها، َأْدَرَك ما ًة، َفُضراَبْت َأْعَناقُ ُهْم، َوُأْحراَق َما َكاَن يفا َعْسَكراها

 َوَأْعُطوا الرَّْهَن، َوَأدُّوا طَاَعتَ ُهْم.
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َ يَ ْعُقوُب ْبُن إاْسَحاَق النَّْحوايُّ اْلَمْعُروفُ  َنةا تُ ُويفيا ها السَّ ، وََكاَن َسَبُب َمْوتاها أَنَُّه  )يفا َهذا كيايتا ْبنا السيا ِبا
، فَ َقاَل َلُه: أَي ُُّهَما َأَحبُّ إالَْيَك اْلُمْعتَ زُّ َواْلُمَؤيَُّد، َأوا اْلََْسُن َواْْلَُسنْيُ  ْلُمتَ وَكيالا ؟ فَ تَ نَ قََّص اتََّصَل ِبا

َما السَّ  ، َعَلْيها َل ابْ نَ ْيها، َوذََكَر اْْلََسَن َواْْلَُسنْيَ َا ُُهَا َأْهٌل َلُه، فََأَمَر اْْلَتْ َراَك َفَداُسوا َبْطَنُه، َفُحما ََلُم، ِبا
ََ َداراها، َفَماَت.  إا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ي اْلقاْعَدةا، ْصرايُّ يفا ذا َ ُذو النُّونا اْلما  َوفايَها تُ ُويفيا
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ُّ، ََّنََشْتُه السيا  ُّ الصُّويفا يَةا.َوأَبُو تُ َراٍب النَّْخَشّبا ْلَبادا  َباُع َفَماَت ِبا
، َوقايَل: َماَت َسَنَة َُثَا افاعاييا ُب الشَّ ، َصاحا يُّ ْلَكَرابايسا ، اْلَمْعُروُف ِبا ٍن َوأَبُو َعلايٍي اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي

، وََكانَ  ي اْلَعْنََبايُّ [ ، َوَسوَّاُر ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلَقاضا ائَ َتنْيا َي. َوَأْربَعانَي ]َوما  َقْد َعما
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] ائَ َتنْيا تٍي َوَأْربَعانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
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ائَ َتنْيا  تٍي َوَأْربَعانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
َعَة )َعَشَر( أَْلَف رَْأٍس.  َوفايَها َغَزا َعْمُرو ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْْلَْقَطُع الصَّائاَفَة، فََأْخَرَج َسب ْ

 َوَغَزا قَ ْريَ َباَس، َوَأْخَرَج ََخَْسَة آَِلفا رَْأٍس.
ْصَن أَْنطَاكاَيَة. ْشرايَن َمرْكاًبا، فَافْ تَ َتَح حا  َوَغَزا اْلَفْضُل ْبُن قَاَرَن َِبًْرا يفا عا



 َوَعَزا باْلَكاُجوَر، فَ َغناَم، َوَسََب.
ُّ، فََأْخَرَج َخَْ  ْن َوَغَزا َعلايُّ ْبُن ََيََْي اْْلَْرَمنا ْيا، ََنًْوا ما ، َواْْلَما ، َوالرََّمكا َوابيا َن الدَّ َسَة آَِلفا رَْأٍس، َوما

 َعَشَرةا آَِلفا رَْأٍس.
ََ اْْلَْعَفرايَّةا( . َل اْلُمتَ وَكياُل إا  )َوفايَها ََتَوَّ

َْلفَ  َي ِبا ، فَ ُفودا يا تيانَي نَ ْفًسا.َوفايَها َكاَن اْلفاَداُء َعَلى يَدا َعلاييا ْبنا ََيََْي اْْلَْرَمنا َعٍة َوسا  نْيا َوَثََلُثاااَئٍة َوَسب ْ
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ْيا، َوَصلَّى اْلُمت َ  ْشرايَن يَ ْوًما، َحََّّ نَ َبَت اْلُعْشُب فَ ْوَق اْْلََجاجا َر َأْهُل بَ ْغَداَد نَ يياًفا َوعا وَكياُل َوفايَها ُمطا
ْْلَْعَفرايَّةا.  َصََلَة اْلفاْطرا ِبا

َرْت َدًما َعبايطًا.َوَوَرَد اْْلَََبُ أَ  اقانيا ُمطا هَّ ةا الدَّ كَّ َيةا بَ ْلٍخ تُ ْعَرُف باسا ًة باَناحا كَّ  نَّ سا
.ُّ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن الزَّيْ َنّبا َنَة ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا

َة يَ ْومَ  ثْ َننْيا َعَلى الرُّْؤيَةا، َوَأْهُل َمكَّ ى َأْهُل َساَمرَّا يَ ْوَم اِلا . َوَضحَّ  الثََُّلََثءا
 ََ يَمٍة، َوُأْهَبٍة َكثاْيٍَة، إا ، يفا ُجُيوٍش َعظا ُب اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا ُد ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا بَ َلدا )َوفايَها َساَر ُُمَمَّ

ْصَن َفْْيُوَس، بَنبَ ُلونََة، فَ َوطاَئ باََلَدَها، َوَدوََّخَها، َوَخرَََّبَا، َوََّنَبَ َها َوقَ َتَل فايَها، فََأْكثَ َر، َوا فْ تَ َتَح حا
ْشرايَن  َيه، َفَحَبَسُه باُقْرطَُبَة عا ، َوَأَصاَب فايها فُ ْرُتوُن ْبُن َغْرسا ْصَن اْلَقْشَتلا ْصَن فَاْْلُْسَن )؟( ، َوحا َوحا

تاا َوتاْسعانَي َسَنًة. ا َماَت سا  َسَنًة، وََكاَن ُعْمُرُه َلمَّ
ْرضا بَ ن ْ  ٍد ِبَا  بَ ُلونََة اثْ َننْيا َوَثََلثانَي يَ ْوًما( .وََكاَن ُمَقاُم ُُمَمَّ

 ]اْلَوفَ َياُت[
اَئٍة، ُر، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة َُثَاٍن َوَأْربَعانَي َوما اعا يُّ الشَّ ْعَبُل ْبُن َعلايٍي اْْلَُزاعا َ دا  وََكاَن يَ َتَشيَُّع. َوفايَها تُ ُويفيا

ي ْ  ريايُّ ْبُن ُمَعاٍذ الشَّ َ السَّ .َوفايَها تُ ُويفيا ْن َأْهلا اْلَفْضلا ْيَةا، ما َها، َحَسَن السيا ْيًا َعَلي ْ ، وََكاَن َأما لرَّييا ُّ ِبا  َبانا
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يُّ )اْلُمَلقَّبُ  ُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْْلََسدا ْورَقايُّ ]بابَ ْغَداَذ[ ، َوُُمَمَّ يَم الدَّ َ َأْْحَُد ْبُن إابْ َراها  ( باُلَوْيَن.َوتُ ُويفيا
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[ ]ُثَّ  ائَ َتنْيا  َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَأْربَعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَأْربَعانَي َوما
 ذاْكُر َمْقَتلا اْلُمتَ وَكيالا 

َنةا قُتاَل اْلُمتَ وَكياُل، وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها أَنَُّه َأَمَر ِبااْنَشاءا اْلُكُتبا با  ها السَّ َياعا َوَصْيٍف َويفا َهذا َقْبضا ضا
، فَ بَ َلَغ َذلاَك وَ  ََ اْْلَاِتَا ، َوإاْقطَاَعَها اْلَفْتَح ْبَن َخاقَاَن، َفُكتاَبْت، َوَصاَرْت إا ْصبَ َهاَن َواْْلََبلا ًفا، ِبَا َصي ْ

لنَّاسا َأوََّل َُجَْعٍة يفا رََمَضاَن، َوَشاَع  ، َواْجَتَمُعوا لاَذلاَك، وََكاَن اْلُمتَ وَكياُل َأرَاَد َأْن ُيَصلياَي ِبا يفا النَّاسا
ها إاَذا رَكاَب. ْن بَ ْغَداَد لاَرْفعا اْلَقَصصا وََكََلما ٍم ما  َوَخَرَج بَ ُنو َهاشا

ا َكاَن يَ ْوُم اْْلُْمَعةا، َوَأرَاَد الرُُّكوَب لالصَََّلةا، قَاَل َلُه ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ََيََْي، َواْلَفْتُح بْ  : إانَّ ُن َخاقَانَ فَ َلمَّ
ُْي اْلمُ  ْم، فَ بَ ْعٌض ُمَتَظلياٌم، َوبَ ْعٌض طَالاُب َحاَجٍة، َوَأما ْن َغْْياها ْن َأْهلا بَ ْيتاَك َوما نانَي النَّاَس َقْد َكثَ ُروا ما ْؤما

نانَي َأْن َيَُْمَر بَ ْعَض ُوَِلةا اْلعُ  ُْي اْلُمْؤما ْن رََأى َأما لًَّة باها، فَإا يَق الصَّْدرا، َوعا لصَََّلةا، َيْشُكو ضا ُهودا ِبا
 َوَنُكوَن َمَعُه، فَ ْليَ ْفَعْل.

نانَي، إاْن رَأَْيَت َأْن  َْي اْلُمْؤما ا ََّنََض لالرُُّكوبا قَاَِل َلُه: ََّي َأما لصَََّلةا، فَ َلمَّ َر ِبا َتصا ََتُْمَر اْلُمْعتَ زَّ فََأَمَر اْلُمن ْ
لصَََّلةا، فَ َقدا اْجَتَمَع النَّاُس لاُتَشرياَفُه باذَ  لاَك، َوَقْد بَ َلَغ اَّللَُّ باها، وََكاَن َقْد ُولاَد لاْلُمْعتَ زيا قَ ْبَل َذلاَك ِبا

ْْلَْعَفرايَّةا، فَ َزاَد ذَ  ُر يفا َداراها ِبا َتصا ، َوَأقَاَم اْلُمن ْ لنَّاسا  لاَك يفا إاْغَرائاها.َوَلٌد، فََأَمَر اْلُمْعتَ َز، فَ رَكاَب َفَصلَّى ِبا
ا فَ رََغ اْلُمْعت َ  ا فَ رَ فَ َلمَّ ْن ُخْطَبتاها قَاَم إالَْيها ُعبَ ْيُد اَّللَّا َواْلَفْتُح ْبُن َخاقَاَن، فَ َقبَََّل َيَدْيها َوراْجَلْيها، فَ َلمَّ َغ زُّ ما

نْ  َن الصَََّلةا اْنَصَرَف َوَمَعُه النَّاُس يفا َموْكابا اْلْاََلَفةا، َحََّّ َدَخَل َعَلى أَبايها، فَأَثْ نَ ْوا َعَلْيها عا َرُه دَ ما ُه، َفسَّ
 َذلاَك.
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! فَ َقاَل َلُه ُعبَ ْيُد اَّللَّا: َقْد َكاَن النَّ  لنَّاسا َر ُيَصلياي ِبا َتصا يُد اْلفاْطرا قَاَل: ُمُروا اْلُمن ْ ا َكاَن عا اُس فَ َلمَّ
نانَي، َواْحَتَشُدوا لاَذلاَك، فَ َلْم يَ رَْكبْ  ْيا اْلُمْؤما ََ ُرْؤيَةا َأما ، َوَِل َيََْمُن إاْن ُهَو َلْ يَ رَْكبا اْليَ ْوَم، يَ َتَطلَُّعوَن إا

نانَي َأْن َيُسرَّ اْْلَْولاَياَء، َوَيْكباَت اْْلَْعَداءَ  ُْي اْلُمْؤما َذا رََأى َأما بارُُكوباها  َأْن يَ ْرُجَف النَّاُس باعالَّتاها، فَإا
 فَ ْليَ ْفَعْل.

َن  فَ رَكاَب َوَقْد ُصفَّ َلُه النَّاُس ََنَْو َأْربَ َعةا  ْفَنًة ما ُلوا َبنْيَ َيَدْيها، َفَصلَّى، َورََجَع، فََأَخَذ حا َأْمَياٍل، َوتَ َرجَّ
ي، فََأحْ  ، َورَأَيْ تُ ُهْم ََتَْت يَدا ها، َوقَاَل: إانيا رَأَْيُت َكثْ َرَة َهَذا اْْلَْمعا ، فَ َوَضَعَها َعَلى رَْأسا َابا بَ ْبُت َأْن الَتُّ

 أَتَ َواَضَع َّللاَّا.
ا كَ  ييا فَ َلمَّ ْنَدُه اْبُن اْْلَْفصا اَن اْليَ ْوُم الثَّالاُث افْ َتَصَد، َواْشتَ َهى َْلَْم َجُزوٍر، فََأَكَلُه، وََكاَن َقْد َحَضَر عا



، َوَدَعا النَُّدَماَء َوالْ  ْن َذلاَك اْليَ ْوما نَي، ُمَغنيا َوَغْْيُُه، فََأَكُلوا َبنْيَ َيَدْيها. قَاَل: َوَلْ َيُكْن يَ ْوٌم َأَسرَّ ما
 َفَحَضُروا.

ثْ َلُه، فَ َنَظَر إالَْيها، فََأطَاَل، َوَأكْ  َبُه َوَأْهَدْت َلُه ُأمُّ اْلُمْعتَ زيا ُمْطَرَف َخزٍي َأْخَضَر، َلْ يَ َر النَّاُس ما ثَ َر تَ َعجُّ
َا: َواَّللَّا إانَّ ن َ  َها، َوقَاَل لاَرُسوَلا َع ناْصَفنْيا َوَردَُّه َعَلي ْ ْنُه، َوَأَمَر فَ ُقطا ُثنا َأنيا َِل أَْلَبُسُه، َوَما ما ي لاُتَحديا ْفسا

ََذا َأَمْرُت باَشقياها. ي; َوَلا بُّ َأْن يَ ْلَبَسُه َأَحٌد بَ ْعدا  ُأحا
ْن ي َ  ، َوَلَّ ِبَا َرابا َواللَّْهوا ْثَل َهَذا، قَاَل: َوَأَخَذ يفا الشَّ َّللَّا َأْن تَ ُقوَل ما ََن ُقوَل: أَ قَاَل: فَ ُقْلَنا: نُعايُذَك ِبا

. ََ اللَّْيلا  َواَّللَّا ُمَفاراُقُكْم َعْن َقلايٍل! َوَلْ يَ َزْل يفا ََلْواها َوُسُروراها إا
ْن قُ وَّادا  ْم ما يٍف َوبُ َغا َوَغْْياها را َوَوصا َتصا ْلُمن ْ ، وََكاَن َقْد َعَزَم ُهَو َواْلَفْتُح َأْن يَ ْفتاَكا ُبْكَرَة َغٍد ِبا  اْْلَتْ َراكا

.َوَقْد َكاَن اْلمُ  يًفا َوَغْْيَُه َعَلى قَ ْتلا اْلُمتَ وَكيالا ُر َواَعَد اْْلَتْ َراَك َوَوصا َتصا  ن ْ
را، َمرًَّة َيْشُتُمُه، َوَمرًَّة َيْسقايها فَ وْ  َتصا بْناها اْلُمن ْ ، قَ ْبَل َذلاَك بايَ ْوٍم، ِبا َق طَاقَتاها، َوَمرًَّة وََكثُ َر َعَبُث اْلُمتَ وَكيالا

ْن َرُسولا اَّللَّا، َصلَّىَيَُْمُر باَصْفعاها، َومَ  ْن قَ َراَبِتا ما َن اَّللَّا َوما : بَراْئُت ما ، ُثَّ قَاَل لاْلَفْتحا ْلَقْتلا ُدُه ِبا  رًَّة يَ تَ َهدَّ
، ُثَّ َأَمرَّ  َر، فَ َقاَم إالَْيها فَ َلَطَمُه َمرََّتنْيا َتصا ْمُه، يَ ْعنا اْلُمن ْ َدُه َعَلى قَ َفاُه، ُثَّ  يَ اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم، إاْن َلْ تَ ْلطا

َر، ُثَّ اْلتَ َفتَ  َتصا يًعا َأنيا َقْد َخَلْعُت اْلُمْستَ ْعَجَل، يَ ْعنا اْلُمن ْ  إالَْيها، قَاَل لاَمْن َحَضَرُه: اْشَهُدوا َعَليَّ َجَا
رْ  َتَظَر، ُثَّ صا ُْمقاَك، اْلُمن ْ اَك النَّاُس، ْلا َر، َفَسمَّ َتصا ُتَك اْلُمن ْ  َت اْْلَن اْلُمْستَ ْعَجَل.فَ َقاَل: ََسَّي ْ
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، فَ َقاَل: اْسُقوُه، ُثَّ  َّا تَ ْفَعُلُه ِبا ُر: َلْو َأَمْرَت باَضْربا ُعُنقاي َكاَن َأْسَهَل َعَليَّ ِما َتصا َأَمَر فَ َقاَل اْلُمن ْ
ْن عا  ُر ما َتصا ، َفَخَرَج اْلُمن ْ َر، َوَذلاَك يفا َجْوفا اللَّْيلا ْلَعَشاءا فَُأْحضا ها، َوَأَمَر بَ َناًَن ُغََلَم َأْْحََد ْبنا ِبا ْندا

َْي اْلُمْؤما  ( ، َوقَاَل َلُه: اْمضا َمعاي! فَ َقاَل: إانَّ َأما با نانَي َلْ ََيََْي َأْن يَ ْلَحَقُه، َوَأَخَذ باَيدا َزرَافََة )اْْلَاجا
اَعَة َيَْ  ْنُه النَّبايَذ، َوالسَّ َك يَ َنْم، فَ َقاَل: إانَُّه َقْد َأَخَذ ما ُرُج بُ َغا َوالنَُّدَماُء، َوَقْد َأْحبَ ْبُت َأْن ََتَْعَل َأْمَر َوَلدا

نا ابْ َنتاها، فَ َقاَل: ََنُْن َعباي َن ابْ َنتاَك، َوابْ َنَك ما نَّ ُأوََتَمَش َسأََلنا َأْن ُأَزوياَج َوَلَدُه ما ُدَك َفُمْر إاَِلَّ، فَإا
ََ ُحْجَرٍة هُ  ْمراَك! َفَساَر َمَعُه إا َة َوالصَُّراَخ، فَ َقاَما، َوإاَذا بُ غَا َقْد ِبَا َعا الضَّجَّ َناَك، َوَأَكََل َطَعاًما، َفَسما

نانَي، قَاَل: َما تَ َقُوُل َويْ لَ  َْي اْلُمْؤما ُر: َما َهَذا؟ فَ َقاَل: َخْْيٌ ََّي َأما َتصا َر، فَ َقاَل اْلُمن ْ َتصا َك؟ َلقاَي اْلُمن ْ
نانَي، َكاَن َعْبُد اَّللَّا َدَعاُه فََأَجابَُه.قَاَل: َأْعَظَم اَّللَُّ َأَجَرَك ) ْيا اْلُمْؤما ََن( َأما  يفا َسييادا

ي قُتاَل فايها اْلُمتَ وَكياُل، فَُأْغلاَق، َوُأْغلاَقتا اْْلَبْ َوابُ  ُر، َوَأَمَر باَبابا اْلبَ ْيتا الَّذا َتصا ُكلَُّها،   َفَجَلَس اْلُمن ْ
يٍف َيَُْمُرُه ِباا  ََ َوصا .َوبَ َعَث إا  ْحَضارا اْلُمْعتَ زيا َواْلُمَؤيَّدا َعْن راَسالَةا اْلُمتَ وَكيالا

ْلَمائاَدةا، وََكانَ  ُر َدَعا اْلُمتَ وَكياُل ِبا َتصا ا َخَرَج اْلُمن ْ نَُّه َلمَّ ، فَإا  بُ َغا الصَّغاُْي َوَأمَّا َكْيفايَُّة قَ ْتلا اْلُمتَ وَكيالا
ْنَد  يا قَائاًما عا َراِبا لشَّ ارا ابْ ُنُه اْلَمْعُروُف ِبا َْتا، َوَذلاَك اْليَ ْوُم َكاَن نَ ْوبََة بُ غَا اْلَكباْيا، وََكاَن َخلايَفَتُه يفا الدَّ السيا



 ََ ، وََكاَن أَبُوُه يَ ْوَمئاٍذ باُسَمْيَساَط، َفَدَخَل بُ َغا الصَّغاُْي إا  ُموَسى، َوُموَسى ُهَو اْبُن َخاَلةا اْلُمتَ وَكيالا
، فََأَمَر النُّ  ْم، اْلَمْجلاسا َرافاها ْم، فَ َقاَل َلُه اْلَفْتُح: لَْيَس َهَذا َوْقَت اْنصا ََ ُحَجراها َرافا إا ْنصا ِلا َدَماَء ِبا

ب ْ  نانَي َأَمَرنا أَنَُّه إاَذا َجاَوَز السَّ َْي اْلُمْؤما نانَي َلْ يَ ْرَتفاْع، فَ َقاَل بُ َغا: إانَّ َأما ُْي اْلُمْؤما َعَة َِل أَتْ ُرُك َأَحًدا، َوَأما
َتارَةا، َوَأْخَرَجُهْم، فَ َلْم يَ ْبَق إاِلَّ وَ  نانَي َخْلَف السيا ْيا اْلُمْؤما  اْلَفْتُح َقْد َشراَب َأْربَ َعَة َعَشَر َرْطًَل، َوَحَرُم َأما

، َوُهَو َأُخو اْلُمَؤيَّدا ْلاُ  ْن َخَدما اْْلَاصَّةا، َوأَبُو َأْْحََد ْبُن اْلُمتَ وَكيالا ها.َوَعثْ َعُث، َوَأْربَ َعٌة ما  ميا
يَن قَ تَ لُ  ْنُه َدَخَل اْلَقْوُم الَّذا ، َوما طيا ُّ َأْغَلَق اْْلَبْ َواَب ُكلََّها، إاِلَّ َِبَب الشَّ َراِبا وُه، فَ َبُصَر َبااْم وََكاَن بُ َغا الشَّ

َع اْلُمتَ وَ  ا َسَا كياُل َصْوَت َأِبا َأْْحََد رََفَع أَبُو َأْْحََد، فَ َقاَل: َما َهَذا ََّي ُسَفُل! َوإاَذا ُسُيوٌف ُمَسلََّلٌة، فَ َلمَّ
ْندَ  ْم عا ََ َورَائاها ها،   رَْأَسُه، فَ َرآُهْم، فَ َقاَل: َما َهَذا ََّي بُ َغا؟ فَ َقاَل: َهُؤَِلءا راَجاُل النُّوبَةا، فَ َرَجُعوا إا َكََلما

يٍف َحَضُروا َمَعُهْم، فَ َقاَل َلَُ  ُن َوَأْصَحابُُه َوَوَلُد َوصا ْم بُ َغا: ََّي ُسَفُل! أَنْ ُتْم َمْقُتوُلوَن َِل َوَلْ َيُكْن َواجا
ُه، فَ َقاَل:  َمْهًَل! َقَطَع َُمَاَلَة، َفُموُتوا كاَراًما! فَ َرَجُعوا، فَابْ َتَدرَُه بَ ْغُلوُن، َفَضَربَُه َعَلى َكتافاها َوُأُذناها فَ َقدَّ

 اَّللَُّ َيَدَك، َوَأرَاَد اْلُوثُوَب باها،
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نانَي. . . َورََمى  َواْستَ ْقبَ َلهُ  َْي اْلُمْؤما ُر، فَ َقاَل اْلَفْتُح: َويْ َلُكُم! َأما ها، َفَضَرََبَا، فََأَِبََّنَا، َوَشارََكُه َِبغا باَيدا
ى، فَ َقتَ ُلوُه. ْم، َفَصاَح: اْلَمْوُت! َوتَ َنحَّ ، فَ بَ َعُجوُه باُسُيوفاها ها َعَلى اْلُمتَ وَكيالا  بانَ ْفسا

ْل وََكانُوا قَاُلوا لاَوصا  يٍف لاَيْحُضَر َمَعُهْم، َوقَاُلوا: إاَنَّ ََنَاُف، فَ َقاَل: َِل ِبََْس َعَلْيُكْم، فَ َقاُلوا َلُه: َأْرسا
ًا، َوَأْْحََد، َوَعْبَد اَّللَّا، َوَنْصًرا، َوُعب َ  ها: َصاْلا ْن َوَلدا َك، فََأْرَسَل َمَعُهْم ََخَْسًة ما  ْيَد اَّللَّا.َمَعَنا بَ ْعَض َوَلدا

، َواْلَْ َوقايلَ  َن اْْلََسدا : َقْد فَ َرْغَنا ما ْم َعثْ َعُث، فَ َقاَل لاْلُمتَ وَكيالا ا َدَخُلوا َنَظَر إالَْيها ، : إانَّ اْلَقْوَم َلمَّ يَّاتا
َا َأْسَلى اْْلَيََّة، َواْلَعْقَرَب، َواْْلََسَد، فَ َلمَّ  ، َوَذلاَك أَنَُّه ُرِبَّ ُيوفا ََ السُّ ْرََن إا ، َوصا ا ذََكَر َعثْ َعُث َواْلَعَقارابا

ُيوَف قَاَل: ََّي َويْ َلَك! َأيُّ ُسُيوٍف؟ َفَما اْستَ َتمَّ َكََلَمُه َحََّّ َدَخُلوا َعَلْيها َوقَ تَ ُلوُه، َوقَ تَ ُلوا الْ  َفْتَح، السُّ
ُْي اْلُمْؤما  ْلْاََلَفةا، َوقَاُلوا: َماَت َأما را، َفَسلَُّموا َعَلْيها ِبا َتصا ََ اْلُمن ْ نانَي، َوقَاُموا َعَلى رَْأسا َزرَاَفَة َوَخَرُجوا إا

، َوقَاُلوا: َِبياْع، فَ َباَيَع. ُيوفا لسُّ  ِبا
يٍف: إانَّ اْلَفْتَح َقْد قَ َتَل َأِبا فَ َقتَ ْلُتُه، فَاْحُضْر يفا ُوُجوها َأْصَحاباَك! فَ  ََ َوصا ُر إا َتصا َحَضَر َوَأْرَسَل اْلُمن ْ

َن ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ََيََْي يفا ُحْجَرتاها يُ نَ فياُذ اْْلُُموَر َوَِل يَ ْعَلُم، َوَبنْيَ َيَدْيها َجْعَفُر ُهَو َوَأْصَحابُُه، فَ َبايَ ُعوا. وََكا
ٌد؟ فََأَمَر َجْعَفًرا ِبا  اُر َسْيٌف َواحا ، فَ َقاَل: َما ََيْباُسَك َوالدَّ ٍد، إاْذ َطَلَع َعَلْيها بَ ْعُض اْْلََدما لنََّظرا، ْبُن َحاما

ها َوَخاصَّتاها، فََأخْ َفَخَرجَ  ْن َخَدما ْنَدُه ما ََبَ َأنَّ ، َوَعاَد َوَأْخََبَُه َأنَّ اْلُمتَ وَكياَل َواْلَفْتَح قُتاََل، َفَخَرَج فَ َيَمْن عا
َذا أَبْ َوابُُه ُمْغَلَقٌة، فََأَمَر باَكْسرا َثََلثَةا أَبْ َوابٍ  ، فَإا طيا ، اْْلَبْ َواَب ُمْغَلَقٌة، َوَأَخَذ ََنَْو الشَّ طيا ََ الشَّ ، َوَخَرَج إا

ْفُه، فَ َقاَل: إاَنَّ َّللاَّا َوإاَنَّ إا  ُعوَن، َورَكاَب يفا َزْوَرٍق، فَأََتى َمْنزاَل اْلُمْعتَ زيا، َفَسَأَل َعْنُه، فَ َلْم ُيَصادا لَْيها رَاجا



.  قَ َتَل نَ ْفَسُه َوقَ تَ َلنا
ََ ُعبَ ْيدا اَّللَّا َأْصَحابُُه َغَداةَ  ،  َواْجَتَمَع إا ، َواْْلَْمنا َوالزََّواقايلا ، َواْلَعَجما َن اْْلَبْ َناءا ، ما يَ ْوما اْْلَْرباَعاءا

ْم، َفَكانُوا زَُهاَء َعَشَرةا آَِلٍف، َوقايَل: َكانُوا َثََلثََة َعَشَر أَْلًفا، َوقايَل: َما َبنْيَ ََخَْسةا آَِل  ََ َوَغْْياها ٍف إا
، َعَشَرةا آَِلٍف، فَ َقاُلوا: َما اْصطَ  ْمراَك، َوائاَذْن لََنا َأْن َّنُالَّ َعَلى اْلَقْوما ، َفُمْرََن ِبَا ََذا اْليَ ْوما نَ ْعتَ َنا إاِلَّ َلا

ْم. يها َر َوَمْن َمَعُه! فََأََب َذلاَك، َوقَاَل: اْلُمْعتَ زُّ يفا أَْيدا َتصا  َونَ ْقُتَل اْلُمن ْ
ما أَنَُّه قَ  ْن ُكُتبا َوذُكاَر َعْن َعلاييا ْبنا ََيََْي اْلُمَنجيا ٍم، كاَتاًِب ما َّيَّ ، قَ ْبَل قَ ْتلاها ِبَا اَل: ُكْنُت َأقْ َرُأ َعَلى اْلُمتَ وَكيالا

ها، فَ تَ َوق َّْفُت َعْن قاَرا َر يُ ْقَتُل يفا ََمْلاسا ٍع فايها َأنَّ اْْلَلايَفَة اْلَعاشا ، فَ َوقَ ْفُت َعَلى َمْوضا ما َءتاها، اْلَمََلحا
، فَ َقاَل: فَ َقاَل: َما َلَك؟ فَ ُقْلُت: خَ  َث َعْن ذاْكرا اْْلَُلَفاءا ْن َأْن تَ ْقَرَأُه، فَ َقَرْأتُُه، َوَحدَّ ْْيًا! قَاَل: َِل بُدَّ ما

ْوما آتاًيا يبانَي: رَأَْيُت يفا الن َّ ي َنصا ، قَاضا قايُّ اْلَمْقُتوُل؟ فَ َقاَل أَبُو اْلَواراثا ْعراي َمْن َهَذا الشَّ َوُهَو  لَْيَت شا
 يَ ُقوُل:

(6/174) 

 

 ََّي ََنئاَم اْلَعنْيا يفا ُجْثَمانا يَ ْقظَانا ... َما َِبُل َعْيناَك َِل تَ ْبكاي باتَ ْهَتانا 
؟ ْلَفْتحا ْبنا َخاقَانا ييا َوِبا َْلَاِشاا ْهرا َما فَ َعَلْت ... ِبا  َأَما رَأَْيَت ُصُروَف الدَّ

َما. ٍم باَقْتلاها  فَأََتى اْلََبايُد بَ ْعَد َأَّيَّ
ُلهُ  . وََكاَن قَ ت ْ يسا َلَة اْْلَما ْن َشوَّاَل، َوقايَل: لَي ْ َْرَبٍع َخَلْوَن ما َلَة اْْلَْرباَعاءا ْلا  لَي ْ

ٍم، وََكاَن َمْولاُدُه باَفما الصُّْلحا  ََلفَ ُتُه َأْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة َوَعَشَرَة َأْشُهٍر َوَثََلثََة َأَّيَّ يفا َشوَّاَل َسَنَة وََكاَنْت خا
 ، ائَ َتنْيا تٍي َوما  وََكاَن ُعْمُرُه ََنَْو َأْربَعانَي َسَنًة.سا

. ، َنَايًفا، َخفايَف اْلَعاراَضنْيا َننْيا  وََكاَن َأَْسََر، َحَسَن اْلَعي ْ
: َعَراُء فََأْكثَ ُروا، َوِماَّا قايَل فايها، قَ ْوُل َعلاييا ْبنا اْْلَْهما  َوَرََثُه الشُّ

نانَي قَ تَ ْلَنُه ... وَ  ْيا اْلُمْؤما  َأْعَظُم آفَاتا اْلُمُلوكا َعبايُدَهاَعبايُد َأما
يُدَها َلى َعَلى َوْجها الزََّمانا َجدا يَبٍة ... َسيَ ب ْ ٍم َصَْبًا، َفُكلُّ ُمصا  َبنا َهاشا

ْيَتاها   ذاْكُر بَ ْعضا سا
ْعًرا ذَ  ْمطا َمْرَواَن ْبَن َأِبا اْْلَُنوبا قَاَل: أَْنَشْدُت اْلُمتَ وَكياَل شا َكْرُت فايها الرَّافاَضَة، فَ َعَقَد ذُكاَر َأنَّ َأَِب السيا

ُر، َوَأَمَر ِلا اْلُمت َ  َتصا َلٍع، َوَخَلَع َعَليَّ اْلُمن ْ وَكياُل باَثََلثَةا ِلا َعَلى اْلَبْحراينا َواْلَيَماَمةا، َوَخَلَع َعَليَّ َأْرَبَع خا
َر َوَسْعدً  َتصا ، َوَأَمَر ابْ َنُه اْلُمن ْ يَناٍر، فَ ُنثاَرْت َعَليَّ ْعُر آَِلفا دا ، فَ َفَعََل، َوالشيا يَّ َأْن يَ ْلُقطَاَها ِلا يَتاخا ا اْْلا

ي قُ ْلُتُه:  الَّذا
نْ َيا َسََلَمهْ  ينا َوالدُّ  ُمْلُك اْْلَلايَفةا َجْعَفٍر ... لالديا



َفى الظََُّلَمهْ  ٍد ... َوباَعْدلاُكْم تُ ن ْ  َلُكْم تُ َراُث ُُمَمَّ
َاَث بَ ُنو اْلبَ َناتا ... َومَ   ا ََلُْم فايَها ُقََلَمهْ يَ ْرُجو الَتُّ
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ْهُر لَْيَس باَواراثٍ   َوالصيا
ُلوا يَن تَ َنحَّ َماَمْه ... َما لالَّذا  َواْلباْنُت َِل َتراُث اْْلا

ْيَاُثُكْم إاِلَّ النََّداَمْه ... َأَخَذ اْلوارَاثََة َأْهُلَها  ما
 َلَمافَ َعََلَم َلْوُمُكُم َعََلَمْه ... َلْو َكاَن َحقُُّكُم 

َاُث لاَغْْياُكمْ   قَاَمْت َعَلى النَّاسا اْلقاَياَمْه ... لَْيَس الَتُّ
َلها، َوَِل َكَراَمْه ... َأْصَبْحُت َبنْيَ ُمُابياُكمْ   َِل َواْْلا

نَي َلُكْم َعََلَمهْ   َواْلُمْبغاضا
ْعٍر قُ ْلُتُه يفا َهَذا اْلَمْعََّن عَ  ، بَ ْعَد َذلاَك، لاشا ْرَهٍم.ُثَّ نَ ثَ َر َعَليَّ  َشَرَة آَِلفا دا

يلاها  ، فَ ُقْلُت باتَ ْفضا َنُه ذاْكُر اْلَمْأُمونا ، َوقَاَل ََيََْي ْبُن َأْكَثَم: َحَضْرُت اْلُمتَ وَكياَل، َفَجَرى بَ ْينا َوبَ ي ْ
ها َوَمْعرافَتاها قَ ْوًِل َكثاْيًا، َلْ يَ َقْع لاُمَوافَ َقةا  ْلما ناها َوعا ها، َوَوْصفا َُمَاسا َمْن َحَضَر، فَ َقاَل اْلُمتَ وَكياُل:   َوتَ ْقرايظا

ْلٍم فَ ْرٍض، َوَِل َمَع السُّ  ََ عا ؟ فَ ُقْلُت َكاَن يَ ُقوُل: َما َمَع اْلُقْرآنا َحاَجٌة إا نَّةا َكْيَف َكاَن يَ ُقوُل يفا اْلُقْرآنا
ٌة لاتَ َعلُّمٍ  فْ َهاما ُحجَّ ََ فاْعلا َأَحٍد، َوَِل َمَع اْلبَ َيانا َواْْلا ، َوَِل بَ ْعَد اْْلُُحودا لاْلَُبَْهانا َواْْلَقيا إاِلَّ َوْحَشٌة إا

ةا. ْيُف، لاُظُهورا اْْلُجَّ  السَّ
نا يفا اْلُمَغيَّبا  ْلَمَحاسا ْنَك َما َذَهْبَت إالَْيها، فَ َقاَل ََيََْي: اْلَقْوُل ِبا َفرايَضٌة َعَلى فَ َقاَل اْلُمتَ وَكياُل: َلْ ُأراْد ما

ي ناْعَمٍة.  ذا
َُه اَّللَُّ، َكاَن يَ ُقولُهُ قَاَل: فَ  َّللَّا، َرْحا َم ِبا نانَي اْلُمْعَتصا َْي اْلُمْؤما نَّ َأما يثاها، فَإا ََلَل َحدا  َوَقْد َما َكاَن يَ ُقوُل خا

يَها َغْْيَُك، َوَأْستَ غْ  يُتُه، قَاَل َكاَن يَ ُقوُل: اللَُّهمَّ إانيا َأْْحَُدَك َعَلى النياَعما الَِّتا َِل َُيْصا َن أُْنسا فاُرَك ما
َا إاِلَّ َعْفُوَك. نُوبا الَِّتا َِل َيُايُط َبا  الذُّ

يَناُه، قَاَل ََيََْي: َكاَن يَ ُقوُل  َر باَشْيٍء؟ فَ َقْد َنسا ًئا، َأْو ُبشيا إانَّ قَاَل: َفَما َكاَن يَ ُقوُل إاَذا اْسَتْحَسَن َشي ْ
ها،  َْمراها فايَها، ذاْكَر آَِلءا اَّللَّا وََكثْ َرََّتَا، َوتَ ْعَداَد ناَعما َن اَّللَّا َعَلى َأْهلاَها، َوطَاَعٌة ْلا َا فَ ْرٌض ما يَث َبا َواْْلَدا

َا ُهوَ  ْعَماءا ِبا اباغا الن َّ يما اْْلَِلءا السَّ َها، فَاْْلَْمُد َّللاَّا اْلَعظا  َوُشْكٌر َلُه َعَلي ْ
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َيةا َحقَّ  ها اْلَقاضا دا ْن َُمَاما ُبُه ما َبةا َمزايَدُه، َعَلى َما َِل َأْهُلُه َوُمْستَ ْوجا ُه، اْلَبالاَغةا ُشْكَرُه، اْلَماناَعةا َغْْيَُه، اْلُموجا
نَّتاها، َوتَ َتابُعا َفْضلاها، َوَدَواما َطْولاها، ْحَْ  ْن تَ َراُدفا ما يها تَ ْعَداُدََن، َوَِل َيُايُط باها ذاْكُرََن ما َد َمْن يَ ْعَلُم َأنَّ َُيْصا

ْنُه، َوال ْكُر َلُه َعَلْيها، فَ َقاَل اْلُمتَ وَكياُل: َصَدْقَت، ]َهَذا[ ُهَو اْلَكََلُم باَعْيناها.َذلاَك ما  شُّ
َن الْ  َة يفا َصَفَر، َفَشَكا َما ََنَلُه ما ْن َمكَّ ٍر ما ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها َنةا ُُمَمَّ ها السَّ َم يفا َهذا َا َوَقَع َوَقدا َغميا ِبا

نا اْلْاََلفا يفا  ََللا ما ما باُرْؤيَةا ها ََ َأْهلا اْلَمْوسا َن اْلَبابا إا  يَ ْوما النَّْحرا، فَأََمَر اْلُمتَ وَكياُل ِباانْ َفاذا َخرايَطٍة ما
ْمُع َمَكاَن الزَّْيتا َوالنيا  را، الشَّ ، َوَسائارا اْلَمَشاعا ةا، َوَأَمَر َأْن يُ َقاَم َعَلى اْلَمْشَعرا اْْلََراما ي اْلْاجَّ .ذا  ْفطا

ْنَد اْلَمسْ  ُر، َوُدفاَنْت عا َتصا َها اْلُمن ْ را، َوَصلَّى َعَلي ْ دا َوفايَها َماَتْت ُأمُّ اْلُمتَ وَكيالا يفا َشْهرا رَبايٍع اْْلخا جا
تَّةا َأْشُهٍر. ، وََكاَن َمْوَُّتَا قَ ْبَل اْلُمتَ وَكيالا باسا عا  اْْلَاما

 
را  َتصا َعةا اْلُمن ْ  ذاْكُر بَ ي ْ

َلَة،  َقْد ذََكْرََن قَ ْتلَ  َد ْبَن َجْعَفٍر اْلُمتَ وَكياَل( تاْلَك اللَّي ْ َر )َأَِب َجْعَفٍر ُُمَمَّ َتصا ، َوَمْن َِبَيَع اْلُمن ْ اْلُمتَ وَكيالا
، َواْلُوُجوها، َوالشَّ  ، َواْلُكتَّابا َن اْلُقوَّادا ا َأْصَبَح يَ ْوُم اْْلَْرباَعاءا َحَضَر النَّاُس اْْلَْعَفرايَُّة ما ةا، اكارايَّ فَ َلمَّ

را َأنَّ اْلفَ  َتصا ُ فايها َعنا اْلُمن ْ يبا كاَتاًِب َُيَْبا ْم َأْْحَُد ْبُن اْْلَصا ْم، فَ َقَرَأ َعَلْيها ، َوَغْْياها ْتَح ْبَن َخاقَاَن َواْْلُْندا
 اقَاَن، فَ َباَيَع َواْنَصَرَف.قَ َتَل اْلُمتَ وَكياَل، فَ َقتَ َلُه باها، فَ َبايََع النَّاُس، َوَحَضَر ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ََيََْي ْبنا خَ 

َلُة الَِّتا قُتاَل فايَها اْلمُ  ا َكاَنتا اللَّي ْ تَ وَكياُل، ُكنَّا يفا قايَل: َوذُكاَر َعْن َأِبا ُعْثَماَن َسعايٍد الصَّغاْيا أَنَُّه قَاَل: َلمَّ
را، َفَكاَن ُكلََّما َخَرَج اْلَفْتُح َخَرَج َمَعُه،  َتصا ارا َمَع اْلُمن ْ  َوإاَذا رََجَع قَامَ الدَّ
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ها. ى َعَلْيها ثاَيابَُه يفا َسْرجا ها، َوإاَذا رَكاَب َأَخَذ باراَكاباها، َوَسوَّ  لاقاَياما
را، لايَ ْغتَ  َتصا نْ وََكاَن اتََّصَل باَنا اْْلَََبُ َأنَّ ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن ََيََْي َقْد َأَعدَّ قَ ْوًما يفا َطرايقا اْلُمن ْ َد اُلوُه عا

َرافاها، وََكاَن اْلُمتَ وَكياُل َقْد َأَْسََعُه، َوَأْحَفَظُه، َوَوَثَب َعَلْيها، َواْنَصَرَف َغْضَباَن، َواْنَصَرفْ َنا  ََ اْنصا َمَعُه إا
، قَاَل: فَ َلْم أَلْ  َن النَّبايذا َبْث َأْن َجاَءنا َرُسولُُه َداراها، وََكاَن َواَعَد اْْلَتْ َراَك َعَلى قَ ْتلا اْلُمتَ وَكيالا إاَذا ُثَاَل ما

ي َما ُكنَّ  ْيا لاَْيَْكَب. قَاَل: فَ َوَقَع يفا نَ ْفسا ََ اْْلَما نانَي إا ْيا اْلُمْؤما ْعَنا َأنا اْحُضْر، فَ َقْد َجاَءْت ُرُسُل َأما ا َسَا
َتصا  ْئُت َِبَب اْلُمن ْ ٍة، َوجا دَّ ََلٍح َوعا را، فَ رَكاْبُت يفا سا َتصا نا اْغتاَيالا اْلُمن ْ َذا ُهْم َْيُوُجوَن، َوإاَذا ما را، فَإا

ْقُتُه يفا بَ ْعضا الطَّرايقا  ، فَ رَكاَب، فَ َلحا َن اْلُمتَ وَكيالا ُْم َقْد فَ َرُغوا ما ٌن َقْد َجاَءُه، فََأْخََبَُه َأَّنَّ َوَأََن َواجا
نانَي قَ  ُْي اْلُمْؤما ، فَ َقاَل: لَْيَس َعَلْيَك ِبٌَْس، َأما َُه َمْرُعوٌب، فَ َرَأى َما ِبا ْد َشراَق باَقَدٍح َشرابَُه َفَماَت، َرْحا

. ََ  اَّللَُّ تَ َعا
َن اْلُقوَّادا َحََّّ َدَخْلَنا اْلَقْصَر، َووَ  يبا َوََجَاَعٌة ما َنا َوَمَعَنا َأْْحَُد ْبُن اْْلَصا ، َوَمَضي ْ َل َفَشقَّ َعَليَّ كَّ



نانَي! َِل  َْي اْلُمْؤما ، فَ ُقْلُت َلُه: ََّي َأما ْْلَبْ َوابا ، قَاَل: َأَجْل، ِبا َبغاي َأْن تُ َفاراَقَك َمَوالايَك يفا َهَذا اْلَوْقتا  يَ ن ْ
وَُكْن أَْنَت َخْلَف َظْهراي، فََأَحْطَنا باها، َوَِبيَ َعُه َمْن َحَضَر، وَُكلُّ َمْن َجاَء يُوَقُف، )َحََّّ َجاَء َسعايٌد 

، َوقَاَل ِلا  ، َفَمَضْيُت اْلَكباُْي، فََأْرَسَلُه َخْلَف اْلُمَؤيَّدا ََ اْلُمْعتَ زيا( َحََّّ ََيُْضَر، فََأْرَسَلنا : اْمضا أَْنَت إا
َن اْلَْ  ْد باها َأَحًدا ما ََ َِببا اْلُمْعتَ زيا َلْ َأجا ْرُت إا ا صا ، فَ َلمَّ ي، َوَمعاي ُغََلَمانا ِلا ْن نَ ْفسا َرسا َوَأََن آياٌس ما

ََ اْلَبابا الْ  ْرُت إا ٍة: َمْن أَْنَت؟ فَ ُقْلُت: َواْلبَ وَّابانَي، َفصا ْبُت بَ ْعَد ُمدَّ َكباْيا، َفَدقَ ْقُتُه َدقاا َعنايًفا، فَُأجا
ْفُت، َوَضاَقْت َعَليَّ اْْلَْرُض، ُثَّ  را( ، َفَمَضى الرَُّسوُل، َوأَْبطََأ، َوخا َتصا نانَي )اْلُمن ْ ْيا اْلُمْؤما فُتاَح  َرُسوُل َأما

ُم، َوَأْغَلَق اْلَباَب، ُثَّ َسأََلنا َعنا اْْلَََبا، فََأْخََبْتُُه َأنَّ اْلُمتَ وَكياَل َشراَق اْلَباُب، َوَخَرَج )بَ ْيُدوُن( اْلَْ  ادا
َر، َوَقْد َأْرَسَلنا ْلاُ  َتصا ْن َساَعتاها، َوَأنَّ النَّاَس َقدا اْجَتَمُعوا، َوَِبيَ ُعوا اْلُمن ْ َر باَكْأٍس َشرابَُه، َفَماَت ما ْحضا

َْي اْلمُ   ْعتَ زَّ لايُ َباياَع.اْْلَما
: َويْ َلَك َما اْْلَََبُ؟ فََأْخََبْتُُه، َوَعزَّيْ ُتُه، َوَبَكْيُت،  َفَدَخَل، ُثَّ َخَرَج، فََأْدَخَلنا َعَلى اْلُمْعتَ زيا، فَ َقاَل ِلا

يَك، فَ َقاَل:  َوقُ ْلُت: ََتُْضُر، َوَتُكوُن يفا َأوَّلا َمْن يُ َباياُع، َوََتُْخُذ باَقْلبا َأخا
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ثُُه، َفَسأََلنا َعْن ُعبَ ْيدا  ْرََن َوَأََن ُأَحديا اَّللَّا ْبنا َحََّّ ُيْصباَح، َفَما زاْلُت باها َأََن َوبَ ْيُدوُن َحََّّ رَكاَب، َوسا
َنا ، َواْلَفْتُح َقْد َِبَيَع، فَأَياَس، َوأَتَ ي ْ َعَة َعَلى النَّاسا َِبَب اْْلَْْيا، فَ ُفتاَح لََنا،  ََيََْي، فَ ُقْلُت: ُهَو َيَُْخُذ اْلبَ ي ْ

َعَة َعَلْيها. ا رَآُه قَ رَّبَُه، َوَعانَ َقُه، َوَعزَّاُه، َوَأَخَذ اْلبَ ي ْ را، فَ َلمَّ َتصا ََ اْلُمن ْ ْرََن إا  َوصا
ْثَل َذلاَك، فََأْصَبَح النَّاُس، َوَأَمَر الْ  ، فَ َفَعَل باها ما ْلُمَؤيَّدا ُر باَدْفنا اْلُمتَ وَكيالا ُثَّ َواََف َسعايٌد اْلَكباُْي ِبا َتصا ُمن ْ

.  َواْلَفْتحا
يَنُة الَِّتا َكاَن بَ َناَها اْلُمتَ وَكياُل، َويفا  َي اْلَمدا ا َأْصَبَح النَّاُس َشاَع اْْلَََبُ يفا اْلَماُخوزَةا، َوها  َأْهلا َساَمرَّا، َوَلمَّ

اكارايَّةُ  ، فَ تَ َواََف اْْلُْنُد َوالشَّ َن اْلَغْوَغاءا َواْلَعامَّةا، وََكثُ َر  باَقْتلا اْلُمتَ وَكيالا ْم ما ْْلَْعَفرايَّةا، َوَغْْياها باَبابا اْلَعامَّةا َوِبا
ْم َعتَّاُب ْبنُ  َعةا، َفَخَرَج إالَْيها َعتَّاٍب،  النَّاُس، َوَتَساَمُعوا، َورَكاَب بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا، َوَتَكلَُّموا يفا َأْمرا اْلبَ ي ْ

را، فَاَْسَُعوُه، َفَدَخَل َعَلْيها فََأْعَلَمُه، َفَخَرَج َوقايَل: َزرَاَفُة، ف َ  َتصا نانَي اْلُمن ْ ْيا اْلُمْؤما َوَعَدُهْم َعْن َأما
ََ اْْلَب ْ  َن اْلَمَغارابَةا، َفَصاَح َبااْم، َوقَاَل: ُخُذوُهْم! َفَدفَ ُعوُهْم إا ُر َوَبنْيَ َيَدْيها ََجَاَعٌة ما َتصا ، اْلُمن ْ َوابا

تَُّة أَنْ ُفٍس.فَاْزَدَحَم ا ُهْم سا ن ْ  لنَّاُس َورَكاَب بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا، فَ تَ َفرَُّقوا َوَقْد َماَت ما
 

ٍد َوَغَزَواَّتااَما ليايََّة َواْبناها ُُمَمَّ قا  ذاْكُر واَِليَةا َخَفاَجَة ْبنا ُسْفَياَن صا
قا  َْي صا ائَ َتنْيا َأنَّ َأما تٍي َوَثََلثانَي َوما َ َوََّ َقْد ذََكْرََن َسَنَة سا ا تُ ُويفيا َ َسَنَة َسْبٍع َوَأْربَعانَي، فَ َلمَّ ليايََّة اْلَعبَّاَس تُ ُويفيا

ْيا ِبااْفرايقايََّة باَذلاَك، َوَأْخَرجَ  ََ اْْلَما ، وََكتَ ُبوا إا ُم ابْ َنُه َعْبَد اَّللَّا ْبَن اْلَعبَّاسا َراََّي، النَّاُس َعَلْيها  َعْبُد اَّللَّا السَّ



َها: َجَبُل َأِبا َمالاٍك َوقَ ْلَعُة اْْلَْرَمناييانَي َوقَ ْلَعُة اْلَمَشاراَعةا، فَ َبقاَي َكَذلاَك فَ َفَتَح قاََل  ن ْ َدًة( ما ًعا )ُمتَ َعديا
 ََخَْسَة َأْشُهٍر.

قاليايََّة، فَ َوَصَل يفا َُجَاَدى اْْلُوََ  ْيًا َعَلى صا ْن إاْفرايقايََّة َخَفاَجُة ْبُن ُسْفَياَن َأما  َوَوَصَل ما
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، فََأوَُّل َسرايٍَّة َأْخَرَجَها َسرايٌَّة فايَها َوَلُدُه َُمُْموٌد، فَ َقَصَد َسرْ  ائَ َتنْيا ُقوَسَة فَ َغناَم، َسَنَة َُثَاٍن َوَأْربَعانَي َوما
 ْهُل رَُغوَس.َوَخرََّب َوَأْحَرَق، َوَخَرُجوا إالَْيها فَ َقاتَ َلُهْم َفَظفاَر، َوَعاَد، فَاْسَتْأَمَن إالَْيها أَ 

نَي َأنَّ َأْهَل رَُغوَس اْسَتْأَمُنوا فايَها، َعَلى َما َنْذُكُرُه، َوَِل نَ ْعَلُم  َأَهَذا )َوَقْد َجاَء َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوََخْسا
ها الدُّ  ، َوَيُكوُن َأْهُلَها َقْد َغَدرُوا بَ ْعَد َهذا نَي، َأْم ُُهَا َغَزاََتنا َن اْلُمَؤرياخا  فْ َعةا، َواَّللَُّ َأْعَلُم( .اْختاََلٌف ما

نيَ  يَنُة نُوَطَس، َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ بَ ْعَض َأْهلاَها َأْخََبَ اْلُمْسلاما ائَ َتنْيا فُتاَحْت َمدا نَي َوما  َويفا َسَنةا ََخْسا
َها َأْمَواًِل َجلايلَ  ن ْ ، فَ َغناُموا ما ََ اْلبَ َلدا يفا اْلُمَحرَّما ْنُه إا ٍع َدَخُلوا ما َْوضا َصاٍر.ِبا  ًة، ُثَّ فَ َتُحوا َشْكَلَة بَ ْعَد حا

ََ َجَبلا النَّارا، فََأََتُه  ََ َسْرُقوَسَة، ُثَّ إا ائَ َتنْيا َساَر َخَفاَجُة إا نَي َوما )ُرُسُل( َأْهلا َويفا َسَنةا اثْ نَ َتنْيا َوََخْسا
ُم اْمَرأََتُه وَ  نَي َيْطُلُبوَن اْْلََماَن، فََأْرَسَل إالَْيها َوَلَدُه يفا َذلاَك، )فَ َتمَّ اْْلَْمُر( ، ُثَّ َغَدُروا، فََأْرَسَل َطََبْما

َها، فَ َفَتَحَها َوَسََب َأْهَلَها. ًدا يفا َجْيٍش إالَي ْ  َخَفاَجُة ُُمَمَّ
ْن َأْهلاهَ  ََ رَُغوَس، َفَطَلَب َأْهُلَها اْْلََماَن لاُيْطلاَق رَُجًَل ما ْمَواَلااْم، )َوفايَها أَْيًضا َساَر َخَفاَجُة إا ا ِبَا

، َوَغْْيا  ْن َماٍل، َورَقايٍق، َوَدَوابَّ يَع َما يفا اْلْاْصنا ما  َذلاَك، َوَدَواَبيااْم، َويَ ْغَنَم اْلَباقاَي، فَ َفَعَل َوَأَخَذ َجَا
 ََ بَ َلْرَم.َوَهاَدنَُه َأْهُل اْلَغْْيَانا َوَغْْيُُهْم، َوافْ تَ َتَح ُحُصوًَن َكثاْيًَة، ُثَّ َمراَض، فَ َعاَد إا 

يَنةا َسْرُقوَسَة َوَقطَانايََّة، َوخَ  ََ َمدا ْن بَ َلْرَم إا ائَ َتنْيا َساَر َخَفاَجُة ما نَي َوما رََّب باََلَدَها، َويفا َسَنةا َثََلٍث َوََخْسا
قاليايََّة، فَ َغناُموا َغَنائامَ  ََ َأْرضا صا  َكثاْيًَة.  َوَأْهَلَك ُزُروَعَها، َوَعاَد َوَساَرْت َسَراََّيُه إا
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، َوَسْيََّ ابْ َنُه ُمَُ  ْن رَبايٍع اْْلَوَّلا ائَ َتنْيا َساَر َخَفاَجُة يفا اْلعاْشرايَن ما نَي َوما ًدا َعَلى َويفا َسَنةا َأْرَبٍع َوََخْسا مَّ
ََ َسْرُقوَسَة فَ َغناُموا، َوَأََتُهُم اْْلَََبُ َأنَّ  ، َوَسْيََّ َسرايًَّة إا ينايَّةا يفا  اْْلَرَّاقَاتا َن اْلُقْسطَْنطا باْطرايًقا َقْد َساَر ما

يًدا فَاَّْنَزَ  نَي، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا َن اْلُمْسلاما قاليايََّة، فَ َلقاَيُه ََجٌْع ما ََ صا َم الرُّوُم، ََجٍْع َكثاٍْي، فَ َوَصَل إا
هُ  ن ْ ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي، َوَغناَم اْلُمْسلاُموَن ما ن ْ ََ َسْرُقوَسَة، فََأْفَسَد َوقُتاَل ما ْم َغَنائاَم َكثاْيًَة، َورََحَل َخَفاَجُة إا

ََ مَ  ًدا يفا اْلَبْحرا، ُمْستَ َهلَّ رََجٍب، إا ََ بَ َلْرَم، َوَسْيََّ ابْ َنُه ُُمَمَّ َها، َوَعاَد إا ن ْ يَنةا َغْيطٍَة، َزْرَعَها، َوَغناَم ما دا
ََ بَ َلْرَم يفا َشوَّاَل.َفَحَصَرَها، َوَبثَّ اْلَعَساكاَر يفا ن َ  ، َواْنَصَرَف إا ْلَغَنائاما يَها، فَ َغناَم َوَشَحَن َمَراكاَبُه ِبا  َواحا



ْن أَ  َي ما نَي، َوها يَنةا َطَْبَما ََ َمدا ًدا إا ائَ َتنْيا َسْيََّ َخَفاَجُة ابْ َنُه ُُمَمَّ نَي َوما ْحَسنا ُمُدنا َويفا َسَنةا ََخٍْس َوََخْسا
ليايََّة، َفسَ  قا ْن َطرايٍق يَ ْعرافُُه، صا َها ما َلُهْم إالَي ْ َها، وََكاَن َقْد َأََتُهْم َمْن َوَعَدُهْم َأْن يُْدخا اَر يفا َصَفَر إالَي ْ

اَلًة َمَع الدَّ  َم بَ ْعُض َعْسَكراها رَجَّ ٌد، َوتَ َقدَّ َر ُُمَمَّ َها َتََخَّ ن ْ ا قَ ُربُوا ما ها، فَ َلمَّ َُه َمَع َوَلدا ، فََأدْ َفَسْيَّ َخَلُهُم لايلا
ُد ْبُن َخَفاَجَة فا  َر ُُمَمَّ ، َوَتََخَّ ّبْا َواْلَغَنائاما يَنَة، َوَمَلُكوا َِبََبَا َوُسورََها، َوَشَرُعوا يفا السَّ يَمْن َمَعُهْم اْلَمدا

ُهْم  َر َعن ْ ا َتََخَّ ْم فايها، فَ َلمَّ ي َوَعَدُهْم أَنَُّه َيَْتايها َن اْلَعْسَكرا َعنا اْلَوْقتا الَّذا ظَنُّوا َأنَّ اْلَعُدوَّ َقْد َأْوَقَع ما
يَنةا َوَمْن َمعَ  ََ َِببا اْلَمدا ٌد إا نَي، َوَوَصَل ُُمَمَّ َهزاما َها ُمن ْ ، َفَخَرُجوا َعن ْ ّبْا َن السَّ َن َبااْم َفَمنَ َعُهْم ما ُه ما

ًعا. َها، فَ َعاَد رَاجا ن ْ نَي َقْد َخَرُجوا ما  اْلَعْسَكرا، فَ َرَأى اْلُمْسلاما
ََ َسْرُقوَسةَ َوفايهَ  ََ َمَرَسَة، َوَسْيََّ ابْ َنُه يفا ََجَاَعٍة َكثاْيٍَة إا ، فَ َلقاَيُه ا يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا َخَرَج َخَفاَجُة َوَساَر إا

ََ َخَفاَجَة( ُهْم، َورََجُعوا )إا ن ْ ََ  اْلَعُدوُّ يفا ََجٍْع َكثاٍْي، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَ َوَهَن اْلُمْسلاُموَن، َوقُتاَل ما ، َفَساَر إا
َها، َوَضيََّق َعَلى َأْهلاَها، َوَأْفَسَد باََلَدَها، َوَأْهَلَك َزْرَعُهْم، َوعَ  اَد َسْرُقوَسَة، َفَحَصَرَها، )َوَأقَاَم َعَلي ْ

ْن َعْسَكرا  ْنُه لَْيًَل، فَاْغَتالَُه رَُجٌل ما نيا َوَساَر ما ي الطيا َها يُرايُد بَ َلْرَم، فَ نَ َزَل باَوادا ها، َفَطَعَنُه طَْعَنًة َعن ْ
ي قَ تَ َلهُ   فَ َقتَ َلُه، َوَذلاَك ُمْستَ َهلَّ رََجٍب( ، َوَهَرَب الَّذا
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َا. ََ بَ َلْرَم، َفُدفاَن َبا َل َخَفاَجُة إا ََ َسْرُقوَسَة، َوْحُا  إا
ْيا  ََ اْْلَما ًدا وََكتَ ُبوا باَذلاَك إا ُم ابْ َنُه ُُمَمَّ ْيا إاْفرايقايََّة، فََأقَ رَُّه َعَلى  َوَوََّ النَّاُس َعَلْيها دا ْبنا َأْْحََد، َأما ُُمَمَّ

 اْلواَِليَةا، َوَسْيََّ َلُه اْلَعْهَد َواْلْاَلَع.
 

دٍ   ذاْكُر واَِليَةا اْبناها ُُمَمَّ
ُد ْبُن َأْْحَدَ  ًدا، َوَأقَ رَُّه ُُمَمَّ ا قُتاَل َخَفاَجُة اْستَ ْعَمَل النَّاُس ابْ َنُه ُُمَمَّ ُب  َلمَّ ( ، َصاحا )ْبنا اْْلَْغَلبا

ََ َمالاَطَة، وََكاَن الرُّ  ائَ َتنْيا إا نَي َوما تٍي َوََخْسا ، َعَلى واَِليَتاها، َفَسْيََّ َجْيًشا يفا َسَنةا سا وُم اْلَقْْيََوانا
َها. ْم رََحُلوا َعن ْ ْياها َع الرُّوُم ِباَسا ا َسَا ُروََّنَا، فَ َلمَّ  َُيَاصا

ٌد، قَ تَ َلُه َخَدُمُه اْلْاْصَياُن، َوَهَربُوا، )َويفا َسَنةا َسْبٍع  ُْي ُُمَمَّ ( يفا رََجٍب قُتاَل اْْلَما ائَ َتنْيا نَي َوما َوََخْسا
 َفَطَلبَ ُهُم النَّاُس، فََأْدرَُكوُهْم، فَ َقتَ ُلوُهْم.

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ُر َأَِب ُعْمَرَة َأْْحََد ْبَن َسعاي َتصا َ، فَ َقاَل َوفايَها َوََّ اْلُمن ْ َعةا َلُه بايَ ْوٍم، اْلَمظَالا ٍم، بَ ْعَد اْلبَ ي ْ ٍد، َمْوََ َبنا َهاشا
ُر: اعا  الشَّ



َ النَّاسا أَبُو ُعْمَرهْ  َ َمظَالا ا ... َوِلا ْسََلما َلمَّ َعَة اْْلا  ََّي َضي ْ
َ َمْأُموًَن َعَلى ُأمٍَّة ... َولَْيَس َمْأُموًَن َعَلى بَ ْعَرهْ   ُصْييا

ُّ.َوَحجَّ ِبا  ُد ْبُن ُسَلْيَماَن الزَّيْ َنّبا  لنَّاسا ُُمَمَّ
. ْوَشرايُّ ٍد الن َّ يَسى ْبُن ُُمَمَّ َمْشَق عا َل َعَلى دا  َواْستُ ْعما
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هْ  ، فََأْوقَ ُعوا ِبَا َي لاْلفاراْنجا ُلونََة، َوها يَنةا بَ ْرشا ََ َمدا ْْلَْنَدُلسا إا نَي ِبا َها، فَ َراَسَل لا )َوفايَها َساَر َجْيٌش لاْلُمْسلاما
وَن،  دُّ ُه، فََأْرَسَل إالَْيها َجْيًشا َكثايًفا، َوَأْرَسَل اْلُمْسلاُموَن َيْسَتما دُّ بُ َها َملاَك اْلفاراْنجا َيْسَتما فََأََتُهُم َصاحا

يًدا، َفَمَلُكوا َأْرَِبَضَها، َوبُ ْرَجنْيا  ُلونََة، َوقَاتَ ُلوا قاَتاًِل َشدا يَنةا، فَ ُقتاَل اْلَمَدُد، فَ َنازَُلوا بَ ْرشا ْن أَبْ َراجا اْلَمدا  ما
َا َخْلٌق َكثاٌْي، َوَسلاَم اْلُمْسلاُموَن، َوَعاُدوا َوَقْد َغناُموا. َن اْلُمْشراكانَي َبا  ما

 ]اْلَوفَ َياُت[
َماُم يفا اْلَعرَ  ، اْْلا ُّ النَّْحوايُّ ٍد اْلَمازانا َ أَبُو ُعْثَماَن َبْكُر ْبُن ُُمَمَّ  بايَّةا( .َوفايَها تُ ُويفيا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَأْربَعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَأْربَعانَي َوما
يٍف الرُّومَ   ذاْكُر َغَزاةا َوصا

ََ باََلدا  يًفا الَتُّْكايَّ إا ُر َوصا َتصا َنةا َأْغَزى اْلُمن ْ ها السَّ َنُه َوَبنْيَ  يفا َهذا الرُّوما ; وََكاَن َسَبُب َذلاَك أَنَُّه َكاَن بَ ي ْ
يٍف، َوَأَشاَر  َر َعَلى َوصا َتصا يبا اْلُمن ْ يبا َشْحَناُء َوتَ َباُغٌض، َفَحرََّض َأْْحَُد ْبُن اْْلَصا َأْْحََد ْبنا اْْلَصا

ْن َعْسَكراها لاْلَغَزاةا، فََأَمَر اْلُمن ْ  ها ما ا َحَضَر قَاَل َلُه: َقْد َأََتََن َعَلْيها ِبااْخَراجا يٍف، فَ َلمَّ ُر ِبااْحَضارا َوصا َتصا
ْمَساُك َعْنُه، َوَلْسُت آَمُنهُ  َيةا الرُّوما أَنَُّه َأقْ َبَل يُرايُد الث َّْغَر، َوَهَذا َأْمٌر َِل ُْيْكاُن اْْلا َأْن يُ ْهلاَك   َعْن طَاغا

ْسََلما  ْن باََلدا اْْلا ْصُت َأََن.ُكلَّ َما َمرَّ باها ما ْصَت أَْنَت، َوإامَّا َشخَّ مَّا َشخَّ َ، فَإا  ، َويَ ْقُتَل َوَيْسّبا
( َما ََيَْتاُج  ََ : اْنُظْر )إا يبا َْْحََد ْبنا اْْلَصا نانَي، فَ َقاَل ْلا َْي اْلُمْؤما ُص َأََن، ََّي َأما إالَْيها فَ َقاَل: َبْل ُأَشخيا

َُّه َلُه، فَ َقاَل: نَ َعْم،  يٌف، فََأِتا يٍف: ُمْر  َوصا اَعَة! َوقَاَل لاَوصا نانَي! قَاَل: َما نَ َعْم؟ ُقما السَّ َْي اْلُمْؤما ََّي َأما
ْنُه. فَ َقاَما. ََ َما ََيَْتاُج َويَ ْلَزَمُه َحََّّ يَ ْفرَُغ ما  َكاتاَبَك َأْن يُ َوافاَقُه إا

َهازاها، َحََّّ َخَرَج، َوان ْ  يبا يفا جا َتَخَب َلُه الرياَجاَل، َفَكاَن َمَعُه اثْ َنا َعَشَر أَْلَف َوَلْ يَ َزْل َأْْحَُد ْبُن اْْلَصا



دا ْبنا َعبْ  ََ ُُمَمَّ ُر إا َتصا ، وََكَتَب اْلُمن ْ ُم ْبُن َخاقَاَن، َأُخو اْلَفْتحا َمتاها ُمَزاحا دا اَّللَّا ْبنا رَُجٍل، وََكاَن َعَلى ُمَقديا
ٍر بابَ ْغَداَذ يُ ْعلاُمُه َذلاَك، َوَيَُْمُرُه أَ  يًفا َأْن طَاها بَ ُهْم فايَها، َوَأَمَر َوصا ََ اْلُغَزاةا، َويُ َرغيا َب النَّاَس إا َتدا ْن يَ ن ْ

ما َأَِب اْلَولايدا اْْلَرايرا  ، َواْلَمَقاسا َ ثَ ْغَر َمَلْطَيَة، َوَجَعَل َعَلى نَ َفَقاتا اْلَعْسَكرا، َواْلَمَغاِناا .يُ َوايفا  يَّ اْلَبَجلياييا
يٌف كَ  ا َساَر َوصا َها، َوَلمَّ ن ْ نانَي يَ ْغُزو يفا َأْوقَاتا اْلَغْزوا ما لث َّْغرا َأْرَبَع سا ْلُمَقاما ِبا ُر َيَُْمُرُه ِبا َتصا َتَب إالَْيها اْلُمن ْ

ََ َأْن َيَْتاَيُه رَْأيُُه.  إا
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 ذاْكُر َخْلعا اْلُمْعتَ زيا َواْلُمَؤيَّدا 
َنةا ُخلاَع اْلُمْعتَ زُّ َواْلمُ  ها السَّ َما َأنَّ َويفا َهذا ، وََكاَن َسَبُب َخْلعاها ْن واَِليَةا اْلَعْهدا َؤيَُّد ابْ َنا اْلُمتَ وَكيالا ما

يٍف َوبُ َغا: إاَنَّ َِل ََنَْمُن اْلْا  يبا لاَوصا ا اْستَ َقاَمْت َلُه اْْلُُموُر، قَاَل َأْْحَُد ْبُن اْْلَطا َر َلمَّ َتصا ْدََثَن، َوَأْن اْلُمن ْ
ُْي اْلُمْؤما  نَّا َِبقاَيًة، َواْْلَن الرَّْأُي َأْن َْيُوَت َأما نانَي، فَ َيلاَي اْلُمْعتَ زُّ اْلْاََلَفَة، فَ ُيبايَد َخْضَراَءََن، َوَِل يُ ْبقاي ما

.  نَ ْعَمَل يفا َخْلعا اْلُمْعتَ زيا َواْلُمَؤيَّدا
را، َوقَاُلوا: ََنْلَ  َتصا ْبناَك َعْبدا َفَجدَّ اْْلَتْ َراُك يفا َذلاَك، َوَأْلُّوا َعَلى اْلُمن ْ َن اْلْاََلَفةا، َونُ َباياُع ِلا ُعُهَما ما

نْ  ، فَ َلْم يَ َزاُلوا باها َحََّّ َأَجاََبُْم، َوَأْحَضَر اْلُمْعتَ زَّ َواْلُمَؤيََّد، بَ ْعَد َأْربَعانَي يَ ْوًما ما ابا ََلفَتاها، اْلَوهَّ  خا
: َّيَ  ( ، فَ َقاَل: َِل َأُظنُّ يَ ْفَعُل َذلاَك. َوُجعاََل يفا َداٍر، فَ َقاَل اْلُمْعتَ زُّ لاْلُمَؤيَّدا ْرََن لاْلَخْلعا ي، )َقْد ُأْحضا  َأخا

ْمُع َوالطَّاَعُة، فَ َقاَل اْلُمْعت َ  ، فَ َقاَل اْلُمَؤيَُّد: السَّ ْْلَْلعا َنَما َُهَا َكَذلاَك إاْذ َجاَءتا الرُُّسُل ِبا : َما  فَ بَ ي ْ زُّ
ْن َأَرْدُِتُ اْلَقتْ  َفْ َعَل، فَإا ٍة، َوَأَخُذوا ُكْنُت ْلا دَّ َر، ُثَّ َعاُدوا باغاْلَظٍة َوشا َتصا َل َفَشْأُنُكْم، فََأْعَلُموا اْلُمن ْ

ا رََأى اْلُمَؤيَُّد َذلاَك قَاَل ََلُمْ  ًتا، َوَأْغَلُقوا َعَلْيها اْلَباَب، فَ َلمَّ ُْرَأٍة  اْلُمْعتَ زَّ باُعْنٍف، َوَأْدَخُلوُه بَ ي ْ ِبا
َمائاَنا، تَثاُبوَن َعَلى َمْوَِلُكْم َهَذا اْلُوثُوَب، َدُعونا َواستاطَاَلٍة: َما َهَذا َّيَ   كاََلُب؟ َقْد َضَريْ ُتْم َعَلى دا

را باذَ  َتصا َن اْلُمن ْ ْجتاَماعا باها بَ ْعَد إاْذٍن ما نُوا َلُه يفا اِلا ُه َحََّّ ُأَكلياَمُه! َفَسَكُتوا َعْنُه، َوَأذا  لاَك.َوإاَّيَّ
ْن أَبايَك َفَدَخَل َعَلْيها اْلمُ  ُل تَ َراُهْم ََنُلوا ما َما ََنُلوا، ُثَّ َِتَْتناُع  -َوُهَو ُهَو  -َؤيَُّد، َوقَاَل: ََّي َجاها

؟ فَ َقاَل: َهَذا اْْلَمْ  ْعُهْم! فَ َقاَل: وََكْيَف َأْخَلُع َوَقْد َجَرى يفا اْْلفَاقا ْم؟ اْخَلْع َويْ َلَك، َِل تُ َراجا ُر َعَلْيها
. فَ َقاَل: َأفْ َعُل.قَ َتَل َأَِبَك، َوهُ  ْلما اَّللَّا َأْن تَلاَي لََتلانَيَّ  َو يَ ْقتُ ُلَك، َوإاْن َكاَن يفا َساباقا عا

َر، َوَعاُدوا َفَشَكُروُه، وَ  َتصا ، َفَمَضْوا، َوَأْعَلُموا اْلُمن ْ ََ اْْلَْلعا َمَعُهْم  َفَخَرَج اْلُمَؤيَُّد َوقَاَل: َقْد َأَجاَب إا
: َهاتا َكاتاٌب، َفَجَلَس، فَ قَ  َك َخْلَعَك! فَاْمتَ َنَع، فَ َقاَل اْلُمَؤيَُّد لاْلَكاتابا َطيا اَل لاْلُمْعتَ زيا: اْكُتْب ِبا

را يُ ْعلاُمُه فايها َضْعَفُه َعْن َهذَ  َتصا ََ اْلُمن ْ ْئَت، فََأْمَلى َعَلْيها كاَتاًِب إا ا اْْلَْمرا، قاْرطَاَسَك! َأْملاْل َعَليَّ َما شا
ًعا َلُه، َوَيْسأَلُُه اْلَْ  َوَأْن َِل َيَالَّ  ْلَع، َلُه َأْن يَ تَ َقلََّدُه، وََكراَه َأْن َيَُْثََ اْلُمتَ وَكياُل باَسَبباها، إاْذ َلْ َيُكْن َمْوضا

َعتاها، ْن بَ ي ْ  َويُ ْعلاُمُه أَنَُّه َقْد َخَلَع نَ ْفَسَه، َوَأَحلَّ النَّاَس ما
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ُهَما، َفَكَتَب َذلاَك، َوقَاَل لاْلُمْعت َ  زيا: اْكُتْب! فََأََب، فَ َقاَل: اْكُتْب َويْ َلَك! ]َفَكَتَب[ َوَخَرَج اْلَكاتاُب َعن ْ
َْي الْ  را، فََأْجَلَسُهَما َوقَاَل: َهَذا كاَتابُُكَما؟ فَ َقاَِل: نَ َعْم ََّي َأما َتصا نانَي. ُثَّ َدَعاُُهَا، َفَدَخََل َعَلى اْلُمن ْ ُمْؤما

ي َوُأَِبياَع َلُه؟ َواَّللَّا فَ َقاَل ََلَُما، َواْْلَ  يَش َحََّّ َيْكَُبَ َوَلدا تْ َراُك ُوُقوٌف: أَتُ َرانا َخَلْعُتُكَما َطَمًعا يفا َأْن َأعا
[ يفا َذلاَك َطَمٌع فَ َواَّللَّا َْلَْن يَلايَ َها بَ ُنو َأِبا  ، َوإاَذا َلْ َيُكْن ]ِلا ْعُت يفا َذلاَك )َساَعًة( َقطُّ َأَحبُّ  َما َطما

ْنَدهُ إاَِلَّ  َّْن ُهَو قَائاٌم عا ََ َسائارا اْلَمَواِلا ِما ، َوَأْوَمَأ إا ي، َوَلكانَّ َهُؤَِلءا ْن َأْن يَلايَ َها بَ ُنو َعميا ٌد، َأْلُّوا   ما َوقَاعا
 َ يَدٍة فَ َيْأِتا َدا ْفُت إاْن َلْ َأفْ َعْل َأْن يَ ْعََتاَضُكَما بَ ْعُضُهْم ِبا َعَلْيُكَما، َفَما تَ َرََّينا َعَليَّ يفا َخْلعاُكَما، َفخا

 ََ ُكْم، َفَكاَنْت إاَجابَ تُ ُهْم إا َماُؤُهْم ُكلُُّهْم باَدما بَ ْعضا َما َسأَُلوا َصاناًعا ]إاَذْن[ ؟ َأقْ تُ ُلُه! فَ َواَّللَّا َما َتفاي دا
.  َأْسَهَل َعَليَّ

َُما َأْشَهَدا َعَلى أَنْ فُ  ُهَما، ُثَّ إاَّنَّ ، فَ َقبَََّل َيَدُه َوَضمَّ ٍم، َواْلُقوَّاَد، َوُوُجوَه النَّاسا َما اْلُقَضاَة، َوَبنا َهاشا ها سا
ََ َغْْياها. ٍر َوإا دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ََ ُُمَمَّ ُر إا َتصا ، وََكَتَب باَذلاَك اْلُمن ْ ْْلَْلعا  َوَغْْيَُهْم، ِبا

 
را  َتصا  ذاْكُر َمْوتا اْلُمن ْ

 َ َنةا تُ ُويفيا ها السَّ ْبَت، يفا َهذا را، َوقايَل: يَ ْوَم السَّ ْن رَبايٍع اْْلخا َْمٍس َخَلْوَن ما ُر يفا يَ ْوما اْْلََحدا ْلا َتصا  اْلُمن ْ
، َوقايَل: أَبُ  يَ ُتُه أَبُو اْلَعبَّاسا يَ ُتُه أَبُو َجْعَفٍر َأْْحَُد ْبُن اْلُمتَ وَكيالا َعَلى اَّللَّا، َوقايَل: ُكن ْ  و َعْبدا اَّللَّا( .)وَُكن ْ

( .وََكا ْن َشْهرا رَبايٍع اْْلَوَّلا َْمٍس بَقانَي ما ، )ْلا يسا ِْبَُة يفا َحْلقاها َأَخَذْتُه يَ ْوَم اْْلَما لَُّتُه الذَّ  َنْت عا
لَُّتُه َثََلثََة أَ  ها َفَماَت، وََكاَنْت عا ََ فُ َؤادا ْن َورٍَم يفا َمعاَدتاها، ُثَّ َصعاَد إا لَُّتُه ما ٍم.َوقايَل: َكاَنْت عا  َّيَّ

ْنُه،وَ  بَّائاها، فَ َفَصَدُه ِبااْبَضٍع َمْسُموٍم، َفَماَت ما  قايَل: إانَُّه َوَجَد َحَرارًَة، َفَدَعا بَ ْعَض َأطا
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َعُه َبنْيَ  َدُه، َوَوَضَع َمَباضا يًذا لايَ ْفصا ََ َمْنزالاها َوَقْد َوَجَد َحَرارًَة، َفَدَعا تاْلما  َيَدْيها  َواْنَصَرَف الطَّبايُب إا
ا  َيُه الطَّبايُب، فَ َفَصَدُه باها، فَ َلمَّ ْبَضَع اْلَمْسُموَم، َوَقْد َنسا َْي َأْجَوَدَها، فَاْخَتاَر َذلاَك اْلما فَ رََغ لاَيْسَتخا

ْن َساَعتاها. ، َوَوصَّى ما َْلَََلكا  إالَْيها َنَظَر إالَْيها فَ َعَرَفُه، فَأَيْ َقَن ِبا
ُفوراييا يفا ُأُذناها ُدْهًنا، فَ َوراَم رَْأُسُه، َفَماَت.َوقايَل: إانَُّه َكاَن َقْد َوَجَد يفا  لًَّة، فَ َقَطَر اْبُن الطَّي ْ ها عا   رَْأسا

ها َفَماَت. ُفوراييا يفا َُمَاَجا  َوقايَل: َبْل ََسَُّه اْبُن الطَّي ْ
ََ َأْن مَ  نَي َأَفْضتا اْلْاََلَفُة إالَْيها إا َن النَّاسا حا تََّة َوقايَل: َكاَن َكثاٌْي ما ُة َحيَّاتاها سا َا ُمدَّ اَت يَ ُقوُلوَن: إاَّنَّ

ْيََوْيها ْبنا كاْسَرى، قَاتالا أَبايها، يَ ُقولُُه اْْلَاصَُّة َواْلَعامَُّة. َة شا  َأْشُهٍر، ُمدَّ



َتحا  ، فَانْ تَ َبَه َوُهَو يَ ْبكاي َويَ ن ْ ما َر َكاَن ََنئاًما يفا بَ ْعضا اْْلََّيَّ َتصا َعُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن َوقايَل: إانَّ اْلُمن ْ ُب، َفَسما
ُم َكَأنَّ ُعَمَر اْلَبازاََّيُر، فََأََتُه، َفَسأََلُه َعْن َسَببا ُبَكائاها، فَ َقاَل: ُكْنُت ََنئاًما، فَ َرأَْيُت فايَما يَ َرى النَّائا 

ُد! قَ تَ ْلَتنا َوَظَلْمتَ  ، فَ َقاَل: َوََيََك ََّي ُُمَمَّ َا اْلُمتَ وَكياَل َقْد َجاَءنا ، َواَّللَّا َِل ُمتياْعَت َبا ََلَفِتا َتنا خا ، َوَغبَ ن ْ نا
َي َتْصُدُق وَ  ها ُرْؤََّي، َوها ََ النَّارا، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّا: َهذا ْيَُك إا ْيًَة، ُثَّ َمصا ًما َيسا ي إاِلَّ َأَّيَّ ُب، َبْل بَ ْعدا َتْكذا

لنَّبايذا وَ  ُرَك اَّللَُّ، َوَيُسرَُّك، ادُْع ِبا ََ َأْن يُ َعميا ًرا إا َا، فَ َفَعَل َذلاَك َوَلْ يَ َزْل ُمْنَكسا ُخْذ يفا اللَّْهوا َِل تَ ْعَبْأ َبا
.َ  تُ ُويفيا

، َوَأْعَلَمُهْم ِباَ  َن اْلُفَقَهاءا َر َكاَن َشاَوَر يفا قَ ْتلا أَبايها ََجَاَعًة ما َتصا باها، قَاَل بَ ْعُضُهْم: َوذََكَر َأنَّ اْلُمن ْ َذاها
 ُأُمورًا قَبايَحًة َكراْهُت ذاْكَرَها، فََأَشاُروا باَقْتلاها، َفَكاَن َكَما ذََكْرََن بَ ْعَضُه. َوَحَكى َعْنهُ 

ََلفَ ُتُه  ْشرايَن َسَنًة، وََكاَنْت خا تََّة َأْشُهٍر، َوقايَل: َأْربَ ًعا َوعا ْشرايَن َسَنًة َوسا تََّة وََكاَن ُعْمُرُه ََخًْسا َوعا سا
، وَ  تََّة َأْشُهٍر َسَواًء.َأْشُهٍر َويَ ْوَمنْيا  قايَل: َكاَنْت سا

ا َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة أَْنَشَد:  وََكاَنْت َوفَاتُُه باَساَمرَّا، فَ َلمَّ
ْيُ  ََ الرَّبيا اْلَكراميا َأصا ي باُدنْ َيا َأَخْذَُّتَا ... َوَلكاْن إا  َوَما َفراَحْت نَ ْفسا
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َا َكاَن َمْولاُدُه.َوَصلَّى َعَلْيها َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ  ما باَساَمرَّا، َوَبا  دا ْبنا اْلُمْعَتصا
يًبا. ْيًا، َمها ، َأْقََّن، َقصا  وََكاَن َأْعنَيَ

ْن َبنا اْلَعبَّاسا ُعراَف َقََبُُه، َوَذلاَك َأنَّ ُأمَُّه طََلَبْت إاْظَهاَر َقَْباها.  َوُهَو َأوَُّل َخلايَفٍة ما
يًَّة. وََكاَنْت ُأمُُّه ُأمَّ َوَلدٍ   ُروما

 
ْيَتاها   ذاْكُر بَ ْعضا سا

ًبا يفا اْْلَْْيا، َجَواًدا، َكثاَْي اْْلا  ، رَاغا ، َغزايَر اْلَمْعُروفا َح اْلَعْقلا ، رَاجا يَم اْلْاْلما ُر َعظا َتصا ، َكاَن اْلُمن ْ ْنَصافا
ََلُم، فََأمََّن اْلَعَلواييانَي، وََكانُوا َخائافانَي َحَسَن اْلعاْشَرةا، َوَأَمَر النَّاَس بازاََّيرَةا َقَْبا َعلايٍي َواْْلَُسنْيا َعلَ  َما السَّ ْيها

ََ َوَلدا اْْلَُسنْيا َواْلََْسنا اْبَنْ َعلاييا ْبنا أَ  َم أَبايها، َوَأْطَلَق ُوُقوفَ ُهْم، َوَأَمَر باَرديا َفَدَك إا ِبا طَالاٍب، َعَلْيها َأَّيَّ
ََلُم.  السَّ

رَ  َتصا يَنةا،  َوذََكَر َأنَّ اْلُمن ْ َ اْلْاََلَفَة َكاَن َأوََّل َما َأْحَدَث َأْن َعَزَل َصالاَح ْبَن َعلايٍي َعنا اْلَمدا ا َوِلا َلمَّ
ٍد. يَل ْبنا اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ َها َعلايَّ ْبَن اْْلَُسنْيا ْبنا إاَْسَاعا  َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ

ُعُه، قَ  ا َدَخْلُت ُأَوديا : فَ َلمَّ َدُه، قَاَل َعَلي، ي، َوَمدَّ َساعا ي َوَدما ََ َْلْما ُهَك إا ! إانيا ُأَوجيا : ََّي َعلاي، اَل ِلا
ََ آلا َأِبا طَا ُلُهْم، يَ ْعنا إا ، وََكْيَف تُ َعاما ُه باَك، فَاْنظُْر َكْيَف َتُكوُن لاْلَقْوما ََ َهَذا ُأَوجيا لاٍب. َوقَاَل: إا



ي.فَ َقاَل: َأْرُجو َأْن َأْمَتثاَل َأْمَر أَ  ْندا ، فَ َقاَل: إاَذْن َتْسَعُد عا ََ نانَي، إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا ْيا اْلُمْؤما  ما
ْن َجبايناها، َوَِل َذلَّ ُذو َحقٍي َوَلْو ُأْصفا  ٍل َوَلْو َطَلَع اْلَقَمُر ما ها: َواَّللَّا َما َعزَّ ُذو َِبطا ْن َكََلما َق اْلَعاَلُ )َوما

 َعَلْيها( .
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 ََلَفةا اْلُمْسَتعانيا ذاْكُر خا 
ْلْاََلَفةا، وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلُمن ْ  ما ِبا دا ْبنا اْلُمْعَتصا َنةا بُوياَع َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ ها السَّ َ َويفا َهذا ا تُ ُويفيا َر َلمَّ َتصا

، َوفايَها بُ َغا اْلَكباْيُ  َن اْلَغدا ُش، َوَغْْيُُهْم، اْجَتَمَع اْلُمَواِلا َعَلى اَْلَاُرونايَّةا ما ، َوبُ غَا الصَّغاُْي، َوَأََتما
َي باها بُ غَا َْن َرضا ، َواْلَمَغارابَةا، َواْْلَْشُروَسنيايَّةا َعَلى َأْن يَ ْرَضْوا ِبا اْلَكباُْي، َوبُ َغا  فَاْسَتْحَلُفوا قُ وَّاَد اْْلَتْ َراكا

ُش، َوَذلاَك باَتْدباْيا َأْْحََد ْبنا ا ، َفَحَلُفوا، َوَتَشاَوُروا، وََكراُهوا َأْن يَ تَ َوََّ اْلْاََلَفَة الصَّغاُْي، َوُأََتما يبا ْْلَصا
، َوقَ  ما دا ْبنا اْلُمْعَتصا ْن َوَلدا اْلُمتَ وَكيالا لاَئَلَّ يَ ْغتَاََلُْم، َوَأَْجَُعوا َعَلى َأْْحََد ْبنا ُُمَمَّ اُلوا: َِل َُتُْرُج َأَحٌد ما

ْن َوَلدا َمْوَِلَنَ  را َوُهَو اْبُن َُثَاٍن اْلْاََلَفُة ما ْن رَبايٍع اْْلخا تٍي َخَلْوَن ما ثْ َننْيا لاسا َلَة اِلا ، فَ َبايَ ُعوُه لَي ْ ما  اْلُمْعَتصا
، َواْستَ ْوَزَر ُأوََتُمَش. يبا ، فَاْسَتْكَتَب َأْْحََد ْبَن اْْلَصا ْشرايَن َسَنًة، َوُيَكَّنَّ َأَِب اْلَعبَّاسا  َوعا

ث ْ  ا َكاَن يَ ْوُم اِلا يُم ْبُن إاْسَحاَق َبنْيَ فَ َلمَّ ََ َدارا اْلَعامَّةا يفا زاييا اْلْاََلَفةا، َوَْحََل إابْ َراها َننْيا َساَر اْلُمْسَتعانُي إا
ْن ُوُجوها َأْصَحاباها  ٌة ما دَّ ، َوقَاَم ُهَو َوعا ُّ َأْصَحابَُه َصفَّنْيا ُن اْْلَْشُروَسنا  ، َوَحَضرَ َيَدْيها اْْلَْربََة، َوَصفَّ َواجا

ْم. ييانَي َوالطَّالاباييانَي َوَغْْياها َن اْلَعبَّاسا اَر َأْصَحاُب اْلَمَراتابا ما  الدَّ
نَي فَاراًسا ذَ  ْن ََخْسا ، َوإاَذا ََنًْوا ما وقا اراعا َوالسُّ َيةا الشَّ ْن ََنحا َنا ُهْم َكَذلاَك إاْذ َجاَءْت َصْيَحٌة ما َكُروا فَ بَ ي ْ

دا  ْن َأْصَحابا ُُمَمَّ ُْم ما ْن َأْخََلَط النَّاسا َواْلَغْوَغاءا  َأَّنَّ ٍر، َوَمَعُهْم َغْْيُُهْم ما ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها
يا  وا َعَلى َأْصَحابا اْْلُْشُروَسنا ََلَح، َوَصاُحوا: نَفاَْي، ََّي َمْنُصوُر! َوَشدُّ وَقةا، َفَشَهُروا السيا َوالسُّ

 ََ اكارايَّةا،  فَ َتَضْعَضُعوا، َواْنَضمَّ بَ ْعُضُهْم إا َن اْلُمبَ يياَضةا َوالشَّ بَ ْعٍض، َوََتَرََّك َمْن َعَلى َِببا اْلَعامَّةا ما
ُم اْلَمَغارابَُة، َوبَ ْعُض اْْلُْشروَسنيايَّةا، فَ َهَزُموُهْم َحََّّ َأْدَخُلوُهْم َدْرَب َزرَا َفَة، ُثَّ وََكثُ ُروا، َفَحَمَل َعَلْيها

نَ ُهْم، َبتا اْْلَْرُب بَ ي ْ  فَ ُقتاَل ََجَاَعٌة، َواْنَصَرفَ  َنشا
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ْم. ييانَي َوَغْْياها َن اَْلَاِشاا  اْْلَتْ َراُك بَ ْعَد َثََلثا َساَعاٍت، َوَقْد َِبيَ ُعوا اْلُمْسَتعانَي ُهْم َوَمْن َحَضَر ما
َبُة َداَر اْلَعامَّةا، فَانْ تَ َهُبوا اْلْاَزانََة الَّ  َتها ُن، َوَدَخَل اْلَغْوَغاُء َواْلُمن ْ ُروُع، َواْْلََواشا ََلُح، َوالدُّ ِتا فايَها السيا

لْ  ، َوغا اَماتا يَن ََّنَُبوا َذلاَك اْلَغْوَغاُء، َوَأْصَحاُب اْْلَمَّ ُيوُف، َوالَتُُُّس، َوَغْْيُ َذلاَك، وََكاَن الَّذا َماُن َوالسُّ



، فََأََتُهْم بُ غَا  ، َوَأْصَحاُب اْلُفقَّاعا اْلَكباُْي، يفا ََجَاَعٍة، فََأْجُلوُهْم َعنا اْلْاَزانَةا، َوقَ تَ ُلوا َأْصَحابا اْلَباقالياييا
ُهْم ََجَاعَ  ن ْ ْجنا باَساَمرَّا، َوَهَرَب ما ، َوََتَرََّك َأْهُل السيا َن اْلَفرايَقنْيا ًة، وََكثُ َر اْلَقْتُل ما دَّ ُهْم عا ن ْ ٌة، ُثَّ َوَضَع ما

َعةا، َوبَ َعَث باكا  ٍر، فَ َباَيَع لَُه ُهَو َوالنَّاُس اْلَعطَاَء َعَلى اْلبَ ي ْ دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ََ ُُمَمَّ َعةا إا تَابا اْلبَ ي ْ
 بابَ ْغَداَذ.

َبايها، َولَْيَس هُ  ْسَكَوْيها يفا كاَتابا " ََتَارابا اْْلَُمما " َأنَّ اْلُمْسَتعانَي َأُخو اْلُمتَ وَكيالا ْلا َو َكَذلاَك، ذاْكُر اْبنا ما
، َواَّللَُّ َأْعَلُم.إاَّنََّ  ما دا ْبنا اْلُمْعَتصا يها ُُمَمَّ  ا ُهَو َوَلُد َأخا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َُراَساَن يفا رََجٍب، فَ َعَقَد اْلمُ  ٍر ِبا را ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ْسَتعانُي َوفايَها َورََد َعَلى اْلُمْسَتعانيا َوفَاُة طَاها
دا بْ  ْبناها ُُمَمَّ ، َوَجَعَل إالَْيها ِلا ٍر َعَلى اْلعاَراقا دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ٍر َعَلى ُخَراَساَن، َولاُمَحمَّ نا طَاها

، َوَأفْ َرَدُه باها. َوادا ْرَطَة، َوَمَعاواَن السَّ ، َوالشُّ  اْْلََرَمنْيا
ْبناها ُموَسى َعَلى َأْعمَ  .َوفايَها َماَت بُ غَا اْلَكباُْي، فَ َعَقَد ِلا يَواَن اْلََبايدا َ دا  الا أَبايها ُكلياَها، َوَوِلا

نْ  َْمٍس بَقانَي ما ، فَ َقتَ َلُه باَكَفرُتوَثى ْلا يا ََ َأِبا اْلَعُمودا الث َّْعَلّبا َه أَنُوُجوَر الَتُّْكايَّ إا را.َوفايَها َوجَّ   رَبايٍع اْْلخا
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َن َوفايَها َخَرَج ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ََيََْي بْ  ََ بَ ْرَقَة، َوَْيْنَ ُعُه ما َه َخْلَفُه َرُسوٌل يَ ْنفايها إا ، فَ َوجَّ ََ اْْلَجيا نا َخاقَاَن إا
.  اْْلَجيا

َما اْلُقَضاَة َوالْ  يَع َماَلااَما َوَأْشَهَدا َعَلْيها َن اْلُمْعتَ زيا َواْلُمَؤيَّدا َجَا ُفَقَهاَء، وََكاَن َوفايَها ابْ َتاَع اْلُمْسَتعانُي ما
ْشرُ الشيا  َنةا عا ْنُه يفا السَّ ، َوتَ َرَك لاْلُمْعتَ زيا َما يَ َتَحصَُّل ما ما اْْلََسنا ْبنا اْلُمَخليادا لاْلُمْسَتعانيا وَن أَْلَف َراُء َِبسا

يَناٍر، َوُجعاََل يفا ُحْجَرٍة يفا اْلَْ  َنةا ََخَْسُة آَِلفا دا ْنُه يفا السَّ يَناٍر، َولاْلُمَؤيَّدا َما يَ َتَحصَُّل ما َل دا ، َووَكَّ ْوَسقا
يبا َوقَاَل: َلُهَما، َفَمنَ َعُهْم َأْْحَُد ْبُن اْْلَصا نَي َشَغَب اْلَغْوَغاُء َأرَاُدوا قَ ت ْ َِل َذْنَب  َبااَما، وََكاَن اْْلَتْ َراُك حا

 ََلَُما، َوَلكانا اْحباُسوُُهَا، َفَحَبُسوُُهَا.
َب اْلَمَواِلا َعَلى َأْْحََد ْبنا ا ها، َونُفاَي َوفايَها َغضا َرةا، َواْسُتْصفاَي َمالُُه َوَماُل َوَلدا يبا يفا َُجَاَدى اْْلخا ْْلَصا

َش. ََ َأْقرايطا  إا
ينايََّة َوَأْذرَ  يَّةا، َوَعَقَد َلُه َعَلى َأْرما اما َّ َعنا الث ُُّغورا الشَّ بايَجاَن يفا َشْهرا َوفايَها َصَرَف َعلايَّ ْبَن ََيََْي اْْلَْرَمنا

 َن.رََمَضا
ُم اْلُمْسَتعانُي اْلَفْضَل ْبَن قَ  َه إالَْيها ْم فََأْخَرُجوُه، فَ َوجَّ لاها َْص َعَلى َكْيَدَر َعاما اَرَن، َوفايَها َشَغَب َأْهُل ْحا

ََ َساَمرَّا. ْن َأْعَياَّنااْم إا ائًَة ما ُهْم ما ن ْ ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َوَْحََل ما ن ْ  فََأَخَذُهْم، فَ َقَتَل ما



ْصَن فرورية. َوفايَها ، فَافْ تَ َتَح حا ، َفَدَخَل باََلَد الرُّوما ييا اما لث َّْغرا الشَّ يٌف، وََكاَن ُمقايًما ِبا  َغَزا الصَّائاَفَة َوصا
، َواُتَََّذُه َوزايًرا. ْصَر َواْلَمْغرابا َش َعَلى ما ُوََتما  َوفايَها َعَقَد اْلُمْسَتعانُي ْلا

يا  َراِبا ْهَرَجاَن َقَذَف، َوَجَعَل اْلُمْسَتعانيُ  َوفايَها َعَقَد لابُ غَا الشَّ  َعَلى ُحْلَواَن، َوَماَسَبَذاَن، َوما
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َش )َعَلى َجَا  َمُه َوُأََتما ها، َوَخاصيا ُأُموراها، َوَقدَّ ها، َوُحرَّاسا ها، َوَحَرما َم َعَلى َدرااها وَُكَراعا يعا َشاَهَك اْْلَادا
. )  النَّاسا

لنَّاسا َهذا  ُّ.َوَحجَّ ِبا ُد ْبُن ُسَلْيَماَن الزَّيْ َنّبا َنَة ُُمَمَّ  ها السَّ
را( . َتصا َم اْلُمن ْ ُد ْبُن َعْمٍرو )َأَّيَّ  )َوفايَها َحَكَم ُُمَمَّ

َّ، فَأَ  ُر إاْسَحاَق ْبَن ََثباٍت اْلَفَرَغانا َتصا َه إالَْيها اْلُمن ْ ( ، فَ َوجَّ ي، لا )َخاراجا َيةا اْلَمْوصا َمَع َسَرُه َوَخَرَج باَناحا
ْن َأْصَحاباها، فَ ُقتاُلوا َوُصلاُبوا. ٍة ما دَّ  عا

ْسَتاَن ََنَْو َهَراَة. جا ْن سا  َوفايَها ََتَرََّك يَ ْعُقوُب ْبُن اللَّْيثا الصَّفَّارا ما
 ]اْلَوفَ َياُت[

دُ  ٍد الرَّافاعايُّ الزَّاها َ َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َعْبدا رَبياها أَبُو ُُمَمَّ ْن )َوفايَها تُ ُويفيا ْعَوةا، َوُهَو ما ، وََكاَن ُمْسَتَجاَب الدَّ
 َأْهلا إاْفرايقايََّة.

] ثا  ]بَقايَُّة اْْلََوادا
ََ َذلاَك اْْلَا ي تَ ُروَجَة، وََكاَن اْلُمْشراُكوَن َقْد َتطَاَوُلوا إا ََ ذا ، َوفايَها َساَرْت َسرايٌَّة يفا اْْلَْنَدُلسا إا نابا

رايَُّة،  ُهُم السَّ ُهْم.فَ َلقايَ ت ْ ن ْ َن اْلُمْشراكانَي، َوقَ تَ ُلوا َكثاْيًا ما  فََأَصابُوا ما
نَ ُهْم ُتْذَكُر( . نَي، فَ َغناَمْت َوَعاَدْت، َوَلْ َيُكْن َحْرٌب بَ ي ْ ليايََّة َسَراََّي لاْلُمْسلاما قا  َوفايَها َكاَن باصا

]  ]بَقايَُّة اْلَوفاَياتا
ُد بْ  َ أَبُو ُكَرْيٍب ُُمَمَّ ْن َمَشاياخا َوفايَها تُ ُويفيا َرةا، وََكاَن ما ُّ يفا َُجَاَدى اْْلخا ُّ اْلُكويفا ُن اْلَعََلءا اَْلََمَذانا

ُث. ُد ْبُن ُْحَْيٍد الرَّازايُّ اْلُمَحديا  اْلُبَخاراييا َوُمْسلاٍم، َوُُمَمَّ
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوَأْربَعانَي َوما
249 - 

ائَ َتنْيا  ُثَّ َدَخَلتْ   َسَنُة تاْسٍع َوَأْربَعانَي َوما



يا   ذاْكُر َغْزوا الرُّوما َوقَ ْتلا َعلاييا ْبنا ََيََْي اْْلَْرَمنا
َْي، َواْسَتْأَذنَُه ُعَمُر ْبنُ  ْصًنا، َوَمطَاما يَناَر الصَّائاَفَة، فَافْ تَ َتَح حا َنةا َغَزا َجْعَفُر ْبُن دا ها السَّ  ُعبَ ْيدا اَّللَّا يفا َهذا

ْن َأْهلا َمَلْطَيَة، فَ َلقايَ  َن َلُه، َفَساَر يفا َخْلٍق َكثاٍْي ما ، فََأذا ََ باََلدا الرُّوما ْيا إا ُه اْلَملاُك يفا اْْلَْقَطُع يفا اْلَمسا
َن الْ  يَدًة قُتاَل فايَها ما ، َفَحارَبَُه ُُمَارَبًَة َشدا َْرجا اْْلَْسُقفيا ْن َأْهلا الرُّوما ِبا يٍم ما  َفرايَقنْيا َخْلٌق َكثاٌْي.ََجٍْع َعظا

نَي يفا مُ  َن اْلُمْسلاما َتَصفا ُثَّ َأَحاَطْت باها الرُّوُم، َوُهْم ََخُْسوَن أَْلًفا، َوقُتاَل ُعَمُر َوِماَّْن َمَعُه أَْلَفانا ما ن ْ
 رََجٍب.

ََ الث ُُّغورا اْْلَزَ  ا قُتاَل ُعَمُر ْبُن ُعبَ ْيدا اَّللَّا َخَرَج الرُّوُم إا نَي فَ َلمَّ َها َوَعَلى َأْمَوالا اْلُمْسلاما رايَّةا، وََكَلُبوا َعَلي ْ
ََ َميَّارفَاراقانَي يفا ََجَاَعٍة  ينايََّة إا ْن َأْرما ْم، فَ بَ َلَغ َذلاَك َعلايَّ ْبَن ََيََْي، َوُهَو قَافاٌل ما ها ْن َوَحَرما ْن َأْهلاَها، َوما ما

ْم، ف َ  َلةا، فَ نَ َفَر إالَْيها ْلسا اَئةا رَُجٍل َوَذلاَك يفا َشْهرا رََمَضاَن.َأْهلا السيا ْن َأْربَعا ما  ُقتاَل يفا ََنٍْو ما
َنةا بابَ ْغَداذَ   ذاْكُر اْلفات ْ

ا اتََّصَل َبااْم َوباَسا اكارايَُّة بابَ ْغَداَذ، وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ اْْلَََبَ َلمَّ َمرَّا َوَما قَ ُرَب َوفايَها َشَغَب اْْلُْنُد َوالشَّ
يًدا ِبَُْسُهمَ ما  ، َشدا ْسََلما ْن ُشْجَعانا اْْلا َها باَقْتلا ُعَمرا ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا، َوَعلاييا ْبنا ََيََْي، وََكاََن ما يًما ن ْ ا، َعظا

َن اْْلخَ  َا ما ُها ْم َمَع قُ ْربا َمْقَتلا َأَحدا نَي يفا الث ُُّغورا، َشقَّ َذلاَك َعَلْيها را، َوَما ْلَاَقُهْم َغَناُؤُُهَا َعنا اْلُمْسلاما
، ْم قَ ْتَل اْْلَتْ َراكا لاْلُمتَ وَكيالا ها َن اْستاْعظَاما  ما
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، َوَيْسَتْخلاُفوَن َمْن َأَحبُّ  َن اْْلَُلَفاءا نَي، )يَ ْقتُ ُلوَن َمْن يُرايُدوَن ما ْم َعَلى ُأُمورا اْلُمْسلاما ْن َواْستايََلئاها وا ما
ََّينٍَة، َوَِل َنَظٍر لا  نَي( .َغْْيا دا  ْلُمْسلاما

اكا  ُم اْْلَبْ َناُء، َوالشَّ لنَّفاْيا، َواْنَضمَّ إالَْيها ، َوالنياَداءا ِبا لصَُّراخا َا فَاْجَتَمَعتا اْلَعامَُّة بابَ ْغَداَذ ِبا ُر َأَّنَّ رايَُّة ُتْظها
ُجوَن، َوَأْخَرجُ  وا َمْن فايَها، َوَأْحَرُقوا َأَحَد َتْطُلُب اْْلَْرزَاَق، وََكاَن َذلاَك َأوََّل َصَفَر، فَ َفَتُحوا السُّ

دا ْبنا َعبْ  يَم اْبَنْ َهارُوَن، َكاتاَّبْ ُُمَمَّ دا اَّللَّا، ُثَّ اْلْاْسَرْينا َوَقَطُعوا اْْلَخَر، َوانْ تَ َهُبوا َداَر باْشرا، َوإابْ َراها
ْن بَ ْغَداَد َوَساَمرَّا َأْمَواًِل َكثاْيًَة، ف َ  ََ الث ُُّغورا، َوَأقْ بَ َلتا اْلَعامَُّة َأْخَرَج َأْهُل اْلَيَسارا ما َفرَُّقوَها فايَمْن ََّنََض إا

، فَ َلْم َيَُْمرا اْْلَلايَفُة يفا َذلاَك با  ، َوفَاراٍس، َواْْلَْهَوازا، َوَغْْياَها لاَغْزوا الرُّوما ي اْلْاَبالا ْن نَ َواحا َشْيٍء َوَلْ ما
ْه َعْسَكَرُه.  يُ َوجيا
َنةا باسَ   اَمرَّاذاْكُر اْلفات ْ

ْجَن، َوَأْخرَ  َن النَّاسا َِل يُْدَرى َمْن ُهْم باَساَمرَّا، فَ َفَتُحوا السيا ُجوا َمْن َوفايَها يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا َوَثَب نَ َفٌر ما
، فَ َوَثَب اْلَعامَُّة َبااْم فَ َهَزُموُهْم، فَ رَكاَب ب ُ  َن اْلَمَواِلا ْم ََجَاَعٌة ما َغا، َوُأََتَمُش، فايها، فَ بَ َعَث يفا طََلباها

ََجٍر، فََأَمَر ِبااْحَراقا ذَ  يٌف ِبا َي َوصا َن اْلَعامَّةا ََجَاَعًة، فَ ُرما ، فَ َقتَ ُلوا ما يٌف، َوَعامَُّة اْْلَتْ َراكا لاَك َوَوصا



َهارا. َر الن َّ ، َوانْ تَ َهَب اْلَمَغارابََة، ُثَّ َسَكَن َذلاَك آخا  اْلَمَكانا
شَ   ذاْكُر قَ ْتلا ُأََتما

ُش وََكاتاُبُه ُشَجاٌع، وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلُمْسَتعانَي َأْطَلَق يََد َوالاَدتاها، وَ يفا هَ  َنةا قُتاَل ُأََتما ها السَّ َيَد ذا
، َوَأَِبَحُهْم )فاْعَل( َما َأرَاُدوا، َفَكاَنتا اْْلَْمَواُل الَِّتا  ما يفا بُ ُيوتا اْْلَْمَوالا َش، َوَشاَهَك اْْلَادا َتراُد  ُأََتما

ُش َأْكثَ رَ  ََ َهُؤَِلءا الثَََّلثَةا، فََأَخَذ ُأََتما ُْي ُمْعَظُمَها إا َن اْْلفَاقا َيصا  ما
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ْن َهُؤَِلءا )الثَََّل  ، وََكاَن َما َفَضَل ما ْجراها اْلَعبَّاُس ْبُن اْلُمْسَتعانيا ، وََكاَن يفا حا ثَةا( َما يفا بُ ُيوتا اْْلَْمَوالا
يَقٍة،َأَخَذُه ُأَتَ  ََ اْْلَْمَوالا تُ ْؤَخُذ َوُهْم يفا ضا ُش لاْلَعبَّاسا َفَصَرَفُه يفا نَ َفَقاتاها، وََكاَنتا اْلَمَواِلا تَ ْنُظُر إا  ما

َش، َوَأْحَكَما َأْمَرُه، فَاْجَتَمَعتا اْْلَتْ َرا َ ُِبََتما ْن َذلاَك، فََأْغَرََّي اْلُمَواِلا َْعزاٍل ما يٌف َوبُ َغا ِبا َنُة ُك وَ َوَوصا اْلَفَراغا
را، َوزََحُفوا إالَْيها َوهُ  ، فَ َعْسَكُروا يفا رَبايٍع اْْلخا ورا َواْلَكْرخا ُهْم َأْهُل الدُّ ن ْ َو يفا َعَلْيها، َوَخَرَج إالَْيها ما

، َوبَ َلَغُه اْْلَََبُ، فََأرَاَد اَْلََرَب، فَ َلْم ُْيْكاْنُه، َواْسَتَجاَر  ، فَ َلْم َيُاْرُه، اْْلَْوَسقا َمَع اْلُمْسَتعانيا ْلُمْسَتعانيا ِبا
َش، فَ َقتَ ُلوُه، َوقَ تَ ُلوا َكاتاَبُه ُشجَ  ، ُثَّ َدَخُلوا اْْلَْوَسَق، َوَأَخُذوا ُأََتما اًعا، فََأقَاُموا َعَلى َذلاَك يَ ْوَمنْيا

ْنُه َأْمَواًِل ََجًَّة َوَغْْيَ َذلاَك. َش، فََأَخُذوا ما  َوَّنُاَبْت ُدوُر ُأََتما
ا دا ْبنا يَ ْزَداَد، َوَعَزَل اْلَفْضَل ْبَن َمْرَوانَ  فَ َلمَّ  َعْن قُتاَل استَ ْوَزَر اْلُمْسَتعانُي َأَِب َصالاٍح َعْبَد اَّللَّا ْبَن ُُمَمَّ

نَي. يٌف اْْلَْهَواَز، َوبُ َغا الصَّغاُْي فاَلْسطا َ َوصا يَسى ْبُن فَ رََّخانَشاه، َوَوِلا ُه عا ، َوَوِلَّ يُونا اْْلََراجا  دا
َد ْبَن اْلَفضْ ُثَّ  ََ بَ ْغَداَد، فَاْستَ ْوَزَر اْلُمْسَتعانُي ُُمَمَّ َب بُ َغا الصَّغاُْي َعَلى َأِبا َصالاٍح، فَ َهَرَب إا لا  َغضا

:ُّ يَوانا الرََّسائالا َسعايَد ْبَن ُْحَْيٍد، فَ َقاَل اْْلَْمُدونا ، َوَجَعَل َعَلى دا  اْْلَْرَجَرائايَّ
ْيَف َسعايدٌ  ََّيتٍ  لَباَس السَّ ْمَرْينا َِل تَ ْوبََة َلْه إانَّ َّللاَّا ْلا  بَ ْعَدَما ... َكاَن َذا طا

، 
َزلَهْ   َوَذا آيٌَة َّللاَّا فايَنا ُمن ْ
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ََ الث َّ  َه إا ُر باُقْربا َحَلَب، َكاَن تَ َوجَّ اعا ْغرا، فَ َلقاَيُه َخْيٌل لاَكْلَب، فايَها قُتاَل َعلايُّ ْبُن اْْلَْهما ْبنا بَْدٍر الشَّ

: َياقا  فَ َقتَ ُلوُه َوَأَخُذوا َما َمَعُه، فَ َقاَل َوُهَو يفا السيا
 َأزايَد يفا اللَّْيلا لَيٌل َأْم َساَل ... يفا الصُّْبحا َسْيْل ذََكْرُت َأْهَل ُدَجْيلٍ 



نيا ُدَجْيْل ... وََكاَن َمْنزالُُه باَشاراعا ُدَجْيلٍ   .َوأَْيَن ما
اٍر اْلَُبَْجُا  ( ْبنا َعمَّ دا ، َوَولاَيُه َجْعَفُر ْبُن )ُُمَمَّ دا َعنا اْلَقَضاءا ُّ، َوفايَها ُعزاَل َجْعَفُر ْبُن َعْبدا اْلَواحا يُّ اْلُكويفا

. ائَ َتنْيا نَي َوما  َوقايَل: َكاَن َذلاَك َسَنَة ََخْسا
يَدٌة وَ  ْن َأْهلاَها، َوفايَها َأَصاَب َأْهَل الرَّييا زَْلَزَلٌة َشدا وُر، َوَماَت َخْلٌق ما َها[ الدُّ ن ْ َمْت ]ما رَْجَفٌة ََّتَدَّ

يَنةا. َر اْلَمدا  َوَهَرَب اْلَباُقوَن فَ نَ َزُلوا ظَاها
َماُم، َوُهَو َواِلا مَ  يَم اْْلا دا ْبنا إابْ َراها َنةا َعْبُد الصََّمدا ْبُن ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا ةَ َوَحجَّ ِبا  .كَّ

ْن بَ َلدا ا يَنةا أُْلَبَة، َواْلقاََلعا ما ََ َمدا ، َجْيًشا َمَع اْبناها إا ُب اْْلَْنَدُلسا ٌد، َصاحا ، )َوفايَها َسْيََّ ُُمَمَّ ْلفاراْنجا
َا ُحُصوًَن َمنايَعًة.  َفَجاَلتا اْْلَْيُل يفا َذلاَك الث َّْغرا، َوَغناَمْت، َوافْ تَ َتَحْت َبا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ُب إاْفرايقايََّة، ََثلاَث َعَشرَ َوفايهَ  ، َصاحا دا ْبنا اْْلَْغَلبا يَم َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ َ أَبُو إابْ َراها  ا تُ ُويفيا
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َ زاََّيَدُة ا ا َوِلا ، فَ َلمَّ دا ْبنا اْْلَْغَلبا َ َأُخوُه زاََّيَدُة اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ ا َماَت َوِلا ي اْلقاْعَدةا، فَ َلمَّ ََ َّللَّا أَ ذا ْرَسَل إا
يها، َوَأَمَرُه َأْن يُقايَم َعَلى واَِليَتاها( . قاليايََّة، يُ َعريافُُه َمْوَت َأخا ْيا صا  َخَفاَجَة ْبنا ُسْفَياَن، َأما

(6/197) 

 

] ائَ َتنْيا نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخْسا
250 - 

ائَ َتنْيا  نَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخْسا
يا َوَمْقَتلاها ذاْكُر ُظُهو   را ََيََْي ْبنا ُعَمَر الطَّالاّبا

َنةا َظَهَر ََيََْي ْبُن ُعَمَر ْبنا ََيََْي ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا زَْيدا ْبنا َعلاييا ْبنا اْلََْسنا ْبنا عَ  ها السَّ لاييا ْبنا َأِبا يفا َهذا
ََلُم، ِبا  ، َعَلْيها السَّ ِبا اْْلَُسنْيا َمَة باْنَت اْْلَُسنْيا ْبنا َعْبدا اَّللَّا طَالاٍب اْلُمَكَّنَّ ِبَا ْلُكوَفةا، وََكاَنْت ُأمُُّه فَاطا

ُهْم. ُ َعن ْ َي اَّللَّ يَل ْبنا َعْبدا اَّللَّا( ْبنا َجْعَفرا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َرضا  )ْبنا إاَْسَاعا
يَقٌة، َوَلزاَمُه دَ  ْيٌن َضاَق باها َذْرًعا، فَ َلقاَي ُعَمَر ْبَن فَ َرٍج، َوُهَو وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َأَِب اْْلَُسنْيا ََنلَْتُه ضا

َلتاها، فَأَ  ، َفَكلََّمُه يفا صا َم اْلُمتَ وَكيالا ْن ُخَراَساَن، َأَّيَّ ها ما ما ْنَد َمْقدا ْغَلَظ َلُه ُعَمُر يَ تَ َوََّ َأْمَر الطَّالاباييانَي، عا
َاٍل َسيياَئٍة، اْلَقْوَل، َوَحَبَسُه، فَ َلْم يَ َزْل َُمُْبوًسا حَ  َا ِبا ََ بَ ْغَداَد، فََأقَاَم َبا ََّّ َكَفَلُه َأْهُلُه، فَُأْطلاَق، َفَساَر إا

َييا َشْيٍء َيُْ  يٌف، َوقَاَل: ْلا يًفا يفا راْزٍق َُيَْرى َلُه، فََأْغَلَظ َلُه َوصا ََ َساَمرَّا، فَ َلقاَي َوصا َرى َعَلى ُثَّ رََجَع إا



ْثلاَك؟  ما
( ، فَاْنَصَرَف عَ  يُّ َا أَيُّوُب ْبُن اْْلََسنا ْبنا ُموَسى ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُسَلْيَماَن )اَْلَاِشاا ََ اْلُكوَفةا، َوَبا ْنُه إا

َن اْْلَْعَرابا َوَأْهلا الْ  ٍر، َفَجَمَع أَبُو اْْلَُسنْيا ََجًْعا َكثاْيًا ما دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ُل ُُمَمَّ ى ُكوَفةا َوأَتَ َعاما
ٌد إا  ٍر، َفَكَتَب ُُمَمَّ دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ََ ُُمَمَّ َََباها إا ُب اْلََبايدا ِبا ََ أَيُّوَب، اْلَفلُّوَجَة، َفَكَتَب َصاحا

ْجتاَماعا  ِلا ، َيَُْمُرُُهَا ِبا َوادا َلُه َعَلى َمَعاوانا السَّ ، َعاما ييا َرْخسا َعَلى ُُمَارَبَةا ََيََْي ْبنا  َوَعْبدا اَّللَّا ْبنا َُمُْموٍد السَّ
ينَ  ي فايها، وََكاَن فايَما قايَل: أَْلَفْي دا ََ بَ ْيتا َمالا اْلُكوفَةا َيَُْخُذ الَّذا اٍر ُعَمَر، َفَمَضى ََيََْي ْبُن ُعَمَر إا

ُجوَن َوَأْخَرَج  ْلُكوَفةا، َوفَ َتَح السُّ ْرَهٍم، َوَأْظَهَر َأْمَرُه ِبا َها، َوَسْبعانَي أَْلَف دا اَل َعن ْ َمْن فايَها، َوَأْخَرَج اْلُعمَّ
 فَ َلقاَيُه َعْبُد ْبُن َُمُْمودٍ 
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َا، فَاَّْنََزَم َعْبُد اَّللَّا  ها أَْثَخَنُه َبا يُّ فايَمْن َمَعُه، َفَضَربَُه ََيََْي ْبُن ُعَمَر َضْربًَة َعَلى َوْجها َرْخسا ، َوَأَخَذ السَّ
. َأْصَحاُب ََيََْي )َما َكانَ  َوابيا َواْلَمالا َن الدَّ  َمَعُهْم ما

َوا ْن َأْهلا تاْلَك الن َّ يَّةا، َوََجَاَعٌة ما َن الزَّْيدا ََ َسَوادا اْلُكوَفةا، َوتَباَعُه ََجَاَعٌة ما ََ َظْهرا َوَخَرَج ََيََْي( إا ي إا حا
ُد  َه ُُمَمَّ ، َفَكثُ َر ََجُْعُه، فَ َوجَّ ْلُبْسَتانا َط، َوَأقَاَم ِبا يَل ْبنا َواسا ََ ُُمَارَبَتاها اْْلَُسنْيَ ْبَن إاَْسَاعا ْبُن َعْبدا اَّللَّا إا

ةا، َفَساَر إالَْيها، فَ نَ َزَل يفا وَ  ْن َأْهلا النَّْجَدةا َواْلُقوَّ يَم ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا ُمْصَعٍب يفا ََجٍْع ما ها َلْ إابْ َراها ْجها
ْم َعَلْيها، َفَساَر ََيََْي َواْْلُسَ  نْيُ يفا أَثَراها، َحََّّ نَ َزَل اْلُكوَفَة َوَلقاَيُه َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن اْْلَطَّابا يُ ْقدا

، َووَ  يَّ َيةا َشاها ََ ََنحا َا، فَ َقاتَ َلُه، َواَّْنََزَم َعْبُد الرَّْْحَنا إا ، قَ ْبَل ُدُخوَلا افَاُه اْلَمْعُروُف باَوْجها اْلُفْلسا
يَّ  ، فَ نَ َزَِل باَشاها  .اْْلَُسنْيُ

ٍد، فَاْجَتَمَع ا ْن آلا ُُمَمَّ ََ الرياَضى ما ْلُكوَفةا إا ََ ََيََْي ْبنا ُعَمَر، َوَدَعا ِبا يَُّة إا لنَّاُس إالَْيها، َواْجَتَمَعتا الزَّْيدا
نْ  ُْم يُ َولُّوَن َأَحًدا ما ْن َأْهلا بَ ْغَداَد، َوَِل يَ ْعَلُم َأَّنَّ ُه اْلَعامَُّة ما َواُه، َوَِبيَ َعُه ََجَاَعٌة  َوَأَحبُّوُه، َوتَ َوِلَّ بَ ْيتاها سا

ََّينََة ََلُْم. ْم َأْخََلٌط َِل دا ْم، َوَدَخَل فايها ْيٌَة يفا َتَشيُّعاها َّْن َلُه َتْدباٌْي َوَبصا َن اْلُكوَفةا ِما  ما
، َواْسََتَاَح، َواتََّصَلْت َبااُم اْْلَْمدَ  يَّ يَل باَشاها ْلُكوَفةا يُعادُّ َوَأقَاَم اْْلَُسنْيُ ْبُن إاَْسَاعا اُد، َوَأقَاَم ََيََْي ِبا

، ِباُ  ْْلَْربا ْلَم ََلُْم ِبا َّْن َِل عا يَّةا، ِما َن الزَّْيدا ََلَح، فََأَشاَر َعَلْيها ََجَاَعٌة ما َعاَجَلةا اْْلَُسنْيا اْلُعَدَد، َوُيْصلاُح السيا
يَل، َوَأْلُّوا َعَلْيها، فَ َزَحَفْت إالَْيها لَ  ْن رََجٍب، َوَمَعُه اَْلَْيَصُم ْبنا إاَْسَاعا ثْ َننْيا لاَثََلَث َعْشَرَة َخَلْت ما َلَة اِلا ي ْ

َلتَ ُهْم، وَ  ْلٌم َوَِل َشَجاَعٌة، َوَأْسَرْوا لَي ْ ْن َأْهلا اْلُكوَفةا لَْيَس ََلُْم عا َصبَُّحوا اْلعاْجلايُّ َوَغْْيُُه، َوراَجالُُه ما
ْم َأْصَحاُب اْْلَُسنْيا فَاَّْنََزُموا، َوَوَضُعوا اْْلَُسنْيَ َوُهَو ُمْسََتايٌح، فَ ثَاُرو  ، َوَْحََل َعَلْيها ا َبااْم يفا اْلَغَلسا

، َواَّْنََزَم راَجالُُه َأْهُل اْلُكوَفةا، َوَأْكثَ َرُهْم  ٍْي اَْلَْيَصَم اْلعاْجلايَّ ْيَف، وََكاَن َأوَُّل َأسا ُم السَّ ََلٍح، فايها باَغْْيا سا
ُهُم اْْلَيْ   ُل.َفَداَست ْ



َالادا َواْنَكَشَف اْلَعْسَكُر َعْن ََيََْي ْبنا ُعَمَر، َوَعَلْيها َجْوَشُن، َقْد تَ َقطََّر باها فَ َرُسُه، فَ َوَقَف َعَلْيها اْبٌن  ْلا
ا رََأى ْن َأْهلا ُخَراَساَن َلمَّ ْمَراَن، فَ َقاَل َلُه: َخْْيًا، فَ َلْم يَ ْعراْفُه، َوظَنَُّه رَُجًَل ما  ْبنا عا
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دا َعَلْيها اْْلَْوَشُن، فََأَمَر رَُجًَل، فَ نَ َزَل إالَْيها، فََأَخَذ رَْأَسُه، َوَعَرَفُه رَُجٌل َكاَن َمَعُه، َوَسْيََّ الرَّ  ََ ُُمَمَّ ْأَس إا
 ََ ٌد الرَّْأَس إا ٍد، َفَسْيََّ ُُمَمَّ َلُه َغْْيُ َواحا ٍر، َوادََّعى قَ ت ْ َب باَساَمرَّا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ، فَ ُنصا اْلُمْسَتعانيا

ٌد َعَلى َذلاَك; لاَكثْ َرةا َمنا  ْر ُُمَمَّ َا، فَ َلْم يَ ْقدا ََ بَ ْغَداَد ; لايُ ْنَصَب َبا َن ْلََْظًة، ُثَّ َحطَُّه، َوَردَُّه إا  اْجَتَمَع ما
ْبُه، َوَجَعَلُه يفا ُصْنُدو  ، َفَخاَف َأْن َيَُْخُذوُه، فَ َلْم يَ ْنصا .النَّاسا ََلحا  ٍق يفا بَ ْيتا السيا

ُد ْبنُ  ْْلَْسَرى، َفُحباُسوا بابَ ْغَداَذ، وََكَتَب ُُمَمَّ يَل باُرُؤوسا َمْن قَ َتَل، َوِبا َه اْْلَُسنْيَ ْبَن إاَْسَاعا  َعْبدا اَّللَّا َوَوجَّ
ْم، َوَأْن ُتْدَفَن الرُُّؤوُس َوَِل  ُهْم، فََأَمَر باَتْخلاَيتاها  تُ ْنَصَب، فَ َفَعَل َذلاَك. َيْسَأُل اْلَعْفَو َعن ْ

ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا يَ ْهَنأُ باَذلاَك، َفَدَخَل َعَلْيها َداُوُد  ا َوَصَل اْْلَََبُ باَقْتلا ََيََْي َجَلَس ُُمَمَّ َثما أَبُو َوَلمَّ ْبُن اَْلَي ْ
ُْي! إانََّك لَتَ ْهَنأُ باَقْتلا  ، فَ َقاَل: أَي َُّها اْْلَما ٍم اْْلَْعَفرايُّ رَُجٍل َلْو َكاَن َرُسوُل اَّللَّا، َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها  َهاشا

ًئا، َفَخَرَج َداُوُد َوُهَو يَ ُقوُل: ٌد َشي ْ  َوَسلََّم، َحياا َلُعزياَي باها، َفَما رَدَّ َعَلْيها ُُمَمَّ
يا َغْْيُ َمراييا  ٍر ُكُلوُه َوبايًئا ... إانَّ َْلَْم النَّّبا  ََّي َبنا طَاها

ْْلَراييا إانَّ وات ْ   ًرا َيُكوُن طَالاَبُه اَّللَُّ ... َلواتْ ٌر ََنَاُحُه ِبا
ْن َذلاَك قَ ْوُل ب َ  ََّينَةا، َفما ْيَةا َوالديا ْن ُحْسنا السيا َعَراُء َمَراثاَي ََيََْي لاَما َكاَن َعَلْيها ما ْم:َوَأْكثَ َر الشُّ ها  ْعضا

 اْلُمَهنَُّد اْلَمْصُقولُ  َبَكتا اْْلَْيُل َشْجَوَها بَ ْعَد ََيََْي ... َوَبَكاهُ 
ْنزايلُ   َوَبَكْتُه اْلعاَراُق َشْرقًا َوَغْرًِب ... َوَبَكاُه اْلكاَتاُب َوالت َّ

يًعا لَُه َعَلْيها َعوايلُ   َواْلُمَصلَّى َواْلبَ ْيُت َوالرُّْكُن َواْلْاْجُر ... َجَا
َنا يَ ْوَم قَاُلوا: أَبُو  َماُء َعَلي ْ يَن َشْجًوا ُموَجَعاٍت َكْيَف َلْ َتْسُقطا السَّ يا يُ ْبدا اْْلَُسنْيا قَتايُل ... َوبَ َناُت النَّّبا

 ُدُموُعُهنَّ ُُهُولُ 
يلُ  يُم، اْْلَما ِبا َوْجُهُه اْلَوسا ي ... ِبَا  َقَطَعْت َوْجَهُه ُسُيوُف اْْلََعادا
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 إانَّ ََيََْي أَبْ َقى باَقْلّبا َغلايًَل 
ْلْاْسما ذَ  ي ِبا ُلُه ُمذَكياٌر لاَقْتلا َعلايٍي َوُحَسنْيَ َسْوَف يُودا  اَك اْلَغلايُل ... قَ ت ْ

، 



َي الرَُّسولُ   َويَ ْوَم ُأوذا
ْم ... َما َبَكى ُموَجٌع َوَحنَّْت َثُكولُ  َلها َوقَ ًفا َعَلْيها  َصَلَواُت اْْلا

 ذاْكُر ُظُهورا اْْلََسنا ْبنا زَْيٍد اْلَعَلواييا 
يَل ْبنا زَْيدا ْبنا اْلََْسنا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا َوفايَها َظَهَر اْْلََسُن ْبُن  دا ْبنا إاَْسَاعا زَْيدا ْبنا ُُمَمَّ

ََلُم، باَطََباْسَتاَن.  طَالاٍب، َعَلْيها السَّ
ا َظفاَر باَيْحََي ْبنا  ٍر َلمَّ َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ْن  وََكاَن َسَبُب ُظُهوراها َأنَّ ُُمَمَّ ُعَمَر َأْقَطَعُه اْلُمْسَتعانُي ما

، َوَُهَا: ُكََلُر َوَشاُلوُس، وَ  يْ َلما يَعٌة )قُ ْرَب ثَ ْغرا الدَّ َها َقطا ن ْ ْلطَانا باَطََباْسَتاَن َقطَائاَع ما ي السُّ َكاَن َضَواحا
َيةا، َوتَ ْرَعى فايَها َها َأْهُل تاْلَك النَّاحا ن ْ ُب ما َما َأْرٌض ََيَْتطا ْلٌك،  ِبااَذائاها َها ما ََحٍد َعَلي ْ ْم، لَْيَس ْلا يها َمَواشا

ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ََنئاَبُه ْلااَيا َه ُُمَمَّ ، فَ َوجَّ َياٍض، َوَأْشَجاٍر، وََكَْلٍ َي َذاَت غا َي َمَواٌت، َوها َا ها زَةا َما َأْقَطَع، إاَّنَّ
ُل َطََبا  ُّ، َوَعاما را ْبنا َعْبدا اَّللَّا َواَْسُُه َجاباُر ْبُن َهاُروَن النَّْصَرانا ْسَتاَن يَ ْومئاٍذ ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها

را، وََكاَن اْلَغالاُب َعَلى َأْمرا ُسَلْيَماَن ُمَُ  را ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها دا ْبنا طَاها ٍر َخلايَفُة ُُمَمَّ َد ْبَن ْبنا طَاها مَّ
، َوَقْد فَ رَّ  يَّ ٌد َهَذا َأْوَِلَدُه يفا ُمُدنا َطََباْسَتاَن، َوُهْم َأْحَداٌث، ُسَفَهاُء، فَ َتَأذَّى َبااُم َأْوٍس اْلبَ ْلخا َق ُُمَمَّ

ْيَةا. ْن ُسَلْيَماَن ُسوَء السيا ْم، َوما ْن أَبايها ُهْم، َوما ن ْ يَُّة َوَشَكْوا ما  الرَّعا
، وَ  يْ َلما َد ْبَن َأْوٍس َدَخَل باََلَد الدَّ َْهلا َطََباْسَتاَن، )َفَسََب ُثَّ إانَّ ُُمَمَّ  ُهْم ُمَسالاُموَن ْلا
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َم َجاباُر ْبُن َهاُروَن ْلااَيازَةا َما َأْقَطُعُه ُمَُ  ا َقدا ُهْم َوقَ َتَل، َفَساَء َذلاَك َأْهَل َطََباْسَتاَن( ، فَ َلمَّ ن ْ ُد ْبُن ما مَّ
َا النَّاُس، َوفايَها َحاَز ُكََلَر َوَشاُلوَس.َعْبدا اَّللَّا، َعَمَد َفَحاَز فايها َما اتََّصَل باها ما   ْن َأْرٍض َمَواٍت يَ ْرَتفاُق َبا

يْ لَ  َن الدَّ َّْن رَاَمَها ما َا ِما َيةا يَ ْوَمئاٍذ َأَخَوانا ََلَُما ِبٌَْس َوََنَْدٌة َيْضباطَاَّنا ، َمْذُكورَانا وََكاَن يفا تاْلَك النَّاحا ما
فْ  ْْلا ٌد، َولاْْلَخرا َجْعَفٌر، َوُُهَا ابْ َنا ُرْسُتَم، فَأَْنَكَرا َما فَ َعَل ِبااْطَعاما الطََّعاما َوِبا َا ُُمَمَّ ُها ََحدا ، يُ َقاُل ْلا َضالا

َهَضا َمْن َأطَاَعُهَما لاَمْنعا جَ  َيةا، فَاْستَ ن ْ ، وََكاََن ُمطَاَعنْيا يفا تاْلَك النَّاحا َيازَةا اْلَمَواتا ْن حا ْن َجاباٌر ما اباٍر ما
َيازَةا  ٌد  حا َق باُسَلْيَماَن ْبنا َعْبدا اَّللَّا، َوَخاَف ُُمَمَّ ُهَما، فَ َلحا ن ْ ، َفَخافَ ُهَما َجاباٌر، فَ َهَرَب ما َذلاَك اْلَمَواتا

يْ َلما يُذَكياُروََّنُُم اْلَعْهَد  َن الدَّ ْيَاََّنُْم ما لا َطََباْسَتاَن، فَ َراَسُلوا جا ْن َعاما يَوَجْعَفٌر َوَمْن َمَعُهَما ما نَ ُهْم  الَّذا بَ ي ْ
، فَات ََّفُقوا َعَلى اْلُمَعاَونَةا وَ  ّبْا َواْلَقْتلا َن السَّ ُد ْبُن َأْوٍس َبااْم ما ُروَن فايَما فَ َعَلُه ُُمَمَّ اْلُمَساَعَدةا َعَلى َويَ ْعَتذا

 َحْربا ُسَلْيَماَن ْبنا َعْبدا اَّللَّا َوَغْْياها.
يَم، َكاَن باَطََباْسَتاَن، ُثَّ َأْرَسَل ابْ َنا ُرْسُتَم ]َوَمْن َوافَ َقهُ  ُد ْبُن إابْ َراها َن الطَّالاباينَي اَْسُُه ُُمَمَّ ََ رَُجٍل ما َما[ إا

نَّا ُهَو َأقْ َوُم َباَ  ْم، َوقَاَل: َلكانيا َأُدلُُّكْم َعَلى رَُجٍل ما َعةا َلُه، فَاْمتَ َنَع َعَلْيها ََ اْلبَ ي ْ ، َيْدُعونَُه إا نيا َذا اْْلَْمرا ما
يَم، َيْدعُ َفَدَلَُّ  دا ْبنا إابْ َراها ُهوا إالَْيها، َعْن راَساَلةا ُُمَمَّ ، فَ َوجَّ لرَّييا ََ ْم َعَلى اْْلََسنا ْبنا زَْيٍد، َوُهَو ِبا ونَُه إا



يْ َلما َوَأْهلا ُكََلَر، َوَشاُلوَس، َوالرَّ  َها، فََأََتُهْم َوَقْد َصاَرْت َكلاَمُة الدَّ َص إالَي ْ نا َعَلى َطََباْسَتاَن، َفَشخَّ واَّيَّ
ُقوا باُسَلْيَماَن ْبنا َعْبدا اَّللَّا،  ُهْم، فَ َلحا اَل اْبنا َأْوٍس َعن ْ َعتاها، فَ َبايَ ُعوُه ُكلُُّهْم، َوَطَرُدوا ُعمَّ ََ بَ ي ْ َواْنَضمَّ إا

َياَن، َولَْيُث ْبنُ  َباُل َطََباْسَتاَن َكَأْصَمَغاَن، َوقَاُدوسا ْن َأْهلا  اْلََْسنا ْبنا زَْيٍد أَْيًضا جا قَ َتاَد، َوََجَاَعٌة ما
. ْفحا  السَّ

ْم، َوَأقْ َبَل اْبُن َأْوسٍ  َي َأقْ َرُب اْلُمُدنا إالَْيها يَنةا آُمَل، َوها َم اْلََْسُن َوَمْن َمَعُه ََنَْو َمدا ْن َسارايََة  ُثَّ تَ َقدَّ ما
يًدا، َوَخاَلَف اْلَْ  َها، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ََ آُمَل َفَدَخَلَها.لاَيْدفَ َعُه َعن ْ  َسُن ْبُن زَْيٍد يفا ََجَاَعٍة إا

ْن َأْصَحابا اْلََْسنا ْبنا زَْيٍد، لَْ  َْربا َمْن يُ َقاتاُلُه ما َع اْبُن َأْوٍس اْْلَََبَ، َوُهَو َمْشُغوٌل ِبا ا َسَا َيُكْن َلُه  فَ َلمَّ
ها، فَ َهَرَب، َوْلَاَق باُسلَ  ٌَّة إاِلَّ النََّجاُء بانَ ْفسا ا اْستَ ْوََ اْْلََسُن َعَلى آُمَل َكثُ َر ُها ََ َسارايََة، فَ َلمَّ ْيَماَن إا

ًما، ُثَّ َساَر ََنْوَ  ُمَل َأَّيَّ َنٍة، َوَأقَاَم با  ََجُْعُه، َوَأََتُه ُكلُّ طَالابا ََّنٍْب َوفات ْ
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َْربا ُسَلْيَماَن ْبنا َعْبدا اَّللَّا، َفَخَرَج إالَْيها  َبتا َسارايََة ْلا يَنةا َسارايََة، َوَنشا ُسَلْيَماُن، فَاْلتَ َقْوا َخاراَج َمدا
َع ُسَلْيَماُن اْْلَََبَ ا ا َسَا نَ ُهْم، َفَساَر بَ ْعُض قُ وَّادا اْلََْسنا ََنَْو َسارايََة َفَدَخَلَها، فَ َلمَّ َّْنََزَم ُهَو اْْلَْرُب بَ ي ْ

َياَلُه َوثاقْ  َلُه وَُكلَّ َما َلُه باَسارايََة، َواْستَ ْوََ اْلََْسُن َوَأْصَحابُُه َعَلى َذلاَك َوَمْن َمَعُه، َوتَ َرَك َأْهَلُه َوعا
ُْرَجانَ  ََ ُسَلْيَماَن ِبا َُهْم إا يعاها، فََأمَّا اْْلَرامُي َواْْلَْوَِلُد َفَجَعَلُهُم اْلََْسُن يفا َمرْكاٍب َوَسْيَّ ، َوَأمَّا اْلَماُل َجَا

 رََّق.َفَكاَن َقْد َّنُاَب َوتَ فَ 
ا َأقْ َبَل اْلَْ  رايََّة ُكلََّها َكاَنْت تَ َتَشيَُّع، فَ َلمَّ َنَّ الطَّاها ََ َوقايَل: إانَّ ُسَلْيَماَن اَّْنََزَم اْختاَيارًا ْلا َسُن ْبُن زَْيٍد إا

، َوقَاَل. تاها يفا التََّشيُّعا دَّ ْن قاَتالاها لاشا  َطََباْسَتاَن َتََُثََّ ُسَلْيَماُن ما
يَنا اْْلََمريايَنانُ بياْئُت   َخْيَل اْبنا زَْيٍد َأقْ بَ َلْت ... َخبَ ًبا ُترايُدََن لاُتَحسيا

رايَنا يعا الطَّاها َما قًَة ... فَاْلَوْيُل ِلا َوْلا  ََّي قَ ْوُم إاْن َكاَنتا اْْلَنْ َباُء َصادا
ْم رَْأسَ  ْن بَ ْيناها َذا اْصَطفَّْت َكَتائابُ َنا ... َأُكوُن ما  اْلُمَوالايَنا َأمَّا َأََن فَإا

ييايَنا ما َماُء اْلَفاطا َبْت دا ٌط ... إاَذا اْحُتسا َبسا ْنَد َرُسولا اَّللَّا ُمن ْ  فَاْلُعْذُر عا
ََ الرَّييا ُجْنًدا َمَع  َه إا ا اْجَتَمَعْت َطََباْسَتاُن لاْلَحَسنا َوجَّ ا اْلتَ َقُوا اَّْنََزَم ُسَلْيَماُن، فَ َلمَّ ْن فَ َلمَّ رَُجٍل ما

َا رَُجًَل  َأْهلاها، رايَّةا، فَاْسَتْخَلَف َبا َل الطَّاها َها َعاما َن يُ َقاُل لَُه اْلََْسُن ْبُن زَْيٍد أَْيًضا، َفَمَلَكَها، َوَطَرَد َعن ْ  ما
َها. ُد ْبُن َجْعَفٍر، َواْنَصَرَف َعن ْ  اْلَعَلواييانَي يُ َقاُل َلُه ُُمَمَّ

، َوُمَدبيا  يَل َوَوَرَد اْْلَََبُ َعَلى اْلُمْسَتعانيا َه إاَْسَاعا ْيَزَاَد، فَ َوجَّ يٍف، وََكاتاباها َأْْحََد ْبنا َصالاحا ْبنا شا را َأْمراها َوصا
َها، َوَأمَّا َما عَ  َا لاَيْمَنَع َخْيَل اْْلََسنا َعن ْ ْلُمَقاما َبا ََ َُهََذاَن، َوَأَمَرُه ِبا ََ ْبَن فَ َراَشَة يفا ُجْنٍد إا َداَها فَإا

دا ْبنا َعبْ  بُّ َعْنُه.ُُمَمَّ ٍر َوَعَلْيها الذَّ  دا اَّللَّا ْبنا طَاها



، َوَوجَّ  ْنُه ُأُموٌر َكراَهَها َأْهُل الرَّييا لرَّييا َظَهَرْت ما ُّ ِبا ُد ْبُن َجْعَفٍر الطَّالاّبا ا اْستَ َقرَّ ُُمَمَّ ُد ْبُن فَ َلمَّ َه ُُمَمَّ
نْ  ْن عا ٍر قَائاًدا ما را ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ََ طَاها َن اْْلُْندا إا يَكاَل )يفا ََجٍْع ما ُد ْبُن ما ها يُ َقاُل َلُه: ُُمَمَّ دا

، فَ  ُّ َخاراَج الرَّييا ُد ْبُن َجْعَفٍر الطَّالاّبا يَكاَل( ، فَاْلتَ َقى ُهَو َوُُمَمَّ اها ْبنا ما ، َوُهَو َأُخو الشَّ ُد الرَّييا َر ُُمَمَّ ُأسا
َه اْْلََسُن ْبُن زَْيٍد َعْسَكًرا َعَلْيها ْبُن َجْعَفٍر، َواَّْنََزَم َجْيُشُه، وَ  َا، فَ َوجَّ ، فََأقَاَم َبا يَكاَل الرَّيَّ َدَخَل اْبُن ما

يَكاَل، فَاْلتَ َقْوا، فَاقْ تَ تَ لُ  ُد ْبُن ما ََ الرَّييا َخَرَج إالَْيها ُُمَمَّ ا َصاَر إا ُن، فَ َلمَّ وا، فَاَّْنََزَم اْبُن قَائاٌد يُ َقاُل َلُه َواجا
يَكالَ  َا،ما ًما َبا ََ الرَّييا ُمْعَتصا  ، َواْلَتَجَأ إا
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ََ َأْصَحابا اْلََْسنا ْبنا زَْيٍد. ُن َوَأْصَحابُُه َحََّّ قَ تَ ُلوُه، َوَصاَرتا الرَّيُّ إا  فَات َّبَ َعُه َواجا
يَسى لرَّييا َأْْحَُد ْبُن عا َنَة يَ ْوَم َعَرَفَة َظَهَر ِبا ها السَّ ا َكاَن َهذا ْبنا ُحَسنْيٍ الصَّغاْيا اْبنا َعلاييا ْبنا  فَ َلمَّ

َي اَّللَُّ َعْنُه )َوإاْدرايُس ْبُن ُموَسى ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُموَسى بْ  نا َعْبدا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َرضا
ْهلا الرَّييا َصََلَة اَّللَّا ْبنا اْلََْسنا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب( ، فَ  يَسى ِبَا َصلَّى َأْْحَُد ْبُن عا

ُد ْبُن عَ  ٍر، فَاَّْنََزَم ُُمَمَّ ُد ْبُن َعلاييا ْبنا طَاها ٍد، َفَحارَبَُه ُُمَمَّ ْن آلا ُُمَمَّ ، َوَدَعا لالرياَضى ما لايٍي َوَساَر اْلعايدا
ََ قَ ْزوايَن.  إا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َب الْ  اكارايَّةا، فَ َزَعَم َوفايَها َغضا ََ الشَّ َنَُّه ]َكاَن[ بَ َعَث إا دا ْلا ُمْسَتعانُي َعَلى َجْعَفرا ْبنا َعْبدا اْلَواحا
. ََ اْلَبْصَرةا يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا يٌف أَنَُّه َأْفَسَدُهْم، فَ ُنفاَي إا  َوصا

، َواْلُعْثَماناييانَي. َوفايَها ُأْسقاَطْت َمْرتَ َبُة َمْن َكاَنْت َلُه َمْرتَ َبٌة يفا َدارا  َوارابا ْن َبنا أَُميَّةا َكَأِبا الشَّ  اْلَعامَّةا ما
. َن اْْلَْبسا نيا ما  َوَأْخَرَج اْلََْسَن ْبَن اْْلَْفشا

َة. اَشاتا َعَلى َمكَّ يَسى ْبنا ُموَسى اْلَمْعُروفا باَبشَّ َْعَفرا ْبنا اْلَفْضلا ْبنا عا  َوفايَها َعَقَد ْلا
ْم، َوُهَو اْلَفْضُل ْبُن قَاَرَن َأُخو َمازاََّيَر ْبنا قَاَرَن،  َوفايَها َوَثبَ  لاها ْن َكْلَب، باَعاما َْص، َوقَ ْوٌم ما َأْهُل ْحا

ْصَ  َْص ُموَسى ْبَن بُ غَا يفا رََمَضاَن، فَ َلقاَيُه َأْهُلَها فايَما َبنْيَ ْحا ََ ْحا َه اْلُمْسَتعانُي إا  فَ َقتَ ُلوُه، فَ َوجَّ
 ، يَمًة، َوَأْحَرقَ َها، َوَأَسَر ََجَاَعًة َوالرَّْسَتَ َْص، َوقَ َتَل َأْهَلَها َمْقتَ َلًة َعظا َوَحارَبُوُه، فَ َهَزَمُهْم، َوافْ تَ َتَح ْحا

. ) ْن )َأْهلاَها اْْلَْعَيانا  ما
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 ]اْلَوفَ َياُت[
ي، َوَأْْحَُد بْ  اٍر اْلَقاضا ي َوفايَها َماَت َجْعَفُر ْبُن َأْْحََد بانا َعمَّ ، قَاضا يُّ ْيما ُّ الت َّ ُن َعْبدا اْلَكراميا اْْلَْورَانا

 اْلَبْصَرَة.
] ثا  ]بَقايَُّة اْْلََوادا

َ َأْْحَُد ْبُن اْلَوزايرا َقَضاَء َساَمرَّا.  َوفايَها َوِلا
اكارايَُّة َواْْلُْنُد باَفاراَس باَعْبدا اَّللَّا ْبنا إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها  َد َوفايَها َوَثَب الشَّ يَم، فَانْ تَ َهُبوا َمْنزاَلُه، َوقَ تَ ُلوا ُُمَمَّ

 ْبَن اْلََْسنا ْبنا قَاَرَن، َوَهَرَب َعْبُد اَّللَّا ْبُن إاْسَحاَق.
ْن َكاُبَل. َا ما ْن ُخَراَساَن[ بافايَلنْيا َوَأْصَناٍم أََتى َبا ٍر ]ما ُد ْبُن طَاها َه ُُمَمَّ  َوفايَها َوجَّ

لنَّاسا َجْعَفرُ  َة. َوَحجَّ ِبا  ْبُن اْلَفْضلا باَشاَشاَت، َوُهَو َواِلا َمكَّ
]  ]بَقايَُّة اْلَوفَ َياتا

تَّ  َدًة َوسا ُْي إاْفرايقايََّة، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه َسَنًة َواحا ، َأما َ زاََّيَدُة اَّللَّا ْبُن اْْلَْغَلبا ا َماَت )َوفايَها تُ ُويفيا ٍم، َوَلمَّ َة َأَّيَّ
( .َمَلَك بَ ْعَدُه اْبُن َأخا  دا ْبنا اْْلَْغَلبا يَم ْبنا َأْْحََد ْبنا ُُمَمَّ ُد ْبُن َأِبا إابْ َراها  يها ُُمَمَّ

، َوزايُر اْلُمتَ وَكيالا  رئايُّ ُد ْبُن اْلَفْضلا اْْلََراجا َ ُُمَمَّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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، وََكاَن َمْوتُُه باُسرَّ  ما  َمْن رََأى. َواْلَفْضُل ْبُن َمْرَواَن، َوزايُر اْلُمْعَتصا
اَئٍة، َوُهَو َمْشُهورٌ  تيانَي َوما ، َكاَن َمْولاُدُه َسَنَة اثْ َننْيا َوسا اكا ُر اْْلَُسنْيُ ْبُن الضَّحَّ اعا ْْلَْخَبارا َواْْلَلايُع الشَّ  ِبا

 َواْْلَْشَعارا.
( ، ْصَر يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا ي ما َ اْْلَاراُث ْبُن ُمْسكانَي قَاضا ( .َوفايَها تُ ُويفيا ْن َوَلدا َأِبا َبْكٍر الث ََّقفاييا  َوُهَو ما

يُّ اْْلَافاُظ.  َوَنْصُر ْبُن َعلاييا ْبنا َنْصرا ْبنا َعلايٍي اْْلَْهَضما
، َرَوى َعْن َأِبا زَْيٍد، َواْْلَْصَمعا  ُّ اللَُّغوايُّ ْسَتانا جا ٍد السيا َ أَبُو َحاِتٍا َسْهُل ْبُن ُُمَمَّ ، َوأَ )َوفايَها تُ ُويفيا ِبا ييا

 ُعبَ ْيَدَة.
ْلَغْيبا َأْعَلُم( . ََ ِبا [ ، َواَّللَُّ تَ َعا ائَ َتنْيا نَي ]َوما َ قَ ْبَل َسَنةا ََخْسا  َوقايَل: تُ ُويفيا
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] ائَ َتنْيا نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوََخْسا
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ائَ َتنْيا  نَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوََخْسا
َر الَتُّْكاييا  ذاْكرُ   قَ ْتلا َِبغا

يٌف َوبُ َغا. ، قَ تَ َلُه َوصا ُر الَتُّْكايُّ َنةا قُتاَل َِبغا ها السَّ  َويفا َهذا
َع َقطَائاَع، َفَكاَن  ، َفزايَد يفا َأْرزَاقاها، فَأُْقطا َر َكاَن َأَحَد قَ تَ َلةا اْلُمتَ وَكيالا َبُب َأنَّ َِبغا َّا ُأْقطاَع وََكاَن السَّ ِما

ْن َأْهلا تاْلَك قُ ًرى با  يَناٍر، فَ َوَثَب رَُجٌل ما َْلَفْي دا ْن َأْهلا َِبُروَْسَا ِبا نَ َها رَُجٌل ما َسَوادا اْلُكوَفةا، فَ َتَضمَّ
َر، َوتَ َناَوَلُه، َفَحَبَس اْبَن َمارََمَة، َوقُ يياَد، ُثَّ ُتََ  َيةا، يُ َقاُل لَُه اْبُن َمارََمَة، باوَكايٍل لاَباغا ََ  لََّص،النَّاحا َوَساَر إا

يا َواْْلَاكاما  َراِبا ُب َأْمرا بُ َغا الشَّ َّ، َوُهَو يَ ْوَمئاٍذ َصاحا ْوَلةا،  َساَمرَّا، فَ َلقاَي َدلايَل ْبَن يَ ْعُقوٍب النَّْصَرانا يفا الدَّ
ُر َأَحَد قُ وَّادا بُ َغا، َفَمنَ َعُه َدلايٌل ما  يًقا َلُه، وََكاَن َِبغا ْن ظُْلما َأْْحََد ْبَن َمارََمَة، وََكاَن اْبُن َمارََمَة َصدا

ُر َوَِبَيَن َدلايًَل. َب َِبغا ْنُه، فَ َغضا  فَانْ َتَصَف َلُه ما
ائ َ  نَي ]َوما ْن َسَنةا ََخْسا ةا ما ي اْلْاجَّ ْنَد بُ َغا يفا ذا ُر ُشَجاًعا يَ تَّقايها بُ غَا َوَغْْيُُه، َفَحَضَر عا [ وََكاَن َِبغا َتنْيا

، َفَدَخَل إالَْيها َوقَاَل: َمْن قَ َتَل َدلايًَل )يُ ْقَتُل باها( ، فَ َقاَل َلُه بُ غَا: َلْو  َوُهَو َسْكَراُن، َوبُ َغا اما يفا اْْلَمَّ
نَّ أُُموَر اْلْاََلَفةا باَيدا َدلايٍل، َوُأقايُم َغْْيَُه،  ْ، فَإا ْنُه، َوَلكانا اْصَبا ا )ُثَّ افْ َعْل باها مَ َأَرْدَت َوَلَديَّ َما َمنَ ْعُتَك ما

 ُترايُد.
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ََ َدلايٍل َيَُْمُرُه َأِلَّ يَ رَْكَب، َوَعرََّفُه اْْلَََبَ، َوَأقَاَم يفا كاَتابَتاها َغْْيَُه( ، َوتَ وَ  ُر أَنَُّه َقْد َوَأْرَسَل بُ َغا إا َم َِبغا هَّ
دُ  ُر يَ تَ َهدَّ نَ ُهَما بُ َغا، َوَِبغا ُر، ُثَّ َأْصَلَح بَ ي ْ ، )َفقايَل َعَزَلُه، َفَسَكَن َِبغا ْدَمَة اْلُمْسَتعانيا ُر خا ُه، َوَلزاَم َِبغا

. )  َذلاَك لاْلُمْسَتعانيا
َن اْلْاْدَمةا؟ ََ إايَتاَخ ما ا َكاَن يَ ْوُم نَ ْوبَةا بُ َغا يفا َمْنزالاها قَاَل اْلُمْسَتعانُي: َأيُّ َشْيٍء َكاَن إا فََأْخََبَُه  فَ َلمَّ

َبغاي َأْن َتُْ  يٌف، فَ َقاَل: يَ ن ْ ََ بُ َغا، فَ َقاَل َوصا َع َدلايٌل َذلاَك، فَ رَكاَب إا َر، َوَسَا ََ َِبغا ها اْْلَْعَماُل إا َعَل َهذا
َذا ُعزاْلَت قُتاْلَت.  َلُه: أَْنَت يفا بَ ْيتاَك، َوُهْم يفا َتْدباْيا َعْزلاَك، فَإا

يٍف: أَ  ها، َوقَاَل لاَوصا ََ َدارا اْْلَلايَفةا يفا يَ ْوما ؟ َفَحَلَف أَنَُّه َما َعلاَم َما َأرَاَد فَ رَكاَب بُ َغا إا َرْدَت َأْن تَ ْعزاَلنا
ارا َواْلْايَلةا َعَلْيها، فَأَْرَجَفا َلُه أَنَُّه يُ َؤمَُّر،  َن الدَّ َر ما َيةا َِبغا َوَُيَْلُع َعَلْيها، اْْلَلايَفُة، فَ تَ َعاَقَدا َعَلى تَ ْنحا

يٍف، فََأَحسَّ  َع بُ َغا َوَوصا يَن َكانُوا َِبياُعوُه  َوَيُكوُن َمْوضا ريا، َفَجَمَع إالَْيها اْْلََماَعَة الَّذا لشَّ ُر َوَمْن َمَعُه ِبا َِبغا
، َوبُ َغا، َوَوصا  ْم يفا قَ ْتلا اْلُمْسَتعانيا َد اْلَعْهَد َعَلْيها ، َوَمَعُهْم َغْْيُُهْم، َفَجدَّ يٍف، َوقَاَل: َعَلى قَ ْتلا اْلُمتَ وَكيالا

ََ َذلاَك. نُ َباياُع َعَلى اْبنا  ، فََأَجابُوُه إا ََذْينا ، َوَيُكوُن اْْلَْمُر لََنا َكَما ُهَو َلا ، َأوا اْبنا اْلَواثاقا ما  اْلُمْعَتصا
يٍف، َوقَاَل ََلَُما: أَنْ ُتَما َجَعْلُتَمانا َخلايَفةً  ََ بُ َغا َوَوصا ، فَ بَ َعَث إا ََ اْلُمْسَتعانيا ، ُثَّ َوانْ تَ َهى اْْلَََبُ إا

رَ ُترايدَ  َُما َما َعلاَما باَذلاَك، فََأْعَلَمُهَما اْْلَََبَ، فَات ََّفَق رَْأيُ ُهْم َعَلى َأْخذا َِبغا َورَُجَلنْيا  انا قَ ْتلاي؟ َفَحَلَفا َأَّنَّ



ََ َْحَّاٍم وَ  َل باها إا ٍة، فَ ُعدا دَّ َر، فََأقْ َبَل يفا عا ْم، فََأْحَضُروا َِبغا ها َن اْْلَتْ َراكا َمَعُه، َوَحْبسا  ُحباَس فايها.ما
ْوَسَق َوبَ َلَغ اْْلَََبُ اْْلَتْ َراَك، فَ َوثَ ُبوا َعَلى إاْصطَْبلا اْْلَلايَفةا، فَانْ تَ َهُبوُه َورَكاُبوا َما فايها، َوَحَصُروا اْلَْ 

َر فَ ُقتاَل. يٌف باَقْتلا َِبغا ، فََأَمَر بُ غَا َوَوصا ََلحا لسيا  ِبا
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ْيا اْلُمْسَتعانيا إا   ََ بَ ْغَدادَ ذاْكُر َمسا
ْشَغبانَي َأقَاُموا َعَلى َما ُهْم َعَلْيها، فَاَنَْ  ََ اْْلَتْ َراكا اْلما ُر َوانْ تَ َهى َخََبُ قَ ْتلاها إا ا قُتاَل َِبغا َدَر فَ َلمَّ

ْيَزَاَد، َوَدلايٌل  ُم، َوَأْْحَُد ْبُن َصالاحا ْبنا شا يٌف، َوَشاَهُك اْْلَادا ََ بَ ْغَداَد يفا اْلُمْسَتعانُي، َوبُ َغا، َوَوصا إا
َراَف، فَ َلْم  ْنصا ْشَغبانَي َفَسأَُلوُهُم اِلا ََ َهُؤَِلءا اْلما ْن قُ وَّادا اْْلَتْ َراكا إا يَ ْفَعُلوا، َحرَّاَقَة، فَ رَكاَب ََجَاَعٌة ما

ُموا، ُثَّ َقَصُدوا َداَر َدلا  يٍف َندا َنْاَدارا اْلُمْسَتعانيا َوبُ َغا َوَوصا ا َعلاُموا ِبا ْيَاناها، فَ َلمَّ يٍل، َوُدوَر َأْهلاها َوجا
ُموا بَ ْغَداَد َمراَض اْبُن َمارََمةَ  ا َقدا ، فَ َلمَّ َوابيا ََ َأْخذا اْْلََشبا َوَعلايقا الدَّ ، فَ نَ َهُبوَها، َحََّّ َصاُروا إا

، فَ قَ  لَّتاَك؟ قَاَل: انْ تَ َقَض ُعْقُر اْلَقْيدا اَل َدلايٌل: لَئاْن َعَقَرَك اْلَقْيُد فَ َعاَدُه َدلايٌل، َوقَاَل َلُه: َما َسَبُب عا
َعرَ  ، َوقَاَل بَ ْعُض الشُّ ما َنَة، َوَماَت اْبُن َمارََمَة يفا تاْلَك اْْلََّيَّ اءا يفا َلَقْد نَ َقْضَت اْلْاََلَفَة، َوبَ َغْيَت اْلفات ْ

 َذلاَك:
ُر َحْرًِب َطُحوَنَ  ًرا ... َلَقْد َهاَج َِبغا  َلَعْمراي لَئاْن قَ تَ ُلوا َِبغا

فايَنا ُسوَن السَّ للَّْيلا يَ ْلَتما  َوفَ رَّ اْْلَلايَفُة َواْلَقائاَدانا ... ِبا
مْ  ها حا  َوَصاُحوا ِبااْنَشارا َمَلَّ

، 
رايَنا ... فَأَْلَزَمُهْم َبْطَن َحرَّاقَةٍ   َفَجاَءُهُم َيْسباُق النَّاظا

ْم َسائارايَنا ... َوَما َكاَن َقَدُر اْبنا  يفاها  َمارَمَّةا  َوَصْوَت ََمَاذا
ُب فايها اْْلُُروَب الزَّبُوََن ... َوَلكاْن َدلايٌل َسَعى َسْعَيةً   فَ َنْكسا
ُروقا  يَنا ... َفَحلَّ بابَ ْغَداَذ قَ ْبَل الشُّ َا اْلَعاَلما َلُه َبا  فََأْخَزى اْْلا

ْنُه َما َيْكَرُهوَنَ  َا ما  َفَخلَّ َبا
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فايَنَة َلْ ََتْتاَنا   ... َوَغرَّقَ َها اَّللَُّ َوالرَّاكابايَنافَ َلْيَت السَّ
اراُعوَنَ  َنُة الدَّ  َوَأقْ بَ َلتا الَتُُّْك َواْلُمْغرابُوَن ... َوَجاَء اْلَفَراغا



ََلحا ... يَ ْرُجوَن َخْيًَل َورَْجًَل بَنايَنا يُسُهْم يفا السيا ُْي َكَرادا  َتسا
ْمرا ... اْْلُُروبا  ٌ ِبَا َْرَبااما َعالا ينَافَ َقاَم ِبا ُه حا  تَ َوِلَّ

َد ُسورًا َعَلى اْْلَاناَبنْيا ... َحََّّ َأَحاَطُهُم َأَْجَعايَنا  َفَجدَّ
َا اْلُمْسَتعايَنا ي َبا ورا ََيْما  َوَأْحَكَم أَبْ َواََبَا اْلُمْصَمَتاتا ... َعَلى السُّ

 َوَهيَّا
 ََمَانايَق َخطَّارَةً 

ي اْلَعرايَنا ُفوَس، َوََتْما  تُفايُت الن ُّ
ًحا َقْد َأْكَرى َسفاينَ َتُه، َفَضَربُوُه، وَ َومَ  ََ بَ ْغَداَد، َوَأَخُذوا َمَلَّ َنْاَدارا إا َن اِلا َصَلُبوُه َنَع اْْلَتْ َراُك النَّاَس ما

راا. َنْاَدارا إاِلَّ سا َن اِلا ُفنا ما  َعَلى َدْقلاَها، فَاْمتَ َنَع َأْصَحاُب السُّ
 ََ دا ْبنا وََكاَن ُوُصوُل اْلُمْسَتعانيا إا َنةا، فَ نَ َزَل َعَلى ُُمَمَّ ها السَّ ْن َهذا َن اْلُمَحرَّما ما َْمٍس َخَلْوَن ما بَ ْغَداَد ْلا

، َوُسَلْيَمانا ْبنا َيَْ  َوى َجْعَفٍر اْْلَيَّاطا ٍر يفا َداراها، ُثَّ َواََف بَ ْغَداَد اْلُقوَّاُد، سا ََي ْبنا ُمَعاٍذ، َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها
َمَها يٍف. َوَقدا ْن َأْصَحابا بُ َغا َوَوصا ٍم، َوََجَاَعٌة ما الا َوَبنا َهاشا  ُجلَُّة اْلُكتَّابا َواْلُعمَّ

 
َّللَّا  َعةا لاْلُمْعتَ زيا ِبا  ذاْكُر اْلبَ ي ْ

ا اْستَ َقرَّ الْ  َعةا َلُه أَنَُّه َلمَّ َّللَّا، وََكاَن َسَبُب اْلبَ ي ْ َنةا بُوياَع اْلُمْعتَ زُّ ِبا ها السَّ ُمْسَتعانُي بابَ ْغَداَذ َأََتُه َويفا َهذا
ْشغَبانَي، َفَدَخُلوا َعَلْيها، َوأَْلَقْوا أَنْ ُفَسُهْم َبنْيَ َيَدْيها، َوَجَعُلو  ْن قُ وَّادا اْْلَتْ َراكا اْلما َقُهْم يفا ََجَاَعٌة ما ا َمَناطا

ُهْم َوالرياَضا. ْم َتَذلًَُّل َوُخُضوًعا، َوَسأَُلوُه الصَّْفَح َعن ْ  َأْعَناقاها
، َأَلْ تَ ْرفَ ُعوا إاَِلَّ يفا َأْوَِلداُكْم فَُأْلْا  َقُهْم باُكْم، َوُهْم قَاَل ََلُْم: أَنْ ُتْم َأْهُل بَغاٍي َوَفَساٍد، َواْستاْقََلٍل لالنياَعما

َدادا اْلُمتَ َزوياَجاتا  نَّ يفا عا ْن أَْلَفْي ُغََلٍم، َويفا بَ َناتاُكْم، فََأَمْرُت باَتْصياْياها ْن َأْربَ َعةا ََنًْوا ما ، َوُهنَّ ََنًْوا ما
ُتُكْم إالَْيها، َوَأْدَرْرُت َعَلْيُكمْ   آَِلٍف، َوَغْْيَ َذلاَك ُكلَُّه َأَجب ْ
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ُكمْ  ََّتَا َوَشْهَوََّتَا إارَاَدًة لاَصََلحا ي َلذَّ َهبا َواْلفاضَّةا، َوَمنَ ْعُت نَ ْفسا ْلُتْم آناَيَة الذَّ اُكْم،  َوراضَ اْْلَْرزَاَق، فَ َعما
ْوُت َعْنُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ْزَداُدوَن بَ ْغًيا َوَفَساًدا، فَ َعاُدوا َوَتَضرَُّعوا، َوَسأَُلوُه اْلَعْفَو، فَ َقاَل اْلُمْسَتعانُي: َقْد َعفَ 

يُت.  َوَرضا
يَت فَ ُقْم فَارَْكْب َمَعنَ  ْن ُكْنَت َقْد َرضا : فَإا نَّ اْْلَتْ َراَك فَ َقاَل َلُه َأَحُدُهْم، َواَْسُُه َِبِبا باكَّ ََ َساَمرَّا، فَإا ا إا

ٌد: هَ  ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا بَ ْعَض َأْصَحاباها فَ َقاَم إالَْيها َفَضَربَُه، َوقَاَل ُُمَمَّ ُروَنَك، فََأَمَر ُُمَمَّ َتظا َكَذا يُ َقاُل يَ ن ْ
َك اْلُمْسَتعانُي َوقَ  نانَي ُقْم فَارَْكْب َمَعَنا! َفَضحا ْيا اْلُمْؤما َما اَل: َهُؤَِلءا قَ ْوٌم ُعْجٌم َِل يَ ْعراُفوَن ُحُدوَد ْلا



.  اْلَكََلما
نَّ َأْرزَاَقُكْم َدارٌَّة َعَلْيُكْم، َوأَْنُظْر َأََن يفا أَ  ََ َساَمرَّا، فَإا ُعوَن إا ْمراي، فَاْنَصَرُفوا َوقَاَل ََلُُم اْلُمْسَتعانُي: تَ ْرجا

ْنُه، َوَأْغَضبَ ُهْم َما َكاَن ما  نَي ما ، َوَأْخََبُوا َمْن َورَاَءُهْم َخََبَُهْم، آياسا ََ َِبِبا باكَّ دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا إا ْن ُُمَمَّ
اْلُمَؤيَُّد يفا َوزَاُدوا، َوَحرَُّفوا ََتْرايًضا ََلُْم َعَلى َخْلعاها، فَاْجَتَمَع رَْأيُ ُهْم َعَلى إاْخَراجا اْلُمْعتَ زيا، )وََكاَن ُهَو وَ 

ْن َشْعراها، وََكاَن َقْد  َحْبسا اْْلَْوَسقا  ، َوَأَخُذوا ما َن اْْلَْبسا ( ما َما َمْن ََيَْفُظُهَما، فََأْخَرُجوا اْلُمْعتَ زَّ ، َوَعَلْيها
َعةا، فَ َلْم يَتامَّ اْلَماُل، ْلْاََلَفةا، َوَأَمَر لالنَّاسا باراْزقا َعَشَرةا َأْشُهٍر لاْلبَ ي ْ َشْهَرْينا فَُأْعُطوا  َكثُ َر، َوَِبيَ ُعوا َلُه ِبا

ْنَدُهْم. لَّةا اْلَمالا عا  لاقا
يَناٍر، َويفا بَ ْيتا َمالا أُ  اَئةا أَْلفا دا ميا وََكاَن اْلُمْسَتعانُي َخلََّف بَ ْيتا اْلَمالا باَساَمرَّا فايها ََنَْو ََخْسا ما

يَناٍر، َويفا بَ ْيتا َمالا اْلَعبَّاسا قايَمةَ  يَناٍر. اْلُمْسَتعانيا قايَمَة أَْلفا أَْلفا دا اَئةا أَْلفا دا تياما  سا
لْ  َر ِبا َفٍَّة َُمُْموًِل، فَأُما يدا َوباها ناْقراٌس، يفا ُما َعةا أَبُو َأْْحََد ْبُن الرَّشا َر لاْلبَ ي ْ َعةا فَاْمتَ َنَع، وََكاَن فايَمْن ُأْحضا بَ ي ْ

َنا طَائاًعا، َفَخَلْعتَ َها َوزََعْمَت  : ُأْكراْهُت َوقَاَل لاْلُمْعتَ زيا: َخَرْجَت إالَي ْ َا، فَ َقاَل اْلُمْعتَ زُّ أَنََّك َِل تَ ُقوُم َبا
ْيَف. فَ َقاَل أَبُو َأْْحََد: َما َعلاْمَنا أَنََّك ُأْكراْهَت، َوَقدْ  ْفُت السَّ  َعَلى َذلاَك، َوخا
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لاَنا، َوَِل َنْدراي َما َيُكوُن إاْن تَ رَْكَتنا َعَلى َِبيَ ْعَنا َهَذا الرَُّجَل، فَ ُنرايُد َأْن ُتْطلاَق ناَساَءََن، َوَُتُْرَج َعْن َأْمَوا
. ْيُف. َفََتََكُه اْلُمْعتَ زُّ َع النَّاُس، َوإاِلَّ فَ َهَذا السَّ  َأْمراي َحََّّ ََيَْتما

ََ ب َ  يْ َرُج، َوَعتَّاُب ْبُن َعتَّاٍب، فََأمَّا َعتَّاٌب فَ َهَرَب إا يُم الدَّ َّْن َِبَيَع إابْ َراها يْ َرُج وََكاَن ِما ْغَداَد، َوَأمَّا الدَّ
، َواْلكاَتابَةا َوَغْْيا َذلاَك. ، َوبَ ْيتا اْلَمالا َواواينا َل َعَلى الدَّ ، َواْستُ ْعما ْرطا  فََأقَ رَّ َعَلى الشُّ

الا َأَمَر باقَ  يُه اْلُعمَّ َعةا اْلُمْعتَ زيا َوتَ ْوجا دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا َخََبُ بَ ي ْ ا اتََّصَل ِباَُحمَّ ْيَةا َعْن َأْهلا َساَمرَّا، َوَلمَّ ْطعا اْلما
ََ ََنُوبَةَ  ََ بَ ْغَداَد ُهَو َوَأْهُل بَ ْيتاها َوُجْنُدُه، وََكَتَب إا ْيا إا ََ َمالاكا ْبنا َطْوٍق يفا اْلَمسا ْبنا قَ ْيٍس  وََكَتَب إا

ََ ُسَلْيَماَن بْ  ، َوإا ْحتاَشادا َواْْلَْمعا ْيَةا َوُهَو َعَلى اْْلَنْ َبارا يفا اِلا ُفنا َواْلما لاييا يفا َمْنعا السُّ ْمَراَن اْلَمْوصا نا عا
فايَنُة َحََّّ  ُح، َوبَقاَيتا السَّ َذْت َسفايَنٌة بابَ ْغَداَذ فايَها ُأْرٌز َوَغْْيُُه، فَ َهَرَب اْلَمَلَّ   َغراَقْت.َعْن َساَمرَّا، فَُأخا

َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا با  ْجَلَة َوَأَمَر اْلُمْسَتعانُي ُُمَمَّ ْن دا وُر ما َها السُّ يَر َعَلي ْ َم يفا َذلاَك، فَُأدا نيا بَ ْغَداَد، فَ تَ َقدَّ َتْحصا
َن اْْلَانا  قا ما َْفرا اْْلََنادا ْجَلَة َوَأَمَر ِبا ، َحََّّ َأْورََدُه دا ََ ُسوقا الثََُّلََثءا يَّةا إا اسا مَّ ْن َِببا الشَّ يًعا، ما َبنْيا َجَا

يَناٍر، َوَجَعَل َعَلى ُكليا ِبَ  يعاها َثََلُثَااَئَة أَْلٍف َوَثََلثانَي أَْلَف دا َفَقُة َعَلى َذلاَك َجَا ٍب قَائاًدا، فَ بَ َلَغتا الن َّ
، َوجَ  ، َوَشَحَن اْْلَْسَواَر، َوفَ َرَض فَ ْرًضا لاْلَعيَّاراينا َعَل َوَنَصَب َعَلى اْْلَبْ َوابا اْلَمْنَجنايَقاتا َواْلَعرَّاَداتا

ْم َعرا  َ لاَيْجَعُلوا َعَلْيها َةا، َوَأْعطَاُهُم اْلَمَخاِلا َن اْلبَ َواراي اْلُمَقْيَّ َل ََلُْم تَ َراًسا ما نَ َوْيها، َوَعما فايَها يًفا اَْسُُه يَ ب ْ
اًجا، َفُسئاُلوا اْلَمُعونََة، فََأَعانُوا. ُموا ُحجَّ ْن ُخَراَساَن َقدا ، َوفَ َرَض أَْيًضا لاَقْوٍم ما  اْلْاَجارََة لالرَّْميا



ََ ب َ  الا اْْلََراجا باُكليا بَ ْلَدٍة َأْن َيُكوَن َْحُْلُهُم اْْلََراَج َواْْلَْمَواَل إا ََ ُعمَّ ْغَداَد، َِل وََكَتَب اْلُمْسَتعانُي إا
يَن باَساَمرَّا، ، َواْْلُْندا الَّذا ََ اْْلَتْ َراكا ََ َساَمرَّا َشْيٌء، وََكَتَب إا َها إا ن ْ  َُيَْمُل ما
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َهاهُ َيَْ  ْنَدُهْم، َويَ ن ْ يَُه عا َعةا اْلُمْعتَ زيا، َوُمَراَجَعةا اْلَوفَاءا َلُه، َويُذَكياُرُهْم َأََّيدا َيةا ُمُرُهْم بانَ ْقضا بَ ي ْ ْم َعنا اْلَمْعصا
.  َوالنَّْكثا

دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ُمَكاتَ َباٌت َوُمَراَسََلٌت يَدْ  ََ اْلُمَبايَ َعةا، ُثَّ َجَرْت َبنْيَ اْلُمْعتَ زيا َوُُمَمَّ ًدا إا ُعو اْلُمْعتَ زَّ )ُُمَمَّ
ٌد َيْدُعو اْلُمعْ  را، َوُُمَمَّ َتصا َعةا بَ ْعَد اْلُمن ْ َن اْلبَ ي ْ ََ الرُُّجوعا َويُذَكياُرُه َما َكاَن اْلُمتَ وَكياُل َأَخَذ لَُه َعَلْيها ما ( إا تَ زَّ

دٍ  ، َواْحَتجَّ ُكلُّ َواحا ََ طَاَعةا اْلُمْسَتعانيا باها. إا ُهَما َعَلى َصاحا ن ْ  ما
َياها باُسُطوحا )اْْلَنْ َبارا َوَِبُدوراََّي لايَ ْقَطَع اْْلَتْ َراَك عَ  را، َوَشقيا اْلما ٌد باَكْسرا اْلَقَناطا  نا اْْلَنْ َبارا.َوَأَمَر ُُمَمَّ

ُهمَ  ن ْ ٍد ما ََ ُموَسى ْبنا بُ َغا، ُكلُّ َواحا ْطَرافا وََكَتَب اْلُمْسَتعانُي َواْلُمْعتَ زُّ إا ها، وََكاَن ِبَا ََ نَ ْفسا ا يَْدُعوُه إا
ََ اْلُمْعتَ زيا، َوَصاَر َمَعُه. َْص، فَاْنَصَرَف إا ، َكاَن َخَرَج لاقاَتالا َأْهلا ْحا اما  الشَّ

، وََكاَن َقْد َُتَلََّف بَ ْعدَ  ََ اْلُمْسَتعانيا ْن َساَمرَّا إا َم َعْبُد اَّللَّا ْبُن بُ َغا الصَّغاُْي ما أَبايها، فَاْعَتَذَر، َوقَاَل  َوَقدا
ََ َساَمرَّا، فَاعْ  ًما، ُثَّ َهَرَب إا َُموَت ََتَْت راَكاباَك، فََأقَاَم بابَ ْغَداَذ َأَّيَّ ْمُت ْلا َا َقدا َبايها: إاَّنَّ ََ ْلا َتَذَر إا

َْعَلَم َأْخَبارَُهْم َوآتايَ  ََ بَ ْغَداَد ْلا ْرُت إا َا سا ْدَمتاها.اْلُمْعتَ زيا، َوقَاَل: إاَّنَّ ََ خا ، َوَردَُّه إا َا. فَ َقباَلُه اْلُمْعتَ زُّ  َك َبا
َن اْْلَْشُروَسنيا  نيا بَ ْغَداَد، َفَخَلَع َعَلْيها اْلُمْسَتعانُي، َوَضمَّ إالَْيها ََجًْعا ما ْم.َوَوَرَد اْْلََسُن ْبُن اْْلَْفشا  يَّةا َوَغْْياها

 
َصارا اْلُمْسَتعانيا بابَ ْغَداذَ   ذاْكُر حا

َن اْلُمَحرَّ  ُثَّ  ، َوُهَو اْلُمَوفَُّق، لاَسْبٍع بَقانَي ما يها َأِبا َأْْحََد ْبنا اْلُمتَ وَكيالا َخا ، َعَلى َحْربا إانَّ اْلُمْعتَ زَّ َعَقَد ْلا ما
ُه َذلاَك، َوَضمَّ إالَْيها اْْلَْيَش، َوَجَعَل إالَيْ  دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا، َوَوِلَّ ، َوُُمَمَّ ها اْْلُُموَر ُكلََّها، َوَجَعَل اْلُمْسَتعانيا

نَ  نَي أَْلًفا ما ، َفَساَر يفا ََخْسا ََ َكْلَباتاكانَي الَتُّْكاييا  التَّْدباَْي إا
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َب لاْلُمْعتَ زيا  َا، َوُخطا ا بَ َلَغ ُعْكََبَا َصلَّى َبا َن اْلَمَغارابَةا، فَ َلمَّ َنةا، َوأَْلَفنْيا ما َكَتَب باَذلاَك ، وَ اْْلَتْ َراكا َواْلَفَراغا
دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  ْيا ُُمَمَّ ْن َمسا يٍد ما ُْم َكانُوا َعَلى َخْوٍف َشدا ََ اْلُمْعتَ زيا، َفذََكَر َأْهُل ُعْكََبَا َأَّنَّ ْم، إا  إالَْيها

َياُع، وَ  ْم، فَانْ تَ َهُبوا اْلُقَرى َما َبنْيَ ُعْكََبَا وبَ ْغَداَد، َفَخراَبتا الضيا .َوُُمَارَبَتاها  َأَخَذ النَّاُس يفا الطَّرايقا
ْن َأْصَحابا بُ َغا الصَّغاْيا، َوَوَصَل  ََ ُعْكََبَا َهَرَب إالَْيها ََجَاَعٌة َكباْيٌَة ما ا َوَصَل أَبُو َأْْحََد إا أَبُو َأْْحََد َوَلمَّ



ْن َصَفَر، فَ َقاَل بَ ْعُض ا يَّةا لاَسْبٍع َخَلْوَن ما اسا مَّ َْنَانََة:َوَعْسَكُرُه َِبَب الشَّ  ْلَبْصراييانَي، يُ ْعَرُف باَباذا
ْم أَبُو َأْْحََد ناْعَم  ها نَ َها َمْشُهوُر ... َوُجُيوُش إاَماما ٍر أَتَ ْتُكْم ُجُنوُد اَّللَّا َواْلَمْوُت بَ ي ْ اْلَمْوََ ََّي َبنا طَاها

ْيُ   َونَعاَم النَّصا
يَّةا وَ  اسا مَّ ا نَ َزَل أَبُو َأْْحََد باَبابا الشَّ يَل، َوَجَعَل َمْن َوَلمَّ يَّةا اْْلَُسنْيَ ْبَن إاَْسَاعا اسا مَّ ََّ اْلُمْسَتعانُي َِبَب الشَّ

ََ اْْلَنْ َبارا، فَ َلمَّ  ََ َأْن َساُروا إا َة اْْلَْربا إا ها، فَ َلْم يَ َزْل ُهَناَك ُمدَّ َن اْلُقوَّادا ََتَْت َيدا ُر ُهَناَك ما ا َكاَن َعاشا
ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا َصَفَر َواَفْت َطََلئاُع  َه ُُمَمَّ ْنُه، فَ َوجَّ ْلُقْربا ما يَّةا، فَ َوقَ ُفوا ِبا اسا مَّ ََ َِببا الشَّ اْْلَتْ َراكا إا

، فايَمْن َمَعُهْم، َوَعَزَم َعَلى الرُُّكوبا  يَكاَل، َوبُ ْنَداَر الطَََّبايَّ اَه ْبَن ما يَل، َوالشَّ  لاقاَتاَلااْم، اْْلَُسنْيَ ْبَن إاَْسَاعا
ا َعايَ ُنوا اْْلَْعََلَم َوالرَّاََّيتا َقْد َأقْ بَ َلْت ََنَْوُهْم رَجَ  اُه فََأْعَلَمُه َأنَّ اْْلَتْ َراَك َلمَّ ََ فََأََتُه الشَّ ُعوا إا

ٌد الرُُّكوَب. ْم، َفََتََك ُُمَمَّ  ُمَعْسَكراها
 ََ يها اْْلُُيوشا إا ٌد َعَلى تَ ْوجا ا َكاَن اْلَغُد َعَزَم ُُمَمَّ َب اْْلَتْ َراَك،  فَ َلمَّ اْلَقَفصا لايَ ْعراَضُهْم ُهَناَك، َولاُْيْها

ْم َيْدُعوُهْم إا  ، َوَمَضى َمَعُه اْلُفَقَهاُء َواْلُقَضاُة، َوبَ َعَث إالَْيها ُروعا يٌف َوبُ َغا يفا الدُّ ََ َورَكاَب َوَمَعُه َوصا
َن الطُّْغَيانا َواْلعاْصَيانا  ا ُهْم َعَلْيها ما َّ اْلَعْهدا الرُُّجوعا َعمَّ ، َويَ ْبُذُل ََلُُم اْْلََماَن َعَلى َأْن َيُكوَن اْلُمْعتَ زُّ َوِلا

يٌف َوب ُ  ْجَلَة ُهَو َوَوصا ئا دا ، فَ َلْم َيُايُبوا، َوَمَضى ََنَْو َِببا ُقْطَربَُّل، فَ نَ َزَل َعَلى َشاطا َغا، بَ ْعَد اْلُمْسَتعانيا
ُم لاَكثْ َرةا ال َقدُّ  نَّاسا فَاْنَصَرَف.َوَلْ ُْيْكاْنُه الت َّ

، يُ ْعلاُمونَُه َأنَّ الَتَُّْك َقدْ  َن اْلُقوَّادا ، َوَغْْيُُه ما َن اْلَغدا َأََتُه ُرُسُل َوْجها اْلُفْلسا ا َكاَن ما  فَ َلمَّ
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ْم: َِل تَ ْبَدُأوُهمْ  يَّةا، َوَأْرَسَل إالَْيها اسا مَّ باقاَتاٍل، َوإاْن قَاتَ ُلوُكْم َفََل  َدنَ ْوا، َوَضَربُوا َمَضاراََبُْم باراقَّةا الشَّ
َهاما  لسيا ُهُم اثْ َنا َعَشَر فَاراًسا فَ َرَمْوا ِبا ن ْ يَّةا ما اسا مَّ ، َوَلْ يُ َقاتاْلُهْم تُ َقاتاُلوُهْم، َواْدفَ ُعوا اْليَ ْوَم، فَ َواََف َِبَب الشَّ

َجَ  ا طَاَل ُمَقاُمُهْم رََماُهُم اْلَمْنَجنايقايُّ ِبا ُهْم رَُجًَل، فََأَخُذوُه، َورََجُعوا.َأَحٌد، فَ َلمَّ ن ْ  ٍر، فَ َقَتَل ما
َة يفا َثََلُثاااَئةا رَُجٍل، َفَخَلَع عَ  ْن َمكَّ يٍف الَتُّْكاييا ما َم ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ُسَلْيَماَن َخلايَفُة َوصا ُد ْبُن َوَقدا َلْيها ُُمَمَّ

َن َعْبدا اَّللَّا، َوَواََف اْْلَتْ َراُك يفا َهَذا اْلي َ  يَل َوَمْن َمَعُه ما يَّةا، َفَخَرَج اْْلَُسنْيُ ْبُن إاَْسَاعا اسا مَّ ْوما َِبَب الشَّ
َلى َواْْلَْرَحى عَ  ، َوُجراَح، وََكانُوا يفا اْلَقت ْ َن اْلَفرايَقنْيا ْم، فَاقْ تَ تَ ُلوا َوقُتاَل ما ، اْلُقوَّادا لاُمَحارَبَتاها َواءا َلى السَّ

، َوثَ َبَت َأْصَحاُب اْلبَ َواراي ُثَّ اْنَصَرُفوا، َوَأْحَضَر اْْلَتْ َراُك َمْنَجنايًقا، فَ َغَلبَ ُهْم َعَلْيها َواَّْنََزَم َأْهُل بَ ْغَدادَ 
 اْلَعامَُّة، فََأَخُذوُه.

ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا قَائادَ  َه ُُمَمَّ ، فَ َوجَّ ْهَرَوانا َيةا الن َّ ََ ََنحا َن اْْلَتْ َراكا إا ْن َأْصَحاباها يفا ُثَّ َساَر ََجَاَعٌة ما ْينا ما
، فَ َقاتَ ُلوُهْم، فَاَّْنََزَم َأْصحَ  َن اْْلَتْ َراكا َها ما ْفظا َيةا، َوحا ْلُمَقاما باتاْلَك النَّاحا ََ ََجَاَعٍة، َوَأَمَرُُهَا ِبا ٍد إا اُب ُُمَمَّ

َه ا نَي، َوَوجَّ َهزاما ُْم، َفَدَخُلوا بَ ْغَداَد ُمن ْ َذْت َدَواَبُّ ََ َساَمرَّا، بَ ْغَداَد، َوُأخا َلى إا ْْلَتْ َراُك باُرُؤوسا اْلَقت ْ



 َواْستَ ْوَلْوا َعَلى َطرايقا ُخَراَساَن، َوانْ َقَطَع الطَّرايُق َعْن بَ ْغَداَد.
ََ بَ ْغَداَد، َوَجاَوُزوا ُقْطَربَُّل، َفَضَربُوا عَ  يا َفَساُروا إا َه اْلُمْعتَ زُّ َعْسَكًرا يفا اْْلَانابا اْلَغْرِبا ْسَكَرُهْم َوَوجَّ

ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا  َه ُُمَمَّ َن اْلَغدا َوجَّ ا َكاَن ما ْن َصَفَر، فَ َلمَّ ثْ َنَِتْ َعْشَرَة َخَلْت ما َعْسَكًرا ُهَناَك، َوَذلاَك ِلا
يَكاَل، فَ َتَحارَبُوا، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب اْلُمْعتَ زيا، َوَخَرَج عَ  اُه ْبُن ما ْم، فَ َلقايَ ُهُم الشَّ دا إالَْيها نٌي لاُمَحمَّ ْم َكما َلْيها

ْيَف، فَ َقتَ ُلوُهْم َأْكثَ َر قَ ْتٍل، َوَلْ يَ فْ  ُم السَّ ٍد فايها ُهْم ْبنا َعْبدا اَّللَّا، فَاَّْنََزُموا َوَوَضَع َأْصَحاُب ُُمَمَّ ن ْ لاْت ما
َن اْلَقْتلا أَْلقَ  يَعُه، َوَمْن َسلاَم ما ََ َعْسَكرا َأِبا إاِلَّ اْلَقلايُل، َوََّنََب َعْسَكَرُهْم َجَا ْجَلَة لايَ ْعَُبَ إا ى نَ ْفَسُه يفا دا

، فَ َنَصَب بَ ْعَضَها بابَ ْغَداذَ  ، َوَْحَُلوا اْْلَْسَرى َوالرُُّؤوَس يفا الزََّوارايقا ُفنا  .َأْْحََد، فََأَخَذُه َأْصَحاُب السُّ
ْْلَْسوارَةا، وَ  ٌد لاَمْن أَبْ َلى يفا َهَذا اْليَ ْوما ِبا َهزاَمُة، فَ بَ َلَغ بَ ْعُضُهْم َوَأَمَر ُُمَمَّ ، َوطُلاَبتا اْلُمن ْ ، َواْْلَْمَوالا اْلْاَلعا

، َوَغراقَ  ُهْم أَْلَفانا ن ْ ُهْم َأَواًَن، َوبَ ْعُضُهْم بَ َلَغ َساَمرَّا، وََكاَن َعْسَكُر اْلُمْعتَ زيا َأْربَ َعَة آَِلٍف فَ ُقتاَل ما ن ْ  ما
َر ََجَاَعٌة، َفَخَلَع ُمَُ  ،ََجَاَعٌة، َوُأسا يعا اْلُقوَّادا ٌد َعَلى َجَا  مَّ
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ْن َذَهٍب. َلٍع، َوَطْوقًا َوُسَوارًا، ما  َعَلى ُكليا قَائاٍد َأْربََع خا
، وََكاَن َأْكثَ ُر اْلَعَملا يفا َهَذا اْليَ ْوما لاْلَعيَّارايَن. ُهْم َمَع اْلَمْغرابا  وََكاَن َعْوُد َأْهلا بَ ْغَداَد َعن ْ

دُ  َْدما َما َورَ  َورَكاَب ُُمَمَّ يَّةا، فََأَمَر َبا اسا مَّ ََ الشَّ ْن َصَفَر إا ثْ َنَِتْ َعْشَرَة بَقاَيْت ما ٍر ِلا اءا ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها
َع  ََ َثََلثَةا أَبْ َواٍب، لايَ تَّسا يَّةا إا اسا مَّ ْن َِببا الشَّ ، ما ، َواْلَبَساتانيا ورا، َواْْلََوانايتا َن الدُّ َلى َمْن عَ ُسوراَها ما

 َُيَاراُب.
ها،  َْخذا َه أَبُو َأْْحََد اْْلَتْ َراَك ْلا ، فَ َوجَّ يا ْن فَاراٍس َواْْلَْهَوازا َمَع منكجوَر اْْلَْشُروَسنا َم َماٌل ما َه َوَقدا فَ َوجَّ

، فَ َقدا  ، فَ َعَدُلوا باها َعنا اْْلَتْ َراكا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ََجَاَعًة ْلااْفظا اْلَمالا ا َعلاَم ُُمَمَّ ُموا باها بَ ْغَداَد، فَ َلمَّ
ْشُروَن َسفايَنًة، وَ  َي عا ، فَ َقتَ ُلوا َوَأْحَرُقوا ُسُفَن اْلْاْسرا، َوها ْهَرَوانا رََجُعوا اْْلَتْ َراُك باَذلاَك َعَدُلوا ََنَْو الن َّ

ََ َساَمرَّا.  إا
ُد ْبُن َخالادا ْبنا يَزايَد ْبنا َمزايٍد، وََكاَن  َم ُُمَمَّ يَنةا بَ َلَد َوَقدا َدا اْلُمْسَتعانُي قَ لََّدُه إاْمَرَة الث ُُّغورا اْْلََزرايَّةا، َكاَن ِبا

ْن َأْمرا اْلُمْسَتعانيا َواْْلَتْ َراكا َما ذَكَ  ا َكاَن ما ََ الث ُُّغورا، فَ َلمَّ َْي إا ُر اْْلُُنوَد َواْلَماَل لاَيسا َتظا ْن يَ ن ْ ْرََن، َساَر ما
ََ بَ ْغَداَد َعلَ  ُد ْبُن بَ َلَد إا اَئٍة، َفَخَلَع َعَلْيها ُُمَمَّ ى َطرايقا الرياقَّةا يفا َأْصَحاباها َوَخاصَّتاها، َوُهْم زَُهاَء َأْرَبعا ما

َذ َعَلى َطرايقا  َهُه يفا َجْيٍش َكثايٍف لاُمَحارَبَةا أَيُّوَب ْبنا َأْْحََد، فَُأخا َلٍع، ُثَّ َوجَّ ،  َعْبدا اَّللَّا ََخَْس خا اْلُفَراتا
َزاْيَ  ٌد َبا َع ُُمَمَّ ا َسَا ، فَ َلمَّ َوادا لسَّ َعتاها ِبا ََ َضي ْ ٌد َوَصاَر إا ٍْي، فَ َهَزَم ُُمَمَّ تاها قَاَل: َِل يُ ْفلاُح َفَحارَبَُه يفا نَ َفٍر َيسا

، يَ ْنُصُرُه اَّللَُّ باها. َن اْلَعَربا إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمَعُه َنّبا  َأَحٌد ما
يًدا، َحََّّ َكَشُفوا َمْن َعَلْيها َورََمْوا وََكاَنْت لاْْلَتْ َراكا  يَّةا، فَ َقاتَ ُلوا َعَلْيها قاَتاًِل َشدا اسا مَّ َوقْ َعٌة باَبابا الشَّ



، فََأزَاََلُْم َعْن مَ  ، فَ َلْم ََيْراْقُه، ُثَّ َكثُ َر اْْلُْنُد َعَلى اْلَبابا لنَّارا َوالنياْفطا ْم بَ ْعدَ )باها( اْلَمْنَجنايَق ِبا َلى  ْوقافاها قَ ت ْ
ُهْم ََنَْو ما  ن ْ يًدا، فَ َقتَ ُلوا ما َا رَْمًيا َشدا ُفنا فَ َرَمْوُهْم َبا ٌد اْلَعرَّاَداتا يفا السُّ َه ُُمَمَّ اَئٍة، وََكاَن َوَجْرَحى، َوَوجَّ

ٍب، فَ تَ َعلََّق باها، فََأَخَذُه اْلُموَ  ورا، فَ َرَمى باَكَلَّ ََ السُّ ورا َورَفَ ُعوُه بَ ْعُض اْلَمَغارابَةا َقْد َصاَر إا لسُّ ُلوَن ِبا كَّ
ْم. ََ ُمَعْسَكراها ، فَ َرَجُعوا إا ََ اْْلَتْ َراكا  فَ َقتَ ُلوُه، َوأَْلَقْوا رَْأَسُه إا

، َّيَ  يَح: ََّي ُمْسَتعانُي، ََّي َمْنُصوُر، َفَصاَح: ََّي ُمْعتَ زُّ ورا َأْن َيصا لسُّ لانَي ِبا  َوَأرَاَد بَ ْعُض اْلُموَكَّ

(6/216) 

 

َن اْلَمَغارابَةا، فَ َقتَ ُلوُه.َمْنُصورُ   ، َفظَنُّوُه ما
ُم اْلَمَغارا  ْرَغَماُن، ُمَقديا َي الدَّ يَّةا، فَ ُرما اسا مَّ ََ َِببا الشَّ ، إا ما َم اْْلَتْ َراُك، يفا بَ ْعضا اْْلََّيَّ ََجرا َوتَ َقدَّ بَةا، ِبا

يُح، َوَيْضراُط، ُثَّ َمْنَجنايٍق فَ َقتَ َلُه، وََكاَن ُشَجاًعا، وََكاَن بَ ْعُض اْلَمَغارابَ  ُف إاْسَتُه، َوَيصا ةا َيَايُء فَ َيْكشا
ْن َخْلفاها، َفَخرَّ َميياًتا. ٍد باَسْهٍم يفا ُدبُراها، َفُجراَح ما ُع، فَ َرَماُه بَ ْعُض َأْصَحابا ُُمَمَّ  يَ ْرجا

ََ َواْجَتَمَعتا اْلَعامَُّة باَساَمرَّا َوََّنَُبوا ُسوَقيا اْْلَْوَهراييانَي َوالصَّيَ  اُر َذلاَك إا ارافَةا َوَغْْيَُُهَا، َفَشَكا التُّجَّ
ََ َمَنازالاُكْم، َوَلْ َيْصَنْع  َبغاي َأْن َُتَوياُلوا َمَتاَعُكْم إا ، فَ َقاَل ََلُْم: َكاَن يَ ن ْ يَم اْلُمَؤيَّدا ًئا، َوَِل أُْنكاُر إابْ َراها َشي ْ

 َذلاَك.
ْن َصَفَر َجََ  َم لاَثَماٍن بَقانَي ما َعَة اْلُمْعتَ زيا َوَقدا ْن َأْهلا الث ُُّغورا َيْشُكوَن بَ ْلَكاُجوَر، َويَ ْزُعُموَن َأنَّ بَ ي ْ اَعٌة ما

َعتاها، َوَأَخَذ النَّاُس باَذلاَك، َفَمنا اْمتَ َنَع َضَربَُه َوَحَبَسُه، َوَأَّنَُّ  ََ بَ ي ْ ُم اْمتَ نَ ُعوا َوَرَدْت َعَلْيها، َفَدَعا النَّاَس إا
، فَ َقاُلوا: َما فَ َعَلُه إاِلَّ َعنْ َوَهَربُوا، فَ قَ  يٌف: َما َأظُنُُّه إاِلَّ َظنَّ َأنَّ اْلُمْسَتعانَي َماَت، َوقَاَم اْلُمْعتَ زُّ  اَل َوصا

ا وَ  ، فَ َلمَّ ْن َصَفَر، َيْذُكُر أَنَُّه َكاَن َِبَيَع اْلُمْعتَ زَّ َرَْبٍع بَقانَي ما كاَتاُب   رَدَ َعْمٍد، فَ َورََد كاَتاُب بَ ْلَكاُجوَر ْلا
ْمعا َوالطَّاَعةا، فََأرَاَد ُموَسى ْبُن ب ُ  َعَة، َوأَنَُّه َعَلى السَّ َد لَُه اْلبَ ي ْ ةا اْْلَْمرا َجدَّ حَّ َْي اْلُمْسَتعانيا باصا َغا َأْن َيسا

ْن ُمَوافَ َقتاها َعَلى َذلاَك، َوَحارَبُوُه، ، فَاْمتَ َنَع َأْصَحابُُه اْْلَتْ َراُك ما ََ اْلُمْسَتعانيا َلى. إا نَ ُهْم قَ ت ْ  فَ َقَتَل بَ ي ْ
َن اْلَبْصَرةا َعْشُر َسَفائاَن َِبَرايٍَّة، يفا ُكليا َسفايَنٍة ََخَْسٌة َوَأْربَ ُعوَن رَُجًَل َما َبنْيَ نَ فَّاطٍ  َم ما  َوَغْْياها، َوَقدا

ََ َعسْ  لنياْيَانا إا يَّةا، فَ َرَمى َمْن فايَها ِبا اسا مَّ َيةا الشَّ ََ ََنحا ٍع َِل َفَمرَّْت إا ََ َمْوضا َكرا َأِبا َأْْحََد، فَانْ تَ َقُلوا إا
َن النَّارا.  يَ َناَُلُْم َشْيٌء ما

َن اْلفَ  َها، فَ ُقتاَل ما ََ أَبْ َوابا بَ ْغَداَد، فَ َقاتَ ُلوا َعَلي ْ َم اْْلَتْ َراُك إا ْن َصَفَر تَ َقدَّ َلٍة بَقاَيْت ما رايَقنْيا ََجَاَعٌة  َولاَلي ْ
ََ اْلَعْصرا.َكثاْيٌَة، َوَداَم الْ   قاَتاُل إا
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ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا َكافَ رَُكوََنٍت َوفَ رَّقَ َها َعَلى اْلَعيَّارايَن، َفَخَرُجوا َباَ  َل ُُمَمَّ ََ أَبْ َوابا َويفا رَبايٍع اْْلَوَّلا َعما ا إا
نَي رَُجًَل. ْن ََخْسا َن اْْلَتْ َراكا ََنًْوا ما  بَ ْغَداَد، َوقَ تَ ُلوا ما

َيةا الرَّقَّةا، فَ تَ َلقَّاُه النَّ وَ  ْن ََنحا ُم ْبُن َخاقَاَن ما َم ُمَزاحا ْن رَبايٍع اْْلَوَّلا َقدا َْرَبَع َعْشَرَة َخَلْت ما اُس َوَمَعُه ْلا
ًفا. َلٍع، َوقَ لََّدُه َسي ْ ا َوَصَل َخَلَع َعَلْيها َسْبَع خا  زَُهاَء أَْلفا رَُجٍل، فَ َلمَّ

َه اْلُمْعتَ زُّ عَ  ُلُغوَن َثََلثََة آَِلٍف، فَ َعْسَكُروا ِباازَاءا َعْسَكرا َأِبا َأْْحََد باَبابا ُقْطَربَُّل، َورَكاَب َوَوجَّ ْسَكًرا يَ ب ْ
َن النَّظَّارَةا َخْلٌق َكثاٌْي، َفَحاَذى َعْسَكَر َأِبا َأْْحََد، فَ  ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا يفا َعْسَكراها، َوَخَرَج ما َكاَنْت ُُمَمَّ

نَ هُ  نَي رَُجًَل، َوَمَضى النَّظَّارَُة َفَجابَ ي ْ ْن ََخْسا ْن َأْصَحابا َأِبا َأْْحََد َأْكثَ ُر ما ُزوا ْم يفا اْلَماءا َجْوَلٌة، َوقُتاَل ما
ُد ْبُن َعبْ  ُهْم، َورََجَع ُُمَمَّ ن ْ َِبا َأْْحََد، فَ َناَلْت ما ْم ُسُفٌن ْلا دا اَّللَّا، اْلَعْسَكَر باناْصفا فَ ْرَسٍخ، فَ َعََبَْت إالَْيها

، فََأْغَلُظوا َلُه، َفَشَتَمُهْم َوَشَتُموُه، َوَضَربَ  ْلَعْودا ، فََأَمَرُهْم ِبا ُهْم  َوَأَمَر اْبَن َأِبا َعْوٍن باَرديا النَّاسا ن ْ رَُجًَل ما
ْم، فََأَخَذ َأْصَحابُ  يها ْن َبنْيا أَْيدا َأِبا َأْْحََد َأْرَبَع َسَفائاَن،  فَ َقتَ َلُه، َفَحَمَلْت َعَلْيها اْلَعامَُّة، فَاْنَكَشَف ما

َْهلا بَ ْغَداَد.  َوَأْحَرُقوا َسفايَنًة فايَها َعرَّاَدٌة ْلا
َهُبوَها، َوقَاُلوا َماَيَل اْْلَتْ َراَك، فَاَّْنََزَم َأْصَحابُُه، وَ  ََ َدارا اْبنا َأِبا َعْوٍن لايَ ن ْ ًدا َوَساَر اْلَعامَُّة إا َكلَُّموا ُُمَمَّ

ْن َأْخذا َمالاها.يفا َصْرفاها   ، َفَصَرَفُه، َوَمنَ َعُهْم ما
ََ ُمَقابالا َعْسَكرا أَ  َُه إا ي َسْيَّ ْن رَبايٍع اْْلَوَّلا َوَصَل َعْسَكُر اْلُمْعتَ زيا الَّذا ْحَدى َعْشَرَة َخَلْت ما يها َأِبا َوْلاا خا

ٍر َعْسَكرً  ُم اْبُن طَاها ْنَد ُعْكََبَا، فََأْخَرَج إالَْيها ، َأْْحََد عا نُي اْْلَتْ َراكا َا َكما ا، َفَمَضْوا َحََّّ بَ َلُغوا ُقْطَربَُّل َوَبا
ٍد قَلايًَل إا  نَ ُهْم ََجَاَعٌة، َواْنَدَفَع َأْصَحاُب ُُمَمَّ نَ ُهْم، َوقُتاَل بَ ي ْ َبتا اْْلَْرُب بَ ي ْ ََ َِببا فََأْوَقَع َبااْم، َوَنشا

ََ َأْهلا ُقْطَربَُّل، َواْْلَتْ َراُك َمَعُهْم، َفَخَرَج ا ْم، َفَدفَ ُعوا اْْلَتْ َراَك َحََّّ ََنُّوُهْم، ُثَّ رََجُعوا إا لنَّاُس إالَْيها
َم اْْلَتْ َرا َن اْْلَتْ َراكا أَْيًضا َخْلٌق َكثاٌْي، ُثَّ تَ َقدَّ ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َوقُتاَل ما ن ْ ََ َِببا بَ ْغَداَد فَ َقتَ ُلوا ما ُك إا

يَعةا، فَ نَ َقُبوا  ْنُه( ، وََكاَن اْلَقْتُل َذلاَك اْليَ ْوَم َأْكثَ ُرُه يفا اْلَقطا وَر، فَ َقَتَل َأْهُل بَ ْغَداَد )َأوََّل َخاراٍج ما السُّ
َهاما يفا َأْهلا بَ ْغَداَد. لسيا ، َواْلْاَراُح ِبا  اْْلَتْ َراكا

ٍر النَّاَس، َفَخَرُجوا َمعَ  َل باَبابا ُقْطَربُّلَ َوَنَدَب َعْبُد اَّللَّا ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها  ُه، َوَأَمَر اْلُموَكَّ
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َبتا اْْلَْرُب، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب َعْبدا اَّللَّا، َوثَ َبَت َأَسُد ْبُن َداُودَ  َهزاًما َيْدُخُلُه، َوَنشا  َحََّّ قُتاَل، َأِلَّ َيدََع ُمن ْ
نَي َأَشدَّ  َهزاما ُهُم اْْلَْسَرى، َوقَ تَ ُلوا فََأْكثَ ُروا،  وََكاَن إاْغََلُق اْلَبابا َعَلى اْلُمن ْ ن ْ ، فََأَخُذوا ما َن اْْلَتْ َراكا ما

ا رَآُهْم  َها َغطَّْوا رُُؤوَس اْْلَْسَرى، فَ َلمَّ ن ْ ا قَارَبُوا ما ََ َساَمرَّا، فَ َلمَّ َأْهُل َوَْحَُلوا اْْلَْسَرى َوالرُُّؤوَس إا
وا، َواْرتَ َفَعْت َأصْ  ْم، فَ بَ َلَغ َذلاَك اْلُمْعتَ زَّ َفَكراَه َأْن تَ ْغُلَظ َساَمرَّا َبَكْوا َوَضجُّ َواَُّتُْم، َوَأْصَواُت ناَسائاها

لُرُؤوسا َفُدفاَنْت. يَناٍر، َوَأَمَر ِبا ٍْي بادا  قُ ُلوُب النَّاسا َعَلْيها، فََأَمَر لاُكليا َأسا



ْن رَ  َْرَبٍع بَقانَي ما َة ْلا ْن َطرايقا َمكَّ اجا ما َم أَبُو السَّ ، َفَخَلَع َعَلْيها.َوَقدا  بايٍع اْْلَوَّلا
َن اْلُمْعت َ  يَّةا، َوَمَعُهْم كاَتاٌب ما اسا مَّ ََ َِببا الشَّ َن اْْلَتْ َراكا إا دا َويفا َسْلخا رَبايٍع اْْلَوَّلا َجاَء نَ َفٌر ما ََ ُُمَمَّ زيا إا

َن َلَُ  ها، فََأذا ْن ْبنا َعْبدا اَّللَّا، فَاْسَتْأَذنَُه َأْصَحابُُه يفا َأْخذا َا( َيَاُب َعَلْيها ما ٍد ِبا َذا فايها )َتْذكاُْي ُُمَمَّ ْم، فَإا
َب َكاَن َعَلْيها َأْن َيُكوَن( َأوََّل َمْن َيْسَعى يفا َأْمراها َويُ ؤَكياَد خا  ميا )َوَأنَّ اْلَواجا ْفظا اْلَعْهدا اْلَقدا ََلفَ َتُه. حا

ٌد َجَواَب اْلكاَتابا  َن )َفَما َردَّ َعَلْيها ُُمَمَّ َر، قُتاَل ما ْن رَبايٍع اْْلخا نَ ُهْم لاَسْبٍع َخَلْوَن ما ( ، وََكاَنْت َوقْ َعٌة بَ ي ْ
ٍد َثََلُثُااَئٍة. ْن َأْصَحابا ُُمَمَّ اَئٍة َوما  اْْلَتْ َراكا َسْبُع ما

، َوَعلايُّ ْبُن فَ َراَشَة، َوَعلايُّ ْبُن  اجا َر أَبُو السَّ را ُأما َتَصفا رَبايٍع اْْلخا ََ َويفا ُمن ْ ْيا إا ْلَمسا َحْفٍص، ِبا
دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا: إاْن ُكْنَت ُترايُد اْلْادَّ َمَع َهُؤَِلءا اْلَقْوما فَ  اجا لاُمَحمَّ ، فَ َقاَل أَبُو السَّ ََل تُ َفرياْق اْلَمَدائانا

ُهْم َفَما َأْقَدَرَك َعَلى َمْن قُ وَّاَدَك، َواَْجَْعُهْم، َحََّّ ََّتْزاَم َهَذا اْلَعْسَكَر اْلُمقايَم ِباازَائاَك، فَإا  ن ْ َذا فَ َرْغَت ما
ْمُع َوالطَّاعَ  : السَّ اجا ُة! َوَساَر بَ ْعَدُهْم! فَ َقاَل: إانَّ ِلا َتْدباْيًا، َوَيْكفاي اَّللَُّ إاْن َشاَء اَّللَُّ، فَ َقاَل أَبُو السَّ

ٌد باَثََل  ُه ُُمَمَّ ََ اْلَمَدائانا َوَحَفَر َخْنَدقَ َها، َوَأَمدَّ ٍل.إا  ثَةا آَِلفا فَاراٍس َوأَْلَفْي رَاجا
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ْيا يفا قاَتالا َأْهلا بَ ْغَداَد، َفَكَتَب إالَْيها يفا  ْقصا يها َأِبا َأْْحََد يَ ُلوُمُه لالت َّ ََ َأخا :وََكَتَب اْلُمْعتَ زُّ إا   اْْلََوابا
ْهرا فايَنا اتيا  َنا َطرايُق ... َولالدَّ َْمرا اْلَمَناََّي َعَلي ْ يقُ ْلا  َساٌع َوضا

يُب اْلَولايَد َوََيْذُ  َها َهَناٌت ُتشا ن ْ َها الطُُّروُق ... َوما ن ْ َها اْلُبُكوُر َوما ن ْ َْبٌَة لاْْلَََنما َفما ُمَنا عا ُل فايَها َوَأَّيَّ
يَق الصَُّدوقُ   الصَّدا

يٍن ََلَا ُذْرَوٌة تَ ُفوُق اْلُعُيونَ  َنُة دا  َوفات ْ
، 

يُق قَ تَّاٌل َمتا   نيٌ َوَِبٌْر َعما
، 

يدٌ   َوَسْيٌف َعتايٌد َوَخْوٌف َشدا
، 

ََلحَ  ََلَح السيا ي الصََّباحا السيا َياٍح ... لاَداعا ْصٌن َوثايُق َوُطوُل صا  َوحا
 َفَما َيْسَتفايُق فَ َهَذا َطرايٌح َوَهَذا َجرايٌح ... َوَهَذا َحرايٌق َوَهَذا َغرايقُ 

 اْلَمْنَجنايُق ... ُهَناَك اْغتاَصاٌب َوُثَّ اْنتاَهاٌب َوُدوٌر َخَرابٌ  َوَهَذا قَتايٌل َوَهَذا تَلايٌل َوآَخُر َيْشَدُخهُ 
ُلُغ َما ن َ  ََ َمْسَلٍك َوَجْدََنُه ... َقْد ُسدَّ َعنَّا الطَّرايُق فَبااَّللَّا نَ ب ْ  ْرَتَايوََكاَنْت تَ ُروُق إاَذا َما َشَرْعَنا إا

يقُ  َّللَّا َنْدَفُع َما َِل نُطا  َوِبا



ها اْْلَ  .َوَهذا نيا َواْلَمْأُمونا َنةا اْْلَما  بْ َياُت لاَعلاييا ْبنا ُأَميََّة يفا فات ْ
 

 ذاْكُر َحالا اْْلَنْ َبارا 
نْ  َا ََنًْوا ما َا، َوََجََع َبا ََ اْْلَنْ َبارا ََنُوبََة ْبَن قَ ْيٍس، فََأقَاَم َبا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا إا ُه  أَْلَفْي رَُجٍل، َوَأَمدَّ َوَسْيََّ ُُمَمَّ

 ََ َن اْلُفَراتا إا اَئٍة، َوَشقَّ اْلَماَء ما َْلٍف َوََخْسا ما ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ِبا  ُُمَمَّ
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را. َدًة، َوَقَطَع اْلَقَناطا يَحًة َواحا  َخْنَدقاَها، فَ َفاَض َعَلى الصََّحاراي، َفَصاَر َبطا
ْسَحاقا  ٍد َوَقْد نَ َزُلوا َوَسْيََّ اْلُمْعتَ زُّ ُجْنًدا َمَع َعلايٍي اْْلا ييا ََنَْو اْْلَنْ َبارا، فَ َوَصُلوا َساَعَة ُوُصولا َمَددا ُُمَمَّ

دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا، َورََجُعوا يفا الطَّرايقا الَّذا  َرَها، فَاقْ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قاَتاٍل، فَاَّْنََزَم َمَدُد ُُمَمَّ ي َجاُؤوا فايها ظَاها
ََ بَ ْغَداَد.  إا

ََ وََكاَن َنَُ  ُْي اْْلَتْ َراكا إالَْيها، َعََبَ إا ها، َوَمسا ا بَ َلَغُه َهزاْيَُة َمَددا َها، فَ َلمَّ ن ْ ْْلَنْ َبارا َلْ ََيُْرْج ما  اْْلَانابا وبَُة ِبا
ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا )إانْ َفاَذ( اْلُْ  ، َوَقَطَع اْلْاْسَر َوَساَر ََنَْو بَ ْغَداَد، فَاْخَتاَر ُُمَمَّ يا يَل ْبنا اْلَغْرِبا َسنْيا ْبنا إاَْسَاعا

َزُهْم، َوَأْخَرَج ََلُْم راْزَق َأْربَ َعةا  ، َفَجهَّ َن اْلُقوَّادا َواْْلُْندا ََ اْْلَنْ َبارا يفا ََجَاَعٍة ما يَم إا   َأْشُهٍر.إابْ َراها
يسا لاسَ  ، َوتَباَعُه َوَخَرَج اْْلُْنُد َوَعَرَضُهُم اْْلَُسنْيُ، َوَساَر َعْن بَ ْغَداَد يَ ْوَم اْْلَما ْن َُجَاَدى اْْلُوََ ْبٍع بَقانَي ما

رايَّةا. ََ اْلَياسا ٍم إا  النَّاُس، َواْلُقوَّاُد، َوبَ ُنو َهاشا
ُنوُهْم، فَ َفَتُحوا دََكاكاينَ ُهْم، َوَأْسَواقَ ُهْم، َوَوا ا َدَخَلَها اْْلَتْ َراُك َقْد َأما فَاُهْم ُسُفٌن وََكاَن َأْهُل اْْلَنْ َبارا َلمَّ

ََ َمَنازاَلااْم با ما  قايَق َوالزَّْيَت َوَغْْيَ َذلاَك، فَانْ تَ َهبَ َها اْْلَتْ َراُك َوَْحَُلوَها إا ُل الدَّ ُهوا َن الرياقَّةا ََتْما َساَمرَّا، َوَوجَّ
لرُُّؤوسا َمَعَها. ْْلَْسَرى َوِبا  ِبا

َّا، َوَوافَ ْتُه َطََلئاُع اْْلَ  ِما ، َوَساَر اْْلَُسنْيُ َحََّّ نَ َزَل دا َّا، َفَصفَّ َأْصَحابَُه ُمَقاباَل اْْلَتْ َراكا ِما تْ َراكا فَ ْوَق دا
َّا، َفَصفَّ َأْصَحابَُه( ،  ِما نَ ُهَما ََّنٌْر، وََكاَن َعْسَكُرُه َعَشَرَة آَِلفا رَُجٍل، )وََكاَن اْْلَتْ َراُك فَ ْوَق دا وََكاَن بَ ي ْ

ل َم اْْلَتْ َراُك زَُهاَء أَْلفا رَُجٍل، َفََتَاَمْوا ِبا ََ اْْلَنْ َبارا، َوتَ َقدَّ نَ ُهْم َعَدٌد، َوَعاَد اْْلَتْ َراُك إا ، َفُجراَح بَ ي ْ َهاما سيا
ُل اْلَعْسَكَر، فََأقَاَم فايها يَ ْوَمُه، ٍع ََيْما يَعةا، َواسا ْلَقطا ََكاٍن يُ ْعَرُف ِبا  اْْلَُسنْيُ فَ نَ َزَل ِبا
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ََ قُ ْربا  يلا إا يَعةا ُثَّ َعَزَم َعَلى الرَّحا ْلَقطا ََذا اْلَمَكانا ِبا اْْلَنْ َبارا، فََأَشاَر َعَلْيها اْلُقوَّاُد َأْن يُ ْنزاَل َعْسَكَرُه َبا
رًا َعَلى نَ ْقلا َعْسكَ  ْن َكاَن اْْلَْمُر لَُه َكاَن قَادا َْي ُهَو َوُجْنُدُه َجرايَدًة، فَإا َعتاها َوَحَصانَتاها، َوَيسا راها، )َوإاْن  لاسا



ْن َمَكاناها. َكاَن َعَلْيها  ُهْم َوَساَر ما ن ْ َوُه، فَ َلْم يَ ْقَبْل ما ََ َعْسَكراها( َوَعاَوَد َعدُّ  رََجَع إا
يَسُهمْ  ، فَأََتتا اْْلَتْ َراُك َجَواسا ُزولا لن ُّ ُزوَل باها َأَمَر النَّاَس ِبا ي يُرايُد الن ُّ ا بَ َلَغ اْلَمَكاَن الَّذا ، َوَأْعَلُموُهْم فَ َلمَّ

ْياها َوضا  َل يقا َمَكاناها، فََأََتُهُم اْْلَتْ َراُك َوالنَّاُس ََيُطُّوَن أَثْ َقاََلُْم، فَ ثَاَر َأْهُل اْلَعْسَكرا َوقَاتَ ُلوُهْم فَ ُقتا ِباَسا
ُهْم َمْقتَ لَ  ن ْ ْم َفَكَشُفوُهْم، َوقَ تَ ُلوا ما ، َوَْحََل َأْصَحاُب اْْلَُسنْيا َعَلْيها َن اْلَفرايَقنْيا َلى ما نَ ُهْم قَ ت ْ يَمًة، ًة بَ ي ْ َعظا

نُي َعَلى بَقايَّةا اْلعَ  يًنا، َفَخَرَج اْلَكما ُنوا ََلُْم َكما َراُك َقْد َكمَّ ْنُه َخْلٌق َكثاٌْي. وََكاَن اْْلَت ْ ْسَكرا، فَ َلْم َوَغراَق ما
ْن َأْصَحاباها َخْلٌق َكثاٌْي، َوقُتاَل ََجَاَعٌة وَ  َر ََجَاَعٌة.َيُكْن ََلُْم َمْلَجأٌ إاِلَّ اْلُفَراُت، َوَغراَق ما  ُأسا

ْع َأَحدٌ  ، َفَخاُفوا َوَأمَّا اْلُفْرَساُن فَ َهَربُوا َِل يَ ْلُووَن َعَلى َشْيٍء، َواْلُقوَّاُد يُ َناُدوََّنُْم: الرَّْجَعَة، فَ َلْم يَ ْرجا
ْم، فَ َرَجُعوا ََيُْموَن َأْصَحاََبُْم، َوَأَخَذ اْْلَتْ َراُك َعْسَكَر اْْلَُسنْيا ِباَ  ها َن اْْلَْمَوالا َواْلْاَلعا َعَلى نُ ُفوسا ا فايها ما

ُفَن، َفسَ  نَي َحَذُروا السُّ حا َنَّ اْلَمَلَّ ، ْلا ُفنا ََلٍح يفا السُّ ْن سا لََّم َما الَِّتا َكاَنْت َمَعُه، َوَسلََّم َما َكاَن َمَعُه ما
ََلٍح َوَغْْيا َذلاَك. ْن سا  َمَعُهْم ما

ََ اْلَياسا  َهزاُموَن إا ارا َوَوَصَل اْلُمن ْ َن التُّجَّ َرةا، َوَلقاَي اْْلَُسنْيَ رَُجٌل ما ْن َُجَاَدى اْْلخا تٍي َخَلْوَن ما رايَّةا لاسا
ي بَ يََّض َوْجَهَك، ُأْصعاْدَت يفا اْثَنْ َعَشَر يَ ْوًما، وَ  َّْن َذَهَبْت َأْمَواَُلُْم، فَ َقاَل: اْْلَْمُد َّللاَّا الَّذا اْنَصَرْفَت ِما

ٍد! ف َ   تَ غَاَفَل َعْنُه.يفا يَ ْوٍم َواحا
ْن ُدُخولا بَ ْغدَ  نَي ما َهزاما ٍر َمَنَع اْلُمن ْ دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها َُحمَّ ا اتََّصَل َخََبُ اَْلَزاْيَةا ِبا اَد، َوََنَدى: َمْن َوَلمَّ

ٍم، ُضراَب َثََلُثَا  ، بَ ْعَد َثََلثَةا َأَّيَّ ْن َعْسَكرا اْْلَُسنْيا ، َوَجْدََنُه بابَ ْغَداَذ ما يَوانا َن الديا اَئَة َسْوٍط، َوُأْسقاَط ما
ْم ]اْبُن[ َعْبدا اَّللَّا ُجْنًدا آَخَر، َوَأْعطَاهُ  رايَّةا، َوَأْخَرَج إالَْيها ْلَياسا ََ اْْلَُسنْيا ِبا ُم اْْلَْرزَاَق، َفَخَرَج النَّاُس إا

 ْن َسلاَم، فَ َفَعُلوا َذلاَك.َوَأَمَر بَ ْعَض النَّاسا لايَ ْعَلَم َمْن قُتاَل، َوَمْن َغراَق، َومَ 
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ْن ما  َن الَتُّْكا َأْكثَ َر ما َلى َكاَنْت ما ُُهْم َأنَّ اْلَقت ْ َن اْْلَنْ َبارا َُيَْبا ، َوَأََتُهْم كاَتاُب بَ ْعضا ُعُيوَّنااْم ما ائَ َتنْيا
يَع َمْن َأَسَرُه اْْلَتْ َراكُ  اَئٍة، َوَأنَّ َجَا ْشُروَن رَُجًَل، َوأَنَُّه َعدَّ ُرُؤوَس  َواْْلَْرَحى ََنَْو َأْرَبعا ما ائَ َتانا َوعا ما

ْن َأْهلا اْْلَْسَواقا فََأْطَلُقوُهْم، فَ َرَحَل اْلُْ  َلى َفَكاَنْت َسْبعانَي رَْأًسا، وََكانُوا َأَخُذوا ََجَاَعًة ما َسنْيُ اْلَقت ْ
َرةا، َوَساَر حَ  ْن َُجَاَدى اْْلخا ثْ َنَِتْ َعْشَرَة بَقاَيْت ما ْبُت لاَثَماٍن َخَلْوَن ِلا ا َكاَن السَّ ََّّ َعََبَ ََّنََر َأرَْبَق، فَ َلمَّ

ةا َُمَاَضاٍت، َفَضَربَ  دَّ ْن رََجٍب َأََتُه إاْنَساٌن فََأْعَلَمُه َأنَّ اْْلَتْ َراَك يُرايُدوَن اْلُعُبوَر إالَْيها يفا عا َل ما ُه، َووَكَّ
ْن قُ وَّادا  عا اْلَمَخاضا رَُجًَل ما ََواضا اَئَِتْ رَُجٍل، فَأََتى ِبا ُّ يفا ما ها يُ َقاُل َلُه اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلاييا ْبنا ََيََْي اْْلَْرَمنا

ََ َُمَاَضٍة ُأْخَرى، فَ َقاتَ ُلوُهْم، َوَصََبَ اْْلُسَ  َا، َفََتَُكوَها إا نْيُ ْبُن اْْلَتْ َراُك اْلَمَخاَضَة، فَ َرَأُوا اْلُموَكَل َبا
 ََ ، َوبَ َعَث إا ُْي ََنئاٌم، َعلايٍي : اْْلَما يَل َأنَّ اْْلَتْ َراَك َقْد َوافَ ُوا اْلَمَخاَضَة، َفقايَل لالرَُّسولا  اْْلَُسنْيا ْبنا إاَْسَاعا

ُْي َقْد َعاَد فَ َناَم، ، فََأْرَسَل آَخَر، َفقايَل ]َلُه[ : اْْلَما ُْي يفا اْلَمْخَرجا فَ َعََبَ  فََأْرَسَل آَخَر، َفقايَل َلُه: اْْلَما



نَي، َوقَ َتَل اْْلَت ْ ا َهزاما ُهْم ْْلَتْ َراُك، فَ َقَعَد اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي يفا َزْوَرٍق َواَْنََدَر، َوَهَرَب َأْصَحابُُه ُمن ْ ن ْ َراُك ما
ْيَف، َوَغرا  ُفنا َفُسلياَمْت، َوَوَضَع اْْلَتْ َراُك السَّ ، َواَْنََدَرْت َعامَُّة السُّ ائَ َتنْيا َن َوَأَسُروا ََنَْو ما َق َخْلٌق َكثاٌْي ما

َهارا، َواْستَ ْوََ اْْلَتْ رَ  تُ ُهْم يفا الن َّ ، َوَواََف بَقاي َّ َهزاُموَن بَ ْغَداَد ناْصَف اللَّْيلا ، فَ َوَصَل اْلُمن ْ اُك َعَلى النَّاسا
 ُّ ، فَ َقاَل اَلْاْنُدَوانا ْن قُ وَّادا اْْلَُسنْيا ٌة ما دَّ : أَثْ َقاَلااْم َوَأْمَواَلااْم، َوقُتاَل عا  يفا اْْلَُسنْيا

ْلَكَدرا   ََّي َأْحَزَم النَّاسا رََأًَّي يفا َُتَلُّفاها ... َعنا اْلقاَتالا َخَلْطَت الصَّْفَو ِبا
ْن َقَدرا  ا رَأَْيَت ُسُيوَف الَتُّْكا ُمْصَلَتًة ... َعلاْمَت َما يفا ُسُيوفا الَتُّْكا ما  َلمَّ

َقَصًة ... ًرا ُذِلا َوَمن ْ ْرَت ُمَضجيا  َوالنُّْجُح َيْذَهُب َبنْيَ اْلَعْجزا َوالضََّجرا  َفصا
ٌد ابْ َنا الْ  ٍم َعلايُّ َوُُمَمَّ ْن َبنا َهاشا ْلُمْعتَ زيا، َفما ٍم ِبا َن اْلُكتَّابا َوَبنا َهاشا َواثاقا َوْلَاَق فايَها ََجَاَعٌة ما

 َوَغْْيُُُهَا.
ُة َوقَ َعاٍت، َوقُتاَل فاي دَّ نَ ُهْم عا َن اْلَفرايَقنْيا ََجَاَعٌة، َوَدَخَل اْْلَتْ َراُك يفا بَ ْعضا تاْلَك ُثَّ َكاَنْت بَ ي ْ َها ما

َها. ن ْ ْم فََأْخَرُجوُهْم ما ََ بَ ْغَداَد، ُثَّ َتَكاثَ َر النَّاُس َعَلْيها  اْْلُُروبا إا
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َن اْْلَتْ َراكا )َوقْ َعٌة، فَ َهَزَمُهمْ  اجا َوََجَاَعٍة ما ، ُثَّ َواقَ ُعوُه ُأْخَرى، فَ َتَخلَّى  َوَجَرى َبنْيَ َأِبا السَّ اجا أَبُو السَّ
ْْلَنْ َبارا  يَن ِبا يفا َسَوادا َعْنُه بَ ْعُض َأْصَحاباها فَاَّْنََزَم، َوَدَخَل اْْلَتْ َراُك اْلَمَدائاَن، َوَخَرَجتا اْْلَتْ َراُك( الَّذا

، َحََّّ بَ َلُغوا َصْرَصرَ  يا َن اْْلَانابا اْلَغْرِبا  َوَقْصَر اْبنا ُهَبْْيََة. بَ ْغَداَد ما
يعا اْلُقوَّادا وَ  ٍر يفا َجَا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها يَمٌة، َخَرَج ُُمَمَّ ي اْلقاْعَدةا َكاَنْت َوقْ َعٌة َعظا اْلَعْسَكرا، َويفا ذا

يًدا، فَاَّْنََزمَ  َب َلُه قُ بٌَّة َوَجَلَس فايَها، َواقْ تَ َتَل النَّاُس قاَتاًِل َشدا تا اْْلَتْ َراُك َوَدَخَل َأْهُل بَ ْغَداَد َوُنصا
يءَ  ْم َِل يَ ْلُووَن َعَلى َشْيٍء، َفُكلََّما جا ها ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َوَهَربُوا َعَلى ُوُجوها ن ْ  َعْسَكَرُهْم، َوقَ تَ ُلوا ما

يٍف  ، َوَساَء َذلاَك َمْن َمَع بُ غَا َوَوصا .باَرْأٍس يَ ُقوُل بُ َغا: َذَهَبتا اْلَمَواِلا َن اْْلَتْ َراكا  ما
ُعوا َلْ يُ ْبقا َلَُ  ُْم إاْن َلْ يَ ْرجا ُُهْم َأَّنَّ ْم بَقايًَّة، َوتَباَعُهْم َأْهُل َوَوَقَف أَبُو َأْْحََد ْبُن اْلُمتَ وَكيالا يَ ُردُّ اْْلَتْ َراَك، َوَُيَْبا

ََ َساَمرَّا، َفََتَاَجُعوا إالَْيها، َوإانَّ بَ ْعَض َأْهلا ب َ  نَي، فَ َرَأى َأْصَحاَُبُْم بَ ْغَداَد إا َهزاما ْغَداَد رََجُعوا َعنا اْلُمن ْ
نَي، َوتَ َراَجَع اْْلَ  ََ َأْعََلَمُهْم، َفظَنُّوَها َأْعََلَم اْْلَتْ َراكا َقْد َعاَدْت، فَاَّْنََزُموا ََنَْو بَ ْغَداَد ُمْزَدْحاا تْ َراُك إا

َزاْيَةا َأْهلا ب َ  ْم، َوَلْ يَ ْعَلُموا َبا ْم.َعْسَكراها ُلوا َعَلْيها  ْغَداَد، فَ َتَحمَّ
ٍر. ََ اْبنا طَاها َه أَبُو َأْْحََد ََخَْس َسَفائاَن َِمُْلوَءٍة َطَعاًما َوَدقايًقا إا ةا َوجَّ ي اْلْاجَّ  َويفا ذا

َعةا  ْن َخْلعا اْلُمْسَتعانيا َواْلبَ ي ْ ٍر ما َا َعَلْيها اْبُن طَاها ةا َعلاَم النَّاُس ِبا ي اْلْاجَّ ََ َويفا ذا َه قُ وَّاَدُه إا لاْلُمْعتَ زيا، َوَوجَّ
ْسَتعانُي َأِبا َأْْحََد، فَ َبايَ ُعوُه لاْلُمْعتَ زيا، وََكاَنتا اْلَعامَُّة َتُظنُّ َأنَّ الصُّْلَح َجَرى َعَلى َأنَّ اْْلَلايَفَة اْلمُ 

ها. ُّ َعْهدا  َواْلُمْعتَ زَّ َوِلا



يُد بْ  ةا أَْيًضا َخَرَج َرشا ي اْلْاجَّ ََ َويفا ذا ََلَمةا، إا ، وََكاَن ُموَكًَل باَبابا السَّ نيا ُن َكاُوَس َأُخو اْْلَْفشا
َْي ا : إانَّ َأما ََ أَبْ َوابا بَ ْغَداَد يَ ُقوُل لالنَّاسا ََ َأِبا َأْْحََد، ُثَّ َعاَد إا ، َوَساَر َمَعُهْم إا نانَي اْْلَتْ َراكا ْلُمْؤما

، َوَأَِب َأْْحََد يَ ْقَرآنا  : َمْن َأطَاَعَنا َوَصْلَناُه، َوَمْن َأََب فَ ُهَو َأْعَلُم. اْلُمْعتَ زَّ ََلَم، َويَ ُقوَِلنا  َعَلْيُكُم السَّ
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ََ اْلَْ  ٍر، فَ َعََبَتا اْلَعامَُّة إا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها َا َعَلْيها ُُمَمَّ َذاَء َفَشَتَمُه النَّاُس، َوَعلاُموا ِبا زايَرةا الَِّتا حا
ْثَل َذلاَك، َوقَاتَ ُلوا َمْن َعَلى ََ َِببا َداراها فَ َفَعُلوا باها ما َِبباها َحََّّ   َداراها، َفَشَتُموُه َأقْ َبَح َشْتٍم، ُثَّ َساُروا إا

ُهْم ِبا  ن ْ ْهلايَز َداراها، َوَأرَاُدوا إاْحَراَق َداراها فَ َلْم َيَاُدوا ََنرًا، َوَِبَت ما ْْلَزايَرةا ََجَاَعٌة َكَشُفوُهْم، َوَدَخُلوا دا
َك، َوقَاَل: َما َأْدراي َكْيَف َعَرُفوُه، َوَقْد َكاَن أَ  ها َضحا ا ذََكُروا اْسَم ُأميا ْكثَ ُر َيْشُتُمونَُه َوُهَو َيْسَمُع، فَ َلمَّ

ْثَل َذلاَك، َفَساَر ُمَُ  ا َكاَن اْلَغُد فَ َعُلوا ما ، َوَسأَلَُه َجَواراي َأِبا َِل يَ ْعراُفوَن اَْسََها. فَ َلمَّ ََ اْلُمْسَتعانيا ٌد إا مَّ
ًدا َلْ َُيَْلْع، َوَلْ َأَّتَّاْمُه، َوَوعَ  ْم َوُيْسكاتَ ُهْم، فَ َفَعَل، َوقَاَل ََلُْم: إانَّ ُُمَمَّ َدُهْم َأْن ُيَصلياَي َبااُم َأْن َيْطُلَع إالَْيها

 اْْلُْمَعَة، فَاْنَصَرُفوا.
( ْبنا يَزايَد، ُثَّ تَ َردََّدتا الرُُّسُل َبنْيَ  دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا َوَبنْيَ َأِبا َأْْحََد َمَع َْحَّادا ْبنا إاْسَحاَق )ْبنا َْحَّادا ُُمَمَّ

َن اْلَعامَّةا، َفَطَلَب اْْلُْنُد َأْرزَاقَ ُهْم، َوَشَكتا اْلَعامَُّة  ، وََكثاٌْي ما الَةا اْْلُْندا ْن رَجَّ ، َوََثَر قَ ْوٌم ما ُسوَء اْْلَالا
ْعرا، َوقَاُلوا: إامَّا َخَرْجَت، فَ َقابَ ْلَت، َوإامَّا تَ رَْكتَ َنا، فَ َوَعَدُهُم اْْلُُروَج، َأْو فَ ْتَح َِببا وَ  َغََلَء السيا

ْْلَزايَرةا َوباَبابا َداراها الرياَجاَل َواْْلَْيَل، َفَحَضَر اْْلَزايَرَة َبشَ  ، ُثَّ َجَعَل َعَلى اْْلُُسورا َوِبا ثاٌْي، ٌر كَ الصُّْلحا
َا، َوقَاتَ ُلوا النَّاَس.  َفَطَرُدوا َمْن َكاَن َبا

، فَأَبَ ْوا وَ  ُزولا لن ُّ ، َوَأَمَرُهْم ِبا ََ اْْلُْندا يَعاُدُهْم راْزَق َشْهَرْينا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا إا قَاُلوا: َِل نَ ْفَعُل َوَأْرَسَل ُُمَمَّ
َُموَك َحََّّ نَ ْعَلَم ََنُْن َواْلَعامَُّة َعَلى َأييا شَ  ها، فَ َقاُلوا َلُه: إانَّ اْلَعامََّة َقدا اَّتَّ ْم بانَ ْفسا ْيٍء ََنُْن، َفَخَرَج إالَْيها

، َوََيَاُفوَن ُدُخوَل اْْلَ  كا اْلُقوَّاَد بَ ْعَد اْلُقوَّادا يها َعةا لاْلُمْعتَ زيا، َوتَ ْوجا ، َواْلبَ ي ْ َْلعا اْلُمْسَتعانيا تْ َراكا َواْلَمَغارابَةا ِبا
ْم َوَأْوَِلدا إالَْيها  ها ُلوا يفا اْلَمَدائانا َواْْلَنْ َبارا، فَ ُهْم ََيَاُفوَن َعَلى أَنْ ُفسا ْن يَ ْفَعُلوا َبااْم َكَما َعما ْم ْم، فَإا ها

ا رََأى ُُمَمَّ  بُوا َما بَ َلَغُهْم، فَ َلمَّ ْم لاَْيَْوُه َوُيَكذيا َذلاَك َسَأَل  دٌ َوَأْمَواَلااْم، َوَسأَُلوا إاْخَراَج اْْلَلايَفةا إالَْيها
، فَ َنَظُروا َن النَّاسا ََ َدارا اْلَعامَّةا، َوَدَخَل إالَْيها ََجَاَعٌة ما ْم، َفَخَرَج إا إالَْيها،  اْلُمْسَتعانَي اْْلُُروَج إالَْيها

َتفاُعوا باَذلاَك، فََأَمَر اْلُمْسَتعانُي ِبااغْ  ، َوَصعاَد َوَخَرُجوا، فََأْعَلُموا النَّاَس اْْلَََبَ، فَ َلْم يَ ن ْ ََلقا اْْلَبْ َوابا
ي ها اْلَقضا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا َمَعُه، فَ َرآُه النَّاُس َوَعَلْيها اْلَُبَْدُة َوباَيدا ُب، َفَكلََّم َسْطَح َدارا اْلَعامَّةا، َوُُمَمَّ

نَّ  با اْلَُبَْدةا إاِلَّ اْنَصَرُفوا )فَإا َقيا َصاحا ْم ِبا ٍد، َفَسأَُلوُه النَّاَس، َوَأْقَسَم َعَلْيها ْن ُُمَمَّ ٌن( َِل ِبََْس َعَلْيها ما ُه آما
ُْم َِل َيََْمُنونَُه َعَلْيها، فَ َوَعَدُهْم َذلاَك. ََّنَّ ٍد ْلا ْن َدارا ُُمَمَّ  الرُُّكوَب َمَعُهْم َواْْلُُروَج ما
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ْقَلةا َعْن بَ غْ  ٍر فاْعَلُهْم َعَزَم َعَلى الن َّ ا رََأى اْبُن طَاها ، َوَسأَُلوُه فَ َلمَّ ، فََأََتُه ُوُجوُه النَّاسا ََ اْلَمَدائانا َداَد إا
يًَل. ْم َرداا َجَا ، فَ َردَّ َعَلْيها َفَهاءا نَّ َذلاَك فاْعُل اْلَغْوَغاءا َوالسُّ  الصَّْفَح، َواْعَتَذُروا ِبَا

ةا، َوَأقَاَم باَدارا  ي اْلْاجَّ ُد  َوانْ تَ َقَل اْلُمْسَتعانُي َعْن َداراها يفا ذا لرَُّصاَفةا، َوَساَر َبنْيَ َيَدْيها ُُمَمَّ ما ِبا راْزٍق اْْلَادا
لرَُّصاَفةا، فََأَمُروا اْلُقوَّاَد وَ  َن اْلَغدا اْجَتَمَع النَّاُس ِبا ا َكاَن ما ْْلَْربَةا( ، فَ َلمَّ ٍم ْبُن َعْبدا اَّللَّا )ِبا َبنا َهاشا

دا ْبنا َعْبدا  ََ َدارا ُُمَمَّ ْيا إا ْلَمسا ٌد يفا ََجٍْع ِبا اَّللَّا َواْلَعْودا َمَعُه إاَذا رَكاَب، فَ َفَعُلوا َذلاَك، فَ رَكاَب ُُمَمَّ
ٍي َلُه، َوَِل ْلاَ  ، َوَِل لاَوِلا َن النَّاسا َوتَ ْعباَئٍة، َوَوَقَف لالنَّاسا َوَعاتَ بَ ُهْم، َوَحَلَف أَنَُّه َما يُرايُد لاْلُمْسَتعانيا َحٍد ما

( . ُسوًءا، َوأَنَُّه َما ََ اْلُمْسَتعانيا  يُرايُد إاِلَّ إاْصََلَح َأْحَواَلااْم، َحََّّ َبَكى )النَّاُس( َوَدَعْوا َلُه، )َوَساَر إا
َُه ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ََيََْي ْبنا َخاقَاَن، َوقَا ، َحََّّ َغْيَّ ا يفا َأْمرا اْلُمْسَتعانيا ٍر َمُادا َذا َل َلُه: إانَّ هَ وََكاَن اْبُن طَاها

يًنا، َواَّللَّا َلَقْد َأَمَر وَ  ْم دا ْن َأَشديا النَّاسا ناَفاقًا، َوَأْخَبثاها ي تَ ْنُصُرُه، َوَتَادُّ يفا َأْمراها، ما يًفا َوبُ َغا الَّذا صا
ا يفا قَ ْوِلا َفَسْل ُُتََْبُْه، َوإانَّ  را ناَفاقاها أَنَُّه   باَقْتلاَك، فَاْستَ ْعَظَما َذلاَك َوَلْ يَ ْفَعََلُه، َوإاْن ُكْنَت َشاكا ْن ظَاها ما

َا مُ  ا َصاَر إالَْيَك َجَهَر َبا يما يفا َصََلتاها، فَ َلمَّ َراَءاًة َلَك، َكاَن باَساَمرَّا َِل ََيَْهُر باَبْسما اَّللَّا الرَّْْحَنا الرَّحا
ْن َكََل  ْهراَك، َوتَ ْرباَيتاَك، َوََنَْو َذلاَك ما ُ َوتَ َرَك ُنْصَرَة َولايياَك، َوصا ٌد: َأْخَزى اَّللَّ ٍم َكلََّمُه باها، فَ َقاَل ُُمَمَّ

ْْحََد ْبنا إاْسَرائايَل، َواْلَْ  يٍن َوَِل لاُدنْ َيا! ُثَّ ظَاَهَر ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ََيََْي ِبَا  َسنا ْبنا َُمَْلٍد.َهَذا، َما َيْصُلُح لادا
ا َكاَن يَ ْوُم اْْلَْضَحى َصلَّى اْلُمْسَتعانُي  ْنَد فَ َلمَّ ْنَد اْلُمْسَتعانيا َوعا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا عا ، ُثَّ َحَضَر ُُمَمَّ لنَّاسا ِبا

، َوَخطَُّك اْلُفَقَهاءا َواْلُقَضاةا، فَ َقاَل َلُه: َقْد ُكْنَت فَارَقْ َتنا َعَلى َأْن تُ نَ فياَذ َأْمراي يفا ُكليا َما َأْعزاُم َعَلْيها 
ي باَذلاَك، فَ َقاَل اْلُمسْ  ْندا َذا فايَهاعا را الرُّقْ َعَة، فََأْحَضَرَها، فَإا  َتعانُي: َأْحضا
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را َِببا  ََ ظَاها ٌد إا ، فَ َقاَل: نَ َعْم ُأْمضا الصُّْلَح، َفَخَرَج ُُمَمَّ ، َولَْيَس فايَها ذاْكُر اْْلَْلعا ذاْكُر الصُّْلحا
يَّةا، َفُضراَب َلُه َمْضراٌب، فَ نَ َزَل إالَْيها  اسا مَّ ْيايََّة،  الشَّ ْن َأْصَحاباها، َوَجاَء أَبُو َأْْحََد يفا َسَا َوَمَعُه ََجَاَعٌة ما

، فََأْخََبَُه أَنَُّه َبذَ  ََ اْلُمْسَتعانيا ٍر إا نَي َفَصعاَد إالَْيها، فَ تَ َناَظَرا َطوايًَل، ُثَّ َخَرَجا، َفَجاَء اْبُن طَاها َل َلُه ََخْسا
يَناٍر، َويَ ْقَطُع َعَليْ  َة، أَْلَف دا ََ َمكَّ َها إا ن ْ يَنةا، َيََتَدَُّد ما ْلَمدا يَناٍر، َوَعَلى َأْن َيُكوَن ُمَقاَمُه ِبا ها َثََلثانَي أَْلَف دا

يٌف اْْلََبَل َومَ  يعاها، َويُ َوََّ َوصا نا اْلْاََلَفةا، َوَأْن يُ ْعَطى بُ َغا واَِليََة اْلْاَجازا َجَا ا َواَِلُه، َوََيَْلُع نَ ْفَسُه ما
دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا َوُجْندا بَ ْغَداَد، َوالث ُّْلثَانا لاْلَمَواِلا َواْْلَت ْ َوَيكُ  َن اْلَمالا لاُمَحمَّ ، وُن ثُ ْلُث َما َُيََْب ما َراكا

، فَ َقاَل: َفانا يًفا َوبُ َغا َمَعُه ُيَكاشا ، َوَظنَّ َأنَّ َوصا ََ اْْلَْلعا َجابَةا إا نا اْْلا النَّْطُع  فَاْمتَ َنَع اْلُمْسَتعانُي ما
ْن َخْلعاَها طَائاًعا َأْو ُمْكَرًها! فَ  ٍر: َأمَّا َأََن فََأقْ ُعُد، َوَِل بُدَّ َلَك ما ْيُف، فَ َقاَل َلُه اْبُن طَاها ََ َوالسَّ َأَجاَب إا

.  اْْلَْلعا



ا ََنَظُروهُ  يًفا َلمَّ ًدا َوبُ ًغا َوَوصا ََ اْْلَْلعا َأنَّ ُُمَمَّ ْم، فَ َقاَل  وََكاَن َسَبُب إاَجابَتاها إا يفا اْْلَْلعا َأْغَلَظ َعَلْيها
َش، َوق ُ  ََ َما ََنُْن فايها، َوأَْنَت َأَمْرتَ َنا باَقْتلا ُأََتما ْرََن إا يٌف: أَْنَت َأَمْرتَ َنا باَقْتلا َِبَغَر، َفصا ْلَت إانَّ َوصا

دٌ  ٍح، َوَما زَاُلوا يُ ْفزاُعونَُه، َوقَاَل ُُمَمَّ ًدا لَْيَس باَناصا : َوَقْد قُ ْلَت ِلا إانَّ َأْمَرََن َِل َيْصُلُح إاِلَّ ُُمَمَّ
ها ما  َا َأرَاَد لانَ ْفسا ، وََكَتَب ِبا ْْلَْلعا ا رََأى َذلاَك َأْذَعَن ِبا ، فَ َلمَّ ثْ َننْيا ْن َهَذْينا اِلا َاَحتاَنا ما ْسَتا ، ِبا ُروطا َن الشُّ

ةا. ي اْلْاجَّ ْن ذا ْحَدى َعْشَرَة َخَلْت ما  َوَذلاَك ْلاا
، َوَأْشَهَدُهْم َعَلْيها أَنَُّه َقْد َصْيََّ أَ َوَجََ  ٌد اْلُفَقَهاَء َواْلُقَضاَة، َوَأْدَخَلُهْم َعَلى اْلُمْسَتعانيا ََ َع ُُمَمَّ ْمَرُه إا

ْنُه َجْوَهُر اْلْاََلَفةا. َذ ما دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا، ُثَّ ُأخا  ُُمَمَّ
ها لا  ََ قُ وَّادا ٍر إا ْن ُوُجوها َأْصَحاباها، فَأَتَ ْوُه َفَمنَّاُهْم، َوبَ َعَث اْبُن طَاها يُ َواُفوُه، َوَمَع ُكليا قَائاٍد َعَشَرُة نَ َفٍر ما

ََ اْلُمْعت َ  ْْلُُروجا إا . َوَأَمَرُهْم ِبا َماءا َا فَ َعْلُت إاِلَّ َصََلَحُكْم َوَحْقَن الديا زيا يفا َوقَاَل ََلُْم: َما َأرَْدُت ِبا
ُروطا الَِّتا َشرَ  ََ الشُّ ها، ُثَّ َأْخَرَجُهْم إا َطيا َها ِبا ها، لايُ َوقياَع اْلُمْعتَ زُّ َعَلي ْ ها َولاُقوَّادا َطَها اْلُمْسَتعانُي لانَ ْفسا

ها، َطيا ََ َما طََلُبوا، َوَوقََّع َعَلْيها ِبا  اْلُمْعتَ زيا، َفَمَضْوا إالَْيها، فََأَجاَب إا
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ُدوا َعَلى إاقْ َراراها، َوخَ  ََ َوَشها َل إا ، َوْحُا َعَة َعَلى اْلُمْسَتعانيا َه َمَعُهْم َمْن َيَُْخُذ اْلبَ ي ْ ْم، َوَوجَّ َلَع َعَلْيها
ْن عا  َيالُُه، بَ ْعَدَما فَ تَُّشوا، َوَأَخُذوا َما َمَعُهْم، وََكاَن ُدُخوُل الرُُّسلا بَ ْغَداَد ما ْندا اْلُمْعتَ زيا اْلُمْسَتعانيا ُأمُُّه َوعا

تٍي َخَلوْ  .لاسا ائَ َتنْيا نَي َوما َن اْلُمَحرَّما َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوََخْسا  َن ما
 

ْْلَْنَدُلسا  ْفراْنجا ِبا  ذاْكُر َغْزوا اْْلا
، َجْيًشا َمَع اْبناها اْلمُ  ُب اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا ُد ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا اْْلَُموايُّ َنةا َسْيََّ ُُمَمَّ ها السَّ ََ يفا َهذا را إا ْنذا

َيةا أُلْ باََل  ََلَحَة، وََكاَنْت َأْمَواٌل لاُذرَيٍق باَناحا َرَة، َفَساُروا، َوَقَصُدوا اْلما َبَة دا اْلُمْشراكانَي يفا َُجَاَدى اْْلخا
َع لاُذرَْيٍق َعَساكاُرُه، َوَساَر يُراي ، َجُا ْهبا ْْلََرابا َوالن َّ ا َعمَّ اْلُمْسلاُموَن بَ َلَدُهْم ِبا ، فَ َلمَّ ُدُهْم، َواْلقاََلعا

ها اْلَغَزاُة، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم الْ  ، َوباها تُ ْعَرُف َهذا ْينا ٍع يُ َقاُل َلُه َفجَّ اْلَمرُْكوَّ َْوضا ُمْشراُكوَن، إاِلَّ فَاْلتَ َقْوا ِبا
عا اْلَمْعرََكةا، فَ َتباَعهُ  ْن َمْوضا ْلُقْربا ما ُعُدوا، َواْجَتَمُعوا َباَْضَبٍة ِبا ُْم َلْ يَ ب ْ ْم، َأَّنَّ ُم اْلُمْسلاُموَن، َوَْحَُلوا َعَلْيها

نَي َِل يَ ْلُووَن َعَلى َشْيٍء. َوتَباَعُهُم اْلُمْسلاُموَن يَ ْقتُ ُلونَ  َهزاما ُروَن. َواْشَتدَّ اْلقاَتاُل، فَ َوََّ اْلفاراْنُج ُمن ْ  َوَيَْسا
َ َعَشَر رََجَب، وََكاَن َعَدُد َما أُ  ها اْلَوقْ َعُة ََثنا اَئٍة وََكاَنْت َهذا ْن رُُؤوسا اْلُمْشراكانَي أَْلَفنْيا َوَأْرَبَع ما َذ ما خا

يًما، َوَعاَد اْلُمْسلاُموَن.  َواثْ َننْيا َوتاْسعانَي رَْأًسا، وََكاَن فَ ْتًحا َعظا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا



ٍد، َصَرفَُه َعْبُد اَّللَّا ْبنُ  َنةا رََجَع ُسَلْيَماُن ْبُن ُُمَمَّ ها السَّ َْمٍع   يفا َهذا ْن ُجْرَجاَن ِبا ََ َطََباْسَتاَن ما ٍر، إا طَاها
، َوَدَخَلَها ُسَلْيمَ  يْ َلما لدَّ ى اْلََْسُن ْبُن زَْيٍد َعْن َطََباْسَتاَن، َوْلَاَق ِبا ََلٍح، فَ تَ َنحَّ اُن، َكثاٍْي، َوَخْيٍل َوسا

رايَن النََّدَم، َوَقَصَد َسارايََة، َوَأََتُه ابْ َنانا َلَقاَرَن ْبنا َشْهَرََّيَر، َوأَ  ََتُه َأْهُل آُمَل َوَغْْيُُهْم، ُمنايبانَي ُمْظها
ْهبا َواْْلََذى. َا َأرَاُدوا، َوََّنَى َأْصَحابَُه َعنا اْلَقْتلا َوالن َّ  َيْسأَُلوَن الصَّْفَح، فَ َلقايَ ُهْم ِبا

دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  ََ ُُمَمَّ ُُه أَنَُّه َلقاَي َعلايَّ ْبَن َعْبدا اَّللَّا َوَورََد كاَتاُب َأَسدا ْبنا َجنََّدانا إا  َُيَْبا
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يَنَة آُمَل. ، فَ َهَزَمُه َوَدَخَل َمدا ْن ُرَؤَساءا اْْلََبلا ، فايَمْن َمَعُه ما ييا ْلُمَرعَّشا ى ِبا َّ اْلُمَسمَّ  الطَّالاّبا
، فَ َقاتَ َلُهَما اْلَعََلءُ  ينايََّة رَُجََلنا ْرما ، فَ َهَزَمُهَما، َفَصعاَدا قَ ْلَعًة  َوفايَها َظَهَر ِبَا يا َراِبا ُل بُ غَا الشَّ ْبُن َأْْحََد َعاما

َها، َوَخفاَي َأْمَرُُهَا َعَلْيها َوَملاَك اْلَقْلعَ  ن ْ َها اْلَمَجانايَق، فَ ُهزاَما ما  ةا.ُهَناَك، َفَحَصَرُُهَا، َوَنَصَب َعَلي ْ
ْيخا اْلُمَوفَّ  يَسى ْبُن الشَّ َر اْلُمَوفَُّق.َوفايَها َحاَرَب عا يَّ فَ َهَزَمُه َوُأسا  َق اْْلَاراجا

، َوَما أَ  لرَّييا ي َظَهَر ِبا َّ الَّذا ُ الطَّالاّبا را ْبنا َعْبدا اَّللَّا َُيَْبا دا ْبنا طَاها َن َوفايَها َورََد كاَتاُب ُُمَمَّ َعدَّ َلُه ما
َةا َلُه، َوَظفاَر باها، َواَْسُُه ُُمَمَّ  ََ الرَّييا بَ ْعَد َأْسرا اْلَعَساكارا اْلُمَسْيَّ ْيًا، ُثَّ َساَر إا ُد ْبُن َجْعَفٍر، فََأَخَذُه َأسا

يَسى ْبنا اْْلَُسنْيا الصَّغاْيا اْبنا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا  دا ْبنا َجْعَفرا ْبنا َأْْحََد ْبنا عا  َأِبا ُُمَمَّ
ََلُم، َوإاْدرايسَ  ْبنا ُموَسى ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُموَسى ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلاييا  طَالاٍب، َعَلْيها السَّ

ََلُم.  ْبنا َأِبا طَالاٍب، َعَلْيها السَّ
ٍر، وََكاَن َلقاَيُه يفا َثََلثانَي أَْلًفا، َوقَ َتَل ما  دا ْبنا طَاها ْن ُُمَمَّ ْن َأْصَحاباها َأْعَياَن َوفايَها اَّْنََزَم اْلََْسُن ْبُن زَْيٍد ما

 اْلََْسنا َثََلُثَاائََة رَُجٍل َوَأْربَعانَي رَُجًَل.
. يا يُل ْبُن يُوُسَف اْلَعَلوايُّ اْبُن ُأْختا ُموَسى ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْْلَُسنا  َوفايَها َخَرَج إاَْسَاعا

دا ْبنا َخالادا ْبنا يَزايدَ  ، َوأَيُّوَب ْبنا َأْْحَدَ َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ ُُمَمَّ  ، َوَأْْحََد اْلُمَولَّدا
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ٌد َوَّنُاَب َمَتاُعُه. نَ ُهَما ََجَاَعٌة َكثاْيٌَة، فَاَّْنََزَم ُُمَمَّ ْن َأْرضا َبنا تَ ْغلاَب، فَ ُقتاَل بَ ي ْ َكْْيا ما لسُّ  ِبا
. َوفايَها َغَزا بَ ْلَكاُجوُر الرُّوَم، فَ َفَتَح َمْطُمورََة، َوَغنامَ  َن الرُّوما  َغنايَمًة َكثاْيًَة، َوَأَسَر ََجَاَعًة ما

دا ْبنا َْحَْزَة ْبنا َعْبدا اَّللَّا  َن الطَّالاباييانَي اَْسُُه اْْلَُسنْيُ ْبُن ُُمَمَّ ْلُكوَفةا رَُجٌل ما  ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َوفايَها َظَهَر ِبا
[ َعلاييا ْبنا َأِبا طَ  َد ْبَن َجْعَفرا ْبنا َحَسنا ]َعلاييا ْبنا ُحَسنْيا ْبنا َا ُُمَمَّ ََلُم، َواْسَتْخَلَف َبا الاٍب، َعَلْيها السَّ

ََلُم، ُيَكَّنَّ َأَِب َأْْحََد، ف َ  َه إالَْيها ْبنا َجْعَفرا ْبنا اْلََْسنا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َعَلْيها السَّ َوجَّ



َم ْبَن  يَّةا، اْلُمْسَتعانُي ُمَزاحا َن الزَّْيدا ْن َبنا َأَسٍد َوما َخاقَاَن، وََكاَن اْلَعَلوايُّ باَسَوادا اْلُكوَفةا يفا ََجَاَعٍة ما
ََ َقْصرا ابْ  ييا إا َل اْْلَلايَفةا َوُهَو َأْْحَُد ْبُن ُنَضْْيا ْبنا َْحَْزَة ْبنا َمالاٍك اْْلَُزاعا َها َعاما نا ُهَبْْيََة، َوَأْجَلى َعن ْ

ََ اْلُكوَفةا، َفَحَمَل َأْهَل اْلُكوَفةا َواْجَتمَ  ٌم إا ، َفَساَر ُمَزاحا َشاُم ْبُن َأِبا ُدَلَف اْلعاْجلايُّ ٌم َوها َع ُمَزاحا
ٌم َوقَاتَ َلُهْم، وََكاَن َقْد َسْيََّ قَائادً  َم ُمَزاحا اَعٌة، ا َمَعُه َجََ اْلَعَلوايَّةا َعَلى قاَتاَلااَما، َوَوَعَدُهُم النُّْصَرَة، فَ تَ َقدَّ

ٌد، َوَدَخَل اْلُكوَفَة، ف َ  ُهْم َواحا ن ْ ْم، فَ َلْم يُ ْفلاْت ما ْم، فََأْطبَ ُقوا َعَلْيها ْن َورَائاها َرَماُه فَأََتى َأْهَل اْلُكوَفةا ما
َعُة َأْسَواٍق َحََّّ َخَرَجتا النَّا َها َسب ْ ن ْ لنَّارا، فَاْحََتََق ما ْلْاَجارَةا، فََأْحَرقَ َها ِبا ، ُثَّ َأْهُلَها ِبا بايعا ََ السَّ ُر إا

ْلُكوَفةا، فََأََتُه كاَتاُب اْلُمْعتَ زيا  ٌم ِبا ، فَ َهَرَب، َوَأقَاَم ُمَزاحا ارا الَِّتا فايَها اْلَعَلوايُّ َيْدُعوُه إالَْيها،  َهَجَم َعَلى الدَّ
 َفَساَر إالَْيها.

ْن َأرْ  َيةا ناينَ َوى ما َشاُم ْبُن َأِبا ُدَلفٍ َوفايَها َظَهَر إاْنَساٌن َعَلواي، باَناحا ، فَ َلقاَيُه ها  ضا اْلعاَراقا
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ْن َأْصَحابا اْلَعَلواييا ََجَاَعًة َوَهَرَب َفَدَخَل اْلُكوَفةا.  يفا َشْهرا رََمَضاَن، فَ َقَتَل ما
يَل ا دا ْبنا إاَْسَاعا يَل ْبنا ُُمَمَّ دا ْبنا َعلاييا ْبنا َوفايَها َظَهَر اْْلَُسنْيُ ْبُن َأْْحََد ْبنا إاَْسَاعا ْْلَْرَقطا ْبنا ُُمَمَّ

َها. ٍر َعن ْ اَل طَاها َيةا قَ ْزوايَن، َوَزَْنَاَن، َفَطَرَد ُعمَّ ، باَناحا ْلُكرْكاييا  اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي اْلَمْعُروُف ِبا
ٍة، َفَحاَرََبُْم َجْعَفٌر )باَشاَشاَت( ف َ  َة ََنُْو َثََلُثُااَئُة َوفايَها َقَطَعْت بَ ُنو َعقايٍل َطرايَق ُجدَّ ْن َأْهلا َمكَّ ُقتاَل ما

َة، َوَأَغاَرتا اْْلَْعَراُب َعَلى اْلُقَرى. َكَّ  رَُجٍل، فَ َغَلتا اْْلَْسَعاُر ِبا
يَم ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََسنا ْبنا اْلََْسنا ْبنا َعلاييا بْ  يُل ْبُن يُوُسَف ْبنا إابْ َراها نا َأِبا َوفايَها َظَهَر إاَْسَاعا

 ، ْلطَانا يُل ُمْنزالَُه َوَمَنازاَل َأْصَحابا السُّ َة، فَ َهَرَب َجْعَفٌر )باَشاَشاَت( ، َوانْ تَ َهَب إاَْسَاعا َكَّ طَالاٍب ِبا
َن اْلَمالا َوَما يفا  ْصََلحا اْلَقَْبا ما َة، َوَأَخَذ َما َكاَن َْحََل ْلاا ْن َأْهلا َمكَّ اْلَكْعَبةا  َوقَ َتَل اْْلُْنَد َوََجَاَعًة ما

نْ  َن النَّاسا ََنًْوا ما َهبا َواْلفاضَّةا َوَغْْيا َذلاَك، َوَأَخَذ ُكْسَوَة اْلَكْعَبةا، َوَأَخَذ ما َن الذَّ اَئَِتْ َوَخَزائاناَها ما  ما
َها بَ ْعَد َأْن ََّنَبَ َها، َوَأْحَرَق بَ ْعَضَها يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا بَ ْعدَ  ن ْ يَناٍر، َوَخَرَج ما ََ  أَْلفا دا نَي يَ ْوًما َوَساَر إا ََخْسا

َة يفا رََجٍب َفَحَصَرُهْم َحََّّ َِتَاَوَت َأْهُلهَ  ََ َمكَّ يُل إا ُلَها، ُثَّ رََجَع إاَْسَاعا يَنةا، فَ تَ َواَرى َعاما ا ُجوًعا اْلَمدا
ُز َثََلَث َأَواقٍ   َوَعَطًشا، َوبَ َلَغ اْْلُب ْ
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ْرَهٍم، َواللَّْحُم َرْطٌل  ْنُه ُكلَّ َبََلٍء.بادا َة ما َم، َوَلقاَي َأْهُل َمكَّ َم، َوَشْربَُة َماٍء باَثََلثَةا َدرَاها ْربَ َعةا َدرَاها  ِبَا
نَي يَ ْوًما، َفَحَبَس َعنا النَّاسا الطََّعاَم( ، َوَأَخَذ اْْلَمْ  َعٍة َوََخْسا ٍة بَ ْعَد َمَقاما َسب ْ ََ ُجدَّ َواَل الَِّتا ُثَّ َساَر )إا



.لالتُّجَّ   ارا َوَأْصَحابا اْلَمَراكابا
يَسى ْبنا اْلَمْنُصورا اْلُمَلقَُّب باَكْعبا اْلبَ قَ  ُد ْبُن َأْْحََد ْبنا عا َا ُُمَمَّ يُل َعَرَفَة َوَبا يَسى ُثَّ َواََف إاَْسَاعا را، َوعا

َهُهمَ  َة، َكاَن اْلُمْعتَ زُّ َوجَّ ُب َجْيشا َمكَّ يُّ َصاحا ٍد اْلَمْخُزوما يُل، َوقَ َتَل ْبُن ُُمَمَّ َها، فَ َقاتَ َلُهَما إاَْسَاعا ا إالَي ْ
َة، َلْ يَقاُفوا باَعَرَفَة لَْيًَل َوَِل َّنََ  ََ َمكَّ اَئٍة، َوَسَلَب النَّاَس، َوَهَربُوا إا َن اْْلَاجيا ََنَْو أَْلٍف َوما ارًا، َوَوَقَف ما

ٍة فََأْفََّن  ََ ُجدَّ يُل َوَأْصَحابُُه، ُثَّ رََجَع إا   َأْمَواََلَا.إاَْسَاعا
 ]اْلَوفَ َياُت[

ُد ]اْلَوفَ َياُت[ يُّ الزَّاها ْقطا  َوفايَها َماَت َسراي، السَّ
َ يفا َُجَاَدى  ، تُ ُويفيا ْيَسابُورايُّ ، َوإاْسَحاُق ْبُن َمْنُصورا ْبنا ََبَْراَم أَبُو يَ ْعُقوَب اْلَكْوَسُج، اْْلَافاُظ الن َّ اْْلُوََ

 ْنُه.َوَلُه ُمْسَنٌد يُ ْرَوى عَ 
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] ائَ َتنْيا نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوََخْسا
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ائَ َتنْيا  نَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوََخْسا
 ذاْكُر َخْلعا اْلُمْسَتعانيا 

دا ْبنا اْلُمْعَتصا  َنةا َخَلَع اْلُمْسَتعانُي َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ ها السَّ َّللَّا يفا َهذا َن اْلْاََلَفةا، َوَِبَيَع لاْلُمْعتَ زيا ِبا ما نَ ْفَسُه ما
، َوَأَخَذ لَ  َن اْلُمَحرَّما َْرَبٍع َخَلْوَن ما َب لاْلُمْعتَ زيا بابَ ْغَداَذ يَ ْوَم اْْلُْمَعةا ْلا ، َوُخطا َعَة َعَلى  ْبنا اْلُمتَ وَكيالا ُه اْلبَ ي ْ

. َن اْْلُْندا َا ما  ُكليا َمْن َبا
، فَ َقاَل  وََكاَن اْبنُ  ٍر َقْد َدَخَل َعَلى اْلُمْسَتعانيا َوَمَعُه َسعايُد ْبُن ُْحَْيٍد، َوَقْد َكَتَب ُشُروَط اْْلََمانا طَاها

، َأفَ نَ ْقَرأُُه عَ  وْكايدا َدُه َغايََة الت َّ ، فََأكَّ ُروطا نانَي! َقْد َكَتَب َسعايٌد كاَتاَب الشُّ َْي اْلُمْؤما َلْيَك َلُه: ََّي َأما
ْنَك، َوَلَقْد َأكَّ لاَتْسمَ  َّللَّا ما ْعَلَم ِبا َها، َفَما اْلَقْوُم ِبَا ََ تَ وْكايدا ْدَت َعُه، فَ َقاَل اْلُمْسَتعانُي: َِل َحاَجَة ِلا إا

ًئا. ٌد َشي ْ َلُهْم، َفَكاَن َما َعلاْمُت، َفَما َردَّ َعَلْيها ُُمَمَّ َك قَ ب ْ  َعَلى نَ ْفسا
ا َِبَيَع اْلُمْسَتعانُي لالْ  ََ َقْصرا اْْلََسنا ْبنا َسْهٍل فَ َلمَّ َن الرَُّصاَفةا إا ُمْعتَ زيا، َوَأْشَهَد َعَلْيها باَذلاَك، نُقاَل ما

يَب، َواْْلَاِتََ  ْنُه اْلَُبَْدَة، َواْلَقضا َل َبااْم، َوَأَخَذ ما يًعا، َووَكَّ َيالُُه َوَأْهُلُه َجَا ْلُمَحرَّما َوَمَعُه عا َه َمَع َعْبدا ِبا ، َوَوجَّ
ْلَبْصَرةا، َفقايَل َلُه، إا اَّللَّا  َة، فَاْخَتاَر اْلُمَقاَم ِبا ََ َمكَّ َن اْْلُُروجا إا ٍر، َوَمَنَع اْلُمْسَتعانَي ما نَّ اْلَبْصَرَة  ْبنا طَاها

َي َأْوَِبُ َأْو تَ ْرُك اْلْاََلَفةا!  َوبايٌَّة، فَ َقاَل: ها
َن اْلُمَحرَّما َدَخَل بَ ْغَدادَ  تٍي َخَلْوَن ما اَئَِتْ َسفايَنٍة فايَها ُصُنوُف التياَجارَاتا َوَغَنٌم َكثاٌْي. َولاسا ْن ما  َأْكثَ ُر ما
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َط، َواْستَ ْوَزَر اْلُمْعتَ زُّ َأْْحََد ْبَن َأِبا إاْسَرائايَل، َوَخَلَع َعَلْيها  ََ َواسا ، َورََجَع أَبُو َوفايَها َسْيََّ اْلُمْسَتعانُي إا
ََ َساَمرَّ  :َأْْحََد إا َعَراءا يفا َخْلعا اْلُمْسَتعانيا ، فَ َقاَل بَ ْعُض الشُّ َن اْلُمَحرَّما ثْ َنَِتْ َعْشَرًة َخَلْت ما  ا ِلا

ٍد ... َوَسيُ ْقَتُل التَّاِلا َلُه َأْو َُيَْلعُ   ُخلاَع اْْلَلايَفُة َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ
ُهْم َيْسَتْمتاعُ َويَ ُزوُل ُمْلُك َبنا أَبايها َوَِل يُ َرى ... َأَحٌد َِتَلَّ  ن ْ  َك ما

 إايًها َبنا اْلَعبَّاسا إانَّ َسبايَلُكْم ... يفا قَ ْتلا َأْعُبداُكْم َسبايٌل َمْهَيعُ 
 رَق َّْعُتُم ُدنْ َياُكْم فَ َتَمزََّقْت ... باُكُم اْْلََياُة َِتَزُّقًا َِل يُ ْرَقعُ 

، َوُُمَمَّ  َعَراُء يفا َخْلعاها َكاْلُبْحَُتاييا َا فََأْكثَ ُروا.َوقَاَل الشُّ  دا ْبنا َمْرَواَن ْبنا َأِبا اْْلَُنوبا َوَغْْياُها
ََ بَ ْغَداَد، فَ َقلََّدُه ُمَُ  اجا ُديوَداُد ْبُن ُديوُدْسَت إا َن اْلُمَحرَّما اْنَصَرَف أَبُو السَّ ُد ْبُن َوفايَها لاَسْبٍع بَقانَي ما مَّ

َها، ُثَّ َعْبدا اَّللَّا ُمَعاواَن َما َسَقى اْلُفَراُت ما  َها لاَطْردا اْْلَتْ َراكا َواْلَمَغارابَةا َعن ْ ، َفَسْيََّ نُ وَّابَُه إالَي ْ َوادا َن السَّ
ََ اْلُكوَفةا. اجا إا  َساَر أَبُو السَّ

 
يٍف َوبُ َغا  ذاْكُر َحالا َوصا

دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا يفا إاْسَقاطا اْسما وَ  ََ ُُمَمَّ ، َوفايَها َكَتَب اْلُمْعتَ زُّ إا َواواينا َن الدَّ يٍف َوبُ َغا َوَمْن َمَعُهَما ما صا
دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا، َقْد َوَعَد َأَِب َأْْحََد َأْن ي َ  ُد ْبُن َأِبا َعْوٍن، َوُهَو َأَحُد قُ وَّادا ُُمَمَّ ْقُتَل بُ غَا وََكاَن ُُمَمَّ

يًفا، فَ َعَقَد لَُه اْلُمْعتَ زُّ َعَلى اْلَيَماَمةا، َواْلبَ  ْن َأْصَحابا بُ غَا َوَوصا ، َواْلَبْصَرةا، َفَكَتَب قَ ْوٌم ما ْحراينا
ٍد، َوَعرَّفَاُه َما ضَ  ََ ُُمَمَّ َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا، فَ رَكاَبا إا رُوُُهَا ُُمَمَّ َما باَذلاَك، َوَحذَّ يٍف إالَْيها َنُه اْبُن َأِبا َوَوصا ما

َما، َوقَاَل بُ َغا، إانَّ اْلقَ  ْن قَ ْتلاها ْوَم َقْد َغَدُروا، َوَخاَلُفوا َما فَارَُقوََن َعَلْيها، َواَّللَّا َلْو َأرَاُدوا َأْن َعْوٍن ما
 يَ ْقتُ ُلوََن َما َقَدُروا َعَلْيها.

ََ َمْنزاَلااَما، َوََجََعا جُ  يٌف َوقَاَل: ََنُْن يفا بُ ُيوتاَنا َحََّّ َيَايَء َمْن يَ ْقتُ ُلَنا! َورََجَعا إا َه ْنَدُهََ َفَكفَُّه َوصا ا، َوَوجَّ
ْجراَها، َفَكلََّم اْلُمَؤيياُد اْلُمْعتَ زَّ يفا الرياَضاءا َعْنهُ  ، وََكاَن يفا حا ََ اْلُمَؤيَّدا يٌف ُأْخَتُه ُسَعاَد إا َي َوصا ، فَ َرضا

يٍف، وََكَتَب إالَْيها باَذلاَك، َوَتَكلََّم أَبُو َأْْحََد ْبُن اْلُمتَ وَكيالا يفا بُ َغا، َفَكتَ  لرياَضاءا َعْنُه، َعْن َوصا َب إالَْيها ِبا
 َوُُهَا بابَ ْغَداَذ، ُثَّ َتَكلََّم اْْلَتْ َراكُ 
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ْن َذلاَك، فََأَتَ  ٍد لاَيْمنَ َعُهَما ما ََ ُُمَمَّ َما باَذلاَك، وََكَتَب إا ََ َساَمرَّا، َفَكَتَب إالَْيها َا إا ُُهَا كاَتاُب ِبااْحَضاراُها
َا، فََأْرسَ  يٌف َوبُ َغا َوفُ ْرَساَُّنَُما َوَأْوَِلُدُُهَا يفا إاْحَضاراُها ََنناها، َوَخَرَج َوصا دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا َيْسَتْأذا ََ ُُمَمَّ ََلُه إا

يَّةا مَ  اسا مَّ ََ َِببا الشَّ ٍر إا َه اْبُن طَاها اَئةا إاْنَساٍن، َوَخلََّفا الثياْقَل َواْلعاَياَل، فَ َوجَّ نَ ُعُهْم، ْن ْيَْ ََنْوا َأْرَبعا ما



َن اْلْاْدَمةا، َوخَ  ََ َمْنزاَلااَما ما ْنُه، َوَوَصََل َساَمرَّا، َورََجَعا إا ََ َِببا ُخَراَساَن، َوَخَرُجوا ما َلَع َفَمَضْوا إا
ََ ُموَسى ْبنا بُ غَا اْلَكباْيا. َما، َوَعَقَد ََلَُما َعَلى َأْعَماَلااَما، َوَردَّ اْلََبايَد إا  َعَلْيها

 
دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  ذاْكرُ  َنةا َبنْيَ ُجْندا بَ ْغَداَد َوُُمَمَّ  اْلفات ْ

ٍر. دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها َنةا َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ ُجْندا بَ ْغَداَد َوَأْصَحابا ُُمَمَّ ها السَّ  َويفا َهذا
اكارايََّة َوَأْصَحاَب اْلُفُروضا  ٍد َيْطُلُبوَن َأْرزَاقَ ُهْم يفا وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ الشَّ ََ َدارا ُُمَمَّ اْجَتَمُعوا إا

، نانَي يفا إاْطََلقا َأْرزَاقاُكْم، َفَكَتَب يفا اْْلََوابا ْيا اْلُمْؤما ََ َأما إاْن ُكْنَت  رََمَضاَن، فَ َقاَل ََلُْم: إانيا َكتَ ْبُت إا
ْم َأْرزَاقَ ُهمْ  ها َك فََأْعطا ْم، َفَشَغُبوا َعَلْيها، ُترايُد اْْلُْنَد لانَ ْفسا ، َوإاْن ُكْنَت ُترايُدُهْم لََنا َفََل َحاَجَة لََنا فايها

ْم، َفَسَكُتوا. يَناٍر، فَ ُفرياَقْت فايها  َوَأْخَرَج ََلُْم أَْلَفْي دا
َعَلى َِببا َحْرٍب، َوَعَلى ُثَّ اْجَتَمُعوا يفا رََمَضاَن أَْيًضا، َوَمَعُهُم اْْلَْعََلُم َوالطُُّبوُل، َوَضَربُوا اْلْاَياَم 

ا َأْصَبُحو  َلتَ ُهْم، فَ َلمَّ ْن باَوارايَّ َوَقَصٍب، َوَِبُتوا لَي ْ َا، َوبَ نَ ْوا بُ ُيوًَت ما يَّةا َوَغْْياُها اسا مَّ ا َكثُ َر ََجُْعُهْم، َِبٍب الشَّ
لرياجَ  ٌد َأْصَحابَُه، فَ َباُتوا يفا َداراها، َوَشَحَن َدارَُه ِبا ْشَغبانَي( َوَأْحَضَر ُُمَمَّ ََ ُأولَئاَك )اْلما ، َواْجَتَمَع إا الا

ما َعْبُدوُن ْبُن اْلمُ  ، َورَئايُسُهْم أَبُو اْلَقاسا ََلحا َواْْلَْعََلما َوالطُُّبولا لسيا ، َخْلٌق َكثاٌْي، باَبابا َحْرٍب، ِبا َوفَّقا
ْن نُ وَّابا ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا ََيََْي ْبنا َخاقَاَن، َفحَ  ْم.وََكاَن ما ْم َوفَائاتاها  ث َُّهْم َعَلى طََلبا َأْرزَاقاها

يُب )با  َعاءا لاْلُمْعتَ زيا، فَ َعلاَم اْْلَطا َن الدُّ يَب ما ا َكاَن يَ ْوُم اْْلُْمَعةا َأرَاُدوا َأْن َْيْنَ ُعوا اْْلَطا َذلاَك( ، فَ َلمَّ
ََرٍض ْلَاَقُه، َوَلْ ََيُْطْب، َفَمَضْوا يُرايُدوَن اْلْا  ْن قُ وَّاداها يفا فَاْعَتَذَر ِبا ًة ما دَّ ٍر عا ُم اْبُن طَاها َه إالَْيها ْسَر، فَ َوجَّ

ٍر َعنا  َلى، َوَدفَ ُعوا َأْصَحاَب اْبنا طَاها نَ ُهْم قَ ت ْ ، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَ َقَتَل بَ ي ْ َن اْلُفْرَسانا َوالرياَجالا  ََجَاَعٍة ما
ْرقا  ْْلَانابا الشَّ يَن ِبا ا رََأى الَّذا ٍر )َعنا اْلْاْسرا( اْلْاْسرا، فَ َلمَّ ييا َأنَّ َأْصَحاََبُْم َأزَاُلوا َأْصَحاَب اْبنا طَاها

ََ َأْصَحاَبااْم، وََكاَن اْبنُ   َْحَُلوا يُرايُدوَن اْلُعُبوَر إا
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ََ اْلْا  ٍر َقْد َأَعدَّ َسفايَنًة فايَها َشْوٌك َوَقَصٌب، فَأَْلَقى فايَها النَّاَر، َوَأْرَسَلَها إا ْسرا اْْلَْعَلى فََأْحَرَقْت طَاها
، فَ َغرَُّقوَها، َوعَ  يا ََ اْلْاْسرا اْْلَخرا، فََأْدرََكَها َأْهُل اْْلَانابا اْلَغْرِبا [ ُسُفَنُه، َوَقطََّعْتُه، َوَصاَرْت إا ََبَ َمْن ]يفا

 ََ ٍر إا ، َوَدفَ ُعوا َأْصَحاَب اْبنا طَاها يا ََ اْلَغْرِبا ْرقاييا إا نَ ُهْم ََنُْو َعَشَرةا اْْلَانابا الشَّ  َِببا َداراها، َوقُتاَل بَ ي ْ
. ْن َأْصَنافا اْلَمَتاعا ًئا َكثاْيًا ما ْنُه َشي ْ ، َوَأَخُذوا ما ْرطا  أَنْ ُفٍس، َوََّنََب اْلَعامَُّة ََمْلاَس الشُّ

ْلَْ  ٍر َأنَّ اْْلُْنَد َقْد َظَهُروا َعَلى َأْصَحاباها َأَمَر ِبا ا رََأى اْبُن طَاها َوانايتا الَِّتا َعَلى َِببا اْلْاْسرا َأْن َوَلمَّ
ََ ُمَعسْ  ، َورََجَع اْْلُْنُد إا ارا َمَتاٌع َكثاٌْي، َفَحاَلتا النَّاُر َبنْيَ اْلَفرايَقنْيا ْم باَبابا َُتَْرَق، فَاْحََتََق لالتُّجَّ َكراها

ٍر َعامََّة َأْصَحاباها، َوَعبََّأُهْم ت َ  ، فَ َلْم َيُكْن ََلُْم َحْرٍب، َوََجََع اْبُن طَاها ْن رَْجَعةا اْْلُْندا ْعباَئَة اْْلَْربا َخْوفًا ما



، فََأَمَر ََلَُما ِباا  ُه َعَلى َعْورَةا اْلَقْوما ، َفَدِلَّ َن اْْلُْندا ما رَُجََلنا ما يَناٍر، َعْوَدٌة، فََأََتُه يفا بَ ْعضا اْْلََّيَّ اَئَِتْ دا
يَكاٍل َوَغْيَْ  اَه ْبَن ما َيةا، وََكاَن َوَأَمَر الشَّ ََ تاْلَك النَّاحا ْم، َفَساَر إا ْيا إالَْيها ْلَمسا َن اْلُقوَّادا يفا ََجَاَعٍة ِبا ُه ما

 ، ييا َذيْ َنَك الرَُّجَلنْيا ، َقْد َخافَا ِباُضا َمانا َعَلى اْْلُْندا ، َوُُهَا اْلُمَقدَّ ، َواْبُن اْْلَلايلا ما )َوَقْد تَ َفرََّق أَبُو اْلَقاسا
َيٍة.النَّاُس  ََ ََنحا ُهَما إا ن ْ ٍد ما ُهَما( ، َفَساَر ُكلُّ َواحا  َعن ْ

يَكاَل َوَمْن َمَعُه، َفَصاَح َبااْم، َوَصاَح باها َأْصَحاُب ُُمَمَّ  اَه ْبَن ما نَُّه َلقاَي الشَّ ٍد، َوَصاَر َوَأمَّا اْبُن اْْلَلايلا فَإا
ما فَإا  ْم، فَ ُقتاَل، َوَأمَّا أَبُو اْلَقاسا ها ٍر، َوتَ َفرََّق يفا َوَسطا ََ اْبنا طَاها َل إا َذ َوْحُا نَُّه اْختَ َفى، َفُدلَّ َعَلْيها فَُأخا

ما َوُضراَب َضْرًِب ُمََبياًحا، َفَماَت  ََ َمَنازاَلااْم، َوقُ يياَد أَبُو اْلَقاسا ْن َِببا َحْرٍب، َورََجُعوا إا ْنُه يفا اْْلُْنُد ما ما
 رََمَضاَن.

 
 دا َوَمْوتاها ذاْكُر َخْلعا اْلُمَؤيَّ 

ْن واَِليَةا اْلَعْهدا بَ ْعَدُه، وََكاَن َسبَ ُبُه َأنَّ اْلَعََلَء ْبنَ  َل  يفا رََجٍب َخَلَع اْلُمْعتَ زُّ َأَخاُه اْلُمَؤيََّد ما َأْْحََد، َعاما
َا َأْمَرُه، ف َ  يَناٍر لاُيْصلاَح َبا َْمَسةا آَِلفا دا ََ اْلُمَؤيَّدا ِبا ينايََّة، بَ َعَث إا  بَ َعثَ َأْرما
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َها، فََأَخَذَها، فََأْغَرى اْلُمَؤيَُّد اْْلَتْ َراَك باعايَسى، َوَخافَ ُهُم اْلَمَغارابَُة،  يَسى ْبَن فَ ْرَخاَنَشاَه إالَي ْ فَ بَ َعَث عا
ََ اْلُمَؤيَّدا َوَأِبا َأْْحََد، فََأَخَذُُهَا َوَحَبَسُهَما، َوقَ يََّد اْلَعطَاَء لاْْلَ   تْ َراكا َواْلَمَغارابَةا.اْلُمْعتَ زُّ إا

ها، وََكاَنْت َوفَا َْلعا نَ ْفسا ْقَرَعًة، َوَخَلَعُه باَساَمرَّا، َوَأَخَذ َخطَُّه ِبا تُُه أَْيًضا يفا َوقايَل: إانَُّه َضَربَُه َأْربَعانَي ما
ْهرا. َن الشَّ  رََجٍب لاَثَماٍن بَقانَي ما

ْن  ٍد َأنَّ اْْلَتْ َراَك يُرايُدوَن إاْخَراَج وََكاَن َسَبُب َمْوتاها َأنَّ اْمَرَأًة ما َد ْبَن رَاشا ناَساءا اْْلَتْ َراكا َأْعَلَمْت ُُمَمَّ
ََ اْلُمْعتَ زيا، َفذََكَر ُموَسى ْبُن بُ غَا َعْنُه فَ َقاَل: َما َأرَاُدوُه،  ، فََأَّْنَى َذلاَك إا َن اْْلَْبسا َا َأرَاُدوا اْلُمَؤيَّدا ما إاَّنَّ

َن اْلَغدا َدَعا َأْن َُيْراُجوا أَ  ا َكاَن ما ْم باها وََكاَن يفا اْْلَْربا الَِّتا َكاَنْت، فَ َلمَّ ها ُْنسا َِب َأْْحََد ْبَن اْلُمتَ وَكيالا ْلا
لَ  ْم َميياًتا َِل أَثَ َر باها، َوَِل ُجْرَح، َوْحُا ْلُقَضاةا َواْلُفَقَهاءا َواْلُوُجوها، فََأْخَرَج اْلُمَؤيَُّد إالَْيها ََ  ِبا ها، َوَمَعُه   إا ُأميا

َرْت باَدْفناها.  َكَفُنُه، َوُأما
َك َطَرفَاُه َحََّّ َماَت. َافا ََسُّوَر َوُمسا  َفقايَل: إانَُّه ُأْدراَج يفا ْلا

َد بَ ْرًدا. ْنُه َكثاٌْي، َفُجميا ها ما ، َوُجعاَل َعَلى رَْأسا  َوقايَل: إانَُّه ُأْقعاَد يفا الث َّْلجا
ا َماَت اْلُمَؤيَّ  ٍَب َوُأمٍي.َوَلمَّ ها، وََكاََن ْلا ََ َُمْباسا  ُد نُقاَل َأُخوُه أَبُو َأْْحََد إا

 
 ذاْكُر قَ ْتلا اْلُمْسَتعانيا 



دا ْبنا عَ  ََ ُُمَمَّ ، َكَتَب إا ما دا ْبنا اْلُمْعَتصا ا َأرَاَد اْلُمْعتَ زُّ قَ ْتَل اْلُمْسَتعانيا َأْْحََد ْبنا ُُمَمَّ  ْبدا اَّللَّا َيَُْمُرهُ َوَلمَّ
َط يفا َتسْ  ْلُمْسَتعانيا باَواسا ََ اْلُموَكلانَي ِبا ٌد إا ، َفَكَتَب ُُمَمَّ ما يَما اْْلَادا ََ سا ها إالَْيها، باَتْسلايما اْلُمْسَتعانيا إا لايما

، َفَسلَّمَ  ََ اْلَقاُطولا ها، فََأَخَذُه َأْْحَُد َوَساَر باها إا ََ َسعايدا ْبنا َوَأْرَسَل َأْْحََد ْبَن ُطوُلوَن يفا َتْسلايما ُه إا
 َصالاٍح، فََأْدَخَلُه َسعايٌد َمْنزاَلُه، َوَضَربَُه َحََّّ َماَت.
ْجَلَة.  َوقايَل: َبْل َجَعَل يفا راْجلاها َحَجًرا َوأَْلَقاُه يفا دا

ا َأَخَذُه َسعايٌد َضَربَُه ِبا  لُُه، فَ َلمَّ ، َفَصاَح، َوَصاَحْت َوقايَل: َكاَن َقْد َْحََل َمَعُه َدايًَة لَُه تُ َعادا ْيفا لسَّ
ََ اْلُمْعتَ زيا، َوُهَو يَ ْلَعبُ  َل رَْأُسُه إا  َدايَ ُتُه، ُثَّ قُتاَل َوقُتاَلتا اْلَمْرَأُة َمَعُه، َوْحُا
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! فَ َلمَّ  َستا َن الدُّ ! فَ َقاَل: َضُعوُه َحََّّ َأفْ رَُغ ما ، َفقايَل: َهَذا رَْأُس اْلَمْخُلوعا ْطَرْنجا لشَّ ا فَ رََغ َنَظَر إالَْيها، ِبا
ُه َمُعونََة اْلَبْصَرةا. ْرَهٍم، َوَوِلَّ نَي أَْلفا دا َْمسا  َوَأَمَر باَدْفناها، َوَأَمَر لاَسعايٍد ِبا

 
َنةا َبنْيَ اْْلَتْ َراكا َواْلَمَغارابَةا   ذاْكُر اْلفات ْ

َنُة َبنْيَ  َنةا ُمْستَ َهلَّ رََجٍب َكاَنتا اْلفات ْ ها السَّ  اْْلَتْ َراكا َواْلَمَغارابَةا. )َويفا َهذا
َغارابَُة َمَع َوَسبَ بُ َها َأنَّ اْْلَتْ َراَك( َوثَ ُبوا باعايَسى ْبنا فَ ْرَخاَنَشاَه، َفَضَربُوُه، َوَأَخُذوا َداب ََّتُه، َواْجَتَمَعتا اْلمَ 

ٍد، َوَنْصرا ْبنا َسْعٍد، َوَغَلُبوا اْْلَتْ َراَك َعَلى اْْلَوْ  دا ْبنا رَاشا ْنُه، َوقَاُلوا ََلُْم: ُكلُّ ُُمَمَّ ، َوَأْخَرُجوُهْم ما َسقا
 يَ ْوٍم تَ ْقتُ ُلوَن َخلايَفًة، َوَُتَْلُعوَن آَخر، َوتَ ْعَمُلوَن َوزايًرا.

َوابَّ الَِّتا َكاَن تَ رََكَها اْْلَتْ َراكُ  ي اْلَمَغارابَةا، َوَأَخُذوا الدَّ اْجَتَمَع ، فَ َوَصاَر اْْلَْوَسُق َوبَ ْيُت اْلَمالا يفا أَْيدا
ُهْم، فَاْجَتَمُعوا َوَتََلقَ ْوا ُهْم َواْلَمَغارابَُة، َوَأَعاَن الْ  ن ْ ورا ما ََ اْلَكْرخا َوالدُّ َغْوَغاُء اْْلَتْ َراُك َوَأْرَسُلوا إا

اكارايَُّة اْلَمَغارابََة، َفَضُعَف اْْلَتْ َراُك َوانْ َقاُدوا، فََأْصَلَح َجْعَفُر ْبُن َعْبدا اْلَواحا  نَ ُهْم، َعَلى َأْن َِل َوالشَّ دا بَ ي ْ
َن اْلَفرايقا اْْلَخرا،  َن اْلَفرايَقنْيا َيُكوُن فايها رَُجٌل ما ٍع َيُكوُن فايها رَُجٌل ما ًئا، وَُكلُّ َمْوضا ثُوا َشي ْ َفَمَكُثوا َُيْدا

، فَإا  ُق، فَ بَ َلَغ ُمَدْيَدًة، ُثَّ اْجَتَمَع اْْلَتْ َراُك، َوقَاُلوا: َنْطُلُب َهَذْينا الرَّْأَسنْيا ْن َظفاْرََن َبااَما َفََل َأَحَد يُ ْنطا
دا ْبنا  ََ َمْنزالا ُُمَمَّ ، َفَخَرَجا إا ٍد َوَنْصرا ْبنا َسْعدا دا ْبنا رَاشا ََ ُُمَمَّ ْجتاَماعا اْْلَتْ َراكا إا  َعزُّوَن لاَيُكوََن اْْلَََبُ ِبا

َعا إا  ْنَدُه َحََّّ َيْسُكَن اْْلَتْ َراُك ُثَّ يَ ْرجا ، فََأَخُذوُُهَا فَ َقتَ ُلوُُهَا، عا ََ اْْلَتْ َراكا َما، فَ َغَمَز َبااَما إا ََ ََجْعاها
ََ بَ ْغَداَد. ، فََأرَاَد قَ ْتَل اْبنا َعزُّوَن، َفُكلياَم فايها، فَ نَ َفاُه إا  فَ بَ َلَغ َذلاَك اْلُمْعتَ زَّ

 
ْلبَ َوازايجَ   ذاْكُر ُخُروجا ُمَساواٍر ِبا

َنةا  ها السَّ لايُّ يفا َهذا ارايُّ اْلَبَجلايُّ اْلَمْوصا يدا ْبنا ُمَساواٍر الشَّ )يفا رََجٍب( َخَرَج ُمَساواُر ْبُن َعْبدا اْْلَما



. لا ْلَمْوصا ها يُ ْنَسُب فُ ْنُدُق ُمَساواٍر ِبا ََ َجديا ، َوإا ْلبَ َوازايجا  ِبا
هَ  ، وََكاَن يَ تَ َوِلَّ لا ها َأنَّ ُشْرَطَة اْلَمْوصا ْمَراَن، َوُأَمَراءَ وََكاَن َسَبُب ُخُروجا  ا لاَبنا عا
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، َلزاُموا إاْنَساًَن اَْسُُه ُحَسنْيُ ْبُن باكاٍْي، فََأَخَذ ابْ ًنا لاُمَساواٍر َهَذا اَْسُُه َحْوثَ َرُة، َفَحَبسَ  لا ُه اْلَمْوصا
نَ  يًَل، َفَكاَن ُحَسنْيُ َهَذا َُيْراُجُه ما يَثةا، وََكاَن َحْوثَ َرُة َجَا ْْلَدا ََ  ِبا ْنَدُه، َويَ ُردُُّه إا ُرُه عا اْْلَْبسا لَْيًَل َوَُيْضا

َهارا ُمَْ  لن َّ ، يَ ُقوُل َلُه: َأََن ِبا ْلبَ َوازايجا ََ أَبايها ُمَساواٍر، َوُهَو ِبا للَّْيلا اْْلَْبسا ََّنَارًا، َفَكَتَب َحْوثَ َرُة إا ُبوٌس َوِبا
َب لاَذلاَك، َوقَ َلَق، َوَخَرَج، وَ  يَثَة، فَاْختَ َفى ُحَسنْيُ ْبُن َبكاٍْي، َعُروٌس، فَ َغضا َِبيَ َعُه ََجَاَعٌة، َوَقَصَد اْْلَدا

، َوَساَر َوَساَر إا  َن اْْلَْكَرادا َواْْلَْعَرابا ، وََكثُ َر ََجُْعُه ما َن اْْلَْبسا ََ َوَأْخَرَج ُمَساواٌر ابْ َنُه َحْوثَ َرَة ما
. ْرقاييا ْْلَانابا الشَّ لا فَ نَ َزَل ِبا  اْلَمْوصا

يُّ  دا ْبنا اْْلَْشَعثا ْبنا َأْهَباَن اْْلَُزاعا دا ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ َها ُعْقَبُة ْبُن ُُمَمَّ َ َعَلي ْ ، َوَأْهَباُن يُ َقاُل وََكاَن اْلَواِلا
، فَ َعََبَ  يا َن اْْلَانابا اْلَغْرِبا ْئَب، َوَلُه ُصْحَبٌة، فَ َوافَ َقُه )ُعْقَبُة( ما ْن َأْهلا  إانَُّه ُمَكلياُم الذيا ْجَلَة رَُجََلنا ما دا

ََ ُمَساواٍر، فَ َقاَتََل، فَ ُقتاََل، َوَعاَد ُمَساواٌر، وََكراَه اْلقاَتاَل. لا إا  اْلَمْوصا
َع يَ ُقوُل:  وََكاَن َحْوثَ َرُة ْبُن ُمَساواٍر َمَعُهْم، َفُسما

ارايُّ ... َأْخَرَجنا ُجورُُكْم ما   ْن َدارايَأََن اْلُغََلُم اْلَبَجلايُّ الشَّ
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ََ َساَمرَّ  َن الطَّالاباييانَي، إا ُد ْبُن َعلاييا ْبنا َخَلٍف اْلَعطَّاُر، َوََجَاَعٌة ما َل ُُمَمَّ َنةا ْحُا ها السَّ ْم: أَبُو يفا َهذا ا، فايها
ُد ْبُن َجْعَفرا )ْبنا اْْلََسنا ْبنا َجْعَفرا( ْبنا اْْلََسنا  ْبنا اْْلََسنا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َوأَبُو  َأْْحََد ُُمَمَّ

ما اْْلَْعَفرايُّ يفا َشْعَباَن. ٍم َداُوُد ْبُن اْلَقاسا  َهاشا
ََ ََنحا  اكارايَّةا إا َن الشَّ ْن بَ ْغَداَد يفا ََجَاَعٍة ما َن الطَّالاباييانَي َساَر ما ةا، َيةا اْلُكوفَ وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ رَُجًَل ما

ْيا إا  ْلَمسا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ِبا ، وََكاَن ُمقايًما بابَ ْغَداَذ، فََأَمَر ُُمَمَّ اجا ْن َأْعَمالا َأِبا السَّ ََ اْلُكوفَةا، وََكاَنْت ما
َي ِبا  َها رُما ا َصاَر إالَي ْ ََ اْلُكوَفةا، فَ َلمَّ َم َبنْيَ َيَدْيها َخلايَفَتُه َعْبَد الرَّْْحَنا إا َْربا فَ َقدَّ ْلْاَجارَةا، َوظَنُّوُه َجاَء ْلا

، َفَكفُّوا َعْنُه. َْربا اْْلَْعَرابا ْهُت ْلا َا َأََن رَُجٌل ُوجيا ٍل، إاَّنَّ ، فَ َقاَل: َلْسُت باَعاما  اْلَعَلواييا
ُه اْلُمْعتَ زُّ اْلُكوَفَة، بَ ْعَدَما َهزَ  ُّ اْلَمْذُكوُر َقْد َوِلَّ َم ْبَن َخاقَاَن اْلَعَلوايَّ وََكاَن أَبُو َأْْحََد الطَّالاّبا َم ُمَزاحا

َم ذاْكُرُه، فَ َعاَث أَبُو َأْْحََد فايَها، َوآَذى َا، َوَقْد تَ َقدَّ َه لاقاَتالاها َبا ي َكاَن ُوجيا  الَّذا
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ْلُكوفَةا َِل  ا َأقَاَم َعْبُد الرَّْْحَنا ِبا َياَعُهْم، فَ َلمَّ َطَفُه َواْسَتَماَلُه، َحََّّ َخاَلَطُه أَبُو النَّاَس، َوَأَخَذ َأْمَواََلُْم َوضا
ََ ُبْسَتاٍن، فََأْمَسى َوَقْد َعبََّأ َلُه  َعْبُد الرَّْْحَنا َأْْحََد، َوآَكَلُه َوَشارَبَُه، َحََّّ َساَر باها، ُثَّ َخَرَج ُمتَ نَ زياًها إا

ََ بَ ْغَداَد يفا رَبايٍع  َُه إا دا ْبنا َعلاييا ْبنا َأْصَحابَُه، فَ َقيََّدُه، َوَسْيَّ َدْت َمَع اْبنا َأٍخ لاُمَحمَّ را، َوُوجا اْْلخا
دا ْبنا عَ  ََ ُُمَمَّ ََ اْلُمْعتَ زيا، َفَكَتَب إا َََباها إا َن اْْلََسنا ْبنا زَْيٍد، َفَكَتَب ِبا ْبدا اَّللَّا َخَلٍف اْلَعطَّارا ُكُتٌب ما

َْملاها َوَْحْلا الطَّالاباييانَي اْلَمْذُكوراي يًعا.ِبا ُلوا َجَا ََ َساَمرَّا، َفُحما  َن إا
َوارابا َقَضاَء اْلُقَضاةا. َ اْْلَُسنْيُ ْبُن َأِبا الشَّ  َوفايَها َوِلا

دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا( . ْن قاَبلا ُُمَمَّ ََ َطرايقا ُخَراَساَن ما اجا إا َه أَبُو السَّ  )َوفايَها تَ َوجَّ
ْيخا  ،،  َوفايَها ُعقاَد لاعايَسى ْبنا الشَّ َبانا يَسى َهَذا َشي ْ َها، َوعا َعَلى الرَّْمَلةا، َوأَنْ َفَذ َخلايَفَتُه َأَِب اْلَمَغرَّا إالَي ْ

َباَن، َواْستَ ْوََ َعَلى اسا ْبنا ُمرََّة ْبنا ُذهَل ْبنا َشي ْ ْن َوَلدا َجسَّ ، ما لايلا ْيخا ْبنا السَّ يَسى ْبُن الشَّ  َوُهَو عا
يعاَها، فَ لَ  نَي َجَا َا، َوَقَطَع َما  فاَلْسطا َمْشَق َوَأْعَماَلا ْلعاَراقا َما ذََكْرََنُه تَ َغلََّب َعَلى دا َن اْْلَتْ َراكا ِبا ا َكاَن ما مَّ

. ْْلَْمَوالا ََ اْْلَلايَفةا، َواْستَ َبدَّ ِبا اما إا َن الشَّ  َكاَن َُيَْمُل ما
ََ َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َأِبا ُدَلَف  يٌف إا َْلٍع، فَ تَ َوََّ َوفايَها َكَتَب َوصا اْلعاْجلاييا باتَ ْولاَيتاها اْْلََبَل، َوبَ َعَث إالَْيها ِبا

ْن قاَبلاها.  َذلاَك ما
ي  َيُّوَب ْبنا َأْْحََد يفا ذا ََّيرا رَبايَعَة، )قَ تَ َلُه َخلايَفٌة ْلا ارايُّ بادا ُد ْبُن َعْمٍرو الشَّ  اْلقاْعَدةا( .َوفايَها قُتاَل ُُمَمَّ

، َوفايَها َأَغارَ  يَسى ْبنا َأْْحََد اْلَعَلواييا يْ َلما َمَع َأْْحََد ْبَن عا ُب الدَّ َسَتاُن َصاحا  جا
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َا َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُعَزْيرٍ  ، فَ َقتَ ُلوا، َوَسبَ ْوا، وََكاَن َبا ُّ، َعَلى الرَّييا َها، َواْْلَُسنْيُ ْبُن َأْْحََد اْلَكوَْكّبا ن ْ ، فَ َهَرَب ما
يَسى َفَصاَْلَُهْم أَ  َها، َوَعاَد اْبُن ُعَزْيٍر، فََأَخَذ َأْْحََد ْبَن عا ْرَهٍم، فَاْرََتَُلوا َعن ْ ْهُل الرَّييا َعَلى أَْلَفْي أَْلفا دا

ََ نَ ْيَسابُوَر.  َوبَ َعَث باها إا
 ]اْلَوفَ َياُت[

ةَ  َكَّ ي َكاَن فَ َعَل ِبا ُّ الَّذا يُل ْبُن يُوُسَف الطَّالاّبا  َما فَ َعَل. َوفايَها َماَت إاَْسَاعا
] ثا  ]بَقايَُّة اْْلََوادا

يَسى ْبنا اْلَمْنُصورا. ُد ْبُن َأْْحََد ْبنا عا لنَّاسا ُُمَمَّ  َوفايَها َحجَّ ِبا
، فَ َقَصُدوا أُلْ  ََ باََلدا اْلَعُدويا ُب اْْلَْنَدُلسا َجْيًشا إا [ َصاحا ُد ْبُن ]َعْبدا الرَّْْحَنا َبَة، )َوفايَها َسْيََّ ُُمَمَّ

نَي.َوالْ  ْن َأْهلاَها َعَدًدا َكثاْيًا، ُثَّ قَ َفَل اْْلَْيُش َسالاما يَنَة َمايََه َوقَ تَ ُلوا ما  قاََلَع، َوَمدا
]  ]بَقايَُّة اْلَوفَ َياتا

اٍر بُ ْنَداٌر ]اْلَوفَ َياُت[ . ُد ْبُن َبشَّ َ ُُمَمَّ  َوفايَها تُ ُويفيا



ُن ا ُد ْبُن اْلُمَثَّنَّ الزَّما يحا َوأَبُو ُموَسى ُُمَمَّ ، َوُمْسلاٍم، يفا " الصَّحا ْن َمَشاياخا اْلُبَخاراييا ، َوُُهَا ما نا ْلَبْصراَّيَّ
اَئٍة. تيانَي َوما  "، وََكاَن َمْولاُد بُ ْنَداٍر َسَنَة َسْبٍع َوسا
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] ائَ َتنْيا نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوََخْسا
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ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَخَْ  نَي َوما  سا
ْن َأِبا ُدَلفٍ   ذاْكُر َأْخذا َكَرَج ما

َمتاها ُمْفلاٌح، ف َ  ، َفَساَر َعَلى ُمَقديا َلقاَيُه فايَها َعَقَد اْلُمْعتَ زُّ لاُموَسى ْبنا بُ غَا اْلَكباْيا يفا رََجٍب َعَلى اْْلََبلا
َن َعْبُد اْلَعزايزا ْبنا َأِبا ُدَلٍف َخاراَج َُهََذاَن، فَ تَ  ْشرايَن أَْلًفا ما ْن عا َحاَرَِب، وََكاَن َمَع َعْبدا اْلَعزايزا َأْكثَ ُر ما

ْم، فَاَّْنََزَم َعْبُد اْلَعزايزا َوقَ َتَل َأْصَحابَُه.  الصََّعالايكا َوَغْْياها
َه عَ  ، َوَوجَّ يَننْيا ا َكاَن يفا رََمَضاَن َساَر ُمْفلاٌح ََنَْو َكَرَج، َوَجَعَل َلُه َكما ْبُد اْلَعزايزا َعْسَكًرا فايها َأْربَ َعُة فَ َلمَّ

رُ  يَنانا َعَلى َأْصَحابا َعْبدا اْلَعزايزا، فَاَّْنََزُموا، َوقُتاُلوا، َوُأسا وا، آَِلٍف، فَ َقاتَ َلُهْم ُمْفلاٌح، َوَخَرَج اْلَكما
ْم، وَ  ها َّنْاَزاما ََ قَ ْلَعٍة َلُه يُ َقاُل ََلَا زُرَّ، َوَأقْ َبَل َعْبُد اْلَعزايزا لاُيعانَي َأْصَحابَُه، فَاَّْنََزَم ِبا تَ َرَك َكَرَج، َوَمَضى إا

ْم َوالاَدتُُه. َا، َوَدَخَل ُمْفلاٌح َكَرَج، فََأَخَذ َأْهَل َعْبدا اْلَعزايٍز َوفايها  فَ َتَحصََّن َبا
 

يفٍ   ذاْكُر قَ ْتلا َوصا
يٌف، وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها َأنَّ اْْلَتْ َراكَ  َنَة َواْْلُْشُروَسنيايََّة َشَغُبوا، َوطََلُبوا َأْرزَاقَ ُهْم  َوفايَها قُتاَل َوصا َواْلَفَراغا

َابَ  يٌف، فَ َقاَل ََلُْم: ُخُذوا الَتُّ يَما، َفَكلََّمُهْم َوصا يٌف َوسا ْم بُ غَا َوَوصا َْربَ َعةا َأْشُهٍر، َفَخَرَج إالَْيها ، لَْيَس ْلا
ْنَدََن َماٌل، َوقَاَل بُ َغا: نَ َعْم! َنْسأَ  نانَي َونَ تَ َناَظُر يفا َدارا َأْشَناَس، َفَدَخُلوا َداَر َأْشَناَس.عا َْي اْلُمْؤما  ُل َأما

يْ  لسَّ ْم، فَ َوَثَب َعَلْيها بَ ْعُضُهْم َفَضَربَُه ِبا يها يٌف يفا أَْيدا ََ اْلُمْعتَ زيا، َوبَقاَي َوصا يَما َوبُ َغا إا ، َوَمَضى سا فا
كيانٍي، ُثَّ ضَ  لطََّْبَزايَناتا َحََّّ قَ تَ ُلوُه، َوَأَخُذوا رَْأَسهُ َوَوَجَأُه آَخُر باسا  َربُوُه ِبا
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، َوُهَو بُ َغا ا يا َراِبا ََ بُ َغا الشَّ يٍف إا ََ َوصا َْراكا تَ نُّوٍر، َوَجَعَل اْلُمْعتَ زُّ َما َكاَن إا لصَّغاُْي، َوَنَصُبوُه َعَلى ُما
.  َوأَْلَبَسُه التَّاَج َواْلواَشاَحنْيا

 



 ُر قَ ْتلا )بُ ْنَداٍر( الطَََّبَييا ذاكْ 
لايَّ اْْلَا يدا اْلَمْوصا ، وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها )َأنَّ ُمَساواَر ْبَن َعْبدا اْْلَما ا َوفايَها قُتاَل بُ ْنَداُر الطَََّبَيُّ يَّ َلمَّ راجا

ََ بُ نْ  ، َكَما ذََكْرََن( ، وََكاَن َطرايُق ُخَراَساَن إا ْلبَ َوازايجا َداٍر، َوُمَظفَّرا ْبنا َسْيَسٍل، وََكاََن َخَرَج ِبا
، فَ َقاَل اْلُمَظفَُّر )يفا اْلَمسا  انا ََ َكْرخا َحدَّ ْيا ُمَساواٍر إا ََ بُ ْنَداٍر ِباَسا ْسَكَرةا، أََتى اْْلَََبُ إا لدَّ ْيا إالَْيها، ِبا

َذا َقَضي ْ  َنا، َوَغًدا اْلعايُد، فَإا ْرََن إالَْيها. َفَساَر بُ ْنَداٌر َطَمًعا يفا َأْن فَ َقاَل لاْلُمَظفَّرا( : َقْد َأْمَسي ْ َنا اْلعايَد سا
 َيُكوَن الظََّفُر َلُه، َفَساَر لَْيًَل، َحََّّ َأْشَرَف َعَلى َعْسَكرا ُمَساواٍر، فََأَشاَر َعَلْيها بَ ْعُض َأْصَحاباها َأنْ 

، فَ   َأَحسَّ باها اْْلََواراُج، فَ رَكاُبوا، َواقْ تَ تَ ُلوا.يُ بَ يياتَ ُهْم، فََأََب َوقَاَل: َحََّّ َأرَاُهْم َويَ َرْونا
نَ ُهْم، َوَْحَلَ  ائٍَة، فَاْشَتدَّ اْلقاَتاُل بَ ي ْ اْْلََواراُج َْحَْلًة  وََكاَن َمَع بُ ْنَداٍر َثََلُثُااَئةا فَاراٍس، َوَمَع اْْلََواراجا َسْبُع ما

ْن ما  ْن َأْصَحابا بُ ْنَداٍر َأْكثَ َر ما يًعا، فَاَّْنََزَم بُ ْنَداُر اقْ َتَطُعوا ما اَئٍة، َفَصََبُوا ََلُْم، َوقَاتَ ُلوُهْم، َحََّّ قُتاُلوا َجَا
ُعوََّنُْم قاْطَعًة بَ ْعَد قاْطَعٍة، فَ َقتَ ُلوُهْم.  َوَأْصَحابُُه، َوَجَعَل اْْلََواراُج يُ َقطيا

ُقوُه، فَ َقتَ ُلو  ، َفطََلُبوُه، فَ َلحا ْن َوَأْمَعَن بُ ْنَداٌر يفا اَْلََربا ْن َأْصَحاباها ََنًْوا ما ُه، َوَنَصُبوا رَْأَسُه، َوََنَا ما
ائٌَة. نَي رَُجًَل، َوقايَل: ما  ََخْسا

ََ اْلُمَظفَّرا، فَ َرَحَل ََنَْو بَ ْغَداَد، َوَساَر ُمَساواُر ََنَْو ُحْلَواَن، فَ َقاتَ َلُه َأْهُلَها، ف َ  ُهْم َوأََتى اْْلَََبُ إا ن ْ َقَتَل ما
ائَ  ُْلَواَن، َوَأَعانُ َأْرَبَع ما اجا ُخَراَساَن َكانُوا ِبا ْن ُحجَّ ًة ما دَّ ْن َأْصَحاباها ََجَاَعًة، َوقَ َتَل عا وا ةا إاْنَساٍن، َوقَ تَ ُلوا ما

 َأْهَلَها، ُثَّ اْنَصَرُفوا َعْنُه.
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 َوقَاَل اْبُن ُمَساواٍر يفا َذلاَك:
َْقطَاراَهاَفَجْعُت اْلعاَراَق بابُ َنَداراَها ... َوُحزْ   ُت اْلباََلَد ِبا

ْلُت َأْغَراَر َغرَّاراَها  َوُحْلَواُن َصبَّْحتُ َها َغارًَة ... فَ َقت َّ
لَّ يفا َكاراَها قْ ُتُه الذُّ لا َأْحَجْرتُُه ... َوَطوَّ ْلَمْوصا  َوُعْقَبُه ِبا

) 
رٍ  دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها  ذاْكُر َمْوتا ُُمَمَّ

َلةا َأرْ  ُد ْبُن َعْبدا َويفا لَي ْ يُعُه، َوَمَع اْنتاَهاءا ُخُسوفاها َماَت ُُمَمَّ ةا اَْنََسَف اْلَقَمُر َجَا ي اْلْاجَّ ْن ذا َبَع َعْشَرَة ما
ها فَ  َا قُ ُروًحا َأَصابَ ْتُه يفا َحْلقاها َورَْأسا لَُّتُه الَِّتا َماَت َبا ، وََكاَنْت عا را ْبنا اْْلَُسنْيا ، وََكاَنْت َذَِبَْتهُ اَّللَّا ْبنا طَاها

 َتْدُخُل فايَها اْلَفَتاياُل.
يها ُعب َ  ََ َأخا َن اْلواَِليَةا إا الاها َوَأْصَحاباها باتَ ْفوايضا َما إالَْيها ما ََ ُعمَّ ا اْشَتدَّ َمَرُضُه َكَتَب إا ْيدا اَّللَّا ْبنا َوَلمَّ

ٌر َوَأُخوُه ُعبَ ْيُد  ا َماَت تَ َنازََع ابْ ُنُه طَاها ٍر، فَ َلمَّ اَّللَّا )الصَََّلَة َعَلْيها، َفَصلَّى َعَلْيها ابْ ُنُه، َوتَ َنازََع طَاها



ْلْاَجارَةا، َوَماَلتا اْلَعامَُّة َمَع َأْصحَ  ُيوَف، َورََمْوا ِبا ٍر، َحََّّ َسلُّوا السُّ ابا ُعبَ ْيُد اَّللَّا َوَأْصَحاُب( طَاها
ْلَْ  ََ َداراها ِبا ٍر( ، َوَعََبَ ُعبَ ْيُد اَّللَّا إا ٍد، َفَكاَن طَاها ْستاْخََلفا ُُمَمَّ ، فَ َعََبَ َمَعُه اْلُقوَّاُد ِلا ْرقاييا انابا الشَّ

ََ ُعبَ ْيدا اَّللَّا، فََأَمَر ُعبَ ْيُد اَّللَّا  َه اْلُمْعتَ زُّ بَ ْعَد َذلاَك اْلْاَلَع إا ي َأََتُه َأْوَصاُه َعَلى َأْعَمالاها، ُثَّ َوجَّ  لالَّذا
نَي أَلْ  َْمسا ْلْاَلعا ِبا ْرَهٍم.ِبا  َف دا

 
لا  ْعَمالا اْلَمْوصا َنةا ِبَا  ذاْكُر اْلفات ْ

َزَة، َوَسبَ بُ َها َأنَّ ُسَليْ  ييا َوَبنْيَ َعن ْ ْمَراَن اْْلَْزدا َنةا َكاَنْت َحْرٌب َبنْيَ ُسَلْيَمانا ْبنا عا ها السَّ َماَن اْشََتَى يفا َهذا
ْن  ْنُه إاْنَساٌن ما ، َفَطَلَب ما َن اْلَمْرجا َيًة ما َها، َفَساَر بَ ْرُهونَُة ََنحا ْفَعَة، فَ َلْم َيُاْبُه إالَي ْ َزَة اَْسُُه بَ ْرُهونَُة الشُّ َعن ْ

َباَن، ، فَاْسَتَجاَر َبااْم َوباَبنا َشي ْ َزَة، َوُهْم َبنْيَ الزَّاَبنْيا ََ َعن ْ  إا
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 ( .َواْجَتَمَع َمَعُه ََجٌْع َكثاٌْي، )َوََّنَُبوا اْْلَْعَماَل فََأْسَرُفوا
يَدٌة، )َوقُ  نَ ُهْم َحْرٌب َشدا ْم، فَ َعََبَ الزَّاَب، وََكاَنْت بَ ي ْ ، َوَساَر إالَْيها لا ْلَمْوصا تاَل فايَها  َوََجََع َسلايَماُن ََلُْم ِبا

يَمًة، َوَأْدَخَل ما  ُهْم باَبابا َِشُْعوَن َمْقتَ َلًة َعظا ن ْ ََ َكثاٌْي( ، وََكاَن الظََّفُر لاُسَلْيَماَن، فَ َقَتَل ما ْم إا ها ْن ُرُؤوسا
يَدًة َيْذُكُر فايَها اْلَوقْ َعَة أَ  لايُّ َقصا اَئَِتْ رَْأٍس، فَ َقاَل َحْفُص ْبُن َعْمٍرو اْلَباها ْن ما لا َأْكثَ َر ما  وََُّلَا:اْلَمْوصا

َدْت َمَواقاَفَنا ناَزاُر فََأْْحََدْت ... َكرَّاتا ُكليا ََسَْيدٍَع َقْمَقاما   َشها
نَ  ئ ْ َم اْْلَْجَساما َجاُؤوا َوجا يُح ََجَاجا لََّنا ... َضْرًِب يُطا ُتْم صا  ا َِل نَ َفي ْ

َي َطوايَلٌة.  َوها
، َوَسبَ  يُّ َنٌة َوَحْرٌب قُتاَل فايَها اْْلَبَّاُب ْبُن ُبَكْْيٍ التَّلايدا لا فات ْ ْعَمالا اْلَمْوصا ُب َذلاَك َوفايَها َكاَن أَْيًضا ِبَا

َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا  يَّ َكاَن َقدا اْشََتَى قَ ْريَ َتنْيا ]َكاَن[ رََهنَ ُهَما َأنَّ ُُمَمَّ يَّ اْْلَْزدا ييادا ْبنا أََنٍس التَّلايدا  ْبنا السَّ
ََ اْْلَبَّابا  بُ ُهَما )َأْن َيْشََتايَ ُهَما، َفَشَكا َذلاَك إا ْنَدُه، وََكراَه َصاحا يُّ عا ُد ْبُن َعلايٍي التَّلايدا ْبنا ُبَكْْيٍ( ، ُُمَمَّ

ََ فَ قَ  ُهَما، َوَأْعطَاُه َدَوابَّ َونَ َفَقًة، َواَْنََدَر إا َْمَنَع َعن ْ ْن بُ َغا ْلا ُسرَّ َمْن اَل اْْلَبَّاُب َلُه: اْئتانا باكاَتاٍب ما
دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا السَّ  ََ اْْلَبَّابا َيَُْمُرُه باَكفيا يَدا ُُمَمَّ ْن بُ َغا إا ، رََأى، َوَأْحَضَر كاَتاًِب ما ييادا َعنا اْلَقْريَ َتنْيا

نَ ُهْم ُمَراَسََلٌت َواْصَطَلُحوا. ًدا، َفَجَرْت بَ ي ْ ُهَما ُُمَمَّ َما َمْن َمَنَع َعن ْ  فَ َفَعَل َذلاَك، َوَأْرَسَل إالَْيها
ْلُبْسَتانا َعَلى َشَراٍب َلَُ  ييادا َواْْلَبَّاُب ِبا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا السَّ َنَما ُُمَمَّ َنٌة، قَاَل ََلَا فَ بَ ي ْ َما، َوَمَعُهَما قَ ي ْ

ْعرا: ََذا الشيا  اْْلَبَّاُب َغنيا َبا
ياا ََتَْتناْبَك اْلَمظَالاُ   َمََّّ ََتَْمُع اْلَقْلَب الزَّكايَّ َوَصاراًما ... َوأَنْ ًفا ْحَا
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ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا، َوقَاَل  َب ُُمَمَّ :فَ َغنَّتا اْْلَارايَُة، فَ َغضا  ََلَا َبْل َغنيا
ْيفا قَائامُ   َكَذبْ ُتْم َوبَ ْيتا اَّللَّا َِل ََتُْخُذوََّنَا ... ُمَراَغَمًة َما َداَم لالسَّ

مُ  ْلبَ ْيضا اْلْاَفافا اْْلََماجا ْلَقَنا ... َوُيْضَرُب ِبا  َوَِل ُصْلَح َحََّّ تُ ْقرََع اْلبايُض ِبا
ن ْ  ٍد ما ٌد َواْفََتَقَا َوَقْد َحَقَد ُكلُّ َواحا ، َفَجَمَع ُُمَمَّ ْلَقْريَ َتنْيا وْكايَل ِبا باها، َوَأَعاَد اْْلَبَّاُب الت َّ ُهَما َعَلى َصاحا

ٌد أَ  ٌد ََجَْعُه، فَأَبْ َلَغ ُُمَمَّ ََ َذلاَك، َوفَ رََّق ُُمَمَّ ، َوَأَجاَِب إا نَّ اْْلَبَّاَب ََجًْعا، َوتَ َردََّدتا الرُُّسُل يفا الصُّْلحا
َب لاَذلاَك، َوََجََع ََجًْعا َكثاْيًا، )َوَساَر قَاَل: َلْو َكاَن  ، فَ َغضا ََ الصُّْلحا ٍد َأْربَ َعٌة َلَما َأَجاَب إا َمَع ُُمَمَّ

، فَاقْ تَ تَ ُلوا فَ ُقتاَل اْْلَبَّاُب َوَمَعُه  ، َفَخَرَج إالَْيها اْْلَبَّاُب َغْْيَ ُمْسَتعادٍي ََ اْْلَبَّابا رًا( إا ْن  اْبٌن َلُه َوََجْعٌ ُمَبادا ما
َنةا. ها السَّ ْن َهذا ي اْلقاْعَدةا ما  َأْصَحاباها، وََكاَن َذلاَك يفا ذا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ََ بَ ْغَداَد، فَأُْنزاَل يفا اْْلَانابا ال ََ اْلَبْصَرةا، ُثَّ رُدَّ إا ْرقاييا باَقْصرا فايَها نُفاَي أَبُو َأْْحََد ْبُن اْلُمتَ وَكيالا إا شَّ
يَنارَ  ََ بَ ْغَداَد.دا َط، ُثَّ رُدَّ إا ََ َواسا ما إا  ، َونُفاَي أَْيًضا َعلايُّ ْبُن اْلُمْعَتصا

ةا. ي اْلْاجَّ ُم ْبُن َخاقَاَن ِبااْصَر يفا ذا  َوفايَها َماَت ُمَزاحا
.ُّ دا ْبنا ُسَلْيَمانا الزَّيْ َنّبا لنَّاسا َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ  َوَحجَّ ِبا

َر.َوفايَها َغَزا ُمَُ  َيةا َمَلْطَيَة، فَاَّْنََزَم، َوُأسا ْن ََنحا ُد ْبُن ُمَعاٍذ ما  مَّ
ُّ َوْلَاَق ِبا  ْنَد قَ ْزوايَن( ، فَاَّْنََزَم اْلَكوَْكّبا ُّ اْلَعَلوايُّ )عا ، وََكاَن َوفايَها التَ َقى ُموَسى ْبُن بُ غَا َواْلَكوَْكّبا يْ َلما لدَّ

ا اصْ  ُْم َلمَّ َا َسَبُب اَْلَزاْيَةا َأَّنَّ ُقوَن َبا ْم، فَ يَ ت َّ ها يا تُ ُروَسُهْم يفا ُوُجوها َطُفوا لاْلقاَتالا َجَعَل َأْصَحاُب اْلَكوَكاّبا
َا ْم، َأَمَر ِبا ْم َمَع فاْعلاها ُل إالَْيها َهاَم َأْصَحاباها َِل َتصا ا رََأى ُموَسى َأنَّ سا َهاَم َأْصَحابا ُموَسى، فَ َلمَّ َمَعُه  سا

َن النياْفطا َأْن ُيصَ  ُّ ما ْستاْطَرادا ََلُْم، فَ َفَعُلوا َذلاَك، َفَظنَّ اْلَكوَْكّبا ِلا ، ُثَّ َأَمَر َأْصَحابَُه ِبا بَّ يفا اْْلَْرضا
ُطوا النياْفَط َأَمرَ  ا تَ َوسَّ ُْم َقْد اَّْنََزُموا، فَ َتباَعُهْم، فَ َلمَّ  َوَأْصَحابُُه َأَّنَّ
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لنَّارا فَأُْلقاَيْت فايها، فَ  ْم، َفَجَعَلْت ََتْراقُ ُهْم، فَاَّْنََزُموا فَ َتباَعُهْم ُموَسى، ُموَسى ِبا ها ْن ََتْتا َأْقَداما اْلتَ َهَب ما
 َوَدَخَل قَ ْزوايَن.

َيةا جَ  ُمُهْم ُحُطْرُمُس( باَناحا يُّ َعْسَكًرا لاْلَخلايَفةا )ُمَقديا ةا( َلقاَي ُمَساواٌر اْْلَاراجا ي اْلْاجَّ َلْوَِلَء، َوفايَها )يفا ذا
 َهَزَمُه ُمَساواٌر.ف َ 

ْرنايَق، َوَحاصَ  ََ باََلدا اْلُمْشراكانَي، فَافْ تَ َتُحوا ُحُصوَن جا َن اْْلَْنَدُلسا إا نَي ما ُروا َوفايَها َساَر َجْيُش اْلُمْسلاما



 فَ َوَثَب َوَغَلَب َعَلى َأْكَثرا َأْسَواراَها.
 

 ها َهَراَة َوبَ ْوَشْنجَ ذاْكُر اْبتاَداءا َدْوَلةا يَ ْعُقوَب الصَّفَّارا َوُمْلكا 
فَ  َقشُّ َرانا الزُّْهَد َوالت َّ ْسَتاَن، َويُْظها جا . وََكاَن يَ ْعُقوُب ْبُن اللَّْيثا َوَأُخوُه َعْمٌرو يَ ْعَمََلنا الصُّْفَر باسا

 ، ُر التََّطوَُّع باقاَتالا اْْلََواراجا ْسَتاَن يُْظها جا ْن َأْهلا سا َما رَُجٌل ما ها ما ، وََكاَن يفا َأَّيَّ يُّ يُ َقاُل َلُه: َصالاٌح اْلُمطَّوياعا
ْنَدُه، َفَجَعَلُه َصالاٌح َمَقاَم اْْلَلايَفةا َعْنُه، ُثَّ َهَلَك َصالا  َي عا َبُه يَ ْعُقوُب، َوقَاَتَل َمَعُه، َفَحظا ٌح، َوقَاَم َفَصحا

ْرَهٍم َكمَ  ْرَهٌم، َفَصاَر يَ ْعُقوُب َمَع دا َلُه.َمَقاَمُه إاْنَساٌن آَخُر اَْسُُه دا  ا َكاَن َمَع َصالاٍح قَ ب ْ
ا َعُظَم َشْأنُُه وََكثُ َر أَتْ َباُعُه، َحََّّ َظفاَر باها َوَْحََلهُ  ْرَهٍم َلمَّ َب ُخَراَساَن اْحَتاَل لادا ََ بَ ْغَداَد،  ُثَّ إانَّ َصاحا إا

َا، ُثَّ ُأْطلاَق، َوَخَدَم اْْلَلايَفَة بابَ ْغَداَذ.  َفَحَبَسُه َبا
َُحارَبَةا َوَعُظَم َأمْ  ْرَهٍم، َوقَاَم ِبا ُر يَ ْعُقوَب بَ ْعَد َأْخذا داْرَهٍم، َوَصاَر ُمتَ َولياًيا َأْمَر اْلُمَتَطوياَعةا َمَكاَن دا

ْم، َوَخرََّب قُ َراُهْم، َوَأطَاَعُه َأصْ  ْم، َحََّّ َكاَد يُ ْفنايها َراةا، )َفَظفاَر َبااْم( ، َوَأْكثَ َر اْلَقْتَل فايها َحابُُه الشُّ
ْت َشوَْكُتُه، فَ َغلَ  ْن قَ ْبلاها، َواْشَتدَّ يُعوَها َأَحًدا َكاَن ما َْكراها، َوُحْسنا َحالاها َورَْأياها طَاَعًة َلْ يُطا َب َعَلى ِبا

َك باطَاَعةا اْْلَلايَفةا، وََكاتَ َبُه، َوَصَدَر َعْن َأْمراها، َوَأْظَهَر أَنَُّه ُهَو  ْسَتاَن، َوَأْظَهَر التََّمسُّ جا َأَمَرُه باقاَتالا سا
ْلَمْعُروفا َوََّنَى َعنا  ْسَتاَن َوَضَبَط الطُُّرَق َوَحفاَظَها، َوَأَمَر ِبا جا َراةا، َوَمَلَك سا  الشُّ
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ْيا ُخَراَساَن  َراةا، َوَصاَر يَ تَ َناَوُل َأْصَحاَب َأما اْلُمْنَكرا، َفَكثُ َر أَتْ َباُعُه، َفَخَرَج َعْن َحديا َطَلبا الشُّ
 ْلَخلايَفةا.لا 

ُْي ُخَراَساَن ُُمَمَّ  َنَة لاَيْملاَكَها، وََكاَن َأما ها السَّ ْن ُخَراَساَن َهذا ََ َهَراَة ما ْسَتاَن إا جا ْن سا َد ْبَن ُثَّ َساَر ما
َد ْبَن َأْوٍس اْْلَ  ُلُه َعَلى َهَراَة ُُمَمَّ ، َوَعاما را ْبنا اْْلَُسنْيا را ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها َها طَاها ن ْ ، َفَخَرَج ما نْ َبارايَّ

يًدا يٍل، فَ َتَحاَرَِب َواقْ تَ َتََل قاَتاًِل َشدا يٍد َوزايٍي َجَا ، فَاَّْنََزَم لاُمَحارَبَةا يَ ْعُقوَب يفا تَ ْعباَئٍة َحَسَنٍة َوِبٍَْس َشدا
ينَ َتانا يفا َيدا  ُْي اْبُن َأْوٍس، َوَمَلَك يَ ْعُقوُب َهَراَة َوَبَشْنَج، َوَصاَرتا اْلَمدا يَنئاٍذ، َوَهابَُه َأما ها، فَ َعُظَم َأْمُرُه حا

. ْن َأْصَحابا اْْلَْطَرافا  ُخَراَساَن َوَغْْيُُه ما
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] ائَ َتنْيا نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوََخْسا
254 - 



ائَ َتنْيا  نَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوََخْسا
يا  ذاْكُر َمْقَتلا بُ َغا َراِبا  الشَّ

ََ بَ غْ  ْيا إا ُّ، وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها أَنَُّه َكاَن َُيَرياُض اْلُمْعتَ زَّ َعَلى اْلَمسا َراِبا َداَد، َواْلُمْعتَ زُّ َوفايَها قُتاَل بُ غَا الشَّ
ْن َصالا  يٍف، فَ رَكاَب اْلُمْعتَ زُّ َوَمَعُه َيَََْب َذلاَك َوَيْكَرُهُه، فَات ََّفَق َأنَّ بُ َغا اْشتَ َغَل باتَ ْزوايجا ابْ َنتاها ما حا ْبنا َوصا

َن اْلُمْنَحرافانَي َعْن ب ُ  ََ َِبْيُكَباَك الَتُّْكاييا َوَمْن َمَعُه ما ََ َكْرخا َساَمرَّا، إا  َغا.َأْْحَُد ْبُن إاْسَرائايَل إا
َُما َكاََن َعَلى َشَراٍب ََلَُما، ف َ  َعْربََد َأَحُدُُهَا َعَلى اْْلَخرا، فَاْختَ َفى َِبْيُكَباُك وََكاَن َسَبُب اَنْاَرافاها َعْنُه َأَّنَّ

ورا، ُثَّ َأقْ بَ ُلوا َمَع اْلُمْعت َ  ا َأََتُه اْلُمْعتَ زُّ اْجَتَمَع َمَعُه َأْهُل اْلَكْرخا َوَأْهُل الدُّ ْن بُ َغا، فَ َلمَّ ََ اْْلَْوَسقا ما زيا إا
ََ باَساَمرَّا، َوبَ َلَغ َذلاَك بُ َغا، َفَخَرَج يفا  ها، َفَساَر إا ها َوقُ وَّادا ْن َوَلدا اَئةا إاْنَساٍن ما ما ْلَماناها َوُهْم زَُهاَء ََخْسا  غا

ُْم َخَرُجوا باَغْْيا َمَضاراَب  ، َوَأَّنَّ َن اْلَعْسفا ََ بَ ْعٍض َما ُهْم فايها ما ، َفَشَكا َأْصَحابُُه بَ ْعُضُهْم إا نيا َوَِل السيا
َتاٍء، فََأََتُه بَ ْعُض َأْصَحاباها، َوَأْخََبَُه باَقْوَلااْم، فَ َقاَل: َدْعنا َحََّّ أَْنُظَر َما يَ ْلَبُسونَُه يفا اْلَبَْ  ُْم يفا شا ، َوَأَّنَّ دا

َلَة.  اللَّي ْ
َبُه، وََكاَن  ي َصحا َن اْلَمالا الَّذا َمانا َوَشْيٌء ما ا َجنَّ َعَلْيها اللَّْيُل رَكاَب يفا َزْوَرٍق، َوَمَعُه َخادا َقْد فَ َلمَّ

كيايًنا، ََلًحا، َوَِل سا ْل َمَعُه سا َم، َوَلْ ََيْما اَئُة َبْدرَةا َدرَاها َبُه تاْسَع َعْشَرَة بَْدرَُة َدََنناَْي، َوما ًئا،  َصحا َوَِل َشي ْ
ْن َعْسَكراها.  َوَلْ يَ ْعَلْم باها َأَحٌد ما

َبةا بُ َغا، َِل يَ َناُم إاِلَّ يفا  ، يفا َغي ْ ََ اْلْاْسرا يفا الث ُُّلثا وََكاَن اْلُمْعتَ زُّ ََلُح، َفَساَر بُ َغا إا ثاَياباها َوَعَلْيها السيا
، فَ َرَجَع، َوَخرَ  ْلُغََلما ْلْاْسرا يَ ْنُظُروَن َمْن ُهَو، َفَصاَح ِبا ُلوَن ِبا ، فَ بَ َعَث اْلُموَكَّ َن اللَّْيلا َج بُ غَا يفا اْْلَوَّلا ما

َقُه عا  ، فَ َلحا يا لانَي، فَ َوَقَف ََلُْم بُ َغا، َوقَاَل: َأََن بُ َغا، إامَّا َأْن َتْذَهُبوااْلُبْسَتانا اْْلَاقَانا َن اْلُموَكَّ ٌة ما  دَّ
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َل باها بَ ْعُضُهْم، َوأَ  َن إالَْيُكْم، فَ تَ وَكَّ ْيُوا َمعاي َحََّّ ُأْحسا يٍف، َوإامَّا َأْن َتصا ََ َصالاحا ْبنا َوصا ْرَسُلوا َمعاي إا
ََ اْلُمْعت َ  َب باَساَمرَّا وبابَ ْغَداَذ، َوأَ إا ََ اْلُمْعتَ زيا، َوُنصا َل رَْأُسُه إا ْْلَََبا، فََأَمَر باَقْتلاها، فَ ُقتاَل، َوْحُا ْحَرَقتا زيا ِبا

ْلعايدا  َذا اْشتَ َغَل النَّاُس ِبا يٍف، فَإا ْنَد َصالاحا ْبنا َوصا وََكاَن َقْد  اْلَمَغارابَُة َجَسَدُه، وََكاَن َأرَاَد َأْن ََيَْتفاَي عا
ْلُمْعتَ زيا( .  قَ ُرَب َخَرَج ُهَو َوَصالاٌح )َوَوثَ ُبوا ِبا

 ذاْكُر اْبتاَداءا َحالا َأْْحََد ْبنا ُطوُلونَ 
ْلَْضْ  ، وََكاَن ُمقايًما ِبا ْن َأَكابارا قُ وَّادا اْْلَتْ َراكا َعَها َِبْيُكَباُك، َوُهَو ما ْصَر َقْد ُأْقطا ََّيُر ما َرةا، َكاَنْت دا

َا.َواسْ  َا َمْن يَ ُنوُب َعْنُه َبا  َتْخَلَف َبا
ها َعَلى َطرايَقةٍ  ، َوَقْد َنَشأَ ُهَو بَ ْعَد َوالادا َن اْْلَتْ َراكا  وََكاَن ُطوُلوُن َوالاُد َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن أَْيًضا ما

ْيٍَة َحَسَنٍة، فَاْلَتَمَس َِبْيُكَباُك َمْن َيْسَتْخلاُفُه ِبااْصرَ  ْْحََد ْبنا ُطوُلوَن لاَما ُمْسَتقايَمٍة َوسا َْي َعَلْيها ِبَا ، فَُأشا



َها. َُه إالَي ْ ُه َوَسْيَّ ْيَةا، فَ َوِلَّ ْن ُحْسنا السيا  َظَهَر َعْنُه ما
َمَها َأْْحَُد َكفَّ َيَد ابْ  ا َقدا ، فَ َلمَّ َم يفا اْلبَ َلدا ، َوَقْد ََتَكَّ َا اْبُن اْلُمَدبيارا َعَلى اْْلََراجا ُمَدبيارا، نا الْ وََكاَن َبا

َوى َِبقا  ْصَر َوْحَدَها سا ، وََكاَن َِبْيُكَباُك َقدا اْستَ ْعَمَل َأْْحََد ْبَن ُطوُلوَن َعَلى ما ي َواْستَ ْوََ َعَلى اْلبَ َلدا
ْصُر لاَيارُْكو  ي َِبْيُكَباَك َوَصاَرْت ما ا قَ َتَل اْلُمْهَتدا ْسَكْنَدرايَّةا َوَغْْياَها، فَ َلمَّ َج الَتُّْكاييا وََكاَن اْْلَْعَمالا َكاْْلا

يعاَها، فَ َقواَي َأمْ  ْصَر َجَا ََّيرا ما َنُه َوَبنْيَ َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن َمَودٌَّة ُمَتَأكياَدٌة، اْستَ ْعَمَلُه َعَلى دا ُرُه، َوَعََل بَ ي ْ
ُمُه، }َذلاَك َفْضُل اَّللَّا يُ ْؤتايها َمْن َيَشاُء َواَّللَُّ ُذو  ] ]اْلديد: َشْأنُُه، َوَداَمْت َأَّيَّ يما  [ .21اْلَفْضلا اْلَعظا

لا  ييا َوَبنْيَ َعْسَكرا اْلَمْوصا  ذاْكُر َوقْ َعٍة َبنْيَ ُمَساواٍر اْْلَاراجا
لا َوَقواَي َأْمُرُه، َفَجَمَع َلُه  يدا َقدا اْستَ ْوََ َعَلى َأْكَثرا َأْعَمالا اْلَمْوصا اْْلََسُن َكاَن ُمَساواُر ْبُن َعْبدا اْْلَما

ُّ ْبُن أَ  ْغلاّبا لا  -يُّوَب ْبنا َأْْحََد ْبنا ُعَمَر ْبنا اْْلَطَّابا اْلَعَدوايُّ الت َّ ْلَمْوصا َعْسَكًرا   -وََكاَن َخلايَفَة أَبايها ِبا
ََ ُمَساواٍر َوَعََبَ  ُهْم َْحَْداُن ْبُن َْحُْدوَن َجدُّ اْْلَُمَراءا اْْلَْمَدانايَّةا، َوَغْْيُُه، َوَساَر إا ن ْ إالَْيها ََّنََر  َكثاْيًا ما

، َوُهَو َوادٍ  ََّيتا ي الذيا ٍع يُ َقاُل َلُه َوادا َْوضا عاها، َونَ َزَل ِبا َر َعْنُه ُمَساواٌر َعْن َمْوضا ، فَ َتَأخَّ  الزَّابا
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، َواقْ تَ تَ ُلوا، َواْشَتدَّ الْ  يٌق، َفَساَر اْْلََسُن يفا طََلباها، فَاْلتَ َقْوا يفا َُجَاَدى اْْلُوََ قاَتاُل، فَاَّْنََزَم َعْسَكُر َعما
َلى، وَ  َن اْلَقت ْ ي، فَ َهَلَك فايها َأْكثَ ُر ما ُهْم يفا اْلَوادا ن ْ ْم، َوَسَقَط َكثاٌْي ما ، وََكثُ َر اْلَقْتُل فايها لا ََنَا اْلَمْوصا

ُد ْبُن َعلا  ْن َأْعَمالا إاْرباَل اْليَ ْوَم، َوََنَا ُُمَمَّ ََ َحزََّة ما ، َفَظنَّ اْْلََواراُج أَنَُّه اْلََْسُن فَ َوَصَل إا ييادا ييا ْبنا السَّ
 ُه النَّاُس.اْلََْسُن فَ َتباُعوُه، وََكاَن فَاراًسا ُشَجاًعا فَ َقاتَ َلُهْم فَ ُقتاَل، َواْشَتدَّ َأْمُر ُمَساواٍر َوَعُظَم َشْأنُُه َوَخافَ 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َ أَبُو َأْحَْ  َنةا تُ ُويفيا ها السَّ را َواْلُمْسَتعانيا يفا َهذا َتصا ، َوَعمُّ َأِبا اْلُمن ْ ، َوُهَو َعمُّ اْلَواثاقا َواْلُمتَ وَكيالا يدا َد ْبُن الرَّشا

يها الْ  ُم، َوابْ َنا َأخا نُي، َواْلَمْأُموُن، َواْلُمْعَتصا َن اْْلَُلَفاءا إاْخَوتُُه اْْلَما  َواثاُق َواْلُمتَ وَكيالُ َواْلُمْعتَ زيا، وََكاَن َمَعُه ما
. ُر، َواْلُمْسَتعانُي، َواْلُمْعتَ زُّ َتصا يها، َوُهُم اْلُمن ْ ، َوأَبْ َناُء اْبَنْ َأخا ما  ابْ َنا اْلُمْعَتصا

دا ْبنا  دا ْبنا َعلاييا ْبنا ُموَسى ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ َ َعلايُّ ْبُن ُُمَمَّ َرةا تُ ُويفيا َعلاييا ْبنا َوفايَها يفا َُجَاَدى اْْلخا
يَُّة إاَماَمَتهُ اْْلَُسنْيا  َماما ََلُم باَساَمرَّا، َوُهَو َأَحُد َمْن يَ ْعَتقاُد اْْلا ،  ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َعَلْيها السَّ

. ) ائَ َتنْيا ، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َوما  )َوَصلَّى َعَلْيها أَبُو َأْْحََد ْبُن اْلُمتَ وَكيالا
.َوفايَها عَ  ما ْصَر َوقانَّْسرايَن َواْلَعَواصا ََّيرا ما يُوَداَد َعَلى دا يٍف لادا  َقَد َصالاُح ْبُن َوصا

يَمًة. ُهْم َمْقتَ َلَة َعظا ن ْ ْهلا ُقمٍي، فَ َقَتَل ما  َوفايَها َأْوَقَع ُمْفلاٌح ِبَا
ْن باََلدا اْْلَْنَدُلسا اْلْاََلَف َعَلى ُمَُ  ، )َوفايَها َعاَوَد َأْهُل َماراَدَة ما با اْْلَْنَدُلسا ، َصاحا دا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا مَّ

ا َكا ْن َأْهلاَها، فَ َلمَّ ْيًا َعَلى أَبايها، َفَظفاَر َبااْم، َوتَ َفرََّق َكثاٌْي ما ُْم َخاَلُفوا َقدا َع َوَسَبُب َذلاَك َأَّنَّ َن اْْلَن ََتَمَّ



ََ اْلْاََل  َها َمْن َكاَن فَارَقَ َها، فَ َعاُدوا إا ْم، َوَحَصَرُهْم، َوَضيََّق إالَي ْ ٌد إالَْيها ، َفَساَر ُُمَمَّ فا َواْلعاْصَيانا
ََ قُ ْرطَُبَة، َوَهَدَم ُسوَر َمارا  ََ التَّْسلايما َوالطَّاَعةا، فَ نَ َقَلُهْم َوَأْمَواََلُْم إا ْم، فَانْ َقاُدوا إا َا َعَلْيها َدَة، َوَحصََّن َبا

ي َكاَن َيْسُكُنهُ  َع الَّذا ْم. اْلَمْوضا اُل ُدوَن َغْْياها  اْلُعمَّ
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َ َمَكانَُه ُأْدُفوُنُش، َوُهَو ابْ  ، َوُوِليا َن اْْلَْنَدُلسا لَّيقايََّة ما ُب جا َْي َصاحا ُن اثْ َنَِتْ َوفايَها َهَلَك َأَرُدوُن ْبُن رُْدما
 َعْشَرَة َسَنًة.

ٌر. َوفايَها اْنَكَسَف اْلَقَمُر ُكُسوفًا ُكلياياا َلْ يَ ْبقَ  ْنُه َشْيٌء ظَاها  ما
[ إا  ائَ َتنْيا نَي ]َوما ْن َسَنةا إاْحَدى َوََخْسا ْم ما يٌد، تَ َتاَبَع َعَلْيها ََ َسَنةا َوفايَها َكاَن باباََلدا اْْلَْنَدُلسا َقْحٌط َشدا

ُهْم( . [ ، وََكَشَف اَّللَُّ َعن ْ ائَ َتنْيا نَي ]َوما  ََخٍْس َوََخْسا
َا َوفايَها َوَصَل ُدَلُف ْبُن  ََ اْْلَْهَوازا َوُجْنَدْيَسابُوَر َوُتْسََتَ، َفَجََب َبا َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َأِبا ُدَلٍف اْلعاْجلايُّ إا

يَناٍر، ُثَّ اْنَصَرَف، وََكاَن َوالاُدُه َأَمَرُه باَذلاَك. اَئَِتْ أَْلفا دا  ما
اراي، فَ َلقا  ََ ُمَساواٍر الشَّ ْن َأْصَحاباها ََجَاَعًة َكثاْيًَة.َويفا رََمَضاَن َساَر نُوَشرى إا  َيُه فَ َهَزَمُه، َوقَ َتَل ما

ٍد. يَل ْبنا َعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ لنَّاسا َعلايُّ ْبُن اْْلَُسنْيا ْبنا إاَْسَاعا  َوَحجَّ ِبا
 ]اْلَوفَ َياُت[

َ أَبُو اْلَولايدا ْبُن َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َقَطَن النَّْحوايُّ  َا، وََكاَن إاَماًما يفا النَّْحوا َواللَُّغةا، )َوفايَها تُ ُويفيا ُّ َبا اْلَقْْيََوانا
. ) [ َوُهَو َأَصحُّ ائَ َتنْيا نَي ]َوما ْلَعَربايَّةا، قايَل: َماَت َسَنَة ََخٍْس َوََخْسا  َوإاَماًما ِبا
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] ائَ َتنْيا نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوََخْسا
255 - 

ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخلَ  نَي َوما  ْت َسَنُة ََخٍْس َوََخْسا
 ذاْكُر اْستايََلءا يَ ْعُقوَب ْبنا اللَّْيثا الصَّفَّارا َعَلى َكْرَمانَ 

ْبٍل   َوفايَها اْستَ ْوََ يَ ْعُقوُب ْبُن اللَّْيثا الصَّفَّاُر َعَلى َكْرَماَن، َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ َعلايَّ ْبَن اْْلَُسنْيا ْبنا  شا
رايَّةا، َوَأنَّ يَ ْعُقوَب َقْد َغَلب َ َكاَن عَ  ََ اْلُمْعتَ زيا َيْطُلُب َكْرَماَن، َوَيْذُكُر َعْجَز الطَّاها ُهْم َلى فَاراَس، َفَكَتَب إا

َْملا َخَراجا فَاراَس، َفَكَتَب إالَْيها اْلُمْعتَ زُّ با  ْسَتاَن، وََكاَن َعلايُّ ْبُن اْْلَُسنْيا َقْد تَ َباطََأ ِبا جا واَِليَةا  َعَلى سا
َها باَصاحا  ن ْ ٍد ما ُس إاْغَراَء ُكليا َواحا ََ يَ ْعُقوَب ْبنا اللَّْيثا باواَِليَتاَها أَْيًضا، يَ ْلَتما باها لاُيْسقاَط َكْرَماَن، وََكَتَب إا



ْْلَخرا. َفراَد ِبا  َمُؤونََة اَْلَالاكا َعْنُه، َويَ ن ْ
ُر طَاَعًة َِل  َها يُْظها ن ْ ٍد ما َها، فََأْرَسَل َعلايُّ ْبُن اْْلَُسنْيا وََكاَن ُكلُّ َواحا ن ْ َحقايَقَة ََلَا، َواْلُمْعتَ زُّ يَ ْعَلُم َذلاَك ما

َها، َوَأقْ َبَل ي َ  َها، َفَسبَ َقُه َطْوٌق َواْستَ ْوََ َعَلي ْ ََ َكْرَماَن، َوَساَر يَ ْعُقوُب إالَي ْ ْعُقوُب َطْوَق ْبَن اْلُمَغلياسا إا
َنُه َوَبنْيَ  ا َحََّّ بَقاَي بَ ي ْ ََ َطْوٍق، َوَِل َطْوٌق ََيُْرُج إالَْيها، فَ َلمَّ ُم إا َا َشْهَرْينا َِل يَ تَ َقدَّ  َكْرَماَن َمْرَحَلٌة، فََأقَاَم َبا

َالُُه َفظَ  ، َوبَ َلَغ َطْوقًا اْرَتا ْسَتاَن، فَاْرََتََل َمْرَحَلَتنْيا جا ََ سا َاَل إا ْرَتا ُه َقْد َبَدا نَّ أَنَّ طَاَل َذلاَك َعَلْيها َأْظَهَر اِلا
ي. ْربا َواْلَمََلها ، َوقَ َعَد لاْْلَْكلا َوالشُّ  َلُه يفا َحْرباها، َوتَ َرَك َكْرَماَن، فَ َوَضَع آَلَة اْْلَْربا

ٍد، فَ لَ  ًعا، َفَطَوى اْلَمْرَحَلَتنْيا يفا يَ ْوٍم َواحا َر رَاجا ، َفكَّ ْربا ْم َواتََّصَل بايَ ْعُقوَب إاقْ َباُل َطْوٍق َعَلى الشُّ
نْ  ْسرَعا ما ي، فَ َلْم َيُكْن ِبَا  ُمَوافَاةا َيْشُعْر َطْوٌق إاِلَّ باَغََبَةا َعْسَكراها، فَ َقاَل: َما َهَذا؟ فَقايَل: َغََبَُة اْلَمَواشا

مْ  ها ْفَع َعْن أَنْ ُفسا ، فَ َقاَل يَ ْعُقوَب، فََأَحاَط باها َوَأْصَحاباها، )َفَذَهَب َأْصَحابُُه( يُرايُدوَن اْلُمَناَهَضَة َوالدَّ
! َفَمرُّوا َهارابانَي، َوَخلَّْوا ُكلَّ َما ََلُْم، َوَأَسَر يَ ْعُقوُب َطْوقًا َْصَحاباها: َأْفراُجوا لاْلَقْوما  .يَ ْعُقوُب ْلا
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َا َمْن َيَْ  يَق قُ ُيوًدا لايُ َقيياَد َبا ْن َأْصَحابا وََكاَن َعلايُّ ْبُن اْْلَُسنْيا َقْد َسْيََّ َمَع َطْوٍق يفا َصَنادا ُخُذُه ما
ا َغناَم  ها، فَ َلمَّ ْن َأْصَحابا نَ ْفسا يَ َها َأْهَل اْلَبََلءا ما يَق َأْطواَقٌة َوَأْسوارٌَة لايُ ْعطا يَ ْعُقوُب يَ ْعُقوَب، َويفا َصَنادا

ْْلَْسوارََة، فََأْعطَاَها َعْسَكَرُهْم رََأى َذلاَك، فَ َقاَل: َما َهَذا ََّي َطْوُق؟ فََأْخََبَُه، فََأَخَذ اْْلَْطواَقَة َوا
ا َأْخَرَج َيَد َطْوٍق لاَيَضَع فا  ، َوَلمَّ َا َأْصَحاَب َعلايٍي يَها اْلُغلَّ َأْصَحابَُه، َوَأَخَذ اْلُقُيوَد َواْْلَْغََلَل، فَ َقيََّد َبا

َها، فَ َقاَل: َأَصابَ ْتنا َحَرارَةٌ  َصابٌَة، َفَسأََلُه َعن ْ َها عا فَ َفَصْدَُّتَا. فََأَمَر بانَ ْزعا ُخفيا  رَآَها يَ ْعُقوُب َوَعَلي ْ
نْ  ْنُه كاَسُر ُخْبٍز ََّيباَسٍة، فَ َقاَل: ََّي َطْوُق! َهَذا ُخفياي َلْ أَْنزاْعُه ُمْنُذ َشْهَرْينا ما ها، فَ َتَساَقَط ما  راْجلاي، نَ ْفسا

؟ ُثَّ َدَخلَ  ْربا ْنُه آُكُل، َوأَْنَت َجالاٌس يفا الشُّ ْسَتاَن.  َوُخْبزاي يفا ُخفياي ما جا  َكْرَماَن َوَمَلَكَها َمَع سا
 

 ذاْكُر ُمْلكا يَ ْعُقوَب فَاراسَ 
ا بَ َلَغ َعلايَّ ْبَن اْْلَُسنْيا ْبنا  ، َمَلَك يَ ْعُقوُب ْبُن اللَّْيثا فَاراَس، َوَلمَّ ْبٍل َوفايَها، رَاباَع َُجَاَدى اْْلُوََ شا

ََ  باَفاراَس َما فَ َعَلُه يَ ْعُقوُب باَطْوٍق أَيْ َقنَ  ْيَاَز، َفَجَمَع َجْيَشُه َوَساَر إا يئاها إالَْيها، وََكاَن َعلاي، باشا ِباَجا
َن اْْلَانابا اْْلَخرا ََّنٌْر َِل َُيَاُض، فَأَقَا ْن َأَحدا َجانابَ ْيها َجَبٌل َِل ُيْسَلُك، َوما ْيَاَز، ما يٍق َخاراَج شا َم َمضا

، َوُهَو َضيياٌق َِمَرُّ  يقا ٍد، َوُهَو َعَلى َطَرفا اْلََبيا، َوقَاَل: َعَلى رَْأسا اْلَمضا ٌد بَ ْعَد َواحا ُه َِل َيْسُلُكُه إاِلَّ َواحا
َنا. فَ َرَجَع. ُر َعَلى اْْلََوازا إالَي ْ  إانَّ يَ ْعُقوَب َِل يَ ْقدا

ْنُه، َوَساَر َوحْ  يٍل ما ، فَ نَ َزَل َعَلى ما يقا ْن َذلاَك اْلَمضا َدُه َوَمَعُه رَُجٌل آَخُر، َوَأقْ َبَل يَ ْعُقوُب َحََّّ َدََن ما
[ اْْلََسنا َيُسبُّونَُه َوُهَو َساكاٌت ُثَّ رََجَع  يقا َواْلَعْسَكُر َوَأْصَحاُب ]َعلاييا ْبنا ََ َذلاَك اْلَمضا ََ فَ َنَظَر إا إا



ََ َطَرفا اْلمَ  ْصَحاباها َحََّّ َصاَر إا ا َكاَن اْلَغُد الظُّْهَر َساَر ِبَا َّا يَلاي َكْرَماَن، فَأََمَر َأْصَحاباها، فَ َلمَّ يقا ِما ضا
ُْم ُعْرًَّي، َوَأَخَذ َكْلًبا َكاَن َمَعُه فَأَ  ُزولا َوَحطَّ اْْلَثْ َقاَل، فَ َفَعُلوا، َورَكاُبوا َدَواَبَّ لن ُّ ، َأْصَحابَُه ِبا ْلَقاُه يفا اْلَماءا

 ، [ اْْلَُسنْيا ََ َجانابا َعْسَكرا ]َعلاييا ْبنا وََكاَن َعلايُّ ْبُن اْْلَُسنْيا َوَأْصَحابُُه َقْد رَكاُبوا َفَجَعَل َيْسَبُح إا
ْنُه. ََ فاْعلاها، َوَيْضَحُكوَن ما  يَ ْنُظُروَن إا

ْيُوَن َخْلَف اْلكَ  ُم الرياَماُح، َيسا يها َْيدا ْم، َوِبا ، َوأَْلَقى يَ ْعُقوُب نَ ْفَسُه َوَأْصَحابَُه يفا اْلَماءا َعَلى َخْيلاها ْلبا
ا رََأى ْهرا ََتَْيََّ يفا َأْمراها، َوانْ تَ َقَض َعَلْيها َتْدباْيَ  فَ َلمَّ ُه، َعلايُّ ْبُن اْْلَُسنْيا َأنَّ يَ ْعُقوَب َقْد َقَطَع َعامََّة الن َّ

يَنةا  ََ َمدا ا َخَرَج َأَوائاُلُهْم َهَرَب َأْصَحابُُه إا ، فَ َلمَّ ْن َورَاءا َأْصَحابا َعلايٍي  َوَخَرَج َأْصَحاُب يَ ْعُقوَب ما
، َوَِل َيَا  يقا ْيُوَن، إاَذا َخَرَج يَ ْعُقوُب َوَأْصَحابُُه، َبنْيَ َجْيشا يَ ْعُقوَب َواْلَمضا ُْم َكانُوا َيصا ََّنَّ ْيَاَز، ْلا ُدوَن شا

 َمْلَجًأ، فَاَّْنََزُموا، َفَسَقَط َعلايُّ ْبُن اْْلَُسنْيا َعْن َدابَّتاها،
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َذ َأسا  ْن َكَبا باها اْلَفَرُس، فَُأخا ََ يَ ْعُقوَب، فَ َقيََّدُه، َوَأَخَذ ُكلَّ َما يفا َعْسَكراها، ُثَّ رََحَل ما َ باها إا ْيًا، َوُأِتا
ا َأْصَبَح ََّنََب َأْصَحابُُه َداَر َعلايٍي َوُدوَر  ْيَاَز لَْيًَل، فَ َلْم يَ َتَحرَّْك َأَحٌد، فَ َلمَّ عاها، َوَدَخَل شا َأْصَحاباها، َمْوضا

ْسَتاَن.َوَأَخَذ َما يفا  جا ََ سا ، َوَجََب اْْلََراَج َورََجَع إا   بُ ُيوتا اْْلَْمَوالا
ْهَر، َحْرٌب َشدا  ، بَ ْعَد ُعُبوراها الن َّ يَدٌة، َوقايَل: إانَُّه َجَرى َبنْيَ يَ ْعُقوَب الصَّفَّارا َوَبنْيَ َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا

ْنَدُه َجَْ  َُّتُْم ََخَْسَة َوَذلاَك َأنَّ َعلاياا َكاَن َقْد ََجََع عا دَّ ْم، بَ َلَغْت عا َن اْلَمَواِلا َواْْلَْكَرادا َوَغْْياها ًعا َكثاْيًا ما
، َوَأقْ بَ  ٍل، فَ َعبََّأ َأْصَحابَُه َمْيَمَنًة، َوَمْيَسَرًة، َوَوَقَف ُهَو يفا اْلَقْلبا َل الصَّفَّاُر َعَشَر أَْلًفا َبنْيَ فَاراٍس َورَاجا

ْهَر، فَ لَ  َدًة َعَلى َعْسَكرا فَ َعََبَ الن َّ َدٍة َْحََل ُهَو َوَعْسَكُرُه َْحَْلًة َواحا ا َصاَر َمَع َعَليٍي َعَلى َأْرٍض َواحا مَّ
، فَاَّْنََزمُ  ْم، َوَصَدقَ ُهْم يفا اْْلَْربا ، فَ ثَ بَ ُتوا ََلُْم، ُثَّ َْحََل ََثناَيًة، فََأزَاََلُْم َعْن َمَواقافاها ْم َعلايٍي ها وا َعَلى ُوُجوها

 يَ ْلواي َأَحٌد َعَلى َأَحٍد. َِل 
ُعوا، َأْو لاَيقاُفوا، فَ َلْم يَ ْلَتفاْت إالَْيها َأَحدٌ  ُدُهُم اَّللََّ لاَْيْجا يُح َبااْم، َويُ َناشا اَلُة َوتَباَعُهْم َعلاي، َيصا ، َوقُتاَل الرَّجَّ

ْيَاَز َمَع الْ  ( شا ََ )َِببا َهزاُموَن إا ، فَ تَ َفرَُّقوا يفا قَ ْتًَل َذرايًعا، َوَأقْ َبَل اْلُمن ْ َعْصرا، فَاْزَدَْحُوا يفا اْْلَبْ َوابا
ََ اْْلَْهَوازا. ي فَاراٍس، َوبَ َلَغ بَ ْعُضُهْم يفا َهزاْيَتاها إا  نَ َواحا

مْ  راها ُهْم، َوَلْوَِل َذلاَك َلُقتاُلوا َعْن آخا ْلَكفيا َعن ْ َن اْلَقْتلا َأَمَر ِبا ا رََأى الصَّفَّاُر َما َلُقوا ما  .فَ َلمَّ
ْيًا َلمَّ  َذ َأسا َراَحاٍت، ُثَّ ُأخا َلى ََخَْسَة آَِلفا قَتايٍل، َوَأَصاَب َعلايَّ ْبَن اْْلَُسنْيا َثََلُث جا ا وََكاَن اْلَقت ْ

بَ  ْْلََمانا فَاْطَمَأنَّ النَّاُس، َوَعذَّ يَنةا، َوََنَدى ِبا ْلَمدا ْيَاَز، َوطَاَف ِبا ََ شا َعلاياا  َعَرُفوُه، َوَدَخَل الصَّفَّاُر إا
ََلحا َوا َن السيا اَئةا َبْدرٍَة( َوما ْن َأْمَوالاها أَْلَف َبْدرٍَة، )َوقايَل: َأْرَبُع ما ، َوَأَخَذ ما َنْ َواعا اْلَعَذابا ، ِبا ْْلَفْ َراسا

يًَّة َجلايَلةً  ََ اْْلَلايَفةا باطَاَعتاها، َوَأْهَدى لَُه َهدا ، وََكَتَب إا َها َعْشَرُة بايَزاٍن بايٍض، َوَغْْيا َذلاَك َما َِل َُيَدُّ ن ْ ، ما



، ْسَتاَن َوَمَعُه َعلاي، جا ََ سا ، َوَعاَد إا َن الطََّرائافا ْسًكا َوَغْْيََها ما اَئُة َمنٍي ما ،، َوما ينا َوَطْوٌق،  َوَِبٌز أَبْ َلُق صا
ا ا فَاَرَق باََلَد فَاراَس َأْرَسَل اْْلَلايَفُة ُعمَّ ْستاْظَهارا، فَ َلمَّ َها.ََتَْت اِلا  َلُه إالَي ْ
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 ذاْكُر َخْلعا اْلُمْعتَ زيا َوَمْوتاها 
ْن َشْعبَ  َلَتنْيا َخَلَتا ما ، َولاَلي ْ ْن رََجٍب، ُخلاَع اْلُمْعتَ زُّ ، لاَثََلٍث بَقانَي ما  اَن َظَهَر َمْوتُُه.َوفايَها، يفا يَ ْوما اْْلَْرباَعاءا

ََ وََكاَن َسَبُب َخْلعاها َأنَّ اْْلَتْ َراَك َلمَّ  ُهْم َماٌل، َساُروا إا ن ْ ْلُكتَّابا َما ذََكْرََنُه، َوَلْ َُيَصَّْل ما ا فَ َعُلوا ِبا
يٍف، فَ َلْم َيُكنْ  َنا َأْرزَاقَ َنا َحََّّ نَ ْقُتَل َصالاَح ْبَن َوصا ْنَدُه َما  اْلُمْعتَ زيا َيْطُلُبوَن َأْرزَاقَ ُهْم، َوقَاُلوا: َأْعطا عا

ْم، فَ نَ َزُلوا مَ  يها َيُه َماًِل يُ ْعطا ها َيْسَأَُلَا َأْن تُ ْعطا ََ ُأميا يَناٍر، فََأْرَسَل اْلُمْعتَ زُّ إا نَي أَْلفا دا ََ ََخْسا َعُه إا
ي َشْيٌء. ْندا يَ ُهْم، فََأْرَسَلْت إالَْيها: َما عا  لايُ ْعطا

َن اْلُمْعتَ زيا َشْيٌء، وَ  ُْم َِل ََيُْصُل ََلُْم ما ا رََأى اْْلَتْ َراُك َأَّنَّ ها، َولَْيَس يفا بَ ْيتا اْلَمالا َشْيٌء، فَ َلمَّ ْن ُأميا َِل ما
َنةا، َعَلى َخْلعا اْلُمْعتَ زيا، َفَساُروا إالَْيها َوَصاُحوا ، َفَدَخَل إالَْيها ات ََّفَقْت َكلاَمتُ ُهْم، وََكلاَمُة اْلَمَغارابَةا، َواْلَفَراغا

ِبا َنصْ  ُد ْبُن بُ غَا اْلَمْعُروُف ِبَا ، َفَجَلُسوا َعَلى َِبباها، َوبَ َعُثوا إالَْيها َصالاٌح، َوُُمَمَّ ََلحا ٍر، َوَِبَيْكَباَك يفا السيا
ْن َكاَن َأْمٌر َِل بُدَّ ما  ، فَإا َنا، فَ َقاَل: َقْد َشراْبُت َأْمسا َدَواًء، َوَقْد َأفْ َرَط يفا اْلَعَملا ْنُه َأنا اْخُرْج إالَي ْ

ُروُه باراْجلاها  فَ ْلَيْدُخْل بَ ْعُضُكْم! َوُهَو َيُظنُّ َأنَّ  ُهْم، َفجَّ ن ْ َأْمَرُه َواقاٌف َعَلى َحالاها، َفَدَخَل إالَْيها ََجَاَعٌة ما
ارا، َفَكاَن  ْمسا يفا الدَّ يَصُه، َوَأقَاُموُه يفا الشَّ ، َوَخَرُقوا َقما َِببايسا لدَّ ََ َِببا اْْلُْجَرةا، َوَضَربُوُه ِبا يَ ْرَفُع إا

ها، َوَأْدَخُلوُه ُحْجَرًة، َوَأْحَضُروا راْجًَل َوَيَضُع ُأْخَرى لا  ُمُه َوُهَو يَ تَّقاي باَيدا ةا اْْلَريا، وََكاَن بَ ْعُضُهْم يَ ْلطا دَّ شا
يٍف َأنَّ لاْلُمْعتَ زيا  ُدوا َعَلى َصالاحا ْبنا َوصا َوارابا َوََجَاَعًة َأْشَهُدوُهْم َعَلى َخْلعاها، َوَشها ها اْبَن َأِبا الشَّ َوأُميا

ها   َوُأْختاها اْْلََماَن. َوَوَلدا
َي َوُأْخُت اْلُمْعتَ زيا، وََكانُوا َأَخُذوا َعلَ  ْنُه ها َها وََكاَنْت ُأمُُّه َقدا اُتَََّذْت يفا َداراَها َسَرًِب، َفَخَرَجْت ما ي ْ

بُُه، ََ َمْن يُ َعذيا َها( ، َوَسلَُّموا اْلُمْعتَ زَّ إا َراَب َثََلثََة  الطَّرايَق، )َوَمنَ ُعوا َأَحًدا ََيُوُز إالَي ْ َفَمنَ َعُه الطََّعاَم َوالشَّ
ْرَداًِب، َوَجصَُّصوا َعَلْيها، َفَماَت، ف َ  ْن َماءا اْلباْئرا، َفَمنَ ُعوُه، ُثَّ َأْدَخُلوُه سا ٍم، َفَطَلَب َحْسَوًة ما ا َأَّيَّ َلمَّ

ٍم َواْلُقوَّاَد، َوأَنَُّه َِل أَ  را.َماَت َأْشَهُدوا َعَلى َمْوتاها َبنا َهاشا َتصا  ثَ َر فايها، َوَدفَ ُنوُه َمَع اْلُمن ْ
ْشرايَن يَ ْومً  تََّة َأْشُهٍر َوَثََلثًَة َوعا نانَي َوسا ََ َأْن ُخلاَع َأْرَبَع سا ْن َلُدْن بُوياَع إا ََلفَ ُتُه ما  ا.وََكاَنْت خا
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ْشرايَن َسَنًة.  يَ ْوًما، وََكاَن ُعْمُرُه ُكلُُّه َأْربَ ًعا َوعا
، َحَسَن اْلْاْسما َطوايًَل وََكاَن أَ  َننْيا َواْلَوْجها، َأْْحََر اْلَوْجنَ َتنْيا ْعرا، َكثايَفُه، َحَسَن اْلَعي ْ ; بْ َيَض، َأْسَوَد الشَّ

ََ بَ ْغَداَذ، َوَقدْ  ا َساَر اْلُمْسَتعانُي إا ها َلمَّ ْن َكََلما يًحا، َفما ْحَضَر أَ  وََكاَن َمْولاُدُه باُسرُّ َمْن رََأى، وََكاَن َفصا
ها اْلعاَصابَةا الَِّتا َذاَع ناَفاقُ َها؟ ََ َهذا ، فَ َقاَل ََلُْم: َأَما تَ ْنُظُروَن إا  ََجَاَعًة لالرَّْأيا

ْسَكَة َبااْم، َوَِل اْختاَياَر ََلُْم، َوَِل َِتْيايَز َمَعُهْم، َقْد زَ  يَن َِل ما ، اْلُعَصاةا، اْْلَْوَغادا الَّذا َم يََّن ََلُْم تَ قَ اَْلََمجا حُّ
َِل َيْصُلُح اْْلَطَأا ُسوُء َأْعَماَلااْم، فَ ُهُم اْْلَقَ لُّوَن َوإاْن َكثُ ُروا، َواْلُمَذمُّوَن إاَذا ذُكاُروا، َوَقْد َعلاْمُت أَنَُّه 

، َوَسديا الث ُُّغورا، َوإابْ َراما اْْلُُمورا، َوَتْدباْيا اْْلَقَالايما إاِلَّ رَُجٌل َقدْ  َصاٌل  لاُقوَّادا اْْلُُيوشا َتَكاَمَلْت فايها خا
َهوُّرا، َوا ُزُه َعنا الت َّ ْلٌم ََيْجا راَها، َوعا ْنَد َمَوارادا اْْلُُمورا َحَقائاَق َمَصادا ْغرايرا يفا َأْرَبٌع: َحْزٌم يَ تَّقاي باها عا لت َّ

اتُ  َها، ُوُجوٌد يُ َهوياُن  اْْلَْشَياءا إاِلَّ َمَع إاْمَكانا فُ ْرَصتاَها، َوَشَجاَعٌة َِل تَ ُفضَُّها اْلُملامَّ َمَع تَ َواُترا َحَوائاجا
، َوثاَقُل اْلَوْطَأةا  ََ َصالاحا اْْلَْعَوانا ْحَسانا إا َا، َوُسْرَعُة ُمَكافََأةا اْْلا ْنَد ُسَؤاَلا يَر اْْلَْمَوالا عا  َعَلى َأْهلا تَ ْبذا

ثا إاْذ َِل ت ُ  ْستاْعَداُد لاْلَحَوادا ، َواِلا .الزَّْيغا َواْلُعْدَوانا ُث الزََّمانا  ْؤَمُن َحَوادا
وايَّةا. لسَّ يَّةا، َواْْلُْكُم َبنْيَ اْلَقواييا َوالضَّعايفا ِبا ْسَقاُط اْلْاَجابا َعنا الرَّعا ثْ نَ َتانا فَإا  َوَأمَّا اِلا

ْن َمَواِلا َأَحدا  يَ قُُّظ لاْْلُُمورا، َوَقدا اْخََتُْت ََلُْم رَُجًَل ما َدُة فَالت َّ َي َوَأمَّا اْلَواحا كايَمةا، َماضا يَد الشَّ ْم َشدا ها
ُشُه الضَّرَّاُء، َوَِل يَ َهاُب َما َورَاَءُه، َوَِل يَ ُهولُُه َما يَ لْ  رَّاُء، َوَِل ُتْدها ُرُه السَّ َقاُه، فَ ُهَو  اْلَعزاْيَةا، َِل تُ ْبطا

ْسََلما إاْن ُحرياَك َْحََل، َوإاْن ََّنََش قَ َتَل، عُ  يَدٌة، يَ ْلَقى َكاْْلَرايشا يفا َأْصلا اْْلا تُُه َعتايَدٌة، َوناْعَمُتُه َشدا دَّ
، طَالاٌب لالثَّْأرا َِل تَ ُفلُُّه اْلَعَساكارُ  يدا َن اْْلَدا ، باَقْلٍب َأَشدَّ ما يدا َفرا اْلَقلايلا اْلَعدا ُل اْْلَْيَش يفا الن َّ ، َِبسا

، َِل يَ ُعوزُُه َما طََلَب، َوَِل  ُب اْْلَنْ َفاسا ، َوُمْقَتضا ،  اْلَبْأسا يَ ُفوتُُه َمْن َهَرَب، َواراي الزياََندا ُمْضَطلاُع اْلعاَمادا
ُزهُ   َِل ُتْشراُهُه الرََّغائاُب، َوَِل تُ ْعجا
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لُُّه لاَولايياها ظَ  َ َكَفى، َوإاْن قَاَل َوََف ; َوإاْن ََنَزَل فَ َبَطٌل، َوإاْن قَاَل فَ َعَل ; ظا َوائاُب، َوإاْن ُوِليا لايٌل، الن َّ
َعُب َمْن َجارَاُه، َويَ نْ وَ  ُزُه َمْن ََنَواُه، َويَ ت ْ عاُش َمْن ِبَُْسُه يفا اَلْاَياجا َعَلْيها َدلايٌل، يَ ُفوُق َمْن َساَماُه، َويُ ْعجا

 َواَِلُه.
 

ي ََلَفةا اْلُمْهَتدا  ذاْكُر خا
دا  ْن رََجٍب بُوياَع لاُمَحمَّ َلٍة بَقاَيْت ما َّللَّا، وََكاَن َويفا يَ ْوما اْْلَْرباَعاءا لاَلي ْ ي ِبا ْلُمْهَتدا ، َولُقياَب ِبا ْبنا اْلَواثاقا

لْ  َعَة َأَحٍد، فَأََتى ِبا ى قُ ْرَب، َوَلْ يَ ْقَبْل بَ ي ْ يٌَّة، وََكاَنْت ُتَسمَّ ُمْعتَ زيا َفَخَلَع ُيَكَّنَّ َأَِب َعْبدا اَّللَّا، َوُأمُُّه ُروما
ا ُأْسناَد إا  ْلَعْجزا َعمَّ ، فَ َبايَ َعُه اْْلَاصَُّة َواْلَعامَُّة.نَ ْفَسُه، َوَأقَ رَّ ِبا ََ اْبنا اْلَواثاقا َها إا لرَّْغَبةا يفا َتْسلايما  لَْيها، َوِبا



 
َغبا بابَ ْغَداذَ   ذاْكُر الشَّ

َنةا َشَغَبتا اْلَعامَُّة بابَ ْغَداَذ َسْلَخ رََجٍب، َوَوثَ ُبوا باُسَلْيَماَن ْبنا َعْبدا اَّللَّا. ها السَّ  َويفا َهذا
َعةا َلُه ; وََكاَن وََكا ْخذا اْلبَ ي ْ ََ ُسَلْيَماَن َيَُْمُرُه ِبَا ي َوَرَد َسْلَخ رََجٍب إا أَبُو َأْْحََد َن َسبَ ُبُه َأنَّ كاَتاَب اْلُمْهَتدا

َم، فََأْرَسَل ُسَلْيمَ  َها، َكَما تَ َقدَّ َُه إالَي ْ ََ ْبُن اْلُمتَ وَكيالا بابَ ْغَداَذ، وََكاَن اْلُمْعتَ زُّ َقْد َسْيَّ اُن إالَْيها، فََأَخَذُه إا
 َداراها.

ََ َِببا َدارا ُسَلْيَماَن، ف َ  ْمرا اْلُمْعتَ زيا، فَاْجَتَمُعوا إا َن اْْلُْندا َواْلَعامَّةا ِبَا َع َمْن بابَ ْغَداَذ ما َقاتَ َلُهْم َوَسَا
ْن َساَمرَّا َخََبٌ، فَاْنصَ  َنا ما  َرُفوا.َأْصَحابُُه، َوقايَل ََلُْم: َما يَراُد َعَلي ْ

ُروا ي َ  َب لاْلُمْعتَ زيا بابَ ْغَداَذ، فَاْنَصَرُفوا، َوَبكَّ ْوَم َورََجُعوا اْلَغَد، َوُهَو يَ ْوُم اْْلُُمَعةا، َعَلى َذلاَك، َوُخطا
َعتاها، َوَسأَ  ََ بَ ي ْ ما َأِبا َأْْحََد، َوَدَعْوا إا ، فَ َهَجُموا َعَلى َدارا ُسَلْيَماَن، َوََنَدْوا َِبسا ْبتا ُلوا ُسَلْيَماَن َأْن السَّ

ُهْم َما َيُا  َر َعن ْ ْم إاْن َتََخَّ ََ َُمَبَّتاها َْي إا بُّوَن، فَاْنَصَرُفوا يُرايَ ُهْم َأَِب َأْْحََد، فََأْظَهَرُه ََلُْم، َوَوَعَدُهْم َأْن َيصا
ْفظا َأِبا َأْْحََد. ُدوا َعَلْيها يفا حا  بَ ْعَد َأْن َأكَّ

ْم ما  ْن َشْعَباَن ُثَّ َأْرَسَل إالَْيها ي لاَسْبٍع َخَلْوَن ما ْم، فَ َرُضوا، َوَِبيَ ُعوا لاْلُمْهَتدا ْن َساَمرَّا َماٌل فَ ُفرياَق فايها
َنُة.  َوَسَكَنتا اْلفات ْ
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 ذاْكُر ُظُهورا قَبايَحَة ُأميا اْلُمْعتَ زيا 
َببُ  ْنَد قَ ْتلا ابْناَها ; وََكاَن السَّ َفَر  َقْد ذََكْرََن اْستاَتارََها عا َا َكاَنْت َقْد َواطََأتا الن َّ َا َوظُُهوراَها َأَّنَّ يفا َهَرَبا

ََبُْم، َعلامَ  ا َأْوَقَع َبااْم، َوَعذَّ يَن َأْوَقَع َبااْم َصالاٌح َعَلى اْلَفْتكا باَصالاٍح، فَ َلمَّ َن اْلُكتَّابا الَّذا ُْم َِل ما ْت َأَّنَّ
ًئا، فَأَيْ َقَنْت ِبا  ََ َخاراجا َيْكُتُموَن َعْنُه َشي ْ ، َوَأْخَرَجْت َما يفا اْْلََزائانا إا َلْت يفا اْْلَََلصا ، فَ َعما َْلَََلكا

را، َوَغْْياَها، فََأْوَدَعْتُه، َواْحَتاَلْت، َفَحَفَرْت َسَرًِب يفا ُحْجَرٍة َلََ  ، َواْْلََواها َن اْْلَْمَوالا ََ اْْلَْوَسقا ما ا إا
ْفتايَش، فَ َلمَّ  ٍع يَ ُفوُت الت َّ ، َمْوضا َربا ثَُة َعَلى اْلُمْعتَ زيا َِبَدَرْت َفَخَرَجْت يفا َذلاَك السَّ ا َخَرَجتا اْْلَادا

ْنُه، فَ َلْم يَقاُفوا َعلَ  َرَب، َفَخَرُجوا ما َن اْلُمْعتَ زيا طََلُبوَها فَ َلْم َيَاُدوَها، َورََأُوا السَّ ا فَ َرُغوا ما ى َخََباَها، فَ َلمَّ
َها فَ َلْم َيظْ  َا.َوَِبَُثوا َعن ْ  َفُروا َبا

َها، َوي َ  َا َويفا نَ ْفسا ْنَدُه َيْطَمُع يفا َماَلا ي َُتَْتفاي عا َرْت َأنَّ ابْ نَ َها قُتاَل، َوَأنَّ الَّذا َا َفكَّ ََ ُثَّ إاَّنَّ َا إا تَ َقرَُّب َبا
َطتا اْْلَا يٍف، فَ تَ َوسَّ ( ْبنا َوصا ََ َصالاحا نَ ُهَما، َوَظَهَرْت يفا َصالاٍح، )فََأْرَسَلتا اْمَرَأًة َعطَّارًَة إا َل بَ ي ْ

يَناٍر، َوَظفاُروا اَئةا أَْلفا دا ما ْقَداُر ََخْسا َي ما ََزائاَن  رََمَضاَن، وََكاَنْت ََلَا َأْمَواٌل بابَ ْغَداَذ، فََأْحَضَرَّْتَا، َوها ََلَا ِبا
ْن َُجَْلتاَها َداٌر ََتَْت اْْلَ  يَناٍر ََتَْت اْْلَْرضا فايَها َأْمَواٌل َكثاْيٌَة، َوما ، َوَجُدوا فايَها أَْلَف أَْلفا دا ْرضا



ثْ َلُه، َويفا َسَفٍط  وٍك زُُمرًُّدا َلْ يَ َر النَّاُس ما يَناٍر، َوَوَجُدوا يفا َسَفٍط َقْدَر َمكُّ ْقَداَر َوَثََلُثَااَئةا أَْلفا دا آَخَر ما
َلجَ  ْقَداَر َكي ْ َن اللُّْؤُلؤا اْلكاَبارا ; َويفا َسَفٍط ما وٍك ما ثْ ُلُه، َمكُّ ي َلْ يُوَجْد ما َن اْلَياُقوتا اْْلَْْحَرا الَّذا ٍة ما

ْندَ  يَناٍر، َوعا نَي أَْلفا دا َها، َوقَاَل: َعرََّضتا ابْ نَ َها لاْلَقْتلا يفا ََخْسا ََ َصالاٍح، َفَسب َّ يُع إا َل اْْلَما َها َفُحما
ها اْْلَْمَواُل ُكلَُّها!  َهذا

ََ َمكَّ  يٍف، َوتَ ُقوُل: ُثَّ َساَرْت قَبايَحُة إا َي َتْدُعو باَصْوٍت َعاٍل َعَلى َصالاحا ْبنا َوصا َعْت َوها َة، َفُسما
، َوَغرََّبنا َعْن بَ لَ  ي، َوَشتََّت َِشْلاي، َوَأَخَذ َماِلا َْتاي، َوقَ َتَل َوَلدا ًا َكَما َهَتَك سا ي، اللَُّهمَّ َأْخزا َصاْلا دا

، َوَأقَاَمتْ  نيا َشَة ما َة. َورَكاَب اْلَفاحا َكَّ  ِبا
ى اْْلَْسَوُد َكاُفورًا. َا، َكَما ُيَسمَّ ُْسناَها َوََجَاَلا  وََكاَن اْلُمتَ وَكياُل ََسَّاَها قَبايَحَة ْلا

ا قُتاَل َجعَ  ، فَ َلمَّ ي َقْد َماَتْت قَ ْبَل اْستاْخََلفاها، وََكاَنْت ََتَْت اْلُمْسَتعانيا َلَها قَاَل: وََكاَنْت َأمُّ اْلُمْهَتدا
ي قَاَل: َأمَّا َأََن فَ َلْيَس ِلا ُأم، َأْحَتاُج َلََ اْلمُ  َ اْلُمْهَتدا ا َوِلا ا َغلََّة ْعتَ زُّ يفا َقْصرا الرَُّصاَفةا، َفَماَتْت، فَ َلمَّ

َا، َوَما ُأرايُد إاِلَّ  لانَي َبا َها، َواْلُمتَّصا ََوارايَها، َوَخَدما يَناٍر يفا ُكليا َسَنٍة ْلا  َعَشَرةا آَِلفا دا
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ُهْم. ت ْ نَّ الضَّائاَقَة َقْد َمسَّ ، فَإا ْخَوِتا ي، َوَما ُأرايُد َفْضًَل إاِلَّ ْلاا ي َوَوَلدا  اْلُقوَت لانَ ْفسا
 

 ذاْكُر قَ ْتلا َأْْحََد ْبنا إاْسَرائايَل َوَأِبا نُوحٍ 
بَُه بَ ْعَد أَ  ْن َأَخَذُه َوَأَخَذ َماَلُه َوَماَل اْْلََسنا ْبنا َوقايَل قُتاَل َأْْحَُد ْبُن إاْسَرائايَل، وََكاَن َصالاٌح َقْد َعذَّ

اَئةا َسْوٍط، َفَماَتَ  ُهَما ََخَْسما ن ْ ٍد ما ، ُكليا َواحا َلفا  َُمَْلٍد، ُثَّ َأَمَر باَضْرباها َوَضْربا َأِبا نُوٍح َضْرَب الت َّ
. ]  َوُدفاَنا، َوبَقاَي اْلََْسُن ْبُن َُمَْلٍد ]يفا اْْلَْبسا

ا بَ َلغَ  ْوُط َواْلَقْتُل، َأَما َيْكفاي اْْلَْبُس؟ إاَنَّ َّللاَّا َوإاَنَّ  َوَلمَّ َي َضْرَُبَُما قَاَل: َأَما ُعُقوبٌَة إاِلَّ السَّ  إالَْيها اْلُمْهَتدا
َرارًا. ُعوَن! ُيَكرياُر َذلاَك ما  رَاجا

 
ٍر بَ ْغَداَذ َوَشغَ  َاذاْكُر واَِليَةا ُسَلْيَماَن ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها  با اْْلُْندا َواْلَعامَّةا َبا

. ييا دا ْبنا َأْوٍس اْلبَ ْلخا َُحمَّ  َويفا رََمَضاَن َوَثَب َعامَُّة بَ ْغَداَذ َوُجْنُدَها ِبا
ْن ُخَراَساَن َمَع ُسَلْيَماَن ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَا َم ما َد ْبَن َأْوٍس َقدا َبُب يفا َذلاَك َأنَّ ُُمَمَّ ٍر وََكاَن السَّ َعَلى ها

يَوانا ا يَن َمَعُهْم، َوَلْ َتُكْن َأَْسَاُؤُهْم يفا دا ْن ُخَراَساَن، َوَعَلى الصََّعالايكا الَّذا نَي ما ما ْلعاَراقا ; اْْلَْيشا اْلَقادا
َُراَساَن، َويَ  ْلعاَراقا َما َكاَن ََلُْم ِبا ْن ُخَراَساَن ِبا ْن وََكاَنتا اْلَعاَدُة َأْن يُ َقاَم لاَمْن يَ ْقَدُم ما ُكوُن َوْجُه َذلاَك ما

وَ  ْن بَ ْيتا اْلَمالا عا ََ ُخَراَساَن لايُ ْعَطى اْلَورَثَُة ما ، َوُيْكَتُب إا را ْبنا اْْلَُسنْيا َياعا َورَثَةا طَاها  َضُه.َدْخلا ضا



ْيا  ، َوَمصا ََ اْلعاَراقا َع ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن َعْبدا اَّللَّا باُقُدوما َسْلَماَن إا ا َسَا اْْلَْمرا إالَْيها، َأَخَذ َما يفا بَ ْيتا  فَ َلمَّ
ْجَلَة، ُثَّ انْ تَ َقَل  ، يفا َشْرقاييا دا ْْلَُوْيبا ََ َغْربايياَها، َمالا اْلَورَثَةا، َوَأَخَذ َُنُوًما َلْ َتَالَّ، َوَساَر، فََأقَاَم ِبا إا

َم ُسَلْيَماُن فَ َرَأى بَ ْيَت َمالا اْلَورَثَةا فَاراًغا، َفضَ  ْن َأْمَوالا فَ َقدا نْ َيا، َوَأْعَطى َأْصَحابَُه ما اَقْت َعَلْيها الدُّ
. اكارايَُّة يفا َطَلبا اْْلَْرزَاقا  ُجْندا بَ ْغَداَذ، َوََتَرََّك اْْلُْنُد َوالشَّ

ْن ُخَراَساَن َقْد َأَساُءوا َُمَاَورََة َأْهلا بَ غْ  دا ْبنا َأْوٍس ما ُموا َمَع ُُمَمَّ يَن َقدا  َداَذ،وََكاَن الَّذا
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ْم َغْيظًا َوَحنَ ًقا، ْلَقْهرا، فَاْمتَ َلُئوا َعَلْيها ، َواْلغاْلَمانا ِبا َشةا، َوتَ َعرَُّضوا لاْلُحَرما ْلَفاحا فَات ََّفَق اْلَعامَُّة  َوَجاَهُروا ِبا
، َفَكَسُروا ِبَ  اما ْنَد َِببا الشَّ ْجَن بَ ْغَداَذ، عا ، َوََثُروا، َوأَتَ ْوا سا بَُه، َوَأْطَلُقوا َمْن فايها، َوَجَرْت َمَع اْْلُْندا

نَي َمَع اْبنا َأْوٍس َوَبنْيَ َأْهلا بَ ْغَداَذ، فَ َعََبَ اْبُن َأْوٍس َوَأْصَحابُُه َوَأْوَِلُدُه إا  ما ََ اْْلَزايَرةا، َحْرٌب َبنْيَ اْلَقادا
ْهَب فَ ْليَ ْلَحْق باَنا! َفقايلَ  اَئةا  َوَتَصاَيَح النَّاُس: َمْن َأرَاَد الن َّ ْن ما َن اْلَعامَّةا َأْكثَ ُر ما ََ اْْلَزايَرةا ما إانَُّه َعََبَ إا

ََ َمْنزالاها، فَ َتباَعُه النَّاُس، فَ َتَحارَبُ  ، فَ َهَرَب اْبُن َأْوٍس إا ََلحا وا ناْصَف أَْلفا نَ ْفٍس، َوَأََتُهُم اْْلُْنُد يفا السيا
يَدًة، َوُجراَح اْبُن َأوْ  ْن َِببا ََّنَاٍر َحْرًِب َشدا ٍس، َواَّْنََزَم ُهَو َوَأْصَحابُُه، َوتَباَعُهُم النَّاُس َحََّّ َأْخَرُجوُهْم ما

ْرَهٍم، َوَأخَ  يَع َما َكاَن فايها، َفقايَل: َكاَن قايَمُة َذلاَك أَْلَفْي دا يَّةا، َوانْ تَ َهُبوا َمْنزاَلُه َوَجَا اسا مَّ َن الشَّ ُذوا َلُه ما
ْن َأْصَحاباها. اْْلَْمتاَعةا َما َِل َحدَّ   َعَلْيها، َوََّنََب َأْهُل بَ ْغَداَذ َمَنازاَل الصََّعالايكا ما

ََ ُخَراَساَن، َويُ ْعلاُمُه أَنَُّه  ْيا إا ْلَمسا ََ اْبنا َأْوٍس َيَُْمُرُه ِبا ََ فََأْرَسَل ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدا اَّللَّا إا َِل َطرايَق َلُه إا
ََ بَ ْغَداَذ، ف َ  ، َكَتَب إالَْيها ُوَِلُة اْلَعْودا إا ، فَ نَ َهَب َوَأْفَسَد، ُثَّ أََتى َِبياْكَباَك الَتُّْكايَّ ْهَرَوانا ََ الن َّ َرَحَل إا

ي اْلَقْعَدةا.  َطرايقا ُخَراَساَن يفا ذا
ْسَكَرةا َونَ وَ  لدَّ يدا َقدا اْسَتْخَلَف رَُجًَل اَْسُُه ُموَسى ِبا يَها، يفا َثََلُثااائَةا وََكاَن ُمَساواُر ْبُن َعْبدا اْْلَما احا

وسا َعَلى َطرايقا ُخَراَساَن َوَبْطنا ُجوَخى.  رَُجٍل، َوإالَْيها َما َبنْيَ ُحْلَواَن َوالسُّ
َها، َوَأَمَر أَْيًضا باقَ  ْن َساَمرَّا، َونَ َفاُهْم َعن ْ ي ِبااْخَراجا اْلقاَيانا َواْلُمَغنيانَي ما َباعا ْتلا السيا َوفايَها َأَمَر اْلُمْهَتدا

َ َكانَ  ا َوِلا َ، َوَجَلَس لاْلَعامَّةا، َوَلمَّ ، َوَردَّ اْلَمظَالا ، َوَطْردا اْلكاََلبا ْلطَانا نْ َيا  الَِّتا َكاَنْت باَدارا السُّ تا الدُّ
ْلفاَتا َمْنُسوَخًة.  ُكلَُّها ِبا

 
َها ها َعن ْ  ذاْكُر اْستايََلءا ُمْفلاٍح َعَلى َطََباْسَتاَن َوَعْودا

، فَاَّْنََزَم اْلََْسُن َوْلَاقَ يفا َهذا  ََ َطََباْسَتاَن، َفَحاَرَب اْْلََسَن ْبَن زَْيٍد اْلَعَلوايَّ َنةا َساَر ُمْفلاٌح إا  ها السَّ
يْ َلما يفا  ََ الدَّ ، َوَساَر إا ، َوَدَخَل ُمْفلاٌح اْلبَ َلَد، َوَأْحَرَق َمَنازاَل اْلََْسنا يْ َلما لدَّ  ِبا
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َن  َطَلباها، ُثَّ  ، َوَعاَد ُموَسى ْبُن بُ غَا ما َعاَد َعْن َطََباْسَتاَن بَ ْعَد َأْن َدَخَلَها، َوَهَزَم اْلََْسَن ْبَن زَْيٍد اْلَعَلوايَّ
.  الرَّييا

ََ ُموَسى َتْسأَلُ  َراَب اْْلَتْ َراكا َكتَ َبْت إا ا رََأتا اْضطا ُه اْلُقُدوَم َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ قَبايَحَة ُأمَّ اْلُمْعتَ زيا َلمَّ
، وََكَتَب ُمْفلا  َرافا ْنصا َها فَاراٌط، فَ َعَزَم َعَلى اِلا َل قَ ْبَل َأْن يَ ْفراَط يفا َوَلدا ْم، َوَأمََّلْت َأْن َيصا ٌح َيَُْمُرُه َعَلْيها

ََ ُمْفلاٍح َوُهَو َقْد ت َ  ، فَ َوَرَد كاَتابُُه إا لرَّييا َرافا َعْن َطََباْسَتاَن إالَْيها ِبا ْنصا ِلا يْ َلما يفا ِبا ََ َأْرضا الدَّ َه إا َوجَّ
نْ  َن اْْلََسنا ما ا َأََتُه اْلكاَتاُب رََجَع، فََأََتُه َمْن َكاَن َهَرَب ما ، فَ َلمَّ  َأْهلا َطَلبا اْلََْسنا ْبنا زَْيٍد اْلَعَلواييا

ََ بُ ُيوَّتااْم، َوقَاُلوا َلُه: َما َسَبُب َعوْ  ْيا إالَْيها يَ ْعزاُم َطََباْسَتاَن، َورََجُوا اْلَعْوَد إا َك؟ فََأْخََبَُهْم باكاَتابا اْْلَما دا
َعةا لاْلمُ  ُْي َعنا الرَّييا َحََّّ َأََتُه َخََبُ قَ ْتلا اْلُمْعتَ زيا َواْلبَ ي ْ ي، فَ َبايَ ُعوا َعَلْيها، َوَلْ يَ تَ َهيَّْأ لاُموَسى اْلَمسا ْهَتدا

ي.  اْلُمْهَتدا
يَن  َ الَّذا ْن َأْمَوالا اْلُكتَّابا َوَأْسََلبا ُثَّ إانَّ اْلَمَواِلا يٍف ما َمَع ُموَسى بَ َلَغُهْم َما َأَخَذ َصالاُح ْبُن َوصا

ْم ُمْفلاحٌ  َم َعَلْيها ، َوَقدا َرافا ْنصا ِلا نَي باَساَمرَّا، َفَدَعْوا ُموَسى ْبَن بُ غَا ِبا َوُهَو  اْلُمْعتَ زيا، َفَحَسُدوا اْلُمقايما
لرَّييا َفَساَر ََنَْو َسا ََ الرَّييا َوُلُزوما َذلاَك الث َّْغرا، فَ َلْم يَ ْفَعْل، ِبا ْلَعْودا إا ي َيَُْمُرُه ِبا َمرَّا، َفَكَتَب إالَْيها اْلُمْهَتدا

رَاناها َغَلَبَة اْلعَ  ْنَدُه، َوَُيَذيا يَق اْْلَْمَوالا عا ٍم يُ َعريافَاناها ضا ْن َبنا َهاشا َعَلى َما  َلواييانيَ فََأْرَسَل إالَْيها رَُجَلنْيا ما
 )ََيَْعُلُه َخْلَفُه( ، فَ َلْم َيْسَمْع َذلاَك.

، َويَ تَ  َيةا َواْلْاََلفا ََ اْلَمْعصا َراَفُه، َويَ ْنُسُبُه إا ي اْنصا ُم َعَلى اْلُمْهَتدا يٍف يُ َعظيا ََ وََكاَن َصالاُح ْبُن َوصا ََبَُّأ إا
ا أََتى الرُُّسُل ُموسَ  ْن فاْعلاها، َوَلمَّ ي ما ، َوَردَّ ُموَسى اْلُمْهَتدا لرُُّسلا ، وََكاُدوا َأْن يَثاُبوا ِبا ى َضجَّ اْلَمَواِلا

نانَي، َوَيَْ  ْيا اْلُمْؤما ََ قَ ْولاها ُدوَن ُورُودا َِببا َأما ُر باَتَخلُّفا َمْن َمَعُه َعنا الرُُّجوعا إا َا اْْلََواَب يَ تَ َعذَّ َتجُّ ِبا
ُموا َساَمرَّا  َعاَيَن الرُُّسُل، َوأَنَُّه إاْن َُتَلَّفَ  ْن َأْصَحاباها، فَ َقدا ُهْم قَ تَ ُلوُه، َوَسْيََّ َمَع الرُُّسلا ََجَاَعًة ما َعن ْ
. ائَ َتنْيا نَي َوما تٍي َوََخْسا  َسَنَة سا

 
لا   ذاْكُر اْستايََلءا ُمَساواٍر َعَلى اْلَمْوصا

، َكمَ  ييا ْن ُمَساواٍر اْْلَاراجا لا ما ا اَّْنََزَم َعْسَكُر اْلَمْوصا ْن َلمَّ ا ذََكْرََنُه، َقواَي َأْمُرُه، وََكثُ َر أَتْ َباُعُه، َفَساَر ما
ْنُه، وَ  ُْي اْلبَ َلدا ما ْيرا اْْلَْعَلى، فَاْسَتََتَ َأما ْنَد الدَّ راَها عا َل، فَ نَ َزَل باظَاها عاها، َوَقَصَد اْلَمْوصا ُهَو َعْبُد اَّللَّا َمْوضا

لا أَْيًضاْبُن ُسَلْيَماَن، لاَضْعفاها َعْن ُمَقاتَ َلتا   ها، َوَلْ َيْدفَ ْعُه َأْهُل اْلَمْوصا
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، فََأْحَرقَ َها، وَ  ْيا اْلبَ َلدا ََ َدارا َعْبدا اَّللَّا َأما َه ُمَساواٌر ََجًْعا إا ( ، فَ َوجَّ ََ اْلْاََلفا ْم إا َدَخَل ُمَساواٌر )لاَمْيلاها
ََحٍد. َل باَغْْيا َحْرٍب، فَ َلْم يَ ْعراْض ْلا  اْلَمْوصا

ْنََبَ  ُهْم، َفَصعاَد اْلما ن ْ َع، َوَحَضَر النَّاُس، َأْو َمْن َحَضَر ما َد اْْلَاما َوَحَضَرتا اْْلُُمَعُة، َفَدَخَل اْلَمْسجا
ا َدَخَل يفا الصَََّلةا َجعَ  َل َوَخَطَب َعَلْيها، فَ َقاَل يفا ُخْطَبتاها: اللَُّهمَّ َأْصلاْحَنا، َوَأْصلاْح ُوَِلتَ َنا! َوَلمَّ

ا َخَطَب َجَعَل َعَلى َدرَجا اإاَبَْ  تَّ َتَكباْيَاٍت، ُثَّ قَ َرَأ بَ ْعَد َذلاَك، َوَلمَّ ْن اَمْيها يفا ُأُذنَ ْيها، ُثَّ َكَبََّ سا ْنََبا ما ْلما
، ُثَّ  لا َنَُّه َخاَف َمْن َأْهلا اْلَمْوصا ، وََكَذلاَك يفا الصَََّلةا ; ْلا ُيوفا لسُّ فَاَرَق  َأْصَحاباها َمْن ََيُْرُسُه ِبا

َنَُّه َكاَن اُتََّ  يَثةا ; ْلا ََ اْْلَدا َا لاَكثْ َرةا َأْهلاَها، َوَساَر إا ْم َعَلى اْلُمَقاما َبا َل، َوَلْ يُ ْقدا ْجَرتاها.اْلَمْوصا  َذَها َداَر ها
 

با الزَّْنجا   ذاْكُر َأوَّلا ُخُروجا َصاحا
يَسى َويفا َشوَّاٍل َخَرَج يفا فُ َراتا اْلَبْصَرةا رَُجٌل،  [ ْبنا عا دا ْبنا َأْْحََد ]ْبنا َعلاييا َوزََعَم أَنَُّه َعلايُّ ْبُن ُُمَمَّ

يَن   ََلُم، َوََجََع الزَّْنَج الَّذا َكانُوا ْبنا زَْيدا ْبنا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َعَلْيها السَّ
ْجَلَة، َباَخ، َوَعََبَ دا . َيْسُكُنوَن السيا يَنارايَّ  فَ نَ َزَل الديا

، َوَنَسُبُه يفا َعْبدا الْ  يما دا ْبنا َعْبدا الرَّحا ، َوُأمُُّه قَاَل أَبُو َجْعَفٍر: وََكاَن اَْسُُه، فايَما ذُكاَر، َعلايُّ ْبُن ُُمَمَّ َقْيسا
ْن َبنا َأَسدا ْبنا ُخَزْيَْ  دا ْبنا َحكايٍم )ما يبا ْبنا ُُمَمَّ ، وََكاَن يَ ُقوُل: ابْ َنُة َعلاييا ْبنا رَحا ْن قُ َرى الرَّييا َة ما

َشاما ْبنا َعْبدا اْلَملاكا َمَع زَْيدا بْ  نَي َعَلى ها ْن َأْهلا اْلُكوَفةا َأَحُد اْْلَاراجا ُد ْبُن َحكايٍم( ما ي ُُمَمَّ نا َجديا
، َفَجاءَ  لرَّييا َق ِبا ا قُتاَل زَْيٌد َهَرَب فَ َلحا ، فَ َلمَّ َا. َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ََ قَ ْريَةا َوْرزَنانَي َوَأقَاَم َبا  إا

َم اْلعاَراَق،  ، َوَقدا لطَّاَلَقانا ، َكاَن َمْولاُدُه ِبا ْن َعْبدا اْلَقْيسا يما رَُجٌل ما َواْشََتَى َجارايًَة َوإانَّ َأَِب أَبايها َعْبَد الرَّحا
ًَل  ًدا َأَِبُه، وََكاَن ُمتَّصا يًَّة، َوَأْوَلَدَها ُُمَمَّ ْندا ُهْم َغاِناٌ  سا ن ْ را، ما َتصا َيةا اْلُمن ْ ْن َحاشا ََماَعٍة ما قَ ْبُل ِبا

، وََكاَن َْيَْدُحُهْم  ْلطَانا ْن َأْصَحابا السُّ ُهْم َوما ن ْ ، َوَسعايٌد الصَّغاُْي، وََكاَن َمَعاُشُه ما ْطَرَْنايُّ الشَّ
ْم( . ْن َغْْياها ُهْم، َوما ن ْ ْعراها، )ما يُحُهْم باشا  َوَيْسَتما

َا أَنَّهُ ُثَّ إا  ، فَادََّعى َبا ََ اْلَبْحَرْينا ائَ َتنْيا إا ْن َساَمرَّا َسَنَة تاْسٍع َوَأْربَعانَي َوما  نَُّه َشَخَص ما

(6/263) 

 

دا ْبنا اْلَفْضلا ْبنا اْلََْسنا ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا اْلَعبَّاسا ْبنا َعلاييا  ِبا طَالاٍب، ْبنا أَ َعلايُّ ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ
ْم، َفَجَرى َبنْيَ  ْن َغْْياها ْن َأْهلاَها َوما ََ طَاَعتاها، فَات َّبَ َعُه ََجَاَعٌة َكثاْيٌَة ما الطَّائاَفَتنْيا َوَدَعا النَّاَس َباََجَر إا

 َعَصبايٌَّة قُتاَل فايَها ََجَاَعٌة.
ٍي، ْم ُحْكُمُه، َوقَاتَ ُلوا َأْصَحاَب  وََكاَن َأْهُل اْلَبْحَرْينا َقْد َأَحلُّوُه ِباََحليا َنّبا َوَجََب اْْلََراَج، َونَ َفَذ فايها

، َونَ َزَل عَ  ََ اْْلَْحَساءا ُهْم إا ُروا َلُه، فَانْ تَ َقَل َعن ْ ُهْم ََجَاَعًة، فَ تَ َنكَّ ن ْ ْلطَانا باَسَبباها، فَ َوتَ َر ما ْن السُّ َلى قَ ْوٍم ما



ُهْم: َبنا َسْعدا ْبنا ِتَايٍم، يُ َقاُل ََلُْم: ب َ  ن ْ َن اْلَبْحَرْينا ما ْم، َويفا ُصْحَبتاها ََجَاَعٌة ما ، َوَأقَاَم فايها اسا مَّ ُنو الشَّ
ها. ٍع، َوُهَو قَائاُد َجْيشا ُّ، َوُسَلْيَماُن ْبُن َجاما ٍد اْْلَْزَرُق اْلَبْحَرانا  ََيََْي ْبُن ُُمَمَّ

يَةا، َفذُكاَر َعْنُه أَنَّهُ  ْلَبادا َتقاُل ِبا ْن آََّيتا إاَماَمِتا  وََكاَن يَ ن ْ يَةا آََّيٍت ما ْلَبادا ما ِبا قَاَل: ُأوتايُت يفا تاْلَك اْْلََّيَّ
َا لاَسانا يفا َساَعٍة، َوَحفاْظتُ َها يفا دَ  ، َفَجَرى َبا َن اْلُقْرآنا َها َأنيا لُقيانُت ُسَورًا ما ن ْ ، ما َرًة لالنَّاسا فْ َعٍة ظَاها

َها: ُسْبَحاَن، َواْلكَ  ن ْ َدٍة، ما ُدُه َحْيُث َواحا ي َأْقصا عا الَّذا ْرُت يفا اْلَمْوضا َها َأنيا َفكَّ ن ْ ْهُف، َوَصاْد، َوما
دا اْلَبْصَرَة. : اْقصا َها، َفقايَل ِلا ن ْ ْبُت ما ، فََأظَلَّْتنا َغَماَمٌة، َوُخوطا  أَتَ ْيُت يفا اْلباََلدا

يَةا: إانَُّه ََيْيَ  َْهلا اْلَبادا َيةا اْلُكوَفةا، َوقايَل َعْنُه إانَُّه قَاَل ْلا ا باها ُعَمُر اْلَعَلوايُّ أَبُو اْلََْسنا اْلَمْقُتوُل باَناحا
، َكاَنْت َوقْ عَ  َن اْلَبْحَرْينا ، ما ََ الرُّوما ُهْم ََجَاَعٌة َكثاْيٌَة، فَ َزَحَف َبااْم إا ن ْ يَمٌة، َفَخدََع َأْهَلَها، فََأََتُه ما ٌة َعظا

 َلى َأْصَحاباها، قُ تياُلوا قَ ْتًَل َكثاْيًا، فَ تَ َفرََّقتا اْلَعَرُب َعْنُه.وََكاَنتا اَْلَزاْيَُة َعَلْيها َوعَ 
ُهْم ََجَاَعٌة )َكباْيٌَة( ن ْ َعَة، فَات َّبَ َعُه ما ا تَ َفرََّقْت َعْنُه َساَر فَ نَ َزَل اْلَبْصَرَة يفا َبنا ُضبَ ي ْ  فَ َلمَّ
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 ،ُّ ُهْم: َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن اْلُمَهلَّّبا ن ْ ُد ْبُن رََجاٍء ما ، َوُُمَمَّ ائَ َتنْيا نَي َوما وََكاَن ُقُدوُمُه اْلَبْصَرَة َسَنَة َأْربٍَع َوََخْسا
يَّةا. ْعدا ْلباََللايَّةا، َوالسَّ َنَة َأْهلا اْلَبْصَرةا ِبا ُلَها، َوَواَفَق َذلاَك فات ْ  اْلََْضارايُّ َعاما

،  َوَطَمَع يفا إاْحَدى الطَّائاَفَتنْيا َأْن ِتَايلَ  ْن َأْهلا اْلبَ َلدا ْم َيْدُعوُهْم، فَ َلْم َيُاْبُه َأَحٌد ما إالَْيها، فََأْرَسَل إالَْيها
ُهْم: ابْ ُنُه، َوَزْوَجُتُه،  ن ْ َّْن َكانُوا ْيَايُلوَن إالَْيها، ما َوابْ َنٌة َلُه، َوَطَلَبُه اْبُن رََجاٍء، فَ َهَرَب، َفَحَبَس ََجَاَعًة ِما

نْ  ٌل ما  ُه.َوَجارايٌَة َحاما
ٍد، َوُسَلْيَماُن ْبُن َجاما  ُد ْبُن َسْلٍم، َوََيََْي ْبُن ُُمَمَّ ْن َأْصَحاباها ُُمَمَّ ٍع، َوُمْرُقُس َوَساَر يُرايُد بَ ْغَداَذ، َوَمَعُه ما

يَحةا نََذَر َبااْم )رَُجٌل َكاَن يَلاي َأْمَرَها، اَْسُُه ُعَمْْيُ بْ  ْلَبطا ا َصاَر ِبا ، فَ َلمَّ ََ اْلُقَرْيعايُّ اٍر، َفَحَمَلُهْم إا ُن َعمَّ
َا َحْوًِل،  ْنُه( ُهَو َوَأْصَحابُُه، َفَدَخَل بَ ْغَداَذ، فََأقَاَم َبا َط، َفَخُلَص ما لا َواسا دا ْبنا َعْوٍف َعاما ُُمَمَّ

َا أَنَُّه َظَهَر َلُه آ يَسى ْبنا زَْيٍد، فَ َزَعَم َبا دا ْبنا َأْْحََد ْبنا عا ََ ُُمَمَّ َا َما يفا َضَمائارا فَانْ َتَسَب إا ََّيٌت َعَرَف َبا
ُهْم: َجْعَفُر ْبُن ُمَُ  ن ْ ْن َأْهلا بَ ْغَداَذ ما ُهْم، فَاْسَتَماَل ََجَاَعًة ما ن ْ ٍد ما ٍد َأْصَحاباها، َوَما يَ ْفَعُل ُكلُّ َواحا مَّ

، َوُمْشراقٌ  ما ُد ْبُن اْلَقاسا ْن َوَلدا يَزايَد ْبنا ُصوَحاَن، َوُُمَمَّ ُّ ما ، َورَقايٌق، ُغََلَما ََيََْي ْبنا َعْبدا الصُّوَحانا
. ى ُمْشراقًا َْحَْزَة، وََكنَّاُه َأَِب َأْْحََد، َوََسَّى رَفايًقا َجْعَفًرا، وََكنَّاُه َأَِب اْلَفْضلا ، َفَسمَّ  الرَّْْحَنا

ُد ْبُن رََجاٍء َعنا اْلَبْصَرةا، فَ َوَثَب ُرَؤَساُء اْلباََللايَّةا، وَ  ، َوُعزاَل ُُمَمَّ يَّةا، فََأْخَرُجوا َمْن يفا اْْلُُبوسا ْعدا السَّ
ََ اْلَبْصَرةا، وََكاَن رُُجوُعُه يفا رََمَضاَن َسَنةَ  ا بَ َلَغُه َخََلُص َأْهلاها رََجَع إا ْم، فَ َلمَّ  ََخٍْس َفَخَلَص َأْهُلُه فايها

، َوَمَعُه َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن، َوََيََْي ْبنُ  ائَ َتنْيا نَي َوما ٍد، َوُسَلْيَماُن، َوَمْشراٌق، َورَقايٌق، فَ َوافَ ُوا  َوََخْسا ُُمَمَّ



، َوَأْظَهَر أَنَُّه وَكايٌل لا  ما ييا َعَلى ََّنٍْر يُ ْعَرُف باَعُمودا اْبنا اْلُمَنجيا َوَلدا اْلَواثاقا يفا اْلَبْصَرَة، فَ نَ َزَل باَقْصرا اْلُقَرشا
، فََأقَاَم ُهَنالاَك. َبخا  بَ ْيعا السَّ
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ًَل  ُهْم، أَنَُّه قَاَل: ُكْنُت ُموَكَّ ن ْ َبُه ما ييانَي، َوُهَو َأوَُّل َمْن َصحا ورَجا ْلَمانا السُّ باغاْلَمانا  َوذََكَر َرَْيَاُن َأَحُد غا
قايَق، فََأَخَذنا َأْصَحابُُه، َفَساُروا ِبا إالَْيها، َوَأَمُرونا َأْن ُأَسلياَم عَ  ْمَرةا، َمْوَِلَي أَنْ ُقُل ََلُُم الدَّ ْْلا َلْيها ِبا

ْنُه، فََأْخََبْتُُه، َوَسأََلنا َعْن َأْخَبارا اْلَبْصَرةا، فَ ُقلْ  ْئُت ما ي جا عا الَّذا ُت: َِل فَ َفَعْلُت، َفَسأََلنا َعنا اْلَمْوضا
ييانَي، َوَعْن َأْحَواَلااْم، َوَما ََيْراي ََلُمْ  ْرجا ْلَمانا السُّ ْلَم ِلا ; َوَسأََلنا َعْن غا ََ َما ُهَو عا ، فََأْعَلْمُتُه، َفَدَعانا إا

، َوَأْقباْل َبااْم إاَِلَّ، َوَوَعَدنا  َن اْلغاْلَمانا ُتُه، فَ َقاَل: اْحَتْل فايَمْن َقَدْرَت َعَلْيها ما َأْن يَ ُقوَدنا َعَلْيها، فََأَجب ْ
َع إالَْيها، َوَخلَّى َسبايلاي.َعَلى َمْن آتايها باها، َواْسَتْحَلَفنا َأْن َِل ُأْعلاَم َأَحًدا ِباَ  عاها، َوَأْن َأْرجا  ْوضا

نَي، َفَكَتَب يفا َحرايَرٍة: " }إانَّ ا سا ِبَّ ْلَمانا الدَّ ْن غا َن اْلَغَداةا، َوَقْد َأََتُه ََجَاَعٌة ما َّللََّ اْشََتَى َوُعْدُت إالَْيها ما
نَّ َلَُ  نانَي أَنْ ُفَسُهْم َوَأْمَواََلُْم ِبَا َن اْلُمْؤما ، َوَما 111ُم اْْلَنََّة] ]التوبة: ما يٍي [ اْْليََة ; َوَجَعَلَها يفا رَْأسا ُمْردا

ْنَدهُ  ، فَاْجَتَمَع عا َعبا َن الرياقيا َوالت َّ ْلَماَن َأْهلا اْلَبْصَرةا، َويُ ْقباُلوَن إالَْيها لاْلَخََلصا ما ُهْم زَاَل َيْدُعو غا ن ْ  ما
َر َبااْم، َخْلٌق َكثاٌْي، َفَخطَبَ ُهْم، َوَوَعَدهُ  ْْلَْْيَانا َأْن َِل يَ ْغدا ْم َأْن يَ ُقوَدُهْم َوُْيَلياَكُهُم اْْلَْمَواَل، َوَحَلَف ََلُْم ِبا

ْم، َوَبَذُلوا لَ  ْم، فََأََتُه َمَوالايها ْحَسانا إاِلَّ أََتى باها إالَْيها َن اْْلا ًئا ما ُه َعَلى ُكليا َعْبٍد َوَِل ََيُْذََلُْم، َوَِل َيدَُع َشي ْ
، َفَضرَ  َن اْلَعبايدا ْنَدُه ما بُوا َمَوالايَ ُهْم، ََخَْسَة َدََنناَْي لاُيْسلاَم إالَْيها َعْبَدُه، فَ َبَطَح َأْصَحاََبُْم، َوَأَمَر ُكلَّ َمْن عا

اَئةا َسْوٍط، ُثَّ َأْطَلَقُهْم َفَمَضْوا ََنَْو اْلَبْصَرةا.  َأْو وَكايَلُهْم، ُكلَّ َسيياٍد ََخَْسما
ََ ََّنْرا َمْيُموٍن، فََأقَاَم ُهَناَك، َوَلْ يَ َزْل َهَذا َدْأبُُه يَ َتَجمَّ ُثَّ َر  ُع إالَْيها كاَب يفا ُسُفٍن ُهَناَك، فَ َعََبَ ُدَجْيًَل إا

َقاءا َوسُ  َن الشَّ َرُهْم َما َكانُوا فايها ما ََ يَ ْوما اْلفاْطرا، َفَخطَبَ ُهْم، َوَصلَّى َبااْم، َوذَكَّ وَداُن إا ، السُّ وءا اْْلَالا
ْن َذلاَك، َوأَنَُّه يُرايُد َأْن يَ ْرَفَع َأْقَدارَُهْم، َوُْيَلياَكُهُم اْلَعبايَد  ََ أَبْ َعَدُهْم ما  َواْْلَْمَواَل.َوَأنَّ اَّللََّ تَ َعا

، فَ َقاتَ ُلوُه َحََّّ َأْخَرُجوُه ما  ا َكاَن بَ ْعَد يَ ْوَمنْيا رََأى َأْصَحابُُه اْْلَُمْْيايَّ ْجَلَة،فَ َلمَّ  ْن دا
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ْيا، يفا  ْلَقصا ِبا َصالاٍح، َويُ ْعَرُف ِبا ( ُيَكَّنَّ ِبَا ْن ُرَؤَساءا الزَّْنجا با الزَّْنجا رَُجٌل )ما ََ َصاحا  َواْسَتْأَمَن إا
ُهْم، َوقَاَل ََلُْم: ُكلُّ  ن ْ ْم ما ا َكثُ ُروا َجَعَل اْلُقوَّاَد فايها ، فَ َلمَّ َن الزَّْنجا ْنُكْم باَرُجٍل فَ ُهَو  َثََلُثاااَئٍة ما َمْن أََتى ما

 َمْضُموٌم إالَْيها.
 ََ ْجَلَة، َوَساَر قَائاُد الزَّْنجا إا ََ واَِليَةا اْْلُبُ لَّةا وَُكَورا دا َط إا ْن َواسا يَّةا،  وََكاَن اْبُن َعْوٍن َقْد نُقاَل ما دا اْلُمَحمَّ



ا نَ َزََلَا َوافَاُه َأْصَحاُب اْبنا َأِبا عَ  اُم، فَ َلمَّ ْم فَ ْتٌح اْْلَجَّ ََلَح، َوقَاُموا، وََكاَن فايها ْوٍن، َفَصاَح الزَّْنُج: السيا
ا رَآهُ  ييانَي يُ َقاُل َلُه بُ ْلُبٌل، فَ َلمَّ ورَجا َن السُّ فَ ْتٌح َْحََل  فَ َقاَم َوَأَخَذ طَبَ ًقا َكاَن َبنْيَ َيَدْيها، فَ َلقاَيُه رَُجٌل ما

لطََّبقا  ََلَحُه َوَوََّ َهاراًِب، َواَّْنََزَم َأْصَحابُُه، وََكانُوا َأْربَ َعَة آَِلٍف،  َعَلْيها، َوَحَذفَُه ِبا ها، فَ َرَمى سا ي باَيدا الَّذا
ْم. ُهْم، َوَأَمَر باَضْربا َأْعَناقاها ن ْ ُهْم ََجَاَعًة، َوَماَت بَ ْعُضُهْم َعَطًشا، َوَأَسَر ما ن ْ  َوقُتاَل ما

يَّةا، ف َ  سا ََ اْلَقادا ََ َأَّْنَارا اْلَبْصَرةا، فَ َوَجَد بَ ْعُض ُثَّ َساَر إا ْمراها، َوَما زَاَل َيََتَدَُّد إا نَ َهبَ َها َأْصَحابُُه ِبَا
، فَانْ تَ َهُبوُه، َفَصاَر َمَعُهْم َما يُ َقاتاُلوَن باها  ْيبا لسَّ ََلٌح ِبا ٍم، فايَها سا وَدانا َدارًا لابَ ْعضا َبنا َهاشا ، السُّ

بَ  لسَّ اَئةا رَُجٍل، فََأََتُه، َوُهَو ِبا ما ٍد يفا ََخْسا َه ََيََْي ْبَن ُُمَمَّ ْن َأْهلا اْلَبْصَرةا يُ َقاتاُلونَُه، فَ َوجَّ ، ََجَاَعٌة ما با
نْ  ََلَحُهْم، ُثَّ قَاَتَل طَائاَفًة ُأْخَرى عا ُهْم، َوَأَخُذوا سا ن ْ ُف َد قَ ْريٍَة تُ ْعرَ فَ َلَقُوا اْلَبْصراييانَي، فَاَّْنََزَم اْلَبْصرايُّوَن ما

. ، فَ َهَزَمُهْم أَْيًضا، َوأَثْ َبَت َأْصَحابَُه يفا الصَّْحَراءا  باَقْريَةا اْليَ ُهودا
ْسَرى فَأَ  ُهْم ِبَا ن ْ ْيَف، فَ َقَتَل َأْكثَ َرُهْم، َوأََتى ما ََ اْْلَْعَفرايَّةا، فَ َوَضَع يفا َأْهلاَها السَّ ْطَلَقُهْم، ُثَّ َأْسَرى إا

ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، وََكاَن َمَعُهْم َوَلقاَي َجْيًشا َكباْيًا لا  ن ْ ْلَبْصراييانَي َمَع رَئايٍس اَْسُُه ُعَقْيٌل، فَ َهَزَمُهْم، َوقَ َتَل ما
، فَ نَ َزَل الزَّْنُج َوقَ تَ ُلوا َمْن َوَجُدوا فايَها، َوَغناُمو  طيا ََ الشَّ َها إا َها رايٌح فَأَْلَقت ْ ا َما فايَها، ُسُفٌن، فَ َهبَّْت َعَلي ْ

ُب الزَّْنجا فََأَخَذَها َوََّنََب َما فايَها، ُثَّ ََّنََب( وَكَ  اْلَقْريََة اَن َمَع الرَّئايسا )ُسُفٌن فَ رَكابَ َها َوََنَا، فَأَنْ َفَذ َصاحا
ْلُمَهلَّبايَّةا َوَأْحَرقَ َها، َوَأْفَسَد يفا اْْلَْرضا َوَعاَث.  اْلَمْعُروَفَة ِبا

ْن قُ وَّادا  ،  ُثَّ َلقاَيُه قَائاٌد ما نا ََلٍل يفا َأْربَ َعةا آَِلفا ُمَقاتاٍل َعَلى ََّنْرا الرََّّيَّ اْْلَتْ َراكا يُ َقاُل َلُه: أَبُو ها
ها، فَاَّْنََزَم ُهوَ  َب َعَلما َقًة، فَ َقتَ ُلوا َصاحا وَداُن َعَلْيها َْحَْلًة َصادا  فَاقْ تَ تَ ُلوا، َوَْحََل السُّ
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و  اَئةا رَُجٍل، َوَأْصَحابُُه، َوتَباَعُهُم السُّ ما ْن أَْلٍف َوََخْسا ََلٍل َأْكثَ َر ما ْن َأْصَحابا َأِبا ها َداُن، فَ َقتَ ُلوا ما
ْم. ُهْم َأْسَرى فََأَمَر باَقْتلاها ن ْ  َوَأَخُذوا ما

َّ َقْد َأَعدَّ َلُه اْْلُُيوَل، َواْلُمَتَطوياَعَة، َوالْ  يََّة، َوُهْم َخْلٌق  ُثَّ إانَُّه َأََتُه َمْن َأْخََبَُه َأنَّ الزَّيْ َنّبا ْعدا باََللايََّة، َوالسَّ
ْم أَبُو َمْنُصو  ُم َعَلْيها ، َواْلُمَقدَّ وَدانا َن السُّ وا اْلْاَباَل لاُيَكتََّف َمْن َيَُْخُذونَُه ما ٍر، َوَأَخَذ َكثاٌْي، َوَقْد َأَعدُّ

اَئةا  ييانَي، فََأْرَسَل َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن يفا ما َ اَْلَاِشاا ُهْم، فَ َهَزَمُهْم،  َمَواِلا ن ْ ْم، فَ َلقاَي طَائاَفًة ما َََباها َأْسَوَد لاَيْأتاَيُه ِبا
ََ َعلاييا ْبنا َأَِبٍن. َن اْلَعبايدا إا  َوَصاَر َمْن َمَعُهْم ما

اَئةا َسفايَنةٍ  ٍع فايها أَْلٌف َوتاْسُعما ََ َمْوضا ْن َأْصَحاباها، فَأَتَ ْوا إا ، َوَمَعَها َمْن ََيُفَُّها، َوَأْرَسَل طَائاَفًة ُأْخَرى ما
ا أَتَ ْوهُ  ْم، فَ َلمَّ باها ََ َصاحا َا إا ُفَن َوأَتَ ْوا َبا َها، فََأَخَذ الزَّْنُج السُّ ا رََأُوا الزَّْنَج َهَربُوا َعن ْ  قَ َعَد َعَلى َنَشٍز فَ َلمَّ

. َن اْْلَْرضا  ما
اٌج َأرَاُدوا َأْن َيْسُلُكوا  ُفنا قَ ْوٌم ُحجَّ ُقوُه َعَلى قَ ْولاها، وََكاَن يفا السُّ َطرايَق اْلَبْصَرةا، فَ َناَظَرُهْم، َفَصدَّ



َََبا   َذلاَك اْلَعْسَكرا، َوقَاُلوا َلُه: َلْو َكاَن َمَعَنا َفْضُل نَ َفَقٍة َْلََقْمَنا َمَعَك، فََأْطَلَقُهْم، َوَأْرَسَل َطلايَعًة ََتْتايها ِبا
ُْم َقْد أَتَ ْوهُ  ،  فََأََتُه َخََبُُهْم َأَّنَّ لنَّْخلا ، َوَعلايَّ ْبَن َأَِبٍن َأْن يَ ْقُعَدا ََلُْم ِبا َد ْبَن َسالٍا يفا َخْلٍق َكثاٍْي، فََأَمَر ُُمَمَّ

ُوا، َوَْحَُلوا  َوقَ َعَد ُهَو َعَلى َجَبٍل ُمْشراٍف، فَ َلْم يَ ْلَبْث َأْن َطَلَعتا اْْلَْعََلُم َوالرياَجاُل، فََأَمَر الزَّْنَج َفَكَبَّ
ي ُهَو َعَلْيها، ُثَّ َْحَُلوا، فَ ثَ بَ ُتوا َعَلْيها  ََلُْم، ْم، َوَْحََلتا اْْلُُيوُل، َفََتَاَجَع الزَّْنُج َحََّّ بَ َلُغوا اْْلََبَل الَّذا

ْم، َوَخَرَج ُمَُ  يها اُم، َوَصَدَق الزَّْنُج اْْلَْمَلَة، فََأَخُذوُهْم َبنْيَ أَْيدا َن الزَّْنجا فَ ْتٌح اْْلَجَّ ، َوقُتاَل ما ُد ْبُن َسالٍا مَّ
ُهْم، َواَّْنََزَم النَّاُس، َوَذَهُبوا ُكلَّ َمْذَهٍب، َوتَباَعهَ  ن ْ ْم فَ َقتَ ُلوا ما وَداُن َوَعلايُّ ْبُن َأَِبٍن، َوَْحَُلوا َعَلْيها ُم السُّ

ن ْ  وَداُن، َوَغراَق َكثاٌْي ما ، فَ َقتَ َلُهُم السُّ ََ ََّنْرا بَ َياٍن، فَ َوقَ ُعوا يفا اْلَوْحلا  ُهْم.إا
ْن( أَْلفٍ  نُي يفا )َأْكَثرا ما َذا اْلَكما يًنا، َفَساُروا إالَْيها، فَإا نَّ ََلُْم َكما ََ الزُّنُوجا ِبَا َن اْلَمَغارابَةا،  َوأََتى اْْلَََبُ إا ما

ْم، فَ َقتَ ُلوُهْم َأَْجَعانَي َوَأخَ  وَداُن َعَلْيها يًدا، ُثَّ َْحََل السُّ ََلَحُهْم.فَ َقاتَ َلُهْم قاَتاًِل َشدا  ُذوا سا
اَئَِتْ َسفايَنٍة فايَها َدقايٌق فََأَخُذوُه، َوَمَتاًعا فَ نَ َهُبوُه، َوََّنََب اْلُمَعلَّ  َه َأْصَحابَُه فَ َرَأْوا ما ى ْبُن أَيُّوَب ُثَّ ُثَّ َوجَّ

َّ فَ َقاتَ ُلوُه، فَ َقاتَ َلُهْم، فَ َقتَ َلُهْم َأَجَْ   عانَي،َساَر، فَ َرَأى َمْسَلَحَة الزَّيْ َنّبا
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َن الزَّْنجا فَ َفرَّقَ ُهْم َعَلى ق ُ  َزرَاَن، َورََأى فايَها ََجًْعا ما ، ُثَّ َساَر فَ نَ َهَب قَ ْريََة َمي ْ ائَ َتنْيا ها ; ُثَّ َفَكانُوا ما وَّادا
، َوَلْ يُ َقا يا ي الزَّيْ َنّبا اَئةا فَاراٍس َمَع ُسَلْيَماَن اْبنا َأخا تُّما َهُب، فَأَتَ ْوُه باَغَنٍم َساَر، فَ َلقاَيُه سا تاْلُه، فََأْرَسَل َمْن يَ ن ْ

 َوبَ َقٍر، َفَذَِبُوا َوَأَكُلوا، َوفَ رََّق َأْصَحابَُه يفا اْنتاَهابا َما ُهَناَك.
ييا أَ  لرياََّيحا ْهَر اْلَمْعُروَف ِبا َب الزَّْنجا َساَر يُرايُد اْلَبْصَرَة، َحََّّ إاَذا قَاَبَل الن َّ َن ُثَّ إانَّ َصاحا ََتُه قَ ْوٌم ما

و  ْيًا َحََّّ ََنَدى السُّ ييا َِبراَقًة، فَ َلْم يَ ْلَبْث إاِلَّ َيسا ُْم رََأْوا يفا الرياََّيحا وَدانا فََأْعَلُموُه َأَّنَّ ََلَح السُّ َداُن: السيا
ْم، فَ َعََبَ يفا َثََلُثاااَئةا  ْلُعُبورا إالَْيها ََلَح، َوَأَمَر َعلايَّ ْبَن َأَِبٍن ِبا ََ َمَدٍد السيا رَُجٍل، َوقَاَل َلُه: إانا اْحَتْجَت إا

َهٍة ُأْخَرى، فَ وَ  َرََكٍة رََأْوَها يفا جا ََلَح، ْلا ََلَح السيا ا َمَضى َعلاي، َصاَح الزَّْنُج: السيا ، فَ َلمَّ نا دَّ َه فَاْسَتما جَّ
ْن َوْقتا الظُّهْ  ، )فَ َرَأى ََجًْعا، فَ َقاتَ َلُهْم( ما َد ْبَن َسالٍا را َوْقتا اْلَعْصرا، ُثَّ َْحََل الزُّنُوُج ُُمَمَّ ََ آخا را إا

 ََ اَئٍة، َورََجُعوا إا ما ْن َأْهلا اْلَبْصَرةا َواْْلَْعَرابا زَُهاَء ََخْسا َقًة، فَ َهَزُموُهْم، َوقَ تَ ُلوا ما ْم.َْحَْلًة َصادا باها  َصاحا
ُهْم، َوَمَعُه رَْأُس اْبنا َأِبا اللَّْيثا ُثَّ َأقْ َبَل َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن يفا َأْصَحاباها، َوَقْد  ن ْ ْم، َوقَ تَ ُلوا ما َهَزُموا َمْن ِباازَائاها

، َوََّنَى َأْصحَ  َن اْلَغدا َعْن َذلاَك اْلَمَكانا ْن َأْعَيانا اْلباََللايَّةا، ُثَّ َساَر ما يا اْلَقَوارايراييا ما ابَُه َعْن ُدُخولا اْلباََلِلا
َد ْبَن  اْلَبْصَرةا، فَ َتَسرَّعَ  َه ُُمَمَّ يٍم، َوانْ تَ َهى اْْلَََبُ إالَْيها، فَ َوجَّ بَ ْعُضُهْم، فَ َلقايَ ُهْم َأْهُل اْلَبْصَرةا يفا ََجٍْع َعظا

، )َوَعلايَّ ْبَن َأَِبٍن( ، َوُمْشراقًا، َوَخْلًقا َكثاْيًا، َوَجاَء ُهَو ُيَساياُرُهْم فَ َلُقوا اْلَبْصراييانَي، فَأَ  ََ ْرَسَل إا َسالٍا
ْم َأْهُل اْلَبْصَرةا فَاَّنَْ  ي ُهْم فايها، َفََتَاَجُعوا، فََأَكبَّ َعَلْيها ُروا َعنا اْلَمَكانا الَّذا َزُموا، َأْصَحاباها لايَ َتَأخَّ

ُهْم ََجَاَعٌة، وَ  ن ْ ْنَد اْلَعْصرا، َوَوَقَع الزُّنُوُج يفا ََّنٍْر َكباٍْي، َوََّنْرا َشْيطَاٍن، َوقُتاَل ما َغراَق ََجَاَعٌة، َوَذلاَك عا



. ََ اُه اَّللَُّ تَ َعا ٍْي، فَ َنجَّ ُهْم، َوبَقاَي يفا نَ َفٍر َيسا بُ ُهْم َعن ْ  َوتَ َفرََّق اْلَباُقوَن، َوَُتَلََّف َصاحا
اَئةا  َذا لَْيَس َمَعُه إاِلَّ ََخُْسما ها، َوَسَأَل َعْن َأْصَحاباها، فَإا ُوَن لاَفْقدا رَُجٍل، فََأَمَر  ُثَّ َلقايَ ُهْم َوُهْم ُمَتَحْييا

ُعوَن لاَصْوتاها، فَ َلْم َيَْتاها َأَحٌد، وََكاَن َأْهُل اْلَبْصَرةا َقدا انْ تَ َهُبو  ي ََيَْتما ْفخا يفا اْلُبوقا الَّذا لن َّ ي  ِبا ُفَن الَّذا ا السُّ
ا َأْصَبَح رََأى َأْصَحابَُه يفا أَْلفا رَجُ  َا َمَتاُعُهْم، فَ َلمَّ ، َوَبا ََ َكاَنْت لالزُّنُوجا َد ْبَن َسالٍا إا ٍل، َوَأْرَسَل ُُمَمَّ
، فَ َقتَ ُلوُه. ََ اْْلُُروجا ي َدَعاُه إا  َأْهلا اْلَبْصَرةا يَعاُظُهْم، َويُ ْعلاُمُهْم َما الَّذا
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ي اْلقاْعَدةا ََجََع َأْهُل اْلَبْصَرةا َوحَ  ْن ذا َْرَبٍع َخَلْوَن ما ثْ َننْيا ْلا ا َكاَن يَ ْوُم اِلا ْم فَ َلمَّ ْن ظُُهوراها ا رََأْوا ما َشُدوا َلمَّ
ْلٌم يفا رُُكو  ْن ُغَزاةا اْلَبْحرا، َوَلُه عا ، وََكاَن ما ييا اجا َب لاَذلاَك رَُجٌل يُ ْعَرُف ِبااَماٍر السَّ با َعَلْيها، َوانْ ُتدا

دا اْلَْ  ، َوَأْهَل اْلَمْسجا ، َفَجَمَع اْلُمَتَطوياَعَة، َورَُماَة اْْلَْهَدافا ُفنا َن اْلباََللايَّةا السُّ ، َوَمْن َخفَّ َمَعُه ما عا اما
ْم، َوَشَحَن َثََلثََة َمَراكاَب، َوَشَذَواٍت ُمَقابَ َلًة، )َوَجَعُلو  ْن َغْْياها يَّةا، َوَمْن َأَحبَّ النََّظَر ما ْعدا ا َوالسَّ

ََل  ُهْم َمْن َمَعُه سا ن ْ اَلًة، ما ُوَن( ، َوَمَضى َُجُْهوُر النَّاسا رَجَّ ْنُه َنظَّارٌَة، َفَدَخَلتا اْلَمَراكاُب يفا يَ ْزَدْحا ٌح، َوما
ْهرا. ئا الن َّ اَلُة َعَلى َشاطا ، َوالرَّجَّ  اْلَمديا

، يفا َشْرقاييا  يا ْن َأْصَحاباها َمَع ُزرَْيٍق اْْلَْصبَ َهانا َه طَائاَفًة ما ُب الزَّْنجا باَذلاَك َوجَّ ا َعلاَم َصاحا ْهرا،  فَ َلمَّ الن َّ
يًنا، َوطَا يًنا، َوَأَمَر َعلايَّ ْبَن َأَِبٍن َأْن يَ ْلَقى َأْهَل َكما ، يفا َغْربايياها َكما ييا اما ْبٍل، َوُحَسنْيٍ اْْلَمَّ ئاَفًة َمَع شا

 ََ َم إا ْم، َوَِل يُ َقاتاَل َحََّّ َتْظَهَر َأْصَحابُُه، َوتَ َقدَّ ها َاسا َ ُهَو َوَمْن َمَعُه باَتا ، إاْذ  اْلكَ اْلَبْصَرةا، َوَأْن َيْسَتَتا يَننْيا ما
ْن َأْصَحاباها، وَ  ٍْي ما ، َوبَقاَي ُهَو يفا نَ َفٍر َيسا لنَّاسا يُحوا ِبا َقْد َهاَلُه َجاَوزَُهْم َأْهُل اْلَبْصَرةا َأْن ََيُْرُجوا، َوَيصا

ْن َجاناّبَا  يَنانا ما ْم، َوَظَهَر اْلَكما ، َفَساَر َأْصَحابُُه إالَْيها ْن َكثْ َرةا اْْلَْمعا ، َما رََأى ما ُفنا ْن َورَاءا السُّ ْهرا َوما  الن َّ
اَلةا َوالنَّظَّارَةا، فَ َغراَقْت طَائاَفٌة، َوقُتاَلْت طَائاَفٌة، َوَهرَ  َن الرَّجَّ اَلةا، َفَضَربُوا َمْن َوََّ ما ََ َوالرَّجَّ َب اْلَباُقوَن إا

ْيُف، َفَمْن ثَ َبَت قُتاَل، َوَمْن أَْلقَ  ، فََأْدرََكُهُم السَّ طيا ى نَ ْفَسُه يفا اْلَماءا َغراَق، فَ َهَلَك َأْكثَ ُر َذلاَك الشَّ
ْن ناَسائا  ْن َأْهلا اْلَبْصَرةا، َوَعََل اْلَعوايُل ما رايُد، وََكثُ َر اْلَمْفُقوُدوَن ما ، فَ َلْم يَ ْنُج إاِلَّ الشَّ ْم، َوَهَذا اْْلَْمعا ها

ي َأْعَظَمُه النَّاُس.  يَ ْوُم اْلبَ ْيَداءا الَّذا
َعْت لاْلَخبايثا الرُُّءوُس، وََكاَن فا  ْم يفا َخْلٍق َكثاٍْي َِل َُيَْصى، َوَجُا ٍم َوَغْْياها ْن َبنا َهاشا يَمْن قُتاَل ََجَاَعٌة ما

ْن َأْولاَياَء اْلَمْقُتولانَي، فََأْعطَاُهْم َما َعَرُفوا، َوََجََع الرُُّءوَس الَِّتا َلْ ُتْطَلْب،  ا يفا َوَجَعَلهَ فََأََتُه ََجَاَعٌة ما
َها، َوَقواَي بَ ْعَد َهذَ  ن ْ ، َخزايَنٍة، فََأْطَلَقَها فَ َواَفتا اْلَبْصَرَة، َفَجاَء النَّاُس َوَأَخُذوا ُكلَّ َما َعَرُفوُه ما ا اْليَ ْوما

ْنُه، َوَأْمَسُكوا َعْن َحْرباها. َن الرُّْعُب يفا قُ ُلوبا َأْهلا اْلَبْصَرةا ما  َوَِتَكَّ
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َه إالَْيها ُجْعََلُن الَتُّْكايُّ َمَدًدا، َوَأَمَر َأَِب اْْلَْحَوصا اْلبَ وََكَتَب النَّ  َََبا َما َكاَن، فَ َوجَّ ََ اْْلَلايَفةا ِبا لايَّ اُس إا اها
َن اْْلَتْ َراكا يُ َقاُل َلُه ُجَرْيٌج. ُه باَقائاٍد ما ََ اْْلُبُ لَّةا َوالاًيا، َوَأَمدَّ ْيا إا ْلَمسا  ِبا

َي َسْبَخُة َأِبا قُ رََّة،َوَأمَّا اْلَْ  َهارا، َوها را الن َّ ََ َسْبَخٍة يفا آخا ْصَحاباها إا نَُّه اْنَصَرَف ِبَا ُب الزَّْنجا فَإا  بايُث َصاحا
َنةا. ها السَّ ْنُه يفا َهذا ، فَ َهَذا َما َكاَن ما ْهبا َاًِل لاْلغَارَةا َوالن َّ  َوَبثَّ َأْصَحابَُه ْيَايًنا َوِشا

 
ةا حَ  دَّ ثَ ذاْكُر عا  َوادا

، فَاَّْنََزَم َعْسَكُر اْلَْ  اراييا َنةا َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ َعْسَكرا اْْلَلايَفةا َوَبنْيَ ُمَساواٍر الشَّ ها السَّ  لايَفةا.يفا َهذا
 َوفايَها َماَت اْلُمَعلَّى ْبُن أَيُّوَب.

ٍر بَ ْغَداَذ وَ  َ ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ْن ُخَراَساَن َوفايَها َوِلا ، وََكاَن ُقُدوُمُه ما َواَد يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا السَّ
: ييا ََ بَ ْغَداَذ، فَ َقاَل اْبُن الرُّوما ََ اْلُمْعتَ زيا، َفَخَلَع َعَلْيها، َوَساَر إا  فايها أَْيًضا، َفَساَر إا

َن اْْلَََلئاقا َضلُّوا ... يفا ُسَلْيَماَن َعْن َسَواءا  يراي ما بايلا  َمْن َعذا  السَّ
 

ُضوُه بَ ْعَد اَْلَزاْيَةا باَغَدا ... َذ َكَأْن َقْد أََتى باَفْتٍح َجلايلا   )َعوَّ
يلا  ْْلََزاءا اْْلَما  َمْن ََيُوُض الرََّدى إاَذا َكاَن َمْن َف ... رَّ َأََثبُوُه ِبا

) 
. َن اْْلََسنا ْبنا زَْيٍد اْلَعَلواييا  يَ ْعنا َهزاْيََة ُسَلْيَماَن ما

يمَ َوفا  يَسى ْبَن إابْ َراها يٍف َأْْحََد ْبَن إاْسَرائايَل، َواْلََْسَن ْبَن َُمَْلٍد، َوَأَِب نُوٍح عا ، يَها َأَخَذ َصالاُح ْبُن َوصا
. ْْلَْمَوالا  فَ َقيََّدُهْم، َوطَالَبَ ُهْم ِبا
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ٌح لاْلُمْعتَ زيا: َهُؤَِلءا َيْطُلُبوَن َأْرزَاقَ ُهْم، َولَْيَس يفا وََكاَن َسبَ ُبُه َأنَّ اْْلَتْ َراَك طََلُبوا َأْرزَاقَ ُهْم، فَ َقاَل َصالا 
، وََكاَن َأْْحَُد َوزايُر اْلُمْعتَ زيا، َواْْلَُسنْيُ  ْْلَْمَوالا  َوزايُر ُأميا بَ ْيتا اْلَمالا َشْيٌء، َوَقْد َذَهَب َهُؤَِلءا اْلُكتَّاُب ِبا

ياا اْلُمْعتَ زيا، َوقَاَل َلُه َأْْحَُد ْبُن إاسْ  ي، َفََتَاَجَعا اْلَكََلَم، َفَسَقَط َصالاٌح َمْغشا ي اْبَن اْلَعاصا َرائايَل: ََّي َعاصا
ها اْلَماَء.  َعَلْيها، فَ َرشَّ َعَلى َوْجها

َدًة، َواْخََتَُطوا ُسُيوفَ ُهْم، َوَدَخُلوا َعَلى ، َفَصاُحوا َصْيَحًة َواحا ْلَبابا  َوبَ َلَغ َذلاَك َأْصَحابَُه، َوُهْم ِبا
يَسى، فَأَثْ َقَلُهْم  ، اْلُمْعتَ زيا، َفَدَخَل َوتَ رََكُهْم، َوَأَخَذ َصالاٌح َأْْحََد ْبَن إاْسَرائايَل، َواْبَن َُمَْلٍد، َوعا يدا ْْلَدا ِبا

نَُّه كَ  َلُهْم: َهْب ِلا َأْْحََد، فَإا ََ َداراها، فَ َقاَل اْلُمْعتَ زُّ لاَصالاٍح، قَ ْبَل َأْن ََيْما ، فَ َلْم يَ ْفَعْل، ُثَّ َوَْحََلُهْم إا اتاّبا
ُهْم َشْيٌء، َوقَاَم َجْعَفُر ْبُن ُمَْ  ن ْ ْم َوَلْ ََيُْصْل ما َط َعَلْيها َاٍل َجزايٍل ُقسيا ُموٍد َضَرََبُْم، َوَأَخَذ ُخُطوَطُهْم ِبا



. ْهيا ْْلَْمرا َوالن َّ  ِبا
يَسى ْبُن َجْعَفٍر، َوَعلايُّ ْبُن  َا َعْبَد اَّللَّا ْبَن َوفايَها، يفا رََجٍب، َظَهَر عا ْلُكوَفةا، فَ َقَتََل َبا زَْيٍد اْْلََسنايَّانا ِبا

يَسى. دا ْبنا َداُوَد ْبنا عا  ُُمَمَّ
َ َعْبُد الرَّْْحَنا  ي، َوُوِليا َوارابا اْلَقاضا دا ْبنا َأِبا الشَّ ي اْلَقْعَدةا ُحباَس اْْلََسُن ْبُن ُُمَمَّ ْبُن ََنئاٍل  َوفايَها، يفا ذا

ةا.اْلَبْصرا  ي اْْلَجَّ  يُّ َقَضاَء َساَمرَّا يفا ذا
. دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلَعبَّاسا لنَّاسا َعلايُّ ْبُن اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ  َوَحجَّ ِبا

دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  يَم ْبنا طََباطََبا، وََكاَن  َوفايَها َظَهَر ِبااْصَر إاْنَساٌن َعَلواي، ذُكاَر أَنَُّه َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ ْبنا إابْ َراها
، وََكثُ َر أَتْ َباُعُه، َوادََّعى اْلْاََلَفَة، فَ  ََ الصَّعايدا ْسَكْنَدرايَّةا، َوَساَر إا َسْيََّ إالَْيها َأْْحَُد ُظُهورُُه َبنْيَ بُ ْرقََة، َواْْلا

ْصَر.ْبُن ُطوُلوَن َجْيًشا، فَ َقاتَ ُلوُه، َواَّْنََزَم َأْصَحابُُه  ََ ما َل رَْأُسُه إا  َعْنُه، َوثَ َبَت ُهَو فَ ُقتاَل، َوْحُا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
مَ  ٌد، َوتَ َقدَّ َ بَ ْعَدُه ابْ ُنُه ُُمَمَّ لياَيَة يفا رََجٍب، َوَوِلا قا ُْي صا َ َخَفاَجُة ْبُن ُسْفَياَن َأما ذاْكُر َذلاَك َسَنَة  )َوفايَها تُ ُويفيا

ََ َسَرُقوَسَة، فََأْهَلَك َزْرَعهَ  َسْبٍع َوَأْربَعانيَ  ُه َعْبَد اَّللَّا ْبَن ُسْفَياَن إا ٌد َسْيََّ َعمَّ َ ُُمَمَّ ا َوِلا ، َوَلمَّ ائَ َتنْيا ا َوما
 َوَعاَد.

، وََكاَن إاَماًما يفا  ْرا ْبنا َْحُْدَوْيها اَْلََروايُّ اللَُّغوايُّ َ أَبُو َأْْحََد ُعَمُر ْبُن ِشا اْْلَْشَعارا، َوَرَوى َعنا َوفايَها تُ ُويفيا
َا( . ، َوَغْْياُها ييا ، َوالرياََّيشا يا  اْبنا اْْلَْعَراِبا

ُب اْلَمَقاَلةا اْلَمْشُهورَةا  ، َصاحا َزابََة ْبنا اْلََبَاءا ُد ْبُن َكرَّاما ْبنا َعرَّافا ْبنا حا َ ُُمَمَّ يفا التَّْشبايها، َوفايَها تُ ُويفيا
 ، اما لشَّ ْسَتاَن.وََكاَن َمْوتُُه ِبا جا ْن سا  َوُهَو ما

ارا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُمْصَعبا ْبنا ََثباتا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا الزَُّبْْيا  َ الزَُّبْْيُ ْبُن َبكَّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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ْن َسْطٍح، َفَمَكَث يَ ْوَمنْيا َوَماَت، وََكاَن ُعْمُرُه أَ  َة، وََكاَن َسَقَط ما ي َمكَّ  ْربَ ًعا َوَُثَانانَي َسَنًة.قَاضا
ةا َوُعْمُرُه ََخٌْس وَ  ي اْْلَجَّ َ يفا ذا ، تُ ُويفيا ُب اْلُمْسَندا ، َصاحا يُّ اراما ُعوَن َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا الدَّ َسب ْ

 َسَنًة.
ي اْلُمْعتَ  ْن ُمَتَكلياما ُظ، َوُهَو ما  زاَلةا.َوأَبُو ُعْثَماَن َعْمُرو ْبُن َِبٍْر اْْلَاحا



. با اْلُمْسَندا لايُّ َوالاُد َأِبا يَ ْعَلى َصاحا يَسى اْلَمْوصا  َوَعلايُّ ْبُن اْلُمَثَّنَّ ْبنا ََيََْي ْبنا عا
َا( . ُّ َبا ٌد َسْحُنوٌن اْلَفقايُه اْلَمالاكايُّ اْلَقْْيََوانا َ ُُمَمَّ  )َوفايَها تُ ُويفيا
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تٍي َوَخَْ  []ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا ائَ َتنْيا نَي َوما  سا
256 - 

ائَ َتنْيا  نَي َوما تٍي َوََخْسا  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
ََ َساَمرَّا َواْختاَفاءا َصالاحٍ   ذاْكُر ُوُصولا ُموَسى ْبنا بُ َغا إا

ََ َساَمرَّا َوَقْد َعبََّأ َأْصَحابَ  ُه، َواْختَ َفى َصالاُح ْبُن َوفايَها يفا ََثنا َعَشَر اْلُمَحرَّما َدَخَل ُموَسى ْبُن بُ غَا إا
ََكانا ُموَسى، فََأْمَسَك  ، فَُأْعلاَم ِبا ي َجالاٌس لاْلَمظَالاا ، َواْلُمْهَتدا ََ اْْلَْوَسقا يٍف، َوَساَر ُموَسى إا َوصا

َن َلُه َولاَمْن َمَعُه، َفَدَخُلوا، فَ تَ َناَظُروا، َوَأقَاُموا اْلمُ  ْذنا َلُه، ُثَّ َأذا ها، َساَعًة َعنا اْْلا ْن ََمْلاسا َي ما ْهَتدا
يَ  ، َوَأْدَخُلوا اْلُمْهَتدا اكارايَّةا، َوانْ تَ َهُبوا َما َكاَن يفا اْْلَْوَسقا ْن َدَوابيا الشَّ َداَر  َوَْحَُلوُه َعَلى َدابٍَّة ما

 ََّيُجوَر.
ها اْلُمطَاَوَلةا ) َا َسَبُب َهذا ها َأنَّ بَ ْعَضُهْم قَاَل: إاَّنَّ يَلٌة َعَلْيُكْم( َحََّّ َيْكباَسُكْم َصالاٌح وََكاَن َسَبُب َأْخذا حا

ا َأَخُذوُه قَاَل لاُموَسى ْبنا بُ َغا: اتَّقا اَّللََّ، َوَْيََك، فَإا  ْن َذلاَك، فََأَخُذوُه، فَ َلمَّ ها ; َفَخاُفوا ما َْيشا نََّك َقْد ِبا
يًما ; فَ َقاَل َلُه ُموَسى: َوتُ ْربَةا اْلُمتَ وَكيا  لا َما نُرايُد إاِلَّ َخْْيًا ; َوَلْو َأرَاَد باها َخْْيًا َلَقاَل رَكاْبَت َأْمًرا َعظا

َر ََلُْم  ًا، َوَِل ُيْضما ، ُثَّ َأَخُذوا َعَلْيها اْلُعُهوَد َأْن َِل ُْيَاياَل َصاْلا ما َواْلَواثاقا ُر َوتُ ْربَةا اْلُمْعَتصا ْثَل َما يُْظها إاِلَّ ما
َعَة،  ُدوا َلُه اْلبَ ي ْ ، َواْْلَْمَوالا ; ُثَّ َجدَّ َماءا اْلُكتَّابا ََ َصالاٍح لاَيْحُضَر َويُطَالاُبوُه بادا ُثَّ َأْصَبُحوا، َوَأْرَسُلوا إا

ا َكاَن اللَّْيُل رََأى َأنَّ َأْصَحابَُه َقْد تَ َفرَُّقوا َوَلْ  ْم، يَ ْبَق إاِلَّ بَ ْعُضهُ الَِّتا لاْلُمْعتَ زيا َوَأْسََلباها، فَ َوَعَدُهْم ; فَ َلمَّ
 فَ َهَرَب َواْختَ َفى.
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يفٍ   ذاْكُر قَ ْتلا َصالاحا ْبنا َوصا
ا َكاَن لاَثََل  َي َلمَّ ْن َصَفٍر، وََكاَن َسبَ ُبُه َأنَّ اْلُمْهَتدا يٍف لاَثَماٍن بَقانَي ما ٍث بَقانَي َوفايَها قُتاَل َصالاُح ْبُن َوصا

َن اْلُمَحرَّما َأْظَهَر كاَتاًِب زََعَم َأنَّ ا يَحًة، َوإانَّ َمْنزاََلَا ما ، َوقَاَلْت: إانَّ فايها َنصا يا َراِبا يَما الشَّ ََ سا ْمَرَأًة َدفَ َعْتُه إا
ْن َطَلُبونا فََأََن فايها. َوطُلاَبتا اْلَمْرَأُة فَ َلْم ُتوَجْد. ََكانا َكَذا، فَإا  ِبا

 َوقايَل إانَُّه َلْ َيْدرا َمْن أَْلَقى اْلكاَتاَب.



ي اْلُقوَّاَد، َوُسَلْيَماَن ْبَن َوْهٍب، فََأرَاُهُم اْلكاَتاَب، فَ َزَعَم ُسَلْيَماُن أَنَُّه َخطُّ َصالاٍح، فَ َقَرَأهُ َوَدَعا اْلمُ   ْهَتدا
ََلَمةا َوإابْ َقاءا اْلمُ  َا اْسَتََتَّ طََلًبا لالسَّ َذا فايها أَنَُّه ُمْسَتْخٍف باَساَمرَّا، َوإاَّنَّ ، فَإا ، َوَطَلًبا وَ َعَلى اْلُقوَّادا اِلا

َها، وَ  َهَة ُخُروجا ، َوُأميا اْلُمْعتَ زيا، َوجا ْن َأْمَوالا اْلُكتَّابا ، َوذََكَر َما َصاَر إالَْيها ما ْنقاطَاعا اْلفاَتا َيُدلُّ فايها ِلا
ْلَْثيا َعَلى الصُّ  ي ِبا ْن قاَراَءتاها َوَصَلُه اْلُمْهَتدا ا فَ َرُغوا ما ها، فَ َلمَّ ةا نَ ْفسا ْهيا َعَلى قُ وَّ ، َوالن َّ تياَفاقا ، َواِلا ْلحا

َنَُّه يَ ْعراُف َمَكاَن َصالاٍح َوْيَايُل إالَْيها، َوطَاَل الْ  ََمُه اْْلَتْ َراُك ِبا ، فَاَّتَّ َباُينا َباُغضا َوالت َّ نَ ُهْم َعنا الت َّ َكََلُم بَ ي ْ
 يفا َذلاَك.

ُعوا باَدارا ُموَسى ْبنا بُ َغا دَ  ا َكاَن اْلَغُد اْجَتما ي، فَ َقاَل فَ َلمَّ ، َوات ََّفُقوا َعَلى َخْلعا اْلُمْهَتدا َل اْْلَْوَسقا اخا
، ْفسا ُل الن َّ ، فَاضا يُّ اْلَكفيا ، َوُهَو َحَسُن اْلَوْجها، َسخا  ََلُْم َِبياْكَباُك: إانَُّكْم قَ تَ ْلُتُم اْبَن اْلُمتَ وَكيالا

ْن َغْْيا َذْنٍب! َواَّللَّا لَئاْن قَ تَ ْلُتْم َهَذا َوُترايُدوَن قَ ْتَل َهَذا، َوُهَو ُمْسلاٌم َيُصوُم َوَِل َيْشرَ  ُب النَّبايَذ، ما
يَع َأْمرَُكْم ُهَناَك( . ُشا َُراَساَن )ْلا  َْلَْْلََقنَّ ِبا

ًفا، َوَقْد لَباَس ثاَياًِب ناظَافًا َوَتطَ  ها ُمتَ َقلياًدا َسي ْ ْن ََمْلاسا ي، فَ َتَحوََّل ما ْلُمْهَتدا َب، ُثَّ َأَمَر يَّ فَاتََّصَل اْْلَََبُ ِبا
ْثَل الْ  َمنا ما ، ِبااْدَخاَلااْم َعَلْيها، َفَدَخُلوا فَ َقاَل ََلُْم: بَ َلَغنا َما أَنْ ُتْم َعَلْيها، َوَلْسُت َكَمْن تَ َقدَّ ُمْسَتعانيا

 ََ ي، َوَهَذا َسْيفاي َواَّللَّا َواْلُمْعتَ زيا، َواَّللَّا َما َخَرْجُت إالَْيُكْم إاِلَّ َوَأََن ُمَتَحنياٌط، َوَقْد َأْوَصْيُت إا ي باَوَلدا  َأخا
نيا َشْعَرٌة لايَ ْهلاَكنَّ َولََيْذَهَْبَّ أَ  ي، َواَّللَّا لَئاْن َسَقَط ما  ْكثَ رُُكْم.َْلَْضراَبنَّ باها َما اْسَتْمَسَك قَائاُمُه باَيدا

ْقَداُم، َواْْلُْرَأُة عَ  ، َواْْلا بْ َقاَء َكْم َهَذا اْلْاََلُف َعَلى اْْلَُلَفاءا َلى اَّللَّا! َسَواٌء َعَلْيُكْم َمْن َقَصَد اْْلا
ُكْم، َْكُروها لنَّبايذا َفَشرابَُه َمْسُرورًا ِبا ْنُكْم َدَعا ِبا  َعَلْيُكْم، َوَمْن َكاَن إاَذا بَ َلَغُه َهَذا ما
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ْن ُدنْ َياُكْم، َأَما إانَّ  ََ َشْيٍء ما ْن َحََّّ تَ ْعَلُموا أَنَُّه َوَصَل إا لانَي باُكْم أَْيَسُر ما ُكْم لَتَ ْعَلُموَن َأنَّ بَ ْعَض اْلُمتَّصا
ََكانا َصالاٍح، َوَهْل ُهَو إاِلَّ رَُجلٌ  ي )َسْوَأٌة َلُكْم( ، يَ ُقوُلوَن: إانيا َأْعَلُم ِبا ْن َأْهلاي َوَوَلدا َن  ََجَاَعٍة ما ما

قَاَمُة َمَعُه إاَذا َساَء رَ  ؟ َفَكْيَف اْْلا ْأُيُكْم فايها؟ َوإاَذا أَبْ َرْمُتُم الصُّْلَح فايها َكاَن )َذلاَك َما أُْنفاُذُه اْلَمَواِلا
ًا، َوَأمَّا َأََن َفَما َأْعَلُم َمَكانَُه( . ُتْم َفَشْأَنُكْم، َواْطُلُبوا َصاْلا يعاُكْم، َوإاْن أَبَ ي ْ َما  ْلا

نيُ  ٍم، َواْلُقَضاةا  قَاُلوا: فَاْحلاْف لََنا َعَلى َذلاَك! قَاَل: َأمَّا اْلَيما َْضَرةا َبنا َهاشا َها َتُكوُن ِبا فَ نَ َعْم، َوَلكان َّ
َلُه َصالاحٌ  دا ْبنا بُ َغا: َقْد َحَضْرُِتَا َما َعما  يفا َأْمَوالا َغًدا إاَذا َصلَّْيُت اْْلُُمَعَة ; ُثَّ قَاَل لاَباياْكَباَك َولاُمَحمَّ

ْن أَ  ، َوُأميا اْلُمْعتَ زيا، فَإا ثْ َلُه، فََأْحَفَظُهَما َذلاَك، ُثَّ َأرَاُدوا َخْلَعُه، اْلُكتَّابا ًئا فَ َقْد َأَخْذُِتَا ما ْنُه َشي ْ َخَذ ما
رْ  ْن فَاراٍس َعَشَرُة آَِلفا أَْلفا دا ، فََأََتُهْم َماٌل ما َرابا َوقالَُّة اْْلَْمَوالا ْضطا َا َمنَ َعُهْم َخْوُف اِلا َهٍم َوإاَّنَّ

رْ  اَئةا أَْلفا دا ا َكاَن َسْلُخ اْلُمَحرَّما انْ َتَشَر اْْلَََبُ يفا اْلَعامَّةا َأنَّ اْلَقْوَم َقدا ات ََّفُقوا َعَلى َوََخُْسما َهٍم، فَ َلمَّ
ُْم َقْد َأْرَهُقوُه، وََكتَ ُبوا الرياقَاَع َورََمْوَها يفا الطُُّرقا َواْلَمسَ  ي َواْلَفْتكا باها، َوَأَّنَّ ، َمْكُتوبٌ َخْلعا اْلُمْهَتدا دا  اجا



ي لاُعَمَر ْبنا اْْلَطَّابا  ، الرياَضا، اْلُمَضاها َلايَفتاُكُم اْلَعْدلا نَي اْدُعوا اَّللََّ ْلا ، َوَأْن فايَها: ََّي َمْعَشَر اْلُمْسلاما
ها اْْلُ  ها، َوتَتامَّ النياْعَمُة َعَلْيها، َوَعَلى َهذا نَّ يَ ْنُصَرُه اَّللَُّ َعَلى َعُدوياها، َوَيْكفاَيُه َمُئونََة ظَالاما مَّةا بابَ َقائاها، فَإا

ٍد. ٍم، َوَصلَّى اَّللَُّ َعَلى ُُمَمَّ ُب ُمْنُذ َأَّيَّ ْن ََيَْلَع نَ ْفَسُه، َوُهَو يُ َعذَّ  اْْلَتْ َراَك َقْد َأَخُذوُه ِبَا
ْلَكْرخا وَ  ْن َصَفٍر ََتَرََّك اْلَمَواِلا ِبا َْرَبٍع َخَلْوَن ما ا َكاَن يَ ْوُم اْْلَْرباَعاءا ْلا ي، فَ َلمَّ ََ اْلُمْهَتدا ورا، َوبَ َعُثوا إا الدُّ

ما  ْم َأَخاُه َأَِب اْلَقاسا َه إالَْيها ُلوُه راَساَلًة، فَ َوجَّ ْم بَ ْعَض إاْخَوتاها لاُيَحميا َل إالَْيها  َعْبَد اَّللَّا، َوَسأَُلوُه َأْن يُ ْرسا
ُْم بَ َلَغُهمْ  يُعوَن، َوَأَّنَّ ُعوَن ُمطا ُْم َساما ُْم  َفذََكُروا َلُه َأَّنَّ ، َوَأَّنَّ َأنَّ ُموَسى، َوََجَاَعًة َمَعُه يُرايُدونَُه َعَلى اْْلَْلعا

َن اْْلَْقطَ  ْم، َوَما َصاَر ما َر َأْرزَاقاها َماَءُهْم ُدوَن َذلاَك )َوَما ُهْم ُدوَن َذلاَك( ، َوَشَكْوا َتََخُّ ، يَ ْبُذُلوَن دا اعا
ُم  ها ََ قُ وَّادا ، َوالرُُّسوما إا ، َما َقْد َأَخُذوا النياَساَء َوالزياََّيَداتا َياعا ْْلََراجا َوالضيا الَِّتا َقْد َأْجَحَفْت ِبا

َخََلَء، َفَكتَ ُبوا باَذلاَك كاَتاًِب، َفَحَمَلهُ   َوالدُّ
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ْن طَ  ْمُت كاَتاَبُكْم، َوَسرَّنا َما ذََكْرُِتْ ما ها: َقْد َفها َطيا ي وََكَتَب َجَوابَُه ِبا ََ اْلُمْهَتدا اَعتاُكْم، فََأْحَسَن اَّللَُّ إا
ْدُت َواَّللَّا َأنَّ صَ  ْن َخلَّتاُكْم َوَحاَجتاُكْم فَ َعزايٌز َعَليَّ َذلاَك، َوَلَودا ََلَحُكْم يُ َهيَّأُ َجَزاءَُكْم، َوَأمَّا َما ذََكْرُِتْ ما

ي إاِلَّ اْلُقوَت، َوَِل َأكْ  ْن َِل آُكَل َوَِل َأْشَرَب َوَِل ُأْطعاَم َوَلدا ُسَوُه( إاِلَّ َسَْتَ اْلَعْورَةا، َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن َما ِبَا
ْقطَاَعاتا َوَغْْياَها فََأََن أَْنُظُر يفا َذلاَك َوُأَصريا  َن اْْلا ، َوَأمَّا َما ذََكْرُِتْ ما َن اْْلَْمَوالا ََ َُمَبَّتاُكْم َصاَر إاَِلَّ ما فُُه إا

. ََ  إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا
ْيا اْلُمْؤما فَ َقَرُءوا ا ََ َأما ، َيْسأَُلوَن َأْن يَ ُردَّ اْْلُُموَر يفا اْْلَاصيا َواْلَعاميا إا َعاءا نانَي، ْلكاَتاَب وََكتَ ُبوا، بَ ْعَد الدُّ

، َوُهَو َأنْ  َم اْلُمْسَتعانيا ََ َما َكاَن َعَلْيها َأَّيَّ َيُكوَن َعَلى   َِل يَ ْعََتاُض َعَلْيها ُمْعََتاٌض، َوَأْن يَ ُردَّ ُرُسوَمُهْم إا
اَئٍة قَائاٌد، َوَأْن ُيْسقاَط النياَساَء َوالزياَّيَ  نَي َخلايَفٌة، َوَعَلى ُكليا ما ، ُكليا تاْسَعٍة َعرايٌف، َوَعَلى ُكليا ََخْسا َداتا

، َوأَ  ْقطَاَعاُت، َوَِل َيْدُخَل َمْوًَ يفا َمالاها َوَِل َغْْيُُه، َوَأْن يُوَضَع ََلُُم اْلَعطَاُء ُكلَّ َشْهَرْينا ْن تُ ْبَطَل اْْلا
َي َحَوائاَجُهْم، َوإاْن بَ َلَغُهْم َأنَّ َأَحًدا اْعََتََض َعَلْيها أَ  ََ َِبباها لايَ ْقضا ُْم َسائاُروَن إا َخُذوا رَْأَسُه، َوذََكُروا َأَّنَّ

َا ُموَسى ْبَن  نانَي َشْعَرٌة قَ تَ ُلوا َبا ْيا اْلُمْؤما ْن رَْأسا َأما  بُ غَا َوَِبياْكَباَك َوََّيُجوَر َوَغْْيَُهْم.َوإاْن َسَقَط ما
ا ; َوَقْد َكاَن ا دا ََ َساَمرَّا، فَاْضَطَرَب اْلُقوَّاُد جا ُلوا إا ، َوََتَوَّ ما ي َوَأْرَسُلوا اْلكاَتاَب َمَع َأِبا اْلَقاسا ْلُمْهَتدا

ْنَدُه اْلُفَقَهاُء، َواْلُقَضاُة، َوقَاَم اْلقُ  ، َوعا ، قَ َعَد لاْلَمظَالاا ْلكاَتابا ما إالَْيها ِبا ْم، َفَدَخَل أَبُو اْلَقاسا وَّاُد يفا َمَراتاباها
ََ َما َسأَُلوا ها، فََأَجاََبُْم إا َطيا ْم ُموَسى، وََكَتَب َجَوابَُه ِبا َرًة، َوفايها ََ َأِبا فَ َقَرَأُه لاْلُقوَّادا قاَراَءًة ظَاها ، َوَدفَ َعُه إا

، فَ َقاَل أَبُو اْلقَ  ما رُوَن اْلَقاسا ُهوا َمعاي ُرُسًَل يَ ْعَتذا دا ْبنا بُ َغا: َوجيا ما لاُموَسى ْبنا بُ َغا، َوَِبياْكَباَك، َوُُمَمَّ اسا
، َوُهْم زَُهاُء أَْلفا فَاراٍس، َوَثََلثَُة آ ََ اْْلَتْ َراكا ُهوا َمَعُه ُرُسًَل، فَ َوَصُلوا إا ْم َعْنُكْم ; فَ َوجَّ َِلفا إالَْيها

ٍل، َوَذلاَك ْلاَ  ََ رَاجا نانَي َقْد َأَجاَبُكْم إا َْي اْلُمْؤما ْن َصَفٍر، فََأْوَصَل اْلكاَتاَب، َوقَاَل: إانَّ َأما ْمٍس َخَلْوَن ما



ْن َشْيٍء إاْن َكاَن بَ َلَغُكْم َعن ْ  ُروَن ما ُهْم، َوُهْم َما َسأَْلُتْم، َوقَاَل ََلُْم: َهُؤَِلءا ُرُسُل اْلُقوَّادا إالَْيُكْم، يَ ْعَتذا
ُهْم.يَ قُ  َنا، َواْعَتَذَر َعن ْ نَّا َوإالَي ْ َا أَنْ ُتْم إاْخَوٌة، َوأَنْ ُتْم ما  وُلوَن إاَّنَّ
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، َوتَ ْوقايًعا باَرديا اْْلا  َطيا الزياََّيَداتا ي َيْطُلُبوَن ََخَْسَة تَ ْوقايَعاٍت، تَ ْوقايًعا ِبا ََ اْلُمْهَتدا ، َفَكتَ ُبوا إا ْقطَاَعاتا
ََ َما َكاَنتْ َوتَ ْوقايًعا ِبااْخرَ  ََ اْلََبَّاناييانَي، َوتَ ْوقايًعا باَرديا الرُُّسوما إا َن اْْلَاصَّةا إا َعَلْيها  اجا اْلَمَواِلا اْلََبَّاناييانَي ما

ََ َأَحدا  نانَي اْْلَْيَش إا ُْي اْلُمْؤما ، ُثَّ ََيَْعُل َأما ييا ، َوتَ ْوقايًعا باَرديا اْلَبََلجا َم اْلُمْسَتعانيا َّْن  َأَّيَّ ْم ِما إاْخَوتاها، َأْو َغْْياها
يٍف، َوُمو  َب َصالاَح ْبَن َوصا ، َوَأْن َُيَاسا َن اْلَمَواِلا ْم أُُمورَُهْم، َوَِل َيُكوُن رَُجًَل ما َسى ْبَن يَ َرى لاَْيَْفَع إالَْيها

َن اْْلَْمَوالا َوََيَْعَل ََلُُم اْلَعطَاَء ُكلَّ َشْهَريْ  ْنَدُُهَا ما ا عا ْم إاِلَّ َذلاَك، َوَدفَ ُعوا اْلكاَتاَب بُ َغا َعمَّ يها ، َِل يُ ْرضا نا
 ََ ُْم َكتَ ُبوا إا ََ اْلُقوَّادا ُموَسى َوَغْْياها ]ذََكُروا فايها[ َأَّنَّ ، وََكتَ ُبوا كاَتاًِب آَخَر إا ما ََ َأِبا اْلَقاسا ْيا إا  َأما

َا َكتَ ُبوا، َوأَنَُّه َِل َْيْنَ ُعُهْم َشي ْ  نانَي ِبا ُْم إاْن فَ َعُلوا َذلاَك َلْ اْلُمْؤما َّا طََلُبوا إاِلَّ َأْن يَ ْعََتاُضوا َعَلْيها، َوَأَّنَّ ًئا ِما
ها َشْعَرٌة، َأَخُذوا رُُءوَسُهْم َجَا  ْن رَْأسا َذ ما نانَي إاْن َشاَكُه َشوَْكٌة، َوُأخا َْي اْلُمْؤما يًعا، َوَِل يُ َوافاُقوُهْم، َوَأنَّ َأما

َع ُهَو َوُموَسى ْبُن بُ غَا َحََّّ يَ ْنُظَر أَْيَن اْْلَْمَواُل. يُ ْقناُعُهْم إاِلَّ َأنْ   َيْظَهَر َصالاٌح، َوََيَْتما
ََها إالَيْ  ي اْلكاَتاَب َأَمَر ِبااْنَشاءا التَ ْوقايًعاتا اْْلَْمَسةا َعَلى َما َسأَُلوا، َوَسْيَّ ا قَ َرَأ اْلُمْهَتدا ْم َمَع َأِبا فَ َلمَّ ها

ما َوْقَت الْ  ْم ُموَسى ْبُن بُ َغا )َكَذلاَك، اْلَقاسا ََ َما َطَلُبوا، وََكَتَب إالَْيها ْم إا ْم ِبااَجابَتاها ، وََكَتَب إالَْيها َمْغرابا
ا قَ رَ  ها، َوأَنَُّه َما َأرَاَد َما َيْكَرُهوَن، فَ َلمَّ ، َوذََكَر أَنَُّه َأُخوُه َواْبُن َعميا َن( يفا ُظُهورا َصاَلٍَ نْيا ُءوا اْلكاَتابَ َوَأذا

َنا، َوَغًدا نُ َعرياُفُكْم رَْأيَ َنا، فَاْفََتَُقوا.  قَاُلوا َقْد َأْمَسي ْ
اَئةا رَُجٍل، فَ َوَقفَ  ْن َعْسَكراها أَْلٌف َوََخُْسما ْن َدارا اْْلَلايَفةا، َوَمَعُه ما ا َكاَن اْلَغُد رَكاَب ُموَسى ما  َعَلى فَ َلمَّ

، ف َ  ما ْم، َوَأََتُهْم أَبُو اْلَقاسا ا طَاَل اْلَكََلُم َطرايقاها ًئا، فَ َلمَّ ُهْم َجَواًِب إاِلَّ ُكلُّ طَائاَفٍة يَ ُقوُلوَن َشي ْ ن ْ َلْم يَ ْعقاْل ما
ُوَسى ْبنا بُ َغا َوُهَو يفا َأْصَحاباها، فَاْنَصَرَف َمَعُه. ، فَاْجَتاَز ِبا ما  اْنَصَرَف أَبُو اْلَقاسا

َد ْبَن بُ غَا َأنْ  ي ُُمَمَّ اَئةا فَاراٍس،  ُثَّ َأَمَر اْلُمْهَتدا ما ، َفَساَر يفا ََخْسا ما يها َأِبا اْلَقاسا ْم َمَع َأخا َْي إالَْيها َيسا
ُد ْبُن بُ غَا فَ َواَعَداُهْم َعنا اْلُمْهَتدا  ما َوُُمَمَّ َم أَبُو اْلَقاسا ََ َمَكاناها ُبْكَرًة، َوتَ َقدَّ ي، َورََجَع ُموَسى إا

، َفَطَلُبوا َأْن َيُكوَن ُموَسى يفا َوَأْعطََياُهْم تَ ْوقايًعا فايها َأَماُن صَ  وْكايدا ًدا َغايََة الت َّ يٍف، ُموَكَّ الاحا ْبنا َوصا
 َمْرتَ َبةا بُ َغا اْلَكباْيا، َوَصالاٌح يفا َمْرتَ َبةا أَبايها، َوَيُكوَن اْْلَْيُش )يفا يَدا َمْن(
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يٍف، َويُ  ها، َوَأْن َيْظَهَر َصالاُح ْبُن َوصا يَ َنا ُهَو يفا َيدا وَضَع ََلُُم اْلَعطَاُء، ُثَّ اْختَ َلُفوا، فَ َقاَل قَ ْوٌم: َقْد َرضا
 ََ ُد ْبُن بُ غَا َعَلى َذلاَك، َوتَ َفرََّق النَّاُس إا ما َوُُمَمَّ ، ; َوقَاَل قَ ْوٌم: َلْ نَ ْرَض ; فَاْنَصَرَف أَبُو اْلَقاسا اْلَكْرخا

ورا َوَساَمرَّا.  َوالدُّ
ا َكاَن اْلغَ  ََلَح، َوََّنَُبوا َدَوابَّ اْلَعامَّةا، فَ َلمَّ يٍف يفا ََجَاَعٍة َمَعُهْم، َوتَ َناَدْوا: السيا ُد رَكاَب بَ ُنو َوصا

َي، فَ َقا ًا! َوبَ َلَغ َذلاَك اْلُمْهَتدا ، َوقَاُلوا: نُرايُد َصاْلا ما ِبا اْلَقاسا َل لاُموَسى: َوَعْسَكُروا باَساَمرَّا، َوتَ َعلَُّقوا ِبَا
ُروُه. َيْطُلُبونَ  َبغاي ََلُْم َأْن يُْظها ْنَدُهْم فَ يَ ن ْ ُتُه، إاْن َكاَن عا نيا َكَأنيا َأََن َأْخَفي ْ ًا ما  َصاْلا

، فَاْجَتَمَع النَّاُس إالَْيها، فَ بَ َلَغ َعْسَكُرُه َأْربَ َعَة آَِلفا فَا َن اْلُقوَّادا راٍس، ُثَّ رَكاَب ُموَسى، َوَمْن َمَعُه ما
وراييانَي يفا َهَذا اْليَ ْوما َحرََكٌة، َوَجدَّ َوَعْسَكُروا، َوتَ فَ  ييانَي َوَِل لالدُّ  رََّق اْْلَتْ َراُك َوَمْن َمَعُهْم، َوَلْ َيُكْن لاْلَكْرخا

ْنَدُهْم، ُثَّ إانَّ ُغََلًما دَ  َُموا ََجَاَعًة باها، فَ َلْم َيُكْن عا يٍف، َواَّتَّ  َخلَ ُموَسى َوَمْن َمَعُه يفا طََلبا اْبنا َوصا
نَّ ُغََلًما َيْطُلُب َماًء،  ، فَإا ُْي تَ َنحَّ َع قَائاًَل يَ ُقوُل: أَي َُّها اْْلَما َع َدارًا َوَطَلَب َماًء لاَيْشَربَُه، َفَسما َفَسما

ََ َصالاٍح، َوبا  ََ َعيَّاٍر فََأْخََبَُه، فََأَخَذ َمَعُه َثََلثََة نَ َفٍر، َوَجاَء إا ْرآٌة َوُمْشٌط، اْلُغََلُم اْلَكََلَم، َفَجاَء إا ها ما َيدا
ْيَ َتُه، فََأَخَذُه، فَ َتَضرََّع إالَْيها، فَ َقاَل: َِل ُْيْكاُننا تَ رُْكَك َوَلكانيا َأُمرُّ باَك َعلَ  ََّيرا َأْهلاَك َوُهَو ُيَسرياُح ْلا ى دا

ُهُم اثْ َنانا َأْطَلْقُتَك. ن ْ نا اْعََتََضَك ما َك، َوَأْصَحاباَك، فَإا  َوقُ وَّادا
َكاٍف، فَأَتَ ْوا باها َنَْ فَُأْخرا  ها َشْيٌء، َواْلَعامَُّة تَ ْعُدو َخْلَفُه، َوُهَو َعَلى باْرَذْوٍن ِبُا َو َج َحافاًيا لَْيَس َعَلى رَْأسا

، َفَضَربَُه بَ ْعُض َأْصَحابا ُموَسى َعَلى َعاتاقاها، ُثَّ قَ تَ ُلوُه، َوَأَخُذوا رَْأَسُه، َوتَ رَُكوا ُجث ََّتُه، َوَوافَ ْوا  اْْلَْوَسقا
يَف باها عَ  َل رَْأُسُه َوطا ، فَ َقاُلوا َلُه يفا َذلاَك: فَ َقاَل َواُروُه، ُثَّ ْحُا ي قَ ْبَل اْلَمْغرابا َلى باها َداَر اْلُمْهَتدا

َي َعَلْيها: َهَذا َجَزاُء َمْن قَ َتَل َمْوَِلُه.  قَ َناٍة، َونُودا
ا قُتاَل أَنْ َزَل ُموَسى رَْأَس بُ َغا الصَّ  ُّ َوَلمَّ ُلوِلا ا قُتاَل َصالاٌح قَاَل السَّ ََ َأْهلاها لاَيْدفاُنوُه، َوَلمَّ غاَْي، َوُسلياَم إا

 لاُموَسى ْبنا بُ َغا:
ْئَت ََّي ُموَسى َعَلى َقَدرا  ْئَت إاْذ جا نَي َطَغى ... َوجا ْن فاْرَعْوَن حا  َأَخْذَت َوتَ َرَك ما
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 َثََلثٌَة ُكلُُّهْم َِبٍغ َأُخو َحَسدٍ 
يٌف يفا اْلَكْرخا َِمُْثوٌل باها َوبُ َغا لظُّْلما َواْلُعْدَوانا َعْن َوَترا ... َوصا يَك ِبا  يَ ْرما

َعفارٍ  يٍف بَ ْعَد ُمن ْ َررا ... َوَصالاُح ْبُن َوصا لنَّارا َوالشَّ ْلْاْسرا ُُمََْتاٌق ِبا  ِبا
ْلْاْيا ُجث َُّتُه َوالرُّوُح يفا َسَقرا   ِبا

 َواراجا َعَلى ُمَساوارٍ ذاْكُر اْختاََلفا اْلَْ 
ْن َبنا زَُهْْيٍ اْلَعْمَروايُّ َعَلى ُمَساوارٍ  َن اْْلََواراجا اَْسُُه ُعبَ ْيَدُة ما َنةا َخاَلَف إاْنَساٌن ما ها السَّ  .يفا َهذا



، فَ َقاَل َمَساواٌر: نَ ْقَبُل تَ ْوبَ َتُه ; وَ  ئا قَاَل ُعبَ ْيَدُة: َِل نَ ْقَبُل، َوَسَبُب َذلاَك أَنَُّه َخاَلَفُه يفا تَ ْوبَةا اْلُمْخطا
يَثةا، فَاْلتَ َقْوا  َن اْْلَدا َم إالَْيها َمَساواٌر ما ََ ُمَساواٍر، َوتَ َقدَّ َنَة، َفَجَمَع ُعبَ ْيَدُة ََجًْعا َكثاْيًا َوَساَر إا ي ُجَهي ْ بانَ َواحا

نيَ  ، يفا َُجَاَدى اْْلُوََ َسَنَة َسْبٍع َوََخْسا لا َن اْلَمْوصا ْلُقْربا ما [ ، َواقْ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قاَتاٍل، ِبا ائَ َتنْيا  ]َوما
ُْم، فَ ُقتاَل ُعبَ ْيَدُة، َواَّْنََزَم َجَْ  ْن َأْصَحاباها، َعْرقَ ُبوا َدَواَبَّ ها، َوَمَعُه ََجَاَعٌة ما ْندا ْن عا َل ما ُعُه، فَ ُقتاَل َفََتَجَّ

َن اْلعارَ  ، َوَمَنَع اْْلَْمَواَل َعنا اْْلَلايَفةا، َفَضاَقْت َعَلى اْْلُْندا َأْكثَ ُرُهْم، َواْستَ ْوََ ُمَساواٌر َعَلى َكثاٍْي ما اقا
ََ َأْن َساَر إالَْيها ُموَسى ْبُن بُ َغا، َوَِبياْكَباُك، َوَغْْيُُُهَا يفا َعْسَكٍر  يٍم، َأْرزَاقُ ُهْم، فَاْضَطرَُّهْم َذلاَك إا َعظا

، فََأقَاُموا باها، ُثَّ  نيا ََ السيا ي. فَ َوَصُلوا إا ْن َخْلعا اْلُمْهَتدا ََ َساَمرَّا، لاَما َنْذُكُرُه ما  َعاُدوا إا
ةا، فَ َلمَّ  ََ ُمَساواٍر يفا َعْسَكٍر َكباٍْي، َحَسنا اْلُعدَّ ُد اْلْاََلفََة َسْيََّ ُمْفلاًحا إا َ اْلُمْعَتما ا َوِلا ا قَاَرَب فَ َلمَّ

يَثَة )فَارَقَ ُهْم ُمَساواٌر، َوَقَصَد َجبَ لَ  َن اْْلَدا ْلُقْربا ما ٌر، َوُُهَا ِبا ، َولاْْلَخرا َعاما َا زَْينا ُها ََحدا نْيا يُ َقاُل ْلا
يَثةا، فَ َتباَعُه ُمْفلاٌح، فَ َعَطَف َعَلْيها ُمَساواٌر َوُهَو يفا َأْربَ َعةا آَِلفا فَاراٍس، فَاقْ تَ َتَل ُهَو َوُمْفلا   ٌح.اْْلَدا

،  وََكاَن ُمَساواٌر َقدا اْنَصَرَف َعْن َحْربا  ََبلا زَْينا ْن َأْصَحاباها، فَ َلُقوا ُمْفلاًحا ِبا ُعبَ ْيَدَة )َوَقْد ََجََع َكثاْيًا( ما
ََ َما يُرايُدُه، )َفَصعاَد رَْأَس اْْلََبلا فَاْحَتَمى ْنُه إا ْل ُمْفلاٌح ما  فَ َلْم َيصا
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ن َ  ( ، َوَجَرى بَ ي ْ ُهَما َوقَ َعاٌت َكثاْيٌَة، ُثَّ َأْصَبُحوا يَ ْوًما، َوطََلُبوا باها( ، َونَ َزَل ُمْفلاٌح يفا )َأْصلا اْْلََبلا
َن ال ا أَياَس ما ي فايها ُمْفلاٌح، َلمَّ ْن َغْْيا اْلَوْجها الَّذا ظََّفرا ُمَساوارًا، فَ َلْم َيَاُدوُه، وََكاَن َقْد نَ َزَل لَْيًَل ما

، )َفَحْيُث َلْ( يَ َرهُ  َن اْلْاَراحا ، َفَساَر  لاَضْعفا َأْصَحاباها ما لا ََ اْلَمْوصا ، َفَساَر إا لا ََ اْلَمْوصا ُمْفلاٌح َساَر إا
( اْلَمْوصا  ََ يبانَي، َواْْلَابُورا، فَ َنَظَر يفا َأْمراَها، ُثَّ )َعاَد إا ْنَجاٍر، َوَنصا ََّيرا رَبايَعةا سا ََ دا َها إا ن ْ ، فََأْحَسَن ما لا

َها يفا  ْيََة يفا َأْهلاَها، َورََجَع َعن ْ ًبا لالاَقاءا ُمَساواٍر.السيا   رََجٍب ُمَتَأهيا
َبةا ُمْفلاٍح، فَ َتباَعُه ُمْفلا  ْنَد َغي ْ َها عا يَثَة فَارَقَ َها ُمَساواٌر، وََكاَن َقْد َعاَد إالَي ْ ا قَاَرَب اْْلَدا ٌح، َفَكاَن )فَ َلمَّ

ا طَاَل  ، فَ يَ ْنزالُُه ُمْفلاٌح، فَ َلمَّ اْْلَْمُر َعَلى ُمْفلاٍح، َوتَ َوغََّل يفا اْلْاَبالا ُمَساواٌر( يَ ْرَحُل َعنا اْلَمْنزالا
ي َمَعُه َمَشقٌَّة، َوَنَصٌب، َعاَد َعْنُه، فَ َتبا  ، َواْلَمَضاياقا )َورَاَء ُمَساواٍر( ، َوْلَاَق اْْلَْيُش الَّذا َعابا َعُه َوالشيا

ُع َعْن َساقَةا  َقطا ُهْم فَ َقاتَ ُلوُه، ُثَّ  َمَساواٌر يَ ْقُفو أَثَ َرُه، َوَيَُْخُذ ُكلَّ َمْن يَ ن ْ ن ْ اْلَعْسَكرا، فَ َرَجَع إالَْيها طَائاَفٌة ما
ًما، َواَْنََدَر َأوََّل َشْهرا رََمَضا َا ُمْفلاٌح َأَّيَّ يَثَة، فََأقَاَم َبا ََ َساَمرَّا، َعاُدوا َوْلَاُقوا ُمْفلاًحا، َوَوَصُلوا اْْلَدا َن إا

يَنئاٍذ َمَساواٌر َعَلى  ، َوَجََب َخَراَجَها، َوَقواَيْت َشوَْكُتُه، اْشَتدَّ َأْمُرُه.فَاْستَ ْوََ حا  اْلباََلدا
 

ي َوَمْوتاها   ذاْكُر َخْلعا اْلُمْهَتدا



ْنُه. َلًة بَقاَيْت ما ثْ َنَِتْ َعْشَرَة لَي ْ َ ِلا ي، َوتُ ُويفيا ْنُه( ، ُخلاَع اْلُمْهَتدا َس َعَشَر ما  )يفا رََجٍب اْْلَاما
َبُب يفا ذَ  َم ذاْكُرُهْم،وََكاَن السَّ يَن تَ َقدَّ َن اْْلَتْ َراكا الَّذا ورا ما  لاَك َأنَّ َأْهَل اْلَكْرخا َوالدُّ
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َغلَ  ، وََكي ْ ما ْم َأَخاُه َأَِب اْلَقاسا ي إالَْيها َه اْلُمْهَتدا ْم، فَ َوجَّ َغ َوَغْْيَُُهَا، ََتَرَُّكوا يفا َأوَّلا رََجٍب لاَطَلبا َأْرزَاقاها
ُنوُهمْ  ْنَد ُمَُ َفَسكَّ : إانَّ اْْلَْمَواَل عا َي قَاَل لاْْلَتْ َراكا َد ْبَن بُ غَا َأنَّ اْلُمْهَتدا ٍد ، فَ َرَجُعوا، َوبَ َلَغ َأَِب َنْصٍر ُُمَمَّ مَّ

ي إا  ، َفَكَتَب اْلُمْهَتدا اراييا نيا ُمَقاباَل ُمَساواٍر الشَّ لسيا يها َوُهَو ِبا ََ َأخا لَْيها َأرْبَ َعَة  َوُموَسى اْبَنْ بُ َغا، فَ َهَرَب إا
َغَلَغ، َوُطولاَب أَبُو َنْصرٍ  يها اْْلََماَن، فَ َرَجَع ُهَو َوَأُخوُه َحْيُسوٌن، َفَحَبَسُهَما، َوَمَعُهَما َكي ْ  ُكُتٍب يُ ْعطا

يَناٍر، َوقُتاَل لاَثََلثٍ  ْن وَكايلاها ََخَْسَة َعَشَر أَْلَف دا ، فَ ُقباَض ما ْْلَْمَوالا ُد ْبُن بُ غَا ِبا ْن رََجٍب،  ُُمَمَّ َخَلْوَن ما
. ََ َمْنزالاها، َوَصلَّى َعَلْيها اْْلََسُن ْبُن اْلَمْأُمونا ، فََأْخَرُجوُه إا َي باها يفا باْئٍر فَأَْنَتَ  َورُما

ََ َِبياْكَباَك وَ  ا َحَبَس َأَخاُه َأْن ُيَسلياَم اْلَعْسَكَر إا ََ ُموَسى ْبنا بُ َغا، َلمَّ ي إا َع إالَْيها، وََكَتَب اْلُمْهَتدا يَ ْرجا
، َوقَ ْتلا ُموَسى ْبنا بُ غَ  اراييا َْربا ُمَساواٍر الشَّ ََ َِبياْكَباَك َأْن يَ َتَسلََّم اْلَعْسَكَر، َويَ ُقوَم ِبا ا َوُمْفلاٍح، وََكَتَب إا

ََ ُموَسى، فَ َقَرَأُه َعَلْيها َوقَاَل: َلْسُت َأفْ َرُح َباَ  ْلكاَتابا إا يعاَنا، َفَساَر َِبياْكَباُك ِبا َنا َجَا نَُّه َتْدباٌْي َعَلي ْ َذا، فَإا
َُه أَنََّك يفا طَاَعتاها َوُنْصَرتاها َعَليَّ َوعَ  ََ َساَمرَّا، َوُُتَْبا َْي إا َلى ُمْفلاٍح، َفَما تَ َرى؟ فَ َقاَل ُموَسى: َأَرى َأْن َتسا

بياُر يفا قَ ْتلاها.  فَ ُهَو َيْطَمئانُّ إالَْيَك، ُثَّ ُتدا
يَما الطَّوايُل، َوَغْْيُُهْم، َفَدَخُلوا َداَر فََأقْ َبَل  ََ َساَمرَّا، فَ َوَصَلَها َوَمَعُه ََّيرُْكوُج، َوَأَساْرَتكانُي، َوسا إا

ْن رََجٍب، َفَحَبَس َِبياْكَباَك َوَصَرَف اْلَباقانَي، فَاْجَتَمَع َأْصَحاُب  ثْ َنَِتْ َعْشَرَة َمَضْت ما اْلْاََلَفةا ِلا
َ قُتاَل أَبُو َنْصرا ْبُن بُ َغا؟َِبياْكَباَك َوغَ  َ ُحباَس قَائاُدََن، َولا ، َوقَاُلوا: لا َن اْْلَتْ َراكا  ْْيُُهْم ما

ي َصالاُح ْبُن َعلاييا ْبنا يَ ْعُقوَب ْبنا اْلَمْنُصورا، َفَشاَورَُه فايها، فَ َقاَل َلُه: إانَُّه لَْ  ْنَد اْلُمْهَتدا ُلْغ وََكاَن عا  يَ ب ْ
ْن آِبَ  ْن َهَذا َأَحٌد ما ْنَد َأْهلا ُخَراَساَن ما َجاَعةا، َوَقْد َكاَن أَبُو ُمْسلاٍم َأْعَظَم َشْأًَن عا َن الشَّ ئاَك َما بَ َلْغَتُه ما

ْم َمْن يَ ْعُبُدُه، َفَما َكاَن إاِلَّ َأْن طُراَح رَْأُسُه َحََّّ َسَكُتوا، فَ َلْو فَ عَ  ْنَد َأْصَحاباها، َوَقْد َكاَن فايها ثْ عا َل ْلَت ما
 َذلاَك َسَكُتوا.

َنةا، َفَصْيََّ يفا  ، َواْلَفَراغا يُع( اْلَمَغارابَةا، َواْْلَتْ َراكا َع لَُه َجَا ي، َوَقْد )َجُا  فَ رَكاَب اْلُمْهَتدا
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، َويفا اْلَمْيَسَرةا ََّيرُْكوَج، َوَوَقَف ُهَو يفا اْلَقْلبا َمَع َأَسارْ  يَّ َتكانَي َوطََبايْ ُغَوا، اْلَمْيَمَنةا َمْسُرورًا اْلبَ ْلخا
ْم َعتَّاُب ْبُن َعتَّاٍب، َفَحَملُ  ، فََأَمَر باَقْتلا َِبياْكَباَك، َوأَْلَقى رَْأَسُه إالَْيها َن اْلُقوَّادا َا ما وا َعَلى َعتَّاٍب َوَغْْياُها



َن اْْلَ  َْن فايَها ما ي َوَمْيَسَرتُُه ِبا ، فَ َقتَ ُلوُه، َوَعَطَفْت َمْيَمَنُة اْلُمْهَتدا ، َفَصاُروا َمَع إاْخَواَّنااُم اْْلَتْ َراكا تْ َراكا
. َن اْلَفرايَقنْيا ي، َوقُتاَل ََجَاَعٌة ما  فَاَّْنََزَم اْلَباُقوَن َعنا اْلُمْهَتدا

َن اْْلَتْ َراكا ََنُْو َأْربَ َعةا آَِلٍف. اَئٍة َوَُثَانُوَن رَُجًَل، َوقايَل: قُتاَل ما ُعما  َفقايَل: قُتاَل َسب ْ
.َوقايَل:   أَْلَفانا

 َوقايَل: أَْلٌف.
ي: ََّي َمْعَشرَ  ْيُف، َوُهَو يُ َنادا ها السَّ َهزاًما، َوباَيدا ي َخْلٌق َكثاٌْي، َوَوََّ ُمن ْ ْن َأْصَحابا اْلُمْهَتدا  َوقايَل ما

نَ  نانَي، قَاتاُلوا َعْن َخلايَفتاُكْم! فَ َلْم َيُاْبُه َأَحٌد ما ُْي اْلُمْؤما نَي! َأََن َأما ََ  اْلُمْسلاما ََ َذلاَك، َفَساَر إا اْلَعامَّةا إا
 ََ ُْم يُعايُنونَُه، فَ َهَربُوا َوَلْ يُعاْنُه َأَحٌد، َفَساَر إا ، فََأْطَلَق َمْن فايها َوُهَو َيُظنُّ َأَّنَّ ْجنا  َدارا َأْْحََد ْبنا َِببا السيا

ْرَطةا، َفَدَخَلَها َوُهْم يفا أَثَراها، َفَدخَ  با الشُّ يٍل َصاحا ََ اْْلَْوَسقا َعَلى َجَا ُلوا َعَلْيها َوَأْخَرُجوُه، َوَساُروا باها إا
يَدًة( ، َوَجَرى ب َ  َرارًا َعدا ي َيَدُه، فايَما قايَل، ما ْنَد َأْْحََد ْبنا َخاقَاَن، )َوقَ بََّل اْلُمْهَتدا نَ ُهْم بَ ْغٍل َفُحباَس عا ي ْ

َنُه، َوُهَو َُمُْبوٌس، َكََلٌم َكثاٌْي َأرَادُ  ، فَ َقاُلوا: إانَُّه َكَتَب َوبَ ي ْ ، فََأََب َواْسَتْسَلَم لاْلَقْتلا وُه فايها َعَلى اْْلَْلعا
ُر َبااْم، َوَِل يَ غْ  ، أَنَُّه َِل يَ ْغدا َن اْلُقوَّادا ها رُقْ َعًة لاُموَسى ْبنا بُ َغا، َوَِبياْكَباَك، َوََجَاَعٍة ما َطيا َتاَُلُْم، َوَِل يَ ْفتاُك ِبا

ْم )يُ ْقعاُدوَن َمْن( َبااْم، َوَِل يَ هُ  َعتاها، َواْْلَْمُر إالَْيها ْن بَ ي ْ لٍي ما مُّ باَذلاَك، َوأَنَُّه َمََّ فَ َعَل َذلاَك فَ ُهْم يفا حا
 َشاُءوا.

َي َأْمراها، َفَداُسوا َخْصيَ تَ ْيها، َوَصَفُقوُه َفَماَت، َوَأْشَهُدوا َعَلى  فَاْسَتَحلُّوا باَذلاَك تَ َقضيا
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را.َمْوتاها  َتصا َْقََبَةا اْلُمن ْ  أَنَُّه َسلايٌم لَْيَس باها أَثَ ٌر، َوُدفاَن ِبا
ََ اْلمُ  ورا اْجَتَمُعوا َوَطَلُبوا َأْن َيْدُخُلوا إا ي، َوقايَل: َكاَن َسَبُب َخْلعاها َوَمْوتاها َأنَّ َأْهَل اْلَكْرخا َوالدُّ ْهَتدا

ا َاَجاَّتااْم، َفَدَخُلوا الدَّ ، َفَخَرَج أَبُو َوُيَكلياُموُه ِبا َن اْلُقوَّادا ُد ْبُن بُ غَا، َوَغْْيُُه ما َر، َوفايَها أَبُو َنْصٍر ُُمَمَّ
ي، َوُهْم يفا َأْربَ َعةا آَِلٍف، وَ  ََ اْلُمْهَتدا ورا، َوَشَكْوا َحاََلُْم إا َها، َوَدَخَل َأْهُل اْلَكْرخا َوالدُّ ن ْ طََلُبوا َنْصٍر ما

ُهمْ  ن ْ ْنُه َأْن يُ ْعَزَل ما ي  ما ْلَمالا الَّذا ََ إاْخَوتاها، َوَأْن َيَُْخَذ اْلُقوَّاَد وَُكتَّاََبُْم ِبا َْي اْْلَْمُر إا ُأَمَراُؤُهْم، َوَأْن َيصا
ارا، َفَحَمَل اْلُمْهَتدا  ََ َما َسأَُلوُه، فََأقَاُموا يَ ْوَمُهْم يفا الدَّ ْم إا ْم، فَ َوَعَدُهْم ِبااَجابَتاها ْم َما ي إالَْيها َصاَر إالَْيها

 َيَُْكُلوَن.
َن اْلَغدا َيْطُلُبوَن َما َسأَُلوُه، َفقايَل ََلُْم: إا  يَّةا، َوَأْصَبُحوا ما دا ََ اْلُمَحمَّ ُد ْبُن بُ َغا إا نَّ َهَذا َأْمٌر َوَساَر ُُمَمَّ

؟ َصْعٌب، َوإاْخَراُج اْْلَْمرا َعْن يَدا َهُؤَِلءا اْلُقوَّادا لَْيَس باَسْهٍل، َفَكْيَف إاَذا  ْْلَْمَوالا ََجََع إالَْيها ُمطَالَبَ تَ ُهْم ِبا
لُ  ََ َأْن نَ ب ْ ُوَن َعَلى َهَذا اْْلَْمرا إا ُتْم َتْصَبا ْن ُكن ْ َغ َغايَ َتُه، َوإاِلَّ فَاْنُظُروا يفا ُأُموراُكْم، فَاْنُظُروا يفا ُأُموراُكْم، فَإا

ُن َلُكُم النََّظَر، فَأَبَ وْ  نانَي َُيْسا ُْي اْلُمْؤما َعةا َعَلى َأْن يُقايُموا َعَلى فََأما ََ َأْْيَانا اْلبَ ي ْ ا إاِلَّ َما َسأَُلوُه، َفَدَعْوا إا



ذَ  ََ َذلاَك، فَُأخا نانَي، فََأَجابُوا إا َْي اْلُمْؤما ، َوَأْن يُ َقاتاُلوا َمْن قَاتَ َلُهْم، َويَ ْنَصُحوا َأما ْم َهَذا اْلَقْولا ْت َعَلْيها
َعةا.  َأْْيَاُن اْلبَ ي ْ

ارا باَغْْيا َسَبٍب، َوَأَّنَُّ   ُثَّ  ي يُ ْنكاُروَن ُخُروَجُه َعنا الدَّ ْم، َوَعنا اْلُمْهَتدا ها ََ َأِبا َنْصٍر َعْن أَنْ ُفسا ْم َكتَ ُبوا إا
ْنَد اْلمُ  اَر فَاراَغًة َأقَاُموا فايَها، فَ َرَجَع َفَحَضَر عا ا رََأُوا الدَّ َا َقَصُدوا لاَيْشُكوا َحاََلُْم، َوَلمَّ ي، فَ َقبََّل إاَّنَّ ْهَتدا

اَل: َوَهْل راْجَلُه َوَيَدُه َوَوَقَف، َفَسأَلَُه َعنا اْْلَْمَوالا َوَما يَ ُقولُُه اْْلَتْ َراُك، فَ َقاَل: َوَما َأََن َواْْلَْمَواُل؟ قَ 
ٍد َوَحَبُسوهُ  يَك َوَأْصَحاباُكَما؟ ُثَّ َأَخُذوا باَيدا ُُمَمَّ ْنَد َأخا ْنَدَك َوعا َي إاِلَّ عا ََ ُموَسى ْبنا بُ َغا، ها ، وََكتَ ُبوا إا

ََ اْْلَتْ َراكا  ََ قُ وَّاٍد ذََكُروُهْم، وََكتَ ُبوا إا ََ َساَمرَّا، َوَتْسلايما اْلَعْسَكرا إا َرافا إا ْنصا ِلا َغارا يفا  َوُمْفلاٍح ِبا الصيا
ُهَما، َوذََكُروا َما َجَرى ََلُْم، َوقَاُلوا: إانْ  ن ْ َن  َتَسلُّما اْلَعْسَكرا ما ََ َما َأَمَر باها ما َأَجاَب ُموَسى َوُمْفلاٌح إا

. ََ اْلَبابا ُلوُهْم إا وُُهَا َوََثقًا، َواْحْا ََ َساَمرَّا، َوَتْسلايما اْلَعْسَكرا، َوإاِلَّ َفُشدُّ قْ َبالا إا  اْْلا
ْرُهََ  َعُة ُكليا رَُجٍل دا َذْت َعَلْيها اْلبَ ي ْ ي َعَلى َمْن ُأخا ََ َعْسَكرا َوَأْجَرى اْلُمْهَتدا ا َوَصَلتا اْلُكُتُب إا ، فَ َلمَّ نْيا

لنُّْصَرةا  َعَة ِبا ُم اْلبَ ي ْ ، َوَأَخُذوا َعَلْيها  ُموَسى َأَخَذَها ُموَسى، َوُقراَئْت َعَلْيها َوَعَلى النَّاسا
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حْ  ْنَد قَ ْنَطَرةا )الرَّقايقا ْلاا ْن رََجٍب، َوَخَرَج ََلُْم، َوَساُروا ََنَْو َساَمرَّا، فَ نَ َزُلوا عا َلًة َخَلْت ما َدى( َعْشَرَة لَي ْ
ْن َأْصَحابا ُموَسى  َن اْلَغدا َوَقْد َدَخَل ما ها، َوَأْصَبَح النَّاُس ما ْن يَ ْوما ي َوَعَرَض النَّاَس. َوَعاَد ما اْلُمْهَتدا

ُهْم َكْوَبكانُي َوَغْْيُُه، َوَعاَد، َوَخَرَج اْلمُ  ن ْ ْم َمْن أََتى زَُهاَء أَْلفا فَاراٍس، ما ي َفَصفَّ َأْصَحابَُه، َوفايها ْهَتدا
َيًة يَ ْنَصراُف إالَي ْ  َ( ََنحا نَ ُهْم َوَبنْيَ ُموَسى )يُرايُد َأْن يُ َوِليا ْن َأْصَحابا ُموَسى، َوتَ َردََّدتا الرُُّسُل بَ ي ْ َها، ما

َرُهمْ  ْم لايُ َناظا ي يُرايُدوَن َأْن َيَايَء إالَْيها ، فَ َلْم يَ تَّفاُقوا َعَلى َشْيٍء. َوَأْصَحاُب اْلُمْهَتدا  َعَلى اْْلَْمَوالا
ْن َأْصَحاباها، فَ َعَدَل ُهَو َوُمْفلاٌح يُرايَدانا َطرايَق ُخَراَساَن، َوَأقْ َبَل  َواْنَصَرَف َعْن ُموَسى َخْلٌق َكثاٌْي ما

ي، َفسَ  ََ اْلُمْهَتدا ، فَ َوَصُلوا إا َن اْلُقوَّادا ، َوَحَبَس َِبياْكَباُك، َوََجَاَعٌة ما َرافا ْنصا ِلا لَُّموا، َوَأَمَرُهْم ِبا
ْيًا، وََكاَن َذلاَك يَ ْومَ  ًا َيسا . َِبياْكَباَك، َوقَ تَ َلُه، َوَلْ يَ َتَحرَّْك َأَحٌد، َوَِل تَ َغْيََّ َشْيٌء إاِلَّ تَ َغْيُّ ْبتا  السَّ

نَ  ا َكاَن اْْلََحُد أَْنَكَر اْْلَتْ َراُك ُمَساَواَة اْلَفَراغا َنَة فَ َلمَّ ارا، َوُدُخوََلُْم َمَعُهْم، َورُفاَع َأنَّ اْلَفَراغا ةا ََلُْم يفا الدَّ
اُر َعلَ  ْم، َوبَقاَيتا الدَّ َْجَعاها ارا ِبَا َن الدَّ ، َفَخَرُجوا ما َا َِتَّ ََلُْم َهَذا باَعَدما ُرَؤَساءا اْْلَتْ َراكا َنةا، إاَّنَّ ى اْلَفَراغا

َنةا َواْلَمَغارابَةا َواْلَمَغارابَةا، فَأَْنَكَر اْْلَ  ي لاْلَفَراعا تْ َراُك َذلاَك، َوَأَضاُفوا إالَْيها َطَلَب َِبياْكَباَك، فَ َقاَل اْلُمْهَتدا
ًة َفَما َأْكَرُه قُ ْرَبُكْم، َوإاِلَّ َأرْ  ُتْم َتظُنُّوَن فايُكْم قُ وَّ ، َوقَاَل ََلُْم: إاْن ُكن ْ َن اْْلَتْ َراكا ْن َما َجَرى ما َناُهْم ما َضي ْ

هُ ق َ  ن ْ تَّةا آَِلٍف، ما ي َوُهْم يفا سا ُْم يَ ُقوُموَن باها، َفَخَرَج َبااُم اْلُمْهَتدا َن ْبلا تَ َفاُقما اْْلَْمرا! َفذََكُروا َأَّنَّ ْم ما
ا اْلت َ  ، فَ َلمَّ يٍف، وََكاَن اْْلَتْ َراُك يفا َعَشَرةا آَِلفا َقُوا اْْلَتْ َراكا ََنُْو أَْلٍف َوُهْم َأْصَحاُب َصالاحا ْبنا َوصا
ي، َوذََكَر ََنَْو مَ  ، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب اْلُمْهَتدا نٌي لاْْلَتْ َراكا ْم َكما َم اَّْنََزَم َأْصَحاُب َصالاٍح، َوَخَرَج َعَلْيها ا تَ َقدَّ



يٍل قَاتَ َلُهْم، فََأْخرَ  َي باَدارا َأْْحََد ْبنا َجَا ا رََأُوا اْلُمْهَتدا ُْم َلمَّ ُجوُه، وََكاَن باها أَثَ ُر َطْعَنٍة، إاِلَّ أَنَُّه قَاَل إاَّنَّ
ْم، َوَأرَاُدوُه َعَلى َخْلٍع، فََأََب َأْن َيُايبَ ُهْم، َفَماَت يَ ْوَم اْْلَ  ها إالَْيها ا رََأى اْْلُْرَح أَْلَقى باَيدا ْرباَعاءا فَ َلمَّ

، َوَصلَّى َعَلْيها َجْعَفُر ْبُن َعْبدا  يسا .َوَأْظَهُروُه لالنَّاسا يَ ْوَم اْْلَما دا  اْلَواحا
ْن َكْعبَ ْيها، َوفَ َعُلوا باها َغْْيَ َشْيٍء َحََّّ َماَت ;  وََكانُوا َقْد َخَلُعوا َأَصاباَع َيَدْيها َوراْجَلْيها ما
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َد ْبَن بُ َغا، فَ َوَجُدوُه َميياًتا، َفَكَسُروا َعَلى َقَْباها أَْلَف َسْيٍف.  َوَطَلُبوا ُُمَمَّ
ُة خا  َلًة، وََكاَن ُعْمُرُه َُثَاناًيا َوَثََلثانَي َسَنًة، وََكاَنْت ُمدَّ ي َأَحَد َعَشَر َشْهًرا َوََخَْس َعْشَرَة لَي ْ ََلَفةا اْلُمْهَتدا

، َقصا  ، َعرايَض اْلَمْنكاَبنْيا َهةا، َأَْسََر، رَقايًقا، َأْشَهَل، َجْهَم اْلَوْجها، َعرايَض اْلَبْطنا َع اْْلَب ْ ْيًا، وََكاَن َواسا
.َطواي ْلَقاُطولا  َل اللياْحَيةا، َوَمْولاُدُه ِبا

 
ي ْيَةا اْلُمْهَتدا  ذاْكُر بَ ْعضا سا

ْم َورًَعا، َوَأْكثَ  ْم َطرايَقًة، َوَأْظَهراها ْن َأْحَسنا اْْلَُلَفاءا )َمْذَهًبا، َوَأَْجَلاها َّللَّا ما ي ِبا َباَدًة( َكاَن اْلُمْهَتدا ْم عا راها
. 

، فَاْستَ ْعَداُه رَُجٌل َعَلى اْبٍن َلُه، فَأََمَر قَاَل َعْبُد اَّللَّا ْبُن إاب ْ  ي لاْلَمظَالاا ُّ: َجَلَس اْلُمْهَتدا ْسَكايفا يَم اْْلا َراها
ي: َواَّللَّا  نَ ُهَما، فَ َقاَل الرَُّجُل لاْلُمْهَتدا ها لاَيْحُكَم بَ ي ْ ََ َجانابا َخْصما َر َوَأقَاَمُه إا َْي ِبااْحَضاراها، فَُأْحضا  ََّي َأما

نانَي َما أَْنَت إاِلَّ َكَما قايَل:اْلُمؤْ   ما
را  ْثُل اْلَقَمرا الزَّاها َنُكْم ... أَبْ َلُج ما ْمُتُموُه فَ َقَضى بَ ي ْ  َحكَّ

را  ها ... َوَِل يُ َباِلا َغْْبَ اْْلَاسا  َِل يَ ْقَبُل الرياْشَوَة يفا ُحْكما
ي: َأمَّا أَْنَت أَي َُّها الرَُّجُل فََأْحَسَن  اَّللَُّ َمَقالََتَك، َوَأمَّا َأََن َفَما َجَلْسُت َحََّّ قَ َرْأُت: فَ َقاَل اْلُمْهَتدا

ْن 47}َوَنَضُع اْلَمَوازايَن اْلقاْسَط لايَ ْوما اْلقاَياَمةا] ]اْلنبياء:  [ اْْليََة، قَاَل: َفَما رَأَْيُت َِبكاًيا َأْكثَ َر ما
.  َذلاَك اْليَ ْوما

ما ْبنا ا ي بَ ْعَض َعَشاََّي َشْهرا رََمَضاَن، قَاَل أَبُو اْلَعبَّاسا ْبُن َهاشا ْنَد اْلُمْهَتدا : ُكْنُت عا يُّ ما اَْلَاِشاا ْلَقاسا
لطََّعا ي باَنا اْلَمْغراَب، َوَأَمَر ِبا ، َفَجَلْسُت َحََّّ َصلَّى اْلُمْهَتدا ْْلُُلوسا َْنَصراَف، فََأَمَرنا ِبا ما فَ ُقْمُت ْلا

ََلٌف َعلَ  َر طََبٌق خا َر، َوُأْحضا ْلٌح، َويفا فَُأْحضا ، َويفا إاََنٍء ما يَفانا  ْيها رَغا
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ُر َطَعاًما جَ  نيا أَنَُّه َُيْضا ًرا ظَناا ما ، َوَأَكْلُت ُمْقَتصا ََ اْْلَْكلا يياًدا، آَخَر زَْيٌت، َويفا آَخَر َخل،، َفَدَعانا إا
ا رََأى َأْكلاي َكَذلاَك قَاَل: َأَما ُكْنَت َصائاًما؟ قُ ْلتُ  : بَ َلى. قَاَل: َأفَ َلْسَت ُترايُد َعَشاَءَك، فَ َلْيَس فَ َلمَّ

 َهُهَنا َغْْيُ َما تَ َرى.
َع را  ُ َعَلْيَك النياْعَمَة َوَوسَّ نانَي؟ َقْد َأْسَبَغ اَّللَّ َْي اْلُمْؤما َ ََّي َأما ْن قَ ْولاها، َوقُ ْلُت: َولا ْبُت ما ْزَقُه! فَ َقاَل: فَ َعجا

ْن َبنا ُأَميََّة ُعَمُر ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا، إانَّ اْْلَْمَر َعَلى َما َوَصفْ  ْرُت يفا أَنَُّه َكاَن ما ُت، َواْْلَْمُد َّللاَّا، َوَلكانيا َفكَّ
َا رَأَْيَت. ي ِبا ثْ ُلُه َوَأَخْذُت نَ ْفسا ْم ما ٍم َأْن َِل َيُكوَن يفا ُخَلَفائاها  َفغاْرُت لاَبنا َهاشا

يُم ْبُن َُمَْلدا بْ  َي َوَجُدوا َلُه َسَفطًا فايها قَاَل إابْ َراها ييانَي: إانَّ اْلُمْهَتدا دا ْبنا َعَرَفَة َعْن بَ ْعضا اَْلَاِشاا نا ُُمَمَّ
ي بَ ُنو اْلَعبَّ  ، َوُيَصلياي فايها، َويَ ُقوُل: َأَما َيْسَتحا للَّْيلا اسا َأْن ُجبَُّة ُصوٍف، وَكاَساٌء، َوبُ ْرُنٌس َكاَن يَ ْلَبُسُه ِبا

َراَب، َوَمَنَع َِل َيُكوَن فايها  َي، َوَحرََّم اْلغاَناَء َوالشَّ ْثُل ُعَمَر ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا؟ وََكاَن َقْد َأطََّرَح اْلَمََلها ْم ما
َي َعْنُه. ََ َوَرضا َُه اَّللَُّ تَ َعا ، َرْحا ْلطَانا َعنا الظُّْلما  َأْصَحاَب السُّ

 
دا َعَلى اَّللَّا  ََلَفةا اْلُمْعَتما  ذاْكُر خا

ْبنا َلمَّ  ، َوُهَو اْلَمْعُروُف ِبا َر أَبُو اْلَعبَّاسا َأْْحَُد ْبُن اْلُمتَ وَكيالا َّللَّا َوُحباَس ُأْحضا ي ِبا َذ اْلُمْهَتدا َياٍن،  ا ُأخا فات ْ
ََ ُموَسى ْبنا  ، فَ َبايَ َعُه النَّاُس، فَ َبايَ َعُه اْْلَتْ َراُك، وََكتَ ُبوا باَذلاَك إا ْْلَْوَسقا بُ غَا َوُهَو  وََكاَن َُمُْبوًسا ِبا

َد َعَلى اَّللَّا. ََ َساَمرَّا فَ َبايَ َعُه، َولُقياَب اْلُمْعَتما َاناقانَي، َفَحَضَر إا  ِبا

، َوَسَكَن النَّاُس. دا َعةا اْلُمْعَتما َ يَ ْوما بَ ي ْ َي َماَت ََثنا  ُثَّ إانَّ اْلُمْهَتدا
 َواْستَ ْوَزَر ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن ََيََْي ْبنا َخاقَاَن.
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با الزَّْنجا   ذاْكُر َأْخَبارا َصاحا
ََ اْلَبْصَرةا نَ َزَل ِباَ  ا َوَصَل إا ْلَبْصَرةا، فَ َلمَّ با الزَّْنجا ِبا َْربا َصاحا َ ُجْعََلُن ْلا َنةا ُسْييا ها السَّ َنُه يفا َهذا َكاٍن بَ ي ْ

با الزَّْنجا فَ ْرَسٌخ، َوَخْنَدَق َعَلْيها َوَعَلى َأْصَحا تََّة َأْشُهٍر يفا َخْنَدَقٍة، َوَجَعَل َوَبنْيَ َصاحا باها، َوَأقَاَم سا
ي تَ َواَعَدُهْم ُجَعََلُن لالاَقائاها  َْرَبااْم َهَذا اْليَ ْوَم الَّذا ٍم َوَمْن َخفَّ ْلا َّ َوَبنا َهاشا ُه الزَّيْ َنّبا ، فَ َلْم َيُكْن يُ َوجيا

ابا  ْلْاَجارَةا َوالنُّشَّ نَ ُهْم إاِلَّ الرَّْمُي ِبا يقا اْلَمَكانا َعْن ََمَالا بَ ي ْ ََ لاَقائاها َسبايًَل، لاضا ، َوَِل ََيُْد ُجَعََلُن إا
، وََكاَن َأْكثَ ُر َأْصَحابا ُجْعََلَن َخيَّاَلًة.  اْْلَْيلا

، فَ يُ ب َ  ََ َمَسالاكا اْْلَْنَدقا َب الزَّْنجا َأْصَحابَُه إا ا طَاَل ُمَقاُمُه يفا َخْنَدقاها َأْرَسَل َصاحا يياُتوا ُجْعََلَن، فَ َلمَّ
يًدا. ْن َأْصَحاباها ََجَاَعًة، َوَخاَف اْلَباُقوَن َخْوفًا َشدا  َوقَ تَ ُلوا ما

، َوقَاتَ ُلوا اْْلَبايثَ  ْن َمَكاَننْيا َه َبااْم ما يََّة َوَوجَّ ْعدا ُّ َقْد ََجََع اْلباََللايََّة، َوالسَّ ، َفَظفاَر َبااْم، َوقَ َتَل وََكاَن الزَّيْ َنّبا



هُ  ن ْ ، َفَصرَ ما ْلطَانا ََ اْلَبْصَرةا، َوَظَهَر َعْجُزُه لالسُّ يَمًة، َفََتََك ُجْعََلُن َخْنَدَقُه َواْنَصَرَف إا َفُه ْم َمْقتَ َلًة َعظا
ْم. َُحارَبَتاها َب ِبا ، َوَأَمَر َسعايًدا اْْلَاجا  َعْن َحْربا الزَّْنجا

َن السَّ  ، بَ ْعَد َذلاَك، ما ُب الزَّْنجا َل َصاحا ، َوَأَخَذ َوََتَوَّ يبا ْبَخةا الَِّتا َكاَن فايَها، َونَ َزَل بانَ ْهرا َأِبا اْْلَصا
َها َأْمَواًِل َكثاْيًَة َِل َُتَْصى، َوقُتاَل َمنْ  ن ْ ْن َمَراكابا اْلَبْحرا، َوَأَخُذوا ما ْشرايَن َمرَْكًبا ما فايَها،  َأْربَ َعًة َوعا

ٍم، وَ  .َوََّنَبَ َها َأْصَحابُُه َثََلثََة َأَّيَّ ْهبا َن الن َّ ها بَ ْعَد َذلاَك ما  َأَخَذ لانَ ْفسا
 

 ذاْكُر ُدُخولا الزَّْنجا اْْلُبُ لَّةا 
 َوفايَها َدَخَل الزَّْنُج اْْلُبُ لََّة، فَ َقتَ ُلوا فايَها َخْلًقا َكثاْيًا َوَأْحَرُقوَها.

ََ الْ  ى َعْن َخْنَدقاها إا ا تَ َنحَّ ْلَغارَاتا وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ ُجْعََلَن َلمَّ ُب الزَّْنجا ِبا َبْصَرةا َأَلَّ َشنَّا َصاحا
ََ يَ ْوما اْْلَ  َيةا ََّنْرا َمْعقاٍل، َوَلْ يَ َزْل َُيَاراُب إا ََ ََنحا َْمٍس َعَلى اْْلُبُ لَّةا، َوَجَعَلْت َسَراََّيُه َتْضراُب إا ْرباَعاءا ْلا

ْن رََجٍب، فَافْ تَ َتَحَها، َوقُتاَل أَبُو اْْلَ  ( ، َوَأْضَرَمَها ََنرًا بَقانَي ما ييا ْحَوصا )َوُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ُْحَْيدا ْبنا الطُّوسا
ْن َأْهلاَها َخْلٌق َكثاٌْي، َوَحَوُوا اْْلَْمَوالَ  ، فََأْسَرَعتا النَّاُر فايَها، َوقُتاَل ما اجا لسَّ يَمَة، وََكاَنْت َمْبنايًَّة ِبا  اْلَعظا

ي ََّنََب. وََكاَن َما َأْحَرَقتا النَّارُ  َن الَّذا  َأْكثَ َر ما

(6/289) 

 

 ذاْكُر َأْخذا الزَّْنجا َعبَّاَدانَ 
ْصنَ ُهْم. با الزَّْنجا َفَسلَُّموا إالَْيها حا ََ َصاحا  َوفايَها َأْرَسَل َأْهُل َعبَّاَداَن إا

ْهلا اْْلُبُ لَّةا  ا فَ َعَل ِبَا ي َْحََلُهْم َعَلى َذلاَك أَنَُّه َلمَّ ْم، وََكاَن الَّذا ها َما فَ َعَل َخاَف َأْهُل َعبَّاَداَن َعَلى أَنْ ُفسا
ْم، َوَأْمَواَلااْم، َفَكتَ ُبوا إالَْيها َيْطُلُبوَن اْْلََماَن َعَلى َأْن ُيَسلياُموا إالَْيها اْلبَ َلَد، فََأمَّ  نَ ُهْم، َوَسلَُّموُه إالَْيها، َوَأْهلايها

ْم، َوَأَخُذو  ، فَ َفرََّقُه يفا َأْصَحاباها.فَأَنْ َفَذ َأْصَحابَُه إالَْيها ََلحا َن اْلَعبايدا َوالسيا  ا َما فايها ما
 

ُم اْْلَْهَوازَ  ها  ذاْكُر َأْخذا
َهَض َأْصَحابَُه  َع يفا اْْلَْهَواَز، فَاْستَ ن ْ َن اْْلُبُ لَّةا َوَعبَّاَداَن َطما ا فَ رََغ اْلَعَلوايُّ اْلَبْصرايُّ ما ، َوَلمَّ ََنَْو َجيٍي

َا، َوَأْحَرُقوا َوََّنَُبوا، َوَأْخَربُوا مَ  فَ َلْم يَ ْلَبثْ  ُهْم، َفَدَخَلَها الزَّْنُج، َوقَ تَ ُلوا َمْن رََأْوا َبا ن ْ ا َأْهُلَها، َوَهَربُوا ما
ْن َأْهلاَها، َوَلْ يَ بْ  َن اْْلُْندا َوما ا بَ َلُغوا اْْلَْهَواَز َهَرَب َمْن فايَها ما ََ اْْلَْهَوازا، فَ َلمَّ إاِلَّ اْلَقلايُل،  قَ َورَاَءَها إا
ْيًا بَ ْعَد أَ  ، فََأَخُذوُه َأسا يُم ْبُن اْلُمَدبيارا ُمتَ َوِليا اْْلََراجا َا إابْ َراها ْن ُجراَح، َوَّنُاَب َفَدَخُلوا َوَأْخَربُوَها، وََكاَن َبا

ا ف َ  ْن رََمَضاَن، فَ َلمَّ َلًة َخَلْت ما ثْ َنَِتْ َعْشَرَة لَي ْ يُع َمالاها، َوَذلاَك ِلا ْْلَْهَوازا، َوَعْبَداَن، َجَا َعَل َذلاَك ِبا
. ْن َأْهلاَها يفا اْلبُ ْلَدانا  َواْْلُبُ لَّةا، َخاَفُه َأْهُل اْلَبْصَرةا، َوانْ تَ َقَل َكثاٌْي ما



 
ينايَّةَ  اما َوواَِليَتاها َأْرما ْيخا َعنا الشَّ يَسى ْبنا الشَّ  ذاْكُر َعْزلا عا

ْيخا َعلَ  ا اْستَ ْوََ اْبُن الشَّ ْن َلمَّ َمْشَق، َوَقَطَع اْْلَْمَل َعْن بَ ْغَداَذ، ات ََّفَق َأنَّ اْبَن اْلُمَدبيارا َْحََل َماًِل ما ى دا
. ْيخا يَسى ْبُن الشَّ يَناٍر، فََأَخَذَها عا ائَةا أَْلفا دا ْقَداَر َسْبعاما ََ بَ ْغَداَذ، ما ْصَر إا  ما

ُم يُ  ْن بَ ْغَداَذ إالَْيها ُحَسنْيُ اْْلَادا ، فََأْعطَاُه ُحَسنْيٌ فََأْرَسَل ما ، َفذََكَر أَنَُّه َأْخَرَجُه َعَلى اْْلُْندا ْلَمالا طَالاُبُه ِبا
ْن َذلاَك، فََأَخذَ  ، )وََكاَن َقدا اْمتَ َنَع ما دا ْعَوَة لاْلُمْعَتما ينايََّة لاُيقايَم الدَّ  َعْهَدُه َعَلى َأْرما
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ْعَوَة لاْلُمْعتَ  ها.اْلَعْهَد، َوَأقَاَم الدَّ اَم َتُكْن باَيدا ْنُه َأنَّ الشَّ َواَد، ظَناا ما ( ، َولَباَس السَّ دا  ما
ا قَ ُربَ  َها يفا أَْلفا رَُجٍل، فَ َلمَّ َمْشَق َوَأْعَماََلَا، َفَساَر إالَي ْ ُد َأَماُجوَر، َوقَ لََّدُه دا َها َأَّْنََض فَأَنْ َقَذ اْلُمْعَتما ن ْ  ما

يَسى إالَْيها َوَلَدُه َمْنُصورًا يفا  ا اْلتَ َقُوا اَّْنََزَم َعْسَكُر َمْنُصوٍر َوقُتاَل َمْنُصوٌر، عا ْشرايَن أَْلَف ُمَقاتاٍل، فَ َلمَّ  عا
َمْشَق. لا َوَوََّ َأَماُجوَر دا احا ينايََّة َعَلى َطرايقا السَّ ََ َأْرما يَسى، َوَساَر إا  فَ َوَهَن عا

 
ها ِباا  يا اْلَعَلواييا َوُخُروجا  ْصرَ ذاْكُر اْبنا الصُّويفا

دا ْبنا ََيََْي ْبنا َعْبدا اَّللَّا  يُم ْبُن ُُمَمَّ ، ذُكاَر أَنَُّه إابْ َراها ْصَر إاْنَساٌن َعَلواي، دا َوفايَها َظَهَر باَصعايدا ما  ْبنا ُُمَمَّ
يَنَة إا  ، َوَمَلَك َمدا يا ْبنا الصُّويفا ََلُم، َويُ ْعَرُف ِبا ْسَنا، َوََّنَبَ َها، َوَعمَّ َشرُُّه ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َعَلْيها السَّ

 اْلباََلَد.
، فَ َقَطَع يَ  َم َعَلى اْْلَْيشا ، َوَأَسَر اْلُمَقدَّ َدْيها َوراْجَلْيها َفَسْيََّ إالَْيها َأْْحَُد ْبُن ُطوُلوَن َجْيًشا، فَ َهَزَمُه اْلَعَلوايُّ

يًدا، فَاَّْنََزَم َوَصَلَبُه، َفَسْيََّ إالَْيها اْبُن ُطوُلوَن َجْيًشا آَخَر،  يَم، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ي إاَخْا فَاْلتَ َقْوا بانُ َواحا
. ْن راَجالاها، َوَساَر ُهَو َحََّّ َدَخَل اْلَواَحاتا ، َوقُتاَل َكثاٌْي ما  اْلَعَلوايُّ

. ََ ، إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا ائَ َتنْيا نَي َوما  َوَسَْياُد ذاْكُرُه َسَنَة تاْسٍع َوََخْسا
 

َها ها َعن ْ  ذاْكُر ُظُهورا َعلاييا ْبنا زَْيٍد َعَلى اْلُكوَفةا َوُخُروجا
َها ََنئاَب  َها، َوَأزَاَل َعن ْ ْلُكوَفةا، َواْستَ ْوََ َعَلي ْ َنةا َظَهَر َعلايُّ ْبُن زَْيٍد اْلَعَلوايُّ ِبا ها السَّ اْْلَلايَفةا، يفا َهذا

َا.  َواْستَ َقرَّ َبا
َ إالَْيها الشَّ  ْن َفُسْييا اُه، َوقُتاَل ََجَاَعٌة َكثاْيٌَة ما يَكاَل يفا َجْيٍش َكثايٍف، فَاْلتَ َقْوا َواقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم الشَّ اُه ْبُن ما

اُه.  َأْصَحاباها، َوََنَا الشَّ



 ََ ، َوَأَمَرُه َأْن َيْدُعَوُه إا ََ ُُمَارَبَتاها كايُجوَر الَتُّْكايَّ ُد إا َه اْلُمْعَتما  الطَّاَعةا، َويَ ْبُذَل َلُه اْْلََماَن، َفَساَر ُثَّ َوجَّ
 ََ ََ َعلاييا ْبنا زَْيٍد َيْدُعوُه إا ي، َوَأْرَسَل إا  )كايُجوُر فَ نَ َزَل باَشاها
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ى َعلا  َها كايُجوُر، فَ تَ َنحَّ يُّ ْبُن زَْيٍد َعنا الطَّاَعةا، َوَبَذَل َلُه اْْلََماَن( ، َفَطَلَب َعلاي، أُُمورًا َلْ َيُاْبُه إالَي ْ
َنةا، َوَمضَ  َن السَّ ََ اْلُكوَفةا ََثلاَث َشوَّاٍل ما َا، َوَدَخَل كايُجوُر إا يَّةا، فَ َعْسَكَر َبا سا ََ اْلَقادا ى َعلايُّ اْلُكوَفةا إا

ََ َخفَّاَن، َوَدَخَل باََلَد َبنا َأَسٍد، وََكاَن َقْد َصاَهَرُهْم، َوَأقَاَم ُهنَ  ُبََلَء.ْبُن زَْيٍد إا ََ ُجن ْ  اَك، ُثَّ َساَر إا
َنةا، فَ َواقَ َعُه، فَاَّْنََزمَ  َن السَّ ةا ما ي اْلْاجَّ َن اْلُكوفَةا َسْلَخ ذا َعلايُّ ْبُن  َوبَ َلَغ كايُجوَر َخََبُُه، فََأْسَرى إالَْيها ما

ْن َأْصَحاباها، َوَأسَ  ا زَْيٍد، َوَطَلَبُه كايُجوُر فَ َفاَتُه، َوقَ َتَل نَ َفًرا ما ََ اْلُكوَفةا ; فَ َلمَّ َر آَخرايَن، َوَعاَد كايُجوُر إا
َه إالَْيها اْْلَلايَفُة نَ َفًرا ما  ََ ُسرَّ َمْن رََأى باَغْْيا َأْمرا اْْلَلايَفةا، فَ َوجَّ ، اْستَ َقاَمْت ُأُمورَُها َعاَد إا َن اْلُقوَّادا

.فَ َقتَ ُلوُه باُعْكََبَا يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا َسَنَة َسبْ  ائَ َتنْيا نَي َوما  ٍع َوََخْسا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
. ْلطَانا ْن قاَبلا السُّ با الزَّْنجا ما َْربا َصاحا ُب( ْلا َم َسعايُد ْبُن َصالاٍح )اْْلَاجا  َوفايَها تَ َقدَّ

َيةا َخانا  ، َوَأْصَحابُُه ُموَسى ْبُن بُ َغا )باَناحا يُّ قانَي، وََكاَن ُمَساواٌر يفا ََجٍْع  َوفايَها ََتَاَرَب ُمَساواٌر اْْلَاراجا
ْن َأْصَحاباها ََجَاعَ  ائَ َتنْيا فَاْلتَ َقْوا ِباَُساواٍر، َوقَ تَ ُلوا ما  ًة َكثاْيًَة.َكثاٍْي، وََكاَن َأْصَحاُب ُموَسى ْبنا بُ َغا( ََنَْو ما

، َوُهَو  يُّ يما يَم التَّما لا ْبنا إابْ َراها ُد ْبُن َواصا َها يُ َقاُل َلُه َوفايَها َوَثَب ُُمَمَّ ْن َأْكَرادا ْن َأْهلا فَاراَس، َورَُجٌل ما ما
لٍ  ُد ْبُن َواصا لا فَاراَس، َفَحاَرَِبُه َوقَ َتََلُه، َوَغَلَب ُُمَمَّ يَما، َعاما ْْلَاراثا ْبنا سا ، ِبا َعَلى  َأْْحَُد ْبُن اللَّْيثا

 فَاراَص.
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َْربا ُمَساوارٍ  َه ُمْفلاٌح ْلا  .َوفايَها ُوجيا
ََ ْبنا بُ َغا الرَّيَّ يفا  ُّ َعَلى الرَّييا يفا رََمَضاَن، َفَساَر ُموَسى إا  َشوَّاٍل َوفايَها َغَلَب اْْلََسُن ْبُن زَْيٍد الطَّالاّبا

ُد. َعُه اْلُمْعَتما  َوَشي َّ
 ]اْلَوفَ َياُت[

ي ُد ْبُن إاَْسَاعا َماُم أَبُو َعْبدا اَّللَّا ُُمَمَّ َ اْْلا ُب اْلُمْسَندا َوفايَها تُ ُويفيا يَم اْلُبَخارايُّ اْْلُْعفايُّ َصاحا َل ْبنا إابْ َراها
اَئٍة. ، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة َأرْبٍَع َوتاْسعانَي َوما يحا  الصَّحا
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] ائَ َتنْيا نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوََخْسا
257 - 

نَي َوما   ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوََخْسا
ََ ُسرَّ َمْن رََأى َة إا ْن َمكَّ  ذاْكُر َعْودا َأِبا َأْْحََد اْلُمَوفَّقا ما

 ََ ُد َعَلى اَّللَّا إا ، َأْرَسَل اْلُمْعَتما ، َوَعُظَم َشرُُّهْم، َوَأْفَسُدوا يفا اْلباََلدا ا اْشَتدَّ َأْمُر الزَّْنجا يها َأِبا َأْْحََد  َلمَّ َأخا
، فََأحْ  ، ُثَّ اْلُمَوفَّقا ، َواْلَيَمنا َة، اْْلََرَمنْيا ا َحَضَر َعَقَد َلُه َعَلى اْلُكوَفةا، َوَطرايقا َمكَّ َة، فَ َلمَّ ْن َمكَّ َضَرُه ما

ْجَلَة، َواْلَبْصَرةا، َواْْلَْهَوازا، َوفَاراَس، َوَأَمَر أَ  َط، وَُكَورا دا ، َوَواسا َوادا َد ْن يَ ْعقا َعَقَد َلُه َعَلى بَ ْغَداَذ، َوالسَّ
، َواْلَيَماَمةا َمَكاَن َسعايدا ْبنا َصالاٍح، فَاْستَ ْعَملَ  ْجَلَه، َواْلَبْحَرْينا  ََّيرُْكوُج لاَيارُْكوَج َعَلى اْلَبْصَرةا، وَُكَورا دا

ََ َما يَلاي اْْلَْهَواَز. ْجَلَة إا  َمْنُصوَر ْبَن َجْعَفٍر اْْلَيَّاَط َعَلى اْلَبْصَرةا وَُكَورا دا
 

با ذاْكُر اَّنْا  ْن َسعايٍد اْْلَاجا  َزاما الزَّْنجا ما
َن  َقَذ َما َمَعُهْم )ما ، فَ َهَزَمُهْم، َواْستَ ن ْ َن الزَّْنجا ََماَعٍة ما ُب ِبا َوفايَها )يفا رََجٍب( َأْوَقَع َسعايٌد اْْلَاجا

َراَحاٍت. َة جا دَّ ، َوُجراَح َسعايٌد عا ْهبا ، َوالن َّ  النياَساءا
َْمعٍ  َفَذ َما َمَعُهْم( ، َفَكاَنتا  َوبَ َلَغُه اْْلَََبُ ِبا ْم، فَ َلقايَ ُهْم، فَ َهَزَمُهْم أَْيًضا، َواْستَ ن ْ ُهْم، َفَساَر إالَْيها ن ْ آَخَر ما

َها. َيةا ََتُْخُذ الزََّْنايَّ فَ َتْأِتا باها َعْسَكَر َسعايٍد، َفََل َْيَْتناُع َعَلي ْ ْن تاْلَك النَّاحا  اْلَمْرَأُة ما
َة َوقَ َعاٍت،َوَعْسَكَر َسعايٌد َباَ  دَّ با الزَّْنجا عا ْجَلَة، فََأْوَقَع باَصاحا ََ َغْربا دا  ْطَمَة، ُثَّ َعََبَ إا
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ََ ََثنا رََجٍب، َوَعامَّةا َشْعَباَن. َْطَمَة، فَأَقَاَم إا ََ ُمَعْسَكراها َبا  ُثَّ َعاَد إا
 

َن الزَّْنجا   ذاْكُر َخََلصا اْبنا اْلُمَدبيارا ما
ها أَنَُّه َكاَن َُمْبُ َوفايهَ  ، وََكاَن َسَبُب َخََلصا ْن َحْبسا الزَّْنجا دا ْبنا اْلُمَدبيارا ما يُم ْبُن ُُمَمَّ وًسا يفا ا َُتَلََّص إابْ َراها

ي فا  ُق اْلَمْنزالا الَّذا ، َمْنزاَُلَُما ُمََلصا َل باها رَُجَلنْيا ، َووَكَّ يا ٍد اْلَبْحَرانا َن بَ ْيتا ََيََْي ْبنا ُُمَمَّ يُم، َفَضما يها إابْ َراها
يُم، َفَخَرَج ُهَو َواْبُن َأٍخ َلهُ  ي فايها إابْ َراها ََ اْلبَ ْيتا الَّذا ََل َسَرًِب إا يُ َقاُل لَُه أَبُو  ََلَُما َماًِل، َورَغَّبَ ُهَما، فَ َعما

. ي،  َغالاٍب َورَُجٌل َهاِشاا
 



َن الزَّْنجا َوواَِليَةا مَ   ْنُصورا ْبنا َجْعَفٍر اْلَبْصَرةَ ذاْكُر اَّنْاَزاما َسعايٍد ما
ُ إالَْيها َجْيًشا، فََأْوقَ ُعوا باها لَْيًَل، وَ  ُب الزَّْنجا باَسعايٍد، وََكاَن ُيَسْييا َأَصابُوا َمْقتَ َلًة َوفايَها َأْوَقَع اْلَعَلوايُّ َصاحا

ْن َأْصَحابا َسعايٍد، فَ َقتَ ُلوا َخْلًقا َكثاْيًا، َوَأْحَرُقوا َعْسَكَرهُ  ْيا ما ْلَمسا ، )َفَضُعَف ُهَو َوَمْن َمَعُه( ، فََأَمَر ِبا
ََ َِببا اْْلَلايَفةا.  إا

ي َأْهَلَها، فَ َردَّ السُّ  َا بُ ْفَراُج ََيْما ْلَبْصَرةا، َفَساَر َسعايٌد َعنا اْلَبْصَرةا، َوَأقَاَم َبا ْلطَاُن َأْمَرَها َونَ َزَل بُ ْفَراُج ِبا
ََ َمْنُصورا ْبنا َجْعَفرٍ  ََها  إا يَ َها، َوَسْيَّ ُفَن، َوََيْما ، وََكاَن َمْنُصوٌر يُ َبْذراُق السُّ با ، بَ ْعَد َسعايٍد اْْلَاجا اْْلَيَّاطا

َها، َوَساَر ََنَْو َصاحا  ن ْ َذا فََأْكثَ َر ما ، َفَجَمَع َمْنُصوٌر الشَّ ْيَُة َعَلى الزَّْنجا ََ اْلَبْصَرةا، َفَضاَقتا اْلما با إا
، َفَكَمنَ  يَمًة،  الزَّْنجا ا َأقْ َبْل َخَرُجوا َعَلْيها، فَ َقتَ ُلوا يفا َأْصَحاباها َمْقتَ َلًه َعظا ، فَ َلمَّ ُب الزَّْنجا َلُه َصاحا

َن الزُّنُوجا بان َ  يا َوَمْن َمَعُه ما ََ اْلَبْحَرانا ْن رُُءوسا َأْصَحاباها إا ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي، َوَْحَُلوا ما ن ْ  ْهرا َمْعقاٍل.َوَغراَق ما
 

ْْلَْهَوازا ذاكْ   ُر اَّنْاَزاما َجْيشا الزَّْنجا ِبا
يمُ  ُب الزَّْنجا َجْيًشا َمَع َعلاييا ْبنا َأَِبٍن لاَقْطعا قَ ْنَطَرةا َأْرَبَك، فَ َلقايَ ُهْم إابْ َراها يَما  َوفايَها َأْرَسَل َصاحا ْبُن سا

َْيشا اْلَعَلواييا فَ َهَزَمُهمْ  ْن فَاراَس، فََأْوَقَع ِبا ُهْم، َوُجراَح َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن.ُمْنَصرافًا ما ن ْ  ، َوقَ َتَل ما
ْيا َعَلى ْلَمسا نَي ْبَن باْسطَاٍم ِبا ، فََأَمَر َكاتاَبُه َشاها ًدا ََّنَْر َجيٍي يَم َساَر قَاصا  ُثَّ إانَّ إابْ َراها
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، بَ ْعَد اْلَوقْ َعةا َمَع َعلاييا بْ  َن َطرايٍق آَخَر لايُ َوافاَيُه بانَ ْهرا َجيٍي نا َأَِبٍن ; وََكاَن َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن َقْد َساَر ما
نَي إالَْيها، َفَساَر ََنَْوُه، فَ  ُزرَانايَّةا، فََأََتُه رَُجٌل فََأْخََبَُه ِبااقْ َبالا َشاها ْْلَي ْ اْلتَ َقَيا َوْقَت اْلَعْصرا اْلَوقْ َعةا فَ نَ َزَل ِبا

ٍع َبنْيَ َجيٍي َوََّنْرا ُموَسى، َواق ْ  َْوضا َقًة فَ َهَزُموُهْم، ِبا يًدا، ُثَّ َصَدَمُهُم الزَّْنُج َصْدَمًة َصادا تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا
نَي َواْبَن َعمٍي َلُه، َوقُتاَل َمَعُه َخْلٌق َكثاٌْي.  َوقَ تَ ُلوا َشاها

هُ  ن ْ يَما ما يَم ْبنا سا ُهْم َأََتُهُم اْْلَََبُ باُقْربا إابْ َراها ن ْ ا فَ رََغ الزَّْنُج ما ْم، َفَساَر َعَلي، ََنَْوُه، فَ َوافَاُه َوْقَت فَ َلمَّ
يَدًة قَ َتَل فايَها ََجًْعا َكثاْيًا. يَم َدفْ َعًة ُأْخَرى َشدا َرةا، فََأْوَقَع ِباابْ َراها  اْلَعَشاءا اْْلخا

نَي، وَ  يَم قَاَل َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن: وََكاَن َأْصَحاِبا َقْد تَ َفرَُّقوا بَ ْعَد اْلَوقْ َعةا َمَع َشاها َلْ َيْشَهْد َمعاي َحْرَب إابْ َراها
. ََ َجيٍي نَي رَُجًَل، َواْنَصَرَف َعلاي، إا  َغْْيُ ََخْسا

 
 ذاْكُر َأْخذا الزَّْنجا اْلَبْصَرَة َوَُتْرايباَها

ََ َمْنُصورا ْبنا َجْعَفٍر اْْلَيَّ  ْلطَاُن َعَمَلُه إا ا َساَر َسعايٌد َعنا اْلَبْصَرةا َضمَّ السُّ ْنُه َما ذََكْرََن، َلمَّ ، وََكاَن ما اطا
، فَاْمتَ َنَع َأْهُل اْلَبْصَرةا  ُفنا ، فَ َعُظَم َذلاَك َوَلْ يَ ُعْد َمْنُصوٌر لاقاَتالاها، َواقْ َتَصَر َعَلى َُتْفاْيا اْلَقْْيََواََنتا َوالسُّ



ْلَْ  ْلَمَقاما ِبا ََ َعلاييا ْبنا َأَِبٍن ِبا َم إا ، فَ تَ َقدَّ ، َعَلى اْلَعَلواييا ُزرَانايَّةا لاَيْشَغَل َمْنُصورًا َعْن َتْسياْيا اْلَقْْيََواََنتا ي ْ
، َوَأَلَّ أَ  يقا ََ الضيا ُزرَانايَّةا، َوَشَغَل َمْنُصورًا، فَ َعاَد َأْهُل اْلَبْصَرةا إا ، َواْْلَي ْ ي َجيٍي ْصَحاُب َفَكاَن بانَ َواحا

ْْلَْربا َصَباًحا َوَمَسا ْم ِبا  ًء.اْْلَبايثا َعَلْيها
َا لا  ا َكاَن يفا َشوَّاٍل َأْزَمَع اْْلَبايُث َعَلى ََجْعا َأْصَحاباها لاُدُخولا اْلَبْصَرةا، َواْلْاديا يفا إاْخَراَبا َضْعفا فَ َلمَّ

، وَ  يَّ اراما َد ْبَن يَزايَد الدَّ َن اْلُقَرى، ُثَّ َأَمَر ُُمَمَّ ْم، َوَخَرابا َما َحْوََلُْم ما َبُه َأْهلاها َوتَ َفرُّقاها ُهَو َأَحُد َمْن َصحا
ْلقاْنَدلا  ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي، فََأََنُخوا ِبا ن ْ ََ اْْلَْعَرابا لاَيْجَمَعُهْم، فََأََتُه ما ، َأْن ََيُْرَج إا ْلَبْحَرْينا ُم ِبا َه إالَْيها ، َوَوجَّ

َّ، َوَأَمَرَهْم باَتَطرُّقا الْ  ْعَرانا َا لايَ َتَمرََّن اْْلَْعَراُب َعَلى اْلَعَلوايُّ ُسَلْيَماَن ْبَن ُموَسى الشَّ يَقاعا َبا َبْصَرةا َواْْلا
 َذلاَك، ُثَّ َأَّْنََض َعلايَّ ْبَن َأَِبٍن،
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َيةا َبنا َسعايٍد، َوَأَمَر ََيََْي  ْن ََنحا ، َوَأَمَر ِبااتْ َيانا اْلَبْصَرةا ما َن اْْلَْعَرابا ٍد ْبَن ُُمَمَّ  َوَضمَّ إالَْيها طَائاَفًة ما
، َفَكاَن َأوََّل َمْن َواقَ  ، َوُضمَّ إالَْيها َسائاُر اْْلَْعَرابا َّا يَلاي ََّنَْر ُعَديٍي َا ِما َّ ِبااتْ َياَّنا َع َأْهَل اْلَبْصَرةا اْلَبْحَرانا

، فَأَقَاَم يُ َقاتا  َن اْْلُْندا ْلَبْصَرةا، يفا ََجَاَعٍة ما  ُلُهْم يَ ْوَمنْيا َوَماَل النَّاُس ََنَْوُه.َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن، َوبُ ْفَراُج يَ ْوَمئاٍذ ِبا
ٍد فايَمْن َمَعُه ََنَْو اْلْاْسرا، َفَدَخَل َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن َوْقَت َصََلةا اْْلُُمَعَة لا  َثََلَث َعْشَرَة َوَأقْ َبَل ََيََْي ْبُن ُُمَمَّ

ْن َشوَّاٍل، فََأقَاَم يَ ْقُتُل َوََيْراُق يَ ْوَم اْْلُمُ  ، َوَغاَدى ََيََْي بَقاَيْت ما ْبتا ، َويَ ْوَم السَّ ْبتا َلَة السَّ َعةا، َولَي ْ
، فَ تَ َلقَّاُه بُ ْفَراُج َوبَ ريايَُّة يفا ََجٍْع فَ َردُّوُه، فَ َرَجَع يَ ْوَمُه َذلاَك.  اْلَبْصَرَة يَ ْوَم اْْلََحدا

َهَرَب بَ ريايَُّة، َواَْنَاَز بُ ْفَراُج َوَمْن َمَعُه، َوَلقاَيُه ُثَّ َغاَداُهُم اْليَ ْوَم اْْلَخَر، َفَدَخَل َوَقْد تَ َفرََّق اْْلُْنُد، وَ 
يمَ  ي إابْ َراها َْهلا اْلَبْصَرةا، فََأمَّنَ ُهْم، فَ َناَدى ُمَنادا ُّ، فَاْسَتْأَمَنُه ْلا يُم ْبُن ََيََْي اْلُمَهلَّّبا : َمْن َأرَاَد اْْلََماَن إابْ َراها

يَم، َفحَ  ا رََأى اْجتاَماَعُهُم فَ ْلَيْحُضْر َداَر إابْ َراها َبًة، َحََّّ )َمَلُئوا الرياَحاَب( فَ َلمَّ َضَر َأْهُل اْلَبْصَرةا قَاطا
ْيُف يَ ْعَمُل فا  ْم، َفَكاَن السَّ ْم، َوَأْصَواَُّتُْم انْ تَ َهَز اْلُفْرَصَة لاَئَلَّ يَ تَ َفرَُّقوا، فَ َغَدَر َبااْم َوَأَمَر َأْصَحابَُه باَقْتلاها يها

ُهْم، ُثَّ اْنَصَرَف يَ ْوَمُه َذلاكَ ُمْرَتفاَعٌة  ن ْ ُر ما َهاَدةا، فَ َقَتَل َذلاَك اْْلَْمَع ُكلَُّه، َوَلْ َيْسَلَم إاِلَّ النَّادا لشَّ ََ ِبا  إا
 اْْلَْربايَّةا.

ن ْ  َع، ما ةا َمَواضا دَّ َع فََأْحَرَقُه، َوُأْحراَقتا اْلَبْصَرُة يفا عا ْرَبُد، َوزَْهَراُن، َوَدَخَل َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن اْْلَاما َها اْلما
ْهُب َوا َها اْلَقْتُل َوالن َّ ، َوَعُظَم اْْلَْطُب، َوَعمَّ ََ اْْلََبلا َن اْْلََبلا إا ْحَراُق، َوَغْْيُُُهَا، َواتََّسَع اْْلَرايُق ما ْْلا

ْن َأْهلا اْلَيَسارا َأَخُذوا َمالَ  َا، َفَمْن َكاَن ما ُه َوقَ تَ ُلوُه ; َوَمْن َكاَن َفقاْيًا قَ تَ ُلوُه َوقَ تَ ُلوا ُكلَّ َمْن رََأْوُه َبا
ٍم. َة َأَّيَّ دَّ  لاَوْقتاها، بَ ُقوا َكَذلاَك عا

ََ اْْلَبا  ْْلََمانا لاَيْظَهُروا، فَ َلْم َيْظَهْر َأَحٌد ; ُثَّ انْ تَ َهى اْْلَََبُ إا ، َفَصَرَف ُثَّ َأَمَر ََيََْي َأْن يُ َناَدى ِبا يثا
،َعلايَّ ْبَن َأَِبٍن عَ  َها لاُمَوافَ َقتاها َهَواُه يفا َكثْ َرةا اْلَقْتلا َها، َوَأقَ رَّ ََيََْي َعَلي ْ  ن ْ
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ْم َوَصَرَف اْْلَبايُث َجْيَشُه َعنا اْلَبصْ  ها بْ َقائاها َعَلى َأْهلاَها، فَ َهَرَب النَّاُس َعَلى ُوُجوها  َرةا.َوَصَرَف َعلاياا ْلاا
ا َأْخَرَب اْلَبْصَرَة  ْم فَ َلمَّ َن اْلَعَلواييانَي إالَْيها، وََكاَن فايها ْيا ََجَاَعٍة ما ََ ََيََْي ْبنا زَْيٍد، َوَذلاَك لاَمصا انْ َتَسَب إا

يسَ  ََ عا ْنتاَساَب إا ْم، َفََتََك اِلا ْن ناَسائاها يَسى ْبنا زَْيٍد َوََجَاَعٌة ما دا ْبنا َأْْحََد ْبنا عا ى ْبنا زَْيٍد، َعلايُّ ْبُن ُُمَمَّ
: َكَذَب اْبُن ََيََْي َلْ يُ ْعقاْب َغْْيَ با َوا ْوفَلايُّ ُم ْبُن َحَسٍن الن َّ ََ ََيََْي ْبنا زَْيٍد، قَاَل اْلَقاسا ْنٍت نْ َتَسَب إا

َي تَ ْرَضُع.  َماَتْت َوها
 

َْربا الزَّْنجا  ْيا اْلُمولَّدا ْلا  ذاْكُر َمسا
ُد أَ  ي اْلَقْعَدةا، َأَمَر اْلُمْعَتما ، فَ نَ َزَل اْْلُبُ لََّة، َوفايَها، يفا ذا َْربا الزَّْنجا ََ اْلَبْصَرةا ْلا ْيا إا ْلَمسا ْْحََد اْلُمَولََّد ِبا

ََ َحرْ  ْن َأْهلاَها َخْلٌق َكثاٌْي، َفَسْيََّ اْلَعَلوايَّ إا با اْلُمَولَّدا ََيََْي َوَجاَء بَ ريايَُّة فَ نَ َزَل اْلَبْصَرَة، َواْجَتَمَع إالَْيها ما
، َفَكَتَب اْلَعَلوايُّ ْبنا ُُمَمَّ  ٍم، ُثَّ َوطََّن اْلُمَولََّد نَ ْفَسُه َعَلى اْلُمَقاما ََ ٍد، َفَساَر إالَْيها فَ َقاتَ َلُه َعَشَرَة َأَّيَّ  إا

تَ  ، فَ بَ ي َّ يا َذا َمَع َأِبا اللَّْيثا اْْلَْصَفَهانا َه إالَْيها الشَّ ، َوَوجَّ ُه، َوََّنََض اْلُمَولَُّد ََيََْي َيَُْمُرُه باتَ ْبيايتا اْلَمْولَّدا
ََ اْلَعْصرا، ُثَّ اَّْنََزَم َعْنُه. َن اْلَغدا إا َلَة، َوما  فَ َقاتَ َلُه تاْلَك اللَّي ْ

ْهلاَها، َوََّنَبَ  َدةا، فََأْوَقَع ِبَا ََ اْْلَاما تاْلَك اْلُقَرى  َوَدَخَل الزَّْنُج َعْسَكَرُه فَ َغناُموا َما فايها، فَات َّبَ َعُه ََيََْي إا
ََ ََّنْرا َمْعقاٍل. ، ُثَّ رََجَع إا َماءا َن الديا يَعَها، َوَسَفَك َما َقَدَر َعَلْيها ما  َجَا

 
 ذاْكُر َقْصدا يَ ْعُقوَب فَاراَس، َوَمْلكاها بَ ْلَخ، َوَغْْياَها

ََ فَاراَس، فََأْرَسَل إالَْيها اْلُمْعتَ  َنةا َساَر يَ ْعُقوُب ْبُن اللَّْيثا إا ها السَّ ُد يُ ْنكاُر َذلاَك َعَلْيها، َفَكَتَب َويفا َهذا ما
 ََ ، فَ َقباَل َذلاَك َوَعاَد، َوَساَر إا ْندا ْسَتاَن، َوالسيا جا  بَ ْلَخ إالَْيها اْلُمَوفَُّق باواَِليَةا بَ ْلَخ، َوَطَخاراْسَتاَن، َوسا

راَها، َوَخرََّب نُو  ََ بَ ْلَخ نَ َزَل باظَاها ا َوَصَل إا َي أَْبناَيٌة َكاَن بَ َناَها َداُوُد ْبُن َوَطَخاراْسَتاَن، فَ َلمَّ َشاَد، َوها
 اْلَعبَّاسا ْبنا َمابَ ْنُجوَر َخاراَج بَ ْلَخ.

 ََ َها، َوقَ َبَض َعَلى زاْنبايٍل، َوَأْرَسَل َرُسوًِل إا ََ َكاُبَل، َواْستَ ْوََ َعَلي ْ ْن بَ ْلَخ إا اْْلَلايَفةا، ُثَّ َساَر يَ ْعُقوُب ما
يَّةٌ  ، َوَمَعُه َهدا ْن َكاُبَل َوتاْلَك اْلباََلدا ْقَدارا، َوفايَها َأْصَناٌم َأَخَذَها ما  َجلايَلُة اْلما
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َا َسَنًة. ََ ُبْسَت فََأقَاَم َبا  َوَساَر إا
ها َقْد َْحََل بَ ْعَض أَثْ َقالاها، فَ َغضا  يَل، فَ َرَأى بَ ْعَض قُ وَّادا َب َوقَاَل: أَتَ ْرَحُلوَن َوَسَبُب إاقَاَمتاها أَنَُّه َأرَاَد الرَّحا



يَنَة َكُروَخ َحََّّ َأخَ  ََ َهَراَة، َوَحاَصَر َمدا ْسَتاَن، ُثَّ َعاَد إا جا ََ سا َذَها، ُثَّ قَ ْبلاي؟ َوَأقَاَم َسَنًة، ُثَّ رََجَع إا
را )ْبنا اْْلَُسنْيا اْلَكباْيا، ََ بُوَشْنَج، َوقَ َبَض َعَلى اْْلَُسنْيا ْبنا طَاها را(  َساَر إا َد ْبَن طَاها َوأَنْ َفَذ إالَْيها ُُمَمَّ

ٍر( ، فَ َلْم يَ ْفَعْل َوبَقاَي يفا يَ  ها.ْبنا َعْبدا اَّللَّا، َفَسأََلُه إاْطََلَقُه )َوُهَو َعمُّ أَبايها اْْلَُسنْيا ْبنا طَاها  دا
 

 ذاْكُر ُمْلكا اْلََْسنا ْبنا زَْيٍد اْلَعَلواييا ُجْرَجانَ 
نَ  ها السَّ َها، وََكاَن َويفا َهذا ُب َطََباْسَتاَن ُجْرَجاَن َواْستَ ْوََ َعَلي ْ ةا َقَصَد اْْلََسُن ْبُن زَْيٍد اْلَعَلوايُّ َصاحا

َز اْلَعَسا  ْن َعْزما اْلََْسنا َعَلى َقْصدا ُجْرَجاَن َقْد َجهَّ ا بَ َلَغُه ما َْي ُخَراَساَن، َلمَّ ٍر َأما ُد ْبُن طَاها كاَر ُُمَمَّ
ا َقَصَدَها اْلََْسُن َلْ يَ ُقوُموا َلُه، َوظَفارَ فَأَنْ َفَق َعَلي ْ  َها، فَ َلمَّ ََ ُجْرَجاَن ْلااْفظا ََها إا  َها َأْمَواًِل َكثاْيًَة، َوَسْيَّ

ْنَدُهْم. َن اْلَعَساكارا، َوَغناَم ُهَو َوَأْصَحابُُه َما عا  َبااْم َوَمَلَك اْلبَ َلَد، َوقَ َتَل َكثاْيًا ما
يَنئاٍذ ُمَُ  َن اْْلَْعَمالا الَِّتا َكاَن َيَايُء َخَراُجَها إالَْيها، فَ َلْم َوَضُعَف حا ٍر، َوانْ تَ َقَض َعَلْيها َكثاٌْي ما ُد ْبُن طَاها مَّ

يَها، َوالشُّ  ْلُمتَ َغليابانَي يفا نَ َواحا تَ َقٌض ِبا ها إاِلَّ بَ ْعُض ُخَراَساَن، َوَأْكثَ ُر َذلاَك َمْفُتوٌن ُمن ْ يَن َراةا الَّ يَ ْبَق يفا يَدا ذا
َكَما   يَعايُثوَن يفا َعَملاها، َفََل ُْيْكاُنُه َدفْ ُعُهْم، َفَكاَن َذلاَك َسَبَب تَ َغلُّبا يَ ْعُقوَب الصَّفَّارا َعَلى ُخَراَساَن،

. ََ ، إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا ائَ َتنْيا تيانَي َوما  َنْذُكُرُه َسَنَة تاْسٍع َوسا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
، َوَأْفَسدَ َوفايَها َأخَ  ، وََكاَن َقْد تَ َغلََّب َعَلى اْلَبطَائاحا لايَّ  َذ َأْْحَُد اْلُمَولَُّد َسْعَد ْبَن َأْْحََد ْبنا َسْعٍد اْلَباها

اَئةا َسْوٍط َفَماَت، َوُصلاَب َميياًتا. َعما ََ َساَمرَّا، َفُضراَب َسب ْ َل إا  الطَّرايَق، َوْحُا
لنَّاسا اْلَفْضُل ْبنُ  . َوَحجَّ ِبا دا ْبنا َعلايٍي يَل ْبنا اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ  إاْسَحاَق ْبنا إاَْسَاعا
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ْن بَ ْيتا اْلَمْمَلَكةا  ُّ، َوُهَو ما َا قايَل َلُه الصَّْقَلّبا ، َوإاَّنَّ يا لصَّْقَلّبا َنَّ أُمَُّه َوفايَها َوَثَب ُبَسْيٌل اْلَمْعُروُف ِبا ، ْلا
يخَ  ْشرايَن َسَنًة، َصْقَلبايٌَّة، َعَلى ما يَخائايَل َأْربَ ًعا َوعا ، فَ َقتَ َلُه ; وََكاَن ُمْلُك ما ائايَل ْبنا ُتوفايَل َملاكا الرُّوما

 َوَمَلَك ُبَسْيُل الرُّوَم.
َها َأْْحََد ْبَن ُطولُ  ، فََأقَ رَّ َعَلي ْ ْصَر َوَأْعَماََلَا لاَيارُْكوَج الَتُّْكاييا ُد ما  وَن.َوفايَها َأْقَطَع اْلُمْعَتما

َها اْْلََسنُ  ْن َغْْيا َخْوٍف، َوَأْخََلَها، فََأْرَسَل إالَي ْ  ْبُن زَْيٍد َوفايَها فَاَرَق َعْبُد اْلَعزايزا ْبُن َأِبا ُدَلٍف الرَّيَّ ما
( ْبنا َعلايٍي اْلَعَلوايَّ اْلَمْعرُ  ما َم ْبَن َعلاييا )ْبنا اْلَقاسا ُب َطََباْسَتاَن اْلَقاسا وَف باُدلَْيٍس، فَ َغَلَب اْلُعْلوايُّ َصاحا

ََها يٍد، َوَسْيَّ ْن َحدا يَنةا، وََكاَنْت ما ا، َوقَ َلُعوا أَبْ َواَب اْلَمدا دا ْيََة يفا َأْهلاَها جا َها، فََأَساَء السيا ََ  َعَلي ْ إا
نانَي.  اْلََْسنا ْبنا زَْيٍد، َوبَقاَي َكَذلاَك ََنَْو َثََلثا سا



ْن َبنا زَُهْْيٍ، فَاْجَتَمَع إالَْيها َأْربَ َعُة َوفايَها َخَرَج َعلايُّ ْبُن ُمَسا ي، آَخُر اَْسُُه َطْوٌق ما ، َوَخاراجا يُّ واٍر اْْلَاراجا
، َوَأَخَذ َجارايًَة باْكرً  ْيفا لسَّ ََ َأْذرََمَة، َفَحاَرََبَا َأْهُلَها، َفَظفاَر َبااْم، َفَدَخَلَها ِبا ا َفَجَعَلَها آَِلٍف، َفَساَر إا

ًئا، وَ  ، َفَجَمَع َعَلْيها اْلََْسُن ْبُن أَيُّوَب ْبنا َأْْحََد اْلَعَدوايُّ ََجًْعا َكثاْيًا، َفَحارَبَ فَ ي ْ دا ُه افْ َتضََّها يفا اْلَمْسجا
ََ َساَمرَّا.  فَ َقتَ َلُه، َوَقَطَع رَْأَسُه َوأَنْ َفَذُه إا

ليايََّة، قَ ت َ  قا ُْي صا ُد ْبُن َخَفاَجَة َأما َن )َوفايَها قُتاَل ُُمَمَّ َلُه، فَ َلْم يُ ْعَرْف إاِلَّ ما َلُه َخَدُمُه ََّنَارًا، وََكَتُموا قَ ت ْ
ا قُتاَل اسْ  ُذوا، َوقُتاَل بَ ْعُضُهْم، َوَلمَّ يَن قَ تَ ُلوُه َقْد َهَربُوا، َفطُلاُبوا فَُأخا . وََكاَن اْْلََدُم الَّذا ُد اْلَغدا تَ ْعَمَل ُُمَمَّ

ُمُه، َوَماَت ْبُن َأْْحََد ْبنا اْْلَْغَلبا َعَلى صا  قالياَيَة َأْْحََد ْبَن يَ ْعُقوَب ْبنا اْلَمضَّاءا ْبنا َسَلَمَة فَ َلْم َتُطْل َأَّيَّ
. ) ائَ َتنْيا نَي َوما  َسَنَة َُثَاٍن َوََخْسا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة َخَْ  يُّ َ اْلََْسُن ْبُن َعَرَفَة اْلَعْبدا اَئٍة باُسرَّ َمْن رََأى.َوفايَها تُ ُويفيا نَي َوما  سا

ْم، َوَرَوى َعنا اْْلَ  ْن كاَباراها ، ما يُّ اللَُّغوايُّ َ أَبُو اْلَفْضلا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفَرجا الرياََّيشا ْصَمعاييا َوفايَها تُ ُويفيا
 َوَغْْياها.

، وََكاَن )ما  لايُّ ُد ْبُن اْْلَطَّابا اْلَمْوصا َ ُُمَمَّ ( .َوفايَها تُ ُويفيا  ْن َأْهلا اْلعاْلما َوالزُّْهدا
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] ائَ َتنْيا نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوََخْسا
258 - 

ائَ َتنْيا  نَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوََخْسا
 ذاْكُر قَ ْتلا َمْنُصورا ْبنا َجْعَفٍر اْْلَيَّاطا 

َنةا قُتاَل َمْنُصوُر بْ  ها السَّ ْن يفا َهذا ا فَ رََغ ما ُن َجْعَفٍر اْْلَيَّاُط، وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها َأنَّ اْلَعَلوايَّ اْلَبْصرايَّ َلمَّ
َْربا َمْنُصورا ْبنا َجْعَفٍر، َوُهَو يَلاي يَ ْومَ  ََ َجيٍي ْلا ْيا إا ْلَمسا ئاٍذ اْْلَْهَواَز، َأْمرا اْلَبْصَرةا َأمََّر َعلايَّ ْبَن َأَِبٍن ِبا

ُزرَانايَّةا.َوَأقَاَم ِباا  ْْلَي ْ ، فَأََتى َعْسَكَر َعلايٍي َوُهَو ِبا َن الرياَجالا  زَائاها َشْهًرا، وََكاَن َمْنُصوٌر يفا قالٍَّة ما
ُلَّةا َأْصَحاباها  ثْ َنَِتْ َعْشَرَة َشَذاًة َمْشُحونًَة ِبا ََ َعلايٍي ِبا َه إا ، َوجَّ َب الزَّْنجا  ، َوَوََّ ُثَّ إانَّ اْْلَبايَث َصاحا

ا َصاَر إالَْيها َخاَلَفُه، َواْستَ َبدَّ عَ  ، فَ َلمَّ َّ، َوَأَمَرُه باطَاَعةا َعلايٍي َلْيها، َوَجاَء َأَمَرُهْم َأَِب اللَّْيثا اْْلَْصباَهانا
، َفظَ  ، َعْن َغْْيا إاْذنا َعلايٍي َم إالَْيها أَبُو اللَّْيثا ، فَ تَ َقدَّ فاَر باها َمْنُصوٌر، َمْنُصوٌر َكَما َكاَن َيَايُء لاْلَحْربا



، َورَ  َن اْلبايضا َوالزَّْنجا َخْلًقا َكثاْيًا، َوَأفْ َلَت أَبُو اللَّْيثا َذَواتا الَِّتا َمَعُه، َوقَ َتَل فايَها ما لشَّ ََ َوِبا َجَع إا
.  اْْلَبايثا

 ََ َََبا َمْنُصوٍر، َوَأْسَرى إا َه َطََلئاَع َيَُْتونَُه ِبا َواٍل َكاَن لاَمْنُصوٍر َعَلى َكْرنَ َبا، فَ َقتَ َلُه َوقَ َتَل  ُثَّ إانَّ َعلاياا َوجَّ
 َأْكثَ َر َأْصَحاباها، َوَغناَم َما َكاَن َمَعُهْم َورََجَع.

ََ الظُّْهرا، ، فَ َتَحارَبُوا إا ُزرَانايَّةا، َوَخَرَج إالَْيها َعلاي، ََ اْْلَي ْ َزَم َمْنُصوٌر، ُثَّ اَّنَْ  َوبَ َلَغ اْْلَََبُ َمْنُصورًا، فََأْسَرى إا
، َن الزَّْنجا ُهْم، َوَأْدرََكْتُه طَائاَفٌة ما  َوتَ َفرََّق َعْنُه َأْصَحابُُه، َوانْ َقَطَع َعن ْ
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َصانَُه لايَ ْعَُبَ يفا الن َّ  ابُُه، ُثَّ َْحََل حا َ ُنشَّ َر ُرُْمُُه، َوَفنا ْم، َوقَاتَ َلُهْم َحََّّ َتَكسَّ  َوَلْ يَ ْعَُبُْه.ْهرا، َفَحَمَل َعَلْيها
ْهرا  ْهَر، فَأَْلَقى نَ ْفَسُه يفا الن َّ نَي َأرَاَد َأْن يَ ْعَُبَ الن َّ ها َأنَّ بَ ْعَض الزَّْنجا رَآُه حا قَ ْبَل  وََكاَن َسَبُب ُوُقوعا

ْهرا قَ تَ َلُه اْْلَْسَودُ  ا َسَقَط يفا الن َّ نَي َوَثَب فَ َنَكَص، فَ َلمَّ ، َوَأَخَذ َسَلَبُه، َوقَ َتَل َمْنُصوٍر َوتَ َلقَّى اْلَفَرَس حا
. َن اْلَعَملا ََ َمْنُصورا ْبنا َجْعَفٍر ما َ ََّيرُْكوُج َما َكاَن إا  َمَعُه َأُخوُه َخَلَف ْبَن َجْعَفٍر َوَغْْيَُه، فَ َوِلا

 
ََ الزَّْنجا َوقَ ْتلا ُمْفلاحٍ  ْيا َأِبا َأْْحََد إا  ذاْكُر َمسا

، َعقَ  ، َوفايَها، يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا ما ْصَر، َوقانَّْسرايَن، َواْلَعَواصا ََّيرا ما يها َأِبا َأْْحََد َعَلى دا َخا ُد ْلا َد اْلُمْعَتما
ْلَبْصَرةا، َورَكاَب اْلُمعْ  ََ َحْربا الزَّْنجا ِبا َُُهَا إا را، َوَسْيَّ ُد َمَعُه َوَخَلَع َعَلْيها َوَعَلى ُمْفلاٍح يفا رَبايٍع اْْلخا َتما

 ََنَْو اْلَبْصَرةا، َوََنَزَل اْلَعَلوايَّ َوقَاتَ َلُه. ُيَشيياُعُه، َوَسارَ 
ُزوا إالَْيها َوَساُروا يفا ُعدَّ  ْلَبْصَرةا، َوَأْكََبَ النَّاُس َذلاَك، َوََتَهَّ ٍة َحَسَنٍة  وََكاَن َسَبُب َتْسياْياها َما فَ َعَلُه ِبا

ْن ُسوَقةا بَ ْغَداَذ َخْلٌق َكثاٌْي. َبُه ما َلٍة، َوَصحا  َكاما
ََ ََّنْرا اْلَعبَّ  ُّ إا ٍد اْلَبْحَرانا ، َعَلى َما ذََكْرََن، َوَساَر ََيََْي ْبُن ُُمَمَّ َيٍي ، َوَمَعُه َأْكثَ ُر وََكاَن َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن ِبا اسا

، َوَأْصَحاباها يُ َغاُدوَن اْلَبْصَرَة َويُ َراوا  َن النَّاسا بُ ُهْم يفا قالٍَّة ما ، فَ َبقاَي َصاحا ُحوََّنَا لانَ ْقلا َما ََنُلوُه الزُّنُوجا
ْم مَ  باها ََ َصاحا َن الزُّنُوجا إا ا نَ َزَل َعْسَكُر َأِبا َأْْحََد بانَ ْهرا َمْعقاٍل، اْحتَ َفَل َمْن فايها ما َها، فَ َلمَّ ن ْ ْرُعوبانَي، ما

ثْ ُلُه، َوَأْحَضرَ  ْم ما ُْم َلْ َيراْد َعَلْيها ْن َأْصَحاباها، َفَسَأََلَُما َعْن قَائادا  َوَأْخََبُوُه باُعْظما اْْلَْيشا َوَأَّنَّ رَئايَسنْيا ما
 اْْلَْيشا فَ َلْم يَ ْعرافَاُه، َفَجزاَع، َواْرََتَع.

ا َكاَن يَ ْوُم اْْلَْرباَعا ْيا إالَْيها فايَمْن َمَعُه، فَ َلمَّ ْلَمسا ََ َعلاييا ْبنا َأَِبٍن َيَُْمُرُه ِبا ثْ َنَِتْ َعْشرَ ُثَّ َأْرَسَل إا َة ءا ِلا
ُْم لَ  ْم، َوَأَّنَّ ها ما يءا اْلَعْسَكرا َوتَ َقدُّ ها، فََأْخََبَُه ِباَجا ْن َُجَاَدى اْْلُوََ َأََتُه بَ ْعُض قُ وَّادا ْيَس يفا بَقاَيْت ما

َي يفا الزُّنُوجا  بَُه، َوَسبَُّه، َوَأَمَر فَ ُنودا ، وََكذَّ َن الزُّنُوجا ْم َمْن يَ ُردُُّهْم ما ها  ُوُجوها
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ْلُْ  َنَماِبا َْرَبااْم، فَ َقاتَ َلُهْم، فَ بَ ي ْ ، َفَخَرُجوا، فَ َرَأْوا ُمْفلاًحا َقْد َأََتُهْم يفا َعْسَكٍر ْلا ََ اْْلَْربا ُمْفلاٌح  ُروجا إا
ْم يُ َقاتاُلُهْم إاْذ َأََتُه َسْهُم َغْرٍب َِل يُ ْعَرُف َمْن رََمى باها، فََأَصابَُه، فَ َرَجَع َواَّْنََزَم َأْصَحابُُه، وَ  قَ تَ ُلوا فايها

َلى( . ، َواقْ َتَسَم الزَّْنُج )ُْلُوَم اْلَقت ْ ََ اْلَعَلواييا  قَ ْتًَل َذرايًعا، َوَْحَُلوا الرُُّءوَس إا
ْن َذلاكَ  ، فََأْخََبُوُه أَنَُّه أَبُو َأْْحََد، َوَماَت ُمْفلاٌح ما ْْلَْسَرى، َفَسَأََلُْم َعْن قَائادا اْْلَْيشا َ ِبا هْ َوُأِتا ،  السَّ ما

ْيًا َحََّّ َوافَاُه َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن.  فَ َلْم يَ ْلَبثا اْلَعَلوايُّ إاِلَّ َيسا
ََ ََّنْرا َأِبا  ا َعلاَم  ُثَّ إانَّ َأَِب َأْْحََد رََحَل ََنَْو اْْلُبُ لَّةا لاَيْجَمَع َما فَ رَّقَ ْتُه اَْلَزاْيَُة، ُثَّ َساَر إا ، َوَلمَّ اْْلََسدا

نَُّه َلْ ََيُْضرْ  اْْلَبايُث َكْيفَ  ي قَ تَ َلُه، وََكَذَب فَإا َلُه، زََعَم أَنَُّه ُهَو الَّذا ي قَ ت ْ عا  ُه.قُتاَل ُمْفلاٌح، َوَلْ يَ َر َأَحًدا َيدَّ
 

يا  ٍد اْلَبْحَرانا  ذاْكُر قَ ْتلا ََيََْي ْبنا ُُمَمَّ
با  ُّ قَائاُد َصاحا ٍد اْلَبْحَرانا َر ََيََْي ْبُن ُُمَمَّ ا َساَر ََنَْو ََّنْرا  َوفايَها ُأسا ، وََكاَن َسَبُب َذلاَك أَنَُّه َلمَّ الزَّْنجا

ُهْم َعدَ  ن ْ لا اْْلَْهَوازا بَ ْعَد َمْنُصوٍر، َوقَاتَ َلُهْم، وََكاَن َأْكثَ َر ما ًدا، فَ َناَل اْلَعبَّاسا َلقاَيُه َعْسَكُر َأْصَعُجوَر َعاما
، ابا لنُّشَّ َن الزَّْنجا ِبا ْم، فَاَْنَاُزوا َعْنُه، َوَغناَم ُسُفًنا   َذلاَك اْلَعْسَكُر ما ْهَر إالَْيها َوَجَرُحوُهْم، فَ َعََبَ ََيََْي الن َّ

ي  با الزَّْنجا َعَلى َغْْيا اْلَوْجها الَّذا ََ َعْسَكرا َصاحا َا إا ْيَُة، َوَساُروا َبا فايها َكاَنْت َمَع اْلَعْسَكرا، فايَها اْلما
َنُه َوَبنْيَ ََيََْي.  َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن، لاَتَحاُسدٍ   َكاَن بَ ي ْ

ََ ََّنْرا َأِبا ا ْجَلَة، فَ َلقايَ ُهْم َجْيُش َأِبا َأْْحََد اْلُمَوفَّقا َسائارايَن إا ََ دا َه ََيََْي َطََلئاَعُه إا ، فَ َرَجُعوا َوَوجَّ ْْلََسدا
َن الطَّرايقا  ، فَ َرَجَع ما يءا اْْلَْيشا ، فََأْخََبُوُه ِباَجا ََ َعلايٍي ، َوَعَلى إا ي َكاَن َسَلَكُه، َوَسَلَك ََّنَْر اْلَعبَّاسا الَّذا

ا رَآُهْم ََيََْي رَاَعُه َذلاَك، َوَخاَف َأْصَحابُهُ  ْن َعْسَكرا اْْلَلايَفةا، فَ َلمَّ يٍَّة ما َما ْهرا َشَذَواٌت ْلا فَ نَ زَُّلوا  َفما الن َّ
ْهَر، َوَلقاَي ََيََْي َوَمْن  ُفَن )َوَعََبُوا الن َّ ُْي، السُّ َفُر( اْلَيسا َمَعُه باْضَعَة َعَشَر رَُجًَل، فَ َقاتَ َلُهْم ُهَو َوَذلاَك الن َّ

ا ُجراَح تَ َفرََّق َأْصَحابُُه َعْنُه، )َوَلْ يُ ْعَرْف َحََّّ  َراَحاٍت ; فَ َلمَّ ، َفُجراَح َثََلَث جا َهاما لسيا  فَ َرَمْوُهْم ِبا
 ُفنا يُ ْؤَخَذ( ، فَ َرَجَع َحََّّ َدَخَل بَ ْعَض السُّ 
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. ْلْاَراحا  َوُهَو ُمْثَخٌن ِبا
ََ ُسُفٍن َكاَنْت لالزَّْنجا فََأْحَرُقوَها ُفَن، َوَعََبُوا إا ْلطَانا اْلَغَنائاَم، َوَأَخُذوا السُّ ، َوتَ َفرََّق َوَأَخَذ َأْصَحاُب السُّ

ا رََأى )تَ َفرُّق َ  ْم، فَ َلمَّ ، َوَساَر الزَّْنُج َعْن ََيََْي بَقايََّة ََّنَاراها َْجلا اْلْاَراحا ُهْم رَكاَب َُسَْْيايًَّة، َوَأَخَذ َمَعُه طَبايًبا ْلا
، فَ  ، َفَخاُفوا، فَأَْلَقْوا ََيََْي َوَمْن َمَعُه َعَلى اْْلَْرضا ْلطَانا تا السُّ ُحوَن َُسَْْياَّيَّ َمَشى فايَها، فَ َرَأى( اْلَمَلَّ

ي  ْلطَانا فََأْخََبَُهْم َخََبَُه.َوُهَو ُمثْ َقٌل، َوقَاَم الطَّبايُب الَّذا  َمَعُه فَأََتى َأْصَحاَب السُّ



َعْت َيَداُه َوراْجََلُه، ُثَّ  ََ َساَمرَّا، فَ ُقطا ََ َأِبا َأْْحََد، َفَحَمَلُه أَبُو َأْْحََد إا  قُتاَل، َفَجزاَع فََأَخُذوُه َوَْحَُلوُه إا
َلُه  اْْلَبايُث، َوالزُّنُوُج َعَلْيها َجَزًعا َكباْيً  ي َعَلْيها، َفُخوطاْبُت َأنَّ قَ ت ْ ا قُتاَل ََيََْي اْشَتدَّ َجَزعا ا، َوقَاَل ََلُْم: َلمَّ

 َكاَن َخْْيًا َلَك، إانَُّه َكاَن َشراًها.
 

طَ  ََ َواسا  ذاْكُر َعْودا َأِبا َأْْحََد إا
َط ; وََكاَن سَ  ََ َواسا عاها إا ْن َمْوضا ََ ََّنْرا َأِبا اْْلََسدا  َوفايَها اَْنَاَز أَبُو َأْْحََد ما ا َساَر إا َبُب َذلاَك أَنَُّه َلمَّ

َا، َوَأَمَر باتَ  ََ َِبَذاَوْرَد فََأقَاَم َبا ُم اْلَمْوُت، فَ َرَجَع إا يدا َكثُ َرتا اْْلََمَراُض يفا َأْصَحاباها، وََكثُ َر فايها ْجدا
، َوإاْعطَاءا اْْلُْندا َأْرزَاقَ ُهْم، َوإاْصََلحا  ََ َعْسَكرا اْْلَِلتا ، َوَعاَد إا ْلُقوَّادا َذا، َوَشَحنَ َها ِبا تا َوالشَّ َمْْياَّيَّ السُّ

يبا َوَغْْياها، وَ  ْن ََّنْرا َأِبا اْْلَصا َع ََسَّاَها ما ها باَقْصدا َمَواضا ْن قُ وَّادا ، َوَأَمَر ََجَاَعًة ما با الزَّْنجا بَقاَي َمَعُه َصاحا
، َوبَقاَي أَبُو ََجَاَعٌة، َفَماَل َأْكثَ ُر اْْلَْلقا  يبا ََ ََّنْرا َأِبا اْْلَصا َبتا اْْلَْرُب، إا نَي اْلتَ َقى النَّاُس َوَنشا ، حا

عاها َخْوفًا َأْن َيْطَمَع الزَّْنُج.  َأْْحََد يفا قالَّةا َأْصَحاباها، فَ َلْم يَ َزْل َعْن َمْوضا
ُعوا فايها، وَكَ  ا رََأى الزَّْنُج قالََّة َمْن َمَعُه َطما ْنَدُه، وََكثُ َر اْلَقْتُل َوَلمَّ تا اْْلَْرُب عا ثُ ُروا َعَلْيها، َواْشَتدَّ

َن النياَساءا ََجًْعا َكثاْيًا، ُثَّ  َقُذوا ما ، َواْستَ ن ْ  أَْلَقى َواْلْاَراُح، َوَأْحَرَق َأْصَحاُب َأِبا َأْْحََد َمَنازاَل الزُّنُوجا
ا رََأى أَبُو ُهْم ََنَْوُه، فَ َلمَّ دَّ لرُُّجوعا  الزَّْنُج جا َأْْحََد َذلاَك َعلاَم َأنَّ اْْلَْزَم يفا اْلُمَحاَجَزةا، فََأَمَر َأْصَحابَُه ِبا

ْم َعَلى َمَهٍل َوتُ َؤَدٍة. ََ ُسُفناها  إا
َن الزَّْنجا َخْلًقا َكثاْيًا، ُثَّ قُ  ْن َأْصَحاباها، فَ َقاتَ ُلوُهْم، فَ َقتَ ُلوا ما يُعُهْم، )َواقْ َتَطَع الزَّْنُج( طَائاَفًة ما تاُلوا َجَا

اَئُة رَْأٍس َوَعْشَرُة َأْرُؤٍس، فَ َزاَد َذلاَك يفا ُعتُ وياها. َي ما ، َوها ََ قَائادا الزَّْنجا َلْت رُُءوُسُهْم إا  َوْحُا
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 ََ ، فَ َوقَ َعْت ََنٌر يفا َونَ َزَل أَبُو َأْْحََد يفا َعْسَكراها باَباَذاَوْرَد، فَأَقَاَم يُ َعبياُئ َأْصَحابَُه لالرُُّجوعا إا الزَّْنجا
ا نَ َزَل وَ  َط، فَ َلمَّ ََ َواسا َها إا ن ْ ْنُه، فَ َرَحَل ما ٍف، فَاْحََتََق َكثاٌْي ما َط َأْطَرافا َعْسَكراها، يفا يَ ْوما رايٍح َعاصا اسا

ََ َساَمرَّا، َواْسَتْخَلَف َعَلى  َها إا ن ْ َد ْبَن تَ َفرََّق َعْنُه َعامَُّة َأْصَحاباها، َفَساَر ما َْربا اْلَعَلواييا ُُمَمَّ َط، ْلا َواسا
.  اْلُمَولَّدا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َط، َوَساَمرَّا، َوَغْْيا  َها َخْلٌق َكثاٌْي بابَ ْغَداَذ، َوَواسا ن ْ ْجَلَة، فَ َهَلَك ما  َها.َوفايَها َوَقَع اْلَوَِبُء يفا ُكَورا دا
راْسَجاراُس باباََلدا  ْن َأْصَحاباها.َوفايَها قُتاَل سا  الرُّوما َمَع ََجَاَعٍة َكثاْيٍَة ما

َن اْْلُو  ٌة َأْعَظُم ما ْن َذلاَك اْليَ ْوما َهدَّ َع ما لصَّْيَمَرةا، ُثَّ َسُا يَمٌة َهائاَلٌة ِبا ٌة َعظا ، فَاَّْنََدَم َوفايَها َكاَنْت َهدَّ ََ



نْ  يَنةا، َوَتَساَقَطتا اْلْايطَاُن، َوَهَلَك ما  َأْهلاَها زَُهاُء عاْشرايَن أَْلًفا. َأْكثَ ُر اْلَمدا
صْ  َب ما ، وََكاَن َصاحا يَسى ْبُن اْلُمتَ وَكيالا َر، َوفايَها َماَت ََّيرُْكوُج الَتُّْكايُّ يفا رََمَضاَن، َوَصلَّى َعَلْيها أَبُو عا

َ ا ا تُ ُويفيا َي َلُه فايَها قَ ْبَل َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن، فَ َلمَّ َعَها، َوُدعا  ْستَ َقلَّ َأْْحَُد ِبااْصَر.َوُمْقطا
، فَاَّْنََزَم  ( ُموَسى ْبنا بُ َغا َوَأْصَحابا اْلََْسنا ْبنا زَْيٍد اْلَعَلواييا َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ )َأْصَحابا

.  َأْصَحاُب اْلََْسنا
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ْن َأْصَحابا ُمَساوارٍ  يُّ ََجَاَعًة ما ، فَ َلقاَي  َوفايَها َأَسَر َمْسُروٌر اْلبَ ْلخا ََ اْلبَ َوازايجا ، َوَساَر َمْسُروٌر إا اراييا الشَّ
ْن َأْصَحابا َمْسُروٍر ََجَاَعٌة، ُثَّ اْنَصَرَف يفا  َر فايَها ما نَ ُهَما َوقْ َعٌة ُأسا ي  ُمَساوارًا ُهَناَك، َفَكاَن فايَها بَ ي ْ ذا

َدا  ََ َساَمرَّا، َواْسَتْخَلَف َعَلى َعْسَكراها ِبا ةا إا لا ُجْعََلَن.اْلْاجَّ  يَثةا اْلَمْوصا
لنَّاسا ا َة، َوَحجَّ ِبا ََ َمكَّ ، َوَسلاَم َمْن َساَر إا َن اْلَقْرَعاءا َخْوَف اْلَعَطشا ْلَفْضُل َوفايَها رََجَع َأْكثَ ُر النَّاسا ما

.  ْبُن إاْسَحاَق ْبنا اْْلََسنا
ْعَراٍب باتاْكرايَت َكانُوا َأَعانُوا مُ  ( .)َوفايَها ُأوقاَع ِبَا ارايَّ  َساوارًا الشَّ

ْْلَْكَرادا اْليَ ْعُقوبايَّةا، فَ َهَزَمُهْم، َوَأَصاَب فايَها. يُّ ِبا  َوفايَها َأْوَقَع َمْسُروٌر اْلبَ ْلخا
دا ْبنا اْْلََسنا ْبنا َأِبا  ََ ُُمَمَّ ، َوَسلََّم فَاراَس إا ْلطَانا ٍل يفا طَاَعةا السُّ ُد ْبُن َواصا .َوفايَها َصاَر ُُمَمَّ  اْلَفيَّاضا

ََ َساَمرَّا، َفُضرابَ  ُلوا إا ْم قَاٍض َكاَن ََلُْم باَعبَّاَداَن، َفُحما َن الزَّْنجا َكاَن فايها َر ََجَاَعٌة ما ْت َوفايَها ُأسا
 َأْعَناقُ ُهْم.

 ]اْلَوفَ َياُت[
ْهلايُّ  ُد ْبُن ََيََْي ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َخالاٍد الذُّ َ ُُمَمَّ ثٌَة َظَلَمُه  َوفايَها تُ ُويفيا ، َوَلُه َمَع اْلُبَخاراييا َحادا ْيَسابُورايُّ الن َّ

َا َحَسًدا َلُه، لَْيَس َهَذا َمَكاُن ذاْكراَها.  َبا
َب َأِبَ  ًا َصحا ، وََكاَن َعاباًدا َصاْلا ُظ يفا َُجَاَدى اْْلُوََ َ ََيََْي ْبُن ُمَعاٍذ الرَّازايُّ اْلَواعا يَزايَد،  َوفايَها تُ ُويفيا

 َغْْيَُه.وَ 
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] ائَ َتنْيا نَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوََخْسا
259 - 

ائَ َتنْيا  نَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوََخْسا



 ذاْكُر ُدُخولا الزَّْنجا اْْلَْهَوازَ 
َّ، َوَضمَّ َوفايَها، يفا رََجٍب، َدَخَلتا الزَّْنُج اْْلَْهَواَز، وََكاَن َسبَ ُبُه َأنَّ ا ْلَعَلوايَّ أَنْ َفَذ َعلايَّ ْبَن َأَِبٍن اْلُمَهلَّّبا

، َوسَ  يا ْعَرانا ، َوُسَلْيَماَن ْبنا ُموَسى الشَّ يا ٍد اْلَبْحَرانا ي َكاَن َمَع ََيََْي ْبنا ُُمَمَّ ََ إالَْيها اْْلَْيَش الَّذا َُه إا ْيَّ
 اْْلَْهَوازا.

ْم، وََكاَن اْلُمتَ َوِليا ََلَا بَ ْعَد مَ  ، َفَخَرَج إالَْيها ْنُصورا ْبنا َجْعَفٍر رَُجٌل يُ َقاُل لَُه َأْصَعُجوُر، فَ بَ َلَغُه َخََبُ الزَّْنجا
نْ   َواْلتَ َقى اْلَعْسَكَرانا باَدْشتا َمْيَساَن، فَاَّْنََزَم َأْصَعُجوُر، َوقُتاَل َمَعُه َثْْيَُك، َوُجراَح َخْلٌق َكثاٌْي ما

َلتا َأْصَحاباها، َوَغراَق أَ  ُم اْلََْسُن ْبُن َهْرَُثََة، َواْلََْسُن ْبُن َجْعَفٍر، َوْحُا َر َخْلٌق َكثاٌْي، فايها ْصَعُجوُر، َوُأسا
َْبسا اْْلَْسَرى، َوَدَخَل الزَّْنُج اْْلَْهَواَز، فَأَ  ، فََأَمَر ِبا ََ اْْلَبايثا قَاُموا الرُُّءوُس، َواْْلَْعََلُم، َواْْلَْسَرى إا

ُدوَن فا  َم ُموَسى ْبُن بُ غَا.يُ ْفسا ََ َأْن َقدا  يَها، َويَعايُثوَن إا
 

َْربا الزَّْنجا  ْيا ُموَسى ْبنا بُ َغا ْلا  ذاْكُر َمسا
، َفَسْيََّ إا  با الزَّْنجا ََ َحْربا َصاحا ْيا إا ْلَمسا ُد ُموَسى ْبَن بُ غَا ِبا ي اْلَقْعَدةا َأَمَر اْلُمْعَتما ََ َوفايَها، يفا ذا

يَما،اْْلَْهَوازا َعبْ  يَم ْبَن سا ََ َِبَذاَوْرَد إابْ َراها يَق، َوإا ََ اْلَبْصَرةا إاْسَحاَق ْبَن َكْنَداجا  َد الرَّْْحَنا ْبَن ُمْفلاٍح، َوإا
. با الزَّْنجا َُحارَبَةا َصاحا  َوَأَمَرُهْم ِبا

ََ ُُمَارَبَةا َعلاييا ْبنا  َ َعْبُد الرَّْْحَنا اْْلَْهَواَز َساَر إا ا َوِلا  َأَِبٍن، فَ تَ َواقَ َعا، فَاَّْنََزمَ  فَ َلمَّ
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َن الزَّْنجا  يَمًة قَ َتَل فايَها ما ، فََأْوَقَع باها َوقْ َعًة َعظا ََ َعَليٍي ، َوَعاَد إا ، ُثَّ اْستَ َعدَّ قَ ْتًَل َذرايًعا، َعْبُد الرَّْْحَنا
ي َوَأَسَر َخْلًقا َكثاْيًا، َواَّْنََزَم َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن، َوالزَّ  َن اْْلَْوفا الَّذا ُعوا ما ْنُج، ُثَّ َأرَاَد َردَُّهْم فَ َلْم يَ ْرجا

يَنةا َصاحا  ََ َمدا ، فَاْنَصَرُفوا إا َرافا ْنصا ِلا َن ََلُْم ِبا ا رََأى َذلاَك َأذا ْن َعْبدا الرَّْْحَنا ; فَ َلمَّ ْم.َدَخَلُهْم ما  باها
ْصَن َمْهدايٍي لايُ عَ  ُب الزَّْنجا َعلايَّ ْبَن َأَِبٍن، فَ َواقَ َعُه، َوَواََف َعْبُد الرَّْْحَنا حا َه إالَْيها َصاحا ْسكاَر باها، فَ َوجَّ

ْلَباَذا يَما ِبا يُم ْبُن سا ةا، وََكاَن إابْ َراها لدَّكَّ َع اْلَمْعُروَف ِبا ْر َعَلْيها، َوَمَضى يُرايُد اْلَمْوضا ، فَ َلْم يَ ْقدا َوْردا
يُم، َفَمَضى َعلاي، يفا اللَّْيلا فَ َواقَ َعُه َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن، فَ هَ  َزَمُه َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن، ُثَّ َواقَ َعُه ََثناَيًة، فَ َهَزَمُه إابْ َراها

ََ ََّنْرا ََيََْي. ، َحََّّ انْ تَ َهى إا ُء يفا اْْلَجاما ِلَّ  َوَمَعُه اْْلَدا
َه إالَْيها طَا ، فَ َوجَّ ََ َعْبدا الرَّْْحَنا ها َوانْ تَ َهى َخََبُُه إا ْمتاَناعا ْل إالَْيها ِلا ، فَ َلْم َيصا َن اْلَمَواِلا ْشُتُمَر يفا ََجٍْع ما

ُهْم َأْسَرى، َواْنصَ  ن ْ َها َهارابانَي، فََأَسَر ما ن ْ ، فََأْضَرَمَها َعَلْيها ََنرًا، َفَخَرُجوا ما يا ْلَقَصبا َواْْلَََليفا َرَف ِبا
ْْلَْسَرى َوالظَّفَ  .َأْصَحاُب َعْبدا الرَّْْحَنا ِبا  را

با الزَّْنجا يَ  ََ َصاحا ََكاٍن نَ َزَل فايها، َفَكَتَب َعلاي، إا ُه، ُثَّ َساَر َعْبُد الرَّْْحَنا ََنَْو َعلاييا ْبنا َأَِبٍن ِبا دُّ ْسَتما



ا َكاَن  ، فَ تَ َواقَ َعا يَ ْوَمُهَما، فَ َلمَّ ُه باَثََلَث َعْشَرَة َشَذاٍة، َوَوافَاُه َعْبُد الرَّْْحَنا اللَّْيُل انْ َتَخَب َعلاي، فََأَمدَّ
َّْن يَثاُق َبااْم َوَساَر، َوتَ َرَك َعْسَكَرُه لاُيْخفاَي َأْمَرُه، َوأََتى َعْبُد الرَّْْحَنا  ْن َأْصَحاباها ََجَاَعًة ِما ْن َورَائاها  ما ما

، فََأَخَذ عَ  ْيًا، َواَْنَاَز َعْبُد الرَّْْحَنا ًئا َيسا ْنُه َشي ْ َتُه، فَ َناَل ما ُهْم َأْرَبَع َشَذَواٍت، َوأََتى َعْبُد فَ بَ ي َّ ن ْ لاي، ما
 الرَّْْحَنا َدْوَِلَب فََأقَاَم باها.

دُّ  ْدرَةا، وََكَتَب َيْسَتما ََ ََّنْرا السيا ، فَ َوافَاُه َوقَاتَ َلُه، فَاَّْنََزَم َعلاي، إا ََ َعلايٍي ،  َوَساَر طَاْشُتُمُر إا َعْبَد الرَّْْحَنا
َّنْازَ  يَمًة، فَاَّْنََزَم َعلا فََأْخََبَُه ِبا ْدرَةا َوقْ َعًة َعظا ، َوَواَقَع َعلاياا بانَ ْهرا السيا ََ اما َعلايٍي َعْنُه، فََأََتُه َعْبُد الرَّْْحَنا ي، إا

ْيَ  يَما يَ تَ َناَوَِبنا اْلَمسا يُم ْبُن سا َباَن، َفَكاَن ُهَو َوإابْ َراها ، َوَعْسَكَر َعْبُد الرَّْْحَنا باُلن ْ ََ َعْسَكرا  اْْلَبايثا إا
، َفَكاَن صَ  ْيََة َعنا الزَّْنجا ْلَبْصَرةا، َوَقْد َقَطَع اْلما يَق ِبا بُ ُهْم اْْلَبايثا فَ ُيوقاَعانا باها، َوإاْسَحاُق ْبُن َكْنَداجا احا

 ََيَْمُع َأْصَحابَُه يَ ْوَم ُُمَارَبَةا َعْبدا الرَّْْحَنا 
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َذا انْ َقَضتا  يَم، فَإا ََ اْلَبْصَرةا، )يُ َقاتاُل َبااْم إاْسَحاَق( ، فََأقَاُموا  َوإابْ َراها ُهْم إا ن ْ اْْلَْرُب َسْيََّ طَائاَفًة ما
يُّ  ، َوَولايَ َها َمْسُروٌر اْلبَ ْلخا ََ َأْن ُصراَف ُموَسى ْبُن بُ غَا َعْن َحْربا الزَّْنجا ، َكَذلاَك باْضَعَة َعَشَر َشْهًرا إا

. فَانْ تَ َهى اْْلَََبُ باَذلاكَ  ََ اْْلَبايثا  إا
 

 ذاْكُر ُمْلكا يَ ْعُقوَب نَ ْيَسابُورَ 
َها َأنَّ َعْبَد اَّللَّا  ْياها إالَي ْ ْجزايَّ   َوفايَها، يفا َشوَّاٍل، َدَخَل يَ ْعُقوُب ْبُن اللَّْيثا نَ ْيَسابُوَر، وََكاَن َسَبُب َمسا السيا

ا َقواَي َعلَ  ْسَتاَن، فَ َلمَّ جا ٍر، فََأْرَسَل َكاَن يُ َنازاُع يَ ْعُقوَب باسا دا ْبنا طَاها ََ ُُمَمَّ ْنُه إا ْيها يَ ْعُقوُب َهَرَب ما
ََ نَ ْيَسابُوَر، فَ َلمَّ  ٍر َأْن ُيَسلياَمُه إالَْيها فَ َلْم يَ ْفَعْل، َفَساَر ََنَْوُه إا نا اْبنا طَاها ا قَ ُرَب يَ ْعُقوُب َيْطُلُب ما

َد بْ  َه ُُمَمَّ َها، َوَأرَاَد ُدُخوََلَا، َوجَّ ن ْ نُُه يفا تَ َلقيايها، فَ َلْم َيََْذْن َلُه، فَ بَ َعَث باُعُموَمتاها َوَأْهلا ما ٍر َيْسَتْأذا َن طَاها
 بَ ْيتاها فَ تَ َلقَّْوُه.

ٍر، َفَدَخَل إالَْيها يفا َمْضراباها، َفَساَءَلُه، ُثَّ  ُد ْبُن طَاها َُه  ُثَّ َدَخَل نَ ْيَسابُوَر يفا َشوَّاٍل، فَ رَكاَب ُُمَمَّ َعَلى َوِبَّ
ٍر، َوَأْهلا بَ ْيتاها، َواْستَ ْعَمَل َعَلى نَ ْيَسابُوَر، َوَأْرسَ  دا ْبنا طَاها ها يفا َعَملاها، َوقَ َبَض َعَلى ُُمَمَّ ََ تَ ْفرايطا َل إا

ْيَ  ٍر يفا َعَملاها، َوَأنَّ َأْهَل ُخَراَساَن َسأَُلوُه اْلَمسا دا ْبنا طَاها ْم، َوَيْذُكُر َغَلَبَة  اْْلَلايَفةا يَْذُكُر تَ ْفرايَط ُُمَمَّ إالَْيها
ْقتاَصارا َعلَ  ِلا ى َما ُأْسناَد اْلَعَلواييانَي َعَلى َطََباْسَتاَن، َوَِبَلَغ يفا َهَذا اْلَمْعََّن، فَأَْنَكَر َعَلْيها َذلاَك، َوَأَمَر ِبا

 إالَْيها، َوَأِلَّ َيْسُلَك َمَعُه َمْسَلَك اْلُمَخالافانَي.
دا َوقايَل َكاَن َسَبُب  ْن َضْعفا ُُمَمَّ [ ما ائَ َتنْيا نَي ]َوما ُمْلكا يَ ْعُقوَب نَ ْيَسابُوَر َما ذََكْرََنُه َسَنَة َسْبٍع َوََخْسا

ََ نَ يْ  ْفعا َساَر إا ا ََتَقََّق يَ ْعُقوُب َذلاَك، َوأَنَُّه َِل يَ ْقداُر َعَلى الدَّ ْيا ُخَراَساَن، فَ َلمَّ ٍر َأما َسابُوَر، ْبنا طَاها



َي َما َأَمَرُه اْْلَلايَفُة يفا وََكَتَب إا  ٍر يُ ْعلاُمُه أَنَُّه َقْد َعَزَم َعَلى َقْصدا َطََباْسَتاَن لاُيْمضا دا ْبنا طَاها  ََ ُُمَمَّ
ْن َأْسَباباها  ََحٍد ما ْن َعَملاها، َوَِل ْلا َها، َوأَنَُّه َِل يَ ْعراُض لاَشْيٍء ما  .اْلََْسنا ْبنا زَْيٍد اْلُمتَ َغليابا َعَلي ْ

ََ يَ ْعُقوَب، فَ وَ  ا رََأْوا إاْدَِبَر َأْمراها َماُلوا إا ٍر، َوبَ ْعُض َأْهلاها َلمَّ دا ْبنا طَاها َكاتَ ُبوُه، َكاَن بَ ْعُض َخاصَّةا ُُمَمَّ
ْن نَ ْيَسابُوَر( ، فََأْعَلُموُه أَنَُّه َِل َخْوَف عَ  ٍد َأْمَر يَ ْعُقوَب )ما نُوا َعَلى ُُمَمَّ ْنُه، َواْسَتْدَعْوُه، َوَهوَّ َلْيها ما

ََ قَ ْوَلااْم، َحََّّ قَ ُربَ  ٌد إا ْنُه، فَ رََكَن ُُمَمَّ  َوثَ بَُّطوُه َعنا التََّحرُّزا ما
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نْ  َْنعاها َعْن اِلا ها يُطَيياُب قَ ْلَبُه، َوَأَمَرُه ِبا ْن قُ وَّادا َه إالَْيها قَائاًدا ما ْن نَ ْيَسابُوَر، فَ َوجَّ تاَزاحا َعْن يَ ْعُقوُب ما
 ْيَسابُوَر إاْن َأرَاَد َذلاَك.ن َ 

دا ْبنا طَا ََ ُُمَمَّ ََ نَ ْيَسابُوَر رَاباَع َشوَّاٍل َوَأْرَسَل َأَخاُه َعْمَرو ْبَن اللَّْيثا إا ٍر، ُثَّ َوَصَل يَ ْعُقوُب إا ها
َفُه َعْن إاُْهَالاها َعَمَلُه،  ْنَدُه، فَ َقَبَض َعَلْيها َوقَ يََّدُه، َوَعن َّ ها، ُثَّ قَ َبَض َعَلى فََأْحَضَرُه عا ْفظا َوَعْجزاها َعْن حا

ْسَتاَن، َواْستَ ْوََ َعلَ  جا ََ سا تيانَي رَُجًَل، َوَْحََلُهْم إا اَئٍة َوسا ْن ما يعا َأْهلا بَ ْيتاها، وََكانُوا ََنًْوا ما ى ُخَراَساَن، َجَا
 َورَتََّب يفا اْْلَْعَمالا نُ وَّابَُه.

دا ْبنا  ٍم. وََكاَنْت واَِليَُة ُُمَمَّ ٍر إاْحَدى َعْشَرَة َسَنًة َوَشْهَرْينا َوَعَشَرَة َأَّيَّ  طَاها
 

يا ِبااْصَر ََثناًيا  ذاْكُر ُظُهورا اْبنا الصُّويفا
[ ظُ  ائَ َتنْيا نَي ]َوما تٍي َوََخْسا يا اْلَعَلوايُّ َفَظَهَر ِبااْصَر، َوَقْد ذََكْرََن َسَنَة سا ُهورَُه َوفايَها َعاَد اْبُن الصُّويفا

ََ َوهَ  ها، فَ َتباَعُه َخْلٌق َكثاٌْي، َوَساَر َبااْم إا ََ نَ ْفسا ، فََأَحمَّ نَ ْفَسُه، َوَدَعا النَّاَس إا ََ اْلَواَحاتا  َربَُه إا
 ََ ، فَ َوَجَدُه َقْد َأْصَعَد إا ْبنا َأِبا اْلَغْيثا ْم قَائاٌد يُ ْعَرُف ِبا َه إالَْيها َجْيٌش َعَلْيها َقاءا َأِبا  لا اْْلَِْشُونانَي، فَ ُوجيا

، َوَسَنْذُكُر بَ ْعُد َهَذا.  َعْبدا الرَّْْحَنا اْلُعَمراييا
يٌد، َأْجَلتا اْلَوقْ َعُة َعنا اَّنْا  نَ ُهَما قاَتاٌل َشدا ََ اْلُعَمراييا اْلتَ َقَيا، َفَكاَن بَ ي ْ ا َوَصَل اْلَعَلوايُّ إا َزاما فَ َلمَّ

ََ َأْسَوانَ  َهزاًما إا ، فَ َوََّ ُمن ْ ْن ََنْلاَها.اْلَعَلواييا  ، فَ َعاَث فايَها، َوَقَطَع َكثاْيًا ما
ََ َعْيَذاَب،  َفَسْيََّ إالَْيها اْبُن ُطوُلوَن َجْيًشا، َوَأَمَر باَطَلباها أَْيَن َكاَن، َفَساَر اْْلَْيُش يفا َطَلباها فَ َوََّ َهاراِبً  إا

َة، َوتَ َفرََّق َأْصَحابُُه، ف َ  ََ َمكَّ ََ َوالايَها، فَ َقَبَض َعَلْيها َوَعََبَ اْلَبْحَر إا َة بَ َلَغ َخََبُُه إا ََ َمكَّ ا َوَصَل إا َلمَّ
، ُثَّ  يَف باها يفا اْلبَ َلدا َر باها َفطا ْصَر ُأما ََ ما ا َوَصَل إا ََ اْبنا ُطوُلوَن، فَ َلمَّ َُه إا ًة َوَحَبَسُه، ُثَّ َسْيَّ َسَجَنُه ُمدَّ

ََ ا ََ َأْن َماَت.َوَأْطَلَقُه، ُثَّ رََجَع إا َا إا يَنةا فَأَقَاَم َبا  ْلَمدا
 

 ذاْكُر َحالا َأِبا َعْبدا الرَّْْحَنا اْلُعَمراييا 



يدا ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َعْبدا ا ، َواَْسُُه َعْبُد اْْلَما َم ذاْكُر َأِبا َعْبدا الرَّْْحَنا اْلُعَمراييا َّللَّا ْبنا ُعَمَر ْبنا َقْد تَ َقدَّ
.اْْلَطَّا  با

، فَ نَ َهُبوا َوقَ تَ ُلوا َوَعاُدوا َغاَّناانَي، وَ  فَ َعُلوا َذلاَك وََكاَن َسَبُب ُظُهوراها ِبااْصَر َأنَّ اْلباَجاَة َأقْ بَ َلْت يَ ْوَم اْلعايدا
ْم، نَي، وََكَمَن ََلُْم يفا َطرايقاها  َمرَّاٍت، َفَخَرَج َهَذا اْلُعَمرايُّ َغَضًبا َّللاَّا َولاْلُمْسلاما
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ْم  َمُهْم َوَمْن َمَعُه، َوَدَخَل باََلَدُهْم فَ نَ َهبَ َها، َوقَ َتَل فايها ْم، َوقَ َتَل ُمَقدَّ ا َعاُدوا َخَرَج َعَلْيها فََأْكثَ َر، فَ َلمَّ
ُم اْلغَارَاتا َحََّّ َأدَّْوا إالَْيها اْلْاْزيََة، َولَْ   يَ ْفَعُلوَها قَ ْبَل َذلاَك. َوََّنَُبوا َوَسبَ ْوا َما َِل َُيَْصى، َوََتَبَع َعَلْيها

ا بَ َلَغ َخََبُُه اْبَن ُطوُلوَن َسْيََّ إالَْيها َجْيًشا كَ  ، وََكثُ َر أَتْ َباُعُه، فَ َلمَّ ْت َشوَْكُة اْلُعَمراييا ا َواْشَتدَّ ثايًفا، فَ َلمَّ
: إانَّ اْبَن ُطوُلو  ما اْْلَْيشا ، َوقَاَل لاُمَقدَّ َم اْلُعَمرايُّ ، َعَلى اْلتَ َقْوا تَ َقدَّ َن َِل يَ ْعراُف َخََباي، َِل َشكَّ

َا َخَرْجُت طََلًبا لا  ، َوإاَّنَّ ي، ميا ، َوَلْ يَ َتَأذَّ ِبا ُمْسلاٌم َوَِل ذا نيا َلْ َأْخُرْج لاْلَفَسادا ، فَاْكُتْب َحقايَقتاها، فَإا َهادا ْلجا
ْن َأَمَرَك ِبا  ، فَإا ْيا َأْْحََد َعرياْفُه َكْيَف َحاِلا ََ اْْلَما َرافا فَاْنَصراْف، َوإاِلَّ إاْن َأَمَرَك باَغْْيا َذلاَك ُكْنَت إا ْنصا ِلا

ا َوَصُلوا إالَْيها َأْخَبَُ  ََ َذلاَك، َوقَاتَ َلُه، فَاَّْنََزَم َجْيُش اْبنا ُطوُلوَن، فَ َلمَّ َالا َمْعُذورًا. فَ َلْم َيُاْبُه إا وُه ِبا
ُتْم حَ  ُتْم َأَّْنَي ْ َر َعَلْيُكْم بابَ ْغياُكْم، َوتَ رََكُه.اْلُعَمراييا فَ َقاَل: ُكن ْ نَُّه ُنصا  الَُه إاَِلَّ، فَإا

ََ َأْْحََد ْبنا طُ  ٍة َوَثَب َعَلى اْلُعَمراييا ُغََلَمانا َلُه فَ َقَتََلُه، َوَْحَََل رَْأَسُه إا ا َكاَن بَ ْعَد ُمدَّ ا فَ َلمَّ وُلوَن، فَ َلمَّ
ْنَدُه َسَأََلَُما َعْن َسَببا ق َ  َقرَُّب إالَْيَك باَذلاَك، فَ َقتَ َلُهَما، َوَأَمَر باَرْأسا َحَضَرا عا ْتلاها، فَ َقاَِل: َأَرْدََن الت َّ

َل، وَُكفياَن، َوُدفاَن.  اْلُعَمراييا فَ ُغسيا
 

ْْلَْنَدُلسا  َنَة ِبا ها السَّ  ذاْكُر َما َكاَن َهذا
ُد ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا اْْلُمَ  َنةا َساَر ُُمَمَّ ها السَّ َلَة فَ َناَزََلَا َوَحَصَرَها، يفا َهذا ََ طَُلْيطا ، إا ُب اْْلَْنَدُلسا وايُّ َصاحا

 وََكاَن َأْهُلَها َقْد َخاَلُفوا َعَلْيها، َوَطَلُبوا اْْلََماَن فََأمَّنَ ُهْم، َوَأَخَذ رََهائانَ ُهْم.
ْصنا َسْكَياَن، وََكاَن فايها َسب ْ  ََ حا َن اْلََبْبَرا، وََكاَن َأْهُل ُطَلْيطَُلَة َوفايَها َخَرَج َأْهُل طَُلْيطَُلَة إا اَئَة رَُجٍل ما ُعما

ي َأْهلاَها، َوُهَو َعْبُد الرَّْحَْ  ما نَ ُهُم اَّْنََزَم َأَحُد ُمَقدَّ ا اْلَتَحَمتا اْْلَْرُب بَ ي ْ نا ْبُن يفا َعَشَرةا آَِلٍف، فَ َلمَّ
ٍم آَخَر اَْسُُه ُطَرْيَشُة َحبايٍب، فَ َتباَعُه َأْهُل طَُلْيطَُلَة يفا اَْلَزاْيَةا، وَ  َنُه َوَبنْيَ ُمَقدَّ َا اَّْنََزَم لاَعَداَوٍة َكاَنْت بَ ي ْ إاَّنَّ

ْقايَل )؟( . ا اَّْنََزُموا قَ تَ ُلوا اْلَبا َنُه يفا َذلاَك، فَ َلمَّ ْن َأْهلا طَُلْيطَُلَة، فََأرَاَد َأْن يُوها  ما
ََ طَاَعةا  ُه  َوفايَها َعاَد َعْمُرو ْبُن َعْمُروَس إا نانَي، فَ َوِلَّ َة سا دَّ ، وََكاَن ُُمَالاًفا َعَلْيها عا دا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ُُمَمَّ

بَ ُلونََة فَ َوطاَئ َأْرَضَها َوَعادَ  ََ بَ ن ْ َم إا ٌد ُحُصوَن َبنا ُموَسى، ُثَّ تَ َقدَّ يَنَة َأَمْشَقَة، َوَحَصَر ُُمَمَّ  .َمدا
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
يَنٍة َسَرُقوَسَة، َفَصاَْلََها َأْهُلَها َعَلى َأْن َأْطَلُقوا اْْلَْسَرى)وَ  ََ َمدا نَي إا يَن   فايَها َساَرْت َسرايٌَّة لاْلُمْسلاما الَّذا

ُهْم( . ا َأْطَلُقوُهْم َعاَدْت َعن ْ ْيًا، فَ َلمَّ تيانَي َأسا نَي َثََلُثَااَئٍة َوسا َن اْلُمْسلاما ْنَدُهْم ما  َكانُوا عا
ََ َساَمرَّا باَغْْيا إاذَ وَ  َها إا َر فايَها قُتاَل كايُجوُر، وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها أَنَُّه َكاَن َعَلى اْلُكوَفةا، َفَساَر َعن ْ ٍن، فَأُما

َل إالَْيها َماٌل لايُ َفرياَقُه يفا َأْصَحاباها فَ َلْم يَ ْقَنْع باها، َوَساَر َحََّّ أَتَ  لرُُّجوعا فََأََب، َفُحما َه إالَْيها ِبا ى ُعْكََبَا، فُ ُوجيا
ََ َساَمرَّا. َن اْلُقوَّادا فَ َقتَ ُلوُه، َوَْحَُلوا رَْأَسُه إا ٌة ما دَّ ْن َساَمرَّا عا  ما

َيتاَها َوََّنَبَ َها.  َوفايَها َغَلَب َشرَْكُب اْلْاَماُر َعَلى َمْرَو، َوََنحا
اَلُه َهَراَة، َوبُوَشْنَج،  َوفايَها اْنَصَرَف يَ ْعُقوُب ْبُن اللَّْيثا َعْن بَ ْلَخ، ْسَتاَن، َوَوََّ ُعمَّ فََأقَاَم باَقها

ْسَتاَن. جا ََ سا يَس، َواْنَصَرَف إا  َوَِبَذغا
ٍر )قَ ْبَل َأْن ْيَْ  ُد ْبُن طَاها َا ُُمَمَّ ْجزايُّ يَ ْعُقوَب، َوَحاَصَر نَ ْيَسابُوَر َوَبا لاَكَها َوفايَها فَاَرَق َعْبُد اَّللَّا السيا

هُ  يَ ْعُقوبُ  نَ ُهَما، ُثَّ َوِلَّ ٍر( إالَْيها الرُُّسَل َواْلُفَقَهاَء، فَاْختَ َلُفوا بَ ي ْ ُد ْبُن طَاها َه ُُمَمَّ ، فَ َوجَّ  ْبُن اللَّْيثا
ْسَتاَن. ، َوُقها  الطََّبَسنْيا

َس َوَدَخَلَها َأْصَحابُُه.  َوفايَها َغَلَب اْْلََسُن ْبُن زَْيٍد َعَلى ُقوما
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، َواَّْنََزَم َوفايَها كَ  يْ َلَمييا دا ْبنا اْلَفْضلا ْبنا بَ َياٍن، َوَوْهُسوَذاَن ْبنا ُجْسَتاَن الدَّ اَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ ُُمَمَّ
 َوْهُسوَذاُن.

يََّة، )َوقَاتَ َلُهْم َأْهُلَها( ، فَاَّْنََزَمتا  الرُّوُم، َوقُتاَل َوفايَها نَ َزَلتا الرُّوُم َعَلى َُسَْيَساَط، ُثَّ نَ َزُلوا َعَلى َمْلطا
 باْطرايُق اْلَبطَاراَقةا.

يَل ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُسَلْيَماَن ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  دا ْبنا إاَْسَاعا يُم ْبُن ُُمَمَّ لنَّاسا إابْ َراها  ْبنا َعبَّاٍس َوَحجَّ ِبا
 اْلَمْعُروُف باََبيايََّة.

 ]اْلَوفَ َياُت[
ُد بْ  َوْيها.َوفايَها َماَت ُُمَمَّ ْبنا َحي ُّ ُّ اْلَمْعُروُف ِبا ْسَفَراياينا َء اْْلا  ُن ََيََْي ْبنا ُموَسى أَبُو َعْبدا اَّللَّا ْبنا َأِبا زََكراَّيَّ

يعاياا َضعايَف اْلَْ  ُّ، وََكاَن شا ْغلاّبا ُّ الت َّ يَناٍر اْلُكويفا ْمَراَن ْبنا دا ُد ْبُن َعْمُروَس ْبنا يُوُنَس ْبنا عا يثا َوُُمَمَّ  .دا
ًَث، )َوِماَّْن َرَوى  ، وََكاَن ُُمَديا لايُّ َ أَبُو اْْلََسنا ْبُن َعلاييا ْبنا َحْرٍب الطَّائايُّ اْلَمْوصا َعْنُه أَبُوُه َوفايَها تُ ُويفيا

 َعلايُّ ْبُن َحْرٍب( .
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] ائَ َتنْيا تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
260 - 

تيا  ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا  نَي َوما
 ذاْكُر ُدُخولا يَ ْعُقوَب َطََباْسَتانَ 

، فَ َهَزَمُه، َوَدَخَل َطََباْسَتاَن.  َوفايَها َواَقَع يَ ْعُقوُب ْبُن اللَّْيثا اْلََْسَن ْبَن زَْيٍد اْلَعَلوايَّ
ْجزايَّ ]َكاَن[ يُ َنازاُع يَ ْعُقوَب ا ْسَتاَن، فَ َقَهَرُه يَ ْعُقوُب، وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َعْبَد اَّللَّا السيا جا لرياًَئَسَة باسا

ََ نَ ْيَسابُوَر، َكَما ذََكْرََن، َهَرَب َعْبدُ  ا َساَر يَ ْعُقوُب إا ََ نَ ْيَسابُوَر، فَ َلمَّ ْنُه َعْبُد اَّللَّا إا ََ فَ َهَرَب ما  اَّللَّا إا
 ها، فَ َلقاَيُه اْْلََسُن ْبُن زَْيٍد باَقْريَةا َسارايََة.اْلََْسنا ْبنا زَْيٍد باَطََباْسَتاَن، َفَساَر يَ ْعُقوُب يفا أَثَرا 

نَّهُ  َع َعْنُه، فَإا َعَث إالَْيها َعْبَد اَّللَّا َويَ ْرجا ََ اْْلََسنا َيْسأَلُُه َأْن يَ ب ْ َا َجاَء لاَذلاَك،  وََكاَن يَ ْعُقوُب َقْد َأْرَسَل إا إاَّنَّ
َْرباها، فَ َلْم ُيْسلاْمُه اْْلََسُن،  ، َِل ْلا يْ َلما ريا َوَأْرضا الدَّ َفَحارَبَُه يَ ْعُقوُب، فَاَّْنََزَم اْْلََسُن، َوَمَضى ََنَْو السيا

ََ بَ عْ  ، َفَساَر إا ضا َوَدَخَل يَ ْعُقوُب َسارايََة، َوآُمَل، َوَجََب َأْهَلَها َخَراَج َسَنٍة، ُثَّ َساَر يفا َطَلبا اْْلََسنا
َبالا َطََباْسَتاَن، َوتَ َتابَ َعتْ  يَدٍة،  جا ْن َأْربَعانَي يَ ْوًما، فَ َلْم يَ َتَخلَّْص إاِلَّ ِباََشقٍَّة َشدا َعَلْيها اْْلَْمطَاُر ََنًْوا ما

َن الظَّْهرا.  َوَهَلَك َعامَُّة َما َمَعُه ما
ي يُرايُد ]َأْن[ َيْسُلَكُه، وَ  ، فَ َوَقَف َعَلى الطَّرايقا الَّذا ُخوَل َخْلَف اْْلََسنا َأَمَر َأْصَحابَُه ُثَّ َأرَاَد الدُّ

، َوقَالَ  َرافا ْنصا ِلا ْم فََأَمَرُهْم ِبا َم َوْحَدُه، َوََتَمََّل الطَّرايَق، ُثَّ رََجَع إالَْيها ، ُثَّ تَ َقدَّ ْلُوُقوفا ََلُْم: إاْن َلْ َيُكْن  ِبا
 َطرايٌق َغْْيُ َهَذا، َوإاِلَّ َِل َطرايَق إالَْيها.

َنا وََكاَن ناَساُء َأْهلا تاْلَك ال َناُكْم َأْمَرُه، َوَعَلي ْ نَُّه إاْن َدَخَل َكَفي ْ : َدُعوُه َيْدُخْل، فَإا َيةا قُ ْلَن لالرياَجالا نَّاحا
ُهْم َأْربَ ُعوَن أَْلًفا، َوَذَهَب َأْكثَ رُ  ن ْ ْن َطََباْسَتاَن َعَرَض راَجاَلُه، فَ َفَقَد ما ا َخَرَج ما  َما َكاَن َأْسُرُه َلُكْم، فَ َلمَّ

َن  َا فَ َعَلُه َمعَ َمَعُه ما ََ اْْلَلايَفةا ِبا ، وََكَتَب إا ، َواْْلَثْ َقالا ، َواْلباَغالا بالا ، َواْْلا  اْْلَْيلا
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َها بَ ْعَد َهزا  َنَُّه َكاَن َقْد َساَر إالَي ْ ََ الرَّييا يفا طََلبا َعْبدا اَّللَّا ْلا َن اَْلَزاْيَةا، َوَساَر إا ، اْلََْسنا ما ْيَةا اْْلََسنا
ُُه َبنْيَ َتْسلايما َعْبدا اَّللَّا إالَْيها َوي َ ف َ  َها َُيَْييا ، َوإالَي ْ يا ََ الصَََّلنا ا قَاَرََبَا يَ ْعُقوُب َكَتَب إا ْنَصراُف َعْنُه، َوَبنْيَ َلمَّ

 اْلُمَحارابَةا، َفَسلََّم إالَْيها َعْبَد اَّللَّا فَ َرَحَل َعْنُه، َوقَ َتَل َعْبَد اَّللَّا.
 

مْ ذاْكُر اْلفا  لاها لا َوإاْخَراجا َعاما ْلَمْوصا َنةا ِبا  ت ْ
ْن َأَكابارا قُ وَّادا  لا َأَساتاكانَي، َوُهَو ما ُد َعَلى اَّللَّا َقدا اْستَ ْعَمَل َعَلى اْلَمْوصا ، َكاَن اْْلَلايَفُة اْلُمْعَتما  اْْلَتْ َراكا



ْن َفَسْيََّ إالَْيها ابْ َنُه َأذُْكوَتكانَي يفا َُجَاَدى اْْلُوََ َسنَ  ا َكاَن يَ ْوُم النَّْْيُوزا ما ائَ َتنْيا ; فَ َلمَّ نَي َوما َة تاْسٍع َوََخْسا
َّللَّا، َوَدَعا َأذُْكوَتكانَي َوُوُجوهَ  ُد ِبا َُه اْلُمْعَتضا ْن نايَساَن، َغْيَّ َنةا، َوُهَو الثَّالاَث َعَشَر ما ها السَّ َأْهلا  َهذا

، وَ  ََ قُ بٍَّة يفا اْلَمْيَدانا لا إا ًرا، َوََتَاَهَر اْلَمْوصا ي، َوَأْكثَ َر اْْلَْمَر، َوَشراَب ظَاها َأْحَضَر أَنْ َواَع اْلَمََلها
. ْيََة يفا النَّاسا ، َوَأَساَء السيا ، َوفاْعلا اْلُمْنَكَراتا ْلُفُسوقا  َأْصَحابُُه ِبا

يٌد َأْهَلَك اْْلَْشَجاَر، َوالثياَماَر، َواْلْا  َنَة بَ ْرٌد َشدا ْْلََراجا وََكاَن تاْلَك السَّ عاَْي، َوطَاَلَب النَّاَس ِبا ْنَطَة، َوالشَّ
ْنَد َأَحٍد إاِلَّ  ْم، وََكاَن َِل َيْسَمُع باَفَرٍس َجيياٍد عا تا الَِّتا َهَلَكْت، فَاْشَتدَّ َذلاَك َعَلْيها َأَخَذُه، َعَلى اْلَغَلَّ

ْن َأصْ  ََ َأْن َوَثَب رَُجٌل ما لا َصاباُروَن، إا ، فَاْمتَ نَ َعْت، َوَأْهُل اْلَمْوصا َحاباها َعَلى اْمَرَأٍة فََأَخَذَها يفا الطَّرايقا
نْ  ، َفَخلََّصَها ما ْن َأْهلا اْلُقْرآنا َوالصَََّلحا ، َوُهَو ما ها، َواْستَ َغاَثْت، فَ َقاَم رَُجٌل اَْسُُه إاْدرايُس اْلْاْمَْيايُّ  يَدا

نَ  ََ َأذُْكوَتكانَي َفَشَكا ما يُّ إا َف  فَ َعاَد اْْلُْندا ْن َغْْيا َأْن َيْكشا يًدا ما ، فََأْحَضَرُه َوَضَربَُه َضْرًِب َشدا الرَُّجلا
، َوَشتْ  عا َوقَاُلوا: َقْد َصََبََْن َعَلى َأْخذا اْْلَْمَوالا ََ اْْلَاما لا إا ما اْْلََمَر، فَاْجَتَمَع ُوُجوُه َأْهلا اْلَمْوصا

، َننا َواْلَعْسفا ، َوإاْبطَالا السُّ ها،  اْْلَْعَراضا ، فََأَْجََع رَْأيُ ُهْم َعَلى إاْخَراجا ََ َأْخذا اْْلَراميا َوَقْد َأْفَضى اْْلََمُر إا
ََ اْْلَلايَفةا. ْنُه إا ْكَوى ما  َوالشَّ

نَي، َفَخَرُجوا إالَْيها َوقَاتَ ُلوُه قاتَ  فَّاطا ها، َوَأَخَذ َمَعُه الن َّ ْم يفا ُجْندا يًدا، َحََّّ َوبَ َلَغُه اْْلَََبُ، فَ رَكاَب إالَْيها اًِل َشدا
ها، َوَساَر ما  ََ بَ َلدا ، َوََّنَُبوا َدارَُه، َوَأَصابَُه َحَجٌر فَأَْثَخَنُه، َوَمَضى يَ ْوَمُه إا لا ََ َأْخَرُجوُه َعنا اْلَمْوصا َها إا ن ْ

 َساَمرَّا.
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ََ ََيََْي ْبنا ُسَلْيَماَن، َوقَ لَُّدوُه َأْمَرهُ  ََ َأنا انْ َقَضْت َسَنُة َواْجَتَمَع النَّاُس إا ْم، فَ َفَعَل، فَ َبقاَي َكَذلاَك إا
َثما ْبنا اْلُمَعميا  ََ اَْلَي ْ [ َكَتَب َأْسَتاَتكانُي إا ائَ َتنْيا تيانَي ]َوما ا َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوسا تيانَي، فَ َلمَّ ، سا يا ْغلاّبا را الت َّ

لَ  ، يفا َأْن يَ تَ َقلََّد اْلَمْوصا ََّيرا رَبايَعَة، َفَجَمَع َُجُوًعا  ُثَّ اْلَعَدواييا ، َوَأْرَسَل إالَْيها اْلْاَلَع َواللياَواَء، وََكاَن بادا
ْجَلُة، فَ َقاتَ ُلوهُ  َنُه َوَبنْيَ اْلبَ َلدا دا ، َوبَ ي ْ ْرقاييا ْْلَانابا الشَّ ، َونَ َزَل ِبا لا ََ اْلَمْوصا ََ َكثاْيًَة، َوَساَر إا ، فَ َعََبَ إا

يا  ، فَ َقاتَ ُلوُه اْْلَانابا اْلَغْرِبا لا ، َفَخَرَج إالَْيها ََيََْي ْبُن ُسَلْيَماَن يفا َأْهلا اْلَمْوصا ََ َِببا اْلبَ َلدا  َوزََحَف إا
ُهْم. َثُم َعن ْ َلى َكثاْيًَة، وََكثُ َرتا اْلْاَراَحاُت َوَعاَد اَْلَي ْ نَ ُهْم قَ ت ْ  فَ َقَتَل بَ ي ْ

لا إا  ُهْم فَاْستَ ْعَمَل َأَساتاكانُي َعَلى اْلَمْوصا ن ْ ْشرايَن أَْلًفا، ما ُلُغوَن عا َّ يفا ََجٍْع يَ ب ْ ْغلاّبا ْسَحاَق ْبَن أَيُّوَب الت َّ
لا َومَ  ْيرا اْْلَْعَلى، فَ َقاتَ َلُه َأْهُل اْلَمْوصا ْنَد الدَّ ُّ، َوَغْْيُُه، فَ نَ َزَل عا ْغلاّبا نَ ُعوُه، فَ بَ ُقوا  َْحَْداُن ْبُن َْحُْدوَن الت َّ

ًة، َفَمرا  ، َكَذلاَك ُمدَّ ََ ُسوقا اْْلَرْباَعاءا ، َوَوَصَل إا َع إاْسَحاُق يفا اْلبَ َلدا ُْي، َفَطما َض ََيََْي ْبُن ُسَلْيَماَن اْْلَما
، َوَعلََّق يفا ُعُنقاها ُمْصحَ  دا ، اَْسُُه زاََّيُد ْبُن َعْبدا اْلَواحا ، َفَخَرَج بَ ْعُض اْلُعُدولا يشا ًفا، َوَأْحَرَق ُسوَق اْلَْشا

َن َواْستَ َغاَث  ، َوَْحَُلوا َعَلى إاْسَحاَق َوَأْصَحاباها، َوَأْخَرُجوُهْم ما ََ اْْلَْربا نَي فََأَجابُوُه، َوَعاُدوا إا ْلُمْسلاما ِبا



يَنةا.  اْلَمدا
ا رَآُه أَ  ، فَ َلمَّ َفٍَّة، َوُجعاَل َأَماَم الصَّفيا َل يفا ُما لا َوبَ َلَغ ََيََْي ْبَن ُسَلْيَماَن اْْلَََبُ فَأََمَر َفُحما ْهُل اْلَمْوصا

، )وَ  لا ُل َأْهَل اْلَمْوصا يَعاُدُهُم َقواَيْت نُ ُفوُسُهْم، َواْشَتدَّ قاَتاَُلُْم، َوَلْ يَ َزلا اْْلََمُر َكَذلاَك، َوإاْسَحاُق يُ َراسا
لرََّبضا اْْلَ  ََ َأْن َيْدُخَل اْلبَ َلَد، َويُقايَم ِبا ْيَةا، فََأَجابُوُه إا َعَة اْْلََماَن( ، َوُحْسَن السيا ْعَلى، َفَدَخَل َوَأقَاَم َسب ْ

ٍم.  َأَّيَّ
، َوَأْخَرجُ  ََ اْْلَْربا ، فَ َرَجُعوا إا لا َشر، ْن َأْهلا اْلَمْوصا َها، ُثَّ َوَقَع َبنْيَ بَ ْعضا َأْصَحاباها، َوَبنْيَ قَ ْوٍم ما وُه َعن ْ

. لا ْلَمْوصا  َواْستَ َقرَّ ََيََْي ْبُن ُسَلْيَماَن ِبا
 

 َبنْيَ َأْهلا طَُلْيطَُلَة َوَهوَّارَةَ  ذاْكُر اْْلَْربا 
ي النُّونا اَْلَوَّارايُّ باَشْنتا بَرايََّة، َوَأَغاَر َعَلى َأْهلا طَُلْيطَُلةَ  َنةا َظَهَر ُموَسى ْبُن ذا ها السَّ ، َوَدَخَل َويفا َهذا

ْن َشْنَت بَرايََّة، َفَخَرَج َأْهُل طَُلْيطَُلَة إالَْيها يفا  ْصَن َولايٍد ما ْشراينَ  حا  ََنْوا عا
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ْن َأْهلا طُ  ُد ْبُن ُطَرْيَشَة يفا َأْصَحاباها، َوُهَو ما ُوَسى َواقْ تَ تَ ُلوا اَّْنََزَم ُُمَمَّ ا اْلتَ َقْوا ِبا َلْيطَُلَة، فَ َتباَعُه أَْلًفا، فَ َلمَّ
ٌد ُمَكافَأًَة لاُمَطرياٍف  َأْهُل طَُلْيطَُلَة يفا اَْلَزاْيَةا، َواَّْنََزَم َمَعُهْم ُمَطرياُف ْبُن َعْبدا  َل َذلاَك ُُمَمَّ ، فَ َعما الرَّْْحَنا

ي ْن َأْهلا طَُلْيطَُلَة َخْلٌق َكثاٌْي، َوَقواَي ُموَسى ْبُن ذا ي، فَ ُقتاَل ما لنَّاسا يفا اْلَعاما اْلَماضا نَي اَّْنََزَم ِبا  حا
، َوَهابَُه َمْن َحاَذرَُه.  النُّونا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

را، رَآُه َوُهَو يُ  يفا  َد ْبَن َهاُروَن ْبنا اْلُمَعميا اراييا ُُمَمَّ ْن َأْصَحابا ُمَساواٍر الشَّ َنةا قَ َتَل رَُجٌل ما ها السَّ رايُد َهذا
، يُّ َب َمْسُروٌر اْلبَ ْلخا ََ ُمَساواٍر، َفَطَلَبْت رَبايَعُة باثَْأراها، فَ ُندا ََ  َساَمرَّا، فَ َقتَ َلُه، َوَْحََل رَْأَسُه إا َوَغْْيُُه إا

 َأْخذا الطُُّرقا َعَلى ُمَساواٍر.
َها َعاما  َة َكثاٌْي، َورََحَل َعن ْ ْن َأْهلا َمكَّ ، فَاَْنََلى ما ْسََلما ُلَها، َوُهَو َوفايَها اْشَتدَّ اْلَغََلُء يفا َعامَّةا باََلدا اْْلا

شْ  َن[ اْلْاْنَطةا بابَ ْغَداَذ عا يَناٍر، َوَداَم َذلاَك ُشُهورًا.بَرايَُّة، َوبَ َلَغ اْلُكرُّ ]ما اَئَة دا  رايَن َوما
َها َبْكُتُمُر. َل َعَلي ْ َْص، َواْستُ ْعما َ ْحا  َوفايَها قَ تَ َلتا اْْلَْعَراُب َمْنُجورًا َواِلا

ُل َأْذرَبايَجاَن، وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها أَنَُّه فُ  يُّ َعاما لاَج، فَاْستَ ْعَمَل اْْلَلايَفُة َوفايَها قُتاَل اْلَعََلُء ْبُن َأْْحََد اْْلَْزدا
ا قَاَرََبَا َخَرَج إالَْيها اْلَعََلُء، فَ َتَحاَرَِب، فَ ُقتاَل الْ  ، فَ َلمَّ يا ُعَمَر ْبَن َعلايٍي َعََلُء، َواَّْنََزَم َمَكانَُه َأَِب الرَُّدْينا

يا َما َخلََّفُه اْلَعََلُء، وََكانَ  ْرَهٍم. َأْصَحابُُه، َوَأَخَذ أَبُو الرَُّدْينا اَئةا أَْلفا دا ُعما َلُغُه أَْلَفْي أَْلٍف َوَسب ْ  َمب ْ



َة. ُْي َمكَّ يَل اْلَمْعُروُف باََبايََّة، َوُهَو َأما دا ْبنا إاَْسَاعا يُم ْبُن ُُمَمَّ لنَّاسا إابْ َراها  َوَحجَّ ِبا
، َواْجَتَمَع َلُه َوفايَها َظَهَر ِبااْصَر إاْنَساٌن ُيَكَّنَّ َأَِب َرْوٍح، َواَْسُُه َسَكٌن، وَكَ  يا ْن َأْصَحابا اْبنا الصُّويفا اَن ما

َه إالَْيها اْبُن ُطوُلونَ  بايَل، فَ َوجَّ  ََجَاَعٌة، فَ َقَطَع الطَّرايَق، َوَأَخاَف السَّ
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َد، َوبَ  َا َقْمٌح َفُحصا ، َوَقْد َكاَن َبا ُقوقا ْن تاْبناها َعَلى َجْيًشا، فَ َوَقَف أَبُو ُروٍح يفا َأْرٍض َكثاْيَةا الشُّ قاَي ما
. ها اْْلَْرضا ْثلا َهذا ُقوَق، َوَقْد أَلاُفوا اْلَمْشَي َعَلى ما  اْْلَْرضا َما َيْسَُتُ الشُّ

ا َجاَءُهُم اْْلَْيُش لَُقوُهْم، ُثَّ اَّْنََزَم َأْصَحاُب َأِبا َرْوٍح، فَ َتباَعُهْم َعْسَكُر اْبنا ُطوُلوَن، فَ َوقَ عَ  ْت فَ َلمَّ
ْم  َحَوافارُ  َها، َوتَ َراَجَع َأْصَحاُب َأِبا َرْوٍح َعَلْيها َا َعن ْ ْن فُ ْرَساَّنا ، َفَسَقَط َكثاٌْي ما ُقوقا ُخُيوَلااْم يفا تاْلَك الشُّ

َلٍة َواَّْنََزَم اْلَباُقوَن َأْسَوَأ َهزاْيٍَة.  فَ َقتَ ُلوُهْم َشرَّ قات ْ
ََ اْلَوا ْم إا ََ َطرايقاها ي يفا طََلباها َوَقْد َفَسْيََّ َأْْحَُد َجْيًشا إا ، َوَجْيًشا يفا طََلباها، فَ َلقاَيُه اْْلَْيُش الَّذا َحاتا

يَ ُلُهُم اَّْنََزَم، َوتَباَعُهُم اْلَعْسَكرُ  نَي َبَطَلْت حا ، َفَحَذرََها َعْسَكُر َأْْحََد، َفحا ا ََتَصََّن يفا تاْلَك اْْلَْرضا ، فَ َلمَّ
ََ َطرايقا اْلَواَحاتا رَأَ  َل َخَرُجوا إا ى أَبُو َرْوٍح الطَّرايَق َقْد ُملاَكْت َعَلْيها، فَ َراَسَل َيْطُلُب اْْلََماَن، فَ ُبذا

 َلُه، َوَبَطَلتا اْْلَْرُب، وَُكفاَي اْلُمْسلاُموَن َشرَُّه.
 

 ]اْلَوفَ َياُت[
ُّ، وَكَ  انا دا ْبنا َجْعَفٍر اْلَعَلوايُّ اْلْامَّ َ َعلايُّ ْبُن ُُمَمَّ َها.َوفايَها تُ ُويفيا َب إالَي ْ اَن، فَ ُنسا  اَن َيْسُكُن اْلْامَّ

. ُب الزَّْنجا ُب اْلُكوَفةا، قَ تَ َلُه َصاحا  َوفايَها قُتاَل َعلايُّ ْبُن يَزايَد َصاحا
 ، َن اْلباََلدا يٌد، َوَعمَّ َغْْيََها ما ، َواْْلَْنَدُلسا َغََلٌء َشدا َوتَباَعُه َوَِبٌء )َوفايَها َكاَن ِبااْفرايقايََّة، َوباََلدا اْلَمْغرابا

. َن النَّاسا يٌم َهَلَك فايها َكثاٌْي ما  َوطَاُعوٌن َعظا
ُب اْلَمْجُموَعةا يفا اْلفاْقها،  يَم ْبنا َعْبُدوَس اْلَفقايُه اْلَمالاكايُّ َصاحا ُد ْبُن إابْ َراها َ ُُمَمَّ ْن َوفايَها تُ ُويفيا َوُهَو ما

 َأْهلا إاْفرايقايََّة( .
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لرَّْحَبةا، َوُهَو بَ َناَها، َوإالَْيها تُ ْنَسُب.َوفايَها مَ  ُّ ِبا ْغلاّبا  اَت َمالاُك ْبُن َطْوٍق الت َّ
دا ْبنا َعلاييا بْ  دا ْبنا َعلاييا ْبنا ُموَسى ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ َ اْلََْسُن ْبُن َعلاييا ْبنا ُُمَمَّ نا اْْلَُسنْيا َوفايَها تُ ُويفيا

ْثََّن َعَشَر، ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا  ةا اِلا ، َوُهَو َأَحُد اْْلَئامَّ ٍد اْلَعَلوايُّ اْلَعْسَكرايُّ ََلُم، أَبُو ُُمَمَّ  طَالاٍب، َعَلْيها السَّ



ْرَدابا َساَمرَّا ; )وََكا َتَظَر باسا ي يَ ْعَتقاُدونَُه اْلُمن ْ ٍد الَّذا يَّةا، َوُهَو َوالاُد ُُمَمَّ َماما ُدُه َن َمْولا َعَلى َمْذَهبا اْْلا
. ) ائَ َتنْيا  َسَنَة اثْ َننْيا َوَثََلثانَي َوما

، َوُهوَ  افاعايُّ ُّ اْلَفقايُه الشَّ دا ْبنا الصَّبَّاحا الزَّْعَفَرانا َ أَبُو َعلايٍي اْلََْسُن ْبُن ُُمَمَّ ْن َأْصَحابا  َوفايَها تُ ُويفيا ما
ييانَي. افاعاييا البَ ْغَداذا  الشَّ

َ ُحَسنْيُ بْ  ََ َوفايَها تُ ُويفيا ي نَ َقَل ُكُتَب اْْلَُكَماءا اْلُيوََنناييانَي إا ُن إاْسَحاَق اْْلَكايُم الطَّبايُب، َوُهَو الَّذا
َا.  اْلَعَربايَّةا، وََكاَن َعالاًما َبا
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] ائَ َتنْيا تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوسا
261 - 

تيانَي  ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوسا  َوما
ٍل َواْبنا ُمْفلاحٍ  دا ْبنا َواصا  ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ ُُمَمَّ

ٍل َوَعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن ُمْفلاٍح َوطَاْشتاُمُر. .  َوفايَها ََتَاَرَب اْبُن َواصا
يَما، َوتَ َغلََّب َعَلى فَ  َل َكاَن قَ َتَل اْْلَاراَث ْبَن سا دا وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َواصا ََ اْلُمْعَتما اراَس، فََأَضاَف إا

ََ ُموَسى ْبنا بُ َغا، َواْْلَْهَواَز، َواْلَبْصَرَة، َواْلَبْحَرْيَن، َواْلَيَماَمَة، َمَع َما َكاَن إالَْيها ; ف َ  َه ُموَسى فَاراَس إا َوجَّ
ْشُروَن سَ  َها َمَع َعْبَد الرَّْْحَنا ْبَن ُمْفلاٍح، َوُهَو َشابُّ ُعْمُرُه إاْحَدى َوعا ُه إاَّيَّ ََ اْْلَْهَوازا، َوَوِلَّ َنًة، إا

ٍل، َوَأنَّ اْبَن ُمْفلاٍح َقْد َساَر ََنَْوُه ما  ا َعلاَم َذلاَك اْبُن َواصا َن فَاراَس، َوَأَضاَف إالَْيها طَاْشتاُمُر ; فَ َلمَّ
ْن فَاراَس، فَاْلتَ َقَيا باَراَمُهْرُمَز. وَ  ٍل، اْْلَْهَوازا، زََحَف إالَْيها ما ََ اْبنا َواصا اْنَضمَّ أَبُو َداُوَد الصُّْعُلوُك إا

ْيًا، َوقُتاَل طَاْشتاُمُر، َواْصطُلاَم َعْسَكُرُُهَا، َوُغناَم )مَ  َذ َأسا َن( فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم َعْبُد الرَّْْحَنا َوُأخا ا فايها ما
ةا َوَغْْيا َذلاَك.  اْْلَْمَوالا َواْلُعدَّ

، فَ َلْم يَ ْفَعْل، َوقَ تَ َلُه َوَأْظَهَر أَنَُّه َماَت، َوَساَر َوَأْرَسَل اْلَْ  ٍل يفا إاْطََلقا َعْبدا الرَّْْحَنا ََ اْبنا َواصا لايَفُة إا
َْربا ُموَسى ْبنا بُ غَ  َط ْلا ًرا أَنَُّه يُرايُد َواسا ها اْلَواقاَعةا، ُمْظها ْن بَ ْعدا َهذا ْن رَاَمُهْرُمَز، ما ٍل ما ا، اْبُن َواصا

َة اْْلََمَر َباَ فَا دَّ ا رََأى ُموَسى شا يَما يفا ََجٍْع َكثاٍْي، فَ َلمَّ يُم ْبُن سا ََ اْْلَْهَوازا َوفايَها إابْ َراها ها نْ تَ َهى إا ذا
ََ َذلاكَ  يَب إا ُهْم، َسَأَل َأْن يُ ْعَفى، فَُأجا ُز َعن ْ َها، َوأَنَُّه يَ ْعجا َيةا، وََكثْ َرةا اْلُمتَ َغليابانَي َعَلي ْ  .النَّاحا

 
اجا اْْلَْهَوازَ   ذاْكُر واَِليَةا َأِبا السَّ

َُحارَبَةا  ََ فَاراَس، َوَأَمَر ِبا َها إا ْيَةا َعْبدا الرَّْْحَنا َعن ْ اجا اْْلَْهَواَز، بَ ْعَد َمسا َ أَبُو السَّ  َوفايَها َوِلا
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( لاُمَحارَبَةا الزَّنْ  ْهَرُه )َعْبَد الرَّْْحَنا ، َفَسْيََّ صا َيةا َدْوَِلَب، فَ ُقتاَل َعْبُد الزَّْنجا ، فَ َلقاَيُه َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن باَناحا جا
َيةا َعْسَكرا ُمْكَرٍم، َوَدَخَل الزَّْنُج اْْلَْهَواَز، فَ َقتَ ُلوا َأْهَلهَ  ََ ََنحا اجا إا ، َواَْنَاَز أَبُو السَّ ا، َوَسبَ ْوا الرَّْْحَنا

 َوَأْحَرُقوا.
يَما، فَ َلْم ُثَّ اْنَصَرَف أَبُو السَّ  يَم ْبَن سا َها إابْ َراها ، َوَوِلَّ َن اْْلَْهَوازا، َوَحْربا الزَّْنجا ا َكاَن إالَْيها ما اجا َعمَّ

َها َمَع ُموَسى ْبنا بُ َغا. َا َحََّّ اْنَصَرَف َعن ْ  يَ َزْل َبا
يُّ َطرايَق ُخَراَساَن. ُد ْبُن َأْوٍس اْلبَ ْلخا َ ُُمَمَّ  َوفايَها َوِلا

 
لٍ  ذاْكُر َعْودا  َنُه َوَبنْيَ اْبنا َواصا ََ فَاراَس َواْْلَْربا بَ ي ْ  الصَّفَّارا إا

ٍل َما ذََكْرََنُه، اتََّصَل َخَبَُ  َن اْلَواقاَعةا َبنْيَ َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا ُمْفلاٍح َوَبنْيَ اْبنا َواصا ا َكاَن ما ََ َلمَّ ُُهَا إا
ْسَتاَن، ف َ  جا َد َطَمُعُه يفا ُمْلكا باََلدا فَاراَس، َوَأْخذا اْْلَْمَوالا َواْْلََزائانا يَ ْعُقوَب الصَّفَّارا َوُهَو باسا َتَجدَّ

ا. َن اْبنا ُمْفلاٍح، َفَساَر َمُادا ٍل ما ََلحا الَِّتا َغناَمَها اْبُن َواصا  َوالسيا
ْن َأْرضا  ْنُه َوأَنَُّه نَ َزَل اْلبَ ْيَضاَء ما ٍل َخََبُ قُ ْرباها ما َها َِل َوبَ َلَغ اْبُن َواصا ْْلَْهَوازا، فَ َعاَد َعن ْ فَاراَس، َوُهَو ِبا

َن َلُه طَاَعةَ  ََ الصَّفَّارا، فَ َوَصَل إالَْيها، َوَضما ْرَداًسا إا اْبنا  يَ ْلواي َعَلى َشْيٍء، َوَأْرَسَل َخاَلُه َأَِب باََلٍل ما
ٍل ُكتُ ًبا وَ  ََ اْبنا َواصا ٍل، فََأْرَسَل يَ ْعُقوُب الصَّفَّاُر إا ٍل، َوَساَر َواصا ُرُسًَل يفا اْلَمْعََّن، َفَحَبَسُهُم اْبُن َواصا

ََ الصَّفَّارا بَ ْغَتًة َلْ يَ ْعَلمْ  َل إا ْنُه َيْطُلُب الصَّفَّاَر َوالرُُّسُل َمَعُه يُرايُد َأْن َُيْفاَي َخََبَُه، َوَأْن َيصا  باها، فَ يَ َناُل ما
 َغَرَضُه، َويُوقاُع باها.

، َوُهَو َيُظنُّ َأنَّ َخََبَُه َقْد َخفاَي َعنا الصَّفَّارا، َفَساَر يفا يَ ْوٍم شَ  يدا اْْلَريا، يفا َأْرٍض َصْعَبةا اْلَمْسَلكا دا
َن الرَّجَّ  ٍل ما ْن َأْصَحابا اْبنا َواصا ُْم، فَ نَ َزُلوا لاَيْسََتاَُيوا، َفَماَت ما ا َكاَن الظُّْهُر َتعاَبْت َدَواَبُّ الَةا َكثاٌْي فَ َلمَّ

َِبا باََلٍل: إا  ُجوًعا نَّ َوَعَطًشا، َوبَ َلَغ َخََبُُهُم الصَّفَّاَر، َفَجَمَع َأْصَحابَُه َوَأْعَلَمُهُم اْْلَََبَ َوَساَر، َوقَاَل ْلا
ا قَ  ٍل، فَ َلمَّ ََ اْبنا َواصا ٍل َقْد َغَدَر باَنا، َوَحْسبُ َنا اَّللَُّ َوناْعَم اْلوَكايُل! َوَمَضى الصَّفَّاُر إا اَرََبُْم اْبَن َواصا

ُموا ُخْطَوًة، فَ َلمَّ  ا َصاَر َبنْيَ َوَعلاُموا باها اَْنََذُلوا َوَضُعَفْت نُ ُفوُسُهْم َعْن ُمَقاَوَمتاها َوُمَقاتَ َلتاها، َوَلْ يَ تَ َقدَّ
ْن َغْْيا قاَتاٍل، َوتَباَعُهْم َعْسكَ  ٍل ما ُر الصَّفَّارا، َوَأَخُذوا اْلَفرايَقنْيا رَْمَيُة َسْهٍم اَّْنََزَم َأْصَحاُب اْبنا َواصا

َا َأْصَحابَُه َوَأْصَلحَ  َن اْبنا ُمْفلاٍح، َواْستَ ْوََ َعَلى باََلدا فَاراَس، َورَتََّب َبا يَع َما َغناُموا ما ُهْم َجَا ن ْ  ما
 َأْحَواََلَا.

ْن قَ ْلَعتاها، وََكاَنْت َأْربَ  َهزاًما، فََأَخَذ َأْمَواَلُه ما ٍل ُمن ْ  عانَي أَْلَف أَْلفا )َوَمَضى اْبُن َواصا
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ْستايََلءا َعلَ  ِلا َث نَ ْفَسُه ِبا ٍل( ، َوَحدَّ ُْم َأَعانُوا اْبَن َواصا ََّنَّ ْهلا زَمَّ ْلا ْرَهٍم، َوَأْوَقَع يَ ْعُقوُب ِبَا ى اْْلَْهَوازا دا
 َوَغْْياَها.

 
ََ اْلَبْصَرةا  ْيا إا يَز َأِبا َأْْحََد لاْلَمسا  ذاْكُر ََتْها

ََ  َوفايَها، ُد يفا َدارا اْلَعامَّةا، فَ َوََّ ابْ َنُه َجْعَفًرا اْلَعْهَد، َوَلقََّبُه اْلُمَفوياَض إا اَّللَّا،  يفا َشوَّاٍل َجَلَس اْلُمْعَتما
َل، )َوأَ  اَم، َواْْلَزايَرَة، َواْلَمْوصا ْصَر، َوالشَّ ُه إاْفرايقايََّة، َوما ينايََّة( ، َوَطرايَق َوَضمَّ إالَْيها ُموَسى ْبَن بُ َغا، فَ َوِلَّ ْرما

ينا اَّللَّا  َر لادا ْهَرَجاناَقَذَق، َوَوََّ َأَخاُه َأَِب َأْْحََد اْلَعْهَد بَ ْعَد َجْعَفٍر، َوَلقََّبُه النَّاصا  اْلُمَوفََّق، ُخَراَساَن َوما
َة، وَ  َواَد َواْلُكوَفَة، َوَطرايَق َمكَّ ُه اْلَمْشراَق، َوبَ ْغَداَذ، َوالسَّ يَنَة، َواْلَيَمَن، وَُكْسَكَر، وَُكَوَر َوَوِلَّ اْلَمدا

ْنَد، َوَعقَ  ، َوَزَْنَاَن َوالسيا ينَ َوَر، َوالرَّيَّ ْجَلَة، اْْلَْهَواَز، َوفَاراَس، َوَأْصبَ َهاَن، َوُقمَّ، وََكَرَج، َودا َد لاُكليا دا
: َأْسَوَد َوأَبْ َيَض، َوَشَرَط إاْن َحَدثَ  ُهَما لاَواَءْينا ن ْ ٍد ما ُلْغ، َأْن َيُكوَن اْْلَْمُر  َواحا باها اْلَمْوُت، َوَجْعَفٌر َلْ يَ ب ْ

َعُة باَذلاَك. َذتا اْلبَ ي ْ َْعَفٍر بَ ْعَدُه، َوُأخا ، ُثَّ ْلا  لاْلُمَوفَّقا
ََ َحْربا الزَّْنجا ; فَ َوََّ  َْي إا َر اْلُمَوفََّق َأْن َيسا ، َوُأما اْلُمَوفَُّق اْْلَْهَواَز فَ َعَقَد َجْعَفٌر لاُموَسى َعَلى اْلَمْغرابا

ةا. ي اْلْاجَّ َمتاها يفا ذا َُه يفا ُمَقديا ، َوَسْيَّ يَّ ْجَلَة َمْسُرورًا اْلبَ ْلخا  َواْلَبْصَرَة، وَُكَوَر دا
ْيا، َوَسَنْذُكُر  ْن َأْمرا يَ ْعُقوَب الصَّفَّارا َما َمنَ َعُه َعنا اْلَمسا ْيا بَ ْعَدُه، َفَحَدَث ما َأوََّل َسَنةا َوَعَزَم َعَلى اْلَمسا

. ائَ َتنْيا تيانَي َوما  اثْ َننْيا َوسا
ْْلَهْ  ، َوَأقَاَم َمَعُه ِبا اجا ََ َأِبا السَّ ، َوَساَر إا ُد ْبُن زَْيَدَويها يَ ْعُقوَب ْبَن اللَّْيثا َوازا، َوَخَلَع َوفايَها فَاَرَق ُُمَمَّ

َه اْْلَُسنْيَ ْبنَ  ُد َوَسَأَل َأْن يُ َوجيا ََ ُخَراَساَن. َعَلْيها اْلُمْعَتما ٍر إا را ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها  طَاها
( عَ  دا ْبنا يَل ْبنا )اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ لنَّاسا فايَها اْلَفْضُل ْبُن إاْسَحاَق ْبنا اْْلََسنا ْبنا إاَْسَاعا لاييا ْبنا َوَحجَّ ِبا

 َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاٍس.
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.َوَماَت اْْلَُسنْيُ  َة بَ ْعَدَما َحجَّ َكَّ َوارابا ِبا  ْبُن َأِبا الشَّ
 

ْهرا  يا َما َورَاَء الن َّ اَمانا  ذاْكُر واَِليَةا َنْصرا ْبنا َأْْحََد السَّ
ْمَغاَث ْبنا نُ  َداَه ْبَن ُجْثَماَن ْبَن طا َنةا اْستَ ْعَمَل َنْصُر ْبُن َأْْحََد ْبنا َأَسدا ْبنا َساَماَن خا ها السَّ َد وَشرْ يفا َهذا

، َفَجَعَلُه كاْسَرى ُهْرُمُز ْبُن  َن الرَّييا ْبنا ََبَْراَم ُجوبانَي ْبنا ََبَْراَم َخَشْنَش، وََكاَن ََبَْراُم َخَشْنُش ما
ْنَد ذاْكرا كاْسَرى ُهْرُمَز. َم ذاْكُر ََبَْراَم ُجوبانَي عا ْرَواَن َمْرُزَِبَن َأْذرَبايَجاَن، َوَقْد تَ َقدَّ  أَنُوشا

ا وَ  َ اْلَمْأُموُن ُخَراَساَن، َواْصَطَلَح َأْوَِلُدُه َوُهْم: نُوٌح، َوَأْْحَُد، َوََيََْي، َوإاْلَياُس، بَ ُنو َأَسدا ْبنا َوَلمَّ ِلا



ََ اْلعارَ  ا رََجَع اْلَمْأُموُن إا ْم، فَ َلمَّ ُهْم َواْستَ ْعَمَلُهْم َورََعى َحقَّ َسَلفاها ن ْ اقا َساَماَن، قَ رَََّبُْم َورََفَع ما
ائَ َتنْيا َسََ اسْ  اُن نُوَح ْبَن َأَسٍد، يفا َسَنةا َأْرَبٍع َوما اَن ْبَن َعبَّاٍد، فَ َوََّ َغسَّ ْرقَ ْنَد، َتْخَلَف َعَلى ُخَراَساَن َغسَّ

اَش َوَأْشُروَسَنَة، َوإاْلَياَس ْبَن َأَسٍد َهَراَة.  َوَأْْحََد ْبَن َأَسٍد فَ ْرَغانََة، َوََيََْي ْبَن َأَسٍد الشَّ
َ نُوُح ْبُن َأَسٍد، َوَأقَ رَّ فَ لَ  ها اْْلَْعَماَل، ُثَّ تُ ُويفيا ُهْم َهذا ُر ْبُن اْْلَُسنْيا ُخَراَساَن َوِلَّ َ طَاها ا َوِلا ُر ْبُن مَّ طَاها

ْيَةا، َِل َعْبدا اَّللَّا َأَخَوْيها َعَلى َعَملاها: ََيََْي، َوَأْْحََد، وََكاَن َأْْحَُد ْبُن َأَسٍد َعفايَف الطُّْعَمةا، َمرْ  يَّ السيا ضا
ْن َأْصَحاباها، َففايها قايَل، َأْو يفا اْبناها َنْصٍر:  َيَُْخُذ راْشَوًة، َوَِل َأَحٌد ما

 ثَ َوى َثََلثانَي َحْوًِل يفا واَِليَتاها ... َفَجاَع يَ ْوَم ثَ َوى يفا َقَْباها َحَشُمهُ 
َا َعقاٌب وَ  ٍر( ، وََكاَن َرَْسُُه وََكاَن إاْلَياُس يَلاي َهَراَة، )َوَلُه َبا آََثٌر َكثاْيٌَة، فَاْستَ ْقَدَمُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن طَاها

ْلُمَقاما َحْيُث يَ ْلَقاهُ  َمُه، فَأَْبطََأ إاْلَياُس، َفَكَتَب إالَْيها ِبا ُمُه َأْن يَ ُعدَّ َأَّيَّ  فايَمْن َيْستَ ْقدا
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َن يفا اْلُقُدوما َعَلْيها.كاَتابُُه، فَ بَ َلَغُه اْلكاَتاُب َوَقْد َساَر  يًبا َلُه، ُثَّ َأذا َا َسَنًة ََتْدا  َعْن بُوَشْنَج، فََأقَاَم َبا
َد ْبَن إاْلَياَس َعَلى َعَملاها، فَ  ََراَة َأقَ رَّ َعْبُد اَّللَّا ابْ ُنُه َأَِب إاْسَحاَق ُُمَمَّ ا َماَت إاْلَياُس َبا ََراَة ; فَ َلمَّ َأقَاَم َبا

َْْحَدَ  َء ََيََْي، َوأَبُو  وََكاَن ْلا َعُة بَنانَي، َوُهْم: َنْصٌر، َوأَبُو يُوُسَف يَ ْعُقوُب، َوأَبُو زََكراَّيَّ ْبنا َأَسٍد َسب ْ
ا تُ َويفيا َأْْحَُد ْبُن َأَسٍد اْسَتْخَلَف ا يُل، َوإاْسَحاُق، َوأَبُو َغاِنٍا ُْحَْيٌد، َلمَّ بْ َنُه َنْصًرا اْْلَْشَعثا َأَسٌد، َوإاَْسَاعا

رايَّةا، َوبَ ْعَد َزوَ َعلَ  ما الطَّاها را َأَّيَّ ََ آخا َها إا ًَل َعَلي ْ ْم ى َأْعَمالاها باَسَمْرقَ ْنَد َوَما َورَاَءَها، فَ َبقاَي َعاما الا َأْمراها
ََ َأْن َمَضى لاَسبايلاها.  إا

ُه َنْصٌر ُِبَا يُل ْبُن َأْْحََد ََيُْدُم َأَخاُه َنْصًرا، فَ َوِلَّ .وََكاَن إاَْسَاعا ائَ َتنْيا تيانَي َوما  َرى َسَنَة إاْحَدى َوسا
َ َنْصُر ْبُن َأْْحََد َما َورَاَء الن َّ  [ َوِلا ائَ َتنْيا تيانَي ]َوما ْهرا، أَنَُّه َوَمْعََّن قَ ْولا َأِبا َجْعَفٍر: َويفا َسَنةا إاْحَدى َوسا

ُه، ما  َا َكاَن يَ تَ َوِلَّ ْن َجانابا اْْلَلايَفةا، َوإاَّنَّ ُه ما الا ُخَراَساَن، َوإاِلَّ فَاْلَقْوُم تَ َولَّْوا قَ ْبَل تَ َوِلَّ ْن ُعمَّ ْن قَ ْبُل، ما
.  َهَذا التَّارايخا

ا اْستَ ْوََ يَ ْعُقوُب ْبُن اللَّْيثا َعَلى ُخَراَساَن أَنْ َفَذ َنْصرُ  يَل أَنَُّه َلمَّ  َجْيًشا وََكاَن َسَبُب اْستاْعَمالاها إاَْسَاعا
ََ َشطيا َجْيُحوَن لايَ  ََ ُِبَاَرى، َفَخافَ ُهْم َأْْحَُد ْبُن ُعَمَر إا َمُهْم، َورََجُعوا إا ْأَمَن ُعُبوَر يَ ْعُقوَب، فَ َقتَ ُلوا ُمَقدَّ

را ْبنا رَ  َد ْبَن اْلُمَبشيا ٍم ُُمَمَّ ْم َأَِب َهاشا ُهْم، فََأمَُّروا َعَلْيها ها، فَ تَ َغيََّب َعن ْ افاعا ْبنا ََنئاُب َنْصٍر َعَلى نَ ْفسا
دا ْبنا لَْيٍث َوالاَد َأِبا َعْبدا اَّللَّا ْبنا  اللَّْيثا  ُجنَ ْيٍد، ُثَّ ْبنا َنْصرا ْبنا َسيَّاٍر، ُثَّ َعَزُلوُه، َوَولَّْوا َأْْحََد ْبَن ُُمَمَّ

يٍد ; ُثَّ َصَرُفوُه، َوبَقاَيْت ِبَُ  ْن َوَلدا َعْبَدَة ْبنا َحدا ٍد ما ٍْي، َصَرُفوُه، َوَولَُّوا اْلََْسَن ْبَن ُُمَمَّ اَرى باَغْْيا َأما
يَه َمْن َيْضُبُط ُِبَا ََ َنْصٍر َيْسأَلُُه تَ ْوجا َه َفَكَتَب رَئايُسَها َوَفقايُهَها أَبُو َعْبدا اَّللَّا ْبُن َأِبا َحْفٍص إا َرى، فَ َوجَّ

 َ نَي َوِلا يَل َكاَتَب رَافاَع ْبَن َهْرَُثََة حا يَل، ُثَّ إانَّ إاَْسَاعا ،  َأَخاُه إاَْسَاعا َعاُونا ُخَراَساَن، فَ تَ َعاَقَدا َعَلى الت َّ



َها. ُه إاَّيَّ يُل َأْعَماَل ُخَواراْزَم فَ َوِلَّ ْنُه إاَْسَاعا ، َفَطَلَب ما َعاُضدا  َوالت َّ
يلَ  َعاُة َبنْيَ َنْصٍر، َوإاَْسَاعا ُرُه يفا اْلُمَكاتَ َبةا، ُثَّ َسَعتا السُّ يُل يُ َؤاما  وََكاَن إاَْسَاعا
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يُل َْحََّوْيها فَأَ  ، فََأْرَسَل إاَْسَاعا ائَ َتنْيا نَ ُهَما، فَ َقَصَدُه َنْصٌر َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَسْبعانَي َوما ْبَن َعلايٍي  ْفَسُدوا َما بَ ي ْ
ُدُه، َفَساَر إالَْيها يفا َجْيٍش َكثايٍف، فَ َواََف ُِبَاَرى، قَاَل َْحََّويْ  ََ رَافاعا ْبنا َهْرَُثََة َيْستَ ْنجا ْرُت يفا إا ها: فَ َفكَّ

يَل، َويَ تَ َغلَّ  ُننا َأْن يَ ْقباَض رَافاٌع َعَلى إاَْسَاعا يها َفَما يُ َؤميا خا يُل ِبَا ي، َوقُ ْلُت: إاْن َظفاَر إاَْسَاعا َب َعَلى نَ ْفسا
ْهرا؟  َما َورَاَء الن َّ

ي يَل، َفََل يَ َزاُل إاَْسَاعا َْسَاعا َنَُّه َفقايُد رَافاٍع َوَجراَُيُه، َوََيَْتاُج ]َأْن[ َوإاْن َلْ يَ ْفَعْل َذلاَك، َوَوَفَّ ْلاا ُل ُمْعََتافًا ِبا
، َوَقدْ  َبٌة َعَليَّ يَحُتَك َواجا َظَهَر ِلا  يَ َتَصرََّف َعَلى َأْمراها َوََّنْياها، فَاْجَتَمْعُت باَرافاٍع َخْلَوًة، َوقُ ْلُت َلُه: َنصا

يَل َما َكاَن َخفاياا ْن َنْصٍر، َوإاَْسَاعا َد اْْلَْرَب،  ما ، َوَلْسُت آَمنُ ُهَما َعَلْيَك، َوالرَّْأُي َأْن َِل ُتَشاها َعنيا
ُهَما. َلُهَما )َعَلى الصُّْلحا ; فَ َقباَل َذلاَك، فَ َتَصاَْلَا، َواْنَصَرَف َعن ْ  َوََتْما

يَل( ، بَ ْعَد َذلاَك اْْلَالا كَ  ، قَاَل َْحََّوْيها: ُثَّ إانَّنا َأْعَلْمُت إاَْسَاعا لصُّْلحا ها ِبا ْيَف َكاَن، فَ َعَذَر رَافاًعا يفا إاْلَزاما
نَ ُهَما، حَ  َعاُة، فَ َفَسَد َما بَ ي ْ ًة، ُثَّ َعاَدتا السُّ يُل ُمدَّ ََّّ ََتَاَرَِب َواْسَتْصَوَب فاْعَل َْحََّوْيها، بَقاَي َنْصٌر َوإاَْسَاعا

، َفَظَهَر إاَسَْ  ائَ َتنْيا يُل، َوقَ بََّل َسَنَة ََخٍْس َوَسْبعانَي َوما َل َلُه إاَْسَاعا ا َْحََل إالَْيها تَ َرجَّ يها َنْصٍر، فَ َلمَّ خا يُل ِبَا اعا
ََ ََسَْرقَ ْنَد، َوَتَصرََّف َعَلى النياَيابَةا َعْنُه باُبَخاَرى. عاها إا ْن َمْوضا  َيَدْيها، َوَردَُّه ما

ًا، َيُابُّ َأْهَل اْلعاْلما َوال يُل َخْييا ها َوطَاَلْت وََكاَن إاَْسَاعا ْم َداَم ُمْلُكُه َوُمْلُك َأْوَِلدا ، َوُيْكراُمُهْم، َوباََبََكتاها ينا ديا
ُمُهْم.  َأَّيَّ

يلَ  يَم إاَْسَاعا َْي َأَِب إابْ َراها ْعُت اْْلَما يُّ قَاَل: َسَا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلبَ ْلَعما ْبَن َأْْحََد  َحَكى أَبُو اْلَفْضلا ُُمَمَّ
، َفَدَخَل أَبُو َعْبدا  يَ ُقوُل: ُكْنتُ  ََ َجاناّبا ي إاْسَحاُق إا ، َوَجَلَس َأخا باَسَمْرقَ ْنَد، َفَجَلْسُت يَ ْوًما لاْلَمظَالاا

ا َخَرَج َعاتَ بَ  يناها، فَ َلمَّ ها َودا ، فَ ُقْمُت َلُه إاْجََلًِل لاعاْلما افاعايُّ ُد ْبُن َنْصٍر اْلَفقايُه الشَّ ي اَّللَّا ُُمَمَّ نا َأخا
َياَسُة إاْسحَ  يَّتاَك فَ تَ ُقوُم َلُه، فَ َتْذَهُب السيا ُْي ُخَراَساَن، َيْدُخُل َعَلْيَك رَُجٌل َمْن رَعا اُق، َوقَاَل: أَْنَت َأما
ََذا.  َبا

َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم، يفا اْلَمَناما وََكَأنيا  َلَة، فَ َرأَْيُت النَّّبا  قَاَل: فَباتُّ تاْلَك اللَّي ْ
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: ََّي  ي فَ َقاَل ِلا ي إاْسَحاُق، فََأقْ َبَل َرُسوُل اَّللَّا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم، فََأَخَذ باَعُضدا َواقاٌف َوَأخا
دا ْبنا َنْصٍر. ْجََللاَك لاُمَحمَّ يُل، ثَ بَّتَّ ُمْلَكَك َوُمْلَك بَ ْيتاَك ْلاا  إاَْسَاعا

ََ إاْسَحاَق، َوقَا دا ْبنا َنْصٍر.ُثَّ اْلتَ َفَت إا َُحمَّ ْستاْخَفافاها ِبا  َل: َذَهَب ُمْلُك إاْسَحاَق َوُمْلُك بَ ْيتاها ِبا
ها، اْلمُ  لانَي باعاْلما افاعاييا اْلَعاما ْلفاْقها َعَلى َمْذَهبا الشَّ َن اْلُعَلَماءا ِبا ُد ْبُن َنْصٍر َهَذا ما َصنيافانَي فايها، وََكاَن ُُمَمَّ

ََ اْلباََل  افاعاييا يُوُنَس ْبنا َعْبدا َوَسافَ َر إا ْن َأْصَحابا الشَّ ، َوَأَخَذ اْلعاْلَم ِبااْصَر ما دا يفا َطَلبا اْلعاْلما
 َّ ّبا َب اْْلَاراَث اْلُمَحاسا ، َوَصحا دا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْْلََكما ، َوَأَخَذ اْْلَْعَلى، َوالرَّبايعا ْبنا ُسَلْيَماَن، َوُُمَمَّ

ْلَم الْ   ُمَعاَمَلةا، َوبَ َرَز فايها أَْيًضا.َعْنُه عا
 

ْصَيانا َأْهلا بُ ْرَقةَ   ذاْكُر عا
َد ْبَن اْلَفَرجا  ْيَُهْم ُُمَمَّ َنةا َعَصى َأْهُل بُ ْرَقَة َعَلى َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن، َوَأْخَرُجوا َأما ها السَّ َّ، َويفا َهذا اْلَفْرَغانا

ْم  نا انْ َقاُدوا َوإاِلَّ فَ بَ َعَث اْبُن ُطوُلوَن َجْيًشا َعَلْيها لرياْفقا َبااْم، َواْستاْعَمالا الليانَي، فَإا ُغََلُمُه ُلْؤُلٌؤ، َوَأَمَرُه ِبا
ْيُف.  السَّ

َع أَ  ، َفَطما َن الليانيا ْهُل َفَساَر اْلَعْسَكُر َحََّّ نَ َزُلوا َعَلى بُ ْرَقَة، َوَحَصُروا َأْهَلَها، َوفَ َعُلوا َما َأَمَرُهْم ما
ُهْم.بُ ْرَقَة، وَ  ن ْ ، فََأْوقَ ُعوا َبااْم َوقَ تَ ُلوا ما  َخَرُجوا يَ ْوًما َعَلى بَ ْعضا اْلَعْسَكرا، َوُهْم ََنزاُلوَن َعَلى َِببا اْلبَ َلدا

ُم  ْلْاديا يفا قاَتاَلااْم، فَ َنَصَب َعَلْيها باها َأْْحََد يُ َعريافُُه اْْلَََبُ، فََأَمَر ِبا ََ َصاحا َجانايَق، َوَجدَّ اْلمَ فََأْرَسَل ُلْؤُلٌؤ إا
ْم، َوَطَلُبوا اْْلََماَن، فََأمَّنَ ُهْم، فَ َفَتُحوا لَُه اْلَباَب، َفَدَخَل اْلبَ َلَد، َوقَ َبَض َعَلى ََجَاَعٍة  ْن يفا قَ ْتلاها ما

ُهْم وَ  ن ْ ْم، َوَأَخَذ َمَعُه ََجَاَعًة ما ها َي بَ ْعضا َياطا َوَقَطَع أَْيدا لسيا ْم، َوَضَرََبُْم ِبا ْصَر، ُرَؤَسائاها ََ ما َعاَد إا
ًَل.  َواْستَ ْعَمَل َعَلى بُ ْرَقَة َعاما

يفَ  ، فَ َوَضَعَها يفا رَقَ َبتاها، َوطا ْلَعًة فايَها َطْوقَانا ْصَر َخَلَع َعَلْيها َأْْحَُد خا ََ ما ا َوَصَل ُلْؤُلٌؤ إا ْْلَْسَرى  َوَلمَّ ِبا
.  يفا اْلبَ َلدا
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يَم ْبنا   َأْْحََد إاْفرايقايَّةَ  ذاْكُر واَِليَةا إابْ َراها
، َس َُجَاَدى اْْلُوََ ُب إاْفرايقايََّة، َسادا ، َصاحا ُد ْبُن َأْْحََد ْبنا اْْلَْغَلبا َ ُُمَمَّ َنةا )تُ ُويفيا ها السَّ وََكاَنْت  يفا َهذا

تََّة َعَشَر يَ ْوًما. نانَي َوََخَْسَة َأْشُهٍر َوسا  واَِليَ ُتُه َعْشَر سا
ا َحَضَرُه الْ  يَم لاَئَلَّ يُ َنازاَعُه، َوَأْشَهَد َعَلْيها َوَلمَّ َقاٍل اْلَعْهَد، َواْسَتْخَلَف َأَخاُه إابْ َراها ْبناها َأِبا عا  َمْوُت َعَقَد ِلا

ا َماتَ  ََ َأْن َيْكََبَ َوَلُدُه، فَ َلمَّ ، َوَأَمَرُه َأْن يَ تَ َوََّ اْْلََمَر إا ى َأْهُل أَتَ  آَل اْْلَْغَلبا َوَمَشاياَخ اْلَقْْيََوانا
ْيَتاها، َوَعْدلاها، فَ َلْم يَ ْفَعْل، ُثَّ أَ  ُْسنا سا يَم َوَسأَُلوُه َأْن يَ تَ َوََّ َأْمَرُهْم، ْلا ََ اْلَقْْيََوانا إابْ َراها َجاَب، انْ تَ َقَل إا



ياا( . َا قاَياًما َمْرضا َمارَةا، َوَِبَشَر اْْلُُموَر، َوقَاَم َبا  َقْصرا اْْلا
ًِل، حَ  ، وََكاَن ََيْلاُس لاْلَعْدلا يفا وََكاَن َعادا ازاًما يفا )ُأُموراها، َأمََّن( اْلباََلَد، َوقَ َتَل َأْهَل اْلبَ ْغيا َواْلَفَسادا

ن َ  ُف بَ ي ْ ْم، َويُ ْنصا ُ َعَلْيها ، َوَيْصَبا ، َيْسَمُع َشْكَوى اْْلُُصوما ثْ َننْيا يسا َواِلا عا اْلَقْْيََوانا يَ ْوَم اْْلَما  ُهْم.َجاما
نانَي. وََكانَ  ْيُوَن يفا الطَّرايقا آما اُر َيسا  اْلَقَوافاُل َوالتُّجَّ

ُل اْْلَََبُ إا  َتَة فَ َيصا ْن َسب ْ لا اْلَبْحرا، َحََّّ َكاَن يُوقاُد النَّاَر ما ُصوَن َواْلَمَحاراَس َعَلى َسَواحا ََ َوَبََّن اْلُْ
َدةا، َوَبََّن َعلَ  َلةا اْلَواحا ْسَكْنَدرايَّةا يفا اللَّي ْ َ، َوَأْظَهَر اْْلا ، فَ َردَّ اْلَمظَالا ى ُسوَسَة ُسورًا، َوَعَزَم َعَلى اْْلَجيا

بُ َها اْبُن ُطوُلوَن،  ْصَر َمنَ َعُه َصاحا َة َعَلى ما ََ َمكَّ فَ َتْجراي الزُّْهَد َوالنُُّسَك، َوَعلاَم أَنَُّه إاْن َجَعَل َطرايَقُه إا
نَ ُهَما َحْرٌب، فَ يُ ْقَتُل اْلُمْسلاُمونَ  ، بَ ي ْ ليايََّة لاَيْجَمَع َبنْيَ اْْلَجيا َواْلْاَهادا قا ، َفَجَعَل َطرايَقًة َعَلى َجزايَرةا صا

ََلحا َوَغْْيا َذلاَك، َوَساَر  َن اْلَمالا َوالسيا يَع َما ادََّخَرُه ما َا، فََأْخَرَج َجَا ْن ُحُصوَّنا ََ َويَ ْفَتَح َما بَقاَي ما إا
َها، يفا ُسوَسَة َفَدَخَلَها َوَعَلْيها ف َ  ن ْ ، َوَساَر ما ائَ َتنْيا ، َأوََّل َسَنةا تاْسٍع َوَُثَانانَي َوما ادا ْرٌو ُمَرقٌَّع يفا زاييا الزُّهَّ

لياَيَة. قا ََ صا ، إا  اْْلُْسُطولا
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ََ ا َوا َفَمَلَكَها َسْلَخ رََجٍب، َوَأْظَهَر اْلَعْدَل، َوَأْحَسَن إا ين ْ يَنةا يَ ْرطا ََ َمدا ََ َوَساَر إا يَّةا، َوَساَر إا لرَّعا
ا َوَصَل َخَرُجوا إالَْيها َواْلتَ َقْوا، فَ َقَرَأ اْلَقاراُئ: }إاَنَّ  نَي، فَاْستَ َعدَّ َأْهُلَها لاقاَتالاها، فَ َلمَّ فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا  َطََبْما

ُْي اقْ َرْأ: }َهَذانا َخْصَمانا اْخَتَصُموا 1ُمبايًنا] ]الفتح:  [ ، فَ َقَرَأ 19يفا َرَبيااْم] ]اْلج: [ فَ َقاَل اْْلَما
! َوَْحََل، َوَمَعُه َأْهُل اْلَبَصائارا  ُم َأََن َواْلُكفَّاُر إالَْيَك يفا َهَذا اْليَ ْوما ، فَ ُهزاَم فَ َقاَل: اللَُّهمَّ إانيا َأْخَتصا

َن اْلُكفَّاُر، َوقَ تَ َلُهُم اْلُمْسلاُموَن َكْيَف َشاُءوا، َوَدَخُلوا َمَعُهُم اْلمَ  َا ما َوًة، فَ رَكاَب بَ ْعُض َمْن َبا يَنَة َعن ْ دا
 الرُّوما َمَراكاَب فَ َهَربُوا فايَها.

َزُلوُهْم قَ ْهًرا، َوَغناُموا ََ اْلْاْصنا َوَأَحاَط َبااُم اْلُمْسلاُموَن َوقَاتَ ُلوُهْم، فَاْستَ ن ْ َأْمَواََلُْم،  َواْلَتَجَأ بَ ْعُضُهْم إا
ّبْا َواْلَغنايَمةا.َوَسبَ ْوا َذرَارايَ ُهْم، وَ  ْن َشْعَباَن، َوَأَمَر باَقْتلا اْلُمَقاتاَلةا، َوبَ ْيعا السَّ  َذلاَك لاَسْبٍع بَقانَي ما

ٍم َِل يَ ْلبَ  َعَة َأَّيَّ ََ َملاكا الرُّوما َعُظَم َعَلْيها، َوبَقاَي َسب ْ نَي إا ا اتََّصَل اْْلَََبُ باَفْتحا َطََبْما ُس التَّاَج، َوقَاَل: َوَلمَّ
 َِل يَ ْلَبُس التَّاَج َُمُْزوٌن.

نَي، فَ بَ َلَغُهْم أَنَُّه  َن اْلُمْسلاما ليايََّة لاَمْنعاَها ما قا ََ صا ْيا إا ََ َوََتَرََّكتا الرُّوُم، َوَعَزُموا َعَلى اْلَمسا َسائاٌر إا
ْيََّ َجْيشً  يًما، َوسا َا َعْسَكًرا َعظا ينايَّةا، َفََتََك اْلَملاُك َبا ليايََّة.اْلُقْسطَْنطا قا ََ صا  ا إا

ليايََّة( الَِّتا بايَ  قا َراََّي يفا ُمُدنا صا نَي َبثَّ السَّ ا َمَلَك َطََبْما نَُّه َلمَّ يُم فَإا ُْي إابْ َراها ، َوبَ َعَث )َوَأمَّا اْْلَما دا الرُّوما
ََ َدَمْنَش، فَ َوَجُدوا َأْهَلَها َقْد ُأْجُلو  رايًَّة إا َقَش، َوسا ََ َمي ْ َا.َسرايًَّة إا َها، فَ َغناُموا َما َوَجُدوا َبا  ا َعن ْ

ََ َأَداءا اْلْاْزيَةا، فَ َلمْ  يًعا إا ، فََأْذَعَن اْلَقْوُم َجَا ََ اْلَياجا ََ رَْمَطَة، َوطَائاَفًة إا ََ َوبَ َعَث طَائاَفًة إا ُهْم إا  َيُاب ْ



، فَ َفَعلُ  ُصونا ُهْم َغْْيَ َتْسلايما اْلُْ ن ْ َتَة، َفَجاَءْتُه الرُُّسُل َذلاَك، َوَلْ يَ ْقَبْل ما ََ َكَسن ْ وا، فَ َهَدَمَها، َوَساَر إا
ُهْم. َها َيْطُلُبوَن اْْلََماَن فَ َلْم َيُاب ْ ن ْ  ما
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وا يَنةا، فَ َلْم َيَادُّ ، فَ نَ َزَلتا اْلَعَساكاُر َعَلى اْلَمدا ْربا لَُّة الذَّ َا يفا قا  وََكاَن َقدا ابْ َتَدَأ باها اْلَمَرُض، َوُهَو عا َتاَلا
ْوُم َوَحَدَث باها ا ْنُه الن َّ ها، َواْمتَ َنَع ما ةا َمَرضا دَّ َفراًدا لاشا نَُّه نَ َزَل ُمن ْ ُهْم، فَإا ْيا َعن ْ َ لاَغْيباها اْْلَما ْلَفَواُق، َوتُ ُويفيا

ي اْلقاْعَدةا َسَنَة تاْسٍع َوَُثَا ْن ذا َلًة بَقاَيْت ما ْحَدى َعْشَرَة لَي ْ ْبتا ْلاا َلَة السَّ ، فَاْجَتَمَع َأْهُل لَي ْ ائَ َتنْيا نانَي َوما
َن اْلَعْسَكرا َأْن يُ َولُّوا َأْمَرُهْم َأَِب ُمَضَر ْبنا َأِبا اْلَعبَّاسا َعْبدا اَّللَّا لاَيْحَفَظ اْلَعَساكا  َر، َواْْلَْمَواَل، الرَّْأيا ما

ََ اْبناها ِبااْفرايقايََّة، َوَجعَ  َل إا ََ َأْن َيصا ََ َأْفرايقايََّة َواْْلََزائاَن، إا يَم يفا ََتبُوٍت، َوَْحَُلوُه إا َْي إابْ َراها ُلوا اْْلَما
.ُ َُه اَّللَّ ، َرْحا ْلَقْْيََوانا  َوَدفَ ُنوُه ِبا

، َتصَ  ْحَسانا ْيَةا، ُمُاباا لاْلَخْْيا َواْْلا ْشرايَن َسَنًة وََكاَن َعاقاًَل، َحَسَن السيا قَ وََكاَنْت واَِليَ ُتُه ََخًْسا َوعا  دَّ
 ، يَمٌة ِبااْظَهارا َخَفاََّي اْلُعُمََلتا يَعَها ; وََكاَن َلُه فاْطَنٌة َعظا يعا َما َْيْلاُك، َوَوَقَف َأْمََلَكُه َجَا َما ْن َذلاَك ِبا َفما

ٌَة َعفايَفٌة، فَاتََّصَل َخََبَُها يَلٌة َصاْلا ْن َأْهلا اْلَقْْيََوانا َكاَنْت َلُه اْمَرَأٌة َجَا ًرا ما يَم،  َأنَّ ََتجا ْيا إابْ َراها باَوزايرا اْْلَما
ََ َعُجوٍز َكاَنْت تَ ْغَشاُه، وََكاَنتْ  َا، َوَشَكا َحاَلُه إا َها، فَ َلْم َتُاْبُه، فَاْشَتدَّ َغَراُمُه َبا أَْيًضا ََلَا  فََأْرَسَل إالَي ْ

َي َموْ  ْن َوالاَدتاها( َمْنزاَلٌة َكباْيٌَة َوها ْيا )َمْنزاَلٌة، َوما َن اْْلَما َا، ما ، يَ َتََبَُّكوَن َبا لصَََّلحا ْنَدُهْم ِبا ُصوفٌَة عا
َعاَء، فَ َقاَلْت لاْلَوزايرا:  َوَيْسأَُلوََّنَا الدُّ

َنُكَما. َا، َوَأَْجَُع بَ ي ْ  َأََن أَتَ َلطَُّف َبا
ََ بَ ْيتا اْلَمْرَأةا، فَ َقَرَعتا اْلَباَب َوقَاَلْت: َقْد َأَصاَب ثَ ْوِبا ََنَاَسٌة أُ  ْيََها ; َفَخَرَجتا َورَاَحْت إا رايُد َتْطها

َرْت ثَ ْوََبَا، َوقَاَمتا اْلَعُجوُز ُتَصلياي، فَ َعَرضَ  َها، َوَطهَّ َا( َوَأْدَخَلت ْ َبْت َبا َها )فَ َرحَّ تا اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأُة َوَلقايَ ت ْ
َها الطََّعاَم، فَ َقاَلْت:  َعَلي ْ

َدُّدا إا  َن الَتَّ ي يَتايَمٌة ُأرايُد َأْن إانيا َصائاَمٌة، َوَِل بُدَّ ما ْندا لَْيكا ; ُثَّ َصاَرْت تَ ْغَشاَها، ُثَّ قَاَلْت ََلَا: عا
ُلَها باها فَ َعْلُت. ْن َخفَّ َعَلْيكا إاَعارَُة ُحلايياكا ُأََجيا َها، فَإا ََ َزْوجا َلَها إا  َأْحْا

َها، فََأَخَذْتُه  يَع ُحلايياَها َوَسلََّمْتُه إالَي ْ َها، َوَأْحَضَرْت َجَا ًما، َوَجاَءْت إالَي ْ اْلَعُجوُز َواْنَصَرَفْت، َوَغاَبْت َأَّيَّ
، َوقَ  نيا ْنَد اْلَوزايرا، َعََبُْت َعَلْيها َوُهَو َمعاي فََأَخَذُه ما ؟ فَ َقاَلْت: ُهَو عا اَل َِل فَ َقاَلْت ََلَا: أَْيَن اْْلُلايُّ

. فَ تَ َنازََعَتا، َوَخَرَجتا  ُر َزْوُج اْلَمْرَأةا، فََأْخََبَْتُه اْْلَََبَ، َفَحَضَر  ُيَسلياُمُه إاِلَّ إالَْيكا اْلَعُجوُز، َوَجاَء التَّاجا
ََ َوالاَدتاها، َوَسَأََلَا َعنا اْلَعُجوزا،  ُْي إا ْْلَََبا، َفَدَخَل اْْلَما يَم، َوَأْخََبَُه ِبا ْيا إابْ َراها َي َداَر اْْلَما فَ َقاَلْت: ها

َا، فََأْحَضَرَّْتَاَتْدُعو َلَك ; فََأَمَر ِباا   ْحَضاراَها لايَ َتََبََّك َبا
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َها، َوانْ َبَسَط َمَعَها. ا رَآَها َأْكَرَمَها َوَأقْ َبَل َعَلي ْ  َوالاَدتُُه، فَ َلمَّ
يا  ْن إاْصُبعاَها، َوَجَعَل يُ َقلياُبُه َويَ ْعَبُث باها، ُثَّ إانَُّه َأْحَضَر َخصا ََ ُثَّ إانَُّه َأَخَذ َخاَِتًا ما ا َلُه َوقَاَل َلُه: اْنطَلاْق إا

َفُتُه َكَذا، َوُهَو َكَذا َكَذا، َوهَ  ، َوصا ي فايها اْْلُلايُّ بْ َنتاَها ُتَسلياُم اْْلُقَّ الَّذا َذا اْْلَاَِتُ بَ ْيتا اْلَعُجوزا، َوُقْل ِلا
َها. ن ْ  َعََلَمٌة ما

، فَ َقاَل لاْلَعجُ  ُم، َوَأْحَضَر اْْلُقَّ َها، َوقَ تَ َلَها، َفَمَضى اْْلَادا ا رََأتا اْْلُقَّ ُسقاَط يفا َيدا وزا: َما َهَذا؟ فَ َلمَّ
ًئا آَخَر، َوقَاَل َلُه: َأمَّا اْلَوزايُر فَ  باها، َوَأَضاَف إالَْيها َشي ْ ارا، َوَأْعَطى اْْلُقَّ لاَصاحا نا َوَدفَ نَ َها يفا الدَّ إا

ُف اْْلَْمُر، َولَ  ْنُه اْْلَن يَ ْنَكشا ْيًَة، َوَجَعَل َلُه انْ تَ َقْمُت ما ًة َيسا كاْن َسَأْجَعُل َلُه َذنْ ًبا آُخُذُه باها، َفََتََكُه ُمدَّ
 ُجْرًما َأَخَذُه باها فَ َقتَ َلُه.

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َد ْبنَ  ُد َعَلى اَّللَّا اْْلَلايَفُة َعَلى َأْذرَبايَجاَن ُُمَمَّ َنةا اْستَ ْعَمَل اْلُمْعَتما ها السَّ ُعَمَر ْبنا َعلاييا ْبنا َمَرا  يفا َهذا
ْم، وََكاَن َعَلى  ْن َخَواراٍج َوَغْْياها َها، َوََجََع َمَعُه َُجُوًعا َكثاْيًَة ما ، َفَساَر إالَي ْ لايَّ َأْذرَبايَجاَن الطَّائايَّ اْلَمْوصا

َفٍَّة لايَ  ، َوُهَو َمْفُلوٌج، َفَخَرَج يفا ُما يُّ َد ْبَن ُعَمَر، فَ َقاتَ َلُه، فَاَّْنََزَم َعْسَكُر اْلَعََلُء ْبُن َأْْحََد اْْلَْزدا ْمَنَع ُُمَمَّ
َها ثَ  ن ْ ، َوَأَخَذ ما ُد ْبُن ُعَمَر ْبنا َعلايٍي َعَلى قَ ْلَعةا اْلَعََلءا ْيًا، َواْستَ ْوََ ُُمَمَّ َذ َأسا ، َوُأخا ََلثََة آَِلفا اْلَعََلءا

ها. ْرَهٍم، َوَماَت اْلَعََلُء يفا َيدا  أَْلفا دا
ْغلا َوفا  َر ْبَن َأْْحََد ْبنا ُعَمَر ْبنا اْْلَطَّابا الت َّ لا اْْلَضا ُد َعَلى اَّللَّا َعَلى اْلَمْوصا َّ يَها اْستَ ْعَمَل اْلُمْعَتما ّبا

. لايَّ  اْلَمْوصا
ََ َطََباْسَتاَن، َوَأْحَرَق َشاُلوَس لاُمَماَْلَةا َأْهلاَها لايَ عْ  َياَعُهْم َوفايَها رََجَع اْلََْسُن ْبُن زَْيٍد إا ُقوَب، َوَأْقَطَع ضا

ََّيلاَمةا.  لالدَّ
َْمعا َحاجيا ُخَراَساَن، َوالرَّييا َوَطََباْسَتاَن، َوُجْرَجاَن، َوَأْعَلَمُهْم أَنَُّه لَْ  ُد ِبا  يُ َوليا يَ ْعُقوَب َوفايَها َأَمَر اْلُمْعَتما

ْمراها.ُخَراَساَن، َوَلْ َيُكْن ُدُخولُُه ُخَراَساَن َوَأْسُرُه ُُمَمَّ  ٍر ِبَا  َد ْبَن طَاها
ي َكاَن يَلاي ُخَراَساَن، َفَساَر َمْسُرورٌ  ارايُّ ََيََْي ْبَن َجْعَفٍر الَّذا  َوفايَها قَ َتَل ُمَساواٌر الشَّ

(6/331) 

 

، َفَساَر َمسَ  يُّ يفا طََلباها، َوتَباَعُه أَبُو َأْْحََد، َوُهَو اْلُمَوفَُّق ْبُن اْلُمتَ وَكيالا َما فَ َلْم اْلبَ ْلخا يها ْن َبنْيا أَْيدا اواٌر ما
 يُْدراَكاُه.

َا، ، َفَمَلَكَها، َواْمتَ َنَع َبا ْن قُ ْرطَُبَة، فَ َقَصَد قَ ْلَعَة اْْلََنشا َفَساَر إالَْيها  )َوفايَها َهَرُب اْبنا َمْرَواَن اْْلَُلْيقايُّ ما



، َفَحَصَرُه َثََلثََة َأْشُهرٍ  ُب اْْلَْنَدُلسا ٌد َصاحا ، َفَضاَق باها اْْلَْمُر، َحََّّ َأَكَل َدَوابَُّه، َفَطَلَب اْْلََماَن، ُُمَمَّ
يَنةا بَْطلاُيوَس. ََ َمدا ٌد، َفَساَر إا  فََأمََّنُه ُُمَمَّ

با اْْلَْنَدلُ  ٍد َصاحا ، َوفايَها َعَصى َأْهُل ََتَكْرََن َمَع َأَسدا ْبنا اْْلَاراثا ْبنا رَافاٍع، فَ َغَزاُهْم َجْيُش ُُمَمَّ سا
ََ الطَّاَعةا( .  َوقَاتَ َلُهْم، فَ َعاُدوا إا

 ]اْلَوفَ َياُت[
. ٍم َداُوُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْْلَْعَفرايُّ َ أَبُو َهاشا  َوفايَها تُ ُويفيا

ي اْلُقَضاةا، وََكاَن َمْوتُُه يفا رَمَ  َوارابا قَاضا دا ْبنا َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َأِبا الشَّ  َضاَن.َواْلََْسُن ْبُن ُُمَمَّ
يحا ". ُب " الصَّحا ، َصاحا ْيَسابُورايُّ اجا الن َّ  َوأَبُو اْْلَُسنْيا ُمْسلاُم ْبُن اْْلَجَّ

. يثا ، وََكاَن َكثاَْي اْْلَدا لايُّ  َوَعْبُد اْلَعزايزا ْبُن َحيَّاَن اْلَمْوصا
لا أَيْ  َن اْلَمْوصا ، وََكاَن ما  ًضا.َوالنَّْضُر ْبُن اْلََْسنا اْلَفقايُه اْْلََنفايُّ
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] ائَ َتنْيا تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوسا
262 - 

ائَ َتنْيا  تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوسا
 ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ اْلُمَوفَّقا َوالصَّفَّارا 

ْن فَارا  َنةا، يفا َُمَرٍَّم، َساَر الصَّفَّاُر ما ها السَّ َد إاقْ َبالُُه َأْرَسَل إالَْيها يفا َهذا ا بَ َلَغ اْلُمْعَتما ََ اْْلَْهَوازا، فَ َلمَّ َس إا
نَُّه َكاَن َحَبَسُهمْ  ْن َأْصَحابا يَ ْعُقوَب، فَإا ها ما يُل ْبُن إاْسَحاَق َوبُ ْفَراُج، َأْطَلَق َمْن َكاَن يفا َحْبسا ا إاَْسَاعا  َلمَّ

را  َد ْبَن طَاها . َأَخَذ يَ ْعُقوُب ُُمَمَّ  ْبنا اْْلَُسنْيا
ْيَُه  َر َمسا ْندا يَ ْعُقوَب، )َفَجَلَس أَبُو َأْْحََد بابَ ْغَداَذ، وََكاَن َقْد َأخَّ ْن عا يُل باراَساَلٍة ما ََ الزَّْنجا َوَعاَد إاَْسَاعا إا

اَر، َوَأْخََبَُهْم باتَ ْولاَيةا يَ عْ  ْن َخََبا يَ ْعُقوَب( ، َوَأْحَضَر التُّجَّ ُقوَب ُخَراَساَن، َوُجْرَجاَن، لاَما بَ َلَغُه ما
با يَ ْعُقوَب، َكاَن  ْرَهٍم َصاحا ْن دا ْرَطَة بابَ ْغَداَذ، َكاَن ِباَْحَضٍر ما ، َوفَاراَس، َوالشُّ َوَطََباْسَتاَن، َوالرَّيَّ

ََ يَ ْعُقو  ها َما ذََكْرََن، َوَأَعاَدُه أَبُو َأْْحََد إا َا يَ ْعُقوُب َقْد َأْرَسَلُه َيْطُلُب لانَ ْفسا يَما، ِبا َب، َوَمَعُه ُعَمُر ْبُن سا
. َن اْلواَِلََّيتا يَف إالَْيها ما  ُأضا

ََ َِببا اْلمُ  َْي إا يها َما َكَتَب باها ُدوَن َأْن َيسا ْندا يَ ْعُقوَب يَ ُقوُلوَن: إانَُّه َِل يُ ْرضا ْن عا ! فَ َعاَد الرُُّسُل ما دا ْعَتما
ْن َعْسَكرا ُمْكَرمٍ  ، َوَصاَر َمَعُه، فََأْكَرَمُه، َوَأْحَسَن إالَْيها َواْرََتََل يَ ْعُقوُب ما اجا ، َوَساَر إالَْيها أَبُو السَّ

 َوَوَصَلُه.
ََ بَ ْغَداَذ، ُثَّ الزَّ  ْن َساَمرَّا يفا َعَساكاراها، َوَساَر إا ُد راَسالََة يَ ْعُقوَب َخَرَج ما َع اْلُمْعَتما ا َسَا ْعَفَرانايَّةا، فَ َلمَّ



ْن فَ نَ َزََلَا، َوَقدَّ  َط، َفَدَخَلَها َلْسٍت بَقانَي ما ََ َواسا ْن َعْسَكرا ُمْكَرٍم إا َم َأَخاُه اْلُمَوفََّق، َوَساَر يَ ْعُقوُب ما
ََ َسْيبا َبنا َكْوَما، فَ َوافَاُه ُهَناَك َمْسرُ  َن الزَّْعَفَرانايَّةا إا ُد ما َرةا، َواْرََتََل اْلُمْعَتما يُّ َُجَاَدى اْْلخا  وٌر اْلبَ ْلخا

دُ  ََ َدْيرا اْلَعاُقولا ; َوَسْيََّ اْلُمْعَتما َط إا ْن َواسا ي َكاَن فايها، َوَساَر يَ ْعُقوُب ما َن اْلَوْجها الَّذا  َأَخاُه َعائاًدا ما
ى َمْيَسَرتاها اْلُمَوفََّق يفا اْلَعَساكارا لاُمَحارَبَةا يَ ْعُقوَب، َفَجَعَل اْلُمَوفَُّق َعَلى َمْيَمَنتاها ُموَسى ْبَن بُ َغا، َوَعلَ 

. ، َوقَاَم ُهَو يفا اْلَقْلبا يَّ  َمْسُرورًا اْلبَ ْلخا
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ْن  َها ََجَاَعًة ما ن ْ َها، َوقَ تَ َلْت ما ْم، َواْلتَ َقَيا، َفَحَمَلْت َمْيَسَرُة يَ ْعُقوَب َعَلى َمْيَمَنةا اْلُمَوفَّقا فَ َهَزَمت ْ ها قُ وَّادا
يَما َوغَ  يُم ْبُن سا ُهْم إابْ َراها ن ْ َهزاُموَن، وََكَشَف أَبُو َأْْحََد اْلُمَوفَُّق رَْأَسُه، َوقَاَل: َأََن ما ْْيُُه، ُثَّ تَ َراَجَع اْلُمن ْ

! َوَْحََل، َوَْحََل َمَعُه َسائاُر َعْسَكراها َعَلى َعْسَكرا يَ ْعُقوَب، فَ ثَ بَ ُتوا، َوََتَارَبُوا حَ  يُّ ْرًِب اْلُغََلُم اَْلَاِشاا
يَدًة، َوقُتاَل ما  ، َوَأَصاَبْت يَ ْعُقوَب َثََلثَُة َأْسُهٍم َشدا يُّ ْرُهَا ُهُم اْلََْسُن الديا ن ْ ْن َأْصَحابا يَ ْعُقوَب ََجَاَعٌة ما

ََ َوْقتا اْلَعْصرا.  يفا َحْلقاها َوَيَدْيها، َوَلْ تَ َزلا اْْلَْرُب إا
َد( بْ  ُّ، )َوُُمَمَّ يْ َرانا يُع َمْن بَقاَي يفا َعْسَكراها، َوَقْد ُثَّ َواََف َأَِب َأْْحََد اْلُمَوفََّق الدَّ َن َأْوٍس، فَاْجَتَمَع َجَا

ْن َأْصَحابا يَ ْعُقوَب َكَراَهٌة لاْلقاَتالا َمَعُه، إاْذ رََأُوا اْْلَلايَفَة يُ َقاتاُلُه، َفَحَمُلوا َعَلى يَ ْعُقو  َب َوَمْن َظَهَر ما
، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب يَ ْعُقو  َب، َوثَ َبَت يَ ْعُقوُب يفا َخاصَّةا َأْصَحاباها، َحََّّ َمَضْوا، َوفَارَُقوا َقْد ثَ َبَت لاْلقاَتالا

 ، َوابيا َن الدَّ ْم، وََكاَن فايها ما ( ، فَ َغناُموا َما يفا َعْسَكراها ، )َوتَباَعُهْم َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا َع اْْلَْربا َمْوضا
َن اْْلَ  ْن َعَشَرةا آَِلٍف، َوما ْسكا َأْمٌر َعظايٌم، َواْلباَغالا َأْكثَ ُر ما ْن ُجُربا اْلما ْمَوالا َما ُيَكلُّ َعْن َْحْلاها، َوما

ْرَطَة با  ُه الشُّ ، َوَخَلَع َعَلْيها اْلُمَوفَُّق، َوَوِلَّ يدا ْْلَدا ٍر، وََكاَن ُمثْ َقًَل ِبا ُد ْبُن طَاها بَ ْغَداَذ بَ ْعَد َوَُتَلََّص ُُمَمَّ
 َذلاَك.

َن اَْلَزا  ْيَسابُوَر، َورَاَسَلُه اْلَعَلوايُّ اْلَبْصرايُّ ََيُثُُّه َعَلى َوَساَر يَ ْعُقوُب ما ََ ُخوزاْسَتاَن، فَ نَ َزَل َجْندا ْيَةا إا
ََ بَ ْغَداَذ، َويَعاُدُه اْلُمَساَعَدَة، فَ َقاَل لاَكاتاباها: اْكُتْب إالَْيها: }ُقْل ََّيأَي َُّها اْلَكافاُرونَ  َِل َأْعُبُد  - الرُُّجوعا إا

 [ السُّورََة، َوَسْيََّ اْلكاَتاَب إالَْيها.2 - 1ُبُدوَن] ]الكافرون: َما تَ عْ 
ٍل باتَ ْولاَيتاها فَارا  ََ اْبنا َواصا دا إا ْن رََجٍب ; وََكَتَب اْلُمْعَتما ْحَدى َعْشَرَة َخَلْت ما َس، وََكاَنتا اْلَواقاَعُة ْلاا

َها َوََجََع ََجَاَعًة فَ َغَلبَ  ُم اْبُن َعزايزا  وََكاَن َقْد َساَر إالَي ْ يًما َعَلْيها َها، َفَسْيََّ إالَْيها يَ ْعُقوُب َعْسَكًرا َعظا َعَلي ْ
ََ َساَمرَّا. ُد إا َها، َورََجَع اْلُمْعَتما ََ فَاراَس، َواْستَ ْوََ َعَلي ْ راييا إا  ْبنا السَّ

بَ  َط لايَ ت ْ ََ َواسا نَُّه َساَر إا زا لاَذلاَك، فََأَصابَُه َوَأمَّا أَبُو َأْْحََد اْلُمَوفَُّق فَإا لتََّجهُّ َع الصَّفَّاَر، َوَأَمَر َأْصَحابَُه ِبا
، َياعا َن الضا اجا ما َِبا السَّ ََ بَ ْغَداَذ َوَمَعُه َمْسُروٌر، َوقَ َبَض َما ْلا  َمَرٌض، فَ َعاَد إا
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ُد  َم ُُمَمَّ ، َوَقدا يَّ ، َوَأْقَطَعَها َمْسُرورًا اْلبَ ْلخا ٍر بَ ْغَداَذ.َواْلَمَنازالا  ْبُن طَاها
 

 ذاْكُر َأْخَبارا الزَّْنجا 
ْسَت َمْيَساَن. يَحةا َودا َيةا اْلَبطا ََ ََنحا  َوفايَها نَ فََّذ قَائاُد الزَّْنجا ُجُيوَشُه إا

ْلطَانايَّةا باَسَببا عَ  َن اْلَعَساكارا السُّ ا َخَلْت ما َي، َلمَّ َواحا َْربا وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ تاْلَك الن َّ ْودا َمْسُروٍر ْلا
َهُب، َوُُتَرياُب. ُب الزَّْنجا َسَراََّيُه فايَها، تَ ن ْ  يَ ْعُقوَب، َبثَّ َصاحا

ْن  ٍع، َوََجَاَعًة ما ، فََأَمَر ُسَلْيَماَن ْبَن َجاما ْلطَانا ْن ُجْندا السُّ يَحةا ما ُُلويا اْلَبطا َأْصَحاباها َوأَتَ ْتُه اْْلَْخَباُر ِبا
 ََ ْيا إا ْلَمسا يَّةا. ِبا سا ََ اْلَقادا ْيا إا ْلَمسا ، َوُسَلْيَماَن ْبَن ُموَسى ِبا  اْْلََوانايتا

 ََ ، فَ نَ َهَب، َوَأْحَرَق، َفَكَتَب اْْلَبايُث إا َم اْبُن الَتُّْكاييا يفا َثََلثانَي َشَذاٍة يُرايُد َعْسَكَر الزَّْنجا  ُسَلْيَماَن َوَقدا
َن  َْنعاها ما اْلُعُبورا، فََأَخَذ ُسَلْيَماُن َعَلْيها الطَّرايَق، فَ َقاتَ َلُهْم َشْهًرا َحََّّ َُتَلََّص، َواَْنَاَز ْبنا ُموَسى َيَُْمُرُه ِبا

اَئةا َُسَْْيايَّ  نَي َوما ْم، ََجٌْع َكثاٌْي يفا ََخْسا ها ْن َمذُْكوراي اْلباََللايَّةا، َوَأَْنَادا ٍع ما ٍة، وََكاَن َمْسُروٌر ُسَلْيَماُن ْبُن َجاما
ََ ُسَلْيَماَن يفا َشَذَواٍت، َفَظفارَ  َقدْ  ْن َأْصَحاباها إا دا ََجَاَعًة ما ََ اْلُمْعَتما َط إا ْياها َعْن َواسا َه قَ ْبَل َمسا  َوجَّ

ُهْم. ن ْ َر ما ُهْم َسْبَع َشَذَواٍت َوقَ َتَل َمْن ُأسا ن ْ  َبااْم ُسَلْيَماُن َوَهَزَمُهْم، َوَأَخَذ ما
لايُّوَن عَ  َلى ُسَلْيَماَن َأْن يَ َتَحصََّن يفا َعْقَر، َما َورَاَء َطْهثَا، َواْْلَْدَغالا الَِّتا فايَها، َكراُهوا َوَأَشاَر اْلَباها

ْلطَاَن، َفَساَر إالَْيها، فَ نَ َزَل باَقْريَةا َمْرَواَن، ِبا  ُهْم لاُمَوافَ َقتاها يفا فاْعلاها، َوَخاُفوا السُّ ْْلَانابا ُخُروَجُه َعن ْ
ْرقاييا ما  َا َصَنَع، َفَكَتَب الشَّ ََ اْْلَبايثا يُ ْعلاُمُه ِبا لاييانَي، وََكَتَب إا إالَْيها ْن ََّنْرا َطْهثَا، َوََجََع إالَْيها ُرَؤَساَء اْلَباها

ْيٍَة َونَ َعٍم، فَأَنْ َفَذ َذلاَك إالَْيها. ْن ما ْنَدُه ما  ُيَصوياُب رَْأيَُه، َوَيَُْمُر ِباانْ َفاذا َما عا
،َوَوَرَد َعَلى  يًشا َقْد َأقْ َبََل يفا اْْلَْيلا َوالرياَجالا  ُسَلْيَماَن َأنَّ َأْغَرِتْاَش، َوَحشا
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ا َأْشَرُفوا َعَلْيها َورَآُهْم َأَخذَ  يًدا ; فَ َلمَّ َذا يُرايُدوَن َحْربَُه، َفَجزاَع َجَزًعا َشدا ، َوالشَّ تا َمْْياَّيَّ ْن َوالسُّ  ََجًْعا ما
ََ َعْسَكرا ُسَلْيَماَن، وََكاَن َأْصَحاباها َوَساَر  ْيا إا ًَل، َواْسَتْدبَ َر َأْغَرِتْاَش، َوَجدَّ َأْغَرِتْاَش يفا اْلَمسا رَاجا

َْصَحابا َأْغَرِتْاَش، َوَأنْ  ُهْم َأَحٌد ْلا ن ْ ها َأْن َِل َيْظَهَر ما ْن َجْيشا ي اْسَتْخَلَفُه ما  َُيُْفوا ُسَلْيَماُن َقْد َأَمَر الَّذا
ُعوَها َخَرُجوا َعَلْيها.أَنْ ُفَسهُ  َذا َسَا ََ َأْن َيْسَمُعوا َأْصَواَت طُُبوَلااْم، فَإا  ْم َما َقَدُروا إا

ن ْ  َمٌة ما ْرذا يًما، فَ تَ َفرَُّقوا، َوََّنََضْت شا ْم، َفَجزاَع َأْصَحاُب ُسَلْيَماَن َجَزًعا َعظا ُهْم، َوَأقْ َبَل َأْغَرِتْاُش إالَْيها
ْم، َوَضَرَب طُُبوَلُه، َوأَْلَقْوا فَ َواقَ ُعوُهْم، َوَشَغُلو  ْن َخْلفاها ُهْم َعْن ُدُخولا اْلَعْسَكرا، َوَعاَد ُسَلْيَماُن ما

وَدانا باَطْهثَا، وَ  َن السُّ ْم، فَاَّْنََزَم َأْغَرِتْاَش َوَظَهَر َمْن َكاَن ما َوَضُعوا أَنْ ُفَسُهْم يفا اْلَماءا لاْلُعُبورا إالَْيها



ْم، وَ  ُيوَف فايها ْنُه، السُّ ََ َعْسَكراها، فَ َناُلوا َحاَجاَّتااْم ما يٌش، َواَّْنََزَم َأْغَرِتْاَش، َوتَباَعُه الزُّنُوُج إا قُتاَل َحشا
ْم، فَ َعاَد ُسَلْيمَ  يها ْن أَْيدا ُهْم َشَذَواٍت فايَها َماٌل، َوَغْْيُُه، فَ َعاَد َأْغَرِتْاَش فَانْ تَ َزَعَها ما ن ْ اُن َوَقْد َوَأَخُذوا ما

ََ َعلاييا ْبنا أَ  َظفارَ  َُه إا يٍش، َفَسْيَّ ْْلَََبا، َوَسْيََّ إالَْيها رَْأَس َحشا با )الزَّْنجا ِبا ََ َصاحا َِبٍن، َوَغناَم، وََكَتَب إا
ي( اْْلَْهَوازا، َوَسْيََّ ُسَلْيَماُن َسرايًَّة، َفَظفاُروا ِبااْحَدى َعْشَرَة َشَذاًة، َوقَ تَ ُلوا َأْصَحا  ََبَا.َوُهَو بانَ َواحا

 
يَمٍة اَّْنََزُموا فايَها  ذاْكُر َوقْ َعٍة لالزَّْنجا َعظا

يَّ َوجَّ  ثَ َوْيها ; وََكاَن َسبَ بُ َها َأنَّ َمْسُرورًا اْلبَ ْلخا َه َأْْحََد ْبَن َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة لالزُّنُوجا َمَع َأْْحََد ْبنا لَي ْ
ََ ُكَورا اْْلَْهَوازا، فَ نَ َزَل ا ثَ َوْيها إا َد ْبَن ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا لَي ْ وَس، وََكاَن يَ ْعُقوُب الصَّفَّاُر َقْد قَ لََّد ُُمَمَّ لسُّ

ُعُه يفا اْلَمْيلا إالَْيها، َوأَ  ًدا قَائاَد الزَّْنجا يُْطما يَّ ُكَوَر اْْلَْهَوازا، َفَكاَتَب ُُمَمَّ ْوَُهَُه أَنَُّه يَ تَ َوََّ َهَزاْرَمْرَد اْلُكْردا
 ْْلَْهَوازا.َلُه ُكَوَر ا

، َحََّّ َيْسَتقايَم اْْلَمْ  ْيًا، َوَعَزَم َعَلى ُمَدارَاةا الصَّفَّارا، َوقَائادا الزَّْنجا ٌد ُيَكاتاُبُه َقدا ُر فايَها، وََكاَن ُُمَمَّ
ََ َما َطَلَب َعَلى َأْن َيُكوَن َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن اْلُمتَ وَ  ُب الزَّْنجا َيُايُبُه إا ُد ْبُن َفَكاتَ َبُه َصاحا ، َوُُمَمَّ َ لاْلباََلدا ِليا

َه إالَْيها َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن َجْيًشا َكثاْيًا، وَ  ٌد َذلاَك، فَ َوجَّ َها، فَ َقباَل ُُمَمَّ ُد ْبُن ُعبَ ْيدا اَّللَّا ََيُْلُفُه َعَلي ْ ُهْم ُُمَمَّ َأَمدَّ
، َفَمنَ َعُهْم َأْْحَُد  وسا َها، َوقَاتَ َلُهْم ُعبَ ْيدا اَّللَّا، َفَساُروا ََنَْو السُّ ْن ُجْندا اْْلَلايَفةا َعن ْ ثَ َوْيها َوَمْن َمَعُه ما ْبُن لَي ْ

ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َوَأَسَر ََجَاَعًة. ن ْ  فَ َقَتَل ما
َد ْبنَ  ا ُُمَمَّ َن اْْلَْهَوازا ِمُادا  َوَساَر َأْْحَُد َحََّّ نَ َزَل َسابُوَر، َوَساَر َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن ما
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، َوالصََّعالايكا  َن اْْلَْكَرادا ٌد يفا َجْيٍش َكثاٍْي ما ثَ َوْيها، فَ َلقاَيُه ُُمَمَّ ٌد ُعبَ ْيدا اَّللَّا َعَلى َأْْحََد ْبنا لَي ْ ، َوَدَخَل ُُمَمَّ
َا َعَلى قاَتالاها، َفَخَرَج عَ  ثَ َوْيها اْْلَََبُ باَتَضاُفراُها ََ َأْْحََد ْبنا لَي ْ ََ َتْسَُتَ، فَانْ تَ َهى إا ْيَسابُوَر إا ْن َجْندا

. وسا  السُّ
ْنََبا  باها قَائادا الزَّْنجا يَ ْوَم اْْلُُمَعةا َعَلى ما ٌد َقْد َوَعَد َعلايَّ ْبَن َأَِبٍن َأْن ََيُْطَب لاَصاحا ا  وََكاَن ُُمَمَّ  َتْسَُتَ، فَ َلمَّ

، َولالصَّفَّارا، فَ َلمَّ  دا ََ اْْلَْهَوازا، َكاَن يَ ْوُم اْْلُُمَعةا َخَطَب لاْلُمْعَتما ا َعلاَم َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن َذلاَك اْنَصَرَف إا
ََ َعْسَكرا ُمْكَرٍم فَ نَ هَ  ُبوَها، َوَهَدَم قَ ْنَطَرًة َكاَنْت ُهَناَك لاَئَلَّ تَ ْلَحَقُه اْْلَْيُل، فَانْ تَ َهى َأْصَحاُب َعلايٍي إا

، فَ َغَدُروا َباَ  ْلما اْْلَبايثا َلًة يفا سا ََ اْْلَْهَوازا.وََكاَنْت َداخا  ا َوَساُروا إا
َد ْبَن ُعبَ ْيدا اَّللَّا َوَمْن َمَعُه، فَاَّْنََزمَ  ََ َتْسَُتَ، فَ َواَقَع ُُمَمَّ ا َعلاَم َأْْحَُد َذلاَك َأقْ َبَل إا ُد ْبُن ُعبَ ْيدا  فَ َلمَّ ُُمَمَّ

 اَّللَّا، َوَدَخَل َأْْحَُد َتْسَُتَ.
ََ لاَقائاها َوُُمَارَبَتاها، فَاْلتَ َقَيا، َواقْ تَ َتَل  َوأََتتا اْْلَْخَباُر َعلايَّ ْبنَ  َك، َفَساَر إا نَّ َأْْحََد َعَلى َقْصدا َأَِبٍن ِبَا



يَن َمَع َعلاييا ْبنا َأَِبٍن، فَاَّْنََزَم ِبَ  َن اْْلَْعَرابا الَّذا ََ َأْْحََد ََجَاَعٌة ما ، فَاْسَتْأَمَن إا قاي َأْصَحابا اْلَعْسَكَرانا
، ًَل،  َعلايٍي َل َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن، َوَِبَشَر اْلقاَتاَل رَاجا ْيٌَة، َواْشَتدَّ اْلقاَتاُل، َوتَ َرجَّ فَ َعَرَفُه َوثَ َبَت َمَعُه ََجَاَعٌة َيسا

ا َعَرُفوُه اْنَصَرَف َهاراًِب، َوأَْلَقى نَ ْفَسُه يفا اْلمَ  ، بَ ْعُض َأْصَحابا َأْْحََد فَأَْنَذَر النَّاُس باها، فَ َلمَّ ْسُرقَانا
ْن أَْبطَالا َأْصَحاباها ََجَاعَ   ٌة َكثاْيٌَة.فََأََتُه بَ ْعُض َأْصَحاباها باُسَمْْيايٍَّة، فَ رَكاَب فايَها َوََنَا ََمُْروًحا، َوقُتاَل ما

 
يا   ذاْكُر َأْخَبارا َأْْحََد ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْْلُُجْسَتانا

يَس، وََكاَن َكاَن َأْْحَُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْْلُجُ  ْن َأْعَمالا َِبَذغا َبالا َهَراَة، ما ْن جا َي ما ْن ُخُجْسَتاَن، َوها ُّ ما ْسَتانا
ا اْستَ ْوََ يَ ْعُقوُب ْبُن اللَّْيثا َعَلى نَ ْيَسابُوَر، َعَلى َما ذََكْرََنهُ  ٍر، فَ َلمَّ دا ْبنا طَاها ْن َأْصَحابا ُُمَمَّ ، َضمَّ ما

ََ أَ  يُم، َوأَبُو َحْفٍص يَ ْعَمُر، َأْْحََد إالَْيها، َوإا ، وََكاَن بَ ُنو َشرُْكٍب َثََلثََة إاْخَوٍة: إابْ َراها يها َعلاييا ْبنا اللَّْيثا خا
يَم، وََكاَن َقْد أَبْ َلى َبنْيَ َيَدْي يَ ْعُقوَب عا  ُهْم إابْ َراها ْنَد َوأَبُو َطْلَحَة َمْنُصوٌر، بَ ُنو ُمْسلاٍم، وََكاَن َأَسن ُّ

َمُه،ُمَواقَ َعةا اْلَْ  ُْرَجاَن، فَ َقدَّ  َسنا ْبنا زَْيٍد ِبا
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يٍد، َفَخَلَع َعَلْيها يَ ْعُقوُب َوبَ َر َُسُّوٍر َكاَن عَ  َلى َكتافاها، َفَدَخَل َعَلْيها يَ ْوًما نَ ْيَسابُوَر، َوُهَو يَ ْوٌم يفا بَ ْرٍد َشدا
ُّ فَ َقاَل َلُه: إانَّ ي َ  ْن َفَحَسَدُه َعَلْيها اْْلُُجْسَتانا َنَُّه َِل ََيَْلُع َعَلى َأَحٍد ما ْعُقوَب يُرايُد اْلَغْدَر باَك ; ْلا

ْلَعًة إاِلَّ َغَدَر باها.  َخاصَّتاها خا
يكَ  ََ َأخا يًعا إا ؟ قَاَل: اْلْايَلُة َأْن ََّنُْرَب َجَا يُم، َوقَاَل: َكْيَف اْلْايَلُة يفا اْْلَََلصا  يَ ْعُمَر، فَ َغمَّ َذلاَك إابْ َراها

نيا  ْن ََخْسَ فَإا ُجوزايَّ بابَ ْلَخ، َوَمَعُه ََنٌْو ما ةا  َخائاٌف َعَلْيها أَْيًضا. وََكاَن يَ ْعُمُر َقْد َحاَصَر َأَِب َداُوَد النَّاها
، فَانْ َتَظَرُه َساَعًة ف َ  دا ََ اْلَمْوعا يُم إا َلتَ ُهْم، َفَسبَ َقُه إابْ َراها َلْم يَ َرُه، آَِلفا رَُجٍل، فَات ََّفَقا َعَلى اْْلُُروجا لَي ْ

ُقوُه باسَ  ََ يَ ْعُقوَب فََأْعَلُمُه، فََأْرَسَلُه يفا أَثَراها، فَ َلحا ُّ إا َرْخَس َفَساَر ََنَْو َسَرْخَس، َوَذَهَب اْْلُُجْسَتانا
. يا ََ اْْلُُجْسَتانا  فَ َقتَ ُلوُه، َوَماَل يَ ْعُقوُب إا
ْسَتاَن  جا ََ سا ا َأرَاَد يَ ْعُقوُب اْلَعْوَد إا ، َوَوََّ َأَخاُه َعْمَرو فَ َلمَّ راييا اْسَتْخَلَف َعَلى نَ ْيَسابُوَر َعزايَز ْبَن السَّ

. يَّ يسا َر ْبَن َحْفٍص اْلَباَذغا َها طَاها  ْبَن اللَّْيثا َهَراَة، فَاْسَتْخَلَف َعْمٌرو َعَلي ْ
، َوأَ  ائَ َتنْيا تيانَي َوما ْسَتاَن َسَنَة إاْحَدى َوسا جا ََ سا ُّ التََّخلَُّف لاَما َكاَن َوَساَر يَ ْعُقوُب إا َحبَّ اْْلُُجْسَتانا

َا مَ  : إانَّ َأَخَوْيَك َقدا اقْ َتَسَما ُخَراَساَن، َولَْيَس َلَك َبا ُث باها نَ ْفَسُه، فَ َقاَل لاَعلاييا ْبنا اللَّْيثا ْن يَ ُقوُم َُيَديا
ُُموراَك ; َُقوَم ِبا َها ْلا ُب َأْن تَ ُردَّنا إالَي ْ ا  باُشْغلاَك، فَ َيجا َن َلُه، فَ َلمَّ فَاْسَتْأَذَن َأَخاُه يَ ْعُقوَب يفا َذلاَك، فََأذا

ا َوََّ َعْنُه قَاَل يَ ْعقُ  وُب: َأْشَهُد َحَضَر َأْْحَُد يُ َودياُع يَ ْعُقوَب َأْحَسَن َلُه اْلَقْوَل، َوَردَُّه َوَخَلَع َعَلْيها، فَ َلمَّ
ائَةا رَُجٍل فَ َوَرَد َأنَّ قَ َفاُه قَ َفا ُمْستَ ْعٍص، َوَأنَّ َهَذا آخا  ْن ما ا فَارَقَ ُهْم ََجََع ََنًْوا ما ََن باطَاَعتاها. فَ َلمَّ ُر َعْهدا



َس، فَ َقَتَل بابا  ََ ُقوما َها، َوَجَباَها، ُثَّ َخَرَج إا َلَها، َوَأْخَرَجُه َعن ْ ْسطَاَم َبااْم َبْشَت نَ ْيَسابُوَر، َفَحاَرَب َعاما
يَمًة، َوتَ َغلَّ  .َمْقتَ َلًة َعظا ائَ َتنْيا تيانَي َوما َها َوَذلاَك َسَنَة إاْحَدى َوسا  َب َعَلي ْ

، فَ َهَرَب َعزايٌز، َوَأَخَذ َأْْحَُد أَثْ َقاَلُه، َواْستَ ْوََ عَ  راييا َا َعزايُز ْبُن السَّ ََ نَ ْيَسابُوَر، َوَبا َلى نَ ْيَسابُوَر َوَساَر إا
رايَّةا، َوَذلاَك َأوََّل َسنَ  ََ الطَّاها ُمُه، َيْدُعو إا ََ رَافاعا ْبنا َهْرَُثََة َيْستَ ْقدا ، وََكَتَب إا ائَ َتنْيا تيانَي َوما ةا اثْ نَ َتنْيا َوسا

ُمهُ  ُر بَ ْلَخ، َيْستَ ْقدا ََ يَ ْعُمَر ْبنا َشرُْكَب، َوُهَو َُيَاصا ها، وََكَتَب إا َب َجْيشا َم َعَلْيها، َفَجَعَلُه َصاحا  فَ َقدا
، فَ َلْم يَثاْق إالَْيها يَ ْعُمُر لافاْعلاها لايَ تَّفاَقا َعَلى تاْلَك اْلباََل   دا
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ٍر، فَ  َر ْبَن َحْفٍص فَ َقتَ َلُه، َواْستَ ْوََ َعَلى َأْعَمالا طَاها ََ َهَراَة، َفَحاَرَب طَاها يها، َوَساَر يَ ْعُمُر إا خا َساَر ِبَا
نَ ُهَما ُمَناَوَشاٌت.  إالَْيها َأْْحَُد، َفَكاَنْت بَ ي ْ

، وََكاَن َعْبُد اَّللَّا ْبُن باََلٍل ْيَايُل إالَْيها، َوُهَو أَ وََكاَن أَبُ  ْن َأْحَسنا اْلغاْلَمانا َحُد و َطْلَحَة ْبُن َشرُْكٍب ُغََلًما ما
ها، َوَيْدُعوُهمْ  َياَفًة لايَ ْعُمَر َوقُ وَّادا َّ، َوَأْعَلَمُه أَنَُّه يَ ْعَمُل ضا  إالَْيها يَ ْوًما قُ وَّادا يَ ْعُمَر، فَ َراَسَل اْْلُُجْسَتانا

ُدُه، َوَشَرَط َعَلْيها َأْن ُيَسلياَم إالَْيها َأَِب  نَُّه ُيَساعا ْم فايها، فَإا ُهوضا إالَْيها لن ُّ َطْلَحَة، فََأَجابَُه ذََكَرُه. َوَيَُْمُرُه ِبا
ََ َذلاَك، َفَصَنَع اْبُن باََلٍل َطَعاًما، َوَدَعا يَ ْعُمَر، َوَأْصَحابَُه، وَ  َكَبَسُهْم َأْْحَُد، َوقَ َبَض َعَلى َأْْحَُد إا

ْن َأْصَحابا أَ  ََ َأِبا َطْلَحَة ََجَاَعٌة ما ََ ََنئاباها بانَ ْيَسابُوَر فَ َقتَ َلُه، َواْجَتَمَع إا َُه إا يها فَ َقتَ ُلوا يَ ْعُمَر، َوَسْيَّ خا
َا اْْلَُسنْيُ ْبُن طَ  ََ نَ ْيَسابُوَر وََكاَن َبا ْن اْبَن باََلٍل، َوَساُروا إا ٍر َقْد َوَرَدَها ما دا ْبنا طَاها ٍر َأُخو ُُمَمَّ اها

ها، فَ َلْم يَ ْفَعْل، َفَخَطَب َلُه أَبُو ْن نَ ْفسا ُرُه ما طَْلَحَة  َأْصبَ َهاَن، َطَمًعا َأْن ََيُْطَب ََلُْم َأْْحَُد َكَما َكاَن يُْظها
ْن هَ  ُّ ما َا، َوَأقَاَم َمَعُه، َفَساَر إالَْيها اْْلُُجْسَتانا َل َبا َناٍن، فََأقَاَم َعَلى َثََلثا َمَراحا َراَة يفا اْثَنْ َعَشَر أَْلَف عا

َها، َفَخَرَج إالَْيها أَبُو َطْلَحَة، فَ َقاتَ َلُه، فَ ُقتاَل اْلَعبَّا َه َأَخاُه اْلَعبَّاَس إالَي ْ ْن نَ ْيَسابُوَر، َوَوجَّ ُس َواَّْنََزَم ما
 َأْصَحابُُه.

ا بَ َلَغ َخََبُُهْم  َََباها، فَ لَ فَ َلمَّ يها َخََبًا، فَ َبَذَل اْْلَْمَواَل لاَمْن َيَْتايها ِبا َخا ََ َهَراَة، َوَلْ يَ ْعَلْم ْلا ََ َأْْحََد َعاَد إا ْم إا
ََ َأِبا َطْلَحَة فََأمََّنُه وَ  ْم َأَحٌد َعَلى َذلاَك، َوَأَجابَُه رَافاُع ْبُن َهْرَُثََة إالَْيها، فَاْسَتْأَمَن إا رَّبَُه، َوَوثاَق إالَْيها، ق َ يُ ْقدا
َهَق، َوَبسْ  ََ بَ ي ْ يها َأْْحََد، َوأَنْ َفَذُه أَبُو طَْلَحَة إا ََ َأخا ، فََأَّْنَاُه إا َ َأْمَواََلَا َوََتَقََّق رَافاٌع َخََبَ اْلَعبَّاسا َت لاَيْجّبا

، َفَجََب رَافاٌع اْْلَْمَواَل، َوق َ  ها، َوَضمَّ إالَْيها قَائاَدْينا ََ لانَ ْفسا ، إا يا ََ اْْلُُجْسَتانا ، َوَساَر إا َبَض َعَلى اْلَقائاَدْينا
َيًة َعْنُه. ، فَ نَ َزَل ََنحا يُّ َا َحلايُّ ْبُن ََيََْي اْْلَاراجا ْن قُ َرى َخَواَف، فَ نَ َزََلَا َوَبا  قَ ْريٍَة ما

ا، فَ َوَصَل إالَْيها  ََ َأِبا طَْلَحَة، فَ رَكاَب َمُادا ، َوَأْصَحاباها، َوُهَو َيظُنُُّه فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ إا َلايٍي ْم لَْيًَل، فََأْوَقَع ِبا
يَدٍة، َفَكفَّ َعْنُه، َوَأْحسَ  َالا َحلايٍي بَ ْعَد َحْرٍب َشدا َن رَافاًعا، َوَهَرَب رَافاٌع َسالاًما، َوَعلاَم أَبُو َطْلَحَة ِبا

ََ َأْصَحاباها.  إالَْيها َوإا
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َه أَبُو طَ  يْ َلُم، وََكاَن َعَلى ُثَّ َوجَّ َا ََثباُت ْبُن اْْلََسنا ْبنا زَْيٍد، َوَمَعُه الدَّ ََ ُجْرَجاَن، َوَبا ْلَحَة َجْيًشا إا
يَمًة، وَ  ُهْم َمْقتَ َلًة َعظا ن ْ ُْرَجاَن، َوقَ تَ ُلوا ما يْ َلَم ِبا ، َفَحارَبُوا الدَّ ارايُّ َأْجَلْوُهْم َجْيشا َأِبا َطْلَحَة إاْسَحاُق الشَّ

.َعن ْ  ائَ َتنْيا تيانَي َوما  َها، َوَذلاَك يفا رََجٍب َسَنَة َثََلٍث َوسا
للَّْهوا َوالصَّْيدا  ، ُثَّ َعَصى إاْسَحاُق َعَلى َأِبا َطْلَحَة، َفَساَر إالَْيها أَبُو طَْلَحَة، َواْشتَ َغَل يفا َطرايقاها ِبا

َها، َفَكَبَسُه إاْسَحاُق َوقَ َتَل َأْصَحابَُه، َواَّْنََزَم أَبُو طَ  ن ْ ََ نَ ْيَسابُوَر، فَاْسَتْضَعَفُه َأْهُلَها، فََأْخَرُجوُه ما ْلَحَة إا
ََ إاسْ  َها، َوََجََع ََجًْعا َوَحاَرََبُْم، ُثَّ افْ تَ َعَل كاَتاًِب َعْن َأْهلا نَ ْيَسابُوَر إا َحاَق، فَ نَ َزَل َعَلى فَ ْرَسٍخ َعن ْ

ْم، َويَعاُدونَُه الْ  ُمونَُه إالَْيها ُمَساَعَدَة َعَلى َأِبا َطْلَحَة، فَاْغََتَّ إاْسَحاُق باَذلاَك، وََكَتَب أَبُو َطْلَحَة َيْستَ ْقدا
ُدُهْم َعَلى َأِبا َطْلَحَة، َوَيَُْمُرُهْم ِباافْ  ََ َأْهلا نَ ْيَسابُوَر يَعاُدُهْم أَنَُّه ُيَساعا ، َعْن إاْسَحاَق كاَتاًِب إا رُوبا ظا الدُّ

ََ َأْن يُ َوافايَ ُهْم، فَاْغََتُّوا باَذلاَك، َوظَنُّوُه كاَتابَُه، فَ َفَعُلوا َما َأَمَرُهْم.َوتَ ْركا ُمَقارَبَةا اْلب َ   َلدا إا
ا قَاَرَب نَ ْيَسابُوَر َلقاَيُه أَبُو َطْلَحَة، فَ غَاَفَصُه، َفَطَعَنُه أَبُو طَْلَحَة، فَ  ا، فَ َلمَّ أَْلَقاُه َعْن َوَساَر إاْسَحاُق َمُادا

ها يفا  ََ نَ ْيَسابُوَر، َوَضيََّق َعَليْ  فَ َرسا ْم باْئٍر ُهَناَك، فَ َلْم يُ ْعَلْم لَُه َخََبٌ، َواَّْنََزَم َأْصَحابُُه، َوَدَخَل بَ ْعُضُهْم إا ها
، َووَ  َلَتنْيا ْن َهَراَة، فََأََتُهْم يفا يَ ْوَمنْيا َولَي ْ َّ، َواْستَ ْقَدُموُه ما ْم لَْيًَل، أَبُو َطْلَحَة، َفَكاتَ ُبوا اْْلُُجْسَتانا رََد َعَلْيها

ُُنوٍد،  ُه ِبا ََ اْْلََسنا ْبنا زَْيٍد، فََأَمدَّ َها أَبُو َطْلَحَة إا ََ فَ َفَتُحوا َلُه اْْلَبْ َواَب، َوَدَخَلَها َوَساَر َعن ْ فَ َعاَد إا
ََ بَ ْلَخ، َوَحَصَر َأَِب َداُوَد النَّا ، َواْجَتَمَع َمَعُه َخْلٌق َكثاٌْي، نَ ْيَسابُوَر، فَ َلْم َيْظَفْر باَشْيٍء، َفَساَر إا َجْوزايَّ ها

. ائَ َتنْيا تيانَي َوما ( َوسا تٍي  َوَذلاَك َسَنَة ََخٍْس، )َوقايَل سا
ََ ُُمَارَبَةا اْْلََسنا ْبنا زَْيٍد لاُمَساَعَدتاها َأَِب َطْلَحَة، فَاْستَ َعاَن اْْلََسُن ِباَ  ُّ إا ْهلا ُجْرَجاَن، َوَساَر اْْلُُجْسَتانا

ْرَهمٍ فَ  ْم، َوَجَباُهْم َأْربَ َعَة آَِلفا أَْلفا دا ُّ فَ َهَزَمُهْم، َوَأَغاَر َعَلْيها ، َوَذلاَك يفا َأَعانُوُه، َفَحاَرََبُُم اْْلُُجْسَتانا
. ] ائَ َتنْيا تيانَي ]َوما  رََمَضاَن َسَنَة ََخٍْس َوسا

َ َسَنَة َخَْ  َ َمَكانَُه َأُخوُه َعْمٌرو، َوات ََّفَق َأنَّ يَ ْعُقوَب ْبَن اللَّْيثا تُ ُويفيا [ أَْيًضا، َوَوِلا ائَ َتنْيا تيانَي ]َوما ٍس َوسا
ََ نَ ْيَسابُوَر، َوَوافَاُه َعْمُرو بْ  ْن ُجْرَجاَن إا ُّ ما ْسَتاَن َوَقَصَد َهَراَة، فَ َعاَد اْْلُُجْسَتانا جا ََ سا ُن فَ َعاَد إا

، فَاقْ تَ َتََل، َواَّْنََزَم َعْمٌرو َورَجَ  ََ َهَراَة، َوَأقَاَم َأْْحَُد بانَ ْيَسابُوَر.اللَّْيثا  َع إا
َن اْلُمَتَطوياَعةا  ، َوََجَاَعٌة ما ْهلايُّ دا ْبنا ََيََْي الذُّ  وََكاَن َكْيَكاُن، َوُهَو ََيََْي ْبُن ُُمَمَّ
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ْلطَانا إا  ََ َعْمٍرو لاتَ ْولاَيةا السُّ نَ ُهْم َواْلُفَقَهاءا بانَ ْيَسابُوَر ْيَايُلوَن إا ُّ َأْن يُوقاَع بَ ي ْ ُه، فَ َرَأى اْْلُُجْسَتانا َّيَّ
با َأْهلا اْلعاَراقا  ََذاها َن اْلُفَقَهاءا اْلَقائالانَي ِبا ُهْم ََجَاَعًة ما ن ْ ، فََأْحَسَن لاَيْشَتغاَل بَ ْعُضُهْم بابَ ْعٍض، َوَأْحَضَر ما



ْم، َوقَ رَََّبُْم، َوَأْكَرَمُهْم، َوَأْظَهُروا اْلْا   ََلَف َعَلى َكْيَكاَن، َوََنبَُذوُه.إالَْيها
َا َعْمَرو بْ  ََ َهَراَة َفَحَصَر َبا يَنةا، َفُكفاَي َشرُُّهْم، َوَساَر إا َْذَهبا َأْهلا اْلَمدا َن اللَّْيثا وََكاَن َكْيَكاُن يَ ُقوُل ِبا

[ ، فَ َلْم َيْظَفْر باَشْيٍء، َفَساَر َنَْ  ائَ َتنْيا تيانَي ]َوما يَّ َسَنَة َسْبٍع َوسا ْسَتاَن َفَحَصَر يفا َطرايقاها رَْمَل سا جا َو سا
ورا، َووَ  ََ َجانابا السُّ َها، فَاْحَتاَل َحََّّ اْسَتَماَل رَُجًَل َقطَّاًَن َكاَنْت َدارُُه إا ن ْ َعَدُه َأْن فَ َلْم َيْظَفْر باَشْيٍء ما

 ََ ََ َداراها، َوَُيْراَج َأْصَحابَُه إا َن اْلَعْسَكرا إا ُقَب ما ْن َأْصَحابا يَ ن ْ َن اْلبَ َلدا ما ، فَاْسَتْأَمَن رَُجََلنا ما  اْلبَ َلدا
َذ اْلَقطَّاُن َوُأْخراَبْت َدارُُه، َوَبَطَل َما َكاَن اْْلُُجْستَ  باها، فَُأخا ، َوذََكَرا اْْلَََبَ لاَصاحا يا ُّ َعَزَم اْْلُُجْسَتانا انا

 َعَلْيها.
ُّ بان َ  ، فَاْجَتَمَع النَّاُس وََكاَن َخلايَفُة اْْلُُجْسَتانا ْيََة، َوقَ وَّى اْلَعيَّارايَن َوَأْهَل اْلَفَسادا ْيَسابُوَر َقْد َأَساَء السيا

ها، فَ َقَبُضوا َعَلى َخلايَفةا اْْلُجُ  ُْندا ََ َكْيَكاَن، فَ ثَاَر َعَلى ََنئاباها، َوَأَعاََّنُْم َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا ِبا ، إا يا ْسَتانا
َها َكْيَكاُن َوَأقَاَم َأْصحَ  ََ َأْْحََد، فَ َواََف نَ ْيَسابُوَر، َفَخَرَج َعن ْ اُب َعْمٍرو بانَ ْيَسابُوَر، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ إا

ُهْم ََجَاَعًة، َوَغيََّب َكْيَكاَن( ، فَ َلْم َيظْ  ن ْ ُّ، فَ َقَتَل ما َهْر إاِلَّ )َوَغْْيُُه، فَ َردَُّهْم َأْصَحاُب َأْْحََد اْْلُُجْسَتانا
ٍة َميياًتا، َوَقْد َبََّن َعَلْيها َحائاطًا َفَماَت فايها. بَ ْعدَ   ُمدَّ

. ُثَّ إانَّ َعْمًرا َكاَتَب َأَِب َطْلَحَة، ائَ َتنْيا تيانَي َوما ُر  َوَأقَاَم َأْْحَُد بانَ ْيَسابُوَر َِتَاَم َسَنةا َسْبٍع َوسا َوُهَو َُيَاصا
ََ َهَراَة، فََأََتهُ  ُمُه إا ََ بَ ْلَخ، َيْستَ ْقدا َُراَساَن، َوَعاَد إا يًما، َوَوَعَدُه َوتَ رََكُه ِبا ، فََأْكَرَمُه، َوَأْعطَاُه َماًِل َعظا

ُل َعْمٍرو، فََأََتُه أَبُو َطْلَحَة، فَ َقاتَ َلُه، فَاَّْنََزَم أَ  َا َعاما ََ َسَرْخَس، َوَبا ْسَتاَن ; َفَساَر َأْْحَُد إا جا بُو سا
ها   ،َطْلَحَة، َوَمرَّ َعَلى َوْجها
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ْسَتاَن، َوَأقَاَم َأْْحَدُ  جا َقُه ُِبُْلُم َفَحارَبَُه، فَ َهَزَمُه أَْيًضا، َوَساَر ََنَْو سا  َوَساَر َأْْحَُد َخْلَفُه، فَ َلحا
 باَطَخاراْسَتاَن.

َراُر( َعبَّاٌس اْلَقطَّاُن َقْد أََتى َطْلَحَة، َفَساَر ََنَْو نَ ْيَسابُوَر، فََأَعا نَُه َأْهُلَها، فََأَخُذوا َوالاَدَة )وََكاَن ََنسا
، َوَما َكاَن َمَعَها ; )َوَأقَاَم بانَ ْيَسابُوَر، َوْلَاَق باها أَبُو طَْلَحَة، َفَمنَ َعُه َأْهُل نَ ْيَسابُ  يا ْن اْْلُُجْسَتانا وَر ما

َا( .  ُدُخوَلا
ْن َطخَ  ، َوُهَو باطَاياَكاَن ما يا ْْلُُجْسَتانا ا ََنَْو نَ ْيَسابُوَر.َواتََّصَل اْْلَََبُ ِبا  اراْسَتاَن، َفَساَر َمُادا

َُواراْزَم َوالاًيا عَ  ٍر ِبا دا ْبنا طَاها ، وََكاَن َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ يا َن اْْلُُجْسَتانا رايَُّة ما ا أَياَس الطَّاها َها، أَنْ َفَذ َأَِب َوَلمَّ َلي ْ
ْوَفلايَّ يفا ََخَْسةا آَِلفا رَُجٍل لا  ْن نَ ْيَسابُوَر، فَ بَ َلَغ َخََبُُه َأْْحََد، فََأْرَسَل إالَْيها اْلَعبَّاسا الن َّ ُيْخراَج َأْْحََد ما

َاُهْم، َوَأرَاَد قَ ت ْ  ْوَفلايُّ الرُُّسَل، فََأَمَر باَضْرَبااْم، َوَحْلقا ْلا ، فََأَخَذ الن َّ َماءا َهاُه َعْن َسْفكا الديا َنَما يَ ن ْ َلُهْم، فَ بَ ي ْ
ُهْم، فَاْشتَ َغُلوا، ُهْم َيْطُلُبوَن اْْلَلَّ  ن ْ َاُهْم، َأََتُهُم اْْلَََبُ باُقْربا َجْيشا َأْْحََد ما نَي لاَيْحلاُقوا ْلا اما يَن، َواْْلَجَّ دا



ْوفَلا  ََ َأْْحََد، َوَأْعَلُموُه اْْلَََبَ، فَ َعبََّأ َأْصَحابَُه، َوَْحَُلوا َعَلى الن َّ رَُجٍل  ييا َْحَْلةَ َوتَ رَُكوا الرُُّسَل، فَ َهَربُوا إا
ْنَدُه، فَ َقاَل َلُه: إانَّ الرُّسُ  ، َوَأْحَضُروُه عا ْوفَلاييا ُم اْلَقْتَل، َوقَ َبُضوا َعَلى الن َّ ٍد، فََأْكثَ ُروا فايها َل َواحا

َا  ََ باََلدا اْلُكفَّارا، َفََل تَ تَ َعرَُّض ََلُْم، َأَفََل اْسَتْحيَ ْيَت َأْن ََتُْمَر يفا ُرُسلاي ِبا َأَمْرَت؟ فَ َقاَل لََتْخَتلاُف إا
يُب يفا َأْمراَك! ُثَّ َأَمَر باها فَ ُقتاَل. : َأْخطَْأُت ; فَ َقاَل: َلكانيا َسُأصا ْوَفلايُّ  الن َّ

َْرَو َقْد َجََب َأْهَلَها يفا َسنَ َتنْيا ََخَْسَة َعَشَر َخَرا دا ْبنا َطْلَحَة ِبا يَم ْبَن ُُمَمَّ لَْيها ًجا، َفَساَر إا َوبَ َلَغُه َأنَّ إابْ َراها
هَ  َْرَو، َفَجََب َخَراَجَها، ُثَّ َوِلَّ ها، َوَأقَاَم ِبا ْن َعَلى فاَراشا َلٍة، فََأَخَذُه ما ا ُموَسى يفا أَبْ ُيوْرَد يفا يَ ْوٍم َولَي ْ

ْيََة، َوَوَصَل إالَْيها ََنُْو عا  ُم السيا ٍر، فََأْحَسَن فايها ، ُثَّ َوافَاَها اْْلَُسنْيُ ْبُن طَاها يَّ ْشرايَن أَْلَف أَْلفا اْلبَ ْلخا
ْرَهٍم.  دا

 
يا   ذاْكُر قَ ْتلا اْْلُُجْسَتانا

ا، ْن نَ ْيَسابُوَر، َوَساَر َمُادا ُّ باَطَخاراْسَتاَن َوافَاُه َخََبُ َأْخذا َوالاَدتاها ما ا َكاَن اْْلُُجْسَتانا  َلمَّ
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َِبا َطْلَحَة، ي ُ  ا قَاَرَب َهَراَة َأََتُه ُغََلٌم ْلا ًنا، فََأََتُه َخََبُُه قَ ْبَل ُوُصولاها، فَ َلمَّ ْعَرُف بايَ َناَل َدْه َهَزاَر، ُمْسَتْأما
يا ُغََلٌم اَْسُُه رَاَْمُوُر َعَلى َخَزائاناها، فَ َقاَل لَُه َكاْلُمَمازاحا َلُه: إانَُّه َسيياُدَك  يَ َناُل َدْه َهَزاَر وََكاَن لاْلُخُجْسَتانا

َم َقدا اْسَتْأَمَن إاَِلَّ،   َكَما َعلاْمَت، فَاْنُظْر َكْيَف َيُكوُن بارَُّك باها، َفَحَقَدَها َعَلْيها رَاَْمُوُر، َوَخاَف َأْن يُ َقديا
 َذلاَك اْلُغََلَم َعَلْيها، َوَيْطُلَب اْلُفْرَصَة لايَ ْقتُ َلُه.

َلُغ، َوُهَو َعَلى َشَراباها، َفَسَقاهُ  َْْحََد ُغََلٌم ]يُْدَعى[ قَ ت ْ ًئا، فََأَمَر باها  وََكاَن ْلا يَ ْوًما، فَ َرَأى يفا اْلُكوزا َشي ْ
ْنَد ُوُصو  َلُغ َورَاَْمُوُر َعَلى قَ ْتلاها، َفَشراَب يَ ْوًما بانَ ْيَسابُوَر عا نَ ْيها، فَ تَ َواطَأَ قَ ت ْ ْن فَ ُقلاَعْت إاْحَدى َعي ْ لاها ما

ُلُه يفا َشوَّاٍل َسَنَة َُثَاٍن طَاْيَكاَن، َفَسكاَر َوََنَم، فَ تَ َفرََّق َعْنُه َأْصَحابُُه، فَ َقت َ  َلُغ، وََكاَن قَ ت ْ َلُه رَاَْمُوُر، َوقَ ت ْ
ةا َدوَ  دَّ ْصطَْبلا َيَُْمُرُهْم ِبااْسَراجا عا ََ اْْلا ، َوَأَخَذ رَاَْمُوُر َخاَِتَُه فََأْرَسَلُه إا ائَ َتنْيا تيانَي َوما ، فَ َفَعُلوا، َوسا ابَّ

ََ أَ  َها ََجَاَعًة إا ، ُثَّ َأْغَلَق رَاَْمُوُر َفَسْيََّ َعَلي ْ ْلُقُدوما ُْرَجاَن يُ ْعلاُمُه اْْلَاَل، َوَيَُْمُرُه ِبا ِبا طَْلَحَة َوُهَو ِبا
 اْلَباَب َعَلى َأْْحََد، َواْختَ َفى.

ََ َِببا َأْْحََد، فَ َوَجُدوا َِبَب ُحْجَرتاها ُمْغَلًقا، فَانْ َتَظُروُه َساَعًة َطوايلَ  َر اْلُقوَّاُد إا ًة، فَ َراََبُُم اْْلَْمُر، َوَبكَّ
ْصطَْبلا َخََبَ رَاَْمُوَر يفا  ُب اْْلا ، َوَأْخََبَُهْم َصاحا  إانْ َفاذا فَ َفَتُحوا اْلَباَب فَ َرَأْوُه َمْقُتوًِل، فَ َبَحُثوا َعنا اْْلَالا

ٍة. ، َفَطَلُبوُه فَ َلْم َيَاُدوُه، ُثَّ َوَجُدوُه بَ ْعَد ُمدَّ  اْْلَاِتَا
َا َطَلَب ََنرًا، فَقايَل َلُه: َما وََكاَن َسَبُب ا ارا الَِّتا ُهَو َبا ْن َأْهلا تاْلَك الدَّ ْم َعَلْيها َأنَّ َصباياا ما ها ََلعا طيا

، قايَل: َوَمنا اْلَقائاُد؟ قَاَل: رَا ُذ َطَعاًما لاْلَقائادا لنَّارا يفا اْليَ ْوما اْْلَاريا؟ فَقايَل: نَ تَّخا ُوا َْمُوُر، فََأَّنَْ تَ ْعَمُلوَن ِبا



، فََأَخُذوُه، َوقَ تَ ُلوُه. ََ بَ ْعضا اْلُقوَّادا  َخََبَُه إا
 َواْجَتَمَع َأْصَحاُب َأْْحََد بَ ْعَد قَ ْتلاها َعَلى رَافاعا ْبنا َهْرَُثََة.

. ائَ َتنْيا تيانَي َوما  َوَسَنْذُكُر َأْخَباَر رَافاٍع َسَنَة َُثَاٍن َوسا
ْن طَاياَكاَن بَ ْعَد قَ ْتلا َوالاَدتاها، َنَصَب ُرُْمًا َطوايًَل يفا َصْحنا َداراها وََكاَن َأْْحَُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا،  ا َعاَد ما َلمَّ

ْنُه، َواْسَتْخفَ  رَّ َحََّّ يَ ْغُمُروا َهَذا الرُّْمَح، َفَخاُفوا ما ى ََجٌْع َوقَاَل: ََيَْتاُج َأْهُل نَ ْيَسابُوَر َأْن َيَضُعوا الدُّ
َن الرَُّؤَساءا َوال ْن َأْصَحابا َأِبا َحْفٍص ما ، َوَسأَُلوا َأَِب ُعْثَماَن، َوَغْْيَُه ما َعاءا ََ الدُّ ارا، َوَفزاَع النَّاُس إا تُّجَّ

ُهْم، َوفَ َعُلوا، فَ َتَدارََكُهُم اَّللَُّ باَرْْحَتاها،  ََ لايُ َفرياَج َعن ْ ََ اَّللَّا تَ َعا دا َأْن يَ َتَضرَُّعوا إا َلَة، فَ ُقتاَل تاْلَك االزَّاها للَّي ْ
ُهْم.  َوفَ رََّج اَّللَُّ َعن ْ
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ُبوُه قَ ْبَل  يَن َصحا ْخَواناها الَّذا يا ْلاا إاَمارَتاها، وََكاَن َأْْحَُد َكراْيًا، َجَواًدا، ُشَجاًعا، َحَسَن اْلعاْشَرةا، َكثاَْي اْلَبا
ا َكاَن ي َ  ْم، َوَلْ يَ تَ َغْيَّْ ََلُْم َعمَّ ْحَسانا إالَْيها .َواْْلا َواُضعا َواْْلَدابا َن الت َّ  ْفَعُلُه ما

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

. َوارابا [ َأِبا الشَّ دا ]ْبنا َ اْلَقَضاَء َعلايُّ ْبُن( ُُمَمَّ  )َوفايَها َوِلا
ََ اْْلََبلا يفا َصَفٍر. ٍر إا را ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها  َوفايَها َساَر اْْلَُسنْيُ ْبُن طَاها

َغَلُغ.َوفايَها مَ  ، َوَولايَ َها َكي ْ ُّ َواِلا الرَّييا  اَت الصَََّلنا
 َوفايَها َّنُاَب اْبُن زَْيَدَوْيها الطَّبايُب.

 َوَماَت َصالاُح ْبُن َعلاييا ْبنا يَ ْعُقوَب ْبنا اْلَمْنُصورا.
ْن بَ ْغَداَذ، فَ  ْرقاييا ما يُل ْبُن إاْسَحاَق َقَضاَء اْْلَانابا الشَّ َ إاَْسَاعا .َوَوِلا  َصاَر َلُه َقَضاُء اْْلَاناَبنْيا

نَ ُهَما َوحْ  ْصَر، َوَصاَر باها بَ ي ْ ََّيرا ما ُْي دا َشٌة َوفايَها تَ َنافَ َر أَبُو َأْْحََد اْلُمَوفَُّق، َوَأْْحَُد ْبُن ُطوُلوَن َأما
ْصرايََّة، فَ َلمْ  ََّيَر اْلما َنَّ اْبَن ُطوُلوَن َكاَنْت  ُمْسَتْحكاَمٌة، َوَتَطلََّب اْلُمَوفَُّق َمْن يَ تَ َوََّ الديا َيَاْد َأَحًدا ; ْلا

َها، ، فَ َلْم َيَاْد َمْن يَ تَ َوِلَّ با ، َوَأْرَِببا اْلَمَناصا ْلعاَراقا ََ اْلُقوَّادا ِبا َلٌة إا ََ  َخَدُمُه َوَهَداََّيُه ُمتَّصا َفَكَتَب إا
، فََأَجابَُه َجَواًِب )فاي ْلَعْزلا ُدُه ِبا ها بَ ْعُض اْلغاْلَظةا، َفَسْيََّ إالَْيها اْلُمَوفَُّق ُموَسى ْبَن بُ غَا يفا اْبنا ُطوُلوَن يُ َهديا

ََ الرَّقَّةا( .  َجْيٍش َكثايٍف، َفَساَر إا
لرَّقَّةا، ْصرايََّة، َوَأقَاَم اْبُن بُ غَا َعَشَرَة َأْشُهٍر ِبا ََّيَر اْلما  َوبَ َلَغ اْْلَََبُ اْبَن ُطوُلوَن، َفَحصََّن الديا
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، فَ َلْم َيُكْن َمَعُه َما ي ُ  ْلَعطَاءا لَّةا اْْلَْمَوالا َمَعُه، َوطَالََبُه اْْلَْجَناُد ِبا ُْي لاقا ْم، فَاْختَ َلُفوا َوَلْ ُْيْكاْنُه اْلَمسا يها ْعطا
 ََ ، وََكَفى اَّللَُّ َعَلْيها، َوََثُروا باَوزايراها َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُسَلْيَماَن، فَاْسَتََتَ، َواْضُطرَّ اْبُن بُ َغا إا ََ اْلعاَراقا  اْلَعْودا إا

ْمَواٍل َكثاْيٍَة. َق ِبَا  َأْْحََد ْبَن ُطوُلوَن َشرَُّه فَ َتَصدَّ
َي يفا واَِليَتاها، فَ َقتَ َلُه اْْلَْعَراُب. ، َوها يبانيا ََ السيا ُد ْبُن َعتَّاٍب، وََكاَن َسائاًرا إا  َوفايَها قُتاَل ُُمَمَّ

لرَّقَّةا.َوفايَها قُتاَل ا َها، فَ ُقتاَل ِبا ، فَاْنَصَرَف َعن ْ لا ْلَمْوصا ًَل ِبا ُب ُمْفلاٍح، وََكاَن َعاما  ْلَقطَّاُن َصاحا
َة.  َوفايَها ُعقاَد لاَكْفتاُمَر َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َداُوَد َعَلى َطرايقا َمكَّ

َكَّ  ، ُثَّ َوفايَها َوَقَع َبنْيَ اْْلَيَّاطانَي، َواْْلَزَّارايَن ِبا َة قاَتاٌل يَ ْوَم الَتَّْوايَةا، َحََّّ َخاَف النَّاُس َأْن يَ ْبُطَل اْْلَجُّ
َعَة َعَشَر رَُجًَل. ُهْم َسب ْ ن ْ ََ َأْن ََيُجَّ النَّاُس، َوَقْد قُتاَل ما  ََتَاَجُزوا إا

لنَّاسا اْلَفْضُل ْبُن إاْسَحاَق ْبنا اْْلََسنا ْبنا اْلَعبَّاسا ْبنا  ٍد. َوَحجَّ ِبا  ُُمَمَّ
يَنةا بَ  َدا ، وََكاَن ِبا ََ اْْلَُلْيقاييا َر يفا َجْيٍش إا ُب اْْلَْنَدُلسا ابْ َنُه اْلُمْنذا ٌد َصاحا ْطَلُيوَس، )َوفايَها َسْيََّ ُُمَمَّ

َر فايها، وََكثُ َر اْلَقْتُل يفا َأصْ  ْصَن َكرَْكَر، َفُحوصا َع َخََبَُهْم فَارَقَ َها، َوَدَخَل حا ا َسَا  َحاباها يفا َشوَّاٍل( .فَ َلمَّ
 ]اْلَوفَ َياُت[

اَئٍة. ، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة َثََلٍث َوَسْبعانَي َوما ْخَبارايُّ  َوفايَها َماَت ُعَمُر ْبُن َشبََّة النَُّمْْيايُّ اْْلا
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] ائَ َتنْيا تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوسا
263 - 
263 - 

ائَ َتنْيا  ُثَّ َدَخَلتْ  تيانَي َوما  َسَنُة َثََلٍث َوسا
 ذاْكُر َوقْ َعةا الزَّْنجا 

 ََ َا، َوَمَضى إا ََ اْْلَْهَواَز َلْ يَ ُقْم َبا ا اَّْنََزَم َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن َجراًَيا، َكَما ذََكْرََنُه، َوَعاَد إا باها َلمَّ  َعْسَكرا َصاحا
َراَحُه، َواْسَتْخَلَف َعَلى عَ  َه َأَخاُه يَُداواي جا ََ اْْلَْهَوازا، َوَوجَّ ا بَ َرَأ ُجْرُحُه َعاَد إا ْْلَْهَوازا، فَ َلمَّ ْسَكراها ِبا

ثَ َوْيها، وََكاَن َأْْحَُد باَعْسَكرا ُمْكَرٍم، َفَكَمَن َلَُ  ََ َأْْحََد ْبنا لَي ْ ْم َأْْحَُد، اْْلَلايَل ْبَن َأَِبٍن يفا َجْيٍش َكثايٍف إا
ََ قاَتاَلاا  نُي َعَلى الزَّْنجا فَاَّْنََزُموا، َوَخَرَج إا ، َواقْ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قاَتاٍل، َوَخَرَج اْلَكما ْم، فَاْلتَ َقى اْْلَْمَعانا

، ف َ  ََ اْلَمْسُرقَانا َه َمْسَلَحًة إا ََ َعلاييا ْبنا َأَِبٍن، فَ َوجَّ َهزاُموَن إا َه إالَْيها َوتَ َفرَُّقوا، َوقُتاُلوا، َوَوَصَل اْلُمن ْ ْم َوجَّ
يَعُهْم. ْن َأْعَياَّنااْم، فَ َقتَ َلُهُم الزَّْنُج َجَا ْن َأْصَحاباها، ما  َأْْحَُد َثََلثانَي فَاراًسا ما

 
 ذاْكُر اْستايََلءا يَ ْعُقوَب َعَلى اْْلَْهَوازا َوَغْْياَها



َجانَ  ا بَ َلَغ النُّوباْندا ْن فَاراَس، فَ َلمَّ اْنَصَرَف َأْْحَُد ْبُن اللَّْيثا َعْن  َوفايَها َأقْ َبَل يَ ْعُقوُب ْبُن اللَّْيثا ما
ْن عَ  َا ما َيةا ُكلُّ َمْن َبا ا بَ َلَغ يَ ْعُقوُب َجْنَدْيَسابُوَر َونَ َزََلَا، اْرََتََل َعْن تاْلَك النَّاحا ْسَكرا َتْسَُتَ، فَ َلمَّ

ْن َأْصَحاباها يُ َقاُل ]َلُه[  ََ اْْلَْهَوازا رَُجًَل ما َه إا َها اْْلَلايَفةا، َوَوجَّ ا قَاَرََبَا َخَرَج َعن ْ ُر ْبُن اْلَعْنََبا، فَ َلمَّ اْْلَضا
ُر اْْلَْهَواَز، َوَجَعَل َأصْ  ْدرَةا، َوَدَخَل اْْلَضا ، فَ نَ َزَل ََّنَْر السيا َن الزَّْنجا َحابُُه، َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن َوَمْن َمَعُه ما

ََ َأنا اْستَ َعدَّ َعلايُّ َوَأْصَحاُب َعلاييا ْبنا َأَِبٍن يُغاُْي بَ ْعُضُهْم َعَلى  ْن بَ ْعٍض، إا يُب بَ ْعُضُهْم ما بَ ْعٍض، َوُيصا
را  ْن َأْصَحابا اْْلَضا را َوَمْن َمَعُه َوقْ َعًة قُتاَل فايَها ما ْْلَضا ََ اْْلَْهَوازا، فََأْوَقَع ِبا َخْلًقا   ْبُن َأَِبٍن َوَساَر إا

ََ َعْسَكرا ُمْكَرٍم.َكثاْيًا، َوَأَصاَب اْلَغَنائاَم اْلَكثاْيََة، َوهَ  ُر َوَمْن َمَعُه إا  َرَب اْْلَضا
 ََ ْدرَةا، َوَسْيََّ طَائاَفًة إا ََ ََّنْرا السيا ْْلَْهَوازا لاَيْسَتْخراَج َما َكاَن فايَها، َورََجَع إا  َوَأقَاَم َعلاي، ِبا
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ْن َأْصَحابا يَ ْعقُ  َْن َكاَن ُهَناَك ما را َمَدًدا، َوَأَمَرُه َدْوَرَق، َوَأْوقَ ُعوا ِبا ََ اْْلَضا وَب، َوأَنْ َفَذ يَ ْعُقوُب إا
ََ َذلاَك دُ  ُهْم َعلاي، إا ْْلَْهَوازا، فَ َلْم َيُاب ْ ْقتاَصارا َعَلى اْلُمَقاما ِبا ، َواِلا ْلَكفيا َعْن قاَتالا الزَّْنجا وَن نَ ْقلا ِبا

ْْلَْهَوازا وََكفَّ بَ ْعُضُهْم َعْن َطَعاٍم َكاَن ُهَناَك، فََأَجابَُه يَ ْعُقوُب إالَْيها، ف َ  ي َكاَن ِبا نَ َقَلُه، َوتَ َرَك اْلَعَلَف الَّذا
 بَ ْعٍض.

 
 ذاْكُر َملاكا الرُّوما ُلْؤُلَؤةَ 

ََ الرُّوما ; وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َأْْحََد ْبَن ُطوُلوَن َقْد َأْدَمنَ  ْزَو  اْلغَ َوفايَها َسلََّمتا الصََّقالاَبُة ُلْؤُلَؤَة إا
ْيً  َها َأما ن ْ ْصَر َكاَن يُ ْؤثاُر َأْن يَلاَي َطَرُسوَس لايَ ْغُزَو ما َ ما ا َوِلا ْصَر، فَ َلمَّ ا، َفَكَتَب باَطَرُسوَس قَ ْبَل َأْن يَلاَي ما

َها ُمَُ  ََ َذلاَك، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ ََ َأِبا َأْْحََد اْلُمَوفَّقا َيْطُلُب واَِليَ تَ َها، فَ َلْم َيُاْبُه إا َد ْبَن َهاُروَن إا مَّ
، فََأَخَذُه َأْصَحاُب ُمَساواٍر ا ئا اطا ََ الشَّ َها الريايُح إا ْجَلَة فَأَْلَقت ْ َّ، فَ رَكاَب يفا َسفايَنٍة يفا دا ْغلاّبا اراييا الت َّ لشَّ

يَف إالَْيها أَنْ  َّ، َوُأضا َد ْبَن َعلايٍي اْْلَْرَمنا َوَضُه ُُمَمَّ طَاكاَيَة، فَ َوَثَب باها َأْهُل َطَرُسوَس فَ َقتَ ُلوُه، َواْستَ ْعَمَل عا
راا َجاها  َا، وََكاَن غا ، َفَساَر َبا َها )َأْرُخوَز ْبَن يُوَلَغ( ْبنا َطْرَخاَن الَتُّْكايَّ ًَل، فََأَساَء فَ َقتَ ُلوُه، فَاْستَ ْعَمَل َعَلي ْ

ْيَََّتُْم، َر َعْن َأْهلا ُلْؤُلَؤَة َأْرزَاقَ ُهْم َوما ْيََة، َوَأخَّ ََ َأْهلا َطَرُسوَس  السيا ْن َذلاَك، وََكتَ ُبوا إا وا ما َفَضجُّ
 ََ ْيَتَ َنا َوإاِلَّ َسلَّْمَنا اْلَقْلَعَة إا َنا َأْرزَاقَ َنا َوما ُلوا إالَي ْ ْنُه َويَ ُقوُلوَن: إاْن َلْ تُ ْرسا . َيْشُكوَن ما  الرُّوما

ْم  ْن بَ ْيناها ْم، فََأَخَذَها فََأْعَظَم َذلاَك َأْهُل َطَرُسوَس َوََجَُعوا ما ُلوَها إالَْيها يَناٍر لاَيْحما ََخَْسَة َعَشَر أَْلَف دا
ها. ََ َأْهلا ُلْؤُلَؤَة، فََأَخَذَها لانَ ْفسا َلَها إا  َأْرُخوُز لاَيْحما

، فَ َقاَمْت َعَلى َأْهلا َطَرُسوَس الْ  ََ الرُّوما ُم اْلَماُل َسلَُّموا اْلَقْلَعَة إا ا أَْبطََأ َعَلْيها َا َكاَنْت فَ َلمَّ ََّنَّ قاَياَمُة ; ْلا



، َوَلْ َيُكْن ََيُْرُج لالرُّوما يفا بَ رٍي َأْو َِبٍْر إاِلَّ رََأْوُه، َوأَْنَذُروا باها ; َوا ا يفا َحْلقا اْلَعُدويا تََّصَل اْْلَََبُ َشجا
َها َمنْ  ، فَ َقلََّدَها َأْْحََد ْبَن ُطوُلوَن، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ دا ْلُمْعَتما  يَ ُقوُم باَغْزوا الرُّوما َوََيَْفُظ َذلاَك الث َّْغَر. ِبا
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َن اْلبَ َوازايجا يُرايُد لاَقاَء َعْسَكٍر َقْد َسارَ  ، وََكاَن َقْد رََحَل ما ارايُّ َنةا َماَت ُمَساواٌر الشَّ ها السَّ  إالَْيها َويفا َهذا

ْندا اْْلَلايَفةا، َفكَ  ْن عا دا ْبنا َخْرزَاَد، َوُهَو باَشْهَرَزْوَر لايُ َولُّوُه َأْمَرُهْم فَاْمتَ َنَع، وََكاَن  ما ََ ُُمَمَّ َتَب َأْصَحابُُه إا
َد ْبَن َخرْ  ْم ُُمَمَّ ، فََأْرَسَل إالَْيها َر ََلُْم أَنَُّه زَاَد لاَيْذكُ َكثاَْي اْلعاَباَدةا، فَ َبايَ ُعوا أَيُّوَب ْبَن َحيَّاَن اْلَواراقايَّ اْلَبَجلايَّ
َد إالَْيها، فَ َقاُلوا َلُه: َقْد َِبيَ ْعنَ  َنَّ ُمَساوارًا َعها ا َهَذا الرَُّجَل َوَِل َنَظَر يفا َأْمراها، فَ َلْم َيَسْعُه إاُْهَاُل اْْلَْمرا ; ْلا

ْم فايَمْن َِبيَ َعُه، فَ َقاتَ َلُهْم، فَ ُقتاَل أَيُّوُب بْ  ُر باها ; َفَساَر إالَْيها َد ْبَن َعْبدا نَ ْغدا ُن َحيَّاَن، فَ َبايَ ُعوا بَ ْعَدُه ُُمَمَّ
، فَ ُقتاَل أَْيًضا، فَ َبايََع َأْصَحابُُه َهاُروَن ْبَن َعْبدا اَّللَّا  ْلُغََلما ، اَّللَّا ْبنا ََيََْي اْلَواراقايَّ اْلَمْعُروَف ِبا  اْلَبَجلايَّ

، َوَجََب َخَراَجُه.َفَكثُ َر أَتْ َباُعُه، َوَعاَد َعْنُه اْبُن َخْرزَاَد،  لا  َواْستَ ْوََ َهاُروُن َعَلى َأْعَمالا اْلَمْوصا
َد يفا َجََ  َه اْلُمَوفَُّق ابْ َنُه َأَِب اْلَعبَّاسا اْلُمْعَتضا ، فَ وَّجَّ ْن َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ ُموَسى َواْْلَْعَرابا اَعٍة ما

. ها يفا طََلبا اْْلَْعَرابا  قُ وَّادا
ََ َواسا َوفايَها وَ  ْبنا َأْوٍس، َفَكَبَسُه لَْيًَل، فَ تَ َفرََّق َعْسَكُرُه، َوََّنََبُه، َوَمَضى اْبُن َأْوٍس إا ُّ ِبا يْ َرانا  َط.َثَب الدَّ

ٍل، فََأَسُروُه. دا ْبنا َواصا َُحمَّ  َوفايَها َظفاَر َأْصَحاُب يَ ْعُقوَب ْبنا اللَّْيثا ِبا
ٍم َلُه، َوفايَها َماَت ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن  ْن َصْدَمةا َخادا ْلَمْيَدانا ما دا َسَقَط ِبا ََيََْي ْبنا َخاقَاَن، َوزايُر اْلُمْعَتما

َنازَتاها، ْنَخَرْيها، َوُأُذناها، َفَماَت لاَوْقتاها، َوَصلَّى َعَلْيها اْلُمَوفَُّق، َوَمَشى يفا جا ْن ما َماُغُه ما َواْستَ ْوَزَر  َفَساَل دا
َن اْلَغدا اْْلََسنَ  َم ُموَسى ْبُن بُ َغا َساَمرَّا، فَاْختَ َفى اْلََْسُن، َواْستَ ْوَزَر َمَكانَُه ُسَلْيَماَن  ما ْبَن َُمَْلٍد، فَ َقدا

َغَلَغ. ََ َكي ْ  ْبَن َوْهٍب، َوُدفاَعْت َداُر ُعبَ ْيدا اَّللَّا إا
ٍر َعْن نَ ْيَسابُوَر، َها، َوَأَخذَ  َوفايَها ُأْخراَج )َأُخو( َشرُْكَب اْْلَُسنْيُ ْبُن طَاها  َوَغَلَب َعَلي ْ
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َا اْبُن ُخَواراْزَم َشاَه َيْدُعو لاُمَحمَّ  ََ َمْرَو َوَبا ٍر.َأْهُلُه ِبااْعطَائاها ثُ ُلَث َأْمَواَلااْم، َوَساَر اْْلَُسنْيُ إا  دا ْبنا طَاها
َر يفا  ُب اْْلَْنَدُلسا ابْ َنُه اْلُمْنذا ٌد َصاحا ا )َوفايَها َسْيََّ ُُمَمَّ  َجْيٍش َكثاٍْي، َوَجَعَل َطرايَقُه َعَلى َماراَدَة، فَ َلمَّ

ْم ََجٌْع َكثاٌْي ما  َن اْلَعْسَكرا، َفَخَرَج َعَلْيها اَئةا فَاراٍس ما ََ َأْرضا اْلَعُدويا تَباَعُه تاْسُعما َن َجاَز َماراَدَة إا
َن اْلُمْشراكانَي َعَدٌد َكثاٌْي، ُثَّ اْسَتْظَهَر  اْلُمْشراكانَي َقدا اْسَتْظَهَر، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َكثاْيًا َصََبُوا فايها، َوقُتاَل ما



ْم فَ َقتَ ُلوُهْم عَ  ْيَف فايها اَئةا، فَ َوَضُعوا السَّ ْبعاما َن اْلُمْشراكانَي َعَلى السَّ ، َوَمْن َمَعُه ما ْن اْبُن اْْلَُلْيقايُّ
َهاَدةا. لشَّ ْم، َأْكَرَمُهُم اَّللَُّ ِبا راها  آخا

يَنةا رَقَّاَدَة( . ُْي إاْفرايقايََّة باباَناءا َمدا يُم َأما  َوفايَها ابْ َتَدَأ إابْ َراها
ذا  َ با لايُّ َأُخو َعلاييا ْبنا َحْرٍب، تُ ُويفيا َ َأْْحَُد ْبُن َحْرٍب الطَّائايُّ اْلَمْوصا ْن بَ َلدا ]اْلَوفَ َياُت[ )َوفايَها تُ ُويفيا نََة ما

 الث َّْغرا( .
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[]ُثَّ  ائَ َتنْيا تيانَي َوما   َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوسا
264 - 

ائَ َتنْيا  تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوسا
 ذاْكُر َأْسرا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َكاواسَ 

يدا ْبنا َكاواَس. َنةا َأَسَرتا الرُّوُم َعْبَد اَّللَّا ْبَن َرشا ها السَّ  يفا َهذا
اوََكاَن َسَبُب  يَّةا، فَ َغناَم َوقَ َتَل، فَ َلمَّ اما ْن َأْهلا الث ُُّغورا الشَّ  َذلاَك أَنَُّه َدَخَل بَ َلَد الرُّوما يفا َأْربَ َعةا آَِلٍف ما

رََحَل َعنا اْلَبَدْنُدوَن َخَرَج َعَلْيها باْطرايُق َسُلوقايََّة، َوباْطرايُق قُ رَّةا َكوَْكٍب، َوَخْرَشَنَة، فََأْحَدُقوا 
ْلمُ  ُْم َْحَلُ ِبا َّنَّ اَئٍة، فَإا ُْم َوقَاتَ ُلوا، فَ ُقتاُلوا إاِلَّ ََخَْسما نَي، فَ نَ َزَل اْلُمْسلاُموَن َوَعْرقَ ُبوا َدَواَبَّ وا َْحَْلَة ْسلاما

يٍد  ٍد، َوََنَْوا َعَلى َدَواَبيااْم، َوقَ َتَل الرُّوُم َمْن قَ تَ ُلوا، َوَأَسُروا َعْبَد اَّللَّا ْبَن َرشا بَ ْعَد َضَرَِبٍت رَُجٍل َواحا
. ََ َملاكا الرُّوما َل إا  َأَصابَ ْتُه، َوْحُا

 
طَ  َنَة َوُدُخوَلااْم َواسا ها السَّ  ذاْكُر َأْخَبارا الزَّْنجا َهذا

، َوَما َكاَن ما  ََ اْلَبطَائاحا ٍع إا َْي ُسَلْيَماَن ْبنا َجاما ائَ َتنْيا َمسا تيانَي َوما ُه َمَع نْ َقْد ذََكْرََن َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوسا
َث باها َعْهًدا، وَ  ْيا إالَْيها لاُيْحدا نُُه يفا اْلَمسا باها َيْسَتْأذا ََ َصاحا ا َأْوَقَع باها َكَتَب إا ُيْصلاَح أُُموَر َأْغَرَِتَْش، فَ َلمَّ

ََ َعْسكَ  َن لَُه يفا َذلاَك( ، فََأَشاَر َعَلْيها اْْلُبَّائايُّ َأْن يَ َتَطرََّق إا ، َوُهَو َمْنزالاها، )فََأذا ْرَتكانَي اْلُبَخاراييا
: الرَّأْ  ْنُه قَاَل َلُه اْْلُبَّائايُّ ا َكاَن َعَلى فَ ْرَسٍخ ما ََ َتكانَي، فَ َلمَّ ُي َأْن تُقايَم باََبُْدوَد، فَ َقباَل قَ ْوَلُه، َوَساَر إا

، َوَأُجرَّ اْلَقْوَم إالَ  تا َمْْياَّيَّ َي َأََن يفا السُّ ُهْم أَْنَت َها ُهَنا، َوَأْمضا ن ْ ْيَك، فَ َيْأُتوَنَك َوَقْد َتعاُبوا، فَ تَ َناَل ما
 َحاَجَتَك.

ََ تاكانَي، يًنا، َوَمَضى اْْلُبَّائايُّ إا  فَ َفَعَل ُسَلْيَماُن َذلاَك، َوَجَعَل بَ ْعَض َأْصَحاباها َكما
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َْصَحاباها، َوُهَو َبنْيَ يََدْي فَ َقاتَ َلُه َساَعًة، ُثَّ َتطَارََد ََلُْم، فَ َتباُعوُه، فََأْرَسَل ُسَليْ  َماُن يُ ْعلاَمُه َذلاَك، َوقَاَل ْلا
، َوَأْهَلْكتُ  ، لاَيْسَمَع َأْصَحاُب تاكانَي قَ ْولَُه فَ َيْطَمُعوا فايها: َغَرْرُِتُونا َهزاما ْبَه اْلُمن ْ ، َأْصَحابا تاكانيا شا ُمونا

ُخولا َهُهَنا، فَأَب َ  ُتُكْم َعنا الدُّ ْنُه.وَُكْنُت ََّنَي ْ ُتْم، َوَِل َأرَاََن نَ ْنُجو ما  ي ْ
وا يفا َطَلباها، َوَجَعُلوا يُ َناُدوَن: بُ ْلُبٌل يفا قَ َفٍص، َفَما زَاُلوا َكَذلاَك َحََّّ  َع َأْصَحاُب تاكانَي َوَجدُّ َوَطما

، َوقَارَبُوا َعْسَكَر ُسَلْيَماَن، َوَقْد َكَمَن أَْيًضا َخْلفَ  نيا َع اْلَكما ُجُدٍر ُهَناَك، َفَخَرَج ُسَلْيَماُن  َجاُزوا َمْوضا
هْ  ْم، َوَعَطَف اْْلُبَّائايُّ َعَلى َمْن يفا الن َّ ْن َخْلفاها نُي ما ْم يفا َأْصَحاباها فَ َقاتَ َلُهْم، َوَخَرَج اْلَكما را، فَاْشَتدَّ إالَْيها

َن اْلُوُجوها ُكلياَها، َورَكابَ ُهمُ  ْن َثََلثَةا  اْلقاَتاُل فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب تاكانَي ما الزَّْنُج يَ ْقتُ ُلوََّنُْم َوَيْسُلُبوََّنُْم َأْكثَ َر ما
ُهْم. َخ، َوَعاُدوا َعن ْ  فَ َراسا

ْم، َفَكَبُسوُهْم، فَ َقاتَ َلُهْم تاكانُي َوَأْصَحا ْم َوُهْم يفا ُمَعْسَكراها ا َكاَن اللَّْيُل َعاَد الزَّْنُج إالَْيها بُُه، فَ َلمَّ
،  فَاْنَكَشَف ُسَلْيَماُن، َن اْلَماءا َهٍة ذََكَرَها ََلُْم، َوطَائاَفًة ما ْن جا ُثَّ َعبَّأَ َأْصَحابَُه، فََأَمَر طَائاَفًة َأْن ََتْتايَ ُهْم ما

ْن َأْصَحاباها َأَحٌد، َواَّْنََزُمو  َهاتاها ُكلياَها، فَ َلْم يَقاْف ما ْن جا ُكوا ا، َوتَ رَ َوأََتى ُهَو يفا اْلَباقانَي، فَ َقَصُدوا تاكانَي ما
ها، َوَساَر َعْسَكَرُهْم، فَ َغناَم الزَّْنُج َما فايها، َوَعاُدوا َِبْلَغنايَمةا، َواْسَتْخَلَف ُسَلْيَماُن اْْلُبَّائايُّ َعَلى َعْسَكرا 

. ائَ َتنْيا تيانَي َوما باها، وََكاَن َذلاَك َسَنَة َثََلٍث َوسا ََ َصاحا  إا
ََ اْْلَباي ا َساَر ُسَلْيَماُن إا ََ َمازُورَاَن لاطََلبا فَ َلمَّ ي َخلََّفُه ُسَلْيَماُن َمَعُه إا ْلَعْسَكرا الَّذا ثا َخَرَج اْْلُبَّائايُّ ِبا

َذْت ُسُفُنُه، َوأَتَ ْتُه اْْلَْخَباُر أَ  ، َوُأخا ْيَةا، فَاْعََتََضُه ُجْعََلُن، فَ َقاتَ َلُه، فَاَّْنََزَم اْْلُبَّائايُّ َد اْلما نَّ َمْنُجورَا َوُُمَمَّ
باها باَذلاَك، َفَسْيََّ إالَْيها سُ بْ  ََ َصاحا يََّة، َفَكَتَب إا اجا َلْيَماَن، َن َعلاييا ْبنا َحبايٍب اْلَيْشُكرايَّ َقْد بَ َلَغا اْْلَجَّ

، َوَأَمَرُه َأنْ  َم اْْلُبَّائايُّ ا، َوَأْظَهَر أَنَُّه يُرايُد َقْصَد ُجْعََلَن، َوَقدا ََ َطْهثَا َمُادا َ ُجَعََلَن َويَقاَف  فَ َوَصَل إا َيَِْتا
َْيُث يَ َراُه َوَِل يُ َقاتاُلُه.  ِبا

يَمًة، َوَغناَم َغَنائاَم َكثاْيَ  ا، فََأْوَقَع باها َوقْ َعًة َعظا دا ْبنا َحبايٍب َمُادا ًة، َوقَ َتَل َأًخا ُثَّ َساَر ُسَلْيَماُن ََنَْو ُُمَمَّ
، َورََجَع، وََكاَن ذَ  دا ْبنا َعلايٍي َنةا أَْيًضا.لاُمَحمَّ ها السَّ ْن َهذا  لاَك يفا رََجٍب ما

َا قَائاٌد يُ َقاُل لَُه َحَسُن ْبُن ََخَاْرَتكانَي، فََأْوَقَع باها،  اَن، َوَبا ََ قَ ْريَةا َحسَّ فَ َهَزَمُه، ُثَّ َساَر يفا َشْعَباَن إا
 َوََّنََب اْلَقْريََة، َوَأْحَرقَ َها، َوَعاَد.
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َع، فَ نَ َهبَ َها، َوَعاَد، ُثَّ َساَر يفا رََمَضاَن َوَأْظَهَر أَنَُّه يُرايُد ُجْعََلَن ُثَّ َساَر يفا  ََ َمَواضا َشْعَباَن أَْيًضا إا
ََ أَ  ََ ُجَعََلَن باَذلاَك، َفَضَبَط َعْسَكُرُه، َفََتََكُه ُسَلْيَماُن َوَعَدَل إا َاُزورَاَن، فَ بَ َلَغتا اْْلَْخَباُر إا َقَع َِب فََأوْ ِبا

َب، َفَصاَدفَ ُهْم  َتها تَّ َشَذَواٍت، ُثَّ َأْرَسَل اْْلُبَّائايَّ يفا ََجَاَعٍة لايَ ن ْ ْنُه سا ُجْعََلُن، باها َوُهَو َغار،، َوَغناَم ما
َقَذ ُسُفنَ ُهْم، وَ  ُهْم، فََأََتُه ُسَلْيَماُن يفا اْلََبيا، فَ َهَزَمُه، َواْستَ ن ْ ن ْ ًئا آَخَر فََأَخَذ ُسُفنَ ُهْم، َوَغناَم ما َغناَم َشي ْ



 َوَعاَد.
َا، فَ َغناَم َغَنا ٍع َوُهَو َبا ََطرا ْبنا َجاما ي اْلَقْعَدةا، فََأْوَقَع ِبا ََ الرَُّصاَفةا يفا ذا ئاَم َكثاْيًَة، ُثَّ َساَر ُسَلْيَماُن إا

ََ َمدا  َْنزالاها، َوَأْحَرَق الرَُّصاَفَة، َواْستَ َباَحَها، َوَْحََل َأْعََلًما َواَْنََدَر إا ، َوَأقَاَم لايُ َعيياَد ُهَناَك ِبا يَنةا اْْلَبايثا
َا قَاٍض لاُسَلْيَماَن، فََأَسرَ  ْهلاَها، َوَأَسَر ََجَاَعًة، وََكاَن َبا يَّةا، فََأْوَقَع ِبَا اجا ََ اْْلَجَّ ُه َمَطٌر َفَساَر َمَطٌر إا

ََ َقرايبا َطهْ  َط، َوَساَر َمَطٌر إا ََ َواسا ََ ُسَلْيَماَن باَذلاَك، َفَساَر َوَْحََلُه إا ثَا َورََجَع، َفَكَتَب اْْلُبَّائايُّ إا
[ ، ُثَّ َصَرَف ُجَعََلُن، وَ  ائَ َتنْيا تيانَي ]َوما ةا َسَنَة َثََلٍث َوسا ي اْلْاجَّ ْن ذا َلَتنْيا ما َواََف َأْْحَُد ََنَْوُه، فَ َوافَاُه لاَلي ْ

ي دا لشَّ ثَ َوْيها، فََأقَاَم ِبا يَّةا.ْبُن لَي ْ  دا
ْن قُ وَّادا َأْْحََد، فََأْوَقَع باها فَ َقتَ َلُه، ُثَّ َساَر ُسلَ  ََ )ََّنْرا َأَِبٍن، َوباها قَائاٌد ما ( َوَمَضى ُسَلْيَماُن إا ََ ْيَماُن إا

يدا  دا لشَّ [ ، فَ َواقَ َعُه تاكانُي ِبا ائَ َتنْيا تيانَي ]َوما  يَّةا.تاكانَي يفا ََخْسا َشَذَواٍت َسَنَة َأْرَبٍع َوسا
ُبََلَء، َفَظَهَر تاكانُي َعَلى ُسَلْيَماَن، وَ  ََ اْلُكوَفةا َوَجن ْ يَنئاٍذ َقْد َساَر إا ثَ َوْيها حا َأَخَذ وََكاَن َأْْحَُد ْبُن لَي ْ

يُد ُسَلْيَماَن َوقُ وَّاُدُه فَ َقتَ َلُهْم. َا َصَنادا َا فايَها، وََكاَن َبا َذَواتا ِبا  الشَّ
ُه  ُثَّ إانَّ َأْْحََد َعادَ  ، َوَقْد َوِلَّ ُد ْبُن اْلُمَولَّدا يَّةا، َوَضَبَط تاْلَك اْْلَْعَماَل، َحََّّ َوافَاُه ُُمَمَّ يدا دا ََ الشَّ إا

ْْلَلايلا ْبنا َأَِبٍن يفا  ُه ِبا ُه، فَأََمدَّ دُّ ََ اْْلَبايثا َيْسَتما َط، َفَكَتَب ُسَلْيَماُن إا يَنَة َواسا   زَُهاءا أَْلفٍ اْلُمَوفَُّق َمدا
، َوَدَخَل ُسَلْيَمانُ  دا ْبنا اْلُمَولَّدا ََ ُُمَارَبَةا ُُمَمَّ ا َأََتُه اْلَمَدُد َقَصَد إا اَئةا فَاراٍس، فَ َلمَّ ما َط، َوََخْسا يَنَة َواسا  َمدا

 فَ َقَتَل فايَها َخْلًقا َكثاْيًا، َوََّنََب َوَأْحَرَق،
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َا اْبُن َمْنَكُجوَر اْلُبَخارايُّ  َط وََكاَن َبا ََ اْلَعْصرا، ُثَّ قُتاَل، َواْنَصَرَف ُسَلْيَماُن َعْن َواسا ، فَ َقاتَ َلُه يَ ْوَمُه إا
ْيا. َلًة، َوَعْسَكُرُهْم بانَ ْهرا اْْلَما ُبََلَء لاَيعايَث َوَُيَرياَب، فََأقَاَم ُهَناَك تاْسعانَي لَي ْ ََ َجن ْ  إا

 
 َووازَارَةا اْْلََسنا ْبنا َُمَْلٍد، َوَعْزلاها  -لايَفةا ذاْكُر وازَارَةا ُسَلْيَماَن ْبنا َوْهٍب لاْلخَ 

ا َصارَ  َعُه اْلُمَوفَُّق، َواْلُقوَّاُد، فَ َلمَّ ََ َساَمرَّا َوَشي َّ ْن بَ ْغَداَذ إا ََ َساَمرَّا َوفايَها َخَرَج ُسَلْيَماُن ْبُن َوْهٍب ما  إا
ُد َوَحَبَسُه، َوقَ يََّدُه،  َب َعَلْيها اْلُمْعَتما ي اْلَقْعَدةا، َغضا َوانْ تَ َهْت َدارُُه، َواْستَ ْوَزَر اْلََْسَن ْبَن َُمَْلٍد يفا ذا

ا قَ ُرَب  ََ َساَمرَّا، َوَمَعُه ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ُسَلْيَماَن ْبنا َوْهٍب، فَ َلمَّ ْن بَ ْغَداَذ إا ْن َساَمرَّا َفَساَر اْلُمَوفَُّق ما ما
ََ َجانابا  ُد إا َل اْلُمْعَتما َنُه َوَبنْيَ  ََتَوَّ ( ، َواْختَ َلَفتا الرُُّسُل بَ ي ْ ًبا لاْلُمَوفَّقا يا فَ َعْسَكَر باها )ُمَغاضا اْلَغْرِبا

َغَلَغ، َوَأْْحََد ْبنا ُموَسى ْبنا بُ َغا، َوَأْطلَ  ، َوَمْسُروٍر، وََكي ْ ، َوات ََّفَقا، َوَخَلَع َعَلى اْلُمَوفَّقا َق ُسَلْيَماَن اْلُمَوفَّقا
، َوَهَرَب ْبَن َوْهٍب،  ، َوَهَرَب اْلََْسُن ْبُن َُمَْلٍد، َوَأْْحَُد ْبُن َصالاحا ْبنا َأِبا اْْلَْصَبغا ََ اْْلَْوَسقا َوَعاَد إا

لا َوَجبَ وُ  ََ اْلَمْوصا ، فَ َوَصُلوا إا َن اْلُمَوفَّقا دا َخْوفًا ما يَن َكانُوا باَساَمرَّا َمَع اْلُمْعَتما  ا اْْلََراجَ اْلُقوَّاُد الَّذا



 
يَما الطَّوايلا  اَم َوَطَرُسوَس، َوقَ ْتلا سا  ذاْكُر َوفَاةا َأَماُجوَر، َوُمْلكا اْبنا ُطوُلوَن الشَّ

ْيَ  َز اْبُن ُطوُلوَن لاَيسا َ ابْ ُنُه َمَكانَُه، فَ َتَجهَّ َمْشَق، َوَوِلا َ َأَماُجوُر ُمْقَطَع دا َنةا تُ ُويفيا ها السَّ اما َويفا َهذا ََ الشَّ  إا
لسَّ فَ َيْملاَكهُ  اَم َوالث ُُّغوَر، فََأَجابَُه ِبا ََ اْبنا َأَماُجوَر َيْذُكُر لَُه َأنَّ اْْلَلايَفَة َقْد َأْقَطَعُه الشَّ ْمعا ، َفَكَتَب إا

لرَّْمَلةا فََأقَ رَّ  َها، َوالطَّاَعةا، َساَر َأْْحَُد، َواْسَتْخَلَف ِبااْصَر ابْ َنُه اْلَعبَّاَس، فَ َلقاَيُه اْبُن َأَماُجوَر )ِبا ُه َعَلي ْ
َْص َفَمَلَكَها، وَكَ  ََ ْحا ْم، َوَساَر إا ها َمْشَق َفَمَلَكَها َوَأقَ رَّ قُ وَّاَد َأَماُجوَر( َعَلى َأْقطَاعا ََ دا َذلاَك َوَساَر إا

 َْحَاُة، َوَحَلُب.
ََ طَاَعتاها لاُيقارَُّه َعَلى وا  َْنطَاكايََّة يَْدُعوُه إا يَما الطَّوايَل ِبا ْعُه، َورَاَسَل سا َِليَتاها، فَاْمتَ َنَع، فَ َعاَوَدُه فَ َلْم يُطا

، َفَكاتَ ُبوا أَ  ْيَةا َمَع َأْهلا اْلبَ َلدا َْنطَاكايََّة، وََكاَن َسيياَئ السيا ْْحََد ْبَن َفَساَر َأْْحَُد ْبُن ُطوُلوَن، َفَحَصَرُه ِبا
، فَ َنَصَب َعَلْيها ا  ْلَمَجانايَق، َوقَاتَ َلُه، َفَمَلكَ ُطوُلوَن، َوَدلُّوُه َعَلى َعْورَةا اْلبَ َلدا
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يًدا َحََّّ قُتاَل َوَلْ يَ ْعَلْم باها  يَما، َوقَاَتَل قاَتاًِل َشدا ي َلُه، َورَكاَب سا َوًة، َواْلْاْصَن الَّذا َأَحٌد،  اْلبَ َلَد َعن ْ
 ََ ها فَ َرآُه قَتايًَل، َفَحَمَل رَْأَسُه إا ُلُه.فَاْجَتاَز باها بَ ْعُض قُ وَّادا  َأْْحََد، َفَساَءُه قَ ت ْ

َا، َوُمََلزََمةا اْلُغَزاةا، فَ َغََل  ََ َطَرُسوَس، َفَدَخَلَها َوَعَزَم َعَلى اْلُمَقاما َبا َا، َورََحَل َعْن أَْنطَاكايََّة إا ْعُر َبا السيا
، َوقَ  ْلُمَخيَّما ْقَت بَ َلَدََن، َوَأْغَلْيَت َوَضاَقْت َعْنُه َوَعْن َعَساكاراها، فَ رَكاَب َأْهُلَها إالَْيها ِبا اُلوا َلُه: َقْد َضي َّ

، َوَشَغُبوا عَ  ٍْي، َوإامَّا اْرََتَْلَت َعنَّا، َأْغَلُظوا َلُه يفا اْلَقْولا مَّا َأَقْمَت يفا َعَدٍد َيسا َلْيها، فَ َقاَل َأْسَعاَرََن، فَإا
َْصَحاباها:  َأْْحَُد ْلا

ييانَي، َن الطََّرُسوسا َهزاُموا ما ، لاَيْظَهَر لالنَّاسا َوَخاصًَّة اْلَعُدوَّ َأنَّ اْبَن ُطوُلوَن َعَلى  لاتَ ن ْ َوتَ ْرَحُلوا َعنا اْلبَ َلدا
ُهْم لاَيُكوَن َأْهَيَب ََلُْم يفا  ْر َعَلى َأْهلا َطَرُسوَس ; َواَّْنََزَم َعن ْ يتاها وََكثْ َرةا َعَساكاراها َلْ يَ ْقدا  قَ ْلبا بُ ْعدا صا

.  اْلَعُدويا
، َوُهَو اْسَتْخَلَفُه ِبااْصَر، َوأَنَُّه َقْد َعَصى َعَلْيها، َوَأَخَذ َوَعاَد إا  ها اْلَعبَّاسا . فََأََتُه َخََبُ َوَلدا اما ََ الشَّ

ْج َلُه، َوثَ َبَت، َوَقضَ  َزعا َبايها، فَ َلْم َيْكََتاْث لاَذلاَك، َوَلْ يَ ن ْ ََ بُ ْرقََة ُمَشاقاا ْلا َغاَلُه، ى َأشْ اْْلَْمَواَل، َوَساَر إا
ها ُلْؤُلٍؤ، وََكاَنْت َحرَّ  لرَّقَّةا َعْسَكًرا َمَع ُغََلما َرَّاَن َعْسَكًرا، َوِبا ها، َوتَ َرَك ِبا دا َوَحفاَظ َأْطَراَف باََلدا اُن لاُمَحمَّ

َها َوَهَزَمُه َهزاْيًَة قَبايَحًة. َش، )وََكاَن ُشَجاًعا( ، فََأْخَرَجُه َعن ْ  ْبنا َأََتما
َش، وََكاَن ُشَجاًعا َبَطًَل، َفَجَمَع َعْسَكًرا َكثاْيًا َوَساَر ََنَْو َحرَّاَن، َواتََّصَل َخَبَُ  يها ُموَسى ْبنا َأََتما خا ُه ِبَا

ْيا ُموَسى َأق ْ  ا اتََّصَل باها َخََبُ َمسا َعَوْيها، فَ َلمَّ ُمُهْم َأْْحَُد ْبُن َجي ْ َا َعْسَكُر اْبنا ُطوُلوَن، َوُمَقدَّ  َلَقُه َذلاكَ َوَبا
ُْي، َأرَاكَ  َن اْْلَْعَرابا يُ َقاُل َلُه أَبُو اْْلََغريا، فَ َقاَل َلُه: أَي َُّها اْْلَما َن َلُه رَُجٌل ما  ُمَفكياًرا ُمْنُذ َوَأْزَعَجُه، فَ َفطا



ُْي َأنْ  نَُّه طَيَّاٌش قَلاٌق، َوَلْو َشاَء اْْلَما َش، َوَما َهَذا َُمَلُُّه، فَإا ْيًا َلَفَعْلُت.  َأََتَك َخََبُ اْبنا َأََتما آتاَيُه باها َأسا
ْشرايَن رَُجًَل اْخَتارُُهمْ  ْيًا ; قَاَل: فَاْضُمْم إاَِلَّ عا َ باها َأسا ْئُت َأْن ََتِْتا ، قَاَل: فَ َغاَظُه قَ ْولُُه، َوقَاَل: َقْد شا

ا  ََ َعْسَكرا ُموَسى، فَ َلمَّ ْشرايَن رَُجًَل َوَساَر َبااْم إا َنُه افْ َعْل، فَاْخَتاَر عا قَاَرََبُْم َكَمَن بَ ْعُضُهْم، َوَجَعَل بَ ي ْ
ُعوَها َظَهُروا. نَ ُهْم َعََلَمًة إاَذا َسَا  َوبَ ي ْ

، َوقَاَرَب َمَضاراَب ُموَسى، َوَقَصَد َخْيًَل   ُثَّ َدَخَل اْلَعْسَكُر اْلَباقانَي يفا زاييا اْْلَْعَرابا
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، َوَأْصَحاُب َمْربُوَطًة فََأْطَلَقَها، َوَصاَح ُهَو وَ  َن اْْلَْعَرابا َأْصَحابُُه فايَها فَ نَ َفَرْت، َوَصاَح ُهَو َوَمْن َمَعُه ما
ْم، انْ َزَعَج اْلَعْسَكُر، َورَكاُبوا، َورَكاَب ُموَسى، فَاَّْنَزَ  ها َم ُموَسى َغارُّوَن، َوَقْد تَ َفرََّق بَ ْعُضُهْم يفا َحَوائاجا

ْن َبنْيا َيَدْيها  نَي، فَ َناَدى أَبُو اْْلََغريا أَبُو اْْلََغريا ما َن اْلَعْسَكرا، َوَجاَز باها اْلَكما ، فَ َتباَعُه َحََّّ َأْخَرَجُه ما
ي، َوَعَطَف أَبُو اْْلََغريا َعَلى ُموَسى فََأَسُروُه، فََأَخُذوهُ  َواحا َن الن َّ نَ ُهْم، فَ ثَاُروا ما ْلَعََلَمةا الَِّتا بَ ي ْ ، ِبا

ََ اْبنا َوَساُروا َحََّّ َوَصُلوا إا  َعَوْيها إا َُه اْبُن َجي ْ ْن َذلاَك، َوَحاُروا، َفَسْيَّ َب النَّاُس ما َعَوْيها، فَ َعجا ََ اْبنا َجي ْ
. ائَ َتنْيا تيانَي َوما نَي َوسا ْصَر، وََكاَن َذلاَك يفا َسَنةا ََخْسا ََ ما  ُطوُلوَن، فَاْعتَ َقَلُه، َوَعاَد إا

 
نيَ  َنةا باباََلدا الصيا  ذاْكُر اْلفات ْ

ْن َأْهلا اْلَفَسادا َوا نيا إاْنَساٌن َِل يُ ْعَرُف، َفَجَمَع ََجًْعا َكثاْيًا ما َنةا َظَهَر باباََلدا الصيا ها السَّ ْلَعامَّةا، َويفا َهذا
ْن ُكليا فََأُْهََل اْلَملاُك َأْمَرُه اْستاْصغَارًا لاَشْأناها، فَ َقواَي، َوَظَهَر َحالُُه، وََكُثَف ََجُْعُه، َوَقَصَدُه َأهْ  ريا ما ُل الشَّ

يَنٌة، َوَلََ  َي َحصا يَنةا َخانْ ُقَوا، َوَحَصَرَها َوها َيٍة، فََأَغاَر َعَلى اْلباََلدا َوَأْخَرََبَا، َونَ َزَل َعَلى َمدا ا ََّنٌْر ََنحا
، وَ  ، َواْلَمُجوسا نَي، َوالنََّصاَرى، َواْليَ ُهودا َن اْلُمْسلاما َا َعاَلٌ َكثاٌْي ما يٌم، َوَبا ، َعظا نيا ْن َأْهلا الصيا ْم ما َغْْياها

َوًة، َوبَ  يَنَة َعن ْ ، َوَقَصَدْتُه، فَ َهَزَمَها، َوافْ تَ َتَح اْلَمدا ا َحَصَر اْلبَ َلَد اْجَتَمَعْت َعَساكاُر اْلَملاكا َذَل فَ َلمَّ
ُهْم َما َِل َُيَْصى َكثْ َرًة. ن ْ ْيَف، فَ َقَتَل ما  السَّ

يَنةا الَِّتا  ََ اْلَمدا نَ ُهْم ُثَّ َساَر إا ، َوَداَمتا اْْلَْرُب بَ ي ْ نيا  فايَها اْلَملاُك، َوَأرَاُدوا َحْصَرَها، فَاْلتَ َقاُه َملاُك الصيا
ْن َأْطَرافا با  يَنٍة ما ْنُه يفا َمدا ََ َأْن ََتَصََّن ما يُّ إا ها، َواْستَ ْوََ ََنُْو َسَنٍة، ُثَّ اَّْنََزَم اْلَملاُك، َوتَباَعُه اْْلَاراجا ََلدا

ْن َأهْ اْلَْ  ، َوَعلاَم أَنَُّه َِل بَ َقاَء َلُه يفا اْلُمْلكا إاْذ لَْيَس ُهَو ما ، َواْْلََزائانا يُّ َعَلى َأْكَثرا اْلباََلدا لاها، اراجا
َماَء.  فََأْخَرَب اْلباََلَد َوََّنََب اْْلَْمَواَل، َوَسَفَك الديا

هُ  دُّ نيا ُمُلوَك اَلْاْندا َيْسَتما ، فَاْلتَ َقْوا، َفَكاَتَب َملاُك الصيا ييا ََ اْْلَاراجا ْلَعَساكارا، َفَساَر إا وُه ِبا ْم، فََأَمدُّ
َم، َفقايَل: إانَُّه قُتاَل، َوقاي يَّ ُعدا ، ُثَّ إانَّ اْْلَاراجا َل َبْل َغراَق، َواقْ تَ تَ ُلوا ََنَْو َسَنٍة أَْيًضا، َوَصََبَ اْلَفرايَقانا

ْصَحاباها، َوَعا ََ َِمَْلَكتاها.َوَظفاَر اْلَملاُك ِبَا  َد إا



يًما لاَشْأناها ; َوتَ َفرََّق اْلُمْلُك َعَلْيها، وَ  َماءا تَ ْعظا : يَ ْعُفوُر، َوَمْعَناُه اْبُن السَّ نيا تَ َغلََّبْت ُكلُّ َوَلَقُب ُمُلوكا الصيا
نُي َعَلى َما َكاَن َعَلْيها ُمُلوُك  ، َوَصاَر الصيا َن اْلباََلدا ُروَن َلُه الطَّاَعَة، طَائاَفٍة َعَلى َطَرٍف ما ، يُْظها الطََّوائافا

ًة َطوايَلًة. ُهْم باَذلاَك، َوبَقاَي َعَلى َذلاَك ُمدَّ ن ْ  َوقَ َنَع ما
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يَنَة َسَرُقوَسةَ  نَي َمدا  ذاْكُر ُمْلكا اْلُمْسلاما
َنةا، رَاباَع َعَشَر رََمَضاَن، َمَلَك اْلُمْسلاُموَن َسَرُقوَسةَ  ها السَّ قاليايََّة.َويفا َهذا [ صا ْن َأْعَظما ]ُمُدنا َي ما  ، َوها

ليايََّة َغَزاَها، فَأَْفَسَد َزْرَعَها، َوَزرَْع َقطَانايَ  قا َْي صا ٍد َأما نَي، وََكاَن َسَبُب ُمْلكاَها َأنَّ َجْعَفَر ْبَن ُُمَمَّ َة، َوَطََبْما
قاليايََّة الَِّتا باَيدا  ْن باََلدا صا ، َوََنَزَل َسَرُقوَسَة، َوَحَصَرَها بَ راا َوَِبًْرا، َوَمَلَك بَ ْعَض َورَْمَطَة، َوَغْْيََها ما الرُّوما

ينَ  ُنوا حا َها ُأْسُطوًِل، فََأَصابُوَها، فَ َتَمكَّ َها، َوَوَصَلْت َمَراكاُب الرُّوما ََنَْدًة ََلَا، َفَسْيََّ إالَي ْ ْن َأْرَِبضا ئاٍذ ما
رً  يَب َحْصراَها، فََأقَاَم اْلَعْسَكُر ُُمَاصا ُة أُُلوٍف، ُأصا دَّ ْن َأْهلاَها عا ا ََلَا تاْسَعَة َأْشُهٍر، َوفُتاَحْت، َوقُتاَل ما

. اذُّ اْلَفذُّ َا إاِلَّ الشَّ ْن راَجاَلا يَنٍة ُأْخَرى، َوَلْ يَ ْنُج ما َدا َن اْلَغَنائاما َما َلْ ُيَصْب ِبا  فايَها ما
َها باَشْهَرْينا  َن اْلُقْسطَْنطاينايَّةا ُأْسُطوٌل، َوَأقَاُموا فايَها بَ ْعَد فَ ْتحا َها ما ، ُثَّ َهَدُموَها، ُثَّ َوَصَل بَ ْعَد َهْدما

ُهْم َأْرَبَع قاَطٍع، فَ َقتَ ُلوا َمْن فايهَ  ن ْ ا، فَاْلتَ َقْوا ُهْم َواْلُمْسلاُموَن، َفَظفاَر َبااُم اْلُمْسلاُموَن، َوَأَخُذوا ما
ََ بَ َلدا  ي اْلَقْعَدةا.َواْنَصَرَف اْلُمْسلاُموَن إا َر ذا ْم آخا  ها

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ََ مَ  َر يفا َجْيٍش إا ُب اْْلَْنَدُلسا ابْ َنُه اْلُمْنذا ُد ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا َصاحا َنةا َسْيََّ ُُمَمَّ ها السَّ يَنةا )يفا َهذا دا
بَ ُلونََة، َوَجَعَل َطرايَقُه َعَلى َسَرُقْسَطَة، فَ َقاَتَل َأْهلَ  َع َبنا بَ ن ْ يَلَة، َوَجاَل يفا َمَواضا ََ ُتطا َها، ُثَّ انْ تَ َقَل إا

َا َوَأْذَهَب زُُروَعَها َوَعاَد َسالاًما. ْن ُحُصوَّنا بَ ُلونََة، َفَخرََّب َكثاْيًا ما  ُموَسى، ُثَّ َدَخَل بَ ن ْ
يَنةا ُجَلْيقاَيَة، َفَكاَن بَ ي ْ  ََ َمدا َن اْلَعَربا إا َن الطَّائاَفَتنْيا  َوفايَها َساَر ََجٌْع ما يَمٌة قُتاَل فايَها ما نَ ُهْم َوقْ َعٌة َعظا

 َكثاٌْي.
ْن باَناءا رَقَّاَدَة، وََكاَن اْبتادَ  ُب إاْفرايقايََّة، ما ، َصاحا دا ْبنا اْْلَْغَلبا يُم ْبُن ُُمَمَّ َا َوفايَها فَ رََغ إابْ َراها َماَرَّتا اُء عا

 ، ائَ َتنْيا تيانَي َوما َها( .َسَنَة َثََلٍث َوسا يُم إالَي ْ ا )فَ َرَغتا انْ تَ َقَل إابْ َراها  َوَلمَّ
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َها، َوَأَخُذوا ُصُعوَن فََأْحَضُروهُ  َمًة إالَي ْ ََ الصَّْيَمَرةا، ُمَقديا َه يَ ْعُقوُب ْبُن اللَّْيثا َجْيًشا إا ْنَدُه، َوفايَها َوجَّ  عا
 َفَماَت.

 .َوفايَها َماَتْت قَبايَحُة ُأمُّ اْلُمْعتَ زيا 
َس، فََأْفََّن َخْلًقا َكثاْيًا. يعاَها َوُقوما َُراَساَن َجَا  َوفايَها َوَقَع الطَّاُعوُن ِبا

. يُّ دا ْبنا إاْسَحاَق ْبنا ُموَسى اَْلَاِشاا َنَة َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
 ]اْلَوفَ َياُت[

َ أَبُو زُْرَعَة الرَّازيايُّ  َمْشَق.َوفايَها تُ ُويفيا  ، َواَْسُُه ُعبَ ْيُد اَّللَّا، وََكاَن َمْوتُُه بادا
، وََكاَن َمْوتُُه ِبااْصَر. افاعاييا ُب الشَّ ُّ، َصاحا يَم اْلُمَزنا  َوفايَها َماَت أَبُو إابْ َراها

. يثا ، وََكاَن إاَماًما يفا اْْلَدا  َوَعلايُّ ْبُن َحْرٍب الطَّائايُّ
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[ ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنةُ  ائَ َتنْيا تيانَي َوما  ََخٍْس َوسا
265 - 

ائَ َتنْيا  تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوسا
 ذاْكُر َأْخَبارا الزَّْنجا 

ٍع، َوالزَّْنجا باَناحا  ثَ َوْيها َوَبنْيَ ُسَلْيَماَن ْبنا َجاما َنةا َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ َأْْحََد ْبنا لَي ْ ها السَّ  ُبََلَء.َيةا َجن ْ يفا َهذا
، َوَيْسأَلُُه َأنْ  ى الزُّْهرايَّ َالا ََّنٍْر ُيَسمَّ ُُه ِبا ََ اْْلَبايثا َُيَْبا  َيََْذَن يفا وََكاَن َسبَ بُ َها َأنَّ ُسَلْيَماَن َكَتَب إا

ُبََلَء َوَسَوادا اْلُكوَفةا، فَأَن ْ  نَُّه َمََّ أَنْ َفَذُه ََّتَيََّأ لَُه َْحُْل َما يفا َجن ْ َفَذ إالَْيها َنْكَرَوْيها لاَذلاَك، َوَأَمَرُه َعَملاها، فَإا
ْن َشهْ  رايَطةا ََنًْوا ما لشَّ ْهرا، َفَمَضى ُسَلْيَماُن فايَمْن َمَعُه، َوَأقَاَم ِبا َفَقةا َعَلى الن َّ ٍر، ِباَُساَعَدتاها، َوالن َّ

ْهرا.  َوَشَرُعوا يفا َعَملا الن َّ
ُل  وََكاَن َأْصَحاُب ُسَلْيَماَن، يفا أَثْ َناءا  ثَ َوْيها، َوُهَو َعاما َذلاَك، يَ َتَطرَُّقوَن َما َحْوََلُْم، فَ َواقَ َعُه َأْْحَُد ْبُن لَي ْ

ْم َما َِل َُيَْصى َكث ْ  ْن َعامَّتاها َن الزَّْنجا نَ يياًفا َوَأْربَعانَي قَائاًدا، َوما ُبََلَء، فَ ُقتاَل ما َن ْ َرًة، َأْحَرَق اْلُمَوفَّقا ِبا
ََ َطْهثَا.ُسُفنَ ُهْم، َفَمَضى سُ   َلْيَماُن َمْهُزوًما إا

ََ َحْبٍل، فََأَخُذوا َأْرَبَع ُسُفٍن فايَها َطَعامٌ  َن الزُّنُوجا يفا َثََلثانَي َُسَْْيايٍَّة إا  َواْنَصَرُفوا. َوفايَها َساَر ََجَاَعٌة ما
ْعَمانايََّة فََأْحَرُقوَها، َوَسبَ ْوا، َوَسارُ  َوادا بَ ْغَداَذ.َوفايَها َدَخَل الزَّْنُج الن ُّ ََ َجْرَجَراََّي، َوَدَخَل َأْهُل السَّ  وا إا
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ْنهُ  ييا َعَلى اْْلَْهَوازا َواَّنْاَزاما الزَّْنجا ما  ذاْكُر اْستاْعَمالا َمْسُروٍر اْلبَ ْلخا
يَّ َعَلى ُكَورا اْْلَْهَوازا، فَ َوََّ  ،  َوفايَها اْستَ ْعَمَل اْلُمَوفَُّق َمْسُرورًا اْلبَ ْلخا َمْسُروٌر َذلاَك تاكانَي اْلُبَخارايَّ

َها تاكانُي، وََكاَن َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن، َوالزَّْنُج َقْد َأَحاُطوا باَتْسَُتَ، َفَخاَف َأْهُلَها، َوَعَزُموا َعَلى  َفَساَر إالَي ْ
، ف َ  ْم، فَ َوافَاُهْم يفا تاْلَك اْْلَالا تاكانُي اْلُبَخارايُّ َها إالَْيها َواَقَع َعلايَّ ْبَن َأَِبٍن قَ ْبَل َأْن يَ ْنزاَع ثاَيابَُه، َتْسلايما

ها اْلَواقاَعةُ  ُهْم َكثاٌْي، َوتَ َفرَُّقوا، َونَ َزَل تاكانُي باَتْسَُتَ، َوَهذا ن ْ ، َوالزَّْنُج، َوقُتاَل ما  تُ ْعَرُف باَوقْ َعةا فَاَّْنََزَم َعلاي،
َي َمْشُهورٌَة.  َِببا ُكوَرَك، َوها

ُهمْ ُثَّ إانَّ عَ  ن ْ ْلُمَقاما باَقْنَطَرةا فَاراَس، فَ َهَرَب ما ، فََأَمَرُهْم ِبا ْن قُ وَّادا الزَّْنجا َها ََجَاَعًة ما َم َعَلي ْ ُغََلٌم  لاياا َقدَّ
ْم يفا َجَْ  ، َوتَ َفرُّقاها لنَّبايذا ْم ِبا ْلَقْنَطَرةا، َوَتَشاُغلاها ْم ِبا ها َُقاما ََ تاكانَي، َوَأْخََبَُه ِبا ي، إا ، َفَساَر ُروما عا الطََّعاما

ْم ََجَاَعًة، فَاَّْنََزَم اْلَباُقوَن. ها ْن قُ وَّادا ْم لَْيًَل، فََأْوَقَع َبااْم، َوقَ َتَل ما  تاكانُي إالَْيها
َعْ  َر ُغََلٌم َلُه يُ ْعَرُف ِبا ، َواَّْنََزَم، َوُأسا ََ َعلاييا ْبنا َأَِبٍن، فَ َلْم يَقاْف َلُه َعلاي، َفَرَوْيها، َورََجَع َوَساَر تاكانُي إا

ها  ََ تاكانَي َيْسأَلُُه اْلَكفَّ َعْن قَ ْتلا ُغََلما ََ َتْسَُتَ، وََكَتَب َعلاي، إا ََ اْْلَْهَوازا، َورََجَع تاكانُي إا  ، َفَحَبَسُه.إا
َْيلا تاكانيَ  ، َوتاكانُي، َوََّتَاَدََّي، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ َمْسُرورًا ِبا ، َفَساَر َحََّّ َواََف تاكانَي،  ُثَّ تَ َراَسَل َعلاي، ََ الزَّْنجا إا

يَم ْبنا ُجْعََلَن، َحََّّ َماَت، َوتَ َفرََّق َأْصَحاُب تاكانَي، َففاْرقٌَة َسا ْنَد إابْ َراها َرْت َوقَ َبَض َعَلْيها، َوَحَبَسُه عا
ييا  دا ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا اْلُكْردا ََ ُُمَمَّ ، َوفاَرَقٌة إا ََ الزَّْنجا ُهُم إا ن ْ ، فَ بَ َلَغ َذلاَك َمْسُرورًا فََأمَّنَ ُهْم، َفَجاَءُه ما

 اْلَباُقوَن.
ائَ َتنْيا  تيانَي َوما تٍي َوسا تيانَي، َوبَ ْعُضُه َسَنَة سا ْن َأْمرا َمْسُروٍر َسَنَة ََخٍْس َوسا  .وََكاَن بَ ْعُض َما ذََكْرََنُه ما

 
ْصَيانا اْلَعبَّاسا ْبنا َأْْحََد ْبنا طُ   وُلوَن َعَلى أَبايها ذاْكُر عا

ََ ا ، َوفايَها َعَصى اْلَعبَّاُس ْبُن َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن َعَلى أَبايها، َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ َأَِبُه َكاَن َقْد َخَرَج إا اما لشَّ
نَ  ْصَر َحسَّ ا أَبْ َعَد َعْن ما  َواْسَتْخَلَف ابْ َنُه اْلَعبَّاَس، َكَما ذََكْرََنُه، فَ َلمَّ
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ََ بُ ْرقََة، فَ َفَعَل َذلاَك، َوأََتى بُ ْرَقةَ  َراَح إا ْنشا ، َواِلا ْنَدُه َأْخَذ اْْلَْمَوالا  يفا رَبايٍع لاْلَعبَّاسا ََجَاَعٌة َكانُوا عا
.  اْْلَوَّلا

ََ اْبناها َوَِلَطَفُه، َواْستَ ْعَطَفهُ  ْصَر، َوَأْرَسَل إا ََ ما ْع إالَْيها، َوَخاَف َمْن َوبَ َلَغ اْْلَََبُ َأَِبُه، فَ َعاَد إا ، فَ َلْم يَ ْرجا
َها، وََكاَتَب ُوُجوَه اْلََبْبَرا، فََأََتُه بَ ْعُضُهْم، وَ  اْمتَ َنَع بَ ْعُضُهْم، َمَعُه، فََأَشاَر َعَلْيها باَقْصدا إاْفرايقايََّة، َفَساَر إالَي ْ

ْيَ  يَم ْبنا اْْلَْغَلبا يَ ُقوُل: إانَّ َأما ََ إابْ َراها نانَي َقْد قَ لََّدنا َأْمَر إاْفرايقايََّة َوَأْعَماََلَا ; َورََحَل،  وََكَتَب إا اْلُمْؤما
ْصَن لَْبَدَة، فَ َفَتَحُه َأْهُلُه َلُه، فَ َعاَمَلُهْم َأْسَوَأ ُمَعاَمَلٍة، َوََّنَبَ ُهْم، َفَمَضى َأْهُل اْلْا  ََ َحََّّ أََتى حا ْصنا إا



ييا  ُفوسا ََ إاْلَياَس ْبنا َمْنُصوٍر الن ُّ َب لاَذلاَك، َوَساَر إا يَّةا ُهَناَك، فَاْستَ َعانُوا باها، فَ َغضا َِبضا ، رَئايسا اْْلا
 اْلَعبَّاسا لايُ َقاتاَلُه.

، فَالْ  لا َطَرابُ ُلَس َجْيًشا، َوَأَمَرها باقاَتالا اْلَعبَّاسا ََ َعاما يُم ْبُن اْْلَْغَلبا َقْد َأْرَسَل إا تَ َقْوا، وََكاَن إابْ َراها
ا َكاَن اْلَغُد َوافَاُهْم إاْلَياُس ْبُن َمْنُصوٍر اْْلا َواق ْ  ها، فَ َلمَّ يًدا قَاَتَل اْلَعبَّاُس فايها باَيدا يُّ يفا تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا َِبضا

، فَ ُقتا  ُل َطَرابُ ْلَس َعَلى قاَتالا اْلَعبَّاسا يَّةا، فَاْجَتَمَع ُهَو َوَعاما َِبضا َن اْْلا ْن َأْصَحاباها اْثَنْ َعَشَر أَْلًفا ما َل ما
ْن َخْلٌق َكثاٌْي، َواَّْنََزَم َأقْ َبَح َهزاْيًَة، وََكاَد يُ ْؤَسُر، َفَخلََّصُه َمْوًَ َلُه، َوََّنَُبوا َسَواَدُه َوَأْكثَ َر مَ  ا َْحََلُه ما

ََ بُ ْرَقَة َأقْ َبَح َعْوٍد. ْصَر، َوَعاَد إا  ما
ا َعلاَم َسََلَمَتُه،  َوَشاَع ِبااْصَر َأنَّ اْلَعبَّاَس اَّْنََزَم، فَاْغَتمَّ َوالاُدُه َحََّّ َظَهَر َعَلْيها، َوَسْيََّ إالَْيها اْلَعَساكاَر َلمَّ

َلى يفا َأْصَحاباها،  ، فَاَّْنََزَم اْلَعبَّاُس َوَمْن َمَعُه، وََكثُ َر اْلَقت ْ َذ اْلَعبَّاُس فَ َقاتَ ُلوا قاَتاًِل َصََبَ فايها اْلَفرايَقانا َوُأخا
ْيً  ْن َأْصَحاباها، فَ لَ َأسا َم َِبقاي اْْلَْسَرى ما ََ َأْن َقدا ََ َداراها إا ََ أَبايها، َفَحَبَسُه يفا ُحْجَرٍة إا ا ا، َوَْحََل إا مَّ

َي َأْعَياَّنااْم َوأَ  ْنَدُه، َواْلَعبَّاُس َمَعُهْم، فََأَمَرُه أَبُوُه َأْن يَ ْقَطَع أَْيدا ُموا َأْحَضَرُهْم َأْْحَُد عا ُجَلُهْم، فَ َفَعَل، رْ َقدا
ُم؟ َكاَن اْْلَْحَسنُ  َُه أَبُوُه َوَذمَُّه َوقَاَل َلُه: َهَكَذا َيُكوُن الرَّئايُس َواْلُمَقدَّ ْنُه َوِبَّ ا فَ رََغ ما ُكْنَت أَْلَقْيَت   فَ َلمَّ

ُهْم، َفَكاَن َأْعَلى لاَمَحلياكَ  ، َوَسأَْلَت الصَّْفَح َعْنَك َوَعن ْ ، وَُكْنَت َقَضْيَت ُحُقوقَ ُهْم نَ ْفَسَك َبنْيَ يََديَّ
َْجلاَك.  فايَما َساَعُدوَك َوفَارَُقوا َأْوطَاََّنُْم ْلا

ََ اْلُْ  ها، ُثَّ َردَُّه إا ْيها راقًَّة لاَوَلدا اَئَة َمْقَرَعٍة، َوُدُموُعُه ََتْراي َعَلى َخدَّ ْجَرةا َواْعتَ َقَلُه، ُثَّ َأَمَر باها َفُضراَب ما
.َوَذلاَك َسَنَة ُثََ  ائَ َتنْيا تيانَي َوما  اٍن َوسا

 
يها َعْمٍرو  ذاْكُر َمْوتا يَ ْعُقوَب، َوواَِليَةا َأخا

ْن ُكَورا اْْلَْهَوازا، ُْنَدْيَسابُوَر ما َع َشوَّاٍل ِبا  َوفايَها َماَت يَ ْعُقوُب ْبُن اللَّْيثا الصَّفَّاُر ََتسا
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لَُّتُه اْلُقولَْنُج، فََأَمَرُه  ، فَ َلْم يَ ْفَعْل، َواْخَتاَر اْلَمْوَت.وََكاَنْت عا َواءا لدَّ ْحتاَقانا ِبا ِلا بَّاُء ِبا  اْْلَطا
يُلُه َوَيََتَضَّاُه، َويُ َقلياُدُه َأْعَماَل فَاراسَ  ُد َقْد أَنْ َفَذ إالَْيها َرُسوًِل وَكاَتاًِب َيْسَتما ، فَ َوَصَل الرَُّسوُل وََكاَن اْلُمْعَتما

َن اْْلُْبزا اْْلُْشَكارا، َوَمَعُه َبَصٌل، َوَأْحَضَر َويَ ْعُقوُب َمرايٌض، َفجَ  يًفا ما ًفا، َورَغا ْنَدُه َسي ْ َلَس َلُه، َوَجَعَل عا
ْنَك  ْن ُمتُّ فَ َقدا اْسََتَْحُت ما الرَُّسوَل، فََأدَّى الرياَساَلَة، فَ َقاَل لَُه: ُقْل لاْلَخلايَفةا إانَّنا َعلايٌل، فَإا

، َوإا  نيا َرنا َواْسََتَْحَت ما ْيُف، َحََّّ آُخَذ باثَْأراي، َأْو َتْكسا َنَك إاِلَّ َهَذا السَّ ْن ُعوفايُت فَ َلْيَس بَ ْينا َوبَ ي ْ
، َوَأَعاَد الرَُّسوَل، فَ َلْم يَ ْلَبْث يَ ْعُقوُب َأْن َماَت. ََ َهَذا اْْلُْبزا َواْلَبَصلا ، َوَأُعوُد إا  َوتَ ْعقاَرنا

ْنَداَن لاثَ َباتاها، وََكاَن يَ ْعُقوُب َقدا افْ تَ َتَح وََكاَن اْلََْسُن ْبُن زَْيٍد  ي يَ ْعُقوَب ْبَن اللَّْيثا السيا اْلَعَلوايُّ ُيَسميا



، وََكاَن اْسُم َملا  َعَة اْْلُُدودا ها، َكاَنْت َِمَْلَكُتُه َواسا َج، َوقَ َتَل َملاَكَها، َأْسَلَم َأْهُلَها َعَلى َيدا كاَها  الرُّخَّ
ًتا، َوََسَّاُه  َكْبتاُْي، وََكانَ  ُلُه اثْ َنا َعَشَر رَُجًَل، َوابْ َتََّن َعَلى َجَبٍل َعاٍل بَ ي ْ ْن َذَهٍب ََيْما َُيَْمُل َعَلى َسرايٍر ما

يََّة، َوزَاُبَل، َوَغْْيَ َذلاَك، َولَْ  َلَايََّة، فَ َقتَ َلُه يَ ْعُقوُب، َوافْ تَ َتَح اْْلَْلجا ي اْْلا عا َة، وََكاَن َيدَّ َأيَّ َسَنٍة   َأْعَلْم َمكَّ
 َكاَن َذلاَك َحََّّ َأذُْكَرُه فايَها.

 تَ ْعرافْ َها وََكاَن يَ ْعُقوُب َعاقاًَل، َحازاًما، وََكاَن يَ ُقوُل: َمْن َعاَشْرَتُه َأْربَعانَي يَ ْوًما فَ َلْم تَ ْعراْف َأْخََلَقُه، َفََل 
ْيَتاها َما يَُدلُّ َعَلى َعْقلاها  ْن سا َم ما  .َسَنًة، َوَقْد تَ َقدَّ

هُ  ََ اْْلَلايَفةا باطَاَعتاها، فَ َوِلَّ ، وََكَتَب إا ْيا بَ ْعَدُه َأُخوُه َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا ْْلَما ا َماَت قَاَم ِبا  اْلُمَوفَُّق َوَلمَّ
ْرَطَة بابَ ْغَداَذ، َوَأْشهَ  ْنَد وََكْرَماَن، َوالشُّ ْسَتاَن، َوالسيا جا َد باَذلاَك، ُخَراَساَن، َوفَاراَس، َوَأْصبَ َهاَن، َوسا

. َُه إالَْيها َمَع اْْلَْلعا  َوَسْيَّ
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ْصبَ َهاَن، فَ َقت َ  ُم ْبُن َمَهاَة باُدَلَف ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َأِبا ُدَلَف ِبَا َنةا َوَثَب اْلَقاسا ها السَّ َلُه، َوَوَثَب َويفا َهذا

ْن َأْصَحابا َأِبا  ْم َأْْحََد ْبَن َعْبدا اْلَعزايزا.ََجَاَعٌة ما ، فَ َقتَ ُلوُه، َورَيَُّسوا َعَلْيها ما ْلَقاسا  ُدَلَف ِبا
، فََأْكَرَمُه يَ ْعُقوُب، َوَأْحَسَن إالَْيها، فََأَمَر اْلَْ  ُد اْلُمَولَُّد بايَ ْعُقوَب ْبنا اللَّْيثا لايَفُة باَقْبضا َوفايَها ْلَاَق ُُمَمَّ

 .َأْمَوالاها َوَعَقاراها 
ُ قَافاَلًة فَ َقتَ ُلو  َّا، وََكاَن َخَرَج ُيَسْييا ِما ْلَعيَّارا، بادا َه يفا َوفايَها قَ تَ َلتا اْْلَْعَراُب ُجْعََلَن اْلَمْعُروَف ِبا ُه فَ َوجَّ

ْم، فَ َلْم يُ ْلَحُقوا.  َطَلباها
ْن َأْصَحاَبااَما، َوقَ َبَض َأْمَواََلُْم َوفايَها َحَبَس اْلُمَوفَُّق ُسَلْيَماُن ْبُن َوْهٍب ابْ َنُه ُعبَ ْيَد اَّللَّا، وَ  ًة ما دَّ عا

اَئةا أَلْ  َياَعُهْم، َخََل َأْْحََد ْبَن ُسَلْيَماَن، ُثَّ َصاََلَ ُسَلْيَماَن َوابْ َنُه ُعبَ ْيَد اَّللَّا َعَلى تاْسعاما يَناٍر، َوضا فا دا
َما َمْن َأرَاُدوا، َوَعْسكَ  ُل إالَْيها ٍع َيصا يَق َوُجعاََل يفا َمْوضا َش، َوإاْسَحاُق ْبُن ُكْنَداجا َر ُموَسى ْبُن َأََتما

ُعوا، نَ َزُلوا َصْرَصرَ  َعُهُم اْلُمَوفَُّق، فَ َلْم يَ ْرجا ْسَر بَ ْغَداَذ، َوَمن ْ ، اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى ْبنا بُ َغا، َوَعََبُوا جا
َد ْبَن َُمَْلٍد، َفَمضَ  ْن َصْرَصَر )فَاْسَتْكَتَب أَبُو َأْْحََد اْلُمَوفَُّق َصاعا ، فَ َردَُّهْم ما ََ ُأولَئاَك اْلُقوَّادا ى إا

ْم( .  َفَخَلَع َعَلْيها
ََ َأَذنََة فَ َقتَ ُلوا، َوَأَسُروا، وََكاَن َأْرُجوُز َواِلا الث ُُّغو  َن[ الرُّوما إا را، فَ ُعزاَل َوفايَها َخَرَج ََخَْسُة َبطَاراَقٍة ]ما

َها، فََأقَاَم ُمَراباطًا، َأَسُرو  اَئٍة، َوَذلاَك يفا َُجَاَدى َعن ْ ْن أَْلٍف َوَأْربَعاما اَئٍة، َوقَ تَ ُلوا ََنًْوا ما ْن َأْربَعاما ا ََنًْوا ما
.  اْْلُوََ

را ْبنا  ُّ َعَلى نَ ْيَسابُوَر، َساَر اْْلَُسنْيُ ْبُن طَاها  َوفايَها َغَلَب َأْْحَُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْْلُُجْسَتانا
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ٍر.َعْبدا اَّللَّا  دا ْبنا طَاها يها ُُمَمَّ ُل َأخا ََ َمْرَو، َوُهَو َعاما   إا
 َوُأْخراَبْت ُطوٌس.

يَل ْبُن بُ ْلُبٍل.  َوفايَها اْستُ ْوزاَر أَبُو إاَْسَاعا
ييا قَ ْبَل ُوصُ  ْن َبنا َأَسٍد، َعَلى َعلاييا ْبنا َمْسُروٍر اْلبَ ْلخا ، ما َن اْْلَْعَرابا ََ َوفايَها َوَثَب ََجَاَعٌة ما ولاها إا

ُه الطَّرايَق. َة، وََكاَن اْلُمَوفَُّق َوِلَّ  اْلُمغايَثةا باَطرايقا َمكَّ
َة َأْسَرى، وَ  دَّ يدا ْبنا َكاواَس َوعا ََ َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن باَعْبدا اَّللَّا ْبنا َرشا أَنْ َفَذ َوفايَها بَ َعَث َملاُك الرُّوما إا

ْنُه هَ  َف ما َة َمَصاحا دَّ دا ْبنا إاْسَحاَق ْبنا ُموَسى ْبنا َمَعُهْم عا لنَّاسا َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ يًَّة إالَْيةا، َوَحجَّ ِبا دا
. يُّ يَسى اَْلَاِشاا  عا

. با الزَّْنجا َة لاَصاحا ََ َمكَّ ييا إا ٍد اْلُمْخُزوما يَسى ْبنا ُُمَمَّ  َوفايَها َكاَنْت ُمَوافَاُة َأِبا اْلُمغاْيَةا عا
 ]اْلَوفَ َياُت[

يُم ْبُن َهاَوفايهَ  يُّ َوُعْمُرُه َثََلٌث َوَُثَانُوَن َسَنًة َوإابْ َراها َ أَبُو َبْكٍر َأْْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر الرََّمادا نا أَبُو ا تُ ُويفيا
بَ  َن اْْلَْبَدالا َقْد َصحا ، وََكاَن ما ْيَسابُورايُّ  إاْسَحاَق )الن َّ

(6/363) 

 

َبٍل، َوَعلايَّ ْبَن حَ  اَئٍة َأْْحََد ْبَن َحن ْ لايَّ َوَمْولاُدُه َسَنَة ََخٍْس َوَسْبعانَي َوما ( الطَّائايَّ اْلَمْوصا دا ْربا ْبنا ُُمَمَّ
َم.  )َوقايَل َغْْيُ َذلاَك، َوَقْد تَ َقدَّ

ُد.  َوَعلايُّ ْبُن ُمَوفٍَّق الزَّاها
، قَ تَ لَ  يُّ ْلَبْصَرةا، َأَخَذ اْلعاْلَم َعْن َأِبا ُعبَ ْيَدَة َوفايَها قُتاَل أَبُو اْلَفْضلا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفَرجا الرياََّيشا ُه الزَّْنُج ِبا

.  َواْْلَْصَمعاييا
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] ائَ َتنْيا تيانَي َوما تٍي َوسا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
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ائَ َتنْيا  تيانَي َوما تٍي َوسا  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا



 ذاْكُر َأْخَبارا الزَّْنجا َمَع َأْغَرِتْاشَ 
ْن َأْعَمالا اْْلَْهَوازا، َفَدَخَل ُتسْ يفا  ُه تاكانُي اْلُبَخارايُّ ما َ َأْغَرَِتُْش َما َكاَن يَ تَ َوِلَّ َنةا َوِلا ها السَّ ََتَ يفا  َهذا

ٍع َجْعَفَرَوْيها ُغََلَم َعلاييا ْبنا َأَِبنٍ  ٍع، َوقَ َتَل َمَطُر ْبُن َجاما ، َوََجَاَعًة رََمَضاَن، َوَمَعُه َأََن، َوَمَطُر ْبُن َجاما
ََ َعْسَكرا ُمْكَرٍم، َوَأََتُهُم الزَّْنُج ُهَناَك َمَع َعلاييا ْبنا َأَِبٍن، فَاق ْ  تَ تَ ُلوا، َمَعُه َكانُوا َمْأُسورايَن، َوَساُروا إا

ََ اْْلَْهَوازا  ا رََأْوا َكثْ َرَة الزَّْنجا َقَطُعوا اْلْاْسَر َوََتَاَجُزوا، َورََجَع َعلاي، إا ، َوَأقَاَم َأُخوُه اْْلَلايُل فَ َلمَّ
. َن الزَّْنجا ْلَمْسُرقَانا يفا ََجَاَعٍة ما  ِبا

، فَ وَ  يها َعلايٍي ََ َأخا ْن قَ ْنَطَرةا َأْرَبَك، َفَكَتَب إا ْهرا، َوَساَر َأْغَرَِتُْش، َوَمْن َمَعُه ََنَْو اْْلَلايلا إالَْيها ما افَاُه يفا الن َّ
ينَ  ْدرَةا، َوََتَاَرَب َعلاي، َوَأْغَرَِتُْش يَ ْوَمُهْم. َوَأَخاَف َأْصَحابَُه الَّذا ََ ََّنْرا السيا ْْلَْهَوازا، فَاْرََتَُلوا إا  َخلََّفُهْم ِبا

َه َمْن ي َ  ْْلَْهَوازا، فَ َوجَّ يَن َخلََّفُهْم ِبا ََ اْْلَْهَوازا، فَ َلْم َيَاْد َأْصَحابَُه الَّذا ْن ُثَّ اْنَصَرَف َعلاي، إا ََّنْرا ُردَُّهْم ما
ْم َذلاَك، فَ َتباَعُهْم، َوَأقَاَم َمَعُهْم، َورََجَع َأْغَرَِتُْش فَ نَ َزَل َعْسَكَر ُمْكَرٍم،  ْدرَةا، فَ َعُسَر َعَلْيها َواْستَ َعدَّ السيا

 َعلاي، لاقاَتاَلااْم.
ْن َعْسَكرا اْْلَلايَفةا، َفَساُروا إالَيْ  ََ َوبَ َلَغ َذلاَك َأْغَرَِتَْش، َوَمْن َمَعُه ما َم اْْلَلايُل إا ها، َفَكَمَن ََلُْم َعلاي، َوَقدا

نُي، فَاَّْنَزَ  ُم اْلَكما َْصَحابا اْْلَلايَفةا، ُثَّ َخَرَج َعَلْيها َهارا ْلا َر قاَتاَلااْم، فَاقْ تَ تَ ُلوا، َفَكاَن َأوَُّل الن َّ ُموا َوُأسا
، فَ َقتَ َلُه عَ  َن اْلُقوَّادا ٌة ما دَّ ٍع، َوعا ََ اْْلَْهَوازا، َوَأْرَسَل رُُءوَس َمَطُر ْبُن َجاما ها َجْعَفَرَوْيها، َوَعاَد إا لاي، باُغََلما

. ََ اْْلَبايثا اْلَعَلواييا َلى إا  اْلَقت ْ
ُب الزَّْنجا  ، َوَصَرَف َصاحا َواءا ، َوَأَغَرَِتُْش بَ ْعُد يفا ُحُروَبااْم َعَلى السَّ  وََكاَن َعلاي،
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 ََ ها إا ي، َأَكثْ َر ُجُنودا َواحا ا رََأى َذلاَك َأْغَرَِتُْش َواَدَعُه، َوَجَعَل َعلاي، يُغاُْي َعَلى الن َّ  َعلاييا ْبنا َأَِبٍن، فَ َلمَّ
باها. ََ َصاحا َه اْلَغَنائاَم إا ْن َذلاَك أَنَُّه َأَغاَر َعَلى قَ ْريَةا َبْْيُوَذ فَ نَ َهبَ َها، َوَوجَّ  َفما

 
 ُمزَ ذاْكُر ُدُخولا الزَّْنجا رَاَمُهرْ 

َد ْبَن ُعبَ ْيدا اَّللَّا َكاَن َيََ  اُف َعلايَّ ْبَن َوفايَها َدَخَل َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن، َوالزَّْنُج رَاَمُهْرُمَز َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ ُُمَمَّ
ََ أَْنكاََلَي اْبنا اْلَعَلواييا  ْنُه، لاَما ذََكْرََنُه، َفَكَتَب إا َوَسأََلُه َأْن َيْسَأَل َأَِبُه  َأَِبٍن لاَما يفا نَ ْفسا َعلايٍي ما

ْْلا  ََ اْْلَبايثا ِبا ْنُه، َكَتَب إا ها، فَ َزاَد َذلاَك َغْيَظ َعلايٍي ما ََ نَ ْفسا ُه إا يَقاعا لاَْيَْفَع َيَد َعلايٍي َعْنُه َوَيُضمَّ
َن َلهُ  ، فََأذا ْْلََراجا ََ ُمطَالََبٍة ِبا ٍد، َوََيَْعُل َذلاَك الطَّرايَق إا َُحمَّ ْنُه َْحَْل ِبا ٍد َيْطُلُب ما ََ ُُمَمَّ ، َفَكَتَب إا

َها، َوَدَخَلَها ٌد َعن ْ ، َفَمَطَلُه، َوَدافَ َعُه، َفَساَر إالَْيها َعلاي، َوُهَو باَراَمُهْرُمَز، فَ َهَرَب ُُمَمَّ َعلاي، َوالزَّْنُج  اْْلََراجا
ْقَصى َمَعاقالاها، وَ  ٌد ِبَا ًا.فَاْستَ َباَحَها، َوْلَاَق ُُمَمَّ  اْنَصَرَف َعلاي، َغاَّنا



يها إالَْيها، َفَحمَ  ََ َذلاَك َعَلى َماٍل يُ َؤديا ٌد َفَكَتَب إالَْيها َيْطُلُب اْلُمَساَلَمَة، فََأَجابَُه إا َل إالَْيها َوَخاَف ُُمَمَّ
دا  ، َوَأْمَسَك َعْن ُُمَمَّ با الزَّْنجا ََ َصاحا ْرَهٍم، فَأَنْ َفَذَها إا اَئَِتْ أَْلفا دا  ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا َوَأْعَمالاها. ما

 ََ َد ْبَن ُعبَ ْيدا اَّللَّا( َكَتَب إا  َعلاييا ْبنا َأَِبٍن، َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة لالزَّْنجا اَّْنََزُموا فايَها، وََكاَن َسبَ بُ َها َأنَّ ُُمَمَّ
ارا  ، َيْسأَلُُه اْلَمُعونََة َعَلى اْْلَْكَرادا الدَّ َْصَحاباها َغَنائاَمُهْم، َفَكَتَب بَ ْعَد الصُّْلحا ََننا َعَلى َأْن ََيَْعَل َلُه َوْلا

ْه إالَْيها َجْيًشا، َوَأقاْم أَْنَت، َِل تُ ْنفاْذ َأَحدً  نُُه، َفَكَتَب إالَْيها َأْن َوجيا باها َيْسَتْأذا ََ َصاحا ا َحََّّ َتْستَ ْوثاَق َعلاي، إا
، )َوَِل َيََْمنَ  لرََّهائانا ْنُه ِبا نَي( َوالرََّهائاَن،  ما ْنُه اْلَيما ٍد َيْطُلُب ما ََ ُُمَمَّ َغْزَوُه َوالطََّلَب باثَْأراها. َفَكَتَب َعلاي، إا

ْرصا َعلايٍي َعَلى اْلَغَنائاما أَنْ َفَذ إالَْيها َجْيًشا، َفَسْيََّ  ، َفلاحا لرََّهائانا نَي، َوَمَطَلُه ِبا ٌد َمَعهُ فَ َبَذَل َلُه اْلَيما ْم  ُُمَمَّ
َبتا اْْلَْرُب، فَ َتَخلَّ  ُم اْْلَْكَراُد فَ َقاتَ ُلوُهْم، َوَنشا ، َفَخَرَج إالَْيها ََ اْْلَْكَرادا ْن َأْصَحاباها إا ى طَائاَفًة ما

ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا. ن ْ ، فَاَّْنََزُموا َوقَ تَ َلتا اْْلَْكَراُد ما ٍد َعنا الزَّْنجا  َأْصَحاُب ُُمَمَّ
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 ٌد َقْد َأَعدَّ ََلُْم َمْن يَ تَ َعرَُّضُهْم إاَذا اَّْنََزُموا، َفَصاَدُفوُهْم، َوَأْوقَ ُعوا َبااْم، َوَسَلُبوُهْم، َوَأَخُذواوََكاَن ُُمَمَّ 
ْعَت َأْمرا  َفُه، َوقَاَل: َضي َّ ََ اْْلَبايثا باَذلاَك فَ َعن َّ ْسَوإا َحاٍل، َفَكَتَب َعلاي، إا ُْم، َورََجُعوا )ِبَا  تَ ْركا ي يفا َدَواَبَّ

، َوَردَّ بَ ْعَض  لُّ ٌد وََكَتَب إالَْيها ََيَْضُع َوَيذا ُدُه، َفَخاَف ُُمَمَّ ٍد يَ تَ َهدَّ ََ ُُمَمَّ ، وََكَتَب إا َوابيا الرََّهائانا الدَّ
 َوقَاَل:

ُهْم. فََأْظَهَر اْْلَبايُث اْلَغضَ  ن ْ ها ما ْنَدُهْم، َوَخلَّْصُت َهذا ٌد إانَّنا َكَبْسُت َمْن َكاَنْت عا َب َعَلْيها، فََأْرَسَل ُُمَمَّ
َن ََلَُما َماًِل  ، َفَضما ََ َعلايٍي َّ، وََكاََن َأقْ َرَب النَّاسا إا َد ْبَن ََيََْي اْلَكْرَمانا  إاْن َأْصَلَحا َلُه إالَْيها ََبُْبوَد، َوُُمَمَّ

ََ ا َبُه، فَ َفَعََل َذلاَك، فََأَجاََبَُما اْْلَبايُث إا ٍد َعَلى َأْن ََيُْطَب َلُه َعَلى َمَنابارا َعلاياا َوَصاحا لرياَضا َعْن ُُمَمَّ
َعاءا َلُه َعلَ  ََ ُكليا َما طََلَبا، َوَجَعَل يُ َراواُغ يفا الدُّ ًدا َذلاَك، فََأَجاََبَُما إا ها، َوَأْعَلَما ُُمَمَّ  ى اْلَمَنابارا.باََلدا

ََللايَم، اْْلَِلتا الَِّتا  ُثَّ إانَّ َعلاياا اْستَ َعدَّ لاَمتُّوَث، َوَسارَ  َل السَّ َا، فَ َرَجَع، َوَعما َها، فَ َلْم َيْظَفْر َبا إالَي ْ
، َوُهَو يَ ْوَمئاٍذ بُُكَورا ا يُّ َها، فَ َعَرَف َذلاَك َمْنُصوٌر اْلبَ ْلخا ورا، َواْستَ َعدَّ لاَقْصدا ََ السُّ َا إا ْْلَْهَوازا، َيْصَعُد َبا

هَ  ا َساَر َعلاي، إالَي ْ ا َعاَيَن الزَّْنُج فَ َلمَّ َها، فَ َلمَّ ا َساَر إالَْيها َمْسُروٌر، فَ َوافَاُه قَ ْبَل اْلَمْغرابا َوُهَو ََنزاٌل َعَلي ْ
ُهْم َخْلقٌ  ن ْ وُه، َوقُتاَل ما يَع َما َكانُوا َأَعدُّ  َكثاٌْي، َأَوائاَل َخْيلا َمْسُروٍر اَّْنََزُموا َأقْ َبَح َهزاْيٍَة، َوتَ رَُكوا َجَا

، َوَلْ َيُكْن لَ َواْنَصرَ  ْيًا َحََّّ أَتَ ْتُه اْْلَْخَباُر ِبااقْ َبالا اْلُمَوفَّقا َعلايٍي بَ ْعَد َف َعلاي، َمْهُزوًما، فَ َلْم يَ ْلَبْث إاِلَّ َيسا
ُبُه َيَْمُ  ، َفَكَتَب إالَْيها َصاحا يسا َوَطْهثَا َعَلى اْلُمَوفَّقا ْلَعْودا َمتُّوَث َوقْ َعٌة، َحََّّ فُتاَحْت ُسوُق اْْلَما ُرُه ِبا

يًدا. ثُُّه َحثاا َشدا  إالَْيها، َوَيْسَتحا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا



رْ  ََلفَ َتُه َعَلى الشُّ ٍر خا َنةا َوََّ َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ها السَّ َطةا بابَ ْغَداَذ يفا َهذا
.َوُسرُّ َمْن رََأى يفا َصفَ   ٍر، َوَخَلَع َعَلْيها اْلُمَوفَُّق، َوَعْمُرو ْبُن اللَّْيثا

 ، ْسَتاَن َوَعَلى الرَّييا جا ْن َأْعَمالا سا َي اْْلُن ما ْرَطةا َوها َوفايَها، يفا َصَفٍر، َغَلَب َأَساتاكانُي َعَلى الشُّ
 ََ َها، ُثَّ َمَضى إا َل َعَلي ْ َها َخَطَلْنَخُجوَر اْلَعاما ن ْ َها َأُخو َوَأْخَرَج ما  قَ ْزوايَن َوَعَلي ْ
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. ََ الرَّييا َغَلَغ، َفَصاَْلَُه، َوَدَخَل َأَساتاكانُي قَ ْزوايَن، ُثَّ رََجَع إا  َكي ْ
ائَ تَ  ْن ما ََّيرا رَبايَعَة فََأَسَرْت ََنًْوا ما ْن دا ََ َتليا َيْسَهى، ما ْن َسَراََّي الرُّوما إا نَي  نْيا َوفايَها َوَرَدْت َسرايٌَّة ما َوََخْسا

يبانَي، فَ َرَجَعتا الرُّوُم. لا َوَنصا ْم َأْهُل اْلَمْوصا نَي، فَ نَ َفَر إالَْيها ْلُمْسلاما  إاْنَساًَن، َوَمث ََّلْت ِبا
ََ بَ ْغَداَذ، َوَماَت  ْن َعْسَكرا َعْمراو ْبنا اللَّْيثا )إا َْنَدْيَسابُوَر، ُمْنَصرافًا ما اجا ِبا َلُه ق َ َوفايَها َماَت أَبُو السَّ ب ْ

ٍر.  ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها
( فايَها َأْْحََد ْبَن َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َأِبا ُدَلَف َأْصبَ َهاَن.  َوَوََّ َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا

. َة َواْْلََرَمنْيا اجا َطرايَق َمكَّ َد ْبَن َأِبا السَّ  َوَوََّ ُُمَمَّ
ََ َوفايَها فَاَرَق إاْسَحاُق بْ  ا َساَر إا ُن َكْنَداَج َأْْحََد ْبَن ُموَسى ْبنا بُ َغا، وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َأْْحََد َلمَّ

ََّيَر رَبايَعَة، أَْنَكَر َذلاَك إاْسَحاُق ْبُن َكْنَداَج، َوفَاَرَق َعْسَكَرهُ  َش دا َ ُموَسى ْبُن َأََتما ، َوَساَر اْْلَزايَرةا، َوَوِلا
ََ بَ َلٍد، فَأَ  يَّ فَ قَ إا ْْلَْكَرادا اْليَ ْعُقوبايَّةا فَ َهَزَمُهْم، َوَأَخَذ َأْمَواََلُْم، ُثَّ لَقاَي اْبَن ُمَساواٍر اْْلَاراجا تَ َلُه، ْوَقَع ِبا

وُه. لا فَ َقاَطَع َأْهَلَها َعَلى َماٍل َقْد َأَعدُّ ََ اْلَمْوصا  َوَساَر إا
َْعَلثَاََّي، َواَسُْ  ، َواْلَمَدافاُع، وََكاَن قَائاٌد َكباٌْي ِبا لا ُب َلُه َعْن َأْهلا اْلَمْوصا ُه َعلايُّ ْبُن َداُوَد، َوُهَو اْلُمَخاطا

ْجَلَة، َوَمَعُه َْحَْداُن ْبنُ  ا بَ َلَغُه اْْلَََبُ فَاَرَق َمْعَلثَاََّي، َوَعََبَ دا ََ َفَساَر اْبُن َكْنَداَج إالَْيها، فَ َلمَّ  َْحُْدوَن، إا
َُّتُْم ََنَْو ََخَْسَة َعَشَر أَْلًفا، إاْسَحاَق ْبنا أَيُّو  دَّ ، فَاْجَتَمُعوا ُكلُُّهْم فَ بَ َلَغْت عا يا اْلَعَدواييا ْغلاّبا َب ْبنا َأْْحََد الت َّ

 ََ ْم، فَ َعََبَ إا ها ْجتاَماعا َع اْبُن َكْنَداَج )ِبا  َوَسَا
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ْجَلَة إالَْيها َوُهَو يفا َثََلثَةا آَِلفٍ  َي الَِّتا بَ َلَد، َوَعََبَ دا ََ ََّنْرا أَيُّوَب( ، فَاْلتَ َقْوا باَكَراََث، َوها ( ، َوَساَر )إا
ََ اْبنا َكْندَ  ُم َمْيَسَرةا اْبنا أَيُّوَب إا ، فََأْرَسَل ُمَقدَّ اَج يَ ُقوُل تُ ْعَرُف اْليَ ْوَم باَتليا ُموَسى، َوَتَصافُّوا لاْلَحْربا

ََّْنَزاَم، فَ َفَعَل َذلاَك، فَاَّْنََزَمتا َمْيَسَرُة اْبنا أَيُّوَب، َوتَباَعَها اْلَباُقوَن، َلُه: إانَّنا يفا اْلَمْيَسَرةا، فَاْحْا  ْل َعَليَّ ْلا
يبانَي، فَات َّ  ََ نَ ْيَسابُوَر، َوَأَخَذ اْبُن أَيُّوَب ََنَْو َنصا بَ َعُه اْبُن  َفَساَر َْحَْداُن ْبُن َْحُْدوَن، َوَعلايُّ ْبُن َداُوَد إا



ََّيرا رَبايَعَة، َكْنَداجَ  يبانَي َودا َد، َواْستَ ْوََ اْبُن َكْنَداَج َعَلى َنصا ََ آما يبانَي إا ، َفَساَر اْبُن أَيُّوَب َعْن َنصا
َد، فََأَْنََدُه( ، )َوَطَلَب النَّْجَدَة ما  ما ، َوُهَو با يا َبانا ي ْ ْيخا الشَّ ْن َأِبا َواْسَتَجاَر اْبُن أَيُّوَب باعايَسى ْبنا الشَّ

، وَ ا لا ََ اْلَمْوصا ْرَزَن، فََأَْنََدُه( أَْيًضا، َوَعاَد اْبُن َكْنَداَج إا َوَصَل إالَْيها ْلُمعازيا ْبنا ُموَسى ْبنا ُزرَارََة، َوُهَو ِبَا
يْ  َها، فََأْرَسَل إالَْيها اْبُن الشَّ ، فَ َعاَد إالَي ْ لا دا َعْهٌد باواَِليَةا اْلَمْوصا َن اْْلَلايَفةا اْلُمْعَتما ، َواْبُن زُرَارََة، ما خا

ُهْم، فَاْجَتَمُعوا َعلَ  يَناٍر لاُيقارَُّهْم َعَلى َأْعَماَلااْم، فَ َلْم َيُاب ْ اَئَِتْ أَْلفا دا ا َوَغْْيُُُهَا َبَذُلوا لَُه ما ى َحْرباها، فَ َلمَّ
ُهْم َوَقَصُدوا باََلَدُهْم. ََ َما طََلُبوا َوَعاَد َعن ْ  رََأى َذلاَك َأَجاََبُْم إا

ََ اْلَبْحرا الْ  ُد ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا ِبااْنَشاءا َمَراكاَب بانَ ْهرا قُ ْرطَُبَة، َوَْحََلَها إا ، وََكاَن )َوفايَها َأَمَر ُُمَمَّ يطا ُمحا
، َوإانَّ مُ  يطا َهةا اْلَبْحرا اْلُمحا ْن جا ْن ُهَناَك َسَبُب َعَملاَها أَنَُّه قايَل َلُه ُجَلْيقاَيُة لَْيَس ََلَا َماناٌع ما ْلَكَها ما

ََ اْلَبْحرا ا َُها إا َا، َسْيَّ َّتا َا َوُعدَّ ا فَ َرَغْت، وََكُمَلْت باراَجاَلا ، فَ َلمَّ ، َسْهٌل، فََأَمَر باَعَملا اْلَمَراكابا يطا ْلُمحا
عْ  ، َوَلْ يَ ْرجا َها َمرَْكَبانا ن ْ ْع ما ا َدَخَلْتُه اْلَمَراكاُب تَ َقطََّعْت، َوَلْ ََيَْتما ُْي. فَ َلمَّ َها إاِلَّ اْلَيسا ن ْ  ما

يٌد، َفظَ  نَ ُهْم قاَتاٌل َشدا ليايََّة، َفَجَرى بَ ي ْ قا ْنَد صا نَي، َوُأْسُطوُل الرُّوما عا فاَر َوفايَها اْلتَ َقى ُأْسُطوُل اْلُمْسلاما
ي ََ َمدا ُهْم إا ن ْ نَي، َوَأَخُذوا َمرَْكبَ ُهْم، َواَّْنََزَم َمْن َسلاَم ما ْلُمْسلاما قاليايََّة.الرُّوُم ِبا  َنةا بَ َلْرَم باصا

يٌم، َكاَدتا اْْلَقْ َواُت تُ ْعَدُم( . يٌد َوَقْحٌط َعظا  َوفايَها َكاَن ِبااْفرايقايََّة َغََلٌء َشدا
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. يَّ يَسى اْلَكْرخا َلُهْم عا َْص َعاما  َوفايَها قَ َتَل َأْهُل ْحا
، َوفايَها َأْسَرى ُلْؤُلٌؤ ُغََلُم َأْْحََد ْبنا ُطوُلو  َش، َوُهَو باَرْأسا َعنْيٍ ََ ُموَسى ْبنا َأََتما ْن رَاباَيةا َبنا ِتَايٍم إا َن ما

َش ْبنا ُموَسى ْبنا  ََ الرَّقَّةا، ُثَّ َلقاَي ُلْؤُلٌؤ َأْْحََد ْبَن ُموَسى ْبَن َأََتما َُه إا َش َوَمْن فََأَخَذُه َسْْيًا، َوَسْيَّ َأََتما
، فَا َن اْْلَْعَرابا ْم ُلْؤُلٌؤ َمَعُه ما َهُبوُه، فَ َعَطَف َعَلْيها ََ َعْسَكرا َأْْحََد لايَ ن ْ َّْنََزَم ُلْؤُلٌؤ، َورََجَع اْْلَْعَراُب إا

ََ بَ ْغَداَذ َوَساَمرَّا. َيا، ُثَّ َساُروا إا  َوَأْصَحابُُه، فَاَّْنََزُموا، فَ بَ َلَغْت َهزاْيَتُ ُهْم قَ ْرقايسا
َم أَ  ْصَر.َوَقْد ذََكْرُت فايَما تَ َقدَّ ي َأَسَر ُموَسى َغْْيُ ُلْؤُلٍؤ َعَلى َما ذََكَرُه ُمَؤرياُخو ما  نَّ الَّذا

ََ ب َ  ( َعْبدا اْلَعزايزا، َوَبْكتاُمَر )َوقْ َعٌة، فَاَّْنََزَم َبْكتاُمُر( ، َوَساَر إا  ْغَداَذ.َوفايَها َكاَنْت َبنْيَ )َأْْحََد ْبنا
ْلَْ  ُّ ِبا ُّ َعَلى َوفايَها َأْوَقَع اْْلُُجْسَتانا ُمَل، َوَغَلَب اْْلُُجْسَتانا َق با ُْرَجاَن، َوُهَو َغار،، فَ َلحا َسنا ْبنا زَْيٍد ِبا

ََ ُجْرَجاَن اْسَتْخَلَف باَسارايَةَ  ا َساَر َعْن َطََباْسَتاَن إا  ُجْرَجاَن َوَأْطَرافا َطََباْسَتاَن، َفَكاَن اْلََْسُن َلمَّ
دا ْبنا جَ  ا اَّْنََزَم اْلََْسُن ْبُن زَْيٍد اْلََْسَن ْبَن ُُمَمَّ ، فَ َلمَّ ْعَفرا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُحَسنْيٍ اْْلَْصَغَر اْلَعقايقايَّ

ها، فَ َبايَ َعُه قَ ْوٌم، َوَوافَاُه اْلَْ  َعةا لانَ ْفسا ََ اْلبَ ي ْ َسُن ْبُن زَْيٍد، َأْظَهَر اْلَعقايَقيُّ باَسارايََة أَنَُّه قُتاَل، َوَدَعا إا
 ارَبَُه، ُثَّ َظفاَر باها فَ َقتَ َلُه.َفحَ 

 ُّ ، َوَعْمراو ْبنا اللَّْيثا اَّْنََزَم فايَها َعْمٌرو، َوَدَخَل اْْلُُجْسَتانا يا  َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ اْْلُُجْسَتانا



َل َعْمٍرو، َوَمْن َكاَن ْيَايُل إالَْيها. َها َعاما ن ْ  نَ ْيَسابُوَر، َأْخَرَج ما
يَها َبنْيَ اْلَعَلواييانَي َواْْلَْعَفرايَّةا( .)َوفايهَ  يَنةا َونَ َواحا ْلَمدا َنٌة ِبا  ا َكاَنْت فات ْ

، َوَأَصابَ  با الزَّْنجا ََ َصاحا  َوفايَها َوَثَب اْْلَْعَراُب َعَلى ُكْسَوةا اْلَكْعَبةا فَانْ تَ َهُبوَها، َوَصاَر بَ ْعُضَها إا
يَدٌة. ٌة َشدا دَّ اَج فايَها شا  اْْلُجَّ
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َفَر النَّاَس، فَ نَ َفُروا يفا بَ ْرٍد َشدا  ََّيرا رَبايَعَة، فَاْستَ ن ْ ََّيرا الرُّوما َعَلى دا يٍد َِل َوفايَها َخَرَجتا الرُّوُم َعَلى دا
. ْربا  ُْيْكاُن فايها ُدُخوُل الدَّ

ا يَما َخلايَفُة َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن َعَلى الث ُُّغورا الشَّ ْن َأْهلا َطَرُسوَس، َوفايَها َغَزا سا يَّةا يفا َثََلُثاااَئةا رَُجٍل ما ما
يًدا، َوقَ َتَل اْلُمْسلا  ْن باََلدا َهْرقَ َلَة، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ْن َأْربَ َعةا آَِلٍف ما ْم ََنٌْو ما ُموَن َخْلًقا  َفَخَرَج َعَلْيها

نَي ََجَا َن اْلُمْسلاما يَب ما ، ُأصا َن اْلَعُدويا  َعٌة.َكثاْيًا ما
يا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم، َحْرٌب َبنْيَ اْلَعَلواييانَي َواْْلَْعَفراييانَي، يَنةا النَّّبا َدا َا  َوفايَها َكاَنْت ِبا ْعُر َبا َوَغََل السيا

َن اْلْاَجازا، َواْلعاَراقا  َرتا اْْلَقْ َواُت، َوَعمَّ اْلَغََلُء َسائاَر اْلباََلدا ما ، َواْْلَزايَرةا، َحََّّ تَ َعذَّ لا ، َواْلَمْوصا
يَنةا. ْلَمدا َة الَِّتا ِبا دَّ ُلغا الشيا ، َوَغْْيا َذلاَك، إاِلَّ أَنَُّه َلْ يَ ب ْ اما  َوالشَّ

يَمٍة باتَ َغلُّبا اْلُقوَّ  ٍة َعظا دَّ يعاَها يفا شا )َوُأَمَراءا  ادا َوفايَها َكاَن النَّاُس يفا اْلباََلدا الَِّتا ََتَْت ُحْكما اْْلَلايَفةا َجَا
ْشتاغَ  ْن إاْنَكارا َما َيَُْتونَُه َويَ ْفَعُلونَُه، ِلا الا اْلُمَوفَّقا باقاَتالا اْْلَْجَنادا َعَلى اْْلَْمرا( ، َوقالَّةا اْلُمَراقَ َبةا َواْْلَْمنا ما

، َواْشتاَغالاها باَغْْيا َذلاَك. دا ، َولاَعْجزا اْْلَلايَفةا اْلُمْعَتما با الزَّْنجا  َصاحا
، ُثَّ اْشَتدَّ فايها اْلََبُْد َحََّّ ََجَُد اْلَماُء.  َوفايَها اْشَتدَّ اْْلَرُّ يفا تاْشرايَن الثَّانا

ٌد، َواْستَ َباَح َماَلهُ  ، فَ َهَزَمُه ُُمَمَّ يُّ َة، َفَحارَبَُه اْلَمْخُزوما اجا َمكَّ ُد ْبُن َأِبا السَّ َم ُُمَمَّ ، َوَذلاَك يَ ْوَم َوفايَها َقدا
 وايَةا.الَتَّْ 

ينَ َورا. ََ الديا ًعا إا ََ اْْلََبلا َوَبْكتاُمُر رَاجا َغَلُغ إا  َوفايَها َساَر َكي ْ
. يُّ دا ْبنا إاْسَحاَق ْبنا ُموَسى اَْلَاِشاا َنةا َهارُوُن ْبُن ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا يفا َهذا  َوَحجَّ ِبا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
ُد بْ  َ ُُمَمَّ با َوفايَها تُ ُويفيا ْن َأْصَحابا اْلََْسنا ْبنا زاََّيٍد اللُّْؤلُئاييا َصاحا ، وََكاَن ما يُّ ُن ُشَجاٍع أَبُو َبْكٍر الث َّْلجا

 َأِبا َحنايَفَة.



. لثَّاءا اْلُمْعَجَمةا باَثََلٍث َواْلْايما يُّ ِبا  الث َّْلجا
َبٍل، وََكاَن َمْولادُ  َ َصالاُح ْبُن َأْْحََد ْبنا َحن ْ .َوفايَها تُ ُويفيا ائَ َتنْيا  ُه َسَنَة َثََلٍث َوَثََلثانَي َوما
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] ائَ َتنْيا تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوسا
267 - 

ائَ َتنْيا  تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوسا
 ذاْكُر َأْخَبارا الزَّْنجا 

ْن َأْعَمالا َوفايَها َغَلَب أَبُو اْلَعبَّاسا ْبُن اْلُمَوفَّقا َعلَ  ٍع، َوالزَّْنجا ما ى َعامَّةا َما َكاَن باَيدا ُسَلْيَماَن ْبنا َجاما
َّللَّا. َد ِبا ، فَ ُلقياَب اْلُمْعَتضا دا ي َصاَر َخلايَفًة بَ ْعَد اْلُمْعَتما ْجَلَة، َوأَبُو اْلَعبَّاسا َهَذا ُهَو الَّذا  دا

ا َدَخلُ  ْياها َأنَّ الزَّْنَج َلمَّ ْهلاَها َما ذََكْرََن، بَ َلَغ َذلاَك اْلُمَوفََّق، فَأََمَرُه وََكاَن َسَبُب َمسا ُلوا ِبَا َط، َوَعما وا َواسا
ائَ َتنْيا  تيانَي َوما تٍي َوسا ْم، َفَساَر يفا رَبايٍع اْْلَخرا َسَنَة سا ْيا َبنْيَ َيَدْيها إالَْيها يلا اْلَمسا َعُه أَبُوُه، ابْ ُنُه باتَ ْعجا ، َوَشي َّ

تا َوَسْيََّ َمَعُه عَ  َمْْياَّيَّ ، َوالسُّ َذَواتا َلةا، َأَخَذ َمَعُه الشَّ ةا اْلَكاما اَلةا َواْْلَيَّاَلةا يفا اْلُعدَّ َن الرَّجَّ ، َشَرَة آَِلٍف ما
. اَلةا، َفَساَر َحََّّ َواََف َديْ َر اْلَعاُقولا  َواْلَمَعاباَر لالرَّجَّ

َذَواتا ُنَصْْيٌ،  َمتاها يفا الشَّ ُُه َأنَّ ُسَلْيَماَن وََكاَن َعَلى ُمَقديا ِبا َْحَْزَة، َفَكَتَب إالَْيها ُنَصْْيٌ َُيَْبا اْلَمْعُروُف ِبَا
َمتاها، َحََّّ ن َ  ٍت، َواْْلُبَّائايُّ َعَلى ُمَقديا َْيلاها َورَْجلاها يفا َشَذَواٍت َوَُسَْْياَّيَّ ٍع َقْد َواََف ِبا َزَل اْْلَزايَرَة ْبَن َجاما

َْضَرةا بَ ْرَدُروََّي،  ٍت، ِبا َْيلاها َورَْجلاها يفا َُسَْْياَّيَّ َّ َقْد َواََف )َمْعَراَِبَن ِبا ْعَرانا َوَأنَّ ُسَلْيَماَن ْبَن ُموَسى الشَّ
َه َطََلئاَعُه لايَ ْعراَف َأْخَبارَُهْم، فَ َعاُدوا َوَأْعَلُموُه  ْلَح، َوَوجَّ َُوافَاةا فَ رَكاَب أَبُو اْلَعبَّاسا َحََّّ َواََف( الصيا ِبا

َط.ال َرُهْم باُبْسَتانا ُموَسى ْبنا بُ َغا، َأْسَفَل َواسا ، َوآخا ْلحا لصيا ْم، َوَأنَّ َأوَََّلُْم ِبا ها  زَّْنجا َوَجْيشا
ر،  ُْم قَاُلوا: إانَّ َأَِب اْلَعبَّاسا َفًَّ َحَدٌث، غا ْم َأَّنَّ ها  وََكاَن َسَبُب ََجْعا الزَّْنجا َوَحْشدا
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، َوالرَّأْ  ْْلَْربا ََن ُكلياها، َوََنْبَ َهُه يفا َأوَّلا َمرٍَّة نَ ْلَقاُه يفا إازَالَتاها، فَ َلَعلَّ َذلاَك يَ رُ ِبا َديا َيُه ِبا وُعُه ُي لََنا َأْن نَ ْرما
، اعْ  ا َعلاَم أَبُو اْلَعبَّاسا قُ ْرََبُْم َعَدَل َعْن ُسَننا الطَّرايقا ََتََض فَ يَ ْنَصراُف َعنَّا، َفَجَمُعوا، َوَحَشُدوا، فَ َلمَّ

ْم، َواْغََتُّوا َوات َّب َ  ُعوا فايها ، فَ َتطَاَرُدوا ََلُْم، َحََّّ َطما ْياها، َوَلقاَي َأْصَحابُُه َأَوائاَل الزَّْنجا ُعوُهْم، يفا َمسا
. لصَّْيدا ْيَُكْم َقدا اْشتَ َغَل ِبا نَّ َأما ، فَإا ْيًا لاْلَحْربا  َوَجَعُلوا يَ ُقوُلوَن: اْطُلُبوا َأما

ا قَ رُ  ، َوَصاَح باُنَصْْيٍ:فَ َلمَّ َن اْْلَْيلا َوالرَّْجلا ْم فايَمْن َمَعُه ما ْنُه َخَرَج َعَلْيها  بُوا ما



! فَ َرَجَع ُنَصْْيٌ، َورَكاَب أَبُو اْلَعبَّاسا َُسَْْيايًَّة َوَحفَّ باها أَ  ها اْْلَْكُلبا ُر َعْن َهذا ََ أَْيَن تَ َتَأخَّ ْن إا ْصَحابُُه ما
، فَا يعا اْلْاَهاتا تَُّة َجَا َي سا ََ َأْن َوَصُلوا قَ ْريََة َعْبدا اَّللَّا، َوها ْم، َوتَباُعوُهْم إا َّْنََزَمتا الزَّْنُج، وََكثُ َر اْلَقْتُل فايها

َر َجََ  ٍت، َوُأسا َة َُسَْْياَّيَّ دَّ ُهْم ََخَْس َشَذَواٍت، َوعا ن ْ ي َلُقوُهْم باها، َوَأَخُذوا ما عا الَّذا َن اْلَمْوضا َخ ما ، اَعةٌ فَ َراسا
ْيا، َوَساَر سُ  ََ ََّنْرا اْْلَما ٍع إا ، َفَساَر ُسَلْيَماُن ْبُن َجاما َلْيَماُن ْبُن َواْسَتْأَمَن ََجَاَعٌة، َفَكاَن َهَذا َأوََّل اْلَفْتحا

ْلُعْمرا َوُهَو َعَلى  ، َواَْنََدَر أَبُو اْلَعبَّاسا فََأقَاَم ِبا يسا ََ ُسوقا اْْلَما ُّ إا ْعَرانا َط، ُموَسى الشَّ ْن َواسا فَ ْرَسٍخ ما
ْم. يها  َوَأْصَلَح َشَذَواتاها، َوَجَعَل يُ َراواُح اْلَقْوَم اْلقاَتاَل َويُ َغادا

ر، ي ُ  ها، ُثَّ إانَّ ُسَلْيَماَن اْستَ َعدَّ َوَحَشَد، َوَجَعَل َأْصَحابَُه يفا َثََلثَةا َأْوُجٍه، َوقَاُلوا: إانَُّه َحَدٌث، غا َغرياُر بانَ ْفسا
نُ  تيابَ وََكمَّ ُنوا اْلُكَمَناَء لايَ ْغََتَّ ِبا ُروا َوَأقْ بَ ُلوا َوَقْد َكمَّ ، َفَحذا ْم فَ َيْخُرَج وا ُكَمَناَء، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ َأَِب اْلَعبَّاسا ها اعا

ا َعلاُموا َأنَّ َكْيدَ  نُي َعَلْيها، َفَمَنَع أَبُو اْلَعبَّاسا َأْصَحابَُه َأْن يَ تَّباُعوُهْم، فَ َلمَّ ُهْم َلْ يَتامَّ َخَرَج ُسَلْيَماُن اْلَكما
ْم، َورَكاَب ُهَو َشَذاًة ما  ، فَأََمَر أَبُو اْلَعبَّاسا ُنَصْْيًا َأْن َيَْبَُز إالَْيها تا َمْْياَّيَّ َذَواتا َوالسُّ ْن َشَذَواتاها يفا الشَّ

ْن َخاصَّتاها، َوَأَمَر اْْلَيَّالَ  ََ َأْن ََسَّاَها اْلَغَزاَل، َوَمَعُه ََجَاَعٌة ما ْهرا إا ئا الن َّ ْيا ِباازَائاها َعَلى َشاطا ْلَمسا َة ِبا
، وَ  ، فَ َوقَ َعتا اَْلَزاْيَُة َعَلى الزَّْنجا َبتا اْْلَْرُب َبنْيَ اْلَفرايَقنْيا ُْم، َوَنشا ُوا َدَواَبَّ َع، فَ َعَبَّ َقطا َغناَم أَبُو اْلَعبَّاسا يَ ن ْ

ُهْم َأْرَبَع َعْشَرَة َشَذاًة، َوَأفْ لَ  ن ْ ، َوبَ َلُغوا َطْهثَا، ما َت ُسَلْيَماُن َواْْلُبَّائايُّ بَ ْعَد َأْن َأْشَفَيا َعَلى اَْلَََلكا
 َوَأْسَلُموا َما َكاَن َمَعُهْم.

تا  َمْْياَّيَّ َذَواتا َوالسُّ َن الشَّ ُهْم ما ن ْ َذ ما ََ ُمَعْسَكراها، َوَأَمَر ِبااْصََلحا َما ُأخا قَاَم ، َوأَ َورََجَع أَبُو اْلَعبَّاسا إا
ُهْم َأَحٌد، َوَجَعُلوا َعَلى َطرايقا اْْلَْيلا آَِبرًا، َوَجَعُلوا فايَها َسَفا ن ْ ْشرايَن يَ ْوًما َِل َيْظَهُر ما فايَد الزَّْنُج عا

َاَب لاَيْسُقَط فايَها َها اْلبَ َواراَي َوالَتُّ يَد، َوَجَعُلوا َعَلى رُُءوسا  َحدا
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ُنوا ََلَا، َوتَ رَُكوا َذلاَك الطَّرايَق. اْلُمْجَتاُزوَن، فَات ََّفقَ  َنةا، فَ َفطا َن اْلَفَراغا  أَنَُّه َسَقَط فايَها رَُجٌل ما
َا َوُمَقاتاَلتاَها، فَ َعاُدوا لا  َِلَّتا ْربَعانَي َُسَْْيايٍَّة با ُه ِبَا ، فََأَمدَّ َب الزَّْنجا ، َواْسَتَمدَّ ُسَلْيَماُن َصاحا َعرُّضا لاْلَحْربا لت َّ

ٍت، فََأَخَذَها الزَّْنُج، فَ بَ َلَغهُ فَ َلْم  َة َُسَْْياَّيَّ دَّ ْم عا َِبا اْلَعبَّاسا ; ُثَّ َسْيََّ إالَْيها اْْلَََبُ َوُهَو  َيُكونُوا يَ ثْ بُ ُتوا ْلا
، فََأْدَركَ  ُهْم َمْن َخفَّ ن ْ ْر َأْصَحابَُه، َوتَباَعُه ما َتظا ى، فَ رَكاَب يفا َُسَْْيايٍَّة، َوَلْ يَ ن ْ الزَّْنَج، فَاَّْنََزُموا َوأَْلَقْوا  يَ تَ َغدَّ

ُهْم إاْحَدى َوَثََلثانَي َُسَْْيا  ن ْ تاها َوَمْن َكاَن فايَها، َوَأَخَذ ما َقَذ َُسَْْياَّيَّ ، فَاْستَ ن ْ يًَّة، َورََمى أَبُو أَنْ ُفَسُهْم يفا اْلَماءا
َيْت إاَْبَاُمُه، فَ َلمَّ  ، َوَأَمَر ِبااْصََلحا اْلَعبَّاسا يَ ْوَمئاٍذ، َعْن قَ ْوٍس َحََّّ َدما ْلْاَلعا ا رََجَع َأَمَر لاَمْن َمَعُه ِبا

. َن الزَّْنجا تا اْلَمْأُخوَذةا ما َمْْياَّيَّ  السُّ
يَّةا )َوََّنْرا اْْلَ  اجا ََ اْْلَجَّ َْي إا [ َماَزْرَواَن َحََّّ َيصا ْيا( ، َويَ ْعرا ُثَّ إانَّ َأَِب اْلَعبَّاسا رََأى َأْن يَ تَ َوغََّل ]يفا َف ما
دُ  تا َورَكاَب أَبُو اْلَعبَّاسا يفا َُسَْْيايٍَّة َوَمَعُه ُُمَمَّ َمْْياَّيَّ َم ُنَصْْيًا يفا َأوَّلا السُّ  ْبُن ُشَعْيٍب، َما ُهَناَك، فَ َقدَّ



اَر َعَلى َغْْيا َطرايقا َوَدَخَل َماَزْرَواَن َوُهَو َيُظنُّ َأنَّ ُنَصْْيًا َأَماَمُه، فَ َلْم يَقاْف َلُه َعَلى َخََبٍ، وََكاَن َقْد سَ 
ََ َغَنٍم رََأْوَها لاَيْأُخُذوَها، فَ َبقاَي هُ  نَي إا حا َن اْلَمَلَّ ، َوَخَرَج َمْن َمَع َأِبا اْلَعبَّاسا ما ُد ْبُن َأِبا اْلَعبَّاسا َو َوُُمَمَّ

ْهرا، فَ َقاتَ َلُهمْ  ْن َجاناّبَا الن َّ َن الزَّْنجا ما ، َوَوافَاُه زَيْ َرُك يفا  ُشَعْيٍب، فََأََتُُهَا ََجٌْع ما ابا لنُّشَّ أَبُو اْلَعبَّاسا ِبا
، َفَسلََّم أَبُو اْلَعبَّاسا َوَعاَد َعْسَكُرُه. َذَواتا  َِبقاي الشَّ

ُّ َوَأْصَحابُ  ْعَرانا ٍع َأْصَحابَُه َوََتَصََّن باَطْهثَا، َوََتَصََّن الشَّ باُسوقا ُه َورََجَع ُنَصْْيٌ َوََجََع ُسَلْيَماُن ْبُن َجاما
ْيا يفا اْلََبيا، وَ  ْلَمسا ينايَّةا، َوَأَمَرُهْم ِبا لصيا َها، وََكَذلاَك اْجَتَمَع ِبا تا إالَي ْ ، َوَجَعُلوا اْلَغَلَّ يسا إاَذا َعَرَض اْْلَما

ا أَْبَصَرتا الزَّْنُج اْلَْ  ، فَ َلمَّ تا َمْْياَّيَّ َذَواتا َوالسُّ ََ ََلُْم ََّنٌْر َعََبُوُه، َورَكاَب ُهَو يفا الشَّ ْيَل َخاُفوا، َوَْلَُئوا إا
، فَ َلْم َيَاُدوا َمْلَجًأ، فَاْسَتسْ  َذا َمَع َأِبا اْلَعبَّاسا ُهُم الشَّ ، فَ َلْم يَ ْلبَ ُثوا َأْن َوافَ ت ْ ُفنا َلُموا، فَ ُقتاَل اْلَماءا َوالسُّ

َر َفرايٌق، أَْلَقى نَ ْفَسُه يفا اْلَماءا َفرايٌق، َأَخذَ  ُهْم َفرايٌق، َوُأسا ن ْ َي  ما َأْصَحاُب َأِبا اْلَعبَّاسا ُسُفنَ ُهْم َوها
. يسا ََ َطْهثَا َوُسوقا اْْلَما َها، فَاَْنَاُزوا إا ينايََّة، َوَأزَاَح الزَّْنَج َعن ْ  َِمُْلوَءٌة ُأْرزًا، َأَخَذ الصيا

، وََكاَن َقْد رََأى أَبُو اْلَعبَّاسا ُكرْكاياا، فَ َرَماُه باَسْهٍم، َفَسَقَط يفا َعْسَكرا   الزَّْنجا
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ََ َعْسَكراها، َوَقْد فَ َتَح الصيا  ْم، َورََجَع أَبُو اْلَعبَّاسا إا ْهَم( فَ َزاَد َذلاَك يفا َخْوفاها  ينايََّة.)فَ َعَرَف الزَّْنُج السَّ
يًما لالزَّْنجا َمَع ََثباتا ْبنا َأِبا ُدَلَف َوُلْؤُلٍؤ الزََّْنايَّ  ْم، َوَأْوَقَع َبااْم َوقْ َعًة َوبَ َلَغُه َأنَّ َجْيًشا َعظا ، َفَساَر إالَْيها نْيا

ُهْم ُلْؤُلٌؤ، َوَأَسَر ََثباًتا، َفَمنَّ َعَلْيها، َوَجعَ  ن ْ ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، ما ن ْ َحرا، فَ َقَتَل ما يَمًة َوْقَت السَّ َلُه َمَع َعظا
َن النياَساءا َخْلًقا َكثاْيًا َقَذ ما ها، َواْستَ ن ْ ، َأَخَذ ُكلَّ َما َكاَن بَ ْعضا قُ وَّادا نَّ ََ َأْهلاها نَّ إا ها نَّ َوَرديا ، فََأَمَر ِبااْطََلقاها

، َوَأَمَر ُنَصْْيًا باتَ ْعباَئةا  يسا ََ ُسوقا اْْلَما ْيا إا  َأْصَحاباها الزَّْنُج ََجَُعوُه، َأَمَر َأْصَحابَُه َأْن َيْسََتاَُيوا لاْلَمسا
ْيا، فَ َقاَل َلُه: إانَّ َّنََ  ُد لاْلَمسا ُْي ََنُْن، فََأََب َعَلْيها، فَ َقاَل َلُه ُُمَمَّ يسا َضيياٌق، فََأقاْم أَْنَت َوَنسا َر ُسوقا اْْلَما

ْهَر َضيياٌق. نَّ الن َّ ، فَإا َن الرياَحالا َذا، َوَِل ما َن الشَّ ًَل َفََل ُتْكثاْر ما  ْبُن ُشَعْيٍب: إاْن ُكْنَت َِل بُدَّ فَاعا
َمُه ُنَصْْيٌ يفا ََخَْس َعْشَرَة َفَساَر إالَْيها، َوُنصَ  ، َوتَ َقدَّ ََ َفما ََّنْرا ُمَساواٍر، فَ َوَقَف أَبُو اْلَعبَّاسا ْْيٌ َبنْيَ َيَدْيها، إا

يا الَِّتا ََسَّاَها اْلَمنايَعَة يفا ُسوقا  ْعَرانا يَنةا الشَّ ََ َمدا ي إا ي يُ َؤديا َق، َوُهَو الَّذا ،  اْْلَما َشَذاًة يفا ََّنْرا بَ َراطا يسا
ََ اْلمَ  َن اْلُوُصولا إا ، َفَمنَ ُعوُه ما ا َغاَب َعْنُه ُنَصْْيٌ َخَرَج ََجَاَعٌة يفا اْلََبيا َعَلى َأِبا اْلَعبَّاسا يَنةا، فَ َلمَّ دا

ََ الظُّْهرا، َوَخفاَي َعَلْيها َخََبُ ُنَصْْيٍ، َوَجَعَل  َهارا إا ْن َأوَّلا الن َّ يًدا ما الزَّْنُج يَ ُقوُلوَن: َقْد َوقَاتَ ُلوُه قاَتاًِل َشدا
 قَ تَ ْلَنا ُنَصْْيًا.

ْنَد َعْسَكرا  َد ْبَن ُشَعْيٍب باتَ َعرُّفا َخََباها، َفَساَر، فَ َرآُه عا  الزَّْنجا َواْغَتمَّ أَبُو اْلَعبَّاسا لاَذلاَك، َوَأَمَر ُُمَمَّ
ْم، َوُهَو يُ َقاتاُلُهمْ  يَنتاها ََ َأِبا اْلَعبَّاسا فََأْخََبَُه، َفُسرَّ  َوَأْحَرَقُه َوَأْضَرَم النَّاَر يفا َمدا يًدا، فَ َعاَد إا قاَتاًِل َشدا

 باَذلاَك.



َن الزَّْنجا ََجَاَعًة َكثاْيًَة، َورََجَع َحََّّ َواََف َأَِب اْلَعبَّاسا فََأْخََبَُه، َوَوَقَف أَبُو ا ْلَعبَّاسا َوَأَسَر ُنَصْْيٌ ما
ُعوا فايَها َوتَباُعوَها يُ َقاتاُلُهْم، فَ َرَجُعوا َعْنُه، وَ  َها، َفَطما ن ْ َدًة ما َر َواحا َن بَ ْعَض َشَذَواتاها، َوَأَمَر َأْن يُْظها َكمَّ

، فَاَّنَْ  َنُة َوفايَها أَبُو اْلَعبَّاسا ُفُن اْلُمَكمَّ ُم السُّ َا، َفَخَرَجْت َعَلْيها اَّنا َزَم الزَّْنُج، َحََّّ َأْدرَُكوَها فَ َعلاُقوا باُسكَّ
ََ َوَغناَم أَ  ، َورََجَع إا َن اْْلَْوفا ٍت، َواَّْنََزُموا َِل يَ ْلُووَن َعَلى َشْيٍء ما تَّ َُسَْْياَّيَّ ُهْم سا ن ْ بُو اْلَعبَّاسا ما

ْم. نَي َوَأْحَسَن إالَْيها حا  َعْسَكراها َسالاًما، َوَخَلَع َعَلى اْلَمَلَّ
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ََ قاَتالا الزَّْنجا   َوفَ ْتحا اْلَمنايَعةا ذاْكُر ُوُصولا اْلُمَوفَّقا إا
راها َعنا ابْ  ، وََكاَن َسَبُب َتََخُّ َْربا الزَّْنجا َط ْلا ََ َواسا ناها َأِبا َوفايَها، يفا َصَفٍر، َساَر اْلُمَوفَُّق َعْن بَ ْغَداَذ إا

اَلَة، َوَيْسَتْكثارُ  ُد اْلُفْرَساَن َوالرَّجَّ ها أَنَُّه ]َكاَن[ ََيَْمُع َوََيْشا َا َعَلى  اْلَعبَّاسا َهذا ةا الَِّتا يَ ْقَوى َبا َن اْلُعدَّ ما
َقى َلُه َما َيْشَغُل قَ ْلَبُه. ، َوَيُسدُّ اْلْاَهاتا الَِّتا ََيَاُف فايَها لاَئَلَّ يَ ب ْ  َحْربا الزَّْنجا

يا َيَْ  ََ َعلاييا ْبنا َأَِبٍن اْلُمَهلَّّبا ْجتاَماعا َمَع ُسَلْيَماَن ْبنا إاِلَّ َأنَّ اْْلَبايَث رَئايَس الزَّْنجا َقْد َأْرَسَل إا ِلا ُمُرُه ِبا
، َفَساَر َعْن بَ ْغَداَذ يفا  ََ اْبناها َأِبا اْلَعبَّاسا ، َفَخاَف َوْهًنا يَ َتَطرَُّق إا ٍع َعَلى َحْربا َأِبا اْلَعبَّاسا  َصَفٍر، َجاما

، فَ َلقاَيُه ابْ ُنُه َوَأْخَبََ  َط يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا ََ َواسا ْم، فَ َوَصَل إا ها، َفَخَلَع َعَلْيها َوَعَلْيها ها َوقُ وَّادا َالا ُجْندا ُه ِبا
اٍد ِباازَاءا قَ ْريَةا  ْلُعْمرا، ُثَّ نَ َزَل اْلُمَوفَُّق َعَلى ََّنْرا َشدَّ ََ ُمَعْسَكراها ِبا ََ  َورََجَع أَبُو اْلَعبَّاسا إا َعْبدا اَّللَّا إا

ْلُعْمرا، ُثَّ نَ َزَل الْ  َهةا بَ ْرُدوَدا، ُمَعْسَكراها ِبا ْجَلَة ِباازَاءا فُ وَّ اٍد، َوَأَمَر ابْ َنُه فَ نَ َزَل َشْرقايَّ دا ُمَوفَُّق َعَلى ََّنْرا َشدَّ
ْن آَِلتا اْْلَْربا  َا َمَعُه ما َْي ِبا َمَتُه، َوَأْعَطى اْْلَْيَش َأْرزَاقَ ُهْم، َوَأَمَر ابْ َنُه َأْن َيسا ُه ُمَقديا َهةا َّنَْ  َوَوِلَّ ََ فُ وَّ را إا

َهَة ََّنْرا ُمَساواٍر فََأقَاَم ي َ  .ُمَساواٍر، فَ َرَحَل يفا َُنَْبةا َأْصَحاباها، َورََحَل اْلُمَوفَُّق بَ ْعَدُه، فَ نَ َزَل فُ وَّ  ْوَمنْيا
يسا يَ ْوَم الثََُّل  ْن ُسوقا اْْلَما ُب الزَّْنجا اْلَمنايَعَة ما يَنةا الَِّتا ََسَّاَها َصاحا ََ اْلَمدا ََثَء لاَثَماٍن َخَلْوَن ُثَّ رََحَل إا

ُفنا يفا ََّنْرا ُمَساواٍر، َوَساَرتا اْْلَْيُل ِباازَائاها َشْرقا  لسُّ َنةا، َوَسَلَك ِبا ها السَّ ْن َهذا ْن رَبايٍع اْْلَخرا ما يَّ ََّنْرا ما
ََ اْلَمنايَعةا، َوَأَمَر باتَ ْعباْيا  ُل إا ي يُوصا َق الَّذا ، ُمَساواٍر، َحََّّ َجاُزوا بَ َراطا َن اْْلَاناَبنْيا ، َوَتْصياْياَها ما اْْلَْيلا

، فَ َفَعَل، فَ َلقاَيُه الزَّْنُج، َفَحارَبُو  َذا باَعامَّةا اْْلَْيشا لشَّ ما ِبا َقدُّ لت َّ يَدًة، َوَأَمَر ابْ َنُه َأَِب اْلَعبَّاسا ِبا ُه َحْرًِب َشدا
ْن َجا ا رََأْوا َذلاَك اَّْنََزُموا َوتَ َفرَُّقوا َوَعََل َأْصَحاُب َوَوافَاُهْم أَبُو َأْْحََد اْلُمَوفَُّق، َواْْلَْيُل ما ْهرا، فَ َلمَّ ناّبَا الن َّ

يَنَة فَ َقتَ ُلوا فايَها َخْلًقا َكثاْيً  ُيوَف فايَمْن َلقايَ ُهْم، َوَدَخُلوا اْلَمدا وَر، َوَوَضُعوا السُّ ا، َأَسُروا َأِبا اْلَعبَّاسا السُّ
يًما، َوَغناُموا مَ  ََ َعاَلًما َعظا ُّ َوَمْن َمَعُه، َوتَباَعُه َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا إا ْعَرانا ا َكاَن فايَها، َوَهَرَب الشَّ

. ََ اْْلَجاما ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي، َوَْلََأ اْلَباُقوَن إا ن ْ ، فَ َغراَق ما  اْلَبطَائاحا
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ها، َوَقدا  ْن يَ ْوما ََ ُمَعْسَكراها ما َوى  َورََجَع أَبُو َأْْحََد إا َن اْلُمْسلاَماتا زَُهاَء ََخَْسةا آَِلفا اْمَرَأٍة سا َقَذ ما اْستَ ن ْ
َط لاُيْدفَ ْعَن إا  ََ َواسا نَّ إا ، َوَأَمَر أَبُو َأْْحََد ِبااْفظا النياَساءا َوَْحْلاها َن الزََّْنايَّاتا ، ُثَّ َمْن َظفاَر باها ما نَّ ََ َأْهلاها

يَنةا، فََأمَ  ََ اْلَمدا َر إا َْدما ُسوراَها، َوَطميا َخْنَدقاَها، َوإاْحَراقا َبكَّ يُعُه، َوَأَمَر َبا َذ َجَا ْخذا َما فايها فَُأخا َر النَّاَس ِبَا
عاْيا، َواْْلُْرزا، َوَغْْيا َذلاَك، َما َِل َحدَّ َعَليْ  ، َوالشَّ َن الطََّعاما ، َوَأَخُذوا ما ُفنا َن السُّ ها، فََأَمَر َما بَقاَي فايَها ما

.باب َ  ََ اْْلُْندا  ْيعا َذلاَك َوَصْرفاها إا
با الزَّْنجا باَذلاَك، فَ َورََد اْلكاَتابُ  ، َصاحا ََ اْْلَائانا ْلَمَرازا، وََكَتَب إا ا اَّْنََزَم ُسَلْيَماُن ْلَاَق ِبا  َعَلْيها َوُهَو َوَلمَّ

ََ اْْلَََلءا َدفَ َعاٍت، وَكَ  ُث، فَاَْنَلَّ َبْطُنُه، فَ َقاَم إا ي يَ َتَحدَّ ْثَل الَّذا رُُه ما ٍع َُيَذيا ََ ُسَلْيَماَن ْبنا َجاما َتَب إا
. يَ قُّظا لت َّ ، َوَيَُْمُرُه ِبا يا ْعَرانا لشَّ  نَ َزَل ِبا

ٍع، فََأَتَ  ، َوُسَلْيَماَن ْبنا َجاما يا َعْرانا ْخََبَُه َأنَّ ُه َمْن أَ َوَأقَاَم اْلُمَوفَُّق بانَ ْهرا ُمَساواٍر يَ ْوَمنْيا يَ تَ َعرَُّف َأْخَباَر الشَّ
َقدُّ  لت َّ ينايََّة، َوَأَمَر ابْ َنُه َأَِب اْلَعبَّاسا ِبا ، َفَساَر َحََّّ َواََف الصيا ْْلََوانايتا ٍع ِبا َذا ُسَلْيَماَن ْبَن َجاما لشَّ ما ِبا

َها، فَ َلْم يَ رَ  ََ اْْلََوانايتا ُُمَْتفاًيا، َفَساَر أَبُو اْلَعبَّاسا إالَي ْ تا إا َمْْياَّيَّ َا، َورََأى ُهَناَك ََجًْعا  َوالسُّ ُسَلْيَماَن َبا
ٍت َكثاْيٍَة ََلُْم فايَها ٍع ُهَناَك ْلااْفظا َغَلَّ َن الزَّْنجا َمَع قَائاَدْينا ََلُْم َخلََّفُهْم ُسَلْيَماُن ْبُن َجاما ، َفَحاَرََبُْم أَبُو ما

نَ ُهُم اللَّ  ََ َأْن َحَجَز بَ ي ْ ، َوَداَمتا اْْلَْرُب إا ََ َأِبا اْلَعبَّاسا رَُجٌل، َفَسأََلُه َعْن اْلَعبَّاسا ْيُل، َواَسَتْأَمَن إا
يَنتاها الَِّتا ََسَّاَها اْلَمْنُصورََة، فَ َعاَد أَبُ  َدا ٍع، َوَأْخََبَُه أَنَُّه ُمقايٌم باَطْهثَا، ِبا ََ أَبايها ُسَلْيَماَن ْبنا َجاما و اْلَعبَّاسا إا

ْلَمسا  ْْلَََبا، فََأَمَرُه ِبا ْصََلحا َما ََيَْتاُج إالَْيها، َواْسَتْكثَ َر ِبا َا ْلاا ْيا إالَْيها، َفَساَر َحََّّ نَ َزَل بَ ْرُدوَدا، فََأقَاَم َبا
، َوَخلََّف باََبُْدوَدا بُ ْفَراَج ال َا الطُُّرَق لاْلَخْيلا َا اْْلََّْنَاَر، َوُيْصلاُح َبا َن اْْلَِلتا الَِّتا َيُسدُّ َبا .ما  َتُّْكايَّ

 
 ُر اْستايََلءا اْلُمَوفَّقا َعَلى َطْهثَاذاكْ 

ْن رَبايٍع  ََ َطْهثَا لاَعَشٍر بَقانَي ما ي ََيَْتاُج إالَْيها َساَر َعْن بَ ْرُدوَدا إا َن الَّذا ا فَ رََغ اْلُمَوفَُّق ما اْْلَخرا َسَنَة َلمَّ
ْيُُه َعَلى الظُّْهرا يفا خَ  ، وََكاَن َمسا ائَ َتنْيا تيانَي َوما ُفُن َواْْلَِلُت، فَ نَ َزَل باَقْريَةا َسْبٍع َوسا ْيلاها، َواَْنََدَرتا السُّ

َلُه َعَلْيها، ُثَّ َعََبَ بَ ْعَد َذلاَك، َفَساَر َحََّّ نَ َزَل  ْسًرا، ُثَّ َغَدا فَ َعَبََّ َخي ْ ُمَعْسَكًرا َعَلى اْْلَْوزايَّةا، َوَعَقَد جا
ْن َطْهثَا، فََأقَاَم ُهَنالاَك يَ وْ  يَلنْيا ما .ما  َمنْيا
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، فَانْ تَ َهى إا  ًعا لاْلَحْربا ، ُثَّ رَكاَب لايَ ْنُظَر َمْوضا يًدا، َفُشغاَل َعنا اْلقاَتالا َماُء َمَطًرا َشدا ََ َوَمَطَرتا السَّ
َي الَِّتا ََسَّاَها اْلَمْنُصوُر، فَ تَ َلقَّاُه َخلْ  يَنةا ُسَلْيَماَن باَطْهثَا، َوها ْن ُسورا َمدا ْم  َقرايٍب ما ٌق َكثاٌْي، َوَخَرَج َعَلْيها

، َوقَاتَ ُلوا َحََّّ َخَرُجوا َن اْلُفْرَسانا َل ََجَاَعٌة ما تا اْْلَْرُب، َوتَ َرجَّ ، َواْشَتدَّ َع َشََّّ ْن َمَواضا َعنا  ُكَمَناُء ما
ْلَمانا اْلُمَوفَّقا ََجَاَعًة. ْن غا ي َكانُوا فايها، َوَأَسُروا ما يقا الَّذا  اْلَمضا



ََ َورََمى أَ  َل إا َماَغُه، َفَسَقَط َوْحُا يَّ باَسْهٍم َخاَلَط دا يٍي اْْلََياما ْندا بُو اْلَعبَّاسا ْبُن اْلُمَوفَّقا َأْْحََد ْبَن ها
، فَ َلْم يَ ْلَبْث َأْن َماَت، َفَحَضَرُه اْْلَبايُث، َوَصلَّى َعَلْيها، َوَعُظَمْت َلَدْيها  با الزَّْنجا ، َصاحا اْلَعَلواييا

ي َْوتاها، إاْذ َكاَن َأْعَظَم َأْصَحاباها )َغَناًء َعْنُه( .اْلُمصا  َبُة ِبا
با  َلتَ ُهْم َوالتََّأهُّ لتََّحاُرسا لَي ْ ََ َعْسَكراها َوْقَت اْلَمْغرابا َوَأَمَر َأْصَحابَُه ِبا ، َواْنَصَرَف اْلُمَوفَُّق إا لاْلَحْربا

ْبتا لاثَ  ا َأْصَبُحوا، َوَذلاَك يَ ْوَم السَّ ْن رَبايٍع اْْلَخرا، َعبََّأ اْلُمَوفَُّق َأْصَحابَُه، َوَجَعَلُهْم  فَ َلمَّ ََلٍث بَقانَي ما
 ََ َا إا تا َأْن ُيَساَر َبا َمْْياَّيَّ َذا َوالسُّ لشَّ اَلًة، َوَأَمَر ِبا ُلو بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا، فُ ْرَساًَن َورَجَّ ْهرا َكَتائاَب يَ ت ْ  الن َّ

يَنَة ُسَلْيمَ  ي َيُشقُّ َمدا عا الَِّتا الَّذا را، َورَتََّب َأْصَحابَُه يفا اْلَمَواضا ْهُر اْلَمْعُروُف بانَ ْهرا اْلُمْنذا اَن، َوُهَو الن َّ
ََل  ََ يفا النَّْصرا، ُثَّ لَباَس سا ََ اَّللَّا تَ َعا َها، ُثَّ نَ َزَل َفَصلَّى َأْربََع رََكَعاٍت، َوابْ تَ َهَل إا ن ْ َحُه، َوَأَمَر ََيَاُف ما

َم إالَْيها، فَ َرَأى َخْنَدقًا، فََأْحَجَم النَّاُس َعْنُه، َفَحرََّضُهْم ابْ َنُه الْ  ََ السُّورا، فَ تَ َقدَّ َم إا َعبَّاَس َأْن يَ تَ َقدَّ
ْم. ََ الزَّْنجا َوُهْم َعَلى ُسوراها ُلوا َمَعُهْم، فَاقْ َتَحُموُه َوَعََبُوُه، َوانْ تَ َهْوا إا  قُ وَّاُدُهْم َوتَ َرجَّ

ا رَأَ  ينَ فَ َلمَّ ، َفَدَخُلوا اْلَمدا نَي، َوات َّبَ َعُهْم َأْصَحاُب َأِبا اْلَعبَّاسا َهزاما ْم َولَّْوا ُمن ْ َة، ى الزَّْنُج َتَسرَُّعُهْم إالَْيها
ْندَ  َق، َوَجَعُلوا َأَماَم ُكليا َخْنَدٍق ُسورًا، َفَجَعُلوا يَقاُفوَن عا َْمَسةا َخَنادا  ُكليا وََكاَن الزَّْنُج َقْد َحصَُّنوَها ِبا

هْ  َن الن َّ يَنَة ما ُت اْلَمدا َمْْياَّيَّ َذا َوالسُّ ، َوَدَخَلتا الشَّ را، ُسوٍر َوَخْنَدٍق، َفَكَشَفُهْم َأْصَحاُب َأِبا اْلَعبَّاسا
ْهرا وَ  َاناّبَا الن َّ ْن َُسَْْيايٍَّة َوَشَذاٍة، َوقَ تَ ُلوا َمْن ِبا َأَسُروا َحََّّ َأْجَلْوُهْم َفَجَعَلْت تُ ْغراُق ُكلَّ َما َمرَّْت ََلُْم باها ما

ْقَداُر اْلعاَمارَةا فايَها فَ ْرَسًخا. َا، وََكاَن ما ا اتََّصَل َبا يَنةا َوَعمَّ  َعنا اْلَمدا
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ْن َأْصَحاباها، وََكثُ َر اْلَقْتُل فايها  ٍع َونَ َفٌر ما ْم َواْْلَْسُر، َوَحَوى اْلُمَوفَُّق َذلاَك ُكلَُّه، َوَأفْ َلَت ُسَلْيَماُن ْبُن َجاما
نْ  َياَّنااْم َأْكثَ َر ما ب ْ َط، َواْلُكوَفةا، َواْلُقَرى، َوَغْْياَها، َوصا ْن ناَساءا َأْهلا َواسا َقَذ أَبُو َأْْحََد ما ْشرايَن َواْستَ ن ْ  عا

ْم ; َوَأَحَذ  ََ َأْهلايها َط، َوَدفَ َعُهْم إا ََ َواسا ْم إا َْملاها َخائارا، أَْلًفا، فََأَمَر أَبُو َأْْحََد ِبا َن الذَّ َما َكاَن فايَها ما
ًة، َوَُتَلََّص  دَّ ها عا ْن ناَساءا ُسَلْيَماَن َوَأْوَِلدا ، َوَأَسَر ما ََ اْْلَْجَنادا ، َوَأَمَر باَصْرفاها إا َذ َواْْلَْمَوالا َمْن َكاَن ُأخا

ََ اْْلَجاما فََأَمَر  ، َوََنَا ََجٌْع َكثاٌْي إا ْن َأْصَحابا اْلُمَوفَّقا َعَة َعَشَر يَ ْوًما، ما ْم، فََأقَاَم َسب ْ َأْصَحابَُه باَطَلباها
 َ ُهْم ُجْعًَل، َفَكاَن إاَذا ُأِتا ن ْ قَ َها، َوَجَعَل لاُكليا َمْن َأََتُه باَرُجٍل ما يَنةا، َوَطمَّ َخَنادا دا َوَهَدَم ُسوَر اْلَمدا ْلَواحا  ِبا

ََ قُ وَّاداها َوغا  ُه إا ُهْم َعَفا َعْنُه َوَضمَّ ن ْ ْم.ما َن اْستاَمالَتاها  ْلَماناها، لاَما َكاَن َدب ََّرُه ما
ْجَلَة اْلَعْورَاَء، فَ َلْم َيْظَفُروا باها، َوَأَمَر زايرَ  ٍع، َحََّّ بَ َلُغوا دا ْلُمَقاما َوَأْرَسَل يفا َطَلبا ُسَلْيَماَن ْبنا َجاما َك ِبا

َيةا َأْهُلَها ََ تاْلَك النَّاحا  َوَيََْمُنوا. باَطَهثَا لاَيََتَاَجَع إا
 

َها ََ اْْلَْهَواَز َوإاْجََلءا الزياْنجا َعن ْ ْيا اْلُمَوفَّقا إا  ذاْكُر َمسا



َها َوإاْجََلءا الزَّْنجا  ْصََلحا َن اْلَمْنُصورا رََحَل ََنَْو اْْلَْهَوازا ْلاا ا فَ رََغ أَبُو َأْْحََد اْلُمَوفَُّق ما َها، فََأَمَر  فَ َلمَّ َعن ْ
ْن َعْسَكراها ابْ َنُه َأَِب اْلعَ  ، اْسَتْخَلَف َعَلى َمْن تَ َرَك ما َمُه، فَأََمَر ِبااْصََلحا الطَّرايقا لاْلُجُيوشا بَّاسا َأْن يَ تَ َقدَّ

َها، َوَأمََّن النَّاَس، فََأَمَر ا َط ابْ َنُه َهاُروَن، َوْلَاَقُه زايَرُك فََأْخََبَُه باَعْودا َأْهلا َطْهثَا إالَي ْ َنْاَدارا ْلُمَوفَُّق ِبا باَواسا ِلا
نَ  َْن َظفاُروا باها ما يَقاعا َبااْم َوِبا نَي، َواْْلا َهزاما تا َمَع ُنَصْْيٍ، َوتَ تَ بُّعا اْلُمن ْ َمْْياَّيَّ َذا َوالسُّ ، َحََّّ يفا الشَّ  الزَّْنجا

، َوَساَر. يبا يَنةا اْْلَبايثا بانَ ْهرا َأِبا اْْلَصا ََ َمدا َي إا َتها  يَ ن ْ
ْلُقُدوما َعَلْيها، َواْرََتََل اْلُمَوفَّ  وَس، َوَأَمَر َمْسُرورًا ِبا َط َحََّّ أََتى السُّ ْن َواسا َرةا ما ُق ُمْستَ َهلَّ َُجَاَدى اْْلخا

ُلُه ُهَناَك، فََأََتُه.  َوُهَو َعاما
ٍع َوالزَّْنجا َخاَف أَ  َل اْلُمَوفَُّق باُسَلْيَماَن ْبنا َجاما ا بَ َلَغُه َما َعما ْن َيَْتاَيُه َوُهَو َعَلى َحاٍل وََكاَن اْْلَبايُث َلمَّ

ْْلَْهَوازا يفا  ْلُقُدوما َعَلْيها، وََكاَن ِبا ََ َعلاييا ْبنا َأَِبٍن ِبا  تَ َفرََّق َأْصَحابُُه َعْنُه، وََكَتَب إا
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ْن َطَعاٍم َوَدَوابَّ َوَأْغَناٍم، َوغَ  ْنَدُه ما يَع َما َكاَن عا َد َثََلثانَي أَْلًفا، َفََتََك َجَا ْْيا َذلاَك، َواْسَتْخَلَف َعَلْيها ُُمَمَّ
، فَ َلْم يَ ُقْم، َوات ََّبَع َعلاياا.  ْبَن ََيََْي اْلُكُرنْ َبائايَّ

َياَن َوَما اتَّصَ  ْلَفْنَدما َواْلَباسا ، َوُهَو ِبا ابا ََ ََبُْبوَد ْبنا َعْبدا اْلَوهَّ ُب الزَّْنجا أَْيًضا إا َل َبااَما، وََكَتَب َصاحا
يَعُه اْلمُ َيَْ  َخائارا، َوَساَر ََنَْوُه، َفَحَوى َذلاَك َجَا َن الذَّ ْنَدُه ما ْلُقُدوما َعَلْيها، َفََتََك َما َكاَن عا َوفَُّق، ُمُرُه ِبا

.  َوَقواَي باها َعَلى َحْربا اْْلَبايثا
ْن أَ  َا ََجٌْع ما ا َساَر َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن َعنا اْْلَْهَوازا َُتَلََّف َبا ََ َوَلمَّ ْصَحاباها، زَُهاَء أَْلفا رَُجٍل، فََأْرَسُلوا إا

ُم اْْلَْرزَاَق، ُثَّ رََحَل َعنا  ُموا َعَلْيها، فََأْجَرى َعَلْيها ََ اْلُمَوفَّقا َيْطُلُبوَن اْْلََماَن فََأمَّنَ ُهْم، فَ َقدا وسا إا السُّ
َه  ْنُه، فََأمََّنُه ُجْنَدْيَسابُوَر، َوُتْسََتَ، َوَجََب اْْلَْمَواَل، َوَوجَّ ، وََكاَن َخائاًفا ما ييا دا ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا اْلُكْردا ََ ُُمَمَّ إا

ْنَدُه فََأْحَسَن إالَْيها. ْنُه اْْلَْمَواَل َواْلَعَساكاَر، َفَحَضَر عا  َوَعَفا َعْنُه، َفَطَلَب ما
ََ َعْسَكرا ُمْكَرٍم، َوَواََف اْْلَْهَواَز، ُثَّ  ْن فُ َراتا اْلَبْصَرةا، وََكَتَب ُثَّ رََحَل إا ََ ََّنْرا اْلُمَباَركا ما َها إا رََحَل َعن ْ

تَ  ْلُمَباَركا ُمن ْ ، فَ َلقاَيُه اْْلَْيُش ِبا ََ ََّنْرا اْلُمَباَركا يعا اْْلَْيشا إا َما ََ اْبناها َهاُروَن لايُ َوافاَيُه ِبا  َصَف رََجٍب.إا
ا َخلَّفَ  َما وََكاَن زايَرُك، َوُنَصْْيُ َلمَّ َعا الزَّْنَج اَْنََدرَا َحََّّ َوافَ َيا اْْلُبُ لََّة، فََأْسَتْأَمَن إالَْيها ُهَما اْلُمَوفَُّق لايَ تَ تَ ب َّ

جْ  ََ دا تا إا َمْْياَّيَّ َذا، َوالسُّ َما َعَدًدا َكثاْيًا يفا الشَّ َها َلَة لاَيْمَنَع عَ رَُجٌل َأْخََبَُُهَا َأنَّ اْْلَبايَث َقْد أَنْ َفَذ إالَْيها ن ْ
ََ عَ  ُْم يُرايُدوَن َعْسَكَر ُنَصْْيٍ، وََكاَن َعْسَكُرُه بانَ ْهرا اْلَمْرَأةا، فَ َرَجَع ُنَصْْيٌ إا َّنَّ َن َمْن يُرايُدَها، فَإا ْسَكراها ما

َر َأنَّ الزَّْنَج َيَْ  َنَُّه َقدَّ ْن َطرايٍق آَخَر، ْلا ا بَ َلَغُه َذلاَك، َوَساَر زايَرُك ما ْن اْْلُبُ لَّةا َلمَّ ُتوَن َعْسَكَر ُنَصْْيٍ ما
ْنُه، وََكانُوا َقْد َجَعلُ  ْم، َفَظفاَر َبااْم، َواَّْنََزُموا ما يًنا، َذلاَك اْلَوْجها، َفَكاَن َكَذلاَك، فَ َلقايَ ُهْم يفا َطرايقاها وا َكما

َن اْلُكَمَناءا ََجَاعَ   ًة َوَأَسَر ََجَاَعًة.َفَدلَّ زايَرُك َعَلْيها، فَ تَ َوغََّل َحََّّ َأََتُه فَ َقَتَل ما
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ْن َأكَ  يَم اْلَبْصرايُّ َوُهَو ما ُد ْبُن إابْ َراها يَسى ُُمَمَّ ، َوُهَو أَبُو عا ُم الزَّْنجا َّْن َظفاَر باها ُمَقدَّ ْم، وََكاَن ِما ها ابارا قُ وَّادا
ُهْم َما يَزايُد َعَلى َثََلثانَي َُسَْْيايٍَّة، َفَجزاَع لاَذلا  ن ْ ُهْم زَُهاُء َوَأَخَذ ما ن ْ ََ ُنَصْْيٍ ما ، فََأْسَتْأَمَن إا يُع الزَّْنجا َك َجَا

ْهرا اْلُمَبارَ  لن َّ قْ َبالا إالَْيها ِبا ، فََأَمَرُه باَقُبوَلااْم َواْْلا ََ اْلُمَوفَّقا ، فَ َوافَاُه ُهَناَك.أَْلَفْي رَُجٍل، َفَكَتَب باَذلاَك إا  كا
، َفَساَر إالَْيها، َفَحاَرَب َوَأَمَر اْلُمَوفَُّق ابْ َنُه َأَِب ا يبا ََ ُُمَارَبَةا اْلَعَلواييا بانَ ْهرا َأِبا اْْلَصا ْيا إا ْلَمسا ْلَعبَّاسا ِبا

ْن قُ وَّادا اْلَعَلواييا َوَمَعُه ََجَاَعٌة، َفَكَسَر َذلاكَ  ََ الظُّْهرا، فََأْسَتْأَمَن إالَْيها قَائاًدا ما ْن ُبْكَرٍة إا  اْْلَبايُث، ما
ََنبَةا إا  َوَعادَ  ْوبَةا َواْْلا ََ الت َّ ََ اْلَعَلواييا كاَتاًِب َيْدُعوُه إا لظََّفرا، وََكَتَب اْلُمَوفَُّق إا ََ أَبُو اْلَعبَّاسا ِبا ََ اَّللَّا تَ َعا

، َواْستاْحََللا الْ  ، َوإاْخَرابا اْلبُ ْلَدانا ، َوانْتاَهاكا اْلَمَحاراما َماءا ْن َسْفكا الديا َّا رَكاَب ما ، ِما ُفُروجا َواْْلَْمَوالا
ةا َوالرياَساَلةا، َويَ ْبُذُل َلُه اْْلََماَن، فَ َوَصَل اْلكاَتاُب إالَْيها، فَ َقَرَأُه، َوَلْ َيْكُتبْ  بُ وَّ َعاءا الن ُّ   َجَوابَُه.َواديا

 
با الزَّْنجا  يَنةا َصاحا  ذاْكُر ُُمَاَصَرةا َمدا

 ََ ا أَنْ َفَذ اْلُمَوَفقُّ اْلكاَتاَب إا ، َوَلْ يَ ُردَّ َجَوابَُه، َعَرَض َعْسَكَرُه، َوَأْصَلَح آَِلتاها، َورَتََّب  َلمَّ اْلَعَلواييا
يَنةا اْْلَبايثا الَِّتا ََسَّ  ََ َمدا ْن رََجٍب إا اَها اْلُمْخَتارََة، قُ وَّاَدُه، ُثَّ َساَر ُهَو َوابْ ُنُه أَبُو اْلَعبَّاسا يفا اْلعاْشرايَن ما

هَ  َن َوَأْشَرَف َعَلي ْ دَّ ما َها، َوَما ُأعا ، َوَغوََّر الطَّرايَق إالَي ْ قا ْْلَْسَوارا َواْْلََنادا ا، َوَتََمََّلَها َورََأى َحَصانَ تَ َها ِبا
َم  ثْ َلُه لاَمْن تَ َقدَّ َّا َلْ يَ َر ما ، َوَسائارا اْْلَِلتا َعَلى ُسوراَها، ِما ييا ، َواْلقاسا ْن ُمنَ اْلَمَجانايقا َواْلَعرَّاَداتا ي ما ازاعا

ْن َكثْ َرةا َعَددا اْلُمَقاتاَلةا َما اْستَ ْعَظَمُه. ، َورََأى ما ْلطَانا  السُّ
ا َعاَيَن الزَّْنُج َأْصَحاَب اْلُمَوفَّقا اْرتَ َفَعْت َأْصَواَُّتُْم َحََّّ اْرََتَّتا اْْلَْرُض، فََأَمَر اْلُمَوفَّقُ   ابْ َنُه فَ َلمَّ

ينَ  ََ ُسورا اْلَمدا ما إا َقدُّ لت َّ َم َحََّّ أَْلَصَق َشَذَواتاها ِباَُسنَّاةا َقْصرا ِبا ، فَ تَ َقدَّ َهاما لسيا ةا، َوالرَّْميا لاَمْن َعَلْيها ِبا
َجارَُة َمََ  َهاُمُهْم َوحا ، َفَكثُ َر الزَّْنُج َوَأْصَحاَُبُْم َعَلى َأِبا اْلَعبَّاسا َوَمْن َمَعُه، َوتَ َتابَ َعْت سا ْم اْْلَبايثا انايقاها

ْم، َحََّّ َما يَ َقُع الطََّرُف إاِلَّ َعَلى َسْهٍم َأْو َحَجٍر.َوَمَقالايعا  يها ْلْاَجارَةا َعْن أَْيدا ْم، َورََمى َعَوامُُّهْم ِبا  ها
ْن َأَحدٍ  ثْ َلُه ما ْن َصَْباها َوثَ َباتا َأْصَحاباها َما َلْ يَ َر ما ، فَ َرَأى اْلَعَلوايُّ ما  َوثَ َبَت أَبُو اْلَعبَّاسا
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 َّ ََ اْلُمَوفَّقا ُمَقاتاَلٌة يفا َُسَْْيا ]ِما لرُُّجوعا فَ َفَعُلوا، اْسَتْأَمَن إا ، فََأمَّنَ ُهْم، ْن[ َحاَرََبُْم، ُثَّ َأَمَرُهُم اْلُمَوفَُّق ِبا ي ََّتنْيا
ْم َوَوَصَلُهْم وَ  نَي َعَلى َأْقَداراها حا َن اْلُمَقاتاَلةا َواْلَمَلَّ َما ما ٍع َفَخَلَع َعَلى َمْن فايها ََ َمْوضا ْم إا َأَمَر ِبااْدََنئاها

ُبوا يفا اْْلََمانا  ا رَآُهُم اْلَباُقوَن رَغا ، فَ َلمَّ ْن َأَْنَعا اْلَمَكايادا ، َوتَ َناَفُسوا يَ َراُهْم فايها نَُظَراُؤُهْم، وََكاَن َذلاَك ما
ََ اْلُمَوفَّقا َعَدٌد َكثاٌْي َذلا  ُهْم فايها، َوابْ َتَدُروا إالَْيها، َفَصاَر إا ، فَ َعمَّ تا َمْْياَّيَّ ْن َأْصَحابا السُّ َك اْليَ ْوَم ما



. ََلتا ْلْاَلعا َوالصيا  ِبا
، َووَ  يبا ََ ََّنْرا َأِبا اْْلَصا تا إا َمْْياَّيَّ ََ السُّ ُب الزَّْنجا َذلاَك َأَمَر باَرديا َأْصَحاباها إا ا رََأى َصاحا َهةا فَ َلمَّ َل باُفوَّ كَّ

ْهرا َمْن َْيْنَ ُعُهمْ  ، َفَخَرَج  الن َّ َذَواتا ها، َأْن ََيُْرَج يفا الشَّ ْن َشريا قُ وَّادا ، َوَأَمَر ََبُْبوَد، َوُهَو ما َن اْْلُُروجا ما
ََ فاَناءا  تا اْْلَْرُب، فَاَّْنََزَم ََبُْبوُد إا ،  َوبَ َرَز إالَْيها أَبُو اْلَعبَّاسا يفا َشَذَواتاها، َوقَاتَ َلُه، َواْشَتدَّ َقْصرا اْْلَبايثا

يبا وَ  ْلْاَجارَةا، فََأْوَْلُوُه ََّنَْر َأِبا اْْلَصا َنْت َأْعَضاُؤُه ِبا ، َوُأوها َهاما لسيا ، َوُجراَح ِبا َوَقْد  َأَصابَ ْتُه َطْعنَ َتانا
ْيَُة، َوَظَفَر أَبُو اْلَعبَّا َّْن َكاَن َمَعُه قَائاٌد ُذو ِبٍَْس يُ َقاُل لَُه َعما ، فَ ُقتاَل ِما سا باَشَذاٍة َأَشَفى َعَلى اْلَمْوتا

ُهْم، فَ  ن ْ ََ َأِبا اْلَعبَّاسا َأْهُل َشَذاٍة ما نَي، فَاْسَتْأَمَن إا َأمَّنَ ُهْم، فَ َقَتَل َأْهَلَها، َورََجَع ُهَو َوَمْن َمَعُه َسالاما
ْم. ْم، َوَخَلَع َعَلْيها  َوَأْحَسَن إالَْيها

هْ  لن َّ ََ َعْسَكراها ِبا ْنَد ُمْنَصَرفاها َخْلٌق َكثاٌْي، فََأمَّنَ ُهْم، َورََجَع اْلُمَوفَُّق َوَمْن َمَعُه إا ، اْسَتْأَمَن إالَْيها عا را اْلُمَباَركا
، ُثَّ ن َ  ، َوَأقَاَم َعْسَكُرُه يَ ْوَمنْيا ْم، َوَوَصَلُهْم، َوأَثْ َبَت َأَْسَاَءُهْم َمَع َأِبا اْلَعبَّاسا َقَل َعْسَكَرُه َوَخَلَع َعَلْيها

ْن رَجَ  تٍي بَقانَي ما َتَصفا َشْعَباَن َلْ يُ َقاتاْل.َلسا ََ ُمن ْ ََ ََّنْرا َجطَّى فَ نَ َزَلُه، َوَأقَاَم باها إا  ٍب إا
نَ  ، وََكاَن َمْن َمَعُه ما تا َمْْياَّيَّ َذا َوالسُّ َتَصَف َشْعَباَن يفا اْْلَْيلا َوالرياَجالا َوَأَعدَّ الشَّ اْْلُْندا  ُثَّ رَكاَب ُمن ْ

َّْن يُ َقاتاُل َواْلُمَتَطوياَعةا زَُهاَء  ْن َثََلُثاااَئةا أَْلفا إاْنَساٍن، ُكلُُّهْم ِما نَي أَْلًفا، وََكاَن َمْن َمَع اْْلَبايثا َأْكثَ َر ما ََخْسا
ْم، وَ  يها ْن أَْيدا ْقََلٍع، َأْو َمْنَجنايٍق، َوَأْضَعَفُهْم رَُماُة اْلْاَجارَةا ما ُهُم باَسْيٍف، َأْو رُْمٍح، َأْو قَ ْوٍس، َأْو ما

ْْلََمانا لالنَّاسا ال َي ِبا  َكافًَّة إاِلَّ نَّظَّارَُة، َوالنياَساُء ُتْشراُكُهْم يفا َذلاَك، فََأقَاَم أَبُو َأْْحََد َذلاَك اْليَ ْوَم، َونُودا
ْحَساَن، َفَماَلْت ق ُ  ، َوَوَعَد فايَها اْْلا َهاما ُلوُب َأْصَحابا اْْلَبايَث، وََكَتَب اْْلََماَن يفا راقَاٍع، َورََماَها يفا السيا

ْم َوَوَصَلُهْم، َوَلْ َيُكْن َذلاَك اْليَ ْوَم حَ  ، َواْسَتْأَمَن َذلاَك اْليَ ْوَم َخْلٌق َكثاٌْي، َفَخَلَع َعَلْيها  ْرٌب.اْْلَبايثا
، َورَتََّب قُ وَّاَدهُ  يَنةا اْْلَبايثا ، فَ َعْسَكَر قُ ْرَب َمدا َن اْلَغدا ْن ََّنْرا َجطَّى ما  ُثَّ رََحَل ما
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ََ اْلبا  ًعا َُيَافاُظوَن َعَلْيها َوَيْضُبُطونَُه، وََكَتَب اْلُمَوفَُّق إا َ لاُكليا طَائاَفٍة َمْوضا ََلدا يفا َعَملا َوَأْجَناَدُه، َوَعنيَّ
َا اْْلََّْنَارَ  َها لاَيْضُبَط َبا ن ْ ، َواْْلاْكثَارا ما ، َوالزََّوارايقا َذَواتا ، َوالشَّ تا َمْْياَّيَّ ، السُّ ْيََة َعنا اْْلَبايثا ، لايَ ْقَطَع اْلما

َْملا اْْلَْموَ  ي ِبا َواحا الاها يفا الن َّ ََ ُعمَّ يَنًة ََسَّاَها اْلُمَوفَّقايََّة، وََكَتَب إا َس يفا َمْنزالَتاها َمدا ْيَةا يفا اْلََبيا َوَأسَّ الا َواْلما
ْم ِباانْ َفاذا َمنْ  يَنتاها، َوَأَمَرها ََ َمدا ُر َذلاَك َشْهًرا،  َواْلَبْحرا إا َتظا ، َوَأقَاَم يَ ن ْ يَوانا ثْ َباتا يفا الديا َيْصُلُح لاَْلا

ََ اْلُمَوفَّقايَّةا، َواُتُّاذَ  اُر ُصُنوَف التياَجارَاتا إا َز التُّجَّ ْيَُة ُمتَ َتاباَعًة، َوَجهَّ ْت فايَها فَ َورََدْت َعَلْيها اْلما
لصَََّلةا فايها، اْْلَْسَواُق، َوَوَرَدَّْتَا َمَراكاُب اْلبَ  َع، َوَأَمَر النَّاَس ِبا َد اْْلَاما َا اْلَمْسجا ْحرا، َوَبََّن اْلُمَوفَُّق َبا

نَ  ْصَر ما ْن ُصُنوفا اْْلَْشَياءا َما َلْ َيُكْن يفا ما َها ما يَق إالَي ْ ، َوسا َن اْلَمَرافاقا يَنُة ما ها اْلَمدا  َفَجَمَعْت َهذا
لَ  ْيَةا َوْحُا رَّتا اْْلَْرزَاُق.اْْلَْمَصارا اْلَقدا  تا اْْلَْمَواُل، َوُأدا



، فَ نَ َهُبوا َأْطَراَف َعْسَكرا ُنَصْْيٍ، َوَأْوقَ ُعوا باها، فََأَمَر اْلُمَوفَُّق ُنَصْيًْ  َن الزَّْنجا َْمعا َوَعََبَْت طَائاَفٌة ما ا ِبا
ْم، َوَأَمَر اْلُمَوفَُّق ابْ َنُه َأَِب اْلَعبَّاسا ِبا  ها يَنةا، َعْسَكراها َوَضْبطا َن الزَّْنجا َكانُوا َخاراَج اْلَمدا ََ طَائاَفٍة ما ْيا إا ْلَمسا

، فَأَ  ُهْم يفا اْْلََمانا ن ْ ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َوَغناَم َما َكاَن َمَعُهْم، َفَصاَر إالَْيها ما ن ْ مَّنَ ُهْم، َوَخَلَع فَ َقاتَ َلُهْم، فَ َقَتَل ما
ْم َوَوَصَلُهْم، َوَأقَاَم أَبُ  و َأْْحََد ُيَكاياُد اْْلَبايَث باَبْذلا اْْلَْمَوالا لاَمْن َصاَر إالَْيها، َوُُمَاَصَرةا اْلَباقانَي، َعَلْيها

ْم.  َوالتَّْضيايقا َعَلْيها
ٍت فََأَخَذَها، َوَعُظَم َذلا  َها ََبُْبوُد يفا َُسَْْياَّيَّ َن اْْلَْهَوازا، َوَأْسَرى إالَي ْ َك َعَلى وََكاَنْت قَافاَلٌة َقْد أََتْت ما

َذَواتا َعَلى َُمَاراجا اْْلََّْنَارا، َوقَ لَّ  ُهْم، َوَأَمَر باََتْتايبا الشَّ ن ْ َذ ما َْهلاَها َما ُأخا ، َوَغراَم ْلا َد ابْ َنُه َأَِب اْلُمَوفَّقا
ي ُهْم باها. ََ اْلَمَكانا الَّذا َن اْلَبْحرا إا َا ما َذا، َوَحفاَظ اْْلََّْنَاَر َبا  اْلَعبَّاسا الشَّ

يَقاَع باُنَصْْيٍ، )فَ َنَذَر َبااُم النَّاُس، َفَخرَ وَ  ْن َأْصَحابا اْْلَبايثا يُرايُدوَن اْْلا ُجوا يفا رََمَضاَن َعََبَ طَائاَفٌة ما
، َويُ َقليابُ هُ  ُف رُُءوَس اْلُمْسلاَماتا ، َكاَن َيْكشا ْم( فَ َردُّوُهْم َخائابانَي، َوَظفاُروا باَصْنَدٍل الزََّْناييا نَّ إالَْيها

َهاما ُثَّ قَ تَ َلُه. لسيا َ باها َأَمَر اْلُمَوفَُّق َأْن يُ ْرَمى ِبا ا ُأِتا ، فَ َلمَّ َماءا  تَ ْقلايَب اْْلا
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را رََمضَ  ُة َمنا اْسَتْأَمَن إالَْيها يفا آخا دَّ َن الزَّْنجا َخْلٌق َكثاٌْي، فَ بَ َلَغْت عا ََ اْلُمَوفَّقا ما نيَ َواْسَتْأَمَن إا  اَن ََخْسا
 أَْلًفا.

ْم، َوَأَمَر َعلايَّ  ها ْن ُشْجَعاَّنااْم َوقُ وَّادا ْن َعْسَكراها ََخَْسَة آَِلٍف ما ُب الزَّْنجا ما  ْبَن َويفا َشوَّاٍل انْ َتَخَب َصاحا
اَئَِتْ قَائا  ْن ما ْم َأْكثَ ُر ما ، َفَكاَن فايها ْلُعُبورا لاَكْبسا َعْسَكرا اْلُمَوفَّقا َّ ِبا ٍد، فَ َعََبُوا لَْيًَل، َأَِبٍن اْلُمَهلَّّبا

ْن َبنْيا َيَدْيها، ظَ  ، َوَأَمَرُهْم، إاَذا َظَهَر َأْصَحاَُبُْم، َوقَاتَ ُلوا اْلُمَوفََّق ما را النَّْخلا َهُروا، َواْختَ َفْوا يفا آخا
ْم، فََأْسَتْأَمنَ  ها ْن َأَماما َْربا ما يُل ِبا َن  َوَْحَُلوا َعَلى َعْسَكراها َوُهْم َغارُّوَن، َمَشاغا ُهْم إاْنَساٌن ما ن ْ ما

نَي، فََأْخََبَ اْلُمَوفََّق، َفَسْيََّ ابْ َنُه َأَِب اْلَعبَّاسا لاقاَتاَلااْم َوَضْبطا الطُُّرقا الَِّتا َيْسُلكُ  حا وََّنَا، فَ َقاتَ ُلوا اْلَمَلَّ
ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي، َوقُتاَل  ن ْ يًدا، َوَأَسَر َأْكثَ َرُهْم، َوَغراَق ما بَ ْعُضُهْم، َوََنَا بَ ْعُضُهْم، فََأَمَر أَبُو قاَتاًِل َشدا

، فَ َفَعلُ  يَنةا اْْلَبايثا ُت َويُ ْعََبَ َبااْم َعَلى َمدا َمْْياَّيَّ  وا َذلاَك.اْلَعبَّاسا َأْن َُيَْمَل اْْلَْسَرى، َوالرُُّءوُس، َوالسُّ
َْصَحاباها: إانَّ اْْلَسْ  ْم، َوبَ َلَغ اْلُمَوفََّق َأنَّ اْْلَبايَث قَاَل ْلا َنةا، َوإانَّ الرُُّءوَس َِتْوايٌه َعَلْيها َن اْلُمْسَتْأما َرى ما

ا رََأْوَها َعَرُفوَها، فََأْظَهُروا اْْلَزََع َواْلُبَكا ْم، فَ َلمَّ َء، َوَظَهَر ََلُْم  فََأَمَر ِبااْلَقاءا الرُُّءواسا يفا َمْنَجنايٍق إالَْيها
. ُب اْْلَبايثا  َكذا

ْن َوفايَها َأَمَر اْْلَبا  َلْت َلُه، َفَكاَنْت لَُه ََخُْسوَن َشَذاًة فَ َقَسَمَها َبنْيَ َثََلثٍَة ما َاذا َشَذَواٍت، فَ ُعما ُتيا يُث ِبا
َنَّ  َعرُّضا لاَعْسَكرا اْلُمَوفَّقا ; وََكاَنْت َشَذَواُت اْلُمَوفَّقا يَ ْوَمئاٍذ قَلايَلًة ْلا لت َّ ها، َوَأَمَرُهْم ِبا ْل إا قُ وَّادا لَْيها ُه َلْ َيصا
ْيَةا َعنا اْلَْ  َها فَ رَّقَ َها َعَلى َأفْ َواها اْْلََّْنَارا لاَقْطعا اْلما ن ْ ْنَدُه ما ، َفَخافَ ُهْم َما َأَمَر باَعَملاها، َوالَِّتا َكاَنْت عا بايثا



ْم َشَذَواٌت َكاَن اْلُمَوفَُّق َأَمَر باَعَملاَها، َفَسْيََّ  ، فَ َورََد َعَلْيها ابْ َنُه َأَِب اْلَعبَّاسا لاُيوراَدَها  َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا
َا رَآَها الزَّْنُج فَ َعاَرُضوَها باَشَذَواَّتااْم، فَ َقَصَدُهْم ُغََلمٌ  ا َأقْ َبْل َبا ، فَ َلمَّ َن الزَّْنجا َها ما َِبا َخْوفًا َعَلي ْ  ْلا

، انْ َقَطَع َعْن اْلَعبَّاسا لاَيْمنَ َعُهْم، َوقَاتَ َلُهْم، فَاْنَكَشُفوا َبنْيَ َيَدْيها، َوتَباعَ  يبا ُهْم َحََّّ َأْدَخَلُهْم ََّنَْر اْْلَصا
َذَواُت َمعَ  يَدٍة، فَ ُقتاُلوا، َوَسلاَمتا الشَّ  َأْصَحاباها، فَ َعَطُفوا َعَلْيها، فََأَخُذوُه، َوَمْن َمَعُه بَ ْعَد َحْرٍب َشدا

، َوَأْصَلَحَها، َورَتََّب فايَها َمْن يُ َقاتاُل.  َأِبا اْلَعبَّاسا
ْم أَبُو اْلَعبَّاسا يفا َأْصَحاباها، فَ َقاتَ َلُهْم،ُثَّ  َا، َفَخَرَج إالَْيها فَ َهَزَمُهْم،   َأقْ بَ َلْت َشَذَواُت اْلَعَلواييا َعَلى َعاَدَّتا

ُهْم َمْن َظفاَر باها فايَها، َفَمَنَع اْْلَبايُث َأْصَحابَُه ما  ن ْ ةا َشَذَواٍت، فَ َقَتَل ما ُهْم باعادَّ ن ْ َن اْْلُُروجا َعْن َوَظفاَر ما
ُهْم، فَاْشَتدَّ َجزَعُ  ْيََة َعن ْ  فاَناءا َقْصراها، َوَقَطَع أَبُو اْلَعبَّاسا اْلما
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ُد ْبُن اْْلَاراثا الْ  ُهْم ُُمَمَّ ن ْ ُنوا، وََكاَن ما ْن ُوُجوها َأْصَحاباها اْْلََماَن، فَأُميا ، َوَطَلَب ََجَاَعٌة ما ، الزَّْنجا يُّ ُقميا
ََل  وََكانَ  ، فَ َيْخُرُج لَْيًَل، فََأمََّنُه اْلُمَوفَُّق، َوَوَصَلُه باصا َّا يَلاي َعْسَكَر اْلُمَوفَّقا ٍت َكثاْيٍَة إالَْيها َضْبُط السُّورا ِما

ْلَيتاَها، َوَأرَاَد إاْخَراَج َزْوَجتا  َا َوحا َِلَّتا ةا َدَوابَّ با دَّ ْر، َلُه َولاَمْن َخَرَج َمَعُه، َوَْحََلُه َعَلى عا ها فَ َلْم يَ ْقدا
، َوَغْيُْ  ْن َأْشَجعا راَجالا اْلَعَلواييا ، وََكاَن ما يُّ ُهْم َأْْحَُد اْلَْيْبُوعا ن ْ ُُهَا، َفَخَلَع فََأَخَذَها اْْلَبايُث فَ َباَعَها ; َوما

ََلٍت َكثاْيٍَة. ْم، َوَوَصَلُهْم باصا  َعَلْيها
ْيَُة َواْلَمَوادُّ عَ  ا انْ َقَطَعتا اْلما يَن[ َوَلمَّ ها ]الَّذا ْن ُرَؤَساءا قُ وَّادا ، َوُُهَا ما ْبًَل َوَأَِب اْلَبذياييا نا اْلَعَلواييا َأَمَر شا

نَي، وَ  ْن َثََلثَةا ُوُجوٍه لاْلَغارَةا َعَلى اْلُمْسلاما يَحةا يفا َعَشَرةا آَِلٍف ما ََ اْلَبطا ْْلُُروجا إا َقْطعا يَثاُق َبااْم، ِبا
ْيَةا َعنا اْلُمَوفَّ  ْن َأْصَحاباها، فَ َلقايَ ُهْم بانَ ْهرا اْبنا ُعَمَر، فَ َرَأى  اْلما ْم زايَرَك يفا ََجٍْع ما ، َفَسْيََّ اْلُمَوفَُّق إالَْيها قا

ْم َوقَاتَ َلُهْم، فَ َقَذفَ  ََ يفا قاَتاَلااْم، َفَحَمَل َعَلْيها ََ  اَّللَُّ ت َ َكثْ َرََّتُْم، فَ َراَعُه َذلاَك، ُثَّ اْسَتَخاَر اَّللََّ تَ َعا َعا
ُهمْ  ن ْ يَمًة، َوَغراَق ما ُهْم َمْقتَ َلًة َعظا ن ْ ْيَف، َوقَ َتَل ما ُم السَّ ْثُل الرُّْعَب يفا قُ ُلوَبااْم فَاَّْنََزُموا، َوَوَضَع فايها  ما

ْم َما َأْمَكَنُه َأَخُذُه، َوَغرََّق َما َأْمَكَنُه تَ غْ  ْن ُسُفناها رايُقُه، وََكاَن َما َأَخَذُه َذلاَك، َوَأَسَر َخْلًقا َكثاْيًا، َوَأَخَذ ما
. يَنةا اْلُمَوفَّقا ََ َمدا ْْلَُساَرى َوالرُُّءوسا إا اَئةا َسفايَنٍة، َوَأقْ َبَل ِبا ْم ََنَْو َأْربَ َعما ْن ُسُفناها  ما

 
با الزَّْنجا  يَنةا َصاحا ََ َمدا  ذاْكُر ُعُبورا اْلُمَوفَّقا إا

يَنةا  ََ َمدا ْن َوفايَها َعََبَ اْلُمَوفَُّق إا ةا ; وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ ََجَاَعًة ما ي اْلْاجَّ ْن ذا تٍي بَقانَي ما اْْلَبايثا َلسا
َة اْلْاَصارا  دَّ ُهْم، َوشا ن ْ ْن قاَبلا َمْن َيْظَهُر ما َن اْلَبََلءا ما ا رََأْوا َما َحلَّ َبااْم ما َعَلى َمْن َلزاَم قُ وَّادا اْْلَبايثا َلمَّ

يَنَة، َوَحالَ  . اْلَمدا ْْلََمانا ََ اْلُمَوفَّقا ِبا ْن ُكليا َوْجٍه، َوََيُْرُجوَن إا ، َجَعُلوا يَ ْهُربُوَن ما ْْلََمانا  َمْن َخَرَج ِبا
َها َمْن ََيَْفُظَها، فََأْرَسَل َجََ  ن ْ ا رََأى اْْلَبايُث َذلاَك َجَعَل َعَلى الطُُّرقا الَِّتا ُْيْكانُ ُهُم اَْلََرُب ما َن فَ َلمَّ اَعٌة ما



ََ الْ  ُدوا َطرايًقا إا َه لاُمَحارَبَةا اْْلَبايثا َجْيًشا لاَيجا ََ اْلُمَوفَّقا َيْطُلُبوَن اْْلََماَن، َوَأْن يُ َوجيا ْيا ُقوَّادا إا  اْلَمصا
، َوباها َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن ) يا ْهرا اْلَغْرِبا ََ الن َّ ْيا إا ْلَمسا يها فَ نَ َهَض أَبُو اْلَعبَّاسا إالَْيها، فََأَمَر ابْ َنُه َأَِب اْلَعبَّاسا ِبا ََيْما

ُت، َواْلَمَعاباُر، َمْْياَّيَّ َذَواُت، َوالسُّ  َوَمَعُه الشَّ
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تا اْْلَْرُب، َواْسَتْظَهَر أَبُو اْلَعبَّاسا َعَلى الزَّْنجا  ، َوَأَمدَّ فَ َقَصَدُه، َوََتَاَرَب ُهَو َوَعلايُّ ْبُن َأَِبٍن( ، َواْشَتدَّ
ََ اْلَعْصرا، وََكاَن اْْلَبايُث  ْن ُبْكَرٍة إا ٍع يفا ََجٍْع َكثاٍْي، فَاتََّصَلتا اْْلَْرُب ما َأْصَحابَُه باُسَلْيَماَن ْبنا َجاما

يَن طََلُبوا اْْلََماَن. ، )َوَصاَر إالَْيها اْلَقْوُم الَّذا َِبا اْلَعبَّاسا  الظََّفُر ْلا
يَنةا اْلَْ  َدا ( ِبا ْم، َواْجَتاَز أَبُو اْلَعبَّاسا َع فايها ْنَد ََّنْرا اْْلَتْ َراَك، فَ َرَأى قالََّة الزَّْنجا ُهَناَك، َفَطما بايثا عا

ََ اْلُمَوفَّقايَّةا، َفَدَخُلوا َذلاَك اْلَمْسَلَك، )َوَصعاَد َجََ  اَعٌة فَ َقَصَدُهْم َأْصَحابُُه َوَقدا اْنَصَرَف َأْكثَ ُرُهْم إا
وَر َوَعَلْيها َفرايقٌ  ُهُم السُّ ن ْ ا رََأى أَبُو  ما َْرَبااْم، فَ َلمَّ َز َأْصَحابَُه ْلا ( َفَجهَّ َع اْلَعَلوايُّ ، فَ َقتَ ُلوُهْم َوَسَا َن الزَّْنجا ما

دُّ  ََ اْلُمَوفَّقا َيْسَتما َْرباها َمَع قالَّةا َأْصَحاباها، رََحَل فََأْرَسَل إا ُه، فََأََتُه َمْن اْلَعبَّاسا اْجتاَماَعُهْم َوَحْشَدُهْم ْلا
، َفَظَهُروا َعَلى الزَّْنجا فَ َهَزُموُهْم.خَ  َن اْلغاْلَمانا  فَّ ما

ْهرا ُمْصعاًدا يفا ََجٍْع َكباٍْي، ُثَّ  ا رََأى ظُُهوَر َأِبا اْلَعبَّاسا َساَر يفا الن َّ ٍع َلمَّ  أََتى وََكاَن ُسَلْيَماُن ْبُن َجاما
ْم، َوُهْم َيَُ  ْن َخْلفاها ْم، َوَخَفَقْت طُُبولُُه، فَاْنَكَشَف َأْصَحاُب َأْصَحاَب َأِبا اْلَعبَّاسا ما ارابُوَن َمْن ِباازَائاها

ْلَمانا اْلمُ  ْن غا يَب ََجَاَعٌة ما ، فَُأصا َن الزَّْنجا ُهْم ما ْم َمْن َكاَن اَّْنََزَم َعن ْ ، َورََجَع َعَلْيها َوفَّقا َأِبا اْلَعبَّاسا
َة َأْعََلمٍ  دَّ ْم، فََأَخَذ الزَّْنُج عا  ، َوَحاَمى أَبُو اْلَعبَّاسا َعْن َأْصَحاباها، َفَسلاَم َأْكثَ ُرُهْم ُثَّ اْنَصَرَف.َوَغْْياها

ْم  يَنتاها ََ َمدا ْت قُ ُلوَُبُْم، فََأَْجََع اْلُمَوفَُّق َعَلى اْلُعُبورا إا ها اْلَوقْ َعةا، َوُشدَّ َذا َع الزَّْنُج َبا ها َأَْجََع، َوَطما ُُيوشا ِبا
لتَّ  ْن َوَأَمَر النَّاَس ِبا تٍي بَقانَي ما ْم، َوَعََبَ يَ ْوَم اْْلَْرباَعاءا َلسا ُفَن َوفَ رَّقَ َها َعَلْيها ، َوََجََع اْلَمَعاباَر، َوالسُّ با َأهُّ

ََ تَ ْفراَقةا َأْصَحاباها، َوَقَصَد اْلُموَ  يَنةا لاَيْضَطرَّ اْْلَبايُث إا ةا، َوفَ رََّق َأْصَحابَُه َعَلى اْلَمدا ي اْلْاجَّ ََ فَُّق إا ذا
يَنةا، َوُهَو َأْحَصُن َما فايَها، َوَقْد أَنْ َزَلُه اْْلَبايُث ابْ َنُه، َوُهَو أَْنكاََلَي، َوسُ  ْن َأرَْكانا اْلَمدا َلْيَماَن ْبَن رُْكٍن ما

، َواْْلَِلتا لاْلقاَتالا َما َِل  َن اْلَمَجانايقا ٍع، َوَعلايَّ ْبَن َأَِبٍن، َوَغْْيَُهْم، َوَعَلْيها ما  َحدَّ ]لَُه[ .َجاما
نَ ُهْم َوَبنْيَ َذلا  ، َوبَ ي ْ ْن َذلاَك الرُّْكنا نُ ويا ما لدُّ ْلَمانَُه ِبا ا اْلتَ َقى اْْلَْمَعانا َأَمَر اْلُمَوفَُّق غا َك السُّورا ََّنُْر فَ َلمَّ

، فََأْحَجُموا َعْنُه، َفَصاَح َبااُم اْلُموَ  ، َوُهَو ََّنٌْر َعرايٌض َكثاُْي اْلَماءا فَُّق، َوَحرََّضُهْم َعَلى اْلُعُبورا، اْْلَتْ َراكا
، َواْلْاَجارَةا، ، َواْلَمَقالايعا ْلَمَجانايقا ْم ِبا يها َباَحًة، َوالزَّْنُج تَ ْرما  فَ َعََبُوا سا
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ورا، َوَلْ َيُكْن َعََبَ َمَعُهمْ  ََ السُّ ْهَر، َوانْ تَ َهْوا إا ، َفَصََبُوا َحََّّ َجاَوُزوا الن َّ َهاما َن اْلَفَعَلةا َمْن َكاَن  َوالسيا ما
َل اَّللَُّ  ، َوَسهَّ ََلحا َن السيا َا َكاَن َمَعُهْم ما ورا ِبا ورا، فَ تَ َوََّ اْلغاْلَماُن َتْشعايَث السُّ َْدما السُّ دَّ َلا ََ  ُأعا تَ َعا

، َوَنَصُبوا ، َفَصعاُدوا َعَلى َذلاَك الرُّْكنا ََللايما ،  َذلاَك، وََكاَن َمَعُهْم بَ ْعُض السَّ ْن َأْعََلما اْلُمَوفَّقا َعَلًما ما
ا عَ  َن اْلَفرايَقنْيا َخْلٌق َكثاٌْي ; َوَلمَّ يٍد، َوقُتاَل ما ََل َأْصَحاُب فَاَّْنََزَم الزَّْنُج َعْنُه، َوَأْسَلُموُه بَ ْعَد قاَتاٍل َشدا

ْن َمْنَجنايٍق َوقَ ْوٍس وَ  وَر َأْحَرُقوا َما َكاَن َعَلْيها ما  َغْْيا َذلاَك.اْلُمَوفَّقا السُّ
ََ ُمَقاتاَلتاها، فَ َهَزَمُه أَبُو اْلَعبَّ  َيًة ُأْخَرى، َفَمَضى َعلايُّ ْبُن َأَِبٍن إا ، َوقَ َتَل وََكاَن أَبُو اْلَعبَّاسا َقَصَد ََنحا اسا

ََ السُّ  ، َوَوَصَل( َأْصَحاُب َأِبا اْلَعبَّاسا إا ْن َأْصَحاباها )َوََنَا َعلاي، ورا، فَ ثَ َلُموا فايها ثُ ْلَمًة، ََجًْعا َكثاْيًا ما
ْم، ُثَّ إانَّ اْلَفَعلَ  عاها ََ َمَواضا ٍع، فَ َقاتَ َلُهْم َحََّّ َردَُّهْم إا َة َوافَ ُوا َوَدَخُلوُه، فَ َلقايَ ُهْم ُسَلْيَماُن اْبُن َجاما

ْسًرا، ف َ  ُلوا َعَلى اْْلَْنَدقا جا َع، فَ َعما ةا َمَواضا دَّ وَر فَ َهَدُموُه يفا عا ، السُّ َيةا اْلُمَوفَّقا ْن ََنحا َعََبَ َعَلْيها النَّاُس ما
 فَاَّْنََزَم الزَّْنُج َعْن ُسورا َِبٍب َكانُوا َقدا اْعَتَصُموا باها، َواَّْنََزَم النَّاُس َمَعُهْم، َوَأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا 

ََ ََّنْرا اْبنا ََسَْعاَن، َوَقْد َصارَ  ، يَ ْقتُ ُلوََّنُْم، َحََّّ انْ تَ َهْوا إا ي َأْصَحابا اْلُمَوفَّقا ْت َداُر اْبنا ََسَْعاَن يفا أَْيدا
، فَ رَكاَب يفا ََجٍْع  ْن فََأْحَرُقوَها، َوقَاتَ َلُهُم الزَّْنُج ُهَناَك، ُثَّ اَّْنََزُموا َحََّّ بَ َلُغوا َمْيَداَن اْْلَبايثا ما

ْنُه بَ عْ  ها، وََكاَن َأْصَحاباها، فَاَّْنََزَم َأْصَحابُُه َعْنُه، َوقَ ُرَب ما ها باَُتْسا ، َفَضَرَب َوْجَه فَ َرسا اَلةا اْلُمَوفَّقا ُض رَجَّ
ْن رُُءوسا َأْصَحابا اْلَْ  ، فَ َرَجُعوا َوَمَعُهْم ما لرَّْجعا ، فََأَمَر اْلُمَوفَُّق النَّاَس ِبا ْمسا بايثا َذلاَك َمَع َمغايبا الشَّ

 َشْيٌء َكثاٌْي.
ََ َأِبا  ْم َحََّّ َْحََلُهْم يفا وََكاَن َقدا اْسَتْأَمَن إا ، فَ تَ َوقََّف َعَلْيها ْن قُ وَّادا اْْلَبايثا َهارا نَ َفٌر ما  اْلَعبَّاسا َأوََّل الن َّ

، َفَخَرجَ  نيا لطيا ُفنا ِبا َق َأْكثَ ُر السُّ ٌف، َوَقواَي اْْلَْزُر، فَ َلصا ، َوَأْظَلَم اللَّْيُل، َوَهبَّْت رايٌح َعاصا ُفنا  السُّ
َن الزَّ  ، فََأْوَقَع ََجَاَعٌة ما ييا َها، َوقَ تَ ُلوا فايَها نَ َفًرا، وََكاَن ََبُْبوُد ِباازَاءا َمْسُروٍر اْلبَ ْلخا ن ْ ْنجا فَ َناُلوا ما

. ْن َنَشاطا َأْصَحابا اْلُمَوفَّقا ُهْم ََجَاَعًة، َوَأَسَر ََجَاَعًة، َفَكَسَر َذلاَك ما ن ْ ْصَحابا َمْسُروٍر، َوقَ َتَل ما  ِبَا
، َوَعبَّاَداَن، َوَهَرَب وََكاَن بَ ْعُض  ْيا، َواْلَقْنَدلا ها ََنَْو ََّنْرا اْْلَما َأْصَحابا اْْلَبايثا َقدا اَّْنََزَم َعَلى َوْجها

ََ اْلَبْصَرةا، َوَأْرَسُلوا َيْطُلُبوَن اْْلََماَن فََأمَّنَ ُهُم اْلُمَوفَُّق، َن اْْلَْعَرابا إا  ََجَاَعٌة ما
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مْ  ْم.َوَخَلَع َعَلْيها  ، َوَأْجَرى اْْلَْرزَاَق َعَلْيها
ْن ُرَؤَساءا  ُّ، وََكاَن ما ِبا را َرَْيَاُن ْبُن َصالاٍح اْلَمْغرا ْن قُ وَّادا اْلَفاجا َب يفا اْْلََمانا ما َّْن رَغا َأْصَحاباها، وََكاَن ِما

ََ َمَكاٍن ذََكَرُه لا  َل ََجَاَعًة إا ْم فَ َفَعَل اْلُمَوفَُّق، َفَصاَر إالَْيها َأْرَسَل َيْطُلُب اْْلََماَن، َوَأْن يُ ْرسا َيْخُرَج إالَْيها
ها ََجَاَعٌة ما  ْن بَ ْعدا ، َواْسَتْأَمَن ما ََ َأِبا اْلَعبَّاسا ُه إا ْن َأْصَحاباها ; َفَخَلَع َعَلْيها، َوَأْحَسَن إالَْيها َوَوَصَلُه، َوَضمَّ

ْن ذا  َلٍة بَقاَيْت ما َنةا.وََكاَن ُخُروُج َرَْيَاَن لاَلي ْ َن السَّ ةا ما  ي اْلْاجَّ



 
لا   ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ اْْلََواراجا بابَ َلدا اْلَمْوصا

َن اْْلََواراجا أَْيًضا دا ْبنا ُخرَّزَاَد، َوُهَو ما ييا َوَبنْيَ ُُمَمَّ َنةا َكاَن َبنْيَ َهاُروَن اْْلَاراجا ها السَّ ، َوقْ َعٌة يفا َهذا
ْن َأْعَمالا اْلمَ  .بابَ ْعَدَرى ما لا  ْوصا

ثََة َبنْيَ َهاُروَن، َوُمَُ  ائَ َتنْيا اْْلَْرَب اْْلَادا تيانَي َوما ٍد بَ ْعَد َمْوتا َوَسَبُب َذلاَك َأَنَّ َقْد ذََكْرََن، َسَنَة َثََلٍث َوسا مَّ
ََ َهاُروَن ُمَُ  ُد ْبُن ُخرَّزَاَد َأْصَحابَُه َوَساَر إا ا َكاَن اْْلَن ََجََع ُُمَمَّ َط، ُمَساواٍر، فَ َلمَّ اراًِب َلُه، فَ نَ َزَل َواسا

، َويَ ْلَبُس الصُّو  َن اْلقاَتالا ، وََكاَن يَ رَْكُب اْلبَ َقَر لاَئَلَّ يَفارَّ ما لا َن اْلَمْوصا ْلُقْربا ما َي َُمَلٌَّة ِبا َف اْلَغلايَظ، َوها
، َوََيْلاُس َعَلى ا َنُه َحائاٌل.َويُ َرقياُع ثاَيابَُه، وََكاَن َكثاَْي اْلعاَباَدةا َوالنُُّسكا نَ َها َوبَ ي ْ  ْْلَْرضا لَْيَس بَ ي ْ

َْربا ُُمَمَّ  َْعَلثَاََّي ََيَْمُع ْلا ، وََكاَن َهاُروُن ِبا لا َط َخَرَج إالَْيها ُوُجوُه َأْهلا اْلَمْوصا ا نَ َزَل َواسا َع فَ َلمَّ ا َسَا ٍد، فَ َلمَّ
لا َساَر إالَْيها َورََحَل ابْ  ْنَد اْلَمْوصا ٍد عا ْن قَ ْريَةا َِشَْرَخ، بانُ ُزولا ُُمَمَّ ْلُقْربا ما ُن ُخرَّزَاَد ََنَْوُه، فَاْلتَ َقْوا ِبا

ْن َأْصَحابا  يًدا َكاَن فايها ُمَباَرزٌَة، َوَْحَََلٌت َكثاْيٌَة، فَاَّْنََزَم َهاُروُن، َوقُتاَل ما اَئَِتْ َواقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ها ََنُْو ما
َن اْلفُ  ُهْم ََجَاَعٌة ما ن ْ ًدا رَُجٍل، ما ََ اْلَغْربا قَاصا ْجَلَة إا َهزاًما، فَ َعََبَ دا ْرَسانا اْلَمْشُهورايَن، َوَمَضى َهاُروُن ُمن ْ

ََ اْلَْ  ْن َحْيُث َأقْ َبَل، َوَعاَد َهاُروُن إا يثَةا، َبنا تَ ْغلاَب، فَ َنَصُروُه َواْجَتَمُعوا إالَْيها، َورََجَع اْبُن ُخرَّزَاَد ما دا
ُهُم اْلَكثاُْي، َوَلْ يَ ْبَق َمَع فَاْجَتَمَع َعَلْيها  ن ْ َخْلٌق َكثاٌْي، وََكاَتَب َأْصَحاَب اْبنا ُخرَّزَاَد، َواْسَتَماََلُْم، فََأََتُه ما

َا فَارَقَُه َأْصَحابُهُ  ْن َأْهلا َشْهَرُزوَر، َوإاَّنَّ َمْرَدلايَّةا، َوُهْم ما َن الشَّ ْيَتُُه ما َنَّهُ  اْبنا ُخرَّزَاَد إاِلَّ َعشا  َكانَ   ْلا
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ْم. َن اْْلَْكَرادا َوَغْْياها ، ما ، َوُهَو بابَ َلدا َشْهَرزُوَر، َوُهَو بَ َلٌد َكثاُْي اْْلَْعَداءا َن اْلَعْيشا  َخشا
ا رََأى َأْصَحاُب اْبنا ُخرَّزَاَد ذَ  لا َقْد َصَلَح َحالُُه َوَحاُل َأْصَحاباها، فَ َلمَّ لاَك وََكاَن َهاُروُن بابَ َلدا اْلَمْوصا

ي َشْهَرُزوَر اْْلَْكَراَد اْْلَََللايََّة َوَغْْيَُهْم، ف َ  ُقتاَل، َوتَ َفرََّد َماُلوا إالَْيها َوَقَصُدوُه، َوَواَقَع اْبُن ُخرَّزَاَد بانَ َواحا
( ، َوَقواَي وََكثُ َر أَتْ َباُعُه، َوَغَلُبوا َعَلى اْلُقَرى، وَ  لرياًَئَسةا َعَلى اْْلََواراجا ، َوَجَعُلوا َعَلى َهاُروُن )ِبا الرََّساتايقا

رَةا َواْلُمْصعاَدةا، َوبَ ثُّوا نُ وَّاََبُْم يفا الرََّساتايقا  َن اْْلَْمَوالا اْلُمْنَحدا ْجَلَة َمْن َيَُْخُذ الزََّكاَة ما َيَُْخُذوَن  دا
. تا َن اْلَغَلَّ  اْْلَْعَشاَر ما

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َنةا ابْ َتدَ  ها السَّ با )يفا َهذا ، َصاحا دا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْلْاََلفا َعَلى ُُمَمَّ ْْلَْنَدُلسا ِبا َر اْبُن َحْفُصوَن ِبا
لاَها، فَ َقاتَ َلُه، فَاَّْنَزَ  َيةا َمَع َعاما ْن تاْلَك النَّاحا َيةا رَيََّة، َفَخَرَج إالَْيها َجْيٌش ما ، باَناحا َم اْْلَْيُش، اْْلَْنَدُلسا

ُب َوَقواَي َأْمُر ُعمَ  ٌد َصاحا رَّ َواْلَفَساَد، َفَسْيََّ ُُمَمَّ َر ْبنا َحْفُصوَن، َوَشاَع ذاْكُرُه، َوَأََتُه َمْن يُرايُد الشَّ



ُل ُكلَّ َمْن َكاَن َلُه أَثَ ٌر يفا ُمَساَعَدةا  ًَل آَخَر يفا َجْيٍش، َفَصاَْلَُه ُعَمُر، َفَطَلَب اْلَعاما  اْْلَْنَدُلسا َعاما
َيُة.ُعَمَر، فََأْهَلكَ  ْم َمْن أَبْ َعَدُه، فَاْستَ َقاَمْت تاْلَك النَّاحا  ُه، َوفايها

، وََكانَ  ْصَر، َوباََلدا اْْلَزايَرةا، َوإاْفرايقايََّة، َواْْلَْنَدُلسا ، َوما اما لشَّ يَمٌة ِبا ٌة َوفايَها َكاَنْت زَْلَزَلٌة َعظا َلَها َهدَّ  قَ ب ْ
يَمٌة َقوايٌَّة.  َعظا

َ َجزايرَ  ََ َقطَاناَيَة فَأَْفَسَد َوفايَها َوِلا َيٍة، َوَخَرَج إا ََ ُكليا ََنحا َراََّي إا ، فَ َبثَّ السَّ قاليايََّة اْْلََسُن ْبُن اْلَعبَّاسا َة صا
ََ بَ َلرْ  ََ بَ َقارََة فََأْفَسَد َزْرَعَها، َواْنَصَرَف إا نَي، َوَقَطَع َأْشَجارََها، َوَساَر إا َأْخَرَجتا َم، وَ َزْرَعَها َوَزرَْع َطََبْما

. ) َم اْْلََسنا ْبنا اْلَعبَّاسا نَي َكثاْيًا، َوَذلاَك َأَّيَّ َن اْلُمْسلاما  الرُّوُم َسَراََّي فََأَصابُوا ما
ْن َأْهلا بَ ْيتاها، بَ ْعَد َظَفرا اْْلُجُ  ًة ما دَّ ٍر َوعا َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ْلطَاُن ُُمَمَّ يا َوفايَها َحَبَس السُّ ْسَتانا

ٍر، َحْيُث َكاَن يَ با  يا َواْْلَُسنْيا ْبنا طَاها َُكاتَ َبةا اْْلُُجْسَتانا ََمُه ِبا ، وََكاَن َعْمٌرو اَّتَّ ْذُكُر أَنَُّه َعْمراو ْبنا اللَّْيثا
 َعَلى َمَنابارا ُخَراَساَن.
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َغَلَغ الَتُّْكاييا َوَبنْيَ َأْصَحابا َأْْحََد  ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا )اْبنا َأِبا ُدَلَف َحْرٌب اَّْنََزَم فايَها َوفايَها َكاَنْت َبنْيَ َكي ْ
ََ َُهََذاَن، فَ َوافَاُه َأْْحَُد ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا( فايَمنا اْجَتَمَع إالَْيها  َغَلُغ إا ْن َأْصَحاُب َأْْحََد، َوَساَر َكي ْ  ما

ََ الصَّ  َغَلُغ َواَْنَاَز إا  ْيَمَرةا.َأْصَحاباها، فَاَّْنََزَم َكي ْ
. يدا  َوفايَها يفا رَبايٍع اْْلَخرا َماَتْت ُأمُّ َحبايٍب باْنُت الرَّشا

، َوَأِبا  ْيخا يَسى اْبنا الشَّ يَق، َوإاْسَحاَق ْبنا أَيُّوَب، َوعا َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ إاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداجا
، فَ َهَزَمُهُم اْبُن  اْلَمْغَرا، َوَْحَْداَن ْبنا َْحُْدوَن، َوَمنا اْجتَ  ْن رَبايَعَة، َوتَ ْغلاَب، َوَبْكٍر، َواْلَيَمنا ْم ما َمَع إالَْيها

نَ ُهْم  يَسى، َفَكاَنْت بَ ي ْ َد َمْن َحَصَر عا َد، َوَخلََّف َعَلى آما ََ آما يبانَي، َوتَباَعُهْم إا ََ َنصا يَق إا ُكْنَداجا
َد. ْنَد آما  َوقَ َعاٌت عا

ْيََة يفا َأْهلاَها، َوَهَدَم َوفايَها َدَخَل اْْلُُجسْ  ُّ نَ ْيَسابُوَر، َواَّْنََزَم َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا َوَأْصَحابُُه، فََأَساَء السيا َتانا
ٍر، َوَدَعا لاْلُمعْ  دا ْبنا طَاها ُهْم، َوتَ َرَك ذاْكَر ُُمَمَّ ن ْ دا ُدوَر ُمَعاذا ْبنا ُمْسلاٍم، َوَضَرَب َمْن َقَدَر َعَلْيها ما َتما

ها.َولان َ   ْفسا
َمَتُه، وَ  َْلَْيَصما اْلعاْجلاييا قَ تَ ُلوا فايَها ُمَقديا اجا َوقْ َعٌة ِبا َْصَحابا َأِبا السَّ َغناُموا َوفايَها يفا َشوَّاٍل َكاَنْت ْلا

 َعْسَكَرُه.
ُّ يُرايُد اْلعاَراَق، فَ بَ َلَغ ََسَْنا ، فَ َرَجَع َوفايَها َأقْ َبَل َأْْحَُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْْلُُجْسَتانا ْنُه َأْهُل الرَّييا َن، َوََتَصََّن ما

ََ ُخَراَساَن.  إا
ن ْ  ةا اْْلَريا، َوَمَضى َخْلٌق َكثاٌْي، َفَماَت ما دَّ َة لاشا ْن َطرايقا َمكَّ َن اْْلُجَّاجا ما ُهْم َعاَلٌ َوفايَها رََجَع َخْلٌق َكثاٌْي ما



، َوَذاَك ُكلُّهُ  َن اْْلَريا، َواْلَعَطشا يٌم ما َذ فايَما قايَل  َعظا ارا، فَُأخا لتُّجَّ يفا اْلبَ ْيَداءا َوَأْوقَ َعْت فَ َزارَُة فايَها ِبا
. ْلا بَ زٍي اَئةا ْحا ُعما  َسب ْ

ْن َساَمرَّا( .  )َوفايَها نُفاَي الطَّبَّاُع ما
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َم. ها َدََنناَْي َوَدرَاها ُّ لانَ ْفسا  َوفايَها َضَرَب اْْلُُجْسَتانا
لنَّاسا  . َوَحجَّ ِبا يُّ يَسى اَْلَاِشاا دا ْبنا إاْسَحاَق ْبنا ُموَسى ْبنا عا  َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ

 ]اْلَوفَ َياُت[
َشاٍم، يفا  ُب َخَلفا ْبنا ها ُد ْبُن َْحَّادا ْبنا َبْكرا ْبنا َْحَّاٍد أَبُو َبْكٍر اْلُمْقراُئ َصاحا َ ُُمَمَّ  رَبايٍع َوفايَها تُ ُويفيا

 اْْلَخرا، بابَ ْغَداَذ.
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] ائَ َتنْيا تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوسا
268 - 

ائَ َتنْيا  تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوسا
 ذاْكُر َأْخَبارا الزَّْنجا 

ْن قُ وَّادا اْْلَبايثا َجْعَفُر ْبُن إا  ََ اْلُمَوفَّقا ما َنةا يفا اْلُمَحرَّما َخَرَج إا ها السَّ يَم اْلَمْعُروُف يفا َهذا بْ َراها
، فَاْرََتَع لاَذلاَك، َوَخَلَع َعَلْيها اْلُمَوفَُّق، َوَأْحَسَن إالَْيها، َوْحََ  ْن ثاَقاتا اْْلَبايثا ، وََكاَن ما انا جَّ لسَّ َلُه يفا ِبا

ْن َأْصَحاباها، َوَأْخَبََ  ، َفَكلََّم النَّاَس ما ََ إازَاءا َقْصرا اْْلَبايثا َا َوَقَف َُسَْْيايٍَّة إا ُْم يفا ُغُروٍر، َوَأْعَلَمُهْم ِبا ُهْم َأَّنَّ
ْن قُ وَّادا الزَّْنجا َوَغْْيا  با اْْلَبايثا َوُفُجوراها، فَاْسَتْأَمَن يفا َذلاَك اْليَ ْوما َخْلٌق َكثاٌْي ما ْن َكذا ْم، َعَلْيها ما ها

ُم اْلُمَوفَُّق، َوتَ َتاَبَع النَّاُس يفا َطَلبا  . فََأْحَسَن إالَْيها  اْْلََمانا
ا انْ َتَصَف رَبايٌع اْْل  را، فَ َلمَّ ََ َشْهرا رَبايٍع اْْلخا ُر َقَصَد ُثَّ َأقَاَم اْلُمَوفَُّق َِل َُيَاراُب لاُْيايَح َأْصَحابَُه إا خا

َا، َوَجَعَل َمَع ُكليا طَائافَ  َهاَّتا ، َوفَ رََّق قُ وَّاَدُه َعَلى جا يَنةا اْْلَبايثا ََ َمدا قَّابانَي اْلُمَوفَُّق إا َن الن َّ ُهْم ما ن ْ ٍة ما
ورا، َوَِل َيْدُخُلوا اْلَمدا  ْم َأْن َِل يَزايُدوا َعَلى َهْدما السُّ يعاها ََ َجَا َم إا ورا، َوتَ َقدَّ َْدما السُّ َم ََجَاَعًة َلا يَنَة، َوتَ َقدَّ

ُقُبهُ  وَر َويَ ن ْ ُم السُّ َهاما َمْن يَ ْهدا لسيا ََ الرَُّماةا َأْن ََيُْموا ِبا َا َوقَابَ ُلوَها، إا َهاَّتا ْن جا يَنةا ما ََ اْلَمدا ُموا إا ، فَ تَ َقدَّ
َع َكثاْيٍَة. ورا، َوثَ َلُموُه يفا َمَواضا ََ السُّ  فَ َوَصُلوا إا



، َوَجاَء َأْصَحاُب اْْلَبايثا َُيَارابُوََّنُْم( ، فَ َهَزَمُهمْ  يعا تاْلَك الث َُّلما ْن َجَا  )َوَدَخَل َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا ما
ْم، فَاْختَ َلَفتْ   َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا َوتَباُعوُهْم َحََّّ َأْوَغُلوا يفا َطَلباها
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، َوَأْحرَ  ي َوَصُلوا إالَْيها يفا اْلَمرَّةا اْْلُوََ عا الَّذا َن اْلَمْوضا يَنةا، فَ بَ َلُغوا أَبْ َعَد ما ُقوا، َوَأَسُروا، َبااْم ُطُرُق اْلَمدا
ُوا، َوَدافَ ُعوا َوتَ َراَجَع الزَّنْ  َع يَ ْعراُفوََّنَا َوََيَْهُلَها اْْلَخُروَن، فَ َتَحْيَّ ْن َمَواضا ْم، َوَخَرَج اْلُكَمَناُء ما ُج َعَلْيها

ُهْم ََجَاَعٌة، َوَأَخَذ الزَّْنُج َأْسََلََبُْم. ن ْ ْجَلَة بَ ْعَد َأْن قُتاَل ما ْم، َوتَ َراَجُعوا ََنَْو دا ها  َعْن أَنْ ُفسا
ْن رَأْ َورََجَع الْ  ْفَسادا َعَلْيها ما ْم، َفََلَمُهْم َعَلى ُُمَاَلَفةا َأْمراها، َواْْلا َْمعاها يَنتاها، َوَأَمَر ِبا ََ َمدا ياها ُمَوفَُّق إا

ْم، فَ  ْم َوَأْهلايها ها ْن راْزٍق َعَلى َأْوَِلدا ُسَن َذلاَك حَ َوَتْدباْياها، َوَأَمَر ِبااْحَصاءا َمْن فُقاَد، َوَأقَ رَّ َما َكاَن ََلُْم ما
ةا نايَّاَّتااْم. حَّ ْنَدُهْم، َوزَاَد يفا صا  عا

 
دا َواْْلَْعَرابا   ذاْكُر اْلَوقْ َعةا َبنْيَ اْلُمْعَتضا

َنةا َأْوَقَع أَبُو اْلَعبَّاسا َأْْحَُد ْبُن اْلُمَوفَّقا  ها السَّ َّللَّا  -َويفا َهذا ُد ِبا َن اْْلَْعَرابا   -َوُهَو اْلُمْعَتضا باَقْوٍم ما
ُهْم ََجَاَعًة َوَأَسَر اْلَباقانَي، َوَغناَم َما َكاَن كَ  ن ْ ، فَ َقَتَل ما ََ َعْسَكرا اْْلَبايثا ْيََة إا ُلوَن اْلما َمَعُهْم، انُوا ََيْما

ْيَةا. َْجلا َقْطعا اْلما َا ْلا ََ اْلَبْصَرةا َمْن َأقَاَم َبا  َوَأْرَسَل إا
يًقا َمْوََ َأِبا  ،  َوَسْيََّ اْلُمَوفَُّق َرشا ََ اْْلَبايثا ْيََة إا ْن َبنا ِتَايٍم َكانُوا ََيْلاُبوَن اْلما ، فََأْوَقَع باَقْوٍم ما اْلَعبَّاسا

ََ اْلُمَوفَّقايَّةا، فََأَمَر َباامُ  ُهْم، َفَحَمَل اْْلَْسَرى، َوالرُُّءوَس إا ن ْ  اْلُمَوفَُّق، فَ َقَتَل َأْكثَ َرُهْم، َوَأَسَر ََجَاَعًة ما
ْيَةا، فَ َوقَ ُفوا ِباا  َْلبا اْلما با الزَّْنجا َواْْلَْعَرابا ِبا ْم رَُجٌل ُيْسفاُر َبنْيَ َصاحا ، وََكاَن فايها زَاءا َعْسَكرا الزَّْنجا

، َوَأَمَر باَضْربا َأْعَناقا اْْلَُساَرى، َوانْ َقَطَعتا اْلما  َعْت َيُدُه َوراْجُلُه، َوأُْلقاَي يفا َعْسَكرا اْْلَبايثا ْيَُة فَ ُقطا
َْي، َواباذَ  ْلُكليايَّةا، فََأَضرَّ َبااُم اْلْاَصاُر، َوَأْضَعَف أَْبَداََّنُْم، َفَكاَن َيْسَأُل اْْلَسا َن لاَك َعنا اْْلَبايثا ِبا ْلُمْسَتْأما

ي باها ُمْنُذ زََماٍن َطوايٍل. ْْلُْبزا فَ يَ ُقوُل: َعْهدا ها ِبا  َعْن َعْهدا
ََ َهَذا اْْلَالا رَ  ا َوَصُلوا إا ُم اْْلَْرَب لاَيزايَدُهْم ُضراا َوَجْهًدا، َفَكثُ َر فَ َلمَّ َأى اْلُمَوفَُّق َأْن يُ َتاباَع َعَلْيها

، فَ تَ َفرَُّقوا يفا اْلُقَرى َواْْلََّْنَارا  ْن َأْصَحابا اْْلَبايثا ، َوَخَرَج َكثاٌْي ما ُنوَن يفا َهَذا اْلَوْقتا اْلَبعايَدةا  اْلُمْسَتْأما
، ف َ  عا يفا َطَلبا اْلُقوتا وَدانا باَقْصدا تاْلَك اْلَمْوضا ْلَماناها السُّ ْن قُ وَّادا غا بَ َلَغ َذلاَك اْلُمَوفََّق، فََأَمَر ََجَاَعًة ما

ُهْم َخْلًقا ن ْ َا إالَْيها، َفَمْن َأََب قَ تَ ُلوُه، فَ َقتَ ُلوا ما  َوَدْعَوةا َمْن َبا
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ُهْم. ن ْ  َكثاْيًا، َوَأََتُه َأْكثَ ُر ما
ا كَ  ٍة َوَجَلٍد َأْحَسَن إالَْيها َوَخَلَطُه باغالْ فَ َلمَّ ْنَد اْلُمَوفَّقا َعَرَضُهْم، َفَمْن َكاَن َذا قُ وَّ ُنوَن عا َماناها، ثُ َر اْلُمْسَتْأما

مَ  ُهْم َضعايًفا، َأْو َشْيًخا، َأْو َجراًَيا َقْد َأْزَمنَ ْتُه اْلْاَراَحُة َكَساُه، َوَأْعطَاُه َدرَاها ن ْ ، َوَأَمَر باها َأْن َوَمْن َكاَن ما
ََ َمنْ  ْن إاْحَسانا اْلُمَوفَّقا إا ََ َعْسَكرا اْْلَبايثا )فَ يُ ْلَقى ُهَناَك( ، َويُ ْؤَمَر باذاْكرا َما رََأى ما َصاَر  َُيَْمَل إا

َن اْستاَماَلةا َأصْ  ْم. فَ تَ َهيََّأ َلُه باَذلاَك َما َأرَاَد ما .إالَْيها، َوَأنَّ َذلاَك رَْأيُُه فايها  َحابا اْْلَبايثا
و اْلَعبَّاسا ُثَّ َوَجَعَل اْلُمَوفَُّق َوابْ ُنُه أَبُو اْلَعبَّاسا ُيََلزاَمانا قاَتاَل اْْلَبايثا ََترًَة َهَذا َوََترًَة َهَذا، َوُجراَح أَبُ 

 بَ َرَأ.
( اْْلَبايثا ََبُْبوُد ْبنُ  ْن )َأْعَيانا قُ وَّادا ْن َُجَْلةا َمْن قُتاَل ما ، وََكاَن َكثاَْي اْْلُُروجا يفا  وََكاَن ما ابا َعْبدا اْلَوهَّ

َذا رََأى َمْن َيْسَتْضعاُفُه أَ  ، فَإا َها َأْعََلًما ُتْشباُه َأْعََلَم اْلُمَوفَّقا ُب َعَلي ْ ، وََكاَن يَ ْنصا تا َمْْياَّيَّ َخَذُه، السُّ
ْن َذلاَك َماًِل َجزايًَل، فَ َواقَ َعُه يفا بَ ْعضا َخَرَجاتا  ، فََأفْ َلَت بَ ْعَد َأْن َأَشَفى َعَلى َوَأَخَذ ما ها أَبُو اْلَعبَّاسا

، فَ َقَصَدَها ، ُثَّ إانَُّه َخَرَج َمرًَّة ُأْخَرى فَ َرَأى َُسَْْيايًَّة فايَها بَ ْعُض َأْصَحابا َأِبا اْلَعبَّاسا ًعا يفا  اَْلَََلكا طَاما
نْ  َها، َفَحارَبَُه َأْهُلَها، َفَطَعَنُه ُغََلٌم ما ، فََأَخَذُه  َأْخذا ْلَمانا َأِبا اْلَعبَّاسا يفا َبْطناها َفَسَقَط يفا اْلَماءا غا

ْن َشرياها( نَي ما ، َفَماَت قَ ْبَل ُوُصولاها، )فََأرَاَح اَّللَُّ اْلُمْسلاما ََ َعْسَكرا اْْلَبايثا  . َأْصَحابُُه، َفَحَمُلوُه إا
، َوَعُظَمتا  ْن َأْعَظما اْلُفُتوحا ُلُه ما يَعُة َعَلى اْْلَبايثا َوَأْصَحاباها، َواْشَتدَّ َجَزُعُهْم َعَلْيها،  وََكاَن قَ ت ْ اْلَفجا

َقُه، َوزَاَد يفا َأرْ  زَاقاها، َوفَ َعَل َوبَ َلَغ اْْلَََبُ اْلُمَوفََّق باَقْتلاها، فََأْحَضَر َذلاَك اْلُغََلَم، فَ َوَصَلُه، وََكَساُه، َوَطوَّ
َمْْيايَّةا ََنَْو َذلاَك.باُكليا َمْن َكاَن َمَعُه يفا تالْ   َك السُّ

. با الزَّْنجا ، وََكاَن ُِمَاياًَل لاَصاحا يا َوائاّبا لذَّ  ُثَّ َظفاَر اْلُمَوفَُّق ِبا

(6/395) 

 

 ذاْكُر َأْخَبارا رَافاعا ْبنا َهْرَُثَةَ 
ُّ، َعَلى َما ذََكْرََنُه، ا قُتاَل َأْْحَُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْْلُُجْسَتانا َنَة، ات ََّفَق َأْصَحابُُه َعَلى  َلمَّ ها السَّ ُلُه َهذا وََكاَن قَ ت ْ

 رَافاعا ْبنا َهْرَُثََة فَ َولَّْوُه َأْمَرُهْم.
ا اْستَ ْوََ يَ ْعُقوُب بْ  ٍر، فَ َلمَّ را ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها دا ْبنا طَاها ْن َأْصَحابا ُُمَمَّ ُن وََكاَن رَافاٌع َهَذا ما

ْسَتاَن اللَّْيثا َعَلى  جا ََ سا ا َعاَد يَ ْعُقوُب إا رايََّة، َصاَر رَافاٌع يفا َُجَْلتاها، فَ َلمَّ نَ ْيَسابُوَر، َوَأزَاَل الطَّاها
َبُه رَافاٌع، وََكاَن َطوايَل اللياْحَيةا، َكرايَه اْلَوْجها، قَلايَل الطَََّلَقةا، َفَدَخَل يَ ْوًما َعَلى يَ ْعُقوَب، فَ لَ  ا َصحا مَّ

نْ  ، َفقايَل لَُه َذلاَك،  َخَرَج ما َن اْلباََلدا َا َشاَء ما ، فَ ْليَ ْلَحْق ِبا ََ َهَذا الرَُّجلا يُل إا ها قَاَل: َأََن َِل َأما ْندا عا
ََ َأنا اْستَ ْقَدَمُه اْْلُُجْسَتا يَس، َوَأقَاَم باها إا ْن َِبَذغا َي ما نَي، َوها ََ َمْنزالاها باَتاما ُّ، َعلَ فَ َفارََقُه َوَعاَد إا ى َما نا

ها. َب َجْيشا  ذََكْرََنُه، َوَجَعَلُه َصاحا



ََراَة، فََأمَُّروُه َكَما ذََكْرََن. ُّ اْجَتَمَع اْْلَْيُش َعَلْيها، َوُهَو َبا ا قُتاَل اْْلُُجْسَتانا  فَ َلمَّ
ََ نَ ْيَسابُوَر، وََكاَن أَبُو َطْلَحَة ْبنا َشرُْكَب َقْد َورَ  ْن َهَراَة إا ْن ُجْرَجاَن، َفَحَصَرُه فايَها َوَساَر رَافاٌع ما َدَها ما

َا، فَ َفارَقَ َها أَبُو طَْلَحَة، َوَدَخَلهَ  ْيََة َعْنُه َوَعْن نَ ْيَسابُوَر، )فَاْشَتدَّ اْلَغََلُء َبا ا رَافاٌع فَأَقَاَم رَافاٌع َوَقَطَع اْلما
، َفَساَر أَبُو ائَ َتنْيا تيانَي َوما َا( ، َوَذلاَك َسَنَة تاْسٍع َوسا ي َهَراَة،  َبا َد ْبَن ُمْهَتدا ََ َمْرَو، َوَوََّ ُُمَمَّ َطْلَحَة إا

، َفَحارَبَُه، فَ َهَزَمُه، َواْسَتْخلَ  َْرَو َوَهَراَة، فَ َقَصَدُه َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا ٍر ِبا دا ْبنا طَاها َب لاُمَحمَّ َف َوُخطا
ٍم، َوَعاَد  َد ْبَن َسْهلا ْبنا َهاشا َْرَو ُُمَمَّ يَل ْبنا َعْمٌرو ِبا ََ بايَكْنَد، َواْستَ َعاَن ِبااَْسَاعا َها، َوَخَرَج َشرُْكُب إا َعن ْ

َد ْبَن َسْهٍل، َوَأَغاَر  َها ُُمَمَّ ََ َمْرَو، فََأْخَرَج َعن ْ ُه باَعْسَكراها، فَ َعاَد إا ، فََأَمدَّ يا اَمانا َعَلى َأْهلا َأْْحََد السَّ
َب لاَعْمراو ْبنا اللَّيْ  ، َوُخطا [ .اْلبَ َلدا ائَ َتنْيا ، َوَذلاَك يفا َشْعَباَن َسَنَة إاْحَدى َوَسْبعانَي ]َوما  ثا

ٍر، وََكاَن بابَ ْغَداَذ فَاْسَتْخَلَف ُُمَمَّ  َد ْبَن طَاها َنَة َأْعَماَل ُخَراَساَن ُُمَمَّ ٌد َعَلى َوقَ لََّد اْلُمَوفَُّق تاْلَك السَّ
نَُّه َأقَ رَّ َعَلْيها َنْصَر ْبَن َأْْحََد، َوَوَرَدْت ُكُتُب اْلُمَوفَّقا َأْعَمالاها رَافاَع ْبَن َهْرَُثََة، َما َخََل مَ  ْهرا فَإا ا َورَاَء الن َّ

ُد ْبنُ  َا ُُمَمَّ ََ َهَراَة َوَبا ََ ُخَراَساَن باَذلاَك، َوباَعْزلا َعْمراو ْبنا اللَّْيثا َوَلْعناها، َفَساَر رَافاٌع إا ي  إا ُمْهَتدا
ا َوافَاُه رَافاٌع اْسَتْأَمَن إالَْيها َخلايَفُة َأِبا َطلْ  ََراَة، فَ َلمَّ َحَة َشرُْكَب، فَ َقتَ َلُه يُوُسُف ْبُن َمْعَبٍد، َوَأقَاَم َبا

يَل بْ  ٍن، فَاْسَتَمدَّ رَافاُع إاَْسَاعا يَّ ْبَن ُُمْسا َن َأْْحََد، يُوُسُف فََأمََّنُه َوَعَفا َعْنُه، فَاْستَ ْعَمَل َعَلى َهَراَة َمْهدا
ها يفا َأْربَ َعةا آَِلفا فَاراٍس، َواْستَ ْقَدَم رَافاٌع أَْيًضا َعلايَّ ْبَن اْْلَُسنْيا اْلَمْرَورُّ  َم َفَساَر إالَْيها بانَ ْفسا ، فَ َقدا يَّ وذا

 ََ ْم إا َْجَعاها  َعَلْيها، َفَساُروا ِبَا
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َْرَو، َفَحارَبُوُه فَ َهَزُموُه، َوَعاَد إا  ََ َُمَازاَل( )؟( َوَذلاَك َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَسْبعانَي َشرُْكَب، َوُهَو ِبا يُل )إا َْسَاعا
ي، َوَخاَلَف رَافاًعا، فَ َقَصَدُُهَا رَافاٌع فَ َهَزَمُهَما. ََ َهَراَة، َفطَابَ َقُه َمْهدا ، َفَساَر َشرُْكُب إا ائَ َتنْيا  َوما

نَُّه ْلَاَق باَعْمراو ْبنا اللَّيْ  نَُّه اْختَ َفى يفا َسَرٍب، َفُدلَّ َعَلْيها رَافاٌع، َوَأمَّا َشرُْكُب فَإا ي، فَإا ، َوَأمَّا َمْهدا ثا
ََ خُ  ! ُثَّ َعَفا َعْنُه َوَخلَّى َسبايَلُه، َوَساَر رَافاٌع إا َواراْزَم َسَنَة فََأَخَذُه، َوقَاَل َلُه: تَ باا َلَك ََّي َقلايَل اْلَوفَاءا

ائَ تَ  ََ نَ ْيَسابُوَر.اثْ نَ َتنْيا َوَسْبعانَي ]َوما [ ، َفَجََب َأْمَواََلَا، َورََجَع إا  نْيا
 

ْْلَْنَدُلسا َوِبااْفرايقايَّةَ  ثا ِبا  ذاْكُر اْْلََوادا
ََ ا را إا ُب اْْلَْنَدُلسا َجْيًشا َمَع اْبناها اْلُمْنذا ُد ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا َصاحا َنةا َسْيََّ ُُمَمَّ ها السَّ ْلُمَخالافانَي يفا َهذا

ْصَن ُروَطَة، فََأَخَذ ما  يَنَة َسَرُقْسَطَة، فََأْهَلَك َزْرَعَها، َوَخرََّب بَ َلَدَها، َوافْ تَ َتَح حا ْنُه َعَلْيها، فَ َقَصَد َمدا
دا  ََ َدْيرا تَ ُروَجَة، َوبَ َلدا ُُمَمَّ َم إا ْن َأْشَجعا َأْهلا زََماناها، َوتَ َقدَّ ، َوُهَو ما يَّ دا الرُّوطا نا َمرَْكبا ْبنا بْ َعْبَد اْلَواحا

يُل ْبُن ُموَسى، َفحَ  يَنَة َِلَرَدَة، َوقَ ْرطَاَجَة، َفَكاَن فايَها إاَْسَاعا ْلغَارَةا، َوَقَصَد َمدا ارَبَُه، ُموَسى، فَ َهَتَكُهَما ِبا



لطَّاَعةا، َوتَ َرَك اْلْاََلَف، َوَأْعَطى رََهائاَنُه َعَلى َذلاَك، َوَقَصدَ  يُل ِبا َي  فََأْذَعَن إاَْسَاعا يَنَة أَنْ َقَرَة َوها َمدا
 لاْلُمْشراكانَي، فَافْ تَ َتَح ُهَنالاَك ُحُصوًَن َوَعاَد.

ْندَ  ، وََكاَن َقْد َحَضَر ُوُجوُهُهْم عا ْهلا بَ َلدا الزَّابا يُم ْبُن َأْْحََد ْبنا اْْلَْغَلبا ِبَا ُه، َوفايَها َأْوَقَع إابْ َراها
ْم، َوَوَصَلُهْم، وَكَ  َساُهْم، َوَْحََلُهْم، ُثَّ قَ َتَل َأْكثَ َرُهْم، َحََّّ اْْلَْطَفاَل، َوَْحََلُهْم َعَلى اْلَعَجلا فََأْحَسَن إالَْيها

ََ ُحْفَرٍة فَأَْلَقاُهْم فايَها.  إا
، ِبا الث َّْورا، فَ َلقايَ ُهْم َجْيُش الرُّوما ُمَها رَُجٌل يُ ْعَرُف ِبَا لياَيَة ُمَقدَّ قا يَب  َوفايَها َساَرْت َسرايٌَّة باصا فَُأصا

َعةا نَ َفٍر.  اْلُمْسلاُموَن ُكلُُّهْم َغْْيَ َسب ْ
َراََّي يفا  ، فَ َبثَّ السَّ ُد ْبُن اْلَفْضلا لياَيَة، َوَولايَ َها ُُمَمَّ قا  َوُعزاَل اْلََْسُن ْبُن اْلَعبَّاسا َعْن صا
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قالياَيَة، َوَخَرَج ُهَو يفا َحْشٍد َوََجٍْع عَ  ْن صا َيٍة ما يَنةا َقطَاناَيَة فََأْهَلَك َزْرَعَها، ُثَّ ُكليا ََنحا ََ َمدا يٍم، َفَساَر إا ظا
نيَ  ََ َطََبْما ْم فََأْكثَ َر اْلَقْتَل، ُثَّ رََحَل إا يَّةا فَ َقاتَ َلُهْم، فََأَصاَب فايها َلْندا ََ َأْصَحابا الشَّ فََأْفَسَد  رََحَل إا

َلى َزْرَعَها، ُثَّ رََحَل فَ َلقاَي َعَساكاَر الرُّ  ُة اْلَقت ْ دَّ ، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم الرُّوُم، َوقُتاَل َأْكثَ ُرُهْم َفَكاَنْت عا وما
ََ بَ َلْرَم.  َثََلثََة آَِلفا قَتايٍل، َوَوَصَلْت رُُءوُسُهْم إا

ََ قَ ْلَعٍة َكاَن الرُّوُم بَ نَ ْوَها َعْن َقرايٍب، َوََسَّْوَها َمدا  ، َفَمَلَكَها ُثَّ َساَر اْلُمْسلاُموَن إا يَنَة اْلَملاكا
َوًة، َوقَ تَ ُلوا ُمَقاتاَلتَ َها، َوَسبَ ْوا َمْن فايَها.  اْلُمْسلاُموَن َعن ْ

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َها، فَ َهَزَمُه َعْمٌرو، دا ْبنا اللَّْيثا َعَلي ْ لاَها ُُمَمَّ َْربا َعاما ََ فَاراَس ْلا َواْستَ َباَح  فايَها َساَر َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا إا
ٍد، َفَظفا  َه يفا طََلبا ُُمَمَّ ٌد، َوَدَخَل َعْمٌرو إاْصَطْخَر، فَ نَ َهبَ َها، َوَأْصَحابُُه، َوَوجَّ َر باها، َعْسَكَرُه، َوََنَا ُُمَمَّ

َا. ْيَاَز فََأقَاَم َبا ََ شا ْيًا، ُثَّ َساَر إا  َوَأَخَذُه َأسا
َق.َوفايَها زُْلزاَلْت بَ ْغَداُذ يفا رَبايٍع ا َا )َأْرَبُع( َصَواعا ، َوَوَقَع َبا  ْْلَوَّلا

ْسَكْنَدرايَّةا  ََ اْْلا َْربا أَبايها، َفَخَرَج إالَْيها أَبُوُه إا ، َفَظفاَر باها، َوفايَها زََحَف اْلَعبَّاُس ْبُن َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن ْلا
َها، َوَقْد تَ َقدَّ  ْصَر، فَ َرَجَع َمَعُه إالَي ْ ََ ما  َم َخََبُُه َساباًقا.َوَردَُّه إا

، َوَأَخَذ ُأمَُّه. يا ْْلُُجْسَتانا  َوفايَها َأْوَقَع َأُخو َشرُْكَب ِبا
َل ُحْلَواَن( . يَما َعاما ، فََأَسَر ُعَمَر ْبَن سا  )َوفايَها َوَثَب اْبُن َشَبثا ْبنا اْْلَُسنْيا

ْندا عَ  ْن عا ََ َأْْحََد ْبنا َوفايَها اْنَصَرَف َأْْحَُد ْبُن َأِبا اْْلَْصَبغا ما ، وََكاَن َعْمٌرو َقْد أَنْ َفَذُه إا ْمراو ْبنا اللَّْيثا
نَ  ََ اْلُمَوفَّقا ما َاٍل، فََأْرَسَل َعْمٌرو إا َم َمَعُه ِبا  َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َأِبا ُدَلَف، فَ َقدا
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ْسًكا نَي َمناا ما يَناٍر، َوََخْسا اَئَِتْ َمنٍي ُعوٍد، َوَثََلُثَااَئةا ثَ ْوٍب اْلَمالا َثََلُثَااَئةا أَْلفا دا نَي َمناا َعْنََبًا، َوما ، َوََخْسا
يَناٍر. اَئَِتْ أَْلفا دا ْلَماًَن باقايَمةا ما ، َوغا ، َوآناَيَة َذَهٍب َوفاضٍَّة، َوَدَوابَّ يٍي  َوشا

َغَلُغ اْْلَلايُل ْبُن رَمَّاٍل ُحْلَواَن، فَ َناََلُْم ِبا  َ َكي ْ َرايَرةا َوفايَها َوِلا يَما، َوَأَخَذُهْم ِبا ْلَمَكاراها باَسَببا ُعَمَر ْبنا سا
ُنوا َلُه َخََلَص ُعَمَر، َوإاْصََلَح اْبنا َشَبٍث.  اْبنا َشَبٍث، َوَضما

 ُدَلَف، فَ َهَزَمُه َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ َأذُْكوَتكانَي ْبنا َأَساتاكانَي، َوَبنْيَ َأْْحََد ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َأِبا 
 َأذُْكوَتكانُي، َوَغَلَبُه َعَلى قُمَّ.

 ، ييا دا ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا اْلُكْردا ََ ُُمَمَّ ْمرا َأِبا َأْْحََد إا َه َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا قَائاًدا ِبَا فََأَسَرُه اْلَقائاُد َوفايَها َوجَّ
 َوَْحََلُه إالَْيها.

ي اْلَقْعدَ  ييا َوفايَها، يفا ذا ْن َوَلدا َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َصالاٍح اَْلَاِشاا اما رَُجٌل ما لشَّ  ةا، َخَرَج ِبا
 ُّ َِبا َأْْحََد، َفَحارَبَُه اْبُن َعبَّاٍس اْلكاََلِبا َْص، َفَدَعا ْلا يََّة، َوَحَلَب، َوْحا اٌر َبنْيَ َسَلما ، فَاَّْنََزَم يُ َقاُل َلُه َبكَّ

َه إالَ  ُّ، فَ َوجَّ ُب اْبنا ُطوُلوَن قَائاًدا يُ َقاُل َلُه يُوَذُر يفا َعْسَكٍر، فَ َرَجَع َولَْيَس َمَعُه  اْلكاََلِبا ْيها ُلْؤُلٌؤ َصاحا
 َكباُْي َأْمٍر.

 َوفايَها َأْظَهَر ُلْؤُلٌؤ اْلْاََلَف َعَلى َمْوَِلُه َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن.
ةا، )قَ تَ َلُه ُغََلٌم َلُه( .َوفايَها قُتاُل َأْْحَُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْْلُُجْستَ  ي اْلْاجَّ ُّ يفا ذا  انا
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طَ  َيةا َواسا ْلَقْريَةا، باَناحا َد ْبَن َعلاييا ْبنا َحبايٍب اْلَيْشُكرايَّ ِبا اجا ُُمَمَّ َب َوفايَها قَ َتَل َأْصَحاُب َأِبا السَّ ، َوُنصا
 رَْأُسُه بابَ ْغَداَذ.

ُد ْبُن كا  ي َوفايَها َحاَرَب ُُمَمَّ يُجوَر َعلايَّ ْبَن اْْلَُسنْيا َكْفتاُمَر، فََأَسَر َكْفتاُمَر، ُثَّ َأْطَلَقُه، َوَذلاَك يفا ذا
ةا.  اْلْاجَّ

، َفَجَمعَ  يُّ ٍد اَْلَاِشاا ُلَها َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ َة، َوَعاما ََ َمكَّ يُّ إا َهاُروُن ََجًْعا  َوفايَها َساَر أَبُو اْلُمغاْيَةا اْلَمْخُزوما
َة فَ نَ َهَب الطََّعاَم، َوَأْحَرَق ب ُ  ََ ُجدَّ ََ ُمَشاَش فَ َغوََّر َماَءَها، َوإا يُّ إا ُيوَت اْحَتَمى َبااْم، َفَساَر اْلَمْخُزوما

ْرَهٍم. َتانا بادا َة ُأوقاي َّ َكَّ ُز ِبا  َأْهلاَها، َفَصاَر اْْلُب ْ
ْبنا الصَّقْ  ، َوفايَها َخَرَج َملاُك الرُّوما اْلَمْعُروُف ِبا َلبايَّةا، فَ َناَزَل َمْلطاَيَة، فََأَعاََّنُْم َأْهُل َمْرَعَش، َواْْلََدثا

.  فَاَّْنََزَم َملاُك الرُّوما
َن الرُّوما  ُل اْبنا ُطوُلوَن، فَ َقَتَل ما ُّ َعاما يَّةا، اْلَفْرَغانا اما َيةا الث ُُّغورا الشَّ ْن ََنحا باْضَعَة َعَشَر َوَغَزا الصَّائاَفَة ما



يَنارًا.أَْلًفا،  ْهُم َأْربَعانَي دا  َوَغناَم النَّاُس، فَ بَ َلَغ السَّ
اجا َعَلى اْْلَْحَداثا َوا ، َواْبُن َأِبا السَّ يُّ دا ْبنا إاْسَحاَق اَْلَاِشاا لنَّاسا فايَها َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ .َوَحجَّ ِبا  لطَّرايقا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا  َب  َوفايَها َماَت ُُمَمَّ ، وََكاَن َقْد َصحا ْصرايُّ اْلَفقايُه اْلَمالاكايُّ ْبنا َعْبدا اْْلََكما اْلما

، َوَأَخَذ َعْنُه اْلعاْلَم. افاعايَّ  الشَّ
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] ائَ َتنْيا تيانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوسا
269 - 

ائَ َتنْيا  تيانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوسا
 َأْخَبارا الزَّْنجا  ذاْكرُ 

عَ  ا َهَلَك َطما َي اْلُمَوفَُّق باَسْهٍم يفا َصْدراها ; وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ ََبُْبوَد َلمَّ َنةا رُما ها السَّ اْلَعَلوايُّ  َويفا َهذا
اَئَِتْ أَ  ْنَدُه َأنَّ َملاَكُه َقْد َحَوى ما ، وََكاَن َقْد َصحَّ عا َن اْْلَْمَوالا يَناٍر، َوَجْوَهًرا، َوفاضًَّة، يفا َماَلُه ما ْلفا دا

، فَ َلْم َيَاْد َشي ْ  ًئا، َفَكاَن َفَطَلَب َذلاَك، َوَأَخَذ َأْهَلُه َوَأْصَحابَُه َفَضَرََبُْم، َوَهَدَم أَْبنايَ َتُه َطَمًعا يفا اْلَمالا
ََ اَلَْ  َّا َأْفَسَد قُ ُلوَب َأْصَحاباها َعَلْيها، َوَدَعاُهْم إا ْْلََمانا يفا فاْعُلُه ِما لنياَداءا ِبا ْنُه، فََأَمَر اْلُمَوفَُّق ِبا َربا ما

َم. َْن تَ َقدَّ  َأْصَحابا ََبُْبوَد، َفَسارَُعوا إالَْيها فََأْْلََقُهْم يفا اْلَعطَاءا ِبا
ََ الزَّْنجا يفا اْْلَْوقَاتا  َن اْلُعُبورا إا ُر َعَلْيها ما الَِّتا ََّتُبُّ فايَها الرياََّيُح لاُتَحرياَك َورََأى اْلُمَوفَُّق َما َكاَن يَ تَ َعذَّ

، فََأَمَر باَقطْ  يا ًعا يفا اْْلَانابا اْلَغْرِبا َْصَحاباها َمْوضا ها َوْلا َع لانَ ْفسا عا النَّْخلا اْْلَْمَواَج، فَ َعَزَم َعَلى َأْن يُ َوسيا
وُر لا  ُق، َوالسُّ ، َوَأْن يُ ْعَمَل َلُه اْْلََنادا لانَي فايها نُ َوًِب َوإاْصََلحا اْلَمَكانا َايََة اْلَعاما َيْأَمَن اْلبَ يَاَت، َوَجَعَل ْحا

ها.  َعَلى قُ وَّادا
، َوَأْصَحابُُه َأنَّ اْلُمَوفََّق إاَذا َجاَورَُهْم قَ رََّب َعَلى َمْن يُرايُد اللََّحاَق باها الْ  ُب الزَّْنجا َمَساَفَة فَ َعلاَم َصاحا

ْن َذلاَك، َمَع َما َيْدُخُل قُ ُلوَب َأْصَحابا  َْنعا اْلُمَوفَّقا ما وا ِبا ، َواْنتاَقاضا َتْدباْياها َعَلْيها، فَاْهَتمُّ َن اْْلَْوفا ها ما
ما َوقَا َل اْْلُْهُد فايها، َوقَاتَ ُلوا َأَشدَّ قاَتاٍل، فَات ََّفَق َأنَّ الريايَح َعَصَفْت يفا بَ ْعضا تاْلَك اْْلََّيَّ َن َوبُذا ئاٌد ما

يعَ اْلُقوَّادا ُهَناكَ  ، َواْنقاطَاعا اْلَمَددا َعْنُه، َفَسْيََّ إالَْيها َجَا  ، فَانْ تَ َهَز اْْلَبايُث اْلُفْرَصَة يفا إانْ َفاذا َهَذا اْلَقائادا
َْصَحابا  َذَواُت الَِّتا ْلا ْن َأْصَحاباها، َوَلْ َتَادا الشَّ َوفَّقا اْلمُ َأْصَحاباها، فَ َقاتَ ُلوُه، فَ َهَزُموُه، َوقَ تَ ُلوا َكثاْيًا ما

َر، فَ َغَلَب الزَّْنجُ  َن الزَّْنجا َأْن تُ ْلقايَ َها َعَلى اْلْاَجارَةا فَ تَ ْنَكسا ُهْم َخْوفًا ما ن ْ ََ اْلُقْربا ما ْم،  َسبايًَل إا َعَلْيها
 ََ َذَواتا َوَعََبُوا إا ُهْم أَْلَقى نَ ْفَسُه يفا الشَّ ن ْ اْلُمَوفَّقايَّةا، فَ َعُظَم  َوَأْكثَ ُروا اْلَقْتَل َواْْلَْسَر، َوَمْن َسلاَم ما

.  َذلاَك َعَلى النَّاسا
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مْ  باها يَلَة الزَّْنجا َوَصاحا يا َِل َيََْمُن َعَلْيها حا ْْلَانابا اْلَغْرِبا ، َواْنتاَهازا فُ ْرَصٍة، َوَنَظَر اْلُمَوفَُّق فَ َرَأى َأنَّ نُ ُزوَلُه ِبا
، َوُصُعوبَةا اْلَمسَ  ْن َأْصَحاباها، لاَكثْ َرةا اْْلَْدَغالا َها ما ، َوَأْجَرُأ َعَلي ْ ، َوَأنَّ الزَّْنَج َأْعَرُف باتاْلَك اْلَمَضاياقا الاكا

َْدما  ، فََأَمَر َبا ، َواْلَمَسالاكا َعةا الطَّرايقا ، َوتَ ْوسا قا ََ َهْدما ُسورا اْلَفاسا السُّورا َفََتََك َذلاَك، َوَجَعَل َقْصَدُه إا
ْهرا ا َيةا الن َّ ْن ََنحا َن ما ها، َواْشَتدَّ اْلقاَتاُل، وََكثُ َر اْلَقْتُل، َواْلْاَراُح ما ، َوَِبَشَر اْْلَْرَب بانَ ْفسا َْنكايٍي ْلَمْعُروفا ِبا

ًة. دَّ ًما عا ، َوَداَم َذلاَك َأَّيَّ  اْْلَاناَبنْيا
يُعوَن اْلُوُلوَج لاَقْنَطَرَتنْيا َكانَ َتا يفا  ، َكاَن الزَّْنُج يَ ْعَُبُوَن وََكاَن َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا َِل َيْسَتطا  ََّنْرا َمْنكايٍي

َل اْلْا  ُهْم، فَ َعما ن ْ ْم فَ يَ َناُلوَن ما ْن َورَاءا ُظُهوراها ، فَ َيْأُتوَن َأْصَحاَب اْلُمَوفَّقا ما َما َوْقَت اْلقاَتالا يَلَة يفا َعَلْيها
ْنَد اْشتاَغالا  َا عا ُها َما، فََأَمَر َأْصَحابَُه باَقْصدا وا إازَالَتاها َما، َوَأَمَرُهْم َأْن يُعادُّ َراَستاها ْم َعْن حا ، َوَغْفَلتاها الزَّْنجا

َهارا  ، فَ َقَصُدوا اْلَقْنَطَرَة اْْلُوََ ناْصَف الن َّ َن اْْلَِلتا َْي، َوَما ََيَْتاُجوَن إالَْيها ما ، فََأََتُهُم اْلُفُئوَس، َواْلَمَناشا
ْم، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَا َمُهْم أَبُو النََّدى، فََأَصابَُه َسْهٌم يفا َصْدراها فَ َقتَ َلُه، الزَّْنُج لاَمْنعاها َّْنََزَم الزَّْنُج، وََكاَن ُمَقديا

 َوَقَطَع َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا اْلَقْنَطَرَتنْيا َورََجُعوا.
ورا َما  َن السُّ ، َوَهَدَم َأْصَحابُُه ما ْْلَْربا يَنَة َوقَاتَ ُلوا َوَأَلَّ اْلُمَوفَُّق َعَلى اْْلَبايثا ِبا َأْمَكنَ ُهْم، َوَدَخُلوا اْلَمدا

َما، َوانْ ت َ  ٍع، فَ َهَدُموُُهَا َوََّنَُبوا َما فايها ََ َداَريا اْبنا ََسَْعاَن َوُسَلْيَماَن ْبنا َجاما ََ فايَها، َوانْ تَ َهْوا إا َهْوا إا
َمْت، َوُأخْ  ، ََسَّاَها اْلَمْيُمونََة، فَ ُهدا ، َوانْ تَ َهُبوا َما َكاَن فايَها ُسَويْ َقٍة لاْلَخبايثا راَبْت، َوَهَدُموا َداَر اْْلُبَّائاييا

ْت ُُمَاَماُة الزَّْنجا َعْنُه، فَ َلْم َيصا  ُموُه، فَاْشَتدَّ عا لايَ ْهدا ََ اْْلَاما ُموا إا ، َوتَ َقدَّ قا ْن َخَزائانا اْلَفاسا ْل إالَْيها ما
َنَُّه َكاَن َقْد  ْن َأْصَحاباها، َوَأْرَِببا اْلَبَصائارا، َفَكاَن َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا ; ْلا َخُلَص َمَع اْْلَبايثا َُنَْبٌة ما

ََ َجْنباها َويَقاُف َمَكانَُه. ي إا بُُه الَّذا  َأَحُدُهْم يُ ْقَتُل، َأْو َُيَْرُح، فَ َيْجذا
عا  ا رََأى اْلُمَوفَُّق َذلاَك َأَمَر َأَِب اْلَعبَّاسا باَقْصدا اْْلَاما ْن َأَحدا َأرَْكاناها باُشْجَعانا َأْصَحاباها، َوَأَضاَف فَ َلمَّ ما

ََللايَم، فَ َفَعَل َذلاَك، َوقَاَتَل َعَلْيها َأَشدَّ قاَتاٍل، فَ َوَصُلوا إا  ، َوَنَصَب السَّ ُم اْلَفَعَلَة لاْلَهْدما لَْيها، إالَْيها
َ باها اْلُمَوفَُّق، ُثَّ  ْنََبُُه، فَُأِتا َذ ما ورا فَ َهَدُموُه، فَُأخا َْدما السُّ   َعاَد اْلُمَوفَُّق َلا
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ْنُه، َوَأَخَذ َأْصَحابُُه َدَواوايَن اْْلَبايثا َوبَ ْعَض َخَزائاناها، َفَظَهَر لاْلُمَوفَّقا َأَمارَاُت اْلَفتْ  ُْم فََأْكثَ َر ما َّنَّ ، فَإا حا
ََ اْلُمَوفَّقا فََأَصابَهُ  ،  َلَعَلى َذلاَك إاْذ َوَصَل َسْهٌم إا با الزَّْنجا ْن َصاحا ي، َكاَن ما يفا َصْدراها، رََماُه باها ُروما

يَنتاها  ََ َمدا ، َفَسََتَ اْلُمَوفَُّق َذلاَك، َوَعاَد إا ْن َُجَاَدى اْْلُوََ َْمٍس بَقانَي ما َوَِبَت،  اَْسُُه قاْرطَاُس، َوَذلاَك ْلا
ْن َألَا  ََ اْْلَْربا َعَلى َما باها ما لَّتاها، َوَعُظَم  ُثَّ َعاَد إا اْلْاَراحا لاَيْشَتدَّ باَذلاَك قُ ُلوُب َأْصَحاباها، فَ َزاَد يفا عا



يَف َعَلْيها.  َأْمُرَها، َحََّّ خا
يَنتاها ََجَاَعٌة، َوَأََتُه اْْلَََبُ، َوُهَو يفا َهذا  ْن َمدا يَُّة، َوَخاُفوا، َفَخَرَج ما ، ها اْْلَالا َواْضَطَرَب اْلَعْسَكُر، َوالرَّعا

ََ بَ ْغَداَذ، َوَُيَلياَف َمْن يَ ُقومُ  ْن يَ ُعوَد إا ٍث يفا ُسْلطَاناها، فََأَشاَر َعَلْيها َأْصَحابُُه َوثاَقاتُُه ِبَا َادا  َمَقاَمُه، فََأََب ِبا
ًة، ُثَّ  ْن َحالا اْْلَبايثا َما َفَسَد، َواْحَتَجَب َعنا النَّاسا ُمدَّ لَّتاها، َذلاَك، َوَخاَف َأْن َيْسَتقايَم ما ْن عا بَ َرَأ ما

َنةا. ها السَّ ْن َهذا ، وََكاَن ُظُهورُُه يفا َشْعَباَن ما َْربا اْْلَبايثا  َوَظَهَر ََلُْم، َوََّنََض ْلا
 

با الزَّْنجا   ذاْكُر إاْحَراقا َقْصرا َصاحا
ْن ُُمَارَبَةا  ََ َما َكاَن َعَلْيها ما ها َعاَد إا َراحا ْن جا ا َصحَّ اْلُمَوفَُّق ما ، وََكاَن َقْد َأَعاَد ]باَناَء[ بَ ْعضا  َلمَّ اْلَعَلواييا

ُل باها. َْدما َذلاَك، َوَهْدما َما يَ تَّصا ورا، فََأَمَر اْلُمَوفَُّق َبا  الث َُّلما يفا السُّ
، َّا يَلاي ََّنَْر َمْنكايٍي ًَل ِما ُعوَن فايها  َورَكاَب يفا بَ ْعضا اْلَعَشاََّي، وََكاَن اْلقاَتاُل، َذلاَك اْليَ ْوَم ُمتَّصا َوالزَّْنُج َُمَْتما

َها، فَأََتى اْلُمَوفَُّق َوَمَعُه اْلَفَعَلةُ  ن ْ ُْم َِل يُ ْؤتَ ْوَن إاِلَّ ما ْن ََّنْرا َقْد ُشغاُلوا باتاْلَك اْلْاَهةا، َوظَنُّوا َأَّنَّ ، َوقَ ُرَب ما
يَن ِبا  تا اْْلَْرُب َأَمَر الَّذا ا اْشَتدَّ ، َوقَاتَ َلُهْم، فَ َلمَّ ، َمْنكايٍي يبا ََ َأْسَفلا ََّنْرا َأِبا اْْلَصا ْيا إا ْلَمسا َذَواتا ِبا لشَّ

، َوَأْخَرُجوا اْلَفَعَلَة، فَ َهَدُموا ال َم َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا اَلةا، فَ َقدا َن اْلُمَقاتاَلةا )َوالرَّجَّ ْن َوُهَو فَاراٌغ ما سُّوَر ما
َيةا، َوَصعاَد اْلُمَقاتاَلُة( ، فَ قَ  ْن ُقُصورا تاْلَك النَّاحا ََ ُقُصوٍر ما يَمًة، َوانْ تَ َهْوا إا ْهرا َمْقتَ َلًة َعظا تَ ُلوا يفا الن َّ

َن النياَساءا اللََّواِتا ُكنَّ فايَها َقُذوا َعَدًدا َكثاْيًا ما ، َوَغناُموا الزَّْنجا فََأْحَرُقوَها، َوانْ تَ َهُبوا َما فايَها، َواْستَ ن ْ
َها. ن ْ  ما

ورا، َواْنَصَرَف اْلُمَوفَُّق،  ََ َحْرَبااْم، َوَهْدما السُّ َر إا ََلَمةا، َوَبكَّ لظََّفرا َوالسَّ ، ِبا ْمسا ْنَد ُغُروبا الشَّ عا
ا َأْعَيتا اْْلَبايثَ  ، فَ َلمَّ َلٌة باَدارا اْْلَبايثا َي ُمتَّصا يا َوها  اْلْاَيُل َأَشاَر فََأْسرََع اَْلَْدَم َحََّّ اتََّصَل باَدارا اْلكاََلِبا

َق يفا َعَلْيها عَ  ، َوَأْن ََيْفاَر َخَنادا َباخا  لايُّ ْبُن َأَِبٍن ِبااْجَراءا اْلَماءا َعَلى السيا
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يَنةا، فَ َفَعَل َذلاَك، فَ َرَأى اْلُمَوفَُّق َأْن ََيَْعَل َقْصَدُه لاَطميا  ٍة َِتْنَ ُعُهْم َعْن ُدُخولا اْلَمدا دَّ َع عا  َمَواضا
، َواْْلََّْنَارا،  قا عا اْلُمَغوَّرَةا، َفَداَم َذلاَك، َفَحاَمى َعْنُه اْْلُبَ ثَاُء، َوَداَمتا اْْلَْرُب، َوَوَصَل اْْلََنادا َواْلَمَواضا

. يٌم َوَذلاَك لاتَ َقاُربا َما َبنْيَ اْلَفرايَقنْيا َلى، َواْلْاَراحا َأَمٌر َعظا َن اْلَقت ْ ََ اْلَفرايَقنْيا ما  إا
َة اْْلَْمرا ما  دَّ ا رََأى شا ْجَلَة، فَ َلمَّ ْن دا َها ما ، َواَْلُُجوما َعَلي ْ ْحَراقا َدارا اْْلَبايثا َيةا َقَصَد ْلاا ها النَّاحا ْن َهذا

َن اْلُمَقاتاَلةا، َواْْلَُماةا َعْن َداراها، َفَكاَنتا ا َذا إاَذا َفَكاَن يَ ُعوُق َعْن َذلاَك َكثْ َرُة َما َأَعدَّ اْْلَبايُث ََلَا ما لشَّ
ْن َقْصرا  يَب قَ ُرَبْت ما ، َوُأذا ْقََلعا َن اْلَمْنَجنايقا َواْلما ، َواْلْاَجارَةا ما َهاما لسيا ْن فَ ْوقا اْلَقْصرا ِبا َيْت ما ها رُما

ْْلَْخشَ  َذا ِبا َر إاْحَراقُ َها لاَذلاَك، فََأَمَر اْلُمَوفَُّق َأْن ُتْسَقَف الشَّ ْم، فَ تَ َعذَّ ، الرََّصاُص، َوُأْفراَغ َعَلْيها ابا



َها، َورَتََّب فايَها َأَنَْ َويُ ْعَمَل َعلَ  ن ْ ْن إاْحَراقاَها، فَ َفرََغ ما ْْلَْدوايَةا الَِّتا َِتَْنُع النَّاَر ما َها اْلْاْبُس َويُْطَلى ِبا اَد ي ْ
نَي ََجًْعا َكثاْيًا. فَّاطا َن الن َّ  َأْصَحاباها، َوما

ُد ْبُن ََسَْعاَن َكاتاُب اْلَْ  ََ اْلُمَوفَّقا ُُمَمَّ ها، وََكاَن َسَبُب َواْسَتْأَمَن إا ، وََكاَن َأْوَثَق َأْصَحاباها يفا نَ ْفسا بايثا
ا رََأى َذلاَك اْستاْئَماناها َأنَّ اْْلَبايَث َأْطَلَعُه َعَلى أَنَُّه َعازاٌم َعَلى اْْلَََلصا َوْحَدُه باَغْْيا َأْهٍل َوَِل َماٍل، فَ َلمَّ 

ها َأْرَسَل َيْطُلُب اْْلََماَن، فََأمَّ  ْن َعْزما ها أَنَُّه َكاَن  ما َنُه اْلُمَوفَُّق َوَأْحَسَن إالَْيها، َوقايَل: َكاَن َسَبُب ُخُروجا
ََ اْْل  ْنُه إا ناها، َوَلْ ُْيْكاْنُه التََّخلُُّص ما ، ُمطَّلاًعا َعَلى ُكْفراها َوُسوءا َِبطا َن فَ َفارَقَُه، َكاراًها لاُصْحَبةا اْْلَبايثا

َر شَ   ْعَباَن.وََكاَن ُخُروُجُه َعاشا
، فََأَمَر َأَِب اْلَعبَّاسا باَقْصدا َدارا ُُمَمَّ  ََ ُُمَارَبَةا اْْلُبَ ثَاءا َر اْلُمَوفَُّق إا ا َكاَن اْلَغُد َبكَّ َي فَ َلمَّ ، َوها يا ٍد اْلَكْرََنِبا

، لا  ْن َمَنازالا قُ وَّادا الزَّْنجا ، َوإاْحَراقاَها، َوَما يَلايَها ما َايَةا َدارا ِباازَاءا َدارا اْْلَبايثا َيْشَغَلُهْم باَذلاَك َعْن ْحا
، َوإاْحَراقاَها، فَ َفَعُلوا َذلاكَ  َذا اْلَمْطلايَّةا باَقْصدا َدارا اْْلَبايثا ، َوَأَمَر اْلُمَرتَّبانَي يفا الشَّ ، َوأَْلَصُقوا اْْلَبايثا

ًئا، َوَأْحَرَق َشَذَواَّتااْم باُسورا َقْصراها، َوَحاَرََبُُم اْلَفَجَرُة َأَشدَّ َحْربٍ  ، فَ َلْم تَ ْعَمْل َشي ْ لنياْيَانا ، َوَنَضُحوُهْم ِبا
ذَ  يَن َكانُوا يفا الشَّ َلتا النَّاُر فايَها، َوَسلاَم الَّذا نَي، َواْْلَْبناَيَة اْْلَاراَجَة، َوَعما َن اْلَقْصرا الرََّواشا َّا َكاَن ما ا ِما

ََل  لظيا ْم ِبا ُلونَُه َعَلْيها ْن َقْصراها.اْْلُبَ ثَاُء يُ ْرسا ْم ما َذا، وََكاَن َذلاَك َسبَ ًبا لاَتْمكايناها  لا الَِّتا َكاَنْت يفا الشَّ
، فَ َرَجُعوا، فََأْخَرَج َمْن َكاَن فايَها َورَتَّبَ  لرُُّجوعا َذا ِبا يَن يفا الشَّ  َوَأَمَر اْلُمَوفَُّق الَّذا
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، َوُعلُ  ْنُه َكاَنْت َغْْيَُهْم، َوانْ َتَظَر إاقْ َباَل اْلَمديا ََ َقْصراها، َوَأْحَرُقوا بُ ُيوًَت ما َذا إا ا َأقْ َبْل َعاَدتا الشَّ وياها، فَ َلمَّ
ْجَلَة، َوُأْضراَمتا النَّاُر فايَها، َواتََّصَلْت، َوَقواَيْت، فََأْعَجَلتا اْْلَبايَث َوَمْن َكاَن َمَعُه  َعنا ُتْشراُع َعَلى دا

 َّ َوقُّفا َعَلى َشْيٍء ِما َخائارا، َوَغْْيا َذلاَك، َفَخَرَج َهاراًِب َوتَ رََكُه ُكلَُّه.الت َّ ، َوالذَّ َن اْْلَْمَوالا  ا َكاَن َلُه ما
، وَ  َهبا َن الذَّ ْلَماُن اْلُمَوفَّقا َقْصَرُه َمَع َأْصَحاَبااْم، فَانْ تَ َهُبوا َما َلْ ََتْتا النَّاُر َعَلْيها ما اْلفاضَّةا، َوَعََل غا

 ، َّْن َكاَن َواْْلُلاييا َن النياَساءا اللََّواِتا َكاَن اْْلَبايُث َيََْنُس َباانَّ ِما َقُذوا ََجَاَعًة ما َوَغْْيا َذلاَك، َواْستَ ن ْ
يًعا، َوَفراَح النَّاُس باَذلاَك، َوَتََ  ، َوَدَخُلوا ُدورَُه )َوُدوَر اْبناها أَْنكاََلَي( ، فََأْحَرُقوَها َجَا ْم ارَبُوا هُ اْسََتَق َُّهنَّ

َعبَّاسا َوَأْصَحاُب اْْلَبايثا َعَلى َِببا َقْصراها، َفَكثُ َر اْلَقْتُل يفا َأْصَحاباها، َواْلْاَراُح، َواْْلَْسُر، َوفَ َعَل أَبُو الْ 
ْثَل َذلاَك، َوَقَطَع أَبُو اْلَعبَّاسا يَ ْوَمئا  ْحَراقا ما ، َواْْلا ْهبا َواَْلَْدما َن الن َّ يا ما يَمًة  يفا َدارا اْلَكْرََنِبا َلًة َعظا ْلسا ٍذ سا

، َوَأخَ  ْن ُدُخولاها، َفَحازََها أَبُو اْلَعبَّاسا َذا ما يبا لاَيْمَنَع الشَّ َا ََّنََر َأِبا اْْلَصا َذَها َكاَن اْْلَبايُث َقَطَع َبا
 َمَعُه.

ُق يفا َمالا  يَب اْلَفاسا لنَّاسا َمَع اْلَمْغرابا ُمَظفًَّرا، َوُأصا ها، َوَمْن( َكاَن َوَعاَد اْلُمَوفَُّق ِبا ها، )َوَوَلدا ها، َونَ ْفسا
، َوَتَشتُّتا  ْعرا، َواْْلَََلءا َن الذُّ ْنُه ما نَي ما ي َأَصاَب اْلُمْسلاما ْثُل الَّذا نَي، ما ْن ناَساءا اْلُمْسلاما ْنَدُه ما عا



َراَحًة َأَشَفى ما  يَبةا، َوُجراَح ابْ ُنُه أَْنكاََلُي يفا َبْطناها جا ، َواْلُمصا ْملا .الشَّ َها َعَلى اَْلَََلكا  ن ْ
 

 ذاْكُر َغَرقا ُنَصْْيٍ 
. َذَواتا ُب الشَّ ْن َشْعَباَن َغراَق أَبُو َْحَْزَة ُنَصْْيٌ، َوُهَو َصاحا  َويفا يَ ْوما اْْلََحدا لاَعَشٍر بَقانَي ما

، َوَأَمَر ُنَصْْيًا باقَ  ََ اْلقاَتالا َر إا َلَها يفا ََّنْرا وََكاَن َسَبُب َغَرقاها َأنَّ اْلُمَوفََّق َبكَّ ْصدا قَ ْنَطَرٍة َكاَن اْْلَبايُث َعما
 ، َن اْلْاَهاتا ْهرا، َوفَ رََّق َأْصَحابَُه ما يبا ُدوَن اْلْاْسَرْينا اللََّذْينا َكاَن اُتَََّذُُهَا َعَلى الن َّ َل َأِبا اْْلَصا فَ َعجا

، يفا  ، يفا َأوَّلا اْلَمديا يبا ْن َشَذَواتاها، َفَحَمَلَها اْلَماُء فَأَْلَصَقَها ُنَصْْيٌ، َفَدَخَل ََّنَْر َأِبا اْْلَصا ٍة ما دَّ  عا
ْلَماناها  ْن َشَذَواتا اْلُمَوفَّقا َمَع غا ٌة ما دَّ ْلَقْنَطَرةا، َوَدَخَلْت عا  ِبا

(6/405) 

 

ْت َشَذَواتا ُنَصْْيٍ، َوَصكَّ بَ ْعُضَها بَ ْعًضا، وَ  ، َفَصكَّ ُخولا لدُّ َّْن[ َلْ َيَُْمْرُهْم ِبا نَي فايَها ]ِما حا َلْ يَ ْبَق لاْلَمَلَّ
 َعَمٌل.

ُحوَن أَنْ ُفَسُهْم يفا اْلَماءا َخْوفًا  ْهرا، َوأَْلَقى اْلَمَلَّ َن َورََأى الزَّْنُج َذلاَك فَاْجَتَمُعوا َعَلى َجاناّبَا الن َّ ما
، فَ َقتَ ُلوا بَ ْعَض اْلُمَقاتاَلةا، َوَغرا  َذَواتا ، َوَدَخَل الزَّْنُج الشَّ َق َأْكثَ ُرُهْم، َوَصابَ َرُهْم ُنَصْْيٌ، َحََّّ الزَّْنجا

َهبُ ُهْم، َوَيَْ  راُق َمَنازاََلُْم، َخاَف اْْلَْسَر، فَ َقَذَف نَ ْفَسُه يفا اْلَماءا فَ َغراَق، َوَأقَاَم اْلُمَوفَُّق يَ ْوَمُه َُيَاراَُبُْم، َويَ ن ْ
ْم.  َوَلْ يَ َزْل يَ ْوَمُه ُمْستَ ْعلاًيا َعَلْيها

، َوثَ َبَت َمَكانَُه، َحََّّ وََكاَن ُسلَ  َْصَحابا اْلُمَوفَّقا ْن َأَشديا النَّاسا قاَتاًِل ْلا ٍع َذلاَك اْليَ ْوَم ما ْيَماُن ْبُن َجاما
َراَحًة يفا َساقاها، َوَسَقَط لاَوْجها  ، فَاَّْنََزَم َأْصَحابُُه، َوُجراَح ُسَلْيَماُن جا نٌي لاْلُمَوفَّقا ها يفا َخَرَج َعَلْيها َكما

ها، َوَْحََلُه َأْصَحابُُه بَ ْعَد َأْن َكاَد مَ  ٍع َكاَن فايها َحرايٌق، َوفايها بَ ْعُض اْْلَْمرا، فَاْحََتََق بَ ْعُض َجَسدا ْوضا
 يُ ْؤَسُر، َواْنَصَرَف اْلُمَوفَُّق َسالاًما ظَافاًرا.

، فَ َبقاَي باها َشْهَر َشْعَباَن، وَ  لا ْن َشوَّاٍل، َوَأَصاَب اْلُمَوفََّق َمَرُض اْلَمَفاصا ًما ما َشْهَر رََمَضاَن، َوَأَّيَّ
. ، ُثَّ بَ َرَأ، َوَِتَاَثَل، فََأَمَر ِبااْعَدادا آلَةا اْْلَْربا  َوَأْمَسَك َعْن َحْربا الزَّْنجا

 
با الزَّْنجا   ذاْكُر إاْحَراقا قَ ْنَطَرةا اْلَعَلواييا َصاحا

ا اْشتَ َغَل اْلُمَوفَُّق باعالَّتاها َأَعادَ  ْنَدَها ُنَصْْيٌ، َوزَاَد فايَها َوَأْحَكَمَها،  َوَلمَّ اْْلَبايُث اْلَقْنَطَرَة الَِّتا َغراَق عا
َجارٍَة لاُيَضيياَق اْلمَ  ْن حا َكًرا ما َر َأَماَم َذلاَك سا يَد، َوَسكَّ ْدَخَل َوَنَصَب ُدوََّنَا َأْدقَاَل َساٍج، َوأَْلَبَسَها اْْلَدا

َذا، َوََتَْتدَّ َجرْ  ْن َشْرقاييا ََّنْرا َأِبا َعَلى الشَّ ْهرا، فَ َنَدَب اْلُمَوفَُّق َأْصَحابَُه، َوَسْيََّ طَائاَفًة ما يَُة اْلَماءا يفا الن َّ
ارايَن، َواْلَفَعَلَة لاَقْطعا اْلَقْنَطَرةا، َوَما جُ  ْن َغْربايياها، َوَأْرَسَل َمَعُهَما النَّجَّ ، َوطَائاَفًة ما يبا عاَل َأَماَمَها، اْْلَصا



ْهَر، َويُ ْلَقى فايَها النَّاُر وَ  َها النياْفُط، َوَتْدُخَل الن َّ َن اْلَقَصبا َأْن ُيَصبَّ َعَلي ْ لاَيْحََتاَق َأَمَر باُسُفٍن َِمُْلوَءٍة ما
ْنَد اْلَقْنَطَرةا.  اْلْاْسُر، َوفَ رََّق ُجْنَدُه َعَلى اْْلُبَ ثَاءا لاَيْمنَ ُعوُهْم َعْن ُمَعاَونَةا َمْن عا

ََ اْلْاْسرا، فَ َلقايَ ُهَماَفَساَر ا َمتا الطَّائاَفَتانا إا َر َشوَّاٍل، َوتَ َقدَّ ََ َما َأَمَرُهْم باها َعاشا  لنَّاُس إا
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ٍع، َواْشتَ َبَكتا اْْلَْرُب، َوَداَمْت، َوَحامَ  ، َوَعلايُّ ْبُن َأَِبٍن، َوُسَلْيَماُن ْبُن َجاما ى أَْنكاََلُي اْبُن اْْلَبايثا
ََ اْلْاْسَرْينا اُأولَئا  َن اْلَمَضرَّةا، َوَأنَّ اْلُوُصوَل إا ْم يفا َقْطعاَها ما َا َعَلْيها ْم ِبا ها ْلَعظايَمنْيا َك َعنا اْلَقْنَطَرةا لاعاْلما

 اللََّذْينا َيَِْتا ذاْكُرُُهَا َيْسُهُل.
ْلمَ  ََ اْلَعْصرا، ُثَّ إانَّ غا َها، َوَقَطَعَها َوَداَمتا اْْلَْرُب َعَلى اْلَقْنَطَرةا إا اَن اْلُمَوفَّقا َأزَاُلوا اْْلُبَ ثَاَء َعن ْ

ْم، فَأَ  َر َعَلْيها ، وََكاَن َقْطُعَها َقْد تَ َعذَّ اجا َن اْْلَْدقَالا السَّ َل ما اُروَن، َونَ َقُضوَها، َوَما َكاَن َعما ْدَخُلوا النَّجَّ
ُفَن الَِّتا فايَها اْلَقَصُب، َوالنياْفُط، َوأَ  ْضَرُموَها ََنرًا، فَ َواَفتا اْلَقْنَطَرَة، فََأْحَرُقوَها، فَ َوَصَل تاْلَك السُّ

ْهرا، َفَدَخُلوا، َوقَ تَ ُلوا الزَّْنجَ  َذا ُدُخوُل الن َّ ََ َما َأرَاُدوا، َوَأْمَكَن َأْصَحاَب الشَّ اُروَن باَذلاَك إا  َحََّّ النَّجَّ
ََ اْلْاْسرا اْْلَ  ْم إا َن الزَّْنجا َخْلٌق َكثاٌْي، َأْجَلْوُهْم َعْن َمَواقافاها ها اْلَقْنَطَرَة، َوقُتاَل ما ُلو َهذا ي يَ ت ْ وَّلا الَّذا

ََ اْلْاْسرا اْلَمْغراَب، َفَكراَه َأْن يُْدراَكُهُم اللَّيْ  ُل، فَأََمَرُهْم َواْسَتْأَمَن َبَشٌر َكثاٌْي، َوَوَصَل َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا إا
لرُُّجوعا فَ َرَجُعوا، وَكَ  ُن َعَلى َقْدرا إاْحَساناها ِبا ََ اْلبُ ْلَدانا َأْن يُ ْقَرَأ َعَلى اْلَمَنابارا َأْن يُ ْؤَتى اْلُمْحسا َتَب إا

ُلوُُهَا لاَيْمنَ ُعو  َجارٍَة َكانُوا َعما ْن حا َن اْلَغدا بُ ْرَجنْيا ما ا يفا َحْربا َعُدوياها، َوَأْخَرَب ما دا َذا لايَ ْزَداُدوا جا ا الشَّ
َن اْْلُُرو  ْنُه.ما ْهرا، َواْْلُُروجا ما ْن ُدُخولا الن َّ ا َأْخَرََبَُما َسُهَل َلُه َما َأرَاَد ما ْنُه إاَذا َدَخَلْتُه، فَ َلمَّ  جا ما

 
ْرقاييا َوإاْحَراقا ُسوقاها  ََ اْْلَانابا الشَّ با الزَّْنجا إا  ذاْكُر اْنتاَقالا َصاحا

ا ُأْحراَقْت ُدورُُه، َوَمَساكاُن َأْصَحاباها  ْن ََّنْرا َأِبا َلمَّ ْرقاييا ما ََ اْْلَانابا الشَّ ، َوَّنُاَبْت َأْمَواَُلُْم، انْ تَ َقُلوا إا
يًدا َظَهَر لا  َياَلُه َحْوَلُه، َونَ َقَل َأْسَواَقُه إالَْيها، َفَضُعَف َأْمُرُه باَذلاَك َضْعًفا َشدا ، َوََجََع عا يبا ، اْْلَصا لنَّاسا

ْيَ  ْن َجْلبا اْلما َم، فَاْمتَ نَ ُعوا ما ْن ُخْبزا اْلَُبيا َعَشَرَة َدرَاها ةا إالَْيها، فَانْ َقَطَعْت َعْنُه ُكلُّ َمادٍَّة، َوبَ َلَغ الرياْطُل ما
. عاَْي، َوَأْصَناَف اْْلُُبوبا  فََأَكُلوا الشَّ

َبُه إاَذا انْ َفَرَد  ََ َأْن َكاَن َأَحُدُهْم َيَُْكُل َصاحا باها، َواْلَقوايُّ َيَُْكُل الضَّعايَف، ُثَّ ُثَّ َلْ يَ َزلا اْْلَْمُر َبااْم إا
 َأَكُلوا َأْوَِلَدُهْم.

َّ، فَأََمَر َأْصَحابَُه باَقْصدا  ْرقايَّ َكَما َأْخَرَب اْلَغْرِبا  َورََأى اْلُمَوفَُّق َأْن َُيَرياَب اْْلَاناَب الشَّ
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، َوَمَعُهُم اْلَفَعَلُة، وََكاَن هَ  يا َْمٍع َكثاٍْي، َوَعَلْيها َعرَّاَداٌت، َوَمْنَجنايَقاٌت، َدارا اَْلَْمَدانا ُع ُُمَصًَّنا ِبا َذا اْلَمْوضا
ْم، َوقَ تَ ُلوُهْم  َلى، فَانْ َتَصَر َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا َعَلْيها ، فَاْشتَ َبَكتا اْْلَْرُب، وََكثُ َرتا اْلَقت ْ ي، َوقاسا

ارا، فَ تَ عَ  ََ الدَّ ََللايُم َوَهَزُموُهْم، َوانْ تَ َهْوا إا ُلْغُه السَّ َها لاُعُلويا ُسوراَها، فَ َلْم تَ ب ْ ُم الصُُّعوُد إالَي ْ َر َعَلْيها ذَّ
، َوجَ  ْلَمانا اْلُمَوفَّقا باَكََللايَب َكاَنْت َمَعُهْم، فَ َعلَُّقوَها يفا َأْعََلما اْْلَبايثا َواُل، فَ َرَمى بَ ْعُض غا َذبُوَها، الطيا

ارا يفا َأنَّ َأْصَحاَب اْلُمَوفَّقا َقْد َمَلُكوَها، فَ َتَساَقَطتا اْْلَْعََلُم َمنْ  ُكوَسًة، فَ َلْم َيُشكَّ اْلُمَقاتاَلُة َعنا الدَّ
فَّاُطوَن َوَأحْ  ، َوَصعاَد الن َّ باها، فََأَخَذَها َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا ُهْم َعَلى َصاحا ن ْ َرُقوَها فَاَّْنََزُموا َِل يَ ْلواي َأَحٌد ما

، َوَأْحَرُقوا َما  َوَما َكاَن َعَلي ْ  ، َواْْلَََثثا َن اْلَمَتاعا ، َوََّنَُبوا َما َكاَن فايَها ما ، َواْلَعرَّاَداتا َن اْلَمَجانايقا َها ما
َن اْلُمْسلاَماتا  ، وَُكنَّ َعاَلًما َكثاْيًا ما َن النياَساءا َقُذوا َما َكاَن فايَها ما ورا، َواْستَ ن ْ َن الدُّ ، َكاَن َحْوََلَا ما

ْلنَ  . َفُحما نَّ ْحَسانا إالَْيها ْْلا ََ اْلُمَوفَّقايَّةا، َوَأَمَر اْلُمَوفَُّق ِبا  إا
ْدَمَتُه ََجَاَعٌة َكثاْيٌَة، فََأمَّنَ هُ  يَن يَ ُلوَن خا ، َوَخاصَّتاها الَّذا ْن َأْصَحابا اْْلَبايثا ُم اْلُمَوفَُّق، َواْسَتْأَمَن يَ ْوَمئاٍذ ما

ْم، َوَدلَّْت َجََ  َلٍة َوَأْحَسَن إالَْيها يَمٍة َكاَنْت لاْلَخبايثا ُمتَّصا َنةا اْلُمَوفََّق َعَلى ُسوٍق َعظا َن اْلُمْسَتْأما اَعٌة ما
ُهمْ  ى اْلُمَبارََكَة، َوَأْعَلُموُه إاْن َأْحَرقَ َها َلْ يَ ْبَق ُسوٌق َغْْيَُها، َوَخَرَج َعن ْ ، ُتَسمَّ ْلْاْسرا اْْلَوَّلا  َُتَّارُُهما ِبا

يَن َكاَن َباا  َها، الَّذا ْن َجانابَ ي ْ وقا ما ْم قُ َواُمُهْم، فَ َعَزَم اْلُمَوفَُّق َعَلى إاْحَراقاَها، َوَأَمَر َأْصَحابَُه باَقْصدا السُّ
ْم، فَ َتَحارَبُوا َأَشدَّ َحْرٍب َتُكوُن، َواتََّصَلْت َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا إا  ََ فَ َقَصُدوَها، َوَأقْ بَ َلتا الزَّْنُج إالَْيها

نْ  وقا َوأَْلَقْوا فايها النَّاَر فَاْحََتََق َواتََّصَلتا النَّاُر. َطَرٍف ما  َأْطَرافا السُّ
وقا فَاْحََتََقْت( َوَسَقطَ  ََللا السُّ ْت َعَلى وََكاَن النَّاُس يَ ْقَتتاُلوَن، َوالنَّاُر ُمُايَطٌة َبااْم، )َواتََّصَلتا النَّاُر باظا

، ُثَّ ََتَاَجُزوا، َورََجَع َأْصَحاُب  اْلُمَقاتاَلةا، َواْحََتََق بَ ْعُضُهْم، ْمسا ََ َمغايبا الشَّ ها َحاَُلُْم إا َفَكاَنْت َهذا
يَنةا، وََكانُوا َقْد نَ َقُلوا ُمْعَظَم أَ  ََ َأْعَلى اْلَمدا وقا إا ْم، َوانْ تَ َقَل َُتَّاُر السُّ ََ َعْسَكراها ْم اْلُمَوفَّقا إا ْمتاَعتاها

ها  ْن َهذا ها. َوَأْمَواَلااْم ما ْثلا َهذا ْن ما وقا َخْوفًا ما  السُّ
ْثَل َما فَ َعَل ِبا  ، َوتَ ْغوايرا الطُُّرقا ما قا ْن َحْفرا اْْلََنادا ْرقاييا ما ْْلَانابا الشَّ ْْلَانابا ُثَّ إانَّ اْْلَبايَث فَ َعَل ِبا

ها اْلَوقْ َعةا، َواْحتَ َفَر َخْنَدقًا َعرايًضا َحصََّن با  ، بَ ْعَد َهذا يا ، اْلَغْرِبا يا ْهرا اْلَغْرِبا ها َمَنازاَل َأْصَحاباها الَِّتا َعَلى الن َّ
، فَ َفَعَل َذلاكَ  يا ْهرا اْلَغْرِبا ََ الن َّ ورا إا  فَ َرَأى اْلُمَوفَُّق َأْن َُيَرياَب َِبقاَي السُّ
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ٍة بَعايَدٍة.  بَ ْعَد َحْرٍب َطوايَلٍة يفا ُمدَّ
ورا َوُهَو َمنايٌع، َوُهْم َأْشَجُع وََكاَن لاْلَخبايثا يفا اْْلَانابا الْ  لسُّ َن الزَّْنجا َقْد ََتَصَُّنوا ِبا يا ََجٌْع ما َغْرِبا

ْم، َعَلى حا  ْنَد ُُمَارَبَتاها ، عا َرى  َأْصَحاباها، َفَكانُوا َُيَاُموَن َعْنُه، وََكانُوا ََيُْرُجوَن َعَلى َأْصَحابا اْلُمَوفَّقا
ُع، َوَُيَرََّب ُسورُُه، َوَُيَْرَج َمْن فايها، فََأَمَر َأَِب ُكوٍر َوَما يَلايها، َوَأَمَر الْ  ُمَوفَُّق َأْن يُ ْقَصَد َهَذا اْلَمْوضا



ورا، َن السُّ َذا َأْن تُ َقرََّب ما لشَّ ْم، َوَأَمَر ِبا َم إالَْيها با لاَذلاَك، َوتَ َقدَّ لتََّأهُّ ، َواْلُقوَّاَد ِبا َبتا  اْلَعبَّاسا َوَنشا
، َوََتَاَجَز اْْلَْرُب، َوَدامَ  َن اْلَعرَّاَداتا َها ما َع، َوَأْحَرَق َما َكاَن َعَلي ْ ََ بَ ْعدا الظُّْهرا، َوَهَدَم َمَواضا ْت إا

ورا، َوإاْحَراقا َعرَّاَداٍت َكاَنْت َعَلْيها، فَ َناَل اْلَفرايَقنْيا  َوى َهْدما السُّ ، سا َواءا ، َوُُهَا َعَلى السَّ َن اْلَفرايَقانا  ما
يٌم. اْلْاَراحا   َأْمٌر َعظا

ْم، َوَهَكَذا َكاَن َعَمُلُه يفا ُمَُ  نَي َعَلى َقْدرا َبََلئاها ارَبَتاها، َوَعاَد اْلُمَوفَُّق، فَ َوَصَل َأْهَل اْلَبََلءا َواْلَمْجُروحا
عا  ًما، ُثَّ رََأى ُمَعاَوَدَة َهَذا اْلَمْوضا ها اْلَوقْ َعةا َأَّيَّ ْن َحَصانَتاها َوَشَجاَعةا َوَأقَاَم اْلُمَوفَُّق بَ ْعَد َهذا ا رََأى ما َلمَّ

، فََأَعدَّ اْْلَِل  َرى ُكوٍر إاِلَّ بَ ْعَد إازَالَةا َهُؤَِلءا َنُه َوَبنْيَ حا ُر َعَلى َما بَ ي ْ ، َورَتََّب َمْن فايها، َوأَنَُّه َِل يَ ْقدا تا
َذَواُت  َلتا الشَّ تا اْْلَْرُب َوَداَمْت.َأْصَحابَُه، َوَقَصَدُه، َوقَاَتَل َمْن فايها، َوُأْدخا ْهَر، َواْشَتدَّ  الن َّ

َما، َفَحَمُلوا َعَلى َأْصَحابا الْ  ها ٍع يفا َجْيشا ، َوُسَلْيَماَن ْبنا َجاما يا ْلُمَهلَّّبا ُمَوفَّقا َوَأَمدَّ اْْلَبايُث َأْصَحابَُه ِبا
ُهْم ََجَاَعًة، فَ َرَجَع  ن ْ ْم، َوقَ تَ ُلوا ما َ َلُه أَنَُّه  َحََّّ َأْْلَُقوُهْم باُسُفناها ُهْم َما َأرَاَد، َوتَ َبنيَّ ن ْ ُلْغ ما اْلُمَوفَُّق َوَلْ يَ ب ْ

َع، فَ َفَعلَ  ُد َهَذا اْلَمْوضا فَّ َوْطَأَُّتُْم َعَلى َمْن يَ ْقصا ةا ُوُجوٍه لاَتخا دَّ ْن عا َبغاي َأْن يُ َقاتاَلُهْم ما  َذلاَك، َكاَن يَ ن ْ
َهاتا َأْصَحابا  ، َوقَاَتَل َمْن فايها. َوفَ رََّق َأْصَحابَُه َعَلى جا يا ْهرا اْلَغْرِبا َهةا الن َّ ََ جا ، َوَساَر ُهَو إا  اْْلَبايثا

ْن تاْلَك اْلَوقْ َعةا، َفَصَدقَ ُهْم َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا اْلقاَتاَل، فَ َهَزُموُهْم، ف َ  َم ما َا تَ َقدَّ َع الزَّْنُج ِبا َولَّْوا َوَطما
ْصنَ ُهْم  نَي، َوتَ رَُكوا حا َهزاما ، فَ َهَدُموُه، َوَغناُموا َما فايها، َوَأَسُروا، َوقَ تَ ُلوا ُمن ْ ي َأْصَحابا اْلُمَوفَّقا يفا أَْيدا

، َورََجَع اْلُمَوفَّقُ  َيانا ب ْ ، َوالصيا َن النياَساءا ْن َهَذا اْلْاْصنا َخْلًقا َكثاْيًا ما ََ  َخْلًقا َِل َُيَْصى، َوَخلَُّصوا ما إا
َا َأرَاَد.  َعْسَكراها ِبا
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با الزَّْنجا اْلَغْربايَّةا  يَنةا َصاحا  ذاْكُر اْستايََلءا اْلُمَوفَّقا َعَلى َمدا
َع َعَلى اْلُمَقاتاَلةا الطَّرايُق لاْلحَ  ا َهَدَم اْلُمَوفَُّق ُدوَر اْْلَبايثا َأَمَر ِبااْصََلحا اْلَمَسالاكا لاتَ تَّسا ، ُثَّ َلمَّ ْربا

ْم بَ ْعًضا، َوَأَمَر رََأى قَ ْلَع اْلْاْسرا اْْلَوَّ  ها ْن ُمَعاَونَةا بَ ْعضا ، لاَما يفا َذلاَك ما يبا ي َعَلى ََّنْرا َأِبا اْْلَصا لا الَّذا
َها َدَقٌل َطوايٌل َْيْنَ ُعهَ  ، َويُوَضَع يفا َوَسطا َن النياْفطا ْن َُمَاَورَةا باَسفايَنٍة َكباْيٍَة َأْن ُِتَْْلَ َقَصًبا َوَُيَْعَل فايها ما ا ما

، فَ َواَفتا اْلْاْسَر، َوَعلاَم َباَ اْلْاسْ  ةا اْلَمديا ، َوقُ وَّ ْنَد َغْفَلةا الزَّْنجا ا الزَّْنُج، را إاَذا اْلَتَصَقْت باها، ُثَّ َأْرَسَلَها عا
، َونَ َزَل بَ ْعُضُهْم )يفا اْلَماءا فَ نَ َقبَ َها( فَ َغراَقْت، وَ  َابا ْلْاَجارَةا، َوالَتُّ وَها ِبا َكاَن َقدا اْحََتََق فَأَتَ ْوَها، َوَطمُّ

ٌْي، فََأْطَفأَُه الزَّْنُج. َن اْلْاْسرا َشْيٌء َيسا  ما
فَّاطانَي، َواْلَفَعَلَة، َواْلُفُئوسَ  ْلْاْسرا، فَ َنَدَب َأْصَحابَُه، َوَأَعدَّ الن َّ ، َوَأَمَرُهْم َفعاْنَد َذلاَك اْهَتمَّ اْلُمَوفَُّق ِبا

ْهرا، وَ  يا الن َّ ْن َغْرِبا ها ما ، باَقْصدا يبا َهَة ََّنْرا َأِبا اْْلَصا َشْرقايياها، َورَكاَب اْلُمَوفَُّق يفا َأْصَحاباها، َوَقَصَد فُ وَّ
ْهرا، ف َ  [ ، َفَسَبَق الطَّائاَفَة الَِّتا يفا َغْربا الن َّ ائَ َتنْيا تيانَي ]َوما َتَصَف َشوَّاٍل َسَنَة تاْسٍع َوسا َهَزَم َوَذلاَك ُمن ْ



َلنْيا َعَلى اْلْا  ، َوَأْحَرُقوُه.اْلُموَكَّ ٍع، َوأَْنكاََلُي َوَلُد اْْلَبايثا  ْسرا، َوُُهَا ُسَلْيَماُن ْبُن َجاما
ْثَل َذلاَك، َوَأْحَرُقوا اْلْاْسَر، وَ  ْرقاييا ما ْْلَانابا الشَّ ََتَاَوزُوُه َوأََتى بَ ْعَد َذلاَك الطَّائاَفُة اْْلُْخَرى، فَ َفَعُلوا ِبا

ْيٍَة َكانَ  ََ َجانابا َحظا ًئا إا راها، إاِلَّ َشي ْ ، َوآَِلتُُه، َواْحََتََق َذلاَك َعْن آخا ُت اْْلَبايثا ْت تُ ْعَمُل فايَها َُسَْْياَّيَّ
، فَ َقاتَ َلُهُم الزَّْنجُ  ْجًنا لاْلَخبايثا ْهرا، َوَقَصُدوا سا تا َكاَنْت يفا الن َّ َمْْياَّيَّ ، َوالسُّ َذَواتا َن الشَّ ْيًا ما  َعَلْيها َيسا

َن ا ََ َساَعًة ما َهارا، ُثَّ َغَلبَ ُهْم َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا َعَلْيها، فََأْطَلُقوا َمْن فايها، َوَأْحَرُقوا ُكلَّ َما َمرُّوا باها إا  لن َّ
ْن ُقَدَماءا َأْصَحاباها، َفَدَخُلوَها، فَ نَ َهُبوَها َوَما فايَها، َوَسبَ ْوا ناَساَءُه، َوَوَلَدُه،  َدارا ُمْصلاٍح، َوُهَو ما

نَي.َوا َقُذوا َخْلًقا َكثاْيًا، َوَعاَد اْلُمَوفَُّق َوَأْصَحابُُه َسالاما  ْستَ ن ْ
، َواْست َ  يبا ْن ََّنْرا َأِبا اْْلَصا ْرقاييا ما ََ اْْلَانابا الشَّ ْن َهَذا اْْلَانابا إا ْوََ َواَْنَاَز اْْلَبايُث، َوَأْصَحابُُه ما

يا َغْْيَ  ، فََأْصَلُحوا الطُُّرَق، فَ َزاَد َذلاَك يفا اْلُمَوفَُّق َعَلى اْْلَانابا اْلَغْرِبا ٍْي َعَلى اْلْاْسرا الثَّانا  َطرايٍق َيسا
ْن َأْصَحاباها  ، َوَأْصَحاباها، فَاْجَتَمَع َكثاٌْي ما  رُْعبا اْْلَبايثا
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ُْم َِل يُ َفاراُقونَُه، َعَلى يَن َكاَن يَ َرى َأَّنَّ ها، َوَأْصَحاباها الَّذا ، فَ َبَذَل ََلُْم، َفَخَرُجوا  َوقُ وَّادا طََلبا اْْلََمانا
ْمثَاَلااْم. ْم، َوَأْْلََقُهْم ِبَا  َأْرَساًِل، فََأْحَسَن اْلُمَوفَُّق إالَْيها

َ، َفَكاَن َيَْ  ْهرا لاَيْحراَق اْلْاْسَر الثَّانا ُرُهْم ِبااْدَخالا مُ ُثَّ إانَّ اْلُمَوفََّق َأَحبَّ َأْن يَ َتَمرََّن َأْصَحابُُه باُسُلوكا الن َّ
، وَ  ما قَائاٌد لالزَّْنجا ، فَ َهَرَب إالَْيها بَ ْعَض اْْلََّيَّ َن اْلَمَنازالا َذا فايها، َوإاْحَراقا َما َعَلى َجاناباها ما َمَعُه قَاٍض  الشَّ

. ْنََبٌ، فَ َفتَّ َذلاَك يفا َأْعَضادا اْْلُبَ ثَاءا  َكاَن ََلُْم، َوما
، فََأَمَر اْلُمَوفَُّق بَ ْعَض َأْصَحاباها ِبااْحَراقا ُثَّ إانَّ اْْلَبايَث وَكَّ  لرياَجالا ْلْاْسرا الثَّانا َمْن ََيَْفظُُه، َوَشَحَنُه ِبا َل ِبا

َراَستا  ، َويفا حا ْن ُسُفٍن، )فَ َفَعُلوا َحََّّ َأْحَرُقوَها( ، فَ َزاَد َذلاَك يفا اْحتاَياطا اْْلَبايثا ْنَد اْلْاْسرا ما ها َما عا
سْ  يا فَ يَ ْهلاَك.لاْلجا َ اْلُمَوفَُّق َعَلى اْْلَانابا اْلَغْرِبا  را لاَئَلَّ َُيَْرَق َوَيْستَ ْوِلا

، وََكاَن َأْصَحاُب اْلمُ  ْسرا الثَّانا ْن َأْصَحاباها ََجٌْع يفا َمَنازاَلااُم اْلُمَقارابَةا لاْلجا َوفَّقا َيَُْتوََّنُْم وََكاَن َقْد َُتَلََّف ما
، فََأَمَر اْلُمَوفَُّق ابْ َنهُ  َويَقاُفوَن َعَلى ا َعَرُفوا َذلاَك َعَزُموا َعَلى إاْحَراقا اْلْاْسرا الثَّانا  الطَّرايقا اْْلَفايَّةا، فَ َلمَّ

َهاٍت لايُ َواُفوا اْلْاسْ  ةا جا دَّ ْن عا زا لاَذلاَك، َوَأَمَرُهْم َأْن َيَُْتوا ما لتََّجهُّ ، َواْلُقوَّاَد ِبا َوَأَعدَّ َمَعُهُم َر، َأَِب اْلَعبَّاسا
ْلَماناها، َوَمَعُه اْْل  ، َوَمَعُه َأَْنَاُد غا َذَواتا لشَّ ْهرا ِبا ، َوَدَخَل ُهَو يفا الن َّ َِلُت اْلُفُئوَس، َوالنياْفَط، َواْْلَِلتا

، َواْشَتدَّ اْلقاَتالُ  يًعا َبنْيَ اْلَفرايَقنْيا  .أَْيًضا، َواْشتَ َبَكتا اْْلَْرُب يفا اْْلَاناَبنْيا َجَا
، َوُسَلْيَماُن ْبنُ  يا ِباازَاءا َأِبا اْلَعبَّاسا َوَمْن َمَعُه أَْنكاََلُي اْبُن اْْلَبايثا ٍع، َويفا وََكاَن يفا اْْلَانابا اْلَغْرِبا  َجاما

ُّ يفا  ، َوَمْن َمَعُه اْْلَبايُث، َواْلُمَهلَّّبا ٍد َمْوََ اْلُمَوفَّقا ْرقاييا ِباازَاءا رَاشا ، َفَداَمتا  اْْلَانابا الشَّ َِبقاي اْْلَْيشا
ُهمْ  ن ْ ُيوُف ما َذتا السُّ ْقَداَر َثََلثا َساَعاٍت، ُثَّ اَّْنََزَم اْْلُبَ ثَاُء َِل يَ ْلُووَن َعَلى َشْيٍء، َوُأخا ، اْْلَْرُب ما



هَ  لسيا يها ِبا َن اْلْاْسرا فَ َقاتَ ُلوا َمْن ََيْما ْهَر، َوَدنَ ْوا ما َذا الن َّ ، َوَأْضَرُموا ََنرًا.َوَدَخَل َأْصَحاُب الشَّ  اما
، فَ َوافَ َيا اْلْاْسَر، َوالنَّ  ْلْاَراحا َنا ِبا نَي ُسَلْيَماُن، َوأَْنكاََلُي، وََكاََن َقْد أُْثخا َهزاما َن اْلُمن ْ اُر فايها، وََكاَن ما

ْهرا َوَمْن َمعَ  نَ ُهَما َوَبنْيَ اْلُعُبورا، َوأَْلَقَيا أَنْ ُفَسُهَما يفا الن َّ ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي، َفَحاَلْت بَ ي ْ ن ْ ُهَما، فَ َغراَق ما
َع اْلْاْسُر، َوُأْحراَق، َوتَ َفرََّق اْلَْ  ، َوُقطا ْيُش يفا َوَأفْ َلَت أَْنكاََلُي، َوُسَلْيَماُن بَ ْعَد َأْن َأْشَفَيا َعَلى اَْلَََلكا

ْم َوُقُصوراها  ْن ُدوراها ، فََأْحَرُقوا ما يَنةا اْْلَبايثا يفا اْْلَاناَبنْيا ْن َمدا َقُذوا ما ًئا َكثاْيًا، َواْستَ ن ْ ْم َشي ْ ْم، َوَأْسَواقاها
اَر الَِّتا َكاَن اْْلَبايثُ  َيانا َما َِل َُيَْصى، َوَدَخُلوا الدَّ ب ْ ، َوالصيا  )النياَساءا
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َّا َكاَن سَ  لاَم َمَعُه، َوَهَرَب اْْلَبايُث َوَلْ َسَكنَ َها بَ ْعَد( إاْحَراقا َقْصراها، َوَأْحَرُقوَها َوََّنَُبوا َما َكاَن فايَها ِما
عا َأْمَوالاها.  يُ َقْف َذلاَك اْليَ ْوَم َعَلى َمَواضا

ْن َداراها الَِّتا   ٍع َقرايٍب ما تا ُكنَّ ُُمَبََّساٍت يفا َمْوضا َن اْلَعَلواَّيَّ َكاَن َواْستُ ْنقاَذ يفا َهَذا اْليَ ْوما ناْسَوٌة ما
َّْن َكاَن َيْسُكنُ َها، فََأْحَسَن اْلُمَوفَّ  ْنُه َخْلًقا َكثاْيًا ِما ْجًنا، َكاَن َلُه َوَأْخَرَج ما ، َوفَ َتَح سا ، َوَْحََلُهنَّ نَّ ُق إالَْيها

يَد، َوَأْخَرَج َذلاَك اْليَ ْوَم ُكلَّ َما َكاَن يفا ََّنْرا َأِبا  ُهُم اْْلَدا يبا َُيَاراُب اْْلَبايَث، فَ َفكَّ اْلُمَوفَُّق َعن ْ اْْلَصا
ْن َشذً  ََ ما ُفنا إا ْن َأْصَنافا السُّ َغاٍر، وَكاَباٍر، َوَحرَّاقَاٍت، َوَغْْيَ َذلاَك ما ا، َوَمَراكاَب َِبْرايٍَّة، َوُسُفٍن صا

يَمٌة. ، وََكاَنْت َلُه قايَمٌة َعظا َلبا َن السَّ ْجَلَة، فََأَِبَحَها اْلُمَوفَُّق َأْصَحابَُه َمَع َما فايَها ما  دا
َها، فَ َعلاَم أَبُوُه باَذلاَك َوَأْرَسَل أَْنكاََلُي  اْبُن اْْلَبايثا َيْطُلُب اْْلََماَن، َوَسَأَل َأْشَياَء، فََأَجابَُه اْلُمَوفَُّق إالَي ْ

. ََ اْْلَْربا َوُمَباَشَرةا اْلقاَتالا ا َعَزَم َعَلْيها، فَ َعاَد إا  فَ َعَذَلُه، َورَدَُّه َعمَّ
عْ  َه ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى الشَّ ََ َوَوجَّ ، يَْطُلُب اْْلََماَن، فَ َلْم َيُاْبُه اْلُمَوفَُّق إا ُّ، َوُهَو َأَحُد ُرَؤَساءا اْْلَبايثا َرانا

ْن )ُرَؤَسا ، فَاتََّصَل باها َأنَّ ََجَاَعًة ما َماءا َواْلَفَسادا ْن َسْفكا الديا ْنُه ما َم ما ا َكاَن َقْد تَ َقدَّ ( َذلاَك، َلمَّ ءا
ٍع ذََكَرُه،  َأْصَحابا اْْلَبايثا َقدا  ََ َمْوضا َذا إا ، فََأْرَسَل الشَّ ََ اْْلََمانا اْستَ ْوَحُشوا اْلَمنَ َعَة، فََأَجابَُه إا

ها، فََأْرَسَل اْْلَبايُث َمْن َْيْنَ ُعُهْم َعْن َذلاَك، فَ َقات َ  ْن قُ وَّادا َلُهْم، َفَخَرَج ُهَو َوَأُخوُه، َوَأْهُلُه، َوََجَاَعٌة ما
ََ الْ  َْصَحابا َوَوَصَل إا ْحَسانا إالَْيها، َوَخَلَع َعَلْيها َوَعَلى َمْن َمَعُه، َوَأَمَر ِبااْظَهاراها ْلا ، فَ َزاَد يفا اْْلا ُمَوفَّقا

ُهمْ  ن ْ ْن قُ وَّادا الزياْنجا ما ْن َمَكاناها، َحََّّ اْسَتْأَمَن ََجَاَعٌة ما ْبُل بْ اْْلَبايثا لايَ ْزَداُدوا ثاَقًة، فَ َلْم َيَْبَْح ما ُن  شا
َيالُُه، َوَوَلُدُه، َوََجَاَعٌة ما  ، فََأَجابَُه اْلُمَوفَُّق، َوَأْرَسَل إالَْيها َشَذَواٍت، فَ رَكاَب فايَها ُهَو َوعا ها، َسالٍا ْن قُ وَّادا

، فََأْحَسَن إالَْيها َووَ  ََ اْلُمَوفَّقا ، فَ َقاتَ َلُهْم، َوََنَا، َوَوَصَل إا َن الزياْنجا َلٍة َجلايَلٍة، فَ َلقايَ ُهْم قَ ْوٌم ما َصَلُه باصا
ْن رَْغَبةا ُرَؤسَ  ، فَ َعُظَم َذلاَك َعَلْيها َوَعَلى َأْولاَيائاها لاَما رََأْوا ما ْن ُقَدَماَء َأْصَحابا اْْلَبايثا ْم يفا َوُهَو ما ائاها

.  اْْلََمانا



ها، َأَمَرُه أَ  ْبٍل، َوَجْوَدَة فَ ْهما ا رََأى اْلُمَوفَُّق ُمَناَصَحَة شا ْن َيْكفاَيُه بَ ْعَض اْْلُُمورا، َفَساَر لَْيًَل يفا ََجٍْع َوَلمَّ
ََ َعْسَكرا اْْلَبايثا يَ ْعراُف َمَكاََّنُْم، َوَأْوَقعَ  ، َلْ َُيَالاْطُهْم َغْْيُُهْم، إا َن الزياْنجا  ما
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ُهْم، َوقَ َتَل، َوَعاَد، فََأْحَسَن إالَْيها اْلُمَوفَُّق، ن ْ ََ َأْصَحاباها. َبااْم، َوَأَسَر ما  َوإا
ي َدخَ  ها اْلَوقْ َعةا َِل يَ َناُموَن اللَّْيَل، َوَِل يَ َزاُلوَن يَ َتَحاَرُسوَن لالرُّْعبا الَّذا َلُهْم، َوَأقَاَم َوَصاَر الزياْنُج بَ ْعَد َهذا

َنُه َوَبنْيَ  ، َوَيكايُدُه، َوََيُوُل بَ ي ْ ََ اْْلَبايثا َراََّي إا ، َوَأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا يَ َتَدرَّبُوَن  اْلُمَوفَُّق يُ ْنفاُذ السَّ اْلُقوتا
ُعوََّنَا. ها َويُ َوسيا  يفا ُسُلوكا تاْلَك اْلَمَضاياقا الَِّتا يفا َأْرضا

 
ْرقايَّةا  يَنةا اْْلَبايثا الشَّ  ذاْكُر اْستايََلءا اْلُمَوفَّقا َعَلى َمدا

ا َعلاَم اْلُمَوفَُّق َأنَّ َأْصَحابَُه َقْد َِتَرَّ  َم اْلَعْزَم َعَلى اْلُعُبورا َلمَّ نُوا َعَلى ُسُلوكا تاْلَك اْْلَْرضا َوَعَرُفوَها، َصمَّ
، َفَجَلَس ََمْلاًسا َعاماا، َوَأْحَضرَ  يبا ْن ََّنْرا َأِبا اْْلَصا ْرقاييا ما َن اْْلَانابا الشَّ ََ ُُمَارَبَةا اْْلَبايثا ما  قُ وَّاَد إا

َنةا، َوفُ ْرَساََّنُْم، َن  اْلُمْسَتْأما َْيُث َيْسَمُعوَن َكََلَمُه، ُثَّ َكلََّمُهْم فَ َعرَّفَ ُهْم َما َكانُوا َعَلْيها ما فَ َوقَ ُفوا ِبا
َيةا اَّللَّا  ، َوَمْعصا ، َواْنتاَهاكا اْلَمَحاراما َماَءُهْم،  -َعزَّ َوَجلَّ  -الضَََّلَلةا، َواْْلَْهلا َوَأنَّ َذلاَك َقْد َأَحلَّ َلُه دا

ُمْ  َوأَنَُّه َغَفرَ  ُْم َلْن يُ ْرُضوا َرَبَّ ْم َحقَُّه، َوطَاَعَتُه، َوَأَّنَّ ُب َعَلْيها ، ََلُْم زَلَّتَ ُهْم، َوَوَصَلُهْم، َوَأنَّ َذلاَك يُوجا
ُْم لَيَ ْعراُفونا َمَسالاَك اْلَعْسَكرا، َوَمَضا ، َوَأَّنَّ َن اْلْاديا يفا َُمَاَهَدةا اْْلَبايثا ْكثَ َر ما يَنتاها، يا َوُسْلطَاََّنُْم ِبَا َق َمدا

ََ ُحُصو  ، َواْلُوُغولا إا ُدوا يفا اْلُوُلوجا َعَلى اْْلَبايثا َها، فَ ُهْم َأْوََ َأْن ََيَْتها ناها، َحََّّ َوَمَعاقاَلَها الَِّتا َأَعدَّ
ْحَساُن، َواْلَمزايُد، َوَمْن َقصَّ  َذا فَ َعُلوا َذلاَك فَ َلُهُم اْْلا ْنُه، فَإا ُهْم فَ َقْد َأْسَقَط َمْنزالََتُه ُْيَكيانَ ُهُم اَّللَُّ ما ن ْ َر ما

 َوَحاَلُه.
َن اْلُمَناَصَحةا، َوال َا ُهْم َعَلْيها ما َافا ِبااْحَساناها، َوِبا ْعَتا َعاءا َلُه، َواِلا لدُّ ُْم فَاْرتَ َفَعْت َأْصَواَُّتُْم ِبا طَّاَعةا، َوَأَّنَّ

نْ  َماَءُهْم يفا ُكليا َما يُ َقرياَُبُْم ما ْم يفا اْلَعُدويا َما يَ ْبُذُلوَن دا ْن ناَكايَتاها َيٍة لاَيْظَهَر ما ُه، َوَسأَُلوُه َأْن يُ ْفراَدُهْم باَناحا
ْم، َوَوَعَدُهْم، وََكَتَب يفا َجَْ  ََ َذلاَك، َوأَْثََّن َعَلْيها عا يَ ْعراُف باها إاْخََلَصُهْم، َوطَاَعتَ ُهْم، فََأَجاََبُْم إا

ْن دا  ، َواْلَمَعابارا ما ُفنا ْنَدُه السُّ ََ َما يفا َعْسَكراها، إاْذ َكاَن َما عا يَفَها إا يَها لاُيضا يَحةا َونَ َواحا ْجَلَة، َواْلَبطا
، َفَكانُوا زَُها ُفنا ، َوأَنْ َواعا السُّ تا َمْْياَّيَّ َذا، َوالسُّ َء يَ ْقُصُر َعنا اْْلَْيشا لاَكثْ َرتاها، َوَأْحَصى َما يفا الشَّ

 َّ ٍح ِما َوى ُسُفنا َأْهلا اْلَعْسَكرا الَِّتا َعَشَرةا آَِلفا َمَلَّ ْن بَ ْيتا اْلَمالا ُمَشاَهَرًة، سا ْن ََيْراي َعَلْيها الرياْزُق ما
تا  َمْْياَّيَّ َن السُّ َوى َما َكاَن لاُكليا قَائاٍد ما ْم، َوسا ها ْيَُة، َويَ رَْكبُ َها النَّاُس يفا َحَوائاجا ، َُيَْمُل فايَها اْلما

، َوا .َواْْلَْربايَّاتا  لزََّوارايقا
ْرقا  يَنةا اْْلَبايثا الشَّ ها باَقْصدا َمدا ، َوقُ وَّادا ََ اْبناها َأِبا اْلَعبَّاسا َم إا ُفُن تَ َقدَّ ا َتَكاَمَلتا السُّ  يَّةا فَ َلمَّ
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يا َأْسَفلَ  َيةا َدارا اْلُمَهلَّّبا ( ََنحا ََ َا، )َفَسْيََّ ابْ َنُه َأَِب اْلَعبَّاسا إا َهاَّتا ْن جا اْلَعْسَكرا، وََكاَن َقْد َشَحنَ َها  ما
ْن َعَجُزوا َعن ْ  ، َوإاْحَراقاَها، فَإا يَع َأْصَحابَُه باَقْصدا َدارا اْْلَبايثا ، َواْلُمَقاتالانَي، َوَأَمَر َجَا لرياَجالا َها ِبا

اَئٌة َوَخَْ  َي ما َذا، َوها ، َوَساَر ُهَو يفا الشَّ يا ْلَماناها، اْجَتَمُعوا َعَلى َدارا اْلُمَهلَّّبا ُسوَن قاْطَعًة، فايَها َأَْنَاُد غا
ْهرا َمَعُه إا  ْيُوا َعَلى َجاناّبَا الن َّ اَلةا َعَشَرَة آَِلٍف، َوَأَمَرُهْم َأْن َيسا َن اْلُفْرَسانا َوالرَّجَّ َذا َساَر، َوانْ َتَخَب ما

ْمراها.  َوَأْن يَقاُفوا َمَعُه إاَذا َوَقَف، لايَ َتَصرَُّفوا ِبَا
رَ  تيانَي وَ  َوَبكَّ ي اْلَقْعَدةا َسَنَة تاْسٍع َوسا ْن ذا قانَي يَ ْوَم الثََُّلََثءا لاَثَماٍن َخَلْوَن ما ، اْلُمَوفَُّق لاقاَتالا اْلَفاسا ائَ َتنْيا ما

ََ اْلْاَهةا  َم ُكلُّ طَائاَفٍة إا ثْ َننْيا َوَواقَ ُعوُهْم، َوتَ َقدَّ ْم يَ ْوَم اِلا ُموا إالَْيها َا، فَ َلقايَ ُهُم  وََكانُوا َقْد تَ َقدَّ الَِّتا َأَمَرُهْم َبا
ي اقْ تَ  ، َوَحاَمى اْلَفَسَقُة َعنا الَّذا تا اْْلَْرُب، وََكثُ َر اْلَقْتُل َواْلْاَراُح يفا اْلَفرايَقنْيا َصُروا َعَلْيها الزياْنُج، َواْشَتدَّ

ْم، َواْسَتَماُتوا، َوَصََبُوا، فَ َنَصَر اَّللَُّ َأْصَحابَ  يَنتاها ْن َمدا ُهْم َخْلٌق   ما ن ْ ، فَاَّْنََزَم الزياْنُج، َوقُتاَل ما اْلُمَوفَّقا
ْم َوُشْجَعاَّنااْم ََجٌْع َكثاٌْي، فََأَمَر اْلُمَوفَُّق َفُضراَبْت َأْعَناُق اْْلَْسَرى يفا  ها ْن َأَْنَادا َر ما  اْلَمْعرََكةا، َكثاٌْي، َوُأسا

اَر الَِّتا َيْسُكنُ َها ا َْمعاها الدَّ َها، َوََجََع أَْبطَاَل َأْصَحاباها لاْلُمَدافَ َعةا َوَقَصَد ِبا ْْلَبايُث، وََكاَن َقْد َْلََأ إالَي ْ
َها َوَأْسَلُموَها، َوَدَخَلَها َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا َوفايَها ب َ  ًئا، َواَّْنََزُموا َعن ْ َها َشي ْ َها، فَ َلْم يُ ْغُنوا َعن ْ َقاََّي َما  َعن ْ

ْن  ها، َوَأََثثاها، فَ نَ َهُبوا َذلاَك َأَْجََع، َوَأَخُذوا َحَرَمُه، َوَأْوَِلَدُه، وََكانُوا َكاَن َسلاَم لاْلَخبايثا ما َمالاها، َوَوَلدا
يا َِل يَ ْلواي َعَلى َأْهٍل، ٍي، َوَساَر اْْلَبايُث َهاراًِب ََنَْو َدارا اْلُمَهلَّّبا ْشرايَن َما َبنْيَ َصبايٍَّة، َوَصّبا َوَِل َماٍل،  عا

ََ بَ ْغَداَذ.َوُأْحراقَ  َُهْم إا ها، َفَسْيَّ ْهلا اْْلَبايثا َوَأْوَِلدا َ اْلُمَوفَُّق ِبَا  ْت َدارُُه، َوُأِتا
هَ  َن اْلُمن ْ َها َخْلٌق َكثاٌْي ما ، َوَقْد َْلَأَ إالَي ْ يا نَي، وََكاَن َأْصَحاُب َأِبا اْلَعبَّاسا َقْد َقَصُدوا َداَر اْلُمَهلَّّبا زاما

ْم، َوَجَعَل َمْن َظَفَر فَ َغَلُبوُهْم َعَلي ْ  ها نَي، َوَأْوَِلدا ْن َحَرما اْلُمْسلاما َها، َواْشتَ َغُلوا بانَ ْهباَها، َوَأَخُذوا َما فايَها ما
ا رَآُهُم الزياْنُج َكَذلاَك رََجعُ  يَها، فَ َلمَّ ارا َونَ َواحا ََ َسفايَنتاها، فَ َعَلْوا يفا الدَّ ُهْم باَشْيٍء َْحََلُه إا ن ْ ْم وا إالَْيها ما

ْيًَة. ْم َمْقتَ َلًة َيسا  فَ َقتَ ُلوا فايها
ََ السُّ  َْملا اْلَغَنائاما إا يَن َقَصُدوا َداَر اْْلَبايثا َتَشاَغُلوا ِبا ْلَمانا اْلُمَوفَّقا الَّذا ْن غا ُفنا أَْيًضا، وََكاَن ََجَاَعٌة ما

ْم َفَكَشُفوهُ  ْم، فََأَكبُّوا َعَلْيها ْن أَْبطَالا فََأْطَمَع َذلاَك الزياْنَج فايها ْم، َوات َّبَ ُعوا آََثرَُهْم، َوثَ َبَت ََجَاَعٌة ما
ََ اْلَعْصرا، فََأَمرَ  ْم، َوَداَمتا اْْلَْرُب إا ََ َمَواقافاها ، فَ َردُّوا الزياْنَج َحََّّ تَ َراَجَع النَّاُس إا  اْلُمَوفَُّق اْلُمَوفَّقا

ْم، فَ َفَعلُ  ْدقا اْْلَْمَلةا َعَلْيها ْلَمانَُه باصا ُيوُف َحََّّ انْ تَ َهْوا غا وا، فَاَّْنََزَم اْْلَبايُث َوَأْصَحابُُه، َوَأَخَذَّْتُُم السُّ
ْنَد َذلاَك َأنْ  ََ َداراها أَْيًضا، فَ َرَأى اْلُمَوفَُّق عا  إا
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َقُذوا ََجًْعا ما  ََ إاْحَساَّنااْم، فَ َردَُّهْم َوَقْد َغناُموا، َواْستَ ن ْ َن النياَساءا اْلَمْأُسورَاتا ُكْن َيْصراَف َأْصَحابَُه إا
ََ اْلُمَوفَّقايَّةا.  َُيَْرْجَن َذلاَك اْليَ ْوَم َأْرَساًِل فَ ُيْحَمْلَن إا

ْيًَة لاْلَخباي َر َكاَنْت َذخا ، وََكاَن وََكاَن أَبُو اْلَعبَّاسا َقْد َأْرَسَل يفا َذلاَك اْليَ ْوما قَائاًدا، فََأْحَرَق ُثَّ بَ َيادا ثا
َّا ُأْضعاَف باها اْْلَبايُث َوَأْصَحابُُه. َذلاكَ   ِما

ََ اْلُمَوفَّقا كاَتاُب ُلْؤُلٍؤ ُغََلما اْبنا ُطوُلوَن يفا اْلُقُدوما َعَلْيها، فََأَمَرُه باَذلاَك، َوَأخَّ  ََ ُثَّ َوَصَل إا َر اْلقاَتاَل إا
 َأْن ََيُْضَر.

 
ََلفا ُلْؤُلٍؤ َعَلى َمْوَِلُه َأْْحَدَ   ْبنا ُطوُلونَ  ذاْكُر خا

ها  ْصَر، َعَلى َمْوَِلُه َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن، َويفا َيدا با ما  َوفايَها َخاَلَف ُلْؤُلٌؤ ُغََلُم َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن َصاحا
ََ َِبلاَس فَ نَ َهبَ َها، وََكاَتبَ  َن اْْلَزايَرةا، َوَساَر إا ََّيُر ُمَضَر، ما ُْص، َوقانَّْسرايُن، َوَحَلُب، َودا اْلُمَوفََّق يفا  ْحا

ََ اْلُمَوفَّ  لرَّقَّةا، َفَساَر إا َها، وََكاَن ِبا ْيا إالَْيها، َواْشََتََط ُشُروطًا، فََأَجابَُه أَبُو َأْْحََد إالَي ْ قا فَ نَ َزَل اْلَمسا
ْنُه، َوَسلََّمهَ  ، َفَحارَبَُه، َوَأَخَذَها ما َا اْبُن َصْفَواَن اْلُعَقْيلايُّ َيا، َوَبا ََ َأْْحََد ْبنا َمالاكا ْبنا َطْوٍق، قَ ْرقايسا ا إا

. ، فَ َوَصَل إالَْيها َوُهَو يُ َقاتاُل اْْلَبايَث اْلَعَلوايَّ ََ اْلُمَوفَّقا  َوَساَر إا
 

َن الطَّرايقا  ها ما اما ُوَعْودا ََ الشَّ دا إا ْيا اْلُمْعَتما  ذاْكُر َمسا
ْصَر، وََكاَن سَ  ُد ََنَْو ما ُفُذ َلُه َوفايَها َساَر اْلُمْعَتما َها، َوَِل يَ ن ْ َن اْلْاََلَفةا َغْْيُ اَسْا َبُب َذلاَك أَنَُّه َلْ َيُكْن َلُه ما

َر  ، َواْْلَْمَواُل َُتََْب إالَْيها، َفَضجا ْن تَ ْوقايٌع َِل يفا قَلايٍل، َوَِل َكثاٍْي، وََكاَن اْْلُْكُم ُكلُُّه لاْلُمَوفَّقا ُد ما اْلُمْعَتما
، فََأَشاَر َعَلْيها َذلاَك، َوأَناَف ما  يها اْلُمَوفَّقا ْن َأخا راا ما ََ َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن َيْشُكو إالَْيها َحالَُه سا ْنُه، َفَكَتَب إا

ُر ُوُصوَل اْلُمْعتَ  َتظا ََ الرَّقَّةا يَ ن ْ للََّحاقا باها ِبااْصَر، َوَوَعَدُه النُّْصَرَة، َوَسْيََّ َعْسَكًرا إا دا إالَ َأْْحَُد ِبا ْم، ما ْيها
، فَ  َن اْلُقوَّادا َبَة اْلُمَوفَّقا َعْنُه، َفَساَر يفا َُجَاَدى اْْلُوََ َوَمَعُه ََجَاَعٌة ما ُد َغي ْ ْلُكَحْيلا فَاْغتَ َنَم اْلُمْعَتما َأقَاَم ِبا

 يَ َتَصيَُّد.
 ، لا َل اْلَمْوصا يَق، وََكاَن َعاما ََ َعَملا إاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداجا ا َساَر إا َوَعامَّةا اْْلَزايَرةا، َوَثَب اْبُن  فَ َلمَّ

َزُك، َوَأْْحَُد ْبُن َخاقَاَن، َوَخطَاراما  ، فَ َقَبَضُهْم، َوُهْم نَ ي ْ َن اْلُقوَّادا دا ما َْن َمَع اْلُمْعَتما يَق ِبا ُش، ُكْنَداجا
دُ  ُْم، وََكاَن َقْد َكَتَب إالَْيها َصاعا ،  فَ َقيََّدُهْم، َوَأَخَذ َأْمَواََلُْم َوَدَواَبَّ ْبُن َُمَْلٍد َوزايُر اْلُمَوفَّقا َعنا اْلُمَوفَّقا

ْم أَنَُّه َأْظَهُر أَنَُّه َمَعُهْم يفا طَاَعةا  ََ قَ ْبَضتاها  وََكاَن َسَبُب ُوُصولاها إا
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ََ َعَملاها، َوَساَر َمَعُهْم  ا َصاُروا إا ، إاْذ ُهَو اْْلَلايَفُة، َوَلقايَ ُهْم َلمَّ دا ا قَاَرَب َعَمَل اْلُمْعَتما َل، فَ َلمَّ َة َمَراحا دَّ عا
ها، َوَلْ َيَْتُكا اْبُن ُكْندَ  ، َوقُ وَّادا دا يَن َمَع اْلُمْعَتما يَق َأْصَحابَُه اْبنا ُطوُلوَن اْرََتََل اْْلَتْ َباُع، َواْلغاْلَماُن الَّذا اجا

، َوقَالَ  دا ْنَد اْلُمْعَتما ْلُقوَّادا عا ََلُْم: إانَُّكْم قَارَبْ ُتْم َعَمَل اْبنا ُطوُلوَن، َواْْلَْمُر َأْمُرُه،  يَ ْرَحُلوَن، ُثَّ َخََل ِبا
ْنُكْم؟ ٍد ما ها، َأَفََتَْضْوَن باَذلاَك، َوَقْد َعلاْمُتْم أَنَُّه َكَواحا ها، َوََتَْت َيدا ْن ُجْندا ْيُوَن ما  َوَتصا

ََ الن َّ  نَ ُهْم يفا َذلاَك ُمَناَظَرٌة، َحََّّ تَ َعا ُد َوَمْن َمَعُه، فَ َقاَل اْبُن  َوَجَرْت بَ ي ْ َهاُر، َوَلْ يَ ْرَحلا اْلُمْعَتما
ََ َخْيَمتاها  ْم إا يها َْيدا نانَي ; فََأَخَذ ِبا ْيا اْلُمْؤما يَق: ُقوُموا باَنا نَ تَ َناَظُر يفا َغْْيا َحْضَرةا َأما َنَّ َمَضاراََبُْم  ُكْنَداجا ْلا

ا َدَخُلوا خَ  َن َكاَنْت َقْد َساَرْت، فَ َلمَّ دا ما ْم َوقَ يََّدُهْم، َوَأَخَذ َسائاَر َمْن َمَع اْلُمْعَتما ْيَمَتُه قَ َبَض َعَلْيها
ْياها يفا َدارا ُملْ  ْن َمسا دا فَ َعَذلَُه ما ََ اْلُمْعَتما ْم َمَضى إا ْن ُأُموراها ا فَ رََغ ما كاها، َوُمْلكا اْلُقوَّادا فَ َقيََّدُهْم، فَ َلمَّ

يها  َلُه، َوقَ ْتَل َأْهلا بَ ْيتاها، َوَزَوالا  آَِبئاها، َوفاَراقا َأخا ْن َحْرٍب يُرايُد قَ ت ْ َا ما اْلُمَوفَّقا َعَلى اْْلَالا الَِّتا ُهَو َبا
يَن َكانُوا َمَعُه َحََّّ َأْدَخَلُهْم َساَمرَّا. ْم، ُثَّ َْحََلُه َوالَّذا  ُمْلكاها

 
ةَ ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ َعْسَكرا اْبنا ُطوُلوَن َوَعْسكَ  َكَّ  را اْلُمَوفَّقا ِبا

ي اْلَقْعَدةا  َْْحََد ْبنا ُطوُلوَن، َوَبنْيَ َعْسَكرا اْلُمَوفَّقا يفا ذا َة َبنْيَ َجْيٍش ْلا َكَّ  .َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة ِبا
َة، فَ َوَصلُ  ََ َمكَّ نَي، وََكاَن َسبَ بُ َها َأنَّ َأْْحََد ْبَن ُطوُلوَن َسْيََّ َجْيًشا َمَع قَائاَدْينا إا َها، َوََجَُعوا اْْلَنَّاطا وا إالَي ْ

ٍد إاْذ َذاَك باُبْسَتانا اْبنا عَ  َة َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ ُل َمكَّ ْم َماًِل، وََكاَن َعاما ٍر َقْد َواْْلَزَّارايَن، َوفَ رَُّقوا فايها اما
يُّ يفا ذا  َة َجْعَفٌر اْلَباَغَمْردا ُهْم، فَ َواََف َمكَّ ن ْ ةا يفا َعْسَكٍر، َوتَ َلقَّاُه َهاُروُن ْبُن فَارَقَ َها َخْوفًا ما ي اْلْاجَّ

ٍد يفا ََجَاَعٍة، فَ َقواَي َبااْم َجْعَفٌر، َواْلتَ َقْوا ُهْم َوَأْصَحاُب اْبنا ُطوُلوَن، فَاقْ تَ تَ ُلوا، َوَأَعاَن َأهْ  ُل ُُمَمَّ
اَئَِتْ رَ  ْن َأْصَحابا اْبنا ُطوُلوَن ما َذْت ُخَراَساَن َجْعَفًرا، فَ ُقتاَل ما ُجٍل، َواَّْنََزَم اْلَباُقوَن َوُسلاُبوا َوُأخا

ْصراييانَي، َواْْلَزَّا يَناٍر، َوَأمََّن اْلما اَئَِتْ أَْلفا دا َن اْلَقائاَدْينا ََنَْو ما رايَن، َواْْلَنَّاطانَي، َأْمَواَُلُْم، َوَأَخَذ َجْعَفٌر ما
عا باَلْعنا  دا اْْلَاما ارا.َوُقراَئ كاَتاٌب يفا اْلَمْسجا  اْبنا ُطوُلوَن، َوَسلاَم النَّاُس َوَأْمَواُل التُّجَّ
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َن اْْلَاجيا َبنْيَ ثَ ْوٍر َوَُسَْيَْ  َنةا َقَطَع اْْلَْعَراُب الطَّرايَق َعَلى قَافاَلٍة ما ها السَّ ْن َهذا اَء، َفَسَلُبوُهْم، يفا اْلُمَحرَّما ما

َا َوُأََنًسا َكثاْيًا. َوَساُقوا ََنًْوا ْْحَاَلا ْن ََخَْسةا آَِلفا بَعاٍْي ِبَا  ما
َهارا، َوَغاَبْت  َر الن َّ ْمُس فايها أَْيًضا آخا ًفا، َواْنَكَسَفتا الشَّ َوفايَها اَْنََسَف اْلَقَمُر، َوَغاَب ُمْنَخسا

. َفًة، فَاْجَتَمَع يفا اْلُمَحرَّما ُكُسوفَانا  ُمْنَكسا
، فَانْ تَ َهُبوا َدارَُه، وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ ُغََلًما َلُه َوفايَها، يفا َصفَ  ييا يَم اْْلَلايجا ٍر َوثَ َبتا اْلَعامَُّة ِباابْ َراها



ْلَمانُُه النَّاَس، فَ َقتَ لُ  ْلطَاُن َعَلْيها، فَاْمتَ َنَع، َورََمى غا ، وا ََجَاَعةً رََمى اْمَرَأًة باَسْهٍم فَ َقتَ َلَها، فَاْستَ ْعَدى السُّ
، َوََّنَُبوا َمْنزاَلُه، وَ  ْلطَانا ْن َأْصَحابا السُّ ْم رَُجَلنْيا ما َدَوابَُّه، َوَجَرُحوا، فَ ثَاَرْت َبااُم اْلَعامَُّة، فَ َقتَ ُلوا فايها

ٍر  ُد ْبُن ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها َدَوابَّ  -ها وََكاَن ََنئاَب أَباي -َوَخَرَج َهاراًِب، َفَجَمَع ُُمَمَّ
َذ َلُه، فَ َردَُّه َعَلْيها. يَم، َوَما ُأخا  إابْ َراها

َة، فََأَخَذ لاْلَمْخزُ  ََ ُجدَّ َُه إا َة، َفَسْيَّ ْن َمكَّ اجا َجْيٌش بَ ْعَدَما اْنَصَرَف ما ََ َأِبا السَّ َه إا ييا َوفايَها ُوجيا وما
ََلٌح. َما َماٌل َوسا  َمرَْكَبنْيا فايها

ُم َمْوََ َوفايَها َوَثَب خَ  َها ََّيْزَماُن اْْلَادا ُلُه َعَلي ْ يَّةا، َوَعاما اما لث ُُّغورا الشَّ ُب َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن ِبا َلٌف َصاحا
َعاَء  َقُذوا ََّيْزَماَن، َوَهَرَب َخَلٌف، َوتَ َرَك الدُّ ْبنا ُمْفلاحا ْبنا َخاقَاَن، َفَحَبَسُه، فَ َوَثَب باها ََجَاَعٌة فَاْستَ ن ْ ِلا

َا، َوَمَعُهْم ََّيْزَماُن، فَ َرَجَع ُطوُلونَ  ُم اْبُن ُطوُلوَن، َونَ َزَل َأَذنََة، فَاْعَتَصَم َأْهُل َطَرُسوَس َبا ، َفَساَر إالَْيها
َا. َمْشَق، فَأَقَاَم َبا ََ دا َْص، ُثَّ إا ََ ْحا ُهُم اْبُن ُطوُلوَن إا  َعن ْ

َا َكاَن اْلُْ  ُّ َغَلَب َعَلْيها َمْن ُمُدنا ُخَراَساَن، فَاْجَتََب َوفايَها قَاَم رَافاُع ْبُن َهْرَُثََة ِبا  ُجْسَتانا
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ْن ُكَورا ُخَراَساَن َخَراَجَها لاباْضعا َعْشَرَة َسَنٍة، فََأفْ َقَر َأْهَلَها َوَأْخَرََبَا. ًة ما دَّ  عا
ْلْا  َن اْْلَْعَفراييانَي َُثَاناَيُة َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ اْْلََسناييانَي، َواْْلَُسْيناييانَي )ِبا َجازا( ، َواْْلَْعَفراييانَي، فَ ُقتاَل ما

يَنةا. َل اْلَمدا يَّ َعاما  نَ َفٍر، َوَخلَُّصوا اْلَفْضَل ْبَن اْلَعبَّاسا اْلَعبَّاسا
اجا َعلَ  ْبنا َأِبا السَّ َرةا، َعَقَد َهاُروُن ْبُن اْلُمَوفَّقا ِلا ، َوفايَها، يفا َُجَاَدى اْْلخا ى اْْلَنْ َبارا، َوَطرايقا اْلُفَراتا

، فَاَّنَْ  َد اَْلَْيَصَم اْلعاْجلايَّ ُد ْبُن َأْْحََد اْلُكوَفَة َوَسَواَدَها، فَ َلقاَي ُُمَمَّ َ ُُمَمَّ  َزَم اَْلَْيَصُم.َوالرَّْحَبةا، َوَوِلا
ُّ، وَ  َبانا ي ْ لايلا الشَّ ْيخا ْبنا السَّ يَسى ْبُن الشَّ َ عا ََّيُر َبْكٍر.َوفايَها تُ ُويفيا ينايَُّة، َودا ها َأْرما  باَيدا

ُد َأْْحََد ْبَن ُطوُلوَن يفا َدارا اْلَعامَّةا َوَأَمَر باَلْعناها َعَلى اْلَمَنابارا، َوَوََّ إا  ْسَحاَق ْبَن  َوفايَها َلَعَن اْلُمْعَتما
ْن َِببا  َض إالَْيها ما يَق َعَلى َأْعَمالا اْبنا ُطوُلوَن، َوفَ وَّ َ ُشْرَطَة  ُكْنَداجا ََ إاْفرايقايََّة، َوَوِلا يَّةا إا اسا مَّ الشَّ

 اْْلَاصَّةا.
َرازا، فَ تَ َقدَّ  َن الطيا ، َوَأْسَقَط اَْسَُه ما َم وََكاَن َسَبُب َهَذا اللَّْعنا َأنَّ اْبَن ُطوُلوَن َقَطَع ُخْطَبَة اْلُمَوفَّقا

دا باَلْعناها، فَ َفَعَل  ََ اْلُمْعَتما دا َكاَن َمَع اْبنا ُطوُلوَن.اْلُمَوفَُّق إا َنَّ َهَوى اْلُمْعَتما  ُمْكَرًها، ْلا
ُهْم َوأَ  ن ْ تَ ُهْم فَ َقَتَل ما ، فَ َهَزُموُه، ُثَّ بَ ي َّ ، َواْْلَْعَرابا اجيا َه َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ اْبنا َأِبا السَّ َسَر، َوَوجَّ

ََ بَ ْغَداَذ. ، َواْْلَْسَرى إا لرُُّءوسا  ِبا
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اجا رَْحَبَة َمالاكا ْبنا َطْوٍق بَ ْعَد َأْن قَاتَ َلُه َأْهُلَها ]فَ َغَلبَ ُهمْ  [ ، َوفايَها، يفا َشوَّاٍل َدَخَل اْبُن َأِبا السَّ
يَ  ََ قَ ْرقايسا اجا إا ، ُثَّ َساَر اْبُن َأِبا السَّ اما ََ الشَّ  ا َفَدَخَلَها.َوقَ تَ َلُهْم، َوَهَرَب َأْْحَُد ْبُن َمالاكا ْبنا َطْوٍق إا

. يُّ دا اْبنا إاْسَحاَق اَْلَاِشاا لنَّاسا َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ  َوَحجَّ ِبا
 ََ َيةا رَْمَطَة، َوبَ َلَغ اْلَعْسَكُر إا ََ ََنحا لياَيَة يفا َعْسَكٍر إا قا ُْي صا ُد ْبُن اْلَفْضلا َأما  َقطَاناَيَة، )َوفايَها َخَرَج ُُمَمَّ

َن ال ةا( .فَ َقَتَل َكثاْيًا ما ََ بَ َلْرَم يفا ذاي اْلْاجَّ ، َوَسََب َوَغناَم، ُثَّ اْنَصَرَف إا  رُّوما
ْن ُدَعاةا اْلُمْعَتزاَلةا، َوَأَخذَ  ، َوُهَو ما ما َ َأْْحَُد ْبُن َُمَالاٍد َمْوََ اْلُمْعَتصا  اْلَكََلَم َعْن ]اْلَوفَ َياُت[ َوفايَها تُ ُويفيا

ٍر.  َجْعَفرا ْبنا ُمَبشيا
، وَ  )َوفايَها َْلقا اْلُقْرآنا ، وََكاَن ُمْعَتزالاياا يَ ُقوُل ِبا ْفرايقايُّ َ ُسَلْيَماُن ْبُن َحْفصا ْبنا َأِبا ُعْصُفوٍر اْْلا َأرَاَد تُ ُويفيا

َن اْلمُ  ، َوَغْْيَُُهَا ما ، َوَأَِب اَْلَُذْيلا يَّ َب باْشًرا اْلَمريايسا ، َفَسلََّم لاَذلاَك، َوَصحا  ْعَتزاَلةا( .َأْهَل اْلَقْْيََوانا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبعانَي َوما
270 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبعانَي َوما
با الزياْنجا   ذاْكُر قَ ْتلا اْْلَبايثا َصاحا

لظَّفَ  ُهْم ُمَؤيًَّدا ِبا ، َوَعْودا اْلُمَوفَّقا َعن ْ ْن َحْربا الزياْنجا يَنةا َقْد ذََكْرََن ما ََ َمدا ا َعاَد َعْن قاَتاَلااْم إا را، فَ َلمَّ
نُُه يفا  ، فََأََتُه كاَتاُب ُلْؤُلٍؤ ُغََلما اْبنا ُطوُلوَن َيْسَتْأذا َن  اْلُمَوفَّقايَّةا َعَزَم َعَلى ُمَناَجَزةا اْْلُبَ ثَاءا ْيا، فََأذا اْلَمسا

ُرُه لاَيْحُضَر اْلقاَتا َتظا يٍم، َلُه َوتَ َرَك اْلقاَتاَل يَ ن ْ َنةا يفا َجْيٍش َعظا ها السَّ ْن َهذا َل، فَ َوَصَل إالَْيها ََثلاَث اْلُمَحرَّما ما
ْم، َوَأَمَر َلَُ  ْْلَْرزَاقا فََأْكَرَمُه اْلُمَوفَُّق، َوأَنْ َزَلُه َوَخَلَع َعَلْيها َوَعَلى َأْصَحاباها َوَوَصَلُهْم، َوَأْحَسَن إالَْيها ْم ِبا

مْ  .َعَلى َقْدرا َمَراتاباها َْربا اْْلُبَ ثَاءا با ْلا لتََّأهُّ ََ ُلْؤُلٍؤ ِبا َم إا  ، َوَأْضَعَف َما َكاَن ََلُْم، ُثَّ تَ َقدَّ
ُر َواْْلُُسوُر الَِّتا َعَلْيها، َأْحدَ  َعتا اْلَقَناطا ، َوُقطا يبا ا َغَلَب َعَلى ََّنْرا َأِبا اْْلَصا ْكًرا وََكاَن اْْلَبايُث َلمَّ َث سا

ْن  ْهرا ما ْن يفا الن َّ َذا ما ْهرا َِبًِب َضيياًقا لاَتْحَتدَّ َجْريَُة اْلَماءا فايها، فَ َتْمَتناَع الشَّ َجانابَ ْيها، َوَجَعَل يفا َوَسطا الن َّ
، فَ َرَأى اْلُمَوفَُّق َأنَّ َجْريَُه َِل يَ تَ َهيَّأُ إا  ْنُه يفا اْلَمديا ُر ُخُروُجَها ما ْلعا َهَذا ِلَّ باقَ ُدُخولاها يفا اْْلَْزرا، َويَ تَ َعذَّ

ْت ُُمَاَماُة اْْلُبَ ثَاءا َعَلْيها، َوَجَعُلوا يَزايُدوَن ُكلَّ يَ ْوٍم فايها، َوُهَو  ْكرا، َفَحاَوَل َذلاَك، فَاْشَتدَّ ُط السيا ُمتَ َوسيا
ُم َعَلى َمْن َأرَاَد قَ ْلَعُه، َفَشرََع يفا ُمَُ  ْم، َوتُ َعظيا ُل َعَلْيها ْم، َواْلَمْروايَُّة ُتَسهيا ْم باَفرايٍق بَ ْعَد َفرايٍق ُدوراها ارَبَتاها

ْم، فََأمَ  يَنتاها ْن َأْصَحابا ُلْؤُلٍؤ لايَ َتَمرَّنُوا َعَلى قاَتاَلااْم، َويَقاُفوا َعَلى اْلَمَسالاكا َوالطُُّرقا يفا َمدا َر ُلْؤُلًؤا َأْن ما
ْكرا،  ْن َأْصَحاباها لاْلَحْربا َعَلى َهَذا السيا ْن َشَجاَعةا ُلْؤُلؤٍ ََيُْضَر يفا ََجَاَعٍة ما  فَ َفَعَل، فَ َرَأى اْلُمَوفَُّق ما
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ْم، َوَوَصَلُهُم اْلمُ  ْم إاْشَفاقًا َعَلْيها ها، َوَشَجاَعةا َأْصَحاباها َما َسرَُّه، فََأَمَر ُلْؤُلًؤا باَصْرفاها َوفَُّق َوَأْحَسَن َوإاْقَداما
ْم.  إالَْيها

ْم، َوَأَلَّ اْلُمَوفَُّق َعَلى َهَذا  ْصَحاباها َوَأْصَحابا ُلْؤُلٍؤ َوَغْْياها نَي َعَلْيها ِبَا ْكرا، وََكاَن َُيَاراُب اْلُمَحاما السيا
ةا ُوُجوٍه، فَ َيْحراُق َمَساكانَ ُهْم، وَ  دَّ يَ ْقُتُل َواْلَفَعَلُة يَ ْعَمُلوَن يفا قَ ْلعاها، َوَُيَاراُب اْْلَبايَث َوَأْصَحابَُه يفا عا

ْم، َواسْ  ْهرا ُمَقاتالايها َيةا الن َّ نَي باَناحا ْن َأَرضا َتْأَمَن إالَْيها اْْلََماَعُة، وََكاَن َقْد بَقاَي لاْلَخبايثا َوَأْصَحاباها بَقايٌَّة ما
ْم أَبُو الْ  ، َوباها ََجَاَعٌة ََيَْفُظونَُه، َفَساَر إالَْيها ، ََلُْم فايَها َمَزاراُع َوُحُصوٌن َوقَ ْنَطَرََتنا يا ، َوفَ رََّق َعبَّ اْلَغْرِبا اسا

َهًة َخَرَج َعَليْ  يًنا، ُثَّ َأْوَقَع َبااْم فَاَّْنََزُموا، َفُكلََّما َقَصُدوا جا َهاَّتااْم، َوَجَعَل َكما ْن جا ْم َمْن َأْصَحابَُه ما ها
ْن  رايُد، فََأَخُذوا ما َها إاِلَّ الشَّ ن ْ ْم َلْ َيْسَلْم ما راها ْم َما أَثْ َقَلُهْم َْحُْلُه، يُ َقاتاُلُهْم فايَها، فَ ُقتاُلوا َعْن آخا َأْسلاَحتاها

ْم، َحََّّ ََّتَيََّأ َلُه فايها َما َأَحبَّ  ْكراها ، َوَلْ يَ َزلا اْلُمَوفَُّق يُ َقاتاُلُهْم َعَلى سا  ُه يفا َخْرقاها.َوَقَطَع اْلَقْنَطَرَتنْيا
، فََأَمَر ِبااصْ  ْنُه َعَزَم َعَلى لاَقاءا اْْلَبايثا ا فَ رََغ ما ََ فَ َلمَّ َم إا ، َواْْلَِلتا لاْلَماءا َوالظَّْهرا، َوتَ َقدَّ ُفنا ََلحا السُّ

يعا  ْن َجَا ، َوفَ رََّق اْلَعَساكاَر ما يا َيةا َدارا اْلُمَهلَّّبا ْن ََنحا َ اْْلَبايَث ما َهاتاها، َوَأَضاَف َأِبا اْلَعبَّاسا اْبناها َأْن َيَِْتا جا
ْبٍل، َوَأَمرَ  ََ شا َنَة إا ، َوَأَمَر النَّاَس َأْن َِل يَ ْزَحَف َأَحٌد َحََّّ َُيَرياَك َعَلًما اْلُمْسَتْأما ْلْاديا يفا قاَتالا اْْلَبايثا ُه ِبا

. ُفَخ يفا بُوٍق بَعايدا الصَّْوتا يا َوَحََّّ يَ ن ْ  َأْسَوَد َكاَن َنَصَبُه َعَلى َدارا اْلَكْرَمانا
ثْ َننْيا لاَثََلٍث بَقا  ، َوزََحَف ََنَْوُهْم، فَ َلقاَيُه وََكاَن ُعُبورُُه يَ ْوَم اِلا َل بَ ْعُض النَّاسا ، فَ َعجا َن اْلُمَحرَّما نَي ما

ْم، َوَلْ يَ ْعَلْم َسائاُر اْلَعْسَكرا باَذلاَك لاَكثْ َرَّتاامْ  ََ َمَواقافاها ُهْم، َوَردُّوُهْم إا ن ْ ، َوبُ ْعدا اْلَمَساَفةا الزياْنُج، فَ َقتَ ُلوا ما
ْم  ها ، فَ َزَحَف النَّاُس فايَما َبنْيَ بَ ْعضا ْفخا يفا اْلُبوقا َوبَ ْعٍض، َوَأَمَر اْلُمَوفَُّق باَتْحرايكا اْلَعَلما اْْلَْسَودا، َوالن َّ

َا ََّتَيََّأ َلَُ  ُلو بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا، فَ َلقايَ ُهُم الزياْنُج َوَقْد َحَشُدوا، َواْجََتَُءوا، ِبا ْم، َعَلى َمْن  يفا اْلََبيا َواْلَماءا يَ ت ْ
َقٍة، َوَبَصائاَر ََنفاَذٍة، َواْشَتدَّ اْلقاَتاُل، َوقُتاَل ما َكا ْم، فَ َلقايَ ُهُم اْْلَْيُش بانايَّاٍت َصادا َن اْلَفرايَقنْيا َن ُيْسراُع إالَْيها

ُروَن، ، َوتَباَعُهْم َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا يَ ْقتُ ُلوَن َوَيَْسا َواْختَ َلَط َبااْم َذلاَك  ََجٌْع َكثاٌْي، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب اْْلَبايثا
ْثُل َذلاَك، َوَحَوى اْلُموَ  ُهْم ما ن ْ ُهْم َما َِل َُيَْصى َعَدًدا، َوَغراَق ما ن ْ ، فَ ُقتاَل ما فَُّق اْليَ ْوَم َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا

َن اْْلَْسرَ  َقُذوا َمْن َكاَن بَقاَي ما ْسراَها، فَ َغناَمَها َأْصَحابُُه، َواْستَ ن ْ يَنَة ِبَا ، اْلَمدا ، َوالنياَساءا َن الرياَجالا ى ما
ٍد، وَ  ، َوُُمَمَّ َخَوْيها: اْْلَلايلا ، َوِبَا يا َيالا َعلاييا ْبنا َأَِبٍن اْلُمَهلَّّبا يعا عا َما ، َوَظفاُروا ِبا َيانا ب ْ َ َوالصيا َا، َوُعَبا ُها  َأْوَِلدا
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يَنةا اْلُمَوفَّقايَّةا. ََ اْلَمدا  َبااْم إا
ْم، َوَمَضى اْْلَباي َن الزياْنجا َوَغْْياها ٍع، َوقُ وَّاٌد ما ُث يفا َأْصَحاباها، َوَمَعُه ابْ ُنُه أَْنكاََلُي، َوُسَلْيَماُن ْبُن َجاما

يَنتاها، َوَذلاَك اْلمَ  ُه َمْلَجًأ إاَذا ُغلاَب َعَلى َمدا ٍع َكاَن اْْلَبايُث َقْد َأَعدَّ ََ َمْوضا يَن إا دا َكاُن َهارابانَي، َعاما



، َوتَ َقدَّ َعَلى ا ْحَراقا ، َواْْلا ْهبا لن َّ ، وََكاَن َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا َقدا اْشتَ َغُلوا ِبا يا ْفَيانا لسُّ ْهرا اْلَمْعُروفا ِبا َم لن َّ
، َوَمَعُه ُلْؤُلٌؤ َوَأْصَحابُُه، َفَظنَّ َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا أَنَّ  يا ْفَيانا َذا ََنَْو ََّنْرا السُّ ََ اْلُمَوفَُّق يفا الشَّ ُه رََجَع إا
 ََ َا َقْد َحَوْوا، َوانْ تَ َهى اْلُمَوفَُّق َوَمْن َمَعُه إا ْم ِبا ََ ُسُفناها ُم اْلُمَوفَّقايَّةا، فَاْنَصَرُفوا إا يَنتاها  َعْسَكرا اْْلَبايثا َمدا

 َّ ْفَيانا َهزاُموَن، َوات َّبَ َعُهْم ُلْؤُلٌؤ يفا َأْصَحاباها، َحََّّ َعََبَ السُّ ها، َوات َّبَ َعُه  َوُهْم ُمن ْ فَاقْ َتَحَم ُلْؤُلٌؤ باَفَرسا
ْلفاَرْبراييا فَ َوَصَل إالَْيها ُلْؤُلٌؤ، َوَأْصَحابُُه، فََأْوق َ  ْهرا اْلَمْعُروفا ِبا ََ الن َّ َْن َأْصَحابُُه، َحََّّ انْ تَ َهى إا ُعوا باها َوِبا

، َوُلؤْ  يا ْفَيانا ََبٍل َورَاَءُه، َوانْ َفَرَد ُلْؤُلٌؤ َمَعُه، فَ َهَزَمُهْم َحََّّ َعََبَ ََّنَْر السُّ ْم، فَاْعَتَصُموا ِبا ُلٌؤ يفا أَثَراها
َرافا فَ َعاَد َمشْ  ْنصا ِلا َهارا، فََأَمَر اْلُمَوفَُّق ِبا را الن َّ ََ َهَذا اْلَمَكانا يفا آخا ْم إا ها تياَباعا ُكورًا َُمُْموًِل َوَأْصَحابُُه ِبا

قاا َلُه، َورََجَع لافاْعلاها، َفَحَمَلُه اْلُمَوفَُّق  يا، َواْلَكَراَمةا َورافْ َعةا اْلَمْنزاَلةا َما َكاَن ُمْسَتحا َن اْلَبا َد َلُه ما َمَعُه، َوَجدَّ
يَنتاها، َواْستَ ْبَشَر النَّاُس ِبا  ََ َمدا ، فَ َرَجَع إا يَنةا الزياْنجا َدا ْن َأْصَحاباها ِبا ، َوهَ اْلُمَوفَُّق فَ َلْم يَ َر َأَحًدا ما زاْيَةا ْلَفْتحا

ْم. باها  الزياْنجا َوَصاحا
ُم اْلُوُقوَف َحْيُث َأَمَرُهْم، َفجَ  ْم َأْمَرُه، َوتَ رْكاها َُخاَلَفتاها َب َعَلى َأْصَحاباها ِبا َمَعُهْم وََكاَن اْلُمَوفَُّق َقْد َغضا

َا ظَنُّوُه ما  َُهْم َعَلى َذلاَك، َوَأْغَلَظ ََلُْم، فَاْعَتَذُروا ِبا يًعا، َوَوِبَّ ْياها، َجَا ُْم َلْ يَ ْعَلُموا ِباَسا َرافاها، َوَأَّنَّ َن اْنصا
هُ  ن ْ ْم َأَحٌد إاَذا َوَلْو َعلاُموا َذلاَك َْلَْسَرُعوا ََنَْوُه، ُثَّ تَ َعاَقُدوا، َوََتَاَلُفوا ِباََكاَّنااْم َعَلى َأْن َِل يَ ْنَصراَف ما

ُهوا ََنَْو اْْلَبايثا َحََّّ َيْظَفُروا باها، فَ  َنُه، َوَسأَُلوا تَ َوجَّ نَ ُهْم َوبَ ي ْ ََكاناها َحََّّ ََيُْكَم اَّللَُّ بَ ي ْ ْن َأْعَياُهْم َأقَاُموا ِبا إا
، َفَشكَ  َع النَّاُس َعنا الرُُّجوعا َقطا ، لايَ ن ْ ََ اْْلَبايثا ُفَن الَِّتا يَ ْعَُبُوَن فايَها إا َرُهْم، َوأَْثََّن اْلُمَوفََّق َأْن يَ ُردَّ السُّ

ْم َوأَ  .َعَلْيها با لتََّأهُّ  َمَرُهْم ِبا
يََّة  ََ اْْلُُمَعةا ُيْصلاُح َما ََيَْتاُج النَّاُس إالَْيها، َوَأَمَر النَّاَس َعشا ْيا َوَأقَاَم اْلُمَوفَُّق بَ ْعَد َذلاَك إا ْلَمسا اْْلُُمَعةا ِبا

ها  ْم ُهَو بانَ ْفسا ، َوطَاَف َعَلْيها ْبتا ََ َحْربا اْْلُبَ ثَاءا بُْكَرَة السَّ ي إا يُ َعرياُف ُكلَّ قَائاٍد َمرَْكَزُه، َواْلَمَكاَن الَّذا
ْن َصَفٍر، فَ َعََبَ  َلَتنْيا َخَلَتا ما ْبتا لاَلي ْ ُدُه، َوَغَدا اْلُمَوفَُّق يَ ْوَم السَّ  يَ ْقصا
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ي  ََ اْلَمَكانا الَّذا ، فَ ُردَّْت َوَساَر يَ ْقُدُمُهْم إا ُفنا َر َأْن يَ ْلَقاُهْم فايها.النَّاُس، َوَأَمَر بَ َرديا السُّ  َقدَّ
ُهْم، َوَأَمُلوا َأْن تَ تَ  َرافا اْْلَْيشا َعن ْ ْم بَ ْعَد اْنصا يَنتاها ََ َمدا طَاَوَل َبااُم وََكاَن اْْلَبايُث َوَأْصَحابُُه َقْد رََجُعوا إا

ُهُم اْلُمَناَجَزُة، فَ َوَجَد اْلُمَوفَُّق اْلُمَتَسريا  ُم َوتَ ْنَدفاَع َعن ْ اَلةا َقْد َسبَ ُقوا اْْلََّيَّ ْلَماناها َوالرَّجَّ ْن فُ ْرَسانا غا نَي ما عا
َا، َوتَ َفرَُّقوا َِل يَ ْلواي بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ عْ  ْْلَبايثا َوَأْصَحاباها َوقْ َعًة َهَزُموُهْم َبا ٍض، اْْلَْيَش، فََأْوقَ ُعوا ِبا

ُروَن مَ  ْن ُْحَاةا َوتَباَعُهْم َأْصَحاُب اْلُمَوفَّقا يَ ْقتُ ُلوَن َوَيَْسا ُهْم، َوانْ َقَطَع اْْلَبايُث يفا ََجَاَعٍة ما ن ْ ْن ْلَاُقوا ما
ٍع، فَ َقَصَد ُكلُّ َفرايٍق ما  ُّ، َوفَارَقَُه ابْ ُنُه أَْنكاََلُي، َوُسَلْيَماُن ْبُن َجاما ُم اْلُمَهلَّّبا ُهْم ََجًْعا  َأْصَحاباها َوفايها ن ْ

. َن اْْلَْيشا  َكثايًفا ما



عا اْلَمْعُروفا باَعْسَكرا َرَْيَاَن، فَ َوَضَع َأْصَحابُُه وََكاَن أَبُو اْلعَ  نَي يفا اْلَمْوضا َهزاما َم، فَ َلقاَي اْلُمن ْ بَّاسا َقْد تَ َقدَّ
ُهْم ََجَاَعًة، َوَأَسُروا سُ  ن ْ ََلَح، َوَلقايَ ُهْم طَائاَفٌة ُأْخَرى، فََأْوقَ ُعوا َبااْم أَْيًضا، َوقَ تَ ُلوا ما ُم السيا ْبَن  َلْيَمانَ فايها

ْسراها، وََكثُ َر التَّْكباْيُ  ْن َغْْيا َعْهٍد َوَِل َعْقٍد، فَاْستَ ْبَشَر النَّاُس ِبَا ٍع، فَأَتَ ْوا باها اْلُمَوفََّق ما ، َوأَيْ َقُنوا َجاما
يُم ْبُن  ها إابْ َراها ْن بَ ْعدا َر ما ُّ، وََكاَن اْلَفْتَح، إاْذ َكاَن َأْكثَ ُر َأْصَحابا اْْلَبايثا َغَناًء َعْنُه، َوُأسا َجْعَفٍر اَْلََمَذانا

. َِبا اْلَعبَّاسا ُهْم َوَجَعَلُهْم يفا َشَذاٍة ْلا ن ْ ْستايثَاقا ما ِلا ها، فََأَمَر اْلُمَوفَُّق ِبا  َأَحَد ُأَمَراءا ُجُيوشا
يَن انْ َفَرُدوا َمَع اْْلَبايثا َْحَُلوا َعَلى النَّاسا َْحَْلًة َأزَالُ  ْم، فَ َفََتُوا، ُثَّ إانَّ الزياْنَج الَّذا وُهْم َعْن َمَواقافاها

ْم، َفَجدَّ يفا َطَلبا اْْلَبايثا َوَأْمَعَن، فَ َتباَعُه َأْصَحابُُه، َوانْ تَ َهى اْلُمَوفَّ  را فََأَحسَّ اْلُمَوفَُّق باُفُتوراها ََ آخا ُق إا
، َوَأََتُه  ُْي باَقْتلا اْْلَبايثا ، فَ َلقاَيُه اْلَبشا يبا ٌْي آَخُر َوَمَعُه َكف، ذََكَر أَنَُّه َكفُُّه، فَ َقواَي ََّنَرا َأِبا اْْلَصا َبشا

ْنُه، وَ  ، فََأْدََنُه ما ْن َأْصَحابا ُلْؤُلٍؤ يَ رُْكُض َوَمَعُه رَْأُس اْْلَبايثا ْنَدُه، ُثَّ َأََتُه ُغََلٌم ما َعَرَضُه َعَلى اْْلَََبُ عا
َنةا فَ َعَرُفوُه، َفَخرَّ  َن اْلُمْسَتْأما ها َعَلى ََجَاَعٍة ما ًدا، َوَسَجَد َمَعُه النَّاُس، َوَأَمَر اْلُمَوفَُّق باَرْفعا رَْأسا َّللاَّا َساجا

. يدا لتَّْحما يُج ِبا  قَ َناٍة، فَ َتَأمََّلُه النَّاُس، فَ َعَرُفوُه، وََكثُ َر الضَّجا
ُّ َوْحَدُه، فَ َوََّ َعْنهُ  يُط باها اْلُمَهلَّّبا ا ُأحا ْيا فَأَْلَقى نَ ْفَسُه فايها  وََكاَن َمَع اْْلَبايثا َلمَّ َهاراًِب، َوَقَصَد ََّنَْر اْْلَما

. يَناراييا  يُرايُد النََّجاَة ; وََكاَن أَْنكاََلُي َقْد فَاَرَق َأَِبُه قَ ْبَل َذلاَك َوَساَر ََنَْو الديا
َن الزياْنجا َعاَلٌ  َورََجَع اْلُمَوفَُّق َورَْأُس اْْلَبايثا َبنْيَ َيَدْيها، َوُسَلْيَماُن َمَعُه، َوأَ  يَنتاها، َوَأََتُه ما ََ َمدا ْصَحابُُه إا

، َوَمَكاَُّنَُما، َومَ  يا ْن َكباٌْي َيْطُلُبوَن اْْلََماَن فَأَمَّنَ ُهْم، َوانْ تَ َهى إالَْيها َخََبُ أَْنكاََلُي، َواْلُمَهلَّّبا ْن َمَعُهَما ما
، فَ َبثَّ اْلُمَوفَُّق َأْصَحابَ  ي الزياْنجا ما ا أَيْ َقُنوا َأْن َِل َمْلَجأَ ُمَقدَّ ْم، فَ َلمَّ لتَّْضيايقا َعَلْيها ْم، َوَأَمَرُهْم ِبا ُه يفا َطَلباها

َْن َمَعُهْم، وََكانُوا زَُهاَء ََخَْسةا آَِلٍف، ْم، َفظُفاَر َبااْم َوِبا يها َْيدا  َأْعَطْوا ِبا
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، َوأَنْ  يا َن اْلُمَهلَّّبا ْستايثَاقا ما ِلا ي رََمى اْلُمَوفََّق فََأَمَر ِبا يُّ الَّذا َّْن َهَرَب قاْرطَاٌس الرُّوما كاََلَي، وََكاَن ِما
، فََأَخَذُه وَ  َل اْلبَ َلدا ََ رَاَمُهْرُمَز، فَ َعَرَفُه رَُجٌل، َفَدلَّ َعَلْيها َعاما ْهما يفا َصْدراها، فَانْ تَ َهى إا لسَّ ََ ِبا َُه إا َسْيَّ

.اْلُمَوفَّقا فَ َقتَ َلُه أَبُو الْ   َعبَّاسا
ْن َأَْنَادا الزياْنجا َوأَْبطَاَلاا  ََ َأِبا َأْْحََد، وََكاَن َدْرَمَوْيها ما ْم، وََكاَن اْْلَبايُث َقْد َوفايَها اْسَتْأَمَن َدْرَمَوْيها الزياَْنايُّ إا

، وَ  َجرا، َواْْلَْدَغالا ٍع َكثاْيا الشَّ ََ َمْوضا ٍة إا ُدَّ َهُه قَ ْبَل َهََلكاها ِبا يَحةا، وََكاَن ُهَو َوجَّ ْلَبطا ٍل ِبا ، ُمتَّصا اْْلَجاما
َذا طُلاُبوا َدَخُلوا اْْلََّنَْ  َفاٍف، فَإا اباَلةا يفا َزَوارايَق خا اَر َوَمْن َمَعُه يَ ْقَطُعوَن الطَّرايَق ُهَنالاَك َعَلى السَّ

َر َعلَ  ، َوإاَذا تَ َعذَّ ْْلَْدَغالا َغاَر الضَّيياَقَة، َواْعَتَصُموا ِبا ََ الصيا يقاها َْحَُلوا ُسُفنَ ُهْم َوَْلَُئوا إا ْم َمْسَلٌك لاضا ْيها
ْن َعْسكَ  ََماَعٍة ما يَحةا، َويَ ْقَطُعوَن الطَّرايَق، َفَظفاَر ِبا يَعةا، َويَ ْعَُبُوَن َعَلى قُ َرى اْلَبطا را اْْلَْمكاَنةا اْلَوسا

ََ َمَنازاَلااْم،  فَ َقَتَل الرياَجاَل، َوَأَخَذ النياَساَء، َفَسَأََلُنَّ َعنا اْْلَََبا، اْلُمَوفَّقا َمَعُهْم ناَساٌء َقْد َعاُدوا إا



ْْلَ  ََ اْلُمَوفَّقا ِبا ُهْم إا ن ْ ْيا َكثاٍْي ما ها، َوَمصا ، َوَأْسرا َأْصَحاباها، َوقُ وَّادا ، َوإاْحَساناها فََأْخََبْنَُه باَقْتلا اْْلَبايثا َمانا
ها، َولَْ  ْم، َفُسقاَط يفا َيدا ها، فََأْرَسَل َيْطُلُب  إالَْيها ، َوالصَّْفحا َعْن ُجْرما ها َمْلَجأً إاِلَّ َطَلَب اْْلََمانا يَ َر لانَ ْفسا

، فََأْحَسنَ  يُع َمْن َمَعُه، َحََّّ َواََف َعْسَكَر اْلُمَوفَّقا ْم اْْلََماَن، فََأَجابَُه اْلُمَوفَُّق إالَْيها، َفَخَرَج َوَجَا  إالَْيها
 َوَأمَّنَ ُهْم.

َا فَ لَ  ََ َأْرَِبَبا ، َواْْلَْمتاَعةا، َوَردََّها إا َن اْْلَْمَوالا ها ما ا اْطَمَأنَّ َدْرَمَوْيها َأْظَهَر َما َكاَن يفا َيدا ًرا، فَ ُعلاَم مَّ َرداا ظَاها
ََ َأمْ  لنياَداءا يفا باَذلاَك ُحْسُن نايَّتاها، فَاْزَداَد إاْحَساُن اْلُمَوفَّقا إالَْيها، َوَأَمَر َأْن ُيْكَتَب إا نَي ِبا َصارا اْلُمْسلاما

ََ َذلاَك ; َوَأقَاَم الْ  ََ َأْوطَاَّنااْم، َفَساَر النَّاُس إا لرُُّجوعا إا ي الَِّتا َدَخَلَها الزياْنُج ِبا َواحا ُمَوفَُّق َأْهلا الن َّ
ها، َوَوََّ اْلَبصْ  َُقاما يَنةا اْلُمَوفَّقايَّةا لاَيْأَمَن النَّاُس ِبا ْلَمدا ها َقْد ِبا ْن قُ وَّادا ْجَلَة، رَُجًَل ما َرَة، َواْْلُبُ لََّة، وَُكَوَر دا

ْلَبْصَرةا،  ْلُمَقاما ِبا ْيَتاها، يُ َقاُل َلُه اْلَعبَّاُس ْبُن تَ رُْكَس، َوَأَمَرُه ِبا َد َمْذَهَبُه، َوَعلاَم ُحْسَن سا َوَوََّ َقَضاَء ْحَا
ْجَلةَ  َد ْبَن َْحَّاٍد. اْلَبْصَرةا َواْْلُبُ لَّةا وَُكَوَر دا  ُُمَمَّ

ثْ َنَِتْ عَ  ََ بَ ْغَداَذ، َوَمَعُه رَْأُس اْْلَبايثا لاَْيَاُه النَّاُس، فَ بَ َلَغَها ِلا َم ابْ َنُه َأَِب اْلَعبَّاسا إا َلًة بَقاَيْت َوَقدَّ ْشَرَة لَي ْ
ها السََّنةا. ْن َهذا ْن َُجَاَدى اْْلُوََ ما  ما

با الزياْنجا  ،  وََكاَن ُخُروُج َصاحا ائَ َتنْيا نَي َوما ْن َشْهرا رََمَضاَن َسَنَة ََخٍْس َوََخْسا َْرَبٍع بَقانَي ما يَ ْوَم اْْلَْرباَعاءا ْلا
، وََكاَنتْ  ائَ َتنْيا ْن َصَفٍر َسَنَة َسْبعانَي َوما َلَتنْيا َخَلَتا ما ْبتا لاَلي ْ  َوقُتاَل يَ ْوَم السَّ
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ُمُه َأْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة وَ  ٍم.َأَّيَّ تََّة َأَّيَّ  َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوسا
ٍد اْْلَ  ْن َذلاَك قَ ْوُل ََيََْي ْبنا ُُمَمَّ ، َوَأْصَحابا الزياْنجا َأْشَعاٌر َكثاْيٌَة، َفما :َوقايَل يفا َأْمرا اْلُمَوفَّقا ييا  ْسَلما

ْسََلما َما   َن اْْلا ُْي باَوقْ َعٍة ... َأَعزَّْت ما َياَأُقوُل َوَقْد َجاَء اْلَبشا  َكاَن َواها
َاُهْم َخْْيَ َما َكاَن َجازاَّيَ   َجَزى اَّللَُّ َخْْيَ النَّاسا لالنَّاسا بَ ْعَدَما ... أُبايَح ْحا

يٍن َكاَن َأْصَبَح َِبلاَيا يدا دا ٌر ... باَتْجدا  تَ َفرََّد، إاْذ َلْ يَ ْنُصرا اَّللََّ، ََنصا
زياها ... وَ  يدا ُمْلٍك َقْد َوَهى بَ ْعَد عا َّيَ َوََتْدا  َأْخٍذ باثَارَاٍت تُبانُي اْْلََعادا

ٌء َقْد ُُتُرياَم َوافاَيا َع يَفْ َمارَاٍت ُأزايَلْت َوُأْخراَبْت ... لاَْيْجا  َوَرديا عا
َرارًا فَ َقْد َأْمَسْت قاَواًء َعَوافاَيا َع َأْمَصاٌر أُبايَحْت َوُأْحراَقْت ... ما  َوتَ ْرجا

نَي با  َها اْلُعُيوَن اْلبَ َواكاَياَوَيْشفاي ُصُدوَر اْلُمْسلاما ن ْ َا ما  َوقْ َعٍة ... يُقارُّ َبا
َيا ٍد ... َويُ ْلَقى ُدَعاُء الطَّالاباييانَي َخاسا َلى كاَتاُب اَّللَّا يفا ُكليا َمْسجا  َويُ ت ْ

نْ َيا َوَأْصَبَح َغازاَّيَ  ةا الدُّ ها ... َوَعْن َلذَّ  فََأْعَرَض َعْن َأْحَباباها َونَعايما
يدَ  َي َقصا  ٌة َطوايَلٌة.َوها



ْعًرا َكثاْيًا.  َوقَاَل َغْْيُُه يفا َهَذا اْلَمْعََّن أَْيًضا شا
.  انْ َقَضى َأْمُر الزياْنجا
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لرُّوما   ذاْكُر الظََّفرا ِبا
تَّةا أَ  َي َعَلى سا اَئةا أَْلٍف، فَ نَ َزُلوا َعَلى قَ َلْمَيَة، َوها َنةا َخَرَجتا الرُّوُم يفا ما ها السَّ ْن َويفا َهذا ْمَياٍل ما

ُهْم، فايَما يُ َقاُل: سَ  ن ْ ، فَ َقَتَل ما تَ ُهْم يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا ْم َِبْزَماُن لَْيًَل، فَ بَ ي َّ ْبعانَي أَْلًفا، َطَرُسوَس، َفَخَرَج إالَْيها
 ، َمُهْم، َوُهَو باْطرايُق اْلَبطَاراَقةا، َوقَ َتَل أَْيًضا باْطرايَق اْلَقَبازايقا ، َوَأفْ َلَت َوقَ َتَل ُمَقدَّ َوباْطرايَق النَّاَطلايقا

ْن َذَهٍب َوفاضٍَّة ; َوَصلايبَ ُهُم اْْلَْعظَ  َراَحاٍت، َوَأَخَذ ََلُْم َسْبَع ُصْلَباٍن ما ُة جا دَّ ْن باْطرايُق قُ رََّة َوباها عا َم ما
َن السُّ  ْْلَْوَهرا، َوَأَخَذ ََخَْسَة َعَشَر أَْلَف َدابٍَّة، َوما ًة، َذَهٍب ُمَكلٍَّل ِبا ُروجا َوَغْْيا َذلاَك، َوُسُيوفًا ُُمََلَّ

ْن َعَشَرةا آَِلفا  ْن فاضٍَّة، َوآناَيًة َكثاْيًَة، َوََنًْوا ما يٍي ما اَئَِتْ ُكْرسا ْن َذَهٍب، َوما يَّ ما َعَلٍم َديْ َباٍج، َوَأْربَ َعَة َكَراسا
 َوَديْ َباًجا َكثاْيًا )َوبَ ْزيُوَن( َوَغْْيَ َذلاَك.

 
دٍ ذاْكُر َوفَا يها ُُمَمَّ  ةا اْلََْسنا ْبنا زَْيٍد، َوواَِليَةا َأخا

ُب َطََباْسَتاَن يفا رََجٍب، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه تاْسَع َعْشَرةَ  َ اْلََْسُن ْبُن زَْيٍد اْلَعَلوايُّ َصاحا َوَُثَاناَيَة  َوفايَها تُ ُويفيا
َ َمَكانَُه َأُخوُه ُمَُ  ٍم، َوَوِلا تََّة َأَّيَّ ُد ْبُن زَْيٍد.َأْشُهٍر َوسا  مَّ

. ََ ًعا َّللاَّا تَ َعا ْرَهٍم، وََكاَن ُمتَ َواضا  وََكاَن اْلََْسُن َجَواًدا اْمَتَدَحُه رَُجٌل فََأْعطَاُه َعَشَرَة آَِلفا دا
ٌر فَ َقاَل: اَّللَُّ فَ ْرٌد، َواْبُن زَْيٍد فَ ْرٌد، فَ َقاَل: بافايَك اْْلََجُر، اُب، َهَلَّ  ُحكاَي َعْنُه أَنَُّه َمَدَحُه َشاعا ََّي َكذَّ

، َوأَْلَصَق َخدَّ  ََ ًدا َّللاَّا تَ َعا ، قُ ْلَت اَّللَُّ فَ ْرٌد، َواْبُن زَْيٍد َعْبٌد! ُثَّ نَ َزَل َعْن َمَكاناها، َوَخرَّ َساجا َابا لَتُّ ُه ِبا
َر. اعا  َوَحَرَم الشَّ

ٌر فَ َقالَ  ْلفاْقها َواْلَعَربايَّةا، َمَدَحُه َشاعا  :وََكاَن َعالاًما ِبا
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ْهَرَجانا  ي َويَ ْوُم اْلما اعا زَُّة الدَّ  َِل تَ ُقْل ُبْشَرى، َوَلكاْن ُبْشَرََّينا ... عا
َوَّلا  يَد يَ َتَخْيَُّ ْلا َر اْلُمجا اعا نَّ الشَّ ُب َأْن تَ ْفَتتاَح اْْلَبْ َياَت باَغْْيا َِل، فَإا يَدةا َما  فَ َقاَل َلُه: َكاَن اْلَواجا اْلَقصا

ُب السَّ  ُر: لَْيَس يفا يُ ْعجا اعا ْصَراعا الثَّانا َلَكاَن َأْحَسُن، فَ َقاَل الشَّ ْلما َع، َويَ َتََبَُّك باها، َوَلوا ابْ َتَدَأْت ِبا اما
: َِل إاَلَه إاِلَّ اَّللَُّ، َوَأوََُّلَا َِل، فَ َقاَل: َأَصْبَت! َوَأَجازَُه. نْ َيا َكلاَمٌة َأْجلُّ َمْن قَ ْولا  الدُّ



َبَة ْبنا َأِبا ََلٍَب الَِّتا َأوََُّلَا:َوُحكاَي َعْنُه أَ  َبْ َياتا اْلَفْضلا ْبنا اْلَعبَّاسا يفا ُعت ْ ْنَدُه ُمَغنٍي ِبا  نَُّه َغَّنَّ عا
ْن بَ ْيتا اْلَعَربا  ؟ ... َأْخَضُر اْلْاْلَدةا ما  َوَأََن اْْلَْخَضُر َمْن يَ ْعراُفنا

ََ قَ ْولاها: ا َوَصَل إا  فَ َلمَّ
ها ... َوباَعبَّاسا ْبنا َعْبدا اْلُمطَّلابا باَرُسولا اَّللَّا   َواْبَنْ َعميا

، َّتَْ  َب اْْلََسُن، َوقَاَل: ََّي اْبَن اللَّْخَناءا ، فَ َغضا ُجو َبنا َغْيََّ اْلبَ ْيَت فَ َقاَل: َِل باَعبَّاسا ْبنا َعْبدا اْلُمطَّلابا
ُحوا باها؟ لَئانْ  ، َوَُتَرياُف َما ُمدا َنا َبنْيَ َيَديَّ َنائاَك. َعميا َر غا َها آخا  فَ َعْلتَ َها َمرًَّة ََثناَيًة َْلَْجَعَلن َّ

 
 ذاْكُر َوفَاةا َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن، َوواَِليَةا اْبناها َُخَاَرَوْيها 

يَّةا. اما ، َوالث ُُّغورا الشَّ اما ْصَر، َوالشَّ ُب ما َ َأْْحَُد ْبُن ُطوُلوَن، َصاحا َنةا تُ ُويفيا ها السَّ  يفا َهذا
ُم، َوقَ َبَض َعَلْيها، َوَعَصى َعَلى َأْحَْ وََكا َد، َن َسَبُب َمْوتاها َأنَّ ََنئاَبُه باَطَرُسوَس َوَثَب َعَلْيها ََّيْزَماُن اْْلَادا

ا َوَصَل َأَذنََة َكاتَ َبُه َورَاَسَلُه َيْستَ  يُلُه، فَ َلْم ما َوَأْظَهَر اْلْاََلَف، َفَجَمَع َأْْحَُد اْلَعَساكاَر َوَساَر إالَْيها، فَ َلمَّ
ََ راَسالَتاها َفَساَر إالَْيها َأْْحَُد، َوََنزََلُه َوَحَصَرُه، َفَخَرَق ََّيْزَماُن ََّنَْر اْلبَ َلدا َعَلى مَ  ْنزاَلةا اْلَعْسَكرا، يَ ْلَتفاْت إا

َتاًء، وَ  ََ ََّيْزَماَن: إانَّنا َلْ َفَكاَد النَّاُس يَ ْهلاُكوَن، فَ َرَحَل َأْْحَُد َمغايظًا َحناًقا، وََكاَن الزََّماُن شا َأْرَسَل إا
.  َأْرَحْل إاِلَّ َخْوفًا َأْن تَ ْنَخراَق ُحْرَمُة َهَذا الث َّْغرا فَ َيْطَمَع فايها اْلَعُدوُّ

ْنُه َهْيَضٌة، ْنُه، فََأَصابَُه ما ، فََأْكثَ َر ما يسا ََ أَْنطَاكاَيَة َأَكَل َلَْبَ اْْلََواما ا َعاَد إا  فَ َلمَّ
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راا، فَ َلْم يَ ْنَجعا الدَّ  ُونَُه، َوُهَو َيَُْكُل سا بَّاُء يُ َعاْلا َها َذَرٌب، وََكاَن اْْلَطا ن ْ َواُء، َواتََّصَلْت َحََّّ َصاَر ما
.ُ َُه اَّللَّ َ َرْحا  فَ تُ ُويفيا

ْشرايَن َسَنًة وََكاَن َعاقاًَل، َحازاًما، َكثاَْي الْ  تٍي َوعا َمْعُروفا َوالصََّدَقةا ُمَتَديياًنا، َيُابُّ وََكاَنْت إاَمارَتُُه ََنَْو سا
ي َبََّن ق َ  نَي، َوُهَو الَّذا يا َوَمَصالاحا اْلُمْسلاما ْن َأْعَمالا اْلَبا َل َكثاْيًا ما ، َوَعما ينا ْلَعَة ََّيفَا، اْلُعَلَماَء َوَأْهَل الديا

يَنُة باَغْْيا قَ ْلَعٍة.  وََكاَنتا اْلَمدا
ََ َمْذهَ  ، َوُيْكراُم َأْصَحابَُه.وََكاَن ْيَايُل إا افاعاييا  با الشَّ

َمْشَق، َفَسْيََّ إالَ  َ بَ ْعَدُه ابْ ُنُه َُخَاَرَوْيها، َوَأطَاَعُه اْلُقوَّاُد، َوَعَصى َعَلْيها ََنئاُب أَبايها بادا ْيها اْلَعَساكاَر َوَوِلا
َزَر. ََ َشي ْ َمْشَق إا ْن دا  فََأْجَلْوُه، َوَساُروا ما

 
ْيا  اما ذاْكُر َمسا ََ الشَّ يَق إا  إاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداجا

َع ُهَو َوا لا َواْْلَزايَرةا، َفَطما يَق َعَلى اْلَمْوصا َ َأْْحَُد ْبُن ُطوُلوَن َكاَن إاْسَحاُق ْبُن ُكْنَداجا ا تُ ُويفيا ْبُن َأِبا َلمَّ



، َواْسَتْصَغَرا َأْوَِلَد َأْْحََد، وََكاتَ َبا اْلُمَوفَّ  اما اجا يفا الشَّ اُه فََأَمَرُُهَا باَقْصدا السَّ َّللَّا يفا َذلاَك، َواْسَتَمدَّ َق ِبا
، فَاْستَ ْولََيا َعَليْ  َن اْلباََلدا ، َفَجَمَعا، َوَقَصَدا َما َُيَاواُرُُهَا ما ، َوَوَعَدُُهَا إانْ َفاَذ اْْلُُيوشا ها َوَأَعاََّنَُما اْلباََلدا

َْْحََد ْبنا ُطوُلونَ  َمْشَق ْلا ْن نُ وَّابا َأْْحََد النَّائاُب بادا اما ما لشَّ َما، َفََتَاَجَع َمْن ِبا َنْاَياَز إالَْيها ، َوَوَعَدُُهَا اِلا
َمْشَق، َواْستَ ْوََ إاْسَحاُق َعَلى َذلاَك. َْص، َوَعَصى ُمتَ َوِليا دا َْنطَاكاَيَة، َوَحَلَب، َوْحا  ِبا

ََ َأِبا اْْلَْيشا َُخَاَرَوْيها ْبنا  َمْشَق، َوَهَرَب  َوبَ َلَغ اْْلَََبُ إا اما َفَمَلُكوا دا ََ الشَّ َأْْحََد، َفَسْيََّ اْْلُُيوَش إا
َزَر لاقاَتالا إاْسَحاَق ْبنا ُكْندَ  ََ َشي ْ َمْشَق إا ْن دا َا، )َوَساَر َعْسَكُر َُخَاَرَوْيها( ما ي َكاَن َبا يَق النَّائاُب الَّذا اجا

، َفطَاَوََلُْم إاْسَحاقُ  اجا ، َوَأَضرَّ  َواْبنا َأِبا السَّ َتاُء َعَلى الطَّائاَفَتنْيا ، َوَهَجَم الشيا َن اْلعاَراقا ُر اْلَمَدَد ما َتظا يَ ن ْ
َزَر. ْصَحابا اْبنا ُطوُلوَن، فَ تَ َفرَُّقوا يفا اْلَمَنازالا باَشي ْ  ِبَا

ْم أَبُو اْلَعبَّاسا َأْحَْ  يَق، َوَعَلْيها ََ ُكْنَداجا  ُد ْبُن اْلُمَوفَّقا َوُهوَ َوَوَصَل اْلَعْسَكُر اْلعاَراقايُّ إا
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َزَر، فَ َلْم َيْشُعُروا َحََّّ َكبَ  ََ َعْسَكرا َُخَاَرَويُها باَشي ْ ا إا ا َوَصَل َساَر َمُادا َّللَّا، فَ َلمَّ ُد ِبا َسُهْم يفا اْلُمْعَتضا
يَمًة، ُهْم َمْقتَ َلًة َعظا ن ْ ْم، فَ َقَتَل ما ْيَف فايها ، َوَوَضَع السَّ َمْشَق )َعَلى َأقْ َبحا  اْلَمَساكانا ََ دا َوَساَر َمْن َسلاَم إا

َمْشَق( ، َوَدَخَلَها يفا  ََ الرَّْمَلةا، َوَمَلَك ُهَو دا َمْشَق إا ْم، َفَجَلْوا َعْن دا ُد إالَْيها  ُصورٍَة، َفَساَر اْلُمْعَتضا
، َوَأقَاَم َعْسَكُر اْبنا  ائَ َتنْيا ََ َُخَاَرَوْيها  َشْعَباَن َسَنَة إاْحَدى َوَسْبعانَي َوما لرَّْمَلةا، فََأْرَسُلوا إا ُطوُلوَن ِبا

. اما ََ الشَّ ًدا إا ْصَر يفا َعَساكاراها قَاصا ْن ما  يُ َعرياُفونَُه اْْلَاَل، َفَخَرَج ما
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َ َهاُروُن ْبُن اْلُمَوفَّقا بابَ ْغَداَذ.  َوفايَها، يفا َُجَاَدى اْْلُوََ تُ ُويفيا

يََّة َعَلى َيدا ََّيْزَمانَ وَ  ْندا  فايَها، َكاَن فاَداُء َأْهلا سا
دا ْبنا َُمَْلٍد، َوُهَو َوزايُر اْلمُ  ، َوفايَها، يفا َشْعَباَن َشَغَب َأْصَحاُب َأِبا اْلَعبَّاسا ْبنا اْلُمَوفَّقا َعَلى َصاعا َوفَّقا

ٍد،  ْن َوَطَلُبوا اْْلَْرزَاَق، َوقَاتَ َلُهْم َأْصَحاُب َصاعا َر ما يَدٌة قُتاَل فايَها ََجَاَعٌة، َوُأسا نَ ُهْم َحْرٌب َشدا وََكاَن بَ ي ْ
ًرا، َكاَن َقْد َخَرَج ُمَتَصيياًدا، َوَداَمتا اْلَْ  ْرُب َأْصَحابا َأِبا اْلَعبَّاسا ََجَاَعٌة، َوَلْ َيُكْن أَبُو اْلَعبَّاسا َحاضا

، ُثَّ َكفَّ بَ ْعُضُهمْ  ََ بَ ْعدا اْلَمْغرابا ، َواْصَطَلُحوا. إا َن اْلَغدا  َعْن بَ ْعٍض، ُثَّ َوَضَع اْلَعطَاَء ما
لرَّقَّةا  يَق َوَبنْيَ اْبنا َدْعَباَش )وََكاَن اْبُن َدْعَباَش( ِبا ًَل َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ إاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداجا َعاما

ْبنا طُ  ما ِلا َها، َوَعَلى الث ُُّغورا َواْلَعَواصا لا لاْلَخلايَفةا.َعَلي ْ يَق َعَلى اْلَمْوصا  وُلوَن، َواْبُن ُكْنَداجا
ٍد  ، وََكاَن ُُمَالاًفا لاُمَحمَّ َن اْْلَْنَدُلسا يَنةا َِلَرَدَة ما يُل ْبُن ُموَسى باباَناءا َمدا با َوفايَها ابْ َتَدَأ إاَْسَاعا َصاحا



ي، فَ َلمَّ  ، ُثَّ َصاَْلَُه يفا اْلَعاما اْلَماضا ُلونََة اْلفاراَْنايُّ ََجََع َوَحَشَد َوَساَر يُرايُد اْْلَْنَدُلسا ُب بَ ْرشا َع َصاحا ا َسَا
يُل، فَ َقَصَدُه َوقَاتَ َلُه، فَاَّْنََزمَ  َع باها إاَْسَاعا ْن َذلاَك، َفَسما َعُه ما  َمن ْ
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َلى يفا تاْلَك اْْلَ   ْرضا َدْهًرا َطوايًَل.اْلُمْشراُكوَن، َوقُتاَل َأْكثَ ُرُهْم، َوبَقاَي َأْكثَ ُر اْلَقت ْ
ُّ اْْلَافاُظ. ُد ْبُن إاْسَحاَق ْبنا َجْعَفٍر الصَّاَغانا َ ُُمَمَّ  ]اْلَوفَ َياُت[ َوفايَها تُ ُويفيا

، َوَلُه فا  يثا ، وََكاَن إاَماًما يفا اْْلَدا ْبنا َوارََة الرَّازاييا ُد ْبُن ُمْسلاما ْبنا ُعْثَماَن، اْلَمْعُروُف ِبا يها َوُُمَمَّ
َفاٌت.  ُمَصن َّ

را، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنةَ  ُّ اْلَفقايُه، إاَماُم َأْصَحابا الظَّاها َ( َداُوُد ْبُن َعلايٍي اْْلَْصبَ َهانا اثْ َننْيا  )فايَها تُ ُويفيا
. ائَ َتنْيا  َوما

ُّ الزَّاها  َ ُمْصَعُب ْبُن َأْْحََد ْبنا ُمْصَعٍب أَبُو َأْْحََد الصُّويفا ْن َأقْ َرانا اْْلُنَ ْيدا.َوفايَها تُ ُويفيا  ُد، َوُهَو ما
، َوُهَو اْبُن الصَّْقَلبايَّةا.  َوفايَها َماَت َملاُك الرُّوما

دا ْبنا َعلاييا  يَسى ْبنا ُموَسى ْبنا ُُمَمَّ دا ْبنا إاْسَحاَق ْبنا عا دا ْبنا ُُمَمَّ لنَّاسا َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ ْبنا َعْبدا َوَحجَّ ِبا
.اَّللَّا ْبنا اْلعَ   بَّاسا

َْي ُخَراَسانَ  ي َكاَن َأما ْهلايُّ الَّذا يُّ الذُّ يَُّدوسا َ َخالاُد ْبُن َأْْحََد ْبنا َخالاٍد السَّ  )َوفايَها تُ ُويفيا
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، ْْلَْبسا ُد َوَحَبَسُه، َفَماَت ِبا ي  بابَ ْغَداَذ، وََكاَن َقْد َقَصَد اْْلَجَّ فَ َقَبَض َعَلْيها اْْلَلايَفُة اْلُمْعَتما َوُهَو الَّذا
ْن ُِبَاَرى َوَخََبُُه َمَعُه َمْشُهوٌر، َفَدَعا َعَلْيها اْلُبَخارايُّ فََأدْ  يحا " ما َب " الصَّحا رََكْتُه َأْخَرَج اْلُبَخارايَّ َصاحا

ْعَوُة( .  الدَّ
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَسْبعانَي َوما
271 - 

ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت سَ   َنُة إاْحَدى َوَسْبعانَي َوما
ٍد َوَعلايٍي اْلَعَلوايَّنْيا  ََلفا ُُمَمَّ  ذاْكُر خا



دا بْ  ٌد، َوَعلاي، ابْ َنا اْْلَُسنْيا ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُموَسى ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ َنةا َدَخَل ُُمَمَّ ها السَّ نا َعلاييا ْبنا يفا َهذا
ْن قَ ْوٍم َماًِل، َوَلْ ُيَصليا  اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا  ْن َأْهلاَها، َوَأَخَذا ما يَنَة، َوقَ َتََل ََجَاَعًة ما ْبنا َأِبا طَالاٍب اْلَمدا

دا َرُسولا اَّللَّا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم َأْرَبَع َُجٍَع، َِل َُجَُعًة، َوَِل ََجَا يَنةا يفا َمْسجا َعًة، فَ َقاَل َأْهُل اْلَمدا
 ْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاسا اْلَعَلوايُّ يفا َذلاَك:ا

يَنا ْجَرةا اْلُمْصَطَفى اْلَب ... ريا فَأَْبَكى َخَراَُبَا اْلُمْسلاما  ُأْخراَبْت َداُر ها
ْنََبَ اْلَمْيُموَنَ  َْبايَل َواْلَقْب ... َر فَ َبَكى َواْلما  َعنْيُ فَاْبكاي َمَقاَم جا

ي  دا الَّذا يَناَوَعَلى اْلَمْسجا َن اْلَعابادا ُه التَّْق ... َوى، َخََلًء َأْمَسى ما  ُأسُّ
َاِتَا اْلُمْرَسلايَنا َها ِبا يَبَة الَِّتا َِبَرَك اللَّ ... ُه َعَلي ْ  َوَعَلى طا

 ذاْكُر َعْزلا َعْمراو ْبنا اللَّْيثا َعْن ُخَراَسانَ 
ُد إالَْيها َحاجَّ ُخَراَساَن، وَ  ا َكاَن قَ لََّدُه، َوفايَها َأْدَخَل اْلُمْعَتما َأْعَلَمُهْم أَنَُّه َقْد َعَزَل َعْمَرو ْبَن اللَّْيثا َعمَّ

ٍر، َوَأَمَر أَْيًضا باَلْعنا َعْمرٍ  َد ْبَن طَاها َْضَرَّتااْم، َوَأْخََبَُهْم أَنَُّه قَ لََّد ُخَراَساَن ُُمَمَّ و َعَلى اْلَمَنابارا، َوَلَعَنُه ِبا
ُد بْ  ٍر رَافاَع ْبَن َهْرَُثََة فَ ُلعاَن، َفَساَر َصاعا ُد ْبُن طَاها َْربا َعْمٍرو، فَاْسَتْخَلَف ُُمَمَّ ََ فَاراَس ْلا ُن َُمَْلٍد إا

ْهرا. ا َورَاَء الن َّ اَمانايََّة َعمَّ ا السَّ  َعَلى ُخَراَساَن، فَ َلْم يُ َغْييا
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نيا   ذاْكُر َوقْ َعةا الطََّواحا
َنةا َكاَنْت وَ  ها السَّ دا َوَبنْيَ َُخَاَرَوْيها ْبنا َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن.َويفا َهذا نيا َبنْيَ َأِبا اْلَعبَّاسا اْلُمْعَتضا  قْ َعُة الطََّواحا

ََ َعَساكارا َُخَاَرَويْ  َمْشَق، بَ ْعَد َأْن َمَلَكَها ََنَْو الرَّْمَلةا إا ْن دا َد َساَر ما ها، فََأََتُه َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلُمْعَتضا
، فَ َلْم ُْيَكيانْ اْلَْ  ْلَعْودا ، فَ َهمَّ ِبا َن اْْلُُموعا ََ َعَساكاراها، وََكثْ َرةا َمْن َمَعُه ما ُه َمْن َمَعُه ََبُ باُوُصولا َُخَاَرَوْيها إا

يَق، َوابْ  ُد َقْد َأْوَحَش اْبَن ُكْنَداجا يَن َصاُروا َمَعُه، وََكاَن اْلُمْعَتضا ْن َأْصَحابا َُخَاَرَوْيها الَّذا َن َأِبا ما
َها، فَ َفَسَدْت نايَّاَُّتَُما َمَعُه. َل إالَي ْ ، َحْيُث انْ َتَظَراُه لاَيصا ْْبا ََ اْلُْ ، َوَنَسبَ ُهَما إا اجا  السَّ

َبتا  نُي، َفَمَلَكُه، فَ ُنسا ي َعَلْيها الطََّواحا ََ الرَّْمَلةا نَ َزَل َعَلى اْلَماءا الَّذا ا َوَصَل َُخَاَرَوْيها إا ُة إالَْيها، اْلَوقْ عَ َوَلمَّ
مْ  يًنا َعَلْيها ُد َوَقْد َعبََّأ َأْصَحابَُه، وََكَذلاَك أَْيًضا فَ َعَل َُخَاَرَوْيها، َوَجَعَل َلُه َكما َسعايًدا  َوَوَصَل اْلُمْعَتضا

ا رَ  دا َعَلى َمْيَمَنةا َُخَاَرَوْيها، فَاَّْنََزَمْت، فَ َلمَّ َأى َذلاَك َُخَاَرَوْيها، َوَلْ اْْلَْيَسَر، َوَْحََلْت َمْيَسَرُة اْلُمْعَتضا
ْْلَْربا َولَْ  ْلَم ََلُْم ِبا يَن َِل عا َن اْْلَْحَداثا الَّذا َهزاًما يفا نَ َفٍر ما َلُه، َوََّ ُمن ْ  يَقاْف ُدوَن َيُكْن رََأى َمَصافاا قَ ب ْ

ْصَر.  ما
َياما َُخَاَرَوْيها، َوُهَو َِل َيُشكُّ يفا  ََ خا ُد إا ْم َسعايٌد  َونَ َزَل اْلُمْعَتضا يَن َعَلْيها َِتَاما النَّْصرا، َفَخَرَج الَّذا

ْم، َوَْحَُلوا َعَلى َعْسَكرا ا َعاراها دا اْْلَْيَسُر، َواْنَضاَف إالَْيها َمْن بَقاَي َمْن َجْيشا َُخَاَرَوْيها، َوََنَدْوا باشا ْلُمْعَتضا



ْصرايُّ  ، َوَوَضَع اْلما َوادا ُد َأنَّ َُخَاَرَوْيها َقْد َوُهْم َمْشُغوُلوَن بانَ ْهبا السَّ ْم، َوَظنَّ اْلُمْعَتضا ْيَف فايها وَن السَّ
َمْشَق، َوَلْ يَ ْفَتْح َلُه َأْهُلَها َِبََبَا، َفمَ  ََ دا َهزاًما َعاَد، فَ رَكاَب فَاَّْنََزَم َوَلْ يَ ْلوا َعَلى َشْيٍء، فَ َوَصَل إا َضى ُمن ْ

ٌْي.َحََّّ بَ َلَغ َطَرُسوَس، َوبَقاَي اْلَعْسكَ  َها َأما ن ْ ٍد ما ، َولَْيَس لاَواحا ُيوفا لسُّ  َرانا َيْضَطراَِبنا ِبا
ى اْلعاَراقاييانَي، َوَطَلَب َسعايٌد اْْلَْيَسُر َُخَاَرَوْيها فَ َلْم َيَاْدُه، فَأَقَاَم َأَخاُه َأَِب اْلَعَشائارا، َوِتَّتا اَْلَزاْيَُة َعلَ 

رَ  ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي َوُأسا ن ْ  َكثاٌْي.  َوقُتاَل ما
َفُق فايُكْم، َوَوَضَع اْلَعطَاَء،  ها اْْلَْمَواُل تُ ن ْ باُكْم، َوَهذا َوقَاَل َسعايٌد لاْلَعَساكارا: إانَّ َهَذا َأُخو َصاحا

لظَّ  ْصَر، فَ َفراَح َُخَاَرَوْيها ِبا ََ ما َتا اْلباَشارَُة إا ، َوُسْييا ْْلَْمَوالا َغبا ِبا َل فَاْشتَ َغَل اْْلُْنُد َعنا الشَّ َفرا، َوَخجا
ْثلاَها ََ ما  لاْلَهزاْيَةا، َغْْيَ أَنَُّه َأْكثَ َر الصََّدَقَة، َوفَ َعَل َمَع اْْلَْسَرى فَ ْعَلًة َلْ َيْسباْق إا
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َْصَحاباها: إانَّ َهُؤَِلءا َأْضَياُفُكْم فََأْكراُموُهْم، ُثَّ َأْحَضَرُهْم بَ ْعَد ذَ  َلُه، فَ َقاَل ْلا لاَك َوقَاَل ََلُْم: َمنا َأَحٌد قَ ب ْ
ن ْ  ْزََنُه َوَسْيَََّْنُه، َفما ي فَ َلُه اْْلاْكَراُم َواْلُمَواَساُة، َوَمْن َأرَاَد الرُُّجوَع َجهَّ ْندا ُهْم َمْن َأقَاَم اْخَتاَر اْلُمَقاَم عا

اما فَ َفتَ  ََ الشَّ ُهْم َمْن َساَر ُمْكَرًما، َوَعاَدْت َعْسَكُر َُخَاَرَوْيها إا ن ْ َحْتُه َأَْجََع، فَاْستَ َقرَّ ُمْلُك َُخَاَرَوْيها َوما
 َلُه.

 ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ َعْسَكرا اْْلَلايَفةا، َوَعْمٍرو الصَّفَّارا 
َر رَبايٍع اْْلَوَّلا َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ َعَساكارا اْْلَلايَفةا َوفايَها َأْْحَُد ْبُن َعْبدا  َنةا َعاشا ها السَّ زايزا ْبنا َأِبا اْلعَ يفا َهذا

ََ الظُّْهرا، فَاَّْنََزمَ  َهارا إا ْن َأوَّلا الن َّ َعْمٌرو  ُدَلَف، َوَبنْيَ َعْمراو ْبنا اللَّْيثا الصَّفَّارا، َوَداَمتا اْْلَْرُب ما
يُّ ُمَقدَّ  ْرُهَا ٍل، َوُجراَح الديا ُم َجْيشا َعْمراو ْبنا َوَعَساكاُرُه، وََكانُوا ََخَْسَة َعَشَر أَْلًفا َبنْيَ فَاراٍس َورَاجا

ُهْم أَْلُف رَُجٍل، وَ  ن ْ ٍْي، اْسَتْأَمَن ما َر َثََلثَُة آَِلفا َأسا ْن ُْحَاَّتااْم، َوُأسا ائَُة رَُجٍل ما ، َوقُتاَل ما ْن اللَّْيثا َغناُموا ما
ْيا َثََلثانَي أَْلَف رَْأٍس، َومَ  َوابيا َواْلبَ َقرا َواْْلَما َن الدَّ .ُمَعْسَكرا َعْمٍرو ما َوى َذلاَك َفَخاراٌج َعنا اْْلَديا  ا سا

 ذاْكُر ُحُروبا اْْلَْنَدُلسا َوإاْفرايقايَّةَ 
يَنةا َبْطَلُيوَس، ف َ  ََ َمدا را إا ُب اْْلَْنَدُلسا َجْيًشا َمَع اْبناها اْلُمْنذا ٌد َصاحا َنةا َسْيََّ ُُمَمَّ ها السَّ َها يفا َهذا َزاَل َعن ْ

، ُر  اْبُن َمْرَواَن اْلْاليايقايُّ رًَّة فَ َتَحصََّن باها، فََأْحَرَق اْلُمْنذا َْي غا ْصَن َأشا وََكاَن ُُمَالاًفا، َكَما ذََكْرََن، َوَقَصَد حا
َا ُمَُ  يَنةا َسَرُقْسَطَة، َبا ََ َمدا ما ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا إا ٌد أَْيًضا َجْيًشا َمَع َهاشا ُد ْبُن ُلبيا َبْطَلُيوَس، َوَسْيََّ ُُمَمَّ مَّ

ي ذََكْرََن ُخُروَجُه  ْبنا  ًدا، وََكاَن َمَعُه ُعَمُر ْبُن َحْفُصوٍن الَّذا َها ُُمَمَّ ن ْ ٌم، َوَأْخَرَج ما ُموَسى، َفَمَلَكَها َهاشا
با اْْلَْنَدُلسا َفَصاَْلَُه.  َعَلى َصاحا

ََ قُ ْرطَُبَة َهَرَب ُعَمُر ْبُن َحْفُصوٍن، َوَقَصَد بَ ْرُبْشََتَ ُمَُ  ا َعاُدوا إا ُب اْْلَْنَدُلسا باها، فَ َلمَّ الاًفا، فَاْهَتمَّ َصاحا
. ََ  َعَلى َما َنْذُكُرُه إاْن َشاَء اَّللَُّ تَ َعا
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ََ رَْمَطَة، َفَخرََّبْت َوَغناَمْت َوَسَبْت، َوَأَسَرتْ  لياَيَة إا قا يَمٌة باصا نَي َعظا  َكثاْيًا َوفايَها َساَرْت َسرايٌَّة لاْلُمْسلاما
 َوَعاَدْت.

دا ْبنا َخَفاَجةَ  َ بَ ْعَدُه َسَواَدُة ْبُن ُُمَمَّ قالياَيَة، َوُهَو اْْلَُسنْيُ ْبُن َأْْحََد، فَ ُوِليا ُْي صا َ َأما َم  َوتُ ُويفيا ، َوَقدا يُّ يما التَّما
ََ َطَبَْ  يَنةا َقطَاناَيَة فََأْهَلَك َما فايَها، َوَساَر إا ََ َمدا َها، َفَساَر َعْسَكٌر َكباٌْي إا نَي فَ َقاَتَل َأْهَلَها، َوَأْفَسَد إالَي ْ ما

َم فايَها، فََأََتُه َرُسوُل باْطرايقا الرُّوما َيْطُلُب اَْلُْدنََة، َواْلُمَفاَداَة، فَ َهاَدنَُه َثََلثَ  َة َأْشُهٍر، َزْرَعَها، َوتَ َقدَّ
 ََ نَي، فَ َرَجَع َسَواَدُة إا َن اْلُمْسلاما ٍْي ما   بَ َلْرَم.َوفَاَداُه َثََلُثَااَئةا َأسا

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َة، فَ َوَثَب يُوُسُف ْبنُ  يَنةا، َوَطرايقا َمكَّ ٍد الطَّائاييا َعَلى اْلَمدا َْْحََد ْبنا ُُمَمَّ َنةا ُعقاَد ْلا ها السَّ  َأِبا يفا َهذا

اجا  َة  -السَّ ْيًا  -َوُهَو َواِلا َمكَّ ، وََكاَن َأما ، َفَحارَبَُه، َوَأَسَرُه، فَ ثَاَر َعَلى َبْدٍر ُغََلما الطَّائاييا َعَلى اْْلَاجيا
ََ بَ ْغَداَذ، وََكاَنتا اْْلَرْ  َقُذوا َبْدرًا، َوَأَسُروا يُوُسَف، َوَْحَُلوُه إا ُب اْْلُْنُد باُيوُسَف، فَ َقاتَ ُلوُه، َواْستَ ن ْ

. دا اْْلََراما نَ ُهْم َعَلى أَبْ َوابا اْلَمْسجا  بَ ي ْ
يَسى، َوانْ تَ َهُبوا َما فايها، َوقَ َلُعوا أَبْ َوابَُه، َفَساَر َوفايَها َخرََّبتا اْلَعامَّ  ي َورَاَء ََّنْرا عا يْ َر اْلَعتايَق الَّذا ُة الدَّ

ْن هَ  ٍر، َفَمنَ َعُهْم ما دا ْبنا طَاها ْن قاَبلا ُُمَمَّ ُب ُشْرَطةا بَ ْغَداَذ ما يَل، َصاحا ُم اْْلَُسنْيُ ْبُن إاَْسَاعا ْدما َما إالَْيها
نَ ُهْم َحْرٌب، ُثَّ َبََّن َمابَقاَي ما  ًما، َحََّّ َكاَد َأْن َيُكوَن بَ ي ْ َهَدَم بَ ْعَد  ْنُه، وََكاَن َيََتَدَُّد ُهَو َواْلَعامَُّة إالَْيها َأَّيَّ

لنَّاسا َهاُرونُ  دا ْبنا َُمَْلٍد. َوَحجَّ ِبا ي َصاعا ةا َعْبُدوَن َأخا ٍم، وََكاَنْت إاَعاَدُة باَنائاها باُقوَّ  ْبُن إاْسَحاَق. َأَّيَّ
. دا ْبنا َمْنُصوٍر اْلَبْصرايُّ َ َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن ُُمَمَّ  ]اْلَوفَ َياُت[ َوفايَها تُ ُويفيا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَسْبعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَسْبعانَي َوما
دا ْبنا زَْيٍد اْلَعَلواييا ذاكْ   ُر اْْلَْربا َبنْيَ َأذُْكوَتكانَي َوُُمَمَّ

دا ْبنا زَ  يَدٌة َبنْيَ َأذُْكوَتكانَي َوَبنْيَ ُُمَمَّ ، َكاَنْت َحْرٌب َشدا َتَصَف َُجَاَدى اْْلُوََ َنةا، ُمن ْ ها السَّ ْيٍد يفا َهذا
با َطََباْسَتاَن، ُثَّ َساَر َأذْ  ، َصاحا ، َوَمَعُه َأْربَ َعُة آَِلفا فَاراٍس، اْلَعَلواييا ََ الرَّييا ْن قَ ْزوايَن إا ُكوَتكانَي ما

، َوالطَََّبايَّةا َواْْلَُراَسانايَّةا َعاَلٌ َكباٌْي، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَ  يْ َلما َن الدَّ دا ْبنا زَْيٍد ما دا وََكاَن َمَع ُُمَمَّ اَّْنََزَم َعْسَكُر ُُمَمَّ
ْن أَثْ َقاَلااْم، ْبنا زَْيٍد، َوتَ َفرَّقُ  ، َوَغناَم َأذُْكوَتكانَي، َوَعْسَكُرُه ما َر أَْلَفانا تَُّة آَِلٍف َوُأسا ُهْم سا ن ْ وا، َوقُتاَل ما



نْ  َا، َوَأَخَذ ما ثْ َلُه، َوَدَخَل َأذُْكوَتكانُي الرَّيَّ فَأَقَاَم َبا ًئا َلْ يَ َرْوا ما اَوَأْمَواَلااْم، َوَدَواَبيااْم َشي ْ ئََة أَْلفا  َأْهلاَها ما
. اَلُه يفا َأْعَمالا الرَّييا يَناٍر، َوفَ رََّق ُعمَّ  أَْلفا دا

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ِبا الْ  َعبَّاسا فايَها َوَقَع َبنْيَ َأِبا اْلَعبَّاسا ْبنا اْلُمَوفَّقا َوَبنْيَ ََّيْزَماَن باَطَرُسوَس، فَ ثَاَر َأْهُل َطَرُسوَس ِبَا

. فََأْخَرُجوُه، َفَسارَ  َن اْلُمَحرَّما ََ بَ ْغَداَذ يفا النياْصفا ما  إا
َ ُسَلْيَماُن ْبُن َوْهٍب يفا َجْيشا اْلُمَوفَّقا يفا َصَفٍر.  َوفايَها تُ ُويفيا

ََ َدْسَكَرةا اْلَملاكا فَ ُقتاَل. ي، باُطُرقا ُخَراَساَن، َوَساَر إا  َوفايَها َخَرَج َخاراجا
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عاَها. َوفايَها َدَخَل َْحَْدانُ  ارايُّ يفا َجاما ، َوَصلَّى َبااُم الشَّ لا يَنَة اْلَمْوصا ارايُّ َمدا  ْبُن َْحُْدوَن، َوَهاُروُن الشَّ
َياٌن َمَعُه، فَ رَكاُبوا دَ  ، َوفات ْ ُّ اْلَعَلوايُّ َوائاّبا ْنُه الذَّ لاها، َوُأْخراَج ما ْن َداخا ْت َوفايَها نُقاَب اْلُمْطَبُق ما دَّ َوابَّ ُأعا

طَ  ََلُمْ  ُّ، َوَمْن َمَعُه، فََأَمَر اْلُمَوفَُّق، َوُهَو باَواسا َوائاّبا َذ الذَّ ، َأْن َوَهَربُوا، فَُأْغلاَقْت أَبْ َواُب بَ ْغَداَذ، فَُأخا
َع. ََلٍف، فَ ُقطا ْن خا  تُ ْقَطَع َيُدُه، َوراْجُلُه ما

َط، فَأَ  ََ َواسا ْن فَاراَس إا ُد ْبُن َُمَْلٍد ما َم َصاعا يَع اْلُقوَّادا َأْن َيْستَ ْقباُلوُه، َوفايَها َقدا َمَر اْلُمَوفَُّق َجَا
ُلوا َيَدُه، َوُهَو َِل يَُكلياُمُهْم كاَْبًا َوتايًها، ُثَّ قَ َبَض اْلُمَوفَّقُ  ُلوا َلُه، َوقَ ب َّ  َعَلْيها َوَعَلى فَاْستَ ْقبَ ُلوُه، َوتَ َرجَّ

يعا َأْهلاها َوَأْصَحاباها، َوََّنََب َمَنازاَلَُ  يَسى، َجَا ٍم، وََكاَن قَ ْبُضُه يفا رََجٍب، َوقُباَض ابْ َناُه أَبُو عا ْم بَ ْعَد َأَّيَّ
يَل ْبَن بُ ْلُبٍل، اقْ َتَصَر باها   َعَلى َوَصالاٌح، َوَأُخوُه َعْبُدوُن بابَ ْغَداَذ، َواْسَتْكَتَب َمَكانَُه َأَِب الصَّْقرا إاَْسَاعا

 اْلكاَتابَةا ُدوَن َغْْياَها.
، َوَأْفَسُدوا، )َوفايَها ن َ  ، َعاثُوا يفا اْلبَ َلدا لا ْن َأْعَمالا اْلَمْوصا َباَن، َوَمْن َمَعُهْم َبنْيَ الزَّانيانَي ما َزَل بَ ُنو َشي ْ

يءا إالَ  يا يفا اْلَمجا ْغلاّبا ََ َْحَْداَن اْبنا َْحُْدوَن الت َّ ْم، وََكَتَب إا ها يُّ َعَلى َقْصدا ََ ْيها، إا َوََجََع َهاُروُن اْْلَاراجا
ْْلَانابا  ، َوَساَر َْحَْداُن، َوَمْن َمَعُه إالَْيها، فَ َعََبُوا إالَْيها ِبا لا ، َفَساَر َهاُروُن ََنَْو اْلَمْوصا لا ْرقاييا  اْلَمْوصا الشَّ

َباَن، فَ َواقَ َعْتُه طَلا  َلَل َبنا َشي ْ ََ ََّنْرا اْْلَازارا، َوقَارَبُوا حا يًعا إا ْجَلَة، َوَساُروا َجَا ْن دا َباَن َعَلى ما يَعٌة لََبنا َشي ْ
َها، إاِلَّ َمْن َتََ  صََّن َطلايَعةا َهاُروَن، فَاَّْنََزَمْت طَلايَعُة َهاُروَن، َواَّْنََزَم َهاُروُن، َوَجََل َأْهُل ناينَ َوى َعن ْ

ْلُقُصورا( .  ِبا
يَدًة َأْخَربَ  َرةا زَْلَزَلًة َشدا ْصُر يفا َُجَاَدى اْْلخا َا َوفايَها زُْلزاَلْت ما َي َبا َع، َوُأْحصا َد اْْلَاما وَر َواْلَمْسجا تا الدُّ

َنازٍَة. ٍد أَْلُف جا  يفا يَ ْوٍم َواحا
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لطََّعاما  ُفنا ِبا َن اَنْاَدارا السُّ ْعُر بابَ ْغَداَذ، وََكاَن َسبَ ُبُه َأنَّ َأْهَل َساَمرَّا َمنَ ُعوا ما ، َوَمَنَع َوفايَها َغََل السيا
ََّيسا لايُ ْغُلوا اْْلَْسَعاَر، َوَمَنَع َأْهُل بَ ْغَداَذ َعْن َساَمرَّا الزَّْيَت، َوالصَّاُبوَن، الطَّائايُّ َأْرِبَ  َن الديا َب الضََّياعا ما

نَ ُهمْ  ، َفَجَمَع َأْصَحابَُه، َوقَاتَ َلُهْم، َفَجَرَح بَ ي ْ لطَّائاييا َعًة،  ََجَاَوَغْْيَ َذلاَك، َواْجَتَمَعتا اْلَعامَُّة، َوَوثَ ُبوا ِبا
َن النَّاَس، َوَصَرفَ ُهْم َعْنُه. ٍر َوَسكَّ ُد ْبُن طَاها  َورَكاَب ُُمَمَّ

يُّ يفا َشوَّاٍل. يُل ْبُن بُ َريََّة اَْلَاِشاا َ إاَْسَاعا  َوفايَها تُ ُويفيا
. يُّ  َوُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن َعْبدا اَّللَّا اَْلَاِشاا

َط، َوَصاحُ  ُّ، َوُسَلْيَماُن ْبُن َوفايَها ََتَرََّكتا الزياْنُج باَواسا وا: أَْنكاََلُي، ََّي َمْنُصوُر، وََكاَن ُهَو َواْلُمَهلَّّبا
ْم، فَ ُقتاُلوا، وَ  ْم يفا َحْبسا اْلُمَوفَّقا بابَ ْغَداَذ، وََكَتَب اْلُمَوفَُّق باَقْتلاها ها ْن قُ وَّادا ٍع، َوََجَاَعٌة ما َلْت َجاما ُأْرسا

 ْبَداَُّنُْم بابَ ْغَداَذ.رُُءوُسُهْم إالَْيها، َوُصلاَبْت أَ 
َها. يَنةا َرُسولا اَّللَّا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم، َوتَ َراَجَع النَّاُس إالَي ْ  َوفايَها َصُلَح َأْمُر َمدا

دا ْبنا إاْسَحاَق. لنَّاسا َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ  َوفايَها َغَزا الصَّائاَفَة ََّيْزَماُن، َوَحجَّ ِبا
ُقوا  )َوفايَها َسْيََّ  رًَّة، َفَحَصُروُه َوَضي َّ َْي غا ، َوُهَو ِبااْصنا َأشا ََ اْبنا َمْرَواَن اْلْاليايقاييا ُب اْْلَْنَدُلسا إا َصاحا

ََ ُُمَارَبَةا ُعَمَر ْبنا َحْفُصوٍن ِبااْصنا بَ ْرُبْشََتَ.  َعَلْيها، َوَسْيََّ َجْيًشا آَخَر إا
لياَيَة، َوفايَها انْ َفضَّتا اَْلُْدنَُة َبنْيَ سَ  قا ََ بَ َلدا الرُّوما باصا َراََّي إا ، فََأْخَرَج َسَواَدُة السَّ قالياَيَة َوالرُّوما ْيا صا َواَدَة َأما

 فَ َغناَمْت َوَعاَدْت.
ينَ  ينايَّةا باْطرايٌق، يُ َقاُل َلُه َأَْنَُفوُر، يفا َعْسَكٍر َكباٍْي، فَ نَ َزَل َعَلى َمدا َن اْلُقْسطَْنطا َم ما َْبايَنَة َوفايَها َقدا ةا سا

نَي، َفَسلَُّموَها َعَلى َأَماٍن َوْلَاُقوا َن اْلُمْسلاما َا ما  َفَحَصَرَها، َوَضيََّق َعَلى َمْن َبا
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يَنةا َمْنتاَيَة، َفَحَصَرَها، َحََّّ َسلََّمَها َأْهُلهَ  ََ َمدا َه َأَْنَُفوُر َعْسَكًرا إا قالياَيَة، ُثَّ َوجَّ ْرضا صا ََ ا ِباَ ِبَا َماٍن )إا
قالياَيَة( . ْن صا  بَ َلْرَم ما

، اْلَمْعُروُف باَكيْ  يُّ ُد ْبُن َصالاحا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا اْْلََّْنَاطا َجَلَة، ]اْلَوفَ َياُت[ َوفايَها َماَت أَبُو َبْكٍر ُُمَمَّ
ْن َأْصَحابا ََيََْي ْبنا َمعانٍي، َوُهَو َلَقُبُه.  َوُهَو ما

 َ ، َوُهَو يَ ْرواي " َمغَازاَي اْبنا  َوفايَها تُ ُويفيا يُّ يما يُّ التَّما دا ْبنا ُعطَاراٍد اْلُعطَارادا  َأْْحَُد ْبُن َعْبدا اْْلَبَّارا ْبنا ُُمَمَّ
ْعَناُه. ْن َطرايقاها َسَا  إاْسَحاَق " َعْن يُوُنَس، َعنا اْبنا إاْسَحاَق، َوما

يُم ْبُن اْلَولايدا بْ  َ إابْ َراها .َوفايَها تُ ُويفيا اشا  نا اْلَْشَّ
. ٍم النَّبايلا يٌث َعْن َأِبا َعاصا اٍر اْلَكاتاُب، َوَلُه َحدا َ ُشَعْيُب ْبُن باكَّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَسْبعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَسْبعانَي َوما
ْبنا ُطوُلونَ ذاْكُر اِلا  ْْلَزايَرةا ِلا ، َواْبنا ُكْنَداَج، َواْْلُْطَبةا ِبا اجا  ْختاََلفا َبنْيَ اْبنا َأِبا السَّ

، َوإاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداَج، وََكاََن ُمتَّفاَقنْيا  اجا دا ْبنا َأِبا السَّ َنةا َفَسَد اْْلَاُل َبنْيَ ُُمَمَّ ها السَّ  يفا اْْلَزايَرةا. يفا َهذا
َم، َواْمتَ َنَع َعَلْيها إاْسَحاُق،  َوَسَببُ  َقدُّ ، َوَأرَاَد الت َّ اجا )ََنفَ َر إاْسَحاَق يفا اْْلَْعَمالا َذلاَك َأنَّ َأِبا السَّ

ْصَر، )َوَأطَاَعُه، َوَصاَر َمَعهُ  با ما ( َُخَاَرَوْيها ْبنا َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن َصاحا ََ اجا إا ( فََأْرَسَل اْبُن َأِبا السَّ
يَنًة، فََأْرَسَل إالَْيها َوَخطَ  ََ َُخَاَرَوْيها رَها يَوَداَد إا َي قانَّْسرايَن، َوَسْيََّ َوَلَدُه دا ْعَمالاها، َوها َُخَاَرَوْيها َماًِل َب َلُه ِبَا

ها.  َجزايًَل َلُه َولاُقوَّادا
اجا با  ، فَاْجَتَمَع ُهَو َواْبُن َأِبا السَّ اما ََ الشَّ ََ َوَساَر َُخَاَرَوْيها إا اجا اْلُفَراَت إا َبالاَس، َوَعََبَ اْبُن َأِبا السَّ

نَ ُهَما َحْرٌب اَّْنََزَم فايَها اْبُن ُكْنَداَج، َواْستَ ْوََ اْبُن َأِبا  اجا َعَلى  الرَّقَّةا، فَ َلقاَيُه اْبُن ُكْنَداَج، َوَجَرى بَ ي ْ السَّ
ْبنا ُكْنَداَج، َوَعََبَ َُخَاَرَوْيها اْلُفرَ  يَن، َما َكاَن ِلا ََ قَ ْلَعةا َماْردا َهزاًما إا اَت َونَ َزَل الرَّافاَقَة، َوَمَضى إاْسَحاُق ُمن ْ

، َوَساَر اْبنُ  َن اْْلَْعَرابا َا باَقْوٍم ما ْنَجاَر، فََأْوَقَع َبا ََ سا َها إا ، َوَساَر َعن ْ اجا ُكْنَداَج   )َفَحَصَرُه اْبُن َأِبا السَّ
، لا يَن( ََنَْو اْلَمْوصا ْن َماْردا يًنا، َفَخَرُجوا َعَلى اْبنا ُكْنَداَج  ما اجا باََبْقَعايَد، َفَكَمَن َكما فَ َلقاَيُه اْبُن َأِبا السَّ

، َوَظَهَر َأمْ  اجا يَن َفَكاَن فايَها ; َوَقواَي اْبُن َأِبا السَّ ََ َماْردا َها، َوَعاَد إا ، فَاَّْنََزَم َعن ْ ُرُه، َوْقَت اْلقاَتالا
ها بَ ْعَدُه.َواْستَ ْوََ َعَلى اْلَْ  َُماَرَوْيها فايَها ُثَّ لانَ ْفسا ، َوَخَطَب ْلا لا  زايَرةا َواْلَمْوصا
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َراةا  اجا َوالشُّ  ذاْكُر َوقْ َعٍة َبنْيَ َعْسَكرا اْبنا َأِبا السَّ
ْن َعْسَكراها َمَع غُ  لا َأْرَسَل طَائاَفًة ما اجا َعَلى اْلَمْوصا ا اْستَ ْوََ اْبُن َأِبا السَّ ها فَ ْتٍح، وََكاَن ُشَجاًعا َلمَّ ََلما

َها. ن ْ َها، َوَجبَ ُوا اْْلََراَج ما ، َفَساُروا إالَي ْ لا ْن َأْعَمالا اْلَمْوصا ََ اْلَمْرجا ما ْنَدُه، إا ًما عا  ُمَقدَّ
ْم فَ َهاَدََّنُْم، َوقَاَل: ْنُه، فََأْرَسَل إالَْيها ْلُقْربا ما َراُة ِبا  وََكاَن اْليَ ْعُقوبايَُّة الشُّ

ََ قَ ْولاها، َوتَ َفرَُّقوا، فَ نَ َزَل بَ ْعُضهُ إاَّنََّ  ْيٌَة ُثَّ َأْرَحُل َعْنُه. َفَسَكُنوا إا ٌة َيسا ْلَمْرجا ُمدَّ ي ِبا ْن ا ُمَقاما ْلُقْربا ما ْم ِبا
َحرا، َفَكَبَسُهْم، َوَأَخَذ َأْمَواََلُْم، َواَّْنََزمَ  ْم فَ ْتٌح يفا السَّ ، فََأْسَرى إالَْيها  الرياَجاُل َعْنُه. ُسوقا اْْلََحدا

ْن َغْْيا َأْن يَ ْعَلمُ  يَن َأْوَقَع َبااْم فَ ْتٌح ما ََ َأْصَحاَبااُم الَّذا ْلَواقاَعةا، وََكاَن َِبقاي اْليَ ْعُقوبايَّةا َقْد َخَرُجوا إا وا ِبا
ََ فَ ْتٍح فَ قَ  ْن َأْصَحاَبااْم، )فَاْجَتَمُعوا، َوَعاُدوا إا َهزاُموَن ما اتَ ُلوُه( ، َوَْحَُلوا َْحَْلَة رَُجٍل فَ َلقايَ ُهُم اْلُمن ْ

ْن َأْصَحاباها َُثَاَّنااائَةا رَُجٍل، وََكاَن َأْصَحابُُه أَْلَف رَُجٍل، فََأفْ َلَت يفا َنَْ  ٍد، فَ َهَزُموُه، َوقَ تَ ُلوا ما ائَةا َواحا وا ما



ََ اْلَموْ  اَئٌة يفا اْلُقَرى َواْختَ َفْوا، َوَعاُدوا إا َا.رَُجٍل، َوتَ َفرََّق ما لا ُمتَ َفرياقانَي، َوَأقَاُموا َبا  صا
را  ، َوواَِليَةا اْبناها اْلُمْنذا دا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا  ذاْكُر َوفَاةا ُُمَمَّ

ُب اْْلَْنَدلُ  َشاٍم اْْلَُموايُّ َصاحا ُد ْبُن َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا اْْلََكما ْبنا ها َ ُُمَمَّ َنةا تُ ُويفيا ها السَّ ، َسْلخَ يفا َهذا  سا
تيانَي َسَنًة، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه َأْربَ ًعا َوَثََلثانَي َسَنًة َوَأَحَد  ْن ََخٍْس َوسا َعَشَر َشْهًرا، َصَفٍر، وََكاَن ُعْمُرُه ََنًْوا ما

، َوَخلََّف َثََلثَ  ، َواْلَكَتما ْلْانَّاءا ُب ِبا ُْمَرٍة، رَبْ َعًة، َأْوَقَص، ََيْضا ًة َوَثََلثانَي َوَلًدا وََكاَن أَبْ َيَض، ُمْشَرًِب ِبا
َها. ن ْ ْْلُُمورا اْلُمْشَتباَهةا ُمتَ َعاناًيا ما ًنا ِبا  ذُُكورًا، وََكاَن ذَكاياا، َفطا

ٍد، بُوياَع َلُه بَ ْعَد َمْوتا أَبايها باَثََلثا لََياٍل، ُر ْبُن ُُمَمَّ َ بَ ْعَدُه ابْ ُنُه اْلُمْنذا ا َماَت َوِلا  َوَلمَّ
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ْم.َوَأطَاَعُه ا  لنَّاُس، َوَأْحَسَن إالَْيها
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

دا  يَق َوَبنْيَ ُُمَمَّ لرَّقَّةا يفا َُجَاَدى اْْلُوََ َبنْيَ إاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداجا ْبنا َأِبا )َوفايَها أَْيًضا َكاَنْت َوقْ َعٌة ِبا
نَ ُهَما َوق ْ  ، فَاَّْنََزَم إاْسَحاُق، ُثَّ َكاَنْت بَ ي ْ اجا ةا فَاَّْنََزَم إاْسَحاُق أَْيًضا( .السَّ ي اْلْاجَّ  َعٌة ُأْخَرى يفا ذا

ْم، فَ َقتَ ُلوُه، َوَمَلَك َأَحُدُهْم بَ ْعَدُه. َنةا َوَثَب َأْوَِلُد َملاكا الرُّوما َعَلى أَبايها  َويفا السَّ
ي َكاَن قا  نَي َكاَن يُ َقاتاُل َوفايَها قُباَض اْلُمَوفَُّق َعَلى ُلْؤُلٍؤ ُغََلما اْبنا ُطوُلوَن الَّذا ْْلََمانا )حا َدَم َعَلْيها ِبا

يَناٍر،  اَئةا أَْلفا دا ْنُه َأْربَ َعما ا قَ َبَضُه قَ يََّدُه( ، َوَضيََّق َعَلْيها، َوَأَخَذ ما ْلَبْصَرةا، َوَلمَّ َفَكاَن ُلْؤُلٌؤ الزياْنَج ِبا
ََ َأنا افْ تَ َقَر َوَلْ يَ ْبَق لَُه َشْيٌء، ُثَّ َعاَد يَ ُقوُل: لَْيَس ِلا َذْنٌب إاِلَّ َكثْ َرَة َماِلا ; َوَلْ تَ زَ  ْل ُأُمورُُه يفا إاْدَِبٍر إا

ٍد، َفَكاَن َهَذا َُثََرُة الْ  يًدا، باُغََلٍم َواحا ما َهاُروَن ْبنا َُخَاَرَوْيها، َفرايًدا َوحا را َأَّيَّ ْصَر يفا آخا ََ ما َعْقلا إا
. ْحَسانا ، وَُكْفرا اْْلا يفا خا  السَّ

دا ْبنا إاْسَحاَق.وَ  لنَّاسا فايَها َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ  َحجَّ ِبا
َع َُخَاَرَوْيها ْبُن َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن اْلَْ  ْرَطةا، َفَسما َب الشُّ وَداُن ِبااْصَر، َوَحَصُروا َصاحا ََبَ، َوفايَها ََثَر السُّ

ها َسْيٌف َمْسُلوٌل، َوَقَصَد َداَر َصاحا  ، فَ رَكاَب، َويفا َيدا وَدانا َن السُّ ْرَطةا، َوقَ َتَل ُكلَّ َمْن َلقاَيُه ما با الشُّ
َن النَّاُس. ْصُر َوَأما ْم، َوَسَكَنْت ما ْنُه، َوَأْكثَ َر اْلَقْتَل فايها  فَاَّْنََزُموا ما
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 ]اْلَوفَ َياُت[
ُب كا  ُّ، َصاحا ْسَتانا جا َننا ".َوفايَها َماَت أَبُو ُسَلْيَماَن ْبُن اْْلَْشَعثا السيا  َتابا " السُّ



َننا "، وََكاَن َعاقاًَل، إاَماًما َعالا  ُّ، َوَلُه أَْيًضا كاَتاُب " السُّ ُد ْبُن يَزايَد ْبنا َماَجْه اْلَقْزواينا  ًما.َوُُمَمَّ
ُّ، وََكاَن َمْوتُُه بابَ ْغَداَذ،  يُّ الصُّويفا َ اْلَفْتُح ْبُن ُشْخُرَف أَبُو َداُوَد اْلَكشيا ْن َأْصَحابا َوتُ ُويفيا َوُهَو ما

رايَفةا.  اْْلَْحَوالا الشَّ
َبُل ْبُن إاْسَحاَق. َ َحن ْ  َوتُ ُويفيا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَسْبعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَسْبعانَي َوما
 و ْبنا اللَّْيثا َوَبنْيَ َعْسَكرا اْلُمَوفَّقا ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ َعْسَكرا َعْمرا 

ََ عَ  َْربا َعْمراو ْبنا اللَّْيثا الصَّفَّارا، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ إا ََ فَاراَس ْلا َنةا َساَر اْلُمَوفَُّق إا ها السَّ ْمٍرو، َفَسْيََّ يفا َهذا
َن اْلَعْسَكرا إا  ََ َأْرَجاَن، اْلَعبَّاَس ْبَن إاْسَحاٍق يفا ََجٍْع َكباٍْي ما َد ْبَن َعْمٍرو إا ْيَاَف، َوأَنْ َفَذ ابْ َنُه ُُمَمَّ ََ سا

، َوَسَا  ََ اْلُمَوفَّقا َمتاها، فَاْسَتْأَمَن أَبُو َطْلَحَة إا ها، َعَلى ُمَقديا َب َجْيشا ْيََّ َأَِب َطْلَحَة َشرُْكَب َصاحا َع َوسا
 .َعْمٌرو َذلاَك، فَ تَ َوقََّف َعْن َقْصدا اْلُمَوفَّقا 

ََ َعْمٍرو، فَ بَ َلَغ اْلُمَوفََّق َخََبُُه فَ َقَبَض َعَلْيها باُقْربا شا  يَزاَر، َوَجَعَل ُثَّ إانَّ َأَِب َطْلَحَة َعَزَم َعَلى اْلَعْودا إا
ََ َكْرَماَن، وَ  ، َوَساَر َيْطُلُب َعْمًرا، فَ َعاَد َعْمٌرو إا دا َأِبا اْلَعبَّاسا ْبناها اْلُمْعَتضا ْسَتاَن َماَلُه ِلا جا ََ سا َها إا ن ْ ما

جا  را اْلُمَوفَُّق َعَلى َأْخذا َكْرَماَن )َوسا ْلَمَفازَةا، َوَلْ يَ ْقدا ٌد ِبا َ ابْ ُنُه ُُمَمَّ ْن َعْمٍرو َعَلى اْلَمَفازَةا، فَ تُ ُويفيا ْسَتاَن ما
 فَ َعاَد َعْنُه( .

ثَ  َة َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َنةا َغَزا ََّيْزَماُن، فَ  ها السَّ ْن َأْهلاَها، َوقَ َتَل َوَغناَم، يفا َهذا َأْوَغَل يفا َأْرضا الرُّوما )فََأْوَقَع فايَها باَكثاٍْي ما

ََ َطَرُسوَس( .  َوَسََب، َوَأَسَر، َوَعاَد َسالاًما إا
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ُّ ُدوَر َساَمرَّا )فَ نَ َهبَ َها، َوَأَخَذ( َأْمَواَل التُّجَّ  يٌق اْلَفْرَغانا ديا َها، َوَأْفَسَد( ; وََكاَن َوفايَها َدَخَل صا ن ْ ارا )ما
يها، ُثَّ َصاَر يَ ْقَطُعُه. يٌق َهَذا ََيْفاُر الطَّرايَق َوََيْما ديا  صا

ٍد. لنَّاسا َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ  َوَحجَّ ِبا
 ]اْلَوفَ َياُت[



، وََكاَن َقْد حَ  َ أَبُو اْلَعبَّاسا ْبُن اْلَكْبشا ْبنا اْلُمتَ وَكيالا ُد، ُثَّ َأْطَلَقُه.َوفايَها تُ ُويفيا  َبَسُه َأُخوُه اْلُمْعَتما
َ اْلََْسُن ْبُن ُمْكَرٍم.  َوفايَها تُ ُويفيا

. يُّ طا يدا اْلَواسا يُم[ ْبُن َعْبدا اْْلَما  َوَعلاي، ]إابْ َراها
[ َوفايَها ََجََع إاْسَحاُق ْبُن ُكْنَداَج ََجًْعا َكثاْيًا َوَساَر ََنَْو ال ثا ، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ َُخَاَرَوْيها، ]بَقايَُّة اْْلََوادا اما شَّ

يٌد، اَّْنََزَم فايها إاسْ  َحاُق َهزاْيًَة َفَساَر إالَْيها َوَقْد َعََبَ اْلُفَراَت، فَاْلتَ َقَيا، َوَجَرى َبنْيَ الطَّائاَفَتنْيا قاَتاٌل َشدا
يَمًة َلْ يَ ُردَُّه َشْيٌء، َحََّّ َعََبَ اْلُفَراَت، َوََتَصََّن َباَ  ْسًرا، َعظا َل جا ، فَ َعما ََ اْلُفَراتا ا، َوَساَر َُخَاَرَوْيها إا

ََ َُخَا َها َوَحصَّنَ َها، َوَأْرَسَل إا ََ قاََلٍع َلُه َقْد َأَعدَّ ْن ُهَناَك إا ا َعلاَم إاْسَحاُق باَذلاَك َساَر ما َرَوْيها فَ َلمَّ
يعا واَِليَ  ََ َذلاَك.ََيَْضُع َلُه، يَ ْبُذُل َلُه الطَّاَعَة يفا َجَا َي اْْلَزايَرُة َوَما َواَِلَها، فََأَجابَُه إا  تاها، َوها

ًدا ُمَنازََعةَ  اما قَاصا ، َوََجََع ََجًْعا َكثاْيًا، َوَساَر ََنَْو الشَّ اجا  َوَصاَْلَُه اْبُن َأِبا السَّ
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ْصَر، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ َخَُ  ََ ما ْصَر يفا َعَساكاراها، فَاْلتَ َقَيا يفا َُخَاَرَوْيها َحْيُث َكاَن أَبْ َعَد إا اَرَوْيها َفَخَرَج َعْن ما
َهزاًما ، َوَعاَد ُمن ْ اجا يًما، فَاَّْنََزَم اْبُن َأِبا السَّ َمْشَق، فَاقْ تَ َتََل قاَتاًِل َعظا ْن َأْعَمالا دا َحََّّ َعََبَ  اْلبَ ْثنايَّةا ما

ََ  اْلُفَراَت، فََأْحَضَر َُخَاَرَوْيها َوَلَد اْبنَ  َُه إا ْنَدُه، َفَخَلَع َعَلْيها، َوَأْطَلَقُه، َوَسْيَّ يَنًة عا ، وََكاَن رَها اجا َأِبا السَّ
ْصَر. ََ ما  أَبايها، َوَعاَد إا
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَسْبعانَي َوما
اجا  ْختاََلفا َبنْيَ َُخَاَرَوْيها َواْبنا َأِبا السَّ  ذاْكُر اِلا

ا كَ  اجا َلُه، فَ َلمَّ ، َوَُخَاَرَوْيها ْبنا ُطوُلوَن، َوطَاَعَة اْبنا َأِبا السَّ اجا اَن اْْلَن َقْد ذََكْرََن اتياَفاَق اْبنا َأِبا السَّ
اجا َعَلى َُخَاَرَوْيها، َفسَ  ، َخاَلَف اْبُن َأِبا السَّ اما ْصَر يفا َعَساكاراها ََنَْو الشَّ َع َُخَاَرَوْيها اْْلَََبَ، َفَساَر َعْن ما ما

نْ  اجا إالَْيها، فَاْلتَ َقْوا عا [ ، َفَساَر اْبُن َأِبا السَّ ائَ َتنْيا َر َسَنةا َأْربٍَع َوَسْبعانَي ]َوما َم إالَْيها آخا َد ثَنايَّةا اْلُعَقابا فَ َقدا
َمْشَق، َواق ْ  نَ ُهَما، فَاَّْنََزَمْت َمْيَمَنُة َُخَاَرَوْيها، باُقْربا دا َنةا، َكاَن اْلقاَتاُل بَ ي ْ ها السَّ ْن َهذا تَ تَ ُلوا يفا اْلُمَحرَّما ما

َذتا  َهزاًما، َواْسُتبايَح ُمَعْسَكُرُه، َوُأخا ، َوَمْن َمَعُه، َفَمَضى ُمن ْ اجا ْبنا َأِبا السَّ  َوَأَحاَط َِبقاي َعْسَكراها ِبا
يُع َما فايها.اْْلَثْ َقا ، َوَجَا َوابُّ  ُل، َوالدَّ



َن اْلَعْسَكرا َجرا  ًئا َكثاْيًا، َفَسْيََّ إالَْيها َُخَاَرَوْيها قَائاًدا يفا طَائاَفٍة ما يَدًة َفَسبَ ُقوا وََكاَن َقْد َخلََّف ِبااْمَص َشي ْ
ْعتاَصاما  َا َواِلا ْن ُدُخوَلا َها، َوَمنَ ُعوُه ما اجا إالَي ْ َا، َواْستَ ْوَلْوا َعَلى َما َلُه فايَها، َفَمَضى اْبُن  اْبَن َأِبا السَّ َبا

ََ الرَّقَّةا، فَ َتباَعُه َُخَاَرَوْيها، فَ َفاَرَق الرَّقََّة، فَ عَ  َها إا ن ْ ََ َحَلَب، ُثَّ ما َهزاًما إا اجا ُمن ْ ََبَ َُخَاَرَوْيها َأِبا السَّ
، اجا يَنةا بَ َلَد، وََكاَن َقْد َسبَ َقُه اْبُن َأِبا  اْلُفَراَت، )َساَر يفا أَثَرا اْبنا َأِبا السَّ ََ َمدا فَ َوَصَل َُخَاَرَوْيها إا

. ) لا ََ اْلَمْوصا اجا إا  السَّ
يَثةا، َوَأقَاَم َُخَاَرَويْ  ََ اْْلَدا لا إا ََ بَ َلَد َساَر َعنا اْلَمْوصا اجا باُوُصولاها إا َع اْبُن َأِبا السَّ ا َسَا ها بابَ َلَد، فَ َلمَّ

َء يَزايُد ْبُن َوَعما  ْجَلَة، َهَكَذا ذََكَر أَبُو زََكراَّيَّ ، َفَكاَن ََيْلاُس َعَلْيها يفا دا إاََّيٍس َل َلُه َسرايًرا َطوايَل اْْلَْرُجلا
ََ بَ َلَد، وََكاَن إاَماًما فَ  لا ": َأنَّ َُخَاَرَوْيها َوَصَل إا ُب " ََترايخا اْلَمْوصا لايُّ َصاحا يُّ اْلَمْوصا ًَل اْْلَْزدا اضا

ُد اْْلَاَل. َا يَ ُقوُل َوُهَو ُيَشاها  َعالاًما ِبا
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اجا   ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ اْبنا ُكْنَداَج، َواْبنا َأِبا السَّ
نْ  اجا ما ََ َأنا اَّْنََزَم اْبُن َأِبا السَّ ، َكَما ذََكْرََنُه َأقَاَم إا اجا َن اْبنا َأِبا السَّ ا اَّْنََزَم ُكْنَداُج ما ا َلمَّ  َُخَاَرَوْيها، فَ َلمَّ

َن اْلُقوَّ  َا، َوَسْيََّ َمَع إاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداَج َجْيًشا َكثاْيًا، َوََجَاَعًة ما ، َورََحَل َواََف َُخَاَرَوْيها بَ َلَد َأقَاَم َبا ادا
 ََ بَ ُعُه إا ، َفَمَضى َبنْيَ َيَدْيها َواْبُن ُكْنَداَج يَ ت ْ اجا اجا َيْطُلُب اْبَن َأِبا السَّ تاْكرايَت، فَ َعََبَ اْبُن َأِبا السَّ

ْسًرا يَ ْعَُبُ َعَلْيها، وََكاَن َُيْراي َبنْيَ الطَّائا  ُفَن لايَ ْعَمَل جا ْجَلَة، َوَأقَاَم اْبُن ُكْنَداَج، َوََجََع السُّ  َفَتنْيا ُمَراَماًة.دا
اجا يفا ََنْوا أَْلَفْي فَاراٍس، َواْبُن ُكنْ  اجا وََكاَن اْبُن َأِبا السَّ ا رََأى أَبُو السَّ ْشرايَن أَْلًفا، فَ َلمَّ َداَج يفا عا

، فَ نَ َزَل با  َها يفا اْليَ ْوما الرَّاباعا لا لَْيًَل، فَ َوَصَل إالَي ْ ََ اْلَمْوصا ُفنا َساَر َعْن تاْكرايَت إا راَها اْجتاَماَع السُّ ظَاها
بَ عُ  ْيرا اْْلَْعَلى، َوَساَر اْبُن ُكْنَداَج يَ ت ْ ْنَد الدَّ اجا َخََبَُه عا َع اْبُن َأِبا السَّ ا َسَا ، فَ َلمَّ ََ اْلَعزايقا ُه، فَ َوَصَل إا

ُد ْبُن أَ  نَ ُهْم، َوَصََبَ ُُمَمَّ ْنَد َقْصرا َحْرٍب، فَاْشَتدَّ اْلقاَتاُل بَ ي ْ اجا َساَر إالَْيها، فَاْلتَ َقْوا، َواقْ تَ تَ ُلوا عا ِبا السَّ
َنَُّه يفا قالَّةٍ  يًما، ْلا َهزاًما.َصَْبًا َعظا يُع َعْسَكراها، َوَمَضى ُمن ْ  ، فَ َنَصَرُه اَّللَُّ، َواَّْنََزَم اْبُن ُكْنَداَج، َوَجَا

اجا َقْد َأقْ َبلَ  ا قايَل َلُه: إانَّ اْبَن َأِبا السَّ نَُّه َلمَّ َن  وََكاَن َأْعَظُم اْْلَْسَبابا يفا َهزاْيَتاها بَ ْغَيُه، فَإا ََنَْوَك ما
لا لايُ َقاتالَ  ََ اْلَمْوصا ا اَّْنََزَم، َوَساَر إا ْنُه، فَ َلمَّ َك، قَاَل: َأْستَ ْقباُل اْلَكْلَب! فَ َعدَّ النَّاُس َهَذا بَ ْغًيا َوَخاُفوا ما

ْنُه، َوَيْسَتأْ  ََ َأِبا َأْْحََد اْلُمَوفَّقا يُ َعريافُُه َما َكاَن ما َها، وََكَتَب إا ٌد إالَي ْ نُُه يفا عُ الرَّقََّة، تَباَعُه ُُمَمَّ ُبورا اْلُفَراتا ذا
لَ  ََ َأْن َتصا َوقُّفا إا لت َّ اما باََلدا َُخَاَرَوْيها، َفَكَتَب إالَْيها اْلُمَوفَُّق َيْشُكُرُه، َوَيَُْمُرُه ِبا ََ الشَّ ْن إا ُه اْْلَْمَداُد ما

ها. ْندا  عا
ََ َُخَاَرَوْيها، َفَسْيََّ َمَعُه جَ  نَُّه َساَر إا ، َفَكاَن إاْسَحاُق ْبُن  َوَأمَّا اْبُن ُكْنَداَج فَإا ََ اْلُفَراتا ْيًشا، فَ َوَصُلوا إا

ْن ُعُبوراَها، فَ بَ ُقوا ْلُفَراتا َمْن َْيَْنُع ما َل ِبا لرَّقََّة، َووَكَّ اجا ِبا ، َواْبُن َأِبا السَّ اما َكَذلاَك   ُكْنَداَج َعَلى الشَّ



ًة.  ُمدَّ
ْن عَ  ، َوَساُروا، فَ َلْم ُثَّ إانَّ اْبَن ُكْنَداَج َسْيََّ طَائاَفًة ما عا ْسَكراها، فَ َعََبُوا اْلُفَراَت يفا َغْْيا َذلاَك اْلَمَوضا

ْن عَ  ، وََكانُوا َطلايَعًة، إاِلَّ َوَقْد َأْوقَ ُعوا َبااْم، فَاَّْنََزُموا ما اجا ْسَكرا َتْشُعْر طَائاَفُة َعْسَكرا اْبنا َأِبا السَّ
ا رََأى  ََ الرَّقََّة، فَ َلمَّ ََ إاْسَحاَق إا اجا َذلاَك َساَر َعنا الرَّقََّة إا  اْبُن َأِبا السَّ
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ْلُمْضَطريا  ، َوقَاَل ََلُْم: لَْيَس ِبا ْلَمالا ْن َأْهلاَها اْلُمَساَعَدَة ِبا َها طََلَب ما ا َوَصَل إالَي ْ ، فَ َلمَّ لا ُمُروَءٌة ;  اْلَمْوصا
ََ بَ غْ  َا ََنَْو َشْهٍر، َواَْنََدَر إا تٍي فََأقَاَم َبا ْن َسَنةا سا ِبا َأْْحََد اْلُمَوفَّقا يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا ما َداَذ، فَاتََّصَل ِبَا

َاٍل، َوَأقَاَم اْبُن ُكنْ  ، َوَخَلَع َعَلْيها، َوَوَصَلُه ِبا ََ اْْلََبلا ، فَاْسَتْصَحَبُه َمَعُه إا ائَ َتنْيا ََّيرا َوَسْبعانَي َوما َداَج بادا
ََّيرا ُمضَ  ْن َأْرضا اْْلَزايَرةا.رَبايَعَة، َودا  َر ما

 
ييا  ، َوفَاراٍس اْلَعْبدا  ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ الطَّائاييا

ََ ُدورا َساَمرَّا، َوََّنََب، َفَساَر إالَيْ  بايَل، َوَساَر إا يُّ يفا ََجٍْع، فََأَخاَف السَّ ها َوفايَها َظَهَر فَاراٌس اْلَعْبدا
ْجَلَة لايَ ْعَُبََها، َفَدَخَل طَيَّارًَة َلُه، الطَّائايُّ ُمَقاتاًَل، فَ َهَزَمُه ا ََ دا ، َوَأَخَذ َسَواَدُه، ُثَّ َساَر الطَّائايُّ إا لطَّائايُّ

ا فََأْدرََكُه بَ ْعُض َأْصَحابا فَاراٍس فَ تَ َعلَُّقوا باَكْوَثلا الطَّيَّارَةا، فَ َرَمى الطَّائايُّ نَ ْفَسُه يفا اْلَماءا َوَسبَ  َح، فَ َلمَّ
ْن ََسََكٍة؟ ُثَّ نَ َزَل الطَّائايُّ  َخَرجَ  ؟ أَلَْيَس َأََن َأْسَبُح ما ييا ْيَ َتُه، َوقَاَل: إايْش َظنُّ اْلَعْبدا ْنُه نَ َفَض ْلا نَّ ما السيا

: اٍم يفا الطَّائاييا يُّ ِباازَائاها، قَاَل َعلايُّ ْبُن َبسَّ  َواْلَعْبدا
 َتُح يفا اْْلَفْ َعالا َما َأَْجَََل َقْد َأقْ َبَل الطَّائايُّ َما َأقْ َبََل ... يَ فْ 

ها ... َصبايٌَّة َِتُْضُغ َجْهَد اْلَبََل  ْن لانيا أَْلَفاظا  َكأَنَُّه ما
َن النَّافاطا يُ تَ َعلَُّك.  َوَجْهُد اْلَبََل َضْرٌب ما

وََكاَن يَلاي اْلُكوَفَة َوَسَواَدَها،  َوفايَها قَ َبَض اْلُمَوفَُّق َعَلى الطَّائاييا َوقَ يََّدُه، َوَخَتَم َعَلى ُكليا َشْيٍء َلُه،
َكَن. ْرَطَة بابَ ْغَداَذ، َوَخَراجا َِبُدوراََّي، َوُقْطَربَُّل، َوَمسا  َوَطرايَق ُخَراَساَن، َوَساَمرَّا، َوالشُّ

 
َّللَّا  دا ِبا  ذاْكُر قَ ْبضا اْلُمَوفَّقا َعَلى اْبناها اْلُمْعَتضا

َنةا، يفا َشوَّاٍل، ق َ  ها السَّ َّللَّا َأِبا اْلَعبَّاسا َأْْحََد.يفا َهذا دا ِبا  َبَض اْلُمَوفَُّق َعَلى اْبناها اْلُمْعَتضا
ََ بَ ْغَداَذ، َوَُتَلَّفَ  َا، ُثَّ َعاَد إا َط َونَ َزَل َبا ََ َواسا  َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلُمَوفََّق َدَخَل إا
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، َوَأمَ  ْلَمَدائانا ُد َعَلى اَّللَّا ِبا ََ اْلُمْعَتما ََ بَ ْعضا اْلُوُجوها، فَ َقاَل: َِل َأْخُرُج إاِلَّ إا َْي إا َر اْلُمَوفَُّق ابْ َنُه َأْن َيسا
نانَي. ُْي اْلُمْؤما نايَها َأما َا اْلواَِليَُة الَِّتا َوِلَّ ََّنَّ اما ْلا  الشَّ

ا َحَضَر َأَمَر بَ ْعُض  ا اْمتَ َنَع َعَلْيها َأَمَر ِبااْحَضاراها، فَ َلمَّ ا فَ َلمَّ ها َأْن ََيْباَسُه يفا ُحْجَرٍة يفا َداراها، فَ َلمَّ َخَدما
ارا، َفَدَخَل َووُكياَل باها فايَها. ُم َوَأَمَرُه باُدُخولا تاْلَك الدَّ َم إالَْيها اْْلَادا ُد تَ َقدَّ  قَاَم اْلُمْعَتضا

ْن َأْصَحاباها َوَمْن تَباَعُهْم َورَكاُبوا، َواْضَطرَ  ََلَح َواْلُقوَّاَد، فَ رَكاَب َوََثَر اْلُقوَّاُد ما ا رََأُوا السيا َبْت بَ ْغَداُذ َلمَّ
، َوَقدا ا نيا ي ما ، َوقَاَل ََلُْم: َما َشْأُنُكْم؟ أَتَ َرْوَن أَنَُّكْم َأْشَفُق َعَلى َوَلدا ََ اْلَمْيَدانا ََ اْلُمَوفَُّق إا ْحَتْجُت إا

 تَ ْقواْياها! فَاْنَصَرُفوا.
َنةا سَ  ها السَّ ْن )يفا َهذا يٍق، فَ َراَسَلُه، َوَأمََّنُه، َوَدَخَل َساَمرَّا يفا ََجَاَعٍة ما ديا ََ َساَمرَّا باَسَببا صا اَر الطَّائايُّ إا

ََ بَ ْغَداَذ. ََلٍف، َوَْحََلُهْم إا ْن خا يَ ُهْم، َوَأْرُجَلُهْم ما ، َوَقَطَع أَْيدا  َأْصَحاباها، فََأَخَذُهُم الطَّائايُّ
َن الرُّوما َأْربَ َعَة َمَراكاَب( .َوفايَها َغَزا ََّيزْ   َماُن يفا اْلَبْحرا، فَ َغناَم ما

 
 ذاْكُر اْستايََلءا رَافاعا ْبنا َهْرَُثََة َعَلى ُجْرَجانَ 

دٌ  َد ْبَن زَْيٍد، َوَساَر ُُمَمَّ َها ُُمَمَّ ََ ُجْرَجاَن، فََأزَاَل َعن ْ َنةا َساَر رَافاُع ْبُن َهْرَُثََة إا ها السَّ َاَِبَذ،  يفا َهذا ََ إاْسَتا إا
َْيُث َلْ يُوَجْد َما يُ ؤَْكُل، َوبا  ْرَهما َفَحَصَرُه فايَها رَافاٌع، َوَأقَاَم َعَلْيها ََنَْو َسنَ َتنْيا فَ َغَلتا اْْلَْسَعاُر ِبا يَع َوْزُن دا

ُد ْبُن زَْيٍد لَْيًَل يفا نَ َفٍر َيسا  ْرَُهَنْيا فاضٍَّة، َوفَارَقَ َها ُُمَمَّ ْلٍح بادا ََ َسارايٍَة، َفَسْيََّ إالَْيها رَافاٌع َعْسَكًرا، ما ٍْي إا
ٌد َعْن َسارايََة، َوَعْن َطََباْسَتاَن، َوَذلاَك يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا َسَنَة َسْبٍع َوَسْبعانيَ  ، فَ َتَحاَرَِب، َوَساَر ُُمَمَّ ائَ َتنْيا  َوما

ََ رَافاٍع باطَ   ََباْسَتاَن، َفَصاَهَرُه اْبُن ُقولَْه.َواْسَتْأَمَن ُرْسُتُم ْبُن قَاراَن إا
، وََكاَن َقْد َحَبَسُه َأُخوُه َعْمٌرو باَكْرَماَن، فَا ْحَتاَل َوقاَدَم َعَلى رَافاٍع، َوُهَو باَطََباْسَتاَن َعلايُّ ْبُن اللَّْيثا

 ََ ُل َواللَّْيُث، َوأَنْ َفَذ رَافاٌع إا   َشاُلوسَ َحََّّ َُتَلََّص ُهَو َوابْ َناُه اْلُمَعدَّ
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ُد ْبُن زَْيدٍ  ًنا، فََأََتُُهَا ُُمَمَّ َا َعلايُّ ْبُن َكاِلا ُمْسَتْأما َد ْبَن َهاُروَن ََنئاًبا َعْنُه، فََأََتُه َبا ، َوَحَصَرُُهَا ُُمَمَّ
ََ رَافاٍع َخََبٌ، ف َ  ُهَما إا ن ْ ْل ما َما، فَ َلْم َيصا َر َخََبُُُهَا َعْنُه َأْرَسَل باَشاُلوَس، َوَأَخَذ الطَّرايَق َعَلْيها ا َتََخَّ َلمَّ

ُُهَا باَشاُلوَس، ف َ  دا ْبنا زَْيٍد إاَّيَّ َْصرا ُُمَمَّ َا، فَ َعاَد إالَْيها فََأْخََبَُه ِبا ْخَباراُها َعُظَم َعَلْيها، َوَساَر َجاُسوًسا َيَْتايها ِبَا
ََ أَ  ُد ْبُن زَْيٍد إا ُهَما ُُمَمَّ َما، فَ َرَحَل َعن ْ يْ َلما َفَخَرقَ َها َحََّّ إالَْيها ، َفَدَخَل رَافاٌع َخْلَفُه َأْرَض الدَّ يْ َلما ْرضا الدَّ

تيٍ  َ اْلُمَوفَُّق يفا رََجٍب َسَنَة سا ََ َأْن تُ ُويفيا َا إا ، َوَأقَاَم َبا ََ الرَّييا ُُدودا قَ ْزوايَن، َوَعاَد إا  َوَسْبعانَي اتََّصَل ِبا
. ائَ َتنْيا  َوما

 



ٍد اْْلَُمواييا ذاْكُر َوفَاةا الْ  را ْبنا ُُمَمَّ  ُمْنذا
َشاٍم اْْلَُموايُّ  دا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا اْْلََكما ْبنا ها ُر ْبُن ُُمَمَّ َ اْلُمْنذا ُب َوفايَها يفا اْلُمَحرَّما تُ ُويفيا ، َصاحا

َدًة َوَأَحدَ  ، َوقايَل يفا َصَفٍر، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه َسَنًة َواحا ٍم، وََكاَن ُعْمُرُه  اْْلَْنَدُلسا َعَشَر َشْهًرا َوَعَشَرَة َأَّيَّ
تٍي َوَأْربَعانَي َسَنًة. ْن سا  ََنًْوا ما

تََّة ذُُكوٍر، وََكاَن َجَواًدا ، َجْعًدا َكثَّ اللياْحَيةا، َوَخلََّف سا ها أَثَ ُر ُجَدرايٍي ُل  وََكاَن َأَْسََر َطوايًَل باَوْجها َيصا
َعَراَء َوَيُابُّ الشيا   ْعَر.الشُّ

يَ ُتُه أَبُو ُمَُ  يها، وَُكن ْ ٍد، بُوياَع َلُه يَ ْوَم َمْوتا َأخا َ بُوياَع َأُخوُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ ا تُ ُويفيا ٍد، ُأمُُّه ُأمُّ َوَلٍد َوَلمَّ مَّ
ها اْمَتَْلَتا اْْلَْنَدُلسُ  ما َشاُر تُ ُوفياَيْت قَ ْبَل اْبناَها باَسَنٍة، َويفا َأَّيَّ َهٍة  اَْسَُها عا ، َوَصاَر يفا ُكليا جا ْلفاَتا ِبا

 ُمتَ َغلياٌب، َوَلْ تَ َزْل َكَذلاَك ُطوُل واَِليَتاها.
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ُب َأْْحََد ْبنا َحن ْ  ، َوُهَو َصاحا يُّ اجا اْلَمْرَورُّوذا َ أَبُو َبْكٍر َأْْحَُد ْبُن اْْلَجَّ  َبٍل.]اْلَوفَ َياُت[ َوفايَها تُ ُويفيا

يثا َوالرياوَ  ، وََكاَن َكثاَْي اْْلَدا يُّ يما لايُّ التَّما ايَةا، وََكاَن َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن يَ ْعُقوَب ْبنا إاْسَحاَق اْلَعطَّاُر اْلَمْوصا
. اما ْنَد اْْلُكَّ ًِل عا  ُمَعدَّ

َ أَبُو َسعايٍد اْْلََسُن ْبُن اْْلَُسنْيا ْبنا َعْبدا اَّللَّا  ُب  َوفايَها تُ ُويفيا رايُّ النَّْحوايُّ اللَُّغوايُّ اْلَمْشُهوُر، َصاحا كَّ السُّ
.  التََّصانايفا

. [ ، َواْْلَوَُّل َأَصحُّ ائَ َتنْيا َ َسَنَة َسْبعانَي ]َوما  َوقايَل تُ ُويفيا
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] ائَ َتنْيا تٍي َوَسْبعانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
276 - 

تٍي َوسَ  [ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا ائَ َتنْيا  ْبعانَي ]َوما
َسَ  ، َوالَتيا ، وَُكتاَب اَْسُُه َعَلى اْْلَْعََلما ََ ُعَمَر ْبنا اللَّْيثا َنةا ُجعاَلْت ُشْرَطُة بَ ْغَداَذ إا ها السَّ ةا يفا َهذا

 َوَغْْياَها، وََكاَن يفا َشوَّاٍل.
َرَطةا ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن َعْبدا اَّللَّا  ْن قاَبلا َعْمٍرو، ُثَّ َأَمَرُه باَطْرحا اْسما َعْمٍرو َعنا  ُثَّ تَ َرتََّب يفا الشُّ ٍر ما ْبنا طَاها

َنةا. ها السَّ ْن َهذا ، َوَغْْياَها يفا َشوَّاٍل ما  اْْلَْعََلما



ْياها َأنَّ الْ  ، َوَسَبُب َمسا ََ باََلدا اْْلََبلا ، َساَر اْلُمَوفَُّق إا َتَصفا رَبايٍع اْْلَوَّلا ، َكاَتَب َوفايَها يفا ُمن ْ َماُذرَائايَّ
يَعُه، َفَساَر إالَيْ  يًما، َوأَنَُّه إاْن َساَر َمَعُه َأَخَذُه َجَا ها، فَ َلْم َيَادا َأذُْكوَتكانَي، َأْخََبَُه َأنَّ َلُه ُهَناَك َماًِل َعظا

ََ َأْصبَ َهاَن يُرا  ، ُثَّ إا ََ اْلَكْرجا ًئا َساَر إا ا َلْ َيَاْد َشي ْ يُد َأْْحََد ْبَن َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َأِبا ُدَلَف، اْلَماَل، فَ َلمَّ
َا اْلُمَوفَُّق إاَذا َقدا  َها لايَ ْنزاَلا َيالاها، َوتَ َرَك َدارَُه باَفْرشا ها َوعا َْيشا ى َأْْحَُد َعنا اْلبَ َلدا ِبا  َم.فَ تَ َنحَّ

َّللَّا َعَلى َأْذرَبايَجاَن اْبَن  َها، َفَخَرَج إالَْيها َعْبُد اَّللَّا ْبُن َوفايَها اْستَ ْعَمَل اْلُمَوفَُّق ِبا ، َفَساَر إالَي ْ اجا َأِبا السَّ
ذَ  َر، َوُأخا َها، َفَحارَبَُه، فَاَّْنََزَم َعْبُد اَّللَّا َوُحصا رَُه َعن ْ ُب َمَراَغَة، لاُيْصدا ُّ، َصاحا ْنُه اْلََْسنا اَْلَْمَدانا ْت ما

، َكَما َنْذُكرُ  ائَ َتنْيا اجا لاَعَملاها.َسَنَة َُثَانانَي َوما  ُه، َواْستَ َقرَّ اْبُن َأِبا السَّ
ي. ُد ْبُن َْحَّادا ْبنا إاْسَحاَق ْبنا َْحَّادا ْبنا يَزايَد اْلَقاضا َ ُُمَمَّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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َن اْْلََواراجا اَْسُُه نُ َعْيٌم، ْبنا ُكْنَداَج إاْنَساًَن ما لا ِلا ُل اْلَمْوصا ُم اْْلََواراجا  َوفايَها قَ َتَل َعاما َع َهاُروُن ُمَقدَّ َفَسما
لا يُرايُد َحْرَب َأْهلاَها، فَ نَ َزَل شَ  ََ اْلَمْوصا ، َفَجَمَع َأْصَحابَُه َوَساَر إا لا يَثةا اْلَمْوصا َدا ْرقايَّ باَذلاَك َوُهَو ِبا

ُموُهْم َيْسأَُلونَُه َما الَّ  ْجَلَة، فََأْرَسَل إالَْيها َأْعَياَُّنُْم َوُمَقدَّ َا قَ تَ َلُه دا ي َأْقَدَمُه؟ َفذََكَر قَ ْتَل نُ َعْيٍم، فَ َقاُلوا: إاَّنَّ ذا
ُروَن، َويَ َتََبَّ  ْنَدُه يَ ْعَتذا ْنُه اْْلََماَن لاَيْحُضُروا عا نَّا، َوَطَلُبوا ما ْن َغْْيا اْختاَياٍر ما ْلطَانا ما ُل السُّ ْن َعاما ُءوَن ما

ُهْم.قَ ْتلاها، فََأمَّنَ ُهْم، َفَخَرَج إالَْيها  ْن قَ ْتلاها، فَ َرَحَل َعن ْ ، َوَأْعَياَّنااْم، َوَتََبَُّءوا ما لا ْن َأْهلا اْلَمْوصا  ََجَاَعٌة ما
يَعُهْم، َوأَْلقَ  ْيُل َفَحَمَلُهْم َجَا ًَّي، فََأََتُهُم السَّ َة، فَ نَ َزُلوا َوادا اُج اْلَيَمنا َعْن َمكَّ اُهْم يفا َوفايَها َعاَد ُحجَّ

 اْلَبْحرا.
، وََكاَن َيْسُكُن بَ ْغَداَذ.َوفايَها ت ُ  يُّ اْلَبْصرايُّ ٍد الرَّقَاشا َ أَبُو قاََلبََة َعْبُد اْلَملاكا ْبُن ُُمَمَّ  ُويفيا

َعةا َأْقَُبٍ  [ َشقايٍق، َعْن َسب ْ لَّةا، يُ ْعَرُف باَتليا ]َبنا ْن ََّنْرا الصيا ْنفاَراجا َتلٍي ما َعُة  َوفايَها َورََد اْْلَََبُ ِبا فايَها َسب ْ
، َعَلْيها كاَتاٌب َِل يُْدَرى َما ُهوَ أَ  َسنيا ْن َحَجٍر )يفا َلْونا اْلما ْبها اْْلَْوضا ما يَحٍة، َواْلُقُبوُر يفا شا ، ْبَداٍن َصحا

، َأَحُدُهْم َشاب، َلُه َُجٌَّة، َوَعَلى َشَفتَ ْيها بَ َلٌل كَ  ْسكا َها رايُح اْلما ن ْ ْم َأْكَفاٌن ُجُدٌد( َويَ ُفوُح ما نَُّه َقْد أَ َوَعَلْيها
َرتاها. َل، َوباها َضْربٌَة يفا َخاصا  َشراَب َماًء وََكأَنَُّه َقْد ُكحا

. يُّ ٍد اَْلَاِشاا لنَّاسا َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ  َوَحجَّ ِبا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
ُب   َبَة، َصاحا دا َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُمْسلاما ْبنا قُ تَ ي ْ َ أَبُو ُُمَمَّ كاَتابا " َأَدبا اْلَكاتابا "، وَكاَتابا " )َوفايَها تُ ُويفيا



يَ َها. َنَُّه َكاَن قَاضا ينَ َورايُّ ْلا َا قايَل َلُه الديا ،، َوإاَّنَّ  اْلَمَعارافا "، َوُهَو ُكويفا
. ] ائَ َتنْيا  َوقايَل َماَت َسَنَة َسْبعانَي ]َوما

َيْشُكرايُّ النَّْحوايُّ الرَّاوايَُة، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة اثْ َنَِتْ َوأَبُو َسعايٍد اْْلََسُن ْبُن اْْلَُسنْيا ْبنا َعْبدا اَّللَّا الْ 
. ائَ َتنْيا  َعْشَرَة َوما

َبهُ  ، َوَصحا راييا ْن َأقْ َرانا السَّ ُّ، َوُهَو ما ُد ْبُن َعلايٍي أَبُو َجْعَفٍر اْلَقصَّاُب الصُّويفا َ ُُمَمَّ  اْْلُنَ ْيُد  َوفايَها تُ ُويفيا
 َكثاْيًا.
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَسْبعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَسْبعانَي َوما
َُماَرَوْيها ْبنا َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن. َنةا َدَعا ََّيْزَماُن باَطَرُسوَس ْلا ها السَّ  يفا َهذا

ْطَرٍف، َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ َُخَاَرَوْيها أَن ْ  اَئةا ما ائَةا ثَ ْوٍب، َوََخَْسما يَناٍر، َوََخَْسما َفَذ إالَْيها َثََلثانَي أَْلَف دا
يَناٍر. نَي أَْلَف دا َْمسا َه إالَْيها ِبا ا َوَصَل إالَْيها َدَعا َلُه، ُثَّ َوجَّ ََلًحا َكثاْيًا، فَ َلمَّ  َوسا

يٍف خَ  را َكاَن َبنْيَ َوصا َنٌة، َوفايَها، يفا رَبايٍع اْْلخا ، َواْلََبَاباَرةا َأْصَحابا َأِبا الصَّْقرا )فات ْ اجيا ما اْبنا َأِبا السَّ ادا
، فَ رَكاَب أَبُو الصَّْقرا( فَ َفرَّقَ ُهْم. اما نَ ُهْم ََجَاَعٌة، َكاَن َذلاَك باَبابا الشَّ  فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَ ُقتاَل بَ ي ْ

َ، وَ  َ يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَمظَالا را َوفايَها َوِلا ْيا النَّاصا ي: َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة قاَبَل اْْلَما َأَمَر َمْن يُ َنادا
، فَ ْلَيْحُضْر. َن النَّاسا ، َأْو َأَحٍد ما ينا اَّللَّا اْلُمَوفَّقا  لادا

ْن قُ وَّادا َُخَاَرَوْيها ْبنا َأْْحََد ْبنا طُ  يٌم ما َم بَ ْغَداَذ قَائاٌد َعظا  وُلوَن، يفا َجْيٍش َعظايٍم.َوفايَها، يفا َشْعَباَن َقدا
. يُّ يَسى اَْلَاِشاا دا ْبنا عا لنَّاسا َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ  َوَحجَّ ِبا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
 ، يثا ، وََكاَن َكثاَْي اْْلَدا لايُّ دا ْبنا َأِبا اْلُمَثَّنَّ اْلَمْوصا َ أَبُو َجْعَفٍر َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ ْن َأْهلا َوُهَو َوفايَها تُ ُويفيا ما

ْدقا َواْْلََمانَةا.  الصيا
ْن َأقْ َرانا اْلبُ  ُد ْبُن إاْدرايَس ْبنا اْلُمْنذارا، َوُهَو ما ، َواَْسُُه ُُمَمَّ َ أَبُو َحاِتٍا الرَّازايُّ  َخاراييا َوُمْسلاٍم.َوفايَها تُ ُويفيا

، وَكَ   اَن يَ َتَشيَُّع.َوَماَت فايَها يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفَياَن ْبنا َجوَّاَن اْلَفَسوايُّ



. ، َوالاُد َأِبا اْلَعبَّاسا اْْلََصميا  َويَ ْعُقوُب ْبُن يُوُسَف ْبنا َمْعقاٍل اْْلَُموايُّ
َا ابْ َنُة َجْعَفرا ْبنا ََيََْي ْبنا َخالادا بْ  نا بَ ْرَمَك، وََكاَن َوفايَها تُ ُوفياَيْت َعرايُب اْلُمَغنياَيُة اْلَمْأُمونايَُّة، َوقايَل إاَّنَّ

اَئٍة.مَ   ْولاُدَها َسَنَة إاْحَدى َوَُثَانانَي َوما
ائَ َتنْيا  تٍي َوَُثَانانَي ]َوما يَسى، َوقايَل َسَنَة سا َ أَبُو َسعايٍد اْْلَرَّاُز، َواَْسُُه َأْْحَُد ْبُن عا [ ، َواْْلَوَُّل َوفايَها تُ ُويفيا

. لصََّوابا  َأْشَبَه ِبا
ْْلَاءا اْلُمْعَجَمةا وَ  ( .)اْْلَرَّاُز: ِبا  الرَّاءا َوالزَّايا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَسْبعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَسْبعانَي َوما
َنةا بابَ ْغَداذَ   ذاْكُر اْلفات ْ

ما  يٍف اْْلَادا ، َواْلََبْبَرا، َوَأْصَحابا ُموَسى اْبنا ُأْختا فايَها َكاَنتا اْْلَْرُب بابَ ْغَداَذ َبنْيَ َأْصَحابا َوصا
ْْلَا نَ ُهْم ََجَاَعٌة، ُثَّ َوَقَع ِبا ، ُثَّ اْصَطَلُحوا، َوَقْد قُتاَل بَ ي ْ َن اْلُمَحرَّما ٍم ما ْرقاييا ُمْفلاٍح، َأْربَ َعَة َأَّيَّ نابا الشَّ

 ْنَصَرُفوا.َوقْ َعٌة َبنْيَ َأْصَحابا يُوُنَس قُتاَل فايَها رَُجٌل، ُثَّ ا
 

 ذاْكُر َوفَاةا اْلُمَوفَّقا 
، فَانْ  ، وََكاَن َقْد َمراَض يفا باََلدا اْْلََبلا َّللَّا ْبنا اْلُمتَ وَكيالا َ أَبُو َأْْحََد اْلُمَوفَُّق ِبا َصَرَف َوَقدا اْشَتدَّ َوفايَها تُ ُويفيا

لَ  ، فَ ُعما ْر َعَلى الرُُّكوبا ، فَ َلْم يَ ْقدا ْقَرسا َلُه َسرايٌر َعَلْيها قُ بٌَّة، َفَكاَن يَ ْقُعُد َعَلْيها ]ُهَو[  باها َوَجُع الن َّ
لَّةٌ  َها الث َّْلَج، ُثَّ َصاَرْت عا ْْلَْشَياءا اْلَباراَدةا، َحََّّ إانَُّه َيَضُع َعَلي ْ ٌم َلُه ُيَْباُد راْجَلُه ِبا  باراْجلاها، َداُء َوَخادا

يٌم َيُكوُن يفا ا ، َوُهَو َورٌَم َعظا ْنُه َماٌء.اْلفايلا يُل ما ، َيسا اقا  لسَّ
ي أَ  ْن َْحْلاي، باُوديا ْرُِتْ ما لنُّوبَةا، فَ َقاَل ََلُْم يَ ْوًما: َقْد َضجا ُل َسرايَرُه َأْربَ ُعوَن رَُجًَل ِبا ْن َأُكوَن  وََكاَن ََيْما

ي، َوآُكُل، َوَأََن يفا َعافاَيٍة. ُل َعَلى رَْأسا ْنُكْم َأْحْا ٍد ما  َكَواحا
ْم َأْسَوأُ َوقَاَل يفا مَ  اَئةا أَْلفا ُمْرَتزاٍق، َما َأْصَبَح فايها يَوانا )َعَلى( ما ها: َأْطَبَق دا  َرضا
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ْن َصَفٍر. َلَتنْيا َخَلَتا ما ََ َداراها لاَلي ْ ، فَ َوَصَل إا نيا  َحاًِل ما
ْن َداراها، وََكاَن تَ َقدَّ  َرافا َأِبا الصَّْقرا ما ، فَأُْغلاَقْت َعَلْيها أَبْ َواٌب َوَشاَع َمْوتُُه بَ ْعَد اْنصا َم ِبااْفظا َأِبا اْلَعبَّاسا

ََ اْلَمدَ  َه أَبُو الصَّْقرا إا َْوتاها، وََكاَن َقدا اْعََتَْتُه َغْشَيٌة، فَ َوجَّ ْرَجاُف ِبا ، َفَحَمَل ُدوَن أَبْ َواٍب، َوَقواَي اْْلا ائانا
يَء َباامْ  َد َوَأْوَِلَدُه، َفجا َها اْلُمْعَتما ن ْ . ما ََ َدارا اْلُمَوفَّقا ْر أَبُو الصَّْقرا إا ََ َداراها، َوَلْ َيسا  إا

ْلَمانا َأِبا اْلَعبَّاسا مَ  ْن غا ََ َأِبا اْلَعبَّاسا َوالرَُّؤَساُء ما ْلَماُن اْلُمَوفَّقا اْلَمائاُلوَن إا ا رََأى غا ا نَ َزَل فَ َلمَّ
، َكَسُروا اْْلَقْ َفاَل، َواْْلَبْ وَ  ْلُمَوفَّقا َع أَبُو اْلَعبَّاسا َذلاَك َظنَّ ِبا ا َسَا ، فَ َلمَّ اَب اْلُمْغَلَقَة َعَلى َأِبا اْلَعبَّاسا

ُلوَن إاَِلَّ َويفا  ْنَدُه: َواَّللَّا َِل َيصا ها، َوقَاَل لاُغََلٍم عا َفُه باَيدا َلُه، َوَأَخَذ َسي ْ ُْم يُرايُدوَن قَ ت ْ ! َأَّنَّ َن الرُّوحا َشْيٍء ما
ا َوَصُلوا  ُمْ فَ َلمَّ ها، َوَعلاَم َأَّنَّ ْن َيدا ْيَف ما ا رَآُه أَْلَقى السَّ يًفا ُموْشكاَْي، فَ َلمَّ  إالَْيها رََأى يفا َأوََّلااْم ُغََلَمُه َوصا

َنُه رَآُه، فَ َقرَّبَُه َوأَ  ا فَ َتَح َعي ْ ْنَد أَبايها، فَ َلمَّ  ُه إالَْيها.ْدَنَ َما يُرايُدوَن إاِلَّ اْْلَْْيَ، فََأْخَرُجوُه، َوَأقْ َعُدوُه عا
ْرقا  َن اْْلَانابا الشَّ ، َوَحارَبَُه قَ ْوٌم ما ، َوَقَطَع اْلْاْسَرْينا ْنَد اْلُقوَّادا َواْْلُْندا ، فَ َقَتَل َوََجََع أَبُو الصَّْقرا عا ييا

ُد ْبُن أَ  ْنَدُه ُُمَمَّ ا بَ َلَغ النَّاُس َأنَّ اْلُمَوفََّق َحي، َحَضَر عا َلى، فَ َلمَّ نَ ُهْم قَ ت ْ ، َوفَاَرَق َأَِب بَ ي ْ اجا ِبا السَّ
ا رََأى أَبُو الصَّْقرا َذلاَك َحَضَر ُهَو َوابْ نُ  ُه َداَر الصَّْقرا، َوَتَسلََّل اْلُقوَّاُد، َوالنَّاُس َعْن َأِبا الصَّْقرا، فَ َلمَّ

َّا َجَرى، فَأَقَاَم يفا َدارا ا ًئا ِما ا قَاَل َلُه اْلُمَوفَُّق َشي ْ ، فَ َلمَّ ُد أَنَُّه بَقاَي يفا اْلُمَوفَّقا ا رََأى اْلُمْعَتما ، فَ َلمَّ ْلُمَوفَّقا
َلى ْبنا َعْبدا اْلَعزاي َِبا لَي ْ ارا نَ َزَل ُهَو َوبَ ُنوُه َوَبْكتاُمُر، فَ رَكاُبوا َزْورَقًا، فَ َلقايَ ُهْم طَيَّاٌر ْلا زا ْبنا َأِبا ُدَلَف، الدَّ

ْهشا  ََ َدارا َعلاييا ْبنا جا  َياَر.َفَحَمَلُه فايها إا
، َوَأْسَباباها،  َالا اْلُمَوفَّقا دا ِبا ََ اْلُمْعَتما َوَأَشاُعوا َذلاَك َعْنُه َوذََكَر َأْعَداُء َأِبا الصَّْقرا أَنَُّه َأرَاَد َأْن يَ تَ َقرََّب إا

هَ  ن ْ َبْت َداُر َأِبا الصَّْقرا، َحََّّ ُأْخراَجْت ناَساُؤُه ما ، فَ ُنها ْنَد َأْصَحابا اْلُمَوفَّقا ا ُحَفاًة باَغْْيا ُأزٍُر، َوَّنُاَب عا
، َوَخَرَج َمْن َكاَن فايَها. ْجنا َرْت أَبْ َواُب السيا ورا، وَُكسا َن الدُّ  َما َُيَاوارَُها ما

يًعا، َفَمَضى أَبُو اْلَعبَّاسا  ، َوَعَلى َأِبا الصَّْقرا، َورَكاَبا َجَا ََ َمْنزالاها، إا  َوَخَلَع اْلُمَوفَُّق َعَلى ابْناها َأِبا اْلَعبَّاسا
َها َعارايًَة، ْيًَة يَ ْقُعُد َعَلي ْ ََ َمْنزالاها َوَقْد َّنُاَب، َفَطَلَب َحصا  َوأَبُو الصَّْقرا إا
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اْه َعَلى اْْلَانابا  َد ْبَن َغاِناا ْبنا الشَّ ْرَطَة، َواْسَتْخَلَف ُُمَمَّ .الشَّ  فَ َوََّ أَبُو اْلَعبَّاسا ُغََلَمُه بَْدرًا الشُّ  ْرقاييا
يسا  َلَة اْْلَما َنةا، َوُدفاَن لَي ْ ها السَّ ْن َهذا ْن َصَفٍر ما لرَُّصافَةا، َوَماَت اْلُمَوفَُّق يَ ْوَم اْْلَْرباَعاءا لاَثَماٍن بَقانَي ما ِبا

ْعزايَةا.  َوَجَلَس أَبُو اْلَعبَّاسا لالت َّ
ْيَةا، ََيْلاُس لالْ  ًِل، َحَسَن السيا ُف النَّاُس وََكاَن اْلُمَوفَُّق َعادا َتصا ْنَدُه اْلُقَضاُة، َوَغْْيُُهْم، فَ يَ ن ْ ، َوعا َمظَالاا

، َوَغْْيا َذلاَك، قَالَ  َياَسةا اْلُمْلكا ، َواْلفاْقها، َوسا ، َوالنََّسبا ْْلََدبا ْن بَ ْعٍض، وََكاَن َعالاًما ِبا  بَ ْعُضُهْم ما
ي َعْبَد اَّللَّا ْبَن اْلَعبَّاسا قَالَ  ينا َذلاَك، َوَهَذا يَ ْوًما: إانَّ َجديا ي فَ يُ ْؤذا َِبَب لايَ َقُع َعَلى َجلايسا : إانَّ الذُّ



، َواَّللَّا َلْو ََّتَيَّأَ  َا إاْخَوانا ْلَعنْيا الَِّتا َأَرى َبا ، َوَأََن َواَّللَّا َأَرى ُجَلَسائاي ِبا َايَُة اْلَكَرما َ َأَْسَاَءُهْم َّنا ِلا َأْن ُأَغْييا
َن اْْلُلَ  .لَنَ َقْلتُ َها ما ْخَوانا قَاءا َواْْلا ََ اْْلَْصدا  َساءا إا

ي أَْنَشدَ  ا رَآنا َوْحدا ي، فَ َلمَّ : َدَعا اْلُمَوفَُّق يَ ْوًما ُجَلَساَءُه، َفَسبَ ْقتُ ُهْم َوْحدا  َوقَاَل ََيََْي ْبُن َعلايٍي
 يَ ُقوُل:

ْدَِل  َن اْْلا ُب اْْلَْصَحاَب َحََّّ إاَذا َدنَ ْوا ... َوَملُّوا ما يَوَأْسَتْصحا ُتُكُم َوْحدا ئ ْ  جا جا
ُع ذاْكراَها. ُن َكثاْيٌَة لَْيَس َهَذا َمْوضا عاها، َوَلُه َُمَاسا  َفَدَعْوُت َلُه، َواْسَتْحَسْنُت إاْنَشاَدُه يفا َمْوضا

 
دا باواَِليَةا اْلَعْهدا  َعةا لاْلُمْعَتضا  ذاْكُر اْلبَ ي ْ

ا َماَت اْلُمَوفَُّق اْجَتَمَع اْلُقوَّاُد َوَِبي َ  ، َلمَّ دا ُعوا ابْ َنُه َأَِب اْلَعبَّاسا باواَِليَةا اْلَعْهدا بَ ْعَد اْلُمَفوياضا اْبنا اْلُمْعَتما
، َوَذلاَك لاَسْبعا لََياٍل بَقانَي ما  َب َلُه يَ ْوَم اْْلُُمَعةا بَ ْعَد اْلُمَفوياضا َّللَّا، َوُخطا َد ِبا ْن َصَفٍر، َولُقياَب اْلُمْعَتضا

ُه.َواْجَتَمَع َعَلْيها َأْصحَ   اُب أَبايها، َوتَ َوََّ َما َكاَن أَبُوُه يَ تَ َوِلَّ
ُد َعَلى َأِبا الصَّْقرا َوَأْصَحاباها، َوانْ تَ َهَب َمَنازاََلُْم، َوَطَلَب َبنا اْلُفَراتا فَاخْ   تَ َفْوا.َوفايَها قَ َبَض اْلُمْعَتما

ُه اْلوازَارََة.َوَخَلَع َعَلى ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا ُسَلْيَماَن ْبنا َوْهٍب، َووَ   ِلَّ
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ََ السُّ  يٌف إا ََ بَ ْغَداَذ، َفَمَضى َوصا يًفا إا َط لاَْيُدَّ ُغََلَمُه َوصا ََ َواسا اجا إا َد ْبَن َأِبا السَّ وسا َوَسْيََّ ُُمَمَّ
ََ بَ ْغَداَذ. يَب، َوَأََب الرُُّجوَع إا َا َوََّنََب الطيا  فَ َعاَث َبا

 ْبُن اللَّْيثا َأُخو الصَّفَّارا، قَ تَ َلُه رَافاُع ْبُن َهْرَُثََة، وََكاَن َقْد ََيْناُق باها، َوتَ َرَك َأَخاُه.َوفايَها قُتاَل َعلايُّ 
، فَ َغَلتا اْْلَْسَعاُر ِبااْصَر.  َوفايَها َغاَر َماُء النيايلا

 
طَةا   ذاْكُر اْبتاَداءا َأْمرا اْلَقَراما

ُهْم  َوفايَها ََتَرََّك باَسَوادا اْلُكوفَةا  ن ْ ْم، فايَما ذُكاَر، َأنَّ رَُجًَل ما َطةا، وََكاَن اْبتاَداُء َأْمراها ْلَقَراما قَ ْوٌم يُ ْعَرُفوَن ِبا
ُر الزُّْهَد، وَ  ، يُْظها ْهَرْينا ٍع يُ َقاُل َلُه الن َّ َْوضا ََ َسَوادا اْلُكوَفةا، َفَكاَن ِبا َيًة ُخوزاْسَتاَن إا َم ََنحا َف، َقدا َقشُّ الت َّ

فُّ  ًة، َفَكاَن إاَذا قَ َعَد إالَْيها  َوَيسا ها، َوُيْكثاُر الصَََّلَة، فََأقَاَم َعَلى َذلاَك ُمدَّ ْن َكْسبا َيدا  اْْلُوَص، َوَيَُْكُل ما
نْ َيا، َوَأْعَلَمُه َأنَّ الصَََّلَة اْلَمْفُروَضَة َعَلى النَّاسا َخَْ  َدُه يفا الدُّ ، َوزَهَّ ينا َن َصََلًة ُسو رَُجٌل َذاَكَرُه َأْمَر الديا

نْ  ََ إاَماٍم ما عاها، ُثَّ َأْعَلَمُهْم أَنَُّه َيْدُعو إا َْوضا َلٍة، َحََّّ َفَشا َذلاَك ]َعْنُه[ ِبا آلا بَ ْيتا  يفا ُكليا يَ ْوٍم َولَي ْ
، فَ َلْم يَ َزْل َعَلى َذلاَك َحََّّ اْسَتَجاَب لَُه ََجٌْع َكثاٌْي.  الرَُّسولا

ََ بَ قَّالٍ  ْم َما وََكاَن يَ ْقُعُد إا ْنُه رَُجًَل ََيَْفُظ َعَلْيها ََ اْلبَ قَّالا َيْطُلُبوَن ما  ُهَناَك. َفَجاَء قَ ْوٌم إا
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َْيُث َتُا  نَُّه ِبا ْفظا َِتْراُكْم فَإا ََ حا ُْم َعَلْيها َوقَاَل ََلُْم: إاْن َأَجاَبُكْم إا ْم، َفَدَلَّ ْن ََنْلاها  بُّوَن، َفَكلَُّموُه يفا َصُرُموا ما
ْنَد َذلاَك، فََأَجاََبُْم َعَلى ُأْجَرٍة َمْعُلوَمٍة، َفَكاَن ََيَْفُظ ََلُْم، َوُيَصلياي َأْكثَ َر ََّنَاراها، َوَيُصوُم، َوَيَْخُ  ُذ عا

يها اْلبَ قَّالَ  ُر َعَلْيها، َوََيَْمُع نَ َوى َذلاَك التَّْمرا َويُ ْعطا َن اْلبَ قَّالا راْطَل َِتٍْر فَ يُ ْفطا ا َْحََل إاْفطَاراها ما ، فَ َلمَّ
ُْي اْلبَ قَّ  ، َوَدفَ ُعوا إالَْيها ُأْجَرَتُه، َوَحاَسَب اْْلَجا ْنَد اْلبَ قَّالا ْيَُهْم عا اُر َِتَْرُهْم َحاَسُبوا َأجا اَل َعَلى َما التُّجَّ

َع َأْصَحاُب التَّْمرا ُُمَاَسبَ َتهُ  َوى، َفَسما َن التَّْمرا، َوَحطَّ َُثََن الن َّ ْنُه ما َوى  َأَخَذ ما لاْلبَ قَّالا باَثَمنا الن َّ
َوى؟ فَ َقاَل ََلُُم اْلبَ قَّاُل: َِل تَ ْفعَ  ْكلا َِتْراََن، َحََّّ باْعَت الن َّ ُلوا! َوَقصَّ َفَضَربُوُه، َوقَاُلوا َلُه: َأَلْ تَ ْرَض ِبَا

ْنُه َما فَ َعَل، وَ  ُموا َعَلى َضْرباها، َواْسَتْحَلْوا ما ُم اْلقاصََّة، فَ َندا ْنَد َأْهلا اْلَقْريَةا لاَما َعَلْيها اْزَداَد باَذلاَك عا
ها. ْن زُْهدا  َوقَ ُفوا َعَلْيها ما

ُل َعَلى أَثا  ، ََيْما َننْيا َواٍر لَُه، ُثَّ َمراَض، َفَمَكَث َعَلى الطَّرايقا َمْطُروًحا، وََكاَن يفا اْلَقْريَةا رَُجٌل َأْْحَُر اْلَعي ْ
ُْمَرةا  يَتَة ْلا ونَُه َكْرما يَتَة يفا َْحْلا اْلَمرايضا  ُيَسمُّ ، َفَكلََّم اْلبَ قَّاُل اْلَكْرما يَّةا َأْْحَُر اْلَعنْيا َبطا لن َّ نَ ْيها، َوُهَو ِبا َعي ْ

ََ مَ  َيةا إا ْنَدُه َحََّّ بَ َرَأ، َوَدَعا َأْهُل تاْلَك النَّاحا ََ َمْنزالاها َواْلعاَنايَةا باها، فَ َفَعَل، َوَأقَاَم عا َجابُوُه، ْذَهباها، فَأَ إا
ُهُم اْثَنْ َعَشرَ  ن ْ ، َواُتَََّذ ما َماما يَنارًا، َويَ ْزُعُم أَنَُّه لاَْلا َن الرَُّجلا إاَذا َأَجابَُه دا نَقايًبا َأَمَرُهْم َأْن  وََكاَن َيَُْخُذ ما

يَسى اْبنا َمْرمَيَ، فَ  ْم، َوقَاَل: أَنْ ُتْم َكَحَوارايياي عا ََ َمْذَهباها َيةا َيْدُعوا النَّاَس إا اْشتَ َغَل َأْهُل ُكَورا تاْلَك النَّاحا
. َن الصََّلَواتا َا َرَسَم ََلُْم ما  َعَلى َأْعَماَلااْم ِبا

َا، َفَسَأَل َعْن َذلاَك، فَأُ  َماَرَّتا َْي اْْلُْكَرةا يفا عا َياٌع، فَ َرَأى تَ ْقصا َيةا ضا َ َكاَن لاْلَهْيَصما يفا تاْلَك النَّاحا ْخَبا
 ، َََبا الرَُّجلا ا اطََّلَع َعَلى َمْذَهباها، َوَأْغَلَق َِبَب اْلبَ ْيتا َعَلْيها، ِبا فََأَخَذُه، َوَحَبَسُه، َوَحَلَف َأْن يَ ْقتُ َلُه َلمَّ

َن اْْلََواراي  ارا ما َع بَ ْعُض َمْن يفا الدَّ ، َفَسما ْربا لشُّ ْفَتاَح اْلبَ ْيتا ََتَْت واَساَدتاها، َواْشتَ َغَل ِبا َوَجَعَل ما
ْفَتاَح، َوفَ َتَحتا اْلَباَب َوَأْخَرَجْتُه، ُثَّ َأَعادَ ِباََساَءتا  ا ََنَم اَْلَْيَصُم َأَخَذتا اْلما ، فَ َلمَّ تا ها، فَ َرقَّْت لالرَُّجلا

ا َأْصَبَح اَْلَْيَصُم فَ َتَح اْلَباَب لايَ ْقتُ َلُه فَ َلْم َيَاْدُه. ََ َمَكاناها، فَ َلمَّ ْفَتاَح إا  اْلما
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َيٍة ُأْخَرى، َولَقاَي َوَشاَع َذلا  َيةا، )َوقَاُلوا: رُفاَع( ، ُثَّ َظَهَر يفا ََنحا ، فَافْ َتَتَ َأْهُل تاْلَك النَّاحا َك يفا النَّاسا
ْم، َوَسأَُلوُه َعْن قاصَّتاها، فَ َقاَل: َِل ُْيْكاُن َأَحًدا َأْن يَ َناَلنا باُسوٍء! ف َ  ْن َأْصَحاباها َوَغْْياها يفا  َعُظمَ ََجَاَعًة ما

سْ  َي ِبا ، فَ َلْم يُوَقْف َلُه َعَلى َخََبٍ، َوَُسيا اما َيةا الشَّ ََ ََنحا ها، َفَخَرَج إا ْم، ُثَّ َخاَف َعَلى نَ ْفسا ما َأْعُيناها
با اْْلَثْ َوارا، ُثَّ ُخفياَف فَقايَل قَ ْرَمُط، َهَكَذا ذََكَرُه بَ عْ  يَتَة َصاحا ي َكاَن يفا َداراها َكْرما ُض الرَُّجلا الَّذا

 َأْصَحابا زاْكَرَوْيها َعْنُه.



َوادا َعَلى أَثْ َواٍر َلُه، َواَْسُُه ْحَْ  ُل َغلََّة السَّ َداُن، ُثَّ َوقايَل إانَّ قَ ْرَمَط َلَقُب رَُجٍل َكاَن باَسَوادا اْلُكوَفةا ََيْما
َطةا باَسَوادا اْلُكوَفةا.  َفَشا َمْذَهُب اْلَقَراما

َم قَ ْوٌم  َوَوَقَف الطَّائايُّ َأْْحَدُ  يَنارًا، فَ َقدا َنةا دا ُهْم يفا السَّ ن ْ ْم، َفَجَعَل َعَلى الرَُّجلا ما ٍد َعَلى َأْمراها ْبُن ُُمَمَّ
ُْم َقْد َأْحَدثُوا  ، َوَأْخََبُوُه َأَّنَّ ْلطَانا ََ السُّ َطةا، َوالطَّائاييا إا َن اْلُكوَفةا، فَ َرفَ ُعوا َأْمَر اْلَقَراما ينا ما يًنا َغْْيَ دا دا

ٍد َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم، إاِلَّ َمْن َِبيَ َعُهمْ ا ْيَف َعَلى ُأمَّةا ُُمَمَّ ُْم يَ َرْوَن السَّ ، َوَأَّنَّ ْسََلما ، فَ َلْم يَ ْلَتفاْت ْْلا
ْم َوَلْ َيْسَمْع قَ ْوََلُْم.  إالَْيها

ُْم جَ  ْم َأَّنَّ ْن َمْذَهباها َطةا ما ! يَ ُقوُل وََكاَن فايَما ُحكاَي َعنا اْلَقَراما يما اُءوا باكاَتاٍب فايها: باْسما اَّللَّا الرَّْْحَنا الرَّحا
يَسى، َوُهَو اْلَكلا  ، َوُهَو عا يحا َيُة اْلَمسا ْن قَ ْريٍَة يُ َقاُل ََلَا َنْصَرانَُة، َداعا َمُة، اْلَفَرُج ْبُن ُعْثَماَن، َوُهَو ما

دا بْ  ، َوُهَو َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ يُّ ْسما َوُهَو اْلَمْهدا يَح َتَصوََّر َلُه يفا جا َْبايُل، َوذََكَر َأنَّ اْلَمسا نا اْْلََنفايَّةا، َوُهَو جا
ابَُّة، َوإانََّك َيَْ  ُة، َوإانََّك النَّاَقُة، َوإانََّك الدَّ َيُة، َوإانََّك اْْلُجَّ اعا َء، إاْنَساٍن، َوقَاَل َلُه: إانََّك الدَّ ََي ْبُن زََكراَّيَّ

.َوإانََّك ُروُح   اْلُقُدسا
َا، َوَأنَّ  ، َورَْكَعَتانا بَ ْعَد ُغُروَبا ْمسا  اْْلََذاَن يفا  َوَعرََّفُه َأنَّ الصَََّلَة َأْرَبُع رََكَعاٍت: رَْكَعَتانا قَ ْبَل طُُلوعا الشَّ

ُن: اَّللَُّ َأْكََبُ، اَّللَُّ َأْكََبُ، اَّللَُّ َأْكََبُ، َأْشَهدُ  ،  ُكليا َصََلٍة َأْن يَ ُقوَل اْلُمَؤذيا َأْن َِل إاَلَه إاِلَّ اَّللَُّ، َمرََّتنْيا
يَم َرُسوُل اَّللَّا، َأشْ  َهُد َأنَّ َأْشَهُد َأنَّ آَدَم َرُسوُل اَّللَّا، َأْشَهُد َأنَّ نُوًحا َرُسوُل اَّللَّا، َأْشَهُد َأنَّ إابْ َراها

يَسى َرُسوُل اَّللَّا، َأْشَهُد  ًدا َرُسوُل اَّللَّا، َأْشَهُد َأنَّ َأْْحََد ْبَن ُموَسى َرُسوُل اَّللَّا، َأْشَهُد َأنَّ عا َأنَّ ُُمَمَّ
َن اْلُمنَ زَّلا عَ  َي ما ْستاْفَتاَح، َوها دا ْبنا اْْلََنفايَّةا َرُسوُل اَّللَّا، َوَأْن يَ ْقَرَأ يفا ُكليا رَْكَعٍة اِلا َلى َأْْحََد ْبنا ُُمَمَّ

 ََ َلَة إا دا ْبنا اْْلََنفايَّةا، َواْلقاب ْ   بَ ْيتا ُُمَمَّ
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ثْ َننْيا َِل يُ ْعَمُل فايها َشْيٌء، َوالسُّ  [ ، َوَأنَّ اْْلُُمَعَة يَ ْوُم اِلا سا ََ بَ ْيتا اْلَمْقدا ، ]َواْْلَجَّ إا سا ورََة: اْلَمْقدا
ْولاَيائاها. َْولاَيائاها ِبَا ها، اْلُمتََّخذا ْلا َسْا ََ ِبا  اْْلَْمُد َّللاَّا باَكلاَمتاها، َوتَ َعا

] ]البقرة: }يَ  َي َمَواقايُت لالنَّاسا لَّةا ُقْل ها نانَي 189ْسأَُلوَنَك َعنا اْْلَها ُرَها لايُ ْعَلَم َعَدُد السيا [ ، ظَاها
ي َسبايلاي ات َُّقونا ََّي ُأوِلا  َبادا يَن َعرَُّفوا عا نُ َها َأْولاَيائاي الَّذا ُم، َوَِبطا ُهوُر َواْْلََّيَّ ،  اْْلَْلَبابا َواْلْاَساُب َوالشُّ
ُن خَ  ي، َوَأْمَتحا َبادا ي أَبْ ُلو عا ا َأفْ َعُل، َوَأََن اْلَعلايُم اْْلَكايُم، َوَأََن الَّذا ي َِل ُأْسَأُل َعمَّ ْلقاي، َفَمْن َوَأََن الَّذا

، َوَمنْ  ، َوَأْخَلْدتُُه يفا ناْعَمِتا ُتُه يفا َجنَِّتا ، َواْختاَباراي أَْلَقي ْ َْنِتا زَاَل َعْن َأْمراي،  َصََبَ َعَلى َبََلئاي، َوُما
َنةا ُرُسلاي. ، َوَأِْتَْمُت َأَجلاي، َوَأْظَهْرُت َأْمراي َعَلى أَْلسا َب ُرُسلاي َأَخْذتُُه ُمَهاًَن يفا َعَذاِبا  وََكذَّ

ي  ي َلْ يَ ْعُل َعَليَّ َجبَّاٌر إاِلَّ َوَضْعُتُه، َوَِل َعزايٌز إاِلَّ َذَلْلُتُه، َولَْيَس الَّذا َأَصرَّ َعَلى َأْمراها، َوَداَم َوَأََن الَّذا
 َعَلى َجَهالَتاها، َوقَاُلوا: َلْن َنَْبََح َعَلْيها َعاكافانَي، َوباها ُموقانانَي، ُأولَئاَك ُهُم اْلَكافاُروَن.



ُف الظَّالامُ  ا َيصا ََ َعمَّ ها: ُسْبَحاَن َرِبيا َربيا اْلعازَّةا، َوتَ َعا ، ُثَّ يَ رَْكُع، َويَ ُقوُل يفا رُُكوعا وَن، يَ ُقوَُلَا َمرََّتنْيا
ُ َأْعَلى، اَّللَُّ َأْعَظُم، اَّللَُّ َأْعَظُم. َذا َسَجَد قَاَل: اَّللَُّ َأْعَلى، اَّللَّ  فَإا

ْهَرَجاُن َوالنَّْْيُوُز، َوَأنَّ النَّبايَذ َحَراٌم،  َنةا، َوُُهَا اْلما ْن َشرايَعتاها َأْن َيُصوَم يَ ْوَمنْيا يفا السَّ َر َحَراٌم، َواْْلَمْ َوما
ُلُه، َوَمْن َلْ َُيَا ْن َجَنابٍَة إاِلَّ اْلُوُضوُء َكُوُضوءا الصَََّلةا، َوَأنَّ َمْن َحارَبَُه َوَجَب قَ ت ْ َّْن َوَِل ُغْسَل ما راْبُه ِما

َْلٍب. ي ُما ي ََنٍب، َوَِل ُكلُّ ذا ْنُه اْلْاْزيََة، َوَِل يُ ؤَْكُل ُكلُّ ذا  َُيَالاُفُه َأَخَذ ما
، َفَساَر قَ ْرَمُط إالَْيها، َوقَاَل َلُه: إانيا  وََكانَ  با الزياْنجا ََ َسَوادا اْلُكوَفةا قَ ْبَل قَ ْتلا َصاحا ُْي قَ ْرَمَط إا َمسا

ْلُت ِباَ  نا ات ََّفْقَنا َعَلى اْلَمْذَهبا ما ، فَإا ُرنا اَئُة أَْلفا َضارابا َسْيٍف، فَ تُ َناظا ْن َعَلى َمْذَهٍب َورَْأٍي، َوَمعاي ما
 عاي، َوإاْن َتُكنا اْْلُْخَرى اْنَصَرْفُت َعْنَك، فَ تَ َناَظَرا، فَاْختَ َلَفْت آرَاُؤُُهَا، فَاْنَصَرَف قَ ْرَمُط َعْنُه.مَ 
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 ذاْكُر َغْزوا الرُّوما َوَوفَاةا ََّيْزَمانَ 
َرةا، َدَخَل َأْْحَُد اْلُعَجْيفايُّ َطَرُسوَس، َوَغزَ  ا َمَع ََّيْزَماَن الصَّائاَفَة، فَ بَ َلُغوا َشَكْنَد، فايَها، يفا َُجَاَدى اْْلخا

َها بَ ْعَد َأْن َأْشَرَف َعَلى َأخْ  ها، فَاْرََتََل َعن ْ ْن َحَجرا َمْنَجنايٍق يفا َأْضََلعا يٌَّة ما َها، فََأَصاَبْت ََّيْزَماَن َشظا ذا
ََ َطَرُسوَس  َل إا َتَصَف رََجٍب، َوْحُا َ يفا الطَّرايقا ُمن ْ َا.فَ تُ ُويفيا  َفُدفاَن َبا

ََ َخَُ  َ َخَلَفُه اْبُن ُعَجْيٍف، وََكَتَب إا ا تُ ُويفيا ُُه وََكاَن َقْد َأطَاَع َُخَاَرَوْيها ْبَن َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن، فَ َلمَّ اَرَوْيها َُيَْبا
، وَ  ََلحا ، َوالسيا ْْلَْيلا ُه ِبا َْوتاها، فََأقَ رَُّه َعَلى واَِليَةا َطَرُسوَس، َوَأَمدَّ َخائارا، َوَغْْياَها، ُثَّ َعَزَلُه، َواْستَ ْعَمَل ِبا الذَّ

َد ْبَن ُموَسى ْبنا ُطوُلوَن. ها ُُمَمَّ َها اْبَن َعميا  َعَلي ْ
 

َنةا باَطَرُسوسَ   ذاْكُر اْلفات ْ
دا ْبنا ُموَسى، فَ َقَبُضوا َعَلْيها. ْيا ُُمَمَّ ْْلَما  َوفايَها ََثَر النَّاُس، باَطَرُسوَس، ِبا

ٌب، فَاْخَتاَر اْلْاَهاَد، َوَسَبُب ذَ  ها يُ َقاُل َلُه: رَاغا ْن َخَواصيا ٌم ما َ َكاَن َلُه َخادا ا تُ ُويفيا لاَك َأنَّ اْلُمَوفََّق َلمَّ
، َوآَِل  ْن َدَوابَّ اما َسْيََّ َما َمَعُه ما ََ الشَّ ا َوَصَل إا َا، فَ َلمَّ ََ َطَرُسوَس َعَلى َعْزما اْلُمَقاما َبا ٍت، َفَساَر إا

ََ َُخَاَرَوْيها لايَ ُزورَُه، َويُ َعريافَُه َعْزَمُه، فَ َلمَّ َوخا  ََ َطَرُسوَس، َوَساَر ُهَو َجرايَدًة إا ا َلقاَيُه َياٍم َوَغْْيا َذلاَك إا
َْي إا  ْنُه اْلَمسا ٌب َأْن َيْطُلَب ما َمْشَق َأْكَرَمُه َُخَاَرَوْيها، َوَأَحبَُّه، َوأَناَس باها، َواْسَتْحَيا رَاغا ََ َطَرُسوَس، بادا

ْنَدُه، َفَظنَّ َأْصَحابُُه َأنَّ َُخَاَرَوْيها قَ َبَض َعَلْيها، فََأَذاُعوا َذلاَك، فَاْستَ ْعَظَمُه النَّ  اُس، َفطَاَل ُمَقاُمُه عا
ََ رَُجٍل َقَصَد اْلْاَهاَد يفا َسبايلا اَّللَّا فَ َقَبَض َعَلْيها! ُثَّ َشَغُبوا َعلَ  ُد إا دا اْبنا َوقَاُلوا: يَ ْعما ْم ُُمَمَّ ْياها ى َأما

ًبا، وَ  َك رَاغا ََ َأْن يُْطلاَق اْبُن َعميا ََّنَُبوا َدارَُه، َعميا َُخَاَرَوْيها، َوقَ َبُضوا َعَلْيها، َوقَاُلوا: َِل يَ َزاُل يفا اْْلَْبسا إا
 َوَهَتُكوا ُحَرَمُه.



ًبا عَ  ََ َُخَاَرَوْيها، فََأْطَلَع رَاغا َها َوبَ َلَغ اْْلَََبُ إا ا بَ َلَغ إالَي ْ ََ َطَرُسوَس، فَ َلمَّ ْيا إا َن َلُه يفا اْلَمسا َلْيها، َوَأذا
ََ اْلبَ يْ  ُهْم إا َوارَُكْم! َوَساَر َعن ْ ا َأْطَلُقوُه قَاَل ََلُْم: قَ بََّح اَّللَُّ جا ْيَُهْم، فَ َلمَّ ، َأْطَلَق َأْهُلَها َأما سا تا اْلُمَقدَّ

ا َساَر عَ  ََ واَِليَتاَها.فََأقَاَم باها، َوَلمَّ  ْن َطَرُسوَس َعاَد اْلُعَجْيفايُّ إا
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ُة ُذَؤابًَة.  َوفايَها َظَهَر َكوَْكٌب ُذو َُجٍَّة، َوَصاَرتا اْْلُمَّ

. يُّ دا ْبنا إاْسَحاَق اَْلَاِشاا َنَة َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
 َياُت[]اْلَوف َ 

.ُّ يْ ُرَعاُقوِلا َ فايَها َعْبُد اْلَكراميا الدَّ  َوتُ ُويفيا
ََّيرا رَبايَعَة ابْ نُ  لا َودا ْن َأْعَمالا اْلَمْوصا َ َما َكاَن إالَْيها ما َ إاْسَحاُق ْبُن ُكْنَداَج، َوَوِلا ٌد.َوفايَها تُ ُويفيا  ُه ُُمَمَّ

يُّ  َ إاْدرايُس ْبُن ُسَلْيٍم اْلَفْقَعسا . َوتُ ُويفيا ، َوالصَََّلحا يثا ، وََكاَن َكثاَْي اْْلَدا لايُّ  اْلَمْوصا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوَسْبعانَي َوما
279 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوَسْبعانَي َوما
دا  ، َوواَِليَةا اْلُمْعَتضا دا  ذاْكُر َخْلعا َجْعَفرا ْبنا اْلُمْعَتما

، َواْلُقَضاةا، َوُوُجوها النَّ  ُد َعَلى اَّللَّا، َوَجَلَس لاْلُقوَّادا َنةا، يفا اْلُمَحرَّما َخَرَج اْلُمْعَتما ها السَّ ، يفا َهذا اسا
، َوَجَعَل واَِليََة اْلعَ  ْن واَِليَةا اْلَعْهدا ََ اَّللَّا َجْعَفًرا ما َّللَّا َوَأْعَلَمُهْم أَنَُّه َخَلَع ابْ َنُه اْلُمَفوياَض إا دا ِبا ْهدا لاْلُمْعَتضا

، َواْسَقَط  َن اْلَعْهدا ُدوا َعَلى اْلُمَفوياضا أَنَُّه َقْد َتََبََّأ ما ، َوَشها َن َأِبا اْلَعبَّاسا َأْْحََد ْبنا اْلُمَوفَّقا اَْسَُه ما
، وَكَ  دا َب لاْلُمْعَتضا َرازا، َوَغْْيا َذلاَك، َوُخطا ةا، َواْْلُْطَبةا، َوالطيا كَّ اَن يَ ْوًما َمْشُهوًدا. فَ َقاَل ََيََْي ْبُن السَّ

َد:  َعلايٍي يُ َهنياُئ اْلُمْعَتضا
ُم ... َحَباَك باها َرب، باَفْضلاَك َأْعَلمُ   لايَ ْهناَك َعْقٌد أَْنَت فايها اْلُمَقدَّ

َماُم اْلُمعَ  ََن ... فَأَْنَت َغًدا فايَنا اْْلا َ َعْهدا ْن ُكْنَت َقْد َأْصَبْحَت َواِلا  ظَّمُ فَإا
َك فايَنا ُمبَ لَّغًا ُمَناُه ... ، َوَمْن َعاَداَك َيْشَجى َويُ ْرَغمُ   َوَِل زَاَل َمْن َوِلَّ

ََذا اْلَعْهدا َوْهَو ُمَقوَّمُ  ينا فايها َتََوٌُّد ... فَ َعاَد َبا  وََكاَن َعُموُد الديا
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ًكا  َوَأْصَبَح َوْجُه اْلَملاكا َجْذَِلَن َضاحا
يُء لَنَ  ي َكاَن يُْظلاُم ... َفُدوَنَك فَاْشُدْد َعْقَد َما َحَويْ َتهُ ُيضا ْنُه الَّذا  ا ما

مُ  نََّك ُدوَن النَّاسا فايها اْلُمَحكَّ  فَإا
عا قَاٍض، َوَِل ُمنَ  دا اْْلَاما ََلما َأْن َِل يَ ْقُعَد َعَلى الطَّرايقا َوَِل يفا اْلَمْسجا يَنةا السَّ َدا َي ِبا ٌم، وَ َوفايَها نُودا َِل جيا

، َواْلَفْلَسَفةا. ٌر، َوَحَلَف اْلَورَّاُقوَن َأْن َِل يَبايُعوا ُكُتَب اْلَكََلما َواْْلََدلا  زَاجا
يُل ْبُن بُ ْلُبٍل.  َوفايَها قُباَض َعَلى َجَراٍد َكاتابا َأِبا الصَّْقرا إاَْسَاعا

ْن َشْهرَ   َزْوَر، وََكاَنْت َلُه، فَ َقَبَض َعَلْيها.َوفايَها اْنَصَرَف أَبُو َطْلَحَة َمْنُصوُر ْبُن ُمْسلاٍم ما
 

، َواْْلَْعَرابا  لا ، َوَأْهلا اْلَمْوصا  ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ اْْلََواراجا
، َوَغْيُْ  لا ُمُهْم َهاُروُن، َوَمَعُهْم ُمَتَطوياَعُة َأْهلا اْلَمْوصا َنةا اْجَتَمَعتا اْْلََواراُج، َوُمَقدَّ ها السَّ ُهْم، يفا َهذا

َباَن.َوْحَْ  ُّ، َعَلى قاَتالا َبنا َشي ْ ْغلاّبا  َداُن ْبُن َْحُْدوَن الت َّ
لا  ْن َأْعَمالا اْلَمْوصا َباَن َعََبُوا الزَّاَب، َوَقَصُدوا ناينَ َوى ما ْن َبنا َشي ْ ، َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ ََجًْعا َكثاْيًا ما

، فَاْجَتَمَع َهارُ  َها َوَعَلى اْلبَ َلدا َغارَةا َعَلي ْ َن اْلُمَتَطوياَعةا لاَْلا ، َوَْحَْداُن ْبُن َْحُْدوَن، وََكثاٌْي ما ارايُّ وُن الشَّ
ْم. َلةا، َوَأْعَيانا َأْهلاَها، َعَلى قاَتاَلااْم َوَدْفعاها  اْلُمَواصا

يَقا، َوَمَعُهْم َهاُروُن ْبُن ُسَلْيَماَن َمْوََ َأْْحََد بْ  َباَن نَ َزُلوا َعَلى َِبْعشا ْيخا وََكاَن بَ ُنو َشي ْ يَسى ْبنا الشَّ نا عا
ُد ْبُن إاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداَج َوالاًيا َعَلى اْلَموْ  ََّيرا َبْكٍر، وََكاَن َقْد أَنْ َفَذُه ُُمَمَّ با دا يا َصاحا َبانا ي ْ ، فَ َلْم الشَّ لا صا

َباَن )ُمعَ  ْنَدُهْم، َفَطَرُدوُه، فَ َقَصَد َبنا َشي ْ َن اْلُمَقاما عا ، َوَأْهلا ُْيَكياْنُه َأْهُلَها ما اواًَن َعَلى اْْلََواراجا
َباَن، َوتَباَعُهْم َْحَْداُن، َواْْلََوارا  ( ، فَاْلتَ َقْوا، َوَتَصافُّوا، َواقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَمْت بَ ُنو َشي ْ لا ُج، َوَمَلُكوا اْلَمْوصا

. ْهبا لن َّ  بُ ُيوََّتُْم، َواْشتَ َغُلوا ِبا
ا َعََبَُه بَ ُنو ا اَّْنََزُموا( َعلاُموا َأْن َِل َمْلَجأَ َوَِل  وََكاَن الزَّاُب )َلمَّ َباَن ]زَائاًدا[ ، فَ َلمَّ  َشي ْ
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، فََأْوقَ ُعوا َبااْم، َوقُتاَل َكثا  ْهبا لن َّ ، َوالنَّاُس َمْشُغوُلوَن ِبا ََ اْلقاَتالا ْن َأْهلا َمْنَجى َغْْيُ الصََّْبا، فَ َعاُدوا إا ٌْي ما
لا َوَمْن َمَعُهمْ  .اْلَمْوصا  ، َوَعاَد الظََّفُر لاْْلَْعَرابا

ها إاْن لَْ  دا ْبنا إاْسَحاَق ُكْنَداَج يُ َعريافُُه َأنَّ اْلبَ َلَد َخاراٌج َعْن يَدا ََ ُُمَمَّ يَما إا  ََيُْضْر ُهَو وََكَتَب َهاُروُن ْبُن سا
َل، َفَخاَفُه َأْهُلهَ  ها، َفَساَر يفا َجْيٍش َكثايٍف يُرايُد اْلَمْوصا ََ بَ ْغَداَذ َيْطُلُبوَن بانَ ْفسا ا، فَاَْنََدَر بَ ْعُضُهْم إا



َا ُُمَمَّ  يَثةا، َوَبا ْْلَدا ْم ِبا ُهْم، فَاْجَتاُزوا يفا َطرايقاها ْم، َوإازَاَلَة اْبنا ُكْنَداَج َعن ْ ُد ْبُن ََيََْي إاْرَساَل َواٍل إالَْيها
ُه اْلُمْعَتضا  َل، َفَحثُّوُه اْلَمْجُروُح ََيَْفُظ الطَّرايَق، َقْد َوِلَّ ُد َذلاَك، َوَقْد َوَصَل إالَْيها َعْهٌد باواَِليَتاها اْلَمْوصا

نا اْبنا ُكْنَداَج إاَذا َدَخلَ  َها، َوَخوَُّفوُه ما َد ْبَن ُكْنَداَج إالَي ْ ْْيا، َوَأْن َيْسباَق ُُمَمَّ يلا السَّ َل  َعَلى تَ ْعجا اْلَمْوصا
ٌد إا  َلُه، َفَساَر، َفَسَبَق ُُمَمَّ ََ بَ َلَد، فَ بَ َلَغُه ُدُخوُل اْلَمْجُروحا قَ ب ْ ُد ْبُن ُكْنَداَج إا َها، َوَوَصَل ُُمَمَّ لَي ْ

ُُه اْْلَََبَ، فََأْرَسَل َأَِب عَ  ََ َُخَاَرَوْيها ْبنا ُطوُلوَن َُيَْبا َباُطؤا وََكَتَب إا َم َعَلى الت َّ َل، )فَ َندا ْبدا اَّللَّا ْبنا اْلَمْوصا
ََداَّيَ  لا َكَما َكاَنْت َلُه قَ ْبُل، فَ َلْم   اْلَْصَّاصا َبا َها إاْمَرُة اْلَمْوصا ن ْ ، َوَيْطُلُب ُأُمورًا، ما دا ََ اْلُمْعَتضا َكثاْيٍَة إا

الاها، )فََأْعَرَض َعْن ذاْكراَها( . ْن ُعمَّ لا ما ََ َذلاَك، َوَأْخََبَُه َكَراَهَة َأْهلا اْلَمْوصا  َُيَْب إا
ْلَموْ  ُد، َواْستَ ْعَمَل بَ ْعَدُه َعلايَّ ْبَن َداُوَد ْبنا رَْهَزاَد َوبَقاَي اْلَمْجُروُح ِبا ْيًا، َوَعَزَلُه اْلُمْعَتضا لا َيسا صا

:ُّ ٌر يُ َقاُل َلُه اْلُعَجْينا ، فَ َقاَل َشاعا يَّ  اْلُكْردا
ََذا ال ... دَّْهرا ُمْذ َكانُوا َشبايَها  َما رََأى النَّاُس َلا

ُل َحََّّ ... أُ  َر اْْلَْكَراُد فايَهاَذلَّتا اْلَمْوصا  ميا
. ) لنُّونا ُّ ِبا  )اْلُعَجْينا

 
دا   ذاْكُر َوفَاةا اْلُمْعَتما

ْن رََجٍب بابَ ْغَداَذ، وَكَ  ْحَدى َعْشَرَة بَقاَيْت ما ثْ َننْيا ْلاا َلَة اِلا ُد َعَلى اَّللَّا لَي ْ َ اْلُمْعَتما  انَ َوفايَها تُ ُويفيا
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طيا يفا  ى فََأْكثَ َر، َفَماَت لَْيًَل، َقْد َشراَب َعَلى الشَّ ، َشَراًِب َكثاْيًا، َوتَ َعشَّ يا بابَ ْغَداَذ، يَ ْوَم اْْلََحدا  اْْلََسنا
َا. ََ َساَمرَّا َفُدفاَن َبا َل إا ، فَ َنَظُروا إالَْيها، َوْحُا ُد اْلُقَضاَة َوَأْعَياَن النَّاسا  َوَأْحَضَر اْلُمْعَتضا

نَي َسنَ  ََلفَ ُتُه َثََلًَث وََكاَن ُعْمُرُه ََخْسا تَّةا َأْشُهٍر، وََكاَنْت خا َن اْلُمَوفَّقا باسا تََّة َأْشُهٍر، وََكاَن َأَسنَّ ما ٍة َوسا
تََّة َأْشُهٍر. ْشرايَن َسَنًة َوسا  َوعا

َم َعَلْيها َأُخوُه أَبُو َأْْحََد اْلُمَوفَُّق، َوضَ  ََلفَتاها َُمُْكوًما َعَلْيها، َقْد ََتَكَّ يََّق َعَلْيها، َحََّّ إانَُّه وََكاَن يفا خا
يَناٍر، فَ َلْم َيَاْدَها َذلاَك اْلَوْقَت، فَ َقاَل: ََ َثََلُثاااَئةا دا ، إا  اْحَتاَج يفا بَ ْعضا اْْلَْوقَاتا

ْثلاي ... يَ َرى َما َقلَّ ُِمَْتناًعا َعَلْيها   أَلَْيَس يفا اْلَعَجائابا َأنَّ ما
نْ َيا َجَا  ها الدُّ َسْا ْن َذاَك َشْيٌء يفا َيَدْيها َوتُ ْؤَخُذ ِبا  يًعا ... َوَما ما

 إالَْيها َُتَْمُل اْْلَْمَواُل ُطراا ... َوُْيَْنُع بَ ْعَض َما َُيََْب إالَْيها 
ُهْم. ن ْ َها َأَحٌد ما ْن ُسرَّ َمْن رََأى، ُمْذ بُناَيْت، ُثَّ َلْ يَ ُعْد إالَي ْ  وََكاَن َأوَُّل اْْلَُلَفاءا انْ تَ َقَل ما

 



دا ذاكْ  ََلَفةا َأِبا اْلَعبَّاسا اْلُمْعَتضا  ُر خا
َّللَّا َأْْحََد بْ  دا ِبا َِبا اْلَعبَّاسا اْلُمْعَتضا ُد بُوياَع ْلا َلةا الَِّتا َماَت فايَها اْلُمْعَتما نا اْلُمَوفَّقا َأِبا َويفا َصبايَحةا اللَّي ْ

ْلْاََلَفةا، فَ َوََّ ُغََلَمهُ  َد ْبَن  َطْلَحَة ْبنا اْلُمتَ وَكيالا ِبا ْرَطَة، َوُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن ُسَلْيَماَن اْلوازَارََة، َوُُمَمَّ َبْدرًا الشُّ
اْه ْبنا َمالاٍك اْْلََرَس.  الشَّ

ُه َعَقَد لَ َوَوَصَلُه يفا َشوَّاٍل َرُسوُل َعْمراو ْبنا اللَّْيثا َوَمَعُه َهَداََّي َكثاْيٌَة، َوَسأََلُه َأْن يُ َولياَيُه ُخَراَساَن، ف َ 
َها، َوَسْيََّ إالَْيها اْلْاَلَع، َواللياَواَء، َواْلَعْهَد، فَ َنَصَب اللياَواَء يفا َداراها َثََلثَةَ   َعَلي ْ
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ٍم.  َأَّيَّ
 

يا  اَمانا  ذاْكُر َوفَاةا َنْصٍر السَّ
نَ  َا َكاَن إالَْيها ما ُّ، َوقَاَم ِبا اَمانا يُل ْبُن  َوفايَها َماَت َنْصُر ْبُن َأْْحََد السَّ ْهرا َأُخوُه إاَْسَاعا َا َورَاَء الن َّ اْلَعَملا ِبا

ْنُه َما قَاَل يفا رَافاعا ْبنا َهْرَُثََة: ْعٌر َحَسٌن، ما  َأْْحََد، وََكاَن َنْصٌر َديياًنا، َعاقاًَل، لَُه شا
ُثَما َكاَنَ  لايَل َذلايٌل َحي ْ  َأُخوَك فايَك َعَلى ُخَْبٍ َوَمْعراَفٍة ... إانَّ الذَّ

 َلْوَِل زََماٌن َخُئوٌن يفا َتَصرُّفاها ... َوَدْوَلٌة َظَلَمْت َما ُكْنَت إاْنَساَنً 
ْن ُخَراَساَن َوقَ ْتلاها   ذاْكُر َعْزلا رَافاعا ْبنا َهْرَُثََة ما

ُد رَافاَع ْبَن َهْرَُثََة َعْن ُخَراَساَن.  َوفايَها َعَزَل اْلُمْعَتضا
، فَ َلْم يَ ْقَبْل، فََأَشاَر َعَلى َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلُمْعتَ  لرَّييا ْلطَانا ِبا ََ رَافاٍع باَتْخلاَيةا قُ َرى السُّ َد َكَتَب إا ضا

 ََ ُد إا  َأْْحََد ْبنا رَافاٍع َأْصَحابُُه باَرديا اْلُقَرى لاَئَلَّ يَ ْفُسَد َحالُُه باكاَتاٍب، فَ َلْم يَ ْقَبْل أَْيًضا، وََكَتَب اْلُمْعَتضا
ََ َعْمراو ْبنا اللَّْيثا با َعْبدا اْلعَ  ، وََكَتَب إا ها َعنا الرَّييا َُحارَبَةا رَافاٍع َوإاْخَراجا ْمراها ِبا تَ ْولاَيتاها زايزا ْبنا َأِبا ُدَلَف ِبَا

 ُخَراَساَن.
ََ ُجْرَجاَن، َوَماَت ُثَّ إانَّ َأْْحََد ْبَن َعْبدا اْلَعزايزا َلقاَي رَافاًعا فَ َقاتَ َلُه، فَاَّْنََزَم رَافاٌع َعنا الرَّييا  ، َوَساَر إا

، َفََلقَاُه َعْمٌرو، َوَبْكرٌ  ََ الرَّييا ، فَ َعاَد رَافاٌع إا ائَ َتنْيا ابْ َنا َعْبدا  َأْْحَُد ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا َسَنَة َُثَانانَي َوما
يًدا، فَاَّْنََزَم َعْمٌرو َوَبْكٌر، َوقُ  ََ اْلَعزايزا، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا يَمٌة، َوَوَصُلوا إا ْن َأْصَحاَبااَما َمْقتَ َلٌة َعظا تاَل ما

. ] ائَ َتنْيا  َأْصبَ َهاَن، َوَذلاَك يفا َُجَاَدى اْْلُوََ َسَنَة َُثَانانَي ]َوما
. لرَّييا َِبقاَي َسَنتاها، َوَماَت َعلايُّ ْبُن اللَّْيثا َمَعُه يفا الرَّييا  َوَأقَاَم رَافاٌع ِبا

[ ،ُثَّ إانَّ  ائَ َتنْيا  َعْمَرو ْبَن اللَّْيثا َواََف نَ ْيَسابُوَر يفا َُجَاَدى اْْلُوََ َسَنَة َُثَانانَي ]َوما
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ََ رَافاٍع، َفَجَمَع َأْصَحابَُه، َواْسَتَشارَُهْم فايَما ي َ  َها، َوَعَلى ُخَراَساَن، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ إا ْفَعُل، َواْستَ ْوََ َعَلي ْ
ي ْ َوقَاَل َلَُ  لدَّ ُد ْبُن زَْيٍد ِبا َنا ; َهَذا ُُمَمَّ َلما ْم: إانَّ اْْلَْعَداَء َقْد َأْحَدُقوا باَنا، َوَِل آَمُن َأْن يَ تَّفاُقوا َعَلي ْ

َزَها ; َوَهَذا َعْمُرو ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا َقْد فَ َعْلُت باها َما فَ َعْلُت، فَ ُهَو َيََتَبَّ  َتها ُر فُ ْرَصًة لايَ ن ْ َتظا َوائاَر يَ ن ْ ُص الدَّ
َد ْبَن زَْيٍد، وَ  ها، َوَقْد رَأَْيُت َأْن ُأَصالاَح ُُمَمَّ ُُموعا يَد إالَْيها ; َوَهَذا َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا َقْد َواََف ُخَراَساَن ِبا ُأعا

ََ َعْمٍرو، فَُأْخراَجُه َعنْ  َْي إا ُخَراَساَن، فَ َوافَ ُقوُه َعَلى  َطََباْسَتاَن، َوُأَصالاَح اْبَن َعْبدا اْلَعزايزا، ُثَّ َأسا
نَ ُهَما يفا َشْعَباَن َسَنَة َُثَانا  ََ اْبنا َعْبدا اْلَعزايزا َفَصاَْلَُه، َواْستَ َقرَّ اْْلَْمُر بَ ي ْ [ َذلاَك، َوَأْرَسَل إا ائَ َتنْيا نَي ]َوما

. 
ََ َطََباْسَتاَن، فَ َوَرَدَها يفا َشْعَباَن َسَنَة إاْحَدى وَ  ُْرَجاَن، ُثَّ َساَر إا [ ، وََكاَن َقْد َأقَاَم ِبا ائَ َتنْيا َُثَانانَي ]َوما

ُد بْ  َد ْبنا زَْيٍد، َوَصاَْلَُه، َوَوَعَدُه ُُمَمَّ ا اْستَ َقرَّ باَطََباْسَتاَن رَاَسَل ُُمَمَّ ُن زَْيٍد َأْن فََأْحَكَم ُأُمورََها، َوَلمَّ
ْن ُشْجَعانا  ْربَ َعةا آَِلفا رَُجٍل ما َدُه ِبَا . يُ ْنجا يْ َلما  الدَّ

. ائَ َتنْيا را َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَُثَانانَي َوما ٍد باَطََباْسَتاَن، َوُجْرَجاَن يفا رَبايٍع اْْلخا َب لاُمَحمَّ  َوُخطا
ٍد يُذَكيا  ََ ُُمَمَّ ، فَأَْرَسَل إا ََ َعْمراو ْبنا اللَّْيثا دا ْبنا زَْيٍد َورَافاٍع إا ُرُه َما فَ َعَل باها، َوبَ َلَغ َخََبُ ُمَصاَْلَةا ُُمَمَّ

ها باَعْسَكٍر. ْن[ َغْدراها إانا اْستَ َقاَم َأْمُرُه، فَ َعاَد َعْن إاَْنَادا ْنُه َو ]ما رُُه ما  َوَُيَذيا
ا َأْحَكَم رَافاٌع أَ  دا ْبنا زَْيٍد َذلاَك، َوَخلَّى َعَلْيها َطََباْسَتاَن ; َوَلمَّ ا َقواَي َعْمٌرو َعَرَف لاُمَحمَّ دا ْمَر ُمَُ فَ َلمَّ مَّ

، َوجَ  ائَ َتنْيا را َسَنَة َثََلٍث َوَُثَانانَي َوما ََ ُخَراَساَن، فَ َورََد نَ ْيَسابُوَر يفا رَبايٍع اْْلخا َنُه ْبنا زَْيٍد َساَر إا َرى بَ ي ْ
ْنُه اْلُمعَ  ََ أَبْ ُيوْرَد، َوَأَخَذ َعْمٌرو ما يَدٌة اَّْنََزَم فايَها رَافاٌع إا َل، َواللَّْيَث َوَلَدْي َوَبنْيَ َعْمٍرو َحْرٌب َشدا دَّ

. يها َعلايٍي ْنَدُه بَ ْعَد َمْوتا َأخا ، وََكاََن عا يها َعلاييا ْبنا اللَّْيثا  َأخا
ََ َهَراَة )َأْو َمْرٍو( ، فَ َعلاَم َعْمٌرو باَذلاَك، فََأَخَذ َعلَ  َْي إا ا َوَرَد رَافاٌع أَبْ ُيوْرَد َأرَاَد اْلَمسا ْيها الطَّرايَق َوَلمَّ

َضٍة َغْْيَ َطرايقا باَسرَ  ْيا َعْمٍرو َعْن نَ ْيَسابُوَر َساَر َعَلى َمَضاياَق، َوُطُرٍق َغاما ا َعلاَم رَافاٌع ِباَسا ْخَس، فَ َلمَّ
ْن َسَرْخَس َفَحَصَرُه فايَها، َوَتََلقَ َيا، َواْسَتْأمَ  ََ نَ ْيَسابُوَر، َفَدَخَلَها، َوَعاَد إالَْيها َعْمٌرو ما ُض َن بَ عْ اْْلَْيشا إا

ََ ُُمَمَّ  َد ْبَن َهْرَُثََة إا ََ َعْمٍرو، فَاَّْنََزَم رَافاٌع، َوَأْصَحابُُه، َوَسْيََّ َأَخاُه ُُمَمَّ دا ْبنا زَْيٍد قُ وَّادا رَافاٍع إا
ٍد، َوت َ  ُه باَرُجٍل َواحا ، فَ َلْم يَ ْفَعْل، َوَلْ ْيُادَّ َن الرياَجالا ُه، َوَيْطُلُب َما َوَعَدُه ما دُّ َفرََّق َعْن رَافاٍع َيْسَتما

َلُه ما  ْن ُوَِلةا ُخَراَساَن قَ ب ْ ْلَمانُُه، وََكاَن َلُه َأْربَ َعُة آَِلفا ُغََلٍم، َوَلْ َْيْلاْك َأَحٌد ما ثْ َلُه، َوفَارََقُه َأْصَحابُُه َوغا
يَل ْبنا  ََ إاَْسَاعا ُد ْبُن َهاُروَن إا  ُُمَمَّ
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يا باُبَخارَ  اَمانا ْن َماٍل َأْْحََد السَّ ، َوَْحََل َما بَقاَي َمَعُه ما ازَاتا ََ ُخَواراْزَم َعَلى اْْلَمَّ َهزاًما إا ى، َوَخَرَج رَافاٌع ُمن ْ
. ائَ َتنْيا َمٍة قَلايَلٍة، َوَذلاَك يفا رََمَضاَن َسَنَة َثََلٍث َوَُثَانانَي َوما ْرذا َي يفا شا  َوآَلٍة، َوها

َوْه َوجَّ  ا بَ َلَغ راَِبَط َجب ْ ََ فَ َلمَّ َمُه إا َّ لاُيقايَم َلُه اْْلَنْ َزاَل، َوََيْدا ْرَغانا َه إالَْيها ُخَواراْزُمَشاْه َأَِب َسعايٍد الدَّ
ْن َشوَّاٍل َسنَ  ْن راَجالاها، َوَغَدَر باها، َوقَ تَ َلُه لاَسْبٍع َخَلْوَن ما َة َثََلٍث ُخَواراْزَم، فَ َرآُه أَبُو َسعايٍد يفا قالٍَّة ما

ََ  َوَُثَانانيَ  ، َوُهَو بانَ ْيَسابُوَر، َوأَنْ َفَذ َعْمٌرو الرَّْأَس إا ََ َعْمراو ْبنا اللَّْيثا ، َوَْحََل رَْأَسُه إا ائَ َتنْيا َوما
َب بابَ ْغَداَذ. [ ، فَ ُنصا ائَ َتنْيا َّللَّا، فَ َوَصَل إالَْيها َسَنَة َأْرَبٍع َوَُثَانانَي ]َوما دا ِبا  اْلُمْعَتضا

ئا َجْيُحوَن لاَعْمٍرو.َوَصَفْت ُخَراَساُن إا   ََ َشاطا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ْن َُخَارَ  يَمٍة ما ََداََّي َعظا ْصَر َبا ْن ما ْبنا اْلَْصَّاصا ما َم اْْلَُسنْيُ ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلَمْعُروُف ِبا َوْيها، َوفايَها َقدا

ُد ابْ َنَة َُخَاَرَوْيها.  فَ تَ َزوََّج اْلُمْعَتضا
يَق. َوفايَها َمَلكَ  دا ْبنا إاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداجا يَن، وََكاَنْت باَيدا ُُمَمَّ ْيخا قَ ْلَعَة َماْردا يَسى ْبنا الشَّ  َأْْحَُد ْبُن عا

لنَّ  َها ِبا ٍة َحجَّ َها، َوَأوَُّل َحجَّ ٍة َحجَّ ُر َحجَّ َي آخا ٍد، َوها َنَة َهاُروُن ْبُن ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا ، َوَحجَّ ِبا اسا
َنةا. َسَنةَ  ها السَّ ََ َهذا ائَ َتنْيا إا تيانَي َوما  َأْرَبٍع َوسا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
َذ يفا رََجٍب، وََكانَ  ْما يُّ باَتا َلما يُّ السُّ ذا ْما يَسى ْبنا َسْورََة الَتيا ُد ْبُن عا يَسى ُُمَمَّ َ أَبُو عا  إاَماًما َوفايَها تُ ُويفيا

، وََكاَن َحافاظًا َلُه َتَصانايُف َحَسَنٌة،  ، َوُهَو َأْحَسُن اْلُكُتبا يثا ُع اْلَكباُْي " يفا اْْلَدا َها: " اْْلَاما ن ْ ما
 َضرايًرا.

. ] َياعا يَواَن الضيا ٍد اْلُمَدب َُّر يفا َشوَّاٍل ]وََكاَن يَلاي دا يُم ْبُن ُُمَمَّ َ إابْ َراها  َوتُ ُويفيا
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ائَ َتنْيا   []ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَانانَي َوما
280 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَانانَي َوما
ي  ذاْكُر َحْبَس َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلُمْهَتدا



لَ  َد ْبَن اْْلَُسنْيا اْلَمْعُروَف باَشي ْ ي، َوُُمَمَّ ُد َعْبَد اَّللَّا ْبَن اْلُمْهَتدا َنةا َأَخَذ اْلُمْعَتضا ها السَّ َمَة، وََكاَن يفا َهذا
َلَمُة هَ  ، فََأمََّنُه.َشي ْ ْلُمَوفَّقا يفا اْْلََمانا ها، ُثَّ ْلَاَق ِبا ما را َأَّيَّ ََ آخا با الزياْنجا إا  َذا َمَع َصاحا

، َوأَنَُّه َيْدُعو لاَرُجٍل َِل  دا ََ اْلُمْعَتضا َنةا َسَعى باها إا ُه َأنَّ بَ ْعَض اْلُمْسَتْأما ها إاَّيَّ  يُ ْعَرُف وََكاَن َسَبُب َأْخذا
ُد فَ َقرَّرَُه، فَ َلْم يُقارَّ باَشْيٍء َوقَ اَْسُُه، َوأَ  ْم، فََأَخَذُه اْلُمْعَتضا َن اْْلُْندا َوَغْْياها اَل: َلْو  نَُّه َقْد َأْفَسَد ََجَاَعًة ما

، ُثَّ  ْن َخَشبا اْلْاَيما ي َما رَفَ ْعتُ ُهَما َعْنُه! فََأَمَر باها َفُشدَّ َعَلى َخَشَبٍة ما ُأوقاَدْت  َكاَن الرَُّجُل ََتَْت َقَدما
ْنَد اْلْاْسرا، َوحَ  ْلُدُه، ُثَّ ُضراَبْت ُعنُ ُقُه، َوُصلاَب عا يَر َعَلى النَّارا َحََّّ تَ َقطََّع جا يَمٌة، َوُأدا َبَس ََنٌر َعظا

ََ َأْن َعلاَم بَ َراَءَتُه، َوَأْطَلَقُه. ي إا  َعْبَد اَّللَّا ْبَن اْلُمْهَتدا
لَ  ُد قَاَل لاَشي ْ ي؟ فَ َقاَل: اْلَمْشُهوُر َعنيا أَنَّنا أَتَ َوََّ وََكاَن اْلُمْعَتضا ََ اْبنا اْلُمْهَتدا َمَة: بَ َلَغنا أَنََّك َتْدُعو إا

 آَل َأِبا طَالاٍب.
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ها َمَعُهمْ  َباَن، َوُصْلحا دا َبنا َشي ْ  ذاْكُر َقْصدا اْلُمْعَتضا
ْن  ُد ما ْن َوفايَها، يفا َأوَّلا َصَفٍر َساَر اْلُمْعَتضا ُعوَن باها ما ي ََيَْتما عا الَّذا ْلَمْوضا َباَن ِبا بَ ْغَداَذ يُرايُد َبنا َشي ْ

ُد َعَلى َأْعَراٍب  ْم َأْمَواََلُْم، َوَأَغاَر اْلُمْعَتضا ا بَ َلَغُهْم َقْصُدُه ََجَُعوا إالَْيها ، َأْرضا اْْلَزايَرةا، فَ َلمَّ نيا ْنَد السيا عا
ْثُل َذلاَك، َوَعَجَز النَّاُس َعْن فَ نَ َهَب َأْمَواََلُْم، َوقَ َتَل ما  ُهْم يفا الزَّابيا ما ن ْ يَمًة، َوَغراَق ما ُهْم َمْقتَ َلًة َعظا ن ْ

َم. َْمَسةا َدرَاها ْرَهٍم، َواْلَبعاُْي ِبا اُة بادا  َْحْلا َما َغناُموُه، فَبايَعتا الشَّ
َباَن َيْسأَ  لا َوبَ َلَد، فَ َلقاَيُه بَ ُنو َشي ْ ََ اْلَمْوصا ََ َما َوَساَر إا ُلونَُه اْلَعْفَو، َوبََذُلوا َلُه رََهائاَن، فََأَجاََبُْم إا

ََ بَ ْغَداَذ.  َطَلُبوا، َوَعاَد إا
َد،  ما يَق با ْن َأْمَوالا اْبنا ُكْنَداجا ْنُه َما َأَخَذُه ما ْيخا َيْطُلُب ما يَسى ْبنا الشَّ ََ َأْْحََد ْبنا عا فَ بَ َعثَُه َوَأْرَسَل إا

 ُه َهَداََّي َكثاْيٌَة.إالَْيها َوَمعَ 
 

يَّانا  دا ْبنا ُعَباَدَة َعَلى َهاُروَن وَكاََلُُهَا َخاراجا  ذاْكُر ُخُروجا ُُمَمَّ
ْن َأْهلا َقَبَْ  ْن َبنا زَُهْْيٍ ما ِبا َجْوزََة، َوُهَو ما ُد ْبُن ُعَباَدَة، َويُ ْعَرُف ِبَا َنةا َخَرَج ُُمَمَّ ها السَّ َن يفا َهذا اََث، ما

، وََكاَن َأوََّل َأْمراها َفقاْيًا، وََكاَن ُهَو َوابْ َنانا َلُه يَ ْلَتقاطُ اْلبَ ْقَعا َن اْْلََواراجا وَن ءا َعَلى َهاُروَن، وَكاََلُُهَا ما
، ُثَّ إانَُّه ََجََع ََجَاَعًة، َوُحكياَم، فَاْجَتَمَع إا  َن اْْلَْعَمالا ََ َغْْيا َذلاَك ما ْيها َأْهُل تاْلَك لَ اْلَكْمَأَة َويَبايُعوََّنَا، إا

ََ َمْعَلثَاَّيَ  ، َوقَ َبَض الزََّكاَة، َوَساَر إا تا ، َوَقواَي َأْمُرُه، َوَأَخَذ ُعْشَر اْلَغَلَّ َن اْْلَْعَرابا ي ما َواحا ، الن َّ
ْنَد سا  يَناٍر، )َوَجََب تاْلَك اْْلَْعَماَل( ، َوَعاَد َوَبََّن عا اَئةا دا ما ْصًنا، َوَْحََل فَ َقاَطَعُه َأْهُلَهاَ َعَلى ََخْسا ْنَجاَر حا

ْن ُوُجوها  ائٌَة َوََخُْسوَن رَُجًَل ما ََلٍل َوَمَعُه ما ْيََة، َوَجَعَل فايها ابْ َنُه َأَِب ها َبنا زَُهْْيٍ، إالَْيها اْْلَْمتاَعَة، َواْلما



ْم.  َوَغْْياها
، فَاْجَتَمَع رَْأيُُه َورَأْ  اراييا ََ َهاُروَن الشَّ َذا َوَوَصَل َخََبُُهْم إا ُي ُوُجوها َأْصَحاباها َعَلى َقْصدا اْلْاْصنا َأوًَِّل، فَإا

اَئَِتْ  ٍل، َوأَْلًفا َوما اَئَة رَاجا دا ْبنا ُعَباَدَة، َفَجَمَع َأْصَحابَُه، فَ بَ َلُغوا ما ََ ُُمَمَّ ْنُه َساُروا إا  فَاراٍس، فَ َرُغوا ما
رًا، َوَأْحَدَق باها َوَحَصَرهُ  ُد ْبُن ُعَباَدَة يفا  َوَساَر إالَْيها ُمَبادا  ; َوُُمَمَّ
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 َقَْبَاََث َِل يَ ْعَلُم باَذلاَك.
، وََكاَن َمَعُه َسََللايُم َقْد َأَخَذَها، َوزََحَف إالَْيها وََكاَن َأْصَحابُُه َقْد  َمنَ ُعوا َوَجدَّ َهاُروُن يفا قاَتالا اْلْاْصنا

ْن َأْعَلى السُّ  ْن َبنا تَ ْغلاَب تَ َغلَُّبُه َعَلى اْلْاْصنا َأْعَطْوا َمْن َأَحًدا َُيْراُج رَْأَسُه ما ا رََأى َمْن َمَعُه ما ورا، فَ َلمَّ
ْر َعَلى تَ ْغياْيا َذلاَك، إاِلَّ  ْن َبنا زَُهْْيٍ اْْلََماَن باَغْْيا َأْمرا َهاُروَن، َفَشقَّ َعَلْيها، َوَلْ يَ ْقدا  أَنَُّه قَ َتَل َأَِب فايها ما

ََللا ْبنا  ، َوفَ َتُحوا اْلْاْصَن، َوَمَلُكوا َما فايها. ها دا ْبنا ُعَباَدَة، َونَ َفًرا َمَعُه قَ ْبَل اْْلََمانا  ُُمَمَّ
ٍد، َوُهَو باَقَْبَاََث، فَ َلُقوُه َوُهَو يفا َأْربَ َعةا آَِلفا رَُجٍل فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم َهارُ  ََ ُُمَمَّ وُن َوَمْن َمَعُه، َوَساُروا إا

ْم فَاْجَتَمُعوا ََنَْو َأرْبَعانَي رَُجًَل، َوَْحَُلوا َعَلى َمْيَمنَ فَ وَ  َْسَائاها دا َقَف بَ ْعُض َأْصَحاباها َوََنَدى راَجاًِل ِبَا ةا ُُمَمَّ
ٌد َوَمْن َمَعُه، َوَوَضُعوا السَّ  ْم، ْبنا ُعَباَدَة. فَاَّْنََزَمتا اْلَمْيَمَنُة، َوَعاَدتا اْْلَْرُب، فَاَّْنََزَم ُُمَمَّ ْيَف فايها

َمهُ  نَ ُهُم اللَّْيُل، َوََجََع َهاُروُن َما ََلُْم فَ َقسَّ اَئةا رَُجٍل، َوَحَجَز بَ ي ْ ُهْم أَْلًفا َوَأْربَ َعما ن ْ َبنْيَ َأْصَحاباها،  فَ َقتَ ُلوا ما
 ، ْيخا يَسى ْبنا الشَّ بُ َها َأْْحَُد ْبُن عا َد، فََأَخَذُه َصاحا ََ آما ٌد إا بَ ْعَد َحْرٍب، َفَظفاَر باها، فََأَخَذُه َواَّْنََزَم ُُمَمَّ

اَة. ْلَدُه َكَما َيْسُلُخ الشَّ ، َفَسَلَخ جا دا ََ اْلُمْعَتضا َُه إا ْيًا، َوَسْيَّ  َأسا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
يٍم، َأَخَذ َعْبدُ  َصاٍر َعظا يَدٍة َوحا اجا َمَراَغَة، بَ ْعَد َحْرٍب َشدا ا افْ تَ َتَح ْبُن َأِبا السَّ اَّللَّا ْبُن اْْلََسنا بَ ْعَد  َلمَّ

يعا َأْمَوالاها ُثَّ قَ تَ َلُه. َما  َأْن َأمََّنُه َوَأْصَحابَُه، َوقَ يََّدُه َوَحَبَسُه، َوقَ رَّرَُه ِبا
 .َوفايَها َماَت َأْْحَُد ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َأِبا ُدَلَف، َوقَاَم بَ ْعَدُه َأُخوُه ُعَمُر ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا 

ْن َأْهلاَها. اَن، َوبَ َعَث باُرُءوسا ََجَاَعٍة ما ُد ْبُن ثَ ْوٍر َعمَّ  َوفايَها افْ تَ َتَح ُُمَمَّ
َد. ُم اْلُمْعَتضا را، وََكاَن يُ َنادا دا يفا رَبايٍع اْْلخا َ َجْعَفُر ْبُن اْلُمْعَتما  َوفايَها تُ ُويفيا
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.َوفايَها َدَخَل َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا نَ ْيَسا  بُوَر يفا َُجَاَدى اْْلُوََ
لا َفُضراَبْت َأْعنَ  ْن َطرايقا اْلَمْوصا َن اْْلََواراجا ما اجا َثََلثانَي نَ ْفًسا ما ُد ْبُن َأِبا السَّ َه ُُمَمَّ اُق َوفايَها َوجَّ

ْم، َوُحباَس اْلَباُقوَن.  َأْكَثراها
ْن قاَبلا َُخَاَرَوْيها ْبنا َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن، َوَدَخَل بَ ْعَدُه بَْدٌر َوفايَها َدَخَل َأْْحَُد ْبُن َأِبَّ َطَرُسوَس لاْلَغَزاةا ما 

ْيا َطَرُسوَس َحََّّ بَ َلُغوا اْلبَ ْلَقُسوَن. يًعا َمَع اْلُعَجْيفاييا َأما ، فَ َغَزْوا َجَا يُّ اما  اْْلَمَّ
، َواف ْ  يا باََلَد الَتُّْكا اَمانا يُل ْبُن السَّ ْم، َوَأَسَر َأَِبُه، َواْمَرأََتُه َخاُتوَن َوفايَها َغَزا إاَْسَاعا يَنَة َملاكاها تَ َتَح َمدا

َوابيا َما َِل يُ ْعَلُم َعَدًدا، َوَأصَ  َن الدَّ ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َوَغناَم ما ن ْ ْن َعَشَرةا آَِلٍف، َوقَ َتَل ما اَب َوََنًْوا ما
ْرَهٍم. َن اْلَغنايَمةا أَْلَف دا  اْلَفاراُس ما

ََ بَ ْغَداَذ يفا رََمَضاَن.َوفايَها ت ُ  َل إا ، َوْحُا ينَ َوْردا لديا ٌد َمْوََ اْلُمَوفَّقا ِبا َ رَاشا  ُويفيا
. يُّ  َويفا َشوَّاٍل َماَت َمْسُروٌر اْلبَ ْلخا

ْرَهٍم، َوغَ  ، َوَطََباْسَتاَن، َحََّّ بَ َلَغ اْلَماُء َثََلثََة َأْرطَاٍل بادا لرَّييا َياُه ِبا  َلتا اْْلَْسَعاُر.َوفايَها َغاَرتا اْلما
ْم، فَ لَ  نْ َيا ُمْظلاَمٌة، َوَداَمتا الظُّْلَمُة َعَلْيها ا َكاَن َويفا َشوَّاٍل اْنَكَسَف اْلَقَمُر، َوَأْصَبَح َأْهُل َدبايَل َوالدُّ مَّ

ا َكاَن ثُ ُلُث اللَّ  ، فَ َلمَّ ََ ثُ ُلثا اللَّْيلا ْنَد اْلَعْصرا َهبَّْت رايٌح َسْوَداُء َفَداَمْت إا ْيلا زُْلزاُلوا َفُخرياَبتا عا
َراٍر، وََكانَ  اَئةا َداٍر، َوزُْلزاُلوا بَ ْعَد َذلاَك ََخَْس ما ْن َمَنازاَلااْم إاِلَّ َقْدُر ما يَنُة، َوَلْ يَ ْبَق ما  َُجَْلُة َمْن ُأْخراَج اْلَمدا

نَي أَْلًفا ُكلُُّهْم َمْوَتى. اَئُة أَْلٍف َوََخْسا ْن ََتْتا الرَّْدما ما  ما
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ْبنا تُ ُرَْنََة. ُد ْبُن َهاُروَن ْبنا إاْسَحاَق اْلَمْعُروُف ِبا َنَة أَبُو َبْكٍر ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
 ]اْلَوفَ َياُت[

يُّ يفا رََمَضاَن وَ  ذا ْما يَل الَتيا يَل ْبنا يُوُسَف أَبُو إاَْسَاعا ُد ْبُن إاَْسَاعا َ ُُمَمَّ  َلُه َتَصانايُف َحَسَنٌة.َوفايَها تُ ُويفيا
ًدا َعالاًما. ، وََكاَن زَاها  َوَأْْحَُد ْبُن َسيَّارا ْبنا أَيُّوَب اْلَفقايُه اْلَمْرَوزايُّ

ْمَراَن اْلَفقايُه اْْلََنفايُّ ِبااْصَر.  َوأَبُو َجْعَفٍر َأْْحَُد ْبُن َأِبا عا
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[]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَُثَانانَي وَ  ائَ َتنْيا  ما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَُثَانانَي َوما



َها يَن َوُمْلكاها إاَّيَّ ََ َماْردا دا إا ْيا اْلُمْعَتضا  ذاْكُر َمسا
َْمَداَن ْبنا َْحُْدوَن، ْلاَ  ًدا ْلا ، قَاصا لا ََ اْلَمْوصا ُد اْْلَْرَجَة الثَّاناَيَة إا نَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َْحَْداَن َوفايَها َخَرَج اْلُمْعَتضا

دا ََتَاَلُفو  ُْي اْلُمْعَتضا ا بَ َلَغ اْْلَْعَراَب، َواْْلَْكَراَد َمسا ، َوَدَعا َلُه، فَ َلمَّ اراييا ََ َهاُروَن الشَّ ُْم َماَل إا ا َأَّنَّ
ْوا َعْسَكَرُهْم، َوَساَر اْلمُ  ٍد، َواْجَتَمُعوا، َوَعب َّ ْم يفا َخْيلاها َجرايَدًة، يُ َقاتاُلوَن َعَلى َدٍم َواحا ُد إالَْيها ْعَتضا

ُهْم يفا الزَّابا َخْلٌق َكثاٌْي. ن ْ ُهْم، َوَغراَق ما ن ْ  فََأْوَقَع َبااْم، َوقَ َتَل ما
َْمَداَن ْبنا َْحُْدوَن، فَ َهَرَب َْحَْدانُ  يَن، وََكاَنْت ْلا لا يُرايُد قَ ْلَعَة َماْردا ََ اْلَمْوصا ُد إا َها ما  َوَساَر اْلُمْعَتضا ن ْ

َن اْلَغدا رَكابَ  ا َكاَن ما ُد، َوقَاَتَل َمْن فايَها يَ ْوَمُه َذلاَك، فَ َلمَّ َا، فَ َناَزََلَا اْلُمْعَتضا ُد َوَخلََّف ابْ َنُه َبا  اْلُمْعَتضا
ََ َِببا اْلَقْلَعةا، َوَصاَح: ََّي اْبَن َْحَْداَن! فََأَجابَُه، فَ َقاَل: افَ ْتحا اْلَباَب، فَ فَ  َتَحُه، فَ َقَعَد َفَصعاَد إا

َه َخْلَف اْبنا َْحُْدوَن، َوطُلابَ  ، َوَأَمَر بانَ ْقلا َما يفا اْلَقْلَعةا َوَهَدَمَها، ُثَّ َوجَّ ُد يفا اْلَبابا َأَشدَّ  اْلُمْعَتضا
ََ بَ ْغَداَذ. ها إا ُد بَ ْعَد َعْودا َذْت َأْمَواٌل َلُه، ُثَّ َظفاَر باها اْلُمْعَتضا ، َوُأخا  الطََّلبا

اٌد يفا َجْيٍش َكثاٍْي، قايَل َكانُوا َعَشَرَة وَ  ي، يُ َقاُل لَُه َشدَّ َا رَُجٌل ُكْردا ها َقَصَد اْْلََسنايََّة َوَبا آَِلفا يفا َعْودا
ُد َوَهَدَم قَ ْلَعَتُه.  رَُجٍل، وََكاَن َلُه قَ ْلَعٌة، َفَظفاَر باها اْلُمْعَتضا
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ََ بَ ْغَداَذ، َوَمَعُه نَ ييافٌ َوفايَها  َن اْْلَزايَرةا إا ََّيرا ُمَضَر، ما دا َعَلى دا ُل اْلُمْعَتضا  َورََد تُ ْرُك ْبُن اْلَعبَّاسا َعاما

ْم بَ َراناُس َوَدرَارايُع َحرايٍر،  َاٍل َعَلْيها با َُسَْيَساَط َعَلى َجا ْن َأْصَحابا اْبنا اْْلََغريا َصاحا َوَأْربَ ُعوَن ما
ََ َداراها.َفَمضَ  ، َوَعاَد إا ََ اْْلَْبسا  ى َبااْم إا

اجا لاُعَمَر ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا، فَ َهَزَمُه، ُثَّ َساَر َوصا  ما اْبنا َأِبا السَّ يٍف َخادا ََ َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة لاَوصا يٌف إا
. اجا دا ْبنا َأِبا السَّ  َمْوَِلُه ُُمَمَّ

ْن قاَبلا َُخَاَرَوْيها ْبنا َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن فَ بَ َلَغ َوفايَها َدَخَل طَُغُج ْبُن جَ  فٍي َطَرُسوَس لاَغْزوا الصَّائاَفةا ما
َرةا.  َطَرابَ َزْوَن، َوفَ َتَح َملُّورايََّة يفا َُجَاَدى اْْلخا

ْلُكوَفةا يفا َُجَاَدى. ٍد الطَّائاييا ِبا  َوفايَها َماَت َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ
، َوَطََباْسَتاَن( . )َوفايَها َغاَرتا  لرَّييا َياُه ِبا  اْلما

ينَ َوَر، َوَوََّ ابْ َنُه َعلاياا  ، َوَقَصَد الديا َيةا اْْلََبلا ََ ََنحا ُد إا ،  -َوُهَو اْلُمْكَتفاي  -َوفايَها َساَر اْلُمْعَتضا الرَّيَّ
ينَ َورَ  ، َوقَ لََّد ُعَمَر َوقَ ْزوايَن، َوزاَْنَاَن، َوَأَْبََر، َوُقمَّ، َوَُهََذاَن، َوالديا ، َوَجَعَل َعَلى كاَتابَتاها َأْْحََد ْبَن اْْلَْصَبغا

ْْجلا َغََلءا ال ََ بَ ْغَداَذ ْلا ْعرا.ْبَن َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َأِبا ُدَلَف َأْصبَ َهاَن، َوََّنَاَوْنَد، َواْلَكَرَج، َوَعاَد إا  سيا
ََ َعلاييا ْبنا َوفايَها اْسَتْأَمَن اْلََْسُن ْبُن َعلايٍي َكوْ  ُل رَافاٍع َعَلى الرَّييا إا  رَُة َعاما
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ََ أَبايها. َهُه َوَمْن َمَعُه إا دا ]يفا زَُهاءا أَْلفا رَُجٍل[ ، فَ َوجَّ  اْلُمْعَتضا
ي اْلَقْعَدةا. يَما يفا ذا  َوفايَها َدَخَل اْْلَْعَراُب َساَمرَّا، فَ َقتَ ُلوا اْبَن سا

نَ ُهُم اْثَنْ َعَشَر يَ ْوًما، َفَظفاَر اْلُمْسلاُموَن َوَغناُموا َوفايَها َغَزا اْلُمسْ  لاُموَن الرُّوُم، َفَداَمتا اْْلَْرُب بَ ي ْ
 َغنايَمًة َكثاْيًَة َوَعاُدوا.

 ]اْلَوفَ َياُت[
ُب التَّصَ  نْ َيا َصاحا دا ْبنا ُعبَ ْيدا ْبنا َأِبا الدُّ َ ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ  انايفا اْلَكثاْيَةا اْلَمْشُهورَةا.َوفايَها تُ ُويفيا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَُثَانانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَُثَانانَي َوما
ييا  دا  ذاْكُر النَّْْيُوزا اْلُمْعَتضا

ْلكاَتابَةا  ُد ِبا يعاَها باََتْكا اْفتاَتاحا اْْلََراجا يفا النَّْْيُوزا  فايَها َأَمَر اْلُمْعَتضا ََ اْْلَْعَمالا ُكلياَها َواْلباََلدا َجَا إا
، َوأُْنشا  َديَّ ْن ُحَزيْ َراَن، َوََسَّاُه النَّْْيُوَز اْلُمْعَتضا َي َعَشَر ما ََ اْْلَادا ْيا َذلاَك إا ، َوََتْخا ييا َئتا اْلُكُتُب اْلَعَجما

َن ا ، َوالرياْفَق َبااْم.باَذلاَك ما ْفايَه َعنا النَّاسا َا َوَأرَاَد الَتَّ ُد َبا ، َواْلُمْعَتضا لا  ْلَمْوصا
 

ََ الطَّاَعةا  ها إا ها، َوَعْودا  ذاْكُر َقْصدا َْحَْداَن، َواَّنْاَزاما
ََ إاْسَحاَق ْبنا أَيُّوَب، َوَْحَْداَن ْبنا ْحَْ  ُد إا َنةا َكَتَب اْلُمْعَتضا ها السَّ ْيا إالَْيها، َوُهَو يفا يفا َهذا ْلَمسا ُدوَن ِبا

ها، َوَأْودََع َأْمَواَلُه َوَحَرَمُه، َفَسْيََّ اْلُمْعَتضا  ، فَ َباَدَر إاْسَحاُق، َوََتَصََّن َْحَْداُن باقاََلعا لا ُد اْْلُُيوَش اْلَمْوصا
َا، َفصَ  ، َوَغْْياُها يٍف ُموْشكاَْي، َوَنْصٍر اْلُقُشوراييا اَدُفوا اْلََْسَن ْبَن َعلايٍي ُكورََة َوَأْصَحابَُه ََنَْوُه َمَع َوصا

. لا ْن َأْرضا اْلَمْوصا ، ما ٍع يُ ْعَرُف باَدْيرا الزَّْعَفَرانا َْوضا نانَي ِبا  ُمَتَحصيا
ا رََأى اْْلَُسنْيُ َأَوائاَل اْلَعْسَكرا َطَلَب اْْلَ  َن، َوفايَها َوَصَل اْْلَُسنْيُ ْبُن َْحَْداَن ْبنا َْحُْدوَن، فَ َلمَّ َماَن، فَأُميا

َها. َْدما ُد َبا ، َوَسلََّم اْلَقْلَعةا، فََأَمَر اْلُمْعَتضا دا ََ اْلُمْعَتضا َ إا  َوُسْييا
ْن َأْصَحاباها ََجَاَعًة، َواَّنَْ  يٌف َوقَ َتَل ما يٌف يفا َطَلبا َْحَْداَن، وََكاَن باَباُسورايَن، فَ َواقَ َعُه َوصا َزَم َوَساَر َوصا

ْجَلَة، َْحَْداُن يفا زَ  ْن دا يا ما ََ اْْلَانابا اْلَغْرِبا ْجَلَة، َوَْحََل َمَعُه َماًِل َكاَن َلُه، َوَعََبَ إا ْوَرٍق َكاَن َلُه يفا دا
ََّيرا رَبايَعَة.  َفَصاَر يفا دا
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، فَاقْ َتصُّوا أَثَ َرُه، َحََّّ َأْشَرُفوا َعَلى َدْيٍر َقْد نَ زَ  َن اْْلُْندا ا رَآُهْم َهَرَب، َوتَ َرَك َماَلُه، َوَعََبَ نَ َفٌر ما َلُه، فَ َلمَّ
َد. َ باها اْلُمْعَتضا َذ َوُأِتا  فَُأخا

َوَساَر ُأولَئاَك يفا طََلبا َْحَْداَن، َفَضاَقْت َعَلْيها اْْلَْرُض، فَ َقَصَد َخْيَمَة إاْسَحاَق ْبنا أَيُّوَب، َوُهَو َمَع 
، َواْسَتَجاَر باها، فََأْحَضرَ  دا ْحتاَفاظا باها َوتَ َتابََع ُرَؤَساُء اْلُمْعَتضا ِلا ، فََأَمَر ِبا دا ْنَد اْلُمْعَتضا ُه إاْسَحاُق عا

. ، وََكاَن َذلاَك يفا اْلُمَحرَّما  اْْلَْكَرادا يفا َطَلبا اْْلََمانا
 

لا  ْن َعْسَكرا اْلَمْوصا ييا ما  ذاْكُر اَّنْاَزاما َهاُروَن اْْلَاراجا
َّللَّا قَ  ُد ِبا َبايَتاَها، َكاَن اْلُمْعَتضا اَل َعَلى جا لا َنْصًرا اْلُقُشورايَّ ََيّْبا اْْلَْمَواَل، َويُعانُي اْلُعمَّ ْلَمْوصا ْد َخلََّف ِبا

َن اْْلََوا ْم طَائاَفٌة ما ْن َأْصَحابا َنْصٍر، فَ َوَقَع َعَلْيها َها َوَمَعُه ََجَاَعٌة ما ُل َمْعَلثَاََّي إالَي ْ ، َفَخَرَج َعاما راجا
ْن أَ  فَاقْ تَ تَ ُلوا َن اْْلََواراجا إاْنَساٌن اَْسُُه َجْعَفٌر، َوُهَو ما نَ ُهْم، َوقُتاَل ما ََ َأْن َأْدرََكُهُم اللَّْيُل َوفُ رياَق بَ ي ْ ْعَيانا إا

. ْفَسادا يفا اْلباََلدا ْْلا ُلُه، َوَأَمَر َأْصَحابَُه ِبا  َأْصَحابا َهاُروَن، فَ َعُظَم َعَلْيها قَ ت ْ
ُدُه باُقْربا اْْلَلايَفةا، َوأَنَُّه إاْن َهمَّ باها َأْهَلَكُه َفَكَتَب َنْصٌر اْلُقشُ  ييا كاَتاًِب يَ تَ َهدَّ ََ َهاُروَن اْْلَاراجا ورايُّ إا

يَعٍة. َْكٍر َوَخدا ََ َحْرباها فَ َعاَد َعْنُه ِبا َْن َساَر إا  َوَأْهَلَك َأْصَحابَُه، َوأَنَُّه َِل يَ ْغََتُّ ِبا
ََن، َفَكَتَب إالَْيها َهارُ  دَّ ا رََأْوا جا ُْم َلمَّ َّنَّ ، فَإا ي، َورََجَع َعنيا َّْن َأرَاَد َقْصدا ْنُه: َأمَّا َما ذََكْرَت ِما وُن كاَتاًِب، ما

ُهْم، َوَما َغرََّك، إاِلَّ َما أَ  ن ْ ها َصْبَت با َواْجتاَهاَدََن َكانُوا ِبااْذنا اَّللَّا فَ َراًشا ُمتَ َتاباًعا، َوََنُْن َعَلى فَ ْرَسٍخ ما
ْن َورَائا  ََ ما بَ َنا، َفظَنَ ْنَت َأنَّ َدَمُه َمْطُلوٌل، َأْو َأنَّ َوتَ َرُه َمَْتُوٌك َلَك، َكَلَّ إانَّ اَّللََّ تَ َعا ٌذ َصاحا َك، َوآخا

ََُن باَغْْياَك َوَتدَُع َأْن َيُكوَن َمَكا َ تُ َعْييا ْنَك، َولا َيتاَك، َوُمعانٌي َعَلى إاْدرَاكا اْْلَقيا ما ُن َذلاَك إاْبَداَء باَناصا
َك َكَما قايَل:  َصْحَفتاَك، َوإاْظَهاَر َعَداَوتاَك؟ َوإاَنَّ إاَّيَّ

َنا َسَواًدا نَ ْلَقُه باَسَوادا  للياَقاءا َوأَْبراُزوا ... إالَي ْ ْدََن ِبا  َفََل ُتوعا
َنا، َوَِل َعْن ظَ  َنْ ُفسا َازا ثاَقًة ِبا ََ اْلَبا َة لََنا، َلكانْ َوَلَعْمُر اَّللَّا َما َنْدُعو إا  نٍي َأنَّ اْْلَْوَل َواْلُقوَّ
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ْنَدََن. ها عا يلا َعَوائادا  ثاَقًة باَربياَنا، َواْعتاَماًدا َعَلى َجَا
َالاَنا َعالاًما، )َفََل قَ  نَّا َقرايٌب، َوِبا نَّ ُسْلطَاَنَك َِل يَ َزاُل ما ْن َأْمرا ُسْلطَاناَك فَإا َم َأَجًَل دَّ َوَأمَّا َما ذََكْرَت ما

َرُه( ، َوَِل َبَسَط راْزقًا، َوَِل قَ َبَضُه، َقْد بَ َعثْ َنا َعَلى ُمَقابَ َلتاَك، َوَستَ ْعَلُم َعْن َقرايٍب إاْن شَ  اَء اَّللَُّ َوَِل َأخَّ
. ََ  تَ َعا



ها، َوَوََّ اْلََْسَن بْ  ، َفَجدَّ يفا َقْصدا دا َل، فَ َعَرَض َنْصٌر كاَتاَب َهاُروَن َعَلى اْلُمْعَتضا َن َعلايٍي َكْورََة اْلَمْوصا
اَل َكافًَّة باطَاَعتاها، َفَجَمَعُهْم، َوَسارَ  ي اْلواَِلََّيتا َواْلُعمَّ ما ، َوَأَمَر ُمَقدَّ ََ َأْعَمالا  َوَأَمَرُه باَقْصدا اْْلََواراجا إا

ََ َأْن رََفَع النَّاُس َغَلَّ  ها، َوَأقَاَم إا ، َوَخْنَدَق َعَلى نَ ْفسا لا َّتااْم، ُثَّ َساَر اْْلََواراُج، َوَعََبَ الزَّاَب اْلَمْوصا
يًدا، َواْنَكَشَف اْلَْ  ، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا َن اْلُمَغلَّةا، َوَتَصافُّوا لاْلَحْربا ْم، فَ َلقايَ ُهْم َقرايًبا ما َواراُج َعْنُه إالَْيها

ُفوا َعَلْيها، فَأَ  َتُه، ُثَّ يَ ْعطا ْم، فَ َفَعُلوا، فَ َرَجَع اْْلََواراُج، لايُ َفرياُقوا ََجْعاي َّ َمَر اْْلََسُن َأْصَحابَُه باُلُزوما )َمَواقافاها
ْن َأْصَحاباها، َوثَ َبَت ُهوَ  ، َوقُتاَل ما ْم َسْبَع َعْشَرَة َْحَْلًة، فَاْنَكَشَفْت( َمْيَمَنُة اْْلََسنا ، َفَحَمَل َوَْحَُلوا َعَلْيها

َة َضَرَِبٍت فَ َلْم تُ َؤثياْر فايها.اْْلََواراُج َعَلْيها َْحَْلَة  دَّ ها عا ٍد، فَ ثَ َبَت ََلُْم َوَضَرَب َعَلى رَْأسا  رَُجٍل َواحا
ا رََأى َأْصَحابُُه ثَ َباَتُه تَ َراَجُعوا إالَْيها َوَصََبُوا، )فَاَّْنََزَم اْْلََواراُج َأقْ َبَح َهزاْيٍَة( ، َوقُتالَ  ُهْم َخْلٌق  فَ َلمَّ ن ْ  ما

َع اْلَمْعرََكةا، َوَدَخُلوا َأْذرَبايَجاَن.َكثاٌْي، َوفَارَ   ُقوا َمْوضا
ْنَد َبنا تَ ْغلاَب، ُثَّ َعاَد َمعْ  نَُّه ََتَْيََّ يفا َأْمراها، َوَقَصَد اْلََبيايََّة، )َونَ َزَل عا ََ َوَأمَّا َهاُروُن فَإا َلثَاََّي، ُثَّ( َعاَد إا

ْجَلَة إا  ََ اْلََبيايَّةا.اْلََبيايَّةا، ُثَّ رََجَع َعَْبَ دا  ََ َحزََّة، َوَعاَد إا
َتُه، َوَما ْلَاَقُهْم يفا هَ  دا َوقُ وَّ ا رََأْوا إاقْ َباَل َدْوَلةا اْلُمْعَتضا ُْم َلمَّ َّنَّ ها اْلَوقْ َعةا، رَاَسُلوا َوَأمَّا ُوُجوُه َأْصَحاباها، فَإا ذا

َد َيْطُلُبوَن اْْلََماَن فََأمَّنَ ُهْم، فََأَتَ  تيانَي رَُجًَل، َوبَقاَي َمَعُه اْلُمْعَتضا ُلُغوَن َثََلُثَااَئٍة َوسا ُهْم، يَ ب ْ ن ْ ُه َكثاٌْي ما
[ َعَلى َما َنْذُكُرُه. ائَ َتنْيا ََ َأْن قُتاَل َسَنَة َثََلٍث َوَُثَانانَي ]َوما ، إا  بَ ْعُضُهْم ََيُوُل َبااْم يفا اْلباََلدا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َنةا  ها السَّ َذ َمالُُه ; يفا َهذا  يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا قُباَض َعَلى َتْكتاُمَر ْبنا طَاْشتاُمَر، َوقُ يياَد َوُأخا
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َّ، َويُ ْعَرُف با  َها اْْلََسَن ْبَن َعلايٍي اْْلَُراَسانا ، َواْستَ ْعَمَل بَ ْعَدُه َعَلي ْ لا ْيًا َعَلى( اْلَمْوصا  َكْورََة.)وََكاَن َأما
مَ  ُد  َوفايَهاَ َقدا ، َوَمَعَها َأَحُد ُعُموَمتاَها، وََكاَن اْلُمْعَتضا دا بْ َنةا َُخَاَرَوْيها َزْوَجةا اْلُمْعَتضا اْبُن اْلَْصَّاصا ِبا
. لا ْلَمْوصا  ِبا

ََ بَ ْغَداَد، َوزُفَّْت إالَْيها ابْ َنُة َُخَاَرَوْيها يفا رَبايٍع اْْلَخرا َوفايَها َسارَ  ُد إا ََ  َوفايَها َعاَد اْلُمْعَتضا ُد إا اْلُمْعَتضا
ََ ُعَمَر ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا َيْطُلبُ  ْبنا َأِبا ُدَلَف، وََكَتَب إا ، فَ بَ َلَغ اْلَكَرَج، َوَأَخَذ َأْمَواًِل ِلا ْنُه اْْلََبلا  ما

ْن َبنْيَ َيَدْيها. ى ما َه باها إالَْيها، تَ َنحَّ ْنَدُه، فَ َوجَّ  َجْوَهًرا َكاَن عا
َل َعَلى َدَوابَّ َوباَغاٍل.َوفايَها ُأْطلاَق   ُلْؤُلٌؤ ُغََلُم اْبنا ُطوُلوَن، َوْحُا

، فَ َهَرَب يُوسُ  يَّ ُغََلَم اْلُمَوفَّقا ََ الصَّْيَمَرةا َمَدًدا اْلَقََلناسا َه يُوُسُف ْبُن َأِبا السَّاجا إا ُف فايَمْن َوفايَها َوجَّ
ََراَغَة، َوَلقا  ٍد ِبا يها ُُمَمَّ ََ َأخا دا فََأَخَذُه، فَ َقاَل يفا َذلاَك ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َأطَاَعُه إا َي َماًِل لاْلُمْعَتضا



ٍر:  طَاها
ْهُر يَْذَهبُ  ٍر ... باََل َسَبٍب ُُتُْفوَن َوالدَّ  إاَماَم اَْلَُدى أَْنَصارُُكْم آُل طَاها

ي َوََيّْبا َويَ ْهَربُ َوَقْد َخَلُطوا ُشْكًرا باَصَْبٍ َورَاَبُطو ... َوَغْْيُهُ   ْم يُ ْعطا
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َها. ن ْ لرَّييا َوَعاَد ما ََ اْبناها ِبا ُد َوزايَرُه ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن ُسَلْيَماَن إا َه اْلُمْعَتضا  َوفايَها َوجَّ
دا ْبنا َورْ  ََ ُُمَمَّ ْن َطََباْسَتاَن إا ُد ْبُن زَْيٍد اْلَعَلوايُّ ما َه ُُمَمَّ يَناٍر َوفايَها ُوجيا ثْ َننْيا َوَثََلثانَي أَْلَف دا ٍد اْلَعطَّارا ِبا

َر ُُمَمَّ  ُد، فَُأْحضا يَنةا، َفَسَعى باها اْلُمْعَتضا ْنَد بَْدٍر، لايُ َفرياقَ َها َعَلى َأْهلا بَ ْيتاها بابَ ْغَداَذ، َواْلُكوَفةا، َواْلَمدا ٌد عا
ُه إالَيْ  دا َذلاَك، َوُسئاَل َعْن َذلاَك، فََأقَ رَّ أَنَُّه يُ َوجيا ََ اْلُمْعَتضا ْثَل َذلاَك، فَ َفرَّقَُه، َوَأَّْنَى َبْدٌر إا ها ُكلَّ َسَنٍة ما

نانَي ; قَا َْي اْلُمْؤما َا؟ قَاَل: َِل، ََّي َأما ُْتَك َبا ُد: َأَما َتْذُكُر الرُّْؤََّي الَِّتا َخَبَّ َل: رَأَْيُت يفا فَ َقاَل َلُه اْلُمْعَتضا
ْوما َكَأنيا ُأرايدُ  ي، إاْذ َمَرْرُت باَرُجٍل َواقاٍف َعَلى َتلٍي ُيَصلياي َوَِل يَ ْلَتفاُت  الن َّ ، َوَأََن يفا َجْيشا ْهَرَوانا َيَة الن َّ ََنحا

؟ ق ُ  : أَتَ ْعراُفنا : َأْقباْل، فََأقْ بَ ْلُت إالَْيها فَ َقاَل ِلا ْن َصََلتاها قَاَل ِلا ا فَ رََغ ما ْبُت، فَ َلمَّ ْلُت: َِل! إاَِلَّ، فَ َعجا
َا اْْلَْرَض، ِبااْسَحاٍة َبنْيَ َيَدْيها، فََأَخْذَُّتَا، َفضَ قَ  ها فَاْضراْب َبا َرْبُت اَل: َأََن َعلايُّ ْبُن َأِبا طَالاٍب، ُخْذ َهذا

ي  ْم باَوَلدا ها ، فََأْوصا َك َهَذا اْْلَْمَر باَعَددا الضََّرَِبتا ْن َواَلدا : إانَُّه َسَيلاي ما َا َضَرَِبٍت، فَ َقاَل ِلا  َخْْيًا.َبا
َه مَ  باها باَطََباْسَتاَن َأْن يُ َوجيا ََ َصاحا ، َوَأَمَرُه َأْن َيْكُتَب إا ًرا، َوَأَمَر َبْدرًا ِبااْطََلقا اْلَمالا َوالرَُّجلا ا يُرايُد ظَاها

َُعونَتاها َعَلى َذلاَك. َم ِبا ًرا، َوتَ َقدَّ  َوَأْن يُ َفرياَق َما َيَْتايها ظَاها
َ أَ  ( .)َوفايَها تُ ُويفيا دا  بُو طَْلَحَة َمْنُصوُر ْبُن ُمْسلاٍم يفا َحْبسا اْلُمْعَتضا

ُر( . دا َوَلًدا ََسَّاُه َجْعَفًرا، َوُهَو اْلُمْقَتدا  )َوفايَها َوَلَدْت َجارايٌَة اَْسَُها َشَغُب لاْلُمْعَتضا
َمْشَق، َوفايَها قُتاَل َُخَاَرَوْيها ْبُن َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن، َذَِبَُه بَ ْعُض َخدَ  ةا بادا ي اْلْاجَّ ها يفا ذا ها َعَلى فاَراشا ما

ْشُروَن نَ ْفًسا. يَن اَّتُّاُموا نَ يياٌف َوعا ها الَّذا ْن َخَدما  َوقُتاَل ما
، َوقَاَل َلُه إانَّ َجَواراَي َداراها َقدا اُتَََّذْت ُكلُّ وَ  دَ وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها أَنَُّه َسَعى إالَْيها بَ ْعُض النَّاسا ُهنَّ احا ن ْ ٍة ما

ْر بَ ْعَض اْْلَوَ  َة َذلاَك فََأْحضا حَّ ْئَت َأْن تَ ْعَلَم صا ، َوقَاَل: إاْن شا ْصَيانا َداراها ََلَا َكالزَّْوجا ْن خا ياا ما اراي َخصا
ََ ََنئاباها ِبااْصَر َيَْمُ  ْن َوْقتاها إا َة َذلاَك. فَ بَ َعَث ما حَّ َن فَاْضراَْبَا َوقَ رياْرَها، َحََّّ تَ ْعَلَم صا ٍة ما دَّ ُرُه ِبااْحَضارا عا

نَ  ، فَاْجَتَمَع ََجَاَعٌة ما ُهنَّ ن ْ  اْْلََواراي لايَ ْعَلَم اْْلَاَل ما
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ْن ظُُهورا َما قايَل َلُه، وََكانُوا َخاصََّتُه، َفذَ  تياَفاَق َعَلى قَ ْتلاها، َخْوفًا ما نَ ُهُم اِلا ، َوقَ رَُّروا بَ ي ْ َِبُوُه لَْيًَل اْْلََدما
 َربُوا.َوهَ 

مَ  َمارَةا، وََكاَن َمَعُه بادا ا قُتاَل اْجَتَمَع اْلُقوَّاُد، َوَأْجَلُسوا ابْ َنُه َجْيَش ْبَن َُخَاَرَوْيها يفا اْْلا ْشَق، َوُهَو فَ َلمَّ
راا. ُم اْْلَْمَواُل وََكاَن َصباياا غا ها، فَ َبايَ ُعوُه فَ ُفرياَقْت فايها  َأْكََبُ َوَلدا

 ]اْلَوفَ َياُت[
افاعايُّ َأَخَذ اْلفاْقَه َعنا َوفا  يُّ اْلَفقايُه الشَّ اراما َ ُعْثَماُن ْبُن َسعايدا ْبنا َخالاٍد أَبُو َسعايٍد الدَّ اْلبُ َوْيطاييا  يَها تُ ُويفيا

. يا ، َواْْلََدَب َعنا اْبنا اْْلَْعَراِبا افاعاييا با الشَّ  َصاحا
َ أَبُو َحنايَفَة َأْْحَُد ْبُن َدا َباتا َوَغْْياها.َوفايَها تُ ُويفيا ُب كاَتابا الن َّ ينَ َورايُّ اللَُّغوايُّ َصاحا  ُوَد الديا

َ اْْلَاراُث ْبُن َأِبا ُأَساَمَة، َوَلُه " ُمْسَنٌد " يُ ْرَوى َغالاًبا يفا زََماناَنا َهَذا.  َوفايَها تُ ُويفيا
، وََكاَن يَ ْرواي َعنا اْْلَ  ما ُد ْبُن اْلَقاسا َناءا ُُمَمَّ ( .)َوأَبُو اْلَعي ْ  ْصَمعاييا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَُثَانانَي َوما
283 - 

ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَُثَانانَي َوما
ييا  َاُروَن اْْلَاراجا  ذاْكُر الظََّفرا َبا

لا باَسَببا  ََ اْلَمْوصا ُد إا َنةا َساَر اْلُمْعَتضا ها السَّ اراييا َوَظفاَر باها. يفا َهذا  َهاُروَن الشَّ
 َّ ْغلاّبا َا، َوَأْحَضَر اْْلَُسنْيَ ْبَن َْحَْداَن الت َّ ََ تاْكرايَت، َوَأقَاَم َبا َُه يفا َوَسَبُب الظََّفرا باها أَنَُّه َوَصَل إا ، َوَسْيَّ

َن اْلُفرْ  ييا يفا ََجَاَعٍة ما : إاْن َأََن َطَلبا َهاُروَن ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْْلَاراجا اَلةا، فَ َقاَل َلُه اْْلَُسنْيُ ، َوالرَّجَّ َسانا
 ، نانَي ; قَاَل: اذُْكْرَها! قَاَل إاْحَداُهنَّ إاْطََلُق َأِبا ْيا اْلُمْؤما ْنَد َأما ْئُت باها فَلاي َثََلُث َحَوائاَج عا جا

ُد: َلَك َذلاَك. فَانْ َتَخَب َثََلُثَااَئةا فَاراٍس، َوَساَر َوَحاَجَتانا َأذُْكُرُُهَا بَ ْعَد َمَايئاي باها. فَ َقاَل لَُه اْلُمْعتَ  ضا
نانَي. فَأَ  َْي اْلُمْؤما ، ََّي َأما : ََتُْمُرُه باطَاَعِتا يُف ْبُن ُموْشكاَْي، فَ َقاَل َلُه اْْلَُسنْيُ  َمَرُه باَذلاَك.َبااْم، َوَمَعُهْم َوصا

ََ ُمََ  يٍف َولاَمْن َمَعُه: لاَيقاُفوا َوَساَر َبااُم اْْلَُسنْيُ َحََّّ انْ تَ َهى إا ْجَلَة، فَ َقاَل اْْلَُسنْيُ لاَوصا اَضٍة يفا دا
عا َحََّّ َْيُرَّ باكُ  ْن َهَذا اْلَمْوضا نَُّه لَْيَس لَُه َطرايٌق إاْن َهَرَب َغْْيُ َهَذا، َفََل َتَْبَُحنَّ ما ْم فَ َتْمنَ ُعوُه ُهَناَك، فَإا

يُء َأََن،  ُلُغُكْم َأنيا قُتاْلُت.َعنا اْلُعُبورا، َوَأجا  َأْو يَ ب ْ
َلى، َواَّْنََزَم َهاُروُن، َوَأقَامَ  نَ ُهَما قَ ت ْ  َوَمَضى ُحَسنْيٌ يفا َطَلبا َهاُروَن، )فَ َلقاَيُه، َوَواقَ َعُه، َوقُتاَل بَ ي ْ

ٍم، فَ َقاَل َلُه َأْصَحابُُه: َقْد طَاَل ُمَقاُمَنا ، َوَلْسَنا ََنَْمُن َأْن َيَُْخَذ ُحَسنْيٌ َوَصْيٌف َعَلى اْلَمَخاَضةا َثََلثََة َأَّيَّ
ْم. فََأطَاَعُهْم َوَمَضى. َي يفا آََثراها ، فَ َيُكوَن َلُه اْلَفْتُح ُدونَ َنا، َوالصََّواُب َأْن ََّنْضا ارايَّ  الشَّ



عا اْلَمَخاَضةا فَ َعََبَ، َوَجاَء ُحَسنْيٌ يفا أَثَراها ف َ  ََ َمْوضا َهزاًما إا يًفا َوَأْصَحابَُه يفا َوَجاَء َهاُروَن ُمن ْ َلْم يَ َر َوصا
ي تَ رََكُهْم فايها، َوَِل َعَرَف ََلُْم َخََبًا فَ َعََبَ يفا أَثَرا َهارُوَن، َوَجاءَ  عا الَّذا  اْلَمْوضا
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َدُهْم، فََأْعَلُموُه أَنَّهُ  ، َفَسَأَل َعْنُه، َفَكَتُموُه فَ تَ َهدَّ ْن َأْحَياءا اْلَعَربا ََ َحيٍي ما اْجَتاَز َبااْم، فَ َتباَعُه َحََّّ  إا
ارايُّ َوَوَعَدُه، َوَأََب ُحَسنْيٌ إاِلَّ ُمَُ  اَئةا رَُجٍل، فَ َناَشَدُه الشَّ ٍم، َوَهاُروُن يفا ََنْوا ما ارَبَ َتُه، ْلَاَقُه بَ ْعَد َأَّيَّ

ْيًا َوَجاءَ  ََ  َفَحارَبَُه فَأَْلَقى اْْلَُسنْيُ نَ ْفَسُه َعَلْيها، فََأَخَذُه َأسا ُد إا ، فَاْنَصَرَف اْلُمْعَتضا دا ََ اْلُمْعَتضا باها إا
. ) ْن رَبايٍع اْْلَوَّلا  بَ ْغَداَد، )فَ َوَصَلَها لاَثَماٍن بَقانَي ما

َل َهاُروُن َعَلى الْ  َقُه، َوَخَلَع َعَلى إاْخَوتاها، َوُأْدخا ُد َعَلى اْْلَُسنْيا ْبنا َْحَْداَن، َوَطوَّ ، فا َوَخَلَع اْلُمْعَتضا يلا
ْحَسانا إالَْيها، َوَوَعَد ِباا  َعةا َعَلْيها، َواْْلا ْوسا َليا قُ ُيودا َْحَْداَن ْبنا َْحُْدوَن َوالت َّ ُد ِبا  ْطََلقاها.َوَأَمَر اْلُمْعَتضا

ًرا، فَاْمتَ َنَع، َوقَا ا َأرَْكُبوا َهاُروَن َعَلى اْلفايلا َأرَاُدوا َأْن يُ ْلباُسوُه َديْ َباًجا ُمَشهَّ َل: َهَذا َِل َيَالُّ ; َوَلمَّ
ْعَلى َصْوتاها: َِل ُحْكَم إاِلَّ َّللاَّا، َوَلْو َكراَه اْلُمْشراُكوَن، وَ  ا ُصلاَب ََنَدى ِبَا َكاَن َهاُروُن فَأَْلَبُسوُه َكاراًها، َوَلمَّ

.  ُصْفراَّيا
 

ها  ََلفا ُجْندا َمْشَق َعَلى َجْيشا ْبنا َُخَاَرَوْيها، َوخا ْصَيانا دا  َعَلْيها، َوقَ ْتلاها ذاْكُر عا
ْلُمَخاَلَفةا، َوقَالُ  ْن قُ وَّادا َجْيشا ْبنا َُخَاَرَوْيها َعَلْيها، َوَجاَهُروا ِبا َنةا َخَرَج ََجَاَعٌة ما ها السَّ وا: َِل يفا َهذا

َمارََة. وََكاَن َسَبُب َذلاَك أَنَّ  َك اْْلا َ َعمَّ ْيًا، فَاْعَتزاْلَنا َحََّّ نُ َوِليا َ وََكاَن َصباياا قَ رََّب نَ ْرَضى باَك َأما ا ُوِليا ُه َلمَّ
ها، َوَأْصَحاباها  َتُه َعَلَى قُ وَّادا ُوا ناي َّ ََ اْستاَماعا َأقْ َواَلااْم، فَ َغْيَّ فََّل، َوَأْخَلَد إا ، َوَصاَر يَ َقُع اْْلَْحَداَث، َوالسُّ

ْستاْبَدالا َباا  ُر اْلَعْزَم َعَلى اِلا ْم َوَيُذمُُّهْم، َويُْظها ْم، َوَأْمَواَلااْم، فَات ََّفُقوا َعَلْيها لايَ ْقتُ ُلوُه، فايها ها ْم، َوَأْخذا ناَعما
ْم، فَ َفارََقُه بَ ْعُضُهْم، َوَخَلَعهُ  ُه، فَ بَ َلَغُه َذلاَك، فَ َلْم َيْكُتْمُه َبْل َأْطَلَق لاَسانَُه فايها طَُغُج ْبُن  َويُقايُموا َعمَّ

َمْشَق. ُْي دا  َجفٍي َأما
، َوَساَر اْلُقوَّ  يُّ يَق، َوَخاقَاُن اْلُمْفلاحا ُد ْبُن إاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداجا ََ بَ ْغَداَد، َوُهْم ُُمَمَّ يَن فَارَُقوُه إا اُد الَّذا

ْصَر، َفَسَلُكوا اْلََبيايََّة، َوتَ رَُكوا َأَهالايَ ُهْم، َوأَ  ْن قُ وَّادا ما ، َأُخو طَُغَج، َوَغْْيُُهْم ما ْم، ْمَواَلَُ َوَبْدُر ْبُن َجفٍي
، َوقَ  َْرَحَلَتنْيا ، َوَخَرُجوا فَ ْوَق اْلُكوَفةا ِبا َن اْلَعَطشا ْن َأْصَحاَبااْم ََجَاَعٌة ما ًما، َوَماَت ما ُموا َعَلى فَ َتاُهوا َأَّيَّ دا

ْم. ْم، َوَأْحَسَن إالَْيها ، َفَخَلَع َعَلْيها دا  اْلُمْعَتضا
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ُم اْبَن َُخَاَرَوْيها، َفَسَأََلُْم َكاتاُبُه َعلايُّ ْبُن َأْْحََد اْلَماُذرَائايُّ َأْن َوبَقاَي َسائاُر اْْلُُنودا ِبااْصَر َعَلى خا  ََلفاها
لرَّ  َر اْْلُْنُد إالَْيها، فَ َرَمى ِبا نْيا َلُه، َوَبكَّ ْأَسنْيا يَ ْنَصراُفوا يَ ْوَمُهْم َذلاَك، )فَ َرَجُعوا( ، فَ َقَتَل َجْيٌش )َعمَّ

ْم، فَ َهَجَم اْلُْ  ْصَر َوَأْحَرُقوَها، َوَأقْ َعُدوا َأَخاُه َهاُروَن يفا إالَْيها ْنُد َعَلْيها فَ َقتَ ُلوُه( َوََّنَُبوا َدارَُه َوََّنَُبوا ما
ْمَرةا بَ ْعَدُه، َفَكاَنْت واَِليَ ُتُه تاْسَعَة َأْشُهٍر.  اْْلا

 
ينايَّةَ   ذاْكُر َحْصرا الصََّقالاَبةا اْلُقْسطَْنطا

َنةا سَ  ها السَّ ْن َأْهلاَها َخْلًقا َكثاْيًا، َويفا َهذا ينايََّة، َوقَ تَ ُلوا ما ، َفَحَصُروا اْلُقْسطَْنطا ََ الرُّوما اَرتا الصََّقالاَبُة إا
ْن ُأَساَرى اْلُمْسلاما  ْنَدُه ما ُهْم َخََلًصا ََجََع َمْن عا ن ْ ا َلْ َيَاْد َملاُك الرُّوما ما نَي، َوَخرَّبُوا اْلباََلَد، فَ َلمَّ

ََلَح، َوَسَأََلُْم َمُعونَ َتُه َعَلى الصََّقالاَبةا، فَ َفَعُلوا، وََكَشُفوا الصََّقالاَبَة، َوَأزَاُحوُهْم َعنا َوَأْعطَاهُ  ُم السيا
ها، فَ َردَُّهْم، َوَأَخَذ السيا  نَي َعَلى نَ ْفسا ا رََأى َملاُك الرُّوما َذلاَك َخاَف اْلُمْسلاما ينايَّةا، َوَلمَّ ََلَح اْلُقْسطَْنطا

ن ْ  ْم َعَلْيها.ما َنايَتاها ْن جا  ُهْم َوفَ رَّقَ ُهْم يفا اْلباََلدا َحَذرًا ما
 

نَي، َوالرُّوما   ذاْكُر اْلفاَداءا َبنْيَ اْلُمْسلاما
نيَ  َن اْلُمْسلاما َي باها ما ، َفَكاَن َُجَْلُة َمْن ُفدا نَي َوالرُّوما َنةا َكاَن اْلفاَداُء َبنْيَ اْلُمْسلاما ها السَّ ، الريا  يفا َهذا َجالا

اَئٍة َوَأْربَ َعَة أَنْ ُفٍس. ، أَْلَفنْيا َوََخَْسما َيانا ب ْ ، َوالصيا  َوالنياَساءا
 

، َوَأْوَِلدا َأِبا ُدَلفَ  دا  ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ َعْسَكرا اْلُمْعَتضا
ََ ُعَمَر ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َأِبا  ، َفَساَر ُعَمُر إالَْيها  َوفايَها َساَر ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ُسَلْيَماَن إا ْْلََبلا ُدَلَف ِبا

لطَّاَعةا، َفَخَلَع َعَلْيها َوَعَلى َأْهلا بَ ْيتاها. ْْلََمانا يفا َشْعَباَن، فََأْذَعَن ِبا  ِبا
ََ ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا ُسَلْيَمانَ  ْْلََمانا إا َوَبْدٍر، فَ َولََّياُه َعَمَل  وََكاَن قَ ْبَل َذلاَك َقْد َدَخَل َبْكُر ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا ِبا

ا َدَخَل ُعَمُر يفا اْْلََمانا قَاَِل لاَبْكٍر: إانَّ َأَخاَك َقْد  َْي إالَْيها فَ ُيَحارابَُه، فَ َلمَّ يها َعَلى َأْن َيسا َدَخَل يفا َأخا
ُد يَ ْفعَ  َناَك َعَمَلُه َعَلى أَنَُّه َعاٍص، َواْلُمْعَتضا َا َولَّي ْ ََ َِبباها.الطَّاَعةا، َوإاَّنَّ َيا إا  ُل يفا َأْمراُكَما َما يَ َراُه، فَاْمضا
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ْن قاَبلا ُعَمَر ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا، فَ َهَرَب َبْكُر ْبُن َعْبدا  َ النُّوَشرايُّ َأْصبَ َهاَن، َوَأْظَهَر أَنَُّه ما اْلَعزايزا،  َوَوِلا
دا باذَ  ََ اْلُمْعَتضا ََ َأْن يَ ْعراَف َحاَل َبْكٍر.َفَكَتَب ُعبَ ْيُد اَّللَّا إا ََكاناها إا ََ َبْدٍر لاُيقايَم ِبا  لاَك، َفَكَتَب إا

ْْلَْهَوازا، َفَسْيََّ  ، َوْلَاَق َبْكُر ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا ِبا لرَّييا دا ِبا ََ َعلاييا ْبنا اْلُمْعَتضا ُد إالَْيها َوَساَر اْلَوزايُر إا  اْلُمْعَتضا
ََ َأْصبَ َهاَن َوَصْيَف ْبَن ُموَشكا  ، َواْرََتََل َبْكٌر إا ُُدودا فَاراَس، َوَِبََت ُمتَ َقاباَلنْيا َقُه ِبا َْي، َفَساَر إالَْيها، فَ َلحا



دُ  ََ َأْصبَ َهاَن( ، َفَكَتَب اْلُمْعَتضا ََ بَ ْغَداَذ، َوَساَر َبْكٌر إا بَ ْعُه َوَصْيٌف، َبْل رََجَع إا ََ  )لَْيًَل، فَ َلْم يَ ت ْ إا
يَسى النُّوَشرايَّ باَذلاَك، فَ َقاَل َبْكٌر:َبْدٍر   َيَُْمُرُه باَطَلبا َبْكٍر َوَحْرباها، فََأَمَر َبْدٌر عا

ما  َهاَت َأْجَدَب زَائاُد اْْلََّيَّ نَي َمََلما ... َهي ْ  َعنيا َمََلَمَك لَْيَس حا
َبا َعْن َمْفراقاي ... َوَمَضى َأَواُن َشَراَسِتا  َناََّيُت الصيا يظََأَرْت عا   َوَغَراما

مَ  ثا اْْلََّيَّ ُهْم ... َوبَقايُت ُنْصَب َحَوادا ي َّ صا ْلعاَراقا عا بَُّة ِبا  أَْلَقى اْْلَحا
يَعُة اْْلَْرَحاما  َوى َورََمْت ... باها رَْمَي اْلَعبايدا َقطا ي الن َّ خا  َوتَ َقاَذَفْت ِبَا

َي اْْلَْعََلما َفَْلَقْ َرَعنَّ َصَفاَة َدْهٍر ََنََبُْم ... قَ ْرًعا يَ ُهزُّ َروَ   اسا
اما  ْم ... َضْرَب اْلُقَدارا باقايَعةا اْلَقدَّ  َوَْلَْضراَبنَّ اَْلَاَم ُدوَن َحراْياها

ئا اْْلَْقَداما  َياَضُهْم ... باَقَرارٍَة لاَمْوطا يَن حا  َوَْلَتْ رَُكنَّ اْلَوارادا
ْدَت َمَواقافاي ... َواْلَمْوُت يَ ْلَحظُ  ي ََّي َبْدُر إانََّك َلْو َشها ُيوُف َدَواما  َوالسُّ

ي َماما َراحا ذا  َلَذَِمَْت رَْأَيَك يفا إاَضاَعةا ُحْرَمِتا ... َوَلَضاَق َذْرُعَك يفا اطيا
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َا ُكونا َوإاَّنَّ  َحرَّْكَتنا بَ ْعَد السُّ
نيا َمْن َْحَى َاما ... َوَعَجْمَتنا فَ َعَجْمَت ما َباَل َّتا ْصٍن جا ْن حا  َحرَّْكَت ما

نَ  ي َخشا ٍد الَّذا ْيا َأِبا ُُمَمَّ  اْلَمَناكابا ُكلَّ يَ ْوما زاَحاما ... ُقْل لاْْلَما
ُتهُ  لَّ اْلُعََل َفَسَكن ْ َتنا ظا ْظََلما ... َأْسَكن ْ  ََيُْلو باُغرَّتاها ُدَجى اْْلا

َ ََنَبنا  زٍي ََنما ... َحََّّ إاَذا َخلَّْيَت َعنيا يَشٍة رََغٍد َوعا  يفا عا
يَل َما َأْولَْيتانا  نُ َوٌب أََتتْ  ي ... َفَْلَْشُكَرنَّ َجَا ما َرْت َأَّيَّ  َوتَ َنكَّ

ْيِتا  ي َوَذخا  َما َغرََّدْت يفا اْْلَْيكا ُوْرُق َْحَاما ... َهَذا أَبُو َحْفٍص يَدا
ي ... ََنَديْ ُتُه فََأَجاَبنا َوَهَزْزتُُه فَ َهَزْزتُ  ِتا َوَسَناما  لالنَّائاَباتا َوُعدَّ

َي اْْلُُفوَن َعَلىَحدَّ الصَّ   اراما الصَّْمَصاما ... َمْن رَاَم َأْن يُ ْغضا
نََّة ُشرًَّعا نَي يَ َرى اْْلَسا  اْلَقَذى َأْو َيْسَتكانَي يَ ُروُم َغْْيَ َمَراما ... َوَيَايُم حا

 َواْلبايَض ُمْصَلَتًة َلَضْربا اَْلَاما 
ُد بَْدرًا ُثَّ إانَّ النُّوَشرايَّ اَّْنََزَم َعْن َبْكٍر، فَ قَ  ْحَجاما َعْنُه، َويَ تَ َهدَّ ْْلا يًفا ِبا ُ َوصا اَل َبْكٌر َيْذُكُر َهَربَُه، َويُ َعْييا

َها: ن ْ  ]يفا أَبْ َياٍت[ ما
َنا ... َمْن إاَذا ُأْشراَع الرياَماُح يَفارُّ  نَي اْلتَ َقي ْ  َقْد رََأى النُّوَشرايُّ حا

َاٍم َفُصْلَنا ... َصْوَلةً   ُدوََّنَا اْلُكَماُة َّتَارُّ  َجاَء يفا َقْسَطٍل َلا



(6/493) 

 

 َولاَواُء النُّوَشراييا آََثُر ََنرٍ 
ي َوَفْضٌل َأََتنا  ْلما ْنَد َذاَك بايٌض َوَُسُْر ... َغرَّ َبْدرًا حا  َرواَيْت عا

ْن ُخُيوِلا ُقب،  َّا يَ ُغرُّ ... َسْوَف َيَْتايها ما  َواْحتاَماِلا لاْلعاْبءا ِما
َقاُت اْلُبطُ  َهاَِلحا َعاِلا َعَلي ْ  ونا ُجوٌن َوُشْقُر ... يَ تَ َناَدْوَن َكالسَّ

يثًا ْن َبنا َوائاٍل ُأُسوٌد َتُكرُّ ... َلْسُت َبْكًرا إاْن َلْ َأَدْعُهْم َحدا  ما
 َما َسَرى َكوَْكٌب َوَما َكرَّ َدْهرُ 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
لْ  ُد ِبا َنةا َأَمَر اْلُمْعَتضا ها السَّ ََ يفا َهذا َهاما اْلَمَوارايثا إا ْن سا ُل ما يعا اْلبُ ْلَدانا َأْن يُ َردَّ اْلَفاضا ََ َجَا كاَتابَةا إا

. يَواَن اْلَمَوارايثا ، َوأَْبَطَل دا  َذواي اْْلَْرَحاما
ي، وََكاَنْت واَِليَ تُ  َوارابا اْلَقاضا دا ْبنا َأِبا الشَّ يَنةا َوفايَها، يفا َشوَّاٍل َماَت ]َعلايُّ ْبُن[ ُُمَمَّ َدا ُه لاْلَقَضاءا ِبا

تََّة َأْشُهٍر.  اْلَمْنُصورا سا
سْ  ُد النَّاَس َواْلُقوَّاَد ِبا َم ُعَمُر ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َأِبا ُدَلَف بَ ْغَداَذ، فََأَمَر اْلُمْعَتضا تاْقَبالاها، َوقَ َعَد َوفايَها َقدا

ُد، َفَدَخَل َعَلْيها، َوَأْكَرمَ   ُه َوَخَلَع َعَلْيها.َلُه اْلُمْعَتضا
 َسَبُب َوفايَها، )يفا رََمَضاَن، ََتَاَرَب َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا الصَّفَّاُر َورَافاُع ْبُن َهْرَُثََة، فَاَّْنََزَم رَافاٌع، وََكانَ 

َها رَافاٌع َوَمَلَكَها،  َذلاَك َأنَّ َعْمًرا فَاَرَق( نَ ْيَسابُوَر، َفَخاَلَفُه إالَي ْ
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ََ نَ ْيَسابُوَر َفَحَصَرَها، فَاَّْنََزَم رَ َوخُ  ْن َمْرَو إا ، فَ َرَجَع َعْمٌرو ما دا ْبنا زَْيٍد اْلَعَلواييا َب فايَها لاُمَحمَّ افاٌع طا
ُقوهُ  ََ ُخَواراْزَم، فَ َلحا ُهْم إا ن ْ ُقوُه باَطْوٍس، فَاَّْنََزَم ما َه َعْمٌرو يفا َطَلباها َعْسَكًرا، فَ َلحا َها، َوَوجَّ ن ْ َا،  ما َبا

[ يفا اْلُمَحرَّ  ائَ َتنْيا ، فَ َوَصَلُه َسَنَة َأْربٍَع َوَُثَانانَي ]َوما دا ََ اْلُمْعَتضا ، فََأَمَر باَنْصباها فَ َقتَ ُلوُه َوَأْرَسُلوا رَْأَسُه إا ما
دا باها.  بابَ ْغَداَذ، َوَخَلَع َعَلى اْلَقاصا

 ]اْلَوفَ َياُت[
رُ  اعا تٍي َوفايَها َماَت اْلُبْحَُتايُّ الشَّ َبَج، َأْو َحَلَب، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة سا َن ْ ، َواَْسُُه اْلَولايُد أَبُو ُعَباَدَة، ِبا

. ائَ َتنْيا  َوما
. ييا ْبنا اْلَباَغْندا ُد ْبُن ُسَلْيَماَن أَبُو َبْكٍر اْلَمْعُروُف ِبا َ ُُمَمَّ  َوفايَها تُ ُويفيا

َ َسَنَة َأْرَبٍع  َوأَبُو اْلََْسنا َعلايُّ ْبُن اْلَعبَّاسا ْبنا  ، َوقايَل: تُ ُويفيا ييا ْبنا الرُّوما ُر اْلَمْعُروُف ِبا اعا ُجَرْيٍج الشَّ



. ََ َُه اَّللَُّ تَ َعا يَوانُُه َمْعُروٌف، َرْحا [ ، َودا ائَ َتنْيا  َوَُثَانانَي ]َوما
َ َسْهُل ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا يُوُنَس ْبنا رُفَ ْيٍع التُّْسََتا  ، َوقايَل ]إاْحَدى[ َوفايَها تُ ُويفيا ائَ َتنْيا ، َوَمْولاُدُه َسَنَة ما يُّ

. ائَ َتنْيا  َوما
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَُثَانانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَُثَانانَي َوما
َنٌة باَطَرُسوَس بَ  َنةا َكاَن فات ْ ها السَّ ٍب َمْوََ اْلُمَوفَّقا َوَبنْيَ ُدْمَيانََة.يفا َهذا  نْيَ رَاغا

َاُروَن ْبنا َُخَاَرَوْيها ْبنا َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن، َوَدَعا لابَ  َعاَء َلا ًبا تَ َرَك الدُّ ْدٍر َمْوََ وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ رَاغا
، َواْختَ َلَف ُهَو َوَأْْحَُد ْبُن ُطوَغاَن، فَ لَ  دا َن اْلفاَداءا َسَنَة َثََلٍث اْلُمْعَتضا ا اْنَصَرَف َأْْحَُد ْبُن ُطوَغاَن ما مَّ

َا لاْلقاَياما ِباَ  [ رَكاَب اْلَبْحَر َوَمَضى، َوَلْ َيْدُخْل َطَرُسوَس، َوَخلََّف ُدْمَيانََة َبا ائَ َتنْيا ْمراَها، َوَُثَانانَي ]َوما
ُه اْبُن ُطوَغاَن، فَ َقواَي باَذلاَك، َوأَ  ٌب( َوَأَمدَّ َنُة، َفَظفاَر َبااْم رَاغا ٌب، )فَ َوقَ َعتا اْلفات ْ ْنَكَر َما َكاَن يَ ْفَعُلُه رَاغا

ََ بَ ْغَداَذ.  ، َفَحَمَل ُدْمَيانََة إا
ي َأْصبَ َهاَن، فَ َقَتلَ  يَسى ْبُن النُّوَشرايُّ باَبْكرا ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َأِبا ُدَلَف بانَ َواحا َجاَلُه،  را َوفايَها َأْوَقَع عا

دا ْبنا زَْيٍد اْلَعَلواييا  ََ ُُمَمَّ ْن َأْصَحاباها، َفَمَضى إا ٍْي ما  َواْستَ َباَح َعْسَكَرُه، َوََنَا َبْكٌر يفا نَ َفٍر َيسا
ا َوَصَل َخََبُ َموْ  [ َوَماَت، َوَلمَّ ائَ َتنْيا ََ َسَنةا ََخٍْس َوَُثَانانَي ]َوما ْنَدُه إا ََ باَطََباْسَتاَن، َوَأقَاَم عا تاها إا

يَناٍر. َد باها َأْلَف دا دا َأْعَطى اْلَقاصا  اْلُمْعَتضا
يَنةا اْلَمْنُصورا )َمَكاَن عَ  َدا ، قُ لياَد أَبُو ُعَمَر يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقَضاَء ِبا لاييا ْبنا َوفايَها، يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا

. َوارابا ( ْبنا َأِبا الشَّ دا  ُُمَمَّ
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َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوسَ  َوفايَها َد َعَلْيها أَنَُّه َشَتَم النَّّبا يا َوُشها ، لاَغالاٍب النَّْصَرانا ٌم َنْصَرانا َذ َخادا لََّم، ُأخا
ما ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا، َوطَالَُبوُه ِبااقَاَمةا اْْلَديا َعَلْيها، فَ لَ  ْلَقاسا ْم يَ ْفَعْل، فَاْجَتَمَع َأْهُل بَ ْغَداَذ َوَصاُحوا ِبا

، فََأْرَسَل َمَعهُ  دا ، َفُسئاُلوا َعْن َحاَلااْم، َفذََكُروُه لاْلُمْعَتضا دا ََ َدارا اْلُمْعَتضا ََ فَاْجَتَمُعوا َعَلى َذلاَك إا ْم إا
ْم، َفَدَخَل( َِبًِب، َوَأْغَلقَ  ها َحاما ْن َكثْ َرةا اْزدا ي )َأِبا ُعَمَر، َفَكاُدوا يَ ْقتُ ُلونَُه ما ُه، َوَلْ َيُكْن بَ ْعَد َذلاَك اْلَقاضا

ما ذاْكٌر، َوَِل لاْلَعامَّةا ذاْكُر اْجتاَماٍع يفا َأْمراها.  لاْلَخادا



ْم َوالاًيا، وََكانُوا  َ َعَلْيها دا َيْسأَُلونَُه َأْن يُ َوِليا ْن َأْهلا َطَرُسوَس َعَلى اْلُمْعَتضا َم قَ ْوٌم ما َقْد َأْخَرُجوا َوفايَها َقدا
َل اْبنا  ْيًا. َعاما يدا َأما ْخشا ُد اْبَن اْْلا ُم اْلُمْعَتضا  ُطوُلوَن، َفَسْيََّ إالَْيها

يَدٌة، َحََّّ َكاَن الرَُّجُل يَ ْنُظرُ  َماءا َشدا را َظَهَرْت ِبااْصَر ظُْلَمٌة َوُْحَْرٌة يفا السَّ ََ َوفايَها، يفا رَبايٍع اْْلخا  إا
ْن َمَنازاَلااْم َوْجها اْْلَخرا َفَْيَاُه َأْْحََر، َفَمَكُثوا   َرةا، َوَخَرَج النَّاُس ما ََ اْلعاَشاءا اْْلخا َن اْلَعْصرا إا َكَذلاَك ما

، َويَ َتَضرَُّعوَن إالَْيها. ََ  َيْدُعوَن اَّللََّ تَ َعا
ُد َعَلى َلْعنا ُمَعاوايََة ْبنا َأِبا ُسْفَياَن َعَلى اْلَمَنابارا، َوَأَمَر ِباانْ  َشاءا كاَتاٍب يُ ْقَرُأ َعَلى َوفايَها َعَزَم اْلُمْعَتضا

يَث َكثاْيٍَة َعَلى َحادا ، َوُهَو كاَتاٌب َطوايٌل َقْد َأْحَسَن كاَتابَ َتُه، إاِلَّ أَنَُّه َقدا اْسَتَدلَّ فايها ِبَا ُوُجوبا  النَّاسا
، َوذََكَر يفا اْلكاَتا حُّ يا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم َِل َتصا ْن َبنْيا ُأَميََّة، َلْعناها َعنا النَّّبا با يَزايَد، َوَغْْيَُه ما

َعنْيا وَ  ْْلَاما َن اْلُقُعودا ِبا َاناَّبْ بَ ْغَداَذ، َوُمناَع اْلُقصَّاُص َواْلَعامَُّة ما َلْت باها ُنَسٌخ ُقراَئْت ِبا راَحاَبااَما، َوَّنُاَي َوُعما
ْجتاَماعا َعَلى قَاٍض لاُمَناَظَرٍة، َأْو َجَدٍل يفا  َعنْيَ َعْن اِلا يَن َيْسُقوَن اْلَماَء يفا اْْلَاما ، َوَّنُاَي الَّذا ينا َأْمرا الديا

 َأْن َيََتْحَُّوا َعَلى ُمَعاوايََة، َأْو يَْذُكُروُه.
َنةا، فَ َلْم َيْسمَ  َراَب اْلَعامَّةا، َوإاََثرََة اْلفات ْ ْنُه، فَ َقاَل  عْ فَ َقاَل َلُه ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن ُسَلْيَماَن: إاَنَّ ََنَاُف اْضطا ما

َد، َوحَ  ي يُوُسَف ْبنا يَ ْعُقوَب لاَيْحَتاَل يفا َمْنعاها َعْن َذلاَك، َفَكلََّم يُوُسُف اْلُمْعَتضا رَُه ُعبَ ْيُد اَّللَّا لاْلَقاضا ذَّ
لطَّالا  نانَي، َفَما َنْصَنُع ِبا َْي اْلُمْؤما َراَب اْلَعامَّةا، فَ َلْم يَ ْلَتفاْت، فَ َقاَل: ََّي َأما ْن  اْضطا يَن ََيُْرُجوَن ما باييانَي الَّذا

نْ  ْم ما َن النَّاسا لاَقَرابَتاها ْم َخْلٌق َكثاٌْي ما َيٍة، َوْيَايُل إالَْيها  ُكليا ََنحا
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ْم كَ  ْن إاْطَرائاها َع النَّاُس َما يفا َهَذا اْلكاَتابا ما َذا َسَا ْم َرُسولا اَّللَّا، َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم؟ فَإا انُوا إالَْيها
ُد، َوَلْ َيَُْمرْ  ُم اْليَ ْوَم، فََأْمَسَك اْلُمْعَتضا ًة فايها َنًة، َوَأْظَهَر ُحجَّ يفا اْلكاَتابا  َأْمَيَل، وََكانُوا ُهْم أَْبَسَط أَْلسا

، َعَلْيها السَّ  ْن َعلايٍي َن اْلُمْنَحراَفةا ما  ََلُم.بَ ْعَد َذلاَك باَشْيٍء، وََكاَن ُعبَ ْيُد اَّللَّا ما
، َوَهَداََّي. ََ َعْمراو ْبنا اللَّْيثا اْلْاَلَع َواللياَواَء باواَِليَةا الرَّييا ُد إا  َوفايَها َسْيََّ اْلُمْعَتضا

، َواْبنا َكُلوٍب يفا رََجٍب. ٍب َمْوََ اْلُمَوفَّقا ْن بَ َلدا الرُّوما َعَلى َيدا رَاغا  َوفايَها فُتاَحْت قُ رَُّة ما
ها َسْيٌف، َفَمَضى إالَْيها بَ ْعُض اْْلََدما لايَ ْنُظَر َما ُهَو، َوفايَها، يفا شَ  دا إاْنَساٌن باَيدا ْعَباَن َظَهَر باَدارا اْلُمْعَتضا

ْخُص يفا َزرٍْع يفا اْلُبْسَتانا فَ تَ َواَرى فايها، َفطُ  ُم، َوَدَخَل الشَّ ْيفا َفَجَرَحُه، َوَهَرَب اْْلَادا لسَّ لاَب َفَضَربَُه ِبا
ُد، وََكثُ َر النَّاُس يفا َأْمراها ِبا يفا ِبَ  ، فَ َلْم يُ ْعَرْف َلُه َخََبٌ، فَاْستَ ْوَحَش اْلُمْعَتضا َن اْلَغدا َلتاها، َوما لظُُّنونا قاي لَي ْ

ُد باُسورا َداراها، َوَأْحكَ  َل اْلُمْعَتضا َرارًا َكثاْيًَة، َحََّّ وَكَّ ، َوَظَهَر ما َن اْلْانيا َمُه َضْبطًا، ُثَّ َحََّّ قَاُلوا: إانَُّه ما
، َفَسَأََلُْم َعْنُه فَ َقاَل اْلُمَعزياُموَن: ََنُْن نَ ْعزا  ْخصا نَي باَسَببا َذلاَك الشَّ ُم َعَلى َأْحَضَر اْلَمَجانانَي َواْلُمَعزياما

َّ َعْنُه فََأْخََبَُه َخََبَُه، فَ َعَزُموا َعلَ  َذا َسَقَط َسَأَل اْلْانيا ، فَإا ى اْمَرَأٍة ََمُْنونٍَة َفُصراَعْت، بَ ْعضا اْلَمَجانانيا



. َرافا ْنصا ِلا ا ُصراَعْت َأَمَرُهْم ِبا ْم، فَ َلمَّ ُد يَ ْنُظُر إالَْيها  َواْلُمْعَتضا
َطةا، فَ ُقرياُروا َن اْلَقَراما ُْم ما يَن ذُكاَر َأَّنَّ َن اْلُكوَفةا باَقْوٍم ُمَقيَّدا َه َكَراَمُة ْبُن ُمرٍي ما لضَّْربا  َوفايَها َوجَّ فََأقَ رُّوا  ِبا

ُهْم، فَ َقَبَض َعَلْيها َوَحَبَسُه. ن ْ ما ْبنا َصَدَقَة اْلَكاتابا أَنَُّه ما  َعَلى َأِبا َهاشا
ما فَ َقتَ لَ  َلى باَشفايٍع اْْلَادا ِبا لَي ْ ُه، وََكاَن َوفايَها َوَثَب اْْلَاراُث ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا ْبنا َأِبا ُدَلَف اْلَمْعُروُف ِبَا

َل باها َأُخوُه ُعمَ   ُر ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا َقْد َأَخَذُه َوقَ يََّدُه َوَحَبَسُه يفا قَ ْلَعتاها َززَّ، َووَكَّ
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دا َوَهَرَب َبْكرٌ  ََ اْلُمْعَتضا ا اْسَتْأَمَن ُعَمُر إا ْلَمانا ُعَمَر، فَ َلمَّ ْن غا َم، َوَمَعُه ََجَاَعٌة ما  بَقاَيتا َشفايًعا اْْلَادا
ْن غُ اْلَقْلعَ  َلى يفا إاْطََلقاها، فَ َلْم يَ ْفَعْل، َوَطَلَب ما َن اْْلَْمَوالا باَيدا َشفايٍع، َفَكلََّمُه أَبُو لَي ْ َا فايَها ما ََلٍم  ُة ِبا

ها. ْسَماَر قَ ْيدا ، َفََبََد ما َْبًَدا، فََأْدَخَلُه يفا الطََّعاما ُمُه ما  َكاَن ََيْدا
َلٍة َيَْ  ها َسْيٌف َمْسُلوٌل، َفَجاَء وََكاَن َشفايٌع يفا ُكليا لَي ْ ي َويَ َناُم، َوََتَْت رَْأسا َلى يَ ْفَتقاُدُه َوَْيْضا ََ َأِبا لَي ْ ِتا إا

ُم ْلاَ  ْنُه َأْن َيْشَرَب َمَعُه َأْقَداًحا، فَ َفَعَل، َوقَاَم اْْلَادا َلٍة إالَْيها، َفَحاَدثَُه، َفَطَلَب ما اَجتاها، َشفايٌع يفا لَي ْ
ُمُه: َفَجَعَل أَبُو لَي ْ  َارايٍَة َكاَنْت َُتْدا ، َوقَاَل ْلا للياَحافا ها ثاَياًِب ُتْشباُه إاْنَساًَن ََنئاًما، َوَغطَّاَها ِبا َلى يفا فاَراشا

 إاَذا َعاَد َشفايٌع ُقوِلا لَُه ُهَو ََنئاٌم.
ْن راْجلا  ارا، َوَقْد َأْخَرَج قَ ْيَدُه ما َر الدَّ َلى فَاْختَ َفى ظَاها ا َعاَد َشفايٌع قَاَلْت َلُه َوَمَضى أَبُو لَي ْ ها، فَ َلمَّ

َلى، َوَأَخَذ السَّ  ََ َداراها، َوََنَم فايَها، َفَخَرَج أَبُو لَي ْ ْن اْْلَارايَُة: ُهَو ََنئاٌم، فََأْغَلَق اْلَباَب، َوَمَشى إا ْيَف ما
َلى ْندا َشفايٍع، َوقَ تَ َلُه، فَ َوَثَب اْلغاْلَماُن، فَ َقاَل ََلُْم أَبُو لَي ْ َم إاَِلَّ قَ تَ ْلُتُه، عا : َقْد قَ تَ ْلُت َشفايًعا، َوَمْن تَ َقدَّ

ْحَساَن، َوَأخَ  ارا، َواْجَتَمَع النَّاُس إالَْيها َفَكلََّمُهْم، َوَوَعَدُهُم اْْلا َن الدَّ ُنوَن، َفَخَرُجوا ما ما فَأَنْ ُتْم آما َذ َعَلْيها
.اْْلَْْيَاَن، َوََجََع اْْلَْكَراَد، َوَغْْيَُهْم، َوخَ  دا  َرَج ُُمَالاًفا َعَلى اْلُمْعَتضا

ي اْلَقْعَدةا.  وََكاَن قَ ْتُل َشفايٍع يفا ذا
َلى يفا حَ  ، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فََأَصاَب أَبُو لَي ْ يَسى النُّوَشرايُّ ْلطَانا َقَصَدُه عا َلى َعَلى السُّ ا َخَرَج أَبُو لَي ْ ْلقاها َوَلمَّ

ََ بَ ْغَداَذ.َسْهٌم فَ َنَحَرُه، َفَسَقَط َعْن َدابَّتاها  ََ َأْصبَ َهاَن، ُثَّ إا َل رَْأُسُه إا  ، َواَّْنََزَم َأْصَحابُُه، َوْحُا
ْنُه  نَُّه َيْسَلُم ما ُدوَن باَغَرقا َأْكَثرا اْْلَقَالايما إاِلَّ إاْقلايَم َِبباَل فَإا ُموَن يُوعا ُْي، َوَأنَّ َذلاَك َوفايَها َكاَن اْلُمَنجيا اْلَيسا

.َيُكوُن باَكثْ رَ   ةا اْْلَْمطَارا، َوزاََّيَدةا اْْلََّْنَارا، َواْلُعُيونا
، فَاْسَتْسَقوْ  ْستاْسَقاءا ََ اِلا َياُه َحََّّ اْحَتاَج النَّاُس إا ا )فَ َقَحَط النَّاُس، َوقَ لَّتا اْْلَْمطَاُر، َوَغاَرتا اْلما

 بابَ ْغَداَذ َمرَّاٍت( .
ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا  لنَّاسا ُُمَمَّ ُتْ ُرَْنََة[ .]َوَحجَّ ِبا يُّ اْلَمْعُروُف ِبا   ْبنا َداُوَد اَْلَاِشاا

 َوفايَها َظَهَر اْختاََلُل َحالا َهاُروَن ْبنا َُخَاَرَوْيها ْبنا َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن ِبااْصَر، َواْختَ َلَفتْ 
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ُعوا، فَاَْنَلَّ النياظَاُم، َوتَ َفرََّقتا اْلَكلاَمةُ  ، ُثَّ ات ََّفُقوا َعَلى َأْن َجَعُلوا ُمَدبياَر َدْولَتاها َأَِب َجْعَفرا اْلُقوَّاُد، َوَطما
َن اْْلَْحَوالا َما اْسَتطَاَع، ) ًما، َكباَْي اْلَقْدرا، فََأْصَلَح ما ها ُمَقدَّ ها َوَجديا ْنَد َوالادا ، وََكاَن عا َد ْبنا َأِبَّ وََكْم َجها

 الصُّنَّاُع إاَذا اتََّسَع اْْلَْرُق( .
ا تَ َوََّ أَبُو َجْعَفٍر وَ  يها َجْيٍش َكَما ذََكْرََن، فَ َلمَّ َن اْْلُْندا َقْد َخاَلُفوا َعَلى َأخا َمْشَق ما اْْلُُموَر َكاَن ]َمْن[ بادا

، فََأْصلَ  ، َواْْلَُسنْيُ ْبُن َأْْحََد اْلَماُذرَائايُّ يُّ اما ْم بَْدٌر اْْلَمَّ َمْشَق َعَلْيها ََ دا َحا َحاََلَا، َوقَ رَّرَا َسْيََّ َجْيًشا إا
 ََ ، َورََجَعا إا ، َواْستَ ْعَمََل َعَلى َسائارا اْْلَْعَمالا َمْشَق طَُغَج ْبَن َجفٍي ، َواْستَ ْعَمََل َعَلى دا اما  ُأُموَر الشَّ

ُهْم َعَلى طَائافَ  ن ْ ٍد ما ْصَر، َواْْلُُموُر فايَها اْختاََلٌل، َواْلُقوَّاُد َقدا اْستَ ْوََ ُكلُّ َواحا َن اْْلُْندا َوَأَخَذُهْم ما ٍة ما
ها، َوُهَو َسرايُع اْلْا  ُْكما ، َوإاَذا َأرَاَد اَّللَُّ َأْمًرا َفََل َمَردَّ ْلا َولا .إالَْيها، َوَهَكَذا َيُكوُن اْنتاَقاُض الدُّ  َسابا

 ]اْلَوفَ َياُت[
ْمَراَن أَبُو يَ ْعُقوَب اْْلَ  َ إاْسَحاُق ْبُن ُموَسى ْبنا عا .َوفايَها تُ ُويفيا افاعايُّ ُّ اْلَفقايُه الشَّ  ْسفاَرايانا

يٍد، باَفْتحا اَْلَْمَزةا وََكْسرا  ْن َوَلدا َعتَّابا ْبنا َأسا ، َواَْسُُه َعْبُد اْلَعزايزا ْبُن ُمَعاوايََة ما .َواْلغاَياثايُّ نيا   السيا
ُد ْبُن اْلَوضَّاحا  َ أَبُو َعْبدا اَّللَّا ُُمَمَّ َن اْلُعَلَماءا اْلَمْشُهورايَن.َوفايَها أَْيًضا تُ ُويفيا ، وََكاَن ما يُّ  ْبنا رَبايٍع اْْلَْنَدُلسا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَُثَانانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَُثَانانَي َوما
، َفَحارَبَُه ُحَبَّ اْلَكباُْي، فايَها َقَطَع َصالاُح ْبُن ُمْدراٍك الطَّائايُّ الطَّ  ْْلَْجَفرا يفا اْلُمَحرَّما رايَق َعَلى اْْلَاجيا ِبا

ْلقَ  ْْلَجيا َوَمْن َمَعُه ِبا ، َوَظفاَر ِبا َن اْْلَْعَرابا َْن َمَعُه ما ُْي اْلَقافاَلةا، )فَ َلْم يَ ْقَو باها َوِبا افاَلةا( ، فََأَخُذوا َوُهَو َأما
َن ا ، َفَكاَنْت َما َكاَن فايَها ما ، َواْْلََواراي، َواْلَمَمالايكا َن النياَساءا ، َوَأَخُذوا ََجَاَعًة ما ْْلَْمَوالا َوالتياَجارَاتا

يَناٍر.  قايَمُة َما َأَخَذُه أَْلَفْي أَْلفا دا
يُل ْبُن َأْْحََد. ْهرا، َوُعزاَل إاَْسَاعا َ َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا َما َورَاَء الن َّ  َوفايَها َوِلا

رُ وَ  ، ُثَّ اْسَودَّْت، فَ َتَضرََّع النَّاُس، ُثَّ ُمطا ََ اْلَمْغرابا ْلُكوَفةا رايٌح َصْفَراُء، فَ َبقاَيْت إا وا َمَطًرا فايَها َكاَن ِبا
َلٍة. يًدا باُرُعوٍد َهائاَلٍة َوبُ ُروٍق ُمتَّصا  َشدا

ْْحََداَِبَذ وَ  ، يفا ُثَّ َسَقَط بَ ْعَد َساَعٍة باَقْريٍَة تُ ْعَرُف ِبَا يَها َأْحَجاٌر بايٌض َوُسوٌد ُُمَْتلاَفُة اْْلَْلَوانا نَ َواحا



ََ بَ ْغَداَذ، فَ َرآُه النَّاُس. َها إا ن ْ َل ما َها طََبٌق، َوْحُا  َأْوَساطا
َا َوَأْعَمالا اْْلَزايَرةا  لا لايَ ْنُظَر يفا َأْعَماَلا ََ اْلَمْوصا دا إا  َوفايَها َساَر فَاتاٌك َمْوََ اْلُمْعَتضا
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َا. َن اْلََبايدا َبا ََ َما َكاَن يَ تَ َقلَُّدُه ما َها، ُمَضافًا إا يَّةا، َواْْلَْزرايَّةا، َوإاْصََلحا اما  َوالث ُُّغورا الشَّ
ْلَبْصَرةا رايٌح َصْفَراُء، ُثَّ َعاَدْت َخْضَراَء، ُثَّ َسْوَداَء، ُثَّ تَ َتابَ َعتا اْْلَْمطَاُر ِباَ  ثْ َلُه، َوفايَها َكاَن ِبا ا َلْ يَ َرْوا ما

ْرَُهًا فايَما قايَل. اَئٌة َوََخُْسوَن دا  ُثَّ َوَقَع بَ َرٌد كاَباٌر، َوْزُن اْلََبََدةا ما
ُْلَواَن.  َوفايَها َماَت اْْلَلايُل ْبُن راَماٍل ِبا

اجا َأْعَماَل َأْذرَبايَجاَن،  َد ْبَن َأِبا السَّ ُد ُُمَمَّ َها َوفايَها َوََّ اْلُمْعَتضا ينايََّة، وََكاَن َقْد تَ َغلََّب َعَلي ْ َوَأْرما
َلٍع.  َوَخاَلَف، َوبَ َعَث إالَْيها ِباا

ٌب َمْوََ اْلُمَوفَّقا يفا اْلَبْحرا، فَ َغناَم َمَراكاَب َكثاْيًَة، َفَضَرَب َأْعَناَق َثََلثَةا آَِلٍف  َن الرُّوما  َوفايَها َغَزا رَاغا ما
 اْلَمَراكاَب، َوفَ َتَح ُحُصوًَن َكثاْيًَة، َوَعاَد َسالاًما َوَمْن َمَعُه.َكانُوا فايَها، َوَأْحَرَق 

َد َوَما يَلايَها، َعَلى َسبا  ما ٌد با ، َوقَاَم بَ ْعَدُه ابْ ُنُه ُُمَمَّ ْيخا يَسى ْبنا الشَّ َ َأْْحَُد ْبُن عا ، َوفايَها تُ ُويفيا َغلُّبا يلا الت َّ
لْ  َد ِبا ََ آما ُد إا ةا، َوَجَعَل َفَساَر اْلُمْعَتضا ي اْلْاجَّ ٍد َعلاي، اْلُمْكَتفاي يفا ذا َعَساكارا، َوَمَعُه ابْ ُنُه أَبُو ُُمَمَّ

، ائَ َتنْيا تٍي َوَُثَانانَي َوما ْن َسَنةا سا ََ رَبايٍع اْْلَخرا ما َد، َوَحَصَرَها إا ، فَ َوَصَل آما لا  َطرايَقُه َعَلى اْلَمْوصا
َها اْلَمَجانايَق، فَ  ها، َولاَمْن َمَعُه، َوَنَصَب َعَلي ْ يَسى َيْطُلُب اْْلََماَن لانَ ْفسا ُد ْبُن َأْْحََد ْبنا عا َأْرَسَل ُُمَمَّ

ُد َوأَ  ُد، َفَخَرَج إالَْيها َوَسلََّم اْلبَ َلَد، َفَخَلَع َعَلْيها اْلُمْعَتضا ، فََأمَّنَ ُهُم اْلُمْعَتضا َْهلا اْلبَ َلدا ْكَرَمُه، َوَهَدَم َوْلا
 ُسورََها.

ْيخا يُرايُد اَْلََرَب، فَ َقَبَض َعَلْيها َوَعَلى آلاها.ُثَّ  َد ْبَن الشَّ  بَ َلَغُه َأنَّ ُُمَمَّ
ها َويَدا  َعُه َعَلى َما يفا يَدا دا لاَيْسأََلُه َأْن يُ َقاطا ََ اْلُمْعَتضا َه َهاُروُن ْبُن َُخَاَرَوْيها إا  َوفايَها َوجَّ
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ا ْصَر َوالشَّ ْن ما اَئةا أَْلٍف نُ وَّاباها ما َل ُكلَّ َسَنٍة َأْربَ َعما ، َوََيْما دا ََ اْلُمْعَتضا ، َوُيَسلياَم َأْعَماَل قانَّْسرايَن إا ما
َد، َواْسَتْخَلَف فايَها ابْ َنُه اْلُمْكَتفاَي، َوَوصَ  ْن آما ََ َذلاَك، َوَساَر ما يَناٍر، فََأَجابَُه إا نَي أَْلَف دا ََ َوََخْسا َل إا

.قانَّْسرايَن، وَ  ائَ َتنْيا تٍي َوَُثَانانَي َوما ْن َأْصَحابا َهاُروَن، وََكاَن َذلاَك َسَنَة سا ، فَ َتَسلََّمَها ما ما  اْلَعَواصا
ْهلا َطَرُسوَس، فَ َفَتَح اَّللَُّ َعَلى َيَدْيها، َوبَ َلَغ َسَلْنُدَو. يدا ِبَا ْخشا  َوفايَها َغَزا اْبُن اْْلا

ُد ْبُن َعبْ  لنَّاسا ُُمَمَّ .َوَحجَّ ِبا يُّ  دا اَّللَّا ْبنا َداُوَد اَْلَاِشاا



 ]اْلَوفَ َياُت[
ثانَي. ْن َأْعَيانا اْلُمَحديا ُّ بابَ ْغَداَذ، َوُهَو ما يُم ْبُن إاْسَحاَق اْْلَْرِبا َ إابْ َراها  َوفايَها تُ ُويفيا

َعاَء، )َوُهوَ  ُب َعْبدا الرَّزَّاقا باَصن ْ بَرايُّ َصاحا يَم الدَّ را َمْن َرَوى َعْن َعْبدا  َوإاْسَحاُق ْبُن إابْ َراها ْن آخا ما
. )  الرَّزَّاقا

َدةا َوبَ ْعَدَها رَاٌء( . الا اْلُمْهَمَلةا َواْلَباءا اْلُمَوحَّ : باَفْتحا الدَّ بَرايُّ  )الدَّ
، اْلَمْعُروفُ  ُّ اْْلَوايُّ يُّ اْلَيَمانا ُد ْبُن يَزايَد اْْلَْزدا َ أَبُو اْلَعبَّاسا ُُمَمَّ ، وََكاَن َقْد َأَخَذ  َوفايَها تُ ُويفيا ْلُمََبيادا ِبا

. يا  النَّْحَو َعْن َأِبا ُعْثَماَن اْلَمازانا
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] ائَ َتنْيا تٍي َوَُثَانانَي َوما  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
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ائَ َتنْيا  تٍي َوَُثَانانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
ُد ْبنُ  َه ُُمَمَّ َنةا َوجَّ ها السَّ َن  َويفا َهذا َن ما َا َضما يَنًة ِبا ََ بَ ْغَداَذ رَها ِبا اْلُمَسافارا إا اجا اْلَمْعُروُف ِبَا َأِبا السَّ

 الطَّاَعةا َواْلُمَناَصَحةا، َوَمَعُه َهَداََّي َجلايَلٌة.
ْن نَ ْيَسابُوَر، َفَكاَنْت قايمَ  دا ما ََ اْلُمْعَتضا يًَّة إا [ َوفايَها َأْرَسَل َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا َهدا تُ َها َأْربَ َعُة آَِلفا ]أَْلفا

ْرَهٍم.  دا
ْلَبْحَرْينا  َطةا ِبا  ذاْكُر اْبتاَداءا َأْمرا اْلَقَراما

، فَاْجَتَمَع إالَْيها َجََ  ْلَبْحَرْينا يا ِبا ِبا َسعايٍد اْْلَنَّاِبا َطةا يُ ْعَرُف ِبَا َن اْلَقَراما َن اْْلَْعَرابا َوفايَها َظَهَر رَُجٌل ما اَعٌة ما
َا،َواْلقَ  يفا فَ َقَتَل ]َمْن[ َبا ََ اْلَقطا ْن َأْهلا اْلُقَرى، ُثَّ َساَر إا َطةا، َوَقواَي َأْمُرُه، فَ َقَتَل َما َحْوَلُه ما  َراما

َ اْلبَ  ، وََكاَن ُمتَ َوِليا دا ْبنا ََيََْي اْلَواثاقايُّ دا ْصرَ َوَأْظَهَر أَنَُّه يُرايُد اْلَبْصَرَة، َفَكَتَب َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ ََ اْلُمْعَتضا ةا، إا
يَناٍر. َلُغ اْْلَْرجا َعَلْيها َأْربَ َعَة َعَشَر أَْلَف دا  باَذلاَك، فََأَمَرُه باَعَملا ُسوٍر َعَلى اْلَبْصَرةا، وََكاَن َمب ْ

َيةا اْلَبْحَرْينا َأنَّ رَُجًَل يُ ْعَرُف باَيْحََي ْبنا اْلَمْهدا  َطةا باَناحا يَف فَ نَ َزَل وََكاَن اْبتاَداُء اْلَقَراما ييا َقَصَد اْلَقطا
ييانَي، وََكاَن ُمَغالاًيا يفا التََّشيُّعا  ، فََأْظَهَر لَُه َعَلى رَُجٍل يُ ْعَرُف باَعلاييا ْبنا اْلُمَعلَّى ْبنا َْحَْداَن، َمْوََ الزياََّيدا

، وََكاَن َذلاَك َسَنَة إاْحَدى ييا  ََيََْي أَنَُّه َرُسوُل اْلَمْهدا
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ََ َأْمراها، َوَأنَّ ُظُهورَهُ وَ  يَعتاها يفا اْلباََلدا َيْدُعوُهْم إا ََ شا ، َوذََكَر أَنَُّه َخَرَج إا ائَ َتنْيا  َقْد قَ ُرَب ; َُثَانانَي َوما
يفا َفَجَمَعُهْم، َوَأقْ َرَأُهُم اْلكاَتاَب  ْن َأْهلا اْلَقطا يَعةا ما ََ الشيا َه َعلايُّ ْبُن اْلُمَعلَّى إا ي َمَع ََيََْي ْبنا فَ َوجَّ الَّذا

 ََ َه إا ُْم َخاراُجوَن َمَعُه إاَذا َأْظَهَر َأْمَرُه، َوَوجَّ ، فََأَجابُوُه، َوَأَّنَّ ييا َن اْلَمْهدا ْم ما ييا إالَْيها  َسائارا قُ َرى اْلَمْهدا
 اْلَبْحَرْينا ِبااْثلا َذلاَك فََأَجابُوُه.

ُهْم وََكاَن فايَمْن َأَجابَُه أَبُو َسعايٍد اْلَْ  َعُهْم، ُثَّ َغاَب َعن ْ ُب ََلُْم بَ ي ْ ُّ، وََكاَن يَبايُع لالنَّاسا الطََّعاَم، َوََيْسا نَّاِبا
يَعتاها، فايها: قَ  ََ شا ييا إا َن اْلَمْهدا ًة، ُثَّ رََجَع َوَمَعُه كاَتاٌب يَ ْزُعُم أَنَُّه ما ييا ُمدَّ ْد َعرََّفنا ََيََْي ْبُن اْلَمْهدا

تََّة َدََنناَْي َوثُ ُلَثنْيا َرُسوِلا ََيََْي  ْنُكْم سا ََ َأْمراي، فَ ْلَيْدَفْع إالَْيها ُكلُّ رَُجٍل ما ييا ُمَسارََعَتُكْم إا  ;  ْبُن اْلَمْهدا
 فَ َفَعُلوا َذلاَك.

ََ ََيََْي َُخَْس َأْمَوالاُكْم، َفدَ  ُهْم، َوَعاَد َوَمَعُه كاَتاٌب فايها َأنا اْدفَ ُعوا إا  فَ ُعوا إالَْيها اْْلُْمَس.ُثَّ َغاَب َعن ْ
، َوأَنَّهُ  ييا َن اْلَمْهدا َا ما ْم ُكتُ ًبا يَ ْزُعُم َأَّنَّ ٌر، َفُكونُوا  وََكاَن ََيََْي َيََتَدَُّد يفا قَ َبائالا قَ ْيٍس، َويُوراُد إالَْيها ظَاها

 َعَلى ُأْهَبٍة.
يُم الصَّائاُغ أَنَّ  ُهْم يُ َقاُل َلُه إابْ َراها ن ْ ، َوَأََتُه ََيََْي، فََأَكُلوا َوَحَكى إاْنَساٌن ما يا ْنَد َأِبا َسعايٍد اْْلَنَّاِبا ُه َكاَن عا

ََ ََيََْي، َوَأْن َِل  ْن بَ ْيتاها، َوَأَمَر اْمَرأََتُه َأْن َتْدُخَل إا ا فَ َرُغوا َخَرَج أَبُو َسعايٍد ما َِتْنَ َعُه إاْن َطَعاًما، فَ َلمَّ
ْيَ َتُه، َوَهَرَب أَبُو َسعايٍد َأرَاَد، فَانْ تَ َهى َهَذا اْْلَََبُ إا  ، فََأَخَذ ََيََْي َفَضَربَُه، َوَحَلَق رَْأَسُه، َوْلا ََ اْلَواِلا

، فَاْجَتَمُعو  ََ َبنا كاََلٍب، َوُعَقْيٍل، َواْْلَرايسا ييا إا ََ َجنَّاَِب، َوَساَر ََيََْي ْبُن اْلَمْهدا ُّ إا ا َمَعُه َوَمَع اْْلَنَّاِبا
ْنُه َما َيَِْتا ذاْكُرُه.َأِبا َسعايٍد،   فَ َعُظَم َأْمُر َأِبا َسعايٍد، وََكاَن ما

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ََ الرَّقَّةا، فَ َوََّ ابْ َنُه َعلايا  َد بَ ْعَد َأْن َمَلَكَها، َكَما ذََكْرََنُه، إا ْن آما ُد ما ا اْلُمْكَتفاَي )َوفايَها َساَر اْلُمْعَتضا
، قانَّْسرايَن، َواْلعَ  َّ، َواَْسُُه اْْلَُسنْيُ ْبُن َعْمٍرو، َفَكاَن يَ ْنُظُر يفا اْْلَْمَوالا َم، َواْْلَزايَرَة، وََكاتاَبُه النَّْصَرانا َواصا

 فَ َقاَل اْْلَلايُع يفا َذلاَك:
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 ُحَسنْيُ ْبُن َعْمٍرو َعُدوُّ اْلُقْرآنا ... َيْصَنُع يفا اْلُعْربا َما َيْصَنعُ 
َبتاها اْلُمْسلاُموَن ... ُصُفوفًا لاَفْرٍد إاَذا َيْطَلعُ يَ ُقوُم َلاَ   ي ْ

ْن قايَل َقْد َأقْ َبَل اْْلَاثالايُق ... ََتَفَّى َلُه َوَمَشى َيْظَلعُ   فَإا
ُْي َطَرُسوَس، َواْسَتْخَلَف َأَِب ََثباٍت َعَلى َطَرُسوَس( . يدا َأما ْخشا َ اْبُن اْْلا  َوفايَها تُ ُويفيا

َن َوفايَها َسا َباَن، َوَأَغاُروا َعَلى اْلُقَرى، َوقَ تَ ُلوا َمْن ْلَاُقوا ما ْن َبنا َشي ْ ََ اْْلَنْ َبارا ََجَاَعُة َأْعَراٍب ما َر إا



ْقهُ  دا ْبنا ُكُمْشُجوَر ُمتَ َوليايَها، فَ َلْم َيطا ْم َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ َي، َفَخَرَج إالَْيها ، َوَأَخُذوا اْلَمَواشا َتَب ْم، َفكَ النَّاسا
َْيٍش، فََأْدرَُكوا اْْلَْعَراَب، َوقَاتَ ُلوُهْم، فَ َهَزَمُهُم اْْلَْعَراُب )َوق َ  ُه ِبا دا باَذلاَك، فََأَمدَّ ََ اْلُمْعَتضا ْم، إا تَ ُلوا فايها

َيةا.  َوَغراَق َأْكثَ ُرُهْم، َوتَ َفرَُّقوا، َوَعاَث اْْلَْعَراُب( يفا تاْلَك النَّاحا
ََ َعنْيا التَّْمرا، )فَأَْفَسُدوا َوبَ َلَغ َخََبُ اَْلَزاْيَ  ، َفَسْيََّ َجْيًشا آَخَر، فَ َرَحَل اْْلَْعَراُب إا دا ََ اْلُمْعَتضا ةا إا

ََ َعنْيا التَّْمرا( ، َفَسَلُكوا الْ  ْم َعْسَكًرا آَخَر إا َه إالَْيها ََ َوَعاثُوا، َوَذلاَك يفا َشْعَباَن، َورََمَضاَن، فَ َوجَّ ََبيايََّة إا
ََ بَ ْغَداَذ َوَلْ يَ ْلَقُهْم.نَ وَ  ، فَ َعاَد اْلَعْسَكُر إا اما ي الشَّ  احا

لرَّقََّة، َفَحبَ  َم َعَلْيها َوُهَو ِبا ْن َطَرُسوَس، فَ َقدا ًبا َمْوََ اْلُمَوفَّقا ما ُد رَاغا َسُه َوَأَخَذ َوفايَها اْسَتْدَعى اْلُمْعَتضا
مٍ  يَع َما َكاَن َلُه، َفَماَت بَ ْعَد َأَّيَّ ها، وََكاَن َذلاَك يفا َشْعَباَن، َوقَ َبَض َعَلى َبْكُنوَن ُغََلما  َجَا ْن َحْبسا ما

ٍب، َوَأَخَذ َماَلُه باَطَرُسوَس.  رَاغا
، َوَعَزَل َعْنُه َأْْحََد ْبَن ُمَُ  َد ْبَن َداُوَد ْبنا اْْلَرَّاحا يَواَن اْلَمْشراقا ُُمَمَّ ُد دا دا ْبنا َوفايَها قَ لََّد اْلُمْعَتضا  مَّ

. يَسى ْبنا َداُوَد اْبنا اْْلَرَّاحا يَواَن اْلَمْغرابا َعلايَّ ْبَن عا ، َوقَ لََّد دا  اْلُفَراتا
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 ]اْلَوفَ َياُت[
، اْلَمْعُروُف ِبااْرَبٍع، َصا ُد ْبُن ]َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعتَّاٍب[ اْْلََّْنَاطايُّ َ أَبُو ]َبْكٍر[ ُُمَمَّ ُب ََيََْي َوفايَها تُ ُويفيا  ْبنا حا

. يثا  َمعانٍي، وََكاَن َحافاظًا لاْلَحدا
. ُد ْبُن يُوُنَس اْلُكَدْْيايُّ اْلَبْصرايُّ  َوُُمَمَّ
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَُثَانانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَُثَانانَي َوما
يا ذاْكُر قَ ْتلا َأِبا ََثبا  ْيا َطَرُسوَس َوواَِليَةا اْبنا اْْلَْعَراِبا  ٍت َأما

ْن َطَرُسوَس، فَ نَ فَ  را، َوَواَفْت َِبَب قَ َلْمَيَة ما َنةا اْجَتَمَعتا الرُّوُم، َوَحَشَدْت يفا رَبايٍع اْْلخا ها السَّ َر يفا َهذا
، وََكانَ  يدا ْخشا ُْي َطَرُسوَس بَ ْعَد َمْوتا اْبنا اْْلا ْنَد َمْوتاها، فَ بَ َلَغ أَبُو ََثباٍت يفا  أَبُو ََثباٍت َأما اْسَتْخَلَفُه عا

يَب النَّاُس َمَعُه. َر أَبُو ََثباٍت، َوُأصا ْم، فَُأسا ََ ََّنْرا الرََّجانا يفا طََلباها  نَفاْياها إا
ا َعاَد ََجََع َمَشاياَخ الث َّْغرا  ََلَمةا، فَ َلمَّ ٍْي، فََأَْجَُعوا  وََكاَن اْبُن َكُلوٍب َغازاًَّي يفا َدْربا السَّ ما لاَيََتَاَضْوا ِبَا



َنةا. ها السَّ ْن َهذا را ما ، فَ َولَّْوُه َأْمَرُهْم، َوَذلاَك يفا رَبايٍع اْْلخا يا  رَْأيَ ُهْم َعَلى اْبنا اْْلَْعَراِبا
 

يٍف َوَمْن َمَعهُ  دا باَوصا  ذاْكُر َظَفرا اْلُمْعَتضا
ُم  َنةا َهَرَب َوَصْيٌف َخادا ها السَّ ْن َأْعَمالا َمْوَِلُه، يفا َهذا يََّة ما ََ َمْلطا ْن بَ ْرَذَعَة إا اجا ما دا ْبنا َأِبا السَّ ُُمَمَّ

دا َيْسأَلُُه َأْن يُ َولياَيُه الث ُُّغوَر، فََأَخَذ ُرُسَلُه َوقَ رَّرَُهْم َعْن َسَببا ُمَفارََقةا  ََ اْلُمْعَتضا َوَصْيٍف َمْوَِلُه، وََكَتَب إا
ََّيرَ َفذََكُروا َلُه أَنَّ  َ َوَصْيٌف الث ُُّغوَر َساَر إالَْيها َمْوَِلُه، َوَقَصَدا دا ُهَما أَنَُّه َمََّ َوِلا ن ْ  ُه فَارََقُه َعَلى ُمَواطَأٍَة ما

َها.  ُمَضَر َوتَ َغلََّبا َعَلي ْ
يَل يفا َطرايقا ا ْوَداَء، َوَأرَاَد الرَّحا ُد ََنَْوُه، فَ نَ َزَل اْلَعنْيَ السَّ يَصةا،َفَساَر اْلُمْعَتضا صيا  ْلما
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يًفا يُرايُد َعنْيَ َزْربََة، َفَسَأَل َأْهَل اْلَمْعراَفةا باَذلاَك الطَّرايقا  ، َوَسَأََلُْم َعْن فَأَتَ ْتُه اْلُعُيوُن فََأْخََبُوُه َأنَّ َوصا
ََ لاَقاءا َوَصْيٍف، فََأَخُذوُه َوَساُروا باها ََنَْوُه، َوَقدَّ  ْن َعْسَكراها َبنْيَ َيَدْيها، فَ َلُقوا َأقْ َربا الطُُّرقا إا َم ََجًْعا ما

َي يفا َأْصَحابا  دا َفَحَبَسُه، َوَأَمَر فَ ُنودا ْنَد اْلُمْعَتضا ْيًا، فََأْحَضُروُه عا يًفا فَ َقاتَ ُلوُه، َوَأَخُذوُه َأسا َوصا
ُهْم، ف َ  ن ْ ، َوَأَمَر اْلَعْسَكَر باَرديا َما ََّنَُبوُه ما ْْلََمانا  َفَعُلوا َذلاَك.َوَصْيٍف ِبا

يَصةا، وَ  صيا ََ اْلما ْنُه رََحَل إا ا فَ رََغ ما ي اْلَقْعَدةا ; فَ َلمَّ ْن ذا َأْحَضَر وََكاَنتا اْلَوقْ َعُة لاَثََلَث َعْشَرَة بَقاَيْت ما
يًفا، َوَأَمَر ِبااْحَراقا َمَراكابا طَ  ُْم َكاتَ ُبوا َوصا ََّنَّ ْم ْلا َرُسوَس الَِّتا َكانُوا ُرَؤَساَء َطَرُسوَس فَ َقَبَض َعَلْيها

ْيًَة، َقْد أَنْ َفَق َعلَ  نَي َمرَْكًبا َقدا ْن ََخْسا ْن َُجَْلتاَها ََنٌْو ما َا، وََكاَن ما يَع آَِلَّتا َن يَ ْغُزوَن فايَها، َوَجَا َها ما ي ْ
نيَ  ْلُمْسلاما ْثلاَها، فََأَضرَّ َذلاَك ِبا ْم، َو اْْلَْمَوالا َما َِل َُيَْصى، َوَِل ُْيْكاُن َعَمُل ما ها ، َوَفتَّ يفا َأَعَضادا

 َكاَن يفا ]َقواَي[ َأْمُر الرُّوما َأْن يَ ْغُزَو يفا اْلَبْحرا، وََكاَن إاْحَراقُ َها ِبااَشارَةا ُدْمَيانََة ُغََلما ََّيْزَماَن لاَشْيءٍ 
ها َعَلى َأْهلا َطَرُسوَس، َواْستَ ْعَمَل َعَلى َأْهلا الث ُُّغورا اْْلََسَن ْبَن   َعلايٍي َكْورََة.نَ ْفسا

ََ بَ ْغَداَذ. َا، َوَعاَد إا ََ أَْنطَاكاَيَة َوَحَلَب َوَغْْياُها ُد إا  َوَساَر اْلُمْعَتضا
. ) دا  )َوفايَها تُ ُوفياَيتا ابْ َنُة َُخَاَرَوْيها َزْوُج اْلُمْعَتضا

 
ُهمْ  ن ْ َطةا، َواَّنْاَزاما اْلَعبَّاسا اْلَغَنواييا ما  ذاْكُر َأْمرا اْلَقَراما

ي َهَجَر، وَ يفا  ، َوَأَغاُروا َعَلى نَ َواحا ْلَبْحَرْينا َطةا ِبا را، َعُظَم َأْمُر اْلَقَراما َنةا، يفا رَبايٍع اْْلخا ها السَّ قَ ُرَب  َهذا
تٍ  ي اْلَبْصَرةا، َفَكَتَب َأْْحَُد اْلَواثاقايُّ َيْسَأُل اْلَمَدَد، َفَسْيََّ إالَْيها َُسَْْياَّيَّ ْن نَ َواحا فايَها َثََلُثُاائَةا  بَ ْعُضُهْم ما

ََ اْلَبْصَرةا، َوَعَزَل اْلَعبَّاَس ْبَن َعْمٍرو اْلَغَنوايَّ  ْختاَيارا رَُجٍل يُ ْنفاُذُه إا ُد ِبا  َعْن باََلدا رَُجٍل، َوَأَمَر اْلُمْعَتضا
َطةا  َُحارَبَةا اْلَقَراما ، َوَأَمَرُه ِبا ََ فَاراَس، َوَأْقَطَعُه اْلَيَماَمَة َواْلَبْحَرْينا َوَضمَّ إالَْيها زَُهاَء أَْلَفْي رَُجٍل، َفَساَر إا



. ، َواْْلََدما َن اْلُمَتَطوياَعةا َواْْلُْندا  اْلَبْصَرةا، َواْجَتَمَع إالَْيها ََجٌْع َكثاٌْي ما
، فَ َلُقوُه َمَساًء، َوتَ َناَوُشوا اْلقاَتاَل، وَ  يا ََ َأِبا َسعايٍد اْْلَنَّاِبا َها إا ن ْ نَ ُهمُ ُثَّ َساَر ما  َحَجَز بَ ي ْ
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ْن َأْعَرابا َبنا َضبََّة، وََكانُوا َثََل  ا َكاَن اللَّْيُل اْنَصَرَف َعنا اْلَعبَّاسا َمْن َكاَن َمَعُه ما ََ اللَّْيُل، فَ َلمَّ ُثَااَئٍة، إا
ا َأْصَبَح اْلَعبَّاُس ِبَ  يًدا.اْلَبْصَرةا، َوتَباَعُهْم ُمطَّوياَعُة اْلَبْصَرةا، فَ َلمَّ  َكَر اْْلَْرَب، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا

اَئةا رَُجٍل َعَلى َمْيَمنَ  ْن َمْيَسَرةا اْلَعبَّاسا يفا ما ْيخا ما يَسى ْبنا الشَّ ةا َأِبا ُثَّ َْحََل ََنَاٌح ُغََلُم َأْْحََد ْبنا عا
ْم، َوَْحََل اْْلَنَّ  راها ْم، فَ ُقتاُلوا َعْن آخا ، فَاَّْنََزُموا َسعايٍد، فَ َوَغُلوا فايها ُّ َوَمْن َمَعُه َعَلى َأْصَحابا اْلَعبَّاسا اِبا

َن اْلَغدا َأْحَضَر اْْلَنَّ  ا َكاَن ما ُّ َعَلى َما َكاَن يفا َعْسَكراها، فَ َلمَّ َر اْلَعبَّاُس، َواْحتَ َوى اْْلَنَّاِبا ُّ اْْلَْسَرى َوُأسا اِبا
يًعا َوَحرَّقَ ُهْم، وََكاَنتا ا َر َشْعَباَن.فَ َقتَ َلُهْم َجَا  ْلَوقْ َعُة آخا

َن الْ  ََ َهَجَر بَ ْعَد اْلَوقْ َعةا، َفَدَخَلَها َوَأمََّن َأْهَلَها، َواْنَصَرَف َمْن َسلاَم ما ُّ إا نَي، َوُهْم ُثَّ َساَر اْْلَنَّاِبا َهزاما ُمن ْ
َن اْلَبْصَرةا َنَْ  ْم ما ، َوَمَعُهُم َقلايٌل ََنَْو اْلَبْصَرةا باَغْْيا زَاٍد، َفَخَرَج إالَْيها لا اَئةا رَُجٍل َعَلى الرََّواحا ُو َأْربَعاما

ْم بَ ُنو َأَسٍد، َوَأَخُذوا الرََّواحا  نَي، َفَخَرَج َعَلْيها َهزاما َا اْلُمن ْ َل َوَما الطََّعاُم، َواْلكاْسَوُة َواْلَماُء، فَ َلُقوا َبا
َن اْلَمْعرََكةا، فَاْضطَ  َها، َوقَ تَ ُلوا َمْن َسلاَم ما َها، َعَلي ْ ن ْ ْنتاَقالا ما َرَبتا اْلَبْصَرُة لاَذلاَك، َوَعَزَم َأْهُلَها َعَلى اِلا

.  َفَمنَ َعُهُم اْلَواثاقايُّ
باَك، َوَعرياْفُه َما رَ  ََ َصاحا ًما ُثَّ َأْطَلَقُه، َوقَاَل َلُه: اْمضا إا يا َأَّيَّ ْنَد اْْلَنَّاِبا أَْيَت، َوَْحََلُه َوبَقاَي اْلَعبَّاُس عا

ََ بَ ْغَداَذ َعَلى  َها إا ن ْ لا َورَكاَب اْلَبْحَر فَ َواََف اْْلُبُ لََّة، ُثَّ َساَر ما َواحا ََ بَ ْعضا السَّ َل، فَ َوَصَل إا َرَواحا
دا َفَخَلَع َعَلْيها.  فَ َوَصَلَها يفا رََمَضاَن، َفَدَخَل َعَلى اْلُمْعَتضا

نْ َيا َثََلٌث: َجْيُش اْلَعبَّاسا ْبنا َعْمٍرو  بَ َلَغنا َأنَّ ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبَن َعْبدا اَّللَّا ْبنا  ٍر قَاَل: َعَجائاُب الدُّ طَاها
ها ; َوَجْيُش َعْمراو ْبنا الصَّفَّارا )يُ ْؤَسُر َوْحَدُه،  يُع َجْيشا يُ ْؤَسُر َوْحَدُه، َويَ ْنُجو َوْحَدُه، َويُ ْقَتُل َجَا

ها ; َوَأََن أَْنزاُل يفا بَ يْ  يُع َجْيشا ، َوتَ َوِليا اْبنا أَبُو اْلَعبَّاسا اْلْاْسَرْينا بابَ ْغَداَذ.َوَيْسَلُم( َجَا  ِتا
نَّ  دا فَإا ََ اْلُمْعَتضا ْلُه إا ا َأْطَلَق أَبُو َسعايٍد اْلَعبَّاَس َأْعطَاُه َدرًَجا ُمْلَصًقا َوقَاَل َلُه: َأْوصا ِلا فايها َوَلمَّ

ا َدَخَل اْلَعبَّاُس َعَلى اْلُمعْ  ُد( فََأْوَصَل إالَْيها اْلَعبَّاُس اْلكاَتاَب، فَ َقاَل: َأْسَرارًا. فَ َلمَّ دا )َعاتَ َبُه اْلُمْعَتضا َتضا
َا َأرَاَد َأْن يُ ْعلاَمنا َأنيا أَنْ َفْذُتَك إالَْيها يفا اْلَعَددا اْلَكثاْيا، فَ رَ  دََّك فَ ْرًدا ; َوفَ َتَح َواَّللَّا لَْيَس فايها َشْيٌء، َوإاَّنَّ

 لَْيَس فايها َشْيٌء. اْلكاَتاَب َوإاَذا
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ي َمْيَسانَ  ُهْم، بانَ َواحا ن ْ رٍَّة ما َطَة، َعَلى غا ي اْلَقْعَدةا َأْوَقَع َبْدٌر ُغََلُم الطَّائاييا اْلَقَراما ، َوَغْْياَها، َوفايَها، يفا ذا
َواُد، وَ  ُهْم َمْقتَ َلًة، ُثَّ تَ رََكُهْم َخْوفًا َأْن ُُتَرََّب السَّ ن ْ يًَّة، َوَطَلَب ُرَؤَساَءُهْم فَ َقَتَل َمْن َوقَ َتَل ما حا َكانُوا َفَلَّ

ُهْم. ن ْ  َظفاَر باها ما
 

يَل ُخَراَسانَ   ذاْكُر َأْسرا َعْمٍرو الصَّفَّارا َوُمْلكا إاَْسَاعا
َر َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا الصَّفَّاُر ; وََكاَن َسَبُب ذَ  َنةا، يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا ُأسا ها السَّ لاَك َأنَّ َعْمًرا َأْرَسَل يفا َهذا

َه إالَيْ  ْهرا، فَ َوجَّ ْنُه َأْن يُ َولياَيُه َما َورَاَء الن َّ دا باَرْأسا رَافاعا ْبنا َهْرَُثََة، َوَطَلَب ما ََ اْلُمْعَتضا ها اْلْاَلَع َواللياَواَء إا
يَل ْبنا  َه لاُمَحارَبَةا إاَْسَاعا َد ْبَن باَذلاَك، َوُهَو بانَ ْيَسابُوَر، فَ َوجَّ ْهرا ُُمَمَّ با َما َورَاَء الن َّ يا َصاحا اَمانا َأْْحََد السَّ

ْن قُ وَّا ْنَدُه، َوَغْْيَُه ما َبُه، َوَأَخصَّ َأْصَحاباها ِبااْدَمتاها، َوَأْكََبَُهْم عا ٍْي، وََكاَن َخلايَفَتُه َوَحاجا ََ آُمَل، َبشا ها إا دا
يُل َجْيُحوَن،  ْم إاَْسَاعا تَّةا آَِلفا رَُجٍل.فَ َعََبَ إالَْيها ٍْي يفا ََنْوا سا َد ْبَن َبشا  َفَحاَرََبُْم، فَ َهَزَمُهْم، َوقَ َتَل ُُمَمَّ

َز َعْمٌرو لاَقصْ  ََ ُِبَاَرى فَ َتَجهَّ يُل إا ََ َعْمٍرو، َوُهَو بانَ ْيَسابُوَر، َوَعاَد إاَْسَاعا َهزاُموَن إا دا َوبَ َلَغ اْلُمن ْ
يَل، فََأَشاَر َعَلْيها  ُهْم، َوَساَر َعْن  إاَْسَاعا ن ْ ها، فَ َلْم يَ ْقَبْل ما ُر بانَ ْفسا ، َوَِل َُيَاطا َأْصَحابُُه ِباانْ َفاذا اْْلُُيوشا

ي مَ  َا يفا يَدا يُل: إانََّك َقْد ُوليايَت ُدنْ َيا َعرايَضًة، َوإاَّنَّ ْهرا، نَ ْيَسابُوَر ََنَْو بَ ْلَخ، فََأْرَسَل إالَْيها إاَْسَاعا ا َورَاَء الن َّ
ةَ َوَأَنَ  دَّ َك، َواتْ رُْكنا يفا َهَذا الث َّْغرا. فََأََب، َفذُكاَر لاَعْمٍرو، َوَأْصَحاباها شا َا يفا َيدا  اْلُعُبورا  يفا ثَ ْغٍر، فَاقْ َنْع ِبا

، َوَأْعَُبَُه لََفَعْلُت. ْئُت َأْن ُأَسكياَرُه باَبْذرا اْْلَْمَوالا  بانَ ْهرا بَ ْلَخ، فَ َقاَل: َلْو شا
، َوَجاَء َعْمٌرو فَ نَ َزَل بَ ْلَخ، َوَأَخذَ َفَساَر إاَسَْ  يا ََ اْْلَانابا اْلَغْرِبا ْهَر إا يُل ََنَْوُه َوَعََبَ الن َّ  اعا
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َم َعَلى َما فَ َعَل، َوَطَلَب  َي لاَكثْ َرةا ََجْعاها، َوَصاَر َعْمٌرو َكاْلُمَحاَصرا، َوَندا َواحا يُل َعَلْيها الن َّ إاَْسَاعا
نَ ُهْم َكثاُْي قاَتاٍل َحََّّ اَّْنََزَم َعْمٌرو فَ َوََّ هَ اْلُمَحاَجَزةَ  يُل َعَلْيها، فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَ َلْم َيُكْن بَ ي ْ اراًِب، ، فََأََب إاَْسَاعا

، فَ َقاَل لاَعامَّةا َمْن َمَعُه: اْمُضوا يفا ال َا َأقْ َرُب الطُُّرقا ََجٍَة يفا َطرايقاها، فَقايَل َلُه: إاَّنَّ حا َوَمرَّ ِبَا طَّرايقا اْلَواضا
يَلٌة،  ها حا ٍْي، َفَدَخَل اْْلَََجََة، فَ َوَحَلْت باها َداب َُّتُه فَ َلْم َيُكْن َلُه يفا نَ ْفسا َوَمَضى ; َوَساَر ُهَو يفا نَ َفٍر َيسا

ْيًا، َفَسْيََّ  يَل فََأَخُذوُه َأسا ََ ََسَْرقَ ْنَد.َمْن َمَعُه َوَلْ يُ َعرياُجوا َعَلْيها، َوَجاَء َأْصَحاُب إاَْسَاعا يُل إا  ُه إاَْسَاعا
يَل َخْيََّ َعْمًرا بَ  يَل، ُثَّ إانَّ إاَْسَاعا دا َذمَّ َعْمًرا َوَمَدَح إاَْسَاعا ََ اْلُمْعَتضا ا َوَصَل اْْلَََبُ إا ْنَدُه، َوَلمَّ ها عا نْيَ ُمَقاما

ْنَد الْ  ، فَاْخَتاَر اْلُمَقاَم عا دا ََ اْلُمْعَتضا ها إا ََ بَ ْغَداَذ َسَنَة َُثَاٍن َأْو إانْ َفاذا َُه إالَْيها، فَ َوَصَل إا ، َفَسْيَّ دا ُمْعَتضا
َل بَ ْغَداَذ، ُثَّ ُحباَس، فَ َبقاَي َُمُْبوًسا َحََّّ  ا َوَصَل رُكياَب َعَلى ََجٍَل َوُأْدخا ، فَ َلمَّ ائَ َتنْيا  قُتاَل َسَنَة َوَُثَانانَي َوما

ائَ َتنْيا َعَلى  َما نَذُْكُرُه. تاْسٍع َوَُثَانانَي َوما
ْلَْ  ُه َما َكاَن باَيدا َعْمٍرو، َوَخَلَع َعَلى ََنئاباها ِبا ، َوَوِلَّ ْلْاَلعا يَل ِبا ََ إاَْسَاعا ُد إا ْضَرةا اْلَمْعُروفا َوَأْرَسَل اْلُمْعَتضا



ها. يُل َعَلى ُخَراَساَن َوَصاَرْت باَيدا ، َواْستَ ْوََ إاَْسَاعا يا ْلَمْرُزَِبنا  ِبا
ُهمْ وََكاَن عَ  ن ْ َياَسةا، َقْد َمَنَع َأْصَحابَُه َوقُ وَّاَدُه َأْن )َيْضراَب َأَحٌد ما يَم السيا ْمَرةا، َعظا يَد السُّ  ْمٌرو َأْعَوَر َشدا

اباها، وََكاَن َيْشََتاي اْلَممَ  ْمراها، َأْو يَ تَ َوََّ ُعُقوبََة اْلُغََلما ََنئاُبُه، َأْو َأَحُد ُحجَّ َغاَر، الا ُغََلًما( إاِلَّ ِبَا يَك الصيا
ْحَوالا ق ُ  راا، لاُيطَالاُعوُه ِبَا ُم اْلْاَراََّيتا اْْلََسَنةا سا ها َوَُيْراي َعَلْيها ْم، َويَ َهبُ ُهْم لاُقوَّادا ها، َوَِل يَ ْنَكتاُم َويُ َربيايها وَّادا

ُقُل إالَْيها عَ  ْم َشْيٌء، َوَلْ َيُكونُوا يَ ْعَلُموَن َمْن يَ ن ْ ْن َأْخَباراها ُهْم، َفَكاَن َأَحُدُهْم ََيَْذرُُه َوُهَو َوْحَدُه.َعْنُه ما  ن ْ
َط َعَلْيها َعْمٌرو، َوأَْلَزَمُه َأْن  ، َفَسخا ٌل باَفاراَس يُ َقاُل لَُه أَبُو ُحَصنْيٍ يَبايَع ُحكاَي َعْنُه أَنَُّه َكاَن َلُه َعاما

َل َُثَنَ َها إالَْيها( ، فَ َفَعَل َذلاَك، ُثَّ  ٍم  َأْمََلَكُه، )َويُوصا ْن َأدَّاَها يفا َثََلثَةا َأَّيَّ ْرَهٍم، فَإا اَئَة أَْلفا دا ْنُه ما َطَلَب ما
ْنُه َأْن ََيْتَ  ََ َأِبا َسعايٍد اْلَكاتابا َيْطُلُب ما َها، فََأْرَسَل إا ن ْ ْر َعَلى َشْيٍء ما َع باها، َوإاِلَّ قَ تَ َلُه، فَ َلْم يَ ْقدا ما

َن َلُه، فَاْجَتَمَع باها، َوَعرَّ  ها َوَسأََلُه َأْن َيْضَمَنُه لاَيْخُرجَ فََأذا يَق َيدا  َفُه ضا
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ْنُه، فَ َفَعَل َوَأْخَرَجُه، فَ َلْم يُ ْفَتْح َعَلْيها باشَ  َلغا اْلَمْطُلوبا ما يلا اْلَمب ْ ها َوَيْسَعى يفا ََتْصا ْن َُمَْبسا ْيٍء، فَ َعاَد ما
، فَ بَ َلَغ َخََبُهُ  ََ َأِبا َسعايٍد اْلَكاتابا ْن َأِبا َسعايٍد  إا َما َأْعَجُب، ما ْن أَيياها َعْمًرا، فَ َقاَل: َواَّللَّا َما َأْدراي ما

ْن َأِبا ُحَصنْيٍ َكْيَف َعاَد َوَقْد َعلاَم أَنَُّه اْلَقْتُل! ُثَّ  اَئةا أَْلفا داْرَهٍم، َأْم ما ْن َبْذلا ما  َأَمَر فايَما فَ َعَل ما
ََ َمْنزالَتاها.ِبااْطََلقا َما َعَلْيها َورَدَُّه   إا

، َوَِل يَ ْعَلُم َأَحٌد َما ُمَراُدُه، فَات ََّفَق يفا  َن اْْلُُربا ُل َأْْحَاًِل َكثاْيًَة ما  بَ ْعضا َوُحكاَي َعْنُه أَنَُّه َكاَن ََيْما
يَقاعا َبااْم( ، َفَسَلَك َطرايقً  َن اْلُعَصاةا َعَلْيها )لاَْلا نانَي أَنَُّه َقَصَد طَائاَفًة ما ُْم يُ ْؤتَ ْوَن السيا ا َِل َتُظنُّ اْلُعَصاُة َأَّنَّ

 ََ ْنُه، وََكاَن يفا َطرايقاها َواٍد، فََأَمَر باتاْلَك اْْلُُربا َفُملاَئْت تُ َراًِب، َوَأْحَجارًا، َوَنضََّد بَ ْعَضَها إا بَ ْعٍض،  ما
َها، َوَأََتهُ  ي، فَ َعََبَ َأْصَحابُُه َعَلي ْ ُهْم َما َوَجَعَلَها َطرايًقا يفا اْلَوادا ن ْ ْم َوبَ َلَغ ما ُنوَن فَأَْثَخَن فايها ْم َوُهْم آما

 َأرَاَد.
ْن ُأُموراها  ٍْي، وََكاَن ََيُْلُفُه يفا َكثاٍْي ما َد ْبَن َبشا اباها َكاَن اَْسُُه ُُمَمَّ ، َوُحكاَي أَْيًضا َأنَّ َأْكََبَ ُحجَّ  اْلعاظَاما

ُد عَ  َّللَّا َوالطَََّلقا َواْلعاْتقا أَنَُّه َِل َْيْلاُك إاِلَّ َفَدَخَل َعَلْيها يَ ْوًما، َوَأَخَذ يُ َعديا ٌد ِبا َلْيها ُذنُوبَُه، َفَحَلَف ُُمَمَّ
ََ اْلْاَزانَةا، َوَِل ََيَْعُل لَُه َذنْ ًبا َلْ يَ ْعَلْمُه، فَ َقاَل َعْمٌرو: َما  ُلَها إا نَي باْدرًَة، َوُهَو ََيْما ْن ََخْسا َأْعَقَلَك ما

لْ  ( َمْن رَُجٍل! اْحْا ََ َأْمَوالا ْن فاْعٍل )َوَشَرٍه إا َي َعْنُه، َوَما َأقْ َبَح َهَذا ما ََ اْلْاَزانَةا، َفَحَمَلَها، فَ َرضا َها إا
ْدَمتاها!  َأْذَهَب ُعْمَرُه يفا خا

 
دا ْبنا زَْيٍد اْلَعَلواييا   ذاْكُر قَ ْتلا ُُمَمَّ

ُد ْبُن زَْيٍد الْ  َنةا قُتاَل ُُمَمَّ ها السَّ .يفا َهذا يْ َلما ُب َطََباْسَتاَن َوالدَّ ، َصاحا  َعَلوايُّ



ْن َطََباْسَتاَن َنَْ  ا اتََّصَل باها َأْسُر َعْمراو ْبنا اللَّْيثا الصَّفَّارا َخَرَج ما َو ُخَراَساَن وََكاَن َسَبُب قَ ْتلاها أَنَُّه َلمَّ
َّ َِل يَ َتَجاَوُز َعمَ  اَمانا يَل السَّ ْنُه َأنَّ إاَْسَاعا َها.ظَناا ما ُد ُخَراَساَن، َوأَنَُّه َِل َدافاَع َلُه َعن ْ  َلُه، َوَِل يَ ْقصا

يُل، َوَقدا اْستَ ْوََ َعَلى ُخَراَساَن، يَ ُقوُل َلُه: اْلَزْم َعمَ  ََ ُجْرَجاَن َأْرَسَل إالَْيها إاَْسَاعا ا َساَر إا َلَك، َوَِل فَ َلمَّ
ْد ُخَراَساَن ;  يُل ْبُن تَ َتَجاَوْز َعَمَلُه، َوَِل تَ ْقصا ٌد، فَ َنَدَب إالَْيها إاَْسَاعا َوتَ َرَك ُجْرَجاَن َلُه، فََأََب َذلاَك ُُمَمَّ

ٌد َهَذا َكاَن ََيُْلُف رَافاَع ْبنَ  َد ْبَن َهاُروَن، َوُُمَمَّ  َأْْحََد ُُمَمَّ
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ٌد ََجًْعا َكثاْيًا َم واَِليَتاها ُخَراَساَن، َفَجَمَع ُُمَمَّ دا ْبنا زَْيٍد،  َهْرَُثََة َأَّيَّ ٍل، َوَساَر ََنَْو ُُمَمَّ ْن فَاراٍس َورَاجا ما
ُد ْبُن َهاُروَن َأوًَِّل ُثَّ رََجعَ  يًدا، فَاَّْنََزَم ُُمَمَّ  َوَقْد تَ َفرََّق فَاْلتَ َقْوا َعَلى َِببا ُجْرَجاَن، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا

، ف َ  دا ْبنا زَْيٍد يفا الطََّلبا ُهْم َبَشٌر َكثاٌْي، َأْصَحاُب ُُمَمَّ ن ْ ْم َولَّْوا َهارابانَي، َوقُتاَل ما ا رََأْوُه َقْد رََجَع إالَْيها َلمَّ
َر ابْ ُنُه زَْيٌد، َوَغناَم اْبُن َهاُروَن َعْسَكَرُه َوَما فايها، ُثَّ َماَت ُمَُ  ُد ْبُن َوَأَصاَبتا اْبَن زَْيٍد َضَرَِبٌت، َوُأسا مَّ

نْ  ٍم ما َراَحاتاها الَِّتا َأَصابَ ْتُه، َفُدفاَن َعَلى َِببا ُجْرَجاَن. زَْيٍد بَ ْعَد َأَّيَّ  جا
نْ َزالا َعَلْيها، وَ  َع يفا اْْلا يَل ْبنا َأْْحََد، فََأْكَرَمُه َوَوسَّ ََ إاَْسَاعا ٍد إا َل ابْ ُنُه زَْيُد ْبُن ُُمَمَّ أَنْ َزَلُه ُِبَاَرى، َوْحُا

ََ َطََبا  ُد ْبُن َهاُروَن إا  ْسَتاَن.َوَساَر ُُمَمَّ
ْيَةا، قَاَل أَبُو ُعَمَر اْْلَْسََتَاَِبذا  ًرا، َعارافًا، َحَسَن السيا يًبا، َشاعا ًَل، َأدا ُد ْبُن زَْيٍد فَاضا : ُكْنُت وََكاَن ُُمَمَّ يُّ

ُْم َقْد لَقَُّبوا أَن ْ  ييانَي، فَ ُقْلُت َلُه: إاَّنَّ دا ْبنا زَْيٍد َأْخَباَر اْلَعبَّاسا ْنَدَك ُأوراُد َعَلى ُُمَمَّ َذا ذََكْرََّتُْم عا ُفَسُهْم، فَإا
ْحَسنا أَْلَقاَبااْم َوأَ  ُهْم ِبَا ْم َوَلقياب ْ ها ٌع َعَلْيَك، ََسيا ْم، َأْو أَُلقيابُ ُهْم؟ فَ َقاَل: اْْلَْمُر ُمَوسَّ يها ْم، َوَأَحبياَها ُأََسيا َْسَائاها

ْم.  إالَْيها
ْنَدُه َخْصَمانا َأَحُدُُهَا اَسُْ  ٌر، َوقايَل َحَضَر عا َنُكَما ظَاها ، فَ َقاَل: اْْلُْكُم بَ ي ْ ُه ُمَعاوايَُة َواْْلَخُر اَْسُُه َعلاي،

ْن صَ  ٌد: َوَما ُهَو؟ قَاَل: إانَّ َأِبا َكاَن ما قاي فَ َقاَل ُمَعاوايَُة: إانَّ ََتَْت َهَذْينا اِْلَْسَنْيا َخََبًا، قَاَل ُُمَمَّ ادا
انا ُمَعاوايََة لاي َ  يَعةا، َفَسمَّ َن الشيا اُه َعلاياا َخْوفًا ما باياا، َفَسمَّ ، َوإانَّ َأَِب َهَذا َكاَن ََنصا با َواصا ْنفاَي َشرَّ الن َّ

ٌد، َوَأْحَسَن إالَْيها َوقَ رَّبَُه. َم إالَْيها ُُمَمَّ يَعةا. فَ تَ َبسَّ  اْلَعَلوايَّةا َوالشيا
يعَ  رَّاءا الشيا ْن َأضا ٍْي َوقايَل: اْسَتْأَذَن َعَلْيها ََجَاَعٌة ما َنا إاِلَّ ُكلُّ َكسا نَُّه َِل َيُاب ُّ ْم، فَ َقاَل: اْدُخُلوا، فَإا ةا َوقُ رَّائاها

 َوَأْعَوَر.
 

قالياَيةَ   ذاْكُر واَِليَةا َأِبا اْلَعبَّاسا صا
لياَيَة َأَِب مَ  قا ْيا إاْفرايقايََّة َقدا اْستَ ْعَمَل َعَلى صا ْيا َأْْحََد َأما يُم اْبُن اْْلَما الاٍك َأْْحََد ْبنا ُعَمَر ْبنا َكاَن إابْ َراها



يَم ْبنا َأْْحََد ْبنا اْْلَْغَلبا  َها َعْبدا اَّللَّا، فَاْسَتْضَعَفُه، فَ َوََّ بَ ْعَدُه ابْ َنُه َأَِب اْلَعبَّاسا ْبنا إابْ َراها ، فَ َوَصَل إالَي ْ
ْشرايَن َمرَْكًبا، وَ  اَئٍة َوعا َنةا يفا ما ها السَّ ْن َهذا ٍي، َوَحَصَر َطَرابُ ُلَس.ُغرََّة َشْعَباَن ما  َأْربَعانَي َحْرِبا

(6/514) 

 

ََ ب َ  يَنةا بَ َلْرَم ]َوُهْم[ يُ َقاتاُلوَن َأْهَل َجْرَجْنَت، فَ َعاُدوا إا َدا نَي ِبا َلْرَم، َواتََّصَل َخََبُُه باَعْسَكرا اْلُمْسلاما
ْم، َوا ْم إالَْيها باطَاَعتاها ها ْن ُشُيوخا ْن َوَأْرَسُلوا ََجَاَعًة ما ْم َجْرَجْنَت، َوَوَصَل إالَْيها ََجَاَعٌة ما ها ْن َقْصدا ْعَتَذُروا ما

ُوا َمَشاَياَ  َا َسْيَّ ُْم إاَّنَّ ُْم ُُمَالاُفوَن َعَلْيها، َوَأَّنَّ ُهْم َوَأْخََبُوُه َأَّنَّ ن ْ يَعًة َوَمْكًرا، َأْهلا َجْرَجْنَت، َوَشَكْوا ما ُهْم َخدا
ُْم َِل َأْْيَاَن ََلُْم  ُهْم ُفََلًَن َوُفََلًَن.َوَأَّنَّ ن ْ ْصَداَق َهَذا فَاْطُلْب إالَْيَك ما ْئَت َأْن تَ ْعَلَم ما  َوَِل َعْهَد ; َوإاْن شا

ْنَدُه، َوَخاَلُفوا َعَلْيها، َوَأْظَهُروا َذلاَك، فَاْعت َ  ُضورا عا ْم َيْطُلبُ ُهْم فَاْمتَ نَ ُعوا َعنا اْلُْ ُيوَخ فََأْرَسَل إالَْيها َقَل الشُّ
ُمُهْم َمْسُعوٌد اْلبَ اْلَواصا  َتَصَف َشْعَباَن، َوُمَقدَّ ُهْم، َواْجَتَمَع َأْهُل بَ َلْرَم َوَساُروا إالَْيها ُمن ْ ن ْ ، لانَي إالَْيها ما يُّ اجا

بَ ُهْم ُثَّ ُأْسُطوٌل يفا اْلَبْحرا ََنُْو َثََلثانَي قاْطَعًة، فَ َها  ُهْم رَْكَمَوْيها، َوَصحا ن ْ َفَهاءا ما ُْي السُّ َج اْلَبْحُر َعَلى َوَأما
ََ بَ َلْرَم. َب َأْكثَ ُرُه، َوَعاَد اْلَباقاي إا ، فَ َعطا  اْْلُْسُطولا

ُْم َوَصُلوا إالَْيها َوُهَو َعَلى َطَرابُ ُلَس، فَاقْ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ الْ  َّنَّ يَن يفا اْلََبيا فَإا َن َوَأمَّا اْلَعْسَكُر الَّذا ، فَ ُقتاَل ما قاَتالا
َعٌة َواْفََتَُقوا، ُثَّ َعاَوُدوا اْلقاَتاَل يفا الثَّانا َواْلعاْشرايَن، فَاَّْنََزَم َأْهُل بَ َلْرَم َوْقَت اْلَعْصرا، اْلَفرايَقنْيا ََجَا

ََ الْ  ْن ُبْكَرٍة إا َر رََمَضاَن ما ََ بَ َلْرَم بَ راا َوَِبًْرا فَ َعاَوُدوا قاَتاَلُه َعاشا فَاَّْنََزَم َأْهُل  َعْصرا،َوتَباَعُهْم أَبُو اْلَعبَّاسا إا
َها، َوَّنُاَبتا اْْلَ  َل أَبُو اْلَعبَّاسا َعَلى َأْرَِبضا ، َواْستُ ْعما ََ اْلَمْغرابا ْم إا ، َوَوَقَع اْلَقْتُل فايها ْمَواُل، اْلبَ َلدا

نَي، َوَهَرَب رَْكَمَوْيها َوَأْمثَالُُه ما  ََ َطََبْما َن الرياَجالا َوالنياَساءا إا ََ باََلدا َوَهَرَب َكثاٌْي ما ْن راَجالا اْْلَْربا إا
يَنَة، َوَدَخَلَها، َوَأمََّن َأْهلَ  ينايَّةا َوَغْْياَها، َوَمَلَك أَبُو اْلَعبَّاسا اْلَمدا َها، َوَأَخَذ ََجَاَعًة النَّْصَرانايَّةا، َكاْلُقْسطَْنطا

ََ أَبايها ِبااْفرايقايََّة. َهُهْم إا ْن ُوُجوها َأْهلاَها فَ َوجَّ  ما
ََ َقطَاناَيَة َفَحَصَرَها، فَ َلْم يَ َنْل ما ُثَّ  نَي، فَ َقَطَع ُكُروَمَها، َوقَاتَ َلُهْم، ُثَّ رََحَل إا ََ َطََبْما َها َغَرضاا،  رََحَل إا ن ْ

َز  ائَ َتنْيا فَ َتَجهَّ ََ َأْن َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَُثَانانَي َوما يَنةا، َوَأقَاَم إا ََ اْلَمدا ، َوطَاَب الزََّماُن، فَ َرَجَع إا لاْلَغْزوا
َها اْلَمَجانايَق، َوَأقَ  را َونَ َزَل َعَلى َدَمْنَش، َوَنَصَب َعَلي ْ َُه َأوََّل رَبايٍع اْْلخا َر اْْلُْسُطوَل َوَسْيَّ ًما.َوَعمَّ  اَم َأَّيَّ

ََ رايُّو، َوَقدا اجْ  ، َوَجاَز يفا اْْلَْربايَّةا إا ينا ََ َمسيا ، فَ َقاتَ َلُهْم َعَلى ُثَّ اْنَصَرَف إا َن الرُّوما َا َكثاٌْي ما َتَمَع َبا
ْيفا يفا رََجٍب، لسَّ يَنَة( ِبا يَنةا، َوَهَزَمُهْم، )َوَمَلَك اْلَمدا  َِببا اْلَمدا
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، َواْْلَْمتاَعةا، وَ  قايقا لدَّ ، َوَشَحَن اْلَمَراكاَب ِبا َهبا َواْلفاضَّةا َما َِل َُيَدُّ َن الذَّ ينا َوَهَدَم َوَغناَم ما ََ َمسيا رََجَع إا
َها َثََلثانَي َمرَْكًبا َورََجَع إا  ن ْ َن اْلُقْسطَْنطاينايَّةا، فََأَخَذ ما َا َمَراكاَب َقْد َوَصَلْت ما ََ ُسورََها، َوَوَجَد َبا

[ ، فََأََتُه كاَتاُب  ائَ َتنْيا ََ َسَنَة تاْسٍع َوَُثَانانَي ]َوما يَنةا، َوَأقَاَم إا ََ إاْفرايقايََّة، اْلَمدا ْلَعْودا إا يَم َيَُْمُرُه ِبا أَبايها إابْ َراها
. ، َوتَ َرَك اْلَعْسَكَر َمَع َوَلَدْيها َأِبا ُمَضَر، َوَأِبا َمَعدٍي َها َجرايَدًة يفا ََخْسا قاَطٍع َشَوانا  فَ َرَجَع إالَي ْ

َا، ََ إاْفرايقايََّة اْسَتْخَلَفُه أَبُوُه َبا ا َوَصَل إا ًدا، َعازاًما َعَلى اْْلَجيا بَ ْعَد  فَ َلمَّ لياَيَة َُمَاها قا ََ صا َوَساَر ُهَو إا
. ائَ َتنْيا ، فَ َوَصَلَها يفا رََجٍب َسَنَة َسْبٍع َوَُثَانانَي َوما  اْلْاَهادا

. ائَ َتنْيا تيانَي َوما  َوَقْد ذََكْرََن َخََبَُه َسَنَة إاْحَدى َوسا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ها  ، فَ َواقَ ُعوُهْم يفا َهذا ، َوَخَرُجوا َعَلى قُ ُفلا اْْلَاجيا َن اْْلَْعَرابا َنةا ََجََعْت َطي، َمْن َقَدَرْت َعَلْيها ما السَّ

ةا، فَاَّْنََزَم  ي اْلْاجَّ ْن ذا يسا َواْْلُُمَعةا، لاَثََلٍث بَقانَي ما ، َوقَاتَ ُلوُهْم يَ ْوَمنْيا َبنْيَ اْْلَما نا ْلَمْعدا تاَل  اْلَعَرُب َوقُ ِبا
.  َكثاٌْي َوَسلاَم اْْلَاجُّ

يُّ رَبايَعَة  -َوفايَها َماَت إاْسَحاُق ْبُن أَيُّوَب ْبنا َأْْحََد ْبنا ُعَمَر ْبنا اْْلَطَّابا اْلَعَدوايُّ  ََّيرا  -َعدا ُْي دا َأما
َثما ابْ  َ َمَكانَُه َعْبُد اَّللَّا ْبُن اَْلَي ْ ْن باََلدا اْْلَزايَرةا، فَ َوِلا را.رَبايَعَة ما  نا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلُمْعَتما

َي اْمَرَأُة اْلمُ  ْصَر، َوها با ما .)َوفايَها تُ ُوفياَيْت َقْطُر النََّدى ابْ َنُة َُخَاَرَوْيها ْبنا َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن َصاحا دا  ْعَتضا
ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َداُوَد. َنَة ُُمَمَّ ها السَّ لنَّاسا َهذا  َوَحجَّ ِبا
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ْلمَ  ُْي َأْصبَ َهاَن، َعَلى باََلدا فَاراَس، َوَأَمَرُه ِبا ، َوُهَو َأما يَسى النُّوَشرايُّ ُد عا ْيا َوفايَها اْستَ ْعَمَل اْلُمْعَتضا سا
 إالَْيها.

 ]اْلَوفَ َياُت[
، وََكاَن ما  لايُّ يُّ اْلَمْوصا َ فَ ْهُد ْبُن َأْْحََد ْبنا فَ ْهٍد اْْلَْزدا .َوفايَها تُ ُويفيا  َن اْْلَْعَيانا

ٍم، ِبا  ما ْبنا َسَلَّ ُب َأِبا ُعبَ ْيٍد اْلَقاسا َة، َوُهَو َصاحا َكَّ َ ِبا ، تُ ُويفيا .َوَعلايُّ ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا اْلبَ َغوايُّ يدا  لتَّْشدا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَُثَانانَي َوما
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ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ُثََ   اٍن َوَُثَانانَي َوما
ََ َأْن فَ َقَد النَّاُس َما ُيَكفيانُ  ْنُه َخْلٌق َكثاٌْي إا ْذرَبايَجاَن َفَماَت ما َنةا َوَقَع اْلَوَِبُء ِبَا ها السَّ وَن باها يفا َهذا

 نانَي.اْلَمْوَتى، وََكانُوا َيَْتُُكوََّنُْم َعَلى الطُُّرقا َغْْيَ ُمَكفَّنانَي َوَِل ُمَدفَّ 
ْذرَبايَجاَن يفا اْلَوَِبءا اْلَكثاْيا اْلَمذُْكورا، فَاْجَتَمَع َأْصَحا اجا ِبَا ُد ْبُن َأِبا السَّ َ ُُمَمَّ بُُه، فَ َولَُّوا ابْ َنُه َوفايَها تُ ُويفيا

اجا ُُمَالاًفا ََلُْم، فَاْجَتَمَع إالَ  ُه يُوُسُف ْبُن َأِبا السَّ يها ُديُوَداَد، َواْعتَ َزََلُْم َعمُّ ْبنا َأخا ٌْي، فََأْوَقَع ِبا ْيها نَ َفٌر َيسا
لا ُديُوَداَد، َوُهَو يفا َعْسَكرا أَبايها فَ َهَزَمُه، َوَعَرَض َعَلْيها يُوُسُف اْلُمَقاَم َمَعُه فََأََب، َوَسَلَك َطرايَق الْ  َمْوصا

ََ بَ ْغَداَذ، وََكاَن َذلاَك يفا رََمَضاَن.  إا
َها  َوفايَها، يفا َصَفٍر َدَخلَ  دا ْبنا َعْمراو ْبنا اللَّْيثا باََلَد فَاراَس يفا َعْسَكراها، َوَأْخَرُجوا َعن ْ ُر ْبُن ُُمَمَّ طَاها

ٍر َيْذُكُر َلُه َأنَّ اْْلَلا  ََ طَاها ُّ إا اَمانا يُل ْبُن َأْْحََد السَّ ُْي إاَْسَاعا َل اْْلَلايَفةا، َفَكَتَب اْْلَما َد َقْد َعاما يَفَة اْلُمْعَتضا
ٌر لاَذلاَك.وَ  َها، فَ َعاَد طَاها ْسَتاَن، َوأَنَُّه َسائاٌر إالَي ْ جا ُه سا  ِلَّ

ًرا تَ غَ  ا بَ َلَغُه َأنَّ طَاها َها َلمَّ ُخوصا إالَي ْ لشُّ ُد َمْوَِلُه بَْدرًا فَاراَس، َوَأَمَرُه ِبا َها، َوفايَها َوََّ اْلُمْعَتضا لََّب َعَلي ْ
يٍم يفا  ْن َفَساَر إالَْيها يفا َجْيٍش َعظا َا ما َها َمْن َكاَن َبا ى َعن ْ ْن فَاراَس تَ َنحَّ ا قَ ُرَب ما َرةا، فَ َلمَّ  َُجَاَدى اْْلخا

ْن ُمَراَسلَ  ْسَتاَن، َكَما ذََكْرََنُه ما جا ََ سا ٌر إا ٍر، َفَدَخَلَها َبْدٌر، َوَجََب َخَراَجَها، َوَعاَد طَاها ةا َأْصَحابا طَاها
يا إالَْيها  اَمانا يَل السَّ ْسَتاَن. إاَْسَاعا جا َد سا َنَُّه يُرايُد ]َأْن[ يَ ْقصا  ِبا
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َعاَء، فَ َقَصَدُه بَ ُنو يَ ْعُفَر يفا ََجٍْع َكثاٍْي، فَ َقاتَ ُلوُه، فَ َهزَ  ُموُه، َوََنَا َوفايَها تَ َغلََّب بَ ْعُض اْلَعَلواييانَي َعَلى َصن ْ
نَي فَاراًسا، َوَأَسُروا ابْ ًنا َلهُ  .َهاراًِب ََنُْو ََخْسا دا  ، َوَدَخَلَها بَ ُنو يَ ْعُفَر، َوَخطَُبوا فايَها لاْلُمْعَتضا

ََ َصائاَفةا الرُّوما فَ َغَزا، َوفَ َتحَ  ٍد إا َبُه ناَزاَر ْبَن ُُمَمَّ  ُحُصوًَن َكثاْيًَة َوفايَها َسْيََّ اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي َكْورََة َصاحا
، َوَعاَد َوَمَعُه اْْلَْسَرى.  لالرُّوما

ْن ََخْسَ  ُثَّ  نَي َأْكثَ َر ما َن اْلُمْسلاما َيةا َكْيُسوَم، فََأَخُذوا ما ََ ََنحا َة َعَشَر إانَّ الرُّوَم َساُروا يفا اْلََبيا َواْلَبْحرا إا
 أَْلًفا َوَعاُدوا.

َن اْلَبْصَرةا، َفَخاَف َأْهُلَها، َوَُهُّو  يا ما َها، َفَمنَ َعُهْم َوفايَها قَ ُرَب َأْصَحاُب َأِبا َسعايٍد اْْلَنَّاِبا ن ْ َْلََربا ما ا ِبا
ْم. ْن َذلاَك َوالايها  ما

، َوُصلاَبْت ُجث َُّتُه بابَ ْغَداَذ، َوقايَل إانَُّه  اجا ُم اْبنا َأِبا السَّ ةا، قُتاَل َوَصْيٌف َخادا ي اْلْاجَّ َماَت َوَلْ َوفايَها يفا ذا
 يُ ْقَتْل.

َنَة َهاُروُن ْبنُ  ها السَّ لنَّاسا َهذا ٍد اْلُمَكَّنَّ َأَِب َبْكٍر. َوَحجَّ ِبا  ُُمَمَّ
 ]اْلَوفَ َياُت[



، وَ  دا َ َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَوزايُر، فَ َعُظَم َمْوتُُه َعَلى اْلُمْعَتضا را، تُ ُويفيا َجَعَل ابْ َنُه َأَِب َوفايَها يفا رَبايٍع اْْلخا
َم ْبَن ُعبَ ْيدا اَّللَّا بَ ْعَد أَبا   يها يفا اْلوازَارَةا.اْْلَُسنْيا اْلَقاسا

. )ُّ يُم اْْلَْرِبا َ )إابْ َراها  َوفايَها تُ ُويفيا
. يثا َن اْْلُفَّاظا لاْلَحدا ، َوُهَو ما يُّ  َوباْشُر ْبُن ُموَسى اْْلََسدا
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ُّ الطَّبايُب اْلَمْشُهوُر، وَ  َناٍن الصَّاِبا َ ََثباُت ْبُن قُ رََّة ْبنا سا .َوفايَها، يفا َصَفٍر تُ ُويفيا  ُمَعاُذ ْبُن اْلُمَثَّنَّ
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوَُثَانانَي َوما
اما  لشَّ َطةا ِبا  ذاْكُر َأْخَبارا اْلَقَراما

َن اْلقَ  اما رَُجٌل ما لشَّ َنةا َظَهَر ِبا ها السَّ ْيَُها يفا َهذا َمْشَق، َوَأما ، َوأََتى دا َن اْْلَْعَرابا َطةا، َوََجََع َُجُوًعا ما َراما
نَ ُهَما َوقَ َعاٌت. ْن قاَبلا َهاُروَن ْبنا َُخَاَرَوْيها ْبنا َأْْحََد ْبنا ُطوُلوَن، وََكاَنْت بَ ي ْ  طَُغُج ْبُن ُجفٍي ما

ييا َأنَّ زاْكرَ  ا رََأى وََكاَن اْبتاَداُء َحالا َهَذا اْلَقْرَمطا َيُة قَ ْرَمَط َهَذا، َلمَّ ي ذََكْرََن أَنَُّه َداعا َوْيها ْبَن َمْهَرَوْيها الَّذا
نَّ اْلَقْتَل َقدْ  َطةا، فَإا َن اْلَقَراما ََ َمْن باَسَوادا اْلُكوفَةا ما دا ُمتَ َتاباَعٌة إا َن اْلُمْعَتضا َأَِبَدُهْم، َسَعى  َأنَّ اْْلُُيوَش ما

ُهْم َأَحٌد  يفا اْستاْغَواءا َمنْ  ن ْ ْم( ، فَ َلْم َيُاْبُه ما ، َوَغْْياها : )َأَسٍد، َوَطيٍي َن اْْلَْعَرابا َن اْلُكوفَةا ما قَ ُرَب ما
ُد اْلَمْعُرو  ُهْم( إاِلَّ اْلَفخا ن ْ ُهْم ما ََ َكْلبا ْبنا َوبَ َرَة فَاْستَ ْغَوْوُهْم، فَ َلْم )َيُاب ْ ُف باَبنا فََأْرَسَل َأْوَِلَدُه إا

ائَ َتنْيا  اْلُعَلْيصا  ْم َخاصًَّة، فَ َبايَ ُعوا يفا َسَنةا تاْسٍع َوَُثَانانَي َوما ْبنا َضْمَضما ْبنا ُعَدييا ْبنا َخبَّاٍب َوَمَوالايها
ْيَخ، َوزَ  ، فَ َلقَُّبوُه الشَّ ما ى باَيْحََي، اْلُمَكَّنَّ َأَِب اْلَقاسا َماَوةا اْبَن زاْكَرَوْيها، اْلُمَسمَّ َيةا السَّ ُد َعَم باَناحا أَنَُّه ُُمَمَّ

دا ْبنا َعلاييا ْبنا اْلََْسنا ْبنا َعلاييا بْ  يَل ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ دا ْبنا إاَْسَاعا  نا َأِبا طَالاٍب.ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ
يَل َوَلٌد اَْسُُه َعْبُد اَّللَّا، َوزََعَم َأنَّ  دا ْبنا إاَْسَاعا ائََة أَْلفا ََتباٍع، َوَأنَّ  َوقايَل: َلْ َيُكْن لاُمَحمَّ ْلباََلدا ما َلُه ِبا

ُروا، َوَأْظَهَر َعُضًدا َلُه )ََنقاَصًة  ْياَها ُنصا ُعوَها يفا َمسا َذا تَ تَ ب َّ َا ََنقَ َتُه الَِّتا يَ رَْكبُ َها َمْأُمورٌَة، فَإا َوذََكَر َأَّنَّ
، َوَُسُّ  ْن َبنا اْْلَْصَبغا ييانَي، َوَدانُواآيَ ُتُه( ، َوَأََتُه ََجَاَعٌة ما ما  وا اْلَفاطا
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َيةا الرَُّصاَفةا )فَاْغََتُّوُه فَ َقتَ ُلوُه، َوَأْحَرُقوا َمسْ  ْن ََنحا دا ما ْبٌل ُغََلُم اْلُمْعَتضا يناها، فَ َقَصَدُهْم شا َد بادا جا
َا، َحََّّ بَ َلُغوا واَِل  َها الرَُّصاَفةا( ، َواْعََتَُضوا ُكلَّ قَ ْريٍَة اْجَتاُزوا َبا َع َعَلي ْ يََة َهاُروَن ْبنا َُخَاَرَوْيها الَِّتا ُقوطا

َغارََة، فَ َقاتَ َلُهْم طَُغُج، فَ َهَزُموُه َغْْيَ َمرٍَّة. َا َواْْلا ، فََأْكثَ ُروا اْلَقْتَل َبا  طَُغُج ْبُن ُجفٍي
 

ْلعاَراقا  َطةا ِبا  ذاْكُر َأْخَبارا اْلَقَراما
َطُة با  ، َوفايَها انْ َتَشَر اْلَقَراما ٍد الطَّائاييا ْبًَل ُغََلَم َأْْحَدا ْبنا ُُمَمَّ ْم شا ُد إالَْيها َه اْلُمْعَتضا َسَوادا اْلُكوَفةا، فَ َوجَّ

، فََأْحَضَرُه َبنْيَ  دا ََ اْلُمْعَتضا َُه إا ِبا اْلَفَواراسا َفَسْيَّ  َيَدْيها، َوقَاَل َلُه:َوَظفاَر َبااْم، َوَأَخَذ رَئايًسا ََلُْم يُ ْعَرُف ِبَا
ُمُكمْ  ََ َوَأْرَواَح أَْنباَيائاها َتَالُّ يفا َأْجَساداُكْم فَ تَ ْعصا ، َهْل تَ ْزُعُموَن َأنَّ ُروَح اَّللَّا تَ َعا ْنا ،  َأْخَبا َن الزََّللا ما

؟ فَ َقاَل َلُه: ََّي َهَذا إاْن َحلَّْت ُروُح )اَّللَّا فايَنا َفَما َيُضرَُّك؟  َوإاْن َحلَّْت ُروُح( َوتُ َوفياُقُكْم لاَصالاحا اْلَعَملا
ا ََيُصَُّك. ا َِل يَ ْعنايَك َوَسْل َعمَّ َفُعَك؟ َفََل َتْسَأْل َعمَّ  إاْبلايَس َفَما يَ ن ْ

؟ قَاَل: َأُقوُل إانَّ َرُسوَل اَّللَّا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم َماَت َوأَبُوكُ  ُم اْلَعبَّاُس فَ َقاَل: َما تَ ُقوُل فايَما ََيُصُّنا
َن الصََّحابَةا َعَلى َذلاَك، ُثَّ َماَت أَبُو َبْكٍر َحي،  ْلْاََلَفةا، َأْم َهْل َِبيَ َعُه َأَحٌد ما ، فَ َهْل طَاَلَب ِبا

تَّ  ، َوَلْ يُوصا إالَْيها، ُثَّ َماَت ُعَمُر َوَجَعَلَها ُشوَرى يفا سا َع اْلَعبَّاسا ةا فَاْسَتْخَلَف ُعَمَر، َوُهَو يَ َرى َمْوضا
قُّوَن أَنْ ُتُم اْلْاََلَفَة؟ َوَقدا ات ََّفَق الصََّحابَ أَنْ ُفسٍ  ْم، فَباَماَذا َتْسَتحا ُة َعَلى ، َوَلْ يُوصا إالَْيها، َوَِل َأْدَخَلُه فايها

َها. َك َعن ْ  َدْفعا َجديا
َعْت َيَداُه، َوراْجََلهُ  ظَاُمُه، ُثَّ ُقطيا َب، َوُخلاَعْت عا ُد فَ ُعذيا  ، ُثَّ قُتاَل.فََأَمَر باها اْلُمْعَتضا
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دا   ذاْكُر َوفَاةا اْلُمْعَتضا
َّللَّا أَبُو اْلَعبَّاسا َأْْحَُد ْبُن اْلُمَوفَّقا ْبنا  ُد ِبا َ اْلُمْعَتضا را تُ ُويفيا َنةا يفا رَبايٍع اْْلخا ها السَّ َلَة  يفا َهذا ، لَي ْ اْلُمتَ وَكيالا

ْنُه، وََكاَن َموْ  ثْ َننْيا لاَثَماٍن بَقانَي ما .اِلا ائَ َتنْيا ْن َسَنةا اثْ نَ َتنْيا َوَأْربَعانَي َوما ةا ما ي اْلْاجَّ  لاُدُه يفا ذا
ُم، َوُموْشكاُْي، َوَغْْيُُُهَا. َوقَاُلوا لاْلَوزا  ُهْم يُوُنُس اْْلَادا ن ْ ا اْشَتدَّ َمَرُضُه اْجَتَمَع اْلُقوَّاُد، ما ما ْبنا َوَلمَّ يرا اْلَقاسا

َد ا نانَي ُعبَ ْيدا اَّللَّا لاُيَجديا ْيا اْلُمْؤما َما َنًة، فَ َقاَل: إانَّ َهَذا اْلَماَل ْلا َعَة لاْلُمْكَتفاي. َوقَاُلوا: إاَنَّ َِل ََنَْمُن فات ْ ْلبَ ي ْ
لَّتاها، فَ يُ ْنكاَر َعَليَّ َذلاَك. ْن عا ها، َوَأَخاُف ]َأْن[ ُأْطلاَق اْلَماَل، فَ َيَْبََأ ما ْن بَ ْعدا ها ما  َولاَوَلدا

ها، َفََل يَ ُلوُمَنا، فَ َقاَل: إاْن بَ  ََ َوَلدا ُروَن، َوإاْن َصاَر اْْلَْمُر إا وَن، َواْلُمَناظا ها، فَ َنْحُن اْلُمْحَتجُّ ْن َمَرضا راَئ ما
 َوََنُْن َنْطُلُب اْْلَْمَر َلُه.

، دا ْبَن )اْلُمَوفَّقا َعَة، َوَأْحَضَر َعْبَد اْلَواحا َد َعَلْيها اْلبَ ي ْ َل باها،  فََأْطَلَق اْلَماَل َوَجدَّ َعَة فَ وَكَّ َوَأَخَذ َعَلْيها اْلبَ ي ْ



َل َبااْم. ، َووَكَّ دا ، َوَعْبُد اْلَعزايزا ْبُن( اْلُمْعَتما  َوَأْحَضَر اْبَن اْلُمْعتَ زيا، َوَمَضى اْبُن اْلُمَؤيَّدا
َ َأْحَضَر يُوُسَف ْبَن يَ ْعُقوَب، َوَأَِب َحازاٍم، َوَأَِب ُعَمَر ْبَن يُ  ا تُ ُويفيا وُسَف ْبنا يَ ْعُقوَب فَ تَ َوََّ ُغْسَلُه فَ َلمَّ

ٍر، َوَجَلَس اْلَوزايُر  دا ْبنا طَاها ُد ْبُن يُوُسَف، َوَصلَّى َعَلْيها اْلَوزايُر، َوُدفاَن لَْيًَل يفا َدارا ُُمَمَّ يفا َدارا ُُمَمَّ
َعَة لاْلُمْكَتفاي. َد اْلبَ ي ْ ، َوَجدَّ  اْلْاََلَفةا لاْلَعَزاءا

ََلفَتاها.وََكاَنْت ُأمُّ ا َراُر، َقْد تُ ُوفياَيْت قَ ْبَل خا ، َواَْسَُها ضا دا  ْلُمْعَتضا
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َن اْلَوَلدا الذُُّكورا: عَ  نانَي َوتاْسَعَة َأْشُهٍر، َوَثََلثََة َعَشَر يَ ْوًما ; َوَخلََّف ما ََلفَ ُتُه تاْسَع سا لاياا َوُهَو وََكاَنْت خا
ًتا، َوقايَل: َسْبَع َعْشَرَة.اْلُمْكَتفاي، َوَجْعَفًرا َوُهَو الْ  َن اْلبَ َناتا إاْحَدى َعْشَرَة بان ْ  ُمْقَتداُر، َوَهاُروُن، َوما

ا َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة أَْنَشَد:  )َوَلمَّ
َقى َوُخْذ ... َصْفَوَها َما إاْن َصَفْت َودَعا الرَّنْ َقا نََّك َِل تَ ب ْ نْ َيا فَإا َن الدُّ  َِتَتَّْع ما

ُتُه فَ َلْم ... يُ ْبقا ِلا َحاًِل َوَِل يَ ْرَع ِلا َحقَّا َوَِل ََتَْمَننَّ  ن ْ ْهَر إانيا َأما  الدَّ
ْل َعَلى طَْغياها َخْلَقا يَد الرياَجالا َوَلْ َأدَْع ... َعُدواا َوَلْ ُأْمها  قَ تَ ْلُت َصَنادا

ْن ُكليا ََنزاٍع ... َفَشرَّْدَُّتُْم َغْرًِب   َوَمزَّقْ تُ ُهْم َشْرقَاَوَأْخَلْيُت َداَر اْلُمْلكا ما
زاا َورافْ َعًة ... َوَصاَرْت راقَاُب اْْلَْلقا َأَْجََع ِلا راقَّا ا بَ َلْغُت النَّْجَم عا  فَ َلمَّ

ًَل أُْلَقى  رََمانا الرََّدى َسْهًما فََأَْخََد ََجَْرِتا ... فَ َها َأََن َذا يفا ُحْفَرِتا َعاجا
ي اْلُمْلكا َواْْلَْحَياءا يفا ُحْسناَها رافْ َقاَوَلْ يُ ْغنا َعنيا َما ََجَْعُت وَ  ْد ... لاذا  َلْ َأجا

َ َما أَْلَقى ْعراي بَ ْعَد َمْوِتا  فَ َيا لَْيَت شا
 ؟

ََ ناَعما الرَّْْحَنا َأْم ََنراها أُْلَقى  إا
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ْيَتاها  َفتاها َوسا  ذاْكُر صا
، ُمعْ  ُد َأَْسََر، َنَايَف اْلْاْسما ْقَداًما َكاَن اْلُمْعَتضا ْيُب، وََكاَن َشْهًما ُشَجاًعا ما ، َقْد َوَخَطُه الشَّ َل اْْلَْلقا َتدا

، َوَعَلْيها قاَباٌء َأصْ  اجا ما اْبنا َأِبا السَّ َفُر، ; )وََكاَن َذا َعْزٍم( ، وََكاَن فايها ُشح، ; بَ َلَغُه َخََبُ َوَصْيٍف َخادا
يٍف، وَ  ْن َساَعتاها، َوَظفاَر باَوصا َعاَد. َفَدَخَل أَْنطَاكاَيَة، َوَعَلْيها اْلقاَباُء، فَ َقاَل بَ ْعُض َأْهلاَها: َفَساَر ما

ََ اْْلَن، وََكا  َن َعفايًفا.اْْلَلايَفُة باَغْْيا َسَواٍد ; فَ َقاَل بَ ْعُض َأْصَحاباها: إانَُّه َساَر فايها، َوَلْ يَ ْنزاْعُه َعْنُه إا



يُل ْبُن إاسْ  ي إاَْسَاعا َباُح َحَكى اْلَقاضا ها َأْحَداٌث ُروٌم صا ، َوَعَلى رَْأسا دا َحاَق قَاَل: َدَخْلُت َعَلى اْلُمْعَتضا
ا تَ َفرََّق النَّاُس  ، َفَجَلْسُت، فَ َلمَّ ْلُقُعودا ا ُقْمُت َأَمَرنا ِبا ْم، فَ َلمَّ قَاَل: ََّي اْلُوُجوها، فََأَطْلُت النََّظَر إالَْيها

ي، َواَّللَّا َما َحَلْلُت َسرَ  .قَاضا  اوايلاي َعَلى َغْْيا َحََلٍل َقطُّ
ْنُه. ُقوَن َسْطَوَتُه، َوَيُكفُّوَن َعنا الظُّْلما َخْوفًا ما ْنَد َأْصَحاباها يَ ت َّ يًبا عا  وََكاَن َمها

 
ٍد َعلا  ََ َأِبا ُُمَمَّ ُد َكَتَب اْلَوزايُر إا َ اْلُمْعَتضا ا تُ ُويفيا َّللَّا َوَلمَّ ََلَفةا اْلُمْكَتفاي ِبا ، َوُهَو ذاْكُر خا دا ييا ْبنا اْلُمْعَتضا

ا َوَصَلُه اْْلَََبُ أَ  لرَّقَّةا. فَ َلمَّ َعَة َلُه، وََكاَن ِبا َّللَّا، يُ َعريافُُه باَذلاَك َوَيَُْخُذ اْلبَ ي ْ َعَة َعَلى َمْن اْلُمْكَتفاي ِبا َخَذ اْلبَ ي ْ
 ََ ، َوَوَضَع ََلُُم اْلَعطَاَء، َوَساَر إا َن اْْلَْجَنادا ْنَدُه ما ََّيرا رَبايَعَة. عا ْن دا ي ما َواحا ََ الن َّ َه إا بَ ْغَداَذ، َوَوجَّ

ا َسا ، فَ َلمَّ ْن َُجَاَدى اْْلُوََ ي اْلَعَربا َمْن ََيَْفُظَها، َوَدَخَل بَ ْغَداَذ، لاَثَماٍن َخَلْوَن ما ََ َوُمَضَر، َونَ َواحا َر إا
ْيا الَِّتا َكاَن أَبُ  َْدما اْلَمطَاما .َمْنزالاها َأَمَر َبا َْهلا اْْلََرائاما  وُه اُتَََّذَها ْلا

 
 ذاْكُر قَ ْتلا َعْمراو ْبنا اللَّْيثا الصَّفَّارا 

َن الْ  ي َدَخَل فايها اْلُمْكَتفاي بَ ْغَداَذ قُتاَل َعْمُرو ْبُن اللَّْيثا الصَّفَّاُر َوُدفاَن ما ،َويفا َهَذا اْليَ ْوما الَّذا  َغدا
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ُد بَ عْ  ْيَاءا وََكاَن اْلُمْعَتضا ْْلا يَّ باَقْتلا َعْمراو ْبنا اللَّْيثا ِبا ، َأَمَر َصافاًيا اْْلُْرما َن اْلَكََلما َدَما اْمتَ َنَع ما
( اْذَبحا اْْلَْعَوَر، وََكاَن َعْمٌرو َأْعَوَر، ف َ  نا ها َعَلى )رَقَ َبتاها، َوَعَلى َعْيناها ِبَا َشارَةا، َوَوْضعا َيدا َلْم يَ ْفَعْل َواْْلا

ا َوَصَل اْلُمْكَتفاي بَ ْغَداَذ َسَأَل َذلاَك صَ  ، وََكراَه قَ ْتَل َعْمٍرو. فَ َلمَّ دا ها باُقْربا َوفَاةا اْلُمْعَتضا ايفا لاعاْلما
َن اَلَْ  َنَُّه َكاَن ُيْكثاُر ما ْحَساَن إالَْيها ْلا ، َفُسرَّ باَذلاَك َوَأرَاَد اْْلا يَّةا إا )اْلَوزايَر َعْنُه، فَ َقاَل( : ُهَو َحي، ا  دا لَْيها َلمَّ

، َفَكراَه اْلَوزايُر َذلاَك، فَ بَ َعَث إالَْيها َمْن قَ تَ َلُه. لرَّييا  َكاَن ِبا
 

دا ْبنا َهاُروَن َعَلى الرَّييا   ذاْكُر اْستايََلءا ُُمَمَّ
َد بْ  ي َكاَن َحاَرَب ُُمَمَّ َد ْبَن َهاُروَن الَّذا َنةا َكاَتَب َأْهُل الرَّييا ُُمَمَّ ها السَّ ، َوتَ َوََّ َويفا َهذا نا زَْيٍد اْلَعَلوايَّ

يَل َفَسأََلُه َأْهلُ  ُد ْبُن َهاُروَن َقْد َخَلَع طَاَعَة إاَْسَاعا يَل ْبنا َأْْحََد، وََكاَن ُُمَمَّ َْسَاعا  الرَّييا َطََباْسَتاَن ْلاا
ْم لاُيَسلياُموَها إالَْيها. َْي إالَْيها  اْلَمسا

 َ ْم َفَحارَبَُه وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلَواِلا ُد ْبُن َهاُروَن إالَْيها ْم. َفَساَر ُُمَمَّ ْيََة فايها ْم َكاَن َقْد َأَساَء السيا  َعَلْيها
ْن قُ وَّ  َغَلَغ، َوُهَو ما ٌد، َوقَ َتَل ابْ َننْيا َلُه َوَأَخا َكي ْ ، فَ َقتَ َلُه ُُمَمَّ ِْتَُش الَتُّْكايُّ ادا اْْلَلايَفةا، َوالايَها َوُهَو الدَّ

َها يفا رََجٍب.َودَ  ، َواْستَ ْوََ َعَلي ْ ُد ْبُن َهاُروَن الرَّيَّ  َخَل ُُمَمَّ



 
 ذاْكُر قَ ْتلا بَْدرٍ 

َم اْلَوزايَر َكاَن َقْد َهمَّ بانَ ْقلا اْلْا  ، وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلَقاسا دا ََلَفةا َعْن َوفايَها قُتاَل بَْدٌر ُغََلُم اْلُمْعَتضا
دا  دا بَ ْعَد َأنا اْسَتْحَلَفُه َواْسَتْكَتَمُه، فَ َقاَل  َوَلدا اْلُمْعَتضا بَ ْعَدُه، فَ َقاَل لاَبْدٍر، يفا َذلاَك يفا َحَياةا اْلُمْعَتضا

، فَ َلمْ  يا ناْعَمِتا َْصرافَ َها َعْن َوَلدا َمْوَِلَي َوَوِلا  َبْدٌر: َما ُكْنُت ْلا
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ُد َكاَن َبْدٌر ُْيْكاْنُه ُُمَاَلَفُة َبْدٍر إاْذ َكاَن َصاحا  ا َماَت اْلُمْعَتضا ، َوَحَقَدَها َعَلى َبْدٍر، فَ َلمَّ َب اْْلَْيشا
لرَّقَّةا. َعَة لاْلُمْكَتفاي َوُهَو ِبا ُم اْلبَ ي ْ  باَفاراَس، فَ َعَقَد اْلَقاسا

ُم يفا هَ  َل اْلَقاسا ًدا لاَبْدٍر يفا َحَياةا أَبايها، َوَعما ها َأْن وََكاَن اْلُمْكَتفاي أَْيًضا ُمَباعا ََلكا َبْدٍر َخْوفًا َعَلى نَ ْفسا
ََ اْلُقوَّادا الَّذا  َد ْبَن َكْشتاُمَر باَرَسائاَل إا ْنُه لاْلُمْكَتفاي. فَ وََّجَه اْلُمْكَتفاي ُُمَمَّ يَن َمَع َبْدٍر َيْذُكَر َما َكاَن ما

ْيا إالَْيها َوُمَفارََقةا بَْدٍر، فَ َفارََقُه َجََ  ْلَمسا ُد ْبُن َيَُْمُرُهْم ِبا ، َوُُمَمَّ ُهُم اْلَعبَّاُس ْبُن َعْمٍرو اْلَغَنوايُّ ن ْ اَعٌة، ما
ُم اْلُمْكَتفاي. ، َوَغْْيُُهْم، فََأْحَسَن إالَْيها يُّ  إاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداَج، َوَخاقَاُن اْلُمْفلاحا

َل اْلُمْكَتفاي باَداراها، َوقَ َبَض َعَلى أَ  َط، فَ وَكَّ ََ َواسا ها، َوَحَبَسُهْم َوَأَمَر ِباَْحوا َوَساَر َبْدٌر إا ْصَحاباها َوقُ وَّادا
َط. ، َوَسْيََّ اْلََْسَن ْبَن َعلايٍي َكْورََة يفا َجْيشا َواسا ، َواْْلَْعََلما َاسا َن الَتيا  َبْدٍر ما

ي َشاَء، فََأََب َذلاَك، َوقَاَل: َِل بُدَّ  َواحا ََ َبْدٍر يَ ْعراُض َعَلْيها َأيَّ الن َّ ََ َِببا  َوَأْرَسَل إا ْيا إا َن اْلَمسا ِلا ما
ْهلا  ، َوَخوََّف اْلُمْكَتفاي َغائاَلَتُه، َوبَ َلَغ بَْدرًا َما فُعاَل ِبَا ُم َمَساًغا لاْلَقْولا ها َمْوَِلَي ; فَ َوَجَد اْلَقاسا

راا، فَ َعلاَم اْلَوزايُر باَذلا  ََلٍل سا ها ها َك فَاْحَتاَط َعَلْيها َوَدَعا َأَِب َحازاٍم َوَأْصَحاباها، َوَأْرَسَل َمْن َيَْتايها باَوَلدا
ها َعَلى اْلُمْكَتفاي، َوإاْعطَائاها اْْلََما ََ َبْدٍر، َوَتْطيايبا نَ ْفسا ْيا إا ْلَمسا ْرقايَّةا، َوَأَمَرُه ِبا َي الشَّ َن َعْنُه قَاضا

 ََ ها َوَمالاها، فَ َقاَل َلُه أَبُو َحازاٍم: َأْحَتاُج إا ها َوَوَلدا نانَي ; َفَصَرَفُه، َوَدَعا لانَ ْفسا ْيا اْلُمْؤما ْن َأما  ََسَاعا َذلاَك ما
. َفَساَر َبْدٌر َعْن َوا َي، َوَأَمَرُه ِبااْثلا َذلاَك فََأَجابَُه، َوَساَر َوَمَعُه كاَتاُب اْْلََمانا َط ََنَْو َأَِب ُعَمَر اْلَقاضا سا

ُُهَا بَ ْغَداَذ، فََأْرَسَل إالَْيها اْلَوزايُر َمْن قَ تَ لَ  ، َفَصَلَّ ْلَقْتلا َسَأَل َأْن ُْيَْهَل َحََّّ ُيَصلياَي رَْكَعَتنْيا ا أَيْ َقَن ِبا ُه، فَ َلمَّ
َذ رَْأُسُه َوُتراَكْت ُجث َُّتهُ  ْن َشْهرا رََمَضاَن. ُثَّ ُأخا تٍي َخَلْوَن ما ُهَنالاَك،  ُثَّ ُضراَبْت ُعنُ ُقُه يَ ْوَم اْْلُُمَعةا لاسا

َيالُهُ  َه عا َة َفَدفَ ُنوَها  فَ َوجَّ ََ َمكَّ ا َكاَن َوْقُت اْْلَجيا َْحَُلوَها إا راا َوَجَعُلوَها يفا ََتبُوٍت. فَ َلمَّ َمْن َأَخَذَها سا
َا وََكاَن َأْوَصى باَذلاَك، َوَأْعَتَق قَ ْبَل َأْن يُ ْقَتَل ُكلَّ َِمُْلوٍك َكاَن َلُه.  َبا

ََ َداراها  ي إا ْنُه، َوقَاَل النَّاُس فايها َأْشَعارًا َوَتَكلَُّموا فايها،   َورََجَع أَبُو ُعَمَر اْلَقاضا َكئايًبا َحزايًنا لاَما َكاَن ما
ا قايَل فايها. مَّ  َفما

ْيا  َ َأْحَلْلَت َأْخَذ رَْأسا اْْلَما يَنةا اْلَمْنُصورا ِبا ي َمدا  ُقْل لاَقاضا
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ْنَد إاْعطَائاها اْلَمَواثايَق َواْلَعْه ... َد وَ   َعْقدا اْْلَْْيَانا يفا َمْنُشورا عا
َا ْيَانُي ُفُجورا  َد اللَّ ... ُه َعَلى َأَّنَّ  أَْيَن َأْْيَاُنَك الَِّتا َشها

رايرا  ََ َأْن تُ َرى َعلايَل السَّ  إانَّ َكفَّْيَك َِل تُ َفاراُق َكفَّْي ... ها إا
دً   ا َشَهاَدَة زُورا ََّي َقلايَل اْْلََياءا ََّي َأْكَذَب اْْلُمَّ ... ةا ََّي َشاها

ُن َأْمثَاَلُه ُوَِلُة اْْلُُسورا   لَْيَس َهَذا فاْعَل اْلُقَضاةا َوَِل ُيْح ... سا
ُهورا  ي الشُّ ْنُه يفا َخْْيا َهذا  َأيُّ َأْمٍر رَكاْبَت يفا اْْلُُمَعةا الزَّْه ... رَاءا ما

ْعفاْيا َقْد َمَضى َمْن قَ تَ ْلَت يفا رََمَضا ... َن َصائاًما بَ ْعَد َسجْ   َدةا الت َّ
ْنُكْم يفا ُغُرورا   ََّي َبنا يُوُسَف ْبنا يَ ْعُقوَب َأْضَحى ... َأْهُل بَ ْغَداَذ ما

َد اَّللَُّ َِشَْلُكْم َوَأرَانا ... ُذلَُّكْم يفا َحَياةا َهَذا اْلَوزايرا   َبدَّ
ْن بَ ْعُد ُمْنكاٍر وَ  وا اْْلََواَب لاْلَحَكما اْلَعْد ... لا َوما دُّ  َنكاْيا فََأعا

َِبا َحا ... زاٍم اْلُمْسَتقايما ُكليا اْْلُُمورا   أَنْ ُتْم ُكلُُّكْم فاًدا ْلا
يَم إاْفرايقايَّةَ   ذاْكُر واَِليَةا َأِبا اْلَعبَّاسا َعْبدا اَّللَّا ْبنا إابْ َراها

يَم ْبَن َأْْحَدَ  ائَ َتنْيا َأنَّ إابْ َراها تيانَي َوما ها َأِبا اْلَعبَّاسا  َقْد ذََكْرََن َسَنَة إاْحَدى َوسا ََ َوَلدا َد إا َْي إاْفرايقايََّة َعها َأما
َ َوالاُدُه قَامَ  ا تُ ُويفيا َ فايَها. فَ َلمَّ ، َوتُ ُويفيا ائَ َتنْيا  َعْبدا اَّللَّا َسَنَة تاْسٍع َوَُثَانانَي َوما
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يًبا لَبايًبا ُشَجاًعا َأَحَد اْلُفرْ  ْلُمْلكا بَ ْعَدُه، وََكاَن َأدا ، َوَتَصرُّفاَها. ِبا ْْلَْربا ها ِبا ْلما َسانا اْلَمْذُكورايَن َمَع عا
.  وََكاَن َعاقاًَل َعالاًما َلُه َنَظٌر َحَسٌن يفا اْْلََدلا

، فََأْرَسَل َأَخاُه اْْلَْحَوَل، َوَلْ َيُكْن َأْحَوَل، َوإا  يعاييا ها َعُظَم َأْمُر َأِبا َعْبدا اَّللَّا الشيا ما ا لُقياَب باَذلاَك َّنََّ َويفا َأَّيَّ
ََ قاَتالا َأِبا َعْبدا اَّللَّا ا ، إا ْْلَْحَولا َا َكَسَر َجْفَنُه، فَ ُلقياَب ِبا َنَُّه َكاَن إاَذا َنَظَر َدائاًما ُرِبَّ ا ْلا . فَ َلمَّ يعاييا لشيا

وَشةَ  ْنَد َكمُّ ْم يفا َُجُوٍع َكثاْيٍَة، َواْلتَ َقْوا عا يٌم، َواَّْنََزَم بَ َلَغُه َحرََكُتُه َخَرَج إالَْيها نَ ُهْم َخْلٌق َعظا ، فَ ُقتاَل بَ ي ْ
 اْْلَْحَوُل، إاِلَّ أَنَُّه َأقَاَم يفا ُمَقابَ َلةا َأِبا َعْبدا اَّللَّا.

قا  ْنُه لاُسوءا َأْخََلقاها، َواْستَ ْعَمَلُه أَبُوُه َعَلى صا يٍد ما َم أَبايها َعَلى َخْوٍف َشدا فَ َفَتَح  لياَيةَ وََكاَن أَبُو اْلَعبَّاسا َأَّيَّ
ها. َم َوالادا َم ذاْكُر َذلاَك َأَّيَّ َدًة، َوَقْد تَ َقدَّ َع ُمتَ َعديا  فايَها َمَواضا

الا كاَتاًِب يُ ْقَرُأ َعَلى اْلَعامَّةا، يَعاُدُهْم فا  ََ اْلُعمَّ َ أَبُو اْلَعبَّاسا إاْفرايقايََّة، َكَتَب إا ا َوِلا ْحَساَن، َوَلمَّ يها اْْلا
َن اْلُعَلَماءا لاُيعايُنوُه َعَلى َأْمرا َواْلَعْدَل، َوالريا  ها، )َوَأْحَضَر ََجَاَعًة ما ْن نَ ْفسا ْفَق، َواْلْاَهاَد، فَ َفَعَل َما َوَعَد ما



يَّةا( .  الرَّعا
لياَيَة َوَقْد َشراَب َدَواًء: قا ْن َذلاَك قَ ْولُُه باصا ْعٌر، َفما  َوَلُه شا

َواَء َعَلى ُغْربٍَة ... بَعا  َن اْْلَْهلا َواْلَمْنزالا َشراْبُت الدَّ  يًدا ما
ْسكا َواْلَمْنَدلا  ْلما َوا ... ُأطَيياُب ِبا  وَُكْنُت إاَذا َما َشراْبُت الدَّ

 
 َوَقدْ 

َما َاَر اْلديا  َصاَر ُشْرِبا ِبا
 َونَ ْقَع اْلَعَجاَجةا َواْلَقْسَطلا 
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ها َأِبا ُمَضَر زا  ِبا اْلَعبَّاسا َعْن َوَلدا لياَيَة لَُه اْعتاَكافُُه َعَلى اللَّْهوا، َوإاْدَمانُُه َواتََّصَل ِبَا قا ََّيَدةا اَّللَّا َواِلا صا
، َوَحَبَس َوَلَدُه. ييا َرُقوسا َد )ْبَن( السَّ  ُشْرَب اْْلَْمرا، فَ َعَزَلُه َوَوََّ ُُمَمَّ

ْن َسَنةا تاْسعانَي َوما  َر َشْعَباَن ما َلُة اْْلَْرباَعاءا آخا ا َكاَن لَي ْ ْن فَ َلمَّ ، قَ تَ َلُه َثََلثَُة نَ َفٍر ما ائَ َتنْيا قُتاَل أَبُو اْلَعبَّاسا
، فَ َقتَّ  ها َأِبا ُمَضَر، َوُهَو يفا اْْلَْبسا ََ َوَلدا ها، َوَْحَُلوا رَْأَسُه إا ْن َوَلدا ها الصََّقالاَبةا باَوْضٍع ما َل اْْلََدَم َخَدما

ي َوَضَعُهْم، فَ  نَي يَ ْوًما.َوَصَلبَ ُهْم، وََكاَن ُهَو الَّذا  َكاَنْت إاَمارَتُُه َسَنًة َواثْ نَ َتنْيا َوََخْسا
يَنةا ُتوُنَس. َدا َُه اَّللَُّ ِبا ُلُه، َرْحا  وََكاَن ُسْكَناُه َوقَ ت ْ

ْن َأْحَوالا  ، َويُ َعرياُفوُه ما ْنَدُه لاُيعايُنوُه َعَلى اْلَعْدلا ، َأْحَضَر ََجَاَعًة َكثاْيًَة عا لنَّاسا َما اوََكاَن َكثاَْي اْلَعْدلا
يعا َأْهلاها  َي َعَلْيها، َوَعَلى َجَا ها َأْن يَ ْقضا ، َوَأَمَر اْْلَاكاَم يفا بَ َلدا ْنَصافا ( اْْلا ، يَ ْفَعُل فايها )َعَلى َسبايلا

 َوَخَواصيا َأْصَحاباها، فَ َفَعَل َذلاَك.
ْن َأْمراها َما َنذْ  َ ابْ ُنُه أَبُو ُمَضَر، وََكاَن ما ا قُتاَل ُوِليا .َوَلمَّ ائَ َتنْيا تٍي َوتاْسعانَي َوما  ُكُرُه َسَنَة سا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

، وََكاَنْت َوالاَدتُُه إاَذا َسأََلْت عَ  دا ْبُن اْلُمَوفَّقا َتَصَف رََمَضاَن قُتاَل َعْبُد اْلَواحا َنةا، ُمن ْ ها السَّ ْنُه قايَل يفا َهذا
ْنُه، فََأقَاَمْت َعَلْيها َمْأَِتًا.ََلَا: إانَُّه يفا َدارا اْلُمْكَتفاي. فَ َلمَّ   ا َماَت اْلُمْكَتفاي أَياَسْت ما

ييا باَطََباْسَتانَ  يْ َلما يَل ْبنا َأْْحََد َوَبنْيَ اْبنا ُجْسَتاَن الدَّ ، فَاَّْنََزَم اْبُن َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ َأْصَحابا إاَْسَاعا
 ُجْسَتاَن.

يَةا، َوَأْظَهَر اْلْاََلَف َعَلى اْْلَلايَفةا َوفايَها ْلَاَق إاْسَحاُق الْ  ْلَبادا ْن َأْصَحابا َبْدٍر، ِبا ُّ، َوُهَو ما َفْرَغانا
ْن َأْصَحاباها ََجَاَعًة.  اْلُمْكَتفاي، َفَحارَبَُه أَبُو اْْلََغريا، فَ َهَزَمُه إاْسَحاُق، َوقَ َتَل ما
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يُّ إا  َ َخاقَاُن اْلُمْفلاحا َها.َوفايَها ُسْييا  ََ الرَّييا يفا َجْيٍش َكثايٍف لايَ تَ َوِلَّ
، َفََباَد  َمالا َيةا الشيا ْن ََنحا َوفايَها َصلَّى النَّاُس اْلَعْصَر يفا قُُمصا الصَّْيفا بابَ ْغَداَذ، ُثَّ َهبَّ َهَواٌء ما

ََ النَّارا َولُْبسا  ، َوَجَعَل اْلََبَُد يَ ْزَداُد َحََّّ ََجَُد  اْلَوْقُت، َواْشَتدَّ اْلََبُْد، َحََّّ اْحتَاَج النَّاُس إا اْلْاَبابا
 اْلَماُء.

دٌ  ، فَاَّْنََزَم ُُمَمَّ لرَّييا دا ْبنا َهاُروَن ِبا يَل ْبنا َأْْحََد َوَبنْيَ ُُمَمَّ يْ َلما َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ إاَْسَاعا لدَّ ، َوْلَاَق ِبا
ْيًا َبااْم، َوَدَخَل إاَْسَاعا  .ُمْسَتجا  يُل الرَّيَّ

رَاًعا. ْجَلُة َقْدَر ََخَْسَة َعَشَر ذا  َوفايَها زَاَدْت دا
. ْن َأْصَحابا أَبايها يفا َُجَاَدى اْْلُوََ ََللا ْبنا َبْدٍر، َوَغْْياها ما  َوفايَها َخَلَع اْلُمْكَتفاي َعَلى ها

نْ  ْلَبْصَرةا، فَ َقَلَعْت َكثاْيًا ما ٌف ِبا تَُّة  َوفايَها َهبَّْت رايٌح َعاصا َها َهَلَك فايها سا ن ْ ٍع ما َْوضا َف ِبا ََنْلاَها، َوُخسا
ُهْم( . َف َعن ْ عا )َفُكشا َة َمرَّاٍت، فَ َتَضرََّع َأْهُلَها يفا اْْلَاما دَّ  آَِلفا نَ ْفٍس، َوزُْلزاَلْت بَ ْغَداُد يفا رََجٍب عا

 ]اْلَوفَ َياُت[
دا ْبنا إاب ْ  .َوفايَها َماَت أَبُو َْحَْزَة ْبُن ُُمَمَّ ييا َقطا ْن َأقْ َرانا َسرايٍي السَّ ُّ، َوُهَو ما يَم الصُّويفا  َراها
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسعانَي َوما
َطةا   ذاْكُر َأْخَبارا اْلَقَراما

َنةا يفا رَبايٍع اْْلَخرا، َسْيََّ  ها السَّ ْم ُغََلٌم َلُه يفا َهذا ، َعَلْيها ييا ََ اْلَقْرَمطا َمْشَق إا ْن دا  طَُغُج ْبُن ُجفٍي َجْيًشا ما
ْيًا. ، َوقَ َتَل َبشا يُّ ٌْي، فَ َهَزَمُهُم اْلَقْرَمطا  اَْسُُه َبشا

َمْشَق، َوَضيََّق َعَلى َأْهلاَها، َوقَ َتَل َأْصَحاَب طَُغَج، َولَْ  يُّ دا ُهْم إاِلَّ اْلَقلايُل،  َوفايَها َحَصَر اْلَقْرَمطا ن ْ يَ ْبَق ما
ََ اْْلَلايَفةا، ف َ  ْن َأْهلا بَ ْغَداَذ َوَأَّْنَْوا َذلاَك إا َوَعَدُهُم َوَأْشَرَف َأْهُلَها َعَلى اَْلََلَكةا، فَاْجَتَمَع ََجَاَعٌة ما

َن الْ  َمْشَق باَبْدٍر َوَغْْياها ما ْصرايُّوَن َأْهَل دا َطةا، النَّْجَدَة، )َوَأَمدَّ اْلما َم اْلَقَراما ْيَخ ُمَقدَّ ( ، فَ َقاتَ ُلوا الشَّ ُقوَّادا
لنَّارا فَاْحََتََق، َوقُتالَ  َمْشَق، رََماُه بَ ْعُض اْلَمَغارابَةا ِبااْزرَاٍق، َوَزرََقُه نَ فَّاٌط ِبا ُهْم َخْلٌق  فَ ُقتاَل َعَلى َِببا دا ن ْ  ما

 َكثاٌْي.
يُّ يَ ْزُعُم أَنَّهُ  َن الَِّتا فايَها ُُمَارابُوُه اَّْنََزُموا. وََكاَن َهَذا اْلَقْرَمطا َهٍة ما ََ جا ها إا  إاَذا َأَشاَر باَيدا



يها اْْلَُسنْيا  ُهْم َعَلى َأخا ن ْ ْيخا َوقُتاَل َأْصَحابُُه، اْجَتَمَع َمْن بَقاَي ما لشَّ ا قُتاَل ََيََْي اْلَمْعُروُف ِبا ، َوََسَّى َوَلمَّ
ْت َشوَْكُتُه، نَ ْفَسُه َأْْحََد، وََكنَّاُه َأِبَ  ي َوَغْْيُُهْم، فَاْشَتدَّ ، َوَدَعا النَّاَس فََأَجابَُه َأْكثَ ُر َأْهلا اْلبَ َوادا  اْلَعبَّاسا

َمْشَق، َفَصاَْلَُه َأْهُلَها َعَلى َخَراٍج َدفَ عُ  ََ دا َا آيَ ُتُه. َفَساَر إا ها، َوزََعَم َأَّنَّ وُه إالَْيها َوَأْظَهَر َشاَمًة يفا َوْجها
ُهْم.َواْنصَ   َرَف َعن ْ
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َْي  يَّ َأما ى اْلَمْهدا َب َلُه َعَلى َمَناباراَها، َوَتَسمَّ َها، َوُخطا َْص، فَ َغَلَب َعَلي ْ ََ َأْطَرافا ْحا ُثَّ َساَر إا
ى َعْبَد اَّللَّا ْبَن َأْْحََد بْ  ، اْلُمَسمَّ ييا يَسى ْبُن اْلَمْهدا ها عا نانَي، َوَأََتُه اْبُن َعميا يَل، اْلُمْؤما دا ْبنا إاَْسَاعا نا ُُمَمَّ

ْن أَ  ، َولَقََّب ُغََلًما ما ي يفا اْلُقْرآنا ثياُر الَّذا َد إالَْيها، َوزََعَم أَنَُّه اْلُمدَّ ثياَر َوَعها َق، فَ َلقََّبُه اْلُمدَّ ْهلاها اْلُمَطوَّ
نَي.  َوقَ لََّدُه قَ ْتَل َأْسَرى اْلُمْسلاما

َْص، ا َأطَاَعُه َأْهُل ْحا َا، فَ َقَتَل  َوَلمَّ ، َوَغْْياُها ْعَمانا ََ َْحَاَة، َوَمَعرَّةا الن ُّ ْنُه، َساَر إا َوفَ َتُحوا َلُه َِبََبَا َخْوفًا ما
ن ْ  ، فَ َقَتَل َعامََّة َأْهلاَها، َوَلْ يَ ْبَق ما ََ بَ ْعَلَبكَّ َياَن. ُثَّ َساَر إا ب ْ ُْي. ُهْم إاِلَّ اْليَ َأْهَلَها، َوقَ َتَل النياَساَء، َوالصيا سا

يََّة َفَمنَ َعُه َأْهُلَها، ُثَّ َصاَْلَُهْم، َوَأْعطَاُهُم اْْلََماَن، فَ َفَتُحوا َلُه َِبََبَا، ف َ  ََ َسَلما ْن ُثَّ َساَر إا َْن فايَها ما َبَدَأ ِبا
ب ْ  ٍم، وََكانُوا ََجَاَعًة، فَ َقتَ َلُهْم َأَْجَعانَي، ُثَّ قَ َتَل اْلبَ َهائاَم، َوالصيا َها، َبنا َهاشا ن ْ . ُثَّ َخَرَج ما ْلَمَكاتابا َياَن ِبا

َا َعنْيٌ َتْطراُف.  َولَْيَس َبا
بايَل. َفذُكاَر َعْن ُمَتطَبياٍب باَبابا اْلُمَحوَّ  ، َويَ ْقُتُل َوَيُايُف السَّ َن اْلُقَرى َيْسّبا لا يُْدَعى َوَساَر فايَما َحْوََلَا ما

اَمةا بَ ْغَداَد، َوقَاَلْت: ُأرايُد َأْن  َأَِب اْْلَُسنْيا قَاَل: َجاَءْتنا اْمَرَأةٌ  ُب الشَّ يُّ َصاحا َل اْلَقْرَمطا بَ ْعَدَما ُأْدخا
َي َِبكاَيةٌ   َمْكُروبٌَة، تُ َعالاَج ُجْرًحا يفا َكتافاي ; فَ ُقْلُت: َهُهَنا اْمَرَأٌة تُ َعالاُج النياَساَء فَانْ َتَظَرَّْتَا، فَ َقَعَدْت َوها

، َفَخَرْجُت َأُطوُف َعَلْيها اْلباََلَد، فَ َلْم َأرَُه، َفَسأَْلتُ َها َعْن قاصَّتا  بَ ُتُه َعنيا َها قَاَلْت: َكاَن ِلا َوَلٌد طَاَلْت َغي ْ
ييا َأْطُلُبُه، فَ َرأَيْ ُتُه، َفَشَكْوُت إالَْيها  َن الرَّقَّةا يفا طََلباها، فَ َوقَ ْعُت يفا َعْسَكرا اْلَقْرَمطا َحاِلا  َفَخَرْجُت ما

؟ فَ َقاَل: َما ُكنَّا َوَحاَل إاخْ  ينا ؟ فَ ُقْلُت: َأَما تَ ْعراُف َما دا يُنكا اينا َما دا ْن َهَذا، َأْخَبا ينا ما َوتاها، فَ َقاَل: َدعا
ُْبٍز ]َوْلَْ  َه ِبا ، َوَوجَّ ْن َذلاَك، َوَخَرَج َوتَ رََكنا ْبُت ما يُن َما ََنُْن فايها اْليَ ْوَم، فَ َعجا ٌل، َوالديا ْم ٍم[ فَ لَ فايها َِبطا

ُه، َحََّّ َعاَد فََأْصَلَحُه.  َأَمسَّ
ًئا؟ فَ ُقْلُت: نَ َعْم، فََأْدَخَلنا دَ  ْن َأْمرا النياَساءا َشي ْ ُن ما ْن َأْصَحاباها َفَسأََلنا َهْل ُأْحسا َذا َوَأََتُه رَُجٌل ما ارًا فَإا

ْن اْمَرَأٌة َتْطُلُق، فَ َقَعْدُت َبنْيَ َيَديْ َها، َوَجَعْلُت ُأَكلياُمَها َوَِل  ، َحََّّ َوَلَدْت ُغََلًما، فََأْصَلْحُت ما  ُتَكلياُمنا
َا، فَ َقاَلْت: ، َفَسأَْلتُ َها َعْن َحاَلا َا َحََّّ َكلََّمْتنا  َشْأناها، َوتَ َلطَّْفُت َبا
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، َوَأْهلاي َجَا  يٌَّة َأَخَذََن َهُؤَِلءا اْْلَقْ َواُم، َفَذَِبُوا َأِبا ْنَدُه َأََن اْمَرَأٌة َهاِشاا بُ ُهْم، فَأََقْمُت عا يًعا، َوَأَخَذنا َصاحا
ها، فَ َوَهَبنا ََلُْم، وَكُ  ْن قُ وَّادا ْنُه َأْربَ َعُة أَنْ ُفٍس ما ٍم( ، ُثَّ َأَمَر باَقْتلاي، َفَطَلَبنا ما ْنُت َمَعُهْم، فَ َواَّللَّا )ََخَْسَة َأَّيَّ

ُهْم. ن ْ َّْن َهَذا اْلَوَلُد ما  َما َأْدراي ِما
ُتُه، فََأْعطَانا َسبايَكَة فاضٍَّة )َوَجاَء آَخُر، َوآَخُر، ُأَهنيا  قَالَ  ي ْ : َهنيايها، فَ َهن َّ ْت: َفَجاَء رَُجٌل، فَ َقاَلْت ِلا

ُتُه، فََأْعطَانا  ي ْ ينا َسبايَكَة فاضٍَّة، ُثَّ َجاَء الرَّاباُع، َوَمَعُه ََجَاَعٌة، فَ َهن َّ ُهْم، َويُ ْعطا ن ْ ٍد ما َف  أَلْ ُكلَّ َواحا
ينا قَا ، فَاَّللََّ اَّللََّ َخلياصا ا َأْصَبْحَنا قُ ْلُت لاْلَمْرَأةا: َقْد َوَجَب َحقياي َعَلْيكا َنا، فَ َلمَّ ْرَهٍم، َوبات ْ َّْن دا َلْت: ِما

، فََأقَ  َر اْلَقْوما ي َجاَء آخا لرَُّجلا الَّذا ، فَ َقاَلْت: َعَلْيكا ِبا ؟ فََأْخََبَُّْتَا َخََبَ اْبنا ا ُأَخلياُصكا ي، فَ َلمَّ ْمُت يَ ْوما
لَ  ْلُت َيَدُه َوراْجَلُه، َوَوَعْدتُُه أَنَّنا َأُعوُد بَ ْعَد َأْن ُأَوصيا ََ  َأْمَسْيُت، َوَجاَء الرَُّجُل ُقْمُت لَُه، َوقَ ب َّ َما َمعاي إا

ََ َمَكاٍن ذََكَرُه، َْملاي إا ْلَماناها، َوَأَمَرُهْم ِبا ْن غا ُعوا ;  بَ َناِتا ; َفَدَعا قَ ْوًما ما َوقَاَل: اتْ رُُكوَها فايها َواْرجا
، َوَمنَ َعُه اْلَقْوُم، َوَساُروا ِبا  ، َفَجَرَحنا ْيفا لسَّ ، َفَضَرَبنا ِبا َقَنا اْبنا َخ، فَ َلحا ََ َفَساُروا ِبا َعَشَرَة فَ َراسا  إا

ََ َههُ  ْئُت إا ، َوجا بُ ُهْم، َوتَ رَُكونا ي ََسَّاُه ََلُْم َصاحا  َنا.اْلَمَكانا الَّذا
ْم َعَلى ََجٍَل َعَلْيها بُ ْرُنٌس،  ْْلَُساَرى رَأَْيُت اْبنا فايها َطةا َوِبا ْلَقَراما ُْي ِبا َم اْْلَما ا َقدا َوُهَو يَ ْبكاي، قَاَلْت: َوَلمَّ

 فَ ُقْلُت: َِل َخفََّف اَّللَُّ َعْنَك َوَِل َخلََّصَك.
ْصَر َوَصَلْت إا  ، َوما اما َن اْلَقْتلا ُثَّ إانَّ ُكُتَب َأْهلا الشَّ ييا ما َن اْلَقْرَمطا ََ اْلُمْكَتفاي َيْشُكوَن َما يَ ْلَقْوَن ما

 ََ ْن بَ ْغَداَذ، يفا رََمَضاَن، َوَساَر إا با َوَخَرَج ما لتََّأهُّ ، فََأَمَر اْْلُْنَد ِبا ، َوَُتْرايبا اْلباََلدا ّبْا اما َوالسَّ الشَّ
، َوَقدَّ  لا ْن َوَجَعَل َطرايَقُه َعَلى اْلَمْوصا َم َبنْيَ َيَدْيها َأَِب اْْلََغريا يفا َعَشَرةا آَِلفا رَُجٍل، فَ نَ َزَل َقرايًبا ما

ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َوَسلاَم أَبُو اْْلََغريا، َفَدخَ  ن ْ اَمةا، فَ َقَتَل ما ُب الشَّ يُّ َصاحا َل َحَلَب، َفَكَبَسُهُم اْلَقْرَمطا
ََ َِببا َحَلَب، َفَحارَبَُه أَبُو َحَلَب يفا أَْلفا رَُجٍل، وََكاَنْت َهذا  يُّ إا ها اْلَوقْ َعُة يفا رََمَضاَن، َوَساَر اْلَقْرَمطا

ُهْم. ، فَ َرَجَع َعن ْ َْن بَقاَي َمَعُه َوَأْهُل اْلبَ َلدا  اْْلََغريا ِبا
.َوَساَر اْلُمْكَتفاي َحََّّ نَ َزَل الرَّقََّة، َوَسْيََّ اْْلُُيوَش إالَْيها، َوَجَعَل َأْمَرهُ  دا ْبنا ُسَلْيَماَن اْلَكاتابا ََ ُُمَمَّ  ْم إا
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يُّ  اَمةا، َوَبْدٌر َمْوََ اْبنا ُطوُلوَن، فَاَّْنََزَم اْلَقْرَمطا ُب الشَّ ، َوقُتاَل َوفايَها، يفا َشوَّاٍل ََتَاَرَب اْلَقْرَمطايُّ َصاحا
هُ  ن ْ ْن َأْصَحاباها َخْلٌق َكثاٌْي، َوَمَضى َمْن َسلاَم ما ُم اْْلَُسنْيَ ْبَن ما َه اْلُمْكَتفاي يفا أَثَراها يَةا. فَ َوجَّ ْم ََنَْو اْلَبادا

. َن اْلُقوَّادا  َْحَْداَن، َوَغْْيَُه ما
َْن فايها، َوَواَقَع قَ َرابََة َأِبا  َطةا، َفَظفاَر ِبا ْصًنا لاْلَقَراما ُْي اْلَبْحَرْينا حا ،  َسعايٍد اْلَْ َوفايَها َكَبَس اْبُن َِبنْ َوا َأما يا نَّاِبا
ُّ َعْهدا َأِبا َسعايٍد، ُثَّ أَنَّ  ، َوُهَو َوِلا يفا ْلَقطا ييا ِبا َد بَ ْعَدَما فَ َهَزَمُه اْبُن َِبنْ َوا، وََكاَن ُمَقاُم َهَذا اْلَقْرَمطا ُه ُوجا

، فَاف ْ  يفا ََ اْلَقطا َذ رَْأُسُه، َوَساَر اْبُن َِبنْ َوا إا  تَ َتَحَها.اَّْنََزَم َأْصَحابُُه قَتايًَل، فَُأخا



 
دا ْبنا َهاُرونَ   ذاْكُر َأْسرا ُُمَمَّ

ََ إاَْسَاعا  ْيًا ; وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلُمْكَتفاَي أَنْ َفَذ َعْهًدا إا ُد ْبُن َهاُروَن َأسا َذ ُُمَمَّ يَل ْبنا َوفايَها ُأخا
َها، َوَباَ  ، َفَساَر إالَي ْ يا باواَِليَةا الرَّييا اَمانا ََ قَ ْزوايَن َأْْحََد السَّ ٌد إا َها ُُمَمَّ ُد ْبُن َهاُروَن، َفَساَر َعن ْ ا ُُمَمَّ

يُل ْبُن َأْْحََد َعَلى ُجْرَجاَن َِبراَس اْلَكباَْي، وَ  ََ َطََباْسَتاَن، فَاْستَ ْعَمَل إاَْسَاعا أَْلَزَمُه َوَزَْنَاَن، ُثَّ َعاَد إا
دا ْبنا َهاُروَن َقْسًرا، َأْو صُ  ْيا ِبااْحَضارا ُُمَمَّ َن َلُه إاْصََلَح َحالاها َمَع اْْلَما ْلًحا، وََكاتَ َبُه َِبراُس، َوَضما

ا بَ َلَغ َمرْ  ، َوَقَصَد ُِبَاَرى. فَ َلمَّ ييا يْ َلما ٌد قَ ْوَلُه، َواْنَصَرَف َعْن ُجْسَتاَن الدَّ يَل، فَ َقباَل ُُمَمَّ َو قُ يياَد إاَْسَاعا
َا، َوَذلاَك يفا َشْعَباَن َسَنَة تاْسعا  َا، َبا َلَها َعَلى ََجٍَل َوُحباَس َبا ََ ُِبَاَرى، فَُأْدخا َل إا . ُثَّ ْحُا ائَ َتنْيا نَي َوما

 َفَماَت بَ ْعَد َشْهَرْينا َُمُْبوًسا.
، فَ َقطَ  ، َوَأْهلا اْلَفَسادا َن الرََّعاعا ََفازَةا  عَ وََكاَن اْبتاَداُء َأْمراها أَنَُّه َكاَن َخيَّاطًا، ُثَّ أَنَُّه ََجََع ََجًْعا ما الطَّرايَق ِبا

ََ َأنا اَّْنََزَم َعْمٌرو الصَّفَّاُر،  ََ رَافاعا ْبنا َهْرَُثََة، َوبَقاَي َمَعُه إا ًة. ُثَّ اْسَتْأَمَن إا ََ َسَرْخَس ُمدَّ فَاْسَتْأَمَن إا
ْهرا، بَ ْعَد قَ ْتلا  با َما َورَاَء الن َّ يا َصاحا اَمانا يَل ْبنا َأْْحََد السَّ دا  إاَْسَاعا ََ قاَتالا ُُمَمَّ يُل إا َُه إاَْسَاعا رَافاٍع، َفَسْيَّ

َم ذاْكُرُه.  ْبنا زَْيٍد، َعَلى َما تَ َقدَّ
ْعراها فَ َقاَل: ُّ يفا شا  َوَقْد ذََكَرُه اْْلََوايفا

 َكاَن أَبُو َهاُروَن َخيَّاطًا َلُه ... إابَ ٌر َورَايٌَة َساَمَها َعْشًرا باقاْيَاطا 
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 لَّ يفا اْْلَْرضا يَ ْبغاي اْلُمْلَك يفا فَاْنسَ 
 ُعَصٍب ُزطٍي َونُوٍب َوَأْكَراٍد َوأَنْ َباطا ... َأَنَّ يَ َناُل الث َُّرَّيَّ َكفُّ ُمْلَتزاقٍ 

َتقامٌ  يُل ُمن ْ ْيَُك إاَْسَاعا لَتُّْبا َعْن ُذْرَوةا اْلَعْلَياءا َهبَّاطا ... َصَْبًا َأما  ِبا
اٍر  ْن ُكليا َغدَّ ْنُه َوما  َوَخيَّاطا ... رَأَْيُت َعْْيًا ََسَا َجْهًَل َعَلى َأَسٍد َّيَ ما

ْن َشاطاي  َعنْيُ َوَْيَكا َما َأْشَقاكا ما
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َها مُ  َ َطَرُسوَس، َوُعزاَل َعن ْ فَُّر ْبُن ظَ َوفايَها، يفا رَبايٍع اْْلَخرا، ُخلاَع َعَلى َأِبا اْلَعَشائارا َأْْحََد ْبنا َنْصٍر َوُوِليا
ْنُه.  َحاجٍي لاَشْكَوى َأْهلا الث ُُّغورا ما

ُلُه َعْن باََلدا فَاراَس، َوَعَقَد َلهُ  دا ْبنا َعْمراو ْبنا اللَّْيثا َعَلى َماٍل ََيْما ُر ْبُن ُُمَمَّ َع طَاها  َوفايَها ُقوطا
َها.  اْلُمْكَتفاي َعَلي ْ

، َهَرَب اْلَقائادُ  ََ اْْلَلايَفةا، )َوَأَخَذ ََنَْو  َوفايَها، يفا َُجَاَدى اْْلُوََ ي اْسَتْأَمَن إا يُّ الَّذا أَبُو َسعايٍد اْْلَُواراْزما



ََ َعْبدا اَّللَّا اْلَمْعُروفا باُغََلما نُوٍن باتاْكرايَت، َوُهَو يَ تَ َوََّ تاْلَك الن َّ  ( ، َفَكَتَب إا لا َي، َطرايقا اْلَمْوصا َواحا
ْجَتَمَع باها، َفَخَدَعُه أَبُو َسعايٍد َوقَ تَ َلُه، َوَساَر ََنَْو َشْهَرُزوَر، َواْجَتَمَع ُهَو َواْبُن فَ َعاَرَضُه َعْبُد اَّللَّا، َوا

ْصَيانا اْْلَلايَفةا. يُّ َعَلى عا  الرَّبايعا اْلُكْردا
َها َوَمَعُه الصُّنَّاُع، ف َ  ُروا َلُه َما ََيَْتاُج، وََكاَن َماًِل َوفايَها َأرَاَد اْلُمْكَتفاي اْلباَناَء باَساَمرَّا، َوَخَرَج إالَي ْ َقدَّ

ََ بَ ْغَداَذ. ، فَ َعظََّم اْلَوزايُر َذلاَك َعَلْيها، َوَصَرَفُه إا َة اْلَفَراغا ُلوا لَُه ُمدَّ  َجلايًَل، َوَطوَّ
( ْبنا  دا َنَة اْلَفْضُل ْبُن َعْبدا اْلَملاكا )ْبنا َعْبدا اْلَواحا ها السَّ لنَّاسا َهذا  َعْبدا اَّللَّا )ْبنا َوَحجَّ ِبا
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. دا ْبنا َعلاييا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلَعبَّاسا  ُعبَ ْيدا اَّللَّا( ْبنا اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ
 ]اْلَوفَ َياُت[

افاعايُّ اْلُْ  ُد ْبُن َعلاييا ْبنا َعلََّوْيها ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْلَفقايُه الشَّ َ ُُمَمَّ ُّ، وََكاَن َقْد تَ َفقََّه َعَلى َوفايَها تُ ُويفيا ْرَجانا
. افاعاييا با الشَّ يا َصاحا  اْلُمَزنا

َرةا، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة َثََلَث َعْشَرَة وَ  َبٍل يفا َُجَاَدى اْْلخا َ َعْبُد اَّللَّا ْبُن َأْْحََد ْبنا َحن ْ .َوتُ ُويفيا ائَ َتنْيا  ما
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[]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى  ائَ َتنْيا  َوتاْسعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوتاْسعانَي َوما
اَمةا  با الشَّ َطةا، َوقَ ْتلا َصاحا  ذاْكُر َأْخَبارا اْلَقَراما

اَمةا، وَ  با الشَّ ََ َصاحا ََ الرَّقَّةا، َوإاْرَساَلُه اْْلُُيوَش إا َْي اْلُمْكَتفاي إا با َقْد ذََكْرََن َمسا تَ ْولاَيَة َحْربا َصاحا
َُنا َد ْبَن ُسَلْيَماَن ِبا َنُة َأَمَر ُُمَمَّ ها السَّ ا َكاَنْت َهذا َد ْبَن ُسَلْيَماَن اْلَكاتاَب، فَ َلمَّ اَمةا ُُمَمَّ با الشَّ َهَضةا َصاحا

ََكا اَمةا، َفَساَر إالَْيها َعَساكاُر اْْلَلايَفةا، َحََّّ لَُقوُه َوَأْصَحابَُه ِبا يًَل الشَّ نَ ُهْم، َوَبنْيَ َْحَاَة اثْ َنا َعَشَر ما ٍن بَ ي ْ
ْن َأْصَحاباها، ْم، َوبَقاَي يفا ََجَاَعٍة ما يُّ َأْصَحابَُه إالَْيها َم اْلَقْرَمطا ، فَ َقدَّ َن اْلُمَحرَّما تٍي َخَلْوَن ما َمَعُه َماٌل   لاسا

ْت، َكاَن ََجََعُه، َوَسَواُد َعْسَكراها، َواْلَتَحَمتا اْْلَْرُب بَ  َطةا، َواْشَتدَّ نْيَ َأْصَحابا اْْلَلايَفةا، َواْلَقَراما
ْن راَجاَلااْم َبَشٌر َكثاٌْي( ، َوتَ َفرََّق اْلَباُقونَ  َر )ما َلٍة َوُأسا َطُة، َوقُ تياُلوا ُكلَّ قات ْ ي،  َواَّْنََزَمتا اْلَقَراما يفا اْلبَ َوادا

 َوتَباَعُهْم َأْصَحاُب اْْلَلايَفةا.
ا رََأى  ْصَحاباها َْحََّل َأًخا َلُه ُيَكَّنَّ َأَِب اْلَفْضلا َماًِل، َوَأَمَرُه َأْن يَ ْلَحَق فَ َلمَّ اَمةا َما نَ َزَل ِبَا ُب الشَّ َصاحا



ثيارا، وَ  ْلُمدَّ ى ِبا ها اْلُمَسمَّ َْي إالَْيها، َورَكاَب ُهَو َواْبُن َعميا ََكاٍن فَ َيسا ََ َأْن َيْظَهَر ِبا ي إا ْلبَ َوادا ُق اْلُمَطوَّ ِبا
 ََ ، ]َوَأَخَذ َدلايًَل[ َوَساَر يُرايُد اْلُكوفََة َعْرًضا يفا اْلََبيايَّةا، فَانْ تَ َهى إا ي، ُبُه، َوُغََلٌم َلُه ُروما الاَيةا َصاحا  الدَّ

 ََ َه بَ ْعَض َأْصَحاباها إا ، فَ َوجَّ َن الزَّادا َواْلَعَلفا ، َوَقْد نَ َفَد َما َمَعُهْم ما ْن َأْعَمالا اْلُفَراتا الاَيةا ما  الدَّ
ْبنا َطْوٍق لاَيْشََتاَي ََلُْم َما ََيَْتاُجوَن إالَْيها، فَأَْنَكُروا رَْأيَُه، َفَسأَُلوُه َعْن َحالاها  َفَكَتَمُه، فَ َرفَ ُعوُه اْلَمْعُروَفةا ِبا

دا ْبنا َكْشَمْرَد، َفسَ  َيةا َخلايَفةا َأْْحََد ْبنا ُُمَمَّ ََ ُمتَ َوِليا تاْلَك النَّاحا َب إا أَلَُه َعْن َخََباها، فََأْعَلَمُه َأنَّ َصاحا
ْنَد اْبنا َكْشمَ  ْم َوَأَخَذُهْم، َوَأْحَضَرُهْم عا اَمةا َخْلَف رَاباَيٍة ُهَناَك َمَع َثََلثَةا نَ َفٍر، َفَمَضى إالَْيها ْرَد، الشَّ

لرَّقَّةا، َورََجَعتا اْْلُُيوُش ما  ََ اْلُمْكَتفاي ِبا َه َبااْم إا َن الطََّلبا بَ ْعَد َأْن قَ تَ ُلوا َوَأَسُروا، وََكاَن َأْكثَ ُر فَ َوجَّ
ُد ْبُن ُسَلْيَماَن يُ ْثنا َعَلْيها َوَعَلى َبنا  َباَن،  النَّاسا أَثَ ًرا يفا اْْلَْربا اْْلَُسنْيَ ْبَن َْحَْداَن، وََكَتَب ُُمَمَّ َشي ْ

ُُم اْصَطَلْوا َّنَّ  فَإا
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ُهْم إاِلَّ قَلايٌل.اْْلَْرَب، َوَهَزُموا ا ن ْ ْم َواْْلَْسَر، َحََّّ َلْ يَ ْنُج ما َطَة، َوَأْكثَ ُروا اْلَقْتَل فايها  ْلَقَراما
ًرا لالنَّاسا َعلَ  اَمةا الرَّقََّة ظَاها ُب الشَّ َل َصاحا َن اْلُمَحرَّما ُأْدخا َْرَبٍع بَقانَي ما ثْ َننْيا ْلا ى فَالاٍج، َوُهَو َويفا يَ ْوما اِلا

ُب اْْلََمُل  ََ بَ ْغَداَذ َوَمَعُه َصاحا ُق ; َوَساَر اْلُمْكَتفاي إا ثياُر َواْلُمَطوَّ ، َوَبنْيَ َيَدْيها اْلُمدَّ َناَمنْيا ُذو السَّ
يُّ بَ ْغَداَذ َعَلى  َل اْلَقْرَمطا دا ْبنا ُسَلْيَماَن، َوُأْدخا اَمةا، َوَأْصَحابُُه، َوَخلََّف اْلَعَساكاَر َمَع ُُمَمَّ فايٍل، الشَّ

َم وَ  ُد ْبُن ُسَلْيَماَن، فَ َقدا ََ َأْن يَ ْقَدَم ُُمَمَّ ْم إا ها َْبسا ، ُثَّ َأَمَر اْلُمْكَتفاي ِبا بَ ْغَداَذ، َوَقدا َأْصَحابُُه َعَلى اْْلََملا
ْم، فََأَمَر اْلُمْكَتفا  ها ْن َأْعَياَّنااْم َورُُءوسا ََماَعٍة ما َطةا، َفَظفاَر ِبا ْم، اْستَ ْقَصى يفا َطَلبا اْلَقَراما يها ي باَقْطعا أَْيدا

ُب  ، َوفُعاَل َبااْم َذلاَك، َوُضراَب َصاحا َن اْْلَْبسا ْم بَ ْعَد َذلاَك، َوُأْخراُجوا ما ْم، َوَضْربا َأْعَناقاها َوَأْرُجلاها
َي َعَلْيها، َوَأَخُذوا َخَشًبا َوَجَعُلوا َعْت يََداُه، وَُكواَي، فَ ُغشا اَئَِتْ َسْوٍط، َوُقطا اَمةا ما فايها ََنرًا، َوَوَضُعوُه  الشَّ

ا َخاُفوا َمْوَتُه َضَربُوا ُعنُ َقُه، َورَفَ ُعوا رَْأَسهُ  ُضَها، فَ َلمَّ َنُه َويُ ْغما راها، َفَجَعَل يَ ْفَتُح َعي ْ َعَلى  َعَلى َخَواصا
َب َعَلى اْلْاْسرا.  َخَشَبٍة، َفَكَبََّ النَّاُس لاَذلاَك، َوُنصا

ْن َبنا  َم رَُجٌل ما ، وََكاَن ََنَا يفا َوفايَها َقدا ْعَمانا يَل ْبَن الن ُّ ى إاَْسَاعا َطةا، ُيَسمَّ ْن ُوُجوها اْلَقَراما  اْلُعَلْيصا ما
ْم َغْْيُُه، َفَكاتَ َبُه اْلُمْكَتفاي َوَبَذَل لَُه اْْلََماَن، َفَحَضَر يفا اْْلََمانا  ْن ُرَؤَسائاها ُهَو َونَ يياٌف  ََجَاَعٍة َلْ يَ ْنُج ما

اَئٌة( وَ  ََ رَْحَبةا َمالاكا ْبنا َطْوٍق َمَع )َوما َاٍل، َوَصاُروا إا ُلوا ِبا ْم، َوُوصا َن إالَْيها ُنوا َوُأْحسا تُّوَن نَ ْفًسا، فَأُميا سا
، َوَعَزُموا  ما ْلَقاسا ًة، ُثَّ َأرَاُدوا اْلَغْدَر ِبا ْن َعَملاها، فََأقَاُموا َمَعُه ُمدَّ َي ما يَما، َوها ما ْبنا سا ْن َعَلى أَ اْلَقاسا

لصَََّلةا، وََكاَن َقْد َصاَر َمَعُهْم ََجَاَعٌة َكباْيَ  ْنَد اْشتاَغالا النَّاسا ِبا لرَّْحَبةا يَ ْوَم اْلفاْطرا عا ٌة، فَ َعلاَم يَثاُبوا ِبا
، َوَذلُّوا، َوأُْلزاُموا ال ْن َمَواِلا َبنا اْلُعَلْيصا َماَوَة، َحََّّ باَذلاَك، فَ َقتَ َلُهْم، فَاْرَتدََع َمْن َكاَن بَقاَي ما سَّ



اَمةا، َوَأَخا َب الشَّ َي إالَْيها َأنَّ َصاحا َّا ُأوحا َن اْْلَبايثا زاْكَرَوْيها يُ ْعلاُمُهْم أَنَُّه ِما ُه اْلَمْعُروُف َجاَءُهْم كاَتاٌب ما
ي ُهَو َحي، َيْظَهُر بَ ْعَدُُهَا َوَيْظَفُر. ، َوَأنَّ إاَماَمُه الَّذا ْيخا يُ ْقَتََلنا لشَّ  ِبا
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ْن َثََلثانَي فَ ْرَسًخا، َوَغراَق َخلْ  ٌق  َوفايَها َجاَءْت َأْخَباٌر َأنَّ َحَوى َوَما يَلايَها َجاَءَها َسْيٌل فَ َغراَق ََنٌْو ما

َن اْلَغْرقَ  ُت، َوَخراَبتا اْلُقَرى، َوُأْخراَج ما ي َواْلَغَلَّ َوى َكثاٌْي، َوَغراَقتا اْلَمَواشا ائَ َتا نَ ْفٍس، سا ى أَْلٌف َوما
ُهْم. ن ْ  َمْن َلْ يُ ْلَحْق ما

َن اْلُقوَّادا َوَأَمَرهُ  ، َوَعَلى ََجَاَعٍة ما دا ْبنا ُسَلْيَماَن َكاتابا اْْلَْيشا ْم َوفايَها َخَلَع اْلُمْكَتفاي َعَلى ُُمَمَّ
نْ  َْخذا اْْلَْعَمالا ما ْصَر ْلا ، َوما اما ََ الشَّ ْيا إا ْلَمسا ْن َعْجزاها، َوَذَهابا  ِبا َهاُروَن ْبنا َُخَاَرَوْيها، لاَما َظَهَر ما

ْْيا  ، َفَساَر َعْن بَ ْغَداَذ يفا رََجٍب َوُهَو يفا َعَشَرةا آَِلفا رَُجٍل، َوَجدَّ يفا السَّ ييا  .راَجالاها باَقْتلا اْلَقْرَمطا
اَئةا قُ بٍَّة  َوفايَها َخَرَجتا الَتُُّْك يفا َخْلٍق َكثاٍْي َِل َُيَْصْونَ  ُعما ْم َسب ْ ْهرا، وََكاَن يفا َعْسَكراها ََ َورَاءا الن َّ إا

يُل ْبُن َأْْحََد َجْيًشا َكثاْيًا، وَ  ْم إاَْسَاعا َه إالَْيها ُهْم، فَ َوجَّ ن ْ َن تُ رْكايٍَّة، َوَِل َيُكوُن إاِلَّ لالرَُّؤَساءا ما تَباَعُهْم ما
ْم َوُهْم َغارُّوَن، َفَكَبَسُهُم اْلُمْسلاُموَن َمَع اْلُمَتَطوياَعةا َخْلٌق َكثاٌْي، َفَساُرو  ، فَ َوَصُلوا إالَْيها ا ََنَْو الَتُّْكا

ُهْم َخْلًقا َعظايًما َِل َُيَْصْوَن، َواَّْنََزَم اْلَباُقوَن، اْسُتبايَح َعْسَكُرُهْم، َوَعاَد  ن ْ ، فَ َقتَ ُلوا ما الصُّْبحا
نَي َغاَّناانَي.  اْلُمْسلاُموَن َسالاما

ُهمْ َوفا  ن ْ ََ الث ُُّغورا، فَ َقَصَد ََجَاَعٌة ما َن الرُّوما َعَشَرُة ُصْلَباٍن َمَع ُكليا َصلايٍب َعَشَرُة آَِلٍف إا  يَها َخَرَج ما
، فََأَغاُروا، َوَسبَ ْوا، َوَأْحَرُقوا. ََ اْْلََدثا  إا

ْن َطَرُسوَس ََنَْو باََل  يَنةَ َوفايَها َساَر اْلَمْعُروُف باُغََلما َزرَاَفَة ما ، فَ َفَتَح َمدا  دا الرُّوما
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َوًة، فَ َقَتَل ََخَْسَة آَِلفا رَُجٍل َوَأسَ  ْيفا َعن ْ لسَّ ُل اْلُقْسطَْنطاينايََّة، فَ َتَحَها ِبا َي تُ َعادا ثْ َلُهْم، أَْنطَالايََّة، َوها َر ما
تيانيَ  َن اْْلَُساَرى ََخَْسَة آَِلٍف، َوَأَخَذ ََلُْم سا َفَذ ما َن اْْلَْمَوالا  َواْستَ ن ْ َمرَْكًبا َفَحَمَل فايَها َما َغناَم ََلُْم ما

لا اْلَبْحرا، فَ  يَنُة َعَلى َساحا ها اْلَمدا يَناٍر، َوَهذا يُب ُكليا رَُجٍل أَْلَف دا َر َنصا ، َوُقديا ، َوالرَّقايقا اْستَ ْبَشَر َواْلَمَتاعا
 اْلُمْسلاُموَن باَذلاَك.
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لنَّاسا الْ  .َوَحجَّ ِبا  َفْضُل ْبُن َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلَعبَّاسا
 ]اْلَوفَ َياُت[

ي اْلَقْعَدةا، وََكاَن ُعْمُرُه اثْ َننْيا وَ  ُم ْبُن ُعبَ ْيدا اَّللَّا، َوزايُر اْْلَلايَفةا، يفا ذا َ اْلَقاسا َثََلثانَي َسَنًة َوفايَها تُ ُويفيا
َعَة َأْشُهٍر، َواثْ َننْيا  ا َماَت قَاَل اْبُن َسيَّاٍر:َوَسب ْ ْشرايَن يَ ْوًما، َوَلمَّ   َوعا

 َأَماَت لاَيْحَيا، َفَما إاْن َحيايَ 
، 

َقى، َفَما إاْن بَقاَي ... َوَما زَاَل يفا ُكليا يَ ْوٍم يَ َرى  َوَأْفََّن لايَ ب ْ
 ََ ْن ُدبُراها إا َي ... َوَمازَاَل َيْسَلُح ما يٍك َوحا  َأَمارََة َحْتٍف َوشا

ْفَس فايَما َخرايَ أَ   ْن َخراَي الن َّ
يَم ْبنا َسعايدا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا اْلَماْستاَوايُّ اْلَفقا  ُد ْبُن إابْ َراها  يُه بانَ ْيَسابُوَر.َوفايَها َماَت أَبُو َعْبدا اَّللَّا ُُمَمَّ

لا بابَ ْغَداَذ. ي اْلَمْوصا ( ، قَاضا يُّ ٍد اْْلُُزوعا ُد ْبُن ُُمَمَّ  )َوُُمَمَّ
، وََكاَن َعالاًما باَنْحوا اْلُكوفاييا  ُّ النَّْحوايُّ َبانا ي ْ َ أَبُو اْلَعبَّاسا َأْْحَُد ْبُن ََيََْي الشَّ نَي، َكاَن َمْوتُُه )َوفايَها تُ ُويفيا

 بابَ ْغَداَذ( .
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوتاْسعانَي َوما
292 - 

ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت سَ   َنُة اثْ نَ َتنْيا َوتاْسعانَي َوما
ْصَر َواْنقاَراضا ُمْلكا الطُّوُلونايَّةا  ، َوما اما  ذاْكُر اْستاََلءا اْلُمْكَتفاي َعَلى الشَّ

َْربا َهاُروَن ْبنا َُخَاَرَوْيها بْ  ْصَر ْلا ََ ُحُدودا ما ُد ْبُن ُسَلْيَماَن إا َها َساَر ُُمَمَّ ن ْ نا َأْْحََد ْبنا َويفا اْلُمَحرَّما ما
 ُطوُلوَن.

َطةا، ا َُتَلََّف َعنا اْلُمْكَتفاي، َوَعاَد َعْن ُُمَارَبَةا اْلَقَراما َد ْبَن ُسَلْيَماَن َلمَّ َواْستَ ْقَصى  َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ ُُمَمَّ
ََ اْلعارَ  ا بَ َلَغ َما َأرَاَد َعَزَم َعَلى اْلَعْودا إا ْم، فَ َلمَّ ٌد يفا طََلباها ييا ُغََلما اْبنا ُُمَمَّ اما ، فََأََتُه كاَتاُب َبْدٍر اْْلَمَّ اقا

َداُه َعَلى أَ  ْلَعَساكارا لاُيَساعا ََ َقْصدا اْلباََلدا ِبا َمْشَق، َيْدُعَواناها إا َها، ُطوُلوَن، وَكاَتاُب فَائاٍق، َوُُهَا بادا ْخذا
ََ اْلُمْكَتفا  ََ بَ ْغَداَذ َأَّْنَى َذلاَك إا ا َعاَد إا ، َوَسْيََّ َمَعُه اْْلُُنوَد، َواْْلَْمَواَل.فَ َلمَّ ْلَعْودا  ي، فََأَمَرُه ِبا

، َوَقطْ  ْصَر، َوُدُخولا النيايلا ََ ما َه اْلُمْكَتفاي ُدْمَيانََة ُغََلَم ََّيْزَماَن، َوَأَمَرُه بارُُكوبا اْلَبْحرا إا عا اْلَمَواديا َوَوجَّ
مْ  ْصَر، فَ َفَعَل، َوَضيََّق َعَلْيها  .َعْن ما



َا ما  ْصَر، وََكاَتَب َمْن َبا ْن ما ، يفا اْلََبيا، َحََّّ َدََن ما ُد ْبُن ُسَلْيَماَن يفا اْْلُُيوشا ْم ُُمَمَّ َن اْلُقوَّادا َوزََحَف إالَْيها
، وََكاَن رَئايَسُهْم، َفَكَسَرُهْم َذلاَك، َوتَ َتابَ  يُّ اما ْن ; وََكاَن َأوََّل َمْن َخَرَج إالَْيها َبْدٌر اْْلَمَّ َنُة ما َع اْلُمْسَتْأما

ا رََأى َذلاَك َهاُروُن َخَرَج فايَمْن َمَعُه لاقاَتالا  ْصراييانَي، فَ َلمَّ  قُ وَّادا اْلما
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ما َعصَ  نَ ُهْم َوقَ َعاٌت، ُثَّ َوَقَع َبنْيَ َأْصَحابا َهاُروَن يفا بَ ْعضا اْْلََّيَّ دا ْبنا ُسَلْيَماَن، َفَكاَنْت بَ ي ْ ٌة، بايَّ ُُمَمَّ
ا قُتالَ  ُه فَاقْ تَ تَ ُلوا، َفَخَرَج َهاُروُن ُيَسكيانُ ُهْم، فَ َرَماُه بَ ْعُض اْلَمَغارابَةا ِبااْزرَاٍق َمَعُه فَ َقتَ َلُه، فَ َلمَّ  قَاَم َعمُّ

هُ  ، فََأْطَلُقوُه َوقَاتَ ُلوا َمَعُه، فَأَتَ ت ْ ها، َوَبَذَل اْلَماَل لاْلُجْندا ْن بَ ْعدا ْْلَْمرا ما َباُن ِبا ََ َشي ْ ْم ُكُتُب َبْدٍر َيْدُعوُهْم إا
ََ َذلاَك. ، فََأَجابُوُه إا  اْْلََمانا

َباُن َيْطُلُب اْْلََماَن، فَ  ْصَر، فََأْرَسَل إالَْيها َشي ْ ََ ما ُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْْلَََبَ َساَر إا ا َعلاَم ُُمَمَّ َأَجابَُه، فَ َلمَّ
ا َأْصَبُحوا َقَصُدوا َدارَُه، َوَلْ َيَاُدوُه، فَ بَ ُقوا َحَياَرى،  َفَخَرَج إالَْيها لَْيًَل، َلْ يَ ْعَلْم باها  ، فَ َلمَّ َن اْْلُْندا َأَحٌد ما

يًعا، َوهُ  ْصَر َدَخَلَها، َواْستَ ْوََ َعَلى ُدورا آلا ُطوُلوَن، َوَأْمَواَلااْم، َوَأَخَذُهْم َجَا ٌد ما ا َوَصَل ُُمَمَّ ْم َلمَّ
ْلَفْتحا باْضَعَة َعَشَر رَُجًَل، فَ قَ  يََّدُهْم، َوَحَبَسُهْم، َواْستَ ْقَصى َأْمَواََلُْم، )وََكاَن َذلاَك يفا َصَفٍر( ، وََكَتَب ِبا

ََ بَ ْغَداَذ، َِل َيَْتُُك ما  اما إا ْصَر َوالشَّ ْن ما ََ اْلُمْكَتفاي، فََأَمَر ِبااْشَخاصا آلا ُطوُلوَن َوَأْسَباَبااْم ما ُهْم إا ن ْ
.َأَحًدا، فَ َفَعَل ذَ  يَسى النُّوَشرايَّ ْصَر عا ََ بَ ْغَداَذ، َوَوََّ َمُعونََة ما  لاَك، َوَعاَد إا

دا ْبنا سُ  ْم، وََكاَن َُتَلََّف َعْن ُُمَمَّ ها ْن قُ وَّادا ، َوُهَو ما ييا ْْلََلْنجا َلْيَماَن، ُثَّ َظَهَر ِبااْصَر إاْنَساٌن يُ ْعَرُف ِبا
ََ فَاْسَتَماَل ََجَاَعًة، َوَخاَلَف َعَلى  ، وََكثُ َر ََجُْعُه، َوَعَجَز النُّوَشرايُّ )َعْنُه، َفَساَر( إا ْلطَانا السُّ

ْْلَََبا، َفسَ  ََ اْلُمْكَتفاي ِبا ْصَر، وََكَتَب النُّوَشرايُّ إا يُّ ما يُم اْْلََلْنجا ْسَكْنَدرايَّةا، َوَدَخَل إابْ َراها ْيََّ إالَْيها اْْلا
ْصَر.اْْلُُنوَد َمَع فَاَتٍك َمْوََ الْ  ، َفَساُروا يفا َشوَّاٍل ََنَْو ما ييا اما ، َوَبْدٍر اْْلَمَّ دا  ُمْعَتضا
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َذ َمَعُه َوَلُدُه َوتاْسَعٌة َوَثََلثُوَن رَ  ْلَبْصَرةا رَُجٌل ذََكُروا أَنَُّه َأرَاَد اْْلُُروَج، َوُأخا َذ ِبا ََ َوفايَها ُأخا ُلوا إا  ُجًَل، َوْحُا

ُْم بُ َرآٌء، فََأَمَر َبااُم اْلُمْكَتفاي َفُحباُسوا.  بَ ْغَداَد، َفَكانُوا يَ ْبُكوَن، َوَيْسَتغايُثوَن، َوََيْلاُفوَن َأَّنَّ
يَصةا َوَأْهَل َطَرُسوَس  صيا يَها، فَ نَ فََّر َأْهَل اْلما يُّ َعَلى َمْرَعَش َونَ َواحا َوفايَها َأَغاَر أَْنُدُروناْقُس الرُّوما

نَي، فَ َعَزَل اْْلَلايَفُة َأَِب اْلَعَشائارا َعنا افَأُ  َن اْلُمْسلاما اٍر يفا ََجَاَعٍة ما يَب أَبُو الرياَجالا ْبُن َأِبا َبكَّ لث ُُّغورا، صا
ْم ُرْسُتَم ْبَن بَ َرُدَوا.  َواْستَ ْعَمَل َعَلْيها



اَئَِتْ َوفايَها َكاَن اْلفاَداُء َعَلى يَدا ُرْسُتَم، َفَكاَن َُجَْلُة َمْن فُ  نَي أَْلَف نَ ْفٍس )َوما َن اْلُمْسلاما َي باها ما ودا
 نَ ْفٍس( .

ٍد. لنَّاسا اْلَفْضُل ْبُن َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ  َوَحجَّ ِبا
وُر الَِّتا عَ  َمتا الدُّ ْجَلُة زاََّيَدًة ُمْفراطًَة، َحََّّ ََّتَدَّ .َوفايَها زَاَدْت دا ْلعاَراقا ئاَها ِبا  َلى َشاطا

. ا يفا بُ ْرجا اْْلَْوزَاءا دا يٌم جا ْن َأََّيَر، طََلَع َكوَْكٌب َلُه َذَنٌب َعظا  َوفايَها يفا اْلعاْشرايَن ما
ََ ُطُرقا الصَّفَّارايَن، فَاحْ  ْرقاييا إا َن اْْلَانابا الشَّ ََتََق أَْلُف َوفايَها َوَقَع اْْلَرايُق بابَ ْغَداَذ باَبابا الطَّاقا ما

ارا. اٍن َِمُْلوَءٍة َمَتاًعا لالتُّجَّ  دُكَّ
 ]اْلَوفَ َياُت[

. يُّ ، َويُ َقاُل اْلَكشيا يُّ يُم ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلَكجيا َ أَبُو ُمْسلاٍم إابْ َراها  َوفايَها تُ ُويفيا
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يدا ْبُن َعْبدا اْلَعزايزا  ي َعْبُد اْْلَما َ اْلَقاضا ْن َوفايَها تُ ُويفيا َّللَّا، بابَ ْغَداَذ، وََكاَن ما دا ِبا ي اْلُمْعَتضا أَبُو َحازاٍم، قَاضا
لا اْلُقَضاةا.  َأفَاضا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوتاْسعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوتاْسعانَي َوما
ْْلَْكَرادا  ذاْكُر إاَمارَةا َبنا َْحَْدانَ  لا َوَما فَ َعُلوُه ِبا ْلَمْوصا  ِبا

َل َوَأْعَماََلَا َأَِب اَْلَْيَجاءا َعْبَد اَّللَّا ْبَن َْحَْدانَ  َّللَّا اْلَمْوصا َنةا َوََّ اْلُمْكَتفاي ِبا ها السَّ  ْبنا َْحُْدوَن يفا َهذا
َمَها َأوَّلَ  َها، فَ َقدا ، َفَساَر إالَي ْ َّ اْلَعَدوايَّ ْغلاّبا َن اْلَغدا )لاَعْرضا  الت َّ َا يَ ْوَمُه، َوَخَرَج ما ، فََأقَاَم َبا اْلُمَحرَّما

نَّ اْْلَْكَراَد اَلَْ  ْن ناينَ َوى ِبَا ، فََأََتُه الصَّرايُخ ما لا ْلَمْوصا يَن ِبا ُموا َمَعُه، َوالَّذا يَن َقدا ( الَّذا ْذَِبنايََّة، الرياَجالا
َد ْبَن باََلٍل، قَ  َمُهْم ُُمَمَّ ََ َوُمَقدَّ ْن َوْقتاها َوَعََبَ اْلْاْسَر إا ْنُه، َفَساَر ما ، َوَغناُموا َكثاْيًا ما ْد َأَغاُروا َعَلى اْلبَ َلدا

ْن َأْصَحابا  ْلَمْعُروبَةا َعَلى اْْلَازارا، فَ َقاتَ ُلوُه، فَ ُقتاَل رَُجٌل ما َق اْْلَْكَراُد ِبا ، فَ َلحا ْرقاييا ها اَْسُُه اْْلَانابا الشَّ
يَما اْْلَمْ  ي النَّْجَدَة، فَأَتَ ْتُه النَّْجَدُة بَ ْعَد ُشُهوٍر َكثاْيَ سا ََ اْْلَلايَفةا َيْسَتْدعا ُهْم، وََكَتَب إا ُّ، فَ َعاَد َعن ْ ٍة، َدانا

 َوَقدا انْ َقَضْت َسَنُة َثََلٍث َوتاْسعانَي َوَدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوتاْسعانَي.
َها َساَر فاي ن ْ ا َففاي رَبايٍع اْْلَوَّلا ما ََ اَْلَْذَِبنايَّةا، وََكانُوا َقدا اْجَتَمُعوا يفا ََخَْسةا آَِلفا بَ ْيٍت، فَ َلمَّ َمْن َمَعُه إا



يٌق يفا َجَبٍل َعاٍل ُمْشرا  ، َوُهَو َمضا َلقا ََ اْلَبابَةا الَِّتا يفا َجَبلا السَّ ْم( َساُروا إا ُه )يفا طََلباها دَّ ٍف َعَلى رََأْوا جا
نا اْبنا َْحَْداَن، َورَاَسَلُه يفا َأْن َشْهَرُزوَر، فَاْمت َ  ُد ْبُن باََلٍل، َوقَ ُرَب ما ُمُهْم ُُمَمَّ َا[ َوَأَغاَر ُمَقدَّ نَ ُعوا ]َبا

يَنًة، َوَيَْتُُكوَن اْلَفَساَد، فَ َقباَل ابْ  ْنَدُه َيُكونُوَن رَها يَعُه َوََيُْضَر ُهَو َوَأْوَِلُدُه، َوََيَْعَلُهْم عا ُن َْحَْداَن يُطا
َا َأرَاَذلا  ْيا ََنَْو َأْذرَبايَجاَن، َوإاَّنَّ َْن ذََكَر، َفَحثَّ َأْصَحابَُه َعَلى اْلَمسا َ ِبا ٌد لاَيْأِتا ي َك، فَ َرَجَع ُُمَمَّ َد يفا الَّذا

ْيُوا نانَي. فَ َعَلُه َمَع اْبنا َْحَْداَن َأْن َيَْتَُك اْلْادَّ يفا الطََّلبا لاَيْأُخَذ )َأْصَحابُُه ُأْهبَ تَ ُهْم َوَيسا  آما
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ْم( إاخْ  ْن َُجَْلتاها ٍد َعنا اْبنا َْحَْداَن َعلاَم ُمَراَدُه، َفَجرََّد َمَعُه ََجَاَعًة ما َر َعْوُد ُُمَمَّ ا َتََخَّ َوتُُه ُسَلْيَماُن، فَ َلمَّ
َّْن يَثاُق باها َوباَشَجاَعتاها، َوَأَمَر النَّْجَدةَ  ْيُوا  َوَداُوُد، َوَسعايٌد َوَغْْيُُهْم ِما َن اْْلَلايَفةا َأْن َيسا الَِّتا َجاَءْتُه ما

لْ  ْْلََبلا اْلَمْعُروفا ِبا َقُهْم َوَقْد تَ َعلَُّقوا ِبا ، فَ َقَتَل َمَعُه، فَ تَ ثَ بَُّطوا، َفََتََكُهْم َوَساَر يَ ْقُفو أَثَ َرُهْم، فَ َلحا يلا قاْندا
، َوانْ  ُهْم ََجَاَعًة، )َوَصعاُدوا ُذْرَوَة( اْْلََبلا ن ْ ُهْم.ما  َصَرَف اْبُن َْحَْداَن َعن ْ

ََ اْْلَلايَفةا َواْلَوزايرا فَ  ْن َحاَلااْم إا ْذرَبايَجاَن، َوَأَّْنَى اْبُن َْحَْداَن َما َكاَن ما ََماَعٍة َوْلَاَق اْْلَْكَراُد ِبَا َأَْنَُدوُه ِبا
ََ َجبَ  لا َفَجَمَع راَجاَلُه َوَساَر إا ََ اْلَمْوصا ٍَة َوَعاَد إا ُد ْبُن باََلٍل َوَمَعُه اْْلَْكَراُد، َصاْلا ، َوفايها ُُمَمَّ َلقا لا السَّ

ْن َبنْيا َيدَ  َم ما نٍي َيُكوُن فايها، َوتَ َقدَّ ْن َكما يُس َبنْيَ َيَدْيها، َخْوفًا ما ْي َفَدَخَلُه اْبُن َْحَْداَن، َواْْلََواسا
هُ  ن ْ بَ ُعونَُه، فَ َلْم يَ َتَخلَّْف ما ُم َأْصَحاباها، َوُهْم يَ ت ْ ْم َأَحٌد، َوَجاَوُزوا اْْلََبَل، َوقَارَبُوا اْْلَْكَراَد، َوَسَقَط َعَلْيها

ٍم، َوبَ لَ  ْنَدُهْم، َوَأقَاَم َعَلى َذلاَك َعَشَرَة َأَّيَّ ْيَُة َواْلَعَلُف عا َغ اْلْاْمُل الث َّْلُج، َواْشَتدَّ اْلََبُْد، َوقَ لَّتا اْلما
ْرَُهًا َن[ التياْْبا َثََلثانَي دا ْنَدُهْم َوُهَو َصاباٌر.]ما َم عا  ، ُثَّ ُعدا

ُد ْبُن باََلٍل َوَأْوَِلدُ  ْم َْلَأَ ُُمَمَّ يَلَة ََلُْم يفا َدْفعاها ُْم َِل حا ا رََأى اْْلَْكَراُد َصَْبَُهْم َوَأَّنَّ ُه َوَمْن ْلَاَق باها، فَ َلمَّ
ْم، وَ  ها ْم، َوَأْمَواَلااْم، َوَطَلُبوا اْْلََماَن فَأَمَّنَ ُهْم، َوأَبْ َقى َواْستَ ْوََ اْبُن َْحَْداَن َعَلى بُ ُيوَّتااْم، َوَسَوادا َأْهلاها

ُهْم َغْْيَ  ن ْ ْم، َوَلْ يَ ْقُتْل ما ْم َأْمَواََلُْم َوَأْهلايها ََ بَ َلدا َحزََّة، َورَدَّ َعَلْيها ْم، َوَردَُّهْم إا ٍد، َوُهَو  َعَلْيها رَُجٍل َواحا
يَما َبُه سا ي قَ َتَل َصاحا ْيََة يفا َأْهلاَها. الَّذا َنتا اْلباََلُد َمَعُه، َوَأْحَسَن السيا َّ، َوَأما  اْْلَْمَدانا

ْلَموْ  ْنَدُه، َوَأقَاَم ِبا نا اْبنا َْحَْداَن فََأمََّنُه، َوَحَضَر عا َد ْبَن باََلٍل طََلَب اْْلََماَن ما ، َوتَ َتابََع ُثَّ إانَّ ُُمَمَّ لا صا
يَّةُ  يدا َنتا اْلباََلُد َواْستَ َقاَمْت.اْْلَْكَراُد اْْلَما ، فَأَما ْْلََمانا َن إالَْيها ِبا  ، َوَأْهُل َجَبلا َداسا
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ييا  ْْلََلْنجا  ذاْكُر الظََّفرا ِبا
َغَلَغ يفا  َم َأْْحَُد ْبُن َكي ْ ْصَر، َوتَ َقدَّ ي ما ََ نَ َواحا َنةا، يفا َصَفٍر، َوَصَل َعْسَكُر اْلُمْكَتفاي إا ها السَّ  يفا َهذا



، فَ َهَزَمُهْم َأقْ َبَح َهزاْيٍَة، فَ َنَدبَ  َن اْلَعرايشا ْلُقْربا ما يُّ ِبا ، فَ َلقايَ ُهُم اْْلََلْنجا َن اْلُقوَّادا َن ََجَاَعٍة ما  ََجَاَعًة ما
َغَلَغ، َفَخَرُجوا يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا وَ  يُم ْبُن َكي ْ ْم إابْ َراها ْم بابَ ْغَداَذ، َوفايها ْصَر.اْلُقوَّادا إالَْيها  َساُروا ََنَْو ما

ْصرَ  ََ ما َْي إا يَّةا لاَيسا اسا مَّ ََ َِببا الشَّ ، َفََبََز اْلُمْكَتفاي إا ييا ةا اْْلََلْنجا يفا رََجٍب،  َواتََّصَلتا اْْلَْخَباُر باُقوَّ
ََ ا نَ ُهْم ُحُروٌب  فَ َوَصَل إالَْيها كاَتاُب فَاَتٍك يفا َشْعَباَن َيْذُكُر أَنَُّه َواْلُقوَّاَد رََجُعوا إا ، وََكاَنْت بَ ي ْ ييا ْْلََلْنجا

نَ ُهْم قُتاَل فايَها ُمْعَظُم َأْصَحابا  َر َحْرٍب َكاَنْت بَ ي ْ نَّ آخا نَ ُهْم فايَها َخْلٌق َكثاٌْي، فَإا َكثاْيٌَة قُتاَل بَ ي ْ
، َواَّْنََزَم اْلَباُقوَن، َوَظفاُروا َبااْم، َوَغناُموا َعْسَكَرُهْم، َوهَ  ييا ، َفَدَخَل ُفْسطَاَط اْْلََلْنجا يُّ َرَب اْْلََلْنجا

يَنَة، َفَدلُّوََن َعَلْيها، فََأَخْذََنُه  ، َفَدَخْلَنا اْلَمدا ْنَد رَُجٍل َمْن َأْهلا اْلبَ َلدا َا عا ْصَر، فَاْسَتََتَ َبا َوَمنا اْسَتََتَ ما
. ْنَدُه، َوُهْم يفا اْْلَْبسا  عا

ََ فَاتاٍك يفا ْحَْ  ََ بَ ْغَداَذ، َوَعاَد اْلُمْكَتفاي َفَدَخَل بَ ْغَداَذ، َفَكَتَب اْلُمْكَتفاي إا ييا َوَمْن َمَعُه إا لا اْْلََلْنجا
ََ بَ ْغَداَذ، َفَدَخَلهَ  يَّ إا َه فَاتاٌك اْْلََلْنجا ا ُهَو َوَمْن َوَأَمَر باَرديا َخَزائاناها، وََكاَنْت َقْد بَ َلَغْت َتْكرايَت، فَ َوجَّ

ْم.َمَعُه يفا َشْهرا رََمضَ  ها َْبسا  اَن، فََأَمَر اْلُمْكَتفاي ِبا
 

َطةا   ذاْكُر َأْمرا اْلَقَراما
لرَّ  َياَن ِبا ب ْ اَمةا، رَُجًَل َكاَن يُ َعلياُم الصيا با الشَّ َن فايَها أَنْ َفَذ زَْكَرَوْيها ْبُن َمْهَرَوْيها، بَ ْعَد قَ ْتلا َصاحا اُفوفَةا ما

ى َعْبَد اَّللَّا ْبَن سَ  َي َنْصًرا، َوقايَل َكاَن اْلُمْنفاُذ اْبَن زَْكَرَوْيها، اْلَفلُّوَجةا ُيَسمَّ ، َفُسميا عايٍد، َوُيَكَّنَّ َأَِب َغاِنٍا
ُهْم َأَحٌد، إاِلَّ  ن ْ ََ رَْأياها، فَ َلْم يَ ْقبَ ْلُه ما ْم َيْدُعوُهْم إا ْن َكْلٍب َوَغْْياها ْن َفَداَر َعَلى َأْحَياءا اْلَعَربا ما  رَُجًَل ما

، َبنا زاََّيٍد يُ  ما ََ اْلَفَواطا نَي إا َتما َن اْْلَْصَبغاييانَي اْلُمن ْ ، َواْستَ ْقَوى باَطَوائاَف ما ْقَداَم ْبَن اْلَكيَّالا ى ما َسمَّ
ُل بادا  ، َواْلَعاما اما َيَة الشَّ ْن َسائارا بُُطونا َكْلٍب، َوَقَصَد ََنحا ييانَي، َوَصَعالايَك ما َن اْلُعَلْيصا ْم ما َمْشَق َوَغْْياها

، فَاْغتَ َنَم َذلاَك َعْبُد اَّللَّا ْبُن َسعايٍد، وَ َواْْلُ  يَّ َغَلَغ، َوُهَو ِبااْصَر َُيَاراُب اْْلََلْنجا ََ ْرُدنيا َأْْحَُد ْبُن َكي ْ َساَر إا
 ُبْصَرى
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ا اْسَتْسَلُموا إالَ  ْيها قَ َتَل ُمَقاتاَلتَ ُهْم، َوَسََب َذرَاراي َُّهْم َوَأْذراَعاٍت َواْلبَ ثَ نَ يَّةا، َفَحاَرَب َأْهَلَها، ُثَّ َأمَّنَ ُهْم، فَ َلمَّ
 َوَأَخَذ َأْمَواََلُْم.

َطةُ  ، فَ َهَزَمُه اْلَقَراما َغَلَغ، َوُهَو َصالاُح ْبُن اْلَفْضلا ْم ََنئاُب اْبنا َكي ْ َمْشَق، َفَخَرَج إالَْيها ، َوأَْثَخُنوا ُثَّ َقَصَد دا
ْم، ُثَّ ]َأمَُّنوُهْم[ َوَغَدُروهُ  َمْشَق، فايها ََ دا ًا، َوَفضُّوا َعْسَكَرُه، َوَساُروا إا ، َوقَ تَ ُلوا َصاْلا ْْلََمانا ْم ِبا

َمْشَق افْ ُتتاُنوا باها، فَ َواقَ عَ  ْن ُجْندا دا ُهْم يُوُسُف َفَمنَ َعُهْم َأْهُلَها، فَ َقَصُدوا َطََبايََّة، َواْنَضاَف إالَْيها ََجَاَعٌة ما
يَم ْبنا بَ َغامَ  ، فَ َهَزُموُه، َوَبَذُلوا َلُه اْْلََماَن، َوَغَدُروا ْبُن إابْ َراها ْْلُْرُدنيا َغَلَغ ِبا ، َوُهَو َخلايَفُة َأْْحََد ْبنا َكي ْ ييا ْردا



ْن َأْهلاَها َوَسبَ ُوا النياَساَء.  باها، َوقَ تَ ُلوُه، َوََّنَُبوا َطََبايََّة، َوقَ تَ ُلوا َخْلًقا َكثاْيًا ما
ا َعلاَم َبااُم فَأَنْ َفَذ اْْلَلايَفُة اْلُْ  َمْشَق، فَ َلمَّ ْم، فَ َوَرُدوا دا َن اْلُقوَّادا يفا طََلباها َسنْيَ ْبَن َْحَْداَن َوََجَاَعًة ما

َياها وَ  َتقاُلوَن يفا اْلما َماَوةا َوُهْم يَ ن ْ َماَوةا، َوتَباَعُهُم اْْلَُسنْيُ يفا السَّ َطُة رََجُعوا ََنَْو السَّ  يُ َغوياُروََّنَا، َحََّّ اْلَقَراما
ْْلََباَلةا. ْمَعانَةا، َواْْلَخُر ِبا لديا ََ َماَءْينا يُ ْعَرُف َأَحُدُُهَا ِبا  َْلَُئوا إا

 ََ َطُة َمَع َنْصٍر إا ََ الرَّْحَبةا، َوَأْسَرى اْلَقَراما ، َوَعاَد إا ُهْم لاَعَدما اْلَماءا يَت  َوانْ َقَطَع اْبُن َْحَْداَن َعن ْ ها
ْن َأْهلا َوَأْهُلَها َغافاُلوَن، فَ نَ هَ  ُفَن، َوقَ تَ ُلوا ما ْم، َوََّنَُبوا السُّ يَنةا باُسوراها ُبوا رََبَضَها، َواْمتَ َنَع َأْهُل اْلَمدا

َن اْلْاْنَطةا  َلٍة ما اَئَِتْ نَ ْفٍس، َوََّنَُبوا اْْلَْمَواَل َواْلَمَتاَع، َوَأْوقَ ُروا َثََلثََة آَِلفا رَاحا يَنةا ما  .اْلَمدا
 ََ ََ َوبَ َلَغ اْْلَََبُ إا ٍد، َورََجُعوا إا َد ْبَن إاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداَج، فَ َلْم يُقايُموا لاُمَحمَّ  اْلُمْكَتفاي َفَسْيََّ ُُمَمَّ

ْن بَ ْغَداَذ اْْلَزْ  َياَه، فَأَنْ َفَذ إالَْيها ما ٌد َخْلَفُهْم، فَ َوَجَدُهْم َقْد َغوَُّروا اْلما َوااْلَماَءْينا فَ نَ َهَض ُُمَمَّ ، َواَد َوالدَّ بَّ
يَقاعا  ٌد َعَلى اْْلا َع ُهَو َوُُمَمَّ َهةا الرَّْحَبةا لاَيْجَتما ْن جا ْم ما ْيا إالَْيها ْلَمسا ََ اْبنا َْحَْداَن ِبا  َبااْم، فَ َفَعَل وََكَتَب إا

 َذلاَك.
ْم َوثَ ُبوا باَنْصٍر فَ َقتَ ُلوُه، ق َ  ا َأَحسَّ اْلَكْلبايُّوَن ِبااقْ َبالا اْْلَْيشا إالَْيها ْئُب فَ َلمَّ ُهْم يُ َقاُل َلُه الذيا ن ْ تَ َلُه رَُجٌل ما

يزَ  ََ َذلاَك، َوُأجا يَب إا ًنا، فَُأجا ََ اْلُمْكَتفاي ُمتَ َقرياًِب باَذلاَك، ُمْسَتْأما ها إا ، َوَساَر باَرْأسا َائاَزٍة ْبُن اْلَقائاما  ِبا
ها. ْلَكفيا َعْن قَ ْوما  َسنايٍَّة، َوَأَمَر ِبا
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ََ َبنا َأَسدٍ َواقْ تَ تَ َلتا ا َماُء، َوَساَرْت فاْرقٌَة َكرََّهْت ُأُمورَُهْم إا نَ ُهُم الديا َطُة بَ ْعَد َنْصٍر َحََّّ َصاَرْت بَ ي ْ  ْلَقَراما
تُ ُهمْ  ََ اْْلَلايَفةا، فَ َقباَل ُعْذرَُهْم، َوبَقاَي َعَلى اْلَماَءْينا بَقاي َّ ي َعنْيا التَّْمرا، َواْعَتَذُروا إا َّ  بانَ َواحا ْيٌَة ِما ْن َلُه َبصا

ْم، فََأْرَسَل إا  َُعاَوَدَّتااْم، َواْجتاثَاثا َأْصلاها ََ اْبنا َْحَْداَن َيَُْمُرُه ِبا يناها، َفَكَتَب اْْلَلايَفُة إا ْم زَْكَرَوْيها ْبُن يفا دا لَْيها
ِبا ُمَُ  َم ْبَن َأْْحََد، َويُ ْعَرُف ِبَا ى اْلَقاسا َيًة َلُه ُيَسمَّ ْئبا َقْد نَ فََّرُه َمْهَرَوْيها َداعا ٍد، َوَأْعَلَمُهْم َأنَّ فاْعَل الذيا مَّ

ْن َأْهلا  ْم َقْد َحَضَر، َوَقْد َِبَيَع َلُه ما ، َوَأنَّ َوْقَت ُظُهوراها ينا وا َعنا الديا ُْم َقدا اْرَتدُّ ُهْم، َوَأَّنَّ ن ْ اْلُكوفَةا ما
ي ذَ  ُم الَّذا ها دا َكَرُه اَّللَُّ يفا َشْأنا ُموَسى َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم َوَعُدوياها َأْربَ ُعوَن أَْلًفا، َوَأنَّ يَ ْوَم َمْوعا

دُُكْم يَ ْوُم الزيايَنةا َوَأْن َُيَْشَر النَّاُس ُضًحى] ]طه:  [ ، َوَيَُْمُرُهْم َأْن يَ ُفوا 59فاْرَعْوَن إاْذ }قَاَل َمْوعا
ْيُوا َحََّّ ُيَصبياُحوا اْلكُ  ُْم َِل ُْيْنَ ُعوَن َأْمَرُهْم، َوَأْن َيسا َّنَّ ، فَإا ائَ َتنْيا وَفَة يَ ْوَم النَّْحرا َسَنَة َثََلٍث َوتاْسعانَي َوما

ُلوا إالَْيها اْلَقا ُه، َوَأْن ََيْما ي يَعاُدُهْم إاَّيَّ ُز ََلُْم َوْعَدُه الَّذا َها، َوأَنَُّه َيْظَهُر ََلُْم، َويُ ْنجا ن ْ َم ْبَن َأْْحََد.ما  سا
ُلُهْم إاْسَحاُق ْبُن فَاْمتَ ثَ ُلوا رَأْ  ُهْم، َوَعاما يَُه، َوَوافَ ْوا َِبَب اْلُكوَفةا َوَقدا اْنَصَرَف النَّاُس َعْن ُمَصَلَّ

ُن، َواْْلَِلُت اْلََْسَنُة، َوَقْد َضرَ  ُروُع، َواْْلََواشا ُم الدُّ ْمَراَن، َوَوَصُلوَها يفا َُثَاَّناااَئةا فَاراٍس َعَلْيها بُوا َعَلى عا
ما  ، يَ ْعُنوَن اْْلَُسنْيَ اْلَقاسا ْبَن ْبنا َأْْحََد قُ بًَّة، َوقَاُلوا َهَذا أَثَ ُر َرُسولا اَّللَّا، َوََنَدْوا: ََّي لَثَارَاتا اْْلَُسنْيا



ْ زَْكَرَوْيها اْلَمْقُتولَ  ُد، يَ ْعُنوَن اْبنا َعارُُهْم: ََّي َأْْحَُد، ََّي ُُمَمَّ ، فََأْظَهُروا زَْكَرَوْيها اْلَمْصُلوَب بابَ ْغَداَذ، َوشا نْيا
ْم َأَحٌد، فَأَ  ْلُكوَفةا باَذلاَك، فَ َلْم ْيَاْل إالَْيها َطُة اْْلَْعََلَم اْلبايَض، َوَأرَاُدوا اْستاَماَلَة رََعاَع النَّاسا ِبا ْوَقَع اْلَقَراما

ْشرايَن نَ ْفًسا. ْن عا ْن َأْهلا اْلُكوَفةا، َوقَ تَ ُلوا ََنًْوا ما َْن ْلَاُقوُه ما  ِبا
َطةا َوَِبدَ  َن اْلَقَراما يَنَة اْلُكوَفةا ما ََلَح، َوََّنََض َبااْم إاْسَحاُق، َوَدَخَل َمدا َر النَّاُس اْلُكوَفَة، َوَأَخُذوا السيا

ََ اْلَعْصرا  َها، َوَظَهَر إاْسَحاُق، َوَحاَرََبُْم إا ْشُروَن نَ ْفًسا، َوُأْخراُجوا َعن ْ ُهْم عا ن ْ اَئُة فَاراٍس، فَ ُقتاَل ما  ، ُثَّ ما
َن الطَّالابايَّةا. يَّةا، وََكاَن فايَمْن يُ َقاتاُلُهْم َمَع إاْسَحاَق ََجَاَعٌة ما سا  اْنَصَرُفوا ََنَْو اْلَقادا

يُف ْبُن ُصَواراتا  ُهْم: َوصا ن ْ ها، ما ْن قُ وَّادا ََماَعٍة ما ُه ِبا ُه، فََأَمدَّ دُّ ََ اْْلَلايَفةا َيْسَتما كانَي وََكَتَب إاْسَحاُق إا
ْيا اْلُمؤْ الَتُّْكا  ، َمْوََ َأما ُّ، َورَائاٌق اْْلََزرايُّ ينا ُم اْْلَْفشا ، َواْلَفْضُل ْبُن ُموَسى ْبنا بُ َغا، َوباْشٌر اْْلَادا نانَي، يُّ ما

َتَصفَ  َن اْلغاْلَمانا اْْلَُجرايَّةا، َفَساُروا ُمن ْ  َوَغْْيُُهْم ما
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يَّ  سا ةا َحََّّ قَارَبُوا اْلَقادا ي اْلْاجَّ ، فَ َلقايَ ُهْم زَْكَرَوْيها.ذا لصَّوَّانا  َة فَ نَ َزُلوا ِبا
ًعا فايها  َقطا ْن ُجبٍي يفا اْْلَْرضا َكاَن ُمن ْ ُْم أَنْ َفُذوا َواْسَتْخَرُجوا زَْكَرَوْيها ما َّنَّ َطُة فَإا نانَي َكثاْيًَة، َوَأمَّا اْلَقَراما سا

بيا َِبٌب حَ  رايَّةا، وََكاَن َعَلى اْلُْ ، وََكاَن زَْكَرَوْيها إاَذا َخاَف الطََّلَب َجَعَل تَ نُّورًا باَقْريَةا الدَّ يٌد ُُمَْكُم اْلَعَملا دا
َا ُأْخفاَي يفا بَ ْيٍت خَ  ، َوقَاَمتا اْمَرَأٌة َتْسُجُرُه، َفََل يُ ْفَطُن إالَْيها، وََكاَن ُرِبَّ بيا ْلَف ُهَناَك َعَلى َِببا اْلُْ

َا َسا  ارا الَِّتا َكاَن َبا ُل َِببا الدَّ اخا ، فَ َيْدُخُل الدَّ ارا اْنطََبَق َعَلى َِببا اْلبَ ْيتا َذا انْ َفَتَح َِبُب الدَّ كاًنا، فَإا
ا رَأَ  َّ اَّللَّا، َوَلمَّ ْم، َوََسَّْوُه َوِلا يها ا اْسَتْخَرُجوُه َْحَُلوُه َعَلى أَْيدا ًئا، فَ َلمَّ اَر َفََل يَ َرى َشي ْ ْوُه َسَجُدوا َلُه، الدَّ

ْم َوَحَضَر َمَعُه  ْن( َأْعَظما النَّاسا َعَلْيها َم ْبَن َأْْحََد )ما ْن ُدَعاتاها َوَخاصَّتاها، َوَأْعَلَمُهْم َأنَّ اْلَقاسا ََجَاَعٌة ما
َرُه َأَنَْ  ُْم إانا اْمتَ ثَ ُلوا َأَواما ْم َعْنُه، َوَأَّنَّ ها ينا بَ ْعَد ُخُروجا ََ الديا نًَّة، َوأَنَُّه َردَُّهْم إا مًَّة َوما َدُهْم، َوبَ َلُغوا َز َموْ ذا عا

ي أُْنزاَلْت فايها، َن اْلُقْرآنا نَ َقَلَها َعنا اْلَوْجها الَّذا فَاْعََتََف َلُه  آَماََلُْم، َورَمََّز ََلُْم رُُموزًا ذََكَر فايَها آََّيٍت ما
ل .َمْن َرَسَخ ُحبُّ اْلُكْفرا يفا قَ ْلباها أَنَُّه رَئايُسُهْم وََكْهُفُهْم، َوأَيْ َقُنوا ِبا  نَّْصرا َوبُ ُلوغا اْْلََملا

ُم يَ تَ َوََّ اْْلُُموَر، َوَأْعَلَمُهمْ  يياَد َوَِل ُيَْباُزونَُه، َواْلَقاسا  َأنَّ َأْهَل َوَساَر َبااْم َوُهَو َُمُْجوٌب َيْدُعونَُه السَّ
مٍ  َة َأَّيَّ دَّ َبًة َخاراُجوَن إالَْيها، فَأَقَاَم باَسْقيا اْلُفَراتا عا َوادا قَاطا اَئةا السَّ ُهْم إاِلَّ ََخُْسما ن ْ ْل إالَْيها ما ، فَ َلْم َيصا

، َوقَاتَ لَ  لصَّوَّانا ْندا اْْلَلايَفةا، فَ َلقايَ ُهْم زَْكَرَوْيها ِبا ْن عا تا رَُجٍل، ُثَّ َوافَ ْتُه اْْلُُنوُد اْلَمْذُكورَُة ما ُهْم َواْشَتدَّ
نَ ُهْم، وََكاَنتا اَْلَزاْيَُة َأوََّل الن َّ  ْن اْْلَْرُب بَ ي ْ يًنا ما َن ََلُْم َكما َطةا وََكاَن زَْكَرَوْيها َقْد َكمَّ َهارا َعَلى اْلَقَراما

ْم، فَاَّْنََزُموا َأقْ َبَح َهزاْيَ  ْن َورَائاها ْم ما ْيُف فايها ْم، فَ َلْم َيْشُعْر َأْصَحاُب اْْلَلايَفةا إاِلَّ َوالسَّ ٍة، َوَوَضَع َخْلفاها
ْم، ْيَف فايها َطُة السَّ ْن َأْصَحابا اْْلَلايَفةا  اْلَقَراما فَ َقتَ ُلوُهْم َكْيَف َشاُءوا، َوَغناُموا َسَواَدُهْم، َوَلْ َيْسَلْم ما

َلى، فَ َتَحاَمُلوا بَ ْعَد  ، فَ َوَضَع نَ ْفَسُه َبنْيَ اْلَقت ْ ْلْاَراحا َن ِبا  َذلاَك.إاِلَّ َمْن َداب َُّتُه َقوايٌَّة، َأْو َمْن أُْثخا



َذ لاْلَخلايَفةا يفا  اَئةا بَ ْغٍل، َوُأخا ََلُح، َوََخُْسما َها اْلَماُل َوالسيا ْن َثََلُثااائَةا ََجَّازٍَة َعَلي ْ  َهَذا اْلَعْسَكرا َأْكثَ ُر ما
َا َغنامُ  َطُة ِبا اَئةا رَُجٍل، َوَقواَي اْلَقَراما ، أَْلٌف َوََخُْسما َوى اْلغاْلَمانا ْن َأْصَحابا اْْلَلايَفةا، سا  وا.َوقُتاَل ما
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َطةا  ََ اْلَقَراما ََ بَ ْغَداَذ َأْعَظَمَها اْْلَلايَفُة َوالنَّاُس، َوَنَدَب إا ها اْلَوقْ َعةا إا ا َوَرَد َخََبُ َهذا َد ْبَن َوَلمَّ ُُمَمَّ
ْن أَْلَفْي رَ  َباَن َوَغْْيَُهْم َأْكثَ َر ما َن اْْلَْعَرابا َبنا َشي ْ ُجٍل، َوَأْعطَاُهُم إاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداَج، َوَضمَّ إالَْيها ما

َلى. ََ ََّنْرا اْلُمْثناَيةا لاَنَتا اْلَقت ْ ْن َمَكاناها إا  اْْلَْرزَاَق، َورََحَل زَْكَرَوْيها ما
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
دا ْبنا َعْمرا  را ْبنا ُُمَمَّ ْن َأْصَحابا طَاها ََ بَ ْغَداَذ قَائاٌد ما َم إا و ْبنا اللَّْيثا َوفايَها، يفا رَبايٍع اْْلَخرا، َقدا

ِبا قَابُوَس. ًنا، َويُ ْعَرُف ِبَا  ُمْسَتْأما
نَ زُّها، فَ َغلَ  ْسَتاَن لالصَّْيدا َوالت َّ جا ََ سا ، َوَمَضى إا للَّْهوا َوالصَّْيدا ًرا َتَشاَغَل ِبا َب َعَلى َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ طَاها

، وَ  نَ ُهَما َوَبنْيَ َهَذا اْْلَْمرا باَفاراَس اللَّْيُث ْبُن َعلاييا ْبنا اللَّْيثا ، فَ َوَقَع بَ ي ْ ُسْبَكراي، َمْوََ َعْمراو ْبنا اللَّْيثا
ََ بَ ْغَداَذ، َفَخَلَع َعَلْيها اْْلَلايَفُة، َوَأْحَسَن إالَْيها، َفَكَتَب  ُر ْبُن اْلَقائادا تَ َباُعٌد، فَ َفارَقَ ُهْم، َوَوَصَل إا طَاها

ٍد َيْسَأُل َردَّ َأِبا قَابُو  َب ُُمَمَّ َس، َويَذُْكُر أَنَُّه َجََب اْلَماَل َوَأَخَذُه، َويَ ُقوُل َلُه: إامَّا َأْن تَ ُردَّ إالَْيها، َأْو ََتَْتسا
ََ َذلاَك. ي َعَلْيها، فَ َلْم َيُاْبُه اْْلَلايَفُة إا ْن َُجَْلةا اْلَقَرارا الَّذا َن اْلَمالا ما َا َذَهَب َمَعُه ما  َلُه ِبا

َعاَء، َفَحارَبَُه َأْهُلَها، َفَظفاَر َبااْم َوقَ تَ َلُهمْ َوفايَها َصاَرتا ال يَنةا َصن ْ ََ َمدا ْلَيَمنا إا َطةا ِبا َيُة الَِّتا لاْلَقَراما اعا ، دَّ
َعاَء َوَغْْياَها،  ، ُثَّ اْجَتَمَع َأْهُل َصن ْ ُْي، َوتَ َغلََّب َعَلى َسائارا ُمُدنا اْلَيَمنا ارَبُوا َفحَ فَ َلْم يَ ْفلاْت إاِلَّ اْلَيسا

، َوبَ َلَغ اْْلَََبُ اْْلَلايَفَة، َفَخَلَع َعَلى  ي اْلَيَمنا ْن نَ َواحا ٍع ما ََ َمْوضا َيَة، فَ َهَزُموُه فَاَْنَاَز إا اعا اْلُمَظفَّرا ْبنا الدَّ
ََ َأْن َماَت. َا إا ، َوَأقَاَم َبا ْلَيَمنا ََ َعَملاها ِبا َُه إا  َحاجٍي يفا َشوَّاٍل، َوَسْيَّ

يًدا، ُثَّ اَّْنََزُموا، َوفايَها أَ  ْن َأْعَمالا َحَلَب، فَ َقاتَ َلُهْم َأْهُلَها قاَتاًِل َشدا َغاَرتا الرُّوُم َعَلى قُوُرَس، ما
 َوقَ تَ ُلوا )َأْكثَ َرُهْم، َوقَ تَ ُلوا ُرَؤَساَء َبنا ِتَايٍم(
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َعَها، َوَساُقوا َمْن  ْن َأْهلاَها.َوَدَخَل الرُّوُم ُقوُرَس فََأْحَرُقوا َجاما  بَقاَي ما
ْن باََلدا الَتُّْكا وَ  َع ما ْهرا َمَواضا ُّ، َملاُك َما َورَاَء الن َّ اَمانا يُل ْبُن َأْْحََد السَّ ْن باََلدا َوفايَها افْ تَ َتَح إاَْسَاعا ما

. يْ َلما  الدَّ



. يُّ لنَّاسا اْلَفْضُل ْبُن َعْبدا اْلَملاكا اَْلَاِشاا  َوَحجَّ ِبا
 ]اْلَوفَ َياُت[

يُّ  ٍد النَّاشا َ َنْصُر ْبُن َأْْحََد اْْلَافاُظ يفا رََمَضاَن، َوأَبُو اْلَعبَّاسا َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ ُر َوفايَها تُ ُويفيا اعا  الشَّ
.  اْلَكاتاُب اْْلَنْ َبارايُّ
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوتاْسعانَي َوما
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ائَ َتنْيا  ُثَّ َدَخَلتْ   َسَنُة َأْرَبٍع َوتاْسعانَي َوما
ُم اْْلَاجَّ  ها َطةا َوَأْخذا  ذاْكُر َأْخَبارا اْلَقَراما

ْلمَ  ، فَ بَ َلَغ السَّ ْن ََّنْرا اْلُمْثناَيةا يُرايُد اْْلَاجَّ ، اْرََتََل زَْكَرَوْيها ما َنةا، يفا اْلُمَحرَّما ها السَّ اَن، َوَأقَاَم يفا َهذا
ُرُهْم، ف َ  َتظا ، فَأَْنَذرَُهْم َأْهُلَها َوَأْخََبُوُهْم باُقْربا اْلَقَراما يَ ن ْ َطةا، بَ َلَغتا اْلَقافاَلُة اْْلَْوََ َواقاَصَة َساباَع اْلُمَحرَّما

ْم.  فَاْرََتَُلوا لاَساَعتاها
، فََأْخََبُوُهْم أَ  ََ َواقاَصَة، َفَسأَُلوا َأْهَلَها َعنا اْْلَاجيا َطُة إا ََمُهْم زَْكَرَوْيها، فَ َقَتَل َوَساَر اْلَقَراما ُْم َساُروا، فَاَّتَّ َّنَّ

ًما، ُثَّ اْرََتََل َعن ْ  ْم، َفَحَصَرُهْم َأَّيَّ ْصناها َفَة، َوَأْحَرَق اْلَعَلَف، َوََتَصََّن َأْهُل َواقاَصَة يفا حا ُهْم ََنَْو اْلَعَلَّ
ْن َبنا أَ   َسٍد.ُزَِبَلَة، َوَأَغاَر يفا َطرايقاها َعَلى ََجَاَعٍة ما

ْلمَ  َن السَّ ُْي زَْكَرَوْيها ما ، فَ بَ َلَغُهْم َمسا ََ ُعُيونا الطَّفيا ْن بَ ْغَداَذ إا َفَذُة ما ، َوَوَصَلتا اْلَعَساكاُر اْلُمن ْ انا
ُن ْبُن ُكْشُمْرَد َجرايَدًة، فَ نَ َزَل َواقاَصَة بَ ْعَد َأْن َجاَزتا اْلَقافاَلُة اْْلُوََ   .فَاْنَصَرُفوا، َوَساَر َعَلَّ

َة، َفَحاَرَبَُ  ْن َمكَّ عانَي ما ْيطَانا رَاجا يُّ قَافاَلَة اْْلَُراَسانايَّةا باَعَقَبةا الشَّ يَدًة، َوَلقاَي زَْكَرَوْيها اْلَقْرَمطا ْم َحْرًِب َشدا
؟ فَ َقاُلوا: َما َمَعَنا  ْلطَانا َة َحْرَبااْم َسَأََلُْم: َهْل فايُكْم ََنئاٌب لالسُّ دَّ ا رََأى شا َأَحٌد، قَاَل: فَ َلْسُت فَ َلمَّ

 ُأرايدُُكْم.
رايُد، َوسَ  ْم، َوَلْ يَ ْنُج إاِلَّ الشَّ راها ا َساُروا َأْوَقَع َبااْم، َوقَ تَ َلُهْم َعْن آخا َن فَاْطَمأَنُّوا َوَساُروا، فَ َلمَّ بَ ْوا ما

. ُهنَّ ن ْ  النياَساءا َما َأرَاُدوا، َوقَ تَ ُلوا ما
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هَ  نَ ُهْم إاِلَّ اْلَقلايُل، َوَلقاَي بَ ْعُض اْلُمن ْ َنَك َوبَ ي ْ َن ْبَن ُكْشُمْرَد، فََأْخََبُوُه َخََبَُهْم، َوقَاُلوا َلُه: َما بَ ي ْ نَي َعَلَّ زاما
 ، ْلطَانا لاْلَقْتلا ْم! فَ َقاَل: َِل ُأَعرياُض َأْصَحاَب السُّ ُهَو َورََجَع َوَلْو رََأْوَك َلَقواَيْت نُ ُفوُسُهْم، فَاَّللََّ اَّللََّ فايها



 َوَأْصَحابُُه.
َن اْلُْ  ََ ُرَؤَساءا اْلَقافاَلةا الثَّالاثَةا ما ها اْلَقافاَلةا الثَّاناَيةا إا ْن َهذا اجا ما َن اْْلُجَّ اجا يُ ْعلاُموََّنُْم وََكَتَب َمْن ََنَا ما جَّ

را، َواْلُعُدولا َعنا اْلَْ  لتََّحذُّ َطةا، َوَيَُْمُروََّنُْم ِبا َن اْلَقَراما ََ َما َجَرى ما َط َواْلَبْصَرةا، َوالرُُّجوعا إا ادَّةا ََنَْو َواسا
، فَ َلْم َيْسَمُعوا، َوَلْ يُقايُموا. ْلطَانا ََ َأْن ََتْتايَ ُهْم ُجُيوُش السُّ يَنةا إا  فَ ْيَد َواْلَمدا

ُوا اْْلَِبَر  ، َوَقْد َطمَّ َن اْلَعَقَبةا بَ ْعَد َأْخذا اْْلَاجيا َطُة ما ، باَواقاَصَة، َوَساَرتا اْلَقَراما َابا ، َوالَتُّ ْلْاَيفا ََك ِبا َواْلَبا
ْم. يعا َطرايقاها لا يفا َجَا َن اْلَمَناها  َوالث َّْعَلبايَّةا، َواْلَعَقَبةا، َوَغْْياَها ما

َتظاُر اْلَقافاَلَة الثَّالاثََة، َفَساُروا َفَصاَدُفوُه ُهَناَك، فَ َقات َ  َْلَباْيا يَ ن ْ ٍم، َوَأقَاَم ]زَْكَرَوْيها[ ِبا َلُهْم زَْكَرَوْيها َثََلثََة َأَّيَّ
ْم، َوَجََ  راها ْيَف َوقَ تَ َلُهْم َعْن آخا ُم السَّ ، فَ َوَضَع فايها ةا اْلَعَطشا دَّ َع َوُهْم َعَلى َغْْيا َماٍء، فَاْسَتْسَلُموا لاشا

نَي َمْن يَ ْبُذُل ََلُُم اْْلَمَ  َهزاما ، َوَأْرَسَل َخْلَف اْلُمن ْ َلى َكالتَّليا َلى اْلَقت ْ ا رََجُعوا قَ تَ َلُهْم، وََكاَن يفا اْلَقت ْ اَن، فَ َلمَّ
، َوَوَلُدُه أَبُو اْلَعَشائارا ْبُن َْحَْداَن. يُّ  ُمَباَرٌك اْلُقميا

ُم اْلَماَء، َفَمْن َكلََّمُهنَّ قَ ت َ  َلى يَ ْعراْضَن َعَلْيها ْلَماءا َبنْيَ اْلَقت ْ َطةا َيطُْفَن ِبا ُه، فَقايَل إانَّ ْلنَ وََكاَن ناَساُء اْلَقَراما
َلى فَ َلْم يُ ْفَطْن لَُه فَ َنَجا ْشرايَن أَْلًفا، َوَلْ يَ ْنُج إاِلَّ َمْن َكاَن َبنْيَ اْلَقت ْ َلى بَ َلَغْت عا َة اْلَقت ْ دَّ بَ ْعَد َذلاَك،  عا

ْن هَ  ، َفَكاَن َمْن َماَت ما ْهبا ْلَقْتلا َوالن َّ َطةا ِبا ْنَد اْشتاَغالا اْلَقَراما َّْن َسلاَم َوَمنا َوَمْن َهَرَب عا ُؤَِلءا َأْكثَ َر ِما
يَناٍر. ها اْلَقافاَلةا أَْلَفْي أَْلفا دا ْن َهذا َلُغ َما َأَخُذوُه ما  اْستَ ْعَبُدوُه، وََكاَن َمب ْ

ا َعَزُموا َعَلى ُْم َلمَّ َّنَّ ْصَر  وََكاَن يفا َُجَْلةا َما َأَخُذوا فايَها َأْمَواُل الطُّوُلونايَّةا َوَأْسَباَُبُْم، فَإا ْن ما ْنتاَقالا ما اِلا
ْقَرَة َسَبائاَك، َوَجَعُلوَها َهَب َوالن َّ ُلوا الذَّ ُهْم، فَ َعما ن ْ ُبوَها فَ تُ ْؤَخَذ ما ََ بَ ْغَداَذ َخاُفوا َأْن َيْسَتْصحا يفا  إا

يَع إا  ُوا اْْلَما َن اْْلُلاييا َواْْلَْوَهرا، َوَسْيَّ يَع َما ََلُْم ما ، َوَجَا َة يفا َحَدائاجا اْلْاَمالا ْن َمكَّ راا، َوَساَر ما َة سا ََ َمكَّ
َذْت. ها اْلَقافاَلةا فَُأخا  َهذا

َتظاُر وُ  يَّةا، َوَأقَاَم يَ ن ْ سا ْلَقادا ي َكاَن ِبا ْن َعْسَكرا اْْلَلايَفةا الَّذا ُصوَل َمْن َكاَن َوَبثَّ زَْكَرَوْيها الطَََّلئاَع َخْوفًا ما
ْن َعْسَكرا اْْلَلايفَ  َطُة لاْلَحاجيا َأْم َِل، يفا اْْلَجيا ما ُروَن َهْل تَ ْعراُض اْلَقَراما َتظا ةا َوَأْصَحاباها، َفَكانُوا باَفْيَد يَ ن ْ

َطُة َأقَاُموا ي َ  ا بَ َلَغُهْم َما َصَنَع اْلَقَراما ، فَ َلمَّ ارا َأْرَِببا اْْلَْمَوالا َن التُّجَّ ُروَن َفَكاَن َمَعُهْم ََجَاَعٌة ما َتظا ن ْ
مْ ُوُصوَل َعْسَكٍر  ْندا اْْلَلايَفةا، َفَساَر زَْكَرَوْيها إالَْيها ْن عا  ما
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ْلْا  اجا ِبا َن اْْلُجَّ َا ما ََ فَ ْيَد، فَاْحَتَمى َأْهُل فَ ْيَد َوَمْن َبا َياَه إا ْصَننْيا اللََّذْينا َوَغوََّر اْْلَِبَر، َواْلَمَصاناَع، َواْلما
َما اْلَقَراما  ْم َأْو باَتْسلايما اْلْاْصَننْيا باَفْيَد َوَحَصَرُهْم فايها ها ََ َأْهلا فَ ْيَد َيَُْمُرُهْم ِبااْخَراجا َطُة، َوَأْرَسَل زَْكَرَوْيها إا

، فَاْزَداَد امْ  ْهبا َواْلَقْتلا لن َّ َدُهْم ِبا  تاَناُعُهْم، َوَأقَامَ إالَْيها، َوَبَذَل ََلُُم اْْلََماَن َعَلى َذلاَك، فَ َلْم َيُايُبوُه، فَ تَ َهدَّ
ََ ُحَفْْيا َأِبا ُموَسى. ََ النياَباجا ُثَّ إا ٍم، ُثَّ َساَر إا َة َأَّيَّ دَّ ْم عا  َعَلْيها



 
 ذاْكُر قَ ْتلا زَْكَرَوْيها َلَعَنُه اَّللَُّ 

يعا  اجا َما ذََكْرََنُه َعُظَم َذلاَك َعَلى اْْلَلايَفةا َخاصًَّة، َوَعَلى َجَا ْْلُجَّ ا فَ َعَل زَْكَرَوْيها ِبا نَي َعامًَّة، َلمَّ اْلُمْسلاما
يَف ْبَن ُصَواراتاكانَي َمَع ََجَاعَ  ا َكاَن َأوَُّل رَبايٍع اْْلَوَّلا َسْيََّ َوصا َز اْلُمْكَتفاي اْْلُُيوَش، فَ َلمَّ َن َفَجهَّ ٍة ما

فَّاَن، فَ َلقايَ ُهْم زَكْ  َطةا، َفَساَر َعَلى َطرايقا حا ََ اْلَقَراما َطةا، اْلُقوَّادا َواْلَعَساكارا إا َرَوْيها، َوَمْن َمَعُه َمنا اْلَقَراما
نَ ُهُم اللَّْيُل، َوَِبُتوا يَ َتَحاَرُسوَن، ُثَّ َبكَّ  ، فَاقْ تَ تَ ُلوا يَ ْوَمُهْم، )ُثَّ َحَجَز بَ ي ْ َن رَبايٍع اْْلَوَّلا ، ََثما ُروا لاْلقاَتالا

َطةا مَ  َن اْلَقَراما يًدا( ، فَ ُقتاَل ما يَمٌة.فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا  ْقتَ َلٌة َعظا
ْيفا َعلَ  لسَّ ََ َعُدويا اَّللَّا زَْكَرَوْيها، َفَضَربَُه بَ ْعُض اْْلُْندا َوُهَو ُمَولٍي ِبا ها، َوَوَصَل َعْسَكُر اْْلَلايَفةا إا ى رَْأسا

ْن َخَوا َذ َخلايَفُتُه َوََجَاَعٌة ما ْيًا، َوُأخا َماَغُه، َوَأَخَذُه َأسا ُم ابْ ُنُه، فَ بَ َلَغتا الضَّْربَُة دا ها َوَأْقراَِبئاها، َوفايها صيا
 وََكاتاُبُه، َوَزْوَجُتُه، َواْحتَ َوى اْْلُْنُد َعَلى َما يفا اْلَعْسَكرا.

نْ  ََ بَ ْغَداَذ، َواَّْنََزَم ََجَاَعٌة ما يَفُتُه َواْْلَْسَرى إا َْت جا ٍم َوَماَت، َفُسْييا  َأْصَحاباها َوَعاَش زَْكَرَوْيها ََخَْسَة َأَّيَّ
َن النياَساءا وَ  يًعا، َوَأَخُذوا ََجَاَعًة ما ، فََأْوَقَع َبااُم اْْلَُسنْيُ ْبُن َْحَْداَن، فَ َقتَ ُلوُهْم َجَا اما ََ الشَّ ، إا َيانا ب ْ الصيا

نْ  اُج، َوَأَخَذ اْْلَْعَراُب رَُجَلنْيا ما َع اْْلُجَّ َقطا ََ ُخَراَساَن، لاَئَلَّ يَ ن ْ َل رَْأُس زَْكَرَوْيها إا َأْصَحابا زَْكَرَوْيها  َوْحُا
، َوُهَو َأُخو اْمَرَأةا زَْكَرَوْيها، َكاََن َقْد َسارَا إالَيْ  َتقاما ْلُمن ْ ، َواْْلَخُر ِبا ادا ْْلَدَّ ََ يُ ْعَرُف َأَحَدُُهَا ِبا ْم َيْدُعَواَّنااْم إا ها

ا  اْْلُُروجا َمَعُهْم، فَ َلمَّ
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ََ بَ ْغدَ  ُوُُهَا إا ، فَ َقَتَل بَ ْعَضُهْم، َوَحَبَس بَ ْعَضُهْم، َأَخُذوُُهَا َسْيَّ ْلعاَراقا َطَة ِبا اَذ، َوتَ تَ بََّع اْْلَلايَفُة اْلَقَراما
.  َوَماَت بَ ْعُضُهْم يفا اْْلَْبسا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َن الرُّوما أَ  َغَلَغ الرُّوَم َمْن َطَرُسوَس، فََأَصاَب ما َنةا َغَزا اْبُن َكي ْ ها السَّ ْربَ َعَة آَِلفا رَْأسا َسّبٍْ يفا َهذا
ْن َبطَاراَقةا الرُّوما يفا اْْلََمانا َوَأْسَلَم.  َوَدَوابَّ َوَمَتاًعا، َوَدَخَل باْطرايٌق ما

، فَ َغناُموا ََنًْوا  ََ اللَّْيسا َغَلَغ فَ بَ َلَغ َشَكْنَد، َوافْ تَ َتَح اَّللَُّ َعَلْيها، َوَساَر إا ْن َخَْ َوفايَها َغَزا اْبُن َكي ْ نَي ما سا
نَي. ، َواْنَصَرُفوا َسالاما َن الرُّوما يَمًة ما  أَْلَف رَْأٍس، َوقَ تَ ُلوا َمْقتَ َلًة َعظا

ْنُه اْْلََماَن، وََكاَن َعَلى َحْربا َأْهلا الث ُّغُ  َّللَّا َيْطُلُب ما ْن قاَبلا وََكاَتَب أَْنُدُروناْقُس اْلباْطرايُق اْلُمْكَتفاي ِبا ورا ما
، فَ  ْصناها، َملاكا الرُّوما نَي َكانُوا يفا حا َن اْلُمْسلاما ٍْي ما ائَ َتا َأسا َأْعطَاُه اْلُمْكَتفاي َما َطَلَب، َفَخَرَج َوَمَعُه ما

ََلًحا َوَخَرُجوا َمَعُه، فَ َقَبُضوا عَ  نَي سا َلى وََكاَن َملاُك الرُّوما َقْد َأْرَسَل لاْلَقْبضا َعَلْيها، فََأْعَطى اْلُمْسلاما



ي َأْرسَ  مْ الَّذا َّْن َمَعُه َخْلًقا َكثاْيًا، َوَغناُموا َما يفا َعْسَكراها ، َلُه َملاُك الرُّوما لايَ ْقباَض َعَلْيها لَْيًَل، فَ َقتَ ُلوا ِما
نَي لاُيَخلياُصوُه َومَ  َن اْلُمْسلاما ْم ََجٌْع ما َمَعُه ْن فَاْجَتَمَعتا الرُّوُم َعَلى أَْنُدُروناْقَس لاُيَحارابُوُه، َفَساَر إالَْيها

، فَاْنَصَرُفوا َعْنُه، َوَساَر ََجَاَعةٌ  ََ الرُّوما نَي، فَ بَ َلُغوا ُقونايََّة، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ إا ْن َأْسَرى اْلُمْسلاما ْن َذلاَك ما  ما
ْم، َوَسارَ  ََ أَْنُدُروناْقَس، َوُهَو ِبااْصناها، َفَخَرَج َوَمَعُه َأْهُلُه َوَمالُُه إالَْيها ََ بَ ْغَداَذ،  اْلَعْسَكرا إا َمَعُهْم إا

ََ اْْلَلايَفةا اْلُمْكَتفاي َفَطَلَب اْلفاَداَء.  َوَأْخَرَب اْلُمْسلاُموَن ُقونايََّة، فََأْرَسَل َملاُك الرُّوما إا
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ََ بَ ْغَداذَ  َل إا َذ َوْحُا ُّ، فَُأخا ْفَيانا ي أَنَُّه السُّ عا اما رَُجٌل َيدَّ لشَّ  َفقايَل إانَُّه ُمَوْسَوٌس. َوفايَها َظَهَر ِبا
، َوَأسَ  ، َواْلَيَمنا ْن َبنا َكْلٍب، َوَطيٍي ٍد، َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ اْْلَُسنْيا ْبنا َْحَْداَن َوَبنْيَ َأْعَراٍب ما

ْم.  َوَغْْياها
يَف ْبَن ُصَواراتاكانَي باَفْيَد، َوَقْد َسْيََّ  ، َوفايَها َحاَصَر َأْعَراُب َطيٍي َوصا ما ْيًا َعَلى اْلَمْوسا ُه اْلُمْكَتفاي َأما

َلى، ُثَّ اَّْنََزَمتا اْْلَْعَراُب َورََحلَ  ُهْم قَ ت ْ ن ْ ٍم، ُثَّ َخَرَج فَ َواقَ َعُهْم، فَ َقَتَل ما َْن َفَحَصُروُه َثََلثََة َأَّيَّ يٌف ِبا  َوصا
َنَة اْلَفْضُل ْبُن َعْبدا اَّللَّا  ها السَّ لنَّاسا َهذا .َمَعُه، َوَحجَّ ِبا يُّ   اَْلَاِشاا

 ]اْلَوفَ َياُت[
، َوأَبُو ُعبَ ْيدا اَّللَّا ُُمَمَّ  يُّ ََزرََة اْلبَ ْغَداذا ٍد اْْلَافاُظ اْلُمَلقَُّب ِبا َ َصالاُح ْبُن ُُمَمَّ ُد ْبُن َنْصٍر َوفايَها تُ ُويفيا

، وََكاَن َمْوتُُه باَسَمْرقَ ْنَد، َولَ  افاعايُّ ، اْلَفقايُه الشَّ  ُه َتَصانايُف َكثاْيٌَة.اْلَمْرَوزايُّ
َة، قَ تَ َلُه اْلقَ  ْبنا رَاَهَوْيها باَطرايقا َمكَّ يَم اْلَمْعُروُف ِبا ُد ْبُن إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها نَي َوفايَها قُتاَل ُُمَمَّ َطُة حا َراما

.  َأَخُذوا اْْلَاجَّ
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوتاْسعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوتاْسعانَي َوما
يا َوواَِليَةا اْبناها َأْْحَدَ  اَمانا يَل ْبنا َأْْحََد السَّ  ذاْكُر َوفَاةا إاَْسَاعا

ُْي ُخَراَساَن َوَما َورَاَء ا يُل ْبُن َأْْحََد َأما َ إاَْسَاعا َتَصَف َصَفٍر، تُ ُويفيا َنةا، ُمن ْ ها السَّ ْهرا، باُبَخاَرى، يفا َهذا لن َّ
َ بَ ْعَدُه ابْ ُنُه أَبُو َنْصٍر َأْْحَُد، َوَأْرَسَل إالَْيها اْلُمْكتَ  ي، َوَوِلا ْلَماضا فاَي َعْهَدُه وََكاَن يُ َلقَُّب بَ ْعَد َمْوتاها ِبا

ها. ْلواَِليَةا، َوَعَقَد لاَواَءُه باَيدا  ِبا



ًِل، َحَسَن ال يُل َعاقاًَل، َعادا ها َأْْحََد وََكاَن إاَْسَاعا يَّتاها، َحلايًما، ُحكاَي َعْنُه أَنَُّه َكاَن لاَوَلدا ْيَةا يفا رَعا سيا
َعُه َوُهَو َيسُ  ُب َِل يَ ْعَلُم باها، َفَسما يُل يَ ْوًما، َواْلُمَؤديا ُْي إاَْسَاعا بُُه، َفَمرَّ باها اْْلَما ٌب يُ َؤديا بُّ ابْ َنُه، ُمَؤديا

فايَك، َوَِل فايَمْن َوَلَدَك! َفَدَخَل إالَْيها، َوقَاَل َلُه: ََّي َهَذا، ََنُْن َلْ نُْذناْب َذنْ ًبا  َويَ ُقوُل َلُه: َِل َِبَرَك اَّللَُّ 
بُ  َك؟ فَاْرََتَع اْلُمَؤديا َك َوَذميا ْن َسبياَك، َوَُتُصَّ اْلُمْذناَب باَشْتما َنا، فَ َهْل تَ َرى َأْن تُ ْعفايَ َنا ما ، َفَخَرَج لاَتُسب َّ

يُل عَ  ْنُه.إاَْسَاعا َْوفاها ما َلٍة َجَزاًء ْلا  ْنُه، َوَأَمَر َلُه باصا
 َوقايَل: َجَرى َبنْيَ َيَدْيها ذاْكُر اْْلَْنَسابا َواْْلَْحَسابا فَ َقاَل لابَ ْعضا ُجَلَسائاها: ُكنْ 
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ياا، فَ َلْم يَ ْفَهْم ُمَراَدُه، َفذََكَر َلُه َمْعََّن ذَ  ظَاما ياا َوَِل َتُكْن عا َصاما  لاَك.عا
ا زَاَلتْ  َبُب يفا َأنَّ آَل ُمَعاٍذ َلمَّ َء الن َّْيَسابُورايَّ فَ َقاَل َلُه: َما السَّ  َدْولَتُ ُهْم َوَسَأَل يَ ْوًما ََيََْي ْبَن زََكراَّيَّ

ٍر َلمَّ  ْم، َوَأنَّ آَل طَاها ها ْيَّتااْم َوظُْلما َُراَساَن، َمَع ُسوءا سا ْم ناْعَمتُ ُهْم ِبا ا زَاَلْت َدْولَتُ ُهْم َعْن بَقاَيْت َعَلْيها
ْم؟ فَ َقاَل لَُه َيَْ  يَّتاها ْم لاَرعا ْيَّتااْم، َوَنَظراها َبُب ُخَراَساَن زَاَلْت َمَعَها ناْعَمتُ ُهْم َمَع َعْدَلااْم، َوُحْسنا سا ََي: السَّ

َ اْلباََلدَ  ي َوِلا ا تَ َغْيََّ َأْمُرُهْم َكاَن الَّذا ٍر يفا َعْدَلااْم،  يفا َذلاَك َأنَّ آَل ُمَعاٍذ َلمَّ بَ ْعَدُهْم آُل طَاها
ُموا  ، فَ َقدَّ َناعا َأْهلا اْلبُ ُيوََتتا ْم يفا اْصطا ، َورَْغَبتاها ْم َعْن َأْمَوالا النَّاسا ْم، َواْستاْعَفافاها آَل ُمَعاٍذ َوإاْنَصافاها

ُهْم َكاَن ُسْلطَاُن با  ا زَاَلْت َعن ْ ٍر َلمَّ ْم، َوَأْكَرُموُهْم، َوَأنَّ آَل طَاها ها ْم، َوَغَشما ها ْم آَل الصَّفَّارا يفا ظُْلما ها ََلدا
ْم َوَأزَاُلوا نا  ، فَأَتَ ْوا َعَلْيها َرفا َوالنياَعما َْهلا الشَّ ْم ْلا َْهلا اْلبُ ُيوََتتا َوُمَناَصَبتاها  ْعَمتَ ُهْم.َوُمَعاَداَّتااْم ْلا

يُل: َّللاَّا َدرَُّك ََّي ََيََْي، فَ َقْد َشفَ  َلٍة،فَ َقاَل إاَْسَاعا  ْيَت َصْدراي! َوَأَمَر َلُه باصا
َا َكاَن ُيَكاتابُ ُهْم َأوًَِّل، فَقايَل َلُه يفا  قَاَءُه ِبا يها َكاَن ُيَكاتاُب َأْصَحابَُه َوَأْصدا َ بَ ْعَد َأخا ا َوِلا  َذلاَك، َوَلمَّ

َنا، إاَذا زَاَدََن اَّللَُّ رافْ َعًة، َأْن َِل نُ ْنقاَص إاخْ  َوانَ َنا َبْل نَزايَدُهْم رافْ َعًة، َوُعًَل، َوَجاًها، فَ َقاَل: َيَاُب َعَلي ْ
 لاَيزايُدوا لََنا إاْخََلًصا َوُشْكًرا.

ََ الرَّييا فََأَشارَ  َ بَ ْعَدُه ابْ ُنُه أَبُو َنْصٍر َأْْحَُد، َواْستَ ْوَثَق َأْمُرُه، َأرَاَد اْْلُُروَج إا ا َوِلا  َوَلمَّ
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يُم ْبُن  ها إاْسَحاَق ْبنا َأْْحََد لاَئَلَّ ََيُْرَج َعَلْيها َعَلْيها إابْ َراها ََ ََسَْرقَ ْنَد َواْلَقْبضا َعَلى َعميا ْْلُُروجا إا زايَدَوْيها ِبا
ََ ُخَراَسا َا، ُثَّ َعََبَ إا ََ ُِبَاَرى، َفَحَضَر فَاْعتَ َقَلُه َبا ُه إا ا َن، فَ َلمَّ َوَيْشَغَلُه، فَ َفَعَل َذلاَك، َواْسَتْدَعى َعمَّ

ْنُه. ََ بَ ْغَداَذ، َخْوفًا ما ْن ُجْرَجاَن إا  َوَرَد نَ ْيَسابُوَر َهَرَب َِبراُس اْلَكباُْي ما
ا َأَخَذهَ  يَل َكاَن َقدا اْستَ ْعَمَل ابْ َنُه َأْْحََد َعَلى ُجْرَجاَن َلمَّ َْي إاَْسَاعا دا وََكاَن َسَبُب َخْوفاها َأنَّ اْْلَما ْن ُُمَمَّ ا ما



ْنَد َِبراَس َأْمَواٌل  ْبنا زَْيٍد، ُثَّ  َها َِبراَس اْلَكباَْي، َعَلى َما ذََكْرََنُه، فَاْجَتَمَع عا َها، َواْستَ ْعَمَل َعَلي ْ َعَزَلُه َعن ْ
يَل، ف َ  ََ إاَْسَاعا ، َوَطََباْسَتاَن، َوُجْرَجاَن، فَ بَ َلَغْت َُثَانانَي واقْ ًرا، َفَحَمَلَها إا ْن َخَراجا الرَّييا اََجٌَّة ما َساَرْت  َلمَّ

 ََ ا َساَر إالَْيها َأْْحَُد َخاَفُه، وََكَتَب إا يَل، فَ َردََّها َوَأَخَذَها، فَ َلمَّ اْلُمْكَتفاي َعْنُه بَ َلَغُه َخََبُ َمْوتا إاَْسَاعا
َن َلُه يفا َذلاَك، َفَساَر إالَْيها يفا َأْربَ َعةا آَِلفا فَارا  ْيا إالَْيها، فََأذا نُُه يفا اْلَمصا ٍس، فََأْرَسَل َأْْحَُد َخْلَفُه َيْسَتْأذا

ََ بَ غْ  يَل، َفَساَر )إا َا ََنئاُب َأْْحََد ْبنا إاَْسَاعا ، فَ َتَحصََّن َبا َداَذ( ، َعْسَكًرا، فَ َلْم يُْدراُكوُه، َواْجَتاَز الرَّيَّ
ُر بَ ْعَدُه، )فََأْعَجَبُه الْ  َ اْلُمْقَتدا ُر( .فَ َوَصَلَها َوَقْد َماَت اْلُمْكَتفاي، َوَوِلا  ُمْقَتدا

ََ َبنا َْحَْداَن َوَوِلَّ  ُر يفا َعْسَكراها إا َُه اْلُمْقَتدا ثَةا اْبنا اْلُمْعتَ زيا، َفَسْيَّ ََّيَر رَبايَعَة، وََكاَن ُوُصولُُه بَ ْعَد َحادا ُه دا
ْم، فَ َوَضُعوا َعَلْيها ُغََلًما لَ  َم َعَلْيها ُه َفَماَت، َواْستَ ْوََ ُغََلُمُه َفَخاَفُه َأْصَحاُب اْْلَلايَفةا َأْن يَ تَ َقدَّ ُه َفَسمَّ

. لا ْلَمْوصا  َعَلى َمالاها، َوتَ َزوََّج اْمَرأََتُه، وََكاَن َمْوتُُه ِبا
 

 ذاْكُر َوفَاةا اْلُمْكَتفاي
َّللَّا )أَبُو ُُمَمَّ  نانَي اْلُمْكَتفاي ِبا ُْي اْلُمْؤما َ َأما ي اْلقاْعَدةا تُ ُويفيا َنةا يفا ذا ها السَّ َّللَّا يفا َهذا دا ِبا ٍد َعلايُّ ْبُن اْلُمْعَتضا

تََّة َأْشُهٍر وَ  نانَي َوسا تَّ سا ََلفَ ُتُه سا ( ، وََكاَنْت خا تاْسَعَة َعَشَر َأِبا اْلَعبَّاسا َأْْحََد ْبنا اْلُمَوفَّقا ْبنا اْلُمتَ وَكيالا
يًَل، رَقايَق اْلَبَشَرةا،  يَ ْوًما، وََكاَن ُعْمُرُه َثََلًَث َوَثََلثانَي َسَنًة، َوقايَل اثْ نَ َتنْيا  َوَثََلثانَي َسَنًة، وََكاَن رَبْ ًعا َجَا

يَ ُتهُ  ْعرا، َوافاَر اللياْحَيةا، )وَُكن ْ  َحَسَن الشيا
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ا  َة ُشُهوٍر، َوَلمَّ دَّ يَجْك، َوطَاَل َعَلْيها َمَرُضُه عا ٍد( َوُأمُُّه ُأمُّ َوَلٍد تُ رْكايٌَّة، اَْسَُها جا َماَت ُدفاَن باَدارا أَبُو ُُمَمَّ
َُه اَّللَُّ( . ٍر، )َرْحا دا ْبنا طَاها  ُُمَمَّ

 
َّللَّا  را ِبا ََلَفةا اْلُمْقَتدا  ذاْكُر خا

، َأنَّ  دا َّللَّا اْلْاََلَفَة، َوُهَو أَبُو اْلَفْضلا َجْعَفُر ْبُن اْلُمْعَتضا را ِبا َبُب يفا واَِليَةا اْلُمْقَتدا  اْلُمْكَتفاَي وََكاَن السَّ
ا ََلَفةا، وََكانَ  َلمَّ ، فايَمْن َيْصُلُح لاْلخا يَنئاٍذ، َوُهَو اْلَعبَّاُس ْبُن اْْلََسنا ها َأْفَكَر اْلَوزايُر حا  ثَ ُقَل يفا َمَرضا

يَن يَ تَ َولَّوْ  ْن َهُؤَِلءا اْْلَْربَ َعةا الَّذا ٌد ما ََ َدارا اْلْاََلَفةا، َواحا َواوايَن، َن اَعاَدتُُه َأْن ُيَساياَرُه، إاَذا رَكاَب إا لدَّ
ُد ْبُن َعْبَداَن، َوأَبُو اْلَْ  ، َوأَبُو اْْلََسنا ُُمَمَّ ُد ْبُن َداُوَد ْبنا اْْلَرَّاحا َسنا َعلايُّ ْبُن َوُهْم: أَبُو َعْبدا اَّللَّا ُُمَمَّ

يَسى، فَاْسَتَشاَر اْلَوزايُر يَ ْوًما ، َوأَبُو اْْلََسنا َعلايُّ ْبُن عا دا ْبنا اْلُفَراتا َد ْبَن َداُوَد ْبنا اْْلَرَّاحا يفا  ُُمَمَّ ُُمَمَّ
، َواْسَتَشاَر بَ ْعَدُه أَ  ْلَعْقلا َواْْلََدبا َوالرَّْأيا َِب اْْلََسنا ْبَن َذلاَك، فََأَشاَر باَعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلُمْعتَ زيا، َوَوَصَفُه ِبا

ْيُ  ، فَ َقاَل: َهَذا َشْيٌء َما َجَرْت باها َعاَدِتا ُأشا ،  اْلُفَراتا الا َِل يفا اْْلَُلَفاءا َا ُأَشاواُر يفا اْلُعمَّ فايها، َوإاَّنَّ



يُح. ها ُمَقاَطَعٌة َِبراَدٌة، َولَْيَس ََيَْفى َعَلْيَك الصَّحا َب اْلَوزايُر َوقَاَل: َهذا  فَ َغضا
ُنُه فَ ْليَ ْفَعْل، فَ َعلاَم أَنَُّه َعََّن اْبَن َوَأَلَّ َعَلْيها، فَ َقاَل: إاْن َكاَن رَْأُي اْلَوزايرا َقدا اْستَ َقرَّ َعَلى َأَحٍد يُ َعييا 

يَحَة. فَ َقاَل اْبُن اْلفُ  ْشتاَهارا َخََباها، فَ َقاَل اْلَوزايُر: َِل َأقْ َنُع إاِلَّ َأْن َِتَْحَضنا النَّصا : فَ ْليَ تَّقا اْلُمْعتَ زيا ِلا َراتا
ْب إاِلَّ َمْن َقْد َعَرَفهُ  ْب ِبَايًَل فَ ُيَضيياَق َعَلى اَّللََّ اْلَوزايُر، َوَِل يُ َنصيا يعا َأْحَوالاها، َوَِل يُ َنصيا ، َواطََّلَع َعَلى َجَا

رَُهْم َوَيَُْخَذ َأْمَواََلُْم َوأَ  اًعا فَ َيْشَرَه يفا َأْمَواَلااْم، فَ ُيَصادا ْمََلَكُهْم، َوَِل النَّاسا َويَ ْقَطَع َأْرزَاقَ ُهْم، َوَِل َطمَّ
ينا َفََل ََيَا ُف اْلُعُقوبََة َواْْلََثَم، َويَ ْرُجو الث ََّواَب فايَما يَ ْفَعُلُه، َوَِل يُ َوليا َمْن َعَرَف ناْعَمَة َهَذا، َقلايَل الديا

َعةَ   َوُبْسَتاَن َهَذا، َوَضي ْ
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َساَب ناَعما َهَذا، َوفَ َرَس َهَذا، َوَمْن َقْد َلقاَي النَّاَس َوَلُقوُه، َوَعاَمَلُهْم َوَعاَمُلوُه، َويَ َتَخيَُّل،  ُب حا َوََيْسا
ْم. ها ْم َوَخْرجا ، َوَعَرَف ُوُجوَه َدْخلاها  النَّاسا

، قَاَل:  دا ُْي؟ قَاَل: َأْصَلُح اْلَمْوُجودا َجْعَفُر ْبُن اْلُمْعَتضا فَ َقاَل اْلَوزايُر: َصَدْقَت َوَنَصْحَت، فَباَمْن ُتشا
: إاِلَّ  ،، قَاَل اْبُن اْلُفَراتا ُر اْْلُُموَر  َوَْيََك، ُهَو َصّبا ٍل يُ َباشا ، َوَلْ ََنْتا باَرُجٍل َكاما دا أَنَُّه اْبُن اْلُمْعَتضا

َنا. ها، َغْْيا ُُمَْتاٍج إالَي ْ  بانَ ْفسا
َبغاي َأْن يَ تَّقاَي اَّللََّ  يَسى، فَ َلْم ُيَسميا َأَحًدا، َوقَاَل: َلكاْن يَ ن ْ ظَُر ، َويَ نْ ُثَّ إانَّ اْلَوزايَر اْسَتَشاَر َعلايَّ ْبَن عا

، َواْنَضافَ  ََ َما َأَشاَر إالَْيها باها اْبُن اْلُفَراتا نْ َيا، َفَماَلْت نَ ْفُس اْلَوزايرا إا ينا َوالدُّ ََ َذلاَك َمْن َيْصُلُح لالديا  إا
يها َجْعَفٍر اْلْاََلَفةَ  ا اْشَتدَّ َمَرُضُه، باتَ ْقلايدا َأخا نَُّه َأْوَصى، َلمَّ يَُّة اْلُمْكَتفاي، فَإا  ،َوصا

يَّ إا  َنُه ََلَا، َوَأْرَسَل َصافاًيا اْْلَُرما ََلَفةا، َوَعي َّ ا َماَت اْلُمْكَتفاي َنصََّب اْلَوزايُر َجْعَفًرا لاْلخا رَُه فَ َلمَّ لَْيها لاُيَحذيا
ا َحطَُّه يفا اْْلَرَّاَقةا وَ  يا وََكاَن َيْسُكنُ َها، فَ َلمَّ ْْلَانابا اْلَغْرِبا ٍر ِبا ْن ُدورا آلا طَاها َحَدرَُه، َوَصاَرتا اْْلَرَّاَقُة ما

ََ َدارا اْلَوزايرا، َفَظنَّ َصايفا اْْلُرَ  حا لاَيْدُخَل إا ْلَمَلَّ ْلَماُن اْلَوزايرا ِبا يُّ َأنَّ ُمَقاباَل َدارا اْلَوزايرا، َصاَح غا ما
ُب يفا اْلْاََلَفةا َغْْيَُه،  ََ َدارا اْلَوزايَر يُرايُد اْلَقْبَض َعَلى َجْعَفٍر، َويُ َنصيا ْن َذلاَك، َوَساَر إا َح ما َفَمَنَع اْلَمَلَّ

َّللَّا  َر ِبا ارا، َوَلقََّب نَ ْفَسُه اْلُمْقَتدا َيةا الدَّ ، َوَحاشا َعَة َعَلى اْْلََدما ، َوْلَاَق اْلْاََلَفةا، َوَأَخَذ َلُه َصايفا اْلبَ ي ْ
ٍر.اْلَوزايُر باها َوََجَاَعُة اْلُكتَّابا فَ َبايَ ُعوُه، ُثَّ َجهَّ  دا ْبنا طَاها  ُزوا اْلُمْكَتفاَي َوَدفَ ُنوُه باَدارا ُُمَمَّ
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يَناٍر، فََأْطَلقَ  ( دا نَي بُوياَع، ََخَْسَة َعَشَر أَْلَف )أَْلفا ، حا ُر َكاَن يفا بَ ْيتا اْلَمالا ا بُوياَع اْلُمْقَتدا يََد  َوَلمَّ
ْنُه حَ  َعةا.اْلَوزايرا يفا بَ ْيتا اْلَمالا فََأْخَرَج ما  قَّ اْلبَ ي ْ



، َوُأمُُّه ُأمُّ َوَلٍد يُ َقالُ  ائَ َتنْيا َن رََمَضاَن َسَنَة اثْ نَ َتنْيا َوَُثَانانَي َوما را ََثما ا وََكاَن َمْولاُد اْلُمْقَتدا  ََلَا َشَغُب، فَ َلمَّ
َكثُ َر َكََلُم النَّاسا )فايها( ، فَ َعَزَم َعَلى بُوياَع اْسَتْصَغَرُه اْلَوزايُر، وََكاَن ُعْمُرُه إاْذ َذاَك َثََلَث َعْشَرَة َسَنًة، وَ 

ْيَةا  دا َعَلى اَّللَّا، وََكاَن َحَسَن السيا َد ْبَن اْلُمْعَتما يَل اْلَوْجها( َخْلعاها، َوتَ ْقلايدا اْلْاََلَفةا َأَِب َعْبدا اَّللَّا ُُمَمَّ ، )َجَا
، فَ َراَسَلُه يفا َذلاَك، َواْستَ َقرَّ اْْلَاُل، با  َواْلفاْعلا يَل َصاحا ُب إاَْسَاعا َوانْ َتَظَر اْلَوزايُر ُقُدوَم َِبراَس َحاجا

، َكَما ذََكْرََنُه، َوَأرَاَد اْلَوزايُر ]َأْن[ َيْسَتعانَي باها َعَلى ذَ  َن َلُه يفا اْلُقُدوما لاَك، ُخَراَساَن، وََكاَن َقْد َأذا
، فَ َتَأخَّ  دا ْلَمانا اْلُمْعَتضا ى باها َعَلى غا  َر َِبراُس.َويَ تَ َقوَّ

ْرَطةا، )مُ  با الشُّ دا َوَبنْيَ اْبنا َعْمَرَوْيها، َصاحا َنازََعٌة( يفا َوات ََّفَق أَنَُّه َوَقَع َبنْيَ َأِبا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلُمْعَتما
دا َغَضبً  َب اْبُن اْلُمْعَتما نَ ُهَما، فََأْغَلَظ اْبُن َعْمَرَوْيها، فَ َغضا َعٍة ُمْشََتََكٍة بَ ي ْ َي َعَلْيها، َضي ْ يًدا، َوُأْغما ا َشدا

، فََأرَاَد اْلَوزايُر اْلبَ ي ْ  َفٍَّة، َفَماَت يفا اْليَ ْوما الثَّانا ََ ثاَيتاها يفا ُما َل إا ، َفُحما َِبا َوفُلاَج يفا اْلَمْجلاسا َعَة ْلا
، َفَماَت أَْيًضا بَ ْعدَ   اْْلَُسنْيا ْبنا اْلُمتَ وَكيالا

(6/565) 

 

ٍم، را. ََخَْسةا َأَّيَّ  َوَِتَّ َأْمُر اْلُمْقَتدا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ةا، ي اْلْاجَّ َ َعَشَر ذا َنةا َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ َُنْحا ْبنا َجاَخ َوَبنْيَ اْْلَْجَنادا ِبااََّنً، ََثنا ها السَّ ُهْم  يفا َهذا ن ْ فَ ُقتاَل ما

َعةا اْلمُ  ُْم َطَلُبوا َجائاَزَة بَ ي ْ ََّنَّ اَج ََجَاَعٌة، ْلا ٍر، َوَأَصاَب اْْلُجَّ ََ ُبْسَتانا اْبنا َعاما َّللَّا، َوَهَرَب النَّاُس إا را ِبا ْقَتدا
ُهْم ََجَاَعٌة. ن ْ يٌم )َفَماَت( ما ْم َعَطٌش َعظا ها  يفا َعْودا

 )َوُحكاَي َأنَّ َأَحَدُهْم َكاَن يَ ُبوُل يفا َكفياها ُثَّ َيْشَربُُه( .
ْن قُ َراَها ُُمَالاًفا لاْلَخلايَفةا، َوفايَها َخَرَج َعْبُد اَّللَّا  ََ قَ ْريٍَة ما ْسَمعايُّ َعْن َأْصبَ َهاَن إا يَم اْلما ْبُن إابْ َراها

ْيا  ْلَمسا يُّ ِبا اما َر َبْدٌر اْْلَمَّ ْم، فَأُما َن اْْلَْكَرادا َوَغْْياها ْن( َعَشَرةا آَِلٍف ما  إالَْيها، َفَساَر َواْجَتَمَع إالَْيها ََنٌْو )ما
، َوَأْرَسَل إالَْيها َمْنُصوُر ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمْنُصوٍر اْلَكاتاُب َُيَويافُُه َعاقابَ يفا َخَْ  َن اْْلُْندا َة َسةا آَِلٍف ما

ََ بَ ْغَداَذ، َواْسُتْخلا  ََ الطَّاَعةا، َوَساَر إا ، َفَساَر إالَْيها َوَأدَّى )إالَْيها( الرياَساَلَة، فَ َرَجَع إا َعَلى  فَ اْلْاََلفا
َّللَّا. َي َعْنُه اْلُمْكَتفاي ِبا ْصبَ َهاَن، فَ َرضا  َعَملاها ِبَا

رٍَّة  يًفا، َعَلى غا يَن َكانُوا َحَصُروا َوصا ، الَّذا َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة لاْلُحَسنْيا ْبنا ُموَسى َعَلى َأْعَرابا َطيٍي
ْم َكثاْيًا، َوَأَسَر. ُهْم، فَ َقَتَل فايها ن ْ  ما
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، َفَظفاَر َبااْم، َواسْ َوفا  لا ي اْلَمْوصا يَن تَ َغلَُّبوا َعَلى نَ َواحا ْْلَْكَرادا الَّذا تَ َباَحُهْم، يَها َأْوَقَع اْلََْسُن ْبُن َأْْحََد ِبا
، فَ َلْم يُْدَرْك. ََ رُُءوسا اْلْاَبالا  َوََّنََب َأْمَواََلُْم، َوَهَرَب رَئايُسُهْم إا

ْن )ُرَؤَساءا َوفايَها فَ َتَح اْلُمَظفَُّر  ، َوَأَخَذ رَئايًسا ما ْلَيَمنا يُّ ِبا ْبُن َجاَخ بَ ْعَض َما َكاَن َغَلَب َعَلْيها اْْلَاراجا
. ييا ْْلَكايما  َأْصَحاباها( ، يُ ْعَرُف ِبا

َي با  ُة َمْن ُفودا دَّ ي اْلقاْعَدةا، وََكاَن عا نَي َوالرُّوما يفا ذا َن الرياَجالا َوالنياَساءا َوفايَها َِتَّ اْلفاَداُء َبنْيَ اْلُمْسلاما ها ما
 َثََلثََة آَِلفا نَ ْفٍس.

. يُّ لنَّاسا اْلَفْضُل ْبُن َعْبدا اْلَملاكا اَْلَاِشاا  َوَحجَّ ِبا
 ]اْلَوفَ َياُت[

، اْلَفقا  يلايُّ َْسَاعا ُّ اْْلا ْهَراَن اْْلُْرَجانا يَل ْبنا ما ُد ْبُن إاَْسَاعا َ أَبُو َبْكٍر ُُمَمَّ ( َوفايَها تُ ُويفيا افاعايُّ يُه )الشَّ
ُث.  اْلُمَحديا

َ بابَ ْغَداَذ. ، تُ ُويفيا افاعايُّ ، اْلَفقايُه الشَّ يُّ ذا ْما ُد ْبُن َأْْحََد ْبنا )َنْصٍر أَبُو( َجْعَفٍر الَتيا  َوُُمَمَّ
ٍد النُّورايُّ َشْيُخ الصُّوفايَّةا.  َوأَبُو اْْلَُسنْيا َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ
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َ ا ، يَ ْوَم اْلفاْطرا )اْلْارَ َوتُ ُويفيا َبلايُّ ، اْلَفقايُه اْْلَن ْ ْْلَاءا ْْلَُسنْيُ ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َأْْحََد أَبُو َعلايٍي اْلْاَرقايُّ قايُّ ِبا
( ، َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن َأِبا َوارََة.  اْلُمْعَجَمةا َواْلَقافا
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تٍي َوتاْسعانيَ  [ ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا ائَ َتنْيا  َوما
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ائَ َتنْيا  تٍي َوتاْسعانَي َوما  ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
را َوواَِليَةا اْبنا اْلُمْعتَ زيا   ذاْكُر َخْلعا اْلُمْقَتدا

، عَ  َنةا اْجَتَمَع اْلُقوَّاُد، َواْلُقَضاُة، َواْلُكتَّاُب، َمَع اْلَوزايرا اْلَعبَّاسا ْبنا اْلََْسنا ها السَّ َلى َخْلعا َويفا َهذا
ََ اْبنا اْلُمْعتَ زيا( يفا َذلاَك، فََأَجاََبُْم َعَلى أَ  ْبنا اْلُمْعتَ زيا، )َوَأْرَسُلوا إا َعةا ِلا را، َواْلبَ ي ْ ْن َِل َيُكوَن فايها اْلُمْقَتدا

ُْم لَْيَس ََلُْم ُمنَ  ْم َعَلْيها، َوَأَّنَّ ها ْجتاَماعا  ازاٌع َوَِل ُُمَاراٌب.َسْفُك َدٍم، َوَِل َحْرٌب، فََأْخََبُوُه ِبا
، َوأَبُو اْلُمَثَّنَّ َأْحَْ  ُد ْبُن َداُوَد ْبنا اْْلَرَّاحا ، َوُُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب وََكاَن الرَّْأَس يفا َذلاَك اْلَعبَّاُس ْبُن اْلََْسنا

، َوَوصا  يُّ َن اْلُقوَّادا اْْلَُسنْيُ ْبُن َْحَْداَن، َوَبْدٌر اْْلَْعَجما ي، َوما  يُف ْبُن ُصَواراتاكانَي.اْلَقاضا



، فَ َبَدا لَُه يفا َذلاَك، فَ وَ  را، َوأَنَُّه َعَلى َما َيُابُّ ًا َمَع اْلُمْقَتدا َثَب باها ُثَّ إانَّ اْلَوزايَر رََأى َأَمَرُه َصاْلا
ُهُم اْْلَُسنْيُ ْبُن َْحَْداَن،  ن ْ َلُه ما ي تَ َوََّ قَ ت ْ يٌف، اْْلَخُروَن فَ َقتَ ُلوُه، وََكاَن الَّذا ، َوَوصا يُّ َوَبْدٌر اْْلَْعَجما

، َوذَ  يَّ دا ََ ُبْسَتاٍن لَُه، فَ َقتَ ُلوُه يفا َطرايقاها، َوقَ تَ ُلوا َمَعُه فَاتاًكا اْلُمْعَتضا لاَك يفا َوْلَاُقوُه، َوُهَو َسائاٌر إا
، َوَِبَيَع  َن اْلَغدا ُر ما ، َوُخلاَع اْلُمْقَتدا ْن رَبايٍع اْْلَوَّلا ْبنا اْلُمْعتَ زيا.اْلعاْشرايَن ما  النَّاُس ِلا

ْلُكَرةا، فَ يَ ْقت ُ  َر يَ ْلَعُب ُهَناَك ِبا ْنُه َأنَّ اْلُمْقَتدا ََ اْْلَْلَبةا ظَناا ما َلُه، فَ َلْم َورََكَض اْْلَُسنْيُ ْبُن َْحَْداَن إا
ضَ  َنَُّه َكاَن ُهَناَك، فَ بَ َلَغُه قَ ْتُل اْلَوزايرا َوفَاتاٍك، فَ رَكَّ ْفُه، ْلا اَر، َوُغلياَقتا  ُيَصادا َداب ََّتُه َفَدَخَل الدَّ

را. ْلُمْقَتدا َم اْْلَُسنْيُ َحْيُث َلْ يَ ْبَدْأ ِبا  اْْلَبْ َواُب، فَ َندا
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ُد ْبنُ  َعةا َلُه ُُمَمَّ ي يَ تَ َوََّ َأْخَذ اْلبَ ي ْ ْلْاََلَفةا، وََكاَن الَّذا عايٍد اْْلَْزَرُق،  سَ َوَأْحَضُروا اْبَن اْلُمْعتَ زيا َوَِبيَ ُعوُه ِبا
را، ، َوَخَواصيا اْلُمْقَتدا َوى َأِبا اْْلََسنا ْبنا اْلُفَراتا ، سا َواواينا  َوَحَضَر النَّاُس، َواْلُقوَّاُد، َوَأْصَحاُب الدَّ

ُْم َلْ ََيُْضُروا. َّنَّ  فَإا
َد ْبنَ  َّللَّا، َواْستَ ْوَزَر ُُمَمَّ َي ِبا َواوايَن،  َولُقياَب اْبُن اْلُمْعتَ زيا اْلُمْرَتضا يَسى الدَّ َداُوَد اْْلَرَّاَح، َوقَ لََّد َعلايَّ ْبَن عا

َّللَّا َأِبا اْلَعبَّاسا َعْبدا اَّللَّا ْبنا  ي ِبا نانَي اْلُمْرَتضا ْيا اْلُمْؤما ْن َأما ََ اْلباََلدا ما َّللَّا، وَُكتاَبتا اْلُكُتُب إا  اْلُمْعتَ زيا ِبا
را َيَُْمرُ  ََ اْلُمْقَتدا َه إا ََ َدارا َوَوجَّ َتقاَل ُهَو إا ٍر الَِّتا َكاَن ُمقايًما فايَها، لايَ ن ْ ََ َدارا اْبنا طَاها ْنتاَقالا إا ِلا ُه ِبا

. ََ اللَّْيلا ْمَهاَل إا ْمعا َوالطَّاَعةا، َوَسَأَل اْْلا لسَّ  اْلْاََلَفةا، فََأَجابَُه ِبا
ََ َدارا  ْن َورَاءا  َوَعاَد اْْلَُسنْيُ ْبُن َْحَْداَن ُبَكَرَة َغٍد إا اَلُة ما اْلْاََلَفةا، فَ َقاتَ َلُه اْْلََدُم َواْلغاْلَماُن َوالرَّجَّ

هْ  ا َجنَُّه اللَّْيُل َساَر َعْن بَ ْغَداَذ ِبَا َهارا، فَ َلمَّ َر الن َّ ُهْم آخا َهارا، فَاْنَصَرَف َعن ْ ُتورا َعامََّة الن َّ لاها َوَمالاها السُّ
لا  ََ اْلَمْوصا َن اْلُقوَّادا َغْْيُ ُمْؤناٍس وَُكليا َما َلُه إا را ما َ فَ َعَل َذلاَك، َوَلْ َيُكْن بَقاَي َمَع اْلُمْقَتدا ، َِل َيْدراي لا

ارا. َيةا الدَّ ، َوَغرايبا اْْلَالا َوَحاشا ، َوُمْؤناٍس اْْلَازانا ما  اْْلَادا
ارا قَاَل بَ ْعُضهُ  ْنتاَقالا َعنا الدَّ ِلا ُر ِبا ا َهمَّ اْلُمْقَتدا ْن َغْْيا َأْن نُ ْبلاَي فَ َلمَّ ْم لابَ ْعٍض: َِل ُنَسلياُم اْلْاََلفََة ما

ارا الَّ  ََ الدَّ َع رَْأيُ ُهْم َعَلى َأْن َيْصَعُدوا يفا اْلَماءا إا َد يفا َدْفعا َما َأَصابَ َنا، فَُأَجْا ِتا فايَها اْبُن ُعْذرًا، َوََنَْتها
ْْلَُرما يُ َقاتاُلونَُه، فََأْخرَ  ، اْلُمْعتَ زيا ِبا تا َمْْياَّييا تا َوَغْْيَ َذلاَك، َورَكاُبوا السُّ َّيَّ ََلَح َوالزََّردا ُر السيا َج ََلُُم اْلُمْقَتدا

ْنَد اْبنا اْلُمْعتَ زيا َهاََلُْم َكثْ َرَُّتُْم، َواْضَطَربُوا َوَهَربُوا عَ  ا رَآُهْم َمْن عا ، فَ َلمَّ ْم َوَأْصَعُدوا يفا اْلَماءا ها َلى ُوُجوها
ْن قَ ْبلا أَ  ْم، َوقَاَل بَ ْعُضُهْم لابَ ْعٍض: إانَّ اْْلََسَن ْبَن َْحَْداَن َعَرَف َما يُرايُد َأْن ََيْراَي ما ُلوا إالَْيها ْن َيصا

را، َوَهَذا َكاَن َسَبَب َهَرباها. َنُه َوَبنْيَ اْلُمْقَتدا ها ُمَواطَأٌَة بَ ي ْ ، َوَهذا َن اللَّْيلا  فَ َهَرَب ما

(6/570) 

 



ا رََأى ابْ  ي َبنْيَ َيَدْيها: َّيَ َوَلمَّ ُد ْبُن َداُوَد َوَهَرَِب، َوُغََلٌم َلُه يُ َنادا  ُن اْلُمْعتَ زيا َذلاَك رَكاَب َوَمَعُه َوزايُرُه ُُمَمَّ
َنَّ ا ها النياْسَبُة ْلا َبْت َهذا َا ُنسا ، َوإاَّنَّ يا اْلََبََْبَاراييا نيا َلايَفتاُكُم السُّ ما ْلُْ َمْعَشَر اْلَعامَّةا، اْدُعوا ْلا َسنْيَ ْبَن اْلَقاسا

َن اْلَعامَّةا، َوََلُْم فايَها اْعتاقَ  نَّةا ما َم اْْلََناباَلةا َوالسُّ يٌم، فََأرَاَد ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا اْلََبََْبَارايَّ َكاَن ُمَقدَّ اٌد َعظا
. ََذا اْلَقْولا  اْستاَمالَتَ ُهْم َبا

بَ ُعونَُه، فَ َلْم ُثَّ إانَّ اْبَن اْلُمْعتَ زيا َوَمْن َمَعُه َسا َن اْْلُْندا يَ ت ْ ُهْم َأنَّ َمْن َِبيَ َعُه ما ن ْ ، ظَناا ما رُوا ََنَْو الصَّْحَراءا
، فَ يَ  َن اْْلُْندا بَ ُعُهْم ما َْن يَ ت ْ ََ ُسرَّ َمْن رََأى ِبا ْيُوا إا ُهْم َأَحٌد، َفَكانُوا َعَزُموا َأْن َيسا ن ْ ْشَتدَّ يَ ْلَحْقُه ما

ا ُد ْبُن َداُوَد )يفا َداراها(  ُسْلطَاَُّنُْم، فَ َلمَّ ، َواْختَ َفى ُُمَمَّ ُْم َلْ َيََّْتااْم َأَحٌد رََجُعوا َعْن َذلاَك الرَّْأيا رََأْوا َأَّنَّ
ََ َدارا َأِبا َعْبدا اَّللَّا ْبنا اْلَْ  ، صَّاصا َونَ َزَل اْبُن اْلُمْعتَ زيا َعْن )َدابَّتاها( َوَمَعُه ُغََلُمُه ُْيٌْن، َواَْنََدَر إا

ْهُب َواْلَقْتُل بابَ غْ  َنُة َوالن َّ َداَذ، َوََثَر فَاْسَتَجاَر باها، َواْسَتََتَ َأْكثَ ُر َمْن َِبَيَع اْبَن اْلُمْعتَ زيا، َوَوقَ َعتا اْلفات ْ
وَر. َهُبوَن الدُّ ْفُل يَ ن ْ  اْلَعيَّاُروَن َوالسيا

َّْن َِبَيعَ  ْرَطةا، ِما ُب الشُّ ا َهَرَب ََجََع اْبُن َعْمَرَوْيها َأْصَحابَُه،  وََكاَن اْبُن َعْمَرَوْيها، َصاحا اْبَن اْلُمْعتَ زيا، فَ َلمَّ
اُب! َوقَاتَ ُلوُه، فَ َهرَ  را، يَُدلياُس باَذلاَك فَ َناَداُه اْلَعامَُّة: ََّي ُمَرائاي، ََّي َكذَّ َعارا اْلُمْقَتدا َب َواْسَتََتَ، َوََنَدى باشا

َها:َوتَ َفرََّق َأْصَحابُُه، فَ َهَجاُه َيَْ  ن ْ َبْ َياٍت ما  ََي ْبُن َعلايٍي ِبا
ْغياُْي َوالتَّْخبايطُ  ْنَد اْْلَْن ... ُوكا إاِلَّ الت َّ  َِبيَ ُعوُه فَ َلْم َيُكْن عا
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يُّوَن َِبيَ ُعوا أَْنَصَب اْْلُ   رَافاضا
ْن زَْعَقٍة َوُُمَاُمو  مَّةا َهَذا َلَعْمراَي التَّْخلايُط ... ُثَّ َوََّ ما

 ْن َخْلَفُهْم ََلُْم َتْضرايطُ ُه َومَ 
، َوَخَرَج ِبا  ما ْرَطَة ُمْؤناًسا اْْلَازاَن، َوُهَو َغْْيُ ُمْؤناٍس اْْلَادا اَعَة، الشُّ ُر، تاْلَك السَّ ْلَعْسَكرا، َوقَ لََّد اْلُمْقَتدا

يفا ْبنا ُصَواراتاكانَي َوَغْْياها، فَ َقتَ َلُهْم، َوقَ َبَض َعَلى اْلقَ  ي َأِبا ُعَمَر، َوَعلايَّ ْبنا َوقَ َبَض َعَلى َوصا اضا
ي اْلُمَثَّنَّ َأْْحََد ْبنا  دا ْبنا َخَلٍف وَكايٍع، ُثَّ َأْطَلَقُهْم، َوقَ َبَض َعَلى اْلَقاضا ي ُُمَمَّ يَسى، َواْلَقاضا عا

َر، فَ َقاَل: َِل ُأَِبياُع َصباياا، َنَُّه قايَل َلُه: َِبياعا اْلُمْقَتدا  َفُذباَح. يَ ْعُقوَب، فَ َقتَ َلُه ْلا
، وََكاَن ُُمَْتفاًيا، فََأْحَضَرُه، َواْستَ ْوَزرَُه، َوَخَلَع  ََ َأِبا اْلََْسنا ْبنا اْلُفَراتا ُر إا  َعَلْيها.َوَأْرَسَل اْلُمْقَتدا

َها: َأنَّ النَّاَس ُكلَُّهْم َأَْجَُعوا َعَلى َخْلعا اْلُمْقَتدا  ن ْ ثَةا َعَجائاُب ما ها اْْلَادا ْبنا وََكاَن يفا َهذا َعةا ِلا را َواْلبَ ي ْ
ْن إارَاَدَّتااْم، وََكاَن َأْمُر اَّللَّا َمْفُعوًِل.  اْلُمْعتَ زيا، فَ َلْم يَتامَّ َذلاَك، َبْل َكاَن َعَلى اْلَعْكسا ما

ََلُم، َوَأهْ  ، َعَلْيها السَّ ََ َعلايٍي ةا َتَشيُّعاها َوَمْيلاها إا دَّ َها َأنَّ اْبَن َْحَْداَن، َعَلى شا ن ْ لا بَ ْيتاها، َيْسَعى يفا َوما
ََ َغْْيا َذلاَك. ْبنا اْلُمْعتَ زيا َعَلى اَنْاَرافاها َعْن َعلايٍي َوُغُلوياها يفا النَّْصبا إا َعةا ِلا  اْلبَ ي ْ



نَّ اْبَن اْلُمْعتَ زيا  يَّ ِبَا ، يُ ْعَرُف باَسْوَسَن، َأْخََبَ َصافاًيا اْْلَُرما ْبنا اْلَْصَّاصا ًما ِلا ْنَد َمْوَِلُه،  ُثَّ إانَّ َخادا عا
، َوُعصا  ََ اللَّْيلا َها، َوُحباَس إا ن ْ َذ اْبُن اْلُمْعتَ زيا ما ، َوُأخا َرْت َوَمَعُه ََجَاَعٌة، َفُكباَسْت َداُر اْبنا اْلَْصَّاصا

ََ َأْهلاها.  ُخْصيَ َتاُه َحََّّ َماَت، َوُلفَّ يفا كاَساٍء، َوُسلياَم إا
َر اْبُن اْلَْصَّاصا َعلَ  ُد ْبُن َداُوَد َوزايُر اْبنا اْلُمْعتَ زيا، وََكانَ َوُصودا َذ ُُمَمَّ  ى َماٍل َكثاٍْي، َوُأخا
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نْ  ََ اْلَوزايرا اْبنا اْلُفَراتا َيْطُلُب ما َط، فََأْرَسَل إا ََ َواسا يَسى إا ، َونُفاَي َعلايُّ ْبُن عا ًا، فَ ُقتالا ُه َأْن ُمْسَتَتا
ْيا  َا. َيََْذَن َلُه يفا اْلَمسا َها َعَلى َطرايقا اْلَبْصَرةا َوَأقَاَم َبا َن َلُه يفا َذلاَك َفَساَر إالَي ْ َة، فََأذا ََ َمكَّ  إا

ْن بَ ْغَداَذ يفا َطَلبا اْْلَُسنْيا  َتا اْلَعَساكاُر ما يَناٍر، َوُسْييا اَئةا أَْلفا دا ي أَبُو ُعَمَر َعَلى ما َر اْلَقاضا  ْبنا َوُصودا
يها َْحَْداَن فَ َتباُعوُه  ََ َأخا ََ بَ ْغَداَذ )َفَكَتَب اْلَوزايُر إا ََ بَ َلٍد فَ َلْم َيْظَفُروا باها فَ َعاُدوا إا ، ُثَّ إا لا ََ اْلَمْوصا إا

ََ بَ َلٍد، ، َيَُْمُرُه باَطَلباها، َفَساَر إالَْيها إا لا ُْي َعَلى اْلَمْوصا َها فَ َفارَق َ  َأِبا اَْلَْيَجاءا ْبنا َْحَْداَن، َوُهَو اْْلَما
ٍم، فََأْدرََكهُ  ْنَجاَر َوَأُخوُه يفا أَثَراها، َفَدَخَل اْلََبيايََّة فَ َتباَعُه َأُخوُه َعَشَرَة َأَّيَّ ََ سا فَاقْ تَ تَ ُلوا َفَظفاَر  اْْلَُسنْيُ إا

يَناٍر، َوَعاَد َعنْ  ْنُه َعَشَرُة آَِلفا دا َذ ما َر بَ ْعُض َأْصَحاباها، َوُأخا ، َوُأسا ، ُثَّ أَبُو اَْلَْيَجاءا لا ََ اْلَمْوصا ُه إا
ُهْم قَ ت ْ  ن ْ َتُه، فَ َقَتَل ما ، فَ بَ ي َّ ا َكاَن فَ ْوَق َتْكرايَت َأْدرََكُه َأُخوُه اْْلَُسنْيُ ََ بَ ْغَداَذ، فَ َلمَّ َلى، َواَْنََدَر اَْنََدَر إا

ََ بَ ْغَداَذ.  أَبُو اَْلَْيَجاءا إا
، وَ  ََ اْبنا اْلُفَراتا َّللَّا َوَأْرَسَل اْْلَُسنْيُ إا را ِبا ََ اْلُمْقَتدا را، َيْسأَلُُه الرياَضى َعْنُه، َفَشَفَع فايها إا زايرا اْلُمْقَتدا

َي َعن ْ  ْم، )فَ َرضا ْرَطةا َوَغْْياها با الشُّ َغَلَغ، َواْبنا َعْمَرَوْيها َصاحا يَم ْبنا َكي ْ ُهْم، لاَْيَْضى َعْنُه، َوَعْن( إابْ َراها
َ ُقمَّ َفَساَر َوَدَخَل اْْلَُسنْيُ بَ ْغَداذَ  ََ َأْن َوِلا ْنُه، َوَأقَاَم اْْلَُسنْيُ بابَ ْغَداَذ إا ، فَ َردَّ َعَلْيها َأُخوُه َما َأَخَذ ما

ْجَلَة. را، فَ َغرَّقَ َها يفا دا َها( ، َوَأَخَذ اْْلََرائاَد الَِّتا فايَها َأَْسَاُء َمْن َأَعاَن َعَلى اْلُمْقَتدا  إالَي ْ
ييانَي َوالطَّالاباييانَي، َوَأْرَضى اْلُقوَّاَد َوَبَسَط اْبُن اْلُفَرا ْدرَارَاتا لاْلَعبَّاسا ْحَساَن َوَأْخَرَج اْْلا تا اْلَعْدَل َواْْلا

. ، فَ َفرََّق ُمْعَظَم َما َكاَن يفا بُ ُيوتا اْْلَْمَوالا ْْلَْمَوالا  ِبا
 

ْثلاَها َويُ ْفَعَل  ْن ما َبغاي َأْن َُيَْتاَط ما ثٍَة يَ ن ْ باَهاذاْكُر َحادا ْثُل فاْعلا َصاحا  فايَها ما
نَ ُهَما َمَودٌَّة َوَصَداَقٌة، فَ َوَجَد  ، َوبَ ي ْ ْبنا اْلُفَراتا ًَل ِبا اْلَوزايُر ُكُتَب َكاَن ُسَلْيَماُن ْبُن اْلََْسنا ْبنا ُُمَلٍَّد ُمتَّصا

دا  تياَصاٍل َكاَن لاُمَحمَّ َطيا ُسَلْيَماَن ِلا ْبنا اْلُمْعتَ زيا ِبا َعةا ِلا نَ ُهَما، فَ َلْم  اْلبَ ي ْ ْبنا َداُوَد ْبنا اْْلَرَّاحا َوقَ َرابٍَة بَ ي ْ
 ََ َر، َوَأْخَفاَها َعْنُه، َوَأْحَسَن اْبُن اْلُفَراتا إا َها اْلُمْقَتدا ْر َعَلي ْ  يُْظها
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ََ اْلُمْقتَ  ْبنا اْلُفَراتا إا ُن ُسَلْيَماَن، َوقَ لََّدُه اْْلَْعَماَل، َفَسَعى ُسَلْيَماُن ِبا ها ُمطَاَلَعًة تَ َتَضمَّ َطيا را، وََكَتَب ِبا دا
َلهَ  ْسَباباها، َوَأَخَذ الرُّقْ َعَة لايُ َوصيا تاها َوَما يَ تَ َعلَُّق ِبَا ها َوُمْستَ َغَلَّ َياعا را، ذاْكَر َأَمََلكا اْلَوزايرا َوضا ََ اْلُمْقَتدا ا إا

 فَ َلْم يَ تَ َهيَّْأ لَُه َذلاَك.
ََ اْلَوزايرا، َوَحَضَر َداَر اْلَوزايرا  َا بَ ْعُض اْلُكتَّابا فََأْوَصَلَها إا ها، َفَظفاَر َبا ْن ُكميا َي َمَعُه، َوَسَقَطْت ما َوها

َل باها ُهَناَك، َوصَ  َط، َووَكَّ ََ َواسا ا قَ َرَأَها قَ َبَض َعَلى ُسَلْيَماَن، َوَجَعَلُه يفا َزْوَرٍق َوَأْحَضَرُه إا اَدرَُه، ُثَّ فَ َلمَّ
َك إاَِلَّ، فَ َرأَْيُت اْْلَقَّ  -َأَعزََّك اَّللَُّ  -َعْفَو َعْنُه، َفَكَتَب إالَْيها: َنَظْرُت َأرَاَد الْ  يفا َحقياَك َعَليَّ َوُجْرما

ْدَمتاَك َما َعطََّفنا َعَلْيَك، َوثَ َنانا إالَْيَك َوَأَعاَدنا َلكَ  ْن َسالافا خا ْرُت ما ، َوَتذَكَّ ََ ُموفاًيا َعَلى اْْلُْرما   إا
ْرَهٍم، َوَعَفا َعْنُه، َواْستَ ْعَمَلُه َوأَ  ْدُت، َوَأَْجَلا َما أَلاْفُت، َوَأْطَلَق َلُه َعَشَرَة آَِلفا دا  ْكَرَمُه.َأْفَضلا َما َعها

 
ْن َأْمراها  ََ اْلعاَراقا َوَما َكاَن ما  ذاْكُر واَِليَةا َأِبا ُمَضَر إاْفرايقايََّة َوَهَرباُه إا

نَ  ها السَّ ( َعْبدا اَّللَّا يفا َهذا َ أَبُو ُمَضَر زاََّيَدُة اَّللَّا ْبُن )َأِبا اْلَعبَّاسا ْبنا ةا، ُمْستَ َهليا َشْهرا رََمَضاَن، َوِلا
كانَي، َهَواتا َوُمََلزاَمةا النَُّدَماءا َواْلُمْضحا اتا َوالشَّ َوَأُْهََل  إاْفرايقايََّة، بَ ْعَد قَ ْتلا أَبايها، فَ َعَكَف َعَلى اللَّذَّ

ها اْْلَْحَولا َعَلى لاَسانا أَ أُ  ََ َعميا َ( إا يَّةا، َوَأْرَسَل كاَتاًِب، )يَ ْوَم ُوِليا ُلُه ُموَر اْلَمْمَلَكةا َوَأْحَواَل الرَّعا بايها َيْستَ ْعجا
ا َوَلْ يَ ْعَلْم باَقْتلا َأِبا اْلعَ  ْرَعةا، َفَساَر َمُادا ا َوَصَل قَ تَ َلُه )يفا اْلُقُدوما َعَلْيها َوََيُثُُّه َعَلى السُّ ( ، فَ َلمَّ بَّاسا

ها َوإاْخَوتاها. ْن َأْعَماما  َوقَ َتَل َمْن َقَدَر َعَلْيها ما
ها، َوَقواَي َأْمُرُه، وََكاَن اْْلَْحَوُل قُ َبالََتُه، ف َ  ما يعاييا يفا َأَّيَّ ْت َشوَْكُة َأِبا َعْبدا اَّللَّا الشيا ا قُتاَل َصَفْت َواْشَتدَّ َلمَّ

 ُد، َوَداَنْت َلُه اْْلَْمَصاُر َواْلعاَباُد، َفَسْيََّ إالَْيها زاََّيَدُة اَّللَّا َجْيًشا َمعَ َلُه اْلباََل 
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َوى َمنا اْنَضاَف  َُّتُْم َأْربَعانَي أَْلًفا سا دَّ ها، بَ َلَغْت عا ْن َبنا َعميا ، َوُهَو ما يَم ْبنا َأِبا اْْلَْغَلبا إالَْيها، إابْ َراها
ا اتََّصَل بازاََّيَدةا اَّللَّا َخََبُ اَْلَزاْيَةا َعلامَ فَ َهَزَمُه أَبُ  يعايُّ َعَلى َما ذََكْرََنُه )آناًفا( ، فَ َلمَّ  أَنَُّه َِل و َعْبدا اَّللَّا الشيا

نْ  ُر َما انْ تَ َهْت ُقْدرَتُُه إالَْيها، َفَجَمَع َما َعزَّ َعَلْيها ما َنَّ َهَذا )اْْلَْمَع( ُهَو آخا َأْهٍل َوَماٍل َوَغْْيا  ُمَقاَم َلُه ْلا
، َوَأْظَهَر لالنَّاسا أَنَُّه َقْد َجاَءُه َخََبُ، )َهزاْيَةا َأِبا عَ  ْرقا ََ باََلدا الشَّ ْبدا اَّللَّا َذلاَك َوَعَزَم َعَلى اَْلََربا إا

، فَ َقتَ َلُهْم، َوَأْعَلَم َخاصَّتَ  َن اْْلَْبسا ( ، َوَأَمَر ِبااْخَراجا راَجاٍل ما يعاييا ْْلُُروجا الشيا ، َوَأَمَرُهْم ِبا ُه َحقايَقَة اْْلَالا
 َمَعُه.

ْن َِل يَ ْفَعَل َوَِل َيَْتَُك ُمْلَكُه.  فََأَشاَر َعَلْيها َأْهُل َدْولَتاها ِبَا
اْْلَْشَياءا إالَْيَك َأْن  قَاَل ََلُْم: إانَّ َأَِب َعْبدا اَّللَّا َِل َُيَْسُر َعَلْيها َفَشَتَمُه، َورَدَّ َعَلْيها رَْأيَُه، َوقَاَل: َأَحبُّ 

ي.  َيَُْخَذنا باَيدا



ْيا َمَعُه، َوَأْخذا َما َأْمَكَنُه َْحُْلُه. ُز لاْلَمسا ْن َخاصَّتاها َوَأْهلاها يَ َتَجهَّ ٍد ما  َواْنَصَرَف ُكلُّ َواحا
َُّتَا، وََكثُ رَ  ْت َعبايُدَها )َوَقواَي ُسْلطَاَُّنَا( ، َوَساَر وََكاَنْت َدْوَلُة آلا )اْْلَْغَلبا ِبااْفرايقايََّة( َقْد طَاَلْت ُمدَّ

يٌم، فَ َلْم يَ َزْل سَ  ائَ َتنْيا َواْجَتَمَع َمَعُه َخْلٌق َعظا تٍي َوتاْسعانَي َوما ْصَر يفا َسَنةا سا ََ ما ائاًرا َحََّّ َعْن إاْفرايقاَيَة إا
َا تاْسَعَة َعَشَر ي َ  َا َأَِب اْلَعبَّاسا َأَخا َأِبا َعْبدا اَّللَّا َوَصَل َطَرابُ ُلَس، َفَدَخَلَها، فََأقَاَم َبا ْوًما، َورََأى َبا

ا رَآُه َأحْ  ََ َطَرابُ ُلَس، فَ َلمَّ ، َحَبَسُه زاََّيَدُة اَّللَّا، فَ َهَرَب إا ْلَقْْيََوانا ، وََكاَن َُمُْبوًسا ِبا يعاييا َضَرُه َوقَ رَّرَُه: الشيا
، )إانَّنا َأُخو َأِبا َعْبدا اَّللَّا( َهْل ُهَو َأُخو َأِبا َعْبدا اَّللَّا؟ فَأَْنكَ  ٌر قايَل َعنيا َر َوقَاَل: َأََن رَُجٌل ََتجا

.  َفَحَبْسَتنا
ٌر َفََل ََنَُْثُ فايَك، َوإاْن ُكنْ  قًا يفا أَنََّك ََتجا ْن ُكْنَت َصادا ًِب، فَ َقاَل َلُه زاََّيَدُة اَّللَّا: َأََن ُأْطلاُقَك فَإا َت َكاذا

 َوأَْنَت َأُخو
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ٌع، َوََتَْفْظَنا فايَمْن َخلَّْفَناُه. َوَأْطَلَقُه. ْنَدَك َمْوضا  َأِبا َعْبدا اَّللَّا، فَ ْلَيُكْن لالصَّنايَعةا عا
َلُه َوقَ ْتَل رَُجٍل آَخَر َكا ، فََأرَاَد قَ ت ْ يُم ْبُن َأِبا اْْلَْغَلبا ْن كاَبارا َأْهلاها َوَأْصَحاباها إابْ َراها َعَرَضا  ََن َقدْ وََكاَن ما

َا َوهُ  لا َبا َما َعَلى اْلَعاما ْصَر، َوَقدا ََ ما ، فَ َعلاَما َذلاَك، َوَهَرَِب إا يَسى أَنْ ُفَسُهَما َعَلى واَِليَةا اْلَقْْيََوانا َو عا
ََث َمَعُه، َوَسَعَيا بازاََّيَدةا اَّللَّا َوقَاَِل َلُه: إانَُّه ُْيَنيا نَ ْفَسُه باوا  ، فَ َتَحدَّ ْصَر، فَ َوَقَع َذلاَك يفا النُّوَشرايُّ َِليَةا ما

ْن بَ ْغَداَذ، فَ َوَصَل زاََّيَدُة اَّللَّا لَيْ  ْمرا اْْلَلايَفةا ما ْصَر إاِلَّ ِبَا َعُه َعْن ُدُخولا ما ها، َوَأرَاَد َمن ْ ًَل، َوَعََبَ نَ ْفسا
ا رََأى َذلاَك النُّوَشرايُّ َلْ ْيُْ  ََ اْلْايَزةا قَ ْهًرا، فَ َلمَّ ، َونَ َزَل اْلْاْسَر إا ُعُه، فَأَنْ َزَلُه باَدارا اْبنا اْلَْصَّاصا كاْنُه َمن ْ

ٍم، َورََحَل يُرايُد بَ ْغَداَذ، فَ َهَرَب َعْنُه َأْصَحابُُه، َع َكثاْيٍَة، فََأقَاَم َُثَاناَيَة َأَّيَّ ْم ُغََلٌم  َأْصَحابُُه يفا َمَواضا َوفايها
يَنارٍ  اَئُة( أَْلفا دا ْنُه ما َذ ما ُر  َلُه، )َوُأخا ََ اْْلَلايَفةا، َوُهَو اْلُمْقَتدا ، فََأْرَسَل النُّوَشرايُّ إا ْنَد النُّوَشراييا فََأقَاَم عا

َّللَّا، يُ َعريافُُه َحاَل زاََّيَدةا اَّللَّا َوَحاَل َمْن َُتَلََّف َعْنُه ِبااْصَر، فََأَمَرُه باَرديا َمْن َُتَلََّف َعنْ  ، ِبا ُه إالَْيها َمَع اْلَمالا
 َعَل.فَ فَ 

ْذنا  ََ اْلَوزايرا َوُهَو اْبُن اْلُفَراتا َيْسأَلُُه يفا اْْلا َلُه لاُدُخولا  َوَساَر زاََّيَدُة اَّللَّا َحََّّ بَ َلَغ الرَّقََّة وََكَتَب إا
، فَ َبقاَي َعَلى َذلاَك )َسَنًة( ، فَ تَ َفرََّق َعْنُه َأْصَحابُُه، َوُهوَ  َوقُّفا لت َّ ٌن  بَ ْغَداَذ، فََأَمَرُه ِبا َمَع َهَذا ُمْدما

ََ اْلَمْغرابا َيْطُلُب باثَأْ  را، َوقايَل لَُه يُ َردُّ إا ََ اْلُمْقَتدا ي، َوُسعاَي باها إا راها، َفَكَتَب اْْلَْمَر، َواْستاَماَع اْلَمََلها
لرياَجالا َواْلُعَددا َواْْلَمْ  ها ِبا ََ النُّوَشراييا ِبااَْنَادا ََ اْلَمْغرابا فَ َعاَد إالَْيها باَذلاَك وََكَتَب إا ْصَر لايَ ُعوَد إا ْن ما َوالا ما

َع إالَْيها  ََ َأْن ََيَْتما اما لاَيُكوَن ُهَناَك إا ََ َذاتا اْْلَمَّ ْْلُُروجا إا ْصَر، فََأَمَرُه النُّوَشرايُّ ِبا ََ ما َما ََيَْتاُج إالَْيها إا
، فَ َفَعَل، )َوَمَطَلُه( ،  َن الرياَجالا َواْلَمالا  َفطَاَل ُمَقاَمُه، َوتَ َتابَ َعْت باها اْْلَْمَراُض.ما

ْصَر، َوَقَصَد اْلبَ ْيتَ  ََ ما َْيتاها، فَ َعاَد إا ْلَماناها، َفَسَقَط َشْعُر ْلا  َوقايَل َبْل ََسَُّه بَ ْعُض غا
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َا. لرَّْمَلةا َوُدفاَن َبا َ ِبا َس، فَ تُ ُويفيا  اْلُمَقدَّ
ي ْن َبنا اْْلَْغَلبا َأَحٌد، وََكاَنْت  َفُسْبَحاَن اْْلَييا الَّذا ْلَمْغرابا ما َِل َْيُوُت، َوَِل يَ ُزوُل ُمْلُكُه َوَلْ يَ ْبَق ِبا

اما  ْصَر َوالشَّ ََ ما ائََة َسَنٍة َواثْ َنَِتْ َعْشَرَة َسَنًة، وََكانُوا يَ ُقوُلوَن إان ََّنا ََنُْرُج إا ْم ما ُة ُمْلكاها َلَنا ُمدَّ ، َونَ ْرُبُط َخي ْ
ها اْْلَالا َِل َعَلى َما ظَنُّ يفا  نَي َعَلى َهذا ََ فاَلْسطا نَي، َفَكاَن زاََّيَدُة اَّللَّا ُهَو اْْلَاراَج إا  وُه. زَيْ ُتونا فاَلْسطا

 
ْوَلةا اْلَعَلوايَّةا ِبااْفرايقايَّةَ   ذاْكُر اْبتاَداءا الدَّ

ها َدْوَلٌة اتََّسَعْت َأْكَناُف َِمَْلَكتاَها، َوطَاَلْت  َنَة، َوانْ َقَرَضْت َهذا ها السَّ َا َمَلَكْت إاْفرايقايََّة َهذا َّنَّ َُّتَا، فَإا ُمدَّ
َي ذاْكَرَها فَ نَ ُقوُل: اَئٍة، فَ َنْحَتاُج َأْن َنْستَ ْقصا ما تيانَي َوََخْسا  َدْولَتُ ُهْم ِبااْصَر َسَنَة َسْبٍع َوسا

ٍد ُعبَ ْيُد اَّللَّا، ُهْم أَبُو ُُمَمَّ ن ْ َ ما دا ْبنا  َأوَُّل َمْن َوِلا ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َمْيُمونا ْبنا ُُمَمَّ َفقايَل ُهَو ُُمَمَّ
هُ  َي اَّللَُّ َعن ْ دا ْبنا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َرضا يَل ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ ْم، )َوَمْن إاَْسَاعا

ُب َهَذا النََّسَب ََيَْعُلُه َعبْ  يَُّة.يَ ْنسا احا ي يُ ْنَسُب إالَْيها اْلَقدَّ اَح الَّذا  َد اَّللَّا ْبَن َمْيُموٍن اْلَقدَّ
يَل ْبنا َجْعَفرا ْبنا  دا ْبنا إاَْسَاعا يَل الثَّانا اْبنا ُُمَمَّ دا ْبنا َعلاييا َوقايَل ُهَو ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن َأْْحََد ْبنا إاَْسَاعا ُُمَمَّ

ُهْم( .ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلا  َي اَّللَُّ َعن ْ  ييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َرضا
ةا َنَسباها، فَ َقاَل ُهَو َوَأْصَحابُُه اْلَقائاُلوَن ِبااَماَمتاها: إانَّ َنَسَبُه صَ  حَّ يٌح َعَلى َوَقدا اْختَ َلَف اْلُعَلَماُء يفا صا حا

 َما ذََكْرََنُه، َوَلْ يَ ْرََتبُوا فايها.
َن الْ  ةا َهَذا اْلَقْولا َما َوَذَهَب َكثاٌْي ما حَّ ْم أَْيًضا، َوَيْشَهُد باصا ََ ُمَوافَ َقتاها ْْلَْنَسابا إا نَي ِبا َعَلواييانَي اْلَعالاما

: يُّ رايُف الرَّضا  قَاَلُه الشَّ
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يُّ  ي ... َمُقوٌل َصاراٌم، َوأَْنٌف ْحَا ْندا ي َعَلى اَْلََوانا َوعا  َما ُمَقاما
لَّ يفا  ي ... َوِبااْصَر اْْلَلايَفُة اْلَعَلوايُّ أَْلَبُس الذُّ  باََلدا اْْلََعادا

يُّ  ، َوَمْوَِلُه َمْوَِل ... َي إاَذا َضاَمنا اْلَبعايُد اْلَقصا  َمْن أَبُوُه َأِبا
ٌد، َوَعلايُّ  يًعا: ُُمَمَّ ْرقاي باعاْرقاها َسيياَدا النَّا ... سا َجَا  َلفَّ عا

ْقعا رايُّ إانَّ ُذِليا باَذلاَك اْْلَويا عا  ي باَذلاَك الن َّ  ز، ... َوُأَواما
نا اْلَقدْ  َا َكتَ َبُه يفا اْلَمْحَضرا اْلُمَتَضميا َة ِبا يَواناها َخْوفًا، َوَِل ُحجَّ ْعَها يفا بَ ْعضا دا َا َلْ يُودا َح يفا أَْنَساَبااْم، َوإاَّنَّ

ْن َهَذا، َعَلى أَنَّ  ُل َعَلى َأْكثَ َر ما نَّ اْْلَْوَف ََيْما َّللَّا فَإا َر ِبا ُق َما ذََكْرتُُه، َوُهَو َأنَّ اْلَقادا ُه َقْد َورََد َما ُيَصديا



رايفا  ََ الشَّ ، فََأْرَسَلُه إا يا نا َي َأَِب َبْكرا ْبَن اْلَباقاَلَّ ها اْْلَبْ َياُت َأْحَضَر اْلَقاضا ا بَ َلَغْتُه َهذا َأِبا َأْْحََد َلمَّ
رايفا الرَّ  ْعتاَدادا اْلُموَسواييا َوالادا الشَّ َن اِلا نَّا، َوَما َِل نَ َزاُل َعَلْيها ما ، يَ ُقوُل َلُه: َقْد َعَرْفَت َمْنزالََتَك ما ييا ضا

ْن َمَواقاَف َُمُْموَدٍة، َوَِل ََيُوُز َأْن َتُكو  ْوَلةا ما َم َلَك يفا الدَّ ْنَك، َوَما تَ َقدَّ ْدقا اْلُمَواَِلةا ما َن أَْنَت باَك باصا
ْعًرا، َوُهَو َكَذا وََكَذا، فَ َيا َعَلى َخلايَفٍة ت َ  ْرَضاُه، َوَيُكوَن َوَلُدَك َعَلى َما ُيَضادَُّها، َوَقْد بَ َلَغَنا أَنَُّه قَاَل شا

ْن َأْشَرفا اْْلَْعمَ  ، َوُُهَا ما ٌر يفا النياَقابَةا َواْْلَجيا ْعراي َعَلى َأييا ُمَقاما ُذلٍي َأقَاَم، َوُهَو ََنظا ، َوَلوْ لَْيَت شا   الا
 َكاَن ِبااْصَر َلَكاَن َكبَ ْعضا الرََّعاََّي، َوَأطَاَل اْلَقْوَل، َفَحَلَف أَبُو َأْْحََد أَنَُّه َما َعلاَم باَذلاَك.

ِلا  ََ اْْلَلايَفةا ِبا ْعَر، فَ َقاَل َلُه: اْكُتْب َخطََّك إا  ْعتاَذارا،َوَأْحَضَر َوَلَدُه، َوقَاَل َلُه يفا اْلَمْعََّن فَأَْنَكَر الشيا
ْصراييا َمْدُخوٌل، َوأَنَُّه ُمدٍَّع يفا َنَسباها، فَ َقاَل: َِل َأفْ َعُل! فَ َقاَل أَبُوُه:  ُبنا َواذُْكْر فايها َأنَّ َنَسَب اْلما ُتَكذيا

؟  يفا قَ ْوِلا
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ْصراييا َوما  َن اْلما ، َوَأَخاُف ما يْ َلما َن الدَّ ُبَك، َوَلكانيا َأَخاُف ما ، فَ َقاَل فَ َقاَل: َما ُأَكذيا َعاةا يفا اْلباََلدا َن الدُّ
ْنُه َوَمسْ  َْرًأى ما ُط َمْن )ُهَو َقرايٌب( َوأَْنَت ِبا َّْن ُهَو بَعايٌد َعْنَك، َوتُ َراقاُبُه، َوُتْسخا َمٍع، أَبُوُه: َأَُتَاُف ِما

ٌر َعَلْيَك َوَعَلى َأْهلا بَ ْيتاَك؟  َوُهَو قَادا
نَ ُهَما، وَ  َب َوَحَلَف أَنَُّه َِل يُقايُم َمَعُه َوتَ َردََّد اْلَقْوُل بَ ي ْ يُّ َخطَُّه، َفَحَرَد َعَلْيها أَبُوُه َوَغضا َلْ َيْكُتبا الرَّضا

ْعَر َواْنَدرََجتا اْلقاصَُّة َعَلى هَ  يُّ )أَنَُّه( َما قَاَل َهَذا الشيا ََ َأْن َحَلَف الرَّضا  َذا.يفا بَ َلٍد، فَآَل اْْلَْمُر إا
، َدلايٌل َقواي، َعَلى َففاي اْمتاَناعا ال ْم َمَع اْْلَْوفا ْن َأْن َيْكُتَب طَْعًنا يفا َنَسباها ْعتاَذارا، َوما َن اِلا ييا ما رَّضا

ْم. ةا َنَسباها حَّ  صا
تاها، َوَذَهَب َغْْيُُهمْ  حَّ ْن َأْعَيانا اْلَعَلواييانَي يفا َنَسباها، فَ َلْم يَ ْرََتبُوا يفا صا ََ َأنَّ َنَسَبُه  َوَسأَْلُت َأََن ََجَاَعًة ما إا

ما  ، َوَقْد ُكتاَب يفا اْْلََّيَّ َّيا ََ َأْن َجَعُلوا َنَسَبُه يَ ُهودا ُهْم إا ن ْ يٍح، َوَعَدا طَائاَفٌة ما رايَّةا َمْدُخوٌل لَْيَس باَصحا  اْلَقادا
ها، وََكَتَب فايها ََجَاَعٌة  ُن اْلَقْدَح يفا َنَسباها َوَنَسبا َأْوَِلدا ََ َُمَْضٌر يَ َتَضمَّ ْم َأنَّ َنَسَبُه إا َن اْلَعَلواييانَي َوَغْْياها ما

يٍح. نانَي َعلايٍي َغْْيُ َصحا ْيا اْلُمْؤما  َأما
، َواْبُن اْْلَْزَرقا  ، َواْبُن اْلَبْطَحاواييا يُّ َن اْلَعَلواييانَي اْلُمْرَتَضى، َوَأُخوُه الرَّضا ْن َكَتَب فايها ما مَّ ، َفما نا اْلَعَلواَّيَّ

ْن َغْْيا  ، َوما ٍد، َواْلَكْشَفلايُّ ، َوأَبُو َحاما ، َوأَبُو اْلَعبَّاسا اْْلَبايَوْردايُّ يا َواْبُن اْْلََرزاييا ُم اْبُن اْْلَْكَفانا ها
، َوأَبُو َعْبدا اَّللَّا ْبُن ال ، َوأَبُو َجْعَفٍر النََّسفايُّ ، َوالصَّْيَمرايُّ أَبُو اْلَفْضلا النََّسوايُّ ْعمَ َواْلُقُدورايُّ ، َفقايُه ن ُّ انا

يَعةا.  الشيا
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َا َكتَ ُبوا َخْوفًا َوَتقايَّ  َّْن َكَتَب يفا اْلَمْحَضرا إاَّنَّ ةا َنَسباها َأنَّ اْلُعَلَماَء ِما حَّ ْلَم َوزََعَم اْلَقائاُلوَن باصا ًة، َوَمْن َِل عا
ْْلَْنَسابا َفََل اْحتاَجاَج باَقْولاها. ْنَدُه ِبا  عا

ْيُ  يَّةا، َونَ َقَل فايها  َوزََعَم اْْلَما ، َأنَّ َنَسَبُه ُمْعراٌق يفا اْليَ ُهودا ُب ََترايخا إاْفرايقايََّة َواْلَمْغرابا  َعْبُد اْلَعزايزا، َصاحا
ْم، َوَِبَلَغ. ، َوَقدا اْستَ ْقَصى، ذاْكَر اْبتاَداءا َدْولَتاها َن اْلُعَلَماءا  َعْن ََجَاَعٍة ما

ْن ُعْهَدةا َطْعناها يفا َنَسباها، َوَما َعَداُه فَ َقْد َأْحَسَن فايَما ذََكَر، َوَأََن َأذُْكُر َمْعََّن َما قَالَ  ُه َمَع اْلََبَاَءةا ما
 قَاَل:

ًدا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم َعُظَم َذلاكَ  رايَن ُُمَمَّ ََ َسيياَد اْْلَوَّلانَي َواْْلخا ا بَ َعَث اَّللَُّ تَ َعا َعَلى اْليَ ُهودا  َلمَّ
َنَُّه َسفََّه َأْحََلَمُهْم، )َوَعاَب( َأْدََّيََّنُْم وَ  ، ْلا َتَ ُهْم، النََّصاَرى َوالرُّوما َواْلُفْرسا َوقُ َرْيٍش، َوَسائارا اْلَعَربا َوآَلا

ْم، فَ  ُ َكْيَدُهْم، َوَنَصَرُه َعَلْيها َدًة َعَلْيها، َفَكَفاُه اَّللَّ ُهْم َمْن َوفَ رََّق ََجَْعُهْم، فَاْجَتَمُعوا َيًدا َواحا ن ْ َأْسَلَم ما
تا اْلَعَرُب، َوظَنُّ  ا قُباَض َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم ََنََم النياَفاُق، َواْرَتدَّ ، فَ َلمَّ ََ وا َأنَّ الصََّحابََة َهَداُه اَّللَُّ تَ َعا

َي اَّللَُّ َعْنُه، يفا َسبايلا اَّللَّا  ، فَ َقَتَل ُمَسْيلاَمَة، َورَدَّ الريادََّة، َوَأَذلَّ َيْضُعُفوَن بَ ْعَدُه، َفَجاَهَد أَبُو َبْكٍر، َرضا
ا َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة ظَنُّوا َأنَّ باَوفَاتاها  ، َوَغَزا فَاراَس َوالرُّوَم، فَ َلمَّ َتقاُص اْلُكْفَر، َوَوطََّأ َجزايَرَة اْلَعَربا  يَ ن ْ

ْسََلُم.  اْْلا
، فََأذَ  لَّ فَاراَس َوالرُّوَم، َوَغَلَب َعَلى َِمَالاكاَها، َفَدسَّ َعَلْيها اْلُمَنافاُقوَن َأَِب فَاْسُتْخلاَف ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابا

. ْسََلما ُهْم َأنَّ باَقْتلاها يَ ْنَطفاُئ نُوُر اْْلا ن ْ  ُلْؤُلَؤَة فَ َقتَ َلُه، ظَناا ما
، َواتََّسَعْت َِمَْلَكةُ  َ بَ ْعَدُه ُعْثَماُن، فَ َزاَد يفا اْلُفُتوحا نانَي  فَ ُوِليا ُْي اْلُمْؤما َ بَ ْعَدُه َأما ا قُتاَل َوُوِليا ، فَ َلمَّ ْسََلما اْْلا

ْْلَْمرا َأْحَسَن قاَياٍم.  َعلاي، قَاَم ِبا
بَةا، َوَتشْ  يثا اْلَكاذا ةا َأَخُذوا يفا َوْضعا اْْلََحادا ْلُقوَّ َن اْستاْئَصالاها ِبا ْسََلما ما ا يَئاَس َأْعَداُء اْْلا كايكا فَ َلمَّ

يحَ  َضَعَفةا  ثُوَن، َوَأْفَسُدوا الصَّحا ُُموٍر َقْد َضَبَطَها اْلُمَحديا ْم، ِبا يناها  اْلُعُقولا يفا دا
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لتَّْأوايلا َوالطَّْعنا َعَلْيها.  ِبا
ُد ْبُن َأِبا زَيْ َنَب َمْوََ َبنا َأَسٍد َوأَبُو َشا  كاٍر َمْيُموُن ْبُن َفَكاَن َأوََّل َمْن فَ َعَل َذلاَك أَبُو اْْلَطَّابا ُُمَمَّ

ََ َمْن َوثاُقوا باها َأنَّ  يَزانا " يفا ُنْصَرةا الزَّْنَدَقةا، َوَغْْيُُُهَا، فَأَْلَقْوا إا ُب كاَتابا " اْلما  لاُكليا َدْيَصاَن َصاحا
ْب َعَلى َأْولاَيائاها، َوَمنْ  ََ َلْ يُوجا ًنا َوَأنَّ اَّللََّ تَ َعا َن اْلعاَباَداتا َِبطا َة َواْْلَبْ َواَب، َصََلًة  َشْيٍء ما َعَرَف اْْلَئامَّ

ًئا، َوَأَِبُحوا ََلُْم ناَكاَح اْْلُمََّهاتا َواْْلََخَواتا  ْم َشي ْ ها َوَِل زََكاًة، َوَِل َغْْيَ َذلاَك، َوَِل َحرََّم َعَلْيها َا َهذا ، َوإاَّنَّ
 قُ ُيوٌد لاْلَعامَّةا َساقاَطٌة َعنا اْْلَاصَّةا.

رُ  يُلوا اْلَعامََّة، َوت َ وََكانُوا يُْظها يا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم لاَيْسَُتُوا َأْمَرُهْم، َوَيْسَتما لا النَّّبا َفرََّق وَن التََّشيَُّع ْلا



ََلفاها،  ، َوَأْظَهُروا الزُّْهَد َواْلعاَباَدَة، يُ ْغُروَن النَّاَس باَذلاَك َوُهْم َعَلى خا فَ ُقتاَل أَبُو َأْصَحاَُبُْم يفا اْلباََلدا
ْلُكوَفةا، وََكاَن َأْصَحابُُه قَاُلوا َلُه: إاَنَّ ََنَاُف اْْلُْنَد، فَ َقاَل َلَُ  ْن َأْصَحاباها ِبا ْم: إانَّ اْْلَطَّابا َوََجَاَعٌة ما

ْم قَاَل َلُه َأْصَحابُهُ  ا ابْ َتَدُؤوا يفا َضْربا َأْعَناقاها َأَلْ تَ ُقْل إانَّ ُسُيوفَ ُهْم َِل  َأْسلاَحتَ ُهْم َِل تَ ْعَمُل فايُكْم، فَ َلمَّ
ها الطَّائاَفُة يفا اْلباََلدا وَ  ؟ َوتَ َفرََّقْت َهذا يَلِتا تَ َعلَُّموا تَ ْعَمُل فايَنا؟ فَ َقاَل: إاَذا َكاَن َقْد َأرَاَد اَّللَُّ َفَما حا

، َوالزََّرَق َوالنُُّجوَم، َواْلكاْمَياَء، ف َ  ْعَبَذَة، َوالنَّاراَْنايَّاتا ْم الشَّ َا يَ تَّفاُق َعَلْيها ُهْم ََيَْتاُلوَن َعَلى ُكليا قَ ْوٍم ِبا
.  َوَعَلى اْلَعامَّةا ِبااْظَهارا الزُّْهدا

اُح، َعلََّمُه اْلْاَيَل، َوَأْطَلَعُه َعَلى َأْسَرارا هَ  ْبنا َدْيَصاَن اْبٌن يُ َقاُل لَُه َعْبُد اَّللَّا اْلَقدَّ ها النياْحَلةا، َوَنَشَأ ِلا ذا
َم.َفحَ   َذَق َوتَ َقدَّ
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دا ْبنا اْْلَُسنْيا َويُ َلقَُّب باَدْنَداَن يَ تَ َوََّ تاْلكَ  َُحمَّ ي َكْرَخ َوَأْصبَ َهاَن رَُجٌل يُ ْعَرُف ِبا  وََكاَن بانَ َواحا
ْم، َفَسارَ  يَمٌة، وََكاَن يُ ْبغاُض اْلَعَرَب َوََيَْمُع َمَساوايَها َع، َوَلُه ناَيابٌَة َعظا ْن  اْلَمَواضا اُح، َوَعرََّفُه ما إالَْيها اْلَقدَّ

رُ  َا َيْكُتُمُه، َويُْظها ها( ، َوإاَّنَّ َر، )َما يفا نَ ْفسا التََّشيَُّع  َذلاَك َما زَاَد باها َُمَلُُّه، َوَأَشاَر َعَلْيها َأْن َِل يُْظها
را  ْم َطْعٌن يفا الشَّ نَّ الطَّْعَن فايها ََ َمْن بَ ْعَدُهْم، َوالطَّْعَن َعَلى الصََّحابَةا، فَإا ْم َوَصَلْت إا نَّ باَطرايقاها يَعةا، فَإا

ََ ُكوَ  َُه إا ََ َهَذا اْلَمْذَهبا َفَسْيَّ َعاةا إا يًما يُ ْنفاُقُه َعَلى الدُّ را اْْلَْهَوازا فَاْسَتْحَسَن قَ ْوَلُه َوَأْعطَاُه َماًِل َعظا
َ َواْلَبْصَرةا، َواْلُكوَفةا، َوطَالاَقاَن، َوُخَراَسانَ  َْص، َوفَ رََّقُه يفا ُدَعاتاها، َوتُ ُويفيا ْن َأْرضا ْحا يََّة، ما ، َوَسَلما

اُح، َوَدْنَداُن.  اْلَقدَّ
َنَُّه َكاَن يُ َعالاُج اْلُعُيوَن َويَ ْقَدُحَها. اَح ْلا َا لُقياَب اْلَقدَّ  َوإاَّنَّ

اُح قَاَم بَ ْعَدُه ابْ ُنُه َأْْحَُد َمَقامَ  َ اْلَقدَّ ا تُ ُويفيا َبُه إاْنَساٌن يُ َقاُل َلُه ُرْسُتُم ْبُن اْْلَُسنْيا ْبنا فَ َلمَّ ُه، َوَصحا
ْلَيَمنا رَُجٌل اَسُْ  َد، وََكاَن ِبا َدانا اْلَمَشاها ْن َأْهلا اْلُكوَفةا، َفَكاََن يَ ْقصا اُر، ما ُه َحْوَشبا ْبنا َداَذاَن النَّجَّ

ْيَةا  ُد ْبُن اْلَفْضلا َكثاُْي اْلَمالا َواْلَعشا ََ َمْشَهدا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي ُُمَمَّ ، يَ َتَشيَُّع، َفَجاَء إا ْن َأْهلا اْْلََندا ما
َع فايها لاَما رََأى  ا َخَرَج اْجَتَمَع باها َأْْحَُد، َوَطما ْن ُبَكائاها، يَ ُزورُُه، فَ َرآُه َأْْحَُد َوُرْسُتُم يَ ْبكاي َكثاْيًا، فَ َلمَّ ما

، َوَأَمَرُه باُلُزوما اْلعاَباَدةا َوالزُّْهدا َوَدْعَوةا النَّاسا َوأَْلَقى إالَْيها َمْذَهَبُه ف َ  ََ اْلَيَمنا اَر إا َقباَلُه، َوَسْيََّ َمَعُه النَّجَّ
، َونَ َزَل باَعَدنَ  ََ اْلَيَمنا اُر إا ، َفَساَر النَّجَّ ْلَيَمنا ييا َوأَنَُّه َخاراٌج يفا َهَذا الزََّمانا ِبا ََ اْلَمْهدا با قَ ْوٍم ، باُقرْ إا

يَعةا يُ ْعَرُفوَن باَبنا ُموَسى، َوَأَخَذ يفا بَ ْيعا َما َمَعُه. َن الشيا  ما
ْئَت؟ قَاَل: لالتياَجارَةا.  َوَأََتُه بَ ُنو ُموَسى، َوقَاُلوا َلُه: فايَم جا
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، َوَقْد بَ َلَغَنا  ييا َا أَْنَت َرُسوُل اْلَمْهدا ٍر، َوإاَّنَّ َخََبَُك، َوََنُْن بَ ُنو ُموَسى، َوَلَعلََّك َقْد قَاُلوا: َلْسَت باَتاجا
ى َعَزائاَمُهْم، َوقَ ُرَب َأمْ  َنَّ إاْخَواُنَك، فََأْظَهَر َأْمَرُه، َوقَ وَّ ْم، فَإا ْط َوَِل ََتَْتشا ْعَت باَنا، فَانْ َبسا ييا َسَا ُر اْلَمْهدا

، َوَأْخََبَُهْم أَ  ََلحا َن اْْلَْيلا َوالسيا ْستاْكثَارا ما ِلا ْم َيْظَهُر.ِبا ها ْندا ْن عا ، َوما ييا  نَّ َهَذا َأَواُن ُظُهورا اْلَمْهدا
ُسُهْم، َوأَ  ، َفَساُروا إالَْيها َفَكثُ َر ََجُْعُهْم َوَعُظَم ِبْا ْلعاَراقا يَن ِبا يَعةا الَّذا لشيا َغاُروا َعَلى َمْن َواتََّصَلْت َأْخَبارُُه ِبا

يَمًة، َجاَورَُهْم، َوَسبَ ْوا، َوَجبَ ُوا اْْلَْموَ  احا َهَداََّي َعظا ْن َولادا َعْبدا اَّللَّا اْلَقدَّ ْلُكوَفةا ما ََ َمْن ِبا اَل، َوَأْرَسَل إا
ِبا ُسْفَيا ، َواْْلَخُر يُ ْعَرُف ِبَا يا ْْلُْلَوانا ََ اْلَمْغرابا رَُجَلنْيا َأَحُدُُهَا يُ ْعَرُف ِبا َن، َوقَاُلوا ََلَُما: وََكانُوا أَنْ َفُذوا إا

ْرضا ُكَتاَمَة بابَ َلٍد إانَّ الْ  ُب اْلَبْدرا، َفَسارَا فَ نَ َزَل ِبَا َمْغراَب َأْرٌض بُوٌر، فَاْذَهَبا فَاْحُرََث َحََّّ َيَايَء َصاحا
َما، َوَْحَُلوا إالَ  ي إالَْيها َواحا َاٍر، َفَماَلْت قُ ُلوُب َأْهلا تاْلَك الن َّ ى َمْرََمَنََّة( َواْْلَخُر باُسوقا ْحا مَ )ُيَسمَّ ا ْيها

َن اْْلَخرا. نانَي َكثاْيًَة، َوَماََت، وََكاَن َأَحُدُُهَا َقرايَب اْلَوفَاةا ما  اْْلَْمَواَل َوالتَُّحَف، فََأقَاَما سا
 

ََ اْلَمْغرابا  يعاييا إا  ذاْكُر إاْرَسالا َأِبا َعْبدا اَّللَّا الشيا
ََ اْبنا َكاَن أَبُو َعْبدا اَّللَّا اْْلَُسنْيُ ْبُن َأْْحََد ْبنا ُُمَمَّ  َعاَء، َوَقْد َساَر إا ْن َأْهلا َصن ْ يعايُّ ما َء الشيا دا ْبنا زََكراَّيَّ

ْلٌم َوفَ ْهٌم َوَدَهاٌء َوَمْكٌر، ْن كاَبارا َأْصَحاباها، وََكاَن َلُه عا َبُه باَعَدَن، َوَصاَر ما ارا، َوَصحا ا  َحْوَشٍب النَّجَّ فَ َلمَّ
يا َوأَ  : إانَّ َأْرَض ُكَتاَمَة أََتى َخََبُ َوفَاةا اْْلُْلَوانا يعاييا َِبا َعْبدا اَّللَّا الشيا ََ اْبنا َحْوَشٍب( قَاَل ْلا ِبا ُسْفَياَن )إا

َّنََّ  ْر، فَإا ُّ َوأَبُو ُسْفَياَن، َوَقْد َماََت، َولَْيَس ََلَا َغْْيَُك، فَ َبادا َن اْلَمْغرابا َقْد َحَرثَ َها اْْلُْلَوانا َدٌة ما ا ُمَوطَّأٌَة ُِمَهَّ
 َلَك.

َة( ، َوَأْعطَاُه اْبُن َحُوَشٍب َماًِل، َوَسْيََّ َمَعُه َعْبَد اَّللَّا ْبنَ  ََ َمكَّ  َفَخَرَج أَبُو َعْبدا اَّللَّا )إا
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ْم، فَاجْ  َد إالَْيها اجا ُكَتاَمَة فَُأْرشا َة َسَأَل َعْن ُحجَّ َم أَبُو َعْبدا اَّللَّا َمكَّ ا َقدا َف، فَ َلمَّ َتَمَع َبااْم، َوَلْ َأِبا َمََلحا
، فََأْظَهَر اْستا  ثُوَن باَفَضائالا َأْهلا اْلبَ ْيتا َعُهْم يَ َتَحدَّ ُهْم، َفَسما ن ْ ْحَساَن يُ َعريافْ ُهْم َقْصَدُه، َوَجَلَس َقرايًبا ما

َا َلْ يَ ْعَلُموُه، ثَ ُهْم ِبا  َذلاَك، َوَحدَّ
ا َأرَاَد اْلقاَياَم َسأَُلوُه َأْن َيََْذَن َلَُ  َن ََلُْم يفا َذلاَك، َفَسأَُلوُه أَْيَن فَ َلمَّ ْنباَساطا َمَعُه، فََأذا ْم يفا زاََّيرَتاها َواِلا

ْصَر، فَ َفراُحوا باُصْحَبتاها. ُدُه، فَ َقاَل: ُأرايُد ما  َمْقصا
، َوآَخُر اَسُْ  يلايُّ َة رَُجٌل اَْسُُه ُحَرْيٌث اْْلَما َكَّ ييانَي ِبا ْن ُرَؤَساءا اْلُكَتاما اَد، فَ َرَحُلوا، وََكاَن ما ُه ُموَسى ْبُن َمكَّ

ها، َوَأْظَهَر ََلُُم اْلعاَباَدَة، َوالزُّْهَد، فَاْزَداُدوا فايها رَْغَبًة، َوَخَدُموُه، وَ  ُُهْم باَغَرضا َكاَن َيْسَأَُلُْم َعْن َوُهَو َِل َُيَْبا
ْم لاُسلْ  ْم، َوَعْن طَاَعتاها ْم َوَأْحَواَلااْم َوقَ َبائالاها ها نَ َنا باََلدا َنا طَاَعٌة، َوبَ ي ْ طَانا إاْفرايقايََّة، فَ َقاُلوا: َما َلُه َعَلي ْ

ٍم. َنُه َعَشَرُة َأَّيَّ  َوبَ ي ْ



ََ ما  ََلَح؟ قَاُلوا: ُهَو ُشْغُلَنا، َوَلْ يَ َزْل يَ تَ َعرَُّف َأْحَواََلُْم، َحََّّ َوَصُلوا إا ُلوَن السيا ْصَر، قَاَل: َأفَ َتْحما
ا َأرَاَد َودَ  َا، قَاُلوا: إاَذا ُكْنَت فَ َلمَّ ْعلايَم َبا اَعُهْم قَاُلوا َلُه: َأيُّ َشْيٍء َتْطُلُب ِبااْصَر؟ قَاَل: َأْطُلُب الت َّ

ََ اْلَمسا  َقياَك، َوَلْ يَ َزاُلوا باها َحََّّ َأَجاََبُْم إا ُد َهَذا فَباََلُدََن أَنْ َفُع َلَك، َوََنُْن َأْعَرُف ِبا ْيا )َمَعُهْم( تَ ْقصا
، َفَساَر َمَعُهْم.بَ عْ  َؤالا  َد اْْلُُضوعا َوالسُّ

ْندَ  ُبوا يفا نُ ُزولاها عا َََباها، فَ َرغا يَعةا، فََأْخََبُوُهْم ِبا َن الشيا ا قَارَبُوا باََلَدُهْم َلقايَ ُهْم راَجاٌل ما ُهْم، َواْقََتَُعوا فَ َلمَّ
ُهْم( ُثَّ رََحُلوا َحََّّ َوَصُلوا إا  ن ْ َتَصَف َشْهرا رَبايٍع اْْلَوَّلا َسَنَة َُثَانانَي فايَمْن ُيَضيياُفُه )ما ََ َأْرضا ُكَتاَمَة، ُمن ْ

ْنَدُهْم َحََّّ يُ َقاتاُلوا ُدونَُه، فَ َقاَل ََلُْم: أَْيَن َيُكونُ  ُهْم َأْن يَ ْنزاَل عا ن ْ ، َفَسأََلُه قَ ْوٌم ما ائَ َتنْيا َفجُّ اْْلَْخَيارا؟  َوما
ْن َذلاَك، َولَْ  ُبوا ما ْنَد َبنا ُسَليَّاَن. فَ تَ َعجَّ  َيُكونُوا ذََكُروُه َلُه، فَ َقاُلوا َلُه: عا

ََّيراُكْم، َونَ ُزورُُهْم يفا بُ ُيوَّتااْم، فََأْرَضى باَذلاكَ  ْنُكْم يفا دا ُد، ُثَّ ََنِْتا قَ ْوًما ما يَع. فَ َقاَل: إالَْيها نَ ْقصا  اْْلَما
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ََ َجَبٍل يُ َقاُل َلُه إاْنكا  َي إاِلَّ َوَساَر إا َجاَن، َوفايها َفجُّ اْْلَْخَيارا، )فَ َقاَل: َهَذا َفجُّ اْْلَْخَيارا( ، َوَما َُسيا
، يَ ْنُصُرُه فايَها اْْلَْخَياُر  ُبو َعنا اْْلَْوطَانا ْجَرًة تَ ن ْ ييا ها ( باُكْم، َوَلَقْد َجاَء يفا اْْلََثرا: إانَّ لاْلَمْهدا ْن )َأْهلا ما

، قَ وْ  ى َفجَّ َذلاَك الزََّمانا ْن َهَذا اْلَفجيا ُيَسمَّ ُكْم ما ُُروجا ُْم ُكَتاَمُة( ، َوِبا َّنَّ ، )فَإا َن اْلكاْتَمانا ٌم ُمْشَتق، اَْسُُهْم ما
 اْْلَْخَيارا.

َن اْلْاَيلا َواْلَمكايَداتا َوالنَّاراَْنايَّاتا َما َأْذَهَل ُعُقوََلُْم، َوَأَتَ  ْن  فَ َتَساَمَعتا اْلَقَبائاُل، َوَصَنَع ما ُه اْلََبْبَ ُر ما
َن اْلَقْتلا  ََ َأْن تَ َقاتَ َلْت ُكَتاَمُة َعَلْيها َمَع قَ َبائالا اْلََبْبَرا، َوَسلاَم ما َرارًا َوُهَو ُكليا َمَكاٍن، َوَعُظَم َأْمُرُه إا  ما

، فَاْجَتَمَع َأْهُل اْلعاْلما َعَلى ُمَناظَ  ييا ( َذلاَك َِل َيْذُكُر اْسَم اْلَمْهدا َرتاها َوقَ ْتلاها، فَ َلْم َيَْتُْكُه )يفا ُكليا
. ْنَدُهْم َأَِب َعْبدا اَّللَّا اْلَمْشراقايَّ ُرُهْم، وََكاَن اَْسُُه عا يُّوَن يُ َناظا  اْلُكَتاما

َلُه َعَلى َمدا  ْيا إاْفرايقايََّة، فََأْرَسَل َعاما يَم ْبنا َأْْحََد ْبنا اْْلَْغَلبا َأما ََ إابْ َراها يَلَة َيْسأَلُُه َعْن َوبَ َلَغ َخََبُُه إا يَنةا ما
ْْلَْْيا َواْلعاَباَدةا َفَسَكَت َعْنُه. َن، َوَيَُْمُر ِبا  َأْمراها، َفَصغََّرُه َوذََكَر )َلُه( أَنَُّه يَ ْلَبُس اْْلَشا

ي ذََكَر َلُكْم أَبُو ُسْفَياَن َوا ُب اْلَبْدرا الَّذا ييانَي: َأََن َصاحا تُ ُهْم ُثَّ إانَُّه قَاَل لاْلُكَتاما ُّ، فَاْزَداَدْت َُمَب َّ ْْلُْلَوانا
َلُه، فَ  َْمراها، َوتَ َفرََّقْت َكلاَمُة اْلََبْبَرا وَُكَتاَمَة باَسَبباها، فََأرَاَد بَ ْعُضُهْم قَ ت ْ يُمُهْم ْلا اْختَ َفى، َوَوَقَع َلُه، َوتَ ْعظا

يٌد، َواتََّصَل اْْلَََبُ ِبااْنَساٍن اَْسُهُ  نَ ُهْم قاَتاٌل َشدا ْن َأَكابارا ُكَتاَمَة، فََأَخَذ َأَِب  بَ ي ْ اْلََْسُن ْبُن َهارُوَن، َوُهَو ما
ْن ُكليا َمَكاٍن وَ  ُروَن، فَأَتَ ْتُه اْلَقَبائاُل ما يَنةا ََنصا ََ َمدا َعُظَم َشْأنُُه، َعْبدا اَّللَّا إالَْيها، َوَداَفَع َعْنُه، َوَمَضَيا إا

 َهاُروَن.َوَصاَرتا الرياًَئَسُة لاْلَحْسنا ْبنا 
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ْستاَتارا، َوَشَهَر اْْلُُروَب، َفَكاَن الظَّفَ  َن اِلا ، َوَظَهَر ما نََّة اْْلَْيلا ُر َلُه فايَها، َوَسلََّم إالَْيها أَبُو َعْبدا اَّللَّا َأعا
َها، فَ َزَحَفتْ  ُروَن َوَخْنَدَق َعَلي ْ يَنةا ََنصا ََ َمدا َها، َواقْ تَ تَ ُلوا،  َوَغناَم اْْلَْمَواَل، َوانْ تَ َقَل إا قَ َبائاُل اْلََبْبَرا إالَي ْ

نَ ُهْم َوقَائاُع َكثاْيٌَة َوَظفاَر َبااْم، َوَصاَرْت إالَْيها َأمْ  َواَُلُْم، ُثَّ اْصَطَلُحوا، ُثَّ َأَعاُدوا اْلقاَتاَل، وََكاَن بَ ي ْ
 فَاْستَ َقاَم َلُه َأْمُر اْلََبْبَرا َوَعامَّةا ُكَتاَمَة.

 
لْ  ها ذاْكُر ما يَلَة َواَّنْاَزاما يَنَة ما  كاها َمدا

َها رَُجٌل اَْسُُه اْلََْسُن ْبُن  ن ْ يَلَة، َفَجاَءُه ما يَنةا ما ََ َمدا َِبا َعْبدا اَّللَّا َذلاَك زََحَف إا ا َِتَّ ْلا َأْْحََد، فََأْطَلَعُه فَ َلمَّ
يًدا، َوَأخَ  ، فَ َقاَتَل َأْهَلُه قاَتاًِل َشدا رَّةا اْلبَ َلدا ْنُه اْْلََماَن فََأمَّنَ ُهْم، َوَدَخَل َعَلى غا َذ اْْلَْرَِبَض، َفطََلُبوا ما

يُم ْبُن َأْْحََد، فَ نَ فََّذ َوَلَدهُ  يَنئاٍذ إابْ َراها َْي إاْفرايقايََّة، َوُهَو حا يَلَة، َوبَ َلَغ اْْلَََبُ َأما يَنَة ما اْْلَْحَوَل يفا اْثَنْ  َمدا
ثْ ُلهُ  ، فَاَّْنََزَم أَبُو َعْبدا اَّللَّا، وََكثُ َر اْلَقْتُل يفا َعَشَر أَْلًفا، َوتَباَعُهْم ما ْم، فَاْلتَ َقَيا، فَاقْ تَ َتَل اْلَعْسَكَرانا

ََ َجَبلا إانْ  نَ ُهْم، َوَساَر أَبُو َعْبدا اَّللَّا إا يٌم َحاَل بَ ي ْ كاَجاَن، َأْصَحاباها، َوتَباَعُه اْْلَْحَوُل، َوَسَقَط ثَ ْلٌج َعظا
َا َأَحًدا( .فَ َوَصَل اْْلَْحوَ  يَلَة، )َوَلْ َيَاْد َبا يَنَة ما ُروَن، فََأْحَرقَ َها، َوَأْحَرَق َمدا يَنةا ََنصا ََ َمدا  ُل إا

ََ إاْفرايقاَيَة،  ْجَرٍة، فَ َقَصَدَها َأْصَحابُُه، َوَعاَد اْْلَْحَوُل إا َفَساَر أَبُو َوَبََّن أَبُو َعْبدا اَّللَّا ِبااْنكاَجاَن َداَر ها
يَم، َفُسرَّ با َعْبدا اَّللَّا  ُهْم، َوَأََتُه )َخََبُ( َوفَاةا إابْ َراها َّا َُتَلََّف َعن ْ َّا رََأى ِما ْم، فَ َغناَم ِما يلاها ها، ُثَّ َأََتُه  بَ ْعَد رَحا

، للَّْهوا َواللَّعابا ها، َوواَِليَةا زاََّيَدةا اَّللَّا، َواْشتاَغالاها ِبا  فَاْشَتدَّ ُسُرورُُه، َخََبُ قَ ْتلا َأِبا اْلَعبَّاسا َوَلدا
، َوَلقاَي َأَِب َعْبدا اَّللَّا، فَاَّْنَزَ  يها َأِبا اْلَعبَّاسا َم َأخا  َم اْْلَْحَوُل.وََكاَن اْْلَْحَوُل َقْد ََجََع َجْيًشا َكثاْيًا َأَّيَّ

ا  ، فَ َلمَّ ما َقدُّ َن الت َّ ْنُه يُ َقاتاُلُه َوَْيْنَ ُعُه ما َ أَبُو ُمَضَر زاََّيَدُة اَّللَّا )َوبَقاَي اْْلَْحَوُل( َقرايًبا ما  َوِلا
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َنهُ  ُر َعي ْ َا َكاَن َيْكسا إاَذا َأَداَم النََّظَر  إاْفرايقايََّة َأْحَضَر اْْلَْحَوَل َوقَ تَ َلُه، َكَما ذََكْرََنُه، َوَلْ َيُكْن َأْحَوَل، َوإاَّنَّ
يَنئاٍذ ُجيُ  ا قُتاَل انْ َتَشَرْت حا ، َوَصاَر أَبُو َعْبدا اَّللَّا يَ ُقوُل: فَ ُلقياَب باها، فَ َلمَّ وُش َأِبا َعْبدا اَّللَّا يفا اْلباََلدا

! َويُ ْغرا  ، َوَْيْلاُك اْْلَْرَض، فَ َيا ُطوََب لاَمْن َهاَجَر إاَِلَّ َوَأطَاَعنا ما ها اْْلََّيَّ يُّ ََيُْرُج يفا َهذا ي النَّاَس اْلَمْهدا
ِبا ُمَضَر، َويَعايُبُه.  ِبَا

يََّما مَ  وََكاَن ُكلُّ  يَعًة، َفََل َيُسوُءُهْم َأْن َيْظَفَر أَبُو َعْبدا اَّللَّا َِل سا َن اْلُوَزرَاءا شا ْنَد زاََّيَدةا اَّللَّا ما َع َما  َمْن عا
ْن َمْغراَباَ  ْمسا ما ْن إاْحَياءا اْلَمْوَتى، َوَرديا الشَّ ييا ما َن اْلَكَراَماتا الَِّتا لاْلَمْهدا ْلكاها َكاَن َيْذُكُر ََلُْم ما ا، َوما

ْم، َوَيْسَحُرُهْم، َويَعاُدُهْم. ُل إالَْيها ْسراَها! َوأَبُو َعْبدا اَّللَّا يُ ْرسا  اْْلَْرَض ِبَا
 

ْلَماَسةَ  جا ََ سا ْياها إا يعاييا َوَمسا ِبا َعْبدا اَّللَّا الشيا ييا ُعبَ ْيدا اَّللَّا ِبَا  ذاْكُر َسَببا اتياَصالا اْلَمْهدا



َ َعْبدُ  ْن َوَلدا َعقايلا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َوُهْم َمَع َهَذا  لاَما تُ ُويفيا ُْم ما اُح ادََّعى َوَلُدُه َأَّنَّ اَّللَّا ْبُن َمْيُموٍن اْلَقدَّ
رُّوَن َأْمَرُهْم، َوَُيُْفوَن َأْشَخاَصُهْم.  َيْسَُتُوَن، َوُيسا
 َ ُهْم، فَ تُ ُويفيا ن ْ َعاُة وََكاَن َوَلُدُه َأْْحَُد ُهَو اْلُمَشاَر إالَْيها ما ي ُيَكاتاُبُه الدُّ ًدا، وََكاَن ُهَو الَّذا  َوَخلََّف َوَلَدُه ُُمَمَّ

 ْ ْن َأْرضا ْحا يََّة ما ََ َسَلما ، َفَساَر اْْلَُسنْيُ إا ٌد َوَخلََّف َأْْحََد َواْْلَُسنْيَ َ ُُمَمَّ ، َوتُ َويفيا َا يفا اْلباََلدا َص، َوَلُه َبا
ْن َوَدائا  احا َوَدائاُع َوَأْمَواٌل ما ْن َأْوَِلدا اْلَقدَّ ْلَماٌن، َوبَقاَي بابَ ْغَداَذ ما ، َووَُكََلُء، َوغا احا ها َعْبدا اَّللَّا اْلَقدَّ عا َجديا

. َلْغَلغا  أَبُو الشَّ
ْلَيَمنا َواْلَمْغرابا ُيَكاتاُبونَهُ  َعاُة ِبا ُب اْْلَْمرا، َوالدُّ يُّ َوَصاحا ي أَنَُّه اْلَوصا عا ُلونَُه،  وََكاَن اْْلَُسنْيُ َيدَّ َويُ َراسا

يََّة، فَ َوَصُفوا لَُه اْمَرَأةَ  يُث النياَساءا باَسَلما َْضَرتاها َحدا  َوات ََّفَق أَنَُّه َجَرى ِبا
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َن اْْلَدَّ  ، فَ تَ َزوََّجَها، َوََلَا َوَلٌد ما َي يفا َغايَةا اْْلُْسنا َها َزْوُجَها، َوها اٍد، َماَت َعن ْ يٍي َحدَّ  ادا رَُجٍل يَ ُهودا
َها َوَحُسَن َمْوقاُعَها َمَعُه، َوَأَحبَّ َوَلَدَها، َوَأدَّبَُه، َوَعلََّمُه، فَ تَ َعلَّ  ، فََأَحب َّ َم اْلعاْلَم، ُْيَاثاُلَها يفا اْْلََمالا

ٌَّة َكباْيٌَة. يَمٌة، َوُها  َوَصاَرْت َلُه نَ ْفٌس َعظا
ْعَوةا َمْن يَ قُ  ها الدَّ ْن َأْهلا َهذا َن اْلُعَلَماءا ما ، َماَت َفما يََّة، َوُهَو اْْلَُسنْيُ ي َكاَن باَسَلما َماَم الَّذا وُل: إانَّ اْْلا

، َوُهَو ُعبَ ْيُد اَّللَّا، َوَعرََّفُه َأْسَراَر ا ادا ييا اْْلَدَّ ََ اْبنا اْليَ ُهودا َد إا ْن قَ ْوٍل َوَلْ َيُكْن ]َلُه[ َوَلٌد، فَ َعها ْعَوةا ما لدَّ
َعاُة، َماُم  َوفاْعٍل، َوأَْيَن الدُّ ْدَمتاها، َوأَنَُّه اْْلا ََ َأْصَحاباها باطَاَعتاها َوخا َم إا ، َوتَ َقدَّ َوَأْعطَاُه اْْلَْمَواَل َواْلَعََلَماتا

. َلْغَلغا ها َأِبا الشَّ ، َوَزوََّجُه ابْ َنَة َعميا يُّ  َواْلَوصا
ما اْْلَبْ َيضا اْلَعَلواييا َوَغْْياها، َوجَ  ها َنَسًبا، َوُهَو ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن اْلََْسنا ْبنا َوَهَذا قَ ْوُل َأِبا اْلَقاسا َعَل لانَ ْفسا

دا ْبنا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا  ( ْبنا ُموَسى ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ دا ْبنا َعلاييا  َأِبا َعلاييا )ْبنا ُُمَمَّ
 طَالاٍب.

ها اْْلَقْ َواُل فايَها َما  َوبَ ْعُض النَّاسا يَ ُقوُلوَن، َوُهْم َقلايٌل: ، َوَهذا احا ْن َوَلدا اْلَقدَّ إانَّ ُعبَ ْيَد اَّللَّا )َهَذا ما
ها  َّْن قَاَم ِبااْظَهارا َهذا يعايَّ َوَغْْيَُه ِما ي َْحََل َأَِب َعْبدا اَّللَّا( الشيا ْعراي َما الَّذا ْعَوةا، َحََّّ  فايَها، فَ َيا لَْيَت شا الدَّ

ََذا اْْلَْمرا َمْن َُيْراُجوا )َهَذا( اْْلَ  ُح نَ ْفَسُه َبا ، َوَهْل ُيَساما يٍي ََ َوَلدا يَ ُهودا ْم، َوُيَسلياُموا إا ها ْن أَنْ ُفسا ْمَر ما
يًنا يُ ثَاُب َعَلْيها؟  يَ ْعَتقاُدُه دا

ْجرَ  ي ها ُر بَ ْعدا ََ ُعبَ ْيدا اَّللَّا قَاَل َلُه: إانََّك َستُ َهاجا َد اْْلَُسنْيُ إا ا َعها ًَنا قَاَل: فَ َلمَّ ًة بَعايَدًة، َوتَ ْلَقى ُما
ََلفَ  ، َوقَاَم بَ ْعَدُه ُعبَ ْيُد اَّللَّا، َوانْ َتَشَرْت َدْعَوتُُه، َوَبَذَل اْْلَْمَواَل خا َ اْْلَُسنْيُ يَدًة، فَ تُ ُويفيا َم، َشدا  َما تَ َقدَّ

َن اْلَمْغرابا  ْن ُكَتاَمَة ما ُرونَُه. َوَأْرَسَل إالَْيها أَبُو َعْبدا اَّللَّا راَجاًِل ما َتظا ُْم يَ ن ْ َا فَ َتَح اَّللَُّ َعَلْيها، َوَأَّنَّ ُوُه ِبا  لاُيْخَبا
ما ناَزارٌ  َم اْلُمْكَتفاي َفطُلاَب، فَ َهَرَب ُهَو َوَوَلُدُه أَبُو اْلَقاسا ْنَد النَّاسا َأَّيَّ  َوَشاَع َخََبُُه عا
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، َوُهوَ  ْلَقائاما َ بَ ْعَدُه، َوتَ َلقََّب ِبا ي َوِلا يَ ْوَمئاٍذ ُغََلٌم، َوَخَرَج َمَعُه َخاصَُّتُه َوَمَوالايها يُرايُد اْلَمْغراَب،  الَّذا
َل  ارا، وََكاَن َعاما ًا بازاييا التُّجَّ ْصَر َأقَاَم ُمْسَتَتا ََ ما ا انْ تَ َهى إا َم زاََّيَدةا اَّللَّا، فَ َلمَّ يَنئاٍذ َوَذلاَك َأَّيَّ ْصَر حا ما

، فَأَتَ ْتهُ  يَسى النُّوَشرايُّ ْلَقْبضا َعَلْيها َوَعَلى ُكليا َمْن  عا َر ِبا ْلَيتاها، َوُأما َفتاها َوحا َن اْْلَلايَفةا باصا اْلُكُتُب ما
 ُيْشباُهُه.

ْصرَ  ْن ما ، َفَخَرَج ما َرافا ْنصا ِلا يَّ َوَأَشاَر َعَلْيها ِبا يَسى ُمَتَشيياًعا، فََأْخََبَ اْلَمْهدا َمَع  وََكاَن بَ ْعُض َخاصَّةا عا
ََ النُّوَشراييا َأْصَحابا  ا َوَصَل اْلكاَتاُب إا َبُه، فَ َلمَّ َفَقَة َعَلى َمْن َصحا ها، َوَمَعُه َأْمَواٌل َكثاْيٌَة، فََأْوَسَع الن َّ

ا رَآُه َلْ َيُشكَّ فايها، فَ َقَبَض َعَلْيها  َقُه، فَ َلمَّ ها فَ َلحا ييا َوَخَرَج بانَ ْفسا َزَل ، َون َ فَ رََّق الرُُّسَل يفا َطَلبا اْلَمْهدا
ا َحَضَر الطََّعاُم َدَعاُه لاَيْأُكَل، فََأْعَلَمُه أَنَُّه َصائاٌم، فَ َرقَّ َلُه، َوقَا َل باها، فَ َلمَّ َل َلُه: َأْعلاْمنا باُبْسَتاٍن، َووَكَّ

، َوأَْنَكَر َحاَلُه، َوَلْ يَ َزلْ  ََ َّللَّا تَ َعا َفُه ِبا َقايَقةا َحالاَك َحََّّ ُأْطلاَقَك، َفَخوَّ َُيَويافُُه َويَ تَ َلطَُّفُه فََأْطَلَقُه،  ِبا
ََ َذلاَك،  ََ رُفْ َقتاها، فَ َقاَل: َِل َحاَجَة ِبا إا ُلُه إا َل َمَعُه َمْن يُ َوصيا  َوَدَعا لَُه.َوَخلَّى َسبايَلُه، َوَأرَاَد َأْن يُ ْرسا

َم َوقايَل: إانَُّه َأْعطَاُه يفا اْلَباطانا َماًِل َحََّّ َأْطَلَقُه، فَ َرجَ  ، فَ َندا للَّْوما َع )بَ ْعُض( َأْصَحابا النُّوَشراييا َعَلْيها ِبا
ا ْلَاَق َأْصَحابَُه رََأى يُّ َلمَّ ابْ َنُه َأَِب  َعَلى إاْطََلقاها، َوَأرَاَد إاْرَساَل اْْلَْيشا َورَاَءُه لاَْيُدُّوُه، وََكاَن اْلَمْهدا

يدُ  ما َقْد َضيََّع َكْلًبا َكاَن َلُه َيصا ُْم تَ رَُكوُه يفا اْلُبْسَتانا  اْلَقاسا باها، َوُهَو يُ ْبكاي َعَلْيها، فَ َعرََّفُه َعبايُدُه َأَّنَّ
، َحََّّ َدَخَل اْلُبْسَتاَن َوَمَعُه َعبايُدُه، فَ َرآُهُم النُّ  يُّ باَسَببا اْلَكْلبا ي َكانُوا فايها، فَ َرَجَع اْلَمْهدا وَشرايُّ الَّذا

ُهْم فَقايَل: إا  َْصَحاباها: قَ بََّحُكُم اَّللَُّ! َفَسَأَل َعن ْ نَُّه ُفََلٌن، َوَقْد َعاَد باَسَببا َكَذا وََكَذا، فَ َقاَل النُّوَشرايُّ ْلا
ُلونا َعَلى قَ ْتلا َهَذا َحََّّ آُخَذُه، فَ َلْو َكاَن َيْطُلُب َما يُ َقاُل َأْو َكاَن ُمرايًبا َلَكانَ  َيْطواي  َأَرْدُِتْ َأْن ََتْما

لَ   ، َوَُيْفاي نَ ْفَسُه، َوَما َكاَن رََجَع يفا طََلبا َكْلٍب، َوتَ رََكُه.اْلَمَراحا
ٍع يُ َقاُل َلُه الطَّاُحونَُة، فََأَخُذوا َْوضا َقُه )ُلُصوٌص ِبا ، فَ َلحا يُّ يفا اَْلََربا  َوَجدَّ اْلَمْهدا
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َِبئاها، ُم ْلا ْنَدُه ُكُتٌب َوَمََلحا ها، وََكاَنْت عا ا  بَ ْعَض َمَتاعا َذْت( ، فَ َعُظَم َأْمُرَها َعَلْيها، فَ يُ َقاُل إانَُّه َلمَّ فَُأخا
. ْن َذلاَك اْلَمَكانا ْصرايَّةا َأَخَذَها ما ََّيرا اْلما ََ الديا ما يفا اْلَمرَّةا اْْلُوََ إا  َخَرَج ابْ ُنُه أَبُو اْلَقاسا

يَنةا َطَرابُ ُلَس،  ََ َمدا يُّ َوَوَلُدُه إا ارا، وََكاَن يفا ُصْحَبتاها أَبُو َوانْ تَ َهى اْلَمْهدا َن التُّجَّ َبُه ما َوتَ َفرََّق َمْن َصحا
ََ اْلَقْْيََوانا بابَ ْعضا َما َمَعُه، َوَأمَ  يُّ إا َمُه اْلَمْهدا ، فَ َقدَّ يعاييا َرُه َأْن يَ ْلَحَق اْلَعبَّاسا َأُخو َأِبا َعْبدا اَّللَّا الشيا

ا َوَصَل أَبُو اْلعَ  ، باُكَتاَمَة. فَ َلمَّ ييا َََبا اْلَمْهدا ََ زاََّيَدةا اَّللَّا ِبا ََ اْلَقْْيََوانا َوَجَد اْْلَََبَ َقْد َسبَ َقُه إا بَّاسا إا
ْلَقْْيََوانا  َبُه َأَِب اْلَعبَّاسا ِبا َذ أَبُو َفَسَأَل َعْنُه رُفْ َقَتُه، فََأْخََبُوا أَنَُّه َُتَلََّف باَطَرابُ ُلَس، َوَأنَّ َصاحا ، فَُأخا



، َفَحَبَسُه.اْلَعبَّ  ْبُت رَُجًَل يفا اْلَقْفلا ٌر َصحا َا َأََن رَُجٌل ََتجا ، َوقُ رياَر فَأَْنَكَر، َوقَاَل: إاَّنَّ  اسا
ها، وَ  ْخذا لا َطَرابُ ُلَس ِبَا ََ َعاما ََ َقْسطايَلَة، َوَوَصَل كاَتاُب زاََّيَدةا اَّللَّا إا ، َفَساَر إا يُّ َع اْلَمْهدا َكاَن َوَسَا

يُّ  ا َوَصَل اْلمَ اْلَمْهدا ُُه أَنَُّه َقْد َساَر َوَلْ يُْدراْكُه، فَ َلمَّ ُل َُيَْبا يُّ َقْد َأْهَدى َلُه َواْجَتَمَع باها، َفَكَتَب اْلَعاما ْهدا
َذ، فَ عَ  َنَّ َأَخاُه َأَِب اْلَعبَّاسا َكاَن َقْد ُأخا ، ْلا يعاييا يَلَة تَ َرَك َقْصَد َأِبا َعْبدا اَّللَّا الشيا ََ َقْسطا لاَم أَنَُّه إاَذا إا

ْن َقْسطايَلَة َوصَ  ا َساَر ما ْلَماَسَة، َوَلمَّ جا ََ سا َل الرُُّسُل َقَصَد َأَخاُه ََتَقَُّقوا اْْلَْمَر َوقَ تَ ُلوُه، َفََتََكُه َوَساَر إا
َا، َويفا ُكليا َذلاَك َعَلْيها  ْلَماَسَة، فََأقَاَم َبا جا  اْلُعُيوُن يفا َطرايقاها. يفا َطَلباها فَ َلْم يُوَجْد، َوَوَصَل سا

، َوَواَصَلُه، فَ َقرَّبَ  يُّ ْدرَاٍر، فََأْهَدى َلُه اْلَمْهدا ى أَْلَيَسُع ْبُن ما ْلَماَسَة رَُجًَل ُيَسمَّ جا ُب سا ُه وََكاَن َصاحا
ي يَ  ، أَْلَيَسُع، َوَأَحبَُّه، فََأََتُه كاَتاُب زاََّيَدةا اَّللَّا يُ َعريافُُه أَنَُّه الرَُّجُل الَّذا يعايُّ ْدُعو إالَْيها أَبُو َعْبدا اَّللَّا الشيا

 فَ َقَبَض َعَلْيها َوَحَبَسُه، فَ َلْم يَ َزْل َُمُْبوًسا َحََّّ َأْخَرَجُه أَبُو َعْبدا اَّللَّا َعَلى َما نَْذُكُرُه.
 

ْياَهاذاْكُر اْستايََلءا َأِبا َعْبدا اَّللَّا َعَلى إاْفرايقايََّة َوَهَربا زاََّيَدةا اَّللَّا أَ   ما
ا رََأى اْستايََلَء َأِبا عَ  َم، ُثَّ إانَّ زاََّيَدَة اَّللَّا َلمَّ ْن َحالا َأِبا َعْبدا اَّللَّا َما تَ َقدَّ ْبدا اَّللَّا َعَلى َقْد ذََكْرََن ما

يَف، َوَغْْيَُُهَا، َأَخَذ يفا َجَْ  يَنَة َسطا يَلَة َوَمدا يَنَة ما ، َوأَنَُّه َقْد فَ َتَح َمدا  عا اْلباََلدا
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يَم ْبَن ُخنَ يْ  ْم إابْ َراها َم َعَلْيها يَمٌة، فَ َقدَّ ْن اْلَعَساكارا، َوَبْذلا اْْلَْمَوالا فَاْجَتَمَعْت إالَْيها َعَساكاُر َعظا ٍش َوُهَو ما
ها َأْربَعانَي أَْلًفا، َوَسلَّمَ  ُة َجْيشا دَّ إالَْيها اْْلَْمَواَل َواْلُعَدَد، َوَلْ  َأقَاراباها، وََكاَن َِل يَ ْعراُف اْْلَْرَب، فَ بَ َلَغْت عا

ا  ها، فَ َلمَّ ْثُل َجْيشا َوَصَل َيَْتُْك ِبااْفرايقايََّة ُشَجاًعا إاِلَّ َأْخَرَجُه َمَعُه، َوَساَر إالَْيها، فَاْنَضاَف إالَْيها ما
َا يَنٌة، نَ َزَل َبا ْيٌَة َحصا يَنٌة َقدا َي َمدا ، َوها ينايََّة اَْلََواءا يُعوا َأَِب ُقْسطَْنطا يَن َلْ يُطا ْن ُكَتاَمَة الَّذا ، َوَأََتُه َكثاٌْي ما

ْنُه، َوَجَا  ْن َأْصَحابا َأِبا َعْبدا اَّللَّا، َوَخاَف أَبُو َعْبدا اَّللَّا ما يُع ُكَتاَمَة، َعْبدا اَّللَّا، فَ َقَتَل يفا َطرايقاها َكثاْيًا ما
تََّة َأْشُهرٍ  ينايََّة سا .َوَأقَاَم باُقْسطَْنطا ٌن يفا اْْلََبلا  ، َوأَبُو َعْبدا اَّللَّا ُمَتَحصيا

عَ  ْلَعَساكارا اْلُمْجَتما ُم إالَْيها َِبَدَر َوزََحَف ِبا يُم َأنَّ َأَِب َعْبدا اَّللَّا َِل يَ تَ َقدَّ ا رََأى إابْ َراها ََ بَ َلٍد اَْسُُه  فَ َلمَّ ةا إا
ا َكْرَمُة، فََأْخَرَج إالَْيها أَبُو َعْبدا اَّللَّا َخيْ  عا اْلَمْذُكورا، فَ َلمَّ ْلَمْوضا َ نُ ُزوَلُه( ، فَ َوافَاَها ِبا ًَل اْخَتارََها )لاَيْخَتَبا

ها، وََكاَنْت أَثْ قَ  ْن َجْيشا َها( َأَحٌد ما ها، َوَلْ َيْصَحْبُه )إالَي ْ َها بانَ ْفسا يُم اْْلَْيَل َقَصَد إالَي ْ اُل اْلَعْسَكرا رََأى إابْ َراها
َوا يًدا.َعَلى ُظُهورا الدَّ َبتا اْْلَْرُب، َواقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ، َوَنشا  بيا َلْ َُتَطَّ

يَم َوَمْن َمَعهُ  ْلَعَساكارا، فَ َوقَ َعتا اَْلَزاْيَُة َعَلى إابْ َراها ِبا َعْبدا اَّللَّا، فَ َزَحَف ِبا ، َفُجراَح َوُعقاَر َواتََّصَل اْْلَََبُ ِبَا
ُهْم  فَ َرُسُه َوِتَّتا اَْلَزاْيَُة َعَلى ن ْ ْسراَها، فَ َغناَمَها أَبُو َعْبدا اَّللَّا َوقَ َتَل ما يعاها، َوَأْسَلُموا اْْلَثْ َقاَل ِبَا اْْلَْيشا َجَا

، َفَشاَشْت باََلُد إاْفرايقايََّة، َوَعُظَم َأْمُر َأِبا  ََ اْلَقْْيََوانا يَم إا َعْبدا اَّللَّا،  َخْلًقا َكثاْيًا، َوَِتَّ ]َأْمُر[ إابْ َراها



رُ وَ  ْلَماَسَة يُ َبشيا جا ْجنا سا ، َوُهَو يفا سا ييا ََ اْلَمْهدا ُه، َوَسْيََّ اْستَ َقرَّْت َدْولَُتُه، وََكَتَب أَبُو َعْبدا اَّللَّا كاَتاًِب إا
ْجَن يفا زاييا َقصَّاٍب يَبايُع اللَّْحَم، فَاْجَتَمَع باها َوَعرَّفَ   ُه َذلاَك.اْلكاَتاَب َمَع بَ ْعضا ثاَقاتاها، َفَدَخَل السيا

، َونَ َقَب بُ ْرًجا َوَبدَ  َِبتا ِبَّ َها الدَّ َنَة َفَحَصَرَها، َوَنَصَب َعَلي ْ يَنةا طُب ْ ََ َمدا نًَة، َفَسَقَط َوَساَر أَبُو َعْبدا اَّللَّا إا
، َفَحصَ  ُموَن ِبااْصنا اْلبَ َلدا يٍد، َوَمَلَك اْلبَ َلَد، فَاْحَتَمى اْلُمْقدا وُر بَ ْعَد قاَتاٍل َشدا َرُهْم، َفطََلُبوا السُّ

يَنةا باُلْزَمةَ  ََ َمدا ، َوَساَر إا  اْْلََماَن، فََأمَّنَ ُهْم، َوَأمََّن َأْهَل اْلبَ َلدا
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َها، َوَجدَّ يفا اْلقا  ا َحَصَرَها اْْلَن َضيََّق َعَلي ْ َا فَ َلمَّ َرارًا َكثاْيًَة فَ َلْم َيْظَفْر َبا َب َتالا َوَنصَ وََكاَن َقْد َحَصَرَها ما
ْيفا َوقَ َتَل الرياَجاَل، َوَهَدَم اْْلَسْ  لسَّ لنَّارا، فََأْحَرقَ َها، َوفَ َتَحَها ِبا ، َورََماَها ِبا َِبتا ِبَّ َها الدَّ  َواَر.َعَلي ْ

، َفَجَمعَ  َعْسَكًرا  َواتََّصَلتا اْْلَْخَباُر بازاََّيَدةا اَّللَّا، فَ َعُظَم َعَلْيها ]َذلاَك[ ، َوَأَخَذ يفا اْْلَْمعا َواْلَْْشدا
، َفَساَر، َواْجَتَمَع َمَعُه َخْلٌق َكثاْيٌ  يا ْم َهاُروَن ْبَن الطُّْبنا َُّتُُم اثْ َنا َعَشَر أَْلًفا، َوَأمََّر َعَلْيها ، َوَقَصَد ُعدَّ

يَنَة َدارا ُمُلوٍك، وََكاَن َأْهُلَها َقْد َأطَاُعوا َأَِب َعْبدا اَّللَّا، فَ َقَتَل َهاُروُن َأْهَلَها، َوَهَدَم اْلْاْصَن، َوَلقاَيُه يفا  َمدا
ا رَآَها اْلَعْسَكُر اْضَطرَ  ُوا َعْسَكَرُه، فَ َلمَّ َِبا َعْبدا اَّللَّا َكاَن َقْد َأْرَسَلَها لاَيْخَتَبا بُوا َوَصاُحوا َطرايقاها َخْيٌل ْلا

ْن َغْْيا قاَتاٍل، َفَظنَّ َأْصَحاُب َأِبا َعبْ  يَمًة، َوَهَربُوا ما َا َهزاْيٌَة َصْيَحًة َعظا ا َظَهَر َأَّنَّ َا َمكايَدٌة، فَ َلمَّ دا اَّللَّا َأَّنَّ
ُْي اْلَعْسَكرا، َوفَ َتَح أَ  ْيَف، َفَما َُيَْصى َمْن قُتاُلوا، َوقُتاَل َهاُروُن َأما بُو اْسَتْدرَُكوا اْْلَْمَر، َوَوَضُعوا السَّ

َس ُصْلًحا، فَاْشَتدَّ اْْلَمْ  يَنَة تايجا يَنئاٍذ َعَلى زاََّيَدةا اَّللَّا، َوَأْخَرَج اْْلَْمَواَل، َوَجيََّش َعْبدا اَّللَّا َمدا ُر حا
ََ اْْلُرُْبسا يفا َسَنةا ََخٍْس َوتاْسعانيَ  ََ ُُمَارَبَةا َأِبا َعْبدا اَّللَّا، فَ َوَصَل إا ها إا ، اْْلُُيوَش َوَخَرَج بانَ ْفسا ائَ َتنْيا  َوما

َع  فَ َقاَل َلُه ُوُجوُه َدْولَتاها: إانَّكَ  َقى لََنا َمْلَجأٌ، َوالرَّْأُي َأْن تَ ْرجا ْن َيُكْن َعَلْيَك َِل يَ ب ْ َك، فَإا تُ َغرياُر بانَ ْفسا
ْن َكانَ  َل اْْلَْيَش َمَع َمْن تَثاُق باها فَإا ََ ُمْستَ َقريا ُمْلكاَك، َوتُ ْرسا  إا

ُل إالَْيَك، َوإاْن َكاَن َغْْيُ َذلاَك فَ َتُكوُن   َمْلَجأً لََنا.اْلَفْتُح لََنا فَ َنصا
يُم ْبُن أَ  ها يُ َقاُل َلُه إابْ َراها ْن َبنا َعميا َم َعَلْيها رَُجًَل ما ، َورََجَع فَ َفَعَل َذلاَك، َوَسْيََّ اْْلَْيَش، َوَقدَّ ِبا اْْلَْغَلبا

ا وََكاَن ُشَجاًعا، َوبَ َلَغ َأَِب َعْبدا اَّللَّا اْْلَََبُ، وََكاَن َأْهُل َِبَغايََة َقْد َكاتَ بُ  ْم، فَ َلمَّ لطَّاَعةا، َفَساَر إالَْيها وُه ِبا
 ََ َا ُجْنًدا، َوَعاَد إا ، َفَدَخَلَها أَبُو َعْبدا اَّللَّا، َوتَ َرَك َبا ََ اْْلُْرُبسا ُلَها إا َها، َهَرَب َعاما ن ْ إاْنكاَجاَن قَ ُرَب ما

ا َوُحْزًَن،  ََ زاََّيَدةا اَّللَّا، فَ َزاَدُه َغما ْلُت َوَوَصَل اْْلَََبُ إا ُكُه ََّي َمْوَِلََن َلَقْد َعما فَ َقاَل َلُه إاْنَساٌن َكاَن ُيْضحا
ْعٍر، فَ َعَسى ََتَْعُل َمنْ   بَ ْيَت شا
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ُك، )لاْلُمَغنيانَي: َغنُّوا  ُنُه َوَتْشَرُب َعَلْيها، َواتْ ُرْك َهَذا اْْلُْزَن، فَ َقاَل: َما ُهَو؟ فَ َقاَل اْلُمْضحا ْعًرا  يُ َلحيا شا
 ( َوُقوُلوا بَ ْعَد فَ َراغا ُكليا بَ ْيٍت:َكَذا

َن اْلَقْرنا َيْكفايَنا  اْشَرْب َواْسقاَنا ما
ا رََأى  ، فَ َلمَّ َهَواتا ْربا َوالشَّ ْوا َطراَب زاََّيَدُة اَّللَّا )َوَشراَب( ، َواَّْنََمَك يفا اْْلَْكلا َوالشُّ ا َغن َّ َذلاَك فَ َلمَّ

ها   .َأْصَحابُُه َساَعُدوُه َعَلى ُمَرادا
َلَها، َوسَ  َوًة، َوقَ َتَل َعاما يَنةا ََمَانََة فَافْ تَ َتَحَها َعن ْ ََ َمدا ْيََّ َعْسَكًرا آَخَر ُثَّ إانَّ َأَِب َعْبدا اَّللَّا َأْخَرَج َخْيًَل إا

يَنةا تايَفاَش، َفَمَلَكَها َوَأمََّن َأْهَلَها. ََ َمدا  إا
ْن ُرَؤَساءا اْلَقَبائالا  ْسكاَيانََة َوَقَصَد ََجَاَعٌة ما ََ ما ها إا ْنُه اْْلََماَن فََأمَّنَ ُهْم َوَساَر بانَ ْفسا َأَِب َعْبدا اَّللَّا َيْطُلُبوَن ما

يَنةا َمْرََمَنََّة، َوَمدا  ْفرايقاييا َوَمدا ََ ُمْدباَرَة، فَ َوَجَد فايَها َأْهَل َقْصرا اْْلا َة، ُثَّ إا ََ تَباسَّ ا يَنةا ََمَانََة َوَأْخََلطً ُثَّ إا
َها، َوقَاتَ َلَها، فََأَصابَهُ  يَنٌة، فَ نَ َزَل َعَلي ْ َي َحصا َها َوَُتَصَُّنوا فايَها، َوها َن النَّاسا َقدا اْلَتَجُئوا إالَي ْ لَُّة ما  عا

ها، َوَطَلَب َأْهُلَها اْْلََماَن فََأمَّنَ ُهْم بَ ْعُض َأْهلا اْلَعسْ  َكرا، فَ َفَتُحوا اْلََْصى، وََكاَنْت تَ ْعَتاُدُه، َفُشغاَل بانَ ْفسا
ْيَف، َوانْ تَ َهُبوا. َوبَ َلَغ َذلاَك َأَِب َعْبدا اَّللَّا فَ َعُظَم َعَليْ  ها، اْلْاْصَن، َفَدَخَلَها اْلَعْسَكُر، َوَوَضُعوا السَّ

وَدَة َوَطَلَب َأْهُلَها اْْلََماَن فَأَمَّنَ ُهْم، َوبَ َلَغ  ْن َقمُّ يَم ْبَن َأِبا َورََحَل، فَ نَ َزَل َعَلى اْلَقْصَرْينا ما إابْ َراها
ُد زاََّيدَ  َُه زاََّيَدُة اَّللَّا، َأنَّ َأَِب َعْبدا اَّللَّا يُرايُد ]َأْن[ يَ ْقصا ي َسْيَّ َْي اْْلَْيشا الَّذا ، َأما َة اَّللَّا باَرقَّاَدَة، اْْلَْغَلبا

نَ   َوَلْ َيُكْن َمَع زاََّيَدةا اَّللَّا َكباُْي َعْسَكٍر، َفَخَرَج ما

(6/593) 

 

نَ ُهَما َوَبنْيَ أَ اْْلُ  نَي( ، َفَجَرى بَ ي ْ ََ َدْرَدما نَي، )َوَسْيََّ أَبُو َعْبدا اَّللَّا َسرايًَّة إا ْصَحابا ْرُبسا َونَ َزَل َدْرَدما
ْن َأْصَحابا َأِبا َعْبدا اَّللَّا ََجَاَعٌة، َواَّْنََزَم اْلَباُقوَن.  زاََّيَدةا اَّللَّا قاَتاٌل، فَ ُقتاَل ما

ا رََأْوُه َقوايَ َواْستَ ْبطََأ  نَي، فَ َلمَّ َهزاما يعا َعَساكاراها، فَ َلقاَي َأْصَحابَُه ُمن ْ ْت أَبُو َعْبدا اَّللَّا َخََبَُهْم، َفَساَر يفا َجَا
نَ ُهمْ  ُهْم ََجَاَعًة، َوَحَجَز اللَّْيُل بَ ي ْ ن ْ يَم، َوقَ تَ ُلوا ما  .قُ ُلوَُبُْم، َورََجُعوا، وََكرُّوا َعَلى َأْصَحابا إابْ َراها

يَلَة، َفَحَصَرَها، فَ َقاتَ َلُه َأْهُلَها، ُثَّ َطَلُبوا اْْلََماَن فََأمَّنَ هُ  ََ َقْسطا ْم )َوَأَخَذ َما َكاَن ُثَّ َساَر أَبُو َعْبدا اَّللَّا إا
ََ قَ ْفَصَة، َفَطَلَب َأْهُلَها اْْلَمَ  َن اْْلَْمَوالا َواْلُعَددا َورََحَل إا ََ لازاََّيَدةا اَّللَّا فايَها ما اَن فََأمَّنَ ُهْم( َورََجَع إا

ََ َجَبلا إاْنكاَجاَن. َا َجْيًشا َوَعاَد إا  َِبَغايََة، َفََتََك َبا
ََ َِبَغايََة( َوَحَصَرَها، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ َأَِب َعْبدا اَّللَّا  ها إا يُم ْبُن َأِبا اْْلَْغَلبا )يفا َجْيشا ، َفَجَمَع َفَساَر إابْ َراها

نْ َعْسَكَرُه َوسَ  ََ َِبَغايََة، فَإا َْي إا َمُهْم َأْن َيسا َه اْثَنْ َعَشَر أَْلَف فَاراٍس، َوَأَمَر ُمَقدَّ َها، َوَوجَّ ا إالَي ْ   اَر َمُادا
َها َفََل َُيَاواْز َفجَّ اْلَعْرَعارا، َفَمَضى اْْلَْيُش وََكاَن َأْصَحاُب َأِبا َعْبدا ا يُم َقْد رََحَل َعن ْ  َّللَّا َكاَن إابْ َراها

َب ُهَو َوَأصْ  ا رََأى َصَْبَُهْم َعجا يًدا، فَ َلمَّ يَم قاَتاًِل َشدا يَن يفا َِبَغايََة َقْد قَاتَ ُلوا َعْسَكَر إابْ َراها َحابُُه الَّذا



يُم باَعَساكاراها  ُهْم فَ َعاَد إابْ َراها ن ْ ُهْم، فََأْرَعَب َذلاَك قُ ُلوََبُْم، ُثَّ بَ َلَغُهْم قُ ْرُب اْلَعْسَكرا ما ن ْ ، فَ َوَصَل ما
ًدا فَ نَ َهُبوا َما َوَجُدوا َوَعاُدوا.  َعْسَكُر َأِبا َعْبدا اَّللَّا فَ َلْم يَ َر َواحا

، َوطَاَب الزََّماُن، ََجََع أَبُو َعْبدا اَّللَّا عَ  ا َدَخَل َفْصُل الرَّبايعا . َوَلمَّ ََ اْْلُْرُبسا يُم إا َساكاَرُه، َورََجَع إابْ َراها
اَئَِتْ أَ  يَم َما َِل فَ بَ َلَغْت ما ْْلُْرُبسا َمَع إابْ َراها ْن َعَساكارا زاََّيَدةا اَّللَّا ِبا ٍل، َواْجَتَمَع ما ْلَف فَاراٍس َورَاجا

، فَاْلتَ َقْوا َواقْ ت َ  ائَ َتنْيا تٍي َوتاْسعانَي َوما َرةا َسَنَة سا تَ ُلوا َأَشدَّ َُيَْصى، َوَساَر أَبُو َعْبدا اَّللَّا َأوََّل َُجَاَدى اْْلخا
ا رََأى َذلاَك أَبُو َعْبدا اَّللَّا قاَتا  ٍل َوطَاَل زََمانُُه، َوَظَهَر َأْصَحاُب زاََّيَدةا اَّللَّا فَ َلمَّ
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ْم، َفَمضَ  ْن َخْلفاها ٍل، َوَأَمَرُهْم َأْن َيَُْتوا َعْسَكَر زاََّيَدةا اَّللَّا ما اَئةا رَاجا تَّما ْن َأْصَحاباها سا ْوا لاَما اْخَتاَر ما
ي َأَمَرُهْم( باُسُلوكاها. َأَمَرُهمْ   يفا الطَّرايقا )الَّذا

يٍق ُهَناَك، )فَاَّْنَزَ  ، فَاقْ تَ تَ ُلوا يفا َمضا ْثَل َذلاَك، فَاْلتَ َقى الطَّائاَفَتانا يَم فَ َعَل ما َم َأْصَحاُب َوات ََّفَق َأنَّ إابْ َراها
نيا َأِبا َعبْ  يَم، َوَوَقَع الصَّْوُت يفا َعْسَكراها باَكما ََ إابْ َراها دا اَّللَّا( )َواَّْنََزُموا، َوتَ َفرَُّقوا( ، َوَهَرَب ُكلُّ قَ ْوٍم إا

، )َوتَباَعُهْم َأْصَحاُب َأِبا َعْبدا اَّللَّا  ََ اْلَقْْيََوانا يُم َوبَ ْعُض َمْن َمَعُه إا ْم، َوَهَرَب إابْ َراها ها َهةا باََلدا ( جا
ُروَن، َوَغناُموا اْْلَْمَواَل  َا َخْلًقا يَ ْقتُ ُلوَن َوَيَْسا يَنَة اْْلُْرُبسا فَ َقتَ ُلوا َبا َواْْلَْيَل َواْلُعَدَد، َوَدَخَل َأْصَحابُُه َمدا

ْن َثََلثَةا آَِلٍف َوََّنَُبوا اْلبَ َلَد، وَكَ  َع فَ ُقتاَل فايها َأْكثَ ُر ما ْن َأْهلاَها اْْلَاما يًما، َوَدَخَل َكثاٌْي ما اَنتا اْلَوقْ َعُة َعظا
َر َُجَاَدى ا وَدَة.َأَواخا ََ َقمُّ َرةا َواْنَصَرَف أَبُو َعْبدا اَّللَّا إا  ْْلخا

ْن َأْمراها مَ  ْصرايَّةا، وََكاَن ما ََّيرا اْلما ََ الديا ََ زاََّيَدةا اَّللَّا َهَرَب )إا ا َوَصَل َخََبُ اَْلَزاْيَةا إا ا فَ َلمَّ َم، َوَلمَّ ا تَ َقدَّ
يَنةا  ََ  َهَرَب زاََّيَدُة اَّللَّا َهَرَب( َأْهُل َمدا ، َوإا ميا ََ اْلَقْصرا اْلَقدا ، إا ْم، يفا اللَّْيلا ها رَقَّاَدَة َعَلى ُوُجوها

، َوُسَوَسَة، َوَدَخَل َأْهُل اْلَقْْيََوانا رَقَّاَدَة َوََّنَُبوا َما فايَها، َوَأَخَذ اْلَقوايُّ الضَّعايَف،  َوَّنُاَبْت اْلَقْْيََوانا
، َوبَقاَي  َ اْْلَْغَلبا ٍم.ُقُصوُر َبنا تََّة َأَّيَّ ْهُب سا  الن َّ

َمارَةا، َواْجَتَمَع إالَْيها َأْهُل  ، فَ َقَصَد َقْصَر اْْلا ََ اْلَقْْيََوانا يُم ْبُن َأِبا اْْلَْغَلبا إا ، َوَوَصَل إابْ َراها اْلَقْْيََوانا
، َوذََكَر ََلُْم َأْحَواَل زاَّيَ  ، َوَتْسكانيا النَّاسا ْْلََمانا يها ِبا َدةا اَّللَّا، َوَما َكاَن َعَلْيها، َحََّّ َأْفَسَد َوََنَدى ُمَنادا

َي َحراْيَُهْم َوب َ  ُهْم، َوََيْما ، َوَوَعَدُهْم َأْن يُ َقاتاَل َعن ْ يعاييا َلَدُهْم، ُمْلَكُه، َوَصغََّر َأْمَر َأِبا َعْبدا اَّللَّا الشيا
ْمعا َوالطَّاَعةا َواْْلَْموَ  لسَّ ُهُم اْلُمَساَعَدَة ِبا ن ْ َا ََنُْن فُ َقَهاُء، َوَعامٌَّة، َوَُتَّاٌر، َوَما يفا َوَطَلَب ما ، فَ َقاُلوا: إاَّنَّ الا

نْ  ا َخَرُجوا ما ، فَ َلمَّ َرافا ْنصا ِلا ْلقاَتالا طَاَقٌة، فََأَمَرُهْم ِبا ُلُغ َغَرَضَك، َولَْيَس لََنا ِبا ها  َأْمَوالاَنا َما يَ ب ْ ْندا عا
َا قَاَلُه َصاُحوا ْنَدََن ََسٌْع َوَِل طَاَعٌة! َوَشَتُموُه، َفَخَرَج  َوَأْعَلُموا النَّاَس ِبا باها: اْخُرْج َعنَّا، َفَما َلَك عا

ُهْم َوُهْم يَ ْرَُجُونَُه.  َعن ْ
ي َيةا َسبايَبَة، َورََحَل فَ نَ َزَل باَوادا ا بَ َلَغ َأَِب َعْبدا اَّللَّا َهَرُب زاََّيَدةا اَّللَّا َكاَن باَناحا  َوَلمَّ



(6/595) 

 

ََ رَقَّاَدَة، فَ َوجَ النَّْملا  ْنزايٍر، يفا أَْلفا فَاراٍس إا َم َبنْيَ َيَدْيها َعُروبََة ْبَن يُوُسَف، َوَحَسَن ْبَن َأِبا خا ُدوا ، َوَقدَّ
ََحٍد، َوتَ رَُكوا لاكُ  ، فََأمَُّنوُهْم َوَلْ يَ تَ َعرَُّضوا ْلا َن اْْلَْمتاَعةا َواْْلَََثثا َهُبوَن َما بَقاَي ما ٍد َما النَّاَس يَ ن ْ لٍي َواحا

، فََأْخََبُوُه اْْلَََبَ، فَ َفراَح َأْهُلَها. ََ اْلَقْْيََوانا  َْحََلُه، فَأََتى النَّاُس إا
ُئوُه ِبا  ََ لاَقاءا َأِبا َعْبدا اَّللَّا، فَ َلُقوُه، َوَسلَُّموا َعَلْيها، َوَهن َّ ، فَ َردَّ َوَخَرَج اْلُفَقَهاُء َوُوُجوُه اْلبَ َلدا إا ْلَفْتحا

ثَ ُهْم، َوَأْعطَاُهُم اْْلََماَن، فََأْعَجبَ ُهْم َذلاَك َوَسرَُّهْم، َوَذمُّوا زاََّيَدَة اَّللَّا  ْم َرداا َحَسًنا، َوَحدَّ ، َوذََكُروا َعَلْيها
ٌَة، َوَما َقصََّر يفا  ( ، َوَلُه َمنَ َعٌة، َوَدْوَلٌة َشاُما  ُمَدافَ َعتاها، َوَلكانَّ َأْمَر َمَساواَئُه، فَ َقاَل ََلُْم: َما َكاَن )إاِلَّ َقواَّيا

. ََ اْلَقْْيََوانا ، َورََجُعوا إا  اَّللَّا َِل يُ َعاَنُد َوَِل يَُداَفُع! فََأْمَسُكوا َعنا اْلَكََلما
، فَ نَ َزَل بابَ ْعضا  ائَ َتنْيا تٍي َوتاْسعانَي َوما ْن َسَنةا سا ، ُمْستَ َهلَّ رََجٍب ما ْبتا ُقُصوراَها،  َوَدَخَل رَقَّاَدَة يَ ْوَم السَّ
، فَ َرجَ  ْْلََمانا َي ِبا ْن َأْهلاَها فايَها، َوَأَمَر فَ ُنودا َع النَّاُس َوفَ رََّق ُدورََها َعَلى ُكَتاَمَة، َوَلْ َيُكْن بَقاَي َأَحٌد ما

ريا فَ َقتَ َلُهْم، َوأَ  ، َوَطَلَب َأْهَل الشَّ ََ اْلباََلدا اَل إا ََ َأْوطَاَّنااْم، َوَأْخَرَج اْلُعمَّ َمَر َأْن َُيَْمَع َما َكاَن لازاََّيَدةا إا
َن اْْلََواراي ََلُنَّ  ْنُه، َوفايها َكثاٌْي ما ، َوَغْْيا َذلاَك، فَاْجَتَمَع َكثاٌْي ما ََلحا ، َوالسيا َن اْْلَْمَوالا ْقَداٌر َوَحظ، اَّللَّا ما  ما

، َفذُكاَر َلُه ا ْن َكاَن َيْكُفُلُهنَّ ، َفَسَأَل َعمَّ َن اْْلََمالا ٌَة َكاَنْت لازاََّيَدةا اَّللَّا، فََأْحَضَرَها، ما ْمَرَأٌة َصاْلا
. ُهنَّ ن ْ َدٍة ما ََ َواحا َا ُيْصلاُحُهنَّ َوَلْ يَ ْنُظْر إا ، َوَأَمَر ََلُنَّ ِبا نَّ ها َها، َوَأَمَر ِبااْفظا  َوَأْحَسَن إالَي ْ

ْلَقْْيََوانا  ا َحَضَرتا اْْلُْمَعُة َأَمَر اْْلُطََباَء ِبا َورَقَّاَدَة، َفَخطَُبوا َوَلْ َيْذُكُروا َأَحًدا، َوَأَمَر باَضْربا َوَلمَّ
ُة اَّللَّا، وَ  ْن َوْجٍه: بَ َلَغْت ُحجَّ ْسما ما َها اْسٌم، َوَلكانَُّه َجَعَل َمَكاَن اِلا َقَش َعَلي ْ ةا، َوَأْن َِل يُ ن ْ كَّ َن السيا ما

ٌة يفا َسبايلا اَّللَّا، َوَوَسَم اْْلَْيَل َعَلى اْلَوْجها اْْلَخرا: تَ َفرََّق َأْعَداُء اَّللَّا، َونَ قَ  : ُعدَّ ََلحا َش َعَلى السيا
َن الطَّعَ  ، َواْلَقلايلا ما نا ونا اْْلَشا ْن لُْبسا الدُّ َها: اْلُمْلُك َّللاَّا، َوَأقَاَم َعَلى َما َكاَن َعَلْيها ما اما َأْفَخاذا

.  اْلَغلايظا
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ْيا َأِبا َعْبدا اَّللَّا  ييا ذاْكُر َمسا ْلَماَسَة َوُظُهورا اْلَمْهدا جا ََ سا   إا
َِبا َعْبدا اَّللَّا )يفا رَقَّاَدَة َوَسائارا باََلدا إاْفرايقايََّة( َأََتُه َأُخوُه أَبُو ا اْستَ َقرَّتا اْْلُُموُر ْلا ٌد،  َلمَّ اْلَعبَّاسا ُُمَمَّ

ْن رَقَّاَدَة، َواْسَتْخَلَف َعَلى فَ َفراَح باها، وََكاَن ُهَو اْلَكباَْي، َفَساَر أَبُو َعبْ  َنةا ما َن السَّ دا اَّللَّا يفا رََمَضاَن ما
ها، وَ  ُُروجا يَمٍة، فَاْهتَ زَّ اْلَمْغراُب ْلا ، َوَأَِب زَاكاي، َوَساَر يفا ُجُيوٍش َعظا َخافَ ْتُه إاْفرايقاَيَة َأَخاُه َأَِب اْلَعبَّاسا

 يقاها، َوَجاَءْت ُرُسُلُهْم َوَدَخُلوا يفا طَاَعتاها.َزََنَتُة، َوزَاَلتا اْلَقَبائاُل َعْن َطرا 
ْلَماَسَة( ، َأْرَسَل إا  جا ْيا سا ْدرَاٍر، َأما ََ أَْلَيَسَع ْبنا ما ْلَماَسَة، )َوانْ تَ َهى َخََبُُه إا جا ْن سا ا قَ ُرَب ما ََ فَ َلمَّ



ها، َعَلى َما ذََكْرََنُه، َيْسأَلُُه َعنْ  ، َوُهَو يفا َحْبسا ييا َنَسباها َوَحالاها، َوَهْل إالَْيها َقَصَد أَبُو َعْبدا اَّللَّا؟  اْلَمْهدا
ٌر، فَاْعتُ  َا َأََن رَُجٌل ََتجا يُّ أَنَُّه َما رََأى َأَِب َعْبدا اَّللَّا، )َوَِل َعَرَفُه( ، َوإاَّنَّ قاَل يفا َداٍر َفَحَلَف َلُه اْلَمْهدا

ها َأِبا الْ  َما اْْلََرَس، َوقُ رياَر َوَلُدُه أَْيًضا، َفَما َحاَل َعْن  َوْحَدُه، وََكَذلاَك فَ َعَل باَوَلدا ، َوَجَعَل َعَلْيها ما َقاسا
 َكََلما أَبايها، َوقَ رََّر راَجاًِل َكانُوا َمَعُه، )َوَضَرََبُْم( ، فَ َلْم يُقارُّوا باَشْيٍء.

ََ أَ  َع أَبُو َعْبدا اَّللَّا َذلاَك، َفَشقَّ َعَلْيها، فََأْرَسَل إا َا لَُه َوَسَا دا اْْلَْرَب، َوإاَّنَّ ْلَيَسَع يَ تَ َلطَُّفُه، َوأَنَُّه َلْ يَ ْقصا
ْلُمََلَطَفةا َخْوفً  يَل، فَ َرَمى اْلكاَتاَب، َوقَ َتَل الرُُّسَل، فَ َعاُدوُه ِبا ْنَدُه، َوَوَعَدُه اْْلَما ٌة عا مَّ ا َعَلى َحاَجٌة ُمها

، َوَلْ َيْذُكْرُه َلُه، فَ َقَتَل  ييا ْْيا، َونَ َزَل َعَلْيها، َفَخَرَج اْلَمْهدا الرَُّسوَل أَْيًضا، فََأْسرََع أَبُو َعْبدا اَّللَّا يفا السَّ
ُهُم اللَّْيُل َهَرَب أَْلَيَسُع َوَأْصَحابُ  ا َجن َّ ْن َأْهلاها إالَْيها أَْلَيَسُع، َوقَاتَ َلُه يَ ْوَمُه َذلاَك، )َواْفََتَُقوا( ، فَ َلمَّ ُه ما

ها، وَ  ا َوَبنا َعميا ُه، فَ َلمَّ ييا َوَوَلدا ْلَمْهدا يٍم َِل يَ ْعَلُموَن َما ُصناَع ِبا َِبَت أَبُو َعْبدا اَّللَّا َوَمْن َمَعُه يفا َغمٍي َعظا
ََربا أَْلَيَسَع، َفَدَخَل ُهَو َوَأْصَحابُُه اْلبَ َلَد، َوأَتَ وُ  ، َوَأْعَلُموُه َبا  اَأْصَبَح َخَرَج إالَْيها َأْهُل اْلبَ َلدا
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يَمٌة كَ  ، فَاْسَتْخَرَجُه، َواْسَتْخَرَج َوَلَدُه، َفَكاَنْت يفا النَّاسا َمَسرٌَّة َعظا يُّ ي فايها اْلَمْهدا اَدْت اْلَمَكاَن الَّذا
َما، َوأَبُو َعْبدا اَّللَّا  يها :  َتْذَهُب باُعُقوَلااْم، فََأرَْكبَ ُهَما، َوَمَشى ُهَو َوُرَؤَساُء اْلَقَبائالا َبنْيَ أَْيدا يَ ُقوُل لالنَّاسا

ََ ُفْسطَاٍط َقْد ُضراَب َلُه فَ نَ َزَل فايها، وَ  ، َحََّّ َوَصَل إا ةا اْلَفَرحا دَّ ْن شا َأَمَر َهَذا َمْوَِلُكْم، )َوُهَو يَ ْبكاي( ما
َياَط ُثَّ قُتاَل. َذ َوُضراَب السيا  باَطَلبا أَْلَيَسَع )َفطُلاَب( ، فَُأْدراَك، فَُأخا

ا َظَهرَ  ْن إاْنكاَجا فَ َلمَّ ََ إاْفرايقاَيَة، َوَأْحَضَر اْْلَْمَواَل ما ْلَماَسَة َأرَبَعانَي يَ ْوًما، َوَساَر إا جا يُّ َأقَاَم باسا َن، اْلَمْهدا
ْن َسَنةا  ْن رَبايٍع اْْلَخرا( ما َْي )ما ََ رَقَّاَدَة اْلَعْشَر اْْلَخا َسْبٍع  َفَجَعَلَها َأْْحَاًِل َوَأَخَذَها َمَعُه، َوَوَصَل إا

ُهْم أَْلَيَسَع وََكاَن َلَُ  ن ْ يَن ما ْدرَاٍر الَّذا ، َوُمْلُك َبنا ما ، َوزَاَل ُمْلُك َبنا اْْلَْغَلبا ائَ َتنْيا ْم َثََلثُوَن َوتاْسعانَي َوما
تُّ  ْن ََتَهْرَت، َوََلُْم سا ْلَماَسَة، َوزَاَل ُمْلُك َبنا ُرْسُتَم ما جا يَن باسا َفرادا اَئُة َسَنٍة ُمن ْ اَئُة َسَنٍة تَ َفرَُّدوا َوما وَن َوما

ْن رَقَّاَدَة تَ َلقَّاُه َأْهُلَها، َوَأْهُل اْلَقْْيَوَ  ا قَ ُرَب ما يَع َذلاَك. فَ َلمَّ يُّ َجَا ، َوأَبُو َعْبدا باَتاَهْرَت، َوَمَلَك اْلَمْهدا انا
يًَل، َوَأَمَرُهْم اَّللَّا، َوُرَؤَساُء ُكَتاَمَة ُمَشاًة َبنْيَ يََدْيها، َوَوَلُدُه َخْلَفُه،  َفَسلَُّموا َعَلْيها، فَ َردَّ ]َرداا[ َجَا

ها يفا اْْلُْطَبةا يفا  ْن ُقُصورا رَقَّاَدَة، َوَأَمَر يَ ْوَم اْْلُْمَعةا باذاْكرا اَسْا ، َونَ َزَل باَقْصٍر ما َرافا ْنصا ِلا ، ِبا اْلباََلدا
نانَي. ْيا اْلُمْؤما ييا َأما ْلَمْهدا  َوتَ َلقََّب ِبا

ةا، َوَجلَ  دَّ ْلُعْنفا َوالشيا َعاُة، َوَأْحَضُروا النَّاَس ِبا ، َوَمَعُه الدُّ رايفا لشَّ َس بَ ْعَد اْْلُْمَعةا رَُجٌل يُ ْعَرُف ِبا
ْم( إا  َن إالَْيها، َوَمْن َأََب ُحباَس، فَ َلْم َيْدُخْل يفا َمْذَهباها ْم، )َفَمْن َأَجاَب ُأْحسا ََ َمْذَهباها ِلَّ َوَدَعْوُهْم إا

َّْن( َلْ يُ َوافاْقُهْم َعَلى قَ ْوَلااْم. بَ ْعضُ  ، َوُهْم َقلايٌل، َوقُتاَل )َكثاٌْي ِما  النَّاسا



ها أَيْ  ها َولاَوَلدا ُهنَّ َكثاْيًا لانَ ْفسا ن ْ ًضا، َوفَ رََّق َما بَقاَي َوَعَرَض َعَلْيها أَبُو َعْبدا اَّللَّا َجَواراَي زاََّيَدةا اَّللَّا، فَاْخَتاَر ما
َواوايَن، َوَجََب   َعَلى ُوُجوها  ْم َأْعَماَل إاْفرايقايََّة، َوَدوََّن الدَّ َم َعَلْيها  ُكَتاَمَة، َوَقسَّ

(6/598) 

 

يعاَها، فَاسْ  َها َجَا اَل َعَلي ْ ، َواْستَ ْعَمَل اْلُعمَّ تَ ْعَمَل َعَلى اْْلَْمَواَل، َواْستَ َقرَّْت َقَدُمُه، َوَداَنْت َلُه َأْهُل اْلباََلدا
ةا َسَنَة َسْبٍع َجزايَرةا صا  ي اْلْاجَّ َر( ذا ََ َماَزَر َعاشا ْنزايٍر، )فَ َوَصَل إا لياَيَة اْْلََسَن ْبَن َأْْحََد ْبنا َأِبا خا قا

، َهالا ن ْ لياَيَة إاْسَحاَق ْبَن اْلما قا ًيا باصا ، )فَ َوََّ َأَخاُه َعَلى َجْرَجْنَت( ، َوَجَعَل قَاضا ائَ َتنْيا َوُهَو  َوتاْسعانَي َوما
.َأوَّ  ييا اْلَعَلوايَّ َا لاْلَمْهدا  ُل قَاٍض تَ َوََّ َبا

ََ َدَمْنَش، فَ غَ  [ ، َفَساَر يفا َعْسَكراها إا ائَ َتنْيا ََ َسَنةا َُثَاٍن َوتاْسعانَي ]َوما ْنزايٍر إا ناَم، َوبَقاَي اْبُن َأِبا خا
ْيَ  ْيًَة، َوَأَساَء السيا ًة َيسا َة يفا َأْهلاَها، فَ ثَاُروا باها، َوَأَخُذوُه َوَحَبُسوُه، َوَسََب، َوَأْحَرَق، َوَعاَد فَ َبقاَي ُمدَّ

ْم َعلايَّ ْبَن ُعَمَر اْلب َ  ييا باَذلاَك، َواْعَتَذُروا، فَ َقباَل ُعْذرَُهْم، َواْستَ ْعَمَل َعَلْيها ََ اْلَمْهدا ، وََكتَ ُبوا إا َلوايَّ
ةا َسَنَة تاْسٍع َوتاْسعانَي َوما  ي اْلْاجَّ َر ذا .فَ َوَصَل آخا  ائَ َتنْيا

 
) يها َأِبا اْلَعبَّاسا يعاييا )َوَأخا  ذاْكُر قَ ْتلا َأِبا َعْبدا اَّللَّا الشيا

يُّ ُعبَ ْيُد اَّللَّا. ، قَ تَ َلُه اْلَمْهدا يعايُّ ائَ َتنْيا قُتاَل أَبُو َعْبدا اَّللَّا الشيا  يفا َسَنةا َُثَاٍن َوتاْسعانَي َوما
ا يَّ َلمَّ ها، وََكفَّ  َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلَمْهدا اْستَ َقاَمْت َلُه اْلباََلُد، َوَداَنْت َلُه اْلعاَباُد، َوَِبَشَر اْْلُُموَر بانَ ْفسا

، َداَخَل َأَِب اْلَعبَّاسا اْْلََسُد، َوَعُظَم َعَلْيها اْلفاطَامُ  يها َأِبا اْلَعبَّاسا  َعنا اْْلَْمرا َيَد َأِبا َعْبدا اَّللَّا، َوَيَد َأخا
، وَ  ْهيا َهاُه،َوالن َّ يها، َويَ َتَكلَُّم فايها، َوَأُخوُه يَ ن ْ ييا يفا ََمْلاسا َأخا ، فََأقْ َبَل يُ ْزراي َعَلى اْلَمْهدا  اْْلَْخذا َواْلَعطَاءا

 َوَِل يَ ْرَضى فاْعَلُه، َفََل يَزايُدُه َذلاَك إاِلَّ َْلَاًجا.
ها  َْن َأزَاَلَك َعْنُه، وََكاَن ُثَّ إانَُّه َأْظَهَر َأَِب َعْبدا اَّللَّا َعَلى َما يفا نَ ْفسا ْئَت ِبا ، َوقَاَل َلُه: َمَلْكَت َأْمًرا، َفجا

ُب َعَلْيها َأْن َِل ُيْسقاَط َحقََّك.  اْلَواجا
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: َلْو ُكْنَت ََتْلاُس يفا َقْصراَك، َوَتَْتُ  ييا يها، فَ َقاَل يَ ْوًما لاْلَمْهدا ُكنا َمَع ُكَتاَمَة َوَلْ يَ َزْل َحََّّ أَث ََّر يفا قَ ْلبا َأخا
. َنيا َعاراٌف باَعاَداَّتااْم، َلَكاَن َأْهَيَب َلَك يفا َأْعنُيا النَّاسا  آُمُرُهْم َوَأَّْنَاُهْم، ْلا

يها، فَ َتَحقََّق َذلاَك، َغْْيَ أَنَُّه  َّا ََيْراي َبنْيَ َأِبا َعْبدا اَّللَّا َوَأخا ًئا ِما َع َشي ْ يُّ َسَا يًفا، رَدَّ رَ وََكاَن اْلَمْهدا داا َلطا
ْنُه قَ ُبوًِل َكَشَف َلُه َما يفا  ْن َذلاَك، َفَمْن رََأى ما نَي باَشْيٍء ما ما ََ اْلُمَقدَّ ُْي إا ها، َفَصاَر أَبُو اْلَعبَّاسا ُيشا  نَ ْفسا



يُّ  ْن إاْنكاَجاَن، َوقَاَل: َهَلَّ  َوقَاَل: َما َجازَاُكْم َعَلى َما فَ َعْلُتْم، َوذََكَر ََلُُم اْْلَْمَواَل الَِّتا َأَخَذَها اْلَمْهدا ما
َمَها فايُكْم!  َقسَّ

، َوُهَو يَ تَ َغاَفُل، َوأَبُو َعْبدا اَّللَّا يَُداراي، ُثَّ َصاَر أَبُو اْلَعبَّاسا ي َ  ييا ْلَمْهدا ُل ِبا ُقوُل: إانَّ وَُكلُّ َذلاَك يَ تَّصا
ي ُكنَّا نَ ْعَتقاُد طَاَعَتُه، َوَنْدُعو  َرةا، َهَذا لَْيَس الَّذا ْْلََّيتا اْلَباها ةا، َوَيَِْتا ِبا ْْلُجَّ يَّ ََيْتاُم ِبا َنَّ اْلَمْهدا إالَْيها ْلا

، فَ َواجَ  ْن ُكَتاَمَة يُ َقاُل َلُه َشْيُخ اْلَمَشاياخا ُهْم إاْنَساٌن ما ن ْ ، ما َن النَّاسا َه فََأَخَذ قَ ْولُُه باُقُلوبا َكثاٍْي ما
يَّ باَذلاَك، َوقَاَل: إاْن كَ  ، اْلَمْهدا يُّ ْر لََنا آيًَة، فَ َقْد َشَكْكَنا فايَك، فَ َقتَ َلُه اْلَمْهدا يَّ فََأْظها ْنَت اْلَمْهدا

يَّ َقْد تَ َغْيََّ َعَلْيها، فَات ََّفَق ُهَو َوَأُخوُه َوَمْن َمَعُهمَ  ا َعَلى َفَخاَفُه أَبُو َعْبدا اَّللَّا، َوَعلاَم َأنَّ اْلَمْهدا
ْنَد َأِبا زَا  ْجتاَماعا عا ُهْم.اِلا ن ْ ييا َواْجَتَمَع َمَعُهْم قَ َبائاُل ُكَتاَمَة إاِلَّ قَلايًَل ما  كاي، َوَعَزُموا َعَلى قَ ْتلا اْلَمْهدا

َرارًا ف َ  ، َوَدَخُلوا َعَلْيها ما ييا ََ اْلَمْهدا ُقُل َما ََيْراي إا ُهْم، َويَ ن ْ ن ْ ُر أَنَُّه ما َلْم ََيُْسُروا وََكاَن َمَعُهْم رَُجٌل يُْظها
ا َأْصَبُحوا لَباَس أَبُو َعْبدا اَّللَّا ثَ وْ َعَلى  ْنَد َأِبا زَاكاي، فَ َلمَّ َلًة عا ُُم اْجَتَمُعوا لَي ْ بَُه َمْقُلوًِب، قَ ْتلاها، فَات ََّفَق َأَّنَّ

ٍم وَ  ، فَ َرَأى ثَ ْوبَُه، فَ َلْم يَ ْعراْفُه باها، ُثَّ َدَخَل َعَلْيها َثََلثََة َأَّيَّ ييا َالاها، فَ َقاَل َوَدَخَل َعَلى اْلَمْهدا يُص ِبا اْلَقما
مٍ  ي َأْذَهَلَك َعْن إاْصََلحا ثَ ْوباَك؟ فَ ُهَو َمْقُلوٌب ُمْنُذ َثََلثَةا َأَّيَّ : َما َهَذا اْْلَْمُر الَّذا يُّ فَ َعلاْمُت  َلُه اْلَمْهدا

ها، قَاَل: أَيْ  َلَها؟ أَنََّك َما نَ َزْعَتُه، فَ َقاَل: َما َعلاْمُت باَذلاَك إاِلَّ َساَعِتا َهذا َ قَ ب ْ َن ُكْنَت اْلَباراَحَة َواللََّياِلا
 َفَسَكَت أَبُو َعْبدا اَّللَّا 
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ْفُت.  ْن َداراَك؟ قَاَل: خا ي َأْخَرَجَك ما فَ َقاَل: أَلَْيَس باتَّ يفا َدارا َأِبا زَاكاي؟ قَاَل: بَ َلى. قَاَل: َوَما الَّذا
ْنَساُن إاِلَّ ما  ، َفَخَرَج َوَأْخََبَ َأْصَحابَُه، قَاَل: َوَهْل ََيَاُف اْْلا ييا ْن َعُدوياها؟ فَ َعلاَم َأنَّ َأْمَرُه َظَهَر لاْلَمْهدا

 َوَخاُفوا، َوَُتَلَُّفوا َعنا اْْلُُضورا.
ْنَدهُ  ، َوعا ْن َُجَْلةا اْلَقْوما ، َكاَن ما ميا ْنَدُه رَُجٌل يُ َقاُل َلُه اْبُن اْلَقدا ، َوعا ييا َأْمَواٌل َكثاْيٌَة،  َفذُكاَر َذلاَك لاْلَمْهدا

ُتَك َبااْم، َوَمَضى َفَجاَء َبااْم، فَ َعلاَم اْلمَ  ْئَت أَتَ ي ْ ْن َأْمَوالا زاََّيَدةا اَّللَّا، فَ َقاَل: ََّي َمْوَِلَي إاْن شا يُّ ما ْهدا
، َوَجَعَل َأَِب زَاكاي َوالايً  َة َما قايَل َعْنُه، َفََلَطَفُهْم َوفَ رَّقَ ُهْم يفا اْلباََلدا حَّ ََ صا ا َعَلى َطَرابُ ُلَس، وََكَتَب إا

 ، ييا ََ اْلَمْهدا ُلَها، َوَأْرَسَل رَْأَسُه إا ا َوَصَلَها قَ تَ َلُه َعاما ْنَد ُوُصولاها، فَ َلمَّ لاَها َأْن يَ ْقتُ َلُه عا فَ َهَرَب اْبُن َعاما
يُّ باَقْتلاها فَ ُقتاَل. َذ، فََأَمَر اْلَمْهدا ، فَُأخا ميا  اْلَقدا

ا َوصَ َوَأَمَر اْلَمهْ  يُّ َعُروبََة َوراَجاًِل َمَعُه َأْن يَ ْرُصُدوا َأَِب َعْبدا اَّللَّا َوَأَخاُه اْلَعبَّاَس، َويَ ْقتُ ُلوُُهَا، فَ َلمَّ ََل دا
ي َأَمرْ  ََ قُ ْربا اْلَقْصرا َْحََل َعُروبَُة َعَلى َأِبا َعْبدا اَّللَّا، فَ َقاَل: َِل تَ ْفَعْل ََّي ُبَنَّ! فَ َقاَل: الَّذا تَ َنا باطَاَعتاها إا

ي قُتاَل فايها أَبُو زَاكاي، َفقايَل:  ُلُهَما يفا اْليَ ْوما الَّذا إانَّ َأَمَرََن باَقْتلاَك، فَ ُقتاَل ُهَو َوَأُخوُه، وََكاَن قَ ت ْ
ََك اَّللَُّ، َأَِب َعْبدا اَّللَّا، َوَجَزاَك  يَّ َصلَّى َعَلى َأِبا َعْبدا اَّللَّا، َوقَاَل: َرْحا يلا َسْعياَك.اْلَمْهدا َما  َخْْيًا ِبا



يُّ َوَأمََّن النَّاَس، َفَسكَ  ُيوَف، فَ رَكاَب اْلَمْهدا َما، َوَجرََّد َأْصَحاَُبَُما السُّ َنٌة باَسَببا قَ ْتلاها ُنوا، ُثَّ َوََثَرْت فات ْ
َعُهْم َحََّّ قَ تَ َلُهْم.  تَ تَ ب َّ

َنٌة ََثناَيٌة َبنْيَ ُكَتاَمَة َوَأْهلا الْ  َنَة، َوََثَرْت فات ْ َن اْلفات ْ يُّ َوَسكَّ ، قُتاَل فايَها َخْلٌق َكثاٌْي، َفَخَرَج اْلَمْهدا َقْْيََوانا
َن اْلَعامَّةا. َعاَة َعْن َطَلبا التََّشيُّعا ما  وََكفَّ الدُّ

ْلْاََل  ما ناَزاٍر ِبا ها َأِبا اْلَقاسا ََ َوَلدا َد إا ييا َعها ْوَلُة لاْلَمْهدا ا اْستَ َقاَمتا الدَّ  َفةا، َورََجَعتْ َوَلمَّ
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، يُوَحى إا  ، ُثَّ زََعُموا أَنَُّه َنّبا يُّ ْم، فََأقَاُموا طاْفًَل َوقَاُلوا: َهَذا ُهَو اْلَمْهدا ها ََ باََلدا لَْيها، َوزََعُموا ُكَتاَمُة إا
يَلَة، فَ بَ َلَغ  يَنةا ما ََ َمدا ، َأنَّ َأَِب َعْبدا اَّللَّا َلْ َْيُْت، َوزََحُفوا إا ما يَّ فََأْخَرَج ابْ َنُه َأَِب اْلَقاسا َذلاَك اْلَمْهدا

يًما، ُهْم َخْلًقا َعظا ن ْ ََ اْلَبْحرا، َوقَ َتَل ما َوقَ َتَل  َفَحَصَرُهْم فَ َقاتَ ُلوُه فَ َهَزَمُهْم َوات َّبَ َعُهْم َحََّّ َأْجََلُهْم إا
ي َأقَاُموُه. ْفَل الَّذا  الطيا

ليايَ  قا ْبنا َوْهٍب فَ َقتَ َلُه.َوَخاَلَف َعَلْيها َأْهُل صا ْم ُأْسُطوًِل، فَ َفَتَحَها َوأََتى ِبا  َة َمَع اْبنا َوْهٍب، فَأَنْ َفَذ إالَْيها
ْن َبنا اْْلَغْ  ، َوقَ َتَل ََجَاَعًة ما َلبا َوَخاَلَف َعَلْيها َأْهُل ََتَهْرَت، فَ َغَزاَها فَ َفَتَحَها، َوقَ َتَل َأْهَل اْلْاََلفا

َها بَ ْعَد َوفَاةا زاََّيَدةا اَّللَّا.باَرقَّاَدَة َكانُوا   َقْد رََجُعوا إالَي ْ
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َن اْلُقوَّادا يفا َطَلبا اْْلَُسنْيا ْبنا َْحَْداَن، َفَساُروا َحََّّ  يَما َوََجَاَعٌة( ما ُم ْبُن سا َ )اْلَقاسا بَ َلُغوا فايَها ُسْييا

َياَء َوالرَّْحَبَة، فَ َلْم يَ  ََ َأِبا اَْلَْيَجاءا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َْحَْداَن، )َوُهَو قَ ْرقايسا ُر إا ْظَفُروا باها، َفَكَتَب اْلُمْقَتدا
ْندَ  يَما، فَاْلتَ َقْوا عا ُم ْبُن سا ، َفَساَر ُهَو َواْلَقاسا يها اْْلَُسنْيا ( َيَُْمُرُه باَطَلبا َأخا لا ْلَمْوصا ُْي ِبا َتْكرايَت،  اْْلَما

ََ َذلاَك، َوَدَخَل بَ ْغَداَذ، فَاَّْنََزَم اْلُْ  يَب إا يَم ْبَن َْحَْداَن َيْطُلُب اْْلََماَن، فَُأجا ، فََأْرَسَل َأَخاُه إابْ َراها َسنْيُ
َها اْلَعبَّاَس ْبَن َعْمٍرو. َها َوَصَرَف َعن ْ  َوَخَلَع َعَلْيها، َوَعَقَد َلُه َعَلى قُمَّ َوقَاَشاَن، َفَساَر إالَي ْ

َم ذاْكُرُه.َوفايَها َوَصَل ِبَ  ََّيَر رَبايَعَة، َوَقْد تَ َقدَّ ، َوقُ لياَد دا يا اَمانا يَل السَّ  راُس ُغََلُم إاَْسَاعا
دا ْبنا َعْمراو ْبنا اللَّْيثا َوَبنْيَ ُسْبَكرايٍي ُغََلما َعْمٍرو، فََأسَ  ٍر، َوُُمَمَّ ًرا َوفايَها َكاَنْت َوقْ َعٌة َبنْيَ طَاها َر طَاها

َهُه َوَأخَ  ،َوَوجَّ ْيَازاييا را َمَع َكاتاباها َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا َجْعَفٍر الشيا ََ اْلُمْقَتدا دا ْبنا َعْمٍرو إا  اُه يَ ْعُقوَب ْبَن ُُمَمَّ
، َفُحباَسا، وََكاَن ُسْبَكراي، َقْد تَ َغلََّب َعَلى فَاراَس باَغْْيا َأْمرا اْْلَلايَفةا،  ْيَْينا ََل بَ ْغَداَذ َأسا ا َوَصَل  فَ َلمَّ فَُأْدخا

ََ بَ ْغَداَذ َسَنَة َسْبٍع َوتاْسعانَي. ُلُه، وََكاَن ُوُصولُُه إا  َكاتاُبُه قَ رََّر َأْمَرُه َعَلى َماٍل ََيْما
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، َفَساَر يفا ََجٍْع َكثا  ََ َغْزوا الرُّوما ْيا إا ْلَمسا َر ِبا ، َوُأما ما يٍف، فَ َغَزا َوفايَها ُخلاَع َعَلى ُمْؤناٍس اْلُمَظفَّرا اْْلَادا
ُهْم ََجَاَعًة )َوَعاَد( . ن ْ ، َفَظفاَر َوَغناَم َوَأَسَر ما يُّ َلما َيةا َمَلْطَيَة، َوَمَعُه أَبُو اْْلََعزيا السُّ ْن ََنحا  ما

نَ َها ِباااَئةا أَْلٍف  ينايََّة َوَأْذرَبايَجاَن، َوَضما ْشرايَن أَْلَف َوفايَها قُ لياَد يُوُسُف ْبُن َأِبا السَّاجا َأْعَماَل َأْرما َوعا
ينَ َورا. َن الديا َها ما يَناٍر، َفَساَر إالَي ْ  دا

ََ اْلَعْصرا، َفَصاَر َعَلى اْْلَْرضا َأْرَبَع َأَصاباَع، وََكانَ  ْن ُبْكَرٍة إا َمَعُه بَ ْرٌد  َوفايَها َسَقَط بابَ ْغَداَذ ثَ ْلٌج َكثاٌْي ما
يٌد، َوََجَُد اْلَماُء َواْْلَلُّ َواْلبَ ْيُض  َجرا.َشدا َن الشَّ  َواْْلَْدَهاُن، َوَهَلَك النَّْخُل، وََكثاٌْي ما

. يُّ لنَّاسا اْلَفْضُل ْبُن َعْبدا اْلَملاكا اَْلَاِشاا  َوَحجَّ ِبا
ٍر( . را ْبنا َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها ُد )ْبُن طَاها َ ُُمَمَّ  َوفايَها تُ ُويفيا

را، وَ  ُب اْلُمْقَتدا ا بُوياَع َوفايَها قُتاَل َسْوَسٌن َحاجا َسَبُب َذلاَك أَنَُّه َكاَن َلُه أَثَ ٌر يفا َأْمرا اْبنا اْلُمْعتَ زيا، فَ َلمَّ
ْْلُُمورا، ا اْستُ ْوزاَر اْبُن اْلُفَراتا تَ َفرََّد ِبا َر، فَ َلمَّ َب َغْْيُُه َلزاَم اْلُمْقَتدا فَ َعاَداُه  اْبُن اْلُمْعتَ زيا َواْسُتْحجا

َّْن َأَعاَن َسْوَسٌن، َوَسَعى يفا َفَسادا  َالا َسْوَسٍن، َوأَنَُّه َكاَن ِما َّللَّا ِبا َر ِبا َحالاها، فََأْعَلَم اْبُن اْلُفَراتا اْلُمْقَتدا
 اْبَن اْلُمْعتَ زيا، فَ َقَبَض َعَلْيها َوقَ تَ َلُه.
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 ]اْلَوفَ َياُت[
ُد ْبُن َداُوَد ْبنا اْْلَرَّاحا َعمُّ َعلاييا  َ ُُمَمَّ ْلكاَتابَةا. َوفايَها تُ ُويفيا يَسى اْلَوزايرا، وََكاَن َعالاًما ِبا  ْبنا عا

.ُّ ْهَكانا َ َعْبُد اَّللَّا ْبُن َجْعَفرا ْبنا َخاقَاَن، َوأَبُو َعْبدا الرَّْْحَنا الدُّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوتاْسعانَي َوما
297 - 

ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخَلْت سَ   َنُة َسْبٍع َوتاْسعانَي َوما
 ذاْكُر اْستايََلءا اللَّْيثا َعَلى فَاراَس َوقَ ْتلاها 

ََ فَاراَس ]يفا َجْيٍش[ َوَأَخَذَها،  ْسَتاَن إا جا ْن سا َنةا َساَر اللَّْيُث ْبُن َعلاييا ْبنا اللَّْيثا ما ها السَّ يفا َهذا
َها، َوَهَرَب ُسْبَكرا  َم َواْستَ ْوََ َعَلي ْ َز ُمْؤناًسا اْْلَادا َر َجهَّ ا بَ َلَغ اْْلَََبُ اْلُمْقَتدا ََ َأرََّجاَن، فَ َلمَّ َها إا ي، َعن ْ

رََّجاَن. ، فَاْجَتَمَعا ِبَا ََ فَاراَس، َمُعونًَة لاُسْبَكرايٍي َُه إا  َوَسْيَّ
َما، فََأََتُه اْلَْ  َما اللَّْيَث، َفَساَر إالَْيها ها ََ َوبَ َلَغ َخََبُ اْجتاَماعا ْن قُمَّ إا ْيا اْْلَُسنْيا ْبنا َْحَْداَن ما ََبُ ِباَسا



ْيَاَز لاَيْحَفَظَها، ُثَّ َساَر يفا بَ ْعضا  ََ شا ها إا ، َمُعونًَة لاُمْؤناٍس، َفَسْيََّ َأَخاُه يفا بَ ْعضا َجْيشا ها اْلبَ ْيَضاءا  ُجْندا
اَلةا، فَ َهَلَك َأْكثَ ُر َدَوابياها، يفا َطرايٍق ُُمَْتَصٍر لايُ َواقاَع اْْلَُسنْيَ ْبَن َْحَْدانَ  لايُل يفا َطرايقا الرَّجَّ ، فََأَخَذ باها الدَّ

، فََأْشَرَف َعَلى َعْسكَ  لايَل، َوَعَدَل َعْن َذلاَك الطَّرايقا يَمًة، فَ َقَتَل الدَّ را َوَلقاَي ُهَو َوَأْصَحابُُه َمَشقًَّة َعظا
ْم ُمْؤناٌس ُمْؤناٍس، َفظَنَُّه ُهَو َوَأْصَحابُُه أَنَّ  ُوا، فَ ثَاَر إالَْيها ْيَاَز، َفَكَبَّ ََ شا يها إا َ َمَع َأخا ي ُسْييا ُه َعْسَكُرُه الَّذا

ْيًا. َذ ُهَو َأسا ، َوُأخا يًدا، فَاَّْنََزَم َعْسَكُر اللَّْيثا َا، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ُها  َوُسْبَكراي، يفا ُجْندا
ا َأَسَرُه ُمْؤناٌس قَاَل لَ  َ َعَلى باََلدا فَ َلمَّ ، َوَنْستَ ْوِلا ( اْلَمْصَلَحَة َأْن نَ ْقباَض َعَلى ُسْبَكرايٍي ُه )َأْصَحابُُه: إانَّ

َنا َعَلى َعاَدتاها  ََ اْْلَلايَفةا لاُيقارََّها َعَلْيَك، فَ َقاَل: َسأَفْ َعُل َغًدا، إاَذا َصاَر إالَي ْ ا فَاراَس، َوَنْكُتَب إا . فَ َلمَّ
َلتاها إا َجاَء اللَّْيُل أَ  ْن لَي ْ ْيا ما ْلَمسا راا يُ َعريافُُه َما َأَشاَر باها َأْصَحابُُه، َوَأَمَرُه ِبا ََ ُسْبَكرايٍي سا ََ ْرَسَل ُمْؤناٌس إا

َْصَحاباها: ا َأْصَبَح ُمْؤناٌس قَاَل ْلا ْيَاَز، فَ َفَعَل، فَ َلمَّ  شا
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َر َعنَّا، فَ تَ َعرَّ  ْن َأَرى ُسْبَكراَّيا َقْد َتََخَّ ُفوا َخََبَُه، َفَساَر إالَْيها بَ ْعُضُهْم، َوَعاَد فََأْخََبَُه َأنَّ ُسْبَكراَّيا َساَر ما
َهتاُكْم بَ َلَغُه اْْلَََبُ َحََّّ اْستَ ْوَحَش، َوَعاَد ُمْؤنا  ْن جا ْيَاَز، َفََلَم َأْصَحابَُه، َوقَاَل: ما ََ شا َلتاها إا ٌس َوَمَعُه لَي ْ

ََ بَ ْغدَ  ََ ُقمَّ.اللَّْيُث إا  اَذ، َوَعاَد اْْلَُسنْيُ ْبُن َْحَْداَن إا
ْن ُسْبَكراييٍ   ذاْكُر َأْخذا فَاراَس ما

ا َعاَد ُمْؤناٌس َعْن ُسْبَكرايٍي اْستَ ْوََ َكاتاُبُه َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َجْعَفٍر َعَلى اْْلُُمورا َفَحَسَدُه َأصْ  َحاُب َلمَّ
نَُّه َكاَتَب اْْلَلايَفَة، َوأَنَُّه َقْد َحلََّف َأْكثَ َر اْلُقوَّادا َلُه، فَ َقَبَض َعَلْيها َوقَ يََّدُه ُسْبَكرايٍي فَ نَ َقُلوا َعْنُه أَ 

، َفَحَمَلُه َعَلى اْلعاْصَيانا َوَمْنعا َما كَ  يَّ ْيما يَم الت َّ يَل ْبَن إابْ َراها ُلُه َوَحَبَسُه، َواْسَتْكَتَب َمَكانَُه إاَْسَاعا اَن ََيْما
ََ ا  ْْلَلايَفةا فَ َفَعَل َذلاَك.إا

ا َّنََ  ، َوزايرا اْْلَلايَفةا، يَ َعريافُُه َذلاَك َوأَنَُّه َلمَّ ََ اْبنا اْلُفَراتا ى ُسْبَكراَّيا َعنا َفَكَتَب َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن َجْعَفٍر إا
ََ ُمْؤناٍس، َوُهَو  ََ فَاراَس، اْلعاْصَيانا قَ َبَض َعَلْيها، َفَكَتَب اْبُن اْلُفَراتا إا ْلَعْودا إا َط، َيَُْمُرُه ِبا باَواسا

ََ اْْلَ  ََ بَ ْغَداَذ، فَ َعاَد ُمْؤناٌس إا ْلُه َمَع اللَّْيثا إا ، َوََيْما ُزُه َحْيُث َلْ يَ ْقباْض َعَلى ُسْبَكرايٍي  ْهَوازا.َويُ َعجيا
َط َحاَلُه َمَع اْْلَلايَفةا، َفَكَتَب يفا َأْمراها، َوَبَذَل َعْنُه َوَأْرَسَل ُسْبَكراي، ُمْؤناًسا، َوَهاَداُه، َوَسأََلُه َأْن يَ تَ َوسَّ 

، فَأَنْ َفذَ  ََ ُسْبَكرايٍي نَ ُهْم َشْيٌء، َوَعلاَم اْبُن اْلُفَراتا َأنَّ ُمْؤناًسا ْيَايُل إا يًفا َكاتاَبُه،  َماًِل، فَ َلْم َيْسَتقارَّ بَ ي ْ َوصا
دَ  ، )َوُُمَمَّ َن اْلُقوَّادا ََ ُمْؤناٍس َيَُْمُرُه  َوََجَاَعًة ما َل َعَلْيها يفا فَ ْتحا فَاراَس، وََكَتَب إا َّ، َوَعوَّ ْبَن( َجْعَفٍر اْلفاْرََّيِبا

ََ بَ ْغَداَذ، فَ َعاَد ُمْؤناٌس. ْستاْصَحابا اللَّْيثا َمَعُه إا  ِبا
ََ فَاراَس، َوَواَقَع ُسْبَكراَّيا َعَلى َِببا  ُد ْبُن َجْعَفٍر إا َا،  َوَساَر ُُمَمَّ ََ ُِبَّ َوََتَصَُّن َبا ْيَاَز فَاَّْنََزَم ُسْبَكراي، إا شا

َا َفَخَرَج إالَْيها ُسْبَكراي، َوَحارَبَهُ  ُد ْبُن َجْعَفٍر َوَحَصَرُه َبا  َوتَباَعُه ُُمَمَّ
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ٌد َوََّنََب َماَلُه َوَدَخَل ُسْبَكراي، َمَفازَةَ  ُب ُخَراَساَن،  َمرًَّة ََثناَيًة، فَ َهَزَمُه ُُمَمَّ ُخَراَساَن، َفَظفاَر باها َصاحا
نيا  َم اْْلَْفشا َها فُ تَ ْيًحا َخادا ُد ْبُن َجْعَفٍر َعَلى فَاراَس فَاْستَ ْعَمَل َعَلي ْ ، َعَلى َما َنْذُكُرُه، َواْستَ ْوََ ُُمَمَّ

ائَ َتنْيا  يُح َأنَّ فَ ْتَح فَاراَس َكاَن َسَنَة َُثَاٍن َوتاْسعانَي ]َوما  [ .َوالصَّحا
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

لنَّاسا اْلَفْضُل ْبُن َعْبدا اْلَملاكا  يَما لاَغْزوا الصَّائاَفةا، َوَحجَّ ِبا َم ْبَن سا ُر اْلَقاسا َه اْلُمْقَتدا . فايَها َوجَّ يُّ  اَْلَاِشاا
 ]اْلَوفَ َياُت[

يَسى النُّوَشرايُّ )يفا َشْعَباَن( ِبااْصَر، بَ عْ  َ عا ٍم، َوفايَها تُ ُويفيا َد َمْوتا َأِبا اْلَعبَّاسا ْبنا باْسطَاٍم باَعَشَرةا َأَّيَّ
َتَصَف شَ  َم، َوَخَلَع َعَلْيها ُمن ْ ُر( َمَكانَُه تاكانَي اْْلَادا ، )َواْستَ ْعَمَل اْلُمْقَتدا سا ْلبَ ْيتا اْلُمَقدَّ ْهرا َوُدفاَن ِبا

 رََمَضاَن.
دُ  َ أَبُو َعْبدا اَّللَّا ُُمَمَّ ( . )َوفايَها تُ ُويفيا ُب َسْهلا ْبنا َعْبدا اَّللَّا التُّْسََتاييا ، َصاحا  ْبُن َسالٍا

(6/607) 

 

. يُّ يُّ الطََّرُسوسا ٍد أَبُو اْلَفْيضا اْْلُوَِلسا را، َوقايَل اْبُن ُُمَمَّ َ اْلَفْيُض ْبُن اْْلَضا  َوفايَها تُ ُويفيا
ُد ْبُن َداُوَد ْبنا َعلايٍي اْْلَْصَفهَ  .َوأَبُو َبْكٍر ُُمَمَّ رايُّ ُّ اْلَفقايُه الظَّاها  انا

ي.  َوُموَسى ْبُن إاْسَحاَق اْلَقاضا
ٍد يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب ْبنا َْحَّاٍد، َوَلُه تاْسٌع َوَُثَانُوَن َسَنًة. ي أَبُو ُُمَمَّ  َواْلَقاضا
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] ائَ َتنْيا  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوتاْسعانَي َوما
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ائَ َتنْيا ُثَّ َدَخلَ   ْت َسَنُة َُثَاٍن َوتاْسعانَي َوما
ْسَتانَ  جا يَل َعَلى سا  ذاْكُر اْستايََلءا َأْْحََد ْبنا إاَْسَاعا

ْسَتاَن. جا ُّ َعَلى سا اَمانا يَل السَّ َنةا، يفا رََجٍب، اْستَ ْوََ أَبُو َنْصٍر َأْْحَُد ْبُن إاَْسَاعا ها السَّ  يفا َهذا
، َوَسَبُب َذلاَك أَنَُّه َلمَّ  ََ الرَّييا ائَ َتنْيا إا ا اْستَ َقرَّ َأْمُرُه، َوثَ َبَت ُمْلُكُه، َخَرَج يفا َسَنةا َسْبٍع َوتاْسعانَي َوما



َها َجْيًشا يفا اْلُمَحرَّما َسَنَة َُثَاٍن َوتاْسعانَي إا  ن ْ ََ َهَراَة، َفَسْيََّ ما ََ وََكاَن َيْسُكُن ُِبَاَرى، ُثَّ َساَر إا
ْسَتاَن، َوسَ  جا ُد ْبُن اْلُمَظفَّرا، سا ُهْم َأْْحَُد ْبُن َسْهٍل، َوُُمَمَّ ن ْ ها َوُأَمَرائاها، ما ْن َأْعَيانا قُ وَّادا ْيََّ ََجَاَعًة ما

اَمانايَّةا، َوَسَْياُد ذاْكُرُهْم، َواْست َ  يَمُجوَر ُوَِلةا ُخَراَساَن لالسَّ ُّ، َوُهَو َوالاُد آلا سا َواِتا يَمُجوُر الدَّ ْعَمَل َوسا
َا اْلُمَعدَّ َأْحَْ  ْسَتاَن، َوَبا جا ، َفَساُروا َحََّّ أَتَ ْوا سا ييا ُل ْبُن ُد َعَلى َهَذا اْْلَْيشا اْْلَُسنْيَ ْبَن َعلايٍي اْلَمْرَوُروذا

بُ َها.  َعلاييا ْبنا اللَّْيثا الصَّفَّاُر َوُهَو َصاحا
َل َخََبُُهْم َسْيََّ َأَخاُه َأَِب َعلاييٍ  ا بَ َلَغ اْلُمَعدَّ َي  فَ َلمَّ جا لاَيْحما ََ ُبْسَت َوالرُّخَّ َد ْبَن َعلاييا ْبنا اللَّْيثا إا ُُمَمَّ

ََ َأِبا َعلا  يَل إا ُْي َأْْحَُد ْبُن إاَْسَاعا ْسَتاَن، َفَساَر اْْلَما جا ََ سا ْيََة إا َها اْلما ن ْ َل ما يٍي باُبْسَت، َأْمَواََلَا، َويُ ْرسا
ْيًا، َوَعا ََ َهَراَة.َوَجاَذبَُه، َوَأَخَذُه َأسا  َد باها إا

ا بَ َلَغُه َأنَّ َأَخاُه َأِبَ  َل، َوَضايَ ُقوُه، فَ َلمَّ ُْم َحَصُروا اْلُمَعدَّ َّنَّ ْسَتاَن فَإا جا ي باسا ًدا َوَأمَّا اْْلَْيُش الَّذا  َعلايٍي ُُمَمَّ
، َواْسَتْأَمَن إالَْيها، فَاْست َ  ْيًا، َصاََلَ اْْلَُسنْيَ ْبَن َعلايٍي َذ َأسا ْسَتاَن، فَاْستَ ْعَمَل َقْد ُأخا جا ْوََ اْْلَُسنْيُ َعَلى سا

َها وَ  ها، َواْنَصَرَف اْْلَُسنْيُ َعن ْ ُْي َأْْحَُد َأَِب َصالاٍح َمْنُصوَر ْبَن إاْسَحاَق، َوُهَو اْبُن َعميا َها اْْلَما َمَعُه َعَلي ْ
ْسَتاَن َخاَلَف َأْهُلَها  جا ََ ُِبَاَرى، ُثَّ إانَّ سا ُل إا  َسَنَة َثََلُثاااَئٍة َعَلى َما نَْذُكُرُه.اْلُمَعدَّ

نْ  ْيا ُسْبَكرايٍي يفا اْلَمَفازَةا ما ْسَتاَن بَ َلَغُهْم َخََبُ َمسا جا اَمانايَُّة َعَلى سا ا اْستَ ْوََ السَّ  َوَلمَّ
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ُوا إالَْيها َجْيًشا، فَ َلُقوُه َوُهَو َوَعْسَكُرُه  ْسَتاَن، َفَسْيَّ جا ََ سا َعُب، فََأَخُذوُه فَاراَس إا َقْد َأْهَلَكُهُم الت َّ
، َفَكَتبَ  ْلَفْتحا را باَذلاَك، َوِبا ََ اْلُمْقَتدا ُْي َأْْحَُد إا ْيًا، َواْستَ ْوَلْوا َعَلى َعْسَكراها، وََكَتَب اْْلَما إالَْيها  َأسا

دا ْبنا َعلا  ، َوُُمَمَّ َْملا ُسْبَكرايٍي َُُهَا، َيْشُكُرُه َعَلى َذلاَك، َوَيَُْمُرُه ِبا ََ بَ ْغَداَذ، َفَسْيَّ ، إا ييا ْبنا اللَّْيثا
با ُخَراَساَن، َوَمَعُهُم  ُر ُرُسَل َأْْحََد، َصاحا ، َوَأَعاَد اْلُمْقَتدا ََل بَ ْغَداَذ َمْشُهورَْينا َعَلى فايَلنْيا اَْلََداََّي َوُأْدخا

 َواْلْاَلُع.
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ُْي  ََ ََسَْرقَ ْنَد َوفَ ْرَغانََة.فايَها َأْطَلَق اْْلَما ها، َوَأَعاَدُه إا ْن َُمْباسا ُه إاْسَحاَق ْبَن َأْْحََد ما يَل َعمَّ  َأْْحَُد ْبُن إاَْسَاعا

َها َعبْ  ُْي فَاراَس، فَاْستَ ْعَمَل َعَلي ْ ُم َأما ُبُج اْْلَادا ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَعََبََْتي، َوقُ ن ْ َ ُُمَمَّ ْبَن  َد اَّللَّا َوفايَها تُ ُويفيا
، َوَأَضاَف إالَْيها َكْرَماَن. ْسَمعايَّ يَم اْلما  إابْ َراها

ي الرََّسائاَل ما  َّللَّا، َفَكاَنْت تُ َؤديا را ِبا يَُّة قَ ْهَرَمانََة َدارا اْلُمْقَتدا را َوفايَها ُجعاَلْت ُأمُّ ُموَسى اَْلَاِشاا َن اْلُمْقَتدا
َا ذََكْرَنَ  ََ اْلَوزايرا، َوإاَّنَّ ها، إا ْوَلةا َما َأْوَجَب ذاْكَرَها، َوإاِلَّ َكاَن َوُأميا َن اْْلُْكما يفا الدَّ َنَّ ََلَا فايَما بَ ْعُد ما َها ْلا

. َها َأْوََ ْضَراُب َعن ْ  اْْلا
يَما الصَّائاَفَة. ُم ْبُن سا  َوفايَها َغَزا اْلَقاسا



ُْي اْلَيمَ  َ اْلُمَظفَُّر ْبُن َجاَخ، َأما َا، َواْستَ ْعَمَل اْْلَلايَفُة َوفايَها يفا رََجٍب، تُ ُويفيا َة َوُدفاَن َبا ََ َمكَّ َل إا ، َوْحُا نا
ظًا.  َعَلى اْلَيَمنا بَ ْعَدُه ُمََلحا

(6/610) 

 

. يُّ َنةا اْلَفْضُل ْبُن َعْبدا اْلَملاكا اَْلَاِشاا ها السَّ لنَّاسا يفا َهذا  َوَحجَّ ِبا
َذ ََجَاَعٌة بابَ ْغَدا دا ْبنا َوفايَها، يفا َشْعَباَن، ُأخا َُحمَّ ي الرُّبُوبايََّة، يُ ْعَرُف ِبا عا ُْم َأْصَحاُب رَُجٍل َيدَّ َذ، قايَل إاَّنَّ

 باْشٍر.
ةا َحرياَها ََجَاَعٌة َكثاْيٌَة. دَّ ، َفَماَت لاشا لا يَثةا اْلَمْوصا َدا يَدٌة َحارٌَّة َصْفَراُء ِبا  َوفايَها َهبَّْت رايٌح َشدا

 ]اْلَوفَ َياُت[
 َ نْ َيا يفا زََماناها، َوَأَخَذ اْلفاْقَه َعْن َأِبا َوفايَها تُ ُويفيا ُّ، وََكاَن إاَماَم الدُّ ٍد الصُّويفا ما ُجنَ ْيُد ْبُن ُُمَمَّ  أَبُو اْلَقاسا

. ييا َقطا َف َعْن َسرايٍي السَّ ، َوالتََّصوُّ افاعاييا با الشَّ  ثَ ْوٍر، َصاحا
ُب، َواَْسُُه ا َ أَبُو بَ ْرزََة اْْلَاسا ٍد.َوفايَها تُ ُويفيا  ْلَفْضُل ْبُن ُُمَمَّ

َنَّ  َا قايَل َلُه اْلَمْعَشرايُّ ْلا ، َوإاَّنَّ ٍد( اْلَمْعَشرايُّ ُم ْبُن اْلَعبَّاسا )أَبُو ُُمَمَّ َ اْلَقاسا ُه اْبُن باْنتا َأِبا َوفايَها تُ ُويفيا
ًدا َفقايًها. ، وََكاَن زَاها يا  َمْعَشٍر َنَايٍح اْلَمَدنا

َ َأْْحَدُ  َء،  َوفايَها تُ ُويفيا ُد ْبُن إاََّيٍس َوالاُد َأِبا زََكراَّيَّ ، )َوُُمَمَّ َصاٍم أَبُو اْلَعبَّاسا ْبُن َسعايدا ْبنا َمْسُعودا ْبنا عا
ي،. ًَل، َوُهَو َأْزدا ًا فَاضا ، وََكاَن َخْييا لا ُب ََترايخا اْلَمْوصا  َصاحا
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ائَ َتنْيا   []ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوتاْسعانَي َوما
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ائَ َتنْيا   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوتاْسعانَي َوما
يا   ذاْكُر اْلَقْبضا َعَلى اْبنا اْلُفَراتا َووازَارَةا اْْلَاقَانا

ةا، وََكاَن َقْد ظَ  ي اْلْاجَّ ُر َعَلى اْلَوزايرا َأِبا اْلََْسنا ْبنا اْلُفَراتا يفا ذا َنةا قَ َبَض اْلُمْقَتدا ها السَّ َهَر، يفا َهذا
َر رََمَضاَن يفا بُ ْرجا  ْيٍَة( ، َثََلثَُة َكَواكاَب ُمَذن ََّبٍة، َأَحُدَها َظَهَر آخا ٍة )َيسا ُدَّ ، قَ ْبَل اْلَقْبضا َعَلْيها ِبا  اْْلََسدا

ي اْلقاْعَدةا أَ  ، َوالثَّالاُث َظَهَر يفا اْلَمْغرابا يفا ذا ي اْلقاْعَدةا يفا اْلَمْشراقا ْيًضا يفا بُ ْرجا َواْْلَخُر َظَهَر يفا ذا
.  اْلَعْقَربا

ها، َوََّنْبا َمالاها، َوَّنُاَبْت ُدوُر َأْصَحاباها َوَمْن  ا قُباَض َعَلى اْلَوزايرا وُكياَل باَداراها، َوَهْتكا ُحَرما يَ تَ َعلَُّق َوَلمَّ



مٍ  ًة َثََلثََة َأَّيَّ دَّ ها، َولَقاَي النَّاُس شا  ، ُثَّ َسَكُنوا.َبااْم، َوافْ ُتتاَنْت بَ ْغَداُذ لاَقْبضا
نانَي َوَُثَاناَيَة َأْشُهٍر َوَثََلثََة َعَشرَ  ، َثََلَث سا َي اْلوازَارَُة اْْلُوََ ها، َوها ُة وازَارَتاها َهذا  يَ ْوًما، َوقَ لياَد وََكاَنْت ُمدَّ

( ََيََْي ْبنا َخاقَاَن اْلوا  ُد ْبُن )ََيََْي ْبنا ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا ، أَبُو َعلايٍي ُُمَمَّ َواواينا زَارََة، فَ َرتََّب َأْصَحاَب الدَّ
، وََكاَن َأُخوُه أَبُو ا ْْلََسنا ْبُن َأِبا َوتَ َوََّ ُمَناَظَرَة اْبنا اْلُفَراتا أَبُو اْْلَُسنْيا َأْْحَُد ْبُن ََيََْي ْبنا َأِبا اْلبَ ْغلا

ْصبَ َهاَن، َفَسَعى َأُخوُه َلُه يفا اْلوازَ  ُر يفا اْلبَ ْغلا ُمقايًما ِبَا َن اْلُمْقَتدا ارَةا ُهَو َوُأمُّ ُموَسى اْلَقْهَرَمانَُة، فََأذا
ا بَ َلَغ َذلاكَ   ُحُضوراها لايَ تَ َوََّ اْلوازَارََة، َفَحَضَر، فَ َلمَّ
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َّ اَْنَلَّْت أُُمورُُه، َفَدَخَل َعَلى اْْلَلايَفةا )َوَأْخََبَُه باَذلاَك( ، فَأََمَرُه ِبا  ْلَقْبضا َعَلى َأِبا اْْلََسنا )َوَأِبا اْْلَاقَانا
، فَ ُقباَض أَْيًضا، ُثَّ  ( وََكَتَب يفا اْلَقْبضا َعَلى َأِبا اْْلَُسنْيا يها، فَ ُقباَض َعَلى َأِبا اْلََْسنا َخاَف اْْلَُسنْيا َأخا

 اْلَقْهَرَمانََة، فََأْطَلَقُهَما َواْستَ ْعَمَلُهَما.
يا  َبايَةا ُثَّ إانَّ ُأُموَر اْْلَاقَانا ، َوجا الا ًَل لاقاَراَءةا ُكُتبا اْلُعمَّ َنَُّه َكاَن َضُجورًا، َضيياَق الصَّْدرا، ُمْهما  اَْنَلَّْت ْلا

ُبوهُ  ْلطَانا َوَخَواصَُّه َأْن َُيَاطا ََ اْْلَاصَّةا َواْلَعامَّةا، َفَمَنَع َخَدَم السُّ ، وََكاَن يَ تَ َقرَُّب إا ْلَعْبدا، اْْلَْمَوالا  ِبا
نَي َواْلَعامَّةا ُيَصلُّوَن ََجَاَعًة، يَ ْنزاُل َوُيَصلياي َمَعُهْم، َوإاَذا َسأَ وَ  حا َن اْلَمَلَّ َلُه َأَحٌد َكاَن إاَذا رََأى ََجَاَعًة ما

َي " َدقَّ َصْدرَُه "، إاِلَّ أَنَُّه َقصََّر يفا إاْطََلقا  اْْلَْمَوالا  َحاَجًة َدقَّ َصْدرَُه، َوقَاَل: نَ َعْم وََكَراَمًة، َفُسميا
َم. ، فَ نَ َفُروا َعْنُه َواتََّضَعتا اْلوازَارَُة بافاْعلاها َما تَ َقدَّ  لاْلُفْرَسانا َواْلَقوَّادا

ْنُه، وََكاَن يُ َوِليا يفا اْْلََّيَّ  ي ما ُهْم َيْسَعى لاَمْن يَ ْرَتشا ن ْ ُموا َعَلْيها، َفُكل، ما  ما اْلَقلايَلةا وََكاَن َأْوَِلُدُه َقْد ََتَكَّ
، فَاجْ  الا َن اْلُعمَّ َعًة ما ْشرايَن يَ ْوًما، َسب ْ ةا عا ْلُكوَفةا، يفا ُمدَّ ، َحََّّ إانَُّه َوََّ ِبا الا َن اْلُعمَّ ًة ما دَّ َتَمُعوا يفا عا

ُهْم، َوَعاَد اْلَباُقوَن َيْطُلُبوَن َما َخَدُموا با  ن ْ ُْي ما ، فَ َعَرُضوا تَ ْوقايَعاَّتااْم، َفَساَر اْْلَخا ها َأْوَِلَدُه، فَقايَل الطَّرايقا
 فايها:

هْ  ْه ... يُ َوِليا ُثَّ يَ ْعزاُل بَ ْعَد َساعا  َوزايٌر َقْد َتَكاَمَل يفا الرَّقَاعا
 إاَذا َأْهُل الرَُّشى اْجَتَمُعوا َلَدْيها ... َفَخْْيُ اْلَقْوما َأْوفَ ُرُهْم باَضاَعهْ 

يْ  َنَّ الشَّ َاٍل ... ْلا ْن ََمَاَعهْ َولَْيَس ُيََلُم يفا َهَذا ِبا  َخ َأفْ َلَت ما
ُدوَن اْْلَْحَواَل، فَاَْنَلَّ  َم َأْصَحابُُه، َفَكانُوا يُْطلاُقوَن اْْلَْمَواَل َويُ ْفسا ُد، ُثَّ زَاَد اْْلَْمُر، َحََّّ ََتَكَّ تا اْلَقَواعا

، َوَخبُ َثتا النيايَّاُت، َواْشتَ َغَل اْْلَلايَفُة باَعْزلا ُوَزرَائاها َواْلَقْبضا َعلَ  ََ قَ ْولا النياَساءا َواْْلََدما ْم، َوالرُُّجوعا إا ْيها
، وََكاَن َما َنْذكُ  اُل يفا اْْلَْطَرافا َع اْلُعمَّ ْم، َفَخَرَجتا اْلَمَمالاُك، َوَطما ُرُه َوالتََّصرُّفا َعَلى ُمْقَتَضى آرَائاها

 فايَما بَ ْعُد.
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ْنَدُه يفا بَ ْعضا اْْلَُجرا ُمَكرًَّما، َفَكاَن ُثَّ إانَّ اْْلَلايَفَة َأْحَضَر اْلَوزاي ها، َفَجَعَلُه عا ْن َُمْباسا َر اْبَن اْلُفَراتا ما
الا َوَغْْيَ َذلاَك، َوَأْكَرَمُه، َوَأْحَسَن إالَْيها، بَ ْعَد َأْن َأَخَذ َأْمَواَلهُ   .يَ ْعراُض َعَلْيها ُمطَاَلَعاتا اْلُعمَّ

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ْصَن َملايٍح  فايَها َيةا َطَرُسوَس، َوَمَعُه َدْمَيانَُة، َفَحَصَر حا ْن ََنحا ُْي الث ُُّغورا الصَّائاَفَة ما َغَزا ُرْسُتُم َأما

، ُثَّ َدَخَل بَ َلَدُه َوَأْحَرَقُه. يا  اْْلَْرَمنا
ْن قُ وَّادا زَْكَرَويْ  لنَّاسا َوفايَها َدَخَل بَ ْغَداَذ اْلُعَطْْيُ َواْْلَْغََبُ َوُُهَا ما ، َوَحجَّ ِبا ْْلََمانا ، َدَخََل ِبا ييا ها اْلَقْرَمطا

.  اْلَفْضُل ْبُن َعْبدا اْلَملاكا
ََ َِببا اْلَبْصَرةا، وََكاَن َعَلي ْ  يا إا ْن َأْصَحابا َأِبا َسعايٍد اْْلَنَّاِبا َطةا ما َن اْلَقَراما ُد ْبُن َوفايَها َجاَء نَ َفٌر ما َها ُُمَمَّ

يءا إاْسَحاَق ْبنا ُكنْ  يَق، وََكاَن ُوُصوَُلُْم يَ ْوَم اْْلُْمَعةا َوالنَّاُس يفا الصَََّلةا، فَ َوَقَع الصَّْوُت ِباَجا َداجا
ُهْم، َفَخَرُجوا إالَ  ن ْ ُلوَن ِبااْفظا َِببا اْلَبْصَرةا، فَ َرَأْوا رَُجَلنْيا ما ُم اْلُموَكَّ َطةا، َفَخَرَج إالَْيها َما، فَ َقَتَل اْلَقَراما ْيها

ُد ْبُن إاْسَحاَق يفا ََجٍْع، فَ َلْم يَ َرُهْم، َفَسْيََّ يفا أَ اْلَقرَ  ْم ُُمَمَّ ُهْم رَُجًَل َوَعاُدوا َفَخَرَج إالَْيها ن ْ َطُة ما ْم اما ثَراها
نَ ُهْم ََجَاَعٌة، َوَعاَد ابْ  يَق ََجَاَعًة، فََأْدرَُكوُهْم، وََكانُوا ََنَْو َثََلثانَي رَُجًَل، فَ َقاتَ ُلوُهْم، فَ ُقتاَل بَ ي ْ ُن ُكْنَداجا

 َوَأْغَلَق أَبْ َوابَ 
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َْصَحاَبااْم، وََكاَتَب اْلَوزايَر بابَ ْغَدا َمًة ْلا َطَة َكانُوا ُمَقديا ْنُه َأنَّ ُأولَئاَك اْلَقَراما َذ يُ َعريافُُه ُوُصوَل اْلَبْصَرةا، ظَناا ما
ا َأْصَبَح( َوَلْ ي َ  ُه، )فَ َلمَّ دُّ َطةا َوَيْسَتما ْن بَ ْغَداَذ اْلَقَراما َم َعَلى َما فَ َعَل، َوَسْيََّ إالَْيها ما َطةا أَثَ ًرا َندا َر لاْلَقَراما

.  َعْسَكًرا َمَع بَ ْعضا اْلُقوَّادا
َها َعْسَكرً  ، َفَسْيََّ إالَي ْ ، ُعبَ ْيدا اَّللَّا اْلَعَلواييا ييا ا َوفايَها َخاَلَف َأْهُل َطَرابُ ُلَس اْلَغْربا َعَلى اْلَمْهدا

َرةا َسَنَة َثََلُثاا َفَحاصَ  ما يفا َُجَاَدى اْْلخا يُّ ابْ َنُه َأَِب اْلَقاسا َها اْلَمْهدا َا، َفَسْيََّ إالَي ْ اَئٍة، َرَها، فَ َلْم َيْظَفْر َبا
َمتا اْْلَقْ َواُت يفا اْلبَ َلدا َحََّّ َأَكَل َأْهُلُه اْلمَ  ، فَ ُعدا َتَة، فَ َفَتَح َفَحاَصَرَها، َوَصابَ َرَها، َواْشَتدَّ يفا اْلقاَتالا ي ْ

يَن َأََثُروا اْلْاََلَف َوَغرََّم َأْهَل  َن الَّذا يَمًة ما ًفا، َوَعَفا َعْن َأْهلاها، َوَأَخَذ َأْمَواًِل َعظا يَع اْلبَ َلَد ُعن ْ اْلبَ َلدا َجَا
ْنَدُه، َواْستَ ْعَمَل عَ  ًَل َواْنَصَرَف.َما َأْخَرَجُه َعَلى َعْسَكراها، َوَأَخَذ ُوُجوَه اْلبَ َلدا رََهائاَن عا  َلْيها َعاما

، فَ َقتَ ُلوا ًة َوَعَظَمًة، َوََثَر َأْهُل اْلَقْْيََوانا دَّ ثْ ُلَها شا ْلَقْْيََوانا َلْ يُ َر ما ْن ُكَتاَمَة ََنَْو  َوفايَها َكاَنْت زََِلزاُل ِبا ما
 أَْلفا رَُجٍل.

 ]اْلَوفَ َياُت[
ُد ْبُن َأْْحََد ْبنا كَ  َ ُُمَمَّ ، وََكاَن َعالاًما باَنْحوا اْلَبْصراييانَي َواْلُكوفاييانَي، َوفايَها تُ ُويفيا ْيَساَن أَبُو اْلََْسنا النَّْحوايُّ



. َنَُّه َأَخَذُه َعْن ثَ ْعَلٍب َواْلُمََبيادا  ْلا
. راييا اْلَقْنَطرايُّ ُد ْبُن السَّ َ ُُمَمَّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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يبَ َوْيها، َوأَبُو يَ ْعُقوَب ْبُن ُحَننْيٍ الطَّبايُب.َوأَبُو َصالاٍح اْْلَافاُظ، َوأَبُو عَ   لاييا ْبُن سا

(6/616) 

 

 ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلُثاااَئة[
300 - 

 ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلُثااائَةٍ 
يَسى يا َعنا اْلوازَارَةا، َووازَارَةا َعلاييا ْبنا عا  ذاْكُر َعْزلا اْْلَاقَانا

ها السَّ  ، َوَعْجُزُه يفا اْلوازَارَةا، فََأرَاَد َعْزَلُه، َوإاَعاَدَة َأِبا اْلَْ يفا َهذا يا را َُتْلايُط اْْلَاقَانا َسنا ْبنا َنةا َظَهَر لاْلُمْقَتدا
َها ن ْ ُُموٍر، ما ُم َعنا اْبنا اْلُفَراتا لانُ ُفوراها َعْنُه ْلا ََ اْلوازَارَةا، َفَمنَ َعُه ُمْؤناٌس اْْلَادا : إانْ َفاُذ اْْلَْيشا اْلُفَراتا إا

را: َمََّ َأَعْدَتُه َظنَّ  ََ بَ ْغَداَذ، َوَقْد ذََكْرََنُه، فَ َقاَل لاْلُمْقَتدا ََ فَاراَس َمَع َغْْياها، َوإاَعاَدتُُه إا  النَّاُس أَنََّك إا
َي َعلايَّ  َا قَ َبْضَت َعَلْيها َشَرًها يفا َمالاها، َواْلَمْصَلَحُة َأْن َتْسَتْدعا َة َوََتَْعَلُه َوزايًرا، إاَّنَّ ْن َمكَّ يَسى ما ْبَن عا

. ينا ، اْلَمتانُي الديا يُح اْلَعَملا  فَ ُهَو اْلَكايفا الثياَقُة، الصَّحا
ََ بَ ْغَداَذ َأوََّل َسَنةا إاْحَدى َوَثََلُثاا  ُرُه، فَ َوَصَل إا ُر ِبااْحَضاراها، فَأَنْ َفَذ َمْن َُيْضا َس اَئٍة، َوَجلَ فََأَمَر اْلُمْقَتدا

َع َعَلْيها، َوتَ َوََّ عَ  يا )َوُسلياَم إالَْيها( ، فََأْحَسَن قَ ْبَضُه، َوَوسَّ لايُّ ْبُن يفا اْلوازَارَةا، َوقُباَض َعَلى اْْلَاقَانا
ًئا كَ  َن اْلُمُكوسا َشي ْ َ، َوَأْطَلَق( ما يَسى، َوَِلزََم اْلَعَمَل َوالنََّظَر يفا اْْلُُمورا، )َورَدَّ اْلَمظَالا َة عا ثاْيًا ِباَكَّ

ُّ َقْد زَاَدَها لالْ  َداتا باَدْوَبَق، َوَأْسَقَط زاََّيَداٍت َكاَن اْْلَاقَانا َْي َواْلُمْفسا َنَُّه َوفَاراَس، َوَأْطَلَق اْلَمَواخا ، ْلا ُجْندا
ْخَل َواْْلَْرَج، فَ َرَأى اْْلَْرَج َأْكثَ َر، فََأْسَقَط ُأولَئاَك، َوَأَمَر باعامَ  َل الدَّ َها َعما ، َوتَ ْبيايضا دا ارَةا اْلَمَساجا

نانَي، َأْرزَاقً  ، َواْلُمَؤذيا ةا، َواْلُقرَّاءا ْصرا، َوإاْشَعالا اْْلَْضَواءا فايَها، َوَأْجَرى لاْْلَئامَّ ْلُْ َها ِبا ا، َوَأَمَر َوفَ ْرشا
نَ  ، َوَعَملا َما ََيَْتاُج إالَْيها اْلَمْرَضى ما ،  ِبااْصََلحا اْلبايَماراْسَتاََنتا بَّاءا اْْلَْدوايَةا، َوقَ رََّر فايَها ُفَضََلَء اْْلَطا

ُّ َأْكثَ َر النَّاُس الت َّ  ا ُعزاَل اْْلَاقَانا ، َوَلمَّ َياعا نَي، َوَأْسَقَط َما زايَد يفا َخَراجا الضيا ْزوايَر َعَلى َوأَْنَصَف اْلَمْظُلوما
ها ِباَُساَُمَاٍت َوإاَدارَاٍت، فَ َنَظَر َعلايُّ ْبنُ  ، فَأَْنَكَرَها، َوَأرَاَد إاْسَقاَطَها،  َخطيا يَسى يفا تاْلَك اْْلُُطوطا عا

، َورََأى  َفَخاَف َذمَّ النَّاسا
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ا عُ  مُّ َلُه، فَ َلمَّ َن اْلُمَزوَّرا َعَلْيها، فَ َيُكوَن الذَّ يَح ما يا لاُيَميياَز الصَّحا ََ اْْلَاقَانا راَضْت تاْلَك َأْن يُ ْنفاَذَها إا
يَسى اْلُْ  ََ َعلاييا ْبنا عا ا َعاَد الرَُّسوُل إا َا، فَ َلمَّ ي َوَأََن َأَمْرُت َبا يُعَها َخطيا ها َجَا ُطوُط َعَلْيها، قَاَل: َهذا

َا لاَيْحَمَدُه ا ْن َغْْياها، َوَلكانَُّه اْعََتََف َبا  لنَّاسُ باَذلاَك قَاَل: َواَّللَّا َلَقْد َكَذَب، َوَقْد َعلاَم اْلُمَزوََّر ما
يَزْت. َا فَُأجا ، َوَأَمَر َبا  َوَيُذمُّونا

ي ي، َوَلكانَُّه أَنْ َفَذَها إاَِلَّ َوَقْد َعَرَف الصَّحا ها لَْيَسْت َخطيا ها: ََّي ُبَنَّ َهذا ُّ لاَوَلدا َن َوقَاَل اْْلَاقَانا َح ما
يَنا، َويُ بَ غيا  َْيدا ْوَك ِبا ، َوَلكانَُّه َأرَاَد َأْن َيَُْخَذ الشَّ قايما ، َوَقْد َعَكْسُت َمْقُصوَدُه.السَّ ََ النَّاسا  َضَنا إا

 
يا  اَمانا يَل السَّ ََ طَاَعةا َأْْحََد ْبنا إاَْسَاعا َها إا ْسَتاَن َوَعْودا جا ََلفا سا  ذاْكُر خا

ُّ َعْسَكًرا  اَمانا يَل السَّ ُْي أَبُو َنْصٍر َأْْحَُد ْبُن إاَْسَاعا َنةا أَنْ َفَذ اْْلَما ها السَّ ْسَتاَن لايَ ْفَتَحَها َويفا َهذا جا ََ سا إا
َا.  ََثناًيا، وََكاَنْت َقْد َعَصْت َعَلْيها، َوَخاَف َمْن َبا

، وََكانَ  يَّ اْلَمْذَهبا ، َكاَن َخاراجا يا ْلَمْوََ الصَّْنَدِلا َد ْبَن ُهْرُمَز، اْلَمْعُروَف ِبا  َقْد َأقَاَم َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ ُُمَمَّ
نْ  ٍد  باُبَخاَرى َوُهَو ما ََ اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا ُُمَمَّ ْسَتاَن، وََكاَن َشْيًخا َكباْيًا، َفَجاَء يَ ْوًما إا جا َأْهلا سا

ُيوخا َأْن يَ ْلَزَم راَِبطًا يَ ْعُبُد اَّللََّ  َن الشُّ ْثلاَك ما  فايها، َحََّّ اْلَعاراضا َيْطُلُب راْزقَُه، فَ َقاَل َلُه: إانَّ اْْلَْصَلَح لاما
َها َمْنُصوُر ْبُن إاْسَحاَق، فَاْسَتَمالَ يُ وَ  ْسَتاَن َواْلَواِلا َعَلي ْ جا ََ سا  افاَيُه َأْجُلُه، فَ َغاَظُه َذلاَك، فَاْنَصَرَف إا

دا ْبنا عَ  ريا لاَعْمراو ْبنا يَ ْعُقوَب ْبنا ُُمَمَّ ََ الصَّفَّارا، َوَِبَيَع يفا السيا ، َوَدَعا إا َن اْْلََواراجا و ْبنا ْمرا ََجَاَعًة ما
ةا، َفخَ  يَد اْلُقوَّ ْبنا اْْلَفَّارا، وََكاَن َشدا ، اْلَمْعُروُف ِبا ُد ْبُن اْلَعبَّاسا ، وََكاَن رَئايَسُهْم ُُمَمَّ َرُجوا، اللَّْيثا

ْجنا َأْرٍك( َوَخطَُبوا لاَعْمراو ْبنا يَ عْ  ْم َوَحَبُسوُه يفا )سا ْياها ُقوَب، َوقَ َبُضوا َعَلى َمْنُصورا ْبنا إاْسَحاَق َأما
ْسَتاَن. جا  َوَسلَُّموا إالَْيها سا

، َمرَّ  يَل َسْيََّ اْْلُُيوَش َمَع اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي ْيا َأْْحََد ْبنا إاَْسَاعا ََ اْْلَما ا بَ َلَغ اْْلَََبُ إا ََ َزرَْنَج، فَ َلمَّ ًة ََثناَيًة إا
ُد ْبنُ يفا َسَنةا َثََلُثاااَئٍة، َفَحَصَرَها تاْسَعَة َأْشُهٍر، فَ   َصعاَد يَ ْوًما ُُمَمَّ
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ََ َأَذى َشْيٍخ َِل َيْصُلُح إاِلَّ لاُلُزوما راَِبٍط؟ يُ  ََ السُّورا، َوقَاَل: َما َحاَجُتُكْم إا ُّ إا َا ُهْرُمَز الصَّْنَدِلا ذَكياُرُهْم ِبا
َّ َماَت، فَا ْسَتْأَمَن َعْمُرو ْبُن يَ ْعُقوٍب الصَّفَّاُر، َواْبُن اْْلَفَّارا قَاَلُه اْلَعاراُض باُبَخاَرى، َوات ََّفَق َأنَّ الصَّْنَدِلا

، َوَأْطَلُقوا َعْن َمْنُصورا ْبنا إاْسَحاَق، وََكاَن اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي ُيْكراُم اْبَن ا ََ اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي ْْلَفَّارا إا
، فَ َعلاَم اْْلَُسنْيُ َذلاَك، وََكاَن اْبُن اْْلَفَّارا َويُ َقريابُُه، فَ َواطََأ اْبُن اْْلَفَّارا ََجَاَعًة  ْْلَُسنْيا َعَلى اْلَفْتكا ِبا



ٌل َعَلى َسْيٍف، فََأَمَر اْْلَُسنْيُ  ، َِل َُيَْجُب َعْنُه، َفَدَخَل إالَْيها يَ ْوًما َوُهَو ُمْشَتما  َيْدُخُل َعَلى اْْلَُسنْيا
ْلَقْبضا َعَلْيها، َوَأَخَذُه َمَعُه إا   ََ ُِبَاَرى.ِبا

َّ، َوَأَمرَ  َواِتا يَمُجوَر الدَّ َها سا ْيا َأْْحََد اْستَ ْعَمَل َعَلي ْ ََ اْْلَما ْسَتاَن إا جا ا انْ تَ َهى َخََبُ فَ ْتحا سا  اْْلَُسنْيَ َوَلمَّ
لرُُّجوعا إالَْيها، فَ َرَجَع َوَمَعُه َعْمُرو ْبُن يَ ْعُقوَب َواْبُن اْْلَفَّارا َوَغْْيُُُهَا  ِبا

ها إاْسَحاَق عَ وََكا ُْي َأْْحَُد َمْنُصورًا اْبَن َعميا ةا َسَنَة َثََلُثاااَئٍة، َواْستَ ْعَمَل اْْلَما ي اْلْاجَّ َلى َن َعْوُدُه يفا ذا
َ اْبُن اْْلَفَّارا. َها، َوتُ ُويفيا  نَ ْيَسابُوَر َوأَنْ َفَذُه إالَي ْ

 
ها  را َوَعْودا لياَيَة لاْلُمْقَتدا قا ييا اْلَعَلواييا ذاْكُر طَاَعةا َأْهلا صا ََ طَاَعةا اْلَمْهدا  ْم إا

لياَيَة، فَ َلمَّ  قا ييا َعلايَّ ْبَن ُعَمَر َعَلى صا ائَ َتنْيا اْستاْعَماَل اْلَمْهدا ا َولايَ َها  َقْد ذََكْرََن َسَنَة َسْبٍع َوتاْسعانَي َوما
ْيَتاها، فَ عَ  لياَيَة باسا قا ْم َأْْحََد ْبَن َكاَن َشْيًخا لَيياًنا، فَ َلْم يَ ْرَض َأْهُل صا ها ُهْم، َوَولَّْوا َعَلى أَنْ ُفسا َزُلوُه َعن ْ

َن الرُّوما َوَعاُدوا َها، َوَأَسُروا ما ن ْ ََ َأْرضا قالُّورايََة، فَ َغناُموا ما َ َسْيََّ َسرايًَّة إا ا َوِلا  .قَ ْرَهَب، فَ َلمَّ
ََ قَ ْلَعةا طَ  َْصراَها، وََكاَن َغَرُضُه إاَذا َوَأْرَسَل َسَنَة َثََلُثاااَئٍة ابْ َنُه َعلاياا إا نَي اْلُمْحَدثَةا يفا َجْيٍش، َوَأَمَرُه ِبا ََبْما

لياَيَة َما َيْكَرُه اْمتَ َنعَ  قا ْن َأْهلا صا َذا رََأى ما َا َوَلَدُه َوَأْمَواَلُه َوَعبايَدُه، فَإا َا، َفَحَصَرَها َمَلَكَها َأْن ََيَْعَل َبا  َبا
تََّة( َأْشُهرٍ  ، ُثَّ اْختَ َلَف اْلَعْسَكُر َعَلْيها، وََكراُهوا اْلُمَقاَم، فََأْحَرُقوا َخْيَمَتُه، َوَسَواَد اْلَعْسَكرا، )ابْ ُنُه سا

َلُه، َفَمنَ َعُهُم اْلَعَرُب.  َوَأرَاُدوا قَ ت ْ
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ََ ذَ  را، فََأَجابُوُه إا ََ طَاَعةا اْلُمْقَتدا لياَيَة، َوَقَطَع َوَدَعا َأْْحَُد ْبُن قَ ْرَهَب النَّاَس إا قا لاَك، َفَخَطَب َلُه باصا
لا إاْفرايقايََّة، فَ َلُقوا ُهَناَك ُأْسُطو  ََ َساحا ، َوَأْخَرَج اْبُن قَ ْرَهَب َجْيًشا يفا اْلَبْحرا إا ييا َل ُخْطَبَة اْلَمْهدا

ْنزايٍر، فََأْحَرُقوا اْْلُْسُطولَ  َمُه اْلََْسَن ْبَن َأِبا خا ييا َوُمَقدَّ ََ اْبنا اْلَمْهدا ، َوقَ تَ ُلوا اْلََْسَن، َوَْحَُلوا رَْأَسُه إا
ََ َطَرابُ ُلَس، فَ َوَجُدو  يَنةا َسَفاُقَس، َفَخرَّبُوَها، َوَساُروا إا ََ َمدا قاليايُّ إا ا قَ ْرَهَب، َوَساَر اْْلُْسُطوُل الصيا

، فَ َعاُدوا. ييا  فايَها اْلَقائاَم ْبَن اْلَمْهدا
ََ َوَوَصَلتا اْلْاَلُع السُّ  را، ُثَّ َأْخَرَج َمَراكاَب فايَها َجْيٌش إا َن اْلُمْقَتدا ََ اْبنا قَ ْرَهَب ما وُد َواْْلَْلوايَُة إا

ََ إاْفرايقايََّة، َفَخَرَج َعَلْيها  ُأْسُطوُل قالُّورايََة، فَ َغناَم َجْيُشُه، َوَخرَّبُوا َوَعاُدوا، َوَسْيََّ أَْيًضا ُأْسُطوًِل إا
، ييا ْبنا قَ ْرَهَب َحاٌل، َوَأْدبَ َر  اْلَمْهدا ْبنا قَ ْرَهَب َوَأَخُذوُه، َوَلْ َيْسَتقاْم بَ ْعَد َذلاَك ِلا ي ِلا لَّذا َفَظفاُروا ِبا

َع فايها النَّاُس، وََكانُوا ََيَاُفونَُه.  َأْمُرُه، َوَطما
يَّ  ْنُه َأْهُل َجْرَجْنَت، َوَعَصْوا َأْمَرُه، وََكاتَ ُبوا اْلَمْهدا ا رََأى َذلاَك َأْهُل اْلباََلدا َكاتَ ُبوا َوَخاَف ما ، فَ َلمَّ

ْيًا َسَنَة َثََلُثااائٍَة َوَحَبسُ  ْبنا قَ ْرَهَب، َوَأَخُذوُه َأسا َنَة، َوََثُروا ِبا يَّ أَْيًضا، وََكراُهوا اْلفات ْ وُه، َوَأْرَسُلوُه اْلَمْهدا



ْن َخاصَّتاها، فََأَمَر  ييا َمَع ََجَاَعٍة ما ََ اْلَمْهدا ْنزايٍر، فَ ُقتاُلوا، َواْستَ ْعَمَل َعَلى إا ْم َعَلى َقَْبا اْبنا خا باَقْتلاها
 ََ ْن ُشُيوخا ُكَتاَمَة، فَ َوَصُلوا إا لياَيَة َأَِب َسعايٍد ُموَسى ْبَن َأْْحََد، َوَسْيََّ َمَعُه ََجَاَعًة َكثاْيًَة ما قا  َطَرابُ ُنَش. صا

لياَيَة  َوَسَبُب إاْرَسالا اْلَعْسَكرا َمَعُه َأنَّ  قا ييا يَ ُقوُل َلُه: إانَّ َأْهَل صا ََ اْلَمْهدا اْبَن قَ ْرَهَب َكاَن َقْد َكَتَب إا
َهُبوَن َأْمَواََلُْم، َوَِل يَ ُزوُل َذلاَك إاِلَّ باعَ  يُعوََّنُْم، َويَ ن ْ ْم، َوَِل يُطا َغَب َعَلى ُأَمَرائاها ْسَكٍر ُيْكثاُروَن الشَّ

ْنُه يَ ْقَهُرُهْم َويُزايُل الرياًئَ  ا َوَصَل َمَعُه اْلَعْسَكُر َخاَف ما يُّ َذلاَك، فَ َلمَّ ْم، فَ َفَعَل اْلَمْهدا َسَة َعْن ُرَؤَسائاها
ُهْم أَبُو َسعا  ن ْ يَنةا َوَغْْيَُها، فَ َتَحصََّن ما لياَيَة، فَاْجَتَمَع َعَلْيها َأْهُل َجْرَجْنَت َوَأْهُل اْلَمدا قا َل َأْهُل صا يٍد َوَعما

ها  ََ اْلَبْحرا، َوَصاَر اْلَمْرَسى َمَعهُ  َعَلى نَ ْفسا  ُسورًا إا
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َر ََجَاَعٌة( َوَطَلَب َأْهُل الْ  ْم، )َوُأسا ْن ُرَؤَسائاها لياَيَة، َوقُتاَل ََجَاَعٌة ما قا يَنةا فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم َأْهُل صا َمدا
ييا اْْلََماَن، فََأمَّنَ ُهْم إاِلَّ رَُجَلنْيا ُُهَا َأََثرَا  ََ اْلَمْهدا َُُهَا إا ، َوَسْيَّ َنَة، فَ َرُضوا باَذلاَك َوَتَسلََّم الرَُّجَلنْيا اْلفات ْ

ْلَعْفوا َعنا  ييا َيَُْمُرُه ِبا يَنَة، َوَهَدَم أَبْ َواََبَا، َوَأََتُه كاَتاُب اْلَمْهدا  اْلَعامَّةا. ِبااْفرايقايََّة، َوَتَسلََّم اْلَمدا
 

را ذاْكُر َوفَاةا َعْبدا اَّللَّا  با اْْلَْنَدُلسا َوواَِليَةا َعْبدا الرَّْْحَنا النَّاصا ٍد َصاحا   ْبنا ُُمَمَّ
َشاما ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا  دا ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا اْْلَاكاما ْبنا ها َ َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ ْبنا ُمَعاوايََة  َوفايَها تُ ُويفيا

ُب اْْلَنْ  ، َصاحا ، وََكاَن ُعْمُرُه اثْ نَ َتنْيا َوَأْربَعانَي َسَنًة، وََكاَن أَبْ َيَض، اْْلَُموايُّ ، يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا َدُلسا
ْشرايَن َسَنًة َوَأَحَد َعَشَر َشْهًرا ، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه ََخًْسا َوعا َوادا لسَّ ُب ِبا ، َأْصَهَب، َأْزَرَق، رَبْ َعًة، ََيْضا

( ، َوُهَو َوالاُد َعْبدا َوَخلََّف َأَحَد َعَشَر َولَ  َن اْْلُُدودا ٌد اْلَمْقُتوُل، قَ تَ َلُه يفا )َحدٍي ما ًدا ذََكًرا، َأَحُدُهْم ُُمَمَّ
را.  الرَّْْحَنا النَّاصا

دا ْبنا َعْبدا  ٍد، َواَْسُُه َعْبُد الرَّْْحَنا ْبُن ُُمَمَّ َ َوِلا بَ ْعَدُه )اْبُن( اْبناها َهَذا ُُمَمَّ ا تُ ُويفيا دا ْبنا  َوَلمَّ اَّللَّا ْبنا ُُمَمَّ
( اْبنا ُمَعاوايََة بْ  ََ اْْلَْنَدُلسا لا إا اخا َشاما ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا )الدَّ َشاما ْبنا َعْبدا الرَّْْحَنا ْبنا اْْلَاكاما ْبنا ها نا ها

، َوُأمُُّه ُأمُّ َوَلٍد تُ  ا قُتاَل أَبُوُه َعْبدا اْلَملاكا ْبنا َمْرَواَن ْبنا اْْلَاكاما اْْلَُموايُّ ى ُمْزَتُة، وََكاَن ُعْمُرُه َلمَّ َسمَّ
ْشرايَن يَ ْوًما.  عا

ْلَْْضَرةا َأْعَماُمُه َوَأْعَماُم أَبايها، فَ َلْم َيَْ  ، َوِبا َنَُّه َكاَن َشاِبا َن اْلُمْسَتْطَرفا ْلا َتلاُفوا َعَلْيها، وََكاَنْت واَِليَ ُتُه ما
َمارََة َواْلباََل  َ اْْلا َلُه، َواْمتَ َنَع ُحُصونٌ َوُوِليا ْم قَ ب ْ  َد ُكلََّها، َوَقدا اْختَ َلَف َعَلْيها
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َلَة أَ  َيتاها، وََكاَن َمْن باطَُلْيطا ْصنا بُ َبْشََتَ( َفَحارَبَُه، َحََّّ َصَلَحتا اْلباََلُد باَناحا ْيًضا )َقْد )باَكْورَةا رَيََّة َوحا
ََ الطَّاَعةا، َوَلْ يَ َزْل يُ َقاتاُل اْلُمَخالافانَي َحََّّ َأْذَعُنوا َلُه، َوَأطَاُعوا نَ يياًفا َخاَلُفوا( ، فَ َقاتَ َلُهْم َحََّّ َعا ُدوا إا

َالا َسبايلاها. َنْت يفا َدْولَتاها، َوَمَضى ْلا ْشرايَن َسَنًة، فَاْستَ َقاَمتا اْلباََلُد، َوَأما  َوعا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
َنةا  ها السَّ َها َبْدٌر يفا َهذا َل َعَلي ْ ْسَمعايُّ َعْن فَاراَس وََكْرَماَن َواْستُ ْعما يَم اْلما ُعزاَل َعْبُد اَّللَّا ْبُن إابْ َراها

َل بَ ْعَدُه َعَلى َأْصبَ َهاَن َعلايُّ ْبُن َوْهُسوَذاَن ال ، وََكاَن َبْدٌر يَ تَ َقلَُّد َأْصبَ َهاَن، َواْستُ ْعما يُّ اما .اْْلَمَّ يْ َلَميُّ  دَّ
ْربَ َعةا ف َ َوفايهَ  ْصَر َوَما بَ ْعَدَها ِبَا ْن َعَملا ما َي ما لا بَ ْرَقَة، َوها ْن َعاما ََ بَ ْغَداَذ، َوَرُسوٌل ما َخ ا َورََد اْْلَََبُ إا َراسا

ُْم َظفاُروا باها وَ  ْم، َوَأَّنَّ يٍي َخَرَج َعَلْيها َََبا َخاراجا ْن َعَملا اْلَمْغرابا ِبا ْصَر َوَما َورَاَء َذلاَك ما باَعْسَكراها، لاما
ْم َوآَذاَّنااْم َشْيٌء َكثاٌْي( . ْن أُنُوفاها ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، )َوَوَصَل َعَلى َيدا الرَُّسولا ما ن ْ  َوقَ تَ ُلوا ما

 َوفايَها َكثُ َرتا اْْلَْمَراُض َواْلعاَلُل بابَ ْغَداَذ.
يَةا، فََأْهَلكَ  ْلَبادا ًَئُب ِبا  ْت َخْلًقا َكثاْيًا.َوفايَها َكلاَبتا اْلكاََلُب َوالذيا

ُّ َطَرُسوَس. ينا َ باْشٌر اْْلَْفشا  َوفايَها ُوِليا
 َوفايَها قُ لياَد ُمْؤناٌس اْلُمَظفَُّر اْْلََرَمنْيا َوالث ُُّغوَر.

. ) َهةا اْلَمْشراقا ََ جا َضاًضا َكثاْيًا إا  )َوفايَها انْ َقضَّتا اْلَكَواكاُب اْنقا
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نُي، َوُعْمُرُه اثْ نَ تَا َوفايَها َماَت إاْسَكْندَ  ، َوَمَلَك بَ ْعَدُه ابْ ُنُه، َواَْسُُه ُقْسطَْنطا ُروُس ْبُن َِلواَن َملاُك الرُّوما
 َعْشَرَة َسَنًة.
 ]اْلَوفَ َياُت[

، وََكاَن َمْولاُدُه َسَنَة ثَ  را ْبنا اْْلَُسنْيا َ ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن َعْبدا اَّللَّا ْبنا طَاها .َوفايَها تُ ُويفيا ائَ َتنْيا ْشرايَن َوما  ََلٍث َوعا
يُح. ائَ َتنْيا َوُهَو الصَّحا ، َوقايَل َسَنَة تاْسٍع َوتاْسعانَي َوما يُّ َ َأْْحَُد ْبُن َعلايٍي اْْلَارُودا  َوفايَها تُ ُويفيا

، َواْْلَُسنْيُ ْبُن عُ  ي اْلَعَرقا اْلُمْقرائا َ َأْْحَُد ْبُن يَ ْعُقوَب اْبُن َأخا ، َوَعلايُّ َوفايَها تُ ُويفيا َمَر ْبنا َأِبا اْْلَْحَوصا
، َوأَبُو ُعَمَر اْلَقتَّاُت. ُفوَر النََّشوايُّ  ْبُن طَي ْ

. ميا لنَّدا ُم اْلَمْعُروُف ِبا َ ََيََْي ْبُن َعلاييا ْبنا ََيََْي اْلُمَنجيا  َوفايَها، يفا رَبايٍع اْْلَخرا، تُ ُويفيا
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 ََلُثاااَئة[]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوثَ 
301 - 

 ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َوَثََلُثااائَةٍ 
ْصَر َوالْ  َّللَّا، َوقُ لياَد َأْعَماَل ما را ِبا ْيا َأِبا اْلَعبَّاسا ْبنا اْلُمْقَتدا َنةا ُخلاَع َعَلى اْْلَما ها السَّ ، َوُعْمُرُه يفا َهذا َمْغرابا

نانَي، َواْسُتْخلاَف َلُه َعَلى  ُم.َأْرَبُع سا ْصَر ُمْؤناٌس اْْلَادا  ما
َّللَّا. َوخُ  ي ِبا لرَّاضا َّللَّا، َولُقياَب ِبا را ِبا َ اْلْاََلَفَة بَ ْعَد اْلَقاها ي َوِلا لاَع أَْيًضا َعَلى َوأَبُو اْلَعبَّاسا َهَذا ُهَو الَّذا

، َوُدنْ َباَوْنَد، َوقَ ْزواي َ الرَّيَّ را، َوَوِلا ْيا َعلاييا ْبنا اْلُمْقَتدا  َن َوَزَْنَاَن، َوَأَْبََر.اْْلَما
ٍد، وََكاَن ُمَشْعباًذا يفا قَ ْولا بَ عْ  جا َوُيَكَّنَّ َأَِب ُُمَمَّ ْْلَلَّ يَسى رَُجٌل يُ ْعَرُف ِبا َر باَدارا عا ْم، َوفايَها ُأْحضا ها ضا

ي ال عا ٌب َلُه، فَقايَل: إانَُّه َيدَّ ْم، َوَمَعُه َصاحا ها َب َحقايَقٍة يفا قَ ْولا بَ ْعضا رُّبُوبايََّة، َوُصلاَب ُهَو َوَصاحا
ََ اْْلَْبسا  َهارا، ُثَّ يُ ْؤَمُر َبااَما إا ََ اْنتاَصافا الن َّ ْن ُبْكَرٍة إا ٍم، ُكلَّ يَ ْوٍم ما ُبُه َثََلثََة َأَّيَّ ، َوَسَنْذُكُر َوَصاحا

ْنَد َصْلباها.  َأْخَبارَُه َواْختاََلَف النَّاسا فايها عا
ُّ اْلَمُعونََة  َوفايَها، يفا َصَفٍر، )ُعزالَ  ( ، َوقُ لياَد ُْيٌْن الطُّوُلونا لا أَبُو اَْلَْيَجاءا َعْبُد اَّللَّا ْبُن َْحَْداَن َعنا اْلَمْوصا

ُم( الصَّغاُْي. ْرايٌر )اْْلَادا َها َنا َل َعَلي ْ َنةا، َواْستُ ْعما ها السَّ َها يفا َهذا ، ُثَّ ُصراَف َعن ْ لا ْلَمْوصا  ِبا
َمتاها َوفايَها َخاَلَف أَبُو ا َ إالَْيها ُمْؤناٌس اْلُمَظفَُّر َوَعَلى ُمَقديا را َفُسْييا َْلَْيَجاءا َعْبُد اَّللَّا ْبُن َْحَْداَن َعَلى اْلُمْقَتدا

َتَصَف َصَفٍر َوَمَعُه ََجَاَعةٌ  لا ُمن ْ ََ اْلَمْوصا ُّ ْبُن نَفايٍس، َخَرَج إا  ُبنيا
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، َوَخَرَج ُمْؤناٌس  َن اْلُقوَّادا ْن ما ًنا ما ا َعلاَم أَبُو اَْلَْيَجاءا باَذلاَك َقَصَد ُمْؤناًسا ُمْسَتْأما ، فَ َلمَّ يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا
ُر َعَلْيها. ََ بَ ْغَداَذ، َفَخَلَع اْلُمْقَتدا ها، َوَورََد َمَعُه إا  تاْلَقاءا نَ ْفسا

ُْي الث ُُّغورا َوَِبْرا الرُّوما  َ َدْمَيانَُة َأما  ، َوقُ لياَد َمَكانَُه اْبُن بُ ْلَك.َوفايَها تُ ُويفيا
 

ها َنْصرٍ  يا َوواَِليَةا َوَلدا اَمانا يَل السَّ ْيا َأِبا َنْصٍر َأْْحََد ْبنا إاَْسَاعا  ذاْكُر قَ َتلا اْْلَما
ُب ُخَرا ُّ َصاحا اَمانا يَل ْبنا َأْْحََد السَّ ُْي َأْْحَُد ْبُن إاَْسَاعا َنةا قُتاَل اْْلَما ها السَّ ْهرا، َويفا َهذا َساَن َوَما َورَاءا الن َّ

ا اْنَصَرَف َأَمَر ِبااْحَراقا َما اْشَتَمَل َعَليْ  ََ فاَربْ َر ُمَتَصيياًدا، فَ َلمَّ ، َفَخَرَج إا لصَّْيدا ها َعْسَكُرُه، وََكاَن ُموَلًعا ِبا
بَّاسا ُصْعُلوٌك، وََكاَن يَلايَها بَ ْعَد َوفَاةا اْبنا َواْنَصَرَف، فَ َوَرَد َعَلْيها كاَتاُب ََنئاباها باَطََباْسَتاَن، َوُهَو أَبُو اْلعَ 

َها، َوأَنَُّه  َا، َوتَ َغلُّباها َعَلي ْ ُُه باظُُهورا اْلََْسنا ْبنا َعلايٍي اْلَعَلواييا اْْلُْطُروشا َبا َا، َُيَْبا َها، فَ َغمَّ نُوٍح َبا َأْخَرَجُه َعن ْ
ََ ُمَعْسَكراها الَّ  ْن َذلاَك.َذلاَك َأْْحََد، َوَعاَد إا ي َأْحَرَقُه فَ نَ َزَل َعَلْيها فَ َتَطْيََّ النَّاُس ما  ذا

َلٍة َعَلى َِببا َمبايتاها، َفََل ََيُْسُر َأَحٌد ]َأْن[ يَ ْقَربَُه، فََأْغَفُلوا إا  ْحَضاَر اْْلََسدا وََكاَن َلُه َأَسٌد يَ ْربُطُُه ُكلَّ لَي ْ



َلةا، َفَدَخَل إالَْيها ََجَاعَ  يسا تاْلَك اللَّي ْ َلَة اْْلَما ُلُه لَي ْ ْلَماناها، َفَذَِبُوُه َعَلى َسرايراها َوَهَربُوا، وََكاَن قَ ت ْ ْن غا ٌة ما
َا، َولُقياَب  ََ ُِبَاَرى َفُدفاَن َبا َل إا َرةا َسَنَة إاْحَدى َوَثََلُثاااَئٍة، َفُحما ْن َُجَاَدى اْْلخا يَنئاٍذ لاَسْبٍع بَقانَي ما حا

يدا َوطُلاَب أُ  ها لشَّ َذ بَ ْعُضُهْم فَ ُقتاَل.ِبا  ولَئاَك اْلغاْلَماُن، فَُأخا
نانَي وََكاَنْت واَِليَ ُتهُ  َ اْْلَْمَر بَ ْعَدُه َوَلُدُه أَبُو اْْلََسنا َنْصُر ْبُن َأْْحََد، َوُهَو اْبُن َُثَانا سا  َثََلثانَي َسَنًة َوَوِلا

، َوَِبيَ َعُه َوَثََلثًَة َوَثََلثانَي يَ ْوًما، وََكاَن َمْوُتُه يفا رَجَ  عايدا لسَّ ٍب َسَنَة إاْحَدى َوَثََلثانَي َوَثََلُثاااَئٍة، َولُقياَب ِبا
، وَ  دا ْبنا اللَّْيثا ي تَ َوََّ َذلاَك َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ َكاَن ُمتَ َوِليا َأْصَحاُب أَبايها باُبَخاَرى بَ ْعَد َدْفنا أَبايها وََكاَن الَّذا

 َعَلى َعاتاقاها، َوَِبَيَع َلهُ  )َأْمرا( ُِبَاَرى َفَحَمَلهُ 
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ا َْحََلُه َخَدُم أَبايها لاَيْظَهَر لالنَّاسا َخافَ ُهْم، َوقَاَل: أَُترايُدوَن َأْن تَ ْقتُ ُلونا َكَما قَ ت َ  ؟ النَّاَس، َوَلمَّ ْلُتْم َأِبا
ْيًا،  َع أَبايَك َأما َا نُرايُد َأْن َتُكوَن( َمْوضا  َفَسَكَن ُروُعُه.فَ َقاُلوا: )َِل إاَّنَّ

ْيا  ةا َعميا أَبايها اْْلَما ُم َمَع قُ وَّ َتظا  إاْسَحاَق ْبنا َواْسَتْصَغَر النَّاُس َنْصًرا، َواْسَتْضَعُفوُه، َوظَنُّوا َأنَّ َأْمَرُه َِل يَ ن ْ
َا وَ  ُب ََسَْرقَ ْنَد َوَمْيُل النَّاسا ِبا اَمانايَّةا، َوُهَو َصاحا َوى ُِبَاَرى إالَْيها َأْْحََد، َوُهَو َشْيُخ السَّ ْهرا سا رَاَء الن َّ

ُد ْبُن َأْحَْ  عايدا َنْصرا ْبنا َأْْحََد، أَبُو َعْبدا اَّللَّا ُُمَمَّ ها، َوتَ َوََّ َتْدباَْي َدْوَلةا السَّ ََ َأْوَِلدا ُّ، َوإا َهانا َد اْْلَي ْ
َنْصرا ْبنا َأْْحََد َعَلى َتْدباْيا اْْلَْمرا فََأْحَكُموُه َوَمَع  فََأْمَضى اْْلُُموَر َوَضَبَط اْلَمْمَلَكَة، َوات ََّفَق ُهَو َوَحَشمُ 

ي َعَلى َما نَْذُكُرُه. َواحا َن الن َّ ، َفَخَرُجوا ما ُعوا يفا اْلباََلدا نَّ َأْصَحاَب اْْلَْطَرافا َطما  َهَذا، فَإا
ْسَتاَن، َوَعمُّ أَبايها إاْسحَ  جا ْن َخَرَج َعْن طَاَعتاها َأْهُل سا مَّ اُق ْبُن َأْْحََد ْبنا َأَسٍد باَسَمْرقَ ْنَد، َوابْ َناُه َفما

، َوأَبُو اْلََْسنا ْبُن يُوُسَف، َواْْلَُسنْيُ  ُد ْبُن اْْلَُسنْيا ْبنا َمتٍي  ْبُن َمْنُصوٌر َوإاْلَياُس ابْ َنا إاْسَحاَق، َوُُمَمَّ
ُد ْبُن َحْيٍد( َوَأْْحَُد ْبنُ  ، )َوُُمَمَّ يُّ ُب اْلَعَلواييانَي  َعلايٍي اْلَمْرَوُروذا َلى ْبُن نُ ْعَماَن َصاحا َسْهٍل، َولَي ْ

َّ( َوخَ  را، َوقُ َراتاكانَي، )َوَماَكاَن ْبُن َكاِلا يَمُجوُر َمَع َأِبا اْلََْسنا ْبنا النَّاصا َرَج َعَلْيها باَطََباْسَتاَن، َوَوق ََّعُه سا
يُم، َأْوَِلُد أَ  يَل، َوَجْعَفُر )ْبُن َأِبا َجْعَفٍر( ، َواْبُن َداُوَد، إاْخَوتُُه ََيََْي َوَمْنُصوٌر َوإابْ َراها ْْحََد ْبنا إاَْسَاعا

عا  َر، وََكاَن السَّ ، َوَمْرَداوايُج َوَوِْشَكاُْي ابْ َنا َزَّيَّ دا ْبنا َمتٍي ُد ْبُن إاْلَياَس، َوَنْصُر ْبُن ُُمَمَّ يُد ُمَظفًَّرا َوُُمَمَّ
ْم.  َمْنُصورًا َعَلْيها
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ْسَتانَ ذاكْ  جا  ُر َأْمرا سا
َها سا  ها َنْصٍر َواْنَصَرَف َعن ْ ْسَتاَن َعَلى َوَلدا جا يَل َخاَلَف َأْهُل سا ُْي َأْْحَُد ْبُن إاَْسَاعا ا قُتاَل اْْلَما يَمُجوُر َوَلمَّ



َها اْلَفْضلَ  َّللَّا بَْدرًا اْلَكباَْي، فَأَنْ َفَذ إالَي ْ ُر ِبا َها اْلُمْقَتدا ُّ، فَ َوِلَّ َواِتا ٍد  الدَّ ْبَن ُْحَْيٍد، َوَأَِب يَزايَد َخالاَد ْبَن ُُمَمَّ
ُّ باغَ  ، َوَسْعٌد الطَّاْلَقانا جا ُّ باُبْسَت، َوالرُّخَّ َهانا ، وََكاَن ُعبَ ْيُد اَّللَّا ْبُن َأْْحََد اْْلَي ْ َهةا اْلَمْرَوزايَّ ْن جا ْزنََة ما

عايدا َنْصرا ْبنا َأْْحََد، فَ َقَصَدُُهَا اْلَفْضلُ  ُهَما ُعبَ ْيُد اَّللَّا، َوقَ َبَضا َعَلى َسْعٍد  السَّ َوَخالاٌد، َواْنَكَشَف َعن ْ
ََ بَ ْغَداَذ، َواْستَ ْوََ اْلَفْضُل َوَخالاٌد َعَلى َغْزنََة َوُبْسَت ُثَّ اْعَتلَّ اْلفَ  ُّ َوأَنْ َفَذاُه إا ْضُل، َوانْ َفَرَد الطَّاْلَقانا

ْْلُُمورا، َوَعَصى َعَلى اْلَْ  ، فَ َقاتَ َلُه فَ َهَزَمُه َخالاٌد.َخالاٌد ِبا يا  لايَفةا، فَأَنْ َفَذ إالَْيها َدرًَكا َأَخا ََنٍَح الطُّوُلونا
ََ َكْرَماَن، فَأَنْ َفَذ إالَْيها َبْدٌر َجْيًشا، فَ َقاتَ َلُهْم َخالاٌد، َفُجراَح، َواَّْنََزَم َأْصَحابُهُ  َذ ُهَو َوَساَر َخالاٌد إا ، َوُأخا

ْيًا، َفمَ  ََ بَ ْغَداَذ.َأسا َل رَْأُسُه إا  اَت، َفُحما
 

 ذاْكُر ُخُروجا إاْسَحاَق ْبنا َأْْحََد َواْبناها إاْلَياسَ 
يَل َعمُّ  عايدا َنْصرا ْبنا َأْْحََد ْبنا إاَْسَاعا َي إاْحَدى َوَثََلُثاااَئٍة، َخَرَج َعَلى السَّ َنةا، َوها ها السَّ أَبايها  َويفا َهذا

َ  إاْسَحاُق ْبُن َأْْحَدَ  يَل، َوَوِلا ا قُتاَل َأْْحَُد ْبُن إاَْسَاعا ْبنا َأَسٍد َوابْ ُنُه إاْلَياُس، وََكاَن إاْسَحاُق باَسَمْرقَ ْنَد َلمَّ
َا، َوقَاَم ابْ ُنُه إاْلَياُس َيَُْمُر اْْلَْيَش، َوَقواَي أَ  ا بَ َلَغُه َذلاَك َعَصى َبا ْمُرُُهَا، ابْ ُنُه َنْصُر ْبُن َأْْحََد، فَ َلمَّ

ُلوا َساُروا ََنَْو ُِبَاَرى، َفَساَر إالَْيها َْحَُّوْيها ْبُن َعلايٍي يفا َعْسَكٍر، وََكاَن َذلاَك يفا َشْهرا رََمَضاَن فَاقْ تَ ت َ فَ 
ََ ََسَْرقَ ْنَد، ُثَّ ََجََع َوَعاَد َمرًَّة ََثناَيًة، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل  يًدا، فَاَّْنََزَم إاْسَحاُق إا يًدا، فَاَّْنََزَم قاَتاًِل َشدا َشدا

ََ ََسَْرقَ ْنَد َفَمَلَكَها قَ ْهًرا.  إاْسَحاُق أَْيًضا، َوتَباَعُه َْحَُّوْيها إا
 )َواْختَ َفى إاْسَحاُق، َوَطَلَبُه َْحَُّوْيها( ، َوَوَضَع َعَلْيها اْلُعُيوَن َوالرََّصَد، َفَضاَق ِبااْسَحاقَ 

(6/627) 

 

ََ َأْن َماَت. َمَكانُُه، فََأْظَهَر نَ ْفَسُه، َا إا ََ ُِبَاَرى فََأقَاَم َبا ََ َْحَُّوْيها فََأمََّنُه َوَْحََلُه إا  َواْسَتْأَمَن إا
ََ َأْن َخَرَج ََثناًيا. َا إا ََ فَ ْرَغانََة، َوبَقاَي َبا نَُّه َساَر إا  َوَأمَّا ابْ ُنُه إاْلَياُس فَإا

 
 ُروشا ذاْكُر ُظُهورا اْْلََسنا ْبنا َعلايٍي اْْلُطْ 

الاٍب َعَلى َوفايَها اْستَ ْوََ اْْلََسُن ْبُن َعلاييا ْبنا اْلََْسنا ْبنا ُعَمَر ْبنا َعلاييا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَ 
را. لنَّاصا  َطََباْسَتاَن، وََكاَن يُ َلقَُّب ِبا

دا ْبنا َهاُروَن َعَلى َأْْحََد ْبنا وََكاَن َسَبُب ُظُهوراها َما َنْذُكُرُه، َوَقْد ذََكْرََن فايَما  ْصَياَن ُُمَمَّ َم عا تَ َقدَّ
يَل اْستَ ْعَمَل َعَلى َطََباسْ  َْي َأْْحََد ْبَن إاَْسَاعا ْنُه، َوَغْْيَ َذلاَك، ُثَّ إانَّ اْْلَما يَل، َوَهَربَُه ما َتاَن َأَِب إاَْسَاعا

دا ْبنا نُوٍح،  َن اْلَعَلواييانَي، اْلَعبَّاسا َعْبَد اَّللَّا ْبَن ُُمَمَّ َا ما ْم، َوَأْكَرَم َمْن َبا ْيََة، َوَعَدَل فايها ُم السيا فََأْحَسَن فايها
، َوَهاَداُهْم، َواْسَتَماََلُْم. يْ َلما ْم، َورَاَسَل ُرَؤَساَء الدَّ ْحَسانا إالَْيها  َوَِبَلَغ يفا اْْلا



نَ ُهْم ََنَْو َثََلَث وََكاَن اْلََْسُن ْبُن َعلايٍي اْْلُْطُروُش َقْد َدَخَل الدَّ  دا ْبنا زَْيٍد، َوَأقَاَم بَ ي ْ يْ َلَم بَ ْعَد قَ ْتلا ُُمَمَّ
اَن مَ  ُهُم اْبُن َحسَّ ُهْم َعَلى اْلُعْشرا، َويَُدافاُع َعن ْ ن ْ ُر ما ، َويَ ْقَتصا ْسََلما ََ اْْلا لاُكُهْم َعْشَرَة َسَنًة َيْدُعوُهْم إا

ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي َواجْ  ن ْ َد.فََأْسَلَم ما ْم، )َمَساجا ها  َتَمُعوا َعَلْيها، َوَبََّن يفا باََلدا
صْ  يَنةا َساُلوَس حا َدا ْثُل: قَ ْزوايُن، َوَساُلوُس، َوَغْْيُُُهَا وََكاَن ِبا ْم( ثُ ُغوٌر ما نَي ِباازَائاها ٌن َمنايٌع وََكاَن لاْلُمْسلاما

يْ َلُم َواْلْا  نَي َأْسَلَم الدَّ مٌي، فَ َهَدَمُه اْْلُْطُروُش حا ََ َقدا ََ اْْلُُروجا َمَعُه إا يُل، ُثَّ إانَُّه َجَعَل َيْدُعوُهْم إا
َْي َأْْحََد َعَزَل اْبَن نُو  ْحَسانا اْبنا نُوٍح، فَات ََّفَق َأنَّ اْْلَما ََ َذلاَك ْلاا ٍح َعْن َطََباْسَتاَن، َفََل َيُايُبونَُه إا

ًما، فَ َلْم َُيْسا  ُُهَا َسَلَّ يْ َلُم، فَ َقاتَ َلُهْم َوَهَزَمُهْم، َطََباْسَتاَن َوَوِلَّ َياَسَة َأْهلاَها، َوَهاَج َعَلْيها الدَّ ْن سا
َها اْبَن نُوٍح، َفَصَلَحتا اْلباََلُد َمَعهُ  ُْي َأْْحَُد، َوَأَعاَد إالَي ْ  .َواْستَ َقاَل َعْن واَِليَتاَها، فَ َعَزَلُه اْْلَما
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َا، َواْستُ ْعما  يَم ُصْعُلوٌك، فَ َغْيََّ ُرُسوَم اْبَن نُوٍح، ُثَّ إانَُّه َماَت َبا ُد ْبُن إابْ َراها َها أَبُو اْلَعبَّاسا ُُمَمَّ َل َعَلي ْ
ُم اْبُن نُوٍح( ، فَانْ تَ َهَز اْْلََسنُ  يها إالَْيها يْ َلما َما َكاَن يُ ْهدا ْيََة، َوَقَطَع َعْن ُرَؤَساَء الدَّ  ْبُن َعلايٍي )َوَأَساَء السيا

ََ اْْلُُروجا َمَعُه، فََأَجابُوُه َوَخَرُجوا َمَعُه، َوَقَصَدُهْم ُصْعُلوٌك اْلُفْرَصَة، وَ  يْ َلَم َعَلْيها َوَدَعاُهْم إا َهيََّج الدَّ
ْن َساُلوَس، فَاَّْنََزَم اْبُن ُصْعلُ  ى نَ ْوُروَز َوُهَو َعَلى َشاطائا اْلَبْحرا، َعَلى يَ ْوٍم ما ََكاٍن ُيَسمَّ وٍك، فَاْلتَ َقْوا ِبا

ْن َأْصَحاباها ََنُْو َأْربَ َعةا آَِلفا رَُجٍل، َوَحَصَر اْْلُْطُروُش اْلَباقانَي ُثَّ َأمَّنَ ُهْم َعَلى َأْمَواَلاامْ َوقُ   تاَل ما
ُم اْْلََسنُ  ََ آُمَل َوانْ تَ َهى إالَْيها ُهْم إا ْم، َفَخَرُجوا إالَْيها، فََأمَّنَ ُهْم َوَعاَد َعن ْ ْم َوَأْهلايها ها ما بْ  َوأَنْ ُفسا ُن اْلَقاسا

َنَُّه َلْ َيُكْن َأمَّنَ ُهْم، َوَِل َعا ْم ْلا راها ، فَ َقتَ َلُهْم َعْن آخا ، وََكاَن َخَتَ اْْلُْطُروشا ي اْلَعَلوايُّ اعا َهَدُهْم الدَّ
 َواْستَ ْوََ اْْلُْطُروُش َعَلى َطََباْسَتاَن.

، َوَذلاَك َسَنَة إاْحَدى وَ  ََ الرَّييا ََ بَ ْغَداَذ وََكاَن اْْلُْطُروُش َقْد َوَخَرَج ُصْعُلوٌك إا َها إا ن ْ َثََلُثاااَئٍة، ُثَّ َساَر ما
َيةا آُمَل، َوُهْم َيْذَهُبوَن َمذْ  ََ ََنحا يَن ُهْم َورَاَء َأْسفايَدُروَذ إا ( الَّذا يْ َلما َن الدَّ ها )ما َهَب َأْسَلَم َعَلى َيدا

يَعةا.  الشيا
يَّ اْلمَ  ، َكثاَْي وََكاَن اْْلُْطُروُش زاْيدا ينا َمًة، إاَماًما يفا اْلفاْقها َوالديا ًرا ُمُفلياًقا، َظرايًفا، َعَلَّ ، َشاعا ْذَهبا

رَةا. ، َحَسَن النَّادا  اْلُمُجونا
ْْلُبْ َنةا، فَاْستَ ْعجَ  اْْلََسُن  َزهُ ُحكاَي َعْنُه أَنَُّه اْستَ ْعَمَل َعْبَد اَّللَّا ْبَن اْلُمَباَركا َعَلى ُجْرَجاَن، وََكاَن يُ ْرَمى ِبا

ََ راَجاٍل َأْجََلٍد يُعايُنو  ُْي! َأََن َأْحَتاُج إا ، فَ َقاَل: َقْد يَ ْوًما يفا ُشْغٍل لَُه َوأَْنَكَرُه َعَلْيها، فَ َقاَل: أَي َُّها اْْلَما َننا
 بَ َلَغنا َذلاَك.

ها باَسْيٍف يفا َحْربا ُُمَمَّ  ها أَنَُّه ُضراَب َعَلى رَْأسا َن وََكاَن َسَبُب َصَمما دا ْبنا زَْيٍد َفَطراَش، وََكاَن َلُه ما
ْبناها َأِبا  ، فَ َقاَل: يَ ْوًما ِلا ، َوأَبُو اْْلَُسنْيا ما ، َوأَبُو اْلَقاسا  اْْلَْوَِلدا أَبُو اْْلََسنا
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ًدا؟ فَ َقاَل: َِل، إاَّنََّ  ُق باها َكاغا َن اْلغاَراءا نَ ْلصا : ََّي ُبَنَّ! َهاُهَنا َشْيٌء ما ، َفَحَقَدَها اْلََْسنا ْْلَاءا ا َهاُهَنا ِبا
، وََكاَن أَبُو اْْلََسنا يُ ْنكارُ  ، َوَأَِب اْْلَُسنْيا ما ًئا، َوَوََّ ابْ نَ ْيها َأَِب اْلَقاسا  تَ رَْكُه َمْعُزوًِل، َعَلْيها، َوَلْ يُ َولياها َشي ْ

ي َحَسنايٌَّة، َوُأمَّ  َنَّ أُميا ُهَما ْلا ن ْ  ُهَما َأَمٌة.َويَ ُقوُل: َأََن َأْشَرُف ما
اجا  ْبنا َأِبا السَّ ًرا، َوَلُه ُمَناَقَضاٌت َمَع اْبنا اْلُمْعتَ زيا، َوْلَاَق أَبُو اْْلََسنا ِبا ، )َفَخَرَج وََكاَن أَبُو اْلََْسنا َشاعا

ًَل، َفَمرَّ باها اْبُن َأِبا السَّ  ( فَ َقاَل َلُه: ارَْكْب َمعاي َمَعُه يَ ْوًما ُمَتَصيياًدا، َفَسَقَط َعْن َدابَّتاها فَ َبقاَي رَاجا اجا
ُْي َِل َيْصُلُح َبَطََلنا َعَلى َدابٍَّة. ! فَ َقاَل: أَي َُّها اْْلَما  َعَلى َدابَِّتا

 
يا  َطةا َوقَ ْتلا اْْلَنَّاِبا  ذاْكُر اْلَقَراما

ُّ َكباُْي ا َنةا قُتاَل أَبُو َسعايٍد اْلََْسُن ْبُن ََبَْراَم اْْلَنَّاِبا ها السَّ ، يفا يفا َهذا ٌم َلُه َصْقَلّبا َطةا قَ تَ َلُه َخادا ْلَقَراما
يَك، فَ َلمَّ  يياُد َيْسَتْدعا ْم َوقَاَل َلُه: السَّ ْن َأَكابارا ُرَؤَسائاها ا قَ تَ َلُه اْسَتْدَعى رَُجًَل ما ، فَ َلمَّ اما ا َدَخَل اْْلَمَّ

ْم( ، ْن ُرَؤَسائاها ْربَ َعةا نَ َفٍر، )ما ا َدَخَل َفطاَن لاَذلاَك،  قَ تَ َلُه، فَ َفَعَل َذلاَك ِبَا َس، فَ َلمَّ َواْسَتْدَعى اْْلَاما
ما ُمَناَظرَ  نَ ُهْم َوَبنْيَ اْْلَادا ما َوَصاَح، َفَدَخَل النَّاُس، َوَصاَح النياَساُء، َوَجَرى بَ ي ْ اٌت ُثَّ فََأْمَسَك باَيدا اْْلَادا

 قَ تَ ُلوُه.
ََ ابْناها َسعا  َد إا يٍد، َوُهَو اْْلَْكََبُ، فَ َعَجَز َعنا اْْلَْمرا، فَ َغَلَبُه َأُخوُه اْْلَْصَغُر أَبُو وََكاَن أَبُو َسعايٍد َقْد َعها

ْن َأْخَباراها َما يُ ْعَلُم باها َُمَلُُّه. ٍر ُسَلْيَماُن، وََكاَن َشْهًما ُشَجاًعا، َويَراُد ما  طَاها
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ا قُتاَل أَبُو َسعايٍد َكاَن َقدا اْستَ ْوََ َعلَ  ، َوَسائارا باََلدا َوَلمَّ يفا َوالطَّائافا ْحَساءا َواْلَقطا ى َهَجَر َواْْلا
ْن َأْسَرى ْنَدُه ما ََ َأِبا َسعايٍد كاَتاًِب لَيياًنا يفا َمْعََّن َمْن عا ُر َقْد َكَتَب إا ، وََكاَن اْلُمْقَتدا نَي،  اْلَبْحَرْينا اْلُمْسلاما

لايَل َعَلى َفسَ  ُرُه، َويُقايُم الدَّ ََ اْلَبْصَرةا بَ َلَغُهْم َخََبُ َويُ َناظا ا َوَصُلوا إا ، فَ َلمَّ ادا َمْذَهباها، َونَ فََّذُه َمَع الرُُّسلا
ْلكاَتابا فَ  ٍر ِبا ها، فَأَتَ ْوا َأَِب طَاها ََ َوَلدا ْيا إا ْلَمسا َأْكَرَم الرُُّسَل، َمْوتاها فََأْعَلُموا اْْلَلايَفَة باَذلاَك، فَأََمَرُهْم ِبا

.َوَأْطَلَق  ََ بَ ْغَداَذ، َوَأَجاَب َعنا اْلكاَتابا  اْْلَْسَرى، َونَ فََّذُهْم إا
 

ْصرَ  ََ ما ييا إا ْيا َجْيشا اْلَمْهدا  ذاْكُر َمسا
 ََ ما إا ها َأِبا اْلَقاسا ََها َمَع َوَلدا ْن إاْفرايقايََّة، َوَسْيَّ يُّ اْلَعَساكاَر ما َز اْلَمْهدا َنةا َجهَّ ها السَّ ََّيرا  يفا َهذا ْصرايَّةا الديا اْلما

ْسَكْنَدرايََّة  ْصَر، َفَمَلَك اْْلا ََ ما ةا، َوَساُروا إا ي اْلْاجَّ َها يفا ذا ََ بُ ْرَقَة، َواْستَ ْوَلْوا َعَلي ْ َواْلَفيُّوَم، َفَساُروا إا



ُر  َها اْلُمْقَتدا ، َوَضيََّق َعَلى َأْهلاَها، َفَسْيََّ إالَي ْ ها َأْكثَ ُر اْلباََلدا َم يفا َجْيٍش  َوَصاَر يفا َيدا َّللَّا ُمْؤناًسا اْْلَادا ِبا
نَي. ََ اْلَمْغرابا َمْهُزوما ْصَر، فَ َعاُدوا إا  َكثايٍف َفَحاَرََبُْم َوَأْجََلُهْم َعْن ما

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َا َخْلٌق َكثاٌْي َوَأْكث َ  َموايَُّة، َوَماَت َبا َنةا َكثُ َرتا اْْلَْمَراُض الدَّ ها السَّ َا َويفا َهذا َا ُأْغلاَقْت َبا َّنَّ ْْلَْربايَّةا، فَإا ُرُهْم ِبا
 ُدوٌر َكثاْيٌَة لاَفَناءا َأْهلاَها.
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 ]اْلَوفَ َياُت[
ي أَبُو َعْبدا اَّللَّا ُُمَمَّ  ُّ بابَ ْغَداَذ، َواْلَقاضا دا ْبنا اْلََْسنا اْلفاْرََّيِبا َ َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ َد ْبنا ُد ْبُن َأْحَْ َوفايَها تُ ُويفيا

. يُّ الث ََّقفايُّ ما دا ْبنا َأِبا َبْكٍر اْلُمَقدَّ  ُُمَمَّ
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 ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَثََلُثااائَة[
302 - 

 ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ نَ َتنْيا َوَثََلُثاااَئةٍ 
ْيا  ْلَمسا يَسى اْلَوزايُر ِبا َر َعلايُّ ْبُن عا َنةا ُأما ها السَّ ََا َطَرُسوَس لاَغْزوا الصَّائاَفةا َفَساَر يفا أَْلَفْي فَاراٍس  يفا َهذا إا

ْر ََلُْم َغْزُو الصَّائاَفةا، فَ َغَزْوَها َشاتاَيًة يفا بَ رْ  ما َواِلا َطَرُسوَس، فَ َلْم يَ تَ َيسَّ يٍد َمُعونًَة لاباْشٍر اْْلَادا ٍد َشدا
 َوثَ ْلٍج.

ى اْْلََسُن ْبُن َعلاييٍ  ََ  َوفايَها تَ َنحَّ َها، َكَما ذََكْرََنُه، َوَساَر إا اْْلُْطُروُش اْلَعَلوايُّ َعْن آُمٍل، بَ ْعَد َغَلَبتاها َعَلي ْ
ََ آُمَل. َن الرَّييا فَ َلقايَ ُهُم اْْلََسُن، َوَهَزَمُهْم، َوَعاَد إا َه إالَْيها ُصْعُلوٌك َجْيًشا ما  َساُلوَس، َوَوجَّ

ْيَتاها، َوإاقَاَمتاها وََكاَن اْلََْسُن ْبُن َعلايٍي َحسَ  ثْ َلُه يفا َعْدلاها َوُحْسنا سا ًِل، َوَلْ يَ َر النَّاُس ما ْيَةا، َعادا َن السيا
ي، وَ  اعا ْسَكَوْيها يفا كاَتابا " ََتَارابا اْْلَُمما " فَ َقاَل: اْلََْسُن ْبُن َعلايٍي الدَّ ، َوَقْد ذََكَرُه اْبُن ما لَْيَس اْْلَقَّ

ا َا الدَّ ، َوُهَو َخَتُ َهَذا َعَلى َما ذََكْرََنُه.باها، إاَّنَّ ما ي َعلايُّ ْبُن اْلَقاسا  عا
ْبنا اْلَْصَّاصا اْلَْ  ُر َعَلى َأِبا َعْبدا اَّللَّا اْْلَُسنْيا ْبنا َعْبدا اَّللَّا اْلَمْعُروفا ِبا ، َوفايَها قَ َبَض اْلُمْقَتدا ْوَهراييا

ْن ُصُنوفا اْْلَمْ  ي َأنَّ َوَأَخَذ َما يفا بَ ْيتاها ما عا يَناٍر، وََكاَن ُهَو َيدَّ ، وََكاَن قايَمُتُه َأْربَ َعَة آَِلفا أَْلفا دا َوالا
ْن َذلاَك. يَناٍر َوَأْكثَ ُر ما ْشُروَن أَْلَف أَْلفا دا ْنُه عا َذ ما  قايَمَة َما ُأخا
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 ذاْكُر ُُمَالاَفةا َمْنُصورا ْبنا إاْسَحاقَ 
َنةا َخاَلَف  ها السَّ ْيا َنْصرا ْبنا َأْْحََد، َوَوافَ َقُه َويفا َهذا َمْنُصوُر ْبُن إاْسَحاَق ْبنا َأْْحََد ْبنا َأَسٍد َعَلى اْْلَما

ُد ْبُن َحْيٍد. ، َوُُمَمَّ يُّ  َعَلى اْلُمَخاَلَفةا اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي اْلَمْرَوُروذا
ا افْ ت َ  ْيا وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ اْْلَُسنْيَ ْبَن َعلايٍي َلمَّ فْ َعَة اْْلُوََ َعَلى َما ذََكْرََنُه، لاْْلَما ْسَتاَن، الدُّ جا َتَح سا

َها، فَ َولايَ َها اْلَمْنُصوُر ْبُن إاْسَحاَق َهَذا، )َفَخاَلَف َأْهُلَها، وَ  َع َأْن يَ تَ َوِلَّ يَل َطما َحَبُسوا َأْْحََد ْبنا إاَْسَاعا
ُْي َأْْحَُد َعلا  يَمُجوُر، َمْنُصورًا، فَأَنْ َفَذ اْْلَما َها فَ َولايَ َها سا َع َأْن يَ تَ َوِلَّ ياا أَْيًضا( ، فَافْ تَ َتَحَها ََثناًيا، َوَطما

يَعُه.  َوَقْد ذََكْرََن َهَذا َجَا
َث َمَع َمْنُصورا ْبنا إاْسَحاَق يفا  ْنُه، َوََتَدَّ يَمُجوُر اْستَ ْوَحَش َعلاي، لاَذلاَك، َونَ َفَر ما ا َولايَ َها سا فَ َلمَّ

ْيا َأْْحََد، َوَتُكوُن إاَمارَُة ُخَراَساَن لاَمْنُصوٍر، َوَيُكوُن اْْلَُسنْيُ اْلمُ  َعاُضدا بَ ْعَد َمْوتا اْْلَما ْبُن  َوافَ َقةا َوالت َّ
يَل َكاَن مَ  ُْي َأْْحَُد ْبُن إاَْسَاعا ا قُتاَل اْْلَما ْنُصوُر ْبُن َعلايٍي َخلايَفَتُه َعَلى َأْعَمالاها، فَات ََّفَقا َعَلى َذلاَك فَ َلمَّ
ََ َمْنُصوٍر ََيُثُُّه عَ  ََراَة، فََأْظَهَر اْْلَُسنْيُ اْلعاْصَياَن، َوَساَر إا َلى َما َكاَن إاْسَحاَق بانَ ْيَسابُوَر، )َواْْلَُسنْيُ َبا

ْن ِبَُ  َها ما َه إالَي ْ َب لاَمْنُصوٍر بانَ ْيَسابُوَر فَ تَ َوجَّ اَرى َْحَُّوْيها ْبُن َعلايٍي يفا ات ََّفَقا َعَلْيها، َفَخاَلَف أَْيًضا، َوُخطا
َما، فَات ََّفَق َأنَّ َمْنُصورًا َماَت، فَقايَل إانَّ اْْلَُسنْيَ ْبَن َعلايٍي ََسَُّه، فَ َلمَّ  ا قَارَبَُه َعْسَكٍر َضْخٍم لاُمَحارَبَتاها

ََ َهَراَة َوَأقَ  َا.َْحَُّوْيها َساَر اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي َعْن نَ ْيَسابُوَر إا  اَم َبا
ََ نَ ْيَسابُوَر لاُشْغلٍ  ْن ُِبَاَرى إا ًة َطوايَلًة، َفَسْيََّ ما ُد ْبُن َحْيٍد )َعَلى ُشْرطَةا( ُِبَاَرى ُمدَّ  يَ ُقوُم باها، وََكاَن ُُمَمَّ

ْنَكارا َعَلْيها  ْْلا ْن ُِبَاَرى ِبا َها باَغْْيا َأْمٍر، َفَكَتَب إالَْيها ما ها، فَ َعَدَل فَ َوَرَدَها، ُثَّ َعاَد َعن ْ ، َفَخاَف َعَلى نَ ْفسا
ََ نَ ْيَسابُوَر، وَ  ْن َهَراَة إا ََراَة، َفَساَر اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي ما ََ اْْلَُسنْيا ْبنا َعلايٍي َبا اْسَتْخَلَف َعنا الطَّرايقا إا

، َواْستَ ْوََ  ََراَة َأَخاُه َمْنُصوَر ْبَن َعلايٍي  َبا
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ََراَة َفَحَصَرَها َوَأَخَذهَ َعَلى نَ ْيَسابُورَ  ْن ُِبَاَرى إالَْيها َأْْحَُد ْبُن َسْهٍل لاُمَحارَبَتاها، فَابْ َتَدَأ َأْْحَُد َبا َ ما ا، ، َفُسْييا
.  َواْسَتْأَمَن إالَْيها َمْنُصوُر ْبُن َعلايٍي

َها يفا  ََ نَ ْيَسابُوَر، وََكاَن ُوُصولُُه إالَي ْ ْن َهَراَة إا تٍي َوَثََلُثاااَئٍة، فَ َناَزَل َوَساَر َأْْحَُد ما  رَبايٍع اْْلَوَّلا َسَنَة سا
، َوَأقَاَم َأْْحَدُ  َر اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي ، َوُأسا ، َوَحَصَرُه، َوقَاتَ َلُه، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب اْْلَُسنْيا  ْبُن َسْهٍل اْْلَُسنْيَ

 بانَ ْيَسابُوَر.
َبغاي َأْن َنْذُكَر اْستاي تٍي َوَثََلُثاااَئٍة، َلكاْن رَأَيْ َنا وََكاَن يَ ن ْ ََلَء َأْْحََد َعَلى نَ ْيَسابُوَر، َوَأْسَر اْْلَُسنْيا َسَنَة سا



ثَةا لاَئَلَّ يُ ْنَسى َأوََُّلَا. َياَق اْْلَادا  َأْن ََنَْمَع سا
ا بَ َلَغُه اْستايََلُء َأْْحََد بْ  َْرَو، فَ َلمَّ نَُّه َكاَن ِبا نا َسْهٍل َعَلى نَ ْيَسابُوَر، َوَأْسُرُه اْْلَُسنْيَ ْبَن َوَأمَّا اْبُن َحْيٍد فَإا

 ََ َُه َواْْلَُسنْيَ ْبَن َعلايٍي إا ، َساَر إالَْيها فَ َقَبَض َعَلْيها َأْْحَُد َوَأَخَذ َماَلُه َوَسَواَدُه، َوَسْيَّ ُِبَاَرى، فََأمَّا  َعلايٍي
ََ ُخَواراْزَم َفمَ  َ إا نَُّه ُسْييا َا.اْبُن َحْيٍد فَإا  اَت َبا

ُّ َوَعا َهانا ََ َأْن َخلََّصُه أَبُو َعْبدا اَّللَّا اْْلَي ْ نَُّه ُحباَس باُبَخاَرى إا ْدَمةا َوَأمَّا اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي فَإا ََ خا َد إا
ُْي َنْصٌر َماءً  ْنَدُه إاْذ َطَلَب اْْلَما َنَما ُهَو يَ ْوًما عا ْيا َنْصرا ْبنا َأْْحََد، فَ بَ ي ْ َاٍء يفا ُكوٍز َغْْيا اْْلَما َ ِبا ، فَُأِتا

ي َوالاُدَك( ًرا: َأَِل يُ ْهدا َْْحََد )ْبنا َْحَُّوْيها، وََكاَن َحاضا َعةا، فَ َقاَل اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي ْلا [  َحَسنا الصَّن ْ ََ ]إا
؟ فَ َقاَل أَ  ها اْلكايَزانا اللياطَافا النياظَافا ْن َهذا ْن نَ ْيَسابُوَر ما ْيا ما ْيا اْْلَما ََ اْْلَما ي َأِبا إا َا يُ ْهدا ْْحَُد: إاَّنَّ

، َِل اْلكايَزاَن، فََأْطَرَق اْْلَُسنْيُ ُمْفَحًما، وَ  ييا ْيلاما َلى الدَّ ْثَل لَي ْ ْثَل َأْْحََد ْبنا َسْهٍل، َوما ثْ َلَك َوما َأْعَجَب ما
 َنْصًرا قَ ْولُُه.

 
ييا  ْصَر َمَع اْلَعَلواييا اْلَمْهدا  ذاْكُر َخََبا ما

ْن إاْفرايقايََّة َمَع قَ وَ  ييا َجْيًشا ما ْلَمْهدا ٍد ُعبَ ْيُد اَّللَّا اْلَعَلوايُّ اْلُمَلقَُّب ِبا ْن قُ وَّاداها فايَها أَنْ َفَذ أَبُو ُُمَمَّ ائاٍد ما
َها. ْسَكْنَدرايَّةا، فَ َغَلَب َعَلي ْ ََ اْْلا  يُ َقاُل َلُه َحَباَسُة إا

ْيُُه يفا اْلَبْحرا، ُثَّ  ْسَكْنَدرايَّةا، فَ بَ َلَغ َذلاَك  وََكاَن َمسا ْصَر َواْْلا ْصَر، فَ نَ َزَل َبنْيَ ما ََ ما َها إا ن ْ َساَر ما
ََلحا َوا لسيا ُه ِبا ْصَر لاُمَحارَبَةا َحَباَسَة َوَأَمدَّ ََ ما َم يفا َعْسَكٍر إا َر، فََأْرَسَل ُمْؤناًسا اْْلَادا ، اْلُمْقَتدا ْلَمالا

َها، فَاْلتَ َقى يًدا( فَ ُقتالَ  َفَساَر إالَي ْ ، فَاقْ تَ تَ ُلوا )قاَتاًِل َشدا  اْلَعْسَكَرانا يفا َُجَاَدى اْْلُوََ

(6/635) 

 

نَ ُهْم َوقْ َعٌة ُأْخَرى باَنْحواَها، ُثَّ َوقْ َعٌة  ثْ ُلُهْم، ُثَّ َكاَن بَ ي ْ َن اْلَفرايَقنْيا ََجٌْع َكثاٌْي، َوُجراَح ما ََثلاثٌَة َورَاباَعٌة، ما
َعَة آَِلٍف َمَع فَاَّْنََزَم فاي َلى َسب ْ َلُغ اْلَقت ْ ُروا، َفَكاَن َمب ْ ، َوقُتاُلوا، َوُأسا َها اْلَمَغارابَُة َأْصَحاُب اْلَعَلواييا

 اْْلَْسَرى َوَهَرَب اْلَباُقوَن.
 ََ ا )َوَصُلوا إا ، فَ َلمَّ ََ اْلَغْربا َرةا، َوَعاُدوا إا ها اْلَوقْ َعُة َسْلَخ َُجَاَدى اْْلخا ( قَ َتَل وََكاَنْت َهذا  اْلَغْربا

يُّ َحَباَسَة.  اْلَمْهدا
، َواْجَتَمَع إالَْيها َخْلٌق َكثاْيٌ  ْلَقْْيََوانا ييا ِبا يُّ َعَلى اْلَمْهدا ْن ُكَتاَمَة َوفايَها َخاَلَف َعُروبَُة ْبُن يُوُسَف اْلُكَتاما  ما

ْم َمْوَِلُه َغالاًبا، يُّ إالَْيها ، فَ ُقتاَل َعُروبَُة  َواْلََبَابارا، فََأْخَرَج اْلَمْهدا يًدا يفا َُمَْضرا اْلَقْْيََوانا فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا
ََ الْ  َلْت إا ْم يفا قُ فٍَّة َوْحُا يها ما َعْت رُُءوُس ُمَقدَّ ها، َوقُتاَل َمَعُهْم َعاَلٌ َِل َُيَْصْوَن، َوَجُا ، َوبَ ُنو َعميا ييا َمْهدا

نْ يَ  ْم فَ َقاَل: َما َأْعَجَب أُُموَر الدُّ يُق باَعَساكاراها ، َوَقْد َكاَن َيضا ها اْلُقفَُّة رُُءوَس َهُؤَِلءا ا! َقْد ََجََعْت َهذا



.  َفَضاُء اْلَمْغرابا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
اَئًة وَ  ، فَ َفَتَح فايَها َوَغناَم َوَسََب، َوَأَسَر ما ُم َواِلا َطَرُسوَس باََلَد الرُّوما نَي فايَها َغَزا باْشٌر اْْلَادا ََخْسا

ْن أَْلَفْي رَْأٍس. ّْبُ ََنًْوا ما  باْطرايًقا، وََكاَن السَّ
َباَن،  ْن َبنا َشي ْ َن اْْلَْعَرابا ما َْن ُهَنالاَك ما ًَئبا ِبا ي الذيا َيةا َوادا ُم باَناحا فَ َقَتَل َوفايَها َأْوَقَع ُمْؤناٌس اْْلَادا

ُهْم َخْلًقا َكثاْيًا، َوََّنََب بُ ُيوََّتُْم فَأَ  ن ْ ارا الَِّتا َكانُوا َأَخُذوَها باَقْطعا الطَّرايقا َما ما ْن َأْمَوالا التُّجَّ َصاَب فايَها ما
 َِل َُيَْصى.
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ي اْلْا  ( . َوفايَها، يفا ذا ةا َماَتْت باْدَعُة اْلُمَغنياَيُة، َمْوَِلُة َعرايٍب َمْوََ اْلَمْأُمونا ي اْلْاجَّ ةا، )َوفايَها يفا ذا جَّ
َن اْلَعنْيا َوَما َمَعُهْم  َخَرَجتا  ُم الطَّرايَق، َوَأَخُذوا ما ، فَ َقَطُعوا َعَلْيها اجا را َعَلى اْْلُجَّ َن اْْلَاجا اْْلَْعَراُب ما

نَ  ها السَّ لنَّاسا َهذا نَي اْمَرَأًة، َوَحجَّ ِبا ائَ َتنْيا َوََخْسا َن اْْلَْمتاَعةا َواْلْاَمالا َما َأرَاُدوا، َوَأَخُذوا ما َفْضُل ْبُن َة الْ ما
.  َعْبدا اْلَملاكا

َل.  َوفايَها قَ لََّد أَبُو اَْلَْيَجاءا َعْبُد اَّللَّا ْبَن َْحَْداَن اْلَمْوصا
يَكاَل. اُه ْبُن ما  َوفايَها َماَت الشَّ

َرهُ  ٌد آخا َلةا اْْلَْضَحى، انْ َقضَّ َثََلثَُة َكَواكاَب اثْ َنانا َأوََّل اللَّْيلا َوَواحا َغاٍر   َوفايَها، يفا لَي ْ َوى َكَواكاَب صا سا
 َكثاْيٍَة.

َُه اَّللَُّ، َورَأَْيُت يفا بَ ْعضا النُّسَ  َنةا( انْ تَ َهى ََترايُخ َأِبا َجْعَفٍر الطَََّباييا َرْحا ها السَّ را َهذا ََ )آخا را َوإا ََ آخا خا إا
َي زاََّيَدٌة فا  ، َواَّللَُّ َأْعَلُم.َسَنةا َثََلٍث َوَثََلُثاااَئٍة، َوقايَل إانَّ َسَنَة َثََلٍث ها ْن ََترايخا الطَََّبَييا  يها، َولَْيَس ما
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 ]اْلَوفَ َياُت[
يَسى ْبُن اْلَعرَّادا  يُم ْبُن َشرايٍك، َوأَبُو عا ، َوإابْ َراها يُّ اَن اْْلََّْنَاطا َ إاْسَحاُق ْبُن َأِبا َحسَّ ، َوأَبُو َوفايَها تُ ُويفيا

ُّ، َوعَ  ُعوَن َسَنًة.اْلَعبَّاسا اْلََبَّانا ُر َوَلُه نَ يياٌف َوَسب ْ اعا اٍم الشَّ دا ْبنا َنْصرا ْبنا َبسَّ  لايُّ ْبُن ُُمَمَّ
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 ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَثََلُثااائٍَة[
303 - 

 ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلٍث َوَثََلُثااائَةٍ 
 ذاْكُر َأْمرا اْْلَُسنْيا ْبنا َْحَْدانَ 

ها  را. َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلَوزايَر َعلايَّ  يفا َهذا ْْلَزايَرةا َعْن طَاَعةا اْلُمْقَتدا َنةا َخَرَج اْْلَُسنْيُ ْبُن َْحَْداَن ِبا  السَّ
َها، َفَدافَ َعُه، فََأَمَرُه باَتْسلايما اْلبا  ََّيرا رَبايَعَة، َوُهَو يَ تَ َوِلَّ ْن دا َاٍل َعَلْيها ما يَسى طَالََبُه ِبا الا ََل ْبَن عا ََ ُعمَّ دا إا

، فَاْمتَ َنَع. ْلطَانا  السُّ
با إاْفرايقايََّة، َفَجهَّ  ، َصاحا ييا اْلَعَلواييا ُم َغائاًبا ِبااْصَر لاُمَحارَبَةا َعْسَكرا اْلَمْهدا َز اْلَوزايُر وََكاَن ُمْؤناٌس اْْلَادا

ََ اْْلَُسنْيا ْبنا ْحَْ  َُه إا ََّيرا رَائاًقا اْلَكباَْي يفا َجْيٍش َوَسْيَّ ََ دا ْيا إا ْلَمسا ََ ُمْؤناٍس َيَُْمُرُه ِبا َداَن. وََكَتَب إا
ََ اْْلَُسنْيا ْبنا ْحَْ  ، َفَساَر رَائاٌق إا ْن َأْصَحابا اْلَعَلواييا ها ما ، بَ ْعَد فَ َراغا  َداَن.اْْلَزايَرةا لاقاَتالا اْْلَُسنْيا

ْشرايَن( أَْلفَ  ََ اْْلََبَشةا َوُهْم َقْد قَارَبُوَها،  )َوََجََع ََلُُم اْْلَُسنْيُ ََنَْو عا ْم فَ َوَصَل إا فَاراٍس، َوَساَر إالَْيها
 ََ ُْم َكانُوا َأْربَ َعَة آَِلفا فَاراٍس، فَاَْنَاُزوا إا ََّنَّ ها َعلاُموا َعْجَزُهْم َعْنُه ْلا ا رََأْوا َكثْ َرَة َجْيشا  َجانابا فَ َلمَّ

ٍع لَْيَس  َْوضا ْجَلَة، َونَ َزُلوا ِبا ْم َوَحَصَرُهْم، دا ٍد، َوَجاَء اْْلَُسنْيُ فَ نَ َزَل َعَلْيها ْن َوْجٍه َواحا لَُه َطرايٌق إاِلَّ ما
ُم اْْلَقْ َواُت َواْلُعُلوفَاُت، فََأْرَسُلوا إالَ  ْن َأْسَفَل، َفَضاَقْت َعَلْيها ْن فَ ْوٍق َوما ُهْم ما ْيََة َعن ْ ْيها َوَمَنَع اْلما

َصارَُهْم، َوَأَداَم يَ ْبُذُلوَن َلُه َأْن يُ َوليايَ  ََ َذلاَك َوَلزاَم حا ُهْم، فَ َلْم َيُاْب إا ها َويَ ُعوَد َعن ْ ُه اْْلَلايَفُة َما َكاَن باَيدا
َع اْلَعْسَكُر باُقْرباها َقواَيْت نُ ُفوُسُهْم َوَضُعَفْت ن ُ  ا َسَا ، فَ َلمَّ اما َن الشَّ ََ َأْن َعاَد ُمْؤناٌس ما ُفوُس قاَتاََلُْم إا

ََّيرا رَبايَعَة، َوَساَر الْ اْْلَُسنْيا  ََ دا َعْسَكُر  َوَمْن َمَعُه، َفَخَرَج اْلَعْسَكُر إالَْيها لَْيًَل وََكَبُسوُه، فَاَّْنََزَم َوَعاَد إا
. لا  فَ نَ َزُلوا َعَلى اْلَمْوصا
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ْيا ََنَْو اْلُْ  ، َوَجدَّ ُمْؤناٌس يفا اْلَمسا َع ُمْؤناٌس َخََبَ اْْلَُسنْيا َغَلَغ، َوَسَا ، َواْسَتْصَحَب َمَعُه َأْْحََد ْبَن َكي ْ َسنْيا
نَ ُهَما، فَ َلْم َيْسَتقارَّ َحاٌل، فَ َرحَ  ُر، َوتَ َردََّدتا الرُُّسُل بَ ي ْ ْنُه رَاَسَلُه اْْلَُسنْيُ يَ ْعَتذا ا قَ ُرَب ما َل ُمْؤناٌس فَ َلمَّ

ها، َوتَ َفرََّق ََنَْو اْْلَُسنْيا َحََّّ نَ َزَل ِباازَاءا َجزايَرةا اْبنا ُعمَ  ينايََّة َمَع ثَ َقلاها َوَأْوَِلدا َر، َورََحَل اْْلَُسنْيُ ََنَْو َأْرما
ََ ُمْؤناٍس.  َعْسَكُر اْْلَُسنْيا َعْنُه، َوَصاُروا إا

يَما اْْلََزرايُّ  ُمُهْم بُ َلْيٌق َوَمَعُه سا ، ُمَقدَّ َز َجْيًشا يفا أَثَرا اْْلَُسنْيا ُّ، ُثَّ إانَّ ُمْؤناًسا َجهَّ ، َوَجَّنَّ الصَّْفَوانا
وا يفا  َها، َقْد قَ َتَل َأْهَلَها َوَأْحَرقَ َها، َفَجدُّ ََ َتليا فَافَاَن، فَ َرَأْوَها َخاوايًَة َعَلى ُعُروشا ها فَ َتباُعوُه إا اتياَباعا

َر ُهَو َوَمَعهُ  ْن َأْصَحاباها، َوُأسا يُع َأْهلاها  فََأْدرَُكوُه فَ َقاتَ ُلوُه، فَاَّْنََزَم َمْن بَقاَي ما ابا َوَجَا ابْ ُنُه َعْبُد اْلَوهَّ



َبُه، َوقَ َبَض َأْمََلَكُه.  َوَأْكثَ ُر َمْن َصحا
لا َواْْلَُسنْيُ َمَعُه، فَأُرْكاَب َعَلى ََجٍَل ُهَو َوابْ ُنُه َوعَ  [ اْلَمْوصا ََ بَ ْغَداَذ َعَلى ]َطرايقا َما َوَعاَد ُمْؤناٌس إا َلْيها

ْنَد زَْيَداَن اْلَقْهَرَمانَةا، اْلََبَاناُس، َواللُُّبو  ْن َشْعٍر َأْْحََر َوُحباَس اْْلَُسنْيُ َوابْ ُنُه عا َواُل، َوُقْمَصاٌن ما ُد الطيا
يعا إاْخَوتاها َوُحباُسوا، وََكاَن َقْد َهَرَب ب َ  ُر َعَلى َأِبا اَْلَْيَجاءا ْبنا َْحَْداَن )َوَعَلى َجَا ْعُض َوقَ َبَض اْلُمْقَتدا

َد، فََأْوَقَع َبااْم ُمْسَتْحفاُظَها، َوقُتاَل اْبُن َأْوَِلدا اْلُْ  َسنْيا ْبنا َْحَْداَن( ، َفَجَمَع ََجًْعا َوَمَضى ََنَْو آما
ََ بَ ْغَداَذ.  اْْلَُسنْيا َوأُْنفاَذ رَْأُسُه إا

 
يَّةا   ذاْكُر باَناءا اْلَمْهدا

ََ تُ  ها إا يُّ بانَ ْفسا َنةا َخَرَج اْلَمْهدا ها السَّ ًعا َعَلىيفا َهذا َا يَ ْرََتُد َمْوضا  وناَس َوقَ ْرطَاَجنََّة َوَغْْياُها
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يَنًة. ُذ فايها َمدا لا اْلَبْحرا يَ تَّخا  َساحا
يََّة، فَ َلْم َيَاْد َموْ  ْن َأْجلاها َبََّن اْلَمْهدا ًعا َأْحسَ وََكاَن َيَاُد يفا اْلُكُتبا ُخُروَج َأِبا يَزايٍد َعَلى َدْولَتاها، َوما َن ضا

َلٍة باَزْنٍذ، ف َ  َئةا َكفٍي ُمتَّصا ْلََبيا َكَهي ْ َلٌة ِبا َي َجزايَرٌة ُمتَّصا يَّةا، َوها عا اْلَمْهدا ْن َمْوضا بَ َناَها َوَجَعَلَها َوَِل َأْحَصَن ما
اَئُة قانْ  ْصَراٍع ما يَمًة َوْزُن ُكليا ما  طَاٍر.َداَر ُمْلكاها، َوَجَعَل ََلَا ُسورًا ُُمَْكًما َوأَبْ َواًِب َعظا

ي اْلقاْعَدةا َسَنَة َثََلٍث َوَثََلُثاااَئٍة، فَ َلمَّ  ْن ذا َْمٍس َخَلْوَن ما ْبَت ْلا ا اْرتَ َفَع وََكاَن اْبتاَداُء باَنائاَها يَ ْوَم السَّ
، فَ َرَمى َسْهَمُه فَان ْ  َيةا اْلَمْغرابا ََ ََنحا ْلَقْوسا َسْهًما إا َي ِبا ًيا ]َأْن[ يَ ْرما وُر َأَمَر رَاما عا السُّ ََ َمْوضا تَ َهى إا

َنَُّه َكاَن ي َ  ، ْلا يَّ ُب اْلْاَمارا، يَ ْعنا َأَِب يَزايَد اْْلَاراجا ُل َصاحا عا َهَذا َيصا ََ َمْوضا رَْكُب اْلُمَصلَّى، فَ َقاَل: إا
َارًا.  ْحا

َناَعٍة يفا  َقَر َداُر صا َا يَ ْعَمُلوَن، ُثَّ َأَمَر َأْن يُ ن ْ َها َِبٌب وََكاَن َيَُْمُر الصُّنَّاَع ِبا ٍي، َوَعَلي ْ ينا اَئَة شا  اْْلََبلا َتَسُعما
ا وَر، فَ َلمَّ ، َوَبََّن فايَها اْلُقُصوَر َوالدُّ ، َوَمَصاناُع لاْلَماءا َها َأْهَراُء لالطََّعاما َها  ُمْغَلٌق، َونُقاَر يفا َأْرضا ن ْ فَ رََغ ما

، يَ ْعنا ب َ  يَّاتا ما ْنُت َعَلى اْلَفاطا َها.قَاَل: اْليَ ْوَم َأما  َناتاها، َواْرََتََل َعن ْ
ْن ََّنَاٍر، وََكاَن َكَذلاَك ْلاَ  ََصانَتاَها، َكاَن يَ ُقوُل: َهَذا لاَساَعٍة ما َا، َوِبا ا رََأى إاْعَجاَب النَّاسا َبا نَّ َأَِب َوَلمَّ

، َوَوَقَف فايها َساَعًة، َوَعاَد َوَلْ َيْظَفْر. ْهما عا السَّ ََ َمْوضا  يَزايَد َوَصَل إا
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ْصَن َمْنُصوٍر، َوَسبَ ْوا َمْن فايها   فايَها َأَغاَرتا الرُّوُم َعَلى الث ُُّغورا اْْلَْزرايَّةا، َوَقَصُدوا حا
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ْمرا اْْلَُسنْيا ْبنا َْحَْداَن. َلًة ِبَا يٌم، وََكاَنتا اْْلُُنوُد ُمَتَشاغا  َوَجَرى َعَلى النَّاسا َأْمٌر َعظا
َن اْلَعَربا َعَلى َأِبا َحاما وَ  ًة، َوَخَرَج ََجَاَعٌة ما دَّ َن اْلَعَطشا َواْْلَْوفا شا اُج َوَقْد َلُقوا ما ٍد فايَها َعاَد اْْلُجَّ

، فَ َقاتَ َلُهْم، َوَظفاَر َبااْم، َوقَ َتَل  ٍد اْلُمَرتَّبا )َعَلى الث َّْعَلبايَّةا( ْلااْفظا الطَّرايقا ُهْم، َجََ َوْرقَاَء ْبنا ُُمَمَّ ن ْ اَعًة ما
ْرَطةا لاَيْحباسَ  با الشُّ ََ َصاحا ْم إا ها ُر باَتْسلايما ََ بَ ْغَداَذ، فََأَمَر اْلُمْقَتدا ُهْم، فَ ثَاَرْت َوَأَسَر اْلَباقانَي َوَْحََلُهْم إا

ْجَلَة.  َبااُم اْلَعامَُّة فَ َقتَ ُلوُهْم َوأَْلَقْوُهْم يفا دا
َدةا إا  ْْلَاما ْن َدارا اْْلََراجا َأْمَواًِل  َوفايَها َظَهَر ِبا َا َوََّنَبَ َها، َوَأَخَذ ما َل َبا ْنَساٌن زََعَم أَنَُّه َعَلواي، فَ َقَتَل اْلَعاما

َر ََجَاَعٌة. ْن َأْصَحاباها، َوُأسا ٍْي، َوقُتاَل َمَعُه ََجَاَعٌة ما  َكثاْيًَة، ُثَّ قُتاَل بَ ْعَد ظُُهوراها باَيسا
ُهْم ََنَْو  َوفايَها َظَهَرتا الرُّومُ  ن ْ ْن ُمَقاتاَلةا َطَرُسوَس َواْلُغَزاةا، فَ َقتَ ُلوا ما ََماَعٍة ما ُم اْلَغثايُط فََأْوقَ ُعوا ِبا َوَعَلْيها

نَي َصائاَفٌة. اَئةا فَاراٍس، َوَلْ َيُكْن لاْلُمْسلاما تياما  سا
هَ  ََ َمْرَعَش، فَ َعاَث يفا بَ َلدا ُّ إا َّْن َحْوََلَا َوَعاَد.َوفايَها َخَرَج َملايٌح اْْلَْرَمنا  ا، َوَأَسَر ََجَاَعًة ِما

َها. ن ْ َع، فَاْحََتََق َكثاٌْي ما ةا َمَواضا دَّ  َوفايَها َوَقَع اْْلَرايُق بابَ ْغَداَذ يفا عا
 ]اْلَوفَ َياُت[

ُب كاَتابا " ا ، َصاحا َ أَبُو َعْبدا الرَّْْحَنا َأْْحَُد ْبُن ُشَعْيٍب النََّسائايُّ َة، َوُدفاَن َبنْيَ َوفايَها تُ ُويفيا َكَّ َننا "، ِبا لسُّ
 الصََّفا َواْلَمْرَوةا.
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.  َواْلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن النََّسوايُّ
َياعا  يبانَي، وََكاَن يَ تَ َوََّ َأْعَماَل اْْلََراجا َوالضيا ُنونََة باَنصا ُد ْبُن َعي ْ َ أَبُو َبْكٍر ُُمَمَّ ََّيرا رَبايعَ  َوفايَها تُ ُويفيا َة، بادا

َ ابْ ُنُه اْلََْسُن َمَكانَُه. َ َوِلا ا تُ ُويفيا  َوَلمَّ
.ُّ ابا اْْلُبَّائايُّ اْلُمْعَتزاِلا ُد ْبُن َعْبدا اْلَوهَّ َ أَبُو َعلايٍي ُُمَمَّ  َوفايَها تُ ُويفيا

، تُ وُ  ظا ، َوُهَو اْبُن ُأْختا اْْلَاحا يُّ َ َْيُوُت ْبُن اْلُمَزرياعا اْلَعْبدا َمْشَق( .)َوفايَها تُ ُويفيا َ بادا  يفيا
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 ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَثََلُثاااَئٍة[
304 - 

 ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبٍع َوَثََلُثااائَةٍ 



 ذاْكُر َعْزلا اْبنا َوْهُسوَذاَن َعْن َأْصبَ َهانَ 
، َأْرَسَل َعلايُّ ْبُن َوْهُسوَذا َنةا، يفا اْلُمَحرَّما ها السَّ ْصبَ َهاَن، ُغََلًما َكاَن يفا َهذا َن، َوُهَو ُمتَ َوِليا اْْلَْربا ِبَا

، يفا َحاَجٍة فَ َلقاَيُه رَاكاًبا َفَكلََّمُه يفا َحاجَ  ََ َأْْحََد ْبنا َشاٍه، ُمتَ َوِليا اْْلََراجا ُه َوتَ بَ نَّاُه إا ةا َمْوَِلُه، َورََفَع َرِبَّ
ََ َمْوَِلُه َصْوَتُه، َفَشَتَمُه َأْْحَُد، َوقَاَل: ََّي مُ  ! َوَحرََّد َعَلْيها، فَ َعاَد إا ََذا َعَلى الطَّرايقا َؤاَجُر ُتَكلياُمنا َبا

اكاٌب فَ َقتَ َلُه، َِبكاًيا، َوَعرََّفُه َذلاَك، فَ َقاَل: َصَدَق، َلْوَِل أَنََّك ُمَؤاَجٌر َلَقتَ ْلَتُه، فَ َعاَد اْلُغََلُم فَ َلقاَيُه َوُهَو رَ 
ُة َذلاَك، َوَصَرَف َعلايَّ ْبَن َوْهُسوَذاَن َعْن َأْصبَ َهاَن، َوَوََّ َمَكانَُه َأْْحََد ْبَن َمْسُروٍر فَأَْنَكَر اْْلَلايفَ 

. ي اْْلََبلا ، َوَأقَاَم اْبُن َوْهُسوَذاَن بانَ َواحا يَّ  اْلبَ ْلخا
 

يَسى  ذاْكُر وازَارَةا اْبنا اْلُفَراتا الثَّاناَيةا َوَعْزلا َعلاييا ْبنا عا
َها أَبُو اْْلََسنا َعلايُّ بْ يفا َهذا  يَد إالَي ْ يَسى َعنا اْلوازَارَةا، َوُأعا ةا، ُعزاَل َعلايُّ ْبُن عا ي اْلْاجَّ َنةا، يفا ذا ُن ها السَّ

.  اْلُفَراتا
ُر ُيَشاوارُُه  ها، وََكاَن )َسَبُب َذلاَك َأنَّ َأَِب اْْلََسنا ْبَن اْلُفَراتا َكاَن( َُمُْبوًسا، وََكاَن اْلُمْقَتدا َوُهَو يفا َُمْباسا

ي َأْمَر اْلوازَارَةا، َوَلْ يَ تَّباْع َأْصَحاَب اْبنا اْلُفرَ  يَسى ُْيَشيا ََ قَ ْولاها، وََكاَن َعلايُّ ْبُن عا ُع إا اتا َوَأْسَبابَُه َويَ ْرجا
يَل اْلَمْحَضرا )َقلايلَ   )َوَِل َغْْيَُه( ، وََكاَن َجَا
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ريا( ، فَ بَ َلَغُه أَ  ََ الشَّ ْن َأْصَحابا اْْلَلايَفةا يفا إاَعاَدتاها إا َث لَُه ََجَاَعٌة ما نَّ َأَِب اْْلََسنا ْبَن اْلُفَراتا َقْد ََتَدَّ
ُر َعَلْيها، َوَمنَ َعُه ما  َن اْلوازَارَةا، َوُسئاَل يفا َذلاَك، فَأَْنَكَر اْلُمْقَتدا ْن َذلاَك، اْلوازَارَةا، َفَسارََع َواْستَ ْعَفى ما

 َكَن.َفسَ 
ي اْلقاْعَدةا َجاَءْتُه ُأمُّ ُموَسى اْلَقْهَرَمانَُة لاتَ تَّفاَق َمَعُه َعَلى َما ََيَْتاُج ُحَرُم ال ُر ذا ا َكاَن آخا ارا فَ َلمَّ دَّ

، فَ َوَصَلْت إالَْيها َوُهَو ََنئاٌم، فَ َقاَل ََلَا  َفَقاتا َن اْلكاْسَواتا َوالن َّ ارا ما َيُة الَِّتا لالدَّ ُبُه: إانَُّه ََنئاٌم َواْْلَاشا َحاجا
ْن َهَذا َوَعاَدْت،  َبْت ما ارا َساَعًة َحََّّ َيْستَ ْيقاَظ، فَ َغضا ي يفا الدَّ َوَِل َأْجُسُر ]َأْن[ ُأوقاَظُه، فَاْجلاسا

ُر، فَ َلْم ي ُ  َبُه َوَوَلَدُه يَ ْعَتذا َها َحاجا ، فََأْرَسَل إالَي ْ يَسى يفا اْْلَالا َقَظ َعلايُّ ْبُن عا ْنُه، َوَدَخَلْت َواْستَ ي ْ ْقَبْل ما
ها، فَ َعَزَلُه َعنا اْلوازَارَةا، َوقَ َبَض َعَلْيها  ْنَد ُأميا ْنَدُه َوعا را َوَُتَرََّصْت َعَلى اْلَوزايرا عا ي  َعَلى اْلُمْقَتدا َن ذا ََثما

 اْلقاْعَدةا.
ها َأْن َيَْ  َن َعَلى نَ ْفسا ََ اْلوازَارَةا، َوَضما يَد اْبُن اْلُفَراتا إا يَناٍر َوُأعا ََ بَ ْيتا اْلَمالا أَْلَف دا َل ُكلَّ يَ ْوٍم إا ما

يا اْلوَ  يَسى َوَعاَد فَ َقَبَض َعَلى اْْلَاقَانا يَناٍر، فَ َقَبَض َعَلى َأْصَحابا اْلَوزايرا َعلاييا ْبنا عا اَئةا دا زايرا َوََخَْسما
اَل َوَغْْيََهْم، َوَعاَد َعَليْ  َنُه.َوَأْصَحاباها، َواْعََتََض اْلُعمَّ َا َضما يَمٍة لايَ ُقوَم ِبا ْمَواٍل َعظا ْم ِبَا  ها



، فَاتََّسَع باها اْبُن اْلُفَراتا  َن اْْلََراجا لايُ ْنفاَقُه يفا اْلعايدا َاٍل ما َل ِبا يَسى َقْد تَ َعجَّ  .وََكاَن َعلايُّ ْبُن عا
ْلباََلدا َكَفاراَس، َواْْلَْهَوازا، وَ  اَل ِبا ، َوَحث َُّهْم وََكاَن َقْد َكاَتَب اْلُعمَّ َا يفا َْحْلا اْلَمالا ، َوَغْْياُها باََلدا اْْلََبلا

ْهَضَة يفا ََجْعا الْ  ها، فَادََّعى اْبُن اْلُفَراتا اْلكاَفايََة َوالن َّ ، فَ َوَصَل بَ ْعَد قَ ْبضا .َعَلى َذلاَك َغايََة اْلَْثيا  َمالا
ا َعاَد اْبنُ وََكاَن أَبُو َعلاييا ْبنا ُمْقَلَة ُمْسَتْخفاًيا ُمْذ قُبا  ََ اْْلَن، فَ َلمَّ  َض اْبُن اْلُفَراتا إا
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ََ اْلوازَارَةا َظَهَر، فََأْشَخَصُه اْبُن اْلُفَراتا َوقَ رَّبَُه.  اْلُفَراتا إا
 

اجا   ذاْكُر َأْمرا يُوُسَف ْبنا َأِبا السَّ
ينا  اجا َعَلى َأْذرَبايَجاَن َوَأْرما َ اْْلَْرَب، َوالصَََّلَة، َواْْلَْحَكاَم، َوَغْْيََها، َكاَن يُوُسُف ْبُن َأِبا السَّ يََّة َقْد َوِلا

ا ُعزالَ  يَوانا اْلْاََلَفةا، فَ َلمَّ ََ دا يها إا ، َوَعَلْيها َماٌل يُ َؤديا اْبُن اْلُفَراتا  ُمْنُذ َأوَّلا وازَارَةا اْبنا اْلُفَراتا اْْلُوََ
ُّ اْلوازَارََة، َوب َ  َ اْْلَاقَانا ، فَاْجَتَمَع َلُه َما َقواَيْت َوَوِلا َر َْحَْل بَ ْعضا اْلَمالا َع فََأخَّ يَسى، َطما ْعَدُه َعلايُّ ْبُن عا

َنةا. ها السَّ ََ َهذا ، َوبَقاَي َكَذلاَك إا ْمتاَناعا  باها نَ ْفُسُه َعَلى اِلا
يَسى َأْظَهَر َأنَّ  ا بَ َلَغُه اْلَقْبُض َعَلى اْلَوزايرا َعلاييا ْبنا عا ، َوَأنَّ اْلَوزايَر  فَ َلمَّ لرَّييا اْْلَلايَفَة أَنْ َفَذ َلُه َعْهًدا ِبا

َا ُُمَمَّ  ََ الرَّييا َوَبا يَسى َسَعى َلُه يفا َذلاَك، فَأَنْ َفَذُه إالَْيها، َوََجََع اْلَعَساكاَر َوَساَر إا ُد ْبُن َعلايٍي َعلايَّ ْبَن عا
با ُخَراسَ  ُّ. وََكاَن ُصْعُلوٌك يَ تَ َوََّ َأْمَرَها لاَصاحا اَمانا يَل السَّ ُْي َنْصُر ْبُن َأْْحََد ْبنا إاَْسَاعا اَن، َوُهَو اْْلَما

يوَ  ََ دا يَسى، ُثَّ َأْرَسَل إا َم وازَارَةا َعلاييا ْبنا عا انا اْلْاََلَفةا ُصْعُلوٌك َقْد تَ َغلََّب َعَلى الرَّييا )َوَما يَلايَها( ، َأَّيَّ
َالٍ  َها ِبا ََ ُخَراَساَن، َفَدَخَل  فَ َقاَطَع َعَلي ْ اجا ََنَْوُه َساَر إا ُْي يُوُسَف ْبنا َأِبا السَّ ا بَ َلَغُه َمسا ُلُه، فَ َلمَّ ََيْما

َر فاْعُلُه، َوق َ  ا بَ َلَغ اْلُمْقَتدا َها َوَعَلى قَ ْزوايَن َوَزَْنَاَن َوَأَْبََر، فَ َلمَّ  ْولُُه: إانَّ َعلايَّ يُوُسُف الرَّيَّ َواْستَ ْوََ َعَلي ْ
يَسى أَنْ َفَذ َلُه اْلَعْهَد َواللياَواَء باَذلاَك، أَْنَكَرُه َواْستَ ْعَظَمُه.  ْبَن عا

ها اْْلَمَ  ها َعَلى َهذا يَسى أَنْ َفَذ إالَْيها باَعْهدا ََ اْلَوزايرا اْبنا اْلُفَراتا َأنَّ َعلايَّ ْبَن عا ، َوأَنَُّه وََكَتَب يُوُسُف إا اكانا
ن ْ  ُر باَذلاَك، َوَيْذُكُر َكثْ َرَة َما َأْخَرَجُه، فَ َعُظَم َذلاَك َعَلى افْ تَ َتَحَها َوَطَرَد ما َها، َويَ ْعَتذا َها اْلُمتَ َغليابانَي َعَلي ْ

ي ذََكَرُه يُوُسُف، فََأْحَضَرُه َوَسأَ  يَسى َعنا الَّذا را، َوَأَمَر اْبَن اْلُفَراتا َأْن َيْسَأَل َعلايَّ ْبَن عا َلُه، اْلُمْقَتدا
نَّ  فَأَْنَكرَ  َيَة اْْلَلايَفةا، فَإا  َذلاَك، َوقَاَل: َسُلوا اْلُكتَّاَب َوَحاشا
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ْدَقهُ  ها، فَ َعلاُموا صا َْي َبااَما بَ ْعُض َخَدما اْْلَلايَفةا، َأْو بَ ْعُض قُ وَّادا  .اْلَعْهَد َواللياَواَء َِل بُدَّ َأْن َيسا
ََ اْبنا َأِبا السَّ  بَُه َعَلى اْلَوزايرا َعلاييا ْبنا وََكَتَب اْبُن اْلُفَراتا إا ، وََكذا ها اْلباََلدا َذا اجا يُ ْنكاُر َعَلْيها تَ َعرَُّضُه َلا

ُْي اْلَعَساكارا َسَنَة ََخٍْس َوَثََلُثاااَئةا. َز اْلَعَساكاَر لاُمَحارَبَتاها، وََكاَن َمسا يَسى، َوَجهَّ  عا
َم َعَلى اْلَعْسَكرا َخاقَاُن الْ  ، وََكاَن اْلُمَقدَّ ييا َن اْلُقوَّادا َكَأْْحََد ْبنا َمْسُروٍر اْلبَ ْلخا ، َوَمَعُه ََجَاَعٌة ما يُّ ُمْفلاحا

ن ْ  ْرايٍر الصَّغاْيا، َفَساُروا، َوَلُقوا يُوُسَف، َواقْ تَ تَ ُلوا، فَ َهَزَمُهْم يُوُسُف، َوَأَسَر ما ، َوَنا يَما اْْلََزراييا ُهْم َوسا
ََ ََجَاَعًة، َوَأْدَخَلُهُم الرَّيَّ  َم يفا َجْيٍش َكثايٍف إا ، َفَسْيََّ اْْلَلايَفُة ُمْؤناًسا اْْلَادا َمْشُهورايَن َعَلى اْلْاَمالا

ي َكاَن َمَع َخاقَاَن، َفُصراَف َخاقَاُن َعْن َأْعَمالا اْْلَبَ  ، ُُمَارَبَتاها، َفَساَر، َواْنَضمَّ إالَْيها اْلَعْسَكُر الَّذا لا
ْرايٌر الصَّ   غاُْي.َوَولايَ َها َنا

ًنا، فََأْكَرَمُه  دا ْبنا َعلايٍي ُصْعُلوٍك، ُمْسَتْأما ، َوُهَو َأُخو ُُمَمَّ َوَوَصَلُه، َوَساَر ُمْؤناٌس فََأََتُه َأْْحَُد ْبُن َعلايٍي
َع َعَلى َأْعَمالا الرَّييا َوَما يَلايَها َعَلى  اجا َيْسَأُل الرياَضى، َوَأْن يُ َقاطا اَئةا أَْلفا وََكَتَب اْبُن َأِبا السَّ َسْبعاما

ََ َذلاَك،  ُر إا َوى َما ََيَْتاُج إالَْيها اْْلُْنُد َوَغْْيُُهْم، فَ َلْم َيُاْبُه اْلُمْقَتدا ، سا يَناٍر لابَ ْيتا اْلَمالا ْلَء دا َوَلْو َبَذَل ما
ْزوايرا  ها َعَلى الت َّ ْقَداما ًدا ْلاا اجا َذلاَك اْْلَْرضا َلَما َأقَ رَُّه َعَلى الرَّييا يَ ْوًما َواحا ا َعَرَف اْبُن َأِبا السَّ ، فَ َلمَّ
ٍم.  َساَر َعنا الرَّييا بَ ْعَد َأْن َأْخَرََبَا، َوَجََب َخَراَجَها يفا َعَشَرةا َأَّيَّ

اجا َأْن يُ َقا ، َوَطَلَب اْبُن َأِبا السَّ يًفا اْلُبْكُتْمرايَّ َع َعَلى َما َكاَن َوقَ لََّد اْْلَلايَفُة الرَّيَّ َوقَ ْزوايَن َوَأَْبََر َوصا طا
ُب، َواْبُن اْلَْ  ََ َذلاَك، فَ َعاَرَضُه َنْصٌر اْْلَاجا َن اْلواَِليَةا، فََأَشاَر اْبُن اْلُفَراتا ِبااَجابَتاها إا ها ما ، باَيدا َواراييا

ََ َذلاَك إاِلَّ بَ ْعَد َأْن َيطََأ اْلباَساَط.  َوقَاَِل: َِل ََيُوُز َأْن َُيَاَب إا
َب ابْ  نَ ُهَما َوَبنْيَ اْبنا اْلُفَراتا َوُنسا اجا َواْلَمْيلا َمَعُه، َفَحَصَل بَ ي ْ ََ ُمَواطََأةا اْبنا َأِبا السَّ ُن اْلُفَراتا إا

ها، ْدَمتاها بانَ ْفسا ََ َأْن ََيُْضَر يفا خا ََ َذلاَك إا ْن إاَجابَتاها إا ُر ما  َعَداَوٌة، فَاْمتَ َنَع اْلُمْقَتدا
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ا رَأَ  ََ َزَْنَاَن، فَ َلمَّ ى يُوُسُف َأنَّ َدَمُه َعَلى َخَطٍر إاْن َحَضَر ْلااْدَمتاها َحاَرَب ُمْؤناًسا، فَاَّْنََزَم ُمْؤناٌس إا
ََلُل ْبُن َبْدٍر، فََأْدَخَلُهْم َأْردَ  ْم ها ُهْم، فايها ن ْ َر ََجَاَعٌة ما يَما ْبُن بُ َوْيها، َوُأسا ها سا ْن قُ وَّادا بايَل َوقُتاَل ما

.ُمْشت َ   َهرايَن َعَلى اْلْاَمالا
اجا يفا الصُّلْ  دُّ اْْلَلايَفَة، وََكاتاَبُه اْبَن َأِبا السَّ ، َوتَ َراَسََل يفا َوَأقَاَم ُمْؤناٌس باَزَْنَاَن ََيَْمُع اْلَعَساكاَر، َوَيْسَتما حا

ََ َذلاَك، فَ َلمَّ  ََ اْْلَلايَفةا، فَ َلْم َيُاْبُه إا ا َكاَن يفا اْلُمَحرَّما َسَنَة َسْبٍع َوَثََلُثاااَئٍة، َذلاَك، وََكَتَب ُمْؤناٌس إا
ََ يُوُسَف، فَ تَ َواقَ َعا  ، اْجَتَمَع لاُمْؤناٍس َعْسَكٌر َكباٌْي، َفَساَر إا ُد ْبُن اْلَعبَّاسا َعَلى َواْلَوزايُر يَ ْوَمئاٍذ َحاما

َر يُوُسُف وَ  ََ َِببا َأْرَدبايَل، فَاَّْنََزَم َعْسَكُر يُوُسَف، َوُأسا ْن َأْصَحاباها، َوَعاَد َبااْم ُمْؤناٌس إا ََجَاَعٌة ما
ًرا َعَلى ََجٍَل، َوَعَلْيها ب ُ  ْرُنٌس بَ ْغَداَذ، َفَدَخَلَها يفا اْلُمَحرَّما أَْيًضا، َوَأْدَخَل يُوُسَف أَْيًضا بَ ْغَداَذ ُمْشَتها



را، ُثَّ حُ  ََ اْلُمْقَتدا َل إا ، فَُأْدخا ْذََنبا الث ََّعالابا ْنَد زَْيَداَن اْلَقْهَرَمانَةا.ِبَا  باَس باَدارا اْْلَلايَفةا عا
، َوَدنْ َباَوْنَد، َوقَ زْ  ْبنا َأِبا السَّاجا قَ لََّد َعلايَّ ْبَن َوْهُسوَذاَن َأْعَماَل الرَّييا ا َظفاَر ُمْؤناٌس ِبا وايَن، َوَأَْبََر، َوَلمَّ

َْْحََد ْبنا َعلاييا ْبنا ُصْعُلوٍك، َوَزَْنَاَن، َوَجَعَل َأْمَواََلَا لاراَجالاها، وَ  قَ لََّد َأْصبَ َهاَن، َوُقمَّ، َوقَاَشاَن، َوَساَوَة ْلا
 َوَساَر َعْن َأْذرَبايَجاَن.

 
ْيا ُمْؤناسٍ  ها اْلباََلدا بَ ْعَد َمسا  ذاْكُر َحالا َهذا

ََ اْلعاَراقا َوَثَب ُسُبٌك ُغََلمُ  ا َساَر ُمْؤناٌس َعْن َأْذرَبايَجاَن إا اجا َعَلى باََلدا  َلمَّ يُوُسَف ْبنا َأِبا السَّ
َد ْبَن ُعبَ ْيدا اَّللَّا  يٌم، فَأَنْ َفَذ إالَْيها ُمْؤناٌس ُُمَمَّ ، َأْذرَبايَجاَن، َفَمَلَكَها، َواْجَتَمَع إالَْيها َعْسَكٌر َعظا  اْلَفاراقايَّ

ََ ُسُبٍك َوَحارَبَُه، فَاَّْنََزمَ  ،  َوقَ لََّدُه اْلباََلَد، َوَساَر إا َن اْلباََلدا َن ُسُبٌك ما ََ بَ ْغَداَذ، َوَِتَكَّ اْلَفاراقايُّ َوَساَر إا
ََ َذلاَك، َوقُ رياَر َعَلْيها ُكلَّ  يَب إا َع َعَلى َأْذرَبايَجاَن، فَُأجا ََ اْْلَلايَفةا َيْسَأُل َأْن يُ َقاطا ائَ َتانا ُثَّ َكَتَب إا  َسَنٍة ما

يَناٍر، َوأُنْ  ْشُروَن َأْلَف دا  فاَذْت إالَْيها اْلْاَلُع َواْلَعْهُد، فَ َلْم يَقاْف َعَلى َما قَ رَّرَُه.َوعا
يها َعلاييا ْبنا َوْهُسوَذاَن َوُهوَ  ، َعَلى اْبنا َأخا ْرما ُب الطيا  ُثَّ َوَثَب َأْْحَُد ْبُن ُمَسافاٍر، َصاحا
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ها، وَ  َيةا قَ ْزوايَن، فَ َقتَ َلُه َعَلى فاَراشا ها، فَاْستَ ْعَمَل َمَكاَن َعلاييا ْبنا َوْهُسوَذاَن ُمقايٌم باَناحا ََ بَ َلدا َهَرَب إا
َا. َب اْْلَْيشا َأْعَماَل اْْلََراجا َبا َد ْبَن ُسَلْيَماَن َصاحا ، َوقَ لََّد ُُمَمَّ  َوَصيًفا اْلُبْكُتَمرايَّ

، َفدَ  ََ الرَّييا ْن ُقمَّ إا َخَلَها، فَأَنْ َفَذ اْْلَلايَفُة يُ ْنكاُر َعَلْيها َذلاَك َوَيَُْمُرُه َوَساَر َأْْحَُد ْبُن َعلاييا ْبنا ُصْعُلوٍك ما
اَل اْْلََراجا َعْن ُقمَّ، َواْستَ َعدَّ لالْ  ََ ُقمَّ فَ َعاَد، ُثَّ إانَُّه َأْظَهَر اْلْاََلَف، َوَصَرَف ُعمَّ ْلَعْودا إا ََ ِبا ْيا إا َمسا

ْرايٌر الصَّغاُْي، وَ  ، َفُكوتاَب َنا ََ الرَّييا لاَمْنعا َأْْحََد )ْبنا َعلايٍي الرَّييا يٌف إا َْي ُهَو َوَوصا ُهَو َعَلى َُهََذاَن، لاَيسا
، فَ َهَزَمُهْم( َأْْحَُد، َوقُتاَل ُُمَمَّ  َها، فَ َلقايَ ُهْم َأْْحَُد ْبُن َعلايٍي َعَلى َِببا الرَّييا َها، َفَساُروا إالَي ْ ُد ْبُن َعن ْ

َب لاُيْصلاَح َأْمَرُه َمَع اْْلَلايَفةا، فَ َفَعَل َذلاَك، ُسَلْيَماَن، َواْستَ ْوََ أَ  ، وََكاَتَب َنْصًرا اْْلَاجا ْْحَُد َعَلى الرَّييا
تيانَي أَ  اَئًة َوسا يَناٍر َُمُْمو َوَأْصَلَح َأْمَرُه، َوقَ رََّر َعَلْيها َعنا الرَّييا َوَدنْ َباَوْنَد َوقَ ْزوايَن َوَزَْنَاَن َوَأَْبََر ما َلًة  ْلَف دا

َها َمْن يَ ْنُظُر فايَها. ََ بَ ْغَداَذ، فَ نَ َزَل َأْْحَُد َعْن ُقمَّ، فَاْستَ ْعَمَل اْْلَلايَفُة َعَلي ْ  ُكلَّ َسَنٍة إا
 

ْسَتاَن َوُُمَارَبَتاها  جا  ذاْكُر تَ َغلُّبا َكثاْيا ْبنا َأْْحََد َعَلى سا
ََ َبْدرا ْبنا َعْبدا  َكاَن َكثاُْي ْبُن َأْْحََد )ْبنا َشْهُفوَر( َقْد تَ َغلَّبَ  ْسَتاَن، َفَكَتَب اْْلَلايَفُة إا جا َعَلى َأْعَمالا سا

َل َجْيًشا َُيَارابُوَن َكثاْيًا، َويُ َؤميا  ، َوُهَو ُمتَ َقلياٌد َأْعَماَل فَاراَس، َيَُْمُرُه َأْن يُ ْرسا ييا اما ْم َدرًَكا، اَّللَّا اْْلَمَّ ُر َعَلْيها
ُل َعَلى اْْلَرَ  ا َوَصُلوا قَاتَ َلُهْم  َوَيْستَ ْعما َُهْم، فَ َلمَّ َز بَْدٌر َجْيًشا َكثايًفا َوَسْيَّ يَم، َفَجهَّ َا زَْيَد ْبَن إابْ َراها اجا َبا



ٌة، َوَضُعَف َأْمُرُه وََكاُدوا َْيْلاُكوَن اْلبَ َلَد، فَ بَ َلَغ َأْهَل اْلبَ َلدا َأنَّ    زَْيًدا َمَعهُ َكثاٌْي، فَ َلْم َيُكْن لَُه َبااْم قُ وَّ
ْنُه، َوقَاتَ ُلوا َمَعُه فَ َهَزُموا َعْسَكَر اْلَْ  وا ما َْعَياَّنااْم، فَاْجَتَمُعوا َمَع َكثاٍْي، َوَشدُّ لايَفةا، قُ ُيوٌد َوَأْغََلٌل ْلا

 َوَأَسُروا زَْيًدا، فَ َوَجُدوا َمَعُه اْلُقُيوَد َواْْلَْغََلَل، َفَجَعُلوَها يفا راْجَلْيها َوُعُنقاها.
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، فََأْرَسَل اْْلَلايفَ وَكَ  َْهلا اْلبَ َلدا ْنَب فايها ْلا ْن َذلاَك، َوََيَْعُل الذَّ ََ اْْلَلايَفةا يَ َتََبَُّأ ما ََ َبْدٍر َتَب َكثاٌْي إا ُة إا
َع َكثاْيٌ  ا َسَا َز َبْدٌر، فَ َلمَّ ََ قاَتالا َكثاٍْي، فَ َتَجهَّ ها إا َْي بانَ ْفسا ييا َيَُْمُرُه َأْن َيسا اما َذلاَك َخاَف، فََأْرَسَل  اْْلَمَّ

رْ  اَئةا أَْلفا دا ما َع َعَلى ََخْسا ََ َذلاَك، َوُقوطا يَب إا ُلُه ُكلَّ َسَنٍة، فَُأجا َهٍم، َيْطُلُب اْلُمَقاَطَعَة َعَلى َماٍل ََيْما
 َوقُ رياَرتا اْلباََلُد َعَلْيها.

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

، خَ  َنةا، يفا الصَّْيفا ها السَّ ُْم يفا َهذا ونَُه الزَّبْ َزَب، َويَ ُقوُلوَن إاَّنَّ ْن َحيَ َواٍن َكانُوا ُيَسمُّ اَفتا اْلَعامَُّة بابَ ْغَداَد ما
َا َعضَّ َيَد الرَُّجلا َوَثْدَي اْلَمرْ  ْم، َوإانَُّه َيَُْكُل َأْطَفاََلُْم، َوُرِبَّ ها َأةا فَ َقَطَعُهَما، يَ َرْونَُه يفا اللَّْيلا َعَلى ُسُطوحا

لطُُّشوتا َوالصََّوانا َوَغْْياَها )َوَهرَ  َب َبااَما( ، َفَكاَن النَّاُس يَ َتَحاَرُسوَن، َويَ تَ َزاَعُقوَن، َوَيْضرابُوَن ِبا
َلًة َحيَ َواًَن أَبْ َلَق باَسوَ  ْلطَانا َصاُدوا لَي ْ َْي لايُ ْفزاُعوُه فَاْرََتَّْت بَ ْغَداُذ لاَذلاَك. ُثَّ إانَّ َأْصَحاَب السُّ اٍد، َقصا

ها َدابَّ  ، فَ َقاُلوا: َهَذا ُهَو الزَّبْ َزُب، َوَصَلُبوُه َعَلى اْلْاْسرا، َفَسَكَن النَّاُس، َوَهذا ٌة اْلَيَدْينا َوالرياْجَلنْيا
ُهْم. ْشتاَغالا النَّاسا َعن ْ ى َطَْبََة، َوَأَصاَب اللُُّصوُص َحاَجتَ ُهْم ِلا  ُتَسمَّ

ُر اْلَعَلوايُّ  َ النَّاصا ُعوَن َسَنًة، َوبَقاَيْت َوفايَها تُ ُويفيا ُب َطََباْسَتاَن، يفا َشْعَباَن َوُعْمُرُه تاْسٌع َوَسب ْ ، َصاحا
تَّ َعْشَرةَ  ، َسَنَة سا ما ي، َوُهَو اْْلََسُن ْبُن اْلَقاسا اعا ََ َأْن قُتاَل الدَّ ي اْلَعَلوايَّةا إا َوَثََلُثاااَئٍة  َطََباْسَتاَن يفا أَْيدا

 َعَلى َما َنْذُكُرُه.
َّللَّا باَكْرَماَن وََكانَ َوفا  را ِبا ٍد اْلَماَدرَائايُّ َعَلى اْلُمْقَتدا  يَها َخاَلَف أَبُو زَْيٍد َخالاُد ْبُن ُُمَمَّ
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اما  َغلَُّب َعَلى فَاراَس، َفَخَرَج إالَْيها َبْدٌر اْْلَمَّ ْيَاَز يُرايُد الت َّ ََ شا َها إا ن ْ َفَحارَبَُه  يُّ يَ تَ َوََّ اْْلََراَج، َوَساَر ما
يَف باها. ََ بَ ْغَداَذ َوطا  َوقَ تَ َلُه، َوَْحََل رَْأَسُه إا

لا قَ لََّد ُسبُ  ْلَمْوصا ا َصاَر ِبا ََ باََلدا الرُّوما لاَغَزاةا الصَّائاَفةا، فَ َلمَّ يَّ َوفايَها َساَر ُمْؤناٌس اْلُمَظفَُّر إا ًكا اْلُمْفلاحا
يًفا اْلُبْكُتْمرايَّ َِبزَْبَدى َوقَ ْرَدى، َوقَ لََّد ُعْثَما ْنَجاَر، َوقَ لََّد َوصا يَناََث، َوسا يَنَة بُ ْلَد، َوَِبعا َن اْلَعْنزايَّ َمدا



ما َعلاييا ْبنا َأْحَْ  ََ َأِبا اْلَقاسا ََ َمَلْطَيَة َوَغَزا فايَها، وََكَتَب إا َد ْبنا َِبقاَي باََلدا رَبايَعَة، َوَساَر ُمْؤناٌس إا
ْن َطَرُسوَس يفا َأْهلاَها، فَ َفَعَل.باْسطَاٍم َأْن يَ ْغزُ   َو ما

يَلًة، َوَعَتَب َعَلْيها َأْهُل الث ُُّغورا َوقَاُلو  ، َوأَث ََّر آََثرًا َجَا َن الرُّوما ا: َلْو َشاَر َوفَ َتَح ُمْؤناٌس ُحُصوًَن َكثاْيًَة ما
ََ بَ ْغَداَذ، فََأْكَرَمُه اْْلَلا  ْن َهَذا، َوَعاَد إا  يَفُة َوَخَلَع َعَلْيها.َلَفَعَل َأْكثَ َر ما

 ]اْلَوفَ َياُت[
دا ْبنا  ، َوُسَلْيَماُن ْبُن ُُمَمَّ ظا ، َوُهَو اْبُن ُأْختا اْْلَاحا يُّ َ َْيُوُت ْبُن اْلُمَزرياعا اْلَعْبدا َأْْحََد أَبُو َوفايَها تُ ُويفيا

، )َأَخذَ  ضا ْْلَاما  ُموَسى النَّْحوايُّ اْلَمْعُروُف ِبا
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ْن َأْصَحابا ثَ ْعَلٍب.اْلعاْلَم  ةا، وََكاَن ما ي اْلْاجَّ  َعْن ثَ ْعَلٍب، وََكاَنْت َوفَاتُُه يفا ذا
، َوُهَو  ْصراييا ي النُّونا اْلما ْن َأْصَحابا ذا ، َوُهَو ما َويُوُسُف ْبُن اْْلَُسنْيا ْبنا َعلاييا ْبنا يَ ْعُقوَب الرَّازايُّ

ُب قاصَّةا اْلَفْأرَةا َمَعُه.  َصاحا
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 ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَثََلُثااائَة[
305 - 

 ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخٍْس َوَثََلُثاااَئةٍ 
را َيْطُلَبانا اْلُمَهاَدنَةَ  ََ اْلُمْقَتدا ْن َملاكا الرُّوما إا ، َوَصَل َرُسوَِلنا ما َنةا، يفا اْلُمَحرَّما ها السَّ َواْلفاَداَء،  يفا َهذا

، فَُأْكراَما إاكْ  ََلحا لسيا ٍَة، َوَقْد ُصفَّ اْْلَْجَناُد ِبا ََل َعَلى اْلَوزايرا َوُهَو يفا َأْكَملا ُأَبَّ َراًما َكثاْيًا، َوُأْدخا
را، َوَقْد َجَلَس َلَُ  َُما َدَخََل َعَلى اْلُمْقَتدا َطفَّ َما، َواصْ )َوالزيايَنةا التَّامَّةا( ، َوَأدَََّّي الرياَساَلَة إالَْيها، )ُثَّ إاَّنَّ
ََ َما طََلَب  ُر إا ََلحا َوالزيايَنةا التَّامَّةا، َوَأدَََّّي الرياَساَلَة( ، فََأَجاََبَُما اْلُمْقَتدا لسيا َن اْْلَْجَناُد ِبا َملاُك الرُّوما ما

ْيًا َعَلى ُكليا بَ َلدٍ  َر اْلفاَداَء، َوَجَعَلُه َأما َم لاُيْحضا ، َوَسْيََّ ُمْؤناًسا اْْلَادا َيْدُخُلُه يَ َتَصرَُّف فايها َعَلى َما  اْلفاَداءا
َعًة، َوأَنْ فَ  ، َوَأْطَلَق ََلُْم َأْرزَاقًا َواسا َن اْْلُُنودا ََ َأْن ََيُْرَج َعْنُه، َوَسْيََّ َمَعُه ََجًْعا ما اَئَة أَْلٍف يُرايُد إا َذ َمَعُه ما

نَي، وَ  يَناٍر لافاَداءا ُأَساَرى اْلُمْسلاما ْشرايَن أَْلفا دا  َساَر ُمْؤناٌس َوالرُُّسُل، وََكاَن اْلفاَداُء َعَلى َيدا ُمْؤناٍس.َوعا
، وََكانُوا َن اْْلَْبسا نَي باَدارا  َوفايَها ُأْطلاَق أَبُو اَْلَْيَجاءا َعْبُد اَّللَّا ْبُن َْحَْداَن، َوإاْخَوتُُه، َوَأْهُل بَ ْيتاها ما َُمُْبوسا

َم ذاْكُر َحبْ  ْم َوَسَبباها.اْْلَلايَفةا، َوَقْد تَ َقدَّ ها  سا
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ْصَر( ، َفُجعاَل مَ  ََّيرا ما َكانَُه َوفايَها َماَت اْلَعبَّاُس ْبُن َعْمٍرو اْلَغَنوايُّ وََكاَن ُمتَ َقلياًدا َأْعَماَل اْْلَْربا )بادا
، فَ ُعزاَل، َوُجعاَل َمَكانَ  ْر َعَلى َضْبطا )اْلَعَملا ، فَ َلْم يَ ْقدا يٌف اْلُبْكُتْمرايُّ ُّ، َفَضَبَطُه َوصا ، الصَّْفَوانا نيا ُه جا

 َأْحَسَن َضْبٍط( .
يَمٌة، َوَسبَ بُ َها أَنَُّه َكاَن اْلََْسُن ْبُن اْْلَلايلا ْبنا رَمَّ  َنٌة َعظا ْلَبْصَرةا فات ْ َنةا َكاَنْت ِبا ها السَّ اٍل ُمتَ َقلياًدا َويفا َهذا

َا سا  ْلَبْصَرةا، َوَأقَاَم َبا ْن ُمَضَر َورَبايَعَة فاَتٌ َكثاْيٌَة، َأْعَماَل اْْلَْربا ِبا َنُه َوَبنْيَ اْلَعامَّةا ما نانَي، َوَجَرْت بَ ي ْ
ْن َمْنزالاها باَرْحَبةا َبنا َُّنَْْيٍ  َنٌة اتََّصَلْت، فَ َلْم ُْيْكاْنُه اْْلُُروُج ما نَ ُهْم فات ْ ، َواْجَتَمَع َوَسَكَنْت، ُثَّ ََثَرْت بَ ي ْ

َرْت، َوُغوياَرتا اْلَقَناُة اْْلُْنُد ُكلُُّهْم َمَعهُ  ُهْم )يفا َطرايٍق( إاِلَّ قُتاَل، َحََّّ ُحوصا ن ْ ، وََكاَن َِل يُوَجُد َأَحٌد ما
نَ  ، فَ َقَتَل ما عا دا اْْلَاما ََ اْلَمْسجا ََ الرُُّكوبا إا ََ َبنا َُّنَْْيٍ، فَاْضَطرَّ إا اْلَعامَّةا َخْلًقا   الَِّتا ََيْراي فايَها اْلَماُء إا

 ثاْيًا.كَ 
َها، َط، فَ ُعزاَل َعن ْ ََ َواسا ْن َأْهلا اْلَبْصَرةا إا ْم َخَرَج ُهَو َوَمَعُه اْْلَْعَياُن ما ها ا َعَجَز َعْن إاْصََلحا  فَ َلمَّ

َها، َوَولا  َها فَ َبقاَي ََنَْو َسَنٍة َوُصراَف َعن ْ يُّ َعَلي ْ ٍد اْْلَُزاعا ُم ْبُن ُُمَمَّ َل أَبُو ُدَلٍف َهاشا يَ َها ُسُبٌك َواْستُ ْعما
. راييا يُّ ناَيابًَة َعْن َشفايٍع اْلُمْقَتدا  اْلُمْفلاحا

، َوَساَر( ما َعَلى اْلَغَزاةا يفا َِبْرا الرُّوما  )َوفايَها ُعقاَد لاُثَماٍل اْْلَادا
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، فَ َغناَم َوََّنََب َوَسََب َوَعاَد  ُّ باََلَد الرُّوما ُّ الصَّْفَوانا نيا  َسالاًما ]اْلَوفَ َياُت[َوفايَها َغَزا جا
. ُث اْلَبْصرايُّ َنةا َماَت أَبُو َخلايَفَة اْلُمَحديا ها السَّ  َويفا َهذا

مَّ  لسَّ دا ْبنا ُعْثَماَن اْلَعْسَكرايُّ اْلَمْعُروُف ِبا ، َماَت( أَبُو َجْعَفرا ْبُن ُُمَمَّ ، )َوفايَها، يفا َُجَاَدى اْْلُوََ انا
ْلَعْمرا  ََ َأِبا َويُ ْعَرُف أَْيًضا ِبا َتَظرا، َوَأْوَصى إا َماما اْلُمن ْ ََ اْْلا ي أَنَُّه اْلَباُب إا عا يَّةا، وََكاَن َيدَّ َماما ، رَئايُس اْْلا ييا

ما ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َرْوٍح.  اْلَقاسا
َْذَهبا الشَّ  دا ْبنا ُشَرْيٍح وََكاَن َعالاًما ِبا َ َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ راَها تُ ُويفيا ( .)َويفا آخا  افاعاييا

(6/655) 

 



تٍي َوَثََلُثاااَئة[  ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
306 - 

تٍي َوَثََلُثااائَةٍ   ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة سا
دا ْبنا اْلَعبَّاسا   ذاْكُر َعْزلا اْبنا اْلُفَراتا َووازَارَةا َحاما

َرةا، قُباَض َعَلى اْلَوزايرا  َنةا، يفا َُجَاَدى اْْلخا ها السَّ ُة وازَارَتاها  يفا َهذا ، وََكاَنْت ُمدَّ َأِبا اْْلََسنا ْبنا اْلُفَراتا
َدًة َوََخَْسَة َأْشُهٍر َوتاْسَعَة َعَشَر يَ ْوًما. َي الثَّاناَيُة، َسَنًة َواحا ها، َوها  َهذا

ْم باضا  ، َواْحَتجَّ َعَلْيها َر إاْطََلَق َأْرزَاقا اْلُفْرَسانا َا ُأْخراَجْت يفا وََكاَن َسَبُب َذلاَك أَنَُّه َأخَّ ، َوَأَّنَّ يقا اْْلَْمَوالا
ْخذا يُوُسَف َأْمَواَل الرَّييا َوَأْعَماََلَا، َفَشَغَب ا رْتاَفاَع نَ َقَص ِبَا ، َوَأنَّ اِلا اجا ْْلُْنُد َشَغًبا ُُمَارَبَةا اْبنا َأِبا السَّ

ََ اْلُمَصلَّى، َواْلَتَمَس اْبُن اْلُفَراتا ما  يًما، َوَخَرُجوا إا ْن بَ ْيتا َعظا يَناٍر ما اَئَِتْ أَْلفا دا را إاْطََلَق ما َن اْلُمْقَتدا
، يَع يفا َأْرزَاقا اْْلُْندا ُلَها، َوَيْصراُف اْْلَما يَناٍر َُيَصيا اَئَِتْ أَْلفا دا َها ما يَف إالَي ْ فَاْشَتدَّ  اْلَمالا اْْلَاصيا لاُيضا

را، َوَأْرَسَل إالَْيها: إانَّ  َفَقاتا َذلاَك َعَلى اْلُمْقَتدا يعا الن َّ َما ، َوتَ ُقوُم ِبا يَع اْْلَْجَنادا ي َجَا ْنَت أَنََّك تُ ْرضا َك َضما
ُلُه يَ ْوًما بايَ ْوٍم( ، فََأرَا ْنَت أَنََّك ََتْما ُل بَ ْعَد َذلاَك )َما َضما ْن الرَّاتاَبةا َعَلى اْلَعاَدةا اْْلُوََ َوََتْما َك َتْطُلُب ما

، فَا ( َوَما َخَرَج َعَلى بَ ْيتا اْلَمالا اْْلَاصيا ْرتاَفاعا َن اِلا اجا )ما ، َوَما َأَخَذُه اْبُن َأِبا السَّ ْرتاَفاعا ْحَتجَّ باقالَّةا اِلا
َر َلُه َعَلْيها. َتُه َوتَ َنكَّ ُر ُحجَّ  ُُمَارَبَتاها، فَ َلْم َيْسَمعا اْلُمْقَتدا

َر قايَل َلُه: إا  ها َأنَّ اْلُمْقَتدا  نَّ اْبَن اْلُفَراتا يُرايُد إاْرَسالَ َوقايَل: َكاَن َسَبُب قَ ْبضا
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ْنَدُه ات ََّفَقا َعَلْيَك، ُثَّ إانَّ ا اجا لاُيَحارابَُه، َوإاَذا َصاَر عا ََ اْبنا َأِبا السَّ ْبَن اْلُفَراتا اْْلَُسنْيا ْبنا َْحَْداَن إا
ََ اْبنا َأِبا ا را يفا إاْرَسالا اْْلَُسنْيا إا ، َوقَ َبَض قَاَل لاْلُمْقَتدا ، فَ َقَتَل اْبَن َْحَْداَن يفا َُجَاَدى اْْلُوََ اجا لسَّ

َرةا.  َعَلى اْبنا اْلُفَراتا يفا َُجَاَدى اْْلخا
َط زا  ْن َأْعَمالا َواسا دا ْبنا اْلَعبَّاسا ما َاما ْبنا اْلُفَراتا َما يَ َتَحصَُّل ْلا الا ذََكَر ِلا ََّيَدًة َعَلى ُثَّ إانَّ بَ ْعَض اْلُعمَّ

ٌد َأْن يُ ْؤَخَذ َويُطَاَلَب باذَ ضَ  لاَك َماناها، فَاْسَتْكثَ َرُه، َوَأَمَرُه َأْن يَُكاتاَبُه )باَذلاَك، َفَكاتَ َبُه( ، َفَخاَف َحاما
ََث َلُه يفا ا َن ََلَُما َماًِل لايَ َتَحدَّ را، َوَضما ها اْلُمْقَتدا ََ َوالادا با َوإا ََ َنْصٍر اْْلَاجا ، َفَكَتَب إا ْلوازَارَةا، اْلَمالا

ُلو  اَئةا َِمُْلوٍك ََيْما ها، َوأَنَُّه َلُه َأْربَ ُعما ها، وََكثْ َرَة أَتْ َباعا را َحاَلُه َوَسَعَة نَ ْفسا ََلَح، َوات ََّفَق َفذََكَر لاْلُمْقَتدا َن السيا
ْن َوا ُضورا ما ْلُْ ، فََأَمَرُه ِبا را َعنا اْبنا اْلُفَراتا ْنَد نَ ْفَرةا اْلُمْقَتدا َط، َفَحَضَر َوقَ َبَض َعَلى اْبنا َذلاَك عا سا

َما. ها نا َوَأْصَحاَبااَما َوأَتْ َباعا ها اْلُمَحسيا  اْلُفَراتا َوَوَلدا
، ُث َمَع النَّاسا ٍم يفا َدارا اْْلَلايَفةا، َفَكاَن يَ َتَحدَّ ََ بَ ْغَداَذ َأقَاَم َثََلثََة َأَّيَّ ٌد إا ا َوَصَل َحاما  َوَلمَّ

ُكُهْم، َويَ ُقو  ْلوازَارَةا َوُيَضاحا ارا قالَُّة َمْعرافَتاها ِبا َيةا الدَّ ما ْبنا اْْلََواراييا َوَحاشا َِبا اْلَقاسا ، ُم ََلُْم، فَ َباَن لاْلَخَدما َوْلا



ها، فَ َقاَل َلُه: )تَ ْعنا أَ  ها، َوَعَبسا ها، َوَجْلسا ََ لُْبسا ُبُه: ََّي َمْوَِلََن! اْلَوزايُر ََيَْتاُج إا ( تَ ْلَبَس، نْ َوقَاَل َلُه َحاجا
َث َأَحًدا؟ قَاَل: نَ َعْم. ََحٍد، َوَِل َتْضَحَك يفا َوْجها َأَحٍد، َوَِل َُتَدَّ  َوتَ ْقُعَد، َفََل تَ ُقوَم ْلا

ي، َوُأقَ بيا  ي ُأَعبياُس َوْجها لَّذا ٌد: إانَّ اَّللََّ َأْعطَانا َوْجًها َطْلًقا، َوَخْلًقا َحَسًنا، َوَما ُكْنُت ِبا ُح قَاَل َحاما
ُُمورا اْلوازَارَةا، فََأَمَر اْلمُ َخلْ  ََ اْْلَْهلا ِبا را، َوَنَسُبوُه إا ْنَد اْلُمْقَتدا َْجلا اْلوازَارَةا، فَ َعابُوُه عا ُر ِبااْطََلقا قاي ْلا ْقَتدا

ٍد، َفكَ  ْبَه النَّائابا َعْن َحاما َواوايَن شا ها، َوَجَعَلُه يَ تَ َوََّ الدَّ ْن َُمْباسا يَسى ما ُعُه يفا َعلاييا ْبنا عا اَن يُ َراجا
ٍد َغْْيُ اْسما  َاما ٍد، َوَلْ يَ ْبَق ْلا ْْلَْمرا ُدوَن َحاما اْلوازَارَةا َوَمْعَناَها  اْْلُُمورا َوَيْصُدُر َعْن رَْأياها، ُثَّ إانَُّه اْستَ َبدَّ ِبا

َما: ، َحََّّ قايَل فايها  لاَعلايٍي
 زايرٍ َهَذا َوزايٌر باََل َسَواٍد َوَذا َسَواٌد باََل وَ 

َُناَظَرتاها َعلايَّ ْبَن َأْحَْ  َل ِبا ًدا َأْحَضَر اْبَن اْلُفَراتا لايُ َقاباَلُه َعَلى َأْعَمالاها، َووَكَّ َد اْلَماَدرَائايَّ ُثَّ إانَّ َحاما
َب َلُه  ةا َعَلْيها، فَانْ ُتدا ْر َعَلى إاثْ َباتا اْْلُجَّ َح َعَلْيها اْْلَْمَواَل، فَ َلْم يَ ْقدا ْنُه، لاُيَصحيا ٌد، َوَسبَُّه، َوََنَل ما َحاما

 َوقَاَم إالَْيها فَ َلَكَمُه.
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ْلطَاُن، َويفا َدارا اْلَمْمَلَكةا، َولَيْ  : أَْنَت َعَلى باَساطا السُّ ٌد َسفايًها( فَ َقاَل لَُه اْبُن اْلُفَراتا َس )وََكاَن َحاما
ْن بَ ْيَدٍر ت ُ  َّا تَ ْعرافُُه ما ُع ِما اٍر َتْشُتُمُه، ُثَّ َهَذا اْلَمْوضا ْثُل َأكَّ ُل يفا َكْيلاَها، َوَِل ُهَو ما ُمُه، َأْو َغلٍَّة َتْستَ ْفضا َقسيا

ُخولا يفا الْ  َا َْحََلُه َعَلى الدُّ ًدا إاَّنَّ نانَي َعنيا إانَّ َحاما ْيا اْلُمْؤما َما : ُقْل ْلا وازَارَةا، َولَْيَس قَاَل لاَشفايٍع اللُّْؤُلؤاييا
ْن َأْهلاهَ  ْن َفْضلا َضَماناها، َوَأْْلَْحُت يفا ُمطَالََبتاها ما يَناٍر ما ْن أَْلَفْي أَْلفا دا ا، إانَّنا َأْوَجْبُت َعَلْيها َأْكثَ َر ما

َها َغْْيََها، فَاْسَتَشاطَ  يُف( إالَي ْ َا تَ ْنَدفاُع َعْنُه باُدُخولاها يفا اْلوازَارَةا، )َوأَنَُّه ُيضا َا، َفَظنَّ َأَّنَّ ٌد َوَِبَلَغ يفا َحاما  َبا
ها، َوقَاَل َعلايُّ بْ  ََ َُمْباسا ها، َوَردَُّه إا ْن ََمْلاسا ُر، فََأقَاَم اْبُن اْلُفَراتا ما ها، فَأَنْ َفَذ اْلُمْقَتدا يَسى، َشْتما ُن عا

َا فَ عَ  يَمًة ِبا َنايًَة َعظا َك جا َنا َوَعَلى نَ ْفسا ٍد: َقْد َجنَ ْيَت َعَلي ْ َاما ُب ْلا ، َوَنْصٌر اْْلَاجا ْبنا اْلُفَراتا ْلَتُه ِبا
ْنُه َشْيطَاًَن َِل يَ َناُم.  َوأَيْ َقْظَت ما

ْنُه َأْموَ  َذ ما ُن َوَأْصَحابُُه، َوُأخا يٍم، َوُضراَب َوَلُدُه اْلُمَحسيا َر َعَلى َماٍل َعظا اٌل ُثَّ إانَّ اْبَن اْلُفَراتا ُصودا
 ََجٌَّة.

َنةا ُعزاَل ناَزاٌر َعْن ُشرْ  ها السَّ ُّ، َوُجعاَل يفا اْْلَْرَِبعا فُ َقَهاُء َويفا َهذا َطةا بَ ْغَداَذ، َوُجعاَل فايَها ََنٌَح الطُّوُلونا
َع اللُُّصوُص  ْلطََنةا باَذلاَك، َوَطما َبُة السَّ َواُهْم، َفَضُعَفْت َهي ْ ْرَطةا باَفت ْ َيُكوُن َعَمُل َأْصَحابا الشُّ

، وَُكباسَ  َعةا، )وََكثُ َر َواْلَعيَّاُروَن، وََكثُ َرتا اْلفاَتُ َقطا َذْت بَ َناُت النَّاسا يفا الطَّرايقا اْلُمن ْ ارا، َوُأخا ْت ُدوُر التُّجَّ
ُدوَن( .  اْلُمْفسا

(6/658) 



 

ْصرَ  ََ ما ييا اْلَعَلواييا اْلَعَساكاَر إا  ذاْكُر إاْرَسالا اْلَمْهدا
ُب إاْفرايقايََّة  يُّ َصاحا َز اْلَمْهدا َنةا َجهَّ ها السَّ ْصَر، َويفا َهذا ََ ما َُهْم إا ، َوَسْيَّ ما َجْيًشا َكثايًفا َمَع اْبناها َأِبا اْلَقاسا

ْسَكْنَدرايَّةا يفا رَبايٍع اْْلَخرا َسَنَة َسْبٍع َوَثََلُثاااَئٍة، َفخَ  ََ اْْلا َي اْلَمرَُّة الثَّاناَيُة، فَ َوَصَل إا ُل َوها َرَج َعاما
َها، َوَدَخَلَها اْلَقائا  را َعن ْ َن اْلُمْقَتدا ْصَر، َفَدَخَل اْلْايَزَة، َوَمَلَك اْْلُِْشُونانَي وََكثاْيًا ما ََ ما ُم، َورََحَل إا

ْنُه. ُخولا يفا طَاَعتاها فَ َلْم يَ ْقبَ ُلوا ما ََ الدُّ َة يَْدُعوُهْم إا ََ َأْهلا َمكَّ ، وََكَتَب إا  الصَّعايدا
ََ بَ ْغَداَذ، فَ بَ عَ  ْْيا َوَوَرَدْت باَذلاَك اْْلَْخَباُر إا َم يفا َشْعَباَن، َوَجدَّ يفا السَّ َّللَّا ُمْؤناًسا اْْلَادا ُر ِبا َث اْلُمْقَتدا

ْن إاْفرايقايََّة َُثَانُوَن َمرْكَ  ُة َوقَ َعاٍت، َوَوَصَل ما دَّ َنُه َوَبنْيَ اْلَقائاما عا ْصَر، وََكاَن بَ ي ْ ََ ما ًبا ََنَْدًة فَ َوَصَل إا
سْ  ْْلا ، فََأْرَسْت ِبا ، فَأََمَر لاْلَقائاما ، وََكاََن ُشَجاَعنْيا يُّ ُم، َويَ ْعُقوُب اْلُكَتاما َها ُسَلْيَماُن اْْلَادا َكْنَدرايَّةا، َوَعَلي ْ

ْشُروَن َمرَْكًبا، َوفايَها النيا  ْم، َفَساَر ََخَْسٌة َوعا َ َمَراكاَب َطَرُسوَس إالَْيها َّللَّا َأْن ُيَسْييا ُر ِبا ْفُط َواْلُعَدُد، اْلُمْقَتدا
يٍد، َفَظفاَر َأْصَحاُب َمَراكابا َومُ  ، َواقْ تَ تَ ُلوا َعَلى َرشا ْلَمَراكابا ، فَاْلتَ َقتا اْلَمَراكاُب ِبا ُمَها أَبُو اْلُيْمنا  َقدَّ

ُهْم َكثاٌْي، وَ  ن ْ َر ما ْن َمَراكابا إاْفرايقايََّة، َوَهَلَك َأْكثَ ُر َأْهلاَها، َوُأسا را، َوَأْحَرُقوا َكثاْيًا ما  اْْلَْسَرى يفا اْلُمْقَتدا
َن اْْلَْسَرى َكثاٌْي، )َوُأْطلاَق َكثاٌْي( ، َوَماَت ُسَلْيَماُن يفا اْْلَبْ  ُم، َويَ ْعُقوُب، فَ ُقتاَل ما سا ُسَلْيَماُن اْْلَادا

ََ إاْفرايقايََّة. َها َوَعاَد إا ن ْ ََ بَ ْغَداَذ، ُثَّ َهَرَب ما َل يَ ْعُقوُب إا  ِبااْصَر، َوْحُا
يَنئاٍذ َوَأمَّا َعْسَكُر  َنُه َوَبنْيَ ُمْؤناٍس َوقَ َعاٌت َكثاْيٌَة، وََكاَن الظََّفُر لاُمْؤناٍس فَ ُلقياَب حا اْلَقائاما َفَكاَن بَ ي ْ

. ْلُمَظفَّرا  ِبا
، فَ َعاَد َمْن  َن النَّاسا َواْْلَْيلا ُهْم َكثاٌْي ما ن ْ ، َواْلَغََلُء، َفَماَت ما ََ َوَوَقَع اْلَوَِبُء يفا َعْسَكرا اْلَقائاما َسلاَم إا

يَّةا يفا رََجبٍ  ََ اْلَمْهدا ْم، َحََّّ أُْبعاُدوا، فَ َوَصَل اْلَقائاُم إا ْصَر يفا أَثَراها َن إاْفرايقايََّة، َوَساَر َعْسَكُر ما  ما
َنةا.  السَّ
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ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا
ُّ باََلَد الرُّوما  ينا َنةا َغَزا باْشٌر اْْلَْفشا ها السَّ َة ُحُصوٍن، َوَغَنَم، َوَسلاَم.يفا َهذا دَّ  ، فَافْ تَ َتَح عا

لا أَبُو َأْْحََد ْبُن َْحَّاٍد اْلَموْ  ، فَ َغناَم، َوَسََب، َوَعاَد، وََكاَن َعَلى اْلَمْوصا .َوَغَزا ُثَاٌل يفا َِبْرا الرُّوما لايُّ  صا
، فَ نَ َهَب،  ُّ باََلَد الرُّوما ، الصَّْفَوانا نيا َوَخرََّب، َوَأْحَرَق، َوفَ َتَح َوَعاَد، فَ ُقراَئتا اْلُكُتُب َوفايَها َدَخَل جا

 َعَلى اْلَمَنابارا بابَ ْغَداَذ باَذلاَك.
ُهْم َوَسْيََّ  ن ْ َنٌة بابَ ْغَداَذ َبنْيَ اْلَعامَّةا َواْْلََناباَلةا، فََأَخَذ اْْلَلايَفُة ََجَاَعًة ما ََ اْلَبْصَرةا َوفايَها َوقَ َعْت فات ْ ُهْم إا

 باُسوا.َفحُ 



َفَقاُت اْلَكثاْيَُة، وََكاَن ُيسَ  َ، َوُأْجراَي َعَلْيها الن َّ ُر باباَناءا بايَماراْسَتاَن، فَ ُبنا ى َوفايَها َأَمَر اْلُمْقَتدا مَّ
.  اْلبايَماراْسَتاَن اْلُمْقَتَدرايَّ

 ]اْلَوفَ َياُت[
ُد ْبُن َخَلفا ْبنا َحيَّاَن  ي ُُمَمَّ َ اْلَقاضا ْخَبارا َوفايَها تُ ُويفيا ُّ اْلَمْعُروُف باوَكايٍع، وََكاَن َعالاًما ِبَا أَبُو َبْكٍر الضَّّبيا

 النَّاسا َوَغْْياَها، َوَلُه َتَصانايُف َحَسَنٌة.

(6/660) 

 

افاعايُّ َوَلُه َسْبٌع َوََخُْسوَن سَ  ي أَبُو اْلَعبَّاسا َأْْحَُد ْبُن ُعَمَر ْبنا ُشَرْيٍح اْلَفقايُه الشَّ  َنًة.َواْلَقاضا
ٌز باَضميا اْلَكافا َوفَ ْتحا النُّونا  . )ُكنَ ي ْ ْلْاْذقا يفا اْلغاَناءا ، َوُهَو َمْشُهوٌر ِبا ٌز اْلُمَغنيا ُرَها َوفايَها َماَت ُكنَ ي ْ  َوآخا

 زَاٌي( .
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 ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَثََلُثاااَئة[
307 - 

 ائَةٍ ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َسْبٍع َوَثََلُثاا 
َياعا اْْلَاصَّةا، َواْلَعامَّةا، َواْلُمسْ  ، َوالضيا ُد ْبُن اْلَعبَّاسا َأْعَماَل اْْلََراجا َن َحاما َنةا َضما ها السَّ َتْحَدثَةا، يفا َهذا

َط، َواْلَبْصَرةا، َواْْلَْهَوازا، َوَأْصبَ َهاَن.  َواْلُفَراتايَّةا باَسَوادا بَ ْغَداَذ، َواْلُكوَفةا، َوَواسا
يَسى َشرَعَ َوسَ  ْهيا َوتَ َفرََّد باها َعلايُّ ْبُن عا ا رََأى أَنَُّه َقْد تَ َعطََّل َعنا اْْلَْمرا َوالن َّ  يفا َهَذا َبُب َذلاَك أَنَُّه َلمَّ

َط )لاُيَدبياَر َأمْ  ََ َواسا َنْاَدارا إا َر يفا اِلا يٌث َوَأْمٌر َوََّنٌْي، َواْسَتْأَذَن اْلُمْقَتدا َْي َلُه َحدا ( ، لاَيصا َر َضَماناها اْْلَوَّلا
يَسى يَُدبياُر اْْلُُموَر، وَ  َها َواْسُم اْلوازَارَةا َعَلْيها، َوَعلايُّ ْبُن عا َن َلُه يفا َذلاَك، فَاَْنََدَر إالَي ْ ٌد فََأذا َأْظَهَر َحاما

، َوزَاَد زاََّيَدًة ُمتَ َوفياَرًة، َفُسرَّ اْلُمقْ  َرًة يفا اْْلَْمَوالا ٍد َعَلى زاََّيَدًة ظَاها ُر باَذلاَك، َوَبَسَط يََد َحاما َتدا
يَسى. ، َحََّّ َخاَفُه َعلايُّ ْبُن عا  اْْلَْعَمالا

ْعَر ََتَرََّك بابَ ْغَداَذ، فَ ثَاَرتا اْلَعامَُّة َواْْلَاصَُّة لاَذلاَك، َواْستَ َغاثُوا، وََكَسُروا اْلَمنَ  ٌد ُثَّ إانَّ السيا اباَر، وََكاَن َحاما
ُر ِبااحْ َُيَزياُن الْ  قَاقانَي، فََأَمَر اْلُمْقَتدا ْن دََكاكانيا الدَّ ٌة ما دَّ َن اْلُقوَّادا َوَّنُاَبْت عا َضارا غاََلَل، وََكَذلاَك َغْْيُُه ما

ْم، فَ قَ  ٌد لاَمْنعاها ْم، فَأُْنفاَذ َحاما ْن َشَغباها َن اْْلَْهَواَز، فَ َعاَد النَّاُس ما ، َفَحَضَر ما دا ْبنا اْلَعبَّاسا اتَ ُلوُهْم، َحاما
ْرَطةا، َوَلْ َيَْتُ  با الشُّ ، َوََّنَُبوا َداَر َصاحا ُجونا َن السُّ نَي ما ، َوَأْخَرُجوا اْلُمَحبَّسا ُكوا لَُه َوَأْحَرُقوا اْلْاْسَرْينا

ْن َبنْيا  ، فَ َقاَتَل اْلَعامََّة، فَ َهَربُوا ما ُر َجْيًشا َمَع َغرايبا اْْلَالا ًئا، فَأَنْ َفَذ اْلُمْقَتدا َع  َشي ْ َيَدْيها، َوَدَخُلوا اْْلَاما



، َوَأَخَذ ُكلَّ َمْن فايها َفَحَبَسُهْم، َوَضَرَب بَ ْعَضُهْم، َوَقَطَع أَيْ  عا َبْ َوابا اْْلَاما َل ِبا ، فَ وَكَّ ي باَبابا الطَّاقا دا
. ْلَفَسادا  َمْن يُ ْعَرُف ِبا
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َي يفا  ، فَ ُنودا َن اْلَغدا ُر ما ََ َدارا  ُثَّ َأَمَر اْلُمْقَتدا ًدا رَكاَب إا َنُة، ُثَّ إاْن َحاما ، َفَسَكَنتا اْلفات ْ ْْلََمانا النَّاسا ِبا
ْم َفَسَكُنوا، َوَأَمَر اْلُمقْ  ُر باَتْسكايناها را يفا الطَّيَّارا، فَ َرََجَُه اْلَعامَُّة، ُثَّ َأَمَر اْلُمْقَتدا ُر باَفْتحا َُمَازانا اْلُمْقَتدا َتدا

َا، َوبَ ْيعا َما فايَها، فَ َرُخَصتا اْْلَْسَعاُر، َوَسَكَن اْلْاْنَطةا َوالشَّ  را، َوَغْْياُها ُميا اْلُمْقَتدا ٍد، َوْلا َاما عاْيا الَِّتا ْلا
َنَّ  ٍد ْلا َا ُهَو َضَماُن َحاما را: إانَّ َسَبَب َغََلءا اْْلَْسَعارا إاَّنَّ يَسى لاْلُمْقَتدا ْن  ُه َمَنعَ النَّاُس، فَ َقاَل َعلايُّ ْبُن عا ما

َوادا  الاها َعنا السَّ ٍد، َوَصْرفا ُعمَّ را َوَخَزََّنَا، فََأَمَر باَفْسخا الضََّمانا َعْن َحاما ، َوَأَمَر بَ ْيعا اْلغاََللا يفا اْلبَ َيادا
ٍد يَ ُقوُلونَ  يَسى َأْن يَ تَ َوََّ َذلاَك، َفَسَكَن النَّاُس َواْطَمأَنُّوا، وََكاَن َأْصَحاُب َحاما إانَّ َذلاَك  َعلايَّ ْبَن عا

يَسى. ْن َعلاييا ْبنا عا َغَب َكاَن باَوْضٍع ما  الشَّ
 

 ذاْكُر َأْمرا َأْْحََد ْبنا َسْهلٍ 
ْْحََد ْبنا َسهْ  ْهرا( ِبَا ُب ُخَراَساَن )َوَما َورَاَء الن َّ ُْي َنْصُر ْبُن َأْْحََد َصاحا َنةا َظفاَر اْْلَما ها السَّ ٍل، َوََنُْن يفا َهذا

ْن َأوَّلاها. َنْذُكُر َحاَلهُ   ما
ها َأْْحََد ْبنا إاَسَْ  يَل ْبنا َأْْحََد، َوَوَلدا ْيا إاَْسَاعا ْن كاَبارا قُ وَّادا اْْلَما ها َكاَن َأْْحَُد ْبُن َسْهٍل َهَذا ما يَل، َوَوَلدا اعا

ها َعَلى اْْلُُيوشا يفا اْْلُُروبا  ما ْن ذاْكرا تَ َقدُّ َم ما  َما َيُدلُّ َعَلى ُعُلويا َمْنزالَتاها.َنْصرا ْبنا َأْْحََد، َوَقْد تَ َقدَّ
ْرَد ْبنا َشْهَرََّيَر ا ما ْبنا اْلَولايدا )ْبنا َجبَ َلَة( ْبنا َكاْمَكاَر ْبنا يَ ْزَدجا ، َوُهَو َأْْحَُد ْبُن َسْهلا ْبنا َهاشا ْلَملاكا

ي َمْرَو، َوإالَْيها يُ ْنَسُب اْلَوْرُد الْ  ْهَقاًَن بانُ َواحا يُد اْْلُْمَرةا، َوُهَو وََكاَن َكاْمَكاُر دا دا ، َوُهَو الشَّ َكاْمَكارايُّ
ََ َقْصَراَن،  ، يُ ْنَسُب إا اما اْْلُورايَّ ْلعاَراقا َواْْلَزايَرةا َوالشَّ َّ، َوِبا لرَّييا اْلَقْصَرانا ى ِبا ي ُيَسمَّ َي قَ ْريٌَة الَّذا َوها

ْن ُمُدنا فَارا  َي ما يَنةا ُجوَر، َوها ََ َمدا ، َوإا لرَّييا  َس.ِبا

(6/663) 

 

، قُتاُلوا يفا َعَصبايَّةا اْلَعَربا َواْلَعجَ  ٌد، َواْلَفْضُل، َواْْلَُسنْيُ َْْحََد إاْخَوٌة يُ َقاُل ََلُْم ُُمَمَّ َْرَو، وََكاَن وََكاَن ْلا ما ِبا
َا، َأْْحَُد َخلايَفَة َعْمراو ْبنا اللَّْيثا َعَلى َمْرَو، فَ َقَبَض َعَلْيها َعْمٌرو، َونَ َقَلُه إا  ْسَتاَن، َفَحَبَسُه َبا جا ََ سا

، فَ َقاَل َلُه: ادُْع اَّللََّ  ْجنا ََلُم، َعَلى َِببا السيا َّ، َعَلْيها السَّ ْجنا َكَأنَّ يُوُسَف النَّّبا  َأْن فَ َرَأى َوُهَو يفا السيا
َك، َلكانَّكَ  َن اَّللَُّ يفا َخََلصا ! فَ َقاَل َلُه: َقْد َأذا َك. َُيَلياَصنا َويُ َولياَينا  َِل َتلاي َعَمًَل باَرْأسا



ْيَ َتُه َفَسَقطَ  َا رَْأَسُه َوْلا ُل إالَْيها، فََأَخَذ النُّورََة َفَطَلى َبا اَم فَُأْدخا َن  ُثَّ إانَّ َأْْحََد َطَلَب اْْلَمَّ َشْعُرُه، َوَخَرَج ما
اما َوَلْ يَ ْعراْفُه َأَحٌد، فَاْختَ َفى، َفَطَلَبُه َعْمٌرو فَ َلمْ  ْسَتاَن ََنَْو َمْرَو،  اْْلَمَّ جا ْن سا َيْظَفْر باها، ُثَّ َخَرَج ما

يَل ْبنا َأْْحََد باُبَخاَرى، فََأْكَرمَ  ََ إاَْسَاعا َها، َواْسَتْأَمَن إا ُه، فَ َقَبَض َعَلى َخلايَفةا َعْمٍرو َواْستَ ْوََ َعَلي ْ
َسْ  َمُه، َورََفَع َقْدرَُه، وََكاَن َعاقاًَل َكُتوًما ْلا  َراراها.َوَقدَّ

َن َلُه اْْلَما  ما ا َعَصى اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي َسْيََّ إالَْيها َأْْحََد، َفَظفاَر باها َعَلى َما ذََكْرََنُه، َوضا ُْي َنْصٌر فَ َلمَّ
ْن َذلاَك، فََأََتُه يَ ْوًما بَ ْعُض َأْصَحابا َأِبا َجْعَفٍر صُ  َا، فَاْستَ ْوَحَش ما ْعُلوٍك، َفَحاَدثَُه، َأْشَياَء َلْ َيفا َلُه َبا

َا َوَعُدوُه: ُْم َلْ يَ ُفوا َلُه ِبا  فَأَْنَشَدُه َأْْحَُد ْبُن َسْهٍل، َوَقْد ذََكَر َحاَلُه، َوَأَّنَّ
لُ  نْ َيا إاَذا َما َقَطْعَتنا ... ْيَايَنَك، فَاْنُظْر َأيَّ َكفَّْيَك تُ ْبديا  َستَ ْقَطُع يفا الدُّ

بَ   اُلَك َواَصٌل ... َويفا اْْلَْرضا َعْن َدارا اْلُعَلى ُمَتَحوَّلُ َويفا النَّاسا إاْن رَثَّْت حا
ْف َأَخاَك َوَجْدَتُه ... َعَلى َطَرفا اَلْاْجَرانا إاْن َكاَن يَ ْعقالُ   إاَذا أَْنَت َلْ تُ ْنصا

ْيفا  يَمُه ... إاَذا َلْ َيُكْن َعْن َشْفَرةا السَّ ْن َأْن ُتضا ْيفا ما  َمْرَحلُ َوتَ رَْكُب َحدَّ السَّ
ْيءا َلْ َتَكدْ  ي َعنا الشَّ  إاَذا اْنَصَرَفْت نَ ْفسا

- 
ْهرا، تُ ْقبالُ  َر الدَّ  إالَْيها باَوْجٍه، آخا

ٌم َحََّّ َخاَلَفُه بانَ ْيَسابُورَ   قَاَل: فَ َعلاْمُت أَنَُّه َقْد َأْضَمَر اْلُمَخاَلَفَة، فَ َلْم َِتْضا إاِلَّ َأَّيَّ
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ََ بَ ْغَداَذ ََيُْطُب َلُه َأْعَماَل )َواْستَ ْوََ َعَلي ْ  عايدا َنْصرا ْبنا َأْْحََد، َوأَنْ َفَذ َرُسوًِل إا َها( َوَأْسَقَط ُخْطَبَة السَّ
 ُخَراَساَن.

َها، )َوَأْخَرَج قُ َرائاكانيَ  َا قُ َراتاكانُي، َفَحارَبَُه، َواْستَ ْوََ َعَلي ْ ََ ُجْرَجاَن َوَبا ْن نَ ْيَسابُوَر إا َها، ُثَّ  َوَساَر ما َعن ْ
َا، فََأْرَسَل إالَ  َها ُسورًا َوََتَصََّن َبا َها( ، َوَبََّن َعَلي ْ ََ ُخَراَساَن، َوَقَصَد َمْرَو فَاْستَ ْوََ َعَلي ْ عايُد َعاَد إا ْيها السَّ

ْن ُِبَاَرى، فَ َواََف َمْرَو الرُّوَذ، فََأقَاَم  يَها لاَيْخُرَج إالَْيها َأْْحَُد ْبُن َنْصٌر اْْلُُيوَش َمَع َْحَُّوْيها ْبنا َعلايٍي ما بانَ َواحا
َها، فَ َلْم يَ ْفَعْل. ن ْ  َسْهٍل ما

باها  : َِل َوَدَخَل بَ ْعُض َأْصَحابا َأْْحََد َعَلْيها يَ ْوًما، َوُهَو يُ َفكياُر بَ ْعَد نُ ُزولا َْحَُّوْيها َعَلْيها، فَ َقاَل لاَصاحا
َْي َمْشُغوُل اْلَقْلبا  ، َوَلكاْن َشكَّ َأنَّ اْْلَما ْيا؟ فَ َقاَل: لَْيَس ِبا َما َتُظنُّ ، َفَما ُهَو رَْأُي اْْلَما ََذا اْْلَْطبا َلا

ََلُم: إانََّك َِل تَ  ، َعَلْيها السَّ يقا ديا ْسَتاَن، َوذََكَر قَ ْوَل يُوُسَف الصيا جا لاي ذََكْرُت ُرْؤََّي رَأَيْ تُ َها يفا َحْبسا سا
َك. قَاَل: فَ ُقْلُت  ْن رَأَْيَت َأْن َعَمًَل باَرْأسا ْلَمَك، َويُ ْعُطوَنَك َما ُترايُد، فَإا َلُه: إانَّ اْلَقْوَم يَ ْغَتناُموَن سا

َط اْْلَاُل فَ َعْلَنا، فَأَْنَشَد:  يَ تَ َوسَّ



ْيفا َجالاًبا ... َعَليَّ َقَضاُء اَّللَّا َما َكاَن َجالاًبا لسَّ ُل َعنيا اْلَعاَر ِبا  َسَأْغسا
ا رََأى َْحَُّويْ  َل اْلْايَلَة يفا َذلاَك، َفَجَعَل يَ ُقوُل: َقْد َأْدَخْلُت اْبَن َوَلمَّ ْن َمْرَو َعما ها أَنَُّه َِل ََيُْرُج إالَْيها ما

، فَ َلْم َسْهٍل يفا ُجْحرا فَْأٍر، َوَسَدْدُت َعَلْيها ُوُجوَه اْلفاَرارا، َوَأْشَباَه َهَذا اْلَكََلما لايَ ْغَضَب َأْْحَُد فَ َيْخُرجَ 
راا، َوَأْظهَ يَ ْفعَ  ها، َفَكاتَ ُبوا َأْْحََد ْبَن َسْهٍل سا ْن ثاَقاتا قُ وَّادا يَنئاٍذ َأَمَر َْحَُّوْيها ََجَاَعًة ما ُروا َلُه ْل َذلاَك، َفحا

ََ َذلاَك، لاَما ْن َمْرَو لاُيَسلياُموا إالَْيها َْحَُّوْيها، فََأَجاََبُْم إا ََ اْْلُُروجا ما َن اْلَغْيظا  اْلَمْيَل، َوَدَعْوُه إا ها ما يفا نَ ْفسا
ْن َمْروا الرُّوذا يفا رََجٍب َسنَ  َة َسْبٍع َعَلى َْحَُّوْيها، َفَخَرَج َعْن َمْرَو ََنَْو َْحَُّوْيها، فَاْلتَ َقْوا َعَلى َمْرَحَلٍة ما

ََ َأْن َعَجَزْت َداب َّ  َها َواْسَتْأَمَن، فََأَخُذوُه َوَثََلُثاااَئٍة، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب َأْْحََد، َوَحاَرَب ُهَو إا ُتُه، فَ نَ َزَل َعن ْ
ْن َسَنةا َسْبٍع َوَثََلُثاااَئٍة. ةا ما ي اْلْاجَّ َا يفا اْْلَْبسا يفا ذا ََ ُِبَاَرى، َفَماَت َبا ْيًا، َوأَنْ َفُذوُه إا  َأسا

َبغاي يَل ْبنا َأْْحََد يَ ُقوُل: َِل يَ ن ْ ُْي َأْْحَُد ْبُن إاَْسَاعا َْْحََد ْبنا َسْهٍل َأْن يَغايبَ  وََكاَن اْْلَما  ْلا
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ُم فايها َما فَ َعَل، فَ َهكَ  يًما، َكأَنَُّه يَ تَ َوسَّ نَُّه إاْن َغاَب َعْنُه َأََثَر ُشْغًَل َعظا ، فَإا ْلطَانا َبغاي َعْن َِببا السُّ َذا يَ ن ْ
.  َأْن َتُكوَن فاَراَسُة اْلَملاكا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ها  . يفا َهذا ورا َوالنَّاسا َن الدُّ ْن بَ ْغَداَذ، فَاْحََتََق فايها َكثاٌْي ما َنةا َوَقَع َحرايٌق َِبْلَكْرخا ما  السَّ
ُّ ْبُن نَفايٍس َشْهَرُزوَر فَاْمتَ نَ َعْت َعلَ  ََّيَر رَبايَعَة، َوقُ لياَد ُبنيا يُم ْبُن َْحَْداَن دا ْيها، فَاْسَتَمدَّ َوفايَها قُ لياَد إابْ َراها

َا.اْلمُ  لا َوَأْعَماَلا ْلَمْوصا َر، َفَسْيََّ إالَْيها َجْيًشا، َفَحَصَرَها َوَلْ يَ ْفَتْحَها، َوقُ لياَد اْلقاَتاَل ِبا  ْقَتدا
با إاْفرايقايََّة، وَ  ، َصاحا ييا اْلَعَلواييا ََراكاَب لاْلَمْهدا َّْن قَ َتَل َجََ َوفايَها َأْوَقَع ُثَاٌل ُمتَ َوِليا اْلَغْزوا يفا اْلَبْحرا ِبا اَعًة ِما

ًما َلُه.  فايَها، َوَأَسَر َخادا
ها  ْنَد اْنقاَضاضا َع عا يٌم، )فَاْشَتدَّ َضْوُءُه َوَعُظَم( ، َوتَ َفرََّق َثََلَث فاَرٍق، َوَسُا ْثُل  َوفايَها انْ َقضَّ َكوَْكٌب َعظا ما

َماءا َغْيٌم. ، َوَلْ َيُكْن يفا السَّ يدا دا  َصْوتا الرَّْعدا الشَّ
لا َبنْيَ َأْصَحابا الطََّعاما َوَبنْيَ اْْلََساكاَفةا، َواْحََتََق ُسوُق اْْلََساكاَفةا َوَما فا َوفايَها   ْلَمْوصا َنٌة ِبا يها، َكاَنْت فات ْ

دا ْبنا إاْسَحاَق ْبنا ُكْنَداَج، وََكاَن َخاراجً  َا اْلَعبَّاُس ْبُن ُُمَمَّ لا َوَأْعَماَلا َ َعَلى اْلَمْوصا َعنا  اوََكاَن اْلَواِلا
، فَ َعَزُموا َعَلى قاَتالاها، َوَحصَُّنوا اْلبَ َلدَ  لا ْهلا اْلَمْوصا َنةا، فَ َرَجَع لاُيوقاَع ِبَا ْلفات ْ َع ِبا ، َفَسما وا اْلبَ َلدا ، َوَسدُّ

، َفَصاُروا ا َعلاَم باَذلاَك تَ َرَك قاَتاََلُْم، َوَأَمَر اْْلَْعَراَب باَتْخرايبا اْْلَْعَمالا ُروَب فَ َلمَّ يَ ْقَطُعوَن الطَّرايَق  الدُّ
ُونَُه. ، َويُ َقاَسا  َعَلى اْلْاْسرا َويفا اْلَمْيَدانا
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ََ اْْلَلايَفةا، فَ َعَزَلُه َسَنَة َُثَاٍن َوَثََلُثااائٍَة، َواْستَ ْعَمَل بَ ْعَدهُ  ٍد َفَخرََّب اْلبَ َلَد، فَ بَ َلَغ اْْلَََبُ إا  َعْبَد اَّللَّا ْبَن ُُمَمَّ
.اْلَفتَّانَ   ، وََكاَن َعفايًفا، َصاراًما، َكفَّ اْْلَْعَراَب َعنا اْلبَ َلدا

 ]اْلَوفَ َياُت[
َا( . ُب " اْلُمْسَندا " َبا ، َصاحا لايُّ َ أَبُو يَ ْعَلى َأْْحَُد )ْبُن َعلاييا ْبنا اْلُمَثَّنَّ اْلَمْوصا  َوفايَها تُ ُويفيا
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 ة[]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَثََلُثااائَ 
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 ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َُثَاٍن َوَثََلُثااائَةٍ 
ُر َعَلى َأِبا اَْلَْيَجاءا َعْبدا اَّللَّا ْبنا َْحَْداَن، َوقُ لياَد َطرايَق ُخَراَسانَ  َنةا َخَلَع اْلُمْقَتدا ها السَّ ينَ َورا، يفا َهذا  َوالديا

 َراََّي.َوَخَلَع َعَلى َأَخَوْيها َأِبا اْلَعََلءا َوَأِبا السَّ 
ْستاْمَراراها َعَلى الطَّاَعةا  ُ ِبا ، َوَُيَْبا ، َواَْلََداََّي، َوالتَُّحفا ْلَمالا ي ُصْعُلوٍك ِبا َوفايَها َوَصَل َرُسوُل َأخا

َّللَّا. را ِبا  لاْلُمْقَتدا
. يُم ْبُن َْحَْداَن يفا اْلُمَحرَّما َ إابْ َراها  َوفايَها تُ ُويفيا

َرا .َوفايَها قُ لياَد َبْدٌر الشَّ لا ُّ َدُقوقَا، َوُعْكََبَا، َوَطرايَق اْلَمْوصا  ِبا
 ]اْلَوفَ َياُت[

ْن َطرايقاها يُ ْرَوى " صَ  ، َوما اجا ُب ُمْسلاما ْبنا اْْلَجَّ دا ْبنا ُسْفَياَن َصاحا يُم ْبُن ُُمَمَّ َ إابْ َراها يُح َوفايَها تُ ُويفيا حا
. ََ اْليَ ْوما  ُمْسلاٍم " إا
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 ُة تاْسٍع َوَثََلُثاااَئٍة[]ُثَّ َدَخَلْت َسنَ 
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 ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة تاْسٍع َوَثََلُثااائَةٍ 
ييا  يْ َلما ْعَمانا الدَّ َلى ْبنا الن ُّ  ذاْكُر قَ ْتلا لَي ْ

َلى َهَذا َأَحَد قُ وَّادا َأْوَِلدا اْْلُ  ، وََكاَن لَي ْ يُّ يْ َلما ْعَمانا الدَّ َلى ْبُن الن ُّ َنةا قُتاَل لَي ْ ها السَّ ، يفا َهذا ْطُروشا اْلَعَلواييا
ي َسَنَة َُثَانٍ  اعا ما الدَّ َها اْْلََسُن ْبُن اْلَقاسا َوَثََلُثااائٍَة،  وََكاَن إالَْيها واَِليَُة ُجْرَجاَن، وََكاَن َقدا اْستَ ْعَمَلُه َعَلي ْ



َتصا  ينا اَّللَّا اْلُمن ْ لا َرُسولا اَّللَّا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيها َوَسلََّم وََكاَن َأْوَِلُد اْْلُْطُروشا ُيَكاتاُبونَُه: اْلُمَؤيياُد لادا ُر ْلا
. ْقَداًما َعَلى اْْلَْهَوالا ، ُشَجاًعا، ما اًِل لاْْلَْمَوالا ، وََكاَن َكراْيًا، بَذَّ ْعَمانا َلى ْبُن الن ُّ  لَي ْ

ُهْم مَ  ن ْ ، َفَحارَبَُه َأْهُلَها، فَ َقَتَل ما َغانا اما ََ الدَّ ْن ُجْرَجاَن إا ََ ُجْرَجاَن، فَابْ َتََّن َوَساَر ما يَمًة َوَعاَد إا ْقتَ َلًة َعظا
ُْرَجاَن، َفَحارَبَُه َعَلى ََنْوا َعَشَرةا فَ َراسا  ْم، َوَساَر قُ َراتاكانُي إالَْيها ِبا يها ْصًنا ََيْما َغانا حا اما ْن َأْهُل الدَّ َخ ما

َلى، َوَزوََّجُه ُجْرَجاَن، فَاَّْنََزَم قُ َراتاكانُي، َواْسَتْأَمَن ُغََلُمُه َِبرا  َلى َوَمَعُه أَْلُف فَاراٍس، فََأْكَرَمُه لَي ْ ََ لَي ْ ُس إا
َلى. ما ْبُن َحْفٍص اْبُن ُأْختا َأْْحََد ْبنا َسْهٍل، فََأْكَرَمُه لَي ْ  ُأْخَتُه، َواْسَتْأَمَن إالَْيها أَبُو اْلَقاسا

ْعمَ  َلى ْبنا الن ُّ ْمرا ُثَّ إانَّ اْْلَْجَناَد َكثُ ُروا َعَلى لَي ْ اَن، َفَضاَقتا اْْلَْمَواُل َعَلْيها، َفَساَر ََنَْو نَ ْيَسابُوَر ِبَا
ي َا قُ َراتاكانُي، فَ َوَرَدَها يفا ذا ما ْبنا َحْفٍص وََكاَن َبا ي، َوََتْرايضا َأِبا اْلَقاسا اعا ما الدَّ  اْلََْسنا ْبنا اْلَقاسا

ةا َسَنَة َُثَاٍن َوَثََلُثاااَئٍة، َوَأقَاَم  ْن ُِبَاَرى إالَْيها َْحَُّوْيها ْبَن اْلْاجَّ عايُد َنْصٌر ما ي، َوأَنْ َفَذ السَّ اعا َا اْْلُْطَبَة لالدَّ َبا
، فَاْلتَ َقْوا باُطوَس، َواقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم َأْكثَ ُر َأْصَحابا َْحَُّوْيها ْبنا َعلايٍي َحََّّ بَ َلُغوا َمْرَو، َوثَ َبَت  َعلايٍي

ُّ، َْحَُّوْيها، َوُُمَمَّ  َواِتا يَمُجوُر الدَّ ، َوأَبُو َجْعَفٍر ُصْعُلوٌك، َوَخَواراْزُم َشاٍه َوسا يُّ ُد ْبُن َعْبدا اَّللَّا اْلبَ ْلَغما
 )فَاقْ تَ تَ ُلوا، فَاَّْنََزَم بَ ْعُض َأْصَحابا 
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ًة( َلْ َيُكْن َلُه فا  كَّ َلى سا َهزاًما( ، َفَدَخَل )لَي ْ َلى ُمن ْ َلى، َوَمَضى لَي ْ يَها َُمَْرٌج، َوْلَاَقُه بُ ْغَرا فايَها، فَ َلْم لَي ْ
ََ َْحَُّوْيها فَأَ  ، فَ نَ َزَل َوتَ َواَرى يفا َداٍر، فَ َقَبَض َعَلْيها بُ ْغَرا، َوأَنْ َفَذ إا َلى َعَلى اَْلََربا ْر لَي ْ ْعَلَمُه باَذلاَك، يَ ْقدا

َلى، َوَنَصَبُه َعَلى رُْمٍح، ُنوا. فَأَنْ َفَذ َمْن َقَطَع رَْأَس لَي ْ ا رَآُه َأْصَحابُُه َطَلُبوا اْْلََماَن فَأُميا  فَ َلمَّ
، فَأَبايُدوُهْم َواْسََتا  يْ َلما ْن َشَياطانيا اْلْايلا َوالدَّ َنُكُم اَّللَُّ ما : َقْد َمكَّ ُهْم أََبَد ُثَّ قَاَل َْحَُّوْيها لاْلُجْندا ن ْ َُيوا ما

ْهرا، فَ َلْم يَ ْفَعُلوا، َوَحاَمى ُكلُّ قَا َلى يفا الدَّ ُهْم َمْن َخَرَج بَ ْعَد َذلاَك، وََكاَن قَ ْتُل لَي ْ ن ْ ئاٍد ََجَاَعًة َفَخَرَج ما
ََ بَ ْغَداَذ، َوبَقاَي َِبراُس ُغََلُم قُ َراتاكانَي ِباُ  َل رََأُسُه إا  ْرَجاَن.رَبايٍع اْْلَوَّلا َسَنَة تاْسٍع َوَثََلُثاااَئٍة َوْحُا

ا  ها، فَ َقاَل: إانيا أَْلَبُس َوقايَل إانَّ َْحَُّوْيها َلمَّ ُئَك يفا َقْصدا َلى َيْستَ ْبطا َلى قايَل َلُه: إانَّ لَي ْ ََ قاَتالا لَي ْ َساَر إا
َلى، فَ َقاَل: َلكانيا أَْلبَ  ، فَ بَ َلَغ قَ ْولُُه لَي ْ ُس َأَحَد َأَحَد ُخفَّيَّ لاْلَحْربا اْلَعاَم، َواْْلَخَر يفا اْلَعاما اْلُمْقبالا

.ُخفَّيَّ لالْ  ََ اْْلَْربا َل إا ا قُتاَل قَاَل َْحَُّوْيها: َهَكَذا َمْن تَ َعجَّ َ قَائاًما َورَاكاًبا فَ َلمَّ ًدا، َوالثَّانا  َحْربا قَاعا
 

جا   ذاْكُر قَ َتلا اْْلَُسنْيا اْْلَلَّ
ُّ َوُأْحراَق، وَ  ُج الصُّويفا َنةا قُتاَل اْْلَُسنْيُ ْبُن َمْنُصوٍر اْْلَلَّ ها السَّ ُر يفا َهذا َكاَن اْبتاَداُء َحالاها أَنَُّه َكاَن يُْظها

َتاءا يفا  ، َوَُيْراُج لالنَّاسا فَاكاَهَة الشيا ُر اْلَكَراَماتا َف، َويُْظها  الزُّْهَد َوالتََّصوُّ

(6/670) 



 

ََ اَْلََواءا فَ ُيعايُدَها ِمَْ  ، َوَْيُدُّ َيَدُه إا َتاءا َها َمْكُتوٌب: ُقْل الصَّْيفا َوفَاكاَهَة الصَّْيفا يفا الشيا َم َعَلي ْ ُلوَءًة َدرَاها
َا َأَكُلوُه، َوَما َصنَ ُعوُه يفا بُ ُيوَّتاامْ  ُ النَّاَس ِبا َم اْلُقْدرَةا َوَُيَْبا يَها َدرَاها َا يفا ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد، َوُيَسميا ، َويَ َتَكلَُّم ِبا

َ باها َخْلٌق َكثاٌْي َواْعتَ َقُدوا يفا  ْم فَافْ ُتتا نَّ النَّاَس اْختَ َلُفوا فايها اْختاََلفَ ُهْم يفا َضَمائاراها ْْلُْمَلةا فَإا ، َوِبا  اْْلُُلولا
نْ  ي فايها الرُّبُوبايََّة، َوما عا ، َوَيدَّ ْن قَائاٍل إانَُّه َحلَّ فايها ُجْزٌء إاَلَاي، ََلُم، َفما ، َعَلْيها السَّ يحا ُّ اْلَمسا  قَائاٍل إانَُّه َوِلا

، وَ  ََ ْن قَائاٍل إانَُّه ُمَشْعباٌذ، َوُِمَْخراٌق، اَّللَّا تَ َعا ْن َُجَْلةا َكَراَماتا الصَّاْلاانَي َوما ْنُه ما ي َيْظَهُر ما إانَّ الَّذا
َا. ْلَفاكاَهةا يفا َغْْيا َأَواَّنا يُعُه فَ َتْأتايها ِبا ٌن، َواْلْانُّ ُتطا اٌب، َوُمَتَكهيا ٌر َكذَّ  َوَساحا

ْن ُخَراَساَن إا  َم ما لُّ ََتَْت َسْقٍف وََكاَن َقدا َا َسَنًة يفا اْلْاْجرا َِل َيْسَتظا َة فََأقَاَم َبا ََ َمكَّ ََ اْلعاَراقا َوَساَر إا
َذا َجاَء اْلَعَشاُء َأْحَضَر َلُه اْلَقوَّاُم ُكوَز َماٍء، َوقُ ْرًصا،  ْهَر، فَإا ًفا، وََكاَن َيُصوُم الدَّ َتاًء َوَِل َصي ْ فَ َيْشَربُُه، شا

ئً َويَ َعضُّ ما  ْن َجَواناباها( ، فَ َيْأُكُلَها َوَيَْتُُك اْلَباقاَي فَ َيْأُخُذونَُه، َوَِل َيَُْكُل َشي ْ ا َن اْلُقْرصا َثََلَث َعضَّاٍت )ما
َهارا. َر الن َّ ََ اْلَغدا آخا  آَخَر إا

ُّ، فََأَخَذ أَ  ِبا َة َعْبُد اَّللَّا اْلَمْغرا َكَّ ، فَ َلْم وََكاَن َشْيَخ الصُّوفايَّةا يَ ْوَمئاٍذ ِبا جا ََ زاََّيرَةا اْْلَلَّ ْصَحابَُه َوَمَشى إا
ََ َجَبلا َأِبا قُ َبياٍس، َفَصعاَد إالَْيها، فَ َرآُه َعَلى َصْخَرٍة َحافا  ًيا، َيَاْدُه يفا اْلْاْجرا، َوقايَل َلُه: َقْد َصعاَد إا

، فََأخَ  ََ اْْلَْرضا ْنُه إا ، َواْلَعَرُق ََيْراي ما َذ َأْصَحابَُه َوَعاَد َوَلْ ُيَكلياْمُه، فَ َقاَل: َهَذا َمْكُشوَف الرَّْأسا
َا يَ ْعَجُز َعْنُه )َصَْبُُه َوُقْدرَتُُه َوَعا َتلايُه اَّللَُّ ِبا ََ يَ َتَصَبَُّ َويَ تَ َقوَّى َعَلى َقَضاءا اَّللَّا، َسْوَف يَ ب ْ َد اْْلَُسنْيُ إا

 بَ ْغَداَذ.
نَُّه نُقالَ  دا ْبنا اْلَعبَّاسا أَنَُّه َأْحَيا ََجَاَعًة،  َوَأمَّا َسَبُب قَ ْتلاها فَإا ََ اْلَوزايرا َحاما ََ بَ ْغَداَذ إا ها إا ْنَد َعْودا َعْنُه( عا

ْنَدهُ  ُروَن عا ُْم َُيْضا ُمونَُه، َوَأَّنَّ  َوأَنَُّه َُيْياي اْلَمْوَتى، َوَأنَّ اْلْانَّ ََيْدا

(6/671) 

 

ُموُه َعلَ  ي، َوأَنَُّه َقدَّ َب َقْد َماَل إالَْيها َوَغْْيَُه، َما َيْشَتها ي اْْلَلايَفةا، َوَأنَّ َنْصًرا اْْلَاجا ْن َحَواشا ى ََجَاَعٍة ما
َج َوَأْصَحابَُه، َفَدَفَع َعْنهُ  َّللَّا َأْن ُيَسلياَم إالَْيها اْْلَلَّ را ِبا َن اْلُمْقَتدا ٌد اْلَوزايُر ما ُب، فَاْلَتَمَس َحاما  َنْصٌر اْْلَاجا

، َوغَ فََأَلَّ ا ْمراييا لشيا َذ َمَعُه إاْنَساٌن يُ ْعَرُف ِبا ها إالَْيها، فََأَخَذُه، َوُأخا ُر باَتْسلايما ْْياها، قايَل ْلَوزايُر، فََأَمَر اْلُمْقَتدا
ْنَدُهْم أَنَُّه إاَلٌه، وَ  ُْم َقْد َصحَّ عا ُْم يَ ْعَتقاُدوَن أَنَُّه إاَلٌه فَ َقرَّرَُهْم، فَاْعََتَُفوا َأَّنَّ أَنَُّه َُيْياي اْلَمْوَتى، َوقَابَ ُلوا إاَّنَّ

َة( ، َوإاَّنََّ  بُ وَّ ي الرُّبُوبايََّة، )َأوا الن ُّ َّللَّا َأْن َأدَّعا َج َعَلى َذلاَك، فَأَْنَكَرُه َوقَاَل: َأُعوُذ ِبا ا َأََن رَُجٌل َأْعُبُد اْْلَلَّ
َي َأَِب َعمْ  ٌد اْلَقاضا ْن اَّللََّ، َعزَّ َوَجلَّ! فََأْحَضَر َحاما ، َوََجَاَعًة ما َي َأَِب َجْعَفرا ْبَن اْلبُ ْهُلولا ٍرو َواْلَقاضا

ْنَدَنَ  حَّ عا ، فَاْستَ ْفَتاُهْم، فَ َقاُلوا: َِل يُ ْفََّ يفا َأْمراها باَشْيٍء إاِلَّ َأْن َيصا ُهودا ُب ُوُجوها اْلُفَقَهاءا َوالشُّ  َما يُوجا
َلُه، َوَِل ََيُوُز قَ ُبوُل قَ ْولا َمْن يَدَّ  ي َعَلْيها َما ادََّعاُه إاِلَّ بابَ يياَنٍة َأْو إاقْ َراٍر.قَ ت ْ  عا



رايَعُة الْ  ْنُه َما َتْكَرُهُه الشَّ ُقُه، َفََل َيْظَهُر ما ها، َوَيْستَ ْنطا ََ ََمْلاسا َج إا ٌد َُيْراُج اْْلَلَّ َرُة.وََكاَن َحاما  ُمَطهَّ
ٌد اْلَوزايُر َمُا  راَها َوطَاَل اْْلَْمُر َعَلى َذلاَك َوَحاما د، يفا َأْمراها، َوَجَرى َلُه َمَعُه قاَصٌص َيُطوُل َشْرُحَها َويفا آخا

ْن َدارا  ، َوَلْ ُْيْكاْنُه، َأفْ َرَد ما ْنَساَن إاَذا َأرَاَد اْْلَجَّ ًتا َِل يَ ْلَحُقُه َأنَّ اْلَوزايَر رََأى كاَتاًِب َحَكى فايها َأنَّ اْْلا ها بَ ي ْ
َن النََّجاَساتا  ُم اْْلَجيا طَاَف َحْوَلُه، َوفَ َعَل َما يَ ْفَعُلُه اْْلَاجُّ َشْيٌء ما َذا َحَضَرْت َأَّيَّ ، َوَِل َيْدُخُلُه َأَحٌد، فَإا

، وَ  َة ُثَّ ََيَْمُع َثََلثانَي يَتايًما، َويَ ْعَمُل َأْجَوَد َطَعاٍم ُْيْكاُنُه، َويُْطعاُمُهْم يفا َذلاَك اْلبَ ْيتا َكَّ ُمُهْم بانَ فْ ِبا ها، ََيْدا سا
. ) َذا، )فَ َعَل َذلاَك َكاَن َكَمْن َحجَّ َم فَإا َعَة َدرَاها ُهْم َسب ْ ن ْ ٍد ما َذا فَ َرُغوا َكَساُهْم، َوَأْعَطى ُكلَّ َواحا  فَإا
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ْن أَْيَن َلَك َهَذا؟ قَاَل: : ما جا ي أَبُو َعْمٍرو لاْلَحَلَّ ا ُقراَئ َهَذا َعَلى اْلَوزايرا قَاَل اْلَقاضا ْن كاَتابا "  فَ َلمَّ ما
َة َولَيْ  َكَّ ْعَناُه ِبا ! )َقْد َسَا ما ي: َكَذْبَت ََّي َحََلَل الدَّ ْخََلصا لاْلَحَسنا اْلَبْصراييا "، قَاَل َلُه اْلَقاضا َس فايها اْْلا

ََذا، فَ  َعَها اْلَوزايُر قَاَل لَُه: اْكُتْب َبا ( ، َوَسَا ما ا قَاَل َلُه: ََّي َحََلَل الدَّ َدافَ َعُه أَبُو َعْمٍرو، فَأَْلَزَمُه َهَذا، فَ َلمَّ
ها، وََكَتَب بَ ْعَدُه َمْن َحَضَر اْلَمْجلاَس. ٌد، َفَكَتَب ِبااَِبَحةا َدما  َحاما

نَُّة، َوِلا كُ  ْسََلُم َوَمْذَهّبا السُّ ي اْْلا ي َواْعتاَقادا ُج َذلاَك قَاَل: َما َيَالُّ َلُكْم َدما َع اْْلَلَّ ا َسَا ُتٌب َوَلمَّ
ُن يفا قَ ْتلاها وَ َمْوجُ  ََ اْْلَلايَفةا َيْسَتْأذا ي! )َوتَ َفرََّق النَّاُس( وََكَتَب اْلَوزايُر إا َأْرَسَل وَدٌة، فَاَّللََّ اَّللََّ يفا َدما

ْرَطةا، َفَضَربَُه أَْلَف َسْوٍط فَ  با الشُّ ََ َصاحا َن يفا قَ ْتلاها، َفَسلََّمُه اْلَوزايُر إا َه ُثَّ اْلَفَتاَوى إالَْيها، فََأذا َما َتََوَّ
ا َصاَر رََماًدا أُْلقا  لنَّارا فَ َلمَّ ْجَلَة، َقَطَع َيَدُه، ُثَّ راْجَلُه، ُثَّ َيَدُه، ُثَّ راْجَلُه، ُثَّ قُتاَل َوُأْحراَق ِبا َي يفا دا

َا َأْصحَ  َنَُّه َكاَن َلُه َبا ََ ُخَراَساَن ْلا َل إا َب الرَّْأُس بابَ ْغَداَذ، َوُأْرسا اٌب، فََأقْ َبَل بَ ْعُض َأْصَحاباها َوُنصا
َا أُْلقاَي َشبَ ُهُه َعَلى َدابٍَّة، َوإانَُّه َيَايُء بَ ْعَد َأْربَعانَي يَ ْوًما، َوبَ ْعُضُهْم يَ ُقوُل:  يَ ُقوُلوَن: إانَُّه َلْ يُ ْقَتْل، َوإاَّنَّ

، َوإانَُّه قَاَل ََلُمْ  ْهَرَوانا َاٍر باَطرايقا الن َّ يَن َيظُنُّوَن َأنيا َلقايُتُه َعَلى ْحا ْثَل َهُؤَِلءا اْلبَ َقرا الَّذا : َِل َتُكونُوا ما
 ُضراْبُت َوقُتاْلُت.

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

، فَاْحََتََق فايها َبَشٌر َكثاٌْي. ، َوَقَع َحرايٌق َكباٌْي يفا اْلَكْرخا  َوفايَها يفا رَبايٍع اْْلَوَّلا
رُ  َب يفا  َوفايَها اْستَ ْعَمَل اْلُمْقَتدا َد ْبَن َنْصٍر اْْلَاجا لا َوَمُعونَتاَها ُُمَمَّ  َعَلى َحْربا اْلَمْوصا

(6/673) 

 



َن اْْلَْكَرادا اْلَمارَانا  َْن َخالََفُه ما َها َأْوَقَع ِبا ا َوَصَل إالَي ْ َها فايها، فَ َلمَّ ، َوَساَر إالَي ْ يَّةا، فَ َقَتَل، َُجَاَدى اْْلُوََ
 ََ ُروا.َوَأَسَر، َوَأْرَسَل إا ْيًا، َفُشها   بَ ْغَداَذ نَ يياًفا َوَُثَانانَي َأسا

ََّيَر رَبايَعَة.  َوفايَها قُ لياَد َداُوُد ْبُن َْحَْداَن دا
 ]اْلَوفَ َياُت[

ْن كاَبارا مَ  ُّ ما يُّ الصُّويفا دا ْبنا َسْهلا ْبنا َعطَاٍء اْْلَدما َ أَبُو اْلَعبَّاسا َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ ْم َوفايَها تُ ُويفيا َشاَيااها
ٍد َعْبُد اَّللَّا ْبنُ  ُّ الطَّبايُب، َوأَبُو ُُمَمَّ يُم ْبُن َهاُروَن اْْلَرَّانا ْم، َوأَبُو إاْسَحاَق إابْ َراها مُي.َوُعَلَمائاها   َْحُْدوَن النَّدا
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 ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َعْشٍر َوَثََلُثاااَئٍة[
310 - 

 َثََلُثااائَةٍ ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َعْشٍر وَ 
يَمُجوَر َمَع َأِبا اْْلَُسنْيا ْبنا اْلَعَلواييا   ذاْكُر َحْربا سا

ا قُتا  َا َِبراُس ُغََلُم قُ َراتاكانَي، فَ َلمَّ ، َوَأنَّ ُجْرَجاَن َُتَلََّف َبا ْعَمانا َلى ْبنا الن ُّ َلى ْبُن َقْد ذََكْرََن قَ ْتَل لَي ْ َل لَي ْ
ْعَمانا َعاَد قُ َراتاكانُي إا  ََ ُجْرَجاَن، فَاْسَتْأَمَن إالَْيها ُغََلُمُه َِبراُس، فَ َقتَ َلُه قُ َراتاكانُي، َواْنَصَرَف َعْن الن ُّ

لنَّ  ، اْلُمَلقَُّب َوالاُدُه ِبا َمَها أَبُو اْْلَُسنْيا ْبُن اْلََْسنا ْبنا َعلايٍي اْْلُْطُروُش اْلَعَلوايُّ را، َوَأقَاَم ُجْرَجاَن، َوَقدا اصا
َا فَأَنْ فَ  َّ يفا َأْربَ َعةا آَِلفا فَاراٍس، فَ نَ َزَل َعَلى فَ ْرَسَخنْيا َبا َواِتا يَمُجوَر الدَّ عايُد َنْصُر ْبُن َأْْحََد سا  َذ إالَْيها السَّ

َنةا. ها السَّ ْن َهذا ْن ُجْرَجاَن، َوَحاَصَر َأَِب اْْلَُسنْيا ََنَْو َشْهٍر ما  ما
ها ُسْرَخاُب ْبُن َوَخَرَج إالَْيها أَبُو اْْلَُسنْيا يفا َُثَانا  ُب َجْيشا ، َواْْلُْرَجانايَّةا، َوَصاحا يْ َلما َن الدَّ َيةا آَِلفا رَُجٍل ما

يَمُجوُر َقْد َجَعَل   يَمًة، وََكاَن سا ، فَ َتَحاَرَِب َحْرًِب َعظا ييا يْ َلما يًنا َوْهُسوَذاَن اْبنا َعميا َماَكاَن ْبنا َكاِلا الدَّ َكما
ْن َأْصَحاباها، فَأَبَُطُؤو  يَمُجوَر، ما يَمُجوُر، َوَوَقَع َأْصَحاُب َأِبا اْْلَُسنْيا يفا َعْسَكرا سا ا َعْنُه فَاَّْنََزَم سا

يْ َلما َواْْلُرْ  َن الدَّ نُي بَ ْعَد الظََّفرا، فَ َقتَ ُلوا ما ُم اْلَكما ْهبا َواْلَغارَةا، َفَخَرَج َعَلْيها لن َّ َجانايَّةا ََنَْو َواْشتَ َغُلوا ِبا
َاَِبَذ، َواْجَتَمَع إالَْيها َفلُّ  َأْربَ َعةا آَِلفا  ََ َأْسَتا ، َورَكاَب يفا اْلَبْحرا، ُثَّ َعاَد إا رَُجٍل، َواَّْنََزَم أَبُو اْْلَُسنْيا

 َأْصَحاباها.
ينَ  ا َعاَد رََأى َأْصَحابَُه ُمَقتَّلانَي ُمَشرَّدا يَمُجوَر يفا َهزاْيَتاها، فَ َلمَّ  وََكاَن ُسْرَخاُب َقْد تَباَع سا
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َا َمَع َأِبا اْْلَُسنْيا  ْم، َوَأقَاَم َبا َياَل َأْصَحاباها َوُُمَلَّفايها َاَِبَذ، َواْسَتْصَحَب َمَعُه عا ََ َأْسَتا  ْبنا َفَساَر إا
ُْرَجاَن، ُثَّ اْعَتلَّ  ْم، َوَأقَاَم ِبا يَمُجوُر باَظَفرا َأْصَحاباها، فَ َعاَد إالَْيها َع سا را، ُثَّ َسَا ُسْرَخاُب َوَماَت،  النَّاصا

َاَِبَذ، فَاْجَتَمَع إالَْيها الدَّ  ََ َسارايََة َواْسَتْخَلَف َماَكاَن ْبَن َكاِلا َعَلى َأْسَتا را إا يْ َلُم، َورََجَع اْبُن النَّاصا
ْم. ها ُموُه َوَأمَُّروُه َعَلى أَنْ ُفسا  َوَقدَّ

يُّ  ُد ْبُن ُعبَ ْيدا اَّللَّا اْلبَ ْلَغما ا  ُثَّ َساَر ُُمَمَّ ، فَ َلمَّ َاَِبَذ، َوَحارَبُوا َماَكاَن ْبَن َكاِلا ََ َِببا َأْسَتا يَمُجوُر إا َوسا
ََ َسارايََة، َوَبَذُلوا َلُه َعَلى َهَذا َماًِل  َاَِبَذ إا  لاَيْظَهَر طَاَل ُمَقاُمُهُم ات ََّفُقوا َمَعُه َعَلى َأْن ََيُْرَج َعنا َأْسَتا

ُْم َقدا افْ ت َ  ََ َسارايََة، ُثَّ رََحُلوا َعْن لالنَّاسا َأَّنَّ َها، فَ َفَعَل َوَساَر إا َها َويَ ُعوُد إالَي ْ َتُحوَها، ُثَّ يَ ْنَصراُفوَن َعن ْ
ََ ُجْرَجاَن، َوَأسَ  ، فَ َفارَقَ َها بُ ْغَرا، )إا َها َماَكاُن ْبُن َكاِلا َها َعاَد إالَي ْ ا َساُروا َعن ْ َاَِبَذ، فَ َلمَّ ْيََة َأْسَتا اَء السيا

ُْرَجاَن، َوََنُْن َنْذُكرُ  يفا  ََ نَ ْيَسابُوَر، َوَأقَاَم َماَكاُن ِبا  اْبتاَداًء َأْهلاَها، َوَخَرَج إالَْيها َماَكاُن، فَ َرَجَع بُ ْغَرا( إا
ْشرايَن َوَثََلُثاااَئٍة. ْنَد قَ ْتلاها َسَنَة تاْسٍع َوعا ُقُلَها عا  َحاَل َماَكاَن، َونَ ن ْ

 
يا ذاْكُر ُخُروجا إاْلَياَس بْ  اَمانا  نا إاْسَحاَق ْبنا َأْْحََد ْبنا َأَسٍد السَّ

ََ ف َ  ُم ذاْكُرُه أَنَُّه َخَرَج َمَع أَبايها َواَّْنََزَم إا ا ُثَّ َخَرَج إاْلَياُس )ْبُن إاْسَحاَق( ْبنا َأْْحََد، اْلُمَقدَّ ْرَغانََة، فَ َلمَّ
ََ َأْن َخَرَج ََثنا  َا إا ، َوََجََع بَ َلَغ فَ ْرَغانََة َأقَاَم َبا دا ْبنا اْْلَُسنْيا ْبنا َمتٍي َُحمَّ ها ِبا ْنَد ُخُروجا ًيا، َواْستَ َعاَن عا

عايدا َنْصرا ْبنا َأْْحَدَ  ، فَاْجَتَمَع َمَعُه َثََلثُوَن أَْلَف َعَناٍن، فَ َقَصَد ََسَْرقَ ْنَد ُمَشاقاا لالسَّ َن الَتُّْكا ، َفَسْيََّ ما
اَئةا رَُجٍل، َفَكَمُنوا َخاراَج ََسَْرقَ ْنَد يَ ْوَم إالَْيها َنْصٌر َأَِب َعْمٍرو، وَ  ما َد ْبَن َأَسٍد َوَغْْيَُه يفا أَْلَفنْيا َوََخْسا ُُمَمَّ

ْن َبنْيا الشَّ  نُي َعَلْيها ما ، َخَرَج اْلَكما ُزولا لن ُّ ا َوَرَدَها، َواْشتَ َغَل ُهَو َوَمْن َمَعُه ِبا َجرا، ُوُرودا إاْلَياَس فَ َلمَّ
ََ َوَوَضُعوا ا ََ فَ ْرَغانََة، َوَوَصَل اْبُن َمتٍي إا ْم، فَاَّْنََزَم إاْلَياُس َوَأْصَحابُُه، فَ َوَصَل إاْلَياُس إا ُيوَف فايها لسُّ

َع، َوقَ َبَض َعلَ  َيةا الَِّتا نَ َزََلَا، َوُأْطما ْهَقاُن النَّاحا َراَز، َفُكوتاَب دا َيةا طا ََ ََنحا َها إا ن ْ تَ َلُه، ْيها َوق َ َأْسبايَجاَب، َوما
ََ ُِبَاَرى.  َوأَنْ َفَذ رَْأَسُه إا

ها، َفَجاَء َأْصَحابُهُ  ْنَد ُخُروجا َاًِل عا َر َجا  وََكاَن اْبُن َمتٍي ُشَجاًعا، وََكاَن َقْد َسخَّ
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ًئا ْنُه، فَ َقاَل: َسَأَردَُّها َعَلْيُكْم بابَ ْغَداَذ، يَ ْعنا أَنَُّه َِل يَ ُردُّ َشي ْ ْن بَ ْغَداَذ، ثاَقًة باَكثْ َرةا ََجْعاها  َيْطُلُبوََّنَا ما ما
. َا َلْ َيُكْن يفا اْلْاَسابا تاها، َفَجاَءتا اْْلَْقَداُر ِبا  َوقُ وَّ

، َفَسْيََّ  اشا ُب الشَّ إالَْيها  ُثَّ َعاَد إاْلَياُس َفَخَرَج َمرًَّة ََثلاَثًة، َوَأَعانَُه أَبُو اْلَفْضلا ْبُن َأِبا يُوُسَف، َصاحا
ََ ُِبَاَرى فَ ُُمَمَّ  َل إا ، َوْحُا َر أَبُو اْلَفْضلا ََ َكاْشَغَر َوُأسا َا.َد ْبَن أَْلَيَسَع، َفَحاَرََبُْم، فَاَّْنََزَم إاْلَياُس إا  َماَت َبا

ُد ْبُن اْلمُ  َ ُُمَمَّ َا، ُثَّ َوِلا ْهَقاُن َكاْشَغَر طَُغاْنتاكانَي، َواْستَ َقرَّ َبا َظفَّرا فَ ْرَغانََة، فَ َرَجَع َوَأمَّا إاْلَياُس َفَصاَهَر دا



ََ َكاشْ  ُد ْبُن اْلُمَظفَّرا، فَ َهَزَمُه َمرًَّة ُأْخَرى، فَ َعاَد إا َها اْبُن إاْسَحاَق ُمَعاناًدا، َفَحارَبَُه ُُمَمَّ َغَر، َفَكاتَ َبُه إالَي ْ
َن إاْلَياُس إالَ  ُد ْبُن اْلُمَظفَّرا، َواْسَتَماَلُه، َوَلَطَف باها، فََأما عايُد، ُُمَمَّ ََ ُِبَاَرى، فََأْكَرَمُه السَّ ْيها، َوَحَضَر إا

 َوَصاَهَرُه، َوَأقَاَم َمَعُه.
 

دا ْبنا َجرايٍر الطَََّباييا   ذاْكُر َوفَاةا ُُمَمَّ
، بابَ ْغَداَذ، َوَمْولاُدهُ  ُب التَّارايخا ، َصاحا ُد ْبُن َجرايٍر الطَََّبايُّ َ ُُمَمَّ َنةا تُ ُويفيا ها السَّ ْشرايَن  َويفا َهذا َسَنَة َأْرَبٍع َوعا

ْن َدْفناها ََّنَارًا، َوادََّعْوا عَ  َنَّ اْلَعامََّة اْجَتَمَعْت، َوَمنَ َعْت ما ، َوُدفاَن لَْيًَل باَداراها، ْلا ائَ َتنْيا َلْيها الرَّْفَض، ُثَّ َوما
يَسى يَ ُقوُل: َواَّللَّا  ْْلَاَد، وََكاَن َعلايُّ ْبُن عا ْْلَادا َما  ادََّعْوا َعَلْيها اْْلا َلْو ُسئاَل َهُؤَِلءا َعْن َمْعََّن الرَّْفضا َواْْلا

َماُم  َي َذلاَك اْْلا ُب " ََتَارابا اْْلَُمما "، َوُحوشا ْسَكَوْيها َصاحا ُموُه، َهَكَذا ذََكَرُه اْبُن ما َعْن َعَرُفوُه، َوَِل َفها
. ها اْْلَْشَياءا ْثلا َهذا  ما

َا بَ ْعُض اْْلََناباَلةا تَ َعصَُّبوا َعَلْيها، َوَوقَ ُعوا َوَأمَّا َما ذََكَرُه َعْن تَ َعصُّ  با اْلَعامَّةا، فَ َلْيَس اْْلَْمُر َكَذلاَك، َوإاَّنَّ
، َلْ فايها، فَ َتباَعُهْم َغْْيُُهْم، َولاَذلاَك َسَبٌب، )َوُهَو َأنَّ الطَََّبايَّ ََجََع كاَتاًِب ذََكَر فايها اْختاََلَف اْلُفقَ  َهاءا

َبٍل، فَقايَل َلُه يفا َذلاَك،ُيَصنَّ  ثْ ُلُه، َوَلْ َيْذُكْر فايها َأْْحََد ْبَن َحن ْ  ْف ما
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ًَث، فَاْشَتدَّ َذلاَك َعَلى اْْلََناباَلةا، وََكانُوا َِل َُيُْصوَن كَ  َا َكاَن ُُمَديا ثْ َرًة بابَ ْغَداَذ، فَ َقاَل: َلْ َيُكْن فَقايًها، َوإاَّنَّ
 ْيها، َوقَاُلوا َما َأرَاُدوا( :َفَشغاُبوا َعلَ 

 َحَسُدوا اْلَفََّ إاْذ َلْ يَ َناُلوا َسْعَيُه ... فَالنَّاُس َأْعَداٌء َلُه َوُخُصومُ 
يمُ  َها ... َحَسًدا َوبَ ْغًيا إانَُّه لاَدما  َكَضَرائارا اْلَْْسَناءا قُ ْلَن لاَوْجها

ةا يفا  ْن َكََلما اْْلَئامَّ ًئا ما ، َوالثياَقةا، َوُحْسنا َوَقْد ذََكْرُت َشي ْ ْنُه[ َُمَلُُّه يفا اْلعاْلما  َأِبا َجْعَفٍر يُ ْعَلُم ]ما
. ْعتاَقادا  اِلا

يُب، بَ ْعَد َأْن ذََكَر َمْن َرَوى الطَََّبايُّ َعْنُه، َوَمْن َرَوى َماُم أَبُو َبْكٍر اْْلَطا ْن َذلاَك َما قَالَُه اْْلا َعنا  َفما
، فَ َقاَل: " وَكَ  ََ رَْأياها لاَمْعرافَتاها َوَفْضلاها، وََكاَن َقْد الطَََّباييا ةا اْلُعَلَماءا َُيَْكُم باَقْولاها، َويُ ْرَجُع إا اَن َأَحَد أَئامَّ

ْن َأْهلا َعْصراها، وََكاَن َحافاظًا لاكاَتابا اَّللَّا، َعارافًا ِبا  َن اْلُعُلوما َما َلْ ُيَشاراْكُه فايها َأَحٌد ما ، ْلقاَراََجََع ما َءاتا
خا  َها، ََنسا َها َوَسقايما يحا َننا َوُطُرقاَها، َصحا لسُّ ، َعالاًما ِبا ، َفقايًها يفا َأْحَكاما اْلُقْرآنا ْلَمَعانا ْيًا ِبا َها َبصا

، َوَمَسائالا اْلَْ  قَاوايلا الصََّحابَةا َوالتَّاباعانَي، َوَمْن بَ ْعَدُهْم يفا اْْلَْحَكاما َها، َعارافًا ِبَا ، َوَمْنُسوخا ََللا َواْْلََراما
، َواْلكاَتابُ  ْم، َوَلُه اْلكاَتاُب اْلَمْشُهوُر يفا ََترايخا اْْلَُمما َواْلُمُلوكا ما النَّاسا َوَأْخَباراها َّيَّ ي يفا َخباْيًا ِبَا  الَّذا

ها ُكُتٌب َكثاْيٌَة، ثْ ُلُه، َوَلُه يفا ُأُصولا اْلفاْقها َوفُ ُروعا ْيا َلْ ُيَصنَّْف ما ْفسا ،  الت َّ ْن َأقَاوايلا اْلُفَقَهاءا َوَأْخَباٌر ما



 َوتَ َفرََّد ِباََسائاَل ُحفاَظْت َعْنُه ".
َماُم أَبُو َبْكٍر ْبنُ  : َأوَُّل َما َسأََلنا اْْلا ٍد الرَّازايُّ :  َوقَاَل أَبُو َأْْحََد اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلاييا ْبنا ُُمَمَّ  ُخَزْْيََة قَاَل ِلا

َن َكتَ ْبَت َعْن ُُمَمَّ  َ؟ قُ ْلُت: َِل َيْظَهُر، وََكاَنتا اْْلََناباَلُة َِتَْنُع ما ؟ قُ ْلُت: َِل! قَاَل: لا دا ْبنا َجرايٍر الطَََّباييا
ُخولا َعَلْيها.  الدُّ
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ْعَت َعْن َأِبا جَ  َتَك َلْ َتْكُتْب َعْن ُكليا َمْن َكتَ ْبَت َعْنُه، َوَسَا  ْعَفٍر.فَ َقاَل باْئَس َما فَ َعْلَت! لَي ْ
َم. َوقَاَل ابْ  ، َعنا اْبنا ُخَزْْيََة ََنَْو َما تَ َقدَّ يُّ يما ُنَك، َواَْسُُه اْْلَُسنْيُ ْبُن َعلايٍي التَّما ُن ُخَزْْيََة َوقَاَل ُحَسي ْ

ْن َأِبا جَ  ميا اْْلَْرضا َأْعَلَم ما : َما َأْعَلُم َعَلى َأدا ْيا لالطَََّباييا ْفسا نَي طَاَلَع كاَتاَب الت َّ ْعَفٍر، َوَلَقْد َظَلَمْتُه حا
 اْْلََناباَلُة.

ُّ، بَ ْعَد َأْن ذََكَر َتَصانايَفُه: وََكاَن أَبُو َجْعَفرٍ  ٍد َعْبُد اَّللَّا ْبُن َأْْحََد اْلَفْرَغانا َّْن َِل َيَُْخُذُه  َوقَاَل أَبُو ُُمَمَّ ِما
ها َوتا  ْلما ُل، يفا عا ٍل لاَرْغَبٍة يفا اَّللَّا َلْوَمُة َِلئاٍم، َوَِل يَ ْعدا ََ َِبطا نَي، إا َياناها، َعْن َحقٍي يَ ْلَزُمُه لاَربياها َولاْلُمْسلاما ب ْ

ٍد. ٍد، َوُمْلحا ٍل، َوَحاسا ْن َجاها َناَعاتا ما َن اْْلََذى َوالشَّ يما َما َكاَن يَ ْلَحُقُه ما  َوَِل رَْهَبٍة، َمَع َعظا
ينا َواْلَورَعا فَ َغْْيُ ُمْنكا  َا َعَلْيها، َوَأمَّا َأْهُل الديا نْ َيا َمَع إاقْ َباَلا ْلَمُه، َوَفْضَلُه، َوزُْهَدُه، َوتَ رَْكُه الدُّ رايَن عا

ْيٍَة، َوَمَناقاُبُه َكثا  ْن قَ ْريٍَة َخلََّفَها لَُه أَبُوُه باَطََباْسَتاَن َيسا َا َكاَن يَراُد َعَلْيها ما ْيٌَة َِل َُيَْتَمُل َهاُهَنا َوقَ َناَعتاها ِبا
 ْن َهَذا.َأْكثَ ُر ما 

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

َل إالَْيها، وَ  ما َوْحُا َن اْْلَْبسا باَشَفاَعةا ُمْؤناٍس اْْلَادا اجا ما ُر يُوُسَف ْبَن َأِبا السَّ ََ فايَها َأْطَلَق اْلُمْقَتدا َدَخَل إا
، َوقَ ْزوايَن، را، َوَخَلَع َعَلْيها، ُثَّ َعَقَد لَُه َعَلى الرَّييا َوَأَْبََر، َوَزَْنَاَن، َوَأْذرَبايَجاَن، َوقَ رََّر َعَلْيها  اْلُمْقَتدا

ها  َذا يَن َبا َوى َأْرزَاقا اْلَعَساكارا الَّذا ََ بَ ْيتا اْلَمالا سا يَناٍر َُمُْموَلًة ُكلَّ َسَنٍة إا اَئَة أَْلفا دا اْلباََلدا ََخَْسما
يٍف اْلُبْكُتْمراييا  .َوَخَلَع يفا َهَذا اْليَ ْوما َعَلى َوصا دا ْبنا اللَّْيثا ٍر َويَ ْعُقوَب اْبَنْ ُُمَمَّ  ، َوَعَلى طَاها
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يٍف اْلُبْكُتْمراييا َوَساَر َعْن بَ ْغَدا َّللَّا اْلَعَساكاَر َمَع َوصا ُر ِبا َز يُوُسُف، َوَضمَّ إالَْيها اْلُمْقَتدا َذ يفا َُجَاَدى َوََتَهَّ
ََ َأْذرَبايَجاَن، َوَأمَ  َرةا إا ََ اْْلخا َم إا ََّيرا رَبايَعَة، فَ َقدا ، َويَ ْنُظَر يفا ُأُمورا دا لا َر َأْن ََيَْعَل َطرايَقُه َعَلى اْلَمْوصا

ََ َأْذرَبايَجاَن، فَ َرَأى ُغََلَمُه ُسُبًكا َقْد َماَت. ، َوَساَر إا ، َوَنَظَر يفا اْْلَْعَمالا لا  اْلَمْوصا



ْرَطَة بابَ ْغدَ   اَذ.َوفايَها قُ لياَد ََنُزوُك الشُّ
ْصَر َوفايَها بَ ْغَلٌة، وَ  ْن ما يا ما رَانا ََ َأِبا زُقْ ُبوٍر اْْلَُسنْيا ْبنا َأْْحََد اْلَمادا يٌَّة إا َمَعَها فاْلٌو َوفايَها َوَصَلْت َهدا

، يَ ْلَحُق لاَسانُُه َأْرنَ َبَة أَْنفاها. َها، َوُغََلٌم َطوايُل اللياَسانا ن ْ بَ ُعَها، َويَ ْرَضُع ما  يَ ت ْ
ْن أَ َوفايهَ  َا َزوََّجتا ابْ َنَة ُأْختاَها ما ُر َعَلى ُأميا ُموَسى اْلَقْهَرَمانَةا، وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأَّنَّ ِبا ا قَ َبَض اْلُمْقَتدا

رَ  ًنا، َلُه ناْعَمٌة ظَاها دا ْبنا إاْسَحاَق ْبنا اْلُمتَ وَكيالا َعَلى اَّللَّا، وََكاَن ُُمْسا ٌة، َوُمُروَءٌة اْلَعبَّاسا َأْْحََد ْبنا ُُمَمَّ
َرْت َأْمَوا ، َوَخسا َعَواتا َن النياثَارا َوالدَّ ا َصاَهَرْتُه َأْكثَ َرْت ما ََلَفةا، فَ َلمَّ ُح لاْلخا ًِل َحَسَنٌة، وََكاَن يُ َرشَّ

َِبا  َا َقْد َسَعْت ْلا را، َوقَاُلوا إاَّنَّ ََ اْلُمْقَتدا َا إا  اْلَعبَّاسا يفا اْلْاََلَفةا، َجلايَلًة، فَ َتَكلََّم َأْعَداُؤَها، َوَسَعْوا َبا
يَمًة َوجَ  َها َأْمَواًِل َعظا ن ْ َها، َوَأَخَذ ما َها( ، فَ َقَبَض َعَلي ْ َر َوَحلََّفْت َلُه اْلُقوَّاَد، )وََكثُ َر اْلَقْوُل َعَلي ْ َواها

 نَفايَسًة.
 . )َوفايَها َغَزا اْلُمْسلاُموَن يفا اْلََبيا َواْلَبْحرا، فَ َغناُموا َوَسلاُموا(
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زُ  َا، فَ َتَجهَّ با َبا دا ْبنا َنْصٍر اْْلَاجا َن اْلَعامَّةا، َوقَ تَ ُلوا َخلايَفَة ُُمَمَّ لا َشَغٌب ما ْلَمْوصا  اْلَعْسَكُر َوفايَها َكاَن ِبا
. لا ََ اْلَمْوصا ْن بَ ْغَداَذ إا  ما

يٌم َلُه َذنَ  َرةا، انْ َقضَّ َكوَْكٌب َعظا بُ َلةا، ُطولُُه ََنُْو َوفايَها، يفا َُجَاَدى اْْلخا ن ْ ٌب يفا اْلَمْشراقا يفا بُ ْرجا السُّ
. رَاَعنْيا  ذا

نْ  ََ اْلَغَزاةا )َعَلى قَالايقاََل( ، فَ َغَزا الرُّوَم ما لا إا َن اْلَمْوصا ُب ما ُد ْبُن َنْصٍر اْْلَاجا تاْلَك  َوفايَها َساَر ُُمَمَّ
َيةا، َوَدَخَل َأْهُل َطَرُسوَس َمَلْطَيةَ  ْن باََلدا الرُّوما َوالظََّفرا َبااْم َما َلْ َيظُنُّوُه النَّاحا ، َفَظفاُروا، َوبَ َلُغوا ما

 َوَعاُدوا.
 ]اْلَوفَ َياُت[ .

يُّ اْْلَدا  ٍد اْلَيزايدا دا ْبنا َأِبا ُُمَمَّ ُد ْبُن اْلَعبَّاسا ْبنا ُُمَمَّ َ أَبُو َعْبدا اَّللَّا ُُمَمَّ ْلَم َعْن يُب، َأَخَذ اْلعا )َوفايَها تُ ُويفيا
. ) ييا  ثَ ْعَلٍب َوالرياََّيشا
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 ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َعْشَرَة َوَثََلُثاااَئٍة[
311 - 

 ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة إاْحَدى َعْشَرَة َوَثََلُثاااَئةٍ 



ٍد َوواَِليَةا اْبنا اْلُفَراتا   ذاْكُر َعْزلا َحاما
َنةا يفا رَبايٍع اْْل  ها السَّ يَسى َعنا يفا َهذا َد ْبَن اْلَعبَّاسا َعنا اْلوازَارَةا، َوَعلايَّ ْبَن عا ُر َحاما َخرا، َعَزَل اْلُمْقَتدا

ََ اْلوازَارَةا. يَد إا ، َوُأعا ، َوَخَلَع َعَلى َأِبا اْْلَُسنْيا ْبنا اْلُفَراتا َواواينا  الدَّ
َن اْستاَغاثَ  َر ما َر َضجا ْيا وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ اْلُمْقَتدا ْن ََتْخا َيةا ما ، َواْْلََدما َواْْلَاشا ، َواْْلَُرما ةا اْْلَْوَِلدا

ُة ُشُهوٍر َأْعطَاُهُم اْلبَ ْعَض، َوَأسْ  دَّ َذا اْجَتَمَع عا ُرَها فَإا يَسى َكاَن يُ َؤخيا نَّ َعلايَّ ْبَن عا ْم، فَإا َقَط َأْرزَاقاها
الا يفا ُكليا  ْن َأْرزَاقا اْلُعمَّ َّْن َلُه راْزٌق، فَ َزاَدْت َعَداَوُة النَّاسا  اْلبَ ْعَض، َوَحطَّ ما ْم ِما ، َوَغْْياها َسَنٍة َشْهَرْينا

 َلُه.
َن اْْلَْمرا َشْيٌء َغْْيَ لُْبسا  َن اْلُمَقاما بابَ ْغَداَذ َولَْيَس إالَْيها ما َر ما ُد ْبُن اْلَعبَّاسا َقْد َضجا ، وََكاَن َحاما  السََّوادا

َراحا عَ  َن اطيا ْطََلقا َعَلْيها لاَضَماناها بَ ْعَض َوأَناَف ما ْْلا يُنُه يفا تَ ْوقايَعاتاها ِبا نَُّه َكاَن يُها َاناباها، فَإا يَسى ِبا لاييا ْبنا عا
ْر ََنئاُب اْلَوزايرا. ْهَبٌذ اْلَوزايُر َأَعزَُّه اَّللَُّ، َوْليُ َبادا ، وََكاَن َيْكُتُب: لاُيْطلاْق جا  اْْلَْعَمالا
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َا ُعقاَد الضََّماُن َعَلى النَّائابا وََكاَن إاذَ  ٍد َيْكُتُب َعَلى اْلقاصَّةا: إاَّنَّ ا َشَكا إالَْيها بَ ْعُض نُ وَّابا َحاما
الاها باَكفيا الظُّْلما َعنا الرَّعا  ََ ُعمَّ ْم إا ْلطَانايَّةا، فَ ْليَ تَ َقدَّ َبةا السُّ ، َعنا اْْلُُقوقا اْلَواجا َن يَّةا، فَاْسَتْأذَ اْلَوزايراييا

ٍد   َن َلُه، َوَجَرى َبنْيَ ُمْفلاٍح اْْلَْسَودا َوَبنْيَ َحاما َط لايَ ْنُظَر يفا َضَماناها، فََأذا ََ َواسا ٌد، َوَساَر إا َكََلٌم، َحاما
ْم ُمْفلاًحا، َوَأَهبُ ُهْم لا  يها ٍم َأْسَوَد، َوُأََسيا اَئَة َخادا اَي ما ٌد: َلَقْد َُهَْمُت َأْن َأْشَتا ، َفَحَقَدُه قَاَل َلُه َحاما غاْلَمانا

نَ  ْلوازَارَةا، َوَضما ها ِبا ُن ْبُن اْلُفَراتا لاَوالادا را، َفَسَعى َمَعُه اْلُمَحسيا ْلُمْقَتدا يًصا ِبا صيا َأْمَواًِل  ُمْفلاٌح، وََكاَن خا
ي ها رُقْ َعًة يَ ُقوُل: إاْن ُيَسلَّما اْلَوزايُر، َوَعلايُّ ْبَن عا ، َوَشفايٌع َجلايَلًة وََكَتَب َعَلى َيدا َسى، َواْبُن اْْلََواراييا

َعُة آَِل  ُهْم َسب ْ ن ْ رَانايُّوَن ُيْسَتْخَرْج ما ُب، َوُأمُّ ُموَسى اْلَقْهَرَمانَُة، َواْلَمادا ، َوَنْصٌر اْْلَاجا فا أَْلفا اللُّْؤُلؤايُّ
يَناٍر.  دا

َُؤَِل  َعايََة َبا ُل السيا ُن ُمْطَلًقا، وََكاَن يُ َواصا را َما َكاَن وََكاَن اْلُمَحسيا ءا اْْلََماَعةا، َوذََكَر اْبُن اْلُفَراتا لاْلُمْقَتدا
يَسى يفا رَبايٍع اْْل  ، فَاْسَتْكثَ َرُه فَ ُقباَض َعَلى َعلاييا ْبنا عا َن اْلَمالا َخرا، َيَُْخُذُه اْبُن اْْلََواراييا ُكلَّ َسَنٍة ما

ََ زَْيَداَن اْلَقْهَرَمانَةا، َفَحَبَسْتهُ  يفا اْْلُْجَرةا الَِّتا َكاَن اْبُن اْلُفَراتا َُمُْبوًسا فايَها، َوُأْطلاَق اْبُن  َوُسلياَم إا
ها اْلوازَارَُة الثَّالاثَ  ، َوَهذا نا ، َوُخلاَع َعَلْيها، َوتَ َوََّ اْلوازَارََة، َوُخلاَع َعَلى ابْناها اْلُمَحسيا .اْلُفَراتا ْبنا اْلُفَراتا  ُة ِلا

ٍد، َفَحَضَر وََكاَن أَبُو َعلاييا بْ  َم َحاما ، وََكاَن يَ تَ َقلَُّد بَ ْعَض اْْلَْعَمالا َأَّيَّ ْبنا اْلُفَراتا نا ُمْقَلَة َقْد َسَعى ِبا
ُه، َوَأْحَسَن إالَْيها، َوَلمَّ  َم اْبَن ُمْقَلَة َوَرِبَّ ي َقدَّ ، وََكاَن اْبُن اْلُفَراتا ُهَو الَّذا ْنَد اْبنا اْلُفَراتا ُه ا قايَل َعْنُه إانَّ عا

َط، َفَسْيََّ إالَْيها  ْن َواسا ًدا َصعاَد ما ْنُه. ُثَّ إانَّ َحاما ْق َذلاَك، َحََّّ َتَكرََّر َذلاَك ما  اْبُن َسَعى باها َلْ ُيَصديا
َع َحا ( َوَعَلى َأْصَحاباها، فَ ُقباَض َعَلى بَ ْعضا َأْصَحاباها، َوَسَا ٌد اْلُفَراتا َمْن يَ ْقباُض َعَلْيها )يفا الطَّرايقا ما



ي اْختَ َفى فايها، وَ  ْن َمَكاناها الَّذا ٍب، َوَخَرَج ما ًدا لَباَس زايَّ رَاها َمَشى فَ َهَرَب َواْختَ َفى بابَ ْغَداَذ، ُثَّ إانَّ َحاما
ََ اْلَْ  َن َلُه، َفَدَخَل َعَلْيها، َوَسأََلُه إايَصاَل َحالاها إا ، فَاْسَتْأَذَن َعَلْيها، فََأذا با ََ َنْصٍر اْْلَاجا لايَفةا، إا

ها( . ْنَد َحَرما ََ اْْلَلايَفةا، إاَذا َكاَن عا ُن إا َم، )َوقَاَل: َهَذا َيْسَتْأذا  فَاْسَتْدَعى َنْصٌر ُمْفلاًحا اْْلَادا
َْوَِلََن اْلَوزايرا، أَْيَن َِمَالايُككَ  ًدا قَاَل: َأْهًَل ِبا ا َحَضَر ُمْفلاٌح( فَ َرَأى َحاما  )فَ َلمَّ
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ودَ  ٌد َيْسأَ السُّ َذُه، َوقَاَل َلُه: َحاما ُهْم ُمْفلاًحا؟ َفَسأَلَُه َنْصٌر َأْن َِل يُ َؤاخا ن ْ ٍد ما يَن ََسَّْيَت ُكلَّ َواحا ُل اُن الَّذا
. ََ اْبنا اْلُفَراتا  َأْن َيُكوَن َُمْباُسُه يفا َدارا اْْلَلايَفةا، َوَِل ُيَسلَُّم إا

دَّ َما قا  َل إالَْيها َفَحَبَسُه يفا َفَدَخَل ُمْفلاٌح، َوقَاَل ضا ََ اْبنا اْلُفَراتا فَُأْرسا ها إا ُر باَتْسلايما يَل َلُه، فََأَمَر اْلُمْقَتدا
، َوَغْْيا َذلاَك َما َكاَن َلُه َوُهَو َوزايٌر، يبا ، َواْلُكْسَوةا، َوالطيا َن الطََّعاما ُثَّ  َداٍر َحَسَنٍة، َوَأْجَرى َعَلْيها ما

اَهاتا َأْحَضَرُه َوَأْحضَ  ، َوطَالََبُه باها، فَأَقَ رَّ ِبا َن اْلَمالا اَل، َوََنَظَرُه َعَلى َما َوَصَل إالَْيها ما َر اْلُفَقَهاَء َواْلُعمَّ
ا ما َْمسا را )ِبا َن اْلُمْقَتدا ُن ْبُن َأِبا اْْلََسنا ْبنا اْلُفَراتا ما َنُه اْلُمَحسيا يَناٍر َوَضما فا َئةا أَلْ تُ َقاراُب أَْلَف أَْلفا دا

َط َمَع بَ ْعضا َأْصَحاباها لايَ  ََ َواسا ، َوأَنْ َفَذُه إا َنْ َواعا اْلَعَذابا بَُه ِبا يَناٍر( ، َفَسلََّمُه إالَْيها، فَ َعذَّ بايَع َما َلُه دا
، وََكاَن َطَلَبُه، فََأصَ  ْن َيْسُقوُه َُساا، َفَسَقْوُه َُساا يفا بَ ْيٍض َمْشوايٍي َط، َوَأَمَرُهْم ِبَا ا باَواسا ابَُه إاْسَهاٌل، فَ َلمَّ

ا رَ  ، فَ َلمَّ ُد ْبُن َعلايٍي اْلبَ َزْوَفرايُّ ْغَياُم باها، وََكاَن َقْد َتَسلََّمُه ُُمَمَّ َط َأفْ َرَط اْْلا ََ َواسا َأى َحالَُه َوَصَل إا
ُهوَد لاَيْشَهُدوا َعَلْيها َأْن لَْيَس َلُه يفا َأْمراها ُصْنٌع  َي َوالشُّ ٍد قَاَل َأْحَضَر اْلَقاضا ْنَد َحاما ا َحَضُروا عا فَ َلمَّ

ٍد يفا أَ  ْنُه، َولَْيَس لاُمَحمَّ نا َسَقْونا َُساا يفا بَ ْيٍض َمْشوايٍي فََأََن َأُموُت ما ْمراي ََلُْم: إانَّ َأْصَحاَب اْلُمَحسيا
، َوَجَعَل ََيْشُ  ْن َأْمَواِلا َوَأْمتاَعِتا ْسَورَُة يفا ُصْنٌع، َلكانَُّه َقْد َأَخَذ قاْطَعًة ما وَها يفا اْلَمَساوارا، َوتُ َباُع اْلما

ُلَها إالَيْ  َها َمْن َيْشََتايَها، َوََيْما َم، َوَوَضَع َعَلي ْ َْمَسةا َدرَاها ْلطَانا ِبا نيا السُّ ْن َأما وقا ِباَْحَضٍر ما ها، السُّ
يَناٍر، فَاْشَهُدوا  َعَلى َذلاَك. فَ َيُكوُن فايَها َأْمتاَعٌة ُتَساواي َثََلثََة آَِلفا دا

َم اْلبَ َزْوَفرايُّ َعَلى َما فَ َعَل، ُثَّ َماَت  َُه( ، َوَندا ًرا، )َفَكَتَب َذلاَك، َوَسْيَّ ُب اْْلَََبا َحاضا ٌد وََكاَن َصاحا َحاما
يَناٍر، فَأَ  يَسى باَثََلُثااائَةا أَْلفا دا َر َعلايُّ ْبُن عا َنةا، ُثَّ ُصودا ها السَّ ْن َهذا ُن ْبُن يفا رََمَضاَن ما َخَذُه اْلُمَحسيا

ًئا. بَُه َوَصَفَعُه فَ َلْم يُ َؤديا إالَْيها َشي ْ ْنُه اْلَماَل، فَ َعذَّ َ ما  اْلُفَراتا لاَيْستَ ْويفا
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َنَّ َعلاياا َكاَن ُمُْ  َم َوبَ َلَغ اْْلَََبُ اْلَوزايَر َأَِب اْلََْسنا ْبَن اْلُفَراَت، فَأَْنَكَر َعَلى اْبناها َذلاَك، ْلا ْم َأَّيَّ ًنا إالَْيها سا
يَسى َما ْرَهٍم، َوَأدَّى َعلايُّ ْبُن عا َن، َوْقَت َنْكَبتاها، َعَشَرَة آَِلفا دا َل واَِليَتاها، وََكاَن َقْد َأْعَطى اْلُمَحسيا



َة لاُيَسْيياَ  ْيا َمكَّ ََ َأما َة وََكَتَب إا ََ َمكَّ َُه اْبُن اْلُفَراتا إا َعاَء، ُثَّ قَ َبَض اْبُن اْلُمَصاَدرَةا، َوَسْيَّ ََ َصن ْ ُه إا
ْلمُ  يًصا ِبا صيا ، وََكاَن خا را، اْلُفَراتا َعَلى َأِبا َعلاييا ْبنا ُمْقَلَة، ُثَّ َأْطَلَقُه، َوقَ َبَض َعَلى اْبنا اْْلََواراييا ْقَتدا

يًدا، وََكاَن الْ  بَُه َعَذاًِب َشدا ، فَ َعذَّ نا ََ اْبناها اْلُمَحسيا ، ظَالاًما، َذا َوَسلََّمُه إا ُن َوقاًحا، َسيياَئ اْْلََدبا ُمَحسيا
ََ اْْلَْهَوا ، َوَسْيََّ اْبَن اْْلََواراييا إا ونَُه اْْلَبايَث اْبَن الطَّييابا يَدٍة، وََكاَن النَّاُس ُيَسمُّ زا لاَيْسَتْخراَج َقْسَوٍة َشدا

ُل با  ْنُه اْْلَْمَواَل الَِّتا َلُه، َفَضَربَُه اْلُموَكَّ دا ْبنا ما ها َحََّّ َماَت، َوقَ َبَض أَْيًضا َعَلى اْْلَُسنْيا ْبنا َأْْحََد، َوُُمَمَّ
يَنارٍ  اَم، َفَصاَدَرُُهَا َعَلى أَْلفا أَْلفا دا ْصَر َوالشَّ ، وََكاَن اْْلَُسنْيُ َقْد تَ َوََّ ما رَانايَّنْيا اَئةا َعلايٍي اْلَمادا  َوَسْبعاما

يَناٍر، ُثَّ َصاَدرَ  َن اْلُكتَّابا َوَنَكبَ ُهْم. أَْلفا دا  ََجَاَعًة ما
َُه َعنا اْلَْ  ْن ُيَسْييا ، َوَأَشاَر َعَلْيها ِبَا ما ْن ُمْؤناٍس اْْلَادا َر ما اما ُثَّ إانَّ اْبَن اْلُفَراتا َخوََّف اْلُمْقَتدا ََ الشَّ ْضَرةا إا

ْيا، وَ  ْلَمسا َع قَ ْوَلُه، َوَأَمَرُه ِبا ٍم لاَيُكوَن ُهَنالاَك، َفَسما َة َأَّيَّ دَّ َن اْلَغَزاةا، َفَسَأَل َأْن يُقايَم عا َكاَن َقْد َعاَد ما
يدا اْلَمَطرا. ََ َذلاَك، َوَخَرَج يفا يَ ْوٍم َشدا يَب إا ْن َشْهرا رََمَضاَن فَُأجا  بَقاَيْت ما

را َما اْعَتَمَدُه اْبنُ  َم ذََكَر لاْلُمْقَتدا ا َقدا ، َوَما  َوَسَبُب َذلاَك َأنَّ ُمْؤناًسا َلمَّ ْن ُمَصاَدرَاتا النَّاسا اْلُفَراتا ما
ْن َأْعَماَلااْم، َفَخاَفُه اْبُن اْلُفَراتا فَأَب ْ  ََ َغْْيا َذلاَك ما ْم َوَضْرَبااْم، إا يباها ْن تَ ْعذا َعَدُه َعنا يَ ْفَعُلُه ابْ ُنُه ما

، َوَأْطمَ  با را، ُثَّ َسَعى اْبُن اْلُفَراتا باَنْصٍر اْْلَاجا ََ ُأميا اْلُمْقَتدا َر يفا َمالاها وََكثْ َرتاها، فَاْلَتَجأَ َنْصٌر إا َع اْلُمْقَتدا
. نا اْبنا اْلُفَراتا را، َفَمنَ َعْتُه ما  اْلُمْقَتدا

 
َطةا   ذاْكُر اْلَقَراما

ٍر ُسَلْيَماُن ْبُن َأِبا َسعايٍد اَْلََجرايُّ اْلَبْصَرَة، فَ َوَصَلَها لَْيًَل   يفا أَْلفٍ َوفايَها َقَصَد أَبُو طَاها
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ورا، َوَصعاَد َأْصَحابُُه فَ َفَتُحوا اْلَبابَ  ْعُر، فَ َوَضَعَها َعَلى السُّ ََللايُم الشَّ اَئةا رَُجٍل، َوَمَعُه السَّ ، َوَسْبعاما
لانَي باها، وََكاَن َذلاَك يفا رَبايٍع اْْلَخرا. وََكاَن َعَلى اْلَبْصَرةا ُسُبٌك اْلمُ  ، فَ َلْم َيْشُعْر َبااْم َوقَ تَ ُلوا اْلُموَكَّ يُّ ْفلاحا

ُعوا، فَ رَكاَب إالَْيها  ُْم َعَرٌب ََتَمَّ َطُة َبلا اْعتَ َقَد َأَّنَّ ُُم اْلَقَراما َحرا، َوَلْ يَ ْعَلْم َأَّنَّ ْم، َوَلقايَ ُهْم، إاِلَّ يفا السَّ
 ََ ْيَف يفا َأْهلا اْلَبْصَرةا، َوَهَرَب النَّاُس إا ٍم، فَ َقتَ ُلوُه َوَوَضُعوا السَّ َطَة َعْشَرَة( َأَّيَّ  اْلَكََلا )َوَحارَبُوا اْلَقَراما

، فَ َغراَق َأْكثَ ُرُهمْ  َطُة، َوقَ تَ ُلوا َخْلًقا َكثاْيًا َوَطَرَح النَّاُس أَنْ ُفَسُهْم يفا اْلَماءا  .َفَظفاَر َبااُم اْلَقَراما
َها مَ  ن ْ ُل ما َعَة َعَشَر يَ ْوًما ََيْما ٍر َسب ْ َن اْلَمالا َواْْلَْمتاَعةا، َوالنياَساءا َوَأقَاَم أَبُو طَاها ُر َعَلْيها ما ا يَ ْقدا

َد ْبَن َعْبدا اَّللَّا اْلَفاراقا  ُر َعَلى اْلَبْصَرةا ُُمَمَّ ها، َواْستَ ْعَمَل اْلُمْقَتدا ََ بَ َلدا ، فَ َعاَد إا َيانا ب ْ ، فَاَْنََدَر َوالصيا يَّ
َها. َها َوَقْد َساَر اَْلََجرايُّ َعن ْ  إالَي ْ

 



اجا َعَلى الرَّييا ذاكْ   ُر اْستايََلءا اْبنا َأِبا السَّ
ََ الرَّييا َفَحارَبَُه َأْْحَُد ْبُن َعلايٍي أَ  ْن َأْذرَبايَجاَن إا اجا ما َنةا َساَر يُوُسُف ْبُن َأِبا السَّ ها السَّ ُخو يفا َهذا

ََ بَ ْغَداَذ، وََكاَن َأْْحَُد ْبُن َعلايٍي  ُصْعُلوٍك، فَاَّْنََزَم َأْصَحاُب َأْْحََد َوقُتاَل ُهَو يفا اْلَمْعرََكةا، َوأُْنفاَذ رَْأُسُه إا
َع الرَّيَّ َكَما ذََكْرََنُه، ُثَّ َعَصى، َوَهاَدَن مَ  را فَأُْقطا ََ اْلُمْقَتدا اَكاَن ْبَن  َقْد فَاَرَق َأَخاُه ُصْعُلوًكا، َوَساَر إا

،َكاِلا َوَأْوَِلَد اْلََْسنا ْبَن َعلايٍي اْْلُْطرُ   وشا
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ََ بَ ْغَداَذ. را َوَعَصى َعَلْيها، َوَوَصَل رَْأُسُه إا  َوُهْم باَطََباْسَتاَن، َوُجْرَجاَن َوفَاَرَق طَاَعَة اْلُمْقَتدا
ي َأَمَر َأْْحََد ْبنَ  را إانَُّه ُهَو الَّذا ، َويَ ُقوُل لاْلُمْقَتدا با َعلايٍي  وََكاَن اْبُن اْلُفَراتا يَ َقُع يفا َنْصٍر اْْلَاجا

نَ ُهَما. ْلعاْصَيانا لاَمَودٍَّة بَ ي ْ  ِبا
، َوَدَخَلَها يفا  اجا َعَلى الرَّييا ي اْلقاْعَدةا، َواْستَ ْوََ اْبُن َأِبا السَّ ي  وََكاَن قَ ْتُل َأْْحََد ْبنا َعلايٍي آَخَر ذا ذا

َها يفا َأوَّلا َسَنةا َثََلَث عَ  َنةا، ُثَّ َساَر َعن ْ َن السَّ ةا ما لرَّييا اْلْاجَّ ََ َُهََذاَن، َواْسَتْخَلَف ِبا ْشَرَة َوَثََلُثاااَئٍة إا
َرةا َسنَ  ََ الرَّييا يفا َُجَاَدى اْْلخا ُهْم َفلاَحَق يُوُسَف، َوَعاَد يُوُسُف إا َة ُمْفلاًحا، فََأْخَرَجُه َأْهُل الرَّييا َعن ْ

َها.  َثََلَث َعْشَرَة َوَثََلُثااائٍَة َواْستَ ْوََ َعَلي ْ
 

ثَ ذا  ةا َحَوادا دَّ  ْكُر عا
، فَ َغناَم َوفَ َتَح ُحُصوًَن، َوَغَزا ُثَاٌل أَْيًضا يفا اْلَبْحرا، فَ غَ  َن َوفايَها َغَزا ُمْؤناٌس اْلُمَظفَُّر باََلَد الرُّوما ناَم ما

اَئَِتْ  َن اْلَغَنما ما َوابيا َُثَاناَيَة آَِلفا رَْأٍس، َوما َن الدَّ ّبْا أَْلَف رَْأٍس، َوما َهبا السَّ َن الذَّ أَْلفا رَْأٍس، َوما
ًئا َكثاْيًا.  َواْلفاضَّةا َشي ْ

َجرا َوَعُظَم. تا َوالشَّ ْلَغَلَّ ْلعاَراقا فََأَضرَّ ِبا  َوفايَها َظَهَر َجَراٌد َكثاٌْي ِبا
ُّ ْبُن نَفايٍس َعَلى َحْربا َأْصبَ َهاَن. َل ُبنيا  َوفايَها اْستُ ْعما

 ]اْلَوفَ َياُت[
 َ ٌد َمَكانَُه. َوفايَها تُ ُويفيا َ ابْ ُنُه ُُمَمَّ ْيَُها، َوَوِلا يُّ باَفاراَس، َوُهَو َأما دا  بَْدٌر اْلُمْعَتضا

ْيا  ْن َمَشاها ُّ، َوُهَو ما دا ْبنا اْْلَُسنْيا اْْلَُرْيرايُّ الصُّويفا ٍد َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَّ َ أَبُو ُُمَمَّ مْ َوفايَها تُ ُويفيا   َمَشاَيااها
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ُب كاَتابا َمَعانا )اْْلَُرْيرا  ، َصاحا اُج النَّْحوايُّ ريايجا الزَّجَّ يُم ْبُن السيا ( ، َوأَبُو إاْسَحاَق إابْ َراها يُّ باَضميا اْلْايما
.  اْلُقْرآنا
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 ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َوَثََلُثاااَئة[
312 - 

 ُثاااَئةٍ ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة اثْ َنَِتْ َعْشَرَة َوَثََل 
ثٍَة َغرايَبةٍ   ذاْكُر َحادا

، َوَعَلْيها ثاَياٌب فَا ي، َّللَّا إاْنَساٌن َأْعَجما ُر ِبا َنةا َظَهَر يفا َداٍر َكاَن َيْسُكنُ َها اْلُمْقَتدا ها السَّ َرٌة، َوََتْتَ َها يفا َهذا خا
ْقَدَحٌة، وَكاَْبايٌت، وَ  يُص ُصوٍف، َوَمَعُه ما َّا يَلاي َبَدنَُه َقما كيانٌي وََكاَغٌد، َويفا كايٍس ِما ََْبٌَة، َوَأْقََلٌم، َوسا ُما

َش، َفَخرَ  ، فَ َبقاَي ُهَناَك، فَ َعطا ْن قُ نٍَّب، يُ َقاُل إانَُّه َدَخَل َمَع الصُّنَّاعا ٌر، َوَحْبٌل َطوايٌل ما َج َسوايٌق، َوُسكَّ
 ، ْنَد اْبنا اْلُفَراتا َذ، فََأْحَضُروُه عا َب َيْطُلُب اْلَماَء فَُأخا ُ إاِلَّ َصاحا َفَسأَلَُه َعْن َحالاها، فَ َقاَل: َِل ُأْخَبا

ارا، َفَضَربُوُه لايُ َقريارُ  َب الدَّ ُ إاِلَّ َصاحا ُْه باَشْيٍء، َوقَاَل: َِل ُأْخَبا ارا، )فَ َرَفَق باها( ، فَ َلْم َُيَْبا وُه، فَ َقاَل: الدَّ
ها  ريا؟ َوَلزاَم َهذا لشَّ َر باها باْسما اَّللَّا َبَدْأُِتْ ِبا يَّةا: َنَداَِنْ َمْعَناُه َِل َأْدراي، فَأُما ْلَفاراسا اللَّْفَظَة، ُثَّ َجَعَل يَ ُقوُل ِبا

 فَُأْحراَق.
ُب، َوَعُظَم اْْلَْمُر َبنْيَ َيَديا  ها اْْلَاَل َحْيُث ُهَو اْْلَاجا با َهذا َوأَْنَكَر اْبُن اْلُفَراتا َعَلى َنْصٍر اْْلَاجا

را، َونَ  نانَي َوَقْد رَفَ َعنا اْلُمْقَتدا َْي اْلُمْؤما َ َأقْ ُتُل َأما َر، فَ َقاَل َنْصٌر: لا ََ أَنَُّه َأْخَفاُه لايَ ْقُتَل اْلُمْقَتدا َن َسَبُه إا  ما
ها ال َا َيْسَعى يفا قَ ْتلاها َمْن َصاَدرَُه، َوَأَخَذ َأْمَواَلُه، َوَأطَاَل َحْبَسُه َهذا ؟ إاَّنَّ ََ الث َُّرَّيَّ نانَي، َوَأَخَذ الث ََّرى إا سيا

يٌث يفا َمْعََّن َنْصٍر. ْبنا اْلُفَراتا باَسَببا َهَذا َحدا َياَعُه، َوَصاَر ِلا  ضا
 

 ذاْكُر َأْخذا اْْلَاجيا 
ََ اَْلَباْيا يفا َعْسَكٍر َعظايٍم لايَ ْلَقى اْْلَاجَّ َسَنَة إاحْ  يُّ إا ٍر اْلَقْرَمطا َنةا َساَر أَبُو طَاها ها السَّ ْشَرَة َدى عَ يفا َهذا

َمْت ُمْعَظمَ  َة، فََأْوَقَع باَقافاَلٍة تَ َقدَّ ْن َمكَّ ْم ما ها  َوَثََلُثاااَئٍة يفا رُُجوعا
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ْم، فَ نَ َهبَ ُهْم، َواتََّصَل اْْلَََبُ باَباقاي اْلَْ  ْن َأْهلا بَ ْغَداَذ َوَغْْياها ، وََكاَن فايَها َخْلٌق َكثاٌْي ما اجيا َوُهْم باَفْيَد اْْلَاجيا
نَي.فَ  َ زَاُدُهْم، فَاْرََتَُلوا ُمْسراعا َا َحََّّ َفنا  َأقَاُموا َبا



ُْم َِل يُقايُمو  ي اْلُقَرى، َوَأَّنَّ ََ َوادا ْلَعْودا إا ْم ِبا َن باَفْيَد، وََكاَن أَبُو اَْلَْيَجاءا ْبُن َْحَْداَن َقْد َأَشاَر َعَلْيها
نْ  َ فَاْسَتطَاُلوا الطَّرايَق، َوَلْ يَ ْقبَ ُلوا ما ا َفنا ، فَ َلمَّ ََ َأِبا اَْلَْيَجاءا َطرايُق اْلُكوَفةا، وََكثاُْي اْْلَاجيا ُه، وََكاَن إا

، وَ  َطُة، َوَأَخُذوُهْم، َوَأَسُروا َأَِب اَْلَْيَجاءا َأْْحََد ْبَن  زَاُدُهْم َساُروا َعَلى َطرايقا اْلُكوفَةا، فََأْوَقَع َبااُم اْلَقَراما
ْرايرً  يَعَها َوَما َأرَاَد ُكْشُمْرَد، َوَنا اجا َجَا َاَل اْْلُجَّ ٍر َجا را، َوَأَخَذ أَبُو طَاها ا َوَأْْحََد ْبَن َبْدٍر َعمَّ َوالاَدةا اْلُمْقَتدا

ْم،  عاها ََ َهَجَر َوتَ َرَك اْْلَاجَّ يفا َمَواضا ، َوَعاَد إا َيانا ب ْ ، َوالصيا ، َوالنياَساءا َن اْْلَْمتاَعةا، َواْْلَْمَوالا  َفَماتَ ما
. ْمسا ْن َحريا الشَّ  َأْكثَ ُرُهْم ُجوًعا، َوما

يَن إا  يَنئاٍذ َسْبَع َعْشَرَة َسَنًة، َوانْ َقَلَبْت بَ ْغَداُذ، َواْجَتَمَع ُحَرُم اْلَمْأُخوذا ٍر حا ََ ُحَرما وََكاَن ُعْمُر َأِبا طَاها
، َوَجَعْلَن يُ َنادا  يَن َنَكبَ ُهُم اْبُن اْلُفَراتا ٍر( قَ َتَل اْلَمْنُكوبانَي الَّذا يَن: اْلَقْرَمطايُّ الصَّغاُْي، )أَبُو طَاها

نَي بابَ ْغَداَذ. يُّ اْلَكباُْي اْبُن اْلُفَراتا َقْد قَ َتَل اْلُمْسلاما َة، َواْلَقْرَمطا نَي يفا َطرايقا َمكَّ  اْلُمْسلاما
يَعًة َشنايَعًة، وََكَسَر اْلَعامَُّة َمَناباَر اْْلََواما  تٍي وََكاَنْت ُصورًَة َفظا ، َوَسوَُّدوا اْلَمَحارايَب يَ ْوَم اْْلُْمَعةا لاسا عا

را لاَيْأُخَذ َأْمَرُه فايَما يَ ْفَعُلهُ  ْنَد اْلُمْقَتدا ، َوَحَضَر عا ْن َصَفٍر، َوَضُعَفْت نَ ْفُس اْبنا اْلُفَراتا ، َخَلْوَن ما
ُب اْلَمُشورََة فَانْ َبَسَط لاَسانُُه َعَلى اْبنا  اَعَة تَ ُقوُل َأيَّ  َوَحَضَر َنْصٌر اْْلَاجا ، َوقَاَل َلُه: السَّ اْلُفَراتا

ْوَلةا، َوَعرَّْضتَ َها لالزََّوالا يفا اْلَباطانا  ْلَمْيلا َمَع   َشْيٍء َنْصَنُع، َوَما ُهَو الرَّْأُي بَ ْعَد َأْن زَْعَزْعَت َأرَْكاَن الدَّ ِبا
ََ الرَّقَّةا، َوُهْم ُسُيوُف ُكليا َعُدوٍي َيْظَهُر َوُمَكاتَ َبتاها، َوُمَهاَدنَتاها، َويفا  َك ُمْؤناًسا َوَمْن َمَعُه إا را ِباابْ َعادا  الظَّاها

ْوَلةا، َفَمْن َيْدَفُع اْْلَن َهَذا الرَُّجَل إاْن َقَصَد اْلَْْضَرَة أَْنَت َأْو َوَلُدَك؟ َوَقْد َظَهَر اْْلَن َأنَّ  َمْقُصوَدَك الدَّ
ْلَقْبضا   ِباابْ َعادا ُمْؤناٍس َوِبا
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َّْن َصاَدَرَك  ْوَلَة َوتُ َقوياَي َأْعَداَءَها لاَتْشفاَي، َغْيَظ قَ ْلباَك ِما َوَأَخَذ َعَليَّ َوَعَلى َغْْياي َأْن َتْسَتْضعاَف الدَّ
َن التَّ  َنُكَما ما ييا َغْْيُُك لاَما َُيَْمُع بَ ي ْ ََ اْلَقْرَمطا ي َسلََّم النَّاَس إا ؟ َوَقْد َأْمَواَلَك، َوَمنا الَّذا َشيُّعا َوالرَّْفضا

، َوأَْنَت َأْوَصْلَتُه. ييا ْن َأْصَحابا اْلَقْرَمطا يَّ َكاَن ما  َأْظَهَر أَْيًضا َأنَّ َذلاَك اْلَعَجما
يَّ إاِلَّ تاْلكَ  ، َوَِل َهاَداُه، َوَِل رََأى َذلاَك اْْلَْعَجما يَّ اَعَة،  َفَحَلَف اْبُن اْلُفَراتا أَنَُّه َما َكاَتَب اْلَقْرَمطا السَّ

َر ُمْؤناًسا َوَمْن َمَعُه، فَ َفَعَل َذلاَك، را َأْن َُيْضا ُر ُمْعراٌض َعْنُه، َوَأَشاَر َنْصٌر َعَلى اْلُمْقَتدا وََكَتَب  َواْلُمْقَتدا
، فَ رَكاَب يفا طَيَّارٍَة فَ َرََجَُه ا ََ َذلاَك َوََّنََض اْبُن اْلُفَراتا ُضورا، َفَساَر إا ْلُْ  ْلَعامَُّة َحََّّ َكاَد يَ ْغَرُق.إالَْيها ِبا

َطةا َفَخَرَج يفا َجَْ  َن اْلَقَراما ََ اْلُكوَفةا، )لاَيْمنَ َعَها ما ْيا إا ْلَمسا ََ ََّيُقوٍت ِبا ُر( إا َم اْلُمْقَتدا ٍع َكثاٍْي، )َوتَ َقدَّ
ٌد، َفَخَرَج َعَلى َذلاَك اْلَعْسَكرا َمالٌ  طَةا،  َوَمَعُه َوَلَداُه اْلُمَظفَُّر َوُُمَمَّ يٌم، َوَورََد اْْلَََبُ باَعْودا اْلَقَراما َعظا

ُْي ََّيُقوٍت( . َل َمسا  فَ ُعطيا
( اْلُفَراتا اَنْاََلَل أُ  ُن اْبُن )اْلَوزايرا اْبنا ا رََأى اْلُمَحسيا ََ بَ ْغَداَذ، َوَلمَّ ْم، َوَوَصَل ُمْؤناٌس اْلُمَظفَُّر إا ُموراها



ُهْم َأْمَواًِل َجلايَلًة َأَخَذ ُكلَّ َمْن َكاَن َُمُْبوًسا ) ن ْ َنَُّه َكاَن َقْد َأَخَذ ما َن اْلُمَصاَدرايَن( ، فَ َقتَ َلُهْم ْلا ْنَدُه ما عا
را( ، َفَخاَف َأْن يُقارُّوا َعَلْيها. ََ اْلُمْقَتدا ْلَها إا  )َوَلْ يُوصا

 
نا  ها اْلُمَحسيا  ذاْكُر اْلَقْبضا َعَلى اْلَوزايرا اْبنا اْلُفَراتا َوَوَلدا

را يَ َعريافُُه َذلاَك، َوَأنَّ النَّاَس إاَّنََّ ُثَّ  ََ اْلُمْقَتدا ، َفَكَتَب إا ْرَجاَف َكثُ َر َعَلى اْبنا اْلُفَراتا ا َعاَدْوُه  إانَّ اْْلا
ُر إالَْيها ُيَسكياُنُه َويُطَيياُب )قَ لْ  ُهْم، فَأَنْ َفَذ اْلُمْقَتدا ن ْ ها َوَشَفَقتاها، َوَأْخذا ُحُقوقاها ما  َبهُ لاُنْصحا
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ها َفَمن َ  ْندا ْن عا را، فََأْدَخَلُهَما إالَْيها َفطَيََّب( قُ ُلوََبَُما َفَخَرَجا ما ََ اْلُمْقَتدا َعُهَما َنْصٌر فَ رَكاَب ُهَو َوَوَلُدُه إا
را، َوَأَشاَر َعَلْيها باَتأْ  َل َبااَما، َفَدَخَل َعَلى اْلُمْقَتدا َن اْْلُُروجا َووَكَّ ُب ما َما، اْْلَاجا ْيا َعْزلاها فََأَمَر ِبااْطََلقاها خا

نَُّه َجَلَس َعامََّة  نَُّه اْختَ َفى َوَأمَّا اْلَوزايُر فَإا ُن فَإا ُن، فََأمَّا اْلُمَحسيا ي َفَخَرَج ُهَو َوابْ ُنُه اْلُمَحسيا ََّنَاراها ُْيْضا
ا َأْصَبحَ  ، ُثَّ َِبَت ُمَفكياًرا، فَ َلمَّ ََ اللَّْيلا ُد: اْْلَْشَغاَل إا ها يُ ْنشا َعُه بَ ْعُض َخَدما  َسَا

اَمُه َخْْيٌ َلُه َأْم َورَاَءهُ   َوَأْصَبَح َِل َيْدراي َوإاْن َكاَن َحازاًما ... َأُقدَّ
َهاُر َأََتُه ََنُزوُك، َوبُ َلْيٌق يفا  ، َواْرتَ َفَع الن َّ ْن رَبايٍع اْْلَوَّلا ُن ما ا َأْصَبَح اْلَغُد، َوُهَو الثَّاما دَّ  فَ َلمَّ َن عا ٍة ما

ََ دا  َذ إا ، َوُأخا ، فََأْخَرُجوُه َحافاًيا َمْكُشوَف الرَّْأسا ْنَد اْْلََرما ََ اْلَوزايرا، َوُهَو عا ، َفَدَخُلوا إا ْجَلَة، اْْلُْندا
ََ طَيَّاٍر فايها ُمْؤناٌس اْلُمَظفَّرُ  َل إا َلَساًَن َغطَّى باها رََأَسُه، َوْحُا ََلُل ْبُن َبْدٍر، فَأَْلَقى َعَلْيها بُ َلْيٌق طَي ْ ، َوَمَعُه ها

ْْلَْمسا اْلَْ  ، َوَأَِلَن َكََلَمُه، فَ َقاَل َلُه: َأََن اْْلَن اْْلُْسَتاُذ، وَُكْنُت ِبا َي فَاْعَتَذَر إالَْيها اْبُن اْلُفَراتا ائاَن السَّاعا
ي َورُُءوسا أَ  ْوَلةا، َوَأْخَرْجَتنا َواْلَمَطُر َعَلى رَْأسا ( .يفا َفَسادا الدَّ ْلنا ، )َوَلْ ُِتْها  ْصَحاِبا

ها َعَشَرَة َأْشُهٍر َوَُثَا ُة وازَارَتاها َهذا ْنَدُه، وََكاَنْت ُمدَّ ، َفُحباَس عا ََ َشفايٍع اللُّْؤُلؤاييا ناَيَة َعَشَر يَ ْوًما، ُثَّ ُسلياَم إا
ُهْم إاِلَّ اْلُمَحسيا  ن ْ َهْج ما َذ َأْصَحابُُه َوَأْوَِلُدُه َوَلْ يَ ن ْ َر اْبُن اْلُفَراتا َعَلى َُجَْلٍة َوُأخا نَُّه اْختَ َفى، َوُصودا ُن، فَإا

يَناٍر. َلُغَها أَْلُف أَْلفا دا َن اْلَمالا َمب ْ  ما
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يا  ما اْْلَاقَانا  ذاْكُر وازَارَةا َأِبا اْلَقاسا
دا بْ  ا تَ َغْيََّ َحاُل اْبنا اْلُفَراتا َسَعى َعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ ما ْبنا َوَلمَّ نا ُعبَ ْيدا اَّللَّا ْبنا ََيََْي ْبنا َخاقَاَن أَبُو اْلَقاسا

ُّ يفا اْلوازَارَةا، وََكَتَب َخطَُّه أَنَُّه يَ َتَكفَُّل اْبَن اْلُفَراتا َوَأْصَحابََه ِباَُصاَدرَ  ةا أَْلَفْي أَْلفا َأِبا َعلايٍي اْْلَاقَانا
مُ  يَناٍر، َوَسَعى لَُه ُمْؤناٌس اْْلَادا ُب.دا ، َوَنْصٌر اْْلَاجا  ، َوَهاُروُن ْبُن َغرايبا اْْلَالا



، َوَقْد تَ َغْيََّ َعَلْيها لاكاََبا  يَد اْلَمَرضا ُم، َمرايًضا َشدا ُّ، َوالاُد َأِبا اْلَقاسا نياها، فَ َلْم وََكاَن أَبُو َعلايٍي اْْلَاقَانا  سا
ها، َوتَ َوََّ أَبُو ْن َحالا َوَلدا ُر َيْكَرُهُه،  يَ ْعَلْم باَشْيٍء ما ، وََكاَن اْلُمْقَتدا َع رَبايٍع اْْلَوَّلا ما اْلوازَارََة ََتسا اْلَقاسا

ي ُنكاَب َِل َأََن، يَ ْعنا  ، َوُهَو َُمُْبوٌس، باواَِليَتاها قَاَل: اْْلَلايَفُة ُهَو الَّذا َع اْبُن اْلُفَراتا ا َسَا َأنَّ اْلَوزايَر فَ َلمَّ
ٌز َِل يَ ْعراُف َأْمرَ   اْلوازَارَةا. َعاجا

ََ مَ  َعاَء( إا ْن َصن ْ يَسى )ما ُم يفا إاَعاَدةا َعلاييا ْبنا عا ُّ َشَفَع إالَْيها ُمْؤناٌس اْْلَادا ا َوَزَر اْْلَاقَانا َة، َفَكَتَب َوَلمَّ كَّ
َة، وَ  ََ َمكَّ يَسى يفا اْلَعْودا إا ْذنا لاَعلاييا ْبنا عا لا اْلَيَمنا يفا اْْلا ََ َجْعَفٍر َعاما ََلعا َعَلى إا طيا َن لاَعلايٍي يفا اِلا َأذا

ها. ها َهذا ُّ يفا وازَارَةا َوَلدا . َوَماَت أَبُو َعلايٍي اْْلَاقَانا اما ْصَر َوالشَّ  َأْعَمالا ما
 

نَ  ها اْلُمَحسيا  ذاْكُر قَ ْتلا اْبنا اْلُفَراتا َوَوَلدا
ُن اْبُن اْلَوزايرا اْبنا اْلُفَراتا ُُمَْتفا  َي َوالاَدُة وََكاَن اْلُمَحسيا ْنَد َْحَاتاها ُحَزانََة، َوها ًيا، َكَما ذََكْرََن، وََكاَن عا

ََ اْلمَ  ََ اْلَمْقََبَةا، َوتَ ُعوُد باها إا ، وََكاَنْت ََتُْخُذُه يفا ُكليا يَ ْوٍم إا َنازالا الَِّتا يَثاُق اْلَفْضلا ْبنا َجْعَفرا ْبنا اْلُفَراتا
َشاًء َوُهَو يفا  ْهلاَها عا َها ِبَا ََ َمَقابارا قُ َرْيٍش، َوَأْدرََكَها اللَّْيُل، فَ بَ ُعَد َعَلي ْ زاييا اْمَرَأٍة، َفَمَضْت يَ ْوًما إا

نْ  ْْلَْْيا، َُتَْتفاي عا ًَة تَ ْعرافُ َها ِبا َد اْمَرَأًة َصاْلا َها اْمَرَأٌة َمَعَها َأْن تَ ْقصا َدَها، فََأَخَذتا الطَّرايُق، فََأَشاَرْت َعَلي ْ
 َن َوَقَصَدْت تاْلَك اْلَمْرَأَة َوقَاَلتْ اْلُمَحسيا 
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ََ َداراَها، َوَسلََّمْت إالَْيها  ُخولا إا لدُّ ًتا َنُكوُن فايها فََأَمَرَّْتُْم ِبا ارا، ََلَا: َمَعَنا َصبايٌَّة باْكٌر نُرايُد بَ ي ْ ْم قُ بًَّة يفا الدَّ
َها، َوَجَلَستا النيا  َن إالَي ْ ِتا َمَعُه يفا ُصفٍَّة َبنْيَ َيَدْي َِببا اْلُقبَّةا، َفَجاَءْت َجارايٌَة فََأْدَخْلَن اْلُمَحسيا َساُء الَلَّ

ارا رَُجًَل، فَ  َا، فََأْخََبََّْتَا َأنَّ يفا الدَّ ََ َمْوَِلَّتا َن يفا اْلُقبَّةا، فَ َعاَدْت إا َجاَءْت َسْوَداُء، فَ َرَأتا اْلُمَحسيا
ا رَأَْتُه َعرَ  بَ تُ َها فَ َلمَّ  فَ ْتُه.َصاحا

ا رََأى النَّاَس يفا َداراها َُيَْلُدوَن، َوُيَشقَُّصوَن، وَ  رَُه، فَ َلمَّ ُن َقْد َأَخَذ َزْوَجَها لاُيَصادا بُوَن وََكاَن اْلُمَحسيا يُ َعذَّ
َن َوَعَرفَ ْتُه رَكاَبْت يفا َسفايَنٍة، َوَقَصَدْت َدارَ  ا رََأتا اْلَمْرَأُة اْلُمَحسيا اْلْاََلَفةا،  َماَت َفْجَأًة، فَ َلمَّ

، فَ  نا َََبا اْلُمَحسيا ُب، فََأْخََبَْتُه ِبا نانَي! فََأْحَضَرَها َنْصٌر اْْلَاجا ْيا اْلُمْؤما َما يَحٌة ْلا انْ تَ َهى َوَصاَحْت: َمعاي َنصا
َرُه، فَ  َْي َمَعَها َوَُيْضا ْرَطةا، َأْن َيسا َب الشُّ را، فََأَمَر ََنُزوَك، َصاحا ََ اْلُمْقَتدا ََ َذلاَك إا َأَخَذَها َمَعُه )إا

ََ َدارا اْلَوزايرا  را، فَ َردَُّه إا ََ اْلُمْقَتدا َن َوَعاَد باها إا َا( ، َوَدَخَل اْلَمْنزاَل، َوَأَخَذ اْلُمَحسيا َب َمْنزاَلا ، فَ ُعذيا
يَنارٍ  ََ دا ُهْم إا ََ ُمَصاَدرٍَة يَ ْبُذَُلَا، فَ َلْم َيُاب ْ يَب إا َنْ َواعا اْلَعَذابا لاُيجا ٍد، َوقَاَل: َِل َأَْجَُع َلُكْم َبنْيَ  ِبا َواحا

. َْيُث اْمتَ َنَع َعنا الطََّعاما ، َواْشَتدَّ اْلَعَذاُب َعَلْيها ِبا ي َوَماِلا  نَ ْفسا
ََ َدارا اْلْاََلَفةا، فَ َقاَل اْلَوزايُر أَبُو اْلقَ  َْملاها َمَع أَبايها إا ُر َأَمَر ِبا ا َعلاَم َذلاَك اْلُمْقَتدا ما لاُمْؤناٍس، فَ َلمَّ اسا



ََ َدارا اْلْاََلَفةا َبَذَل َأْمَوا َقلا اْبُن اْلُفَراتا إا : إاْن يُ ن ْ با ، َوَنْصٍر اْْلَاجا َلُه، َوَهاُروَن ْبنا َغرايبا اْْلَالا
ْنُه، َوَتَسلََّمَنا فََأْهَلَكَنا، فَ َوَضُعوا الْ  نَ َنا ما َر يفا َأْمَوالاَنا، َوَضما ُقوَّاَد َواْْلُْنَد، َحََّّ قَاُلوا َوَأْطَمَع اْلُمْقَتدا

َنا َما َدامَ  ن ََّنا َِل ََنَْمُن َعَلى أَنْ ُفسا ها، فَإا ْن قَ ْتلا اْبنا اْلُفَراتا َوَوَلدا  ا يفا اْْلََياةا.لاْلَخلايَفةا: إانَُّه َِل بُدَّ ما
بُ َوتَ َردََّدتا الرََّسائاُل يفا َذلاَك، َوَأَشاَر ُمْؤناٌس، َوَهاُروُن ْبُن غَ   رايٍب، َوَنْصٌر اْْلَاجا
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َما، َفَذَِبَُهَما َكَما يُْذَبُح اْلَغَنمُ  ََ َما َطَلُبوا، فََأَمَر ََنُزوَك باَقْتلاها ْم إا ْم َوإاَجابَتاها َُوافَ َقتاها  .ِبا
َ باَطَعاٍم فَ َلمْ  َ أَْيًضا باَطَعاٍم لايُ ْفطاَر  وََكاَن اْبُن اْلُفَراتا َقْد َأْصَبَح يَ ْوَم اْْلََحدا َصائاًما، فَُأِتا َيَُْكْلُه، فَُأِتا

ْنَدََن يَ ْوَم  : أَْنَت َوَوَلُدَك عا ْوما يَ ُقوُل ِلا ي اْلَعبَّاَس يفا الن َّ ْر، َوقَاَل: رَأَْيُت َأخا ، َعَلْيها، فَ َلْم يُ ْفطا ثْ َننْيا اْْلا
ُن يَ وْ  َل َوَِل َشكَّ أَن ََّنا نُ ْقَتُل، فَ ُقتاَل ابْ ُنُه اْلُمَحسيا ْن رَبايٍع اْْلَخرا، َوْحُا ثْ َننْيا لاَثََلَث َعْشَرَة َخَلْت ما َم اْْلا

ْيُف،  يًدا، ُثَّ ُعراَض أَبُوُه َعَلى السَّْيفا فَ َقاَل: لَْيَس إاِلَّ السَّ ََ أَبايها، فَاْرََتَع لاَذلاَك َشدا ُعوا رَْأُسُه إا رَاجا
ي َأْمَواًِل ََجَّةً  ْندا نَّ عا َر َكثاْيًَة، فَقايَل َلُه: َجلَّ اْْلَْمُر َعْن َذلاَك! َوقُتاَل وََكاَن ُعْمُرُه يفا َأْمراي، فَإا ، َوَجَواها

َل رَْأَساُُهَا ا قُتاََل ْحُا نا َثََلًَث َوَثََلثانَي َسَنًة، فَ َلمَّ ها اْلُمَحسيا را  إاْحَدى َوَسْبعانَي َسَنًة، َوُعْمُر َوَلدا ََ اْلُمْقَتدا إا
َّللَّا، فَأَ  َما.ِبا  َمَر باتَ ْغرايقاها

ْن َذلا  ، َفَصحَّ قَ ْولُُه، َفما َّللَّا يَ ْقتُ ُلنا َر ِبا َك أَنَُّه َعاَد َوَقْد َكاَن أَبُو اْْلََسنا ْبُن اْلُفَراتا يَ ُقوُل: إانَّ اْلُمْقَتدا
، َفقايَل َلُه يفا َذلاَك، فَ َقالَ  ها يَ ْوًما، َوُهَو ُمَفكياٌر َكثاُْي اَْلَميا ْندا ْن عا نانَي َفَما ما ْيا اْلُمْؤما ْنَد َأما : ُكْنُت عا

ُه، َففاي ُكليا َذلاَك يَ ُقو  دَّ ْيَء َوضا َن اْْلَْشَياءا إاِلَّ قَاَل ِلا نَ َعْم، فَ ُقْلُت َلُه الشَّ ُتُه يفا َشْيٍء ما ُل نَ َعْم، َخاطَب ْ
َا تَ ُقوُل، َواْعتا  ُْسنا ظَنياها باَك، َوثاَقتاها ِبا ها َعَلى َشَفَقتاَك، فَ َقاَل: َِل َواَّللَّا، َوَلكانَُّه َفقايَل َلُه: َهَذا ْلا َمادا

نيا َأْن يُ َقاَل َلُه باَقْتلا اْلَوزايرا، فَ يَ ُقوَل نَ َعْم َواَّللَّا إانَُّه قَاتالاي!  ُأُذٌن لاُكليا قَائاٍل، َوَما يَ ْؤما
ََ اْلَوزا  ا قُتاَل رَكاَب َهاُروُن ْبُن َغرايٍب ُمْسراًعا إا َي َعَلْيها، َحََّّ َظنَّ َوَلمَّ ، َوَهنََّأُه باَقْتلاها، فَُأْغما يا يرا اْْلَاقَانا

ْن َغْشَيتاها َلْ ي ُ  ا َأفَاَق ما َفاراْقُه َهاُروُن َوَمْن ُهَناَك أَنَُّه َقْد َماَت، َوَصَرَخ َأْهُلُه َوَأْصَحابُُه َعَلْيها، فَ َلمَّ
ي ْنُه أَْلَفْي دا  َناٍر.َهاُروُن َحََّّ َأَخَذ ما

نَّ ُمْؤناًسا اْلُمَظفََّر َشَفَع يفا ابْ نَ ْيها َعْبدا اَّللَّا َوَأِبا  ( فَإا نا َوى اْلُمَحسيا  َوَأمَّا َأْوَِلُدُه )سا
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َر ابْ ُنُه اْلََْسُن َعلَ  يَناٍر، َوُصودا َما، َوَوَصَلُهَما باعاْشرايَن أَْلَف دا ْشرايَن َنْصٍر، فَُأْطلاَقا َلُه َفَخَلَع َعَلْيها ى عا
ََ َمْنزالاها. يَناٍر، َوُأْطلاَق إا  أَْلَف دا



َؤالا َواْلَْ  ، َوَلْ وََكاَن اْلَوزايُر أَبُو اْْلََسنا ْبُن اْلُفَراتا َكراْيًا، َذا راًَئَسٍة وَكاَفايٍَة يفا َعَملاها َحَسَن السُّ َوابا
َن.  َيُكْن َلُه َسيياَئٌة إاِلَّ َوَلَدُه اْلُمَحسيا

ْن  َعفُّفا َوما َن اْلَفْقرا َوالت َّ ، َوَما ُهْم َعَلْيها ما يثا ، َوطَْلَبةا اْْلَدا ناها أَنَُّه َجَرى ذاْكُر َأْصَحابا اْْلََدبا ، َُمَاسا
ْشراي َعَراءا عا ْرَهٍم، َولالشُّ ْشرايَن أَْلَف دا يثا عا َْصَحابا اْْلَدا أَْلَف َن فَ َقاَل: َأََن َأَحقُّ َمْن َأَعاََّنُْم، َوَأْطَلَق ْلا

شْ  ْرَهٍم، َولالصُّوفايَّةا عا ْشرايَن أَْلَف دا ْرَهٍم، َولاْلُفَقَهاءا عا ْشرايَن أَْلَف دا َْصَحابا اْْلََدبا عا ْرَهٍم، َوْلا رايَن دا
ْرَهٍم. اَئُة أَْلفا دا ْرَهٍم، َفَذلاَك ما  أَْلَف دا

 ، َ اْلوازَارََة اْرتَ َفَعْت َأْسَعاُر الث َّْلجا ، لاَكثْ َرةا َما َكاَن وََكاَن إاَذا َوِلا يسا را، َواْلَقَراطا كَّ ، َوالسُّ ْمعا َوالشَّ
، َوَلْ َيُكْن فايها َما يُ َعاُب باها إاِلَّ َأنَّ َأْصَحابَُه َكانُوا يَ فْ  ْن َداراها لالنَّاسا ُلَها َوَُيْراُج ما َعُلوَن َما َيْستَ ْعما

ْن  ْلٍك ََلَا، َفَكتَ َبْت إالَْيها َتْشُكو يُرايُدوَن، َوَيْظلاُموَن، َفََل َْيْنَ ُعُهْم، َفما َذلاَك َأنَّ بَ ْعَضُهْم َظَلَم اْمَرَأًة يفا ما
َّللَّا َأْن َتسْ  ْنُه َغْْيَ َمرٍَّة، َوُهَو َِل يَ ُردُّ ََلَا َجَواًِب، فَ َلقايَ ْتُه يَ ْوًما، َوقَاَلْت َلُه: َأْسأَُلَك ِبا نيا َكلاَمًة( ما َمَع )ما

ََ اَّللَّا فَ َوَقَف ََلَا فَ َقا تُ َها إا ، َوَقْد تَ رَْكُتَك وََكتَ ب ْ َلْت: َقْد َكتَ ْبُت إالَْيَك يفا ُظََلَمِتا َغْْيَ َمرٍَّة، َوَلْ َتُاْبنا
( إا  ْن َأْصَحاباها: )َما َأُظنُّ ٍم( ، َورََأى تَ َغْيَُّ َحالاها، قَاَل لاَمْن َمَعُه ما ا )َكاَن بَ ْعَد َأَّيَّ ، فَ َلمَّ ََ َواَب ِلَّ جَ تَ َعا

 رُقْ َعةا 
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 تاْلَك اْلَمْرَأةا اْلَمْظُلوَمةا )َقْد َخَرَج( ، َفَكاَن َكَما قَاَل.
 

َطةا اْلُكوفَةَ   ذاْكُر ُدُخولا اْلَقَراما
رٍ  ََ اْلُكوَفةا، وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ َأَِب طَاها يُّ إا ٍر اْلَقْرَمطا َنةا َدَخَل أَبُو طَاها ها السَّ َأْطَلَق َمْن َكاَن  َويفا َهذا

 ََ ُم اْبُن َْحَْداَن َوَغْْيُُه، َوَأْرَسَل إا ، َوفايها اجا َن اْْلُجَّ يَن َكاَن َأَسَرُهْم ما َن اْْلَْسَرى الَّذا ْنَدُه ما را عا اْلُمْقَتدا
ْن َهَجَر يُرايُد  ََ َذلاَك، َفَساَر ما .َيْطُلُب اْلَبْصَرَة َواْْلَْهَواَز، فَ َلْم َيُاْبُه إا  اْْلَاجَّ

ا  ا َساَر اْْلُجَّ َة، فَ َلمَّ ُّ ُمتَ َقلياًدا َأْعَماَل اْلُكوَفةا َوَطرايَق َمكَّ َبانا ي ْ ْن بَ ْغَداَذ وََكاَن َجْعَفُر ْبُن َوْرقَاَء الشَّ ُج ما
بَ  ْن َبنا َشي ْ ٍر، َوَمَعُه أَْلُف رَُجٍل ما ْن َأِبا طَاها ْم َخْوفًا ما يها ْن َساَر َجْعَفٌر َبنْيَ أَْيدا اجا ما اَن، َوَساَر َمَع اْْلُجَّ

تَّ  ْبَكرايُّ َوَغْْيُُهْم، يفا سا ُّ، َوَطرايٌف السُّ ، الصَّْفَوانا نيا ُب اْلَبْحرا، َوجا ْلطَانا ُثَاٌل َصاحا ةا َأْصَحابا السُّ
َّ، فَ َقاتَ َلُه  َبانا ي ْ يُّ )َجْعَفًرا الشَّ ٍر اْلَقْرَمطا  َجْعَفٌر.آَِلفا رَُجٍل، فَ َلقاَي أَبُو طَاها

ْم فَ لَ  يها ْن َبنْيا أَْيدا َطةا( َعْن ْيَايناها، فَاَّْنََزَم ما َن اْلَقَراما َنَما ُهَو يُ َقاتاُلُه إاْذ طََلَع ََجٌْع ما قاَي اْلَقافاَلَة اْْلُوََ فَ بَ ي ْ
ََ اْلُكوَفةا َوَمَعُهْم َعْسَكُر اْْلَلا  َن اْلَعَقَبةا، فَ َردَُّهْم إا ََ َِببا َوَقدا اَْنََدَرْت ما ٍر إا يَفةا، َوتَباَعُهْم أَبُو طَاها

َّ، َوَهَربَ  نياياا الصَّْفَوانا ُهْم، َوَأَسَر جا ن ْ اْلَباُقوَن  اْلُكوَفةا، فَ َقاتَ َلُهْم، فَاَّْنََزَم َعْسَكُر اْْلَلايَفةا، َوقَ َتَل ما



تَّ  ٍر، َوَأقَاَم سا َن اْلُكوَفةا، َوَدَخَلَها أَبُو طَاها اُج ما را اْلُكوَفةا َيْدُخُل اْلبَ َلَد ََّنَارًا فَ ُيقايُم يفا َواْْلُجَّ ٍم باظَاها َة َأَّيَّ
َن اْْلَْمَوا َها َما َقَدَر َعَلى َْحْلاها ما ن ْ ، ُثَّ ََيُْرُج يَبايُت يفا َعْسَكراها، َوَْحََل ما ََ اللَّْيلا عا إا لا َوالثياَيابا اْْلَاما

ََ َهَجَر.  َوَغْْيا َذلاَك، َوَعاَد إا
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ََ اْلُكوَفةا، َفسَ  ْْلُُروجا إا ََ ُمْؤناٍس اْلُمَظفَّرا ِبا ُر إا َم اْلُمْقَتدا َهزاُموَن بَ ْغَداَذ، فَ تَ َقدَّ َها، َوَدَخَل اْلُمن ْ اَر إالَي ْ
 ََ َها ََّيُقوًَت، َوَساَر ُمْؤناٌس إا َها، فَاْسَتْخَلَف َعَلي ْ َطُة َعن ْ ْن فَ بَ َلَغَها َوَقْد َعاَد اْلَقَراما َها ما َط َخْوفًا َعَلي ْ  َواسا

نَ  ها السَّ ، َوَلْ ََيُجَّ يفا َهذا ْرقاييا ََ اْْلَانابا الشَّ ٍر، َوَخاَف َأْهُل بَ ْغَداَذ َوانْ تَ َقَل النَّاُس إا َن َأِبا طَاها ةا )ما
( َأَحٌد.  النَّاسا

 
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ُر َعلَ  َنةا َخَلَع اْلُمْقَتدا ها السَّ َ َأْصبَ َهاَن.يفا َهذا يا َوَوِلا  ى ََنٍَح الطُّوُلونا
َن اْلمُ  ََداََّي َكثاْيٍَة، َوَمَعُه أَبُو ُعَمَر ْبُن َعْبدا اْلَباقاي َفَطَلَبا ما را اَْلُْدنََة َوفايَها َورََد َرُسوُل َملاكا الرُّوما َبا ْقَتدا

ََ َذلاَك بَ ْعَد َغَزاةا  يَبا إا  الصَّائاَفةا.َوتَ ْقرايَر اْلفاَداءا فَُأجا
َل َسعايدُ  ْصَر. َوفايَها اْستُ ْعما ََّيرا ما ْن دا ها ما يا بَ ْعَد َعْودا يا الصَّْفَوانا نيا َنةا ُخلاَع َعَلى جا ها السَّ  ْبُن َويفا َهذا

 َْحَْداَن َعَلى اْلَمَعاوانا َواْْلَْربا بانَ َهاَوْنَد.
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 وما فَ نَ َهُبوا، َوَسبَ ْوا، َوَعاُدوا.َوفايَها َدَخَل اْلُمْسلاُموَن باََلَد الرُّ 
دا ْبنا َعلاييا  يَل ْبنا َجْعَفرا ْبنا ُُمَمَّ ُد ْبُن إاَْسَاعا ْنَد اْلُكوَفةا رَُجٌل ادََّعى أَنَُّه ُُمَمَّ  ْبنا اْْلَُسنْيا َوفايَها َظَهَر عا

يلايَّةا، َوَجََ  َْسَاعا ، ْبنا َعلاييا ْبنا َأِبا طَالاٍب، َوُهَو رَئايُس اْْلا َوادا َن اْْلَْعَرابا َوَأْهلا السَّ يًما ما َع ََجًْعا َعظا
ْن بَ ْغَداَذ، فَ َقاتَ ُلوُه، َفَظفاُروا باها َواَّْنََزَم، َوقُ  َ إالَْيها َجْيٌش ما ْن َواْستَ ْفَحَل َأْمُرُه يفا َشوَّاٍل َفُسْييا تاَل َكثاٌْي ما

 َأْصَحاباها.
 ]اْلَوفَ َياُت[

َم َوفايَها، يفا َشْهرا رَبا  ، َوتَ َقدَّ لا َل َعَلى اْلَمْوصا ُب َوَقْد َكاَن اْستُ ْعما ُد ْبُن َنْصٍر اْْلَاجا َ ُُمَمَّ يٍع اْْلَوَّلا تُ ُويفيا
 َذلاَك.



َ َما َكاَن َعَلْيها  ، فَ َوِلا َن اْْلَْعَمالا َ َشفايٌع اللُّْؤُلؤايُّ وََكاَن َعَلى اْلََبايدا َوَغْْياها ما َشفايٌع َوفايَها تُ ُويفيا
. رايُّ  اْلُمْقَتدا
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 ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلَث َعْشَرَة َوَثََلُثاااَئٍة[
313 - 

 ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َثََلَث َعْشَرَة َوَثََلُثاااَئةٍ 
يا  يّبا يا َعنا اْلوازَارَةا َووازَارَةا اْْلَصا  ذاْكُر َعْزلا اْْلَاقَانا

َنةا يفا َشْهرا رَمَ  ها السَّ ُّ َعْن وازَارَةا اْْلَلايَفةا وََكاَن َسَبُب َذلاَك َأنَّ يفا َهذا ما اْْلَاقَانا َضاَن، ُعزاَل أَبُو اْلَقاسا
، َفَسَأَل َأْن يَ تَ َوََّ النََّظَر يفا َأمْ  نا ْبنا اْلُفَراتا ََكانا اْمَرَأةا اْلُمَحسيا َّ َعلاَم ِبا يّبا َن َلُه اْلَعبَّاَس اْْلَصا راَها، فََأذا

را( ، َفَصاَر لَُه َمَعهُ اْلُمقْ  ََ اْلُمْقَتدا يَناٍر َوَْحََلَها إا اَئةا أَْلفا دا َعما َها َسب ْ ن ْ ُر يفا َذلاَك، )فَاْسَتْخَلَص ما  َتدا
ََ َذلاَك، فَ لَ  ُر إا ُّ، فَ َوَضَع َمْن َوَقَع َعَلْيها َوَسَعى باها، فَ َلْم ُيْصعا اْلُمْقَتدا يٌث، َفَخاَفُه اْْلَاقَانا ا َعلاَم مَّ َحدا

 َ ابا َوَعْجزاُها ، َواْبناها َعْبدا اْلَوهَّ يا را َيْذُكُر َمَعاياَب اْْلَاقَانا ََ اْلُمْقَتدا ْْلَالا َكَتَب إا ُّ ِبا يّبا ا، َوَضيَاعا اْْلَصا
. الا ، َوَطَمعا اْلُعمَّ  اْْلَْمَوالا

يًدا َوطَاَل باها، فَ َوق َ  َّ َمراَض َمَرًضا َشدا َفتا اْْلَْحَواُل، َوَطَلُب اْْلُْنُد َأْرزَاقَ ُهْم، َوَشَغُبوا ُثَّ إانَّ اْْلَاقَانا
يَنئاٍذ َعَزَلُه، َواْستَ ْوَزَر َأَِب اْلَعبَّ  ْر َعَلى َشْيٍء، َفحا ُر إالَْيها يفا َذلاَك، فَ َلْم يَ ْقدا َّ فََأْرَسَل اْلُمْقَتدا يّبا اسا اْْلَصا

ُميا الْ  ٍد، َوَخَلَع َعَلْيها، وََكاَن َيْكُتُب ْلا ا َوَزَر َكَتَب ََلَا بَ ْعَدُه أَبُو يُوُسَف َعْبُد الرَّْْحَنا ْبنا ُُمَمَّ را، فَ َلمَّ ُمْقَتدا
ا ُأْسناَد إالَْيها َهَذا اْلَعَملُ  ْلطَانا َولَباَس الصُّوَف َواْلُفَوَط، فَ َلمَّ َد َوتَ َرَك َعَمَل السُّ تَ َرَك َما   وََكاَن َقْد تَ َزهَّ

َن  .َكاَن َعَلْيها ما اُه النَّاُس اْلُمْرَتدُّ ، َفَسمَّ  الزُّْهدا
، َفَكاَن َيَتََ  اما ْصَر َوالشَّ ْشَرافا َعَلى َأْعَمالا ما يَسى َعَلى اْْلا ُّ َأقَ رَّ َعلايَّ ْبَن عا يّبا َ اْْلَصا ا َوِلا ْن فَ َلمَّ دَُّد ما

اَل يفا )اْْلَعْ  ، َواْستَ ْعَمَل اْلُعمَّ َها يفا اْْلَْوقَاتا َة إالَي ْ ، َواْستَ ْعَمَل( َأِبَ َمكَّ  َمالا
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شْ  يَناٍر َعَلى اْْلا نَي أَْلَف دا يَّ بَ ْعَد َأْن َصاَدرَُه باَثَماناَيٍة َوََخْسا ما اْلَكْرخا َد ْبَن اْلَقاسا َرافا َعَلى َجْعَفٍر ُُمَمَّ
ََّيرا رَبايَعَة. لا َودا  اْلَمْوصا

لياَيةَ  قا  ذاْكُر َما فَ َتَحُه َأْهُل صا
ها  ْن  يفا َهذا يُّ َجْيًشا ما ُم اْلَمْهدا ٍد َوَأْرَسَل إالَْيها ْم َسالاا ْبنا رَاشا ْياها قالياَيَة َمَع َأما َنةا َساَر َجْيُش صا السَّ



ََ َأْرضا أَْنَكَْبََدَة، فَ َفَتُحوا َغْْيَاَن َوأَبْ َرَجَة، َوَغناُموا َغَنائاَم َكثاْيًَة، َوَعا قالياَيَة،  َد َجْيشُ إاْفرايقايََّة، َفَساَر إا صا
ْيفا )يفا َشْهرا رََمضَ  لسَّ يَنَة طَارَْنَت، َفَحَصُروَها َوفَ َتُحوَها ِبا ََ َأْرضا قالُّورايََة، َوَقَصُدوا َمدا اَن، َوَساُروا إا

نَي َمَرضٌ  يَنةا َأْدرَْنَت، َفَحَصُروَها( ، َوَخرَّبُوا َمَنازاََلَا فََأَصاَب اْلُمْسلاما ََ َمدا يٌد َكباٌْي،  َوَوَصُلوا إا َشدا
لياَيَة، َوقالُّورايَةَ  قا ْن َجزايَرةا صا ي الرُّوما ما َْيدا لياَيَة يُغاْيُوَن َعَلى َما ِبا قا َهُبوَن فَ َعاُدوا، َوَلْ يَ َزْل َأْهُل صا ، َويَ ن ْ

 َوَُيَريابُوَن.
ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا

ْسَمعايُّ  يُم اْلما َنةا فَ َتَح إابْ َراها ها السَّ ُهْم ََخَْسَة  يفا َهذا ن ْ ْن ُحُدودا َكْرَماَن، َوَأَسَر ما َي ما ، َوها َيَة اْلَقَفصا ََنحا
ََ فَاراَس َوَِبَعُهْم.  آَِلفا إاْنَساٍن َوَْحََلُهْم إا
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َط َوالْ  ََ َواسا َلْت إا َها التُُّموَر، َوْحُا ن ْ ُلوا ما َب َأْهُل َوفايَها َكثُ َرتا اْْلَْرطَاُب بابَ ْغَداَذ، َحََّّ َعما َبْصَرةا، فَ ُنسا
. ََ اْلبَ ْغيا  بَ ْغَداَذ إا

ْن فَ َعُلوا، َوإاِلَّ  َْملا اْْلََراجا إالَْيها، فَإا ََ َأْهلا الث ُُّغورا َيَُْمُرُهْم ِبا َقَصَدُهْم فَ َقَتَل َوفايَها َكَتَب َملاُك الرُّوما إا
ريايََّة، َوقَاَل: إانَّنا َصحَّ  ْم،  الرياَجاَل، َوَسََب الذُّ ي َضْعُف ُوَِلتاُكْم، فَ َلْم يَ ْفَعُلوا َذلاَك، َفَساَر إالَْيها ْندا عا

َها،  ن ْ َوََّنَُبوا، َوَأقَاَم َوَأْخَرَب اْلباََلَد، َوَدَخَل َمَلْطَيَة يفا َسَنةا َأْربََع َعْشَرَة َوَثََلُثاااَئٍة، فََأْخَربُوَها، َوَسبَ ْوا ما
تََّة َعَشَر يَ ْوًما.  فايَها سا

َطُة اْْلَاجَّ باُزَِبَلَة فَ َقاتَ َلُهْم َأْصَحاُب اْْلَلايَفةا، فَاَّْنََزُموا، َوَوَضَع اْلَقَراما وَ  َطُة َعَلى فايَها اْعََتََض اْلَقَراما
َة. ََ َمكَّ ُهْم، َفَساُروا إا يَعًة، فََأَخُذوَها، وََكفُّوا َعن ْ  اْْلَاجيا َقطا

يٌم َأَضاَءْت لَُه َوفايَها انْ َقضَّ َكوَْكٌب َكباٌْي َوقْ  يدا َوَضْوٌء َعظا دا ْثُل الرَّْعدا الشَّ ، َلُه َصْوٌت ما َت اْلَمْغرابا
نْ َيا.  الدُّ

 ]اْلَوفَ َياُت[
ْن ُحفَّاظا اْلُمحَ  ةا، َوُهَو ما ي اْلْاجَّ يُّ يفا ذا دا ْبنا ُسَلْيَماَن اْلَباَغْندا ُد ْبُن ُُمَمَّ َ ُُمَمَّ ثانَي، َوأَبُ َوفايَها تُ ُويفيا و ديا

ْيَسابُورايُّ َوُعْمُرهُ  رَّاُج الن َّ ْهَراَن السَّ يَم ْبنا ما ُد ْبُن إاْسَحاَق ْبنا إابْ َراها  اْلَعبَّاسا ُُمَمَّ
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دا ْبنا َعْبدا اْلَعزايزا الْ  َن اْلُعَلَماءا الصَّاْلاانَي، َوَعْبُد اَّللَّا ْبُن ُُمَمَّ َ بَ َغوا تاْسٌع َوتاْسُعوَن َسَنًة، وََكاَن ما ، تُ ُويفيا يُّ
، َوُهَو اْبُن باْنتا َأْْحََد ْبنا َمنايٍع. اَئَة َسَنٍة َوَسنَ َتنْيا َلَة اْلفاْطرا، وََكاَن ُعْمُرُه ما  لَي ْ

ُد. اٍر أَبُو اْْلََسنا الزَّاها ( ْبنا َبشَّ دا َ َعلايُّ )ْبُن ُُمَمَّ  َوفايَها تُ ُويفيا
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 َرَة َوَثََلُثاااَئة[]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبَع َعشْ 
314 - 

 ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة َأْرَبَع َعْشَرَة َوَثََلُثاااَئةٍ 
طَ  ََ َواسا اجا إا ْيا اْبنا َأِبا السَّ  ذاْكُر َمسا

َن َلُه( يفا َأْخذا  ، )َوَأذا َي اْلَمْشراقا اجا نَ َواحا ُر يُوُسَف ْبَن َأِبا السَّ َنةا قَ لََّد اْلُمْقَتدا ها السَّ َا  َويفا َهذا َأْمَواَلا
ََ وَ  ْيا إا ْن َأْذرَبايَجاَن، َواْلَمسا ََ بَ ْغَداَذ ما ْلُقُدوما إا ها، َوَأَمَرُه ِبا ها َوَأْجَنادا ََ قُ وَّادا َْي َوَصْرفاَها إا َط، لاَيسا اسا

َا ُمؤْ  َط، وََكاَن َبا ََ َواسا ، َفَساَر إا ييا ٍر اْلَقْرَمطا ََ َهَجَر لاُمَحارَبَةا َأِبا طَاها ا قَاَرََبَا إا ناٌس اْلُمَظفَُّر، فَ َلمَّ
ي َُهََذاَن، َوَساَوَة،  َا، َوَجَعَل َلُه َأْمَواَل اْْلََراجا بانُ َواحا ََ بَ ْغَداَذ لاُيقايَم َبا َوُقمَّ، يُوُسُف َصعاَد ُمْؤناٌس إا

َعَلى َمائاَدتاها، َوَيْسَتعانَي باَذلاَك َعَلى ُُمَارَبَةا َوقَاَشاَن، َوَماَه اْلَبْصَرةا، َوَماَه اْلُكوَفةا، َوَماَسَبَذاَن، لايُ ْنفاَقَها 
. يا يّبا ْن َتْدباْيا اْْلَصا َطةا، وََكاَن َهَذا ُكلُُّه ما  اْلَقَراما

 
 ذاْكُر اْْلَْربا َبنْيَ َعْبدا اَّللَّا ْبنا َْحَْداَن َواْْلَْكَرادا َواْلَعَربا 

َنةا َأْفَسَد اْْلَْكَراُد وَ  ها السَّ لا َوَطرايقا ُخَراَساَن، وََكاَن َعْبُد اَّللَّا ْبُن َْحَْداَن َويفا َهذا ْرضا اْلَمْوصا اْلَعَرُب ِبَا
، َفَكَتبَ  لا ْلَمْوصا ْوَلةا ِبا ُر الدَّ يَع َوُهَو بابَ ْغَداَذ، َوابْ ُنُه ََنصا  يَ تَ َوََّ اْْلَما
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َنْا  ، َواِلا َْمعا الرياَجالا َها يفا )إالَْيها أَبُوُه( َيَُْمُرُه ِبا َها( فَ َوَصَل إالَي ْ ََ َتْكرايَت، فَ َفَعَل )َوَساَر إالَي ْ َدارا إا
ُهمْ  ن ْ َا َأْحَدثُوا يفا َعَملاها بَ ْعَد َأْن قَ َتَل ما َبايها، َوَأْحَضَر اْلَعَرَب، َوطَالَبَ ُهْم ِبا َل رََمَضاَن َواْجَتَمَع ِبا ، َوَنكَّ

ْم فَ َردُّوا َعَلى النَّاسا شَ  ها َئ اْْلَْكَراُد اْْلَََللايََّة، بابَ ْعضا ََ َشْهَرُزوَر، فَ َوطا ًئا َكثاْيًا، َورََحَل َبااْم إا ي ْ
ا رَأَ  ُْم( انْ َقاُدوا إالَْيها َلمَّ ْت َشوَْكتُ ُهْم، ُثَّ إاَّنَّ ْم َغْْيُُهْم، فَاْشَتدَّ َتُه، وََكفُّوا )فَ َقاتَ َلُهْم، َواْنَضاَف إالَْيها ْوا قُ وَّ

ريا.َعنا اْلَفَسادا   َوالشَّ
 



يَسى يا َووازَارَةا َعلاييا ْبنا عا يّبا  ذاْكُر َعْزلا اْْلَصا
َّ َعنا اْلوازَارَةا. وََكاَن سَ  يّبا ُر َأَِب اْلَعبَّاسا اْْلَصا ي اْلقاْعَدةا، َعَزَل اْلُمْقَتدا َنةا، يفا ذا ها السَّ َبُب َذلاَك يفا َهذا

يَدةً  َّ َأَضاَق إاَضاَقًة َشدا يّبا .َأنَّ اْْلَصا يا يّبا ْلطَانا لاَذلاَك، َواْضَطَرَب َأْمُر اْْلَصا  ، َوَوقَ َفْت أُُموُر السُّ
َلٍة، وََكاَن ُيْصباُح َسْكَراَن َِل َقْصَد فايها لاعَ  ْربا ُكلَّ لَي ْ لشُّ َ اْلوازَارََة َقدا اْشتَ َغَل ِبا نَي َوِلا َمٍل َوََسَاعا وََكاَن حا

يٍث، وََكاَن َيَْتُُك اْلُكُتَب ا َها، َحدا ُل اْْلَْجوابََة َعن ْ ٍة، َويُ ْهما َواوايَن َِل يَ ْقَرُؤَها إاِلَّ بَ ْعَد ُمدَّ ْلَواراَدَة الدَّ
، َن اْْلَْشَغالا َا َوباَغْْياَها ما ها َبا وََكَل اْْلُُموَر  َفَضاَعتا اْْلَْمَواُل، َوفَاَتتا اْلَمَصالاُح، ُثَّ إانَُّه لاَضَجراها َوَتََبُّما

ََ نُ وَّابا  ْم.إا ها َها، فَ َباُعوا َمْصَلَحَتُه ِباَْصَلَحةا نُ ُفوسا ََلَع َعَلي ْ طيا  ها، َوَأُْهََل اِلا
يَسى، ف َ  ها الصُّورَةا َأَشاَر ُمْؤناٌس اْلُمَظفَُّر باَعْزلاها، َوواَِليَةا َعلاييا ْبنا عا ََ َهذا ا َصاَر اْْلَْمُر إا ُقباَض فَ َلمَّ

رُ َعَلْيها، وََكاَنْت وازَارَتُُه سا  َذ ابْ ُنُه َوَأْصَحابُُه َفُحباُسوا، َوَأْرَسَل اْلُمْقَتدا ، َوُأخا  َنًة َوَشْهَرْينا
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ما  ُر( َأَِب اْلَقاسا َا. َوَأَمَر اْلُمْقَتدا يَسى، وََكاَن َبا ي َعلايَّ ْبَن عا َمْشَق َيْسَتْدعا ََ دا َّللَّا َِبَلْغَد )إا ُعبَ ْيَد اَّللَّا ْبنا ِبا
ٍد الْ  ََ بَ ْغَداَذ، ُُمَمَّ يَسى إا ََ َأْن ََيُْضَر، َفَساَر َعلايُّ ْبُن عا يَسى إا لنياَيابَةا َعْن َعلاييا ْبنا عا َّ ِبا َكْلَوَذانا

ُُمورا اْلوازَارَةا، َوَِلزََم النََّظَر فاي َمَها َأَوائاَل َسَنةا ََخَْس َعْشَرَة ]َوَثََلُثاااَئٍة[ ، َواْشتَ َغَل ِبا َشتا َها، َفمَ فَ َقدا
 اْْلُُموُر، َواْستَ َقاَمتا اْْلَْحَواُل.

ْنَدُه راقَاُع اْلُمَصاَدرايَن، وَ  َّ )َكاَن َقْد( اْجَتَمَع عا يّبا ْن َأقْ َوما اْْلَْسَبابا يفا َذلاَك َأنَّ اْْلَصا َكَفاَِلُت وََكاَن ما
َن اْلَمالا  ُنوا ما َا َضما الا ِبا ُهْم، َوَضَماََنُت اْلُعمَّ ن ْ ،  َمْن ُكفاَل ما ، َواْْلَْهَوازا، َوفَاراَس، َواْلَمْغرابا َوادا لسَّ ِبا

ًئا بَ ْعَد َشْيٍء، فََأدَّى اْْلَ  ، فََأقْ بَ َلْت إالَْيها َشي ْ ، َوَأْرَسَل يفا طََلبا تاْلَك اْْلَْمَوالا ْرزَاَق، فَ َنَظَر فايَها َعلاي،
َن اْْلُْندا َمْن َِل َيَْ  ، َوَأْخَرَج اْلَعطَاَء، َوَأْسَقَط ما ْن َأْوَِلدا اْلُمْرتَ َزَقةا َمْن ُهَو يفا اْلَمْهدا ََلَح، َوما ُل السيا ما

نَ  ، َوالصََّفاعا َرةا، َوالنَُّدَماءا ْن َأْرزَاقا اْلُمَغنيانَي، َواْلَمَساخا نَّ آَِبَءُهْم أَثْ بَ ُتوا َأَْسَاَءُهْم، َوما ْثَل فَإا ْم، ما ةا، َوَغْْياها
، َوَمْن لَيْ  ْيخا اَْلَراما ها لَْيًَل َوََّنَارًا، َواْستَ ْعَمَل الشَّ نَُّه َأْسَقَطُهْم، َوتَ َوََّ اْْلَْعَماَل بانَ ْفسا ََلٌح، فَإا َس َلُه سا

، َواْخَتاَر اْلُكَفاَة. اَل يفا اْلواَِلََّيتا  اْلُعمَّ
، فََأْحَضَرهُ  يا يّبا َُناَظَرةا َأِبا اْلَعبَّاسا اْْلَصا َّللَّا ِبا ُر ِبا ، َوَأْحَضَر اْلُفَقَهاَء َواْلُقَضاَة َواْلُكتَّاَب َوَأَمَر اْلُمْقَتدا

ي َواحا ، َوالن َّ َن اْْلََراجا َن اْْلَْمَوالا ما ا َصحَّ ما ، َوَغْْيَُهْم، وََكاَن َعلاي، َوُقورًا َِل َيْسَفُه، َفَسأََلُه َعمَّ
َن اْلبَ َوا َا، َوما ََ َغْْيا َذلاَك، فَ َقاَل: َِل َأْعَلُمُه.َواْْلَْصَقاعا َواْلُمَصاَدرَاتا َواْلُمَتَكليافانَي َبا ْيَةا إا  قاي اْلَقدا

َ َأْحَضْرَت يُوسُ  ، فَ َقاَل: َِل َأْعرافُُه، َوقَاَل َلُه: لا ََ اْلَمْخَزنا لا إا ، َواْلَواصا ْخَراَجاتا َف ْبَن َوَسأََلُه َعنا اْْلا
 ، ، َوَسلَّْمَت إالَْيها َأْعَماَل اْلَمْشراقا اجا ُر ُهَو َوَأْصَحابُُه، َأِبا السَّ َوى َأْصبَ َهاَن، وََكْيَف تَ ْعَتقاُد أَنَُّه يَ ْقدا سا



، َوالصََّْبا عَ  َياها، َعَلى ُسُلوكا اْلََبيايَّةا اْلَقْفَراءا َلى َحريا باََلدا َوُهْم َقْد أَلاُفوا اْلباََلَد اْلَباراَدَة اْلَكثاْيََة اْلما
َ لَْ  ، َولا يفا ْحَساءا َواْلَقطا   ََتَْعْل َمَعُه ُمْنفاًقا َُيْراجُ اْْلا
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ْن َأْن َيُكوَن مَ  َطةا، َواْمتَ َنَع ما ُر َعَلى قاَتالا اْلَقَراما ؟ فَ َقاَل: ظَنَ ْنُت أَنَُّه يَ ْقدا  َعُه ُمْنفاٌق.اْلَماَل َعَلى اْْلَْجَنادا
ينا َواْلُمُروَءةا َضْربَ  ََ َأْصَحاباَك،   فَ َقاَل َلُه: َكْيَف اْسَتَجْزَت يفا الديا ُحَرما اْلُمَصاَدرايَن َوَتْسلايَمُهنَّ إا

َبَب يفا َذلاَك؟ ْن َكانُوا فَ َعُلوا َما َِل ََيُوُز أََلْسَت أَْنَت السَّ  َكاْمَرَأةا اْبنا اْلُفَراتا َوَغْْياها، فَإا
لا َلُه، َوَعْن َإْخَراَجاتاها، َفَخَلَط يفا َذلا  َك، َوَغرَّْرَت( ُثَّ َسأََلُه َعنا اْْلَاصا َك، فَ َقاَل َلُه: َغرَّْرَت )بانَ ْفسا

نانَي، َأَِل قُ ْلَت َلُه إانَّنا َِل َأْصُلُح لاْلوازَارَةا، فَ َقْد َكاَن اْلُفْرُس، إاَذا )َأرَاُدوا َأنْ  ْيا اْلُمْؤما ما ( َيْستَ ْوزارُوا ِبَا
ْن َوَجدُ  ها )فَإا ُن يَُدبياُر َوزايًرا، َنَظُروا يفا َتَصرُّفاها لانَ ْفسا وُه َحازاًما، َضاباطًا، َولَّْوُه، َوإاِلَّ قَاُلوا: َمْن َِل َُيْسا

ها. ََ َُمْباسا  نَ ْفَسُه( فَ ُهَو َعْن َغْْيا َذلاَك َأْعَجُز، َوتَ رَُكوُه، ُثَّ َأَعاَدُه إا
 

اَمانايَّةا َعَلى الرَّييا   ذاْكُر اْستايََلءا السَّ
ا اْسَتْدَعى اْلُمْقَتدا  يا َلمَّ اَمانا عايدا َنْصرا ْبنا َأْْحََد السَّ ََ السَّ َط َكَتَب إا ََ َواسا اجا إا ُر يُوُسَف ْبَن َأِبا السَّ

هَ  ْن فَاتاٍك ُغََلما يُوُسَف، َفَساَر َنْصُر ْبُن َأْْحََد إالَي ْ َها ما َها، َوَأْخذا ، َوَأَمَرُه باَقْصدا ا، َأَوائاَل باواَِليَةا الرَّييا
َن اْلُعُبورا، فََأقَاَم َسَنةا َأْربَ  ََ َجَبلا قَاراٍن، َفَمنَ َعُه أَبُو َنْصٍر الطَََّبايُّ ما ُهَناَك، َع َعْشَرَة َوَثََلُثاااَئٍة، فَ َوَصَل إا

َن اْلُعُبورا، َفَساَر َحََّّ قَاَرَب الرَّيَّ فَ  َنُه ما يَناٍر َحََّّ َمكَّ َخَرَج فَاتاٌك فَ َراَسَلُه، َوَبَذَل َلُه َثََلثانَي أَْلَف دا
َها يفا  َها، َواْستَ ْوََ َنْصُر ْبُن َأْْحََد َعَلي ْ  َعن ْ
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َها. َّ َوَعاَد َعن ْ َواِتا يَمُجوَر الدَّ َها سا ، َوَوََّ َعَلي ْ َا َشْهَرْينا َرةا، َوَأقَاَم َبا  َُجَاَدى اْْلخا
َد ْبَن َعلايٍي ُصْعُلوٌك، وَ  َها ُُمَمَّ َا ُثَّ اْستَ ْعَمَل َعَلي ْ ، فََأقَاَم َبا ََ ُِبَاَرى، َوَدَخَل ُصْعُلوٌك الرَّيَّ َساَر َنْصُر إا

َي، َوَماَكاَن ْبَن كَ  اعا تَّ َعْشَرَة َوَثََلُثاااَئٍة َفَمراَض، َفَكاَتَب اْْلََسَن الدَّ ََ َأَوائالا َشْعَباَن َسَنَة سا اِلا يفا إا
َغاَن اْلُقُدوما َعَلْيها لاُيَسلياَم الرَّيَّ إالَْيها  اما ا بَ َلَغ الدَّ َها، فَ َلمَّ َما َوَساَر َعن ْ َما َعَلْيها، َفَسلََّم الرَّيَّ إالَْيها َما، فَ َقدا

 َماَت.
 

ثَ  ةا َحَوادا دَّ  ذاْكُر عا



ْلمَ  َياعا ِبا َن أَبُو اَْلَْيَجاءا َعْبُد اَّللَّا ْبُن َْحَْداَن َأْعَماَل اْْلََراجا َوالضيا َنةا َضما ها السَّ ، َوقَ ْرَدى، َويفا َهذا لا ْوصا
 َوَِبزَبَُدى، َوَما ََيْراي َمَعَها.

( بَ ْغَداَذ. لث ُُّغورا، )وََكاَن يفا ََ َعَملاها ِبا  َوفايَها َساَر ُثَاٌل إا
، َوَمَعُه َملايٌح اْْلَ  ُمْسُتقا ََ َمَلْطَيَة َوَما يَلايَها َمَع الدُّ ُّ َوفايَها، يفا رَبايٍع اْْلَخرا، َخَرَجتا الرُّوُم إا ْرَمنا

َن الرََّبضا  ، فَ نَ َزُلوا َعَلى َمَلْطَيَة، َوَحَصُروَها، َفَصََبَ َأْهُلَها، فَ َفَتَح الرُّوُم أَبْ َواًِب ما ُروبا ُب الدُّ ، َصاحا
يَنةا( باَشْيٍء، َوَخرَّبُ  َن اْلَمدا ْنُه، َوَلْ َيْظَفُروا )ما ْن َفَدَخُلوا، فَ َقاتَ َلُهْم َأْهُلُه، َوَأْخَرُجوُهْم ما وا قُ ًرى َكثاْيًَة ما

ُهْم، َوَقَصَد َأْهُل َمَلْطَيَة بَ ْغَداَذ ُمْسَتغايثانيَ  ، يفا َُجَاَدى قُ َراَها، َونَ َبُشوا اْلَمْوَتى، َوَمث َُّلوا َبااْم، َورََحُلوا َعن ْ
، فَ َلْم يُ َعانُوا، فَ َعاُدوا باَغْْيا فَائاَدٍة،  اْْلُوََ
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 َصائاَفًة، فَ َغناُموا َوَعاُدوا. َوَغَزا َأْهُل َطَرُسوسَ 
ةا  دَّ َوابُّ لاشا َها الدَّ يَثةا، َحََّّ َعََبَ َعَلي ْ ََ اْْلَدا ْن بَ َلٍد إا ( ما لا ْنَد اْلَمْوصا ْجَلُة )عا . َوفايَها ََجَُدْت دا  اْلََبْدا

ُّ، َوَهَرَب ابْ ُنُه َعبْ  ما اْْلَاقَانا َ اْلَوزايُر أَبُو اْلَقاسا ، َوَلْ ََيُْضْر ُغْسَل أَبايها، َوَِل الصَََّلَة َوفايَها تُ ُويفيا ابا ُد اْلَوهَّ
ها قَ ْبَل َمْوتاها. ْن َُمْباسا  َعَلْيها، وََكاَن اْلَوزايُر َقْد ُأْطلاَق ما

ََ َأْهلاَها، فَ نَ َقُلوا ُحَرمَ  َة، فَ بَ َلَغ َخََبُُه إا يُّ ََنَْو َمكَّ ٍر اْلَقْرَمطا َه أَبُو طَاها ََ َوفايَها تَ َوجَّ ُهْم َوَأْمَواََلُْم إا
ْنُه.  الطَّائافا َوَغْْياها َخْوفًا ما

 ُّ نَّ َأَِب طَالاٍب النُّوبَ ْنَدَجانا ، قَ ْبَل َعْزلاها، ِبَا يا يّبا ََ اْلَوزايرا اْْلَصا ُّ إا َقْد َصاَر ََيْراي  َوفايَها َكَتَب اْلَكْلَوَذانا
، َوأَنَُّه َقدْ  يَمًة،  ََمَْرى َأْصَحابا اْْلَْطَرافا َها َُجَْلًة َعظا ن ْ ، َواْستَ َغلَّ ما ْلطَانا َياعا السُّ تَ َغلََّب َعَلى ضا

يَناٍر. اَئةا أَْلفا دا َر أَبُو طَالاٍب َعَلى ما  َفُصودا
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 ]ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخَْس َعْشَرَة َوَثََلُثاااَئة[
315 - 

 اَئةٍ ُثَّ َدَخَلْت َسَنُة ََخَْس َعْشَرَة َوَثََلُثاا 
را َوُمْؤناسٍ   ذاْكُر اْبتاَداءا اْلَوْحَشةا َبنْيَ اْلُمْقَتدا

ْن َمالٍ  يَع َما فايَها ما َنةا َهاَجتا الرُّوُم، َوَقَصُدوا الث ُُّغوَر، َوَدَخُلوا َُسَْيَساَط، َوَغناُموا َجَا ها السَّ  يفا َهذا
لنَّ  عا ِبا ََلٍح َوَغْْيا َذلاَك، َوَضَربُوا يفا اْْلَاما .َوسا  اُقوسا َأْوقَاَت الصََّلَواتا



يَمًة، فََأَمَر الْ  ُهْم َغنايَمًة َعظا ن ْ ، َوقَاتَ ُلوُهْم، َوَغناُموا ما نَي َخَرُجوا يفا أَثَرا الرُّوما َّللَّا ُثَّ إانَّ اْلُمْسلاما ُر ِبا ُمْقَتدا
ُر عَ  يزا اْلَعَساكارا َمَع ُمْؤناٍس اْلُمَظفَّرا، َوَخَلَع اْلُمْقَتدا ا َلْ يَ ْبَق إاِلَّ باَتْجها َْي، فَ َلمَّ َلْيها، يفا رَبايٍع اْْلَخرا، لاَيسا

َّللَّا )َوَظهَ  را ِبا َن اْلُمْقَتدا ، َواْستَ ْوَحَش ما ْن ُدُخولا َدارا اْْلَلايَفةا لاْلَوَداعا  َر َذلاَك.اْلَوَداُع اْمتَ َنَع ُمْؤناٌس ما
اما اْلمُ  ْن ُخدَّ ًما ما ها َأْن وََكاَن َسبَ ُبُه َأنَّ َخادا َّللَّا( َأَمَر َخَواصَّ َخَدما َر ِبا ُر َحَكى لاُمْؤناٍس َأنَّ اْلُمْقَتدا ْقَتدا

َجَرةا، َويُ َغطُّوُه باَُبَايٍَة َوتُ َراٍب، َوذََكَر أَنَُّه ََيْلاُس فايها لاَوَداعا ُمْؤنا  َذا َحَضَر ََيْفاُروا ُجباا يفا َدارا الشَّ ٍس، فَإا
ْن ُدُخولا َدارا اْْلَلايَفةا، َورَكاَب َوقَاَرََبَا أَْلَقاُه اْلَْ  َدُم فايَها، َوَخنَ ُقوُه، َوَأْظَهُروُه َميياًتا، فَاْمتَ َنَع ُمْؤناٌس ما

ْم َعْبُد اَّللَّا ْبُن َْحَْداَن َوإاْخَوتُُه، َوَخَلْت َداُر اْْلَلايَفةا، َوقَاُلوا لا  ، َوفايها يُع اْْلَْجَنادا ُن ُمْؤناٍس: َنَْ إالَْيها َجَا
ها ََيْلاُف لَ  َطيا ُر رُقْ َعًة ِبا َه إالَْيها اْلُمْقَتدا َْيٌة، فَ َوجَّ َبتَّ َلَك ْلا ََ َأْن تَ ن ْ ُه َعَلى بُْطََلنا َما نُ َقاتاُل َبنْيَ َيَدْيَك إا

ي أَبْ َلَغُه َذلاَك َقْد َكاَن بَ َلَغُه، َفَصَرَف ُمْؤناٌس اْْلَْيَش، وََكَتَب اْْلََواَب أَنَُّه اْلَعْبُد اْلَمْمُلوُك، َوَأنَّ الَّذا 
 َوَضَعهُ 
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َا ُهْم َحَضُروا، َوَقْد فَ رَّقَ ُهْم. ْن َمْوَِلُه، َوأَنَُّه َما اْسَتْدَعى اْْلُْنَد، َوإاَّنَّ  َمْن يُرايُد إاََياَشُه ما
، َوَدخَ  َن اْلُقوَّادا را يفا ََجٍْع ما ُر َعَلى ُثَّ إانَّ ُمْؤناًسا َقَصَد َداَر اْلُمْقَتدا َل إالَْيها، َوقَ بََّل َيَدُه، َوَحَلَف اْلُمْقَتدا

ها  ْن رَبايٍع اْْلَخرا، َوَخَرَج لاَوَداعا ََ الث َّْغرا يفا اْلَعْشرا اْْلَخرا ما  أَبُو اْلَعبَّاسا َصَفاءا نايَّتاها َلُه، َوَودََّعُه َوَساَر إا
َّللَّا، َوا ي ِبا را، َوُهَو الرَّاضا يَسى.ْبُن اْلُمْقَتدا  ْلَوزايُر َعلايُّ ْبُن عا

 
اجا  ( َوقَ ْتلا يُوُسَف ْبنا َأِبا السَّ ََ اْلعاَراقا َطةا إا  ذاْكُر )ُوُصولا اْلَقَراما

ْن َهَجَر ََنَْو اْلُكوَفةا ُثَّ َوَرَدتا  ييا ما ٍر اْلَقْرَمطا ْيا َأِبا طَاها َنةا َوَرَدتا اْْلَْخَباُر ِباَسا ها السَّ   اْْلَْخَبارُ يفا َهذا
ََ يُوُسَف ْبنا َأِبا السَّ  ُر إا ُهْم ََنَْو اْلُكوَفةا. َفَكَتَب اْلُمْقَتدا ن ْ َنَُّه اْجَتاَز َقرايًبا ما َن اْلَبْصَرةا ِبا اجا يُ َعريافُُه ما

َر َشْهرا رَ  َط، آخا َها َعْن َواسا ََ اْلُكوَفةا، َفَساَر إالَي ْ ْلُمَباَدرَةا إا َمَضاَن، َوَقْد َأَعدَّ َلُه َهَذا اْْلَََبَ، َوَيَُْمُرُه ِبا
ْلطَانا َعن ْ  ٍر اَْلََجرايُّ َهَرَب نُ وَّاُب السُّ ا َوَصَلَها أَبُو طَاها ْلُكوَفةا اْْلَنْ َزاَل َلُه َولاَعْسَكراها، فَ َلمَّ َها، ِبا

، وََكاَن فايهَ  ٍر، َوَعَلى تاْلَك اْْلَنْ َزالا َواْلُعُلوفَاتا َها أَبُو طَاها ائَُة ُكرٍي َدقايًقا، َوأَْلُف ُكرٍي َواْستَ ْوََ َعَلي ْ ا ما
َا َأَخُذوُه. ْيَةا َواْلَعُلوَفةا، فَ َقُووا ِبا َن اْلما َ َما َمَعُه ما  َشعاْيًا، وََكاَن َقْد َفنا

نَ َها، وَ  نَ ُهْم َوبَ ي ْ ٍد، َفَحاَل بَ ي ْ ييا بايَ ْوٍم َواحا ََ اْلُكوَفةا بَ ْعَد ُوُصولا اْلَقْرَمطا َكاَن ُوُصولُُه َوَوَصَل يُوُسُف إا
را،  ََ طَاَعةا اْلُمْقَتدا ْم َيْدُعوُهْم إا ْم َأْرَسَل إالَْيها ا َوَصَل إالَْيها َن َشوَّاٍل، فَ َلمَّ ْن أَبَ ْوا يَ ْوَم اْْلُْمَعةا ََثما فَإا

، ََ َنا إاِلَّ َّللاَّا تَ َعا ، فَ َقاُلوا: َِل طَاَعَة َعَلي ْ ُدُهُم اْْلَْرُب يَ ْوَم اْْلََحدا نَ َنا لاْلَحْربا ُبْكَرَة  َفَمْوعا ُد بَ ي ْ َواْلَمْوعا
 َغٍد.



طَ  ْتما َورَْميا اْلْاَجارَةا، َورََأى يُوُسُف قالََّة اْلَقَراما لشَّ ا َكاَن اْلَغُد ابْ َتَدَأ َأْوَِبُش اْلَعْسَكرا ِبا ةا، فَ َلمَّ
ْن َيْكُتَب كاَتاَب اْلَفْتحا َواْلباَشارَةا فَاْحتَ َقَرُهْم، َوقَاَل: إانَّ َهُؤَِلءا اْلكاََلَب بَ ْعَد َساَعٍة يفا يَدا  َم ِبَا ي! َوتَ َقدَّ

لظََّفرا قَ ْبَل اللياَقاءا ََّتَاُوًَن َبااْم.  ِبا
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ٍب  ، فَ َقاَل لاَصاحا ٍر( َأْصَواَت اْلُبوقَاتا َوالزََّعَقاتا َع أَبُو طَاها ََ بَ ْعٍض، )َفَسما َوزََحَف النَّاُس بَ ْعُضُهْم إا
، َلُه: مَ  ْبتا َهارا، يَ ْوَم السَّ ْن َضْحَوةا الن َّ ا َهَذا؟ فَ َقاَل: َفَشٌل! قَاَل: َأَجْل، َلْ يَزاْد َعَلى َهَذا، فَاقْ تَ تَ ُلوا ما

ها، َوَمَعُه َجََ  ٍر َذلاَك َِبَشَر اْْلَْرَب بانَ ْفسا ا رََأى أَبُو طَاها ، فَ َلمَّ ، َوَصََبَ اْلَفرايَقانا ْمسا ََ ُغُروبا الشَّ  اَعةٌ إا
َدًدا  يَثاُق َبااْم، َوَْحََل َبااْم، َفَطَحَن َأْصَحاَب يُوُسَف، َوَدق َُّهْم، فَاَّْنََزُموا َبنْيَ َيَدْيها، َوَأَسَر يُوُسَف َوعَ 

رٍ  َل باها أَبُو طَاها ْم، َووَكَّ ََ َعْسَكراها ، َوَْحَُلوُه إا ْن َأْصَحاباها، وََكاَن َأْسُرُه َوْقَت اْلَمْغرابا طَبايًبا  َكثاْيًا ما
َراَحُه.  يُ َعالاُج جا

يًدا، َوَعَزُموا عَ  َطةا َخْوفًا َشدا َن اْلَقَراما ََ بَ ْغَداَذ باَذلاَك، َفَخاَف اْْلَاصُّ َواْلَعامُّ ما َلى اَْلََربا َوَوَرَد اْْلَََبُ إا
َهزاُموَن بَ ْغَداَذ، َأْكثَ ُرُهْم رَجَّ  ََ ُحْلَواَن َوَُهََذاَن، َوَدَخَل اْلُمن ْ ُر إا اَلٌة، ُحَفاٌة، ُعَراٌة، َفََبََز ُمْؤناٌس اْلُمَظفَّ

نْ  ََ َعنْيا التَّْمرا، فَأَنْ َفَذ ما َطَة َقْد َساُروا إا نَّ اْلَقَراما ََ اْلُكوَفةا، فََأََتُهُم اْْلَََبُ ِبَا َْي إا اَئةا  لاَيسا بَ ْغَداَذ ََخَْسما
َها، َوَمْنعا  َُسَْْيايٍَّة فايَها اْلُمَقاتاَلُة لاَتْمنَ َعُهمْ  ََ اْْلَنْ َبارا ْلااْفظا َن اْْلَْيشا إا ، )َوَسْيََّ ََجَاَعًة ما ْن ُعُبورا اْلُفَراتا ما

َن اْلُعُبورا ُهَنالاَك. َطةا ما  اْلَقَراما
َطُة َغْرَب  َطَة َقَصُدوا اْْلَنْ َباَر، فَ َقَطَع َأْهُلَها اْلْاْسَر، َونَ َزَل اْلَقَراما ، َوأَنْ َفَذ أَبُو ُثَّ إانَّ اْلَقَراما اْلُفَراتا

يَثةا، فَأَتَ ْوُه باُسُفٍن، َوَلْ يَ ْعَلْم َأْهُل اْْلَنْ َبارا باَذلاَك، َوَعََبَ فايَها ثَ  ََ اْْلَدا ٍر َأْصَحابَُه إا َن طَاها ََلُثُااَئةا رَُجٍل ما
َطةا، فَ َقاتَ ُلوا َعْسَكَر اْْلَلايَفةا، فَ َهَزُموُهْم، َوقَ تَ ُلوا  يَنةا اْلَقَراما َطُة َعَلى َمدا ُهْم ََجَاَعًة، َواْستَ ْوََ اْلَقَراما ن ْ ما

. يا ْْلَانابا اْلَغْرِبا ٍر َجرايَدَة َوَخلََّف َسَواَدُه ِبا  اْْلَنْ َبارا، َوَعَقُدوا اْلْاْسَر، َوَعََبَ أَبُو طَاها
ََ اْْلَنْ َبارا، َخَرجَ  ٍر إا ا َوَرَد اْْلَََبُ باُعُبورا َأِبا طَاها ُْؤناٍس  َوَلمَّ َق ِبا ُب يفا َعْسَكٍر َجرَّاٍر، فَ َلحا َنْصٌر اْْلَاجا

 َّ ْهَب، وََكاَن ِما َوى اْلغاْلَمانا َوَمْن يُرايُد الن َّ ْن َمَعُه اْلُمَظفَّرا، فَاْجَتَمَعا يفا نَ يياٍف َوَأْربَعانَي أَْلَف ُمَقاتاٍل، سا
نْ  َراََّي يفا َأْصَحاَبااْم، َوَساُروا َحََّّ  أَبُو اَْلَْيَجاءا َعْبُد اَّللَّا ْبُن َْحَْداَن، َوما ، َوأَبُو السَّ إاْخَوتاها أَبُو اْلَولايدا

ْنَد َعْقَرُقوَف، فََأَشاَر أَبُو اَْلَْيَجاءا ْبُن َْحَْداَن  ْن بَ ْغَداَذ، عا باَقْطعا بَ َلُغوا ََّنَْر َزَِبرَا، َعَلى فَ ْرَسَخنْيا ما
ْم رَُجٌل اْلَقْنَطَرةا الَِّتا َعَلْيها، فَ قَ  ٍر َوَمْن َمَعُه ََنَْوُهْم، فَ بَ َلُغوا ََّنَْر َزَِبرَا، َويفا َأَوائالاها َطُعوَها، َوَساَر أَبُو طَاها

 َأْسَوُد، َفَما زَاَل اْْلَْسَودُ 
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َها،  َن اْلَقْنَطَرةا، َوالنياَشاُب َيَُْخُذُه، َوَِل َْيَْتناُع، َحََّّ َأْشَرَف َعَلي ْ فَ َرآَها َمْقُطوَعًة، فَ َعاَد َوُهَو َيْدنُو ما
. ُفذا ْثُل اْلُقن ْ  ما

ا َأْشَرُفوا عَ  ْهَر َلْ َيُكْن فايها َُمَاَضٌة، َوَلمَّ َنَّ الن َّ ُهْم ْلا َطُة اْلُعُبوَر فَ َلْم ُْيْكان ْ َلى َعْسَكرا اْْلَلايَفةا َوَأرَاَد اْلَقَراما
ََ بَ ْغَداَذ ما  ُهْم َخْلٌق َكثاٌْي إا ن ْ ا رََأى اْبُن َْحَْداَن َذلاَك قَاَل لاُمْؤناٍس:  َهَرَب ما ْن َغْْيا َأْن يَ ْلَقْوُهْم، فَ َلمَّ

َطُة الن َّْهَر َِلَّْنََزَم ُكلُّ َمْن َمَعَك  َوَْلََخُذوا َكْيَف رَأَْيَت َما َأَشْرُت باها َعَلْيُكْم؟ فَ َواَّللَّا َلْو َعََبَ اْلَقَراما
ا رََأى اْلَقرَ  تَّةا بَ ْغَداَذ، َوَلمَّ ًقا يفا سا َبُه بُ َلي ْ ََ اْْلَنْ َبارا( ، َوَسْيََّ ُمْؤناٌس اْلُمَظفَُّر َصاحا َطُة َذلاَك، )َعاُدوا إا اما

، فَ ب َ  اجا ، لايَ ْغَنُموُه َوَُيَلياُصوا اْبَن َأِبا السَّ َّ اْلُفَراتا َطةا، َغْرِبا ََ َعْسَكرا اْلَقَراما َلُغوا آَِلفا ُمَقاتاٍل، إا
ْم،  ا رَآُه َأْصَحابُُه َقواَيتْ إالَْيها يَناٍر، فَ َلمَّ ٍر اْلُفَراَت يفا َزْوَرقا َصيَّاٍد، َوَأْعطَاُه أَْلَف دا  َوَقْد َعََبَ أَبُو طَاها

يًدا، فَاَّْنََزمَ  ْنَدُهْم، فَاقْ تَ تَ ُلوا قاَتاًِل َشدا ٍر عا ا َأََتُهْم َعْسَكُر ُمْؤناٍس َكاَن أَبُو طَاها ْسَكُر  عَ قُ ُلوَُبُْم، َوَلمَّ
 اْْلَلايَفةا.

َن اْْلَْيَمةا يَ ْنُظُر َويَ ْرُجو اْْلَََلَص، َوَقْد َنَ  اجا َوُهَو َقْد َخَرَج ما ََ اْبنا َأِبا السَّ ٍر إا َداُه َوَنَظَر أَبُو طَاها
يَع اْْلَسْ  ا اَّْنََزُموا َأْحَضَرُه َوقَ تَ َلُه، َوقَ َتَل َجَا ! فَ َلمَّ ْلَفَرجا ْر ِبا ْن َأْصَحاباها. َوَسلاَمْت َأْصَحابُُه: أَْبشا َرى ما

َنَّ ََنُزوَك َكاَن َيُطوُف ُهَو َوَأْصَحابُُه لَْيًَل َوََّنَارًا، َوَمْن َوَجُدوُه  ْن ََّنْبا اْلَعيَّارايَن، ْلا بَ ْعَد اْلَعَتَمةا بَ ْغَداُذ ما
ْن َأْهلا بَ ْغَداذَ  َها َأْمَواََلُْم، َورََبُطوَها  قَ تَ ُلوُه فَاْمتَ َنَع اْلَعيَّاُروَن، َواْكََتَى َكثاٌْي ما ُسُفًنا، َونَ َقُلوا إالَي ْ

ََ ُخَراَساَن. وَ  ْيُوا إا ََ ُحْلَواَن لاَيسا َط َوإا ََ َواسا ْم َمْن نَ َقَل َمَتاَعُه إا َط، َوفايها ََ َواسا ُروا إا َكاَن لايَ ْنَحدا
هُ  ن ْ اَئةا رَُجٍل ما َطةا أَْلَف رَُجٍل َوََخَْسما ُة اْلَقَراما دَّ ٍل، َوقايَل َكانُوا أَْلَفنْيا عا اَئةا فَاراٍس َوَُثَاَّنااائَةا رَاجا ُعما ْم َسب ْ

اَئٍة. َعما  َوَسب ْ
َها َسعايَد ْبَن َْحَْداَن، َوَهاُروَن ْبنَ  ُر َقْد َسْيََّ إالَي ْ يَنَة َهْيَت، وََكاَن اْلُمْقَتدا َطُة َمدا  َغرايٍب، َوَقَصَد اْلَقَراما

ا بَ َلَغَها اْلقَ  َطةا فَ َلمَّ َن اْلَقَراما ورا، فَ َقتَ ُلوا ما َطُة رََأْوا َعْسَكَر اْْلَلايَفةا َقْد َسبَ َقُهْم فَ َقاتَ ُلوُهْم َعَلى السُّ َراما
َها.  ََجَاَعًة َكثاْيًَة، فَ َعاُدوا َعن ْ
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ا عَ  ْن َهْيَت َسَكَنْت قُ ُلوَُبُْم، َوَلمَّ ا بَ َلَغ َأْهَل بَ ْغَداَذ َعْوُدُهْم ما ةا َعْسَكراها َوَعْسَكرا َوَلمَّ ُر باعادَّ لاَم اْلُمْقَتدا
اَئٍة. َطةا قَاَل: َلَعَن اَّللَُّ نَ يياًفا َوَُثَانانَي أَْلًفا يَ ْعَجُزوَن َعْن أَْلَفنْيا َوَسْبعاما  اْلَقَراما

ْن  ْيَاناها رَُجًَل ما يَسى، َوَأْخََبَُه َأنَّ يفا جا ََ َعلاييا ْبنا عا َطةا َوَجاَء إاْنَساٌن إا ْيَاَز َعَلى َمْذَهبا اْلَقَراما شا
ٍر إاِلَّ لامَ  ْبُت َأَِب طَاها ْْلَْخَبارا، فََأْحَضَرُه، َوَسأََلُه َواْعََتََف، َوقَاَل: َما َصحا ٍر ِبا ا َصحَّ ُيَكاتاُب َأَِب طَاها

ُبَك ُكفَّاٌر ََتُْخُذوَن َما لَْيَس  ي أَنَُّه َعَلى اْْلَقيا َوأَْنَت َوَصاحا ْندا ها، عا ٍة يفا َأْرضا ْن ُحجَّ َلُكْم، َوَِل بُدَّ َّللاَّا ما
قا اْلمُ  يَل ْبنا َجْعَفٍر الصَّادا دا ْبنا إاَْسَاعا ُد ْبُن ُفََلنا ْبنا ُفََلنا ْبنا ُُمَمَّ يُّ ُُمَمَّ قايُم باباََلدا َوإاَماُمَنا اْلَمْهدا



ْثَنْ َعْشرايَّ  ، َوَلْسَنا َكالرَّافاَضةا، )َواِلا ُرونَُه، اْلَمْغرابا َتظا ْم إانَّ ََلُْم إاَماًما يَ ن ْ َْهلاها يَن يَ ُقوُلوَن ِبا َة( الَّذا
ْم َوَغبَ  َْهلاها ْعُتُه َوُهَو يَ ْقَرأُ، َوَِل يُ ْنكاُروَن ِبا ُب بَ ْعُضُهْم لابَ ْعٍض فَ يَ ُقوُل: َقْد رَأَيْ ُتُه َوَسَا اَوَّتااْم أَنَُّه َِل َوَيْكذا

َن اْلعُ  ْم َعَلى ََيُوُز َأْن يُ ْعَطى ما ْمرا َما َيظُنُّونَُه، فَ َقاَل َلُه: َقْد َخاَلْطَت َعْسَكَرََن َوَعَرفْ تَ ُهْم، َفَمْن فايها
نيا أَنَّنا ُأَسلياُم قَ ْوًما ُمؤْ  ََذا اْلَعْقلا ُتَدبياُر اْلوازَارَُة، َكْيَف َتْطَمُع ما ََ قَ ْوٍم  َمْذَهباَك؟ فَ َقاَل: َوأَْنَت َبا نانَي إا ما

َراَب َفَماَت َكافارا  يًدا، َوُمناَع الطََّعاَم َوالشَّ يَن يَ ْقتُ ُلوََّنُْم؟ َِل َأفْ َعُل َذلاَك. فََأَمَر باها َفُضراَب َضْرًِب َشدا
ٍم.  بَ ْعَد َثََلثَةا َأَّيَّ

دا بْ  َطَة َقْد قَ َبَض َعَلى َوزايراها ُُمَمَّ اجا قَ ْبَل قاَتالاها اْلَقَراما يا َوَجَعَل َوَقْد َكاَن اْبُن َأِبا السَّ نا َخَلٍف النياْيََمانا
يَناٍر، وََكاَن َسَبُب َذلا  اَئةا أَْلفا دا ما ًدا َعَلى ََخْسا َك َأنَّ َمَكانَُه َأَِب َعلايٍي اْْلََسَن ْبَن َهاُروَن، َوَصاَدَر ُُمَمَّ

َث نَ ْفَسُه باوازَارَةا ا َّ َعُظَم َشْأنُُه، وََكثُ َر َمالُُه، َفَحدَّ با ََيُْطُب النياْيََمانا ََ َنْصٍر اْْلَاجا ْْلَلايَفةا، َفَكَتَب إا
 اْلوازَارََة.

ي ِبااْفرايقايَّ  ي، يَ ْعَتقاُد إاَماَمَة اْلَعَلواييا الَّذا ، َويَ ُقوُل َلُه: إانَُّه قَ ْرَمطا اجا ْبنا َأِبا السَّ َة، َوإانَّنا ََنظاْرتُُه َوَيْسَعى ِبا
عْ   َعَلى َذلاَك، فَ َلْم يَ ْرجا
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