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  الكتاب

أمر العراة باختاذ تراس من البواري وبالرمي باملقاليع وما أشبهها فكانوا يقاتلون ويؤثرون يف أصحاب 
 بن عيسى بن يك وايل طاهر وهرمثة وحممد قد أقبل على اللهو والشرب ووكل األمر كله إىل حممد

اهلرش فأما الفضل بن الربيع فإنه استتر وخفى أمره قبل أن ينتهي م األمر إىل هذا بزمان كثري فاستكلب 
العيارون والعراة وسلبوا من قدروا عليه من الرجال والنساء والضعفاء من أهل امللة والذمة فكان منهم يف 

األوقات املتقدمة فأما يف املستأنف فقد جرت أمور عظام قبيحة ذلك ما مل يبلغنا أن مثله كان يف شئ من 
مثل هذا أو أقبح منه سنذكرها إذا بلغنا إليها إن شاء اهللا، فلما طال ذلك على الناس وضاقت بغداد 

بأهلها استأمن حممد بن عيسى صاحب الشرطة وعلى أفرامهرد إىل طاهر فضعف أمر حممد جداً وأيقن 
اد كل من كانت به قوة بعد الغرم الفادح وبعد املضايقة العظيمة واخلطر الفاحش باهلالك وخرج من بغد

فكان الرجل واملرأة إذا ختلص من أصحاب اهلرش وصار إىل أصحاب طاهر ذهب عنه الروع وأمن 
وأظهرت املرأة ما معها من حليها أو غري ذلك وكذلك الرجل، وملا صارت احلرب بني العيارين وبني 

خرج قائد من قواد أهل خراسان ممن كان مع طاهر بن احلسني من أهل البأس والنجدة أصحاب طاهر 
فنظر إىل قوم عراة ال سالح معهم فاستهان م واستحقرهم وقال ألصحابه ما يقاتلنا إال من أرى قالوا 

نعم هؤالء هم اآلفة قال أف لكم حني حتتمون عن هؤالء وتنكصون عنهم وأنتم يف السالح الظاهر 
العدة وأنتم أصحاب الشجاعة والبسالة وما عسى أن يبلغ كيد هؤالء بال سالح وال جنة مث أوتر قوسه و

وتقدم ووضع عينه على بعضهم فقصد حنوه ويف يده بارية مقرية وحتت إبطه خمالة فيها حجارة فجعل 
جعله يف موضع من باريته اخلراساين كلما رمى بسهم استتر منه العيار فوقع يف باريته وقريباً منه فيأخذه في

قد هيأه لذلك شبيهاً باجلعبة وكلما وقع يف ترسه سهم أخذه وصاح دانق أي مثن النشابة دأنق قد أحرزه 
فلم تزل تلك حال اخلراساين وحال العيار حىت أنفد اخلراساين سهامه مث محل على العيار ليضربه بسيفه 

ورماه فما أخطأ به عينه مث ثناه سريعاً فكاد يصرعه عن فأخرج العيار من خمالته حجراً فجعله يف مقالعه 
فرسه لوال حتامله وكر راجعاً وهو يقول ما هؤالء بإنس فحدث طاهر حبديثه فاستضحك وأعفا 

    اخلراساين 

إليك فإين أجد وحشة شديدة قال فضممته إيل فإذا قلبه خيفق حىت يكاد خيرج عن صدره فلم أزل أضمه 
ال يل يا أمحد ما فعل أخي قلت هو حي قال قبح اهللا صاحب بريدهم ما أكذبه كان إيل وأسكنه قال مث ق

يقول قد مات شبه املعتذر من حماربته قال قلت يا سبحان اهللا ففي أي شئ رفعنا أذاً بل قبح اهللا وزراءك 
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 يا أمحد قال ال تقل لوزراءي إال خرياً فما هلم ذنب ولست بأول من طلب أمراً فلم يقدر عليه مث قال يل
ما تراهم يصنعون يب تراهم يقتلونين أو يفون يل بأمام قال قلت بل يفون لك يا سيدي قال وجعل يضم 

على نفسه اخلرقة اليت على كتفه وميسكها بعضده مينة ويسرة قال ونزعت مبطنة كانت علي مث قلت يا 
ري قال وبينا حنن كذاك إذ دق سيدي ألق هذه عليك قال وحيك دعين فهذا من اهللا يل يف هذا املوضع خ

باب الدار ففتح فدخل علينا رجل عليه سالحه فتطلع يف وجهه مستبيناً له فلما أثبته معرفةً انصرف وأغلق 
الباب فإذا هو حممد بن محيد الطاهري قال فعلمت أن الرجل مقتول قال وكان بقى على من صاليت الوتر 

 فقال يل يا أمحد ال تباعد مين وصل إىل جانيب فإين أجد فخفت أن أقتل معه ومل أوتر قال فقمت أوتر
وحشة شديدة قال فاقتربت منه فلما انتصف الليل وقارب الصبح مسعت حركة اخليل ودق الباب ففتح 

فدخل الدار قوم من العجم بأيديهم السيوف مسللة فلما رآهم قام قائماً وجعل يقول أنا هللا وأنا إليه 
 يف سبيل اهللا أما من حيلة أما من مغيث أما من أحد من األبناء قال وجاؤوا راجعون ذهبت واهللا نفسي

حىت قاموا على باب البيت الذي حنن فيه فأحجموا عن الدخول وجعل بعضهم يقول لبعض تقدم ويدفع 
بعضهم بعضاً قال فقمت فصرت خلف احلصر املدرجة يف زاوية البيت وقام حممد فأخذ بيده وسادة 

كم أين ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا ابن هارون أنا أخو املأمون اهللا اهللا يف وجعل يقول وحي
دمي قال فدخل عليه رجل منهم يقال له مخريويه غالم لقريش الدنداين موىل طاهر فضربه على مقدم 

الفارسية رأسه وضرب حممد وجهه بالوسادة اليت كانت يف يده واتكأ عليه ليأخذ السيف من يده فصاح ب
قتلين قتلين قال فدخل منهم مجاعة فنخسه واحد منهم بالسيف يف خاصرته وركبوه فذحبوه ذحباً من قفاه 

وأخذوا رأسه فمضوا به إىل طاهر وتركوا جثته قال وملا يف وجه السحر جاءوا إىل جثته فأدرجوها يف 
ىل وكيلي فأتاين فأمرته فأتاين حل ومحلوها قال فأصبحت فقيل هات العشرة اآلالف الدرهم قال فبعثت إ

فدفعتها إليه، وملا أصبح طاهر نصب رأس حممد على الربج برج حائط البستان الذي يلي باب األنبار 
وفتح باب األنبار وخرج من أهل بغداد للنظر إليه ما ال حيصى عددهم وأقبل طاهر يقول هذا رأس 

ى ثوبه مخلة فقال ما هذا قالوا شئ يكون يف املخلوع، وذكر حممد بن عيسى أنه قال رأى املخلوع عل
ثياب الناس فقال أعوذ باهللا من زوال النعم فقتل من يومه، وبعث طاهر برأس حممد إىل املأمون مع الربدة 
والقضيب واملصلى وهو من سعف مبطن مع حممد بن احلسن بن مصعب ابن عمه فأمر له املأمون بألف 

وقد أدخل رأس حممد على ترس بيده إىل املأمون قال فلما رآه سجد، ألف درهم قال فرأيت ذا الرئاستني 
وكتب طاهر إىل إبراهيم بن املهدي بعد قتل املخلوع أما بعد فإنه عزيز علي أن أكتب إىل رجل من أهل 

بيت اخلالفة بغري التأمري ولكنه بلغين أنك متيل بالرأي وتصغي باهلوى إىل الناكث املخلوع فإن كان 
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 ما كتبت به إليك وإن كان غري ذلك فالسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته، ويف هذه السنة كذلك فكثري
  .وثب اجلند بعد مقتل حممد بطاهر فهرب منهم وتغيب أياماً حىت أصلح أمرهم

  ذكر الخبر عن ذلك وسببه

  وما استعمله طاهر من الحزم قبله 

    

اقهم ووثبوا به ومل يكن يف يده مال فضاق به أمره أن أصحاب طاهر بعد قتل حممد خبمسة أيام طلبوا أرز
وظن أن ذلك مبواطأة أهل األرباض إياهم وأم معهم عليه ومل يكن حترك يف ذلك من أهل األرباض أحد 
واشتدت شوكتهم وخشي طاهر على نفسه فهرب من البستان وانتهبوا بعض متاعه ومضى إىل عاقرقوف 

 أبواب املدينة وباب القصر ملا فرغ من قتل حممد وحول زبيدة فكان مما قدم من احلزم فيه أن حفظ
وموسى وعبد اهللا ابين حممد إىل قصر اخللد ليالً مث محلهم يف حراقة إىل مهينيا على الغريب من الزاب األعلى 

مث أمر حبمل موسى وعبد اهللا إىل عمهما خبراسان على طريق األهواز وفارس فلما وثب اجلند بطاهر 
ألرزاق أحرقوا باب األنبار الذي على اخلندق وباب البستان وشهروا السالح ونادوا موسى يا وطلبوا ا

منصور وبقوا كذلك يومهم ومن الغد فتبني صواب رأي طاهر يف إخراج موسى وعبد اهللا وكان طاهر 
ه أن ما احناز ومن معه من القواد وتعبأ لقتاهلم وحماربتهم وسألوه الصفح عنهم وقبول عذرهم وضمنوا ل

يعودوا ملكروهه ما أقام معهم وأتى مشايخ األرباض فحلفوا بالغلظة من اإلميان أنه مل يتحرك يف هذه 
األيام أحد من أبناء األرباض وال كان ذلك عن رأيهم وال أرادوه وضمنوا له أن يقوم كل إنسان منهم 

مرية أبو شيخ ابن عمرية األسدي يف يف ناحيته مبا جيب عليه حىت ال يأتيه من ناحيته أمر يكرهه وأتاه ع
مشيخة من األبناء فلقوه مبثل ذلك وأعلموه حسن رأى من خلفهم من األبناء فطابت نفسه إال أنه قال 

واهللا ما اعتزلت عنهم إال لوضع السيف فيهم وأقسم باهللا لئن عدمت ملثلها ألعودن إىل رأيي فيكم 
رزق أربعة أشهر وانصرف إىل عسكره بالبستان وألخرجن إىل مكروهكم فكسرهم بذلك وأمر هلم ب

ودعا بوجوه أصحابه ومعهم سعيد بن مالك وقال إنه ال مال عندي وقد أطلقت للقوم أرزاقهم فما 
الوجه فقال سعيد أنا أمحل عشرين ألف دينار فطابت نفسه ومحل غريه حىت أرضى أصحابه وقال إين 

بل هي هدية وقليلة لغالمك وفيما أوجب اهللا من حقك أقبلها منك على أن تكون على دينا فقال سعيد 
فكانت خالفة حممد املخلوع حنو مخس سنني تنقص شهرين وكان عمره كله مثانياً . وسكن اجلند

وعشرين سنة وكان سبطا أنزع أبيض أقىن مجيالً طويالً بعيد ما بني املنكبني صغري العينني، وذكر النوفلي 
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 إىل املأمون بكى ذو الرئاستني فقال سل علينا سيوف الناس وألسنتهم أمرناه أن طاهراً ملا بعث برأس حممد
أن يبعث به أسرياً فبعث به عقرياً فقال له املأمون أنه قد مضى ما مضى فاحتل يف االعتذار منه فكتب 
يف الناس فأطالوا، وجاء أمحد بن يوسف بشري قرطاس فيه أما بعد فإن املخلوع كان قسيم أمري املؤمنني 

النسب واللحمة، وقد فرق اهللا بينه وبينه يف الوالية واحلرمة، مبفارقته عصم الدين، وخروجه من األمر 
اجلامع للمسلمني، يقول اهللا عز وجل حني اقتص نبأ نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل وال طاعة 

ا إىل أمري املؤمنني وقد قتل اهللا ألحد يف معصية اهللا وال قطيعة إذا كانت قطيعة يف جنب اهللا وكتايب هذ
املخلوع ورداه رداء نكثة واحصد ألمري املؤمنني أمره وأجنز له وعده وما ينتظر من صادق أمره حني رد به 

  .األلفة بعد فرقتها ومجع األمة بعد شتاا وأحيا به أعالم اإلسالم بعد درسها

فتتحه من كور اجلبال وفارس واألهواز ويف هذه السنة وىل املأمون كل ما كان طاهر بن احلسني ا
والبصرة والكوفة واليمن احلسن ابن سهل وذلك بعد مقتل حممد املخلوع ودخول الناس يف طاعة املأمون 

وفيها كتب املأمون إىل طاهر بن احلسني وهو مقيم ببغداد بتسليم مجيع ما بيده من األعمال يف البلدان 
خص عن ذلك إىل الرقة وجعل إليه حرب نصر بن شبث وواله كلها إىل خلفاء احلسن بن سهل وأن يش

املوصل واجلزيرة والشام واملغرب وقدم علي بن أيب سعيد العراق خليفة احلسن بن سهل على خراجها 
فدافع طاهر علياً بتسليم اخلراج إليه حىت وىف اجلند أرزاقهم فلما وفاهم سلم إليه العمل، وكتب املأمون 

  .لشخوص إىل خراسانإىل هرمثة يأمره با

  199ودخلت سنة 

    

وفيها قدم احلسن بن سهل بغداد من عند املأمون وإليه احلرب واخلراج وفرق عماله يف الكور والبلدان، 
وفيها خرج بالكوفة حممد بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن ابن علي بن أيب طالب 

 بالكتاب والسنة وهو الذي يقال له ابن طباطبا وكان القيم بأمره يدعو إىل الرضى من آل حممد والعمل
  يف احلرب وتدبريها وقيادة جيوشه أبو السرايا وامسه السري بن منصور، 

  .ذكر السبب في خروجه وخروج غيره من أفناء الناس

    

كان سبب خروجه صرف املأمون طاهر بن احلسني عما كان إليه من أعمال البلدان اليت افتتحها 
وتوجيهه إىل ذلك احلسن ابن سهل أخا الفضل بن سهل وذلك أن الناس بالعراق حتدثوا بينهم أن الفضل 
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ن اخلاصة بن سهل قد غلب على املأمون وأنه قد أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قواده وم
والعامة وأنه يربم األمور على هواه ويستبد بالرأي دونه فغضب لذلك من بالعراق من بين هاشم ووجوه 
الناس وأنفوا من غلبة الفضل ابن سهل على املأمون واجترأوا على احلسن بن سهل بذلك وهاجت الفنت 

 خروجه أن أبا السرايا يف األمصار فكان أول من خرج بالكوفة ابن طباطبا الذي ذكرت، وكان سبب
كان من رجال هرمثة فمطله بأرزاقه وأخره ا فغضب أبو السرايا ومضى إىل الكوفة فبايع ابن طباطبا 
واجتمع إىل ابن طباطبا الناس فوجه احلسن بن سهل زهري بن املسيب يف أصحابه إىل الكوفة يف عشرة 

على اخلروج فأقاموا حىت بلغ زهري قرية شاهي آالف فارس وراجل فتهيأوا للخروج إليه فلم تكن م قوة 
مث واقعهم ابن طباطبا فهزمهم واستباح عسكرهم وأخذوا ما كان معهم من سالح ومال ودواب وغري 

ذلك فلما كان من غد ظفره بزهري واستباحته عسكره مات فجاءة فتحدث الناس أن أبا السرايا مسه وأنه 
 ما يف عسكر زهري من املال والسالح والكراع منعه أبا السرايا إمنا فعل ذلك ألن ابن طباطبا ملا أحرز

وحظره عليه وكان الناس له مطيعني فعلم أبو السرايا أنه ال أمر له فسمه فلما مات ابن طباطبا أقام أبو 
السرايا مكانه غالماً أمرد حدثاً وهو حممد بن حممد بن زيد ابن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب 

و السرايا هو الذي ينفذ األمور وكان احلسن بن سهل قد وجه عبدوس ابن حممد بن أيب خالد فكان أب
املرورذي إىل النيل حني وجه زهرياً إىل الكوفة فلما هزم أبو السرايا زهرياً خرج عبدوس يريد الكوفة بأمر 

فواقعه باجلامع فقتله احلسن بن سهل حني بلغ اجلامع وزهري مقيم بالقصر فتوجه أبو السرايا إىل عبدوس 
وأسر هارون بن حممد ابن أيب خالد واستباح عسكره وكان يف أربعة آالف فلم يفلت منهم أحد كانوا 
بني قتيل وأسري، وانتشر الطالبيون واحناز زهري إىل ر امللك وأقبل أبو السرايا حىت نزل قصر ابن هبرية 

ايا جيوشه إىل البصرة وواسط فدخلوها وكان بأصحابه وكانت طالئعه تأيت كوثا، مث وجه أبو السر
بواسط وأعماهلا عبد اهللا بن سعيد احلرشي والياً عليها من قبل احلسن بن سهل فواقعه جيش أيب السرايا 

قريباً من واسط فهزموه فانصرف راجعاً إىل بغداد وقتل أصحابه وأسروا فلما رأى احلسن بن سهل أن أبا 
جه إىل بلدة إال افتتحها ومل جيد يف قواده من يكفيه حربة تذكر هرمثة وكان السرايا يهزم عساكره وال يتو

هرمثة ملا قدم احلسن بن سهل العراق والياً من قبل املأمون سلم إليه ما كان بيده من األعمال وتوجه حنو 
 خراسان مغاضباً فبلغ حلوان وبعث إليه احلسن السندي وصاحلاً صاحب املصلي يسأله االنصراف إىل

بغداد حلرب أيب السرايا فامتنع وأىب وقال تذكرونا عند البالء فانصرف رسل احلسن إليه بآبائه ومتنعه 
فأعاد إليه السندي بكتب لطيفه ورسائل تشبه الكتب فأجاب وانصرف إىل بغداد فقدمها يف شعبان ويأ 

لبصرة فتهيئوا لذلك وبلغ للخروج وأمر احلسن علي بن أيب سعيد أن خيرج إىل ناحية املدائن وواسط وا
اخلرب أبا السرايا وهو بقصر ابن هبرية فوجه إىل املدائن فدخلها أصحابه يف شهر رمضان وتقدم هو بنفسه 
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حىت نزل صرصر، وكان هرمثة أنفذ منصور بن املهدي إىل الياسرية فخرج وعسكر ا فلما قدم هرمثة 
 ر صرصر بازاء أيب السرايا والنهر بينهما وتوجه خرج فعسكر بالسفينتني بني يدي منصور مث شخص إىل

اخذ املدائن وبلغ أبا ,علي بن أيب سعيد من طريق كلواذي إىل املدائن فقاتل أصحاب أيب السرايا فهزمهم 
السرايا فرجع من ر صرصر إىل قصر ابن هبرية وأصبح هرمثة فجد يف طلبة فوجد مجاعة كثرية فقتلهم 

بن سهل مث صار إىل قصر ابن هبرية فكانت بينه وبني أيب السرايا وقعة قتل وبعث برؤوسهم إىل احلسن 
فيها من أصحاب أيب السرايا خلق كثري فاحناز أبو السرايا إىل الكوفة فوثب حممد بن حممد ومن معه من 

الطالبيني على دور بين العباس ومواليهم وأتباعهم فانتهبوها وهدموها وحرقوها وخربوا ضياعهم 
هم من الكوفة وعملوا يف ذلك عمالً قبيحاً جداً واستخرجوا الودائع اليت كانت هلم عند الناس، وأخرجو

    وتوجه علي بن أيب سعيد بعد أخذه املدائن إىل واسط فأخذها مث توجه إىل البصرة فلم 

  يقدر على أخذها حىت انقضت سنة 

  200ثم دخلت سنة 

مثة ومنصور بن املهدي فآمنوا أهلها ومل يعرضوا ألحد مث وفيها هرب أبو السرايا من الكوفة ودخلها هر
أن أبا السرايا عرب دجلة أسفل واسط فأتى عبدسي فوجد ا ماالً كان محل من االهواز فأخذه مث مضى 

حىت أتى السوس فرتهلا أقام ا أربعة أيام وجعل يعطي الفارس ألفاً والراجل مخسمائة، فلما كان اليوم 
سن بن علي الباذعيسى املعروف باملأموين فأرسل إليهم اذهبوا حيث شئتم فإنه ال حاجة الرابع أتاهم احل

يل يف قتالكم إذا أنتم خرجتم من عملي فلست أتبعكم فأىب أبو السرايا إال قتاله فقاتلهم فهزمهم احلسن 
شوك واستباح عسكرهم وجرح أبو السرايا جراحة شديدة فهرب واجتمع هو وحممد بن حممد وأبو ال

فأخذوا ناحية اجلزيرة يريدون مرتل أيب السرايا براس العني فلما انتهوا إىل جلوالء عثر م فأتاهم محاد 
فأخذهم فجاء م إىل احلسن بن سهل وكان مقيماً بالنهروان حني طردته احلربية فضرب عنق أيب السرايا 

 أسرياً يف يده فلم ير أحد عند وكان الذي توىل ضرب رقبته هارون بن حممد بن أيب خالد الذي كان
الفضل اشد جزعاً من أيب السرايا كان يضرب بيديه ورجليه ويصيح أشد ما يكون من الصياح حىت جعل 
يف رأسه حبل ويف يديه حبل ويف رجليه حبل وهو يف ذلك يضطرب ويلتوي ويصيح حىت ضربت عنقه مث 

لب نصفني على اجلسرين يف كل جسر بعث برأسه فطيف به يف العسكر وبعث جبسده إىل بغداد فص
نصف وكان بني خروجه وقتله عشرة أشهر، وتوجه علي بن أيب سعيد إىل البصرة فافتتحها وكان الذي 
ا من الطالبيني زيد بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب وهو الذي 

ن الدور بالبصرة وكان إذا أتى برجل من املسودة يقال له زيد النار وإمنا مسى بذلك لكثرة ما حرق م



ابن مسكويه- اهلممجتارب األمم وتعاقب  8  

كانت عقوبته أن حيرقه بالنار فأسره علي بن أيب سعيد مع مجاعة من قواده وبعث م إىل احلسن بن 
ويف هذه السنة خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب . سهل

  .طالب باليمن

  .ذكر السبب في ذلك

    

كان سببه أن أبا السرايا ملا تغلب على الكوفة وجتاسر الناس على احلسن بن سهل حدث هذا أيضاً لنفسه 
باليمن وكان ا من قبل املأمون إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى فلما مسع بإقبال إبراهيم بن 

جل وخلى إلبراهيم موسى العلوي وأهل بيته إليه كره قتاهلم وخرج جبميع من يف عسكره من اخليل والر
اليمن فدخل إبراهيم بالد اليمن وقتل خلقاً وسىب وأخذ أمواالً عظيمة من الناس فسمى إبراهيم اجلزار، 
ويف هذه السنة جلس حسني بن حسن األفطس وكان خرج من قبل أيب السرايا على منرقة مثنية خلف 

ليها شيء وبقيت حجارةً جمردةً مث كساها املقام فأمر بثياب الكعبة اليت عليها فجردت منها حىت مل يبق ع
ثوبني من قز رقيق وجه ما أبو السرايا مكتوب عليهما مما أمر به األصفر أبو السرايا داعية آل حممد 

 199لكسوة بيت اهللا وأن يطرح عنه كسوة الظلمة من ولد العباس ليطهز من كسوم وكتب يف سنة 

عبة فقسمت بني أصحابه من العلويني وأتباعهم وعمد إىل ما مث أمر حسني بالكسوة اليت كانت على الك
يف خزانة الكعبة من مال فأخذه ومل يسمع بأحد عنده وديعة ألحد من ولد العباس وأتباعهم أال هجم 
عليه يف داره فأخذه وإن مل جيد عنده شيئاً أخذه فحبسه وعاقبه حىت يفتدي بقدر طوله حىت أفقر خلقاً 

لنعم فتعقبهم دم دورهم حىت صار أصحابه إىل أخذ احلرم وأخذ أبناء الناس وهرب كثري من أهل ا
وتكوا وجعلوا حيكون الذهب الرقيق يف أسافل رؤوس أساطني املسجد احلرام فيخرج من االسطوانة بعد 

التعب الشديد قدر مثقال ذهباً وقلعوا احلديد الذي على شباك كوى املسجد احلرام وقلعوا شباك زمزم 
اعوها فتغري هلم الناس ولعنوهم وبلغهم أن أبا السرايا قتل وطرد من كور العراق كلها الطالبيني وأن وب

الوالية رجعت ا لولد العباس فعلم حسني أنه ال ثبات له وألصحابه لسوء السرية اليت ظهرت منهم 
لعلم عن أبيه جعفر بن فاجتمعوا إىل حممد بن جعفر الصادق بن حممد الباقر وكان شيخاً وادعاً يروي ا

حممد عم وينتابه الناس فيكتبون عنه وكان له مست وزهد وفارق ما كان عليه أهل بيته فكان حمبباً يف 
الناس، فلما اجتمع إليه حسني وأصحابه قالوا له قد تعلم حالك يف الناس فأبرز شخصك نبايع لك 

ل به ابنة علي وحسني بن حسن األفطس حىت باخلالفة فليس خيتلف عليك اثنان فأىب إباًء شديداً فلم يز
غلب الشيخ على رأيه فأجام وأقاموه يوم اجلمعة فبايعوه باخلالفة وحشروا إليه الناس من أهل مكة 



ابن مسكويه- اهلممجتارب األمم وتعاقب  9  

وااورين فبايعوه ومسوه أمري املؤمنني فأقام شهوراً ليس له من اآلمر إال امسه وابنه علي وحسني ومجاعة 
فوثب حسني بن حسن على امرأة من قريش وهلا زوج وكانت ذات مجال معهما أسوأ ما كانوا سريةً 

بارع فانتزعها وأخاف زوجها حىت توارى واغتصبها نفسها بعد أن كسر عليها باا ومحلت محالً إىل 
حسني ووثب علي بن حممد وهو ابن حممد بن جعفر أمري املؤمنني على غالم من قريش ابن قاض مبكة 

د كان مجيالً بارعاً يف اجلمال فاقتحم عليه بنفسه اراً جهاراً يف داره على الصفا يقال له إسحاق بن حمم
مشرفاً على املسعى حىت محله على فرسه يف السرج وركب علي على عجز الفرس وخرج به يشق السوق 

فلما رآه أهل مكة ومن ا من ااورين خرجوا فاجتمعوا يف املسجد احلرام وعلقت الدكاكني ومال 
معهم أهل الطواف بالكعبة حىت أتوا أباه حممد بن جعفر فقالوا لنخلعنك ولنقتلنك أو ترد إلينا هذا الغالم 
الذي أخذه ابنك جهرةً فأغلق بابه وكلمهم من الشباك الشارع يف املسجد وقال واهللا ما علمت فأمهلوين 

لغالم من يده فأىب ذلك حسني مث أرسل إىل حسني بن حسن األفطس وسأله أن يركب إىل ابنه فيستنقذ ا
وقال واهللا أنك لتعلم أين ال أقوى على ابنك ولو جئته لقاتلين يف أصحابه فلما رأى حممد بن جعفر ذلك 

قال ألهل مكة آمنوين حىت أركب إليه وآخذ الغالم فآمنوه بنفسه حىت صار إىل ابنه فأخذ الغالم منه 
أقبل إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي إليهم فاجتمع وسلمه إىل أهله، فلم يلبثوا إال يسرياً حىت 

العلويون إىل حممد بن جعفر وقالوا هذا إسحاق بن موسى مقبالً إلينا يف اخليل والرجالة وقد رأينا أن 
خنندق خندقاً وتربز شخصك لرياك الناس فيحاربوا معك وبعثوا إىل من حوهلم من األعراب ففرضوا هلم 

 إسحاق وقاتلهم أياماً مث كره إسحاق احلرب وخرج يريد العراق فلقيه ورقاء وخندقوا بأعلى مكة فورد
بن مجيل ومن كان معه من أصحاب اجللودي فقالوا إلسحاق ارجع معنا إىل مكة وحنن نكفيك القتال 

    فرجع معهم 

هلزمية على واجتمع إىل حممد من كان معه فتقاتلوا عند بئر ميمون يوماً مث عاودهم بعد ذلك بيوم فكانت ا
أصحاب حممد بن جعفر فبعث حممد ابن جعفر رجاالً من قريش فيهم قاضي مكة يسلون هلم األمان حىت 

خيرجوا من مكة ويذهبوا حيث شآووا فأجام إسحاق وورقاء إىل ذلك وأجلوهم ثالثة أيام مث دخل 
  .إسحاق وورقاء مكة وتفرق الطالبيون وأخذ كل قوم ناحية

  راغمته للحسنذكر خروج هرثمة وم

والفضل وما آل إليه أمره ملا فرغ هرمثة من أمر أيب السرايا وحممد بن حممد العلوي ودخل الكوفة أقام يف 
معسكره أياماً مث أتى ر صرصر والناس يظنون أنه يأيت احلسن بن سهل باملدائن فلما بلغ ر صرصر 

حىت أتى خراسان فاستقبله كتب من املأمون خرج على عقرقوف مث أتى الربدان مث أتى النهروان مث سار 
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يف غري مرتل أن يرجع فيلي الشام واحلجاز فأىب وقال ال أرجع حىت ألقى أمري املؤمنني ادالالً منه عليه ملا 
كان يعرف من نصيحته له وآلبائه أراد أن يعرف املأمون ما يدبر عليه الفضل بن سهل وما يكتم عنه من 

رده إىل بغداد دار خالفة آبائه وملكهم ليتوسط سلطانه ويشرف على أطرافه األخبار وأال يدعه حىت ي
فعلم الفضل ما يريد فقال للمأمون أن هرمثة قد أنغل عليك العباد والبالد وظاهر عليك عدوك وعادى 
وليك ولقد دس أبا السرايا وإمنا هو بعض خوله حىت عمل ما عمل ولو شاء هرمثة أال يفعل ذلك أبو 

ما فعله وقد كتب إليه أمري املؤمنني عدة كتب أن يرجع فيلي الشام أو احلجاز فأىب وقد رجع إىل السرايا 
باب أمري املؤمنني عاصياً مشاقاً يظهر القول الغليظ ويتوعد باألمر اجلليل وأن أطلق هذا كان مفسدة لغريه 

ان إال بعد شهور، فلما بلغ مرو فأشرب قلب أمري املؤمنني عليه وأبطأ هرمثة يف املسري فلم يصل إىل خراس
خشي أن يكتم املأمون قدومه فضرب بالطبول لكي يسمعها املأمون فسمعها فقال ما هذا قالوا هرمثة قد 
أقبل يرعد ويربق وظن هرمثة أن قوله هو املقبول فأمر بإدخاله فلما دخل كان قد أشرب قلب املأمون ما 

لويني وداهنت ودسست إىل أيب السرايا حىت خلع وعمل ما أشرب فقال يا هرمثة ماألت أهل الكوفة والع
عمل وكان رجالً من أصحابك ولو أردت أن تأخذهم مجيعاً لفعلت ولكنك أرخيت خناقهم وأحرزت 
هلم رمتهم فذهب هرمثة ليتكلم ويعتذر ويدفع عن نفسه ما قرف به فلم يقبل ذلك منه وأمر به فوجىء 

 يديه، وكان تقدم الفضل بن سهل إىل األعوان يف الغلظة عليه على أنفه وديس يف بطنه وسحب من بني
ويف هذه السنة هاج الشغب ببغداد بني . والتشديد حىت حبس مث دس إليه بعد أن أذله من قتله وقالوا مات

  .احلربية واحلسن بن سهل

  . ذكر السبب في ذلك

    

سن بن سهل وعماله عن بغداد وكان من ملا خرج هرمثة إىل خراسان وثبوا وقالوا ال نرضى حىت نطرد احل
عماله ا حممد بن أيب خالد وأسد بن أيب األسد فأخرجوهم وطردوا أسبام وصريوا إسحاق بن موسى 

بن املهدي خليفة للمأمون ببغداد فاجتمع أهل اجلانبني على ذلك ورضوا به، وكان احلسن بن سهل 
 أن اتصل بأهل بغداد خرب هرمثة وما صنع به املأمون مقيماً باملدائن منذ شخص هرمثة إىل خراسان وإىل

فلما علم احلسن أن أهل بغداد قد وقفوا على ذلك أرسل إىل علي بن هشام وهو وايل بغداد من قبله أن 
امطل جند احلربية والبغداديني أرزاقهم ومنهم وال تعطهم فلما وثب أهل بغداد بأصحابه دس إىل قوم من 

 إسحاق بن موسى فشغبوا فحول احلربية إسحاق إليهم وأنزلوه على رجل وبعث قوادهم أن يشغبوا على
احلسن علي بن هشام من اجلانب اآلخر وجاء هو وحممد بن أيب خالد وقوادهم ليالً حىت دخلوا بغداد 
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زق فقاتل احلربية ثالثة أيام على قنطرة الصراة العتيقة واجلديدة واالرحاء مث أنه وعد احلربية أن يعطيهم ر
ستة أشهر إذا أدركت الغلة فسألوه أن يعجل هلم مخسني درمهاً لكل رجل لينفقوها يف شهر رمضان 

فأجام إىل ذلك مث دافعهم ا ومل يف هلم بإعطاء اخلمسني فشدوا على علي بن هشام فطردوه وكان 
تخف به ويضع من املتويل لذلك والقيم بأمر احلربية حممد بن أيب خالد وذلك أن علي بن هشام كان يس

مقداره ووقع بني حممد بن أيب خالد وأزهر بن زهري بن املسيب كالم فقنعه أزهر بالسوط فغضب حممد 
ويف هذه السنة . وحتول إىل احلربية واجتمع إليه الناس فلم يقرم علي بن هشام حىت أخرجوه من بغداد

  . ما بني ذكر وأنثىتقدم املأمون بإحصاء ولد العباس فبلغوا ثالثة وثالثني ألفاً

  201ودخلت سنة 

وفيها راود أهل بغداد منصور بن املهدي على اخلالفة فامتنع من ذلك عليهم فراودوه على اإلمرة عليهم 
  .على أن يدعوا للمأمون باخلالفة فأجام إىل ذلك

  ذكر السبب في ذلك 

    

بن سهل وكان باملدائن ازم حىت صار ملا أخرج أهل بغداد علي بن هشام من بغداد واتصل اخلرب باحلسن 
إىل واسط فتبعه حممد بن أيب خالد خمالفاً له وقد توىل القيام بأمر الناس وويل سعيد بن احلسن بن قحطبة 

اجلانب الغريب ونصر بن محزة بن مالك اجلانب الشرقي وكانفه ببغداد منصور بن املهدي وخزمية ابن 
ضل بن الربيع خمتفياً قبل قتل املخلوع فلما رأى حممد بن أيب خالد خازم والفضل بن الربيع وقد كان الف

قد بلغ واسطاً بعث إليه يطلب منه األمان فأعطاه إياه وظهر وقدم على حممد ابن أيب خالد للقتال وتقدم 
هو وابنه عيسى مع أصحاما حىت صاروا على ميلني من واسط فوجه إليهم احلسن أصحابه وقواده 

الً شديداً عند أبيات واسط فلما كان بعد العصر هبت ريح شديدة وغربة حىت اختلط القوم فاقتتلوا قتا
بعضهم ببعض فكانت اهلزمية على أصحاب حممد بن أيب خالد فأصابته جراحات شديدة يف جسده فازم 

ح هو وأصحابه هزمية شديدة قبيحة فقتل أصحاب احلسن منهم وسلبوا حىت بلغوا فم الصلح وقلعت الري
ما كان معهم من سفن فيها متاع وسالح حىت أدخلتها واسطاً فأخذها أصحاب احلسن وتبعوه ومل يزل 

يقاتلهم يف كل مرتل بالنهار مث يرحتل بالليل حىت بلغ جرجرايا فاشتدت به اجلراحات فأمر قواده أن 
 ليلته ودفن يف داره يقيموا يف عسكره ومحله ابنه املعروف بأيب زنبيل حىت أدخله بغداد ومات حممد من

سراً وكان زهري ابن املسيب حمبوساً عند جعفر بن حممد بن أيب خالد فلما قدم أبو زنبيل مضى إىل خزمية 
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بن خازم فأعلمه خرب أبيه وأوصل إليه كتاباً عن أخيه عيسى فبعث خزمية إىل بين هاشم والقواد فأعلمهم 
د إليه وأنه يكفيهم احلرب فرضوا به وصار عيسى اخلرب وقرأ عليهم كتاب عيسى بن حممد بن أيب خال

مكان أبيه، وانصرف أبو زنبيل من عند خزمية حىت أتى زهري بن املسيب فأخرحه من حمبسه وضرب عنقه 
ونصب رأسه على رمح وأخذوا جسده فشدوا يف رجله حبالً وطافوا به على دوره أهل بيته مث أداروا به 

ا جن عليه الليل رموه يف دجلة ورجع أبو زنبيل إىل أخيه عيسى يف الكرخ وردوه إىل باب الشام ومل
فوجهه عيسى إىل فم الصراة، وبلغ احلسن بن سهل موت حممد بن أيب خالد فخرج من واسط ووجه 

محيد بن عبد احلميد الطوسي وسعيد بن الساجور وغريه من القواد فتلقوا أبا زنبيل بفم الصراة فهزموه 
ن بالنيل مث رجعوا إىل هارون فقاتلوه وهزموه مع أخيه أيب زنبيل فخرجا هاربني إىل فاحناز إىل أخيه هارو

املدائن وبلغ اخلرب بين هاشم وقواد بغداد فجدوا يف اخلالف على احلسن بن سهل وقالوا ال نرضى 
رادوا باوسي بن اوسي ابن سهل حىت تطردوه ونرجع إىل خراسان وخنلع املأمون وتراوضوا أياماً مث أ

منصور بن املهدي على أن يعقدوا له اخلالفة فأىب عليهم فما زالوا به حىت صريوه أمرياً وخليفة للمأمون 
بالعراق، وقوى أمر عيسى مبن ذكرنا وكثر جنده، فأمر بإحصائهم وكانوا مائة ألف ومخسة وعشرين 

ويف هذه السنة جتردت . اًألفاً بني فارس وراجل فأعطى الفارس اربعني درمهاً والراجل عشرين درمه
املطوعة للنكري على الفساق ببغداد ورئيسهم خالد الدريوش وسهل بن سالمة األنصاري من أهل 

  .خراسان

  ذكر السبب الذي فعلت المطوعة ذلك له 

    

كان فساق احلربية والشطار الذين كانوا ببغداد والكرخ آذوا الناس أذى شديداً وأظهروا الفسق وقطع 
وأخذ الغلمان والنساء عالنية من الطرق فكانوا يأتون الرجل فيأخذون ابنه فيذهبون به فال يقدر الطريق 

أن ميتنع عليهم وكانوا يسألون الرجل أن يقرضهم أو يصلهم فال يقدر أن ميتنع عليهم وكانوا جيتمعون 
طان مينعهم وال يقدر فيأتون القرى فيكابرون أهلها ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغريه ال سل

على ذلك منهم ألن السلطان كان يعتز م فكان ال يقدر أن مينعهم من فسق يركبونه وكانوا جيبون املارة 
يف الطرق والسفن وخيفرون البساتني وكان الناس منهم يف بالء عظيم وخرجوا يوماً إىل قطربل فانتهبوها 

بقر واحلمري وغري ذلك فأدخلوها بغداد وجعلوا يبيعوا عالنية وأخذوا املتاع والذهب والفضة والغنم وال
عالنيةً، فلما رأى الناس ذلك وظهور هذا البغي والفسق والنهب وأن السلطان ال يغريه مشى بعضهم إىل 
بعض وقام صلحاء كل ربض ودرب فمشى بينهم أماثلهم وقالوا يا قوم إمنا يف كل درب فاسق أو اثنان 
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ثر فلو اجتمعتم حىت يكون أمركم واحد لقمعتم هؤالء الفساق واحتشموكم إىل عشرة وعددكم بعد أك
فقام رجل من طريق األنبار يعرف بالدريوش فدعا جريانه وأهل حملته على أن يعاونوه على األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر فأجابوه إىل ذلك فشد على من يليه من الفساق والشطار فمنعهم فيما كانوا 
تنعوا عليه فقاتلهم وهزمهم وأخذ بعضهم فضرم وحبسهم، مث قام بعده رجل آخر يقال له يصنعون وام

سهل بن سالمة األنصاري من أهل خراسان ويكىن أبا حامت فدعا الناس إىل األمر باملعروف والنهي عن 
دأ جبريانه املنكر والعمل بكتاب اهللا والسنة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلق مصحفاً يف عنقه مث ب

وأهل حملته فأمرهم واهم فقبلوا منه مث دعا الناس مجيعاً إىل ذلك الشريف منهم والوضيع وجعل ديواناً 
يثبت فيه اسم من أتاه فبايعه على ذلك وقتال من خالفه كائناً من كان فأتاه خلق كثري فبايعوه مث أنه 

جيىب املارة وقال ال خفارة يف اإلسالم طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها وطرقها ومنع كل من خيفر و
واخلفارة أن الرجل منهم كان يأيت إىل من له دار أو بستان أو جتارة فيقول أنت يف خفاريت ال يتعرض 
أحد ملالك ادفعوا من أرادك بسوء ويل يف عنقك كل شهر كذا وكذا درمهاً فيعطيه وقوى على ذلك 

 كان ال يغري على السلطان شيئاً وال خيالفه وال يقاتله ويقول فقمع أهل الشر وكان خيالفه الدريوش يف أنه
أنا ال أرى أن آمر السلطان بشيء وقال سهل بن سالمة أنا أرى قتل كل من خالف الكتاب والسنة كائناً 

من كان، فلما فشا ذلك وقوى ضعف أمر منصور بن املهدي وعيسى بن حممد بن أيب خالد ألن معظم 
ال خري فيه وكسرهم ذلك ودخل منصور بغداد فكاتب احلسن بن سهل وسأله أصحام الشطار ومن 

األمان له وألهل بيته وأصحابه على أن يعطي احلسن جنده وسائر أهل بغداد من املرتزقة رزق ستة أشهر 
إذا أدركت الغلة فأجابه احلسن إىل ذلك وارحتل احلسن من معسكره فدخل بغداد وتقوضت تلك 

 عيسى وبني حيىي بن عبد اهللا ابن عم احلسن بن سهل يف والية السواد وأعمال بغداد العساكر وأشرك بني
وكان أهل عسكر املهدي خمالفني لعيسى فوثب املطلب بن عبد اهللا بن مالك اخلزاعي يدعو إىل املأمون 

ور وإىل الفضل واحلسن ابين سهل فامتنع عليه سهل بن سالمة وقال ليس على هذا بايعتين، وحتول منص
بن املهدي وخزمية ابن خازم والفضل بن الربيع وكانوا بايعوا سهل بن سالمة على ما يدعو إليه من العمل 
بالكتاب والسنة فرتلوا باحلربية هرباً من املطلب وجاء سهل بن سالمة إىل احلسن وبعث إىل املطلب فأىب 

ب فدس عيسى إىل سهل من اغتاله وضربه أن جييبه فقاتله سهل أياماً قتاالً شديداً مث اصطلح عيسى واملطل
بالسيف ضربةً مل تعمل كبري عمل فلما اغتيل سهل رجع إىل مرتله وقام عيسى بأمر الناس فكفوا عن 

القتال، مث بعث عيسى إىل سهل بن سالمة فاعتذر إليه مما كان صنع وبايعه وأمره أن يعود إىل ما كان 
ويف هذه .  وأنه عونه على ذلك فعاد سهل إىل ما كان عليهعليه من األمر باملعروف والنهي عن املنكر

السنة جعل املأمون علي ابن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ويل 



ابن مسكويه- اهلممجتارب األمم وتعاقب  14  

عهد املسلمني واخلليفة من بعده ومساه الرضي من آل حممد وأمر جنده بطرح السواد ولبس ثياب اخلضرة 
  .وكتب بذلك إىل اآلفاق

  . كر الخبر عن ذلك وسببه وما آل إليه األمرذ

    

بينا عيسى بن حممد بن أيب خالد يعرض أصحابه منصرفه من معسكره إىل بغداد أن ورد عليه كتاب من 
احلسن بن سهل يعلمه أن أمري املؤمنني املأمون قد جعل علي بن موسى بن جعفر ويل عهده من بعده وأنه 

م جيد أحداً أفضل وال أورع وال أعلم منه وأنه مساه الرضي من آل حممد نظر يف بين العباس وبين علي فل
 ويأمره أن يأمر من قبله 201وأمره بطرح لبس السواد ولبس ثياب اخلضرة وذلك يف شهر رمضان سنة 

من أصحابه واجلند وبين هاشم بالبيعة له وأن يأخذهم بلبس اخلضرة يف أقبيتهم وقالنسهم وأعالمهم 
داد بذلك فلما أتى عيسى ذلك دعا أهل بغداد إىل ذلك على أن يعجل هلم رزق شهر ويأخذ أهل بغ

والباقي إذا أدركت الغلة فقال بعضهم نبايع ونلبس اخلضرة وقال بعضهم ال نبايع وال خنرج هذا األمر من 
 ولد العباس وإمنا هذا دسيس من قبل الفضل بن سهل وغضب بنو العباس ومشى بعضهم إىل بعض وقالوا

ويف هذه السنة . نويل بعضنا وخنلع املأمون وكان املتكلم يف هذا والساعي له منصور وإبراهيم ابنا املهدي
  .بايع أهل بغداد إبراهيم بن املهدي باخلالفة وخلعوا املأمون

  . ذكر السبب في ذلك

 فلما ورد أمره قد ذكرنا ما أنكره العباسيون ببغداد على املأمون حىت أخرجوا احلسن بن سهل عن بغداد
بالبيعة لعلي ابن موسى ولبس اخلضرة وأخذ الناس به أرادوا أن يبايعوا إبراهيم ابن املهدي باخلالفة وخيلعوا 

املأمون وبذلوا للجند عشرة دنانري لكل واحد منهم فاضطرب الناس وقبل بعضهم ورضي وأىب قوم 
ن املؤذن أنا نريد أن ندعو للمأمون ومن بعده وامتنعوا فاجتمعوا وأمروا رجالً يقول يوم اجلمعة حني يؤذ

إلبراهيم يكون خليفته والنائب بعده ودسوا قوماً آخرين يقولون إذا قام هذا الرجل فقال ما عنده ال 
نرضى أال أن نبايعوا إلبراهيم باخلالفة وخنلعوا املأمون أتريدون أن تأخذوا أموالنا كما صنع منصور مث 

وم اجلمعة هذا الرجل ما وصوه به وقام اآلخرون فقالوا ما وصوا به وماج الناس جتلسوا يف بيوتكم فقال ي
. فلم يصل تلك اجلمعة وال خطب أحد وإمنا صلى الناس بعد ما خشوا الفوت أربع ركعات وانصرفوا

ويف هذه السنة حترك بابك اخلرمي يف اجلاويذانية أصحاب جاويذان بن سهل صاحب البذ وادعى أن 
  . دخل فيه وأخذ يف العيث والفسادروح جاويذان



ابن مسكويه- اهلممجتارب األمم وتعاقب  15  

  .202ودخلت سنة 

فلما كان يوم اجلمعة خلمس خلون من احملرم أظهروا أمر إبراهيم وصعد إبراهيم املنرب فكان أول من بايعه 
عبيد اهللا بن العباس بن حممد مث منصور بن املهدي مث سائر بين هاشم وكان املتويل ألخذ البيعة املطلب بن 

مالك وقام يف ذلك السندي وصاحل صاحب املصلى وسحاب ونصري الوصيف وسائر املوايل عبد اهللا بن 
إال أن هؤالء كانوا الرؤساء غضباً منهم على املأمون حني أراد اخلروج وإخراج ولد العباس من اخلالفة 

لما رأوا ولتركه لباس آبائه، وملا فرغ من ذلك وعد اجلند أن يعطيهم أرزاقهم لستة أشهر فدافعهم ا ف
ذلك شغبوا عليه فأعطى كل رجل منهم مائيت درهم وكتب لبعضهم إىل السواد بقيمة ما هلم حنطة 

وخرج على إبراهيم بن . وشعرياً فخرجوا يف قبضها فلم ميروا بشيء إال انتهبوه وأخذوا النصيبني مجيعاً
ني ور بوق فوجه املهدي مهدي بن علوان احلروري فحكم وظهر بربزخ سابور وغلب على الراذان

إبراهيم إليه أبا إسحاق بن الرشيد يف مجاعة من القواد كثرية وكان مع أيب إسحاق غلمان له أتراك فلقوا 
الشراة فطعن رجل من األعراب أبا إسحاق فحامى عنه غالم له تركي وقال له يا موالي مر أشناس أي 

  .اعرفين فسماه يومئذ أشناس

    

س بن موسى بن جعفر وهو أخو علي بن موسى الرضي إىل الكوفة وأمره وأنفذ احلسن بن سهل العبا
بلباس اخلضرة وأن يدعو أوالً للمأمون ومن بعده ألخيه علي بن موسى وأعانه مبائة ألف درهم وقال له 
قاتل عن أخيك فإن أهل الكوفة جييبونك وأما معك وكانت الكتب نفذت من جهة إبراهيم بن املهدي 

ده األمر وقيامه بأمرة املؤمنني وخلع املأمون ونفذت الكتب من جهة احلسن بن سهل مبا إىل الكوفة بتقل
رآه املأمون فكثر اخلالف وكانت هلم أخبار ال يليق ذكرها ذا الكتاب إذ كانت فتنا ال جتربة فيها 

 بالسيوف وحروباً يقتل فيها بعض الناس بعضاً من غري تدبري لطيف وال مكر بديع وإمنا كانت مصالتات
فمرة يكون هلؤالء ومرة هلؤالء فلما بلغ خرب العباس بن موسى بن جعفر العلوي أهل الكوفة أجابه قوم 

كثريون وقال قوم آخرون أن كنت إمنا تدعو إىل املأمون مث من بعده إىل أخيك فال حاجة لنا يف دعوتك 
ملأمون مث من بعده ألخي فقعد عنه وإن كنت تدعو إىل أخيك أو إىل نفسك أجبناك فقال إمنا أدعو إىل ا

املستبصرون يف التشيع وكان يظهر أن محيداً يأتيه فيعينه ويقويه وأن احلسن ابن سهل يوجه إليه قوماً مدداً 
له فلم يأته منهم أحد وتوجه إليه أصحاب إبراهيم بن املهدي فهزموه وكان كل فريق من أصحاب 

إبراهيم بن املهدي عيسى بن حممد بن أيب خالد أن يسري إىل اخلضرة والسواد ينهبون وحيرقون، مث أمر 
رحبة واسط على طريق النيل وأمر مجاعة أن يسريوا مما يلي جوخى حىت عسكروا قرب واسط مما يلي 
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الصيادة وعليهم عيسى بن حممد بن أيب خالد فشخص منهم احلسن بن سهل فكان ال خيرج إليهم مث يأ 
ن الناس أن ذلك لنظرة يف النجوم مث اختار يوماً فخرجوا إليهم فاقتتلوا قتاالً بعد أيام احلسن للقتال فظ

شديداً إىل الظهر ووقعت اهلزمية على عيسى وأصحابه فازموا وأخذ أصحاب احلسن مجيع ما كان يف 
  .عسكرهم من سالح ودواب ومتاع وغري ذلك

  .عاقبهويف هذه السنة ظفر إبراهيم بسهل بن سالمة املطوعي فحبسه و

  . وكان السبب في ذلك

أن عيسى ملا ازم أقبل هو وأخوته وأصحابه حنو سهل بن سالمة ألنه كان يذكرهم بأسوأ أعماهلم 
ويسميهم الفساق ليس هلم عنده اسم غريه وكان أصحابه الذين بايعوه على الكتاب والسنة وال طاعة 

اره برجاً جبص وآجر وقد نصب عليه ملخلوق يف معصية اخلالق قد عمل كل رجل منهم على باب د
السالح واملصاحف حىت بلغوا من احلربية إىل باب الشام سوى من أجابه من الكرخ وسائر الناس فلما 

قصده عيسى مل ميكنه الوصول إليه فأعطى أصحاب الدروب اليت تقرب منه األلف درهم واأللفي درهم 
ن نصيب الرجل الدرهم والدرمهان وحنو ذلك فلما على أن يتنحوا له عن الدروب فأجابوه إىل ذلك وكا

كان يوم السبت خلمس بقني من شعبان يئوا له من كل وجه وخذله أهل الدروب حىت وصلوا إىل 
مسجده ومرتله فلما رآهم قد وصلوا إليه اختفى منهم وألقى سالحه واختلط بالنظارة ودخل بني النساء 

يه العيون فلما كان يف الليل أخذوه يف بعض األزقة فأتوا به إسحاق فدخلوا مرتله فلم يظفروا به فأذكوا عل
بن موسى اهلادي وهو ويل عهد عمه إبراهيم وهو مبدينة السالم فكلمه وحاجه ومجع بينه وبني أصحابه 
وقال له حرضت علينا الناس وعثت أمرنا فقال له إمنا كانت دعويت عباسية وإمنا كنت أدعو إىل العمل 

لسنة وأنا على ما كنت عليه أدعوكم إليه الساعة فقالوا ال نقبل ما تقول أخرج إىل الناس وقل بالكتاب وا
هلم أن ما كنت أدعوكم إليه باطل فقال نعم فأخرج إىل الناس فقال يا معشر الناس قد علمتم ما كنت 

جووا يف عنقه أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسنة وأنا أدعوكم إليه الساعة فلما قال هلم هذا و
وضربوا وجهه فقال هلم يا معشر احلربية املغرور من غررمتوه فأخذ وأدخل إىل إسحاق فقيده مث أخرجوه 

إىل إبراهيم بن املهدي باملدائن فحبسه مع قوم من أصحابه وأشاعوا أن عيسى قتله ختوفاً من الناس أن 
ويف هذه السنة شخص املأمون . ر شهراًيعلموا مكانه فيخرجوه وكان ما بني خروجه وبني أخذه اثين عش

  .من مرو يريد العراق

  . والسبب في ذلك
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أن علي بن موسى بن جعفر بن حممد الرضي أخرب املأمون مبا فيه الناس من الفتنة والقتال منذ قتل أخوه 
أم حممد ومبا كان الفضل بن سهل يستره عنه من أخبار الناس وأن أهل بيته قد نقموا عليه أشياء و

يقولون أنه مسحور جمنون وأم ملا رأوا ذلك بايعوا عمه إبراهيم بن املهدي باخلالفة فقال له املأمون أم 
ما بايعوه باخلالفة وإمنا صريوه أمرياً يقوم بأمرهم على ما كان أخربه به الفضل فأعلمه أن الفضل قد كذبه 

ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه ومكان بيعيت وغشه وأن احلرب قائمة بني إبراهيم واحلسن وأن الناس 
من بعدك فقال ومن يعلم هذا من أهل عسكري فقال له حيىي بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وعدة من 

وجوه أهل العسكر فقال له أدخلهم علي حىت أسأهلم عما ذكرت فأدخلهم عليه وهم هؤالء ومجاعة 
فضل فسأهلم املأمون عما أخربه به علي بن موسى آخرون فيهم علي بن أيب سعيد وهو ابن أخت ال

الرضي فأبوا أن خيربوه حىت جيعل هلم األمان من الفضل بن سهل أال يعرض هلم فضمن ذلك هلم وكتب 
لكل رجل منهم كتاباً خبطه ودفعه إليهم فأخربوه مبا فيه الناس من الفنت وبينوا له ذلك وأخربوه بغضب 

أشياء كثرية ومبا موه عليه الفضل من أمر هرمثة وأن هرمثة إمنا جاء لنصحه أهل بيته ومواليهم وقواده يف 
وليس له ما يعمل عليه وأنه إن مل يتدارك أمره خرجت اخلالفة منه ومن أهل بيته وأن الفضل دس إىل 
 هرمثة من قتله حني أراد نصحه وأن طاهر بن احلسني قد أبلى يف طاعته ما أبلى وافتتح له ما افتتح وقاد

إليه اخلالفة مزمومة حىت إذا وطأ له األمر أخرج من ذلك كله وصري يف زاوية من األرض بالرقة وقد 
حظرت عليه األموال حىت ضعف أمره وشغب عليه جنده ولو أنه كان على خالفتك ببغداد لضبط امللك 

وأن طاهر بن ومل جيترأ عليه مبثل ما اجترى على احلسن بن سهل وأن الدنيا قد تفتقت من أقطارها 
احلسني قد تنوسي يف هذه السنني منذ قتل حممد بالرقة ال يستعان به يف شئ من هذه احلروب وسألوا 

املأمون اخلروج إىل بغداد وقالوا أن بين هاشم واملوايل والقواد لو قد رأوا غرتك سكنوا وخنعوا بالطاعة 
ر بذلك علم الفضل بن سهل ببعض أمرهم لك، قال فلما حتقق ذلك عنده أمر بالرحيل إىل بغداد فلما أم

فتعنتهم حىت ضرب بعضهم بالسياط وحبس بعضاً ونتف حلى بعض فعاوده علي بن موسى الرضي يف 
أمرهم وأعلمه ما كان من ضمانه هلم فقال له إين أداري أمري وسأبلغ ما فيه الصالح مبشيئة اهللا، مث 

 سهل وهو يف احلمام فضربوه بالسيوف حىت ارحتل من مرو فلما أتى سرخس شد قوم على الفضل بن
 وكان الذين قتلوه أربعة نفر من حشم املأمون 202مات وذلك يوم اجلمعة لليلتني خلتا من شعبان سنة 

غالب األسود املسعودي وقسطنطني الرومي وفرج الديلمي وموفق الصقلي وقتل الفضل وله ستون سنة 
اء م عشرة آالف دينار فجئ م فساءهلم املأمون فقال وهربوا فبعث املأمون يف طلبهم وجعل ملن ج

بعضهم أن علي بن أيب سعيد ابن أخت الفضل دسهم ومنهم من أنكر وقد حكى أن منهم من قال أنت 
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أمرتنا بقتله فأمر املأمون م فضربت أعناقهم مث بعث إىل عبد العزيز بن عمران وعلي ومؤنس وغريهم 
 فساءهلم فأنكروا أن يكونوا علموا بشيء من ذلك فلم يقبل ذلك منهم وأمر ممن كانوا سعوا بالفضل إليه

م فقتلوا وبعث برؤوسهم إىل احلسن بن سهل إىل واسط وأعلمه ما دخل عليه من املصيبة بقتل الفضل 
وأنه قد صريه مكانه، ورحل املأمون من سرخس حنو العراق وقد كان املطلب ابن عبد اهللا بن مالك يدعو 

لسر إىل املأمون وإىل خلع إبراهيم على أن منصور بن املهدي خليفة املأمون فأجابه منصور وخزمية يف ا
ومجاعة من القواد وكاتب املطلب محيداً وعلي ابن هشام أن يتقدما ونزل محيد صرصر وعلي النهروان 

متنع املطلب فنادى وحتقق عند إبراهيم اخلرب فخرج من املدائن إىل حنو بغداد وطلب املطلب وأصحابه فا
من أراد النهب فليأت دار املطلب فانتهبوا داره ودور أهل بيته ومل يظفر م وندم إبراهيم حيث صنع 
باملطلب ما صنع مث مل يظفر به وبلغ اخلرب محيداً وابن هشام فأما محيد فبعث من جهته من أخذ املدائن 

ويف هذه السنة .  أتى ر ديايل وقطع اجلسروقطع اجلسر ونزهلا وأما علي بن هشام فبعث من جهته من
تزوج املأمون بوران بنت احلسن بن سهل وزوج علي بن موسى الرضي ابنته أم حبيب وزوج حممد ابن 

  .على ابنته أم الفضل

  .203ودخلت سنة 

    

ماً مث ويف هذه السنة مات علي بن موسى الرضي وذلك بطوس ملا صار إليها املأمون أقام عند قرب أبيه أيا
أن علي بن موسى على ما حكى أكل عنباً فأكثر منه فمات فجأة فأمر به املأمون فدفن عند قرب الرشيد 

وكتب إىل احلسن بن سهل بذلك وإىل وجوه بين العباس واملوايل ويعرفهم أم إمنا نقموا بيعته له من بعده 
 الري أسقط من وظيفتها ألفي ألف ويسأهلم الدخول يف طاعته ورحل املأمون إىل بغداد فلما صار إىل

درهم، ويف هذه السنة غلبت السوداء على احلسن بن سهل حىت شد يف احلديد وحبس وكتب بذلك قواد 
احلسن إىل املأمون فأتاهم اجلواب أن يكون على عسكره دينار بن عبد اهللا ويعلمهم أنه قادم على أثر 

  .سى بن حممد بن أيب خالد وحبسهكتابه، ويف هذه السنة ضرب إبراهيم بن املهدي عي

  . ذكر السبب في ذلك

كان عيسى يكاتب محيداً واحلسن ويظهر إلبراهيم طاعة ونصيحة وكلما قال له إبراهيم يأ لقتال محيد 
تعلل عليه بأرزاق اجلند وأشباه ذلك حىت وافق احلسن محيداً على أن يسلم إبراهيم إليهم يوم اجلمعة 

صلي اجلمعة باملدينة انسالخ شوال وسعى بعيسى بعض أهله إىل إبراهيم وكان عيسى سأل إبراهيم أن ي



ابن مسكويه- اهلممجتارب األمم وتعاقب  19  

فأجابه إىل ذلك فلما تكلم عيسى مبا بلغه وسعى إليه حذر وبعث إىل عيسى يسأله أن يصري إليه ليناظره 
يف بعض أموره فلما صار إليه عاتبه ساعة فأخذ عيسى ينكر بعض ما يقول فلما واقفه على أشياء 

 فحبسهم وطلب خليفة له يقال العباس وعالمات أمر به فضرب وحبسه وأخذ أم ولد له وصبياناً صغاراً
فاختفى فلما عرف أهل بيت عيسى وإخوته وأصحابه خربه مشى بعضهم إىل بعض فحرضوا الناس على 

إبراهيم فاجتمعوا وكان رأسهم العباس خليفة عيسى فشدوا على عامل إبراهيم على اجلسر فطردوه 
يف اجلانب الغريب وكتب العباس إىل محيد وقطعوا اجلسر وطردوا كل عامل إلبراهيم يف الكرخ وغريه 

يسأله أن يقدم إليهم حىت يسلموا إليه بغداد فجاء محيد حىت نزل ر صرصر طريق الكوفة وخرج إليه 
قواد أهل بغداد فوعدهم ومناهم فقبلوا ذلك منه ووعدهم أن يضع هلم العطاء يف الياسرية على أن يصلوا 

 إبراهيم فأجابوا إىل ذلك فبلغ ذلك إبراهيم فأخرج عيسى من احلبس يوم اجلمعة فيدعوا للمأمون وخيلعوا
وسأله أن يكفيه أمر هذا اجلانب وأخذ منه كفالء فعرب إليهم عيسى واخوته مع قواد اجلانب الشرقي 

وعرض عليهم العطاء فشتموه وقالوا ال نرضى إبراهيم مث تكاثر الناس على عيسى فانصرف بأصحابه حنو 
 رجع عيسى كأنه يريد قتاهلم واحتال حىت صار يف أيديهم شبه األسري فأخذه بعض قواده باب خراسان مث

فأتى به مرتله ورجع الباقون إىل إبراهيم فأخربوه فاغتم وقلق وقد كان املطلب مستتراً فظهر ليلحق حبميد 
ل بن سالمة فغمز به فأخذ ومحل إىل إبراهيم فحبسه مث عرف إبراهيم احنراف األمر فأطلقه وأطلق سه

وكان أفشى عند الناس أنه مقتول فلما دخل محيد بغداد أخرجه إبراهيم فكان يدعو يف مسجد الرصافة 
كما كان يدعو فإذا كان الليل رده إىل حبسه فلما كان بعد أيام خلى سبيله فذهب فاستتر، وكثر العيث 

د وبنو هاشم يلحقون حبميد واحداً ببغداد وظهر الشطار والعيارون واختفى الفضل بن الربيع وأخذ القوا
  .واحداً وسقط يف يد إبراهيم وشق عليه مداراة أمره

  .ذكر الخبر عن هرب إبراهيم بن المهدي واستتاره

 فلما جنه 203وأخذ إبراهيم يتدارى أصحابه يوم الثالثاء الثين عشرة ليلة بقيت من ذي احلجة سنة 
الليل هرب واستتر وبعث املطلب إىل محيد أين قد أحدقت بدار إبراهيم وكتب إىل علي ابن هشام مبثل 

حىت قدم املأمون وكان من ذلك فأقبلوا إىل دار إبراهيم فطلبوه فيها فلم جيدوه ومل يزل إبراهيم متوارياً 
أمره ما كان فكانت أيام إبراهيم كلها سنة واحد عشر شهراً واثين عشر يوماً وغلب علي بن هشام على 

  .شرقي بغداد ومحيد بن عبد احلميد على غربيها
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 وفيها قدم المأمون العراق فانقطعت مادة الفتن ببغداد، ذكر الخبر 204ودخلت سنة 
  .عن ذلك

    

ملأمون إىل النهروان أقام مثانية أيام وخرج إليه أهل بيته وقواده ووجوه الناس وكان كتب إىل ملا صار ا
طاهر وهو بالرقة أن يوافيه إىل النهروان فوافاه ا مث دخل مدينة السالم ولباسه ولباس أصحابه أقبيتهم 

ال يف ثياب خضر مدة وقالنسهم وطرزهم وأعالمهم كلها اخلضرة وطاهر معه فلم يكن يدخل عليه أحد إ
مث تكلم يف ذلك بنو العباس خاصة وخاطبوا طاهر بن احلسني وكاتبه أيضاً قواد خراسان وكان املأمون 

أمر طاهر أن يسأله حوائجه وكان أول حاجة سأله أن يرجع إىل لبس السواد وزي دولة اآلباء فلما رأى 
ع الناس مث دعا بسواد فلبسه وطرح الناس املأمون طاعة الناس له يف لبس اخلضرة مع كراهيتهم هلا مج

  .اخلضرة

 وفيها ولى المأمون طاهر بن الحسين من مدينة السالم إلى أقصى 205ودخلت سنة 
  .عمل المشرق

  . ذكر السبب في ذلك

    

كان املأمون واله اجلزية والشرط وجانيب بغداد ومعاون السواد واتفق أن حممد بن العباس ناظر بني يدي 
 علي بن اهليثم يف التشيع ودار الكالم بينهما إىل أن قال حممد لعلي يا نبطي ما أنت والكالم وكان املأمون

املأمون متكئاً فجلس وقال الشتم عي والبذاء لوم وقد أحبنا الكالم فمن قال احلق محدناه ومن جهل وقفناه 
 بالسبة فقال علي لوال جاللة جملسه فاجعال بينكما أصالً ترجعان إليه فعادا إىل املناظرة وعاد حممد لعلي

وما وهب اهللا من رأفته وما ى عنه آنفاً لعرفت جيبتك وكفاك من جهلك غسلك املنرب باملدينة فجلس 
املأمون وكان متكئاً فقال وما غسلك املنرب التقصري مين يف أمرك أم لتقصري املنصور يف أمر أبيك لوال أن 

فيه لكان أقرب مين بيين وبينك إىل األرض رأسك قم وإياك ما عدت اخلليفة إذا وهب استحيا أن يرجع 
فخرج حممد بن العباس ومضى إىل طاهر وهو زوج أخته فقال له كان من قصيت كيت وكيت وكان 

حيجب املأمون على الشراب فتح اخلادم وحسني يسقيه فركب طاهر إىل الدار فدخل فتح يستأذن له فقال 
ه ولكن أيذن له فدخل طاهر فسلم فرد عليه السالم وقال اسقوه رطالً فأخذه املأمون أنه ليس من أوقات

يف يده اليمىن فقال له اجلس فجلس وشربه مث شرب املأمون فقال اسقوه ثانياً ففعل كفعله األول مث دخل 
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فقال له املأمون اجلس فقال يا أمري املؤمنني ليس لصاحب الشرط أن جيلس بني يدي سيده قال املأمون 
ذاك يف جملس العامة فإما جملس اخلاصة فطلق، قال وبكى املأمون وتغرغرت عيناه فقال له طاهر يا أمري 
املؤمنني ال تبك عيناك فواهللا لقد دانت لك البالد وأذعن لك العباد وصرت إىل احملبة يف كل أمر فقال 

ئت هلا قال يا أمري أبكي ألمر ذكره ذل وستره حزن ولن خيلو أحد من شجن فتكلم حباجتك اليت ج
املؤمنني حممد بن العباس أخطأ قافلة عثرته وارض عنه قال قد رضيت عنه وأمرت بصلته ورددت عليه 

مرتبته ولوال أنه ليس من أهل األنس ألحضرته، قال وانصرف طاهر مث دعا طاهر ارون بن جعونة فقال 
المثائة ألف درهم فأعط احلسني أن أهل خراسان يتعصب بعضهم لبعض وأن يل إليك حاجة خذ معك ث

اخلادم مائيت ألف درهم وأعط كاتبه حممد بن هارون مائة ألف وسله أن يسأل املأمون مل بكى، قال ففعل 
ذلك فلما تغدي املأمون قال يا حسني اسقين قال ال واهللا ال سقيتك أو تقول يل مل بكيت حني دخل 

لتين عنه قال لغمي بذاك قال يا حسني أمر أن خرج عليك طاهر قال يا حسني وكيف عنيبت ذا حىت سأ
من رأسك قتلتك قال يا سيدي ومىت أخرجت لك سراً قال أين ذكرت حممداً أخي وما ناله من الذلة 

فخنقتين العربة واسترحت إىل اإلفاضة ولن يفوت طاهر مين ما يكره فأخرب حسني طاهراً بذلك وكتب 
أن الثناء مين ليس برخيص وأن املعروف عندي ليس بضائع فغيبين طاهر إىل أمحد بن أيب خالد فقال له 

عن عينه فقال له سأفعل فبكر علي غداً وركب ابن أيب خالد إىل املأمون فلما دخل قال له ما بت البارحة 
فقال له ومل وحيك قال ألنك وليت خراسان غسان وهو ومن معه أكلة رأس فأخاف أن خترج عليه 

لمه قال لقد فكرت فيه فمن ترى قال طاهر بن احلسني قال ويلك يا أمحد هو خارجة من الترك فتصط
واهللا خالع قال أنا الضامن له قال فأنفذه فدعا طاهراً من ساعته فعقد له وشخص من ساعته فرتل يف 

بستان جليل حيمل إليه يف كل يوم ما أقام فيه مائة ألف درهم فأقام شهراً مث شخص إىل خراسان، وكان 
وفيها ويل املأمون عيسى بن حممد بن أيب خالد .  استخلف ابنه بالرقة على قتال نصر بن شبثطاهر

حتدث حممد بن خالد بن رردي املدائين الكاتب قال كان خملد يلقب بلبد . أرمينية وأذربيجان حملاربة بابك
ة الذين تقدموا معه من لطول عمره حيدثين أن املأمون أول ما قدم العراق حظر أن يقلد األعمال إال الشيع

خراسان فطالت عطلة كتاب السواد وعماله وكانوا حيضرون داره يف كل يوم حىت ساءت حال أكثرهم 
فخرج يوماً بعض مشايخ الشيعة وكان مغفالً فتأمل وجوههم فلم ير فيهم أسن من خملد فجلس إليه مث 

خلراج صاحلة املرفق ليوقع بتقليدي إياها فاختر قال له أن أمري املؤمنني قد أمرين أن أختري ناحية من نواحي ا
يل أنت ناحية فقال أين ال أعرف لك عمالً أوىل بك من بريدات البحر وصدقات الوحش وخراج بوار 
فقال أكتبه يل خبطك فكتب ذلك له خبطه فذهب الشيعي حىت عرض الرقعة على املأمون وسأله تقليده 

عة قال شيخ من الكتاب حيضر الدار كل يوم قال هلمه فلما ذلك العمل فقال له من كتب لك هذه الرق
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    دخل قال له 

املأمون ما هذا يا جاهل قد بلغ بك الفراغ إىل مثل هذا فقال يا أمري املؤمنني أصحابنا هؤالء ثقات 
يصلحون حلفظ ما حتصل استخراجه وصار يف أيديهم وأما شروط اخلراج وحكمه وما جيب تعجيل 

ب تأخريه وما جيب إطالقه وما جيب منعه وما جيب إنفاقه وما جيب االحتساب به فال استخراجه وما جي
يعرفونه وتقليدهم يعود بذهاب االرتفاع فإن كنت يا أمري املؤمنني ال تثق بنا فمر بأن يضم إىل كل رجل 

مال منهم رجل منا فيكون الشيعي حيفظ األموال وحنن جنمعه فاستصاب املأمون كالمه أمر بتقليد ع
  .السواد وكتابه وان يضم إىل كل واحد منهم واحد من الشيعة وضم خملد إىل ذلك الشيخ فقلده ناحيةً

  206 ودخلت سنة 

  وفيها وىل املأمون عبد اهللا بن طاهر اجلزيرة إىل مصر 

  ذكر السبب في ذلك 

فقال له يا عبد اهللا إين كان حيىي بن معاذ باجلزيرة فمات يف هذه السنة فدعا املأمون عبد اهللا بن طاهر 
أستخري اهللا عز وجل منذ شهر وأرجو أن خيري اهللا يل أن الرجل يصف ابنه ليطريه لرأيه فيه ولريفعه وقد 

رأيتك فوق ما وصفك أبوك وقد مات حيىي بن معاذ واستخلف ابنه وليس بشيء وقد رأيت توليتك مصر 
نني وأرجو إن جيعل اهللا ألمري املؤمنني اخلرية وحماربة نصر بن شبث فقال السمع والطاعة ألمري املؤم

وللمسلمني فعقد له وأمر أن تقطع حبال القصارين عن طريقه وتنحى عن الطرقات املظال كيال يكون يف 
طريقه ما يرد لواءه مث عقد له لواء مكتوب عليه بصفرة ما يكتب على األلوية وزاد فيه املأمون يا منصور 

يه الفضل بن الربيع فأكرمه عبد اهللا وقال له قد تقدم أيب وأخوك إيل أال أقطع فركب إليه الناس وركب إل
أمراً دونك واحتاج أن أستطلع رأيك واستضئ مبشورتك فأقام عنده إىل الليل وسأله املبيت فأىب واعتذر 

يم أمر فمشى معه عبد اهللا إىل صحن داره وودعه، ويف هذه السنة وىل عبد اهللا بن طاهر إسحاق ابن إبراه
اجلسر وجعله خليفته على ما كان أبوه طاهر استخلفه فيه من الشرط وأعمال بغداد وشخص هو إىل 

  .الرقة حلرب نصر بن شبث

  207ودخلت سنة 

  Binary file 19_1 matches   
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  210ودخلت سنة 

امرأتني يف وفيها أخذ إبراهيم بن املهدي ليلة األحد لثالث عشرة خلت من ربيع اآلخر وهو منتقب بني 
زي امرأة أخذه حارس أسود ليالً فقال من أننت وأين تردن يف هذا الوقت فأعطاه إبراهيم خامت ياقوت 
كان يف إصبعه له قدر عظيم وقال خلنا وال عليك أن تعلم من حنن فلما نظر احلارس إىل اخلامت استراب 

رهن أن يسفرن ومتنع إبراهيم وقال يف نفسه هذا خامت رجل له شأن فرفعهم إىل صاحب املسلحة فأم
فجبذه فبدت حليته فرفعه إىل صاحب اجلسر فعرفه فذهب به إىل املأمون فاعلم به فأمر باالحتفاظ به يف 
الدار فلما كان غداة األحد أقعد يف دار املأمون لينظر إليه بنو هاشم والقواد واجلند وصريوا املقنعة اليت 

 صدره لرياه الناس ويعلموا كيف أخذ فلما كان يوم اخلميس حول إىل كان منتقباً ا يف عنقه وامللحفة يف
ويف هذه السنة بىن املأمون ببوارن بنت احلسن ابن سهل يف شهر . مرتل أمحد بن أيب خالد فحبس عنده

رمضان وكان احلسن بالصلح فشخص املأمون إىل الصلح وأمر حبمل إبراهيم بن املهدي خلفه وكان 
ن قد تقدم أباه على الظهر وواىف املأمون وقت العشاء فأفطر هو احلسن والعباس ودينار العباس ابن املأمو

بن عبد اهللا قائم على رجله حىت فرغوا من اإلفطار فدعا املأمون بشراب فأتى جبام ذهب فصب فيه 
 يا أمري وشرب ومد يده جبام فيه شراب إىل احلسن فتباطأ عنه احلسن فغمزه دينار بن عبد اهللا فقال احلسن

املؤمنني أشربه بإذنك وأمرك فقال له لوال أمري مل أمد يدي إليك فأخذ اجلام فشربه فلما كان يف الليلة 
دخل على بوران فلما جلس املأمون معها نثرت عليها جدا ألف درة كانت يف صينية ذهب وكان 

  كأنه حاضر هذا النظر يف قوله حتتهما حصري ذهب معمول عمل السامان فقال املأمون قاتل اهللا أبا نواس 

  حصباء در على أرض من الذهب

مث أمر املأمون أن جتمع وسأهلا عن عدد الدر كم كان فقالت ألف حبة فأمر بعدها فنقصت عشراً فقال 
من أخذها فلريدها فقال حسني رجله يا أمري املؤمنني إمنا نثر لنأخذه فنقصت عشراً وإال فالعقد أوىل به 

ع يف حجرها وقال هذه قال ردها فإين أخلفها عليك فردت فجمعها املأمون يف اآلنية كما كانت ووض
حنلتك وسلى حوائجك فامسكت فقالت جدا كلمي سيدك وسليه حوائجك فقد أمرك فسألته الرضى 
عن إبراهيم بن املهدي فقال قد فعلت وسألته اإلذن ألم جعفر يف احلج فأذن هلا وألبستها أم جعفر البدنة 

ربعون منا يف تور ذهب فأنكر املأمون ذلك األموية وابتىن ا من ليلته وأوقد يف تلك مشعة عنرب فيها أ
عليهم وقال هذا سرف، فلما كان من الغد دعا إبراهيم بن املهدي فجاء ميشي من شاطئ دجلة فلما 

دخل على املأمون قال له هيه يا إبراهيم فقال يا أمري املؤمنني ويل الثأر حمكم يف القصاص والعفو أقرب 
 له من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه وقد جعلك اهللا فوق للتقوى ومن تناوله االغترار مبا مد
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كل ذي ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك فإن تعاقب فبحقك وأن تعف فبفضلك قال بل أعفو يا 
  : إبراهيم فكرب وسجد وقال إبراهيم ميدح املأمون

 عامالرسول آليس ولط بعد  هية بانخير من حملت يم يا

 عيمزج بالسمام الناق فالصاب  عسل الفوارع ما أطعت فإن تهج

 عاشب ختكلؤهم بقل وتبيت  افةقلوب الناس منك مخ ملئت

 عب واقكل معضلة وذن من  اميهندية وببأبي وأمي ف

 عرابلوأمرع ربعه ل وطناً  ينوأتألين الكنف الذي ب ما

 عم واسمنك بفضل حل وألوذ  اذريفداؤك إن تضل مع نفسي

 عيافبناءك بالمحل ال رفعت  يمةل شأمالً لفضلك والفواض

 عافشولم يشفع إليك ب عفو  هعمن لم يكن عن مثل فعفوت

 عيداك بمستكين خاض ظفرت  اد مالعلو عن العقوبة بع إال

 ازعنوعويل عانسة كقوس ال  اأطفاالً كأفراخ القط فرحمت

 عيف راكاأللية من حن جهد  اهإنول فا أقيعلم م اهللا

 ائعية طنا إال بهابأسب  يدنإن عصيتك والغواة تم ما

 ائعإلى حفر المهالك ه بردى  يوتإذا علقت حبائل شق حتى

  فوقفت أنظر أي حتف صارعي  راًافأدر أن لجرم مثلي غ لم

    

 عاإلمام القادر المتواض ورع  اهابرد الحيوة علي بعد ذه

  ورمى عدوك في الوتين بقاطع  دةول ممن والك أط أحياك

 عابفي صلب آدم لإلمام الس  اازهإن الذي قسم الخالفة ح

 ردآوك كل خير جامع وحوى  القلوب عليك جامع أمرها جمع

فقال املأمون حني أنشده هذه القصيدة أقول ما قال يوسف الخوته ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم 
وهو أرحم الرامحني، فأما احلسن بن سهل فإنه أضاف املأمون ومجيع من معه وخلع على القواد على 

ره وكان كتب مراتبهم ومحلهم ووصلهم وكان مبلغ ما لزمه عليهم مخسني ألف ألف درهم سوى ما نث
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رقاعاً فيها أمساء ضياعه ونثرها على القواد وبين هاشم فمن وقعت يف يده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث 
  .ويف هذه السنة افتتح عبد اهللا بن طاهر مصر واستأمن إليه عبيد اهللا بن السري بن احلكم. ا فتسلمها

  ذكر الخبر عن ذلك 

ملا فرغ عبد اهللا بن طاهر من نصر بن شبث ذهب إىل مصر فلما قرب منها وصار على مرحلة قدم قائد 
من قواده لريتاد لعسكره موضعاً يعسكر فيه وقد خندق ابن السري على نفسه خندقاً فاتصل اخلرب بابن 

صحابه إىل القائد السري عن مسري القائد إىل ما قرب منها وصار على مرحلة فخرج مبن استجاب له من أ
الذي كان يطلب موضع املعسكر فأبرد القائد إىل عبد اهللا بريداً خبربه وخروج ابن السري إليه فحمل عبد 

اهللا رجاله على البغال على كل بغل رجلني بآالما وجنبوا اخليل وأسرعوا السري حىت حلقوا القائد وابن 
 حىت ازم ابن السري وأصحابه وتساقطت عامة السري ومل تكن من أصحاب عبد اهللا إال محلة واحدة

أصحاب ابن السري يف اخلندق فمن هلك منهم بسقوط بعضهم على بعض يف اخلندق أكثر ممن قتله 
اجلند، وازم ابن السري فدخل الفسطاط وأغلق على نفسه وأصحابه ومن فيها الباب وحاصره عبد اهللا 

رج إليه يف األمان، فحكى ابن ذي القلمني قال بعث ابن بن طاهر فلم يعاوده ابن السري احلرب حىت خ
السري إىل عبد اهللا بن طاهر ملا ورد مصر ومانعه من دخوهلا بألف وصيف ووصيفة مع كل واحد ألف 

دينار يف كيس حرير وبعث م إليه ليالً فردهم عليه عبد اهللا وكتب إليه لو قبلت هديتك اراً لقبلتها ليالً 
م تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم ا ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون بل أنتم ديتك

  .ويف هذه السنة خلع أهل قم السلطان ومنعوا اخلراج. قال فحينئذ طلب األمان وخرج إليه

  . ذكر سبب ذلك

 مثل ذلك كان املأمون وقت اجتيازه بالري حط عن أهلها من اخلراج على ما ذكرت فطمع أهل قم يف
وكان خراجهم ألفي ألف درهم فكانوا يستكثروا فرفعوا إىل املأمون يشكون ثقل اخلراج ويسأونه احلط 

فلم جيبهم املأمون فامتنعوا ومل يؤدوا شيئا فوجه املأمون إليهم علي بن هشام مث أمده بعجيف فحارم 
ف بعد ما كانوا يتظلمون من ألفي فظفر م وقتل حيىي بن عمران وهدم سور قم وجباها سبعة آالف أل

  .ألف درهم

  .211ودخلت سنة 
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وفيها قال بعض أخوة املأمون للمأمون يا أمري املؤمنني أن عبد اهللا بن طاهر مييل إىل ولد أيب طالب وكذا 
ة كان أبوه قبله قال فدفع املأمون ذلك وأنكره مث عاد مبثل هذا القول فدس إليه رجالً وقال له امض يف هيئ

الغزاة والنساك إىل مصر وادع مجاعة من كربائها إىل القاسم بن هارون بن إبراهيم بن طباطبا واذكر 
مناقبه وعلمه وفضائله مث صر بعد ذلك إىل بعض بطانة عبد اهللا ابن طاهر مث ايته فادعه ورغبه يف استجابته 

الرجل ما قال له وأمره به حىت إذا دعا له واحبث عن دفني نيته حبثاً شافياً واتين مبا تسمع منه قال ففعل 
مجاعة من الرؤساء واألعالم قعد يوماً بباب عبد اهللا بن طاهر وقد ركب إىل عبيد اهللا بن السري بعد 

صلحه وأمانه فلما انصرف قام إليه الرجل فأخرج من كمه رقعةً فدفعها إليه فأخذها بيده قال فما هو إال 
وهو قاعد على بساطه ما بينه وبني األرض غريه وقد مد رجليه أن دخل خرج احلاجب فأدخله عليه 

وخفاه فيهما فقال له قد فهمت ما يف رقعتك من مخلة كالمك فهات ما عندك قال ويل أمانك ذمة من 
اهللا معك قال لك ذلك فأظهر له ما أراد ودعاه إىل القاسم وأخربه بفضائله وعلمه وزهده فقال له عبد 

م قال هل جيب شكر اهللا على العباد قال نعم قال فهل جيب شكر بعضهم على بعض اهللا أتنصفين قال نع
عند اإلحسان واملنة والفضل قال نعم قال فتجئ إيل وأنا على هذه احلال اليت ترى يل خامت يف املشرق 
ائي جائز وخامت يف املغرب كذلك وفيما بينهما أمري مطاع وقويل مقبول مث ال ألتفت مييين وال مشايل وور

وقدامي أال رأيت نعمة لرجل أنعمها علي ومنة ختم ا رقبيت ويداً الئحة بيضاء ابتدائي ا كرماً وتفضالً 
فتدعوين إىل الكفر ذه النعم وهذا اإلحسان وتقول أغدر مبن كان أوىل هلذا وأجراً واسع يف إزالة خيط 

م أكان اهللا عز وجل حيب أن أغتر به عنقه وسفك دمه تراك لو دعوتين إىل اجلنة عياناً من حيث أعل
وأكفر إحسانه ومنته وأنكث بيعته فسكت الرجل فقال به عبد اهللا أما أنه قد بلغين أمرك وباهللا ما أخاف 

عليك إال نفسك فارحل عن هذا البلد فإن السلطان األعظم إن بلغه أمرك كنت اجلاين على نفسك 
خلرب فاستبشر فقال ذلك غرس يدي وألف أديب ومل يظهر من ونفس غريك فعاد الرجل إىل املأمون فأخربه ا

حديثه شئ ألحد إال بعد موت املأمون، وكتب املأمون إىل عبد اهللا بن طاهر وهو مبصر كتاباً خبطه فكان 
  : يف أسفله هذه األبيات

 أشكر نعماه ومن  أنت وموالي أخي

 الدهر أهواه فإني  فما أحببت من أمر

  فإني لست أرضاه  تكره من شئ وما

 لك اهللا لك اهللا  ى ذاكاهللا عل لك
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  .212ودخلت سنة 

ويف هذه السنة قدم عبد اهللا بن طاهر مدينة السالم من املغرب وتلقاه العباس بن املأمون وأبو إسحاق 
املعتصم وسائر طبقات الناس وقدم معه باملتغلبني على الشام، وفيها أمر املأمون منادياً فنادى برئت الذمة 

  .طالبممن ذكر معاوية خبري وأظهر القول خبلق القرآن وتفضيل علي بن أيب 

  .213ودخلت سنة 

وفيها مات طلحة بن طاهر بن احلسني خبراسان، وفيها وىل املأمون أخاه أبا إسحاق الشام ومصر ووىل 
ابنه العباس بن املأمون اجلزيرة وأمر لكل واحد منهما ومن عبد اهللا بن طاهر خبمسمائة ألف دينار فقيل 

  .أنه مل يفرق يف ساعة من يوم من املال مثل ذلك

  .214دخلت سنة و

وفيها استفحل أمر بابك وقتل حممد بن محيد وفض عسكره وقتل أكثر من كان معه، وفيها بعث املأمون 
إىل عبد اهللا بن طاهر إسحاق بن إبراهيم وحيىي بن أكثم خيريانه بني خراسان واجلبال وأرمينية وأذربيجان 

  .وحماربة بابك فاختار خراسان وشخص إليها

  .215ودخلت سنة 

  .وفيها شخص املأمون من مدينة السالم لغزو الروم يف احملرم فافتتح ا حصناً وعاد إىل دمشق

  .216ودخلت سنة 

فكر املأمون إىل أرض الروم وكان سبب ذلك ورود اخلرب على املأمون بقتل ملك الروم قوماً من أهل 
طرسوس واملصيصة وكانوا حنو ألفي رجل فشخص املأمون حىت دخل بالد الروم فما نزل على حصن إال 

مث ارحتل إىل خرج إليه أهله على صلح حىت افتتح ثالثني حصناً مث أغار على طوانة وسىب وقتل وأحرق 
  .دمشق

  .217ودخلت سنة 
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وعاد املأمون إىل أرض الروم وكان سبب ذلك كتاب ورد عليه من ملك الروم يسأله املوادعة وبدأ فيه 
بنفسه فغزا املأمون هذه الغزوة حبنق وأنزل ابنه بطوانة من أرض الروم ووجه معه الفعلة وابتدأ ا يف بناء 

فراسخ وجعل هلا أربعة أبواب على كل باب حصناً وكتب إىل أخيه أيب عظيم وجعل سورها على ثالثة 
إسحاق أنه فرض على جند دمشق وما واالها أربعة آالف رجل وأنه جيري على الفارس مائة درهم 

وعلى الراجل أربعني درمهاً وفرض على مصر وغريها من البلدان وكتب إىل إسحاق بن إبراهيم وهو 
أهل بغداد فرضاً، ويف هذه السنة كتب املأمون إىل إسحاق بن إبراهيم يف خليفته ببغداد ففرض على 

امتحان القضاة واحملدثني والفقهاء فمن مل يقل منهم بنفي التشبيه وخبلق القرآن أشخصهم إليه مقيدين 
وكتب يف ذلك كتاباً بليغاً فيه آيات منتزعة من القرآن وديد كثري مع رفق يف مواضع وطعن على 

احلديث الذين ال يتفقهون وال يعقلون فأشخص إليه مجاعة فيهم حممد بن سعد كاتب الواقدي أصحاب 
ومستملي يزيد بن هارون وحيىي بن معني وزهري بن حرب وعدة جيرون جمراهم فامتحنهم وسأهلم عن 

قال ما القرآن فأجابوا مجيعاً أن القرآن خملوق وامتحن إسحاق بن إبراهيم مجاعة فيهم بشر بن الوليد و
تقول يف القرآن قال أقول أنه كالم اهللا قال مل أسألك عن هذا أخملوق هو قال اهللا خالق كل شئ قال 

فالقرآن شئ قال نعم هو شئ قال فهو خملوق قال ليس خبالق قال فهو خملوق قال ما أحسن غري هذا مث 
الت القوم رجل رجل إىل كلم مجاعة من وجوه الفقهاء والقضاة فقالوا قريباً من قول بشر فكتب مقا

املأمون فكتب املأمون يف اجلواب يستجهل واحداً واحداً وحباجة ويشتم كل واحد مبا يعرفه فيه ويأمر يف 
آخر الكتاب بأن من مل يرجع عن شركه أما بشر بن الوليد فابعث إيل برأسه وكذلك إبراهيم بن املهدي 

 أمري فأجاب القوم كلهم أن القرآن خملوق إال نفسني وأما الباقون فامحلهم يف قيود وأغالل لينفذ فيهم
أمحد بن حنبل وحممد بن نوح فشدا يف احلديد ووجها إىل طرسوس مث بلغ املأمون أن بشر بن الوليد 

واجلماعة تأولوا قوله عز وجل إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان وكتب املأمون إىل إسحاق بن إبراهيم 
 ما كتب به صاحب اخلرب أن بشراً تأول اآلية اليت ذكرت وقد أخطأ التأويل إمنا أن قد فهم أمري املؤمنني

عىن اهللا عز وجل ذه اآلية من كان معتقداً اإلميان مظهراً الشرك فأما من كان معتقداً الشرك مظهراً 
ين اإلميان فليس هذه له فأشخص القوم مجيعاً إىل طرسوس وخذ عليهم الكفالء، فأشخص حنواً من عشر

مع بشر بن الوليد من وجوه الفقهاء والقضاة وأصحاب احلديث فلما بلغوا الرقة أتاهم وفاة املأمون فردوا 
ويف هذه السنة نفذت الكتب من املأمون إىل عماله يف . إىل مدينة السالم فأمرهم إسحاق بلزوم منازهلم

بن أمري املؤمنني الرشيد، وقيل أن ذلك مل البلدان من عبد اهللا املأمون أمري املؤمنني وأخيه من بعده إسحاق 
يكتبه املأمون وإمنا مرض بالبدندون وهو ر بأرض الروم فلما أفاق أمر أن يكتب إىل العباس ابنه وإىل 
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إسحاق وعبد اهللا بن طاهر أنه أن حدث به حدث املوت يف مرضه هذا فاخلليفة من بعده أبو إسحاق بن 
تم الكتب وأنفذها، فكتب أبو إسحاق إىل عماله من أيب إسحاق الرشيد فكتب بذلك حممد يزداد وخ

أخي أمري املؤمنني واخلليفة بعد أمري املؤمنني وأمرهم حبسن السرية وختفيف املؤونة وكتب إىل مجيع من يف 
أعماله من أجناد الشام جند محص واألردن وفلسطني مبثل ذلك فلما كان يوم اجلمعة إلحدى عشرة 

 صلى إسحاق بن حيىي بن معاذ يف مسجد دمشق فقال يف خطبته بعد دعائه 218 بقيت من رجب سنة
ألمري املؤمنني اللهم وأصلح األمري أخا أمري املؤمنني واخلليفة من بعد أمري املؤمنني أبا إسحاق بن الرشيد 

  . تويف املأمون بالبدندون218ويف سنة . أمري املؤمنني

  . ذكر سبب وفاته

    

 الفارسي قال أرسل إىل املأمون وهو ببالد الروم وكان دخلها من طرسوس فحملت حكى سعيد العالف
إليه وهو بالبدندون فكان يستقربين فدعاين يوماً فجئت فوجدته جالساً على شاطئ البدندون وأبو 

إسحاق املعتصم جالس عن ميينه فأمرين فجلست حنوه منه فإذا هو وأبو إسحاق مدليان أرجلهما يف 
فقال يا سعيد دل رجليك يف هذا املاء وذقه هل رأيت ماء قط أشد برداً وال أعذب وأصفى البدندون 

صفاًء منه ففعلت وقلت يا أمري املؤمنني ما رأيت مثل هذا قط قال أي شئ يطيب أن يؤكل ويشرب يف 
م الربيد هذا املاء عليه فقلت أمري املؤمنني أعلم فقال الرطب األزاذ فبينا هو يقول هذا إذ مسع وقع جل

فالتفت فإذا بغال الربيد على أعجازها حقائب فيها األلطاف فقال خلادم له اذهب فانظر هل يف هذه 
األلطاف رطب فإن كان فيها رطب فانظر فإن كان أزاذاً فات به فجاء يسعى بسلتني فيها رطب أزاذ 

 قال ادن فكل فأكل هو كلما جىن من النخل تلك الساعة فأظهر شكر اهللا عز وجل وكثر تعجبنا منه مث
وأبو إسحاق وأكلت معهما وشربنا مجيعاً من ذلك املاء فما قام منا أحد إال وهو حمموم فكانت منية 

املأمون من تلك العلة ومل يزل املعتصم عليالً حىت دخل العراق ومل أزل عليالً حىت كان قريباً، وملا اشتدت 
أن لن يأتيه لشدة مرضه فأتاه وأقام عند أبيه وقد أوصى قبل باملأمون علته بعث إىل ابنه العباس وهو يظن 

ذلك إىل أخيه أيب إسحاق مث أعاد الوصية حبضرة العباس والقضاة والفقهاء والقواد، وملا تويف محله ابنه 
العباس وأخوه أبو إسحاق إىل طرسوس فدفناه يف دار خاقان خادم الرشيد وصلى عليه أخوه أبو إسحاق، 

 عشرين سنة وستة أشهر سوى سنتني كان دعى له فيهما مبكة وأخوه األمني حممد بن فكانت خالفته
 وكان ربعة أبيض مجيالً وقيل 170الرشيد حمصور ببغداد، وكان ولد للنصف من شهر ربيع األول سنة 

كان أمسر تعلوه صفرة أقىن أعني طويل اللحية رقيقها أشيب خبده خال أسود، وأما سريته فمشهورة ال 
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فى على أحد جوده وعطاؤه ومساحة أخالقه وحلمه ولكنا حنكي بعض ذلك حكى عن العيشى خي
صاحب إسحاق بن إبراهيم أنه قال كنت مع املأمون بدمشق وكان قد قل املال عنده حىت أضاق وشكا 

 إليه ذلك إىل أيب إسحاق املعتصم فقال له يا أمري املؤمنني كأنك باملال قد وافاك بعد مجعة قال وكان محل
ثالثون ألف ألف من خراج ما كان يتواله له أبو إسحاق قال فلما ورد عليه ذلك املال قال املأمون ليحىي 

ابن أكثم أخرج بنا ننظر إىل هذا املال قال فخرجا ووقفا ينتظرانه وقد كان هيئ بأحسن هيئة وحليت 
يت البدن باحلرير الصيين األمحر أباعره وألبست األحالس اليت وشيت واجلالل املصبغة وقلدت العهن وعل

واألخضر واألصفر وأبديت رؤوسها قال فنظر املأمون إىل شئ حسن واستكثره وعظم يف عينه واستشرفه 
الناس ينظرون إليه ويتعجبون منه فقال املأمون ليحىي يا أبا حممد ينصرف أصحابنا هؤالء الذين تراهم 

األموال قد متلكناها دوم أنا إذاً لليام مث دعا حممد بن الساعة خائبني إىل منازهلم وننصرف حنن ذه 
يزداد فقال وقع آلل فالن بألف ألف وآلل فالن مبثلها وآلل فالن خبمسمائة ألف قال فو اهللا إن قال 

كذلك حىت فرق أربعة وعشرين ألف ألف ورجله يف الركاب مث قال ادفع الباقي إىل املعلى بن أيرب يعط 
ى فجئت حىت قمت نصب عينيه وحدقت حنوه فلم أرد طريف عن عينه ال يلحظين إال جندنا، قال العيش

رآين بتلك احلال فقال يا حممد وقع هلذا خبمسني ألفاً من الستة اآلالف األلف ال خيتلس ناظري فلم يأت 
  .على ليلتان حىت أخذت املال

  : وللمأمون شعر كثري فمن مشهور شعره

 انحتى أسأت بك الظ وأغفلتني  رةظنزت بفبعثتك مرتاداً ف

 ليت شعري عن دنوك ما أغني فيا  داًاعمن أهوى وكنت مب فناجيت

 اسرقت عيناك من عينه حسن لقد  اينك بينعه بأثراً من أرى

  فكنت الذي يفضي وكنت الذي أدنى  ينتليتني كنت الرسول وكن فيا

    

ويف هذه السنة بويع أليب إسحاق حممد بن هارون الرشيد باخلالفة الثنيت عشرة ليلة خلت أو بقيت من 
، وفيها شغب الناس على املعتصم وطلبوا العباس ونادوه باسم اخلالفة فأرسل أبو 218رجب سنة 

 خرج إىل اجلند وقال ما هذا احلب البارد قد بايعت عمي إسحاق املعتصم إىل العباس فأحضره وبايعه مث
وسلمت اخلالفة إليه فسكن اجلند، وفيها أمر املعتصم دم ما كان املأمون أمر ببنائه بطوانة ومحل ما كان 

ا من السالح واآللة وغري ذلك مما قدر على محله وأحرق ما كان مل يقدر على محله وأمر بصرف من 
ن ذلك املوضع من الناس إىل بالدهم، وفيها انصرف املعتصم إىل بغداد ومعه العباس بن كان املأمون أسك
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املأمون فقدمها يوم السبت مستهل شهر رمضان، وفيها دخل مجاعة من أهل اجلبال كثرية من مهذان 
وأصبهان وماسبذان ومهرجانقذق وغريها يف دين اخلرمية مث تراسلوا وجتمعوا يف أعمال مهذان فوجه 

ملعتصم إليهم عساكر فكان آخر عسكر وجهه مع إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وعقد له على اجلبال ا
فشخص إليهم فقاتلوه وهزمهم وقتل هناك ستني ألفاً منهم وهرب باقيهم إىل بالد الروم وكتب بالفتح 

  .إىل املعتصم

  .219ودخلت سنة 

 علي بن أيب طالب بالطالقان من خراسان وفيها ظهر حممد بن القاسم بن عمر بن علي بن احلسني بن
يدعو إىل الرضى من آل حممد فاجتمع إليه ا ناس كثري وكانت بينه وبني قواد لعبد اهللا بن طاهر وقعات 
بناحية الطالقان وجباهلا كان آخرها عليه فازم هو وأصحابه ومضى هارباً يريد بعض كور خراسان كان 

ان ا والد لبعض من تبعه فمضى الرجل الذي كان له والد هناك ليسلم أهلها كاتبوه فلما صاروا بنسا ك
على والده فلما تالقوا سأله عن اخلرب فأخربه وأم يقصدون كورة كذا فمضى أبو ذلك الرجل إىل عامل 
نسا فأخربه بأمر حممد بن القاسم فبذل له العامل على داللته عليه ماالً وجاء العامل إىل حممد بن القاسم 
فأخذه واستوثق منه وبعث به إىل عبد اهللا بن طاهر فبعث به عبد اهللا إىل املعتصم فحبس بسر من رأى 

ووكل به قوم حيفظونه فلما كان ليلة الفطر واشتغل الناس بالعيد والتهيئة له هرب من احلبس وافتقد 
، وفيها وجه املعتصم فجعل ملن دل عليه مائة ألف درهم ونادى به املنادى فما عرف له خرب إىل اليوم

عجيف بن عنبسة حلرب الزط الذين كانوا عاثوا يف طريق البصرة وكانوا تغلبوا على تلك الناحية فقطعوا 
الطريق واحتملوا غالت البيادر بكسكر وما يليها من البصرة وأكثروا الفساد فرتب املعتصم اخليل يف 

 اخلرب خيرج من عند عجيف فيصري إىل املعتصم سكك البصرة وبغداد من الربد تركض إليه باألخبار فكان
من يومه ووىل النفقة على عجيف من قبل إبراهيم بن املهدي كاتباً فصار عجيف يف مخسة آالف رجل 

إىل الصافية وهي قرية أسفل واسط فسد راً ا حيمل من دجلة مث صار إىل بردودا فسد أاراً أخر 
م مجاعة وقتل مجاعة فضرب أعناق األسرى وبعث وحصرهم من كل وجه مث قصدهم وأسر منه

برؤوسهم مع رؤوس القتلى إىل املعتصم مث أقام عجيف بإزاء الزط مخسة عشر يوماً فظفر خبلق منهم 
  .فأنفذهم مث جاهده الباقون فمكث يقاتلهم بعد ذلك تسعة أشهر

  .220ودخلت سنة 
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ا منه األمان فأمنهم على ذهام وأمواهلم وفيها دخل عجيف بالزط إىل بغداد بعد أن قهرهم حىت طلبو
فكانت عدم سبعة وعشرين ألفاً بني رجل وامرأة وصيب فجعلهم يف السفن وأقبل م حىت نزل 

الزعفرانية وأعطى أصحابه دينارين دينارين جائزة مث عبأهم يف زواريقهم على هيأم يف احلرب معهم 
د يف سفينة يقال ا الزؤ حىت مر به الزط على تعبئتهم البوقات حىت دخل م بغداد واملعتصم ببغدا

ينفخون يف البوقات فكان أوهلم بالقفص وآخرهم حبذاء الشماسية وأقيموا يف سفنهم ثالثة أيام مث دفعوا 
إىل بشر بن السميدع فذهب م إىل خانقني مث نقلوا إىل الثغر إىل عني زربة فأغارت عليهم الروم 

  .منهم أحدواجتاحوهم فلم يفلت 

ويف هذه السنة عقد املعتصم لألفشني حيدر بن كاوس على اجلبال وحرب بابك وذلك يوم اخلميس 
  .لليلتني خلتا من مجادى اآلخرة فعسكر مبصلى بغداد مث صار إىل برزند

  ذكر بابك ومخرجه

  Binary file 26_1 matches   

جلنده وللنفقات فقدم بغا بذلك املال أردبيل فلما كان املعتصم وجه مع بغا الكبري مبال إىل األفشني عطاء 
نزل أردبيل بلغ بابك خربه فتهيأ ليقطع عليه قبل وصوله إل األفشني فقدم جاسوس على األفشني فأخربه 
أن بغا الكبري قد قدم مبال وأن بابك وأصحابه قد يئوا ليقطعوه قبل وصوله إليك وكان هذا اجلاسوس 

فوجه به أبو سعيد إىل األفشني وهيأ بابك كميناً يف مواضع للمال فكتب ورد على أيب سعيد أوالً 
األفشني إىل أيب سعيد يأمره أن حيتال ملعرفة صحة خرب بابك فمضى أبو سعيد متنكراً مع مجاعة حىت 

نظروا إىل النريان يف املواضع اليت وصفها اجلاسوس فكتب األفشني إىل بغا أن يظهر أنه يريد الرحيل ويشد 
ملال على اإلبل ويقطرها ويسري متوجها من أردبيل كأنه يريد برزند فإذا صار إىل مسلحة النهر أو سار ا

شبيهاً بفرسخني احتبس القطار حىت جيوز من صحب املال من قافلة وغريها إىل برزند فإذا جازت القافلة 
رف جواسيس بابك إليه رجع باملال إىل أردبيل ففعل ذلك بغا وسارت القافلة حىت نزلت النهر وانص

يعلمونه أن املال قد محل وعاينوه حمموالً ورجع بغا باملال إىل أردبيل وركب األفشني يف اليوم الذي وعد 
فيه بغا من برزند فواىف خش مع غروب الشمس فرتل معسكراً خارج خندق أيب سعيد فلما أصبح ركب 

م وأمر الناس بالسكوت وجد يف السري فدخلت يف سر مل يضرب طبالً وال نشر علماً وأمر أن يلف األعال
القافلة اليت كانت توجهت يف ذلك اليوم من النهر إىل ناحية اهليثم الغنوي ورحل األفشني من خش يريد 

ناحية اهليثم ليصادفه يف الطريق ومل يعلم اهليثم فرحل مبن كان معه من القافلة يريد ا النهر وتعبأ بابك يف 
ه وصار على طريق النهر وهو يظن أن املال موافيه وخرج صاحب النهر يبذرق من خيله ورجاله وعساكر
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عنده وهو علويه الذي قلنا أنه كان مرتباً هناك فأخذ بسر حنو اهليثم على رمسه فخرجت عليه خيل بابك 
د وهم ال يشكون أن املال معه فقاتلهم صاحب النهر علويه وأصحابه فقتلوه وقتلوا من كان معه من اجلن

والسابلة وأخذوا مجيع ما كان معهم من املتاع وعلموا أن املال قد فام فأخذوا علمه ولباس أهل النهر 
ودراريعهم وخفاتينهم ولبسوها وتنكروا ليأخذوا أيضاً اهليثم ومن معه وال يعلمون خبروج األفشني 

يه علم صاحب النهر وجاؤوا كأم أصحاب النهر فلما جاؤوا ومل يعرفوا املوضع الذي كان يقف ف
فوقفوا يف غريه وجاء اهليثم فوقف يف موقفه فأنكر ما رأى فوجه ابن عم له وقال اذهب إىل هذا البغيض 

فقل له أي شئ وقوفك فجاء ابن عم اهليثم فلما رأى القوم ودنا منهم أنكرهم فرجع إىل اهليثم فقال له أن 
 ما أجبنك ووجه مخسة من الفرسان فلما قربوا من هؤالء القوم لست أعرفهم فقال له اهليثم أخزاك اهللا

القوم خرج من اخلرمية رجالن فتلقوهم فأنكرومها وأعلمومها أم عرفومها ورجعوا إىل اهليثم ركضاً 
فقالوا أن الكافر قد قتل علويه وأصحابه وأخذوا أعالمهم ولباسهم فانصرف اهليثم وأتى القافلة اليت 

 ويرجعوا لئال يؤخذوا ووقف هو يف أصحابه يسري م قليالً قليالً ويقف كانت معه فأمرهم أن يركضوا
قليالً ليشتغل اخلرمية عن القافلة وصار شبيهاً باحلامية هلم حىت وصلت القافلة إىل حصنه الذي كان فيه 

يكون اهليثم وهو أرشق وقال ألصحابه من يذهب منكم إىل األمري وإىل أيب سعيد فيعلمها وله عشرة 
ف درهم وفرس بدل فرسه أن نفق برفسه فتوجه رجالن من أصحابه على فرسني فارهني يركضان آال

ودخل اهليثم احلصن وخرج بابك فيمن معه فرتل باحلصن ووضع له كرسي وجلس على شرف حبيال 
احلصن وأرسل إىل اهليثم من حياربه وكان مع اهليثم يف احلصن ستمائة راجل وأربعمائة فارس وله خندق 

ني فقاتله فيمن معه ووضع بني يديه اخلمر مع أصحاب له يشربوا واحلرب مشتبكة ولقى الفارسان حص
األفشني على أقل من فرسخ من أرشق فساعة نظر إليهما من بعيد قال لصاحب مقدمته اضربوا بالطبل 

بيك فلم يزل وانشروا األعالم واركضوا حنو هذين الفارسني اللذين يركضان إلينا وصيحوا ما لبيك ل
الناس يف طلق واحد متراكضني يكسر بعضهم بعضاً حىت حلقوا بابك وهو جالس فلم يتدارك أن يتحرك 

ويركب حىت وافته اخليل والناس واشتبكت اخليل فلم يفلت من رجاله بابك أحد وأفلت هو يف نفر يسري 
يلته مث رجع إىل معسكره ودخل موقان وقد تقطع عنه أصحابه وأقام األفشني يف ذلك املوضع وبات ل

     بربزند وأقام بابك مبوقان مث بعث إىل البذ فجأة يف الليل عسكر فيهم رجاله فرحل من موقان حىت دخل 

البذ فلما كان بعد أيام مرت قافلة من خش إىل برزند من قبل أيب سعيد ومعها صاحب له ومعهم مرية 
بابك فأخذ القافلة وقتل من كان فيها من أهل ومتاع حيمل إىل معسكر األفشني فخرج عليهم أصبهبذ 

القافلة وانتهب مجيع ما فيها فقحط عسكر األفشني فكتب األفشني إىل صاحب املراغة يأمره حبمل املرية 
وتعجيلها عليه وأن الناس قد قحطوا وأضاقوا فوجه إليه صاحب املراغة بقافلة فيها قريب من ألف ثور 
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املرية ومعها جند يبذرقوا فخرجت أيضاً عليهم سرية لبابك سوى احلمر والدواب اليت حتمل 
فاستباحوها عن آخرها جبميع ما فيها وأصاب الناس ضيق شديد فكتب األفشني إىل صاحب الشيز أن 

. حيمل إليه طعاماً فحمل إليه طعاماً كثرياً وأغاث الناس يف تلك السنة وقدم بغا على األفشني مبال ورجال

  .رج املعتصم إىل القاطول وابتدأ ببناء سر من رأى وذلك يف ذي القعدة منهاويف هذه السنة خ

  . ذكر السبب في ذلك

كان سبب خروجه إىل القاطول أن غلمانه األتراك كانوا عجماً قد اصطنعهم ورأى فيهم جنابة وكان ال 
يزال يوجد الواحد بعد الواحد قتيالً يف األرباض وذلك أم كانوا يركبون الدواب ويتراكضون يف طرق 

م عن دوام بغداد وشوارعها فيصدمون الرجل واملرأة ويطوون الصيب فيأخذهم األبناء فينكسو
وخيرجون بعضهم فرمبا هلك فتأذى األتراك م وتأذت العامة باألتراك حىت شكت األتراك إىل املعتصم 
فحكى أن املعتصم كان ركب يوم عيد إىل املصلى فلما انصرف وصار يف مربعه احلرسي قام إليه شيخ 

لكف عنه فقال للشيخ ما لك فقال ال فقال يا أبا إسحاق فابتدره اجلند ليضربوه فأشار إليهم املعتصم با
جزاك اهللا عن اجلوار خرياً جاورتنا وجئت ؤالء العلوج فأسكنتهم بني أظهرنا فأيتمت م صبياننا 

وأرملت م نساؤنا وقتلت م رجالنا واملعتصم يسمع ذلك كله مث دخل داره فلم ير راكباً إىل السنة 
م املقبل يف مثل ذلك اليوم خرج فصلى بالناس العيد مث مل يرجع القابلة يف مثل ذلك اليوم فلما كان العا

إىل مرتله ببغداد ولكنه صرف وجه دابته إىل القاطول، وحكى أيضاً أنه قام إىل املعتصم يوماً رجل من 
العامة فقال يا أبا إسحاق أخرج عن مدينتنا وإال حاربناك مبا ال تقوم له فتقدم بأخذ الرجل ومحله إليه 

ار بني يديه قال ويلك مبن حتاربين وما هذا الذي ال قوام يل به قال حناربك بأصابعنا إذا هدأت فلما ص
ويف هذه السنة . العيون بالليل يعين الدعاء فسكت عن الرجل ومل يعرض له مث خرج فبىن سر من رأى

  .غضب املعتصم على الفضل بن مروان وحبسه

  ذكر الخبر عن غضبه عليه وحبسه له

  صاله به ونفاقه عليه وسبب ات

    

كان الفضل رجالً من أهل الربدان حسن اخلط فاتصل بكاتب املعتصم يقال له حيىي اجلرمقاين فمات حيىي 
وصار الفضل يف موضعه وذلك قبل خالفة املعتصم مث خرج معه إىل عسكر املأمون وصار معه إىل مصر 

ضل قبل املأمون بغداد ينفذ أمور املعتصم واحتوى على أموال مصر وكثرت ذخائره وكنوزه مث قدم الف
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ويكتب عنه وعلى لسانه ما أحب حىت قدم املعتصم خليفة فصار الفضل صاحب اخلالفة والدواوين كلها 
حتت يديه فتضاعفت كنوزه، فكان املعتصم يأمر بإطالق الشئ لندمائه ومغنيه فال ينفذه الفضل ورمبا راده 

وكان قد نزل منه وحل من قلبه احملل الذي ال حيدث أحد نفسه مبالحظته يف الشيء إدالالً عليه وأنساً به 
فضالً عن منازعته وال يف االعتراض عليه إذا أراد شيئاً أو حكم به فكانت هذه املرتلة حتمله على الدالة 
حىت كان خيالفه ومينعه بعض أمره وبعض املال الذي يصرفه يف مهم أمره فحكى عن أمحد ابن أيب دواد 

ه قال كنت أحضر جملس املعتصم فكثرياً ما كنت أمسعه يقول للفضل بن مروان امحل إيل كذا من أن
الدراهم فيقول ما عندي فيقول فاحتلها من وجه فليس منها بد فيقول ومن أين أحتاهلا ومن أين وجهها 

ماً إليه فقلت ومن يعطيين هذا القدر فكان ذلك يسوءه واعرفه يف وجهه فلما كثر هذا من فعله ركبت يو
له مستخلياً به يا أبا العباس إين أعرف أخالقك وعلى ذاك ما أدع نصيحتك وأداء ما جيب علي من 

حقك وقد أراك كثرياً ما ترد على أمري املؤمنني أجوبة غليظة ترمضه وتقدح يف قلبه والسلطان ال حيتمل 
هللا قلت امسعه كثرياً كثرياً ما يقول لك هذا البنه ال سيما إذا كثر ذلك وغلظ قال وما ذاك يا أبا عبد ا

حيتاج إىل كذا من املال ليصرفه يف وجه كذا فتقول ومن يعطيين هذا وهذا ما ال حيتمله امللوك قال فما 
أصنع إذا طلب مين ما ليس عندي قلت تصنع أن تقول أحتال يا أمري املؤمنني يف ذلك فتدفع أياماً مث حتمل 

الباقي قال نعم أفعل وأصري إىل ما أشرت به قال فو اهللا لكأين كنت أغريه إليه بعض ما يطلب وتشوقه ب
باملنع فكان إذا عاود مثل ذلك القول عاد إىل مثل ما يكره من اجلواب، وكان مع املعتصم رجل مضحك 
يستخف روحه وكان قدمي الصحبة له يقال له إبراهيم اهلفيت فأمر له مبال وتقدم إىل الفضل بن مروان يف 

عطائه فلم يعطه الفضل شيئاً فبينا اهلفيت يوماً يتمشى مع املعتصم يف بستان داره اليت بنيت له ببغداد وقد إ
نقل إليه أنواع من الرياحني والغروس وكان اهلفيت يصحب املعتصم قبل أن يفضي إليه اخلالفة فيقول له 

صم رجالً معرقاً خفيف اللحم فجعل فيما يداعبه واهللا ال أفلحت وكان اهلفيت مربوعاً ذا كدنة واملعت
املعتصم يسبق اهلفيت يف املشي فإذا تقدمه ومل ير اهلفيت معه التفت إليه فقال له مالك ال متشي يستعجله 

فلما كثر ذلك من أمر املعتصم على اهلفيت قال له اهلفيت مداعباً له أصلحك اهللا كنت أراين أماشي خليفة 
 ال أفلحت فضحك املعتصم وقال ويلك وهل بقي من الفالح شئ مل ومل أكن أراين أماشي فيجاً واهللا

أدركه بعد اخلالفة فقال له اهلفيت أحتسب أنك قد أفلحت اآلن إمنا لك من اخلالفة االسم واهللا ما جياوز 
أمرك أذنيك وإمنا اخلليفة الفضل بن مروان الذي يأمر فينفذ أمره من ساعته فقال املعتصم وأي أمر يل ال 

ذ فقال أمرت يل بكذا وكذا منذ شهرين فما أعطيت مما أمرت به منذ ذاك حبة فكان هذا أول ما ينف
حرك املعتصم يف القبض على الفضل بن مروان، وكان حممد بن عبد امللك الزيات يتوىل ما كان أبوه 

بد امللك يتواله للمأمون من عمل الفساطيط وآلة اجلمازات ويكتب عليها مما جرى على يدي حممد بن ع
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وكان يلبس إذا حضر الدار دراعة صوفاً وسيعاً حبمائل فدعاه الفضل يوماً وقال له ما هذا الزي إمنا أنت 
تاجر فما لك وللسواد والسيف فترك ذلك حممد وأخذه الفضل برفع حسابه إىل دليل بن يعقوب النصراين 

ليل أن يقبل منها شيئاً مث غضب املعتصم وأحسن دليل إليه ومل يرزأه شيئاً وعرض عليه حممد هدايا فأىب د
على الفضل بن مروان وأهل بيته وأمرهم برفع ما جرى على أيديهم وصري حممد بن عبد امللك مكانه فلما 

صار حممد بن عبد امللك وزيراً أستدعى الفضل يوماً وقد دخل دار السلطان بسواد وسيف وهو إذ ذاك 
  .رتلك فإن احتيج إليك استدعيتمغضوب عليه حياسب فقال يا هذا الزم م

  .221ودخلت سنة 

    

ويف هذه السنة كانت بني بغا الكبري وبابك وقعة بناحية هشتادسر مث خرج وأخرج احملامل على البغال ملن 
لعله خيرج وأخرج املتطبينب وزحف الناس حىت صعد إىل املكان الذي كان جيلس فيه وخرج له القطع 

 يفعل وقال أليب دلف قل ألصحابك أي ناحية هي أسهل عليكم ووضع عليه الكرسي كما كان
فاقتصروا عليها وقال جلعفر العسكر كله بني يديك والناشبة والنفاطون أمامك فخذ حاجتك واعزم على 
بركة اهللا ادن من أي موضع شئت قال أريد أن أقصد الوضع الذي كنت عليه قال امض مث دعا أبا سعيد 

ت ومجيع أصحابك وال يربحن منكم أحد ودعا أمحد بن اخلليل فقال له قف فقال له قف بني يدي أن
أنت أيضاً ومجيع أصحابك ها هنا ودعوا جعفراً يغري ومن معه من الرجال فإن أراد رجاالً أو فرساناً 

أمددناه فتوجه أبو دلف مع املطوعة حنو حائط البذ وعلقوا باحلائط على حسب ما كانوا فعلوا ذلك اليوم 
ل جعفر محلة حىت ضرب باب البذ كما فعل تلك الدفعة ووقف على الباب وواقفه اخلرمية ساعةً ومح

فوجه األفشني برجل معه بدرة دنانري وقال له قل ألصحاب جعفر من تقدم حثوت له ملء كفي ودفع 
بدرة أخرى دنانري إىل آخر وقال اذهب إىل موضع املطوعة وقل مثل ذلك وبعث بأطواق وأسورة مع 

البدرتني فاشتبكت احلرب مث فتح اخلرمية الباب وخرجوا إىل أصحاب جعفر فنحوهم عن الباب وشدوا 
على املطوعة من الناحية األخرى فرموهم عن السور وأخذوا علمني هلم وشدخوهم بالصخر حىت أثروا 

اسهم فيهم حىت رقوا عن احلرب وصاح جعفر بأصحابه فبدر منهم حنو من مائة رجل فربكوا خلف تر
اليت كانت معهم وواقفوهم متحاجرين ال هؤالء يقدمون وال هؤالء يتأخرون حىت صلوا الظهر خيتلف 

بينهم النشاب واحلجارة فلما نظر األفشني إىل ذلك كره أن يطمع العدو يف الناس فوجه إىل جعفر 
حرب وقد بكردوس فقال جعفر لست أويت من قلة الرجال معي رجال فرة ولكن لست أرى موضعاً لل

انقطعت احلرب فبعث إليه انصرف على بركة اهللا فانصرف جعفر وتقدم األفشني حبمل اجلرحى ومن به 
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وهن من احلجارة يف احملامل اليت على البغال وأمر الناس باالنصراف فانصرف إىل خندقهم بروذ الروذ 
جتهز بعد مجعتني فلما كان ويئس الناس من الفتح يف تلك السنة وانصرف أكثر املطوعة، مث إن األفشني 

يف الليل بعث الرجالة الناشبة وهم مقدار ألف رجل فدفع إىل واحد منهم شكوة وكعكاً ودفع إليهم 
أعالماً سوداً وقال سريوا حىت تصريوا خلف التل الذي عليه آذين وهو صاحب جيش بابك وأرسل معهم 

 عند صالة الغداة فحينئذ ركبوا األعالم يف االدالء وأمرهم أال يعلم م أحد حىت يروا أعالم األفشني
الرماح واضربوا بالطبول واحندروا من فوق اجلبل وارموا بالنشاب والصخر على اخلرمية وإن هم مل يروا 
األعالم مل يتحركوا حىت يأتيهم خربه ففعلوا ذلك ووافوا رأس اجلبل عند السحر وجعلوا يف تلك الشكاء 

لسحر توجه األفشني إىل القواد أن اركبوا يف السالح فركبوا وأخرج النفاطني املاء من الوادي فلما كان ا
والشمع وضرب الطبل حىت واىف املوضع الذي كان يقف عليه وبسط له النطع ووضع الكرسي كعادته 

وكان خباراخذاه يقف على العقبة اليت كان يقف عليها يف كل يوم فلما كان يف ذلك اليوم صري 
قدمة مع أيب سعيد وجعفر اخلياط وأمحد بن اخلليل فأنكر الناس هذه التعبئة وأمرهم أن خباراخذاه يف امل

يدنوا من التل الذي عليه آذين وقد كان ينهاهم عن هذا قبل ذلك اليوم فمضوا حىت صاروا مجيعاً 
ن كاحللقة حول التل وارتفعت الضجة وحترك الكمني واشتبكت احلرب فلما مسع الرجالة الناشبة الذي

تقدموا صوت الطبل ورأوا األعالم ركبوا أعالمهم واحندروا على أصحاب آذين ومحل جعفر اخلياط 
وأصحابه حىت صعدوا إليهم مث محلوا محلة منكرة فكبوه وأصحابه يف الوادي وكان آذين قد هيأ فوق 

دحرجت مث محل اجلبل عجالً عليها صخر فلما محل الناس دفع العجل على الناس فأفرج الناس عنها حىت ت
الناس من كل وجه فلما نظر الناس إىل ذلك كربوا ونظر بابك إىل أصحابه قد أحدق م فخرج من 

طرف البذ من باب يلي األفشني يكون بني هذا الباب وبني التل الذي عليه األفشني قدر ميل فأقبل بابك 
ذا بابك يريد األفشني فأرسل يسأل عن األفشني فقال هلم املطوعة وأصحاب أيب دلف من هذا فقالوا ه

أبو دلف إىل األفشني يعلمه ذلك فأرسل األفشني رجالً يعرف بابك فنظر إليه مث عاد إليه فقال نعم هو 
ذلك فركب إليه األفشني فدنا منه حىت صار حبيث يسمع كالمه وكالم أصحابه واحلرب مشتبكة يف 

    ناحية آذين 

 فقال له األفشني قد عرضت عليك هذا وهو لك مبذول مىت شئت فقال له أريد األمان من أمري املؤمنني
  ...فقال قد شئت

    

فإذا فتحها اهللا صار إىل عمورية فتقدم أشناس من درب طرسوس ومعه وصيف ومجيع مقدمات .. 
العسكر فلما صار أشناس مبرج األسقف ورد عليه كتاب املعتصم يأمره باملقام ويعلمه أن اجلواسيس أتته 
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لك يريد أن يقف على املخاضة ويكبسهم وأعلمه أيضاً أن ينتظر ساقته ألن فيها األثقال واانيق بأن امل
والزاد فأقام أشناس مبرج األسقف ثالثة أيام حىت ورد عليه كتاب املعتصم يأمره أن يوجه قائداً يف سرية 

فرغاين يف مائيت رجل يلتمسون رجالً من الروم يسألونه عن خرب امللك ومن معه فوجه أشناس عمر ال
فرساناً فساروا ليلتهم حىت أتوا حصن قرة وطافوا يلتمسون رجالً حول احلصن فنذر م صاحب قرة 

فخرج يف مجيع من معه بأنقرة وكمن يف اجلبل الذي بني قرة ودرة وعلم عمر الفرغاين مبا صنع فتقدم إىل 
الثة كراديس وأمرهم أن يركضوا ركضاً درة وكمن فيها ليلته فلما انفجر عمود الصبح صري عسكره ث

سريعاً بقدر ما يأتونه بأسري عنده خرب امللك وواعدهم إىل موضع عرفه األدالء ووجه مع كل كردوس 
دليلني ومضوا فتفرقوا يف ثالثة وجوه فأخذوا عدة من عسكر امللك ومن الضواحي وأخذ عمر فارساً من 

لك وعسكره بالقرب منه وراء الالمس بأربعة فراسخ وهو ر فرسان أنقرة فسأله عن اخلرب فأخربه أن امل
قريب من طرسوس على حنو فرسخ منها عليه يقع الفداء وذكروا له أن امللك بلغه دخول عسكر كثري 

بالده فرحل إليه واستخلف على عسكره هناك ابن عم له ينتظر ورود امللك يعين املعتصم ليواقعه، فكان 
الد الروم عسكر األفشني، فوجه أشناس بذلك الرجل إىل املعتصم فأخربه ذلك العسكر الذي توسط ب

جبميع ذلك فبادر املعتصم من عسكره بقوم من االدالء وضمن لكل رجل منهم عشرة آالف درهم على 
أن يوافوا بكتابه األفشني وأعلمه أن أمري املؤمنني مقيم فليقم وأشفق أن يواقعه ملك الروم وكتب إىل 

ه أن يوجه من قبله رسوالً مع االدالء العارفني بالطرق واجلبال واملتشبهة بالروم ويبذل لكل أشناس يأمر
واحد منهم عشرة آالف ويكتب إىل األفشني أن ملك الروم قد أقبل حنوه فليقم مكانه حىت يوافيه أمري 

م وتوافت آالت املؤمنني فوجهت الرسل حنو األفشني فلم يلحقه أحد منهم ألنه كان وغل يف بالد الرو
املعتصم وأثقاله مع صاحب الساقه فكتب إىل أشناس يأمره بالقدوم فتقدم واملعتصم وراءه بينهما مرحلة 

يرتل هذا ويرحل هذا ومل يرد عليه خرب من األفشني حىت صاروا بأنقرة على ثالث مراحل وضاق عسكر 
أسراء يف طريقه فأمر م فضربت املعتصم ضيقاً شديداً من املاء والعلف وكان أشناس قد أسر عدة 

أعناقهم حىت بقى منهم شيخ كبري فقال الشيخ ما تنتفع بقتلى وأنت وعسكرك يف هذا الضيق من املاء 
والزاد والعلف وأنا أدلك على قوم بالقرب قد هربوا من أنقرة خوفاً أن يرتل م ملك العرب ومعهم من 

س أنه يطلقه إن فعل ذلك فسار م الشيخ إىل وقت العتمة املرية والطعام والشعري شيء كثري فوعده أشنا
فأوردهم على واد وحشيش كثري فأمرج الناس دوام حىت شبعت وتعشى الناس وشربوا حىت رووا مث 

سار م حىت أخرجهم من الغيضة بقية ليلتهم يدور م يف جبل وال خيرجهم منه فقال االدالء هذا الرجل 
 االدالء فقال الشيخ صدقوا ولكن القوم الذين نريدهم خارج اجلبل وأخاف أن يدور بنا فسأله عما قال

أخرج من اجلبل بالليل فيسمعوا صوت حوافر اخليل على الصخر فيهربوا فإذا خرجنا من اجلبل ومل نر 
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قال أحداً قتلتين فأنا أدور بك يف هذا اجلبل إىل الصبح فإذا أصبحنا خرجنا من اجلبل إليهم فأريتك إياهم ف
له وحيك فأنزلنا يف اجلبل حىت نستريح فقال رأيك فرتلنا على الصخر وأمسكنا اللجم حىت الفجر قال 
وجهوا رجلني يصعدان هذا اجلبل فيبصران ما فوقه فيأخذان من أدركا فيه فصعد أربعة فأصابوا رجالً 

ال الشيخ خلوا عن هذين فإنا وامرأة فأنزلومها وساءهلما العلج عن أهل أنقرة أين باتوا فسميا املوضع فق
قد أعطينامها األمان حىت دلونا فخلى عنهما وسار م العلج إىل املوضع فأشرف م على عسكر أهل 
أنقرة فلما رأوا العسكر صاحوا بالنساء والصبيان فدخلوا املالحة ووقفوا على طرفها يقاتلون وأخذوا 

حات فسألوهم عنها فقالوا عند امللك يف وقعة منهم عدة أسارى وأصابوا يف األسرى قوماً م جرا
األفشني فقالوا هلم فحدثونا بالقصة فأخربوا أن امللك كان معسكراً بالالمس حىت جاءه رسول فأخربه أن 
عسكراً ضخماً قد دخل من ناحية األرمنياق فاستخلف على عسكره رجالً من أهل بيته وأمره بالقيام يف 

    موضعه فإن 

 ملك العرب واقعه إىل أن يذهب هو فيواقع هذا العسكر يعين عسكر األفشني فقال ورد عليه مقدمة
أمريهم نعم وكنت ممن سار مع امللك فواقعناهم صالة الغداة فهزمناهم وقتلنا رجالتهم كلهم وتقطعت 

 امللك عساكرنا يف طلبهم فلما كان الظهر رجع فرسام فقاتلوا قتاالً شديداً حىت أحاطوا بنا فلم ندر أين
ومل نزل كذلك إىل العصر مث رجعنا إىل موضع معسكر امللك بالالمس فلم نصادفه ووجدنا العسكر قد 

انتقض وانصرف الناس عن قرابة امللك الذي كان امللك استخلفه على العسكر فأقمنا ليلتنا فلما كان الغد 
خلفه فضرب عنقه وكتب إىل وافانا امللك يف مجاعة يسرية فوجد عسكره قد اختل فطلب الذي كان است

املدن واحلصون أال يأخذوا رجالً ممن انصرف من عسكر امللك أال ضربوه بالسياط حىت رجع إىل موضع 
مساه هلم امللك حىت إذا اجتمع الناس ناهض ملك العرب وأنفذ امللك خصياً له إىل عمورية إىل أن يلحقه 

قاتلة يريدون عسكر أشناس وساقوا يف طريقهم غنماً ا، فانصرف املسلمون مبا اخذوا وتركوا السيب وامل
وبقراً كثرياً وأطلقوا ذلك الشيخ األسري وسار أشناس باألسرى حىت حلق بأنقرة، فمكث أشناس يوماً 
واحداً مث حلقه املعتصم من غد فأخربه جبميع ما ذكره األسري فسر املعتصم فلما كان اليوم الثالث جاء 

 خيرب بالسالمة وأنه وارد على أمري املؤمنني بأنقرة مث ورد األفشني فأقاموا أياماً مث البشري من ناحية األفشني
سار إىل عمورية وقد صري العسكر ثالثة عساكر وبني عسكر وعسكر فرسخني فساروا خيربون ويسبون 

شناس ما بني أنقرة إىل عمورية وبينهما سبع مراحل مث توافت العساكر بعمورية فكان أول من وردها أ
فدار حوهلا دورة مث نزل على ميلني منها مبوضع فيه ماء وحشيش وملا كان من الغد جاء املعتصم فدار 
حوهلا دورة مث جاء األفشني يف اليوم الثالث فقسمها أمري املؤمنني بني القواد كما يدور وصري إىل كل 

ية وحترزوا وكان بعمورية واحد منهم أبراجاً منها على قدر كثرة أصحابه وقلتهم وحتصن أهل عمور
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رجل من املسلمني أسروه قدمياً فتنصر وتزوج فيهم فحبس نفسه عند دخوهلم احلصن فلما رأى أمري 
املؤمنني ظهر وجاء إىل املعتصم فأعلمه أن موضعاً من املدينة محل عليه الوادي من سيل عظيم فوقع السور 

يبىن ذلك املوضع فتواىن يف بنائه حىت كان من ذلك املوضع وكتب ملك الروم إىل عامل عمورية أن 
خروج امللك من قسطنطينية إىل بعض املواضع فتخوف الوايل أن مير امللك على الناحية فيمر بالسور فال 

يراه بين فبىن وجه السور باحلجارة حجراً حجراً وصري وراءه من جانب املدينة حشوا مث عقد فوقه 
تصم على هذه الناحية اليت وصف فأمر املعتصم فضرب مضربه الشرف كما كان فوقف ذلك الرجل املع

يف ذلك املوضع ونصب اانيق على ذلك البناء فانفرج السور من ذلك املوضع فلما رأى أهل عمورية 
انفراج السور علقوا عليه اخلشب الكبار املضمومة بعضها إىل جنب بعض فكان حجر املنجنيق إذا وقع 

وق اخلشب الرباذع فلما أحلت اانيق على ذلك املوضع مل ينفع فيها شيء على اخلشب تكسر فعلقوا ف
وتصدع السور فكتب ياطس واخلصي إىل ملك الروم كتاباً يعلمانه أمر السور ووجها الكتاب مع رجل 

فصيح بالعربية وغالم رومي فعربا اخلندق ووقعا إىل ناحية عمر الفرغاين فوجه ما إىل أشناس فحني 
من أنتما فلم يعرفا أحداً من القواد بالعسكر يسميانه هلم فتشا فوجد معهما الكتاب فقرئ وإذا سألومها 

فيه أن العسكر قد أحاط باملدينة وأنه قد عزم على أن يركب وحيمل خاصة أصحابه على الدواب اليت يف 
ت وأصيب من أصيب احلصن ويفتح األبواب ليالً وخيرج غفلة عن العسكر كائناً فيه ما كان أفلت من افل

حىت يصري إىل امللك فلما قرأ املعصتم الكتاب أمر للرجل الذي يتكلم بالعربية والغالم الرومي ببدرة 
فأسلما وخلع عليهما وأمر ما حني طلعت الشمس فأدارمها حول عمورية فقال ياطس يكون يف هذا 

ديهما رجالن حيمالن هلما الدراهم ومعهما القصر يعنوان الربج فوقفا حبذائه طويالً وعليهما اخللع وبني أي
الكتاب حىت عرف خربمها مجيع الروم ومسعا شتمهم إيامها مث حنومها مث أمر املعتصم حبراسة األبواب 
نوائب حيضرها الفرسان يبيتون على دوام يف السالح لئال يفتح الباب ليالً فيخرج إنسان فلم يزالوا 

املوضع الذي وصف للمعتصم مما مل حيكم عمله فسمع أهل العسكر كذلك حىت ادم ما بني برجني يف 
الوجبة فارتاعوا وظنوا العدو احتال حبيلة وخرج حىت أرسل املعتصم من طاف على العسكر يعلمهم أن 

    ذلك صوت 

السور وقد سقط فطيبوا نفساً وكان املعتصم اختذ جمانيق كباراً وجعلها على كراسي حتتها عجل وعملها 
 ما يكون مث فرق غنماً مما استاقه على أهل العسكر فأكلوا حلمها وحتشوا جلدها تراباً مث أتى كاوثق

باجللود مملوءة تراباً فطرحت يف اخلندق وعمل دبابات كباراً تسع كل دبابة عشرة رجال على أن 
يتها خوفاً يدحرجها على تلك اجللود حني ميتلئ اخلندق فلما طرحت اجللود وقعت خمتلفة ومل ميكن تسو

من حجارة املنجنيق فأمر أن يطرح فوقها التراب حىت استوت مث قدمت دبابة فدحرجها فلما صارت من 
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اخلندق يف نصفه تعلقت بتلك اجللود وبقي القوم فيها فما ختلصوا إال بعد جهد مث مكثت تلك العجلة 
 واملنجنيقات والسالليم حىت مقيمة باقية هناك ال ميكن فيها حيلة حىت فتحت عمورية وبطلت الدبابات

أحرقت، فلما كان من الغد قاتلهم على الثلمة وكان املعتصم واقفاً على دابته بإزاء الثلمة وأشناس 
  .واألفشني وقوف رجاله

  ذكر اتفاق شئ من كالم سبق 

    

ا فقال املعتصم ما كان أحسن احلرب اليوم فقال عمر الفرغاين احلرب اليوم أجود منها أمس فسمعه
أشناس وأمسك فلما انصرف املعتصم وانصرف أشناس وقرب من مضاربه ترجل له القواد على عادم 
وفيهم عمر الفرغاين وأمحد بن اخلليل بن هشام فلما مشوا بني يديه قال هلم أشناس يا أوالد الزناء أي 

فتقولون احلرب اليوم شئ متشون بني يدي كان ينبغي أن تقاتلوا أمس حيث تقفون بني يدي أمري املؤمنني 
أجود منها أمس حيث كان يقاتل غريكم انصرفوا إىل مضاربكم فلما انصرفا قال أحدمها لصاحبه أما 
ترى هذا العبد ابن الفاعلة يعين أشناس وما صنع بنا اليوم أليس الدخول إىل بالد الروم أهون من هذا 

هللا أمره عن قريب فأوهم أمحد أن عنده خرباً الذي مسعناه فقال عمر الفرغاين ألمحد بن اخلليل سيكفيك ا
فاحل عليه أمحد يسأله فأخربه مبا هم فيه وقال إن العباس بن املأمون قد مت أمره وسنبايع له ظاهراً ونقتل 

املعتصم وأشناس وغريمها عن قريب مث قال وأنا أشري عليك أن تأيت العباس فتقدم فتكون يف عداد من قد 
د هذا أمر ال أحسبه يتم فقال عمر قد مت وفرغ وأرشده إىل احلارث السمرقندي مال إليه فقال له أمح

وكان املتوىل إليصال الرجل إىل العباس وأخذ البيعة عليهم فقال له عمر أنا أمجع بينك وبني احلارث فقال 
بينكم عمل أمحد إن كان هذا األمر يتم فيما بيننا وبني عشرة أيام فأنا معكم وإن جتاوز ذلك فليس بيين و

فذهب احلارث فأعلم العباس أن عمر قد أدخل أمحد بن اخلليل بيننا فقال ما كنت أحب أن يطلع اخلليلي 
على شئ مما حنن فيه فأمسكوا عنه ودعوه بينهما فتركوه، فلما كان اليوم الثالث كانت احلرب على 

 اليوم إيتاخ فاتسع هلم املوضع املنثلم أصحاب أمري املؤمنني مث أحسن إيتاخ واملغاربة واألتراك والقيم بذلك
وكثرت اجلراحات يف الروم وكان القائد الرومي املوكل باملوضع الذي انثلم يقال له وندوا وتفسريه 

بالعربية ثور فقاتل قتاالً شديداً هو وأصحابه وكثر القتلى فيهم فاستمد ياطس فلم ميده هو وال غريه وقال 
حفظ أنت ما يليك فقال يا قوم أن احلرب إمنا هي اليوم علي وعلى كل واحد حنن حنفظ ما يلينا فا

أصحايب وال يبقى معي أحد إال وقد جرح فصريوا أصحابكم على الثلمة يرمون وإال افتضحتم وذهبت 
املدينة فلم يلتفتوا إليه فاعتزم هو وأصحابه أن خيرجوا إىل أمري املؤمنني ويسألوه األمان على الذرية حىت 
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ليه احلصن مبا فيه من السالح واألثاث وغري ذلك فلما أصبح أمر أصحابه أال حياربوا حىت خيرج يسلموا إ
ويعود إليهم فخرج بأمان حىت صار إىل العسكر ومحل إىل املعتصم فصار بني يديه وقد أمسك الروم عن 

م فدعا املعتصم احملاربة أعين أصحاب وندوا والناس يتقدمون إىل الثلمة ووندوا جالس بني يدي املعتص
بفرس فحمله عليه وقاتل حىت صار الناس معه على حرف الثلمة وعبد الوهاب بن علي بني يدي املعتصم 
فأومأ إىل الناس بيده أن أدخلوا فدخل الناس املدينة فالتفت وندوا وضرب بيده إىل حليته فقال له املعتصم 

 فقال املعتصم كل شئ تريد أن تقوله ما لك قال جئت أريد أن أمسع كالمك وتسمع كالمي فغدرت يب
فهو لك علي قل ما شئت فلست أخالفك قال كيف ال ختالفين وقد دخلوا املدينة فقال املعتصم احتكم 

وقل ما شئت فإين أعطيكه وصار خلق من الروم إىل كنيسة هلم عظيمة فقاتلوا هناك قتاالً شديداً فأحرق 
ي ياطس يف برجه حوله بقية الروم وأصحابه وقد أخذم املسلمون الكنيسة فاحترقوا عن آخرهم وبق

السيوف فجاء املعتصم حىت وقف حذاء ياطس وكان مما يلي أشناس فصاحوا يا ياطس هذا أمري املؤمنني 
واقف فصاح الروم من فوق الربج ليس ياطس ها هنا قالوا بلى فليرتل إىل أمري املؤمنني قالوا ال ما هو ها 

ضباً فصاح الروم هذا ياطس هذا ياطس فنصب بعض تلك السالليم املعمولة حىت هنا فمر املعتصم مغ
صعد احلسن الرومي وهو غالم أليب سعيد حممد بن يوسف فكلمه ياطس وقال له هذا أمري املؤمنني فانزل 
على حكمه فرتل احلسن فأخرب املعتصم أنه رآه وكلمه فقال املعتصم فاصعد إليه وقل فليرتل فصعد احلسن 

انية فخرج ياطس من الربج متقلداً سيفاً حىت وقف على الربج قائماً واملعتصم ينظر إليه فخلع سيفه من ث
عنقه فدفعه إىل احلسن مث نزل فوقف بني يدي املعتصم فقنعه سوطاً وانصرف إىل مضربه فقال هامجوه 

بل الناس باألسرى والسىب فمشى قليالً مث جاءه رسول يقول امحلوه فحمل إىل مضرب أمري املؤمنني، مث أق
    من كل وجه فأمر املعتصم أن منيز األسرى فيعزل منهم أهل الشرف 

يف ناحية مث أمر باملقاسم أن ينادى عليها كل صاحب عسكر يف ناحيته ووكل مع كل قائد من هؤالء 
باع وأمر بالباقي رجالً من قبل أمحد بن أيب داود حيصى عليه فبيعت املقاسم يف مخسة أيام بيع منها ما است

فضرب بالنار وملا هم املعتصم بالرحيل وثب الناس على مغنم إيتاخ الذي كان يبيعه وهو اليوم الذي كان 
عجيف وعد فيه الناس أن يثب باملعتصم فركض املعتصم بنفسه ركضاً وسل سيفه فتنحى الناس من بني 

 أن ال ينادى على الشئ إال ثالثة أصوات يديه وكفوا عن انتهاب املغنم فرجع إىل مضربه، وأمر من الغد
فقط ليتروج البيع فمن زاد بعد ثالثة أصوات وإال بيع العلق فكان ينادى على الرقيق مخسة مخسة وعشرة 
عشرة وعلى املتاع الكثري مجلة واحدة، وكان ملك الروم قد وجه رسوالً يف أول ما نزل املعتصم عمورية 

ويف هذه .  حىت فتح عمورية فلما فتحها أذن له يف االنصراف ومل يصل إليهفأنزله املعتصم على ثالثة أميال
  .السنة حبس املعتصم العباس بن املأمون وأمر بلعنه



ابن مسكويه- اهلممجتارب األمم وتعاقب  43  

  ذكر السبب في ذلك 

كان السبب يف ذلك أن عجيف بن عنبسة حني وجهه املعتصم إىل بالد الروم مع عمر الفرغاين مل يطلق 
فشني واستقصر املعتصم أمر عجيف وأفعاله وحقد عجيف ذلك فقال يده يف النفقات كما أطلقت يد األ

للعباس بن املأمون ما كان أضعف مهتك عند وفاة أبيك املأمون حني بايعت أبا إسحاق وندمه على 
تفريطه وشجعه على أن يتالىف ما كان منه فقبل العباس ذلك وكان احلارث السمرقندي أديباً له عقل 

نس به فصريه واسطة بينه وبني القواد فلم يزل يدور يف العسكر حىت بايعه مجاعة ومداراة وكان العباس يأ
من القواد واخلواص ومسى لكل رجل من قواد املعتصم رجالً من ثقات أصحابه ممن بايعه وقال إذا أمرنا 
فليثب كل رجل منكم على من ضمناه أن يقتله فوكل من خاصة األفشني باألفشني ومن خاصة أشناس 

اس وخاصة املعتصم باملعتصم فضمنوا له ذلك مجيعاً، فلما أرادوا أن يدخلوا الدروب وهم يريدون بأشن
أنقرة وعمورية ودخل األفشني من ناحية ملطية أشار عجيف على العباس أن يثب على املعتصم يف الدرب 

د فإن الناس يفرحون وهو يف قلة من الناس وقد تقطعت عنه العساكر فيقتله ويأمر الناس بالقفول إىل بغدا
بانصرافهم فأىب العباس عليه وقال ال أفسد هذه الغزاة فلما فتحوا عمورية قال عجيف للعباس يا نائم كم 
تنام قد فتحت عمورية والرجل ممكن دس قوماً ينتهبون هذا اخلرثى فإذا بلغه ذلك ركب من ساعته فتأمر 

ري إىل الدرب فيخلو كما خال يف البدأة فهو أمكن من يقتله هناك فأىب عليه العباس وقال انتظر حىت أص
منه ها هنا وكان عجيف قد أمر من ينتهب املتاع فانتهب بعض اخلرثى يف عسكر إيتاخ وركب املعتصم 

  .وجاء ركضاً فسكن الناس ومل يطلق العباس أحداً من أولئك الرجال أن يتحركوا

  .ذكر سوء تحفظ في القول عاد بهلكه

    

غاين قد بلغه اخلرب ذلك اليوم وكان له قرابة غالم أمرد يف خاصة املعتصم فجاء الغالم إىل كان عمر الفر
أوالد عمر يشرب عندهم تلك الليلة فأخربهم أن أمري املؤمنني ركب مستعجالً وأنه كان يعدو بني يديه 

ته فسمع عمر وقال أن أمري املؤمنني غضب اليوم فأمرين أن أسل سيفي وقال ال يستقبلك أحد إال ضرب
ذلك من الغالم فأشفق عليه أن يصاب فقال له يا بين أنت أمحق أقل ذلك من الكينونة عند أمري املؤمنني 
بالليل والزم خيمتك فإن مسعت صيحة مثل هذه الصيحة فال تربح من خيمتك فإنك غالم غر، وارحتل 

يق املعتصم وأمره أن يغري على املعتصم من عمورية يريد الثغر ووجه األفشني صاحباً له يف خالف طر
موضع مساه له وأن يوافيه يف بعض الطريق وكان عسكر األفشني على حدة من عسكر املعتصم بينهما 
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قدر ميلني فتوجه صاحب األفشني حىت أغار وسىب وغنم وأتى عسكر األفشني مبا أصاب من الغنائم 
د فلما عاده وانصرف تلقاه األفشني يف واعتل أشناس فركب املعتصم يعوده ومل يكن األفشني حلقه بع

الطريق فقال له املعتصم امض إىل أيب جعفر وكان عمر الفرغاين وأمحد بن اخلليل عند منصرف املعتصم 
من عياده أشناس توجها إىل ناحية عسكر األفشني ولقيهما األفشني يريد أشناس فترجال له وسلما عليه 

ألفشني إىل أشناس وخرج وتوجها إىل عسكر األفشني لشراء ورآمها حاجب أشناس من بعيد فلما دخل ا
السىب ومل يكن السىب أخرج بعد وقفا ناحية ينتظران أن ينادى على السىب فيشتريا ودخل حاجب أشناس 
على أشناس فقال له رأيت عمر الفرغاين وأمحد بن اخلليل تلقيا األفشني ومها يريدان عسكره فترجال له 

ىل عسكره فدعا أشناس حممد بن سعيد وقال له اذهب فانظر هل ترى هناك عمر وسلما عليه وتوجها إ
الفرغاين وأمحد بن اخلليل وانظر عند من نزال وأي شئ قصتهما فجاء حممد بن سعيد فأصاما واقفني 
على ظهور دواما فقال ما وقفكما ها هنا قاال وقفنا ننتظر سىب ابن األقطع فنشتري بعضه فقال هلما 

 بن سعيد وكال وكيالً يشتري لكما فقاال ال حنب أن نشتري إال ما نراه فرجع حممد فأخرب أشناس حممد
بذلك فقال حلاجبه قل هلؤالء عسكركم خري لكم يعين عمر وأمحد بن اخلليل وال تدوروا ها هنا وها هنا 

عسكر فيستعينا من فذهب احلاجب إليهما فأعلمهما فاغتما لذلك واتفقا على أن يذهبا إىل صاحب خرب ال
أشناس فصارا إىل صاحب اخلرب فقاال حنن عبيد أمري املؤمنني يضمنا إىل من شاء فإن هذا الرجل يستخف 

بنا قد شتمنا وتوعدنا وحنن خناف أن يقدم علينا فأى صاحب اخلرب ذلك إىل املعتصم من يومه ذلك 
لى حياهلا وسار أشناس واألفشني ومجيع واتفق الرحيل من الغد وكان إذا ارحتل الناس سارت العساكر ع

القواد يف عسكر أمري املؤمنني ووكلوا خلفاؤهم بعساكرهم فلما ذهب أشناس إىل املعتصم قال له أحسن 
أدب عمر الفرغاين وأمحد بن اخلليل فإما قد محقا أنفسهما فجاء أشناس ركضاً إىل معسكره فسأل عن 

خلليل قد مضى فأحضر عمر الفرغاين وقال هاتوا سياطاً فمكث عمر وابن اخلليل فأصاب عمر وكان ابن ا
طويالً جمرداً ليس يؤتى بالسياط فقدم عمه إىل أشناس فكلمه فيه وكان عمه أعجمياً فقال امحلوه فألبسوه 

قباطاق وامحلوه على بغل يف قبة وساروا به وجاء أمحد بن اخلليل وهو يركض فقال احبسوا هذا معه 
وصري عديله، فبقيا كذلك يسار ما على كرامة وأثقاهلما وغلماما يف العسكر مل حيول فأنزل عن دابته 

هلما بشيء حىت مسع الغالم الفرغاين قرابة عمر حببس عمر فذكر للمعتصم ما دار بينه وبني عمر من 
حل غداً حىت الكالم يف تلك الليلة وقوله إذا مسعت صوتاً مثل هذا فالزم خيمتك فقال املعتصم لبغا ال تر

جتئ أشناس فتأخذ منه عمر وتلحقين به وكان هذا بالصفصاف ففعل بغا ذلك ومضى بعمر إىل املعتصم، 
فلما أفرد أمحد بن اخلليل قلق وأنفذ غالماً له ليتبع عمر وينظر ما يصنع به فرجع الغالم فأخربه أنه دخل 

ملؤمنني ساءله عن الكالم الذي قاله للغالم على أمري املؤمنني فمكث ساعة مث دفع إىل إيتاخ فكان أمري ا
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قرابته فأنكر وقال هذا الغالم كان سكران ومل يفهم وما قلت شيئاً مما ذكر، وسار املعتصم حىت صار إىل 
باب مضايق البدندون فأقام أشناس هناك ثالثة أيام ينتظر أن يتخلص عساكر أمري املؤمنني ألنه كان على 

يل رقعة إىل أشناس يعلمه أن ألمري املؤمنني عنده نصيحة فبعث إليه أشناس الساقة فكتب أمحد بن اخلل
    بأمحد بن اخلصيب وأيب سعيد حممد ابن يوسف يسالنه عن النصيحة فذكر أنه ال خيرب ا إال أمري 

ين املؤمنني فرجعا فأخربا أشناس بذلك فقال ارجعا فاحلفا له إين حلفت حبياة أمري املؤمنني إن هو مل خيرب
ذه النصيحة أن أضربه بالسياط حىت ميوت فرجعا فأخرباه بذلك فأخرج مجيع من كان حيفظه وبقي 

أمحد بن اخلصيب وأبو سعيد فأخربمها مبا ألقى إليه عمر الفرغاين من أمر العباس وشرح هلما ما كان عنده 
طلب احلدادين فجاءوا من خرب احلارث السمرقندي فانصرفا إىل أشناس وأخرباه بذلك فبعث أشناس يف 

م فدفع إليهم حديداً وقال اعملوا يل قيداً مثل قيد أمحد بن اخلليل وعجلوه يل الساعة ففعلوا ذلك فلما 
كان وقت العتمة ذهب صاحب أشناس إىل خيمة احلارث السمرقندي فأخرجه منها وجاء به إىل أشناس 

إليه واتفق رحيل أشناس صلوة الغداة فجاء أشناس فقيده وأمر احلاجب أن حيمله إىل أمري املؤمنني فحمله 
إىل موضع معسكره وتلقاه احلارث ومعه رجل من قبل املعتصم وعليه خلعه فقال له أشناس مه فقال القيد 

الذي كان يف رجلي يف رجل العباس وكان املعتصم سأل احلارث عن أمره فأخذ عهده أنه إن صدقه 
ومجيع من بايع العباس من القواد فأطلق املعتصم احلارث وخلع عليه ونصحه أطلقه مث أقر له جبميع أمره 

ومل يصدق على أولئك القواد لكثرم وكثرة من مسى منهم وحتري املعتصم فدعا حني خرج من الدرب 
فألطفه ومناه وأومهه أنه قد صفح عنه وتغدى معه وصرفه إىل مضربه مث دعاه بالليل فنادمه الشراب وسقاه 

واستحلفه أن ال يكتمه من أمره شيئاً فشرح له قصته ومسى له مجيع من كان دب يف أمره حىت أسكره 
فكتبه املعتصم وحفظه مث دعا احلارث السمرقندي بعد ذلك فسأله عن األسباب فقص عليه مثل ما قص 
 العباس مث أمر بعد ذلك بتقييد العباس مث قال للحارث قد رضتك على أن تكذب فأجد السبيل إىل سفك

دمك فلم يفعل مث دفع العباس إىل األفشني وتتبع املعتصم أولئك القواد فأخذوا مجيعاً، فأما أمحد بن اخلليل 
فأمر أن حيمل على بغل بأكاف بال وطاء ويطرح يف الشمس إذا نزل ويطعم يف كل يوم رغيفاً واحداً 

 اخلليل إىل أشناس وأخذ الشاه وأما عجيف بن عنبسة فدفع مع مجاعة من القواد إىل إيتاخ ودفع أمحد بن
بن سهل فأحضره املعتصم والعباس بني يديه فقال له يا بن الزانية أحسنت إليك فلم تشكر فقال الشاه ابن 
الزانية هذا الذي بني يديك يعين العباس لو تركين هذا كنت أنت الساعة ال تقدر أن تقعد يف هذا الس 

 عنقه، ودفع عجيف إىل إيتاخ فعلق عليه حديداً كثرياً ومحله على وتقول ما تقول فأمر به املعتصم فضربت
بغل يف حممل بال وطاء، وأما العباس فكان يف يد األفشني فلما نزل املعتصم منبج وكان العباس جائعاً 

فسأل الطعام فقدم إليه طعام كثري وأكل فلما طلب املاء منع وأدرج يف مسح فمات، وأما عمر القرغاين 
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 نزل املعتصم بنصيبني يف بستان دعا صاحب البستان فقال له احفر بئراً يف موضع أومأ إليه مث دعا فإنه ملا
بعمر وقد تناول أقداحاً فلما مثل بني يديه جرد وضرب بالسياط فلما انتهى حفار البئر مما أمره أمر 

جروه إىل البئر املعتصم أن يضرب وجه عمر باخلشب فلم يزل يضرب حىت سقط أنفه وأسنانه مث قال 
فاطرحوه فيها فلم يتكلم عمر ومل ينطق حبرف حىت طرح يف البئر وطمت عليه، وأما عجيف فإنه مات 

احململ بباعيناثا فطرح عند صاحب املسلحة ودفن هناك وذكر أن عجيفاً كان يف يد حممد بن إبراهيم بن 
قال يا سيدي اليوم ميوت فمات ذلك مصعب فسأله املعتصم عنه فقال يا حممد مل ميت عجيف يا أبا صاحل 

اليوم، وأما التركي الذي ضمن للعباس قتل أشناس فإنه كان كرمياً على أشناس ينادمه وال حيجب عنه 
فأمر أشناس حببسه قبله يف بيت مظلم وسد عليه الباب وكان يلقى إليه يف كل يوم رغيف وكوز ماء فأتاه 

فقال له يا بين لو كنت تقدر يل على سكني كنت أقدر أن ابنه يف بعض أيامه فكلمه من وراء احلائط 
أختلص من موضعي هذا فلم يزل ابنه يتلطف للموكلني حىت فتح له مبقدار دون الدرهم ضوء فطرح إليه 
من هناك سكيناً فقتل ا نفسه، وأما أمحد بن اخلليل فإنه دفعه أشناس إىل حممد بن سعيد فحفر له بئراً 

ها كوة لريمى إليه منها اخلبز واملاء فقال له املعتصم ما حال أمحد بن اخلليل فأخربه وأطبق عليه وفتح في
حباله فقال املعتصم هذا أحسبه قد مسن على هذه احلال فنقل إىل غريه فسمه حىت مات، وقتل باقي القواد 

 فيه األفشني إال هرمثة بن النضر اجليلي فإنه كان حيمل يف احلديد من املراغة ألنه كان هناك فتكلم
    واستوهبه من املعتصم فوهبه له وواله البلد الذي يصل إليه الكتاب 

فيه فوصل إىل الدينور عند العشاء مقيداً مغلوالً فطرح يف خان ووافاه الكتاب يف بعض الليل وأصبح وهو 
تصم سر من رأى وايل الدينور، وقتل من األتراك والفراغنة وغريهم ممن مل حيفظ امسه خلق كثري وورد املع

  .ساملاً بأحسن حال

  .224ثم دخلت سنة 

  وفيها أظهر مازيار بن قارن اخلالف بطربستان على املعتصم، 

  . ذكر السبب في ذلك

    

كان مازيار بن قارن منافراً آلل طاهر ال حيمل اخلراج إليهم وكان املعتصم يكتب إليه يأمره حبمله إليهم 
املؤمنني فكان أمري املؤمنني يأمر باملال إذا بلغ مهذان أن يستوفيه عامله مث فال يفعل ويقول أمحله إىل أمري 

يسلمه إىل صاحب عبد اهللا بن طاهر لريده إىل خراسان وملا ظفر األفشني ببابك ونزل من املعتصم املرتلة 
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ذلك سبباً اليت مل يتقدمه فيها أحد وبلغه منافرة مازيار إىل طاهر طمع يف والية خراسان ورجا أن يكون 
لعزل عبد اهللا بن طاهر فدس الكتب إىل مازيار يعلمه ميله إليه بالدهقنة ويظهر مودته ويقول إنه قد وعد 

بوالية خراسان فدعا ذلد مازيار إىل االستمرار يف عداوة آل طاهر وترك محل اخلراج إليه وما شك 
حيتاج املعتصم أن يوجهه وغريه األفشني أن مازيار إن كاشف وخالف سيطاول عبد اهللا بن طاهر حىت 

إليه ومل يزل يكاتب مازيار ويبعثه على حماربة عبد اهللا بن طاهر ويهون أمره عنده حىت خالف وأخذ 
رهائن أكابر أهل ناحيته وأمر األكرة بانتهاب أموال أرباب الضياع وغالم واألفشني يف كل ذلك 

راج جييب مجيع اخلراج يف شهرين وكان جييب يف سنة يكاتبه ويعرض عليه النصرة وأخذ مازيار الناس باخل
يف كل أربعة أشهر الثلث، وهرب رجل ممن أخذت رهينته فجمع أبو صاحل سرخاستان خليفة املازيار 

الناس بسارية وقال كيف يثق بكم امللك وهذا فالن ممن حلف وأعطى الرهينة مث نكث وخرج فأنتم ال 
لك إىل ما حتبون فقال بعضهم نقتل الرهينة حىت ال يعود غريه إىل تفون وال تكرهون احلنث فرجع لكم امل

اهلرب فقال أوتفعلون قالوا نعم فكتب أبو صاحل إىل صاحب الرهائن يأمره أن يوجه بابن اهلارب فلما 
محل إىل سارية ندم الناس على ما قالوا وجعلوا يرجعون على من أشار بذلك إليهم فجمعهم أبو صاحل 

م يل قتل الرهينة وها هو قد حضر فاقتلوه فقال بعضهم أصلحك اهللا إنك أجلت من خرج وقال قد ضمنت
عن البلد شهرين وهذا الرهينة قبلك يسلك أن تؤجله شهرين فإن رجع أبوه وإال أمضيت فيه رأيك 

فغضب ودعا بصاحب حرسه فأمره بصلب الغالم فسأله الغالم أن يأذن له حىت يصلي ركعتني فأذن له 
 صالته وهو يرعد وقد مد له جذع فجذبوا الغالم من صالته ومدوه حىت اختنق ومات مث أمر فطول يف

أهل سارية أن خيرجوا إىل آمل وتقدم إىل أصحاب املساحل يف إحضار أهل اخلنادق من األبناء والعرب 
كم فأحضروا ومضى معهم إىل آمل وقال هلم إين أريد أن أشهدكم على أهل آمل وأشهد أهل آمل علي

وأرد ضياعكم وأموالكم فإن لزمتم الطاعة واملناصحة زدناكم من عندنا ضعف ما أخذناه منكم فلما 
وافوا آمل ميز أهل سارية ناحية ووكل م وكتب أمساء مجيع أهل آمل حىت مل خيف عليه منهم أحد مث 

كل رجل رجلني عرضهم على األمساء حىت اجتمعوا وتقدم إىل أصحاب السالح حىت أحدقوا م ووكل ب
وساقهم مكتفني حىت واىف م جيالً يعرف رمزديار وكبلهم باحلديد وبلغت عدم عشرين ألفاً 

فحبسهم هناك وفعل مثل ذلك بوجوه العرب واألبناء وكبلهم وحبسهم ووكل م، فلما متكن مازايار 
ريب سور مدينة آمل واستوى أمره وحبس كل من خيشى غائلته وأمن مجيع أصحابه أمر سرخاستان بتخ

فخربه بالطبول والزامري مث سار إىل سارية ففعل ا مثل ذلك مث فعل بطميس وهي على حد جرجان من 
عمل طربستان مثل ذلك وعمل سوراً من طميس إىل البحر مقدار ثالثة أميال وكان األكاسرة بنته بينها 

 ونزل سرخاستان معسكراً بطميس وصري وبني الترك ألن الترك كانت تغري على أهل طربستان يف أيامها
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حوهلا خندقاً وثيقاً وأبراجاً للحرس وصري عليها باباً وثيقاً ووكل به الثقات ففرغ أهل جرجان فهرب 
منهم قوم إىل نيسابور، وانتهى اخلرب إىل عبد اهللا بن طاهر عامل املعتصم على خراسان فوجه إليه عمه 

ف حلفظ جرجان وأمر بأن يعسكر على اخلندق فرتل احلسن احلسن بن احلسني بن مصعب مع جيش كثي
بن احلسني على اخلندق معسكراً وصار بينه وبني سرخاستان عرض اخلندق، مث بعث أيضاً عبد اهللا بن 
طاهر حيان بن جبلة يف أربعة آالف إىل قومس فعسكر على حد جبال شروين ووجه املعتصم من قبله 

حاق بن إبراهيم يف مجع كثيف وضم إليه احلسن بن قارن الطربي حممد بن إبراهيم بن مصعب أخا إس
العابد ومن كان بالباب من الطربية ووجه منصور بن احلسن هار صاحب دنباوند إىل الري ليدخل 

طربستان من ناحية الري ووجه أبا الساج إىل الالرز ودنباوند فأحدقت اخليل باملازيار من كل جانب 
    دن احملبسني عنده أن اخليل قد زحفت إيل من فبعث مازيار إىل أهل امل

كل جانب وإمنا حبستكم ليبعث أمريكم فيسأل فيكم يعين املعتصم فلم يكترث بكم وأنتم عشرون ألفاً 
ولست أتقدم إىل حربه وأنتم ورائي فادوا إىل خراج سنتني وأخلي سبيلكم ومن كان منكم شاباً قوياً 

ماله ومن مل يف أكون قد أخذت ديته ومن كان شيخاً أو ضعيفاً قدمته للقتال فمن وىف رددت عليه 
صريته من احلفظة واحلراس والبوابني، مث إن سرخاستان مجع من أبناء القواد وغريهم من أهل آمل ممن فيه 

قوة وشجاعة مائتني وستني فىت ممن خياف ناحيته وأظهر أنه يريد مناظرم وبعث إىل األكرة الدهاقني 
إن هؤالء هواهم مع العرب ولست آمن غدرهم وهم أهل الظنة قد مجعتهم فاقتلوهم لتأمنوا وال فقال هلم 

يكون يف عسكركم من خيالفكم مث كتفهم ودفعهم إىل األكرة الدهاقني فصاروا م إىل قناة هناك قد 
البهم مبال خربت فقتلوهم ورموا م يف آبار القناة مث عطف سرخاستان إىل احملبسني من أهل املدن فط

املواقفة فقالوا إن صاحبك مل يبق لنا ماالً وال ذخرية ولو علم أن وراءنا درمهاً واحداً الستخرجه ولكنا 
نعطي ضياعنا وأمالكنا بقيمة ما يطلب فقال هلم الضياع هي للملك وال حق لكم فيها فاحتالوا للمال فلم 

تلوا أين قد أحبتكم منازل أرباب الضياع وحرمهم جيد عندهم شيئاً فقال ألولئك األكرة الذين قتلوا من ق
إال ما كان من جارية مجيلة من بنام فإا تصري للملك وقال هلم صريوا إىل احلبس فاقتلوا أرباب الضياع 

أوالً مث حوزوا ما وهبت لكم من منازهلم وحرمهم فجنب القوم ومل يقدموا على عشرين ألفاً فلم يقبلوا 
 بالسور من أصحاب سرخاستان يتحدثون ليالً مع حرس احلسن بن احلسني بن منه، وكان املوكلون

مصعب حىت استأنس بعضهم ببعض وتآمروا على تسليم السور فسلموه ودخل أصحاب احلسن بن 
احلسني من موضعهم إىل عسكر سرخاستان على غفلة من غري أن يعلم بذلك صاحبهم فنظر الناس 

 احلائط وبلغ احلسن بن احلسني ذلك فأشفق أن تكون حيلة فجعل بعضهم إىل بعض فثاروا يدخلون من
يصيح ومينع من الدخول وهم ال يقبلون حىت نصبوا أعالمهم على السور ويف معسكر سرخاستان وانتهى 
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اخلرب إىل سرخاستان وهو يف احلمام ومسع الضجيج فلم تكن له مهة إال اهلرب فخرج هارباً يف غالته، 
مانع حىت استولوا على مجيع ما يف العسكر ومضى قوم يف الطلب، فتحدث زراه بن ودخل الناس من غري 

يوسف قال بينا أنا يف الطريق إذ صرت إىل موضع يسرة الطريق فوجلت منه مث اقتحمته بالرمح ومل أر 
أحداً ولكين صحت من أنت ويلك فإذا رجل يصيح زينهار يعين األمان فأخرجته وإذا هو شيخ جسيم 

 أنت فقال أنا شهريار وإذا به أخو سرخاستان صاحب العسكر فحملته إىل احلسن بن احلسني فقلت من
فضرب عنقه وأما سرخاستان فإنه مضى على وجهه وكان عليالً فلما جهده العطش نزل عند غيضة 
واستلقى وصاح ببعض أصحابه ممن تبعه يا فالن اسقين ماء فقد جهدين العطش فقال ليس معي إناء 

ه من هذا املوضع فقال له سرخاستان خذ رأس جعبيت فاسقين به فنظر الرجل إىل أصحابه وقال أغرف ب
هلم هذا الشيطان قد أهلكنا فلم ال نتقرب به إىل السلطان ونأخذ ألنفسنا أماناً فأجابوه إىل ذلك ووثبوا 

يئاً قالوا أحضرنا قال عليه فشدوه كتافاً فقال هلم خذوا مين مائة ألف واتركوين فإن العرب ال تعطيكم ش
هاتوا ميزاناً فقالوا من أين لنا ها هنا ميزان قال فمن أين ها هنا ما أعطيكم ولكن صريوا معي إىل املرتل 

وأعطيكم العهود واملواثيق أين أيف لكم بذلك فصاروا به إىل احلسن بن احلسني واستقبلهم خيل احلسن بن 
هم مهمتهم ألنفسهم ومضى به أصحاب احلسن إىل احلسني فضربوا رؤوسهم وأخذوا سرخاستان من

احلسن فدعا بوجوه أصحابه وسأهلم هل هذا سرخاستان قالوا نعم هو هو فأمر به فضربت عنقه، وكاتب 
حيان بن جبلة من ناحية طميس قارن بن شهريار ورغبه يف الطاعة وضمن له أن ميلكه على جبال أبيه 

د قود وصريه مع أخيه عبد اهللا بن قارن وضم إليهما عدة من وجده وكان قارن هذا ابن أخي مازيار وق
ثقات قواده وقراباته فلما استماله حيان اطمأن إليه وضمن له قارن أن يسلم إليه اجلبال ومدينة سارية إىل 
حد جرجان على أن ميلكه على مملكة أبيه وجده إذا وىف له بالضمان وكتب بذلك حيان إىل عبد اهللا بن 

له عبد اهللا بن طاهر بكل ما سأل وكتب إىل حيان يأمره بالتوقف وال يدخل اجلبل وال طاهر فسجل 
يوغل حىت يكون من قارن ما يستدل به على الوفاء لئال يكون منه مكر فكتب حيان إىل قارن بذلك 

    فدعا قارن بعمه عبد اهللا بن قارن أخي مازيار ودعا 

الحهم واطمأنوا أحدق م أصحابه يف السالح وكتفهم مجيع قواده إىل طعامه فلما أكلوا ووضعوا س
ووجه م إىل حيان بن جبلة فلما صاروا إليه استوثق منهم وركب حيان يف مجعه حىت دخل جبال قارن، 
وبلغ مازيار اخلرب فاغتم وقلق وقال له أخوه كوهيار يف حبسك عشرون ألفاً من السلمني ما بني أسكاف 

ا أتيت من مأمنك وأهل بيتك وقراباتك فما تصنع ؤالء احملبسني عندك وخياط وشغلت نفسك م وإمن
فأمر أن خيلى مجيع من يف حمبسه مث دعا بكتابه وخلفائه وصاحب خراجه وصاحب شرطه وقال هلم أن 
حرمكم ومنازلكم وضياعكم بالسهل وقد دخلت العرب إليه وأكره أن أسوء بكم فاذهبوا إىل منازلكم 
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نفسكم ووصلهم وأذن هلم يف االنصراف، وملا بلغ قوهيار أخا مازيار دخول حيان سارية وخذوا األمان أل
أطلق حممد بن موسى عامل طربستان من حبسه ومحله على بغل ومركب ووجهه إىل حيان ليأخذ له 
األمان وجيعل له جبال أبيه وجده على أن يسلم إليه مازيار ويوثق له بذلك وضم إليه أمحد بن الصقري 

و من مشايخ الناحية ووجوهها فلما سار حممد بن موسى إىل حيان وأخربه برسالة قوهيار قال له حيان وه
من هذا يعين أمحد قال هذا شيخ هذه البالد يعرفه اخللفاء ويعرفه األمري عبد اهللا بن طاهر ورأى حيان 

لرياه فبعث به فلما تأمله وجده حتت أمحد بن الصقري برذوناً ضخماً نبيالً فبعث إليه يسأله أن يقوده إليه 
مشطب اليدين فزهد فيه وقال لرسول أمحد هذا ملازيار ومال مازيار ألمري املؤمنني فرجع الرسول فأخرب 
أمحد فغضب على حيان بذلك وكتب إىل قوهيار وحيك مل تغلط يف أمرك وتترك مثل احلسن بن احلسني 

العبد احلائك وتدفع إليه أخاك وتضع من قدرك وحتقد عم األمري عبد اهللا بن طاهر وتدخل يف أمان هذا 
عليك احلسن بن احلسني بتركك إياه وميلك إىل عبد من عبيده فكتب إليه قوهيار قد غلطت يف أول 
األمر وواعدت الرجل أن أصري إليه بعد غد وال آمن إن خالفته أن يناهضين وحياربين ويستبيح منازيل 

صحابه وجرت الدماء بيننا وقعت الشحناء ويبطل ما حنن فيه، فكتب إليه وأموايل وأن قاتلته وقتلت من أ
أمحد إذا كان يوم امليعاد فأبعث إليه رجالً من أهل بيتك واكتب إليه أنه عرضت لك علة منعتك من 

احلركة وأنك تتعاجل ثالثة أيام فإن عوفيت وإال صرت إليه يف حممل وسنحمله حنن على قبول ذلك منك، 
د بن الصقري وحممد بن موسى كتبا إىل احلسن بن احلسني وهو يف معسكره بطميس ينتظر أمر مث إن أمح

عبد اهللا بن طاهر وجواب كتابه بقتل سرخاستان وفتح طميس فكتبا إليه أن أركب إلينا لندفع إليك قارن 
يال يف ليلة واجلبل وإال فاتك فال نقم، فلما وصل الكتاب إىل احلسن ركب من ساعته وسار مسري ثالث ل

حىت انتهى إىل سارية وملا أصبح سار إىل خرمابان وهو يوم موعد قوهيار ومسع حيان وقع طبول احلسن 
فركب وتلقاه على رأس فرسخ فقال له احلسن ما تصنع ها هنا ومل توجه إىل هذا املوضع وقد فتحت 

ع ما عملت ارجع إىل جبال شروين وتركتها وراءك فما يؤمنك أن يغدر بك القوم فينقض عليك مجي
اجلبل وأشرف على القوم اشرافاً ال ميكنهم الغدر إن مهوا به فقال به حيان أنا على الرجوع وأريد أن 

أمحل أثقايل وأتقدم إىل رجايل بالرحيل فقال له احلسن امض أنت فإين باعث بأثقالك ورجالك خلفك 
 فوره ومل يقدر على خمالفة احلسن، مث وبت الليلة بسارية حىت يوافوك مث بكر من غد فخرج حيان من

ورد عليه كتاب عبد اهللا بن طاهر وهو بليون من جبال ونداهرمز من أحصن جباله وكان أكثر مال 
مازيار ا وأمره عبد اهللا أال مينع قارن مما يريد من تلك اجلبال واألموال فاحتمل قارن ما كان ملازيار 

ستان وباستاندره وبقدح السليان واحتوى على ذلك كله، هناك من املال من ذخائر مازيار وسرخا
فانتفض حيان مجيع ما كان سنح له بسبب ذلك الربذون، مث أن حممد بن موسى وأمحد بن الصقري أتيا 



ابن مسكويه- اهلممجتارب األمم وتعاقب  51  

احلسن وناظره سراً فجزامها خرياً وكتب إىل قوهيار فوافاه وبره وأكرمه وأجابه إىل كل ما سأل واتعدا 
وهيار إىل مازيار فأعلمه أنه قد أخذ له األمان وتوثق له، مث ورد عليه املازيار إىل يوم مث صرفه وصار ق

وقوهيار وتقدم املازيار فسلم عليه باألمرة فلم يردد عليه احلسن وتقدم إىل طاهر بن إبراهيم وأوس البلخي 
ىل حممد بن إبراهيم فقال خذاه إليكما مث ورد كتاب عبد اهللا ابن طاهر بتسليم املازيار واخوته وأهل بيته إ

ليحملهم إىل املعتصم ومل يعرض عبد اهللا ألمواهلم وأمر أن يستضفي مجيع ما للمازيار فأحضره وسأله عن 
     أمواله فسمى 

قوماً ذكر أن أمواله عندهم فأحضر قوهيار وكتب عليه كتاباً وضمنه املال الذي ذكر مازيار أنه عند 
 نفسه مث أن احلسن أمر الشهود الذين أحضرهم أن يصريوا إىل ثقاته وخزانه وأصحاب كنوزه وأشهد على

املازيار ليشهدوا عليه فذكر عن بعضهم أنه قال ملا دخلنا على املازيار لنشهد عليه قال املازيار اشهدوا أن 
مجيع ما محلت من أموايل وصحبين ستة وتسعون ألف دينار وسبع عشرة قطعة زمرد وست عشرة قطعة 

انية أوقار سالالً جملدة فيها ألوان الثياب وتاج وسيف حملى بذهب وجوهر وحق مملوء ياقوت أمحر ومث
جوهراً وقد وضعه بني أيدينا وقد سلمت ذلك إىل حممد بن الصباح وهو خازن عبد اهللا بن طاهر 

وصاحب خريه على العسكر وإىل قوهيار قال فخرجا إىل احلسن ابن احلسني فقال أشهدمت على الرجل 
عم فقال هذا شئ أخربت به فأحببت أن تعلموا قيمته، وذكر علي بن زين كاتب مازيار أن ذلك قاال ن

احلق كان شراء جوهره وحبه على املازيار وشروين وشهريار مثانية عشر ألف ألف درهم وكان مازيار 
ى نفسه محل مجيع ذلك إىل احلسن بن احلسني على أنه يظهر أنه خرج إليه يف األمان وأنه قد آمنه عل

وماله وولده وجعل له جبال أبيه فامتنع احلسن بن احلسني من ذلك وعف عنه وكان أعف الناس عن 
أخذ درهم أو دينار فلما أصبح أنفذ مازيار مع طاهر بن إبراهيم وعلي بن إبراهيم احلريب وورد كتاب 

حل فبعث احلسن فرده عبد اهللا بن طاهر يف إنفاذه مع يعقوب بن منصور وقد ساروا مبازيار ثالث مرا
  .وأنفذه مع يعقوب بن منصور

  ذكر ترك حزم بالدالة عاد بالهالك

    

مث أمر احلسن القوهيار أخا مازيار حبمل األموال اليت ضمنها ودفع إليه بغاالً من العسكر وأمر بإنفاذ جيش 
لها فوثب عليه معه فامتنع القوهيار وقال أنه ال حاجة يل فيهم وخرج وأخرج األموال وعبأها ليحم

مماليك املازيار من الدياملة وكانوا ألفا ومائتني فقالوا له غدرت بصاحبنا وأسلمته إىل العرب وجئت 
لتحمل أمواله فأخذوه وكبلوه باحلديد فلما جنه الليل قتلوه وانتهبوا تلك األموال والبغال، فانتهى اخلرب 
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ه قارن جيشاً آخر من قبله يف أخذهم فأخذ منهم إىل احلسن فوجه جيشاً إىل الذين قتلوا القوهيار ووج
صاحب قارن عدة فيهم ابن عم للمازيار يقال له شهريار بن املصمغان وكان رأس العبيد وحمرضهم فوجه 

به قارن إىل عبد اهللا ابن طاهر فمات يف الطريق وكان مجاعة أولئك الدياملة أخذوا على السفح والغيضة 
د بن إبراهيم ابن مصعب فوجه من قبله الطربية وغريهم حىت عارضوهم يريدون الديلم فنذر م حمم

وأخذوا عليهم الطريق فأخذوا على طريق الروذبار إىل الرويان، وكان سبب فساد أمر مازيار أن جبال 
طربستان ثالثة يتوارثها ثالثة أوالد لكسرى جبل ونداوند وجبل أخيه وندادسحبان بن األنداد بن قارن 

 بن سرخاب بن ناب فلما قوى أمر املازيار بعث إىل ابن عمه فألزمه بابه وإىل أخيه قوهيار وجبل شروين
وأنفذ إىل هناك والياً من قبله فلما احتاج مازيار إىل الرجال حملاربة عبد اهللا بن طاهر دعا ابن عمه وأخاه 

درين وضم إليه العساكر وقال أنتما أعلم جببلكما من غريكما وقال صريا يف ناحية اجلبل وكتب إىل ال
وواله السهل ليحارب عبد اهللا بن طاهر وظن أنه قد توثق من اجلبل بابن عمه وأخيه القوهيار وذلك أن 
اجلبل مل يكن يظن أنه يؤتى منه ألنه ليس فيه للعساكر واحملاربة طريق لكثرة املضايق والشجر الذي فيه 

ما وجه عبد اهللا بن طاهر عمه احلسن بن احلسني بن وتوثق من املوضع الذي يتخوفه الدرين وأصحابه فل
مصعب يف عسكر عظيم من خراسان ووجه املعتصم حممد بن إبراهيم بن مصعب ووجه معه صاحب خرب 
يقال له مصعب بن إبراهيم موىل اهلادي ويعرف بقوصرة وزحفت العساكر وأحدقت مبازيار دعا ابن عم 

يار وتنحيته له عن جبله إىل أن كاتب احلسن وأعلمه مجيع ما مازيار احلقد الذي كان يف قلبه على ماز
يتطلعه من األخبار وأخربه خرب األفشني وكذلك فعل قوهيار أخوه فكانت هذه األخبار ترد على عبد اهللا 
بن طاهر وعبد اهللا يكاتب املعتصم ا فشرط عبد اهللا بن طاهر البن عم مازيار إن هو وثب باملازيار أن 

بله وما ورثه عن آبائه فال يعرض به فيه وال حيارب فرضي بذلك وكتب له بذلك كتاباً وتوثق يرد عليه ج
له فيه فلم يشعر املازيار حىت سلمت اجلبال اليت كان يأمنها وأتى من مأمنه وأنزل على حكم املعتصم 

يار وهلك والعسكر الذي مع الدرين بالسهل غارون يف حرم فأتاهم احلرب من ورائهم وقد أسر ماز
فأعطوا حينئذ بأيديهم حىت هلكوا بأسرهم، وكان عبد اهللا بن طاهر ملا أسر مازيار وحصل يف يده مناه 

ووعده إن هو أظهره على كتب األفشني أن يسأل أمري املؤمنني الصفح عنه وأعلمه عبد اهللا أنه قد علم أن 
زيار إىل إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الكتب عنده فأقر املازيار بذلك فطلبت الكتب ووجه ا مع املا

وأمره أن ال خيرج الكتب من يده واملازيار إال إىل يد املعتصم لئال حيتال املازيار يف الكتب ففعل إسحاق 
ذلك فأوصلها من يده إىل يد املعتصم فسأل املعتصم مازيار عن الكتب فلم يقر ا فأمر بضربه حىت مات 

ين فإنه كان يف نفسه شجاعاً بطالً والتقى مع حممد بن إبراهيم بن فصلب إىل جانب بابك، فأما الدر
مصعب وكان مجع أمواالً ورجاالً يريد أن يدخل ا بالد الديلم فلما عارضه حممد بن إبراهيم بني اجلبل 
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والغيضة والبحر والغيضة متصلة باجلبل والديلم محل الدرين على أصحاب حممد فكشفهم مث سار معارضه 
هزمية ليدخل الغيضة ومل يزل حيمل ويكشف الناس ويقرب من الغيضة حىت محل عليه رجل من من غري 

أصحاب حممد يقال له مند بن حاحيل فأخذه أسرياً واتبع اجلند أصحابه وأخذ مجيع ما صحبه من املال 
ه واألثاث والدواب والسالح وأمر حممد بقتل أخيه بررحشس ودعا الدرين فمدت يده فقطعت من مرفق
ومدت رجاله فقطعت من املرفق وكذلك اليد األخرى فقعد الدرين على استه ومل يتكلم وال تغري فأمر 

ويف هذه السنة خالف منكجور األشروسين قرابة األفشني . بضرب عنقه فأما أصحابه فحملوا مكبلني
  .بأذربيجان

  . ذكر السبب في ذلك

    

 أذربيجان منكجور هذا فأصاب يف قرية بابك يف كان سبب ذلك أن األفشني عند فراغه من بابك ويل
بعض منازله ماالً عظيماً فاحتجبه ومل يعلم به األفشني وال املعتصم وكان على الربيد بأذربيجان رحل من 

الشيعة يقال له عبد اهللا بن عبد الرمحن فكتب إىل املعتصم خبرب املال فكوتب منكجور فيه فأنكره وهم 
بن عبد الرمحن وذلك أنه وقعت بينهما فيه مناظرة فهرب عبد اهللا وامتنع بأهل منكجور بقتل عبد اهللا 

أردبيل فمنعوه وقاتلوا منكجور وبلغ ذلك املعتصم فوجه إليه عسكراً عظيماً وبلغ منكجور فخلع ومجع 
إليه الصعاليك وخرج من أردبيل وقصده القائد مع العسكر الذي خرج من جهة املعتصم وواقعه فازم 

كجور وصار إىل حصن لبابك يف جبل منيع فبناه وأصلحه وحتصن فيه فوثب به أصحابه بعد شهر من
  .وأسلموه إىل القائد الذي حياربه فقدم به سر من رأى

  .225ثم دخلت سنة 

  .وفيها أجلس املعتصم أشناس على كرسي وتوجه ووشحه

ى الفيل وكنا ذكرنا أن حممد بن عبد وفيها قدم مبازيار سر من رأى ومحل عل. وفيها أحرق غنام املرثد
  .امللك قال بيتني يف بابك ملا محل وهو ذا أشبه أعين مبازيار ومها

 انشيطان خراس لحمل  هخضب الفيل كعادات قد

 انلذى شان من الش إال  والفيل ال تخضب أعضاؤه
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وقيل أن مازيار امتنع من ركوب الفيل فحمل على بغل بأكاف وأمر املعتصم فجمع بينه وبني األفشني 
فأقر مازيار أن األفشني محله على العصيان وكاتبه وصوب له ما فعل فضرب مازيار أربعمائة سوط 

  .وفيها حبس األفشني. وطلب ماء فسقى ومات من ساعته فصلب

  . ذكر السبب في ذلك

فشني حربه بابك ومقامه بأرض اخلرمية ال تأتيه هدية من أهل أرمينية وال من غريها إال وجه ا كان األ
إىل أشروسنة فيجتاز ذلك بعبد اهللا بن طاهر فيكتب عبد اهللا إىل املعتصم خيربه فيكتب املعتصم يتعرف 

ألفشني كلما توجه عنده مجيع ما يوجه به األفشني من اهلدايا إىل أشروسنة فيفعل عبد اهللا ذلك وكان ا
مال محله يف أوساط أصحابه من الدنانري واهلمايني بقدر طاقتهم كان الرجل حيمل ما بني األلف فما فوقه 

من الدنانري يف وسطه فأخرب عبد اهللا بذلك فبينا هو كذلك إذ نزل رسل األفشني معهم اهلدايا نيسابور 
جد يف أوساطهم مهايني فأخذها منهم وقال هلم من ووجه إليهم عبد اهللا بن طاهر فأخذهم وفتشهم فو

أين لكم هذا املال فقالوا هذه هدايا األفشني وهذه أمواله فقال كذبتم لو أراد أخي األفشني أن يرسل مبثل 
هذه األموال لكتب إيل يعلمين ذلك آلمر حبراسته وبذرقته ألن هذا مال عظيم وإمنا أنتم لصوص فأخذ 

 اجلند قبله وكتب إىل األفشني مبا قال القوم وقال أنا أنكر أن تكون وجهت مبثل هذا عبد اهللا املال وأعطاه
املال إىل أشروسنة ومل تكتب إىل ألبذرقه فإن كان املال ليس لك فقد أعطيته اجلند مكان املال الذي 

 أمري املؤمنني يوجه به أمري املؤمنني يف كل سنة وأن كان املال لك كما زعم القوم فإذا جاء املال من قبل
رددته إليك وأن يكن غري ذلك فأمري املؤمنني أحق ذا املال وإمنا دفعته إىل اجلند ألين أريد أن أغزو الترك 

فكتب إليه األفشني يعلمه أن ماله ومال أمري املؤمنني وأحد ويسأله إطالق القوم ليمضوا إىل أشروسنة 
 اهللا وبني األفشني، وملا تواترت أمثال هذه من فأطلقهم عبد اهللا وكان ذلك سبب الوحشة بني عبد

  .األفشني تغري له املعتصم وأحس األفشني بتغري حاله عند املعتصم

  ذكر حيل هم بها األفشين

    

مث إنه عزم األفشني أن يهيئ أطوافاً يف قصره وحيتال ألن يشغل املعتصم وقواده مث يأخذ طريق املوصل 
ىت يصري إىل طريق أرمينية إىل بالد اخلزر مستأمناً مث يدور من بالد ويعرب الزاب على تلك األطواف ح

اخلزر إىل بالد الترك ويرجع من بالد الترك إىل بالد أشروسنة أو يستميل اخلزر على أهل اإلسالم فكان 
عتصم يف يئة ذلك فطال عليه األمر فهيأ مساً كثرياً وعزم أن يدعو املعتصم وقواده فيسمهم فإن مل جيبه امل
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أستأذنه يف قواده األتراك الكبار مثل أشناس وإيتاخ وبغا وأمثاهلم يف يوم تشاغل املعتصم فإدا مسهم 
وانصرفوا محل يف أول الليل تلك األطواف واآللة على ظهور اجلمال حىت جيئ إىل الزاب فيعرب بأثقاله 

فشني ينوبون يف دار املعتصم على األطواف ويعرب الدواب سباحة وكانت أرمينية واليته وكان قواد األ
كما تنوب القواد وكان واجن األشروسين قد جرى بينه وبني من يطلع على سر األفشني حديث فقال له 

واجن ما أرى هذا األمر يتم وال ميكن لبعده وكثرة ما ينبغي أن يعد له فذهب الرجل فحكاه لألفشني 
ته اليت أحس مبا أحس وكان ليالً وأتى دار فهم األفشني بقتل واجن وأحس واجن بذلك فركب من ساع

املعتصم وقد نام املعتصم فصار إىل إيتاخ وقال إن عندي ألمري املؤمنني نصيحة فقال له إيتاخ أليس كنت 
ها هنا قد نام أمري املؤمنني فقال واجن ليس ميكنين أن أصرب إىل غد فدق إيتاخ الباب على بعض من خيرب 

فقال املعتصم يبيت عند إيتاخ مث يباكرين فبات عنده فلما أصبح بكر به إىل أمري املؤمنني خبرب واجن 
املعتصم فأخربه مجيع ما كان عنده فدعا املعتصم األفشني فجاء األفشني يف سواد فأمر املعتصم برتع 

سواده وحبسه، وكتب املعتصم إىل عبد اهللا بن طاهر يف االحتيال للحسن بن األفشني حىت ال يفوته وكان 
احلسن قد كثرت كتبه إىل عبد اهللا بن طاهر يف نوح بن أسد يعلمه حتامله عليه وظلمه له يف ضياعه 

فكتب عبد اهللا إىل نوح يعلمه ما كتب به املعتصم يف أمره ويأمره جبمع أصحابه والتأهب له حىت إذا ورد 
ن بن األفشني أين قد عزلت عليه احلسن ابن األفشني استوثق منه ومحله وكتب عبد اهللا بن طاهر إىل احلس

نوح بن أسد ووليتك الناحية وكتب إليه بكتاب عزل نوح وواليته فخرج احلسن يف قلة من أصحابه حىت 
ورد على نوح وعنده أنه وال فأخذه نوح وشده وثاقاً ووجهه إىل عبد اهللا فوجهه عبد اهللا إىل املعتصم 

ويف وسطها مقدار جملسه والرجال ينوبون حتتها كما وكان املعتصم بىن حبساً لألفشني شبيهاً باملنارة 
  .يدور، فحكى هارون بن عيسى بن املنصور أنه شهد الس الذي عقده املعتصم يف داره ملناظرة األفشني

  .ذكر مناظرات وبخ بها األفشين واحتجاجاته فيها

    

ليت الدار إال من ولد أحب املعتصم أن يبكت األفشني ويناظر ومل يكن بعد يف احلبس الشديد وأخ
املنصور وأحضر قوم من الوجوه وحضر أمحد بن أيب دواد وإسحاق بن إبراهيم بن مصعب وحممد بن 

عبد امللك الزيات فأتى باألفشني وأتى مبازيار واملوبذ واملرزبان بن تركس وهو أحد ملوك السغد ورجلني 
 حممد بن عبد امللك بالرجلني وعليهما ثياب من السغد وكان املناظر له حممد بن عبد امللك الزيات فدعا

رثة فقال هلما ما شأنكما فكشفا عن ظهورمها فإذا هي عارية من اللحم فقال حممد أتعرف هذين فقال 
نعم هذا مؤذن وهذا إمام بنيا بأشروسنة مسجداً فضربت كل واحد منهم ألف سوط وذلك أن بيين وبني 
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وم على دينهم فوثب هذان على بيت هلم كان فيه أصنامهم ملوك السغد عهداً وشرطاً أن أترك كل ق
فأخرجا األصنام واختذاه مسجداً فخفت أن ينتفض على أمر تلك البلدان فضربتهما على ذلك ألفاً 

لتعديهما فقال حممد ما كتاب عندك قد زينته باحلرير والديباج واجلوهر فيه الكفر باهللا عز وجل قال هذا 
 آداب العجم وفيه دين القوم الذي هو اليوم كفر فكنت أستمتع منه باألدب كتاب ورثته عن أيب فيه

وأترك ما سوى ذلك ووجدته حملى فلم تضطرين احلاجة إىل أخذ احللية منه فتركته حباله ككتاب كليلة 
ودمنة وكتاب مزدك يف مرتلك وما ظننت هذا خيرج من اإلسالم، مث تقدم املوبذ فقال إن هذا كان يأكل 

وقة وحيملين على أكلها ويزعم أا أرطب حلماً من املذبوحة وكان يأخذ كل يوم شاة سوداء يضرب املخن
وسطها بالسيف مث ميشي بني نصفيها ويأكل حلمها وقال يل أين قد دخلت هلؤالء القوم يف كل شئ 

ين أنه مل أكرهه حىت الزيت وركبت اجلمل ولبست النعل غري أين إىل هذه الغاية مل تسقط مين شعرة يع
خيتنت، فقال األفشني خربوين عن هذا املتكلم أثقة هو عندكم يف دينه وكان املوبذ بعد جموسياً مث أسلم 

على يد املتوكل قالوا ال قال فما معىن قبولكم شهادة من ال تثقون به وال ترون عدالته مث أقبل على املوبذ 
تعرف أخباري قال ال فال أفليس كنت أدخلك فقال هل بني مرتيل ومرتلك باب أو كوة تطالعين منها و

إيل فأبثك سرى وأخربك باألعجمية وميلي إليها وإىل أهلها قال نعم قال فلست بالثقة يف دينك وال 
بالكرمي يف عهدك إذا أفشيت على سراً أسررته إليك، مث تنحى املوبذ وتقدم املرزبان فقالوا لألفشني هل 

ل تعرف هذا قال نعم هذا األفشني فقالوا له هذا املرزبان مث قال له تعرف هذا قال ال فقيل للمرزبان ه
املرزبان يا ممخرق كم مموه وتدافع فقال األفشني يا طويل اللحية ما تقول قال كيف يكتب إليك أهل 
مملكتك قال كما كانوا يكتبون إىل أيب وجدي قال فقل قال ال أقول قال املرزبان أليس يكتبون إليك 

ة بكذا وكذا قال بلى قال أفليس تفسريه بالعربية إىل إله اآلهلة من عبده فالن بن فالن قال بلى باألشروسني
قال حممد بن عبد امللك واملسلمون حيتملون أن يقال هلم هذا فما بقيت لفرعون حني قال لقومه أنا ربكم 

هت أن أضع نفسي األعلى قال كانت هذه عادة القوم أليب وجدي ويل قبل أن أدخل يف اإلسالم فكر
دوا فيفسد علي طاعتهم فقال له إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وحيك كيف حتلف لنا باهللا فنصدقك 

ونصدق ميينك وجنريك جمرى املسلمني وأنت تدعي ما أدعي فرعون فقال يا أبا احلسني هذه سورة قرأها 
قال مث قدم مازيار صاحب عجيف على علي بن هشام وأنت تقروها علي فانظر غدا من يقرؤها عليك، 

طربستان فقالوا لألفشني تعرف هذا قال ال قالوا هذا املازيار قال نعم قد عرفته اآلن قالوا هل كاتبته قال 
ال قالوا للمازيار هل كتب إليك قال نعم كتب أخوه خاش إىل أخي قوهيار أنه مل يكن ينصر هذا الدين 

 فإنه حبمقه قتيل نفسه ولقد جهدت أن أصرف عنه األبيض غريي وغري أخيك وغري بابك فأما بابك
املوت فأىب محقه إال أن داله فيما وقع فيه فإن خالفت مل يكن للقوم من يرمونك به غريي ومعي من 
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الفرسان وأهل النجدة والبأس فإن وجهت إليك مل يبق أحد حياربنا إال ثالثة العرب واملغاربة واألتراك 
ه كسرة مث اضرب رأسه بالدبوس وهؤالء الذباب يعين املغاربة إمنا هم أكلة والعريب مبرتلة الكلب أطرح ل

رأس وأوالد الشياطني يعين األتراك فإمنا هي ساعة حىت تنفد سهامهم مث جتول اخليل عليهم جولة فتأيت 
على آخرهم ويعود الدين إىل ما مل يزل عليه أيام العجم، فقال األفشني هذا يدعي على أخي وأخيه 

 ال جيب علي ولو كتبت هذا الكتاب ألستميله إيل وليثق بناحييت لكان غري مستنكراً ألين إذا دعوى
    نصرت اخلليفة 

بيدي كنت باجلملة أحرى أن أنصره آلخذ بقفاه وآيت به اخلليفة فأحظى به عنده كما حظى عبد اهللا بن 
ق بن إبراهيم ما قال زجر ابن أيب دواد طاهر مبجئ املازيار، وملا قال األفشني ملازيار ما قال وقال إلسحا

األفشني فقال له األفشني أنت أبا عبد اهللا ال ترفع طيلسانك بيدك وال تضعه على عاتقك حىت تقتل به 
مجاعة فقال له ابن أيب دواد أمطهر أنت فإن قلت ال فتشناك قال ال قال فما منعك من ذلك وبه متام 

س يف دين اإلسالم استعمال التقية قال بلى قال فإين خفت أن اإلسالم والطهور من النجاسة قال أولي
أقطع ذلك العضو من جسدي فأموت قال أنت تطعن بالرمح وتضرب بالسيف فال مينعك ذلك من أن 

تكون يف احلرب وجتزع من قطع قلفة قال تلك ضرورة أدفع إليها فاصرب عليها إذا وقعت وهذا شئ 
 أعلم أن يف تركها خروجاً من اإلسالم، فقال ابن أيب دواد قد أستجلبه فلم آمن معه خروج نفسي ومل

بان لكم أمره مث التفت إىل بغا الكبري وكان األفشني تابعاً له فقال له يا أبا موسى عليك به فضرب بغا 
بيده إىل منطقته فجذا فقال كنت أتوقع هذا منكم قبل اليوم فقلب بغا القباء على رأسه مث أخذ مبجامع 

  .اء من عنقه وأخرجه إىل حمبسهالقب

  . وفيها مات األفشين226ثم دخلت سنة 

  ذكر سبب موته

    

ملا جاءت الفاكهة مجع املعتصم من الفواكه شيئاً كثرياً يف طبق وقال البنه هارون الواثق اذهب ذه 
ه فنظر إليه الفاكهة إىل األفشني فحملت مع هارون حىت صعد ا إليه يف البناء الذي بين له وحبس في

األفشني مث قال للواثق ال إله إال اهللا ما أحسنه لوال أين فقدت منه ما اشتهيته وكان قد فقد منه الشاهلوج 
فقال الواثق وما هو فقال الشاهلوج فقال هو ذا انصرف وأوجه به إليك ومل ميس من الفاكهة شيئاً فلما 

 السالم وقل له أسألك أن توجه إيل ثقة من قبلك أراد الواثق االنصراف قال له األفشني أقرا على سيدي
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يودي عين ما أقول فأمر املعتصم محدون بن إمساعيل وكان محدون يف أيام املتوكل يف حبس سليمان بن 
وهب فحدث ذا احلديث قال محدون فبعث يب املعتصم إىل األفشني وقال يل أنه سيطول عليك فال 

 بني يديه ومل ميس واحدة فما فوقها فقال يل اجلس فجلست حتتبس، قال فدخلت عليه وطبق الفاكهة
واستمالين بالدهقنة فقلت ال تطول فإن أمري املؤمنني قد تقدم إيل أال احتبس عندك فأوجز فقال يل قل 

ألمري املؤمنني با موالي أحسنت إيل وشرفتين وأوطات الرجال عقيب مث قبلت يف كالماً مل يتحقق عندك 
كيف يكون هذا وكيف جيوز يل أن أفعل هذا الذي بلغك عين ختربت أين دسست ومل تدبره بعقلك 

منكجور أن خيرج وتقبله وختربت أين قلت للقائد الذي وجهته إىل منكجور ال حتاربه اعذر به وأن 
أحسست بأحد منا فازم من بني يديه أنت رجل قد عرفت احلرب وحاربت الرجال وسست العساكر 

يقول ألحد أن يفعله ولو كان هذا ميكن ما كان ينبغي أن تقبله من عدو وقد هذا ميكن رأس عسكر 
عرفت سببه ولكن مثلي ومثلك يا أمري املؤمنني مثل رجل رىب عجالً له حىت أمسنه وحسنت حاله وكان 

له أصحاب اشتهوا أن يأكلوا من حلمة فعرضوا له بذبح العجل فلم جيبهم إىل ذلك فاتفقوا مجيعاً على أن 
لوا له ذات يوم وحيك مل تريب هذا األسد هذا سبع وقد كرب والسبع إذا كرب يرجع إىل جنسه فقال هلم قا

وحيكم هذا عجل ما هو سبعاً فقالوا له هذا سبع سل من شئت عنه وقد كانوا تقدموا إىل مجيع من 
ال له هذا سبع فأمر يعرفونه فقالوا هلم أن سألوكم عن العجل فولوا هذا سبع فكلما سأل الرجل إنساناً ق

بالعجل فذبح ولكن أنا ذلك العجل كيف أقدر أن أكون أسداً اهللا اهللا يف أمري اصطنعتين وشرفتين وأنت 
سيدي وموالي أسأل اهللا أن يعطف بقلبك علي، قال محدون فقمت فانصرفت وتركت الطبق على حاله 

ل املعتصم أروه ابنه فأخرجوه فطرحوه بني مل ميس منه شيئاً مث ما لبثت إال قليالً حىت قيل أنه مات فقا
يدي ابنه فنتف حليته وشعره مث محل إىل مرتل ايتاخ مث صلب على باب العامة لرياه الناس مث طرح مع 

خشبته وأحرق ومحل الرماد فطرح يف دجلة ووجد يف داره ملا أحصى متاعه متثال إنسان من خشب عليه 
  .ف اخلشب اليت أعدها للهرب وأصنام وكتب فيها ديانتهحلية كثرية وجوهر وأخرج من مرتله أطوا

  227ثم دخلت سنة 

    وفيها خرج املربقع اليماين بفلسطني على السلطان ذكر السبب يف ذلك 

كان سبب خروجه أن بعض اجلند أراد الرتول يف داره وهو غائب عنها وفيها أما زوجته وأما أخته 
ذراعها فأثر فيها فلما رجع أبو حرب إىل مرتله بكت وشكت فمانعته ذلك فضرا بسوط معه فاتقته ب

إليه ما فعل ا وأرته األثر الذي بذراعها من ضربة فأخذ سيفه ومشى إىل اجلندي وهو غار فضربه فقتله 
مث هرب وألبس وجهه برقعاً لئال يعرف فصار إىل جبل من جبال األردن وطلبه السلطان فلم يعرف له 
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قعاً على اجلبل فرياه الرائي فيأتيه ويذكره وحيرضه على األمر باملعروف والنهي عن خرباً وكان يظهر مترب
املنكر ويذكر السلطان ويعيبه فما زال حىت استجاب له قوم من احلراثني وأهل القرى وكان يزعم أنه 

أهل أموي وقال الذين استجابوا له هذا هو السفياين فلما كثرت غاشيته وتباعه من هذه الطبقة دعا 
البيوتات فاستجاب له مجاعة من رؤساء اليمانية وقوم من أهل دمشق واتصل اخلرب باملعتصم وهو عليل 

علته اليت مات فيها فوجه إليه رجاء بن أيوب احلضاري يف حنو ألف رجل من اجلند وكان أبو حرب يف 
مارة األرضني وتفرق حنو مائة ألف فكرة رجاء مواقعته فعسكر حبذائه وطاوله حىت إذا كان يف وقت ع

عنه أكرته بقي أبو حرب يف حنو ألفني فناجزه احلرب وتأمل رجاء عسكر املربقع فلم جيد فيه من له 
فروسية غريه فقال ألصحابه ال تعجلوا عليه فإنه سيظهر ألصحابه بعض ما عنده فما لبث أن محل فقال 

 أفرجوا له فإذا أراد الرجوع فحولوا بينه رجاء ألصحابه أفرجوا له فأفرجوا له مث محل ثانية فقال رجاء
وبني ذلك وخذوه قال ففعل ذلك وأحاطوا به فأنزلوه عن دابته وأسروه ومحله رجاء إىل املعتصم وفيها 
كانت وفاة املعتصم وملا حضرته الوفاة جعل يقول ذهبت احليل ليست حيلة حىت مات، وذكر عنه أنه 

فعلت، ودفن بسر من رأى فكانت خالفته مثاين سنني ومثانية قال لو علمت أن عمري قصري ما فعلت ما 
 ومات عن مثانية وأربعني سنة وله مثانية بنني 180أشهر وهو ثامن اخللفاء من ولد العباس وولد سنة 

وبنات وكان أبيض أصهب اللحية طويلها مربوعاً مشرب اللون محرة حسن العينني، وبويع يوم تويف ابنه 
  .مد املعتصم وكان يكىن أبا جعفرهارون الواثق بن حم

  229ودخلت سنة 

وفيها حبس الواثق الكتاب وألزمهم أمواالً فأخذ من سليمان ابن وهب وهو كاتب أيتاخ أربعمائة ألف 
دينار ومن أمحد بن إسرائيل مثانني ألف دينار بعد أن أمر بضربه كل يوم عشرة أسواط فضرب حنو ألف 

كتابه ألف ألف دينار ومن أمرهم بن رياح وكتابه مائة ألف دينار سوط وأخذ من أمحد بن اخلطيب و
ومن جناح ستون ألف دينار ومن احلسن بن وهب وأيب الوزير مائتا ألف دينار وذلك سوى ما أخذ من 

العمال بسبب عماالم ونصب حممد بن عبد امللك البن أيب دؤاد وسائر أصحاب املظامل فكشفوا 
  قوا كل جهد وجلس إسحاق ابن إبراهيم هلم ينظر يف إبراهيم ويطالبهم، وحبسوا وأقيموا للناس فل

  ذكر سبب ذلك 

كان سبب ذلك أن الواثق جلس ليلة مع ندمائه فقال أين لست أشتهي النبيذ فهلموا نتحدث فتحدثوا 
ل عامة الليل فقال الواثق من منكم يعلم السبب الذي وثب من أجله جدي الرشيد على الربامكة حىت أزا
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نعمتهم فقال له بعضهم أنا واهللا أحدثك يا أمري املؤمنني وحدثه حديث اجلارية وما جرى يف أمر مثنها 
وإحضار الربامكة قيمة مائة ألف دينار دراهم ليستكثرها فال يشتريها فلما رآها ضمها إىل بعض خدمه 

بيوت أمواله وقد ذكرنا وحبث عن األموال ليجمع بيت مال خاصة فوجد الربامكة قد أتلفوا كل ما يف 
حنن هذا احلديث مشروحاً فيما مضى فما مر على ذلك أسبوع حىت أوقع بكتابه واستخرج منهم ومن 

  .عماله أمواالً عظيمة

  230ودخلت سنة 

وفيها مات عبد اهللا بن طاهر وكان إليه يوم ذاك اجلزية والشرطة والسواد وخراسان وأعماهلا والري 
  .وطربستان وما يتصل ا وكرمان فويل الواثق هذه األعمال كلها ابنه طاهر بن عبد اهللا بن طاهر

  231ودخلت سنة 

  نصر اخلزاعي، وفيها حترك قوم يف ربض عمرو بن عطاء وأخذوا البيعة على أمحد بن 

  ذكر السبب في ذلك 

    

السبب يف ذلك أن أمحد بن نصر بن مالك بن اهليثم اخلزاعي ومالك بن اهليثم أحد نقباء بين العباس وقد 
تقدم ذكره فيما مضى يغشاه أصحاب احلديث وكان أمحد بن نصر هذا يباين من قال خبلق القرآن ويأتيه 

و خيثمة وله مرتبة كبرية يف اصحاب احلديث وبسط لسانه فيمن مثل حيىي بن معني وأبناء الدورقي وأب
يقول خبلق القرآن مع غلظة الواثق كانت على من يقول ذلك وامتحانه إياهم فيه وغلبة ابن أيب دؤاد عليه 
فجعل أمحد بن نصر ال يذكر الواثق إال باخلرتير فيقول فعل هذا اخلرتير وصنع هذا الكافر وفشا ذلك حىت 

 له قد اتصل أمرك به وحركه املطيفون به ممن ينكر القول خبلق القرآن من أصحاب السلطان خوف وقيل
ومن عامة بغداد وحركوه إلنكار القول خبلق القرآن وقصده الناس لرتبته يف أصحاب احلديث وملا كان 

ويع على األمر  وب201ألبيه وجده يف دولة بين العباس من األثر وقد كانت له أيضاً رئاسة ببغداد يف سنة 
باملعروف والنهي عن املنكر ملا كثر الدعار ضهر الفساد واملأمون خبراسان ومل يزل على ذلك ثابتاً إىل أن 

 فرجوا إذا حترك استجابة الناس له لألسباب اليت ذكرت وكان فيمن بايعه 1قدم املأمون بغداد يف سنة 
 يرون رأيه ففرقوا يف قوم ماالً وأعطوا قوم من أصحاب إسحاق ابن إبراهيم بن مصعب صاحب الشرطة

كل رجل ديناراً ديناراً وواعدوهم أمحد بن نصر ليلة يضربون فيها بالطبل لالجتماع والوثوب بالسلطان 
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وكان قوم منهم باجلانب الشرقي وقوم باجلانب الغريب فانتبذ بعض من أخذ الدينار واجتمع عدة منهم 
ألربعاء قبل املوعد بليلة وكان املوعد ليلة اخلميس وهم حيسبوا ليلة على شربه فلما مثلوا بالطبل ليلة ا

اخلميس اليت اتعدوا هلا فاكثروا ضرب الطبل فلم جيبهم أحد وكان إسحاق بن إبراهيم بن مصعب غائباً 
عن بغداد وخليفته ا أخوه حممد بن إبراهيم فوجه إليهم حممد ابن إبراهيم صاحبه فأتاهم فسأهلم عن 

م فلم يظهر له أحد فدله اجلريان على رجل محامي فأخذه ودده بالضرب فأقر على أمحد بن نصر قصته
ومجاعة مساهم فتتبع القوم من ليلتهم فأخذ بعضهم من اجلانب الشرقي وبعضهم من اجلانب الغريب وقيد 

دد فأقر وجوههم وأصيب يف مرتل أحدهم علمان أخضران فيهما محرة مث اخذ خصي ألمحد بن نصر فته
مبا أقر به عيسى احلمامي فأخذ أمحد بن نصر ومحل إىل حممد بن إبراهيم بن مصعب مع أوالده ومجاعة 

ممن يغشاه فحملهم إىل الواثق بسر من رأى على بغل بأكف ال وطاء حتتهم وهم مقيدون فجلس هلم 
 وأحضر معهم أمحد بن نصر الواثق جملساً عاماً وأحضر أمحد بن أيب دؤاد ليمتحنوا مكشوفاً فأحضر القوم

فلم يناظره الواثق يف الشغب وال فيما روي عليه من أرادته اخلروج عليه ولكنه قال له يا أمحد ما تقول يف 
القرآن قال كالم اهللا قال أفمخلوق هو قال هو كالم اهللا قال فما تقول يف ربك أتراه يوم القيامة قال يا 

هللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ترون ربكم يوم القيامة ال تضامون أمري املؤمنني جاءت اآلثار عن رسول ا
يف رؤيته وحدثين سفيان بن عيينة حبديث يرفعه أن قلب ابن آدم بني اصبعني من أصابع الرمحان فقال له 
إسحاق بن إبراهيم ويلك أنظر ما تقول قال أنت أمرتين بذلك فأشفق إسحاق من كلمته قال أنا أمرتك 

نعم أمرتين أن أنصح له إذا كان أمري املؤمنني ومن نصيحيت له أال خيالف حديث رسول اهللا بذلك قال 
صلى اهللا عليه وسلم فقال الواثق ملن حوله ما تقولون فيه فأكثروا فقال عبد الرمحان بن إسحاق وكان 

ل آخر اسقين دمه قاضياً على اجلانب الغريب وهو صديق ألمحد بن نصر يا أمري املؤمنني هو حالل الدم وقا
يا أمري املؤمنني فقال له الواثق القتل يأيت على ماتريد وقال أمحد بن أيب دؤاد كافر يستتاب لعل به عاهة 
أو تغري عقل كأنه كره أن يقتل بسببه فقال الواثق إذا رأيتموين قد قمت إليه فال يقومن معي أحد فإين 

عد يكرب وكان يف اخلزانة فأتى به فمشى إليه أحتسب خطاءي إليه ودعا بالصمصامة سيف عمرو بن م
يف وسط الدار ودعا بنطع فصري يف وسطه وحبل فشد به رأسه ومد احلبل فضربه الواثق فوقعت الضربة 
على حبل عاتقه مث ضربه أخرى على رأسه مث انتضى سيما الدمشقي سيفه فضربه فأبان رأسه ويقال أن 

 الصمصامة يف بطنه فحمل معترضاً حىت أتى به احلظرية اليت بغا ضربه ضربة أخرى وطعنه الواثق بطرف
فيها بابك فصلب فيها ويف رجله قيود ومحل رأسه إىل بغداد فنصب يف اجلانب الشرقي أياماً مث حول إىل 

    الغريب وحظر على الناس حظرية وأقيم عليه احلرس وكتب يف 

تله اهللا على يدي عبد اهللا هارون اإلمام الواثق أذنه رقعة هذا رأس الكافر املشرك الضال أمحد بن نصر ق
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باهللا أمري املؤمنني بعد أن قام احلجة عليه يف خلق القرآن ونفى التشبيه وعرض عليه التوبة فأىب إال املعاندة 
فعجل اهللا إىل ناره وأليم عذابه، ونتبع من عرف بصحبة أمحد بن نصر ومن تابعه فوضعوا يف احلبوس 

ويف هذه السنة مت . صدقة اليت يعطاها أهل السجون ومنعوا من الزوار وثقلوا باحلديدومنعوا من أخذ ال
الفداء بني املسلمني وصاحب الروم واجتمع املسلمون والروم على ر يقال له الالمس على مسري يوم من 

ر الواثق بضرب طرسوس وأمر الواثق بامتحان أهل الثغور يف القرآن فقالوا مجيعاً خبلقه إال أربعة نفر فأم
أعناقهم وأمر ألهل الثغور جبوائز على ما رآه خاقان وكان خادم الرشيد نشأ بالثغر وكان ورد رسل ملك 
الروم يف طلب املفاداة وكان جرى بينهم اختالف يف الفداء قالوا ال نأخذ يف الفداء عجوزاً وال شيخاً وال 

من يباع ومل تتم العدة فأخرج الواثق من قصره صبياً مث رضوا عن كل نفس بنفس فوجه الواثق يف شراء 
عجائز روميات وغريهن حىت متت العدة وأمر الواثق بامتحان األسارى فمن قال خبلق القرآن فودي به 

ومن أىب ترك يف أيدي الروم وأمر أن يعطي مجيع من فودي وقال خبلق القرآن ديناراً فبلغ عدة من فودي 
يهم من أهل الذمة حنو أربعمائة، وملا مجعوا للفداء وقف املسلمون من به أربعة آالف وستمائة إنسان ف

جانب النهر الشرقي والروم من اجلانب الغريب وعقد جسر على النهر للمسلمني وجسر آخر للروم قال 
ويف هذه . وكنا نرسل الرومي على جسرنا ويرسل الروم املسلم على جسرهم فيصري هذا إلينا وذاك إليهم

  .أبو عبد اهللا ابن األعرايب الراوية وهو ابن مثانني سنةالسنة مات 

  .232ودخلت سنة 

  .وفيها كان مسري بغا الكبري إىل بين سليم

  . ذكر السبب في ذلك

    

كان سبب ذلك أن عمارة بن عقيل بن هالل بن جرير بن اخلطفي امتدح الواثق بقصيدة فدخل عليه 
وبرتل فكلم عمارة الواثق يف بين منري وأخربه بعيثهم وفسادهم يف وأنشده إياها فأمر له بثالثني ألف درهم 

األرض وإغارم على اليمامة وما قرب منها فكتب الواثق إىل بغا يأمره حبرم وكان بغا باملدينة ألن بين 
سليم كانوا عاثوا باحلجاز بالغارات والقتل فوجه صاحب املدينة ومجع هلم اخليل والسودان ومن استجاب 

 من قريش واألنصار فواقعه بنو سليم فقتلوهم وقتلوا أمري املدينة وأكثر من كان خرج معه من قريش له
واألنصار فأخرج الواثق باهللا بغا الكبري إىل املدينة فأوقع ببين سليم وأسر منهم وقتل فكان لذلك مقيماً 

 ومضى حنو اليمامة فلقى منهم مجاعة بعد باملدينة، فلما أراد بغا الشخوص من املدينة إليهم محل معه دليالً
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مبوضع يقال له الشريف فحاربوه فقتل بغا منهم حنواً من ستني رجالً وأسر حنواً من أربعني مث سار وتابع 
إليهم رسله يعرض عليهم األمان ودعاهم إىل السمع والطاعة وهم يف ذلك ميتنعون عليه ويشتمون رسله 

 بطن خنل مث دخل خنيلة فاحتملت بنو ضبة من منري فركبت جباهلا ويتفلتون إىل حربه فسار بغا حىت ورد
فأرسل إليهم فأبوا أن يأتوه فأرسل إليهم سرية وأتبعهم جبماعة من معه فحشدوا حلربه وهم يومئذ حنو من 

ثالثة آالف فلقوهم ببطن السر فهزموا مقدمته وكشفوا ميسرته وقتلوا من أصحابه مائة وثالثني رجالً 
 ابل عسكره سبعمائة ومائة دابة وانتهبوا األثقال وبعض ما كان مع بغا من األموال فهجم وعقروا من

عليهم وغلبه ليل فجعل بغا يناشدهم ويدعوهم إىل الرجوع إىل طاعة الواثق فشتموه وتوعدوه فلما دنا 
ه فأىب بغا فلما الصبح أشري على بغا بأن يوقع م قبل أن يضئ الصبح فريوا قلة عدد من معه وجيترئوا علي

أضاء الصبح ونظروا إىل عدد من معه محلوا عليهم فهزموهم حىت بلغت هزميتهم معسكرهم وأيقنوا 
  .باهللكة

  . ذكر اتفاق حسن

    

وكان بلغ بغا أن خيالً هلم مبكان من بالدهم توجه من أصحابه حنواً من مائيت رجل إليها فبينا هم فيه من 
 بغا إذ خرجت تلك اجلماعة منصرفة من تلك اخليل فأقبلت متفرقة يف األشراف على العطب وقد ازم

ظهور بين منري فنفخوا يف صفارام فالتفتوا ورأوا اخليل ورآءهم فولوا منهزمني وأسلم فرسام رحالتهم 
وطاروا على ظهور اخليل وكان منهم مجاعة تشاغلوا بالنهب فثاب إىل بغا أصحابه فكر عليهم وقتل منهم 

زوال الشمس إىل آخر وقت العصر زهاء ألف ومخسمائة رجل، وأقام بغا حىت مجعت له رؤوس من منذ 
قتل واستراح هو وأصحابه ببطن السر ثالثة أيام مث أرسل إليه من هرب من فرسان بين منري من الوقعة 

وا كسر يطلبون األمان فأعطاهم األمان فصاروا إليه فقيدهم وأشخصهم معه فشغبوا يف الطريق وحاول
قيودهم واهلرب فأمر بإحضارهم واحداً بعد واحد فيضربه ما بني األربعمائة إىل اخلمسمائة فلم ينطق 

وفيها مات . منهم ناطق يتوجع وال يتأوه مث مجعهم مع من حلق به ممن طلب األمان ومحلهم إىل البصرة
 راحة فأمر من غد ذلك اليوم الواثق وكان موته باالستسقاء فعوجل باإلقعاد يف تنور مسخن فوجد لذلك

بأن يزاد يف إسخان التنور ففعل وقعد فيه أكثر من قعوده يف اليوم الذي قبله فحمى عليه فأخرج منه 
وصري يف حمفة وحضره مجاعة من اهلامشيني مث حضر حممد بن عبد امللك الزيات وأمحد بن أيب دواد فلم 

يض مشربا محرة مجيالً ربعة حسن اجلسم قائم العني يعلموا مبوته حىت ضرب وجهه احملفة ومات وكان أب
ويف هذه . اليسرى فيها نكتة بياض فكانت خالفته مخس سنني وتسعة أشهر وسنة ست وثالثون سنة
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السنة بويع جلعفر بن حممد املتوكل باخلالفة وهو جعفر بن حممد بن هارون ابن حممد بن عبد اهللا بن حممد 
 بن عبد الطلب، ملا تويف الواثق حضر الدار أمحد بن أيب دواد وإيتاخ بن علي بن عبد اهللا بن العباس

ووصيف وحممد بن عبد امللك وأمحد بن خالد أبو الوزير فعزموا على البيعة حملمد بن الواثق فأحضروه 
وهو غالم أمرد فألبسوه دراعة سوداء وقلنسوة رصافية فإذا هو قصري فقال هلم وصيف أما تتقون اهللا 

ل هذا اخلالفة وهو ال جيوز معه الصالة فتناظروا فيمن يولوا فذكر أمحد بن أيب دواد جعفراً أخا تولون مث
الواثق فأحضره وألبسه الطويلة وعممه وقبل بني عينيه وقال السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا 

لى اهللا وأمر حممد بن عبد وبركاته مث غسل الواثق وصلى عليه ودفن ولقبه أمحد بن أيب دواد املتوكل ع
امللك بالكتاب به إىل الناس فوقع ذا بسم اهللا الرمحن الرحيم أمر أبقاك اهللا أمري املؤمنني أعزه اهللا أن 

يكون الرسم الذي جيري به ذكره على أعواد منربه وكتبه إىل قضاته وكتابه وعماله وأصحاب دواوينه 
د اهللا جعفر اإلمام املتوكل على اهللا أمري املؤمنني فرأيك يف العمل وسائر من جيري املكاتبة بينه وبينه من عب

بذلك وإعالمي وصول كتايب إليك موفقاً إن شاء اهللا، وأمر لألتراك برزق أربعة أشهر وأمر بأن يوضع 
  .العطاء للجند لثمانية أشهر وأخذت البيعة عليهم وبويع وله ست وعشرون سنة

  .233ودخلت سنة 

  .توكل على حممد بن عبد امللك الزيات وحبسهوفيها غضب امل

  ذكر سوء نظر محمد بن عبد الملك

  . في العاقبة وتجهمه للمتوكل حتى أهلكه

    

كان السبب يف غضبه عليه أن الواثق ملا استوزر حممد بن عبد امللك فوض إليه األمور وكان الواثق قد 
لرخجي وحممد بن العالء فكانا حيفظانه غضب على أخيه جعفر لبعض األمور فوكل به عمر بن فرج ا

ويكتبان بإخباره فصار جعفر إىل حممد بن عبد امللك يسأله أن يكلم أخاه الواثق لريضى عنه فلما دخل 
عليه مكث واقفاً بني يديه ملياً ال يكلمه مث أشار إليه أن يقعد فلما مر نظره يف الكتب التفت إليه كاملتهدد 

تسأل أمري املؤمنني الرضى عين فقال ملن حوله انظروا إىل هذا يغضب أخاه فقال ما جاء بك قال جئت ل
ويسألين أن أسترضيه له اذهب فإنك إذا صلحت رضي عنك فقام جعفر كئيباً حزيناً ملا لقيه من قبح 

اللقاء والتقصري به فخرج من عنده وأتى عمر بن فرج يسأله أن خيتم له صكه لبعض أرزاقه فلقيه عمر 
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وأخذ الصك ورمى به فصار جعفر حني خرج من عند عمر إىل أمحد بن أيب دواد فدخل عليه بالتجهم 
فقام له واستقبله وقبله وأكرمه وقال له ما جاء بك جعلين اهللا فداك قال جئت لتسترضي يل أمري املؤمنني 

الكالم بعد ذلك قال أفعل ونعمة عني فكلم أمحد بن أيب دواد الواثق فيه فوعده ومل يرض عنه فأعاد أمحد 
وسأله حبق املعتصم أال ترضى عنه فرضي عنه من ساعته وكساه وأعتقد جعفر ألمحد ابن أيب دواد بذلك 
يداً فأحظاه عنده ملا ملك، وأن حممد بن عبد امللك حني خرج جعفر من عنده كتب إىل الواثق يذكر أن 

املنحنثني له شعر قفا فكتب إليه الواثق أبعث جعفراً أتاين يسألين أن أسأل أمري املؤمنني الرضى عنه يف زي 
إليه فأحضره ومر من جيز شعر قفاه مث مر من يأخذ شعره ويضرب به وجهه وأصرفه إىل مرتله فحكى عن 

املتوكل قال ملا أتاين رسوله لبست سواداً جديداً وأتيته رجاًء أن يكون قد أتاه الرضى عين فلما حصلت 
 حجاماً فدعي به فقال خذ شعره فامجعه فأخذه على السواد اجلديد ومل يأته بني يديه قال يا غالم ادع يل

مبنديل فأخذ شعره وضرب به وجهه، قال املتوكل فما دخلين من اجلزع على شئ مثل ما دخلين حيث 
أخذ شعري على السواد اجلديد وقد جئته فيه طعاماً يف الرضى عين فأخذ شعري عليه، فلما بويع جعفر 

فكر يف مكروه يناله به مث أمر إيتاخ بأن يأخذه ويعذبه فبعث إليه إيتاخ فظن أنه يدعى أمهل وهو ي
للخليفة فركب مبادراً فلما حاذى مرتل إيتاخ قيل له اعدل إىل ها هنا فعدل وأوجس يف نفسه خيفةً فلما 

ودراعته جاء إىل املوضع الذي كان فيه إيتاخ عدل به عنه فأيقن بالشر مث أدخل حجرة وأخذ سيفه 
وقلنسوته فدفع إىل غلمانه وقيل هلم انصرفوا فانصرفوا وهم ال يشكون أنه مقيم عند إيتاخ يشرب ووجه 
املتوكل إىل أصحابه ودوره فقبض عليهم وأخرج مجيع ما كان يف مرتله من متاع وجوار وغلمان ودواب 

ه حيث كانت فأما ما كان بسر فصار ذلك كله يف اهلاروين وأمر أبا الوزير بقبض ضياعه وضياع أهل بيت
من رأى فحمل إىل خزائنه واشترى للخليفة مجيعه وقيل حملمد بن عبد امللك وكل ببيع متاعك وأتوه مبن 
وكله بالبيع عليه مث قيد وامتنع من الكالم فكان ال يذوق شيئاً وكان شديد اجلزع يف حبسه كثري البكاء 

سوهر ومنع من النوم وينخس مبسلة مث ترك يوماً فنام وانتبه قليل الكالم كثري التفكري فمكث أياماً مث 
واشتهى فاكهةً وتيناً وعنباً فأتى به فأكل مث أعيد إىل املساهرة، وكان حممد بن عبد امللك قاسي القلب 

يزعم أن الرمحة خوريف الطبيعة وكان قد اختذ تنوراً من خشب فيه مسامري حديد قيام يعذب فيه من 
 أول من عمل ذلك وعذب فيه ابن أسباط املصري حىت استخرج منه مجيع ما كان عنده يطالبه فكان هو

  .مث ابتلى به فعذب فيه حىت مات

  .234ودخلت سنة 
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وفيها هرب حممد بن البعيث بن حليس وكان جئ به أسرياً من أذربيجان وحبس وكانت له قلعتان تدعى 
وسط البحرية وأما يكدر فهي خارج البحرية وهذه إحدامها شاهاً واألخرى يكدر فاما شاها فهي يف 

البحرية قدر عشرين فرسخاً من حد أرمية إىل بالد حممد بن الرواد وشاها قلعة حصينة حتيط ا البحرية 
ويركب فيها الناس من أطراف املراغة إىل أرمية وغريها وكان مدينة حممد بن البعيث مرند فهرب إىل 

ها عيون ماء فرم ما كان وهي من سورها وأتاه من أراد الفتنة من كل ناحية مدينته فجمع ا الطعام وفي
من ربيعة وغريها فصار يف حنو ألفي رجل وكان الوايل بأذربيجان حممد بن حامت بن هرمثة فقصر يف طلبه 

فوىل املتوكل محدويه بن علي أذربيجان ووجهه من سر من رأى على الربيد فلما صار إليها مجع اجلند 
لشاكرية ومن استجاب له فصار يف عشرة آالف فزحف إىل ابن البعيث فأجلأه إىل مدينة مرند وهي وا

مدينة استدارا فرسخان يف داخلها بساتني كثرية ومن خارجها كما يدور شجر إال يف مواضع أبواا 
وكل زيرك التركي يف وقد مجع فيها ابن البعيث آلة احلصار وفيها عيون ماء، فلما طالت مدته وجه إليه املت

مائيت فارس من األتراك فلم يصنع شيئاً فوجه املتوكل عمر بن سيسل بن كال يف مجاعة من الشاكرية فلم 
يغن شيئاً فوجه إليه بغا الشرايب يف أربعة آالف ما بني تركي وشاكري ومغريب وقد كان اجلند قد زحفوا 

واً من مائة ألف شجرة من شجر الغياض وغريه إىل مدينة مرند وقطعوا ما حوهلا من الشجر فقطعوا حن
ونصبوا عليه عشرين منجنيقاً وبنوا حبذاء املدينة ما يستكنون فيه ونصب عليهم حممد بن البعيث من 

اانيق مثل ذلك وكان من معه من علوج رساتيقه يرمون باملقاليع وكان الرجل ال يقدر على الدنو من 
راوحونه وكانت اجلماعة من أصحاب ابن البعيث يتدلون باحلبال معهم السور فكادوا يغادونه القتال وي

الرماح فيقاتلون فإذا محل عليهم أصحاب السلطان جلؤوا إىل احلائط باملقاليع وكانوا رمبا فتحوا باباً يقال 
له باب املاء فيخرج منه عدة يقاتلون مث يرجعون فلما قرب بغا الشرايب من مرند بعث عيشى بن الشيخ 

ن السليل الشيباين ومعه أمانات لوجوه أصحاب ابن البعيث على أن يرتلوا ويرتل على حكم املتوكل وإال ب
قاتلهم فإن ظفر م مل يستبق منهم أحداً ومن نزل فله األمان وكان عامة من مع ابن البعيث من ربيعة من 

تحوا باب املدينة فدخل أصحاب قوم عيسى بن الشيخ فرتل منهم قوم كثري باحلبال ونزل خنت البعيث مث ف
محدويه وزيرك وخرج ابن البعيث من مرتله هارباً يريد أن خيرج من وجه آخر فلحقه قوم من اجلند 

فأخذوه أسرياً وانتهبوا مرتله ومنازل أصحابه وأخذ له أختان وثالث بنات وخالته والبواقي سرارى وحنو 
نهب وكتب بغا بالفتح لنفسه، مث قدم بغا بابن البعيث مائيت رجل وهرب الباقون ووافاهم بغا فمنع من ال

وبأصحابه وهم حنو مائيت رجل فلما قربوا من سر من رأى محلوا على اجلمال ليستشرفهم الناس فأتى 
املتوكل مبحمد بن البعيث وأمر بضرب عنقه فطرح على نطع وجاء السيافون فلوحوا فقال املتوكل ما 



ابن مسكويه- اهلممجتارب األمم وتعاقب  67  

 الشقوة وأنت احلبل املمدود بني اهللا وبني خلقه وإن يل فيك لظنني دعاك يا حممد إىل ما صنعت قال
  .أسبقهما لقليب أوالمها بك وهو العفو مث اندفع بال فصل

  إمام الهدى والعفو في اهللا أجمل  يلأبى الناس إال أنك اليوم قات

 لبوعفوك من نور النبوة يج  يةطأنا إال جبلة من خ وهل

 شك أن خير الفعالين تفعل وال  ىلفإنك خير السابقين إلى الع

فالتفت املتوكل فقال ملن عنده أن معه الدباً فقال بعضهم وبادر بل يفعل أمري املؤمنني خريمها ومين عليك 
فوهبه فقال املتوكل ارجع إىل مرتلك، ويقال أن ابن البعيث ملا تكلم مبا تكلم به شفع فيه املعتز واستوهبه 

وحج يف هذه . له، وكان حممد بن البعيث أحد شجعان أذربيجان وله شعر كثري جيد بالعربية والفارسية
  .السنة إيتاخ وكان وايل مكة واملدينة واملوسم ودعى له على املنابر

  . ذكر سبب ذلك

    

كان إيتاخ غالماً طباخاً خزرياً لسالم األبرش فاشتراه منه املعتصم وكان إليتاخ بأس ورجلة فرفعه 
املعتصم ومن بعده الواثق ووىل األعمال الكبار وكان من أراد املعتصم أو الواثق قتله حبس عند إيتاخ فلما 

بة ودار اخلالفة فخرج املتوكل بعد وىل املتوكل كان إىل إيتاخ احلبس واملغاربة واألتراك والربيد واحلجا
اخلالفة مترتهاً إىل ناحية القاطول فشرب ليلةً فعربد على إيتاخ فهم إيتاخ بقتله فلما أصبح املتوكل قيل له 
فاعتذر إىل إيتاخ والتزمه وقال أنت أيب وأنت ربيتين فلما صار املتوكل إىل سر من رأى دس إليه من يشري 

ل وأذن له وصريه أمري كل بلدة يدخلها وخلع عليه وركب القواد معه فحني عليه باالستئذان للحج ففع
  .خرج صريت احلجابة إىل وصيف

  .235ودخلت سنة 

  .وفيها كان مقتل إيتاخ

  ذكر سبب مقتله

    

ملا انصرف إيتاخ من مكة راجعاً إىل العراق وجه املتوكل إليه سعيد بن صاحل احلاجب مع كسوة والطاف 
ه بالكوفة وقد تقدم املتوكل إىل عامله على الشرطة ببغداد بأمره فيه، فذكر إبراهيم بن املدبر وأمره أن يلقا
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أنه خرج مع إيتاخ وكان أراد أن يأخذ طريق الفرات إىل األنبار مث خيرج إىل سر من رأى فكتب إليه 
وجوه الناس وأن تقعد إسحاق بن إبراهيم أن أمري املؤمنني قد أمر أن تدخل بغداد وأن يتلقاك بنو هاشم و

هلم يف دار خزمية ابن خازم فتأمر هلم جبوائز، قال فخرجنا حىت إذا كنا بالياسرية وقد شحن إسحاق بن 
إبراهيم اجلسرين باجلند والشاكرية وخرج يف خاصته وطرح له يف الياسرية صفة فجلس عليها وأقبل قوم 

قالوا قد قرب منك فركب فاستقبله فلما نظر إليه قد رتبهم يف الطريق فلما صاروا إىل موضع أعلموه حىت 
أهوى إسحاق ليرتل فحلف عليه إيتاخ أن ال يفعل وكان إيتاخ يف حنو ثالمثائة من أصحابه وعليه قباء 
أبيض متقلداً سيفاً حبمائل فسارا مجيعاً حىت إذا صار عند اجلسر تقدمه إسحاق عند اجلسر وعرب حىت 

قال إليتاخ يدخل أعز اهللا األمري وكان املوكلون باجلسر كلما مر م وقف على باب خزمية بن خازم ف
غالم من غلمانه قدموه حىت بقي يف خاصة غلمانه فدخل بني يديه قوم وقد فرشت له دار خزمية وتأخر 

إسحاق وأمر غال يدخل الدار من غلمانه إال ثالثة أو أربعة وأخذت عليه األبواب وأمر حبراسته من ناحية 
وكسرت كل درجة يف قصر خزمية فحني دخل أغلق األبواب خلفه فنظر فإذا ليس معه إال ثالثة الشط 

غلمان فقال قد فعلوها ولو مل يؤخذ ببغداد ما قدروا على أخذه ولو صار إىل سر من رأى فأراد 
بأصحابه قتل مجيع من خالفه أمكنه ذلك مث ركب إسحاق حراقة وأعد إليتاخ أخرى مث أرسل إليه أن 

يصري إىل احلراقة وأمر بأخذ سيفه فحدروه إىل احلراقة وصري معه قوم بالسالح وصاعد إسحاق إىل مرتله 
وأخرج إيتاخ حني بلغ دار إسحاق فأدخل ناحية منها مث قيد وثقل باحلديد يف عنقه ورجليه مث قدم بابنيه 

 وكان سليمان على أعمال منصور واملظفر وبكاتبيه سليمان بن وهب وقدامه بن زياد النصراين بغداد
السلطان وقدامة على ضياع إيتاخ خاصة فحبسوا ببغداد، وذكر ترك موىل إسحاق قال وقفت على باب 
البيت الذي فيه إيتاخ حمبوس فقال يا ترك قلت ما تريد قال اقرأ على األمري السالم وقل له قد علمت ما 

ك ما أمكنين فلينفعين ذلك عندك أما أنا فقد مر كان يأمرين به املعتصم والواثق يف أمرك فكنت أدفع عن
يب شدة ورخاء فما أبايل ما أكلت وما شربت وأما هذان الغالمان فإما عاشا يف نعمة ومل يعرفا البؤس 

فصري هلما حلما ومرقة وشيئاً يأكالن منه قال ترك فذهبت إىل جملس إسحاق فوقفت فقال يل ما تريد 
م قال يل إيتاخ كذا وكذا وكانت وظيفة إيتاخ يف كل يوم رغيفاً وكوزاً فأرى يف وجهك كالماً قلت نع

من ماء ويؤمر البنيه خبوان عليه سبعة أرغفة ومخسة ألوان فلم يزل ذلك قائماً حياة إسحاق، مث هلك 
إيتاخ بالعطش فإنه أطعم ومنع املاء حىت مات وأحضر إسحاق القضاة والفقهاء وعرضه عليهم ال ضرب 

ويف هذه السنة . ر وأما ابناه فبقيا يف احلبس حياة املتوكل فلما أفضى األمر إىل املنتصر أخرجهمابه وال أث
أمر املتوكل بأخذ النصارى وأهل الذمة بلبس العسلى والزنانري وركوب السروج بركب اخلشب وبتصيري 

زرهن العسلية لتعرفن كرتني على مؤخر السرج وبتغيري القالنس ملن لبس قلنسوة وبتغيري زي النساء يف أ
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وكذلك مماليكهم ومنعهم لبس املناطق وإن دخلوا احلمام كان معهم جالجل ليعرفوا وأمر دم بيعهم 
احملدثة وبأخذ العشر من منازهلم فإن كان املوضع واسعاً صري مسجداً وإن مل يصلح أن يكون مسجداً 

ب مسمورة تفريقاً بني منازهلم صري فضاًء وأمر أن جيعل على أبواب دورهم صور شياطني من خش
ومنازل املسلمني وى أن يستعان م يف الدواوين وأعمال السلطان اليت جتري أحكامهم فيها على 

املسلمني وى أن يتعلم أوالدهم يف كتاتيب املسلمني وأال يعلمهم مسلم وى أن يظهروا يف أعيادهم 
م مع األرض لئال يشبه قبورهم قبور املسلمني وكتب صليباً وأن يشمعلوا يف الطرق وأمر بتسوية قبوره

ويف هذه السنة عقد املتوكل البيعة لبنيه الثالثة حملمد ومساه املنتصر وأليب عبد . إىل العمال يف اآلفاق بذلك
اهللا وامسه الزبري ومساه املعتز وإلبراهيم ومساه املؤيد بوالية العهد وذكر ذلك الشعراء وكتب ببيعتهم كتب 

  .ت يف األمصاروفرق

  .236ثم دخلت سنة 

    

. وفيها توجه الفتح بن خاقان عند املتوكل ووىل أعماالً منها أخبار اخلاصة والعامة بسر من رأى وما يليها

وفيها . وفيها أمر املتوكل دم قرب احلسني وما حوله من املنازل والدور وأن يبذر ومينع الناس من إتيانه
سف فجاءة وكان قد وىل أذربيجان فعسكر بكرخ فريوز وأراد الركوب هلك أبو سعيد حممد بن يو

فلبس أحد خفية ومد اآلخر ليلبسه فسقط ميتاً، فوىل املتوكل ابنه يوسف ما كان يتواله أبوه من احلرب 
  .وواله مع ذلك خراج الناحية وضياعها فشخص إىل الناحية وضبطها

  .237ثم ودخلت سنة 

  .وسف بن حممد بن يوسف فيهاوفيها وثب أهل أرمينية بي

  .ذكر السبب في ذلك

كان السبب يف ذلك أنه ملا صار إىل عمله من أرمينية خرج رجل من البطارقة يقال له بقراط بن أشوط 
وكان يقال له بطريق البطارقة فطلب األمان فأخذه يوسف بن حممد وقيده وبعث به إىل باب السلطان 

سف ابن أخي بقراط بن أشوط ومجاعة من بطارقة أرمينية فتحالفوا فأسلم بقراط وابنه فاجتمع على يو
ونذروا دمه ملا محل بقراط فنهى أصحاب يوسف يوسف عن املقام وعرفوه اجتماع القوم عليه فلم يقبل 
وأقام فحاصره من كل وجه وسقطت الثلوج فخرج يوسف إىل ظاهر املدينة وكان أصحابه متفرقني يف 
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ه وقتلوا من معه فإما من مل يقاتل فإم قالوا له ضع ثيابك وانج عرياناً فطرحوا األعمال فقاتلهم فقتلو
ثيام وجنوا عراة حفاة فمات أكثرهم من الربد وسقطت أصابع قوم منهم وجنوا، فوجه املتوكل بغا الكبري 

وسف فقبض إىل أرمينية طالباً بدم يوسف فشخص إليها فبدأ بأرزن وكان موسى بن زرارة قد واطأ قتله ي
بغا على موسى واخوته ومحلهم إىل السلطان فأناخ على اخلويثية وهم مجة أهل أرمينية وقتله يوسف بن 

حممد فحارم وظفر م وقتل منهم زهاء ثالثني ألفاً وسىب ذراريهم وخلقاً فباعهم مث سار إىل بالد الباق 
وفيها غضب املتوكل على أمحد بن أيب . سفأسر أشوط بن محزة أبا العباس مث سار إىل دبيل مث إىل تفلي

دواد وأمر بالتوكيل بضياعه وحبسه وأوالده واخوته فحمل أبو الوليد مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار 
وجوهراً كثرياً وصوحل بعد على ستة عشر ألف ألف درهم وأشهد عليهم مجيعاً ببيع كل ضيعة هلم وكان 

  : العتاهيةأمحد بن أيب دواد قد فلج فقال أبو 

 يقوفيه تعزمك عزماً ف وكان  دكنت في الرأي منسوباً إلى رش لو

 وقلخ معن أن تقول كالم اهللا  هت بعفي الفقه شغل لو قن لكان

  ما كان في الفرع لوال الجهل والموق  مهإذا عليك وأصل الدين يجمع ما

  .238ثم دخلت سنة 

وفيها ظفر بغا بإسحاق بن إمساعيل موىل بين أمية بتفليس وأحرق مدينة تفليس وكان إسحاق بن إمساعيل 
قد حتصن بتفليس وهي مدينة أكثر بنياا خشب الصنوبر فلما قصدها بغا أمر النفاطني فضربوها بالنار 

فأخذوه أسرياً مع ابنه وأتوا وهاجت الريح وأحاطت النار بقصر إسحاق وجواريه مث أتاه األتراك واملغاربة 
به إىل بغا فأمر بضرب عنقه صرباً وصلب جثته واحترق يف املدينة حنو مخسني ألف إنسان مث ض بغا إىل 
عيسى ابن يوسف بن أخت أصطفانوس فحاربه يف كورة البيلقان مث حتصن يف قلعة كبيش ففتحها وأخذه 

  .ل معه أذرنرسي بن إسحاقومحله ومحل ابنه وسنباط ابن أشوط بطريق أران ومح

  . ومل جير فيها ما يكتب239مث دخلت سنة 

  . وتلك سبيلها240ودخلت سنة 

  .241ودخلت سنة 

  .وفيها أغارت البجة على حوش من أرض مصر فوجه املتوكل حلرم حممد بن عبد اهللا القمي

  .ذكر ما آلت إليه أمورهم
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سلمون دنة بينهم قدمية وهم جنس من أجناس احلبشة ويف كان البجة ال تغزو املسلمني وال يغزوهم امل
بالدهم معادن ذهب فهم يقامسون من يعمل فيها ويؤدون إىل عمال مصر يف كل سنة شيئاً معلوماً فلما 

كان يف أيام املتوكل امتنعت البجة عن أداء ذلك اخلراج سنني متوالية وهذه املعادن منها ما هو على 
مصر وبالد جبة فقتلوا عدة من املسلمني ممن كان يعمل يف املعادن ويستخرج التخوم فيما بني أرض 

الذهب وسبوا عدة من ذراريهم ونساؤهم وذكروا أن املعادن هلم يف بالدهم وأم ال يأذنون للمسلمني 
يف دخوهلا وأن ذلك أوحش املسلمني الذين كانوا يعملون هناك حىت انصرفوا عنه فانقطع ما كان يؤخذ 

طان حبق اخلمس من الذي كان يستخرج من املعدن فلما بلغ ذلك املتوكل احفظه ذلك وشاور يف للسل
أمر البجة فأى إليه أم قوم أهل بدو وأصحاب إبل وماشية وأن الوصول إىل بالدهم صعب ال ميكن أن 

 وجبال يسلك إليهم اجليوش ألا مغاوز وصحار وبني أرض اإلسالم وبينها مسرية شهر يف أرض قفر
وعرة الماء فيها وال زرع وال معقل وال حصن وأن من يدخلها من أولياء السلطان حيتاج أن يتزود جلميع 
من معه املدة اليت يتوهم أنه يقيمها يف بالدهم حىت خيرج إىل أرض اإلسالم فإن جتاوز تلك املدة هلك هو 

ال ترد على السلطان شيئاً من خراج وال ومجيع من معه وأخذم البجة باأليدي دون احملاربة وان أرضهم 
غريه، فأمسك املتوكل عن التوجيه إليهم وجعل أمرهم يتزيد وحرم يكثر حىت خاف أهل الصعيد من 
أرض مصر على أنفسهم وذراريهم فوىل املتوكل حممد ابن عبد اهللا القمى حماربتهم وواله معاون تلك 

 عنبسة بن إسحاق الضىب العامل على حرب مصر بإعطائه الكور وتقدم إليه يف حماربة البجة وكتب إىل
مجيع ما حيتاج إليه من مجيع اجلند والشاكرية مبصر فأزاح عنبسة علته يف ذلك وخرج إليه من مجيع ما 

اقترحه عليه وانضم إليه مجيع من كان يعمل يف املعادن وقوم كثري من املطوعة وكانت عدة من معه حنواً 
بني فارس وراجل ووجه إىل القلزم فحمل يف البحر سبعة مراكب موقرة بالدقيق من عشرين ألف إنسان 

والزيت والتمر والسويق والشعري وأمر قوماً من أصحابه أن يلججوا ا يف البحر حىت يوافوه يف سواحل 
عمل البحر من أرض البجة، ومل يزل حممد بن عبد اهللا القمي يسري يف أرض البجة حىت جاوز املعادن اليت ي

فيها وصار إىل حصوم وقالعهم وخرج إليه ملكهم وامسه علي بابا وله ابن يسمى بغشى يف جيش كثري 
وعدد أضعاف من كان مع القمى وكانت البجة على إبلهم ومعهم احلراب وإبلهم فره تشبه باملهارى يف 

ك البجة يتطارد للقمى النجابة فجعلوا يلتقون أياماً متوالية فيتناوشون وال يصححون القتال وجعل مل
ويطول األيام طمعاً يف نفاد األزواد اليت معهم فال يكون هلم قوة فتأخذهم البجة باأليدي فلما توهم 

عظيم البجة أن األزواد قد نفذت أقبلت املراكب السبعة اليت محلها القمى حىت خرجت إىل ساحل من 
ن أصحابه حيمون املراكب من البجة وفرق سواحل البحر يف موضع يعرف فوجه القمى إىل هناك مجاعة م
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ما كان فيها على أصحابه فاتسعوا يف الزاد ويف العلوفة فلما رأى ذلك علي بابا رئيس البجة قصد 
حملاربتهم ومجع هلم فالتقوا واقتتلوا قتاالً شديداً وكانت إبلهم زعرة تكثر الفزع من كل شئ فلما رأى 

اس اإلبل واخليل اليت يف معسكره كلها فجعلها يف أعناق اخليل مث ذلك حممد بن عبد اهللا القمى مجع أجر
محل على البجة فنفرت إبلهم واشتد رعبهم فحملتهم على اجلبال واألودية فمزقتهم كل ممزق وأتبعهم 
القمى بأصحابه قتالً وأسراً حىت غشيهم الليل فلم يقدر على إحصاء القتلى لكثرم فلما أصبح القمى 

وا مجعاً من الرجالة مث صاروا إىل موضع أمنوا فيه طلب القمى فوافاهم القمى يف الليل يف وجدهم قد مجع
خيله فهرب ملكهم وأخذ تاجه ومتاعه مث طلب األمان على أن يرد إىل بالده ويؤدي اخلراج للسنني اليت 

لي بابا إىل عليه وأعطاه القمى ذلك وأدى ما عليه واستخلف على مملكته ابنه بغشى وانصرف القمى بع
 فكانت غيبته دون سنة وكسا القمى علي بابا دراعة ديباج وعمامة 41املتوكل فوصل إليه يف آخر سنة

سوداء وكسا مجله رحالً مدجباً وجالل ديباج ليتميز عن أصحابه ووقف بباب العامة مع قوم من البجة 
فأمر املتوكل أن يقبضوا من على اإلبل باحلراب ويف رؤوس حرام رؤوس القوم الذين قتلهم القمى 

القمى مث ويل املتوكل البجة وطريق ما بني مصر ومكة سعداً اخلادم اإليتاخي فوىل سعد حممد بن عبد 
    اهللا 

  .القمى فخرج القمى بعلي بابا وهو مقيم على دينه

  . ومل جير فيهما ما يكتب243 وسنة 242ودخلت سنة 

  .244ودخلت سنة 

 وكان عزم على املقام ا ووصف له من فضائلها وطيبها ما شوقه إليها فأمر وفيها دخل املتوكل دمشق
بالبناء فيها ونقل دواوين امللك إليها مث استوبأ البلد وذلك أن اهلواء ا بارد ند واملاء ثقيل والريح ب مع 

لج بني السابلة العصر فال تزال تشتد حىت ميضي عامة الليل وهي كثرية الرباغيث وغلت األسعار وحال الث
واملرية وحتركت األتراك يطلبون أرزاقهم وأرزاق عياالم فرجع املتوكل إىل سر من رأى وكان مقامه 

  .بدمشق شهرين وأياماً

  .235ثم دخلت سنة 

وفيها أمر املتوكل ببناء اجلعفرية وأقطع قواده وأصحابه فيها وجد يف بنائها وانفق عليها ألفي ألف دينار 
  .وفيها هالك جناح بن سلمة الكاتب.  هو وأصحابه املتوكليةوكان يسميها
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  .ذكر سبب هالكه

كان جناح إليه ديوان التوقيع والتتبع على العمال فكان العمال يتقونه ويقضون حوائجه وال مينعونه من 
ة إليه شئ يريده وكان املتوكل رمبا نادمه وكان عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان وزير املتوكل واألمور مفوض

وكان احلسن بن خملد وموسى بن عبد امللك منقطعني إىل الوزير وكان احلسني بن خملد على ديوان 
الضياع وموسى على ديوان اخلراج وكتب جناح بن سلمة رقعة إىل املتوكل فذكر أنه يعرف وجه أربعني 

 نفقة البناء فأدناه ألف ألف درهم يستخرجها من وجوهها من جبايات قوم فيتسع ا أمري املؤمنني يف
املتوكل وشاربه تلك العشية وقال سم يل من يستخرج منه األموال فسمى احلسن بن خملد وموسى بن 
عبد امللك وقال يصح من جهة هذين أربعون ألف ألف درهم مث مسى قوماً آخرين من الكتاب وضمن 

وكل عبيد اهللا بن حيىي وزيره يف ذلك ماالً عظيماً وقال له أغد علي فلما أصبح مل يشك يف أمره وناظر املت
فقال يا أمري املؤمنني هؤالء أعيان اململكة وكتابك وعمالك فإن أوقعت م فمن يقوم بأعمالك وأنا أدبر 
ذلك فلما غدا جناح إىل املتوكل وقد رتب أصحابه وقال يا فالن خذ أنت احلسن وأصحابه ويا فالن خذ 

تقدم يف ذلك فلقى جناح عبيد اهللا فقال له انصرف يا أبا الفضل أنت موسى وأصحابه حجبه عبيد اهللا و
حىت ننظر وأنا أشري عليك بأمر لك فيه صالح فقال ما هو قال أصلح بينك وبينهما وتكتب رقعة إىل أمري 

املؤمنني تذكر فيها أنك كنت شارباً وأنك تكلمت مبا حيتاج إىل معاودة النظر فيه وأنا أصلح أمرك عند 
فلم يزل خيدعه حىت كتب ما قال مث دعا عبيد اهللا بن حيىي احلسن بن خملد وموسى بن عبد امللك املتوكل 

وقال هلما ابذال خطا يف جناح وأصحابه بألفي ألف دينار وإال فإنه سيسلمكما إليه ويهلككما فكتبا له 
لبارحة وهذا خطه وهذه ذلك ودخل عبيد اهللا على املتوكل وقال يا أمري املؤمنني قد رجع جناح عما قاله ا

رقعة موسى واحلسن يتقبالن به مبا بذال به خطوطهما فيأخذا ما ضمنا عنه مث تعطف عليهما فتأخذ منهما 
قريباً مما ضمن لك عنهما فسر املتوكل وطمع فيما قال عبيد اهللا وقال أدفعه إليهما فانصرفا به فأمرا بأخذ 

ا ذلك مائة وأربعني ألف دينار اعترف هلا ابنه وذلك قلنسوته وقبضا على كاتبه فاستخرجا من يومهم
سوى قيمة ضياعه وقصوره وفرشه ومستغالته فقبض مجيع ذلك وضرب مراراً باملقارع وعذب مث خنق 
أو عصرت خصاه فأصبح ميتاً وطولب أوالده ووكالؤه وأخذ بسببه قوم ببغداد وبسر من رأى ومبكة 

  .وبناحية السواد فحبسوا وصودروا

  . ومل جير فيها شئ يكتب246لت سنة مث دخ

  . وفيها كان مقتل املتوكل علي اهللا247ودخلت سنة 

  .ذكر السبب في ذلك
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كان السبب يف ذلك أن املتوكل أمر بقبض ضياع وصيف بأصبهان واجلبل وأقطاعها للفتح بن خاقان 
 أن يفتك بابنه املنتصر فكتب الكتب بذلك وبلغ ذلك وصيفاً وكان املتوكل وافق الفتح بن خاقان على

ألشياء كانت تبلغه عنه ويفتك أيضاً بوصيف وبغا وغريمها من قواد األتراك ممن كان يتهم فكثر عنت 
املتوكل قبل املوعد على ابنه املنتصر فكان يقول له مسيتك املنتصر فسماك الناس حلمقك املنتظر فمرة كان 

 فتحدث من كان يف ستارة املتوكل قال التفت املتوكل يشتمه ومرةً يسقيه فوق طاقته ومرةً أمر بصفعه،
إىل الفتح وهو مثل فقال برئت من اهللا ومن قرابيت من رسول اهللا إن مل تلطمه يعين املنتصر فقام الفتح 

فلطمه مث قال اصفعه فأمر يده على قفاه قال املتوكل لندمائه اشهدوا مجيعاً أين قد خلعت املستعجل يعين 
املنتصر يا أمري املؤمنني لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل علي مما تفعله يب فقال اسقوه املنتصر، فقال 

وأمر بالعشاء فأحضر وذلك يف جوف الليل فجعل يأكل هو والفتح وهو سكران يلقم ويسقي املنتصر 
 وهو يشتمه مث خرج املنتصر وأخذ بيد زرافة احلاجب وقال امض معي قال يا سيدي إن أمري املؤمنني مل

يقم فقال إن أمري املؤمنني قد أخذ منه الشراب والساعة خيرج بغا والندماء وقد أحببت أن جتعل أمر ولدك 
إيل فإن أوتامش سألين أن أزوج ابنه من ابنتك وابنك من ابنته قال له زرافة حنن عبيدك يا سيدي فمر 

املنتصر حىت مسعنا الصيحة والصراخ بأمرك وأخذ املنتصر بيده وانصرف به معه، فقال بنان املغىن فما بعد 
وكنت مع املنتصر قمت ألشهد األمالك والنثار فلما مسع املنتصر الصراخ خرج فاستقبله بغا فقال له 

املنتصر ما هذه الضجة قال خري يا أمري املؤمنني قال ما تقول ويلك قال أعظم اهللا أجرك يف سيدنا أمري 
لس املنتصر وأمر بباب البيت الذي قتل فيه املتوكل والس فأغلق املؤمنني كان عبد اهللا دعاه فأجابه فج

وأغلقت األبواب كلها وبعث إىل وصيف يأمره بإحضار املعتز واملؤيد عن رسالة املتوكل، فذكر عثعث 
أن املتوكل بعد قيام املنتصر استدعى رطالً وكان بغا الصغري املعروف بالشرايب قائماً عند الستر وبغا 

ومئذ بسميساط وخليفته موسى ابنه فدخل الصغري وأمر الندماء بأن ينصرفوا إىل حجرهم فقال الكبري ي
الفتح ليس هذا وقت انصرافهم فقال بغا أن أمري املؤمنني أمرين إذا جاوز السبعة أرطال أال أترك أحداً يف 

خلف الستارة وقد سكر الس وقد جاوز العشرة فكره الفتح قيامهم فقال له بغا أن حرم أمري املؤمنني 
فقوموا فأخرجوا ومل يبق إال الفتح وعثعث وأربعة من خدم اخلاصة وغلق األبواب كلها إال باب الشط 

ومنه دخل القوم الذين ووفقوا على قتله فلما دخل القوم وسلوا سيوفهم نظر إليهم عثعث فقال للمتوكل 
وذلك أن املتوكل كان رمبا أرسل هذه قد فرغنا من احليات والعقارب واألسد وصرنا إىل السيوف 

األشياء على ندمائه ليفزعهم ويضحك هو فلما ذكر عثعث السيوف قال له ويلك ما تقول أي سيوف 
فما استتم كالمه حىت دخلوا عليه فابتدره بغلون فضربه ضربة على كتفه وأذنه فقده فقام الفتح يف وجهه 
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ا أال تسكت يا جلفي فرمى الفتح بنفسه على املتوكل ووجوه القوم وقال ورائكم يا كالب فقال له بغ
فاعتروه القوم بسيوفهم فقتلومها معاً وقطعومها حىت اختلطت حلومهما وهرب عثعث بعد ما أصابته ضربة 

وجنا اخلادم وراء الستارة وتطايروا، وكان عبيد اهللا بن حيىي يف حجرته ال يعلم بشيء من أمر القوم وهو 
ع وذكر أن بعض نساء األتراك ألقت رقعة مبا عزم عليه القوم فوصلت إىل عبيد اهللا ينفذ األمور بالشمو

بن حيىي وشاور الفتح فيها وعرف اخلرب أيضاً ابن نوح كاتب الفتح واتفق رأيهم على كتمان املتوكل 
 بأن يومهم ذلك ملا كانوا رأوا من سروره فكرهوا أن ينغصوا يومه وهان عليهم أمر القوم وكأم وثقوا

ذلك ال جيسر عليه وال يتم فبينا عبيد اهللا ينفذ األمور إذ طلع عليه بعض اخلدم فقال يا سيدي ايت ما 
جلوسك قال وما ذاك قال الدار سيف واحد فأمر بعض خدمه باخلروج فخرج ونظر مث عاد فأخربه أن 

غلقة فأخذ حنو الشط فإذا املتوكل والفتح قد قتال فخرج فيمن معه من خدمه وخاصته فأخرب أن األبواب م
أبوابه أيضاً مغلقة فأمر بكسر ما كان يلي الشط فكسرت ثالثة أبواب حىت خرج إىل الشط ووجد زورقاً 
فقعد فيه ومعه جعفر بن حامد وغالم له فصار إىل مرتل املعتز فسأل عنه فلم يصادفه فقال إنا هللا وإنا إليه 

      إىل عبيد اهللا راجعون قتلين وقتل نفسه وتلهف عليه واجتمع

أصحابه عدة من األبناء والعجم واألرمن والزواقيل من األعراب وغريهم وقد اختلف يف عدم فقال 
بعضهم كانوا عشرة آالف وزاد بعضهم ونقص بعض فقالوا به إمنا كنت تصطنعنا هلذا اليوم وأمر بأمرك 

اك وغريهم فأىب وقال ليس يف هذا حيلة وأذن لنا فمل على القوم ميلة فنقتل املنتصر ومن معه من األتر
والرجل يف أيديهم يعين املعتز، وكانت خالفته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وكان أمسر حنيفاً حسن 

وبويع للمنتصر يوم األربعاء ألربع خلون من شوال وهو ابن مخس وعشرين . العينني خفيف العارضني
لى الناس كتاباً خيرب عن أمري املؤمنني املنتصر أن الفتح سنة، واستوزر أمحد ابن اخلصيب وهو الذي قرأ ع

  .بن خاقان قتل أباه جعفراً املتوكل فقتله به وحضر عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان فبايع وانصرف

  .248ودخلت سنة 

  وفيها أغزى املنتصر وصيفاً التركي الصائفة إىل أرض الروم، 

  .ذكر السبب في ذلك

كان السبب يف ذلك أنه كان بني أمحد بن اخلصيب وبني وصيف شحناء وتباغض فأشار على املنتصر 
بإخراجه غازياً فقال املنتصر لبعض حجابه يأذن ملن حضر الدار وأذن هلم وفيهم وصيف فأقبل عليه وقال 

ه فإما شخصت وأما يا وصيف أتانا عن طاغية الروم أنه أقبل يريد الثغور وهذا أمر ال ميكن أن منسك عن
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شخصت فقال وصيف بل أشخص يا أمري املؤمنني فقال ألمحد ابن اخلصيب انظر ما حيتاج إليه على ابلغ 
ما يكون فأقمه له قال نعم يا أمري املؤمنني قال ما معىن نعم قم الساعة يا وصيف مر كاتبك أن يواقفه 

عه منصرفاً حىت خرج فما أفلح، وكتب على مجيع ما حيتاج إليه حىت تزيح علته فقام أمحد ووصيف م
املنتصر كتاباً إىل حممد بن عبد اهللا بن طاهر وكان ببغداد منصرفاً من احلج يعرفه فيه إغزاءه وصيفاً ويعلمه 

أنه خارج إىل ثغر ملطية للنصف من حزيران ويأمره أن يكاتب عماله يف نواحي عمله ليقرأ كتاب أمري 
 على اجلهاد ويستنفرهم ويلحقهم به يف الوقت احملدود، مث كتب عن املؤمنني على من قبلهم وحيثهم

املنتصر كتاب إىل وصيف يأمره باملقام ببلد الثغر أربع سنني يغزو يف أوقات الغزو إىل أن يأتيه رأي أمري 
  .ويف هذه السنة خلع املعتز واملؤيد أنفسهما وأظهرا ذلك. املؤمنني

  .ذكر سبب خلعهما

    

خلالفة للمنتصر هللا قال أمحد بن اخلصيب لبغا أنا ال نأمن اخلذالن وأن ميوت أمري املؤمنني ملا استقامت ا
فيلي األمر املعتز فال يبقى منا باقية والرأي أن نعمل يف خلع هذين الغالمني قبل أن يظفرا بنا فجد األتراك 

وهاب وكان مكرماً للمؤيد واملعتز يف ذلك وأحلوا على املنتصر باهللا وقالوا خنلع هذين ونبايع البنك عبد ال
فلم يزالوا به حىت أحضرمها الدار وذلك بعد أربعني يوماً واليته فلما حصال يف دار واحدة من الدار قال 

املعتز للمؤيد يا أخي مل أحضرنا قال يا شقي للخلع فقال ال أظنه يفعل بنا ذلك فبينا هم يف ذلك إذ 
سمع والطاعة وقال املعتز ما كنت ألفعل فإن أردمت قتلي فشأنكم جاءم الرسل باخللع فقال املؤيد ال

فرجعوا إليه فأخربوه مث عادوا بغلظة شديدة وأخذوا املعتز بعنف وأدخلوه إىل بيت وأغلقوا عليه فقال هلم 
املؤيد جبرأة واستطالة ما هذا يا كالب قد ضربتم على دمائنا تثبون على مواليكم هذا الوثوب اغربوا 

اهللا ودعوين حىت أكلمه فكاعوا عن جوابه مث قالوا ألقه إن أحببت فيظن أم استأمروه ألم أقاموا قبحكم 
ساعة مث أذنوا له فقام إليه، قال املؤيد فوجدته يبكي فقلت يا جاهل تراهم قد نالوا من أبيك ما نالوا مث 

لعه قلت هذا قد قتل أباك وسيقتلك منتنع اخلع ويلك فقال سبحان اهللا أمر قد طار يف اآلفاق ووثق منه اخ
فاخلعه وعش فواهللا لئن كان يف سابق علم اهللا أن تلي لتلني قال أفعل فخرجت وقلت قد أجاب فمضوا 

وعادوا فجزوين خرياً ودخل معهم كاتب ومعه دواة وقرطاس فجلس مث أقبل على أيب عبد اهللا املعتز فقال 
رطاسك أملل ما شئت فامل عليه كتاباً إىل املنتصر يعلمه اكتب خبطك فتلكأ فقال املؤيد للكاتب هات ق

فيه ضعفه عن هذا األمر وأنه قد علم أنه ال حيل له تقلده ويكره أن يأمث املتوكل بسببه إذ مل يكن موضعاً 
له ويقول أين قد خلعت نفسي واحللت الناس عن بيعيت مث قال املؤيد أكتب يا أبا عبد اهللا فكتب وخرج 
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 املؤيد مث دعا بنا فدخلنا عليه وهو يف جملسه والناس على مراتبهم فسلمنا فرد علينا وأمرنا الكاتب، قال
باجللوس مث قال هذا كتابكما فبدرت وقلت نعم يا أمري املؤمنني هذا كتايب مبسأليت ورغبيت وقلت للمعتز 

 أن أعيش ويكرب ولدي تكلم فقال مثل ذلك فأقبل علينا واألتراك وقوف فقال أتريانين خلعتكما طمعاً يف
وأصري اخلالفة إليه واهللا ألن ما طمعت يف ذلك قط وإذا مل يكن يل يف ذلك طمع فواهللا ألن يلي بنو أيب 

أحب إيل من أن يليها بنو عمي ولكن هؤالء وأومأ إىل سائر املوايل ممن هو قائم وقاعد أحلوا علي يف 
ة فما تريانين صانعاً أقتله فواهللا ما تفي دماؤهم خلعكما فخفت إن مل أفعل أن يعترضكما بعضهم حبديد

كلهم بدم بعضكم فكان إجابتهم إىل ما سألوا أسهل علي فأكبا عليه فقبال يده فضمهما إليه مث انصرفا 
ويف هذه السنة . وكتب بنسخة خلعهما ومبا أنشى عن املنتصر باهللا يف ذلك كتب إىل العمال يف اآلفاق

  .تويف املنتصر باهللا

  .ر وفاة المنتصر وسرعة األدالة منهذك

    

قد اختلف الناس يف وفاته فقال قوم أصابته الذحبة وقال آخرون أصابه ورم يف معدته وقال آخرون فصد 
مببضع مسموم وأن طبيبه ملا فصده دهش فلم مييز مبضعه املسموم مث اعتل هو ففصده تلميذه فمات وقيل 

يفور يف أذنه دهنا فورم رأسه عوجل فمات، ومل يزل الناس منذ بل وجد علة يف رأسه فقطر طبيبه ابن ط
وىل اخلالفة وايل أن مات يقولون إمنا مدة حياته ستة أشهر مدة شريويه بن كسرى قاتل أبيه مستفيضاً 

ذلك على ألسن العامة واخلاصة، وكان املنتصر استفىت يف قتل أبيه الفقهاء من غري أن يسميه وحكى أموراً 
تكتب يف كتاب فأفتوا بقتله فلما قتله رآه يف النوم كأنه يقول له ويلك يا حممد قتلتين وظلمتين قبيحة ال 

واهللا ال متتعت باخلالفة إال أياماً يسرية مث مصريك إىل النار فانتبه وهو ال ميلك عينه وال جزعه فكان يسلى 
 أن تويف، وملا اشتدت علته ويقال له هذا استشعار وهو حديث النفس فال يسلو وما زال منكسراً إىل

خرجت إليه أمه فسألته عن حاله فقال ذهبت واهللا مين الدنيا واآلخرة، وتويف وهو ابن مخس وعشرين 
سنة وستة أشهر فكانت خالفته سنة أشهر، وكان أعني قصرياً جيد البضعة وكان مهيباً وطلبت أمه أن 

نيته أبو جعفر، ومن طريف ما اتفق عليه أن يظهر قربه فهو أول خليفة من ولد العباس عرف قربه وك
حممد بن هارون كاتب حممد بن علي بن برد اخلباز وخليفته على ديوان ضياع إبراهيم املؤيد أصيب 

مقتوالً على فراشه به عدة ضربات بالسيف واحضر ولده خادماً أسود كان له ووصيفاً فأقر الوصيف 
القضاة وهو يومئذ جعفر بن عبد الواحد اهلامشي فسئل على األسود فأدخل على املنتصر وأحضر قاضي 

األسود عن قتله فأقر ووصف فعله به وسبب قتله إياه فقال له املنتصر ويلك مل قتلته فقال له األسود كما 
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ويف هذه السنة حترك يعقوب الصفار من . قتلت أنت أباك املتوكل فتقدم بضرب عنقه عند خشبة بابك
  .وفيها بويع أمحد بن حممد بن املعتصم. سجستان فصار إىل هراة

  .ذكر السبب في بيعة المستعين والعدول به عن ولد المتوكل

    

ملا تويف املنتصر اجتمع املوايل وفيهم بغا الكبري وبغا الصغري وأوتامش ومن معهم فاستحلفوا مجيع القواد 
دبري أمحد بن اخلصيب فحلفوا على أن يرضوا مبن يرضى به بغا الكبري وبغا الصغري وأوتامش وذلك بت

كلهم وتشاوروا بينهم وكرهوا أن يتوىل اخلالفة أحد من ولد املتوكل لقتلهم املتوكل وخوفهم أن يغتاهلم 
من يتوىل اخلالفة منهم فأمجع أمحد بن اخلصيب ومن حضر من املوايل على أمحد بن حممد بن املعتصم 

م فبايعوه وله مثاين عشرة سنة ويكىن أبا العباس ولقب وقالوا ال خترج اخلالفة من ولد موالنا املعتص
املستعني باهللا فاستكتب أمحد بن اخلصيب واستوزر أوتامش، فلما صار إىل دار العامة يف زي اخلالفة وقد 

صف أصحابه صفني وقام فيهم مع وجوه أصحابه وحضر الدار وابنا املتوكل والعباسيون والطالبيون 
ة من ناحية الشارع ومجاعة من الفرسان ذكر أم من أصحاب أيب العباس وأصحاب املراتب إذا صيح

حممد بن عبد اهللا بن طاهر وفيهم فرسان من الطربية وأخالط من الناس الغوغاء والسوقة قد شهروا 
السالح وصاحوا معتز يا منصور وشدوا على الصفني فتصعصعوا وانضم بعضهم إىل بعض مث محلوا عليهم 

ينهم وأقبلت املعتزية والغوغاء يكثرون فوقع بينهم قتلى مث حتاجزوا وخرج املستعني وقد ونشبت احلرب ب
بايعه من حضر الدار من أصحاب املراتب إىل اهلاروين ودخل الغوغاء واملنتهبة دار العامة فانتهبوا اخلزانة 

ن األتراك فيها بغا اليت فيها السالح والدروع والسيوف الثغرية والتراس اخليزران مث جاءهم مجاعة م
الصغري فأجلوهم من اخلزانة وقتلوا منهم عدة وخرج العامة والغوغاء وكان ال مير م أحد من األتراك 

يريد باب العامة أال انتهبوا سالحه وقتلوا مجاعة منهم وكان عامة من انتهب أصحاب الناطف والفقاع 
ك اليوم الذي بويع فيه وبعث بكتاب البيعة وأصحاب احلمامات وغوغاء األسواق، مث وضع العطاء يف ذل

وورد يف هذه السنة . إىل حممد بن عبد اهللا بن طاهر فبعث إىل اهلامشيني والقواد واجلند ووضع األرزاق
نعي طاهر بن عبد اهللا خبراسان يف رجب فعقد املستعني البنه أيب عبد اهللا حممد بن طاهر بن عبد اهللا بن 

مد بن عبد اهللا بن طاهر عمه على العراق وجعل إليه احلرس والشرطة طاهر على خراسان، وعقد حمل
وفيها مات بغا الكبري فعقد املستعني البنه على أعمال أبيه كلها وامسه . ومعاون السواد برأسه وأفراده به

لة موسى وفيها ابتاع املستعني من املعتز واملؤيد مجيع ما هلما من الدور واملنازل والقصور والفرش واآل
وغري ذلك من الضياع والعقار وأشهد عليهما القضاة والعدول ووجوه اهلامشيني وترك أليب عبد اهللا املعتز 



ابن مسكويه- اهلممجتارب األمم وتعاقب  79  

قيمة عشرين ألف دينار وإلبراهيم املؤيد ما قيمته مخسة آالف دينار وذلك يف السنة الواحدة فكان ما 
سنة الواحدة ومن إبراهيم ثالثة ابتيع من أيب عبد اهللا عشرة آالف دينار وعشر حبات لؤلؤ وذلك يف ال

آالف دينار وثالث حبات لؤلؤ وكان اشترى باسم احلسن بن خملد للمستعني ووكل ما وجعل أمرمها 
إىل بغا الصغري، وكان األتراك قد أرادوا حني شغب الغوغاء والشاكرية قتلهما فمنعهم أمحد بن اخلصيب 

 ابن اخلطيب فاستصفى ماله ومال ولده ونفي إىل وقال ليس هلما ذنب وفيها غضب املوايل على امحد
أقريطش وصري املستعني شاهك اخلادم على داره وكراعه وحرمه وخزائنه وخاص أمره وقدم أوتامش على 

  .مجيع الناس

  .249ودخلت سنة 

  وفيها شغب اجلند والشاكرية، 

  ذكر السبب في شغبهم

    

لصائفة فاستأذنه عمر بن عبد اهللا االقطع يف املصري كان السبب يف شغبهم أن جعفر بن دينار كان غزا ا
إىل ناحية من الروم ومعه خلق كثري من الروم حنو مائة ألف فقتل عمر ومن معه من الناس وبلغ خرب مقتله 

علي بن حيىي األرمين ومسع ما جرى على حرم املسلمني من الروم واستكالم على الثغور اجلزرية بعد 
اعة من أهل ميافارقني فقتل أيضاً يف مجاعة من املسلمني فلما اتصل خربمها بأهل عمر فنفر إليهم يف مج

مدينة السالم وسر من رأى وسائر مدن اإلسالم فعظم عليهم مقتل هذين ومها نابان من أنياب املسلمني 
شديد بأسهما عظيم نكايتهما وغناؤمها يف الثغور شق على الناس ذلك وعظم يف الصدور وانضاف إىل 
ذلك ما حلقهم من األتراك يف قتلهم املتوكل واستيالئهم على أمور املسلمني وقتلهم من أرادوا قتله من 

اخللفاء واستخالفهم من غري رجوع منهم إىل ديانة وال نظر للمسلمني فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ 
ق ففتحوا السجون وأخرجوا والنداء بالنفري وانضمت إليها األبناء والشاكرية تظهر أا تطلب األرزا

رفوغ خراسان والصعاليك من أهل اجلبال واحملمرة وغريهم وقطعوا أحد اجلسرين وضربوا اآلخر بالنار 
وانتهب الديوان وقطعت الدفاتر وألقيت يف النار وانتهبت عدة دور، مث أخرج أهل اليسار من اهل بغداد 

 للنهوض إىل الثغور حلرب الروم وأقبل الناس من وسر من رأى أمواالً كثرية من أمواهلم فقووا من خف
كل ناحية من نواحي اجلبل وفارس واألهواز وغريها ومل يكن من السلطان فيه معونة وال تكرب على 
الروم، ووثبت العامة بسر من رأى على أصحاب السجون فأخرجوا من فيه فأركب زرافة ووصيف 
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 وصيف قدر مطبوخة فأمر وصيف النفاطني فرموا ما وأوتامش فوثبت العامة م فهزمتهم وألقى على
قرب من ذلك املوضع من حوانيت التجار ومنازل الناس بالنار واحترق ذلك كله وقتل من العامة خلق 

  وبت دور مجاعة منهم ويف هذه السنة قتل أوتامش وكاتبه شجاع، 

  .ذكر السبب في قتلهما

امش وشاهك اخلادم يف بيوت األموال، وأباحهما إياها وفعل ملا أفضت اخلالفة إىل املستعني أطلق يد أوت
ذلك أيضاً بأم نفسه فكانت األموال اليت ترد على السلطان من اآلفاق إمنا تصري إىل هؤالء فأما أوتامش 
فإنه عمد إىل باقي األموال فاكتسحه وكان املستعني جعل ابنه العباس يف حجر أوتامش وكان وصيف 

فأغريا املوايل به ومل يزاال يدبران األمر عليه حىت أحكما التدبري فتذمرت األتراك وبغا من ذلك مبعزل 
والفراغنة على أوتامش، وخرج إليه أهل الدور والكرخ إىل املعسكر مث زحفوا إليه وهو يف اجلوسق مع 

 واجلمعة املستعني فأراد اهلرب فلم ميكنه واستجار باملستعني فلم جيره وأقاموا على ذلك يومي اخلميس
فلما كان السبت دخلوا اجلوسق فاستخرجوا أوتامش من املوضع الذي توارى فيه فقتل وقتل كاتبه 

شجاع بن القاسم وانتهبت دورهم فأخذ منها أموال جليلة ومتاع وفرش وآنية فلما قتل أوتامش استوزر 
وان اخلراج ووليه عيسى بن املستعني أبا صاحل عبد اهللا ابن حممد بن يزداد وعزل الفضل بن مروان عن دي

فرخانشاه مث غضب بغا الصغري على أيب صاحل ابن يزداد فهرب أبو صاحل إىل بغداد وصري املستعني مكانه 
  .حممد ابن الفضل اجلرجرائي

  .250ودخلت سنة 

وفيها ظهر حيىي بن عمر بن حيىي بن حسني بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أي طالب املكىن بأيب 
  سني بالكوفة وقتل فيها، احل

  .ذكر السبب في خروجه

    

كان السبب يف ذلك أن أبا احلسني حيىي بن عمر نالته ضيقة شديدة ولزمه دين ضاق به ذرعاً فلقى عمر 
بن فرج وهو يتوىل أمر الطالبيني عند مقدمه من خراسان وكلمه يف صلة فأغلظ له عمر يف القول فقذفه 

ل حمبوساً إىل أن كفل به أهله فأطلق مث صار إىل سر من رأى فلقي وصيفاً يف حيىي يف جملسه فحبس فلم يز
رزق جيري له فأغلظ له وصيف يف الرد وقال ألي شيء جيري على مثلك فانصرف عنه، فذكر الصويف 
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الطاليب أنه أتاه يف الليلة اليت خرج يف صبيحتها فبات عنده ومل يعلمه بشيء مما عزم عليه وأنه عرض عليه 
لطعام وتبني فيه أنه جائع فأىب أن يأكل وقال أن عشنا أكلنا قال فتبينت أنه قد عزم على فتكه وخرج من ا

عندي فجعل وجهه إىل الكوفة ومجع مجعاً كثرياً من األعراب وأهل الكوفة وأتى الفلوجة فصار إىل قرية 
 عامله على معاون السواد تعرف بالعمد فكتب صاحب اخلرب خيربه فكتب حممد بن عبد اهللا بن طاهر إىل

وهو عبد اهللا بن حممود السرخسي وإىل عامل الكوفة وهو أيوب بن احلسن بن موسى بن جعفر بن 
سليمان يأمرمها باالجتماع على حماربته فمضى حيىي بن عمر يف تسعة نفر من الفرسان إىل الكوفة فدخلها 

لفا دينار وأظهر أمره بالكوفة وفتح السجون وصار إىل بيت ماهلا فأخذ ما فيه وهو سبعون ألف درهم وأ
وأخرج عمال السلطان فلقيه عبد اهللا بن حممود يف عباد من الشاكرية فضربه حيىي يف وجهه ضربة أثخنه 

فازم ابن حممود مع أصحابه وحوى حيىي ما كان مع ابن حممود من الدواب واملال مث خرج حيىي من 
 وحلقه مجاعة من الزيدية وأعراب أهل الطفوف والسيب إىل ظهر الكوفة إىل سوادها ومل يقم بالكوفة

واسط وكثر مجعه، ووجه حممد بن عبد اهللا بن طاهر حملاربته احلسني بن إمساعيل بن إبراهيم بن مصعب 
وضم إليه من ذوي البأس والنجدة من قواده مجاعةً وشخص احلسني بن إمساعيل فرتل بإزاء حيىي بن عمر 

ضى حيىي بن عمر يف شرقي السيب واحلسني يف غربيه حىت عرب إىل ناحية سورا وسار ال يقدم عليه فم
حىت قرب من جسر الكوفة فلقيه عبد الرمحان بن اخلطاب وجه الفلس فقاتله قتاالً شديداً وازم وجه 

الفلس فصار إىل ناحية شاهي ووافاه احلسني بن إمساعيل فعسكر ا ودخل حيىي بن عمر الكوفة 
عت إليه الزيدية وكثف أمره واجتمعت إليه مجاعة من الناس وأحبوه وتواله العامة من أهل بغداد واجتم

خاصة وال نعلم أم تولوا من أهل بيته غريه وتدين الناس يف تشيعهم وأقام احلسني بن إمساعيل بشاهي 
 بالكوفة يعد العدد ويطبع واستراح وأراح أصحابه دوام واتصلت م املرية واالمداد واألموال وأقام حيىي

السيوف وجيمع السالح فاجتمع مجاعة من الزيدية ممن ال علم هلم باحلرب وأشاروا على حيىي بن عمر 
معاجلة احلسني وأحلت عليه عوام أصحابه مبثل ذلك فزحف إليه من ظهر الكوفة من وراء اخلندق ومعه 

الة من أهل الكوفة ليسوا بذوي علم وال اهليضم العجلي يف فرسان بين عجل وأناس من بين أسد ورج
شجاعة وال تدبري فصبحوا احلسني وأصحابه وأصحاب احلسني مسترحيون مستعدون فثاروا إليهم وذلك 
يف الغلس فرموا ساعة مث محل عليهم فرسان احلسني فازموا ووضع فيهم السيف فكان أول أسري اهليضم 

هل الكوفة وأكثرهم عراة بغري سالح ضعفاء القوى خلقان بن العالء بن مجهور العجلي وازم رجالة أ
الثياب فداستهم اخليل وانكشف العسكر عن حيىي بن عمر وقد تقطر بع الربذون الذي أخذه من عبد اهللا 
بن حممود وعليه جوشن تبيت فوقف عليه ابنان خلالد بن عمران ومل يعرفه أحدمها وظن أنه خراسان ألجل 

 يا أخي هذا واهللا أبو احلسني قد انفرج قلبه وهو نازل ال يعرف القصة النفراج اجلوشن فقال له اآلخر
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قلبه فأمر رجالً من أصحابه فرتل إليه وأخذ رأسه، وادعى قتله مجاعة ومحل رأسه إىل دار حممد بن عبد 
لب ممن اهللا وقد تغري فطلبوا من يقور رأسه وخيرج احلدقة والغلصمة فلم يقدروا عليه وهرب اجلزارون وط

يف السجن من اخلرمية الدباجني من يفعل ذلك فلم يقدم عليه أحد إال رجل من عمال السجن اجلديد فإنه 
جاء فتوىل إخراج دماغه وعينيه وقوره وحشى بالصرب والكافور مث أمر حبمل الرأس إىل املستعني وكتب 

تذمروا فحط ورد إىل بغداد إليه بيده بالفتح ونصب رأسه بباب العامة بسر من رأى فاجتمع الناس و
لينصب هناك فلم يتهيأ ذلك وذكر حملمد أن الناس قد كثروا واجتمعوا على أخذه فلم ينصبه، فحكى 
بعض الطاهريني أنه حضر جملس حممد بن عبد اهللا بن طاهر وهو يهنأ بقتل حيىي وبالفتح وعنده مجاعة 

    اهلامشيني 

ه فدخل عليه أبو هاشم داؤود بن اهليثم اجلعفري فسمعهم من العباسيني والطالبيني وغريهم من الوجو
يهنؤونه فقال أيها األمري أنك لتهنأ بقتل رجل لو كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حياً لعزى به فما 

  : رد عليه حممد شيئاً وحلم عنه فخرج وهو يقول

  إن لحم النبي غير مري  يايا بني طاهر كلوه وب

وكان املستعني قد وجه كلباتكني التركي مدداً للحسني ومستظهراً به فلحق حسيناً بعد أن هزم القوم 
وقتل حيىي ابن عمر وحلق يف طريقه قوماً معهم األسوقة واألطعمة يرمون عسكر حيىي بن عمر فوضع فيهم 

لك احلسني وآمن السيف فقتلهم ودخل الكوفة فأراد إن ينهبها ويضع السيف يف أهلها فمنعه من ذ
ويف هذه السنة كان خروج احلسن بن . األسود واألبيض ا وأقام أياماً حىت أمن الناس مث انصرف عنها

  .زيد بن حممد بن إمساعيل ابن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب

  .ذكر السبب في خروجه

    

كان السبب ذلك أن حممد بن طاهر ملا جرى على يده ما جرى من قتل حيىي بن عمر ودخول أصحابه 
الكوفة أقطعه املستعني من صوايف السلطان بطربستان قطائع وكان فيها قطيعة بقرب من ثغري طربستان 

تطبهم ومراعي مما يلي الديلم ومها كالر وشالوس وكان حبذائهما أرض ألهل تلك الناحية فيها مرافق حم
مواشيهم ومسرح سارحتهم ليس ألحد عليها ملك وإمنا هي صحراء من موتان األرض غري أا غياض 

وأشجار وكأل وكان وجه حممد ابن عبد اهللا بن طاهر أخاً لكاتبه بشر بن هارون النصراين يقال له جابر 
بن طاهر بن عبد اهللا ابن أخي حليازة ما أقطع هناك وعامل طربستان سليمان بن عبد اهللا خليفة حممد 

حممد ابن عبد اهللا بن طاهر واملستويل على سليمان بن عبد اهللا والغالب على أمره حممد بن أوس البلخي 
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وقد فرق حممد بن أوس ولده يف مدن طربستان وجعلهم والا وهم أحداث سفهاء فتأذى م الرعية 
 قبح سريهم وسوء أثرهم فيهم، ووتر مع ذلك حممد وأنكروا منهم ومن والدهم ومن سليمان بن عبد اهللا

بن أوس الديلم بدخوله إليهم من حدود طربستان وهم أهل سلم وموادعة على اغترار من الديلم فأغار 
عليهم وسىب منهم وقتل فكان ذلك مما زاد أهل طربستان عليه حنقاً وغيظاً فلما صار جابر النصراين إىل 

به حممد حاز أيضاً ما اتصل به من موات األرض الذي يرتفقوا به أهل تلك طربستان حليازة ما أقطع صاح
لناحية وكان بقرب ثغرين كما ذكرت، وكان بتلك الناحية يومئذ رجالن معروفان بالشجاعة والرأي 
مذكوران قدمياً بضبط تلك الناحية ممن رامها من الديلم وبإطعام الناس وباإلفضال إىل من ضوى إليهما 

ا حممد وجعفر ابنا رستم فأنكرا ما فعل جابر من حيازة املوات الذي ذكرت وقطع مرافق الناس يقال هلم
منه، وكان ابنا رستم مطاعني فاستنهضا من أطاعهما وقصدا جابراً ليمنعاه فهرب جابر وحلق بسليمان 

الري واملشرق بن عبد اهللا وهو أخو حممد بن عبد اهللا وعم حممد ابن طاهر بن عبد اهللا وايل خراسان و
فلما أيقنا بالشر راسال الديلم وذكراهم وفاءمها هلم بالعهد الذي بينهم وما ركبهم به حممد بن أوس من 
الغدر والقتل والسيب وأم ال يأمنون عودته ويساالم مظاهرما عليه وعلى من معه فأعلمهم الديلم أن 

 أو السلطان األعظم وأن ما سألوا من ما يلي أرضهم من مجيع نواحيها من األرض هم عمال طاهر
معاونتهم ال سبيل إليه إال بزوال اخلوف عنهم من أن يؤتوا من قبل ظهورهم إذا هم اشتغلوا حبرب من 

بني أيديهم من عمال سليمان بن عبد اهللا فأعلماهم أما ال يغفالن عن كفايتهم ذلك حىت يأمنوا ما 
اقدوا وأهل كالر وشالوس على حرب من قصدهم مث أرسل ابنا خافوه فأجام الديلم إىل ما سألوه وتع

رستم إىل رجل من الطالبيني املقيمني يومئذ بطربستان يقال له حممد بن إبراهيم يدعونه إىل البيعة له فأىب 
وقال هلم أنا أجيب إىل ما سالتم ولكين أدلكم على رجل منا هو أقوم مبا دعومتوين إليه فقالوا ما هو 

نه احلسن بن زيد ودهلم على مرتله بالري فوجه القوم إىل الري برسالتهم وبرسالة العلوي حممد فاخربهم أ
بن إبراهيم يدعونه إىل الشخوص إىل طربستان فشخص إليهم احلسن بن زيد وقد صارت كلمة الديلم 

ثغرين ورؤساء وأهل كالر وشالوس والرويان على بيعته واحدة فلما وافاهم بايعه ابنا رستم ومجاعة أهل ال
الديلم كجاباق اإلسالم ووهسوذان بن جستان مث ناهضوا من يف تلك النواحي من عمال ابن اوس 

فطردوهم عنها فلحقوا بابن أوس وسليمان بن عبد اهللا ومها مبدينة سارية وانضوى إىل احلسن بن زيد مع 
مي فإن ملكهم قارن بن شهريار من بايعه ملا بلغهم ظهوره كل من جببال طربستان كلها إال سكان جبل فر

كان ممتنعاً جببلة وأصحابه فلم ينقد للحسن بن زيد مث صاهره فكف عن عادية احلسن ابن زيد، مث زحف 
احلسن بن زيد وقواده حنو مدينة آمل وهي أول مدن طربستان مما يلي كالر وشالوس من السفح وأقبل 

شامها يف بعض نواحي مدينة آمل ونشبت احلرب ابن أوس من سارية إليها يريد دفعه عنها فالتقى جي
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بينهم وخالف احلسن ابن زيد ومجاعة معه موضع املعركة إىل ناحية أخرى فدخلوها واتصل خربهم بابن 
أوس وهو مشغول حبرب من هو يف وجهه من رجال احلسن بن زيد فلم يكن له هم إال النجاء بنفسه 

ن زيد آمل كثف جيشه وغلظ أمره وأنفض إليه كل واللحاق بسليمان وسارية، فلما دخل احلسن ب
طالب ب من الصعاليك واجلوزية وغريهم فأقام احلسن بن زيد بآمل أياماً حىت جىب اخلراج واستعد مث 

     ض مبن معه حنو سارية ومن ا 

ف مع سليمان وابن أوس فخرجوا مبن معهم والتقى القوم خارج مدينة سارية ونشبت احلرب بينهم فخال
الوجه الذي التقى فيه اجليشان بعض قواد احلسن بن زيد إىل وجه آخر من وجوه سارية فدخلها برجاله 

وانتهى اخلرب إىل سليمان ومن معه فطاروا على وجوههم وجنوا بأنفسهم وترك سليمان أهله وعياله وثقله 
احلسن بن زيد على وكل ما كان له بسارية من مال وأثاث فلم يكن له عرجة دون جرجان وغلب جند 

ما كان له ولغريه فأما عيال سليمان وأهله وأماؤه فإن احلسن أمرهم مبركب محلهم فيه حىت أحلقهم 
بسليمان وهو جبرجان واجتمع للحسن أمره بطربستان كلها، مث وجه احلسن خيالً مع رجل من أهل بيته 

ن قبل الطاهرية واستخلف ا بعض يقال له احلسن بن زيد إىل الري فصار إليها وطرد عنها عاملها م
الطالبيني وانصرف عنها فاجتمعت للحسن بن زيد مع طربستان الري إىل حد مهذان، فورد اخلرب بذلك 
على املستعني ومدبر أمره وصيف التركي وكاتبه أمحد بن صاحل بن شريزاد فوجه إمساعيل بن فراشة يف 

ذلك أن ما وراء عمل مهذان كان إىل حممد بن طاهر بن مجع كثري إىل مهذان وأمره باملقام ا وضبطها و
عبد اهللا بن طاهر وبه عماله وإليه إصالحه فلما استقر خبليفة احلسن ابن زيد القرار بالري وامسه حممد بن 

جعفر ظهرت منه أمور كرهها أهل الري فوجه حممد بن طاهر قائداً من خراسان يقال له حممد بن ميكال 
ميكال يف مجع عظيم من اخليل والرجالة إىل الري فالتقى هو وحممد بن جعفر العلوي وهو أخو الشاه بن 

فأسر حممد بن ميكال حممد بن جعفر وفض مجعه ودخل الري فوجه إليه احلسن بن زيد خيالً عليها وجين 
قائد من قواد أهل الالرز فخرج إليه حممد بن ميكال فهزمه وجين والتجأ حممد بن ميكال إىل الري 

  .معتصماً ا فاتبعه وجين قبل أن يتحصن حىت قتله وعادت الري إىل أصحاب احلسن بن زيد

  .251ثم دخلت سنة 

  .وفيها قتل وصيف وبغا الصغري باغر التركي واضطرب املوايل

  .ذكر السبب في ذلك
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ع ضياع بسواد كان سبب ذلك أن باغر كان أحد قتلة املتوكل فزيد يف أرزاقه وأقطع قطائع فكان مما أقط
الكوفة فضمن تلك الضياع رجل من دهاقن بارومسا ور امللك بألفي دينار فوقع بني هذا الدهقان وبني 

رجل بتلك الناحية يقال له ابن مارمة شر فتناوله ابن مارمة مبكروه فحبس ابن مارمة وقيد فقمل حىت 
ين وهو يومئذ كاتب بغا الشرايب ختلص من احلبس وصار إىل سر من رأى فلقي دليل بن يعقوب النصرا

وصاحب أمره وإليه أمر العسكر يركب إليه القواد والعمال وكان ابن مارمة صديقاً لدليل وكان باغر 
أحد قواد فمنع دليل باغر من ظلم أمحد بن مارمة وانتصف له منه فأوغر ذلك بصدر باغر وباين كل 

شجاعاً بطالً عظيم القدر يف األتراك يتوقاه بغا واحد من دليل وباغر صاحبه بذلك السبب، وكان باغر 
 إىل بغا وهو يف احلمام 250وغريه وخيافون شره فجاء باغر يوم الثالثاء ألربع بقني من ذي احلجة سنة 

وباغر سكران فانتظره حىت خرج من احلمام مث دخل إليه فقال له واهللا ما يل من قتل دليل من بد مث شتمه 
قتل ابين فارس ما منعتك منه فكيف دليل النصراين ولكن أمر اخلليفة وأمري يف يده فقال له بغا لو أردت 

فتصرب حىت أصري مكانه إنساناً مث شأنك به، مث وجه بغا إىل دليل يأمره إال يركب فاستخفى وبعث بغا إىل 
كن باغر مث حممد بن حيىي بن فريوز يكتب له قدمياً فجعله مكان دليل يوهم باغر أنه قد عزل دليالً فس

أصلح بغا بني باغر ودليل وباغر يتهدد دليالً إذا خال بأصحابه، مث تلطف باغر للمستعني ولزم اخلدمة يف 
الدار وكره املستعني مكانه جلرأته وقتله املتوكل فلما كان نوبة بغا يف مرتله قال املستعني أي شئ كان إىل 

 هذه األعمال إىل أيب حممد باغر فقال وصيف نعم إيتاخ من األعمال فأخربه وصيف فقال ينبغي أن نصري
وبلغت القصة دليالً فركب إىل بغا وقال له أنت يف بيتك وهم يف تدبري عزلك عن مجيع أعمالك وإذا 
عزلت فما بقاؤك إال أن يقتلوك، فركب بغا إىل دار اخلليفة يف اليوم الذي نوبته يف مرتله بالعشى فقال 

تبيت فتجئ بباغر وتصريه مكاين وإمنا باغر عبد من عبيدي فقال وصيف لوصيف أردت أن حتطين عن مر
ما أردت ذلك وال علمت ما أراد اخلليفة من ذلك مث تعاقد وصيف وبغا على تنحية باغر من الدار 

وأرجفوا أنه يؤمر ويضم إليه جيش سوى جيشه وخيلع عليه وجيلس جملس بغا ووصيف ومها يسميان 
تعني التقرب إليه ليأمن ناحيته، فأحس هو ومن يف جنبته بالشر فجمع إليه الذين األمريين وكان قصد املس

كانوا بايعوه على قتل املتوكل مع غريهم مث ناظرهم ووكد البيعة عليهم مبا كان وكدها يف قتل املتوكل مث 
 كما هو هلذين قال الزموا الدار حىت نقتل املستعني وبغا ووصيفاً وجنئ مبن نقعده خليفة ليكون األمر لنا

الذين قد استوليا على الدنيا وبقينا حنن يف غري شئ، وانتهى اخلرب إىل املستعني فبعث إىل بغا ووصيف 
فقال هلما إين ما طلبت إليكما أن جتعالن خليفة وإمنا أنتما فعلتما ذلك وأصحابكما مث تريدون أن تقتلوين 

اغر بعثت إىل املستعني وبغا مبا عزم عليه باغر وبكر فحلفا أما ما علما ذلك، فيقال أن امرأة مطلقة لب
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دليل إىل بغا وحضر وصيف مرتل بغا مع كاتبه فاتفق رأيهم على أخذ باغر ونفسني من األتراك معه 
وحبسهم حىت يروا رأيهم فأحضر باغر فأقبل يف عدة من غلمانه فلما دخل دار بغا منع من الوصول إىل 

فحبس فيه ودعى له بقيد فامتنع عليهم، وبلغ ذلك األتراك فوثبوا على بغا ووصيف وعدل به إىل محام 
اصطبل السلطان فأخذوا مافيه من الدواب وانتهبوها وركبوا وحضروا اجلوسق بالسالح فلما أمسوا بعث 
بغا ووصيف إىل باغر جبماعة فشدخوه بالطربزينات حىت برد وعملوا على أن يرموا برأسه إليهم أن أقاموا 

شغب، فلما انتهى قتله إىل األتراك أقاموا على ما هم عليه وأبوا أن ينصرفوا واجتمع رأي املستعني على ال
وبغا ووصيف وشاهك على أن ينحدروا إىل بغداد ففعلوا ذلك وانكسر األتراك لذلك وأظهروا الندم مث 

حندار إىل بغداد من مث صاروا إىل دار دليل ابن يعقوب ودور أهل بيته فانتهبوها ونقضوها مث منعوامن اإل
بذلك وأخذوا مالحاً قد أكرى سفينته فصلبوه على دقل سفينته فامتنع املالحون بعده من اإلحندار 

واجتمع من كان من اجلند واألتراك بسر من رأى على املعتز فبايعوه وأقام من كان ببغداد على الوفاء 
  .للمستعني

  .داد وما انتهى إليه أمر المعتز والمستعينذكر الفتنة التي وقعت بين األتراك وأهل بغ

    

ملا احندر املستعني وبغا ووصيف وشاهك وأمحد بن صاحل بن شريزاد إىل بغداد نزل املستعني على حممد بن 
عبد اهللا بن طاهر يف داره مث واىف بغداد القواد سوى جعفر بن دينار وسليمان بن حيىي بن معاذ بالكتاب 

ىف أيضاً قواد األتراك الذين يف ناحية وصيف بغا وكانت رسل وصيف وبغا تتردد والعمال وبين هاشم ووا
إىل سر من رأى باستدعاء من ا وإصالح نيام وكان كل من يرد بغداد يؤمر أن يرتل اجلزيرة إىل حيال 

زواريق حىت دار حممد بن عبد اهللا بن طاهر وإال يصريوا إىل اجلسر فريغبوا العامة فإذا اجتمعوا وجه إليهم 
يعربوا فيها فلما دخل األتراك الواردون من سر من رأى إىل املستعني رموا بأنفسهم بني يديه وخلعوا 
مناطقهم من أوساطهم تذلالً وخضوعاً وكلموا املستعني وسألوه الصفح عنهم فقال هلم أنتم أهل بغى 

 حنو من ألفي غالم ويف بناتكم وبطر واستقالل للنعم أمل ترفعوا إيل يف أوالدكم فأحلقتهم بكم وهم
فأمرت بإجرائهن جمرى املتزوجات وهن حنو من أربعة آالف صبية سوى املدركني وأدررت عليكم 

األرزاق حىت سبكت لكم آنية الذهب والفضة ومنعت نفسي من شهواا ولذاا كل ذلك طلباً لرضاكم 
فتضرعوا وقالوا أمري املؤمنني صادق وقد أخطأنا وصالحكم وأنتم تزدادون بغياً وفساداً وديداً وإبعاداً، 

وحنن اآلن نسأله العفو، فقال املستعني قد عفوت ورضيت عنكم، فقال له بابكباك فإن كنت قد رضيت 
عنا وصفحت فقم معنا إىل سر من رأى فإن األتراك ينتظرونك، فأومأ حممد بن عبد اهللا إىل حممد بن أيب 
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 له هكذا يقال ألمري املؤمنني قم معنا فاركب، فضحك املستعني وقال عون فلكز يف حلق بابكباك وقال
هؤالء قوم عجم ال يؤخذون مبعرفة حدود الكالم وآدابه مث قال هلم املستعني يصرب من سر من رأى فإن 

أرزاقهم دارة عليهم وانظر أنا يف أمري ها هنا، فانصرفوا وقد أغضبهم ما كان من حممد بن عبد اهللا 
 سر من رأى وحرضوا األتراك على خمالفته واجتمع رأيهم على إمتام البيعة أليب عبد اهللا املعتز ومضوا إىل

فأخرجوه واملؤيد من احلبس فأخذوا من شعرمها وكان قد طال وبايعوه وأمر م مبال البيعة وكان 
يف بيت املستعني خلف بسر من رأى ما كان محل من املوصل ومن الشام وهو مخس مائة ألف دينار و

مال أم املستعني ألفي ألف دينار ويف بيت مال ابن املستعني العباس ستمائة ألف دينار، وكتبت نسخة 
البيعة اليت أخذت للمعتز بسر من رأى على النسخة املعروفة وأحضر أبو أمحد بن الرشيد حمموالً يف حمفة 

تها وزعمت أنك ال تقوم ا فقال املعتز وأمر بالبيعة فامتنع وقال للمعتز أمل خترج إلينا خروج طائع فخلع
بل كنت مكرهاً وخفت السيف، فقال أبو أمحد ما علمت أنك أكرهت وقد بايعنا هذا الرجل أفتريد أن 

نطلق نساءنا وخترجنا من أموالنا وال دري ما يكون أن تركتين على امري حىت جيتمع الناس وإال فهذا 
من غري بيعة وملا بايع املعتز األتراك ويل عماله وأصحاب دواوينه السيف فقال معتز اتركوه فرد إىل مرتله 

فاتصل مبحمد ابن عبد اهللا خرب البيعة للمعتز وتوجيهه العمال فأمر بقطع املرية عن أهل سر من رأى 
وكتب إىل مالك بن طوق باملصري إىل بغداد هو ومن معه من أهل بيته وجنده وإىل جنوبة بن قيس وهو 

باجلمع واالحتشاد وإىل سليمان بن عمران املوصلي يف مجع السفن ومنع املرية أن ينحدر إىل على األنبار 
سر من رأى ومنع أن يصعد شيء من املرية من بغداد وأخذت سفينة فيها ارز وسقط فهرب املالح 

سور ونقبت حىت غرقت، وأمر املستعني حممد بن عبد اهللا أن حيصن بغداد فتقدم يف ذلك وأدير عليها ال
من دجلة من باب الشماسية إىل سوق الثالثاء حىت أورده دجلة ومن باب قطيعة أم جعفر حىت أوردها 

قصر محيد ورتب على كل باب قائداً ومجاعة من أصحابه وغري أصحابه وأمر حبفر اخلنادق حول 
بلغت النفقة على السورين كما يدوران يف اجلانبني مجيعاً ومظالت يأوي إليها الفرسان يف احلر واملطر ف

السورين واخلنادق واملظالت ثالمثائة ألف دينار وثالثني ألف دينار وجعل على باب الشماسية مخس 
شداخات بعرض الطريق فيها العوارض واأللواح واملسامري الطوال الظاهرة وجعل من خارج الثاين باباً 

 كي إن واىف أحد من ذلك الباب أرسل معلقاً مبقدار الباب ثخيناً قد ألبس صفائح احلديد وشد باحلبال
عليه الباب املعلق فقتل من حتته وجعل على الباب اآلخر عرادة وعلى الباب اخلارج مخسة جمانيق كباراً 

    فيها واحد كبري مسوه الغضبان وست عرادات يرمى ا إىل ناحية رقة الشماسية وصري إىل باب 

ربع شداخات وكذلك كل باب من أبواب بغداد يف اجلانب الربذان مثاين عرادات يف كل ناحية أربع وأ
الشرقي والغريب وجعل لكل باب من أبواا دهليزاً عليه السقائف ووكل بكل باب قواداً برجاهلم تسع 
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مائة فارس ومائة راجل ولكل منجنيق وعرادة رجاالً مرتبني ميدون حباله ورامياً يرمى إذا كان قتال، 
سان قدموا حجاجاً فسئلوا املعونة على قتال األتراك فأعانوا وأمر حممد بن وفرض فروضاً من أهل خرا

عبد اهللا أن يفرض من العيارين فرض وأن جيعل عليهم عريف ويعمل هلم تراس من البواري املقرية وأن 
يعمل هلم خمال بال حجارة ففعل ذلك وكان الرجل منهم يقوم خلف البارية فال يرى منها عملت 

ق عليها زيادة على مائة دينار وكان العريف على أصحاب املقرية من العيارين رجل يقال له نسائجات أنف
ينتويه، وكتب املستعني إىل عمال اخلراج بكل بلدة وموضع أن يكون محلهم ما حيملون من األموال إىل 

 املعتز السلطان بغداد دون غريها وكتب إىل األتراك واجلند الذين بسر من رأى يأمرهم ينقض بيعة
ومراجعة الوفاء ببيعتهم ويذكرهم أياديه عندهم وينهاهم عن معصيته ونكث بيعته وكتب املعتز إىل حممد 
بن عبد اهللا يدعوه إىل خلع املستعني ويذكره مبا أخذه أبوه املتوكل عليه بعد أخيه املنتصر من العهد وعقد 

 واحتج كل واحد منهما باحتجاجات يطول اخلالفة وأجابه حممد يدعوه إىل الرجوع إىل طاعة املستعني
شرحها، ويثق حممد بن عبد اهللا املياه بطسوج األنبار وبادوريا لينقطع طريق األتراك حني ختوف ورودهم 

األنبار، وكتب كل واحد من املعتز واملستعني إىل موسى بن بغا وهو مقيم بأطراف الشام ألنه كان قد 
ا عاملهم وعصوا وامتنعوا على السلطان وبعث كل واحد منهما أخرج إىل محص لقتال أهلها حني قتلو

بعدة الوية يعقدها ملن أحب فانصرف إىل املعتز وصار معه ومل يزل األتراك الكبار يصريون مرة من حزب 
املستعني ومرة من حزب املعتز، وعقد املعتز ألخيه أيب أمحد بن املتوكل على حرب املستعني وابن طاهر 

ش وجعل إليه األمر والنهي وتدبري احلرب إىل كلباتكني فعسكر بالقاطول يف مخسة آالف وضم إليه اجلي
من األتراك والفراغنة وألفني من املغاربة فوافوا عكرباء فصلى أبو أمحد ا ودعا للمعتز وكتب بذلك 

 منهم وخلوا عن نسخاً إىل املعتز وجعل األتراك ينتهبون القرى ما بني عكرباء وبغداد وأواناً وهرب الناس
الغالت والضياع فخربت وهدمت املنازل وسلب الناس يف الطرق وجرى يف ذلك أمر فظيع قبيح، وملا 

واىف احلسن بن األفشني مدينة السالم وكل بباب الشماسية مث واىف أبو أمحد يف عسكره الشماسية ووافت 
 احلسني بن إمساعيل والشاه بن ميكال طالئع األتراك إىل قرب من باب الشماسية، فوجه حممد بن عبد اهللا

فيمن معهما فلما عاين األتراك االعالم والرايات قد أقبلت حنوهم انصرفوا إىل معسكر هم وانصرف 
احلسني والشاه، مث واىف باب الشماسية اثنا عشر فارساً من األتراك فشتموا من هناك ورموهم بسهامهم 

علوا ذلك وأكثروا من الشتم والرمي أمر علل صاحب املنجنيق وكان حممد تقدم إال يبدؤوهم بقتال فلما ف
فرموا حبجر أصابوا منهم واحداً فقتله فرتل أصحابه فحملوه وانصرفوا إىل معسكرهم مث واىف األتراك 

ومحل إىل احلسني مال وأسورة ملن أبلى وأمد بالرجال فجاءه أبو السنا حممد بن عبدوس واحلجاف .. باب
  .فارس وراجل وجند انتخبوا من بنادات شىت ونزل احلسني بعسكره إىل قرب من دممابن سوادة يف ألف 



ابن مسكويه- اهلممجتارب األمم وتعاقب  89  

    

ويتلوه إن شاء اهللا يف اجلزء السابع ذكر رأي أشري به عليه صواب واحلمد هللا رب العاملني .. أجنز الكتاب
  وصلواته على حممد النيب وآله 
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	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩﻭ
	   .ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	   .ﻥﺴﺤ ﻕﺎﻔﺘﺍ ﺭﻜﺫ

	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩﻭ
	  ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﺭﻅﻨ ﺀﻭﺴ ﺭﻜﺫ
	   .ﻪﻜﻠﻫﺃ ﻰﺘﺤ ﻝﻜﻭﺘﻤﻠﻟ ﻪﻤﻬﺠﺘﻭ ﺔﺒﻗﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ

	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩﻭ
	   .ﻙﻟﺫ ﺏﺒﺴ ﺭﻜﺫ

	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩﻭ
	  ﻪﻠﺘﻘﻤ ﺏﺒﺴ ﺭﻜﺫ

	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩ ﻡﺜ
	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩﻭ ﻡﺜ
	  .ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﺭﻜﺫ

	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩ ﻡﺜ
	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩﻭ
	  .ﻡﻫﺭﻭﻤﺃ ﻪﻴﻟﺇ ﺕﻟﺁ ﺎﻤ ﺭﻜﺫ

	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩﻭ
	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩ ﻡﺜ
	  .ﻪﻜﻼﻫ ﺏﺒﺴ ﺭﻜﺫ
	  .ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﺭﻜﺫ

	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩﻭ
	  .ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	  .ﺎﻤﻬﻌﻠﺨ ﺏﺒﺴ ﺭﻜﺫ
	  .ﻪﻨﻤ ﺔﻟﺍﺩﻷﺍ ﺔﻋﺭﺴﻭ ﺭﺼﺘﻨﻤﻟﺍ ﺓﺎﻓﻭ ﺭﻜﺫ
	  .ﻝﻜﻭﺘﻤﻟﺍ ﺩﻟﻭ ﻥﻋ ﻪﺒ ﻝﻭﺩﻌﻟﺍﻭ ﻥﻴﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒ ﻲﻓ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﺭﻜﺫ

	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩﻭ
	  ﻡﻬﺒﻐﺸ ﻲﻓ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	  .ﺎﻤﻬﻠﺘﻗ ﻲﻓ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﺭﻜﺫ

	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩﻭ
	  .ﻪﺠﻭﺭﺨ ﻲﻓ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	  .ﻪﺠﻭﺭﺨ ﻲﻓ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﺭﻜﺫ

	  . ﺔﻨﺴ ﺕﻠﺨﺩ ﻡﺜ
	  .ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	  .ﻥﻴﻌﺘﺴﻤﻟﺍﻭ ﺯﺘﻌﻤﻟﺍ ﺭﻤﺃ ﻪﻴﻟﺇ ﻰﻬﺘﻨﺍ ﺎﻤﻭ ﺩﺍﺩﻐﺒ ﻝﻫﺃﻭ ﻙﺍﺭﺘﻷﺍ ﻥﻴﺒ ﺕﻌﻗﻭ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻨﺘﻔﻟﺍ ﺭﻜﺫ

	   ﺱﺭﻬﻔﻟﺍ


