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الملخص:
تعنى الورقة الحالية بجمع ما وجد في كتب األدب القديمة من أقوال ومعان تُعزى إلى آل المهلب بن أبي
صفرة في حال السلم والحرب .ومن تلك األقوال وصية المهلب لبنيه ،ورسائله إلى الحجاج ،وخطبة يزيد
بواسط ،وخطبة كعب األشقري أمام الحجاج التي وصف فيها أبناء المهلب .ويجمع البحث ما في بطون الكتب
التي ُعنيت بتراث المهالبة؛ لدراستها وتحليلها ،ولفت نظر الباحثين إلى استقصائها ودراستها .ومن
الخصائص الفنية التي اتسمت بها تلك النصوص في مجملها صدق العاطفة وعمقها واستمراريتها وسموها،
وموضوعية األفكار والمعاني وعقليتها ،أما الخيال فيظهر في بعضها فقط ،ويغلب عليها اإلنشائي ،جزل
األلفاظ واضح العبارات.

الكلمات المفتاحية :أدب المهالبة .وصية المهلب .الخصائص الفنية .القيم األخالقية.

المقدمة:
إن المطالع في كتب األدب القديمة ليشده ما يجده مبثوثا في صفحاتها من أقوال رائقة ،ومعان عجيبة ،تعزى
إلى آل المهلب بن أبي صفرة في حالَي السلم والحرب ،وهي مع جزالة لفظها وحسن سبكها تفيض بالحكمة،
وتتفجر بالقيم األخالقية النبيلة؛ كالشجاعة ،والحزم ،واألنفة ،والرجولة ،والجود ،وتنم عن كبَر نفوسهم ،وعل ّو
هممهم ،وما اكتسبوه من ِح َك ِم َمن سبقهم ،وخبرتهم في الحياة التي ذاقوا حلوها ومرها ،تابعين ومتبوعين،
أمراء وقادة جيوش ،وقد جمع الباح ث تلك األقوال من بطون تلك الكتب ،مثل :كتاب البيان والتبيين للجاحظ،
ومحاضرات األدباء لألصفهاني ،ونثر الدر لآلبي ،وأدب الكتاب للصولي ،وغيرها؛ لما في جمعها ما يعين
على دراستها ،ويلفت نظر الباحثين إلى استقصائها ودراستها.

أقوالهم السائرة:
جمعت كتب األدب خاصة ،وبعض كتب اللغة ودواوين شعراء عصر المهالبة الكثير من أقوال المهالبة
السائرة ،التي تناقلتها األلسن لما اشتملت عليه من حكم ،وما تحلت به من الحث على مكارم األخالق وجميل
الصفات ،وما نتجت عنه من علو الهمة والسعي إلى المعالي ،ويثبت هذا القسم أهم ما ورد من أقوالهم ،وهي:
َّ
سكت عنه؟ قال :استحييت من سخف المسابّة ورغبت عن َغلَبة
المهلب فأربى عليه( ،)1فقيل له :لم
نازع رج ٌل
َ
وخلع
اللئام ،وكان إذا سبني تهلل وجهه واستنار لونه وتبجحت نفسه ،فإن غَلب فبفضل القِ َحة ،ونب ِذ المروءة،
ِ
()2

ِربقة الحياء ،وقلة االكتراث بسوء الثناء.

ي تباذلوا تحابُّوا ،وإن بَني األم يختلفون فكيف بنو ال َع ّالت؟ إن البِ َّر يَنسأ في األجل ويزيد
وقال المهلب يا بَنِ َّ
في العدد ،وإن القطيعة تورث القِلَّة وتعقب النار بعد ال ِّذلة ،واتقوا زلة اللسان فإن الرجل تزل رجله فينتعش،
ويزل لسانه فيهلِك ،وعليكم في الحرب بالمكيدة فإنها أبلغ من النجدة؛ فإن القتال إذا وقع القضاء ،فإن ظفر فقد
سعد ،وإن ظُفر به لم يقولوا فرّط.

()1
()2
()3

أي زاد عليه.
محاضرات األدباء ج 1ص.489
البيان والتبيين ج 2ص.188

()3

قال المهلب :ليس شيء أنمى
فيهم من النماء.

()4

من بقية السيف .فوجد الناس تصديق قوله فيما نال ولده من السيف وصار

()5

()6

قال المهلب بن أبي صفرة :عجبت لمن يشتري العبيد بماله كيف ال يشتري األحرار بفَعاله؟

قال المهلب :يعجبني من الرجل الكريم خصلتان :أن أرى عقله زائداً على لسانه ،وال يعجبني أن أرى لسانه
زائداً على عقله.

()7

سمع المهلب رجال يسبّ آخر ،فقال :اكفُف فوهللا ال ينقى فوك من َسهَ ِكها( )8أبدا.

()9

()10

كتمان السِّر ،وأ ْعلى أخالقه نسي ُ
ُ
أس َّر إليه.
وكان يقول :أ ْدنى أخالق الشريف
ّان ما ِ

صاحب الحرب إذا نام نا َم َج ُّده.
وقيل للمهلب في بعض حروبه :لو نمت .فقال :إن َ
ضيتُها .قال :ول َم؟ قال:
وقال له رجل :إن لي َحاجةً ال تَرْ زَؤك في َمالك ،وال تن ُك ُدك في نفسك ،قال :وهللا ال قَ َ
()11

ألن مثلي ال يُسال مثلها.

بجمال ،فقالت هند :ما تحلَّين النساء بحلي ٍة أحسن من لبّ ظاهر تحته أدب
و ُذكرت امرأةٌ عند هن ٍد بنت المهلب
ٍ
()12

كامن.

الناس للسُّلطان أهيبُ منهم للقرآن.
وقال المهلبُ لبنيه :إذا وليتُم فلينُوا لل ُمحْ سن ،واشت ُّدوا على ال ُمريب ،فإن
َ
وقال كفى بالمرء مسألةً أن يغ ُد َو عليك ويرُوح.
ومر بقوم من ربيعة في مجلس لهم ،فقال رج ٌل من القوم :هذا َسيِّ ُد األزد ،قيمتُه خمسمائة درهم .فسمعه
المهلب ،فأرسل إليه بخمسمائة درهم .قالُ :دونك يا ابن قيمةَ ع ِّمك ،ولو كنت زدت فيها لزدتك.

( )4من النماء أي الزيادة ،يقصد أن القوم الذين يكثر فيهم القتل ظلما يزيدون عددا.
( )5البيان والتبيين ،ج ،1ص.370
( )6من غاب عنه المطرب للثعالبي ،ص.110
( )7مختصر تاريخ دمشق البن منظور ،ج ،26ص.45
( )8السهك :الريح الكريهة.
( )9محاضرات األدباء ،ج ،1ص.465
( )10نثر الدر لآلبي ،ج ،5ص.46
( )11المصدر السابق ،ج ،5ص.48
( )12لباب اآلداب ألسامة بن منقذ ،ج ،1ص.229

ُ
رأيت الرجال تضي ُ
ق
ال أَن يخرج الرج ُل من منزله َوحده ويعو َد فِي ج َماعَةَ .وقَا َلَ :ما
قيل للمهلِّبَ :ما النُّبلُ؟ قَ َ
قلوبُها ِع ْند َش ْيء َك َما تضيق ِع ْند السرِّ .
ال بَعضهمَ :م َررْ ت على ِه ْند بنت ْال ُمهلب ،فَ َرأَيْت بِيَ ِدهَا مغزالً تغزل بِ ِه ،فَقلت لَهَا :تغزلين؟! قَالَت :نعم
قَ َ
ال" :أعظمكن أجرا أَ ْ
ط َول ُك َّن طَاقَةَ ،وهُ َو يطرد ال َّش ْيطَان َو ْ
يذهب
َس ِمعت أبي يذكرهُ عَن َرسُول هللا ﷺ ،قَ َ
بِ َح ِديث النَّفس".

()13

كانت هند بنت المهلب تقول :إذا رأيتم النعمة مستبدرة( )14فبادروها بالشكر قبل حلول الزوال.
قيل للمهلب :بم ظفرت؟ قال :بطاعة الحزم وعصيان الهوى.

()15

()16

()17

قال المهلب بن أبي صفرة :خير مناقب الملوك العفو.

ُعجله في حرب األزارقة ويُس ّمعه ،فكتب إليه المهلب" :إن البالء كل البالء أن
وكتب الحجاج إلى المهلب ي ِ
()18

يكون الرأي لمن يملكه دون من يبصره".

من كالم حبيب بن المهلب لبنيه( :ال يقعدن أحدكم في السوق ،فإن كنتم ال ب ّد فاعلين ،فإلى زَ رّاد أو َسرّاج أو
()19

َورّاق).

ص ْدقُهُ.
َوع َْن يزيد قَ َ
ب ،لَ ْم يَج ُْز ِ
قَ ،جازَ َك ِذبُهَُ ،و َم ْن ُع ِرفَ بِال َك ِذ ِ
الَ :م ْن ُع ِرفَ بِالصِّ ْد ِ
ار ِةَ ،وإِ َّن ُك ْن ُ
ال :الَ ،إِ ْن ُك ْن ُ
ت َم ْع ُزوْ الً ،فَالسِّجْ ُن.
اإل َم َ
َوقِي َْل لَهُ :أَالَ تُ ْن ِش ُئ لَكَ دَاراً؟ قَ َ
ت ُمتَ َولِّياً ،فَدَا ُر ِ

()20

وروي َّ
أن فتى من األزد دفع إلى المهلّب بن أبي صفرة سيفا ً له وقال :يا ع ّم! كيف ترى سيفي هذا؟ فقال له
طوله يا ع ّم بخَ طوي ،فقال له :وهللا يا ابن أخي ّ
إن المشي
المهلّب :سيفك جيد إالَّ أنَّه قصير ،فقال له الفتَى :أُ ِّ

()13
()14
()15
()16
()17
()18
()19
()20

نثر الدر لآلبي ،ج ،4ص.71
لعلها تامة كالقمر وهو بدر.
بهجة المجالس وأنس المجالس ،ص.316
بهجة المجالس وأنس المجالس ،ص.811
بهجة المجالس وأنس المجالس ،ص.371
البيان والتبيين ،ج ،1ص.253
األعالم للزركلي ،ج ،2ص ،166يقصد بائع دروع أو سروج أو ورق.
سير أعالم النبالء ،ج ،4ص.504

إلى الصين أو إلى أقصى أذربيجان على أنياب األفاعي أسهل من تلك الخطوة .لم يقل المهلّب هذا جبناً ،بل
على ما توجب الصورة؛ إذ كانت تلك الخطوة قرينة الموت.

()21

ويقال :إن المهلب لما توسم النجابة في ابنه يزيد وهو صغير أراد أن يختبره ،فقال له :يا بني ما أشد البالء؟
ت معاداة العقالء ،ثم قال :أقلني ،قال :قد أقلتك فقل :فقال :أشد البالء تأمير اللؤماء على الكرماء .ثم
قال :يا أب ِ
قال :أقلني قال :قد أقلتك فقل :فقال :أشد البالء معاداة العقالء ومسألة البخالء وتأمر اللؤماء على الكرماء،
()22

فقال المهلب :وهللا يا بني ما يسرني بقولك مقول لقمان ،وال يعدل عندي بقاؤك ملك سليمان.

يتوقّها ،فقال له أبوه ضيعت الحزم من حيث حفظت الشجاعة.
يقال أهوت إلى يزيد بن المهلب حية فلم َ

()23

وقال المهلب بن أبي صفرة واسم أبي صفرة ظالم بن سرّاق :أناة في عواقبها د ََرك خير من عجلة في عواقبها
فَوْ ت.

()24

حدثني أحمد بن يزيد قال ،حدثنا أبي عن عمه حبيب بن المهلب قال :ما رأيت قَ ُّ
ب إال
ط رجالً مستلئما ً في حر ٍ
رجل واح ٍد.
ب قط إال كانا عندي بمنزلة
كان عندي بمنزلة رجلين اثنين ،وال رأيت رجلين حاسرين في حر ٍ
ٍ

()25

()26

قال يزيد بن المهلب :الكذاب يخيف نفسه وهو آمن.

قيل ليزيد بن المهلّب :بم نلت هذا األمر؟ قال :بالعلم؛ قالوا :فقد رأينا من هو أعلم منك لم ينل ما نلت؛ قال:
ذلك عل ٌم أخطئ به مواضعه ،وهذا عل ٌم أصيب به فرصته.

()27

درهم ،فما تخلصت منها إال بوالية
قال المهلب لبنيه :إياكم والعينة( ،)28فإنها لعينةٌ ،وقد تعينت مرةً بأربعمائة
ٍ
البصرة.

()29

قال يزيد بن المهلب :ما يسرني أني كفيت أمر الدنيا كله ،قيل :ولم أيها األمير؟ قال :أكره عادة العجز.

()21
()22
()23
()24
()25
()26
()27
()28
()29
()30

األشباه والنظائر من أشعار المتقدمين ،ج ،1ص.43
المحاضرات في اللغة واألدب ،ص.247
غرر الخصائص الواضحة ،ص.436
المصدر نفسه ،ص.442
أخبار أبي تمام ،ص.146
البصائر والذخائر ،ج ،1ص.35
المصدر السابق ،ج ،7ص.176
الربا.
التمثيل والمحاضرة ،ص.434
التذكرة الحمدونية ،ج ،2ص.30

()30

وقال المهلب :ما ضاقت صدور الرجال عن شيء كما تضيق عن السر.

()31

وقال المهلب بن أبي صفرة :ما السيف الصارم في يد الرجل الشجاع بأع َّز له من الصدق.

()32

()33

قال المهلب بن أبي صفرة :من ضاق قلبه اتسع لسانه.

يزيد بن المهلب :الحياة أحب شيء إلى اإلنسان ،والثناء الحسن أحب إل ّي من الحياة ،ولو أني أعطيت ما لم
ً ()34
يعطه أحد ألحببت أن يكون لي أذن أسمع بها ما يقال غداً إذا مت كريما.
()35

قال المهلب بن أبي صفرة :الحسد شهابٌ ال يبالي من أصاب ،وعلى من وقع.
بلغ سعدا

()36

شيء فعله المهلب في العدو ،والمهلب يومئذ فتى ،فقال سعد :اللهم ال تره ذال! .فيرون أن الذي
()37

ناله المهلب بتلك الدعوة.

قيل ليزيد بن المهلب :إنك لتلقي نفسك في المهالك ،قال :إن لم آت الموت مسترسال أتاني مستعجال ،إني لست
()38

آتي الموت من حبه وإنما آتيه من بغضه ،ثم تمثل[ :من الطويل]
تأأأأأأأأأأأأأأأخرت أسأأأأأأأأأأأأأأتبقي الحيأأأأأأأأأأأأأأاة فلأأأأأأأأأأأأأأم أجأأأأأأأأأأأأأأد

لنفسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي حيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاة مثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل أن أتقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّدما

وسأل يزي َد بنَ المهلَّب رج ٌل من أصحابه حاجةً و َذ َك َر له خَ لّة ،فقال :أوجِّ هُ بها إليك ،ث َّم َح َم َل إليأه خمسأين ألأفَ
درهم ،ثم كتب إليه :قد وج ُ
َّهت إليك بخمسينَ ألفَ ِدرهم ،لم أذ ُكرْ ها تمنُّناً ،ولم أ َد ْع ذكرها تجبُّراً ،ولم أ ْقطَ ْع بهأا
لك َرجاء ،ولم أُ ِر ْد بها منك جزاء.
وقيل ليزيد :ما أح َس ُن ما ُم ِدحتَ به؟ قال :قول زياد األعجم:
فتًأأأأأأأأأأأأى زَ ادهُ ال ُّسأأأأأأأأأأأألطان فأأأأأأأأأأأأي الحمأأأأأأأأأأأأد َرغبأأأأأأأأأأأأةً
()31
()32
()33
()34
()35
()36
()37
()38
()39

المحاسن واألضداد ص.49
الموشى ص.41
الموشى ص.46
ربيع األبرار ج 5ص.103
رسائل الجاحظ ج 1ص.345
هو ابن أبي وقاص ،وكان يسمى المستجاب الدعوة .نثر الدر ج 2ص.81
البيان والتبيين ج 3ص.278
البصائر والذخائر ج 1ص.182
الحيوان ج 7ص.88

()39

ُ
خليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل
السأأأأأأأأأأأأأأأأأأألطان كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َّل
أأأأأأأأأأأأأأأأأأر
إذا َغيَّأ
َ
ِ

قالت خيرة بنت ضمرة القشيرية امرأة المهلب للمهلب :إذا انصرفت من الجمعة فأحب أن تمر بأهلي فقال :إن
أخاك أحمق ،قالت :فأحب أن تمر بهم .فجاء وأخوها جالس فلم يوسع له ،فجلس المهلب ناحية ثم أقبل عليه
وقال :ما فعل ابن عمك فالن؟ قال حاضر ،قال :أرسل إليه ،ففعل ،فل ّما نظر إلى المهلب غير مرفوع المجلس
قال :يا ابن اللخناء ،المهلب جالس ناحية وأنت في صدر المجلس؟! وواثبه ،فتركه المهلب وانصرف ،فقالت
له خيرة :أمررت بأهلي؟ قال :نعم ،وتركت أخاك األحمق يُضرب.

()40

قال سليمان بن عبد الملك ليزيد بن المهلب :أكره منك ثالثاً؛ قال :وما هي؟ قال :طيبك يُرى؛ وطيب الرجال
وح ُّ
ق الخف أن يخالف لونه لون الثياب ،وتكثر مس لحيتك .فغيّر
توجد له ريحة وال يُرى لونه ،و ُخفّك أبيض؛ َ
()41

الطيب والخف ،ولم يدَع مسّ لحيته ،وقال :ما رأيت عاقالً يلم به أمر إال كان ُم َع ّوله على لحيته.

خطبهم:
لما كان المهالبة المشهورون أصحاب إمارات ،وواليات ،وقادة جند ،كان ال بد من وجود خطب لهم ،ويشتمل
هذا القسم على خطبتين من خطبهم وهما يدالن على فصاحتهم ،وحسن خطابهم للناس ،ورجاحة عقولهم:
الناس فقال لهم:
لما اسْتخلف المهلبُ ابنه المغيرة على َحرْ ب الخوارج ،وعاد هُو إلى ُمصْ عب بن الزبير ،جم َع
َ
ُ
ُ
وابن كبيركم طاعة وبراً وتبجيال ،وأ ُخو مثله
استخلفت عليكم المغيرة ،وهُو أبو صغيركم رقةً ورحمةً،
إنِّي قد
أردت صوابا ً ُّ
ُ
قط إال َسبقني إليه.
مواساة ومناصحة؛ فلتحُسن له طاعتُكم ،وليِلِ ْن له جانب ُكم ،فوهللا ما

()42

أصحاب السبق والسِّباق ،ومكارم األخالق ،إن أهل
خطب يزي ُد بن المهلب بواسط فقال :يا أهل العراق ،يا
َ
َ
أفواههم لقمةٌ دَسمةٌ قد زبّبت( )43لها األشداق ،وقا ُموا لها على ساق ،وهم غير تاركيها لكم بالمرا ِء
الشام في َ
والجدالْ ،
فالبُسوا لهم جُلو َد النمور.

()44

()40
()41
()42
()43
()44

التذكرة الحمدونية ج 3ص.254
ربيع األبرار ج 2ص.188
نثر الدر لآلبي ج 5ص.46
الز َبدَتان في الشدقين؛ يقال :تكلم فالن حتى َزبَّبَ شدقاه ،أي خرج َّ
أخذها من قولهم :الزبيبتانَ :
الزبَد عليهما.
نثر الدر لآلبي ج 5ص.48

رسائلهم:
ال بد لمثلهم أن يكون لهم مراسالت إلى من فوقهم من المسؤولين ،وإلى من دونهم من العمال ،وقد اخترت من
مراسالتهم ما يأتي:
كتب المهلب :أما بعد ،فإنه ال يوهن اإلسالم خروج من خرج منه ،وال يعيبه إلحاد من ألحد فيه ،ومدعوه كثير
ومصيبوه قليل ،وليس كل من يقاتل عنه من أهله ،وال هو لكل من يقاتل به .وقد كان هذا العدو أصاب في
إخوانكم مصائب أطمعتهم فيكم ،فلما استوقد الحرب بنا وبهم ،جاءنا القضاء بأمر جاوزت النعمة فيه األمل،
فأصبح ذلك العدو بعد ذلك دريئة رماحنا ،وضرائب سيوفنا ،ونحن نرجو أن يكون أجر هذه النعمة كافلها،
فاحمدوا هللا فإن حمده يُتم النعم ،وأشكروه فإن شكره يوجب المزيد.

()45

مناجزة القوم .وكتب إليه :أما بعد ،فإنك َجبيتَ الخراج
ّاح بن َعبْدهللا يستبطئُه في
َ
ووجه الحجا ُج إليه الجر َ
بالعلل ،وتحصنتَ بالخنادق ،وطاولت القوم وأنت ُّ
أعز ناصراً ،وأكثر عَددا ،وما ُّ
أظن بك مع هذا معصيةً وال
ْ
فناجزهم ،وإال أ ْنكرتني .والسال ُم.
ْسر عليك من قتالهم.
جبْناً ،ولكنك اتخذتهم أُ ْكالً ،وكان بقاؤهم أي َ
تركت حيلةً إِال َّ ْ
ُ
احتلتُها ،وال مكيدة إال أعملتُها ،وما العجبُ من إبطاء
فقال المهلب للجراح :يا أبا عقبة .وهللا َما
ي ْ
لمن يملكه دون َمن يبصرهُ.
النصر ،وتراخي الظفر ،ولكن العجب أن يكون الرأ ُ
ُ
وينصرف
ثم ناهضهم ثالثة أيام يُغاديهم القتال ،وال يزالون كذلك إلى العصر ،حتى قال الجراح :قد أعذرت
أصحابهُ وبهم قَرْ ح ،وبالخوارج قَرْ ح وقتل.
وكتب المهلب إلى الحجاج :أتاني كتابُك :تستبطئُني في لقاء القوم ،على أنك ال تُ ُّ
ظن بي معصيةً وال جبْناً .وقد
الجبان ،وأوعدتني وعي َد العاصي .فسل الجراح .والسالم.
عاتبْتني ُمعاتبة َ
وكتب إليه الحجاجُ :أما بعد ،فإنك تتراخى عن الحرب حتى يأْتيك رُسلي فيرجعوا ب ْ
ُعذرك ،وذاك أنك تُمسك
فتحتمل منهم ْ
مث َل ما يحتملون منك من وْ حشة القتل،
الج َراحُ ،وتُنَسي الق ْتلى ،وي ُج َّم الناسُ ْ ،تلقاهم
َ
حتى تبرأ ِ
ُ
صم .ول َع ْم ِري ما أ ْنت والقو ُم سواء؛
ُسم،
والقرن قد قُ ِ
الجد لكان الدا ُء ق ْد ح ِ
وألم الجراح .ولو ُكنت ْتلقاهُم بذلك ِ
ِ
ُ
ُدر ُ
ب وال الظفَر
ك
رجاالً ،وأمامك أمواالً ،وليس للقوم إال ما معهم ،وال ي َ
الوجيف بالدبي ِ
ألن ِم ْن ورائك ِ
بالتعذير.

()45

البصائر والذخائر ج 4ص.132

فكتب المهلب إليه :أما بع ُد .فإنِّي لم أعط رسلك على قول الح ِّ
ق أجراً ،ولم أحتجْ منهم مع الشهادة إلى تلقين.
ذكرت أني أج ُّم القوم ،وال بد من راحة يستريح فيها الغالب ،ويحتال فيها المغلوب ،وذكرتَ أن في الجمام ما
ئ الجراح .وهيهات ْ
أن يُنَسى ما بيننا وبينهم ،تأْبى ذلك قتلى لم تُ َج ّن ،وقروح لم تُتَقرف.
ْبر ُ
يُنسي القتلى ،وي ِ
انصرفوا،
ونحن والقوم على َحالة وهم يرقبُون منا َحاالت ،وإن طمعُوا حاربوا ،وإن َملُّوا وقفوا ،وإن يئسوا
َ
وعلينا أن نقاتلهم إذا قاتلوا ،ونتحرز إذا َوقفُوا ،ونطلب إذا هربواْ ،
فإن تركتني والرأي كان القرن مفصُوما،
أعجلتني لم أطعكَ ،ولم أعص ،وجعلت وجهي إلى بابك وأنا أعوذ باهلل من
والدا ُء  -بإذن هللا  -محسُوماً ،وإن َ
َسخط هللا ع ّز وجل و َمقت النّاس!
وكان الحجا ُج كتب إلى المهلب وهو في َوجْ ه الخوارج :أما بع ُد ،فإنه بلغني أنك قد أقبلت عَلى جبَاية الخراج،
الحبطي،
حكيم المجاشعي ،وعباد بن
وتركت قتال الع ُد ِّو .وإني ولَّ ْيتُك وأنا أرى مكان عبد هللا بن
حصين َ
َ
ٍ
واخترتُك وأنت من أهل عمان ،ثم رجل من األزدْ .
ُ
ص ْدر
فالقهُم يوم كذا في مكان كذا ،وإال
أشرعت إليك َ
فشاور بني ِه ،فقالوا :إنه أمي ٌر فال ت ْغ ْلظ عليه في الجواب.
الرماح
َ
ُ
ُ
وتركت قتال الع ُدو .و َمن عجز عن
أقبلت على جباية الخراج،
ي كتابُك ،تز ُعم أني
فأجابه المهلبُ  :ور َد عل َّ
أعج ُز .وزعمتَ أنك وليتني ،وأنت ترى مكان عَب ِدهللا بن حكيم وعَبا ِد بن
جباي ِة الخراج فهُو عَن قتال
ِّ
العدو َ
وبطشهما .وأنك اخترتني -وأنا رج ٌل من
حصين ،ولوْ وليْتهُما لكانا ُمسْتحقَّيْن لذلك في فضلهما ،وغَنائهما،
ِ
ُ
ثالث قبائل لم تستقِر في واحدة منهُن .وزعمت أني إن لم
األزد -ول َع َمري إن شراً من األزد لقبيلةٌ تناز ُعها
ص ْدر الرُّ ْمح .فلو فعلت لَقلَب ُ
ْت إليك ظَهْرْ ال ِمجّنِّ  ،والسالم.
ألقهُم في يوم كذا أشر ْعت إلي َ

()46

يرد كتاب المهلب طويالً بوصفه ،جامعا ً
لما ظفر المهلب بالخوارج وفرغ من أمرهم قال الحجاج :اآلن ِ
لوصف يشرح أحواله ،وإنه لحقيق بكل وصف ،وأهل لكل مدح .قال فورد كتابه:
"بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل الكافيء باإلسالم فقد ما سواه ،المعجل النقمة لمن بغاه ،الذي يزيد من
شكره ،ويرزق من كفره.
أما بعد ،فقد كان من أمرنا ما أغنت جملته عن تفصيله .وكنأا نحأن وعأدونا فأي مأدة هأذا التنأازع علأى حأالتين
مختلفتين :يسرنا منهم أكثر مما يسوؤنا ،ويسوؤهم منا أكثر مما يسرهم؛ على شدة شوكتهم ،واجتمأاع كلمأتهم،
وانزعاج القلوب لمخافتهم؛ حتأى نأام بأذكرهم الرضأيع ،وأصأم لخأوفهم السأميع .فأانتهزت مأنهم الفرصأة عنأد
إمكانها ،بعد أن تنظرت وقت إبّانها؛ واستدعى النهل عَلله ،وبلأغ الكتأاب أجلأه ،فقُطأع دابأر القأوم الأذين ظلمأوا
()46

نثر الدر لآلبي ج 5ص.45

والحمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد هلل رب العأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالمين".

()47

وصاياهم:
للمهالبة -كما لغيرهم من األمراء والقادة والحكمأاء -وصأايا اتسأمت باإليجأاز ،والبالغأة ،واإلقنأاع ،واشأتملت
على الحكمة ،وصقلتها التجربة ،ومن وصاياهم:
قال المهلب يوصي ابنه يزيد :يا بُني إياك والسرعة عند المسألة بأنعم ،فمأدخلها سأهل ومخرجهأا وعأر ،واعلأم
أن ال وإن ق بحت فربمأا أروحأت ،فأإذا سأئلت مأا قأدرت عليأه فأأطمع وال توجأب ،وإذا علمأت معأذرة فاعتأذر،
فاإلتيان بالعذر الجميل خير من المطل الطويل.

()48

ص ْف َرةَ الوفاةُ ،قال لولده وأهله:
ت
المهلب بنَ أبي ُ
َ
ولما حضر ِ
"أوصيكم بتقوى هللا ،وصلة الرحم؛ فإن تقوى هللا تُ ْعقِبُ الجنة؛ وإن صلة الأرحم تُ ْن ِسأئ األجأل ،وتُثأري المأال،
وتجمع الشمل ،وتُ َكثِّر العدد ،وتُ َع ِّمر الديار ،وتُ ِع ُّز الجانب.
أور ُ
ث الذلأة والقلأة ،وتُقِألُّ
وأنهاكم عن معصية هللا -تعأالى-؛ فأإن معصأية هللا تعقأب النأار ،وإن قطيعأة الأرحم تُ ِ
الديار بَ َالقِ َع ،وتُ ْذ ِهب المال ،وتُ ْ
ط ِم ُع العدو ،وتُبدي العورة.
العدد ،وتفرِّ ق الجمع ،وتَ َذ ُر
َ
ي ،قو َمكم قو َمكم؛ إنه ليس لكم فضل عليهم ،بل هم أفضأل مأنكم؛ إذ فَضَّألُوكم و َسأ َّو ُدوكم ،أَوْ طَأ ُؤا أعقأابكم،
يا بَنِ َّ
فأإن طَلَبُأوا ْ
وبَلَّ ُغوا حاجتكم فيما أردتم وأعأانوكم؛ ْ
فأاطلِبُوهم ،وإن سأألوا فأاعطوهم ،وإن لأم يسأألوا فابتأدؤوهم،
وإن شتموا فاحتملوهم ،وإن َغ ُّشوا أبوابكم فلتُ ْفتَح لهم وال تُ ْغلَق دونهم.
يا بَني ،إني أُحب للرجل منكم أن يكون لفعله الفض ُل على لسانه ،وأكأره للرجأل مأنكم أن يكأون للسأانه الفضأل
على فعله.
يا بني ،اتقوا الجواب ،وزلةَ اللسان؛ فإني وجدت ال َّرج َُل تَ ْعثُ ُر قد ُمه فيقوم من زلته وينأتعش منهأا سأويًّا ،ويأزل
لسانه فيُوبِقه ويكون فيه هَلَ َكتُهُ.
يا بني ،إذا غدا عليكم رجل وراح فكفى بذلك مسألةً وتذكرةً بنفسه.
()47
()48

أدب الكتاب للصولي ص.133
محاضرات األدباء ج 1ص.648

يا بني ،ثيابُكم على غيركم أجم ُل منها عليكم ،ودوابُّكم تحت غيركم أجمل منها تحتكم.
يا بَني ،أَ ِحبُّوا المعروف ،وأنكروا المنكر واجتنبوه؛ وآثروا الجود على البخل؛ واصطنعوا العرب وأكرمأوهم؛
فإن العربي تَ ِع ُدهُ ال ِع َدةَ فيمأوت دونأك ،ويشأكر لأك ،فكيأف بالصأنيع ِة إذا وصألت إليأه فأي احتمالأه لهأا وشأكره،
والوفا ِء منه لصاحبها؟
وأَ ُّدوا حق هللا -تعالى -عليكم؛ فإني قد أبلغت إليكم في وصيتي ،واتخذت هللا حجة عليكم".

()49

شعرهم:
روي لبعض المهالبة شيء من الشعر ،منه ما يأتي:
قال المفضل بن المهلب :من الطويل

()50

هأأأأأأأأأأأل الجأأأأأأأأأأأود إال أن تج أأأأأأأأأأأ ود بأأأأأأأأأأأأنفس

علأأأأأأأأأأأأأى كأأأأأأأأأأأأأل ماضأأأأأأأأأأأأأي الشأأأأأأأأأأأأأفرتين قضأأأأأأأأأأأأأيب

ومأأأأأأأأن هَأأأأأأأأ ّر( )51أطأأأأأأأأراف القنأأأأأأأأا خشأأأأأأأأية الأأأأأأأأردى

فلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيس لحمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالح بكسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ وب

ومأأأأأأأأأأأأأا هأأأأأأأأأأأأأي إال رقأأأأأأأأأأأأأدة تأأأأأأأأأأأأأورث الع أأأأأأأأأأأأأ لى

لرهطأأأأأأأأأأأأأك م أأأأأأأأأأأأأ ا حنأأأأأأأأأأأأأت روائأأأأأأأأأأأأأم نيأأأأأأأأأأأأأ ب

وقال أبو الفرج بن الجوزي سمع المهلب فتى يتغنى في جارية له ،فقال المهلب:
ري إنأأأأأأأأأأأأأأأأأي للمحبأأأأأأأأأأأأأأأأأين راحأأأأأأأأأأأأأأأأأم
أأأأأأأأأأأأأأأأأ َ

وإنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي ببأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر العاشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأقين حقي أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ق

لعم

سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأجمع مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنكم شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمل و ّد مبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّدد

وإنأأأأأأأأأأأأأأأأي بمأأأأأأأأأأأأأأأأا قأأأأأأأأأأأأأأأأد ترجأأأأأأأأأأأأأأأأوان خليأأأأأأأأأأأأأأأأق

ثم وهبها له ومعها خمسة آالف دينار

()52

أبو ُعيينة مح ّمد بن أبي ُعيينة بن المهلّب:

()49
()50
()51
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لباب اآلداب ألسامة بن منقذ ص.29
التذكرة الحمدونية ج 2ص.59
كره.
ديوان الصبابة ص.60

من ُغرره المستظرفة قوله:
ج ْسأأأأأأأأأأأأمي َمعأأأأأأأأأأأأي غَيأأأأأأأأأأأأر أن الأأأأأأأأأأأأروح ع ْنأأأأأأأأأأأأدك ُم
ب الن أأأأأأأأأأأ اسُ منّأأأأأأأأأأأي أن لأأأأأأأأأأأي بَأأأأأأأأأأأدَنا ً
فَليعجأأأأأأأأأأأ ِ

وطأأأأأأأأأن
والجسأأأأأأأأأ ُم فأأأأأأأأأي
فأأأأأأأأأالرو ُح فأأأأأأأأأي ُغربأأأأأأأأأ ٍة
ِ
ِ
روح في
ال
َ

أأأأأأأأأأأأأ ِه ،ولأأأأأأأأأأأأأي رو ٌح بأأأأأأأأأأأأأال بَأأأأأأأأأأأأأد َِن

وقوله:
أأأأأأأأأأأأأأدائم
أأأأأأأأأأأأأأيس بأ
أرى عهدَه أأأأأأأأأأأأأأأ ا كأأأأأأأأأأأأأأأالور ِد لأ
َ
ِ
أأأأأأأأأأأأاآلس حُسأأأأأأأأأأأأأنا ً وبهجأأأأأأأأأأأأأةً
وعهأأأأأأأأأأأأأدي لهأأأأأأأأأأأأأا كأ
ِ

أأأأأأأأأأأر فأأأأأأأأأأأأيمن ال يأأأأأأأأأأأأدو ُم ل
وال خيأ
َ

أأأأأأأأأأأأ ه عهأأأأأأأأأأأأ ُد

لأأأأأأأأأأهُ نضأأأأأأأأأأرة تبقأأأأأأأأأأى إذا مأأأأأأأأأأا انقضأأأأأأأأأأى الأأأأأأأأأأور ُد

وقوله:
ٌ
غيأأأأأأأأأأأأأأأث نعأأأأأأأأأأأأأأأيش ب َسأأأأأأأأأأأأأأأ ْيبِه
أبأأأأأأأأأأأأأأأوكَ لنأأأأأأأأأأأأأأأا

وأنأأأأأأأأأأأأأت جأأأأأأأأأأأأأرا ٌد لسأأأأأأأأأأأأأت تُبقأأأأأأأأأأأأأي وال تَأأأأأأأأأأأأأ َذرْ

أأأأأأأأأأأأأام يسأأأأأأأأأأأأأأرُّ نا
لأأأأأأأأأأأأأأه أثأأأأأأأأأأأأأأ ٌر فأأأأأأأأأأأأأأي كأأأأأأأأأأأأأأل عأ
ٍ

وأنأأأأأأأأأأأأأأأتَ تعفّأأأأأأأأأأأأأأأي دائمأأأأأأأأأأأأأأأا ً ذلأأأأأأأأأأأأأأأك األَثأأأأأأأأأأأأأأأرْ

عاجك ِذيبي
ومن ملحه قوله :وألُ ِشليَ َّن على نِ ِ

()53

أخوه عبد ّ
هللا بن محمد بن أبي عيينة من قالئده الفاخرة قوله:
صأأأأأأأأأأأب ُر والتسأأأأأأأأأأألي ُم هلل والرضأأأأأأأأأأأا
هأأأأأأأأأأأو ال َّ
س
إذا نحأأأأأأأأأأن أُبْن أأأأأأأأأأ ا سالمي أأأأأأأأأأ ن بأأأأأأأأأأأنفُ ٍ
فأنفُسُأأأأأأأأأنا خيأأأأأأأأأ ُر الغنيمأأأأأأأأأة إنه

أأأأأأأأأ ا

أأأأأأأأأأت بأأأأأأأأأأأي ُخطَّ
ْ
إِذا نَزَ لَأ

أأأأأأأأأأأ ةٌ ال أشأأأأأأأأأأأاؤها

أأأأأأأأرام َر َجأ ْ
أأأأأأأأت أَمأأأأأأأأأراً فخأأأأأأأأأاب َرجا ُؤهأأأأأأأأأا
ِكأ
ٍ
وحيا ُؤه
تَأأأأأأأأأأأؤوبُ وفيهأأأأأأأأأأأا ما ُؤهأأأأأأأأأأأا َ

أأأأأأأأأأأ ا

وقوله أيضاً:
ب قأأأأأأد تمأأأأأأرُّ علأأأأأأى الفتأأأأأأى
كأأأأأأل المصأأأأأأائ ِ
()53
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ُ
غيأأأأأأأأأأأر شأأأأأأأأأأأمات ِة األعأأأأأأأأأأأدا ِء
فتهأأأأأأأأأأأون
َ

وقوله في الهجاء:
مأأأأأأأأأأأأأأأا كنأأأأأأأأأأأأأأأتَ إال كلَحأأأأأأأأأأأأأأأم َم ْيأأأأأأأأأأأأأأأت

دعأأأأأأأأأأأا إلأأأأأأأأأأأى أكلأأأأأأأأأأأه اضأأأأأأأأأأأطرا ُر

()54

ما قيل فيهم شعرا:
من الطبيعي أن يكثر الشعراء من مديح آل المهلب؛ فاللها تفتح اللهأا ،وقأد رويأت عأنهم األعاجيأب فأي الجأود،
وقيلت فيهم أشعار كثيرة جودتهأا شأدة المنافسأة ،وكثأرة الهبأات ،إضأافة إلأى إعجأاب بعأض الشأعراء بهأم ،أو
افتخارهم بهم ،ومن تلك األشعار:
قال ابن دريد في مقصورته:

()55

أأأأأأأأأأأأأأ ا

شأأأأأأأأأأأأأأأأو العلأأأأأأأأأأأأأأأى فمأأأأأأأأأأأأأأأا وهأأأأأأأأأأأأأأأى وال ونأأأأأأأأأأأأأأأى

وقأأأأأأأأأأأأأأد سم أأأأأأأأأأأأأأ ا قبلأأأأأأأأأأأأأأي يزيأأأأأأأأأأأأأأد طالب

فاعترضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت دون التأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي رام وقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد

الجأأأأأأأأأأأأأأد اللُّهَي أأأأأأأأأأأأأأ م األربأأأأأأأأأأأأأأى
َجأأأأأأأأأأأأأأ َّد ب أأأأأأأأأأأأأأ ه ِ

قال الفرزدق:

()56

ب ِم ْد َحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةً
أل ْمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد ََح ّن بَنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي ال ُمهَلَّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ

ار
َغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرّا َء ظَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ِه َرةً علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى األ ْشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َع ِ
أأأأأأأأأأأاري
أأأأأأأأأأأل السأ
ُضأأأأأأأأأأأأي ُء لَيأ
َ
يجلأأأأأأأأأأأأو الأأأأأأأأأأأأ ُّدجى َوي ِ
ِ

أأأأأأأأأأأرى
ب َوالقِأ
َ
َو ِرثأأأأأأأأأأأأوا الطِّعأأأأأأأأأأأأانَ عأأأأأأأأأأأأن ال ُمهلّأأأأأأأأأأأأ ِ
ُورثُأأأأأأأأأأأأأأأوا
أ ّمأأأأأأأأأأأأأأأا البَنُأأأأأأأأأأأأأأأونَ  ،فأأأأأأأأأأأأأأأإنّهُ ْم لأأأأأأأأأأأأأأأ ْم ي َ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
ق األ ْنهَ
َوخَالئِقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ً َكتَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َدفّ ِ
ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
َكتُ َراثِأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِه لِبَنِيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِه يَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو َم فَخَ أ
ِ

أأأأأأأأأأأأأأار ِم َعأأأأأأأأأأأأأأأن يَديأأأأأأأأأأأأأأأ ِه تَقَ ّسأأأأأأأأأأأأأأأموا
كأأأأأأأأأأأأأأ َّل المكأ
ِ
اق َسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِكينَةً
كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانَ ال ُمهَلّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ لل ِعأ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأر ِ

ْإذ مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاتَ ِر ْز ُ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
صأ
أرا ِمأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل األ ْم َ
ق َ
ِ
ِ
َّار
أأأأأأأأأأأأأأأأأأع َو َم ْعقِأ
َو َحيَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ال ّربِيأ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأل الفُأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ِ
ِ

ْ
أأأأأأأأأأن ِغنأأأأأأأأأأأ ًى فَأأأأأأأأأأأت ََح اإللَأأأأأأأأأأأهُ لهأأأأأأأأأأأم بأأأأأأأأأأأ ِه
َكأأأأأأأأأأأ ْم ِمأ

َأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
َوالخَ يْأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُل ُم ْق ِعيَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةٌ علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى األ ْقت
ِ

أأأأأأأأأأأأأأوم ،أما َمهأأأأأأأأأأأأأأأا قَ َمأأأأأأأأأأأأأأأ ٌر لهَأأأأأأأأأأأأأأأا
أأأأأأأأأأأأأأل النّ ُجأ
ِم ْثأ
َ
ِ

()54
()55
()56
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ديوانه ص 265وما بعدها.

ج
لج َمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةٌ بِ ُكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّل ُم َحأ
َ
َوالنَّبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُل ُم َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأدر ٍ
أ ّمأأأأأأأأأأأأأأأأأأا يَ ِزيأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُد ،فإنّأأأأأأأأأأأأأأأأأأهُ تَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبَى لَأأأأأأأأأأأأأأأأأأهُ

ْ
أأأأأأأأأأأأأار
خاصأأأأأأأأأأأأأأبَ ٍة مأأأأأأأأأأأأأأن األوْ تأ
أأأأأأأأأأأأأل
أأأأأأأأأأأأأن ِرجأ
مأ
ِ
ِ
ِ
َار
نَ ْفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأسٌ ُم َوطَّنَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةٌ علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى ال ِم ْقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد ِ

ب ال َمنِيّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِة بِالقَنَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
َورّا َدةٌ ُشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َع َ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
فَيُأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِدرُّ ُكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّل ُم َعانأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍد نَ ّعأ
ِ
ٌ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأبار
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأث يَجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيشُ فَمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاهُ بال ِم ْسأ
نَفَأ
ِ

َوإذا النفأأأأأأأأأأأأأأأوسُ جشأأأأأأأأأأأأأأأأنَ طأأأأأأأأأأأأأأأامنَ جأشأأأأأأأأأأأأأأأهَا
ُ
أأأأأأأأأأأأأأأت يَزيِأأأأأأأأأأأأأأأأ َد ِع ْنأأأأأأأأأأأأأأأأ َد َشأأأأأأأأأأأأأأأأبَابِ ِه
إنأأأأأأأأأأأأأأأأي َرأ ْيأ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
لح َمايَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِة األ ْدبَأ
ثِقَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةً بِهَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ِ
ِ
ّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
الجب
س التّقَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأىَ ،و َمهَابَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةَ َ
لَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبِ َ
ِ

َملِأأأأأأأأأأأأأأأ ٌ
أأأأأأأأأأأأأأك التقأأأأأأأأأأأأأأأى
ك َعلَ ْيأأأأأأأأأأأأأأأ ِه َمهَابَأأأأأأأأأأأأأأأةُ ال َملِأ
ِ

قَ َمأأأأأأأأأأأأأأأ ُر التّ
َهأأأأأأأأأأأأأأأار
مأأأأأأأأأأأأأأأام بأأأأأأأأأأأأأأأ ِه َو َشأأأأأأأأأأأأأأأ ْمسُ ن
ِ
ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأار
األبص
س
ُخضُأأأأأأأأأأأأأأأأ َع الرّقأأأأأأأأأأأأأأأأاب ن
َ
َأأأأأأأأأأأأأأأأوا ِك َ
َ
ِ

ين بِ ُكأأأأأأأأأأأأأأأ ّل جائِ َشأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة لهَأأأأأأأأأأأأأأأا
ب الأ
ُشأأأأأأأأأأأأأأأ َع َ
َ
أأأأأأأأأأأأأأوتِ ِ

َوإذا الرّجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ُل َرأوْ ا يَ ِزيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َد َرأيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتَهُ ْم
أل َغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َّر يَ ْن َجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابُ الظّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال ُم لِ َوجْ ِهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِه
ْ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأت
ب أ ْد َر َكأ
أيَ ِزيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُد إنّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأكَ لل ُمهَلّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ

َوبأأأأأأأأأأأأأأأه النّفأأأأأأأأأأأأأأأوسُ يَقَعأأأأأأأأأأأأأأأنَ كأأأأأأأأأأأأأأأ َّل قَ
ار
َ
أأأأأأأأأأأأأأأر ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأق ْ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
األخيَأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأر خَالئِأ
َكفّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاك خَ ْيأ
َ
ِ
ِ

َمأأأأأأأأأأا ِمأ ْ
أحأأأأأأأأأأ ّ
ق بمأأأأأأأأأأا أتَأأأأأأأأأأى
أأأأأأأأأل َ
أأأأأأأأأن يَأأأأأأأأأأ َديْ َر ُجأ ٍ

األخطأأأأأأأأأأأأأأأأأار
َظأأأأأأأأأأأأأأأأأايم
تع
مأأأأأأأأأأأأأأأأأن َم ُكرمأأأأأأأأأأأأأأأأأا ِ
ِ
ِ
ار
َكفّاهُمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا َوأ َشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّد َع ْقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِد ِجأ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ِ

ْ
أأأأأأأأأأأأأأت َشأأأأأأأأأأأأأأأ َم ِام بِ ِح ْلمأأأأأأأأأأأأأأأ ِه
أأأأأأأأأأأأأأو أنّهَأأأأأأأأأأأأأأأا ُو ِزنَأ
َولَأ
َ
َولَقَأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ْد َر َجعأأأأأأأأأأأأأأأأأأتَ َو ّ
س ُكلَّهأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
إن فأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأار َ
ِ

ار
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأال ُكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َّل ُمقِي َمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة َحضْ أ
أل َمأ
َ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأج ِ
ْ
ُ
ّار
لخوائِأ
ِمأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأن ُكرْ ِدهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأف ال ُمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ِ

فَت ََر ْكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتَ ْ
أخ َوفَهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا َو ّ
إن طَ ِريقَهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي بِالقِ ْنطأ
لَيَ ُجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوزهُ النّبَطأ
ُّ
ِ
ْ
أأأأأأأأأأأأأأأأار
األطهأ
َحتأأأأأأأأأأأأأأأأأى َر َج ْعأأأأأأأأأأأأأأأأأتَ  ،ع ََواقِأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ
ِ

ق أجنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا َدهُ
فَ َج َمعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتَ بَ ْعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َد تَفَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّر ٍ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأل َجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ْيالنَ الّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِذي
بجيأ
َو ْليَنأ
ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأزلَ ّن ِ
ِ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأل بِنَائِأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِه ال ُم ْنهَأ
َوأقَ ْمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتَ َم ْيأ
َ
ِ
ار
حصأأأأأأأأأأأأأأأأأ َد األ ْمأ
أأأأأأأأأأأأأأأأركَ الب َُح ْيأ
تَأ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأرةَُ ،م َ
َ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأر ِ

أأأأأأأأأأأأأرى
س القِأ
َ
َجأأأأأأأأأأأأأأيشٌ يَسأأأأأأأأأأأأأأي ُر إلَيأأأأأأأأأأأأأأ ِه ُملأأأأأأأأأأأأأأت ِم َ

ّار
غَصْ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبا ً بِ ُكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّل َم َسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َّو ٍم َجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ِ
ار
َو َ
أرى السّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َما َء بِغَابَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة َو ُغبَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ

ْ
أأأأأأأأأأأأأأأن َذ ِوي يَ َمأ
فِيأأأأأأأأأأأأأأأأه قَبائِأأأأأأأأأأأأأأأأ ُل ِمأ
أأأأأأأأأأأأأأأن لَأأأأأأأأأأأأأأأأهُ
ٍ

ضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا َعةَ
ار
َوقُ َ
ِ
بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن َم َعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّدها َونِأأأأأأأأأأأأأأأأأأأزَ ِ
للتُّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرْ ِكِ ،ع ْ
ار
أأأأأأأأأأأأأأأأأأاز ٍم ِم ْغأ
طفَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةَ َحأ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأو ِ
ِ

َين يَ ِزيأأأأأأأأأأأأأأأد يَقأأأأأأأأأأأأأأأ َد ُح زَ نأأأأأأأأأأأأأأأدَه
ِمأأأأأأأأأأأأأأأن سأأأأأأأأأأأأأأأا ِعد ِ

ْ
أأأأأأأأأأأرا ُ
أأأأأأأأأأأن يُرْ َجأأأأأأأأأأأأى بأأأأأأأأأأأأ ِه
ق فلأأأأأأأأأأأأ ْم ي ُكأ
أ ّمأأأأأأأأأأأأا العأ
َ

ضأأأأأأأأأأأأأي ُ
الفضأأأأأأأأأأأأأا ُء إذا غأأأأأأأأأأأأأدَوْ ا
ق بأأأأأأأأأأأأأه
لَ ِجأأأأأأأأأأأأأ ٍ
َ
ب يَ ِ
ْ
َعط ّ
أأأأأأأأأأأأأأأأدورها
صأ
َولَأ
فن ُ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأئن َسأأأأأأأأأأأأأأأأألِمتَ لأأأأأأأأأأأأأأأأأت ِ
أأأأأأأأأأأأأأارةً
أأأأأأأأأأأأأأرى َر ْتبِيأأأأأأأأأأأأأأأ ُل ِم ْنهَأأأأأأأأأأأأأأأا َغأ
َحتأأأأأأأأأأأأأأأى يَأ
َ
َ

َأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرجّم ْ
األخبَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
ْأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ت
َشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع َْوا َء َغي
َ
َ

ْ
أأأأأأأأأأأأأأت ِجيأأأأأأأأأأأأأأأا ُد يَ ِزيأأأأأأأأأأأأأأأ َد ُكأأأأأأأأأأأأأأأ َّل َمدينَأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة
َو ِطئَأ
ُشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعْثا ً ُم َسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َّو َمةً ،عَلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى أ ْكتَافِهَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

أأأأأأأأأأأأأأار
أأأأأأأأأأأأأأل َوبأ
وم َوبَأأأأأأأأأأأأأأأينَ نَخأ
ِ
بَأأأأأأأأأأأأأأأينَ الأأأأأأأأأأأأأأأرُّ ُد ِ
ِ
ار
ضأ
اصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُر لل ُك َمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ِة َ
أُ ْسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٌد ه ََو ِ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأو ِ

ْ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأذ َعقَأأأأأأأأأأأأأأأأأأد ْ
ال ُم
َت يَأأأأأأأأأأأأأأأأأأداهُ إزَ َ
مأأأأأأأأأأأأأأأأأأا زَ َ
ارهُ

ار
فَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َدنَا
َ
فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدركَ خَ م َسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةَ األ ْشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبَ ِ

ق تَلتَقأأأأأأأأأأأأأأي
ق مأأأأأأأأأأأأأأن خَ َوافأأأأأأأأأأأأأأ َ
يُأأأأأأأأأأأأأأدني خَ َوافأأأأأأأأأأأأأأ َ

أأأأأأأأأأأأأأأار
أأأأأأأأأأأأأأأار ُمثَأ
فأأأأأأأأأأأأأأأأي ُكأأأأأأأأأأأأأأأأ ّل ُمعتَأأأأأأأأأأأأأأأأبَ ِط ال ُغبأ
ِ
ِ
اري
ُع َو َسأ
فأأأأأأأأأأأأأأأأي ال َمجأأأأأأأأأأأأأأأأ ِد أطأ
َ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأو ِ
أأأأأأأأأأأأأأأو ُل أذر ٍ

ْ
أأأأأأأأأأأأأأل لهأأأأأأأأأأأأأأأ ْم
أأأأأأأأأأأأأأت َدعَائِ ُمأأأأأأأأأأأأأأأهُ علأأأأأأأأأأأأأأأى َجبَأ
بُنِيَأ
ٍ

ْ
َوعلَ
أأأأأأأأأأأأأأأأأار
ْص
ار ُعأأأأأأأأأأأأأأأأأهُ علأأأأأأأأأأأأأأأأأى األب َ
ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأت فَ َو ِ
ار
أُ ْسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٌد قَطَ ْعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنَ َسأ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأوابِ َل ال ُّسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأفّ ِ

ين ُكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّل تَقَلّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأص
َذ َكأ
َ
ين ُمرْ تَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِدفَ ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ِ

ار
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأار ٍة اإل ْمأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأر َشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدي ِد إغأ
َذ َكأ
َ
َ
ٍ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
الجبّأ
لَيُقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنِع ُّن ِع َما َمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةَ َ
ِ

أأأأأأأأأأأأف
أأأأأأأأأأأأرعوهُ بأأأأأأأأأأأأأ ْينَ دكأأأأأأأأأأأأأا ِد ٍك فأأأأأأأأأأأأأي َم ْز َحأ
صأ
ٍ
َ
َ
ار ٍم
ص
ُمتَقَلّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدي قَلَ ِعيّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة َو َ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ِ

ّ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َّل خَ بأ
ُقح ُمهُأ
للخَ ْيأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ي ِ
ِ
ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
هن ِديّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍةَ ،وقَ ِدي َمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِة اآلثَأ
ِ

ّ
ب كأنّهأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
ْأأأأأأأأأأأأأأأأأأل
أأأأأأأأأأأأأأأأأل َعس
اسأ
َ
الأأأأأأأأأأأأأأأأأأذئا ِ
َوع ََو ِ
ٍ

أ ْشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطَ ُ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
ان بَائِنَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة ِمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنَ اآلبَ
ِ
ّ
أأأأأأأأأأأأأار
صأ
ُوع َوهأ
َحلَأأأأأأأأأأأأأأ َ
أأأأأأأأأأأأأن غَيأأأأأأأأأأأأأأ ُر قِ َ
ِ
ق الأأأأأأأأأأأأأأ ّدر ِ
ْ
ار
ق ِمأ
أُ ُّم ال َعتِيأ
ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك بِنَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاتِ ٍ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذ َك ِ
ار
ق َو ِكأ
بالس
َ
ِ
ّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيف يَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوْ َم تَعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانُ ٍ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ِ

أأأأأأأأأأأأأأأيوف إذا َعأأأأأأأأأأأأأأأأال
أأأأأأأأأأأأأأأار َم بِال ّسأ
يَحمأأأأأأأأأأأأأأأأي المكأ
ِ
ِ

ت ُّ
صأأأأأأأأأأأأأوْ ُ
ار
ت ي ُِطأأأأأأأأأأأأأرْ نَ ُكأأأأأأأأأأأأأ َّل شأ
َ
َ
الظبأأأأأأأأأأأأأا ِ
أأأأأأأأأأأأر ِ
ْ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأار
األظفَأ
ْضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا َء َسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابِ َغ ٍة علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى
بَي َ
ِ

ب بَيأأأأأأأأأأأأأأأتَه ْم
َولَقَأأأأأأأأأأأأأأأ ْد بَنأأأأأأأأأأأأأأأى لبَنأأأأأأأأأأأأأأأي ال ُمهَلّأأأأأأأأأأأأأأأ ِ
تَلقَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى فَ
يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنّهُ ْم
ار َ
ِ
س لل َعتِ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ِ
َحملأأأأأأأأأأوا ُّ
ت علأأأأأأأأأأى الشأأأأأأأأأأؤون وأقسأأأأأأأأأأأموا
الظبأأأأأأأأأأا ِ

قصأأأأأأأأأأأأأأأأأأمنَ ْإذ طَ َعنأأأأأأأأأأأأأأأأأأوا بهأأأأأأأأأأأأأأأأأأا أقَأأأأأأأأأأأأأأأأأأرانَهُ ْم
يَ ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل أُ ِّم ُكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل قَبِيلَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة
ت َْلقَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى قَبَائِأ
َ
َت ْ
ولَأأأأأأأأأأأأأأد ْ
ألزهَأأأأأأأأأأأأأأر كأأأأأأأأأأأأأأ َّل أصْ أأأأأأأأأأأأأأيَ َد يَبتنأأأأأأأأأأأأأأي
ْ
اضأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة
ت َحبَائِأ
ِمأ
ٍ
أأأأأأأأأأأأأأأأأك َو ُمفَ َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأن كأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّل ذا ِ
ّ
يأأأأأأأأأأأأأأأأأل َجأأأأأأأأأأأأأأأأأيالنَ الّتأأأأأأأأأأأأأأأأأي
بج
إن القُص
َ
ِ
ُأأأأأأأأأأأأأأأأأور ِ
ْ
ب ،إنّهأأأأأأأأأأأأأأا
أأأأأأأأأأأأأت ب َس
فُتِ َح
أأأأأأأأأأأأأيف بَنأأأأأأأأأأأأأأي ال ُمهَلّأأأأأأأأأأأأأ ِ
ِ

ْ
ار
أأأأأأأأأأأأأأأأأأت َمعاقِلُهَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا بَنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي األحْ أ
أ ْعيَأ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأر ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
هلل عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا َدتُهُ ْم علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى ال ُكفّأ
ِ

أأأأأأأأأأأأوغَى
ارسُ فأأأأأأأأأأأأأي الأ
َغلَبأأأأأأأأأأأأأوا بأأأأأأأأأأأأأأنّه ُم الفَأ
َ
َ
أأأأأأأأأأأأو ِ
ْ
هأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأزَت
َواألحلَمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأونَ إذا الحُلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ُم تهَ ْز

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأار
واأل ْكثَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرُونَ َغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأداةَ ُكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألِّ ِكثأ
ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأغار
أأأأأأأأأأأأأأأأأأيس ُحلُأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ُمهُ ْم بِصأ
بأأأأأأأأأأأأأأأأأأالقَوْ ِم لَأ
َ
ِ

ْ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت
الجيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ُد ت ََر ّو َحأ
َوالقائِأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُدونَ إذا ِ

ْ
ار
الح
َو َم َ
ضأأأأأأأأأأأأينَ بَعأأأأأأأأأأأأد َوجأأأأأأأأأأأأ ًى علأأأأأأأأأأأأى ِ
أأأأأأأأأأأأز َو ِ
أأأأأأأأأأأأأار
ضأ
أأأأأأأأأأأأأق ال ُملأ
أأأأأأأأأأأأأاج فأأأأأأأأأأأأأأي َحلَأ
بالتّأ
أأأأأأأأأأأأأوك نُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ

ّ
أأأأأأأأأأأأأأر ْعنَ َوهُ
أأأأأأأأأأأأأأم
أأأأأأأأأأأأأأن َحأأأأأأأأأأأأأأوْ َل ُم َع َّم
حتأأأأأأأأأأأأأأى يَ
ٍ
ِ

تذاكر أهل البصرة من ذوي اآلداب واألحساب في أحسن ما قاله المولدون في حسأن الجأوار مأن غيأر تعسأف
وال تعجرف ،فأجمعوا على بيتي أبي الهندي وهما:
ُ
آل ال ُم أأأأأأأأأأأأأ هَلَّب ش
نَزَ لأ
أأأأأأأأأأأأت عَل أأأأأأأأأأأأأ ى ِ
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أأأأأأأأأأأأأ اتيا ً

أأأأأأأل
ان فأأأأأأأأي زَ َم أأأأأأأأ ِن المحأ ِ
أأأأأأأن األَوط أأأأأأأأ ِ
غَريبأأأأأأأأا ً َعأ ِ

فَم

زال بي إِحس
ا َ

انُهم وافتِق

ا ُدهم

أأأأأأأأأأأأأ م َحتّ أأأأأأأأأأأأأ ى َح ِسبتُه

َوبِرُّ هُ

أأأأأأأأأأأأأ ُم أَه أأأأأأأأأأأأأ لي

كان ثابت قطنة مع يزيد بن المهلب في يوم العقأر ،فلمأا خذلأه أهأل العأراق وفأروا عنأه فقتأل ،قأال ثابأت قطنأة
يرثيه:

()58

أأأأأأأأأأأ وك علأأأأأأأأأأأى الأأأأأأأأأأأذي

تأأأأأأأأأأأأأأأأأدعو إلي أأأأأأأأأأأأأأأأأ ه وتأأأأأأأأأأأأأأأأأابَعوك وس أأأأأأأأأأأأأأأأأ اروا

كأأأأأأأأأأأل القب أأأأأأأأأأأ ائل بايَع

أأأأأأأأأأأأأأأأوغَى وجعلأأأأأأأأأأأأأأأأأتَهم
حتأأأأأأأأأأأأأأأأأى إذا َح ِمأأأأأأأأأأأأأأأأأي الأ
َ

أأأأأأأأأأأأأأأأأب األسأأأأأأأأأأأأأأأأأأنَّة أسأأأأأأأأأأأأأأأأأألموك وطأأأأأأأأأأأأأأأأأأاروا
نصأ
َ

َّ
أأأأأأأأأأإن قتلَأأأأأأأأأأأك لأأأأأأأأأأأم يك أأأأأأأأأأأ ن
أأأأأأأأأأأ وك فأ

أأأأأأأأأأأأأل ع أأأأأأأأأأأأأأ ار
ع أأأأأأأأأأأأأأ اراً عليأأأأأأأأأأأأأأك وبعأأأأأأأأأأأأأأضُ قتأ
ٍ

إن يقتل

قال األصمعي :قدم على يزيد بن المهلب قوم من قضاعة من بني ضبة ،فقال رجل منهم:
وهللا م

أأأأأأأأأأأأأأأأ ا نأأأأأأأأأأأأأأأأدري إذا مأأأأأأأأأأأأأأأأا فاتن أأأأأأأأأأأأأأأأ ا

طلأأأأأأأأأأأأأأب إلي

أأأأأأأأأأأأأأ ك مأأأأأأأأأأأأأأن الأأأأأأأأأأأأأأذي نتطلأأأأأأأأأأأأأأب

ولقأأأأأأأأأأأد ضربن أأأأأأأأأأأ ا فأأأأأأأأأأأي الأأأأأأأأأأأبالد فلأأأأأأأأأأأم نجأأأأأأأأأأأد

أحأأأأأأأأأأأأأأداً سأأأأأأأأأأأأأأواك إلأأأأأأأأأأأأأأى المكأأأأأأأأأأأأأأارم ينسأأأأأأأأأأأأأأب

أأأأأأأأأأأأأأأ ا

أو ال فأرشدن أأأأأأأأأأأأأأأأأأ ا إلأأأأأأأأأأأأأأأأأأى مأأأأأأأأأأأأأأأأأأن نأأأأأأأأأأأأأأأأأأذهب

فاصأأأأأأأأأأأأأأأبر لعادتن أأأأأأأأأأأأأأأ ا التأأأأأأأأأأأأأأأي عودتن

فأمر له بألف دينار .فلما كان في العام المقبل وفد عليه فقال:
مأأأأأأأأأأأأأأأأالي أرى أبأأأأأأأأأأأأأأأأوابهم مهج

أأأأأأأأأأأأأأأأ ورة

حأأأأأأأأأأأأأأأأابَوك أم هأأأأأأأأأأأأأأأأابوك أم شأأأأأأأأأأأأأأأأاموا النأأأأأأأأأأأأأأأأدى
إنأأأأأأأأأأأأأي رأيتأأأأأأأأأأأأأك للمك
فأمر له بعشرة آالف درهم.

أأأأأأأأأأأأأ ارم ع

اشق أأأأأأأأأأأأأ ا ً

وكأأأأأأأأأأأأأأأن ب

أأأأأأأأأأأأأأ ابك مجمأأأأأأأأأأأأأأع األس

بيأأأأأأأأأأأأأأأديك فاجتمع
والمكرم

()59

أأأأأأأأأأأأ ا غيأأأأأأأأأأأأر ذي مثنوي

( ) األغاني ج 14ص.270
( )59العقد الفريد ج 4ص.38
( )60ديوانه ص.34
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أأأأأأأأأأأأأأأ وا مأأأأأأأأأأأأأأأن اآلف أأأأأأأأأأأأأأأ اق

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ات قلي أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ لة العش أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ اق

قصيدة لربيعة الرقي مدح فيها يزيد بن حاتم المهلبي ،وهذه أبيات من أولها:
حلفأأأأأأأأأأأأت يمين

أأأأأأأأأأأأأأ واق

أأأأأأأأأأأأ ة

يمي

()60

أأأأأأأأ ن امأأأأأأأأرئ آلأأأأأأأأى به

أأأأأأأأ ا غي أأأأأأأأ ر آثأأأأأأأأم

لشت

أأأأأأأأ ان م أأأأأأأأ ا بأأأأأأأأين اليزيأأأأأأأأدين فأأأأأأأأي النأأأأأأأأدى

يزي أأأأأأأأأأ د سلي أأأأأأأأأأ م واألغأأأأأأأأأأر ابأأأأأأأأأأن ح

أأأأأأأأأأ اتم

أأأأأأأأأأ ى

أأأأأأأأأأأأ و األزد لألمأأأأأأأأأأأأوال غيأأأأأأأأأأأأر مس

أأأأأأأأأأأأ الم

يزيأأأأأأأأأد سأأأأأأأأأليم س أأأأأأأأأأ الم الم

أأأأأأأأأ ال والفت

فأأأأأأأأأأال يحسأأأأأأأأأأب التمت أأأأأأأأأأ ام أنأأأأأأأأأأي هج

أخ

أأأأأأأأأأ وته

ولكننأأأأأأأأأأأأأي فضأأأأأأأأأأأأألت أه أأأأأأأأأأأأأ ل المك

أأأأأأأأأأأأأ ارم

فيأأأأأأأأأأا أيهأأأأأأأأأأا السأأأأأأأأأأاعي الأأأأأأأأأأذي لي أأأأأأأأأأ س مأأأأأأأأأأدركا

بمسأأأأأأأأأأأأأعاته سأأأأأأأأأأأأأعي البحأأأأأأأأأأأأأور الخض

أأأأأأأأأأأأأ ارم

أال إنم

أأأأأأأأأأأأ رة

أأأأأأأأأأأأ ا آل الم أأأأأأأأأأأأ هلب غ

وفأأأأأأأأأأي الحأأأأأأأأأأرب ق

أأأأأأأأأأ ادات لكأأأأأأأأأأم بالخزائ أأأأأأأأأأ م

هأأأأأأأأأأأم األنأأأأأأأأأأأف والخرطأأأأأأأأأأأوم والنأأأأأأأأأأأاس بعأأأأأأأأأأأدهم

مناسأأأأأأأأأأأأم والخرط أأأأأأأأأأأأ وم فأأأأأأأأأأأأوق المن

أأأأأأأأأأأأ اسم

قضي أأأأأأأأأأأأ ت لكأأأأأأأأأأأأم آل الم أأأأأأأأأأأأ هلب بالع

أأأأأأأأأأأأ لى

وتفضأأأأأأأأأأأأيلكم حقأأأأأأأأأأأأا علأأأأأأأأأأأأى كأأأأأأأأأأأأل ح

أأأأأأأأأأأأ اكم

لك أأأأأأأأأأأ م شأأأأأأأأأأأيم لي أأأأأأأأأأأ ست لخلأأأأأأأأأأأق س

أأأأأأأأأأأ واكم

منأأأأأأأأأأأاعيش دفأأأأأأأأأأأاعون عأأأأأأأأأأأن كأأأأأأأأأأأل ج

أأأأأأأأأأأ ارم

قال أبو حاتم عن األصمعي :أخبرني من حضر َجنازة َروْ ح بن حاتم ،وباكيته تقول:
أ َسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٌد أضْ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبَط يمش أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ي

بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأين طَرْ ف أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ا َء و ِغي

لُ ْب ُس أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ه مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن نسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأج داو

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيل
اح ال َمسأ
َد َ
ِ
كضحْ ض أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ

قال ابن المبارك يمدح يزيد بن حاتم بن قَبيصة بن المهلب بن أبي صفرة :الكامل:
وإذا تُب

()61

أأأأأأأأأأأأأأأأأأ اع كريم أأأأأأأأأأأأأأأأأأ ةٌ أو تُ ْشتَ أأأأأأأأأأأأأأأأأأ رى

ت المس أأأأأأأأأأأأأأ ال ُ
ك لأأأأأأأأأأأأأأم يك أأأأأأأأأأأأأأأ ن
وإذا تأأأأأأأأأأأأأأو َّع َر ِ
صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنَعْتَ صني أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ عةً أت َم ْمتَه أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ا
وإذا َ
وإذا هَ َم ْمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتَ ل ُم ْعتَفِي أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ك بن

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ائل

يأأأأأأأأأأأا واحأأأأأأأأأأأ َد العأأأأأأأأأأأرب الأأأأأأأأأأأذي مأأأأأأأأأأأا إن لهأأأأأأأأأأأم

فس أأأأأأأأأأأأأ واك بائعُه
فيه أأأأأأأأأأأ ا السبي

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِل

()62

أأأأأأأأأأأأأ ا وأنأأأأأأأأأأأأأت المشأأأأأأأأأأأأأتري

أأأأأأأأأأأ ُل إلأأأأأأأأأأأى نأأأأأأأأأأأدَاك بأأأأأأأأأأأأَوْ عَر

بي َد ْي أأأأأأأأأأأأأأ ن لي أأأأأأأأأأأأأأ س ندَاهُم

أأأأأأأأأأأأأأ ا بمكأأأأأأأأأأأأأأ َّدر

أأأأأأأأأأأر
ق أأأأأأأأأأأأ ال النأأأأأأأأأأأأدى فأَط ْعتَ أأأأأأأأأأأأ ه لأأأأأأأأأأأأك :أَ ْكثِأ
ِ
أأأأأأأأأأر
صأ
مأأأأأأأأأأأن معأأأأأأأأأأأدَل عن أأأأأأأأأأأ ه وال م أأأأأأأأأأأ ن َم ْق َ
ِ

قدم على َمخلد بن يزيد بن المهلب رجل كان قد ازداره فأجأازه ،فقأال :ألأم تكأن قأد أتيتنأا فأجزنأاك؟ قأال :بلأى.
قال :فما ر َّدك؟ قال :قول الكميت فيك:

()61
()62
()63

جمهرة اللغة ،باب الباء والضاد وما بعدهما.
زهر اآلداب ج 4ص.1149
غرر الخصائص الواضحة ،ص.330

()63

سألن أأأأأأأأأأأأأأأأأأ اه الجزي أأأأأأأأأأأأأأأأأأ ل فمأأأأأأأأأأأأأأأأأأا تلكأأأأأأأأأأأأأأأأأأى

وأعطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى ف أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ وق ُم ْنيتن أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ا وزادا

وأحسأأأأأأأأأأأأأأأأن ثأأأأأأأأأأأأأأأأم أحسأأأأأأأأأأأأأأأأن ثأأأأأأأأأأأأأأأأم عأأأأأأأأأأأأأأأأدنا

فأحسأأأأأأأأأأأأأأأأن ثأأأأأأأأأأأأأأأأم أحسأأأأأأأأأأأأأأأأن ثأأأأأأأأأأأأأأأأم ع أأأأأأأأأأأأأأأأ ادا

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ه إال

تبسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم ضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاحكا ً وثنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى الوسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأادا

مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراراً ال أع أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ود إلي

وحبس الحجاج بن يوسف يزيد بن المهلب لباق عليه كان بخراسان ،وأقسم ليستأدينّه كل يوم مائة ألف درهأم!
فبينما هو قد جباها له ذات يوم؛ إذ دخل عليه األخطل فأنشده:
أبأأأأأأأأأأأأأا خالأأأأأأأأأأأأأد ضأأأأأأأأأأأأأاقت خراسأأأأأأأأأأأأأان بعأأأأأأأأأأأأأدكم
وم

أأأأأأأأأأأ ا قطأأأأأأأأأأأرت بالشأأأأأأأأأأأرق بعأأأأأأأأأأأدك قطأأأأأأأأأأأرة

وم

أأأأأأأأأأ ة

أأأأأأأأأأ ا لسري أأأأأأأأأأ ر بعأأأأأأأأأأد بُعأأأأأأأأأأدك بهج

وق أأأأأأأأأأ ال ذوو الح أأأأأأأأأأ اجات أيأأأأأأأأأأن يزي

أأأأأأأأأأ د؟

وال اخضأأأأأأأأأأ ّر بالمرّي أأأأأأأأأأ ن بعأأأأأأأأأأدك ع

أأأأأأأأأأ ود

وم

أأأأأأأأأ ا لج

أأأأأأأأأ واد بعأأأأأأأأأد ج أأأأأأأأأ ودك ج أأأأأأأأأ ود

فقال :يا غالم أعطه المائة ألف درهم؛ فإنأا نصأبر علأى عأذاب الحجأاج ،وال نخيّأب األخطأل .فبلغأت الحجأاج،
فقال :هلل در يزيد! لو كان تاركا ً للسخاء يوما ً لتركه اليوم وهو يتوقع الموت.

()64

وورد أن المنصأور قأأال لأبعض ولأأد المهلأأب بأن أبأأي صأأفرة :مأا أسأأرع النأاس إلأأى قومأأك! فقأال :يأأا أميأأر
المؤمنين

()65

إن العراني أأأأأأأأأأأأ ن تلقاه أأأأأأأأأأأأ ا محسأأأأأأأأأأأأ َّدة

وال تأأأأأأأأرى للئ أأأأأأأأ ام الن

كأأأأأأأأأم حاسأأأأأأأأأد لهأأأأأأأأأم قأأأأأأأأأد رام سأأأأأأأأأعيهم

مأأأأأأأا ن أأأأأأأ ال مثأأأأأأأل مسأأأأأأأاعيهم ،وال كأأأأأأأادا

أأأأأأأأ اس حسأأأأأأأأادا

رأى بكير بن األخنس المهلب وهو غالم فقال:
خأأأأأأأأأأأأأأذوني بأأأأأأأأأأأأأأه إن لأأأأأأأأأأأأأأم يفأأأأأأأأأأأأأأق سأأأأأأأأأأأأأأرواتهم

وكان كما قال.
()64
()65
()66

()66

غرر الخصائص الواضحة ،ص.342
الموشى ص.4
محاضرات األدباء ج  1ص.180

ويبأأأأأأأأأأأأرع حتأأأأأأأأأأأأى ال يكأأأأأأأأأأأأون ل

أأأأأأأأأأأأ ه مثأأأأأأأأأأأأل!

قال حمزة بن بِيض في َم ْخلَد بن المهلب:

()67

بلغأأأأأأأأتَ لعشأأأأأأأأر مضأأأأأأأأت مأأأأأأأأن ِسنِيأأأأأأأأ

أأأأأأأأأك مأأأأأأأأأا يبلأأأأأأأأأغ السأأأأأأأأأيد األشأأأأأأأأأيب

أأأأأأأأ و

أأأأأأأأأأأأ وا

فهَ ّمأأأأأأأأك فأأأأأأأأي معضأأأأأأأأالت األم

ر وهأأأأأأأأأأأأم لِأأأأأأأأأأأأداتك أن يلعب

للكميت قصيدة يمدح بها مخلد بن يزيد بن المهلب ،يقول فيها:
أأأأأأأأأأأأس َع ْشأأأأأأأأأأأأأرةَ ِح َّجأأأأأأأأأأأأأةً
أأأأأأأأأأأأوش لخمأ
قأأأأأأأأأأأأأا َد الجيأ
َ
َ

()68

ولِداتُ أأأأأأأأأأأأأ هُ عأأأأأأأأأأأأأن ذاك فأأأأأأأأأأأأأي أشغ

أأأأأأأأأأأأأدت بهأأأأأأأأأأأأأم ِهمأأأأأأأأأأأأأاتُهُ ْم و َسأأأأأأأأأأأأأ َم ْ
ْ
ت ب أأأأأأأأأأأأأ ه
قَ َع

هم

اش المهلَّأأأأأأأأأأأأأأبُ بينه أأأأأأأأأأأأأأ ْم
فكأنم أأأأأأأأأأأأأأ ا ع أأأأأأأأأأأأأأ َ
أأأأأأأأأأأ ات كأأأأأأأأأأأ ّل ُمقَلَّأأأأأأأأأأأ ٍد
صب
فأأأأأأأأأأأي َكفِّ أأأأأأأأأأأ ه قَ َ

بأأأأأأأأأأأأغ َّر ق

أز ْنأأأأأأأأأأأأأأك بمعش
ومتأأأأأأأأأأأأأأى ِ

أأأأأأأأأأأأأأ ر وأَزنه

أأأأأأأأأأأأ ُم المل أأأأأأأأأأأأ وك و َسأأأأأأأأأأأأوْ رة األبط أأأأأأأأأأأأ ال
اس مث
أأأأأأأأأأأ َ

أأأأأأأأأأأ الَه بمث

ال
أأأأأأأأأأأ ِ

ال
أأأأأأأ ان وفأأأأأأأو ُز كأأأأأأألِّ نِ َ
صأأأأأأأ ِ

ي أأأأأأأ و َم الرِّ ه
أأأأأأأأأأح األثق
بأأأأأأأأأأأك أُ ْلأأأأأأأأأأأف وزنأأأأأأأأأأأك أرجأ
َ

أأأأأأأأأأأأأأ ُم

وقال الفرزدق يرثيه [أي مخلد بن يزيد] :من الطويل

أأأأأأأأأأأأأ ال

()69

ال
أأأأأأأأأأأ ِ

()70

ومأأأأأأأأأأأأأأأا حملأأأأأأأأأأأأأأأت أيأأأأأأأأأأأأأأأديهم مأأأأأأأأأأأأأأأن جنأأأأأأأأأأأأأأأازة

ومأأأأأأأأأأأأأأا أ لبسأأأأأأأأأأأأأأت أثوابهأأأأأأأأأأأأأأا مثأأأأأأأأأأأأأأل مخلأأأأأأأأأأأأأأد

أبأأأأأأأأأأأأأوك الأأأأأأأأأأأأأذي تُسأأأأأأأأأأأأأتهزَ م الخيأأأأأأأأأأأأأ ُل باسأأأأأأأأأأأأأمه

وإن كأأأأأأأأأأأأأأان فيهأأأأأأأأأأأأأأا قيأأأأأأأأأأأأأأد شأأأأأأأأأأأأأأهر مطأأأأأأأأأأأأأأرد

وقأأأأأأأأأأأأأأأد علمأأأأأأأأأأأأأأأوا إذ شأأأأأأأأأأأأأأأد حقويأأأأأأأأأأأأأأأه أنأأأأأأأأأأأأأأأه

هأأأأأأأأأأأأأو الليأأأأأأأأأأأأأث ليأأأأأأأأأأأأأث الغيأأأأأأأأأأأأأل ال بأأأأأأأأأأأأأال ُمعرِّد

قال عمر بن لجأ التيمي:
آ ُل ال ُم أأأأأأأأأأأأ هَلَّب قَ

()71

أأأأأأأأأأأأ وْ ٌم ُخ ِّولُأأأأأأأأأأأأوا َك َرم

أأأأأأأأأأأأ ا

يأأأأأأأأأأأل لل َمجْ أأأأأأأأأأأ ِدِ :حأأأأأأأأأأأ ْد عَأأأأأأأأأأأنه ْم وخَ لِّ ِهأأأأأأأأأأأ ُم
َ
لأأأأأأأأأأأو قِ
()67
()68
()69
()70
()71
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م

أأأأأأأأأأأأأ ا نالَ

أأأأأأأأأأأأأ هُ ع ََربأأأأأأأأأأأأأي ال وال ك أأأأأأأأأأأأأ ادَا

بمأأأأأأأأأأأا احْ تَ َك ْمأأأأأأأأأأأتَ ِمأأأأأأأأأأأن الأأأأأأأأأأأد ْنيا ،لمأأأأأأأأأأأا حأأأأأأأأأأأادَا

إِ َّن المك

ُ
أأأأأأأأأأأأأأأأون له
ار َم أَرْ وا ٌح ي ُكأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ

أأأأأأأأأأأأأأأأأ ا

ب قَ أأأأأأأأأأأأأأأأأأ وْ ٌم إِ ْن َم َدحْ تُهُ أأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُم
آ ُل ال ُم أأأأأأأأأأأأأأأأأأ هَلَّ ِ
إِ َّن ال َعرانِي أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ نَ ت َْلقاه أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ا ُم َح َّسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َدةً

س أَجْ سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأادَا
آ ُل ال ُم أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ هَلَّ ِ
ب ُدونَ النَّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ِ
ار َم آب أأأأأأأأأأأأأأ ا ًء وأَجْ أأأأأأأأأأأأأأدادا
كانُ أأأأأأأأأأأأأأ وا األَك أأأأأأأأأأأأأأ ِ
أأأأأأأأأأأأأرى للِئ
وال تَأ
َ

أأأأأأأأأأأأأأ ِام النَّ

اس ُح َّسأأأأأأأأأأأأأأ ادا
أأأأأأأأأأأأأأ ِ

لما قدم المهلب على الحجاج بعد حرب األزارقة أجلسه على سريره ،وقال :هذا كما قال الشأاعر[ :مأن البسأيط
]
أأأأأأأأأأأأأأأأأ م

رحأأأأأأأأأأأب الأأأأأأأأأأأذراع بأأأأأأأأأأأأمر الحأأأأأأأأأأأرب مضأأأأأأأأأأأطلعا

فقل

أأأأأأأأأأأأأأأأأ دوا أمرك أأأأأأأأأأأأأأأأأ م هلل درك

ال مترفأأأأأأأأأأأأأأأأا ً إن رخأأأأأأأأأأأأأأأأاء العأأأأأأأأأأأأأأأأيش سأأأأأأأأأأأأأأأأاعده

أأأأأأأأأأأأأأ ه خشع أأأأأأأأأأأأأأ ا

وال إذا عأأأأأأأأأأأأأأض مكأأأأأأأأأأأأأأروه ب

فقال رجل ممن كان مع المهلب :وهللا لكأني أسمع قطري بن الفجأاءة وهأو يقأول :هلل در المهلأب ،وهللا مأا
حاربنا مثله ،هو كما قال لقيط اإليادي:
صأأأأأأأأأأأأأأأونوا جي أأأأأأأأأأأأأأأ ادكم واجلأأأأأأأأأأأأأأأوا سأأأأأأأأأأأأأأأالحكم

ثأأأأأأأم افزعأأأأأأأأوا قأأأأأأأأد ين أأأأأأأ ال األمأأأأأأأأن مأأأأأأأأن فزع أأأأأأأأ ا

أأأأأأأأأأأأأأأ م

رحأأأأأأأأأأب الأأأأأأأأأأذراع بأأأأأأأأأأأمر الحأأأأأأأأأأرب مضطلع أأأأأأأأأأ ا

ال مترفأأأأأأأأأأأأأأا ً إن رخأأأأأأأأأأأأأأاء العأأأأأأأأأأأأأأيش س أأأأأأأأأأأأأأ اعده

و ال إذا عأأأأأأأأأأأأض مك

أأأأأأأأأأأأ ه خشأأأأأأأأأأأأعا

مأأأأأأأأأأأا زال يحلأأأأأأأأأأأب صأأأأأأأأأأأرف الأأأأأأأأأأأدهر أشأأأأأأأأأأأطره

أأأأأأأأأأ ا ً ط أأأأأأأأأأ وراً ومتبَع
يك أأأأأأأأأأ ون متبِع
مسأأأأأأأأأأأأأأأتحكم السأأأأأأأأأأأأأأأن ال قحمأأأأأأأأأأأأأأأا ً وال ضأأأأأأأأأأأأأأأرعا

وقل أأأأأأأأأأأأأأأ دوا أمرك

أأأأأأأأأأأأأأأ م هلل درك

حتأأأأأأأأأأى اسأأأأأأأأأأتمرت علأأأأأأأأأأى شأأأأأأأأأأزر مريرت

فأعجب الحجاج موافقة قطري إياه.

أأأأأأأأأأ ه

أأأأأأأأأأأأ روه ب

أأأأأأأأأأ ا

()72

ب:
َ
قال ال َك ْلبِ ُّي :أَ ْن َش َد ِزيَا ٌد األَ ْع َج ُم يَ ِز ْي َد بنَ ال ُمهَلَّ ِ
َو َمأأأأأأأأأأأأأأأأا َمأأأأأأأأأأأأأأأأاتَ ال ُمهَلَّأأأأأأأأأأأأأأأأبُ ُمأأأأأأأأأأأأأأأأ ْذ َرأَ ْينَأأأأأأأأأأأأأأأأا
ُّ
ى َو ُجأأأأأأأأأأأأأأأأأوْ ٍد
أأأأأأأأأأأأأأأأان َكأ
لَأأأأأأأأأأأأأأأأأهُ َكفَّأ
أأأأأأأأأأأأأأأأف نَأأأأأأأأأأأأأأأأأ َد ً
ِ
()72

مختصر تاريخ دمشق ج  26ص.40

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ِه يَ ِز ْيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدَا
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوا ِد ِم ْنبَأ
َعلَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى أَ ْعأ
َ
ِ
الح ِد ْيأأأأأأأأأأأأأأأأأأدَا
َوأُ ْخأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأرى تُ ْم ِطأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُر ال َعلَأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َ
ق َ
َ

َار.
فَأ َ َم َر لَهُ بِأ َ ْل ِ
ف ِد ْين ٍ

()73

ْ
قول األشقر ّ
فنفرت ناقتُهُ ،فقال:
ي وقد م َّر بقبر المهلّب بن أبي صفرة

()74

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاك هللاُ يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّر البَرايأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
لحأ
ِ

أعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن قبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر المهلَّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب تَنفِرينأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

فلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوال أنَّنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي رجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٌل غريأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبٌ

ث تَحْ جُلينأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
ت علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى ثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال ٍ
لكنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ

قال كعب بن األشقر ّ
ي في المغيرة بن المهلَّب:

()75

كأأأأأأأأأأأأم حاسأأأأأأأأأأأأ ٍد لأأأأأأأأأأأأك قأأأأأأأأأأأأد عَطلأأأأأأأأأأأأتَ ه َّمتَأأأأأأأأأأأأهُ

والقأأأأأأأأأأأدر
ُمغأأأأأأأأأأأرًى بشأأأأأأأأأأأتم صأأأأأأأأأأأروف الأأأأأأأأأأأ َّدهر
ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأو ِر
إذا رآكَ ثنَأأأأأأأأأأأأأأأأأأى طَرْ فأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ً علأأأأأأأأأأأأأأأأأأى َعأ
َ

كأأأأأأأأأأم حسأأأأأأأأأأر ٍة منأأأأأأأأأأك تَأأأأأأأأأأرْ ِدي فأأأأأأأأأأي َجوانحأأأأأأأأأأه

ْ
أأأأأأأأأأاإلبر
أأأأأأأأأأوخز بأ
ب مثأأأأأأأأأأأ ُل الأ
لهأأأأأأأأأأأا علأأأأأأأأأأأى القلأأأأأأأأأأأ ِ
ِ
أأأأأأأأأوى ْ
أأأأأأأأأر
أأأأأأأأأل مأأأأأأأأأأن ب َشأ
ال عيأ
أن قيأ َ
َ
أأأأأأأأأب فيأأأأأأأأأأك سأ َ
ِ

كأنَّمأأأأأأأأأأأأأأأا أنأأأأأأأأأأأأأأأت سأأأأأأأأأأأأأأأه ٌم فأأأأأأأأأأأأأأأي َمفاصأأأأأأأأأأأأأأأله
أنأأأأأأأأأأأأأتَ الكأأأأأأأأأأأأأري ُم الَّأأأأأأأأأأأأأذي ال شأأأأأأأأأأأأأي َء يُشأأأأأأأأأأأأأبهُهُ

الجياد قصيدة زياد األعجم يرثي المغيرة بأن المهلَّأب ،فاستنشأده المهلَّأب هأذه القصأيدة حتَّأى أتأى
ومن المراثي ِ
على قوله:
فأأأأأأأأأأأأأأأإذا مأأأأأأأأأأأأأأأررتَ بقبأأأأأأأأأأأأأأأره فأأأأأأأأأأأأأأأا ْعقِرْ بِأأأأأأأأأأأأأأأ ِه

ح
ُكأأأأأأأأأأأأأأو َم ال ِهجأأأأأأأأأأأأأأان وكأأأأأأأأأأأأأأ َّل ِطأ
ٍ
أأأأأأأأأأأأأرف سأأأأأأأأأأأأأأابِ ِ

فقال له المهلَّب :فهل عقرتَ عليه ،يا أبا أُمامة ،فرسك؟ قال :ال ،قال :ولِ َم؟ قال :ألنِّي كنت على ُم ْق ِرف ولو
ُ
كنت على عتيق لفعلت ،فاستحسن المهلَّب قوله وقال لمن حضر مجلسه من ولده ومواليه :ليُهد كلُّ واح ٍد منكم
إلى زياد فرسا ً من خيله ،فيقال إنَّه انصرف بأكثر من مائة فرس ،وأ َّول هذه القصيدة المختا ُر منها قوله:

()76

أأأأأأأأأأأأأأأأأل وال ُغأأأأأأأأأأأأأأأأأأزاة إذا َغأأأأأأأأأأأأأأأأأأزَ وا
قأأأأأأأأأأأأأأأأأألْ للقوافأ
ِ
()73
()74
()75
()76

سير أعالم النبالء ج 4ص.504
األشباه والنظائر ج 2ص.234
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األشباه والنظائر ج 2ص.357

َّائح
والبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ِكرين ولل ُم ِجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّد الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ِ

َّ
إن السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأماحةَ وال ُمغيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرةَ ضُأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِّمنا
فأأأأأأأأأأأأأأأإذا مأأأأأأأأأأأأأأأررتَ
بقبأأأأأأأأأأأأأأأر ِه فأأأأأأأأأأأأأأأا ْعقِرْ بِأأأأأأأأأأأأأأأ ِه
ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأب قبأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ِه بأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِدمائها
ضأأأأأأأأأأأأأأأأأأحْ جوانأ
َ
وا ْن َ
وإذا يُنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ُح علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى فتًأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتعلَّ َم ْن
أأأأأأأأأأأأأأأأل بنَعْشأأأأأأأأأأأأأأأأأه
وأرى المكأأأأأأأأأأأأأأأأأار َم يأأأأأأأأأأأأأأأأأوم ِزيأ
َ
َ
ت َحلَّأأأأأأأأأأأأأأأأهُ
فكفَأأأأأأأأأأأأأأأأى لنأأأأأأأأأأأأأأأأا َحزَ نأأأأأأأأأأأأأأأأا ً ببيأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍ
ْ
ل َعفَأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأت منأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابِ ُرهُ و ُحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطّ ُسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرو ُجهُ
مأأأأأأأأأأأأأاتَ المغيأأأأأأأأأأأأأرةُ بعأأأأأأأأأأأأأد
ِ
طأأأأأأأأأأأأأول تعأأأأأأأأأأأأأرُّ ٍ
أرى
والقتأأأأأأأأأأأأأأأأ ُل لأأأأأأأأأأأأأأأأيس إلأأأأأأأأأأأأأأأأى الق
تأأأأأأأأأأأأأأأأال وال َ
ِ
ْ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِه
هللِ درُّ منِّيَّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة فاتأ

بمأأأأأأأأأأأأرو علأأأأأأأأأأأأى الطَّ
قبأأأأأأأأأأأأراً
الواضأأأأأأأأأأأأح
ريأأأأأأأأأأأأق
َ
ِ
ِ
ح
ُكأأأأأأأأأأأأأأو َم ال ِهجأأأأأأأأأأأأأأان وكأأأأأأأأأأأأأأ َّل طأ
ٍ
أأأأأأأأأأأأأرف سأأأأأأأأأأأأأأابِ ِ
وذبأأأأأأأأأأأأأأأائح
فلقأأأأأأأأأأأأأأأد يكأأأأأأأأأأأأأأأون أخأأأأأأأأأأأأأأأا نأأأأأأأأأأأأأأأدًى
ِ
َّ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأائح
أن المغيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرةَ فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوق نَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوح النَّأ
ِ
ْ
أأأأأأأأأأأأأأأأأادح
أأأأأأأأأأأأأأأأأارم و َممأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأل مكأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأت بفضأ
زالأ
ٍ
ِ
ِ
أأأأأأأأأأأأارح
أُخأأأأأأأأأأأأأرى ال َّزمأأأأأأأأأأأأأان فلأأأأأأأأأأأأأيس عنأأأأأأأأأأأأأه ببأ
ِ
ح
وطأأأأأأأأأأأأأأرْ ٍ
عأأأأأأأأأأأأأأن كأأأأأأأأأأأأأألِّ طامحأأأأأأأأأأأأأأ ٍة ِ
ف طأأأأأأأأأأأأأأا ِم ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأفائح
ت بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأين أسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنَّ ٍة وصأ
للمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ِ
ِ
ح
َحيّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ً يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأؤ ّخ ُر لل َّشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأفيق النَّ ِ
اصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأامح
فلقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد أراهُ يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ُّد َغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرْ ب الجأ
ِ

اآلنَ ل َّمأأأأأأأأأأأأأأا كنأأأأأأأأأأأأأأتَ
أكمأأأأأأأأأأأأأأل َمأأأأأأأأأأأأأأن َم َشأأأأأأأأأأأأأأى
َ
ْ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأت فيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك المأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروءةُ كلّهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
وتكا َملَأ

أأأأأأأأأأأأأأارح
وافتأأأأأأأأأأأأأأأ َّر نابُأأأأأأأأأأأأأأأكَ عأأأأأأأأأأأأأأأن َشأأأأأأأأأأأأأأأباة القأ
ِ
َّأأأأأأأأأأأأأأأأأأالح
وأع ْنأأأأأأأأأأأأأأأأأأتَ ذلأأأأأأأأأأأأأأأأأأك بالفَعأأأأأأأأأأأأأأأأأأال الص
ِ

ْ
أأأأأأأأأأأأأأأأأدت
فأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ْن َع المغيأأأأأأأأأأأأأأأأأأرةَ لل ُمغيأأأأأأأأأأأأأأأأأأرة إذ بأ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأابح
أأأأأأأأأأأأأأأأأأاح النَّأ
َشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعوا َء ُمجْ ِحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرةً نُبأ
َ
ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأاكح
آبُأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوا بوجْ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه ُمطلِّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق أو نأ
ِ

بح ْلمأأأأأأأأأأأأأأك ال ْبأأأأأأأأأأأأأأن ع ِّمأأأأأأأأأأأأأأك جهلَأأأأأأأأأأأأأأهُ
تَشأأأأأأأأأأأأأأفي ِ
أأأأأأأأأأأأأأال تشأأأأأأأأأأأأأأأابَهَ ْ
ت
وإذا األُمأأأأأأأأأأأأأأأو ُر علأأأأأأأأأأأأأأأى الرِّ جأ
ِ

أأأأأأأأأأأأأأأافح
أأأأأأأأأأأأأأأاح كأأأأأأأأأأأأأأأأ ّل ُمكأ
وتَأأأأأأأأأأأأأأأأ ُر ُّد عنأأأأأأأأأأأأأأأأه كفأ
َ
ِ
ْ
فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاتح
ق و َم
وتُ ُو ِّز
عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت بمغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال ٍ
ِ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأر ٍم ذي ِمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرَّة
أأأأأأأأأأأأأأأأأأل ال َّسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأحيل بم ْبأ
فتَأ
َ
َ

راجأأأأأأأأأأأأأأأأح
قأأأأأأأأأأأأأأأأل
دون الرِّ جأأأأأأأأأأأأأأأأال بفضأأأأأأأأأأأأأأأأل ع
ٍ
ِ
ح
و ُمخاتِأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل لعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد ّوه بتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأافُ ِ

َّ
هالأأأأأأأأأأأأأأأأأأب ال يأأأأأأأأأأأأأأأأأأزا ُل لهأأأأأأأأأأأأأأأأأأم فتًأأأأأأأأأأأأأأأأأأى
إن ال َم
َ
ملأأأأأأأأأأأأأأأأ ٌ
ك أغأأأأأأأأأأأأأأأأرُّ متأأأأأأأأأأأأأأأأ َّو ٌج يَسأأأأأأأأأأأأأأأأمو لأأأأأأأأأأأأأأأأهُ

أأأأأأأأأأأأأأح
ب القأ
يمأ
أأأأأأأأأأأأأأري قأأأأأأأأأأأأأأأواد َم كأأأأأأأأأأأأأأأ ّل حأأأأأأأأأأأأأأأر ٍ
ِ
ِ
ُ
ُ
أأأأأأأأأح
أأأأأأأأأرف الكاشأ
صأأأأأأأأأأديق و ُغأأأأأأأأأأضَّ طأ
أأأأأأأأأرف ال َّ
طأ
ِ

رفَّأأأأأأأأأأأأأا ُ
ب إلأأأأأأأأأأأأأى ال ِعأأأأأأأأأأأأأدَى
ع ألويأأأأأأأأأأأأأة الحأأأأأأأأأأأأأرو ِ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأوارح
طيأأأأأأأأأأأأأأأأأأر
بسُأأأأأأأأأأأأأأأأأأعود
سأأأأأأأأأأأأأأأأأأوانح وبَ
ِ
ٍ
ِ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأان حأأأأأأأأأأأأأأأأأأأين تالقَيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
ان مختلفأ
ِ
صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأفَّ ِ

ُ
يمأأأأأأأأأأأأأأوت سأأأأأأأأأأأأأألي ُمهُ قبأأأأأأأأأأأأأأل الرُّ قَأأأأأأأأأأأأأأى
صأأأأأأأأأأأأأأل
ِ

وأنشد للطرماح يمدح يزيد بن المهلب:
أأأأأأأأأأناق ديأأأأأأأأأأأات الثأأأأأأأأأأأأى
َح ّمأأأأأأأأأأأال أشأ
ِ
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َف األصأأأأأأأأأأأأأأأأأأل وج ّشأأأأأأأأأأأأأأأأأأامها
عأأأأأأأأأأأأأأأأأأن عأأأأأأأأأأأأأأأأأأد ِ

بيض في يزيد بن المهلّب مختارةٌ يقول فيها:
لحمزة بن
ٍ
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وعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأضَّ منّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى بالغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارب القَتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ

ُ
رأيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت محبِ َسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه
أقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ُل ل ّمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
ق دون السأأأأأأأأأأأأأأأأأ َّماح والجأأأأأأأأأأأأأأأأأود والأأأأأأأأأأأأأأأأأ
أُغلأأأأأأأأأأأأأأأأأ َ

أشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنَّجد ِة بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابٌ خروجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأهُ ِ

َّ
أأأأأأأأأأأأأأت مأأأأأأأأأأأأأأأات النأأأأأأأأأأأأأأأدى يزيأأأأأأأأأأأأأأأ ُد فأأأأأأأأأأأأأأأال
إن مأ

تُأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ِد وال يُأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ِد بحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرُك اللّجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ

أصأأأأأأأأأأأأأبح فأأأأأأأأأأأأأي قيأأأأأأأأأأأأأدك السَّأأأأأأأأأأأأأماحةُ والحأأأأأأأأأأأأأا
َ

ت والح َسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ
مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل للمعضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال ِ

أأأأأأأأأأأأأأل
فأأأأأأأأأأأأأأأزتَ بقِأأأأأأأأأأأأأأأدح النَّأأأأأأأأأأأأأأأدى علأأأأأأأأأأأأأأأى مهأ
ٍ
يزيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُد أنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت الربيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُع نأْ ُملُأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه

ْ
صأ
وق َّ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرت دون َسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعيك العأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأربُ
يرجأأأأأأأأأأأأأأأأأوك منّأأأأأأأأأأأأأأأأأا ذو األهأأأأأأأأأأأأأأأأأل وال َعأأأأأأأأأأأأأأأأأزَ بُ

ْ
ُ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأت
مض
ث وأربعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأينَ
ابأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن ثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال ٍ
َ

ٌ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ٌ
ع
ض
واهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن وال ثلِأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ
َ
ال َ

ْ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت نعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٌم
وال بَ ِطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٌر إن تتاب َعأ

وصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاب ٌر فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبالء
محتسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ
ِ

قا م أعرابي بين يدي داود بن المهلب ،وقال :إني قد مدحتك فاسمع .قال :على رسلك ،ثم دخأل بيتأه فتقلأد سأيفه
وخرج ،ثم قال :قل فإن أحسنت حملناك وإن أسأت قتلناك ،فأنشد:
أمنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأداود وجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأود يمينأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه

مأأأأأأأأأأأن الحأأأأأأأأأأأدث المخشأأأأأأأأأأأ ّي والبأأأأأأأأأأأؤس والفقأأأأأأأأأأأر

وأصأأأأأأأأأأأأأأأأبحت ال أخشأأأأأأأأأأأأأأأأى بأأأأأأأأأأأأأأأأداود كبأأأأأأأأأأأأأأأأأوة

مأأأأأأأأأأأأن الأأأأأأأأأأأأدهر لمأأأأأأأأأأأأا أن شأأأأأأأأأأأأددت بأأأأأأأأأأأأه أزري

لأأأأأأأأأأأأأأأأأأه حكأأأأأأأأأأأأأأأأأأم دواد وصأأأأأأأأأأأأأأأأأأورة يوسأأأأأأأأأأأأأأأأأأف

وملأأأأأأأأأأأأأأك سأأأأأأأأأأأأأأليمان وعأأأأأأأأأأأأأأدل أبأأأأأأأأأأأأأأي بكأأأأأأأأأأأأأأر

فتأأأأأأأأأأأى تفأأأأأأأأأأأرق األمأأأأأأأأأأأوال مأأأأأأأأأأأن جأأأأأأأأأأأود كفأأأأأأأأأأأه

كمأأأأأأأأأأا يفأأأأأأأأأأرق الشأأأأأأأأأأيطان مأأأأأأأأأأن ليلأأأأأأأأأأة القأأأأأأأأأأدر

فقال له :قد حملناك ،فإن شئت على قدرنا ،وإن شئت على قدرك .قال :بل على قدري .فأعطاه خمسينا .فقال له
جلساؤه :هال احتكمت عل ى قدر األمير! قال :لم يكن في ماله ما يفي بقأدره .فقأال لأه داود :أنأت فأي هأذا أشأعر
منك في شعرك ،وأمر له بمثل ما أعطاه.
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وحدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة األزدي ،قال :حدثنا عبيد هللا بأن إسأحاق بأن سأالم ،قأال :أتأى الكميأت بأاب
مخلد بن يزيد بأن المهلأب يمدحأه ،فصأادف علأى بابأه أربعأين شأاعراً ،فقأال لأآلذن :اسأتأذن لأي علأى األميأر.
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شاعر؟ قال :أربعين شاعراً ،قال :فأنت جالب التمر إلى
فاستأذن له عليه فأذن له ،فقال له :كم رأيت بالباب من
ٍ
هجر ،قال :فإنهم جلبوا دقالً وجلبت أزاذاً ،قال :فهات أزاذك ،فأنشد:
هأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألت منأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأازالً بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاألبرق

درسأأأأأأأأأأت فكيأأأأأأأأأأف سأأأأأأأأأأؤال مأأأأأأأأأأن لأأأأأأأأأأم ينطأأأأأأأأأأأق

لعبأأأأأأأأأأأأأأت بهأأأأأأأأأأأأأأا ريحأأأأأأأأأأأأأأان ريأأأأأأأأأأأأأأح عجاجأأأأأأأأأأأأأأ ٍة
والهيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأف رأئحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةٌ لهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ينتاحهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

بالسأأأأأأأأأأأأأأأأأأافيات مأأأأأأأأأأأأأأأأأأن التأأأأأأأأأأأأأأأأأأراب المعنأأأأأأأأأأأأأأأأأأق
طَفَأأأأأأأأأأأأأأل العشأأأأأأأأأأأأأأي بأأأأأأأأأأأأأأذي حنأأأأأأأأأأأأأأاتم شأأأأأأأأأأأأأأرّق

تصأأأأأأأأأأأأأأأل اللقأأأأأأأأأأأأأأأاح إلأأأأأأأأأأأأأأأى النتأأأأأأأأأأأأأأأاج مزيأأأأأأأأأأأأأأأةً

لحقأأأأأأأأأأأأأأأأأأوق كوكبهأأأأأأأأأأأأأأأأأأا وإن لأأأأأأأأأأأأأأأأأأم يحقأأأأأأأأأأأأأأأأأأق

غيأأأأأأأأأأأأأرن عهأأأأأأأأأأأأأدك بالأأأأأأأأأأأأأديار ومأأأأأأأأأأأأأن يكأأأأأأأأأأأأأأن

رهأأأأأأأأأأأأأأن الحأأأأأأأأأأأأأأوادث مأأأأأأأأأأأأأأن جديأأأأأأأأأأأأأأ ٍد يخلأأأأأأأأأأأأأأق

إال خوالأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي المحلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة بيتهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

كالطيلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن الرمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاد األورق

متبجحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ً تأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرك الوالئأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد رأسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه

مثأأأأأأأأأأأأأأأأأأل السأأأأأأأأأأأأأأأأأأواك ودمأأأأأأأأأأأأأأأأأأه كأأأأأأأأأأأأأأأأأأالمهرق

دار التأأأأأأأأأأأأأأأأأأي تركتأأأأأأأأأأأأأأأأأأك غيأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ملومأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة

دنفأأأأأأأأأأأأأأأا فأأأأأأأأأأأأأأأأرع بهأأأأأأأأأأأأأأأا عليأأأأأأأأأأأأأأأك وأشأأأأأأأأأأأأأأأفق

قأأأأأأأأأأأد كنأأأأأأأأأأأت قبأأأأأأأأأأأل تتأأأأأأأأأأأوق مأأأأأأأأأأأن هجرانهأأأأأأأأأأأا

فأأأأأأأأأأأأأأاليوم إذ شأأأأأأأأأأأأأأحط المأأأأأأأأأأأأأأزار بهأأأأأأأأأأأأأأا تأأأأأأأأأأأأأأق

والحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب فيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه حأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالوةٌ ومأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرارة

سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائل بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذلك مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن تطعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم أو ذق

مأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ذاق بأأأأأأأأأأأأأأأأأأؤس معيشأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة ونعيمهأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

فيمأأأأأأأأأأأأأأأا مضأأأأأأأأأأأأأأأى أحأأأأأأأأأأأأأأأ ٌد إذا لأأأأأأأأأأأأأأأم يعشأأأأأأأأأأأأأأأق

ّ
بأأأأأأأأأت أخأأأأأأأأأا الهمأأأأأأأأأوم ولأأأأأأأأأم يبأأأأأأأأأت
مأأأأأأأأأن قأأأأأأأأأال

الهمأأأأأأأأأأأأأأأأوم ونصأأأأأأأأأأأأأأأأبهن يأأأأأأأأأأأأأأأأأؤرق

غأأأأأأأأأأأأأأأأر

حتى بلغ إلى قوله:
بشأأأأأأأأأأأأأأأأأرت نفسأأأأأأأأأأأأأأأأأي إذ رأيتأأأأأأأأأأأأأأأأأك بأأأأأأأأأأأأأأأأأالغنى

ووثقأأأأأأأأأأت حأأأأأأأأأأين سأأأأأأأأأأمعت قولأأأأأأأأأأك لأأأأأأأأأأي :ثأأأأأأأأأأق

فأمر بالخلع عليه ،ف ُخلع عليه حتى استغاث ،فقال :أتاك الغوث ،ارفعوا عنه.
كتب العتابي إلى داود بن يزيد بن المهلب :أما بعأد ،فأإني امأرؤ فأ ّي خلتأان :حصأ ٌر مقيأد بالحيأاء ،وعأزة نفأس
شبيهةٌ بالجفاء ،ولم أزل أرغب بنفسي في صحبة غطارفة الرجال ،وأبناء ذوي الفعال ،فوردت العسأكر فرفأع
إلي أقوام منهم من يرتاش حاله ،وال يشرف إال بمالأه ،ومأنهم مأن أنحأل أديمأه ،ولأم يصأل قديمأه ،فأي طبقأات
شتى يضيق عنهم المدح ،ويتسع فيهم الذم ،ورأيت وجوه القبائل تصدر عنك بأنواع الفضائل في حمل الديات،
وفضل الهبات ،ورأيتك من نبع ٍة أصلها الكرم ،وأغصانها الهمم ،تثمر الحمد ،وترقأع المجأد ،فحططأت رحلأي
بفنائك ،وشددت عراه بأطناب وفائك ،وقلت في ذلك:

داود خيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر فتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ًى يعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاذ بركنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه

ملأأأأأأأأأأأأأأ ٌ
ك يجيأأأأأأأأأأأأأأر مأأأأأأأأأأأأأأن الزمأأأأأأأأأأأأأأان القاسأأأأأأأأأأأأأأي

كأأأأأأأأأأأم مأأأأأأأأأأأن يأأأأأأأأأأأد لأأأأأأأأأأأك أصأأأأأأأأأأأبحت مشأأأأأأأأأأأهورةً

بيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء تجلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ظلمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة اإلبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالس

فلقلمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا تلقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاه إال واقفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ً

متحرمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ً بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأين النأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدى والبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاس

قال ابن الكوفي :لما قدم المهلب علأى الحجأاج بعأد فراغأه مأن أمأر األزارقأة وقتأالهم ،أكرمأه الحجأاج وشأرفه
وبلغ له الغاية ،قال :فخرج الحجاج يوما ً آخذاً بيد المهلب ،حتى إذا انتهى إلى المحراب قام ثم قال :يا أبأا سأعيد
أنا أطول أم أنت؟ فقال :األمير أطول مني وأنا أشخصمنه ،فلما انصرف مأن صأالته أخأذ بيأده فأدخلأه معأه ثأم
قال له :سجستان خير واليأة أم خراسأان؟ قأال :سجسأتان قأال :وكيأف؟ قأال :ألنهأا ثغأر كابأل وزابلسأتان ،وإن
خراسان ثغر الترك ،قال أيهما أحب إليك أن يليه رجل مثلك؟ قال :إن أمثالي في النأاس لكثيأر ومأا نحأن حيأث
يرى الناس ،قال :سر إلى سجستان ،قال :غيري خير لك فيها مني ،وأنأا بخراسأان خيأر لأك مأن غيأري ،قأال:
ولم؟ قال :ألن بدء نعمة هللا علي بعد اإلسالم كان في غزوتي خراسان مع الغفاري ،وابن أبي بكأرة بسجسأتان
خيأأر لأأك منأأي؛ ألن أهلهأأا أحبأأوه لحسأأن أياديأأه فأأيهم ،وأنأأا بخراسأأان خيأأر منأأه ،قأأال :ومأأا كنأأت تلأأي مأأن أمأأر
الغفاري؟ قال :كنت فيمن صحبه ،فلما نزلنا بيهق ودنونا من عدونا قال الغفاري :هل من فوارس ينظأرون لنأا
أمامنا وإن أصابوا أحداً أتوا به ،فانتدب منا مع صاحب شرطته عشرة فأوارس ،فلقينأا عأدتنا مأن عأدونا ،فقأال
أصحابي :قد عاينا طالئع القوم فانصرفوا ،فقلت :وما عليكم أن نشامهم؟( )80فأبوا وانصرفوا وتقدمت فقتأل هللا
العشرة على يدي ،ثم انصرفت برؤوسهم ودوابهم وأسالبهم معي ،وقد كان أصحابي نعوني إلى الغفاري ،فلما
رآني ضحك وقال:
كبأأأأأأأأأأأأأأأا القأأأأأأأأأأأأأأأوم عنأأأأأأأأأأأأأأأد عيأأأأأأأأأأأأأأأان الرهأأأأأأأأأأأأأأأان

ونأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال المهلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب حأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأظ الفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرس

ففأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاز المهلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب بالمكرمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات

وآب عميأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر بحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتعس

ثم والني شرطته وخرج إلي مأن أمأره .فأواله الحجأاج خراسأان ،وكأان واليهأا حتأى هلأك بهأا ،فقأال نهأار بأن
توسعة يرثيه:

()81

هلل دركأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم غأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأداة دفنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتم

()80
()81

نقترب منهم ونناوشهم.
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سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم العأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأداة ونأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائالً ال يحظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر

إن تأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدفنوه فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإن مثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل بالئأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه

فأأأأأأأأأأأأأأأأأأي المسأأأأأأأأأأأأأأأأأألمين وذكأأأأأأأأأأأأأأأأأأره ال يقبأأأأأأأأأأأأأأأأأأر

كأأأأأأأأأأأأأأأأأان المأأأأأأأأأأأأأأأأأدافع دون بيضأأأأأأأأأأأأأأأأأة مصأأأأأأأأأأأأأأأأأره

والجأأأأأأأأأأأأأأأأأأابر العظأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الأأأأأأأأأأأأأأأأأأذي ال يُجبأأأأأأأأأأأأأأأأأأر

أأأأأأأأأأأأأأأأافي الثغأأأأأأأأأأأأأأأأأر ال َمخأأأأأأأأأأأأأأأأأوف بحزمأأأأأأأأأأأأأأأأأه
والكأ
َ

وبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي من طأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائره الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذي ال ينكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر

أنأأأأأأأأأأأأأأأأى لهأأأأأأأأأأأأأأأأا مثأأأأأأأأأأأأأأأأل المهلأأأأأأأأأأأأأأأأب بعأأأأأأأأأأأأأأأأده

هيهأأأأأأأأأأأأأأأأات هيهأأأأأأأأأأأأأأأأات الجنأأأأأأأأأأأأأأأأاب ألخضأأأأأأأأأأأأأأأأر

كأأأأأأأأأأأأأأأل امأأأأأأأأأأأأأأأرئ ولأأأأأأأأأأأأأأأي الرعيأأأأأأأأأأأأأأأة بعأأأأأأأأأأأأأأأده

بأأأأأأأأأأأأأأأأدل لعمأأأأأأأأأأأأأأأأر أبيأأأأأأأأأأأأأأأأك منأأأأأأأأأأأأأأأأه أعأأأأأأأأأأأأأأأأور

مأأأأأأأأأأأأأأأا ساسأأأأأأأأأأأأأأأنا مثأأأأأأأأأأأأأأأل المهلأأأأأأأأأأأأأأأب سأأأأأأأأأأأأأأأائس

أعفأأأأأأأأأأأأأأى عأأأأأأأأأأأأأأن الأأأأأأأأأأأأأأذنب الأأأأأأأأأأأأأأذي ال يغفأأأأأأأأأأأأأأر

ال ال وأيمأأأأأأأأأأأأأأأأأن فأأأأأأأأأأأأأأأأأي الحأأأأأأأأأأأأأأأأأروب نقيبأأأأأأأأأأأأأأأأأةً

منأأأأأأأأأأأأأأه وأعأأأأأأأأأأأأأأدل فأأأأأأأأأأأأأأي النهأأأأأأأأأأأأأأاب وأوقأأأأأأأأأأأأأأر

وأشأأأأأأأأأأأأأأأد فأأأأأأأأأأأأأأأي حأأأأأأأأأأأأأأأق العأأأأأأأأأأأأأأأراق شأأأأأأأأأأأأأأأكيمةً

يخشأأأأأأأأأأأأأأأأأأى بوادرهأأأأأأأأأأأأأأأأأأا اإلمأأأأأأأأأأأأأأأأأأام األكبأأأأأأأأأأأأأأأأأأر

جمأأأأأأأأأأأأأأأأأع المأأأأأأأأأأأأأأأأأروءة والس ياسأأأأأأأأأأأأأأأأأة والتقأأأأأأأأأأأأأأأأأى

ومحاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأن األخأأأأأأأأأأأأأأأأأأالق منهأأأأأأأأأأأأأأأأأأا أكثأأأأأأأأأأأأأأأأأأر

تجأأأأأأأأأأأأأأري لأأأأأأأأأأأأأأه الطيأأأأأأأأأأأأأأر األيأأأأأأأأأأأأأأامن عمأأأأأأأأأأأأأأره

ولأأأأأأأأأأأأأأأو انأأأأأأأأأأأأأأأه خمسأأأأأأأأأأأأأأأين عامأأأأأأأأأأأأأأأا ً يخطأأأأأأأأأأأأأأأر

لمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا رأى األمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر العظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيم وأنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه

سأأأأأأأأأأأأأأأأأأيحل بالمصأأأأأأأأأأأأأأأأأأرين أمأأأأأأأأأأأأأأأأأأر منكأأأأأأأأأأأأأأأأأأر

وأرنَّأأأأأأأأأأأأأأأأأأت العُأأأأأأأأأأأأأأأأأأوذ المطافأأأأأأأأأأأأأأأأأأل حولأأأأأأأأأأأأأأأأأأه

حأأأأأأأأأأأأأأأأأذر السأأأأأأأأأأأأأأأأأباء وزل عنهأأأأأأأأأأأأأأأأأا المئأأأأأأأأأأأأأأأأأزر

ألقأأأأأأأأأأأأأأى القنأأأأأأأأأأأأأأاع وسأأأأأأأأأأأأأأار نحأأأأأأأأأأأأأأو عصأأأأأأأأأأأأأأاب ٍة

أأأأأأأأأأأأأزر فأأأأأأأأأأأأأذاقوا المأأأأأأأأأأأأأوت وهأأأأأأأأأأأأأو مشأأأأأأأأأأأأأمر
ُخ
ٍ

كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان المهلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب للعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراق سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأكينة

وولأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي حادثهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذي يسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتنكر

وقدم السعدي أبو وجأزة علأى المهلأب بأن أبأي صأفرة ،فقأال :أصألح هللا األميأر .إنأي قأد قطعأت إليأك الأدهناء،
وضربت إليك آباط اإلبل من يثرب .قال :فهل أتيتنا بوسيلة أو عشرة أو قرابة؟ قال :ال ،ولكني رأيتك لحأاجتي
أهالً ،فإن قمت بها ،فأهل ذلك ،وإن يحل دونها حائل ،لم أذمم يومك ،ولم أيأس من غدك .فقال المهلب :يعطأى
ما في بيت المال .فوجد مائة ألف درهم ،فدفعت إليه ،فأخذها وقال:

()82

يأأأأأأأأأأا مأأأأأأأأأأن علأأأأأأأأأأى الجأأأأأأأأأأود صأأأأأأأأأأاغ هللا راحتأأأأأأأأأأه

فلأأأأأأأأأأأأأيس يحسأأأأأأأأأأأأأن غيأأأأأأأأأأأأأر ا لبأأأأأأأأأأأأأذل والجأأأأأأأأأأأأأود

عمأأأأأأأأأأأأت عطايأأأأأأأأأأأأاك مأأأأأأأأأأأأن بالشأأأأأأأأأأأأرق قاطبأأأأأأأأأأأأةً

فأنأأأأأأأأأأأأأت والجأأأأأأأأأأأأأود منحوتأأأأأأأأأأأأأان مأأأأأأأأأأأأأن عأأأأأأأأأأأأأود

()82

المحاسن والمساوئ ص(189من نسخة الموسوعة الشاملة).

وفد زياد األعجم على المهلب بن أبي صفرة وهو يقاتل األزارقة بتوج ،فأكرمه وأنزله على ابنه حبيأب ،وقأال
له أحسن قراه ،فبينا هما في بستان إذ غنت حمامة على فنن؛ فطرب لهأا زيأاد ،فقأال لأه حبيأب :إنهأا فاقأدة إلفأا
كنت أراه معها ،فقال زياد :هو أشد لشوقها ،وأنشأ يقول:
تغنأأأأأأأأأأأأأأي أنأأأأأأأأأأأأأأت فأأأأأأأأأأأأأأي ذممأأأأأأأأأأأأأأي وعهأأأأأأأأأأأأأأدي

وذمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة والأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدي أن ال تضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاري

فإنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك كلمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا غأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأردت صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوتا ً

ذكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرت أحبتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي وذكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرت داري

فإمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا يقتلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوك طلبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت ثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاراً

ألنأأأأأأأأأأأأأأأك يأأأأأأأأأأأأأأأا حمامأأأأأأأأأأأأأأأة فأأأأأأأأأأأأأأأي جأأأأأأأأأأأأأأأواري

فضحك حبيب ودعا بجالهق فرماها ،فسقطت ميتة ،فنهض زياد مغضبا ً وقال :أخفرت أبا بسطام ذمتي وقتلت
جأأاري ،فشأأكا إلأأى المهلأأب ،فغضأأب وقأأال لحبيأأب :أمأأا علمأأت أن جأأار أبأأي أمامأأة جأأاري ،وذمتأأه ذمتأأي ،وهللا
أللزمنك دية الحر والعبد ،وأخذها من ماله ،ودفعها إلى زياد ،فقال:
فللأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه عينأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن رأى كقضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأية

قضأأأأأأأأأأى لأأأأأأأأأأي بهأأأأأأأأأأا شأأأأأأأأأأي العأأأأأأأأأأراق المهلأأأأأأأأأأب

قضأأأأأأأأأأأأأأى ألأأأأأأأأأأأأأأف دينأأأأأأأأأأأأأأار لجأأأأأأأأأأأأأأار أجرتأأأأأأأأأأأأأأه

مأأأأأأأأأأأأأن الطيأأأأأأأأأأأأأر إذ يبكأأأأأأأأأأأأأي شأأأأأأأأأأأأأجاه وينأأأأأأأأأأأأأدب

فرفع خبره إلى الحجاج فقال :لشيء ما سودت العرب المهلب! ويروى :ما أخطأت العرب حين جعلت المهلب
رجلها.

()83

ومات مخلد بخناصرة ،فخرج عمر بن عبد العزيز في جنازته وكان معجبا ً بأه؛ ألنأه كأان سأيداً جأواداً شأجاعا ً
فصلى عليه ،ثم تمثل عند قبره:
علأأأأأأأأأى مثأأأأأأأأأل عمأأأأأأأأأرو تهلأأأأأأأأأك الأأأأأأأأأنفس حسأأأأأأأأأرة

وقال :لو أن هللا أراد بيزيد خيراً ألبقى له هذا الفتى.
ابن حمدون:

()85

( )83ربيع األبرار ج 1ص.314
( )84التذكرة الحمدونية ج 4ص.213
( )85ربيع األبرار ج 5ص.105

()84

وتضأأأأأأأأأأأأحي وجأأأأأأأأأأأأوه القأأأأأأأأأأأأوم مسأأأأأأأأأأأأودة غبأأأأأأأأأأأأرا

آل المهلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب معشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر أنجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاد

ورثأأأأأأأأأأأأأأأأأوا المكأأأأأأأأأأأأأأأأأارم والوفأأأأأأأأأأأأأأأأأاء فسأأأأأأأأأأأأأأأأأادوا

شأأأأأأأأأأأأأأأأاد المهلأأأأأأأأأأأأأأأأب مأأأأأأأأأأأأأأأأا بنأأأأأأأأأأأأأأأأى آبأأأأأأأأأأأأأأأأاؤه

وأتأأأأأأأأأأأأأأأأى بنأأأأأأأأأأأأأأأأوه مأأأأأأأأأأأأأأأأا بنأأأأأأأأأأأأأأأأاه فشأأأأأأأأأأأأأأأأادوا

وكأأأأأأأأأأأأأأذاك مأأأأأأأأأأأأأأن طابأأأأأأأأأأأأأأت مغأأأأأأأأأأأأأأارس نبتأأأأأأأأأأأأأأه

وبنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه اآلبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء واألجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأداد

لثابت قُطنة ،في يزيد بن المهلّب:

()86

أبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا خالأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍد زدت الحيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاة محبّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةً

إلأأأأأأأأأأأأى النأأأأأأأأأأأأاس ْ
أن كنأأأأأأأأأأأأت األميأأأأأأأأأأأأر المت َّوجأأأأأأأأأأأأا

و ُحأأأأأأأأأأأأأ َّ
ق لهأأأأأأأأأأأأأم أن يرغبأأأأأأأأأأأأأوا فأأأأأأأأأأأأأي حيأأأأأأأأأأأأأاتهم

وبابأأأأأأأأأأأأأك مفتأأأأأأأأأأأأأو ٌح لمأأأأأأأأأأأأأن خأأأأأأأأأأأأأاف أو رجأأأأأأأأأأأأأا

تزيأأأأأأأأأأأأأأد الأأأأأأأأأأأأأأذي يرجأأأأأأأأأأأأأأو نأأأأأأأأأأأأأأداك تفضُّ أأأأأأأأأأأأأأال

وتُأأأأأأأأأأأأأأأؤمن ذا اإلجأأأأأأأأأأأأأأأرام ْ
إن كأأأأأأأأأأأأأأأان ُمحرجأأأأأأأأأأأأأأأا

قال يزيد بن الحكم ليزيد بن المهلب:

()87

أبأأأأأأأأأأأأا خالأأأأأأأأأأأأ ٍد قأأأأأأأأأأأأد هجأأأأأأأأأأأأت حربأأأأأأأأأأأأا ً مريأأأأأأأأأأأأرةً

وقأأأأأأأأأأأأأد شأأأأأأأأأأأأأ ّمرت حأأأأأأأأأأأأأربٌ عأأأأأأأأأأأأأوان فشأأأأأأأأأأأأأ ّمر

فأأأأأأأأأأأأأأإن بنأأأأأأأأأأأأأأي مأأأأأأأأأأأأأأروان قأأأأأأأأأأأأأأد زال ملكهأأأأأأأأأأأأأأم

فأأأأأأأأأأأإن كنأأأأأأأأأأأت لأأأأأأأأأأأم تشأأأأأأأأأأأعر بأأأأأأأأأأأذلك فاشأأأأأأأأأأأعر

فقال :ما شعرت؟ فقال:
ْ
أأأأأأأأأأأت
فعأأأأأأأأأأأأش ملكأأأأأأأأأأأأا ً أوْ مأأأأأأأأأأأأت كريمأأأأأأأأأأأأا ً وإن تمأ

وسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيفك مشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأهو ٌر بكفِّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك تُ ْعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َذ ِر

لما بعث خالد بن عبد هللا بن خالد بن أسيد أخاه عبد العزيز لقتال األزارقة ،قأام إليأه َعأرْ هَ ُم أخأو بنأي العدويأة،
فقال :أصلح هللا األمير ،إن هذا الحي من تميم تَئِطّ بقريش منهم َر ِح ٌم داسّة ماسّة ،وإن األزارقأة ذؤبأان العأرب
وج َّر َسأأته
وسأباعها ،ولأيس صأأاحبهم إال ال ُمبأاكر ال ُمنأاكر ،ال ُم َحأرَّب ال ُم َجأرَّب ،الأذي أرضأأعته الحأرب بلِبانهأاَ ،
وض َّر َسته ،وذلك أخو األزد المهلب بن أبي صفرة ،وهللا إن َغثَّك أحبُّ إلينا من سأمينه ،ولكنأي أخأاف عأدوات
َ
الدهر وغدره ،وليس المجرَّب كمن ال يُعلَم ،وال الناصح المشفق كالغاش المتَّهَم ،قأال لأه خالأد :اسأكت مأا أنأت
وذا .فلما هزمت األزارقة عبد العزيز وأخذوا امرأته وف ّر عنها ،قال َعرْ هَم :الطويل

( )86رسائل الجاحظ ج 2ص.83
( )87الزهرة ص.691
( )88ذيل األمالي ص.32

()88

لعمأأأأأأأأأأأأأري لقأأأأأأأأأأأأأد ناجيأأأأأأأأأأأأأت بالنصأأأأأأأأأأأأأح خالأأأأأأأأأأأأأدا

وناديتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه حتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى أبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى وعصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانيا

ولأأأأأأأأأأأأأأج وكانأأأأأأأأأأأأأأت هفأأأأأأأأأأأأأأوة مأأأأأأأأأأأأأأن مجأأأأأأأأأأأأأأرِّب

عصأأأأأأأأأأأأأاني فالقأأأأأأأأأأأأأى مأأأأأأأأأأأأأا يسأأأأأأأأأأأأأر األعاديأأأأأأأأأأأأأا

وقلأأأأأأأأأأأأت :الحروريأأأأأأأأأأأأون مأأأأأأأأأأأأن قأأأأأأأأأأأأد عأأأأأأأأأأأأرفتهم

حمأأأأأأأأأأأأأأأأأأاة كمأأأأأأأأأأأأأأأأأأاة يضأأأأأأأأأأأأأأأأأأربون الهواديأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

ْ
ْ
أأأأأأأأأأأأرحن
أأأأأأأأأأأألن عبأأأأأأأأأأأأأد العزيأأأأأأأأأأأأأز وسأ
فأأأأأأأأأأأأأال ترسأ

إلأأأأأأأأأأأأأأأأأيهم فتأأأأأأأأأأأأأأأأأى األزد األلأأأأأأأأأأأأأأأأأ َّد المسأأأأأأأأأأأأأأأأأاميا

فتأأأأأأأأأأأأأأأأى ال يالقأأأأأأأأأأأأأأأأأي المأأأأأأأأأأأأأأأأوت إال بوجهأأأأأأأأأأأأأأأأأه

جريئأأأأأأأأأأأأا علأأأأأأأأأأأأى األعأأأأأأأأأأأأداء للحأأأأأأأأأأأأرب صأأأأأأأأأأأأاليا

فلمأأأأأأأأأأأأأأا أبأأأأأأأأأأأأأأى ألقيأأأأأأأأأأأأأأت حبأأأأأأأأأأأأأأل نصأأأأأأأأأأأأأأيحتي

علأأأأأأأأأأى غأأأأأأأأأأأارب قأأأأأأأأأأأد كأأأأأأأأأأأان زَ همأأأأأأأأأأأان ناويأأأأأأأأأأأا

ثأأأأأأأأأأأأوبي إذ بأأأأأأأأأأأأدت
ي
وشأأأأأأأأأأأأمرت عأأأأأأأأأأأأن سأأأأأأأأأأأأاق َّ
َ

كتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائبهم تزجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي إلينأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا األفاعيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

يهأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّزون أرماحأأأأأأأأأأأأأأأأأأا طأأأأأأأأأأأأأأأأأأواال بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذرع

شأأأأأأأأأأأأأداد إذا مأأأأأأأأأأأأأا القأأأأأأأأأأأأأوم هأأأأأأأأأأأأأزوا العواليأأأأأأأأأأأأأا

وقال آخر في آل المهلب:

()89

رأيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتكم أعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأز النأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاس جأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاراً

وأمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنعهم ،إذا ُعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُّدوا ِذمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارا

حمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائلكم وإن كانأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت ِطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواالً

نراهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمائلك ْم قِصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارا

كان ابن المولى مداحا لجعفر بن سليمان وقثم بن العباس الهاشميين ،ويزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب،
واستفرغ مدحه في يزيد ،وقال فيه قصيدته التي يقول فيها:
يأأأأأأأأأأأأا واحأأأأأأأأأأأأ َد العأأأأأأأأأأأأرب الأأأأأأأأأأأأذي دانأأأأأأأأأأأأت لأأأأأأأأأأأأه

قَ
ُ
حطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان قاطبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةً وسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاد نِأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأزارا

إنّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي ألرجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو إن لقيتُأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالما

أالّ أعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالِ َج بعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدَك األسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأفارا

ِر ْشأأأأأأأأأأأأأأتَ النَّأأأأأأأأأأأأأأدَى ولقأأأأأأأأأأأأأأد تك َّسأأأأأأأأأأأأأأر ِري ُشأأأأأأأأأأأأأأه

ق الأأأأأأأأأأأأأأبالد وطأأأأأأأأأأأأأأارا
ف َعأأأأأأأأأأأأأأال النّأأأأأأأأأأأأأأدى فأأأأأأأأأأأأأأو َ

ثم قصده بها إلى مصر وأنشده إياها ،فأعطاه حتى رضي.
ومر

ابن المولى عنده مرضا طويال ،وثقل حتى أشفي ،فلما أفاق من علته ونهض ،دخل عليه يزيد بن
()90

حاتم متعرفا خبره ،فقال :لوددت وهللا يا أبا عبد هللا أال تعالج بعدي األسفار حقا ثم أضعف صلته.

( )89حماسة القرشي ص.326
( )90األغاني ج 3ص.287

لما انصرف يزيد بن حاتم من حرب األزارقة وقد ظفر ،خلع عليه ،وعقد له لواء على كور األهواز وسائر ما
افتتحه ،فدخل عليه ابن المولى وقد مدحه ،فاستأذن في اإلنشاد ،فأذن له فأنشده:
صأأأأأأأأأأأأبْوة وهأأأأأأأأأأأأو أَ ْشأأأأأأأأأأأأيَبُ
وهأأأأأأأأأأأأل يُ ْعأأأأأأأأأأأأ َذرْ ن ذو َ

أال يأأأأأأأأأأأا لقَأأأأأأأأأأأومي هأأأأأأأأأأأل لِ َمأأأأأأأأأأأا فأأأأأأأأأأأات َمطلأأأأأأأأأأأبُ
ّ
أأأأأأأأأأن إلأأأأأأأأأأأى ليلأأأأأأأأأأأى وقأأأأأأأأأأأد َشأأأأأأأأأأأطّت النأأأأأأأأأأأوى
يحأ
ِ

ّ
أأأأأأأأأأأأأأن اليَأأأأأأأأأأأأأأأرا ُ
بليلَأأأأأأأأأأأأأأى كمأأأأأأأأأأأأأأأا َحأ
ع المثقَأأأأأأأأأأأأأأأبُ

ُ
أأأأأأأأأأأأأت ليلأأأأأأأأأأأأأأى كأأأأأأأأأأأأأأي تُثيأأأأأأأأأأأأأأب فزادنأأأأأأأأأأأأأأي
تقرّبأ

بِعأأأأأأأأأأأأأأأاداً علأأأأأأأأأأأأأأأى بعأأأأأأأأأأأأأأأ ٍد إليهأأأأأأأأأأأأأأأا التقأأأأأأأأأأأأأأأرّبُ

ُ
ب فلأأأأأأأأأأأأأم يكأأأأأأأأأأأأأن
فأ
أأأأأأأأأأأأداويت وجأأأأأأأأأأأأأدي باجتنأأأأأأأأأأأأأا ٍ

دوا ًء لِمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ألقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاه منهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا التجنُّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ

فأأأأأأأأأأأأال أنأأأأأأأأأأأأا عنأأأأأأأأأأأأد النَّ
سأأأأأأأأأأأأال لحبهأأأأأأأأأأأأا
أأأأأأأأأأأأأي
ٍ
ِ

َف حأأأأأأأأأأأأأين تَصْ أأأأأأأأأأأأأقَبُ
وال أنأأأأأأأأأأأأأا منهأأأأأأأأأأأأأا ُم ْشأأأأأأأأأأأأأت ٍ
ولكننأأأأأأأأأأأأأأأأأأي أنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوي العأأأأأأأأأأأأأأأأأأأزا َء فأُغلَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ

َار ّ
ي الأأأأأأأأأأأأأأأأأأرّواق َج ِشأأأأأأأأأأأأأأأأأأمتُه
وليأ
ٍ
أأأأأأأأأأأأأأأأأل ُخأأأأأأأأأأأأأأأأأأد ِ
ْ
أأأأأأأأأأأر يومأأأأأأأأأأأأا ً مأأأأأأأأأأأأن يزيأأأأأأأأأأأأد بأأأأأأأأأأأأن حأأأأأأأأأأأأاتم
ألظفَأ
َ

إذا هابأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارون ال أتهيّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب
ُ
أأأأأأأأأأأأأوار ذاك مأأأأأأأأأأأأأا
بحبأأأأأأأأأأأأأل ِج
كنأأأأأأأأأأأأأت أطلأأأأأأأأأأأأأبُ
ٍ

ُ
ُ
أأأأأأأأأأأأأأت الرجأأأأأأأأأأأأأأأال كمأأأأأأأأأأأأأأأا بَأأأأأأأأأأأأأأأالَ
أأأأأأأأأأأأأأوت وقلّبأ
بلَأ

بكفّيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه أو َسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاطَ القِأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأداح ُمقلَّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ

وصأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َّوب مأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ّرةً
وصأأأأأأأأأأأأأأأأأأعَّدني ه ّمأأأأأأأأأأأأأأأأأأي َ
َ

وذو الهأأأأأأأأأأأأأأأأ ّم يومأأأأأأأأأأأأأأأأا ً ُمصْ أأأأأأأأأأأأأأأأ َع ٌد و ُمصأأأأأأأأأأأأأأأأ َّوبُ

ألعأأأأأأأأأأأأأأأرف مأأأأأأأأأأأأأأأا آتأأأأأأأأأأأأأأأي فلأأأأأأأأأأأأأأأم أر مثلأأأأأأأأأأأأأأأه
أ َكأأأأأأأأأأأأأأأ َّر علأأأأأأأأأأأأأأأى جأأأأأأأأأأأأأأأيش وأعظأأأأأأأأأأأأأأأ َم هيبأأأأأأأأأأأأأأأةً

مأأأأأأأأأأن النأأأأأأأأأأاس فيمأأأأأأأأأأا حأأأأأأأأأأاز شأأأأأأأأأأر ٌ
ق ومغأ
أأأأأأأأأربُ
ِ
وأوهأ
أأأأأأأأأأب فأأأأأأأأأأأي جأأأأأأأأأأأود لمأأأأأأأأأأأا لأأأأأأأأأأأيس يُوهأأأأأأأأأأأبُ
َ

تصأأأأأأأأأأأأ ّدى رجأأأأأأأأأأأأا ٌل فأأأأأأأأأأأأي المعأأأأأأأأأأأأالي ليَ ْل َحقأأأأأأأأأأأأوا

َمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأداك ومأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا أدركتَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه فتَ َذ ْبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذبُوا

ورُمأأأأأأأأأأأأت الأأأأأأأأأأأأذي رامأأأأأأأأأأأأوا فأذللأأأأأأأأأأأأتَ صأأأأأأأأأأأأعبه

ورامأأأأأأأأأأأأوا الأأأأأأأأأأأأذي أذللأأأأأأأأأأأأتَ منأأأأأأأأأأأأه فأصأأأأأأأأأأأأ َعبوا

ومهمأأأأأأأأأأأأأأأا تَنأأأأأأأأأأأأأأأاولْ مأأأأأأأأأأأأأأأن َمنأأأأأأأأأأأأأأأال َسأأأأأأأأأأأأأأأنّية

يسأأأأأأأأأأأأأأأأاع ْدك فيهأأأأأأأأأأأأأأأأا ال ُم ْنتَمأأأأأأأأأأأأأأأأى وال ُمر ّكأأأأأأأأأأأأأأأأبُ

رام نَمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاهُم
و َم ِ
نصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ آبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء ِكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ

إلأأأأأأأأأأأأأأى المجأأأأأأأأأأأأأأد آبأأأأأأأأأأأأأأا ٌء ِكأأأأأأأأأأأأأأرا ٌم
ومنصأأأأأأأأأأأأأأبُ
ِ

أأأأأأأأأأأأن كلّمأأأأأأأأأأأأأا انقأأأأأأأأأأأأأضَّ كوكأأأأأأأأأأأأأبٌ
كواكأأأأأأأأأأأأأبُ َدجْ أ
ِ

بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدا مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنه ُم د ٌر ُمنيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٌر وكوكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه آل المهلّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب بعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدما
أنأ
َ

هَأأأأأأأأأأأأأأوى َمن ِكأأأأأأأأأأأأأأبٌ مأأأأأأأأأأأأأأنهم بليأ
أأأأأأأأأأأأأل و َمن ِكأأأأأأأأأأأأأأبُ
ٍ
بنائبأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة كأأأأأأأأأأأأأأأأادت لهأأأأأأأأأأأأأأأأا األر ت َْخ
أأأأأأأأأأأأأأأأربُ
َ

ومأأأأأأأأأا كنأأأأأأأأأت بالراضأأأأأأأأأي بمأأأأأأأأأا غيأأأأأأأأأرُه الرِّ ضأأأأأأأأأا

ومأأأأأأأأأأأأأأأأأا زال ْإلحأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ُح الزمأأأأأأأأأأأأأأأأأأان علأأأأأأأأأأأأأأأأأأيه ُم
ت األيأأأأأأأأأأأأأأأأا ُم حيّأأأأأأأأأأأأأأأأا ً نَفاسأأأأأأأأأأأأأأأأةً
فلأأأأأأأأأأأأأأأأو أبقأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ

ألبقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاه ُم للجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأود نأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابٌ و ِم ْخلَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ

وكنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتَ ليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو َم ْي نِعمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة ونِكايأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة

كمأأأأأأأأأأأأأأا فيهمأأأأأأأأأأأأأأا للنّأأأأأأأأأأأأأأاس كأأأأأأأأأأأأأأان المهلَّأأأأأأأأأأأأأأأبُ

أال حبّأأأأأأأأأأأأأأأأأأذا األحيأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ُء مأأأأأأأأأأأأأأأأأأنكم وحبّأأأأأأأأأأأأأأأأأأذا

قبأأأأأأأأأأأأأأأو ٌر بهأأأأأأأأأأأأأأأا َموتأأأأأأأأأأأأأأأا ُكم حأأأأأأأأأأأأأأأين ُغيّبأأأأأأأأأأأأأأأوا

فأمر له يزيد بن حاتم بعشرة آالف درهم وفرس بسرجه ولجامه وخلعة ،وأقسم على من كان بحضرته أن
يجيزوه كل واحد منهم بما يمكنه ،فانصرف بملء يده.
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حدثنا المغيرة بن محمد المهلبي عن رواة باهلة ،أن المهلب بن أبي صفرة لما هزم قطري بن الفجاءة بسابور
جلس للناس ،فدخل إليه وجوههم يهنئونه ،وقامت الخطباء فأثنت عليه ،ومدحته الشعراء ،ثم قام المغيرة بن
حبناء في أخرياتهم فأنشده:
حأأأأأأأأأأأال ال ّشأأأأأأأأأأأجا دونَ طَ ْعأأأأأأأأأأأم العأأأأأأأأأأأيش والسأأأأأأأأأأأه ُر

واعتأأأأأأأأأأأأأاد عينَأأأأأأأأأأأأأكَ ِمأأأأأأأأأأأأأن إدمانهأأأأأأأأأأأأأا الأأأأأأأأأأأأأدِّر ُر

واسأأأأأأأأأأأأأأأأأتَحْ قَبَ ْتكَ أمأأأأأأأأأأأأأأأأأو ٌر كنأأأأأأأأأأأأأأأأأتَ تكرههأأأأأأأأأأأأأأأأأا
أأأأأأأأأأأأأأأأأأوام تَ ْهلُكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةٌ
وفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي المأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوارد لألقأ
ِ

ي والحأأأأأأأأأأأذر
لأأأأأأأأأأأو كأأأأأأأأأأأان ينفأأأأأأأأأأأ ُع منهأأأأأأأأأأأا النّأأأأأأأأأأأأ ُ
صأأأأأأأأأأأأأأأدَر
إذا المأأأأأأأأأأأأأأأوار ُد لأأأأأأأأأأأأأأأم يُعْلأأأأأأأأأأأأأأأم لهأأأأأأأأأأأأأأأا َ

محار ُمأأأأأأأأأأأأأه
لأأأأأأأأأأأأأيس العزيأأأأأأأأأأأأأ ُز بمأأأأأأأأأأأأأن تُ ْغ َشأأأأأأأأأأأأأى
ِ

وال الكأأأأأأأأأأأأأأأأأري ُم بمأأأأأأأأأأأأأأأأأن يُجْ فأأأأأأأأأأأأأأأأأى ويُحْ تَقَأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُر

حتى انتهى إلى قوله:
َ
يأأأأأأأأأأأأأاث لهُأأأأأأأأأأأأأ ْم
أمسأأأأأأأأأأأأأى ال ِعبأأأأأأأأأأأأأا ُد بشأأأأأأأأأأأأأر ال ِغ

إال المهلَّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُ بعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد َّ
هللا والمطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُر

كالهمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا طيّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبٌ تُرْ جأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى نوافلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه

مبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار ٌ
ك َسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ْيبُهُ يرجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى ويُنتظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر

أأأأأأأأأأأأأأأأأدان علأأأأأأأأأأأأأأأأأأيه ْم عنأأأأأأأأأأأأأأأأأأد َجهأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِد ِه ُم
ال يَجْ ُمأ
ِ

ِكالهمأأأأأأأأأأأأأأأأأأا نأأأأأأأأأأأأأأأأأأاف ٌع فأأأأأأأأأأأأأأأأأأيه ْم إذا افتقأأأأأأأأأأأأأأأأأأروا

أأأأأأأأأأأأأار ِه ُم
هأأأأأأأأأأأأأأذا يأأأأأأأأأأأأأأذو ُد ويحمأأأأأأأأأأأأأأي عأأأأأأأأأأأأأأن ِذمأ
ِ

وذا ي ِعأأأأأأأأأأأأأأأأأأيش بأأأأأأأأأأأأأأأأأأه األَنعأأأأأأأأأأأأأأأأأأام وال َّشأأأأأأأأأأأأأأأأأأجر

أأأأأأأأأأأأدو بهأأأأأأأأأأأأأ ْم
واستسأأأأأأأأأأأأألم النأأأأأأأأأأأأأاسُ إذ حأأأأأأأأأأأأأ َّل العأ
ُّ

رجأأأأأأأأأأأأأأأأأى وال مضأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُر
فأأأأأأأأأأأأأأأأأال ربيعأأأأأأأأأأأأأأأأأتُه ْم تُ َ

وأنأأأأأأأأأأأأأأأأأت رأسٌ ألهأأأأأأأأأأأأأأأأأل الأأأأأأأأأأأأأأأأأدين منتخَ أأأأأأأأأأأأأأأأأبٌ

والأأأأأأأأأأأأرأسُ فيأأأأأأأأأأأأه يكأأأأأأأأأأأأون السأأأأأأأأأأأأمع والبصأأأأأأأأأأأأر

ضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأله
إن المهلَّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي األيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأام ف َّ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأازل أقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوام إذا ُذكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروا
علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى منأ
ِ

ْ
ْ
أأأأأأأأأأأأأأألفت
أأأأأأأأأأأأأأأز ٌم وجأأأأأأأأأأأأأأأأو ٌد وأيأأأأأأأأأأأأأأأأا ٌم لأأأأأأأأأأأأأأأأه سأ
َحأ

فيهأأأأأأأأأأأأأأا يُ َعأأأأأأأأأأأأأأ ُّد جسأأأأأأأأأأأأأأي ُم األمأأأأأأأأأأأأأأر والخطأأأأأأأأأأأأأأ ُر

أأأأأأأأأرتحالً
ُّ
أأأأأأأأأك مأ
أأأأأأأأأول مأأأأأأأأأأا ينفأ
ٍ علأأأأأأأأأأى الهأ
ِ
ِ

أأأأأأأأأأأأأباب معضأأأأأأأأأأأأأأل ٍة يعيأأأأأأأأأأأأأأا بهأأأأأأأأأأأأأأا البشأأأأأأأأأأأأأأر
أسأ
َ

سأأأأأأأأأأأأأأه ُل الخالئأأأأأأأأأأأأأأق يعفأأأأأأأأأأأأأأو ِعنأأأأأأأأأأأأأأد قدرتِأأأأأأأأأأأأأأ ِه
ب إذا حلّأأأأأأأأأأأأأأأأأت بسأأأأأأأأأأأأأأأأأاحته
شأأأأأأأأأأأأأأأأأهابُ حأأأأأأأأأأأأأأأأأر ٍ

منأأأأأأأأأأأأأأه الحيأأأأأأأأأأأأأأاء ومأأأأأأأأأأأأأأن أخالقأأأأأأأأأأأأأأه الخفَأأأأأأأأأأأأأأ ُر

مأأأأأأأأأأا

أأأأأأأأأأأأأأأأزي بأأأأأأأأأأأأأأأأأه َّ
هللا أقوامأأأأأأأأأأأأأأأأأا ً إذا غأأأأأأأأأأأأأأأأأدروا
ي ُْخأ
ِ
حزمأأأأأأأأأأأأا ً وعزمأأأأأأأأأأأأا ً ويجلأأأأأأأأأأأأو وجهَأأأأأأأأأأأأه السأأأأأأأأأأأأفر

تزيأأأأأأأأأأأأأ ُدهُ الحأأأأأأأأأأأأأربُ واألهأأأأأأأأأأأأأوال إن حضأأأأأأأأأأأأأأرت
مأأأأأأأأأأأأأا إن يأأأأأأأأأأأأأزا ُل علأأأأأأأأأأأأأى أرجأأأأأأأأأأأأأا ِء ُم ْ
ظلِمأأأأأأأأأأأأأ ٍة

لأأأأأأأأأأأأوال يُ َك ْف ِكفُهأأأأأأأأأأأأا عأأأأأأأأأأأأن ِمصأأأأأأأأأأأأره ْم َد َمأأأأأأأأأأأأروا

سأأأأأأأأأأأأأأه ٌل إلأأأأأأأأأأأأأأيه ْم حلأأأأأأأأأأأأأأي ٌم عأأأأأأأأأأأأأأن مجأأأأأأأأأأأأأأاهله ْم

ُ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأان أو عمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر
كأنمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا بيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنهُ ْم عثمأ

()91

األغاني ج 3ص.294 ،293

ٌ
أأأأأأأأأأأأأف يلأأأأأأأأأأأأأأوذون مأأأأأأأأأأأأأأن ُذ ّل الحيأأأأأأأأأأأأأأا ِة بأأأأأأأأأأأأأأه
َك ْهأ

إذا تكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنَّفهم ِمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن هولهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرر

ٌ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأن لخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائِفِ ِه ْم فَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيْضٌ لسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائل ِه ْم
أَ ْم

أأأأأأأأأأأأأأأأأر
والحضأ
ينتأأأأأأأأأأأأأأأأأأاب نائِلَأأأأأأأأأأأأأأأأأأه البأأأأأأأأأأأأأأأأأأادون
َ
َ

فلما أتى على آخرها قال المهلب :هذا وهللا الشعر ال ما نعلل به! وأمر له بعشرة آالف درهم وفرس جواد،
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وزاده في عطائه خمسمائة درهم.

وللمغيرة بن حبناء قصيدة مدح بها المهلب بن أبي صفرة أيضا ،أولها:
هاجأأأأأأأأأأأأأأأكَ القِأأأأأأأأأأأأأأأ َد ُم
أأأأأأأأأأأأأأوم ديأ
أ ِمأأأأأأأأأأأأأأأن رسأ
أأأأأأأأأأأأأأار َ
ِ
ٍ
أطأأأأأأأأأأأأأأالل َم ْن ِزلَأأأأأأأأأأأأأأ ٍة
ومأأأأأأأأأأأأأأا يَهيجُأأأأأأأأأأأأأأك مأأأأأأأأأأأأأأن
ِ

أأأأأأأأأأأأأو ْ
ُّ
أأأأأأأأأأأأأف وال َعلَأأأأأأأأأأأأأأ ُم
ت وأقفأأأأأأأأأأأأأأر منهأأأأأأأأأأأأأأا الطَّأ
أَ ْقأ
َ
عفَّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى معالِ َمهَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا األروا ُح والأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدي ُم

ُّ
تضأأأأأأأأأأأن بأأأأأأأأأأأأه
أأأأأأأأأأأار
بأأأأأأأأأأأئس الخليفأأأأأأأأأأأأةُ مأأأأأأأأأأأن جأ
ٍ

طر ْبأأأأأأأأأأأأأأأأأتَ أثأأأأأأأأأأأأأأأأأافي القِأأأأأأأأأأأأأأأأأ ْد ِر وال ُح َمأأأأأأأأأأأأأأأأأم
إذا ِ
إذا ألأأأأأأأأأأأأأأأأأ َّم بأأأأأأأأأأأأأأأأأه ِمأأأأأأأأأأأأأأأأأن ِذكرهأأأأأأأأأأأأأأأأأا لَ َمأأأأأأأأأأأأأأأأأم

إذا تأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذ َّكرها قلبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي تضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيّفه

تضأأأأأأأأأأأأأأيق بأأأأأأأأأأأأأأه األحشأأأأأأأأأأأأأأاء وال َكظَأأأأأأأأأأأأأأم
هأأأأأأأأأأأأأأم ِ

والبأأأأأأأأأأأأأين حأأأأأأأأأأأأأين يأأأأأأأأأأأأأرو ُ
ُ
القلأأأأأأأأأأأأأب طائِفُأأأأأأأأأأأأأه
ع
َ

أأأأأأأأأض مأأأأأأأأأأا كتمأأأأأأأأأأوا
يبأأأأأأأأأأدي ويظ ِهأأأأأأأأأأر مأأأأأأأأأأنه ْم بعأ
َ

إنأأأأأأأأأأأأأي امأأأأأأأأأأأأأأرؤ كفّنأأأأأأأأأأأأأأي ربأأأأأأأأأأأأأأي وأكرمنأأأأأأأأأأأأأأي

عأأأأأأأأأأأن األمأأأأأأأأأأأور التأأأأأأأأأأأي فأأأأأأأأأأأي ِغبِّهَأأأأأأأأأأأا َوخَ أأأأأأأأأأأ ْم

ٌ
أأأأأأأأأأأأأأأان أعأأأأأأأأأأأأأأأأيش كمأأأأأأأأأأأأأأأأا
وإنمأأأأأأأأأأأأأأأأا أنأأأأأأأأأأأأأأأأا إنسأ

أأأأأأأأأأأي األمأأأأأأأأأأأأم
عأأأأأأأأأأأأاش الرجأأأأأأأأأأأأال وعاشأأأأأأأأأأأأت قبلأ
َ

َّ
أأأأأأأأأأأأأن بهأأأأأأأأأأأأأأا
دا ُر التأأأأأأأأأأأأأأي كأأأأأأأأأأأأأأاد قلبأأأأأأأأأأأأأأي أن ي َُجأ

وهي قصيدة طويلة ،كان سبب قوله إياها أن المهلب كان أنفذ بعض بنيه في جيش لقتال األزارقة ،وقد شدت
منهم طائفة تغير على نو احي األهواز ،وهو مقيم يومئذ بسابور ،وكان فيهم المغيرة بن حبناء ،فلما طال مقامه
واستقر الجيش لحق بأهله فألم بهم وأقام عندهم شهرا ،ثم عاود وقد قفل الجيش إلى المهلب ،فقيل له :إن
الكتاب خطّوا على اسمه ،و ُكتب إلى المهلب أنه عصى وفارق مكتبه بغير إذن ،فمضى إلى المهلب ،فلما لقيه
()93

أنشده هذه القصيدة ،واعتذر إليه فعذره ،وأمر بإطالق عطائه وإزالة العتب عنه.

دخل حاجب الفيل يوما على يزيد بن المهلب وعنده ثابت قطنة وكعب األشقري وكانا ال يفارقان مجلسه،
فوقف بين يديه ،فقال له :تكلم يا حاجب .فقال :يأذن لي األمير أن أنشده أبياتا؟ قال :ال حتى تبدأ فتسأل حاجتك.
قال :أيها األمير ،إنه ليس أحد ولو أطنب في وصفك موفيك حقك ،ولكن المجتهد محسن ،فال تَ ِهجْ ني بمنعي
()92
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األغاني ج 13ص 95وما بعدها.
األغاني ج 13ص 97وما بعدها.

اإلنشاد ،وتأذن لي فيه فإذا سمعت فجودك أوسع من مسألتي .فقال له يزيد :هات فما زلت مجيدا محسنا
()94

مجمال ،فأنشده:

كأأأأأأأأأأأأم مأأأأأأأأأأأأن كمأأأأأأأأأأأأي فأأأأأأأأأأأأي ال ِهيأأأأأأأأأأأأاج تركتَأأأأأأأأأأأأه

يَهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوي لِفيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه ُمجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َّدال مقتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوال

جلّلأأأأأأأأأأأأأأأأأأتَ
رأسأأأأأأأأأأأأأأأأأأه ذا َرونأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق
مفأأأأأأأأأأأأأأأأأأر َ
ق ِ
ِ

أأأأأأأأأأأأأأأارما ً مصأأأأأأأأأأأأأأأأقوال
أأأأأأأأأأأأأأأب المهأأأأأأأأأأأأأأأأ َّزة صأ
عضْ أ
َ
ِ

الجيأأأأأأأأأأأأأأأأا َد وأنأأأأأأأأأأأأأأأأت ِغأأأأأأأأأأأأأأأأر يأأأأأأأأأأأأأأأأاف ٌع
قُأأأأأأأأأأأأأأأأدْتَ ِ

حتأأأأأأأأأأأأأأى اكتهلأأأأأأأأأأأأأأتَ ولأأأأأأأأأأأأأأم تأأأأأأأأأأأأأأزل مأأأأأأأأأأأأأأأموال

كأأأأأأأأأأم قأأأأأأأأأأد َح َربْأأأأأأأأأأت وقأأأأأأأأأأد َجبَأأأأأأأأأأرت َمعاشأأأأأأأأأأأراً

وكأأأأأأأأأأأأأأم امتننأأأأأأأأأأأأأأت وكأأأأأأأأأأأأأأم شأأأأأأأأأأأأأأفَيتَ غلأأأأأأأأأأأأأأيال

فقال له يزيد :سل حاجتك .فقال :ما على األمير بها خفاء .فقال :قل .قال :إ ًذا ال أقصر وال أستعظم عظيما
أسأله األمير -أعزه هللا -مع عظم قدره؟ قال :أجل ،فقل يفعل ،فلست بما تصير إليه أغبط منا .قال :تحملني
وتُخ ِدمني وتجزل جائزتي .فأمر له بخمسة تخوت ثياب وغالمين وجاريتين وفرس وبغل وبرذون وخمسة
آالف درهم ،فقال حاجب:
ْ
َ
أأأأأأأأأت
أأأأأأأأأث وا ْنظُأأأأأأأأأأرْ َو ْيأأأأأأأأأأك أيأأأأأأأأأأن تبعَّجأ
ِشأأأأأأأأأأم ْال َغ ْيأ

ُكأأأأأأأأأأأأاله ت َِجأأأأأأأأأأأأ ْدها فأأأأأأأأأأأأي يَأأأأأأأأأأأأ ِد ابأأأأأأأأأأأأن المهلّأأأأأأأأأأأأب

َصأأأأأأأأأأأى
يأأأأأأأأأأأداه يأأأأأأأأأأأ ٌد ي ُْخأ
أأأأأأأأأأزي بهأأأأأأأأأأأا هللاُ َمأأأأأأأأأأأن ع َ
ِ

وفأأأأأأأأأأأأأي يَأأأأأأأأأأأأأ ِد ِه ْ
صأأأأأأأأأأأأأب
أأأأأأأأأأأأرى حيأأأأأأأأأأأأأاةُ المع َّ
األخأ
َ

لما قتل المفضل بن المهلب دخل ثابت قطنة على هند بنت المهلب والناس حولها جلوس يعزونها ،فأنشدها:
ب بأأأأأأأأأأأات يَ ْب ِكينأأأأأأأأأأأي
يأأأأأأأأأأأا هنأأأأأأأأأأأد كيأأأأأأأأأأأف بِنُصْ أأأأأأأأأأأ ٍ

وعأأأأأأأأأأأأأأائِ ٍر فأأأأأأأأأأأأأأي َسأأأأأأأأأأأأأأواد الليأأأأأأأأأأأأأأل يأأأأأأأأأأأأأأؤذيني

أأأأأأأأأأأأأأأأأأي واألصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدا ُء هاجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدةٌ
َّ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأن لَ ْيلِأ
كأ
َ

ليأأأأأأأأأأأأأأ ُل السَّأأأأأأأأأأأأأأليم وأعيأأأأأأأأأأأأأأا مأأأأأأأأأأأأأأن يُأأأأأأأأأأأأأأداويني

ل ّمأأأأأأأأأأا حنأأأأأأأأأأى الأأأأأأأأأأده ُر مأأأأأأأأأأن قَوْ ِسأأأأأأأأأأي وعأأأأأأأأأأ َّذرني

أأأأأأأأأأأأر ْ
أأأأأأأأأأأأين
أأأأأأأأأأأأظ واللأ
الغلأ
شأأأأأأأأأأأأأيبي وقاسأأأأأأأأأأأأأيت أمأ
َ
ِ
ِ

ُ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأرت أبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا َغ َّسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان أ َّرقَنِأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي
إذا ذكأ

هأأأأأأأأأأأأأأأأم إذا عَأأأأأأأأأأأأأأأأرَّس السَّأأأأأأأأأأأأأأأأارُونَ يُشأأأأأأأأأأأأأأأأجيني

أأأأأأأأأأأأن
ضأأأأأأأأأأأأأ ُل ِعأأأأأأأأأأأأأ ّزاً فأأأأأأأأأأأأأي ذوي يَ َمأ
كأأأأأأأأأأأأأان المف َّ
ٍ
ُ
أأأأأأأأأت بعأأأأأأأأأأدَكَ فأأأأأأأأأأي هأأأأأأأأأأم تجأأأأأأأأأأيش بأأأأأأأأأأه
مأأأأأأأأأأا زلأ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاكين
و ِعصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمةً وثمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاالً للمسأ
ِ
َصأأأأأأأأأأأب قأأأأأأأأأأأد كأأأأأأأأأأأا َد يُ ْبلِيِنأأأأأأأأأأأي
نَ ْف ِسأأأأأأأأأأأي وفأأأأأأأأأأأي ن َ

إنِّأأأأأأأأأأأأأأأي تأأأأأأأأأأأأأأأذ َّكرْ ُ
ت قتلَأأأأأأأأأأأأأأأى لأأأأأأأأأأأأأأأو شأأأأأأأأأأأأأأأهدتُهُم

صأأأأأأأألوا بهأأأأأأأأا ُدونِأأأأأأأأي
ت لأأأأأأأأم يَ َ
فأأأأأأأأي َحوْ َمأأأأأأأأ ِة المأأأأأأأأوْ ِ

ْش إن لأأأأأأأأأم أجأأأأأأأأأن بعأأأأأأأأأدَهم
ال خيأأأأأأأأأر فأأأأأأأأأي ال َعأأأأأأأأأي ِ

حربأأأأأأأأأأأأأأا ً تُبِأأأأأأأأأأأأأأيء بهأأأأأأأأأأأأأأم قتلأأأأأأأأأأأأأأي فيشأأأأأأأأأأأأأأفوني
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األغاني ج 14ص 258وما بعدها.

فقالت له هند :اجلس يا ثابَت فقد قضيت الحق وما من المنيّة بد ،وكم من ميتة ميت أشرف من حياة حي،
وليست المصيبة في قتل من استشهد ذابا عن دينه مطيعا لربه ،وإنما المصيبة فيمن قلت بصيرته وخمل ذكره
()95

بعد موته ،وأرجو أال يكون المفضل عند هللا خامال .يقال إنه ما عزي يومئذ بأحسن من كالمها.

قال القحذمي :دخل ثابت قطنة على بعض أمراء خراسان -أظنه قتيبة بن مسلم -فمدحه وسأله حاجة فلم
يقضها له ،فخرج من بين يديه ،وقا ل ألصحابه :لكن يزيد بن المهلب لو سألته هذا أو أكثر منه لم يردني عنه،
()96

وأنشأ يقول:

ق بعأأأأأأأأأأأأدك سُأأأأأأأأأأأأوقَةٌ
أبأأأأأأأأأأأأا خالأأأأأأأأأأأأ ٍد لأأأأأأأأأأأأم يَبْأأأأأأأأأأأأ َ

وال َملأأأأأأأأأأأأأأك م َّمأأأأأأأأأأأأأأن يُعأأأأأأأأأأأأأأين علأأأأأأأأأأأأأأى الرِّ ْفأأأأأأأأأأأأأأ ِد
وال قاتأأأأأأأأأأأأأأ ٌل يَ ْنكأأأأأأأأأأأأأأا العأأأأأأأأأأأأأأد َّو علأأأأأأأأأأأأأأى حقأأأأأأأأأأأأأأ ِد

ْ
سأأأأأأأأأأأأأأأأامحت ذا َحفِيظَأأأأأأأأأأأأأأأأة
لأأأأأأأأأأأأأأأأو ان المنايأأأأأأأأأأأأأأأأا

ألكرمنأأأأأأأأأأأأأه أو عُجْ أأأأأأأأأأأأأن عَنأأأأأأأأأأأأأه علأأأأأأأأأأأأأى عمأأأأأأأأأأأأأ ِد

وال فاعأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٌل يرجأأأأأأأأأأأأأأأأأو المقلُّأأأأأأأأأأأأأأأأأونَ فضأأأأأأأأأأأأأأأأألَهُ

()97

قصيدة كعب األشقري التي يمدح بها المهلب بن أبي صفرة ويذكر قتاله األزارقة ،وفيها يقول:
ُ
والحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأديث لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه نَمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ٌء
أتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاني

مقالأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةُ جأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائر أحفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى وجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارا

ش
أهأأأأأأأأأأأأأأل
سأأأأأأأأأأأأأألوا
َ
ِ
ح مأأأأأأأأأأأأأأن قأأأأأأأأأأأأأأري ٍ
األبأأأأأأأأأأأأأأاط ِ
ْ
أأأأأأأأأأأأأأأور إذا اسأأأأأأأأأأأأأأأأتحرَّت
أأأأأأأأأأأأأأأن يحمأأأأأأأأأأأأأأأأي الثغأ
و َمأ
َ

ِّ
العأأأأأأأأأأأأأأأز المؤبَّأأأأأأأأأأأأأأأ ِد أيأأأأأأأأأأأأأأأن صأأأأأأأأأأأأأأأارا
عأأأأأأأأأأأأأأأن
حأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروبٌ ال يَنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأون لهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ِغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرارا

لقأأأأأأأأأأأأأأأومي األزد فأأأأأأأأأأأأأأأي ال َغ َمأأأأأأأأأأأأأأأرات أمضأأأأأأأأأأأأأأأى

ُّ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأز جأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارا
وأوفَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى ِذ َّمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةً وأعأ

الجيأأأأأأأأأأأأأأأا َد علأأأأأأأأأأأأأأأى َو َجاهأأأأأأأأأأأأأأأا
هُأأأأأأأأأأأأأأأم قأأأأأأأأأأأأأأأادوا ِ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأار يقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِذ ْفنَ ال ِمهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارا
مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن األمصأ
ِ

ب
بكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألِّ مفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأازة وبكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألِّ َسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ْه ٍ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأروْ نَ لهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا َمنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارا
س ال يَأ
َ
بَسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابِ َ

إلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى كرمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانَ يحملأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن المنايأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

بكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألِّ ثنيّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة يوقِأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدن نأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارا

شأأأأأأأأأأأأأأوازب لأأأأأأأأأأأأأأم يصأأأأأأأأأأأأأأبن الثأأأأأأأأأأأأأأأر حتأأأأأأأأأأأأأأى

رددناهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا مكلَّمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةً ِمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرارا

ويشأأأأأأأأأأأأأأأأأجرن العأأأأأأأأأأأأأأأأأوالي ال ُّسأأأأأأأأأأأأأأأأأ ْمر حتَّأأأأأأأأأأأأأأأأأى

ازورارا
تَأأأأأأأأأأأأأأأأأ َرى فيهأأأأأأأأأأأأأأأأأا عأأأأأأأأأأأأأأأأأن األَ َس
ِ
أأأأأأأأأأأأأأأأأل ِ

غأأأأأأأأأأأأأأأأأأداة تأأأأأأأأأأأأأأأأأأركن مصأأأأأأأأأأأأأأأأأأر َع عبأأأأأأأأأأأأأأأأأأد رب

َأأأأأأأأأأأأأأج ِعصأأأأأأأأأأأأأأارا
يُثِأأأأأأأأأأأأأأرْ نَ عليأأأأأأأأأأأأأأه مأأأأأأأأأأأأأأن َره
ٍ
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األغاني ج 14ص.271
األغاني ج 14ص.287

ويأأأأأأأأأأأأأأأأأأوم الزحأأأأأأأأأأأأأأأأأأف بأأأأأأأأأأأأأأأأأأاألهواز ِظ ْلنأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

الحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرارا
نأ
ِّ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأروي مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنه ُم األ َسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ِ

فقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرَّت أعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي ٌُن كانأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت حأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأديثا ً

ولأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك نومهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا إال ِغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرارا

صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنائعنا ال َّسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوابغ والمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َذاكي

و َمأأأأأأأأأأأأأأأأأأن بال ِمصأأأأأأأأأأأأأأأأأأر يحتلأأأأأأأأأأأأأأأأأأب ال ِعشأأأأأأأأأأأأأأأأأأارا

َّ
عزيأأأأأأأأأأأأأأأز
فهأأأأأأأأأأأأأأأن يأأأأأأأأأأأأأأأبحن كأأأأأأأأأأأأأأأ َّل ِح ًمأأأأأأأأأأأأأأأى
ٍ
طُأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواالَ ُ
َّ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن إال
ُصأ
ت ال ُمتأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأون ي َ
ِ

ق والأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِّذمارا
ويَحمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأين الحقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائ َ
إذا سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار المهلَّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب حيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأث سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارا

أأأأأأأأأأأأأأأأأريْن يَ ْنفِأأأأأأأأأأأأأأأأأأي
فلأأأأأأأأأأأأأأأأأأوال ال َّشأأأأأأأأأأأأأأأأأأي بال ِمصْ أ
َ

عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد َّوهُم لقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد تَركأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوا الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأديارا

ْ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأال حتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأن قأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارع األبطأ
ولكأ
َ

أصأأأأأأأأأأأأأأأأأابوا األمأأأأأأأأأأأأأأأأأنَ وا جتنبأأأأأأأأأأأأأأأأأوا الفأأأأأأأأأأأأأأأأأرارا

و ُم ْبهَ َمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍة يحيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد النأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاسُ عنهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

تَ ُشأأأأأأأأأأأأأأأأأأبُّ المأأأأأأأأأأأأأأأأأأوتَ شأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َّد لهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا اإلزارا

ِشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأهابٌ تنجلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي الظَّلمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء عنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه

يَأأأأأأأأأأأأأأأأرى فأأأأأأأأأأأأأأأأي كأأأأأأأأأأأأأأأألِّ مبهمأأأأأأأأأأأأأأأأة منأأأأأأأأأأأأأأأأارا

ُ
الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرحمن جأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارُك إذ َوهَنَّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل

محار ِمنأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ْ
اختِيَأأأأأأأأأأأأأأأأأأارا
بِأأأأأأأأأأأأأأأأأأدف ِعكَ عأأأأأأأأأأأأأأأأأأن
ِ
وف َّجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر منأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك أنهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاراً ِغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأزَ ارا

بَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراك هللاُ حأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأين بَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراك بَحْ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرا

خرج العديل بن الفرخ يريد الحجاج ،فلما صار ببابه حجبه الحاجب ،فوثب عليه العديل وقال :إنه لن يدخل
على األمير بعد رجا الت قريش أكبر مني وال أولى بهذا الباب ،فنازعه الحاجب الكالم ،فأحفظه وانصرف
العديل عن باب الحجاج إلى يزيد بن المهلب ،فلما دخل إليه أنشأ يقول:
لأأأأأأأأأأئن أرتأأأأأأأأأأج الحج أأأأأأأأأأ ا ُج بالبخأأأأأأأأأأل ب
أأأأأأأأدهر مأأأأأأأأأ ا قأأأأأأأأأ َّل م
فتأأأأأأأأأ ًى ال يبأأأأأأأأأالي الأ
َ

أأأأأأأأأأ ابَه
أأأأأأأأأ الُه

ْ
حأأأأأأأأأوت
يأأأأأأأأأداه يأأأأأأأأأ ٌد بالع أأأأأأأأأ رف تُنهأأأأأأأأأبُ م أأأأأأأأأ ا
إذا م
أق

أأأأأأأأأأأ ا أت

أأأأأأأأأأأ اه المر ِملأأأأأأأأأأأون تيقَّن أأأأأأأأأأأ وا

َّاس ب
أأأأأأأأأأأ ام علأأأأأأأأأأأى العأأأأأأأأأأأافين ُحأأأأأأأأأأأر َ

أأأأأأأأأأأ ابِه

ب األميأأأأأأأأأأأر َو ُعرفِأأأأأأأأأأأه
هلم أأأأأأأأأأأ وا إلأأأأأأأأأأأى َس ْي أأأأأأأأأأأ ِ

فب

أأأأأأأأأأأأأ اب الفتأأأأأأأأأأأأأى األزد ّ
ي بأأأأأأأأأأأأأالعُرف يُفأأأأأأأأأأأأأت ُح

ْ
جعلأأأأأأأأأأأأأت أيأأأأأأأأأأأأأدي المك
إذا

أأأأأأأأأأأأأ ارم تسأأأأأأأأأأأأأنَح

وأخأأأأأأأأأأأرى علأأأأأأأأأأأى األعأأأأأأأأأأأداء تَسأأأأأأأأأأأطو وتجأأأأأأأأأأأر ُح
أأأأأأأأأأر ُح
بأأأأأأأأأأأأّن ال ِغنَأأأأأأأأأأأى فيه أأأأأأأأأأأ م َوشي أأأأأأأأأأأ كا ً َسيسأ
َ
يُن

ادونه

ّ
أأأأأأأأإن عط
فأ

أأأأأأأأأ م َوال ُحأأأأأأأأأرُّ بأأأأأأأأأالح ّر يَف
اي

أأأأأأأأأ ر ُح

أأأأأأأأأ اه علأأأأأأأأأى الن أأأأأأأأأ اس تَأأأأأأأأأ ْنفَ ُح

فقال له يزيد :عرضت بنا وخاطرت بدمك ،وباهلل ال يصل إليك وأنت في حيزي ،فأمر له بخمسين ألف درهم
وحمله على أفراس ،وقال له الحق بعلياء نجد ،واحذر أن تعلقك حبائل الحجاج ،أو تحتجنك محاجنه ،وابعث
إلي في كل عام ،فلك علي مثل هذا فارتحل
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ولمسلم بن الوليد (صريع الغواني) قصيدة طويلة مدح بها داوود بن حاتم مطلعها:
ال تأأأأأأأأأأد ُ
ق إنأأأأأأأأأأي غيأأأأأأأأأأر َمعمأأأأأأأأأأو ِد
ع بأأأأأأأأأأي الشأأأأأأأأأأو َ

أأأأأأأأف الرعاديأأأأأأأأأد
نَهأأأأأأأأأى النُّهأأأأأأأأأى عأأأأأأأأأن هأأأأأأأأأوى ال ِه ْيأ
ِ

يقول فيها:
إِلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى بَنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي حأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاتِ ٍم أَ ّدى َركائِبَنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

هريَّأأأأأأأأأأأ ِة القُأأأأأأأأأأأو ِد
خَ أأأأأأأأأأأو ُ الأأأأأأأأأأأ ُدجى َو ُسأأأأأأأأأأأرى ال َم ِ
ت القَراديأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِد
باتَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت تَخَ َّمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطُ هامأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ِ

أأأأأأأأأأأأأأأأأل إِذا
ت ال َمقيأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأل السأ
ِمثأ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأمام بَعيأأأأأأأأأأأأأأأأأأدا ِ
ِ
ِ
َحلَّأأأأأأأأأأأأأأأأأت بِأأأأأأأأأأأأأأأأأدا ُو َد فَ
عجلَهأأأأأأأأأأأأأأأأأا
امتاحأأأأأأأأأأأأأأأأأت َوأَ َ
َ

صأأأأأأأأأأأيخو ِد
أَلقأأأأأأأأأأأى الهَجيأأأأأأأأأأأ ُر يَأأأأأأأأأأأداً فأأأأأأأأأأأي ُكأأأأأأأأأأألِّ َ
أأأأأأأأأأأأأن َوتَحريأأأأأأأأأأأأأأ ِد
أأأأأأأأأأأأأال عَلأأأأأأأأأأأأأأى أَيأ
حأأأأأأأأأأأأأأذ ُر النِعأ
ِ
ٍ

َطيَّتِأأأأأأأأأأأأأ ِه
أَعطأأأأأأأأأأأأأى فَأأأأأأأأأأأأأأَفنى ال ُمنأأأأأأأأأأأأأى أَدنأأأأأأأأأأأأأى ع ِ
َو َ
ب إِذ ُسأأأأأأأأأأأأأأأأ ِع َرت
هللاُ أَطفَأأأأأأأأأأأأأأأأأ َ نأ
أأأأأأأأأأأأأأأار َ
َ
الحأأأأأأأأأأأأأأأأر ِ

أأأأأأأأأأأأر َمنكأأأأأأأأأأأأأو ِد
الوعأأأأأأأأأأأأأ َد نُجحأأأأأأأأأأأأأا ً غَيأ
َوأَرهَأأأأأأأأأأأأأ َ
َ
ق َ
ب دا ُو ِد
َشأأأأأأأأأأأأأأأأأرقا ً بِ ُموقِأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِدها فأأأأأأأأأأأأأأأأأي ال َغأأأأأأأأأأأأأأأأأر ِ

ث
ت أَمأأأأأأأأأراً َولَأأأأأأأأأم يَظهأأأأأأأأأر عَلأأأأأأأأأى َحأأأأأأأأأ َد ٍ
لَأأأأأأأأأم يَأأأأأأأأأأ ِ
أي تَن َشأأأأأأأأأأأأأأ ُّ
ُ
ق الظُنأ
ُم َو َّحأأأأأأأأأأأأأأ ُد الأ
أأأأأأأأأأأأأون لَأأأأأأأأأأأأأأهُ
َ
أأأأأأأأأأأأأر ِ

ق َوتَسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدي ِد
إِ ّال أُعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأينَ بِتَوفيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍ
س ِمنهأأأأأأأأأأأأأأأا َو َمعقأأأأأأأأأأأأأأأو ِد
َعأأأأأأأأأأأأأأأن ُكأأأأأأأأأأأأأأألِّ ُملتَأأأأأأأأأأأأأأأبِ ٍ

أأأأأأأأأأو أَو ُج ِههأأأأأأأأأأأا
تُمنأأأأأأأأأأأى األُمأأأأأأأأأأأو ُر لَأأأأأأأأأأأهُ ِمأأأأأأأأأأأن نَحأ
ِ

َيأأأأأأأأأأأأأأأأأر َمأأأأأأأأأأأأأأأأأورو ِد
َوإِن َسأأأأأأأأأأأأأأأأألَكنَ َسأأأأأأأأأأأأأأأأأبيالً غ
َ

أأأأأأأأأأأأأار فَأأأأأأأأأأأأأأإِن لَيأأأأأأأأأأأأأأ ٌل تَخَ َّمطَهأأأأأأأأأأأأأأا
تَطأأأأأأأأأأأأأأوي النَهأ
َ

وفيها:
ب قَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ٌم ال يَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأزا ُل لَهُأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم
آ ُل ال ُمهَلَّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِ

ِر ُّ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأريح َوأَسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالبُ ال َمذاويأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِد
الصأ
ق َ
ِ
إِذا الفِأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرا ُر تَ َمطّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى بِال َمحاييأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِد

نجأأأأأأأأأأأأأأأ ٌل َمناجيأأأأأأأأأأأأأأأبُ لَأأأأأأأأأأأأأأأم يَعأأأأأأأأأأأأأأأدَم تِال ُدهُأأأأأأأأأأأأأأأ ُم
قَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ٌم إِذا هَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدأَةٌ شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا َمت ُسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيوفَهُ ُم

َقض أَو لِتَوكيأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِد
فَتأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ًى ي َُرجّأأأأأأأأأأأأأأأأأأى لِأأأأأأأأأأأأأأأأأأن ٍ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأوم ال َمقاحيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِد
فَإِنَّهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ُعقُأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ُل الكأ
ِ

نَفسأأأأأأأأأأأأأأأأأأي فِأأأأأأأأأأأأأأأأأأداؤكَ يأأأأأأأأأأأأأأأأأأا داو ُد إِذ َعلِقَأأأأأأأأأأأأأأأأأأت

الأأأأأأأأأأأردى بِنَواصأأأأأأأأأأأي الضُأأأأأأأأأأأ َّم ِر القأأأأأأأأأأأو ِد
أَيأأأأأأأأأأأدي
َ
ُ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأوام َمجاهيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِد
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأون ِألَقأ
بِأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأكَ ال َمنأ
ٍ

ُم َ
الحأأأأأأأأأأأأأأأأربُ أَنفُ َسأأأأأأأأأأأأأأأأهُم
ظفَّأأأأأأأأأأأأأأأأرونَ تُصأأأأأأأأأأأأأأأأيبُ َ

َصأأأأأأأأأأأأفَت
داويأأأأأأأأأأأأتَ ِمأأأأأأأأأأأأن دائِهأأأأأأأأأأأأا َكرمأأأأأأأأأأأأانَ َواِنت َ
َ
َم َألنَهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا فَزَ عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ً أَخلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى َمعاقِلَهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
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األغاني ج 22ص.332
ديوانه ص 17وما بعدها.

صأأأأأأأأأأندي ِد
ِمأأأأأأأأأأن ُكأأأأأأأأأألِّ أَبلَأأأأأأأأأأ َ سأأأأأأأأأأامي الطَأ
أأأأأأأأأرف ِ
ِ

لَ ّمأأأأأأأأأأأأأأأا نَزَ لأأأأأأأأأأأأأأأتَ عَلأأأأأأأأأأأأأأأى أَدنأأأأأأأأأأأأأأأى بِال ِد ِهأأأأأأأأأأأأأأأ ُم
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل
صأ
لَ َمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتَهُم بِيَأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ٍد لِل َعفأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ُمتَّ ِ
ٍ
ِ

أَلقأأأأأأأأأأأأأأأأأأى إِلَيأأأأأأأأأأأأأأأأأأكَ األَقاصأأأأأأأأأأأأأأأأأأي بِال َمقاليأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِد

أأأأأأأأأأأأأأأأأن ُمطَّلِعأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ً
أَتَيأأأأأأأأأأأأأأأأأأتَهُم ِمأأأأأأأأأأأأأأأأأأن َورا ِء األَمأ
ِ

أأأأأأأأأأأأأأين َوتَشأأأأأأأأأأأأأأأدي ِد
أأأأأأأأأأأأأأردى بَأأأأأأأأأأأأأأأينَ تَليأ
بِهأأأأأأأأأأأأأأأا الأ
َ
ٍ
أأأأأأأأأأأأأأأأأال َمناجيأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِد
أأأأأأأأأأأأأأأأأل تَأأأأأأأأأأأأأأأأأأردي بِأَبطأ
بِالخَ يأ
ٍ
ِ

أأأأأأأأار الفِأأأأأأأأأرا ُر بِأأأأأأأأأ ِه
أأأأأأأأر َمأأأأأأأأأن طأ
َوطأ
َ
َ
أأأأأأأأار فأأأأأأأأأي إِثأ ِ
الأأأأأأأأأأأردى َوظُ
ُ
ت تَن ُشأأأأأأأأأأأ ُدهُم
فأأأأأأأأأأأاتوا
َ
بأأأأأأأأأأأات ال َمأأأأأأأأأأأو ِ

ٌ
ضأأأأأأأأأأأأأأهُ فأأأأأأأأأأأأأأي ُكأأأأأأأأأأأأأألِّ أُخأأأأأأأأأأأأأأدو ِد
خَ أ
ُعار ُ
أأأأأأأأأأأأأوف ي ِ
َوأَنأأأأأأأأأأأأأتَ نَصأأأأأأأأأأأأأبُ ال َمنايأأأأأأأأأأأأأا غَيأأأأأأأأأأأأأ ُر َمنشأأأأأأأأأأأأأو ِد

وفيها:
ٌ
أأأأأأأأأأأأأأأتان طَوائِفَهأأأأأأأأأأأأأأأأا
َضأأأأأأأأأأأأأأأأبَّت ِس ِجسأ
يَأأأأأأأأأأأأأأأأو َم اِست َ

ب ِوتأأأأأأأأأأأأأأراً َو َمحقأأأأأأأأأأأأأأو ِد
َعلَيأأأأأأأأأأأأأأكَ ِمأأأأأأأأأأأأأأن طالِأأأأأأأأأأأأأأ ٍ
َ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأالث َو َمثنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى بِال َمواحيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ِد
عَنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأهُ ثُأ

ُ
َفس إِذ أَنأأأأأأأأأأأأأتَ
أأأأأأأأأأأأنين بِهأأأأأأأأأأأأأا
الضأ
َ
تَجأأأأأأأأأأأأأو ُد بِأأأأأأأأأأأأأالن ِ

َفس أَقصأأأأأأأأأأأأى غايَأأأأأأأأأأأأ ِة الجأأأأأأأأأأأأو ِد
َوالجأأأأأأأأأأأأو ُد بِأأأأأأأأأأأأالن ِ
ُخطهأأأأأأأأأأأأا القَصأأأأأأأأأأأأ ُد ِمأأأأأأأأأأأأن أَ
سأأأأأأأأأأأأياف داو ِد
ِ
لَأأأأأأأأأأأأم ي ِ

أأأأأأأأأأأأأأأأر ُعهُم
أأأأأأأأأأأأأأأأالم تَقأ
اإلسأ
َ
ِ
ناهَضأأأأأأأأأأأأأأأأأتَهُم ذائِأأأأأأأأأأأأأأأأأ َد ِ
زار ُ
ضأأأأأأأأأأأأأأأأأ َّل الأأأأأأأأأأأأأأأأأدَلي ُل بِهأأأأأأأأأأأأأأأأأا
ق إِذ َ
تِلأأأأأأأأأأأأأأأأكَ األَ ِ
ويختمها بقوله:
َع َّودتَ

ت
عادا ٍ

نَف َسكَ

ُخلِقتَ

لَها

ق
صد َ
ِ

ث
َ
الحدي ِ

َوإِنجازَ

ال َمواعي ِد

ما قيل فيهم نثرا:
وكما مدحوا شعرا مدحوا نثرا؛ إذ قال فيهم الخطباء ،وكتب عنهم الكتاب .ومما قيل فيهم نثرا ما يلي:
إن المهلب بن أبي صفرة وأوالده من الشجاعة والنجدة بالموضع المعروف ،إال ّ
أن المغيرة بن المهلب من
بينهم كان أش ّد تمكنا ،وكان المهلب يقول :ما شهد معي حربا إال رأيت البشرى في وجهه ،وكان أش ّد ما تكون
الحرب أش ّد ما يكون تبسما ،وكان إذا نظر إلى الرماح قد تشاجرت في وجهه نكس على قربوس السرج،
()100

وحمل من تحتها فبراها بسيفه ،وأثر في أصحابها.

وقيل للفرزدق :إنك لتمدح آل المهلب وتحبهم بعد أن لم تكن على ذلك .فقال :أما علمت أن إعطاء اللُّها يفتح
اللَّها ويغرس الهوى؟

()101

الح َس ُن ُ
ال:
ْحاقَ ،قَ َ
ارةَ ،ع َْن أَبِي إِس َ
بن ُع َم َ
َو َر َوىَ :
()100
()101

التذكرة الحمدونية ج 2ص.412
محاضرات األدباء ج 1ص.660

ت أَ ِميْراً قَ ُّ
َما َرأَ ْي ُ
ب ِم َّما ي ُِحبُّ .
بَ ،والَ أَ ْب َع َد ِم َّما يَ ْك َرهَُ ،والَ أَ ْق َر َ
ط أَفَضْ َل َوالَ أَسْخَ ى َوالَ أَ ْش َج َع ِمنَ ال ُمهَل َّ ِ

()102

ولما ظهر المهلب بن أبي صفرة على الخوارج أرسل كعب بن معدان األشقري ومرة بن تليد األزدي إلى
الحجاج؛ ليعلماه بالفتح ،فلما طلعا عليه تقدم كعب فأنشد:
يأأأأأأأأأأا حفأأأأأأأأأأأص إنأأأأأأأأأأأي عأأأأأأأأأأأداني عأأأأأأأأأأأنكم السأأأأأأأأأأأفر

أأأأأأأأأأأأومي السأأأأأأأأأأأأأهر
وقأأأأأأأأأأأأأد سأأأأأأأأأأأأأهرت فأأأأأأأأأأأأأأرْ دى نأ
َ

فقال له الحجاج :أشاعر أم خطيب؟ فقال :كالهما ،ثم أنشده القصيدة ،ثم أقبل عليه فقال :خبرني عن بني
المهلب ،فقال :المغيرة فارسهم وسيدهم ،وكفى بيزيد فارسا ً شجاعاً ،وجوادهم وسخيهم قبيصة ،وال يستحيي
الشجاع أن يفر من مدرك ،وعبدالملك سم ناقع ،وحبيب موت ذعاف ،ومحمد ليث غاب ،وكفى بالفضل نجدة،
قال :فكيف خلفت جماعة الناس؟ قال :قد خلفتهم بخير ،قد أدركوا ما أملوا ،وأمنوا ما خافوا ،قال :فكيف كان
بنو المهلب فيهم؟ قال :كانوا حماة للسرح نهاراً ،فإذا أليلوا ففرسان للبيات ،قال :فأيهم كان أنجد؟ قال :كانوا
كالحلقة المفرغة ال يدرى أين طرفاها ،قال :فكيف كنتم أنتم وعدوكم؟ قال :كنا إذا أخذنا عفونا وأخذوا عفوهم
يئسنا منهم ،وإذا اجتهدوا واجتهدنا طمعنا فيهم ،فقال الحجاجَّ :
(إن ال َعاقِبَةَ لِ ْل ُمتَّقِينَ ) كيف أفلتكم قطري؟ قال:
كادنا ببعض ما كنا نكيده ،قال :فهال اتبعتموه؟ قال :كان الحد عندنا آثر من الفل .قال :كيف كان لكم المهلب
وكنتم له؟ قال :كان لنا منه شفقة الوالد ،وله منا بر الولد ،قال :فكيف اغتباط الناس؟ قال :فشا فيهم األمن،
وشملهم النفل .قال :أكنت أعددت لي هذا الجواب؟ قال :ال يعلم الغيب إالّ هللا ،قال :هكذا وهللا يكون الرجال،
المهلب كان أعلم بك حين وجّهك.
وفي "نوادر القالي" أن الحجاج قال له :كيف كان محاربة المهلب للقوم؟ قال :كان إذا وجد الفرصة سار كما
يسور الليث ،وإذا َد ِه َم ْته الطحمة راغ كما يروغ الثعلب ،وإذا ما َّده القوم صبر صبر الدهر .وأنه قال له :كيف
أفلتكم قطريّ؟ قال :كادنا ببعض ما كدناه به ،واألجل أحصن ُجنَّة ،وأنفذ ُعدة .قال :وكيف اتبعتم عبد ربه
وتركتموه؟ قال :آثرنا الحد على الفل ،وكانت سالمة الجند أحب إلينا من شجب العدو.

()103

قال قتيبة لنهار بن توسعة :لست تقول فينا كما تقول في آل المهلب! قال :إنهم وهللا كانوا أهدافا ً للشعر ،قال:
هذا وهللا أشعر مما قلت فيهم.

()102
()103
()104

()104

سير أعالم النبالء ج 4ص ،384وفي مختصر تاريخ دمشق (نحب) و(نكره).
المحاضرات في اللغة واألدب ص.253
البصائر والذخائر ،ج ،2ص.200

وثالثة سادوا في نسق :المهلب بن أبي صفرة ،وابنه يزيد ،وابن يزيد مخلد وهو صبي.

()105

تغدى سليمان عند يزيد بن المهلّب ،فقيل له :صف لنا أحسن ما كان في منزله ،فقال :رأيت غلمانه يخدمون
()106

باإلشارة دون القول.

وبلغنا عن المدائني أنه قال :ليس السؤدد بالشرف ،وإنما ساد األحنف بن قيس بحلمه ،وحضين بن المنذر
برأيه ،ومالك بن مسمع بمحبته في العامة ،وسويد بن منجوف بعطفه على أرامل قومه ،وساد المهلب بن أبي
صفرة بجميع هذه الخصال.

()107

()108

ومنهم يزيد بن المهلب قيل كان هشام بن حسان إذا ذكره قال :كانت السفن تجري في بحر جوده.

ورجل حليف اللسان :إذا كان حديد اللسان فصيحاً ،يقال :ما أحلف لسانه ،ومنه حديث الحجاج :أنه أتي بيزيد
بن المهلب يرسف في حديد؛ فأقبل يخطر بيده ،فغاظ ذلك الحجاج ،فقال:
َج ِم ْي ُل ال ُم َحيّا بَ ْخت َِري إذا َم َشى
وقد ولى عنه ،فالتفت إليه ،فقال:
ض ْخ ُم ال َم ْنكبَي ِْن ِشنَا ُ
ق
ع َ
وفي الدِّرْ ِ
()109

فقال الحجاج :قتله هللا ما أمضى َجنَانَه وأحْ لَفَ لسانه.

ومر يزيد بن المهلب في طريق البصرة بأعرابية ،فأهدت إليه عن ًزا فَقَبِلَهَا ،وقال البنه معاوية :معاوية ،ما
عندك من نفقة؟ قال :ثمانمائة درهم .قال :ادفعها إليها .قال :إنها ال تعرفك ويرضيها اليسير .قال :إن كانت ال
تعرفني ،فأنا أعرف نفسي ،وإن كان يرضيها اليسير ،فأنا ال أرضى إال بالكثير.

()110

قال رجل ليزيد بن المهلب :قد عظم قدرك من أن يستعان بك ،أو يستعان عليك؛ ولست تفعل شيئا من
المعروف إال وأنت أكبر منه وهو أصغر منك ،وليس العجب من أن تفعل ،وإنما العجب من ّأال تفعل.

()111

()105
()106
()107
()108
()109
()110
()111

المصدر السابق ج 5ص.42
المصدر السابق ج 7ص.70
المحاسن والمساوئ ج 1ص.97
ثمرات األوراق ،ص.45
العباب الزاخر ،ج ،1ص.391
العقد الفريد ج ،1ص.257
كتاب الصناعتين ،ص.405

القيم األخالقية والخصائص الفنية في أدبهم:
إن المتأمل في أقوال المهالبة يجد أنها تنطلق من أخالق عالية ،أهمها :الشجاعة واإلقدام ،والجود ،والحزم،
والصدق ،والتواضع ،والترفع عن الدنايا ،والحلم ،والعفو .ومن الخصائص الفنية التي اتسمت بها تلك
النصوص في مجملها:
صدق العاطفة :فأغلب ما ذكر في أعاله ِحكم نتجت عن تجارب شخصية ،واستفادةٌ من تجارب السابقين.
عمقها :إذ لم تكن تنبع من مواقف عابرة ال تلبث أن تتغير وتتبدل.
استمراريتها :فهي تعبّر عن مشاعر إنسانية خالدة.
سموها :وهذا واضح من األخالق الحميدة التي تنبع منها تلك األقوال.
أما األفكار والمعاني فتتسم بالموضوعية ،فهي نابعة من الواقع والبيئة والتجربة ال من الخيال.
عقلية :فالنصوص يغلب عليها الطابع العقلي ال العاطفي.
إيجابية :تعالج مشكالت وتوجه إلى حلها.
النصوص السابقة ال تكاد تخلو من الخيال ،على الرغم من أن كثيرا منها أشبه بالحكم التي هي باألسلوب
العلمي أشبه؛ فأنت ترى الصور البالغية بأنواعها مبثوثة فيها ،منتشرة انتشار النور في شجر الربيع.
وفي تلك النصوص األسلوبان اإلنشائي ،والخبري ،وهما فيها يتصفان بجزالة األلفاظ ،ووضوح العبارات،
والخلو من التعقيد ،ومن اللحن ،ومن الغريب.

الخاتمة:
بعد هذه الجولة الممتعة في ريا

أدب هذه األسرة العمانية العريقة ،التي مألت سمع من عاصرها وبصره،

و تركت جواهر منظومة ومنثورة ،من صوغها ومن صوغ الشعراء واألدباء الذين عاصروا ظهور نجمها في
يف بما وعد به من جمع ما قالوه؛ لكثرة ما وجد،
سماء المسلمين حقبة من الدهر ،يجد الباحث نفسه أنه لم ِ
ولضيق الوقت ،وإنما سلط األضواء على جانب مما قيل فيهم شعرا ونثرا .واالطالع على أدب المهالبة يبين
بوضوح قدرهم ومنزلتهم السامقة التي جعلتهم مضرب المثل ،ومحط الرحال ،ومعقد اآلمال ،ويوضح كيف
يكون القادة والرؤساء أخالقا وحكمة وفصاحة وبالغة وعلو همة وبعد نظر .ويدعو الباحث الباحثين إلى
استقصاء أدب المهالبة وأخبارهم ،ودراسته وتمحيصه؛ لتستفيد منه األجيال ،وتتبع خطى آبائها األشبال،
وأهل عمان بذلك أولى ،وبه أعرف ،كما قال الشاعر:

الخطي إال وشيجه
وهل ينبت
ُّ

وتغرس إال في منابتها النخل

المصادر والمراجع:
 .1ابن حجة الحموي ،أبو بكر بن علي :ثمرات األوراق في المحاضرات (مطبوع بهامش المستطرف
في كل فن مستظرف للشهاب األبشيهي) ،د.ط ،مكتبة الجمهورية العربية ،مصر ،د.ت( .من
الموسوعة الشاملة)
 .2ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن األزدي :جمهرة اللغة ،تح :رمزي منير بعلبكي ،ط ،1دار العلم
للماليين ،بيروت ،لبنان1987 ،م
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 .4ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين االنصاري :مختصر تاري دمشق
البن عساكر ،ط ،1تح :روحية النحاس وريا

عبد الحميد مراد ومحمد مطيع ،دار الفكر للطباعة

والتوزيع والنشر ،دمشق ،سوريا 1402 ،ه 1984 -م.
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 .11البغدادي ،أبو المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون :التذكرة الحمدونية ،ط ،1دار
صادر ،بيروت ،لبنان 1417 ،ه .
 .12البيهقي ،إبراهيم بن محمد :المحاسن والمساوئ ،تح :محمد أبو الفضل إبراهيم ،د.ط ،دار
المعارف ،القاهرة ،مصر ،د.ت.
 .13التوحيدي ،أبو حيان علي بن محمد بن العباس :البصائر والذخائر ،ط ،1تح :وداد القاضي ،دار
صادر ،بيروت ،لبنان1408 ،ه 1988 -م.
 .14الثعالبي ،أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل :التمثيل والمحاضرة ،تح :عبد الفتاح محمد
الحلو ،ط ،2الدار العربية للكتاب 1401 ،ه 1981 -م( .من الموسوعة الشاملة)
 .15الثعالبي ،أبو منصور عبد ا لملك بن محمد بن إسماعيل :لباب اآلداب ،تح :أحمد حسن لبج ،ط،1
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان 1417 ،ه 1997 -م.

 .16الثعالبي ،أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل :من غاب عنه المطرب ،د.ط ،المطبعة
األدبية ،بيروت ،لبنان1309 ،ه .
 .17الجاحظ ،أبو عثمان عمر بن بحر ،البيان والتبيين ،تح :عبد السالم هارون ،د.ط ،دار الجيل،
بيروت ،لبنان ،د.ت.
 .18الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب :الحيوان ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
1424ه .
 .19الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب :المحاسن واألضداد ،د.ط ،دار ومكتبة الهالل،
بيروت ،لبنان 1423 ،ه .
 .20الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب :رسائل الجاحظ ،تح :عبد السالم محمد هارون،
د.ط ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،مصر 1384 ،ه 1964 -م.
 .21الجريرى النهرواني ،أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى :الجليس الصالح الكافي واألنيس
الناصح الشافي ،تح :عبد الكريم سامي الجندي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1426 ،ه /
2005م.
 .22الحصري القيرواني ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي :زهر اآلداب وثمر األلباب ،تح :يوسف علي
الطويل ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1417 ،ه 1997 /م.
 .23الخالديان ،أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم :األشباه والنظائر من أشعار المتقدمين
والجاهلية والمخضرمين ،تح :السيد محمد يوسف د.ط ،د.نا ،القاهرة ،مصر ،د .ت.
 .24الذهبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان :سير أعالم النبالء ،تح :مجموعة من المحققين
بإشراف الشي شعيب األرناؤوط ،ط ،3مؤسسة الرسالة 1405 ،ه  1985 /م.
 .25الراغب األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد :محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء
والبلغاء ،ط ،1شركة دار األرقم بن أبي األرقم ،بيروت ،لبنان 1420 ،ه .
 .26الرقي ،ربيعة بن ثابت بن لجأ :ديوان ربيعة الرقي ،د .بيانات( .من الموسوعة الشاملة)

 .27الزركلي ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس :األعالم ،ط ،15دار العلم للماليين،
بيروت ،لبنان ،مايو  2002م.
 .28الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر :ربيع األبرار ونصوصاألخيار ،ط،1
مؤسسة األعلمي ،بيروت ،لبنان1412 ،ه .
 .29الصغاني ،الحسن بن محمد بن الحسن :العباب الزاخر واللباب الفاخر ،د .بيانات( .من الموسوعة
الشاملة)
 .30الصولي ،أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد هللا :أخبار أبي تمام ،تح :بياتريس جريندلر ،د.ط ،المكتبة
العربية ،د.ت.
 .31الصولي ،أبو بكر محمد بن يحيى :أدب الكتاب ،تح :محمد بهجة األثري ،د.ط ،المطبعة السلفية،
مصر ،والمكتبة العربية ،بغداد ،العراق1341 ،ه .
 .32العسكري ،أبو أحمد الحسن بن عبد هللا بن سعيد :المصون في األدب ،تح :عبد السالم محمد
هارون ،ط ،2مطبعة حكومة الكويت ،دولة الكويت1984 ،م.
 .33العسكري ،أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل :كتاب الصناعتين ،تح :علي محمد البجاوي
ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،د.ط ،المكتبة العصرية ،بيروت ،لبنان1419 ،ه .
 .34العقد الفريد ،ابن عبد ربه ،أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان1404 ،ه .
 .35الفرزدق ،أبو فراس همام بن غالب :ديوان الفرزدق ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
1407ه 1987 /م.
 .36القالي ،أبو علي إسماعيل بن القاسم :ذيل األمالي ،د.ط ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،د.ت.
 .37القرشي ،عباس بن محمد بن مسعود :حماسة القرشي ،تح :خير الدين محمود قبالوي ،د.ط ،وزارة
الثقافة ،دمشق ،الجمهورية العربية السورية1995 ،م.

 .38القرطبي ،أبو عمر يوسف ابن عبد البر :بهجة المجالس وأنس المجالس ،تح :محمد مرسي
الخولي ،د .ط ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،د .ت.
 .39المغربي ،شهاب الدين أحمد بن أبي حجلة :ديوان الصبابة ،د .بيانات (من الموسوعة الشاملة)
 .40الوشاء ،أبو الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى :الموشى أو الظرف والظرفاء ،تح :كمال
مصطفى ،ط ،2مكتبة الخانجي ،شارع عبد العزيز ،مصر1371 ،ه 1953 -م.
 .41الوطواط ،أبو إسحق محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي :غرر الخصائص الواضحة وعرر
النقائض الفاضحة ،تح :إبراهيم شمس الدين ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان 1429 ،ه /
2008م.
 .42اليوسي ،أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد المحاضرات في اللغة واألدب ،د.ط ،د.نا ،د.ت( .من
الموسوعة الشاملة).

