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املقدمة

رغبة وكانت املحبوب، قطرنا يف فيوًما يوًما يزداد التاريخية املباحث عىل اإلقبال كان ملا
من البرصة مدينة وكانت العلمية، واملصنفات التاريخية األسفار يف كثرية الجديد النشء
إىل املخترص هذا أهديت العرب؛ تاريخ يف عظيم شأن لها التي الكربى اإلسالمية املدن
واآلداب، العلوم خدمة يف الولوع من له ملا األعظمي؛ نعمان السيد العربية املكتبة صاحب
األول يتضمن فصلني؛ جعلته للقراء وتسهيًال الجليل، العلم لهذا خدمة ينرشه أن عىل
خرابها، حني إىل تأسيسها منذ القديمة البرصة تاريخ من جمعه من تمكنت ما ذكر منهما
وغريها. اإلدارية والتغيريات الحربية والوقائع السياسية االنقالبات من فيها حدث وما
الدولة انقراض حتى ُعمرت منذ — الحالية — الحديثة البرصة تاريخ عن الثاني ويبحث

العثمانية.
إىل يرشدني أن زلة أو هفوة يل يجد ممن أرجو بضاعتي بقلة معرتًفا كنت وملا
عن يعذروني أن القراء من أرجو أني كما أخرى. طبعة يف الخطأ موضع ألصلح الصواب
رشك يف الوقوع من أخشاه ملا األتراك دولة هالل أفول بعد حدثت التي الحوادث ذكر

منه. التخلص عيلَّ يصعب





األول الفصل

القديمة البرصة

تمهيد (1)

دجلة بني العراق جنوبي يف (٢٢٦–٦٥١م)1 الفارسية الساسانية الدولة عهد يف كان
الخليج عىل ميشان بلدة مركزها كان ميشان،2 إمارة تُسمى فارسية إمارة وكارون
وعدة األبلة ومدينة ميشان بلدة تضم اإلمارة هذه وكانت البرصة، موضع بأسفل الفاريس
املسلحة منها عربية، أسماء ولبعضها فارسية، أسماء لبعضها كان ومواضع، حصون
وكانت وغريه،4 واملضيح والحفري الثني ومنها الخريبة،3 خرابها بعد العرب سماها التي
يف عليها وكان العهد، ذلك يف شوكة وأشدها الفرس ثغور أعظم الثغر ذلك أو اإلمارة تلك

٤٢٥ ومدتها عفان، بن عثمان خالفة يف ٦٥١م سنة يف الثالث جرد يزد بقتل الدولة هذه انقرضت 1
عىل ٦٣٧م سنة يف القطر هذا من انقرضت وقد (٢٢٦–٦٣٧م) تقريبًا ٤١١ العراق ملكت ولكنها سنة،

الخطاب. بن عمر الثاني الخليفة أيام يف وقاص أبي بن سعد اإلسالمي القائد يد
دست العرب وسماها حارك، أو خارك اليونان وسماها وكرخاديشان، ميشاه برات بعضهم وسماها 2

بكرمة املعروف النهر عىل الزهري آلل بساتني فيها كبرية مزرعة اليوم البرصة لواء يف وميشان. ميسان
ُسميت أنها أو القديمة، ميشان موقع أنها املحتمل ومن ميشان، تُسمى القديمة البرصة شمال عيل

أعلم. العلم بهذا والراسخون باسمها،
أسماء عدة لها وكان للفرس، قديمة مدينة كانت إنها ويقال: بإذارديرش دهيشنا بعضهم وسمى 3

للمرزبان. قًرصا وكانت
البرصة. موقع من قريب مكان اسم واملضيح ماء، فيه كان البرصة موضع قرب نهر الثني: 4
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عند رشفهم تم ممن وهو هرمز، اسمه فاريس قائد شريويه5 بن الثالث أردشري امللك عهد
العرص. ذلك يف الفرس

الداخلية الفتن توايل من أركانها تزعزعت قد الفارسية اململكة كانت الذي الوقت ويف
حارثة بن املثنى العربي القائد كان الذي الوقت يف جهاتها من جهة كل يف نريانها املستعرة
بن هللا عبد بكر أبي األول الخليفة أيام يف الحرية ناحية عىل بجموعة فيه يغري الشيباني
ناحية أو ميشان إمارة ناحية عىل بجموعة يغري السدويس قتادة بن قطبة كان قحافة أبي

اليوم.6 البرصة لواء بها التي املنطقة
الفرس، مملكة يف كانت التي املتوالية باالضطرابات علم قد األول7 الخليفة وكان
املرتدين، بقتال حينذاك مشغوًال كان ولكنه ومستعمراتهم، بالدهم فتح يف يفكر وكان
يف وكتب العراق، فتح عىل عزم العرب؛ جزيرة له ودانت املرتدين، حرب من فرغ فلما
يومئذ وهو — الوليد بن خالد الكبري القائد إىل ٦٣٢م لسنة املوافقة ١١ه سنة أواخر
الهند، بثغر يبدأ وأن والفتح، الدعوة لنرش العراق؛ إىل بجيشه يسري أن يأمره — باليمامة
إىل ذلك بمثل وكتب بمرتد، يستعني ال وأن الردة، أهل قاتل من يستنفر وأن األبلة،8 وهو
يلتقي حتى ويسري أعاله، من العراق ويدخل باملضيح يبدأ أن أمره ولكنه غنم، عياضبن
بخالد يلحقوا أن يأمرهم — وسلمى ومعذور حرملة — وأصحابه املثنى إىل وكتب بخالد،
سنة محرم أوائل يف معه بمن خالد فسار الحرية، ناحية عىل يغريون يومئذ وكانوا باألبلة،
الطريق يف وهما منهما كل كتب ثم نفسه، الوقت يف أيًضا معه بمن عياض وسار ١٢ه،
غوث بن بعبد عياًضا وأمد التميمي، عمرو بن بالقعقاع خالًدا فأمد الخليفة، يستمدان
مجموع وكان منه، الجنوبية الجهة يف العراق بأرض وعياض خالد التقى ثم الحمريي.

قصرية مدة فحكم طفًال وكان ٦٢٩م سنة توىل وقد إبرويز كرسى بن شريويه ابن هو هذا وأردشري 5

ُقتل. ثم
الناحية. تلك يف يغري كان الذهيل قطبة بن سويد أن ويُْرَوى 6

١٣ه سنة الثاني جمادى ٢٢ يف ومات ٦٣٢م، سنة املوافقة ١١ه سنة األول ربيع ٥ يف الخالفة توىل 7

سنة املوافقة ٢٣ه سنة الحجة ذي ٢٩ يف وُقِتَل عمر بعده وتوىل ٦٣٤م، سنة أغستوس ٢٢ املوافقة
اإلسالمية. اململكة ووسع أقطار، عدة فتح أن بعد ٦٤٤م

وثغر الهند، من السفن مرفأ وكانت الفاريس، والخليج البرصة بني األبلة نهر عىل كانت مدينة األبلة: 8
عامرة وبقيت ١٤ه، سنة رجب يف املسلمون فتحها وقد البساتني، كثرية عامرة وكانت الفرس، ثغور من

العباسيني. أيام يف ٢٥٦ه سنة يف خربت ثم األمويني، وأيام الراشدين الخلفاء أيام يف

10
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مقاتل، آالف ثمانية وكانوا وأصحابه، املثنى إليهما انضم ثم مقاتل، آالف عرشة معهما من
مقاتل. ألف عرش ثمانية اإلسالمي الجيش فبلغ

عليها جعل املقدمة وهي األوىل: فرق؛ ثالث خالد جعله العربي الجيش تكامل وملا
األوىل وسري بنفسه، قادها والثالثة: حاتم، بن عدي عليها جعل والثانية: حارثة، بن املثنى
وقرر آخر طريق يف هو سار ثم واحد، طريق عىل يحملهم ولم الحفري، ووعدهما الثانية ثم

الحفري. يف الفرس مصادمة

الحفري وقعة (2)

بقدومهم، ميشان أمري هرمز القائد سمع الحفري إىل وسريها جيوشه خالد عبأ أن بعد
أن سمع ثم الكواظم،9 إىل معه بمن وسار النجدة، منه وطلب بالخرب، كرسى إىل فكتب
إىل وكتب بقربهم، فنزل بهم خالد فسمع به، ونزل إليه فسبقهم الحفري تواعدوا املسلمني

يقول: هرمز

فال وإال الجزية، وأقرر الذمة وقومك لنفسك اعقد أو تسلم، فأسلم بعد، أما
الحياة. تحبون كما املوت يحبون بقوم جئتك فقد نفسك، إال تلومن

للحرب، وتهيأ جموعه، وجمع كرسى، إىل خالد بكتاب وبعث الحرب، هرمز فاختار
عن املعركة فانجلت الفريقني، بني القتال التحم ثم جيشه، وهرمز خالد من كل وعبأ
١٢ه، سنة محرم يف وذلك أموالهم، املسلمون وغنم هرمز، قائدهم وُقِتَل الفرس انهزام
وذات الحفري وقعة ى وتَُسمَّ والفرس، املسلمني بني العراق يف حدثت وقعة أول وهذه

أحد).10 منهم يفر لئال بالسالسل اقرتنوا الفرس (ألن السالسل

الكويت. خليج عند كانت قديمة مدن وهي كاظمة، جمع الكواظم: 9
الثني، يف حدثت الثانية املعركة إن وقيل: الحفري، وقعة تلتها ثم كاظمة، يف حدثت وقعة أول أن ويُْرَوى 10

والليس، وباروسما بانقيا بالد العراق يف خالد إليه وصل مكان أول أن يزعم املؤرخني بعض أن عىل
املعارك، كل يف عليهم وفاز الفرس، قاتل ماٍل عىل الحرية أهل صالح أن بعد وأنه ذكرناه، ما والراجح
عليه واستخلف الجيش، نصف العراق يف وترك األول، الخليفة بأمر ١٣ه/٦٣٤م سنة الشام إىل سار ثم
يده وعىل وقاص أبي بن سعد ثم ثانية، مرة املثنى ثم عبيد، أبو العامة القيادة توىل ثم حارثة، بن املثنى

٦٣٧م. ١٦ه/سنة سنة يف العراق فتح تم
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الثني وقعة (3)

وسار املنهزمني، الفرس آثار يف حارثة بن املثنى أرسل الحفري وقعة من خالد انتهى ملا
البرصة. موقع عند األعظم الجرس موضع نزل حتى معه بمن هو

منه ويطلب اإلسالمي الجيش بقدوم يخربه هرمز كتاب وصله ملا الفرس ملك وكان
لقيهم املذار11 وصل فلما قريانس، بن قارن قيادة تحت بجيش هرمًزا أمدَّ قد النجدة،
فتهيأ خالد بمجيئهم فسمع الثني، فنزلوا ساروا ثم قليًال وتوقفوا فاجتمعوا املنهزمون،
من كبري عدد فيها ُقِتَل هائلة معركة وكانت الفريقان، فاقتتل إليهم، وسار ملالقاتهم،
هذه يف الغنائم وكانت كهرمز، الفرس عند رشفه تم ممن وهو قارن قائدهم فيهم الفرس
يف حدثت وقد الثني، وقعة وُسميت: املقاتلة12 عياالت فيها املسلمون وسبى كثرية، الوقعة

١٢ه. سنة صفر أوائل

الشمال إىل خالد مسري (4)

إىل وسريه النعمان، بن سعيد جيشه من قسم عىل َر أَمَّ الثني وقعة من خالد فرغ أن بعد
الفرس، أخبار يرتقب الثني يف جيشه من قسم يف هو وأقام هناك، بالنزول وأمره الحفري،
الفرات ييل مما البرصة شمايل نحو يسري أن قليلة أيام بعد ارتأى ثم حركاتهم. ويرتصد
البرصة موضع يف حامية ترك أن بعد بهم وسار جيوشه، فجمع العراقية، البالد يف للتوغل
الحامية تلك عىل َر أَمَّ أنه والظاهر الفرس،13 من هناك من إلشغال املنطقة تلك ييل مما أو
مكانه، يُعلمه الخطاب بن عمر إىل بكر أبي موت بعد كتب قطبة ألن قتادة؛ بن قطبة
بالدهم. عن فنفاهم الفرس من قبله كان بمن لظفر كاٍف عدد معه كان لو له: ويقول
بكر، بن سعد بني أحد عامر بن رشيح إليه ووجه والحذر، باملقام يأمره عمر إليه فكتب
وظل فقتلوه، الفرس لغزو األهواز إىل ومىض موضعه، يف قطبة ترك رشيح وصل فلما
الجيش عىل ا عامٍّ قائًدا وقاص أبي بن سعد عمر أرسل أن إىل الجهات تلك عىل يغري قطبة
١٤ه سنة محرم الفرسيف مزقت التي الشهرية القادسية وقعة بعد سعد فأرسل اإلسالمي،

الشمال. إىل أيام أربعة البرصة وبني بينهما واسط، من بالقرب بلدة وقيل: قصبة، املذار: 11
نرصانيٍّا. وكان البرصي، الحسن يومئذ السبي يف وكان 12

ذكرها. تركنا البرصة تاريخ يف لها عالقة ال وانتصاراته خالد حروب كانت ملا 13
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وصل فلما عمر،14 الثاني الخليفة بأمر البرصة موضع جهة إىل املازني غزوان بن عتبة
لقتاله فأقبل قدومه، الفرات صاحب فبلغ الصغري، الجرس حيال نزل معه بمن عتبة
الفرس، انكسار عن انجلت عنيفة معركة بينهما وحدثت الفريقان فتزاحف بجموعه.

عتبة. بيد أسريًا قائدهم ووقوع

األبلة فتح (5)

مخافر أو حصون عدة عىل واستوىل الجهات، تلك يف الفرسمراًرا حامية عتبة هزم أن بعد
خرابها بعد سموها التي املسلحة منها العرب غارات ملنع فارسية جنود فيها تقيم كانت
دخلوا حتى وهزمهم عليهم فانترص فقاتلهم لقتاله، وخرجوا األبلة أهل اجتمع الخريبة؛
اضطرهم خوًفا األبلة يف من قلوب يف وترك معسكره إىل رجع ثم شديد، رعب يف املدينة
وغنم ودخلها، إليها فأرسع عتبة ذلك فبلغ املاء، وعربوا َخفَّ ما فحملوا املدينة، إخالء إىل

١٤ه. سنة رجب يف وذلك وسبيًا، وسالًحا أمواًال املسلمون

القديمة البرصة تأسيس (6)

خربت التي الفرس مسلحة جانب إىل الرب طرف عىل بجيشه عتبة نزل األبلة فتح إثر عىل
مكة؛ وبني بينه املاء يحول ال ألنه معسكًرا؛ املكان واتخذ الخريبة، فسموها األثناء تلك يف
يفصل ال وسهول وجبال رمال مكة إىل للفرات الغربية الضفة عىل املوضع ذلك من كان إذ
فبنى له، فأذن بالبناء يستأذنه الشتاء موسم يف الثاني الخليفة إىل كتب ثم نهر، بينهما
سنة يف وذلك هاشم، بني رحبة ُسميت التي الرحبة يف القصب من لإلمارة وداًرا مسجًدا
مدينة من فراسخ أربعة بعد عىل بُنِيَْت وقد القصب، من بيوتهم الناس فبنى ١٤ه/٦٣٦م

الزبري. موقع عند العراق منتهى يف الفاريس الخليج قرب األبلة
عتبة إليهم فخرج املسلمني، لقتال وخرجوا ميشان، أهل اجتمع ذلك إثر وعىل

أسريًا. ميشان مرزبان وأخذ فهزمهم،

إذا حتى معك ومن أنت «انطلق له: وقال ووعظه، وأوصاه املدينة، من عمر أرسله عتبة أن ويُْرَوى 14

ربيع يف البرصة موضع يف ونزل معه ومن عتبة فسار فأقيموا» العجم أرض وأدنى العرب أقىص يف كنتم
أبيه، ابن وزياد بكرة وأبو الثقفي الحارث بن نافع فيهم رجًال، أربعون معه وكان ١٤ه سنة األول

وتميم. وائل بن بكر من معه فيمن قطبة إليه وانضم
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الفرات، إىل وسريه مسعود، بن مجاشع جيشه عىل عتبة استعمل قليل وبعد
وسار األمري، فهو قدم فإذا مجاشع يعود أن إىل شعبة بن املغرية املدينة عىل واستخلف
بن مجاشع فانترص الخطاب. بن عمر الخليفة ملالقاة املسلمني عاصمة يثرب إىل عتبة
اجتمعوا منه القريبني الفرس أن بلغه فإنه شعبة بن املغرية أما الفرات. أهل عىل مسعود
الخليفة. إىل بذلك وكتب عليهم، وانترص باملرغاب، فلقيهم معه بمن إليهم فخرج لقتاله،
بن «مجاشع فقال: البرصة؟» عىل استعملت «من لعتبة: قال الخليفة إىل كتابه وصل فلما
أمر من كان بما وأخربه املدر؟» أهل عىل الوبر أهل من رجًال «أتستعمل قال: مسعود»،
سنة يف الطريق يف عتبة فمات هامة، بوصايا وأوصاه عمله، إىل بالرجوع وأمره املغرية،

١٤ه.
سنة يف وذلك شعبة، بن املغرية البرصة عىل َوىلَّ عتبة موُت الثاني الخليفَة بلغ وملا

األشعري.15 موىس أبا عليها ووىل ١٦ه سنة يف عزله ثم ١٤ه،
أخرى مرة الحريق فخافوا بالبرصة حريق حدث — ١٦ه سنة — السنة هذه ويف
أحدكم يزيدن وال «افعلوا، يقول: إليهم وكتب لهم فأذن باللبن، البناء يف الخليفة فاستأذنوا
املناهج فخططوا الدولة»، تلزمكم السنة والزموا البنيان، يف تطاولوا وال أبيات، ثالثة عىل
شارعها عرض وجعلوا خط، قبيلة لكل القبائل بحسب خطًطا املدينة وجعلوا والشوارع،
أذرع، سبعة زقاق عرضكل وجعلوا ذراًعا، عرشين سواه ما وعرض ذراًعا ستني األعظم
فيها بُنَِي يشء وأول باملنازل، وتالصقوا خيولهم، ملرابط فسيحة رحبة خط كل ووسط
باللبن ببنائها عمر أذن وملا منه،16 الشوارع تتفرع بحيث الوسط يف ووضعوه مسجدها
عىل وكان فيها، وأسكنهم البادية، أهل من العرب أرشاف من كبرية جماعات إليها ساق

دلف.17 بن عاصم الحرباء أبو تنزيلها

١٧ه. سنة يف واله وقيل: 15

بتخطيط وأمرهم لهم، فأذن باللبن البرصة بناء يف يستأذنونه عمر إىل نفًرا أرسل سعًدا أن ويُْرَوى 16

ألنه صحيح؛ فغري غزوان بن عتبة أيام يف باللبن بنيت أنها من قيل وما املذكور، الوجه عىل الشوارع
أيام يف بقليل املدائن سقوط بعد ١٦ه سنة يف باللبن بُنِيَْت ثم بالقصب، بناها أن بعد ١٤ه سنة يف مات

األشعري. موىس أبي إمارة
من بيت ألف سبعني باللبن بنائها بعد البرصة إىل ساق عمر أن وزعم املؤرخني بعض بالغ وقد 17

فيها. وأسكنهم البادية سكان من العرب أرشاف
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الراشدين الخلفاء عهد يف البرصة (7)

بن سعد اإلسالمي القائد يد عىل الفرس عاصمة املدائن سقوط بعد العراق فتح تم ملا
الخطاب بن عمر الثاني الخليفة رتب ٦٣٧م؛ لسنة املوافقة ١٦ه سنة يف وقاص أبي
ستمائة له وجعل البرصة، والية عىل األشعري موىس أبا وأقر رواتبهم، وقدَّر العمال،
درهم مائة عليه وأجرى البرصة، قضاء عىل الحارث بن رشيح ووجه الشهر، يف درهم

الشهر.18 يف أجربة وعرشة
يف كان كما الجريب باعتبار باملساحة الخراج بإبقاء األشعري موىس أبي إىل وكتب
الشعري وعىل — دراهم أربعة أو — ودرهم قفيز الحنطة من الجريب عىل الفرس؛ أيام
دراهم، عرشة — العنب — الكرم ومن دراهم، ثمانية النخل من الجريب وعىل درهمني،
تركت أم األرض ُزِرَعت سواء دراهم، خمسة الرطبة ومن دراهم، ستة القصب ومن
للدولة كانت التي األرايض أما — الجريب ُعْرش والقفيز مربٍع، ذراٍع ٣٦٠٠ والجريب —
كما الُعْرش عليها وضع فإنه اإلسالمية؛ للدولة ملًكا صارت التي وهي املنقرضة الفارسية

التجارة. عىل املكس وضع
الناس درجات باعتبار الفرس عهد يف كانت كما الذمة أهل عىل الجزية وأبقى
نرصوا ألنهم كاملسلمني؛ الزكاة عليهم وجعل منها، العرب نصارى واستثنى ومقدرتهم،

جيوشه.
نسائهم مع العرب فيه تقيم اإلسالمي للجيش معسكًرا البرصة موضع كان أن وبعد
ذات كبرية مدينة املوضع ذلك صار العرص؛ هذا يف االحتالل جيش يقيم كما وأوالدهم
غليظة أرض عىل بنيت ألنها «البرصة» االسم بهذا يَت وُسمِّ فخمة، وبيوت واسعة أسواق
عمارتها وأخذت — األرضالبرصة هذه مثل العرب تسمي إذ — بيضاء رخوة حجارة ذات

الخطاب. بن عمر أيام منذ فيوًما يوًما تزداد
٦٤٤م، لسنة املوافقة ٢٣ه سنة أواخر يف الخطاب بن عمر الثاني الخليفة ُقِتَل وملا
٢٩ه سنة يف عزله ثم البرصة، عىل األشعري موىس أبا أقر عفان؛ بن عثمان بعده وتوىل
ويف السن،19 حدث وكان — عثمان خال ابن وهو — كريز بن عامر بن هللا عبد ووالها

فاستقال. ٧٥ه سنة يف الثقفي يوسف بن الحجاج أيام إىل القضاء عىل رشيح وبقي 18

أن إليه وعهد فارس، بالد يف الجيش عىل ٣١ه سنة يف عثمان واله ثم سنة. ٢٥ حينذاك عمره كان قيل 19

عثمان. أيام يف ٦٥١م لسنة املوافقة ٣١ه سنة يف يده عىل األكارسة دولة وانقرضت ففتحها، فتحها، يتم
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ال أقربائه من جماعة والية عليه وأنكروا عثمان، يف الكوفة أهل طعن ٢٣ه سنة يف أيامه
٣٥ه سنة كانت ما إذا حتى ا رسٍّ عليه ناقمني ظلوا ولكنهم سكنوا، ثم لإلمارة، يصلحون
ومثلهم الكوفة من رجل خمسمائة وخرج مرص، وأهل البرصة أهل معهم واتفق ثاروا،
وكان عماله، عزل عثمان من وطلبوا باملدينة، واجتمعوا املرصيني، من ومثلهم البرصة من
القديرين، الوالة أكثر فعزل سريته غري ثم بدء، بادئ الشيخني سرية عىل سار قد عثمان
أكثر عليه نقم حتى أمية بني من أقربائه إىل مستسلًما بأهله كلًفا كان ألنه أقرباءه؛ ووىل
حوادث بعد وقتلوه عليه هجموا ثم داره، يف فحارصوه الفتنة فكربت منه. ونفروا أصحابه

٦٥٦م. لسنة املوافقة ٣٥ه سنة الحجة ذي ١٨ يف وذلك طويلة،
والة أكثر فعزل املذكورة، السنة من الحجة ذي ٢٥ يف عيل اإلمام بالخالفة وبُوِيَع
لسنة املوافقة ٣٦ه سنة أوائل يف عزله فإنه عامر؛ بن هللا عبد البرصة أمري منهم عثمان،
رشطة عىل وىل الجديد األمريُ البرصَة وصل فلما حنيف، بن عثمان مكانه ووىل ٦٥٦م،

جبلة. بن حكيم البرصة
ما وخالصتها بالبرصة، الشهرية الجمل وقعة حدثت حنيف ابن إمارة أيام ويف

يأتي:

الجمل وقعة (1-7)

وغريها واملدينة مكة أهل من كثري استاء عيل، لإلمام الخالفة وصارت عثمان، ُقِتَل ملا
الخرب بلغها ملا فإنها بكر، أبي بنت عائشة جملتهم ومن أمية، بنو خصوًصا عثمان لقتل
السماء تقع أن أبايل كنت «ما وقالت: بمكة يومئذ وكانت شديًدا، استنكاًرا قتله استنكرت
عليه الناقمني جملة من كانت أنها مع بدمه»، طالبة وأنا مظلوًما وهللا ُقِتَل األرض، عىل
ألن عثمان؛ بقتل عليٍّا اتهم من إىل عائشة فانضمت ألقربائه، واستسلم سريته غري حينما
قتل بعد بالخالفة طمع ممن العوام بن والزبري طلحة وكان حوله، التفوا عثمان قتلة
كل وعينا الناس مع وبايعاه القوم وافقوا لعيل الساحقة األكثرية رأيا ملا ولكنهما عثمان،
يشك ال والزبري اليمن، والية يف يشك ال طلحة كان بل الكربى، الواليات من والية إىل منهما
عالَم تدري «هل له: فقاال قاباله موليهما غري عليٍّا أن لهما استبان فلما العراق، والية يف
وعثمان»، وعمر بكر أبا عليه بايعتم ما وعىل والطاعة، السمع عىل «نعم، قال: بايعناك؟»
القول يف رشيكان «ولكنكما عيل: فقال األمر»، يف رشيكاك أنا عىل بايعناك «ولكنا فقاال:
مأل يف الزبري فتكلم الشكاة؛ أظهرا ثم فانرصفا واألوالد»، العجز عىل والعون واالستقامة
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الذنب عليه أثبتنا حتى عثمان أمر يف له قمنا عيل؟! من جزاؤنا «هذا فقال: قريش من
غرينا.» دوننا جعل أراد ما نال فلما األمر، وُكِفَي بيته، يف جالس وهو القتل له وسببنا
وأعطيناه وبايعناه، أحدنا كرهه الشورى أهل من ثالثة كنا أنا إال اللؤم «ما طلحة: فقال
إىل قولهما فانتهى رجونا»،20 ما أخطأنا وقد فأصبحنا يده، يف ما ومنعنا أيدينا، يف ما
بلغني «نعم، قال: الرجلني؟» هذين قول بلغك «هل له: فقال عباس بن هللا عبد فدعا عيل
طلحة َوَولِّ الزبري، البرصة َفَولِّ الوالية، أحبا أنهما «أرى قال: ترى؟» «فما قال: قولهما»،
«ويحك، عيل: فقال عثمان»، من عامر وابن الوليد من إليك بأقرب ليسا فإنهما الكوفة؛
بالطمع، السفيه يستميال الناس رقاب تملكا ومتى واألموال، الرجال بها العراقيني إن
لرضه أحًدا مستعمًال كنت ولو بالسلطان، القوي عىل ويقويا بالبالء، الضعيف ويرضبا
يل لكان الوالية عىل حرصهما من يل ظهر ما ولوال الشام، عىل معاوية الستعملت ونفعه

رأي.» فيهما
وَعظََّما بعائشة، والتقيا مكة، إىل مضيا الوالية من والزبري طلحة من كل يئس فلما
وقاال عثمان، قتل ساءهم الذين من وغريها هي تطلبه ما عىل وشايعاها عثمان، شأن لها
ينكرون وال ا، حقٍّ يعرفون ال حيارى قومنا وفارقنا الناس، غوغاء من هربًا «تجملنا لها:
وعزمت الشام»، نأتي أو الغوغاء هذه إىل «ننهض فقالت: أنفسهم»، يمنعون وال باطًال،
قتل اتخذوا الذين املطامع ذوي من ضدَّه قام من إىل وانحازت عيل، من االقتصاص عىل
عزمها وقوي جهاًرا، عثمان بدم عليٍّا تطالب وصارت مقاصدهم، لنيل ذريعة عثمان

والزبري. بطلحة
عثمان، بدم باملطالبة معاوية وقيام عيل، بيعة الشام أهل رد خرب وصلهم قد وكان
كبري، جمهور إليهم وانضم الجيوش، تجهيز يف ورشعوا البرصة، إىل الشخوص فعزموا
عملوا الذين وهم باأللوف، يعدون ألنهم عثمان؛ قتلة يسلم أن يَْستَِطْع فلم عليٍّا ذلك فبلغ
من قطرة آخر تُْسَفك حتى يسلِّموا لم عليهم بالقبض أمر أنه ولو الخالفة، توليته عىل
عائشة فخرجت تسليمهم. عن عيل فامتنع املسلمني؛ لوحدة صدع ذلك فيكون دمائهم،
الحكم، بن ومروان طلحة بن ومحمد الزبري بن هللا وعبد والزبري طلحة ومعها مكة من

إىل سارا ذلك من يئسا فلما فأبى، والكوفة، البرصة يوليهما أن عليٍّا سأال والزبري طلحة أن ويُْرَوى 20

عائشة. إىل وانضما مكة،
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فاجتمع عثمان، ثأر يطلب الناس يف مناديها ونادى أعانوها، الذين أمية بني من وغريهم
البرصة. نحو فساروا مقاتل21 آالف ثالثة نحو

يجيبوه، فلم ينصحهم إليهم فأرسل الشام، إىل متجهًزا وكان خربهم عليٍّا وبلغ
تسعة نحو بلغوا حتى جموع له وانضمت البرصة، قاصًدا أثرهم يف وسار لهم، فتجهز

مقاتل.22 آالف
لها: فقالوا الطريق، يف الناس لها واصطف البرصة، وصلت فإنها عائشة أما
عليها، وأكثروا الكلمة بهذه أصواتهم وعلت بيتك؟» من أخرجك الذي ما املؤمنني، أم «يا
مظلوًما، ُقِتَل ولقد دمه، يستحل أن عثمان ذنب من بلغ ما وهللا الناس، «أيها فقالت:
ننظر أن الرأي من وإن القتل؟! من لعثمان نغضب وال والعصا السوط من لكم غضبنا
الخطاب»، بن عمر جعله ما عىل شورى األمر هذا يَُرد ثم به، فيُْقتَلون عثمان قتلة إىل
إىل وانقسموا «كذبت»؛ آخرون: وقال «صدقت»، البرصيني: من فريق قال قولها أتمت فلما
الخوارج، من هؤالء َعدَُّهم وقسم األكثر، وهم عثمان بدم املطالبني مع اتفق قسم قسمني:
بعض، وجوه بعضهم رضب حتى — كذبت صدقت، — ذلك يقولون الناس يزل ولم
بالحجارة، الناس وترامى لحيته، ونتفوا منه، فنالوا القيس عبد من رجل عائشة عىل ورد
جبلة بن حكيم البرصة رئيسرشطة فجاء البرصة،23 مربد يف مجتمعون وهم واضطربوا
حكيم وكان عثمان، فأبى عائشة، أصحاب قتال إىل ودعاه حنيف، بن عثمان األمري إىل
فأبى البرصة دخور من بمنعهم عثمان عىل أشار قد الخريبة يف عائشة جيش نزول عند
اإلمام إىل األمري وكتب مانع، بدون فدخلوا ذلك»، يف املؤمنني أمري رأي ما أدري «ما وقال:

البرصة. دخولهم يوم حدث وبما بقدومهم، يخربه عيل
فجاء منها، أصحابه إىل الطعام ليأخذ الرزق؛ خزينة إىل الزبري بن هللا عبد أتى ثم
وذلك أصحابه، من رجًال وسبعون حكيم فُقِتَل فقاتله، القيس عبد من سبعمائة يف حكيم
الوكالء من وقتلوا البرصة، مال بيت عائشة أصحاب ملك ثم ٣٦ه، سنة اآلخرة جمادى يف

حتى جماعات إليها انضم وقيل: مقاتل، آالف وثالثة بعري بستمائة البرصة إىل سارت أنها ويُْرَوى 21

مقاتل. ألف سبعني من نحًوا الجيش مجموع بلغ
زهاء جيشه مجموع بلغ وقيل: آالف، ستة الكوفة أهل من جاءه ثم آالف، بسبعة سار أنه ويُْرَوى 22

ألًفا. ثالثون وقيل: ألًفا، عرشين
عكاظ. كسوق العرب فيها يجتمع كان الربية، جهة من البرصة يف محلة البرصة: مربد 23
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حرس من رجًال أربعني وقتلوا اإلمارة دار عىل ليًال هجموا أنهم ويُْرَوى رجًال، خمسني
ثم املال. وبيت اإلمارة دار عىل واستولوا وحبسوه، عثمان عىل وقبضوا حنيف، بن عثمان

عيل. اإلمام مالقاة إىل فسار عثمان،24 أطلقوا
القعقاع وأرسل البرصة، من الزاوية يف ونزل بجيشه، عيل اإلمام وصل قليل وبعد
للتدبر يدعوهما والزبري طلحة إىل وكتب أيام، ثالثة يراسلهم وظل ينصحهم، الثائرين إىل
«إنك يقول: الزبري إليه فكتب عليه. عزمت عما يردها عائشة إىل وكتب أمرهما، مصري يف
إليه وكتب ألمرك»، فاقض حاجة، منه نفسك ويف راجًعا ولست بعده، ما له مسريًا رست
أنت ما فاقض أبًدا، فيها بداخلني ولسنا طاعتك، يف دخولنا دون راضيًا لست «إنك طلحة:

والسالم.» العتاب، عن األمر «جل عائشة: إليه وكتبت قاض»،
العامة، قيادته وتوىل الجيش الزبري فعبأ الحرب، عىل وعائشة والزبري طلحة وأرص
القلب، عىل طلحة بن ومحمد املشاة، عىل الزبري بن هللا وعبد الفرسان، عىل طلحة وجعل
عىل وكيع بن وهالل امليمنة، عىل عبادة بن الرحمن وعبد املقدمة، عىل الحكم بن ومروان

امليرسة.
املرادي، هند املؤخرة وعىل عباس، بن هللا عبد املقدمة عىل فجعل جيشه؛ عيل وعبأ
محمد ابنه إىل رايته وسلم بكر، أبي بن محمد املشاة وعىل يارس، بن عمار الفرسان وعىل

الحنفية. بن
سهًما أحد يرمني «ال أصحابه: يف فنادى مناديًا عيل أمر للقتال الفريقان تهيأ فلما
خرج ثم البالغة.» الحجة عليهم فأتخذ القوم إىل أعذر حتى برمح يطعن وال حجًرا، وال
فقال إليه، فخرجا وطلحَة الزبريَ فنادى الجيشني، بني ووقف الشهباء، النبي بغلة عىل عيل
عيل فالتفت األمر»،25 لهذا أهًال لست أراك «ألني قال: هذا؟» عىل حملك الذي «ما للزبري:
بايعتني؟» أما بالبيت، عرسك وخبأت بها، تقاتل النبي بعرس «جئت فقال: طلحة إىل
وبحق هللا بحق عائشة «استحلفا لهما: عيل قال ثم أعناقنا.» عىل والسيف «بايعناك قال:
هللا، برسول مني أوىل قريش يف رجًال تعلم هل فيها؛ تصدق أن خصال أربع عليها رسوله

فقال: عيل إىل فقدم أيًضا، جلدوه وقيل وحاجبيه، ورأسه لحيته نتفوا أن بعد أطلقوه إنهم قيل: 24

وخريًا.» أجًرا «أصبت اإلمام: فقال أمرًدا»، وجئتك لحية ذا بعثتني املؤمنني، أمري «يا
دم أطلب «جئت قال: ههنا؟» بك جاء ما هللا عبد أبا «يا عيل: فقال وبكيا، اعتنقا أنهما ويُْرَوى 25

عثمان.» قتل من هللا قتل عثمان؟ دم «تطلب عيل: فقال عثمان»،
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براءتي وعىل ورمحي، بسيفي العرب كفار هللا رسول وكفايتي الناس، كافة قبل وإسالمي
عثمان يف قوًال أحسن أكن لم أني وعىل بيعة، عىل أحًدا أستكره لم أني وعىل عثمان، دم من
طلحة أما الزبري، له فرق نسيها، قد كان بأمور وذَكَّره الزبري نحو عتابه وجه ثم منكما»،

مواضعهم. إىل انرصفوا ثم الجواب، يف القول له أغلظ فإنه
الفريقني بني فجرت ويردعهم، الثائرين ينصح من فأرسل الدماء حقن عيل وأراد
بالخري، فاستبرشوا الصلح خرب الجيشني بني وشاع بها، يتم أن الصلح كاد حتى مراسالت
ألنهم الحرب؛ انتشاب عىل وتشاوروا عثمان، قتل يف اشرتكوا الذين اجتمع الليل جن فلما
الناس فجفل الغلس مع الحرب نار فأوقدوا بعثمان، يُْقتَلوا أن الصلح تم إن خافوا
الفريق إىل فريق كل ونسب الحرب، نار واستعرت بعض، عىل بعضهم وهجم وتصادموا،
إال القوم أبى فقد «أدركي، فقال: عائشة أتى حتى سور بن كعب وأقبل الغدر، اآلخر
الحديد صفائح عليه رضبت قد هودج يف جملها عىل فركبت بك»، يصلح أن هللا لعل القتال،
والناس جيشها وسط يف وقفت حتى البيوت من وبرزت فتصيبها، النبال تخرقه ال حتى
فقال بيتي»، إىل فراجع أنا أما بحربك، عليك بني، «يا هللا: عبد البنه الزبري فقال يقتتلون.
منها»، رءوسنا نغسل ال وهللا الفئتان؟ واجتمعت البطان، حلقتا التقت وقد «اآلن هللا: عبد
إسالم»، وال جاهلية يف أحًدا فارقت ما فوهللا جبنًا، مني هذا تعد ال بني، «يا الزبري: فقال

كرسك.» علمته إن «ما قال: يردك؟» «فما قال:
جرموز بن عمرو فقتله مكة، قاصًدا سار ومنها البرصة، إىل الزبري فانرصف
عائشة بينما الزبري، بن هللا عبد العامة القيادة فتوىل السباع، بوادي غدًرا26 املجاشعي
بالجمل، الخيل فأطافت البرصة، نحو تفر جموعها ورشعت الهزيمة، فاجأتها إذ واقفة
سور: بن لكعب عائشة فقالت عليه. للتي إكراًما دونه ويقاتلون يحمونه، البرصيون وكان
فرموه القوم، فاستقبل مصحًفا، وناولته إليه»، فادعهم باملصحف وتقدم الجمل، عن «خل
بني»، يا البقية «البقية تنادي: فجعلت هودجها، يف عائشة ورموا فقتلوه، واحًدا رشًقا
الكوفة؛ أهل وباألخص إقداًما، إال فيأبون والحساب»، هللا اذكروا هللا، «هللا صوتها: ويعلو
القتال، عىل تشجعهم عائشة وصارت جديد، أمر يف ورجعوا عادوا ذلك املنهزمون رأى فلما
ثم فتحاجزوا، تنادوا حتى فاقتتلوا االنتصار، نيل سبيل يف أرواحهم بذل عىل وتحضهم

… اليوم طلحة قرب فيه الذي املحل وهو السباع، وادي يف يصيل قائم وهو غدًرا قتله 26
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هذا الجمل، زمام عىل يتقاتلون القوم وجعل ُقِتَل،27 قد طلحة وكان فتقاتلوا، رجعوا
دون ومات األيدي، بني الزمام ضاع حتى ليخلصها؛ يأخذه واآلخر عائشة، ليأرس يأخذه
ويُْرَوى — واحد منهم نجا ما قرشيٍّا سبعون الزمام وأخذ الفريقني، من كثري خلق الجمل

البقية.» «البقية تنادي: وعائشة الجمل، تحت يتساقطون الناس وصار — تسعون
عنوة، وأخذه الجمل عىل بالهجوم أمر الطرفني بني القتال اشتداد عيل رأى فلما
جيش وانهزم فسقط، الجمل فعقروا عظيمة، هجمة فهجموا الجمل»، «اعقروا ونادى:
تدخلوا وال جريح، عىل تجهزوا وال مدبًرا، تتبعوا «ال فنادى: مناديًا عيل فأمر عائشة،
حتى عيل فجاء السهام، من فيه ملا كالقنفذ هو فإذا القتىل، بني من الهودج وحمل الدور»،
له: قال أنه ويُْرَوى ال»، أم هي أحية «انظر بكر: أبي بن ملحمد وقال الجمل، عىل وقف
«من فقالت: هودجها. يف رأسه محمد فأدخل جراحة؟» من يشء إليها وصل هل «انظر،
«ما فقالت: يشء؟» أصابك هل أخية، «يا قال: «عقق»، فقالت: الرب»، «أخوك قال: أنت؟»
وحماله بطانه، قطع عىل وزفر القعقاع اجتمع الجمل سقط ملا أنه ويُْرَوى وذاك.» أنت
فقالت الهودج يف يده مد عائشة أخته إىل ينظر أن محمد أراد وملا وضعاه، ثم به، وطافا
ثم الدنيا». «يف فقالت: الدنيا»، يف «قويل: لها: فقال يده»، هللا أحرق هذا؟ «من عائشة:
«ولك»، قالت: لك»، هللا «يغفر قال: «بخري»، قالت: أماه؟» يا أنت «كيف فقال: عيل أتاها
خلف بن هللا عبد دار يف فأنزلها عيل، بأمر البرصة محمد أخوها أدخلها الليل كان فلما
الخريبة بمكان الحادثة هذه وانتهت طلحة. أبي بن الحرث بنت صفية عىل الخزاعي
اشتباكهم وكان ٣٦ه/٦٥٦م سنة اآلخرة جمادى ٢٢ الخميس يوم يف عيل اإلمام بانتصار

منه. ١١ يف ويُْرَوى — املذكور الشهر من ١٥ الخميس يوم يف القتال يف
منظًرا يََرْوا لم ألنهم الجمل؛ وقعة يَْت وُسمِّ آالف28 عرشة زهاء الطرفني من وُقِتَل
وملا الرساج، عىل الفراش كتساقط الجمل حول فيه الرجال تساقط الذي اليوم ذلك مثل
أربعني لها واختار وركائب29 ومتاع زاد من ينبغي ما بكل عائشة عيل جهز الناس هدأ

حتى مني لعثمان خذ اللهم الصرب، الصرب هللا، «عباد ينادي: وهو رجله يف سهم أصابه قد كان 27

فيها. فمات البرصة دخل ثقل فلما ترىض»،
وسبعون وألف عائشة، أصحاب من ألًفا عرش سبعة وقيل: عائشة، أصحاب من آالف خمسة ويُْرَوى 28

عيل. أصحاب من
درهم. ألف عرش اثني عليها للنفقة خصص أنه ويُْرَوى 29
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وسريها الجند، من ورشذمة محمًدا أخاها معها وسري املعروفات، البرصة نساء من امرأة
بها. الالئق باالحرتام املدينة إىل ومنها مكة، إىل

سنة رجب غرة السبت يوم فخرجت لتشييعها، الناس خرج مسريها يوم كان وملا
ما وهللا بعض، عىل بعضنا يعتب ال بني، «يا وقالت: فودعتهم، عيل اإلمام لها فوقف ٣٦ه
«صدقت، عيل: فقال أحمائها»، وبني املرأة بني يكون ما إال القديم يف عيل وبني بيني كان
عيل وشيعها واآلخرة»، الدنيا يف نبيكم لزوجة وإنها ذاك، إال وبينها بيني كان ما وهللا
وعادت فعلت ما عىل عائشة ندمت وقد يوم، مسافة معها بنيه ورسح أميال، عدة بنفسه

اإلسالم. يف الجيوش قادت عربية سيدة أول وهي حنني، بخفي

البرصة عباسعىل بن هللا عبد إمارة (2-7)

بن هللا عبد البرصة عىل َوىلَّ العراق يف أمره واستتب الجمل، وقعة من عيل انتهى وملا
٣٧ه سنة كانت فلما الكوفة. إىل هو وسار ٣٦ه، سنة يف وذلك — عمه ابن هو — عباس
البرصة عىل واستخلف الكوفة، إىل هللا عبد وسار صفني، يف معاوية لقتال عيل اإلمام سار
مرص عىل العاص بن عمرو استيالء بعد — سفيان أبي بن معاوية فوجه أبيه، ابن زياد
جمع يف — الحرضمي بن هللا عبد أنه ويُْرَوى — الحرضمي بن عامر ٣٨ه سنة يف —
وقد عثمان، يف رأينا يرون البرصة أهل جل إن عامر، «يا قال: سريه وملا البرصة، إىل
يف بهم وينهض يجمعهم، من يأتيهم أن يودون حنقون لذلك فهم بدمه، الطلب يف ُقِتلُوا
ربيعة َودَْع معك، كلهم فإنهم األزد وتودد مرض، يف فانزل إمامهم. ودم بثأرهم الطلب
حتى الحرضمي ابن فسار فاحذرهم»، ترابية كلهم ألنهم سواهم؛ أحد عنك ينحرف فلن
فخطبهم غريهم وحرضه عليه، مسلمني العثمانية فأتاه تميم، بني يف فنزل البرصة، وصل

عثمان. بثأر األخذ عىل وحثهم
إىل فكتب البرصة، أمري عباس بن هللا عبد عن نائبًا يومئذ وهو زياًدا ذلك وبلغ
الحرضمي، ابن عن قومه ليفرق التميمي؛ ضبيعة بن أعني إليه فأرسل بالخرب، عيل اإلمام
أعني قدم فلما ذلك. يعلمه زياد إىل وكتب عصاه، من أطاعه بمن قاتل امتنعوا فإن
لقتال معه بمن فنهض قليل، عدد فتبعه قومه إىل سار ثم رجاًال، وجمع زياد، عند نزل

غدًرا. قومه فقتله انرصف، ثم يوًما فواقفهم معه، ومن الحرضمي ابن
نعرض لم «إنا األزد: إىل تميم فأرسلت تميم، بني قتال زياد أراد أعني ُقِتَل فلما
منعناه»، لجارنا عرضوا «إن وقالوا: قتالهم األزد فكرهت منا؟» تريدون فما لجاركم
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أعني بقتل يخربه عيل اإلمام إىل زياد فكتب وحموه، فأجاروه األزد إىل لجأ قد زياد وكان
من رجًال خمسني معه وبعث التميمي، السعدي قدامة بن جارية عيل فأرسل جرى، وما
فلما عليه، واإلشارة جارية بمعونة يأمره زياد إىل وكتب — خمسمائة ويُْرَوى — تميم
إىل عيل كتاب وقرأ األزد، يف جارية فأقام أعني، أصاب ما زياد حذره البرصة جارية قدم
جارية سار ثم بهم. واإليقاع إليهم باملسري ويتوعدهم ويتهددهم يوبخهم البرصة أهل
فسار تميم، من وكثري األزد فأجابه ووعدهم، عيل، كتاب عليهم وقرأ تميم، بني قومه إىل
خيل عىل وكان السعدي، قرصسنبل من بالقرب فالتقيا الحرضمي، ابن لقتال تبعه بمن
وتحصن الحرضمي، ابن فانهزم ساعة فاقتتلوا السلمي حازم بن هللا عبد الحرضمي ابن
معه، رجًال وسبعون الحرضمي ابن فهلك فيه، القرصبمن جارية فأحرق بقرصسنبل،30
إىل واضطره الحرضمي، ابن عليه تغلب أن بعد عمله إىل ورجع القرص، إىل زياد وعاد

العباس. بن هللا عبد البرصة إىل عاد ذلك إثر وعىل منه31 هربًا باألزد االلتجاء
عيل اإلمام فأرسل عباس، بن هللا عبد عىل الدؤيل األسود ويشأبو ٤٠ه سنة كانت فلما
البرصة، أمور بمراقبة يأمره األسود أبي إىل وكتب الخراج، يف ويحاسبه يعاتبه هللا عبد إىل
عنه، ظاعن فإني أحببت؛ من عملك إىل «ابعث عيل: اإلمام إىل وكتب عباس، ابن فاغتاظ
من فسار كلها، قيس معه فاجتمعت عامر، بن هالل بني من أخواله واستدعى والسالم»،
بتدقيقه أمثاله ضيع كما كبري، عدد يتبعه كبريًا زعيًما عيل اإلمام فضيع مكة، إىل البرصة
العمال فيه طمع الذي الوقت يف الدين عىل املحافظة يف واملبالغة محاسبتهم، يف الشديد
عرش إىل للوصول ذريعة عثمان قتل أعدائه بعض واتخذ نياتهم، وفسدت األحكام، يف

بالدهاء. الرجال كبار واجتذب باملال، األحزاب ابتاع الذي معاوية ومنهم الخالفة،
بن حمران عليها عيل اإلمام َوىلَّ البرصة إمارة من عباس بن هللا عبد استقال وملا
وتوىل ٤٠ه/٦٦١م، سنة رمضان ١٧ يف الكوفة يف اإلمام ُقِتَل أن إىل عمله عىل فبقي أبان،

السعدي لسنبل صار ثم لهم، ملًكا صار العراق املسلمون فتح فلما للفرس، مخفًرا كان سنبل قرص 30

البرصة. من بالقرب وكان خندق، حوله وكان به، فُعِرَف
تغلب إنه وقيل: الغارات، يشن حولها فبقي البرصة، دخول من يتمكن لم الحرضمي ابن أن ويُْرَوى 31

وأقام الحرضمي، ابن فطرد واجتمعوا، الناس، ثاب حتى فأجاروه األزد إىل ولجأ زياد منه وهرب عليها،
العباس. ابن عاد حتى عمله عىل
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األول ربيع يف الخالفة عن له وتنازل األمر، ملعاوية الحسن سلم فلما الحسن، ابنه الخالفة
بالبرصة.32 عىصحمران أشهر ستة حكم أن بعد ٤١ه/٦٦١م سنة

األمويني عهد يف البرصة (8)

إىل الوالة ووجه ٤١ه، سنة األمر له وتم بالخالفة، سفيان أبي بن معاوية استقل لم
بجيش، أرطأة بن برس معاوية بعث البرصة؛ عىل تغلب قد أبان بن حمران وكان األمصار،
أواخر يف معاوية عزله ثم أشهر ستة إمارتها وتوىل حمران، من البرصة برس فانتزع
خراسان إليه وضم سفيان، أبي بن عتبة البرصة عىل ووىل — ٤١ه سنة — السنة هذه
كان الذي — كريز بن عامر بن هللا عبد بدله وأرسل ٤٣ه، سنة يف عزله ثم وسجستان،
به فطمع لينًا؛ الحلم كثري هذا عامر ابن وكان خراسان، إليه وضم — عثمان أيام يف أمريها
٤٤ه/٦٦٤م سنة يف معاوية فعزله أوامرها، وخالفوا بالحكومة، واستخفوا البرصة أهل
فلما الشام. أهل من وهو الحارث، ويُْرَوى: — األزدي هللا عبد بن الحرث َمكانه وبعث
يف الحرث واجتهد الثقفي، عمرو بن هللا عبد رشطتها عىل وىل البرصة إىل الحرث وصل
الخراج، تسليم عن الناس أكثر وامتنع والقتل، والسلب النهب وكثر فعجز، األمور إصالح
ووىل أشهر، أربعة بعد معاوية فعزله االسم غري، لها يَبَْق فلم الحكومة، برجال واستخفوا

٤٥ه.33 سنة يف وذلك أبيه، بن زياد البرصة إمارة

البرصة عىل زياد إمارة (1-8)

استكتبه وقادتها، وخطباؤها وساستها العرب دهاة أحد هو سمية، ابن أو أبيه ابن زياد
استخلفه ثم الخطاب، بن عمر عهد يف البرصة عىل أمريًا كان يوم األشعري موىس أبو
اإلمام واله فارس اضطربت فلما عيل. اإلمام أيام يف مدة البرصة عىل عباس بن هللا عبد
ببعض بعضهم يرضب زال وما الثائرين، بني الشقاق إيقاع من بدهائه فتمكن عليها عيل
الحسن وتوىل عيل، اإلمام ُقِتَل حتى عمله عىل وبقي االضطراب، وزال الفتن، سكنت حتى

ملعاوية. الحسن تنازل أثناء يف عليها وتغلب البرصة، عىل وثب أنه ويُْرَوى 32

غيالن، بن عمر بن هللا عبد مكانه ووىل عزله ثم جندب، بن سمرة الحارث بعد البرصة ويل أنه ويُْرَوى 33

صحيح. غري ذلك ولكن ٤٥ه، سنة يف زياًدا ووىل عزله ثم
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يطالبه زياد إىل معاوية بعث الخالفة عن ملعاوية الحسن تنازل فلما فارس، عىل وزياد
ما وحملت إليه، للحاجة بعضه واستودعت وجهه، يف بعضه «رصفت إليه: فكتب املال، يف
زياد. فامتنع ذلك، يف لينظر بالقدوم معاوية إليه فكتب هللا»، رحمه املؤمنني أمري إىل فضل
البرصة يف زياد أوالد برس فجمع زياد، باستقدام أمره البرصة عىل بًرسا معاوية وىل فما
ألقتلن أو «لتقدمن يقول: زياد إىل وكتب وعباد، هللا، وعبد الرحمن، عبد وهم: وحبسهم،
إىل — ألمه زياد أخو هو — بكرة أبو فسار قتلهم، عىل برس واعتزم زياد، فامتنع بنيك»،
قتل يريد بًرسا وإن األطفال، قتل عىل يبايعوك لم الناس «إن قال: عليه قدم فلما معاوية،

رساحهم. فأطلق عنهم، باإلفراج يأمره برس إىل معاوية فكتب زياد»، بني
أبيه بنسب واستلحقه الشام، إىل واستقدمه فصالحه، زياد من معاوية وخاف

٤٥ه/٦٦٧م. سنة يف البرصة واله ثم سفيان.
خطبته فخطب الناس، فاجتمع منربه، وصعد مسجدها دخل البرصة زياد قدم وملا

البرتاء.34

الخطبة
النار؛ عىل بأهله املويف والغي العمياء والضاللة الجهالء الجهالة فإن بعد؛ أما
الصغري، فيها ينبت التي األمور من حلماؤكم، عليه ويشتمل سفهاؤكم فيه ما
من هللا أعد ما تسمعوا ولم هللا، كتاب تقرءوا لم كأنكم الكبري، عنها يتحاىش وال
الذي الرسمدي الزمن يف معصيته ألهل األليم والعذاب طاعته ألهل الكريم الثواب
الشهوات، مسامعه وسدت الدنيا، عينه طرفت من إال منكم ليس إنه يزول، ال
لم الذي الحدث اإلسالم يف أحدثتم أنكم تذكرون وال الباقية، عىل الفانية واختار
تُنَْرص، ال النهار يف املسلوبة والضعيفة يُْقَهر الضعيف ترِككم من إليه، تُْسبَُقوا
عن الغواة يمنعون نهاة منكم يكن ألم مفرتق. غري والجمع قليل، غري والعدد
العذر، بغري تعتذرون الدين، وباعدتم القرابة، قربتم النهار، وغارة الليل دلج
يخاف ال من ُصنَْع سفيهه، عن يرد منكم امرئ كل النكر. عىل وتغضون
انتهكوا حتى دونهم قيامكم من ترون ما بهم يََزْل فلم معاًدا، يرجو وال عقابًا،
الطعام عيلَّ حرام الريب. مكانس يف كنوًسا وراءكم أطرقوا ثم اإلسالم، حرم

والثناء. بالحمدلة يفتحها لم ألنه البرتاء؛ سميت 34
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هذا آخر رأيت إني وإحراًقا. هدًما باألرض املواخري هذه أضع حتى والرشاب
عنف، غري يف وشدة ضعف، غري يف لني أوله؛ به يصلح بما إال يصلح ال األمر
حتى بالعايص؛ واملطيع بالظاعن، واملقيم باملوىل، الويل آلخذن باهلل، أقسم وإني
قناتكم. يل تستقيم أو سعيد»، هلك فقد سعد «انج فيقول: أخاه الرجل يلقى
لكم حلت فقد بكذبة عيل تعلقتم فإذا مشهورة، بلقاء األمري كذبة إن
قدمي. وتحت أذني دبر ذلك فجعلت إحن قوم وبني بيني كان وقد معصيتي،
أهتك ولم قناًعا، له أكشف لم بغيض من السل قتله قد أحدكم أن علمت لو إني
أموركم، فاستأنفوا أناظره، لم ذلك فعل فإذا صفحته، يل يبدي حتى سرتًا له
سيبتئس. بقدومنا ومرسور سيَُرس، بقدومنا مبتئس فرب أنفسكم، عىل وأعينوا
هللا بسلطان نسوسكم ذادة، وعنكم ساسة، لكم أصبحنا قد إنا الناس، أيها
والطاعة السمع عليكم فلنا خولنا، الذي هللا بفيء عنكم ونذود أعطانا، الذي
بمناصحتكم وفيئنا عدلنا فاستوجبوا ولينا. فيما العدل علينا ولكم أحببنا، فيما

لنا.

وفصل الحكمة أُوتِيت أنك «أشهد األدهم: بن هللا عبد له قال خطبته من فرغ فلما
داود.» هللا نبي ذلك «كذبت، زياد: فقال الخطاب»،

الشبهة، عىل وعاقب بالظنة، وأخذ السيف، وجرد والعنف، الشدة زياد واستعمل
رشطته عىل البرصة دخوله عند واستعمل األحوال، وهدأت األمن وساد الناس فخافه
الرشطة من واستكثر بالليل، الولوج من الناس يمنع أن وأمره الحصني، بن هللا عبد
واستعان البرصة، يف ألًفا ثمانني الجند وعدد آالفرشطي أربعة الرشطة عدد فبلغ والجند،
الرحمن وعبد مالك، بن أنس منهم الرجال، كبار من بجماعة اإلدارة شئون تدبري يف زياد
األمن، فساد البرصة؛ رئيسرشطة — الحصني بن هللا وعبد جندب، بن وسمرة سمرة، بن
الناس إليها وتهافت خرياتها، وكثرت البرصة، عمارة وزادت نظام، أتم عىل األمور وسارت
مكانه فوىل فاستقال، الحصني بن عمران البرصة قضاء وىل أنه ويُْرَوى جانب، كل من

أوىف. بن زرارة ثم عاصًما، أخاه ثم فضالة، بن هللا عبد
ضم — ٤٩ه سنة يف ويُْرَوى — ٥٠ه سنة يف الكوفة أمري شعبة بن املغرية مات وملا
تَا ُضمَّ مرة أول وهي — والكوفة البرصة — املرصين له وجمع زياد، إىل الكوفة معاوية
سجستان، إليه وأضاف خراسان، إليه ضم ثم واحد، لواٍل الواليتان ت ُضمَّ مرة أول أو مًعا
يف الكوفة إليه ت ُضمَّ ومنذ ملعاوية، امللك دعائم زياد فثَبََّت وعمان. البحرين له جمع ثم
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عند البرصة عىل واستخلف البرصة،35 يف ومثلها أشهر ستة الكوفة يف يقيم أخذ ٥٠ه سنة
ثمانية قتل إنه قيل حتى البرصة أهل سمرة فظلم جندب، بن سمرة الكوفة إىل مسريه
هللا عبد مكانه ووىل فعزله، عمله، عليه فأنكر زياد، ذلك فبلغ قصرية، مدة يف منهم آالف

غيالن. بن عمر بن
بن هللا عبد البرصة عىل معاوية أقر ٥٣ه سنة يف رمضان يف بالكوفة زياد مات وملا
سنة يف عزله ثم زياد،36 بن هللا عبيد مكانه ووىل ٥٥ه، سنة يف عزله ثم غيالن، بن عمر

إليها. أعاده قليلة أيام وبعد ٥٩ه،
فأقر األول؛ يزيد ابنه عهده ويل بعده وتوىل ٦٠ه/٦٨١م، سنة يف معاوية ومات

البرصة. عىل هللا عبيد
من أشد كان إنه بل أعدائهم، عىل شديًدا سفيان لبني النية مخلص زياد ابن كان
الذين عدا عظيًما عدًدا البرصة عىل إمارته يوم منهم قتل إنه قيل: حتى الخوارج، عىل أبيه
وكان أدية، بن مرداس بالل أبي أخو أدية بن عروة وفيهم ٥٨ه سنة يف صربًا قتلهم
وفيهم الناس اجتمع الخيل ينتظر جلس فلما له، رهان يف خرج زياد ابن أن قتله سبب
آيًَة ِريٍع ِبُكلِّ ﴿أَتَبْنُوَن فينا: رصن فقد قبلنا األمم يف كن «خمس فقال: أدية، بن عروة
فلما َجبَّاِريَن﴾.» بََطْشتُْم بََطْشتُم َوإِذَا * تَْخلُُدوَن َلَعلَُّكْم َمَصاِنَع َوتَتَِّخذُوَن * تَْعبَثُوَن
وركب فقام أصحابه، من جماعة ومعه إال عليه يجرتئ لم أنه ظن زياد ابن ذلك سمع
زياد، ابن فطلبه عروة فاختفى ليقتلنك»، «وهللا له: وقالوا عروة الناس فالم رهانه، وترك
حوله واجتمع باألهواز، رجًال أربعني يف عروة أخو مرداس فخرج فقتله، عليه قبض ثم
جيش فاندحر التميمي حصن ابن قيادة تحت مقاتل ألفي زياد ابن إليهم فأرسل جماعات،

زياد. ابن

الحرس اتخذ من وأول اإلسالم، يف والعمد بالحراب الرجال يديه بني سريَّ أمري أول هو وزياد 35

توخى من وأول السلطة، أمر شدد من وأول العراقيني، له جمع من وأول مكانه، يفارقون ال خمسمائة
قباء بلبس الفرس قلد من وأول األمري، أو الخليفة عىل الدخول يف املراتب رتب من وأول والعنف، الشدة

الكرايس. اتخذ من وأول الديباج،
سنة يف عزله ثم ٥٣ه، سنة يف جندب بن سمرة زياد موت بعد البرصة عىل وىل معاوية أن ويُْرَوى 36

هللا عبد ووىل ٥٥ه سنة يف فعزله بالبرصة؛ الفتن فعادت غيالن، بن عمر بن هللا عبد مكانه وجعل ٥٤ه،
معاوية. قبل من خراسان عىل ذلك قبل وكان األمن، وأعاد الفتن فقمع زياد بن
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بن للحسني داعية عقيل بن مسلم الكوفَة قدم البرصة عىل زياد ابن إمارة أيام ويف
عن النعمان فعزل األول، يزيد ذلك فبلغ بشري، بن النعمان يومئذ الكوفة عىل وكان عيل،
من نفيه أو وقتله مسلم عىل بالقبض يأمره إليه وكتب زياد، ابن إىل وضمها الكوفة،
بن الحسني كتاب وصل زياد بن هللا عبيد إىل يزيد كتاب فيه ورد الذي الوقت ويف الكوفة،
الرحمن هللا «بسم فيه: لهم يقول سلمان، اسمه له موىل مع البرصة أهل من شيعته إىل عيل
الجارود بن واملنذر قيس بن واألحنف مسمع بن مالك إىل عيل بن الحسني من الرحيم،
معالم إحياء إىل أدعوكم إني بعد؛ أما عليكم. سالم الهيثم، بن وقيس عمرو بن ومسعود
املنذر إال جميًعا فكتموه والسالم» الرشاد، سبيل تهتدوا تجيبوا فإن البدع، وإماتة الحق
بالكتاب، وأخربه عليه فدخل زياد، ابن من هند ابنته لتزويجه فشاه فإنه الجارود بن

وقتله. عليه وقبض الحسني، رسول زياد ابن فطلب
إىل هو وسار زياد، بن عثمان أخاه البرصة عىل زياد ابن استخلف ذلك إثر وعىل
بن ورشيك الجارود بن املنذر فيهم البرصة أرشاف من جماعة لتشييعه فخرج الكوفة،
وقتل وغدرهم، الكوفيني، خيانة من هناك جرى ما وجرى الكوفة، زياد ابن فوصل األعور،
صحائف املؤملة الحادثة هذه وسودت ٦١ه، سنة محرم يف عيل بن الحسني قتل ثم مسلم،

أمية. بني تاريخ
لقتالهم جيًشا زياد ابن فوجه أمرها، وعظم الخوارج، ظهرت كربالء حادثة إثر وعىل
برأي يُتََّهم ممن أحًدا بالبرصة يدع ال كان حتى فاغتاظ عساكره، فاندحرت باألهواز،

البرصيني. من رجل تسعمائة والظنة بالتهمة قتل إنه قيل: حتى قتله، إال الخوارج
التحق بمن وزادوا الخوارج، أمر تفاقم ٦٤ه/٦٨٤م سنة يف األول يزيد مات وملا
فرًقا أهلها وصار البرصة، فاضطربت رأيهم، عىل كانوا ممن وغريهم البرصيني من بهم
جامعة»، «الصالة نادى: يزيد نعي بلغه فلما بالبرصة، يومئذ زياد ابن وكان وأحزابًا،
إليكم، مهاجرنا إن البرصة أهل «يا وقال: املنرب زياد ابن فصعد باملسجد الناس فاجتمع
ولقد ألًفا، سبعني إال مقاتلكم يحيصديوان وما وليتكم ولقد فيكم، ومولدي فيكم، ودارنا
اليوم أحىص ولقد ألًفا، تسعني إال عمالكم ديوان يحيص كان وما ألف، مائة اليوم أحىص
يزيد وإن سجنكم، يف وهو إال عليكم أخافه من قاطبة لكم تركت وما ألًفا، وأربعني مائة
وأغنى فناء وأعرضهم عدًدا الناس أكثر اليوم وأنتم بالشام، الناس اختلف وقد تويف، قد
أول فأنا وجماعتكم، لدينكم ترضونه رجًال ألنفسكم فاختاروا بالًدا، وأوسعهم الناس
دخلتم وجماعتكم لدينكم ترضونه رجل عىل الشام أهل اجتمع فإن رضيتموه من راٍض
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حاجتكم، تقضوا حتى يليكم أحد عىل كنتم ذلك كرهتم وإن املسلمون، فيه دخل فيما
سمعنا «قد له: فقالوا عنكم»، الناس يستغني وال حاجة، البلدان أهل من أحد إىل بكم فما
بسط ثم ثالثًا، ذلك عليهم فأبى فلنبايعك»، فهلم منك، عليها أقوى أحًدا نعلم وما مقالتك،
يشعر ال هللا وعبد املسجد، بحيطان أيديهم يمسحون عنه وانرصفوا باإلمارة، فبايعوه يده

والفرقة؟» الجماعة يف له ننقاد أنا مرجانة ابن «أيظن ويقولون: بهم،
من الكوفة أهل إىل فبعث خالصة، بنية بايعوه وأنهم َصَدُقوه، أنهم زياد ابن وظن
كتبوا ثم الناس، يجتمع حتى مسعود بن عامر عليهم وأمروا ذلك، فأبوا له بيعتهم يطلب
خلعوا الكوفيون فعله بما البرصيون علم فلما بالخالفة، يبايعونه بمكة الزبري ابن إىل
نفسه، عىل فخاف — بقتله هموا أنهم ويُْرَوى — واحتقروه منه وسخروا زياد، ابن طاعة
هرب ثم فأجاراه، األزد، سيد عمرو بن بمسعود ثم األزدي، قيس بن بالحرث فاستجار
درهم. ألف وتسعمائة مليونًا املال بيت من أخذ أن بعد الشام إىل العراق من بحاشيته

فولوه نوفل، بن الحرث بن هللا لعبد اإلمارة توجيه عىل البرصيني كلمة واجتمعت
لهم، إمام ال يومئذ وهم ٦٤ه، نفسها السنة يف وذلك إمام، عىل الناس يجتمع أن إىل عليهم

منهم. أدنى أو قوسني قاب عىل صاروا قد والخوارج
عبيس بن مسلم توجيه عىل فاجتمعوا الخوارج، من أنفسهم عىل البرصيون وخاف
فكرسوا بالخوارج، مسلم فالتقى وسريوه، آالففارس، خمسة له وجمعوا القريشلقتالهم،
زهاء — ثانيًا جيًشا فجهزوا الدوالب، ى يَُسمَّ محل يف املعركة يف قتيًال هو ووقع جيشه،
الخوارج، لقتال وسريوه القريش، معمر بن عثمان إىل القيادة وأودعوا — راجل آالف عرشة

قتيًال. عثمان قائده ووقع البرصيني، جيش عىل الدائرة فدارت بفارس، فلحقهم

األمويني يد من البرصة خروج (2-8)

لهم، إمام ال أن يعلمونه بمكة الزبري بن هللا عبد إىل البرصيون كتب تقدم ما إثر وعىل
فوجه البرصة،37 أمر يتوىل قبله من رجًال إليهم يوجه أن ويسألونه بالخالفة، ويبايعونه

مكة أهل عليه واجتمع الحسني، مقتل بعد بمكة األول يزيد عىل خرج قد الزبري بن هللا عبد وكان 37

البرصة أهل وبايعه الزبري، ابن أمر قوي يزيد مات فلما األقطار، بعض له فدانت بالخالفة، وبايعوه
والكوفة.
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يومئذ البرصيون وكان ٦٤ه، سنة يف وذلك التميمي، عمر بن هللا عبد بن عمر إليهم
مكانه ووىل الزبري، ابن فعزله األمري عىل اإلدارة أمر فاضطرب وأحزاب، فرق إىل منقسمني
وصل وملا الحارث، بعضهم وسماه — ٦٥ه سنة يف وذلك املخزومي، ربيعة أبي بن الحرث
القائد فطلبوا الخوارج، حرب يوليه رجل يف واستشارهم أهلها جمع البرصة إىل الحرث
عىل حينذاك استولوا قد باألزارقة املعروفني الخوارج وكانت صفرة، أبي بن املهلب املشهور
قدم قد املهلب وكان منها، اقرتبوا حتى البرصة نحو وتوجهوا بينهما، وما واألهواز أصفهان
وأمريها البرصة أرشاف فاجتمع خراسان، واله وقد البرصة إىل الزبري بن هللا عبد عند من
خراسان عىل بعهده فاعتذر الخوارج حرب يتوىل أن منه وطلبوا املهلب، وأحرضوا الحرث،
ألف عرش اثني ونجدته شجاعته يعرف ممن البرصيني من وانتخب طلبهم، لبى ثم أوًال،
مرحلة يزيحهم وصار بالخوارج، التقى حتى وسار ألًفا،38 عرشون ويُْرَوى — مقاتل
هائلة، معركة الفريقني بني حدثت وهناك األهواز، من منزل إىل انتهوا حتى مرحلة، بعد
وجهه يف رضبة املهلب وأصابت جأشه، وقوة املهلب ثبات لوال ينهزمون البرصة أهل كاد
فقتلوا املستميت، هجمة وهجموا فهاجموا مات، قد أنه أصحابه فظن منها، عليه أغمي
— املاحوز بن هللا عبيد وقيل: — األزرق بن نافع زعيمهم فيهم الخوارج من كبريًا عدًدا

أصفهان. وجانب كرمان إىل منكرة هزيمة الباقون وانهزم
أن الحرث البرصة أمري وَهمَّ بأهلها املدينة فرجت ُقِتَل، قد املهلب أن البرصة أهل وبلغ
وبالنرص، بسالمته يبرشهم املهلب رسول أقبل إذ واضطراب خوف يف هم وبينما يهرب،
أمري وأقام إليه، واطمئنوا بذلك فاستبرشوا حدث، وبما بالظفر يعرفهم املهلب كتاب ومعه
وبقي ٦٥ه سنة يف وذلك الزبري، ابن إىل املهلب كتاب وأرسل بالهرب، هم أن بعد البرصة

طويلة. مدة الخوارج يطارد املهلب
جيشني؛ ٦٥ه سنة يف الحكم بن مروان أرسل ربيعة أبي بن الحرث إمارة أيام ويف
إىل فتحها بعد يسري أن عىل إياها وواله الجزيرة، إخضاع إىل زياد ابن يقوده أحدهما:
الزبري ابن عامل لقتال دلجة بن حبيش يقوده والثاني: الزبري، ابن من ألخذه العراق
جيًشا الحرث البرصة أمري فأرسل املدينة، أمري عىل حبيش فانترص «يثرب»، املدينة يف

املهلب إىل الزبري ابن فكتب املهلب، تسيري يف الزبري ابن إىل كتبوا وأرشافها البرصة أمري أن ويُْرَوى 38

أهل «سيد الزبري ابن سماه الذي هو هذا واملهلب الخوارج، بحرب يأمره — بالبرصة يومئذ وهو —
عليها. واليًا وكان بخراسان، ٨٣ه سنة وتويف العرص، ذلك قواد أكرب من وهو العراق»،
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ووقع حبيش، جيش فاندحر املدينة ألمري نجدة التميمي حنيف قيادة تحت البرصة من
الجزيرة وصل ملا فإنه زياد ابن أما الشام. إىل جيشه فلول وعادت املعركة، يف قتيًال هو
عليه استعمله ما عىل ويستعمله مروان، أبيه بموت يخربه مروان بن امللك عبد كتاب أتاه
كبرية عصابة قابلته الوردة بعني كان إذا حتى فسار العراق، إىل املسري عىل ويحثه أبوه،
سليمان فُقِتَل فتقاتلوا الكويف،39 الخزاعي رصد بن سليمان قيادة تحت العراق من مقبلة

العراق. عىل للزحف الفرص يرتقب هناك زياد ابن وأقام جيشه، ومعظم
عزله، الهرب عىل بالبرصة عامله عزم من كان ما بلغه ملا فإنه الزبري: بن هللا عبد أما
بالبرصة، طاعون حدث السنة هذه ويف ٦٥ه، سنة يف وذلك معمر، بن هللا عبد البرصة ووىل
البرصة عىل الزبري ابن فوىل أيًضا، هو مات ثم هللا عبد األمري أم به فماتت بأهلها وفتك
البرصيون، واحتقره اإلمارة، إدارة عن فعجز والتدبري، الرأي ضعيف وكان حمزة، ابنه

٦٦ه. سنة يف وذلك ربيعة أبي بن الحرث وأعاد أبوه، فعزله
عبيد بن املختار خرج قد كان وغريه العراق يف السائدة الفوىض تلك أثناء ويف
٦٦ه/٦٧٥م سنة يف الكوفة عىل فاستوىل عيل، بن الحسني بدم مطالبًا بالعراق الثقفي
بن سعد بن وعمر الجوشن ذي بن شمر وفيهم وقتلهم، بهم وظفر الحسني قاتيل وقاتل
نجل الحنفية بن محمد إىل برءوسهم وبعث وغريه، واملذكور عمر بن وقاصوحفص أبي
حتى زياد ابن يقاتل يزل ولم املوصل، عىل فاستوىل زياد بن هللا عبد حارب ثم عيل، اإلمام
ألحد؛ النية مخلص غري كان ولكنه جيوشه، هزم أن بعد ٦٧ه سنة يف جثته وأحرق قتله
محمد بيعة إىل الناس يدعو فكان الفوىض، تلك أثناء يف بالسيادة الطامعني جملة من ألنه
فكتب الدعوة، بتلك راضيًا محمد يكن ولم باطنًا، لنفسه يريدها وهو ظاهًرا، الحنفية بن
بيت من املختار أنفقه فيما اختالف بينهما فحدث الزبري البن دعوته فحول منه، يتربأ إليه
يرغبه الحسني بن عيل إىل وكتب بالكوفة، واستقل الزبري، ابن طاعة املختار فخلع املال،
فخيش طلب، ما إىل عيل يجبه فلم مبايعيه، أول الكوفة وأهل هو يكون أن عىل الخالفة يف
املختار، يقاتل أن إليه وعهد العراقني، مصعبًا أخاه فوىل املختار أمر استفحال الزبري ابن
— والكوفة البرصة — املرصين شئون يصلح وأن صفرة، أبي بن باملهلب يستعني وأن

٦٧ه. سنة يف وذلك

التوابني، أنفسهم وسموا كثري، خلق حوله فاجتمع الحسني، بثأر لألخذ بالكوفة نهض هذا سليمان 39

لقتال الكوفة من وساروا بثأره، لألخذ فقاموا عيل، بن الحسني نرصتهم عدم عىل ندموا الذين وهم
قاتليه. من وانتقم العراق يف الحسني بدم مطالبًا املختار فيه قام الذي الوقت يف تمزقوا ولكنهم زياد، ابن
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العراق عىل الزبري بن مصعب إمارة (3-8)

العراقني إمارة مصعبًا أخاه يويل أن الزبري بن هللا عبد دعت التي األسباب ذكر تقدم
عىل مروان بن امللك عبد يحمل أن من خائًفا كان وأنه خصوًصا ٦٧ه/٦٨٧م سنة يف
البرصة مصعب قدم وملا امُلَحنَِّكني، القواد من ملالقاته كفؤ هو من هناك وليس العراق
وجاء فاجتمعوا، أمري»، «أمري الناس: فقال منربه، وصعد املسجد فدخل متلثًما، دخلها
املنرب بصعود الحرث مصعب وأمر فعرفوه، لثامه مصعب فسفر «الحرث» املعزول األمري

قال: ثم عليه، وأثنى هللا فحمد مصعب قام ثم بدرجة، تحته فأجلسه

ِمن َعَليَْك نَتْلُو * اْلُمِبنِي اْلِكتَاِب آيَاُت ِتْلَك * ﴿طسم الرحيم: الرحمن هللا بسم
(فأشار اْلُمْفِسِديَن﴾ ﴿ِمَن قوله: إىل يُْؤِمنُوَن﴾ ِلَقْوٍم ِباْلَحقِّ َوِفْرَعْوَن ُموَىسٰ نَّبَِإ
َونَْجَعَلُهْم اْألَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا الَِّذيَن َعَىل نَُّمنَّ أَن ﴿َونُِريُد الشام)، نحو بيده

الحجاز). نحو (وأشار اْلَواِرثنَِي﴾ َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ
نحو (وأشار يَْحذَُروَن﴾ َكانُوا ا مَّ ِمنُْهم َوُجنُوَدُهَما َوَهاَماَن ِفْرَعْوَن ﴿َونُِرَي

الكوفة).

ويُْرَوى بالجزار»، بُْت لُقِّ وقد أمراءكم، تلقبون أنكم بلغني البرصة، أهل «يا قال: ثم
بالجزار.» نفيس ألقب وأنا لقبتموه، إال أحد عليكم يقدم ال البرصة، أهل «يا قال: أنه

أياًما. البرصة يف مصعب ومكث بالجزار، يلقبونه فصاروا
وجاءه هللا، عبد أخوه به أمره كما به ليستعني صفرة؛ أبي بن املهلب استقدم ثم
فجند املختار، من الكوفة لتخليص يسري أن منه وطلبوا بالبرصة، وهو الكوفة أرشاف
فالتقى املختار، لقتال الكوفة إىل وسار البرصيني، أرشاف ومعه بنفسه قاده عظيًما جيًشا
فانهزم متواليات، أيام ثالثة دامت عنيفة معركة بينهما حدثت معارك، عدة وبعد به،
آالف سبعة وكانوا مصعب، حكم عىل رجاله ونزل وقتله، مصعب فحرصه املختار،
بن هللا عبد أخيه إىل املختار برأس وبعث صربًا، كلهم فقتلهم — آالف ثمانية ويُْرَوى —
أحوال وهدأت العراق، يف الزبري ابن أمر تم املختار وبقتل ٦٧ه. سنة يف وذلك بمكة، الزبري

بالكوفة. وآونة البرصة يف يمكث تارة مصعب وبقي وغريها، البرصة
إىل أسيد بن هللا عبد بن خالد مروان بن امللك عبد أرسل ٧٠ه سنة كانت فلما
خاصته، يف مستخفيًا خالد فوصل الزبري. ابن عىل حولها التي القبائل ليثري البرصة؛
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الحصني بن عباد البرصة رشطة صاحب ذلك فبلغ الباهيل، أصمع بن عمرو عىل ونزل
مسمع بن بخالد والتجأ خالد فانهزم بالبرصة، مصعب يومئذ يكن ولم يطلبه، إليه فسار
وصلته راية وأول القبيلتني، فرسان فأتته واألزد، وائل بن بكر قبيلتي إىل وأرسل فأجاره،
كان فلما قتال، بغري فتواقفوا الخيل يف فأقبل الحصني، ابن ذلك فبلغ يشكر، بني راية
مروان بن امللك عبد من مدد فجاءه الجفرة، ى يَُسمَّ محل إىل معه بمن خالد سار الغد
البن مدًدا فارس ألف مصعب أرسل نفسه الوقت ويف ظبيان، بن زياد بن هللا عبيد عليه
دامت معارك وبعد الفريقني، بني سجاًال الحرب وكانت القتال، يف فاشتبكوا الحصني؛
إثر وعىل فخرج، العراق، من خالد يخرج أن رشط عىل اصطلحوا يوًما وعرشين أربعة

بها. فأقام البرصة إىل مصعب جاء ذلك
ووجوههم العراق أهل رؤساء من بجماعة مصعب سار ٧١ه سنة كانت وملا
قد املؤمنني، أمري «يا فقال: هللا عبد أخيه عىل دخل وصل فلما مكة. قاصًدا وأرشافهم
بيعتك، إىل سارعوا الذين وهم قومه، يف مطاع كل وأرشافهم، العراق أهل برؤساء جئتك
هذا من فأعطهم عدوك، قطع يف وسارعوا معصيتك، أهل ونابذوا دعوتك، بإحياء وقاموا
أفعل، ال هللا، مال من أعطيهم أن وتأمرني العراق أهل بُعبُِد «جئتني هللا: عبد فقال املال»،
برجل هؤالء من عرشة بالدراهم؛ الدنانري ترصف كما أرصفهم أن لوددت إني هللا وايم
ناقمون وهم انرصفوا ثم الشام»، أهل وعلقت «علقناك منهم: رجل فقال الشام»، أهل من
بعد أنهم ويُْرَوى عنده، فيما يطمعون وال رفده، يرجون ال عنده، مما يئسوا وقد عليه،
بن امللك عبد إىل ا رسٍّ فكتبوا الزبري، ابن خلع عىل وأجمعوا اجتمعوا العراق إىل رجعوا أن

إلينا. أقبل أن مروان

أمية بني إىل البرصة رجوع (4-8)

امللك، عبد الداهية ابنه مكانه وتوىل ٦٥ه/٦٨٤م، سنة يف مات قد الحكم بن مروان كان
هللا؛ عبد بن خالد ٧٠ه سنة يف أرسل ثم سورية، يف كانت التي الثورات بإخماد فاشتغل
يف أشغاله من انتهى فلما — النبض كجس — الزبري ابن عىل العراقية القبائل ليثري
عىل العراق يف جرى ما بلغه قد وكان الزبري، بن هللا عبد لقتال استعد ٧٢ه سنة يف سورية
العراقية البالد دانت حتى والثورات الفتن من حدث وما مصعب، يد عىل ثم املختار يد
بالكوفة مصعب أخيه إىل فكتب امللك، عبد استعداد الزبري بن هللا عبد وبلغ الزبري، البن
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وجعل الجيوش، وجهز للمسري، مصعب فاستعد امللك، عبد لقتال الشام إىل باملسري يأمره
وسار عرمرًما جيًشا امللك عبد جهز نفسه الوقت ويف األشرت، بن إبراهيم مقدمته عىل
من جماعة معه واستصحب الزبري، بن مصعب ملحاربة العراق قاصًدا الشام من به
سنة يف وذلك بمسكن،40 الجيشان فالتقى الثقفي، يوسف بن الحجاج فيهم الكبار، القواد

٧٢ه.
عبد إليه فبعث متحابني، وصديقني متصافيني ذلك قبل ومصعب امللك عبد وكان
عليه، امللك عبد فسلم الناس، وتنحى صاحبه، من واحد كل فدنا أكلمك، مني ادن أن امللك
اعتقدته وما سنة، ثالثني منذ وبينك بيني هللا أجرى ما علمت قد مصعب، «يا له: وقال
بذلك فثق ودنياك، لدينك منه وأنفع هللا، عبد من لك خري أنا وهللا وصحبتي، إخائي من
— والكوفة البرصة — املرصين هذين بيعة وخذ القوم، هؤالء وجوه إىل وانرصف مني،
مصعب: له فقال تعىص»، ال وزيًرا اتخذتك شئت وإن تَُخالف، وال تُْعَىص ال أمرك واألمر
عمرو قتلك بعد ولكن ذكرته، كما فذلك وإخائي ومودتي بك ثقتي من يف ذكرت ما «أما
ووهللا غدًرا، فقتلته عندك بما وأوىل إليك مني رحًما أقرب وهو إليك، يُْطَمأَنُّ ال سعيد بن
يل خري أنك من ذكرته ما وأما إثمه، من سلمت وملا عاره ملسك وحرب رضب يف قتلته لو
عاجل واربح تركك، ما واتركه له، تتعرض ال وإياه، وإياك بكر، أبا عنك فدع أخي من
ألعلم إني فوهللا به، تخوفني «ال امللك: عبد فقال عاقبته»، من السالمة يف هللا وارج عافيته،
وبخل برأيه، واستغناء مأله، قد عجب أبًدا: بها يَُسوَُّد ال ثالٍت فيه إن تعلم، ما مثل منه

التزمه.»
البرصة — العراقني رؤساء إىل وكتب مقره، إىل رجع مصعب من امللك عبد يئس فلما
ويوعدهم نفسه، إىل ويدعوهم عليه، يفسدهم مصعب جيش أمراء هم الذين — والكوفة
ورشوًطا، وعهوًدا عامة أمواًال لهم وجعل عصوه، هم إن ا رشٍّ ويهددهم أطاعوه، إن خريًا
جميع مثل وحده له يجعل مصعب مقدمة قائد النخعي األشرت مالك بن إبراهيم إىل وكتب
رشوًطا، عليه ورشطوا أكثرهم، فأجابه الزبري، بن هللا عبد يخلعوا أن عىل ألصحابه جعل ما
زعيًما أربعني إن قيل: حتى الزبري، ابن عىل فسدت قد كانت نياتهم ألن الواليات؛ وسألوه
هذه؟!» أصبهان ما «ويحكم حرضه: ملن امللك عبد فقال أصبهان، والية سألوه منهم

الجانليق. دير عند دجيل نهر عىل أوانا من قريب بالعراق موضع مسكن: 40
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أحدهم فجاءه أصحابه. يف الغدر يتصور ال ومصعب جرى ذلك كل طلبها، ممن تعجبًا
يستوثق أن ونصحه غريه، كاتب أنه له وأكد امللك، عبد كتاب فأراه األشرت بن إبراهيم وهو
يستبني حتى ذلك ألفعل كنت «ما مصعب: فقال لفشله، سببًا يكونوا لئال يقتلهم؛ أو منهم
السجن يف «احبسهم قال: هي؟» «وما قال: «فأخرى»، إبراهيم: قال أمرهم»، من ذلك يل
وكان وبركاته»، هللا ورحمة السالم «عليك إبراهيم: فقال مصعب، فأبى ذلك»، يتبني حتى
أبًدا، يخلعونها ال بدعوة الكوفة أهل أدعو «دعني ذلك: قبل ملصعب قال قد هذا إبراهيم
وأستنرص باألمس قتلتهم أكون ال أفعل، ال وهللا «ال، مصعب: فقال هللا»، رشط ما وهي

اليوم.» بهم
حول الحرب وطيس حمي فلما الجيشان، والتحم القتال، يف اشتبكوا ذلك إثر وعىل
ينظر ومصعب بجموعهم، إليه وانضموا امللك عبد إىل ومالوا برءوسهم الرؤساء هؤالء
رشذمة يف وبقي مندم، ساعة والت إبراهيم، من النصيحة سماعه عدم عىل ندم وقد إليهم
عيىس: البنه قال خيانتهم وانجلت بمصعب العراق أهل غدر فلما له. املخلصني من قليلة
خري «ال عيىس: فقال والنفاق»، الشقاق أهل العراق، أهل هللا فلعن بنفسك، انج بني، «يا
بن وإبراهيم هو ُقِتل حتى شديًدا قتاًال أبيه مع يقاتل وظل أباه»، يا بعدك الحياة يف
مصعب، عىل ظبيان بن زياد بن هللا عبيد وحمل مصعب، أنصار من وجماعة األشرت
هللا عبيد فرفع العراق»، أهل يا «غدركم مصعب: فقال األمري»، أيها الناس، «أيها فقال:
يقلب فجعل فيها، فنشب البيضة، عىل بالسيف مصعب فبدره مصعبًا ليرضب سيفه
حز ثم فقتله، بالسيف مصعبًا هللافرضب لعبيد غالم فجاء البيضة، من ينتزع وال السيف
اآلخرة جمادى يف وذلك هلل، شكًرا سجد رآه فلما امللك، عبد إىل به وسار هللا عبيد رأسه
املرصين أهل غدر غري سبب لفشله يكن ولم املعركة، محل يف مصعب وُدِفَن ٧٢ه، سنة

والكوفة. البرصة —

خالد إمارة (5-8)

عظيم باحتفال الكوفة فدخل مروان، بن امللك لعبد العراق أهل بايع تقدم ما إثر وعىل
وبعد أسيد، بن خالد بن هللا عبد بن خالَد البرصة عىل وىل الحال سكن وملا أهلها، فبايعه
كبري بجيش الثقفي يوسف بن الحجاج جهز العراقية البالد شئون امللك عبد دبر أن
لقتال وسريه — العراق أهل عدا الشام أهل من وخمسمائة ألًفا معه أرسل قيل: —
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وانتهت ٧٣ه سنة يف قتيًال الزبري ابن ومات الحجاج، فانترص بمكة، الزبري بن هللا عبد
البرصة عىل الزبري ابن حكم مدة وكانت مناظر، من امللك عبد أمام يبق ولم الخالفة،
املهلب عزل فإنه هللا، عبد بن خالد الجديد البرصة أمري أما (٦٤–٧٢ه)، سنوات ثمانية
عىل هللا عبد بن العزيز عبد أخاه وأرسل األهواز، وواله الخوارج، حرب عن صفرة أبي بن
امللك عبد إىل كتب الهزيمة خرب خالًدا بلغ فلما ُمنَْكرة، هزيمة فهزموه الخوارج، حرب
أخاك بعثتك فيه تعلمني بكتابك رسولك قدم فقد بعد؛ «أما يقول: إليه فكتب بها، يخربه
املهلب، مكان عن رسولك وسألت ُقِتَل، من وُقتِْل ُهِزَم من وبهزيمة الخوارج، قتال عىل
عىل مكة أهل من أعرابيٍّا أخاك تبعث حني رأيك هللا فقبح األهواز، عىل لك عامل أنه فحدثني
البصري السياسة الحسن النقية امليمون وهو الخراج يجبي جنبك إىل املهلب وتدع القتال
ومن باألهواز تستقبلهم ينهضبالناسحتى انظر، أبنائها، وابن ابنها املقايسلها بالحرب
فال عدوك لقيت فإذا الكوفة، أهل من بجيش يمدك أن برش إىل بعثت وقد األهواز، وراء
بجيش خالد فخرج هللا.» شاء إن فيه وتستشريه املهلب تحرضه حتى برأي فيهم تعمل
األهواز، وصل حتى فسار — مقاتل آالف خمسة — الكوفة من املدد وجاءه البرصة،
إىل البرصة وضم عزله، ألمره ممتثل غري ورآه امللك عبد بذلك علم فلما جيوشه. ففشلت
والكوفة، البرصة — املرصين إمارة له وصارت ٧٢ه، سنة يف وذلك مروان، بن برش أخيه
ودمروا وسلبوا ونهبوا البرصة بفرات الزنوج اجتمع ٧٢ه سنة يف خالد إمارة أيام ويف
منهم جماعة وقبضعىل فهزمهم، جيًشا خالد لهم فجمع للبرصة، املجاورة القرى بعض
وساروا «شريزنجي»، ب امللقب رباح عليهم وأمروا الزنوج اجتمع ذلك إثر وعىل فقتلهم،

الزنوج. تمزيق عن انجلت معارك عدة الفريقني بني فحدثت البرصيني لقتال
عمرو الكوفة عىل استخلف ٧٢ه سنة يف برش أخيه إىل البرصة امللك عبد ضم وملا
املهلب فابعث بعد، «أما فيه: يقول امللك عبد كتاب فورده البرصة، إىل وسار حريث، بن
وفرسانهم ووجوههم مرصه أهل من ولينتخب الخوارج، — األزارقة إىل مرصه أهل يف
يشء أوثق فإني الحرب يف ورأيه وخله بهم، أعرف فإنه منهم، والتجربة الفضل وأويل
األمر، فلبى امللك، عبد كتاب عليه وتال املهلب، برش فدعا للمسلمني.» ونصيحته بتجربته
وصل حتى بالجيوش املهلب فسار الكوفة، من نجدة وجاءتهم الجيوش، بتجهيز ورشعا
البرصة من مروان بن برش نعي جاءهم بالحرب االشتباك وقبل الخوارج، وبها رامهرمز
أهل من كثري القتال فرفض أسيد، بن هللا عبد بن خالد إىل البرصة إمارة إسناد وخرب
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ذلك يُْجِد فلم املخالفة، ويحذرهم بالعودة يأمرهم خالد إليهم فكتب والكوفة، البرصة
وأغاروا البرصة، أطراف يف الخوارج كثرت برش أيام ويف ٧٣ه. سنة يف وذلك نفًعا، فيهم

جموعهم. فمزق برش لهم فجهز ونهبوا، وقتلوا منها، عدة وخربوا القرى، عىل

الحجاج إمارة (6-8)

الثقفي يوسف بن الحجاج مروان بن امللك عبد فوىل ٦٩٥م لسنة املوافقة ٧٥ه سنة دخلت
النجائب، عىل راكبًا عرش اثني يف الكوفة الحجاج فوصل والكوفة،41 البرصة — العراقني
الحجاج سار قليلة أيام وبعد قبله، من أمريًا الثقفي أيوب بن الحكم البرصة إىل وأرسل
خطبته تشابه خطبة وخطب مسجدها، دخل وصلها فلما الناس، فاستقبله البرصة، إىل
أعطياتكم، بإعطائكم أمرني املؤمنني أمري «إن قال: وتوعدهم هددهم أن وبعد بالكوفة،
أقسم وإني صفرة، أبي بن املهلب مع — الخوارج يعني — عدوكم ملحاربة أوجهكم وأن
فوضع نزل ثم عنقه»، رضبت إال أيام بثالثة عطاءه أخذه بعد تخلف رجًال أجد ال باهلل
فتًقا، بي إن األمري، «أيها فقال: يشكري رجل فجاءه يأخذون، فجعلوا أعطياتهم، للناس
الحجاج يقبل فلم املال.» بيت يف مردود عطائي وهذا فعذرني، مروان بن برش رآه وقد
وأضمروا عليه، حقدوا قد كانوا وأنهم خصوًصا البرصيون، لذلك ففزع وقتله، عذره
العارض عىل تداركوا حتى فخرجوا وتهددهم، خطبته يف القول لهم أغلظ منذ الرش له
وكان البرصة، أهل وجوه ومعه رستقاباذ نزل حتى الحجاج وخرج رامهرمز، بقنطرة
التي الزيادة «إن فقال: الناس، يف الحجاج فقام فرسًخا، عرش ثمانية املهلب وبني بينه
وقال: العبدي، الجارود بن هللا عبد إليه فقام أجيزها»، لست أعطياتكم يف الزبري ابن زادكم
فكذبه لنا»، أثبتها امللك، عبد املؤمنني أمري زيادة ولكنها الزبري، ابن بزيادة ليست «إنها

٧٥ه. سنة شعبان أوائل يف وذلك وتوعده، الحجاج
املهلب وظل والكوفيني، البرصيني معه ووجه الخوارج، لقتال املهلب الحجاج وجه ثم
هنا، لذكرها محل ال عديدة حروب معهم له جرت أن بعد قهرهم حتى مدة الخوارج يطارد
الجارود بن هللا عبد فبايعوا ا رسٍّ اجتمعوا حتى للحجاج الرش يضمرون البرصيون وظل
لقتالهم، الحجاج فتجهز البرصة، وجوه وتبعه ٧٧ه، سنة يف الجارود ابن فخرج باإلمارة،

وسجستان. خراسان والية ٧٨ه سنة يف إليه ضم ثم 41
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بالجيوش؛ الحجاج امللك عبد يمد أن من الجارود ابن أصحاب خاف معارك عدة وبعد
الجارود ابن وظل الحجاج، إىل أكثرهم انحاز حتى أخرى، بعد جماعة إليه فانضمت
أصحابه، من وجماعة الجارود ابن الثورة زعيم وُقِتَل الحجاج، فانترص قليلة برشذمة
كان بالكوفة، وشبيب الحجاج بني املشهورة الحروب حدثت ثم ظافًرا. البرصة ودخل

للحجاج. آخرها يف النرص

البرصة عىل األشعث ابن استيالء (7-8)

عرشين جهز هناك الثائرين لقتال سجستان إىل األشعث بن الرحمن عبد الحجاج بعث وملا
األشعث ابن صالح فلما سجستان. إىل معه وسريهم الكوفة، من ومثلهم البرصة من ألًفا
الحجاج، عىل الخروج عىل جيشه رؤساء مع األشعث ابن فاتفق الحجاج، عزله الثائرين
األشعث، ابن وبايعوا مروان، بن امللك عبد فارسخلعوا يف كانوا فلما سجستان، من فعادوا
إىل فكتب الحجاج، ذلك وبلغ البالد، من ونفيه الحجاج قتال قاصًدا العراق إىل بهم فسار
الجنود، بإرسال امللك عبد فبادر الشام، من الجنود إليه يوجه أن ويسأله يخربه امللك عبد
بجيش جيشه فالتقى العراق، األشعث ابن وصل قليل وبعد بالبرصة، مقيم والحجاج
الزاوية، ونزل فرجع الهزيمة، وجاءته الحجاج مقدمة فانكرست «تسرت»، يف الحجاج
آخر يف فيها دخوله وكان أهلها، فبايعه البرصة، نزلت حتى األشعث ابن جيوش وجاءت

٨١ه. سنة الحجة ذي
الجيشان فتقابل سورية، من اإلمدادات وجاءته جيشه، الحجاج جمع ذلك إثر وعىل
منها فخرج البرصة، من الخروج إىل فاضطر األشعث، ابن جيوش فانكرست بالزاوية،
الثقفي، أيوب بن الحكم السابق أمريها البرصة عىل وىل فإنه الحجاج: أما الكوفة. إىل وسار
الحجاج انترص طويلة مدة استمرت حروب وبعد األشعث، ابن إثر يف بجيوشه هو وسار
مات وهناك سجستان، إىل األشعث ابن وفر ٨٣ه، سنة اآلخرة جمادى يف نهائيٍّا انتصاًرا

منتحًرا.
عدد منه وفر كثري، خلق به فمات طاعون، بالبرصة حدث ٨٠ه سنة يف أيامه ويف

البالد. يف وتفرقوا البرصيني، من كبري
أقر الوليد؛ ابنه وتوىل ٧٠٥م لسنة املوافقة ٨٦ه سنة يف مروان بن امللك عبد مات وملا
الجراح البرصة الحجاج وىل ٨٧ه سنة ويف كله، والرشق وخراسان العراق عىل الحجاج
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التي واسط بمدينة ٧١٣م لسنة املوافقة ٩٥ه سنة يف الحجاج مات ثم العكي، هللا عبد بن
سنة. عرشين زهاء العراق حكم أن بعد ٨١ه، سنة يف بناها

البرصة عىل املهلب ابن استيالء (8-8)

وعىل كبشة، أبي بن يزيد املرصين حرب عىل استخلف قد الوفاة حرضته ملا الحجاج كان
بن الوليد فأقرهم الحجاج، بن هللا عبد ابنه الصالة وعىل مسلم، أبي بن يزيد خراجهما
يف وذلك صفرة، أبي بن املهلب بن يزيد نفسها السنة يف العراق إمارة وىل ثم امللك، عبد

٩٥ه. سنة
العراق وىل امللك عبد بن سليمان ألخيه وبويع ٩٦ه/٧١٤م سنة يف الوليد مات فلما
والية إىل نقله ٩٧ه سنة كانت فلما بالبرصة، يزيد فأقام صفرة، أبي بن املهلب بن يزيد
وجعل ٩٨ه سنة يف عزله ثم الكالبي، هالل بن هللا عبد بدله البرصة عىل ووىل خراسان،

الكندي. هللا عبد بن سفيان مكانه
الخالفة وتوىل ٧١٧م لسنة املوافقة ٩٩ه سنة يف امللك عبد بن سليمان مات وملا
بن إياس قضاءها ووىل الفزاري، أرطأة بن عدي البرصة عىل وىل العزيز عبد بن عمر
يزيَد عمُر عزل نفسها السنة ويف املشهور، القايض هالل بن إياس بن قرة بن معاوية
خراسان، يف يومئذ يزيد وكان وإحضاره، عليه بالقبض وأمر خراسان، عن املهلب بن
ثم فحبسه أرطأة، بن عدي أمريها عليه قبض البرصة دخل فلما العراق، يريد منها فأقبل
األموال عن عمر سأله حرض فلما بدمشق، العزيز عبد بن عمر إىل مخفوًرا وبعثه أوثقه،
قد الذي باملكان سليمان من «كنت يزيد: فقال امللك، عبد بن سليمان إىل بها كتب التي
به»، ليأخذني يكن لم سليمان أن علمت وقد الناس، ألسمع سليمان إىل كتبت وإنما رأيت،
املسلمني، حقوق فإنها قبلك، ما وأد هللا، فاتق حبسك، إال أمرك يف أجد «ال عمر: فقال
حلب، بحصن بحبسه أمر مقبوًال عذًرا يزيد عند عمر يجد لم فلما تركها»، يسعني وال
فيه مات الذي مرضه العزيز عبد بن عمر مرض فلما سجنه، يف املهلب بن يزيد واستمر
يزيد من خوًفا عدته للهرب فأعد عمر، موت بقرب املهلب ابن حس ١٠١ه/٧٢٠م سنة يف
وهللا «إني عمر: إىل وكتب البرصة، قاصًدا السجن من فانهزم بينهما، لعداوة امللك عبد بن
امللك عبد بن يزيد الخالفة ييل أن خفت ولكني محبسك، من أخرج لم بحياتك وثقت لو
سوءًا باملسلمني يريد كان إن «اللهم فقال: رمق وبعمر كتابه فوصل قتلة» رش فيقتلني

هاضني.» فقد وِهْضُه به، فألحقه
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يزيد ذلك فبلغ مروان، بن امللك عبد بن يزيد مكانه وتوىل قليلة، أيام بعد عمر ومات
وبلغ خلق، حوله فاجتمع لنفسه، ودعا بالبرصة، ولحق مروان، بني طاعة فخلع املهلب بن
وعىل أطرافها عىل استوىل أن بعد البرصة عىل فحمل مقاتل، ألف وعرشين مائة جيشه
وبعد شديًدا، دفاًعا عنها ودافع أرطأة، بن عدي أمريها البرصة فحصن واألهواز، فارس
فحبسهم، أصحابه من وجماعة عدي عىل وقبض البرصة، عىل املهلب ابن استوىل حروب
يف وذلك الكوفة، إىل وجماعة الشام إىل البرصة أعيان من جماعة فهرب الشدة، واستعمل
كبريًا جيًشا فجهز امللك، عبد بن يزيد فخافه املهلب، ابن أمر وقوي ١٠١ه/٧٢٠م، سنة
امللك، عبد بن مسلمة أخيه قيادة تحت وسريه مقاتل، ألف ثمانني عدده بلغ الشام من

١٠٢ه. سنة يف وذلك الوليد، بن العباس أخيه ابن معه وأرسل
أهل وجمع ملالقاته، استعد امللك عبد ابن جيش قدوم بلغه ملا فإنه املهلب ابن أما
وزعم أمية، بني جهاد عىل وحثهم نبيه، وسنة هللا كتاب إىل ودعاهم فيهم، فخطب البرصة
عدد البرصيني من إليه فانضم والديلم، الرتك قتال من ثوابًا أعظم الشام أهل قتال أن
وهم والرماح الرايات نصبوا وقد صفني، البرصيون له اصطف للمسري تهيأ فلما كبري،
البرصي الحسن مر أن فاتفق العمرين»، سنة إىل «يدعونا ويقولون: خروجه، ينتظرون
يزيد «كان فقال: البرصيني وصفوف والرماح الرايات فرأى البرصة، أهل فقهاء سيد
هؤالء بهالك يريد مروان بني إىل بها يرسح ثم ترون، الذين هؤالء أعناق يرضب باألمس
قد «إني قال: ثم خرًقا، عليها وضع ثم قصبًا، نصب غضبة غضب فلما رضاهم، القوم
العمرين، سنة إىل أدعوكم «إني وقال: «نعم»، القوم: هؤالء فقال فخالفوهم»، خالفتهم
حبسه»، فيه الذي عمر محبس إىل يَُردُّ ثم رجله يف قيٌد يُوَضع أن العمرين سنة من وإن
رأيناك لقد «وهللا قال: سمعها فلما املهلب، ابن حرضخطبة ممن كان الحسن أن ويُْرَوى
املهلب. ابن يسمعه أن من خوًفا فأسكتوه الناس فقام ذلك»، لك ينبغي فما وموليًا واليًا
ابنه البرصة عىل استخلف وقيل: — البرصة عىل مروان أخاه املهلب ابن وىل ثم
العقر، نزل حتى منها سار ثم أياًما، بها فأقام واسًطا، أتى حتى بجيوشه —وخرج معاوية
بني فكانت القتال، يف فاشتبكوا املهلب، ابن عىل بجيوشه فنزل امللك عبد بن مسلمة وأقبل
ابن أصحاب تفرق الحرب وطيس حمي فلما أيام، ثمانية دامت هائلة حروب الفريقني
هجمات الصادقني بأصحابه وهجم املهلب، ابن فاستمات البرصيون، معه وثبت املهلب،
أخوه معه وُقِتَل ١٠٢ه، سنة صفر ١٢ الجمعة يوم يف ُقِتَل حتى بمثلها يُْسَمْع لم هائلة
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الحادثة هذه يف وُقِتَل نجا، من َوَفرَّ املخلصني، أصحابه من وجماعة املهلب42 بن حبيب
البرصة أهل بلغ فلما ألًفا، وعرشون ثمانية ويُْرَوى — البرصيني من رجل ألف عرش ثمانية

سنة. نحو دامت املآتم إن قيل: حتى املآتم، فيها وكثرت املدينة، ارتجت قتالهم خرب
أخيه إىل وخراسان العراق إمارة امللك عبد بن يزيد أسند املهلب ابن فتنة انتهت وملا
سنة يف وذلك الكلبي، سليمان بن الرحمن عبد البرصة عىل األمري هذا فاستخلف مسلمة،
الفزاري، هبرية بن عمر بدله وأرسل ١٠٣ه، سنة يف مسلمة أخاه يزيد عزل ثم ١٠٢ه،
بن هشام أخوه وتوىل يزيد مات فلما هللا. عبد بن موىس البرصة عىل هبرية ابن فاستخلف
ووىل ١٠٦ه، سنة يف عزله ثم العراق، عىل هبرية ابن أقر ١٠٥ه/٧٢٤م سنة يف امللك عبد
حتى البرصة، عىل أمريًا األعىل عبد بن عقبة خالد فأرسل القرسي، هللا عبد بن خالد مكانه
يف عزله ثم اليثربي، صبارة بن أبان إىل البرصة إمارة ووجه عزله، ١٠٩ه سنة كانت إذا
قضاء إليه وضم — بردة أبي ابن ويُْرَوى — بكرة أبي بن بالل مكانه فوىل ١١٠ه، سنة
سريين بن ومحمد البرصي الحسن بالبرصة مات ١١٠ه سنة يف إمارته أول ويف البرصة،
أكثر دام طاعون بالبرصة حدث ١١٦ه سنة يف أيامه ويف الفرزدق، املشهور والشاعر
بعد البرصة أهل نفوس أُْحِصيَت أيامه ويف البرصيني، من كبري عدد به فمات شهر، من
العراق، عن خالًدا هشام عزل ١٢٠ه سنة كانت وملا نسمة، ألف ثالثمائة فكانت الطاعون
عىل أمريًا السلمي هللا عبد بن كثري يوسف فأرسل الثقفي، عمرو بن يوسف مكانه ووىل
امللك، عبد بن يزيد بن الوليد بعده وتوىل ١٢٥ه/٧٤٣م، سنة يف هشام فمات البرصة.
هللا عبد العراق إمارة فوىل امللك، عبد بن الوليد بن يزيد مكانه وجلس ١٢٦ه، سنة يف فُقِتَل
عباد، بن عمرو بن املسور البرصة عىل فاستخلف نفسها، السنة يف العزيز عبد بن عمر بن
دعوتهم، فنرشوا العباس، بني دعاة ا رسٍّ البرصة ودخل العباسية، الدعوة ظهرت أيامه ويف
مات فلما األمويني، حكم سئموا قد كانوا ألنهم خفية؛ البرصيني من كثري لهم فاستجاب
سنة يف محمد بن مروان وبايع نفسه فخلع الوليد، بن إلبراهيم بويع أشهر ستة بعد يزيد
اإلسالمية اململكة إن بل العراق؛ يف متوالية الفتن كانت املدة هذه كل ويف ١٢٧ه/٧٤٥م،

نار. كشعلة امللك عبد بن هشام بعد كانت

أرطأة، بن عدي وفيهم سجنهم، يف كان من قتلوا الفاجعة هذه خرب بالبرصة املهلب آل بلغ وملا 42

تمزقوا. وهناك كرمان، إىل وساروا السفن، يف وأموالهم عياالتهم وحملوا
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البرصة من األموية انقراضالدولة (9-8)

فخرج العراق، إمارة عىل العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد أقر قد محمد بن مروان كان
انترصيف حروب، عدة العزيز عبد ابن هللا عبد وبني بينه فحدثت قيس، بن الضحاك عليه
املسور أمريها اضطر حتى أيام ثمانية وحارصها البرصة عىل حمل ثم الضحاك، أكثرها
١٢٨ه/٧٤٥م، سنة يف وذلك األمان، أعطاه أن بعد الضحاك إىل فسلمها تسليمها، إىل
وسري هبرية، بن يزيد بدله وأرسل العراق، عن عمر بن هللا عبد فعزل مروان ذلك فبلغ
بالكوفة من يزيد قمع أن وبعد الخوارج، من وغريه الضحاك لقتال كبريًا جيًشا معه
فاسرتد يوًما، عرش إحدى الخوارج من حولها من وحارب البرصة إىل سار الخوارج من
شبيب عليها ووىل نواحيها، وضبط ظافًرا، البرصة يزيد فدخل الضحاك، وانهزم البرصة
سليمان العراق يف ثار ذلك إثر وعىل ١٢٩ه، سنة يف وذلك فيها، األمن فساد شيبة؛ بن
البرصيني، من آالف عرشة إليه وانضم لنفسه، الخالفة وطلب امللك، عبد بن هشام بن
عليه، فانترص مروان فالقاه بالشام، مروان لحرب بجموع سار ثم بالخالفة، وبايعوه

سليمان. جموع وتمزقت
كثري، خلق به فمات طاعون، ١٣٠ه سنة يف بالبرصة حدث هبرية ابن أيام ويف
أمر قوي أيامه ويف ١٣١ه، سنة يف الباهيل قتيبة بن مسلم البرصة إمارة توىل ذلك وعىل

أمية. بني عىل القاضية الرضبة فكانت دعوتهم، وظهرت العباس، بني
للدفاع، واستعد قتيبة، بن مسلم البرصَة ن َحصَّ العباسيني عساكر انترشت وملا
سفيان بقيادة البرصة ألخذ كبريًا جيًشا العباسية الدولة مؤسس السفاح هللا عبد فأرسل
تسليم طلب سفيان وصل فلما البرصة. إمارة إليه ووجه املهلب، بن يزيد بن معاوية بن
البرصة يف كان إذ والَعدد؛ الُعدد من عنده ما عىل معتمًدا مسلم أمريها فأبى املدينة
تغلب بعد خراسان من فروا الذين األمويني والة من وكثري أمية بني من جماعة حينذاك
املدينة. جيوش عدا إليه نجدة جاءت مقاتل آالف أربعة فيها وكان العباسعليها، بني قواد
متوالية، أيام سبعة املعارك فاشتدت الحرب، بارش مسلم امتناع سفيان رأى فلما
يده وعىل منصوًرا، البرصة سفيان فدخل العباس، بني جيوش انتصار عن فانجلت
عدد الحادثة هذه يف ُقِتَل وقد ١٣٢ه، سنة يف وذلك البرصة، من أمية بني دولة انقرضت
فنهبوا الرعاع قام إذ سقوطها؛ يوم عظيمة نكبة املدينة هذه ونكبت البرصيني، من كثري
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آالف سبعة عددها بلغ قيل — كثرية دور وخربت األسواق، أكثر فنُِهبَت وقتلوا؛ وسلبوا
ألًفا. عرش أحد فكانوا برصة أهل من الفتنة هذه يف ُقِتَل من وأُْحِيصَ — داٍر

املسجد، الناسيف فاجتمع مناديه، وأمر األمان، أعلن العبايسسفيان القائد دخل وملا
ثم إمارته، شئون تنظيم يف رشع ثم للسفاح، الناس فبايع العباس، لبني فيهم فخطب
وكتب جثثهم، وصلب فقتلهم البرصة، يف كانوا الذين أمية بني من جماعة عىل قبض

بالكوفة. السفاح الخليفة إىل وبالخرب بالفتح

َمرَّ ِلَما تتمة (10-8)

والتجاري الجغرايف موقعها ألهمية البرصة؛ بشئون االهتمام كثريي األمويون كان
يف اتخذوها ولذلك النهرين؛ وبني وفارس والحجاز سورية بني وسًطا ولكونها والسيايس،
تهافتوا املدينة بهذه الشديد اعتناءهم الناس رأى وملا العراق، إلمارة مقرٍّا األحيان بعض
للعلوم مهًدا وصارت الرشق، مدن أعظم من عهدهم يف أصبحت حتى الجهات كل من إليها
والفقهاء العلماء من الرجال لكبار ومجتمًعا والصناعة، للتجارة ومركًزا واآلداب، والفنون

وغريهم. والشعراء والفالسفة
عمارتها كانت داخلها يف وأخرى املدينة حول أحيانًا واالضطرابات الفتن وجود ومع
هللا عبد بن خالد إمارة أيام يف مساحتها بلغت ِقيَل: حتى فعاًما، عاًما تزداد أيامهم يف
فقال: بعضهم وبالغ واألنهار، البساتني بها التي املغارس عدا مربًعا، ميًال ٣٦ القرسي
وعرشين مائة بردة أبي بن بالل إمارة أيام يف الزوارق فيها تجري التي أنهارها بلغت

ألًفا.
عىل منها وينفقون األموال، ويجبون اإلمارة، يف يترصفون عهدهم يف الوالة وكان
ذلك، وغري الرتع وحفر الجسور إصالح من العمارة؛ وعىل الحالة، تقتضيه ما ويف الجند
يف املال بيت إىل أو «الكوفة»، العامة اإلمارة مركز يف املال بيت إىل بقي ما يرسلون ثم

«دمشق». العاصمة
والكوفة، البرصة عىل الشتمالها العراقني؛ إمارة ى تَُسمَّ عهدهم يف العراق إمارة وكانت
يف االضطرابات وجود ومع املستقلني، امللوك ترصف إمارته يف يترصف أمري كل وكان

سنويٍّا. درهم (١٣٠٠٠٠٠٠٠) أيامهم يف العراق خراج معدل بلغ فقد العراق
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العباسيني عهد يف البرصة (9)

مقرٍّا الكوفة مدينة السفاح واتخذ ١٣٢ه، سنة األول ربيع ١٣ يف العباس بني دولة قامت
يد عىل منهم فانسلخت األمويني، من البرصة ألخذ عساكره نفسها السنة يف فبعث له،
أسند قد السفاح وكان ذكره، تقدم كما املهلب، بن يزيد بن معاوية بن سفيان القائد
يف عزله43 ثم البرصة، عىل العباس لبني عامل أول وهو املذكور، سفيان إىل البرصة إمارة
وعمان، والبحرين ودجلة السواد إليه وضم عيل، بن سليمان عمه عليها ووىل ١٣٣ه سنة

املاضيات. الفتن يف منها خرب ما وعمر أيامه، يف البرصة فزهت
عمه أقر املنصور جعفر أبو أخوه وتوىل ١٣٦ه سنة يف بالهاشمية السفاح مات فلما
معاوية بن سفيان عليها ووىل ١٣٩ه، سنة يف عزله ولكنه البرصة، عىل عيل بن سليمان
بن سليمان بأخيه التجأ قد كان الذي عيل بن هللا عبد عمه بقتل وأمره — ثانية مرة —
من وكل حاشيته بقتل وأمره الخليفة، عىل خروجه أثر عىل البرصة عىل إمارته يوم عيل
هللا. عبد إىل لتحزبهم البرصيني؛ من كبرية بجماعة سفيان ففتك البرصيني، من له تحزب
ما بسبب ١٤٢ه سنة يف بالبرصة املقفع ابن هللا عبد قتل الذي هو هذا وسفيان
١٤٠ه سنة يف َحَفَر أيامه ويف الزنادقة، كتب برتجمته لإلسالم والكيد الزندقة من به اتُِّهم
باسمه فسمي البرصة؛ جنوبي يف نهًرا املنصور جعفر أبي موىل مرزوق الخصيب أبو
وأشجاًرا، نخيًال —وغرسعليه اليوم حتى االسم بهذا املعروف وهو الخصيب، أبي نهر —

فخًما. قًرصا صدره عىل وبنى
الخليفة، عىل وخرج ١٤٢ه، سنة يف البرصة يف كعب موىسبن بن عيينه ثار أيامه ويف
القوارب من جرس ببناء أمر ثم الفتنة، تلك فقمع كثيف بجيش البرصة إىل الخليفة فقدم
مقره. إىل ورجع بُل، السُّ وأمن املدينة، من خرب قد كان ما َر وَعمَّ البرصة، يف والخشب

البرصة عىل واستيالئه هللا عبد بن إبراهيم فتنة (1-9)

اإلمام بن الحسن بن هللا عبد بن إبراهيم الحجاز من البرصة قدم ١٤٥ه سنة كانت فلما
األهواز عىل استوىل من أرسل ثم أهلها، وبايعه البرصة، فدخل مقاتل، ألف بثالثني عيل

املهلبي. عيينة بن سفيان البرصة ووىل ١٣٢ه، سنة أواخر يف هذا سفيان عزل السفاح أن ويُْرَوى 43

44



القديمة البرصة

املنصور، جعفر أبي عىل «يثرب» باملدينة خرج قد هللا عبد بن محمد أخوه وكان وواسط،
أمره وقوي أتباعه كثرت فلما الزكية، وبالنفس باملهدي ولقبوه بالخالفة أهلها فبايعه
العباسية الدولة ومحو العراق يف املنصور جعفر أبي لقتال هذا إبراهيم أخاه أرسل
ألحد النية يخلصوا لم أنهم وَفاتَه عيل، لبني فارس وأهل العراقيني أكثر ميل عىل معتمًدا

بأسالفه. غدروا الذين هم وأنهم اإلسالم، يف وال الجاهلية يف
وكان ملالقاته، استعد وزعيمهم العباس بني داهية املنصور جعفر أبا ذلك بلغ فلما
لقتال الحجاز إىل كثيف بجيش موىس بن عيىس أخيه ابن إبراهيم قدوم قبل أرسل قد
من بكثري وفتك جموعه، وفل قتله، األخري ويف أنصاره، وقتل فقاتله هللا عبد بن محمد
وما أخيه نعي وصله قد إبراهيم وكان إبراهيم، بقتال فأمره العراق إىل عاد ثم العلويني،
سياسته وحسن الحربية بمهارته فتمكن عيىس، فالقاه الكوفة، عىل فحمل بأمره، حل
البرصيني من كثري عدد الحرب هذه يف ُقِتَل وقد وقتله، إبراهيم جيش تمزيق من وتدبريه

ألًفا. عرشين عددهم كان ِقيَل إبراهيم، إىل انضموا الذين
سنة أواخر يف عليها َوىلَّ بالبرصة إبراهيم فتنة من املنصور جعفر أبو انتهى فلما
البرصيني، من إبراهيم أنصار بقتل ١٤٦ه سنة يف أمره ثم الباهيل، قتيبة بن مسلم ١٤٥ه
كبار من هؤالء يف ملا الفتك؛ ذلك عاقبة مسلم فخيش أموالهم، ومصادرة دورهم، وتخريب
بن محمد عليها ووىل املنصور، فعزله أمرهم، يف فتوقف والرشف، النجدة أهل من الرجال

العبايس. عيل بن سليمان
وجهاء من رجًال وخمسني خمسة عىل قبض سليمان بن محمد البرصَة قدم وملا
إىل وأرسلهم البرصيني، من رجل خمسمائة عىل قبض ثم فصلبهم، وأرشافها البرصة
دورهم، وهدم الجميع، أموال وصادر الحديد، يف ُمَكبَِّلني املنصور جعفر أبي الخليفة
— النخيل من ألًفا عرشين وأتلفنحو آالفدار، ثالثة هدم أنه ويُْرَوى — بساتينهم وخرب

١٤٦ه. سنة يف وذلك بالبرصيني، نزلت التي العظيمة النكبات من هذا عمله وكان

البرصة يف االضطرابات (2-9)

ولكنه ١٤٧ه، سنة يف السفاح هللا عبد بن محمد قتيبة بن مسلم بعد البرصة إمارة وتوىل
ثم سالم، بن نخبة إىل نفسها السنة يف البرصة إمارة فوجهت أشهر، ثالثة بعد استقال

مسلم. بن عقبة مكانه وتوىل ١٥٠ه، سنة يف ُعِزَل
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ذلك ومع هللا، عبد بن إبراهيم فتنة منذ االضطرابات من خالية البرصة تكن ولم
فيها ووصلت واألدب، العلم برجال وازدحمت األعالم، بالعلماء زاهية زاهرة كانت فإنها

أوجها. إىل واآلداب واللغة العربية العلوم
بالبحرين، ثورة فحدثت ١٥٢ه، سنة إىل البرصة عىل أمريًا مسلم بن عقبة وبقي
ُعِزَل ثم توبة، بن جابر إىل إمارتها َهت وُوجِّ البرصة، من فسار إخمادها، إليه الخليفة فأودع
الخليفة قدم ١٥٣ه سنة يف األمري هذا أيام ويف منصور، بن يزيد مكانه وتوىل قليل، بعد
وأقام بالبرصة، الكبري الجرس يف ونزل الحج، بعد البرصة إىل مكة من املنصور جعفر أبو
بن امللك عبد البرصة وىل بقليل مسريه وبعد بغداد، إىل سار ثم أحوالها، يتفقد أيام بضعة
البرصة، أهل به فاستخف التدبري؛ ضعيف هذا وكان ١٥٤ه،44 سنة يف النمريي ظبيان
البرصة عىل ر وأمَّ ١٥٥ه، سنة يف الخليفة فعزله األمن، وُفِقَد اللصوص، فيها وكثرت
سرية وسار نصابه، إىل األمن فأعاد القديرين، الوالة من وكان العتكي، معاوية بن الهيثم
وأقام ١٥٥ه، سنة يف املنصور جعفر أبو الخليفة البرصة زار أيامه ويف األهلني، يف حسنة
ببناء يأمره الهيثم إىل وكتب بغداد، إىل عاد ثم فخًما، قًرصا فيها وبنى يوًما، أربعني بها
سنة يف الهيثم ظفر ذلك إثر وعىل ،١٥٥ — نفسها السنة يف فبناه البرصة، عىل سور
ثم بالبرصة فقتله فارس عىل هللا عبد بن إلبراهيم عامًال كان الذي شداد بن بعمرو ١٥٦ه
١٥٧ه. سنة يف هللا عبد بن سوار قاضيها بالبرصة َ تُويفِّ األمري هذا أيام ويف جثته، صلب
املهدي محمد ابنه األمر وتوىل ١٥٨ه سنة يف املنصور جعفر أبو الخليفة مات وملا
بن محمد بدله وأرسل ١٦٠ه، سنة يف عزله ثم معاوية، بن الهيثم البرصة عىل أقر
عمارتها، وزادت أيامه، يف البرصة فزهت والبحرين، دجلة كور إليه وضم العبايس، سليمان
بامُلَصلِّني املشهور مسجدها بالناسحتىضاق وازدحمت وكثرتخرياتها، أبنيتها، وامتدت
يستأذن أن األمري واضطر ألفرجل، ذاكعرشين يوم املصلني عدد بلغ ِقيَل: حتى لكثرتهم،
توسيعه عىل النفقة وبلغت َعه، َفَوسَّ ١٦٠ه، سنة يف له فأذن املسجد، بتوسيع الخليفة من

البرصة. مال بيت من الخليفة من بإذن َفت ُرصِ درهم ألف مائة
محمد الخليفة فعزله ١٦٦ه، سنة إىل البرصة عىل أمريًا سليمان بن محمد وظل
القبائل ثارت ١٦٧ه سنة يف األمري هذا أيام ويف حاتم، بن روح عليها ووىل املهدي،

امللك. عبد ثم ١٥٤ه سنة يف مسلم بن عقبة وىل أنه ويُْرَوى 44
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البرصة، نواحي عىل هجموا ثم الحكومة، عىل وخرجوا والبحرين، البرصة بني القاطنة
طلب إىل فاضطر جيشه، فاندحر جيًشا، لقتالهم األمري فجهز وقتلوا، وخربوا ونهبوا
األمور وعادت الثورة، تلك قمع من فتمكن كبري، بجيش الخليفة فأمده بغداد، من النجدة

مجاريها. إىل

الرشيد عهد يف البرصة (3-9)

عن روًحا فعزل الهادي، موىس البنه وبويع ١٦٩ه، سنة يف املهدي محمد الخليفة َ تُويفِّ
مات حتى البرصة عىل محمد فبقي — الثانية املرة — سليمان بن محمد ووالها البرصة،
البرصة، عىل فأقره الرشيد، هارون أخوه الخالفة وتوىل ١٧٠ه، سنة يف الهادي موىس
جعفر، بن سليمان مكانه الرشيد هارون فوىل ١٧٣ه، سنة يف بها مات أن إىل عليها وظل
ووىل ١٧٤ه، سنة يف عزله ثم جعفر، بن عيىس بدله وأرسل أشهر، ستة بعد عزله ثم
الخزاعي. عيل بن مالك ١٧٧ه سنة يف عليها وىل ثم العبايس، عيل بن الصمد عبد عليها

يكدر ما — ١٧٧ — السنة هذه إىل الهادي الخالفة توىل منذ بالبرصة يحدث ولم
فيوًما، يوًما عمارتها تزداد املدينة هذه كانت بل واألمن؛ باإلدارة يخل ما أو السياسة جو
درجات أرقى إىل وصلت حتى األعالم بالعلماء وازدحمت فشهًرا، شهًرا خرياتها وتكثر
ومركًزا اإلسالم، مدن أكرب من صارت فإنها الرشيد؛ هارون أيام يف خصوًصا الكمال
١٨٠ه سنة يف الخليفة هذا زارها وقد واآلداب، والفنون للعلوم ومهًدا العظام، للعلماء
إىل عاد ثم املتواصل، سعيهم عىل علماءها وينشط شئونها، يتفقد أيام بضعة فيها وبقي
يف املدينة هذه إمارة انتقلت ثم سليمان، بن إسحاق ١٨١ه سنة يف عليها فوىل بغداد،
بن عيىس إىل ثم ١٨٤ه، سنة يف جعفر أبي بن سليمان إىل سليمان بن إسحاق من عهده
يف جعفر بن عيىس إىل ثم ١٨٧ه، سنة يف جميل بن الحسن إىل ثم ١٨٥ه، سنة يف جعفر
الصمد عبد إىل — أشهر ستة بعد — ثم ١٩٠ه، سنة يف يزيد بن جرير إىل ثم ١٨٩ه، سنة

١٩٣ه. سنة يف عيل بن عيىس بن إسحاق إىل ثم — ثانية — العبايس عيل بن
كانت بل اإلدارة؛ أو بالسياسة يخل ما البرصة يف الرشيد هارون أيام يف يحدث ولم
وزادت والنقلية، العقلية العلوم أكثر رياسة إليهم انتهت الذين العلماء بفحول زاهية

والفنون. واآلداب العلوم فيها وراجت شأنها، وعظم ثروتها، وكثرت عمارتها،
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أقر األمني محمد ابنه عهده ويل وتوىل ١٩٣ه سنة يف الرشيد هارون الخليفة َ تُويفِّ وملا
الحروري، ردان البرصة أطراف يف نفسها السنة يف فخرج البرصة، عىل عيىس بن إسحاق

جموعه. وتمزقت فانخذل بجموعه، الحكومة عىل وثار
الخليفة فأرسل ١٩٥ه، سنة إىل واطمئنان زهو يف الحادثة هذه بعد البرصة وبقيت
واملأمون، األمني فتنة حدثت أيامه ويف العبايس، املهدي بن املنصور عليها أمريًا األمني محمد
أهلها وعزم البرصة، فاضطربت وواسط، والكوفة األهواز عىل املأمون جيوش واستولت
املنصور أمريهم فأبى لألمني، انتصاًرا منها اقرتب إذا املأمون جيش وقتال تحصينها عىل
ذلك فبلغ البرصة، منرب عىل له وخطب املأمون، وبيعة األمني خلع فأعلن للدماء، حقنًا ذلك
سهل، بن الحسن إىل العراق إمارة ١٩٦ه سنة يف وجه ولكنه إمارته، عىل فأقره املأمون
الجعفري، محمد بن العباس البرصة عىل سهل ابن فوىل والبحرين، فارس إليه وضم
غريها. لألمني يبق ولم املأمون، قائد الحسني بن طاهر حارصها قد يومئذ بغداد وكانت

املأمون عهد يف البرصة (4-9)

أعمال من البرصة بقيت ١٩٨ه سنة يف األمني مقتل بعد للمأمون الخالفة أمر تم وملا
خرج قد وكان ٢٠٠ه، سنة إىل الجعفري محمد بن العباس عليها وظل سهل، بن الحسن
وواسط األهواز عىل واستوىل كثرية، جموًعا وجمع الطالبي، الرسايا أبو السنة هذه يف
العباس أمريها عنها فدافع الحصار، عليها وألقى البرصة، إىل بجموعه سار ثم والكوفة،
نفسها، السنة يف الرسايا أبو انترص شديدة حروب وبعد األهلية، الجنود من معه بمن
الخليفة فأرسل ٢٠٤ه، سنة إىل الطالبيني قبضة يف املدينة هذه وبقيت البرصة، ودخل
بني فجرت البرصة، السرتداد الرشيد هارون بن صالح أخوه يقوده كبريًا جيًشا املأمون
ودخول املأمون، جيوش انتصار عن فانجلت شهر، نحو دامت عنيفة معارك الفريقني

نفسها. السنة يف ظافًرا البرصة صالح
مسجود، بن داود عليها املأمون فوىل ٢٠٦ه، سنة إىل البرصة إمارة عىل صالح ومكث
بعض ونهبوا البرصة، طريق الزطيف ظهر األمري هذا أيام ويف واليمامة، البحرين إليه وضم
٢١٥ه. سنة إىل إمارته عىل وبقي نصابه، إىل األمن أعاد حتى داود فقاتلهم القرى،45

والفساد. والسلب النهب عىل اجتمعوا الناس أخالط من قوم الزط: 45
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العلماء من البرصة يف َمْن بإحصاء املأمون الخليفة أمر ٢١٠ه سنة يف أيامه ويف
املأمون وقف فلما ألًفا، عرش أحد تالمذتهم وعدد سبعمائة العلماء عدد فبلغ والتالميذ،
بتخصيص فأمر منهم املحتاجني ينشط أن وأحب عظيًما، رسوًرا رس اإلحصاء هذا عىل
الكتب من أَلَُّفوه ما له فجمعوا العلماء، أولئك مؤلفات من نسخ بإرسال وأمر لهم، رواتب
مائتي من أكثر املؤرخني بعض ذكره ما عىل فكانت سنة، عرشين مدة يف املختلفة العلمية
ضمها بغداد وصلت فلما سفن، ثالثة يف املأمون إىل أُْرِسَلت وكبري صغري بني مؤلف ألف

مكتبته. إىل املأمون
السنة يف فمات ٢١٦ه، سنة يف املهلبي عباد بن محمد داود بعد البرصة وتوىل
الخالفة وتوىل ٢١٨ه سنة يف املأمون َ تُويفِّ وملا عتبة، بن عجيف بدله املأمون فوىل نفسها،
٢١٩ه، سنة يف أيامه يف أخرى مرة الزط فظهر إمارته، عىل عجيًفا أقر باهلل املعتصم أخوه
وأخذوا بعضها، وأحرقوا للبرصة، املجاورة بعضالقرى ونهبوا البرصة، طريق عىل وغلبوا
فخرج بقتالهم، عجيًفا الخليفة فأمر البرصة، من يليها وما بكسكر البيادر من الغالت
طلب إىل الباقون اضطر حتى الخمسمائة نحو منهم وقتل عليهم، فانترص بجيشه إليهم
٢٢٠ه. سنة يف وذلك الفساد، إىل يعودوا ال أن رشط عىل عجيف فأمنهم والعفو، األمان
الخالفة وتوىل ٢٢٧ه، سنة يف املعتصم َ تُويفِّ أن إىل البرصة عىل عجيف إمارة ودامت
الخالفة وتوىل ٢٣٢ه، سنة يف الواثق مات ثم عمله، عىل عجيًفا فأقر باهلل، الواثق ابنه
ولم نفسها، السنة يف عمار بن عمري البرصة عىل ووىل عجيًفا فعزل هللا، عىل املتوكل أخوه

باألمن. يخل ما الزط حادثة بعد البرصة يف يحدث

البرصة يف الفتن (5-9)

رجا، بن محمد إمارتها فتوىل ٢٣٩ه، سنة إىل البرصة إمارة عىل عمار بن عمري بقي
إىل وانقسموا الفتن، بينهم وقامت أهلها، كلمة واختلفت البرصة، أحوال فسدت أيامه ويف
أمريهم عىل ثاروا ثم املدينة، داخل القتال إىل الفتن تلك وآلت والسعدية) (الباللية فرقتني
املثرين، بعض وبيوت املال بيت ونهبوا املسجونني، وأخرجوا وطردوه، رجا، بن محمد
يف املتوكل الخليفة ُقِتَل أن إىل أهلها بني واملعارك الفتن ودامت فوىض، البرصة وظلت
وتوىل ٢٤٨ه، سنة يف مات ثم باهلل، املنترص ابنه بعده وتوىل ٢٤٧ه، سنة يف سامرا
سنة خالفته عىل ومضت املعتز، وبويع ٢٥٢ه سنة يف ُخِلَع ثم باهلل، املستعني الخالفة
من جماعة املدة هذه يف إمارتها توىل وقد بالبرصة، أطنابها ضاربة والفوىض واحدة،
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بعضهم كان بل شهوًرا؛ منهم أحد استقام وال الحال إصالح من يتمكنوا فلم الوالة،
سنة يف الفتن تلك سكنت ثم يُْقتَل، من ومنهم يُْطَرد، من ومنهم يُْعَزل، وبعضهم يستقيل،

٢٥٣ه.

البرصة عىل الزنوج استيالء (أ)

النوائب رضوب عليهم وجلبت طحنتهم التي الفتن تلك من يسرتيحون البرصيون يكد لم
عيىس بن أحمد بن محمد بن عيل أنه وزعم الغيب، ادعى رجل ٢٥٤ه سنة يف ظهر حتى
السباخ، يسكنون كانوا الذين الزنوج وجمع عيل، اإلمام ابن الحسني بن عيل بن زيد بن
البرصة قصد ثم فساًدا، البرصة بادية يف وعاث بهم، فقوي األلفني نحو منهم حوله فالتف
من البرصيون تمكن حتى معارك عدة الفريقني بني فحدثت قتاله، إىل البرصيون فاضطر

رجل. ألف من أكثر منهم قتل أن بعد صده
وكان بعضها، وأحرق القرى، أكثر نهب البرصة عن الزنج صاحب انسحب وملا
السنة يف فأرسل الزنج، صاحب أعمال وبلغته ٢٥٥ه، سنة يف املهتدي الخالفة توىل قد
الرتكي جعالن بقيادة كبريًا جيًشا معه وسري الباهيل، األحوص البرصة عىل أمريًا نفسها
واضطر الزنج، صاحب آخرها يف فاز عديدة حروب الطرفني بني فحدثت الزنوج؛ لقتال
فرقتني فكان منهم جيًشا البرصيون وألف عنها، والدفاع البرصة تحصني إىل جعالن القائد
الذي الوقت يف ٢٥٦ه سنة يف البرصة عىل الزنوج هجم ذلك إثر وعىل والهاللية، السعدية —
دامت عنيفة حروب البرصيني وبني الزنوج بني فجرت هللا، عىل املعتمد الخالفة فيه توىل
وأحرقوا قراها نهبوا ولكنهم البرصة، عن فعادوا الزنوج،46 باندحار انتهت عرشيوًما، أحد
دورها وأحرقوا قريتهم عىل استولوا حتى أيام أربعة الخصيب أبي سكان وقاتلوا بعضها،
آالف خمسة من أكثر الحادثة هذه يف ُقِتَل وقد أهلها، يف السيف وأعملوا فيها ما ونهبوا
الزنوج واستوىل فانخذلوا، أهلها فقاتلهم األبلة عىل الزنوج حمل ثم البرصيني، من رجل

منها. انسحبوا ثم املدينة، عىل
بن سعيد بقيادة كبريًا جيًشا هللا عىل املعتمد الخليفة أرسل ٢٥٧ه سنة كانت فلما
ملوا ولكنهم بهم، وفتك عليهم فانترص سعيد بهم فالتقى الزنوج، لقتال الحاجب صالح

باملدينة. فتحصنوا اندحروا البرصيني أن ويُْرَوى 46
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كبري، عدد منهم ُقِتَل أن بعد عساكره فانهزمت املستميت، هجمة عليه وهجموا شعثهم،
الخليفة، ذلك فبلغ معسكره، عىل الزنوج فاستوىل فُقتل، الهرب، إىل سعيد القائد واضطر
كبري، بجيش وأرسله الخياط، جعفر بن منصور البرصة عىل السنة هذه أواخر يف فوىل
فانجلت ساعات، ثالث البرصة عن يبعد محل يف هائلة معركة الزنوج وبني بينه فحدثت
ووقع واألموال، الجنود من فيها من وأتلفوا الخليفة، سفن فأغرقوا الزنوج، انتصار عن

قتيًال. منصور القائد
واألبلة األهواز عىل الزنوج استوىل وقتله منصور القائد جيش اندحار إثر وعىل
فاجتمع البرصة، عىل الكرة فأعادوا شوكتهم، واشتدت أمرهم، وقوي وواسط، وعبادان
فدامت للدفاع، وخرجوا مقاتل، ألف عرشين عدده بلغ جيًشا منهم وألفوا البرصيون،
عن أسفرت هائلة دموية حرب وكانت بلياليها، أيام ثمانية الزنوج وبني بينهم الحرب
وذلك كبري، عدد البرصيني من ُقِتَل أن بعد البرصة عىل الزنوج فاستوىل البرصيني، انكسار

٢٥٧ه. سنة أواخر يف
يف الناس واختفى البرصيني، من كثري عدد منها انهزم البرصة الزنوج دخل وملا
والتخريب والقتل والسلب النهب ودام دورها، أكثر وأحرقوا املدينة، الزنوج فنهب دورهم،
املسجد يف الناس باجتماع مناديه ونادى األمان، قائدهم أعلن ثم أيام، ثالثة والتدمري
بقتلهم، فأمر — نسمة ألف مائة نحو قيل ما عىل وكانوا — فاجتمعوا األوامر الستماع
. َفرَّ من إال منهم يَنُْج فلم البرصيني، يف السيف أصحابه فأعمل وهدمه، املسجد وبإحراق
جيًشا فجهز أمرهم، واستفحال الزنوج، بيد البرصة سقوط خرب املعتمد الخليفة وبلغ
الخليفة واضطر أحمد، فاندحر — محمد ويُْرَوى: — املولد أحمد بقيادة وسريه كبريًا،
فقتله، سهٌم مفلًحا فأصاب مفلح، بقيادة وأرسله ،٢٥٨ سنة يف آخر جيش تجهيز إىل
بجيش وسريه باهلل، باملوفق امُللقب طلحة أحمد أبا أخاه الخليفة فأرسل جيشه، فانهزم
وإرسالها الجيوش بجمع الوالة يأمر العراقية املدن من وغريها بغداد إىل وكتب كثيف،

للموفق. مدًدا
هناك، بالزنوج والتقى — البرصة من بالقرب — معقل نهر وصل حتى املوفق فسار
األرس، يف منهم كثري ووقع الزنوج، آخرها يف اندحر عنيفة حروب وبينهم بينه فجرت
إىل فأرسله املوفق، قبضة يف أسريًا وقع فإنه البحراني، محمد بن يحيى قائدهم وفيهم

بقتله. الخليفة فأمر سامرا، إىل أرسل ومنها بغداد،
فعاد وغريها، واسط إىل منها ورسى الطاعون، فيها فشا قد حينذاك البرصة وكانت
٢٥٩ه سنة يف الخليفة فأرسل جنوده. أكثر وتفرقت االنتصار، هذا بعد سامرا إىل املوفق
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عليهم االنتصار من يتمكن لم ولكنه مرات، عدة فدحرهم الزنوج فقاتل كنداج، بن إسحاق
موىس فانترص كبري، بجيش الرتكي بغا بن موىس قائده الخليفة فأرسل نهائيٍّا، انتصاًرا
من عندهم من عىل فثاروا البرصيني انتصاره فبلغ كبريًا، عدًدا منهم وقتل الزنوج، عىل
الذخائر إرسال ومنعوا الزنوج، عىل فثاروا الخصيب أبي أهل وتالهم فطردوهم، الزنوج

بالزنوج. الحال فضاق إليهم،
الجيش، وقيادة البرصة والية من بغا بن موىس القائد استقال ٢٦٠ه سنة كانت وملا
بينه وحدثت بهم فالتقى الزنوج، قتال إليه وأودع البلخي، مرسوًرا بدله الخليفة فأرسل

فيها. فتنة حدوث بسبب بغداد إىل فعاد معركتني، وبينهم
مرة — املوفق أخيه بقيادة وسريه جديًدا، جيًشا الخليفة فجهز ٢٦١ه سنة دخلت
جرار بجيش املوفق فسار العباس، أبا ابنه معه وسري الزنوج، لقتال البرصة إىل — ثانية
يف فعسكر البرصة، من بالقرب وصل حتى — مقاتل ألف خمسني عدده كان قيل: —
للحركات مقرٍّا اتخذها مدينة هناك وبنى العرب، شط من بالقرب منها الرشقية الجهة
سوًقا، فيها فابتنى والباعة التجار إليها جلب ثم إليه. نسبة املوفقية؛ يَت َفُسمِّ الحربية
الجيوش لسوق مركًزا وبقيت كبرية، مدينة صارت حتى وعمرت املنازل، الناس فبنى

سنذكره. كما الزنوج أمر من املوفق انتهى حتى
وسموها الخصيب أبي نهر غربي يف كبرية مدينة لهم بنوا قد كانوا فإنهم الزنوج أما
وجمعوا مقاتل، آالف ثالثة لحمايتها وجعلوا وخندًقا، وأبراًجا سوًرا عليها وبنوا املختارة،
واألهواز واألبلة البرصة عىل غاراتهم يف نهبوهم الذين واألطفال النساء من عظيًما عدًدا فيها
لسوق مقرٍّا مدينته املوفق اتخذ كما الحربية، للحركات مركًزا املدينة هذه واتخذوا وغريها،

الجيوش.

الزنوج أمر انتهاء

فانترص والُعدد، بالَعدد يمده والخليفة الزنوج، لقتال ونهًرا برٍّا الجيش يسري املوفق ظل
بقيادة النهرية والجيوش قيادته تحت الربية الجيوش وكانت املواقع، أكثر يف املوفق
طلب إىل الزنج مع املتفقة القبائل اضطرت حتى املوفق حليف النرص وظل العباس، أبي
أمر فضعف املوفق؛ إىل األخرى تلو الواحدة تنحاز القبائل تلك ورشعت والعفو، األمان
سنة اآلخرة جمادى شهر يف النرص له وتم جيوشه، وكثرت املوفق أمر وقوي الزنوج،
ودورهم، أموالهم عىل واستوىل الفتنة، تلك رؤساء وقتل املختارة، مدينتهم واحتل ٢٧٠ه،
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عظيمة برشى قتله وكان املعتمد، أخيه إىل رأسه وأرسل الرحيم، عبد بن عيل زعيمهم وقتل
وكذلك البالد، من الزنوج نهبها التي األموال املوفق جمع ثم العراق، يف عظيمة برشى
الزنوج غارات من والبالد الناس فارتاح أصحابها؛ إىل الجميع فأرجع واألطفال، النساء
أن خيشمنهم حتى والخليفة القواد مشغلة وكانوا عرشعاًما، خمسة الدولة أتعبوا أن بعد
ضعف، عىل ضعًفا ازدادت قد الخالفة فيه كانت الذي الوقت يف كله العراق عىل يستولوا
سعيد منهم: القواد، من عدة الحروب هذه يف ُقِتَل وقد األطراف. يف والوالة القواد واستبد
من جماعة وقاتلهم وغريه، … الخياط جعفر بن ومنصور ومفلح، الحاجب، صالح بن
ومرسور بغا، بن وموىس ليثويه، بن وأحمد املولد، أحمد منهم: بهم، يظفروا فلم القواد
نهائيٍّا انتصاًرا عليهم القواد من أحد ينترص ولم وغريه، … كنداج بن وإسحاق البلخي،

وحزمه. سريته وحسن الحربية، األساليب يف لرباعته املوفق؛ غري
فادعى أهلها، من هو التي البرصة قرى إحدى يف هذا الزنج صاحب ظهور أول وكان
ولد من الرحيم عبد بن عيل اسمه الحقيقة يف وهو تقدم، كما عيل اإلمام نسل من أنه
دعا ثم منهم. واحد كل يفعل وما أصحابه ضمائر يف ما عىل يطلع أنه وزعم القيس،
أكثرهم فرتك واستنهضهم، والكوفة البرصة نواحي يف السباخ يف يعملون الذين الزنوج
له فاجتمع أيديهم، يف ما يملكهم أنه ووعدهم أسيادهم، يف فأطمعهم معه، وقاموا مواليهم،
ونودي أظلته سحابة أن وزعم الدينارية، ى تَُسمَّ قرية ونزل دجلة، فعرب منهم، كثري خلق
وفعل أعواًما، العلوية الدولة باسم العباسية الخالفة فقاتل تملكها»، البرصة «اقصد منها:
من قتل إنه فقال: املؤرخني بعض بالغ ولقد قبًال، ذكرناه كما ونهب قتل من فعل ما
عددهم بلغ الذين واألطفال والنساء الرجال من األرسى عدا ألًفا، وخمسني مائة البرصيني
نحو حروبه جميع يف قتل وإنه طفل، آالف وعرشة رجل ألف وعرشين امرأة ألف مائتي

دينار. مليون عرشين قيمتها ما األموال من ونهب نفس، ألف وخمسمائة املليونني

عليها القرامطة وهجمات البرصة انحطاط (ب)

إمارة املعتمد الخليفة وىل طواًال أعواًما العباسية الدولة أتعبت التي الزنوج فتنة انتهت ملا
فصدع الفتنة، تلك خربته ما بتعمري وأمره تركس، بن العباس ٢٧١ه سنة يف البرصة
باملثل: قيل كما الخراب، بعد ولكن مدينتهم، إىل انهزموا الذين البرصيون وعاد باألمر،
منذ وأخذت والحروب، الفتن لتوايل خربت قد كانت املدينة هذه ألن البرصة»؛ خراب «بعد
ثروتها وزالت عمرانها، أكثر وذهب سكانها، وقل واالنحطاط، بالتقهقر الزنوج حادثة

وخرياتها.
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وىل باهلل املعتضد الخالفة وتوىل ٢٧٩ه سنة يف ببغداد املعتمد الخليفة َ تُويفِّ وملا
رجًال البحرين يف ٢٨٥ه سنة يف أيامه يف فظهر يحيى، بن محمد بن أحمد البرصة عىل
رعاع من جماعات حوله وجمع القرامطة، عىل تأمر قد وكان الجنابي، سعيد أبو يُْدَعى
الخليفة إىل فكتب ٢٨٦ه، سنة يف البرصة قصد ثم والقطيف، البحرين بأهل وفتك الناس،
البرصة، عىل الهجوم من القرامطة زعيم عليه عزم بما يخربه أحمد أمريها باهلل املعتضد

دينار. ألف عرش أربعة عليه وأنفق فبناه البرصة، سور ببناء فأمره
فجمع ٢٨٧ه سنة يف البرصة عىل بجموعه القرمطي سعيد أبو هجم ذلك إثر وعىل
آالف ثالثة وكانوا الخليفة، إليه أرسلها التي عساكره إىل وضمهم أهلها، أحمد47 أمريها
جيوش عىل انترصوا ولكنهم بالفشل، فعادوا القرامطة طرد حتى املدينة عن فدافع مقاتل،
ببغداد بها مات التي السنة يف — ٢٨٩ه سنة يف القرامطة انترشت ثم بالبحرين. الخليفة
إليهم الخليفة فوجه الكوفة، أطراف يف — املكتفي ابنه مكانه وتوىل املعتضد الخليفة
وجماعة سعيد أبا زعيمهم وأرس كبري، عدد منهم وُقِتَل الخليفة، جيش فانترص جيًشا
تحت الهجري سعيد أبو فمات الخليفة، فعذبهم بغداد، إىل بهم وجيء أصحابه، من
القرامطة أمر ذلك أثر وعىل املأسورين، أصحابه مع الفوارس أبو قائده وُقِتَل العذاب،
نفسها السنة يف وحارصوها البرصة عىل وحملوا سعيد، أبي بن سليمان طاهر أبا عليهم
البرصيون، فانترص يوًما، عرش ثمانية البرصيني وبني بينهم الحروب ودامت — ٢٨٩ —

والخرسان. بالفشل القرامطة وعاد
عىل فوىل باهلل، املقتدر بعده الخالفة وتوىل ٢٩٥ه سنة يف باهلل املكتفي الخليفة َ وتُويفِّ
عىل القرامطة زحف أيامه أوائل ويف كنداج، بن إسحاق بن محمد ٢٩٩ه سنة يف البرصة
يف أهلها من غفلة حني عىل البرصة فوصلوا سليمان، طاهر أبي زعيمهم بقيادة البرصة
فأرسع أهلها، من صادفهم من وقتلوا املدينة، فدخلوا الصالة؛ يف والناس الجمعة، يوم

طردهم. حتى فقاتلهم الجنود وجمع محمد األمري

أيًضا القرامطة وهجوم البرصة يف الفتن (ج)

،٣٠٥ سنة يف فيها أهلية فتنة قامت حتى الخوارج هجمات من تسرتيح البرصة تكد لم
إىل األهلون فانحاز البرصة، أمري وبني خليل بن الحسن الجيوش قائد بني أوًال وكانت

الواثقي. محمد ذاك إذ أمريها كان ويُْرَوى: 47
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فثاروا منهم، كبريًا عدًدا فقتل يصلون املسجد يف وهم عليهم فهجم القائد فحقد األمري،
اكتفى ببغداد الخليفة إىل الخرب وصل فلما املدينة. داخل كبرية فتنة فحدثت وقاتلوه؛ عليه

الخزاعي. محمد بن هاشم دلف أبا بدله وأرسل فعزله القائد، بعزل
حامد الوزير إىل بالضمان البرصة والية باهلل املقتدر الخليفة أعطى الفتنة تلك وبعد
بالبرصيني، الحال ضاق حتى الناس أموال يف األمري هذا فطمع ٣٠٧ه سنة العباسيف بن

الضمان. ذلك بنسخ أمًرا الخليفة فأصدر أمريهم، من األهلون وتذمر األسعار، وغلت
جمع البرصة عىل زحف أيامه ويف املفلحي، سبك إىل ٣١٠ه يف البرصة والية َهْت ُوجِّ ثم
طاهر أبو زعيمهم يقودهم — مقاتل وسبعمائة ألًفا كانوا وقيل: — القرامطة من كبري
سور بها ليتسلقوا الشعر؛ من ساللم صنعوا قد وكانوا ليًال، البرصة فوصلوا سليمان،
فلم حراسها، وقتلوا املدينة، باب وفتحوا إليه، وصعدوا السور عىل فوضعوها البرصة،
فقتلوه بجيشه إليهم فركب فأرسع السحر، يف إال بهم املفلحي سبك البرصة أمري يشعر
عرش أحد الطرفني بني املعارك ودامت البرصيني، يف السيف وضعوا ثم جيشه، وفرقوا
وتخريب، وقتل وسلب نهب من املنكرات أنواع خاللها يف القرامطة فعل املدينة، داخل يوًما

انسحبوا. ثم
يف الفاروقي هللا عبد بن محمد البرصة عىل املقتدر الخليفة وىل الحادثة هذه أثر وعىل
من الحادثة هذه يف ُقِتَل قد وكان بأيام، منها القرامطة انسحاب بعد فدخلها ٣١١ه سنة
واألطفال النساء من القرامطة بيد منهم األرس يف ووقع رجل، وخمسمائة ألف البرصيني

طفل. وستمائة امرأة ألف كان قيل: كثري، عدد
طريق القرامطة قطع ٣١٣ه سنة يف الفاروقي هللا عبد بن محمد إمارة أيام ويف
يأمرهم املدن والة إىل أمًرا الخليفة فأصدر بذلك، يخربه الخليفة إىل محمد فكتب البرصة،

فانسحبوا. القرامطة ذلك فبلغ القرامطة، لقتال بالتأهب

البرصة عىل رائق ابن والية (د)

رائق، بن محمد إىل بالضمان البرصة والية باهلل املقتدر الخليفة فأعطى ٣١٦ه سنة دخلت
مات حتى واليته عىل ومكث أبعدهم، حتى منه القريبني القرامطة وقاتل عمله، إىل فسار
يف باهلل الرايض الخالفة توىل ثم باهلل، القاهر بعده وتوىل ٣٢٠ه، سنة يف املقتدر الخليفة
ببغداد األتراك وتسلط ضعًفا، ازداد قد الخالفة أمر فيه كان الذي الوقت يف ٣٢٢ه سنة
حمدان بنو واستقل اململكة، أطراف عىل الوالة وتغلب األموال، وقلت الدولة، شئون عىل
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وامتنع وأعمالهما، وواسط بالبرصة رائق ابن فاستبد ومرض؛ وربيعة بكر وديار باملوصل
وأقام يزداد، بن محمد البرصة عىل واستخلف الخالفة، دار إىل السنوي الخراج إرسال عن

بغداد. من قريبًا ليكون بواسط؛ هو

البرصة عىل الربيدي استيالء (ذ)

سنة يف ببغداد األمراء إمارة رائق ابن قلد األموال الرايضلقلة بالخليفة الحال ضاق عندما
أرسل ذلك أثر وعىل والخطبة، االسم غري للخليفة يبق لم حتى رائق ابن فاستبد ٣٢٤ه،
من البرصة ألخذ مقاتل ألفي يف إقباًال غالمه الربيدي بن محمد هللا عبد أبو األهواز حاكم
معهم، السرية أساء الذي يزداد ابن ظلم من ليتخلصوا البرصيون؛ فساعده يزداد، ابن
الربيدي، بابن االلتجاء إىل اضطروا حتى الرضائب من وأكثر بالباطل، مثريهم أموال وأخذ
وبعد ٣٢٥ه، سنة يف ظافًرا البرصة ودخل إقبال، انترص مناوشات وبعد به، واستنجدوا
فأصدر إليه، البرصة توجيه منه يطلب الخليفة إىل وكتب الربيدي، ابن إليها سار قليل
الرضائب أهلها عن فخفف الربيدي؛ ابن ضمان يف البرصة فدخلت بذلك، منشوره الخليفة
اضطروا حتى وظلمهم األهلني اضطهد قدماه ورسخت أمره استتب ملا ولكنه واملكوس،
الخليفة كان وملا الربيدي، ابن ظلم من يقاسونه بما وأخربوه الخليفة، إىل الشكوى رفع إىل
الرتكي بجكم القائد إىل البرصة والية بتوجيه أمره أصدر يشء عىل يقدر ال ضعيًفا يومئذ
وقائع عدة وبعد ٣٢٦ه سنة يف األتراك من آالف بعرشة بجكم فسار بالسيف، ليأخذها

الربيدي. ابن منها وطرد البرصة، عىل بجكم استوىل
رائق، ابن ببغداد األمراء أمري وبني حتىحدثخالفبنيبجكم قليلة أشهر تَْمِض ولم
إمارة الخليفة فقلده رائق، ابن عىل فتغلب ٣٢٦ه سنة يف بغداد إىل بجيشه بجكم فسار
— ٣٢٧ه سنة يف — ثانية — الربيدي ابن إىل البرصة إمارة َهت ُوجِّ ذلك أثر وعىل األمراء،

وأعشارها. ورضائبها رسومها وضمن — ٣٢٨ه سنة يف ويُْرَوى:
من جيًشا ٣٢٩ه سنة يف فسري ببغداد، الربيدي ابن طمع باهلل الرايض مات وملا
الجيشان، فالتقى الرتكي، توزون بقيادة سريه جيًشا بجكم له فجهز بجكم، لقتال البرصة
كردي غالم بطعنة قتيًال بجكم مات ذلك أثناء ويف انترص، ثم أوًال بجكم جيش فاندحر

أموالهم. يف طمًعا األكراد عىل حمل حينما طعنه
عىل عمان حاكم وجيه بن يوسف حمل البرصة عىل الربيدي ابن إمارة أيام ويف
تقدم ثم األبلة، عىل فاستوىل بالرجال، مشحونة كثرية سفن يف ٣٣٢ه سنة يف البرصة
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عمد عمان حاكم جيوش بكثرة علم ملا ولكنه لقتاله، الربيدي ابن فخرج البرصة، نحو
يوسف، سفن فأحرق بجيشه هجم الليل جن فلما خدعة، بالتقهقر فتظاهر الحيلة، إىل
بالفشل يوسف فانهزم وذخائرهم، أموالهم ونهب أكثرهم، فقتل بالسيف جيشه وصافح
إىل بعساكره بويه ابن الدولة معز زحف — ٣٣٢ه — نفسها السنة ويف والخرسان.
وتحصن الربيدي، ابن آخرها يف اندحر وقائع عدة الربيدي ابن وبني بينه فحدثت البرصة،

مقره. إىل وعاد الحصار ترك ثم شهر، من أكثر الدولة معز فحارصه باملدينة،
فتوىل ٣٣٤ه، سنة يف فيها َ تُويفِّ أن إىل البرصة بإمارة مستقالٍّ الربيدي ابن وبقي
منشور الخليفة إليه فأرسل الربيدي، بن محمد هللا عبد أبي ابن القاسم أبو ابنه مكانه

العهد. ذلك يف العادة جري عىل اإلمارة

البرصة عىل البويهي الدولة معز استيالء (ه)
بويه» بني عهد يف «البرصة أو

فيها البويهية الدولة وأسس بغداد، عىل بويه شجاع أبي بن أحمد الدولة معز استوىل ملا
وأعمالهما، والبرصة واسط له وضمن الربيدي، بن القاسم أبو إليه استأمن ٣٣٤ه سنة يف
عن القاسم أبو فامتنع ٣٣٥ه سنة يف خالف بينهما حدث ثم نفسها، السنة يف له وعقد
فالتقى البرصة، من لطرده جيًشا الدولة معز فجهز بغداد، إىل إرساله املقرر املال تسليم
فاندحر أيام، خمسة الطرفني بني الحرب فاستمرت واسط، يف الربيدي ابن بجيش جيشه
أنصاًرا كانوا الذين وأعيانها البرصة وجهاء من الحرب هذه يف وُقِتَل الربيدي، ابن جيش

رجًال. سبعون الربيدي البن
الدولة، معز بذلك فعلم جديًدا، جيًشا جهز جيشه هزيمة خرب الربيدي ابن بلغ فلما
سنة يف البرصة نحو وتوجه هلل، املطيع الخليفة معه وأخذ بنفسه، قاده كبريًا جيًشا فجهز
بقدوم الربيدي ابن جيش وسمع الدرهمية، ى يَُسمَّ محل إىل الدولة معز اقرتب فلما ٣٣٦ه،
الربيدي، ابن فخاف إليه، وانحازوا الدولة، معز إىل فاستأمنوا ذلك استعظموا معه، الخليفة
عظيم، باحتفال البرصة والخليفة الدولة معز فدخل بالقرامطة، ملتجئًا هجر إىل فانهزم
محمد بن الحسن محمد أبا وزيره عليها وىل البرصة شئون الدولة معز نظم أن وبعد

املطيع. الخليفة ومعه بغداد إىل وعاد ٣٣٧ه، سنة يف وذلك املهلبي،
شاهني بن عمران البطيحة أمري ثار البرصة عىل املهلبي ابن الوزير إمارة أيام ويف
يظفر لم ولكنه املهلبي ابن فقاتله ٣٣٨ه، سنة يف البرصة طريق فقطع الدولة، معز عىل
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وكان وجيه، بن يوسف عمان حاكم — ثانية — البرصة عىل ٣٤١ه سنة يف وحمل به،
وطلب البرصة، يف يطمعهم يوسف إليهم فكتب الدولة، معز عىل يومئذ ثاروا قد القرامطة
نحو الحصار ودام وبرٍّا، نهًرا البرصة فحارص فأمدوه بري، بجيش ينجدوه أن منهم
عىل فانترص بغداد، من الدولة معز من النجدات جاءته حتى املهلبي ابن فقاتله شهر،
بالخذالن يوسف فانهزم وذخائره، أمواله ونهب سفنه، وأغرق نهائيٍّا، انتصاًرا يوسف

والخرسان.

وعصيانه البرصة حبيشعىل إمارة (و)

فيها أمره فاستقام الدولة، معز بن حبيش إىل البرصة إمارة ْهت فُوجِّ ٣٤٧ه سنة دخلت
«عز امللقب بختيار ابنه بعده وتوىل ٣٥٦ه، سنة يف ببغداد الدولة معز أبوه مات حتى
عىل وخرج بالبرصة حبيش فعىص ٣٥٧ه، سنة يف وحشة األخوين بني فحدثت الدولة»،
الحسني بن العباس الفضل أبي بقيادة جيًشا نفسها السنة يف الدولة عز فأرسل أخيه،
البرصة فدخل الفضل انترصأبو أياًما دامت حروب وبعد البرصة، من حبيشوطرده لقتال

أمواله. وصادر بها، فُحِبَس بغداد إىل مخفوًرا وأرسله حبيش، وأُِرسَ منصوًرا،
املرزبان. ابنه الدولة عز عليها وىل ثم أشهًرا، البرصة عىل أمريًا الفضل أبو ومكث

وعصيانه املرزبان إمارة (ي)

يف واألتراك الديلم بني فتنة أيامه يف فحدثت الفضل، أبي بعد البرصة إمارة املرزبان توىل
فثاروا الديلم من البرصة يف من ذلك فبلغ الطرفني، بني دموية حروب إىل أدت األهواز
سنة يف وذلك كثري، عدد األتراك من فُقِتَل دمائهم، بإباحة ونادوا فيها، الذين األتراك عىل

٣٦٣ه.
ألمور األهواز إىل ذهب قد وكان البرصة، إىل األهواز من الدولة عز سار ذلك أثر وعىل
والبرصة، األهواز يف األتراك نكبة أثر عىل الرتكي سبكتكني القائد ببغداد عليه فثار إدارية،
ويسلم نفسه، يخلع أن الطايع الخليفة من وطلب بغداد، حكومة عىل سبكتكني وتغلب
وبايع نفسه، فخلع لسانه، وثقل بالفالج أصيب قد كان ألنه الكريم؛ عبد ابنه إىل الخالفة

٣٦٣ه. سنة يف هلل الطايع ولقبه البنه
فحدثت بغداد إىل توجه ثم واسط، إىل سار أياًما بالبرصة الدولة عز قام أن وبعد
الدولة عضد عمه بابن واستنجد واسط، إىل فانسحب أخرى، فتنة سبكتكني وبني بينه
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وحبس بغداد الدولة عضد اغتصب حتى بغداد، يف حدث ما وحدث فارس، بالد صاحب
الدولة. عز

عضد مع له جرى وما أبيه اعتقال خرب الدولة عز بن املرزبان البرصة أمري فبلغ
أمراء فكاتب أبيه، قبل من أمريها يومئذ وهو ٣٦٤ه، سنة يف البرصة يف فثار الدولة،
عضد ابنه أعمال إليه يشكو الدولة ركن إىل وكتب أبيه، نرص عىل بهم واستنجد البالد،
الدولة عز الدولة عضد أخرج رشحها يطول حوادث وبعد بأبيه، فعل ما ويخربه الدولة،

نفسها. السنة يف مقره إىل وعاد منصبه، إىل وأرجعه السجن، من

والبرصة الدولة ورشف الدولة عضد (6-9)

عز وبني بينه حدثت ٣٦٦ه سنة يف الدولة عضد ابنه ملكه وتوىل الدولة ركن مات وملا
يف أوًال البرصة عىل الدولة عضد فاستوىل فحرب، فخالف وحشة العراق صاحب الدولة
واسط، عىل فاستوىل منها وسار طاهر، أبا ابنه عليها وىل ثم أياًما، بها فأقام ٣٦٦ه، سنة
٣٦٧ه سنة يف بغداد فدخل كله العراق عىل الدولة عضد باستيالء الفتنة تلك انتهت ثم
فتويف ٣٧٣ه سنة إىل العراق عىل ملًكا الدولة عضد وبقي باهلل، الطايع الخليفة عهد يف
العراق يف طمع نفسها السنة ويف كاليجار، أبو الدولة صمصام ابنه بعده وتوىل ببغداد،
بخمسة الدولة صمصام أخيه عىل فحمل الدولة عضد ابن الفوارس أبو الدولة رشف أخوه
طاهر أبو أمريًا يومئذ وعليها البرصة، قاصًدا األهواز من وسار الديلم، من مقاتل ألف عرش
بن الحسن أبي أخيه إىل وأقطعها عنوة، الدولة رشف عليها فاستوىل الدولة، عضد بن
عىل الدولة رشف استيالء خرب الدولة صمصام فبلغ ٣٧٣ه. سنة يف وذلك الدولة، عضد
فسري الدولة رشف بذلك فعلم دبعش، األمري بقيادة وسريه جيًشا، لقتاله فجهز البرصة
جيش عىل الدائرة فدارت الجيشان فالتقى األسدي، دبيس األمري بقيادة لقتاله جيًشا
الدولة، لرشف البرصة تكون أن عىل األخوان اصطلح ثم قائده. وأُِرس الدولة صمصام
بها، فاستبد الدولة، عضد بن طاهر أبا أخاه البرصة عىل الدولة رشف وىل ذلك أثر وعىل
عليه فانترص به وسار جيًشا، الدولة رشف له فجهز ٣٧٥ه، سنة يف واستقل عىص ثم

ظافًرا. البرصة ودخل وأرسه،
صمصام بني ٣٧٦ه سنة يف الحرب فعادت بويه، بني بني مستمرة الفتن وكانت
٣٧٧ه، سنة يف بغداد عىل ثم أوًال، واسط عىل الثاني فاستوىل الدولة، رشف وبني الدولة
امللوك من وكان ٣٧٩ه، سنة يف مات حتى حكمه تحت العراقية البالد جميع ودخلت
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الخليفة خلع الذي وهو الدولة، بهاء نرص أبو أخوه بعده فتوىل الدولة. كعضد املصلحني
إسحاق األمري ابن أحمد العباس أبا الخالفة ووىل صادرها، التي أمواله يف طمًعا الطايع

٣٨١ه. سنة يف باهلل القادر ولقبه املقتدر بن

الدولة بهاء أيام يف البرصة (7-9)

نوابًا. البرصة عىل ووىل ببغداد، فأقام ٣٧٩ه سنة يف العراق يف امللك الدولة بهاء توىل
الدولة صمصام قواد أحد لشكرستان البرصة عىل زحف ٣٨٦ه سنة يف أيامه ويف
منهم البرصيني من جماعة بمعاضدة عليهم فانترص الدولة، بهاء نواب فقاتله البويهي،
أمره استتب وملا نفسها، السنة يف ظافًرا البرصة ودخل العلوي، جعفر أبي بن الحسن أبو
واألعيان الوجوه من كبرية بجماعة وفتك املثرين، أموال فابتز الناس، أموال يف طمع فيها
شهر، من أكثر بالبرصة لشكرستان ولبث أوطانهم، ترك إىل منهم جماعة اضطرت حتى
الدولة، بهاء من بإيعاز نرص بن عيل الحسن أبو الدولة مهذب البطيحة أمري عليه فحمل
من خوًفا لشكرستان؛ منها فر البرصة من الدولة مهذب اقرتب فلما سيادته، تحت وكان
قبضته يف وظلت قبله، من نائبًا عليها فوىل ظافًرا، الدولة مهذب ودخلها األرس، يف يقع أن

٣٩١ه. سنة إىل
البرصة، عىل الكرة فأعاد كبريًا جيًشا لشكرستان القائد فجمع ٣٩١ه سنة دخلت
ففر بعضهم وقتل الوجهاء، أكثر أمالك وصادر والسلب، الظلم وأعاد عنوة، فدخلها
القايس حكمه تحت املدينة هذه فبقيت ظلمه. من تخلًصا أخرى بالد إىل أهلها من كثريون

٣٩٥ه. سنة إىل
وسريه كثيًفا، جيًشا الدولة مهذب البطيحة أمري جهز — ٣٩٥ — نفسها السنة ويف
وبعد البرصة، من وطرده لشكرستان لقتال واصل؛ بن العباس أبي قواده أحد بقيادة
عىل العباس أبو فاستوىل معه، بمن لشكرستان انهزم شهرين من أكثر دامت معارك
الفريقني، من آالف الخمسة نحو الحادثة هذه يف ُقِتَل وقد نفسها، السنة يف البرصة

سفينة. ثالثمائة نحو وغرقت

البرصة العباسيف أبي استبداد

له، املخلصني من وكان البطيحة، أمري الدولة مهذب قواد من واصل بن العباس أبو كان
فخلع بامللك، طمع فيها أمره واستتب البرصة من وطرده لشكرستان عىل انترص فلما
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جيشه، ففشل لطرده جيًشا الدولة مهذب فسري باألمور؛ واستبد الدولة، مهذب طاعة
العباس؛ أبي أمر وقوي أيًضا، ففشل ماكوال بن سعيد أبي بقيادة ثانيًا جيًشا له فجهز
فاضطربت أكثرها عىل استوىل حروب وبعد البطيحة، قاصًدا بجيشه البرصة من فخرج

البرصة. إىل وعاد البطيحة، فرتك نفسه، عىل فخاف البالد، عليه
العباس أبي قوة بلغته فلما األهواز، يف مقيًما األثناء تلك يف الدولة بهاء وكان
— العراق عميد أو الجيوش— عميد فأحرضعنده أمره، عاقبة خاف بالبرصة واستبداده
وسريه كبريًا جيًشا له فجهز ببغداد، نائبه وكان هرمز بأستاذ املعروف جعفر بن عيل أبا
الحروب فاستمرت آخر، جيًشا الدولة بهاء جهز ثم عيل، أبو ففشل العباس أبي لقتال
بنفسه املسري إىل الدولة بهاء اضطر حتى مدة العباس أبي وبني الدولة بهاء جيوش بني
فطمع ٣٩٦ه. سنة يف وذلك بالفشل، وعاد جيشه فاندحر مقاتل، ألف عرش بخمسة فسار
بهاء جيوش فدحرته باألهواز، يومئذ وهو بجيشه عليه فحمل الدولة، ببهاء العباس أبو
البرصة عىل كبري بجيش الدولة بهاء زحف الهزيمة تلك أثر وعىل بالفشل، وعاد الدولة
٣٩٧ه سنة يف ظافًرا البرصة ودخل فقتله، العباس أبي فانترصعىل أيام، أربعة فحارصها

األهواز. إىل هو وعاد غالب، أبا الوزير عليها وىل ثم أياًما، بها وأقام

الدولة وجالل الدولة سلطان عهد يف البرصة (8-9)

وتوىل ٤٣٠ه، سنة يف الدولة بهاء مات حتى العباس أبي فتنة بعد بالبرصة األحوال هدأت
الدولة. جالل امللقب طاهر أبا أخاه البرصة عىل فوىل الدولة، سلطان امللقب شجاع أبو ابنه
منه العراق وأخذ ٤١١ه سنة يف الدولة سلطان أخيه عىل الدولة مرشف تغلب وملا
ببغداد الدولة مرشف مات أن إىل البرصة إمارة عىل فمكث طاهر، أبا أخاه البرصة عىل أقر
استوطن قد كان وملا الدولة، بهاء ابن الدولة جالل طاهر أبو بامللك فبويع ٤١٦ه، سنة يف
قدومه بغداد جيش فطلب للسلطنة، مقرٍّا يتخذها أن أراد عليها إمارته أيام البرصة
عىل واستُخلف إليهم، املسري إىل فاضطر طاعته، عن بغداد جيش فخرج فامتنع، إليهم
بني عظيمة فتن حدثت منصور أبي إمارة أيام ويف العزيز، امللك منصور أبو ابنه البرصة
البرصة عىل الديلم فهجم منها، الديلم فأخرجوا فانترصاألتراك البرصة، يف واألتراك الديلم
وعىل ٤١٩ه، سنة يف وذلك فطردهم، منصور أبو لقتالهم فخرج القرى، بعض ونهبوا
زعماء أحد بقيادة جيًشا بفارس املستقل الدولة سلطان ابن كاليجار أبو أرسل ذلك أثر
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منصور، أبو وانهزم عنوة، عليها استوىل حروب وبعد البرصة، ألخذ عيل بن بختيار الديلم
هذه يف وُقِتَل أيام، سبعة النهب ودام تجارها، أموال وصادروا املدينة أسواق الديلم فنهب
البرصة عىل كاليجار أبو فوىل ٤٢٠ه، سنة فدخلت قليل. غري عدد البرصيني من الحادثة

عيل. ابن القائد بختيار بن منصور أبا
ماكوال بن عيل أبي وزيره بقيادة وسريه كبريًا جيًشا فجهز الدولة جالل الخرب وبلغ
الرشابي، هللا عبد ومعه بالرجال، مشحونة سفينة أربعمائة يف عيل أبو فسار ٤٢١ه سنة يف
هو وانهزم جيشه انكرس حروب وبعد بختيار، بن منصور أبو البرصة أمري لقتاله فخرج
فدارت عيل، أبو فتبعه أنفسهم، عن بالدفاع ورشعوا الخصيب، بأبي وتحصنوا وجيشه
قائده ووقوع الدولة، جالل جيش اندحار عن فانجلت ساعات، أربع دامت عنيفة معركة

أسريًا. عيل أبي
البرصة ودخل فانترصجيشه ثانيًا، جيًشا جهز الدولة بجالل الهزيمة خرب اتصل وملا
فحمل جديًدا جيًشا بختيار القائد جمع ذلك أثر وعىل ،٤٢١ — نفسها السنة يف ظافًرا
خالف حدث أيام وبعد فقتلوه، وأرسوه الدولة، جالل جنود فدحرته البرصة، عىل به
يف فدخلتها البرصة عىل كاليجار أبي جيوش فهجمت فتفرقوا، الدولة جالل جنود بني
يف الحال فسكن القاسم، أبي بن الدين ظهري البرصة عىل كاليجار أبو فوىل ٤٢٢ه، سنة
وبني الدين ظهري البرصة أمري بني خالف حدث ٤٢٤ه سنة كانت ما إذا حتى البرصة،
العزيز، امللك ابنه بقيادة جيًشا فسري الدولة جالل الفرصة تلك فاغتنم كاليجار، أبي سيده
إىل املدينة وسلم الدولة، جالل إىل أمريها انحاز البرصة من الدولة جالل جيش اقرتب فلما

البرصة. شئون تدبري يف مشاور أو كمساعد له يكون أن رشط عىل العزيز امللك ابنه
ظهري وبني بينه قامت حتى البرصة عىل العزيز امللك إمارة عىل أشهر تمض ولم
من العزيز امللك طرد النتيجة وكانت املدينة، داخل بينهما قتال حدوث إىل أدت فتنة الدين
يدفع أن عىل عمله عىل فأقره إليه واعتذر كاليجار أبي إىل الدين ظهري فانحاز البرصة،

الدين. ظهري ضمان يف البرصة فدخلت دينار، ألف سبعني سنة كل يف إليه
٤٣٠ه، سنة إىل إداريٍّا استقالًال بالبرصة مستقالٍّ القاسم أبي بن الدين ظهري بقي
الدولة بجالل يحتمي تارة وصار كاليجار، أبي إىل إرساله املقرر املال إرسال عن فامتنع
لقتاله، جيش إرسال إىل كاليجار أبو اضطر حتى كاليجار، أبي إىل يميل وأخرى
معركتني وبعد ٤٣١ه، سنة يف مافته بن منصور أبي العادل بقيادة جيًشا فسري
جيشه من وُقِتَل الدفاع، عن الدين ظهري عجز حتى شديًدا حصاًرا البرصة حورصت
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والثابتة، املنقولة أمواله وصودرت أسريًا، فوقع الهرب إىل فاضطر آالف، األربعة نحو
إليها سار قليلة أيام وبعد ظافًرا، ودخلها عنوة، البرصة عىل كاليجار أبي جيش فاستوىل
كل يف إليه يدفع أن عىل امللوك عز ابنه إىل بالضمان أعطاها ثم أياًما، بها فأقام كاليجار أبو
األهواز. إىل هو وعاد فسانجس، بن الفرج أبا وزيره مساعًدا له وجعل دينار، ألف مائة سنة
أن إىل واألهواز فارس صاحب كاليجار أبي بن امللوك عز قبضة يف البرصة بقيت
العراق وأخذ الدولة، جالل بن منصور أبي العزيز امللك عىل املذكور كاليجار أبو تغلب
يف أمره فتم الدين، بمحيي الخليفة فلقبه ٤٣٦ه سنة بغداد دخل ثم ٤٣٥ه، سنة يف منه

والعراق. واألهواز فارس
الرحيم، امللك نرص أبو ابنه العراق فتوىل ٤٤٠ه، سنة يف ببغداد كاليجار أبو ومات
الدولة أحوال فيه كانت الذي الوقت يف بالبرصة واستبد امللوك، عز أخوه عليه فعىص
فتمنوا معهم، سريته لسوء أمريهم كرهوا قد يومئذ البرصيون وكان ا، جدٍّ مضطربة
يف الجيشان فالتقى أخيه، عىل الرحيم امللك فحمل الرحيم. امللك يد عىل منه الخالص
فتبعه فيها، فتحصن البرصة إىل وعاد امللوك عز فاندحر ٤٤٥ه، سنة يف دجلة يف السفن
الرحيم، امللك إىل املدينة وسلموا فطردوه، أمريهم عىل البرصيون ثار منه اقرتب فلما أخوه،
وىل ثم أياًما، بالبرصة امللك فأقام ٤٤٦ه، سنة يف وذلك والرسور، بالرتحاب واستقبلوه

بغداد. إىل هو وعاد الرتكي، البساسريي هللا عبد بن أرسالن الحرث أبا عليها
محاددة كثرية بالًدا رجالها وفتح قويت، قد ذاك يوم السلجوقية الدولة وكانت
وانحل ضعف، عىل ضعًفا ازدادت قد بويه بني دولة كانت الذي الوقت يف العراق لرشقي
طمع أن النتيجة وكانت يشء، كل عن عاجزة وأصبحت حكمها، الناس وسئم أمرها،
وأرس ٤٤٧ه سنة يف عليها فاستوىل بغداد، عىل فحمل العراق، يف السلجوقي بك طغرل
سنة، عرشة وثالث مائة ملكته أن بعد العراق من البويهية الدولة فانقرضت الرحيم؛ امللك

األتراك. سلجوق بني دولة أنقاضها عىل وقامت

السلجوقيني عهد يف البرصة (10)

يف العراقية املدن له فدانت ذكرنا، كما ٤٤٧ه سنة يف بغداد السلجوقي بك طغرل فتح
هزار البرصة عىل نفسها السنة يف ووىل البالد، إىل الوالة فوجه هللا، بأمر القائم الخليفة عهد
دينار — دينا ألف وستني ثالثمائة سنة كل يف له يدفع أن عىل عياض بن تكري بن أسب
عليها، سلجوقي واٍل أول وهو الرتكي، األمري هذا ضمان يف البرصة فدخلت — العهد ذلك
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هذا فأخضعهم الجديدة، الحكومة عىل وواسط البرصة بني النازلة القبائل ثارت أيامه ويف
بالسيف. األمري

البرصة والية فوجهت ٤٥١ه، سنة إىل وتوابعها البرصة عىل أسب هزار وبقي
أخيه ابن امللك فتوىل ٤٥٥ه، سنة بك طغرل وتويف املظفر، بن سابور األغر إىل بالضمان
البرصة فأعطيت ٤٦٥ه، سنة يف ملكشاه ابنه بعده امللك توىل ثم داود، بن أرسالن ألب
نظام الوزير عند الرفيعة املنزلة من لعالن ملا ٤٦٩ه؛ سنة يف اليهودي عالن إىل بالضمان
والرسوم األعشار عالن فجبى حديد، من بيد اململكة زمام عىل قابًضا كان الذي امللك
بالبرصة، ٤٧١ه سنة أواخر يف فمات سنوات، ثالث نحو وعمالها البرصة من والرضائب
عليه، حزن موته بلغه ملا ملكشاه السلطان أن يومذاك الدولة يف منزلته علو عىل يدل ومما
جميع جنازتها خلف مىش بأشهر قبله عالن أم ماتت وملا أيام، ثالثة الركب عن وانقطع
للحكومة، إهانة القايض عمل فعد امللك نظام الوزير ذلك فبلغ القايض، إال البرصيني

بابها! يف غريبة غرامة وهي دينار ألف فأغرمه
أوائل يف الرتكي خمارتكني إىل بالضمان البرصة أُْعِطيَْت اليهودي عالن موت أثر وعىل
ومائة دينار ألف مائة عام كل يف السلجوقية الدولة خزينة إىل يدفع أن عىل ٤٧٢ه سنة

حصان.
بالخالفة فبويع ٤٦٧ه، سنة يف ببغداد هللا بأمر القائم الخليفة َ تُويفِّ ملكشاه أيام ويف

باهلل. للمقتدي

عليها واستيالؤهم البرصة األعراب غزو (11)

ضمان نسخ بعد ٤٧٥ه سنة يف عصمة بن العميد إىل بالضمان أعطيت قد البرصة كانت
بالبرصة، األعراب طمع الدولة وضعفت السلجوقيني بني الحروب قامت فلما خمارتكني،
يف بها فأحاطوا فارس آالف بعرشة عليها فحملوا األحساء، يف النازلني عامر بنو فغزاها
عنده يكن لم فلما فقاتلهم، العميد أمريها فخرج ملكشاه، السلطان عهد يف ٤٨٣ه سنة
أنفسهم عىل فخافوا انسحابه البرصيني فبلغ معقل، نهر إىل انسحب لصدهم يكفي جيش
وخربوا فنهبوا البرصة، عامر بنو فدخلت أخرى، بالد إىل وفروا أوطانهم، فرتكوا القتل من
شاه بن منصور أبو الوزير أوقفها التي الكتب مخزن جملتها من مواضع، عدة وأحرقوا
التي الكتب وخزانة الثمينة، الكتب من األلوف عرشات يُْرَوى ما عىل فيه وكان مردان،
وخربوا كتاب، ألف خمسون — قيل — ما عىل فيها وكان البقاء، أبي بن الفرج أبو أوقفها
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أصحاب فينهبها ليًال منها يخرجون ثم نهاًرا، املدينة ينهبون وظلوا البرصة، أوقاف
أياًما. املريع الحال هذا وبقي ليًال، العميد ابن

من األعراب طرد إىل الدولة سيف الحكومة وجهت بغداد إىل الغارة هذه خرب بلغ وملا
خرجوا قد فوجدهم كبري بجيش الدولة سيف فسار ملكشاه، السلطان من بأمر البرصة
الحروب فقامت ٤٨٥ه، سنة يف ملكشاه السلطان فمات العرب، جزيرة إىل وفروا منها
إمارة َهت َفُوجِّ بركيارق، السلطان إىل نفسها السنة يف األمر تم حتى املالكة األرسة بني
ببغداد باهلل املقتدي الخليفة َ تُويفِّ بركيارق أيام ويف قمباج، األمري إىل ٤٩٣ه سنة يف البرصة
فتن كلها بركيارق أيام وكانت باهلل، املستظهر البنه بالخالفة فبويع ٤٨٧ه، سنة يف فجأًة

وحروب.

فيها وعصيانه بالبرصة سالنجق بن إسماعيل استبداد (12)

سالنجق بن إسماعيل نائبًا عليها استخلف ثم أشهًرا، البرصة عىل الرتكي قمباج األمري بقي
كانت الذي الوقت يف واستقل فعيص بامللك طمع ثم سنتني، فيها أمره فاستقام الرتكي،
إىل الحكومة فأوعزت العمال. أكثر استبد وقد اململكة، يف متوالية الداخلية االضطرابات فيه
فسار البرصة، من وطرده إسماعيل بقتال البطيحة صاحب الخري أبي بن الدولة مهذب
يقود الدبيسية الجزيرة صاحب األسدي الحسني بن صدقة بن معقل ومعه الدولة مهذب
إىل الدولة مهذب فاضطر جيشه، فانفل معقل فُقِتَل بإسماعيل فالتقوا جيشه، منهما كل

٤٩٤ه. سنة يف وذلك الرجوع،
الواقع باالختالف قوًة وازداد إمارته، واتسعت جموعه، وكثرت إسماعيل، أمر وقوي
إليه، قلوبهم ليجلب البرصة؛ أهل عن والرسوم الرضائب فخفف السالجقة، السالطني بني
أيامه ويف ففشل، واسط أخذ حاول ثم طاعته. يف أنه له وأظهر الدولة سيف راسل ثم
جيوشه فوصلت عمان، صاحب مرض بن سعيد أبو البرصة عىل ٤٩٥ه سنة يف حمل
سعيد أبي بني الصلح يف مراسالت جرت ثم ونهبوا، وقتلوا الطريق فقطعوا العرب شط
فانكرست الجيشان فاقتتل إسماعيل عىل سعيد أبو فحمل الصلح، يتم فلم إسماعيل وبني
عىل الصلح فتم الخليفة؛ وكيل بينهما فتوسط الصلح طلب إىل فاضطر إسماعيل، عساكر

يده.
مقطًعا البرصة إىل يرسل أن أراد السلجوقي محمد للسلطان األمر استقر فلما
البرصة أقرت حتى الحلة صاحب الدولة سيف ذلك يف فخاطب إسماعيل، من يأخذها
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فمنعه هناك بالسلطان48 يتعلق ما ليتوىل إليها عميًدا السلطان فوجه الدولة، سيف عىل
بعد السلطنة توىل قد وكان ذلك، محمد السلطان فبلغ عمله، من يمكنه ولم إسماعيل

البرصة. من إسماعيل بطرد الدولة سيف فأمر ٤٩٨ه، سنة يف بركيارق أخيه موت

البرصة عىل الدولة سيف إمارة (13)

السلطان عىل خرج الذي منكربس بقتال اشتغل ولكنه إسماعيل، لقتال الدولة سيف تهيأ
فقبض قبله من عامًال إسماعيل إىل أرسل ولكنه البرصة، إىل مسريه فأخر واسًطا؛ وقصد
بنفسه قاده كبريًا جيًشا فجهز الدولة سيف إىل الخرب فوصل واعتقله. إسماعيل عليه

٤٩٩ه. سنة يف البرصة وقصد
املدينة وحصن للحرب، استعد بالجيوش الدولة سيف قدوم إسماعيل بلغ وملا
سيف فحارص األعيان، من وغريهم والعلويني العباسيني من الوجوه واعتقل وقالعها،
لقتاله فخرج نُِقَل، ما عىل — مقاتل ألف عرشين جيشه وكان ونهًرا، برٍّا املدينة الدولة
جنود هجمت ثم أشهًرا، الحصار فدام بالدفاع، وأخذ باملدينة فتحصن ففشل إسماعيل
بانتصار الحادثة هذه وانتهت ٥٠٠ه، سنة يف املدينة فدخلت نهائية هجمة الدولة سيف
طلب ثم بها، فامتنع الجزيرة قلعة إىل إسماعيل فانهزم ظافًرا. ودخوله الدولة سيف

فارس. إىل فسار الدولة سيف فأمنه األمان،
بعض نهب فاتًحا البرصة دخل حينما الدولة سيف جيش أن عليه يُْؤَسُف ومما

باألمان. نُوِدي ثم أيام ثالثة النهب عىل استمروا أنهم بعضهم نقله ما وعىل املحالت،
مملوًكا عنه استناب ثم املدينة، شئون فيها نظم أياًما البرصة يف الدولة سيف ومكث
مائة معه وجعل — والنوشاش نونتاش، ويُْرَوى: — التونتاش اسمه دبيس لجده كان

الحلة. مقره إىل هو وسار فارًسا، وعرشين
إليها وانضم ربيعة فاجتمعت البرصة، عىل التونتاش نيابة عىل أشهر ثالثة مضت
يُْرَوى ما عىل وكانوا البرصة، غزو عىل واتفقوا األعراب، من أخرى قبائل ثم املنتفكيون

الخليفة كان كما بالسلطان، يتعلق ما يتوىل عميًدا بلد كل عىل ترسل السلجوقية الحكومة وكانت 48

السلطان يرسل بالضمان أعطيت إذا املدن فكانت البلد. تلك يف بديوانه يتعلق بما ليقوم عنه؛ وكيًال يرسل
نائبًا. أو وكيًال الخليفة ويرسل عميًدا
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فأرسوه، جيشه لقلة فانهزم التونتاش فقاتلهم البرصة، عىل فهجموا مقاتل، آالف خمسة
بعضها، وأحرقوا والدور، األسواق أكثر ونهبوا فقتلوا ٥٠٠ه، سنة يف عنوة البرصة ودخلوا
دار آالف الستة نحو الحادثة هذه يف خرب بعضهم: قال حتى الدور، من كثريًا وخربوا
أن بعد خرجوا ثم شهًرا، والسلب النهب ودام هدًما، ومنها حرًقا منها دكان، آالف وعرشة

البالد. يف وتفرقوا أوطانهم من البرصيني أكثر انهزم
لطردهم، جيًشا فأرسل نائبه، وأرس البرصة عىل األعراب غارة خرب الدولة سيف وبلغ

وفارقوها. املدينة من القوم خرج وقد جيشه فوصل

البرصة عىل البخاري آقسنقر األمري إمارة (14)

فيها فعلوه وما البرصة عىل األعراب هجوم خرب السلجوقي محمد بالسلطان اتصل عندما
٥٠٢ه، سنة يف الدولة سيف من إمارتها انتزع وتخريب؛ وقتل نهب من املنكرة األفعال من
فعاد فيها، أمره فاستقام وعميًدا،49 شحنة وجعله البخاري، آقسنقر األمري عليها ووىل
سنقر عليها استخلف ثم ٥٠٥ه، سنة إىل األمري هذا فأقام أوطانهم، إىل البرصيني من كثري
يف مرضية سرية وسار والتدبري، السياسة سنقر فأحسن فارس. إىل هو وسار البياني،
محمد السلطان مات حتى آقسنقر األمري عن بالنيابة حكمه تحت البرصة فبقيت األهلني،
أيامه ويف عمله، عىل فأقره محمود، السلطان ابنه مكانه وجلس ٥١١ه، سنة يف ببغداد

باهلل. املسرتشد البنه بالخالفة فبويع ٥١١ه سنة يف باهلل املستظهر الخليفة مات

البرصة عىل سكبان ابن استيالء (15)

٥١٣ه، سنة إىل البخاري آقسنقر األمري عن بالنيابة البرصة عىل حاكًما البياني سنقر بقي
بن عيل يومئذ الحج أمري وكان الحجاج، عىل وهجم غزغيل اسمه الجيش أمراء أحد فثار
حتى سكبان ابن فلحقهم البرصة، إىل أصحابه فانهزم قتله حتى الثائر فقاتل سكبان،
فاغتنم الجيش، رؤساء وبني الحاكم بني قامت جديدة فتنة فوجد أثرهم، يف املدينة دخل

٥١٣ه. — نفسها السنة يف الوالية عىل فتغلب الفتنة، تلك فرصة

يتعلق ما يتوىل الذي هو والعميد ذلك، وغري واألعشار كالرضائب األموال جباية يتوىل الذي هو الشحنة 49
البرصة شئون وسلم الضمان نسخ السلطان وكأن واألحكام، واإلدارية السياسية األمور من بالسلطان

األمري. هذا إىل كلها
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له يعرض البخاري آقسنقر األمري إىل كتب بالبرصة سكبان بن عيل أمر استتب وملا
سكبان ابن فاستبد طلب، ما إىل األمري يُِجبُْه فلم إليه، النيابة توجيه منه ويطلب الطاعة،
إىل فيها مستقالٍّ وبقي وواالهم، وجاملهم البرصيني يف حسنة سرية سار ولكنه باألمر،

٥١٤ه. سنة
البخاري آقسنقر األمري بقيادة كبريًا جيًشا محمود السلطان فسري ٥١٤ه، دخلتسنة
استوىل حروب وبعد الجيشان، وتقاتل األمريان، فالتقى البرصة، من سكبان بن عيل لطرد
سكبان، ابن وانهزم ظافًرا، ودخلها ٥١٥ه سنة يف عنوة البرصة عىل آقسنقر األمري
الحلة صاحب ثار ٥١٧ه سنة كانت ما إذا حتى مدة، املدينة هذه يف األمري أمر فاستقام
حتى بغداد حكومة فحاربته مًعا، والخليفة السلطان عىل وخرج الدولة، سيف بن دبيس
وساروا فوافقوه، وأخذها البرصة غزو عىل فأغراهم املنتفك بقبائل فالتجأ جمعه، تمزق
حكومة الخرب فبلغ رئيسجيشها، وقتلوا أسواقها، فنهبوا ودخلوها عليها هجموا حتى معه
البادية، ودخلوا معه، ومن دبيس فانهزم الربسقي، بقيادة جيًشا لقتاله فسريت بغداد
السالطني حكم تحت البرصة فبقيت شئونها، فتوىل قتال بدون البرصة الربسقي فدخل

ذلك. ذكر وسيأتي الخلفاء، إىل عادت ثم ٥٤٧ه، سنة إىل أمراؤهم يحكمها السالجقة

العباسية الخالفة إىل البرصة رجوع (16)

وأسس بويه، بنو الخالفة عىل تسلط منذ الخلفاء سلطة من خرجت قد البرصة كانت
باهلل، املستكفي الخليفة عهد يف ٣٣٤ه سنة يف العراق يف دولته البويهي الدولة معز
يف السلجوقية الدولة أنقاضها عىل وقامت البويهية، الدولة انقرضت حتى كذلك وظلت
العراق، عىل السالجقة سالطني حكم وتواىل هللا، بأمر القائم الخليفة عهد يف ٤٤٧ه سنة
السلجوقي محمود السلطان مات حتى املناشري عىل والتوقيع الخطبة غري للخلفاء وليس
فاستمرت مسعود، السلطان عمه عليه فثار داود، السلطان ابنه وجلس ٥٢٥ه سنة يف
الخليفة فاغتنم ٥٢٦ه، سنة يف مسعود السلطان األمر عىل تغلب أن إىل الحروب بينها
جيًشا له وألف املغصوبة، الخالفة حقوق أكثر فأرجع الحروب تلك فرصة باهلل املسرتشد
عليه الخارجني وقاتل العراقية، البالد شئون أكثر يف الكلمة نافذ مطاًعا وأصبح بغداد، يف
فرصة مغتنًما الخالفة حقوق جميع إرجاع يف يجتهد وظل أنفسهم، السالجقة خافه حتى
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أعواًما بينهم دامت التي الحروب يف وانشغالهم عنه رجالها وبُْعد السلجوقية الدولة ضعف
حروب وبعد همذان، إىل عليه وحمل مسعود، السلطان فحارب بقوته اغرت ولكنه طواًال،
السلطان قبضة يف أسريًا ووقع فانخذل، به وغدروا السلطان، إىل األتراك قواده أكثر انحاز
٥٢٩ه سنة أواخر يف غدًرا فقتلوه بقتله األتراك إىل فأوعز اتفاقية، بعقد فخدعه مسعود،

العراق. عىل السالجقة سلطة وعادت مراغة، بظاهر
املقتفي فتوالها ٥٣٠ه سنة يف ُخِلَع ثم باهلل، الراشد ابنه املسرتشد بعد الخالفة فتوىل
وكثرت ٥٤٧ه سنة يف مسعود السلطان َ تُويفِّ ما إذا حتى حقوقه إعادة يف فسعى هللا ألمر
نفوذ وزال العراق، يف بالحكم املقتفي الخليفة انفرد سلجوق آل بني والحروب الفتن
الخلفاء إىل البرصة وعادت أحد، فيه يشاركه ال للخليفة كله األمر وأصبح السالجقة،
الرتكي، كمشتكني ٥٥٤ه سنة يف البرصة عىل وىل الذي وهو شاءوا، من عليها يولون

٥٣٢ه. سنة منذ إمارتها توىل الذي املنتفق رئيس معروف الشيخ عنها وعزل
البرصة عىل فأقر باهلل، املستنجد البنه فبويع ٥٥٥ه سنة يف املقتفي الخليفة وتُويفِّ
استوىل أيامه ويف األمور، وضبط والعزم الحزم يف أبيه سرية الخليفة هذا وسار كمشتكني،

البرصة. عىل شنكا بن عيل

البرصة عىل شنكا ابن استيالء (17)

— شنكاه ابن أو — شنكا ابن كان البرصة عىل الرتكي كمشتكني فيه كان الذي الوقت يف
األموال، بجمع اشتغل قد كمشتكني وكان باهلل، املستنجد الخليفة عهد يف واسط مدينة عىل
سنة يف عليه فحمل شنكا ابن به فطمع بإمارته، الطامعني عن وغفل املدينة، أمر وأهمل
البرصة عىل فاستوىل ٥٦٢ه سنة يف الكرة وأعاد رجع ثم والضياع، القرى فنهب ٥٦١ه،
لطرده فأرسل املستنجد بالخليفة خربه واتصل املواضع، أكثر وخرب نهب أن بعد عنوة
الخليفة جيوش ودخلت شنكا، ابن فانهزم ٥٦٣ه سنة يف الدين عميد بقيادة جيًشا

ظافرة.
سنة فتويف هللا بأمر املستيضء الخالفة فتوىل ٥٦٦ه سنة يف املستنجد الخليفة ومات
٥٧٧ه، سنة إىل الخالفة حكم تحت البرصة وكانت هللا، النارصلدين وجلسمكانه ٥٧٥ه،
بك، طغرل باألمري املعروف مماليكه أحد إىل البرصة والية هللا النارصلدين الخليفة فأقطع

إسماعيل. بن محمد عنه نائبًا فوىل ٥٨٠ه، سنة إىل البرصة يف األمري هذا فمكث
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البرصة العامريني غزوة (18)

من إليها وساروا العامري، عمرية زعيمهم بقيادة عامر بنو البرصة عىل حمل أيامه ويف
فقاتلهم إسماعيل، بن محمد لقتالهم خرج منها اقرتبوا فلما ٥٨٨ه، سنة يف األحساء
من غفلة حني عىل ودخلوها املدينة، سور عامر بنو ثلم الليل جن فلما النهار، طول
إىل عامر بني وصول قبل كتب قد وكان إسماعيل، بن محمد فانهزم ونهبوا، فقتلوا أهلها،
الغزاة دخول بعد كبري جمع منهم فوصل النجدة، منهم يطلب وخفاجة املنتفق رؤساء
املدينة، بضواحي وخفاجة باملنتفك فالتقوا مرسعني فخرجوا عامر بني ذلك فبلغ بيوم،
فاضطر أخرى، مرة والسلب النهب وعاد البرصة إىل فعادوا عامر بنو انترص قتال وبعد
الجيوش تجهيز خرب عامر بني فبلغ بأنفسهم. منها فانهزموا بلدهم ترك إىل البرصيون
أوطانهم، إىل البرصيون فعاد أيام. بضعة بعد املدينة من فخرجوا لقتالهم، بغداد من

٥٨٨ه. — نفسها السنة يف وذلك

العباسيني عهد أواخر يف البرصة (19)

سنة يف الرتكي ملتكني األمري إىل هللا لدين النارص الخليفة وجهها قد البرصة والية كانت
وتوىل النارص، الخليفة فيها َ تُويفِّ التي السنة يف ٦٢٢ه سنة إىل فيها أمره فاستتب ٦١٨ه،
بجيش شاه خوارزم بن الدين جالل البرصة عىل فحمل هللا، بأمر الظاهر ابنه الخالفة
وصل حتى شهر من أكثر الحروب بينهما فاستمرت ملتكني، األمري لقتاله فخرج كبري،

الدين. جالل فانهزم بغداد، من املدد
يف الظاهر الخليفة مات حتى الوالة يتوالها العباسية الخالفة قبضة يف البرصة وظلت
املستعصم الخالفة فتوىل ٦٤١ه، سنة يف فمات باهلل املستنرص مكانه وجلس ٦٢٣ه، سنة
٦٥٦ه سنة يف العباسية الدولة وقرض بغداد عىل املغول بجيش هوالكو حمل فلما باهلل،

حكمه. يف البرصة دخلت كله العراق عىل واستوىل

البرصة يف املغولية اإليلخانية الدولة (20)
القديمة» البرصة «خراب أو

الدولة وقرض ٦٥٦ه سنة يف العراق عىل هوالكو استوىل حينما القديمة البرصة كانت
األعراب، وهجمات والحروب الفتن توايل من خربت قد اإليلخانية؛ الدولة وأسس العباسية
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يف دخلت فإنها ذلك ومع قليلة، دور غري فيها يَبَْق لم حتى أخرى، بالد إىل أهلها وانهزم
٦٦٣ه سنة يف هوالكو مات حتى فوىض كانت ولكنها حاكًما، إليها فوجه هوالكو قبضة
عهد يف شاءوا من عليها يولون بغداد والة حكم تحت وبقيت أباقاخان، ابنه امللك وتوىل
سنة يف املتويل خان أرغون وأيام ٦٨١ه، سنة يف توىل الذي أحمد أو تاكوردار امللك
فتم ٦٩٥ه، — وغازان ٦٩٤ه، — وبايدوخان ٦٩٠ه، — توخان كيخا وأيام ٦٨٣ه، —
مستمرة الحروب فيه كانت الذي الوقت يف ٧٠١ه سنة يف عهده يف القديمة البرصة خراب
التي الجديدة البرصة القديمة البرصة مكان فقامت وقدم. ساق عىل والفتن هوالكو آل بني

الرتكية. العثمانية الدولة أيام آخر إىل فيها جرى وما تأسيسها كيفية عن سنبحث

تتمة (21)

وغريها؛ وفارس ونجد والحجاز سورية بني وسًطا ومركًزا العراق باب البرصة كانت ملا
القرون يف وصارت الرجال، بأعاظم عهدها أول يف زهت حتى الراشدون الخلفاء بها اهتم
الحضارة ومهد اآلداب ومركز املجتهدين ومجتمع والفنون العلوم دار بنائها من األوىل
أمية؛ بني أيام يف خصوًصا فعاًما عاًما تتوسع وأخذت الثروة، ومعدن والعمران والتجارة
مقر — املدينة — يثرب أمر تضعيف بذلك قاصدين عظيًما اهتماًما بها اهتموا فإنهم
من بألوف فازدحمت الجهات، كل من الناس إليها فتهافت بالخالفة. الطامحني العلويني
حتى اآلفاق يف صيتها وطار ونحلهم، مللهم اختالف عىل واملعارف الصناعة وأهل التجار
والعمران بالسعة واشتهرت عهدهم، يف اإلسالم بالد أعظم من وأصبحت شأنها، عظم
كما اإلسالم، وقبة العرب خزانة العرب: سماها حتى يخدمها السعد وظل الخريات، وكثرة

اإلسالم. قبة ى تَُسمَّ يومذاك الكوفة كانت
حتى األول، العبايس العرص يف وشهرة وزهًوا وثروة عمرانًا املدينة هذه وازدادت
والعلويني العباسيني من الرجال كبار وسكنها الرشقية، املدن أكرب من العهد ذلك يف صارت
وأرباب والتجار والفالسفة والشعراء واألدباء العلماء إليها وتهافت واألدب، العلم ورجال
الغناء الحدائق وأنشأوا الفخمة، واملباني الشامخة القصور فيها فابتنوا وغريهم، الصناعة
فيها وكثرت األنهار، من األلوف عرشات وحفروا والبساتني، والربك الواسعة وامليادين
وأقىص رشًقا والصني الهند إىل أهلها تجارة وامتدت العلمية، واملعاهد الكبرية املدارس
ميناها، يف ترسوا التي التجارية السفن وكانت جنوبًا، الحبشة وإىل غربًا املغرب بالد
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بعرشات تعد وغريها والتمور املختلفة والحبوب األقمشة من التجارة أصناف وتحمل
العرص أواخر إىل األمويني عهد منذ عظيًما مبلًغا السفن تلك رضائب وبلغت األلوف،
رضيبة — أصبحت حتى العباس بني دولة ضعفت حينما نقصت ثم الزاهر، العبايس
سنويٍّا. دينار «٢٢٥٧٥» ٣٠٦ه سنة يف باهلل املقتدر الخليفة أيام يف — التجارية السفن
األنهار ألوف تتخللها الفاريس الخليج عند عبادان إىل ممتدة فكانت بساتينها: أما
األنيقة باملناظر اشتهرت حتى واألزهار الرياحني بأنواع املزينة والحدائق القصور ومئات
الشامخة، والقصور الفخمة واملباني البديعة والفواكه الفسيحة والربك العجيبة وامليادين

الخريات. وكثرت
اإلمام بمسجد يومذاك املعروف الجامع وأشهرها ا، جدٍّ كثرية فكانت جوامعها: أما
وكان وأحكمها، وأفسحها وأنظمها املساجد أحسن من وكان وسطها، يف كان الذي عيل
بناء عليه وكان السباع،50 وادي من بها يُْؤتَى التي الحمراء بالحصباء مفروًشا صحنه
لربط الحديد حلقات من ألوف الخارج جداره عىل ُعلَِّق قد وكان الحصن، مثل عاليًا
بالغ حتى النواحي، من والورادين وزعمائهم، العرب أرشاف من الجامع يدخل من خيل
وكان معقولة، غري مبالغة ولكنها حلقة»، ألف سبعني الحلقات تلك «كانت فقال: بعضهم
يف الدم تغيري وأثر ُقِتَل، ملا فيه يقرأ عفان بن عثمان كان الذي القرآن الجامع هذا يف

اْلَعِليُم﴾. ِميُع السَّ َوُهَو هللاَُّ ﴿َفَسيَْكِفيَكُهُم اآلية: فيها التي الورقة
فسنة، سنة تنحط فظلت العباسية، الدولة ضعفت منذ املدينة هذه انحطاط وبدأ
البويهيني عهد يف كذلك األمر وظل فيها، والحروب الفتن توايل بسبب انحطاًطا وتزداد
ال للهجرة السابع القرن يف أصبحت حتى األخري، العبايس العهد ويف السلجوقيني وأيام

العجم.» ومحلة حرام، بني ومحلة هذيل، «محلة كبار محالت ثالث عىل تزيد
إىل أهلها من بقي من اضطر حتى الخوارج عليها وأغار النكبات، عليها توالت ثم

٧٠١ه. سنة يف خرابها وتم آخرها، عن فخربت بالتدريج، فرتكوها منها، الهجرة
ووخامة عليها، األعداء وهجمات فيها، واستبدادهم الوالة ظلم خرابها: أسباب ومن
وتفيش الجزائر، سد انكسار من املنبعثة بها املحيطة املياه تعفن من الحاصلة الهواء

… الطواعني

البرصة. من أميال ستة عىل وهو مشهور، السباع وادي 50
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والكتاب والخطباء واألدباء العلماء من يُْحَىص ال عدًدا القديمة البرصة أنجبت وقد
مختلفة أزمان يف والفلسفة، والنحو واللغة الدين ورجال والشعراء واملؤلفني وامُلَحدِّثني
الزاهر. العبايس العرص ويف األمويني عهد يف خصوًصا العباسيني أيام آخر إىل َسْت أُسِّ منذ

واألدب: العلم رجال من مشاهريها ومن

٦٩ه. سنة امُلتََوىفَّ الدؤيل األسود أبو •
١١٠ه. سنة امُلتََوىفَّ البرصي والحسن •
١١٠ه. سنة امُلتََوىفَّ سريين بن ومحمد •
١١٠ه. سنة امُلتََوىفَّ الشاعر والفرزدق •

٨٣ه. سنة امُلتََوىفَّ الكبري القائد صفرة، أبي بن واملهلب •
١٥٥ه. سنة امُلتََوىفَّ جريج وابن •

١٦٠ه. سنة امُلتََوىفَّ النحوي أحمد بن والخليل •
١٦٨ه. سنة امُلتََوىفَّ الشاعر برد بن وبشار •

١٦٥ه. سنة امُلتََوىفَّ التميمي شبيبة بن وشبيب •
١٤٢ه. سنة املقتول املقفع بن هللا وعبد •

١٩٣ه. سنة امُلتََوىفَّ املثنى بن معمر عبيدة وأبو •
١٩٥ه. سنة امُلتََوىفَّ السدويس مؤرج فيد وأبو •

١٨٠ه. سنة امُلتََوىفَّ النحوي وسيبويه •
٢١١ه. سنة امُلتََوىفَّ واألخفش •

٢١١ه. سنة امُلتََوىفَّ الحريري داود بن هللا وعبد •
٢١٦ه. سنة امُلتََوىفَّ واألصمعي •

٢٢١ه. سنة امُلتََوىفَّ سيار بن وإبراهيم •
٢٢٥ه. سنة امُلتََوىفَّ الجاحظ عثمان وأبو •

٢٢٦ه. سنة امُلتََوىفَّ العالف بن محمد الهذيل وأبو •
٢٥٠ه. سنة امُلتََوىفَّ الخليع الشاعر الضحاك عيل وأبو •

٢٧٥ه. سنة امُلتََوىفَّ امُلَحدِّث داود وأبو •
٣٠٤ه. سنة امُلتََوىفَّ العبدي بكر وأبو •

٣١٧ه. سنة امُلتََوىفَّ الشاعر الخبزارزي نرص القاسم وأبو •
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٣٢٤ه. سنة امُلتََوىفَّ األشعري عيل الحسن وأبو •
٤٢٣ه. سنة امُلتََوىفَّ اللغوي يوسف يعقوب وأبو •

٤٤٤ه. سنة امُلتََوىفَّ األلوهية ادعى الذي الشباس بن هللا عبد وأبو •
٥١٣ه. سنة امُلتََوىفَّ الحريري القاسم محمد وأبو •

حبيب، بن ويونس األحمر، وخلف الحمريي، والسيد كحماد، كثريون هؤالء وغري
وهارون املهلب، بن ويزيد األنصاري، زيد وأبو املعتصم، وزير عمار بن أحمد والوزير
إسحاق أبي وابن الشاعر، لنكك بابن املعروف محمد الحسني وأبو اليهودي، موىس بن
التميمي شميل النرضبن الحسن وأبو األقرن، وميمون الثقفي، عمر وعيىسبن الحرضمي،
الخارجي، القييس محمد بن وعيل النصريية، الديانة مؤسس حمدان بن والحسني املازني،
محمد سليمان وأبو رفاعة، بن زيد وهم: الصفا؛ وإخوان األكفاني، هللا عبد محمد وأبو
أحمد وأبو الريحاني، هارون بن عيل الحسن وأبو باملقديس، املعروف البستي مشعر بن

والعويف. املهرجاني،
كبري. كتاب تنميق إىل الحتجنا وتراجمهم أسماءهم ذكرنا لو ممن وغريهم

الجمل يوم املستشهدين والتابعني الصحابة من فيها وُدِفنُوا بالبرصة ماتوا الذين أما
عبيد بن طلحة الصحابة: من هؤالء فمن أيًضا؛ كثريون أسماءهم ذكرنا ما عدا فهم
وكانوا الجمل يوم استشهدوا ممن وغريهم، … وعتبة بكرة، وأبو العوام، بن والزبري هللا،
هللا عبد بن وسهل دينار، بن ومالك الغالم، وعتبة واسع، بن محمد التابعني: ومن كثريين،

وحماد.» سريين بن ومحمد البرصي «والحسن التسرتي،
قرب البرصة من أميال ستة وعىل الرضاعة، يف النبي أم السعدية حليمة ماتت وفيها

مالك. بن أنس ُدِفَن السباع وادي
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احلديثة البرصة

امللقب طلحة أخاه سري قد كان هللا عىل املعتمد الخليفة أن محله يف هذا قبل ذكرنا
صاحب القييس محمد بن عيل لقتال ٢٦١ه سنة يف البرصة إىل كبري بجيش باهلل باملوفق

أعواًما. بالحروب العباسية الدولة أشغل الذي الزنوج
مدينة البرصة من بالقرب ابتنى قد الزنوج صاحب ورأى البرصة املوفق وصل فلما
ابتنى الحربية للحركات مقرٍّا واتخذها والُعدد، والَعدد واألبراج باألسوار وحصنها كبرية
بنحو القديمة البرصة عن تبعد العرب شط عىل أو األبلة نهر عىل صغرية مدينة املوفق
— ساعتني بنحو القديمة عن تبعد أو — الرشقي الشمال إىل — فوت — قدم ألف ٢٨
فُعِرَفْت الحربية، للحركات ومقرٍّا لجيشه، ا عامٍّ مركًزا وجعلها الجغرايف، موقعها لحسن
٢٧١ه سنة يف وقتله الزنوج صاحب عىل نهائيٍّا انتصاًرا انترص فلما إليه، نسبة باملوفقية

عامرة. املدينة هذه بقيت
منتزًها وصارت — البرصة تصغري — البصرية باسم األعوام توايل عىل يَت ُسمِّ ثم
عمارتها وزادت توسعت حتى واملنازل القصور فيها فابتنوا والوجهاء، للوالة ومصيًفا
البرصة خراب تم فما رويًدا، رويًدا إليها يهاجرون البرصيون وأخذ األيام، توايل عىل
واسم املوفقية اسم واندرس البرصة، يَت وُسمِّ كبرية، مدينة هذه وصارت إال القديمة
الدولة ملوك أحد غازان السلطان عهد يف ٧٠١ه سنة يف القديمة مقام وقامت البصرية،
٦٥٦ه، سنة يف العباس بني دولة بعد العراق يف املغويل هوالكو أسسها التي اإليلخانية
الرابع القرن ألوائل املوافق للهجرة الثامن القرن أوائل يف القديمة مقام قامت أنها أعني

للميالد. عرش
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اإليلخانيني عهد يف الحديثة البرصة (1)

لبغداد، تابعة املغويل اإليلخاني — قازان أو — غازان امللك عهد يف الحديثة البرصة كانت
مات حتى الحال تلك عىل وظلت ببغداد، املقيم العام الحاكم قبل من الحكام إليها ترسل
بعده توىل ثم محمد، خدابنده السلطان ابنه امللك وتوىل ٧٠٣ه سنة يف السلطان هذا
عىل كان ٧٢٥ه سنة يف أيامه ويف ٧١٥ه، سنة يف بهادرخان سعيد أبو السلطان ابنه
وتوىل ٧٣٦ه سنة يف هذا سعيد أبو مات فلما التوريزي. الفاريس الدين ركن أمريًا البرصة
بسلطنة فنادى بادشاه عيل ببغداد العراق حاكم ثار أرباخان أو أرباغاوون السلطنة
عىل فتغلب الترتيني، بني والحروب الفتن فقامت املالكة، األرسة أفراد أحد خان موىس
البرصة عىل العرب قبائل وتغلبت والشام، مرص ملوك املماليك الفراتية البالد بعض
فتنة وانتهت العراق، سواد وحافة البادية حافة عىل الواقعة البالد أكثر وعىل والكوفة
فعادت أشهر، بضعة بعد فُقِتَل خان، موىس إىل امللك وصار أرباغاوون، بقتل الترتيني
حسن الشيخ فحمل فوىض، العراقية البالد وبقيت املالكة، العائلة أفراد بني الحروب
آسيا يف املبثوثني الرحل الترت عىل أمريًا وكان جرار، بجيش الترتي الجالئري الكبري
سار ثم وقتله، عليه انترص حروب وبعد خان، موىس العراق بحاكم فالتقى الصغرى،

العراق. يف الجالئرية الدولة وأسس ٧٣٨ه سنة يف عليه فاستوىل العراق إىل

لنك تيمور وأيام الجالئرية الدولة أيام يف البرصة (2)

يف العراق يف الترتية الجالئرية الدولة مؤسس الكبري حسن الشيخ أمر استقر أن بعد
أن إىل رجاله يحكمها املدينة هذه فبقيت البرصة، ومنها البالد إىل الوالة وجه ٧٣٨ه سنة
فاستقل ٧٧٦ه سنة يف مات ثم ويس، السلطان ابنه العراق وتوىل ٧٥٧ه سنة يف َ تُويفِّ
مكانه، وجلس ٧٨٤ه سنة يف أحمد السلطان أخوه فقتله حسني، السلطان ابنه بالعراق
الذي الوقت يف الدولة ضعفت حتى املالكة األرسة رجال بني والحروب املعارك فقامت
واستوىل سطوته، وعظمت أمره قوي قد الترت ملك لنك تيمور املشهور الفاتح فيه كان
وجه حتى وغريها، وأذربيجان وأفغانستان وسجستان وخراسان كفارس كثرية؛ بالد عىل
عىل قدرته لعدم أحمد؛ السلطان فانهزم ٧٩٥ه سنة يف عليه فحمل العراق، إىل نظره

76



الحديثة البرصة

إىل الوالة فوجه العراقية، املدن بقية عىل ثم أوًال، بغداد عىل لنك تيمور فاستوىل صده،
الهند. لفتح هو وسار حامية، مدينة كل يف وترك األمصار،

فجهز برقوق، الظاهر امللك بسلطانها ً ملتجأ مرص إىل فر قد أحمد السلطان وكان
القبائل أكثر إليه انضمت منها اقرتب فلما بغداد، إىل معه وسريه كبريًا، جيًشا له
منها، الهزيمة إىل السبزاوي مسعود األمري الحاكم فاضطر بغداد، فحارص العراقية،

العراقية. املدن أكثر له فعادت ٧٩٧ه، سنة يف أحمد السلطان فدخلها
العراق اسرتجاع من الجالئري أحمد السلطان به قام ما بلغه فإنه لنك تيمور أما
السنة يف ثانية مرة — عنوة بغداد عىل استوىل حروب وبعد ٨٠٣ه، سنة يف راجًعا فكرَّ

نفسها.
بعده امللك فتوىل الصني، بالد من عودته أثناء ٨٠٨ه سنة يف لنك تيمور ومات
الجالئري أحمد السلطان الفرصة فاغتنم لنك، تيمور بن شاه مريان بن خليل حفيده
اسرتد معارك وبعد كثري، خلق إليه فانضم العراقية، القبائل واستنفر العراق، إىل فعاد

العراق. يف أمره فاستقام العراقية، املدن بقية اسرتد ثم نفسها، السنة يف بغداد
بينه حدثت حتى بعده قام ومن لنك تيمور من يسرتيح أحمد السلطان يََكْد ولم
انتهت ٨١٣ه سنة يف حروب وأذربيجان بكر ديار صاحب الرتكماني يوسف قره وبني
الجالئريني دولة انقرضت ثم تربيز، جوار يف نفسها السنة يف غدًرا أحمد السلطان بقتل
وكانت الرتكمانية،1 األسود الخروف دولة العراق يف أنقاضها عىل وقامت ٨١٤ه سنة يف
يَِصْلنَا ولم املستبدون، الوالة يحكمها الرافدين بالد من كغريها الجالئريني أيام يف البرصة

الذكر. يستحق خرب عنها
عىل وىلَّ ثم يوسف، قره األسود الخروف دولة ملوك من العراق ملك من وأول
الشاه أخوه العراق فتوىل ٨١٧ه، سنة يف فُقِتَل ٨١٥ه، سنة يف محمود الشاه ابنه العراق
شاه زاجهان مري إىل السلطنة وصارت ٨٤١ه، سنة يف أيًضا فُقِتَل يوسف قره بن محمد
يف فوىل وكرمان، وفارس وأذربيجان بكر وديار العراق يف أمره وتم يوسف، قره بن
حتى البيت هذا رجال بني بقيت الحروب أن غري بريبداق، ابنه العراق عىل ٨٦٧ه سنة
تقريبًا، فوىض — البرصة ومنها — حكمهم تحت التي البالد وأصبحت أمرهم، ضعف

أسود، خروًفا أعالمهم عىل يرسمون كانوا ملوكها ألن — قويونيل قره — األسود الخروف دولة سميت 1

أبيض. خروًفا أعالمها عىل ترسم األبيض الخروف دولة كانت كما
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مؤسس الرتكماني الطويل حسن الدولة هذه يف طمع حتى تنتهي الفتن تلك تََكْد ولم
شاه جهان وبني بينه فقامت بكر، ديار يف — قويونيل آق — األبيض الخروف دولة
بيك عيل بن — حسن أوزون — الطويل حسن باستيالء فانتهت سنتني، دامت حروب
فانجلت الدولتني، بني الحروب عادت ثم ٨٧٢ه، سنة يف الدولة هذه بالد من قسم عىل
األبيض، الخروف دولة العراق يف مكانها فقامت ٨٧٤ه، سنة يف الدولة هذه انقراض عن
يف ملكهم يكن ولم ملوك، أربعة غري األسود الخروف دولة رجال من العراق يملك ولم

سنة. ستني من أكثر القطر هذا
الرتكمانية الدولة كرجال كانوا بل للملك؛ أهًال األبيض الخروف دولة رجال يكن ولم
حسن موت بعد عنيفة حروب املالكة األرسة أفراد بني قامت ذلك أجل ومن املنقرضة،
آخرهم توىل حتى والحروب الفتن واستمرت أكثرهم، فقتل ٨٨٣ه سنة يف الطويل
قد الفارسية الصفوية الدولة فيه كانت الذي الوقت يف شاه يعقوب بن مراد السلطان
سنة يف العراق عىل الصفوي إسماعيل الشاه فحمل كثرية، بالًدا وفتحت أمرها، قوي
األبيضيف الخروف دولة حكم مدة تكن ولم حروب، بعد مراد السلطان من وأخذه ٩١٤ه
الرتكمانيتني الدولتني هاتني عهد يف البرصة عن يصلنا ولم سنة، أربعني من أكثر العراق
بسبب العراقية؛ املدن من كغريها اضطراب يف كانت أنها شك وال الذكر، يستحق يشء
الخروف دولة انقرضت أن إىل األسود الخروف دولة قامت منذ والحروب الفتن توايل

هذه. األبيض

الفارسية الصفوية الدولة عهد يف البرصة (3)

بالًدا فتح قد إيران يف الصفوية الدولة مؤسس حيدر بن الصفوي إسماعيل الشاه كان
ورأى أمره، قوي فلما العراق، يف طامًحا وكان األطراف، واسعة مملكة وأسس كثرية،
وبعد تقدم، كما ٩١٤ه سنة يف عليه حمل الداخلية الحروب أنهكتهم قد العراق أصحاب
ملا ولكنه الرافدين، بالد أكثر له فدانت غريها، عىل ثم أوًال، بغداد عىل استوىل حروب
٩١٦ه سنة يف بغداد عىل شاه يعقوب بن مراد السلطان حمل خراسان حروب يف انشغل
نهائيٍّا، طرًدا العراق من مراد السلطان فطرد إسماعيل، الشاه الكرة فأعاد فاسرتدها،
ا عامٍّ حاكًما العراق عىل ووىلَّ ٩٢٠ه، سنة يف الرتكمانية األبيض الخروف دولة وقرض
له التابعة البالد عىل األمري هذا فوىل بغداد، مقره وجعل خان، إبراهيم املدعو رجاله أحد

البرصة. ومنها خاصته من رجاًال
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وكان األول، طهماسب الشاه ابنه امللك فتوىل ٩٣٠ه سنة يف إسماعيل الشاه َ وتُويفِّ
أكثر اضطر حتى الناس؛ فظلموا مثله، قساة رجاًال العراقية البالد عىل فوىل الحكم، قايس
بنفسها. واستقلت العراقية، القبائل أكثر وعصت أوطانهم، من الهجرة إىل البالد أهل

سلطان2 نخود بن الفقار ذو األمري بغداد عىل — ٩٣٠ — نفسها السنة يف وتغلب
أطراف عىل مستوليًا ذلك قبل وكان الكردية، كلهور عشرية من موصلو قبيلة رئيس
القانوني سليمان بالسلطان احتمى الرافدين مدن وبعض بغداد له دانت فلما لورستان،
له وخطب سيادته، تحت والدخول الطاعة لعرض بغداد من وفًدا إليه وأرسل العثماني،
الفقار ذي أعمال بلغته ملا فإنه طهماسب الشاه أما باسمه. السكة ورضب املنابر، عىل
عجز ملا ولكنه فحارصها، بجيشه بغداد عىل حمل ٩٣٦ه سنة كانت ما إذا حتى تريث،
— خدعة والحرب — الخداع إىل ركن ذاك يوم أسوارها لحصانة بالقوة أخذها عن
واملال الرفيعة باملناصب وأطمعهما الفقار، ذي أخوي بيك وأحمد بيك عيل فأغرى
أثر وعىل ٩٣٦ه، سنة يف الشاه إىل املدينة وسلموا غدًرا، وقتاله أخاهما فاغتاال فانخدعا؛
خان، محمد بكلو ا عامٍّ حاكًما العراق عىل الشاه فوىل املدن، أكثر سلمت بغداد سقوط
وبقيت الفاريس، بيك قانصو والجزائر البرصة عىل األمري هذا فوىل بغداد، مقره وجعل
القانوني سليمان السلطان حمل حتى للفرس خاضعة العراقية املدن وسائر املدينة هذه

٩٤١ه. سنة يف فاتًحا بغداد ودخل العراق، عىل

األول العثماني العهد يف البرصة (4)

عىل الحرب إشهار عىل القانوني سليمان السلطان حمل الذي إن املؤرخني: بعض يقول
الدولة كانت الذي الوقت يف مذهبه، أبناء السنة واضطهادهم الفرس قسوُة الصفويني

القوة. من عظيًما مبلًغا فيه بلغت قد العثمانية
تربيز، جيوشه فافتتحت عليهم، الحرب فأعلن منهم، االنتقام عىل السلطان فصمم
أبناء اضطهاد اتخذ ولعله الرافدين، بالد له ودانت املوصل، ثم ٩٤١ه سنة يف بغداد ثم
وتقبل السعد، يخدمهم حينما امللوك أكثر شأن القطر هذا عىل لالستيالء ذريعة مذهبه

الدنيا. عليهم

طاعة فخلع ٩٣٤ه، سنة يف إمارتها إليه وجهت وقد الشاه، قبل من بغداد عىل أمريًا كان أنه ويُْرَوى 2

فيها. فاستقل ٩٣٠ه سنة يف إمارتها إليه وجهت وقيل: استقالله، وأعلن أشهر، بعد طهماسب الشاه

79



البرصة تاريخ مخترص

جيشه دخول بعد بغداد إىل سليمان السلطان مجيء يوم كانت فإنها البرصة: أما
وغريها، بغداد سقوط بلغه قد وكان خان، راشد اسمه فاريس أمري حكم تحت بأيام فيها
فلما الكبري، الفاتح هذا يدي بني للمثول بغداد؛ إىل فسار ومنصبه نفسه عىل فخاف
الخطبة تكون أن رشط عىل البرصة عىل السلطان فأقره والخضوع، الطاعة عرض قدمها
الهامة، املسائل يف األتراك بغداد والة ألوامر ممتثًال يكون وأن السلطان، باسم والنقود
رابطة له تكن لم كأن أشهر بعد باألمور استبد ولكنه منصبه، إىل خان راشد فعاد
راشد لطرد باشا إياس الوزير بقيادة جيش إرسال إىل فاضطرت العثمانية، بالدولة
بدون البرصة األتراك فدخل خان، راشد فر األتراك جيش اقرتب فلما البرصة،3 من خان
شط وجزائر واسًطا إليها وضم البرصة، شئون باشا إياس فنظم ٩٥٣ه، سنة يف حرب

العرب.
بها فاستقل ١٠٠٥ه سنة إىل بغداد لوالة التابعني األتراك قبضة يف البرصة وظلت
َهت فُوجِّ ٩٧٠ه سنة دخلت نفوسهم. تشتهيه بما أهلها وحكموا فيها، واستبدوا أمراؤها،
فزل للحكم؛ كفؤ غري التدبري سيئ هذا وكان الرتكي، باشا عيل درويش إىل البرصة إمارة

للمدينة. املحافظني الجند أرزاق عن عجز حتى عنده؛ األموال وقلت نفوذه،

بالبرصة األمراء استقالل (1-4)

ضعف فلما باشا، عيل ألمريها كاتبًا وكان الديري،4 أفراسياب يُْدَعى البرصة يف رجل كان
حتى الجند وإعاشة اإلمارة شئون تدبري عن وعجز األموال، عنده وقلت األمري، أمر

وهو مانع، بن مغامس حاكًما البرصة عىل كان العراق عىل استوىل ملا سليمان السلطان أن ويُْرَوى 3

استبد ثم سنوات، ست البرصة مغامس فحكم الطاعة، لعرض راشد ابنه وأرسل للسلطان، خضع الذي
كانوا بغداد حكومة عصوا ممن جماعة أن عصيانه سبب وكان األتراك، بغداد والة عيل وعىص باألمور
مغامس، عىص حتى الخالف فاشتد تسليمهم، عن فامتنع منه بغداد وايل فطلبهم بمغامس، التجأوا قد
بغداد وايل بقيادة منه ألخذها جيًشا وسري البرصة، من بطرده فأمر السلطان، إىل الوايل بذلك فكتب
سنة يف وذلك البرصة، عىل العثماني الجيش فاستوىل نجد، إىل مغامس انهزم حروب وبعد باشا، إياس

٩٥٣ه.
سلجوق آل نسل من أفراسياب أن ويُْرَوى البرصة، شمال يف موضع هو الذي الدير إىل نسبة الديري: 4

أخواله. الدير أهل وأن األتراك،
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بثمانية له فباعها البرصة، إمارة عىل أفراسياب كاتبه مع تساوم األهلون؛ به استخف
أفراسياب يكون أن رشط عىل — محمدية آالف ثالثة والكيس — الذهب من أكياس
وعىل بأسمائهم، السكة ويرضب املنابر، عىل لهم يخطب وأن عثمان، آل لسالطني خاضًعا
األستانة، إىل وسار املال، باشا عيل واستلم البرصة، إمارة أفراسياب استلم الرشوط هذه
إمارة بيع أعني — الحال وهذا الثالث، مراد السلطان عهد يف ١٠٠٥ه سنة يف وذلك
يدل مما — بالعكس أو السلطان بذلك علم سواء العراق باب هي التي البرصة كإمارة

يومذاك. العثمانية اململكة يف الفوىض شيوع عىل
أهًال وكان األمراء، وخافه أمره، قوي حتى أشهر أفراسياب أمر عىل تَْمِض ولم
يأخذه كان ما ومنع الجزائر، أكثر عىل استوىل ثم الحسنة، لسريته الناس فأحبه لإلمارة؛
أشبه كانت التي السنوية الجوائز من خان مبارك السيد الحويزة حاكم البرصة من
الرشقية،5 العرب شط جهة من يشء أخذ من منعه وكذلك — الخاوة أو — بالجزية
فتويف سنوات، سبع يتبعها وما بالبرصة مستقالٍّ بقي حتى أفراسياب يخدم السعد وظل
كأبيه، حازًما وكان منه، بوصية باشا عيل ابنه اإلمارة وتوىل ١٠١٢ه، سنة يف بالبرصة
وأمن والشعراء للعلماء صدره وفتح الزكية، وكوت معمر وكوت الجزائر6 بقية فافتتح
البرصي املوسوي معتوق بن الدين شهاب ١٠٢٥ه سنة يف بالبرصة ولد أيامه ويف بُل، السُّ

١١١١ه. سنة امُلتََوىفَّ الشاعر
كبري بجيش خان قيل صفي الفاريس القائد زحف ١٠٣٦ه سنة يف أيامه ويف
يف بغداد الشاه افتتح أن بعد األول عباس الشاه من بأمر البرصة عىل الفرس من

ونهب، فقتل البرصة، قرى عىل ١٠٠٦ه سنة بجموعه هجم هذا مبارك السيد إن املؤرخني: بعض يقول 5
وضمت العراق، جيوش قيادة إليه وأودعت باشا، حسن للوزير بغداد إيالة العثمانية الدولة فوجهت
أخطأ املؤرخ أن والظاهر البرصة، جهات يف مبارك السيد يثريها التي الفتن يقمع أن عىل شهرزور إليه
أعني بخورستان قصبة والحويزة: أفراسياب. إىل البرصة إمارة بيع قبل كانت الحادثة وأن التاريخ، يف

األهواز.
وقرية منصور بني قرية منها: كثرية؛ وكانت العرب، شط سواعد من املتكونة الجزائر هي الجزائر: 6
السبع ونهر والقالع، والفتحة، محمد، بني وديار أسد بني وديار صالح، ونهر عنرت ونهر حميد، بني
عديدة قرى عىل تشتمل الجزائر وكانت أخر، ومواضع واإلسكندرية، واملنصورية، والباطة، صالح، ونهر

املسالك. وعرة املياه كثرية وهي كثرية، وطوائف معمورة،
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دفاع باشا عيل خالله يف دافع شديًدا حصاًرا البرصة القائد هذا فحارص ١٠٣٢ه، سنة
بغداد؛ إىل وعادوا الحصار، فرتكوا الشاه، موت خرب فاجأهم إذ ذلك يف هم وبينما األبطال،

الفاريس. بغداد لجيش قائًدا يومذاك خان قيل صفي كان إذ
حسني ابنه اإلمارة فتوىل ١٠٥٧ه، سنة يف مات حتى بالحكم منفرًدا باشا عيل وبقي
فاستبد العهد؛ ذلك يف العادة جري عىل إليه اإلمارة بتوجيه السلطان منشور فورده باشا،
بينه حدثت ثم عليه، ونقموا كرهوه حتى األهلني وظلم والتدبري، السرية وأساء باألمور،
عثمان، آل عاصمة إىل فسارا وحشة، أفراسياب ولدي بك وفتحي أغا أحمد عميه وبني
الرابع محمد السلطان فأصدر وظلمه، واستبداده باشا حسني أعمال السلطان إىل فشكيا
َزت فُجهِّ باشا، مرتىض بغداد وايل بقيادة الجيوش وبتجهيز البرصة، من بطرده أمره
يف البرصة قاصًدا باشا مرتىض وسار العثمانية، املدن من وغريها بغداد من الجيوش

١٠٦٣ه. سنة
القورنة،7 قلعة خصوًصا القالع وحصن للحرب، فاستعد باشا، حسني ذلك وبلغ
أشهر، ثالثة الحصار ودام البرصة، باشا مرتىض حارص قتال وبعد الجيشان، فالتقى
١٠٦٤ه، سنة يف ظافًرا البرصة باشا مرتىض ودخول باشا، حسني بهزيمة األمر وانتهى

إيران. بالد إىل وحاشيته وأمواله بأهله باشا حسني وفر
بعض وقتل الوجهاء، من جماعة أموال صادر البرصة باشا مرتىض دخل وملا
حتى والظلم الشدة واستعمل بك، وفتحي أغا أحمد قتل ثم باشا، لحسني املوالني األعيان
مرتىض جنود بني فتنة حدثت إذ باضطراب؛ الحال كان وبينما وكرهوه، الناس نقم
واملنتفكيون قشعم أعراب وتبعهم الباشا، عىل الجزائر أهل فثار القورنة، يف الذين باشا
فاضطر بالثائرين، محاطة البرصة وأصبحت عماله، فقتلوا الم، وبنو كعب وبنو وخزاعل

بغداد. إىل بعساكره منهزًما البرصة من الخروج إىل باشا مرتىض
الفار أمريهم إىل البرصيون أرسل البرصة من باشا مرتىض انسحاب أثر وعىل
املدينة فدخل — ١٠٦٤ — نفسها السنة يف فأقبل إليهم، قدومه يطلبون باشا حسني

كبرية، قلعة وجعلها فيها زاد أفراسياب ابن باشا عيل البرصة توىل فلما صغرية، قلعة كانت القورنة 7
حصينة. قالع ثالث وجعلها باشا، عيل ابن باشا حسني وإتقانها تشييدها يف زاد ثم العلية، فُسميت
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اإلمارة توجيه ويرجو عفوه، يطلب إليه وكتب للسلطان، فدان منصبه، إىل وعاد باحرتام،
حسني إىل البرصة إمارة بتوجيه السلطان منشور فصدر ثمينة، هدايا إليه وقدم إليه،
وظل قوي، أمري كل مع العهد ذلك يف السالطني عادة عىل أيًضا الوزير بلقب ولقبه باشا،
الناس وظلم باألمور، واستبد القايس، حكمه أعاد ولكنه بالبرصة، مستقالٍّ باشا حسني
عنوة، جيشه فافتتحها ١٠٧٣ه سنة يف جيًشا ألخذها فسري باألحساء طمع ثم وتجرب،
عثمان آل عاصمة إىل باشا محمد حاكمها وفرَّ وقتل، ونهب ذريًعا، فتًكا بأهلها وفتك
ووجه البرصة، من بطرده وأمر باشا، حسني عىل السلطان فغضب بالسلطان، مستغيثًا
بغداد، يف البالد من العثمانية الجنود فاجتمع باشا، إبراهيم بغداد وايل إىل الجيش قيادة

١٠٧٥ه. سنة يف البرصة قاصًدا كبري بجيش الوايل فسار
قلعة عند الجيشان فالتقى للحرب، فاستعد باشا، بحسني الحملة هذه خرب واتصل
حصاًرا القورنة باشا إبراهيم حارص ثم الفريقني، بني الحرب رحى فدارت القورنة،
ويحذرهم السلطان، إىل للخضوع يدعوهم كتبًا البرصيني إىل أرسل ذلك أثناء ويف شديًدا،
فقتلوه، باشا حسني نائب فداغ بن محمد عىل فثاروا ويمنيهم، ويعدهم العصيان، عاقبة
يومئذ وهو باشا حسني ذلك فبلغ باشا، حسني عيال البرصة من وطردوا أعوانه، وقتلوا
للتنكيل الجزائر؛ وأهل املتفك قبائل من فارس آالف ثالثة فأرسل القورنة، يف ُمحاَرص
انكرسوا ولكنهم املدينة، داخل البرصيون فقاتلهم ليًال، عليهم فهجموا بالبرصيني،
ونهبوا وغريهم، الوجهاء من وجماعة الكفل ذي الشيخ الوجهاء أحد األعراب فقتل وفروا،

باألهلني. وفتكوا كثرية، دوًرا وأحرقوا وخربوا،
األول، فعجز أشهر، ثالثة باشا حسني وبني باشا إبراهيم بني الحرب واستمرت
باشا حسني يدفع أن منها رشوط، عىل الصلح تم مراسالت وبعد املصالحة، إىل فاضطر
من كيس مائتي سنة كل يف يسلم وأن النقود، من كيس ستمائة الحرب هذه نفقات
وتعهد منصبه، إىل باشا محمد األحساء مترصف يعيد وأن الدولة، خزينة إىل النقود
معه وأخذ باشا، حسني إىل البرصة إمارة وتوجيه السلطان عفو بصدور باشا إبراهيم
إبراهيم ورجع باإلمارة، السلطان منشور ليأخذ باشا حسني صهر أغا عيل بن أغا يحيى

١٠٧٦ه. سنة يف الفتنة هذه وانتهت البرصة، إىل باشا حسني وعاد بغداد، إىل باشا
الذين الكواوزة من أربعة انهزم أغا يحيى ومعه بغداد إىل باشا إبراهيم رجع وملا
عيل، بن وإبراهيم محمود، بن أحمد وهم: سريته، لسوء باشا حسني مع الحال بهم ضاق
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األستانة، إىل أغا يحيى مع توجهوا ثم باشا، إبراهيم إىل وانضموا آخران،8 واثنان
األستانة وصلوا ما إذا حتى وحميه بصاحبه وغدر معهم فاتفق البرصة، بوالية فأطمعوه
وصول األثناء تلك يف واتفق واستبداده، باشا حسني ظلم السلطان إىل جميعهم شكى
باشا حسني أعمال فيه يشكون منهم جماعة مع السلطان إىل البرصة وجهاء من كتاب
بكثريين وفتك واألعيان، التجار أموال اغتصب إذ بالباطل؛ األموال وأخذ القايس وحكمه
كتابًا وكتبوا ا، رسٍّ الوجوه فاجتمع بغداد، وايل باشا إبراهيم مع مصالحته بعد منهم
جماعة مع وأرسلوه واالستبداد، والعسف الظلم من يقاسونه ما فيه شكوا السلطان إىل

السلطان. إىل ليقدموه العاصمة إىل منهم
البرصة من بطرده أمره أصدر السلطان عند باشا حسني عىل الشكوى كثرت فلما
يحيى فُدِعي الوزارة، رتبة إليه ووجه أغا، يحيى إىل إمارتها وبتوجيه نهائيٍّا، طرًدا
هذه قيادة أن ويُْرَوى بغداد، وايل باشا إبراهيم الوزير إىل الحملة قيادة وأُوِدَعت باشا،
الرابع محمد السلطان من بأمر باشا مصطفى قره الوزير إىل أُوِدَعت قد كانت الحملة
واملوصل الرقة جيوش إليه وانضمت ببغداد، العثماني الجيش فاجتمع ١٠٧٨ه، سنة يف

مقاتل. ألف خمسني ِقيَل ما عىل الجيش عدد بلغ حتى وغريها وشهرزور
أموال وصادر للحرب، فاستعد باشا، بحسني الكبرية الحملة هذه خرب واتصل
عدد بلغ حتى الجموع يجمع وظل إيران، بالد إىل وعياله أمواله وأرسل واملثرين، التجار
البرصة، بإخالء أمره فأصدر القورنة، نحو به فتوجه مقاتل، ألف عرش خمسة جيشه
التابعة القرى أهل أمره ثم حال، أسوأ يف ديارهم من أهلها وخرج أيام، ثالثة يف فأخلوها
من وعذبوا وقتلوا أموالهم أكثر رجاله نهب أن بعد فرتكوها ديارهم عن بالجالء للبرصة
منهم الحكم القايس األمري هذا أعوان الديار تلك تخلية عىل املوظفون وكان األمر، خالف

وغريهما. طهماز بن وحسن شاطر بن أحمد بن عيل مماليكه أحد
دامت معارك وبعد القرنة، من بالقرب باشا حسني بجيش السلطان جيش والتقى
فانهزمت القورنة، قالع يف يتحصن أن إىل فاضطر باشا، حسني جيوش انكرست أياًما
وقد أهلها، يف السيف فأعمل القورنة، قالع عىل الرتكي الجيش واستوىل ثانية، عساكره

ولهذا أوالده، وهم — بالكواز املشهور محمد الشيخ — الكواز إىل يُنَْسبُون الكواز بيت أو الكواوزة 8
أعيان. باش بآل اليوم املعروفون وهم العباسيني، نسل من أنهم والشايع بالبرصة، رفيعة منزلة البيت
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بحاشيته باشا حسني فانهزم األعراب، من آالف األربعة نحو األخرية املعركة هذه يف قتل
١٠٧٨ه،9 سنة يف وذلك ظافًرا، العثماني الجيش فدخل شرياز، قاصًدا إيران بالد إىل

بالبرصة. األمراء استقالل أمر وانتهى

األتراك البرصة والة (2-4)

املدينة، لحماية جيًشا ورتب باشا، يحيى واليتها فتوىل البرصة، العثماني الجيش دخل
سريته، تغريت أمره، وقوي أماكنها، إىل الجيوش عادت أن بعد ولكنه شئونها، ونظم
طرد ثم الجيش، نفقات أداء عن وامتنع الرتكي، — الدفرتدار — الدفرتي قبول فرفض
كيس مائتي عام كل يف يؤدي أن عىل بالحكم ينفرد أن وطلب الجيش، وأمراء الدفرتي
وبني بينه حدثت حتى بالحكم منفرًدا عتوه عىل واستمر الدولة، خزينة إىل النقود من
من فرسانًا لقتالهم فأرسل مرتباتهم، تأخري بسبب فتنة القورنة يف الذين االنكشارية
السلطان، ذلك فبلغ فر، من منهم ونجا فقتلوهم، حكمه، تحت التي العربية القبائل
بقبوجي املعروف باشا مصطفى قره إىل البرصة والية وبتوجيه بعزله أمره فأصدر

١٠٨٠ه. سنة يف وذلك بايش،
سنة إىل إمارتها عىل وبقي البرصة، فاستلم األتراك، من بجيش الجديد األمري فسار
حسني السالحدار مكانه وتوىل ُعِزَل، ثم باشا، حسن بغداد بمحافظ فأبدل ١٠٨٣ه،
ديار والية إىل ١٠٨٨ه سنة يف نُِقَل أن إىل البرصة والية عىل فظل ١٠٨٥ه، سنة يف باشا
عىل وأرجع ١٠٩٢ه، سنة يف السلطان طلبه ثم باشا، حسن البرصة عىل فأعيد بكر،
إىل البرصة والية ووجهت ١٠٩٤ه سنة يف ُعِزَل ثم باشا، حسني السالحدار البرصة والية

باشا. الرحمن عبد الوزير
للعلم محبٍّا والتدبري السرية حسن فاضًال عامًلا الوالة خرية من الوزير هذا وكان
بالرحمانية املعروفة املدرسة وأسس املدارس، بعض وأحيا املساجد، بناء فجدد والعلماء؛
حبٍّا البرصيون أحبه ذلك أجل ومن الرضائب، بعض األهلني عن وخفف — إليه نسبة —

يف ُقِتَل ثم املدن، بعض توىل وهناك الهند، إىل شرياز من باشا حسني سار ثم ١٠٧٩ه، سنة يف وقيل: 9

الوالة. أحد وبني بينه حدثت حرب
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وظلم السرية فأساء الكمركجي باشا حسني بدله وتوىل ١٠٩٨ه، سنة يف ُعِزَل ولكنه ا، جمٍّ
البرصيون ففرح الرحمن عبد الوزير وأعاد ١٠٩٩ه، سنة يف السلطان فعزله األهلني،
البرصة عىل ووىل ١١٠٠ه سنة يف عزله السلطان ألن قليًال؛ إال فرحهم يَُدْم فلم بعودته،
— ١١٠٢ه سنة — أيامه يف فثار أيًضا، الوزير لقب له ومنح باشا، حسني السابق دفرتيها
عدة هذا باشا حسني وبني بينه فحدثت الدولة، عىل وخرج املنتفك، أمري مانع الشيخ
وكانت له، بغداد وايل نرصة لعدم كرسة؛ رش باشا حسني انكسار عن انجلت معارك
ومنديل، وبدره جصان عىل بقليل انتصاره بعد فاستوىل مانع، أمر قوي أن النتيجة
باشا أحمد الوزير بدله وأرسل البرصة، عن باشا حسني السلطان عزل ذلك أثر وعىل

باشا. عثمان ابن

البرصة عىل املنتفكيني هجمات (3-4)

من كثري خلق به فمات الوطأة، شديد طاعون أيامه يف فحدث البرصة، باشا أحمد توىل
فاتفق الفتاك، املرض بهذا وأمريهم البرصيني انشغال فرصة األعراب فاغتنم البرصيني،
فارس آالف ثالثة منهم عليها فحمل ونهبها، البرصة غزو عىل واملنتفكيون الجزائر أهل
كاٍف جيش جمع من يتمكن فلم باشا، أحمد ذلك فبلغ مانع، الشيخ املنتفك أمري بقيادة
أيام، ثالثة فتقاتلوا الدير، يف بهم فالتقى فارس، بخمسمائة لقتالهم فخرج لصدهم،

املعركة. يف قتيًال باشا أحمد ووقوع البرصة، جيش تمزيق عن املعركة فانجلت
ليقوم أغا؛ حسني الكتخدا تولية عىل فاتفقوا بالبرصيني، الحادثة هذه خرب واتصل
هجم إذ ذلك يف هو وبينما للدفاع، كبريًا جمًعا منهم فجمع عليهم، فولوه األعراب، بصد
طردهم، من تمكن حتى املستميت دفاع ودافع لصدهم، فوقف املدينة، عىل الثائرون
واليًا الجمال حسني نصب عىل البرصيون فاتفق ١١٠٣ه، سنة يف ذلك بعد ُقِتَل ولكنه
سنة يف باشا أحمد بغداد وايل أخي باشا خليل إىل الوالية َهت ُوجِّ حتى باألمر فقام عليهم،
املوصل من نجدة الجيوش إليه وجاءت بغداد، من جيًشا باشا خليل فجمع ١١٠٤ه،
التقى حتى بنفسه الحملة فقاد مانع، املنتفك أمري لقتال السلطان من بأمر وشهرزور
فاضطر باشا، خليل جيوش انكرست أيام خمسة دامت حروب وبعد الجزائر، يف بمانع
خليل وتحصن وذخائره، أمواله ونهب معسكره، عىل مانع األمري فاستوىل التقهقر، إىل

البرصة. يف باشا
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فيه يدعوه كتابًا إليه وكتب استمالته، إىل السلطان اضطر حتى مانع أمر وقوي
بزيادة أمره وأصدر والخالف، الشقاق عاقبة ويحذره وينصحه والخضوع، الطاعة إىل

األحوال. وهدأت مقره، إىل وعاد السلطان، ألمر مانع فخضع مخصصاته؛

البرصة عىل املنتفكيني استيالء

وظلموا باألمور، فاستبدوا ألعوانه، العنان أطلق البرصة وايل باشا لخليل الجو صفا ملا
عىل فاتفقوا بالبرصيني، الحال ضاق حتى منه ومسمع مرأى عىل واضطهدوهم األهلني
مانع، الشيخ املنتفك أمري إىل املدينة وسلموا وأعوانه، هو وطردوه عليه، فثاروا طرده،
له ليتسنى الثورة؛ هذه سبب الذي هو مانع الشيخ أن والظاهر ١١٠٦ه، سنة يف وذلك

بالبرصة. الحكم
والدولة بالحكم، منفرًدا ١١٠٩ه سنة إىل البرصة عىل أمريًا مانع الشيخ وبقي
خان هللا فرج الحويزة حاكم خدع أن النتيجة وكانت لضعفها، حراًكا تبدي ال العثمانية
فاستوىل البرصة، من أخرجه حتى والخداع والدسائس الحيل عليه واستعمل مانًعا،

عليها.

منها الفرسوإخراجهم قبضة يف البرصة دخول (5)

فيها أمره استتب فلما ذكرنا، كما البرصة عىل الحويزة حاكم خان هللا فرج استوىل
الفرس. سيادة تحت البرصة فدخلت خان، داود املدعو رجاله أحد عليها استخلف

له يرتكها أن يشأ فلم السلطان، إىل البرصة عىل خان هللا فرج استيالء خرب وبلغ
عيل حلب وايل إىل البرصة والية فوجه الجهات، تلك يف املستقلني الفرس والة من وهو
الجيوش فاجتمعت البرصة، من وإخراجه لقتاله البالد من العساكر بجمع وأمره باشا،
الخمسني نحو الجيش عدد بلغ حتى وبغداد وسيواس واملوصل بكر وديار حلب من
فسمع ١١١١ه، سنة يف القورنة وصل حتى بالجيوش باشا عيل فسار نقل، ما عىل ألًفا
قتال، بدون باشا عيل فدخلها البرصة، من فانهزم الكبري الجيش هذا بقدوم خان داود
البرصة وعادت والسكون، األمن فساد والقبائل، القرى من يتبعها وما املدينة له فدانت

سنتني. من نحًوا الفاريس الحويزة حاكم ملكها أن بعد العثمانية الدولة إىل
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منها وطردهم ثانية البرصة عىل املنتفكيني استيالء (6)

إىل فيها حكمه فدام القبودان، باشا محمد إىل البرصة والية َهت فُوجِّ ١١١٤ه، سنة دخلت
— ١١٢٠ه سنة يف — أيامه يف فثار باشا، خليل الوزير بدله وأُْرِسَل فُعِزَل، ١١١٨ه، سنة
األحوال، فاضطربت عنوة، عليها فاستوىل البرصة، عىل وهجم مغامس، الشيخ املنتفك أمري
حسني بغداد وايل إىل أمره فأصدر السلطان، ذلك فبلغ الفوىض، وسادت األمن، وُفِقَد
النجدات وجاءته باألمر، الوايل فصدع البرصة، من األعراب وإخراج الجيوش بتجميع باشا
جيش عنده اجتمع حتى وشهرزور، بكر وديار واملوصل حلب من السلطان من بأمر

البرصة. قاصًدا به فسار كبري،
واستعد والنجديني، املنتفكيني من الجموع فجمع بمغامس الحملة هذه خرب واتصل
الجيش فوصله جموعه، فيها حشد القورنة يف عنرت نهر عىل كبرية قلعة وبنى للحرب،
بهزيمة انتهت هائلة حرب الطرفني بني فدارت الجهات، كل من به فأحاط العثماني
فدخلها البرصة إىل توجه ثم القورنة، باشا حسني فاحتل ١١٢١ه، سنة يف املنتفك أمري
شئون باشا حسني نظم أن وبعد أغا، مصطفى بغداد كتخدا إىل واليتها َهت فُوجِّ ظافًرا،
تلك وانتهت أماكنها، إىل الجيوش وعادت بغداد، إىل عاد حامية عليها وجعل البرصة،

الفتنة.
سنة من العثمانيني األتراك من كلهم آخر إىل وزير من تنتقل البرصة والية وبقيت
الحوادث وبعض الوالة تبديل غري املدة هذه يف فيها يحدث ولم ١١٥٦ه، سنة إىل ١١٢٤ه

له. أهمية ال مما أخرى الوالة وبني وبينهم تارة العربية القبائل بني الطفيفة

البرصة عىل شاه نادر إغارة (7)

الجلوس إىل خان نادر الفاريس القائد وتوصل الصفوي الثالث عباس الشاه ُخلع عندما
نادر وُسمي ١١٤٨ه سنة يف ملوكيته وأعلن الصفوية، الدولة وقرض إيران عرش إىل
العثمانية، الدولة عىل الحرب فأشهر بالعراق، طمع الثالث؛ بطهماسب نفسه ولقب شاه،
الحلة، ووصل الفراتية، البالد يف توغل ثم ١١٥٦ه، سنة يف والقورنة البرصة عىل فأغار
بينه الحرب وظلت أخذها، من يتمكن فلم باشا، أحمد الوزير عهد يف بغداد حارص ثم
هذه تفاصيل عىل نقف ولم وبينهم، بينه الصلح فتم ١١٥٩ه، سنة إىل األتراك وبني

املدينة. يدخل لم أنه والظاهر البرصة، عىل الغارة
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سنة إىل متسلم بعد متسلًما البرصة عىل يولون الحادثة هذه بعد العثمانيون وظل
حوادث؛ ثالثة سوى الذكر يستحق يشء الطوال األعوام هذه يف فيها يحدث ولم ١١٨٨ه،
عبد البرصة وايل فأخضعه ١١٣٧ه، سنة يف مانع بن محمد قشعم أمري ثورة األوىل:
الشيخ هجرة والثانية: كثرية، أمواًال منه أخذ أن بعد وأمنه عنه عفا ثم باشا، الرحمن
فأسكنه ١١٧٨ه، سنة يف الزندي خان بكريم والتجاؤه كعب، بني قبيلة رئيس سليمان
بسبب العثمانية؛ للدولة تابًعا كان بعدما للفرس تابًعا وصار الدورق، بأرض قبيلته مع
إىل باشا عمر بغداد وايل أمر صدور والثالثة: باشا، عمر بغداد وايل ظلم من قاساه ما
بعض أموال وبمصادرة الوجوه، من جماعة بقتل أغا محمد أغايس سالم البرصة متسلم

بالبرصة. االختالل سبب مما القبائل؛

البرصة عىل الزندي خان كريم استيالء (8)

فيه كان الذي الوقت يف باشا، عمر بغداد وايل عهد يف ا جدٍّ مضطربة البرصة أحوال كانت
االضطراب، ذلك فرصة فاغتنم قوي، قد إيران مملكة عىل املتغلب الزندي خان كريم أمر
سنة أواخر يف كبري بجيش خان صادق أخاه وأرسل العثمانيني، عىل الحرب فأعلن
البرصة وعىل بقبائله، كعب بني رئيس سليمان الشيخ ومعه البرصة فحارص ١١٨٨ه،
يف إمارتها توىل الذي سعيد بأبي املعروف األتراك املماليك أحد بك سليمان متسلًما يومئذ
حتى األول الحميد عبد السلطان عهد يف شهًرا عرش ثالثة الحصار فدام ١١٨٢ه، سنة
ذلك «وسبب ١١٩٠ه، سنة يف التسليم إىل الطويل الدفاع بعد بك سليمان املتسلم اضطر
لصد وماًال نجدة أرسل قد كان السلطان أن مع نرصته، عن باشا عمر بغداد وايل تقاعد
باملناصب فطمعوا الجيوش، ليجهزوا بغداد؛ إىل الكبار القواد من جماعة وأرسل الفرس،
يف لذكرها محل ال مما عديدة فتن بينهم حدثت ثم البرصة، أمر عن وتقاعدوا واألموال،
ولكنهم معهم، وقاتلوا للبرصيني، نجدة جاءوا قد كانوا املنتفكيني أن عىل املخترص، هذا

مواطنهم.» إىل رجعوا الحصار أمد طال ملا
وجماعة املتسلم أرس والوجوه املتسلم أمن أن بعد البرصة خان صادق دخل وملا
خان، كريم أخيه عاصمة شرياز إىل مخفورين وساقهم والتجار، واألعيان األرشاف من
بالد عىل باالستيالء نفسه حدثته ١١٩٢ه سنة كانت ما إذا حتى األهلني واضطهد
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يومئذ املنتفك وعىل خان، عيل محمد أخيه بقيادة فسريه كبريًا جيًشا فجهز املنتفك،
للقتال، فاستعدوا املنتفكيني ذلك فبلغ هللا. عبد بن وثويني سعدون بن ثامر األمريان
فاستمرت الجيشان، فالتقى الفرات، قرب — الفضيلة ويُْرَوى — بالفصيلة واجتمعوا
أن بعد هزيمة أشنع الفرس انهزام عن فانجلت عنيفة، حرب وكانت وليلة، يوًما الحرب
الفرس من كثري عدد فغرق وطاردوهم، املنهزمني املنتفكيون فلحق كبري، عدد منهم ُقِتَل

مواطنهم. إىل منصورين وعادوا وخيولهم، أموالهم املنتفكيون وغنم الفرات، يف
جيشه رشاذم وصول عند شديًدا حنًقا املنتفكيني عىل حنق فإنه خان صادق أما
لغزوهم، جديًدا جيًشا ١١٩٣ه سنة يف فجهز منهم، االنتقام عىل وصمم املنهزمني،
سليمان والشيخ خان مهدي اآلخر أخاه معه وأرسل أيًضا، خان عيل محمد بقيادة وسريه
فاستعدوا املنتفكيني، الحملة تلك خرب فبلغ القحطانية. العربية بقبائله كعب بني رئيس
الَعدد كثرة شاهدوا عندما الصلح املنتفكيون فأراد حالنة، بأبي الجمعان فالتقى للحرب،
املوت ففضلوا الفاريس، القائد رشطها التي الرشوط قبول أبت نفوسهم أن غري والُعدد،
هجمات فهجموا العرب، فيها استمات هائلة دموية حرب الفريقني بني فجرت الذل، عىل
محمد القائد ووقوع الفاريس، الجيش بتمزيق الحرب فانتهت بمثلها؛ يُْسَمْع لم عنيفة
منهم، بقي من فانهزم الفرس، من ُقِتَل من مع قتيلني خان مهدي وأخيه خان عيل
منهم غنموا أن بعد فيها حارصوهم وهناك البرصة، إىل فلولهم ولحقوا العرب، فطاردهم
إىل نعيه ووصول الزندي، خان كريم موت ذلك أثناء يف واتفق وخيًال، وسالًحا أمواًال

البرصة.
عىل ضيقوا حتى املدينة العرب وحارص البرصة، الفرس من املنهزمون دخل فلما
وقد األرس، يف فيقع املنتفكيني بغداد وايل يمد أن من نفسه عىل صادق خاف حاميتها؛
عرش عىل تغلب قد كان خان زكي وأن خصوًصا نارصله ال وحيًدا أخيه موت بعد أصبح
املنتفكيون، فدخلها — ١١٩٣ — نفسها السنة يف بأتباعه ليًال البرصة من فانهزم إيران،
فأرسل وكيًال، بك إسماعيل الكتخدا يومئذ واليتها وعىل بغداد، حكومة إىل بذلك وكتبوا
بالبرصة الفرس حكم دام أن بعد الحادثة هذه وانتهت بك، نعمان متسلًما البرصة إىل

سنوات. ثالث من نحًوا
ومن األرساء الفرس أطلق وصوله أثر وعىل البرصة، متسلمية بك نعمان تسلم
إليه وجه ثم قليلة، أيام بعد منصبه إىل السلطان فأرجعه املتسلم، بك سليمان جملتهم
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بأيام بغداد وصوله وبعد الكبري، باشا سليمان بالوزير فُعرف العراق، والية أشهر بعد
١١٩٤ه. سنة يف للبرصة متسلًما أفندي سليمان أرسل

عىل حمود بن حمد خزاعة أمري ثار ١١٩٩ه سنة يف املتسلم أفندي سليمان أيام ويف
له فجهز باشا، بسليمان املتسلم فاستنجد البرصة، أطراف عىل الغارات فشن الحكومة،
حمود وفر جموعه، وفرق عليه، فانترص األهواز، يف بالثائر الجيش فالتقى كبريًا، جيًشا
بغداد من بدله وأُْرِسَل ١٢٠٠ه، سنة يف أفندي سليمان ُعِزَل ذلك أثر وعىل الحسكة، إىل

البرصة. عىل متسلًما بك إبراهيم

البرصة عىل املنتفكيني استيالء (9)

البالد أهل من الجموع فجمع محمد، عجم يُْدَعى رجل بغداد حكومة عىل خرج قد كان
الشاوي، بك سليمان فتاله جموعه، مزق حتى باَشا سليمان الوزير فقاتله والقبائل،
دولة تأسيس — يُنَْقل ما عىل — وحاول منصبه، يف طمًعا الوزير عىل أيًضا فثار
هللا، عبد بن ثويني املنتفك بأمري فالتجأ جموعه، وتمزقت فشل ولكنه العراق، يف عربية
عىل صاحبه منهما كل فأغرى حمود، بن حمد خزاعة بأمري محمد عجم التجأ كما
وأعلنوا فاجتمعوا العراق، والية من وخلعه باشا سليمان قتال عىل الجميع فاتفق الثورة،
يريد األربعة من كل ولكن ثويني، املنتفك أمري وزعيمهم البرصة عىل فحملوا الخروج،
استولوا طفيفة حرب وبعد ١٢٠٠ه، سنة أواسط يف البرصة عىل فهجموا لنفسه. الوالية
مسقط، إىل نفوه ثم أمواله، وصادروا فحبسوه، بك إبراهيم متسلمها عىل وقبضوا عليها،
اضطر حتى الناس عىل وضيقوا والرضائب، الرسوم وجبوا التجار، أكثر أموال وصادروا

وغريها. بغداد إىل الهجرة إىل أكثرهم
العرب من كبريًا جيًشا فجهز باشا، سليمان بالوزير الحادثة هذه خرب واتصل
التقى وهناك املنتفك، طريق عىل البرصة نحو به وسار وغريهم، واالنكشارية واألكراد
فوىل ثويني، أمريهم فانهزم ومزقهم، بهم فأوقع العباس، أم ى يَُسمَّ محل يف بالثائرين
منها فانهزم البرصة إىل سار ثم سعدون، بن ثامر بن حمود أمريًا املنتفك عىل الوزير
شئونها نظم أن وبعد ١٢٠١ه، سنة أواخر يف بسالم فدخلها الثائرين، من فيها كان من
وعاد األكراد، عساكر من فرقة لحمايتها وجعل الكردي، أغا مصطفى متسلًما عليها وىل

بغداد. إىل معه ومن هو
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عليها نجد أمري وغارة البرصة يف القالقل (10)

إىل الخراج إرسال عن فامتنع ١٢٠٣ه، سنة إىل البرصة عىل الكردي أغا مصطفى بقي
مصطفى الدولة بوارج رئيس قتل طويلة حوادث وبعد الحكومة، عىل وعىص بغداد،
عليه فزحف مسعاه، يف ينجح لم ولكنه البالد، يف ثورة إيقاد يف وسعى الحجازي، أغا
الكويت، إىل أغا مصطفى فانهزم البرصة من دنا حتى بجيشه باشا سليمان الوزير
١٢٠٤ه. سنة يف وذلك املارديني، بك عيىس متسلًما عليها فوىل البرصة، الوزير فدخل

هللا عبد بدله وأرسل الوزير، فعزله ١٢٠٨ه سنة إىل منصبه يف بك عيىس وظل
خالف، باشا سليمان الوزير وبني بينه فحدث ١٢١٣ه، سنة إىل منصبه يف فمكث أغا،
سار قليلة أيام بعد ولكنه أغا، هللا عبد فانهزم جيًشا، لقتاله الوزير فجهز عليه، فعىص
١٢١٤ه، سنة يف منصبه إىل وأرجعه عنه، فعفا عفوه، وطلب للوزير، وخضع بغداد، إىل
بك. سليم صهره بدله وأرسل الوزير، فعزله ١٢١٦ه سنة إىل البرصة يف حكمه فدام

بك سليم صهره ُعِزَل ١٢١٧ه سنة يف ببغداد الكبري باشا سليمان الوزير مات وملا
متسلًما. أغا إبراهيم بدله وأُْرِسَل البرصة،10 عن

بن سعود نجد أمري زحف ١٢٢٠ه سنة يف هذا أغا إبراهيم املتسلم أيام ويف
ضاق حتى شديًدا دفاًعا املتسلم فدافع عليها، فهجم البرصة، عىل بجموعه العزيز عبد
نجدة، بجموعه ثامر بن حمود فجاءهم باملنتفكيني، فاستغاثوا املدينة، بأهل الحال
وخرب. ونهب القرى، بعض أحرق عودته عند ولكنه االنسحاب، إىل نجد أمري فاضطر
فاستقر بك، سليم بغداد من بدله وأُْرِسَل ١٢٢٣ه سنة يف أغا إبراهيم املتسلم وُعِزَل
باشا سليمان الوزير وبني بينه حدث ١٢٢٥ه سنة كانت ما إذا حتى البرصة يف أمره
فحمل البرصة، من بطرده ثامر بن حمود املنتفك أمري إىل الوزير فأوعز وحشة الفتيل
البرصة، حمود فدخل الهزيمة، إىل فاضطر جموعه، وتفرقت املتسلم، ففشل حمود، عليه

نفسها. السنة يف للبرصة متسلًما بك أحمد أخاه فأرسل الوزير، إىل بذلك وكتب
بك أحمد أخوه ُعِزَل — الفتيل أو — الصغري باشا سليمان الوزير قتل أثر وعىل
بدله وأُْرِسَل ُعِزَل، ثم ١٢٢٦ه سنة يف أغا رضوان إىل متسلميتها َهْت وُوجِّ البرصة، عن
بعد فُعِزَل أغا سعيد مكانه وتوىل ١٢٢٨ه، سنة يف أيًضا َفُعِزَل ١٢٢٧ه سنة أغا يعقوب

الزبري. قصبة وعمر وأسواقها، البرصة سور جدد الذي هو هذا باشا وسليمان 10
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فُعِزَل ١٢٣٦ه سنة إىل منصبه يف هذا فمكث أغا، بكر ١٢٢٩ه سنة يف بدله وأُْرِسَل سنة،
أيامه ويف أغا، كاظم بسوق اليوم املعروف السوق باني أغا كاظم محمد مكانه وحلَّ
الزبري قصبة عىل بجموعه فهجم الزبريي، وطبان بن ثاقب بن محمد الحكومة عىل خرج
األهلني، أغا كاظم فجمع البرصة قصد ثم الزهري، آل بمساعدة أهلها عنها فصده أوًال

الثائر. طرد من تمكن حتى فدافع جيشه، إليهم وضم
فُعِزَل أغا الغني عبد البرصة عىل متسلًما َ َفُعنيِّ ١٢٣٩ه، سنة يف أغا كاظم وُعِزَل

سنة. بعد

البرصة عىل كعب بني وهجوم املنتفكيني غارة (11)

إىل حكمه فدام املنصب، لهذا أهًال وكان أغا، عزيز ١٢٤٠ه سنة يف البرصة متسلمية توىل
املنتفك إمارة عن حموًدا باشا داود الوزير َعَزل ١٢٤٣ه سنة يف أيامه ويف ١٢٤٧ه، سنة
حمود، غضب فثار ثامر، بن محمد بن عقيل املنتفك عىل بدله ووىلَّ عليه، نقمها ألمور
ألخذ وفيصل؛ ماجد ابنيه بقيادة وسريها الجموع، وجمع الدولة، عىل الخروج وأعلن
يطلب كعب بني ورؤساء سعيد السيد مسقط سلطان فراسل الفشل وخيش البرصة،
ماجد فنزل الخيل، عىل كعب بني ونجدة السفن يف مسقط نجدة فجاءته النجدة، منهم
— النهري أو — البحري بالجيش فيصل ونزل معقل،11 نهر من قريبًا الربي بالجيش
دفاًعا البرصيون فدافع ونهًرا، برٍّا البرصة حارصا الجيوش تكاملت فلما سالل، بأبي
نحًوا الفريقني بني املعارك فدامت معهم، وقاتلوا النجديني، عقيل بنو وعاضدهم شديًدا،

نفسها. السنة يف الهاجمني هزيمة عن فانجلت شهرين، من
إمارة وتولية وأرسه باشا داود الوزير عزل أثر عىل ١٢٤٦ه سنة يف أيامه ويف
بزعامة البرصيون فقاتلهم البرصة، عىل كعب بني عشرية هجمت الالظ؛ باشا عيل العراق

خارسين. فطردوهم النجديني، عقيل بني ومعاضدة الزهري آل
البرصة عىل متسلًما بدله وأرسل أغا، عزير باشا عيل عزل الحادثة هذه أثر وعىل
توليته، من أشهر بضعة بعد الطاعون مرض يف بالبرصة هذا فمات باشا، القادر عبد

ومعقل احتفره، الذي هللا عبد بن يسار بن معقل إىل ويُنَْسُب القديمة، البرصة أنهار أحد معقل نهر 11
سفيان. أبي بن معاوية أيام يف َ تُويفِّ وقد البرصة، مشاهري من هذا
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بجامع فُعِرَف أغا، كاظم بسوق املتصل بدر مسجد بناء جدد الذي هو هذا أغا وعزير
أغا. عزير

باشا داود الوزير بعد البرصة (12)

املدنية، روح فيها تدب أخذت قد العراق أمري باشا داود الوزير عهد يف البرصة كانت
ما إذا حتى األتراك،12 املماليك من املستبدين متسلميها ظلم من تنجو كانت ما ولكنها
ورشع باشا، داود الوزير أرس بعد ١٢٤٧ه سنة يف العراق من املماليك حكومة انتهت
وظلت االصطالح، ذلك من قليًال شيئًا البرصة نالت االصطالحات؛ بعض يف بغداد والة
من الوالة يرشح وأحيانًا أعوانهم، من شاءوا من عليها يولون بغداد لوالة تارة تابعة
عاصمته، من عليها متسلًما السلطان يرسل وآونة بتعيينه، السلطان أمر فيصدر أرادوا
البرصة فانفصلت باشا، مدحت الوزير عزل بعد ١٢٨٨ه سنة إىل ذلك عىل الحال وبقي
املترصفني إليها يرسل السلطان وصار «اآلستانة»، بالعاصمة وُرِبَطْت بغداد، والية عن
الذين الرجال أولئك من املظالم أنواع مرارات ذاقوا أهلها ولكن أخرى، والوالة تارة
قبول يف تأخذهم وال حق، بغري أو بحق األموال جمع غري يهمهم ال ممن عليها تواردوا

الئم. لومة الرشوة
من مقاطعات عدة أخذ باشا: داود الوزير عهد بعد جرت التي الحوادث ومن
يف الدولة أموال إىل وضمها املنتفكيني من وغريه حوز ونهر ميهجران كأرايض الشيوخ
بعض من أخرى مقاطعات وأخذ ١٢٧٣ه، سنة يف الكوزلكي باشا رشيد بغداد وايل عهد
١٢٨٢ه؛ سنة يف بغداد وايل باشا نامق أيام يف الدولة خزينة إىل وضمها القبائل رؤساء
الحكومة من وأخذوها األرايض، تلك عىل تغلبوا قد كانوا أنهم نقل: ما عىل ذلك وسبب

حق. بغري ضعفها يوم
البرصة توىل الذي الرتكي13 بك سليمان املتسلم عىل البرصيني وجوه هياج ومنها:
وايل إىل الشكوى رفع إىل اضطروا حتى أموالهم، وابتز أهلها، فظلم ١٢٨١ه، سنة يف

يف متسلميتها توىل الذي بك سليمان أشهرهم: األتراك، املماليك من كبرية جماعة البرصة حكم وقد 12

١٢٢٥ه. سنة يف بغداد وايل باشا هللا عبد قتله الذي بك وسليم ١١٨٢ه، سنة
محمود والد وهو بغداد، إىل منفيٍّا اآلستانة من جاء إنه ويقال: األتراك، املماليك من هذا بك وسليمان 13

الشهري. باشا شوكت
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نامق بغداد والية توىل فلما يَنْتَِه، فلم بتقريعه، الوايل فاكتفى باشا، الدين تقي بغداد
فعزله. إليه شكواهم رفعوا باشا

سنة منذ الجريب حساب عىل النخيل عىل الرضيبة بأخذ بدأت الحكومة أن ومنها
وفوضْت ١٢٨٦ه، سنة يف الجريب برسم البرصة مقاطعات أكثر ربطت ثم ١٢٨٢ه،
ثم املدينة، يف البلدية دائرة وأسست املثل، ببدل األمريية األرايض أكثر نفسها السنة يف
يف والبرصة بغداد بني دجلة يف بخارية سفنًا وسريت التمييز، محكمة بتأليف أردفها
السعدون باشا نارص نصب ومنها: باشا. مدحت الخطري الوزير عهد يف ١٢٨٥ه سنة
نارص وعزل مترصفية، كانت أن بعد والية وجعلها ١٢٩٢ه سنة يف البرصة عىل واليًا

١٢٩٧ه. سنة يف مترصفية البرصة وإرجاع ١٢٩٤ه، سنة يف باشا

الثاني خان الحميد عبد السلطان عهد يف البرصة (13)

حتى حالها عىل وظلت الثاني، الحميد عبد السلطان أيام إىل مترصفية البرصة كانت
كانوا الذين األتراك الوالة عليها فتواىل عثمانية، والية جعلت ١٣٠١ه سنة كانت ما إذا
وقبول بالظلم يبالون ال األحكام يف املستبدين من معظمهم وكان األستانة، من يُْرَسلُون
إال الشخصية منافعهم غري يهمهم وال كان، وجه أي من الناس أموال وابتزاز الرشوة
الوالة هؤالء أشهر ومن حيوي، بعمل قاموا وال يُذَْكر، إصالًحا يحدثوا ولم منهم، ندر من
وفخري ١٣٠٩ه، سنة املتويل باشا وهداية ١٣٠٥ه، سنة توىل الذي باشا نافذ املشري
غري ١٣٢٢ه، سنة املتويل باشا ومخلص ١٣٢٢ه، سنة يف الوالية وكالة توىل الذي باشا
مخلص خصوًصا الحميدي العهد يف جاءوا الذين الوالة خرية من األخريين هذين أن

املصلحني. من كان فإنه باشا؛
الحميد عبد السلطان عهد يف ونفوسها عمارتها زادت املدينة هذه أن ننكر ال أننا عىل
العهد ذلك يف يحدث كان ما مع العمائر كثرية األسواق حسنة وصارت الثاني، خان
مؤلفة عصابات يومئذ فيها كانت إذ عليها؛ اللصوص هجمات بسبب االضطرابات من
نهاًرا، وأحيانًا ليًال تارة املدينة عىل يهجمون فكانوا املترشدين، والعبيد األعراب من
ما يأخذوا أن بعد أماكنهم إىل يعودون ثم وينهبون، فيقتلون مريعة بصورة فيدخلونها
ذلك وعدا األسواق، يف أم املخازن يف أم الدور يف كانت سواء للتجار التي النقود من شاءوا
الحكومة، عىل الثائرين األعراب أو اللصوص يقطعها األحيان أكثر يف الطرق كانت فقد
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يف أطنابها ضاربة الفوىض كانت نقول: أن ويمكننا دجلة، يف البواخر سري فينقطع
األخري. العثماني العهد يف حولها وما البرصة

املدارس من قليل عدد غري فيها كان وال املدينة، هذه يف أثر لها يكن فلم العلوم أما
مرتاحة غري البرصة حالة كانت ومهما الحميدي، العهد يف َسْت أُسِّ التي الرسمية االبتدائية
تجارتها وأخذت وتوسعت، عمارتها زادت قد يومئذ كانت فإنها الحميد عبد عهد يف
بالد من لالتجار إليها القادمني كثرة بسبب نفوسها وكثرت أهلها، ثروة وزادت بالرقي،

مختلفة.

الدستور إعالن بعد البرصة (14)

بالدستور الحكم العثمانية الدولة أعلنت منذ والعمران الرقي نحو تسري املدينة هذه أخذت
اإلصالح، بعض فيها وجرى عليها، اللصوص عصابات هجمات وقلَّت ١٣٢٦ه، سنة يف
١٣٢٧ه، سنة أول يف توىل الذي املارديني بك عارف العهد: ذلك يف والتها أشهر ومن
الفتن ولوال ١٣٢٧ه، سنة آخر يف املتويل املشهور الرتكي الكاتب بك نظيف وسليمان
نقول: أن ويمكننا األيام. تلك يف البرصة لزهت حينذاك املغرضني يد تثريها كانت التي
الوقت نرى ال التي االضطرابات بعض فيها حدثت وإن العهد ذلك يف كثريًا ارتاحت إنها
العرص بعد عهًدا تر لم البرصة إن نقول: أن لنا ويحق املخترص، هذا يف لذكرها مساعًدا
والنظام العمرانية والحركة التجارية النهضة حيث من الدستور؛ عهد مثل األول العبايس

واالنتظام.

الربيطانيني بيد البرصة سقوط (15)

القائد للوالية وكيًال يومئذ البرصة وعىل ١٣٣٢ه سنة أواخر يف العامة الحرب قامت
جهات إىل العراقية الجنود أكثر سريت قد العثمانية الحكومة وكانت بك، صبحي
إىل العراقيني من أكثرهم جندي آالف الخمسة نحو ضعيًفا جيًشا وأرسلت قفقاسيا،
منتصف يف الفاو عىل الربيطانيني أسطول فهجم الفاو، عند العرب شط وسدت البرصة،
ثم أيام، بضعة بعد العثماني الجيش فاندحر املذكورة، السنة من الحجة ذي شهر
اليوم يف املدينة الربيطانيون فدخل الشهر، هذا من يوم آخر يف البرصة من انسحب
بعد ١٣٣٣ه سنة محرم ٢٠ يف القورنة سقطت ثم ١٣٣٣ه، سنة محرم من الثاني
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فاضطر الحربية، ذخائره نفذت حتى بك صبحي العثماني القائد بها قام عنيفة معارك
التسليم. إىل

فحدثت كبريًا، جيًشا فجمعوا الربيطانيني، من البرصة اسرتداد العثمانيون وحاول
القائد وبانتحار بفشلهم، فانتهت الشعيبة، يف أيام ثالثة دامت حروب الفريقني بني
سقطت ذلك أثر وعىل ١٣٣٣ه، سنة اآلخرة جمادى شهر يف وذلك بك، عسكري سليمان
اليوم يف النارصية ثم رمضان، أوائل يف الشيوخ سوق ثم رجب، شهر أوائل يف العمارة
الربيطانيني بيد بغداد سقطت حتى الدولتني بني الحروب وبقيت رمضان، من التاسع

١٩١٧م. سنة آذار ١١ ل املوافق ١٣٣٥ه سنة األوىل جمادى ١٥ يف

تنبيه

أن واألصح إلخ»، … القضاء عىل رشيح «وبقي الراشدين»: الخلفاء عهد يف «البرصة حاشية يف جاء
الحجاج. أيام إىل قضائها عىل فظل الكوفة، قضاء إىل نقله عمر

أن واألصح سفيان»، عليها ووىل ١٣٩ سنة يف عزله «ولكنه العباسيني»: عهد يف «البرصة يف وجاء
١٤٢ه. سنة يف بها مات حتى البرصة يف بقي سليمان

األغالط بعض املخترص هذا يف وقع وقد املطبعية، األغالط من تخلو ال اليوم الكتب أكثر كانت وملا
ذلك. عن يعذرونا أن الكرام القراء من فنلتمس العلم، رجال عىل تخفى ال التي

ذكر عن يعذروني وأن للوطن، خدمة التأريخي الخطأ موضع إىل يرشدوني أن أرجو أني كما
نرشها. عىل الظروف تساعد ال التي الحوادث
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