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  تاريخ ابن خلدون
  المجلد الرابع

  الدولة العلوية
  أخبار الدولة العلوية المزاحمة لدولة بني العّباس

قد تقّدم لنا ذكر شيعة أھل البيت لعلّي بن أبي طالب وبنيه رضي هللا عنھم، وما . ونبدأ منھم بدولة األدارسة بالمغرب األَقصى

كان من شأنھم بالكوفة، وموجدتھم على الحسن في تسليم األمر لغيره، واضطراب األمر على زياد بالكوفة من أجلھم، حتى 

عد وفاة معاوية فكان من َقِتله ِبكربالء ما ھو ثم استدعوا الحسين ب, قتل المتولون َكِبر ذلك، منھم ِحْجر بن عدّي وأصحابه

معروف، ثم ندم الشيعة على قعودھم عن مناصرته، فخرجوا بعد وفاة يزيد، وبيعة مروان، وخرج عبيد هللا بن زياد عن 

  .وھمالكوفة، وَسّموا أنفسھم التّوابين، وولّوا عليھم سليمان بن ُصَرد، ولقيتھم جيوش ابن زياد بأطراف الشام فاستلحم

ثم خرج المختار بن أبي ُعَبيد بالكوفة طالباً بدم الحسين رضي هللا عنه، وداعياً لمحمد بن الحنفّية وتبعه على ذلك جموعه من 

أحوال المختار ما  الشيعة، وسّماھم شرطة هللا، وزحف إليه عبيد هللا بن زياد فھزمه المختار وقتله، وبلغ محمد بن الحنفَية من

ثم استدعى الشيعة من بعد ذلك زيد بن علّي بن . إليه بالبراءة منه فصار إلى الدعاء لعبد هللا بن الزبير نقمه عليه ،فكتب

الحسين إلى الكوفة أيام ھشام بن عبد الملك، فقتله صاحب الكوفة يوسف بن عمر وصلبه، وخرج إليه ابنه يحيى بالجوزجان 

  .يت في كل ناحية، وقد تقّدم ذلك كله في أخبار الدولتينفقُتِل وُصلِب كذلك، وطلت دماء أھل الب من ُخراسان

ثم اختلف الشيعة وافترقت مذاھبھم في مصير اإلمامة إلى العلوّية وذھبوا طرائق قَِدداً، فمنھم اإلمامية القائلون بوصّية النبي 

عوه حقه بزعمھم، وخاصموا زيدا لعلّى باإلمامة، ويسّمونه الوصّى بذلك، ويتبرؤون من الشيخين لما من صلى هللا عليه وسلم

  .ومن لم يتبرأ من الشيخين رفضوه فسَموا بذلك رافضة. بذلك حين دعا بالكوفة

ومنھم الزيدية القائلون بإمامة بني فاطمة لفضل علي وبنيه على سائر الصحابة، وعلى شروط يشترطونھا، وإمامة الشيخين 

  .تباعه، وھم جمھور الشيعة، وأبعدھم عن االنحراف والغلوعندھم صحيحة وإن كان علّي أفضل، وھذا مذھب زيد وأ

ومنھم الكيسانية نسبة إلى كيسان يذھبون إلى إمامة محمد بن الحنفية وبنيه من بعد الحسن والحسين، ومن ھؤالء كانت شيعة 

وانتشرت ھذه . اس باإلمامةبني العّباس القائلون بوصّية أبي ھاشم بن محمد بن الحنفّية إلى محمد بن علّي بن عبد هللا بن عبّ 

وكان الكيسانية شيعة بني الحنفية أكثرھم بالعراق . المذاھب بين الشيعة، وافترق كل مذھب منھا إلى طوائف بحسب اختالفھم

ٌ لمحمد بن عبد هللا بن حسن . وخراسان ولما صار أمر بني أمية إلى اختالل ،أجمع أھل البيت بالمدينة، وبايعوا بالخالفة ّسرا

ُمّثنى بن الحسن بن علّي وسلّم له جميعھم، وحضر ھذا العقد أبو جعفر عبد هللا بن محمد بن علّي بن عبد هللا بن عّباس، وھو ال

المنصور، وبايع له فيمن بايع له من أھل البيت، وأجمعوا على ذلك لتقدمه فيھم لما علموا له من الفضل عليھم، ولھذا كان 

يحّتجان إليه حين خرج من الحجاز، ويريدون أّن إمامته أصح من إمامة أبي جعفر إلنعقاد ھذه مالك وأبو حنيفة رحمھما هللا 

وكان أبو حنيفة يقول بفضله، ويحتج إلى . البيعة من قبل، ورّبما صار إليه األمر عند الشيعة بانتقال الوصية من زيد بن عليّ 

ر، حتى ضرب مالك على الفتيا في طالق المكره، وحبس أبو حنيفة حّقه فتأّذت إليھما المحنة بسبب ذلك أيام أبي جعفر المنصو

  .على القضاء

دولة بني أمية، وجاءت دولة بني العّباس، وصار األمر ألبي جعفر المنصور سعى عنده ببني حسن، وأّن ) ولما انقرضت(

وإخوته وإبراھيم وجعفر،  محمد بن عبد هللا يروم الخروج، وأّن دعاته ظھروا بخراسان فحبس المنصور لذلك بني حسن
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وعلي القائم، وابنه موسى بن عبد هللا، وسليمان وعبد هللا ابن أخيه داود، ومحمد وإسماعيل واسحاق بنو عّمه إبراھيم بن 

الحسن في خمسة وأربعين من أكابرھم وحبسوا بقصر ابن ُھبيرة ظاھر الكوفة حتى ھلكوا في حبسھم، وأرھبوا لطلب محمد 

رج بالمدينة سنة خمس وأربعين، وبعث أخاه إبراھيم إلى البصرة فغلب عليھا، وعلى األھواز وفارس، وبعث بن عبد هللا فخ

وتسّمى  صلى هللا عليه وسلمالحسن بن معاوية إلى مكة فملكھا، وبعث عامالٌ إلى اليمن، ودعا لنفسه، وخطب على منبر النبّي 

ن عثمان الّمري عامل المدينة، فبلغ الخبر إلى أبي جعفر المنصور فأشفقوا بالمھدي وكان ُيدعى النفس الَزِكّية، وحبس رباح ب

  :)ونصه( من أمره وكتب إليه كتابه المشھور

أما بعد فإنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في . من عبد هللا أمير المؤمنين، إلى محمد بن عبد هللا: بعد البسملة

َع أيديھم وأرجلھم من خالف أو ُينفوا من األرض ذلك لھم خزفي في الدنيا ولھم في األرض فساداٌ أن ْيقتَّلوا أو يُ  صلّبوا أو ُتَقطَّ

وأّن لك ذمة هللا وعھده وميثاقه، إن . اآلخرة عذاب عظيم إالّ الذين تابوا ِمن قبل أن َتقِدروا عليھم فاعلموا أّن هللا غفور رحيمِ 

نفسك وُولِدك وإخوتك ومن تابعك وجميع شيعتك، وأن أُعطيك ألف درھم، وأنزلك  تبت من قبل أن نقدر عليك ان ُنؤّمنك على

من البالد حيث شئت، وأقضي لك ما شئت من الحاجات، وأن اطلق من سجن من أھل بيتك وشيعتك وأنصارك، ثم ال اتبع 

ه إلي من يأخذ لك من الميثاق والعھد. أحداٌ منكم بمكروه   . واألمان ما احببت والسالم وإن شئت أن تتوّثق لنفسك فوجِّ

طسم "أّما بعد .المھدي أمير المؤمنين ابن عبد هللا محمد.من عبد هللا محمد : محمد بن عبد هللا بكتاب نصه بعد البسملة) فأجابه(

اٌ تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحّق لقوم يؤمنون إّن فرعون عال في األرض وجعل أھلھا شيع

يستضعف طائفٌة منھم ُيذّبُح أبناُءھم ويستحي نساءُھم إّنه كان من المفسدين،ونريد ان َنُمّن على الذين استضعفوا في األرض 

ونجعلھم أئمٌة ونجعلھم الوارثين، وُنمِكن لھم في األرض وُنِري فرعون وھامان وجنودھما منھم ما كانوا يحذرون، وأنا 

أعطيتني فقد تعلم أّن الحّق حّقنا، وأّنكم إّنما اُعطيُتموه بنا، ونھضتم فيه بسعينا وحزتموه  أعرض عليك من االمان مثل الذي

ٌّ عليه السالم، كان الوصّي واإلمام فكيف ورثتموه دوننا ونحن أحياء   ! بفضلنا، وأّن أبانا عليا

ثنا ونسبنا ونسيبنا، وإّنا بنو بنته فاطمة في وقد علمتم أنه ليس أحد من بني ھاشم يشّد بمثل فضلنا، وال يفخر بمثل قديمنا وحدي

ٌّ وأباٌ، لم تلدني العجم، ولم تعرف فّي أّمھات األوالد، وأن هللا عز وجل  اإلسالم من بيّنكم فإّنا أوسط بني ھاشم نسباٌ وخيرھم أما

إسالماٌ وأوسعھم علماٌ وأكثرھم  لم يزل يختار لنا، فولدني من النبّيين أفضلھم محمد صلى هللا عليه وسلم ، ومن أصحابه أقدمھم

ٌ علّي بن أبي طالب، ومن نسائه أفضلھّن خديجة بنت ُخويلِد أول من آمن با وصلى إلى القِبلَِة، ومن بناته أفضلھن  جھادا

ٌّ مرتين من  قبل جّدي وسيدة نساء أھل الجنة، ومن المتولدين في اإلسالم سّيدا شباب أھل الجنة، ثم قد علمت أن ھاشماٌ ولد عليا

الحسن والحسين فما زال هللا يختار لي حتى اختار لي في معنى النار، فولدني أرفع الناس درجة في الجّنة، وأھون أھل النار 

ً يوم القيامة، فأنا ابن خير األخيار، وابن خير األشرار، وابن خير أھل الجّنة، وابن خير أھل النار ولك عھد هللا إن . عذابا

ً لمسلم أو معاھد فقد علمت ما  دخلت في بيعتي أن أؤمنك على نفسك وُولِدك ،وكل ما أصبتھا إالّ حداً من حدود هللا أو حقا

فأّما أمانك الذي عرضت علّي فھو أي األمانات ھي؟ أمان . يلزمك في ذلك فأنا أوفى بالعھد منك، وأحرى بقبول األمان منك

من عبد هللا امير : بعد البسملة) فأجابه المنصور.(أبي مسلم؟ والسالم ابن  ھبيرة أم أمان عّمك عبد هللا بن علّي أم أمان

فقد أتاني كتابك وبلغني كالمك، فإذا جّل فخرك بالنساء لتضّل به الحفاة والغوغاء، ولم يجعل !. المؤمنين، إلى محمد بن عبد هللا

ً وبدأ به على الولد فقال جّل ثناؤه عن نبّيه عليه هللا النساء كالعمومة، وال اآلباء كالعصبة واألولياء، وقد جعل هللا العم  أبا

صلى هللا ولقد علمت أّن هللا تبارك وتعالى بعث محمداً  ]. سورة[}واتبعت ملة آبائي إبراھيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب{ :السالم
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ت من النساء وقراباتھّن فلو وأّما ما ذكر. وعمومته أربعة، فأجابه إثنان أحدھما أبى وكفر به إثنان أحدھما أبوك عليه وسلم

وأّما ما . أعطى على قرب األنساب، وحق األحساب، لكان الخير كلّه آلمنة بنت وھب، ولكّن هللا يختار لدينه من يشاء من خلقه

م بكل ذكرت من فاطمة أّم أبي طالب فإّن هللا لم يھد أحداً من ولدھا إلى اإلسالم، ولو فعل لكان عبد هللا بن عبد المطلب أوالًھ

انك ال تھدي من أحببت، ولكن هللا يھدي من { :ولكن هللا أبى ذلك فقال. خير في اآلخرة واألولى، وأسعدھم بدخول الجّنة غداً 

ّ ]سورة[}يشاء مّرتين، وأّن  ، وأما ما ذكرت من فاطمة بنت أسد أّم علي بن أبي طالب، وفاطمة أّم الحسين، وأّن ھاشماً ولد عليا

، لم يلده  ھاشم مرة واحدة، ولم يلده عبد المطلب صلى هللا عليه وسلمحسن مّرتين، فخير األّولين رسول هللا عبد المطلب ولد ال

ما كان محمد : اآل مّرة واحدة، وأما ما ذكرت من أنك ابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فإّن هللا عّز وجل قد أبى ذلك فقال

تم النبّيين، ولكنكم قرابة ابنته وإنھا لقرابة قريبة، غير أنھا امرأة ال تحوز الميراث، أبا أحٍد من رجالكم ولكن رسول هللا وخا

وال يجوز أن تؤّم فكيف تورث اإلمامة من قبلھا ولقد طلب بھا أبوك من كل وجه، وأخرجھا تخاصم، ومرضھا سرا ودفنھا 

ثم أخذ الناس . فأمر بالصالة غيره صلى هللا عليه وسلمولقد حضر أبوك وفاة رسول هللا : ليالً، وأبى الناس إال تقديم الشيخين

رجالً رجالً فلم يأخذوا أباك فيھم ثم كان في أصحاب الشورى، فكل دفعه عنھا، بايع عبد الرحمن عثمان، وقبلھا عثمان، 

ك إلى أبيك الحسن، ثم بايع معاوية بعده، وأفضى أمر جدّ . وحارب أباك طلحة والزبير، ودعا سعداً إلى بيعته فأغلق بابه دونه

فسلّمه إلى معاوية بخزف ودراھم، وأسلم في يديه شيعته، وخرج إلى المدينة فدفع األمر إلى غير أھله، وأخذ ماالً من غير 

ِحلّة، فإن كان لكم فيھا شيء فقد بعتموه، فأّما قولك إن هللا اختار لك في الكفر فجعل اباك اھون أھل النار عذاباً فليس في الشر 

وسيعلم الذين ظلموا أي {ر، وال من عذاب هللا ھّين، وال ينبغي لمسلم يؤمن با واليوم االخر أن يفتخر بالنار، سترّد فتعلم، خيا

  .}منقلب ينقلبون

ً وأباً، فقد رأيتك فخرت  وأّما قولك لم تلدك العجم، ولم تعرف فيك امھات األوالًد، وأنك أوسط بني ھاشم نسباً، وخيرھم أما

صلى فخرت على إبراھيم بن رسول هللا . ي ھاشم طراً وقدمت نفسك على من ھو خير منك أوالً وآخراً واصالً وفصالً على بن

صلى هللا عليه ، وعلى والد والده، فانظر وبحك أين تكون من هللا غداً وما ولد قبلكم مولود بعد وفاة رسول هللا هللا عليه وسلم

ثم ابنه محمد خير من ابيك، وجدته . م ولد، ولقد كان خيراً من جّدك حسن بن حسنافضل من علّي بن الحسين، وھو أل وسلم

ً حكم الحكمين وأعطاھما عھده وميثاقه على الرضا بما حكما به،  أم ولد، ثم ابنه جعفر وھو خير، ولقد علمت أّن جدك عليا

عه عليه حتى قتلوه، ثم أتوا بكم على األقتاب ثم خرج عمك الحسين بن علي بن مرجانة فكان الناس الذين م. فأجمعا على خلعه

كالسبي المجلوب إلى الشام، ثم خرج منكم غيُر واحٍد فقتلكم بنو أمية وحّرقوكم بالنار وصلبوكم على جذوع النخل، حتى 

في أدبار كل  وأورثناكم أرضھم وديارھم بعد أن كانوا يلعنون أباك خرجنا عليھم فأدركنا يسيركم إذ لم تدركوه، ورفعنا أقداركم

صالة مكتوبة، كما يلعن الكفرة فسّفھناھم وكّفرناھم وبّينا فضله، وأشدنا بذكره فاتخذت ذلك علينا حجًة، وظننت أّنا بما ذكرنا 

  .من فضل علّي قّدمناه على حمزة والعّباس وجعفر، كل أولئك مضوا سالمين مسلماً منھم، وابتلي أبوك بالدماء

الجاھلية سقاية الحجيج األعظم، ووالية زمزم، وكانت للعّباس من دون إخوته فنازعنا فيھا أبوك إلى ولقد علمت أّن مآثرنا في 

وليس من عمومته أحد حياً إالّ العّباس جعفر كل أولئك مضو  صلى هللا عليه وسلمعمر فقضى لنا عمر بھا، وتوفي رسول هللا 

دون عبد المطلب، وطلب الخالفة غير واحد من بني ھاشم فلم ينلھا إالّ سالمين مسلماً منھم وابتلى أبوك بالدماء  ،وكان وارثه 

خاتم األنبياء، وبنوه القادة الخلفاء، فقد ذھب بفضل القديم والحديث،  صلى هللا عليه وسلمولده فاجتمع للعباس أنه أبو رسول هللا 

ً أو يلحسان ً لمات عماك طالب وعقيل جوعا جفان عتبة وشيبة، فأذھب عنھما العار  ولو أن العباس اخرج إلى بدر كرھا
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ولقد جاء اإلسالم والعباس يمون به طالب لألزمة التي أصابتھم، ثم فدى عقيالً يوم بدر، فعززناكم في الكفر وفديناكم . والشنار

  .ممن األسر وورثنا دونكم خاتم األنبياء، وأدركنا بثأركم إذ عجزتم عنه، ووضعناكم بحيث لم تضعوا أنفسكم والسال

أبو جعفر على حربه لعيسى ابن عّمه موسى بن علي، فزحف إليه في العساكر، وقاتله بالمدينة فھزمه، وقتله في ) ثم عقد(

منتصف رمضان سنة خمس وأربعين، ولحق ابنه علّي بالسند إلى أن ھلك ھناك، واختفى ابنه االخر عبد هللا األشتر إلى أن 

ھا في أخبار أبي جعفر المنصور، ورجع عيسى إلى المنصور فجّھزه لحرب إبراھيم، ھلك في أخبار طويلة قد استوفيناھا كل

أخي محمد، بالعيرة فقاتله آخر ذي القعدة من تلك السنة فھزمه، وقتله حسبما مّر ذكره ھنالك، وقتل معه عيسى بن زيد بن 

  على المنصور بعد قتل أبي مسلم، ولقيهأّن عيسى بن زيد بن علّي ثار )وزعم ابّن قُتيبة .( علّي فيمن قتل من أصحابه

في مائة وعشرين الفاً، وقاتله أياما إلى أن ھّم المنصور بالفرار، ثم اتيح له الظفر فانھزم عيسى ولحق بابراھيم بن عبد هللا 

  .بالبصرة فكان معه ھنالك إلى ان لقيه عيسى بن موسى بن علي وقتلھما كما مر

نة تسع وستين من بني حسن الحسين بن علّي بن حسن المثلّث، وھو أخو عبد هللا بن حسن س) ثم خرج بالمدينة أيام المھدي(

المثّنى، وعّم المھدي، وبويع للرضا من آل محمد وسار إلى مكة، وكتب الھادي إلى محمد بن سليمان بن علي وقد كان قدم 

ً من البصرة فوالّه حربه يوم الَتْروَية فقاتله بفّجة على ثالثة أ ميال من مكة، وھزمه وقتله، وافترق أصحابه، وكان فيھم حاّجا

عّمه إدريس بن عبد هللا فأفلت من الھزيمة مع من افلت منھم يومئٍذ، ولحق بمصر نازعاً إلى المغرب، وعلى بريد مصر يومئذ 

كان به مستخفياً،  الح بن المنصور ويعرف بالمسكين، وكان يتشّيع ،فعلم بشأن إدريس وأتاه إلى المكان الذيصواضح مولى 

وحمله على البريد إلى المغرب ومعه راشد مواله فنزل بو ليلى سنة ست وسبعين، وبھا يومئذ إسحاق بن محمد بن عبد الحميد 

أمير أوربة من قبائل البربر، وكبيرھم لعھده فأجاره وأكرمه، وجمع البربر على القيام بدعوته، وخلع الطاعة العّباسية، وكشف 

  .مع عليه البرابرة بالمغرب فبايعوه وقاموا بأمره، وكان فيھم مجوس فقاتلھم إلى أن أسلمواالقناع واجت

وملك المغرب األقصى، ثم ملك تلمسان سنة ثالث وسبعين ودخلت ملوك زناتة أجمع في طاعته، واستفحل ُمْلكه، وخاطب 

ّد مولى من موالي المھدي اسمه سليمان بن حريز، إبراھيم بن االغلب صاحب الَقيروان، وخاطب الرشيد بذلك فشّد إليه الرشي

ويرف بالشّماخ، وأنفذه بكتابه إلى ابن األغلب فأجازه ولحق بإدريس مظھراً للنزوع إليه فيمن نزع من وحدان المغرب متبرئاً 

 ً في سنون فناوله اياه عند  من الدعوة العّباسية، ومنتحالً للطالبيين ،واختصه اإلمام إدريس ًوحلَِى بعينيه، وكان قد تأّبط ّسما

شكايته من وجع اسنانه فكان فيھا فيما زعموا حتفه، ودفن ببوليلى سنة خمس وسبعين، وفّر الشّماخ، ولحقه راشد بوادي ملوية 

فاختلفا بينھما ضربتين قطع فيھا راشد يده، وأجاز الشّماخ الوادي فاعجزه وبايع البرابرة بعد مھلكه ابنه إدريس سنة ثمان 

انين، واجتمعوا على القيام بأمره ولحق به كثير من العرب من إفريقيا واألندلس، وعجز بنو األغلب امراء إفريقيا عنه وثم

فاستفحلت له ولبنيه بالمغرب األقصى دولة إلى أن انقرضت على يد أبي العافية وقومه مكناسة أولياء العبيديين عام ثالثة عشر 

ار البربر، ونعّدد ملوكھم ھناك واحداً واحداً، وانقراض دولتھم وعودھا، ونستوعب ذلك كله وثالثمائة حسبما نذكر ذلك في أخب

  .النه اّمس بالبربر فإنھم كانوا القائمين بدعوتھم

اخو محمد بن عبد هللا بن حسن وإدريس في الَدْيلَم سنة ست وسبعين أيام الرشيد، واشتدت شوكتھم وسرح ) ثم خرج يحيى(

ضل بن يحيى فبلغ الطالقان، وتلّطف في استنزاله من بالد الَدْيَلم على ان يشترط ما أحب ويكتب له الرشيد الرشيد لحربه الف

  بذلك خّطه، فتّم بينھما، وجاء به الفضل فوّفى له الرشيد بكل ما أحب، وأجرى له أرزاقاً سنّية ،ثم حبسه بعد ذلك لسعاية كانت 
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ً فكان  فيه من آل الزبير، فيقال اطلقه بعدھا، ووصله بمال ،ويقال سمه لشھر من اعتقاله، ويقال اطلقه جعفر بن يحيى افتياتا

بسببه نكبة البرامكة، وانقرض شأن بني حسن، وخفيت دعوة الزيدّية حيناً من الدھر حتى كان منھم بعد ذلك باليمن والديلم ما 

  .نذكره وهللا غالب على امره

  دادج الفاطميين بعد فتنة بغوعن خرالخبر 
كانت الدولة العّباسية قد تمھدت من لدن أبي جعفر المنصور منھم، وسكن أمر الخوارج والدعاة من الشيعة من كل جھة حتى 

إذا ھلك الرشيد، ووقع بين بنيه من الفتنة ما وقع، وقتل األمين بيد طاھر بن الحسين، ووقع حصار بغداد من الحرب والعبث 

ً بخ ً ألھلھا عن ثائرة الفتن، وولى على العراق الحسن بن سھل اتسع الخرق حينئذ ما وقع، وبقي المأمون مقيما راسان تسكينا

بالعراق وأشيع عن المأمون اّن الفضل بن سھل غلب عليه، وحجره فامتعض الشيعة لذلك، وتكلّموا ،وطمع العلوّية في التوّثب 

  .ى المقتول بالبصرة أيام المنصورعلى االمر، فكان في العراق أعقاب إبراھيم بن محمد بن حسن المثنّ 

وكان شيعته . وكان منھم محمد بن إسمعيل بن إبراھيم ولقبه أبوه طباطبا، للكنة كانت في لسانه، أيام مرباه بين داياته فلقَّب بھا

خبره، فخرج سنة من الزيدية وغيرھم يدعون إلى إمامته ألنھا كانت متوارثة في آبائه من إبراھيم اإلمام جّده على ما قلناه في 

تسع وتسعين، ودعا لنفسه، ووافاه أبو السرايا السرّي بن منصور كبير بني شيبان فبايعه وقام بتدبير حربه، وملك الكوفة وكثر 

تابعوه من األعراب وغيرھم، وسّرح الحسن بن سھل زھير بن المسيب لقتاله فھزمه طباطبا واستباح معسكره، ثم مات محمد 

م فجأة، ويقال إّن أبا السرايا، سّمه لما منعه من الغنائم فبايع أبو السرايا يومه ذلك لمحمد بن محمد بن زيد في صبيحة ذلك اليو

  .بن علّي زين العابدين واستبّد عليه، وزحفت عليھم جيوش المأمون فھزمھم أبو السرايا، وملك البصرة وواسط والمدائن

مغضباً فاسترضاه وجھّز له الجيوش، وزحف إلى أبي السرايا وأصحابه  وسرح الحسن بن سھل لحربه ھرَثمة بن اعين وكان

فغلبھم على المدائن، وھزمھم وقتل منھم خلقاً، ووجه أبو السرايا إلى مّكة الحسين األفطس بن الحسن بن علّي زين العابدين، 

ن موسى بن جعفر الصادق، وكان يقال وإلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن حسن المثّنى ابن الحسن، وإلى البصرة زيد ب

له زيد النار لكثرة من أحرق من الناس بالبصرة فملكوا مكة والمدينة والبصرة، وكان بمّكة مسرور الخادم األكبر، وسليمان 

بن داود بن عيسى فلما أحسوا بقدوم الحسين فّروا عنھا، وبقي الناس في الموقف فوضى، ودخلھا الحسين من الغد فعاث في 

والخلفاء  صلى هللا عليه وسلمھل الموسم ما شاء هللا، واستخرج الكنز الذي كان في الكعبة من عھد الجاھلية، وأقره النبي أ

  .بعده، وقدره فيما قيل مائتا قنطار اثنتان من الذھب فأنفقه وّفرقه في أصحابه ما شاء هللا

المھدي فكان أميراً معه، واتبع أبا السرايا فغلبه على الكوفة،  ثم إن ھرَثَمَة واقع أبا السرايا فھزمه، ثم بحث عن منصور بن

وخرج إلى القادسية، ثم إلى واسط ولقيه عاملھا وھزمه، ولحق بجلوال مغلوالً جريحاً فقبض عليه عاملھا وقدمه إلى الحسن بن 

عوا محمد بن جعفر الصادق، وسّموه سھل بالنھروان فضرب عنقه، وذلك سنة مائتين وبلغ الخبر الطالبيّين بمكة فاجتمعوا وباي

أمير المؤمنين، وغلب عليه ابناه علّي وحسين فلم يكن يملك معھما من االمر شيئاً، ولحق إبراھيم بن أخيه موسى الكاظم بن 

من جعفر الصادق باليمن في أھل بيته فدعا لنفسه ھنالك، وتغلّب على الكثير من بالد اليمن، وُسّمَي الجَزار لكثرة ما قتل 

  .الناس

وخلص عامل اليمن وھو إسحاق بن موسى بن عيسى إلى المأمون فجھزّه لحرب ھؤالء الطالبيين فتوّجه إلى مكة وغلبھم 

عليھا، وخرج محمد بن جعفر الصادق إلى األعراب بالساحل فاتبعھم إسحاق وھزمھم، ثم طلبھم وطلب محمد األمان فاّمنه، 
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لمنبر بدعوته، وسابقته الجيوش إلى اليمن فشّردوا عنه الطالبيّين وأقاموا فيه الدعوة ودخل مّكة وبايع للمأمون وخطب على ا

  .العباسية، ثم خرج الحسين األفطس، ودعا لنفسه بمكة، وقتله ابنيه علياً ومحمداً 

سبطين فعھد بالعھد ثم إّن المأمون لما رأى كثرة الشيعة واختالف دعاتھم، وكان يرى مثل رأيھم او قريباً منه في شأن علّي وال

من بعده لعلي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق سنة إحدى ومائتين، وكتب بذلك إلى االفاق، وتقّدم إلى الناس فنزع 

السواد ولبس الخضرة، فحقد بنو العّباس ذلك من أمره وبايعوا بالعراق لعّمه إبراھيم بن المھدي سنة اثنين ومائتين، وخطب له 

ً امر العراق ،وھلك علي بن موسى في طريقه فجأة، ودفن . مت الفتنةببغداد، وعظ وشخص المأمون من خراسان متالفيا

  .ووصل المأمون إلى بغداد سنة أربع، وقبض على عّمه إبراھيم وعفا عنه، وسكن الفتنة. بطوس سنة ثالث ومائتين

ن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب يدعو للّرضا بعدھا خرج باليمن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد هللا ب) وفي سنة تسع(

  .من آل محمد، وبايعه أھل اليمن، وسّرح إليه المأمون مواله ديناراً، واستأمن له فافّنه وراجع الطاعة

من بعد ذلك بالحجاز والعراق والجبال والديلم، وھرب إلى مصر خلق، وأخذ منھم خلق، وتتابع ) ثم كثر خروج الزيدية(

  .دعاتھم

من خرج منھم بعد ذلك محمد بن القاسم علّي بن عمر بن زين العابدين، ھرب خوفا من المعتصم سنة تسع عشرة ) فأّول(

ثم . ومائتين، وكان بمكان من العبادة والزھد فلحق بخراسان، ثم مضى إلى الطالقان ودعا بھا لنفسه، واتبعته أمم الزيدية كلھم

ً حاربه عبد هللا بن طاھر صاحب خراسان    .فغلبه وقبض عليه، وحمله إلى المعتصم فحبسه حتى مات، ويقال إنه مات مسموما

ً الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد هللا بن الحسين األعرج بن علي بن زين العابدين، ) ثم خرج( من بعده بالكوفة أيضا

مائتين، وزحف إليه ابن بشكال من واجتمع إليه الناس من بني أسد وغيرھم من جموعه وأشياعه، وذلك سنة إحدى وخمسين و

. أمراء الدولة فھزمه، ولحق بصاحب الزنج فكان معه، وكاتبه أھل الكوفة في العود إليه، وظھر عليه صاحب الزنج فقتله

وكان خروج صاحب الزنج بالبصرة قبله بقليل، واجتمعت له جموع العبيد من زنج البصرة وأعمالھا، وكان يقول في لفظه من 

ثم انتسب إلى يحيى بن زيد الشھيد، والحق أنه . ه من ولد عيسى بن زيد الشھيد وأنه علّي بن محمد بن زيد بن عيسىأعلمه أن

  .دّعي في أھل البيت كما نذكره في أخباره

ق وزحف إليه الموّفق اخو المعتمد ودارت بينه وبينھم حروب إلى ان قتله، ومحا أثر تلك الدعوة كما قّدمناه في أخبار الموفّ 

  .ونذكره في أخبارھم

من ولده الحسن بن زيد بن الحسن السبط الداعي المعروف بالعلوي، وھو الحسن بن زيد بن محمد بن ) ثم خرج في الديلم(

ثم . إسمعيل بن الحسن خرج لخمس وخمسين فملك طبرستان وجرجان وسائر أعمالھا، وكانت له ولشيعته الزيدية دولة ھناك

وورثھا من ولد الحسن السبط، ثم من ولد عمر بن علي بن زين العابدين الناصر األطروش،   الثة،انقرضت آخر المائة الث

اسلم الديلم على يد ھذا األطروش وملك بھم . وھو الحسن بن علي بن الحسين بن علّي بن عمر، وھو ابن صاحب الطالقان

ببا لملك الديلم البالد وتغلّبھم على الخلفاء كما نذكر ذلك طبرستان وسائر أعمال الداعي، وكانت له ولبنيه ھنالك دولة،وكانوا س

  .في أخبار دولتھم

من الزيدية من ولد القاسم الرسّي بن إبراھيم طباطبا، أخي محمد صاحب أبي السرايا عام ثمانية وثمانين ) ثم خرج باليمن(

ھا ملكا باقيا لھذا العھد، وھي مركز الزيدية ومائتين يحيى بن الحسين بن القاسم الرسّي فاستولى على صعدة وأورث عقبه في
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األخوان محمد وعلّي ابنا الحسن بن جعفر بن موسى الكاظم وعاثاً في ) وفي خالل ذلك خرج بالمدينة.( كما نذكر في أخبارھم

  .المدينة عيثاً شديداً، وتعطلت الصالة بمسجد النبي صلى هللا عليه وسلم  نحوا من شھر وذلك سنة إحدى وسبعين

من دعاة الرافضة أبو عبد هللا الشيعي في كتامة من قبائل البربر عام ستة وثمانين ومائتين داعياّ لعبيد هللا ) ثم ظھر بالمغرب(

المھدي محمد بن جعفر بن محمد بن إسمعيل اإلمام بن جعفر الصادق فظھر على األغالبة بالقيروان، وبايع لعبيد هللا المھدي 

ثم استولوا بعد ذلك على مصر سنة ثمان . وملك المغربين، واستفحلت له دولة بالمغرب ورثھا بنوه سنة ست وتسعين فتم أمره

ثم ملك الشام . وخمسين وثالثمائة فملكھا منھم المعّز لدين هللا معد بن إسمعيل بن أبي القاسم بن عبيد هللا المھدي، وشّيد القاھرة

  .منھم على يد صالح الدين بن ايوب سنة خمس وستين وخمسمائة واستفحل ملكه إلى أن انقرضت دولتھم على العاضد

سنة ثمان وخمسين ومائتين من دعاة الرافضة رجل اسمه الفرج بن يحيى، ويدعى قرمط، بكتاب ) ثم ظھر في سواد الكوفة(

محمد بن الحنفيَّة ھو زعم أنه من عند أحمد بن محمد بن الحنفيَّة فيه كثير من كلمات الكفر والتحليل والتحريم، واّدعى أن 

طائفة منھم بالبحرين ونواحيھا  المھدي المنتظر، وعاث في بالد السواد، ثم في بالد الشام وتلّقب وكرويه بن مھرويه واستبدّ 

ورئيسھم أبو سعيد الجناجّي، وكان له ھناك ملك ودولة أورثھا بنيه من بعده إلى أن انقرضت اعوامھم كما يذكر في اخبار 

  .ان أھل البحرين ھؤالء يرجعون إلى دعوة العبيدّيين بالمغرب وطاعتھموك. دولتھم

اإلسماعيلية وھؤالء الرافضة طوائف آخرون، استبدوا بكثير من النواحي، ونسب إليھم فيھا   من دعاة) ثم كان بالعراق(

رجاالتھم الحسن بن الصّباح في  قلعة الموت وغيرھا، وينسبون تارة إلى القرامطة، وتارة إلى العبيدّيين، وكان من: القالع

  .قلعة الموت وغيرھا إلى أن انقرض أمرھم آخر الدولة السلجوقية

افضة فكان باليمامة دولة لبني األخضر، وھو محمد بن يوسف ) وكان باليمامة ومكة والمدينة( من بعد ذلك دول للزيدّية والرَّ

خرج أخوه إسمعيل بن يوسف في بادية الحجاز سنة اثنتين وخمسين بن إبراھيم بن موسى الجون بن عبد هللا بن حسن المّثنى، 

  .ثم مات فمضى أخوه محمد إلى اليمامة فملكھا وأورثھا لبنيه إلى أن غلبھم القرامطة. ومائتين وملك مكة

ملك مّكة، دولة لبني سليمان بن داود بن حسن المّثنى، خرج محمد بن سليمان أيام المأمون وتسّمى بالناھض، و) وكان بمكة(

واستقّرت إمارتھا في بنيه إلى أن غلبھم عليھا الھواشم وكبيرھم محمد بن جعفر بن أبي ھاشم محمد بن الحسن بن محمد بن 

موسى بن عبد هللا أبي الكرام بن موسى الجون فملكھا من إبراھيم سنة أربع وخمسين وأربعمائة، وغلب بني حسن على 

عّباسيين والُعبيدّيين واستفحل ملكه في بنيه إلى أن انقرضوا آخر المائة السادسة، وغلب على المدينة وداول الخطبة بمكة بين ال

ملك أولھم أبو عزيز قتادة  بن إدريس مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن . مكة بنو أبي قمي أمراؤھا لھذا العھد

وملكھم، أورثھا بنيه إلى ھذا العھد كما نذكر في أخبارھم، محمد بن سليمان بن عبد هللا بن موسى الجون وورث دولة الھواشم 

  .وھؤالء كلھم زيدّية

اسمه الحسن بن طاھر بن مسلم، وفي كتاب العتبي مؤرّخ دولة ابن : قال المسبجي. دولة للرافضة لولد الھناء) وبالمدينة(

ً لكافور، ويدّبر أمره و ً اسمه محمد بن طاھر، وكان صديقا . ھو من ولد الحسن بن علّي زين العابدينسبكتكين أّن مسلما

واستولى طاھر بن مسلم على المدينة أعوام ستين وثالثمائة وأورثھا بنيه لھذا العھد كما نذكر في أخبارھم، وهللا وارث 

  .األرض ومن عليھا
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  لمغربرقة في نواحي اتفملوك المغرب األقصي ومبد أ دولتھم وانقراضھا ثم تجّددھا مالخبر عن األدارسة 
بن حسن المّثنى بن الحسن السبط بمكة في ذي القعدة سنة ست وتسعين ومائة أيام . لما خرج حسين بن علّي بن حسن المثلّث

المھدي، واجتمع عليه قرابته وفيھم عماه إدريس ويحيى، وقاتلھم محمد بن سليمان بن علي بعجة على ثالثة أميال عن مكة 

ونجا يحيى بن إدريس وسليمان، وظھر يحيى بعمد ذلك في . ه وإنھزموا وأسر كثير منھمفقتل الحسين في جماعة من أھل بيت

  .الديلم، وقد ذكرنا خبره من قبل وكيف استنزله الرشيد وحبسه

ففّر ولحق بممصر، وعلى بريدھا يومئذ واضح مولى صالح بن المنصور ويرف بالمسكين، وكان واضح يتّشيع )وأّما إدريس (

وأتاه إلى الموضع الذي كان به مستخفياً، ولم ير شيئا أخلص من أن يحمله على البريد إلى المغرب ففعل، فعلم شأن إدريس 

ولحق إدريس بالمغرب األقصي حر ومواله راشد، ونزل بو ليلى سنة اثنتين وسبعين، وبھا يومئذ إسحاق بن محمد بن عبد 

على القيام بدعوته، وكشف القناع في ذلك، واجتمعت عليه زواغة الحميد امير أوربة وكبيرھم لعھده فاجاره، واجمع البرابر 

  .ولواتة ومدراته وغياثة ونفرة ومكناسة وغمارة وكافة البربر بالمغرب فبايعوه، وقاموا بأمره

ق ال وخطب الناس يوم بويع فقال بعد حمد هللا والصالة على نبيه ال تمّدن األعناق إلى غيرنا فإّن الذي تجدونه عندنا من الح

  .تجدونه عند غيرنا ولحق به من إخوته سليمان، ونزل بأرض زناتة من تلمسان ونواحيھا ونذكر خبره فيما بعد

والنصرانيَّة . أمر إدريس وتمت دعوته زحف إلى البرابرة الذين كانوا بالمغرب على دين المجوسّية واليھوديَّة) ولما استوثق(

وفتح تامستا ومدينة شالة وتادال، وكان أكثرھم على دين اليَّھودية والنصرانّية فأسلموا  مثل قندالوة وبھلوانة ومديونة وما زار،

ً وھدم معاقلھم وحصونھم ً وكرھا ثم يزحف إلى تلمسان وبھا من قبائل بني يعرب ومغراوه سنة ثالث . على يديه طوعا

س األمان ولسائر زناتة فأمكنه من قياد البلد، وسبعين، ولقيه أميرھا محمد بن حرز بن جزالن فأعطاه الطاعة، وبذل له إدري

ورجع إلى مدينة وليلى، ثم . منبره، وكتب اسمه فيه حسبما ھو مخطوط في صفح المنبر لھذا العھد وبنى مسجدھا وأمر بعمل

ازه، ولحق دّس إليه الرشيد مولى من موالي المھدي اسمه سليمان بن حريز ويعرف بالشّماخ أنفذه بكتابة إلى ابن األغلب فأج

واختصه اإلمام إدريس . إليه فيمن نزع من وھران المغرب متبرئا من الدعوة العّباسية ومنتحاًل للطلب بإدريس مظھراً النزوع

ا في سنون، فناوله إّياه عند شكايته من وجع أسنانه، فكان فيه كما زعموا حتفه ودفن بوليلى سنة  وحال بعينه وكان قد تأّبط سمَّ

  .خمس وسبعين

فر الشّماخ ولحقه فيما زعموا راشد بوادي ملويَّة فاختلفا ضربتين قطع فيھا راشد يد الشّماخ، وأجاز الوادين فاعجزه، واعتلق و

بالبرابر من أوربة وغيرھم فجمل من دعوته في ابنه إدريس األصغر من جاريته كنزه، بايعوه حمالً ثم رضيعاً ثم فصيالً إلى 

ع وليلى سنة ثمان وثمانين ابن إحدى عشرة سنة، وكان ابن األغلب دّس إليھم األموال واستمالھم أن شّب واستنم فبايعوه بجام

حتى قتلوا راشداً مواله سنة ست وثمانين، وقام بكفالة إدريس من بعده أبو خالد بن يزيد بن الياس العبدّي، ولم يزل كذلك إلى 

الملك بتجديد طاعته، وافتتحوا بالد المغرب كلّھا واستوثق لھم الملك أن بايعوا إلدريس، فقاموا بأمره وجردوا النفسھم رسوم 

  .بھا، واستوزر إدريس مصعب بن عيسى األزدي الّمسمى بالملجوم من ضربة في بعض حروبھم

وسمته على الخرطوم وكأنھا خطام، ونزع إليه كثير من قبائل العرب واألندلس، حتى اجتمع إليه منھم زھاء خمسمائة 

ثم قتل كبير أوربة إسحاق بن محمود سنة اثنتين . دون البربر، وكانوا له بطانة وحاشية، واستفحل بھم سلطانهفاختصھم 

وتسعين لما أحّس منه بمواالة إبراھيم بن االغلب، وكثرت حاشية الدولة، وأنصارھا، وضاقت وليلى بھم فاعتام موضعاّ لبناء 

لخير من وزاغة، وكان في بني بوغش مجوس ويھود ونصارى، وكان مدينة لھم، وكانت فاس موضعا لبني بوغش وبني ا
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وكانت بينھم فتن فبعث لإلصالح بينھم كاتبه أبا الحسن عبد . موضع شيبوبة منھا بيت نار لمجوسھم، وأسلّموا كلھم على يده

ألندلس سنة اثنين ثم جاء إلى فاس وضرب أبنيته بكزواوه، وشرع في بنائھا فاختط عدوة، ا. الملك بن مالك الخزرجيّ 

وفي سنة ثالث بعدھا اختّط عدوة القرويين وبنى مساكنه، وانتقل إليھا، وأسس جامع الشرفاء، وكانت عدوة القروّيين . وتسعين

  .من لدن باب السلسلة إلى غدير الجوزاء والجرف، واستقام له أمر الخالفة وأمر القائمين بدعوته وأمر العَز والملك

ثم غزا تلمسان وجّدد بناء مسجدھا وإصالح منبرھا، . امدة سنة سبع وتسعين فافتتح بالدھم ودانوا بدعوتهثم خرج غازياً المص

وأقام بھا ثالث سنين، وانتظمت كلمة البرابرة وزناتة ومحوا دعوة الخوارج منھم، واقتطع الغربّيين عن دعوة العّباسيين من 

غلب عن حماه بعد ما ضايقه بالمكاد، واستقاد األولياء، واستمال بھلول ودافع إبراھيم بن األ. لدن الشموس االقصى إلى شلف

ووفد عليه بالقيروان، واستراب . بن عبد الواحد المظفري بمن معه من قومه عن طاعة إدريس إلى طاعة ھارون الرشيد

افعة ھؤالء األدارسة، وعجز األغالبة من بعد ذلك عن مد. إدريس بالبرابرة فصالح ابراھيم بن األغلب، وسكن من غربه

  .ودافعوا خلفاء بني العّباس بالمعاذير بالغّض من إدريس والقدح في نسبه إلى أبيه إدريس بما ھو أوھن من خيوط العناكب

سنة ثالث عشرة، وقام باألمر من بعده ابنه محمد بعھده إليه فأجمع أمره بوفاة جّدته كنزة أّم إدريس، على أن ) وھلك إدريس(

فّقسم المغرب بينھم أعماالً اختص منھا القاسم بطنجة وبسكلة وسبته وتيطاوين . ه في سلطانه ويقاسم ممالك أبيهيشرك إخوت

وقلعة حجر النسر وما إلى ذلك من البالد والقبائل واختّص عمر بتيكيسان وترغة وما بينھما من قبائل صنھاجة وغمارة 

مكناسة وغياثة واختص عبد هللا بإغمات وبلد نفيس وجبال : من القبائلواختص داود ببالد ھوارة وتسول وتازى وما بينھما 

  .، بأصيالً والعرائش وبالد زوغة وما إلى ذلك>*<المصامده وبالد لمطة والسوس األقصى واختص يحيى 

ن في واختص حمزة بوليلى وأعمالھا، وأبقى الباقي. واختص عيسى بشالة وسال وأزمور وتامستا وما إلى ذلك من القبائل

وخرج عيسى بأزمور على أخيه محمد طالباً . وبقيت تلمسان لولد سليمان بن عبد هللا. كفالتھم وكفالة جّدتھم كنزة لصغرھم

ولما أوقع عمر بعيسى وغلب على ما في يده إستنابه إلى . األمر، لنفسه فبعث لحربه أخاه عمر بعد أن دعا القاسم لذلك فامتنع

أمره أخوه محمد بالنھوض إلى حرب القاسم لقعوده عن إجابته في محاربة عيسى فزحف إليه،  ثم. أعماله باذن أخيه محمد

وأوقع به، واستناب عليه إلى ما في يده فصار الريف البحري كلّه من عمل عمر ھذا من تيكيسان، وبالد غمارة إلى سبتة، ثم 

. أزمور وبالد تامستا،  وھذا ساحل البحر الكبير وھذا ساحل البحر الرومي ثم ينعطف إلى أصيال ثم سال، ثم. إلى طنجة

  .وتزھد القاسم وبنى رباطا بساحل أصيال للعبادة إلى أن ھلك

واتسعت والية عمر بعمل، عيسى والقاسم، وخلصت طويته ألخيه محمد األمير، وھلك في إمارة أخيه محمد ببلد صنھاجة 

فاس وعمر ھذا ھو جّد المحموديّين الدائلين باألندلس من بني أمية فّج الفرص سنة عشرين ومائتين، ودفن ب:بموضع يقال له 

ثم كان مھلك األمير محمد لسبعة أشھر من مھلك أخيه عمر سنة . وعقد األمير محمد على عمله لولده علّي بن عمر. كما نذكره

ًّ في مرضه وھو ابن تسع سنين فقام بأمره  األولياء والحاشية من العرب إحدى وعشرين ومائتين بعد أن استخلف ولده عليا

وأوربة وسائر البربر وصنائع الدولة، وبايعوه غالماً مترعرعاً، وقاموا بأمره وأحسنوا كفالته وطاعته فكانت أيامه يخر أيام، 

وھلك سنة أربع وثالثين لثالث عشرة سنة من واليته، وعھد ألخيه يحيى بن محمد فقام باألمر، وامتّد سلطانه، وعظمت 

  .وحسنت آثار ايامه دولته،

واستجّدت فاس في العمران وبنيت بھا الحمامات والفنادق للتجار، وبينت األرباض، ورحل  إليھا الناس من الثغور القاصية 

واتفق أن نزلتھا امرأة من أھل القيروان تسّمى أم البنين بنت محمد الفھرّي ،وقال ابن أبي ذرع اسمھا فاطمة، وإنھا من 
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ثرية بموروث أفادته من ذويھا واعتزمت على صرفه في وجوه الخير فاختطت المسجد الجامع بعدوة ّھوارة، وكانت م

القرويين أصغر ما كان سنة خمس وأربعين في أرض بيضاء كان أقطعھا اإلمام إدريس، وأنبطت بصحنھا بئراً شراباً للناس، 

  .جامع ادري لضيق محلته وجوار بيته فكأنما نّبھت بذلك عزائم الملوك من بعدھا، ونقلت إليه الخطبة من

واختط بعد ذلك أحمد بن سعيد بن أبي بكر اليغرنّي صومعته سنة خمس وأربعين وثالثمائة، على رأس مائة سنة من اختطاط 

ثم أوسع في خطته المنصور بن أبي عامر، وجلب إليه الماء . الجامع حسبما ھو منقوش في الحجارة بالركن الشوقي منھا

ثم أوسع في خطته آخر ملوك لمتونة من الموحدين، وبنى مرين واستمّرت العمارة . السقاية والسلسلة بباب الحفاة منهوأعّدله 

به، وانصرفت ھممھم إلى تشييده والمنافسات في االحتفال به فبلغ االحتفال فيه ما شاء هللا حسبما ھو مذكور في تواريخ 

بن يحيى فأساء السيرة وكثر عبثه في الحرم، وثارت به العاّمة لمركب شنيع  وھلك يحيى ھذا سنة وولي ابنه يحيى. المغرب

أتاه وتولى كبر الثورة عبد الرحمن بن أبي سھل الحزامي، وأخرجوه من عدوة القروّيين إلى عدوة األندلسّيين فتوارى ليلتين، 

ً لليلته حيى إلى ابن عّمه علي بن عمر صاحب وبلغ الخبر بشأن ي. وانقطع الملك من عقب محمد بن ادريس. ومات أسفا

واستدعاه أھل الدولة من العرب والبربر والموالي فجاء إلى فاس ودخلھا وبايعو، واستولى على أعمال المغرب إلى  الريف،

أن ثار عليه عبد الرزاق الخارجي، خرج بجبال لمتونة وكان على رأي الصفرّية فزحف إلى فاس، وغلب عليھا ففّر إلى 

ملك عبد الرزاق عدوة األندلس، وامتنعت منه عدوة القرويّين، وولوا على أنفسھم يحيى بن القاسم بن إدريس، وكان أوربة، و

ويقال إنه اخرجه من عدوة األندلس، . يعرف بالصرام،  بعثوا إليه فجاءھم في جموعه، وكانت بينه وبين الخارجي حروب

ستعمل إبنه عبد هللا ،المعروف بعبود من بعده، ثم ابنه محارب بن عبود ثم ا. واستعمل عليھا ثعلبة بن محارب بن أبي صفرة

وقام باألمر مكانه يحيى بن إدريس بن عمر صاحب . بن ثعلبة إلى أن اغتاله الربيع بن سليمان سنة اثنتين وتسعين ومائتين

المغرب، وكان أعلى بني  الريف، وھو ابن أخي علّي بن عمر فملك جميع أعمال األدارسة، وخطب له على سائر أعمال

ً بالحديث، ولم يبلغ احد من األدارسة مبلغه في السلطان والدولة، وفي أثناء  ً عارفا ً وأعظمھم سلطاًن، وكان فقيھا ادريس ملكا

ك ثم طمحوا إلى مل. ذلك كله خلط الملك للشيعة بأفريقيا، وتغلّبوا على اإلسكندرية واختطوا المھدّية كما نذكره في دولة كتامة

المغرب، وعقدوا لمضالة بن حبوس كبير مكناسة، وصاحب تاھرت على محاربة ملوكه سنة خمس وثالثمائة، فزحف إليه في 

عساكر مكناسة وكتامة، وبرز لمدافعته يحيى بن إدريس صاحب المغرب بجموعه من المغرب، وأولياء الدولة من أوربة 

نت الدبرة على يحيى وقومه، ورجع إلى فاس مغلوالً، وأجاز له بھا معاملة وسائر البرابرة والموالي، والتقوا على مكناسة وكا

إلى أن صالحه على مال يؤديه إليه وطاعة معروفة لعبيد هللا الشيعي سلطانه، يؤّديھا فقبل الشرط، وخرج عن األمر، وخلع 

له على عملھا خاصة، وعقد البن عمه نفسه، وأنفذ بيعته إلى عبيد هللا المھدفّي وابقى عليه مصالحه في سكنى فاس، وعقد 

موسى بن أبي العافية أمير مكناسة يومئذ وصاحب سنوروتازه على سائر أعمال البربر كما نذكره في أخبار مكناسة ودولة 

  .موسى

وكان بين موسى بن أبي العافية وبين يحيى بن إدريس شحناء وعداوة، يضطغنھا كل واحد لصاحبه حتى إذا عاد مضالة إلى 

مغرب في غزاته الثانية سنة تسع أغزاه موسى بن أبي العافية بطلحة بن يحيى بن إدريس صاحب فاس، فقبض عليه مضالة ال

ثم خرج يحيى . واستصفى أمواله وذخائره وّغربه إلى أصيال والريف عمل ذي قرباه ورحمه، وولّى على فاس ريحان الكتاّمي

سنتين واطلقه ولحق بالمھدية سنة إحدى وثالثين، وھلك في حصار أبي يزيد  يريد إفريقيا فاعترضه ابن أبي العافية وسجنه

سنة واستبد ابن أبي العافية بملك المغرب وثار على ريحان الكتاّمي بفاس سنة ثالث عشرة وثالثمائة الحسن بن محمد بن 
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بن أبي العافية، وكانت بينھما حروب القاسم بن إدريس الملقب بالحّجام، ونفى ريحان عنھا وملكھا عامين، وزحف للقاء موسى 

ً وغدر به  شديدة ھلك فيھا ابنه منھال بن موسى، وانجلت المعركة على أكثر من ألف قتيل، وخلص الحسن إلى فاس منھزما

  .حامد بن حمدان األوربي واعتقله

كراً فتدلى من السور وبعث إلى موسى فوصل إلى فاس وملكھا وطالبه بإحضار الحسن فدافعه عن ذلك، وأطلق الحسن متن

وفّر حامد بن حمدان إلى المھّدية، وقتل موسى بن أبي العافية عبد هللا بن ثعلبة بن محارب وابنيه محمداً . فسقط ومات من ليلته

ويوسف، وذھب ملك األدارسة، واستولى ابن أبي العافية على جميع المغرب وأجلى بني محمد بن القاسم بن إدريس، وأخاه 

الريف فنزلوا البصرة، واجتمعوا إلى كبيرھم ابراھيم بن محمد بن القاسم أخي الحسن وولّوه عليھم، واختط لھم الحسن إلى 

الحصن المعروف بھم ھنالك وھو حجر النسر سنة سبع عشرة وثالثمائة، وانزلوه وبنو عمر بن إدريس يومئذ بغمارة من لدن 

الناصر المرواني لطلب المغرب، وملك سبتة علّي بن إدريس سنة تسع  وشّمر. تيجساس إلى سبتة وطنجة، وبقي إبراھيم كذلك

وھلك إبراھيم بن محمد كبير بني . عشرة، وكبيرھم يومئذ أبو العيش بن ادريس بن عمر فانجابوا له عنھا وأنزل بھا حاميته

لقاسم بن محمد بن القاسم، وقام محمد فتولّي عليھم من بعده أخوه القاسم الملقب بكانون، وھو اخو الحسن الحّجام، واسمه ا

ٌ عن أبي العافية ومذاھبه واتصل األمر في ولده، وغمارة أولياؤھم والقائمون بأمرھم كما نذكره في . بدعوة الشيعة انحرافا

  .أخبار غمارة

مغراوة ثم ملك بنو يعرب فاس وبعدھم . ودخلت دعوة المروانيين خلفاء قرطبة إلى المغرب، وتغلّبت زناتة على الضواحي

وأقام األدارسة بالريف مع غمارة وتجّدد لھم به ملك في بني محمد، وبني عمر بمدينة البصرة وقلعة حجر النسر ومدينة سبتة 

وبعث العزيز العبيدّي بن كانون . ثم تغلّب عليھم المروانيون وأنخنوھم إلى األندلس،، ثم أجازوھم إلى االسكندرية. وأصيال

  .ب فغلبه عليه المنصور بن أبي عامر وقتلهمنھم لطلب ملكھم بالمغر

وعليه كان انقراض أمرھم، وانقراض سلطان أوربة من المغرب، وكان من أعقاب األدارسة الذين أووا إلى غمارة فكانوا 

سة، وذلك أّن األدارسة لما انقرض سلطانھم، صاروا إلى بالد غمارة واستجّدوا بھا ريا. الدائلين من ملوك األموية باألندلس

وكان بنو حمود . واستمّرت في بني محمد وبني عمر من ولد إدريس بن إدريس، وكانت للبربر إليھم بسبب ذلك طاعة وخلطة

ثم غلبوه بعد ذلك على األمر وصار لھم ملك األندلس . ھؤالء من غمارة فأجازوا مع البربر حين أجازوا في مظاھرة المستعين

  .حسبما نذكر في أخبارھم

أخو إدريس االكبر فإنه فّر إلى المغرب أيام العّباسّيين فلحق بجھات تاھرت بعد مھلك أخيه ادريس، وطلب ) انوأما سليم(

ولحق بتلمسان فملكھما واذعنت له زناتة . األمر ھناك فاستنكره البرابرة وطلبه والة االغالبة فكان في طلبھم تصحيح نسبه

مد بن سليمان على سننه ،ثم افترق بنوه على ثغور المغرب األوسط، واقتسموا وسائر قبائل البربر ھنالك، وورث ملكه ابنه مح

ممالكه ونواحيه فكانت تلمسان من بعده البنه حمد بن أحمد بن القاسم بن محمد بن أحمد، وأظّن ھذا القاسم ھو الذي يدعي بنو 

أرشكول لعيسى بن محمد بن سليمان وكان وكانت . عبد الواد نسبه فإّن ھذا أشبه من القاسم بن ادريس بمثل ھذه الدعوى

منقطعاً إلى الشيعة، وكانت جراوة إلدريس بن محمد بن سليمان، ثم البنه عيسى، وكنيته أبو العيش، ولم تزل إمارتھا في ولده 

م، صاحب ووليھا بعده ابنه ابراھيم بن عيسى، ثم ابنه يحمى بن ابراھيم، ثم أخوه ادريس بن ابراھيم، وكان إدريس بن إبراھي

وأرتاب من قبله ميسور قائد الشيعة فقبض عليه سنة ثالث . أرشكول منقطعا إلى عبد الرحمن الناصر وأخوه يحيى كذلك

وعشرين وثالثمائة، ثم انحرف عنھم فلما أخذ ابن أبي العافية بدعوة العلوية نابذ أولياء الشيعة فحاصر صاحب جراوة الحسن 



13 
 

ثم حاصرھا البوري بن موسى ابن . فلحق بابن عمه إدريس بن إبراھيم صاحب أرشكولبن أبي العيش، وغلبه على جراوة 

أبي العافية وغلب عليھما، وبعث بھما إلى الناصر فأسكنھما قرطبة، وكانت تنس إلبراھيم بن محمد بن سليمان، ثم البنه محمد 

ي بن مناد سنة إثنتين وأربعين وثالثمائة ففّر إلى من بعده، ثم البنه يحيى بن محمد، ثم ابنه علّي بن يحيى، وتغلّب عليه زير

ورجع يحيى منھما إلى ّطلب تنس فلم . الجبر بن محمد بن خزر، وجاز إبناه حمزة ويحيى إلى الناصر فتلّقاھما رحباً وتكرمة

براھيم من وكان من ولد إبراھيم ھذا أحمد بن عيسى بن إبراھيم صاحب سوق إبراھيم، وسليمان بن محمد بن إ. يظفر بھا

 وكان من بني محمد بن سليمان ھؤالء وبطوش بن حناتش بن الحسن بن محمد بن سليمان، قال ابن. رؤساء المغرب األوسط

وحمل بني . حزم وھم بالمغرب كثير جداً، وكان لھم بھا ممالك، وقد بطل جميعھا، ولم يبق منھم بھا رئيس بنواحي بجاية

يت منھم بقايا في الجبال واألطراف معروفون ھنالك عند البربر، وهللا وارث األرض حمزة ھؤالء جوھر إلى القيروان، وبق

  .ومن عليھا

  وتصاريف أمره واضمحالل دعوته زنجالخبر عن صاحب ال
لھا فلم يتم لصاحبھا دولة، وذلك أّن دعاة العلوية منذ زمان المعتصم من الزيدية كما شرحناه،  ھذه الدعوة فيھا اضطراب منذ اوَّ

ان من أعظمھم الذين دعا لھم شيعتھم بالنواحي علّي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد الشھيد، ولما اشتھر أمره فّر وقتل وك

ابن عمه علّي بن محمد بن الحسن بن علم بن عيسى، وبقي ھو متغيباً فادعى صاحب الزنج ھذا سنة خمس وخمسين ومائتين 

ر ھذا المطلوب، ولقيه صاحب الزنج حّياً معروفا بين الناس فرجع عن دعوى نسبه أيام المھدي أنه ھو فلما، ملك البصرة ظھ

وانتسب إليه إلى يحمى بن يزيد قتيل الجون، ونسبه المسعودي إلى طاھر بن الحسين بن علّي، وقال فيه علي بن محمد بن 

  .جعفر بن الحسين بن طاھر

ن زين العابدين، قاله ابن حزم وغيره فإن أراد بطاھر، طاھر بن ويشكل ذلك بأّن الحسين بن فاطمة لم يكن له عقب إالّ م

الحسن األصغر بن زين العابدين فتطول سلسلة نسبه، وتشتمل على إثني عشرة إلى  يحيى المحدث بن الحسن بن عبيد هللا بن

وغيرھما أنه رجل من عبد والذي عليه المحّققون الطبري وابن حزم . الحسين بن فاطمة، ويبعد ذلك إلى العصر الذي ظھر فيه

القيس من قرية تسّمى ودريفن من قرى الري، وإسمه علي بن عبد الرحيم حدّثته نفسه بالتوثب، ورأى كثرة خروج الزيدّية من 

ويصدق ھذا أنه كان خارجّياً على رأي األزارقة يعلن الطائفتين من أھل . الفاطميين فانتحل ھذا النسب واّدعاه، وليس من أھله

وصفين، وكيف يكون ھذا من علوّي صحيح النسب؟ وألجل انتحاله ھذا النسب وبطالنه في دعاويه فسد أمره فقتل ولم  الجمل

تقم له دولة بعد أن فعل األفاعيل، وعاث في جھات البصرة، واستباح األمصار وخّربھا، وھزم العساكر وقتل األمراء األكابر، 

  .كره، سنة هللا في عبادهواتخذ لنفسه حصونا قتل فيھا، من جاوبه لم

أنه شخص من الذين حجبوا ببغداد مع جماعة من حاشية المنتصر، ثم سار إلى البحرين سنة تسع )وسياق الخبر عنه (

واربعين ومائتين فاّدعى انه علوّي من ولد الحسين بن عبيد هللا بن عباس بن علّي، ودعا الناس إلى طاعته فاتبعه كثير من أھل 

إلى اإلحساء، ونزل على بعض بني تميم ومعه قوارة يحيى بن محمد األزرق وسليمان بن جامع، وقاتل أھل  ثم تحّول. ھجر

البحرين فھزموه وافترقت العرب عنه، ولحق بالبصرة والفتنة فيھا بين الباللّية والسعدّية، وبلغ خبره محمد بن رجاء العامل 

و ببغداد فانتسب إلى عيسى بن زيد الشھيد كما قلناه، وأقام بھا فطلبه فھرب وحبس أبنه وزوجته وبعض أصحابه، ولحق ھ

ثم بلغه أّن الباللية والسعدية اخرجوا محمد بن رجاء من البصرة، وأن أھله خلصوا فرجع إلى البصرة في رمضان سنة . حوالً 

  .خمس وخمسين، ومعه يحمى بن محمد وسليمان بن جامع
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محمد الصمدحاني، وعلي بن أبان وعبدان غير من سمينا فنزل بظاھر البصرة، ومن أھل بغداد الذين استمالھم جعفر بن 

إّن هللا "ووّجه دعوته إلى العبيد من الزنوج وأفسدھم على مواليھم ورغّبھم في العتق، ثم في الملك، واتخذ راية رسم فيھا، 

وتسايل إليه الزنوج . م وحبسھم، ثم أطلقھموجاءه موالي العبيد في طلبھم فأمرھم بضربھ. اآلية" اشترى من المؤمنين أنفسھم

واتبعوه، وھزم عساكر البصرة واألبلَّة وذھب إلى القادسية، وجاءت العساكر من بغداد فھزمھم، ونھب النواحي، وجاء المدد 

اھيم بن المدبر ثم ملك األبلّة واستباحھا، وسار إلى األھواز، وبھا إبر. إلى البصرة مع جعالن من ّقواد الترك، وقاتلوه فھزمھم

المدير سنة ست وخمسين، إلى أن فر من محبسھم فبعث المعتمد سعيد بن صالح الحاجب  على الخوارج فافتتحھا وأسر ابن

لحربھم سنة سبع وخمسين، وھو يومئذ عامل البصرة وسار من واسط فھزمه علي بن أبان من قّواد الزنج لحربھم، ھزمه إلى 

علي بن أبان لحصاره حتى نزل على أمانه، ودخلھا وأحرق جامعھا، ونكب عليه صاحب  البحرين فتحّصن بالبصرة، وزحف

  .الزنج فصرفه، وولّى على البصرة مكانه يحيى بن محمد البحراني

ثم ساروا إلى األھواز، وعليھا  ، ثم بيتوا محمد بن المولد فھزموهوبعث المعتمد محمد المولد إلى البصرة فأخرج عنھا الزنج

خياط فواقع الزنج فغلبوه وكان المعتمد قد استقدم أخاه أبا أحمد الموفق من مكة وعقد له على الكوفة والحرمين منصور ال

وطريق مكة واليمن، ثم عقد له على بغداد والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة واألھواز، وأمره أن يعقد ليارجوج على 

ثم انھزم سعيد بن صالح فعقد يارجوج لمنصور بن جعفر . صالح البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين مكان سعيد بن

مكانه، ثم قتله الزنج كما قلناه فأمر المعتمد أخاه الموّفق بالمسير إليھم في ربيع سنة ثمان وخمسين، وعلى مقّدمته مفلح فأجفل 

ً فقتل مفلح وانھزم أصحابه ور جع الموّفق إلى ساّمرا، وكان الزنج عن البصرة، وسار قائدھم علّي بن أبان فلقي مفلحا

اصطيخور ولي األھواز بعد منصور الخّياط، وجاءه يحيى بن محمد البحراني من ّقواد الزنج، وبلغھم مسير الموفق فانھزم 

يحمى البحراني، ورجع في السفن فأخذ وحمل إلى سامرا فقتل وبعث صاحب الزنج مكانه علّي بن أبان وسليمان الشعراني 

  .ز من يد اصطيخور سنة تسع وخمسين، بعد ان ھزموه وھرب في السفن فغرقفملكوا األھوا

وسرّح المعتمد لحربھم موسى بن بغا بعد أن عقد له على تلك األعمال فبعث إلى األھواز عبد الرحمن بن مفلح، وإلى البصرة 

ثم استعفى موسى بن بغا وولّى . فھاإسحاق بن كيداجق، وإلى باداورد إبراھيم بن سليمان، وأقاموا في حروبھم مّدة سنة ونص

على تلك األعمال مكانه مسرور البلخي، وجّھز المعتمد أخاه أبا أحمد الموفّق حربھم بعد أن عھد له بالخالفة ولقبه الناصر 

لدين هللا الموفق، وولّي على أعمال المشرق كلھا إلى آخر أصفھان، وعلى الحجاز فسار لذلك سنة أثنتين وستين واعترضه 

  .يعقوب الصّفار يريد بغداد فشغل بحربه، وانھزم الصّفار وانتزع من يده ما كان ملكه من األھواز

وكان مسرور البلخي قد سار إلى المعتمد وحضر معه حرب الصّفار فاغتنم صاحب الزنج خلو تلك النواحي من العسكر، وبث 

مع أغرتمش وخشنش فھزمھم الزنج وقائدھم سليمان بن سراياه للنھب والتخريب في القادسّية، وجاءت العساكر من بغداد 

وكان علي بن أبان من قّوادھم قد سار إلى األھواز، وأميرھا يومئذ محمد بن ھزار مرد الكردي فبعث . جامع، وقتل خشنش

األكراد فرجع مسرور البلخي أحمد بن الينونة للقائھم فغلب أوالً على األھواز علّي بن أبان ثم ظاھره، محمد بن ھزار مرد و

إلى السوس، وأقام علي بن أبان وصاحبه بتستر، وطمع أنه يخطب لصاحب الزنج فخطب ھو للصّفار فاقتتال، وانھزم علي بن 

  .أبان وخرج، واضطربت فارس بالفتنة

حمد بن المولد، ثم ملك الصفاّر األھواز وواعد الزنج، وسار سليمان بن جامع من قّواد الزنج، وولّى الموّفق على مدينة واسط أ

فزحف إليه الخليل بن أبان فھزمه، واقتحم واسطاً واستباحھا سنة أربع وستين وضربت خيولھم في نواحي السواد إلى النعمانية 
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إلى جرجراًيا فاستباحوھا، وسار علي بن ابان إلى األھواز فحاصرھا، واستعمل الموفق عليھا مسروراً البلخّي فبعث تكيد 

فھزمھم علي بن أبان وجماعة الزنج، وسألوه الموادعة فوادعھم واتھمه مسرور فقبض عليه، وبعث مكانه  البخارّي إلى تستر

ثم سار علي بن أبان إلى محمد بن ھزارمرد الكردّي فغلبه على رامھرمز . اغرتمش فھزم الزنج أوالً ثم ھزموه ثانياً فوادعھم

ثم سار ابن أبان لحصار بعض القالع باألھواز، . ه في أعمالهحتى صالحه عليھا على مائتي ألف درھم، وعلى الخطبة ل

  .فزحف إليه مسرور البلخّي فھزمه واستباح معسكره

وكان الموفق لما اقتحم الزنج مدينة واسط بعث ابنه أبا العّباس سنة ست وستين فم عشرة آالف من المقاتلة، ومعه السفن في 

في المقاتلة، والسفن براً وبحراً وعلى مقدمته الجناني،  بان سليمان بن جامع اقبلالنھر عليھا أبو حمزة نصير فكتب إليه نصير 

ولحقھم سليمان بن موسى الشعراني بالعساكر، ونزلوا من الطفح إلى أسفل واسط فسار إليھم أبو العّباس فھزمھم فتأخروا 

صاحب الزنج قائده ابن أبان وابن جامع أن  وراءھم وأقام على واسط يردّد عليھم الحروب والھزائم مرة بعد أخرى ،ثم أمر

يجتمعا الحرب أبي العّباس بن الموفق، وبلغ ذلك الموّفق فسار من بغداد في ربيع سنة سبع وستين فانتھى إلى المنيعة، وقاتل 

منيعة وطمس الزنج فانھزموا أمامه واتبعھم أصحاب أبي العّباس إبنه فاقتحموا عليھم المنيعة وقتلوا وأسروا، وھدم سور ال

خندقھا، وھرب الشعراني وابن جامع وسار أبو العباس إلى المنصورة بطھشا فنازلھا وغلب عليھا، وأفلت ابن جامع إلى 

  واسط وغلب على ما فيھا من الذخائر واألموال، وھدم سورھا

نده بواسط، وجاءه الخبر ثم سار الموّفق إلى الزنج باألھواز واستخلف ابنه ھرون على ج. وطّم خنادقھا ورجع إلى واسط

برجوع الزنج إلى طھشا والمنصورة ،فرّد إليھم من يوقع بھم، ومضى لوجھه فانتھى إلى السوس وعلّي بن أبان باألھواز، 

فسار إلى صاحبه واستأمن المخلفون ھنالك إلى الموّفق فأّمنھم، وسار إلى تستر وأّمن محمد بن عبد هللا الكردي، ثم وافى 

إلى ابنه ھرون أن يوافيه بالجند بنھر المبارك من فرات البصرة ،وبعث ابنه أبا العّباس لحرب الخبيث بنھر االھواز وكتب 

أبي الخصيب وأستأمن إليه جماعة من قّواده فأّمنه وكتب إليه بالدعوة واألعذار، وزحف إليه في مدينته المختارة له، وأطلق 

ً والزنج في نحو من ثالثمائة ألف مقاتل، ونصب االالت ورّتب السفن في البحر وعّبى عساكره وھي نحو من خمسي ن ألفا

المنازل للحصار، وبنى المقاعد للقتال واختّط مدينة الموفقية لنزوله، وكتب بحمل األموال والميرة إليھا فحملت، وقطع الميرة 

عبان سنة سبع وستين إلى صفر من سنة عن المختارة، وكتب إلٮظالبالد بإنشاء السفن واالستكثار منھا، وقام يحاصرھا من ش

  .سبعين

ثم اقتحم عليھم المختارة فملكھا وّفر الخبيث وابنه انكالي وابن جامع إلى معقل أعده، واتبعه طائفة من الجند فانقطعوا عنه، 

الي ثم قتل صاحب الزنج وجيء برأسه، ولحق انك. وأمرھم من الغد باتباعه فانھزم وقتل من أصحابه وأسر ابن جامع

وكان درمونة من قواده قد لحق بالبطيحة، . بالديناري في خمسة آالف، ولحقھم أصحاب الموفق فظفروا بھم وأسروھم أجمعين

ثم أقام الموفق . فلما علم بقتل صاحبه استأمن إلى الموّفق فأمّنه. واعتصم بالمغايض واآلجام ليقطع الميرة عن أصحاب الموّفق

صرة واألبلة وكوردجلة، ورجع إلى بغداد فدخلھا في جمادى سنة سبعين، وكان لصاحب الزنج من بمدينته قليال وولى على الب

وهللا وارث . الولد محمد ولقبه انكالي، ومعناه بالزنجية ابن الملك، ثم يحيى وسليمان والفضل حبسوا في المطبق إلى أن ھلكوا

  .األرض ومن عليھا
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ش وبنيه ثم لألطرو. وما كان لھم من الدولة بطبرستان للّداعي و أخيه أوالً ة الخبر عن دعاة الديلم والجبل من العلويّ 
  وتصاريف ذلك إلى انقضائه

الحسن بن زيد بن الحسن ووالّه المدينة، وھو  أبو جعفر المنصور قد اختص من العلوية من بني الحسن السبط حافده) كان(

ً رحمه هللا كما ھو معروف و الذي أغرى المنصور من قبل ببني حسن وأخبره بدسيسة محمد وھ. الذي امتحن اإلمام مالكا

الحسن : وكان له عقب بالرّي منھم. المھدّي وابنه عبد هللا في شأن الدعاء لھم حتى قبض عليھم وحملھم إلى العراق كما قّدمناه

س الكافل بھا لسليمان بن بن زيد بن محمد بن إسمعيل بن الحسن والي المدينة، ولما حدث بين عامل طبرستان محمد بن أو

ً عن محمد بن طاھر صاحب خراسان، وبين محمد وجعفر من بني رستم من أھل نواحي طبرستان  عبد هللا بن طاھر نائبا

حادث فتنة، وقد تقّدم ذكرھا، أغروا به أھل تلك النواحي وبعثوا إلى الديلم ليستنجدوا بھم عليه، وكانوا على المجوسّية يومئذ، 

مد بر، أوس لدخوله بالدھم، وقتله وسبيه منھم أيام المسالمة، وملكھم يومئذ وھشوذار بن حّسان فأجابوا ابني وھم حرب لمح

  .رستم إلى حربه

على الحسن بن زيد بالري فاستدعوه بكتاب  وبعث ابنا رستم إلى محمد بن إبراھيم بطبرستان لكون الدعوة له فامتنع ،ودلھم

قد اتفق الديلم وابنا رستم وأھل ناحيتھم على بيعته فبايعوه، وانضم إليھم أھل جبال محمد بن إبراھيم فشخص إليھم، و

وزحف إلى آمد فقاتله ابن أوس دونه، وخالفه الحسن بن زيد في جماعة إلى آمد فملكھا، ونجا ابن أوس إلى سليمان . طبرستان

الحرب، وبعث بعض قواده، إلى سارية فملكھا،  بن عبد هللا بن طاھر بسارية وزحف إليھم الحسن فخرجوا للقائه فناشبھم

  .وانھزم سليمان إلى جرجان، واستولى الحسن على معسكره بما فيه وعلى حرمه وأوالًده فبعثھم إليه في السفن

إّن سليمان انھزم له لدسيسة التّشيع التي كانت في بني طاھر، ثم أقبل الحسن بن زيد إلى طبرستان فملكھا وھرب عنھا : ويقال

، ثم بعث الحسن دعاته إلى النواحي، وكان يعرف بالداعي العلوي فبعث إلى الري القاسم ابن عّمه علي بن إسمعيل، .سليمان

وبھا القاسم بن علي بن زيد العابدين السمري فملكھا، واستخلف بھا محمد بن جعفر بن أحمد بن عيسى بن حسين الصغير بن 

المعروف بالكوكبي بن أحمد بن محمد بن إسمعيل بن محمد بن جعفر، وھزمه وأسره وبعث إلى قزوين الحسين . زين العابدين

  .فبعث الحسن بن زيد قائده دواجن إلى محمد بن ميكال فھزمه وقتله، وملك الري من يده، وذلك سنة خمسين ومائتين

. ان إلى الديلم ودخلھا سليمانثم زحف سليمان بن عبد هللا بن طاھر من جرجان في العساكر فأجفل الحسن بن زيد عن طبرست

ثم سار محمد بن طاھر إلى . ثم قصد سارية وأتاه ابنا قاران بن شھرزاد من الديلم، وأتاه أھل آمد وغيرھم طائعين فصفح عنھم

لقاء الحسن فھزمه، وقتل من أعيان أصحابه ثالثمائة وأربعين رجالً ثم زحف موسى بن بغا لحربھم سنة ثالث وخمسين فلقيه 

سن الكوكبي على قزوين، وأنھزم إلى الديلم، واستولى موسى بن بغا على قزوين، ثم رجع الكوكبّي سنة ست وخمسين الح

فاستولى على الري، واستولى القاسم بن علي بعدھا على الكرخ سنة سبع ثم زحف الحسن بن زيد إلى جرجان، وبعث إليھا 

غلبھم عليھا، وانتقض أمر ابن طاھر بخراسان من يومئذ واختلف محمد بن طاھر صاحب خراسان العساكر فھزمھم الحسن، و

  .ثم غلبه الحسين سنة تسع وخمسين على قومس. المغلبون عليه، وكان ذلك داعياً إلى انتزاع يعقوب الصّفار خراسان من يده

  استيالء الصفار علي طبرستان
جستان، فلما استولى يعقوب على األمر ھرب عبد هللا إلى كان عبد هللا السخري، ينازعه يعقوب بن الليث الصّفار الرياسة بس

فلما ھلك يعقوب الصفار بنيسابور، ھرب عبد هللا إلى الحسن بن زيد ونزل سارية وبعث . نيسابور مستجيراً بابن طاھر فاجاره

ولحق عبد هللا بالري، فيه يعقوب الصفار فلم يسلمه الحسن بن زيد، فسار إليه يعقوب سنة ستين، وھزمه فلحق بارض الديلم، 
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وملك يعقوب سارية وآمد، وجبى خراجھا، وسار في طلب الحسن فتعلق بجبال طبرستان واعترضته األمطار واألوحال فلم 

وكتب إلى الخليفة بخبر الحسن، وما فعله معه، وسار إلى الرّي في طلب عبد هللا السخري فأمكنه منه، والي . يخلص إال بمشقة

  .الرّي فقتله

ثم انتقض السجستانّي . جع الحسن بن زيد إلى طبرستان سنة إحدى وستين، وغلب عليھا اصحاب الصفار، واقتطعھا عنھمثم ر

على يعقوب بن الليث بخراسان، وملكھا من يده كما ذكرناه فسار وحاربه أبو طلحة بن شركب وامره الحسن بن زيد فسار 

وانتزاع جرجان من يده، ثم خرج عنھا بقتال عمرو بن الليث بعد موت السجستاني إلى محاربته بسبب ذلك سنة خمس وستين، 

ثم أوقع السجستاني بالحسن بن زيد سنة ست وستين، كبسه . أخيه يعقوب كما نذكر في أخبارھم، فملكھا الحسن بن زيد

 الشيعي بن بجرجان وھو غاز فھزمه، ولحق بآمد، وملك سارية، واستخلف عليھا الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد هللا

الحسن بسارية قتل الحسن بن زيد، ودعا لنفسه فبايعه جماعة، ثم وافاه . وانصرف فأظھر . الحسين األصغر بن زين العابدين

  .الحسن بن زيد فظفر به وقتله

  وفاة الحسن بن زيد ووالية أخيه
كان قيامھم أوالً على ابن طاھر ثم توفي الحسن بن زيد صاحب طبرستان في رجب سنة سبعين وولي مكانه أخوه محمد، و

ثم مات يعقوب سنة خمس . ثم غلب يعقوب الصفار على خراسان، وانتقض عليه أحمد السجستاني، وملكھا من يده. كما ذكرناه

وستين وولي مكانه أخوه عمرو، وزحف إلى خراسان، وقاسم السجستاني فيھا، وكانت بينھما حروب، وكان الحسن داعي 

ً إلى ان ھلك، وولي مكانه أخوه كما ذكرناه طبرستان يقابلھما وكانت قزوين تغلّب عليھا أثناء ذلك عساكر الموّفق، . جميعا

ووليھا أذكوتكين من مواليھم فزحف إلى الري سنة اثنتين وسبعين، وزحف إليه محمد بن زيد في عالم كبير من الديلم وأھل 

أسر ألفان، وغنم أذكوتكين عسكره جميعا وملك الرّي وفرق عماله طبرستان وخراسان فانھزم، وقتل من عسكره ستة آالف، و

ثم مات السجستاني وقام بأمره في خراسان رافع بن الليث من قواد الظاھرية فغلب محمد بن زيد على طبرستان . في نواحيھا

ينجده على عمرو بن الليث وجرجان فلحق بالديلم، ثم صالحه سنة إحدى وثمانين، وخطب له فيھا سنة إثنتين وثمانين على أن 

وكتب له عمرو بن الليث يعذله عن ذلك فأقصر عنه، فلما غلب عمرو على رافع رعى لمحمد بن زيد خذالنه لرافع فخفى له 

  .عن طبرستان وملكھا

  مقتل محمد بن زيد
واتصل الخبر . فوالّهكان عمرو بن الليث لما ملك خراسان، وقتل رافع بن ھرثمة، طلب من المعتضد والية ما وراء النھر 

بإسماعيل بن أحمد الساماني ملك تلك الناحية فعبر جيحون، وھزم جيوش عمرو بن الليث، ورجع إلى بخارى، فزحف عمرو 

وجاء إسمعيل فعبر النھر، وأخذ عليه الجھات بكثرة جموعه فأصبح . بن الليث من نيسابور إلى بلخ وأعوزه العبور

مرو وأسره إسمعيل، وبعث به إلى المعتضد سنة ثمان وثمانين فحبسه إلى أن قتل، وعقد كالمحاصر، ثم اقتتلوا فانھزم ع

ولما اتصل بمحمد بن زيد، واقعة عمرو وأمره سار من طبرستان ال يرى أّن إسمعيل . إلسماعيل على ما كان بيد عمرو

مد بن ھرون، وكان من قواد رافع بن يقصدھا فلما انتھى إلى جرجان بعث إليه إسمعيل يصده عن ذلك فأبى، فسرح إليه مح

ثم رجعت . ھرثمة، وصار من قواد إسمعيل بن سامان فلقي ا محمد بن زيد على جرجان واقتتلوا فانھزم محمد بن ھارون أوالً 

الكرة على محمد بن زيد، وافترقت عساكره، وقتل من عسكره عالم وأسر أبنه زيد، وإصابته ھو جراحات ھلك منھا، أليام 

وغنم ابن ھارون عسكره بما فيه، وسار إلى طبرستان فملكھا، وبعث يزيد إلى إسمعيل فأنزله ببخارى، ووسع عليه  قالئل،
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وحاربھم إسمعيل سنة تسع وثمانين، وملكھم يومئذ ابن حسان فھزمھم، وصارت طبرستان . االنفاق، واشتدت عليه شوكة الديلم

ويقال إن زيد بن محمد بن زيد ملك . ر بھا األطروش كما نذكر بعدوجرجان في ملك بني سامان مع خراسان، إلى أن ظھ

  .طبرستان من بعد ذلك، إلى أن توفي وملكھا من بعده إبنه الحسن بن زيد

  ور األطروش العلوي وملكه طبرستانظھ 
سم األطروش وا. األطروش ھذا من ولد عمر بن زين العابدين الذي كان منھم داعي الطالقان أيام المعتصم، وقد مر ذلك

الحسن بن علّي بن الحسين بن علّي بن عمر، دخل إلى الديلم بعد مقتل محمد بن زيد وأقام فيھم ثالث عشرة سنة، يدعوھم إلى 

اإلسالم ويأخذ من العشر، ويدافع عنھم ملكھم ابن حّسان فأسلم منھم خلق كثير، واجتمعوا عليه وبنى في بالدھم المساجد، 

وكان عاملھا محمد بن نوح، من قبل أحمد بن . ثم دعاھم إلى المسير معه إلى طبرستان. ة فدانوا بهوحملھم على رأي الزيدي

ثم عزل ابن سامان عن طبرستان ابن . إسمعيل بن سامان، وكان كثير اإلحسان إليھم فلم يجيبوا األطروش إلى البغي عليه

مات فاستعمل عليھا أبا العّباس محمد بن إبراھيم، صعلوكاً فأساء  نوح، وولّى عليھا غيره فأساء السيرة فأعاد إليھا ابن نوح، ثم

السيرة وتنكر لرؤساء الديلم، فدعاھم الحسن األطروش للخروج معه فأجابوه فسار إليھم صعلوك، ولقيھم بشاطئ البحر على 

حتى استأمنوا إليه مرحلة من سالوس فانھزم وقتل من أصحابه نحو من أربعة آالف، وحصر األطروش بقيتھم في سالوس 

  .فأمنھم ونزل آمد

وجاء صھره الحسن بن قاسم بن علّي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن بن زيد والي المدينة، 

وقد مر ذكره فلم يحضر قتل أولئك المستأمنين، واستولى األطروش على طبرستان وتسمى الناصر، وذلك سنة إحدى 

  .، ولحق صعلوك بالري، وسار منھا إلى بغدادوثالثمائة

فخرج عن آمد، ولحق بسالوس، وبث إليه صعلوك العساكر فھزمھم الحسن الداعي، ] وثلثمائة[ثم زحف الناصر سنة اثنتين 

ثم زحفت إليه عساكر خراسان وھي للسعيد نصر بن أحمد فقتلوه سنة أربع وثالثمائة، وولى صھره . وھو الحسن بن زيد

وكان له من الولد أبو القاسم وأبو الحسن، وكان قواده من الديلم جماعة منھم . ، وكانت بينھم حروب بالديلم كما نذكرهوبنوه

ليلى بن النعمان، وواله صھره الحسن بعد ذلك جرجان، وما كان بن كالي، وكانت له والية استراباذ، ويقرأ من كتاب الديلم، 

نھم أسفار بن شيرويه من أصحاب ما كان ومرداويج من أصحاب أسفار والسيكري من وكان من قواده الديلم جماعة أخرى م

  .أصحابه أيضا، ومولويه من أصحاب مرداويح، ويأتي الخبر عن جميعھم

وكان الحسن بن قاسم صھر األطروش، وكان رديفه في األمر حتى كان يعرف بالداعي الصغير، واستعمل على جرجان سنة 

بن النعمان من كبار الديلم، وكان له مكان في قومه، وكان األطروش وأوالًده يلّقبونه المؤيد لدين هللا،  ثمان وثالثمائة ليلى

  .المنتصر آلل رسول هللا، وكانت خراسان يومئذ لنصر بن أحمد من بني سامان

ن ليلى حروب، وھزمه وكان الدامغان ثغرھا من ناحية طبرستان، وكان بھا فراتكين من موالي ابن سامان فوقعت بينه وبي

ليلى، واستفحل أمره، ونزع إليه فارس مولى فراتكين فأكرمه وأصھر إليه بأخته واستأمن إليه أبو القاسم بن حفص وھو ابن 

ثم حرضه الحسن بن قاسم الداعي الصغير على . أخت أحمد بن سھل قائد السامانية عندما نكب خاله أحمد فأّمنه وأجاره

فسار إليھا، ومعه أبو القاسم بن حفص فملكھا من يد فراتكين، سنة ثمان وثالثمائة ،وخطب بھا للداعي المسير إلى نيسابور، 

وأنفذ السعيد نصر عساكره إليه من بخارى مع قائده حموّيه بن علّي، ومعه محمد بن عبيد هللا البلعي وأبو جعفر صعلوك، 

وقاتلوه فانھزم إلى آمد، ولم يقدر على الحصار، ولحقه يقراخان  وخوارزم شاه وسيجور الدواني ويقراخان فلقيھم ليلى بطوس،
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فقبض عليه، وبعث حمويه من قتله، واستأمن الديلم إليھم فأّمنوھم، وأشار حمويه بقتلھم فاستجاروا بالقواد، وبعث برأس ليلى 

  .إلى بغداد، وذلك في ربيع من سنة تسع وبقي فارس مولى فراتكين بجرجان

  طبرستان بعد األطروشرة العلوية بإما
ولما قتل الحسن األطروش سنة أربع وثالثمائة، كما قّدمناه، ولّى مكانه بطبرستان صھره، وھو الحسن بن القاسم، وقد 

وبعض الناس يقولون ھو الحسن بن محمد أخي األطروش، ھكذا قال ابن . مرذكره، ويّسمى بالداعي الصغير، ويلقب بالناصر

ثم من عقب حافده . وانما ھو صھره، الحسن بن القاسم من عقب الحسين بن زيد والي المدينة حزم وغيره، وليس بصحيح،

محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن، وكان أبو الحسن بن األطروش باستراباذ فبايع له ما كان بن كالي، وقام بأمره فلما قتل 

وجاءه أبو الحسن بن األطروش باستراباذ فبايع له  نھاليلى بن النعمان صاحب جرجان، وعاد فراتكين إليھا، ثم انصرف ع

فملكھا، فبعث السعيد بن سامان صاحب خراسان قائده سيجور الدوانى في أربعة آالف فارس لحصاره بجرجان فحاصره 

شھراً، ومع الحسن صاحب جيشه سرخاب بن وھشوداب، وھو ابن عم ما كان بن كالي فلما اشتّد بھم الحصار خرج أبو 

ن وسرخاب في ثمانية آالف من الديلم والجند فانھزم سيجور أّوالً فاتبعوه، وقد أكمن لھم الكمائن فخرجت عليھم، وقتل الحس

  .من الديلم والجند نحو أربعة آالف، وخلص أبو الحسن في البحر إلى استراباذ، ولحقه سرخاب فخلفه، وأقام سيجور بجرجان

، وإستخلف ما كان بن كالي على استراباذ، فاجتمع إليه الديلم، وولّوه على ثم ھلك سرخاب وسار أبو الحسن إلى سارية

ثم خرج عن استراباذ إلى سارية فملكوھا وولوا عليھا يقراخان، . أنفسھم، وزحف إليه عساكر السعيد بن سامان فحاصروه مّدة

ا من يد يقراخان، ثم ملك جرجان، وأقام بھا، وعادوا إلى جرجان، ثم إلى نيسابور، ثم سار ما كان بن كالي إلى استراباذ وملكھ

ثم استولى أسفار بن شيرويه على جرجان، واستقّل بھا، وكان سبب ذلك أنه كان من أصحاب ما . وذلك سنة عشر وثلثمائة

، كان بن كالي، ونكره لبعض أحواله فطرده من عسكره، وسار إلى أبي بكر بن محمد بن اليسع من السامانية بنيسابور فخدمه

وبعثه في عسكر إلى جرجان ليفتحھا له، وقد كان ما كان سار إلى طبرستان، وولّى على جرجان مكانه أخاه أبا الحسن علّياً، 

. وكان أبو الحسن بن األطروش معتقال عنده، وھّم ليله بقتله، وقصده في محبسه فظفر به أبو علي وقتله، وخرج من الدار

  .فبايعوا لى، وولّوا علّى جيشه علي بن خرشيد ورضوا به واختفى، وبعث من الغد إلى القّواد

واستقدموا أسفار بن شيرويه فأستأذن بكر بن محمد وقدم عليھم، وسار إليھم ما كان بن كالي فحاربوه وغلبوه على طبرستان، 

ما كان بن كالي  وأنزلوا بھا أبا علّي بن األطروش فأقام بھا أياما، ومات على أثره علي بن خرشيد صاحب جيشه، وجاء

لحرب أسفار بطبرستان فانھزم أسفار ولحق ببكر بن محمد بجرجان، وأقام إلى أن توفي سنة خمس عشرة وثالثمائة فوالّه 

وكان الحسن . وزحفوا إلى طبرستان فملكوھا. السعيد على جرجان، وأرسل إلى مرداوبج بن دينار الجبلي، وجعله أمير جيشه،

تولى على الرّي وقزوين وزنجان وأبھر وقّم، وقائده ما كان بن كالي الديلمّي فسار إلى طبرستان، بن القاسم الّداعي قد اس

وقاتله أسفار فانھزم ما كان، والحسن بن القاسم الداعي، وقتل بخذالن أصحابه إّياه، ألنه كان يشتّد عليھم في تغيير المنكرات 

وكان خال مرداويج ووشكين فيقدموه عليھم، ويحبسوا الحسن الداعي  فتشاوروا في أن يستقدموا ھذرسيدان من رؤساء الجبل،

  .وينصبوا أبا الحسن بن األطروش

ونما الخبر بذلك إلى الداعي، وقدم ھذرسيدان فلقيه الداعي مع القواد وادخلھم إلى عصره بجرجان ليأكلوا من مائدته فدخلوا، 

موطن وقتل، واستولى أسفار على طبرستان والرّي وجرجان وقتلھم عن آخرھم ،فعظمت نفرتھم عنه فخذلوه في ھذا ال

وقزوين وزنجار وابھر وقَُم والكرج، ودعا للسعيد بن سامان صاحب خراسان، وأقام بسارية، واستعمل على آمد ھرون بن 
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دى نسائه بھرام، وقصد بذلك استخالصه لنفسه ألنه كان يخطب البي جعفر، من ولد الناصر األطروش فواله آمد وزّوجه بإح

األعيان بھا، وحضر عرسه أبو جعفر وغيره من العلوّيين، وھجم عليه أسفار يوم عرسه بآمد، فقبض على أبي جعفر وغيره 

  .من اعيان العلوّيين، وحملھم إلى بخارى فاعتقلوا بھا إلى أن خلصوا من بعد ذلك

. ش، بويع بعد موته ولقب الناصر، وملك جرجانأّن الحسن بن القاسم الداعي صھر األطروا): ومن تاريخ بعض المتأخرين(

وكان الديلم قد اشتملوا على جعفر بن األطروش، وتابعوه فصار الداعي إلى طبرستان وملكھا، ولحق جعفر بدنباوند فقبض 

بن عليه علّي بن أحمد بن نصر وبعث به إلى علّي بن وھشودان بن حّسان ملك الديلم وھو عامله، فحبسه علّي بن وھشودان 

ثم . حّسان ملك الديلم فلما قتل أطلقه من بعده حسرة فيروز، فاستجاش جعفر بالديلم، وعاد إلى طبرستان فملكھا وھرب الحسن

مات جعفر فبويع أبو الحسن، ابن أخيه الحسن فلما ظھر ما كان بن كالي بايع للحسن الداعي وأخرجه إليه، وقبض على 

  .جرجان عند أخيه أبي علي ليقتله فقتله الحسن ونجا، وبايعه القواد بجرجانالحسن أحمد وھو ابن أخي جعفر وحبسه ب

ثم حاربه ما كان فانھزم الحسن إلى آمد، ومات بھا، وبويع أخوه أبو جعفر بن محمد بن أحمد، وقصده ما كان من الري فھرب 

، واستأمن إلى أبي بكر بن محمد بن فقاتل دونه، وانھزم أسفار إلى جرجان. من آمد إلى سارية، وبھا أسفار ابن شيرويه

وكان الداير . ثم بايع ما كان ألبي القاسم الداعي، وخرج الحسن إلى الري وطلب مرداويج بثأر خاله سيداب بن بندار. الياس

وانصرف ما كان إلى الديلم، ثم ملك طبرستان وبايع بھا ألبي علّي الناصر بن جان سنة إحدى وعشرين وثالثمائة، بجر

ومضى أبو جعفر محمد بن أبي الحسن أحمد بن األطروش إلى الديلم، إلى . ل ابن جعفر بن األطروش، وھلك بعد مّدةإسمعي

فلما غلب على طبرستان وأخرج ما كان عنھا بايع . أن غلب مرداويج على الرّي، فكتب إليه وأخرجه عن الديلم، وأحسن إليه

وزحف سنة ست وثالثين إلى . ت، وبويع أخوه ولقب الثائر، وأقام مع الديلمألبي جعفر ھذا، وسّمي صاحب القلنسوة إلى أن ما

جرجان، وبھا ركن الدولة بن بويه، فسرح إليه ابن العميد فانھزم الثائر، وتعلق بالجبال، وأقام مع الديلم وملوك العجم يخطبون 

خيه الحسين بن جعفر، وتلّقب بالناصر، له إلى أن ھلك سنة خمس وخمسين وثالثمائة، لثالثين سنة من ملكه، وبايعوا أل

  .وتقبض عليه ليكوبن وشكس ملك الجبل وسلّمه وانقرض ملك الفاطمّيين أجمع بتلك الجبال والبقاء  وحده

  .وما كان لھم من الدولة من المشرق والمغرب. الخبر عن دولة اإلسماعيلية ونبدأ منھم بالعبيديين الخلفاء بالقيروان والقاھرة

ؤالء العبيدّيين من الشيعة اإلمامية، وقد تقدم لنا حكاية مذھبھم، والبراءة من الشيخين ومن سائر الصحابة، لعدولھم عن أصل ھ

وإال فالشيعة . له باإلمامة بزعمھم، وبھذا امتازوا عن سائر الشيعة صلى هللا عليه وسلمبيعة علّي إلى غيره، مع وصية النبّي 

ولم يقدح ذلك عند الزيدية في إمامة أبي بكر لقولھم بجواز إمامة المفضول مع االفضل، وال كفھم مطبقون على تفضيل علّي 

وھي . وھذه الوصية لم تعرف ألحد من أھل النقل. عند الكيسانية ألنھم لم يّدعوا ھذه الوصية، فلم يكن عندھم قادح فيمن خالفھا

رج زيد الشھيد بالكوفة، واختلف عليه الشيعة ناظروه في أمر خ من موضوعات اإلمامية، وقد يسّمون رافضة، قالوا ألنه لما

ً فنكر ذلك عليھم فقالوا له وأنت أيضا فلم يظلمك أحد، وال حق لك في األمر، وانصرفوا عنه : الشيخين، وأنھم ظلموا عليا

ابنه علي زين العابدين، ثم صارت اإلمامة من علّي إلى الحسن، ثم الحسين، ثم . ورفضوه فسموا رافضة، وسّمي أتباعه زيدية

  .ثم ابنه محمد الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق، كل ھؤالء بالوصّية، وھم ستة أئمة لم يخالف احد من الرافضة في إمامتھم

واختص االثنا عشرية باسم اإلمامية لھذا العھد، ومذھبھم أّن . وھم االثنا عشرية واإلسماعيلية: ثم افترقوا من ھھنا فرقتين

انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم، وخرج دعاته بعد موت أبيه فحمله ھرون من المدينة وحبسه عند اإلمامة 

ويقال أّن يحيى بن خالد سّمه في رطب فقتله، وتوفي سنة . عيسى بن جعفر، ثم أشخصه إلى بغداد وحبسه عند ابن شاھك
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ه علّي الرضا وكان عظيماً في بني ھاشم، وكانت له مع المأمون صحبة، ثالث وثمانين ومائة، وزعم شيعتھم أّن اإلمام بعده ابن

وكان المأمون يومئذ . وعھد له باالمر من بعده سنة إحدى ومائتين عند ظھور الدعاة للطالبّيين، وخروجھم في كل ناحية

لعّمه إبراھيم بن المھدي ببغداد، بخراسان، لم يدخل العراق بعد مقتل أخيه األمين فنكر ذلك عليه شيعة العّباسّيين وبايعوا 

فارتحل المأمون إلى العراق وعلّي الرضا معه، فھلك علّي في طريقه سنة ثالث ومائتين ودفن بطوس، وبقال إن المأمون 

  .سّمه

ً وتندم عليه، وال يصح ذلك : أنه دخل عليه يعوده في مرضه فقال له) ويحكى( أوصني، فقال له علّي إياك ان تعطي شيئا

ثم زعم شيعتھم أّن األمر من بعد علي الرضا البنه محمد . ھة المأمون عن إراقة الدماء بالباطل، سما دماء أھل البيتلنزا

التقي، وكان له من المأمون مكان، وأصھر إليه في ابنته، فأنكحه المأمون إياھا سنة خمس ومائتين، ثم ھلك سنة عشرين 

رية أّن اإلمام بعده ابنه علّى، ويلّقبونه الھادي، ويقال الجواد، ومات سنة أربع ومائتين ودفن بمقابر قريش وتزعم االثنا عش

ه   .وخمسين ومائتين وقبره بقّم، وزعم ابن سعيد أن المقتدر سمَّ

ويزعمون اّن اإلمام بعده ابنه الحسن، ويلّقب العسكري ألنه ولد بسر من رأى، وكانت تسّمى العسكر، وحبس بھا بعد أبيه إلى 

سنة ستين ومائتين، ودفن إلى جنب أبيه في المشھد، وترك حمال ولد منه ابنه محمد فاعتقل، ويقال دخل مع أّمه في  أن ھلك

وزعموا انه حي لم يمت، وھم اآلن . السرداب بدار أبيه، وفقد، فزعمت شيعتھم انه اإلمام بعد أبيه، ولّقبوه المھدي والحجة

وھذا المذھب في . الثاني عشر من ولد علّي، ولذلك سّميت شيعته االثني عشرية ينتظرونه، ووقفوا عند ھذا االنتظار، وھو

المدينة والكرخ والشام والحلّة والعراق، وھم حتى اآلن على ما بلغنا يصلّون المغرب، فإذا قضوا الصالة قّدموا مركباً إلى دار 

ا فإن الناس منتظرون، والخلق حائرون، والظلم عام، أيھا اإلمام اخرج إلين: السرداب بجھازه وحليته ونادوا بأصوات متوسطة

ويكررون ذلك إلى أن تبدو النجوم، ثم ينصرفون إلى الليلة القابلة، ! فاخرج إلينا فتقرب الرحمة من هللا آثارك! والحق مفقود

ك، وربما يحتجون وھؤالء من الجھل بحيث ينتظرون من يقطع بموته مع طول االمد، لكن التعصب حملھم على ذل. ھكذا دأبھم

  .لذلك بقصة الخضر واالخرى أيضا باطلة، والصحيح أن الخضر قد مات

وكان أبو جعفر المنصور طلبه فشھد . فزعموا أّن اإلمام بعد جعفر الصادق ابنه إسمعيل، وتوفي قبل أبيه) وأما اإلسماعيلية(

مات قبل أبيه بقاء اإلمامة في ولده كما نص موسى وفائدة النّص عندھم على إسمعيل، وإن كان . له عامل المدينة بأنه مات

ويمولون في ابنه محمد . والنّص عندھم ال مرجع وراءه، ألن البداء على هللا محال. على ھارون صلوات هللا عليھما ومات قبله

ة، وعددھم ثالثة، ولن أنه السابع التاّم من األئمة الظاھرين، وھو أول األئمة المستورين عندھم الذين يستترون ويظھرون الدعا

واألئمة يدور عددھا عندھم على . تخلو األرض منھم عن إمام، إما ظاھر بذاته أو مستور، فر بد من ظھور حّجته ودعاته

ھم يغلّطون األئمة المستورين عندھم محمد . سبعة عدد االسبوع، والسماوات والكواكب، والنقباء تدور عندھم على اثني عشر

مد المكتوم، ثم ابنه جعفر المصدق، ثم ابنه   محمد الحبيب، ثم ابنه عبد هللا المھدي صاحب الدولة بن إسمعيل، وھو مح

  .بإفريقية والمغرب التي قام بھا أبو عبد هللا الشيعي بكتامة

ن بن فروخ وكان من ھؤالء اإلسماعيلية القرامطة، واستقّرت لھم دولة بالبحرين في أبي سعيد الجنابّي وبنيه أبي القاسم الحسي

بن حوشب الكوفي داعي اليمن لمحمد الحبيب، ثم ابنه عبد هللا وشممى بالمنصور، وكان من االثني عشرية أوال،ً فلما بطل ما 

في أيديھم رجع إلى رأي اإلسماعيلية وبعث محمد الحبيب أبو عبد هللا إلى اليمن داعية له فلّما بلغه عن محمد بن يعفر ملك 

وكان علّي . بة والنسك، وتخلّى عن الملك فقدم اليمن ووجد بھا شيعة يعرفون ببني موسى في عدن العةصنعاء انه اظھر التو
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بن الفضل من أھل اليمن، ومن كبار الشيعة، وطاھر بن حوشب على أمره، وكتب له اإلمام محمد بالعھد لعبد هللا ابنه، وأذن 

وفتح المدائن وملك صنعاء، وأخرج منھا بني يبعن، وفّرق الدعاة  له في الحرب فقام بدعوته وبثھا في اليمن وجّيش الجيوش،

والبحرين والسند والھند ومصر والمغرب، وكان يظھر الدعوة للرضا من آل محمد، وكان من دعاته أبو . في اليمن واليمامة

راً، وكان ھذا المذھب ھنالك ومن عنده سار إلى إفريقية فوجد في كتامة من الباطنية خلقا كثي. عبد هللا الشيعي صاحب كتامة

أقاموا بإفريقية وبّثوا فيھا الدعوة، وتناقله من البرابرة أمم، وكان . من لدن الدعاة الذين بعثھم جعفر الصادق إلى المغرب

، حتى أكثرھم من كتامة فلما جاء أبو عبد هللا الشيعي داعية المھدي ووجد ھذا المذھب في كتامة فقام على تعليمه وبّثه وإحّيائه

  .تم األمر وبويع لعبد هللا كما نذكر اآلن في أخبارھم

  ابتداء دولة العبيديين
وأولھم عبيد هللا المھدي بن محمد الحبيب بن جعفر الصادق بن محمد المكتوم بن جعفر الصادق وال عبرة بمن أنكر ھذا النسب 

وقد مّر ذكرھم . عن في نسبھم، وشھد فيه أعالم االئمةمن أھل القيروان وغيرھم وبالمحضر الذي ثبت ببغداد أيام القادر بالط

فإن كتاب المعتضد إلى ابن األغلب بالقيروان، وابن مدرار بسجلماسة، يغريھم بالقبض عليه لّما سار إلى المغرب شاھد 

وقد . توالذين شھدوا في المحضر فشھادتھم على السماع، وھي ما علم. وشعر الشريف الرضّي مسّجل بذلك. بصّحة نسبھم

كان نسبھم ببغداد منكرا عند أعدائھم شيعة بني العباس منذ مائة سنة، فتلّون الناس بمذھب أھل الدولة، وجاءت شھادة عليه مع 

أنھا شھادة على النفي، ميم أّن طبيعة الوجود في االنقياد إليھم، وظھور كلمتھم حتى في مكة والمدينة أدل شيء على صحة 

  .نسبھم

ً وسفسفةوأما من يجعل نس وكان شيعة ھؤالء العبيديين . بھم في اليھودية والنصرانية ليعمون القدح وغيره فكفاه ذلك إثما

ظھورھم بأفريقية دخول الحلواني وأبي سفيان من شيعتھم إليھا أنفذھما جعفر الصادق،  وكان أصل. بالمشرق واليمن وأفريقية

يء صاحب البذر فنزل أحدھما ببلد مراغة، واآلخر ببلد سوف جمار وقال لھما بالمغرب أرض بور فاذھبا واحرثاھا حتى يج

وكالھما من أرض كتامة ففشت ھذه الدعوة في تلك النواحي، وكان محمد الحبيب ينزل سلمية من أرض حمص، وكان 

الحبيب، فبعث  شيعتھم يتعاھدونه بالزيارة إذا زاروا قبر الحسين، فجاء محمد بن الفضل من عدن العة من اليمن لزيارة محمد

معه رستم بن الحسن بن حوشب من أصحابه إلقامة دعوته باليمن، وأّن المھدي خارج في ھذا الوقت، فسار وأظھر الدعوة 

  .المعروفة عندھم، واستولى على أكثر اليمن، وّتسمى بالمنصور، وابتنى حصناً بجبل العة. للمھدي من آل محمد بنعوته 

وكان أبو عبد هللا . ق الدعاة في اليمن واليمامة والبحرين والسند والھند ومصر والمغربوملك صنعاء من بني يعفر، وفرّ 

الحسين بن محمد بن زكريا المعروف بالمحتسب، وكان محتسباً بالبصرة، وقيل أنما المحتسب أخوه أبو العباس المخطوم وأبو 

بو عبد هللا بمحمد الحبيب، ورأى ما فيه من االھلّية فأرسله ھذا يعرف بالمعلم ألنه كان يعلم مذھب اإلمامية، فاتصل أ. عبد هللا

فجاء أبو عبد هللا إلى ابن . إلى ابن حوشب باليمن ليأخذ عنه، ثم يذھب إلى المغرب، يقصد بلد كتامة فيظھر بينھم الدعوة

  .حوشب ولزمه، وشھد مجالسه، وأفاد علمه

امة ورؤساءھم، وفيھم من القي الحلواني وابن بّكار واخذوا عنھما ثم خرج مع حاج اليمن إلى مكة فلقي بالموسم رجاالت كت

فقصدھم أبو عبد هللا في رحالھم، وكان منھم موسى بن حريث كبير بني سكان من جملة أحد شعوبھم وأبو القاسم الورنجومي 

ھم، ورأوا ما ھو عليه من من أحالفھم، ومسعود بن عيسى بن مالل المساكتي، وموسى بن تكاد فجلس إليھم وسمعوا منه مذاھب

ولما أرادوا الرحلة إلى بالدھم سألوه . العبادة والزھد فعلق ببقلوبھم، وصار يتعھدھم في رحالھم فاغتبطوا به واغتبط بھم
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الصحبة فوافقھم طاوياً وجه مذھبه عنھم، بعد أن سألھم عن قومھم وعصابتھم وبالدھم وملكة السلطان فيھم فكشفوا له علم ذلك 

أنما يعطون السلطان طاعة معروفة فاستيقن تمام أمره فيھم، وخرج معھم إلى المغرب، وسلكوا طريق الصحراء،  وأنھم

وعدلوا عن القيروان إلى أن وصلوا بلد سوماثة، وبھا محمد بن حمدون بن سماك االندلسّي من بجاية األندلس نزيال عندھم، 

 الشيعي عليه فاكرمه، وفاوضه، وتفرس ابن حمدون فيه أنه صاحب فنزل أبو عبد هللا. وكان قد أدرك الحلواني وأخذ عنه

  .الدولة

ثم ارتحلوا وصحبھم ابن حمدون، ودخلوا بلد كتامة منتصف ربيع سنة ثمان وثمانين ومائتين فنزل على موسى بن حريث ببلده 

ده من المھدي بذلك، وبھجرة المھدي، انكجان في بلد بني سكتان من جبيلة، وعين له مكان منزله بفج األخيار، وأن النص عن

واجتمع إليه الكثير من أھل كتامة، ولقي علماءھم واشتمل . وأن أنصار األخيار من أھل زمانه، وأن إسمھم مشتق من الكتمان

سّمونه عليه الكثير من أھوائھم فجاھر بمذھبه، وأعلن بإمامة أھل البيت، دعا للرضا من آل محمد، واتبعه أكثر كتامة، وكانوا ي

وبلغ خبره إلى أمير إفريقية إبراھيم بن أحمد بن األغلب، فبعث إليه بالتھديد والوعيد، فأساء . بأبي عبد هللا الشيعي والمشرقيّ 

الرد عليه، وخاف رؤساء كتامة عادية ابن األغلب، وأغراھم عمال بالدھم بالشيعي، مثل موسى بن عياش صاحب مسيلة، 

وجاء ابن تميم صاحب يلزمة فاجتمعوا وتفاوضوا في شأنه، وحضريحى . حب سريفوعلّي بن حفص بن عسلوجة صا

. المساكتي وكان يدعى األمير، ومھدّي بن أبي كمارة رئيس لھيعة، وفرج بن حيران رئيس أجانة، وثمل بن بحل رئيس لطانة

في أن يسلمه إليھم أو يخرجه من وراسلوا بيان بن صفالن رئيس بني سكتان، وأبو عبد هللا الشيعي عندھم بجبل ايكجان، 

بلدھم، وحذروه عاقبة أمره فرّد أمره إلى أھل العلم، فجاؤوا بالعلماء وھّموا باغتياله فلم يتم لھم ذلك، وأطبقت بجيلة على 

  .مظاھرته فھزموا ھؤالء المثيرين عليه ورّدوھم خائبين

بذلك أبو عبد هللا الشيعّي وأصحابه، فبعثوا إلى الحسن  ثم راجعوا بيات بن صقالب في أمره والطفوه حتى صفا إليھم، وشعر

بن ھارون الغّساني يسألونه الھجرة إليھم فأجابھم، ولحق ببلدة تازروت من بالدھم واجتمعت غّسان لنصرته مع بطون كتامة 

في الرياسة، وكان  ثم انتفض على الحسن بن ھارون أخوه محمد منافسة له. الذين بايعوه من قبل، فاعتز وامتنع وعظم أمره

ً لمھدي بن أبي كمارة فداخله في التثريب على أبي عبد هللا، وعظمت الفتنة بين لھيعة وغّسان، وولّى أبو عبد هللا  صديقا

 ً   .الشيعي الحسن بن ھارون على حروبه، وظھر بعد أن كان مختفيا

بي عبد هللا فقتل اخاه مھديا ورأس على لھيعة وكان لمھدي بن أبي كمارة شيخ لھيعة إخ اسمه أبو مديني، وكان من أحباب أ

  .مكانه فصاروا جميعاً إلى والية أبي عبد هللا وأبي مديني شيخھم

ثم تجمعت كتامة لحرب الشيعي وأصحابه، ونازلوه بمكانه من تازروت، وبعث الشيعي سھل بن فوكاش إلى فحل بن نوح 

فمشى إلى كتامة، وأبوا إأل أن يناجزوھم الحرب، فغلبھم أبو عبد هللا رئيس لطانة، وكان صھره، لينجد له عن حربھم في السلم 

وأصحابه، وانھزمت كتامة وابلى عروبة بن يوسف الملوشي في ذلك اليوم بالًء حسناً، واجتمعت إلى أبي عبد هللا غساّن كلھا 

ولحق بجيلة من بجاية فرج بن . ركويلزمة ولھيعة وعاّمة بجاية ورئيسھم يومئذ ماكنون بن ضبارة وأبو زاكي تمام بن معا

خيران، ويوسف بن محمد من لطانة، وفحل بن نوح، واستقام أمر الباقي للشيعي وجمع فتح بن يحمى من أطاعه من قومه 

  .مسالمة لحرب الشيعي فسار إليھم وأوقع بھم، ولحق فلھم بسطيف

س على حروبه، ولحق رئيسھم فتح بن يحيى بعجيسة، ثم استأمنوا إليه فأمنھم ودخلوا في أمره، وولّى منھم ھارون بن يون

وجمع ثانية لحربه الشيعي فسار إليه ومعه جموع كتامة، وتحّصن منه فتح ببعض قالعھم فحاصره الشيعي وفتحھا، واجتمعت 
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. ھاإليه عجيسة وزواوة وجميع قبائل كتامة، ورجع إلى تازروت وبّث دعاته في كل ناحية فدخل الناس في أمره طوعا وكر

ثم فتح أبو عبد هللا مساكتة بمداخلة بعض أھلھا، . ولحق فتح بن يحى باألمير إبراھيم بن احمد بتونس، واستحثه لحرب الشيعي

وقتل صاحبھا موسى بن عّياش وولّى عليھا ماكنون بن ضبارة الجاي وھو أبو يوسف ولحق إبراھيم بن موسى بن عّياش بأبي 

وكان فتح بن يحيى المساكتي قد نزع إليه من قبل ذلك، ووعده . س، بعد خروج أبيه إلى صقليةالعّباس إبراھيم بن االغلب بتون

المظاھرة فجھز العساكر، وعقد عليھا البنه أبي خوال، وزحف من تونس سنة تسع وثمانين فدّوخ كتامة، ثم صمد إلى 

وفّر الشيعي من قصر تازروت إلى ايكجان  تازروت فلقيه أبو عبد هللا الشيعي في جموعه ببلد ملوسة فھزمھم أبو خوال،

  .وتوغل أبو خوال في بالد كتامة فاضطرب أمره، وتوقع البيات. فامتنع بھا، فھدم أبو خوال القصر، واتبعه

وسار إبراھيم بن موسى بن عّياش من عسكر أبي خوال إلى نواحي مسيلة يتجّسس االخبار فتواقع مع طائفة من أصحاب 

بعوه إلى المعسكر فاضطرب، وأجفل أبو خوال، وخرج من بالد كتامة، واستوطن أبو عبد هللا ايكجان، الشيعي فھزموه، وات

ثم ھلك الحسن بن ھارون، وجھز أبو العباس . واستبصر الناس في امره، ودخلوا في دعوته. وبنى بھا بلدا وسّماھا دار الھجرة

ً منھم يدافعھم، العساكر ثانية مع ابنه أبي خوال، ورده لحرب الشيعي وكتا مة فسار في بالدھم، ورجع منھزماً، وأقام قريبا

وفي خالل ذلك ھلك إبراھيم بن أحمد بن االغلب، وقتل ابنه أبو العّباس، وقام باالمر ابنه زيادة هللا . ويمنعھم من التقدم

وش الشيعي في البالد، وعال أمره فاستدعى اخاه أبا خوال وقتله، وانتقل من تونس إلى وقادة، وانھمك في لذاته، وانتشرت جي

  .وبّشرھم بأّن المھدي قرب ظھوره فكان كما قال

  اسة ثم خروجه من االعتقال وبيعتهوصول المھدي إلى المغرب واعتقاله بسجلم
أنت المھدي وتھاجر بعدي : ولما توفي محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسمعيل اإلمام، عھد إى ابنه عبيد هللا وقال له 

واتصل خبره بسائر دعاته في إفريقية واليمن، وبعث إليه أبو عبد هللا رجاال من كتامة . جرة بغيدة، وتلقى محنا شديدةھ

وشاع خبره، واتصل ّبالعباسّيين ،فطلبه المكتفي ففر، من أرض الشام إلى . يخبرونه بما فتح هللا عليھم، وانھم في انتظاره

القاسم غالما حدثا وخاصته ومواليه، بعد أن كان أراد قصد اليمن فبلغه ما أحدث بھا ثم لحق بمصر ومعه ابنه أبو . العراق

علّي بن الفضل من بعد ابن حوشب، وانه أساء السيرة فانثنى عن ذلك، واعتزم على اللحاق بابي عبد هللا الشيعي بالمغرب 

اء كتاب المكتفي إلى عامل مصر، وھو يومئذ وج. فارتحل من مصر إلى اإلسكندرية، ثم خرج من اإلسكندرية في زي التّجار

عيسى النوشري بخبرھم، والقعود لھم بالمراصد، وكتب نعته وحليته فسرح في طلبھم حتى وقف عليھم، وامتحن أحوالھم فلم 

  .بقف على اليقين في شيء منھا فخلى سبيلھم

رحله في طريقه، فيقال إن ابنه أبا القاسم  وجّد المھدي في السير، وكان له كتب في المالحم منقولة عن آبائه سرقت من

استرّدھا من برقة حين زحف إلى مصر، ولما انتھى إلى طرابلس وفارقه التّجار أھل الرفقة بعث معھم أبا العباس أخا أبي عبد 

العباس، وساءله  هللا الشيعي إلى أخيه بكتامة، ومّر بالقيروان، وقد سبق خبرھم إلى زيادة هللا، وھو يسأل عنھم فقبض على أبي

ثم عدل عنھا خشية على ابم العّباس، . وكتب إلى عامل طرابلس بالقبض على المھدي ففاته، وسار إلى قسنطينة. فانكر فحبسه

  .أخي الشيعي المعتقل بالقيروان فذھب إلى سجلماسة، وبھا اليسع بن مدرار فأكرمه

الذي داعيته في كتامة فحبسه اليسع، ثم إن أبا عبد هللا الشيعي بعد  ثم جاء كتاب زيادة هللا، ويقال كتاب المكتفي بأنه المھدي

مھلك أبي خوال الذي كان مضايقاً لھم اجتمعت إليه سائركتامة، وزحف إلى سطيف فحاصرھا مدة، وكان بھا علي بن جعفر 

بھا فيمن لحق من وجوه  بن عسكوجة صاحبھا، وأخوه أبو حبيب فملكھا وكان بھا ايضا داود بن جاثة من كبار لھيعة، لحق
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كتامة فقام بھا من بعد علي وأخيه، واستأمن أھل سطيف فأّمنھم أبو عبد هللا ودخلھا فھدمھا، وجھز زيادة هللا العساكر إلى 

ثم زحف إليھم . كتامة مع قريبه إبراھيم بن حشيش، وكانوا أربعين ألفا فانتھى إلى قسنطينة، فأقام بھا وھم متحصنون بجبلھم

وكتب الشيعي بالفتح إلى المھدي مع رجال من كتامة، اخفوا . م عند مدينة يلزمة فانھزم إلى باغاية، ولحق بالقيروانوواقعھ

ثم زحف الشيعي إلى طبنة فحاصرھا وقتل فتح بن يحيى المساكتي، ثم افتتحھا على . أنفسھم حتى وصلوا إليه وعّرفوه بالخبر

  .ثم زحف إلى يلزمة فملكھا عنوة. األمان

وجّھز زيادة هللا العساكر مع ھارون الطبني عامل باغاية فانتھوا إلى مدينة أزمول، وكانوا في طاعة الشيعي فھدمھا ھارون 

ثم فتح الشيعي مدينة ينجبت كلّھا على يد يوّسف . وقتل أھلھا، وزحف إليه عروبة بن يوسف من أصحاب الشيعي فھزمه وقتله

شاع عن الشيعي وفاؤه باألمان فافنه الناس، وكثر االرجاف بزيادة هللا فجھز العساكر و. الغساني، ولحق عسكرھا بالقيروان

  .وأزاح العلل، وأنفق ما في خزائنه وذخائره، وخرج بنفسه سنة خمس وتسعين، ونزل األريس

ساكر إبراھيم بن أبي ثم حاد عن اللقاء، وأشار عليه أصحابه بالرجوع إلى القيروان، ليكون ردءاً للعساكر فرجع، وقدم على الع

ثم زحف الشيعي إلى باغاية فھرب عاملھا وملكھا صلحاً، وبعث إلى مدينة قرطاجنة . األغلب من قرابته، وأمره بالمقام ھنالك

ثم استأمن . فافتتحھا عنوة، وقتل عاملھا، وسرح عساكره في إفريقية فرّددوا فيھا الغارات على قبائل البربر من نفزة وغيرھم

ثم نھض . تيفاش فأّمنھم، واستعمل عليھم صواب بن أبي القاسم السكتاني فجاء إبراھيم بن األغلب واقتحمھا عليه إليه أھل

ثم إلى القصرين من قمودة . الشيعي في احتفال من العساكر إلى باغاية، ثم إلى سكتانة، ثم إلى تبسة ففتحھا كفھا على األمان

خشي إبراھيم بن أبي األغلب على زيادة هللا لقلة عسكره، فنھض إلى الشيعي فأّمن أھلھا وأطاعوه، وسار يريد رقادة ف

  .واعترضه في عساكره واقتتلوا، ثم تحاجزوا، ورجع الشيعي إلى ايكجان، وإبراھيم إلى األريس

اية فأنزل ثم سار الشيعي ثانية بعساكره إلى قسنطينة فحاصرھا، واقتحمھا على األمان، ثم إلى قفصة كذلك، ثم رجع إلى باغ

ثم سار إلى إيكجان، وخالفه إبراھيم إلى باغاية، وبلغ الخبر إلى الشيعي فسرح لقتاله أبا . بھا عسكراً مع أبي مكدولة الجيلي

ً فقاتلوا ابن أبي االغلب،  مديني بن فروخ اللھيمي، ومعه عروبة بن يوسف الملوشي، ورجاء بن أبي قنة في اثني عشر ألفا

ثم زحف أبو عبد هللا الشيعي سنة ست وتسعين في . حل عنھا، واتبعوه إلى فّج العرعر ورجعوا عنهومنعوه من باغاية فر

ثم اقتتلوا أياما، ثم انھزم إبراھيم، واستبيح عسكره، وفّر إلى . مائتي الف من العساكر إلى إبراھيم بن أبي االغلب باالريس

قمودة، واتصل الخبر بزيادة هللا وھو برقادة ففّر إلى المشرق، القيروان، ودخل الشيعي األريس فاستباحھا، ثم سار فنزل 

ولما وصل إبراھيم بن أبي االغلب إلى القيروان نزل قصر اإلمارة، . وافترق أھل رقادة إلى القيروان وسوسة. ونھبت قصوره

وبلغ . فر عنھا، ولحق بصاحبهوجمع الناس، وأرادھم على البيعة له على أن يعينوه باالموال فاعتدوا، وتصايحت به العاّمة ف

أبا عبد هللا الشيعي خبر فرارھم بسبيبة فقّدم إلى رقادة، وقدم بين يديه عروبة بن يوسف وحسن بن أبي خنزير فساروا، وأّمنوا 

  .الناس، وجاء على أثرھم

صرھا، وأطلق أخاه أبا وخرج أھل رقادة والقيروان للقائه فأفّمھم وأكرمھم، ودخل رقادرة في رجب سنة ست وتسعين، ونزل ق

وطلب أھل القيروان فھربوا، وقّسم دور البلد، . العّباس من االعتقال ونادى باألمان فتراجع الناس، وفر العّمال في النواحي

كتامة فسكنوھا، وجمع أموال زيادة هللا وسالحه فأمر بحفظھا وحفظ جواريه، واستأذنه الخطباء لمن يخطبون فلم يعين  على

السالح عدة في سبيل هللا، وفي  ش على السكة من أحد الوجھين بلغت حجة هللا، ومن اآلخّر تفرق أعداء هللا، وعلىونق. أحداً 

ثم ارتحل إلى سجلماسة في طلب المھدي، واستخلف على إفريقية أخاه أبا العّباس، وترك معه أبا زاكي . وسم الخيل، الملك 
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ثم بعثوا إليه بالطاعة فقبلھم، وأرسل إلى اليسع . لخروجه، وفرت زناتة من طريقهتمام بن معارك األلجائي، واھتّز المغرب 

فلّما تراءى الجمعان انفض معسكره، وھرب ھو وأصحابه . بن مدرار صاحب سجلماسة يتلطفه فقتل الرسل، وخرج للقائه

للمھدي، ومشى للمھدي، ومشى مع  وخرج أھل البلد من الغد للشيعي، وجاؤوا معه إلى محبس المھدي وابنه فأخرجھما وبايع

ھذا موالكم، حتى أنزله بالمّخيم، وبعث في طلب اليسع فأدرك ،وجيء : رؤساء القبائل بين أيديھما وھو يبكي من الفرح ويقول

به فقتل، وأقاموا بسجلماسة اربعين يوماً، ثم ارتحلوا إلى إفريقية، ومروا بأيكجان، فسلم الشيعي ما كان بھا من االموال 

  .للمھدي

ثم نزلوا رقادة في ربيع سبع وتسعين، وحضر أھل القيروان، وبويع للمھدي البيعة العامة، واستقام أمره، وبث دعاته في الناس 

فأجابوا إال قليال عرض عليھم السيف، وقسم األموال والجواري في رجال كتامة، واقطعھم األعمال، ودّون الدواوين وجبى 

البالد فبعث على طرابلس ماكنون بن ضبارة األلجائي، وعلى صقلية الحسن بن احمد بن أبي  األموال، وبعث العفال على

خنزير، فسار إليھا ونزل البحر، ونزل مازر في عيد األضحى من سنة سبع وتسعين، فاستقضى إسحاق بن المنھال، وولّى 

ل بسيط قلورية من بالد االفرنج فاثخن فيھا، ثم أجاز البحر سنة ثمان وتسعين إلي العدوة الشمالية، ونز. اخاه على كريت

ورجع إلى صقلّية فاساء السيرة في أھلھا فثاروا به وحبسوه، وكتبوا إلى المھدي فقبل عذرھم، وولّى عليھم مكانه علي بن 

  .عمر البلوّي فوصل خاتم تسع وتسعين

  :مقتل أبي عبل هللا الشيعي وأخيه
الشيعي واخاه أبا العّباس عن االستبداد عليه،  ريقية استبّد بأمره، وكفح أبا عبد هللالما استقام سلطان عبيد هللا المھدي بإف

ثم استماله . والتحكم في أمره فعظم ذلك عليھما، وصّرح أبو العّباس بما في نفسه فنھاه أخوه أبو عبد هللا عن ذلك فلم يصر إليه

ثم نھى أبا عبد هللا عن مباشرة الناس، وقال إنه مفسد للھيبة . صدقهأبو العباس لمثل رأيه فأجابه، وبلغ ذلك إلى المھّدي فلم ي

فتلّطف في رّده ولم يجبه إليه ففسدت النية بينھما، واستفسدوا كتامة وأغروھم به وذكروھم بما اخذه من أموال أيكجان، 

ث إلى المھدي رجل كان في كتامة واستأثر به دونھم وألقوا اليھم ان ھذا ليس ھو اإلمام المعصوم الذي دعونا إليه، حتى بع

جئنا بآية على أمرك فقد شككنا فيك، فقتله المھدي، ثم عظمت استرابتھم واتفقوا على قتل :يعرف بشيخ المشايخ، وقال له 

  .المھدي، وداخلھم في ذلك أبو زاكي تمام بن معارك، وغيره من قبائل كتامة

داخلھم من ّقواد كتامة على البالد، فبعث تمام بن معارك على طرابلس، ونمي الخبر إلى المھدي فتلطّف في أمرھم وولّى من 

ثم اتھم المھدي ابن الغريم بمداخلتھم، وكان من أصحاب زيادة هللا فأمر . وبعث إلى عاملھا ماكنون بقتله، فقتله عند وصوله

يوسف، وأخاه حباسة، وأمرھما بقتل  ثم إّن المھدي استدعى عروبة بن. بقتله واستصفاء أمواله، وكان أكثرھا لزيادة هللا

! الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك:فقال ! ال تفعل: الشيعي وأخيه فوقفا لھما عند القصر، وحمل عروبة على أبي عبد هللا فقال له

لذي ويقال إن المھدي صلّى على أبي عبد هللا وترحم عليه، وعلم أن ا. ثم أجھز عليھما في نصف جمادى سنة ثمان وتسعين

ثم ثارت فتنة أخرى . حمله على ذلك اغراء أبي العّباس أخيه، وثارت فتنة بسبب قتلھما من أصحابھما فركب المھدي وسكنھا

بين كتامة وأھل القيروان، وفشا القتل فيھم فركب المھدي وسّكنھا، وكف الدعاة عن طلب التشيع من العامة، وقتل جماعة من 

  .يھا بعد زيادة هللابني األغلب برقادة لما رجعوا إل
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  :بقية أخبار المھدي بعد الشيعي
. ولما استقام أمر المھدي بعد الشيعي، جعل والية عھده البنه أبي القسم نزار، وولى على برقة وما إليھا حباسة بن يوسف

ثم انتقضت . يصوعلى المغرب أخاه عروبة، وأنزله باغاية فسار إلى تاھرت فاقتحمھا، وولّى عليھا دواس بن صوالت اللھ

عليه كتامة بقتله أبا عبد هللا الشيعي، ونصبوا طفالً لقبوه المھدي، وزعموا أنه نبّي، وأن أبا عبد هللا الشيعي لم يمت فجھز ابنّه 

الذي نصبوه، وأثخن فيھم ورجع ثم انتقض أھل طرابلس سنة ثالثمائة  أبا القاسم لحربھم فقاتلھم وھزمھم، وقتل الطفل

ثم . ھم ماكنون فبعث إليھم ابنه أبا القاسم فحاصرھا طويالً، ثم فتحھا وأثخن فيھم وأغرمھم ثالثمائة ألف ديناروأخرجوا عامل

أغزى ابنه أبا القاسم وجموعه كتامة سنة إحدى وثالثمائة إلى اإلسكندرية ومصر، وبعث أسطوله في البحر في مائتين من 

  .بن يوسف، وسارت العساكر فملكوا برقة ثم اإلسكندرية والفيومالمراكب، وشحنھا باإلمداد، وعقد عليھا لحباسة 

ثم . وبعث المقتدر العساكر من بغداد مع سبكتكين ومؤنس الخادم فتواقعوا ّمرات، وأجالھم عن مصر فرجعوا إلى المغرب

ادم من بغداد لمحاربته عاد حباسة في العساكر في البحر سنة اثنتين إلى اإلسكندرية فملكھا، وسار يريد مصر فجاء مؤنس الخ

وانصرف إلى المغرب فقتله المھدي . فتواقعوا ّمرات، وكان الظھور آخراً لمؤنس، وقتل من أصحابه نحو من سبعة آالف

وسرح إليھم المھدي مواله غالبا في العساكر . وانتقض لذلك أخوه عروبة بالمغرب، واجتمع إليه خلق كثير من كتامة والبربر

ثم انتقض أھل صقلية وتقبضوا على عاملھم علّي بن عمرو، وولوا عليھم . ة وبني عمه في أمم ال تحصىفھزمھم، وقتل عروب

أحمد بن قھرب فدعا للمقتدار العّباسي، وذلك سنة أربع وثالثمائة، وخلع طاعة المھدّي وجھز إليه األسطول مع الحسن بن أبي 

  .خنزير فلقيه أسطول بن قھرب فغلبه، وقتل ابن أبي خنزير

ثم راجع أھل صقلية أمرھم وكاتبوا المھدي وثاروا بابن قھرب فخلعوه، وبعثوا به إلى المھدي فقتله على قبر ابن أبي خنزير، 

وولّى على صقلية علي بن موسى بن أحمد، وبعث معه عساكركتامة، ثم اعتزم المھدي على بناء مدينة على ساحل البحر 

  .قعه على الدولة من الخوارجيتّخذھا معصماً الھل بيته لما كان يتو

بنيتھا لتعتصم بھا الفواطم ساعة من نھار، وأراھم موقف صاحب الحمار بساحتھا فخرج بنفسه يرتاد : أنه قال) ويحكى عنه(

موضعاً لبّنائھا، ومربتونس وقرطاجنة حتى وقف على مكانھا جزيرة متصلة بالبر كصورة كف اتصلت بزند، فاختّط المھدية 

ً من الحديد وزن كل مصراع مائة قنطار، وابتدأ ببنائھا آخر  بھا، وجعلھا دار ملكه، وأدار بھا سوراً محكماً، وجعل لھا أبوابا

إلى ھذا الموضع يصل صاحب : ولما ارتفع السور رمى من فوقه بسھم إلى ناحية المغرب، ونظر إلى منتھاه وقال. سنة ثالث

أھراء للطعام ومصانع  جبل إلنشاء السفن تسعمائة سفين، وبحث في أرضھاثم أمر أن يبحث في ال. الحمار يعني أبا يزيد

  .اليوم أمنت على الفواطم:للماء، وبنى فيھا القصور والدور فكملت سنة ست، ولما فرغ منھا قال 

ة واالشمونين ثم جھز إبنه أبا القاسم بالعساكر إلى مصر مّرة ثانية سنة سبع وثالثمائة فملك اإلسكندرية، ثم سار فملك الجيز

ً الخادم في العساكر وكانت بينه . وكثيراً من الصعيد وكتب إلى أھل مكة بطلب الطاعة فلم يجيبوا إليھا، وبعث المقتدر مؤنسا

وبين أبي القاسم عدة وقعات ظھر فيھا مؤنس، وأصاب عسكر أبي القاسم الجھد من الغالء والوباء فرجع إلى إفريقية، وكانت 

ن المھّدية إلى اإلسكندرية في ثمانين اسطوالً مدداً ألبي القاسم، وعليھا سليمان الخادم ويعقوب الكتامي، مراكبھم قد وصلت م

وكانا شجاعين، وسار األسطول من طرسوس للقائھم في خمسة وعشرين مركباً والتقوا على رشيد وظفرت مراكب طرسوس، 

  .ھرب يعقوب من حبس بغداد إلى إفريقيةواحرقوا وأسروا سليمان ويعقوب فمات سليمان في حبس مصر، و
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ثم اغزى المھدي سنة ثمان مضالة بن حبوس في رجاالت مكناسة إلى بالد المغرب، فأوقع بملك فاس من األدارسة، وھو 

يحيى بن إدريس بن إدريس بن عمرو، واستنزله عن سلطانه إلى طاعة المھدي فأعطى بھا صفقته، وعقد لموسى بن أبي 

ثم عاود غزو المغرب سنة تسع فدوّخه ومھد جوانبه، وأغراه . سى من رجاالت قومه على أعمال المغرب ورجعالعافية المكنا

قريبه عامل المغرب موسى بن أبي العافية بيحيى بن إدريس صاحب فاس، فتقّبض عليه، وضم فاس إلى أعمال موسى، ومحا 

بالد الريف وغمارة واستجّدوا بھا والية كما نذكره في أخبار  دعوة اإلدريسّية من المغرب، وأجھضھم عن أعماله فتحيزوا إلى

  .غمارة

ومنھم كان بنو حمود العلويون المستولون على قرطبة عند انقراض ملك األمويين في سنة ثالث وأربعمائة، كما نذكر ھنالك 

الشيعة، وعقد البّن عمه كما ثم صمد مضالة إلى بالد سجلماسة فقتل أميرھا من آل مدرار المكناسيين المنحرف عن طاعة 

وسار في أتباعه زناتة في نواحي المغرب فكانت بينه وبينھم حروب، ھلك مضالة في بعضھا على يد . نذكر في أخبارھم

واضطرب المغرب فبعث المھدي ابنه أبا القاسم غازيا إلى المغرب في عساكره كتامة وأولياء الشيعة سنة . محمد بن خرز

وفتح أبو القاسم بلد مزاتة ومطماطة وھّوارة وسائر   .محمد بن خزر، وأصحابه إلى الرمال ففرّ  خمس عشرة وثالثمائة

اإلباضّية والصفرّية ونواحي تاھرت قاعدة المغرب األوسط إلى ما وراءھا ثم عاج إلى الريف فافتتح بلد لكور من ساحل 

العيش، وضّيق عليه ودوخ أقطار المغرب، ورجع  ونازل صاحب جراوة من آل إدريس وھو الحسن بن أبي. المغرب األوسط

ومر بمكان بلد المسيلة وبھا بنو كمالن من ھّوارة، وكان يتوقع منھم الفتنة فنقلھم إلى فّج القيروان، وقضى هللا . ولم يلق كيداً 

دّية، ودفع علي بن حمدون ولما نقلھم أمر ببناء المسيلة في بلدھم وسّماھا المحمّ . أن يكونوا أولياء لصاحب الحمار عند خروجه

االندلسي من صنائع دولتھم إلى بنائھا، وعقد له عليھا وعلى الزاب بعد اختطاطھا فبناھا وحّصنھا وشحنھا باألقوات ،فكانت 

  .مددا للمنصور في حصار صاحب الحمار كما يذكر

األموّية من وراء البحر، وبّث  ثم انتقض موسى بن أبي العافية عامل فاس والمغرب، وخلع طاعة الشيعة، وانحرف إلى

دعوتھم في أقطار المغرب فنھض إليه أحمد ابن بصلين المكناسّي قائد المھدي، وسار في العساكر فلقيه ميسور وھزمه، وأوقع 

  .به وبقومه بمكناسة، وأزعجه عن الغرب إلى الصحارى وأطراف البالد، ودّوخ المغرب، وثقف أطرافه ورجع ظافراً 

   المھدي ووالية ابنه أبي القاسموفاة عبيد هللا
ثم توفي عبيد هللا في ربيع سنة اثنتين وعشرين، الربع وعشرين سنة من خالفته، وولّي ابنه أبو القاسم محمد، ويقال نزار 

ر بجھات وثا. بعده، ولقب القائم بأمر هللا فعظم حزنه على أبيه حتى يقال أنه لم يركب سائر أيامه إالًمرتين، وكثر عليه الثّوار

ثم أغزى المغرب وملكه، . ثم ظھر للبربر كذبه فقتلوه. طرابلس ابن طالوت القرشي، وزعم أنه ابن المھدي، وحاصر طرابلس

وولّى على فاس أحمد بن بكر بن أبي سھل الجذابي، وحاصرا األدارسة ملوك الريف وغوارة فنھض ميسور الخصّي من 

ثم نھض في اتباع موسى فكانت بينھما . ر فاس، واستنزل عاملھا أحمد بن بكرالقيروان في العساكر، ودخل المغرب، وحاص

حروب، وأخذ الثوري بن موسى في بعضھا أسيراً، وأجاله ميسور عن المغرب، وظاھره عليه األدارسة الذين بالريف، 

ولد محمد بن إدريس على وانقلب ميسورا إلى القيروان سنة أربع وعشرين، وعقد للقاسم بن محمد كبير أدارسة الريف من 

ثم جّھز أبو . أعمال بن أبي العافية، وما يفتحه من البالد فملك المغرب كلھا ما عدا فاس، واقام دعوة الشيعة بسائر أعماله

ً لغزو ساحل اإلفرنجة، وعقد عليه ليقرب بن إسحاق فأثخن في بالد اإلفرنجة، وسبى ونازل بلد جنوة  القاسم اسطواًل ضخما

ثم مروا بقرقيسا من سواحل الشام . وعظم صنع هللا في شأنھا، ومروا بسردانية من جزر الفرنج فأثخنوا فيھا وافتتحھا،
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ثم بعث عسكراً إلى مصر مع خادمه زيران فملكوا اإلسكندرية، وجاءت عساكر األخشيد من مصر . فاحرقوا مراكبھا

  . فأزعجوھم عنھا ورجعوا إلى المغرب

  أخبار أبي يزيد الخارجي
وھو أبو يزيد مخلد بن كيراد، وكان أبوه كيراد من أھل قسطيلة من مدائن بلد توزر، وكان يختلف إلى بالد السودان بالتجارة 

وتعلم القرآن وخالط النكارّية من الخوارج، وھم الصفرّية فمال إلى مذھبھم، واخذ به ثم . وبھا ولد ولده أبو يزيد ونشأ بتوزر

. ولما صار الشيعي إلى سجلماسة في طلب المھدي انتقل ھو إلى تقيوس، واقام يعلم. يعلّم الصبيان سافر إلى تاھرت، وأقام بھا

ثم اخذ نفسة بالحسبة على الناس، . وكان يذھب إلى تكبير أھل ملّته، واستباحة االموال والدماء والخروج على السلطان. فيھا

ّما مات المھدي خرج بناحية جبل أوراس، وركب الحمار، وتلقّب ول. وتغيير المنكر بسنة ست عشرة وثالثمائة فكثر أتباعه

وزحف إليه عامل باغاية فلقيه في جموع . بشيخ المؤمنين، ودعا للناصر صاحب األندلس من بني أّمية فاتبعه أمم من البربر

واحي قسنطينة يأمرھم البربر وھزمه، وزحف إلى باغاية فحاصرھا ثم انھزم عنھا، وكتب إلى بني واسى من قبائل زناتة بض

ثم فتح تبسة صلحاً، ومجانة كذلك، وأھدى له رجل من أھل مرماجنة حمارا اشھّب . بحصارھا فحاصروھا سنة ثالث وثالثين

  .وكان يلبس جبة صوف قصيرة ضّيقة الكمّين. فكان يركبه وبه لقب

، وتتل في الجامع من لجأ إليه، وبعث عسكراً وكان عسكر الكتاميين على األريس فانفضوا، وملكھا أبو يزيد واحرقھا ونھبھا

ثم جھز العساكر وبعثھا إلى . وبلغ الخبر إلى القاسم فقال ال بّد أن يبلغ المصلى من المھدية. إلى سبيبة ففتحھا وقتل عاملھا

يزيد وھزمه رقادة والقيروان، وبعث خادمه ميسوراً الخصّي لحربه وبعث عسكرا مع خادمه بشرى إلى باجة فنھض إليه أبو 

إلى تونس، ودخل أبو يزيد باجة فنھبھا وأحرقھا، وقتل األطفال وسبى النساء، واجتمع إليه قبائل البربر، واتخذ األبنية والبيوت 

وبعث أبو يزيد للقائھم عسكراً آخر فانھزم أصحاب أبي يزيد وظفر . وآالت الحرب، وبعث إليه بشرى عسكراً من تونس

  .أصحاب بشرى

تونس ببشرى فھرب فاستأمنوا ألبي يزيد فأمّنھم وولّى عليھم، وسار إلى القيروان، وبعث القائم خديمه بشرى للقائه  ثم ثار أھل

وأمره أن يبعث من يتجسس عن أخباره فبعث طائفة، وبعث أبو يزيد طائفة أخرى فانھزم عسكر أبي يزيد، وقتل منھم أربعة 

ار أبو يزيد إلى قتال الكتامّيين فھزم طالئعھم، واتبعھم إلى القيروان، ونزل على آالف، وجيء بأسراھم إلى المھدّية فقتلوا فس

رقادة في مائتي ألف مقاتل، وعاملھا يومئذ خليل بن إسحاق، وھو ينتظر وصول ميسور بالعساكر، ثم ضايقه أبو يزيد وأغراه 

رقادة فعاث فيھا وبعث أيوب الزويلي في ودخل أبو يزيد . الناس بالخروج فخرج، وھزمه أبو يزيد فمضى إلى القيروان

عسكر إلى القيروان فملكھا في صفر سنة ثالث وثالثين، ونھبھا وأمن خليالً فقتله أبو يزيد، وخرج إليه شيوخ أھل القيروان 

ور، فأمنھم ورفع النھب عنھم وزحف ميسور إلى أبي يزيد، وكان معه أبو كمالن فكاتبوا أبا يزيد، وداخلوه في الغدر بميس

ولحقوا بأبي يزيد، وسار معه إلى ميسور فانھزم ميسور، وقتله بنو كمالن . وكتب إليه القائم بذلك فحّذرھم فطردھم عنه

  .وجاؤوا برأسه فاطافه بالقيروان، وبعث بالبشرى إلى البالد

سبعين عاماً في مخيم ميسور، وبلغت ھزيمة ميسور إلى القائم بالمھدية فاستعد للحصار، وأمر بحفر الخنادق، وأقام أبو يزيد 

وبث السرايا في كل ناحية يغنمون ويعودون، وارسل سرية إلى سوسة ففتحوھا عنوة واستباحوھا، وّخرب عمران افريقية من 

ً . سائر الضواحي، ولحق فلھم بالقيروان حفاة عراة   .ومات أكثرھم جوعاً وعطشا
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بن مناد ملك صنھاجة بالمسير إلى المھدية فتأّھبوا لذلك، وسمع أبو يزيد ثم بعث القائم إلى رؤساء كتامة والقبائل، وإلى زيري 

بخبرھم فنزل على خمسة فراسخ من المھدية، وبّث السرايا في جھاتھا، وسمع كتامة بافتراق عسكره في الغارة فخرجوا لبياته 

. وركب في أثرھم، ولقي أصحابه منھزمينوكان ابنه فضل قد جاء بالمدد من القيروان فبعثه للقاء كتامة، . آخر جمادى االول

ثم جاء أيام لقتالھم فوقف على الخندق . وأتبعھم أبو يزيد إلى باب المھدية ورجع ولما رآه الكتاميون انھزموا بغير قتال

 المحدث، وعليه جماعة من العبيد فقاتلھم ساعة، وھزمھم وجاوز السور إلى البحر، ووصل المصلى على رمية سھم من البلد،

ثم حمل الكتاميون عليھم فھزموھم، وبلغ ذلك أبا يزيد، وسمع بوصول زيري بن مناد . والبربر يقاتلون من الجانب االخر

فاعتزم ان يمر بباب المھدية، ويأتي زيري وكتامة من ورائھم فقاتلوا أھل األرباض، ومالوا عليه لما عرفوه ليقتلوه، وتخلّص 

  .يقاتلون العبيد كما تركھم فقوي أصحابه وانھزم العبيد بعد الجھد، ووصل إلى منزله فوجدھم

ثم رحل وتأّخر قليال وحفر على معسكره خندقاً، واجتمع عليه خلق عظيم من البربر ونفوسة والزاب واقاصي المغرب، 

ل القيروان ثم خلص، وكتب إلي عام. وضيق على أھل المرية، ثم زحف إليھا آخّر جمادى فقاتلھا وتورط في قتالھا يومه ذلك

ثم زحف الزحف الرابع آخر شوال ولم . أن يبعث إليه مقاتلتھا فجاؤوا، وزحف بھم آخر رجب فانھزم، وقتل من أصحابه

يظفّر، ورجع إلى معسكره، واشتد الحصار على أھل المھدية حتى أكلوا الميتات والدواب وافترق اھلھا في النواحي، ولم يبق 

ثم اجتمعت كتامة وعسكروا بقسنطينة فبعث إليھم أبو . راء الزرع التي أعدّھا المھدي وفرقھا فيھموفتح القائم أھ. بھا إال الجند

  .يزيد بعثاً من ورجومة وغيرھم فھزموا كتامة ووافت أبا يزيد حشود البربر من كل ناحية واحاط بسوسة وضّيق عليھا

افسة بينھم فانفضوا عنه، ورجع إلى القيروان سنة أربع ثم انتقض البربر عليه بما كان منه من المجاھرة بالمحّرمات والمن

وغنم أھل المھدّية معسكره، وكثر عبث البربر في امصار إفريقية وضواحيھا، وثار أھل القيروان بھم، وراجعوا . وثالثين

جاءت عساكر وجاء علي بن حمدون من المسيلة بالعساكر فبيته أيوب بن أبي يزيد وھزمه، وسار إلى نونس و. طاعة القائم

وكانت . فبعث ايوب ثانية لقتال علّي بن حمدون ببلطة. القائم فواقعوه مّرات، وانھزم إلى القيروان في ربيع سنة أربع وثالثين

ولحق ابن حمدون ببالد كتامة، واجتمعت قبائل كتامة ونفزة . حروبه معه سجاالً إلى ان اقتحم عليه البلد بمداخلة بعض أھلھا

وملك . وبعث ابن حمدون العساكر إلى ھوارة فأوقعوا بھم، وجاءھم مدد أبي يزيد فلم يغن عنھم. بقسطنطينة ومزاتة وعسكروا

  .ابن حمدون مدينة يتجست وباغاية

  .ثم زحف أبو يزيد إلى سوسة في جمادى االخر من سنته وبھا عسكر القائم، وتوفي القائم وھو بمكانه من حصارھا

  نصوروفاة القائم ووالية ابنه الم
ثم توفي القائم أبو القاسم محمد بن عبيد هللا المھدي صاحب أفريقية، بعد أن عھد إلى ولده إسمعيل بعده، وتلّقب بالمنصور، 

وكتم موت أبيه حذراً أن يطلع عليه أبو يزيد وھو بمكانه من حصار سوسة، فلم يسّم بالخليفة، وال ّغير السكة وال الخطبة وال 

  .أمر أبي يزيد كما يذكر البنود إلى أن فرغ من

  :بقية أخبار أبي يزيد ومقتله
ولّما مات القائم كان أبو يزيد محاصراً لسوسة كما تقّدم، وقد جھد أھلھا الحصار، فلّما ولّي إسمعيل المنصور، وكان أول عمله 

ق الكاتب، ويعقوب بن إسحق، أن بعث األساطيل من المھدّية إلى سوسة مشحونة بالمدد من المقاتلة واألمتعة والميرة مع رشي

وخرج بنفسه في أثرھم وأشار أصحابه بالرجوع فرجع ووصل االسطول إلى سوسة، وخرجوا لقتال أبي يزيد، وعساكر 

سوسة معھم فانھزم أبو يزيد، واسُتبيح معسكره نھبا وإحراقاً، ولحق بالقيروان فمنعه أھلھا من الدخول، وثاروا بعامله فخرج 
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وجاء المنصور إلى القيروان وأّمن أھلھا، وأبقى على حرم أبي يزيد . بيبة وذلك أواخر ّشوال سنة أربعإليه، ورحل إلى س

وجاءت أخرى من عسكر أبي . وأوالده، وأجرى عليھم الرزق، وخرجت سرية من عسكر المنصور الستكشاف خبر أبي يزيد

لك، وكثر جمعه، وعاد فقاتل القيروان وخندق المنصور يزيد لمثل ذلك، فالتقوا وانھزمت سرية المنصور، فقوي أبو يزيد بذ

ً فانھزموا وثبت المنصور وراجع أصحابه من  على عساكره، وقاتلھم أبو يزيد فكان الظفر أول يوم للمنصور ثم قاتلھم ثانيا

لحرب سجاال، ولما رأى أبو يزيد امتناعھم عليه رحل آواخر ذي القعدة، ثم رجع فقاتلھم، وكانت ا.طريق المھدّية وسوسة

وقد . وبعث السرايا إلى طريق المھدّية وسوسة نكاية فيھم، وبعث إلى المنصور في حرمه وأوالده فبعثھم إليه بعد أن وصلھم

ثم عّبى المنصور عساكره . أقسم على الرحيل فلّما وصلوا إليه نكث وقاتلھم خامس المّحرم سنة خمس وثالثين، فھزمھم كان

وحمل أبو يزيد على الميمنة . برابر في الميمنة وكتامة في الميسرة، وھو وأصحابه في القلبمنتصف المّحرم، وجعل ال

ثم حملوا عليه حملة رجل واحد فانھزم وأسلم أثقاله وعسكره، وقتل خلق . فھزمھا، ثم على القلب فلقيه المنصور واشتّد القتال

شرة آالف، ومضى أبو يزيد لوجھه، وّمر بباغاية فمنعه من أصحابه وبلغت رؤوس القتلى الذي في أيدي صبيان القيروان ع

أھلھا من الدخول فأقام يحاصرھا، ورحل المنصور في ربيع األول التباعه، واستخلف على المھدّية مراما الصقلّي وأدركه 

اءته رسل محمد وّكلما قصد حصناً سبقه المنصور إليه إلى أن نزل المنصور طبنة فج. على باغاية فأجفل المنصور في إتباعه

. بن خزر أمير مغراوة، من أصحاب أبي يزيد،ومواطئه بالغرب األوسط فاستأمن للمنصور فأمنه، وأمره بطلب أبى يزيد

ثم عاد نواحي غمرت فصادف . ووصل أبو يزيد إلى بني بَرْ◌زال وكانوا نكارّية، وبلغه خبر المنصور في اتباعه فسلك الرملة

يد إلى جبل ساالت، والمنصور في أثره في جبال وأوعار ومضايق تفضي إلى القفر، وأصابھم المنصور وقاتله فانھزم أبو ز

ووفد عليه ھنالك زيري بن مناد . الجھد وعلم أنه ليس أمامه إالّالمفازة إلى بالد السودان فرجع إلى غمرت من بالد صنھاجة

مكان الذي فيه أبو يزيد من المفازة، وأقام المنصور وجاء كتاب محمد بن خزر بال. أمير صنھاجة فأكرمه ووصله كما يجب له

فلما عوفي المنصور رحل أّول رجب سنة خمس وثالثين وقصده . ھنالك لمرض أصابه فرجع أبو يزيد إلى المسيلة وحاصرھا

سة فأفرج عن المسيلة، وقصد المفازة يريد بالد السودان فأبى عليه بنو كمالن أصحابه فرجعوا إلى جبال كتامة وعجي

وجاء المنصور ننزل بساحتھم عاشر شعبان، ونزل أبو يزيد فقاتلھم فانھزم وأسلم عسكره وأوالده، وطعنه . فتحّصنوا بھا

ثم سار المنصور في آثره أّول . بعض الفرسان فأكّبه وحامى عنه أصحابه فقتل في الحومة ما يزيد على عشرة آالف، وتخلص

ثم انھزم أبو يزيد لما ضرسه الحرب، وترك أثقاله . الھزيمة لضيق المكان وصعوبتهرمضان، ولم يقدر أحد من الفريقين على 

ثم تحاجزوا وتحّصن أبو يزيد بقلعة . وساروا إلى رؤوس الجبال يرمون بالصخر، وتزاحفوا حتى تعانقوا باأليدي، وكثر القتل

قلعة وقاتلھا غير مرة حتى افتتحھا عنوة كتامة، واستأمن الذين معه من ھوارة فأمنھم المنصور، وحصر أبا يزيد في ال

القصر، وأظلم الليل فأمرالمنصور بإشعال  وأضرمھا ناراً، وقتل أصحاب أبي يزيد في كل ناحية، وجمع أھله وأوالده في

 النيران في الشعراء المحيطة بالقصر، حتى أضاء الليل لتكون أحواله بمرأى منھم حذراً من فراره، حتى خرج الليل وحمل في

أصحاب المنصور حملة منكرة فأفرجوا له، وأمر المنصور بطلبه فألفوه، وقد حمله ثالثة من أصحابه ألنه كان جريحاً فسقط 

ثم ھلك من . من الوعر وارتث فحملوه إلى المنصور فسجد سجدة الشكر، وأقام عنده إلى سلخ المحرم من سنة ست وثالثين

ً فأدخل فيه مع قردين يالعبانه بعثالهالجراحة التي به فأمر بسلخ جلده، وحشوه ت ورحل إلى القيروان . بناً، واتخذ له قفصا

وقصد المنصور فانھزم معبد، وصعد إلى كتامة . والمھدّية، ولحق ابنه فضل بمعبد بن خزر، وزحف به إلى طبنة وبسكرة
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م فضل ومعبد، وافترق جمعھم، ورجع فبعث إليه العساكر مع مولييه شفيع وقيصر، ومعھما زيري بن مناد في صنھاجة، فانھز

  .المنصور إلى القيروان فدخلھا

  بقية أخبار المنصور
ثم انتقض حميد بن يضلبتن عامل المغرب وانحرف عن طاعة الشيعة، ودعا لألموية من وراء البحر، وزحف إلى تاھرت 

وحشد زيري بن مناد جموع . هفحاصرھا فنھض إليه المنصور في صفر سنة ست وثالثين، وجاء إلى سوق حمزة فأقام ب

صنھاجة من كل ناحية، ورحل مع المنصور فأخرج حميد عن تاھرت، وعقد عليھا ليعلى بن محمد اليفرني، وعقد لزيري بن 

ثم رحل لقتال لواتة فھربوا إلى الرمال، وأقام ھو على واد ميناس، وكان ھنالك ثالثة . مناد على قومه وعلى سائر بالدھم

عليه قصر مبني بالحجر المنحوت، فوجد في وجه أحد ھذه القصور كتابة على حجر فسيح فأمر المنصور جبال، كل منھم 

التراجمة بقراءته، وإذا فيه أنا سليمان السردغوس، خالف أھل ھذا البلد على الملك، فبعثني إليھم ففتح هللا عليھم وبنيت ھذا 

ثم رحل المنصور إلى القيروان بعد أن خلع على زيري بن مناد .يخهذكر ھذه الغريبة ابن الرقيق في تار. البناء ألذكر به

وحمله، ودخل المنصورية في جمادى سنة ست وثالثين فبلغه أن فضل بن ابي يزيد جاء إلى جبل أوراس، وداخل البربر في 

. أبي يزيد إلى باغاية الثورة فخرج إليه المنصور فدخل الرمل، ورجع المنصور إلى القيروان ثم إلى المھدية، ورجع فضل بن

ثم عقد سنة تسع وثالثين للحسين بن علّي بن أبي الحسين الكلبّي . وأقام يحاصرھا فغدر به باطيط، وبعث برأسه إلى المنصور

وبلغ . على صقلّية وأعمالھا، وكانت لخليل بن إسحق فصرفه الحسين واستقّل بواليتھا، فكان له فيھا ولبنيه ملك سنذكره

ملك إفرنجة يريد غزو المسلمين فأخرج أسطوله، وشحنه بالعساكر لنظر مواله فرج الصقلّي، وأمر الحسين بن المنصور أّن 

وكان . علّي عامل صقلية بالخروج معه فأجازوا البحر إلى ُغْدَوة اإلفرنجة، ونزلوا قلورية ولقيھم رجاء ملك الفرنجة فھزموه

ورجع فرج بالغنائم إلى المھدّية سنة إثنين وأربعين، وكان معبد بن خزر بعد فتحا ال كفاء له، وذلك سنة أربعين وثالثمائة، 

ً وأولياء المنصور في طلبه حتى أخذ في بعض الوقائع، وسيق مع ابنه إلى  مظاھرته لفضل بن أي يزيد لم يزل منتقضا

  .المنصور فطيف بھما في أسواق المنصورّية، ثم قتال سنة إحدى وأربعين وثالثمائة

  لمنصور ووالية ابنه المعزوفاة ا
ثم توفى المنصور إسمعيل بن القاسم سلخ رمضان سنة إحدى وأربعين لسبع سنين من خالفته، أصابه الجھد من مطر وثلج 

وكان طبيبه إسحق بن سليمان اإلسرائيلي قد . تجلّد على مالقاته، ودخل على أثره الحّمام فعيت حرارته، والزمه السھر فمات

وولى األمر بعده ابنه معّد ، ولقب المعز لدين هللا فاستقام أمره، وخرج لجبل أوراس سنة إثنتين . ام فلم يقبلنھاه عن الحمّ 

واستأمن . وأربعين، وجالت فيه عساكره واستأمن إليه بنو كمالن ومليلة من ھوارة، ودخلوا في طاعته فأمنھم وأحسن إليھم

ورجع إلى القيروان وترك مواله قيصر في العساكر، وعقد له على باغاية  إليه محمد بن خزر بعد مقتل أخيه معبد فأمّنه،

ثم وفد . فّدوخ البالد وأحسن إلى الناس، وألف من كان شارداً من البربر، ورجع بھم إلى القيروان فأكرمھم المعز ووصلھم

 ً واستقدم المعّز . ن ھلك سنة ثمان وأربعينوأقام عنده بالقيروان إلى أ. بعدھم محمد بن خزر أمير مغراوة فلّقاه مّبرة وتكريما

وبعث إلى الحسين بن علي . زيري بن مناد سنة ثالث وأربعين أمير صنھاجة، فقدم من أشير فأجزل صلته، ورّده إلى عمله

عامل صقلية سنة أربع وأربعين أن يخرجه بأسطوله إلى ساحل المرية من بالد األندلس، فعاث فيه، وغنم وسبى، ورجع 

ثم عاودوا سنة خمس . الناصر صاحب األندلس أسطوله إلى سواحل إفريقية، مع غالب مواله فمنعتھم العساكر، وأقلعوافأخرج 

واستقام أمر المعز . وأربعين في سبعين مركباً فأحرقوا مرسى الخزر، وعاثوا في جھات سوسة، ثم في نواحي طبرنة ورجعوا
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ت أعماله من ايفكان خلف تاھرت بثالثة مراحل، إلى زناتة التي دون مصر، في بالد أفريقية والمغرب، واتسعت إيالته وكان

وعلى تاھرت وإيفكان يعلى بن محمد اليفرني، وعلى أشير وأعمالھا زيرى بن مناد الصنھاجي، وعلى المسيلة وأعمالھا جعفر 

بي سھل الجذامي، وعلى سجلماسة وكان على فاس أحمد بن بكر بن أ. بن علي األندلسي، وعلى باغية وأعمالھا قيصر الصقلي

ثم بلغه سنة سبع وأربعين أن يعلى بن محمد اليفرني داخل األموية من وراء البحر، وأّن أھل . محمد بن واسول المكناسي

المغرب األقصى نقضوا طاعة الشيعة فأغزى جوھر الصقلّّي الكاتب إلى المغرب بالعساكر، وكان على وزارته، وخرج معه 

ولما ارتحل .صاحب المسيلة، وزيري بن مناد صاحب أشير، وتلّقاھم يعلى بن محمد صاحب المغرب األوسط  جعفر بن عليّ 

عن ايفكان وقعت ھيعة في أصحاب صيلة، وقيل له إن بني يعرب أوقعوھا فتقبض على يعلى، وناشته سيوف كتامة لحينه، 

زوھا إلى سجلماسة فأخذھا، وتّقبض على الشاكر  محمد وخرب ايفكان وأسر ابنه يدو بن يعلى، وتمادوا إلى فاس، ثم تجاو

ثم رجع . بن الفتح الذي تلّقب بأمير المؤمنين من بني واسول، وولّى ابن المعتز من بني عمه مكانه ودّوخ المغرب إلى البحر

جاءته ھدايا األمراء إلى فاس وحاصرھا وواليھا يومئذ أحمد بن بكر بن أبي سھل الجذامي، وقاتلھا مّدة فامتنعت عليه، و

، . األدكرنية من السوس ثم رحل إلى سجلماسة، وبھا محمد بن واسول من مكناسة، وقد تلقّب بأمير المؤمنين الشاكر 

وضرب السكة بإسمه، تقّدست عزة هللا، فلما سمع بجوھر ھرب، ثم أخذ أسيراً وجيء به إلى جوھر، وسار عن سجلماسة، 

م عاد إلى فاس، وأقام في حصارھا إلى أن افتتحھا عنوة على يد زيري بن مناد تسنّم أسوارھا ليالً، ث. وافتتح البالد في طريقه

. قبله وطرد عّمال بني أمية من سائر المغرب ودخلھا وتقّبض على أحمد بن بكر، وذلك سنة ثمان وأربعين، وولّى عليھا من

وقدم بالفاطميين، وبأحمد بن بكر وبمحمد بن واسال . بن منادوانقلب إلى القيروان ظافراً عزيزاً، وضم تاھرت إلى زيري 

وكانت والية المغرب والمشرق منقسمة بين مولييه قيصر . أسيرين في قفصين، ودخل بھما إلى المنصورية في يوم مشھود

، وكانا متغلبين على دولته فقبض عليھما سنة تسع وأربعين وقتلھما النصارى على جزيرة وفي سنة خمسين كان تغلّب . وُمظفرَّ

إقريطش، وكان بھا أھل األندلس من جالية الحكم بن ھشام بسبب ثورة الرفض، ففر بھم إلى االسكندرّية فثاروا بھا، وعبد هللا 

بن طاھر يومئذ عامل مصر فحاصرھم باألسكنـدريـة، حتى نزلوا على األمان، وأن يجيزوا البحر إلى جزيرة إقريطش 

لك األيام، وأميرھا أبو حفص البلّوطي منھم، واستبّد بھا وورث بنوه رياسة فيھا إلى أن نازلھم فعمروھا ونزلوھا منذ ت

النصارى في ھذه السنة في سبعمائة مركب، واقتحموھا عليھم عنوة، وقتلوا منھم وأسروا، وبقيت في أيدي النصارى لھذا 

ن قلعة طرمين، من حصون صقلّية، بعد حصار طويل وافتتح صاحب صقلية سنة إحدى وخمسي. العھد، وهللا غالب على أمره

أجھدھم فنزلوا على حكم صاحب صقلية بعد تسعة أشھر ونصف للحصار، وأسكن المسلمين بالقلعة وسّماھا الُمعزيَّة نسبة إلى 

قالع  ثم سار صاحب صقلية بعدھا، وھو أحمد بن الحسن بن علي بن أبي الحسن إلى حصار رمطة من. الُمعّز صاحب إفريقية

صقلية فاستمدوا ملكھم صاحب القسطنطينّية فجھز لھم العساكر برا وبحرا، واستمد صاحب صقلية المعّز فأمده بالعساكر مع 

إبنه الحسن ووصل مدده إلى مدينة ميسنى، وساروا بجموعھم إلى رمطة، وكان على حصارھا الحسن بن عمار فحمل عسكرا 

فقاتلھم فقتل أمير الروم وجماعة من البطارقة، وھزموا أقبح ھزيمة، واعترضھم  على رمطة وزحف إلى عسكر الروم مستميتا

واشتّد الحصار على أھل رمطة، وعدموا األقوات فاقتحمھا . خندق فسقطوا فيه، وأثخن المسلمون فيھم وغنموا عساكرھم

في أسطوله فأدركھم، وسبح بعض  المسلمون عنوة، وركب فّل الروم البحر يطلبون النجاة فأتبعھم األمير احمد بن الحسن

المسلمين في الماء فخّرق مراكبھم وانھزموا، وبث أحمد سرايا المسلمين في مدائن الروم فغنموا منھا وعاثوا فيھا حتى 

  .صالحوھم على الجزية، وكانت ھذه الواقعة سنة أربع وخمسين وتسّمى وقعة المجاز
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  فتح مصر
حوال مصر بعد موت كافور األخشيدي، وعظم فيھا الغالء، وكثرت الفتن وشغل بغداد ثم إّن المعز لدين هللا بلغه اضطراب أ

عنھم بما كان من الفتن بين بختيار بن ُمعّز الدولة، وُعضُد الدولة ابن عمه، فاعتزم الُمعّز على المسير إلى مصر، وأخرج 

ر في طريقھا، وذلك سنة خمس وخمسين فسّيره إلى جوھراً الكاتب إلى المغرب لحشد كتامة، وأوعز إلى عّمال برقة لحفر اآلبا

مصر، وخرج لتوديعه وأقام أياماً في معسكره، وسار جوھر وبلغ خبره إلى عساكر األخشيدية بمصر فافترقوا، وكان ما يذكر 

أقيمت في أخبارھم، وقدم جوھر منتصف شعبان من سنة تمان وخمسين فدخلھا، وخطب في الجامع العتيق منه باسم الُمعّز، و

وفي جمادى من سنة تسع وخمسين دخل جوھر جامع ابن طولون فصلّى فيه، وأمر بزيادة حّي على خير . الدعوة العلوّية

ثم بعث إلى المعّز بالھدايا وبأعيان دولة األخشيدية فحبسھم المعز بالمھدّية، . العمل في اآلذان، فكان أّول أذان أّذن به في مصر

  .ء من وفدھم، ورّدھم إلى مصر، وشرع جوھر في بناء القاھرة واستحث المعّز للقدوم على مصروأحسن إلى القضاة والعلما

  فتح دمشق
ولما فتحت ِمْصَر، وأُِخَذ بنو طفج ،ھرب منھم الحسن بن عبد هللا بن طفج إلى مّكة، ومعه جماعة من قّوادھم، فلّما استشعر 

فقاتله مراراً، ثم أسره ومن كان معه من القّواد، وبعث بھم إلى جوھر  جوھر به بعث جعفر بن فالح الكتامي في العساكر إليه

ودخل جعفر الرملة عنوة فاستباحھا، ثم أّمن من بقي وجبى الخراج وسار إلى طبرية، . فبعث بھم جوھر إلى الُمِعّز بأفريقية

ة وأقام بھا الخطبة للمعز أليام من المّحرم سنة وبھا ابن ُمْلَھم وقد أقام الدعوة للمعز فتجافى عنه، وسار إلى دمشق فافتتحھا عنو

ً فيھم فجمع األوباش والذّعار وثار بھم في  تسع وخمسين، وكان بدمشق الشريف أبو القاسم بن يعلى الھاشمّي، وكان مطاعا

اثت جيوش المغاربة وع. للمطيع فقاتلھم جعفر بن فالح أياماً وأولى عليھم الھزائم الجمعة الثانية، ولبس السواد، وأعاد الخطبة

في أھل دمشق فھرب ابن أبي يعلى ليال من البلد، وأصبحوا حيارى، وكانوا قد بعثوا الشريف الجعفري إلى جعفر في الصلح 

فأعاده إليھم بتسكين الناس والوعد الجميل، وأن يدخل البلد، فيطوف فيه، ويرجع إلى معسكره فدخل، وعاث المغاربة في البلد 

ومشى الشريف أبو القاسم في . اس بھم وحملوا عليھم، وقتلوا منھم، وشرعوا في حفر الخنادق وتحصين البلدبالنھب فثار الن

الصلح بينھم وبين جعفر بن فالح، فتم ذلك منتصف ذي الحجة من سنة تسع وخمسين، ودخل صاحب شرطة جعفر فَسَكَن 

على الشريف أبي القاسم بن أبي يعلى في المحّرم من سنة ثم قبض . الناس وَقَبَض علي جماعة من األحداث، وقتل منھم وحبس

ستين، وبعث به إلى مصر، واستقام ملك دمشق لجعفر بن فالح، وكان خرج بأفريقية في سنة ثمان وخمسين أبوجعفر الزناتي 

وع أبي خزر، وسلك واجتمعت إليه جموع من البربر والنكاريَّة، وخرج إليه الُمعزِّ بنفسه، وانتھى إلى باغاية، وافترقت جم

األوعار فعاد المعّز وأمر بلكين بن زيري بالمسير في طلبه فسار لذلك حتى انقطع عنه خبره، ثم جاء أبو جعفر مستأمناً سنة 

تسع وخمسين فقبله، وأجرى عليه الرزق، وعلى أثر ذلك وصلت كتب جوھر بإقامة دعوته بمصر والشام، وباستدعائه إليھا 

. ثم زحف القرامطة إلى دمشق وعليھم ملكھم األعصم. ذلك، وأظھره في الناس، ونطق الشعراء بامتداحهفاشتّد سرور المعز ب

ثم رجعوا إليه سنة إحدى وستين وبرز إليھم جعفر فھزموه وقتلوه، وملك األعصم . ولقيھم جعفر بن فالح فظفر بھم وقتلھم

  .لرحلة إليھادمشق، وسار إلى مصر، وكاتب جوھر بذلك للُمعّز فاعتزم على ا

  ر المعز إلى مصر ونزوله بالقاھرةمسي
ولما انتھت ھذه األخبار إلى المعّز اعتزم على المسير إلى مصر، وبدأ بالنظر في تمھيد المغرب وقطع شواغله، وكان محمد 

ً فأََھّم  بن الحسن بن خزر المغراوي مخالفا عليه بالمغرب األوسط، وقد كثرت جموعه من زناتة والبربر، وكان ّجباراً  طاغيا
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. وكانت بينھما حروب عظيمة الُمعّز أمره، وخشي على أفريقية عائلته، فأمر بلكين بن زيري بن مناد بغزوه، فغزاه في بالده،

ثم انھزم محمد بن خزر وجموعه، ولما أحّس بالھزيمة تحامل على سيفه فقتل نفسه، وقتل في المعركة سبعة عشر من أمراء 

واستقدم بلكين بن زيري فاستخلفه على أفريقية . وَسرَّ الَمعز ذلك، وقعد للھناء به. ھم كثيٌر وذلك سنة ستينزناتة، وأُِسَر من

والمغرب، وأنزله القيروان وسّماه يوسف، وكّناه أبا الفتوح، وولّى على طرابلس عبد هللا بن يخلف الكتامي، ولم يجعل لبلكين 

على جباية األموال زيادة هللا بن الغريم، وعلى الخراج عبد الجّبار الخراسانّي، وجعل . والية عليه، وال على صاحب صقلّية

وحسين بن خلف المرصدي بنظر بلكين، وعسكر ظاھر المنصورّية آخر شّوال من سنة إحدى وستين، وأقام على سردانية 

. ما كان في قصره من األموال واألمتعةقريباً من القيروان حتى فرغ من أعماله، ولحقته عسكره، وأھل بيته وعّماله وحمل له 

وارتحل بعد أربعة أشھر من مقامه، وسار معه بلكين قليال، ثم ّودعه ورّده إلى عمله، وسار ھو إلى طرابلس في عساكره، 

 وھرب بعضھم إلى جبل َنفُوسة فامتنعوا به، وسار إلى َبْرَقة فقتل بھا شاعره محمد بن ھانىء األندلسي، وجد قتيال بجانب

ثم سار إلى اإلسكندرّية وبلغھا في شعبان من ھذه السنة، ولقيه بھا أعيان مصر . البحر في آخر رجب من سنة إثنتين وستين

  .فأكرمھم ووصلھم، وسار فدخل القاھرة لخمس من رمضان من ھذه السنة فكانت منزله ومنزل الخلفاء بعده إلى آخر دولتھم

  دمشق مع القرامطة واستيالؤه علي حروب المعز
كان لْلَقَراِمَطِة على بني طفج بدمشق ضريبة يؤّدونھا إليھم، فلّما ملك ابن فالح بدعوة الُمِعّز قطع تلك الضريبة، وآسفھم بذلك 

فرجعوا إلى دمشق، وعليھم األعصم ملكھم، فبرز إليھم جعفر بن فالح فھزموه وقتلوه، وملكوا دمشق وما بعدھا ،إلى الَرْملَة، 

وملك القرامطة الَرْملَة، وجّھزوا العساكر على يافا، وساروا إلى ِمْصَر، ونزلوا َعْين . الَرْملَة وتحّصنوا بيافاوھرب من كان ب

واجتمع إليھم خلق كثير من العرب، وأولياء بني طفج، وحاصروا المغاربة . شمس وھي المعروفة لھذا العھد بالمطرية

ً فكان الظفر بھم إلى الَرْملَة، وضّيقوا حصار يافا،  م خرج المغاربة واستماتوا، وھزمھم فرحلواث. بالقاھرة، وقاتلوھم أياما

. وجاء إلى مصر ودخلھا كما ذكرناه. وبعث إليھم جعفر بالمدد في البحر فأخذه القرامطة وانتھى الخبر إلى المعّز بالقيروان

ھم إنما دعوا له وآلبائه وبالغ في وعظه وتھّدده وسمع أنھم يريدون المسير إلى مصر فكتب إلى األعصم يذّكره فضل بنيه، وأن

وسار من األحساء . وصل كتابك الذي قّل تحصيله، وَكُثر تفصيله، ونحن سائرون إليك والسالم: فأساء في جوابه، وكتب إليه

ظيمة وجاء حَسان بن الجّراح في جموع ع. إلى مصر، ونزل عين شمس في عساكره، واجتمع إليه الناس من العرب وغيرھم

من طيء، وبّث سراياه في البالد فعاثوا فيھا وأھّم المعز شأنه فراسل ابن الجّراح، واستماله بمائة ألف دينار على أن ينھزم 

وخرج المعز ليوم عّينوه لذلك فانھزم ابن الجّراح بالعرب، وثبت القرامطة قليال، ثم . على القرامطة واستحلفوه على ذلك

وساروا في أتباعھم ولحق القرامطة باذرعات، وساروا منھا إلى األحساء، . ف وخمسمائة أسيرإنھزموا وأخذ منھم نحو أل

وجّرد المعز القائد أبا محمود في عشرة آالف فارس، وبعث المعز القائد ظالم ابن موھوب . وقتلوا صبراً ونھب معسكرھم

ً على دمشق فدخلھا، وكان العامل بھا من قبل القرامطة في جماعة منھم فحبسھم ظالم، وأخذ . أبو اللجاء وابنه الُعقيلّي واليا

أموالھم، ورجع القائد أبو محمود من اتباع القرامطة إلى دمشق فتلّقاه ظالم وسّر بقدومه، وسأله المقام بظاھر دمشق حذراً من 

دمشق، فاضطرب  القرامطة ففعل ودفع أبا اللجاء وابنه فبعث بھم إلى مصر فحبسوا بھا، وعاث أصحاب أبي محمود في

وركب ظالم بذراريھم وأجفل أھل الضواحي إلى البلد من . الناس، وقتل صاحب الشرطة بعضھم فثاروا به وقتلوا أصحابه

عيث المغاربة، ثم وقعت في منتصف شّوال من سنة ثالث وستين فتنة بين العاّمة وبين عسكر أبي محمود وقاتلوه أياماً، ثم 

ان ظالم بن موھوب يداري العاّمة فأشفق في ھذا اليوم على نفسه، وخرج من دار اإلمارة وأحرق وك. ھزمھم وتبعھم إلى البلد
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ثم وقع الصلح بينھم . المغاربة ناحية باب الفراديس، ومات فيھا خلق، واتصلت الفتنة إلى ربيع اآلخر من سنة أربع وستين

ثم رجع المغاربة إلى العيث، . ود فسكن الناس إليهعلى إخراج ظالم من البلد، ووالية جيش بن الصمصامة ابن أخت محم

وعاد العاّمة إلى الثورة، وقصدوا القصر الذي فيه جيش فھرب ولحق بالعسكر، وزحف إلى البلد فقاتلھم وأحرق ما كان بقي، 

تعظمه، وبعث األسواق، وبلغ الخبر إلى المعّز فنكر ذلك على أبي محمود واس وقطع الماء عن البلد فضاقت األحوال، وبطلت

إلى زياد الخادم في طرابلس يأمره بالمسير إلى دمشق الستكشاف حالھا، وأن يصرف القائد أبا محمود عنھا ،فصرفه إلى 

وكان أفتكين ھذا من موالي عّز الدولة . الرملة، وبعث إلى المعز بالخبر، وأقام بدمشق إلى أن وصل أفتكين والياً على دمشق

اك على إبنه بختيار مع سبكتكين، ومات سبكتكين، قّدمه األتراك عليھم، وحاصروا بختيار بواسط، بن بويه، ولما ثار األتر

ً منھا، . وجاء عضد الدولة إلنجاده فاجفلوا عن واسط فتركوه ببغداد وسار أفتكين في طائفة من الجند إلى حمص فنزل قريبا

ن فنزل بظاھر دمشق وبھا زياد خادم المعز، وقد غلب عليه، وقصده ظالم بن موھوب الُعقيلّي ليقبضه فعجز عنه، وسار أفتكي

وعلى أعيان البلد األحداث والّذعار، فلم يملكوا معھم أمر أنفسھم فخرج األعيان إلى أفتكين، وسألوا منه الدخول إليھم ليولّوه، 

م من الظلم والعسف فأجابھم وشكوا إليه حال المغاربة، وما يحملونھم عليه من عقائد بعض الرفض، وما أنزل بھم عّمالھ

واستحلفھم، وحلف لھم، وملك البلد، وخرج منھا زياد الخادم، وقطع خطبة الُمعّز العلوي، وخطب للطائع العّباسّي، وقمع أھل 

واستقل ملك دمشق، وكاتب المعّز بطلب طاعته وواليتھا من قبله . الفساد، ودفع العرب عّما كانوا استولوا عليه من الضواحي

  .يثق إليه، ورّده وتجھز لقصده، وجّھز العساكر فتوفي بعسكره ببلبيس كما يذكر فلم

  وفاة المعز ووالية ابنه العزيز
ثم توفي المعّز بمصر في منتصف ربيع اآلخر سنة خمس وستين لثالث وعشرين سنة من خالفته، وولَي إبنه نزار بعھده إليه، 

، وكتم موت أبيه إلى عيد النحر من السنة فصلّى بالناس وخطبھم، ودعا لنفسه وعّزى بأبيه، وأّقر  ووّصيته، ولّقب العزيز با

يعقوب بن كلس على الوزارة كما كان أيام أبيه، وأّقر بلكين بن زيري على والية أفريقية، وأضاف إليه والية عبد هللا بن 

ا للمعز أبيه في الموسم، فتركوا الخطبة وكان أھل مكة والمدينة قد خطبو. يخلف الكتامي، وھي طرابلس، وسرت وجرابيه

وخطب للعزيز بمكة،  للعزيز فبعث جيوشه إلى الحجاز فحاصروا مكة والمدينة، وضّيقوا عليھم حتى رجعوا إلى دعوتھم،

  .وكان أمير مكة عيسى بن جعفر، والمدينة طاھر بن مسلم، ومات في ھذه السنة فولي إبنه الحسن وابن أخيه مكانه

  أفتكينبقية أخبار 
ولما توفي المعز وولي العزيز قام أفتكين، وقصد البالد التي لھم بساحل الشام فبدأ بصيدا فحاصرھا، وبھا ابن الشيخ في 

رؤوس المغاربة، وظالم بن موھوب الُعقيلّي فبرزوا إليه، وقاتلوه فاستنجد لھم، ثم كّر عليھم وأوقع بھم، وقتل منھم أربعة 

ورجع واستشار العزيز وزيره يعقوب بن كلس فأشار . ھا، وقصد طبرية وفعل فيھا مثل صيداآالف، وسار إلى عكة فحاصر

ل عنھم، ويذكرھم بذلك ليختبرھم  بإرسال جوھر الكاتب إليه، فجّھزه العزيز وبعثه، وأقبل أفتكين على أھل دمشق يريھم التحوُّ

لقعدة سنة خمس وستين فحاصر دمشق شھرين، فتطارحوا إليه، واستماتوا واستحلفھم على ذلك، ووصل جوھر في ذي ا

وضّيق حصارھا وكتب افتكين إلى األعصم َملِك القرامطة يستنجده، فسار إليه من اإلحساء، واجتمع إليھم من رجال الشام 

د، والعرب نحو من خمسين ألفاً وأدركوا جوھراً بالرملة، وقطعوا عنه الماء فارتحل إلى عسقالن فحاصروه بھا حتى بلغ الجھ

والقرمطّي يمنعه، ثم سأله في االجتماع فجاءه أفتكين، ولم يزل جوھر يعتل له في . وأرسل جوھر إلى أفتكين بالمغاربة والوعد

فلما أيس منه، كشف له عّما ھم فيه من الضيق، . أنت حملتني على مداراته: الدروة والغارب، وأفتكين يعتذر بالقرمطّي ويقول
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وأراه جوھر أن يحمل العزيز على المسير . ذھا عند العزيز فحلف له على ذلك، وعزله القرمطيّ وسأله الصنيعة وأنھا يّتخ

بنفسه فُصّم من عزله وأبى إالّ الوفاء، وانطلق جوھر إلى مصر وأغرى العزيز بالمسير إليھم، فتجّھز في العساكر، وسار 

ووصل العزيز فاصطفوا للحرب بظاھر الرملة في مّحرم وجوھر في مقّدمته، ورجع أفتكين والقرمطّي إلى الرملة، واحتشدوا 

وبعث العزيز إلى أفتكين يدعوه إلى الطاعة،و يرّغبه ويعده بالتقّدم في دولته، ويدعوه إلى الحضورعنده . سنة سبع وستين

وحمل . يمكنني قل ألمير المؤمنين لوكان قبل ھذه لسارعت، وأما اآلن فال: فتقدم بين الصّفين، وترّجل وقّبل األرض وقال

ً فھزمھم، ووضع المغاربة السيف فقتلوا  على المسيرة فھزمھم وقتل الكثير منھم فامتعض العزيز وحمل ھو والميمنة جميعا

 ً ثم نزل في خيامه، وجيء باألسرى فخلع على من جاء بھم، وبذل لمن جاء بأفتكين مائة ألف دينار، . نحواً من عشرين الفا

ً فلقيه المفّرج بن دغفل ا رما وجاء إلى العزيز فأخبره بمكانه، وأخذ . لطائي، وقد جھده العطش فاستسقاه، وتركه بعرشه ُمكَّ

ولما حضر عند العزيز وھو ال يشك أنه مقتول أكرمه العزيز ووصله، ونصب له . المائة ألف التي بذلھا فيه، وأمكنه من قياده

أخص خدمه وحّجابه، وبعث إلى األعصم القرمطّي من يرّده إليه الخيام، وأعاد إليه ما نھب له، ورجع به إلى مصر فجعله 

وسار . ليصله، كما فعل بأفتكين فأدرك بطبرية، وامتنع من الرجوع فبعث إليه بعشرين ألف دينار، وفرضھا له ضريبة

وسمع العزيز القرمطّي إلى األحساء، وعاد العزيز إلى مصر، ورقي رتبة أفتكين وخّص به الوزير يعقوب بن كلس فسّمه، 

وتوفي جوھر الكاتب في . بأنه سّمه فحبسه أربعين يوماً وصادره على خمسمائة ألف دينار، ثم خلع عليه، وأعاده إلى وزارته

وكان أفتكين قد استخلص أيام وزارته بدمشق . ذي القعدة من سنة إحدى وثمانين، وقام إبنه الحسن مقامه، ولّقب قائد القّواد

ولما انھزم أفتكين والقرامطة، بعث العزيز القائد أبا محمود بن . عال صبته وكُثر تابعه، واستولى على البلدرجال إسمه قّسام، ف

ً قد ضبط البلد، وھو يدعو للعزيز فلم يتم له معه والية ً على دمشق كما كان ألبيه المعّز فوجد فيھا قّساما وبقي . إبراھيم واليا

ثم جاء أبو ثعلب بن حمدان صاحب الموصل إلى دمشق، عند انھزامه . حمود سنة سبعينقّسام مستبداً عليه إلى أن مات أبو م

أمام عضد الدولة فمنعه قّسام من الدخول، وخاف أن يغلبه على البلد بنفسه أو بأمر العزيز،واستوحش أبو ثعلب لذلك فقاتله 

ثم بعث . قّساما بدمشق، ولم يظفروا به ورجعواوجاءت عساكر العزيز مع قائده الفضل فحاصروا . قليال، ثم رحل إلى طبرّية

العزيز سنة تسع وستين سليمان بن جعفر بن فالح فنزل بظاھرھا، ولم يمّكنه قّسام من دخولھا، ودّس إلى الناس فقاتلوه، 

وكان مفرج بن الجّراح أمير بني طيء، وسائر العرب بأرض فلسطين قد كثرت جموعه، وقويت . وأزعجوه عن مكانه

، وعاث في البالد، وّخربھا فجّھز العزيز العساكر لحربه مع قائده بلتكين التركّي ،فسار إلى الرملة، واجتمع إليه العرب شوكته

وصادف . من قيس وغيرھم، ولقي ابن الجّراح وقد أكمن لھم بلتكين من ورائھم، فانھزم ومضى إلى أْنطاِكية، فأجاره صاحبھا

ى بالد الشام فخاف ابن الجّراح، وكاتب بكجور مولى سيف الدولة وعامله على حمص، خروج ملك الروم من القسطنطينية إل

وكمان مع قّسام جيش بن الصمصامة ابن . ثم زحف بلتكين إلى دمشق وأظھر لقّسام أنه جاء إلصالح البلد. ولجأ إليه فأجاره

واستوحش قّسام . بظاھر البلد ھو وأصحابه أخت أبي محمود قد قام بعده في واليته، فخرج إلى بلتكين فأمره بالنزول معه

واعتزم أھل البلد على اإلستئمان إلى . ثم قاتل وانھزم أصحابه، ودخل بلتكين أطراف البلد فنھبوا وأحرقوا. وتجّھز للحرب

. أّمن الجميعبلتكين، وشافھوه بذلك فأذن لھم وسمع قّسام فاضطرب وألقي ما بيده، واستأمن الناس إلى بلتكين ألنفسھم ولقّسام ف

ثم اختفى قّسام بعد يومين فنھبت دوره . وولّى على البلد أميراً إسمه خطلج ،فدخل البلد، وذلك في المحرم سنة إثنتين وسبعين

ً بنفسه على بلتكين فقبله، وحمله إلى مصر فأّمنه العزيز وكان بكجور في غوّية من غلمان سيف . ودور أصحابه، وجاء ملقيا

وكان يمّد دمشق أيام ھذه الفتنة والغالء، ويحمل األقوات من حمص إليھا، ويكاتب العزيز بھذه . ى حمصالدولة وعامله عل
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ثم استوحش سنة ثالث وسبعين من مواله أبي المعالي فاستنجز من العزيز وعده إياه بوالية دمشق، وصادف ذلك أّن . الخدم

ت الضرورة إلى استقدام بلتكين من دمشق فأمره العزيز بالقدوم، المغاربة بمصر أجمعوا على التوّثب بالوزير ابن كلس، ودع

ووالية بكجور على دمشق ففعل، ودخلھا بكجور في رجب من سنة ثالث وسبعين، وعاث في أصحاب ابن كلس وحاشيته 

د العزيز، ثم أساء السيرة في أھل دمشق فسعى ابن كلس في عزله عن.بدمشق، لما كان يبلغه عنه من صّد العزيز عن واليته

وجّھز العساكر سنة ثمان وسبعين مع منير الخادم، وكتب إلى نزال عامل طرابلس بمظاھرته، وجمع بكجور العرب وخرج 

ثم خاف من وصول نزال فاستأمن لھم وتوّجه إلى الرّقة فاستولى عليھا، ودخل منير دمشق واستقّر في واليتھا، . للقائه فانھزم

وكان بكجور بعد انصرافه من دمشق إلى الرّقة سأل من سعد . جھزه لحصار سعد الدولة بحلبوارتفعت منزلته عند العزيز و

الدولة الَعْود إلى والية حمص فمنعه فأجلب عليه، واستنجد العزيز لحربه، وبعث إلى نزال عامل طرابلس بمظاھرته فسار إليه 

ببكجور، وتقّدم إليه بذلك عيسى بن نسطورس وزير  وقد أضمر نزال الغدر. بالعساكر، وخرج سعد الدولة من حلب للقائھم

كثير وداخل العرب الذين مع  وجاء سعد الدولة للقائھم، وقد استمّد عامل أْنطاِكية للروم فامّده بجيش.العزيز بعد ابن كلس

، وحمل على بكجور في اإلنھزام عنه، ووعدوه ذلك من أنفسھم، فلما تراءى الجمعان، وشعر بكجور بخديعة العرب فاستمات

الصّف بقصد سعد الدولة فقتل لؤلؤ الكبير مواله بطعنه إياه، ثم حمل عليه سعد الدولة فھزمه، فسار إلى بعض العرب، وحمل 

ً ال يعّبر عنه وكتب أوالده إلى العزيز . إلى سعد الدولة فقتله، وسار إلى الرّقة فملكھا وقبض جميع أمواله وكانت شيئا

عد الدولة فيھم أن يبعثھم إلى مصر، ويتھّدده على ذلك فأساء سعد الدولة الرّد، وجّھز لحصار حلب يستشفعون به فشفع إلى س

وأرسال إلى بسيل . الجيوش مع منجوتكين، فنزل عليھا وحاصرھا، وبھا أبو الفضائل بن سعد الدولة، ومواله لؤلؤ الصغير

اِكية أن يمّدھما، فسار في خمسين ألفاً حتى نزل حبس العاصي، ملك الروم يستنجدانه، وھو في قتال بلغار فبعث إلى عامل أْنط

وسار إلى أْنطاِكية وعاث في .وبلغ خبره إلى منجوتكين فارتحل عن حلب، ولقي الروم فھزمھم وأثخن فيھم قتالً وأسرا

ا لتفقد عساكر نواحيھا، وخرج أبو الفضائل في مغيب منجوتكين إلى ضواحي حلب، فنقل ما فيھا من الغالل وأحرق بقيتھ

فلما عاد منجوتكين إلى الحصار، جّھز عسكره، وأرسل لؤلؤ إلى أبي الحسن المغربّي في الصلح، فعقد له . منجوتكين األقوات

ذلك، ورحل منجوتكين إلى دمشق، وبلغ الخبر إلى العزيز فغضب، وكتب إلى منجوتكين بالعود إلى حصار حلب وإبعاد 

وأعادوا مراسلة ملك الروم . وأقام منجوتكين في حصار حلب. ات للعسكر في البحر إلى طرابلسالوزير المغربّي، وأنفذ األقو

وبعث لؤلؤ إلى منجوتكين بالخبر حذرا على ال مسلمين، . فاستنجدوه وأغروه، وكان قد توسط بالد البلغار فعاد مجّدا في السير

ووصل ملك الروم . صار من األسواق والقصور والحّماماتوجاءته جواسيسه بذلك فأجفل بعد أن خّرب ما كان اتخذه في الح

إلى حلب ولقي أبا الفضائل ولؤلؤاً، ثم سار في الشام وافتتح حمص وشيزر، ونھبھما، وحاصر طرابلس أربعين يوما، فامتنعت 

. ذلك سنة إحدى وثمانينعليه، وعاد إلى بالده، وبلغ الخبر إلى العزيز فعظم عليه، واستنفر الناس للجھاد، وبرز من القاھرة، و

  .ثم انتقض منير في دمشق،فزحف إليه منجوتكين إلى دمشق

  أخبار الوزراء
كان وزير المعز لدين هللا، يعقوب بن يوسف بن كلس أصله من اليھود وأسلم، وكان يدّبر األحوال األخشيدية بمصر، وعزله 

م فّر إلى المغرب ولقي المعز لدين هللا، وجاء في ركابه أبو الفضائل بن الفرات سنة سبع وخمسين، وصادره فاستتر بمصر، ث

إلى مصر فاستوزره وعظم مقامه عنده، واستوزره بعده إبنه العزيز إلى أن توفي سنة ثمانين، وصلى عليه العزيز وحضر 

في األموال إلى دفنه، وقضى عنه دينه، وقّسم عمله فرّد النظر في الظالمات إلى الحسن بن عّمار كبير كتامة، ورّد النظر 
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وكان مع الوزارة . عيسى بن نسطورس، ولم تزل الوزارة سائر دولتھم في أرباب األقالم، وكانوا بمكان، وكان منھم البارزي

وأبو سعيد النسري، وكان . وسأل أن يرسم إسمه على السّكة فغرب ومنع، ومات قتيال بتنيس. قاضي القضاة وداعي الدعاة

. ه، والجرجاني وقطع الجرجاني في أمر منع من الكتب فيه فكتب وحلف الحاكم بيمين ال تكفّر لُيقطعّنهيھودياً وأسلم قبل وزارت

ثم صرف وقتل وأبو الطاھر بن ياشاد، وكان من أھل الدين . ثم رّده بعد ثالث وخلع عليه وابن أبي ُكدينة ثالثة عشر شھراً 

ً في جامع مصر، وسقط  وكان آخرھم الوزير أبو القاسم بن المغربّي، . ليلة من السطح فماتواستعفى فأُعفَِي، وأقام معتكفا

  .وكان بعده بدر الجيالي أيام المستنصر وزير سيف الدولة، واستبّد له على الدولة، ومن بعده منھم كما يأتي في أخبارھم

  أخبار القضاة
ولما جاء إلى مصر أقام بھا في خطة . القيروانكان الُنعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيُّون في خطة القضاء للمعّز ب

القضاء إلى أن توفي، وولي ابنه علّي، ثم توفي سنة أربع وسبعين وثالثمائة، فولّى العزيز أخاه أبا عبد هللا محمداً، خلع عليه 

 ً وكان كبير الصيت، . لحاكموكان المعز قد وعد أباه بقضاء إبنه محمد ھذا بمصر، وتّم في سنة تسع وثمانين أيام ا. وقُلّده سيفا

وولَي بعده ابن عمه أبو عبد هللا الحسين علي بن النعمان أيام . كثير اإلحسان، شديد االحتياط في العدالة فكانت أيامه شريفة

ثم عزل سنة أربع وتسعين، وقتل وأحرق بالنار، وولَي مكانه ملكة بن سعيد الفارقّي إلى أن قتله الحاكم سنة خمس   الحاكم،

وولّى بعده . ربعمائة بنواحي القصور، وكان عالم المنزلة عند الحاكم ومداخالً له في أمور الدولة، وخالصة له في خلواتهوأ

واتصل في آخرين إلى آخر دولتھم، كان كثيراً ما يجمعون للقاضي المظالم والدعوة، . أحمد بن محمد بن عبد هللا بن أبي العّوام

وكان القاضي عندھم يصعد مع الخليفة المنبر مع من يصعده من أھل دولته . ردون كالًّ منھمافيكون داعي الدعاة، وربما يف

  .عندما يخطب الخلفاء في الجمع واألعياد

  وفاة المعز ووالية ابنه الحاكم
ورته قد تقدم لنا أّن العزيز استنفر الناس للجھاد سنة إحدى وثمانين، وبرز في العساكر لغزو الروم، ونزل بلبيس فاعت

االمراض، واتصلت به إلى أن ھلك آخر رمضان سنة ست وثمانين إلحدى عشرة سنة ونصف من خالفته، ولقّب الحاكم بأمر 

هللا، واستولى برجوان الخادم على دولته كما كان ألبيه العزيز بوصيته بذلك، وكان مدّبر دولته، وكان رديفه في ذلك أبو محمد 

دولة، وتغلّب على ابن عّمار، وانبسطت أيدي كتامة في أموال الناس وحرمھم، ونكر الحسن بن عّمار ويلّقب بأمين ال

منجوتكين تقديم ابن عّمار في الدولة، وكاتب برجوان بالموافقة على ذلك فأظھر االنتقاض، وجّھز العساكر لقتاله مع سليمان 

ألفين، وسيق أسيراً إلى مصر فأبقى عليه ابن بن جعفر بن فالح فلقيھم بعسقالن، وانھزم منجوتكين وأصحابه، وقتل منھم 

عّمار، واستماله للمشارقة، وعقد على الشام لسليمان بن فالح، ويّكنى أبا تميم، فبعث من طبرّية أخاه عليا إلى دمشق، فامتنع 

ً إلى ثم قّدم أبو تميم فأّمن وأحسن. أھلھا، فكاتبھم أبو تميم، وتھّددھم وأذعنوا، ودخل على البلد ففتك فيھم ، وبعث أخاه عليا

طرابلس، وعزل عنھا جيش ابن الصمصامة فسار إلى مصر، وداخل برجوان في الفتك بالحسن بن عّمار وأعيان كتامة، 

وكان معھما في ذلك شكر خادم عضد الدولة، نزع إلى مصر بعد مھلك عضد الدولة، ونكبة أخيه شرف الدولة إياه، فخلص 

وثارت الفتنة، واقتتل المشارقة والمغاربة فانھزمت . ، فكان مع برجوان وجيش بن الصمصامةإلى العزيز فقّربه، وحظي عنده

المغاربة، واختفى ابن عّمار وأظھر برجوان الحاكم وجّدد له البيعة، وكتب إلى دمشق بالقبض على أبي تميم بن فالح فنھب، 

ثم أذن برجوان البن عّمار شي الخروج . ستولي األحداثونھبت خزائنه، واستمّر القتل في كتامة واضطربت الفتنة بدمشق، وا

واضطرب الشام فانتقض أھل صور، وقام بھا رجٌل مالّح إسمه العالّقة، . من أستاره، وأجرى له أرزاقه على أن يقيم بداره
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ن أفامية وانتقض ُمَفّرج بن دغفل بن الّجراح، ونزل على الرملة، وعاث في البالد، وزحف الدوقش ملك الروم إلى حص

وجّھز برجوان العساكر مع جيش ابن الصمصامة فسار إلى عبد هللا الحسين بن ناصر الدولة بن حمدون، . محاصراً لھا

واضطرب أھل . وأسطوالً في البحر، واستنجد العالّقة ملك الروم فأنجده بالمقاتلة في المراكب، فظفر بھم أسطول المسلمين

قة، ُوبِعَث به إلى مصر فسلخ وصلب، وسار جيش ابن الصمصامة إلى الفرج بن دغفل صور، وملكھا ابن حمدان، وأسر العالّ 

ثم سار إلى أفامية . فھرب أمامه، ووصل إلى دمشق وتلّقاه أھلھا مذعنين، وأحسن إليھم وسّكنھم، ورفع أيدي العدوان عنھم

في خمسمائة فارس، ووقف الدوقش ملك  وصاّف الروم عندھا فانھزم أوالً ھو وأصحابه ،وثبت بشارة أخشيدي بن قرارة

الروم على رابية في ولده، وعّدة من غلمانه ينظر فعل الروم في المسلمين، فقصد كردي من مصاف األخشيدي ،وبيده عصا 

من حديد يسّمى الخشت، وظّنه الملك مستأمناً، فلما دنا منه ضربه بالخشت فقتله، وانھزم الروم وأتبعھم جيش بن الصمصامة 

واستخلص رؤساء األحداث واستحجبھم . ثم عاد مظّفراً إلى دمشق فنزل بظاھرھا ولم يدخل. أْنطاِكية يغنم ويسبى ويحرق إلى

ثم أمر أصحابه إذا دخلوا للطعام أن يغلق باب الحجرة عليھم، ويوضع . وأُقيم له الطعام في كل يوم، وأقام على ذلك برھة

، ودخل دمشق، وطاف بھا، وأحضر األشرف فقتل رؤساء األحداث بين أيديھم، السيف في سائرھم، فقتل منھم ثالثة آالف

ثم إنه توفي وولّى محمود بن جيش، وبعث برجوان إلى بسيل ملك الروم فصالحه لعشر .وبعث بھم إلى مصر، وأّمن الناس

ً الِصقليّ  ً إلى برقة وطرابلس المغرب ففتحھا، وولّى عليھا يانسا مكان برجوان على الحاكم فقتله  ثم ثقل. سنين، وبعث جيشا

ثم قتل الحسين بن عّمار، ثم الحسين . سنة تسع وثمانين، وكان ِخِصّيا أبيض، وكان له وزير نصراني استوزره الحاكم من بعده

فلما رحل . ثم جّھز العساكر مع يارختكين إلى حلب، وقصد حّسان بن فرج الطائي، لما بلغ من عيثه وفساده. بن جوھر القائد

من غزوه إلى عسقالن لقيه حّسان وأبوه مفرج فانھزم وقتل، ونھبت النواحي، وكثرت جموع بني الجّراح، وملكوا الرملة، 

ثم استمالھما الحاكم ورّغبھما فرّداه إلى مكة، وراجعا .واستقدموا الشريف أبا الفتوح الحسن بن جعفر أمير مكة فبايعوه بالخالفة

ثم جّھز الحاكم العساكر إلى الشام مع علّي ابن جعفر بن فالح، وقصد . وخطب له بمكةطاعة الحاكم، وراجع ھو كذلك، 

الرملة، فانھزم حّسان بن مفرج وقومه، وغلبھم على تلك البالد واستولى على أموالھم وذخائرھم، وأخذ ما كان لھم من 

يھا، وأقام مفرج وابنه حّسان شريدين الحصون بجبل السراة، ووصل إلى دمشق في شّوال سنة تسعين، فملكھا واستولى عل

  .ثم ھلك مّفرج، وبعث حّسان إبنه إلى الحاكم فأّمنه وأقطعه، ثم وفد عليه بمصر فأكرمه ووصله. بالقفز نحواً من سنتين

  :خروج أبي ركوة ببرقة والظفر به
ھرب من المنصور بن أبي عامر حين  كان أبو ركوة ھذا يزعم أنه الوليد بن ھشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الداخل، وأنه

ثم قصد مصر وكتب الحديث، ثم سار إلى مكة . تّتبعھم بالقتل وھو ابن عشرين سنة، وقصد القيروان فأقام بھا يعلّم الصبيان

ادة واليمن والشام، وكان يدعو للقائم من ولد أبيه ھشام، وإسمه الوليد، وإنما لقبه أبا ركوة ألنه كان يحملھا لوضوئه على ع

ة من بادية ھالل بن عامر، وأقام يعلّم الصبيان ويؤمھم في صالتھم. الصوفّية ثم . ثم عاد إلى نواحي مصر ونزل على بني قُرَّ

وكان الحاكم قد اسرف في القتل في أصناف الناس وطبقاتھم، والناس معه على خطر، وكان . أظھر ما في نفسه، ودعا للقائم

ة، وأح ة، وكانوا في أعمال برقة فأجابوه وانقادوا له وبايعواقتل جماعة من بني قُرَّ وكان . رقھم بالنار لفسادھم، فبادر بنو قُرَّ

وكتب عامل برقة أنيال .بينھم وبين لواتة ومزاتة وزناتة جيرانھم في االصل حروب ودماء فوضعوھا، واّتفقوا على بيعته

وساروا إلى برقة فھزموا العامل برمادة، وملكوا برقة، وغنموا  ثم اجتمعوا. الطويل بخبرھم إلى الحاكم فأمره بالكّف عنھم

األذى والقتل، وجّھز  وأظھر أبو ركوة العدل، وبلغ الخبر إلى الحاكم فاطمأنت نفسه، وكّف عن. األموال والسالح وقتلوه
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ازة صعبة معطشة، وأمر أبو خمسة آالف فارس مع القائد أبي الفتوح الفضل بن صالح فبلغ ذات الحّمام، وبينھا وبين برقة مف

ثم سار للقائھم بعد خروجھم من المفازة على جھد العطش فقاتلھم، ونال منھم وثبت . على قلبھا. ركوة من غور المياه التي فيھا

أبو ركوة، واستأمن إليه جماعة من كتامة لما نالھم من أذى الحاكم وقتله فأّمنھم، ولحقوا به، وانھزمت عساكر الحاكم، وقتل 

وأھّم الحاكم أمره، وندم . ورجع أبو ركوة إلى برقة ظافراً، ورّدد البعوث والسرايا إلى الصعيد وأرض مصر. خلق كثير منھم

وكاتب الناس أبا ركوة يستدعونه، وممن كتب إليه الحسن بن جوھر قائد . وجّھز علّي بن فالح العساكر لحربھم. على ما فّرط

ة وھزمھم، وقتل من شيوخھم عبد القّواد، وبعثھم في ستة عشر ألف  مقاتل سوى العرب، وبعث أخاه في سرية فواقع بني قُرَّ

ة فأجابه ماضي بن مقرب من أمرائھم، وكان  العزيز بن ّمصعب، ورافع بن طراد ومحمد بن أبي بكر، واستمال الفضل بني قُرَّ

ة وھزموه، ونزل أبو ركوة بالھرمين، ورجع من يومهوبعث علّي بن فالح عسكراً إلى الفّيوم فكبسه بنو قُ . يطالعه بأخبارھم . رَّ

ثم رحل الفضل إلى الفّيوم لقتالھم فواقعھم برأس البركة وھزمھم، واستأمن بنو كالب وغيرھم، ورجع علّي بن فالح، وتقّدم 

ة عن أبي ركوة فقالوا له أنج بنفسك إلى بلد الن وبة، ووصل إلى الفضل لطلب أبي ركوة، وخذل ماضي بن مقرب بني قُرَّ

وكان صغيراً قد . ال بّد من استئذان الملك، فوّكلوا به، وطالعوا الملك بحقيقة الحال: أنا رسول الحاكم، فقالوا: تخومھم وقال

ولَي بعد سرقة أبيه، وبعث إليه الفضل بشأنه، وطلبه فكتب إلى شجرة بن مينا قائد الخيل بالثغر بأن يسلّمه إلى نائب الحاكم، 

ثم . رسول الفضل، وأنزله الفضل في خيمة، وحمله إلى مصر فطيف به على جمل البسا طرطوراً وخلفه قرد يصفعه فجاء به

وبالغ الحاكم في إكرام الفضل، ورفع مرتبته، ثم قتله . حمل إلى ظاھر القاھرة ليقتل، فمات قبل وصوله، وقُِطَع رأسُه وُصلِبَ 

  .بع وتسعينبعد ذلك، وكان ظفر الحاكم بأبي ركوة سنة س

  :بقية أخبار الحاكم
كان الحسن بن عّمار زعيم كتامة مّدبر دولته كما ذكرناه، وكان برجوان خادمه وكافله، وكان بين الموالي والكتاميين في 

 وأركب المغاربة ابن عّمار، والموالي برجوان،. واقتتلوا سنة سبع وثمانين. وكان كثيراً ما يفضي إلى القتال. الدولة منافسة

ثم تحاجزوا واعتزل ابن عّمار األمور، وتخلّى بداره عن رسومه وجراياته، وتقّدم برجوان بتدبير . وكانت بينھم حروب شديدة

وولّى على برقة يانس صاحب الشرطة مكان . وكان كاتب بن فھر بن إبراھيم يربع، وينظر في الظالمات، ويطالعه. الدولة

. ، ورجع التدبير إلى القائد أبي عبد هللا الحسين بن جوھر، وبقي ابن فھر على حالهثم قتل برجوان سنة تسع وثمانين. صندل

وفي سنة تسعين انقطعت طرابلس عن منصور بن بلكين بن زيري صاحب أفريقية، وولّى عليھا يأنس العزيزي، من موالي 

لحاكم بأھله وولده وماله وأطلق يد يأنس وجاء إلى ا.العزيز، فوصل إليھا، وأمكنه عامل المنصور منھا، وھو عصولة بن بّكار

على مخلّفه بطرابلس، يقال كان له من الولد نيف وستون بين ذكر وأنثى، ومن السراري خمس وثالثون فتلقّي بالمّبرة وُھّييء 

صريخ من وفي سنة إثنتين وتسعين وصل ال. له القصور، وُرّتب له الجراية وقلّده دمشق وأعمالھا ،فھلك بھا لسنة من واليته

جھة فلفول بن خزرون الُمغراوي في ارتجاع طرابلس إلى منصور بن بلكين، فجھّزت العساكر مع يحيى بن علي األندلسي 

ولم يزل ھو وأخوه في تصريفھم إلى أن قتل . الذي كان جعفر أخوه عامل الزاب للعبيديين، ونزع إلى بني أمية وراء البحر

ونزع أخوه يحيى إلى العزيز بمصر فنزل عليه، وتصّرف في خدمته وبعثه اآلن الحاكم  المنصور بن أبي عامر جعفراً منھما،

ة ببرقة ففّضوا جموعه ورجع إلى مصر وسار يانس من برقة إلى طرابلس، فكان . في العساكر لما قّدمناه، فاعترضه بنو قُرَّ

وبعد . ، وبعده علّي بن فالح سنة ثمان وتسعينوبعد وفاة عصولة ولَي على دمشق مفلح الخادم.من شأنه مع عصولة ما ذكرناه

وفي سنة ثمان وتسعين عزل الحسين بن جوھر القائد، وقام بتدبير الدولة صالح بن . مسير يانس ولى على برقة صندل األسود
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بن نصر بن ثم نكب حسين القائد بعد ذلك وقتل، ثم قتل صالح بعد ذلك، وقام بتدبير الدولة الكافي . علي بن صالح الروباذيّ 

وكثر عيث الحاكم في أھل دولته، . عبدون، وبعده ُزرعة بن عيسى بن نسطورس، ثم أبو عبد هللا الحسن بن طاھر الوّزان

وقْتلِِه إّياھم مثل الجرجراي وقطعه أيديھم، حتى أّن كثيراً منھم كانوا يھربون من سطوته، وآخرون يطلبون األمان فيكتب لھم 

وأّما ما يرمى به من الكفر، وصدور . مضطرباً في الجور والعدل، واإلخافة واألمن، والنسك والبدعة وكان حاله. به السجالّت

وأّما مذھبه في . السجالت بإسقاط الصلوات فغير صحيح، وال يقوله ذو عقل، ولو صدر من الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته

ً فيه مع ذلك، فكان يأّذن في . الرافضة فمعروف وكان يرى بعلم النجوم . صالة التراويح ثم ينھى عنھاولقد كان مضطربا

ورفع إليه أّن جماعة من الروافض . ويؤثره، وينقل عنه أنه منع النساء من التصّرف في األسواق، ومنع من أكل الملوخّيا

  ّأّما بعد، فإن:فيهتعّرضوا ألھل الُسنَّة في التراويح بالرجم، وفي الجنائز فكتب في ذلك سجالً قرىء على المنبر بمصر كان 

. مضى أمس بما فيه، وأتى اليوم بما يقتضيه]. اآلية[ }ال إكراه في الدين { أمير المؤمنين، يتلو عليكم آية من كتاب هللا المبين،

عصَم ال يحّل قتل من شھد الشھادتين وال يحّل عروة بين إثنين، تجمعھا ھذه األخّوة، . معاشر المسلمين نحن األئمة، وأنتم األّمة

هللا بھا من عصْم، وحّرم لھا ما حّرم، من كل محّرم، من دم ومال ومنكح، الصالح واألصلح بين الناس أصلح، والفساد 

وال يقبل على ما مّر وأدبر . يطوى ما كان فيما مضى فال ُيْنَشر، ويعرض عما انقضى فال ُيْذَكر. واإلفساد من العّباد يستقبح

،  من إجراء األمور على ما كانت عليه في األيام الخالية أيام آبائنا األئمة المھتدين، سالم هللا عليھم أجمعين، مھديھم با

، ومعّزھم لدين هللا، وھو إذ ذاك بالمھدّية والمنصورّية، وأحوال القيروان تجري فيھا  وقائمھم بأمر هللا، ومنصورھم با

الصائمون على حسابھم ويفطرون، وال يعارض أھل الرؤية فيما  يصوم. ظاھرة غير خفّية، ليست بمستورة عنھم وال مطوّية

ھم عليه صائمون ومفطرون، صالة الخمس للدين بھا جاءھم فيھا يصلون، وصالة الضحى وصالة التراويح ال مانع لھم منھا 

يؤّذن بحّي على خير . ونيخّمس في التكبير على الجنائز المخّمسون، وال يمنع من التكبير عليھا المرّبع. وال ھم عنھا يدفعون

ال يسّب أحد من السلف، وال يحتسب على الواصف فيھم بما يوصف، والخالف . العمل المؤّذنون، وال يؤذى من بھا ال يؤّذنون

ليكن عباد هللا على مثل ھذا . لكل مسلم مجتھد في دينه اجتھاده وإلى هللا رّبه ميعاده، عنده كتابه، وعليه حسابه. فيھم بما خلف

من جميع ما نّصه . لكم منذ اليوم، ال يستعلي مسلم على مسلم بما اعتقده، وال يعترض معترض على صاحبه فيما اعتمدهعم

يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضّركم من ضّل إذا اھتديتم إلى هللا {: أمير المؤمنين في سجلّه ھذا، وبعد قوله تعالى

  .كتب في رمضان سنة ثالث وتسعين وثالثمائة. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته} ملون مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تع

  الظاھر وفاة الحاكم ووالية
ثم توفي الحاكم بأمر هللا منصور بن العزيز نزار، قتيال ببركة الحبش بمصر، وكان يركب الحمار ويطوف بالليل، ويخلو بدار 

فصعد ليلة من ليالي لثالث بقين من شّوال سنة إحدى عشرة ركب . ل روحانية الكواكبفي جبل المقطم للعبادة، ويقال الستنزا

ً في انتظاره. على عادته ومشى معه راكبان فرّدھما واحداً بعد آخر في تصاريف أموره ثم . ثم افُتقَِد ولم يرجع، وأقاموا أياما

ه مقطوع اليدين، واتبعوا أثره إلى بركة الحبش خرج ُمَظفَّر الصقلي والقاضي وبعض الخواّص إلى الجبل فوجدوا حمار

ويقال إّن أخته بلغه أّن الرجال يتناوبون بھا فتوّعدھا . فوجدوا ثيابه ُمزّررة، وفيھا عّدة ضربات بالسكاكين فأيقنوا بقتله

لناس من سوء العقيدة، فأرسلت إلى ابن دواس من قّواد كتامة، وكان يخاف الحاكم فأغرته بقتله، وھّونته عليه، لما يرميه به ا

ولما أيقنوا بقتله اجتمعوا إلى أخته . رجلين فقتاله في خلوته ووعدته بالمنزلة واالقطاع، فبعث إليه. فقد يھلك الناس ونھلك معه

ست الملك فأحضرت علّي بن دواس، وأجلس علي بن الحاكم صبياً لم يناھز الحلم، وبايع له الناس ولّقب الظاھر إلعزاز دين 
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اد فأمرت ست الملك خادمھا فعاله  ثم حضر ابن دواس من الغد، وحضر معه القوّ . ، ونفذت الكتب إلى البالد بأخذ البيعة لههللا

ثم ماتت، وقام بتدبير . بالسيف امامھم حتى قتله، وھو ينادي بثأر الحاكم فلم يختلف فيه اثنان، وقامت بتدبير الدولة أربع سنين

فر بن الوّزان، وولى وزارته أبو القاسم علي بن احمد الجرجراي وكان متغلبا على دولته، وانتقض الدولة الخادم ِمُعضاد وتا

الشام خالل ذلك، وتغلّب صالح بن مرداس من بني كالب على حلب، وعاث بنو الجراح في نواحيه فبعث الظاھر سنة عشرين 

وملك حلب من يد شبل .وقُِتل صالح وابنه وملك دمشققائده الزريري والي فلسطين في العساكر، وأوقع بصالح بن الجراح، 

الدولة نصر بن صالح وقتله، وكان بينه وبين بني الَجراح قبل ذلك وھو بفلسطين حروب؟ حتى ھرب من الرملة إلى قيسارية 

رافة على وبعث السرايا فانتھت إلى العريش وخشي أھل بلبيس وأھل الق. فاعتصم بھا، وأخرب ابن الّجراح الرملة واحرقھا

أنفسھم فانتقلوا إلى مصر، وزحف صالح بن مرداس في جموع العرب لحصار دمشق، وعليھا يومئذ ذو القرنين ناصر الدولة 

وبعث حّسان بن الّجراح إليھم بالمدد، ثم صالحوا صالح بن مرداس، وانتقل إلى حصار حلب، وملكھا من يد . بن الحسين

  .ام مع الوزيري، وكان ما تقّدم، وملك دمشق وأقام بھاشعبان الكتامي وجرّدت العساكر من الش

  فاة الظاھر ووالية ابنه المستنصرو
ثم توفي الظاھر إلعزاز دين هللا أبو الحسن علّي ابن الحاكم منتصف شعبان سنة سبع وعشرين لست عشرة سنة من خالفته، 

ير أبيه أبو القاسم علّي بن أحمد الجرجراي، وكان بدمشق فولي أبنه أبو تميم معّد، ولّقب المستنصر بأمر هللا، وقام بأمره وز

وكانت البالد صلحت على يديه لعدله ورفقه وضبطه، وكان الوزير الجرجراي يحسده ويبغضه، . الوزيري واسمه أقوش تكين

واستوحش، وجاء وكتب إليه بإبعاد كاتبه ابي سعيد فانفذ إليه أنه يحمل الوزيري على االنتقاض فلم يجب الوزيري إلى ذلك 

جماعة من الجند إلى مصر في بعض حاجاتھم فداخلھم الجرجراي في التوّثب به، ودّس معھم بذلك إلى بقية الجند بدمشق 

ً فقوتل، وھو خالل * فتعلّلوا عليه  فخرج إلى بعلبك سنة ثالث وثالثين، فمنعه عاملھا من الدخول فسار إلى حماة فُمِنع أيضا

اوليائه من كفر طاب، فوصل إليه في ألفي رجل، وسار إلى حلب فدخلھا وتوفي بھا في جمادى ذلك ينھب فاستدعى بعض 

اآلخرة من السنة، وفسد بعده أمر الشام، وطمع العرب في نواحيه، وولّى الجرجراي على دمشق الحسين بن حمدان فكان 

صالح الكالبي إلى حلب فملك المدينة، وامتنع  قصارى أمره منع الشام، وملك حّسان بن مفّرج فلسطين، وزحف معّز الدولة بن

  .عليه أصحاب القلعة، وبعثوا إلى مصر للنجدة فلم ينجدھم فسلّموا القلعة لمعّز الدولة بن صالح فملكھا

  مسير العرب إلي إفريقية
العلوّي سنة أربعين  كان المعز بن باديس قد انتقض دعوة العبيديين بإفريقية، وخطب للقائم العباسّي،وقطع الخطبة للمستنصر

ثم إنه استوزر الحسين بن علي التازوري بعد الجرجراي، ولم يكن في رتبته فخاطبه . وأربعمائة فكتب إليه المستنصر يتھّدده

المعز دون ما كان يخاطب من قبله، كان يقول في كتابه إليھم عبده، ويقول في كتاب التازوري صنيعته فحقد ذلك، واغرى به 

أما بعد : لح بين زغبة ورياح من بطون ھالل، وبعثھم إلى إفريقية وملكھم كل ما يفتحونه، وبعث إلى المعزالمستنصر واص

  .فقد أرسلنا إليك خيوالً، وحملنا عليھا رجاالً فحوالً، ليقضي هللا أمراً كان مفعوال

ب برقة، واحتقر المعز شأنھم، واشترى فساروا إلى برقة فوجدوھا خالية، ألن المعز كان اباد أھلھا من زناتة فاستوطن العر 

 ً وزحف بنو زغبة إلى طرابلس فملكوھا سنة ست وأربعين، وجازت .العبيد واستكثر منھم، حتى اجتمع له منھم ثالثون الفا

ثم سار امراؤھم إلى المعز، وكبيرھم مؤنس بن يحيى من بني مرداس من . رياح األتبح وبنو عدي إلى إفريقية فأضرموھا ناراّ 

اد فأكرمھم المعّز، وأجزل لھم عطاياه فلم يغن شيئاً، وخرجوا إلى ما كانوا عليه من الفساد، ونزل بإفريقية بالء لم ينزل بھا زي
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فخرج إليھم المعّز في جموعه من صنھاجة والسودان نحوا من ثالثين الفاً، والعرب في ثالثة آالف فھزموه واثخنوا في . مثله

ثم .ثم بيتھم بوم النحر، وھم في الصالة فھزموه أعظم من األولى. ودخل المعّز القيروان مھزوما .صنھاجة بالقتل واستباحوھم

سار إليھم بعد أن احتشد زناتة معه فانھزم ثالثة، وقتل من عساكره نحو من ثالثة آالف، ونزل العرب بمصلّى القيروان، 

ول القيروان للميرة فاستطالت عليھم العامة فقتلوا منھم خلقاً، ثم أباح لھم المعز دخ. ووالوا عليھم الھزائم، وقتلت منھم أمم

ثم ملك مؤنس بن يحيى مدينة باجة سنة ست وأربعين، وأمر المعز أھل . وأدار المعّز السور على القيروان سنة ست وأربعين

انتقل إليھا سنة تسع وأربعين،  ثم. القيروان باالنتقال إلى المھدية للتحّصين بھا، وولّى عليھا ابنه تيما سنة خمس وأربعين

ثم كانت الخطبة . وانطلقت أيدي العرب على القيروان بالنھب والتخريب، وعلى سائر الحصون والقرى كما يذكر في أخبارھم

  .للمستنصر ببغداد على يد البساسيري من مماليك بني بوّيه عند انقراض دولتھم، واستيالء السلجوقّية كما نذكره في أخبارھم

  ل ناصر الدولة ابن حمدان بمصرمقت
كانت أّم المستنصر متغلّبة على دولته، وكانت تصطنع الوزراء وتولّيھم، وكانوا يتخذون الموالي من األتراك للتغلّب على 

فاستوزرت أوالً أبا الفتح الفالحي، ثم استوحشت منه فقبض عليه . فمن استوحشت منه أغرت به المستنصر فقتله. الدولة

قرية بالرملة تسمى  ثم ولّي الوزارة أبا محمد التازوري من. وقتله، ووزر بعده أبا البركات حسن بن محمد وعزله المستنصر

ووزر بعده أبو عبد هللا الحسين ابن البابلي، وكان في الدولة من موالي السودان ناصر الدولة . تازور، فقام بالدولة إلى أن قتل

وخرج العبيد إلى الضياع واجتمعوا في خمسين ألف مقاتل، وكان األتراك ستة . لمصامدةبن حمدان، واستمالوا معھم كتامة وا

آالف، وشكوا إلى المستنصر فلم يشكھم، فخرجوا إلى غرمائھم والتقوا بكوم الريش، وأكمن األتراك للعبيد ولقوھم فانھزموا، 

وه المستنصر فانھزموا وقتل منھم وغرق نحو وخرج كمينھم على العبيد، وضربوا البوقات والكاسات فارتاب العبيد وظنّ 

 ً وفدى األتراك وتغلّبوا، وعظم اإلفتراء فيھم فخلت الخزائن، واضطربت األمور وتجّمع باقي العسكر من الشام .أربعين الفا

صر الدولة بن وغيره إلى الصعيد، واجتمعوا مع العبيد وكانوا خمسة عشر الفاً، وساروا إلى الجيزة فلقيھم األتراك، وعليھم نا

واجتمع العبيد في الصعيد، وحضر األتراك بدار . حمدان فھزموھم إلى الصعيد، وعاد ناصر الدولة واألتراك ظافرين

المستنصر فأمرت أمه العبيد بالدار أن يفتكوا بمقدمي األتراك ففعلوا وھربوا إلى ظاھر البلد، ومعھم ناصر الدولة، وقاتل 

وراسل الخليفة . ك اإلسكندرية ودمياط وقطع الخطبة منھما ومن سائر الريف للمستنصرأولياء المستنصر فھزمھم، ومل

ثم صالح المستنصر ودخل القاھرة واستبّد عليه، وصادر أمه على خمسين ألف . العّباسّي ببغداد وافترق الناس من القاھرة

د األتراك بأنه يحول الدعوة فامتعضوا لذلك، ودّس المستنصر لقّوا. دينار، وافترق عنه أوالده وكثير من أھله في البالد

وقصدوه في بيته، وھو آمن منھم فلما خرج إليھم تناولوه بسيوفھم حتى قتلوه وجاءوا برأسه، ومروا على أخيه في بيته فقطعوا 

  .رأسه، وأتوا بھما جميعاً إلى المستنصر، وذلك سنة خمس وستين، وولّى عليھم الذكر منھم وقام بأمر الدولة

  ى الدولةستيالء بدر الجمالي علا
ً لصاحب دمشق، واستكفاه فيما وراء بابه ثم مات . أصل بدر ھذا من األرمن من صنائع الدولة بمصر وواليھا، وكان حاجبا

صاحب دمشق فقام باألمور إلى أن وصل األمير على دمشق، وھو ابن منير فسار ھو إلى مصر وترًقى في الواليات إلى أن 

ولما وقع بالمستنصر ما وقع من استيالء الترك عليه، والفساد والتضييق، استقدم بدرا . ر منه كفاية واضطالعولي عَكا وظھ

الجمالي لوالية األمور بالحضرة فاستأذن في االستكثار من الجند لقھر من تغلب من جند مصر فأذن له في ذلك، وركب البحر 

وغيرھم فوصل إلى مصر، وحضر عند الخليفة فوالَه ما وراء بابه،  من عكا في عشرة مراكب، ومعه جند كثيف من االرمن
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وأضيف إلى ذلك كافل . وخلع عليه بالعقد المنظوم بالجوھر مكان الطوق، ولقبه بالسيد األجل أمير الجيوش، مثل والي دمشق

وعاھده الخليفة . منه إلى الخليفةقضاة المسلمين، وداعي دعاة المؤمنين، ورّتب الوزارة وزاده سيفه ورد األمور كلّھا إليه، و

ً في مذھب اإلمامية فقام باألمور، واسترّد ما كان تغلّب عليه أھل  على ذلك، وجعل إليه والية الدعاة والقضاة، وكان مبالغا

ثم استرد من القّواد واألمراء بمصر جميع ما . النواحي مثل ابن عفار بطرابلس، وابن معروف بعسقالن وبني عقيل بصور

وسار إلى دمياط وقد تغلَب عليھا جماعة من المفسدين من العرب .ذوه أيام الفتنة من المستنصر من األموال واألمتعةأخ

ثم سار إلى جھينة وقد ثاروا ومعھم . وغيرھم فأثخن في لواته بالقتل والنھب في الرجال والنساء، وسبى نساءھم، وغنم خيولھم

ثم سار إلى أسوان وقد تغلب . ا سنة تسع وستين فھزمھم، وأثخن فيھم، وغنم أموالھمقوم من بني جعفر فلقيھم على طرخ العلي

عليھا كنز الدولة محمد فقتله وملكھا، وأحسن إلى الرعايا ونّظم حالھم وأسقط عنھم الخراج ثالث سنين، وعادت الدولة إلى 

  .أحسن ما كانت عليه

  شام واستيالؤھم عليه وحصارھم مصروصول الغز إلى ال
ان السلجوقية وعساكرھم من الغّز قد استولوا في ھذا العصر على خراسان والعراقين وبغداد، وملكھم طغرلبك، وانتشرت ك

عساكرھم في سائر األقطار، وزحف إتسز بن أنز من أمراء السلطان ملك شاه وسماه الشاميون أفسفس، والصحيح ھذا، وھو 

وثالثين، بل وستين ففتح الرملة، ثم بيت المقدس، وحاصر دمشق وعاث في اسم تركي ھكذا قال ابن األثير فزحف سنة ثالث 

نواحيھا، وبھا المعلى بن حيدرة، ولم يزل يوالي عليھا البعوث إلى سنة ثمان وستين، وكثر عسف المعلى بأھلھا مع ما ھم فيه 

ب من دمشق اجتمعت المصامدة ثم لحق بمصر فحبس إلى أن مات، ولما ھر. من شدة الحصار فثاروا به، وھرب إلى بلسيس

ثم اضطربوا مما ھم فيه من الغالء، وجاء أمير من القدس فحاصرھم . وولوا عليھم انتصار بن يحمى منھم ولقبوه وزير الدولة

ثم سار . وانزل وزير الدولة بقلعة بانياس، ودخل دمشق في ذي القعدة، وخطب فيھا للمقتدي العباسي.حتى نزلوا على أمانه

سنة تسع وستين فحاصرھا، وجمع بدر الجمالي العساكر من العرب وغيرھم وقاتله فھزمه، وقتل اكثر أصحابه، إلى مصر 

ورجع إتسز منھزما إلى الشام فأتى دمشق، وقد صانوا مخلفه فشكرھم ورفع عنھم خراج سنة تسع وستين، وجاء إلى بيت 

مسجد داود عليه السالم فحاصرھم ودخل البلد عنوة، وقتل المقدس فوجدھم قد عاثوا في مخلفه، وحصروا أھله وأصحابه في 

ثم جھز أمير الجيوش بدر الجمالي العساكر من مصر مع قائده نصير الدولة .أكثر أھله حتى قتل كثيرا في المسجد األقصى

بالد الشام، فحاصر دمشق، وضيق عليھا، وكان ملك السلجوقية السلطان ملك شاه قد اقطع أخاه تتش سنة سبعين وأربعمائة 

وما يفتحه منھا فزحف إلى حلب وحاصرھا وضيق عليھا، ومعه جموع كثيرة من التركمان فبعث إليه إتسز من دمشق 

يستصرخه فسار إليه، وأجفلت عساكر مصر عن دمشق، وخرج إتسز من دمشق للقائه فقتله وملك البلد، وذلك سنة إحدى 

لسلجوقية على الشام أجمع وزحف أمير الجيوش بدر الجمالي من مصر في وملك ملك شاه بعد ذلك حلب، واستولى ا. وسبعين

العساكر إلى دمشق، وبھا تاج الدولة تتش فحاصره وضيق عليه، وامتنع عليه، ورجع، وزحفت عساكر مصر سنة اثنتين 

قد انتزى عليھا، ثم فتحوا وثمانين إلى الشام فاسترجعوا مدينة صور من يد أوالد القاضي عين الدولة بن ابي عقيل، كان أبوھم 

وفي سنة أربع وثمانين استولى الفرنج على . وضبط أمير الجيوش البالد وولى عليھا العمال مدينة صيدا، ثم مدينة جميل،

جزيرة صقلية، وكان أمير الجيوش قد ولى على مدينة صور منير الدولة الجيوشى من طائفته فانتقض سنة ست وثمانين، 

يوش العساكر فثار به أھل المدينة، واقتحمت عليھم العساكر، وبعث منير الدولة إلى مصر في جماعة من وبعث إليه أمير الج

وكان له . ثم توفي أمير الجيوش بدر الجمالي سنة سبع وثمانين في ربيع األول لثمانين سنة من عمره.أصحابه فقتلوا كلھم
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ى بدر نحبه استدعى المستنصر الويز ليقلده فأنكر ذلك أفتكين، موليان أمين الدولة الويز ونصير الدولة أفتكين، فلما قض

وركب في الجند وشغبوا على المستنصر، واقتحموا القصر، وأسمعوه خشن الكالم فرجع إلى والية ولد بدر، وقدم للوزارة ابنه 

ا لبدر في وزارته بما كان اختصه وكان أبو القاسم بن المقري رديف. محمدا الملك أبا القاسم شاه، ولقبه باألفضل مثل لقب أبيه

وقام األفضل أبو القاسم بالدولة، وجرى . لذلك، فولى بعد موته الوزارة المقري، وكانت عندھم عبارة عن التوقيع بالقلم الغليظ

  .على سنن أبيه في االستبداد، وكانت وفاة المستنصر قريبا من واليته

  ة المستنصر ووالية ابنه المستعليوفا
لمستنصر معد بن الظاھر يوم التروية سنة سبع وثمانين لستين سنة من خالفته، ويقال لخمس وستين بعد أن لقي ثم توفي ا

أھواال وشدائد وانفتقت عليه فتوق استھلك فيھا أمواله وذخائره حتى لم يكن له إال بساطه الذي يجلس عليه، وصار إلى حد 

ولما مات خلف من الولد احمد . الي من عكا فتقوم أمره، ومكنه في خالفتهالعزل والخلع، حتى تدارك أمره باستقدام بدر الجم

وكان المستنصر فيما يقال قد عھد لنزار، وكانت بينه وبين ابي القاسم األفضل عداوة فخشي بادرته، . ونزارا وأبا القاسم

صر عھد له بمحضر القاضي والداعي وداخل عمته في والية أبي القاسم، على أن تكون لھا كفالة الدولة، فشھدت بان المستن

واكره أخوه األكبر على بيعته ففر إلى اإلسكندرية بعد ثالث، وبھا نصير الدولة أفتكين  فبويع ابن ست، ولقب المستعلى با

  .مولى بدر الجمالي الذي سعى لألفضل فانتقض وبايع لنزار بعھده، ولقب المصطفى لدين هللا

م باإلسكندرية، واستنزلھم على االمان أعطاھم اليمين على ذلك، واركب نزارا السفن إلى وسار األفضل بالعساكر وحاصرھ

: وجاء األفضل ومعه أفتكين اشيرا فأحضره يوما ووبخه فھم بالرد عليه فقتل بالضرب بالعصى، وقال. القاھرة وقتل بالقصر

اعيلية بالعراق قصد المستنصر في زفي تاجر وسأله ال يتناول اليمين ھذه للقتلة، ويقال أن الحسين بن الصباح رئيس اإلسم

ابني نزار فسار ابن الصباح ودعا الناس : إقامة الدعوة له ببالد العجم فأذن له في ذلك، وقال له الحسن من إمامي بعدك؟ فقال

اإلسماعيلية، وھم من  ثم أظھر أمره وملك القالع ھنالك، مثل قلعة الموت وغيرھا كما نذكره في أخبار. ببالد العجم إليه سرا

ولما ولي المستعلي خرج ثغرعن طاعته وولي عليه واليه كشيلة، وبعث المستعلي العساكر .اجل ھذا الخبر يقولون بإمامة نزار

وكان تتش صاحب الشام قد مات، . فحاصره، ثم اقتحموا عليه، وحملوه إلى مصر فقتل بھا سنة إحدى وتسعين وأربعمائة

ضوان ودقاق، وكان دقاق بدمشق، ورضوان بحلب فخطب رضوان في أعماله للمستعلي با أياما قالئل واختلف بعده ابناه ر

  .ثم عاودوا الخطبة للعباسيين

  استيالء الفرنج علي بين المقدس

ى كان بيت المقدس قد أقطعه تاج الدولة تتش لألمير سليمان بن ارتق التركماني، وقارن ذلك استفحال الفرنج واستطالھم عل

الشام، وخروجھم سنة تسعين وأربعمائة، ومروا بالقسطنطينية وعبروا خليجھا وخلى صاحب القسطنطينية سبيلھا ليحولوا بينه 

وبين صاحب الشام من السلجوقية والغز فنازلوا اوالً أْنطاِكية فأخذوھا من يد باغيسيان، من قواد السلجوقية، وخرج منھا ھاربا 

وعظم الخطب على عساكر الشام، وسار كربوقا صاحب . ، وجاء برأسه إلى الفرنج بأْنطاِكيةفقتله بعض األرمن في طريقه

الموصل فنزل مرج دابق واجتمع إليه دقاق بن تتش، وسليمان بن ارتق، وطغتكين أتابك صاحب حمص، وصاحب سنجار، 

 ً وقد اجتمع ملوك .من حلول الفرنج بھا وجمعوا من كان ھنالك من الترك والعرب، وبادروا إلى أْنطاِكية لثالثة عشر يوما

الفرنج ومقدمھم بنميد، وخرج الفرنج وتصادموا مع المسلمين، فانھزم المسلمون وقتل الفرنج منھم ألوفا، واستولوا على 

معسكرھم، وساروا إلى معرة النعمان، وحاصروھا أياما، وھربت حاميتھا، وقتلوا منھا نحوا من مائة ألف، وصالحھم ابن منقذ 
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على بلده شيزر، وحاصروا حمص فصالحھم عليھا جناح الدولة، ثم حاصروا عكة فامتنعت عليھم، وأدرك عساكر الغز من 

الوھن ما ال يعبر عنه فطمع أھل مصر فيھم، وسار األفضل بن بدر بالعساكر السترجاع بيت المقدس فحاصرھا، وبھا 

بن عمھما سوتج، ونصبوا عليھا نيفا وأربعين منجنيقاً، أقاموا عليھا نيفا سقمان، وأبو الغازي ابنا ارتق، وابن أخيھما ياقوتي وا

وأحسن األفضل إلى سقمان وأبي الغازي ومن معھما، وخفى سبيلھم، فسار .وأربعين يوما ثم ملكوھا باألمان في سنة تسعين

ع إلى مصر ثم سارت الفرنج إلى سقمان إلى بلد الرھا وأبو الغازي إلى بلد العراق، وولى األفضل على بيت المقدس، ورج

بيت المقدس وحاصروه نيفا وأربعين يوما، ونصبوا عليه برجين، ثم اقتحموھا من الجانب الشمالي لسبع بقين من شعبان، 

واستباحوھا أسبوعا، ولجأ المسلمون إلى محراب داود عليه السالم، واعتصموا به، إلى أن استنزلھم الفرنج باألمان، وخرجوا 

الن، وقتل بالمسجد عند الشجرة سبعون الفاً، واخذوا من المسجد نيفاً وأربعين قنديال من الفضة، يزن كل واحد منھا إلى عسق

ثالثة آالف وستمائة، وتنورا من الفضة يزن أربعين رطال بالشامي، ومائة وخمسين قنديال من الصفر، وغير ذلك مما ال 

لشام إلى بغداد، باكين على ما أصاب اإلسالم ببيت المقدس من القتل وأجفل أھل بيت المقدس وغيرھم من أھل ا. يحصى

وبعث الخليفة أعيان العلماء إلى السلطان بركيارق وإخوته محمد وسنجر، بالمسير إلى الجھاد فلم يتمكنوا من . والسبي والنھب

ش بمصر العساكر، وسار إلى وجمع األفضل أمير الجيو. ورجع الوفد مؤيسين من نصرھم. ذلك، للخالف الذي كان بينھم

وافترق عسكر مصر، وقد الذوا بخم الشعراء ھناك فأضرموھا عليھم . الفرنج فساروا إليھم وكبسوھم على غير أھبة فھزموھم

  .ناراً فاحترقوا وقتل من ظھر، ورجع الفرنج إلى عسقالن فحاصروھا حتى أنزلوا لھم عشرين ألف دينار فارتحلوا

  ابنه األمروفاة المستعلي ووالية 
ثم توفي المستعلي أبو القاسم أحمد بن المستنصر منتصف صفر سنة خمس وتسعين لسبع سنين من خالفته، فبويع ابنه أبو 

علي ابن خمس سنين، ولقب اآلمر بأحكام هللا، ولم يل الخالفة فيھم أصغر منه، ومن المستنصر فكان ھذا ال يقدر على ركوب 

  .الفرس وحده

  اكر مصرھزيمة الفرنج لعس
ثم بعث األفضل أمير الجيوش بمصر العساكر لقتال الفرنج مع سعد الدولة الفراسي أميرا، مملوك أبيه، فلقي الفرنج بين الرملة 

ويافا، ومقدمھم بغدوين فقاتلھم، وانھزم وقتل واستولى الفرنج على معسكره فبعث األفضل ابنه شرف المعالي في العساكر 

مھم، واختفى بغدوين في الشجر، ونجا إلى الرملة مع جماعة من زعماء الفرنج، فحاصرھم شرف فبارزوھم قرب الرملة وھز

وبعث ثالثمائة إلى مصر ونجى بغدوين للغزو، وسار بھم . المعالي خمسة عشر يوما حتى أخذھم فقتل منھم أربعمائة صبرا

ث العساكر في البر مع تاج العجم مولى أبيه إلى وملك الفرنج عسقالن، وبع. إلى عسقالن فھرب شرف المعالي وعاد إلى أبيه

وبعث جمال . عسقالن، وبعث ا أسطول في البحر إلى يافا مع القاضي ابن قادوس فبلغ إلى يافا، واستدعى تاج العجم وحبسه

مر جمال ثم بعث األفضل سنة ثمان وتسعين ابنه سنا الملك حسين، وأ. الملك من مواليه إلى عسقالن مقدم العساكر الشامية

الملك بالسير معه لقتال الفرنج فساروا في خمسة آالف، واستمدوا طغتكين أتابك دمشق فأمدھم ألف وثالثمائة، ولقوا الفرنج 

وكان مع الفرنج بكتاش بن تتش، عدل . بين عسقالن ويافا فتفانوا بالقتل، وتحاجزوا، وافترق المسلمون إلى عسقالن ودمشق

  .أخيه دقاق بن تتش فلحق باإلفرنج مغاضبا عنه طغتكين بالملك إلى بني
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  ستيالء الفرنج على طرابلس وبيروتا
. كانت طرابلس رجعت إلى صاحب مصر، وكان يحاصرھا من الفرنج ابن المرداني صاحب صيحيل، والمدد يأتيھم من مصر

م فنزل على طرابلس، إلى صيحيل، من قمامصتھ" ويمتدين"فلما كانت سنة ثالث وخمسين وصل اسطول من الفرنج مع 

وتشاجر مع المرداني فبادر بغدوين صاحب القدس، وأصلح بينھم ونزلوا جميعا على طرابلس، وألصقوا أبراجھم بسورھا، 

وتأخرت الميرة عنھم من مصر في البحر لركود البحر فاقتحمھا الفرنج عنوة ثاني األضحى من سنة ثالث وخمسين، وقتلوا 

ن واليھا قد أستأمن قبل فتحھا في جماعة من الجند فلحقوا بدمشق، ووصل األسطول بالمدد وكفاية وكا. ونھبوا وأسروا وغنموا

وإنما خصصنا ھذه . سنة من األقوات بعد فتحھا ففرقوه في صور وصيدا وبيروت، واستولى الفرنج على معظم سواحل الشام

  .ي أخبار الفرنج أن شاء هللا تعالىبالذكر في الدولة العلوية ألنھا كانت من أعمالھم وسنذكر البقية ف

  :استرجاع أھل مصر بعسقالن
كان األمير قد استولى على عسقالن، وبھا قائد من قواد شص الخالفة فداخل بغدوين صاحب بيت المقدس من الفرنج وھاداه 

، وأخرج من ليمتنع به على أھل مصر، وجھز أمير الجيوش عسكرا من مصر للقبض عليه إذا حضر وشعر بذلك، وانتقض

عنده من أھل مصر، وخاف األفضل أن يسلم عسقالن إلى الفرنج فأقره على عمله، وارتاب شمس الخالفة بأھل عسقالن 

وأتخذ بطانة من األرمن فاستوحش أھل البلد فثاروا به وقتلوه، وبعثوا إلى اآلمر واألفضل بذلك فأرسل إليھم الوالي من مصر، 

وحاصر بغدوين بعد ذلك مدينة صور وفيھا عساكر األرمن واشتد في حصارھا بكل نوع . واحسن إليھم واستقامت أحوالھم

وكان به عز الملك األعز من أولياء األمر فاستمد طغتكين اتابك دمشق فأمده بنفسه وطال الحصار، وحضر أوان الغالل 

ثم زحف بغدوين ملك الفرنج من القدس . فخشي الفرنج أن يفسد طغتكين غالل بلدھم فأفرجوا عنھا إلى عكا وكفى با شرھم

إلى مصر وبلغ سنتين، وسبح في النيل فانتقض عليه جرح كان به، وعاد إلى القدس ومات، وعھد بملك القدس للقمص 

ولكن هللا . صاحب الرھا، ولوال ما نزال بملوك السلجوقية من الفتنة لكانوا قد استرجعوا من الفرنج جميع ما ملكوه من الشام

  .ذلك لصالح الدير بن أيوب حتى فاز بذكرهخبأ 

  مقتل األفضل
قد قدمنا أن اآلمر واله األفضل صغيرا ابن خمس، فلما استجمع واشتد تنكر لألفضل وثقلمت وطأته عليه، فانتقل األفضل إلى 

ه فقال له ابن عمه مصر وبنى بھا دارا ونزلھا، وخطب منه األفضل ابنته فزوجھا على كره منه، وشاور اآلمر اصحابه في قتل

عبد المجيد، وكان ولي عھده ال تفعل، وحذره سوء االحدوثة لما اشتھر بين الناس من نصحه ونصح أبيه وحسن واليتھما 

ثم أشار عليه من مداخلة ثقته ابي عبد هللا . للدولة، وال بد من إقامة غيره واالعتماد فيتعرض للحذر من مثلھا إلى االمتناع منه

وكان ابن البطائحي فراشا . في مثل ذلك فإنه يحسن تدبيره ويضع عليه من يغتاله، وبقتل به فيسلم عرضكبن البطائحي 

بالقصر، واستخلصه األفضل ورقاه واستحجبه فاستدعاه اآلمر وداخله في ذلك، ووعده بمكانه فوضع عليه رجالن فقتاله 

في سنة خمس عشرة وخمسمائة، كان يفرق السالح على  بمصر، وھو سائر في موكبه من القاھرة منقلبا من خزانة السالح

العادة في األعياد، وثار الغبار في طريقه فانفرد عن الموكب فبدره الرجالن وطعناه فسقط، وقتال، وحمال إلى داره وبه رمق 

ضيا بالقاھرة، واصله أما الظاھر فأبو الحسن ابن ابي أسامة يعرفه، وكان أبوه قا: فجاءه اآلمر متوجعا، وسأله عن ماله فقال

ثم قضى األفضل نحبه لثمان وعشرين سنة من وزارته، وإحتاط اآلمر على داره . وأما الباطن فإن البطائحي يعرفه. من حلب

فوجد له ستة آالف كيس من الذھب العين، وخمسين أردبا من الورق، ومن الديباج الملون والمتاع البغدادي واالسكندري، 
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حتى لقد كان من ذخائره دكة عاج وأبنوس محاله بالفضة عليھا . الطيوب والعنبر والمسك ما ال يحصىوطرف الھند، وأنواع 

عرم متمن من العنبر زنته ألف رطل، وعلى العرم مثل طائر من الذھب برجلين مرجانا ومنقار زمرذا، وعينان ياقوتتان كان 

  .ينينصبھا في بيته ويضوع عرفھا فيعم القصر وصارت إلى صالح الد

  والية ابن البطائحي
ثم . ثم ماتت أمه وتركته معلقا فتعلم البناء اوالً . كان أبوه من جواسيس األفضل بالعراق، ومات ولم يخلف شيئا: قال ابن األثير

صار يحمل األمتعة باألسواق، ويدخل بھا على األفضل فخف عليه واستخدمه مع الفراشين، وتقدم عنده واستحجبه ولما قتل 

واله اآلمر مكانه وكان يعرف بابن فاتت، وابن القائد فدعاه اآلمر جالل اإلسالم، ثم خلع عليه بعد سنتين من واليته  األفضل

للوزارة، ولقبه المأمون فجرى على سنن األفضل في االستبداد، ونكر ذلك اآلمر، وتنكر له، واستوحش المأمون، وكان له أخ 

لى اإلسكندرية لحمايتھا ليكون له ردءاً ھنالك فأذن له، وسار معه القواد، وفيھم علي بن يلقب المؤتمن فاستأذن اآلمر في بعثه إ

السالر، وتاج الملوك قائمين، وسنا الملك الجمل ودري الحروب وأمثالھم، وأقام المأمون على استيحاش من اآلمر، وكثرت 

به، وأنه بعث ابن نجيب الدولة إلى اليمن يدعو له السعاية فيه وأنه يدعي أنه ولد نزار من جارية خرجت من القصر حامال 

  .فبعث اآلمر اليمن في استكشاف ذلك

  :مقتل البطائحي
ولما كثرت السعاية فيه عند اآلمر، وتوغر صدره عليه، كتب إلى القواد الذين كانوا مع أخيه بثغر اإلسكندرية بالوصول إلى 

وحضر رمضان من سنة تسع . ن المؤتمن بعدھم في الوصول فأذن لهدار الخالفة  فھم لذلك علي بن سالر فحضروا، واستأذ

عشرة فجاؤوا إلى القصر لإلفطار على العادة، ودخل المأمون والمؤتمن فقبض عليھما وحبسھما داخل القصر، وجلس اآلمر 

أقام رجلين من أصحاب وترك اآلمر رتبة الوزارة خلوا، و. من الغد في إيوانه، وقرأ عليه وعلى الناس كتابا بتعديد ذنوبھم

ثم حضر الرسول الذي بعثه إلى اليمن ليكشف . الدواوين يستخرجان األموال من الخراج والزكاة والمكس، ثم عزلھما لظلمھما

  .خبر المأمون، وحضر ابن نجيب وداعيته فقتل، وقتل المأمون وأخوه المؤتمن

  مقتل اآلمر وخالفة الحافظ
إلى المعالي وقاعدا عنھا، وكان يحدث نفسه بالنھوض إلى العراق في كل الوقت، ثم يقصر كان اآلمر مؤثرا للذاته، وطموحا 

  :عنه، وكان يقرض الشعر قليال ومن قوله

  إال إلھي وله الفضــل   أصبحت ال أرجو وال القى

  ومذھبي التوحيد والعـدل      جدي نبي وإمامي ابي

عشرة منھم اجتمعوا في بيت، وركب بعض األيام إلى الروضة، ومر على وكانت الفداوية تحاول قتله فيتحرر منھم، واتفق أن 

فلما توسط الجسر أنفرد عن الموكب لضيقه فوثبوا عليه، وطعنوه وقتلوا . الجسر بين الجزيرة ومصر فسبقوه فوقفوا في طريقه

وكان قد . من خالفته لحينھم، ومات ھو قبل الوصول إلى منزله سنة أربع وعشرين وخمسمائة لتسع وعشرين سنة ونصف

استخلص مملوكين، وھما برغش العادل، وبرعوارد ھزبر الملوك، وكان يؤثر العادل منھما، فلما مات اآلمر تحيلوا في قيام 

وقالوا أن اآلمر أوصى بأن فالنة  المأمون عبد الحميد باألمر، وكان أقرب القرابة سنا وابوه أبو القاسم بن المستضيء معه،

لرؤيا بأنھا تلد ذكرا فھو الخليفة بعدي، وكفالته لعبد الحميد فأقاموه كافال ولقبوه الحافظ لدين هللا؟ وذكروا من حامل فدلته ا

  .الوصية أن يكون ھزبر الملوك وزيرا والسعيدباس من موالي األفضل صاحب الباب، وقرأوا السجل بذلك في دار الخالفة
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  بي علي بن األفضل الوزارة ومقتلهوالية أ
وكان أبو . ا تقرر األمر على وزارة ھزبر الملوك، وخلع عليه أنكر ذلك الجند، وتولى كبر ذلك رضوان بن ونحش كبيرھمولم

علي بن األفضل حاضرا بالقصر فحثه برغش العادل على الخروج حسدا لصاحبه، وأوجد له السبيل إلى ذلك فخرج، وتعلق 

ل فلم يقبلوا، وضربوا له خيمة بين القصرين، وأحدقوا به، وأغلقت أبواب ھذا الوزير ابن الوزير، وتنص: به الجند، وقالوا

واضطر الحافظ إلى عزل ھزبر الملوك، ثم قتله وولى أبو علي احمد بن األفضل . القصر فتسوروه، وولجوا من طيقانه

لتصرف، ونقل األموال من واستبد على الحافظ ومنعه من ا. الوزارة، وجلس بدست أبيه، ورد الناس أموال الوزارة المقضية

وضرب الدراھم بإسمه دون . الذخائر والقصر إلى داره، وكان إماميا متشددا فأشار عليه اإلمامية بإقامة الدعوة للقائم المنتظر

  .ونقش عليھا هللا الصمد اإلمام محمد، وھو اإلمام المنتظر. الدنانير

ونعت نفسه بنعوت أمر . ، وأسقط من اآلذان حي على خير العملوأسقط ذكر إسمعيل من الدعاء على المنابر، وذكر الحافظ

وأراد قتل الحافظ بمن قتله اآلمر من أخوته، فإن اآلمر أجحفھم عند نكبة األفضل، وقتلھم فلم . الخطباء بذكرھا على المنابر

له أولياء الشيعة ومماليك وركب بنفسه في المواسم، وخطب للقائم مموھا فتنكر . يقدر أبو علي على قتله، فخلعه واعتقله

وترصد له قوم من الجند فاعترضوه خارج البلد، . وداخل يونس الجند من كتامة وغيرھم في شأنه، واتفقوا على قتله. الخلفاء

ثم اعتمدوه فطعنوه وقتلوه، وأخرجوا الحافظ من معتقله، وجددوا له البيعة . وھو في موكبه، وھم يتالعبون على الخيل

واستوزر أبا الفتح يانسا الحافظي، ولقبه أمير . وركب الحافظ وحمل ما بقي فيھا إلى القصر. ھب دار ابي عليبالخالفة، ون

ويقال أن الحاكم وضع له سما في . الجيوش، وكان عظيم الھيبة بعيد الغور، واستبد عليه، فاستوحش كل منھما بصاحبه

  .المستراح ھلك به، وذلك آخر ذي الحجة سنة ست وعشرين

  يام حسن بن الحافظ  بأمر الدولة ومكره بأبيه ومھلكهق
ولما ھلك يانس، أراد الحافظ أن يخلي دست الوزارة ليستريح من التعب الذي عرض منھم للدولة، وأجمع أن يفوض ا أمور 

تقال أبيه، ومات لشھرين فأقام ابنه اآلخر حسنا فحدثته نفسه بالخالفة، وعزم على اع. إلى ولده، وفوض إلى ابنه سليمان

وبعث أبوه خادما من . يقال إنه قتل منھم في ليلة أربعين. وداخل اإلجناد في ذلك فأطاعوه، واطلع أبوة على أمره ففتك بھم

القصر فھزمه حسن، وبقي الحافظ محجورا، وفسد أمره، وبعث حسن بھرام األرمني لحشد األرمن ليستظھر بھم على الجند، 

واستبشع إلى حافظ قتله بالحديد، فأمر . ، ووقفوا بين القصرين، وجمعوا الحطب إلحراق القصروثاروا بحسن وطلبوه من أبيه

  .سنة تسع وعشرينطبيبه ابن فرقة عنه في ذلك 

  وزارة بھرام ورضوان بعده
كبيرھم وراودوا الحافظ على وزارته  ولما مات حسن بن الحافظ، ورحل بھرام لحشد األرمن، اجتمع الجند وكان بھرام

وافقھم، وخلع عليه، وفوض إليه األمور السلطانية، واستثنى عليه الشرعية، وتبعه تاج الدولة أفتكين في الدولة، واستعمل ف

األرمن، وأھانوا المسلمين، وكان رضوان بن ولحيس صاحب الباب، وھو الشجاع الكاتب من أولياء الدولة، وكان ينكر على 

ثم جمع رضوان وأتى إلى القاھرة ففر بھرام وقصد قوص، في ألفين من ا أرمن، ووجد بھرام ويھزأ به فواله بھرام الغربية، 

ثم بعث رضوان العساكر . أخاه قتيال فلم يعرض ألھل قوص، وباء بحق الخالفة، وصعد إلى أسوان فامتنعت عليه بكنز الدولة

وجاء به فأنزله الحافظ في القصر . من الذين معهفي طلبه مع أخيه األكبر، وھو إبراھيم ا أوحد فاستنزله على األمان له ولألر

إلى أن مات على دينه، واستقر رضوان في الوزارة، ولقب باألفضل وكان سنيا، وثان أخوه إبراھيم إماميا فأراد االستبداد، 
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في ذلك داعي  وأسقط المكوس، وعاقب من تصدى لھا فتغير له الخليفة فأراد خلعه، وشاور. وأخذ في تقديم معارفه سيفا وقلما

  .الدعاة وفقھاء اإلمامية فلم يعينوه في ذلك بشىء

وفطن له الحافظ فدس خمسين فارسا ينادون في الطرقات بالثورة عليه، وينھضون باسم الحافظ فركب لوقته ھاربا منتصف 

وان يريد الشام وسار رض. شوال سنة ثالث وثالثين، ونھبت داره، وركب الحافظ، وسكن الناس، ونقل ما فيھا إلى قصره

ليستنجد الترك، وكان في جملته شاور، وھو من مصطفيه وأرسل الحافظ األمير بن مصال ليرده على األمان فرجع وحبس 

في القصر، وقيل وصل إلى سرخد فأكرمه صاحبھا أمين الدولة كمستكين، وأقام عنده ثم رجع إلي مصر سنة أربع وثالثين 

م افترق عنه أصحابه أرادوا العود إلى الشام فبعث عنه الحافظ بن مصال، وحبسه بالقصر ث. فقاتلھم عند باب القصر وھزمھم

إلى سنة ثالث وأربعين فنقب الحبس وھرب إلى الجيزة، وجمع المغاربة وغيرھم، ورجع إلى القاھرة، ونزل عند جامع 

ً على عادتھم مع ا وفي . لوزير، ثم استزاد عشرين وعشريناألقمر، وأرسل إلى الحافظ في المال ليفرقه فبعث عشرين ألفا

واستمر الحافظ في . وجاؤوا برأسه إلى الحافظ خالل ذلك وضع الحافظ عليه جمعا كثيرا من السودان فحملوا عليه وقتلوه،

  .دولته مباشرا ألموره وأخلى رتبة الوزارة فلم يول أحدا بعده

  وفاة الحافظ ووالية ابنه الظافر
 عبد الحميد بن األمير أبي القاسم، أحمد بن المستنصر، سنة أربع وأربعين لتسع عشرة سنة ونصف ثم توفي الحافظ لدين هللا

من خالفته، وعن أبي العالية يقال بلغ عمره سبعا وسبعين سنة، ولم يزل في خالفته محجور الوزارة، ولما مات ولي بعده ابنه 

  .أبو منصور إسمعيل بعھده إليه بذلك، ولقب الظافر بأمر هللا

  وزارة ابن مصال ثم ابن السالر
كان الحافظ لما عھد البنه الظافر أوصاه بوزارة ابن مصال فاستوزره أربعين يوما، وكان علي بت السالر واليا على 

اإلسكندرية، ومعه بالرة بنت عمه القاسم، وابنه منھا عباس، وتزوجت بعده بابن السالر، وشب عباس، وتقدم عند الحافظ 

ابن مصال فشكا إلى  غربية فلم يرض ابن السالر وزارة ابن مصال، واتفق مع عباس على عزله، وبلغ الخبر إلىحتى ولي ال

ليس ھنا من يقاتل ابن السالر فغضب الظافر، ودس عليه من بني علي مصلحيه فخرج إلى : الظافر فلم يشكه فقال ذوو الحرب

وبعث العساكر مع العباس ربيبه في اتباع . ر، وھو منكر له، ولقبه العادلالصعيد وقدم ابن السالر إلى القاھرة فاستوزره الظاف

  .ابن مصال فخرج في طلبه

وقام ابن . وكان جماعة من لواتة السودان فتحصنوا من عباس في جامع دوالم فأحرقه عليھم، وقتل ابن مصال وجاء برأسه

. ة مستوحشا منه منكرا له، وھو مبالغ في النصيحة والخدمةوكان الخليف. سالر بالدولة وحفظ النواميس وشد من مذاھبه أھله

واستخدم الرجالة لحراسته فارتاب له صبيان الخاص من حاشية الخليفة فاعتزموا على قتله ونمي ذلك فقبض على رؤوسھم 

ومنعھا من الفرنج، واحتفل ابن السالر بأمر عسقالن، . فحبسھم، وقتل جماعة منھم وافترقوا، ولم يقدر الظافر على إنكار ذلك

وبعث إليھا بالمدد كل حين من األقوات واألسلحة فلم يغن ذلك عنھا، وملكھا الفرنج، وكان لذلك من الوھن على الدولة ما 

  .تحدث به الناس

فكان وكان عباس بن أبي الفتوح صديقاً مالطفا له . ولما قتل العادل بن السالر صبيان الخاص تأكد نكر الخليفة له، واشتد قلقه

وكان لعباس ولد اسمه نصير، استخصه الظافر واستدناه، ويقال كان يھواه ففاوض العادل عباسا في شأن ابنه، . يسكنه ويھديه

عن مخالطة ابنه للظافر فلم ينته ابنه، فنھى العادلى جدته عن السماح للولد أن يدخل إلى بيته فشق ذلك على نصير وعلى أبيه، 
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نج إلى عسقالن فجھز العادل الجيوش والعساكر إليھا مددا مع ما كان يمدھا به، وبعثھم مع عباس وزحف الفر. وتنكر للعادل

ابن أبي الفتوح فارتاب لذلك، وفاوض الظافر في قتل العادل وحضر معھم مؤيداً لدولة األمير أسامة بن منقذ أحد أمراء شيزر 

ليه، وخرج عباس بالعساكر إلى بلبيس، وأوصى ابنه نصير وكان مقرباً عند الظافر، وصديقا لعباس فاستصوب ذلك وحث ع

ثم دخلوا جميعا . بقتله فجاء في جماعة إلى بيت جدته، والعادل نائم فدخل إليه وضربه فلم يجھز عليه، وخرج إلى أصحابه

إلى الناص وأيس  فقتلوه وجاؤوا برأسه إلى الظافر، ورجع عباس من بلبيس بالعساكر فاستوزره الظافر وقام بالدولة، وأحسن

  .وكان ذلك كله سنة ثمان وأربعين أھل عسقالن من المدد فأسلموا أنفسھم وبلدھم بعد حصار طويل،

  لظافر واخويه ووالية ابنه الفائزمقتل ا
وكان أسامة بن منقذ من . ولما وزر عباس للظافر، وقام بالدولة، كان ولده نصير من ندمان الظافر، وكان يھواه كما تقدم

ء عباس وأصدقائه فقبح عليه سوء المقالة في ابنه، وأشار عليه بقتل الظافر فاستدعى ابنه نصيرا وقبح عليه في شناعة خلصا

االحدوثة فيه ببن الناس، وأغراه باغتيال الظافر ليمحو عنه ما يتحدث به الناس فسأل نصير من الظافر أن يأتي إلى بيته في 

، ومن جاء معه، ودفنھم في داره وذلك في محرم سنة تسع وأربعين وباكر إلى دعوة فركب من القصر إليه فقتله نصير

القصر، ولم ير الظافر، وسأل خدام القصر فأحسن العذر، ورجع إلى أخوي الظافر يوسف وجبريل فخبرھما بركوب الظافر 

ير ابنه، ولم يعد فاستشاط غيظا فلما جاء عباس من الغد أخبره بأنه ركب إلى بيت نص. خبر الوزير: إلى دار نصير فقاال له

ثم أخرج ابنه القاسم . ثم استدعاھما فقتلھما، وقتل معھما ابنا ھنالك لحسن بن الحافظ. عليه، ورماه بأنه داخل اخويه في قتله

 عيسى ابن خمس سنين، وحمله على كتفه، وأجلسه على سرير الملك، وبايع له بالخالفة، ولقبه الفائز با ونقل عباس بسب

وعند خروجه بأخويه رأى القتلى فاضطرب وفزع، وبقي سائر أيامه . ذلك ما في القصر من األموال والذخائر ما ال حد له

  .يعتاده الصرع

  وزارة الصالح بن رزيك
 وجاء. ولما قتل الظافر وأخواه كما ذكرناه، كتب النساء من القصر إلى طالئع بن زريك وكان واليا على االشمونين، والبھنسة

الخبر بان الناس اختلفوا على عباس بسبب ذلك فجمع وقصد القاھرة ولبس السواد حزنا، ورفع على الرماح الشعور التي بعث 

ولما عبر البحر خرج عباس وولده، ودفعوا ما قدروا عليه من مال وسالح من حاصل الدولة، ومعھما . بھا النساء حزنا

ودخل طالئع القاھرة في . قاتلوا فقتل عباس، وأسر ولده، ونجا أسامة إلى الشامصديقھما أسامة بن منقذ فاعترضھم الفرنج، و

ثم مضى إلى دار عباس ومعه الخادم الذي حضر لقتله فاستخرجه من . ربيع سنة تسع وخمسين، رجاء إلى القصر راجال

أديبا فقام بأمر الدولة، وشرع في جمع  وكان إماميا كاتبا. التراب، ودفنه عند آبائه، وخلع الفائز عليه الوزارة ولقبه الصالح

وكان األوحد بن تميم من قرابة عباس والياً على تنيس، وكان لما سمع بفعله قريبه عباس جمع . األموال والنظر في الواليات

الفرنج ثم بعث في فداء نصير من عباس بن . وقصد القاھرة فسبقه طالئع؟ فلما استقل بالوزارة أعاده إلى عمله بدمياط وتنيس

ثم نظر في المزاحمين من أھل الدولة، ولم يكن أرفع رتبة من تاج الملوك قايماز، وابن . فجيء به وقتله، وصلبه به زويله

غالب فوضع عليھما الجند فطلبوھما فھربا، ونھب دورھما وتتبع كبراء األمراء بمثل ذلك حتى خال الجو، ووضع الرقباء 

ونمي الخبر . على الحرم، ودبرت عمة الفائز في قتل الصلح، وفرقت األموال في ذلكوالحجاب على القصر، وثقلت وطأته 

إليه فجاء إلى القصر، وأمر األستاذين والصقالبة بقتلھا فقتلوھا سرا، وصار الفائز في كفالة عمته الصغرى، وعظم اشتداد 

ً ألھل األدب  . يسامرون فيه، وكان يقرض الشعر وال يجيدهالفائز واستفحل أمره، وأعطى الواليات لألمراء، واتخذ مجلسا
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وعلى . أن عزلني دخلت بالد النوبة: وولى شاور السعدي على قرضه، وأشار عليه حجابه يصرفه، واستقدمه فامتنع وقال

  .عھده كان استيالء نور الدين محمود الملك العادل على دمشق من يد ابن طغتكين أتابك تتش، سنة تسع وأربعين وخمسمائة

  اة الفائز ووالية العاضدوف
ثم توفي الفائز بنصر هللا، أبو القاسم عيسى بن الظافر إسمعيل، سنة خمس وخمسين، لست سنين من خالفته فجاء الصالح بن 

رزيك إلى القصر، وطلب الخدام بإحضار أبناء الخلفاء ليختار منھم، وعدل عن كبرائھم إلى صغرائھم لمكان استبداده فوقع 

ابي محمد عبد هللا بن يوسف قتيل عباس فبايع له بالخالفة، وھو غالم، ولقبه العاضد لدين هللا، وزوجه ابنته اختياره على 

  .وجھزھا بما لم يسمع بمثله

  الصالح بن رزيك ووالية ابنه رزيكمقتل 
. إلى األمراء بقتلهولما استفحل يمر الصالح، وعظم استبداده بجباية األموال والتصرف، وحجر العاضد تنكر له الحرم ودس 

واجتمع قوم من القواد والسودان، منھم الريفي . وتولت كبر ذلك عمة العاضد الصغرى التي كانت كافلة الفائز بعد أختھا

الخادم، وابن الداعي واألمير بن قوام الدولة، وكان صاحب الباب، وتواطؤا على قتله، ووقفوا في دھليز القصر، وأخرج ابن 

س أمامه وھو خارج من القصر، واستوقفه عنبر الريفي يحادثه، وتقدم ابنه رزيك فوثب عليه جماعة منھم قوام الدولة النا

وإذا أفاق يقول رحمك هللا يا عباس . وجرحوه، وضرب ابن الداعي الصالح فأثبته، وحمل إلى داره فبقي يجود بنفسه يومه ذلك

لى البراءة من ذلك، ونسبه إلى العمة، وأحضر ابنه رزيك وواله وبعث إلى العاضد يعاتبه على ذلك فحلف ع. ومات من الغد

الوزارة مكان أبيه، ولقبه العادل فأذن له في األخذ بثأره فقتل العفة، وابن قوام الدولة، واألستاذ عنبر الريفي، وقام بحمل 

ى واليته، ولم يمكني عزله الدولة، وأشير عليه بصرف شاور من قوص، وقد كان أبوه أوصاه ببقائه وقال له قد ندمت عل

فصرفه، وولى مكانه األمير بن الرفعة فاضطرب شاور وخرج إلى طريق الواحات، وجمع وقصد القاھرة، وجاء الخبر إلى 

رزيك فعجز عن لقائه، وخرج في جماعة من غلمانه بعدة أحمال من المال والثياب والجوھر، وانتھى إلى طفيحة، واعترضه 

، وجاء به إلى شاور فاعتقله، واعتقل معه أخاه فأراد الھرب من محبسه فوشى به أخوه فقتل لسنة من ابن النضر، وقبض عليه

  .واليته، ولتسع سنين من والية أبيه

  وزارة شاور ثم الضرغام من بعده
الوزارة ودخل شاور القاھرة سنة ثمان وخمسين، ونزل بدار سعيد السعداء ومعه ولده طبن، وشجاع والطازي، وواله العاضد 

 ولقبه أمير الجيوش، وأمكنه من أموال بني رزيك فاستصفى معظمھا، وزاد أھل الرواتب والجرايات عشرة أمثالھا، واحتجب 

عن الناس، وكان الصالح بن رزيك قد أنشأ في لواتة أمراء يسمون البرقية، وكان مقدمھم الضرغام، وكان صاحب الباب 

ن واليته، وثار عليه وأخرجه من القاھرة فلحق بالشام، وقتل ولده عليا وكثيرا من فنازع شاور في الوزارة لتسعة أشھر م

  .أمراء المصريين، حتى ضعفت الدولة، وخلت من األعيان، وأدى ذلك إلى خرابھا

  عساكر نور الدين إلى مصر مع شاورمسير شيركوه و
. خا، وشرط له ثلث الجباية على أن يقيم له العساكرولما لحق شاور إلى الشام نزل على الملك العادل نور الدين بدمشق صري

وجھز نور الدين شيركوه وكان مقدما في دولته ويذكر سبب اتصاله به في موضعه فساروا في جمادى اآلخرة سنة تسع 

دين وخمسين، وقد تقدم نور الدين إلى أسد الدين شيركوه بان يعيد شاور إلى وزارته، وينتقم له ممن نازعه، وسار نور ال

بعساكره إلى طرف بالد الفرنج ليمنعھم من اعتراض أسد الدين أن ھموا به، ولما وصل اشد الدين وشاور إلى بلبيس، لقيھم 
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ناصر الدين ھمام، وفخر الدين ھمام أخو الضرغام في عساكر مصر فھزموه، ورجع إلى القاھرة، وقتل رفقاؤه األمراء 

دين القاھرة، ومعه أخو الضرغام أسيرا، وفر الضرغام فقتل بالجسر عند مشھد ودخل أسد ال. البرقية الذين أغروه بشاور

  .ثم نكث عھده مع أسد الدين وسلطانه وصرفه إلى الشام. السيدة نفيسة، وقتل أخواه، وعاد شاور إلى وزارته، وتمكن منھا

  فتنة أسد الدين مع شاور وحصاره
ثم استأذن نور الدين العادل سنة اثنتين وستين في . في خدمة نور الدينولما رجع أسد الدين من مصر إلى الشام، أقام بھا 

ثم وصل إلى أطفيح من ديار . العود إلى مصر فأذن له، وجھزه في العساكر وسار إلى مصر، ونازل بالد الفرنج في طريقه

واستمد شاور الفرنج، وجاء  مصر، وعبر النيل إلى الجانب الغربي، ونزل الجيزة، وتصرف في البالد الغربية نيفا وخمسين

بھم إلى مصر، وخرج معھم للقاء أسد الدين شيركوه فأدركوه بالصعيد فرجع للقائھم على رھب لكثرة عددھم، وصدقھم القتال 

ثم سار إلى االسكندرية، وھو يجبي األموال في طريقه إلى أن وصلھا . على قلة من معه فأنھم لم يبلغوا ألفي فارس فھزمھم

واجتمعت . ھلھا، وملكھا، وولى عليھا صالح الدين يوسف بن أخيه نجم الدين أيوب، ورجع إلى جباية الصعيدفاستأمن أ

عساكر مصر والفرنج على القاھرة، وأزاحوا عللھم وساروا إلى األسكندرية وحاصروا بھا صالح الدين فسار أسد الدين إليھم 

شاور، وبعثوا له أثر ذلك في الصلح فصالحھم ورد إليھم  من الصعيد، ثم خذله بعض من معه من التركمان بمداخلة

واستطال الفرنج على أھل مصر، وشرطوا عليھم . األسكندرية، ورجع إلى دمشق فدخلھا آخر ذي القعدة من سنة اثنتين وستين

كل سنة فأجابه إلى أن ينزلوا القاھرة وشحنة، وان تكون أبوابھا بأيديھم لئال تدخل عساكر نور الدين، وقرر ضريبة يحملھا 

  .ذلك

  لدين إلى مصر ومقتل شاور ووزارتهرجوع أسد ا
وأمر شاور بتخريب مصر . ثم طمع اإلفرنج في مصر، واستطالوا على أھلھا، وملكوا بلبيس، واعتزموا على فصد القاھرة

ستنجده، وخشي شاور من خشية عليھا منھم فحرقت ونھب أھلھا، ونزل الفرنج على القاھرة وأرسل العاضد إلى نور الدين ي

إتفاق العاضد ونور الدين فداخل الفرنج في الصلح على ألفي ألف دينار مصرية معجلة، وعشرة آالف إردب من الزرع، 

وحذرھم أمر القھر إلى ذلك، وكان فيه السفير الجليس بن عبد القوي، وكان الشيخ الموفق كاتب السر، وكان العاضد قد أمرھم 

فأمر الكامل شجاع بن شاور القاضي الفاضل . ھو رب الحرمة علينا وعلى آبائنا، وأھل النصيحة لنا: قالبالرجوع إلى رأيه و

عبد الرحيم البيساني أن يأتيه، ويشاوره فقال له قل لموالنا يعني العاضد أن تقرير الجزية للفرنج خير من دخول الغز للبالد، 

ر مع أسد الدين شيركوه مددا للعاضد كما سأل، وبعث صالح الدين ابن ثم بعث نور الدين العساك. وإطالعھم على األحوال

أخيه، وجماعة األمراء فلما سمع الفرنج بوصولھم أفرجوا عن وفاة أسد الدين ووالية صالح الدين الوزارة وقال ابن الطويل، 

ھرة في جمادى سنة أربع وستين، إنه ھزمھم على القاھرة، ونھب معسكرھم، ودخل أسد الدين إلى القا: مؤرخ دولة العبيدين

وبقي شاور على ريبة وخوف، وھو يماطله فيما يعين له من . وخلع عليه العاضد ورجع إلى معسكره، وفرضت له الجرايات

ھذا غالمنا، وال خير لك في بقائه، وال لنا فبعث عليه صالح الدين بن : ودس العاضد إلى أسد الدين بقتل شاور وقال. األموال

وجاء شاور إلى أسد الدين على عادته فوجده عند قبر اإلمام الشافعي فسار إليه ھنالك فاعترضه . عز الدين خرديكأخيه، و

صالح الدين وخرديك فقتاله، وبعثا برأسه إلى العاضد، ونھبت العامة دوره، واعتقل ابناه شجاع والطازي، وجماعة من 

واستعد أصحابه في . ر، وغلب على الدولة، وأقطع البالد لعساكرهأصحابه بالقصر، وخلع عليه للوزارة واستقر في األم

يقول : ثم اجتمع بالعاضد مرة أخرى وقال له جوھر األستاذ. واليتھا، ورد أھل مصر إلى بلدھم، وأنكر ما فعلوه في تخريبھا
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األمل فيك أعظم، وخلع : فقال لهلك موالنا لقد تيقنا أن هللا أدخرك نصرة لنا على أعدائنا فحلف له أسد الدين على النصيحة 

  .عليه، وحسن عنده موقع الجليس بن عبد القوي، وكان داعي الدعاة وقاضي القضاة فأبقاه على مراتبه

  الدين ووالية صالح الدين الوزارةوفاة أسد 
ابه أن ال يفارقوا ثم توفي أسد الدين رحمه هللا تعلى لشھرين في أيام قالئل من وزارته، وقيل ألحد عشر شھرا، وأوصى أصح

ولما توفي كان معه جماعة من األمراء النورية، منھم عين الدولة الفاروقي، وقطب الدين نسال، وعين الدين . القاھرة

. المشطوب الھكاوي، وشھاب الدين محمود الحازمي فتنازعوا في طلب الرياسة، وفي الوزارة، وجمع كل أصحابه للمغالبة

ن لصغره وضعفه عنھم، ووافقه أھل دولته على ذلك، بعد أن ذھب كثير منھم إلى دفع الغز ومال العاضد إلى صالح الدي

ومال آخرون إلى وزارة صالح الدين، ومالى العاضد إلى ذلك لمكافأته عن . وعساكرھم إلى الشرقية، ويولى عليھم قراقوش

سى الھكاري من خلصاء صالح الدين فاستمالھم وكان الفقيه عي. خدمته السالفة فاستدعاه، وواله الوزارة، واضطرب أصحابه

ً عن نور الدين يكاتبه باألمير  إليه إال عين الدولة الفاروقي فإنه سار إلى الشام، وقام صالح الدين بوزارة مصر نائبا

د، ثم استبد صالح الدين باألمور، وضعف أمر العاض. األصفھسان، ويشركه في الكتاب مع كافه األمراء بالديار المصرية

وبناھا مدرسة للشافعية، وبنى دار الغزل كذلك للمالكية، وعزل قضاة الشيعة، وأقام . وھدم دار المعرفة بمصر، وكانت حبسا

  .قاضيا شافعياً في مصر، واستناب في جميع البالد

  حصار الفرنج دمياط
فيھا، وانقطع عنھم ما كان يصل ولما جاء أسد الدين وأصحابه إلى مصر، وملكوھا ودفعوھم عنھا، ندموا على ما فرطوا 

إليھم، وخشوا غائلة العز على بيت المقدس، وكاتبوا الفرنج بصقلية واألندلس، واستنجدوھم، وجاءھم المدد من كل ناحية 

فنازلوا دمياط سنة خمس وستين، وبھا شمس الخواص منكوريين فأمدھا صالح الدين بالعساكر واألموال، مع بھاء الدين 

الغز، واستمد نور الدين، واعتذر عن المسير إليھا بشأن مصر والشيعة فبعث نور الدين العساكر إليھا شيئا  قراقوش وأمراء

فشيئا، وسار بنفسه إلى بالد الفرنج بسواحل الشام فضيق عليھا، فاقلع الفرنج عن دمياط لخمسين يوما من نزولھا فوجدوا 

 ً ثم بعث صالح الدين غرابيه نجم الدين وأصحابه إلى مصر وركب . لكوأثنى العاضد على صالح الدين في ذ. بالدھم خرابا

  .العاضد للقائه تكرمة له

  واقعة الخصيان وعمارة

ولما استقام األمر لصالح الدين بمصر غص به الشيعة وأولياؤھم، واجتمع منھم العوريش، وقاضي القضاة ابن كامل، واألمير 

وعمارة اليمني الشاعر الزبيدي، وكان متولي كبرھا فاتفقوا على استدعاء المعروف، والكاتب عبد الصمد، وكان فصيحا، 

الفرنج ألخراج الغز من مصر، وجعلوا لھم نصيبا وافرا من ارتفاعھا، وعمدوا إلى شيعي من خصيان القصر اسمه نجاح 

نج بالعاضد فجمعه معه ولقبه مؤتمن الدولة وكان قد ربى العاضد وصھره فأغروه بذلك، ورغبوا على أن يجمع رسول الفر

ً بذلك، ولم يكن العاضد الذي حضر، وأوھموه انه عقد معه ثم اتصل الخبر بنجم الدين بن مضال من أولياء . في بيته ملبسا

الشيعة، وكان نجم الدين قد اختصه صالح الدين وواله األسكندرية، واستغضبه بھاء الدين قراقوش ببعض النزغات فظنوا أنه 

ى شأنھم، وأن يكون وزيرا وعمارة كات الدست، وصاحب ديوان اإلنشاء، والمكاتبات مكان الفاضل بن غضب فاطلعوه عل

كامل قاضي القضاة داعي الدعاة، وعبد الصمد جابي األموال، والعوريش ناظرا عليه فوافقھم ابن مضال ووشى بھم إلى 

وأحضر زمام القصر، وھو مختص بالغز، ونكر . صالح الدين فقبض عليھم، وعلى رسول الفرنج، وقررھم في عدة مجالس
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عليه خروج العاضد إلى بيت نجاح فحلف على نفسه وعلى العاضد أن ھذا لم يقع، وأخبر العاضد بطلب حضور نجاح مع 

يجالس شمس الدولة تورنشاه  وكان عمارة. مختص فحضر، واعترف بالحق أن العاضد لم يحضر فتحقق صالح الدين براءته

الح الدين أنه امتدحه بقصيدة يغريه فيھا بالمضي إلى اليمن، ويحمله على اإلستبداد وأنه تعرض فيھا للجانب فنقل ألخيه ص

  :النبوي، يوجب استباحة دمه وھو قوله

  إلى سواك وأور النار في العلم  فاخلق لنفسك ملكا ال تضاف به

  كما يقول الورى لحماً على وضم  ھذا ابن تومرت قد كانت واليته

  سعى إلى أن دعوه سيد األمم  ول ھذا الدين من رجلوكان أ

ثم شنقه ومرعمارة بباب . فجمعھم صالح الدين وشنقھم في يوم واحد بين القصرين، وأخر ابن كامل عنھم عشرين يوما

  :القاضي الفاضل فطلب لقاءه فمنع فقال وھو سائر إلى المشقة

  أن الخالص ھو العجب     عبد الرحيم قد احتجب

أن صالح الدين إنما اطلع على أمرھم من كتابھم الذي كتبوه إلى الفرنجة، عثر على حامله، وقرأ : بن األثيروفي كتاب ا

الكتاب، وجيء به إلى صالح الدين فقتل مؤتمن الخالفة لقرينة، وعزل جميع الخدام، واستعمل على القصر بھاء الدين 

فة، واجتمعوا في خمسين ألفاً وقاتلوا أجناد صالح الدين بين قراقوش وكان خصيا أبيض، وغضب السودان لقتل مؤتمن الخال

ثم استأمنوا ونزلوا الجيزة . القصرين، وخالفھم إلى بيوتھم فأضرمھا نارا، واحرق أموالھم وأوالدھم فانھزموا، وركبھم السيف

  .وعبر إليھم شمس الدولة توريشاه فاستلحمھم

  صرة د وانقراض الدولة العلوية بمقطع الخطبة للعاض
كان نور الدين العادل يوم استقل صالح الدين بملك مصر، وضعف أمر العاضد بھا، وتحكم في قصره يخاطبه في قطع 

دعوتھم من مصر، والخطبة بھا للمستضيء العباسي، وھو يماطل بذلك حذرا من استيالء نور الدين عليه، ويعتذر بتوقع 

ووفد . ذلك فاستأذن فيه أصحابه فأشاروا به، وانه ال يمكن مخالفة نور الدين ثم ألزمه. المخالفة من أھل مصر في ذلك فال يقبل

أنا أخطبھا فلما كان : عليه من علماء العجم الفقيه الخبشاني، وكان يدعى باألمير العالم فلما رأى أحجامھم عن ھذه الخطبة قال

ودعا للمستنصر فلم ينكر أحد عليه فأمر صالح أول جمعة من المحرم سنة سبع وستين وخمسمائة، صعد المنبر قبل الخطيب، 

الدين في الجمعة الثانية الخطباء بمصر والقاھرة أن يقطعوا خطبة العاضد ويخطبوا للمستضيء ففعلوا، وكتب بذلك إلى سائر 

وكان العاضد في شدة من المرض فلم يعلمه أحد بذلك، وتوفي في عاشوراء من السنة، وجلس صالح الدين . أعمال مصر

للعزاء فيه، واحتوى طى قصر الخالفة بما فيه فحمله بھاء الدين قراقوش إليه، وكان في خزائنھم من الذخيرة ما لم يسمع بمثله 

، من الموائد والطسوت *من أصناف الجواھر واليواقيت والزمرد وحلي الذھب وآنية الفضة والذھب، ووجد ماعون القصر 

ووجد من أنواع . البواقيل والمناير والطيافر والقباقب واألسورة كل ذلك من الذھبواألباريق والقدور والصحاف والخوان و

الطيوب واللباس والمذھبات والقرقبيات والمعلقات والوشي ما ال تقله األوقار، ومن الكتب ما يناھز مائة وعشرين ألف سفر 

ً أعطاھا للفاضل عبد الرحيم البيساني كاتبه وقاضيه، ومن الظھر والكراع وا ومن . لسالح ومن الخدم والوصائف خمسين الفا

ثم حبس رجالھم ونساءھم حش ماتوا، وكانت الدولة عند عھد العزيز والحاكم قد خال جوھا من . المال ما يمأل مائة بيت

رجاالت كتامة، وتفرقوا في المشرق في سبيل ذلك الملك، وانقرضوا بانقراض أمر الشيعة وموت العاضد آخر خلفائھم، 

ولما ھلك العاضد وحول صالح الدين الدعوة إلى العباسية اجتمع قوم . لتھم األقطار والوقائع شأن الدول كما ذكرناه من قبلوأك
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وبايعوا الداود بن العاضد، ونمي خبرھم إلى صالح الدين فقبض عليھم وقتلھم، وأخرج داود من القصر،  من الشيعة بمصر،

. بعد حين ابنه سليمان بن داود رضي هللا تعالى عنه بالصعيد، وحبس إلى أن ھلك ثم خرج. وذلك سنة تسع وستين وخمسمائة

ولم يبق . وظھر بعد حين بجھة فاس بالمغرب محمد بن عبد هللا بن العاضد، ودعا ھنالك، وتسمى بالمھدي فقتل وصلب

وقام . اعيلية التي كانت فيھا دعوتھم بالعراقوفي بالد اإلسم. للعبيديين ذكر إال في بالد الحثيثية من العراق، وھم دعاة الفداوية

بھا ابن الصباح في قلعة الموت وغيرھا كما يذكر في أخبارھم، إلى أن انقرضت تلك الدعوة اجمع بانقطاع دعوة العباسيين 

طميين ھذه أخبار الفا. ببغداد على يد ھوالكو، من ولد جنكزخان ملوك التتر سنة خمس وخمسين وستماية، واألمر  وحده

ملخصة من كتاب ابن األثير، ومن تاريخ دولتھم البن الطوير، وقليل من ابن المسيحي جمعت ما أمكنني منھا ملخصا وهللا 

  .ولي العون

  بدعوة العبيديين ومال أمرھموالزاب  الخبر عن بني حمدون ملوك المسيلة
بن مسعود بن منصور الجذامي، يعرف بابن كان علي بن حمدون أبوھم من أھل األندلس، وھو علي بن حمدون بن سماك 

األندلسي، واتصل بعبيد هللا وأبي القاسم بالمشرق قبل شأن الدعوة، وبعثوه من طرابلس إلى عبد هللا الشيعي فاحسن اللقاء 

لقاسم من ولما رجع أبو ا. واالنصراف، ولزمھم أيام اعتقالھم بسجلماسة فلما استفحل ملكھم جذبوا أبا ضبيعة ورقوه إلى الرتب

. حركته إلى المغرب سنة خمس عشرة وثالثمائة، واختط مدينة المسيلة استعمل علي بن حمدون على بنائھا وسماھا المحمدية

ولما تم بناؤھا عقد له على الزاب، وانزله بھا، وشحنھا باألقوات التي كانت ميرة للعساكر عند محاصرة المنصور ألبي يزيد 

وكان جعفر سار إلى . لم يزل واليا على الزاب، ورئى ابنيه جعفراً ويحيى بدار أبي القاسمو. صاحب الحمار بجبل كتامة

ولما كانت فتنة ابي يزيد وأضرمت إفريقية نارا وفتنة، وأھاب القائم باألولياء من كل ناحية، كتب إلى ابن حمدون أن . المعز

سنطينة وھو يحتشد كل من مر به في طريقه حتى وصل إلى يجند قبائل البربر، ويوافيه فنھض إلى المھدية في عسكر ضخم بق

ثم . ثم قارب باجة، وكان بھا أيوب بن ابي يزيد في عسكر كبير من النكارية والبربر فزحف إليھم وتناور الفريقان. بنارية شق

ولما انقضت فتنـة  .بيته أيوب فاستباح معسكره وتردى كلي بن حمدون من بعض الشواھق فھلك سنة أربع وثالثين وثالثمائة

ابي يزيد عقد المنصور على المسيلة والزاب لجعفر بن على بن حمدون، وأنزله بھا أخاه يحيى، واستجدوا بھا سلطاناً ودولة، 

وبنوا القصور وإلمنتزھات، واستفحل بھا ملكھم وقصدھم بھا العلماء والشعراء، وكان فيمن قصدھم ابن ھانىء شاعر األندلس 

وكان بين جعفر ھذا وبين زيري بن مناد عداوة جرتھا المنافسة والمساماة في الدولة فساء أثر . عروفة مذكورةوأمداحه فيھم م

زيري فيه عند صدمته للمغرب، وفتكه بزناتة، وسعوا به إلى الخليفة والقح له في جوانحه العداوة فكانت داعيته إلى 

ما اعتزم على الرحيل إلى القاھرة سنة اثنتين وثالثمائة استقدم جعفرا ثم أن المعز ل. وتولى محمد بن خزر أمير مغراوة.زناتة

فاستراب جعفر، ومال بعسكره إلى زناتة قبل قدومه، وانقطعت الرسائل بينه وبين صنھاجة والخليفة المعز، وشملت عليه 

ھم اقدم إجابة لھا، وناھضھم زناتة قبل قدومه واجتمعوا عليه، ودعا إلى نقض طاعة المعز والدعاء للحاكم المستنصر فوجد

زيري الحرب قبل استكمال التعبية فكانت عليه من أمراء زناتة فكبا بزيري فرسه فطاح فقصوا رأسه، وبعثوا به مع جماعة 

من زناتة إلى الحاكم المستنصر فكرم الحاكم وفادتھم، ونصب رأس زيري بسوق قرطبة وأسنى جوائز الوفد، ورفع منزلة 

ولما علمت زناتة أن يوسف بن زيري يطالبھم بدم أبيه أظھروا الغدر به، ورأى .ن لجعفر في اللحاق بسدتهيحمى بن علي وأذ

أن يتجنب مجابھتھم لضيق ذات يده، وعجز رؤساؤھم عن الذب والدفاع عنھا وقبضت األيدي عن تناوله لدنو الفتنة ومراس 

غبة بحيلته، وشحن السفن بما معه من المال والمتاع والرقيق العصبية فأوجس الخيفة في نفسه، وألطف الحيلة في الفرار ر
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والحشم وذخيرة السلطان، وأجاز البحر، ولحق بسدة الخالفة من قرطبه، وأجاز معه عظماء الزناتيين معطين الصفقة على 

ه والتشيع له، ومناغاة القيام بدعوته، واإلحتطاب في جبل طاعته فكرم مثواه وأجمل وفادتھم، وأحسن منصرفھم، وانقلبوا لمحبت

وتخلف عنھم أوالد علي بن حمدون بالحضرة، وأقاموا بسدة . األدارسة للقيام في خدمته بالمغرب األقصى وبث دعوته

ثم .سنيات االرزاق، والتحقوا على حديث عھدھم بالقوم من أولياء الدولة الخالفة، ونظموا في طبقات الوزراء وأجريت عليھم

قالھم على طريق التأديب، الرتكابھم في منازعتھم أمرا، خرقوا به حدود اآلداب مع الخالفة فاستدعوا كان بعد ذلك شأن اعت

إلى القصر واعتقلوا، ثم أطلقوا أليام قالئل، لما انغمس الحكم في عله الفالج، وركدت ريح المروانية بالمغرب، واحتاجت 

ً على فاس والمغرب، واستدعي يحم. الدولة إلى رجالھم لسد الثغور ودفع العدو ى بن محمد بن ھاشم من العدوة، وكان واليا

وأداله الحاجب المصفحي لجعفر بن علي بن حمدون، وجمعوا بين االنتفاع في مقارعة زناتة بالعدوة والراحة مما يتوقع منه 

ألخيه يحيي على المغرب، على الدولة عند من ولي الخالفة، لما كانوا صاروا إليه من النكبة، وطروق المحنة فعقدوا له و

وخلعوا عليھما، وأمكنوھما من مال وكسى فاخرة للخلع على ملوك العدوة فنھض جعفر إلى المغرب سنة خمس وستين 

ولما ھلك الحكم، وولي ھشام، وقام بأمره المنصور بن . وضبطه، واجتمع إليه ملوك زناتة من بني يفرن ومغراوة وسجلماسة

ه على سبتة من بالد العدوة فضبطھا جند السلطان، ورجال الدولة، وقلدھا أرباب السيوف واألقالم أبي عامر اقتصر ألول قيام

من األولياء والحاشية، وعدل في ضبطه على ما وراء ذلك على ملوك زناتة ونقدھم بالجوائز والخم وصار إلى إكرام وفودھم 

ة الدولة، وبث الدعوة، وفسد ما بين ھذين األميرين جعفر وإثبات من رغب اإلثبات في ديوان السلطان منھم فجدوا في والي

ثم كانت على جعفر النكبة التي نكبته بنو غواطة في غزاته . وأخيه، واقتطع يحمى مدينة البصرة لنفسه، وذھب بأكثر الرجال

ه كراھته لما لقيه باألندلس ثم استدعاه حمد بن أبي عامر ألول أمره لما رأى من االستكانة إليه، وشد أزره به ونقم علي. إياھم

من الحكم، ثم أصحبه وتخلى ألخيه عن عمل المغرب وأجاز البحر إلى ابن أبي عامر فحل منه بالمكان األثير ولما زحف 

بلكين إلى المغرب سنة تسع وستين زحفته المشھورة، خرج حمد بن ابي عامر من قرطبة إلى الجزيرة لمدافعته بنفسه، وأجاز 

كأ المال، وانضمت إليه ملوك زناتة، رجع عنھم بلكين 5لى سبتة وعقد له على حرب بلكين وأمده بمائة حمل جعفر بن علي إ

ولما رجع إلى ابن أبي عامر اغتاله في بعض ليالي معاقرتھم وأعذله رجاال في طريقه من سمره إلى داره فقتلوه . كما نذكره

المبرة والتكريم وطال به ثراؤه، واستكفى به العظائم، ولما استصرخ ولحق يحيى بن علي بمصر ونزل بدار العزيز، وتلقاه ب

فلفول بن خزرون بالحاكم في استرجاع طرابلس من يد صنھاجة المتغلبين عليه، دفع إليه العساكر، وعقد عليھا ليحى بن علي، 

ة من الھالليين ببرقة ففلوه وفضوا جموعه، ورجع إلى مصر وهللا . صر إلى أن ھلك ھنالكولم يزل بم. واعترضه بنو قُرَّ

  .وارث األرض ومن عليھا وھو خير الوارثين

  لھم من الدولة بالبحرين وأخبارھا إلي حين انقراضھا واستبداد أمرھم وما استقرالخبر عن القرامطة 
على اختالف منھم ھذه الدعوة لم يظھرھا أحد من أھل نسب العلوية وال الطالبيين، وإنما قام بھا دعاة المھدي من أھل البيت 

في تعيين ھذا المھدي كما نذكره وكان مدار دعوتھم على رجلين أحدھما يسمى الفرج بن عثمان القاشاني، من دعاة المھدي، 

ويسمى أيضا كرويه بن مھدويه وھو الذي انتھى إليه دعاتھم بسواد الكوفة، ثم بالعراق والشام، ولم يتم لھؤالء دولة، واآلخر 

وانتسب بعض مزاعمھم إلى . لحسن بن بھرام الجنابي، كانت دعوته بالبحرين، واستقرت له ھنالك دولة ولبنيهيسمى أبا سعيد ا

ودعوى ھؤالء القرامطة في غاية االضطراب مختلة العقائد والقواعد، .دعاة اإلسماعيلية الذين كانوا بالقيروان كما نذكره

ل من قام بھا بسواد الكوفة سنة ثمان وسبعين ومائتين رجل اظھر الزھد منافية للشرائع واإلسالم في الكثير من مزاعمھم وأو
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والتقشف، وزعم أنه يدعو إلى المھدي، وان الصلوات المفروضة خمسون كل يوم واستجاب له جمع كثير ولقب قرمط، 

ين، وشغل الناس بذلك وجعل عليھم نقباء وسماھم الحواري. وكان يأخذ من كل من يجيب دعوته دينارا لإلمام. وأصلھا بالكاف

عن شؤونھم، وحبسه عامل الناحية ففرمن محبسه، ولم يوقف له على خبر فازداد أتباعه فتنة فيه ثم زعم أنه الذي بشر به 

وأن أحمد نبي، وفشا ھذا المذھب في السواد، وقرىء بينھم كتاب زعموا أنه جاءھم من داعيه . أحمد بن محمد ابن الحنفية

يقول الفرج بن عثمان الحمد هللا بكلمته وتعالى باسمه المنجد ألوليائه قل أن األھلة مواقيت للناس، :سملةالمھدي نصه بعد الب

وباطنھا أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي اتقوني يا أولي األلباب، وأنا . ظاھرھا لتعلم عدد السنين والحساب والشھور واأليام

يم، وأنا الذي أبلو عبادي وأستخبر خلقي فمن صبر على بالئي ومحنتي واختباري الذي ال أسأل عما افعل، وأنا العليم الحك

ألقيته في جنتي، وأخلدته في نعمتى، ومن زال عن امري، وكذب رسلي أخلدنه مھانا في عذابي، وأتممت اجلي، وأظھرت 

لذي أصر على أمره ودام على جھالته، فأنا الذي ال يتكبرعلي جبار إال وضعته، وال عزيز إال ذللته، فليس ا. على ألسنة رسلي

ثم يركع ويقول في ركوعه مرتين سبحان ربي ورب العزة . وقال لن نبرح عليه عاكفين، وبه مؤمنين، أولئك ھم الكافرون

تعالى عما يصف الظالمون وفي سجوده هللا أعلى مرتين هللا أعظم مرة، والصوم مشروع يوم المھرجان والنيروز، والنبيذ 

ومن خالف وحارب وجب قتله، ومن لم . خمر حالل، والغسل من الجنابة كالوضوء، وال يؤكل ذو ناب وال ذو مخلبحرام وال

ً وتشھد عليھم الكذب.يحارب أخذت منه الجزية انتھى والذي . إلى غير ذلك من دعاوى شنيعة متعارضة، يھدم بعضھا بعضا

ھدي، مستندين فيه إلى األحاديث التي خرجھا بعضھم، وقد أريناك حملھم على ذلك إنما ھو ما اشتھر بين الشيعة من أمر الم

. عللھا في مقدمة الكتاب في باب الفاطمي فلھجوا به، وبالدعوة إليه فمن الصادق فيمن يعنيه، وأن كان كاذبا في استحقاقه

وقد يقال أن ظھور ھذا . ةومنھم من بني أمره على الكذب واالنتحال، عساه يستولي بذلك على حظ من الدنيا ينال بھا صفق

. الرجل كان قبل مقتل صاحب الزنج، وإنه سار على األمان وقالى له أن ورائي مائة ألف سيف فناظرني لعلنا نتفق ونتعاون

وزعم بعض الناس أنه كان يرى رأي األزارقة من الخوارج، ثم .ثم اختلفا وانصرف قرمط عنه، وكان يسمي نفسه القائم بالحق

د بن محمد الطائي صاحب الكوفة في العساكر فأوقع بھم، وفتك بھم، وتتابعت العساكر في السواد في طلبھم، زحف إليه أحم

وأبادوھم وفر ھو إلى أحياء العرب فلم يجبه أحد منھم فاختفى في القفر في جب بناه، واتخذه لذلك، وجعل عليه باب حديد، 

ولما اختفى في الجب بعث أوالده في كلب بن دبرة بأنھم من ولد . لهواتخذ بجانبه تنورا سحرا أن أرھقه الطلب فال يفطن 

ثم دعوا إلى دعوتھم أثناء ذلك وكانوا ثالثة يحمى وحسين وعلي فلم يجبھم أحد، إلى ذلك، إال . إسمعيل اإلمام مستجيرون بھم

بن إسمعيل اإلمام، وكنوه أبا  بنو القليص بن ضمضم بن علي بن جناب فبايعوا ليحمى على أنه يحمى بن عبد هللا بن محمد

ثم حول اسمه وادعى أنه محمد بن عبد هللا، وأنه كان يكتم ھذا االسم وأن ناقته التي يركبھا مأمورة ومن . القاسم ولقبوه الشيخ

تبعھا منصور فزحف إليه سبك مولى المعتضد في العساكر فھزمھا، وقتل فسار إليه محمد بن أحمد الطائي في العساكر 

ھل تزعمون أن روح هللا وأنبيائه تحل فيكم فتعصمكم من :مت القرامطة، وجيء ببعضھم أسيرا فحتضره المعتضد وقالفانھز

فقال له . يا ھذا أرأيت لو حلت روح إبليس فما ينفعك فاترك ما ال يعنيك إلى ما يعنيك: فقال له. الزلل، وتوفقكم لصالح العمل

وأبوكم العباس في فلم يطلب ھذا األمر وال بايعه أحد، ثم قبض أبو بكر واستخلف  �قل فيما يعني فقال له قبض رسول هللا 

عمر وھو يرى العباس ولم يعھد إليه عمر وال جعله من أھل الشورى، وكانوا ستة وفيھم األقرب واألبعد، وھذا إجماع منھم 

ثم زحف .ت عظامه، ثم قطع مرتين ثم قتلعلى دفع جدك عنھا فبماذا تستحقون أنتم الخالفة؟ فأمر المعتضد به فعذب، وخلع

القرامطة إلى دمشق وعليھا طغج مولى ابن طولون سنة تسعين، واستصرخ بابن سيده بمصر فجاءت العساكر المداده فقاتلھم 
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مرارا، وقتل يحيى بن ذكرويه المسمى بالشيخ في خلق من أصحابه، واجتمع فلھم على أخيه الحسين وتسمى أحمد أبا العباس، 

فلقب صاحب الشامة المھدي أمير المؤمنين، وأتاه ابن عمه عيسى بن مھدي وھو عبد هللا * انت في وجھه شامة يزعم أنھا وك

. ولقب غالما من أھله المطوق. بن أحمد بن محمد بني إسمعيل اإلمام، ولقبه المدثر، وعھد إليه وزعم أنه المذكور في القرآن

ثم سار إلى حمص . بوادي، وسار إلى دمشق فحاصرھا حتى صالحوه على مال ودفعوه لهثم دعا الناس فأجابه كثير من أھل ال

وحماة والمعرة وبعلبك فخطب له بھا، واستباحھا جميعا ثم إلى سلمية وبھا جماعة من بني ھاشم فاستلحمھم حتى الصبيان 

وانتھى المكتفي إلى الرقة، وقد سار بدر . ثم خر المكتفي إليه وقدم عساكره فكبسھم ونجا ففھم إلى حلب. بالمكاتب والبھائم

مولى ابن طولون في اتباع القرامطة فھزمھم واثخن فيھم وبعث المكتفي العساكر مع يحى بن سليمان الكاتب، وفيھم الحسين 

بن حمدان من بني تغلب ومعھم بنو شيبان فواقعوا القرامطة سنة إحدى وتسعين فھزموھم، وقتل منھم خلق من أصحاب 

ومعه المدثر والمطوق وغالم له، وانتھوا . وسار ھو مستخفيا إلى ناحية الكوفة. مطي، ونجا ابنه أبو القاسم ببعض ذخيرتهالقر

إلى الرحبة فوشى بھم إلى العامل فقبض عليھم، وبعث بھم إلى المكتفي بالرقة، ورجع إلى بغداد فقطعھم بعد أن ضرب 

واجتمع إليه فل من . ه ففر بعد مقتل أخيه يحيى على دمشق إلى ناحية الفراتصاحب الشامة مائتي سوط، وأما علي بن ذكروي

ثم لما اتبعھم الحسين بن حمدان فر إلى اليمن، واجتمع إليه دعاتھم ھنالك، وتغلب على كثير من .القرامطة فاستباح طبرية

ينه وبين بني الرسى، ونازل بني زياد مدنه، وقصد صنعاء فھرب عنھا ابن يعفر فاستباحھا وتجافى عن صعدة لذمة العلوية ب

وفي خالل ذلك بعث أبوه ذكرويه إلى بني القليص بعد أن كانوا استكانوا، وأقاموا بالسماوة . بن بيد، ومات في نواحي اليمن

فبعث إليھم من أصحابه عبد هللا بن سعيد، ويسمى أبا غانم فجاءھم بكتابه سنة ثالث وتسعين بأنه أوحي إليه بأن صاحب 

الشامة وأخاه الشيخ مقبالن، وأن إمامه يظھر من بعدھما يماأل األرض عدال، ويظھر وطاب أبو غانم على أحياء؟طب فاجتمع 

إليه جماعة منھم، وقصد الشام فاستباح بصرى وأذرعات، ونازل دمشق وعاملھا يومئذ أحمد بن كيغك، وھو غائب بمصر في 

على عساكر المكتفي، وقابله خلفاؤه فھزمھم، وقتل بعضھم وسار إلى األردن محاربة الجليجي الثائر من شيعة بني طولون 

فقتل عاملھا، ونھب طبرية وبعث المكتفي الحسين بن حمدان في العساكر ففر أبو غانم إلى السماوة وغور مياھھا، واتبعته 

ابي غانم وقتلوه، وافترق جمعھم، ثم رجع الحسين بھم إلى الرحبة وقيل إنھم تقبضوا على . العساكر إلى أن جھدھم العطش

  .وذلك سنة ثالث وتسعين

  ظھور ذكرويه ومقتله
ثم اجتمع القرامطة إلى ذكرويه وأخرجوه من الجب الذي كان مختفيا فيه منذ عشرين سنة، وحضر عنده دعاتھم فاستخلف 

أمره، ورمز لھم في ذلك بآيات من  عليھم أحمد بن القاسم بن أحمد، وعرفھم بما له عليھم من المنة وأن رشادھم في امتثال

وبعث المكتفي عساكره . القرآن حرف تأويلھا، وسار وھو محتجب يدعونه السيد وال يرونه، والقاسم يباشر األمور ويتوالھا

فھزمھم القرامطة بالسواد، وغنموا معسكرھم، وساروا العتراض الحاج ومروا بالصوان، وحاصروا الواقصة فامتنعت 

ونھب القرامطة . وبعث المكتفي محمد بن إسحق بن كنداج الصھال ورجعوا. اآلبار والمياه في تلك النواحيعليھم، وطموا 

 الحاج، وقتلوھم بعد أن قاتلوھم ثالثا على غير ماء فاستسلموا، وغنم أموالھم وأموال التجار وأموال بني طولون كانوا نقلوھا

ثم حاصر القرامطة بقية الحاج في حمص قبل فامتنعوا . عوا النقل إليھاثم من مكة إلى بغداد عندما أجم. مصر إلى مكة من

وجھز المكتفي العساكر مع وصيف بن صوارتكين وجماعة من القواد فساروا على طريق خفان، وأدركوا القرامطة فقاتلوھم 

تبه وزوجته، ومات لخمس يومين، ثم ھزموھم، وضرب ذكرويه على رأسه فانھشم وجيء به اشيرا، وبخليفة القاسم وابنه وكا
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ونجا الفل من اصحابه إلى . ليال فسيق شلوه إلى بغداد، وصلب وبعث برأسه إلى خراسان من اجل الحاج الذين نھبھم من أھلھا

  .الشام فأوقع بھم الحسين بن حمدان واستلحمھم، وتتبعوا بالقتل في نواحي الشام والعراق، وذلك سنة أربع وتسعين وثالثمائة

  ودولة بني الجنابي منھارين مطة البحخبر قرا 
وفي سنة إحدى وثمانين جاء إلى القطيعي من البحرين رجل تسمى بيحيى بن المھدي، وزعم أنه رسول من المھدي، وأنه قد 

قرب خروجه وقصد من أھل القطيف علي بن المعلي بن أحمد الدبادي، وكان متغاليا في التشيع فجمع الشيعة وأقرأھم كتاب 

، وشنع الخبر في سائر قرى البحرين فأجابوا كلھم، وفيھم أبو سعيد الجنابي، واسمه الحسن بن بھرام، وكان منه المھدي

ثم غاب عنھم يحمى بن المھدي مدة ورجع بكتاب المھدي يشكرھم على إجابتھم، ويأمرھم أن يدفعوا ليحيى ستة . عظمائھم

تاب آخر يأمرھم أن يدفعوا إليه خمس أموالھم فدفعوا، وقام يتردد في ثم غاب وجاء بك. دنانير وثالثين عن كل رجل فدفعوھا

ثم أظھر أبو سعيد الجنابي الدعوة بالبحرين سنة ثالث وثمانين، واجتمع إليه القرامطة واألعراب، وسار إلى . قبائل قيس

، وبعث المعتمد على ابن عمر القطيف طالبا البصرة وكان عليھا أحمد بن محمد بن يحمى الواثقي فأدار السور على البصرة

الغنوي، وكان على فارس فاقطعه اليمامة والبحرين، وضم إليه ألفين من المقاتلة، وسيره إلى البصرة فاحتشد وخرج للقاء 

من . معسكره، وحرق األسرى بالنار الجنابي ومن معه، ورجع عنه عند اللقاء بنو ضبة فانھزم واشره الجنابي واحتوى على

فسار إلى األبلة ومنھا إلى بغداد وسار أبو سعيد إلى ھجر فملكھا وأمنھا واضطربت البصرة للھزيمة، وھم أھلھا  عليه وأطلقه

كان : ومن كتاب ابن سعيد في خبر قرامطة البحرين ملخصا من كالم الطبري فلعله كما ذكره قال. باالرتحال فمنعھم الواثقي

ل الكالم، وكان أبو سعيد عھد البنه األكبر سعيد فلم به وثار به أخوه األصغر ابتداء أمر القرامطة سنة ثمان وثالثمائة فنق

وفي سنة ست وثمانين وصل أبو . والظاھر سليمان فقتله، وقام بأمرھم، وبايعه العقدانية، وجاءه كتاب عبيد هللا المھدي بالوالية

نس الخادم عن انتظاره، وسار من قبل المقتدر القاسم القائم إلى مصر، واستدعى أبا طاھر القرمطي وانتطره فأعجلة مؤ

ثم سار أبو الطاھر سنة سبع إلى البصرة فاستباحھا، ورجع واضطربت بغداد، وأمر المقتدر . فھزمه ورجع إلى المھدئة

تم خرج . ثم زحف إ أليھا أبو الطاھر سنة إحدى عشرة فاستباحھا، وخرب الجامع وتركھا خربة. بإصالح ما تثلم من سورھا

نة اثنتي عشرة العتراض الحاج فأوقع بھم، وھزم قواد السلطان الذين كانوا معھم، وأسر أميرھم أبا النجاء بن حمدون، س

ثم خرج سنة أربع عشرة إلى العراق فعاث في السواد، ودخل الكوفة، .واستصفى النساء والصبيان وترك الباقي بالبرية فھلكوا

ع عشرة وقع بين العقدانية وأھل البحرين خالف فخرج أبو الطاھر وبنى مدينة وفي سنة أرب. وفعل فيھا أشد من البصرة

وفي سنة خمس عشرة استولى على عمان وھرب . األحساء، وسماھا المؤمنية فلم تعرف إال به، وبنى قصره وأصحابه حوله

عن يوسف بن ابي الساج من وبعث المقتدر . واليھا في البحر إلى فارس، وزحف سنة ست عشرة إلى الفرات وعاث في بالده

وأرجف أھل بغداد، وسار أبو طاھر إلى . أذربيجان وواله واسط، وبعته لحربه فالتقوا بظاھر الكوفة وھزمه أبو طاھر وأسره

األنبار، وخرجت العساكر من بغداد لدفاعه مع مؤنس المظفر وھارون بن غريب الحال فلم يطيقوا دفاعه، وتوافقوا ثم 

وسار إلى ھشت والكوفة، . نس إلى بغداد، وسار ھو إلى الرحبة واستباحھا ودوخ بالد الجزيرة بسراياهتحاجزوا، وعاد مؤ

وقاتل الرقة فامتنعت عليه، وفرض األتاوة على أعراب الجزيرة يحملونھا إلى ھجر، ودخل في دعوته جماعة من بني سليم بن 

البرية، وظفر ھارون بفريق  فانصرف أبو طاھر إلى وخرج إليه ھرون بن غريب الحال. منصور وبنى عامر بن صعصعة

وفي سنة سبع عشرة ھجم على مكة وقتل كثيرا من الحاج ومن أھلھا، ونھب أموالھم جميعا، وقلع .منھم فقتلھم وعاد إلى بغداد

نده، وكتب باب البيت والميزاب، وقسم كسوة البيت في أصحابه، واقتلع الحجر األسود وانصرف به، وأراد أن يجعل الحج ع
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إليه عبيد هللا المھدي من القيروان يوبخه على ذلك، ويتھدده فكتب إليه بالعجز عن رده من الناس، ووعد برد الحجر فرده سنة 

تسع وثالثين بعد أن خاطبه منصور إسمعيل من القيروان في رده فردوه، وقد كان الحكم المتغلب على الدولة ببغداد أيام 

ً من الذھب على أن يردوه فأبوا، وزعموا انھم إنما حملوه بأمر إمامھم عبيد هللا وإنما يردونه  المستكفي بذل لھم خمسين ألفا

وأقام أبو طاھر بالبحرين وھو يتعاھد العراق والشام بالغزو حتى ضربت له األتاوة ببغداد وبدمشق على . بأمره وأمر خليفته

وثالثين سنة من ملكه، ومات عن عشرة من الولد كبيرھم سابور،  ثم ھلك أبو طاھر سنة اثنتين وثالثين إلحدى. بني طغج

وولى أخوه األكبر احمد بن الحسن، واختلف بعض العقدانية عليه، ومالوا إلى والية سابور بن ابي طاھر، وكاتبوا القائم في 

عليھم، وكنوه أبا منصور، وھو  ذلك فجاء جوابه بوالية األخ احمد، وان يكون الولد سابور ولي عھده فاستقر احمد في الوالية

  .الذي رد الحجر األسود إلى مكانه كما قلناه

ثم ثار بھم أخوه فاخرجه . ثم قبض سابور على عمه ابي منصور فاعتقله بموافقة اخوته له على ذلك، وذلك سنة ثمان وخمسين

سنة تسع وخمسين، يقال مسموماً على  ثم ھلك أو منصور. من االعتقال، وقتل سابور ونفى إخوته واشياعھم إلى جزيرة أوال

يد شيعة سابور، وولى ابنه أبو علي الحسن بن احمد ويلقب األعصم، وقيل األغنم فطالت مدته وعظمت وقائعه، ونفى جمعا 

كثيرا من ولد ابي طاھر، يقال اجتمع منھم بجزيرة أوال نحو من ثالثمائة، وحج ھذا األعصم بنفسه ولم يتعرض للحاج، وال 

  .الخطبة للمطيع أنكر

  فتنة القرامطة مع المعز العلوي
ولما استولى جوھر قائد المعز لدين هللا على مصر وجعفر بن فالح الكتامي على دمشق طالب الحسن بالضريبة التي كانت له 

حسن على على دمشق فمنعوه ونابذوه، وكتب له المعز وأغلظ عليه، ودس لشيعة أبي طاھر وبنيه أن األمر لولده، وأطلع ال

ثم زحف إلى دمشق وخرج جعفر بن فالح . ذلك فخلع المعز سنة اثنتين، وخطب للمطيع العباسي في منابره، ولبس السواد

ثم غدر به العرب وأجفلوا فأجفل . لحربه فھزمه األعصم وقتله، وملك دمشق وسار إلى مصر فحاصر جوھرا بھا وضيق عليه

إليه المعز سنة إحدى وستين بالنفي والتوبيخ، وعزله عن القرامطة وولى بني أبي  معھم وعاد إلى الشام ونزل الرملة، وكتب

طاھر فخرجوا من أوال ونھبوا االحساء في غيبته، وكتب إليھم الطائع العباسي بالتزام الطاعة، وأن يصالحوا ابن عمھم 

خطاھا دون صور فقاتلوه وراء الخنادق، ثم سار األعصم إلى الشام وت. وبعث من أحكم بينھم الصلح. ويقيموا بجزيرة أوال

وجاء المعز من إفريقية ودخل القاھرة سنة ثالث وستين، . وبذل جوھر المال للعرب فافترقوا عنه، وانھزم ونھب معسكره

وسرح العساكر إلى الشام فاستولوا عليه فنھض األعصم إليھم فأوقع بھم، وأثخن فيھم، وانتزع ما ملكوه من الشام، وسار إلى 

مصر، وبعث المعز لدين هللا ابنه عبد هللا فلقيھم على بلبيس وانھزم األعصم وفشا القتل واألسر في أصحابه فكانوا نحوا من 

ثالث آالف، ورجع األعصم إلى اإلحساء واستخلص المعز بني الجراح أمراء الشام من طسىء حتى استرجع بھم ما غلب 

م مات المعز سنة خمس وستين، وطمع األعصم في بالد الشام، وكان أفتكين ث. عليه القرامطة من الشام بعد حروب وحصار

التركي مولى معز الدولة بن بويه لما انتقض على أبيه بختيار، وھزمه ببغداد سار أفتكين منھزما إلى دمشق، وكانوا 

في العساكر فحاصره فكتب  مضطربين فخرجوا إليه وولوه عليھم وصالح المعز إلى أن توفي فنابذ العزيز، وبعث إليه جوھر

وخرج معه أفتكين، ونازلوا الرملة فملكوھا من يد جوھر، . أفتكين إلى األعصم، واستدعاه فجاء إلى الشام سنة ست وستين

ثم ارتحل منھا إلى االحساء، وأنكروا ما . وزحف إليھم العزيز وھزمھم، وتقبض على أفتكين، ولحق األعصم بطبرية منھزما

وھما جعفر : البيعة لبني العباس، واتفقوا على إخراج األمر عن ولد ابي سعيد الجنابي وقدموا رجلين منھم فعله األعصم من
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وإسحاق، وسار بنو أبي سعيد إلى جزيرة أوال وكان بنو أبي طاھر قبلھم فقتلوا كل من دخل إليھم من ولد أحمد بن أبي سعيد 

، ورجعوا إلى دعوة العلوية ومحاربة بني بويه ورجعوا سنة أربع وستين ثم قام بأمر القرامطة جعفر وإسحاق ھذان. واشياعه

وبعث صمصام الدولة بن بويه العساكر إليھم فھزمھم على الفرات، وقتل منھم خلق واتبعوھم إلى . إلى الكوفة فملكوھا

دعوتھم إلى أن استولى  وإسحق، وطمع كل منھما في الرياسة على صاحبه وافترق أمرھم وتالشت ثم اختلف جعفر. القادسية

األصغر لن ابي الحسن الثعلبي سنة ثمان وتسعين عليھم، وملك األحساء من أيديھم، واذھب دولتھم وخطب للطائع واستقرت 

  .الدولة له ولبنيه

  بالبحرين من العرب بعد القرامطة ذكر المتغلبين
عدائھم، ويستعينون بھم في حروبھم، وربما كان بأعمال البحرين خلق من العرب، وكان القرامطة يستنجدونھم على أ

يحاربونھم ويقاطعونھم في بعض األوقات، وكان أعظم قبائلھم ھنالك بنو ثعلب وبنو عقيل وبنو سليم، وأظھرھم في الكثرة 

لجنابي، ولما فشلت دولة القرامطة بالبحرين، واستحكمت العداوة بينھم وبين بني بويه بعد انقراض ملك بني ا. والعزة بنو ثعلب

وعظم اختالفھم عند القائم بدعوة العباسية وكان خالصة للقرامطة، ودعاه إلى إذھاب دولتھم فأجابه، وداخل بني مكرم رؤساء 

عمان في مثل ذلك فأجابوه، واستولى األصغر على البحرين وأورثھا بنيه، واستولى بنو مكرم على عمان ثم غص بنو ثعلب 

ثم .عقيل، وطردوھم من البحرين فساروا إلى مصر ومنھا كان دخولھم إلى إفريقية كما يأتيبسليم، واستعانوا عليھم ببني 

اختلف بنو ثعلب وبنو عقيل بعد مده، وطردھم بنو ثعلب إلى العراق فملكوا الكوفة والبالد العراقية، وامتد ملك األصغر، 

وثالثين وأربعمائة برأس عين من بالد الجزيرة، وطالت أيامه، وتغلب على الجزيرة والموصل، وحارب بني عقيل سنة ثمان 

وغص بشأنه نصير الدولة بن مروان صاحب ميافارقين وديار بكر فقام له، وجمع له الملوك من كل ناحية فھزمه واعتقله، ثم 

غلبھم وبقي الملك متوارثا في بنيه بالبحرين إلى أن ضعفوا وتالشوا وانقرضت دولة بني عقيل بالجزيرة، و. أطلقه ومات

عليھا وعلى تلك البالد أولياء الدولة السلجوقية فتحولوا عنھا إلى البحرين مواطنھم ا أولى، ووجدوا بنيئ ثعلب قد أدركھم 

  .الھرم فغلبوا عليھم

  يالملك فيھا لبن:سألت أھل البحرين حين لقيتھم بالمدينة النبوية سنة إحدى وخمسين وستمائة عن البحرين فقالوا : قال ابن سعيد

ھنا نبذة في التعريف ) ولنذكر. (عامر بن عوف بن عقيل، وبنو ثعلب من جملة رعاياھم، وبنو عصفور منھم أصحاب األحساء

  .بكاتب القرامطة وأمصار البحرين وعمان لما أن ذلك من توابع أخبارھم

ء وذكره الثعالبي في اليتيمة كان كاتبھم أبو الفتح الحسين بن محمود، ويعرف بكشاجم، كان من أعالم الشعرا -الكاتب 

والحصري في زھر اآلداب، وھو بغدادي المولد، واشتھر بخدمة القرامطة فيما ذكره البيھقي وكتب لھم بعده ابنه أبو الفتح 

إقليم يسمى باسم مدينته، ويقال ھجر باسم مدينة أخرى منه وكانت  - البحرين .نصر، ولقبه كشاجم مثل أبيه كاتبا لألعصم

ربھا القرامطة وبنو االحساء وصارت حاضرة، وھذا اإلقليم مسافة شھر على بحر فارس بين البصرة وعمان حضرية فخ

شرقيھا بحر فارس، وغربيھا متصل باليمامة، وشماليھا البصرة وجنوبھا بعمان، كثيرة المياه ببطونھا على القامة والقامتين 

. غلب الرمل عليھم في منازلھم وھي من اإلقليم الثاني، وبعضھا في الثالثكثيرة البقل والفواكه، مفرطة الحر منھالة الكثبان، ي

ثم . كانت في الجاھلية لعبد القيس، وبكر بن وائل من ربيعة، وملكھا للفرس، وعاملھا من قبلھم المنذر بن ساوى التميمي

لى أن ملكھا أبو سعيد القرمطي بعد صارت رياستھا صدر اإلسالم لبني الجار ودى، ولم يكن والة بني العباس ينزلون ھجر، إ
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مدينة األحساء، وتوالت دولة القرامطة، وغلب على "ثم بنى أبو طاھر . حصار ثالث سنين، واستباحھا قتال وإحراقا وتخريبا

  .والملك اآلن فيھم في بني عصفور: البحرين بنو أبي الحسن بن ثعلب، وبعدھم بنو عامر ابن عقيل قال ابن سعيد

بناھا أبو طاھر القرمطي في المائة الثالثة، وسميت بذلك لما فيھا من أحساء المياه في الرمال ومراعي اإلبل  -)األحساء(

  .وكانت للقرامطة بھا دولة وجالوا في أقطار الشام والعراق ومصر والحجاز وملكوا الشام وعمان

  .خط بجانبھا، فيقال مسك دارين، والرماح الخطيةھي من بالد البحرين ينسب إليھا الطيب، كما تنسب الرماح إلى ال - )دارين(

وھي من ممالك جزيرة العرب المشتملة على اليمن والحجاز والشحر وحضرموت وعمان وھي خامسھا، إقليم  -)عمان(

 سلطاني منفرد على بحر فارس من غربية مسافة شھر شرقيھا بحر فارس وجنوبھا بحر الھند، وغربيھا بالد حضرموت،

بحرين كثيرة النخل والفواكه، وبھا مغاص اللؤلؤ سميت بعمان بن قحطان، أول من نزلھا بوالية أخيه يعرب، وشماليھا ال

وكانت لھم حروب عمال بني بويه . وجاء اإلسالم وملوكھا بنو الجلندي، والخوارج بھا كثيرة. وصارت بعد سيل العرم لألزد

ة، وھي في اإلقليم الثاني، وبھا مياه وبساتين وأسواق، وشجرھا وقاعدتھم تروى وملك عمان من البحر ملوك فارس غير مر

وكثير من نسابة قريش يدفعونھم عن ھذا النسب أولھم بھا . وكانت بھا في اإلسالم دولة لبني شامة بن لؤي بن غالب. النخل

أقام الخطبة لبني العباس، محمد بن القاسم الشامي، عثه المعتضد وأعانه ففتحھا وطرد الخوارج إلى تروى قاعدة الجبال، و

ثم اختلفوا سنة خمس وثالثمائة، وتحاربوا ولحق بعضھم بالقرامطة، وأقاموا في . وتوارث ذلك بنوه، وأظھروا شعار السنة

فتنة إلى أن تغلب عليھم أبو طاھر القرمطي سنة سبع عشرة عند اقتالعه الحجر، وخطب بھا لعبيد هللا المھدي وترددت والة 

يھا من سنة سبع عشرة إلى سنة خمس وسبعين فترھب واليھا منھم، وزھد وملكھا أھل تروى الخوارج وقتلوا من القرامطة عل

ثم سار بنو مكرم من وجوه عمان إلى بغداد . كان بھا من القرامطة والروافض، وبقيت في أيديھم ورياستھا لألزد منھم

مدينة عمان وطردوا الخوارج إلى جبالھم، وخطوا لبني  واستخدموا لبني بويه، وأعانوھم بالمراكب من فارس فملكوا

ثم ضعفت دولة بني بويه ببغداد فاستبد بنو مكرم بعمان، وتوارثوا ملكھا، وكان منھم مؤيد الدولة أبو القاسم علي بن .العباس

 ً ً جواداً ممدوحا يره، ومات سنة ثمان قاله البيھقي، ومدحه مھيار الديلمي وغ. ناصر الدولة الحسين بن مكرم، وكان ملكا

وعشرين وأربعمائة بعد مدة طويلة في الملك، وفي سنة اثنين وأربعين، ضعف ملك بني مكرم، وتغلب عليھم النساء والعبيد 

فزحف إليھا الخوارج وملكوھا، وقتلوا بقيتھم وانقطع منھا رسم الملك، وصار في حجار من مدر ھذا اإلقليم قلھاة ھي عرصة 

من اإلقليم الثاني ومما يلي الشحر وحجار في شماليھا إلى البحرين بينھما سبع مراحل، وھي فم جبال  عمان على بحر فارس

وكان الخوارج بتروى . منيعة فلم تحتج إلى سور، وكان ملكھا سنة ثمان وأربعين زكريا بن عبد الملك االزدي من ذرية رياسة

  .مدينة الشراة يدينون لھم، ويرون أنھم من ولد الجلندى

  س والشام وسائر أمورھم ومصائرھاروفا أھل الحصون بالعراقالخبر عن اإلسماعيلية 
ولم يزل متناقال في . ھذا المذھب ھو مذھب القرامطة، وھم غالة الرافضة، وھو على ما رأيته من االضطراب واالختالف

ثم . مصار، وكانوا يدعون أوال قرامطةواختلف بعضھم باختالف االعصار واال. أھله بأنحاء العراق وخراسان وفارس والشام

قيل لھم بالعراق باطنية، ثم اإلسماعيلية، ثم النزارية لما حدث من عھد المستضيء العلوي البنه نزار، وقتله شيعتھم بمصر 

 ولم يبايعوا له، وكان عنده ابن الصباح من ھؤالء اإلسماعيلية، ونفى اإلمامة بعده عن أئمتھم بصر فسموا اصحابه لذلك

نزارية، وكان ھذا المذھب بعد موت ذكرويه، وانحالل عقدتھم بقي منبثا في األقطار ويتناوله أھله، ويدعون إليه ويكتمونه، 

ولذلك سموا الباطنية وفشت أذيتھم باألمصار، بما كانوا يعتقدونه، من استباحة الدماء فكانوا يقاتلون الناس، ويجتمع لذلك 
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ثم عظمت أمورھم أيام السلطان ملك شاه عندما استمر .يتوصلون إلى مقاصدھم من ذلكجموع منھم يكمنون في البيوت و

الملك للعجم من الديلم والسلجوقية وعقل الخلفاء وعجزوا عن النظر في تحصين إمامتھم، وكف الغوائل عنھا فانتشروا في ھذه 

ثم استولوا . أنحائھم فحبسھم الشحنة، ثم أطلقھمالعصور، وربما اجتمع منھم جماعة بساوة بأنحاء ھمذان فصلوا صالة العيد ب

بعد ذلك على الحصون والقالع فأول قلعة غلبوا عليھا قلعة عند فارس، كان صاحبھا على مذھبھم فأووا إليه واجتمعوا عنده، 

ان ثم استولوا على قلعة أصفھان واسمھا شاه در، ك.وصاروا يخطفون الناس من السابلة، وعظم ضررھم بتلك النواحي

السلطان ملك شاه بناھا وانزل بھا عامله فاتصل به أحمد بن غطاش، كان أبوه من مقدمي الباطنية، وعنه اخذ ابن الصباح 

وغيره منھم، وكان أحمد ھذا عظيما فيھم لمكان أبيه ورسوخه في العلم بينھم فعظموه لذلك وتوجوه، وجمعوا له ماال وقدموه 

كانه، وقلده األمور حتى إذا توفي استولى احمد بن غطاش على قلعة شاه در، وأطلق عليھم، واتصل بصاحب القلعة فآثر م

ثم استولوا على قلعة الموت من نواحي قزوين وھي من بنيان الديلم، .ايدي أصحابه في نواحيھا يخيفون السابلة من كل ناحية

  .ومعنى ھذا االسم عندھم تميل العقاب

في ضمان الجعفري فاستناب بھا علويا، وكان بالري أبو مسلم صھر نظام الملك، واتصل ويقال لتلك الناحية طالقان، وكانت  

به الحسن بن الصباح، وكان بينھم عالما بالتعاليم والنجوم والسحر، وكان من جملة تالمذة ابن غطاش صاحب قلعة أصفھان، 

د وانتھى إلى مصر فأكرمه المستنصر وأمره ثم اتھمه أبو مسلم بجماعة من دعاة المصريين عنده فھرب منه، وجال في البال

بدعاء الناس إلى إمامته وقال له الحسن من اإلمام بعدك فأشار إلى ابنه نزار، وعاد من مصر إلى الشام والجزيرة وديار بكر 

ل إحكام أمره وبالد الروم، ورجع إلى خراسان بقلعة الموت فنزل على العلوي فأكرمه، واعتقد البركة فيه، وأقام بھا وھو يحاو

واتصل الخبر بنظام الملك فبعث العسكر لحصارھا فجھده . في تملكھا، فلما تم له من ذلك ما أراد اخرج العلوي منھا وملكھا

الحصار، وبعث جماعة من الباطنية فقتلوا نظام الملك، ورجعت العساكر واستولوا أيضا على قلعة طبس وما جاورھا من 

وكان رئيس قوھستان المنور من أعقاب بني سيجور، أمراء خراسان للسامانية فطلبه . ئدقالع قوھستان، وھي زرون وقا

عامل قوھستان وأراد اغتصاب أخته فاستدعى اإلسماعيلية وملكھم ھذه القالع، واستولوا على قلعة خالنجان على خمسة 

ن أمراء الغز، وولى عليھا بعض الترك فراسخ من أصفھان كانت لمؤيد الملك بن نظام الملك، وانتقلت إلى جاولي سقاور م

فاتصل به بعض الباطنية وخدمه، وأھدى له حتى صارت مفاتيح القلعة في يده، فدس البن غطاش في قلعة شاه در فجاء في 

ومن .جمع من أصحابه ليال، وھرب التركي فملكھا، وقتل من كان بھا وقوي بھا على أھل أصفھان، وفرض عليھم القطائع

. ا، وندبين الرمل وآمد، ملكوھا بعد ملك شاه غدرا، ومنھا أزدھر ملكھا أبو الفتوح ابن أخت الحسن بن الصباحقالعھم أسوي

ومنھا كردكوه، ومنھا قلعة الناظر بخوزستان، وقلعة الطنبور قرب أزجان، ملكھا أبو حمزة اإلسكاف من أھل أزجان، وقد 

منھا قلعة مالوخان بين فارس وخوزستان امتنع بھا المفسدون نحوا من و. كان سافر إلى مصر فأخذ بمذھبھم ورجع داعية لھم

مائتي سنة لقطع الطريق، حتى فتحھا عضد الدولة بن بويه، وقتل من بھا فلما ملك ملك شاه أقطعھا لألمير أنز فولى عليھا من 

اظرك حتى نرى الحق في مذھبنا، وبعثوا قبله، وداخله الباطنية الذين من أزجان في بيعھا منھم فأبى، فقالوا نرسل إليك من ين

وامتدت أيدي الناس إلى .إليھم رجاال منھم فاعتقلوا مملوكه حتى سلم لھم مفاتيح القلعة، وقبضوا على صاحبھا وقويت شوكتھم

ة قتلھم، واعتقدوا جھادھم، وثاروا بھم في كل وجھة فقتلوھم وقتلتھم العامة بأصفھان، وكانوا قد ظھروا بھا عند محاصر

السلطان بركيارق أصفھان، وبھا أخوه محمد وأمه خاتون الجاللية، وفشت فيھا دعوتھم وكثر فيھا االغتيال من أتباعھم فثاروا 

بھم، وقتلوھم وحفروا االخاديد وأوقدوھا بالنيران، وجعلوا يأتون بالباطنية فيلقونھم فيھا، وتجرد جاولي سقاور، وكان واليا 
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عليھم بجماعة من أصحابه، أظھروا الھروب إليھم فوثقوا ھم وسار ھو من بعد ذلك إلى ھمذان  بفارس للجھاد فيھم، وتحيل

ثم صار الباطنية من بعد ذلك إلى ھمذان لقتل أمراء السلجوقية غدرا فكان يقصد أحدھم أميرا من ھؤالء وقد استبطن .فأغزاھم

لى أمر أخيه فكان أحدھم يعرض نفسه بين يدي األمير حملھم على ذلك السلطان بركيارق، واستعان بھم ع. خنجرا واستمات

حتى يتمكن من طعنه فيطعنه، ويھلك غالبا وبقتل الباطني لوقته فقتلوا منھم كذلك جماعة؟ ولما ظھر بركيارق على أخيه محمد 

وخافوا عاديتھم انتشروا في عسكره واستعانوا بطائفة منھم، وتھددوا بالقتل على ذلك حتى ارتاب أمراء العسكر بأنفسھم، 

والزموا حمل السالح، وشكوا إلى بركيارق بذلك وبما يلقونه منھم ومن عسكر أخيه فيما يرمونھم به من االتحاد بھؤالء 

الباطنية فأذن في قتلھم، وركب والعسكر معه فتتبعوھم بالقتل، حتى أن األمير محمدا من أعقاب عالء الدولة بن كاكويه وكان 

وكتب إلى بغداد في أبي إبراھيم االستراباذي وكان بركيارق بعثه رسوال فاخذ ھنالك . م فھرب وقتلصاحب يزد اتھم برأيھ

ولما استفحل . وقتل واستلحموا في كل جھة، واستلحم المتھمون وانطلقت عليھم األيدي في كل ناحية، وذلك سنة ست وثمانين

لتي بھا أحمد بن غطاش، لقربھا من أصفھان سرير ملكه أمر السلطان محمد بعد أخيه بركيارق زحف إلى قلعة شاه در، ا

فجمع العساكر واألمم، وخرج في رجب من أول المائة السادسة وأحاط بجبل القلعة، ودووه أربعة فراسخ، ورتب االمراء 

ئمة الدين في قوم ما يقول السادة الفقھاء أ: ولما اشتد األمر بھم سألوا فتوى الفقھاء في أمرھم وكتبوا ما نصه. لقتالھم نوبا

يؤمنون با واليوم اآلخر، وكتبه ورسله، وإن ما جاء به محمد عته حق وصدق، وإنما يخالفون في اإلمام، ھل يجوز للسلطان 

  مساعدتھم ومراعاتھم وأن يقبل طاعتھم ويحرسھم من كل أذى أم ال؟

يجب قتالھم، وال : السمنجاني من كبار الشافعيةفقال . فأجاب أكثر الفقھاء بجواز ذلك، وتوقف بعضھم، وجمعوا للمناظرة 

يجوز قرارھم بمكانھم، وال ينفعھم التلفظ بالشھادتين، فإنھم ال يرون مخالفة إمامھم إذا خالف أحكام الشرع، وبذلك تباح 

ً من أ. دماؤھم إجماعاً، وطالت المناظرة في ذلك صفھان، وقصدوا ثم سألوا أن يأتيھم من العلماء، من يناظرھم وعينوا أعيانا

بذلك المطاولة والتعلل فبعثھم السلطان إليھم فعادوا من غير شيء فاشتد السلطان إليھم في حصارھم، واستأمنوا على أن 

يعوضوا عن قلعتھم بقلعة خالنجان على سبعة فراسخ من أصفھان وان يؤجلوا في الرحيل شھرا فأجابھم، واقاموا في تلك المدة 

من األطعمة، ووثبوا على بعض األمراء وسلم منھم فجدد السلطان حصارھم، وطلبوا أن ينتقلوا إلى  يجمعون ما يقدرون عليه

قلعة الناظر وطبس، ويبعث السلطان معھم من يوصلھم ويقيم الباقون بضرس من القلعة إلى أن يصل األولون، ثم يبعث مع 

وخرج األولون إلى الناظر وطبس، وخرب السلطان  اآلخرين من يوصلھم إلى ابن الصباح بقلعة الموت فأجابھم إلى ذلك

القلعة وتمسك ابن غطاش بالضرس الذي ھو فيه، وعزم على االعتصام به، وزحف إليه الناس عامة، وھرب بعضھم إلى 

السلطان فدله على عورة المكان فصعدوا إليه وقتلوا من وجدوا فيه، وكانوا ثمانين وأخذ ابن غطاش أسيرا فسلخ وحشي جلده 

  .تبنا، وقتل ابنه وبعث براشيھما إلى بغداد، وألقت زوجه نفسھا من الشاھق فھلكت

  خبر اإلسماعيلية بالشام
لما قتل أبو إبراھيم االستراباذي ببغداد كما تقدم، ھرب بھرام ابن أخيه إلى الشام وأقام ھنالك داعية متخفيا، واستجاب له من 

وكان أبو الغازي بن ارتق بحلب يتوصل بھم إلى . اتصفوا به من القتل غدراوكان الناس يتبعونھم لكثرة ما . الشام خلق

غرضه في أعدائه، وأشار أبو الغازي على ابن طغتكين األتابك بدمشق بمثل ذلك فقبل رأيه، ونقل إليه فأظھر حينئذ شخصه، 

ل أمره، وكثر تابعوه، وخاف من وأعلن بدعوته، وأعانه الوزير أبو علي ظاھر بن سعد المزدغاني، لمصلحتھم فيه فاستفح

بانياس سنة عشرين وخمسمائة، وترك  عامة دمشق فطلب من ابن طغتكين ووزيره أبي علي حصنا يأوي إليه فأعطوه قلعة
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بدمشق خليفة له يدعو الناس إلى مذھبه فكثروا وانتشروا، وملك ھو عدة حصون في الجبال منھا القدموس وغيره وكان بوادي 

بعلبك طوائف من المجوس والنصرانية والدرزية وأميرھم يسمى الضحاك فسار بھرام لقتالھم، سنة اثنتين  التيم من أعمال

وعشرين، واستخلف على بانياس إسمعيل من أصحابه، ولقيھم الضحاك في ألف رجل، وكبس عسكره فھزمھم وقتله وعاد 

لبالد، وعاضده المزدغاني وزير دمشق وانتصر لھذه فلھم إلى بانياس فأالم بأمرھم إسمعيل، وجمع شملھم وبث دعاته في ا

ثم . واستبد على صاحبھا تاج الملوك بن طغتكين. الطائفة، وأقام بدمشق خليفة لبھرام اسمه أبو الوفا فقوي أمره، وكثر أتباعه

أن يكونوا ذلك  أن المزدغاني راسل الفرنج أن يملكھم دمشق على أن يعطوه صور، وتواعدوا ليوم عينوه، ودس لإلسماعيلية

اليوم على أھبة، ونمى الخبر إلى إسمعيل فخاف أن يثور به الناس فأعطى بانياس للفرنج، وانتقل إليھم ومات سنة أربع 

وعشرين وكان لإلسماعيلية قالع في تلك الجھات تتصل بعضھا ببعض أعظمھا قلعة مصياف فسار صالح الدين لما ملك 

اصر مصياف وضيق حصارھا، وبعث سنان مقدم اإلسماعيلية إلى خال صالح الدين بحماة، الشام سنة اثنتين وسبعين إليھا وح

وھو شھاب الدين الحادي، أن يسأل صالح الدين في الصلح معھم، ويتھددونه على ذلك سرا فسار إلى صالح الدين وأصلح 

  .أمرھم عنده ورحل عنھم

  ع اإلسماعيلية في العراقبقية الخبر عن قال
ھؤالء اإلسماعيلية بالعراق عشا لھذه الغواية، وسفطا لھؤالء الخباث، منذ سار بھا أحمد بن غطاش، والحسن بن  ولم تزل قالع

وكان لھذا الحسن مقاالت في مذاھب الرافضة عريقة في الغلو داخلة من باب الكفر وتسميھا الرافضة المقاالت . الصباح

وبقي . كرھا الشھرستاني في كتاب الملل والنحل فعليك به أن أردت معرفتھاوقد ذ. الجديدة وال يدين بقبولھا إال الغالة منھم

الملوك يقصدونھم بالجھاد لما اشتھر عنھم من الضرر باالغتيال، ولما افترق أمر السلجوقية واستبد ايتغمش بالري وھمذان، 

قالع، واعتزم على حصار قلعة  سار إليھم سنة ثالث وستمائة إلى قالعھم المجاورة لقزوين فحاصرھا، وفتح منھا خمس

الموت فعرض له ما شغله عن ذلك، ثم زحف إليھم جالل الدين منكبري بن عالء الدين وخوارزم شاه عندما رجع من الھند، 

وقالعھم . وملك بالد أذربيجان وأرمينية فقتلوا بعض أمرائه بمثل قتلھم فسار إلى بالدھم ودوخ نواحي الموت، وقد مر ذكره

وكانوا منذ ظھر التتر قد شرھوا على الجھات فأوقع بھم جالل الدين ھذه الواقعة . سان خربھا واستباحھا قتال ونھباالتي بخرا

ولما استفحل أمر التتر سار ھوالكو عام الخمسين والستمائة من . سنة أربع وعشرين وستمائة، وكفحھم عما سموا إليه من ذلك

إلى قالعھم التي بالشام فخرب كثيرا منھا وطوع ما بقي منھا، وصارت  بغداد وخرب قالعھم، وزحف الظاھر بعد ذلك

مصياف وغيرھا في طاعته، وانقرض أمرھم، إال مغتالين يستعملھم الملوك في قتل أعدائھم على البعد غدرا، ويسمون 

  .ومن عليھا وهللا وارث األرض. الفداوية أي الذين يأخذون فدية أنفسھم على االستماتة في مقاصد من يستعملھم

  باليمامة من بني حسنبني األخيضر الخبر عن دولة 
كان موسى الجون بن عبد هللا بن حسن المثنى بن الحسن السبط لما اختفى أخواه محمد وإبراھيم، طالبه أبو جعفر المنصور 

دي بالمدينة اختفى ثم اختفى وعثر عليه المنصور فضربه ألف سوط، فلما قتل أخوه محمد المھ. بإحضارھما فضمن له ذلك

موسى الجون إلى أن ھلك وكان من عقبه إسمعيل وأخوه محمد األخيضر ابنا يوسف بن إبراھيم بن موسى فخرج إسمعيل في 

ثم قصد مكة فھرب عاملھا جعفر بسباسات، وانتھب منزله . أعراب الحجاز وتسمى السفاك سنة إحدى وخمسين ومائتين

من الجند وأھل مكة، وأخذ ما كان حمل لإلصالح من المال، وما في الكعبة وخزائنھا  ومنازل أصحاب السلطان، وقتل جماعة

ثم نھبھا وأخرق بعضھا بعضا وأقام في . من الذھب والفضة، وأخذ كسوة الكعبة، وأخذ من الناس نحوا من مائتي ألف دينار
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جوعا ولم يصل أحد في مسجد رسول هللا ،  ثم سار إلى المدينة فتوارى عاملھا وحاصرھا حتى مات أھلھا. ذلك خمسين يوما

ووصل عساكر المعتز إلى المدينة فأفرج عنھا، ورجع إلى مكة وحاصرھا حتى جھدھا الحصار، ورحل بعد مقامه شھرين 

إلى جدة فأخذ أموال التجار ونھب ما في مراكبھم، ورجع إلى مكة، وقد وصل إليھا محمد بن عيسى بن المنصور وعيسى بن 

زومي بعثھما المعتز لقتاله فتواقعوا بعرفة، واقتتلوا وقتل من الحاج نحو ألف، وسلبوا الناس وھربوا إلى مكة، محمد المخ

ثم ھلك لسنة من خروجه بالجدري آخر . وبطل الموقف إسمعيل وأصحابه، وخطب لنفسه، ثم رجع إلى جدة، واستباحوھا ثانية

كان يتردد بالحجاز منذ اثنتين وعشرين سنة، ومات ولم يعقب، وولي و. سنة اثنتين وخمسين أيام حرب المستعين والمعتز

مكانه أخوه محمد األخيضر، وكان أسن منه بعشرين سنة، ونھض إلى اليمامة فملكھا واتخذ قلعة الحضرمية، وكان له من 

ثم ھلك . ألمر مدة حياتهوھلك فولي بعده ابنه يوسف، وأشرك ابنه إسمعيل معه في ا. الولد محمد وإبراھيم وعبد هللا ويوسف

فلما ھلك إسمعيل ولي من بعده أخوه . وانفرد إسمعيل بملك اليمامة وكان له من اإلخوة الحسن وصالح ومحمد بنو يوسف

وكان . ولم يزل ملكھا فيھم إلى أن غلب عليھم القرامطة، وانقرض أمرھم، والبقاء . الحسن، وبعده ابنه أحمد بن الحسن

ولم . الد السودان بالمغرب مما يلي البحر المحيط ملك بني صالح، ذكرھم صاحب كتاب زجار في الجغرافيابمدينة غانة من ب

وقال بعض المؤرخين إنه صالح بن عبد هللا بن موسى بن عبد هللا الملقب أبا . نقف على نسب صالح ھذا من خبر يعول عليه

وحمل إليه وحبسه وابنه محمد من بعده، ولحق بنوه بالمغرب  الكرام ابن موسى الجون، وإنه خرج أيام المأمون بخراسان،

ولم يذكر ابن حزم في أعقاب موسى الجون صالحا ھذا بھذا النسب ولعله صالح الذي ذكرناه آنفا . فكان لھم ملك في بلد غانة

  .في ولد يوسف بن محمد األخيضر وهللا أعلم

  دولة السليمانيين
  باليمن ومبادئ أمورھم وتصاريف أحوالھم الحسن بمكة ثم بعدھا الخبر عن دولة السليمانيين من بني

مكة ھذه أشھر من أن نعرف بھا أو نصفھا، إال أنه لما انقرض سكانھا من قريش بعد المائة الثانية بالفتن الواقعة بالحجاز من 

ومعظمھم موال سود من الحبشة  العلوية مرة بعد أخرى فأقفرت من قريش، ولم يبق بھا إال أتباع بني حسن أخالط من الناس،

ولم يزل العمال عليھا من قبل بني العباس وشيعتھم، والخطبة لھم إلى أن اشتغلوا بالفتن أيام المستعين والمعتز وما . والديلم

بن  وكان كبيرھم آخر المائة الثانية محمد. بعدھما فحدثت الرياسة فيھا لبني سليمان بن داود بن حسن المثنى بن الحسن السبط

سليمان، وليس ھو سليمان بن داود ألن ذلك ذكره ابن حزم أنه قام بالمدينة أيام المأمون، وبين العصرين نحو من مائة سنة، 

الحمد هللا الذي أعاد الحق إلى نظامه، وابرز : سنة إحدى وثالثمائة أيام المقتدر، وخلع طاعة العباسية، وخطب في الموسم فقال

وعلى آله الطاھرين، وكف عنا ببركته أسباب  �وكمل دعوة خير الرسل بإسباطه البني أعمامه زھر اإليمان من أكمامه 

  : المعتدين، وجعلھا كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين ثم أنشد

  ألطلبن بسيفي ما              كان للحق دينا

  بغوا وجاروا علينا    واسطون بقوم 

  من العراق علينا    يعدون كل بالد

قب بالزيدي نسبة إلى نحلته من مذاھب اإلمامية، وبقي ركب العراق يتعاھد مكة إلى أن اعترضه أبو طاھر القرمطي وكان يل

سنة اثنتي عشرة، وأسر أبا الھيجاء بن حمدان والد سيف الدولة وجماعة معه، وقتل الحجاج وترك النساء والصبيان بالقفر 

ثم أنفذ المقتدر سنة سبع عشرة منصورا الديلمي من مواليه، فوافاه يوم . فھلكوا وانقطع الحاج من العراق بسبب القرامطة
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التروية بمكة أبو طاھر القرمطي فنھب الحاج، وقتلھم حتى في الكعبة والحرم، وامتأل زمزم بالقتل، والحجاج يصيحون كيف 

وكان . اآلية) لذين يحاربون هللا ورسوله إنما جزاء ا: (ويتلو. يقتل جبران هللا فيقول ليس بجار من خالف أوامر هللا ونواھيه

 ثم قلع الحجر األسود وحمله إلى االحساء، وقلع باب البيت وحمله، وطلع رجل يقلع. يخطب لعبيد هللا المھدي صاحب إفريقية

نا والعجب من كتبك إلي: الميزاب فسقط ومات فقال اتركوه فإنه محروس، حتى يأتي صاحبه يعني المھدي فكتب إليه ما نصه

ممتنا علينا بما ارتكبته واجترمته باسمنا، من حرم هللا وجيرانه، باألماكن التي لم تزل الجاھلية تحرم إراقة الدماء فيھا وإھانة 

ثم تعديت ذلك، وقلعت الحجر الذي ھو يمين هللا في األرض يصافح بھا عباده، وحملته إلى أرضك ورجوت أن نشكرك . أھلھا

فانحرفت . سالم على من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفعل في يومه ما عمل فيه حساب غده انتھىفلعنك هللا ثم لعنك، وال

ثم قتل المقتدر على يد مؤنس سنة عشرين وثالثمائة، وولى أخوه القاھر، وحج بالناس . القرامطة عن طاعة العبيديين لذلك

بو علي يحيى الفاطمي سنة سبع وعشرين من العراق، أبا وانقطع الحج من العراق بعدھا إلى أن كاتب أ. أميره تلك السنة

وكان أبو طاھر يعظمه لدينه ويؤمله فأجابه إلى ذلك، . طاھر القرمطي، أمراء يطلق السبيل للحجاج على مكس يأخذه منھم

ع وعشرين وفي سنة تس. وخطب في ھذه السنة بمكة للراضي بن المقتدر. واخذ المكس من الحجاج لم يعھد مثله في اإلسالم

ثم ولي المستكفي بن المكتفي سنة ثالث وثالثين . ألخيه المقتفي من بعده، ولم يصل ركب العراق في ھذه السنين من القرامطة

ثم خطب للمطيع ابن المقتدر . على يد توروز أمير األمراء ببغداد فخرج الحاج في ھذه السنة لمھادنة القرامطة بعد أبي طاھر

ثم تعطل الحاج بسبب . نة أربع وثالثين عندما استولى معز الدولة ببغداد، وقلع عين المستكفي واعتقلهبمكة مع معز الدولة س

القرامطة وردوا الحجر األسود سنة تسع وثالثين بأمر المنصور العلوي صاحب إفريقية، وخطابه في ذلك ألميرھم احمد بن 

ير من العراق، وأمير من مصر فوقعت الحرب بينھما على الخطبة ثم جاء الحاج إلى مكة سنة اثنتين وأربعين مع أم.ابي سعيد

. البن بويه ملك العراق، وابن األخشيد صاحب مصر فانھزم المصريون وخطب البن بويه، واتصل ورود الحاج من يومئذ

 فأجابه إلى فلما كانت سنة ثمان وأربعين وجاء الحاج من بغداد، ومصر، كان أمير الحاج من العراق، ومحمد بن عبيد هللا

. بويه فوجم اآلخر، وتمت عليه الحيلة وعاقبه أميره كافور ويقال قتله ثم جاء إلى المنبر مستعدا، وأمر بالخطبة البن. ذلك

ولما كانت سنة ست وخمسين، وصل بركب العراق أبو أحمد . ووقع ابن بويه لمحمد بن عبيد هللا باتصال إمارته على الحاج

وفي سنة ست . يين، وھو والد الشريف الرضي، ليحج بالناس، ونھب بنو سليم حاج مصر، وقتل أميرھمالموسوي، نقيب الطالب

واتصل حج ابي . وخمسين حج بالناس أبو أحمد المذكور، وخط بمكة لبختيار بعد موت أبيه معز الدولة، والخليفة يومئذ المطيع

فلما قتل أحمد وقعت الفتنة بين ابي الحسن القرمطي  وفي سنة ثالث وخمسين خطب للقرمطي بمكة،. أحمد بركب العراق

وخلع طاعة العبيديين، وخطب للمطيع وبعث إليه بالرايات السود، ونھض إلى دمشق فقتل جعفر بن فالح قائد العلويين، 

م، وبعث المعز العلوي من اصلح بينھ. ثم وقعت الفتنة بين ابي الحسن وبين جعفر، وحصلت بينھم دماء. وخطب للمطيع

ثم ولي بعده أبو الفتوح الحسن بن جعفر . وھلك بمصر أبو الحسن فولي أخوه عيسى. وجعل دية القتلى الفاضلة في مال المعز

ثم جاءت عساكر عضد الدولة ففر الحسن بن جعفر إنى المدينة ولما مات العزيز بالرملة، وعاد بنو ابي . سنة أربع وثمانين

وفي سنة سبع وستين .الفتنة فجاء من قبل الطائع أمير علوي إلى مكة، وأقام له بھا خطبة طاھر، وبنو أحمد بن ابي سعيد إلى

بعث العزيز من مصر باديس بن زيري الصنھاجي، وھو أخو بلكين صاحب إفريقية، أميرا على الحاج فاستولى على الحرمين 

ثم عاد في السنة بعدھا وخطب . ركب العراق وأقام له الخطبة، وشغل عضد الدولة في العراق بفتنة بختيار ابن عمه فبطل

. لعضد الدولة أبو أحمد الموسوي، وانقطعت بعدھا خطبة العباسيين عن مكة وعادت لخلفاء مصر العبيديين إلى حين من الدھر
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أن وعظم شأن ابي الفتوح واتصلت إمارته في مكة، وكتب إليه القادر سنة ست وتسعين في األذن لحاج العراق فأجابه على 

وبعث الحاكم إلى ابن جراح أمير طيىء باعتراضھم وكان على الحاج الشريف الرضي، وأخوه . الخطبة للحاكم صاحب مصر

اعترض حاج العراق سنة أربع وتسعين األصيغر الثعلبي  ثم. المرتضى فالطفھم ابن الجراح وخلى سبيلھم على أن ال يعودوا

وسار في طلبھم . ثم اعترضھم في السنة بعدھا أعراب خفاجة ونھبوھم. لركبعندما ملك الجزيرة فوعظه قارئان كانا في ا

ثم عادوا إلى مثل ذلك من السنة بعدھا فعاد علي بن يزيد وأوقع . علي بن يزيد أمير بني أسد فأوقع بھم سنة اثنتين وأربعمائة

وأربعين إلى عماله بالبراءة من ابي بكر  ثم كتب الحاكم سنة اثنتين.بھم، وسما له بذلك ذكر، وكان سببا لملكه وملك قومه

وكان الحاكم . وعمر، ونكر ذلك أبو الفتوح أمير مكة، وانتقض له، وحمل الوزير أبو القاسم المغربي على طلب األمر لنفسه

، وسار إلى مدينة الرملة الستدعاء ابن الجراح أمير طيىء  قتل أباه وأعمامه فخطب أبر الفتوح لنفسه، وتلقب الراشد با

ثم سرب الحاكم أمواله في بني الجراح فانتقضوا على ابي الفتوح وأسلموه، وفر الوزير المغربي . لمغاضبة بينه وبين الحاكم

وقطع الحاكم الميرة عن الحرمين، ثم . وفر التھامي إلى الري، وكان معه. إلى ديار بكر من أرض الموصل، ومعه ابن سبابة

وفي سنة اثنتي . ولم يحج من العراق في ھذه السنين أحد. عنه الحاكم وأعاده إلى إمارته بمكة راجع أبو الفتوح الطاعة فعفا

عشرة حج بأھل العراق أبو الحسن محمد بن الحسن االفساسي فقيه الطالبيين، واعترضھم بنو نبھان من طيىء، وأميرھم 

ولما كان الموسم سنة . نة للظاھر بن الحاكم بمكةوخطب في ھذه الس. حسان بن عدي، وقاتلوھم فھزموھم، وقتل أميرھم حسان

كم تعبدكم تقبل فتبادر : ثالث عشرة وأربعمائة ضرب رجل من قوم مصر الحجر األسود بدبوس فصدعه وثلمه، وھو يقول

تم حج بركب العراق سنة أربع عشرة النقيب بن . إليه الناس فقتلوه، وثار أھل العراق بأھل مصر فنھبوھم وفتكوا فيھم

ولما بويع القائم العباسي . االفساسي، وخشي من العرب فعاد إلى دمشق الشام وحج في السنة التي بعدھا، وبطل حج العراق

ثم خطب بمكة للمستنصر بن . سنة اثنتين وعشرين رام أن يجھز الحاج فلم يقدر الستيالء العرب وانحالل أمر بني بويه

بن جعفر بن محمد بن سليمان رئيس مكة، وبني سليمان، سنة ثالثين وأربعمائة، ثم توفي األمير أبو الفتوح الحسن . الظاھر

ألربعين سنة من إمارته، وولى بعده إمارة مكة ابنه شكر، وجرت له مع أھل المدينة خطوب ملك في أثنائھا المدينة وجمع بين 

وشكر ھذا ھو الذي يزعم بنو . كما يذكر وجاءت دولة الھواشم الحرمين وعليه انقرضت دولة بني سليمان سنة ثالثين بمكة،

ھالل بن عامر أنه تزوج الجازية بنت سرحان من أمراء األثبج منھم، وھو خبر مشھور بينھم في أقاصيصھم، وحكايات 

غلب جعفر بن أبي ھاشم على مكة : وقال ابن حزم. يتناقلونھا ويطرزونھا بأشعار من جنس لغتھم، ويسمونه الشريف بن ھاشم

خشيديين، وولي بنوه من بعده عيسى بن جعفر وأبو الفتوح وابنه شكر بن ابي الفتوح وقد انقرض ألن شكرا لم يولد له، أيام األ

وليس أبو ھاشم الذي نسب جعفر إليه أبا الھواشم الذي يأتي ذكرھم، . انتھى كالم ابن حزم. وصار أمر مكة إلى عبد كان له

  .م المستضيء العبيدي وبينھما نحو من مائة سنةألن ھذا كان أيام األخشيديين، وذلك أيا

  دولة الھواشم
  الحسن وتصاريف أحوالھم إلى انقراضھا الخبر عن دولة الھواشم بمكة من بني

ھؤالء الھواشم من ولد ابي ھاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد هللا ابي الكرام بن موسى الجون، ونسبه 

الء الھواشم وبين السليمانيين فتن متصلة ولما مات شكر ذھبت الرياسة من بني سليمان ألنه وكانت بين ھؤ. معروف وقد مر

وكان رئيس الھواشم . وتقدم فيھم طراد بن احمد، ولم يكن من بيت اإلمارة، وإنما كانوا يؤملونه إلقدامه وشجاعته. لم يعقب

ي الھواشم، وعظم ذكره فاقتتلوا سنة أربع وخمسين، بعد يومئذ محمد بن جعفر بن محمد، وھو أبو ھاشم المذكور، وقد ساد ف
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واستقل بمكة . موت شكر فھزم الھواشم بني سليمان، وطردوھم عن الحجاز فساروا إلى اليمن، وكان لھم بھا ملك كما يذكر

ارسالن بن األمير محمد بن جعفر وخطب للمستنصر العبيدي ثم ابتدأ الحاج من العراق سنة ست وخمسين بنظر السلطان الب

وحج بالناس أبو . داود ملك السلجوقية حين استولى على بغداد والخالفة، طلب منه القائم ذلك فبذل المال وأخذ رھائن العرب

  .الغنائم نور الدين المھدي الزيني نقيب الطالبيين

سنة ثمان وخمسين،  ثم جاور في السنة بعدھا واستمال األمير محمد بن جعفر عن طاعة العبيديين فخطب لبني العباس

فخطب  وانقطعت ميرة مصر عن مكة فعذله أھله على ما فعل فرد الخطبة للعبيديين ثم خاطبه القائم وعاتبه، وبذل له أمواال 

اثنتين وستين بالموسم فقط، وكتب إلى المستنصر بمصر معتذرا ثم بعث القائم أبا الغنائم الزيني سنة ثالث وستين "له سنة 

ب العراقي، ومعه عسكر ضخم، وألمير مكة من عند ألب أرسالن ثالثون دينارا وتوقيعا بعشرة آالف أميرا على الرك

الحمد لته الذي ھدانا إلى أھل بيته بالرأي المصيب، وعوض بيته : واجتمعوا بالموسم وخط األمير محمد بن جعفر وقال.دينار

فانحرف المستنصر عن الھواشم، ومال إلى . متابعة إمام الجماعةبلبسة الشباب بعد لبسة المشيب، وأمال قلوبنا إلى الطاعة، و

وكتب إلى علي بن محمد الصبيحي صاحب دعوتھم باليمن أمراء يعينھم على استرجاع ملكھم، وينھض معھم إلى . السليمانيين

ودخل صنعاء فثار بھا وكان سعيد بن نجاح األحوال موتور بني الصبيحي قد جاء من الھند، . مكة فنھض، وانتھى إلى المھجم

ثم جمع محمد بن جعفر أجنادا من الترك، وزحف . واتبع الصبيحي في سبعين رجال، وھو في خمسة آالف فبيته بالمھجم وقتله

ثم مات القائم العباسي، وانقطع ما كان يصل إلى مكة فقطع .بھا إلى المدينة فأخرج منھا بني حسن، وملكھا وجمع بين الحرمين

ثم بعث المقتدي سنة سبعين منبرا إلى مكة صنيعاً . ثم جاء الزيني من قابل باألموال فأعادھا. الخطبة للعباسيينمحمد بن جعفر 

وھو أول تركي تامر على الحاج، وكان واليا . وبعث على الحاج ختلع التركي. استجيد خشبه، ونقش عليه بالذھب اسمه

ا على الحاج فوقعت الفتنة بين الشيعة وأھل السنة، وكسر المنبر وأحرق وقھر العرب مع جماعته فبعثه المقتدي أمير. بالكوفة

ثم عاودوا الفتنة سنة ثالث وسبعين، وقطعت الخطبة للمستنصر، وأعيدت للمقتدي واتصلت إمارة ختلع على الحاج . وتم الحج

بطل الحاج من العراق باختالف وبعده خمارتكين إلى أن مات ملك شاه، ووزيره نظام الملك فانقطعت الخطبة للعباسيين، و

ومات المقتدي خليفة بغداد، وبويع ابنه المستظھر ومات المستنصر خليفة مصر وبويع ابنه .السلجوقية، وتغلب العرب

وولي بعده ابنه . المستعلي من إمارته وھو الذي أظھر الخطبة العباسية بمكة، وبھا ابتدىء أمره وكان يسقطھا بعض األحيان

وحج سنة اثنتي عشرة وخمسمائة . طرابه، ومھد بنو مزيد أصحاب الحلة طريق الحاج من العراق فاتصل حجھمقاسم فكثر اض

ثم توفي قاسم بن محمد سنة ثمان عشرة . الخادم من قبل المسترشد بركب العراق، وأوصل الخلع واألموال إلى مكة نظر

لي بعده ابنه أبو قليبة بمكة فافتتح بالخطبة العباسية، وتغلب وو. وخمسمائة لثالثين سنة من إمارته، وكانت في اضطراب

ثم مات أبو قليبة سنة سبع وعشرين .وأحسن الثناء عليه بالعدل، ووصل نظر الخادم أميرا على الركب ومعه األموال والخلع

لسلطان مسعود ومقتله، ثم كانت واقعة المسترشد مع ا. لعشر سنين من إمارته، والخطبة للعباسيين، وإمارة الحاج لنظر الخادم

ثم بعثت أسماء الصبيحية صاحبة اليمن ألمير مكة قاسم بن ابي قليبة . ثم حج نظر الخادم في السنة بعدھا. وتعطل ركب الحاج

ثم حج سنة . فتوعدته على قطع خطبة الحافظ، وماتت فكفاه هللا شرھا، وانقطع الركب العراقي في ھذه السنين للفتن والغالء

ين نظر الخادم ومات في طريقه فولي قيماز واعترضه رھط من األعراب فنھب الركب، واتصل حج قيماز أربع وأربع

ثم قتل قاسم بن ابي قليبة  -وبويع المستنجد فخطب له كما كان ألبيه المقتفي.والخطبة لبني العباس إلى سنة خمس وخمسين قبله

انقرضت دولة العبيديين بمصر، ووليھا صالح الدين بن و. سنة ست وستين، وبعث المستضيء بالركب طاتنكين التركي
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أيوب، واستولى على مكة واليمن، وخطب له بالحرمين ثم مات المستضيء سنة خمس وسبعين، وبويع ابنه الناصر، وخطب 

ما  له بالحرمين، وحجت أمه بنفسھا سنة خمس وثالثين، وكانت له آثار عظيمة ورجعت فانھت إلى الناصر بن عيسى بن قاسم

اطلعت عليه من أحواله فعزله عن إمارة مكة، وولى أخاه مكثر بن قاسم، وكان جليل القدر، ومات سنة تسع وثمانين السنة 

  .وضعف أمر الھواشم، وملك مكة من أيديھم، وانقرضت دولتھم، والبقاء . التي مات فيھا صالح الدين

  بنو قتادة
  ثم عن بني أبي نمير منھم أمراؤھا لھذا العھد الخبر عن بني قتادة أمراء مكة بعد الھواشم

: كان من ولد موسى الجون الذي مر ذكره في بني حسن، عبد هللا ابي الكرام، وكان له على ما نقل نسابتھم ثالثة من الولد

ناء، وأما سليمان فأما زيد فولده اليوم بالصحراء بنھر الحسنية، وأما احمد فولده بالدھ. ومنه تشعبت ولده. سليمان وزيد واحمد

فكان . وكان لمطاعن إدريس وثعلب، بالثعالبة بالحجاز. فكان من ولده مطاعن بن عبد الكريم بن يوسف بن عيسى بر سليمان

فأما صرخة فولده شيع يعرفون بالشكرة، وأما قتادة النابغة فكان يكنى أبا عزيز، وكان . إلدريس ولدان قتادة النابغة وصرخة

فمن ولده حسن إدريس وأحمد ومحمد وجمان، وإمارة ينبع في أعقابھم ومنھم لھذا العھد . بر وشقيقه حسنمن ولده علي األك

أميران يتداوالن إمارتھا من ولد إدريس بن حسن بن إدريس وأما أبو عزيز قتادة النابغة فمن ولد موالي عز أمراء مكة لھذا 

. قمية من وادي ينبع لعھد إمارة الھواشم بمكة وكانوا ظواعن باديةوكان بنو حسن بن الحسن كلھم موطنين بنھر العل. العھد

ولما نشأ فيھم قتادة ھذا جمع ذوي مطاعن، وأركبھم واستبد بإمارتھم، وكان بوادي ينبع بنو خراب من ولد عبد هللا بن حسن 

زيز قتادة وأخرجھم، وملك بن الحسن، وبنو عيسى بن سليمان بن موسى الجون فحاربھم بنو مطاعن ھؤالء، وأميرھم أبو ع

وكان األمراء .وكان على عھد المستنصر العباسي في أواسط المائة السادسة. ينبع والصفراء، واستكثر من الجند والمماليك

وكان . يومئذ بمكة الھواشم من ولد جعفر بن ھاشم بن الحسن بن محمد بن موسى بن أبي الكرام عبد هللا، وقد مر ذكرھم

عيسى بن قاسم الذي بنى القلعة على جبل أبي قبيس، ومات سنة تسع وثمانين وخمسمائة فسار قتادة إلى أخرجھم مكثر بن 

واستفحل ملكه، واتسع . مكة، وانتزعھا من أيديھم وملكھا، وخطب للناصر العباسي، وأقام في إمارتھا نحوا من أربعين سنة

ائة حج بالركب وجه السبع التركي من مماليك الناصر، وفر من وفي سنة ثالث وستم. إلى نواحي اليمن، وكان لقبه أبا عزيز

وفي سنة ثمان وستمائة وثب شخص من حاج العراق على شريف من قرابة قتادة فقتله فاتھم . طريقه إلى مصر فنھب الركب

بعض أوالده يستعتب  ثم بعث إليھم باألموال من بغداد، وبعث قتادة. الشرفاء به أمراء الركب فثاروا بھم، وقتلوا منھم خلقا

وفي سنة ست .وفي سنة خمس عشرة خطب بمكة للعادل بن أيوب بعد الناصر الخليفة، وللكامل بن العادل بعدھما. فأعتب

عشرة كان خروج التتر، وكان قتادة عادال وأمن الناس في أيامه، ولم يعد قط على أحد من الخلفاء وال من الملوك، وكان يقول 

  :كانت األموال والخلع تحمل إليه، واستدعاه الناصر في بعض السنين فكتب إليهأنا أحق بالخالفة، و

  واشري بھا عز الورى وأبيع    بسطھاولي كف ضرغام أذل ب

  وفي بطنھا للمجدبين ربيع    تظل ملوك األرض تلثم ظھرھا

  خالصا لھا إني إذا لوضيع                أأجعلھا تحت الرجا ثم ابتغي

  يضوع وأما عندكم فيضيع    ي كل بقعةوما أنا إال المسك ف

وتوفي . واتسعت دولته فملك ملك مكة والينبع وأطراف اليمن، وبعض أعمال المدينة، وبالد نجد، وكان يستكثر من المماليك

سنة سبع عشرة وستمائة، ويقال سمه ابنه حسن ويقال داخل ابنه حسن جاريته فأدخلته ليال فخنق أباه، ثم قتلھا وملك مكة، 
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متعض لذلك ابنه راجح بن ابي عزيز قتادة، وشكاه إلى أمير حاج أقباش التركي عند وصوله فأشكاه، ووعده باإلنصاف منه وا

ثم جاء .فأغلق حسن أبواب مكة، وخرج بعض أصحابه إلى األمير أقباش فلقوه عند باب المعلى فقتلوه، وعلقوه بالمسعى

ة فحج وقاتله حسن ببطن المسعى فغلبه المسعود، وملك مكة، ونصب رايته، المسعود بن الكامل سنة عشرين من اليمن إلى مك

برئت : وأزال راية أمير الركب، وكتب الخليفة من بغداد يعاتب أباه على ذلك، وعلى ما فعله في مكة والتخلف فكتب إليه أبوه

فغرم . ول وال قوة إال با العلي العظيميا أقسى من ظھر العادل أن لم أقطع يمينك فقد نبذت وراء ظھرك دنياك ودينك، وال ح

ثم . ديات الشرفاء، وأصابه شلل في يده، ومضى حسن بن قتادة إلى بغداد صريخا بعد أن بقي طريدا بالشام والجزيرة والعراق

. ھد الكاظمومات ببغداد سنة اثنتين وعشرين ودفن بمش. جاء إلى بغداد دخيال وھم الترك بقتله بأقباش أمير الركب فمنعوا منه

ثم مات المسعود بن الكامل بمكة سنة ست وعشرين،ودفن بالمعلى وبقي على مكة قائده فخر الدين بن الشيخ، وعلى اليمن 

وقصد راجح بن قتادة مكة سنة تسع وعشرين مع عساكر عمر بن رسول فملكھا سنة  أمير الجيوش عمر بن علي بن رسول

فخر الدين بمصر، ثم جاءت عساكر مصر سنة اثنتين وثالثين مع األمير جبريل،  ثالثين من يد فخر الدين بن الشيخ، ولحق

ثم جاء عمر بن رسول معه بنفسه فھربت عساكر مصر، وملك راجح مكة وخطب . وملكوا مكة، وھرب راجح إلى اليمن

لى أربل ابطل المستنصر ولما ملك التتر العراق سنة أربع وثالثين، وعظم أمرھم وانتھوا إ. لعمر بن رسول بعد المستنصر

ولما حجت . ثم جھز المعتصم الحاج مع أمه سنة ثالث وأربعين وشيعھا إلى الكوفة.الحج من أمر الجھاد، وأفتاه العلماء بذلك

ثم قوي أمر الموطىء أمام . ضرب تركي في الموسم شريفا وكتب راجح فيه إلى الخليفة فقطعت يده، وبطل الحج بعد ذلك

واعتزم على قطع الخطبة لبني الباس فضاق به المظفر بن عمر بن رسول، وكاتب المعتصم يحرضه على  الزيدية باليمن،

ثم قوي أمر الموطىء أمام الزيدية باليمن، وسار جماز بن حسن بن قتادة سنة إحدى وخمسين إلى . تجھيز الحاج بسبب ذلك

د، وسار إلى مكة فقتل أبا سعيد فرب الحرم، ونقض الناصر بن العزيز بن الظاھر بن أيوب بدمشق مستجيشا على أبي سعي

وفي سنة ثالث وخمسين بلغني وأنا بالمغرب أن راجح بن قتادة جاء إلى : قال ابن سعيد.عھد الناصر، وخطب لصاحب اليمن

مكة وھو شيخ كبير السن، وكان يسكن السدير على نحو اليمن فوصل إلى مكة، وأخرج منھا جماز بن ابي عزيز فلحق 

وفي سنة اثنتين وستين وصل الخبر إلى المغرب بأن أمر مكة دائر بين أبي نمى بن أبي سعيد الذي قتل جماز به : قال. لينبعبا

ثم استبد أبو نمي على أمر مكة، ونفى قتلة أبيه ابي . على إمارة مكة، وبين غالب بن راجح الذي أخرجه أبوه جماز إلى الينبع

ماز ومحمد، وقد كان إدريس منھم ولي أمر مكة قليال فانطلقوا إلى الينبع وملكوه، وأعقابھم سعيد إلى الينبع، وھم إدريس وج

وأقام أبو نمى أميرا بمكة نحوا من خمسين سنة، وھلك على رأس المائة السابعة أو بعدھا بسنتين، وخلف . أمراؤه لھذا العھد

  .ثالثين ولدا

  إمارة بني أبي نمي بمكة
ن بعده بأمر مكة ابناه رميثة وحميضة ونازعھما عطيفة وأبو الغيث فاعتقالھما، ووافق ذلك وصول ولما ھلك أبو نمي قام م

بيبرس الجاشنكير كافل الملك الناصر بمصر، ألّول واليته فأطلقھما ووالھما وبعث برميثة وحميضة إلى مصر، ثم رّدھما 

ثم طال تنازعھم وتعاقبھم في إمارة مكة مّرة بعد . غيثالسلطان إلى إمارتھما بمكة مع عسكره، وبعث إليه بعطيفة وأبي ال

ثم تنازع حميضة ورميثة، وسار رميثة إلى الملك الناصر سنة خمس . وھلك أبو الغيث في بعض حروبھم ببطن مرّ . أخرى

ثم . ةثم رجع بعد رجوع العساكر إلى مكّ . وھرب حميضة بعد أن استصفى أموال أھل مكة. عشرة، واستمّد بأمرائه وعساكره

ثم خالف عطيفة سنة ثمان عشرة، ووصل إلى السلطان، وجاء بالعسكر فملك مّكة، وتقبض على رميثة . اصطلحوا وتوافقوا
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ً ثم أطلق سنة عشرين عند مقدم السلطان من حجه، وأقام بمصر وبقي حميضة مشرداً إلى أن استأمن السلطان .فسجن أياما

وا إليه من مصر أيام انتقاضه فشعروا بطاعته فخافوا على أنفسھم أن يحضروا معه فأمّنه، وكان معه جماعة من المماليك فرّ 

وأطلق . فقتلوه، وجاؤوا إلى السلطان يعتقدون ذلك وسيلة عنده فأقاد رميثة منھم بأخيه فقتل المباشر للقتل، وعفا عن الباقين

ً ألخيه عطيفة في إمارتھا أخوه رميثة بعده مستقالً بإمارة مكة إلى أن كبر ثم ھلك عطيفة، وأقام . رميثة إلى مكة مشاركا

ثم أراد الرجوع عن ذلك فلم يجيباه إلى شيء مما . ثم ھلك وكان إبناه ثقبة وعجالن قد اقتسما معه إمارة مكة برضاه. وھرم

معا بمصر سنة ست ثم غلبه عليھا ثقبة، ثم اجت. ثم تنازعا وخرج ثقبة، وبقي عجالن بمّكة. أراد، واستمراً على واليتھما معه

وجاء . وخمسين فولي صاحب األمر بمصر عجالن منھما، وفّر ثقبة إلى بالد الحجاز فأقام ھنالك، وعاقبه إلى مكة مراراً 

ً من العسكر ولم يزل عجالن على إمارته  عجالن سنة إثنتين وستين بالمدد من عسكر القاھرة فكبسه ثقبة وقتل أخاه وبعضا

وسعى في . صاف في الرعّية، متجافياً عن الظلم عما كان عليه قومه من التعرض للتّجاّر والمجاورينسالكاً سبيل العدل واإلن

وثبت لھم في ديوان السلطان عليھا عطاء يتعاھدھم أيام الموسم، . أيام إمارته في قطع ما كان لعبيدھم على الحاج من المكس

هللا خيراً، وأقام على ذلك إلى أن ھلك سنة سبع وسبعين، وسعى ھذا األميرعجالن جزاه . وكانت من حسنات سلطان مصر

وقد كان فّوض إليه في حياته وقاسمه في أمره فقام أحمد بأمر مّكة، وجرى على سنن أبيه في إنبات . وولي ابنه أحمد بعده

مصر لعھده الملك وواّله صاحب .مراسم العدل وإحياء معالمه، حتى شاع عنه ذلك في اآلفاق على السنة الحاج والمجاورين

وكان في محبس أحمد جماعة . وسّير إليه بالخلع والتفويض على عادتھم في ذلك. الظاھر أبو سعيد برقوق على ما كان أبوه

فلما مات أحمد ھربوا من محبسھم . من قرابته منھم أخوه محمد، ومحمد ابن أخيه ثقبة، وعناّن ابن عّمه مغامس، في آخرين

ً فإنه لحق بمصر مستجيشا على محمد وكبيش فأنجده السلطان ولحقوا بھم فردوھم، وأ جلوا محمد بن عجالن منھم، إالّ عنانا

وبعثه مع أمير الركب ليطالع أحوالھم، واستصحب مّعه جماعة من الباطّنية فتكوا بمحمد عند لقائه المحمل الذي عليه كسوة 

وتركوه صريعاً في مكانه، ودخلوا إلى مّكة فولي أمير  ة في ذلك،الكعبة بشارة الخليفة، وتقبيله الخص الذي يحمله على العاد

الحاج عنان بن مغامس، ولحق كبيش وشيعته بجّدة فلما انقضى الموسم ورجع الحاج، جاء كبيش وأصحابه وحاصروا 

ب مصر ثم لحق علّي بن عجالن وأخوه حسن بالملك الظاھر صاح. وكان بينھم وبين عنان حروب قتل كبيش في بعضھا.مكة

فرأى أن يحسم الماّدة بواليته فوالّه سنة تسع وثمانين مشاركاً لعنان بن مغامس في اإلمارة، وسار مع أمير الركب فلما وصلوا 

. ثم نكص من بعض الطريق ھارباً، ودخل على مكة واستقل بإمارتھا. لكومرد بّكروا إلى مّكة على العادة، وخرج عناّن للقائھم

رجع الحاج جاء عنان ومعه بنو عمه مبارك، وجماعة الشرفاء فحاصروا مكة على علّي ونازعوه ولما انفّض الموسم و

ووفدوا على السلطان بمصر سنة أربع وتسعين فأفرد علياً . اإلمارة ثم أفرجوا، ثم رجعوا، وحالھم على ذلك متصل لھذا العھد

ى عنان بن مغامس عنده، وأجرى عليه الرزق ونّظمه في باإلمارة وأفاض عليه العطاء، وأكثف له الجند والمستخدمين، وأبق

ثم نمى إلى السلطان انه يروم الفرار إلى الحجاز لينازع أمير مّكة علي بن عجالن فقبض عليه وحبسه، فقبض طي . أھل دولته

ه لھذا العھد، وهللا ثم من عليھم وأطلقھم فعادوا إلى منازعته والفتنة مع. بن ب ن على األشراف الذين كانوا ھنالك شيعة له

  .متولي األمور الرّب غيره

  حسن وذكر أوليتھم ومفتتح إمارتھممن بني ال أمراء المدينة النبويةالخبر عن بني مھنى 
ثم افترقوا على أقطار األرض في الفتوحات وانقرضوا، ولم . كانت المدينة بلد األنصار من األوس والخزرح كما ھو معروف

. دخلت المائة الرابعة والخطبة بالمدينة للمقتدر: قال ابن الحصين في ذيله على الطبري. من الطالبّيين يبق بھا أحد إال بقايا
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وترّددت والية بني العّباس عليھا والرياسة فيھا بين بني حسين وبني جعفر إلى أن أخرجھم بنو حسين فسكنوا بين مّكة : قال

وبقي بنو حسين . والحصون، وأجازوھم إلى الصعيد فھم ھنالك إلى اليومثم أجالھم بنو حرب من زبيد إلى القرى . والمدينة

وفي الخبر عن وصول ظاھر ھذا أمراء مسلماً أباه اسمه محمد . بالمدينة إلى أن جاءھم ظاھر بن مسلم من مصر فملكوه عليھم

 بن عبيد هللا بن الحسين األصغر بن بن جعفر، ويسّمى عند الشيعة حّجة هللا بن عبيد هللا بن ظاھر بن يحيى المحّدث ابن الحسن

زين العابدين، وكان مسلم ھذا صديقاً لكافور المتغلّب على األخشيدّية بمصر، وكان يدّبر أمره، ولم يكن بمصر لعصره أوجه 

خطب  ولما ملك العبيدّيون مصر، وجاء المعّز لدين هللا، ونزل بالقاھرة التي اختطھا وذلك سنة خمس وستين وثالثمائة. منه

. يومئذ من مسلم ھذا كريمته لبعض بنيه فرّده مسلم فسخطه المعّز ونكبه، واستصفى أمواله، وأقام في اعتقاله إلى أن ھلك

ويقال فّر من محبسه فھلك في مفرة، ولحق ابنه ظاھر بن محمد بعد ذلك بالمدينة فقدمه بنو حسين على أنفسھم، واستقل 

أن : وفي كتاب العتبي مؤرخ دولة ابن سبكتكين. انين وثالثمائة وولي مكانه إبنه الحسنثم مات سنة إحدى وثم.بإمارتھا سنين

الذي ولي بعده ھو صھره وابن عمه داود بن القاسم بن عبيد هللا بن ظاھر، وكنيته أبو علّي، واستقل بھا دون ابنه الحسن إلى 

مود بن سبكتكين فأقام عنده بخراسان، وھذا غلط ألن ولحق الحسن بمح. أمراء ھلك، وولي بعده ابنه ھاني، ثم ابنه مھّنى

في سنة ثالث وثمانين : وقال. المسبحي مؤرخ العبيدّيين ذكر وفاة ظاھر بن مسلم في سنتھا كما قلناه ووالية الحسن ابنه

المدينة لھذا  وعامل المدينة الحسن بن ظاھر ويلّقب مھّنى والمسبحي أقعد بأخبار المدينة ومصر من العتبي، إال أن أمراء

ومؤرخ حماة متى ينسب أحداً من أّوليھم . جاء من العراق فلعلھم لقنوا ذلك عمن ال يعرفه: العھد، ينتسبون إلى داود ويقولون

وفي سنة تسعين وثالثمائة ملكھا أبو الفتوح حسن بن جعفر أمير مكة من : وقال أبو سعيد. فإنما ينسبه إلى أبي داود وهللا أعلم

بأمر الحاكم العبيدي، وأزال عنھا إمارة بني مھّنى من بني الحسين، وحاول نقل الجسد النبوي إلى مصر ليال  بني سليمان

وعاد بنو . فأصابتھم ريح عاصفة اظلم لھا الّجو، وكادت تقتلع البناء من أصله فردھم أبو الفتوح عن ذلك، ورجع إلى مكة

مات سنة سبع وتسعين وأربعمائة، : منصور بن عمارة، ولم ينسبه، وقالوذكر مؤّرخ حماة من امرائھم . مھّنى إلى المدينة

وذكر منھم أيضاً القاسم بن مھنى بن حسين بن مھّنى بن داود، وكنيته أبو قليتة، وانه . وھم من ولد مھنى: قال. وولي بعده ابنه

وقال الزنجازي مؤرخ الحجاز فيما ذكر . حضر مع صالح الدين بن أيوب غزاة أْنطاِكية وفتحھا سنة أربع وثمانين وخمسمائة

. وأحقھم بالذكر لجاللة قدره قاسم بن جماز بن قاسم بن مھّنى: عنه ابن سعيد، حين ذكر ملوك المدينة من ولد الحسين فقال

و ومات سنة ثالث وثمانين وخمسمائة، وولي إبنه سالم بن قاسم،  وكان شاعراً وھ. واله المستضيء فأقام خمساً وعشرين سنة

زحف أبو عزيز من مكة . الذي كانت بينه وبين أبي عزيز قتادة صاحب مكة وقعة المصارع ببدر سنة إحدى وستمائة

ثم ارتحل، وجاء المدد إلى سالم من بني الم إحدى بطون ھمذان فأدرك أبا عزيز ببدر . وحاصره بالمدينة، وأشتّد في حصاره

وفي سنة إحدى وستمائة جاء المعظم عيس بن العادل فجدّد . زيز إلى مكةواقتتلوا وھلك من الفريقين خلق، وانھزم أبو ع

المصانع والبرك، وكان معه سالم بن قاسم أمير المدينة، جاء يشكو من قتادة فرجع معه، ومات في الطريق قبل وصوله إلى 

بن شيخة إلى قتادة وغلبه، وفر  وولي بعده ابنه شيخة، وكان سالم قد استخدم عسكراً من التركمان فمضى بھم جماز. المدينة

ثم قبض عليه أخوه جماز سنة . وفي سنة سبع وأربعين قتل صاحب المدينة شيخة، وولي إبنه عيسى. إلى الينبع، وتحصن بھا

كان : وفي سنة تسع وخمسين كان بالمدينة أبو الحسن بن شيخة بن سالم، وقال غيره: قال ابن سعيد. تسع وأربعين وملك مكانه

نة سنة ثالث وخمسين أبو مالك منيف بن شيخة ومات سنة سبع وخمسين، وولي أخوه جماز، وعال عمره ومات سنة بالمدي

ثم أقبل إلى . ولحق أخوه مقبل بالشام، ووفد على بمصر فأقطعه نصف إقطاع منصور. أربع وسبعمائة، وولي إبنه منصور
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ة فملكھا عليه، ولحق أبو كبيشة بإحياء العرب، ثم استجاشھم، المدينة على حين غفلة مز أخيه منصور، وبھا إبنه أبو كبيش

وكان لمقبل ابن اسمه ماجد فأقطع بعض إقطاع . وجاء منصوراً إلى محل إمارته. ورجع إلى المدينة سنة تسع فقتل عّمه مقبالً 

منصور وبين قتادة صاحب  ووقع بين. أبيه فأقام مع العرب يجلب على المدينة، ويخالف منصوراً عّمه إليھا متى خرج عنھا

ثم جاء ماجد بن مقبل بالمدينة سنة سبعة عشرة لقتال عّمه منصور، واستنجد منصور . الينبع حرب سنة إحدى عشرة من أجله

ثم قاتلھم وانھزم وبقي منصور على إمارته وتوفي سنة خمس . بالسلطان فبعث إليه العساكر وحاصر ماجد بن مقبل بالمدينة

ه كبيش بن منصور على إمارته، وطالت أيامه، ونازعه ودي بن جماز وحاصره، وولي بعده طفيل وقبض وعشرين وولي إبن

ثم توفي عطية سنة ثالث وثمانين وولي بعده طفيل، وقبض عليه فامتنع وولي . عليه طاز سنة إحدى وخمسين وولي عطية

. من ھذين البيتين، ال يعدلون عنھما إلى سواھماجماز بن ھّبة بن جماز بن منصور وملوك الترك بمصر يختارون لواليتھا 

وواليتھا اليوم لجماز بن ھبة بن جماز، وابن عمه عطّية بن محمد بن على ينازعه، لما بينھما من المنازعة والمنافسة قديماً 

ي عشر وبما يناسب ذلك مذھب اإلمامية من الرافضة، ويقولون باألئمة االثن وحديثاً شأن العجليين في التّثور، وھما جميعاً على

ھذا آخر الخبر عن أمراء المدينة، ولم اقف على أكثر منه، وهللا الّمقدر . وهللا يخلق ما يشاء ويختار. من اعتقادات اإلمامية

  .لجميع األمور سبحانه ال إله إاّل ھو

  عدة وذكر أوليتھم ومصائر أحوالھمبص الخبر عن دولة بني الرسى أئمة الزيدية
ما تقّدم خبر محمد بن إبراھيم، الملقّب أبوه طباطبا بن إسمعيل بن إبراھيم بن حسن الدعّي، وظھوره أيام المأمون، قد ذكرنا في

ولما ھلك وھلك أبو السرايا وانقرض أمرھم، طلب المأمون أخاه القاسم الرسى بن إبراھيم . وقيام ابي السرايا ببيعته وشأنه كله

به إلى أمراء ھلك سنة خمس وأربعين ومائتين، ورجع ابنه الحسن إلى اليمن، وكان من عقبه  طباطبا ففّر إلى الّسند، ولم يزلط

األئمة بصعدة من بالد اليمن أقاموا للزيدية بھا دولة اتصلت أخر األيام وصعدة جبل في الشرق عن صنعاء، وفيه حصون 

من خرج بھا منھم يحيى بن الحسين بن  وأول. كثيرة أشھرھا صعدة وحصن تال وجبل مطابة، وتعرف كلھا ببني الرسى

القاسم الرسى، دعا لنفسه بصعدة، وتسمى بالھادي، وبويع بھا سنة ثمان وثمانين في حياة أبيه الحسين، وجمع الجموع من 

وكان اسعد بن يعفر السادس من أعقاب التبايعة لصنعاء وكمال فغلبه على صنعاء . شيعتھم وغيرھا، وحارب إبراھيم بن يعفر

جران فملكھا وضرب السّكة، ثم انتزعھا بنو يعفر منه، ورجع إلى صعدة وتوفي سنة ثمان وتسعين لعشر سنين من واليته، ون

كان مجتھدا في األحكام الشرعّية، وله في الفقه آراء : وقال غيره. وله مصنّفات في الحالل والحرام: ھكذا قال ابن الحارث قال

وولي بعده إبنه محمد المرتضى، واضطرب الناس عليه، وھلك سنة : قال الصولي .غريبة وتواليف بين الشيعة معروفة

وولي بعده أخوه الناصر أحمد واستقام ملكه، واطرد في بنيه بعده فولي بعده . عشرين وثالثمائة لست وعشرين سنة من واليته

أن قتله أبو القاسم الضحاك؟ الھمداني سنة وولي بعده أخوه القاسم المختار إلى . ابنه حسين المنتجب ومات سنة أربع وعشرين

وقال ابن حزم لما ذكر ولد ابي . من بني الناصر الرشيد والمنتجب ومات سنة أربع وعشرين: وقال الصولي. أربع وأربعين

عد فيه ومنھم القائمون بصعدة من أرض اليمن، أّولھم يحيى الھادي، له رأي في الفقه، وقد رأيته، ولم يب: القاسم الرسى فقال

كان ألبيه أحمد الناصر بنون ولي منھم صعدة بعده جعفر الرشيد، وبعده أخوه القاسم المختار، ثم . عن الجماعة كل البعد

وكان اليماني القائم بماردة سنة ثالث وأربعين وثالثمائة يذكر انه عبد هللا بن أحمد : قال. الحسن المنتجب ومحمد المھدي

ولم تزل إمامتھم بصعدة مطردة إلى أمراء وقع الخالف : والمنتجب والمھدي وقال ابن الحاجب الناصر أخو الرشيد والمختار

قال . وانقرضت دولتھم بھا في المائة السادسة. بينھم، وجاء السليمانيون من مّكة عندھا أخرجھم الھواشم فغلبوا عليھم بصعدة
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أحمد بن حمزة بن سليمان، فاستدعاھم أھل زبيد لينصروھم وكان من بني سليمان حين خرجوا من مّكة إلى اليمن : ابن سعيد

ً فقتلوه سنة  على علّي بن مھدي الخارجي حين حاصرھم، وبھا فاتك بن محمد من بني نجاح فأجابھم على أمراء يقتلوا فاتكا

وكان : دي قالثالث وخمسمائة، وملكوا عليھم أحمد بن حمزة فلم يطق مقاومة علّي بن مھدّي ففرعن زبيد وملكھا ابن مھ

عيسى بن حمزة أخو أحمد في عشرة باليمن، ومنھم غانم بن يحيى ثم ذھب ملك بني سليمان من جميع التھائم والجبال واليمن 

  .ثم ملكھم بنو أيوب وقھروھم، واستقر ملكھم آخراً في المنصور عبد هللا بن أحمد بن حمزة. على يد بني مھدي

ن أبيه واشتدت يده مع الناصر العّباسي، وكان يناظره ويبعث دعاته إلى الديلم وجيالن، أخذ الملك بصعدة ع: قال ابن العديم

جمع : قال ابن األثير. حتى خطب له ھنالك وصار له فيھا والة، وأنفق الناصر عليه أمواال في العرب باليمن ولم يظفر به

وزحف إلى اليمن فخاف منه المعّز بن سيف اإلسالم المنصور عبد هللا بن حمزة أيام الزيدية بصعدة سنة إثنتين وخمسمائة، 

ثم زحف إليه المعّز فھزمه، ثم جمع ثانية سنة إثنتي عشرة وستمائة جموعا من ھمذان وخوالن، وارتجت . طغتكين بن أيوب

ل له اليمن، وخاف المسعود بن الكامل وھو يومئذ صاحب اليمن، ومعه الكرد والترك، وأشار أمير الجيوش عمر بن رسو

ثم اختلف أصحاب المنصور، ولقيه المسعود فھزمه، وتوفي المنصور سنة ثالثين وستمائة . بمعاجلته قبل أمراء يملك الحصون

عن عمر مديد، وترك ابناً اسمه أحمد واله الزيدية، ولم يخطبوا له باإلمامة ينتظرون علو سنه واستكمال شروطه ولما كانت 

دية ألحمد الموطىء من بقية الرسى، وھو احمد بن الحسين من بني الھادي ألنھم لما سنة خمس وأربعين بايع قوم من الزي

أخرجھم بنو سليمان من كرسي إمامتھم بصعدة آووا إلى جبل قطابة بشرقي صعدة فلم يزالوا ھنالك، وفي كل عصر منھم إمام 

 ً ً عالما ً أديبا ً صواماً، بويع سنة خمس وأربعين  شائع بأن األمر إليھم أن بايع الزيدّية الموطىء، وكان فقيھا بمذھبھم قواما

  .وستمائة

وأھم نور الدين عمر بن رسول شأنه فحاصره بحصن تال سنة، وامتنع عليه فأفرج عنه، وحمل العساكر من الحصون 

ثم قتل عمر بن رسول، وشغل ابنه المظّفر بحصن الدملوة فتمّكن الموطىء، وملك عشرين حصناً، . المجاورة لحصاره

وزحف إلى صعدة فغلب السليمانّيين عليھا، وقد كانوا بايعوا ألحمد ابن إمامھم عبد هللا المنصور، ولقبوه المتوكل عندما بويعا 

للموطىء باإلمامة في تال ألنھم كانوا ينتظرون استكمال سنه فلما بويع الموطىء بايعوه، ولما غلبھم على صعدة نزل أحمد 

مّنه، وذلك سنة تسع وأربعين، ثم حّج سنة خمسين وبقي أمر الزيدية بصعدة في عقب الموطىء المتوكل إمامھم، وبايع له وأ

ھذا وسمعت بصعدة أن اإلمام بصعدة كان قبل الثمانين والسبعمائة علي بن محمد في أعقابھم، وتوفي قبل الثمانين والسبعمائة 

ان بعضھم يقول ليس ھو بإمام لعدم شروط اإلمامة فيقول ھو وك. علّي بن محمد في أعقابھم، وولي إبنه صالح، وبايعه الزيدية

ثم مات صالح آخر سنة ثالث وتسعين، وقام بعده ابنه نجاح، وامتنع الزيدية من بيعته فقال أنا . أنا لكم ما شئتم إمام أو سلطان

، ھذا ما بلغنا عنھم بمصر أيام المقام فيھا، وهللا وارث األرض ومن عليھا   .محتسب 

  الطالبييننسب 
  الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاھير من أعقابھم

وأما نسب ھؤالء الطالبّيين فأكثرھا راجع إلى الحسن والحسين ابني علّي بن ابي طالب، من فاطمة رضي هللا عنھا، وھما 

م من الولد، إالّ أّن الذين وإلى أخيھا محمد بن الحنفية، وإن كان لعلي رضي هللا عنه غيرھ صلى هللا عليه وسلمسبطا الرسول 

طلبوا الحق في الخالفة، وتعصبت لھم الشيعة، ودعوا لھم في الجھات إنما ھم الثالثة ال غيرھم، فأّما الحسن فمن ولده الحسن 

ومن ولد حسن المثنى عبد هللا الكامل، وحسن المثلث وإبراھيم . المثنى وزيد، ومنھما العقب المشھود له في الدعوة واإلمامة
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فأّما عبد هللا الكامل وبنوه فقد مّر ذكرھم وأنسابھم عند ذكر ابنه، محمد المھدي، وأخبارھم ى أبي جعفر . العمر وعباس وداود

ومن عقبھم بنو حمود . وكان منھم الملوك األدارسة بالمغرب األقصى، بنو إدريس بن إدريس بن عبد هللا الكامل. المنصور

ومنھم بنو حمود بن أحمد بن علي بن عبيد هللا بن عمر بن إدريس، . ني أمية آخر دولتھمملوك األندلس الدائلون بھا من ب

ومنھم بنو سليمان بن عبد هللا الكامل، كان من عقبه ملوك اليمامة بنو محمد األخيضر بن يوسف بن . وسيأتي ذكر أخبارھم

يلقّب بابي الكرام بن موسى الجون، وھم الذين إبراھيم بن موسى الجون، ومنھم بنو صالح بن موسى بن عبد هللا الساقي و

ومن عقبه أيضاً الھواشم بنو أبى ھاشم محمد . كانوا ملوكا بغانة من بالد السودان بالمغرب األقصى، وعقبھم ھنالك معروفون

ومن . مر ذكرھمكانوا أمراء مكة لعھد العبيدّيين، وقد . بن الحسن بن محمد األكبر بن موسى الثاني بن عبد هللا أبي الكرام

أعقابھم بنو قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بن موسى الجون، وملكوا مّكة بعد 

ومن عقب داود بن حسن المثنى . فمنھم بنو نمى بن سعد بن علي بن قتادة أمراء مّكة لعھدنا. الھواشم على يد قتادة أبيھم ھذا

نوا بمّكة، وھم بنو سليمان بن داود، وغلبھم عليھا الھواشم آخرا وصاروا إلى اليمن فقامت الزيدية السليمانيون الذين كا

ومن عقب حسن المثلث بن حسن المثنى حسين بن علي بن حسن المثلث الخارج على الھادي، . بدعوتھم كما مر في أخبارھم

، وأسمه إبراھيم بن إسمعيل بن إبراھيم كان منھم محمد بن ومن عقب إبراھيم العمر بن حسن المّثنى بن طباطبا. وقد مر ذكره

ثم غلبھم بنو الرسى . طباطبا أبو األئمة بصعدة الذين غلبھم عليھا بنو سليمان بن داود بن حسن المثنى، حين جاؤوا من مّكة

نى، وإبنه محمد بن سليمان ومنھم بنو سليمان بن داود بن حسن المثّ . عليھا، ورجعوا إلى إمامھم بصعدة، وھم بھا لھذا العھد

وكان من عقبه محمد . وعقبه بالمدينة ألبي جعفر المنصور، وال عقب لزيد إالّ منه: قال ابن حزم. القائم بالمدينة أيام المأمون

قام بالمدينة أيام المعتمد، وجاھر بالمنكرات والقتل إلى أن تعطلت . بن الحسن بن محمد بن إبراھيم بن الحسن بن زيد

ً القائم بطبرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسمعيل بن الحسن بن زيد، وأخوه محمد القائم من . اعاتالجم ومن عقبه أيضا

ومنھم الداعي الصغير بالري وطبرستان، وھو الحسن بن القاسم بن علّي بن عبد الرحمن بن القاسم بن .بعده، وقد مر خبرھما

وقتل ھذا الداعي سنة . وكانت بين ھذا الداعي الصغير وبين االطروش حروب محمد الطحاني بن القاسم بن الحسن بن زيد،

ً القاسم بن علّي بن إسمعيل أحد قّواد الحسن بن زيد. تسع عشرة وثالثمائة وھم ّغيروا نعم أھل تلك اآلفاق، . ومن عقبه أيضا

ً لتورد الديلم ببالد اإلسالم، لما يستجيشونھم وخرج معھم ومع االطروش الحسني ما كان بن . وأذھبوا بمھجتھم وكانوا سببا

وكان مرداويج وبنو بويه من بعض رجاله، وكان لھم من عشيرھم قّواد ورجال تسموا باسم الديلم من أجل . كالي ملك الديلم

عابدين بن وأما الحسين وھو القتيل بالطعن أيام يزيد بن معاوية، فمن ولده علّي بن زين ال. مرباھم بينھم وهللا يخلق ما يشاء

فمن ولد األرقط الحسين الكويكي بن أحمد بن محمد بن . زيد الشھيد، ومحمد الباقر، وعبد هللا األرقط، وعمر والحسن األعرج

قام بأرض . إسمعيل بن أحمد بن عبد هللا األرقط كان من قّواد الحسن األطروش بن الحسن بن علي القائم بن علي بن عمر

ً  ثم. الطالقان أيام المعتصم ومنھم األطروش أسلم على يديه الديلم، . ھرب من سفك الدماء، واستتر إلى أن مات، وكان معتزليا

. وھو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر، وكان فاضال حسن المذھب عدالً، ولي طبرستان وقتل سنة أربع وثالثمائة

وقتل بھا سنة ست عشرة وثالثمائة، قتله جيوش نصر بن وقام الحسين ابن أخيه محمد بن علي . وقام بعده أخوه محمد ومات

ومن ولد الحسين الھّمرج بن زين العابدين بن عبد هللا .احمد بن إسمعيل بن أحمد بن نوح بن أسد الساماني صاحب خراسان

ومنھم . رستانالعقيقي بن الحسين، كان من ولده الحسين بن صمد بن جعفر بن عبد هللا العقيقي قتله الحسن بن زيد صاحب طب

كان شيعته يسّمونه حّجة هللا، وكان من عقبه الملقب بمسلم الذي دبر أمر مصر أيام . جعفر بن عبيد هللا بن الحسين األعرج
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ومن عقب . كافور، وھو محمد بن عبيد هللا بن طاھر بن يحمى المحّدث ابن الحسين بن جعفر حّجة هللا، وابنه طاھر بن مسلم

ينة لھذا العھد بنو جماز بن ھبة بن جماز بن جماز بن شيخة بن ھاشم بن القاسم بن مھّنى، ومھّنى بن طاھر ھذا أمراء المد

أن بني جماز بن شيخة أمراء المدينة ھؤالء من ولد : وزعم ابن سعيد. مھّنى بن داود بن القاسم أخي مسلم وعمر وطاھر

ج، وزيد ھو القائم بالكوفة على عھد ھشام بن عبد الملك سنة ومن ولد الحسين الحسن األعر. الشھيد، وفيه نظر عيسى بن زيد

احدى وعشرين ومائة، وقتل، وخرج ابنه يحمى سنة خمس وعشرين بخراسان وقتل، وقد انتمى صاحب الزنج في بعض 

ن وأخوه عيسى بن زيد الذي حارب المنصور أول خالفته من ولد الحسين الذي كان من عقبه يحمى بن عمر ب.أوقاته إليه

يحيى، القائم بالكوفة أيام المستعين، وكان حسن المذھب في الصحابة وإليه ينسب العمرّيون الذين استولوا على الكوفة أيام 

وعلي بن زيد بن الحسين بن زيد قام بالكوفة، ثم ھرب إلى صاحب الزنج بالبصرة فقتله وأخذ . الديلم من قبل السلطان ببغداد

ومن ولد محمد الباقر بن زين العابدين عبد هللا األفطح، وجعفر الصادق، فكانت لعبد هللا . ةجارية له كان سباھا من البصر

ثم قام بالمدينة وسأله عن مسائل من الفقه فألفاه جاھالً فرجع عن . منھم زرارة بن أعين الكوفي: األفطح شيعة يّدعون إمامته

ومن ولد جعفر . بيد ملوك مصر ينسبون إليه وليس ذلك بصحيحوزعم ابن حزم أن بني ع. القول بإمامته فانقطعت األفطحّية

فأّما محمد الديباجة فخرج بمّكة أيام المأمون وبايع له أھل الحجاز . الصادق إسمعيل اإلمام، وموسى الكاظم، ومحمد الديباجة

أما إسمعيل م اإلمام وموسى و. بالخالفة، وحمله المعتصم لما حج، وجاء به إلى المأمون فعفا عنه، ومات سنة ثالث ومائتين

الكاظم فعليھما وعلى بنيھما مدار اختالف الشيعة، وكان الكاظم على زّي األعراب مائالً إلى السواد، وكان الرشيد يؤثره 

ومن عقبه بقية األئمة األثني عشر عند اإلمامية من لدن علي بن أبي طالب الوصي . ويتجافى عن السعاية فيه كما مر ثم حبسه

ه سنة خمس وأربعين، ثم أخوه الحسين ومقتله سنة احدى وستين، ثم ابنه زين العابدين ووفاته ثم ابنه محمد الباقر ووفاته ووفات

سنة احدى وثمانين ومائة، ثم ابنه جعفر الصادق ووفاته سنة ثالث وأربعين ومائة، ثم ابنه موسى الكاظم ووفاته سنة ثالث 

ثم ابنه علي الرضا ووفاته سنة ثالث ومائتين، ثم ابنه محمد المقتفى ووفاته سنة . دھموثمانين ومائة، وھو سابع األئمة عن

عشرين ومائتين، ثم ابنه علي الھادي ووفاته سنة أربع وخمسين ومائتين، ثم ابنه حسن العسكري ووفاته سنة ستين ومائتين، 

ومن عقب موسى الكاظم من غير األئمة . معروفةثم ابنه محمد المھدي وھو الثاني عشر، وھو عندھم حّي منتظر وأخبارھم 

ابنه إبراھيم المرتضى، واله محمد بن طباطبا وأبو السرايا على اليمن فذھب إليھا، ولم يزل بھا أيام المأمون يسفك الدماء حتى 

ثم عقد . طلب لنفسهثم اتھم المأمون بقتله فجاھر و. لّقبه الناس بالجزاّر، وأظھر اإلمامة عندما عھد المأمون ألخيه الرضا

المأمون على حرب الفاطمّيين باليمن لمحمد بن زياد بن أبي سفيان لما بينھم من البغضاء فأوقع بھم مراراً، وقتل شيعتھم، 

وفّرق جماعتھم، ومن عقب موسى بن إبراھيم جد الشريف الرضي والمرتضى، واسم كل منھما علي بن الحسين بن محمد بن 

عقب موسى الكاظم ابنه زيد والّه أبو السرايا على األھواز فسار إلى البصرة وملكھا، وأحرق دور موسى بن إبراھيم، ومن 

العّباسيّين بھا فسّمي زيد النار، ومن عقبه زيد الجنة بن محمد بن زيد بن الحسن بن زيد النار من أفاضل ھذا البيت 

ومن عقب . ع إلى ابن أبي دواد يمتحنه فشھد له وأطلقهوصلحائھم، حمل إلى بغداد في محنة الفاطميين أيام المتوكل، ودف

ومن عقب جعفر الصادق من غير األئمة محمد وعلي إبنا الحسين بن . إسمعيل واله أبو السرايا على فارس. موسى الكاظم ابنه

أبي طالب وأقامت جعفر، قاما بالمدينة سنة احدى وسبعين ومائتين، وسفكا الدماء وانتھبا األموال، واستلحما آل جعفر بن 

المدينة شھرا ال تقام فيھا جمعة وال جماعة، ومن عقب إسمعيل اإلمام العبيديون خالئف القيروان ومصر بنو عبيد هللا المھدي 

بن محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن إسمعيل، وقد مّر ذكرھم وما للناس محن الخالف في نسبھم، وھو مطروح 
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وأّما محمد بن .(وقال ابن حزم إنھم من بني حسن البغيض وھو عم المھدي وعنده أنھا دعوى منھم. كله وھذا أصح ما فيه

فكان من ولده عبد هللا بن عّباس وأخوه علي بن محمد وابنه الحسن بن علي بن محمد، وكّل اّدعت الشيعة إمامته ) الحنفية

ن احمد بن عبد هللا بن محمد بن علّي بن أبي طالب، ومن وخرج باليمن على المأمون ولد علي من غير ھؤالء عبد الرحمن ب

ولد جعفر بن ابي طالب عبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر بن ابي طالب القائم بفارس، وبويع بالكوفة، وأراد بعض 

ليه من ابي ھاشم بن شيعة العباسية تحويل الدعوة إليه فمنع أبو مسلم من ذلك وكانت له شيعة ينتظرونه، وساقوا الخالفة إ

انتھى الكالم في أنساب الطالبّيين وأخبارھم . فاسقا وكان معاوية ابنه نظير أبيه في الّشر وكان. محمد بن الحنفية بالوصّية

ين ثم نرجع إلى دولة القائمين بالدعوة العّباسية المستبدّ . فلنرجع اآلن إلى أخبار بني أمية باألندلس، المنازعين للدعوة العّباسية

  .عليھم من العرب والترك واليمن والجزيرة والشام والعراق والمغرب، وهللا المستعان

  دولة بني أمية باألندلس
  الخبر عن دولة بني أمية باألندلس من ھذه الطبقة المنازعين للدعوة  العباسية  وبداية أمرھم وأخبار ملوك الطوائف من بعدھم

. مالية عن عدوة البحر الرومي، وبالجانب الغربي منھا يسمى عند العرب أندلوشكان ھذا القطر األندلسي من العدوة الش

وكان القوط قد تملكوھا وغلبوا على أمره لمائتين من السنين قبل . وتسكنه أمم من إفرنجة المغرب أشدھم وأكثرھم الجاللقة

لسلم على أن تنصرف القوط إلى األندلس ثم عقدوا معھم ا. اإلسالم بعد حروب كانت لھم مع اللطينيين حاصروا فيھا رومة

النصرانية حملوا من وراءھم بالمغرب من أھل إفرنجة والقوط عليھا  ولما أخذ الروم واللطينيون لبسلة. فساروا إليھا وملكوھا

لية، واقاموا وربما انتقلوا ما بينھا وبين قرطبة وماردة واشبي. فدانوا بھا وكان ملوك القوط ينزلون طليطلة، وكانت دار ملكھم

وكان ملكھم لذلك العھد يسمى لزريق وھو سمة لملوكھم كجرجير . كذلك نحو أربعمائة سنة إلى أن جاء هللا باإلسالم والفتح

وكانت لھم خطوة وراء البحر في ھذه العدوة الجنوبية خصوھا من . سمة ملوك صقلية، ونسب القوط وخبر دولتھم قد تقدم

وكان ملك البرابرة بذلك القطر الذي ھو اليوم جبال . ق البحر إلى بالد البربر واستعبدوھمفرضة المجاز بطنجة، ومن زقا

على أفريقية من قبل الوليد بن  غمارة يسمى بليان، وكان يدين بطاعمھم وبملتھم، وموسى بن نصير أمير العرب إذ ذاك عامل

مسلمين بالد المغرب األقصى ودّوخ اقطاره، وأوغل في وكان قد أغزى لذلك العھد عساكر ال. عبد الملك، ومنزله بالقيروان

جبال طنجة ھذه حتى وصل خليج الزقاق، واستنزل بليان لطاعة اإلسالم، وخلف مواله طارق بن زياد الليثي واليا بطنجة، 

ت بطارقتھم وكان بليان ينقم على لزريق ملك القوط لعھده باألندلس لفعله بابنته في داره كما زعموا على عادتھم في بنا

ثم لحق بطارق فكشف للعرب عورة القوط ودلھم على غرة فيھم أمكنت طارقا . فغضب لذلك وأجاز إلى لزريق فأخذ ابنته منه

فانتھزھا لوقته، وأجاز البحر سنة اثنتين وتسعين من الھجرة بإذن أميره موسى بن نصير في نحو ثالثمائة من العرب، وانتھب 

. و نزل بھم جبل الفتح فسمي به وأداروا األسوار على أنفسھم للتحصين آالف فصيرھم عسكرا معھم من البربر زھاء عشرة

وبلغ الخبر لزريق فنھض إليھم يجر أمم األعاجم، وأھل ملة النصرانية في زھاء أربعين ألفاً فالتقوا بفحص شريش فھزمه إليه 

بالفتح وبالغنائم فحركته الغيرة، وكتب إلى طارق يتوّعده وكتب طارق إلى موسى بن نصير . ونفلھم أموال أھل الكفر ورقابھم

بأنه يتوّغل بغير إذنه، ويأمره أن ال يتجاوز مكانه حتى يلحق به، واستخلف على القيروان ولده عبد هللا، وخرج معه حسين بن 

وه العرب والموالي ونھض من القيروان سنة ثالث وتسعين من الھجرة في عسكر ضخم من وج.ابي عبد هللا المھدي الفھري

وعرفاء البربر، ووافى خليج الزقاق ما بين طنجة والجزيرة الخضراء فأجاز إلى األندلس، وتلّقاه طارق وانقاد واتبع، وتمم 

موسى الفتح وتوغل في األندلس إلى برشلونة في جھة الشرق، وأربونة في الجوف وصنم قادس في الغرب ودوخ أقطارھا 
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المشرق على القسطنطينية وبتجاوز إلى الشام ودروب األندلس، ويخوض ما بينھا من بالد  يأتيوجمع أن . وجمع غنائمھا

ونمى الخبر إلى الوليد فاشتّد قلقه بمكان المسلمين . األعاجم أمم النصرانّية مجاھداً فيھم مستلحماً لھم إلى أن يلحق دار الخالفة

وأسر إلى سفيره أن يرجع . ن فبعث إليه بالتوبيخ واالنصرافمن دار الحرب، ورأى أن ما ھّم به موسى غرر بالمسلمي

بالمسلمين أن لم يرجع ھو، وكتب له بذلك عھده ففت ذلك في عزم موسى، وقفل عن األندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية 

ّل موسى بالقيروان سنة بثغورھا، واستعمل إبنه عبد العزيز لغزوھا وجھاد أعدائھا، وأنزله بقرطبة فاتخذھا دار إمارة، واحت

كان : يقال. خمس وتسعين، وارتحل إلى الشرق سنة ست بعدھا بما كان معه من الغنائم والذخائر واألموال على العجل والظھر

وسارت عساكر . وقدم على سليمان فسخطه ونكبه. من جملتھا ثالثون ألف فارس من السبي وولّى على إفريقية ابنه عبد هللا

وولي . عبد العزيز بإغراء سليمان فقتلوه لسنتين من واليته، وكان خّيراً فاضال، وافتتح في واليته مدائن كثيرةاألندلس بابنه 

ثم تتابعت والة العرب على األندلس . من بعده أيوب بن حبيب اللّخمّي وھو ابن أخت موسى بن نصير فتولى عليھا ستة أشھر

لى القيروان، وأثخنوا في أمم الكفر وافتتحوا برشلونة من جھة الشرق، وحصون فتارة من قبل الخليفة، وتارة من قبل عامله ع

بشتالة وبسائطھا، من جھة الجوف، وانقرضت أمم القوط وأرزا الجاللقة ومن بقي من أمم العجم إلى جبال قشتالة وأربونة 

جزيرة حتى احتلّوا بسائط وراءھا، وأفواه الدروب فتحّصنوا بھا، وأجازت عساكر المسلمين ما وراء برشلونة من دروب ال

وتوّغلوا في بالد الفرنجة وعصف ريح اإلسالم بأمم الكفر من كل جھة، وربما كان بين جنود األندلس من العرب اختالف 

وكان محمد بن يزيد عامل إفريقية لسليمان بن عبد . وتنازع، أوجب للعّدو بعض الكرة فرجع الفرنج ما كانوا غلبوھم عليه

األندلس  لما بلغه مھلك عبد العزيز بن موسى بن نصير، بعث إلى األندلس الحارث بن عبد الرحمن بن عثمان فقدمالملك، 

ثم بعث عمر بن عبد العزيز على األندلس السمح بن مالك الخوالني على . وعزل أيوب بن حبيب، وولي سنتين وثمانية أشھر

ً بأرض الفرنجة سنة  رأس المائة من الھجرة، وأمره أن يخمس أرض األندلس فخمسھا، وبنى قنطرة قرطبة واستشھد غازيا

إثنتين ومائة فقدم أھل األندلس عليھم عبد الرحمن بن عبد هللا الغافقي، إلى أن قدم عنبسة بن شحيم الكلبّي من قبل يزيدا بن 

والي إفريقية، لما استدعى منه أھل  وكان أّولھم يحيى بن سلمة الكلبّي، أنفذه حنظلة بن صفوان الكلبيّ . مسلم عامل إفريقية

األندلس واليا بعد مقتل عنبسة فقدمھا آخر سنة سبع، وأقام في واليتھا سنتين ونصفا ولم يغز ثم قدم إليھا عثمان بن أبي والياً 

ر، من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلمي صاحب إفريقية، وعزله لخمسة أشھر مجذيفة بن األحوص العتبي فوافاھا سنة عش

ً يقال لسنة من واليته، واختلف ھل تقدمه عثمان أم ھو تقدم عثمان ثم ولي بعده الھيثم بن عبيد الكالبي من قبل . وعزل قريبا

وتوفي سنة . عبيدة بن عبد الرحمن أيضا قدم في المحرم سنة احدى عشرة وغزا أرض مقرشة فافتتحھا وأقام عشرة أشھر

عده محمد بن عبيد هللا بن الحجاب صاحب إفريقية فدخلھا سنة ثالث عشرة وغزا ثالث عشرة لسنتين من واليته، وقدم ب

أربع سنين، وكان :وقال الواقدي . وكانت له فيھم وقائع وأجبَّ عسكره في رمضان سنة أربع عشرة فولي سنتين. إفرنجة

ً جائراً في حكومته وغزا أرض البشكنس سنة خمس عشرة ومائة، وأوقع بھم وغنم، ثم عزل في رمضان سنة ست  ظلوما

وأقام خمس سنين محمود السيرة . عشرة وولي عتبة بن الحاج السلولي، من قبل عبيد هللا بن الحجاب فقدم سنة سبع عشرة

نة ثم قام عليه عبد الملك بن قطن الفِھرّي سنة . مجاھداً ُمَظفَّراً حتى بلغ سكنى المسلمين أرمونة، وصار مساكنھم على نھر ودوُّ

ويقال أخرجه من األندلس وولّي مكانه إلى أن دخل بلخ بن ِبشر بأھل الشام سنة أربع وعشرين . شرين فخلفه وقتلهاحدى وع

ثار أھل األندلس بعقبة بن الحّجاج أميرھم في صفر من سنة : وقال الرازي. كما مر فغلب عليه، وولي األندلس سنة أو نحوھا

ولوا عليھم عبد الملك ابن قطن واليته الثانية فكانت والية عقبة ستة أعوام ثالث وعشرين في خالفة ھشام بن عبد الملك، و
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دخل بلخ بن ِبشر من أھل الشام،  ثم. وتوفي بَسرقٌوَسة في صفر سنة ثالث وعشرين، واستقام األمر لعبد الملك. وأربعة أشھر

ً من وقعة كلثوم بن عّياض، مع البربر فثار على عبد الملك وقتله، وانحا ز الفھرّيون إلى جانب فامتنعوا عليه وكاشفوه، ناجيا

واجتمع عليھم من نكر فعلته بابن قطن، وقام بأمرھم قطن وأمّية ابنا عبد الملك بن قطن والتقوا فكانت الدبرة على الفِھرّيين، 

علبة بن سالمة وھلك بلخ من الجراح التي أصابته في حربھم، وذلك سنة أربع وعشرين لسنة أو نحوھا من إمارته ثم ولي ث

الجذامي، غلب على إمارة األندلس بعد مھلك بلخ وانحاز عنه الفھرّيون فلم يطيعوه، وولي سنين أظھر فيھا العدل، ودانت له 

وقدم أبو الخّطار حسام بن ضرار الكلبي من . األندلس عشرة أشھر إلى أن ثار بالعصبة اليمانية فعسر أمره، وھاجت الفتنة

عامل إفريقية، وركب إليھا البحر من تونس سنة خمس وعشرين فدانت له أھل األندلس وأقبل إليه ثعلبة  قبل حنظلة بن صفوان

وكان شجاعا كريما ذا رأي وحزم، وكثر أھل الشام عنده، . وابن أبي سعد، وإبنا عبد الملك فلقيھم واحسن إليھم واستقام أمره

ق البيرة لشبھھا بھا وسّماھا دمشق، وأنزل أھل حمص أشبيلية وسماھا ولم تحملھم قرطبة ففّرقھم في البالد، وأنزل أھل دمش

حمص لشبھھا بھا، وأھل قنسرين حسان وسّماھا ّقنسرين، وأھل األردن رّية وھي مالقة وسّماھا األردن، وأھل فلسطين شدونة 

روان بن محمد وحضر وقفل ثعلبة إلى الشرق، ولحق بم. مصر تدمير وسّماھا مصر وأھل  وھي شريش وسّماھافلسطين،

ً أفرط عند واليته في التعصٌّب لقومه من اليمانية وتحامل على المصرّية، وأسخط  ً عصبيا حروبه وكان أبو الخطاب أعرابيا

قيساً، وأمر في بعض األيام بالضميل بن حاكم كبير القيسية، وكان من طوالع بلخ، وھو الّضميل بن حاكم بن شمر بن ذي 

أقم : حصرية فأمر به يوما فأقيم من مجلسه، وتقنع فقال له بعض الحّجاب وھو خارج من القصرالجوشن، ورأس على ال

عمامتك يا أبا الجوشن، فقال أن كان لي قوم فسيقيمونھا فسار الضميل بن حاتم زعيمھم يومئذ وألب عليه قومه، واستعان 

بع سنين وتسعة أشھر من واليته، وقدم مكانه ثوابة بن بالمنحرفين عنه من اليمّنية فخلع أبا الخطاب سنة ثمان وعشرين، ألر

وخاطبوا بذلك عبد الرحمن بن حبيب صاحب إفريقية فكتب إلى ثوابة بعھده على . سالمة الجذامي وھاجت الحرب المشھورة

ن من وھلك لسنتي. األندلس، منسلخ رجب سنة تسع وعشرين فضبط األندلس، وقام بأمره الّضميل، واجتمع عليه الفريقان

ووقع الخالف بإفريقية، وتالشت أمور بني أمّية بالمشرق وشغلواعن قاصية المغرب بكثرة الخوارج وعظم أمر . واليته

ثم اتفق جند األندلس على اقتسام اإلمارة . المسودة فبقي أھل األندلس فوضى، ونصبوا لألحكام خاصة عبد الرحمن بن كّثير

وقدم المضرية على أنفسھم يوسف بن عبد الرحمن الفھرّي سنة . ن الجندين سنة لكل دولةبين المضرّية واليمنّية، وإدالتھا بي

ثم وافقتھم اليمنية لميعاد إدالتھم واثقين بمكان عھدھم وتراضيھم . تسع وعشرين، واستّقر سنة واليته بقرطبة دار اإلمارة

ل بن حاتم والقيّسية والمضرّية فاستلحموھم، واستبّد واتفاقھم فبيتھم يوسف بمكان نزلھم من شقندة من قرى قرطبة من الّضمي

يوسف بما وراء البحرين عدوة األندلس، وغلب اليمنية على أمرھم فاستكانوا للغلبة، وتربصوا بالدوائر إلى أن جاء عبد 

ثار الحباب  الرحمن الداخل، فكان يوسف بن عبد الرحمن قد ولى الضميل بن حاتم سرقسطة، فلما ظھر أمر المسودة بالمشرق

. بن رواحة الزھري باألندلس داعيا لھم، وحاصر الضميل بسرقسطة، واستمد يوسف فلم يمده رجاء ھالكه بما كان يغص به

وأمّدته القيّسية فأخرج عنه الحبحاب، وفارق الضميل سرقسطة فملكھا الحباب وولى يوسف الضميل على طليطلة إلى أن كان 

  .ذكرهمن أمر عبد الرحمن الداخل ما ن

  إلى األندلس وتجديده الدولة بھا مسير عبد الرحمن الداخل
لما نزل ما نزل ببني أمية بالمشرق، وغلبھم بنو العّباس على الخالفة، وأزالوھم عن كرسّيھا، وقتل عبد هللا بن محمد بن 

وكان ممن . من بعدھا بطن األرضمروان بن الحكم آخر خلفائھم سنة اثنتين وثالثين ومائة، وتّتبع بنو مروان بالقتل فطلبوا 
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ً بالمغرب، ويرون فيه عالمات لذلك  أفلت منھم عبد الرحمن بن معاوية بن ھشام بن عبد الملك، وكان قومه يتحّينون له ملكا

يؤثرونھا عن مسلمة بن عبد الملك، وكان ھو قد سمعھا منه مشافھة فكان يحّدث نفسه بذلك فخلص إلى المغرب، ونزل على 

وشعر به عبد الرحمن بن حبيب، وكان قتل ابني الوليد بن عبد الملك لما دخال إفريقية من . فرة من برابرة طرابلسأخواله ن

ثم لحق بَمليلة، . قبله فلحق عبد الرحمن بمغيلة ويقال بمكناسة، ويقال نزل على قوم من زناتة فأحسنوا قبوله واطمأّن فيھم

. موالي المروانيين وأشياعھم فاجتمع بھم، وبّثوا له باألندلس دعوًة، ونشروا له ذكراً وبعث َبدراً مواله إلى من باألندلس َمن 

ووافق ذلك ما قدمناه من الفتنة بين اليمنية والمضرية فاجتمعت اليمنّية على أمره، ورجع إليه بدر مواله بالخبر فأجاز البحر، 

ثم انتقل إلى كورة . ّسند، واتاه قوم من أھل إشبيلية فبايعوهسنة ثمان وثالثين في خالفة ابي جعفر المنصور، ونزل بساحل ال

ثم أتى مورور فبايعه ابن الصّباح، . رحب فبايعه عاملھا عيسى بن مّسور، ثم رجع إلى شدونة فبايعه عتاب بن علقمة اللخميّ 

ً بجلّيقة ونمي خبره إلى والي األندلس يوسف بن عبد الرحمن ال. ونھزإلى قرطبة واجتمعت عليه اليمنّية فھري وكان غازيا

وارتحل عبد . فانفض عسكره، وسار إلى قرطبة، وأشار عليه وزيره الّضميل بن حاتم بالتلطف له، والمكر به فلم يتم له مراده

الرحمن من المنكب فاحتل بمالقة فبايعه جندھا، ثم بَِرنَدة فبايعه جندھا، ثم بشريش كذلك، ثم بإشبيلية فتوافت عليه اإلمداد 

اإلمصار، وتسايلت المضرية إليه حتى إذا لم يبق مع يوسف بن عبد الرحمن غير الفھرية والقيسية لمكان الضميل منه، و

زحف إليه حينئذ عبد الرحمن بن معاوية وناجزھم الحرب، بظاھر قرطبة فانكشف، ورجع إلى غرناطة فتحصن بھا وأتبعه 

الصلح فعقد له على أن يسكن قرطبة، وأقفله معه، ثم نقض يوسف عھده ثم رغب إليه يوسف في . األمير عبد الرحمن فنازله

ً من البربر، وقدم األمير عبد الرحمن للقائه عبد  وخرج سنة إحدى وأربعين ولحق بٌطليِطلَة، واجتمع إليه زھاء عشرين ألفا

ي كفالة أخيه عبد العزيز بمصر الملك بن عمر المرواني، كان وفد عليه من المشرق، وكان أبوه عمر بن مروان بن الحكم، ف

األندلس في عشرة  فلما ھلك سنة خمس عشرة بقي عبد الملك بمصر فلما دخلت المسوّدة أرض مصر، خرج عبد الملك يوم

رجال من بيته مشھورين بالبأس والنجدة، حتى نزل على عبد الرحمن سنة إحدى وأربعين فعقد له على إشبيلية، والبنه عمر 

وسار يوسف إليھما وخرجا إليه فلقياه، وتناجز الفريقان فكانت الدبرة على يوسف، وأبعد العّز . ى موروربن عبد الملك عل

واغتاله بعض أصحابه بناحية طليطلة، واحتز رأسه، وتقدم به إلى األمير عبد الرحمن فاستقام أمره، واستقر بقرطبة، وبنى 

وبنى مساجد، ووفد عليه جماعة من أھل بيته من المشرق، . قبل تمامه أنفق ثمانين ألف دينار، ومات. القصر والمسجد الجامع

وكان يدعو للمنصور، ثم قطعھا لما تم له الملك باألندلس، ومّھد أمرھا وخلد لبني مروان السلطان بھا، وجدّد ما طمس لھم 

. من منابرھا وسد المذاھب منھم دونھاواستلحم الثوار في نواحيھا وقطع دعوة العّباسيين . بالمشرق من معالم الخالفة وآثارھا

وھلك سنة إثنتين وسبعين ومائة، وكان يعرف بعبد الرحمن الداخل، ألن أول داخل من ملوك بني مروان ھو وكان أبو جعفر 

وأنه صمد إليھا من أنأى ديار . المنصور يسميه صقر بني أمية لما رأى ما فعل باألندلس، وما ركب إليھا من األخطار

من غير عصابة وال قوة وال أنصار فغلب على أھلھا، وعلى أميرھم، وتناول الملك من ايديھم بقوة شكيمة ومضاء المشرق 

وكان عبد الرحمن ھذا يلقب باألمير، وعليه جرى بنوه من بعده فلم يدع أحد منھم بأمير . ثم تحفى وأطيع، وأورثه عقبه. عزم

دا العرب، حتى كان عبد الرحمن الناصر وھو الثامن منھم على ما نذكره فتسّمى المؤمنين، إذ بايع الخالفة بمقر اإلسالم ومبت

وكان لبني عبد الرحمن الداخل بھذه العدوة األندلسية ملك ضخم، ودولة . بأمير المؤمنين، وتوارث ذلك بنوه واحداً بعد واحد

بد الرحمن وتمھيد أمره قوي أمر الخالفة، وعندما شغل المسلمون بع. ممتعة اتصلت إلى ما بعد المائة الرابعة كما نذكر

واستفحل سلطانه، وتجّھز فرويلة بن األدفونش ملكھم، وسار إلى ثغور البالد فأخرج المسلمين منھا وملكھا من أيديھم ورد 
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ما مديزلك وبريعال وسمورة وسلمنقة وقشتالة وسقونية، وصارت للجالقة حتى افتتحھا المنصور بن ابي عامر رئيس الدولة ك

وكان عبد الرحمن عندما تمھد له األمر باألندلس، . ثم استعادوھا بعده من بالد األندلس واستولوا على جميعھا. نذكر في أخباره

ً بطليطلة على يوسف من قبله، بقي  ودعا للسّفاح، ثم خلعه، واستبد بأمره كما ذكرناه، وجد ھشام بن عبد ربه الفھري مخالفا

ومعه حيوة بن الوليد الحصبي،  -الرحمن سنة تسع وأربعين بدراً مواله وتمام بن علقمة فحاصراهعلى خالفه ثم أغزاه عبد 

وسار من إفريقية سنة تسع وأربعين العالء بن مغيث . حتى غلباه، وجاءا بھم إلى قٌرٌطبة فصلبوا -وحمزة بن عبد هللا بن عمر

ً ألبي جعفر الم نصور واجتمع إليه خلق فسار عبد الرحمن إليه، ولقيه بنواحي اليحصبي، ونزل باجة من بالد األندلس داعيا

 ً ثم انھزم العالء وقتل في سبعة آالف من أصحابه، وبعث عبد الرحمن برؤوس كثيرة منھم إلى القيروان . إشبيلية فقاتله أياما

يحصبي المعروف بالمطري وكاتب المنصور العالء، ثم ثار سعيد ال. ومكة فألقيت في أسواقھا سراً، ومعھا اللواء األسود

وسار إليه عبد الرحمن فامتنع ببعض الحصون فحاصره، . بمدينة لبلة طالباً بثأر من قتل من اليمنية مع العالء، وملك إشبيلية

ثم . وكان عتاب بن علقمة اللخمي بمدينة شدونة فأمّد المطري، وبعث عبد الرحمن بدراً مواله فحال دون المدد، ودون المطري

ثم استأمن من بالقلعة إلى عبد الرحمن، . يه الحصار، وقتل في بعض أيامه وَولي مكانه بالقلعة خليفة بن مروانطال عل

ثم سار إلى غياث فحاصره بشدونة حتى استأمنوا فأمنھم، . وأسلموا إليه الحصن فخربه وقتل عبد الرحمن خليفة ومن معه

وبعث إليه العساكر فافترق جمعه واستأمن فأمنه . سدي بكورة جيانوعاد إلى قرطبة فخرج عليه عبد الرحمن بن خراشة اال

ثم حرج عليه سنة خمس غياث بن المستبد االسدي فجمع عامل باجة العساكر، وسار إليه فھزمه وقتله، وبعث برأسه إلى عبد 

ندلس من بربر مكناسة وفي ھذه السنة شرع عبد الرحمن في بناء السور على قرطبة ثم ثار رجل بشرق األ. الرحمن بقرطبة

يعرف بشقنا بن عبد الواحد، كان يعلم الصبيان، وادعى أنه من ولد الحسين الشھيد، وتسمى بعبد هللا بن محمد، وسكن شنة 

برية، واجتمع إليه خلق من البربر فسار إليه عبد الرحمن فھرب في الجبال، واعتصم بھا فرجع وولى على ٌطليطلة حبيب بن 

فسار إليه سليمان . حبيب شنة َبِريَّة سليمان بن عثمان بن مروان بن عثمان بن مروان بن عثمان بن عّفانعبد الملك فولى 

  .وقتله، وغلب على ناحية فورية فسار إليه عبد الرحمن سنة اثنتين وخمسين ومائة

ار إليه عبد الرحمن سنة وأعياه أمره وصار ينتقل في البالد ويھزم العساكر وكان سكن بحصن شيطران من جبال بلنسيه فس

ست وخمسين، واستخلف على قرطبة ابنه سليمان فأتاه الخبر بعصيان أھل أشبيلية، وثورة عبد الغّفار، وحيوة بن قالقس مع 

. وقدم عبد الملك بن عمر لقتالھم فساروا إليه ولقيھم مستميتاً فھزمھم واثخن فيھم. اليمانية فرجع عن شقنا، وھاله أمر أشبيلية

بعبد الرحمن فشكرھا له وجزاه خيراً، ووصله بالصھر ووالّه الوزارة ونجا عبد الغفار وحيوة بن قالقس إلى إشبيلية  ولحق

فسار عبد الرحمن سنة سبع وخمسين إليھا فقتلھم وقتل خلقاً ممن كان معھم واستراب من يومئذ بالعرب إلى اصطناع القبائل 

ثم . إحدى وستين غدر بشقنا رجالن من أصحابه وجاءا برأسه إلى عبد الرحمن ولما كانت سنة. من سواھم واتخاذ الموالي

سار عبد الرحمن بن حبيب الفھرّي المعروف بالقلعي من إفريقية إلى األندلس مظھراً للدعوة العّباسّية، ونزل بتدمير، واجتمع 

أمره فلم يجبه فسار إليه في البربر، ولقيه  وكان سليمان بن يقظان عامال على برشلونة فكتب إليه يدعوه إلى. إليه البربر

وزحف إليه عبد الرحمن من قرطبة فاعتصم بجبل بلنسية فبذل عبد الرحمن فيه األموال . سليمان فھزمه وعاد إلى تدمير

ثم . ورجع عبد الرحمن إلى قرطبة. فاغتاله رجل من أصحابه البربر وحمل رأسه إلى عبد الرحمن، وذلك سنة اثنتين وستين

خرج دحية الغساني في بعض حصون البيرة فبعث إليه شھيد بن عيسى فقتله، وخالف البربر وعليھم بحرة بن البرانس، فبعث 

وفر القائد السلمي من قرطبة إلى طليطلة وعصى بھا فبعث حبيب بن عبد الملك، وحاصره . بدرا مواله فقتله، وفرق جموعھم
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ع وستين إلى سرقسطة، وبھا سليمان بن يقظان، والحسين بن عاصي، وقد وزحف عبد الرحمن سنة أرب. فھلك في الحصار

حاصرھما ثعلبة بن عبيد من قواده فامتنعت عليه، وقبض سليمان، على ثعلبة، وبعث إلى ملك الفرنج فجاء وقد تنّفس عنه 

وسار إلى بالد . صالحه ثم غلب الحسين على سليمان وقتله، وانفرد فحاصره عبد الرحمن حتى. الحصار، فدفع إليه ثعلبة

وغدر الحسين بسرقسطة فسار إليه عامله ابن علقمة فأسر . الفرنج والبشكنس ومن وراءھم من الملوك، ورجع إلى وطنه

ثم خرج سنة ثمان وستين . أصحابه ثم سار إليه عبد الرحمن سنة ست وستين وملكھا عنوة، وقتل الحسين وقت  أھل سرقسطة

. ثم لقيه ثانية سنة تسع وستين فھزمه. بن عبد الرحمن فلقيه بقسطلونة وھزمه، وأثخن في أصحابه أبو األسود محمد بن يوسف

ثم توفي عبد . أعمال طليطلة، وقام مكانه أخوه قاسم وغزاه عبد الرحمن فحاصره فجاء بغير أمان فقتله ثم ھلك سنة سبعين في

  .مارتهالرحمن سنة إثنتين وسبعين ومائة لثالثة وثالثين سنة من إ

  الرحمن الداخل ووالية ابنه ھشام وفاة عبد
وكان . ولما ھلك عبد الرحمن كان إبنه األكبر سليمان والياً على طليطلة وكان إبنه ھشام على ماردة، وكان قد عھد له باألمر

قام بالدولة، وغص بذلك ابنه عبد هللا المسكين حاضراً بقرطبة فاخذ البيعة ألخيه ھشام، وبعث إليه بالخبر فسار إلى قرطبة، و

وسار ھشام في العساكر . وبعث ھشام في أثره فلم يلحق. أخوه سليمان فأظھر الخالف بطليطلة، ولحق به أخوه عبد هللا

فحاصرھم بطليطلة، وخالفه سليمان إلى قرطبة فلم يظفر بشيء منھا وبعث ھشام بن عبد الملك في أثره فقصد ماردة فحاربه 

ثم بعث سنة أربع وسبعين ابنه معاوية لحصار أخيه سليمان بتدمير . غير أمان ودخل في طاعته فأكرمهعامله، وھزمه هللا ب

ثم طلب سليمان العبور إلى عدوة . فّدوخ نواحيھا، وھرب سليمان إلى جبال بلنسية فاعتصم بھا، ورجع معاوية إلى أبيه بقرطبة

وأقام بعدوة المغرب، وسار معه أخوه عبد . ار صلحا على تركه أبيهالبربر بأھله وولده فأحازه ھشام، وأعطاه ستين ألف دين

ثم خرج على ھشام سعيد بن الحسين بن يحمى االنصاري بطرسوسة من شرق االندلس، وكان قد التجأ إليھا حين قتل . هللا

بدعوة ھشام، وخرج ودعى إلى اليمانية فملكھا، وأخرج عاملھا يوسف العبسي فعارضه موسى بن فرقوق في المضرية . أبوه

أيضا مطروح بن سليمان بن يقظان بمدينة برشلونة، وملك مدينة سرقسطة وواشقة، وكان ھشام في شغل بأمر أَخَويه فلما فرغ 

منھما بعث أبا عثمان عبيد هللا بن عثمان بالعساكر إلى مطروح فحاصره بسرقسطة أياماً، ثم أفرج عنه ونزل بطرسوسة 

م غدر بمطروح بعض أصحابه، وجاء برأسه إلى ابي عثمان فبعث به إلى ھشام وسار إلى سرقسطة قريبا، وأقام بتحيفة، ث

ثم دخل إلى دار الحرب غازيا، وقصد ألبة والقالع فلقي العدو وظفر بھم، وفتح هللا عليه وذلك سنة خمس وسبعين، . فملكھا

وفي ھذه السنة دخل أھل . وھزمه، وأثخن في العدوّ  وبعث ھشام العساكر مع يوسف بن نحية إلى جليقة فلقي ملكه ابن مند،

وفي . طليطلة في طاعة األمير ھشام بعد منصرف أخويه عنھم فقلبھم، وأّمنھم وبعث عليھا ابنه الحكم واليا فضبطھا وأقام بھا

ثم . ن في نواحيھاسنة ست وسبعين بعث ھشام وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث لغزاة العدو فبلغ ألبة والقالع وأثخ

بعثه في العساكر إلى ارٌبوَنة وَجَرنَدة فأثخن فيھما، ووطىء أرض سلطانية، وتوّغل في بالدھم، ورجع بالغنائم التي ال 

واستمّد الطاغية بالبشكنس وجيرانه من الملوك فھزمھم عبد الملك، ثم بعث بالعساكر مع عبد الكريم بن عبد الواحد . تحصى

وفي ھذه السنة ھاجت فتنة بتاكدنا، وھي بالد رندة من األندلس، وخلع . أثخنوا في بالد العدو، وغنموا ورجعواإلى بالد جلّيقة ف

البربر ھنالك الطاعة فبعث إليھم ھشام بن عبد القادر بن أبان بن عبد هللا مولى معاوية بن ابي سفيان فأبادھم، وخّرب بالدھبم، 

وفي سنة تسع وسبعين بعث ھشام الحاجب عبد . وبقيت تاكدنا قفراء خالية سبع سنينوّفر من بقي منھم فدخلوا في القبائلى 

فجمع ملك الجاللقة واستمد بالملوك ثم خام عن اللقاء  الملك بن عبد الواحد بن مغيث في العساكر إلى جليقة فانتھى إلى َمٌيورَقةٌ 
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عث الجيوش من ناحية أخرى فالتقوا بعبد الملك، وأثخنوا وكان ھشام قد ب. ورجع أدراجه، وأتبعه عبد الملك وتوغل في بالدھم

  .في البالد واعرضھم عسكر األفرنج فنالوا منھم بعض الشيء، ثم خرجوا ظافرين سالمين

  وفاة ھشام ووالية ابنه الحكم
الصالح، وكان ثم توفي ھشام بن عبد الرحمن سنة ثمانين ومائة، لسبع سنين من إمارته وقيل ثمان شن، وكان من أھل الخير و

كثير الغزو والجھاد، وھو الذي أكمل بناء الجامع بقٌرٌطبة الذي كان أبوه شرع فيه، وأخرج المصرف آلخذي الصدقة على 

. ولما مات ولي ابنه الحكم بعده فاستكثر من المماليك وارتباط الخيل، واستفحل ملكه وباشر ا أمور بنفسه. الكتاب والسنة

عدوة المغرب فملك بلنسية، ثم أخوه سليمان من طنجة فحاربھما الَحَكم سنة، ثم  عبد هللا الَبلَنِسي منوألول واليته أجاز ابنه 

وأقام عبد هللا ببلنسية وكّف عن الفتنة، وارسل الحكم في الصلح على يد يحيى بن . ظفر بعّمه سليمان فقتله سنة أربع وثمانين

الفتنة مع عّميه سليمان وعبد هللا اغتنم الفرنج الفرصة واجتمعوا وقصدوا  وفي خالل. الفقيه وغيره فصالحه سنة ست وثمانين

وبعث الَحَكم العساكر إلى برشلونة مع الحاجب . برشلونة فملكوھا سنة خمس وثمانين، وتأخرت عساكر المسلمين إلى ما دونھا

فرجع إلى التعبيه وظفر بھم، ورجع إلى بالد  عبد الكريم بن مغيث إلى بالد الجاللقة فأثخن فيھا، وخالفھم العدو إلى المضايق

وفيھا جاء عبد هللا البلنسّي عم . وفي سنة إحدى وثمانين ثار البھلول بن مرزوق بناحية الثغر، وملك سرقٌسطة.اإلسالم ظافراً 

كم بطلبيرة فكتب الحكم كما ذكرناه وفي ھذه السنة خالف عبيدة بن عمير بطليطلة، وكان القائد َعمروس بن يوسف من قواد الح

ثم استمال بني مخشي من أھل طليطلة فقتلوا ٌعبيدة وبعثوا برأسه إلى عمروس فبعث به إلى . إلى ھشام بحصارھم فحاصرھم

واستعمل . الَحَكم، وأنزل بني مخشي عنده فقتلھم البربر بطلبيرة بثار كاتب لھم، وقتل عمروس الباقين واستقامت تلك الناحية

لى مدينة طليطلة، ولحق بالفرنج سنة تسع وثمانين بعض أھل الحرابة، وأطمعوا الفرنج في ملك عمروس ابنه يوسف ع

طليطلة فزحفوا إليھا، وملكوھا وأسروا أميرھا يوسف وحبسوه بصخرة قيسر وسار عمروس من فوره إلى سرقسطة ليحميھا 

قيسر وقد وھن الفرنج من الھزيمة فافتتحھا، من العدو وبعث العساكر مع ابن عمه فلقي العدّو وھزمھم، وسار إلى صخرة 

  .وبعث عمروس نائبه وخلص يوسف وعظم صيته

  وقعة الربض

كان الَحًكٌم في صدر واليته قد انھمك في لّذاته، واجتمع أھل العلم والورع بقرطبة مثل يحيى بن يحيى الليثي، وطالوت الفقيه 

وكان الربض الغربي من قرطبة محلّة متصلة . القاسم من عمومة ھشاموغيرھما فثاروا به، وامتنع فخلعوه وبايعوا محمد بن 

بقصره، وحصروه سنة تسعين ومائة، وقاتلھم فغلبھم وافترقوا، وھدم دورھم ومساجدھم، ولحقوا بفاس من أرض العدوة، إليھم 

حفص عمر البلوطي فلم  وكان مقدمھم أبا. عبد هللا بن طاھر صاحب مصر وافتتحھا، وأجازھم إلى جزيرة إقريطش كما مرّ 

  .يزل رئيسا عليھم، وولده من بعده إلى أن ملكھا الفرنج من أيديھم

  وقعة الحفرة بطليطلة
كان أھل طليطلة يكثرون الخالف، ونفوسھم قوّية لحصانة بلدھم فكانت طاعتھم ملتانة فأعيا الحكم أمرھم، واستقدم عمروس 

قة من المولّدين، وكان عامال عليھا فداخله في التدبير على أھل طليطلة، بن يوسف من الثغر، وكان أصله من أھل مدينة وش

ثم داخلھم في الخلع وأشار عليھم ببناء مدينة يعتزل فيھا مع أصحاب السلطان . وكتب له بواليتھا فأنسوا به، واطمأنوا إليه

ّدو فبعث العساكر مع ابنه عبد الرحمن ثم بعث صاحب األعلى إلى الَحَكم يستنجده على الع. فوافقوه، وامضي رأيه في ذلك

والوزراء، ومّروا بطليطلة ولم يعرض عبد الرحمن لدخولھا ثم رجع العدو، وكفى هللا شره فاعتزم عبد الرحمن على العود 
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إلى قرطبة، فأشار عمروس عند ذلك على أھل طليطلة بالخروج إلى عبد الرحمن فخرج إليه الوجوه، وأكرمھم، ودس خادم 

كتابه إلى عمروس بالحيلة على أھل طليطلة فأشار عليھم عمروس بأن يدخلوا عبد الرحمن البلد، وأنزله بداره واتخذ الحكم 

ً للناس، واستعد له على موعد لذلك فكان يدخلھم من باب، ويخرجھم من آخر خشية الزحام فيدخلون إلى حفرة في  صنيعا

طن الباقون فنفروا وحسنت طاعتھم من بعد ذلك إلى أيام الفتنة كما القصر وتضرب رقابھم عليھا إلى أن قتل معظمھم، وف

ثم عصى اصبغ بن عبد هللا بماِرَدة، وأخرج عامل الحكم فسار إليه الحكم وحاصره وجاءه الخبر بعصيان أھل قٌرٌطبة . نذكر

ق بن قارله ملك اإلفرنج وسار وفي سنة اثنتين وتسعين جمع لزري. ثم استنزل أصبغ من بعد ذلك وأنزله قرطبة. فرجع وقتلھم

ثم عاود أھل ماردة الخالف عن . لحصار طرطوسة فبعث الحكم ابنه عبد الرحمن في العساكر فھزمه، وفتح هللا على المسلمين

وكثر عيث الفرنج في الثغور فسار إليھم سنة ست وتسعين فافتتح . الحكم سنة أربع وتسعين فسار إليھم وقاتلھم ثالث سنين

وفي سنة مائتين بعث الحكم العساكر مع . وخّرب النواحي وأثخن في القتل والسبي والنھب، وعاد إلى قرطبة ظافراالحصون، 

الحاجب عبد الكريم بن مغيث إلى بالد الفرنج فسار فيھا وخربھا ونھبھا، وھدم عدة من حصونھا، وأقبل إليه ملك الجاللقة في 

يه أياماً، ونال المسلمون منھم أعظم النيل، وأقاموا على ذلك ثالث عشرة ليلة، ثم جموع عظيمة، وتنازلوا على نھر واقتتلوا عل

  .كثرت األمطار ومّد النھر، وقفل المسلمون ظافرين

  وسطوفاة الحكم ووالية ابنه عبد الرحمن األ
األجناد والمرتزقة  ثم توفي الحكم بن ھشام آخر سنة ست ومائتين لسبع وعشرين سنة من واليته، وھو أول من جند باألندلس

وجمع األسلحة والعدد، واستكثر من الحشم والحواشي، وارتبط الخيول على بابه، واّتخذ المماليك، وكان يسمّيھم الخرس 

وكان يقرب الفقھاء . لعجمتھم وبلغت عّدتھم خمسة آالف، وكان يباشر األمور بنفسه، وكانت له عيون يطالعونه بأحوال الناس

ولما مات قام بأمره من بعده ابنه عبد الرحمن فخرج عليه ألول . ن، وھو الذي وطأ الٌمْلَك لعقبه باألندلسوالعلماء والصالحي

إمارته عبد هللا البلنسي عم أبيه، وسار إلى تدمير يريد قرطبة فتجّھز له عبد الرحمن فخام عن اللقاء، ورجع إلى بلنسية ومات 

ثم غزا ألّول واليته إلى جليقة فأبعد وأطال الغيبة، وأثخن في أمم النصرانية . رطبةأثر ذلك فنمل عبد الرحمن ولده وأھله إلى ق

وقدم عليه سنة ست ومائتين من العراق زرآب المغّني مولى المھدي، ومعلم إبراھيم الموصلّي، وإسمه علي بن . ھنالك ورجع

الغناء باألندلس، وخلف ولده مخلفه كبيرھم عبد وأورث صناعة . نافع فركب لتلقيه وبالغ في إكرامه، وأقام عنده بخير حال

وفي سنة سبع كانت وقعة بالثغر، كان الحكم قد قبض على عاملھا ربيع، وصلبه حّياً لما بلغه . الرحمن في صناعته وحظوته

فوا بباب وھلك الحكم أثر ذلك فتوافى المتظلمون من ربيع إلى قرطبة يطلبون ظالماتھم، ومعظمھم جند إلبيرة ووق. من ظلمه

ونجا الفل منھم إلى البيرة . القصر، وشغبوا، وبعث عبد الرحمن من يسكتھم فلم يقبلوا فركبت العساكر إليھم وأوقعوا بھم

  .وبالشر، وتتبعھم عبد الرحمن

م يحيى بن وبعث عبد الرحمن إليھ. وفي ھذه السنة نشأت الفتنة بين المضرية واليماّنية واقتتلوا، فھلك منھم نحو من ثالثة آالف

ثم عاودوا الحرب عند مغيبه، وأقاموا . عبد هللا بن خالد في جيش كثيف، ليكفھم عن الفتنة فكّفوا عن القتال لما أحسوا بوصوله

  .على ذلك سبع سنين

كثيراً وفي سنة ثمان أغزا حاجبه عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث إلى ألبة والقالع فخرب كثيراّ من البالد وانتسفھا، وفتح 

وفي سنة ثالث عشرة انتقض عليه أھل . من حصونھم، وصالح بعضا على الجزية واطالق أسرى المسلمين، وانصرف ظافراً 

ثم أمر . ماردة وقتلوا عامله فبعث إليھم العساكر فافتتحوھا، وعاودوا الطاعة، وأخذوا رھائنھم وخّربوا سورھا، ورجعوا عنھم
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النھر فعاودوا الخالف، وأسروا العامل، وأصلحوا سورھم فسار إليھم عبد الرحمن سنة  عبد الرحمن بنقل حجارة السور إلى

ثم بعث العساكر سنة سبع عشرة فحاصرھا فامتنعوا، ثم حاصرھا سنة عشرين . أربع عشرة، وحاصرھم فامتنعوا عليه

رين ومائتين، فبعث عبد الرحمن وافتتحھا، ونجا فلھم مع محمود بن عبد الجبار منھم إلى ملت شلوط فاعتصم بھا سنة عش

العساكر لحصاره فلحق بدار الحرب، واستولى على حصن من حصونھم، أقام به خمسة أعوام حتى حاصره أدفونش ملك 

  .الجاللقة وافتتح الحصن وقتل محمودا وجميع أصحابه سنة خمس وعشرين

، واشتّدت شوكته واجتمعت له الخلق، وأوقع وفي سنة خمس عشرة خرج بمدينة طليطلة ھاشم الضراب من أھل واقعة الربض

ثم بعث عساكر أخرى فقاتلوه بنواحي دورقة فھزموه، . بأھل شنت برّية، فبعث عبد الرحمن العساكر لقتاله فلم يصيبوا منه

وبعث عبد الرحمن ابنه أمية لحصارھا فحاصرھا مدة، ثم . واستمر أھل طليطلة على الخالف. وقتل ھو وكثير من أصحابه

وكان أھل طليطلة قد خرجوا في أتباعه إلى قلعة رياح فكمن لھم . فرج عنھا ونزل قلعة رياح، وبعث معسكراً لالغارة عليھاأ

وبعث عبد الرحمن العساكر لحصارھا ثانيا فلم يظفروا وكمن المغيرون عليھا بقلعة . وھلك أليام قليلة فأوقعوا به فاغتم لذلك،

  .رياح يعاودونھا بالحصار كل حين

ثم بعث عبد الرحمن أخاه الوليد في العساكر سنة إثنتين وعشرين لحصارھا، وقد أشرفوا على الھلكة، وضعفوا عن المدافعة 

وفي سنة أربع وعشرين بعث عبد الرحمن قريبه عبيد هللا . فاقتحمھا عنوة وسكن أھلھا، وأقام إلى آخر ثالث وعشرين، ورجع

بة والقالع، ولقي العّدو فھزمھم، وكثر السبي والقتل، ثم خرج لزريق ملك الجاللقة، وأغار بن البلنسي لي العساكر لغزو بالد أل

ثم سار إلى الحصن الذي . على مدينة سالم بالثغر، فسار إليه فرنون بن موسى وقاتله فھزمه، وأكثر القتل في العدو واألسر

د الرحمن في الجيوش إلى بالد جليقة فدوّخھا وافتتح عدة ثم سار عب. بناه أھل البة بالثغر نكاية للمسلمين فافتتحه وھدمه

وفي سنة ست وعشرين بعث عبد الرحمن العساكر . حصون منھا، وجال في أرضھم، ورجع بعد طول المقام بالسبي والغنائم

م العدو إلى أرض الفرنجة، وانتھوا إلى أرض سرطانية، وكان على مقدمة المسلمين موسى بن موسى عامل َتِطيلَة، ولقيھ

فصبروا حتى ھزم هللا عدوھم، وكان لموسى في ھذه الغزاة مقام محمود، ووقعت بينه وببن بعض قواد عبد الرحمن مالحاة، 

ً النتقاضه فعصى على عبد الرحمن، وبعث إليه الجيوش مع الحارث بن بزيغ فقاتله موسى،  وأغلظ له القائد فكان ذلك سببا

ثم زحف إلى تطيلة، وحاصر بھا موسى حتى نزل عنھا على الصلح . ث إلى سرقسطةورجع الحار. وانھزم وقتل ابن عمه

 ً ثم سار لحصار موسى في أربط فاستنصر موسى بغرسية من ملوك الكفر فجاءه، . إلى أربط وأقام الحارث بتطيلة أياما

ر، وأوقعوا به وأسروه، وقد فقئت وزحف الحارث وأكمنوا له فلقيھم على نھر َبْلَبة، فخرجت عليه الكمائن بعد أن أجاز النھ

وحاصر موسى بتطيلة حتى . واستشاط عبد الرحمن لھذه الواقعة، وبعث ابنه محمداً في العساكر سنة تسع وعشرين. عينه

ثم عاود موسى . صالحه، وتقدم إلى َيْنَبلٌوَنة فأوقع بالمشركين عندھا، وقتل غرسية صاحبھا الذي أنجد موسى على الحارث

حفت إليه العساكر فرجع إلى المسالمة، ورھن ابنه عند كبد الرحمن على الطاعة، وقبله عبد الرحمن ووالّه تطيلة الخالف فز

ثم كان في ھذه السنة خروج المجوس في أطراف بالد األندلس، ظھروا سنة ست وعشرين . فسار إليھا، واستّقرت في عمالته

ً فكانت بينھم وين أھلھا الحرب ثال بساحل أشبونة ، ثم تقدموا إلى قادس، ثم إلى أشدونة، فكانت بينھم وبين . ثة عشر يوما

ثم قصدوا إشبيلية ونزلوا لريبا منھا، وقاتلوا أھلھا منتصف المّحرم من سنة ثمان وعشرين فھزمھم . المسلمين بھا وقعة

ع خبرھم وسكنت البالد، وذلك سنة ثم أقلعوا من ھنالك، وانقط. ثم مضوا إلى باجة، ثم إلى مدينة أشبونة. المسلمون وغنموا

وذكر بعض المؤرخين حادثة المجوس . وتقدم عبد الرحمن األوسط بإصالح ما خربوه من البالد، وأكثف الحامية بھا. ثالثين



89 
 

وفي سنة إحدى وثالثين بعث عبد الرحمن العساكر إلى جليقة فدوخوھا .ھذه سنة ست وأربعين، ولعلّھا غيرھا وهللا أعلم

ثم اغزى عبد . دينة ليون، ورموا سورھا فلم يقدروا عليه، ألّن عرضه سبعة عشر ذراعاً فثلموا فيه ثلمة ورجعواوحاصروا م

الرحمن حاجبه عبد الكريم بن مغيث في العساكر إلى بالد برشلونة فجاز في نواحيھا، وأجاز الدروب التي تسمى السرب إلى 

وقد كان ملك القسطنطينية توفلس . ر مدينتھم الٌعْظَمى وعاث في نواحيھا وقفلبالد الفرنجة فدوخھا قتال واسراً وسبياً، وحاص

بن نوفلس بن نوفيل بعث إلى األمير عبد الرحمن سنة خمس وعشرين بھدية، ويطلب مواصلته فكافأه عبد الرحمن عن ھديته، 

ھما المواصلة، وارتفع لعبد الرحمن ذكر وكان مشھورا في الشعر والحكمة فأحكم بين. وبعث إليه يحيى العزال من كبار الدولة

وفي سنة ست وثالثين ھلك نصر الحفي القائم بدولة األمير عبد الرحمن، وكان يضغن على . عند منازعيه من بني العباس

مواله، ويمالىء ابنه عبد الرحمن على ابنه اآلخر ولّي عھده، بما كانت أم عبد هللا قد اصطنعته وكانت حظية عند السلطان، 

ودس . ومنحرفة عن ابنه محمد ولي العھد فداخلت نصراً ھذا في أمرھا، وداخل ھو طبيب الدار في أن يسم محمداً ولي العھد

الطبيب بذلك إلى األمير مع قھرمانة داره، وأن نصراً أكرھه على إذابة السّم فيه، وباكر نصر القصر ودخل على السلطان 

ه، وقال له أن نفسي قد بشعته فاشربه أنت فوجم، فأقسم عليه فلم يسمه خالفه فشربه، يستفھمه عن شراب الدواء فوجده بين يدي

  .وركب مسرعاً إلى داره فھلك لحينه، وحسم السلطان علّة ابنه عبد هللا، وكان من بعدھا مھلكه

  الرحمن األوسط ووالية ابنه محمد وفاة عبد
لرحمن الداخل، في ربيع اآلخر سنة ثمان وثالثين إلحدى وثالثين ثم توفى عبد الرحمن األوسط بن الحكم بن ھاشم بن عبد ا

ً بعلوم الشريعة والفلسفة، وكانت أيامه ھدّو وسكون وكثرت األموال عنده واتخذ القصور . سنة من إمارته، وكان عالما

ً اتخذه الناس شريعة ومات قبل أن يستتمه  وزاد في جامع قرطبة رواقين،. والمنتزھات، وجلب إليھا الماء، وجعل له مصنعا

وبنى باألندلس جوامع كثيرة، ورّتب رسوم المملكة واحتجب عن العاّمة، ولما مات ولي مكانه ابنه . فأتمه ابنه محمد بعده

ھا . محمد فبعث ألّول واليته العساكر مع أخيه الحكم إلى قلعة      رباح إلصالح أسوارھا وكان أھل طليطلة خربوھا فرمَّ

ثم بعث الجيوش مع موسى بن موسى صاحب تطيلة فعاث في نواحي ألبة . تقدم إلى طليطلة فعاث في نواحيھاوأصلح حالھا، و

والقالع، وفتح بعض حصونھا ورجع، وبعث عساكر أخرى إلى نواحي برشلونة وما وراءھا فعاثوا فمھا، وفتحوا حصون 

تمدوا ملك جليقة، وملك البشكنس فساروا إلنجادھم مع ثم سار محمد سنة أربعين في جيوشه إلى طليطلة فاس. برشلونة ورجعوا

وبلغ عدة القتلى من أھل طليطلة والمشركين . أھل طليطلة فلقيھم األمير محمد على وادي سليط، وقد أكمن لھم فأوقع بھم

 ً وفي سنة . اثم سار إليھم سنة ثالث وأربعين فأوقع بھم ثانية، وأثخن فيھم وخرب ضياعھم فصالحوه ثم نكثو. عشرين ألفا

ثم عادوا إلى تدمير، ودخلوا قصر . خمس وأربعين ظھرت مراكب المجوس، ونزلوا بإشبيلية والجزيرة، وأحرقوا مسجدھا

ارٌيولة وساروا إلى سواحل الفرنجة وعاثوا فيھا، وانصرفوا فلقيھم مراكب األمير محمد فقاتلوھم، وغنموا منھم مركبين، 

مراكب المشركين إلى ينبلونة، واشروا صاحبھا غرسية وفّدى نفسه منھم بسبعين ألف  واستشھد جماعة من المسلمين، ومضت

ً . دينار ثم بعث األمير محمد سنة إحدى وخمسين أخاه المنذر في العساكر . وفي سنة سبع وأربعين حاصر طليطلة ثالثين يوما

وأثخن المسلمون في المشركين بالقتل واألسر وكان إلى نواحي البة والقالع فعاثوا فيھا، وجمع لزريق للقائم فلقيھم وانھزم، 

ً ال كفاء له ثم غزا األمير محمد بنفسه سنة إحدى وخمسين بالد الجاللقة فأثخن وخرب، وانتقض عليه عبد الرحمن بن . فتحا

شم بن عبد جليقة فسار إلى الوزير ھا مروان الجليقي فيمن معه من المولدين، وساروا إلى التخم، ووصل يده بأذفونش ملك

ثم وقعت المراودة في الصلح . الرحمن في عساكر األندلس، سنة ثالث وستين فھزمه عبد الرحمن وحصل ھاشم في أسره
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ً فتم ذلك سنة خمس وستين، ونزل عبد الرحمن بطليوس، وكانت  على أن ينزل عبد الرحمن بطليوس ويطلق الوزير ھاشما

ً بعد سنتين ونصف م ثم تغير أذفونش لعبد الرحمن بن مروان وفارقه، وخرج من دار . ن أمرهخربة فشيدھا وأطلق ھاشما

الحرب بعد أن قاتله ونزل مدينة أْنطانية بجھات ماردة وھي خراب فحّصنھا، وملك ما إليھا من بالد اليون وغيرھا من بالد 

ت برية فانتقض، وأغار على أھل وكان مظفر بن موسى بن ذي النون الھواري عامالً بشن. الجاللقة، واستضافھا إلى بطليوس

. طليطلة فخرجوا إليه في عشرين ألفاً، ولقيھم فھزمھم، وانھزم معھم مطرف بن عبد الرحمن، وقتل من أھل طليطلة خلقٌ 

وكان مطّرف بن موسى فردأ في الشجاعة ومحالً من النسب، ولقي شنجة صاحب ينبلونة أمير البشكنس فھزمه شنجة وأسره، 

وفي سنة إحدى وستين . ورجع إلى شنت بّرية فلم يزل بھا قويم الطاعة إلى أن مات آخر دولة األمير محمد وفّر من األسر،

. انتقض أسد بن الحارث بن بديع بتاكرتا وھي رندة فبعث إليھم األمير محمد العساكر، وحاصروھم حتى استقاموا على الطاعة

لى دار الحرب، وجعل طريقه على ماردة، وكان بھا ابن مروان وفي سنة ثالث وستين اغزى األمير محمد ابنه المنذر إ

الجليقي، ومرت طائفة من عساكر المنذر بماردة فخرج عليھم ابن مروان، ومعه جمع من المشركين استظھر بھم فقتل تلك 

ل أھلھما، ثم تقّدم إلى الطائفة عن آخرھم وفي سنة أربع وستين بعث ابنه المنذر ثانية إلى بلد ينبلونة، ومر بسَرقٌْسَطة فقات

وفي سنة ست وستين أمر األمير . تطيلة وعاث في نواحيھا وخّرب بالد بني موسى، ثم لوجھه إلى ينبلونة فدوخھا ورجع

محمد بإنشاء المراكب بنھر قرطبة ليدخل بھا إلى البحر المحيط، ويأتي جليقة من ورائھا فلما تّم إنشاؤھا، وجرت في البحر 

وفي سنة سبع وستين انتقض عمر بن حفصون بحصن يشتر من جبال مالقة، . تقطعت فلم يسلم منھا إال القليلأصابھا الريح  و

وزحف إليه عساكر تلك الناحية فھزمھم، وقوي أمره، وجاءت عساكر األمير محمد فصالحھم ابن حفصون واستقام أمر 

فقصد سرقٌسَطة، وحاصرھا، وعاث في  أھل الخالف وفي سنة ثمان وستين بعث األمير محمد ابنه المنذر لقتال. الناحية

ثم تقدم إلى دير بروجة، وفيه محمد بن لّب بن موسى ثم قصد مدينة الردة وقرطاجنة، ثم دخل . نواحيھا، وفتح حصن ريطة

ر وفي سنة سبعين سار ھاشم بن عبد العزيز بالعساك. دار الحرب وعاث في نواحي البة والقالع، وفتح منھا حصونا ورجع

لحصار عمر بن حفصون بحصن يشتر، واستنزله إلى قرطبة فأقام بھا، وفيھا شرع إسمعيل بن موسى ببناء مدينة الردة فجمع 

صاحب برشلونة لمنعه من ذلك، وسار إليه فھزمه إسمعيل وقتل أكثر رجاله، وفي سنة إحدى وسبعين سار ھاشم بن عبد 

وكان في عسكره عمر بن حفصون . افتتحھا، ونزلوا جميعا على حكمهالعزيز في العساكر إلى سرقسطة فحاصرھا ھاشم و

واستدعاه من الثغر فحضر معه ھذه الغزاة فھرب، ولحق بيشتر فامتنع به، وسار ھاشم إلى عبد الرحمن بن مروان الجليقي، 

نع فيه، وصالح عليه ثم نزل منت شلوط فامت. ثم رجع عنه فأغار ابن مروان على إشبيلية ولقنت. وحاصره بحصن منت مولن

  .وكان ملك رومة والفرنجة لعھده اسمه فرلبيب بن لوزنيق. األمير محمداً، واستقام على طاعته إلى أن ھلك األمير محمد

  األمير محمد ووالية ابنه المنذر وفاة
ث وسبعين، ثم توفي األمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن ھشام بن عبد الرحمن الداخل في شھر صفر من سنة ثال

لخمس وثالثين سنة من إمارته، وولَي بعده ابنه المنذر فقتل ألّول واليته ھاشم بن عبد العزيز وزير أبيه، وسار في العساكر 

وكان منھا رّية وھي مالقة، . لحصار ابن حفصون فحاصره بحصن يشتر سنة أربع وسبعين، وافتتح جميع قالعه وحصونه

ولما اشتد الحصار على ابن حفصون سأل الصلح فأجابه، وأفرج عنه فنكث فرجع . ن فقتلهوقبض على واليھا من قبله عيشو

  .                  لحصاره، وصالح ثم نكث مرتين فأقام المنذر على حصاره وھلك قريبٍا فانفرج عن ابن حفصون
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  أخيه عبيد هللا ابن األمير محمد وفاة المنذر ووالية
ن حفصون بجبل يشتر سنة خمس وسبعين لسنتين من إمارته، فولي مكانه أخوه عبد هللا ابن األمير ثم توفي المنذر محاصراً الب

ولما كثر الثّوار قّل الخراج المتناع أھل النواحي . محمد، وقفل بالعساكر إلى قرطبة، وقد اضطربت نواحي األندلس بالثوار

ئة ألف منھا للجيوش، ومائة ألف للنفقة في النوائب وما يعرض، وكان خراج األندلس قبله ثالثمائة ألف دينار، ما. من األداء

  .ومائة ألف ذخيرة ووفرا فأنفقوا الوفر في تلك السنين، وقل الخراج

  أخبار الثوار وأولھم ابن مروان ببطليوس وأشبونة

غزاته إلى بالد  قد تقّدم لنا أن عبد الرحمن بن مروان انتقض على األمير محمد بن عبد الرحمن سنة خمس وخمسين في

وذكرنا كيف سار . الجاللقة، واجتمع إليه المولّدون وصار إلى التخم، ووصل يده باذفونش ملك الجاللقة فعرف لذلك بالجلّيقي

ثم وقع الصلح على إطالق ھاشم، وأن . إليه ھاشم بن عبد العزيز سنة ثالثين في عساكر األندلس فھزمه ابن مروان، وأسره

ثم تغّير له اذفونش وقاتله . ليوس فتّم ذلك سنة خمس، ونزل عبد الرحمن بطليوس فشّيدھا وترّس بالدولتينينزل ابن مروان بط

ففارق دار الحرب، ونزل مدينة أْنطاِنية جھات ماردة فحّصنھا، وھي خراب، وملك ما إليھا من بلد اليون وغيرھا من بالد 

عبد هللا على بطليوس وكان معه بدار الحرب سعدون السرساقي وكان  الجاللقة، واستضافھا إلى بطليوس، واستعجل له األمير

فلما نزل عبد هللا بطليوس انتزى سعدون ببعضى الحصون . من األبطال الشجعان، وكان دليال للغزو، وھو من الخارجين معه

  .معه ثم ملك قلنيرة وترس بأھل الدولتين إلى أن قتله أذفونش في بعض حروبه. وباجة  ما بين قلنيرة

  :ابن تاكيت بماردة
كان محمد بن تاكيت من مصمودة، وثار بناحية الثغر أيام األمير محمد، وزحف إلى ماردة وبھا يومئذ جند من العرب وكتامة 

  .فأعمل الحية في إخراجھم منھا، ونزلھا ھو وقومه مصمودة

  :بقية خبر ابن مروان
طبة وجاء عبد الرحمن مروان من بطليوس مدداً له فحاصروھم اشھراً، ولما ملك ابن تاكيت ماردة زحفت إليه العساكر من قر

وكان بماردة جموع من العرب ومصمودة وكتامة فتحيل محمد بن تاكيت على العرب، وكتامة وأقاربھم فأخرجھم . ثم اقلعوا

ھرته عليه، وحاربه واستقل بماردة ھو وقومه، وعظمت الفتنة بينه وبين عبد الرحمن بن مروان صاحب بطليوس بسبب مظا

فھزمه أن مروان مراراً كانت إحداھا على لقنت، استلحم فيھا مصمودة فقّصت من جناح ابن تاكيت واستجاش بسعدون 

السرساقي صاحب قلنيرة فلم يغنه، وعال كعب ابن مروان عليھم وتوثق أمره، وطلبه ابن حفصون في الوالية فامتنع ثم ھلك 

هللا وولي ابنه عبد الرحمن بن مروان، وأثخن في البرابرة المجاورين له، وھلك لشھرين من  أثر ذلك سنة أيام األمير عبد

واليته فقعد األمير عبد هللا على بطليوس ألميرين من العرب ولحق من بقي من ولد عبد الرحمن بحصن شونة، وكانا إثنين 

ثم خرجا من حصن شونة ولحقا بآخر من أصحاب جّدھما . من أعقابه، وھما مروان وعبد هللا ابنا ابنه محمد، وعّمھما مروان

ثم اضطرب األميران ببطليوس وتنازعا، وقتل أحدھما األخر، واستقل ببطليوس، ثم تسور عبد هللا منھا سنة . عبد الرحمن

ى طاعوا له، ونازل حصون البرابرة حت. ست وثمانين فقتله وملك بطليوس، واستفحل أمره، والمعّجل له األمير عبد هللا عليھا

ً طاعة األمير عبد هللا، ثم تحاربوا فاتصلت حروبھم إلى آخر . وحارب ابن تاكيت صاحب ماردة ثم اصطلحوا وأقاموا جميعا

  .دولته
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  ثورة بى بن محمد بسرقسطة وتطيلة
ت حتى استقام، ثم ثار لب بن محمد بن موسى بسرقٌسطة سنة ثمان وخمسين ومائتين، أيام األمير محمد فترّددت إليه الغزوا

ونازله ملك الجاللقة أذفونش في . وأسجل له األمير على سرقسطة وتطليلة وطرسونة فأحسن حمايتھا، واستفحلت إمارته فيھا

ً وقتل نحواً من ثالثة آالف من قومه، وانتقض على األمير عبد هللا  بعض األيام بطرسونة فنزل إليه ورّده على عقبه منھزما

  .وحاصر تطيلة

  طرف بن موسى بن ني النون الھواري بشنة بريهثورة م

كان لمطرف صيت من الشجاعة ومحل من النسب والعصبّية فثار في شنت برية، وكانت بينه وبين صاحب ينبلونة سلطان 

البشكنس من الجاللقة حروب أسرة العدو في بعضھا ففر من األسر، ورجع إلى شنت برّية، واستقامت طاعته إلى آخر دولة 

  .ر محمداألمي

  فصون في يشتر ومالقة ورندة واليسثورة األمير ابن ح
ھكذا نسبه ابن حيان، أّول ثائر كان  وھو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن اذفونش القس،

خرج بجبل . نباألندلس، وھو الذي افتتح الخالف بھما وفارق الجماعة أيام محمد بن عبد الرحمن في سني السبعين والمائتي

يشتر من ناحية رّية ومالقة، وانضم إليه الكثير من جند األندلس ممن في قلبه مرض في الطاعة، وابتنى قلعته المعروفة به 

ھنالك، واستولى على غرب األندلس إلى رندة وعلى السواحل من الثجة إلى البيرة، وزحف إليه ھاشم بن عبد العزيز الوزير 

ثم ھرب ورجع إلى حصن يشتر ولما توفي األمير محمد تغلب على حصن الحامة . طبة سنة سبعينفحاصره واستنزله إلى قر

ثم . ورية ورندة والثجة، وغزاه المنذر سنة أربع وسبعين فافتتح جميع قالعه وقتل عامله برية، ثم سأل الصلح فعقد له السمنذر

صراً له فرجع عنه األمير عبد هللا، واستفحل أمر ابن نكث ابن حفصون وعاد إلى الخالف فحاصره المنذر إلى أن ھلك محا

وكاتب ابن األغلب صاحب أفريقية، وھاداه وأظھر دعوة العباسية . حفصون والثوار، وتوالت عليه الغزوات والحصار

بالية  باألندلس فيما إليه، وتثاقل ابن األغلب على إجابته الضطراب إفريقية فأمسك وأكثر االجالب على قرطبة، وبنى حصن

فصون فكر عليه -ثم قصده في حصنه فحاصره أياماً وانصرف عنه فاتبعه ابن. قريباً منھا، وغزاه عبد هللا وافتتح بالية والثجة

ووالى عليه الحصار في كل سنة، فلما كانت وثمانين عمر بن . األمير عبد هللا وھزمه، وأثخن فيه، وافتتح البيرة من أعماله

لقة فنبذ إليه أمراؤه بالحصون عھده، وسار الوزير أحمد بن أبي عبيدة لحصاره في العساكر حفصون وخالص ملك الجال

فاستنجد بإبراھيم بن حّجاج الثائر بإشبيلية، ولقياه فھزمھما وراجع ابن حّجاج الطاعة، وعقد له األمير عبد هللا على إشبيلية 

ثم راجع طاعة .من يد األغالبة، وأظھر باألندلس دعوة عبيد هللاوبعث ابن حفصون بطاعته للشيعة عندما تغلبوا على القيروان 

بني أمية عندما ھيأ هللا للناصر ما ھيأه من استفحال الملك، واستنزل الثوار، واستقام إلى أن ھلك سنة ست وثالثمائة لسبع 

ه سليمان بن عمر بعض رجاالتھم ثم دّس إليه أخو. وقام مكانه ابنه جعفر فأقره الناصر على أعماله. وثالثين سنة من ثورته

وكان مع الناصر فسار إلى أھل يشتر، وملكوه مكان أخيه، وذلك سنة ثمان وثالثمائة، . فقتله لسنتين أو ثالثة من واليته

ثم بعث إليه الناصر وزيره عبد الحميد بن سبيل . وخاطب الناصر فعقد له كما كان أخوه، ثم نكث وتكرر إنكاثه ورجوعه

وقّدم المولّدون أخاه حفص بن عمر فانتكث ومضى على العصيان، . ولقيه فھزمه وقتله، وجيء برأسه إلى قرطبةبالعساكر، 

وخرج الناصر إلى يشتر . وغزاه الناصر، وجھّز العساكر لحصاره حتى استأمن له، ونزل إلى قرطبة بعد سنة من واليته

مان فصلبھم بقرطبة، وخرب جميع الكنائس التي كانت في فدخله وجال في أقطاره، ورفع أشالء عمر وابنه جعفر، وسلي
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الحصون التي بنواحي رّية وأعمال مالقة، ثالثين حصنا فأكثر، وانقرض أمر بني حفصون، وذلك سنة خمس عشرة وثالثمائة 

  .والبقاء 

  ثوار إشبيلية المتعاقبون

ان بإشبيلية أمية بن عبد هللا المغافر بن أبي عبيدة، وكان ابن أبي عبيدة وابن خلدون وابن حجاج وابن مسلمة، وأّول الّثوار ك

الحجازي ومحمد بن : قال ابن سعيد، ونقله عن مؤّرخي األندلس. جده أبو عبدة عامالً عليھا من قبل عبد الرحمن الداخل

التغلب، وكان رؤساء  لما اضطربت األندلس بالفتن أيام األمير عبد هللا وسما رؤساء البالد إلى: وابن حّيان قال. األشعث

وكان األمير . إشبيلية المرّشحون لھذا الشأن أمّية بن عبد الغافر، وكليب بن خلدون الحضرمي وأخوه خالد، وعبد هللا بن حجاج

عبد هللا قد بعث على إشبيلية ابنه محمداً، وھو أبو الناصر والنفر المذكورون يحومون على االستبداد فثاروا بمحمد بن األمير 

ثم استبد أمية بواليتھا على مداراتھم، ودّس على عبد هللا بن . هللا، وحصروه في القصر مع أمه وانصرف ناجياً إلى أبيه عبد

حجاج من قتله فقام أخوه إبراھيم مكانه فثاروا به، وحاصروه في القصر، ولما أحيط به خرج إليھم مستميتاً بعد أن قتل أھله، 

وكتب ابن خلدون وأصحابه بذلك إلى األمير عبد . ّمة برأسه، وذلك أعوام الثمانين والثالثمائةوأتلف موجودة فقتل، وعاثت العا

الرحمن، واستبدوا عليه، وتولى كبر ذلك  هللا، وأن أمّية خلع وقتل فتقبل منھم للضرورة، وبعث عليھم عّمه ھشام بن عبد

مقتسمين . في حضرموت، وھم بإشبيلية نھاية في النباھة قال ابن حيان ونسبھم. كريب ابن خلدون، واستبّد عليھم بالرياسة

الرياسة السلطانية والعلمية، وقال ابن حزم إنھم من ولد وائل بن حجر، ونسبھم في كتاب الجمھرة، وكذلك قال ابن حيان في 

ى قتل أمية وأنزل نفسه ولما قتل عبد هللا بن حّجاج قام أخوه إبراھيم مقامه، وظاھر بني خلدون عل: قال الحجازي. بني حّجاج

واستبد كريب، وعسف أھل إشبيلية فنفر عنه الناس وتمكن إلبراھيم الغرض، وصار يظھر الرفق كلما . منھم منزلة الخديم

ثم دس لألمير عبد هللا بطلب الوالية ليشتد بكتابه على كريب بن . أظھر كريب الغلظة، وينزل نفسه منزلة الشفيع والمالطف

واستقام إبراھيم بن حجاج على الطاعة لألمير عبد . بذلك عھده فاظھر للعاّمة، وثاروا جميعا بكريب فقتلوهخلدون، وكتب له 

وھلك ابن حجاج، واستبد ابن مسلمة . هللا، وحصن مدينة قرمونة، وجعل فيھا مرتبط خيوله، وكان يترّدد ما بينھا وبين إشبيلية

ثم انتقض، . بن مسلمة، وقرمونة بيد محمد بن إبراھيم بن حجاج، وعقد له الناصر ثم استقرت إشبيلية آخراً بيد الحّجاج. بمكانه

ً فلم يشفعه فبعث ابن  وبعث له الناصر بالعساكر، وجاء ابن حفصون لمظاھرة ابن مسلمة فھزمته العساكر، وبعث ابنه شفيعا

رج ابن مسلمة للحديث معه فغدروا به، وجاء بالعساكر وخ. مسلمة بعض أصحابه سراً فداخل الناصر في المكر به وعقد له

ونزل عامل السلطان إشبيلية، وكان من الثوار على األمير عبد هللا قريبه، وغدر به . وملكوا عليه أمره، وحملوه إلى قرطبة

  .أصحابه فقتل

  مقتل األمير محمد ابن األمير عبد هللا ثم مقتل أخيه المطرف

مد عند أبيھما، حتى إذا تمكنت سعايته، وظھر سخطه على ابنه محمد لحق حينئذ كان المّطرف قد أكثر السعاية في أخيه مح

ثم استأمن ورجع، وبالغ المطرّف في السعاية إلى أن حبسه أبوه ببعض حجر القصر وخرج لبعض . ببلد ابن حفصون

مير عبد هللا على ابنه ابنه المطرف على قصره فقتل أخاه في محبسه مفتاتا بذلك على أبيه، وحزن األ غزواته، واستخلف

ثم بعث األمير عبد هللا ابنه المّطرف بالصائفة سنة . محمد، وضم إبنه عبد الرحمن إلى قصره وھو ابن يوم فربي مع ولده

ثالث وثمانين ومائتين، ومعه الوزير عبد الملك بن أمية ففتك المطرف بالوزير لعداوة بينھما وسطا به أبوه األمير عبد هللا، 

وعقد مكان الوزير البنه أمّية فسنح على الفقراء بأنفه، وترفّع على الوزراء . ر قتله ثأر فيھا منه بأخيه محمد وبالوزيروقتله أشّ 
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فمقتوه وسعوا فيه عند األمير عبد هللا بأنه بايع جماعة من سماسرة الّشر ألخيه ھشام بن محمد، ولفقت بذلك شھادات اعتمد 

اعين أن يجعلوا في الجماعة للمشھود عليھم بالبيعة بعض أعدائه فتّمت الحيلة وقتل ھشام أمّية القاضي حينئذ قبولھا وأشار للس

  .الوزير وذلك سنة أربع وثمانين

  حافده عبد الرحمن الناصر بن محمدوفاة األمير عبد هللا بن محمل ووالية 
عشرين سنة من إمارته، وولي حافده عبد الرحمن ثم توفي األمير عبد هللا في شھر ربيع االول من آخر المائة الثالثة لسٍت و

ً وأعمامه وأعمام أبيه حاضرون فتصّدى إليھا،  ابن إبنه محمد قتيل أخيه المّطرف، وكانت واليته من الغريب ألنه كان شابا

صون وحازھا دونھم، ووجد األندلس مضطربة فسكنھا، وقاتل المخالفين حتى أذعنوا، واستنزل الثّوار ومحا أثر ابن حف

واستقامت األندلس وسائر جھاتھا في نّيف . كبيرھم، وحمل أھل طليطلة على الطاعة، وكانوا معروفين بالخالف واالنتفاض

وعشرين سنة من أيامه ودامت أيامه نحواً من خمسين سنة استفحل فيھا ملك بني أمية بتلك النواحي، وھو أّول من تسّمى 

فة بالمشرق، واستبد موالي الترك على بني العباس، وبلغه أن المقتدر قتله مؤنس بأمير المؤمنين عندما تالشى أمر الخال

وعشرين وثالثمائة فتلقّب بألقاب الخلفاء، وكان كثير الجھاد بنفسه والغزو إنى دار الحرب، إلى أن  المظفر مواله سنة سبع 

فسه، وصار يرّدد الصوائف في كل سنة فأوطأ انھزم عام الخندق سنة ثالث وعشرين ومحص هللا المسلمين فقعد عن الغزو بن

عساكر المسلمين من بالد الفرنج ما لم يطأه قبل أيام سلفه، ومدت إليه أمم النصرانية من وراء الدروب يد اإلذعان، وأوفدوا 

إلى سدنة ووصل . إليه رسلھم وھداياھم من رومة القسطنطينية في سبيل المھادنة والسلم، واالحتمال فيما يعّن من مرضاته

ملوك الجاللقة من أھل جزيرة األندلس المتاخمين لبالد المسلمين، كجھات قشتالة وينبلونة وما إليھا من الثغور الجوفية فّقبلوا 

ثم سما إلى ملك العدوة فتناولى سبتة من أيدي أھلھا سنة سبع عشرة، . يده، والتمسوا رضاه، واحتقبوا جوائزه وامتطوا مركبه

يس أمراء العدوة وملوك زناتة البربر، وأجاز إليه الكثير منھم كما نذكر في أخباره وبدأ أمره ألول واليته وأطاعه بنو إدر

واستوزر عبد الملك بن جھور بن عبد الملك بن جوھر، .  بتخفيف المغارم عن الرعايا، واستحجب موسى بن محمد بن يحمى

ذكرھا ابن حيان وغيره وصب مما نقل من . المتعددة األصناف وأحمد بن عبد الملك بن سعد، واھدى له ھديته المشھورة

ضخامة الدولة األموية واتساع أحوالھا، وھي خمسمائة ألف مثقال من الذھب العين، وأربعمائه رطل من التبر، ومصارفه 

الشمع، ومائة خمسة وأربعين ألف دينار، ومن سبائك الفضة مائتا بدرة وإثنا عشر رطالً من العود الھندي يختم عليه ك

وثمانون رطالً من العود الصمغي المتخير، ومائة رطل من العود الشبه المنّقى، ومائة أوقية من المسك الذكي المفّضل في 

جنسه، وخمسمائة أوقية من العنبر االشھب المفّضل في جنسه على خليقته من غير صناعة ومنھا قطعة ململمة عجيبة الشكل، 

ومن اللباس ثالثون شقة من الحرير المختم المرقوم بالذھب . ئة أوقية من الكافور المترفع الذكاءوزن مائة أوقية، وثالثما

للباس الخلفاء، مختلفة األلوان والصنائع، وعشرة أفرية من عالي جلود الفنك الخراسانية، وستة من السرادقات العراقية، وثمان 

ر والذھب، وثالثون شقة الغريون من المالحف لسروج الھبات، وعشرة وأربعون من المالحف البغدادية لزينة الخيل من الحري

 قناطير من السمور فيھا مائة جلد، وأربعة آالف رطل من الحرير المغزول، وألف رطل من الحرير المنتقى لالستغزال،

ً من الصوف وعشر مائة منقاة مختلفة، ومائة قطعة مصليات من وجوه الفرش المختلفة،  وخمسة عشر من وثالثون بساطا

ومن السالح والعدة ثمانمائة من تخافيف الزينة أيام البروز والمواكب، وألف ترس سلطانية، . نخاخ الخّز المقطوع شطرھا

ً من الخيل العراب المتخيرة لركاب السلطان فائقة  ومائة ألف سھم من النبال البارعة الصنعة، ومن الظھر خمسة عشر فرسا

الركاب مسرجة ملجمة بمراكب خالفية، ولجم بغال مجالس سروجھا خّز جعفري عراقّي، ومائة النعوت، وعشرون من بغال 
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فرس من عتاق الخيل التي تصلح للركوب في التصرف والغزوات، ومن الرقيق أربعون وصيفا ًوعشرون جارية متخيرات 

ثمانون ألف دينار، وعشرون ألف عود بكسوتھن وزينتھّن ومن سائر األصناف ومن الصخر سيات ما أنفق عليه في عام واحد 

وعرضت الھدية على الناصر سنة سبع وعشرين . من الخشب من أجمل الخشب وأصلبه واقدمه، قيمته خمسون ألف دينار

  .فشكرھا وحسن لديه موقعھا

  وة الناصر بأخيه القاضي ابن محمدسط
الناصر، قد سعى عنده في أخيه القاضي ابن محمد، وأنه كان محمد بن عبد الجبار ابن األمير محمد، وعبد الجّبار ھو عّم ابي 

وسعى القاضي في محمد بن عبد الجّبار، وأنه يروم االنتقاض، واستطلع على الجلي من أمرھما، . يريد الخالف والبيعة لنفسه

  .وتحقق نقضھما فقتلھما سنة ثمان وثالثمائة

  طوة الناصر ببني إسحق المروانيينس
إسحق بن إبراھيم بن الوليد بن إبراھيم بن عبد الملك بن مروان، دخل جدھم أّول الدولة ولن يزالوا وھو إسحق بن محمد بن 

ثم ھلك ابن حّجاج وولي ابن مسلمة . في إكرام وعّز، واستقرت الرياسة في إسحق، وسكن إشبيلية أيام الفتنة عند ابن حّجاج

م بن خالد بن أبان بن خالد بن عبد هللا بن عبد الملك بن فاتھمه، وقبض عليه وعلى ولده وصھره يحمى بن حكم بن ھشا

  .الحارث بن مروان فقتل الولد والصھر

ثم ملك الناصر إشبيلية من يد ابن مسلمة فرحل إسحق إلى . وكان عنده سفير البن حفصون فشفع في الشيخ إسحق وولده أحمد

بد هللا ففتحوا الفتوحات، وكفوا المھمات، وعلت مقاديرھم قرطبة، واستوزره الناصر، واستوزره  بنيه أحمد وإبنه ومحمد وع

ثم ھلك كبيرھم عبد هللا، وكان مقدمھم عند الناصر، واستوزره ثم . وتوفي أبوھم إسحق فورثوا مكانه في كل رفيعة. في الدولة

في النواحي فانزوى  اتھمه الناصر بالخالف، وكثرت فيھم السعايات، وصاروا في مجال الظنون فسطا بھم الناصر وغّربھم

أمية منھم في تسترين سنة خمس وعشرين، وخلع الطاعة وقصده الناصر في العساكر فدخل دار الحرب، وأجاره رزمير ملك 

وأما أحمد فعزل عن . ثم تغير له فجاء إلى الناصر من غير عھد وعفا عنه، وبقي في غمار الناس إلى أن ھلك. الجاللقة

ً  سرقسطة لما نكب أبوه، وبقي وأما أحمد فبقي في جملة الناصر، حتى إذا تحرك . ثم تكاثرت السعاية فيه فقتل. خامال مغضيا

  .إلى سرقسطة نمى عنه ففر ولقي في مفره جماعة من أھل سرقسطة فقتلوه

  أخبار الناصر مع الثوار

نة ثالثمائة وغزا في أثرھا بنفسه كان أول فتحه أبيح له أسجه بعث إليھا بدراً مواله، وحاجبه فافتتحھا من يد ابن حفصون س

فافتتح أكثر من ثالثين حصنا من يد ابن حفصون منھا البيرة، ودّوخ سائر أقطاره، وضّيق مخنقه بالحصار، واستنزل سعيد بن 

ثم سار . وفي سنة إحدى وثالثمائة ملك إشبيلية من يد أحمد بن مسلمة كما ذكرناه. مزيل من حصن المنتلون، وحصن سمنان

إثنتين في العساكر فنازل حصون ابن حفصون وانتھى إلى الجزيرة الخضراء، وضبط البحر، ونظر في أساطيله واستكثر سنة 

ثم أغزى إسحق بن محمد . ومنع ابن حفصون من البحر، وسأله في الصلح على لسان يحى بن إسحق المرواني فعقد له. منھا

احيھا، وفتح أريولة وأغزى بدراً مواله إلى مدينة لبة فاستنزل منھا عثمان بن القرشّي إلى الثوار بمرسية وبلنِسَية فأثخن في نو

قرمونة فملكھا من يد حبيب بن  نصر الثائر بھا، وساقه مّقيداً إلى قرطبة، ثم أغزى إسحق بن محمد سنة خمس وثلثمائة مدينة

ه أحمد بن أضحي الھمداني الثائر وأطاع. وفتح حصن ستمرية سنة ست، وحصن طرش سنة تسع. سواره، كان ثائراً بھا

وغزا ابن حفصون سنة أربع عشرة فردته العساكر المجّمرة لحصاره، ورجع وبعث . بحصن الجامة، ورھن إبنه على الطاعة
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ثم انتقض سنة خمس وعشرين أمّية بن إسحق في . إليه حفص يستأمنه فأمنه وجاء إلى قرطبة، وملك الناصر يشتر كما مر

ذكر أوليته ومحمد بن ھشام التجيبي في سرقسطة، ومطّرف بن مندف التجيبي في قلعة أيوب فغزاھم الناصر تسترين، وقد مر 

ولجأ أخوه إلى القصبة . بنفسه، وبدأ بقلعة أيوب فحاصرھا، وقتل مطرف في أّول جولة عليھا، وقتل معه يونس بن عبد العزيز

وافتتح ثالثين من حصونھم، وبلغه انتقاض طوطة ملكة . أھل ألبة حتى استأمن وعفا عنه، وقتل من كان معھم من النصرانية

ثم غزا سنة سبع وعشرين غزوة الخندق إلى جلّيقة فانھزم، . البشكنس فغزاھا في ينبلونة، ودّوخ أرضھا واستباحھا ورجع

وقعد الناصر . ة أشھروأصيبت فيھا المسلمون وأسر محمد بن ھاشم التجيبي، وحاول الناصر إطالقه فأطلق بعد سنتين وثالث

وثار سنة ثالث وأربعين بجھات ماردة ثائر، وتوجھت إليه العساكر . بعدھا عن الغزو بنفسه، وصار يردد البعوث والصوائف

  .فجاؤوا به وبأصحابه ومثل بھم وقتلوا

  أخبار طليطلة ورجوعھا إلي الطاعة
ثم ثار بھا برباط من نجدانية فملكھا، واختلف . نھا دار ملكقال ابن حبان اختطھا ديرنيقيوش الجبار، وكان قّواد رومة ينزلو

ثم قتل ورجعت إلى قّواد رومة، ثم انتقض أھلھا وولّوا أميراً . ثم وثب به بعض أصحابه فقتله وملكھا. قّواد رومة على حصاره

ثم . متنع على ملوك رومةثم قتل ورجعت إلى قواد رومة، وقام أولھم شنتيلة، وأطاعه أھل األندلس، وا. منھم أسمه أنيش

غزاھم وحاصر رومة، وفتح كثيرا من بالدھا، ورجع إلى طليطلة، وثار عليه البشكنس فظھر عليھم، وأوقع بھم، ولحقوا 

ثم ولي منھم حندس، وغزا إفريقية، . وھلك شنتيلة بعد تسع، وملك مكانه على الغوط بسيلة ست سنين، ولم يغن فيھا. بالجبال

وجدت في كتاب : وبنى الكنائس، وبلغه خبر المبعث فقال له بليان، وكان من أكابر الغوط، وأعاظمھموولي بعده قتبان 

ثم ھلك فتبادر وملك أبنه ، ست عشرة سنة وكان سيء السيرة ولَي . مطريوس العالم عن دانيال النبّي أنھم يملكون األندلس

بت عبد الرحمن الداخل سبع سنين، وانتقضت على ھشام والحكم، ثم لم تزل طليطلة دار فتنة وعصبية ومنعة، أتع. بعده لزريق

وعلى عبد الرحمن األوسط، إلى أن جاء الناصر فأدخلھم في الطاعة كرھاً، لما أكمل فتح ماردة وبطليوس وتسترين، سار 

محمد بن عبد  إليھم في العساكر وحاصرھم، وجاء الطاغية يظاھرھم فدافعه الناصر، وجثم عليھا فخرج أميرھم ثعلبة بن

الوارث إلى الناصر فاستقال واستأمن فأمّنه وعفا عنه، ودخلھا الناصر وجال في أقطارھا، ورجع عنھا فلم يزالوا مستقيمين 

  .على الطاعة بعد

  أخبار الناصر مع أھل العدوة
تھا، واستدعى أمراء ثم سما للناصر أمل في ملك عدوة البربر من بالد المغرب فافتتح أمره بملك سبتة من بني عصام وال

ثم . البربر بالعدوة، وبلغ الخبر إبراھيم بن محمد أمير بني إدريس فبادر إلى سبتة، وحاصرھا أنفة من عبور الناصر إليھم

وأّما إدريس بن إبراھيم صاحب أرشكوك من األدارسة فبادر بوالية الناصر، وكاتبه وأھدى . استقال وكاتب الناصر بالوالية

ره في ذلك محمد بن خزر أمير مغراوة، وموسى بن أبي العافية أمير مكناسة، وھو يومئذ صاحب المغرب بعد أن إليه وتقبل أث

وأھدوا إلى الناصر فقبل وكافأھم وأحكم واليتھم، وبادر . ملك قواعد المغرب األوسط، وھي تنس ووھران وشرشال والبطحاء

اھيم، والحسن بن عيسى وأھدى صاحب فاس ھدية عظيمة، وعقد له القاسم بن إبر: جماعة من األدارسة إلى مثل ذلك منھم

ولما فشت دعوة الناصر في المغرب األقصى بعث عبيد هللا المھدي قائده ابن يصل أمير مكناسة، . الناصر على أھل بيته

ستنجده وعامل تاھرت فزحف في العساكر إلى المغرب سنة إحدى وعشرين، وكتب موسى بن أبي العافية إلى الناصر ي
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فأخرج إليه قاسم بن طملس في العساكر، ومعه األسطول فوصل إلى سبتة، وبلغه الخبر بأّن موسى بن أبي العافية ھزم 

  .عساكر حميد فأقصر ورجع حسبما ھو مذكور في أخبارھم

  بار الناصر مع الفرنجة والجاللقةأخ
وخرج سنة اثنتين . ن برمند بن قريولة بن اذفونش بن بيطروكان في أّول المائة الرابعة ملك على الجاللقة أردون بن رذمير ب

وبعث الناصر وزيره أحمد بن . وثالثمائة إلى الثغر الجوفي ألّول والية الناصر، وعاث في جھات ماردة، وأخذ حصن الحنش

ثم غزا بنفسه . رجعثم أغزى بدراً مواله فدوخ و. ثم أغزاه ثانية سنة خمس فنكث وقتل. عبدة في العساكر إلى بالده فدوخھا

واستنصر أردون بشانجة ابن غرسية ملك البشكنس وصاحب بنبولة فھزمھم الناصر، ووطىء بالدھم . بالد جليقة سنة ثمان

قال ابن . وخربھا وفتح حصونھا وھدمھا ورّدد الغزو بعد ذلك في بلد غرسية إلى أن ھلك أذفونش وولي بعده إبنه فرويلة

ردون بن رذمير ملك الجاللقة سنة ثالث عشرة وثالثمائة ملك أخوه أذفونش، ونازعه أخوه شانجة لما ملك فرويلة بن أ: حيان

واستقل غرسية بليون من قواعد ملكھم، وظاھر أذفونش على أمره ابن أخيه، وھو أذفونش بن فرويلة، وصھره شانجة 

نة ليون فّفر إلى قاصية جليقة، وولّى أخاه رذمير ثم اجتمعوا ثانية وخلعوا شانجة وأخرجوه عن مدي. فانھزموا وافترقت كلمتھم

واستقل أذفونش، وخرج على أخيه رذمير، . وھلك شانجة أثر ذلك ولم يعقب. بن أردون على ملكه بغربي جليقة إلى قلنسرية

ك مدينة ليون، ثم خرج ثانياً ومل. ثم أكثروا عليه العذل في نزوعه عن الرھبانية فرجع إلى رھبانيته. وملك مدينة سنت ماذكش

وكان رذمير أخوه غازيا إلى سمورة فرجع إليه وحاصره بھا حتى اقتحمھا عليه عنوة سنة عشرين وثالثمائة فحبسه، ثم سمله 

وكان غرسية بن شانجة ملك البشكنس لما ھلك قامت بأمرھم بعده أخته . في جماعة من ولد أبيه أردون، خافھم على أمره

وفي . ضت سنة خمس وعشرين فغزا الناصر بالدھا وخرب نواحي بليونة، وردد عليھا الغزواتثم انتق. طوطة، وكفلت ٌولده

وكان الناصر . أثناء ھذه الغزوات نازل محمد بن ھشام التجيبي سرقٌسطة، حتى أطاع كما مر، وكذا أمية بن إسحق في تسترين

طة فامتنع ورجع إليه، وافتتح حصونه، وأخذ سنة إثنتين وعشرين قد غزا إلى وحنشمة، واستدعى محمد بن ھشام من سرقس

ثم رحل إلى ينبلونة فجاءته طوطة بنت أنثير بطاعتھا، وعقد البنھا غرسية بن شانجة على . أخاه يحيى من حصن روطة

قاء، ثم اقتحم جلّيقة، وملكھا يومئذ رذمير بن أردون فخام عن الل. ثم عدل إلى البلة وبسائطھا فدّوخھا وخرب حصونھا. ينبلونة

ثم كانت بعدھا غزوة الخندق . ودخل ھو وحشمه فنازله الناصر فيھا، وھدم برغث وكثيرا من معاقلھم، وھزمھم مراراً ورجع

ووفدت عليه سنة ست وثالثين رسل صاحب . وكان يّردد الصوائف، وھابته أمم النصرانية. ولم يغز الناصر بعدھا بنفسه

ن بن ليون بن شل واحتفل الناصر للقائھم في يوم مشھود، وكتب فيه العساكر بالسالح القٌسطنطيّنية وھديته، وھو يومئذ قسنطي

في أكمل ھيئة وزي ّوزّين القصر الخالفي ّبأنواع الزينة وأصناف الستور، وجّمل السرير الخالفي بمقاعد األبناء واألخوة 

وأمر يومئذ . ھم ما رأوا وقربوا حتى أّدوا رسالتھمواألعمام والقرابة، ورتب الوزراء والخدمة في مواقفھم، ودخل الرسل فھال

االعالم أن يخطبوا في ذلك المحفل، ويعظموا أمر اإلسالم والخالفة، ويشكروا نعمة هللا على ظھور دينه وإعزازه، وذلّة عدّوه 

الي وافد العراق، كان ثم بھرھم ھول المجلس فرجعوا وشرعوا في الغزل فارتج عليھم، وكان فيھم أبو علي الق. فاستعدوا لذلك

في جملة الحكم ولي العھد، وندبه لذلك استئثاراً لفخره، فلّما وجموا كلھم قام منذر بن سعيد البلوطي من غير استعداد وال 

روّية، وال تقّدم له أحد في ذلك بشيء فخطب واستخفر وعى في ذلك القصد، وأنشد آخره شعراً طويالً ارتجله في ذلك الغرض 

واعجب الناصر به ووالّه القضاء بعدھا، وأصبح من . ذلك المجلس، وعجب الناس من شأنه أكثر من كل ما وقعففاز بفخر 

ثم انصرف ھؤالء الرسل، وبعث . رجاالت العالم، وأخباره مشھورة، وخطبته في ذلك اليوم منقولة في كتب ابن حيان وغيره
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ورجع بعد سنتين وقد أحكم من ذلك ما . ويؤكد المودة، ويحسن اإلجابةالناصر معھم ھشام بن كليب إلى الجاثليق ليجدد الھدنة، 

ثم جاء رسل ملك الصقالبة، وھو يومئذ ھوتو، وأخر من ملك اللمان، وأخر من ملك . شاء، وجاءت معه رسل قسطنطين

فل السلطان لقدومھم، واحت. وأخر من ملك الفرنجة بقاصية المشرق، وھو يومئذ كلدة. الفرنجة وراء المغرب، وھو يومئذ أفوه

ً األسقف إلى ملكھم ھوتو، ورجعوا بعد سنتين وفي سنة أربع وأربعين جاء رسول أردون بن . وبعث مع رسل الصقالبة ريفا

ثم بعث في سنة خمس وأربعين . يخطب السلم فقعد له رذمير، وأبوه رذمير، ھو الذي سمل أخاه أذفونش، وقد مّر ذكره، بعث

وكان غرسية بن شانجة حافد . لية فردلند، وقد مّر ذكره، ومال إلى أردون بن زذمير كما ذكرناهيطلب إدخال قومس قشتي

الطوطه بنت أسنين، ملكة البشكنس فامتعضت لحل حافدھا غرسية، ووفدت على الناصر سنة سبع وأربعين ملقية بنفسھا في 

بن شانجة على ملكه ونصره من عّدوة وجاء ملك جلّيقة عقد السلم لھا ولولدھا شانجة بن رذمير الملك وأعانه حافدھا غرسية 

فّرد عليه ملكه وخلع الجاللقة طاعة أردون، وبعث إلى الناصر يشكوه على فعلته وكتب إلى األمم في ّالنواحى بذلك ،وبما 

واالته وإعانته غرتكبه فردلند خمس قشتيلة وعظيم قوامسه في نكسة ، ووثبه ، ونفر لذلك عند االمم ولم يزل الناصر على م

ولما وصل معه رسول كلدة ملك اإلفرنجة بالمشرق كما تقّدم ،وصل معه رسول مغيرة بن شبير ملك برشلونة .إلى أن ھلك 

  .وطركونة، راغباً في الصلح فأجابه الناصر، ووصل بعده رسول صاحب رومة يطلب الموّدة فأجيب

  سطوة الناصر بابنه عبد هللاّ 

ه الحكم وجعله ولّي عھده وآثره على جميع ولده، ودفع إليه كثيراً من التصرف في دولته، وكان أخوه كان الناصر قد وشحه ابن

عبد هللا يساميه في الرتبة فغص لذلك وأغراه الحسد بالنكثة فنكث، وداخل في قلبه مرض من أھل الدولة فأجابوه، وكان منھم 

ف أمرھم حتى وقف على الجلّي فيه، وقبض على ابنه عبد هللا وعلى ونمى الخبر بذلك إلى الناصر فاستكش. ياسر الفتى وغيره

  .ياسر الفتى، وعلى جميع من داخلھم وقتلھم أجمعين سنة ثالث وتسعين

  مباني الناصر

ولما استفحل ملك الناصر صرف نظره إلى تشييد المباني والقصور، وكان جده األمير محمد وأبوه عبد الرحمن األوسط وجده 

على أكمل االتفاق والضخامة، وكان منھا المجلس الزاھر، والبھو الكامل، والقصر  تلفوا في ذلك، وبنوا قصورھمالحكم قد اخ

المنيف فبنى ھو إلى جانب الزاھر قصره العظيم، وسّماه دار الروضة، وجلب الماء إلى قصورھم من الجبل واستدعى عرفاء 

ثم أخذ في بناء المنتزھات فاتخذ مينا الناعورة . من بغداد والقسطنطينيةالمھندسين والبّنائين من كل قطر،فوفدوا عليه حتى 

ثم اختط مدينة الزھراء، واتخذھا منزله وكرسيا لملكه فأنشأ . خارج القصور، وساق لھا الماء من أعلى الجبل على بعد المسافة

الت للوحش فسيحة الفناء، متباعدة السياح فيھا من المباني والقصور والبساتين ماعال على مبانيھم األولى واتخذ فيھا مجا

وأمر . ومسارح الطيور، ومظللة بالشباك واتخذ فيھا داراً لصناعة آالت السالح للحرب، والحلي للزينة، وغير ذلك من المھن

  .بعمل الظلة على صحن الجامع بقرطبة وقاية للناس من حر الشمس

  ناصر ووالية ابنه الحكم المستنصروفاة ال
مسلم بن عبد : وكان له قضاة أربعة. الناصر سنة خمسين وثلثمائة أعظم ما كان سلطانه، وأعز ما كان اإلسالم بملكهثم توفي 

ولما توفي الناصر ولي ابنه . العزيز، وأحمد بن بقى بن مخلد، ومحمد بن عبد هللا بن أبي عيسى، ومنذر بن سعيد البلوطي

، وولّى على حج ابته جعفر المصحفي، وأھدى له يوم واليته ھدية كان فيھا من األنصاف ما ذكره الحكم وتلّقب المستنصر با

ابن حيان في المقتبس وھي مائة مملوك من الفرنج ناشئة على خيول صافنة، كاملو الشيكة واألسلحة من السيوف والرماح 
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ً مختلفة األجان س، وثلثمائة خوذة كذلك، ومائة بيضة والدرق والتراس والقالنس الھندوّية، وثالثمائة وّنيف وعشرون درعا

ھندية، وخمسون خوذة حبشية من حبشيات اإلفرنجة غير الحبش التي يسّمونھا الطاشانية، وثلثمائة حربة إفرنجية، ومائة ترس 

ً مذھبة من قرون الجاموس وألّول وفاة الناصر طمع . سلطانية الجنس، وعشرة جواشن نقية مذھبة، وخمسة وعشرون قرنا

ثم أغزى غالباً . قة في الثغور فغزا الحكم بنفسه، واستباحھا، وقفل فبادروا إلى عقد السلم معه وانقبضوا عما كانوا فيهالجالل

مواله بالد جلّيقة، وسار إلى مدينة سالم قبل الدخول لدار الحرب فجمع له الجاللقة، ولقيھم على أشتة فھزمھم واستباحھم 

، ودّوخھا وكان شانجة بن رذمير ملك البشكنس قد انتقض فأغزاه الحكم يحمى بن محمد وأوطأ العساكر بالد فردلند القومس

وعاث في نواحيھا، . وجاء ملك الجاللقة لنصره فھزمھم، وامتنعوا في حصونھا. التجيبي صاحب سرقسطة في العساكر

اد الثغور في كل ناحية، وكان من أعظمھا وعظمت فتوحات الَحَكم وقوّ . وأغزى الھذيل بن ھاشم، ومواله غالباً فعاثا فيھا وقفال

ثم فتح َقْطريبة على يد قائد َوْشَقة، وغنم ما فيھا من . فتح قلھرة من بالد البشكنس على يد غالب فعّمرھا الحكم واعتنى بھا

وفي سنة . وغنم ما في بسيطة من الغنم والبقر والرمك واألطعمة والسبي ما ال يحصى. األموال والسالح واآلالت واألقوات

أربع وخمسين سار غالب إلى بالد ألبة ومعه يحيى بن محمد التجيبي وقاسم بن مطرف بن ذي النون، فأخذ حصن غرماج، 

وظھرت في ھذه السنة مراكب المجوس في البحر الكبير، وأفسدوا بسايط أحشبونة وناشبھم الناس . ودّوخ بالدھم وانصرف

حكم القّواد الحتراس السواحل، وأمر قائد البحر عبد الرحمن بن رماجس بتعجيل وأخرج ال. القتال، فرجعوا إلى مراكبھم

ثم كانت وفادة اردون بن أذفونش ملك . ثم وردت األخبار بأّن العساكر نالت منھم من كل جھة من السواحل. حركة األسطول

. لملك من قبل أردون وحمل النصرانيةوذلك أّن الناصر لما أعان عليه شانجة بن رذمير، وھو ابن عّمه، وھو ا. الجاللقة

ثم توقع مظاھرة الَحَكم لشانجة كما ظاھره أبوه الناصر، فبادر بالوفادة علم . واستظھر أردون بصھره فردلند قومس قشتيلية

ً مشھوداً وصفه ابن حيان كما وصف أيام الوفادات قبله َكم ووصل إلى الحَ . الَحَكم مستجيراً به فاحتفل لقدومه، وكان يوما

ً بنفسه، وعاقده على مواالة اإلسالم ومقاطعة فردلند القومس،  وأجلسه ووعده بالنصر على عدوه، وخلع عليه لما جاء ملقيا

وانصرف معه وجوه نصارى . واعطى على ذلك صفقة يمينه، ورھن َولََده غرسية، ودفعت الصالت والحمالت له وألصحاِبه

ْصَبغ بن عبد هللا بن نبيل الجاثليق، وعبد هللا بن قاسم مطران ٌطليطلة ليوطؤا له الذّمة بقرطبة ولبد بن مغيث القاضي، وأ

وعند ذلك بعث ابن عمه شانجة بن رذمير ببيعته وطاعته مع . الطاعة عند رسميته، ويقبضوا رھنه، وذلك سنة إحدى وخمسين

الناصر معه فتقبل بيعتھم على شروط شرطھا  َقْولب من أھل جلّيقة وسمورة وأساقفھم يرغب في قبوله، ويبقي بما فعل أبوه

ثم بعث قومس الفرنجة برسل ومسيرة أثناء سيرملك برشلونة . كان منھا ھدم الحصون واألبراج القريبة من ثغور المسلمين

بة، وطركونة وغيرھا يسأالن تجديد العھد، وإقرارھما على ما كانا عليه، وبعثا بھدية وھي عشرون صبياً من الخصيان الصقال

وعشرون قنطاراً من الصوف السمور، وخمسة قناطير من الفرصدس، وعشرة أذراع صقلية ومائتا سيف إفرنجية فقبل 

ھديتھم، وعقد لھم على أن يھدموا الحصون التي بقرب الثغور، وعلى أن ال يظاھروا عليه أھل ملتھم وأن ينذروه بما يكون 

رسل غرسية بن شانجة ملك البشكنس في جماعة من األساقفة والقواميس ثم وصلت .من النصارى في اإلجالب على المسلمين

وفي سنة خمس وستين وثالثمائة وردت أّم لزريق بن بالكش . يسألون الصلح، بعد أن كان توقف فعقد لھم الَحَكم، ورجعوا

وم مشھود فوصلھا وأسعفھا، وعقد القومس بالقرب من جلّيقة، وھو القومس األكبر فأخرج الَحَكم لتلقّيھا، واحتفل لقدومھا في ي

السلم البنھا كما رغبت وأحبت، ودفع لھا ماالً تقّسمه بين وفدھا، وحملت على بغلة فارھة بسرج ولجام مثقلين بالذھب وملحفة 

ثم أوطأ عساكره من أرض العدوة من المغرب . ثم عاودت مجلس الحكم للوداع فعاودھا بالصالت لسفرھا وانطلقت. ديباج
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واألوسط، وتلقى دعوته ملوك زناتة من َمْغراوة وِمْكَناسة فبثوھا في أعمالھم وخطبوا بھا على منابرھم، وزاحموا بھا  األقصى

ووفد عليه ملوكھم من آل خزر، وبني أبي العافية فأجزل صلتھم وأكرم وفادتھم وأحسن منصرفھم . دعوة الشيعة فيما بينھم

ناحية الريف وأجازھم البحر إلى قرطبة، ثم أجالھم إلى اإلسكندرّية حسبما نشير  واستنزل بني إدريس من ملكھم بالعدوة في

اَعًة للكتب في أنواعھا ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله. إلى ذلك كله بعد : قال ابن حزم. وكانم محباً للعلوم مكرماً ألھلھا َجمَّ

أن عدد الفھارس التي فيھا تسمية الكتب أربعة  - بني مروان أخبرني ٌبكيَّة الِخِصّي  وكان على خزانة العلوم والكتب بدار

فأقام للعلم والعلماء سلطاناً نفقت فيھا . وأربعون فھرسة في كل فھرسة عشرون ورقة ليس فيھا إالّ ذكر أسماء الدواوين ال غير

حسنت منزلته عنده وأورث ووفد عليه أبو علي الغالي صاحب كتاب األمالي من بغداد فأكرم مثواه، و. بضائعه من كل قطر

إلى األقطار رجاالً من التّجار، ويسّرب  واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه، وكان يبعث في الكتب. أھل األندلس علمه

وبعث في كتاب األغاني إلى مصّنفه أبي الفرج األصفھاني، . إليھم األموال لشرائھا، حتى جلب منھا إلى األندلس ما لم يعھدوه

وكذلك . به في بني أمية، وأرسل إليه فيه ألف دينار من الذھب العين فبعث إليه بنسخة منه، قبل أن يخرجه بالعراقوكان نس

وجمع بداره الحّذاق في صناعة . فعل مع القاضي أبي بكر االبھرّي المالكّي في شرحه لمختصر ابن عبد الَحَكم، وأمثال ذلك

لتجليد فأوعى من ذلك كلّه، واجتمعت باألندلس خزائن من الكتب لم تكن ألحد من الَنْسخ، والمھرة في الضبط واإلجادة في ا

ولم تزل ھذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن بيع أكثرھا في . تبله وال من بعده، إال ما يذكر عن الناصر العّباسي بن المستضيء

وٌنِھَب ما بقي منھا عند دخول البربر . مرحصار البربر، أمر بإخراجھا وبيعھا الحاجب واضح من موالي المنصور بن أبي عا

واتصلت أيام الَحَكم الٌمستنصر، وأوطأ العساكر أرض العدوة من المغرب . قرطبة، واقتحامھم إّياھا عنوة كما نشير إليه بعد

وا بھا األقصى واألوسط، وتلقى دعوته ھلوك زناتة ومغراوة ومكناسة فبّثھا في أعمالھم، وخطبوا بھا على منابرھم وزاحم

  .دعوة الشيعة فيما يليھم ووفد عليه ملوكھم من آل خزر وبني أبي العافية فأجزل صلتھم وأكرم وفادتھم

  وفاة الحكم المستنصر وبيعة ابنه ھشام المؤيد

ثم أصابت الحكم العلّة فلزم الفراش إلى أن ھلك سنة ست وستين وثلثمائة لست عشرة سنة من خالفته، وولَي من بعده إبنه 

ام صغيراً مناھز الٌحلٌم، وكان الَحَكم قد استوزر له محمد ابن أبي عامر نقله من خطة القضاء إلى وزارته، وّفوض إليه في ھش

أموره فاستقل وحسنت حاله عند الَحَكم، فلما توفي الَحَكم بويع ھشام ولَقب المؤيد، بعد أن قتل ليلتئذ أخو الَحَكم المرّشح ألمره، 

د بن عامر ھذا بمماألة جعفر بن عثمان المصحفي حاجب أبيه، وغالب مولى الحكم صاحب مدينة سالم، تناول الفتك به محم

  .ومن خصيان القصر ورؤسائھم فائق وجودر فقتل محمد بن أبي عامر المغيرة وبايع لھشام

  أخبار المنصور ابن أبي عامر

له رأي في االستبداد فمكر بأھل الدولة، وضرب بين  ثم سما محمد بن أبي عامر المتغلب على ھشام لمكانه في السن، وثاب

وكان من رجال اليمنية من مغافر وإسمه محمد بن عبد هللا بن أبي عامر بن محمد بن عبد هللا . رجالھا، وقتل بعضھا ببعض

ي قومه، وكان بن عامر بن محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المغافري، دخل جّده عبد الملك مع طارق، وكان عظيماً ف

فلما مات الحكم حجبه محمد، وغلب عليه، ومنع الوزراء من الوصول . له في الفتح أثر فاستوزره الحكم البنه ھشام كما ذكرنا

وأرخص للجند في العطاء وأعلى مراتب العلماء، وقمع أھل الِبَدع، وكان ذا . إليه إالّ في النادر من األيام يسلمون وينصرفون

ثم تّجرد لرؤساء الدولة ممن عانده، وزاحمه فمال عليھم وحّطھم عن . ة وبصر بالحروب ودين متينعقل ورأي وشجاع

وأّول ما بدأ . كل ذلك عن أمر ھشام وخطه وتوقعيه، حتى استأصل بھم وفّرق جموعھم. مراتبھم، وقتل بعضھا ببعض
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كبھم، وأخرجھم من القصر، وكانوا ثمانمائة أو بالصقالبة الخصيان الخّدام بالقصر، فحمل الحاجب المصحفي على نكبتھم فن

يزيدون ثم اصھر إلى غالب مولى الحكم، وبالغ في خدمته والتنّصح له، واستعان به على المصحفي فنكبه ومحا أثره من 

ناتة الدولة، ثم استعان على غالب بجعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة الفازع إلى الحكم أّول الدولة بمن كان معه من ز

ثم لما . ثم قتل جعفر عماله ابن عبد الودود وابن جوھر وابن ذي النون وأمثالھم من أولياء الدولة من العرب وغيرھم. والبربر

خال الجو من أولياء الخالفة والمرشحين للرياسة، رجع إلى الجند فاستدعى أھل العدوة من رجال زناتة والبرابرة فرتب منھم 

وعّرف عرفاء من صنھاجة ومغراوة، وبني يفرن وبني برزال ومكناسة، وغيرھم فتغلّب على ھشام جنداً، واصطنع أولياء، 

وحجره واستولى على الدولة، ومأل الدنيا وھو في جوف بيته، مع تعظيم الخالفة والخضوع لھا، ورّد األمور إليھا وترديد 

قطھم عن مراتبھم فتم له ما أراد من االستقالل بالملك الغزو والجھاد، وقّدم رجال البرابرة زناتة، وأّخر رجال العرب وأس

ونقل إليھا خزائن األموال واألسلحة، وقعد على سرير الملك، . واالستبداد باألمر، وابتنى لنفسه مدينة فنزلھا وسّماھا الزاھرة

سمه وأمر بالدعاء له على وأمر أن ُيحّيا بتحّية الملوك، وتسمى بالحاجب المنصور، ونفذت الكتب واألوامر والمخاطبات با

المنابر، وكتب اسمه في السّكة والطرز، وعمر ديوانه بما سوى ذلك وجند البرابرة والمماليك واستكثر من العبيد والعلوج 

لالستيالء على تلك الرغبة، وقھر من يطاول إليھا من الغلبة فظفر من ذلك بما أراد، ورّدد الغزو بنفسه إلى دار الحارث فغزا 

ن وخمسين غزوة في سائر أيام ملكه لم ينكسر له فيھا راية، وال فّل له جيش وال أصيب له بعث، وال ھلكت سرية وأجاز اثنتي

عساكره إلى العدوة وضرب بين ملوك البرابرة بعضھم في بعض فاستوثق ملكه بالمغرب وأذعنت له ملوك زناتة وانقادوا 

إلى ملوك مغراوة بفاس من آل خزر لما سخط زيري بن عطية ملكھم لما بلغه لحكمه وأطاعوا لسلطانه، وأجاز ابنه عبد الملك 

من إعالنه بالنيل منه والغض من ملكھم، والتأنف لحجر الخليفة ھشام فأوقع به عبد الملك سنة ست وثمانين، ونزل بفاس 

وشرد زيري بن عطية إلى . دوملكھا، وعقد لملوك زناتة على المغرب وأعماله من سجلماسة وغيرھا على ما نشير إليه بع

وھلك المنصور أعظم ما . ثم قفل عبد الملك إلى قرطبة واستعمل واضحا على المغرب. تاھرت، وأبعد المفر، وھلك في مفّره

كان ملكا وأشد استيالء سنة أربع وسبعين ثالثمائة بمدينة سالم منصرفه من بعض غزواته، ودفن ھنالك وذلك لسبع وعشرين 

  .سنة من ملكه

  المظفر بن المنصور

ولما ھلك المظفر قام باألمر من بعده أخوه عبد الرحمن، وتلقب بالناصر لدين هللا وجرى على سنن أبيه وأخيه في حجر 

ثم ثاب له رأي في االستئثار بما بقي من رسوم الخالفة فطلب من . الخليفة ھشام، واالستبداد عليه واالستقالل بالملك دونه

ً مشھوداً ھشام المؤيد أن يول وكتب . يه عھده فأجابه، وأحضر لذلك المأل من أرباب الشورى، وأھل الحل والعقد فكان يوما

ھذا ما عھد ھشام المؤيد با أمير المؤمنين إلى الناس عافة، وعاھد الذي عليه : عھده من إنشاء أبي حفص بن برد بما نصه

أمعن النظر وأطال االستخارة، وأھّمه ما جعل هللا إليه من اإلمامة، من نفسه خاصة، وأعطى به صفقة يمينه بيعه تامة بعد أن 

ونصب إليه من أمر المؤمنين واتقى حلول القدر بما ال يؤمن، وخاف نزول القضاء بما ال يصرف، وخشي أن ھجم محتوم 

ً تأوي إليه، وملجأ تنعطف إليه، أن يلقى ربه تبارك وتعالى مفرطاً  ذلك عليه، ونزل مقدوره به، ولم يرفع لھذه األمة علما

وأعتبر عند ذلك من أحياء قريش وغيرھا من يستحق أن يستند ھذا األمر إليه، ويعول في القيام به . ساھياً عن أداء الحق إليھا

. عليه ممن يستوجبه بدينه وأمانته وھديه وصيانته، بعد إطراح الھوى والتّحري للحق والتزلف إلى هللا عز وجل بما يرضيه

أن قطع األقاصي وأسخط األقارب فلم يجد أحداً يولّيه عھده، ويفوض إليه الخالفة بعده غيره لفضل نسبه، وكرم خيمه،  وبعد



102 
 

وشرف مرتبته، وعلو منصبه مع تقاه وعفافه ومعرفته وحزمه وتفاوته، المأمون العيب الناصح الحبيب أبي المظفر عبد 

لى، إذ كان أمير المؤمنين قد ابتاله واختبره، ونظر في شانه واعتبره فرآه الرحمن بن المنصور بن أبي عامر وفقه هللا تعا

ً على الغايات، جامعا للمأثرات ً إلى الجليات، مستوليا ومن كان المنصور أباه، والمظفر أخاه فال . مسارعا في الخيرات، سابقا

لمؤمنين أيده هللا بما طالع من مكنون العلم، مع أن أمير ا. غرو أن يبلغ من سبل البرمداه، ويحوي من خالل الخير ما حواه

ووعاه من مخزون الغيب، رأى أن يكون ولي عھده القحطاني الذي حدث عنه عبد هللا بن عمرو بن العاص، وأبو ھريرة أن 

، ال تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، فلما استوى له االختيار: قال صلى هللا عليه وسلمالنبي 

وتقابلت عنده اآلثار، ولم يجد عنه مذھبا وال إلى غيره معدال خرج إليه من تدبير األمور في حياته، وفوض إليه الخالفة بعد 

وفاته، طائعا راضيا مجتھدا، وامضى أمير المؤمنين ھذا وأجازه وأنفذه، ولم يشترط فيه ثنياً وال خياراً، وأعطى على الوفاء به 

، وذمة الخلفاء الراشدين من أبائه، وذمة نفسه أن صلى هللا عليه وسلمفعله عھد هللا وميثاقه وذمة نبيه في سره وجھره، وقوله و

وأشھد على ذلك هللا والمالئكة وكفى با شھيدا، وأشھد من أوقع اسمه في ھذا وھو . ال يبدل وال يغير وال يحول وال يزول

المأمون ابي المظفر عبد الرحمن بن المنصور وفقه هللا تعالى، وقيد  جائز األمر ماضي القول والفعل بمحضر من ولي عھده

وذلك في شھر ربيع األول سنة ثمان وتسعين وثالثمائة، وكتب الوزراء والقضاء وسائر . له ما قلده والزمه نفسه ما في الذمة

ن فيه حتفه، وانقراض دولته ودولة وتسمى بعدھا بولي العھد ونقم أھل الدولة عليه ذلك فكا. الناس شھادتھم بخطوط أيديھم

  .قومه، وهللا وارث األرض ومن عليھا

  د الرحمن المنصور وانقراض دولتھمثورة المھدي ومقتل عب
ولما حصل عبد الرحمن المنصور على والية العھد، ونقم ذلك األمويون والقرشيون وغصوا بأمره، واتفقوا على تحويل األمر 

فاجتمعوا لشأنھم، وتمشت من بعض إلى بعض رجاالتھم، وأجمعوا أمرھم في غيبة من الحاجب جملة من المضرية إلى اليمنية 

الناصر ببالد الجاللقة في غزاه من صوائف، ووثبوا بصاحب الشرطة ففتكوا به بمقعدة من باب قصر الخالفة بقرطبة سنة 

ً المؤيد، وبايعوا محمد بن ھشام بن ع بد الجبار بن أمير المؤمنين الناصر لدين هللا من تسع وتسعين وثالثمائة، وخلعوا ھشاما

أعياص الملك، وأعقاب الخلفاء، ولقبوه المھدي، وطار الخبر إلى الحاجب بمكانه من الثغر فانفض جمعه، وقفل إلى الحضرة 

ً بنفسه، حتى إذا قرب من الحضرة نسلل عنه الجند ووجوه البربر، ولحقوا بقرطبة وبايعوا  المھدي القائم مدال بمكانه زعيما

باألمر، وأغروه بالناصر واعترضه منھم من تقبض عليه، واحتز رأسه وحمله إلى المھدي وإلى الجماعة وذھبت دولة 

  .العامريين

  ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المھدي

ؤھم يومئذ زاوى بن مناد كان الجند من البرابرة وزناتة قد ظاھروا المنصور على أمره، وأصبحوا شيعة لبنيه من بعده ورؤسا

الصنھاجي وبنو ماكير ابن أخيه زيري، ومحمد بن عبد هللا البرزالي، ونصيل بن حميد المكناسي الفازع أبوه عن العبيديين 

ة  إلى الناصر، وزيري بن عزانة المتيطي، وأبو زيد بن دوناس اليفرني، وعبد الرحمن بن عطاف اليفرني وأبو نور بن ابي قُرَّ

وأبو الفتوح بن ناصر وحزرون بن محصن المغراوي، وبكساس بن سيد الناس، ومحمد بن ليلى المغراوي فيمن  اليفرني،

وكانت األموية تعتد عليھم ما . إليھم من عشائرھم فلحقوا بمحمد بن ھشام لما رأو من انتقاض أمر عبد الرحمن وسوء تدبيره

 ر وبنيه على أمرھم فسخطتھم القلوب، وخزرتھم العيون، وتنفستكان من مظاھرتھم العامريين وتنسب إليھم تغلب المنصو

وأمر محمد بن ھشام أن ال يركبوا وال يتسلحوا . بذلك صدور الغوغاء من أذيال الدولة، ولفظت به ألسنة الدھماء من المدينة
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ة وأبو الفتوح بن ناصر وردوا في بعض األيام من باب القصر، وانتھت العاّمة يومئذ دورھم، ودخل زاوي وابن أخيه حساس

على المھدي شاكين بما أصابھم فاعتذر إليھم، وقتل من آذاھم من العاّمة في أمرھم، وكان مع ذلك مظھراً لبغضھم مجاھراً 

واتفقوا على بيعة ھشام بن سليمان بن أمير . وبلغھم أنه سره الفتك بھم فتشمت رجاالتھم، وأسروا نجواھم. بسوء الثناء عليھم

الناصر لدين هللا، وفشا في الخاصة حديثھم فعوجلوا عن أمرھم ذلك، واغرى بھم السواد األعظم فثاروا بھم  المؤمنين

وتقبض على ھشام وأخيه أبي بكر، واحضرا بين يدي المھدي فضرب عنقيھما، ولحق سليمان ابن . وأزعجوھم عن المدينة

، ونھضوا به إلى ثغر أخيھما الحكم بجنود البربر وزناتة، وقد اجتمعوا بظاھر قرط بة وتآمروا فبايعوه ولقبوه المستعين با

ثم نھض في جموع البرابرة والنصرانية إلى قرطبة، وبرز إليھم المھدي في كافة أھل البلد . طليطلة فاستجاش بابن أذفونش

ناس وأئمة المساجد وسدنتم وخاصة الدولة، وكانت الدبرة عليھم، واستلحم منھم ما يزيد على عشرين ألفا، وھلك من خيار ال

  .ودخل المستعين قرطبة خاتم المائة الرابعة، ولحق ابن عبد الجبار بطليلة. ومؤذنيھا عالم

  رجوع المھدي إلى ملكه بقرطبة

ولما استولى المستعين على قرطبة خالفه محمد بن ھشام المھدي إلى طليطلة، واستجاش بابن أذفونش ثانية فنھض معه إلى 

  .المستعين والبرابرة بعقبة البقر من ظاھرھا في آخر باب سبتة، ودخل المھدي قرطبة وملكھا قرطبة، وھزم

  ھزيمة المھدي وبيعته للمؤيد ھشام ومقتله

. فينھبون ويقتلون وال يبقون على أحد ولما دخل المھدي إلى قرطبة خرج المستعين إلى البرابرة، وتفّرقوا في البسائط والقرى

جزيرة الخضراء فخرج المھدّى وابن أدفونش، واتبعھم المستعين والبرابرة أثناء ذلك يحاصرونھم، حتى ثم ارتحلوا إلى ال

خشي الناس من اقتحام البرابرة عليھم فأغروا أھل القصر وحاجبه المدبر بالمھدي، وإن الفتنة إنما جاءت من قبله، وتولّى كبر 

تمعت الكافة على تجديد البيعة لھشام المؤيد ليعتصموا به من معّرة ذلك واضح العامري فقتلوا المھدي محمد بن ھشام، واج

البرابرة، وما يسومونھم به ملوكھم من سوء العذاب، وعاد ھشام إلى خالفته وأقام واضح العامري لحجابته، وھو من موالي 

  .المنصور بن أبي عامر

  حصار قرطبة واقتحامھا عنوة ومقتل ھشام

قرطبة والمستعين بينھم ولم يفّر عن أھل قرطبة، تبعه ھشام المؤيد، والبرابرة يترددون إليھا واستمر البرابرة على حصار 

ذاھبين وجائين بأنواع النھب والفتك، إلى أن ھلكت القرى والبسائط، وعدمت المرافق، وصافت أحوال أھل قرطبة وجھدھم 

تھم فبعث إليه ھشام المؤيد، وحاجبه واضحاً يكفونه عن وبعث المستعين البرابرة إلى ابن أذفونش يستقدمونه لمظاھر. الحصار

ثم اتصل الحصار بمخنق . ذلك، بأن نزلوا له عن ثغور قشتالة التي كان المنصور اقتحمھا فسكن عزمه، وسكن عن مظاھرتھم

ولحق بأھل قرطبة . البلد، وصدق البرابرة القتال فتقتحموھا عنوة سنة ثالث وأربعمائه، وفتكوا بھشام المؤيد، ودخل المستعين

وظن المستعين أن قد استحكم أمره، وتوثبت البرابرة العبيد على . من البرابرة في نسائھم ورجالھم وبناتھم وأبنائھم ومنازلھم

األعمال فولوا المدن العظيمة، وتقلدوا األعمال الواسعة مثل باديس بن حبوس في غرناطة، ومحمد بن عبد هللا البرزالي في 

باألندلس، وصار الملك صوائف في آخرين من أھل الدولة، مثل ابن عباد باشبيلية، وابن * وثور بن ابي شبل قرمونة واب

األفطس ببطليوس وابن ذي النون بطليطلة، وابن ابي عامر ببلنسية ومرسية، وابن ھود بسرقسطة، ومجاھد العامري بدانية 

  .والجزائر منذ عھد ھذه الفتنة كما نذكر في أخبارھم
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  ورة ابن حمود واستيالؤه وقومه علي ملك قرطبةث

وتغلّب البرابرة على األمر، وكان علّي بن حمود وأخوه قاسم من عقب إدريس قد أجازوا  ولما افترق شمل جماعة قرطبة

ومحوا معھم من العدوة فدعوا ألنفسھم، وتعصب معھم الكثير من البربر، وملكوا قرطبة سنة سبع وأربعمائه، وقتلوا المستعين 

ثم . ثم رجع الملك في بني أمية، وفي ولد الناصر نحواً من سبع سنين. واتصل ذلك في خلق منھم سبع سنين. ملك بني امثة

خرج عنھم وافترق األمرفي رؤساء الدولة من العرب والموالي والبربر، واقتسموا األندلس اممالك ودوالً، وتلقبوا بألقاب 

  .ى في أخبارھمالخلفاء كما نذكر ذلك كله مستوف

  لك إلي بني أمية وأوالد المستظھرعود الم
لما قطع أھل قرطبة دعوة المحمودًيين يعد سبع من ملكھم، وزحف إليھم قاسم بن حمود في جموع من البربر فھزمھم أھل 

بار أخا المھدي، قرطبة، ثم اجتمعوا واتفقوا على رّد األمر إلى بني أمية، واختاروا لذلك عبد الرحمن بن ھشام بن عبد الج

ثم ثار على المستظھر لشھرين من . وقام بأمره المستكفي. وبايعوه في رمضان سنة أربع عشرة وأربعمائه، ولقبوه المستظھر

كان المنصور بن أبي عامر قتل أباه عبد الرحمن لسعيه . خالفته محمد بن عبد الرحمن بن عبيد هللا بن الناصر أمير المؤمنين

  .آلن محمد ھذا وتبعه الغوغاء وفتك بالمستظھر واستقّل بأمرقرطبة، وتلقب بالمستكفيفي الخالف فثار ا

  عود األمر إلى بني حمود

وبعد ستة عشر شھراً من بيعة المستكفي رجع األمر إلى يحيى ابن علي بن حمود، وھو المعتلي كما يذكر في أخبارھم، وفّر 

  .المستكفي إلى ناحية الثغر ومات في مفّره

  مد من بني أميةالمعت
ثم خلع أھل قرطبة المعتلي بن حمود ثانياً سنة سبع عشرة، وبايع الوزير أبو محمد جھور ابن محمد بن جھور عميد الجماعة، 

ولما بلغه خبر البيعة له انتقل إلى البرنث، . وكبير قرطبة لھشام بن محمد أخي المرتضى، وكان بالثغر في الردة عند ابن ھود

، واستقّر عند ال تغلب عليھا محمد بن عبد هللا بن قاسم، وكانت البيعة له انتقل سنة ثمان عشرة وأربعمائه، وتلقب المعتمد با

وأقام متردداً في الثغر ثالثة أعوام، واشتدت الفتن بين رؤساء الطوائف، واتفقوا على أن ينزل دار الخالفة بقرطبة فاستقدمه 

ثم خلعه الجند سنة اثنتين وعشرين، وفر إلى الردة فھلك بھا سنة . شرين وأقام يسيراً ابن جھور والجماعة، ونزلھا آخر سنة ع

  .ثمان وعشرين، وانقطعت دولة األموية وهللا غالب على أمره

  بنو حمود
  باألندلس و أولية ملكھم وتصاريف أمورھم إلي أخرھا الخبر عن دولة بني حمود التي أدالت من دولة بني أمية

مستعين مع البربر والمغاربة أخوان من ولد عمر بن إدريس، وھما القاسم وعلي ابنا حمود بن ميمون بن أحمد كان في جملة ال

وبقي الفخر منھم بتاز غدره من . بن عبيد هللا بن عمر، كانوا في لفيف البرابرة فكانت للبربر إليھم صاغية بسبب ذلك وخلطة

تعين مع أمراء العدوة من البربر فعقد لھما المستعين فيمن عقد له من غمارة فأجازوا مع البربر، وصاروا في جملة المس

وكان في نفوس المغاربة . على الجزيرة الخضراء -وكان األسن -المغاربة عقد لعلي منھما على طنجة وعملھا، وللقاسم 

مود، وتمكن سلطانه، واتصلت واستقام أمر علي بن ح. والبرابرة تشيع ألوالد إدريس متوارث من دولتھم بالعدوة كما ذكرناه

ونازعه . وأربعمائه، فولي مكانه أخوه القاسم بن حمود، وتلقب بالمأمون دولته عامين إلى أن قتله صقالبته بالحمام سنة ثمان

في األمر بعد أربع سنين من خالفته يحيى ابن أخيه علّي بسبتة، وكان أمير الغرب وولّي عھد أبيه فبعث إليه أشياعھم من 
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بر ماالً مع جند األندلس سنة عشر، واحتل بمالقة، وكان أخوه إدريس بھا منذ عھد أبيھما فبعث إلى سبتة، ووصل إلى البر

يحيى بن علي زاوى بن زيري من غرناطة، وھو عميد البرابرة ثانية يومئذ فزحف إلى قرطبة فملكھا سنة اثنتي عشرة، 

واستمال . المأمون إلى إشبيلية، وبايع له القاضي محمد بن إسمعيل بن عبادوتلقب المعتلي، واستوزر أبا بكر بن ذكوان، وفّر 

ولحق المعتلي بمكانه من مالقة وتغلب . بعضا من البرابرة ثانية، واستجاشھم على ابن أخيه ورجع إلى قرطبة سنة ثالث عشرة

على طنجة من وراء البحر، وكان أخوه على الجزيرة الخضراء عمل المأمون من لدن عھد المستعين، وتغلب أخوه إدريس 

ً لنفسه وبنيه، ويستودع بھا ذخيرته، وبلغ الخبر إلى قرطبة بتغلبه على قواعده وحصونه مع ما كان  المأمون يعتدھا حصنا

يتشدد على بني أمية فاضطرب أمر المأمون، وثار عليه أھل قرطبة ونقضوا طاعته، وبايعوا للمستظھر، ثم للمستكفي من بني 

ً . ا ذكرناهأمية كم ثم صمم . وتحيز المأمون وبرابرته إلى األرباض فاعتصموا به، وقاتلوا دونه وحاصروا المدينة خمسين يوما

ولحق المأمون باشبيلية وبھا ابنه محمد، ومحمد . أھل قرطبة لمدافعتھم فأخرجوا عن األرباض وانفضت جموعھم سنة عشرة

د بن إسمعيل بن عّباد في الملك، وأن يمتنعوا من القاسم فمنعوه، وأخرجوا بن زيري من رجاالت البربر فأطمعه القاضي محم

ثم اشتد ابن عباد وأخرج محمد بن زيري، ولحق المأمون ثحريش، ورجع عنه البربر إلى يحيى . إليه ابنه وضبطوا بلدھم

يزل في حبسه سنة سبع  وزحف إلى عمه المأمون بشريش فتغلب عليه، ولم. المعتلي ابن أخيه فبايعوه سنة خمس عشرة

وعشرين وأربعمائه، واستقل يحيى المعتلي باألمور، واعتقل محمداً والحسن ابني عمه القاسم المأمون بالجزيرة، ووكل بھما 

ثم خلع أھل قرطبة المستكفي، وصاروا إلى طاعة المعتلي، واستعمل عليھم عبد . أبا الحجاج من المغاربة، وأقاما كذلك

ثم نقض أھل قرطبة طاعة . ليفرني من رجاالت البربر، وفر المستكفي إلى ناحية الثغر فھلك بمدينة سالمالرحمن بن عطاف ا

ثم خلعوه كما ذكرنا في خبره، . سبع عشرة، وصرفوا عامله عليھم ابن عطاف وبايعوا للمعتمد أخي المرتضى المعتلي سنة

أخبار ملوك الطوائف وأقام يحيى بن المعتلي يتخيفھم ويردد واستبد بأمر قرطبة الوزير ابن جھور بن محمد كما نذكره في 

العساكر لحصارھم إلى أن اتفقت الكافة على إسالم المدائن والحصون له فال سلطانه، واشتد أمره وظاھره محمد بن عبد هللا 

ن بمداخلة ابن عباد البرزالي على أمره فنزل عنده بقرمونة يحاصر فيھا ابن عباد باشبيلية، إلى أن ھلك سنة ست وعشري

. للبرزالي في اغتياله فركب المعتلي لخيل أغارت على معسكره بقرمونة من جند ابن عباد، وقد أكمنوا له فكبا به فرسه وقتل

وكان أحمد بن موسى بن بقية والخادم نجى الصقلي . وتولى قتله محمد بن عبد هللا البرزالي، وانقطعت دولة بني حمود بقرطبة

الحموديين عند أولھا فرجعا إلى مالقة دار ملكھم، واستدعوا أخاه إدريس بن علي بن حمود من سبتة وطنجة وزيري دولة 

، وبايعه المرية وأعمالھا ورندة والجزيرة،  وبايعوه على أن يولي سبتة حسن ابن أخيه يحيى فتم أمره بمالقة، وتلقب المتأيد با

وكان له ظھور على ملوك الطوائف، وكان أبوه القاسم بن . عه نجى الخادموعقد لحسن ابن أخيه يحمى على سبتة، ونھض م

عباد قد استفحل ملكه لذلك العھد، ومد يده إلى انتزاع البالد من أيدي الثوار، وملك اشبونة وأستجة من يد محمد بن عبد هللا 

بالقائد ھذا وبزاوي فجاء زاوي بنفسه،  البرزالي وبعث العساكر مع ابنه إسمعيل لحصار قزمونة فاستصرخ محمد بن عبد هللا

وبعث القائد ھذا عساكره مع ابن بقية فكانت بينھم وبين ابن عباد حروب شديدة، ھزم فيھا ابن عباد وقتل، وحمل رأسه إلى 

فأعجله واعتزم ابن بقية على بيعة ابنه يحيى الملقب حبون . إدريس المتأيد، وھلك ليرمين بعدھا سنة إحدى وثالثين وأربعمائه

عن ذلك نجى الخادم، وبادر إليه من سبتة، ومعه حسن بن يحمى المعتلي فبايعه البربر، ولقب المستنصر، وقتل ابن بقبة، وفّر 

يحيى بن إدريس إلى قمارش فھلك بھا سنة أربع وثالثين، ويقال بل قتله نجى، ورجع نجى إلى سبتة ليحفظ ثغرھا، ومعه ولد 

وھلك حسن . سطيفي على وزارة حسن لثقته به، وبايعته غرناطة وجملة من بالد األندلسحسن بن يحيى صبيا، وترك ال
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ً بيد إبنة عمه إدريس، ثارت بأخيھا حسن سنة ثمان وثالثين فاعتقل السطيفي أخاه إدريس بن يحيى، وكتب إلى نجى  مسموما

ووافقه البربر والجند ثم . مالقة، ودعى لنفسهواغتاله نجى وأجاز إلى . وابن حسن المستنصر الذي كان عنده بسبتة ليعقد له

ً فاغتاله في طريقه بعض عبيد القاسم وقتلوه ً ومحمداً ابني قاسم بن حمود، ورجع خاسئا . نھض إلى الجزيرة ليستأصل حسنا

بع وثالثين، وبلغ الخبر إلى مالقة فثارت العامة بالسطيفي، وقتل وأخرج إدريس بن يحمى المعتلى من معتقله، وبويع له سنة أر

ثم قتل محمدا وحسنا . وأطاعته غرناطة وقرمونة وما بينھما ولقب العالي، وولى على سبتة سكوت ورزق هللا من عبيد أبيه

وبويع . ابني عمه إدريس فثار السودان بدعوة أخيھما محمد بمالقة، وامتنعوا بالقصبة، وكانت العامة مع إدريس، ثم أسلموه

ثم نكر منه بعض النزعات ونفاه إلى العدوة . الثين وتلقب المھدي، وولى أخاه عھده ولقبه السانيمحمد بمالقة سنة ثمان وث

فأقام بين غمارة، ولحق العالي بقمارش فامتنع بھا وأقام يحاصر مالقة، وزحف بإدريس من غرناطة منكراً على المھدي فعله 

، وأطاعته غرناطة وحيان وأعمالھا إلى أن مات بمالقة سنة أربع فامتنع عليه، فبايع له وانصرف وأقام المھدي في ملكه بمالقة

وبويع إدريس المخلوع ابن يحيى المعتلي من مكانه بقمارش، وبويع له بمالقة، وأطلق ايدي عبيده عليھا لحقده عليھم . وأربعين

به، وخطب له بمالقة والمرية ففّر كثير منھم إلى أن ھلك سن سبع وأربعين، وبويع محمد األصغر ابن إدريس المتأيد وتلق

ثم سار إليه باديس فتغلب على مالقة سنة تسع وأربعين وأربعمائه، وسار محمد المستعلي إلى المرية مخلوعاً، . ورندة

. وھلك سنة وأربعمائه. واستدعاه أھل مليلة فأجاز إليھم وبايعوه سنة تسع وخمسين، وبايعه بنو ورقدى وقلوع جارة ونواحيھا

بن القاسم المعتقل بمالقة ففّر ھو من ذلك االعتقال سنة أربع عشرة، ولحق بالجزيرة الخضراء فملكھا، وتلقب  وأما محمد

ثم ملكھا بعده ابنه القاسم الواثق إلى أن ھلك سنة خمسين، وصارت الجزيرة للمعتضد بن . المعتصم إلى أن مات سنة أربعين

الواثق محمد بن المعتصم، ويقال مولى يحمى المعتلي واليا على سبتة من عباد وكان سكوت البرغواطي الحاجب مولى القاسم 

قبلھم، فلما غلب ابن عباد على الجزيرة طلبه في الطاعة، وطلب ھو ملك الجزيرة فامتنعت عليه، واتصلت الفتنة بينھما إلى أن 

  .ده سبحانه وتعالىكان من أمر المرابطين وتغلبھم على سبتة وعلى األندلس ما سنذكره والبقاء  وح

  بعد الدولة األمويةائف باألندلس الخبر عن ملوك الطو
كان ابتداء أمرھم وتصاريف أحوالھم لما انتثر ملك الخالفة العربية باألندلس، وافترق الجماعة بالجھات، وصار ملكھا في 

. وقام كل واحد بأمر ناحية منھاطوائف من الموالي والوزراء وأب ص الخالفة وكبار العرب والبربر، واقتسموا خططھا، 

وتغلب بعض على بعض استقل أخيراً بأمرھا ملوك منھم استفحل شأنھم، والذوا بالجزية للطاغية أو يظاھرون عليھم أو 

ً على أمرھم فلنذكر أخبارھم واحداً بعد  ينتزعونھم ملكھم، حتى أجاز إليھم يوسف بن تاشفين أمير المرابطين، وغلبھم جميعا

  .واحد

  و عبادبن
  األندلس وعمن تغلبوا عليه من أمراء الطوائف الخبر عن بني عباد ملوك إشبيلية وغربي

كان أّولھم القاضي أبو القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي الوليد إسمعيل بن محمد بن إسمعيل بن قريش بن عباد بن عمر بن 

ندلس في طوالع لخم وأصلھم من جند حمص، ونزل أسلم بن عمر بن عطاف بن نعيم اللخمي، وعطاف ھو الداخل إلى األ

ثم ولي ابنه . وكان محمد بن إسمعيل بن فريش صاحب الصالة بطشانة. عطاف قرية طشانة بشرق إشبيلية، ونسل بنيه بھا

إسمعيل الوزارة بإشبيلية سنة ثالث عشرة وأربعمائه، وولي ابنه أبو القاسم القضاء بھا والوزارة من سنة أربع عشرة 

وكان أصل رياسته أنه كان له اختصاص بالقاسم بن حمود وھو الذي أحكم عقد . أربعمائه إلى أن ھلك سنة ثالث وثالثينو
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واليته، وكان محمد بن زيري من أقيال البرابرة والياً على إشبيلية، فلما فًر القاسم من نرطبة، وقصده داخل بن عباد محمد بن 

سم، وطردوا بعده ابن زيري، وصار األمر شورى بينه وبين أبي بكر الزبيدي معلم زيري في غرناطة ا ففعل وطردوا القا

ولما . ثم استبد عليھم وجند الجند، ولم يزل على القضاء. ھشام، وصاحب مختصر العين في اللغة، ومحمد بن برمخ األلھاني

الي، وكان ولي قرمونة أيام ھشام والمھدي منع القاسم من إشبيلية عدل عنھا إلى قرمونه ونزل على محمد بن عبد هللا البرز

ثم تنصح للقاسم فتحول . ثم استبد بھا سنة أربع وأربعمائه أزمان الفتنة فداخله ابن عباد في خلع القاسم واالستبداد بھا. من بعده

ه، وقام بأمره ابنه واستبد أبو القاسم إلى أن ھلك سنة ثالث وثالثين كما قلنا. إلى شريش واستبد محمد بن البرزالي بقرمونة

وتناول طائفة من الممالك بعد باألندلس وانفسح أمده . عباد وتلقب المعتضد، واستولى على سلطانه واشتدت حروبه وأيامه

وأول ما افتتح أمره بمداخلة محمد بن عبد هللا البرزالي صاحب قرمونة في إفساد ما بينه وبين القاسم بن حمود حتى تحول 

تحارب مع عبد هللا بن االفطس صاحب بطليوس، وغزاه ابنه إسمعيل في عساكره ومعه محمد بن عبد هللا ثم . عنه إلى شريش

ثم فسد ما بينه وبين البرزالي . البرزالي فلقيه المظفر بن األفطس فھزمھما، وأسر المظفر بن البرزالي إلى أن أطلقه بعد حين

إليه في سرية فأغار على قرمونة، وأكمن الكمائن فركب محمد البرزالي  واتصلت الفتنة بينھما إلى أن قتله ابنه إسمعيل، خرج

ثم خالف عليه ابنه . في أصحابه، واستطرد له إسمعيل إلى أن بلغ به الكمين فخرجوا عليه فقتلوه، وذلك سنة أربع وثالثين

لى جھة الجزيرة للتوثب بھا، وكان أبوه إسمعيل، وأغراه العبيد والبرابرة بالملك فأخذ ما قدر عليه من المال والذخيرة، وفر إ

ليلتئذ بحصن الفرج فأنفذ الخيالة في طلبه فمال إلى قلعة الورد فتقبض واليھا عليه، وأنفذه إلى أبيه فقتله وقتل كاتبه، وكل من 

العزيز بن ثم رجع إلى مطالبة البربر المتزين بالثغور، وأول من نذكر منھم صاحب قرمونة وكان بھا المستظھر . كان معه

وكانت له معھا أستجة والمروز، وكان نموز ورواركش للوزير نوح . محمد بن عبد هللا البرزالي، وليھا بعد أبيه كما ذكرناه

وولي ابنه عز الدولة الحاجب . الرموي من برابرة العدوة وشيعة المنصور، واستبّد بھا سنة أربع، ومات سنة ثالث وثالثين

  .ات سنةأبو مياد محمد بن نوح وم

ة اليفرني استبّد بھا أيام الفتنة سنة خمسين، من يد عامر بن فتوح من صنائع العلويين، ولم يزل   وكان يزيد أبو ثور بن أبي قُرَّ

المعتضد يضايقه، واستدعاه بعض األيام لوالية فحبسه وكاده في ابنه بكتاب على لسان جاريته برندة أنه ارتكب منھا محرما، 

ابنه وشعر بالمكيدة فمات أسفاً سنة خمسين، وولي إبنه أبو نصر إلى أن غدر به في الحصن بعض أجناده فسقط ثم أطلقه فقتل 

وكان بشريش خزرون بن عبدون ثار بھا سنة إثنتين وأربعمائه فتقبض عليه ابن عباد . من السور، ومات سنة تسع وخمسين

بالد التي بأيديھم فاسجل البن نوح باركش، والبن خزرون وطالبھم، وطاف على حصونھم وصار يھاديھم، وأسجل لھم بال

ة برندة؟ وصاروا في حزبه ووثقوا به ثم استدعاھم لوليمة وغدر بھم في حمام استعمله لھم على سبيل . بشريش، والبن ابي قُرَّ

ً إال ابن نوح فإنه سالمه من بينھم لليد التي كانت له عنده ثم بعث من تسلم . في مثلھا الكرامة، وأطبقه عليھم فھلكوا جميعا

وخرج باديس لطلب ثأرھم منه، واجتمعت إليه عشائرھم فنازلوه مدة ثم انصرفوا، وأجازوا إى . معاقلھم وصارت في أعماله

واستقل ابن عباد، وكان . العدوة فاحتلوا بسبتة وطردھم سكوت فھلكوا في المجاعة التي صادفوا وأحلوا بالمغرب لذلك العھد

ثم . طليش عبد العزيز البكري، وكانت عساكر المعتضد ابن عباد تحاصره فشفع فيه ابن جھور للمعتضد فسالمه مدةبأونية وشل

ثم سار إلى شلب وبھا . ھلك ابن جھور فعاد إلى مطالبته إلى أن تخلى له عنھا سنة ثالث وأربعين فولى عليھا ابنه المعتمد

مد بن سيد بن مزين ثار بھا سنة تسع عشرة، ومات سنة اثنتين وأربعين المظفر أبو األصبغ عيسى بن القاضي أبي بكر مح

ثم سار إلى شنت بريه، وبھا المعتصم . فسار إليھا المعتضد وملكھا من يد ابنه، ونقل إليھا المعتمد فنزلھا واتخذھا دار إمارة
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بلبلة تاج الدين أبو العباس أحمد بن يحيى  وكان. محمد بن سعيد بن ھارون فانخلع له عنھا سنة تسع وثالثين، وأضافھا للمعتمد

التحصيني ثار بھا سنة أربع عشرة، وخطب له بأونية وشلطليش، ومات سنة ثالث وثالثين، وأوصى إلى أخيه محمد، وضايقه 

وانخلع للمعتضد سنة خمس وأربعين وصارت ھذه . المعتضد فھرب إلى قرطبة واستبد بھا ابن أخيه فتح بن خلف بن يحيى

ً مرسية، وثار بھا عليه ابن رشيق البناء، وتسمى خاصة الدولة، وبقي ثمان . من ممالك بني عباد كلھا وتملك المعتضد أيضا

وتملك المعتضد مرثلة من يد ابن طيفور سنة ست وثالثين، . ثم ثاروا عليه سنة خمس وخمسين ورجعوا البن عباد. سنين

ھا، وصارت ھذه الممالك كلھا في ملك ابن عباد، وكانت بينه وبين باديس تملكھا من يد عيسى بن نسب الجيش الثائر ب وكان

ابن حبوس صاحب غرناطة حروب إلى أن ھلك سنة إحدى وستين وولي من بعده إبنه المعتمد بن المعتضد بن إسمعيل أبو 

أبناءه على قواعد الملك، القاسم بن عباد، وجرى على سنن أبيه، واستولى على دار الخالفة قرطبة من يد ابن جھور، وفّرق 

أنزلھم بھا، واستفحل ملكه بغرب األندلس، وعلت يده على من كان ھنالك من ملوك الطوائف، مثل ابن باديس بن حبوس 

وكانوا يطلبون سلمه ويعملون في مرضاته وكلھم يدارون . بغرناطة، وابن األفطس ببطليوس، وابن صمادح بالمرية وغيرھم

ى إلى أن ظھر بالعدوة ملك المرابطين، واستفحل أمر يوسف بن تاشفين، وتعلقت آمال المسلمين في الطاغية ويتقونه بالجز

األندلس بإعانته، وضايقھم الطاغية في طلب الجزية فقتل ابن عباد ثقته اليھودي الذي كان يترّدد إليه ألخذ الجزية، بسبب كلمة 

ً إلى يوسف بن تاشفين، . أسف بھا ثم . وكان من إجازته إليه، ومظاھرته إياه ما يأتي ذكره في أخبارهثم أجاز البحر صريخا

طلب الفقھاء باألندلس من يوسف بن تاشفين، رفع المكوس والظالمات عنھم، فتقدم بذلك إلى ملوك الطوائف فأجازوه 

ز إليھم وخلع جميعھم، ثم أجا. باالمتساك، حتى إذا رجع من بالدھم رجعوا إلى حالھم، وھو خالل ذلك يرّدد العساكر للجھاد

. وصار ابن عباد في قبضة حكمه بعد حروب نذكرھا. ونقلھم إلى العدوة، واستولى على األندلس كما يأتي ذكره في أخباره

وكانت باألندلس . ونقله إلى أغمات قرية مراكش سنة أربع وثمانين وأربعمائه، واعتقله ھنالك إلى أن ھلك سنة ثمان وثمانين

ھذه، ولم يستول عليھا ابن عباد، فمنھا بلد السھلة استبد بھا ھذيل بن خلف بن رزين أّول المائة الخامسة ثغور أخرى دون 

ولم . وھلك شھيداً سنة خمسين واربعمائة، وملك بعده أخوه حسام الدولة عبد الملك بن خلف. بدعوة ھشام، تسمى مؤيد الدولة

ومنھا بلد البونت واللج تغلب عليھا عبد هللا بن . عند تغلبھم على األندلس يزل أميراً عليھا إلى أن ملكھا المرابطون من يده

قاسم الفھري، أزمان الفتنة، وتسمى نظام الدولة وھو الذي كان المعتمد عنده عندما واله الجماعة بقرطبة ومن عنده جاء إليھا، 

وملك بعده إبنه أحمد عقد الدولة، . ھد حروبوكانت بينه وبين مجا وھلك سنة إحدى وعشرين وولي إبنه محمد يمين الدولة،

ولنرجع إلى ذكر بقية . وملك أخوه عبد هللا جناح الدولة، إلى أن خلعه المرابطون سنة خمس وثمانين. وھلك سنة أربعين

  .الملوك األكابر من الطوائف، وهللا سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

  أخبار ابن جھور

رطبة أبو الحزم جھور بن محمد بن جھور ابن عبد هللا بن محمد بن المعمر بن يحيى بن أبي كان رئيس الجماعة أيام الفتنة بق

وأبو عبيدة ھو الداخل إلى األندلس، وكانت لھم وزارة الدولة العامرية . المغافر بن أبي عبيدة الكلبّي، ھكذا نسبه ابن بشكوال

خلع الجند المعتز آخر خلفاء بني أمية، ولم يدخل في أمور  بقرطبة، واستبد جھور ھذا سنة إثنتين وعشرين وأربعمائه، لما

وكان على سنن أھل الفضل، يعود . الفتنة، فاستولى على المملكة ورتب األمور، ولم يتحول عن داره إلى قصر الخالفة

أمرھم إليه  المرضى، ويشھد الجنائز، ويؤذن عند مسجدھم بالربض الشرقي، ويصلي التراويح وال يحتجب عن الناس فأسندوا

إلى أن يوجد خليفة إلى أن خاطبھم محمد بن إسمعيل بن عباد يعّرفھم أن ھشاماً المؤيد عنده بإشبيلية، وأكثر في ذلك فخطب له 
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ثم أتي به إلى قرطبة فمنعوه الدخول وأضربوا عن ذكره في الخطبة، وانفرد ابن جھور بأمرھم إلى . بقرطبة بعد مراوضات

مس وثالثين واربعمائة ودفن بداره وولي إبنه أبو الوليد محمد بن جھور باتفاق من الكافة فجرى على أن ھلك في محرم سنة خ

واستوزر ثقته إبراھيم بن يحيى فكفاه، وھلك . وكان قد قرأ على مكي ابن أبي طالب المكي وغيره فكان مكرماً ألھله. سنن أبيه

وحاصره ابن ذي النون بقرطبة فاستغاث . اء السيرة، وتكّره إلى الناسكما ھو معروف ففّوض التدبير إلى إبنه عبد الملك فأس

. بمحمد بن عباد فأمده بالجيش، ووصى عسكره بذلك فداخلوا أھل قرطبة، وخلعوه سنة إحدى وستين وأخرجوه عن قرطبة

دمھا من بلنسية ودخلھا وولى ابن عباد على قرطبة إبنه سراج الدولة، وق. واعتقل بشلطليش إلى أن ھلك سنة إثنتين وسبعين

. وزحف المعتمد بن عباد بعد مھلكه إلى قرطبة فملكھا سنة تسع وستين. أن قتل بھا مسموماً، وحمل إلى طليطلة فدفن بھا إلى

وقتل ابن عكاشة واستخلف إبنه المأمون الفتح بن محمد، وصار غرب األندلس كلّه في ملكه إلى أن دخل المرابطون األندلس، 

وهللا وارث األرض . ھم سنة أربع وثمانين واربعمائة فقتل الفتح وحمل أباه المعتمد إلى أغمات كما ذكرناه ونذكرهوغلبوا علي

  .ومن عليھا وھو خير الوارثين

  ليوس من غرب األندلس ومصاير أمرهأخبار ابن األفطس صاحب بط
مسلمة التجيبي المعروف بابن األفطس، واستبّد بھا  ملك بطليوس من غرب األندلس عند الفتنة واھتياجھا أبو محمد عبد هللا بن

. سنة إحدى وستين وأربعمائه فھلك، وولي من بعده إبنه المظفر أبو بكر، واستفحل ملكه، وكان من أعاظم ملوك الطوائف

ليه وكانت بينه وبين ابن ذي النون حروب مذكورة، وكذا مع ابن عباد بسبب ابن يحيى صاحب مليلة، أعانه ابن عباد ع

واعتصم المظفر ببطليوس بعد ھزيمتين ھلك فيھما خلق كثير، وذلك سنة . فاستولى بسبب ذلك على كثير من ثغوره ومعاقله

وتولى بعده إبنه المتوكل أبو حفص عمر بن . ثم أصلح بينھما ابن جھور، وھلك المظفر سنة ستين وأربعمائه. ثالث وأربعين

 ً بھا إلى أن قتله يوسف بن تاشفين أمير المرابطين سنة تسع وثمانين وأربعمائه، وقتل  محمد المعروف بساجّة، ولم يزل سلطانا

وشعر به ابن عباد . أغراه به ابن عباد فلما تمكنت االسترابة من المتوكل، خاطب الطاغية واستراح إليه مما دھمه. معه أوالده

ويتصل بالثغر فأغذ إليه السير ووافاه سنة  فقبض عليه، فكاتب يوسف بن تاشفين واستحثه لمعاجلته قبل أن يتصل بالطاغية، 

  :ورثاه ابن عبدون بقصيدته المشھورة وھي. وعلى بنيه وقتلھم يوم األضحى حسبما نذكر في أخبارھم

  فما البكاء على األشباح والصور    الدھر يفجع بعد العين باألثر 

   

د، وسنذكر قصتھم في أخبار لمتونة وفتحھم األندلس، وهللا يفعل ما عدد فيھا أھل النكبات ومن عثر به الزمان بما يبكي الجما

  .يشاء ويحكم ما يريد

  اديس بن حسون ملك غرناطة والبيرةأخبار ب
أجاز إلى األندلس على عھد المنصور، فلما ھاجت الفتنة . كان عميد صنھاجة في الفتنة البربرية زاوي بن زيري بن مناد

ة، كان فحل ذلك الشول، وكبش تلك الكتائب، وعمد إلى البيرة، ونزل غرناطة، واتخذھا دارا البربرية، وانحل نظام الخالف

ولما بايع الموالي العامرّيون للمرتضى المرواني، وتولّى كبر ذلك مجاھد العامرّي، ومنذر بن يحيى بن ھاشم التجيبي، . لملكه

وأصاب . م سنة عشرين وأربعمائه، وقتل المرتضىوعمد إلى غرناطة فلقيھم زاوي بن زيري في جموع صنھاجة، وھزمھ

ثم وقع في نفسه سوء آثار البربر باألندلس أيام ھذه الفتنة، وحّذر مغبة . زاوي من ذخائرھم وأموالھم وعددھم ما لم يقتنه ملك

اطة إذا ذلك فارتحل إلى سلطان قومه بالقيروان، واستخلف على غرناطة إبنه فدّبر القبض على ابن رصين ومشيخة غرن
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رجعوا عن أبيه، وشعروا بذلك فبعثوا إلى ابن أخيه ماكس بن زيري من بعض الحصون فوصل، وملك غرناطة واستبد بھا 

واستولى على . إلى أن ھلك سنة تسع وعشرين واربعمائة وولَي إبنه باديس، وكانت بينه وبين ذي النون وابن عّباد حروب

ً من اليھود. لة الذّميسلطانه كاتبه وكاتب أبيه إسمعيل بن نعز وتوفي سنة . ثم نكبه وقتله سنة تسع وخمسين، وقتل معه خلقا

وخلعھما . سبع وستين واربعمائة وولي حافده المظّفر أبو محمد عبد هللا بن بلّكين بن باديس، وولّى أخاه تميماً بمالقة بعھده جده

كة، واستّقّرا ھنالك حسبما يذكر بعد في أخبارھم مع يوسف المرابطون سنة ثالث وثمانين وأربعمائه، وحمال إلى أغمات ووري

  .بن تاشفين، وهللا وارث األرض ومن عليھا وھو خير الوارثين

  مالجوفي وتصاريف أمورھم ومصاير أحوالھ ملوك طليطلة من الثغر الخبر عن بني زي النون
. ورأس سلفه في الدولة المروانية بائل ھوارة،جّدھم إسمعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سليمان بن ذي النون، أصله من ق

وكانت طليطلة ليعيش بن محمد . ثم تغلب على حصن أفلنتين أزمان الفتنة سنة تسع وأربعمائه. وكانت لھم رياسة في شنترية

ناد بن يعيش، واليھا منذ أّول الفتنة فلما ھلك سنة سبع وعشرين، استدعاه إسمعيل الظافر من حصن أفلنتين مع بعض أج

. وامتّد ملكه إلى جنجالة من عمل مرسية ولم يزل أميراً بھا إلى أن ھلك سنة تسع وعشرين. طليطلة فمضى إليھا، وملكھا

وولي إبنه المأمون أبو الحسن يحيى، واستفحل ملكه وعظم بين ملوك الطوائف سلطانه، وكانت بينه وبين الطاغية مواقف 

ثم . ية وغلب على صاحبھا المظفر ذي السابقين من ولد المنصور بن أبي عامروفي سنة خمس وثالثين غزى بلنس. مشھورة

غلب على قرطبة وملكھا من يد ابن عّباد، وقتل إبنه أبا عمر بعد أن كان ملكھا وھلك الظافر بھا مسموماً سنة سبع وستين كما 

بن ذي النون، وكان الطاغية ابن أدفونش قد  وولي بعده على طليطلة حافده القادر يحيى بن إسمعيل بن المأمون يحيى. ذكرناه

استفحل أمره لما خال الجو من مكان الدولة الخالفية، وخّف ما كان على كاھله من أمره العرب فآلتھم البسائط، وضايق ابن 

ذي النون حتى غلب على طليطلة فخرج له القادر عنھا سنة ثمان وسبعين وأربعمائه، وشرط عليه أن يظاھره على أخذ 

ً من القادر أن يمكن  بلنسية، وعليھا عثمان القاضي بن أبي بكر بن عبد العزيز، من وزراء ابن أبي عامر فخلعه أھلھا خوفا

  .منھم ألفنش فدخلھا القادر، وأقام بھا سنتين، وقتل سنة إحدى وثمانين على ما نذكر بعد إن شاء هللا تعالى

وك الطوائف وأخبار الموالي العامرّيين الذين كانوا قبله وابن صمادح من بني ملالخبر عن أبي عامر صاحب شرق األندلس 
  :قائده بالمرّية وتصاريف أحوالھم ومصايرھا

بويع للمنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن أبي عامر بشاطبة سنة إحدى عشرة وأربعمائه، أقامه الموالي 

وكان من . ثار عليه أھل شاطبة فأفلت، ولحق ببلنسية فملكھا وفّوض أمره للمواليثم . العامرّيون عند الفتنة البربرية فاستبّد بھا

ثم ملك مرسية سنة . وزرائه ابن عبد العزيز وكان خيران العامرّي من مواليھم، تغلّب من قبل ذلك على أربولة سنة أربع

ً للمنصور عبد العزيز نتفض خيران على المنصور، وسار من المرّية ثم ا. سبع، ثم حّيان ثم المرّية سنة تسع، وبايعوا جميعا

إلى مرسية، وأقام بھا ابن عّمه أبا عامر محمد بن المظّفر بن المنصور بن أبي عامر، خرج إليه من قرطبة من حجر القاسم 

. لمعتصمثم والّه خيران وسّماه المؤتمن ثم ا. بن حمود، وخلص إلى خيران بأموال جليلة، فجمع الموالي فأخذوا ماله وطردوه

. ثم تنّكر عليه وأخرجه من مرسية ولحق بالمرّية وأغرى به الموالي فأخذوا ماله وطردوه، ولحق بغرب األندلس إلى أن مات

ثم ھلك خيران بالمرّية سنة تسع عشرة، وقام باألمر بعده األمير عميد الدولة أبو قاسم ُزھير العامرّي، وزحف إلى غرناطة 

وھزمه، وقتل بظاھرھا سنة تسع وعشرين فصار ملكه للمنصور عبد العزيز صاحب بلنسية،  فبرز إليه باديس بن حّبوس

ولما ھلك المأمون بن ذي النون وولى حافده القادر، ولّى على بلنسية أبا بكر بن عبد العزيز . وملكھا من يده سنة سبع وخمسين
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ففعل واستبّد بھا، وضبطھا سنة ثمان وستين حين تغلّب بقية وزراء ابن أبي عامر، فداخله ابن ھود في االنتقاض على القدر 

وولي إبنه القاضي عثمان فلما سلم القادر بن ذي النون . ثم ھلك سنة ثمان وسبعين لعشر سنين من واليته. المقتدر على دانية

لقادر خوفا من استيالء طليطلة زحف إلى بلنسية ومعه ألفنش كما قلناه، وخلع أھل بلنسية عثمان بن أبي بكر، وأمكنوا منھا ا

ثم ثار القادر سنة ثالث وثمانين القاضي جعفر بن عبد هللا بن حجاب، وقتله . النصرانّي وذلك سنة ثمان وسبعين وأربعمائه

ثم تغلّب المرابطون على األندلس، وزحف ابن ذي النون قائدھم . ثم تغلّب النصارى عليھا سنة تسع وثمانين وقتلوه. واستبّد بھا

وأّما معُن بن صالح قائد الوزير ابن ابي عامر فأقام بالمرّية . لنسيه فاسترجعھا من أيديھم سنة خمس وتسعين وأربعمائهإلى ب

ثم خلعه وولّى ابنه المعتصم أبو يحيى محمد بن معن بن ُصمادح، . لما والّه المنصور سنة ثمان وثمانين، وتسّمى ذا الوزارتين

ً وأربعين سن ة، وثار عليه صاحب لورقة ابن شبيب، وكان أبوه معزوالً عليھا فجّھز إليه المعتصم جيشا، واستبّد بھا أربعا

واستمد ابن شبيب المنصور بن أبي عامر صاحب بلنسية ومرسية بالعّدو، واستمّد المعتصم بباديس، ونھض عّمه ُصمادح بن 

ً من حصون لورقة، واستولوا عليھا، ورجع وا ولم يزل المعتصم أميراً بالمرّية إلى أن ھلك باديس بن صمادح فقاتلوا حصونا

المرابطين سنة أربع وثمانين، وأجاز إلى العدوة ونزل على آل حّماد  سنة ثمانين وولي إبنه، وخلعه يوسف بن تاشفين أمير

  .بالقلعة، وبھا مات ولده، وهللا وارث األرض ومن عليھا

  بنو ھود
  :إليھم من بني ھاشم وما كان من اوليتھم ومصاير أمولھم صارت الخبر عن بني ھود ملوك سرقسطة من الطوائف

كان منذر بن مطرف بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن ھاشم التجيبي صاحب الثغر األعلى، وكان بين المنصور وعبد 

انقرض أمر الرحمن منافسة على اإلمارة والرياسة، وكانت دار إمارته سرقسطة ولما بويع المھدي بن عبد الجّبار، و

العامرّيين، وجاءت فتنة البربر كان مع المستعين حتى قتل ھشام مواله فامتعض لذلك، وفارقه وبايع المرواني للمرتضى مع 

ثم ارتابوا بالمرتضى . مجاھد، ومن اجتمع إليه من الموالي والعامرّيين، وزحفوا إلى غرناطة فلقيھم زاوي بن زيري وھزمھم

خيران بالمرّية، واستبّد منذر ھذا بسرقسطة والثغر وتلّقب بالمنصور، وعقدھا بين طاغية جليقة ووضعوا عليه من قتله مع 

وكان أبو أيوب سليمان بن محمد بن ھود الجذامي من أھل . وبرشلونة وبنيه، وھلك سنة أربع عشرة، وولَي إبنه وتقلب المظفر

. ھم ھود ھو الداخل لألندلس، ونسبه األزد إلى سالم مولى أبي حذيفةنسبھم مستبداً بمدينة تطيلة، والّھا منذ أّول الفتنة، وجدّ 

وقيل ھود من ولد روح بن زنباغ فتغلّب سليمان على المظفر يحيى بن المنذر، وقتله : قال ھود بن عبد هللا بن موسى بن سالم

فتنة بينھما، وانتصر المقتدر ثم نشأت ال. سنة إحدى وثالثين، وملك سرقسطة والثغر األعلى، وإبنه يوسف المظفر الردة

باإلفرنج والبشكنس فجاؤا لميعاده فوقعت الفتنة بين المسلمين وبينھم ثائرة، وانصرفوا إلى يوسف صاحب الردة فحاصرھا 

وھلك أحمد المقتدر سنة أربع وسبعين لتسع وثالثين سنة من ملكه فولي بعده إبنه يوسف . بسرقسطة، وذلك سنة ثالث وأربعين

ً على العلوم الرياّضية، وله فيھا تآليف مثل االستھالل والمناظر ومات سنة ثمان وسبعين، وھي السنة  المؤتمن، وكان قائما

وولي بعده المستعين، وعلى يده كانت وقعة وشقة، زحف . التي استولى فيھا النصارى على طليطلة من يد القادر بن ذي النون

مين، وھلك فيھما خلق نحو عشرة آالف، ولم يزل أميراً بسرقسطة إلى أن ھلك سنة تسع وثمانين في آالف ال تحصى من المسل

وولي بعده ابنه عبد الملك، وتلقب عماد الدولة، وأخرجه . بظاھر سرقسطة في زحف الطاغية إليھا شھيداً سنة ثالث وخمسمائة

وولي ابنه أحمد، . نة ثالث عشرةالطاغية من سرقسطة سنة اثنتي عشرة فنزل روطة من حصونھا وأقام بھا إلى أن ھلك س

وتلقب سيف والمستنصر، وبالغ النكاية في الطاغية ثم سلم له روطة على أن يملكه بالد األندلس فانتقل معه إلى طليطلة 
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وكان من ممالك بني ھود ھؤالء مدينة طرطوشة، وقد كان بقايا من . بحشمه وآلته، وھنالك ھلك سنة ست وثالثين وخمسمائة

ثم ھلك سنة خمس وأربعين وملكھا بعده يعلى العامري، ولم تطل . لعامريين فملكھا سنة ثالث وثالثين وأربعمائهالموالي ا

وملكھا بعده شبيل إلى أن نزل عنھا لعماد الدولة أحمد بن المستعين سنة ثالث وخمسين، فلم تزل في يده وفي يد بنيه من . مدته

  .وهللا وارث األرض ومن عليھما وھو خير الوارثين. يه من شرق األندلسبعده إلى أن غلب عليھا العدو فيما غلب عل

  وأخبار بنية ومواليھم من بعدھم ومصائر أمورھم الخبر عن مجاھد العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية
عصفت بھم سفينة اتخذھا لنفسه ف كان فتح ميورقة سنة تسعين ومائتين على يد عصام الخوالني، وذلك أنه خرج حاجا في

الريح فأرسلوا بجزيرة ميورقة، وطال مقامھم ھنالك، واختبروا من أحوالھم ما أطمعھم في فتحھا فلمما رجع بعد فرضه أخبر 

ونفر الناس معه إلى الجھاد فحاصرھا . األمير بما رأى فيھا، وكان من أھل الغناء عنده في مثلھا فبعث معه القطائع في البحر

ً ح ً إلى أن كمل فتحھاأياما وفتحوھا حصنا وكتب عصام بالفتح إلى األمير عبد هللا فكتب له بواليتھا فوليھا عشر سنين، . صنا

ثم زھد . ولما ھلك قدم أھل الجزيرة عليھم ابنه عبد هللا، وكتب له األمير بالوالية. وبنى فيھا المساجد والفنادق والحمامات

وبعث الناصر المرواني إليھا الموفق من الموالي . ة خمسين وثالثمائةوترھب وركب إلى الشرق حاجا وانقطع خبره، وذلك سن

فأنشأ األساطيل وغزا بالد اإلفرنج، وھلك سنه تسع وخمسين أيام الحكم المستنصر، وولي بعده كوثر من مواليه فجرى على 

وكان . ، وكان كثير الغزو والجھادوھلك سنة تسع وثمانين أيام المنصور فولّي عليھا مقاتل من مواليه. سنن الموّفق في جھاده

وكان مجاھد بن يوسف بن علّي من فحول . وھلك سنة ثالث وأربعمائه أزمان الفتنة. المنصور وابنه المؤيد يمّدانه في جھاده

وخرج من . وكان المنصور قد رّباه وعلمه مع مواليه القراآت والحديث والعربية فكان مجيداً في ذلك. الموالي العامريّين

ولقيھم . رطبة يوم قتل المھدي سنة أربعمائة، وبايع ھو والموالي العامرّيين وكثير من جند األندلس للمرتضى كما قّدمناهق

ثم تركھا وانتقل . ثم قتل المرتضى كما تقّدم، وسار مجاھد إلى طرطوشة فملكھا. زاوي بفحص غرناطة فھزمھم وبدّد شملھم

ونّصب العيطي كما مر فأراد االستبداد، ومنع . ومنورقة ويابسة واستبّد سنة ثالث عشرةإلى دانية واستقّل بھا، وملك ميورقة 

ثم . طاعة مجاھد، ومنعه أھل ميورقة من ذلك فبعث عنه، مجاھد، وقّدم على ميورقة عبد هللا ابن أخيه فولي خمس عشرة سنة

ضوا على أبنه أسيراً ففّداه بعد حين، وولّى مجاھد ھلك وكان غزا سردانية في األساطيل فاقتحمھا وأخرج النصارى منھا، وتقب

على ميورقة بعد ابن أخيه مواله األغلب سنة ثمان وعشرين وكان بين مجاھد صاحب دانية وبين خيران صاحب مرسية وابن 

ى وولي إبنه علّي وتسمى إقبال الدولة، وأصھر إل. أبي عامر صاحب بلنسية حروب إلى أن ھلك مجاھد سنة ست وثالثين

المقتدر بن ھود، وأخرجه من دانية سنة ثمان وستين ونقله إلى سرقسطة، ولحق إبنه سراج الدولة باإلفرنجة، وأمّدوه على 

ومات علّي قريباً من . ثم مات فيما زعموا مسموماً بحيلة من المقتدر سنة تسع. شروط شرطھا لھم فتغلب على بعض حصونه

وأّما . بل فّر أمام المقتدر إلى بجاية، ونزل على صاحبھا يحيى بن حّماد، ومات ھنالكويقال . وفاة المقتدر سنة أربع وسبعين

ولما ھلك مجاھد استأذن ابنه علّياً في الزيارة فأذن . األغلب مولى مجاھد صاحب ميورقة فكان صاحب غزو وجھاد في البحر

ثم . ى آل األغلب فاستعفاه وأقام سليمان خمس سنينوبعث عل. له، وقدم على الجزيرة صھره ابن سليمان بن مشكيان نائباً عنه

مات فولّى على مكانه مبشراً وتسمى ناصر الدولة وكان أصله من شرق األندلس أسر صغيراً ّوّجبه العدو وأقام بدانية محبوباً 

غلّب عليه يجاھد في أسرى دانية وسردانية، واصطفاه فوالّه بعد مھلك سليمان فولي خمس سنين، وانقرض ملك علي، وت

وبعث إلى دانية في تسليم أھل سيده فبعثوا إليه . فاستبد مبشر بميورقة، والفتنة يومئذ تموج بين ملوك الطوائف المقتدر بن ھود

ولم يزل يرّدد الغزو إلى أرض العدو إلى أن جمع طاغية برشلونة الجموع، ونازله بميورقة عشرة . بھم، وأوالدھم جميالً 
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وكان بعث بالصريخ إلى علّي بن يوسف صاحب المغرب من لمتونة فلم يوافھم . سنة من واليته* ستباحھا ثم افتتحھا وا. أشھر

فلما وصل األسطول دفعوا العّدو عنھا وولّى علي بن يوسف من قبله أنور بن أبي بكر . األسطول بالمدد إال بعد استيالء العدوّ 

وبعثوا إلى علي بن يوسف فردھم . عيدة من البحر فثاروا به وصفدوهاللمتوني فعسف بھم، وأرادھم على بناء مدينة أخرى ب

إلى والية محمد بن علّي بن إسحق بن غانية المستولي صاحب غرب األندلس فبعث إليھا أخاه محمد بن علي من قرطبة، كان 

ً عليھا فوصل إلى ميورقة فصفد أنور، وبعث به إلى مراكش، وأقام في واليتھا عشر سنين إل ى أن ھلك أخوه يحيى واليا

وكانت لھم في زمن علّي بن يوسف بھا . واستقّرت ميورقة في ملك بني غانية ھؤالء وسلطانھم. وسلطانھم علّي بن يوسف

وخرج منھا علي ويحيى إلى بجاية وملكوھا من الموّحدين، وكانت لھم معھم حروب بإفريقية كما نذكر في أخبارھم بعد . دولة

  .والبقاء  والملك يؤتيه من يشاء، وھو العزيز الحكيم. ألفرنج ميورقة من أيدي الموّحدين آخر دولتھموملك ا. أخبار لمتونة

واستبداد بني مردنيس ببلنسية ومزاحمتھم لدولة بني عبد المؤمن من أولھا الخبر عن ثوار األندلس آخر الدولة اللمتونية 
  آخرھا ومصائر أحوالھم وتصاريفھم إلى 

نة بالعدّو، وبحرب الموّحدين بعد عليھم األندلس، وعادت إلى الفرقة بعض الشيء فثار ببلنسية سنة سبع وثالثين لما شغل لمتو

ثم حمل إلى ابن . وخمسمائة القاضي مروان بن عبد هللا بن مروان ابن حضاب، وخلعوه لثالثة أشھر من ملكه، ونزل بالمرّية

  .فر أحمد بن عبد الرحمن بن ظاھرغانية بميورقة فسجن بھا، وثار بمرسية أبو جع

ثم ولي ابن عياض، وبايع أھل بلنسية بعد ابن . ثم خلع، وقتل ألربعة أشھر من واليته، وولي حافد المستعين بن ھود شھرين 

وأقام مجاھداً إلى أن استشھد في بعض أيامه مع النصارى . حضاب لألمير أبي محمد عبد هللا بن سعيد بن مردنيش الجذامي

وھلك سنة إثنتين وأربعين فبويع إلى ابن أخيه . أربع وخمسمائة، فبويع لعبد هللا بن عياض كان ثائراً بمرسية كما قدمناهسنة 

وكان إبراھيم ابن ھمشك من قّواده فعبث في أقطار . محمد بن أحمد بن سعيد بن مردنيش، وملك شاطبة ومدينة شقر ومرسية

ثم غدر بغرناطة وملكھا من أيدي الموحدين وحصرھم بالقصبة ھو . ثم استرجعت منه. األندلس وأغار على قرطبة وتملّك بھا

ثم استخلصھا عبد المؤمن من أيديھم بعد حروب شديدة دارت بينھم بفحص غرناطة، لقيه فيھا ابن ھمشك وابن . وابن مردنيش

وحاصر . د المؤمن، وقتلھم أبرح قتلمردنيش وجيوش من أمم النصرانية استعانوا بھم في المدافعة عن غرناطة فھزمھم عب

وكان . ثم بايع للموحدين سنة ست وستين. يوسف بلنسية فخطب للخليفة العّباسّي المستنجد، وكاتبه فكتب له بالعھد والوالية

المظّفر عيسى بن المنصور بن عبد العزيز الناصر بن أبي عامر عندما انصرف إلى ملك شاطبة ومرسية تغلّب على بلنسية 

ثم ھلك سنة خمس وخمسين وخمسمائة، ورجعت إلى ابن مردنيش وكان أحمد بن عيسى تغلّب على حصن مزيلة، ثائراً . ةمدّ 

بالمرابطين من أتباعه فغلب منذر بن أبي وزير عليه، فأجاز سنة أربعين وخمسمائة إلى عبد المؤمن، ورغبه في ملك األندلس 

اء المرابطين باألندلس وكان بميورقة أيضاً منذ اضطراب أمر لمتونة محمد بن فبعث معه البعوث، وتغلبوا على بني غانية أمر

ورحل عنھا سنة سبع وثالثين إلى زيارة أخيه يحيى . علي بن غانية المستوفي، وليھا سنة عشرين وخمسمائة، واستشھد بھا

د بن غانية، وأصلح شانھا إلى أن ھلك واستخلف على ميورقة عبد هللا بن تيما فلما مكث ثار عليه ثّوار فرجع محم. ببلنسية

وأوفد عليھم أھل ميورقة فبعثوا معھم علّي بن . سنة سبع وستين وولي أبنه إبراھيم أبو إسحق، وتوفي سنة إحدى وثمانين

ثم بلغھم . الربرتبر فلما وصل إلى ميورقة ثار على طلحة بنو أخيه إسحق وھم علي ويحيى ويعفر بن الربرتبر وخلعوا طلحة

فانقرضت دولة المرابطين بالمغرب . ت يوسف بن عبد المؤمن فخرجوا إلى إفريقية حسبما نذكر في أخبار دولتھممو

واستفحل أمرھم باألندلس، واستعملوا فيھا القرابة من بني عبد . واألندلس، وأدال هللا منھم بالموحّدين وقتلوھم في كل وجه
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ً بعد أن إستقّر أھل العدوة كافة، . يتھا بينھمالمؤمن وكانوا يسّمونھم السادة، واقتسموا وال وأجاز يعقوب المنصور منھم غازيا

من زناتة فأوقع العرب بابن أدفونش ملك الجاللقة باألركة من نواحي بطليوس الوقعة المذكورة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 

ثم تالشت إمارة الموحدين من بعده، وانتزى وأجاز ابنه الناصر من بعده سنة تسع فمحص هللا المسلمين واستشھد منھم عدة 

بالسادة بنواحي األندلس في كّل عمله، وضعف بمراكش فصاروا إلى االستجاشة بالطاغية بقص، واستسالم حصون المسلمين 

. إليه في ذلك فسمت رجاالت األندلس، وأعقاب العرب من دولة األموية، وأجمعوا أخراجھم فثاروا بھم لحين وأخرجوھم

وقام ببلنسية زّيان بن أبي الحمالت مدافع بن يوسف بن . كبر ذلك محمد بن يوسف بن ھود الجذامي الثائر باألندلس وتولى

ثم خرج علّي بن ھود في دولته من أعقاب دولة العرب أيضاً وأھل نسبھم . سعد، من أعقاب دولة بني مردنيش وثوار آخرون

لقب محمد ھذا بالشيخ فحاربه أھل الجبل، وكانت لكل منھما دولة أورثھا محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن األحمر، وت

ولما وليھا . فأّما زيد بن مردنيش فكان مع عشرة من بنى مردنيش رؤساء بلنسية، واستظھر الموّحدون على إمارتھا. بنيه

رھم وذلك سنة عشرين وستمائة، السيد أبو زيد بن محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن بعد مھلك المستنصر كما نذكر في أخبا

ثم انتقض عليه سنة ست وعشرين عندما بويع ابن ھود بمرسية، وخرج إلى أبداه فخشيه . كان زّياد ھذا بطانته وصاح أمره

وملك . السيد أبو زيد وبعث إليه يالطفه في الرجوع فامتنع، ولحق السيد أبو زيد بطاغية برشلونه ودخل في دين النصرانية

سية، واتصلت الفتنة بينه وبين ابن ھود، وخالف عليه بنو عمه عزيز بن يوسف بن سعد في جزيرة سقم، وصاروا زّيان بلن

ً وامتنعت عليه فأقلع،  إلى طاعة بن ھود وزحف زّيان للقائه على شريش فانھزم وتبعه ابن ھود، ونازله في بلنسية أياما

وزحف زّيان إليھا بجميع من معه من المسلمين  ونة أنيشة وملكھا،وتكالب الطاغية على ثغور المسلمين، ونازل صاحب برشل

سنة أربع وثالثين، ونفر معه أھل شاطبة وجزيرة شقر فكانت عليھم الواقعة العظيمة التي استشھد فيھا أبو الربيع سليمان، 

ن األموال واألسلحة والطعام مع وأخذ الناس في األنتقال عن بلنسية فبعث إليھم يحيى بن أبي زكريا صاحب إفريقية بالمدد، م

ثم أخذ الطاغية بلنسية . قريبه يحيى عندما نبذ دعوة بني عبد المؤمن وأوفد عليه أعيان بلنسية وھي محصورة فرجع إلى دانية

 سنة ست وثالثين، وخرج زّيان إلى جزيرة شقر وأقام بدعوة األمير أبي زكريا وبعث إليه بيعتھا مع كاتبه الحافظ أبي عبد هللا

محمد بن األنباري فوصل إلى تونس، وأنشده قصيدته المشھورة على روّي السين بلغ فيھا من اإلجادة حيث شاء، وھي 

ثم ھلك ابن ھود، وانتقض أھل مرسية على إبنه أبي بكر . معروفة وسيأتي ذكرھا في دولة بني حفص بإفريقية من الموحدين

عثوا إلى زّيان واستدعوه فدخلھا، وانتھب قصرھا، وحملھم على البيعة لألمير أبي الواثق، وكان واليه بھا أبو بكر بن خطاب فب

ثم انتقض عليه ابن عصام باريولة، ولحق به قرابة زّيان بمدينة . زكريا على والية شرق األندلس كله، وذلك سنة سبع وثالثين

وأما ابن . جاز إلى تونس، وبھا مات سنة ثمان وستينلقنت فلم يزل بھا إلى أن أخذھا منه طاغية برشلونة سنة أربع وأربعين فأ

ونحن ذاكرون أخبارھم ألنھم من بقايا . ھود فسيأتي الخبر عن دولته، وأما ابن األحمر فلم تزل الدولة في أعقابه لھذا العھد

  .دولة العرب، وهللا خير الوراثين

  ره وتصاريف أحوالهلته و أولية أمودو الخبر عن ثورة ابن ھود علي الموحدين باألندلس
ھو محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظيم بن أحمد بن سليمان المستعين بن محمد بن ھود، ثار بالصخيرات من عمل 

وذلك عندما ھلك المستنصر سنة . مرسية مما يلي رقوط عند فشل دولة الموحّدين، واختالف السادة الذين كانوا أمراء ببلنسية

ثار العادل ابن أخيه المنصور . يوسف مراكش لعّمه المخلوع عبد الواحد بن أمير المؤمنينوبايع الموحدون ب. عشرين

بمرسية، ودخل في طاعة صاحب حّيان أبو محمد عبد هللا بن أبي حفص بن عبد المؤمن، وخالفھما في ذلك السيد أبو زيد 
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وتلقت من . ية، ونزلوا له عن كثير من الثغوروتفاقمت الفتنة، واستظھر كل على أمره بالطاغ. أخوه ابن محمد بن أبي حفص

وربما . ذلك ضمائر أھل األندلس فتصدر ابن ھود ھذا للثورة، وھو من أعقاب بني ھود من ملوك الطوائف، وكان يؤمل لھا

ّباس امتحنه الموحدون لذلك مّرات فخرج في نفر من األجناد سنة خمس وعشرين، وجّھز إليه والي مرسية يومئذ السيد أبو الع

وزحف إلى مرسية فدخلھا واعتقل السيد، . بن أبي عمران موسى بن أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن عسكراً فھزمھم

وزحف إليه السيد أبو زيد بن محمد بن أبي حفص بن عبد . وخطب للمستنصر صاحب بغداد لذلك العھد من بني العّباس

د ورجع إلى شاطبة واستجاش بالمأمون وھو يومئذ بإشبيلية بعد أخيه العادل المؤمن من شاطبة، وكان واليه بھا فھزمه ابن ھو

ثم . فخرج في العساكر، ولقيه ابن ھود فانھزم وأتبعه إلى مرسية فحاصره مّدة، وامتنعت عليه فأقلع عنه ورجع إلى إشبيليه

د بن مردنيش، وخرج عنه إلى أّبدة وذلك انتقض على السيد أبي زيد ببلنسية زّيان ابن أبي الحمالت مدافع ابن حّجاج بن سع

وكان بنو مردنيش ھؤالء أھل عصابة، وأولي بأس وقوة فتوّقع أبو زيد اختالل أمره، وبعث إليه والطفه . سنة ست وعشرين

وبايعت أھل شاطبة البن . في الرجوع فامتنع فخرج أبو زيد من بلنسيه، ولحق بطاغية برشلونة، ودخل في دين النصرانية

ثم بايعه أھل خبيان وأھل . ثم تابعه أھل جزيرة شقر، حملھم عليھا والتھم بنو عزيز بن يوسف عم زيان بن مردنيش .ھود

ونازعه زيان بن . قرطبة، تسّمى بأمير المسلمين، وبايعه أھل إشبيليه عند رحيل المأمون عنھا إلى مراكش، وولّى عليھم أخاه

ولقي الطاغية على . وحاصره ابن ھود ببلنسية، ثم أقلع. زّيان سنة تسع وعشرين مردنيش، وكانت بينھما مالقاة انھزم فيھا

كل سنة،  ولم تزل غزواته مترددة في بالد العدوّ . ماردة فانھزم ومحص هللا المسلمين، وانھزم بعدھا أخرى على الكوس

زيرة الخضراء، وجبل الفتح فرضتي ثم استولى ابن ھود على الج. وحربه معھم سجاالً، والطاغية يلتقم الثغور والقواعد

المجاز على سبتة، من يد السيد أبي عمران موسى لما انتقض على أخيه المأمون، ونازله بسبتة فبايع ھو البن ھود وأمكنه 

ثم بويع للسلطان محمد بن يوسف بن نصر سنة تسع وعشرين بأرجونة، ودخلت . ثم ثار بھا إليناشتي على ما يذكر. منھا

ثم انتقض أھل إشبيلية واخرجوا سالم بن ھود، وبايعوا البن مروان أحمد بن محمد الباجي . اعته، ثم قرفونةقرطبة في ط

وصالح ابن ھود . ثم اتفق الباجي مع ابن األحمر على فتنة ابن ھود. وجّھز عسكراً للقاء ابن األحمر فانھزموا وأسر قائده

ارت قرطبة إلى ابن ھود، وزحف إلى الباجي وابن األحمر فانھزم، ونزل ثم ص. الفنش على فعلتھم على ألف دينار في كل يوم

ثم غدر الباجي فقتله وتولّى ذلك صھره واشقيلولة، وزحف سالم بن ھود إلى إشبيلية فنازلھا . ابن األحمر ظاھر إشبيلية

ثين وفد بط أبو علي حسن بن ووصل خطاب الخليفة المستنصر العّباسي إلى ابن ھود من بغداد سنة إحدى وثال. وامتنعت عليه

وقدم عليه بذلك في غرناطة . وجاء بالراية والخلع والعھد، ولقبه المتوكل. علي بن حسن بن الحسين الكردي الملقب بالكمال

وعندما غدر ابن األحمر بالباجي فّر من إشبيلية شعيب بن محمد إلى البلد فاعتصم بھا، . في يوم مشھود، وبايع له ابن األحمر

ثم خرج العدّو من كل جھة ونازلوا ثغور المسلمين وأحاطوا بھم، وانتھت . سّمى المعتصم فحاصره ابن ھود وأخذھا من يدهوت

ثم حاصر الطاغية مدينة قرطبة، وغلب عليھا سنة ثالث وثالثين، وبايع أھل إشبيلية للرشيد . محالتھم على الثغور، إلى سبع

وكان عبد هللا أبو . ر إلى غرناطة وملكھا كما يذكر، وبويع للرشيد سنة سبع وثالثينثم زحف ابن األحم. من بني عبد المؤمن

محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد الملك األموي الرميمي وزير ابن ھود، وكان يدعوه ذا الوزارتين والّة المرّية من عمله فلم 

ثم استبّد من بعده المؤّيد، . ام ودفن بمرسية، ويقال إنه قتلهيزل بھا، وقدم عليه المتوكل سنة خمس وثالثين وستمائة فھلك بالحم

ولما ھلك المتوّكل ولي من بعده بمرسية إبنه أبو بكر محمد بعھده إليه، وتلقب . واستنزله عنھا ابن األحمر سنة ثالث وأربعين

ثم . ه، وكان يلقّب ضياء الدولةبالواثق وثار عليه عزيز بن عبد الملك بن خطاب سنة ست وثالثين ألشھر من واليته فاعتقل
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ثم ثار عليه . وأطلق الواثق بن ھود من اعتقاله. تغلّب زّيان بن مردنيش على مرسية، وقتل ابن خطاب ألشھر من واليته

وھلك سنة . المتوّكل سنة ثمان وثالثين، وأخرج منھا زّيان بن مردنيش، وتلّقب بھاء الدولة بمدينة مرسية محمد بن ھود عم

ثم ثار عليه سنة اثنتين وستبن أبو بكر الواثق الذي كان ابن خّطاب خلعه، . وولي ابنه األمير أبو جعفر. مسين وستمائةسبع وخ

وھو المتوكل أمير المسلمين وبقي بھا أميراً إلى أن ضايقه الفنش والبرشلوّني فبعث إليه عبد هللا بن علي بن أشقيلولة، وتسلّم 

ً إلى ابن األحمر فأوقع به البصرّي في طريقه، ورجع الواثق إلى . حمروخطب بھا البن األ. مرسية منه ثم خرج منھا راجعا

مرسية ثالثة فلم يزل بھا إلى أن ملكھا العدو من يده سنة ثمان وستين، وعّوضه منھا حصناً من عملھا يسّمى يّس إلى أن ھلك، 

  .وهللا خير الوارثين

  دولة بني األحمر
  لھذا العھد ومبد أ أمورھم وتصاريف أحوالھم مر ملوك األندلسلخبر عن دولة بني األحا

أصلھم من أرجونة من حصون قرطبة، ولھم فيھا سلف في أبناء الجند، ويعرفون ببني نصر وينسبون إلى سعد بن عبادة سيد 

ت لھم وجاھة في وكان. وكان كبيرھم آلخر دولة الموّحدين محمد بن يوسف بن نصر، ويعرف بالشيخ وأخوه إسمعيل. الخزرج

ولما فشل ريح الموّحدين وضعف أمرھم، وكثر الثّوار باألندلس، وأعطى حصونھا للطاغية، واستقل بأمر الجماعة . ناحيتھم

محمد بن يوسف بن ھود الثائر بمرسية فأقام بدعوته العّباسّية، وتغلّب على شرق األندلس أجمع فتصدى محمد بن يوسف ھذا 

ويع له سنة تسع وعشرين وستمائة على الدعاء لألمير ابي زكريا صاحب إفريقية، وإطاعته حّيان للثورة على ابن ھود، وب

واستظھر على أمره أّوالً بقرابته من بني نصر وأصھاره . وشريش سنة ثالثين بعدھا، وكان يعرف بالشيخ ويلقب بابي دبوس

ثم ثار باشبيلية أبو . ن عندما وصله خطاب الخليفة من بغدادثم بايع البن ھود سنة إحدى وثالثي. ببني اشميلولة عبد هللا وعلي

مروان الباجي عند خروج ابن ھود عنھا، ورجوعه إلى مرسية فداخله محمد بن األحمر في الصلح على أن يزّوجه إبنته 

ثم راجع أھل إشبيلية . لةالفتك به علي بن أشقيلو ثم فتك بابن الباجي وقتله، وتناول. فأطاعه، ودخل إشبيلية سنة اثنتين وثالثين

ثم تغلب على غرناطة سنة خمس وثالثين بمداخلة أھلھا ثم ثار ابن أبي . بعدھا لشھر دعوة ابن ھود، وأخرجوا ابن األحمر

ثم جاء على أثره ونزلھا واستّقر بھا بعد مھلك ابن . خالد بدعوته في لحيان ووصلته بيعتھا فقدم إليھا أبا الحسن بن إشقيلولة

ثم تناول المؤيد من يد محمد بن الرميمي فخلعه أھل البلد سنة ثالث وستين وبايعوا البن . بايع للرشيد سنة تسع وثالثينھود، و

ثم ثار أبو عمرو بن الجّد، واسمه يحيى بن عبد الملك بن محمد الحافظ أبي بكر وملك أشبيلية، وبايع لألمير ابي . األحمر

ث وأربعين، وولي عليھم أبو زكريا أميراً، وقام بأمرھم القائد شغاف، والعدو أثناء زكريا بن حفص صاحب إفريقية سنة ثال

ذلك يلتقم بالد المسلمين وحصونھم من لدن عام عشرين أو قبله، وصاحب برشلونة من ولد البطريق الذي استعمله االفرنجة 

ووصلوا وراء . ة، وضعف لعھده سلطانھمعليھا األّول استرجاعھم لھا من أيدي العرب فتغلّب عليھا، وبعد عن الفرنج

الدروب، وعجزوا فكانوا عن برشلونة وجماعتھا أعجز فسما أھل طاغيتھا منھم لذلك العھد، وإسمه حاقمة، إلى التغلّب على 

ثم أجاز إلى . واستولى على ماردة سنة ست وعشرين وستمائة، ثم ميورقة سنة سبع وعشرين وستمائة. ثغور المسلمين

ثم بلنسية سنة ست وثالثين وستمائة بعد حصار طويل، . اطبة، كان تملكھا منذ مائة وخمسين من السنين قبلھاسرقسطة وش

وطوى ما بين ذلك من المحصون والقرى حتى انتھى إلى المرّية حصوناً، وابن أدفونش أيضا ملك الجاللقة ھو ابن األدفونش، 

ً حصناً، ومدينة مدينة إلى أن طواھاوآباؤه من قبله يتّقرى الفرستير" الملقب بالحكيم" واستعبد ابن األحمر ھذا ألّول . ة حصنا

أمره بما كان بينه وبين الثّوار باألندلس من المنازعة فوصل يده بالطاغية، في سبيل االستظھار على أمره فوصله وشد 
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غربه عن ابن األحمر، وأن  وصار ابن األحمر في جملته وأعطاه ابن ھود ثالثين من الحصون أو نحوھا في كفّ . عضده

ثم نازل إشبيلية سنة . ثم تغلب على قرطبة سنة ثالث وثالثين وأعاد إليھا خيرة هللا كلمة الكفر. يعينه على ملك قرطبة فتسلمھا

ً وانتظم معھا حصونھا . ست وأربعين، وابن األحمر معه مظھر االمتعاض البن الجّد وحاصرھا سنتين ثم دخلھا صلحا

ثم ملك مرسية . أخذ طليطلة من يد ابن كماشة، وغلب بعد ذلك ابن محفوظ على شلب وطلبيره سنة تسع وخمسينوثغورھا، و

ولم يزل الطاغية يقتطع ممالك األندلس كورة كورة، وثغراً ثغراً، إلى أن ألجأ المسلمين إلى سيف البحر ما . سنة خمس وستين

وفي مقدار مرحلة أو ما دونھا في . عشر مراحل من الغرب إلى الشرق بين رندة من الغرب، وإلبيرة من شرق األندلس، نحو

ثم سخط بعد ذلك الشيخ ابن األحمر، وطمع في االستيالء على كافة الجزيرة فامتنعت عليه، . العرض ما بين البحر والجوف

ن، وكان أعالھم كعباً في ذلك، وتالحق باألندلس غزاة من زناتة الثائرين يومئذ من بني عبد الواد وتوجين ومغراوة وبني مري

وأكثرھم غزى بنو مرين فأجاز أّوال أوالد إدريس بن عبد الحق، وأوالد رحو بن عبد هللا بن عبد الحق أعياص الملك منھم 

سنة ستين أو نحوھا، عقد لھم عمھم يعقوب بن عبد الحق سلطان المغرب، وأجازوا في ثالثة آالف أو نحوھا فنقبل ابن األحمر 

ثم تھايلوا إليه من بعد ذلك من كل بيت من بيوت بني مرين، ومعظمھم األعياص . ھا، ودفع بھم في نحر عدّوه ورجعواإجازت

من بني عبد الحق لما تزاحمھم مناكب السلطان في قومھم، وتغص بھم الدولة فينزعون إلى األندلس مغنين بھا من بأسھم 

ولم يزل الشأن ھذا إلى أن ھلك محمد بن . ذلك على حظ من الدولة بمكانوشوكتھم في المدافعة عن المسلمين، ويخلصون من 

يوسف بن األحمر سنة إحدى وسبعين وستمائة، وقام بأمره من بعده إبنه محمد، وكان يعرف بالفقيه لما كان يقرأ الكتاب من 

مرين الدائلين بالمغرب من  وكان أبوه الشيخ أوصاه باستصراخ ملوك زناتة من بني. بين أھل بيته، ويطالع كتب العلم

الموّحدين، وأن يوثق عھده بھم، ويحكم أراضي سلطانه بمداخلتھم فأجاز محمد الفقيه ابن األحمر إلى يعقوب بن عبد الحق 

سلطان بني مرين سنة إثنتين وسبعين وستمائة، عندما تم استيالؤه على بالد المغرب، وتغلبه على مراكش، وافتقاده سرير ملك 

ثم جاء على أثرھم . ين بھا فأجاب صريخه، وأجاز عساكر المسلمين من بني مرين وغيرھم إلى الجھاد مع إبنه منديلالموّحد

ولما . وأمكنه ابن ھشام من الجزيرة الخضراء كان ثائراً بھا فتسلّمھا منه ونزل بھا، وجعلھا ركابا لجھاده ينزل بھا جيش الغزو

ثم حذر الطاغية . م زعيم النصرانية ثم حّذره ابن األحمر على ملكه فداخل الطاغيةأجاز سنة إثنتين وسبعين كما قلناه ھز

فراجعه وھو مع ذلك يده في نحره بشوكة االعياص الذين نزعوا إليه من بني مرين بما شاركوا صاحب المغرب من نسب 

من بني إشقيلولة، كان عبد هللا منھم ملكه وقاسموه في يعسوبية قبيلته فكان له بذلك مدفع عن نفسه ومرض في طاعة قرابته 

بمالقة وعلي بوادي آش وإبراھيم بحصن قمارش فالتاثوا عليه، وداخلوا يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين في المظاھرة 

عد بأيديھم مالقة ووادي آش حتى استخلصھا ھذا السلطان الفقيه من ب عليه فكان له معھم فتنة، وأمكنوا يعقوب من الثغور التي

وصار بنو إشقيلولة آخراً وقرابتھم بني الزرقاء إلى المغرب ونزلوا على . ذلك كما نذكره في أخبار بني مرين مع بني األحمر

واستبّد السلطان الفقيه ابن . يعقوب بن عبد الحق وأكرم مثواھم وأقطعھم واستعملھم في كبير الخطط للدولة حسبما يذكر

وأورثه عقبة من غير قبيل وال كثير عصبة وال استكثار من الحامية إال من يأخذه الجالء من األحمر بملك ما بقي من األندلس 

فحول زناتة وأعياص الملك فينزلون بھم غزى، ولھم عليھم عزة وتغلّب، وسبب ذلك ما قّدمناه في الكتاب األّول من افقاد 

وكان للسطان ابن األحمر في أّول أمره . كبير عصبيةالقبائل والعصائب بأرض األندلس جملة فال تحتاج الدولة ھنالك إلى 

عصبية من قرابته بني نصر، وأصھارھم بني إشقيلولة وبني المولى ومن تبعھم من الموالي والمصطنعين كانت كافية في 

األمر من أّوله مع معاضدة الطاغية على ابن ھود وثوار األندلس، ومعاضدة ملك المغرب على الطاغية واإلستظھار 
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األعياص على ملك المغرب فكان لھم بذلك كله أقدار على بلوغ أمرھم وتمھيده، وربما يفھم في مدافعة الطاغية اجتماع ب

الخاّصة والعاّمة في عداوته، والرھب منه بما ھو عدّو للدين فتستوي القلوب في مدافعته ومخافته فينزل ذلك بعض الشيء 

ثم شغلته الفتنة . ب بن عبد الحق إليه أربع مرات، وأجاز إبنه يوسف إليھم بعد أبيهوكانت إجازة السلطان يعقو. منزلة العصبية

مع بني يغمراسن، إلى أن ھلك السلطان الفقيه سنة إحدى وسبعمائة، وھو الذي أعان الطاغية على منزلة طريف وأخذھا، 

ركابا لصاحب المغرب، متى ھّم بالجواز وكان يمير عسكره مدة حصاره إياھا إلى أن فتحھا سنة أربع وسبعمائة لما كانت 

فلما ملكھا الطاغية صارت عيناً على من يروم الجواز من الغزاة فصعب أمره عليھم، وولي من بعده ابنه . لقرب مسافة الزقاق

ه، محمد المخلوع، واستبد عليه وزيره محمد بن محمد بن الحكم اللخمّي، من مشيخة رندة ووزرائھا فحجره واستولى على أمر

إلى أن ثار به أخوه أبو الجيوش نصر بن محمد فقتل الوزير، واعتقل أخاه سنة ثمان وسبعمائة، وكان أبوھما السلطان الفقيه 

وھو الذي تملّك سبتة، وغدر بني الغرفي . استعمل على مالقة الرئيس أبا سعيد بن عمه إسمعيل بن نصر، وطالت فيھا إمارته

وكان أصھر إليه في إبنته وكان له منھا ابنه أبو . كما يذكر في أخبار سبتة، ودولة بني مرينوبدعوته  بھا على عھد المخلوع 

الوليد إسمعيل، فلما تملّك الجيوش نصر غرناطة، واستولى على سلطانھم بھا ساءت سيرته، وسيرة وزيره ابن الحاج، وأحقد 

إدريس بن عبد هللا بن الحق أمراء على الغزاة بمالقة، وكان بنو . األعياص من بني مرين، واستظھر الرعية بالقھر والعسف

وكان كبيرھم عثمان بن ابي المعلّى فداخل أبا الوليد في الخروج على السلطان نصر، وتناول األمر من يده لضعفه، وسعفه 

وثار بمالقة سنة سبع . الوليد بطانته وأقرباؤه فاعتزموا على ذلك، ولم يتم لھم إال باعتقال أبيه أبي الجيوش فاعتقلوه، وبايعوا أبا

. عشرة الرئيس أبو سعيد، وزحفوا إلى غرناطة فھزموا عساكر أبي الجيوش، وثارت به الدھماء من أھل المدينة، وأحيط به

ً إلى أن مات سنة إثنتين وعشرين، ودخل أبو الوليد إلى  وصالحھم على الخروج إلى وادي آش فلحق بھا، وجدّد بھا ملكا

ً غرناطة فاصل  ونازله ملك النصارى الفنش بغرناطة سنة ثمان عشرة وأبلى فيھا . بھا لنفسه وبنيه ملكاً جديداً وسلطاناً فسيحا

ثم كان من تكييف هللا تعالى في قتله وقتل رديفه، واستلحام جيوش النصرانية بظاھر غرناطة ما ظھرت فيه . بني أبي العال

ً مرات مع عساكر المسلمين من زناتة واألندلسوتردّد إلى أرض النص. معجزة من معجزات هللا وكانت . رانية بنفسه غازيا

وبلغ أبو الوليد من العّز والشوكة إلى أن غدر به . زناتة أعظم غناء في ذلك لقرب عھدھم بالتقّشف والبداوة التي ليست للناس

ه بباب داره فأنفذه، وحمل إلى بعض قرابته من بني نصر سنة سبع وعشرين وسبعمائة، طعنه غدراً عندما انفض مجلس

فراشه، ولحق القادر بدار عثمان بن أبي العلى فقتله لحينه، وقتل الموالي المجاھدين فخرج عليھم، ولحق بانديس فتملّكھا، 

ورجعوا آخراً للمھادنة، . ونّصبه للملك فلم يتّم له مراده من ذلك. واستدعى محمد بن الرئيس أبي سعيد في معتقله بسلوباشة

وقتل السلطان محمد وزيره ابن المحروق بداره غدراً سنة تسع وعشرين، استدعاه للحديث على لسان عّمته المتغلّبة عليه مع 

ً بالخناجر إلى أن مات وقام السلطان بأعباء ملكه، ورجع عثمان بن أبي العلى إلى .ابن المحروق، وتناوله مع علوجه طعنا

وأجاز السلطان محمد إلى المغرب صريخا . ى إذا ھلك قدم عليھم مكانه ابنه أبا ثابتمكانه من يعسوبية الغزاة وزناتة، حت

. ومع ذلك جّھز له العساكر، وعقد عليھا سنة ثالث وثالثين. للسلطان أبي الحسن على الطاغية فوجده مشغوال بفتنة أخيه محمد

وغدروا به يوم رحيله عن الجبل إلى غرناطة  واستراب بنو أبي العلى بمداخلة السلطان أبي الحسن فتشاوروا في أمره،

فتقاصفوه بالرماح، وقّدموا أخاه أبا الحّجاج يوسف فقام باألمر، وشّمر عن ساعده في األخذ بثار أخيه فنكب بني العلى وغّربھم 

حيي بن عمر بن إلى تونس، وقّدم على الغزاة مكان أبي ثابت بن عثمان قرثية من بني رحو بن عبد هللا بن عبد الحق، وھو ي

واستدعى السلطان أبو الحجاج السلطان أبا الحسن صاحب المغرب فأجاز ابنه عندما تم . رحو فقام قامرھم وطال أمر رياسته
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 ً وتالحقت به جموع النصارى . له الفتح بتلمسان، وعقد له على عساكر جمة من زناتة والمّطوعة فغزاھم، وغنم وقفل راجعا

فاستشھد كثير من الغزاة، وأجاز السلطان أبو الحسن سنة إحدى وأربعين بكافة أھل المغرب من وّبيتوه على حدود أرضھم 

زناتة ومغراوة والمرتزقة والمتطوعة فنازل طريف، وزحف إليه الطاغية فلقيه بظاھرھا فانكشف المسلمون، واستشھد الكثير 

وتغلّب الطاغية أثرھا على القلعة . م ابتالء وتمحيصمنھم، وھلك فيھا نساء السلطان وحريمه وفسطاطة من معسكره وكان يو

ولم يزل أبو الحّجاج في سلطانه إلى أن ھلك يوم . ثغر غرناطة، ونازل الجزيرة الخضراء وأخذھا صلحا سنة ثالث وأربعين

 ً ستبّد عليه وتّولى إبنه، وا. الفطر سنة خمس وخمسين، طعنه في سجوده من صالة العيد وغد من صفاعفة البلد كان مجتمعا

وكان إسمعيل أخوه ببعض قصور الحمراء قلعة الملك، . موالھم رضوان حاجب أبيه وعمه فقام بأمره وغلبه عليه وحجبه

وكانت له ذّمة وصھر من محمد بن عبد هللا بن إسمعيل بن محمد ابن الرئيس أبي سعيد، بما كان أبوه أنكحه شقيقة إسمعيل 

رئيس، وجّده محمد ھذا ھو الذي قّدمنا أّن عثمان بن أبي العلى دعاه من مكان اعتقاله للملك وكان أبو يحيى ھذا يدعى بال. ھذا

فداخل محمد ھذا الرئيس بعض الزعالقة من الغوغاء، وبيت حصن الحمراء وتسّوره وولج على الحاجب رضوان في داره 

وكان السلطان محمد ھذا . ين وسبعمائةفقتله، وأخرج صھره إسمعيل ونصبه للملك ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة ست

المخلوع بروضة خارج الحمراء فلحق بوادي آش وأجاز منھا إلى العدوة، ونزل على ملك المغرب السلطان أبي سالم ابن 

وارتاب شيخ الغزاة يحيي بن عمرو بالدولة ففّر إلى دار الحرب، ولحق . السلطان أبي الحسن فرعى له ذمته، وأحمد نزوله

ونزل على السلطان أبي سالم فأحمد نزوله، وولى مكانه على الغزاة بغرناطة من جھة إدريس بن عثمان بن . لمغربمنھا با

ثم ترّددت السعايات وأنذر الرئيس بالنكبة فغدر بإسماعيل، وقتله . إسمعيل أخيه ودّبر ملكه فقام الرئيس بأمر. أبي العلى

ندلس، ونبذ إلى الطاغية عھده ومنعه ما كان سلفه يعطونه من الجزية على بالد وقام بملك األ. وإخوته جمعياّ سنة إحدى وستين

المسلمين فشّمر الطاغية لحربه، وجھّز العساكر إليه فأوقع المسلمون بھم بوادي آش، وعليھم بعض الرؤساء من قرابة 

ه إلى ملكه فأركب األساطيل، وأجازه وأرسل ملك المغرب إلى الطاغية في شأن محمد المخلوع، وردّ . السلطان فعظمت النكاية

ثم نقض فيما افتتح منھا . إلى الطاغية فلقيه ووعده المظاھرة على أمره، وشرط له االستئثار بما يفتح من حصون المسلمين

ففارقه السلطان وأوى إلى الثغر المغربي في ملكة بني مرين وأمكن من ثغور رندة فزحف منھا إلى مالقة سنة خمس وستين 

وكان معه إدريس بن عثمان شيخ الغزاة بحبسه إلى أن . وفّر الرئيس محمد بن إسمعيل من غرناطة، ولحق بالطاغية. تتحھافاف

وزحف السلطان محمد فيمن معه وأتوه بحاجب الرئيس وقتله، واستلحم معه . فّر من محبسه بعد حين، كما يذكر في أخبارھم

وقّدم . ودخل السلطان محمد غرناطة، واستولى على ملكه. تسّوروا قصور الملكالرجال من الزعالقة الذين لتلوا الحاجب، و

وقدم . على الغزاة شيخھم يحيى بن عمر، واختّص إبنه عثمان، ثم نكبھا لسنة وحبسھما بالمطبق بالمرية، ثم غربھما بعد أعوام

عبد الرحمن بن أبي يغلوسن وترفع على ثم مات فقّدم مكانه . على الغزاة قّريبھما علي بن بدر الدين بن محمد بن رحو

ً بالظھور والترف  السلطان أبي علي بن محمد ملك المغرب، وتمأل ھذا السلطان محمد المخلوع أريكة ملكه بالحمراء ممتنعا

ً من الھرم الذي يلحق الدول اللقة وأما الج.والعّزة على الطاغية والجاللقة، وعلى ملوك المغرب بالعدوة بما نال دولتھم جميعا

فانتقضوا على ملكھم بطرة بن أدفونش سنة ثمان وستين من لدن مھلك أبيھما، ووقعت بين بطرة وبين ملك برشلونة بسبب 

ً النتقاضھم على بطرة، واستدعائھم ألخيه الفنش فجاء وبايعوه،  إجارته عليه فتن وحروب حجر منھا الجاللقة، وكانت سببا

واستدعى ھذا السلطان محمداً صاحب غرناطة لنصره من عدوه، . ناحية بالد المسلمين وانحرفوا إليه جميعا عن بطره فتحيزّ 

وعاث في بسائطھا، ونزل قرطبة، وخّرب . وأغّزاه ببالد الفنش ففتح كثيرا من معاقلھا وخربھا مثل حيان وأبدة وأثر وغيرھا
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 ً ة الشمال من وراء جزيرة األندلس، وھو صاحب ولحق ببطرة سلطان االفرنجة األعظم في ناحي. نواحيھا ورجع ظافراً غانما

ً وزّوجه بنته فبعث إبنه لنصره في أمم االفرنج وانھزم الفنش . جزيرة أركبلطرة، وتسّمى بنسر غالس، وفد عليه صريخا

ض أمامھم، وارتجع بطرة البالد حتى إذا رجعت عساكر االفرنجة، رجع الفنش فارتجع البالد ثانياً وحاصر أخاه بطرة في بع

واغتنم السلطان صاحب غرناطة شغلھم بھذه الفتنة فأعتّز عليھم، ومنع .حصون جلّيقة، حتى أخذه وقتله، واستولى على ملكھم

 ً واستمر على . الجزية التي كانوا يأخذونھا من المسلمين منذ عھد سلفه فأقاموا من لدن سنة اثنتين وسبعين ال يعطونھم شيئا

الس ملك االفرنجة من ورائھم الذي جاء لنصر بطرة، وأنكحه بطرة إبنته، وولدت له ولداً ذلك، وسما إلى مطالبتھم بنسر غ

وطالت الحرب . فزعم أبوه ھذا الملك أنه أحق بالملك من الفنش وغيره، على عادة العجم في تمليك االسباط من ولد البطن

الدھم فمنعھم ابن األحمر الجزية، واعتّز عليھم كما بينھما، ونزل بالجاللقة من ذلك شغل شاغل، واقتطع الكثير من ثغورھم وب

وأما ملوك المغرب فإن السلطان عبد العزيز ابن السلطان ابي الحسن لما استبد بملكه، . ذكرناه، والحال على ذلك لھذا العھد

في النسب، ومرادفه في واستفحل أمره، وكان عبد الرحمن بن أبي يغلوسن مقّدماً على الغزاة باألندلس كما قلناه، وھو قسيمه 

الترشيح للملك فعثر السلطان عبد العزيز على مكاتبة بينه وبين أھل دولته، فارتاب وبعث إلى ابن األحمر في حبسه فحبسه، 

فلما نوفي السلطان عبد العزيز سنة أربع . وحبس معه األمير مسعود بن ماسي لكثرة خوضه في الفتنة، ومكاتبته ألھل الدولة

يع ابنه محمد السعيد يافعاً وكفله وزير أبيه أبو بكر بن غازي الثائر أطلق ابن األحمر عبد الرحمن ابن يغلوسن وسبعين، وبو

من محبسه فنقم ذلك عليه الوزير أبو بكر كافل الدولة بالمغرب، واعتزم على بعث الرؤساء من قرابة ابن األحمر إلى األندلس 

ك ابن األحمر فعاجله عنه وسار في العساكر إلى فرضة المجاز، ونازل جبل الفتح، وبلغ ذل. لمنازعته، ومّده بالمال والجيش

ومعه ابن يغلوسن وابغ ماسي، واركبھما السفن فنزلوا ببالد بطرة فاضطرب المغرب، واشتد الحصار على أھل جبل الفتح، 

ر بن غازي وقريبه بعثه لضبط وكان بسبتة محمد بن عثمان بن الكاس صھر أبي بك. واستأمنوا البن األحمر وأطاعوه

المراسي عندما نزل ابن األحمر على الجبل، وبطنجة يومئذ جماعة من ولد السلطان أبي الحسن المرشحين محبوسون منذ 

. عھد عبد العزيز فوقعت المراسلة من السلطان ابن األحمر، ومحمد ابن عثمان، ونكر عليه مبايعتھم لولٍد صغير لم يراھق

حد من أولئك المرشحين المحبوسين بطنجة، ووعده بالمظاھرة والمدد بالمال والجيش، ووقع اختيار محمد بن وأشار ببيعة وا

وقد كان أولئك الفتية تعاھدوا في محبسھم أن من استولى منھم على . عثمان على السلطان أبي العّباس أحمد فاخرجه وبايع له

عّباس ألّول بيعته، وأطلقھم من المحبس، وبعثھم إلى األندلس، ونزلوا على الملك أطلق الباقين منھم فوفى لھم السلطان أبو ال

وبعث باألموال والعساكر للسلطان أبي العّباس ولوزيره محمد بن عثمان، وكتب . السلطان ابن األحمر فأكرمھم وجعلھم لنظره

زلوا دار الملك بفاس حتى استأمن أبو بكر إلى عبد الرحمن بن يغلوسن بموافقتھما واجتماعھما على األمر فساروا جميعاً، ونا

وشّيع عبد الرحمن بن . بن غازي للسلطان ابي العّباس، وامكنه من البلد الجديد دار الملك فدخلھا في محرم سنة ست وسبعين

، وبعث بالسعيد بن عبد العزيز المنصوب. يغلوسن إلى مراكش وأعمالھا وسّوغ له ملكھا كما كان الوفاق بينھما من قبل

واتصلت المواالة والمھاداة بينه وبين عبد الرحمن صاحب مراكش، ونھض مرارا، وحاصره وابن األحمر يمّده تارة، وبسعى 

بينھما في الصلح أخرى، إلى أن نھض إليه سنة أربع وثمانين وحاصره شھراً، واقتحم عليه حصنه عنوة، وقتله ورجع إلى 

وكان جماعة . أحمد سلطان بني عبد الواد، ودخل السلطان أبو العباس تلمسانثم نھض إلى تلمسان وھرب صاحبھا أبو . فاس

من سماسرة الفتن قد سعوا ما بينه وبين السلطان ابن األحمر بالفساد حتى أوغروا صدره، وحملوه على نقض دولة السلطان 

طنجة، موسى ابن السلطان أبي عّنان، أبي العباس ببعض األعياص الذين عنده فاختار من أولئك الفتية الذين نزلوا عليه من 
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. واستوزر له مسعود بن ماسي، وركب السفن معه إلى سبتة فبادر أھلھا بطاعة موسى، وأتوه ببيعتھم، وارتحل عنھم إلى فاس

وملك السلطان ابن األحمر سبتة، وصارت في دعوته، وعمد السلطان موسى إلى دار الملك بفاس فوقف عليھا يوما، 

وطار الخبر إلى السلطان أبي العّباس، وقد .آخر النھار فدخلھا سنة ست وثمانين، وأصبح جالساً على سرير ملكه واستأمنوا له

وأغّذ السير إلى فاس فلما تجاوز تازي  ارتحل من تلمسان لقصد أبي حمو وبني عبد الواد بمكانھم من دار الملك فكّر راجعاً،

رين وسائر عساكره وساروا على راياتھم إلى السلطان موسى، ونھب معسكره، وتوّسط ما بينھا وبين فاس افترق عنه بنو م

ورجع ھو إلى تازي فتوّثق منه عاملھا حتى جاءه يريد السلطان من فاس فتقبض عليه، وحمله إلى فاس وأزعجه السلطان 

تبد عليه وزيره مسعود، واستولى السلطان موسى على المغرب،واس. موسى إلى األندلس ونزل على ابن األحمر كما كان ھو

وطالب ابن األحمر بالنزول على سبتة فامتنع، ونشأت بينھما الفتنة، ودّس ابن ماسي ألھل بيته بالثورة على حامية السلطان 

ابن األحمر عندھم فثاروا عليھم، وامتنعوا بالقصبة حتى جاءھم المدد في أساطيل ابن األحمر فسكن أھل بيته واطمأنت الحال، 

ى السلطان ابن األحمر جماعة من أھل الدولة، وسألوه أن يبعث لھم ملكاً من األعياص الذين عنده فبعث إليھم الواثق ونزع إل

وبلغ الخبر إلى . وشّيعه في األسطول إلى سبتة، وخرج إلى غمارة. محمد بن األمير أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن

ثم جاءه الخبر بموت سلطانه موسى ابن السلطان أبي عنان . بتلك الجبالمسعود بن ماسي فخرج إليه في العسكر، وحاصره 

 ً جاء . ولما وصل إلى دار الملك نصب على الكرسي صبياً من ولد السلطان أبي العًباس كان تركه بفاس. بفاس فارتحل راجعا

وكان . ي العساكر فنزل قبالتهوخرج ابن ماسي ف. السلطان أبو عنان ابن األمير أبي الفضل، ونزل بجبل زرھون قبالة فاس

وامتعض السلطان لذلك . متولى أمره أحمد بن يعقوب الصبيحي، وقد غص به أصحابه فذبوا عنه، وقتلوه أمام خيمة السلطان

ولحق السلطان بابن ماسي ورجع .ووقعت المراسلة بينه وبين ابن ماسي على أن يبايع بشرط االستبداد عليه، واتفقا على ذلك

وكانت معه حصة من جند السلطان ابن األحمر مع مولى من مواليه . ر الملك فبايع له وأخذ له البيعة من الناسبه إلى دا

 ً وامتعض لذلك السلطان فأركب أبا العّباس البحر، وجاء معه بنفسه فدخلھا وعساكر ابن ماسي عليھا . فحبسھم جميعا

ً للسلطان أبي العّباس بن األحمر إلى غرناطة، وسار السلطان أبو العباس إلى فاس، ورجع ا. يحاصرونھا فبايعوا جميعا

واعترضه ابن ماسي في العساكر فحاصره بالصفيحة من جبلى غمارة، وتحدث أھل عسكره في اللحاق بالسلطان أبي العباس 

وقتل . ّثل بهنزلوا على حكمه فقطع ابن ماسي بعد أن قتله وم ففزعوا إليه، وھرب ابن ماسي، وحاصره السلطان شھراً حتى

واستولى على المغرب واستبّد بملكه، وأفرج السلطان ابن األحمر . سلطانه، واستلحم سائر بني ماسي بالتنكيل والقتل والعذاب

وأقام ابن األحمر في اعتزازه، ولم تطرقه نكبة وال حادثة سائر أيامه، إال ما . واتصلت المواالة بينھما. عن سبتة وأعادھا إليه

نمى له عن إبنه ولي عھده ابي الحجاج يوسف أنه يروم التوّثب به، وكان على سفر في بعض نواحي األندلس فقبض بلغنا أنه 

وإال ما بلغنا أيضاً . ثم استكشف حاله فظھرت براءته فأطلقه وأعاده إلى أحسن أحواله. على ولده لحينه، ورجع إلى غرناطة

 ً ألحوال السلطان أبي العّباس، وھو بالصفيحة من جبال غمارة، وابن ماسي أنه لّما سار من غرناطة إلى جبل الفتح شاربا

يحاصره فنمي إليه أن بعض حاشيته من أوالد الوزراء وھو ابن مسعود البلنسي ابن الوزير أبي القاسم بن حكيم وقد اتفقوا 

فقبض عليھم لحينه، ولم يمھلھم على اغتياله، وأن ابن ماسي دّس إليھم بذلك ونصبت له على ذلك العالمات التي عرفتھا 

ً بملكه إلى أن ھلك سنة ثالث وتسعين فولي مكانه ابنه . وقتلھم وجميع من داخلھم في ذلك، ورجع إلى غرناطة، وأقام ممتنعا

أبو الحجاج، وبايعه الناس، وقام بأمره خالد مولى أبيه، وتقّبض على أخوته سعد ومحمد ونصر فھلكوا في حبسھم، ولم يوقف 

ثم سعى عنده في خالد القائم بدولته أنه أعد السّم لقتله، وأن يحيى بن الصائغ اليھودي طبيب دارھم داخله في .على خبرلھم 
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ثم ھلك سنة أربع . وحبس الطبيب فذبح في محبسه. ذلك ففتك بخالد، وقتل بين يديه صبراً بالسيوف لسنة أو نحوھا من ملكه

ع ابنه محمد، وقام بأمره محمد الخصاصي القائد من صنائع أبيه، والحال على ذلك وبوي. وتسعين لسنتين أو نحوھا من ملكه

وقد انقضى ذكر الدولة األموية المنازعين لبني العّباس ومن تبعھم من الملوك باألندلس، . لھذا العھد، وهللا غالب على أمره

ً من أخبار ملوك النصرانية الذين يجاورون المسلمين بج زيرة األندلس، من سائر نواحيھم، ونلم بطرف من فلنذكر اآلن شيئا

  .أنسابھم ودولھم

بعد الغوط ولعھد المسلمين وأخبار من جاورھم من الفرنجة الخبر عن ملوك بني أدفونش من الجاللقة ملوك األندلس 
  والبرتغال وااللمام ببعض أخبارھموالبشكنس 

لعماالت محيطة بعمالة المسلمين، قد ظھر إعجاز الملة في مقامھم والملوك لھذا العھد من النصرانية أربعة في أربعة من ا 

قشتالة؟ : وأعظم ھؤالء الملوك األربعة. معھم وراء البحر، بعدما استرجعوا من أيديھم ما نظمه الفتح اإلسالمي أّول األمر

وھي بسيط قرطبة وإشبيلية  والقرنتيرة،. وعماالته عظيمة متسعة، مشتملة على أعمال جليقية كلھا، مثل قشتالة وغليسية

ويليه من جانب الغرب ملك البرتغال وعمالته صغيرة، . وطليطلة وجيان أخذة في جوف الجزيرة من المغرب إلى المشرق

ويغلب على الظّن أنه من أعقاب القواميس الذين تغلبوا على عماالت بني . وھي اشبونة، وال أدري نسبه فيمن ھو من األمم

ويلي ملك قشتالة ھذا من جھة . الماضية كما نلى كر بعد، ولعله سن اسباطھم وأولي نسبھم وهللا أعلمأدفونش في العصور 

الشرق ملك نبرة، وھو ملك البشكنس، وعمالته صغيرة فاصلة بين عماالت قشتالة وعمالة ملك برشلونة وقاعدة ملك نجرة، 

ر أخبار ھذه األمم من عھد الفتح بما يظھر لك منه تفصيل ونحن اآلن نذك. وملك برشلونة وما وراءھا. وھي مدينة ينبلونة

أخبارھم، وذلك أن النصرانية لما تغلب عليھم المسلمون عند الفتح سنة تسعين من الھجرة وقتلوا لزريق ملك الغوط، وانساحوا 

اوزوا الدروب وراء في نواحي جزيرة األندلس، واجفلت أمم النصرانية كلھا أمامھم إلى سيف البحر من جانب الجوف، وتج

ابن ناقلة فأقام ملكاً تسع عشرة سنة، وھلك سنة ثالث وثالثين ومائة، وولي ابنه : قشتالة، واجتمعوا بجليقة وملكوا عليھم ثالثة

ونجھم في الجاللقة من . ثم ھلك فولوا عليھم بعدھما أدفونش بن بطرة، وھو الذي اتصل ملكه في عقبه لھذا العھد. قافلة سنتين

ويزعم ابن حيان أنھم ما أعقاب الغوط، وعندي أن ذلك ليس بصحيح فإن أمة الغوط قد دثرت وغبرت . م كما تقدمالعج

فجمعھم أدفونش بن بطرة على حماية . وإنما ھو ملك مستجد في أمة أخرى، وهللا أعلم. وھلكت، وقل أن يرجع أمر بعد إدباره

نتھوا إلى جليقة واقصروا عن الفتح بعدھا حتى فشلت الدولة اإلسالمية وا. ما بقي من أرضھم بعد أن ملك المسلمون عامتھا

باألندلس، وارتجع النصارى الكثير مما غلبوا عليه وكان مھلك أدفونش بن بطرة سنة اثنتين وأربعين ومائة لثمان عشرة سنة 

بد الرحمن الداخل بتمھيد أمره من ملكه، وولي بعده إبنه فرويلة إحدى عشرة سنة قوي فيھا سلطانه، وقارنه فيھا شغل ع

وھلك سنة ثمان . فاسترجع مدينة بك، وبرتغال وسمورة، وسلمنقة، وشقرنية، وقشتالة بعد أن كانت انتظمت للمسلمين في الفتح

وھلك سنة ثمان وستين فولوا مكانه أدفونش منھم، ووثب عليه سمول ماط فقتله . وخمسين، وولي ابنه شيلون عضرة سنين

. وعلى عقب ذلك استفحل ملك عبد الرحمن باألندلس، وأغزى جيوشه أرض جليقية ففتح وغنم وأسر. سبع سنين وملك مكانه

ثم ولي منھم أدفونش آخر سنة اثنتين وخمسين، وھلك سنة ثمان وستين فولوا مكانه أدفونش منھم، ووثب أحد ملوكھم 

رھب أخيه أدفونش الملك قبله، وذلك سنة تسع عشرة وثالثمائة كانت والية رذمير ھذا عند ت: قال ابن حيان. المستبدين بأمرھم

على عھد الناصر، وتھيأ للناصر الظھور عليه إلى أن كان التمحيص على المسلمين في غزوة الخندق وذلك سنة سبع 

ة تسع وثالثين ثم ھلك رذمير سن. وعشرين وثالثمائة وكانت الواقعة بالخندق وقريباً من مدينة شنت ماكس كما ذكر في أخباره
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وولي أخوه شانجة وكان تياھاً معجباً بطاالً فانتقض سلطانه، ووھن ملك قومه، وانتزى عليه قوامس دولته فلم يتم لبني أدفونش 

وكان اضطراب ملكھم كما نقل ابن حيان على . بعدھا ملك مستبد في الجاللقة إال من بعد أزمان الطوائف وملوكھم كما ذكرناه

بد شلب قومس البة والقالع فكان أعظم القوامس، وھم والة األعمال من قبل الملك األعظم فانتقض على شانجة يد فردلند بن ع

البة وظاھرھم ملك البشكنس على شانجة، وورد شانجة على الناصر بقرطبة صريخا فأمده، واستولى بذلك اإلمداد على 

ة وبين فردلند إلى أن أسر فردلند في بعض أيام حروبھم، سمورة فملكھا، وأنزل المسلمين بھا، واتصلت الحرب بين شانج

ووفد . وحصل في أسر ملك البشكنس على أن ينفذ إليه أسيره فردلند بن عبد شلب قومس البة والقالع فأبى من ذلك، وأطلقه

ً مواله في ً سنة إحدى وخمسين فأجابه، وأنفذ غالبا ثم ھلك . مدده على المنتصر أرذون بن أدفونش المقارع لشانجة صريخا

شانجة ملك بني أدفونش ببطليوس، وقام بأمرھم بعده ابنه رذمير، وھلك أيضا فردلند بن عبد شلب قومس ألبة، وولي بعده إبنه 

غرسية، ولقي رذمير المسلمين بالثغر في بعض صوائفھم، وعظمت نكايته بعد مھلك الحكم المستنصر إلى أن قيض هللا لھم 

جب إبنه ھشام فأثخن في عمل رذمير، وغزاه مراراً وحاصره في سمورة، ثم في ليون بعد أن المنصور بن أبي عامر حا

ً للقائه . زحف إلى غرسية بن فردلند صاحب ألبة، وظاھر معه ملك البشكنس فغلبھما ثم ظاھروا مع رذمير وزحفوا جميعا

. عليھم عمه بزمند بن أرذون، وافترق أمرھم وتشاءم الجاللقة برذمير، وخرج. بشنت ماكس فھزمھم، واقتحمھا عليھم وخربھا

ثم رجع رذمير طاعة المنصور سنة أربع وسبعين، وھلك على أثرھا فأطاعت أمه، واتفقت الجاللقة على بزمند بن أرذون، 

ثم امتعض . وعقد له المنصور على سمورة والعيون وما اتصل بھما من أعمال غليسية إلى البحر األخضر واشترط عليه فقبل

زمند لما نزل بالجاللقة عيث المنصور سنة ثمان وسبعين فافتتح حيون، وحاصره في سمورة ففرعنھا، وأسلمھا أھلھا إلى ب

ثم اختلف حال . المنصور فاستباحھا، ولم يبق لملك الجاللقة إال حصون يسيرة بالجبل الحاجز بين بلدھم وبين البحر األخضر

رّدد إليه الغزو حتى أذعن واخفر ذمته  الخارج على المنصور فأسلمه إليه سنة بزمند في الطاعة واإلنتقاض، والمنصور ي

وأوطن المسلمين مدينة سمورة سنة تسع وثمانين، وولي عليھا أبا األحوص معن بن . خمس وثمانين، وضرب عليه الجزية

المنصور، وكان فيمن أعان عليه  ثم سار إلى كرسية بن فردلند صاحب ألبة، وكان أعان المخالفين على. عبد العزيز التجيي

وھلك غرسية ھذا فولي ابنه شانجة، وضرب . حين خرج عليه فنازل المنصور مدينة أشبونة، قاعدة غليسية فملكھا وخّربھا

ً في طاعته، وكانوا كالعمال له إال بزمند بن أرذون، ومسد بن عبد شلب  المنصور عليھم الجزية، وصار أھل جليقة جميعا

على أّن مسداً بعث بنته للمنصور سنة ثالث وثمانين وصّيرھا جارية له فأعتقھا . فإنھما كانا أملك ألمرھما قومس غليسية

ثم انتقض بزمند وغزاه المنصور فبلغ شنت ياقب، موضع حج النصرانية ومدفن يعقوب الحواري من أقصى . وتزّوجھا

ثم تطارح . ا في سمت الزيادة التي أضافھا إلى المسجد األعظمغليسية، وأصابھا خالية فھدمھا ونقل أبواھا إلى قرطبة فجعلھ

بزمنذ بن أرذون في السلم وأنفذ إبنه يالنة مع معن بن عبد العزيز صاحب جليقة فوصل به إلى قرطبة، وعقد له السلم 

وقاعدتھم شنت وألح المنصور على أرغومس من القوامس، وكانوا في طرت جليقية بين سمورة وقشتالة، . وانصرف إلى أبيه

ثم ھلك بزمند بن أرذون ملك بني أدفونش، وولي إبنه أدفونش وھو صاحب بسيط غرسية، . برية فافتتحھا سنة خمس وثمانين

فلم . واحتكما إلى عبد الملك بن المنصور فخرج أصبغ بن سلمة قاضي النصارى للفصل بينھما فقضى به لمسد بن عبد شلب

أن قتل غيلة سنة ثمان فاستبد أدفونش بأمره وطلب القواميس المقتدرين على أبيه وعلى من  يزل أدفونش بزمند في كفالته إلى

سلف من قومه برسوم الملك فحاز ذلك منھم لنفسه وبعث على نواحيھم من عنده، وأذعنوا له وسقط ذكرھم في وقته مثل بني 

جمعھم أدفونش . بن رذمير من بني أدفونش كما قّدمناهأرغومس وبني فردلند الذين قّدمنا ذكرھم، وقد كان قيامھم أيام شانجة 
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 ً ثم انقرض . للقاء عبد الملك المظفر بن المنصور فظاھرھم ملك البشكنس ولقيھم بظاھر فلونية فھزموھم وافتتح الحصن صلحا

لبة، وھر شانجة أمر المنصور وبنيه، وجاءت الفتنة البربرية على رأس المائة الرابعة فانتھز الفرصة في المسلمين صاحب أ

بن غرسية وصار يظاھر الفرقة الخارجة على األخرى إلى أن أدرك بعض األمل، وقتل ملك البشكنس سنة ست وأربعمائه 

واتصل الملك في عقبة إلى . ولم يزل أدفونش ملكاً على جليقية وأعمالھا. وتغلب النصارى على ما كان عليه بقشتالة وجليقية

المرابطون ملوك المغرب من لمتونة على ملوك الطوائف، واستولوا على األندلس وانقرض منھا تغلب . أن كان شأن الطوائف

وفي تواريخ لمتونة وأخبارھم أن ملك قشتالة الذي ضرب الجزية على ملوك الطوائف سنة خمسين . ملك العرب أجمع

ئذ من بني أدفونش، وھو مذكور في أخبارھم، وأربعمائه ھو البيطبيين، ويظھرأنه كان متغلباً على شانجة ابن أبرك الملك يوم

وأنه لما ھلك قام بأمره بنوه فردلند وغرسية ورذمير، وولي أمرھم فردلند، واحتوى على شنت برّية وعلى كثير من عمل ابن 

ثم ھلك وخلف شانجة وغرسية والفنش فتنازعوا ثم خلص الملك أللفنش، وعلى عھده مات الظاھر إسمعيل بن ذي . األفطس

لنون سنة سبع وستين وأربعمائه وھو المستولي على طليطلة سنة ثمان وسبعين، وھو يومئذ اعتزاز النصرانية بجزيرة ا

وھو الذي لقي يوسف بن . األندلس، وكان من بطارقته وقواميس دولته البرھانس فكان يلقب االنبنذور، ومعناه ملك الملوك

وحاصر ابن ھود في سرقسطة، وكان ابن عمه رذمير منازعا . نة إحدى وثمانينتاشفين بالزالقة، وكانت الدائرة عليه، وذلك س

له فزحف إلى طليطلة وحاصرھا فامتنعت عليه، وحاصر القسريلية وغرسية المرية والبرھانس مرسية وقسطون شاطبة 

. وك الطوائف على أمرھمثم استولى على بلنسية سنة تسع وثمانين، وارتجعھا المرابطون من يده بعد أن غلبوا مل. وسرقسطة

ً من  ثم مات الفنش سنة إحدى وخمسمائة، وقام بأمر الجاللقة زوجته، وتزوجت رذمير ثم فارقته، وتزوجت بعده قمطا

أقماطھا، وجاءت منه بولد كانوا يسمونه السليطين، وأوقع ابن رذمير بابن ھود سنة ثالث وخمسمائة الواقعة المشھورة التي 

. بن رذمير سرقسطة وفر عماد الدولة وابنه إلى روطة فأقام إلى أن استنزله السليطين، ونقله إلى قشتالةوملك ا. استشھد فيھا

ثم . ثم كانت بين رذمير وأھل قشتالة حرب ھلك فيھا البرھانس سنة سبع وخمسمائة وذلك آلخر أيام المرابطون بلمتونة

نصور يعقوب ابن أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن، كان وكان أمر النصارى لعھد الم. انقرض أمرھم على يد الموحدين

دائراً بين ثالثة من ملوكھم الفنش والبيبوح وابن الرند، وكبيرھم الفنش، وھو أميرھم يوم األرك الذي كان للمنصور عليھم 

يه، وأظھر له سنة إحدى وتسعين وخمسمائة، والبيبوح صاحب ليون ھو الذي مكر بالناصر عام العقاب فداخله وقدم عل

ثم ھلك الناصر وولي المستنصر، وفشل ريح بني عبد . ثم غدر به وكر عليه الھزيمة يوم العقاب. التنصيح فبذل له أمواالً 

ثم ھلك الفنش وولي ابنه ھراندة، وكان . المؤمن، واستولى الفنش على جميع ما افتتحه المسلمون من معاقل األندلس وارتجعھا

وھو الذي ارتجع قرطبة واشبيلية من أيدي بني ھود، وعلى عھده زحف ملك أرغون فارتجع شرق  أحول، وكان يلقب بذلك

وانحاز المسلمون إلى سيف البحر، وملكوا . األندلس كله شاطبة ودانية وبلنسية وسرقسطة، وسائر الثغور والقواعد الشرقية

م ھلك ابنه وولي إبنه ھراندة وأجاز بنو مرين إلى األندلس ثم ھلك ھراندة وولي ابنه، ث. عليھم ابن األحمر بعد واليه ابن ھود

ً البن األحمر، وسلطانھم يومئذ يعقوب بن عبد الحق فلقيته جموع النصرانية بوادلك، وعليھم ذنبة من أقباط بني  صريخا

دھم ويكثر فيھا أدفونش وزعمائھم فھزمھم يعقوب بن عبد الحق، وبقيت فتن متصلة، ولم يلقه يعقوب، وإنما كان يغزو بال

العيث إلى أن القوه بالسلم، وخالف على ھراندة ملك قشتالة ھذا إبنه شانجة فوفد ھراندة على يعقوب بن عبد الحق صريخاً، 

وقبل يده فقبل وفادته وأمده بالمال والجيش ورھن في المال التاج المعروف من ذخائر سلفھم فلم يزل بدار بني عبد الحق من 

ثم ھلك ھراندة ثالث وثمانين، واستقل ابنه شانجة بالملك، ووفد على يوسف بن يعقوب بالجزيرة . عھدبني مرين لھذا ال
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ثم انتقض وحاصر طريف وملكھا، وھلك سنة ثالث وتسعين فولي ابنه . الخضراء بعد مھلك أبيه يعقوب، وعقد معه السلم

وكفله عمه جران، وكان نزلھا جميعاً على غرناطة عند  ثم ھلك سنة إثنتي عشرة وسبعمائة فولي ابنه بطرة صغيراً،. ھراندة

ثم استبد بأمره وزحف إلى . زحفھما إليھا سنة ثمان عشرة وسبعمائة، فولي ابنه الھنشة بن بطرة صغيراً، وكفله زعماء دولتھم

ابته القمط السلطان أبي الحسن وھو محاصر لطريف سنة إحدى وخمسين فھلك في الطاعون الجارف، وملك ابنه بطرة وقر

ثم أتيح الغلب للقمط سنة . وحاصر بلنسية مراراً . برشلونة فأجاره ملكھا وزحف إليه بطرة مراراً وتغلّب على كثير من أعماله

وزحفت إليه أمم النصرانية لما كانوا سئموا من عنف بطرة وسوء ملكته، . ثمان وسبعين وسبعمائة فاستولى على بالد قشتالة

نجة الذين وراء قشتالة في الجوف بجھات الليمانية وفرطانية إلى سيف البحر األخضر وجزيرة قدوح ولحق بطرة باسم الفر

وجاء معه مدداً بأمم ال تحصى حتى ملك قشتالة والقرنتيرة ورجعوا عنه إلى . شنت مزين ملكھم األعظم، وھو البلنس غالس

بين بطرة وأخيه القمط إلى أن غلبه القمط، واعتصم منه  تم اتصلت الحرب. بالدھم بعد أن أصابھم وباًء ھلك الكثير منھم

بطرة ببعض الحصون، ونازله القمط، حتى إذا أشرف على أخذه بعث بطرة إلى بعض الزعماء سراً لنيل النزول في جواره 

لك بني أدفونش واستولى على م. فأجابه، ووشى به ألخيه القمط فكسبه في بيت ذلك الزعيم وقتله سنة إثنتين وسبعين وسبعمائة

واستقام له ملك . وقد كان اعتصم بھا بعد مھلك أبيه مع وزيره مرتين لبس ھو. أجمع، واستنزل ابن أخيه بطرة من قرمونة

قشتالة، ونازعه إلبلنس غالس ملك األفرنجة باالبن الذي ھو من بنت بطرة، على عادة العجم في تمليك ابن البنت محتجاً بأن 

وھلك . واتصلت الحرب بينھما، وشغله ذلك عن المسلمين فامتنعوا من الجزية التي كانت عليھم لمن قبله. القمط لم يكن لرشدة

ثم رجع إلى نواحي قشتالة، . ھذا القمط سنة إحدى وثمانين وسبعمائة فملك ابنه شانجة، وفّر إبنه اآلخر غرمس إلى غرناطة

نج موصولة، وعاديتھم لذلك عن المسلمين مرفوعة، وهللا من ورائھم واألمر على ذلك لھذا العھد، وفتنتھم مع الفنش ملك الفر

البرتغال بجھة أشبونة غرب األندلس، ومملكته صغيرة، وھي من أعمال جليقية، وصاحبھا لھذا العھد متميز  وأما ملك. محيط

ة بجھة شرق األندلس وأّما ملك برشلون. وال أدري كيف يتصل نسبه معھم. وملكه مشارك البن أدفونش في نسبه. بسمته

فعمالتھم واسعة، ومملكتھم كبيرة تشتمل على برشلونة بجھة وارغون وشاطبة وسرقسطة وبلنسية وجزيرة دانية وميورقة 

ً في ملك  وبنورقة، ونسبھم في الفرنج، وسياق الخبر عن ملكھم ما نقل ابن حيان أن الغوط الذين كانوا باألندلس كانوا قديما

عليھم وامتنعوا ونبذوا إليھم عھدھم وكانت برشلونة من مماليك الفرنج وعماالتھم فلما جاء هللا باإلسالم،  الفرنج، ثم اعتزموا

وكان الفتح، قعد الفرنج عن نصر الغوط لتلك العداوة فلما انقضى أمر الغوط، زحف المسلمون إلى الفرنج فأزعجوھم عن 

البسائط بالبر الكبير فملكوا من قواعدھا جزيرة أربونة وما إليھا من ثم تجاوزوا الدروب من ورائھا إلى . برشلونة وملكوھا

ثم كانت فترة عند انقراض الدولة األموية بالمشرق، وبداية الدولة العباسية افتتن فيھا العرب باألندلس، وانتھز . تلك البسائط

ھجرة، وولّوا عليھم من قبلھم، وصار أمرھا الفرنج فرصتھم فارتجعوا بالدھم إلى برشلونة فملكوھا لھذا العھد مائتين من ال

ثم ركبھم من الخالف والمنافسة في أوقات ضعفھم . راجعا إلى ملك رومة من الفرنجة، و ھو قارله األكبر، وكان من الجبابرة

نة واختالف ملوكھم كالذي ركبه المسلمون من ضعفت يده من الملوك فاقتطع األمراء نواحيھم بكل جھة، فكان ملوك برشلو

ھؤالء ممن اقتطع عمله، وكان ملوك بني أمية ألول دولتھم يتراضون بمھادنة ھؤالء الملوك أھل برشلونة حذراً من مدد 

فلما كانت دولة المنصور بن أبي عامر بين إقطاع برشلونة عن ملك . صاحب رومة، ثم صاحب القسطنطينية من ورائه

وملكھم . أتخن في أعمالھم، وافتتح برشلونة وخربھا، وانزلى بھم النقماتالفرنج، شمر المنصور لغزوھم، واستباح بالدھم، و

لعھده بردويل بن سير وكانت حالة الظھور عليه كحاله مع سائر الملوك النصارى ولما ھلك بردويل ترك من الولد فلبة وريند 
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ً ثم انتقض أومنقود على عبد الملك بن المنصور فغزاه وأخذه في بعض ثغوره . وأومنقود ثم كانت الفتنة البربرية . صلحا

وحضرھا أومنقود فھلك في الوقعة مع البربر سنة أربعمائه، وانفرد بيمند بملك برشلونة إلى أن ھلك بعد عشر وأربعمائه، 

وملك ابنه يلتنفير وكفلته أمه وحاربت يحيى بن منذر من ملوك الطوائف، وھي التي تغلبت على ثغر طرشوشة، واتصل الملك 

وكان الملك منھم آلخر دولة الموحدين جامعة بن بطرة بن أدفونش بن ريند، وھو الذي ارتجع بلنسية وملكھم . بيمند في عقب

وملك بعد العشرين من ھذه المائة وھو حّي لفذا العھد، وابنه . ولم يبلغني كيف اتصال نسبه بقومه. بھذا العھد إسمه بطرة

  .ن عليھا وھو خير الوارثينوهللا وارث األرض وم. غالب عليه لكبر سنه

قية واولية أمرھم ونبد أ منھم ببنى األغلب والة إفري خبار القائمين بالدولة العباسية من العرب المستبدين بالنواحيأ
  ومصائر أحوالھم

ي قد ذكرنا في خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه شأن فتح إفريقية على يد عبد هللا بن أبي سرح، وكيف زحف إليھا ف

ً من الصحابة وكبار العرب ففض جموع النصرانية الذين كانوا بھا من الفرنجة والروم والبربر، وھدم سبيطلة  عشرين ألفا

قاعدة ملكھم وخّربھا، وواستبيحت أموالھم وسبيت نساؤھم وبناتھم، وأفترق أمرھم وساخت خيول العرب في جھات إفريقية، 

، حتى لقد طلب أھل إفريقية من ابن أبي سرح أن يرحل عنھم بالعرب إلى بالدھم، وأثخنوا بھا في أھل الكفر قتالً وأسراً 

  .ويعطوه ثالثمائة قنطار من الذھب ففعل، وقفل إلى مصر سنة سبع وعشرين

  :معاوية بن خديج

ھا ونازل ثم أغزى معاوية بن أبي سفيان معاوية بن خديج السكوني إفريقية سنة أربع وثالثين، وكان عامالً على مصر فغزا

جلوالء، وقاتل مدد الروم الذي جاءھا من قسطنطينيه لقيھم بقصر األحمر فغلبھم، وأقلعوا إلى بالدھم، وافتتح جلوالء، وغنم 

  .وأثخن وقفل

  :عقبة بن نافع
فبنى  ثم ولى معاوية سنة خمس وأربعين عقبة بن نافع بن عبد هللا بن قيس الفھري على إفريقية واقتطعھا عن معاوية بن خديج

  .القيروان، وقاتل البربر، وتوّغل في أرضھم

  :أبو المھاجر
ثم استعمل معاوية على مصر وإفريقية مسلمة بن مخلد فعزل عقبة عن إفريقية، وولى مواله أبا المھاجر ديناراً سنة خمس 

األوربي بعد حرب ظفر وخمسين فغزا المغرب، وبلغ إلى تلمسان، وخرب قيروان عقبة وأساء عزله، وأسلم على يديه كسيله 

  .به فيھا

 ً   :عقبة بن نافع ثانيا
ولما استقل يزيد بن معاوية بالخالفة، رجع عقبة بن نافع إلى إفريقية سنة إثنتين وستين فدخل إفريقية، وقد نشأت الرّدة في 

حصونھم مثل لميس البرابرة فزحف إليھم، وجعل مقدمته زھير بن قيس البلوي، وفّر منه الروم والفرنجة فقاتلھم، وفتح 

وباغاية، وفتح أذنة قاعدة الزاب بعد أن قاتله ملوكھا من البربر فھزمھم، وأصاب من غنائمھم، وحبس أبا المھاجر فلم يزل في 

ثم رحل إلى طنجة فأطاعه بلبان ملك غمارة، وصاحب طنجة، وھاداه وأتحفه ودله على بالد البربر وراءه بالمغرب، . اعتقاله

زرھون، وبالد المصامدة وبالد السرس، وكانوا على دين المجوسية، ولم يدينوا بالنصرانية فسار عقبة وفتح مثل وليلى عند 

وقاتل مسوفة من أھل اللثام وراء السوس، ووقف على البحر المحيط وقفل . وغنم وسبى، وأثخن فيھم وانتھى إلى السوس
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ك أروبة والبرانس من البربر قد اضطغن عليه بما كان يعامله به وكان كسيلة مل. وأذن لجيوشه في اللحاق بالقيروان راجعاً،

من االحتصار، يقال إنه كان يحاصره في كل يوم، ويأمره بسلخ الغنم إذا ذبحت لمطبخه فانتھز فيه الفرصة، وأرسل البربر 

في تلك الوقعة محمد ابن  وأسر. فاعترضوا له في تھودا وقتلوه في ثالثمائة من كبار الصحابة والتابعين، واستشھدوا كلھم

ورجع . أوس األنصاري في نفر فخلصھم صاحب قفصة، وبعث بھم إلى القيروان مع من كان بھا من المخلفين والذراري

زھير بن قيس إلى القيروان، واعتزم على القتال، وخالفه حنش بن عبد هللا الصنعاني، وارتحل إلى مصر، واتبعه الناس 

ھم، وانتھى إلى برقة فأقام بھا مرابطا، واستأمن من كان بالقيروان إلى كسيلة فأمنھم، ودخل فاضطر زھير إلى الخروج مع

  .القيروان وأقاموا في عھده

  :زھير بن قيس البلوي
ولما ولي عبد الملك بن مروان بعث إلى زھير بن قيس مكانه من برقة بالمدد ووالّه حرب البرابرة فزحف سنة سبع وستين، 

قيه كسيلة على ميس من نواحي القيروان فھزمه زھير بعد حروب صعبة، وقتله واستلحم في الوقعة كثير من ودخل إفريقية ول

إنما جئت للجھاد، وأخاف أن نفسي تميل إلى : ثم قفل زھير إلى المشرق زاھداً في الملك وقال. أشراف البربر ورجاالتھم

  .قسطنطينية جاؤوا لقتاله فقاتلھم، واستشھد رحمه هللا تعالىالدنيا، وسار إلى مصر، واعترضه بسواحل برقة أسطول صاحب 

  :حسان بن النعمان الغساني
ثم أن عبد الملك بن مروان بعد أن مل عبد هللا بن الزبير، وصفا له األمر أمر حسان بن النعمان الغساني بغزو إفريقية، وأمده 

كان بھا من الروم والفرنجة إلى صقلية واألندلس، ثم  بالعساكر، ودخل القيروان وافتتح قرطاجنة عنوة وخربھا وفر من

ثم سار حسان إلى الكاھنة ملكة . وانحاز الفل إلى باجة وبونة فتحصنوا بھا. في صطفورة وبنزرت، وھزمھم ثانية اجتمعوا

لكاھنة سوى وأطلقتھم ا. جرارة بجبل أوراس، وھي يومئذ أعظم ملوك البربر فحاربھا، وانھزم المسلمون وأسر منھم جماعة

ً لھما وأخرجت العرب من إفريقية، وانتھى حسان إلى . خالد بن يزيد القيسي فإنھا أمسكته وأرضعته مع ولديھا وصيرته أخا

ثم بعث إليه المدد سنة أربع وسبعين فسار إلى إفريقية، ودس إلى خالد . برقة، وجاءه كتاب عبد الملك بالمقام حتى يأتيه المدد

طلعه على خبرھم، واستحثه فلقي الكاھنة وقتلھا، وملك جبل أوراس وما إليه، ودوخ نواحيه وانصرف إلى بن يزيد يستعمله فأ

القيروان، وأمن البربر، وكتب الخواج عليھم وعلى من معھم من الروم والفرنج، على أن يكون معه اثنا عشر ألفاً من البربر 

  .تخلف على إفريقية رجاًل اسمه صالح من جندهال يفارقونه في مواطن جھاده ورجع إلى عبد الملك، واس

  :موسى بن نصير
أن يبعث بموسى بن نصير إلى  -ويقال عبد العزيز -ولما ولي الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمه عبد هللا، وھو على مصر،

عقد له، ورأى البربر قد إفريقية، وكان أبوه نصير من حرس معاوية فبعثه عبد هللا، وقدم القيروان، وبھا صالح خليفة حسان ف

ثم بعثه . طمعوا في البالد فوجه البعوث في النواحي، وبعث إبنه عبد هللا في البحر إلى جزيرة ميورقة فغنم منھا وسبى وعاد

وعاد وبلغ الخمس من المغنم سبعين ألف رأس . إلى ناحية أخرى وابنه مروان كذلك، وتوجه ھو إلى ناحية فغنم منھا وسبى

م غزا طنجة، وافتتح درعة لسلطانه ودولته، وأخذ رھائن المصامدة، وانزلھم بطنجة، وذلك سنة ثمان وثمانين، ث. من السبي

. ثم أجاز طارق إلى األندلس دعاه إليھا بلبان ملك غمارة فكان فتح األندلس سنة تسعين. وولى عليھا طارق بن زياد الليثي

ثم قفل موسى إلى الشرق واستخلف على إفريقية إبنه عبد هللا، . كرناهوأجاز موسى بن نصير على أتره فكمل فتخھا كمما ذ

  .وعلى األندلس عبد العزيز، وھلك الوليد، وولي سليمان سنة ست وتسعين فسخط موسر وحبسه



128 
 

  :محمد بن يزيد
ش فلم يزل ولما ولي سليمان، وحبس موسى بن نصير عن ابنه عبد هللا عن إفريقية، ولّى مكانه محمدا بن يزيد مولى قري

  .عليھا حتى مات سليمان

  :إسمعيل بن أبي المھاجر
ولما مات سليمان استعمل عمر بن عبد العزيز على إفريقية إسمعيل بن عبد هللا بن أبي المھاجر، وكان حسن السيرة، واسلم 

  .جميع البربر في أيامه

  :يزيد بن أبي مسلم
بن أبي مسلم مولى الحجاج، وكاتبه فقدم سنة إحدى ومائة، وأساء السيرة ولما تولى يزيد بن عبد الملك، ولي على إفريقية يزيد 

ً بما فعله الحجاج بالعراق فقتله البربر لشھر من واليته . في البربر، ووضع الجزية على من أسلم من أھل الذمة منھم تأسيا

ى يزيد بالطاعة والعذر عن قتل ابن أبي ورجعوا إلى محمد بن يزيد مولى من األنصار الذين كان عليھم قبل إسمعيل، وكتبوا إل

  .مسلم فأجابھم بالرضاء، وأّقر محمد بن أبي يزيد على عمله

  :بشر بن صفوان الكلبي

ثم ولى يزيد على إفريقية بشر بن صفوان الكلبي فقدمھا سنة ثالث ومائة فمھدھا، وسكن أرجاءھا وغزا بنفسه صقلية سنة 

  .تسع، وھلك مرجعه عنھا

  :الرحمنعبيدة بن عبد 

ثم عزل ھشام بن عبد الملك بشر بن صفوان عن إفريقية، وولى مكانه عبيدة بن عبد الرحمن السلمي وھو ابن أخي أبي 

  .األعور فقدمھا سنة عشر

  :عبيدة هللا بن الحبحاب
ً على مص ر فأمره أن ثم عزل ھشام عبيدة بن عبد الرحمن، وولى مكانه عبيد هللا بن الحبحاب مولى بني سلول، وكان واليا

يمضي إلى إفريقية، واستخلف على مصر ابنه أبا القاسم وسار إلى إفريقية فقدمھا سنة أربع عشرة، وبنى جامع تونس، واتخذ 

وبعث على . وبعث إلى طنجة إبنه إسمعيل، وجعل معه عمر بن عبيد هللا المرادي. لھا دار الصناعة إلنشاء المراكب البحرية

ً إلى المغرب فبلغ السوس األقصى وأرض . قيسياألندلس عقبة بن حجاج ال وبعث حبيب بن عبيدة بن عقبة بن نافع غازيا

ثم أغزاه ثانية في البحر . السودان، وأصاب من مغانم الذھب والفضة والسبي كثيراً، ودوخ بالد المغرب وقبائل البربر ورجع

قوسة أعظم مدائن صقلية، وضرب عليھم الجزية إلى صقلية سنة إثنتين وعشرين، ومعه عبد الرحمن بن حبيب فنازل سر

وكان محمد بن عبيد هللا بطنجة قد أساء السيرة في البربر، وأراد أن يخمس من أسلم منھم، وزعم . وأثخن في سائر الجزيرة

أنه الفيء فأجمعوا االنتقاض، وبلغھم مسير العساكر مع حبيب بن أبي عبيدة إلى صقلية فسار ميسرة المظفرى بدعوة 

الصفيرية من الخوارج، وزحف إلى طنجة فقتل عمر بن عبيد هللا وملكھا، واتبعه البربر وبايعوه بالخالفة، وخاطبوه بأمير 

. وبعث ابن الحبحاب إليه خالد بن حبيب الفھري فيمن بقي معه من العساكر. المؤمنين، وفشت مقالته في سائر القبائل بإفريقية

قلية ومن معه من العساكر، وبعثه في أثر خالد، ولقيھم ميسرة والبربر بناحية طنجة فاقتتال واستقدم حبيب بن أبي عبيدة من ص

. ميسرة إلى طنجة فكره البربر سوء سيرته فقتلوه، وولّوا عليھم مكانه خالد بن حبيب الزناتي ثم تحاجزوا، ورجع. قتاالً شديداً 

كر ھشام فانھزموا، وقتل خالد بن حبيب وجماعة من العرب واجتمع إليه البربر، ولقيه خالد ابن حبيب في العرب وعسا
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وسميت بھم غزوة االشراف، وانتقضت أفريقية على ابن الحبحاب، وبلغ الخبر إلى األندلس فعزلوا عامله عقبة بن الحجاج 

  .وولوا عبد الملك بن قطن كما مرّ 

  :كلثوم بن عياض
عساكر بالمغرب، إستنقص ابن الحبحاب وكتب إليه يستقدمه، وولّى على بھزيمة ال. ولما انتھى الخبر إلى ھشام بن عبد الملك

إفريقية سنة ثالث وعشرين كلثوم بن عياض، وعلى مقدمته بلخ بن بشر القشيرّي فأساء إلى أھل القيروان، فشكوا إلى حبيب 

ذر وأغضى له عنھا، ثم سار بن أبي عبيدة، وھو بتلمسان موافق للبربر، فكتب إلى كلثوم بن عّياض ينھاه ويتھّدده فاعت

واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن عقبة، ومر على طريق سبيبة، وانتھى إلى تلمسان، ولقي حبيب بن عبيدة واقتتال، ثم 

 ً وزحف البرابرة إليھم على وادي طنجة وھو وادي سوا فانھزم بلخ في الطالئع، وانتھوا إلى كلثوم . اتفقا ورجعا جميعا

وتحًيز أھل الشام إلى سبتة مع بلخ بن بشر . وقتل كلثوم وحبيب بن أبي عبيدة، وكثير من الجند. القتال فانكشف واشتد

فحاصرھم البرابرة، وأرسلوا إلى عبد الملك بن قطن أمير األندلس في أن يجيزوا إليه فأجابھم إلى ذلك بشرط أن يقيموا سنة 

وكان عبد الرحمن بن حبيب بن . م بالشرط فقتلوه وملك بلخ األندلسوأخذ رھنھم على ذلك، وانقضت السنة، وطالبھ. واحدة

عبيدة بن عقبة بن نافع لما قتل أبوه حبيب مع كلثوم بن عّياض، وأجاز بلخ إلى األندلس فملكھا فأجاز عبد الرحمن إلى 

مرھا، ورجع إلى تونس سنة فلما جاء أبو الخطار إلى األندلس من قبل حنظلة أيس عبد الرحمن من أ. األندلس، يحاول ملكھا

ست وعشرين، وقد توفي ھشام، وولي الوليد بن يزيد فدعا لنفسه، وسار إلى القيروان، ومنع حنظلة من قتاله، وبعث إليه 

وجوه الجند فانتھز عبد الرحمن الفرصة فيھم واوثقھم لئال يقاتله أصحابھم، وأغذ السير إلى القيروان فرحل حنظلة من 

واستقل عبد الرحمن بملك إفريقية، وولّى مروان بن محمد فكتب له بواليتھا، . ى المشرق سنة سبع وعشرينإفريقية، وقفل إل

ثم ثارت عليه الخوارج في كّل جھة فكان عمر بن عطاب األزدي بطبنياش، وعروة بن الوليد الصفرّي بتونس، وثابت 

باضّية فزحف عبد الرحمن إليھما سنة إحدى وثالثين فظفر الّصنھاجّي بباجة، وعبد الجّبار بن الحارث بطرابلس على رأي اال

وزحف . ثم زحف إلى عروة بتونس فقتله، وانقطع أمر الخوارج. بھما، وقتلھما، وسّرح أخاه الياس البن عطاب فھزمه وقتله

ً في البحر إلى صقل. سنة خمس وثالثين إلى جموع من البربر بنواحي تلمسان فظفر بھم، وقفل ئة، وآخر إلى ثم بعث جيشا

ثم دالت دولة بني العباس، وبعث عبد الرحمن بطاعته إلى السفاح ثم . سردانية فأثخنوا في أمم الفرنج حتى استّقروا بالجزاء

وكان ممن قدم عليه القاضي، وعبد المؤمن ابنا الوليد بن يزيد، . ولحق كثير من بني أمية إلى إفريقية. إلى أبي جعفر من بعده

ثم بلغ عبد الرحمن عنھما السعي في الخالفة فقتلھما، وامتعضت . ّم لھما فزوجھا عبد الرحمن من أخيه الياسومعھما ابنة ع

وكان عبد الرحمن قد أرسل إلى ابي جعفر بھدية قليلة، . لذلك ابنه عمھما فأغرس زوجھا بأخيه عبد الرحمن و استفسدته

نب إليه المنصور يتھدده، وبعث إليه بالخلعة فانتقض ھو ومزق وذھب يعتذر عنھا فلم يحسن العذر، وأفحش في الخطاب فك

خلعته على المنبر فوجد أخوه الياس بذلك السبيل إلى ما كان يحاول عليه، وداخل وجوھا من الجند في الفتك بعبد الرحمن، 

سير إلى تونس، وجاء وإعادة الدعوة للمنصور وماأله في ذلك أخوه عبد الوارث وفطن عبد الرحمن لھما فأمر الياس بالم

  .ليوّدعه ومعه أخوه عبد الوارث فقتاله في آخر سبع وثالثين لعشر سنين من إمارته

  :حبيب بن عبد الرحمن
وكان . ولما قتل عبد الرحمن نجا ابنه حبيب إلى تونس فلحق به بعد أن طلبوه، وضبطوا أبواب القصر ليأخذوه فلم يظفروا به

به، واتبعه الياس فاقتتلوا ملياً، ثم اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفصة وقصطيلة  عًمه عمران بن حبيب بتونس فلحق
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. وتّم ھذا الصلح سنة ثمان وثالثين. ونغراوة، ولعمران تونس وصطغورة، وھي تبرزو والجزيرة، واللياس سائر إفريقية

مران وقتله وجماعة من األشراف معه، وسار حبيب إلى عمله ببالد الجريد، وسار الياس مع أخيه عمران إلى تونس فغدر بع

ثم سار حبيب إلى . وبعث بطاعته إلى أبي جعفر المنصور مع عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي إفريقية. وعاد إلى القيروان

أكثر تونس فملكھما، وجاءه عّمه الياس فقاتله، وخالفه حبيب إلى القيروان فدخلھا وفتق السجون فرجع الياس في طلبه، وفارقه 

أصحابه إلى حبيب فلما تواقفا دعاه حبيب إلى البراز فتبارزا وقتله حبيب، ودخل القيروان، وملكھا آخر سنة ثمان وثالثين، 

ونجا عمه اآلخر عبد الوارث إلى وريجومة من قبائل البربر، وكبيرھم يومئذ عاصم بن جميل، وكان كاھنا ويّدعي النّبوة 

واستفحل أمرھم، وكتب من كان بالقيروان من العرب إلى عاصم بن . ب فھزموه إلى قابسفأجار عبد الوارث، وقاتلھم حبي

جميل يدعونه للوالية عليھم، واستخلفوه على الحماية، والدعاء للمنصور فلم يجب إلى ذلك، وقاتلھم فھزمھم، واستباح 

اتله وھزمه، ولحق حبيب بجبل أوراس ثم سار إلى حبيب بن عبد الرحمن بقابس فق. القيروان، وضرب المساجد واستھانھا

وقام بأمر وربجومة والقيروان من بعده عبد الملك، . فأجاره أھله، وجاء عاصم فقاتلھم فھزموه، وقتل جماعة من أصحابه

  .وكانت إمارة الياس على إفريقية سنة ونصفا، وإمارة حبيب ثالث سنين. وقتله سنة أربعين ومائة

  :بجومىعبد الملك بن أبي الجعد الور
ولما قتل عبد الملك بن أبي الجعد حبيب بن عبد الرحمن رجع في قبائل وربجومة إلى القيروان وملكھا، واستولت وربجومة 

وافترق أھل القيروان بالنواحي فراراً . على إفريقية، وساروا في أھل القيروان بالعسف والظلم كما كان عاصم وأسوأ منه

فخرج بنواحي طرابلس عبد األعلى بن السمح المغافري االباضّي منكراً لذلك، وقصد بأنفسھم، وشاع خبرھم في االفاق 

  .طرابلس وملكھا

  :عبد األعلي بو السمح المغافري
سنة إحدى وأربعين فلقيھم أبو الخّطاب  ولما ملك عبد األعلى مدينة طرابلس ، بعث عبد الملك بن أبي الجعد العساكر لقتاله

بعھم إلى القيروان فملكھا، وأخرج وربجومة منھا واستخلف عليھا عبد الرحمن بن رستم، وسار إلى وھزمھم، وأثخن فيھم، وات

  .طرابلس للقاء العساكر القادمة من ناحية أبي جعفر

  :محمد بن األشعث الخزاعى 
جاالت من جند إفريقية كان أبو جعفر المنصور، لما وقع بإفريقية ما وقع من الفتنة وملك قبائل وربجومة الفيروان، وفد عليه ز

يشكون ما نزل بھم من وربجومة، ويستصرخونه فولّى على مصر وإفريقية محمد بن االشعث الخزاعي فنزل مصر، وبعث 

وسار في مقدمته فلقيه أبو الخطاب عبد األعلى بسرت، ودھمه . على إفريقية أبا األحوص عمرو بن األحوص العجليّ 

عقال بن خفاجة بن سوادة التميمي فسار لذلك، ولقي أبا الخطاب بسرت ثانية فانھزم أبو  بالعساكر ومعھم األغلب بن سالم بن

وبلغ الخبر إلى عبد الرحمن بن رستم بالقيروان ففّر عنھا إلى تاھرت . الخطاب، وقتل عامة أصحابه، وذلك سنة أربع وأربعين

ل عليھا المخارق غفاراً الطائي، وقام بأمر إفريقية وبنى ھنالك مدينة ونزلھا، وقام ابن األشعث فافتتح طرابلس، واستعم

ثم ثارت عليه المضرّية وأخرجوه سنة ثمان وأربعين فقفل إلى المشرق . وولّى على طبنة والزاب األغلب بن سالم. وضبطھا

ر المنصور ولما قفل بن األشعث إلى المشرق ولى على المضرّية عيسى بن موسى الخراساني فبعث أبو جعف. األغلب بن سالم

وقدم مع ابن األشعث . األغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي بعده على إفريقية، وكان من أصحاب أبي مسلم بخراسان

ة اليفرني في جموع البربر فھرب وسكن . فوالّه على الزاب وطبنة فقدم القيروان، وسكن الناس فأبى * ثم خرج عليه أبو قُرَّ
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الحسن بن حرب الكندي بقابس فكاتب الجند، وثبطھم عن األغلب فلحقوا به، وأقبل بھم إلى القيروان وكان . عليه الجند وخلعوه

ثم رجع إلى إقبال الحسن بن حرب سنة خمسين فھزمه، وسار إلى القيروان فكر عليه الحسن . فملكھا، ولحق األغلب بقابس

لمغافر بن غفار الطائي الذي كان على طرابلس، وحملوا وقدم أصحابه عليھم ا. دونھا واقتتلوا، وأصاب األغلب سھم فقتله

فقتله الجند،  ثم رجع إلى تونس بعد شھرين. ثم لحق بكتامة وخيل المخارق في اتباعه: على الحسن فانھزم امامھم إلى تونس

  .كان ما نذكره وقيل أصحاب األغلب قتلوه في الموقف الذي قتل فيه األغلب، وقام بأمر إفريقية المخارق بن غفار إلى أن

  :عمر بن ھزار مرد
ولم بلغ أبا جعفر المنصور قتل األغلب بن سالم بعث على إفريقية مكانه عمر بن حفص ھزار مرد، من ولد قبيصة بن ابي 

ثم سار لبناء السور على مدينة طبنة، واستخلف . صفرة أخي المھلّب فقدمھا سنة إحدى وخمسين فاستقامت أموره ثالث سنين

روان أبا حازم حبيب بن حبيب المھلّبي فلّما توجه لذلك ثار البربر بإفريقية، وغلبوا على من كان بھا، وزحفوا إلى على القي

القيروان وقاتلوا أبا حازم فقتلوه واجتمع البربر االباضية بطرابلس وولوا عليھم أبا حاتم يعقوب بن حبيب األباضّي مولى 

ر االسدّي من قبل عمر بن حفص فأمّده بالعساكر، وقاتلوا أبا حازم فھزمھم وحصرھم كندة، وكان على طرابلس الجنيد بن بّشا

ة اليعقوبي في . بقابس، وانقضت إفريقية من كل ناحية ثم ثاروا في عسكر إلى طبنة وحاصروا بھا عمر بن حفص، فيھم أبو قُرَّ

ً من اال ً من الصفرية وعبد الرحمن بن رستم في خمسة عشر ألفا باضية جاؤوا معه، والمسور الزناتي في عشرة أربعين ألفا

آالف من االباضية، وأمم من الخوارج، من صنھاجة وزناتة وھّوارة ما ال يحصى فدافعھم عمر بن حفص باألموال، وفرق 

ة ماال فانصرفوا ة التباعھم فبعث عمر جيشا إلى ابن رستم. كلمتھم وبذل ألصحاب أبي قُرَّ فانھزم وھو بتھودا  واضطر أبو قُرَّ

إلى تاھرت وضعف األباضية عن حصار طبنة فافرجوا عنھا، وسار أبو حاتم إلى القيروان، وحاصرھا ثمانية أشھر، واشتد 

ة إلى طبنة فھزموه. حصارھا وبلغ أبا حاتم وأصحابه وھو على . وسار عمر بن حفص، وجھّز العساكر لطبنة فخالفه أبو قُرَّ

اروا للقائه فمال ھو من االربس إلى تونس، ثم جاء إلى القيروان فدخلھا واستعّد القيروان مسير عمر بن حفص إليھم فس

ً فقتل آخر سنة  حميد بن صخر  للحصار، واتبعه أبو حاتم والبربر فحاصروه إلى أن جھده الحصار، وخرج لقتالھم مستميتا

بنة، وأحرق أبو حاتم أبواب القيروان وثلم فواح أبا حاتم على أنه يقيم دعوة العباسية بالقيروان، وخرج أكثر الجند إلى ط

  .سورھا

  :يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المھلب
ولما بلغ المنصور انتقاض أفريقية على عمر بن حفص، وحصاره بطبنة ثم بالقيروان، بعث إليه يزيد بن أبي حاتم بن قبيصة 

له ذلك على االستماتة حتى قتل، وسار يزيد بن وبلغ خبره عمر بن حفص فحم. بن المھلّب بن أبي صفرة في ستين ألف مقاتل

حاتم فقدم عليھا، وأبو حاتم يعقوب بن حبيب مستوٍل عليھا فسار إلى طرابلس للقائه، واستخلف على القيروان عمر بن عثمان 

ن سواحل الفھرّي فانتقض وقتل أصحابه، وخرج المخارق بن غفار فرجع إليھما أبو حاتم ففرا من القيروان، ولحقا بجيجل م

وسار يزيد إلى طرابلس فلحق أبو . كتامة فتركھما، واستخلف على القيروان عبد العزيز بن السبع المغافري، وسار للقاء يزيد

وقاتله قتااًل شديداً فانھزم البربر، وتتل أبو حاتم في . حاتم بجبال نفوسة، واتبعته عساكر يزيد فھزمھم فسار إليه يزيد بنفسه

ثم ارتحل إلى القيروان فدخلھا منتصف سنة خمس . صحابه، وتتبعھم يزيد بالقتل بثأر عمر بن حفصثالثين ألفأ من أ

وكان عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن الفھّري مع أبي حاتم فلحق بكتامة، وبعث يزيد في طلبه فحاصروھم، . وخمسين

المخارق بن غفار على الزاب، ونزل طبنة، وأثخن  وبعث يزيد. وھرب عبد الرحمن، وقتل جميع من كان معه. ثم ظفروا بھم
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في البربر في وقائع كثيرة مع وربجومة وغيرھم إلى أن ھلك يزيد، سنة سبعين ومائة في خالفة ھارون الرشيد، وقام بأمره 

  .إبنه داود فخرج عليه البربر، وأوقع بھم، ورجع إلى القيروان إلى أن كان من أمره ما نذكر

  :أخوه روح بن حاتم
ولم بلغ الرشيد وفاة يزيد بن حاتم، وكان أخوه روح على فلسطين استقدمه وعّزاه في أخيه، وواله على إفريقية فقدمھما 

وكان يزيد قد أذل الخوارج ومّھد البالد فكانت ساكنة أيام . وسار داود ابن أخيه يزيد إلى الرشيد. منتصف إحدى وسبعين

ثم ھلك روح في رمضان سنة أربع وسبعين، . ستم، وكان من الوھبّية فوادعهروح، ورغب في موادعة عبد الوھاب بن ر

  .وكان الرشيد قد بعث بعھده سراً إلى نصر بن حبيب من قرابتھم فقام باألمر بعد روح إلى أن ولي الفضل

  :ابنه الفضل بن روع
ه على إفريقية مكان أبيه فعاد إلى ولما توفي روح بن حاتم قام حبيب بن نصر مكانه، وسار ابنه الفضل إلى الرشيد فوال

القيروان في محّرم سنة سبع وسبعين، واستعمل على تونس المغيرة ابن أخيه بشر بن روح، وكان غالماً غراً فاستخف بالجند، 

واستوحشوا من الفضل لما أساء فيھم السيرة، واخذھم بمواالة حبيب بن نصر فاستعفى أھل تونس من المغيرة فلم يعفھم، 

تقضوا وقّدموا عليھم عبد هللا بن الجارود، ويعرف بعبد ربه األنباري، وبايعوه على الطاعة، وأخرجوا المغيرة، وكتبوا إلى فان

ولما قاربھا بعث ابن، . الفضل أن يولي عليھم من أراد فولى عليھم ابن عّمه عبد هللا بن يزيد بن أبي حاتم، وسار إلى تونس

ً بذلك على ابن الجارود واضطر إلى إظھار لجارود جماعة لتلّقيه، واستفھ امه في أّي شيء جاء فعدوا عليه وقتلوه افتئاتا

الخالف، وتولى كبر ذلك محمد بن الفارسي من قّواد الخراسانية، وكتب إلى الّقواد والعّمال في النواحي، واستفسدھم على 

ووّكل به وبأھله من . ارود، واقتحم عليه القيروانوكثر جموع ابن الجارود، وخرج الفضل فانھزم واتبعه ابن الج. الفضل

ورجع ابن الجارود إلى تونس، وامتعض لقتل الفضل . ثم رده من طريقه وقتله منتصف ثمان وسبعين. يوصلھم إلى قابس

، وقتل جماعة من الجند وفي مقّدمتھم مالك بن المنذر ووثبوا بالقيروان فملكوھا، وسار إليھم ابن الجارود من تونس فقتلھم

مالك بن المنذر وجماعة من أعيانھم ، ولحق ففھم باألندلس فقًدموا عليھم الصلت بن سعيد، وعادوا إلى القيروان واضطربت 

  .إفريقية

  :خزيمة بن أعين
مكانه خزيمة بن أعين، وبعث إلى ابن   ولما بلغ الرشيد مقتل الفضل بن روح، وما وقع بإفريقية من اإلضطراب، ولّى

. ويقال يقطين يرغبه في الطاعة فأجابه بشرط الفراغ من العالء بن سعيد. حيى بن موسى لمحلّه عند أھل خراسانالجارود ي

وخرج ابن الجارود من القيروان . وعلم يقطين أنه يغالطه فداخل صاحبه محمد بن الفارسّي، واستماله فنزع عن ابن الجارود

عة أشھر من واليته وسار للقاء ابن الفارسّي من القيروان، وتزاحفا للقتال فراراً من العالء في محّرم سنة تسع وسبعين لسب

فدعا ابن الجارود ابن الفارسي إلى و من أصحابه يغتاله في خلوتھما فقتله، وانھزم أصحابه وسابق العالء بن سعيد ويقطين 

الجارود بھرثمة فبعث به إلى الرشيد،  ولحق ابن. إلى القيروان فسبق إليھا العالء، وملكھا وفتك في أصحاب ابن الجارود

وكتب إليه أن العالء بن سعيد ھو الذي أخرجه من القيروان فأمره بأن يبعث بالعالء فبعث به مع يقطين، فاعتقل ابن الجارود 

لقصر وسار ھرثمة إلى القيروان فقدمھا سنة سبع وسبعين فأمن الناس وسكنھم، وبنى ا. واحسن إلى العالء إلى أن توفي بمصر

وكان إبراھيم بن األغلب عامالً على الزاب . الكبير بالمنستير لسنة من قدومه، وبنى السور على طرابلس مما يلي البحر

ثم خرج عليه عياض بن وھب الھّواري، وكليب بن جميع . وطبنة فھاداه، والطفه فعقد له على عمله فقام بأمره وحسن أثره
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إليھما يحيى بن موسى من قواد الخراسانية ففّرق جموعھما، وقتل كثيراً من أصحابھما، الكلبّي، وجمعا الجموع فسّرح ھرثمة 

ولما رأى ھرثمة كثرة الثوار والخالف بإفريقية استعفى الرشيد من واليتھا فأعفاه، ورجع إلى العراق . ورجع إلى القيروان

  .لسنتين ونصف من واليته

  :محمد بن مقاتل الكعبي
ريقية محمد بن مقاتل الكعبّي وكان صنيعته فقدم القيروان في رمضان سنة إحدى وثمانين، فكان سيئ ثم بعث الرشيد على إف

ثم خرج عليه بتونس تمام بن تميم . السيرة فاختلف عليه الجند، وقّدموا مخلّد بن مّرة األزدّي فبعث إليه العساكر فھزم وقتل

إلى القيروان فخرج إليه محمد بن مقاتل، ولقيه فانھزم أمامه ورجع إلى  التمّيمي سنة ثالث وثمانين، واجتمع إليه الناس، وسار

القيروان، وتمام في اتباعه إلى أن دخل عليه القيروان، وأّمنه تمام علي أن يخرج عن إفريقية، فسار محمد إلى طرابلس، وبلغ 

القيروان، وھرب تمام بين يديه إلى تونس، الخبر إلى إبراھيم بن األغلب بمكانه من الزاب فانتقض لمحمد، وسار بجموعه إلى 

واستقدم محمد بن مقاتل من طرابلس، وأعاده إلى إمارته بالقيروان آخر ثالث وثمانين، وزحف تمام لقتالھم . وملك القيروان

لقيروان واستأمن له تمام فأّمنه، وجاء به إلى ا. فخرج إليه إبراھيم بن األغلب بأصحابه فھزمه، وسار في اتباعه إلى تونس

  .وبعث به إلى بغداد فاعتقله الرشيد

  :إبراھيم بن األغلب

ولما استوثق األمر لمحمد بن مقاتل، كره أھل البالد واليته، وداخلوا إبراھيم بن األغلب في أن يطلب من الرشيد الوالية عليھم 

إلى أفريقية وعلى أن يحمل ھو من  فكتب إبراھيم إلى الرشيد في ذلك، على أن يترك المائة ألف دينار التي كانت من مصر

 ً وبلغ الرشيد غناءه في ذلك، واستشار فيه أصحابه فأشار ھرثمة بواليته فكتب له بالعھد إلى إفريقية، . إفريقية أربعين ألفا

غلب وقفل ابن مقاتل إلى المشرق، وسكنت البالد بوالية ابن األ. منتصف أربع وثمانين فقام إبراھيم بالوالية، وضبط األمور

وخرج عليه سنة ست وثمانين بتونس حمديس من رجاالت العرب، . وابتنى مدينة العباسية قرب القيروان، وانتقل إليھا بجملته

ونزع السواد فسّرح إليه ابن األغلب عمران بن مجالد في العساكر فقاتله، وانھزم حمديس، وقتل من أصحابه نحو عشرة 

وتوفي ونّصب البرابرة . ألقصى، وقد ظھر فيه دعوة العلوّية بإدريس بن عبد هللاثم صرف ھمه إلى تمھيد المغرب ا. آالف

أبنه األصغر، وقام مواله راشد بكفالته، وكبر إدريس، واستفحل أمره براشد فلم يزل إبراھيم يدّس إلى البربر، ويسًرب فيھم 

بد الرحمن المظفر من رؤس البربر فاستفحل ثم قام بأمر إدريس بعده بھلول ع. األموال حتى قتل راشد، وسيق رأسه إليه

أمره، فلم يزل إبراھيم يتلّطفه ويستميله بالكتب والھدايا، إلى أن انحرف عن دعوة األدارسة إلى دعوة العّباسّية فصالحه 

يم بن ثم خالف أھل طرابلس على إبراھ. فكّف عنه صلى هللا عليه وسلمإدريس، وكتب إليه يستعطفه بقرابته من رسول هللا  

ثم أمنوه . األغلب سنة تسع وثمانين، وثاروا بعاملھم سفيان بن المھاجر، وأخرجوه من داره إلى المسجد وقتلوا عامه أصحابه

على أن يخرج من طرابلس فخرج سفيان لشھر من واليته، واستعملوا عليھم إبراھيم بن سفيان التميمي فبعث إليھم إبراھيم بن 

ثم استحضر إبراھيم الذين تولّوا كبر ذلك فحضروا في ذي الحًجة آخر . دخل طرابلس عسكرهاألغلب العساكر، وھزمھم، و

وكان بتونس، . ثم انتقض عمران بن مجالد الربعّي سنة خمس وتسعين على ابن األغلب. السنة، وعفا عنھم وأعادھم إلى بلدھم

ى القيروان فملكھا، وقدم عليه قريش من تونس، وسار عمران إل. واجتمع معه على ذلك قريش بن التونسي، وكثرت جموعھما

وكان . وخندق إبراھيم على نفسه بالعّباسّية فحاصروه سنة كاملة، كانت بينه وبينھم حروب كان الظفر في آخرھا البن األغلب

ي الناس ثم بعث الرشيد إلى إبراھيم بالمال فنادى ف. عمران يبعث إلى اشد بن الفرات القاضي في الخروج إليھم وامتنع
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ثم بعث إبراھيم على . بالعطاء، ولحق به أصحاب عمران، وانتقض أمره ولحق بالزاب فأقام به إلى أن توفي ابن األغلب

ثم أّمنوه على أن يخرج عنھم فخرج، واجتمع إليه . طرابلس ابنه عبد هللا سنة ست وتسعين فثار عليه الجند وحاصروه بداره

ثم عزله أبوه وولّى سفيان بن . وزحف إلى طرابلس فھزم جندھا ودخل المدينة. من كل ناحية الناس، وبذل العطاء وأتاه البربر

ً من  المضاء فثارت ھوارة بطرابلس، وھجم الجند فلحقوا بإبراھيم بن األغلب وأعاد معھم ابنه عبد هللا في ثالثة عشر ألفا

إلى عبد الوھاب بن عبد الرحمن بن رستم فجمع البربر، وبلغ الخبر . العساكر ففتك بھّوارة، وأثخن فيھم وجدد سور طرابلس

ثم جاءه الخبر بوفاة أبيه فصالحھم . وجاء إلى طرابلس فحاصرھا وسد عبد الوھاب باب زناتة، وكان يقاتل من باب ھوارة

شوال سنة ست  وكانت وفاة إبراھيم في. على أن يكون البلد والبحر لعبد هللا، وأعمالھا لعبد الوھاب، وسار إلى القيروان

  .وتسعين

  :ابنه أبو العباس عبد هللا
ً بطرابلس والبربر يحاصرونه كما ذكرناه، وأوصى ابنه اآلخر  ولما توفي إبراھيم بن األغلب عھد البنه عبد هللا، وكان غائبا

بو العّباس عبد هللا في صفر وكتب إليه بذلك فقدم أ. زيادة هللا أن يبايع له باإلمارة ففعل، وأخذ له البيعة على الناس بالقيروان

وكان حائراً حتى . وكان ينتقصه ولم يكن في أيامه فتنة بما مھد له أبوه األمر. سنة سبع وتسعين، ولم يرع حق أخيه فيما فعله

قيل أن مھلكه كان بدعوة حفص بن حميد من األولياء الصالحين من أھل حّمود ومھريك، وفد عليه في جماعة من الصالحين 

المة فلم يصغ إليھم فخرج حفص يدعو عليه، وھم يؤمنون فأصابته قرحة في أذنه عن قريب ھلك منھا في ذي الحّجة يشكو ظ

  .سنة إحدى ومائتين لخمس سنين من واليته

  :أخوه زيادة هللا
لعبد هللا بن طاھر  ولما توفي أبو العباس ولي مكانه أخوه زيادة هللا وجاءه التقليد من قبل المأمون، وكتب إليه يأمره بالدعاء

ثم استأذنه قرابته في . على منابره فغضب من ذلك، وبعث مع الرسول بدنانير من سكة األدارسة يعرض له بتحويل الدعوة

فأذن لھم، وانطلقوا لقضاء . الحج وھم أخوه األغلب وأبناء أخيه أبي العباس محمد وأبو محمد بھر وإبراھيم أبو األغلب

بمصر حتى وقعت بين زيادة هللا وبين الجند الحروب فاستقدمھم، واستوزر أخاه واألغلب وھاجت فرضھم فقضوه، وأقاموا 

وكان فاتحة الخالف زياد بن سھل بن . واستولى كل رئيس بناحية فملكوھا عليه كلھا، وزحفوا إلى القيروان فحصروه. الفتن

ثم انتقض منصور . العساكر فھزموه، وقتلوا أصحابهالصقلية، خرج سنة سبع ومائتين وجمع وحاصر مدينة باجة فسرح إليه 

الترمذي بطبنة، وسار إلى تونس فملكھا، وكان العامل عليھا إسمعيل بن سفيان، وسفيان أخو األغلب فقتله لتستخلص له طاعة 

غلب، وتھددھم وسرح زيادة هللا العساكر من القيروان مع غلبون ابن عمه ووزيره، اسمه األغلب بن عبد هللا بن األ. الجند

بالقتل أن انھزموا فھزمھم منصور، وخشوا على أنفسھم ففارقوا الوزير غلبون، وافترقوا على إفريقية، واستولوا على باجة 

واضطربت أفريقية، ثم اجتمعوا إلى منصور، وسار بھم إلى القيروان فملكھا، . والجزيرة وصطفورة واالربس وغيرھا

 ً ثم خرج إليه زيادة هللا فقاتله . ، وعمروا سور القيروان الذي خربه إبراھيم بن األغلبوحاصره في العباسية أربعين يوما

  . وخرب زيادة هللا سور القيروان. فھزمه، ولحق بتونس

وسرح زيادة هللا سنة تسع ومائتين . فلحق منھم عامر بن نافع األزرق بسبيبة. ولحق قواد الجند بالبالد التي تغلبوا عليھا

ولم يبق على طاعة زيادة هللا من . حمد بن عبد هللا بن األغلب فھزمھم عامر وعادوا، ورجع منصور إلى تونسعسكراً مع م

وبعث الجند إلى زيادة هللا باألمان، وأن يرتحل عن إفريقية وبلغه أن عامر بن . إفريقية إال تونس والساحل وطرابلس ونفزاوه
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يھم مائتي مقاتل لمنع عامر بن نافع فرجع عامراً عنھا، وھزمه إلى قسطيلة نافع يريد نفزاوة، وأن برابرتھا دعوه فسرح إل

واسترجع زيادة هللا قسطيلة والزاب . وذلك سنة تسع ومائتين. ثم ھرب عنھا واستولى سفيان على قسطيلة وضبطھا. ورجع

صوراً كان يحسده ويضغن عليه ثم وقدت الفتنة بين منصور الطبندي وبين عامر بن نافع، ألن من. وطرابلس، واستقام أمره

وأجابه إلى ذلك وخرج منصور . فاستمال عامر الجند وحاصره بقصره بطبندة، حتى استأمن إليه على أن يركب إلى الشرق

 ً ثم رجع فحاصره عامر حتى استأمن إليه ثانياً على يد عبد السالم بن المفّرج من قّواد الجند، وأخذ له األمان . من طنبدة منھزما

وكان يغريه أن يقتله إذا مر . امر على أن يركب البحر إلى المشرق فأجابه عامر وبعثه مع ثقاته إلى تونس وأوصى إبنهمن ع

ورجع عبد السالم بن . وأقام عامر بن نافع بمدينة تونس إلى أن توفي سنة أربع عشرة. به فقتله، وبعث برأسه ورأس إبنه

فضل بن ابي العين بجزيرة شريك، سنة ثمان عشرة ومائتين فسار إليه عبد السالم المفرج إلى باجة فأقام بھا إلى أن انتقض 

وانھزم فضل إلى مدينة تونس وامتنع بھا . بن المفرج الربعي، وجاءت عساكر زيادة هللا فقاتلوھما، وقتل عبد السالم

وفي سنة تسع . م زيادة هللا وعادواوحاصرته العساكر حتى اقتحموھا عليه، وقتلوا كثيراً من أھلھا وھرب آخرون حتى أمنھ

كانت صقلية من عماالت الروم وأمرھا راجع إلى صاحب قسطنطينية، وولي عليھا . عشرة ومائتين فتح أسد بن الفرات صقلية

ً اسمه قسنطيل، واستعمل على األسطول قائداً من الروم حازماً شجاعاً فغزا سواحل أفريقية  سنة إحدى عشرة ومائتين بطريقا

ونمى الخبر إليه بذلك فانتقض، . ثم بعد مدة كتب ملك الروم إلى قسنطيل يأمره بالقبض على مقدم األسطول وقتله. تھبھاوان

وتعصب له أصحابه، وسار إلى مدينة سرقوسة من بالد صقلي فملكھا، وقاتله قسنطيل فھزمه القائد، ودخل مدينة نطانية 

ً أخذوه وقتلوه واستولى القائد  وولى على ناحية من الجزيرة رجالً إسمه . على صقلية فملكھا وخوطب بالملكفأتبعه جيشا

. بالطة، وكان ميخاييل ابن عم بالطة على مدينة بليرم فانتقض ھو وابن عمه على القائد، واستولى بالطة على مدينة سرقوسة

استعمل عليھم أسد بن الفرات قاضي القيروان وركب القائد في أساطيله إلى إفريقية مستنجداً بزيادة هللا فبعث معھم العساكر، و

فخرجوا في ربيع سنة اثنتي عشرة فنزلوا بمدينة مأزر، وساروا إلى بالطة ولقيھم القائد، وجميع الروم الذين بھا استمّدھم 

ون من وھرب بالطة إلى فلونرة فقتل، واستولى المسلمون على عدة حص. فھزموا بالطة والروم الذين معه، وغنموا أموالھم

الجزيرة ووصلوا إلى القلعة الكرات، وقد اجتمع بھا خلق كثير فخادعوا القاضي أسد بن الفرات في المراودة على الصلح 

وحاصروا . وأداء الجزية، حتى استعدوا للحصار، ثم امتنعوا عليه فحاصرھم وبعث السرايا في كل ناحية، وكثرت الغنائم

وزحف الروم إلى المسلمين وھم يحاصرون سرقوسة قد . إفريقية وحاصروا بليرمسرقوسة براً وبحراً، وجاءه المدد من 

ثم أصاب معسكرھم الفناء، وھلك كثير منھم، ومات أسد بن الفرات أميرھم ودفن . بعثوھم، واشتذ حصار المسلمين بسرقوسة

المدد من القسطنطينية فتصافوا مع وجاء . بمدينة قصريانة، ومعھم القائد الذي جاء يستنجدھم فخادعه أھل قصريانة وقتلوه

ثم . ثم توفي محمد بن الحواري أمير المسلمين وولي بعده زھير بن عوف. المسلمين وھزموھم، ودخل فلھم إلى قصريانة

محض هللا المسلمين فھزمھم الروم مرات، وحصروھم في معسكرھم حتى جھدھم الحصار، وخرج من كان في كبركيب من 

وتعذر عليھم الوصول إلى إخوانھم وأقاموا كذلك إلى سنة أربع عشرة إلى أن . ھا وساروا إلى مأزرالمسلمين بعد أن ھدمو

واجتمع منھم ثالثمائة مركب فنزلوا . اشرفوا على الھالك فوصلت مراكب أفريقية مددأ وأسطول من األندلس خرجوا للجھاد

ثم ساروا سنة تسع عشرة . بليرم باألمان سنة سبع عشرةالجزيرة، وافرج الروم عن حصار المسلمين، وفتح المسلمون مدينة 

ثم بعث زيادة هللا الفضل بق يعقوب في . ومئتين ثم بعثوا إلى طرميس.إلى مدينة قصريانة وھزموا الروم عليھا سنة عشرين

اء، حتى ثم سارت سرية أخرى واعترضھا بطريق صقلية فامتنعوا منه في وعر وخمل من الشعر. سرية إلى سرقوسة فغنموا
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يئس منھم وانصرف على غير طائل فحمل عليھم أھل السرية وانھزموا، وسقط البطريق عن فرسه فطعن وجرح، وغنم 

ثم جھز زيادة هللا إلى صقلية إبراھيم بن عبد هللا بن األغلب في العساكر، وواله . المسلمون ما معھم من سالح ودواب ومتاع

ا آخر إلى قصورة فلقي . أسطوال فلقي أسطوالً للروم فغنمه، وقتل من كان فيهأميراً عليھا فخرج منتصف رمضان، وبعث 

وبعث األغلب سنة . أسطوالً فغنمه وسارت سرية إلى جبل النار والحصون التي في نواحيھا وكثر السبي بأيدي المسلمين

صريانة كان فيھما التمحيص على وبعث سرية إلى قطلبانة وأخرى إلى ق. إحدى وعشرين أسطوال نحو الجزائر فغنموا وعادوا

وغنم المسلمون من أسطولھم تسع مراكب، ثم عثر بعض المسلمين . المسلمين، ثم كانت وقعة أخرى كان فيھا الظفر للمسلمين

على عورة من قصريانة فدل المسلمين عليھا، ودخلوا منھا البلد، وتحصن المشركون بحصنه حتى استأمنوا وفتحه هللا، وغنم 

غنائمه، وعادوا إلى بليرم إلى أن وصلھم الخبر بوفاة زيادة هللا فوھنوا اوالً، ثم انشطوا وعادوا لي الصبر والجھاد  المسلمون

  .وكانت وفاة زيادة هللا منتصف سنة ثالث وعشرين ومائتين إلحدى وعشرين سنة ونصف من واليته

  :أخوھما أبو عقال األغلب بن إبراھيم بن األغلب
هللا بن إبراھيم تولى أخوه األغلب، ويكنى أبا عقال فأحسن إلى الجند، وأزال المظالم، وزاد العمال في ولما توفي زيادة 

وخرج عليه بقسطيلة خوارج زواغة ولواتة ومكناسة، وقتلوا عاملھا بھا، وبعث إليھم العساكر . أرزاقھم وكفھم عن الرعية

وفي سنة خمس وعشرين استأمن . ية فغنموا وعادوا ظافرينوبعث سنة أربع وعشرين سرية إلى صقل. فقتلھم واستأصلھم

 ً وسار أسطول المسلمين إلى قلورية ففتحوھا ولقوا أسطول . للمسلمين عدة حصون من صقلية فأمنوھم، وفتحوھا صلحا

في القسطنطينية فھزموھم وفم سنة ست وعشرين سارت سرايا المسلمين بصقلية إلى قصريانة، ثم حصن القيروان، واثخنوا 

  .ثم توفي األغلب بن إبراھيم في ربيع من سنة ست وعشرين ومائتين، لسنتين وسبعة أشھر من إمارته. نواحيھا كما نذكر

  :ابنه أبو العباس محمد بن األغلب في إبراھيم
باسية وذلك ولما توفي أبو عقال األغلب ولي بعده إبنه أبو العباس، ودانت له إفريقية، وشيد مدينة بقرب تاھرت، وسفاھا الع

وكتب إلى صاحب األندلس يتقّرب إليه بذلك فبعث إليه بمائة ألف . سنة سبع وعشرين، وأحرقھا أفلح بن عبد الوھاب بن رستم

وفي أيامه ولي سحنون القضاء سنة أربع وثالثين بعد عزل ابن الجواد، وضربه سحنون فمات، ومات سحنون سنة . درھم

ثم . ثم اتفقا على أن يستوزره فاستبد عليه، وقتل وزارءه ومكث على ذلك. أبو جعفر وغلبهأربعين ومائتين، وثار عليه أخوه 

أقام أبو العباس محمد بأمره، واستبد سنة ثالث وأربعين بعد أن استعد لذلك رجاالً، وحارب أخوه أبو جعفر فغلبه محمد 

  .ة عشر شھراً من واليتهوانتقض عليه، وأخرجه من إفريقية إلى مصر سنة ست وأربعين ومائتين لست

  :ابنه أبو إبراھيم أحمد بن أبي العباس محمد
لما توفي أبو العباس محمد بن أبي عقال سنة إثنتين وأربعين، ولي مكانه ابنه أبو إبراھيم أحمد فأحسن السيرة، وأكثر العطاء 

ً بالعمارة فبنى بإفريقية نحواً من عشرة آالف حصن بالحجارة و واتخذ العبيد جنداً؛ . الكلس وأبواب الحديدللجند، وكان مولعا

وخرج عليه بناحية طرابلس خوارج من البربر فغلبھم عاملھا وھو يومئذ أخوه عبد هللا بن محمد بن األغلب، سرح إليھم 

في  وفي أيامه افتتحت قصريانة من مدن صقلية. أخاھما زيادة هللا يحاربھم، واستلحمھم وكتب إلى أخيه أبي إبراھيم بالفتح

ثم توفي إبراھيم ھذا سنة تسع وأربعين لثمان سنين . شوال سنة أربع وأربعين، وبعث بفتحھا إلى المتوكل، وأھدى له من سبيھا

  .من واليته
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  .ابنه زيادة هللا األصغر بن أبي إبراھيم بن أحمل
وتوفي . على سنن سلفه، ولم تطل أيامهولما توفي أبو إبراھيم ولي مكانه إبنه زيادة هللا، ويعرف بزيادة هللا األصغر فجرى 

  .سنة خمسين لحول من واليته

  :أخوه أبو الغرانيق بن أبي إبراھيم بن أحمل
وكانت في أيامه . ولما توفي زيادة هللا كما قّدمناه، ولي مكانه أخو محمد ويلقب بأبي الغرانيق فغلب عليه اللھو والشراب

وتغلب الروم على مواضع من جزيرة صقلية، وبنى محمد حصوناً . ينوفتح جزيرة مالطة سنة خمس وخمس. حروب وفتن

ً من برقة إلى جھة المغرب وھي اآلن معروفة ثم توفي . ومحارس على ساحل البحر بالمغرب على مسيرة خمسة عشر يوما

  .أبو الغرانيق منتصف إحدى وستين إلحدى عشرة سنة من واليته

  :بقية أخبار صقلية 
سار الفضل بن جعفر الھمداني في البحر ونزل مرسى مسينة وحاصرھا فامتنعت عليه، وبث السرايا  وفي سنة ثمان وعشرين

ثم بعث طائفة من عسكره وجاؤوا إلى البلد من وراء جبل مطل عليه، وھمك مشغولون بقتاله فانھزموا، . في نواحيھا فغنموا

وكاتب أھلھا بطريق صقلية يستمدونه فاجابھم، وأعطاھم ثم حاصر سنة إثنتين وثالثين مدينة لسى، . وأعطوا باليد ففتحھا

وبلغ ذلك الفضل بن جعفر فأوقد النار على الجبل، وأكمن لھم من ناحيته فخرجوا، واستطرد . العالمة بإيقاد النار على الجبل

ة ثالث وثالثين أجاز وفي سن. لھم، حتى جاوزوا الكمين فخرجوا عليھم فلم ينج منھم إال القليل، وسلموا البلد على األمان

وسلموا  المسلمون إلى أرض انكبردة من البر الكبير، وملكوا منھا مدينة وسكنوھا وفي سنة أربع وثالثين صالح أھل رغوس،

وفي سنة ثالث وثالثين توفي أمير صقلية محمد بن عبد هللا بن األغلب، . المدينة للمسلمين فھدموھا بعد أن حملوا جميع ما فيھا

وكتب له محمد بن األغلب بعھده على . مسلمون بعده على والية العباس بن الفضل بن يعقوب بعد موت أميرھمواجتمع ال

ولما جاءه كتاب الوالية خرج بنفسه، وعلى مقدمته عمه رياح . صقلية، وكان من قبل يغزو ويبعث السرايا، وتأتيه الغنائم

ية وسرقوسة وبوطيف ورغوس فغنموا وخربوا وحرقوا، وافتتح فعاث في نواحي صقلية، وردد البعوث والسرايا إلى قطان

وكان الملك قبله يسكن سرقوسة فلما فتحھا المسلمون كما ذكرناه . حصونا جمة، وھزم أھل قصريانة، وھي مدينة ملك صقلية

فيصيب منھم، انتقل الملك إلى قصريانة واخبر أن العباس كان يردد الغزو إلى نواحي سرقوسة وقصريانة شاتية وصائفة 

فلما كان في شاتية منھا أصاب منھم أسارى، وقدمھم للقتل فقال له بعضھم وكان له قدر وھيبة . ويرجع بالغنائم واألسارى

فلما توسطوا البلد، وضعوا . استبقني وأنا أملك قصريانة، ودلھم علي عورة البلد فجاؤھاليالً، ووقفھم باب صغير فدخلوا منه

ب ودخل العباس في العسكر فقتل المقاتلة وسبى بنات البطارقة، وأصاب فيھا ما يعجز الوصف عنه السيف، وفتحوا األبوا

وبعث ملك الروم عسكراً عظيماً مع بعض بطارقته، وركبوا البحر إلى مرسى سرقوسة فجاءھم . وذل الروم بصقلية من يومئذ

نم المسلمون من أسطولھم ثالثة أو أكثر، وذلك سنة سبع العباس من بليرم فقاتلھم وھزمھم وأقلع فلھم إلى بالدھم بعد أن غ

وافتتح بعدھا كثيراً من قالع صقلية، وجاء مدد الروم من القسطنطينية وھو يحاصر قلعة الروم فنزلوا سرقوسة، . وثالثين

بعين إلي ثم سار سنة سبع وأر. وزحف إليھم العباس من مكانه وھزمھم ورجع إلى قصريانة فحصنھا وانزل بھا الحامية

ودفن في نواحي سرقوسة، واحرق النصارى شلوه، وذلك إلحدى . سرقوسة فغنم ورجع واعتل في طريقه فھلك منتصف سنته

واتصل الجھاد بصقلية والفتح، واجاز المسلمون إلى عدوة الروم في الشمال وغزوا ارض قلورية . عشرة سنة من إمارته

ً وسكن بھا ال ولما توفي العباس اجتمع الناس على إبنه عبد هللا، وكتبوا إلى صاحب . مسلمونوانكبرده، وفتحوا فيھا حصونا
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إفريقية، وبعث عبد هللا السرايا ففتح القالع؛ وبعد خمسة أشھر من واليته وصل خفاجة بن سفيان من إفريقية على صقلية في 

ا، وخرج إليھم الروم فقاتلھم وظفر  منتصف ثمان وأربعين، وأخرج ابنه محموداً في سرية إلى سرقوسة فعاث في نواحيھ

ثم فتح مدينة نوطوس سنة خمس وخمسين وسار إلى سرقوسة وجبل النار، واستأمن إليه أھل طرميس ثم غدروا . ورجع

ثم سار سنة . ثم سار خفاجة إلى رغوس وافتتحھا، وأصابه المرض فعاد إلى بليرم. فسرح إبنه محمداً في العساكر وسبى أھلھا

ن إلى سرقوسة وقطانية فخّرب نواحيھا، وأفسد زرعھا، وبعث سراياه في أرض صقلية فامتألت أيديھم من ثالث وخمسي

وفي سنة أربع وخمسين وصل بطريق من القسطنطينية ألھل صقلية فقاتله جمع من المسلمين وھزموه، وعاث خفاجة . الغنائم

محمداً في العساكر إلى طرميس، وقد دله بعض العيون  وبعث سنة خمس وخمسين إبنه. في نواحي سرقوسة، ورجع إلى بليرم

وجاء محمد بن خفاجة من ناحية أخرى فظنوه مدداً للعدو فأجفلوا، ورآھم . على بعض عوراتھا فدخلوھا وشرعوا في النھب

ثم سار خفاجة إلى سرقوسة فحاصرھا وعاث في نواحيھا، ورجع فاغتاله بعض عسكره في طريقه . محمد مجفلين فرجع

وكتبوا إلى محمد بن أحمد أمير إفريقية فأقّره على الوالية، . قتله، وذلك سنة خمس وخمسين وولى الناس عليھم ابنه محمداً و

  .وبعث إليه بعھده

  :إبراھيم بن أحمد أخو أبي الغرانيق
ال ينازعه وال يعرض له،  ولما توفي أبو الغرانيق ولي أخوه إبراھيم، وقد كان عھد البنه أبي عقال، واستحلف أخاه إبراھيم أن

بل يكون نائباً عنه إلى أن يكبر فلما مات عدا عليه أھل القيروان وحملوه على الوالية عليھم، لحسن سيرته وعدله فامتنع، ثم 

وكان عادال حازماً ". أجاب وترك وصية أبي الغرانيق في ولده أبي عقال، وانتقل إلى قصر اإلمارة وقام باألمر أحسن قيام 

البغي والفساد، وجلس لسماع شكوى المتظلمين فأمنت البالد، وبنى الحصون والمحارس بسواحل البحر، حتى كانت  فقطع

وفي أيامه كان مسير . النار توقد في ساحل سبتة للنذير بالعدو فيتصل إيقادھا باإلسنكدرية في الليلة الواحدة وبنى سور سوسة

ً على أبيه صاحب مصر سنة خمس وستين فملك برقة من يد محمد بن قھرب قائد ابن  العباس بن أحمد بن طولون مخالفا

األغلب ثم ملك لبدة، ثم حاصر طرابلس، واستمّد ابن قھرب بقوسة فأمدوه ولقي العباس بن طولون بقصر حاتم سنة سبع 

قتل ابن قھرب في ثم خالفت وزداجة ومنعوا الرھن، وفعلت مثل ذلك ھوارة، ثم لواتة، و. وستين فھزمه، ورجع إلى مصر

وفي سنة ثمانين كثر الخوارج، . حروبھم فسرح إبراھيم ابنه أبا العباس عبد هللا إليھم في العساكر سنة تسع وستين فأثخن فيھم

وفي سنة إحدى وثمانين انتقل إلى . وفّرق العساكر إليھم فاستقاموا، واستركب العبيد السودان واستكثر منھم فبلغوا ثالثة آالف

نس، واتخذ بھا القصور ثم تحرك إلى مصر سنة ثالث وثمانين لمحاربة ابن طولون، واعترضته نفوسة فھزمھم سكنى تو

ثم انتھى إلى سرت فانفضت عنه الحشود فرجع، وبعث إبنه أبا العباس عبد هللا على صقلية سنة سبع وثمانين . وأثخن فيھم

 ً عليه بليرم وأھل كبركيت، وكانت بينھم فتنة فأغراه كل واحد وحاصر طرابة وانتقض . فوصل إليھا في مائة وستين مركبا

ثم اجتمعوا لحربه، وزحف إليه أھل بليرم في البحر فھزمھم واستباحھم، وبعث جماعة من وجوه إلى أبيه، . منھم باآلخرين

ل قطانية فامتنعوا ثم حاصر أھ. وفّر آخرون من أعيانھم إلى القسطنطينية، وآخرون إلى طرميس فاتبعھم وعاث في نواحيھا

ثم جاء في البحر إلى ربو ففتحھا . وتجھز سنة ثمان وثمانين للغزو فغزا دمقش ثم مسيني. عليه فأعرض عن قتال المسلمين

وجاء مدد القسطنطينية في المراكب فھزمھم، وأخذ لھم ثالثين . عنوة، وشحن مراكبه بغنائمھا، ورجع إلى مسيني فھدم سورھا

 ً وجاء في ھذه السنة رسول المعتضد . ورجع إلى صقلية. ى عدوة الروم وأوقع بأمم الفرنجة من وراء البحرثم أجاز إل. مركبا

ھكذا . بعزل األمير إبراھيم لشكوى أھل تونس به فاستقدم ابنه أبا العباس من صقلية، وارتحل ھو إليھا مظھرا لغربة االنتجاع
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ً سفّا. قال ابن الرقيق ً للدماء، وأنه أصابه أخر عمره ماليخوليا أسرف بسببھا في القتل فقتل من وذكر أنه كان جائراً ظلوما كا

. وافتقد ذات يوم منديال لشرابه فقتل بسببه ثالثمائة خادم. وقتل ابنه أبا األغلب لظن ظنه به. خدمه ونسائه وبناته ما ال يحصى

سرقوسة كان في أيامه على يد جعفر بن محمد أمير  وحسن السيرة، وذكر أن فتح وأّما ابن األثير فاثنى عليه بالعقل والعدل

واتفقوا كلھم على . ثم فتح البلد واستباحھا. صقلية، وأنه حاصرھا تسعة أشھر، وجاءھم المدد من قسطنطينية في البحر فھزمھم

. ة عشر يوماأنه ركب البحر من إفريقية إلى صقلية فنزل طرابنة، ثم تحول عنھا إلى بليرم ونزل على دمقش وحاصرھا سبع

ثم . ثم فتح طرميس آخر شعبان من سنة تسع وثمانين، ووصل ملك الروم بالقسطنطينية ففتحھا. ثم فتح مسيني وھدم سورھا

ثم عبر . بعث حافده زيادة هللا ابن ابنه أبي العباس عبد هللا إلى قلعة بيقش فافتتحھا، وابنه أبو محرز إلى رمطة فأعطوه الجزية

ثم رجع إلى صقلية ورغب منه . ار في بّر الفرنج، ودخل قلورية عنوة فقتل وسبى ورھب منه الفرنجةإلى عدوة البحر وس

ثم ھلك وھو محاصر لھا . ثم سار إلى كنسة فحاصرھا، واستأمنوا إليه فلم يقبل. النصارى في قبول الجزية فلم يجب إلى ذلك

كر عليھم حافده أبا مضر ليحفظ العساكر واألمور، إلى أن آخر تسع وثمانين لثمان وعشرين سنة من إمارته فولى أھل العس

يصل ابنه أبو العباس، وھو يومئذ بإفريقية فأمن أھل كنسة قبل أن يعلموا بموت جّده، وقبل منھم الجزية، وأقام قليالً حتى 

  .حمله إلى القيروان فدفنه بھاثم ارتحل وحمل جّده إبراھيم فدفنه في بليرم، وقال ابن األثير . تالحقت به السرايا من النواحي

  :ظھور الشيعي بكتامة
وفي أيامه ظھر أبو عبد هللا الشيعي بكتامة يدعو للرضا من آل محمد، ويبطن الدعوة لعبيد هللا المھدي من أبناء إسمعيل اإلمام، 

ى بن عياش صاحب صلة وبعث إليه موس. واتبعه كتامة، وھو من األسباب التي دعته للتوبة واالقالع، والخروج إلى صقلية

فلما قربت أمور أبي عبد هللا، . بالخبر، وبعث إبراھيم رسوله إلى الشيعي بانكجان يھدده ويحذره فلم يقبل، وأجابه بما يكره

وجاء كتاب المعتضد إلبراھيم كما قدمناه أظھر التوبة، ومضى إلى صقلية، وكانت بعده بإفريقية حروب أبي عبد هللا الشيعي 

تامة، حتى استولى عليھم واتبعوه، وكان إبراھيم قد أسر البنه أبي العباس في شأن الشيعي ونھاه عن محاربته، وأن قبائل ك مع

  .يلحق به إلى صقلية إن ظھر عليه

  :ابنه أبو العباس عبد هللا بن إبراھيم أخي محمد أبي الغرانيق
هللا بالجيوش على أبيه أبي العباس عبد هللا لقام بأمر إفريقية، ولما ھلك إبراھيم سنة تسع وثمانين كما قدمناه، قدم حافده زيادة 

ً يقرأ على الناس بالوعد الجميل والعدل والرفق والجھاد واعتقل إبنه زيادة هللا ھذا لما  وعظم غناؤه، وكتب إلى العمال كتابا

وكان أبو . كانه محمد بن السرقوسيبلغه عنه من اعتكافه على اللذات واللھو، وأنه يروم التوثب عليه، وولى على صقلية م

ولما توفي استولى أبو عبد هللا . العباس حسن السيرة عادالً بصيراً بالحروب، وكانت أيامه صالحة، وكان نزوله بتونس

وكان فتح بن يحيى أمير مسالة . الشيعي على كتامة، ودخلوا في أمره كافة، وزحف إلى ميلة فافتتحھا، وقتل موسى بن عياش

مة حارب أبا عبد هللا طويالً، ثم غلبه، واستولى على قومه فنزع فتح إلى أبي العباس، وحرضه على قتال يكزاخول، من كتا

وانما كان يكّر على جفنة إذا نظر وزحف إليه من تونس سنة تسع وثمانين، ودخل سطيف ثم يلزمه، وقتل من دخل في 

اوزرت إلى انكجان، وھدم أبو خول قصر الشيعي، ثم قاتلھم يوماً إلى ولقيه أبو عبد هللا الشيعي فانھزم وھرب من ت. دعوتھم

ولما دخل أبو خول بأبيه جدد له العسكر وأعاده . الليل فانھزم عسكر أبي خول، ولحق بتونس، ورجع بكتامة إلى مواضعھم

بو عبد هللا فھزمه، ورجع إلى وزحف إليه أ. ثم ارتحل منھا إلى لقائھم. ثانية، وانتظمت إليه القبائل، وسار حتى نزل سطيف
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وفي أثناء ذلك صانع زيادة هللا بعض الخدم على قتل أبيه أبي العباس فقتل نائما في شعبان . سطيف، ثم ارتحل منھا إلى لقائھم

  .سنة تسعين ومائتين، وأطلق زيادة هللا من اعتقاله

  :ابنه أبو مضر زيادة هللا
أھل الدولة، وبايعوا له فقتل الخصيان الذين قتلوا أباه، وأقبل على اللذات واللھو ولما أطلق زيادة هللا من االعتقال اجتمع 

وكتب إلى أخيه أبي خول على لسان أبيه يستقدمه، وقدم فقتله، . ومعاشرة المضحكين والصفاعين، وأھمل أمرر الملك واستقل

وفتح الشيعي مدينة سطيف .  لئال يخالفه الشيعي إليھاوقوي أمر الشيعي، وانتقل زيادة هللا إلى رقادة ليالً . وتتل عمومته وإخوته

فسّرح زيادة هللا العساكر لحربه، وعقد عليھا إلبراھيم بن حبيش من صنائعه فخرج في أربعين ألفاً، وأقام بقسطيلة ستة أشھر 

نتھى إلى باغاية، ثم انتقل وا. فاجتمعت إليه مائة ألف، وزحف إلى كتامة، وتلقوه بأجانة فاخترمت عساكره وولت الھزيمة عليه

ثم وصل . ثم فتح يلزمة، وھدم سورھا. إلى القيروان، وافتتح أبو عبد هللا مدينة طبنة، وقتل فتح بن يحيى المسالتي، وكان بھا

. عروبة بن يوسف من أمراء كتامة إلى باغاية، وأوقع بالعساكر التي كانت بھا مجمرة لحربھم بنظر ھارون بن الطبني

ً  وأرسل أبو وكثر االرجاف بالقيروان ففتح زيادة هللا ديوان العطاء، . عبد هللا الشيعي إلى تيحيسن فحاصرھا، ثم افتتحھا صلحا

واستلحق واستركب وأجمع الخروج فخرج إلى االربس سنة خمس وتسعين، فلما انتھى إليھا تخوف غائلة الشيعي، وأشار 

ثم زحف أبو عبد هللا . ى العساكر إبراھيم بن أبي األغلب من وجوه أھل بيتهعليه أھل بيته بالرجوع فرجع إلى رقادة، وقدم عل

ثم سّرب أبو عبد هللا الجيوش فبلغت مجانة، واوقعوا بقبائل نفزة، واستولوا على . إلى باغاية ففتحھا صلحاً، وھرب عاملھا

ثم خرج أبو عبد هللا . وقتل من كان بھا وزحف ابن أبي األغلب إلى تيفاش فمنعه أھلھا، وھزموا طالئعه فافتتحھا،. تيفاش

الشيعي في عساكر كتامة إلى باغاية ثم إلى سكاية؛ ثم إلى سبيبة، ثم إلى حمودة فاستولى على جميعھا، وأمن أھلھا ورحل ابن 

ثم إلى ثم سار أبو عبد هللا إلى قسطيلة وقفصة فأّمنھم، ودخلوا في دعوته، وانصرف إلى باغاية، . ابي األغلب من األربس

ثم زحف أبو عبد هللا إلى األربس سنة . وزحف ابن أبي األغلب إلى باغاية فقاتلھا، وامتنعت عليه، ورجع إلى األربس. انكجان

  .ست وتسعين في جمادى ومر بشق بنارية، وأمن أھلھا إلى قمودة

  :خروج زيادة هللا إلى المشرق
وأقبل . دة، حمل أمواله وأثقاله، ولحق بطرابلس معتزماً على الشرقولما وصل الخبر إلى زيادة هللا بوصول الشيعي إلى قمو

الشيعي إلى إفريقية، وفي مقدمته عروبة بن يوسف وحسن بن أبي خنزير؛ ووصل إلى رقادة في رجب سنة ست وتسعين، 

بطرابلس سبعة عشر يوماً،  وأقام زيادة هللا. وتلقاه أھل القيروان وبايعوا لعبيد هللا المھدي كما ذكرناه في أخبارھم ودولتھم

وكان نمي عنه أنه أراد االستبداد لنفسه بالقيروان بعد خروج زيادة هللا فاعرض عنه، . وانصرف ومعه إبراھيم بن األغلب

وانصرف . واطرحه وبلغ مصر فمنعه عاملھا عيسى البرشدي من الدخول إال عن أمر الخليفة، وانزله بظاھر البلد ثمانية أيام

ثم جاءه . فرات وزير المقتدر يستأذن له في الدخول فأتاه كتابه بالمقام في الرقة، حتى يأتيه رأي المقتدر فأقام بھا سنةإلى ابن ال

وأمر النوشزي بإمداده بالرجال والمال السترجاع الدعوة بإفريقية، ووصل إلى مصر . كتاب المقتدر بالرجوع إلى إفريقية

وتفّرق بنو األغلب، وانقطعت . ويقال أنه سم، وخرج إلى بيت المقدس ومات بھا. فأصابته بھا علة مزمنة، وسقط شعره

  .وهللا سبحانه وتعالى أعلم. أيامھم، والبقاء  وحده
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  دولة بني أبي الحسن الكلبيين
  حوالھمبقية أخبار صقلية ودولة بني الحسن الكلبيين بھا من العرب المستبدين بدعوة العبيديين وبداية أمرھم وتصاريف أ

ولما استولى عبيد هللا المھدي على أفريقية ودانت له، وبعث العمال في نواحيھا بعث على جزيرة صقلية الحسن بن محمد بن 

أبي خنزير، من رجاالت كتامة، فوصل إلى مأزر سنة سبع وتسعين في العساكر، فولى أخاه على كبركيت؛ وولى على 

ثم شكا أھل . سنة ثمان وتسعين في العساكر إلى ومش فعاث في نواحيھا ورجع ثم سار.. القضاء بصقلية إسحق بن المنھال

وبعث سرية . صقلية سوء سيرته وثاروا به وحبسوه، وكتبوا إلى المھدي معتذرين فقبل عذرھم وولى عليھم أحمد بن قھرب

ى قلعة طرمين المحدثة ليتخذھا حصناً ثم أرسل سنة ثالثمائة ابنه علياً إل. إلى أرض قلورية فدوخوھا ورجعوا بالغنائم والسبي

ثم اختلف عليه العسكر فأحرقوا خيامه، وأرادوا قتله . لحاشيته وأمواله حذراً من ثورة أھل صقلية فحصرھا ابنه ستة أشھر

 وقطع خطبة المھدي، وبعث األسطول إلى إفريقية، ولقوا أسطول المھدي. فمنعه العرب، ودعا ھو الناس إلى المقتدر فأجابوه

وسار أسطول بن قھرب إلى صفاقس فخربوھا وانتھوا إلى طرابلس، . وقائده الحسن بن ابي خنزير فقتلوه، واحرقوا األسطول

ثم بعث الجيش في األسطول إلى . ثم وصلت الخلع واأللوية من المقتدر إلى ابن قھرب. وانتھى الخبر إلى القائم بن المھدي

بعث ثانية أسطوالً إلى إفريقية فظفر به أسطول المھدي فانتقض أمره، وعصى عليه ثم . قلورية فعاثوا في نواحيھا ورجعوا

ثم ثار الناس بابن قھرب آخر الثالثمائة وحبسوه، وأرسلوه إلى المھدي فأمر بقتله على قبر ابن . أھل كبركيت، وكاتبوا المھدي

العساكر من كتامة فركب إليھا البحر فنزل في  وولى على صقلية أبا سعيد بن احمد، وبعث معه. خنزير في جماعة من خاصته

ثم . طرابنة، وعصى عليه أھل صقلية بمن معه من العساكر فامتنعوا عليه، وقاتله أھل كبركيت وأھل طرابنة فھزمھم وقتلھم

اشد، وأمده ثم ولى المھدي على صقلية سالم بن ر. وأمره المھدي بالعفو عنھم. استأمن إليه أھل طرابنة فأمنھم وھدم أبوابھا

ً ورجعوا ثم عادوا إليھا ثانية . سنة ثالث عشرة بالعساكر فعبر البحر إلى أرض انكبردة فدّوخھا، وفتحوا فيھا حصونا

ولم يزل أھل صقلية يغيرون على ما بأيدي الروم من جزيرة صقلية وقلورية، . وحاصروا مدينة ادرنت أياماً، ورحلوا عنھا

ً في البحر مع يعقوب بن إسحق فعاث في نواحي جنوة وبعث المھ. ويعيثون في نواحيھا دي سنة إثنتين وعشرين جيشا

ولما كانت سنة خمس . ثم بعث جيشه من قابل ففتحوا مدينة جنوة، ومروا بسردانية فأحرقوا فيھا مراكب وانصرفوا. ورجعوا

. الم بنفسه فھزمھم، وحصرھم ببلدھموعشرين انتقض أھل كبركيت على أميرھم سالم بن راشد، وقاتلوا جيشه، وخرج إليھم س

واستمد القائم فأمّده بالعساكر مع خليل بن إسحق، فلما وصل إلى صقلية شكا إليه أھلھا من سالم بن راشد، واسترحمته النساء 

قام وجاءه أھل كبركيت وغيرھا من أھل صقلية بمثل ذلك فرق لشكواھم، ودس إليھم سالم بأن خليال إنما جاء لالنت. والصبيان

وتحقق بذلك أھل . من العساكر فعاودوا الخالف، واختط خليل مدينة على مرسى المدينة، وسماھا الخالصة منھم بمن قتلوا

كبركيت ما قال لھم سالم، واستعدوا للحرب فسار إليھم خليل منتصف ست وعشرين، وحصرھم ثمانية أشھر يغاديھم بالقتال 

الخالصة، واجتمع أھل صقلية على الخالف، واستمدوا ملك القسطنطينية فأمدھم ويراوحھم؛ حتى إذا جاء الشتاء رجع إلى 

واستمد خليل القائم فامده بالجيش فافتتح قلعة أبي ثور وقلعة البلوط، وحاصر قلعة بالطنو إلى أن انقضت . بالمقاتلة والطعام

أبي خلف بن ھارون ورحل عنھا، ثم حبس عليھا عسكرا للحصار مع . سنة سبع وعشرين فارتحل عنھا وحاصر كبركيت

وطال حصارھا إلى سنة تسع وعشرين فھرب كثير من أھل البلد إلى بلد الروم، واستأمن الباقون فأمنھم على النزول عن 

ثم غدر بھم فارتاع لذلك سائر القالع وأطاعوا، ورجع خليل إلى إفريقية آخر سنة تسع وعشرين، وحمل معه وجوه . القلعة

ثم كانت فتنة أبي . ثم ولى على صقلية عطاف األزدي. سفينة، وأمر بخرقھا في لجة البحر فغرقوا أجمعينأھل كبركيت في 
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يزيد، وشغل القائم والمنصور بأمره فلما انقضت فتنة أبي يزيد، عقد المنصور على صقلية للحسن بن أبي الحسن الكلبي من 

وكان سبب واليته . وفي مدافعة أبي يزيد غناء عظيم. الدولة محل كبيرصنائعھم ووجوه قواده، وكنيتة أبو الغنائم، وكان له في 

ً واستضعفھم العدو لعجزه، فوثب به أھل المدينة يوم الفطر من سنة خمس وثالثين،  أن أھل بليرم كانوا قد استضعفوا عطافا

ى الحسن بن علي على صقلية، وتولى كبر ذلك بنو الطير منھم، ونجا عطاف إلى الحصن، وبعث للمنصور يعلمه ويستمده فول

وأتاه في الليل جماعة من كتامة واعتذروا إليه عن الناس بالخوف من . وركب البحر إلى مأزر، وأرسى بھا فلم يلقه أحد منھم

وبعث بنو الطير عيونھم عليه واستضعفوه وواعدوه أن يعودوا إليه فسبق ميعادھم، ودخل المدينة، ولقيه حاكم البلد . بني الطير

أصحاب الدواوين، واضطر بنو الطير إلى لقائه، وخرج إليھم كبيرھم إسمعيل، ولحق به من انحرف عن بني الطير فكثر و

ودس إسمعيل بعض غلمانه فاستغاث بالحسن من بعض عبيده أنه أكره امرأته على الفاحشة، يعتقد أن الحسن ال يعاقب . جمعه

واستحلفه على دعواه، وقتل عبده فسر الناس بذلك،  ن لذلك فدعا الرجلوفطن الحس. ليهمملوكه فتخشن قلوب أھل البلد ع

وبعث . وضبط الحسن أمره، وخشي الروم بادرته فدفعوا إليه جزية ثالث سنين. ومالوا عن الطيري وأصحابه، وافترق جمعھم

ً في البحر في عسكر كبير إلى صقلية، واجتمع ھو والسردغرس ن بن علي المنصور فأمده واستمّد الحس. ملك الروم بطريقا

وبعث السرايا في أرض . بسبعة آالف فارس وثالثة آالف وخمسمائة راجل، وجمع الحسن من كان عنده وسار براً وبحراً 

. قلورية، ونزل على أبراجه فحاصرھا وزحف إليه الروم فصالحه على مال أخذه، وزحف إلى الروم ففروا من غير حرب

فحاصرھا شھراً، وصالحھم على مال ورجع إلى قلورية فعبر إلى خراجة فلقي الروم ونزل الحسن على قلعة قيشانة 

ثم ثار إلى خراجة فحاصرھا حتى ھادنه . والسردغرس فھزمھم، وامتأل من غنائمھم، وذلك يوم عرفة سنة أربعين وثالثمائة

وم أن ال يعرضوا له، وأن من دخله من ثم عاد إلى ربو وبنى بھا مسجداً وسط المدينة، وشرط على الر. ملك الروم قسطنطين

ولما توفي المنصور وملك ابنه المعز سار إليه الحسن، واستخلف على صقلية ابنه أحمد، وأمره المعز بفتح . االسرى أمن

القالع التي بقيت للروم بصقلية فغزاھا، وفتح طرمين وغيرھا سنة إحدى وخمسين، وأعيته رمطة فحاصرھا فجاءھا من 

وجاء مدد الروم . وبعث أحمد يستمد المعز فبعث إليه المدد بالعساكر واألموال مع أبيه الحسن. ة أربعون ألفا مدداالقسطنطيني

فنزلوا بمرسى مسينة، وزحفوا إلى رومطة، ومقذم الجيوش على حصارھا الحسن بن عمار وابن أخي الحسن بن علي فأحاط 

ى المسلمين فاستماتوا، وحملوا على الروم وعقروا فرس قائدھم منويل وخرج أھل البلد إليھم، وعظم األمر عل. الروم بھم

وانھزم الروم وتتبعھم المسلمون بالقتل، وامتألت ايديھم من الغنائم واألسرى . فسقط عن فرسه، وقتل جماعة من البطارقة معه

ي األسطول ناجين بأنفسھم فاتبعھم ثم فتحوا رمطة عنوة وغنموا ما فيھا، وركب فّل الروم من صقلية وجزيرة رفق ف. والسبي

األمير أحمد في المراكب فحرقوا مراكبھم، وقتل كثير منھم، وتعرف ھذه الوقعة بوقعة المجاز، وكانت سنة أربع وخمسين 

وخرج الحسن للقائھم  وجاءت الغنائم واألسارى إلى مدينة بليرم حاضرة صقلية،. وأسر فيھا ألف من عظمائھم، ومائة بطريق

ه الحمى من الفرح فمات، وحزن الناس عليه وولي ابنه أحمد باتفاق أھل صقلية بعد أن ولى المعز عليھم يعيش مولى فأصابت

وبلغ الخبر إلى المعز فولى عليھا أبا القاسم . الحسن فلم ينھض باألمر ووقعت الفتنة بين كتامة والقبائل، وعجز عن تسكينھا

وفي أحمد بطرابلس سنة تسع وخمسين، واستبد باإلمارة أخوه أبو القاسم علي، وكان ثم ت. علي بن الحسن نيابة عن أخيه أحمد

 ً وسار إليه سنة إحدى وسبعين ملك الفرنج في جموع عظيمة، وحصر قلعة رمطة وملكھا، وأصاب سرايا . مداًل محبا

للقاء ورجع، وكان الفرنج في األسطول وسار األمير أبو القاسم في العساكر من بليرم يريدھم، فلما قاربھم خام عن ا. المسلمين

وأھم المسلمين أمرھم . يعاينونه فبعثوا بذلك للملك بردويل فسار في اتباعه، وأدركه فاقتتلوا، وقتل أبو القاسم في الحرب
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ن وولى المسلمو. ونجا بردويل إلى خيامه برأسه، وركب البحر إلى رومة. فاستماتوا، وقاتلوا الفرنج فھزموھم اقبح ھزيمة

وكانت والية األمير أبي القاسم . عليھم بعد األمير أبي القاسم ابنه جابر فرحل بالمسلمين لوقته راجعاً، ولم يعرج على الغنائم

 ً ولما ولي ابن عمه جعفر بن محمد بن علي أبي الحسن، وكان من وزراء  . وكان عادالً حسن السيرة. اثنتي عشرة سنة ونصفا

وتوفي سنة خمس وسبعين، وولي أخوه . وكان يحب اھل العلم ويجزل الھبات لھم. حسنت األحوالوندمائه استقامت األمور، و

عبد هللا فاتبع سيرة اخيه إلى أن توفي سنة تسع وسبعين، وولي ابنه ثقة الدولة أبو الفتوح يوسف بن عبد هللا بن محمد بن علي 

. أن أصابه الفالج، وعطل نصفه األيسر سنة ثمان وثمانين بن أبي الحسن، فأنسى بجالئله وفضائله من كان قبله منھم إلى

وولي ابنه تاج الدولة جعفر بن ثقة الدولة يوسف فضبط األمور، وقام بأحسن قيام، وخالف عليه أخوه علي سنة خمس 

انقلبت حاله ثم . وأربعمائة مع البربر والعبيد، فزحف إليه جعفر فظفر به وقتله، ونفى البربر والعبيد، واستقامت أحواله

واختلت على يد كاتبه ووزيره حسن بن محمد الباغاني فثار عليه الناس بسببھا، وجاؤوا حول القصر، وأخرج إليھم أبو الفتوح 

في محفة فتلطف بالناس، وسلم إليھم الباغاني فقتلوه، وقتلوا حافده أبا رافع، وخلع ابنه ابن جعفر، ورحل إلى مصر، وولى ابنه 

ويعرف باألكحل فسكن االضطراب واستقامت االحوال، وفوض األمور . شرة ولقبه بأسد الدولة بن تاج الدولةابن جعفر سنة ع

وضج . فأساء ابن جعفر السيرة، وتحامل على صقلية ومال إلى أھل إفريقية إلى ابنه ابن جعفر، وجعل مقاليد األمور بيده

عوته فبعث األسطول فيه ثالثمائة فارس مع ولديه عبد هللا الناس وشكوا أمرھم إلى المعز صاحب القيروان، وأظھروا د

ثم ندم أھل . وأيوب، واجتمع أھل صقلية وحصروا أميرھم األكحل، وقتل وحمل رأسه إلى المعز سنة سبع عشرة واربعمائة

ا األكحل فاضطربت صقلية على ما فعلوه وثاروا بأھل إفريقية، وقتلوا منھم نحواً من ثالثمائة واخرجوھم، وولوا الصمصام أخ

ثم سار أھل بليرم طى الصمصام وأخرجوه، وقدموا عليھم ابن الثمنة من رؤس األجناد، . األمور، وغلب السفلة على األشراف

وتلقب القادر با واستبد بمازر ابنه عبد هللا قبل الصمصام، وغلب ابن الثمنة على ابن األكحل فقتله واستقل بملك الجزيرة، 

ثم تالفاھا . ولما استبد ابن الثمنة بصقلية تزوج ميمونة بنت الجراس فتخيل له منھا شيء فسقاھا السم. من يدهإلى أن أخذت 

واستأذنته في زيارة أخيھا بقصريانة، وأخبرت أخاھا . وأحضر االطباء فأنعشوھا، وأفاقت فندم واعتذر فأظھرت له القبول

  .نة فھزمه ابن جراس فانتصر ابن الثمنة بالرومفحلف أن ال يرّدھا، ووقعت الفتنة وحشد ابن الثم

. وجاء القمص وجاز ابن ينقر بن خبرة ومعه سبعة من إخوته، وجمع من االفرنج، ووعدھم بملك صقلية فداخل في بيع مية

وقصد قصريانة وحكموا على مروا من لمنازل، وخرج ابن جراس فھزمه ورجع إلى إفريقية عمر بن خلف بن مكي فنزل 

وخرج ابن الجراس بأھله وماله صلحا سنة أربع . ولم يزل الروم يملكونھا حتى لم يبق إال المعاقل. وولي قضاءھاتونر، 

. وستين واربعمائة، وتملكھا رجار كلھا، وانقطعت كلمة اإلسالم مھا، ودولة الكلبيين وھم عشرة، ومّدتھم خمس وتسعون سنة

وله ألف الشريف أبو . ربع وتسعين، وولي ابنه رجار الثاني وطالت أيامهومات رجار في قلعة مليطو من أرض قلورية سنة أ

ً به في الشھرة، وهللا مقدر  عبد هللا اإلدريسى كتاب نزھة المشارق في أخبار اآلفاق، وسماه قصار رجار علما عليه معروفا

  .الليل والنھار

  البلوطي إلى أن استرجعھا العدوي الملك علي يد بن الخبر عن جزيرة اقريطش وما كان بھا للمسلمين من
وذلك أن أھل . ھذه الجزيرة من جزر البحر الرومي ما بين صقلية وقبرص، في مقابلة اإلسكندرية على يد الجالية أھل الربض

الربض الغربي من قرطبة، وكان محلة متصلة بقصر الحكم بن ھشام فنقموا عليه، وثاروا به سنة إثنتين ومائتين فأوقع بھم 

وغرب آخرين . ة المشھورة، واستلحمھم وھدم ديارھم ومساجدھم، وأجلى الفّل منھم إلى العدوة، ونزلوا بفاس وغيرھاالوقع
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وتالحى رجل منھم مع جزار من سوقة اإلسكندرية فنادوا بالثأر، واستلحموا . إلى اإلسكندرية فنزلوا وافترقوا في جوانبھا

عوا بھا وولوا عليھم أبا حفص عمر بن شعيب البلوطي ويعرف بأبي الفيض، من كثيراً من أھل البلد وأخرجوا بقيتھم، وامتن

وكان على مصر يومئذ عبد هللا بن طاھر فزحف . أھل قرية مطروح، من عمل فحص البلوط المجاور لقرطبة فقام برياستھم

وتداولھا . رھم أبو حفص البلوطيإليھم، وحصرھم باإلسكندرية فاستأمنوا له فأمنھم وبعثھم إلى جزيرة أقريطش فعمروھا وأمي

بنوه من بعده مدة من مائة وأربعين سنة، إلى أن ملكھا أريانوس بن قسطنطين ملك القسطنطينية من يد عبد العزيز بن شعيب 

من أعقابه سنة خمس وثالثمائة، وأخرجوا المسلمين منھا، وهللا يعيد الكرة ويذھب آثار الكفرة، وهللا سبحانه وتعالى أعلم 

  .لصواببا

  أخبار اليمن
الجملة ى العبيديين وسائر ملوك العرب وإبتداء ذلك واتصاريفه عل أخبار اليمن والدول اإلسالمية التي كانت فيه للعباسيين

  ثم تفصيل ذلك علي مدنه وممالكه واحدة بعد واحدة
في الدعوة اإلسالمية، وھو باذان عامل  قد كنا قّدمنا في أخبار السير النبوية كيف صار اليمن في ملكة اإلسالم بدخول عامله

. وأمره النبي  صلى هللا عليه وسلم  على جميع مخالفيھا، وكان منزله صنعاء كرسي التبابعة. كسرى، وأسلم معه أھل اليمن

. نوجعل صنعاء البنه شھربان بن باذا. بعد حجة الوداع قسم النبي صلى هللا عليه وسلم اليمن على عمال من قبله ولما مات

وقتل . وذكرنا خبر األسود العنسي ، وكيف أخرج عمال النبي صلى هللا عليه وسلم من اليمن، وزحف إلى صنعاء فملكھا

وكتب النبي صلى هللا عليه وسلم  إلى أصحابه . شھربان بن باذان، وتزوج إمرأته واستولى على أكثر اليمن، وارتد أكثر أھله

وتولى . لوا زوجة شھربان بن باذان التي تزوجھا في أمره، على يد ابن عمھا فيروزوعماله، وإلى من ثبت على إسالمه فداخ

ورجع عمال النبي صلى هللا عليه وسلم . كبر ذلك قيس بن عبد يغوث المرادي فبيته ھو وفيروز وذاذويه بإذن زوجته فقتلوه

  .على  أعمالھم، وذلك قبيل الوفاة

سود فولى أبو بكر على اليمن فيروز فيمن إليه من األبناء، وأمر الناس بطاعته واستبّد قيس بصنعاء، وجمع الفل من جند األ

ثم ولى أبو بكر المھاجر بن أبي أمية فقاتل أھل الردة باليمن، وكذلك عكرمة بن أبي جھل، . فقاتل قيس بن مكشوح وھزمه

اليمن عبيد هللا بن عباس، ثم أخاه عبد وولي على . ثم دعته عائشة فسار معھا وحضر حرب الجمل. وأمره أن يبدأ بالمرتده

  .ثم ولى معاوية على صنعاء فيروز الديلمي، ومات سنة ثالث وخمسين. هللا

ولما جاءت دولة بني العّباس ولّى . ثم جعل عبد الملك اليمن في والية الحجاج لما بعثه لحرب ابن الزبير سنة إثنتين وسبعين

إذا توفي سنة ثالث وثالثين ومائة، وولى مكانه محمد بن يزيد بن عبيد هللا بن عبد السفاح على اليمن عمه داود بن علي حتى 

ثم تعاقب الوالة على اليمن، وكانوا ينزلون صنعاء حتى انتھت الخالفة إلى المأمون، وظھرت دعاة الطالبين . الملك عبد الدار

م طباطبا بن إسمعيل بن إبراھيم أخو المھدي، النفس بالنواحي، وبايع أبو السرايا من بني شيبان بالعراق لمحمد بن إبراھي

. وكثر الھرج وفرق العمال في الجھات، ثم قتل وبويع محمد بن جعفر الصادق بالحجاز. الزكية، محمد بن عبد هللا بن حسن

لمأمون عساكره وبعث ا. وظھر باليمن إبراھيم بن موسى الكاظم سنة مائتين، ولم يتم أمره، وكان يعرف بالجزار لسفكه الدماء

  .إلى اليمن فدوخوا نواحيه وحملوا كثيراً من وجوه الناس فاستقام أمر اليمن كما نذكره
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  :دعوة زياد بالدعوة العباسية
بن أبي سفيان فاستعطف المأمون، وضمن  ولما وفد وجوه أھل اليمن على المأمون، كان فيھم محمد زياد ولد عبد هللا بن زياد

وفتح تھامة اليمن، وھي البلد التي على . لعلويين فوصله، وواله على اليمن، وقدمھا سنة ثالث ومائتينله حياطة اليمن من ا

ً لتلك المملكة. ساحل البحر الغربي وولى على الجبال مواله جعفراً، وفتح . واختط بھا مدينة زبيد، ونزلھا وأصارھا كرسيا

  . يركبوا الخيل، واستولى على اليمن أجمعواشترط على عرب تھامة أن ال. تھامة بعد حروب من العرب

وكان في صنعاء قاعدة اليمن بنو جعفر . ودخلت في طاعته أعمال حضرموت والشحر وديار كندة، وصار في مرتبة التبابعة

 وكان أخوھم. من حمير بقية الملوك التبابعة، استبدوا بھا مقيمين بالدعوة العباسية، ولھم مع صنعاء سبحان ونجران وجرش

أسعد بن يعفر، ثم أخوه قد دخلوا في طاعة ابن زياد، وولي بعده ابنه إبراھيم ثم ابنه زياد بن إبراھيم، ثم أخوه أبو الجيش 

ملك ثمانين سنة باليمن وحضرموت والجزائر : وقال عمارة. وطالت مدته إلى أن أسن وبلغ الثمانين. إسحق بن إبراھيم

المستعين، واستبداد الموالي على الخلفاء مع ارتفاع اليمن ركب بالمظلة شأن سالطين  ولما بلغه قتل المتوكل وخلع. البحرية

  .العجم المستبدين

وفي أيامه خرج باليمن يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراھيم بن طباطبا بدعوة الزيدية، جاء بھا من السند، وكان جده 

أبي السرايا، ومھلكه كما مّر فلحق القاسم بالسند، وأعقب بھا الحسين ثم ابنه القاسم قد فر إلى السند بعد خروج أخيه محمد مع 

يحيى باليمن سنة ثمان وثمانين، ونزل صعدة وأظھر دعوة الزيدية، وزحف إلى صنعاء  فملكھا من يد أسعد بن يعفر، ثم 

  .وقد تقّدم خبرھم. وكان شيعته يسمونه اإلمام، وعقبه اآلن بھا. استردھا منه بنو أسعد، ورجع إلى صعدة

في أيام أبي الجيش بن زياد أيضاً ظھرت دعوة العبيديين باليمن فأقام بھا محمد بن الفضل بعدن العة وجبال اليمن إلى جبال 

وبقي له باليمن من السرجة إلى عدن عشرون مرحلة، ومن مخالفة إلى صنعاء خمس . المديحرة سنة أربعين وثالثمائة

بن الفضل بھذه الدعوة امتنع أصحاب األطراف عليه، مثل بني أسعد بن يعفر بصنعاء، وسليمان بن  ولما غلبه محمد. مراحل

ثم ھلك أبو الجيش سنة إحدى وسبعين وثالثمائة بعد أن . طرف بعثر، واإلمام الرسي بصعدة فسلك معھم طريق المھادنة

  .اتسعت جبايته وعظم ملكه

ً من الدنانير العشرية ما عدا رأيت مبلغ جبابته وھو ألف : قال ابن سعيد ألف مكررة مرتين، وثالثمائة ألف وستة وستون ألفا

ضرابيه على مراكب السند، وعلى العنبر الواصل بباب المندب وعدن أبين، وعلى مغائص اللؤلؤ، وعلى جزيرة دھلك، ومن 

مات خلف صبياً صغيراً إسمه عبد ولما . وكانت ملوك الحبشة من وراء البحر يھادونه ويخطبون مواصلته. وصائف بعضھا

. هللا، وقيل إبراھيم وقيل زياد، وكفلته أخته ومواله رشيد الحبشي، واستبد عليھم إلى أن انقرضت دولتھم سنة سبع وأربعمائة

لم يعرف عمارة إسمه لتوالي الحجبة عليه، : وقال ابن سعيد. ثم ھلك ھذا الطفل فولوا طفالً آخر من بني زياد أصغر منه

  .عني عمارة مؤرخ اليمن، وقيل ھذا الطفل األخير اسمه إبراھيم، وكفلته عمته ومرجان من موالي الحسن بن سالمةوي

. واستبد بأمرھم ودولتھم، وكان له موليان إسم أحدھما قيس، واآلخر نجاح فجعل الطفل المملك في كفالته، وأنزله معه بزبيد

ً على سائر األعمال خارج زبيد، و ً على نجاح، ووقع بينھما تنافر، ورفع . منھا الكرارة واللجموولى نجاحا وكان يؤثر قيسا

لقيس أن عمة الطفل تميل إلى نجاح وتكاتبه دونه فقبض عليھا بإذن مواله مرجان، ودفنھا حية واستبد وركب بالمظلة، 

ووقائع، انھزم قيس آخرھا،  وانتقض نجاح لذلك فزحف في العساكر، وبرز قيس للقائه فكانت بينھما حروب. وضرب السكة

ً مكان الطفل والعمة، . وملك نجاح زبيد سنة عشر وأربعمائة. وقتل في خمسة آالف من عسكره ً ومواله مرجانا ودفن قيسا
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ً لتھامة قاھراً ألھل الجبال، . وكاتب ديوان الخالفة ببغداد فعقد له على اليمن. واستبد وضرب السكة بإسمه ولم يزل مالكا

ولم تزل الملوك تتقي صولته إلى أن قتله علي الصليحي القائم بدعوة . بال كلھا من مواله الحسن بن سالمةوانتزع الج

ثم استولى الصليحي . العبيديين على يد جارية بعث بھا إليه سنة إثنتين وخمسين وأربعمائة فقام باألمر بعده بزبيد مواله كھالن

  .على زبيد وملكھا من يده كما يذكر

  :بني الصليحي القائمين بدعوة العبيديين باليمن الخبر عن
كان القاضي محمد بن علي الھمداني ثم الصليحي رئيس حران من بالد ھمذان، وينتسب في بني يام، ونشأ له ولد إسمه علي، 

جفر من وكان صاحب الدعوة يومئذ عامر بن عبد هللا الزوايي نسبة إلى زواية من قرى حران، ويقال إنه كان عنده كتاب ل

ولما توسم فيه . الداعي، وأخذ عنه ذخائر أبيھم بزعمھم فزعموا أن علي ابن القاضي محمد مذكور فيه فقرأ على علي عامل

ً صالحاً، وجعل . وقال ألبيه القاضي احتفظ بابنك فيملك جميع اليمن. األھلية أراه مكان إسمه في الجفر وأوصافه ونشا فقيھا

والسروات خمس عشرة سنة فطار ذكره، وعظمت شھرته، والقى على ألسنة الناس أنه  يحج بالناس على طريق الطائف

ثم حج بالناس سنة ثمان وعشرين وأربعمائة . ومات الداعي عامر الزوايي فأوصى له بكتبه، وعھد إليه بالدعوة. سلطان اليمن

يام معه فأجابوه وبايعوه، وكانوا ستين رجالً على عادته، واجتمع بجماعة من قومه ھمدان كانوا معه فدعاھم إلى النصرة والق

  .من رجاالت قومھم فلما عادوا قام في مسار وھو حصن بذروة جبل حمام، وحصن ذلك الحصن، ولم يزل أمره ينمى

ونزل صنعاء واختط . وكتب إلى المستنصر صاحب مصر يسأله اإلذن في إظھار الدعوة فأذن له، وأظھرھا وملك اليمن كله

، وأسكن عنده ملوك اليمن الذين غلب عليھم، وھزم بني طرف ملوك عثر وتھامة، وأعمل الحيلة في قتل نجاح بھا القصور

ثم سار إلى مكة بأمر . مولى بني زياد ملك زبيد، حتى تم له ذلك على يد جارية أھداھا إليه كما ذكرناه سنة إثنتين وخمسين

واستخلف على صنعاء ابنه المكرم أحمد، وحمل معه . إلمارة الحسنيةالمستنصر صاحب مصر ليمحو منھا الدعوة العباسية وا

زوجته أسماء بنت شھاب، قد سباھا سعيد بن نجاح ليلة البيات فكتبت إلى إبنھا المكرم أني حبلى من العبد االحول فأدركني قبل 

في ثالثة آالف، ولقي الحبشة في أن أضع، وإال فھو العار الذي ال يمحوه الدھر فسار المكرم من صنعاء سنة خمس وسبعين 

ً فھزمھم ودخل المكرم إلى أمه وھي جالسة بالطاق الذي عنده رأس . ولحق سعيد بن نجاح بجزيرة دھلك. عشرين ألفا

الصليحي وأخيه فأنزلھما ودفنھما ورفع السيف، وولى خاله أسعد بن شھاب على أعمال تھامة كما كان، وأنزله بزبيد منھا، 

  .ى صنعاء وكانت تدبر ملكهوارتحل بأمه إل

ثم ھلكت أسماء . ثم جمع أسعد بن شھاب أموال تھامة، وبعث بھا مع وزيره أحمد بن سالم ففرقتھا أسماء على وفود العرب

ثم انتقل المكرم إلى ذي جبلة . سنة سبع وسبعين، وخرجت زبيد من يد المكرم، واستردھا سعيد بن نجاح سنة تسع وسبعين

مائة، وولى على صنعاء عمران بن الفضل الھمداني فاستبّد بھا، وتوارثھا عقبه، وتسمى ابنه أحمد باسم سنة ثمانين واربع

السلطان واشتھر به، وبعده ابنه حاتم بن أحمد، وليس بعده بصنعاء من له ذكر حتى ملكھا بنو سليمان لما غلبھم الھواشم على 

جبلة وھي مدينة اختطھا عبد هللا بن محمد الصليحي سنة ثمان وخمسين انتقل المكرم إلى ذي  ولما. مكة كما مر في أخبارھم

وأربعمائة، وكان انتقاله بإشارة زوجه سيدة بنت أحمد التي صار إليھا تدبير ملكه بعد أمه اسماء فنزلھا، وبنى فيھا دار العز، 

ً بزوجتهوكان مشغوالً . وتحيل على قتل سعيد بن نجاح فتم له كما نذكر في أخبار ابن نجاح ولما حضرته . بلذاته محجوبا

الوفاة سنة أربع وثمانين عھد إلى ابن عمه المنصور بن أحمد المظفر بن علي الصليحي صاحب معقل أشيح، وأقام بمعقله 

وسيدة بنت أحمد بذي جبلة، وخطبھا المنصور سبا وامتنعت منه فحاصرھا بذي جبلة، وجاءھا أخوھا ألمھا سليمان بن عامر 
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وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً ان : "أن المستنصر زوجك منه، وأبلغھا أمره بذلك، وتال عليھا وأخبرھا

وأن أمير المؤمنين زوجك من الداعي المنصور أبي حمير سبا بن أحمد بن المظفر، على مائة " تكون لھم الخيرة من امرھم 

ً من أصناف التحف  ودخل إليھا . واللطائف فانعقد النكاح، وسار إليھا من معقل أشيح إلى ذي جبلةالف دينار، وخمسين ألفا

بدار العز، وبقال إنھا شبھت بجارية من جواريھا فقامت على رأسه ليلھا كله، وھو ال يرفع الطرف إليھا حتى أصبح فرجع 

بني تام رھط الصليحي، واستدعى وأقامت ھي بذي جبلة، وكان المتولي عليھا المفضل بن أبي البركات من . إلى معقله

وأنزلھم عنده بذي جبلة فكان يسطو بھم وكانت سيدة تأتي التعكر في الصيف، وبه ذخائرھا وخزائنھا فإذا جاء . عشيرته جنيا

ثم انفرد المفضل لقتال نجاح، فرتب في حصن التعكر فقيھاً يلقب بالجمل، مع جماعة من الفقھاء . الشتاء رجعت إلى ذي جبلة

ھم إبراھيم بن زيد بن عمر عمارة الشاعر فبايعوا الجمل، على أن يمحو الدعوة اإلمامية فرجع المفضل من طريقه، احد

وحاصرھم، وجاءت خوالن لنصرتھم، وضايقھم المفضل، وھلك في حصارھم سنة أربع وخمسمائة، فجاءت بعده الحرة سيدة 

ل وولده، وصار معقل التعكر في يد عمران بن الذر الخوالني، وأنزلتھم على عھد فنزلوا، ووف لھم به وكفلت عقب المفض

  .وأخيه سليمان

ولما ماتت استبد عمران وأخوه بحصن التعكر، واستولى منصور بن . واستولى عمران على الحرة سيدة مكان المفضل

بمعقل أشيح الذي كان  المفضل بن أبي البركات على ذي جبلة، حتى باعه من الداعي الذريعي صاحب عدن كما يأتي واعتصم

وغلب ابنه . وذلك أن المنصور توفي سنة ست وثمانين وأربعمائة، واختلف أوالده من بعده. للداعي المنصور سبا بن أحمد

المفضل بن أبي البركات، والحرة سيدة، وأعياھما أمره فتحيل المفضل بسم أودعه  علي منھم على المعقل، وكان ينازع

ثم باع حصن ذي جبلة من . ت منه، واستولى بنو أبي البركات علي بني المظفر في أشيح وحصونهسفرجالً أھداه إليه فما

ً حتى لم يبق له غير معقل تعز، أخذه منه . الداعي الزريعي صاحب عدن بمائة ألف دينار ً حصنا ولم يزل يبيع معاقله حصنا

  . سبحانه وتعالى أعلم بالصوابعلي بن مھدي بعد أن ملك ثمانين سنة، وبلغ من العمر مائة سنة، وهللا

  ومبادىء أمورھم وتصاريف أحوالھم موالي بني زيادالخبر عن دولة بني نجاح بزبيد 
ولما استولى الصليحي على زبيد من يد كھالن، بعد أن أھلكه بالسم على يد الجارية التي بعثھا إليه سنة إثنتين وخمسين 

فقتل معارك نفسه، ولحق سعيد وجياش بجزيرة دھلك : لولد معارك و سعيد وجياشوكان لنجاح ثالثة من ا. واربعمائة كما مرّ 

ثم رجع سعيد إلى زبيد مغاضباً ألخيه جياش، واختفى بھا في نفق احتفره تحت األرض . وأقاما ھنالك يتعلمان القرآن واآلداب

ً فقدم وأقاما ھنالك في اإلختفاء ثم أن المستنصر العبيد في الخليفة بمصر، قطع دعوته بمكة محمد بن  ثم استقدم أخاه جياشا

جعفر أميرھا من الھواشم فكتب إلى الصليحي يأمره بقتاله، وحمله علي إقامة الدعوة العلوية بمكة فسار علي الصليحي لذلك 

من صنعاء، وظھر سعيد وأخوه من اإلختفاء، وبلغ خبرھم الصليحي فبعث عسكراً نحواً من خمسة آالف فارس، وامرھم 

ً العسكر، وسارا في أتباع الصليحي وھو في عساكره فبيتوه في اللجم ، وھو متوجه إلى . قتلھماب وقد كان سعيد وجياش خالفا

وتولى قتله جياش بيده سنة ثالث وسبعين واربعمائة ثم قتل عبد هللا الصليحي أخا علّي في مائة . مكة فانتقض عسكره وقتل

أسماء بنت عمه شھاب في مائة وخمس وثالثين من ملوك القحطانيين الذين غلبوا وسبعين من بني الصليحي، وأسر زوجته 

وبعث إلى العسكر الذين ساروا لقتل سعيد وجياش فأمنھم واستخدمھم، ورحل إلى زبيد، وعليھا أسعد بن شھاب أخو . باليمن

مامه في ھودج، ورأس الصليحي زوجة الصليحي، ففّر أسعد إلى صنعاء، ودخل سعيد إلى زبيد، وأسماء زوجة الصليحي أ

وامتألت القلوب منه رعباً، وتلقب نصير الدولة، . ونصب الرأسين قبالة طاقھا في الدار وأنزلھا بدارھا. وأخيه عند ھودجھا
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ودس المكرم بن الصليحي بن سعيد بن نجاح بصنعاء على لسان بعض أھل الثغور، . وتغلب والة الحصون على ما بأيديھم

ً من الحبشةوضمن له الظف وسار إليه المكرم من صنعاء، وھزمه وحال بينه وبين زبيد . ر فجاء سعيد لذلك في عشرين ألفا

فھرب إلى جزيرة دھلك، ودخل المكرم زبيد، وجاء إلى أمه وھي جالسة بالطاق، وعندھا رأس الصليحي وأخيه فأنزلھما 

وكتب المكرم إلى عبد هللا بن يعفر صاحب حصن الشعر بأن  وولى على زبيد خاله أسعد سنة سبع وتسعين اربعمائة. ودفنھما

وأنه بلخ فتّمت الحيلة . يغري سعيداً بالمكرم، وانتزاع ذي جبلة من يده الشتغاله بلذاته، واستيالء زوجه سيدة بنت أحمد عليه

نھزمت عساكره وقتل ونصب وا. فسار سعيد في ثالثين الفاً من الحبشة، وأكمن له المكرم نحت حصن الشعر فثاروا به ھنالك

وھرب جياش ومعه . واستولي عليھا المكرم، وانقطع منھا ملك الحبشة. رأسه عند الطاق الذي كان فيھا رأس الصليحي بزبيد

ثم لحقا بالھند وأقاما بھا ستة أشھر، ولقيا ھنالك كاھناً جاء . وزير أخيه خلف بن أبي الظاھر المرواني، ودخال عدن متنكرين

د فبشرھما بما يكون فرجعا إلى اليمن، وتقدم خلف الوزير إلى زبيد، وأشاع موت جياش، واستأمن لنفسه، ولحق من سمرقن

جياش فأقاما ھنالك مختفيين وعلى زبيد يومئذ أسعد بن شھاب خال المكرم ومعه علي بن القم وزير المكرم، وكان حنقاً على 

ثم انتقل إلى مالعبة أبيه فاغتبط به، واطلعه على رأيه في . حسين الشطرنجالمكرم ودولته فداخله الوزير خلف، والعب ابنه ال

  .الدولة وكان يتشيع الل نجاح

وانتمى بعض األيام، وھو يالعب فسمعه علي بن القم، واستكشف أمره فكشف له القناع واستحلفه، وجياش اثناء ذلك يجمع 

سة آالف فثار بھم في زبيد سنة إثنتين وثمانين واربعمائة ونزل اشياعه من الحبشة، وينفق فيھم األموال، حش اجتمع له خم

دار اإلمارة ومّن على أسعد بن شھاب وأطلقه لزمانة كانت به، وبقي ملكاّ على زبيد يخطب للعباسيين، والصليحيون يخطبون 

امسة، وكانت كنيته ابن للعبيديين والمكرم يبعث العرب للغارة على زبيد كل حين إلى أن ھلك جياش على رأس المائة الخ

وجاء عمه إبراھيم لقتاله وبرزوا له فثار . وولي بعده ابنه الفاتك صبياً لم يحتلم، ودبروا ملكه. وكان موصوفاً بالعدل. القطاي

مضمراً للغدر به، ثم بلغه انتقاض  عبد الواحد بالبلد، وبعث منصور إلى الفضل بن أبي البركات صاحب التعكر فجاء لنصره

ً سنة سبع عشرة أھل ا لتعكر عليه فرجع ولم يزل منصور في ملكه بزبيد إلى أن وزر له أبو منصور عبيد هللا فقتله مسموما

واستبد عليه، وقام بضبط الملك، وھان عليه التعرض آلل نجاح حتى ھربت منه . وخمسمائة، ونصب فاتكأ ابنه طفالً صغيراً 

 ً وحاربه ابن نجيب داعي العلوية فامتنع عليه، . شجاعاً، وله وقائع مع األعداء أم فاتك ھذا، وسكنت خارج المدينة، وكان قرما

ثم راود مفارك بنت جياش، ولم تجد بّداً من إسعافه فأمكنته، حتى إذا . وھو الذي شيد المدارس للفقھاء بزبيد، واعتنى بالحاج

  .مسمائةوذلك سنة أربع وعشرين وخ. قضى وطره مسحت ذكره بمنديل مسموم فنثر لحمه

قال . كان شجاعاً فاتكاً قرماً ، وكان من موالي أم فاتك المختصين بھا: قال عمارة. وقام بأمر فاتك بعده زريق من موالي نجاح

وفي سنة إحدى  وثالثين وخمسمائة توفي فاتك بن المنصور، وولي بعده ابن عمه وسميه فاتك بن محمد بن فاتك، : عمارة

وكان يالزم المسجد إلى أن دس عليه علي بن مھدي الخارجي من قتله . ر دولته، ومحاربة أعدائهوسرور قائم بوزارته، وتدبي

وثار السلطان بالقاتل فقتل . في المسجد، وھو يصلي العصر يوم الجمعة ثاني عشر صفر سنة إحدى وخمسين وخمسمائة

ن مھدي الخارجي، وحاربھم مراراً، جماعة من أھل المسجد، ثم قتل واضطرب موالي نجاح بالدولة، وثار عليھم اب

واستعانوا بالشريف المنصور أحمد بن حمزة السليماني، وكان يملك صعدة فأغاثھم على أن يملكوه ويقتلوا . وحاصرھم طويالً 

سيدھم فاتك بن محمد فقتلوه سنة ثالث وخمسين وملكوا عليھم الشريف أحمد فعجز عن مقاومة ابن مھدي، وفّر تحت الليل، 

  .ا علي بن مھدي سنة أربع وخمسين وخمسمائة، وانقرض أمر آل نجاح، والملك وملكھ
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  من و أولية أمرھم ومصايرهالعبيديين بالي من دعاةالخبر عن دولة بني الزريع  بعدن 
وما زالت بلد تجارة من عھد التبابعة، وأكثر بنائھم . وعدن ھذه من أمنع مدائن اليمن، وھي على ضفة البحر الھندي

وكانت صدر اإلسالم دار ملك لبني معن، ينتسبون إلى معن بن زائدة، . األخصاص، ولذلك يطرقھا لجار الحرير كثيراً ب

ولما استولى الداعي علي بن محمد . أيام المأمون، وامتنعوا علي بني زياد، وقنعوا منھم  بالخطبة والسكة وملكوھا من

ثم أخرجھم منھا ابنه أحمد المكرم، وولّى عليھا بني المكرم . يبة يعطونھاالصليحي رعى لھم ذمام العروبية، وقرر عليھم ضر

 ً ثم حدثت بينھم الفتنة، وانقسموا إلى . من عشيرة جسم بن يام من ھمذان، وكانوا أقرب عشائره إليه فأقامت في واليتھم زمنا

وأول : قال ابن سعيد. ع بعد حروب عظيمةوغلب بنو الزري. فئتين بني مسعود بن المكرم وبني الزريع بن العباس بن المكرم

مذكور منھم الداعي بن أبي السعود بن الزريع، أول من اجتمع له الملك بعد بني الصليحي، وورثه عنه بنوه، وحاربه ابن عمه 

. علي بن أبي الغارات بن مسعود بن المكرم صاحب الزعازع فاستولى على عدن من يده، بعد مقاساة ونفقات في األعراب

ً بحصن الدملوة المعقل الذي ال . مات بعد فتحھا بسبعة أشھر سنة ثالث وثالثين وخمسمائةو وولي ابنه االغر، وكان مقيما

يرام، وامتنع عليه بعده ابن بالل بن الزريع من مواليه، وخشي محمد بن سبا على نفسه ففّر إلى منصور بن المفضل من ملوك 

الغر قريباً فبعث بالل عن محمد بن سبا فوصل إلى عدن، وكان التقليد جاء من مصر ثم مات ا. الجبال الصليحيين بذي جبلة

باسم األغر فكتب مكانه محمد بن سبا، وكان في نعوته الداعي المعظم المتوج المكنى بسيف أمير المؤمنين فوقعت كلھا عليھا، 

ن مال عظيم، وورثه محمد بن سبا وأنفقه في سبيل ثم مات بالل ع. وزوجه بالل بنته ومكنه من األموال التي كانت في خزائنه

واستولى عليه وھو دار . واشترى حصن ذي جبلة من منصور بن المفضل بن أبي البركات كما ذكرناه. الكرم والمروءات

 وكان. وولي ابنه عمران بن محمد بن سبا. وتوفي سنة ثمان وأربعين. ملك الصليحيين، وتزوج سيدة بنت عبد هللا الصليحي

وتوفي سنة ستين وخمسمائة، وترك ولدين صغيرين وھما محمد وأبو السعود فحبسھما ياسر بن . ياسر بن بالل يدثر دولته

ومفن وفد عليه ومدحه ابن قالقس شاعر . وكان ياسر محمد كثير العطية للشعراء. بالل في القصر، واستبد باألمر

  :اإلسكندرية، ومن قصائده في مدحه

  سار الھالل فصار بدرا      دراً سافر إذا حاولت ق

ولما دخل سيف الدولة أخو صالح الدين إلى اليمن سنة ست وستين وستمائة، واستولى عليھا جاء . وھو آخر ملوك الزريعيين

وصار اليمن للمعز، وفيه والتھم بنو أيوب كما نذكر . إلى عدن فملكھا، وقبض على ياسر بن بالل، وانقطعت دولة بني زريع

وكانت مدينة الجدة قرب عدن اختطفھا ملوك الزريعيين فلما جاءت دولة بني أيوب تركوھا ونزلوا تعزمن . مأخبارھ في

  .الجبال كما يأتي ذكره

  وبد ايتھا وانقراضھا لتھم باليمنأخبار ابن مھد ي الخارجي وبنيه وذكر دو
ونشأ ابنه . وه مھدي معروفاً بالصالح والدينكان أب. ھذا الرجل من أھل العثر من سواحل زبيد، وھو علي بن مھدي الحميري

. ثم حج ولقي علماء العراق وأخذ الوعظ من وعاظھم ؛  وعاد إلى اليمن، واعتزل ولزم الوعظ. على طريقته فاعتزل ونسك

ً فصيحاً، ويخبر بحوادث أحواله فيصدق فمال إليه الناس، واغتبطوا به، وصار يتردد للحج سنة إحدى وستين،  وكان حافظا

ولما استولت أم فاتك علي بني جياش أيام ابنھا . فإذا حضر الموسم ركب على نجيب له ووعظ الناس. ويعظ الناس في البوادي

وكان . فاتك بن منصور، أحسنت فيه المعتقد، وأطلقت له ولقرابته وأصھاره خرجھم فحسنت أحوالھم، وآثروا وركبوا الخيول

واشتھر ذلك عنه، وكانت أم فاتك تصل أھل الدولة عنه فلما ماتت سنة . قت ظھورهيشير إلى و! دنا الوقت: يقول في وعظه
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وخرج من تھامة سنة ثمان وثالثين، وقصد الكودا فانھزم وعاد إلى . خمس وأربعين جاءه أھل الجبال وحالفوه على النصرة

ت سنة خمس وأربعين فخرج إلى ھوازن، ثم أعادته الحّرة أم فاتك إلى وطنه، ومات. الجبال، وأقام إلى سنة إحدى واربعين

ونزل ببطن منھم يقال له حيوان في حصن يسمى الشرف، وھو حصن صعب ليس يرتقي على مسيرة يوم من سفح الجبل، في 

  .وأصحابه سماھم األنصار، وسمى كل من صعد معه من تھامة المھاجرين. طريقه أوعار في واد ضيق عقبة كؤد

وجعل يشن . واحتجب عمن سواھما. ا، وللمھاجرين آخر إسمه شيخ اإلسالم، وإسمه النوبةوأمر لألنصار رجالً إسمه سب

الغارات على أرض تھامة، وأعانه على ذلك خراب النواحي بزبيد فأخرب سابلتھا ونواحيھا، وانتھى إلى حصن الداثر على 

: قال عمارة. ام يخيف زبيد بالزحوفنصف مرحلة من زبيد وأعمل الحيل في قتل مسرور مدبر الدولة فقتل كما مّر وأق

زاحفھا سبعين زحفاً، وحاصرھا طويالً، واستمد الشريف أحمد بن حمزة السليماني صاحب صعدة فأمدھم وشرط عليھم قتل 

  .وملك عليھم الشريف، ثم عجز وھرب عنھم. سيدھم فاتك فقتلوه سنة ثالث وخمسين

وكان يخطب له باإلمام المھدي . ين، ومات لثالثة أشھر من واليتهواستولى علي بن مھدي عليھا في رجب سنة أربع وخمس

وقامع الكفرة والملحدين، وكان على رأي الخوارج يتبرأ من على وعثمان ويكفر بالذنوب، وله قواعد . أمير المؤمنين

لقبلة، ويبيح نساءھم كان يقتل من خالفه من أھل ا: قال عمارة. وكان يقتل على شرب الخمر. وقواميس في مذھبه يطول ذكرھا

وأوالدھم، وكانوا يعتقدون فيه العصمة، وكانت أموالھم تحت يده ينفقھا عليھم في مؤنھم، وال يملكون معه ماالً وال فرساً وال 

 ً وكان يقتل المنھزم من أصحابه، ويقتل الزاني وشارب الخمر وسامع الغناء، ويقتل من تأخر عن صالة الجماعة، ومن . سالحا

ً في الفروع. وعظه يوم االثنين والخميستأخر عن  ولما توفي تولى بعده ابنه عبد النبي، وخرج من زبيد، . وكان حنفيا

واستولى على اليمن أجمع، وبه يومئذ خمس وعشرون دولة فاستولى على جميعھا ولم يبق له سوى عدن ففرض عليھا 

  .الجزية

سنة ست وستين وخمسمائة، واستولى على الدولة التي كانت باليمن ولما دخل شمس الدولة تورشاه بن ايوب اخو صالح الدين 

. ثم نزل زبيد واتخذھا كرسياً لملكه. فقبض على عبد النبي وامتحنه ، وأخذ منه امواالً عظيمة، وحمله إلى عدن فاستولى عليھا

ً صحيح الھواء ليتخذ فبه سكنا ه فوقع اختيارھم على مكان تعز ثم استوخمھا، وسار في الجبال، ومعه األطباء يتخير مكانا

وبانقراض دولة بني المھدي . وبقيت كرسياً لملكه وبنيه ومواليھم بني رسول كما نذكر في أخبارھم. فاختط به المدينة ونزلھا

  .انقرض ملك العرب من اليمن وصار للغز ومواليھم

  قواعد اليمن
ً من الكالم على قواعد اليمن ومدته واح)* ولنذكر اآلن( من جزيرة العرب )* اليمن* (دة واحدة كما أشار إليه ابن سعيدطرفا

ومعنى تھامة ما انخفض من . مملكة زبيد ومملكة عدن: يشتمل على كراسي سبعة للملك تھامة والجبال، وفي تھامة مملكتان

وجزيرة : ابن سعيدقال . البحر الھندي بالد اليمن مع ساحل البحر من البرين من جھة الحجاز، إلى آخر أعمال عدن دورة

وكانت . العرب في اإلقليم األول، ويحيط بھا البحر الھندي من جنوبھا، وبحر السويس من غربھا، وبحر فارس من شرقھا

ً للتبابعة، وھي أخصب من الحجاز، وأكثر أھلھا القحطانية، وفيھا من عرب وائل وملكھا لھذا العھد لبني رسول . اليمن قديما

وبصعدة من اليمن أئمة الزيدية وبزبيد وھي مملكة اليمن شمالھا : ملكھم تعز، بعد أن نزلوا الحرة أوالً  موالي بني أيوب، ودار

الحجاز، وجنوبھا البحر الھندي، وغربھا بحر السويس اختطھا محمد بن زياد أيام المأمون سنة أربع ومائتين، وھي مدينة 
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وھي اآلن من ممالك بني رسول، وبھا كان ملك . يسكنونھا أيام الغلة وعليھا غيطان. مسورة تدخلھا عين جارية، تحلھا الملوك

  .ثم غلب بنو الصليحي وقد مر خبرھم. بني زياد ومواليھم

من أعمال زبيد في شمالھا، وتعرف بأعمال ابن طرف، مسيرة سبعة أيام في يومين من السرجة إلى )* عثر وحلى والسرجة(

. الملك وھي على البحر، وكان سليمان بن طرف ممتنعاً بھا على أبي الجيش ابن زياد وعثر ھي منبر. حلى، ومكة ثمانية أيام

ثم صارت ھذه المملكة للسليمانيين من . ثم دخل في طاعته وخطب له وحمل المال. ألف دينار. وكان مبلغ ارتفاعه خمسمائة

ھم يؤدي األتاوة لصاحب زبيد، وبه استعان وكان غالب بن يحيى من. بني الحسن من أمراء مكة، حين طردھم الھواشم عن مكة

ولما ملك الغز اليمن أخذ يحيى أخو عيسى أسيراً، . ثم عيسى بن حمزة من بنيه. ثم ھلك بعدھا. محمد مفلح الفاتكي من سرور

ال ورجع إلى اليمن فقتل أخاه عيسى، وولي مكانه المھجم من أعم. وسيق إلى العراق فحاول عليه عيسى فتخلصه من  األسر

آخر ): السرير. (ويجلب منھا الزنجبيل. زبيد على ثالثة مراحل عليھا، وعربھا من العسيرة من حكم وجغفر قبيلتين منھم

أعمال تھامة من اليمن، وھي على البحر دون سور، وبيوتھا أخصاص، وملكھا راجح بن قتادة سلطان مكة أعوام الخمسين 

  .وله قلعة على نصف مرحلة منھا. وستمائة

ً )* لزرائبا( ً من الحبشة الذين معه جميعا . من األعمال الشمالية من زبيد، وكانت البن طرف، واجتمع له فيھا عشرون ألفا

وھي في خط زبيد في شماليھا، وھي . في أعمال زبيد واألعمال التي في الطريق الوسطى بين البحر والجبال: وقال ابن سعيد

ويجتمع الطريقان الوسطى . وكذلك إلى الجبال. السلطانية منھا إلى البحر يوم أو دونهھي الجادة : قال عمارة. الجادة إلى مكة

. من ممالك اليمن في جوف زبيد، وھي كرسي عملھا، وھي على ضفة البحر الھندي)* عدن. (والساحلية في السرير ويفترقان

ة، وال تنبت زرعاً وال شجراً، ومعاشھم السمك، وكانت بلد تجارة منذ أيام التبابعة، وبعدھا عن خط االستواء ثالث عشرة درج

ولما ملك الصليحيون أقرھم . وھي ركاب الھند من اليمن وأول ملكھا لبني معن بن زائدة، استقاموا لبني زياد وأعطوھم األتاوة

لبني الزريع ثم أخرجھم ابنه أحمد المكرم، ووالھا بني المكرك من جشم بن يام رھطه بھمدان، وصفا الملك فيھا . الداعي

  .منھم، وقنع منھم باألتاوة، حتى ملكھا من أيديھم شمس الدولة بن أيوب كما تقدم

  .من بينات المدن وھي إلى جھة الشحر) عدن أبين(

  .باودية ابن أيوب عدن، وكانت لبني مسعود بن المكرم المقارعين لبني الزريع)  الزعزاع(

  . زلھا بنو أيوب ثم انتقلوا إلى تعزاختطھا ملوك الزريعيين قرب عدن، ون)  الجوة(

من حصون مخالف جعفر، اختطه عبد هللا الصليحي أخو الداعي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، وانتقل إليه ) حصن ذي جبلة(

ومات المكرم وقد فوض . وزوجه سيدة بنت أحمد المستبدة عليه، وھي التي تحكمت سنة ثمانين. ابنه المكرم من حصن صنعاء

في الملك والدعوة إلى سبا بن أحمد بن المظفر الصليحي، وكان في معقل اشيح، وكانت تستظھر بقبيل جنب، وكانوا األمر 

ثم وصل من مصر ابن نجيب الدولة داعياً، ونزل مدينة جند، واعتضد بھمذان . خاملين في الجاھلية فظھروا بمخالف جعفر

وكان يتولى أمورھا المفضل بن أبي البركات بعد زوجھا المكرم، . قفحاربته السيدة بجنب وخوالن إلى أن ركب البحر وغر

  .واستولى عليھا

منھا المفضل بن أبي البركات فسلمته إليه،  من مخالف جعفر، كان لبني الصليحي، ثم لسيدة من بعدھم، ثم طلبه)  التعكر(

التعكر جماعة من الفقھاء، وقتلوا نائبه، وبايعوا وأقام فيه إلى أن سار إلى زبيد، وحاصر فيھا بني نجاح، وطالت غيبته فثار ب

  .واستظھروا بخوالن فرجع المفضل وحاصرھم كما ذكرنا ذلك من قبل. إلبراھيم بن زيدان منھم، وھو  عمارة الشاعر
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كان لعبد هللا بن يعلي الصليحي، وھو من مخالف جعفر، وكان المفضل قد أدخل من خوالن في حصون )  حصن خدد(

فلما مات المفضل وفي كفالته سيدة كما مّر، وثب مسلم بن الذر . دداً كثيراً في بني بحر وبني منبه ورواح وشعبالمخالف ع

من خوالن في حصن خدد، وملكه من يد عبد هللا بن يعلى الصليحي، ولحق عبد هللا بحصن مصدود، ورشحته سيدة لمكان 

  .بأمرھاالمفضل، واستخلصته الدولة من مدينة الجند ومن اليمن 

ولما غلبت خوالن على حصن خدد . ذو جبلة والتعكر وحصن خدد: خمسة من حصون مخالف جعفر وھي)  حصن مصدود(

من يد عبد هللا الصليحي، ولحق بحصن مصدود، واستولى عليه منھم زكريا بن شكير البحري، وكان بنو الكردي من حمير 

حي ملكھم، وكان لھم مخالف بحصونة، ومخالف مغافر، ومخالف الجند، ملوكاً قبل بني الصليحي باليمن، وانتزع بنو الصلي

  .ثم استقرت لمنصور بن المفضل بن أبي البركات، وباعھا من بني الزريع كما مرّ . وحصن سمندان

. ة بلغتھمقاعدة التبابعة قبل اإلسالم، وأول مدينة اختطت باليمن، وبنتھا فيما يقال عاد، وكانت تسمى أوال من األولي)  صنعاء(

وصنعاء أشھر . وقصر غمدان قريب منھا أحد البيوت السبعة، بناه الضّحاك بإسم الزھرة، وحّجت إليه األمم، وھدمه عثمان

حواضر اليمن، وھي فيما يقال معتدلة، وكان فيھا أول المائة الرابعة بنو يعفر من التبابعة، ودار ملكھم  كحالن، ولم يكن لھا 

  .ن سكنھا بنو الصليحي، وغلب عليھا الزيدية، ثم السليمانيون من بعد بني الصليحينباھة في الملك إلى أ

واعتصم بنو . من أعمال صنعاء لبني يعفر من التبابعة، بناھا قرب صنعاء إبراھيم، وكانت له صعدة ونجران)  قلعة كحالن(

  .الرسي وبني زياد أيام أبي الجيشسيد قلعة كحالن أسعد بن يعفر، وحارب بني : يعفر بقلعة كحالن وقال البيھقي

من أعمال صنعاء، كانت فيه خزائن بني الكردي الحميريين إلى أن ملكه على الصليحي، ورد عليھم )  حصن الصمدان(

وكان لھم مخالف جعفر الذي منه مدينة ذي جبلة، ومعقل . المكرم بعض حصونھم إلى أن انقرض أمرھم على يد ابن مھدي

  .لجند ، ومخالف معافر مقر ملكھم السمدان، وھو أحصن من الدولةالتعكر وھو مخالف ا

من قالع صنعاء بالجبال ملكھا بنو زريع، واستبّد بھا منھم الفضل بن علي بن راضي بن الداعي محمد بن سبا )  قلعة منھاب(

ن وخمسمائة، وصارت بعده كانت له قلعة منھاب، وكان حياً سنة ست وثماني: وقال. بن زريع نعته صاحب الجزيرة بالسلطان

  .ألخيه األغر أبي علي

  .وھو بقرب صنعاء، وقد اختط جعفر مولى بني زياد سلطان اليمن مخالف جعفر فنسب إليه)  جبل الدبجرة(

ووصل إليھا أبو . بن المفضل الداعي بجانب الدبجرة، أول موضع ظھرت فيه دعوة الشيعة باليمن، ومنھا محمد)  عدن العة(

كان محمد بن . وفيھا قرأ على علي بن محمد الصليحي صبياً، وھي دار دعوة اليمن. لشيعي صاحب الدعوة بالمغربعبد هللا ا

  .المفضل داعياً عھد أبي الجيش بن زياد وأسعد بن يعفر

  .ذكرھا عمارة في المخاليف الجبلية، وملكھا نستوان بن سعيد القحطاني)  بيجان(

ً للملوك، وھو اليوم كرسي لبني رسول ومعدود في من أَجّل معاقل الجبال ا)  تعمر( لمطلة، على تھامة، ما زال حصنا

وكان به من ملوك اليمن منصور بن المفضل بن أبي البركات، وبنو المظفر، وورثھا عنه ابنه منصور ثم باعھا . األمصار

  .أخذه منه بن مھديحصناً حصناً من الداعي بن المظفر والداعي الزريعي، إلى أن بقي بيده حصن تعمر ف

من أعظم حصون الجبال، وفيه خزائن بني المظفر من الصليحيين، صارت له بعھد المكرم ابن عمه صاحب )  معقل اشيح(

وأعيا . وغلب ابنه علّي على معقل الملك أشيح. ذي جبلة، وقلده المستنصر الدعوة، وتوفي سنة ست وثمانين وأربعمائة

ثم مات المفضل، وخلف . وقتله بالسم، وصارت حصون بني المظفر إلى بني أبي البركاتالمفضل أمره إلى أن تحتل عليه 
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واستقل بملك أبيه بعد حين، وباع جميع الحصون، تباع ذا جبلة من الداعي الزريعي صاحب عدن بمائة ألف . ابنه منصوراً 

ه الحرة وتزوجھا الزريعي، وطال دينار، وحصن صنبر، بعد أن كان حلف بالطالق من زوجته أنه يستبقيه، وطفق زوجت

  .ملك ابن عشرين، وبقي في الملك ثمانين، وأخذ منه معقل علي مھدي. عمره

صعدة وجبل قطابة وحصن تال  : قواعد مملكتھا تلو مملكة صنعاء، وھي في شرقيھا، وفي ھذه المملكة ثالثة)  صعدة(

ما حصن تال فمنه كان ظھور الموطىء الذي أعاد إمامة وأ. وحصون أخرى، وتعرف كلھا ببني الرسي، وقد تقدم ذكر خبره

ثم بايعوا ألحمد الموطىء سنة، خمس وأربعين . الزيدية لبني الرضا، بعد أن استولى عليھما بنو سليمان فأوى إلى جبل قطابة

ً عابداً، وحاصره نور الدين بن رسول في ھذا الحصن سنة جمر عليه عسكراً للحصار ثم مات ابن  .وستمائة، وكان فقيھا

رسول سنة ثمان وأربعين، واشتغل ابنه المظفر بحصار حصن الدمولة فتمكن الموطىء، وملك حصون اليمن، وزحف إلى 

وأما قطابة فھو جبل شاھق مشرف على . صعدة، وبايعه السليمانيون وإمامھم أحمد المتوكل كما مر في أخبار بني الرسي

  .صعدة إلى أن كان ما ذكرناه

منھم الصليحي، وحصن مسار ھو الذي  أما حران فھو إقليم من بالد ھمدان، وحران بطن من بطونھم، كان)  رحران ومسا(

بالدھم شرقية بجبال اليمن، وتفّرقوا في اإلسالم، ولم يبق لھم قبيلة : قال البيھقي. وھي من إقليم حران ظھر فيه الصليحي

ام الموطىء، وملكوا جملة من حصون الجبال، ولھم بھا إقليم بكيل، وإقليم وفرقة إال في اليمن، وھو أعظم قبائل اليمن، وبھم ق

ومن ھمذان . ومن بكيل وحاشد افترقت قبائل ھمذان انتھى: قال ابن حزم: حاشد، وھما إبنا جشم بن حيوان وأنوق بن ھمذان

ومن ھمذان بنو الزريع سبعة، . تھىبنو الزريع أصحاب السلطنة والدعوة في عدن والجوة، ومنھم بنو يام من قبائل ھمذان ان

  .وھم اآلن في نھاية من التشيع ببالدھم وأكثرھم زيدية

وھم . وھي حصون خدد والتعكر وغيرھما ھي شرقية من جبال اليمن، ومتصلة ببالد ھمذان،: قال البيھقي)  بالد خوالن(

  .م، ولم يبق منھم وبرية إال باليمنوافترقوا على بالد اإلسال. أعظم قبائل اليمن مع ھمذان، ولھم بطون كثيرة

وذو الكالع من سبا . مدينة ھذا المخالف شاحط، وصاحبھا أسعد بن وائل، وبنو وائل بطن من ذي الكالع)  مخالف بني وائل(

واختط مدينة الكدد على مخالف سھام، ومدينة . تغلبوا على ھذه البالد عند مھلك الحسن بن سالمة، حتى عادوا إلى الطاعة

  .معقل على وادي دوال، ومات سنة إثنتين وأربعمائةال

ملوك وقاعدتھم دمون ذكرھا امرؤ القيس  وھي من جبال اليمن مما يلي حضرموت، وجبال الرمل، وكان لھم بھا)  بالد كندة(

  .في شعره

فرقة وبرية مع ومن عنس بإفريقية . موالي جھات الجند من الجبال، وينزلھا من مذحج عنس وزبيد ومراد)  بالد مذحج(

وبنو زبيد الذين بالشام والجزيرة فھم من طىء وليسوا من . ظواعن أھلھا، ومن زبيد بالحجاز بنو حرب بين مكة والمدينة

  .ھؤالء

وبنو نھد . وتبالة والسروات بين تھامة والجبال ونجد من اليمن والحجاز كسوأة الفرس. في أجواف السروات)  بالد بني نھد(

ومن بالدھم . اليمن جوار خثعم وھم كالوحوش، والعامة تسميھم السرو، واكثرھم أخالط من جبلة وخثعم من قضاعة سكنوا

  . تبالة يسكنھا قوم نھير وائل، ولھم بھا صولة، وھي التي وليھا الحجاج واستحقرھا فتركھا

حقيق أنه من الحجاز، كما ھي نجران من ھو بلد منقطع بعمله، والت: قال البيھقي. أولھا الثمامة)  إلى اليمن البالد المضافة(

وفي شرقيھا . وكذا قال ابن حوقل وھي دونھا في المملكة، وأرضھا تسمى العروض العتراضھا بين الحجاز والبحرين. اليمن
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وفي أطرافھا عشرون مرحلة، وھي . البحرين، وغربيھا أطراف اليمن والحجاز، وجنوبھا نجران، وشمالھا نجد من الحجاز

ثم اتخذ بنو حنيفة حجراً . وبلد اليمامة كانت مقراً لملوك بني حنيفة "بالفتح "وقاعدتھا حجر  . عة أميال من مكةعلى أرب

وإسمھا جو، وسميت باسم : قال البكري. وبينھما يوم وليلة، وبظواھرھا أحياء من بني يربوع من تميم، وأحياء من بني عجل

واحد، منازلھا توضيح [*] في االقليم الثاني مع مكة وبعدھما عن خط االستواء  زرقاء اليمامة، سماھا بذلك تبع اآلخر، وھي

وكانت اليمامة والطائف لبني مزان بن يعفر . إن رمل عالج من اليمامة والشحر، وھي من أرض وبار: وقال الطبري. وقرقرا

وطسم وجديس في تبعھم، وآخر ملوك بني  .ثم غلبتھم بنو مزان آخراً وملكوا اليمامة. والسكسك، وغلبتھم عليھا طسم وجديس

ثم استولى على اليمامة بعد طسم . ومنھم باليمامة التي سميت مدينة جو بھا، وأخبارھا معروفة. ثم غلبت جديس. طسم عمليق

ويقال إنما كانت خرزات ھودة بن علي ملك اليمامة، على . وجديس بنوحنيفة، وكان منھم ھودة بن علي ملك اليمامة، وتتوج

وسألت عرب البحرين وبعض : قال ابن سعيد. وكان منھم مسيلمة وأخباره معروفة. عھد النبوة، وأسر وأسلم وثبت عند الردة

  .مذحج لمن اليمامة اليوم؟ فقالوا لعرب من قيس عيالن، وليس لبني حنيفة بھا ذكر

ولھا أعمال عريضة، وبينھا وبين ھي في شرقي عدن بقرب البحر، ومدينتھا صغيرة : قال ابن حوقل)*  بالد حضرموت(

وبھا قبر ھود عليه السالم، وفي وسطھا جبل . عمان من الجھة األخرى رمال كثيرة تعرف باألحقاف، وكانت مواطن لعاد

. وبعدھا عن خط األستواء إثنتا عشرة درجة، وھي معدودة من اليمن، بلد نخل وشجر ومزارع. بشام، وھي في اإلقليم، األول

  .يحكمون بأحكام علي وفاطمة، ويبغضون عليا للتحكيم وأكثر أھلھا

ويقال إن . وأكبر مدينة بھا االن قلعة بشام فيھا خيل الملك، وكانت لعاد مع الشحر وعمان، وغلبھم عليھا بنو يعرب بن قحطان

ليھا، وعلى دخولھا رقيم بن إرم، كان سبق إليھا مع بني ھود فرجع إلى عاد، ودلھم ع الذي دل عاداً على جزيرة العرب ھو

ثم غلبھم بنو يعرب بن قحطان بعد ذلك، وولى على البالد فكانت والية ابنه . بالجوار فلما دخلوا غلبوا على من فيھا

وكان معقالً عن حضرموت . حضرموت على ھذه البالد، وبه سميت الشحر من ممالك جزيرة العرب مثل الحجاز واليمن

وال زرع فيه وال نخل، إنما أموالھم اإلبل والمعز، ومعشھم من اللحوم واأللبان، ومن وعمان، والذي يسمى الشحر قصبته، 

ً بالد مھرة، وبھا اإلبل المھرية، وقد يضاف الشحر ألى عمان، . السمك الصغار، ويعلفونھا للدواب وتسمى ھذه البالد أيضا

ي ساحله العنبر الشحري وھو متصل في جھة وفي ھذه البالد يوجد اللبان، وف. وھو مالصق لحضرموت، وقيل ھو بسائطھا

ومن غربيھا ساحل البحر الھندي الذي عليه عدن، وفي شرقيھا بالد عمان وجنوبھا بحر الھند مستطيلة عليه، وشمالھا . الشرق

ً لملك واحد وكانت في القديم . وھي في اإلقليم األول، وأشد حراً من حضرموت. حضرموت كأنھا ساحل لھا، ويكونان معا

لعاد، وسكنھا بعدھم مھرة من حضرموت أومن قضاعة، وھم كالوحوش في تلك الرمال، ودينھم الخارجية على رأي اإلباضية 

وأول من نزل بالشحر من القحطانية مالك بن حمير، وخرج على أخيه مالك وھو ملك بقصر غمدان فحاربه طويالً، . منھم

وملك . ل السكسك يحاربه إلى أن قھره، واقتصر قضاعة على بالد مھرةومات مالك فولي بعده ابنه قضاعة بن مالك فلم يز

وملك مھرة بن حيدان بن الحاف بالد : قال البيھقي. بعده ابنه أطاب ثم مالك بن الحاف، وانتقل إلى عمان وبھا كان سلطانه

ولبالد الشحر . دھم ذكرقضاعة، وحارب عمه مالك بن الحاف صاحب عمان حتى غلبھم عليھا، وليس لھم اليوم في غير بال

وكان . وضفان دار ملك التبابعة، ومرياط بساحل الشحر، وقد خربت ھاتان المدينتان. مدينة مرياط وضفان على وزن نزال

ثم استوزره، ثم ھلك . أحمد بن محمود الحميري، ولقبه الناخودة، وكان تاجراً كثير المال يعبر إلى صاحب مرياط بالتجارة
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ثم خّربھا وخرب ضفان سنة تسع عشرة وستمائة، وبنى على ساحل مدينة ضفا بضم الضاد المعجمة . ودةفملك أحمد الناخ

  .وسماھا األحمدية باسمه، وخرب القديمة ألنھا لم يكن لھا مرسى

مسافتھا عشرون مرحلة : قال البيھقي. وقال غيره ھي من اليمن ھي صقع منفرد عن اليمن،: قال صاحب الكمائم)  نجران(

نجران وجرش، متقاربتان في القدر والعادية غالبة عليھا، : ي شرقي صنعاء وشماليھا، وتوالي الحجاز، وفيھا مدينتانوھ

وسكانھا كاألعراب وبھا كعبة نجران ينبت على ھيئة عمدان كعبة اليمن وكانت طائفة من العرب تحج إليھا وتنھر عندھا 

ونزلھا من القحطانية طائفة من جرھم، ثم غلبھم عليھا حمير، وصاروا . يھاوبھا قسق بن ساعدة، كان يتعبد ف. وتسمى الدير

وكان منھم أفعى نجران، وإسمه القلمس بن عمرو بن ھمذان بن مالك بن . وكان كل ملك منھم يسمى  األفعى. والة للتبابعة

ً على . سبما ھو مذكورشھاب بن زيد بن وائل بن حمير، وكان كاھناً، ھو الذي حكم بين أوالد نزار لما أتوه ح وكان واليا

إن البحرين والمسلل : ويقال. نجران لبلقيس فبعثته إلى سليمان عليه السالم، وآمن وبث دين اليھودية في قومه وطال عمره

 لما خرجت اليمانية في: وقال غيره. ومنھم الحارث بنو كعب. قال البيھقي ثم نزل نجران بنو مذحج، واستولوا عليھا. كانتا له

ونزل في جوار مذحج بالصلح الحرث بن كعب بن عبد : قال ابن حزم. سيل العرم مّروا بنجران فحاربتھم مذحج ومنھا افترقوا

ً وصارت لھم رياستھا. هللا بن مالك بن نصر بن األزد ودخلت النصرانية نجران من قيمون، وخبره . ثم غلبوا عليھا مذحجا

وكان يزيد منھم على . ثم صارت إلى بني عبد المدان. الحرث فيھا إلى بني الريانمعروف في كتب السير وانتھت رياسة بين 

عھد النبي صلى هللا عليه وسلم ، وأسلم على يد خالد بن الوليد، ووفد مع قومه، ولم يذكره ابن عبد المؤمن، وھو مستدرك 

ودخلت . واليمامة، وخلف ابنيه محمداً ويحيى وابن أخيه زياد بن عبد الرحمن بن عبد المدان خال السفاح، واله نجران. عليه

وربما يغلبونھم . وكان بينھم وبين الفاطميين حروب. المائة الرابعة والملك بھا لبني أبي الجود بن عبد المدان، واتصل فيھم

وهللا . هوكان آخرھم عبد القيس الذي أخذ علي بن مھدي الملك من يده، ذكره عمارة وأثنى علي. بعض األحيان على نجران

  .سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

  دولة بني حمدان
بالموصل والجزيرة والشام ومبادىء أمورھم  الخبر عن دولة بني حمد ان المستبدين بالدعوة العباسية من العرب

  وتصاريف أحوالھم
م بالجزيرة في ديار كان بنو ثعلب بن وائل من أعظم بطون ربيعة بن نزار، ولھم محل في الكثرة والعدد، وكانت مواطنھ

وحاربوا المسلمين مع غّسان وھَرْقل أيام الفتوحات في . ربيعة، وكانوا على دين النصرانية في الجاھلية، وصاغيتھم مع قيصر

ثم ارتحلوا مع ھرْقل إلى بالد الروم، ثم . نصارى العرب يومئذ من غّسان وإّياد وقُضاعة وَزاِبلة وسائر نصارى العرب

يا أمير المؤمنين ال تذلنا بين العرب باسم : فقالوا. وفرض عليھم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه الجزية. ھمرجعوا إلى بالد

وكان قائدھم يومئذ حنَظلَة بن َقيس بن ھرير من بني مالك بن بكربن حبيب بن عمرو . الجزية، واجعلھا صدقة مضاعفة ففعل

ثم كان منھم بعد ذلك في اإلسالم ثالثة بيوت . السند أيام بني أميةبن غنم بن ثعلب وكان من رھطه عمرو بن بسطام صاحب 

ولم يذكر ابن حزم . آل عمر بن الخّطاب العدوّي، وآل ھارون المغمر، وآل حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن أسد:

ضع من كتابه فيھا ذكر ھؤالء ووقفت على حاشية في ھذا المو. ھؤالء البيوت الثالثة في بطون بني ثعلب في كتاب الجمَھَرة

ثم قال آخر الحاشية إنه من خط المصّنف يعني ابن . وقيل إنھم موالي بني أسد: وقال في بني حمدان. الثالثة كاالستلحاق عليه

 ثم ظھر في الجزيرة بعد. ولما فشا دين الخارجّية بالجزيرة أيام مروان بن الحكم و فّرق جموعه، ومحا آثار تلك الدعوة. حزم
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وخرج مساور بن عبد هللا بن مساور البجلّي من السرات أيام الفتنة بعد مقتل المتوّكل، واستولى على . حين أثر من تلك الدعوة

وكان على الموصل يومئذ عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد بن األشعث . أكثر أعمال الموصل، وجعل دار ھجرته الحديثة

ثم ولَي على الموصل أيوب بن أحمد بن عمر بن . اً على إفريقية، وعليه خرج مساورالخزاعي الذي ولّى المنصور جّده محمد

الخطاب الثعلبي سنة أربع وخمسين، واستخلف عليه ابنه الحسن فسار إلى مساور في جموع قومه، وفيھم حمدون بن الحرث 

الخوارج، وملك مساور  ران األزدي فغلبهثم ولَي أيام المھتدي عبد هللا بن سليمان بن عم. فھزموا الخوارج وفّرقوا جمعھم

ثم انتقض أھل الموصل أيام الُمعتِمد سنة تسع وخمسين، وأخرجو العامل وھو ابن أساتكين . الموصل، ورجع إلى الُحديَثة

حف، آلھيثم بن عبد هللا بن المعتمد العدوّي  من بني ثعلب، فامتنعوا عليه، وولّوا مكانه إسحق بن أيوب من آل الخّطاب، فز

ثم كانت فتنة إسحق بن كنداُجق وانتقاضه على المعتمد، واجتمع لمدافعته علّي بن . ومعه حمدان بن حمدون وحاصرھا مّدة

داود صاحب الموصل، وحمدان بن حمدون، وإسحق بن أيوب فھزمھم إسحق بن كنداجق، وافترقوا فاتبع إسحق بن ايوب إلى 

ن الشيخ الشيبانّي وبعث إلى الُمعّز موسى بن زرارة صاحب أرزن فامتنع واستجار فيھا بعيسى ب. نصيبين ثم إلى آمد

ثم ولي المعتمد ابن كنداجق على الموصل سنة سبع وستين فاجتمع لحربه إسحق بن ايوب، وعيسى بن الشيخ، وابو . بأنجادھما

وا إلى آمد عند عيسى بن الشيخ العّز بن زرارة وحمدان بن حمدون في ربيعة و ثعلب فھزمھم ابن كنداجق، وحاصره ھو ولجأ

وھلك مساور الخارجّي أثناء ھذه الفتن في حربه مع العساكر سنة ثالث . الشيباني، وحاصرھم بھا، وتوالت عليھم الحروب

وخرج عليه محمد بن . واجتمع الخوارج بعده على ھارون بن عبد هللا البجلّي، واستولى على الموصل وكثر تابعه. وستين

ابه فغلبه على الموصل، فقصد حمدان بن حمدون مستنجداً به فسار معه ورّده إلى الموصل ولحق محمد خردان من أصح

ثم سار ھارون من الموصل إلى محمد فأوقع به وقتله، وعاث في األكراد الجاللّية . بالحديثة، ورجع أصحابه إلى ھارون

ثم زحف بنو شيبان لقتاله سنة إثنتين وسبعين، فاستنجد . أصحابه، وغلب على القرى والرساتيق، وجعل يأخذ الزكاة والعشر

ثم كانت الفتنة بين اسحق بن كنداجق ويوسف بن أبي الساج، وأخذ ابن أبي . بحمدان بن حمدون، وانھزم قبل وصوله إليه

ما سنة تسع الساج بدعوة ابن طولون وكلب على الجزيرة والموصل، ثم عاد وملكھا البن كنداجق، وولّى عليھا ھارون بن سي

فطرده أھلھا، واستنجد ببني شيبان فساروا معه إلى الموصل، واستمّد أھلھا الخوارج وبنتي ثعلب فسار . وسبعين ومائتين

فبعثوا إلى بغداد، وولّى عليھم . المدادھم ھارون الساري وحمدان فھزمھم بنو شيبان، وخاف أھل الموصل من ابن سيما

لما بلغ المعتضد مماألة حمدان بن حمدون لھارون الساري، وما فعله بنو شيبان، وقد كان و. المعتمد علي بن داود األزديّ 

بھا ابنه  خرج إلصالح الجزيرة، وأعطاه بنو شيبان رھنھم على الطاعة زحف إلى حمدان وھزمه فلحق بماردين، وترك

حمدان فاستأمن لھم، وبعثوا به إلى  وھرب فسار مع وصيف ونصر القسوري، ومروا بدير الزعفران وبه الحسين بن. الحسين

ثم سار إلى معسكر، المعتضد، وكان . وأمر بھدم القلعة، ولقي وصيف حمدان فھزمه، وعبر إلى الجانب الغربي. المعتضد

إسحق بن أيوب الثعلبّي قد سبق إلى طاعة السلطان، وھو في معسكره، فقصد خيمته ملقيا بنفسه عليه فأحصره عند المعتضد 

واستأمن آخرون إلى المعتضد، ودخل . ثم سار نصر القسوري في اتباع ھارون فھزم الخوارج، ولحق بأذربيجان. فحبسه

ثم سار المعتضد سنة ثالث وثمانين في طلب ھارون، وبعث في مقدمته وصيفا وسّرح معه الحسين بن حمدان . ھارون البرّية

وأسره وجاء به إلى المعتضد فخلع عليه وعلى إخوته وطّوقه، وفك بن يكرين، واشترط له إطالق ابنه إن جاء بھارون فاتبعه 

ومات إسحق بن أيوب العدوّي وكان على ديار ربيعة فولّى المعتضد مكانه عبد هللا بن . القيود عن حمدان ووعده بإطالقه

  .الھيثم بن عبد هللا بن المعتمد
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  صلاء عبد هللا بن حمدان علي المومبدأ الدولة ووالية أبي الھيج
ولما ولّي المكتفي عقد ألبي الھيجاء عبد هللا بن حمدان على الموصل وأعمالھا، وكان األكراد الھدبانّية قد عاثوا في نواحيھا 

ثم أمّده . ومقدمھم محمد بن سالّل فقاتلھم وعبر وراءھم إلى الجانب الشرقي، وقاتلھم على الخازر، وقتل مواله سيما ورجع

. نة أربع وتسعين، وقاتلھم على أذربيجان، وھزم محمد بن سالل بأھله وولده، واستباحھم ابن حمدانالخليفة فسار في أثرھم س

ثم كانت فتنة الخلع ببغداد . ثم استأمن صمد وجاءه إلى الموصل، واستأمن سائر األكراد الحميدية، واستقام أمر أبي الھيجاء

قتدر، وبويع عبد هللا بن المعتز يوماً أو بعض يوم، وعاد المقتدر سنة ست وتسعين، وقتل الوزير العباس بن الحسن، وخلع الم

وكان الحسين بن حمدان على ديار ربيعة، وكان ممن تولّى كبر ھذه الفتنة مع . كما مّر ذلك كله في أخبار الدولة العّباسية

يما وجماعة من القّواد فلم يظفروا به، وطلبه المقتدر وبعث في طلبه القاسم بن س. القّواد، وباشر قتل الوزير مع من قتله فھرب

  .فكتب إلى أبي الھيجاء وھو على الموصل فسار مع القاسم

ثم رّده بعد ذلك إلى ديار . ولقيھم الحسين عند تكريت فانھزم واستأمن فأّمنه المقتدر، وخلع عليه، ووالّه أعمال قُّم وقاشان

  .ربيعة

  :انتقاض أبي الھيجاء ثم الحسين بن حمدان
كانت سنة تسع وتسعين خالف أبو الھيجاء بالموصل إلى سنة إثنتين وثالثمائة، وكان الحسين بن حمدان على ديار ربيعة  ولما

كما قّدمناه، فطالبه الوزير عيسى بن عيسى بحمل المال فدافعه فأمره بتسليم البالد إلى العّمال فامتنع، فجّھز إليه الجيش 

و بمصر يقاتل عساكر العلوّية، بأن يسير إلى قتال الحسين بعد فراغه من أمره، فسار فكتب إلى مؤنس العجلّي، وھ. فھزمھم

وبعث مؤنس العساكر في أثره فأدركوه، وقاتلوه فھزموه، . إليه سنة ثالث وثالثمائة، فارتحل بأھله إلى أرمينية، وترك البالد

ل على جمل وقبض المقتدر يومئذ على أبي الھيجاء وأُسر ھو وابنه عبد الوھاب وأھله وأصحابه، وعاد به إلى بغداد فأدخ

 ً ثم أطلق أبا الھيجاء سنة خمس وثالثمائة بعدھا، وقتل الحسين سنة ست، وولّى إبراھيم بن . وجميع بني حمدان فحبسھم جميعا

  .حمدان سنة وسبع على ديار ربيعة، وولّى مكانه داود بن حمدان

  :تلهوالية أبي الھيجاء ثانية علي الموصل ثم مق
ثم ولّى المقتدر أبا الھيجاء عبد هللا بن حمدان على الموصل سنة أربع عشرة وثالثمائة، فبعث ابنه ناصر الدولة الحسين عليھا، 

فبعث إلى أبيه ناصر الدولة . ثم بلغه إفساد العرب واألكراد في نواحيھا، وفي نواحي عمله االخر بخراسان. وأقام ھو ببغداد

وجاءه في العساكر إلى تكريت فخرج ورحل بھم إلى شھرزور، وأوقع باألكراد . زيرة، ونّكل بھمفأوقع بالعرب في الج

ثم عاد ثاني يوم وأحيط . ثم كان خلع المقتدر سنة سبع عشرة وثالثمائة بأخيه القاھر. الجاللّية حتى استقاموا على الطاعة

وانقض . ال المقام يحاول على النجاة به فلم يتمكن من ذلكبالقاھرة في قصره فتذّمم بأبي الھيجاء، وكان عنده يومئذ، وأط

الناس على القاھر، ومضى أبو الھيجاء يفّتش عن بعض المنافق في القصر يتخلّص منه فاتبعه جماعة وفتكوا به، وقتلوه 

  .منتصف المحّرم من السنة، وولّى المقتدر مواله تحريراً على الموصل

  :الموصلوالية سعيد ونصر ابني حمدان على 

ثم إن أبا العالء سعيد بن حمدان ضمن الموصل وديار ربيعة، وما بيد ناصر الدولة فواله الراضي سنة ثالث وعشرين 

وثالثمائة، وسار إلى الموصل فخرج ناصر الدولة لتلقيه، وخالفه أبو العالء إلى بيته، وفعد ينتظره، فأنفذ ناصر الدولة جماعة 

وارتحل . ر إلى الراضي فأعظم ذلك، وأمر الوزير ابن مقلة بالمسير إلى الموصل فسار إليھاوبلغ الخب. من غلمانه فقتلوه
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واحتال بعض أصحاب ابن حمدان ببغداد على ابن . ناصر الدولة، واتبعه الوزير إلى جبل السن، ورجع عنه، وأقام بالموصل

بأمور أزعجته فاستعمل على الموصل من وثق به  الوزير، وبذل له عشرة آالف دينار على أن يستحث أباه ففعل، وكتب إليه

ورجع ناصر الدولة إلى الموصل فاستولى عليھا، وكتب إلى الراضي في . ورجع إلى بغداد في منتصف شّوال. من أھل الدولة

  . الصفح، وأن يضمن البالد فأجيب إلى ذلك واستقر في واليته

  :مسير الراضي إلى الموصل
وسار . ائة تأخر ضمان البالد من ناصر الدولة فغضب الراضي،  وسار  ومدير دولته تحكموفي سنة سبع وعشرين وثالثم

. إلى الموصل، وتقدم تحكم إلى تكريت فخرج إليه ناصر الدولة فانھزم أصحابه، وسار إلى نصيبين، وأتبعه تحكم فلحق به

ً ببغداد منذ غلبه ابن البريدي على وكان ابن رائق . وكتب تحكم إلى الراضي بالفتح فسار في السفن يريد الموصل مختفيا

وبلغ الخبر إلى الراضي فأصعد من الماء إلى البّر، واستقدم تحكم من نصيبين، . الدولة، فظھر عند ذلك، واستولى على بغداد

. لكوبعث في الصلح على تعجيل خمسمائة ألف فأجابه إلى ذ. الدولة ديار ربيعة وھو يعلم بخبر ابن رائق واستعاد ناصر

وسار الراضي وتحكم إلى بغداد، ولقيھم ابو جعفر محمد بن يحيى بن سريق رسوالً من ابن رائق في الصلح، وعلى أن يولى 

وسار عن بغداد إلى واليته ودخل . وتضاف إليھا قنسرين والعواصم فأجيب إلى ذلك. ديار مضر، وھي حران والرھا والرقة

  .ن حمدان إلى الموصلالراضي وتحكم بغداد ورجع ناصر الدولة ب

  :مسير المتقي إلى الموصل ووالية ناصر الدولة إمارة األمراء
ثم لقيه األخشيد . كان ابن رائق بعد مسيره إلى ديار مضر والعواصم سار إلى الشام وملك دمشق من يد األخشيد، ثم الرملة

 ً بين الشام ومصر، وذلك سنة ثمان  على عريش مصر وھزمه، ورجع إلى دمشق ثم اصطلحا على أن يجعال الرملة تخما

ثم توفي الراضي سنة تسع وعشرين، وولي المتقى وقتل تحكم، وجاء البريدي إلى بغداد، وھرب األتراك . وعشرين وثالثمائة

وغلب بعدھم على . ثم لحقوا بأبي بكر محمد بن رائق واستحثوه إلى العراق. التحكمية إلى الموصل، وفيھم توزون وجحجح

ً أمير األمراء الخالفة  ثم شغب عليه .األتراك الديلمية، وجاء أبو الحسن البريدي من واسط فأقام ببغداد أربعة وعشرين يوما

ثم حجر المتقي، وكتب إلى ابن رائق يستدعيه فسار من دمشق في رمضان سنة تسع . الجند فرجع إلى واسط، وغلب كورتكين

بن حمدان، على أن يحمل إليه مائة ألف دينار، وسار ابن رائق إلى بغداد،  وعشرين، واستخلف عليھا أبا الحسن أحمد بن علي

ثم شغب عليه الجند، وبعث أبو عبد هللا البريدي أخاه أبا الحسن إلى . وغلب كورتكين والديلمية، حبس كورتكين بدار الخالفة

ة فنثر الدراھم على ابن الخليفة، وبالغ في بغداد في العساكر فغلبوا عليھا، وھرب المتقي وابنه أبو منصور، وزاد في المبر

وأمسك ابن رائق للحديث معه فأستدعاه المتقي، وخلع عليه، ولقبه ناصر الدولة، وجعله أمير . مبرته حتى ركب لإلنصراف

 وكان قتل ابن رائق، لتسع بقين من رجب ،ووالية ناصر الدولة. وخلع على أخيه أبي الحسن، ولقبه سيف الدولة. األمراء

األخشيدي من مصر إلى دمشق فملكھا من يد عامل ابن رائق، وسار ناصر الدولة مع  ثم سار. مستھل شعبان من سنة ثمانين

  .المتقي إلى بغداد

  أخبار بني حمدان ببغداد
ولما قتل ابن رائق، وأبو الحسن البريدي على بغداد، وقد سخطه العامة والخاصة فھرب جحجح إلى المتقي، وأجمع توزون 

وولى على الخراج والضياع بديار مضر وھي . وأصحابه إلى الموصل، واستحثوا المتقي وناصر الدولة فانجدوھم إلى بغداد

الرھا وحران والرقة أبا الحسن علي بن خلف بن طياب، وكان عليھا أبو الحسن علي أحمد بن مقاتل من قبل ابن رائق، فقاتله 
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الدولة من بغداد ھرب أبو الحسن بن البريدي إلى واسط بعد مقامه مائة يوم  ولما قرب المتقي وناصر. ابن طياب وقتله

ثم سار بنو . وعشرة أيام، ودخل المتقي بغداد ومعه بنو حمدان، وقلد توزون شرطة جانبي بغداد وذلك في شوال من السنة

ي وقد سار من واسط إليھم فقاتلوه تحت حمدان إلى واسط فنزل ناصر الدولة بالمدائن، وبعث أخاه سيف الدولة إلى قتال البريد

ثم أمدھم ناصر الدولة بمن كان معه من المدائن فانھزم البريدي إلى . المدائن، ومعھم توزون وجحجح واألتراك فانھزموا أوالً 

  .واسط، وعاد ناصر الدولة إلى بغداد منتصف ذي الحجة وبين يديه االسرى من أصحاب البريدي

ثم سار إلى واسط فلحق البريدي بالبصرة، واستولى . المعركة حتى اندملت جراحه، وذھب وھنه واقام سيف الدولة بموضع

على واسط فأقام بھا معتزماً على اتباع البريدي إلى البصرة، واستمد أخاه ناصر الدولة في المال فلم يمده، وكان لألتراك عليه 

ً توزون وجحجح ي بالمال من قبل ناصر الدولة ليفرقه في األتراك فاعترضه ثم جاء ابو عبد هللا الكوف. استطالة وخصوصا

ثم ثار األتراك بسيف الدولة سلخ شعبان فھرب . توزون وجحجح، وأراد البطش به فأخفاه سيف الدولة عنھما، ورّده إلى أخيه

ى ناصر الدولة، وكان أبو عبد هللا الكوفي لما وصل إل. من معسكره إلى بغداد ، ونھب سواده، وقتل جماعة من أصحابه

وأخبره خبر اخيه اراد أن يسير إلى الموصل فركب المتقي إليه واستمھله، وعاد إلى قصره فأغذ السير إلى الموصل بعد ثالثة 

ولما ھرب سيف الدولة من معسكره بواسط عاد األتراك إلى . ونھبوا داره وثار الديلم واألتراك. عشر شھراً من إمارته

أميراً وجحجح صاحب جيش، ولحق سيف الدولة ببغداد منتصف رمضان بعد مسير أخيه، وبلغه معسكرھم، وولوا تورون 

ثم اختلف األتراك وقبض توزون على جحجح، وسمله وسار سيف الدولة، ولحق بأخيه بالموصل وولى إمارة . خبر تورون

  .األمراء ببغداد

  خبر عدل التحكمي بالرحبة
ولما قتل ابن رائق صار في جملة ناصر الدولة . ن رائق واصعد معه إلى الموصلكان عدل ھذا مولى تحكم، ثم صار مع اب

وكان بالرحبة من ديار . بن حمدان فبعثه مع علي بن طياب إلى ديار مضر، فاستولى ابن طياب عليھا، وقتل نائب ابن رائق

ى على تلك الناحية فأرسل إليه ابن مضر رجل من قبل ابن رائق يقال مسافر بن الحسين فامتنع بھا، وجبى خراجھا، واستول

واجتمع التحكمية إلى عدل  واستولى على طريق الفرات وبعض . طياب عدالً التحكمي فاستولى عليھا، وفر مسافر  عنھا

ثم اعتزم عدل على ملك . ثم استنصر مسافر بجمع من بني نمير، وسار إلى قرقيسيا وملكھا وارتجعھا عدل من يده. الخابور

ثم أسرى إلى فسيح سمصاب وھي من أعظم قرى . وانتصر أھله ببني نمير فأعرض عدل عن ذلك حيناً حتى أمنواالخابور، 

. وأقام في الخابور ستة اشھر، وجبى األموال، وقوي جمعه واتسعت حاله. خابور فقاتلھا، ونقب السور وملكھا، ثم ملك غيرھا

ف الدولة عن الموصل وبالد الجزيرة، ونكب عن الرحبة وحران ألن ثم طمع في ملك بني حمدان فسار يريد نصيبين لغيبة سي

يأنس المؤنسي كان بھا في عسكر، ومعه جمع من بني نمير فحاد عنھا إلى رأس عين، ومنھا إلى نصيبين، وبلغ الخبر إلى 

ل إلى ابن حمدان، ولم أبي عبد هللا الحسين بن سعيد بن حمدان فجمع وسار إليه، فلما التقى الجمعان استأمن من أصحاب عد

  .وثالثين ومائتين يبق معه إال القليل فقبض عليه وسمله، وبعث به مع ابنه إلى بغداد في آخر شعبان سنة إحدى

  :مسير المتقي إلى الموصل وعوده
اسط ولما انصرف ناصر الدولة وسيف الدولة عن المتقي من بغداد جاء توزون من واسط واستولى على الدولة، ثم رجع إلى و

وكان بعض أصحاب توزون منافراً له، فأكثر . ووقعت بينه وبين ابن البريدي بالبصرة مواصلة وصھر استوحش لھا المتقي

وقارن ذلك اتصال ابن شيرزاده  بتوزون . فيه السعاية عند المتقي والوزير ابن مقلة، وخوفھما اتصال يده بابن البريدي
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فعل ابن البريدي معه في الّمرة األخرى وخّوفوه عاقبة أمرھم، فكتب إلى ابن حمدان  ومسيره إليه بواسط، فذكروا الخليفة بما

أن ينفذ إليه عسكراً يسير صحبته إليھم فأنفذه مع ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان، ووصلوا إلى بغداد سنة إثنتين وثالثين 

  .تھى إلى تكريت فلقيه سيف الدولة ھنالكوخرج المتقي معھم بأھله وأعيان دولته، ومعه الوزير ابن مقلة، وان

ولما بلغ الخبر إلى توزون سار نحو تكريت فلقيه سيف الدولة عندھا فقاتله . وجاء ناصر الدولة فأصعد المتقي إلى الموصل

لة وسار سيف الدولة إلى الموصل وتوزون في اتباعه فخرج ناصر الدو. ثم ھزمه تورون ونھب سواده وسواد اخيه. ثالثة أيام

وملك توزون الموصل، وبعث إليه المتقي يعاتبه على . والمتقي وجملته إلى نصيبين، ثم إلى الرقة، ولحقھم سيف الدولة إليھا

اتصاله بابن البريدي، وأنه إنما استوحش من ذلك فإن آثر رضاه واصل ابن حمدان فأجاب توزون إلى ذلك، وعقد الضمان 

وعاد توزون إلى بغداد وأقام المتقي . لثالث سنين، كل سنة بثالثة آالف وستمائة الف لناصر الدولة على ما بيده من البالد

ثم أحس من ابن حمدان ضجراً به، وبلغ سيف الدولة ان محمد بن نيال الترجمان أغرى المتقي بسيف الدولة، وھو . بالرقة

وكتب . متقي بذلك فكتب إلى توزون يستصلحهالذي كان أفسد بين المتقي وتوزون فقبض عليه سيف الدولة وقتله، وارتاب ال

ولما وصل إلى حلب، وعليھا من قبل سيف الدولة ابن . إلى األخشيد محمد بن طغج صاحب مصر يستقدمه، فسار إليه األخشيد

ى ولم وصل األخشيد إل. فرحل عنھا، وتخلف عنه ابن مقاتل الذي كان بدمشق مع ابن رائق عمھم أبو عبد هللا سعيد بن حمدان

ثم سار إلى المتقي بالرقة فلقيه منتصف ثالث وثالثين فبالغ المتقي . حلب لقيه ابن مقاتل فأكرمه واستعمله على خراج مصر

في إكرامه، وبالغ ھو في األدب معه، وحمل إليه الھدايا والى وزيره وحاشيته، وسأله المسير إلى مصر أو الشام فأبى فأشار 

وأشار على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر ليحكمه في دولته، وخوفه من توزون فلم . ىعليه أن ال يرجع إلى توزون فأب

يعمل، وجاءھم رسل توزون في الصلح وأنھم استحلفوه للخليفة والوزير، فانحدر المتقي إلى بغداد آخر المحرم، وعاد األخشيد 

ثم وكل به وسمل . تحلل عن يمينه بتلك الطاعةولما وصل المتقي إلى ھيت لقيه توزون فقبل األرض، ورأى أنه . إلى مصر

ولما ارتحل المتقي عن الرقة ولى عليھا ناصر الدولة ابن عمه أبا عبد هللا بن سعيد . المتقي ورجع، إلى بغداد فبايع للمستكفي

فقاتلھم،  فلما وصل إلى الرقة طمع أھلھا فيه. بن حمدان، وعلى طريق الفرات وديار مضر وقنسرين وجند والعواصم وحمص

  .وظفر بھم ورجع إلى حلب، وقد كان ولى على ھذه البالد قبله أبا بكر محمد بن علّي بن مقاتل

  استيالء سيف الدولة على حلب وحمص
ثم . بحلب فقصده سيف الدولة، وملكھا من يده ولما ارتحل المتقي من الرقة، وانصرف األخشيد إلى الشام بقي يأنس المؤنسي

وجاء األخشيد من . بھا كافور مولى األخشيد فھزمه سيف الدولة، وسار إلى دمشق فامتنعوا عليه فرجع سار إلى حمص فلقيه

مصر إلى الشام وسار في اتباع سيف الدولة فاصطفا بقنسرين، ثم تحاجزوا، ورجع سيف الدولة إلى الجزيرة، واألخشيد إلى 

ما  ثم بلغ ناصر الدولة بن حمدان. وم إليھا فقاتلھم وظفر بھمثم سار سيف الدولة إلى حلب فملكھما وسارت عساكر الر. دمشق

فعله توزون من سمل المتقي وبيعة المستكفي، فامتنع من حمل المال، وھرب إليه غلمان توزون فاستخدمھم، ونقض الشرط 

ث وثالثين وخرج توزون والمستكفي قاصدين الموصل، وترددت الرسل بينھما في الصلح فتم ذلك آخر سنة ثال. في ذلك

وعاد المستكفي وتوزون إلى بغداد، فتوفي توزون إثر عوده، وولى األمور بعده ابنه شيرزاده، واستعمل على . وثالثمائة

واسط قائدأ، وعلى تكريت آخر، فأّما الذي على واسط فكاتب معز الدولة ابن بويه، واستقدمه فقدم بغداد، واستولى على الدولة 

وأما الذي على تكريت فسار إلى ناصر الدولة بن حمدان بالموصل، وسار معه وواله عليھا من . مطيعفخلع المستكفي، وبايع لل

  .قبله
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  الفتنة بين ابن حمدان وابن بويه
الدولة بن حمدان لذلك، وسار من الموصل إلى  ولما خلع معز الدولة بن بويه المستكفي عند استيالئه على بغداد امتعض ناصر

لدولة بن بويه قواده فالتقى الجمعان بعكبرا، واقتتلوا، وخرج معز الدولة مع المطيع إلى عكبرا، وكان ابن وبعث معز ا. العراق

وجاء بعساكره إلى بغداد فنزلوا بالجانب الغربي، وناصر الدولة . شبرزاده ببغداد وأقام بھا، ولحق بناصر الدولة بن حمدان

وبقي عسكر ابن حمدان في رخاء من العيش . ولة، والخليفة النقطاع الميرةبالجانب الشرقي، ووقع الغالء في معسكر معز الد

واستعان ابن شيرزاده بالعامة والعمارين على حرب معز الدولة والديلم، وضاق األمر بمعز . التصال الميرة من الموصل

ه، وتسابق أصحاب ناصر الدولة ثم أمر أصحابه بالعبور من قطربال بأعلى دجل. الدولة حتى اعتزم على الرجوع إلى األھواز

إلى مدافعتھم ومنعھم، وبقي في خف من الناس فأجاز إليه شجعان الديلم من أقرب األماكن فھزموه، وملك معز الدولة الجانب 

وأرسل في الصلح . ورجع ناصر الدولة إلى عكبرا. الشرقي، وأعاد المطيع إلى داره في محرم سنة خمس  وثالثين وثالثمائة

تراك التورونية الذين معه على خبر رسالته فھموا بقتله، فأغذ السير إلى الموصل ومعه ابن شيرزاده، وأحكم الصلح فوقف األ

  .مع معز الدولة

  استيالء سيف الدولة علي دمشق
وفي سنة خمس وثالثين وثالثمائة توفي األخشيد أبو بكر محمد بن طغج صاحب مصر والشام، فنصب لألمر بعده ابنه ابو 

وجاء سيف الدولة إلى دمشق فملكھا وارتاب . قاسم أنوجور، واستولى عليه كافور األسود وخادم أبيه، وسار بھما إلى مصرال

ثم . به أھلھا فاستدعوا كافوراً فجاءھم، وخرج سيف الدولة إلى حلب، ثم أتبعوه فعبر إلى الجزيرة وأقام أنوجور على حلب

ثم عاد إلى مصر واستعمل . ، وسيف الدولة إلى حلب، وأقام كافور بدمشق قليالً اتفقوا واصطلحوا، وعاد أنوجور إلى مصر

  .ثم عزله بعد سنة وولى أبا المظفر طغج. على دمشق بدرا األخشيد ويعرف ببدير

  لة ابن حمدان وبين تكين واألتراكالفتنة بين ناصر الدو
وقعت المراسلة بينه وبين معز الدولة في  ما قّدمنا، فلماكان مع ناصر الدولة جماعة من األتراك أصحاب توزون ّفروا إليه ك

الصلح ثاروا به، وھرب منھم، وعبر إلى الجانب الغربي ونزل الموصل واستجار القرامطة فأجاروه، وبعثوا معه إلى مأمنه، 

، وقبضوا على من وفي جملته ابن شيرزاده  فقبض ناصر الدولة عليه، واجتمع األتراك بعده فقدموا عليھم تكين الشيرازي

وبعث ناصر الدولة . تخلف من أصحاب ناصر الدولة، وأتبعوه إلى الموصل فسار عنھا إلى نصيبين، ودخل األتراك الموصل

وخرج األتراك من الموصل في اتباع ناصر . إلى معز الدولة يستصرخه، فبعث إليه بالجيوش مع وزيره أبي جعفر الصيمري

وبقي ھنالك العساكر فقاتلوا األتراك . نجار، ثم إلى الحديثة، ثم إلى السن، وھم في اتباعهالدولة إلى نصيبين فمضى إلى س

وھزموھم، وسيق قائدھم تكين إلى ناصر الدولة فسلمه لوقته، ثم حبسه وسار مع الصيمري إلى الموصل فأعطاه ابن شيرزاده، 

  .وارتحل به إلى بغداد

  :انتقاض جمان بالرحبة ومھلكه
من أصحاب توزون، وسار إلى ناصر الدولة بن حمدان فلما كان في محاربة معز الدولة ببغداد، استراب بمن  كان جمان ھذا

ً فعظم أمره وانتقض سنة ست وثالثين وثالثمائة على . معه من الديلم، وجمعھم على جمان ھذا، وأخرجه إلى الرحبة واليا

ووثب أھل . لى الرقة وحاصرھا سبعة عشر يوماً، وانھزم عنھاناصر الدولة، وحدثته نفسه بالتغلب على ديار مضر فسار إ



162 
 

وجاء من الرقة فأثخن فيھم، وبعث ناصر الدولة بن حمدان حاجبه باروخ مع . الرحبة بأصحابه وعماله فقتلوھم لسوء سيرتھم

  .لى ناصر الدولةعسكر فاقتتلوا على الفرات، وانھزم جمان فغرق في الفرات واستأمن أصحابه إلى باروخ فأمنھم ورجع إ

  ز الدولةفتنة ناصر الدولة مع مع
ثم وقعت الفتنة بين ناصر الدولة بن حمدان ومعز الدولة بن بويه، وسار إليه معز الدولة من بغداد سنة سبع وثالثين وثالثمائة 

الء على بالد ابن فسار ھو من الموصل إلى نصيبين، وملك معز الدولة الموصل فظلم الرعايا واخذ أموالھم، وأجمع االستي

وبعث أخوه ركن الدولة يستمده فصالح ناصر الدولة . حمدان كلھا، فجاءه  الخبر بأّن عساكر خراسان قصدت جرجان والريّ 

عن الموصل والجزيرة والشام على ثمانية آالف ألف درھم كل سنة، وعلى أن يخطب له وألخويه عماد الدولة وركن الدولة، 

  .حجة آخر سبع وثالثين وثالثمائةوعاد إلى بغداد في ذي ال

  سيف الدولةغزوات 
ً إلى سيف الدولة بن حمدان، ووقع الفداء سنة خمس وثالثين وثالثمائة في ألفين من األسرى على يد  كان أمر الثغور راجعا

ً وھم في  ً مع نصر النملي، ودخل الروم سنة إثنتين وثالثين مدينة واسرغين ونھبوھا وسبوھا وأقاموا بھا ثالثا ثمانين آلفا

ً إلى بالد الروم فقاتلوه وھزموه. الدمشق ونزل الروم على مرعش فأخذوھا . ثم سار سيف الدولة سنة سبع وثالثين غازيا

ولما قفل أخذت . ثم دخل سنة ثمان وثالثين، وتوغل في بالد الروم، وفتح حصوناً كثيرة وغنم وسبا. وأوقعوا بأھل طرسوس

ثم ملك الروم سنة . ونجا سيف الدولة في فل قليل. نوا في المسلمين قتالً وأسراً، واستردوا ما غنموهالروم عليه المضايق وأثخ

ثم دخل سيف الدولة سنة ثالث واربعين إلى بالد الروم فأثخن فيھا وغنم وقتل . إحدى وأربعين مدينة سروج واستباحوھا

روس وبلغار، وقصد الثغور فسار إليه سيف الدولة بن قسطنطين بن الدمشق فيمن قتل، فجمع الدمشق عساكر الروم وال

حمدان، والتقوا عند الحرث فانھزم الروم، واستباحھم المسلمون قتالً وأسراً، وأسر صھر الدمشق، وبعض أسباطه وكثير من 

ى جاءه نائبه على بطارقته، ورجع سيف الدولة بالظفر والغنيمة ثم دخل بالد الروم النصرانية ثم رجع إلى أذنة، وأقام بھا حت

ثم غزا الروم طرسوس والرھا وعاثوا في . وامتعض الروم لذلك فرجعوا إلى بالدھم. طرسوس فخلع عليه، وعاد إلى حلب

ثم غزا سيف الدولة بالد الروم سنة ست وأربعين واثخن فيھا، وفتح عدة حصون وامتألت أيدي . نواحيھا سبياً وأسراً ورجعوا

إرجع معنا فإن : وانتھى إلى خرسنة  ورجع، وقد أخذت الروم عليه المضايق فقال له أھل طرسوس عسكره من الغنائم والسبي

الدروب التي دخلت منھا قد ملكھا الروم عليك فلم يرجع إليھم، وكان معجباً برأيه فظھر الروم عليه في الدرب، واستردوا ما 

سنة خمسين قائد من موالي سيف الدولة إلى بالد الروم، من ناحية ثم دخل . أخذوا منھم، ونجا في فّل قليل يناھزون الثالثمائة

 ً   .ميافارقين فغنم وسبا، وخرج سالما

  :الفتنة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن بويه
وسار إليه معز الدولة إلى . قد تقدم لنا ما وقع من الصلح بين ناصر الدولة وبين معز الدولة بن بويه، وطالبه في المال فانتقض

الموصل منتصف السنة وملكھا، وفارقھا ناصر الدولة إلى نصيبين وحمل نوابه ومن يعرف وجوه المال وحمايته، وأنزلھم في 

قالعه مثل الزعفراني وكواشي، ودس إلى العرب بقطع الميرة عن عسكر معز الدولة فضاقت عليھم األقوات، فرحل معز 

وبلغه في طريقه أن أبا . ة، واستخلف سبكتكين الحاجب الكبير على الموصلالدولة إلى نصيبين لما بھا من الغالت السلطاني

ثم عادا إلى . الرجاء وعبد هللا إبني ناصر الدولة مقيمان بسنجار فقصدھما فھربا، وخلفا أثقالھما، وانتھب العسكر خيامھما

لى نصيبين ففارقھا ناصر الدولة إلى وسار معز الدولة إ. معسكر معز الدولة وھم غازون فنالوا منھم، ورجعوا إلى سنجار
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ميافارقين، واستأمن كثير من أصحابه إلى معز الدولة فسار ناصر الدولة إلى أخيه سيف الدولة بحلب، فقام بخدمته وباشرھا 

ضمن وأرسل إلى معز الدولة في الصلح بينه وبين أخيه، فامتنع معز الدولة من قبول ناصر الدولة النتقاضه وإخالفه، ف. بنفسه

وتم ذلك في محرم سنة ثمان . سيف الدولة البالد بألفي ألف وتسعمائة ألف درھم، وأطلق معز الدولة أسرى أصحابھم

  .وأربعين، ورجع معز الدولة إلى العراق وناصر الدولة إلى الموصل

  م على عين زربة ثم على مدينة حلباستيالء الرو
جموع الروم على عين زربة، وملك الجبل المطل عليھا، وضيق عليھا  وفي المحرم من سنة إحدى وخمسين نزل الدمستق في

ثم ندم على تأمينھم لما رأى من اختالل . وشرع في النقب فاستأمنوا ودخل المدينة. حصارھا، ونصب عليھا المنجنيقات

، ومات آخرون في أحوالھم فنادى فيھم أن يخرجوا بجميع أھاليھم إلى المسجد فمات منھم في األبواب بكض الزحام خلق

واستولى الروم على أموالھم وأمتعتھم وھدموا سور المدينة، وفتحوا في نواحي عين . الطرقات، وقتل من وجدوا آخر النھار

ً  زربة أربعة وخمسين وكان ابن الزيات صاحب . ورحل الدمستق بعد عشرين يوماً بنية العود، وخلف بجيشه بقيسارية. حصنا

يف الدولة بن حمدان، واعترضه، الدمستق في بعض مذاھبه فأوقع به، وقتل أخاه وأعاد أھل البلد طرسوس قد قطع الخطبة لس

ثم رجع الدمستق إلى بالد الثغور، وأغذ السير إلى مدينة حلب، .الخطبة لسيف الدولة، وألقى ابن الزيات نفسه في النھر فغرق 

نھزم سيف الدولة، واستلحم آل حمدان، واستولى الدمستق على وأعجل سيف الدولة عن االحتشاد فقاتله في خف من أصحابه فا

وخرب الدار وحصر المدينة، وأحس أھل حلب مدافعته فتأخر إلى جبل . ما في داره خارج حلب من خزائن األموال والسالح

الحامية فجاء ثم انطلقت أيدي الدعار بالبلد على النھب، وقاتلھم الناس على متاعھم، وخربت األسوار لخلوھا من .حيوش

وبادر األسرى الذين كانوا في حلب وأثخنوا في الناس، وسبي من البلد بضعة عشر ألفاً ما بين صبي . الروم، ودخلوھا عليھم

ولجأ المسلمون إلى قصبة البلد فامتنعوا بھا، وتقدم ابن أخت الملك إلى . واحتمل الروم ما قدروا عليه، وأحرقوا الباقي. وصبية

وارتحل . وقتل الدمستق به من كان معه من أسرى المسلمين وكانوا ألفاً ومائتين. ا فرماه بحجر منجنيق فماتالقلعة يحاصرھ

وأعاد سيف الدولة . وأمرھم بالعمارة على أنه يعود ابن عمه عن قريب فخيب هللا ظنه. الدمستق عنھم، ولم يعرض لسواد حلب

س إلى بالد الروم فاثخنوا فيھا، ورجعوا فجاء الروم إلى حصن سبة عين زربة، وأصلح أسوارھا وغزا حاجبه مع أھل طرسو

ثم سار نجا غالم سيف الدولة إلى حصن زياد فلقيھم جمع من . فملكوه وملكوا أيضاً حصن دلوكة وثالثة حصون مجاورة لھم

وفيھا . ن عامالً على منبجوفي السنة أسر أبو فراس بن سعيد بن حمدان، وكا. الروم فانھزم الروم، وأسر منھم خمسمائة رجل

ثم ثار الروم . سار جيش من الروم في البحر إلى جزيرة إقريطش، وبعث إليھم المعز بالمدد فأسر الروم وانھزم من بقي منھم

  .في إثنتين وخمسين بعدھا بملكھم فقتلوه، وملكوا غيره، وصار ابن السميسرة دمستقا

  :انتقاض أھل حران
  هللا ابن أخيه ناصر الدولة غيرھا من ديار مضر فساء كان سيف الدولة قد ولى ھبة

أثره فيھم، وطرح األمتعة على التجار، وبالغ في الظلم فانتظروا به غيبته عند عمه سيف الدولة، وثاروا بعماله ونوابه 

ة، وداخلوا ھبة ثم سار سيف الدولة فراجعوا الطاع. فطردوھم فسار ھبة هللا إليھم، وحاصرھم شھرين، وأفحش في القتل فيھم

  .هللا، وأفحش في القتل واستقاموا
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  :انتقاض ھبة هللا
وفي ھذه السنة بعث سيف الدولة الصوائف إلى بالد الروم فدخل أھل طرسوس من درب ومواله نجا من درب، وأقام ھو 

ّغل أھل طرسوس في ببعض الدروب، ألنه كان أصابه الفالج قبل ذلك بسنتين فكان يعاني منه شّدة إذا عاوده وجعه، تو

غزوتھم وبلغوا قونية، وعادوا فعاد سيف الدولة إلى حلب، واشتّد وجعه فأرجف الناس بموته فوثب عبد هللا ابن أخيه، وقتل 

ولما تيقن حياة عمه رحل إلى حران وامتنع بھا، وبعث سيف الدولة غالمه فجاء . ابن نجا النصراني من غلمان سيف الدولة

فلحق ھبة هللا بأبيه بالموصل ونزل نجا على حران آخر شوال من سنة إثنتين وخمسين، وصادر أھلھا إلى حران في طلبه، 

على ألف ألف درھم، وأخذھا منھم في خمسة أيام بالضرب والنكال، وباعوا فيھا ذخائرھم حتى أملقوا، وصاروا إلى ميافارقين 

  .ونزلھا شاغرة فتسلط العيارون على أھلھا

  :ارقين وأرمينية واستيالء سيف الدولة عليھاانتقاض نجا بمياف
وكان قد . ميافارقين، وقصد بالد أرمينية  إلى ولما فعل نجا بأھل حران ما فعل، واستولى على أموالھم فقوي بھا وبطر، وسار

ط استولى على أكثرھا رجل من العراق يعرف بأبي الورد فغلبه نجا على ما ملك منھا، وأخذ قالعه وبالده فملك خال

واتفق أن معز الدولة ابغ بويه استولى على . ومالذكرد وأخذ كثيراً من أموال أبي الورد وقتله، ثم انتقض على سيف الدولة

ثم صالحه ناصر الدولة، ورجع إلى بغداد فسار سيف الدولة إلى . الموصل ونصيبين فكاتبه نجا يعده المساعدة علي بني حمدان

ى على جميع البالد التي ملكھا من أبي الورد، واستأمن إليه نجا وأخوه وأصحابه، فأمنھم نجا فھرب منه بين يديه، واستول

  .ثم وثب عليه غلمانه وقتلوه في داره بميافارقين في ربيع سنة ثالث وخمسين. وأعاد نجا إلى مرتبته

  :مسير معز الدولة إلى الموصل وحروبه مع ناصر الدولة
ثم طلب ناصر الدولة دخول ولده أبي . ولة ومعز الدولة على ألف ألف درھم في كل سنةكان الصلح قد استّقر بين ناصر الد

ثعلب المظفر في اليمن على زيادة بذلھا، وامتنع سيف الدولة من ذلك، وسار إلى الموصل منتصف سنة ثالث وخمسين 

ع ناصر الدولة بعد أن استخلف على ولحق ناصر الدولة بنصيبين وملك معز الدولة الموصل، وسار عنھا في اتبا. وثالثمائة

وخالفه أبو ثعلب إلى الموصل، . الموصل في الجباية والحرب فلم يثبت ناصر الدولة، وفارق نصيبين وملكھا معز الدولة

واقام ببرقعيد يترقب أخباره، وخالف ناصر . وعاث في نواحيھا، وھزمه قواد معز الدولة بالموصل فسكنت نفس معز الدولة

وحمل ذلك كله إلى قلعة . ى الموصل فأوقع بأصحابه وقتلھم، وأسر قّواده واستولى على مخلفه من المال والسالحالدولة إل

ثم ارسلوا إليه في الصلح فأجاب، وعقد لناصر . وبلغ الخبر إلى معز الدولة فلحق بالنواب، وأعيا معز الدولة أمرھم. كواشي

ه بمقرھا المعلوم، وعلى أن يطلق األسرى الذين عنده من أصحاب معز الدولة الدولة على الموصل وديار ربيعة، وجميع أعمال

  .إلى بغداد

  يصة وطرسوس واستيالء الروم عليھاحصار المص
وفي سنة ثالث وخمسين وثالثمائة خرج الدمستق في جموع الروم فنازل المصيصة، وشّد حصارھا، وأحرق رساتيقھا، وبلغ 

ثم رحل إلى أذنة وطرسوس، وطال عيثه في نواحيھا، وأكثر القتل في المسلمين، . مدافعتھم إلى نقب السور فدافعه أھلھا أشد

وعاود مرض سيف الدولة  فمنعه من النھوض إليھم، وجاء من خراسان خمسة . وغلت األسعار في البالد، وقلت األقوات

انصرفوا ففّرق ھؤالء الغزاة في الثغور من آالف رجل غزاة فبلغوا إلى سيف الدولة، فارتحل بسببھم للمدافعة فوجد الروم 

 ً وبعث الدمستق إلى أھل المصيصة وأذنة وطرسوس يتھددھم . أجل الغالء، وكان الروم قد انصرفوا بعد خمسة عشر يوما
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ً من بطارقته، وسقط . بالعود، ويأمرھم بالرحيل من البالد ثم عاد إليھم وحاصر طرسوس فقاتلھم أشّد قتال، وأسروا بطريقا

ثم سار يعفور ملك الروم من القسطنطينية سنة أربع وخمسين إلى الثغور، . لدمشق إلى أھل المصيصة، ورجعوا إلى بالدھما

وبنى بقيسارية مدينة ونزلھا، وجھز عليھا العساكر وبعث أھل المصيصة وطرسوس في الصلح فامتنع، وسار بنفسه إلى 

ثم سار إلى طرطوس واستنزل . بالد الروم وكانوا نحواً من مائتي ألف المصيصة فدخلھا عنوة واستباحھا، ونقل أھلھا إلى

أھلھا على األمان، وعلى أن يحملوا من أموالھم وسالحھم ما قدروا عليه، وبعث معھم حامية من الروم يبلغونھم أْنطاِكية، 

دمشق بن شمسيق أن يقصد سيف ثم عاد إلى القسطنطينية، وأراد ال. وأخذ في عمارة طرسوس وتحصينھا وجلب الميرة إليھا

  .الدولة في ميافارقين، ومنعه الملك من ذلك

  :انتقاض أھل أْنطاِكية وحمص
بأْنطاِكية في عدد وقوة فاتصل به ابن   ولما استولى الروم على طرطوس لحق الرشيق النعيمي من قوادھم وأولي الرأي فيھم

وأراه ان سيف الدولة بميافارقين عاجز عن العود إلى الشام بما ھو فيه أبي األھوازي من الجباة بأْنطاِكية، وحسن له العصيان 

من الزمانة، وأعانه بما كان عنده من مال الجباة، فأجمع رشيق االنتقاض، وملك أْنطاِكية وسار إلى حلب وبھا عرقوبة وجاء 

ً أجمع االنتقاض، ونجا ابن األھوازي إلى أْنطاِكي ة فأقام في إمارتھا رجالً من الديلم اسمه الخبر إلى سيف الدولة بأن رشيقا

. وزير ولقبه األمير، وأوھم أنه علوي وتسمى ھو باألشاد وأساء السيرة في أھل أْنطاِكية، وقصدھم عرقوبة من حلب فھزموه

 ً ليه أسيرين وجيء بھما إ. ثم جاء سيف الدولة من ميافارقين إلى حلب، وخرج إلى أْنطاِكية، وقاتل وزيرا وابن األھوازي أياما

ثم ثار بحمص مروان القرمطي كان من متابعة القرامطة، . فقتل وزير وحبس ابن األھوازي أياماً وقتله، وصلح أمر أْنطاِكية

وكان يتقلد السواحل لسيف الدولة، فلما تمكن ثار بحمص فملكھا وملك غيرھا في غيبة سيف الدولة بميافيارقين، وبعث إليه 

ً يجود بنفسه والقتال بين عرقوبة مواله بدراً بال عساكر فكانت بينھما عدة حروب أصيب فيھا مروان بسھم فأثبت، وبقي أياما

  .أصحابه وبين بدر، وأسر بدر في بعض تلك الحروب فقتله مروان، وعاش بعده أياماً، ثم مات وصلح أمرھم

  دارا ىالثغور واستيالؤھم عل ىخروج الروم ال
خرجت جموع الروم إلى الثغور فحاصروا آمد، ونالوا من أھلھا قتال واسراً فامتنعت وفي سنة خمس وخمسين وثالثمائة 

ً من ميافارقين فأخذوھا، وھرب الناس إلى نصيبين، وسيف الدولة يومئذ بھا فھم بالھروب  عليھم فانصرفوا إلى دارا قريبا

ْنطاِكية فحاصروھا مدة، وعاثوا في جھاتھا وبعث عن العرب ليخرج معھم ثم انصرف الروم، وأقام ھو بمكانه، وساروا إلى أ

  .فامتنعت فعاد الروم إلى طرسوس

  :وفاة سيف الدولة ومحبس أخيه ناصر الدولة
وفي صفر من سنة خمس وخمسين و ثالثمائة توفي سيف الدولة أبو الحسن علي بن أبي الھيجاء عبد هللا بن حمدان بحلب، 

ثم في جمادى األولى منھا حبس ناصر الدولة أخوه . عده ابنه أبو المعالي شريفوحمل إلى ميافارقين فدفن بھا وولي مكانه ب

وكان كبير ولده، وكان سبب ذلك أنه كبر وساءت أخالقه، وخالف . بقلعة الموصل، حبسه ابنه أبو ثعلب فضل هللا الغضنفر

ويه اعتزم أوالده على قصد العراق أوالده وأصحابه في المصالح، وضيق عليھم فضجروا منه، ولما بلغھم معز الدولة بن ب

اصبروا حتى ينفق بختيار ما خلف أبوه معز الدولة من الذخيرة فتظفروا به، وإال استظھر : فنھاھم ناصر الدولة، وقال لھم

وخالفه بعض إخوته في . عليكم وظفر بكم فلجوا في ذلك، ووثب به ابو ثعلب بموافقة البطانة، وحبسه بالقلعة، ووكل بخدمته
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ك واضطرب أمره، واضطر إلى مداراة بختيار بن معز الدولة، وأرسل له في تجديد الضمان ليحتج به على إخوته فضمنه ذل

  .بألفي ألف درھم في كل سنة

  سيف الدولة بحلب ومقتل أبي فراس والية أبي المعالي بن
لدولة قد ولى أبا فراس بن أبي العالء سعد ولما مات سيف الدولة كما ذكرناه، ولي بعده ابنه أبو المعالي شريف، وكان سيف ا

بن حمدان، عندما خلصه من األسر الذي أسره الروم في منبج فاستفداه في الفداء الذي بينه وبين الروم، سنة خمس وخمسين 

فلما مات سيف الدولة استوحش من أبي المعالي بعده ففارق حمص، ونزل في صدد، قرية في . وثالثمائة، وواله على حمص

ً من حمص، فجمع أبو المعالي األعراب من بني كالب وغيرھم، وبعثھم مع عرقوبة في طلبه فجاء إلى ط رف البرية قريبا

صدد، واستأمن له أصحاب أبي فراس، وكان في جملتھم فأمر به عرقوبة فقتل، واحتمل رأسه إلى أبي المعالي، وكان أبو 

  .فراس خاله

  أخبار أبي ثعلب مع إخوته بالموصل
لناصر الدولة بن حمدان زوجة تسمى فاطمة بنت أحمد الكردية، وھي أم أبي ثعلب، وھي التي دبرت مع ابنھا أبي ثعلب  كان

وظفر ابو ثعلب بالكتاب فنقل أباه إلى قلعة . على أبيه فلما حبس ناصر الدولة، كاتب ابنه حمدان يستدعيه ليخلصه مما ھو فيه

ولما اتصل به شأن . ر عند وفاة عمه سيف الدولة من الرحبة إلى الرقة فملكھاكواشي، واتصل ذلك بحمدان، وكان قد سا

الكتاب سار إلى نصيبين، وجمع الجموع، وبعث إلى إخوته في اإلفراج عن أبيھم فسار أبو ثعلب لحربه، وانھزم حمدان قبل 

مات ناصر الدولة في محبسه سنة ثمان ثم . ثم اصطلحا، وعاد كل منھما إلى مكانه. اللقاء للرقة فحاصره أبو ثعلب أشھراً 

وبعث ابو ثعلب أخاه أبا البركات إلى حمدان بالرحبة فافترق عنه أصحابه، وقصد . وخمسين وثالثمائة، ودفن بالموصل

وبعث بختيار إلى أبي ثعلب النقيب أبا . العراق مستجيراً ببختيار، فدخل بغداد في شھر رمضان من سنته ؛ وحمل إليه الھدايا 

. مد، والد الشريف الرضي في الصلح مع أخيه حمدان فصالحه، وعاد إلى الرحبة منتصف سنة تسع وخمسين وثالثمائةأح

وفارقه أبو البركات، ثم استقدمه أبو ثعلب فامتنع من القدوم عليه، فبعث إليه أخاه أبا البركات ثانياً، في العساكر، فخرج حمدان 

وخالفه حمدان إلى الرحبة . وسار إلى الرقة، ثم إلى عرابان. البركات، واستعمل عليھا إلى البرية، وترك الرحبة فملكھا أبو

فكبسھا، وقتل أصحاب أبي ثعلب بھا فرجع إليه أبو البركات، وتقاتال فضرب أبا البركات على رأسه فشجه، ثم ألقاه إلى 

ثعلب إلى حمدان، وقدم أخاه أبا فراس محمداً  وجھز أبو. وحمل إلى الموصل فدفن بھا عند أبيه. األرض أسره ومات من يومه

إلى نصيبين، ثم عزله عنھا ألنه داخل حمدان وماأله عليه فاستدعاه وقبض عليه، وحبسه بقلعة مالشي من بالد الموصل 

ً إلى سنجار وسار أبو ثعلب من . فاستوحش أخواه إبراھيم والحسن، ولحقا بأخيھما حمدان في شھر رمضان، وساروا جميعا

إليه أخوا إبراھيم والحسن خديعة ومكراً  لموصل في أثرھم في شھر رمضان سنة ستين وثالثمائة فخاموا عن لقائه، واستأمنا

وعاد حمدان من سنجار إلى عرابان، واطلع أبو ثعلب على خديعة أخويه . فأمنھما، ولم يعلم، وتبعھما كثير من أصحاب حمدان

ً بالرحبة غالمه نجا، فاستولى على أمواله، وھرب بھا إلى ثم استأمن الحسن ورجع إلي. فھربا منه ه، وكان حمدان أقام نائبا

وسار أبو ثعلب إلى قرقيسيا، وبعث العساكر إلى . حران وبھا سالمة البرقعيدي من قبل أبي ثعلب، فرجع حمدان إلى الرحبة

مستجيراً به، ومعه أخوه إبراھيم فأكرمھما الرحبة فعبروا الفرات، واستولوا عليھا، ونجا حمدان بنفسه، ولحق بسنجار 

  .ورجع أبو ثعلب إلى الموصل وذلك كله آخر سنة ستين وثالثمائة. ووصلھما، وأقاما عنده
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  خروج الروم إلى الجزيرة والشام
، وفي سنة خمس وثمانين وثالثمائة دخل ملك الروم الشام فسار في نواحيھا، ولم يجد من يدافعه فعاث في نواحي طرابلس

ثم قصدوا . وكان أھلھا قد أخرجوا عاملھم إلى عرقة لسوء سيرته فنھب الروم أمواله، ثم حاصر الروم عرقة فملكوھا ونھبوھا

حمص وقد انتقل أھلھا عنھا فأحرقوھا، ورجعوا إلى بالد السواحل، وملكوا منھا ثمانية عشر بلداً، واستباحوا عامة القرى، 

ثم رجع ملك الروم مجمعا . مدافع لھم، إال أن بعض العرب كانوا يغيرون على أطرافھم وساروا في جميع نواحي الشام وال

وكان بحلب قرعويه مولى . حصار حلب وأْنطاِكية، وبلغه استعدادھم فرحل عنھم إلى بالده، ومعه من السبي مائة ألف رأس

عاثوا في نواحيھا، ولم يكن من أبي ثعلب مدافعة سيف الدولة فمانعھم، وبعث ملك الروم سراياه إلى الجزيرة فبلغوا كفرثوثا و

  .لھم

  :استبدال قرعويه بحلب
فلما كان سنة ثمان وخمسين وثلثماية انتقض  كان قرعويه غالم سيف الدولة، وھو الذي أخذ البيعة البنه أبي المعالي بعد موته،

ران فمنعه أھلھا فسار إلى والدته بميافارقين، وسار أبو المعالي إلى ح. على أبي المعالي، وأخرجه من حلب، واستبد بملكھا

ولحق أصحابه بأبى ثعلب، وبلغ أمه بميافارقين وھي بنت سعيد بن حمدان أخت . وھي بنت سعيد بن حمدان أخت أبي فراس

أبي فراس أنه يريد القبض عليھا فمنعته أياما من الدخول، حتى استوثقت لنفسھا، وأذنت له ولمن رضيته، وأطلقت لھم 

ألرزاق، ومنعت الباقين وسار أبو المعالي لقتال قرعويه بحلب فامتنع عليه، ثم لحق أبو المعالي بحماة، وأقام بھا وبقيت ا

  .الخطبة بحران له وال والي عليھم من قبله، فقدموا عليھم من يحكم بينھم

  :مسير أبي ثعلب من الموصل إلى ميافارقين
ن ميافارقين إلى حلب لقتال قرعويه، سار إليھا وامتنعت زوجة سيف الدولة منه، ولما سمع أبو ثعلب بخروج أبي المعالي م

ثم نمي إليھا أنه يحاول على ملك البلد فكبسته ليالً، ونالت من . واستقر األمر بينھما على أن تحمل إليه مائتي ألف درھم

  .درھم، وأطلقت األسارى فرجع عنھامعسكره فبعث إليھا يالطفھا فأعادت إليه بعض ما نھب، وحملت إليه مائة ألف 

  :استيالء الروم على أْنطاِكية ثم حلب وثم مالذكرد
وفي سنة تسع وخمسين خرج الروم إلى أْنطاِكية فمروا بحصن الوفاء بقربھا، وھم نصارى فحاصروھم، واتفقوا على أن 

وجاء بعد شھرين أخو . فاء، ونزلوا بجبل أْنطاِكيةوانتقل أھل الو. يرحلوا إلى أْنطاِكية، فاذا نزل الروم عليھا ثاروا من داخل

تعفور ملك الروم في أربعين ألفاً من جموع الروم، ونازل أْنطاِكية فأخلى له أھل الوفاء السور من ناحيتھم، وملكوا البلد وسبوا 

 ً ً . منھا عشرين ألفا ا يحاصرھا ففارقھا أبو المعالي، كثيفاً إلى حلب، وأبو المعالي بن سيف الدولة عليھ ثم أنفذ ملك الروم جيشا

ثم ضربوا الھدنة بينھم على، مال يحمله . وتحصن قرعويه وأھل البلد بالقلعة فحاصروھا مّدة. وقصد البرية وملك الروم حلب

ودخل في ھذه الھدنة حمص وكفرطاب والمعرة . قرعويه، وعلى أن الروم إذا أرادوا الميرة من قرى الفرات ال يمنعونھم منھا

وكان ملك  . فامية وشيزر، وما بين ذلك من  الحصون والقرى، وأعطاھم رھنھم على ذلك الروم، وأفرج الروم عن حلبوأ

  .الروم قد بعث جيشاً إلى مالذكرد من أعمال أرمينية فحاصروھا، وفتحوھا عنوة، ورعب أھل الثغور منھم في كل ناحية

  :مقتل يعفور ملك الروم
ً بالقسطنطي وكان يعفور ھذا . نية، وھي البالد التي بيد بني عثمان لھذا العھد، وكان من يليھا يسمى الدمشقكان نقفور ملكا

وكان قتل الملك قبله وتزوج . شديداً على المسلمين وھو الذي أخذ حلب أيام سيف الدولة وملك طرسوس والمسينة وعين زربه
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طرق بالد المسلمين ويدوخھا في ثغور الشام والجزيرة، حتى ھابه امرأته، وكان له منھا إبنان فكفلھما يعفور وكان كثيراً ما ي

ثم أراد أن يجب ربيبيه ليقطع نسلھما ففرقت أمھما من ذلك، وأرسلت إلى الدمشق بن الشميشق . المسلمون وخافوه على بالدھم

ً من أھل طرسوس يعرف باب. وكان شديد الخوف من يعفور. وداخلته في قتله ن العفاش، تنصر ولحق وھذا كان أبوه مسلما

وھذه غلطة ينبغي للعقالء أن يتنزھوا عنھا، وال ينال . ولم يزل يترقى في األطوار إلى أن نال من الملك ما ناله. بالقسطنطينية

ً في السوقة، وفقيداً للعصابة بالكلية، وبعيداً عن نسب أھل الدولة، فقد تقدم من ذلك في مقدمه الكتاب ما  الملك من كان عريقا

  .فيه كفاية

  استيالء أبي ثعلب على حران
وفي منتصف سنة تسع وخمسين وثالثمائة، سار أبو ثعلب إلى حران وحاصرھا نحواً من شھر، ثم جنح أھلھا إلى مصالحته 

واضطربوا في ذلك، ثم توافقوا عليه وخرجوا إلى أبي ثعلب واعطوه الطاعة ودخل في إخوانه وأصحابه فصلى الجمعة، 

وبلغه الخبر بأن نميراً عاثوا في . واستعمل عليھم سالمة البرقعيدي، وكان من أكابر أصحاب بني حمدان. سكرهورجع إلى مع

  .بالد الموصل، وقتلوا العامل ببرقعيد فأسرع العود

  :مصالحة قرعويه ألبي المعالي
سيف الدولة منھا، وأنه لحق بأمه قد تقدم لنا استبداد قرعويه بحلب سنة ثمان وخمسين وثالثمائة، وخروج أبي المعالى بن 

ثم وقع اإلتفاق بينه وبين قرعويه، على ان يخطب . ثم رجع إلى حمص ونزل بھا. ثم رجع لحصار قرعويه بحلب. بميافارقين

  .له بحلب، ويخطبان جميعاً للمعز العلوي صاحب مصر

  :مسير الروم إلى بالد الجزيرة
ثم تنقل في نواحي الجزيرة، ثم . وم إلى الجزيرة فأغار على الرھا ونواحيھاوفي سنة إحدى وستين سار الدمشق في جموع الر

ولم يكن ألبي ثعلب في مدافعتھم أكثر من حمل . ثم سار في ديار بكر ففعل فيھا مثل ذلك. بلغ نصيبين واستباحھا ودوخھا

س في المساجد والمشاھد يصفون ما جرى المال إليھم، وسار جماعة من أھل تلك البالد إلى بغداد مستنفرين، وجلسوا إلى النا

على المسلمين، وخوفوھم عاقبة أمرھم فتدمھم أھل بغداد إلى دار الطائع الخليفة، وأرادوا الھجوم عليه فاغلقت دونھم األبواب 

إلى  ولحق آخرون من أھل بغداد ببختيار وھو بنواحي الكوفة يستغيثونه من الروم فوعدھم بالجھاد، وأرسل. فأعلنوا بشتمه

وكتب إلى أبي ثعلب بن حمدان بإعداد الميرة والعلوفات . الحاجب سبكتكين يأمره بالتجھيز للغزو، وأن يستنفر العامة

ووقعت بسبب ذلك فتنة في بغداد من قبل اشتغال العامة بذلك أدت إلى القتل والنھب بين . والتجھيز، وانه عازم على الغزو

  .عصائب الفتيان والعيارين

  :شق وموتهأسر الدم
إليه أبو ثعلب، وقدم أخاه أبا القاسم ھبة هللا  ولما فعل الدمشق في ديار مضر والجزيرة ما فعل، قوي طمعه في فتح آمد فسار

وكانت الجولة في مضيق ال تتحرك فيه الخيل، وكان . واجتمعا على حرب الدمشق، ولقياه في رمضان سنة إثنتين وستين

وأخذ الدمشق أسيراً، فلم يزل محبوساً عند أبي ثعلب إلى أن مرض سنة ثالث وستين، وبالغ . الروم على غير أھبة فانھزموا

  .في عالجه وجمع له األطباء فلم ينتفع بذلك ومات
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  موصل وما كان بينه وبين أبي ثعلباستيالء بختيار بن معز الدولة على ال
إلى بختيار بن معز الدولة صريخين +الحروب، وأنھما سارا قد تقدم لنا ما كان بين أبي ثعلب وأخويه حمدان وإبراھيم من 

فوعدھما بالنصرة، وشغل عن ذلك بما كان فيه فأبطأ عليھما أمره، وھرب إبراھيم، ورجع إلى أخيه أبي ثعلب فتحّرك عزم 

ثالث  بختيار على قصد الموصل، وأغراه وزيره ابن بقية لتقصيره في خطابه فسار، ووصل إلى الموصل في ربيع سنة

وخالف بختيار إلى بغداد، ولم يحدث . وستين وثالثمائة، ولحق أبو ثعلب بسنجار وأخلى الموصل من الميرة، ومن الدواوين

واضطرب أمرھم، وخصوصاً . فيھا حدثا من نھب وال غيره، وإنما قاتل أھل بغداد فحدثت فيھا الفتنة بسبب ذلك بين عامتھا

فبعث في أثره وزيره ابن بقية وسبكتكين، فدخل ابن بقية بغداد وأقام سبكتكين في وسمع بختيار بذلك . الجانب الغربي

ثم أقصر سبكتكين . ثم داخله في االنتقاض واستيالء سبكتكين على األمر. وتأخر أبو ثعلب عن بغداد، وحاربه يسيراً . الضاحية

ويرد على أخيه حمدان إقطاعه ما سوى  مال يضمنه عن ذلك، وخرج إليه ابن بقية، وراسلوا أبا ثعلب في الصلح على

وارتحل أبو ثعلب إلى الموصل، وأشار ابن بقية على سبكتكين باللحاق ببختيار فتقاعد ثم . ماردين، وكتبوا بذلك إلى بختيار

ب وطلب منه أبو ثعلب اإلذن في لق. وارتحل بختيار عن الموصل بعد أن جھد منه أھل البلد بما نالھم من ظلمه وعسفه. سار

ً من أصحاب بختيار، . سلطاني، وأن يحط عنه من الضمان فأجابه وسار ثم بلغه في طريقه أن أبا ثعلب نقض وقتل بعضا

ً إلى الموصل . عادوا إلى الموصل لنقل أھاليھم فاستشاط بختيار، واستدعى ابن بقية وسبكتكين في العساكر، وعادوا جميعا

. والحلف على إنكار ما بلغه فقبل، وبعث الشريف أبا أحمد الموسوي الستحالفه وفارقھا أبو ثعلب، وبعث أصحابه باالعتذار،

  .وتم الصلح، ورجع بختيار إلى بغداد فجھز ابنته إلى أبي ثعلب، وقد كان عقد له عليھا من قبل

  :عود أبي المعالي بن سيف الدولة إلى حلب
وأخرجه من حلب سنة سبع وخمسين وثالثمائة فسار إلى والدته قد تقدم لنا أن قرعويه مولى أبيه سيف الدولة كان تغلب عليه، 

وكان قرعويه قد استناب بحلب مواله بكجور . ثم إلى حماة فنزلھا، وكانت الروم قد أمنت حمص، وكثر أھلھا. بميافارقين

صرھا أربعة فقوي عليه وحبسه في قلعة حلب، وملكھا سنين فكتب أصحاب قرعرية إلى أبي المعالي واستدعوه فسار، وحا

  .أشھر، وملكھا وأصلح أحوالھا، وازدادت عمارتھا حتى انتقل إلى والية دمشق كما يذكر

  علي الموصل وسائر ملوك بني حمداناستيالء عضد الدولة بن بويه 
ام، ومعه ولما ملك عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه بغداد، وھزم بختيار ابن عمه معز الدولة، سار بختيار في الفل إلى الش

ألبي  حمدان بن ناصر الدولة أخو أبي ثعلب فحسن له قصد الموصل على الشام، وقد كان عضد الدولة عاھده أن ال يتعرض

ولما انتھى إلى تكريت أتته رسل أبي ثعلب بالصلح، وأن يسير إليه بنفسه وعساكره، ويعيده .ثعلب لمودة بينھما فنكث وقصدھا

يه أخاه حمدان فسلمه إلى رسل أبي ثعلب فحبسه، وسار بختيار إلى الحديثة ولقي أبا ثعلب، على ملك بغداد على أن يسلم إل

وزحف نحوھما عضد الدولة، والتقوا بنواحي تكريت في شوال سنة ست . وسار معه إلى العراق في عشرين الف مقاتل

د الدولة، وملك الموصل في ذي القعدة، وستين فھزمھما عضد الدولة، وقتل بختيار، ونجا أبو ثعلب إلى الموصل فاتبعه عض

وبث السرايا في طلب أبي ثعلب ومعه المرزبان بن بختيار وأخواله أبو إسحق وظاھر . وحمل معه الميرة والعلوفات لإلقامة

  .إبنا معز الدولة، ووالدتھم

بن عمر، ولحق أبو ثعلب وسار حاجبه أبو ظاھر طغان إلى جزيرة ا. وسار لذلك أبو الوفاء ظاھر بن إسمعيل من أصحابه

وجاء أبو الوفاء إلى ميافارقين . وبلغه مسير أبي الوفاء إليه ففارقھا إلى تدليس. ثم انتقل إلى ميافارقين فأقام بھا. بنصيبين
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فامتنعت عليه فتركھا، وطلب أبا ثعلب فخرج من أرزن الروم إلى الحسينية من أعمال الجزيرة، وصعد إلى قلعة كواشي 

ونقل منھا ذخيرته، وعاد فعاد أبو الوفاء إلى ميافارقين وحاصرھا، واتصل بعضد الدولة مجيئه إلى القالع . قالعهوغيرھا من 

وعاد إلى الموصل وبعث قائده طغان إلى تفليس فھرب منھا أبو ثعلب . فسار إليه، ولم يدركه، واستأمن إليه كثير من أصحابه

ً لملكھم األعظم في الملك فوصل ورد يده بيد أبي ثعلب، وصاھره واتصل بملكھم المعروف بورد الرومي، وكان م نازعا

ونجا فلّھم إلى حصن زياد، ويسمى خرت . ليستعين به واتبعه في مسيره عسكر عضد الدولة، وأدركوه فھزمھم وأثخن فيھم

فأيس أبو ثعلب من نصره،  ثم انھزم ورد أمام ملك الروم. وأرسل إلى ورد يستمده فاعتذر بما ھو فيه، ووعده بالنصر. برت

وكان أبو الوفاء لما رجع من طلب أبي ثعلب حاصر ميافارقين، . وعاد إلى بالد اإلسالم، ونزل بآمد حتى جاء خبر ميافارقين

ثم مات وولى أبو ثعلب مكانه مؤنساً من موالي الحمدانية، . والوالي عليھا ھزارمرد فضبط البلد، ودافع أبا الوفاء ثالثة أشھر

وشعر بذلك مؤنس فلم يطق مخالفتھم فانقاد . أبو الوفاء إلى بعض أعيان البلد فاستماله فبعث له في الناس رغبة ودس

ديار بكر وأمن أصحاب أبي  واستأمن، وملك أبو الوفاء البلد، وكان في أيام حصاره قد افتتح سائر حصونه فاستولى على سائر

وبعث إلى عضد . لخبر إلى أبي ثعلب منقلبه من دار الحرب فقصد الرحبةوبلغ ا. ثعلب، واحسن إليھم ورجع إلى الموصل

ثم استولى عضد الدولة على ديار مضر، وكان عليھا من قبل أبي ثعلب سالمة . الدولة يستعطفه فشرط عليه المسير إليه فامتنع

ً من حلب فحاربوھا وامتنعت وكان أبو المعالي بن سيف الدولة بعث إليھا جيش. البرقعيدي من كبار أصحاب بني حمدان ا

عليھم، وبعث أبو المعالي إلى عضد الدولة، وعرض بنفسه عليه فبعث عضد الدولة النقيب أبا أحمد الموسوي إلى سالمة 

ئم استولى عضد الدولة على . وأخذ لنفسه منھا الرقة، ورد باقيھا على سعد الدولة فصارت له. البرقعيدي، وتسلمھا بعد حروب

واستولى على جميع أعماله، واستخلف أبا الوفاء على الموصل، ورجع إلى . فرغ بعد ذلك لفتح قالعه وحصونهالرحبة، وت

ً إلى األكراد الھكارية من أعمال الموصل فحاصروھم حتى . بغداد في ذي القعدة سنة ثمان وستين ثم بعث عضد الدولة جيشا

ج بينھم وبين بالدھم فقتلھم قائد الجيش، وصلبھم على جانبي طريق استقاموا وسلموا قالعھم، ونزلوا إلى الموصل فحال الثل

  .الموصل

  :مقتل أبي ثعلب بن حمدان
ولما أيس أبو ثعلب بن حمدان من إصالح عضد الدولة، والرجوع إلى ملكه بالموصل وسار إلى الشام، وكان على دمشق قّسام 

فخاف قسام من أبي ثعلب، ومنعه . ك، وكيف ولي أفتكين على دمشقداعية العزيز العلوي، غلب عليھا بعد أفتكين، وقد تقدم ذل

. من دخول البلد فأقام بظاھرھا، وكاتب العزيز، وجاء الخبر بأنه يستقدمه فرحل إلى طبرية بعد مناوشة حرب بينه وبين قسام

دثت الفتنة بين دغفل ثم ح. وجاء الفضل قائد العزيز لحصار قسام بدمشق، ومر بأبي ثعلب ووعده عن العزيز بكل جميل

ثم ثار أبو ثعلب في بني . وقسام وأخرجھم، وانتصروا بأبي ثعلب فنزل بجوارھم مخافة دغفل والقائد الذي يحاصر دمشق

عقيل إلى الرملة في محرم سنة تسع وتسعين، فاستراب به الفضل ودغفل وجمعوا لحربه، ففر بنو عقيل عنه، وبقي في 

يه، وولى منھزماً فلحقه الطلب فوقف يقاتل، فضرب وأسر وحمل إلى دغفل، وأراد الفضل حمله سبعمائة من غلمانه وغلمان أب

وحمل بنو عقيل أخته جميلة، . بأفتكين فقتله،وبعث الفضل بالرأس إلى مصر إلى العزيز فخاف دغفل أن يصطنعه كما فعل

وبعث بھا أبو الوفاء إلى عضد الدولة ببغداد وزوجته بنت سيف الدولة إلى أبي المعالي بحلب فبعث بجميلة إلى الموصل، 

  .فاعتقلھا
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  :وصول ورد المنازع لملك الروم إلى ديار بكر مستجيراً 
كان ملك الروم أرمانوس لما توفي خلف ولدين صغيرين ؛ وھما بسيل وقسطنطين، ونصب أحدھما للملك، وعاد حينئذ الدمشق 

بالغ في النكاية، فاجتمع إليه الروم، ونصبوه للنيابة عن إبني أرمانوس يعفور من بالد اإلسالم بعد أن عاث في نواحيھا و

فداخلت أمھما ابن الشميشق على الدمشقية، وقبض على الوون أخي دمشق، وعلى ابنه ورديس بن الوون واعتقلھما في بعض 

لملك أخ خصي وھو يومئذ وزير ومّر بطرابلس فحاصرھا، وكان لوالده ا. وسار إلى بالد الشام وأعظم فيھا النكاية. القالع

وكان ورد بن . فوضع على ابن الشميشق من سقاه السم، وأحس به من نفسه فأغذ السير إلى القسطنطينية فمات في طريقه

منير من عظماء البطارقة في األمر، وصاھر أبا ثعلب بن حمدان واستجاش بالمسلمين من الثغور، وقصد الروم ووالى عليھم 

لملكان، وأطلقا ورديس بن الوون، وبعثاه على الجيوش لقتال الورد فقاتله فانھزم ورد إلى ديار بكر سنة تسع الھزائم فخافه ا

وبعث ملكا الروم بالقسطنطينية إلى . وستين وثالثمائة، ونزل بظاھر ميافارقين، وبعث أخاه إلى عضد الدولة مستنصراً به

على ورد وأصحابه فقبض عليه أبو علي التميمي عامل ديار بكر، وعلى  عضد الدولة فاستمااله فرجح جانبھما، وأمر بالقبض

ولده وأخيه وأصحابه وأودعھم السجن بميافارقين، ثم بعثھم إلى بغداد فحبسوا بھا إلى أن أطلقھم بھاء الدولة بن عضد الدولة 

ون برساتيقھا، وأن ال يتعرض سنة خمس وسبعين وثالثمائة، وشرط عليه إطالق عدد من المسلمين، وإسالم سبعة من الحص

وجھزه فسار وملك في طريقه ملطية وقوي بما فيه، وصالحه ورديس بن الوون علي أن يكون . لبالد المسلمين ما عاش

وقسطنطين في ملكھا،  قسطنطينية وجانب الشمال من الخليج له وحاصر قسطنطينية، وبھا الملكان إبنا أرمانوس، وھما بسيل

ثم مات وتقدم بسيل في الملك، ودام عليه ملكه، وحارب البلغار خمساً وثالثين سنة، وظفر بھم . بيده قليالً  وأقّرا وردا على ما

  .وأجالھم عن بالدھم وأسكنھا الروم

  :والية بكجور على دمشق
نالھم من قد قدمنا والية بكجور على حمص ألبي المعالي بن سيف الدولة، وأنه عمرھا، وكان أھل دمشق ينتقلون إليھا لما 

جور قسام، وما وقع بھا من الغالء والوباء، وكان بكجور يحمل األقوات من حمص تقرباً إلى العزيز صاحب مصر، وكاتبه 

ثم استوحش من أبي المعالي سنة ثالث وسبعين، وأرسل إلى العزيز يستنجز وعده في والية دمشق . في واليته فوعده بذلك

به، وكان بدمشق من قبل العزيز القائد بلكين بعثه فمنع الوزير بعد قسام، وساء أثر ابن  فمنع الوزير بن كلس من واليته ريبة

كلس في الدولة، واجتمع الكتاميون بمصر على التوثب بابن كلس، ودعته الضرورة الستقدام بلكين من دمشق فأمر العزيز 

ئة وأساء السيرة فيھا، وعاث في أصحاب الوزير باستقدامه، وولى بكجور مكانه فداخلھا في رجب سنة ثالث وسبعين وثالثما

 ً وعجز أھل دمشق منه، وجھزت العساكر من مصر مع القائد منير الخادم، وكوتب نزال والي .بن كلس، وأقام على ذلك ستا

طرابلس بمعاضدته فسار في العساكر، وجمع بكجور عسكراً من العرب وغيرھم، وخرج للقائه فھزمه منير واستأمن إليه 

ور على أن يرحل عن دمشق فأمنه، ورحل إلى الرقة واستولى عليھا، وتسلم منير دمشق، وأقام بكجور بالرقة واستولى بكج

على الرحبة وما يجاور الرقة وراسل بھاء الدولة بن عضد الدولة بالطاعة وباد الكردي المتغلب على ديار بكر والموصل 

لب بالعود إلى طاعته على أن يقطعه حمص، فلم يجبه أحد إلى شيء فأقام بالمسير إليه، وأبا المعالي سعد الدولة صاحب ح

بالرقة يراسل موالي سعد الدولة أبي المعالي، ويستميلھم في الغدر به فأجابوه، وأخبروه أن أبا المعالي مشغول بلذاته فاستمد 

ودس إليھم عيسى بن نسطورس .ي تصرفهحينئذ العزيز، فكتب إلى نزال بطرابلس وغيره من والة الشام أن يمدوه ويكونوا ف

وتجديدھا مع ابن منصور ھذا فكتب نزال إلى  النصراني وزير العزيز في المباعدة عنه لعداوته مع ابن كلس الوزير قبله،
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بكجور يواعده بذلك في يوم معلوم، وأخلفه وسار بكجور من الرقة، وبلغ خبر مسيره إلى أبي المعالي فسار من حلب، ومعه  

وكتب أبو . الكبير مولى أبيه، وكتب إلى بكجور يستميله ويذكره الحقوق، وأن يقطعه من الرقة إلى حمص فلم يقبل  لؤلؤ

المعالي إلى صاحب أْنطاِكية يستمده فأمده بجيش الروم، وكتب إلى العرب الذين مع بكجور يرغبھم في األموال واإلقطاع 

عسكراًن، وشغل الناس بالحرب، عطف العرب على سواد بكجور فنھبوه، ولحقوا فلما التقى ال.فوعدوه خذالن بكجور عند اللقاء

. بأبي المعالي فاستمات بكجور وحمل على موقف أبي المعالي يريده، وقد أزاله  لؤلؤ  عن موقفه، ووقف مكانه خشية عليه

ً  وأحاط به أصحابه. لؤلؤ  وضربه فأثبته.  وحمل ذلك فلما انتھى بكجور لحملته برز إليه وجاء بعضھم إلى أبي . فولى منھزما

المعالي فشارطه على تسليمه إليه فقبل شرطه، وأحضره فقتله وسار إلى الرقة وبھا سالمة الرشقي مولى بكجور وأوالده وأبو 

ل له الحسن علي بن الحسين المغربي وزيره فاستأمنوا إليه فأمنھم، ونزلوا عن الرقة فملكھا، واستكثر ما مع أوالد بكجور فقا

فاستصفى مالھم أجمع، وشفع فيھم العزيز فأساء . ھو مالك، وبكجور ال يملك شيئاً، وال حنث عليك: القاضي ابن أبي الحصين

  .عليه الرّد، وھرب الوزير المغربي إلى مشھد علي

  :خبرباد الكردي ومقتله على الموصل
بباد وقيل باد لقب له، وإسمه أبو عبد هللا الحسين بن كان من األكراد الحميدية بنواحي الموصل، ومن رؤسائھم رجل يعرف، 

وكان له بأس وشدة، وكان يخيف . وإنما أبو عبد هللا الحسين أخوه. ذوشتك، وقيل باد إسمه وكنيته أبو شجاع بن ذوشتك

ثم رجع إلى . شثم سار إلى مدينة أرمينية فملك مدينة أرجي. السابلة، ويبذل ما تجمع له من النھب في عشائره فكثرت جموعه

ديار بكر فلما ملك عضد الدولة الموصل، حضر عنده في جملة الوفود وخافه على نفسه فعدا وأبعد في مذھبه، وبلغ عضد 

ثم ملك نصيبين فجھز صمصام . ولما ھلك عضد الدولة سار باد إلى ديار بكر فملك آمد وميافارقين. الدولة أمره فلم يظفر به

لحاجب أبي القاسم سعيد بن محمد فلقيه على خابور الحسينية من بالد كواشي فانھزم الحاجب الدولة العساكر إليه مع ا

وثارت عامة الموصل بالحاجب لسوء سيرته . ولحق الحاجب سعيد بالموصل، وباد في اتباعه.كثير من الديلم وعساكره، وقتل

وأھم صمصام الدولة أمره ونظر مع . بغدادفأخرجوه، ودخل باد الموصل سنة ثالث وسبعين، وقوي أمره وسما إلى طلب 

فتجھز لحربه، وبالغوا في مدده وإزاحة علله . وزيره ابن سعدان في توجيه العساكر إليه، وأنفذ كبير القواد زياد بن شھرا كونه

الديلم  واستولى. وانھزم باد وقتل كثير من أصحابه، وأسر آخرون، وطيف بھم في بغداد. فلقيھم في صفر سنة أربع وسبعين

وكتب ابن سعدان وزير صمصام الدولة إلى أبي . على الموصل، وأرسل زياد القائد عسكراً إلى نصيبين فاختلفوا على مقدمھم

المعالي بن حمدان صاحب حلب يومئذ بوالية ديار بكر، وإدخالھا في عمله، فسير إليه أبو المعالي عسكره إلى ديار بكر فلم 

وبعث سعد الحاجب من يتولى غدر باد فدخل عليه .حاصروا ميافارقين أياماً، ورجعوا إلى حلبيكن لھم طاقة بأصحاب باد، ف

ثم بعث باد إلى زياد القائد، وسعد الحاجب بالموصل . رجل في خيمته، وضربه بالسيف على ساقه يظنھا رأسه فنجا من الھلكة

فخلصت ديار بكر لباد من يومئذ، وانحدر . طور عبدينبطلب الصلح فأثمروا بينھم على أن تكون ديار بكر لباد، والنصف من 

وأقام سعد الحاجب بالموصل إلى أن توفي سنة سبع وسبعين فطمع باد في الموصل، وبعث إليھا شرف . زياد القائد إلى بغداد

بني عقيل الدولة بن بويه أبا نصر خواشاده في العساكر، فزحف إليه باد، وتأخر المدد عن أبي نصر فبعث عن العرب من 

واستولى باد على طور عبدين آخر الجبال ولم يضجر، وأرسل أخاه في عسكر لقتال . وبني نمير لمدافعة باد، وأقطعھم البالد

العرب فقتل، وانھزم عسكره، وأقام باد قبالة خواشاده حتى جاء الخبر بموت شرف الدولة بن بويه، فزحف خواشاده إلى 

  .باد بالجبالالموصل، وقامت العرب بالصحراء و
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  :عود بني حمدان إلى الموصل ومقتل باد
كان أبو طاھر إبراھيم وأبو عبد هللا الحسن إبنا ناصر الدولة بن حمدان قد لحقا بعد مھلك أخيھما أبي ثعلب بالعراق، وكانا 

ثھما إليھا ثم أنكر ببغداد، واستقرا في خدمة شرف الدولة بن عضد الدولة، فلما تولى شرف الدولة وخواشاده في الموصل بع

عليه أصحابه فكتب إلى خواشاده عامل الموصل فمنعھما فكتب إليھما بالرجوع عنه فلم يجيبا، وأغذا السير إلى الموصل  ذلك

وزحف الديلم لقتالھم . وثار أھل الموصل بالديلم واألتراك الذين عندھم وخرجوا إلى بني حمدان. حتى نزال بظاھرھا

وتسايل إليھم العرب .لق، وامتنع باقيھم بدار اإلمارة ومن معه على األمان إلى بغداد،وملكوا الموصلفانھزموا، وقتل منھم خ

وأراد أھل الموصل استلحامھم فمنعھم بنو حمدان، وأخرجوا خواشاده وبلغ الخبر إلى باد وھو بديار بكر بملك . من كل ناحية

واستمال أھل الموصل بكتبه فأجابه . عة فسك، وكان جمعھم كثيراً الموصل ، وجمع فاجتمع إليه األكراد البثنوية أصحاب قل

بعضھم، فسار ونزل على الموصل، وبعث أبو طاھر وأبو عبد هللا إبنا حمدان إلى أبي عبد هللا محمد بن المسيب أمير بني 

وأقام أخوه أبو طاھر وسار أبو عبد هللا صريخاً، . وشرط عليھما جزيرة ابن عمر ونصيبين فقبال شرطه. عقيل يستنصرانه

وزحف أبو الرواد في قومه مع أبي عبد هللا بن حمدان، وعبروا دجلة عند بدر، وجاؤا إلى باد من . بالموصل، وباد يحاصره

وخرج أبو طاھر والحمدانية من أمامه، والتحم القتال، ونكب بباد فرسه فوقع طريحاً، ولم يطق الركوب، وجھض العدو . خلفه

وه فقتله بعض العرب، وحمل رأسه إلى بني حمدان ورجعوا ظافرين إلى الموصل، وذلك سنة ثمانين عنه أصحابه فترك

  .وثالثمائة

  :مھلك أبي طاھر بن حمدان واستيالء بني عقيل علي الموصل
بن أخت لما ھلك باد طمع أبو طاھر وأبو عبد هللا إبنا حمدان في استرجاع ديار بكر، وكان أبو علي بن مروان الكردي، وھو ا

باد قد خلص من المعركة، ولحق بحصن كيفا، وبه أھل باد وماله، وھو من أمنع المعاقل فتزوج إمرأة خاله واستولى على ماله 

وبينما ھو يحاصر ميافارقين زحف إليه أبو طاھر وأبو عبد . وسار في ديار بكر فملك ما كان لخاله فيھا تليداً . وعلى الحصن

ثم أطلقه ولحق بأخيه أبي طاھر وھو يحاصر آمد فزحفا لقتال ابن . فھزمھما، وأشر عبد هللا منھما هللا إبنا حمدان يحاربانه

وأما . أن ھلك مروان فھزمھما، وأسر أبا عبد هللا ثانية إلى أن شفع فيه خليفة مصر فأطلقه، واستعمله الخليفة على حلب إلى

وسار إلى الموصل فملكھا . داء محمد بن المسيب أمير بني عقيلأبو طاھر فلحق بنصيبين في فل من أصحابه، وبھا أبو الدر

وأعمالھا، وبعث إلى بھاء الدولة أن ينفذ إليه عامالً من قبله فبعث إليھا قائداً كان تصرفه عن أبي الدرداء، ولم يكن له من 

  .وصل والبقاء األمر شيء إلى أن استبد أبو الدرداء، واستغنى عن العامل، وانقرض ملك بني حمدان من الم

  :ملك سعد الدولة  بن حمدان بحلب ووالية ابنه أبي الفضائل واستبداد  لؤلؤ  عليه
ولما ھزم سعد الدولة مواله بكجور، وقتله حين سار إليه من الرقة، رجع إلى حلب فأصابه فالج وھلك سنة إحدى وثمانين 

وبلغ . لفضائل، وأخذ له العھد على االجناد، وتراجعت إليھم العساكروكان مواله  لؤلؤ  كبير دولته فنصب ابنه أبا ا. وثالثمائة

الخبر أبا الحسن المغربي وھو بمشھد علي فسار إلى العزيز بمصر، وأغراه بملك حلب فبعث إليھا قائده منجوتكين في 

ى ملك الروم يستنجدانه، العساكروحاصرھا،ثم ملك البلد، واعتصم أبو الفضائل ولؤلؤ بالقلعة، وبعث أبو الفضائل ولؤلؤ إل

وكان مشغوالً  بقتال البلغار فأرسل إلى نائبه بأْنطاِكية أن يسير إليھم، فسار في خمسين الفاً، ونزل جسر الحديد على وادي 

ونزل أبو . العاصي فنفر إليه منجوتكين في عساكر المسلمين، وھزم الروم إلى أْنطاِكية، واتبعھم فنھب بالدھا وقراھا وأحرقھا

وبعث  .وعاد منجوتكين إلى حصارھم بحلب. لفضائل ولؤلؤ من القلعة إلى مدينة حلب فنقل ما فيھا من الغالل، وأحرق الباقيا
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لؤلؤ  إلى أبي الحسن المغربي في الوساطة لھم في الصلح فصالحھم منجوتكين، ورحل إلى دمشق حجراً من الحرب وتعذر 

عزيز، وكتب إليه يوبخه ويأمره بالعود لحصار حلب فعاد وأقام عليھا ثالثة ولم يراجع العزيز في ذلك فغضب ال. األقوات

فبعث أبو الفضائل ولؤلؤ مراسلة لملك الروم وحرضوه على أْنطاِكية، وكان قد توسط بالد البلغار فرجع عنھا . عشر شھراً 

خيامه، وھدم مبانيه، وجاء ملك وبلغ الخبر إلى منجوتكين فأجفل عنھا بعد أن أحرق . وأجفل في الحشد، ورجع إلى حلب

وحاصر . ملك الروم إلى الشام ففتح حمص وشيزر ونھبھما وخرج إليه أبو الفضائل ولؤلؤ فشكرا له ورجعا، ورحل. الروم

  .طرابلس فامتنعت عليه فأقام بھا أربعين ليلة، ثم رحل عائداً إلى بلده

  :انقراض بني حمدان بحلب واستيالء بني كالب عليھا
با نصر لؤلؤاً مولى سيف الدولة عزل أبا الفضائل مواله بحلب، وأخذ البلد منه ومحا دعوة العباسية، وخطب للحاكم ثم إن أ

ثم فسد حاله معه فطمع فيه بنو كالب بن ربيعة، وأميرھم يومئذ صالح بن مرداس . العلوي بمصر، ولقبه مرتضى الدولة

ثم فر من محبسه ونجا إلى أھله، . فيھم صالح فاعتقله مدة وضيق عليه وتقبض  لؤلؤ  على جماعة منھم دخلوا إلى حلب، كان

وخلص أخوه نجا . وزحف إلى حلب ولؤلؤ فيھا ؛ وكانت بينه وبينھم حروب ھزمه صالح آخرھا، وأسره سنة ستين وأربعمائة

واله فتحاً، وكان نائبه إلى حلب فحفظھا، وبعث إلى صالح في فدية أخيه وشرط له ما شاء فأطلقه، ورجع إلى حلب واتھم م

ونمي إليه الخبر فكاتب الحاكم العلوي وأظھر دعوته، وانتقض على  لؤلؤ  . على القلعة بالمداخلة في ھزيمته فأجمع نكبته

واستعمل الحاكم على حلب من . ولحق فتح بصيدا. فأقطعه الحاكم صيدا وبيروت، ولحق لؤلؤ بالروم في أْنطاِكية فأقام عندھم

ثم غلب عليھا صالح بن مرداس . وبقيت حلب في ملك العبيديين. رض أمر بني حمدان من الشام والجزيرة أجمعقبله، وانق

  .الكالبي، وكانت بھا دولة له ولقومه، وورثھا عنه بنوه كما يذكر في أخبارھم

  دولة بني عقيل
  أمرھم بأبي الدرداء وتصاريف أحوالھم الخبر عن دولة بني عقيل بالموصل وابتداء

كان بنو عقيل وبنو كالب وبنو نمير وبنو خفاجة، وكفھم من عامر بن صعصعة وبنو طيء من كھالن قد انتشروا ما بين 

ثم استفحل . وكانوا كالرعايا لبني حمدان يؤدون إليھم األتاوات وينفرون معھم في الحروب. الجزيرة والشام في عدوة الفرات

حمدان أمام أبي علي بن مروان بديار بكر  ولما انھزم أبو طاھر بن. ى ملك البالدأمرھم عند فشل دولة بني حمدان، وساروا إل

كما قدمناه سنة ثمانين وثالثمائة، ولحق بنصيبين، وقد استولى عليھا أبو الدرداء محمد بن المسيب بن رافع بن مقلد بن جعفر 

وبعث . اھر وأصحابه، وسار إلى الموصل فملكھابن عمر بن مھند، أمير بني عقيل ابن كعب بن ربيعة بن عامر، فقتل أبا ط

وأقام على . على الخليفة بالعراق، في أن يبعث عامالً من قبله، والحكم راجع ألبي الدرداء. إلى بھاء الدولة بن بويه المستبد

عليھا أبا وبعث بھاء الدولة سنة إثنتين وثمانين عساكره إلى الموصل مع أبي جعفر الحجاج بن ھرمز فغلب . ذلك سنتين

وزحف لحربه أبو الدرداء في قومه، ومن اجتمع إليه من العرب فكانت بينھم حروب ووقائع، وكان الظفر . الدرداء، وملكھا

  .فيھا للديلم

  :مھلك أبي الدرداء ووالية أخيه المقلد
ا أخوھما المقلد بن المسيب، ثم مات أبو الدرداء سنة ست وثمانين وولي إمارة بني عقيل مكانه أخوه علّي بعد أن تطاول إليھ

ً كان أسن منه فصرف المقلد وجھه إلى ملك الموصل، واستمال الديلم الذين فيھا مع أبي جعفر بن  وامتنع بنو عقيل ألن عليا

ثم أظھر ألخيه علي وقومه أن بھاء . ھرمز فمالوا إليه، وكتب إلى بھاء الدولة أن يضمنه الموصل بألفي ألف درھم كل سنة
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قد واله واستمدھم فساروا معه، ونزلوا على الموصل، وخرج إلى المقلد من كاد استماله من الديلم واستأمن إليھم أبو الدولة 

  .جعفر قائد الديلم فأمنوه، وركب السفن إلى بغداد، واتبعوه فلم يظفروا منه بشيء، وتملك المقلد ملك الموصل

  :فتنة المقلد مع بھاء الدولة بن بويه
وكاد . تولى حماية غربي الفرات، وكان له ببغداد نائب فيه تھور وجرى بينه وبين أصحاب بھاء الدولة مشاجرةكان المقلد ي

  بھاء الدولة مشغوالً بفتنة أخيه، فكتب نائب المقلد إليه يشكو من أصحاب بھاء الدولة، فجاء في العساكر، وأوقع بھم، ومد يده

ة ببغداد، وھو أبو علي بن إسمعيل عن ضمان القصر وغيره فغالط بھاء الدولة، وخرج نائب بھاء الدول. إلى جباية األموال

وأنفذ أبا جعفر الحجاج بن ھرمز للقبض على أبي علي بن إسمعيل ومصالحة المقلد بن المسيب، فصالحه على أن يحمل إلى 

اية، وأن يخلع على المقلد الخلع بھاء الدولة عشرة آالف دينار ويخطب له وألبي جعفر بعده، ويأخذ من البالد رسم الحم

السلطانية، وبلقب حسام الدولة، ويقطع الموصل والكوفة والقصر والجامعين وجلس له وألبى جعفر القادر با فاستولى على 

  .وقبض أبو جعفر على أبي علي بن إسمعيل ثم ھرب ولحق بمھذب الدولة. البالد، وقصده األعيان واألماثل، وعظم قدره

  ى علّي بن المسيبالقبض عل
كان المقلد بن المسيب قد وقعت المشاجرة بين أصحابه وأصحاب أخيه في الموصل قبل مسيره إلى العراق فلما عاد إلى 

ثم نوى أنه ال يمكنه ذلك مع أخيه فأعمل الحيلة في قبض أخيه، وأحضر عسكره . الموصل، أجمع اإلنتقام من أصحاب أخيه

ودخل إليه فقبض . ثم نقب دار أخيه، وكانت مالصقة له. صر دقوقا واستحلفھم على الطاعةوورى بق. من الديلم واألكراد

واستدعى رؤساء العرب وخلع عليھم، وأقام فيھم العطاء . عليه، وحبسه وبعث زوجته وولديه قرواش وبدران إلى كربت

ً من تكريت فاجتمعت له زھاء ألفي فارس، وخرجت زوجة أخيه بولديھا إلى أخيھا الحسن بن الم سيب، وكانت أحياؤه قريبا

فأشار . فاستجاش العرب على المقلد، وسار إليه في عشرة آالف فخرج المقلد عن الموصل، واستشار الناس في محاربة أخيه

وبينما ھو في ذلك إذ جاءت أخته . رافع بن محمد بن معز بالحرب، وأشار أخوه غريب بن محمد بالموادعة، وصلة الرحم

لقتال علي  المسيب شافعة في أخيھا علّي فأطلقه، ورد عليه ماله وتوادع الناس، وعاد المقلد إلى الموصل، وتجھز رميلة بنت

ً ألخيه الحسن، فلما قصد الحلة خالفه علي إلى الموصل فدخلھا وعاد إليه المقلد، . بن مزيد األسدي بواسط، ألنه كان مغضبا

ثم خاف علي . موع المقلد فأصلح ما بينھما، ودخل المقلد إلى الموصل وأخواه معهوتقدمه أخوه الحسن مشفقاً عليه من كثرة ج

ثم ھرب علي فقصده المقلد ومعه بنو خفاجة فھرب إلى العراق، . ثم وقع الصلح بينھما على أن يكون أحدھما بالبلد: فھرب

ثانية، ولحق ابن مزيد بمھذب الدولة صاحب  ثم سار المقلد إلى بلد علي بن مزيد فدخله. واتبعه المقلد فلم يدركه ورجع عنه

  .البطيحة فأصلح ما بينھما

  :استيالء المقلد علي دقوقا
وكانت لنصرانيين قد استعبدا أھلھا وملكھا من أيديھما . ولما فرغ المقلد من شأن أخويه وابن مزيد، وسار إلى دقوقا فملكھا

ة صاحب البطيحة وكان مجاھداً يحب الغزو فملكھا، وقبض على جبريل بن محمد من شجعان بغداد أعانه عليھا مھذب الدول

ثم انتقلت إلى فخر . ثم ملكھا المقلد من يده، وملكھا بعده محمد بن نحبان، ثم بعده قرواش بن المقلد. النصرانيين وعدل في البلد

ثم جاء بدران . ال فخر الدولةوغلب عليھا عم. الملك أبي غالب فعاد جبريل، واستجاش بموشك بن حكويه من أمراء األكراد

  .بن المقلد فغلب جبريل وموشك عليھا وملكھا
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  :مقتل المقلد ووالية ابنه قرو اش
كان للمقلد موال من األتراك فھربوا منه، واتبعھم فظفر بھم، وقتل وقطع وأفحش في المثلة فخاف إخوانھم منه، واغتنموا 

ولما قتل كان ولده األكبر . وكان قد عظم شأنه، وطمع في ملك بغداد. ثالثمائةغفلته فقتلوه فيھا باألنبار سنة إحدى وسبعين و

قرواش غائباً وكانت أمواله باألنبار فخاف نائبه عبد هللا بن إبراھيم بن شارويه بادرة عّمه الحسن، وراسل أبا منصور بن قراد 

فأجابه إلى ذلك، وأرسل عبد هللا إلى قرواش يستحثه وكان بالسندية، وقاسمه في مختلف المقلد على أن يدافع الحسن إن قصده، 

ثم إن الحسن بن المسيب جاء إلى مشايخ بني . فوصل، ووفى البن قراد بما عاھده عليه نائبه عبد هللا، وأقام ابن قراد عنده

ابن قراد، وأن يسير عقيل شاكياً مما فعله قرواش وابن قراد عنده، فسعوا بينھم في الصلح، واتفق الحسن وقرواش على الغدر ب

فلما تراءى الجمعان نمي الخبر إلى ابن قراد فھرب . أحدھما إلى األخر متحاربين فإذا تالقيا قبضا على ابن قراد ففعال ذلك

واتبعه قرواش والحسن ولم يدركاه، ورجع قرواش إلى بيوته فأخذھا بما فيھا من األموال، فوجه األموال إلى أن أخذھا ابو 

  .بن ھرمز جعفر الحّجاج

  :فتنة قرواش مع بھاء الدولة بن بويه
ولما كانت سنة إثنتين وتسعين وثالثمائة بعث قرواش بن المقلّد جمعاً من بني عقيل إلى المدائن فحصروھا فبعث أبو جعفر بن 

. علي بن مزيدالحجاج بن ھرمز نائب بھاء الدولة ببغداد عسكراً اليھم فدفعوھم عنھا، فاجتمعت عقيل وبنو أسد، وأميرھم 

وخرج أبو جعفر إليھم، واستجاش بخفاجة، واحضرھم من الشام فانھزم واستبيح عسكره، وقتل وأسر من األتراك والديلم 

ثم جمع العساكر ثانياً، ولقيھم بنواحي الكوفة فھزمھم، وقتل وأسر، وسار إلى أحياء بني مزيد، ونھب منھا ما ال يقدر . كثير

ً عنھا فدخل قرواش ثم سار قرواش إلى . قدره الكوفة سنة سبع وتسعين، وكانت ألبي علي بن تمال الخفاجي، وكان غائبا

. ثم قتل أبو علي سنة تسع وتسعين وثالثمائة، وكان الحاكم صاحب مصر قد واله الرحبة فسار إليھا . الكوفة وصادرھم

أن ولي امرھا صالح بن مرداس الكالبي صاحب  ثم ملكھا بعده غيره إلى. وخرج إليه عيسى بن خالط العقيلي فقتله وملكھا

  .حلب

  :قبض قرواش علي وزرائه
كان معتمد الدولة قرواش بن المقلّد قد استوزره أبا القاسم الحسين بن علّي بن الحسين المغربي، وكان من خبره أّن أباه من 

ا القاسم، ونشأ ھنالك، ثم قتله الحاكم وولد ابنه أب. إلى مصر وولي بھا األعمال أصحاب سيف الدولة بن حمدان فذھب عنه

فلحق أبو القاسم بحّسان بن مفرج بن الجّراح الطائي بالشام، وأغراه باالنتقاض والبيعة ألبي الفتوح الحسن بن جعفر صاحب 

فخر الملك فارتاب به ولحق أبو القاسم المغربي بالعراق، واتصل ب. ولم يتم أمر أبي الفتوح، ورجع إلى مكة. مكة ففعل ذلك

ثم قبض عليه سنة إحدى عشرة وأربعمائة، . القادر النتسابه إلى العلوية فأبعده فخر الملك، فقصد قرواش بالموصل فاستوزره

وصادره على مال زعم أنه ببغداد والكوفة فأحضره، وترك سبيله فعاد إلى بغداد ووزر لشرف الدولة بن بويه بعد وزيره 

ثم سخطه األتراك وسخطوا األبھر .ي، وكان مداخالً لعنبر الخادم الملقب باألثير المستولي على الدولة يومئذمؤيد الملك الرجيح

وبعث . فأشار عليه بالخروج عن بغداد، فخرج الوزير وأبو القاسم معه إلى السندية وبھا قرواش فأنزلھم، وساروا إلى أوانا

ورجع وھرب أبو القاسم المغربي إلى قرواش سنة خمس عشرة واربعمائة األتراك إلى األثير عنبر باالستعتاب فاستعتب، 

ثم وقعت فتنة بالكوفة كان منشؤھا من صھره ابن أبي طالب فأرسل الخليفة إلى قرواش في إبعاده . لعشرة أشھر من وزارته

لة قرواش على أبي القاسم ثم قبض معتمد الدو. عنه فأبعده، وسار إلى ابن مروان إلى ديار بكر، وھنالك يذكر بقية خبره
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سليمان بن فھر عامل الموصل له وألبيه، وكان من خبره أنه كان يكتب في حداثته بين يدي أبي إسحق الصابي، ثم اتصل 

ثم استعمل قرواش على الجبايات فظلم أھلھا وصادرھم . بالمقلد بن المسّيب، وأصعد معه إلى الموصل واقتنى بھا الضياع

  .ال فعجز وقتلفحبسه، وطالبه بالم

  :حرب قرواش مع العرب وعساكر بغداد
ابن علي بن مزيد األسدّي وغريب بن  وفي سنة إحدى عشرة واربعمائة اجتمع العرب على فتن قرواش، وسار إليه دبيس

في معن، وجاءھم العسكر من بغداد فقاتلوه عند سّرمن رأى، ومعه رافع بن الحسين فانھزم، ونھبت أثقاله وخزائنه، وحصل 

واستجار قرواش بغريب بن معن فأطلقه، ولحق . ورجعت عساكر بغداد إليھا. أسرھم، وفتحوا تكريت عنوة من أعماله

بسلطان بن الحسن من عّمال أمير خفاجه، واتبعه عسكر من الترك وقاتلھم غربي الفرات، وانھزم ھو وسلطان، وعاث 

ثم كانت الفتنة بينه وبين أبي أسد وخفاجة سنة سبع عشرة . لالعسكر في أعماله فبعث إلى بغداد بمراجعة الطاعة وقب

واربعمائة، ألن خفاجه تعرضوا ألعماله بالسواد فسار إليھم من الموصل، وأميرھم أبو الفتيان منيع بن  حّسان فاستجاش 

لقرواش فخام قرواش  بدبيس بن علي بن مزيد فجاءه في قومه بني أسد، وعسكر من بغداد، والتقوا بظاھر الكوفة، وھو يومئذ

ثم فارقوھا وافترقوا . واتبعوه فرحل عنھا إلى حلله، واستولى القوم على األنبار وملكوھا. عن لقائھم، وأجفل ليالً لألنبار

  .فاستعادھا قرواش

وخافھم  ثم كانت الحرب بينه وبين عقيل في ھذه السنة، وكان سببھا ان عنبر الخادم حاكم دولة بني بويه انتقض عليه الجند،

على نفسه فلحق بقرواش فجاء قرواش وأخذ له أقطاعه وأمالكه بالقيروان، فجمع مجد الدولة بن قراد ورافع بن الحسين جمعاً 

وقد اجتمع ھو وغريب بن معن واألثير عنبر، وأمّدھم . كبيراً من بني عقيل، وانضم إليھم بدران أخو قرواش وساروا لحربه

عشر ألفا، والتقوا عند بلدھم فلما تصافوا والتحم القتال، خرج بدران بن المقلد إلى أخيه قرواش ابن مروان فكانوا في ثالثة 

وأعاد قرواش إلى أخيه . فصالحه وسط المصاف، وفعل ثوران بن قراد كذلك مع غريب بن معن فتوادعوا جميعاً واصطلحوا

  .بدران مدينة الموصل

 ً وكان سببھا أن منيع بن حسان أمير خفاجه وصاحب الكوفة سار إلى الجامعين . ثم وقعت الحرب بين قرواش وبين خفاجة ثانيا

بلد دبيس، ونھبھا فخرج دبيس في  طلبه إلى الكوفة فقصد األنبار، ونھبھا ھو وقومه فسار قرواش إليھم ومعه غريب بن معن، 

واجتمع قرواش ودبيس في عشرة آالف،  .ثم مضى في اتباعھم إلى القصر فخالفوه إلى األنبار ونھبوھا وأحرقوھا. األنبار

ثم سار منيع بن حسان الخفاجي إلى الملك كيجار، . وخاموا عن لقاء خفاجه فلم يكن من قرواش اإل بناء السور على األنبار

ثم سار بدران بن المقلد في جموع من العرب إلى . الطاعة، وخطب له بالكوفة وأزال حكم بني عقيل عن سقي الفرات والتزم

يبين، وحاصرھا وھي لنصير الدولة بن مروان فجھز لھم الجند، وبعثھم إليھا فقاتلوا بدران فانھزم أوالًَ◌ ثم عطف عليھم نص

  .فانھزموا وأثخن فيھم، وبلغه الخبر أن أخاه قرواش قد وصل إلى الموصل فأجفل خوفاً منه

  استيالء الغز علي الموصل
رى، وكثر فسادھم في جھاتھا فأجاز إليھم محمود بن سبكتكين، وھرب صاحب كان ھؤالء الغّز من شعوب الترك بمفازة بخا

بخارى، وحضر عنده أميرھم أرسالن بن سلجوق فقبض عليه، وحبسه بالھند، ونھب أحياءھم وقتل كثيراً منھم فھربوا إلى 

منھم بأصبھان، وقاتلوا ولحق كثير . خراسان وأفسدوا ونھبوا فبعث إليھم العساكر فأثخنوا فيھم، وأجلوھم عن خراسان

ثم افترقوا  فسارت طائفة منھم إلى جبل بكجار عند خوارزم، ولحقت طائفة أخرى . صاحبھا، وذلك سنة عشرين وأربعمائة



178 
 

توقا وكوكناش : وكان مقدموھم أربعة. بأذربيجان، وأميرھا يومئذ وھشوذان فأكرمھم، ووصلھم ليكفوا عن فسادھم فلم يفعلوا

وا مراغة سنة تسع وعشرين، ونھبوھا وأثخنوا في األكراد الھدبائه، وسارت طائفة منھم إلى الري ومنصور ودانا فدخل

  .فحاصروھا، وأميرھا عالء الدين بن كاكويه، واقتحموا عليه البلد وافحشوا في النھب والقتل، وفعلوا كذلك في الكرخ وقزوين

ثم أوقع وھشوذان صاحب تبريز . م عاثوا في الدينور سنة ثالثينث. ثم ساروا إلى أرمينية، وعاثوا في نواحيھا وفي أكرادھا

واجتمع الغز الذين بأرمينية، وساروا نحو . لجماعة منھم في بلده وكانوا ثالثين، ومقدمھم فضعف الباقون، وأكثر فيھم القتل

ألكراد فنالوا منھم وافترقوا في الجبال ثم كر عليھم ا. بالد األّكراد الھكارية من أعمال الموصل فأثخنوا فيھم، وعاثوا في البالد

وبلغھم مسير نيال أخي السلطان طغرلبك، وھم في الرّي، وكانوا شاردين منه فأجفلوا من الرّي، وقصدوا ديار بكر . وتمزقوا

بن  وغدر سليمان بن نصير الدولة. ونزلوا جزيرة ابن عمر، ونھبوا باقردى وبازندى والحسنية. والموصل سنة ثالث وثالثين

  . مروان بأمير منھم، وھو منصور بن عزعنيل فقبض عليه وحبسه، وافترق أصحابه في كل جھة

وبعث نصير الدولة بن مروان عسكراً في اتباعھم، وأمدھم قرواش صاحب الموصل عسكر آخر ؛ وانضم إليھم األكراد 

العرب إلى العراق للمشتى، وأخرجت الغز  ثم تحاجزوا، وتوجھت. البثنوية ، صحاب فتك فأدركوھم فاستمات الغز وقاتلوھم

فلما نزلوا برقعيد عزم على اإلغارة . ديار بكر، ودخل قرواش الموصل ليدفعھم عنھا لما بلغه أن طائفة منھم قصدوا بى ه

  .عليھم فتقدموا إليه فرجع إلى مصانعتھم بالمال على ما شرطوه

وعادوا للقتال من الغد . اش في عسكره، وقاتلھم عامة يومهوبينما ھو يجمع لھم المال وصلوا إلى الموصل فخرج قرو

ودخل الغز البلد ونھبوا ما ال يحصى من . فانھزمت العرب وأھل البلد، وركب قرواش سفينة في الفرات، وخلف جميع ماله

يس علي بن مزيد ونجا قرواش إلى السند، وبعث إلى الملك جالل الدولة يستنجده، وإلى دب. المال والجوھر والحلى واألثاث

وصانع بعض الدروب والمحال . وأفحش الغّز في أھل الموصل قتالً ونھباً وعيثاً في الحرم. وأمراء العرب واألكراد يستمدھم

  .منھا عن أنفسھم بمال ضمنوه فكفوا عنھم، وسلموا

تحصيلھا فثار بھم أھل وفرضوا على أھل المدينة عشرين ألف دينار فقبضوھا ؛ ثم فرضوا أربعة آالف أخر وشرعوا في 

ولما سمع اخوانھم اجتمعوا ودخلوا البلد عنوة منتصف سنة خمس وثالثين، . الموصل، وقتلوا من وجدوا منھم في البلد

. ووضعوا السيف في الماس واستباحوھا اثني عشر يوماً، وانسدت الطرق من كثرة القتلى حتى واروھم جماعات في الحفائر

م لطغرلبك، وطال مقامھم بالبلد فكتب الملك جالل الدولة بن بويه، ونصير الدولة بن مروان إلى وطلبوا الخطبة للخليفة ث

السلطان طغرلبك يشكون امنھم، فكتب إلى جالل الدولة معتذرا بأنھم كانوا عبيدا وخدما لنا، فأفسدوا في جھات الري فخافوا 

بلغني أن عبيدنا قصدوا : إلى نصير الدولة بن مروان يقول لهويعده بأنه يبعث العساكر إليھم، وكتب . على أنفسھم وشردوا

بالدك فصانعتھم بالمال، وأنت صاحب ثغور ينبغي أن تعطي ما تستعين به على الجھاد، ويعده أنه يرسل من يدفعھم عن 

  .بالده

خر الغز إلى تل أعفر، ثم سار دبيس بن مزيد إلى قرواش مددا، واجتمعت إليه بنو عقيل، وساروا من السن إلى الموصل فتأ

وأرسلوا إلى أصحابھم بديار بكر ومقدمتھم ناصفلي ولوقا فوصلوا إليھم، وتزاحفوا مع قرواش في رمضان سنة خمس وثالثين 

ونھب العرب أحياءھم، . ثم استماتت العرب فانھزمت الغز وأخذھم السيف. فقاتلوھم إلى الظھر، وكشفوا العرب عن حللھم

ثم أرزن الروم كذلك، . وقصدوا ديار بكر فنھبوھا. إلى بغداد، واتبعھم قرواش إلى نصيبين ورجع عنھم وبعثوا برؤوس القتلى

  .ثم أذربيجان ؛ ورجع قرواش إلى الموصل
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  يالء بدران بن المقلد علي نصيبيناست
نصير الدولة ابنة  ثم اصطلحا بعد ذلك واتفقا وتّزوج. قد تقّدم لنا محاصرة بدران نصيبين ورحيله عنھا من أخيه قرواش

ثم ھرب بعض عّمال ابن مروان إلى قرواش، وأطمعه في . قرواش فلم يعدل بينھا وبين نسائه، وشكت إلى أبيھا فبعث عنھا

وطلب الجزيرة ونصيبين ألخيه بدران فامتنع ابن مروان . الجزيرة فتعلل عليه قرواش بصداق إبنته، وھو عشرون ألف دينار

ً لحصار الجزيرة وآخر مع أخيه بدران لحصار نصيبينمن ذلك، فبعث قرواش جيش ثم جاء بنفسه وحاصرھا مع أخيه، . ا

وطلب منه نصيبين فسلمھا إليه، وأعطى . وتسلّلت العرب واألكراد إلى نصير الدولة بن مروان بمّيافارقين. وامتنعت عليه

فزحف إليه أبو الشوك من أمراء األكراد وكان ملك ابن مروان في دقوقا . قرواش من صداق امة خمسة عشر ألف دينار

ثم توفي بدران سنة خمس وعشرين، وجاء ابنه عمر إلى قرواش فأقره . فحاصره بھا، وأخذھا من يده عنوة وعفا عن أصحابه

  .على والية نصيبين، وكان بنو نمير قد طمعوا فيھا وحاصروه فسار إليھم ودافعھم عنھا

  :الفتنة بين قرواش وغريب بن معن

ً من العرب واألكراد، وأمده جالل الدولة كا نت تكريت البي المّسيب رافع بن الحسين من بني عقيل فجمع غريب جمعا

وكان رافع بن الحسين عند قرواش بالموصل فسار لنصره بالعساكر، ولقيه غريب في . بعسكر، وسار إلى تكريت فحاصرھا

  .ثم تراسلوا واصطلحوا. وا لمحلّته ومالهنواحي تكريت فانھزم، واتبعه قرواش ورافع، ولم يتعّرض

  :فتنة قرواش وجالل الدولة وصلحھما
كان قرواش قد بعث عسكره سنة إحدى وثالثين لحصار خميس بن ثعلب بتكريص، واستجار خميس بجالل الدولة فبعث إليه 

وسار جالل الدولة إلى . دولةبالكف عنه فلم يفعل فسار بنفسه يحاصره، وكتب إلى األتراك ببغداد يستفسدھم عن جالل ال

ثم اختلفت عقيل على قرواش، وبعث إلى . وسار قرواش للقائه، وأعوزت عساكر جالل الدولة األقوات. األنبار، فامتنعت عليه

  .جالل الدولة بمعاودة الطاعة فتحالفا وعاد كل إلى بلده

  ملوك القسطنطينية
  اخبار ملوك القسطنطينية لھذه العصور

وكان أبوھا من . ما في يوم عيد، ركب إلى الكنيسة فرآھا في النظارة فشغف بھاھنطين قد تزوج أبوھما أمّ كان بسيل وقسط

وتزّوجت بعده بمدة نقفور، وملك وتصرف، . أكابر الروم فخطبھا منه، وتزّوجھا وولدت الولدين ومات أبوھما وھما صغيران

وأقامت معه سنة، ثم خافھا وأخرجھا بولديھا إلى دير بعيد . ّوجت بهوأغرت الدمستق بقتله فقتله وتز. وأراد أن يجّب ولديھا

ثم دلست إلى بعض الرھبان ليقتل الدمستق فأقام بكنيسة الملك يتحيل لذلك، حتى جاء الملك واستطعمه . فأقامت فيه سنة أخرى

ً ومات سطنطينية فملك ولدھا بسيل واستبّدت وجاءت ھي قبل العيد بليال إلى الق. القربان في العيد من يده، فدّس له معه سما

ً له بتدبير األمر في غيبته . عليه لصغره فلما كبر سار لقتال البلغار في بالدھم، وبلغه وھو ھنالك وفاتھا فأمر خادما

  .وأقام في قتال البلغار اربعين سنة. بالقسطنطينية

. ونقل أھلھا إلى بالد الروم. وقتل ملكھم، وملك بالدھم ثم انھزم وعاد إلى القسطنطينية، وتجھز ثانية، وعاد إليھم فظفر بھم،

منھم، وھؤالء أقرب من أولئك إلى بالد الروم  وھؤالء البلغار الذين ملك بالدھم بسيل غير الطائفة المسلمة: قال ابن األثير

ً وسبعين سن. بصمھرين، وكالھما بلغار انتھى ولما مات الملك أخوه . ةوكان بسيل عادال حسن السيرة، وملك على الروم نيفا

. ثم مات وخلّف بناتاً ثالثاً فملكت الكبرى وتزّوجت بأرمانوس من بيت ملكھم، وھو الذي ملك الّرھا من المسلمين. قسطنطين



180 
 

وكان له من قبل الملك رجل يخدمه من السوقة الصيارفة اسمه ميخاييل فاستخلصه، وحكمه في دولته فمالت زوجة أرمانوس 

ثم عرض لميخاييل ھذا مرض شوه . الحيلة في قتل الملك أرمانوس فقتاله خنقاً، وتزوجته على كره من الروموأعمال . إليه

خلقته فعھد بالملك إلى ابن أخيه واسمه ميخاييل، فملك بعده، وقبض على أخواله واخوتھم، وضرب الدنانير باسمه سنة ثالثين 

  .وأربعمائة

ثم اعتزم . الرھبانية والخروج له عن الملك، وضربھا ونفاھا إلى جزيرة في البحرثم أحضر زوجته بنت الملك، وحملھا على 

على قتل البطرك للراحة من تحكمه فأمره بالخروج إلى الدير لعمل وليمة يحضرھا عنده، وأرسل جماعة من الروم وبلغار 

ميخاييل فأرسل إلى زوجته الملكة من  لقتله، فبذل لھم البطرك ماال على اإلبقاء، ورجع إلى بيعته، وحمل الروم على عزل

وملكت اختھا الصغيرة بدرونة، وأقاموا . الجزيرة التي نفاھا إليھا فلم تفعل، وأقبلت على رھبانيتھا فخلعھا البطرك من الملك

ع الروم من خدم أبيھا من  يدبر ملكھا، وخلعوا ميخاييل، وقاتل أشياعه أشياع بدرونة فظفر بھم أشياع بدرونة ونھبوھم، وفز

إلى التماس ملك يدبرھم، وقارعوا بين المرشحين فخرجت القرعة على قسطنطين فملكوه، وتزوجته الملكة الكبرى، ونزلت 

ً . لھا الصغيرة عن الملك سنة أربع وثالثين وجھز . ثم خرج خارجي من الروم اسمه ميناس، وكثر جمعه، وبلغ عشرين ألفا

ثم ورد على القسطنطينية سنة خمس وثالثين مراكب . أسه إليه، وافترق أصحابهقسطنطين إليه العساكر فقتلوه، وسيق ر

  .للروم، ووقعت منھا محاورات نكرھا الروم فحاربوھم، وكانوا قد فارقوا مراكبھم إلى البّر فأحرقوھا وقتلوا الباقين

  :الوحشة بين قرواش واألكراد
وصاحبھا أبو الحسن بن عكشان، وللھدبانية  ة قلعة العقر وما إليھا،كان لألكراد عّدة حصون تجاور الموصل ؛ فمنھا للحميديّ 

قلعة إربل وأعمالھا، وصاحبھا أبو الحسن بن موشك، ونازعه أخوه أبو علي بن أربل فأخذھا منه بإعانة ابن عكشان، وأسر 

بلغھما، ورجعا إلى الموصل  وكان قرواش وأخوه زعيم الدولة أبو كامل مشغولين بالعراق فنكرا ذلك لّما. أخاه أبا الحسن

وبعث الھدباني أخاه، وأصلح . فطلب قرواش من الحميدّي والھدباني النجدة على نصير الدولة بن مروان، فجاء الحميدي بنفسه

ثم قبض على عكشان وصالحه على إطالق أبي الحسن بن موشك، وامتنع أخوه أبو علي، وكان . قرواش ونصير الدولة

ً عليه فأ ثم أرسل أبا علي في ذلك األمر، وحضر بالموصل ليسلّم أربل إلى أخيه أبي . جاب ورھن في ذلك ولدهعكشان عونا

وخرج ابن عكشان وأبو علي ليسلّما إربل إلى أبي الحسن بن موشك فغدرا به، وقبضا على . الحسن، وسلم قرواش إليه قالعه

  . شأصحابه، وھرب ھو إلى الموصل وتأكدت الوحشة بينھما وبين قروا

  :خلع قرواش بأخيه أبي كامل ثم عوده
ثم وقعت الفتنة بين معتمد الدولة وقرواش وأخيه زعيم الدولة أبي كامل، وكان سببھا أن قريشاً ابن أخيھما بدران فتن عّمه أبا 

وأمّده . واستمد قرواش بنصير الدولة بن مروان فبعث إليه بابنه سليمان. كامل، وجمع عليه الجموع، وأعانه عّمه االخر

ثم اقتتلوا في المحرم سنة إحدى وأربعين يوماً . الحسن بن عكشان وغيرھما من األكراد وساروا إلى معالبا فنھبوھا وأحرقوھا

وتسلل عن قرواش بعض جموعه من العرب إلى أخيه، وبلغه . وثانياً، ووقفت األكراد ناحية عن المصاف، ولم يغشوا المجال

ولم يبرح فركب أخوه أب . ألنبار، وثبوا فيھا وملكوھا فضعف أمره، وأحس من نفسه الظھور عليهأّن شيعة أخيه أبي كامل با

ثم بعث به إلى الموصل ووّكل به، وملك أبو كامل . وكامل، وقصد حلته فركب قرواش للقائه، وجاء به أبو كامل لحلته

ه فسبقھم إليھا، وأعاده إلى ملكه، وبايعه على الموصل، واشتّط عليه العرب فخاف العجز والفضيحة أن يراجعوا طاعة أخي

وكان أبو كامل قد أحدث الفتنة بين البساسيري كافل الخالفة ببغداد، وملك األمراء بھا لما . ورجع قرواش إلى ملكه. الطاعة
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قتتلوا قتاالً فعله بنو عقيل في عراق العجم من التعرض القطاعة فسار إليھم الساسيدي، وجمع أبو كامل بن عقيل، ولقيه فا

ثم حاجزوا فلما رجع قرواش إلى مكة نزع جماعة من أھل األنبار إلى البساسيري شاكرين شاكين سيرة قرواش، . شديداً 

  .وطلبوا أن يبعث معھم عسكراً وعامالً إلى بلدھم ففعل ذلك، وملكھا من يد قرواش وأظھر فيھم العدل

  :خلع قرواش ثانية واعتقاله
ه أخوه أبو كامل بقي معه كالوزير يتصّرف، إال أن قرواش أنف من ذلك، وأعمل الحيلة في التخلّص كان قرواش لًما أطاع

ً أو كرھاً .  منه فخرج من الموصل سائراً إلى بغداد وشّق ذلك على أخيه أبي كامل فأرسل إليه أعيان قومه ليرّدوه طوعا

فلما جاء إلى أبي كامل بمبّرته وإكرامه، . سكنى دار اإلمارةفالطفوه أّوالً، وشعر منھم بالدخيلة فأجاب إلى العود؟ وشرط 

  .ووّكل به من يمعنه التصّرف

  :وفاة أبي كامل ووالية قريش بن بدران
لما ملك قريش بن بدران وحبس عمه بقلعة الجراّحية ارتحل يطلب العراق سنة أربع وأربعين فانتقض عليه أخوه المقلّد، وسار 

واختلف العرب عليه، ونھب عمال الملك الرحيم ما كان . مزيد فنھب قريش حلله، وعاد إلى الموصلإلى نور الدولة دبيس بن 

ثم استمال قريش العرب عليه، ونھب عمال الملك الرحيم ما كان لقريش بن المسّيب صاحب الحظيرة . لقريش بنواحي العراق

ً عليه ه قريش، ولقيه فھزمه واتبعه إلى حلل بالد ابن غريب وبعث قريش بعض أصحابه فلقيھم، وأوقع بھم فسار إلي. مخالفا

وبعث إلى عّمال الملك الرحيم بالطاعة، وضمان ما كان عليه في أعماله فأجابوه إلى ذلك لشغل الملك . ونھبھا، ودخل العراق

  .الرحيم بخوزستان فاستقر أمره وقوي

   :وفاة قرواش

المقلد بمحبسه في قلعة الجراحية، وحمل إلى الموصل،  منيع قرواش بنوفي سنة أربع وأربعين ھذه توفي معتمد الدولة أبو 

  .ودفن بھا ببلد نينوى شرقيھا، وكان من رجال العرب

  استيالء قريش علي األنبار

وسار . وفي سنة ست وأربعين زحف قريش بن بدران من الموصل ففتح مدينة األنبار، وملكھا من يد عماك البساسيري

  .ار فاستعادھاالبساسيري إلى األنب

  :حرب قريش بن بدران والبساسيري ثم اتفاقھما وخطبة قريش لصاحب مصر
وكان . كان قريش بن بدران قد بعث بطاعته إلى طغرلبك وھو بالري، وخطب له بجميع أعماله، وقبض على الملك الرحيم

وكان البساسيري قد فارق . لى عملهقريش معه فنھب معسكره واختفى، وسمع به السلطان فأمنه، ووصل إليه فأكرمه ورده إ

وقصد نور الدولة دبيس بن مزيد للمصاھرة . الملك الرحيم عند مسيره من واسط إلى بغداد، ومسير طغرلبك من حلوان

وكان سبب مفارقه البساسيري للملك الرحيم كتاب القائم له بابعاده الطالعه على كتابه إلى خليفة مصر، فلما وصل . بينھما

دران إلى بغداد، وعظم استيالء السلطان طغرلبك على الدولة، بعث جيشا، وزحف البساسيري للقائھم ومعه نور قريش بن ب

وعاث أھل سنجار فيھم، وسار بھم إلى . الدولة دبيس فالتقوا بسنجار، فانھزم قريش وقطلمش وأصحابھما، وقتل كثير منھم

  .وا إليه بطاعتھم من قبل فبعث إليھم بالخلع ولقريش جملتھمالموصل، وخطب بھا للمستنصر خليفة مصر، وقد كانوا بعث
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  :استيالء طغرلبك علي الموصل ووالية أخيه نيال عليھا ومعاودة قريش الطاعة
كان السلطان طغرلبك لما طال مقامه ببغداد، ساء أثر عساكره في الرعايا، فبعث القائم وزيره رئيس الرؤساء أن يحضر عميد 

وزير طغرلبك ويعظه في ذلك، ويھدده برحيل القائم عن بغداد فبلغه خالل ذلك شأن الموصل، فرحل إليھا، الملك المكندرّي 

ورحل عنه فمات نصر، وولي بعده . وحاصر تكريت ففتحھا، وقبل من صاحبھا نصر بن عيسى من بمي عقيل ما ال بد له منه

. السلطان من البواريح، وكان في انتظار أخيه ياقوتي بن تنكيرأبو الغنائم بن البحلبان فأصلح حاله مع رئيس الرؤساء، ورحل 

ثم توجه السلطان إلى نصيبين، وبعث ھزارسب إلى البرّية لقتال العرب، وفيھم فريش ودبيس وأصحاب حران والرقة من 

  .نمير فأوقع بھم، ونال منھم، وأسر جماعة فقتلھم

اعتھما، وأن يتوسط لھما عند السلطان فعفا السلطان عنھما، وقال وعاد إلى السلطان طغرلبك، فبعث إليه قريش ودبيس بط

فرحل البساسيري عند ذلك إلى الرحبة، وتبعه أتراك بغداد، ومقبل بن المقلد، . ردھما إلى الخليفة فيرى ما عندھما: البساسيري

ويخضرھما، وكان ذلك وبعث السلطان إلى قريش ودبيس ھزارسب بن تنكير ليقضي ما عندھما . وجماعة من بني عقيل

ثم خافا على أنفسھما فبعث قريش أبا اليد ھبة هللا بن جعفر، ودبيس ابنه بھاء الدولة منصوراً فقبلھما السلطان، وكتب . بطلبھما

الموصل ونصيبين وتكريت وأوانا ونھر بيطر وھيت واألنبار وبادرونا ونھر : وكان لقريش من االعمال. لھما بأعمالھما

وسار . د السلطان ديار بكر، ووصل إليه أخوه إبراھيم نيال، وأرسل ھزارسب إلى قريش ودبيس يحذرھما منهثم قص. الملك

لسنجار ألجل واقعته مع قريش ودبيس فبعث العساكر إليھا واستباحھم وقتل أميرھا علي بن مرحا وخلق كثير من أھلھا رجاال 

ع سنجار والموصل وتلك االعمال كلھا ألخيه إبراھيم نيال، وعاد إلى عنھم، وأقط ونساء، وشفع إبراھيم نيال في الباقين فكف

  .بغداد فدخلھا في ذي القعدة سنة تسع وأربعين

  :وفي بغداد مع البساسيري وحبسھما القائم مقارنة نيال الموصل وما كان لقريش فيھا

غرلبك أن يكون منتقضاً، وبادر بكتابه شفي سنة خمسين وأربعمائة خرج إبراھيم نيال من الموصل إلى بالد الروم، فخشي ط

وخالفه البساسيري وقريش إلى الموصل فملكھا، وحاصر القلعة حتى . وكتاب الخليفة إليه، فرجع وخرج الوزير الكندري للقائه

ھا، وسار السلطان طغرلبك من وقته إلى الموصل ففارق. استأمن أھلھا على يد ابن موسك وصاحب أربد فأّمناھم، وھدما القلعة

وسار السلطان طغرلبك في أثره، وحاصره بھمذان، وجاء . واتبعھا إلى نصيبين ففارقه أخوه نيال في رمضان سنة خمسين

وجاء . وكان ھزارست بواسط، ودبيس ببغداد قد استدعاه الخليفة للدفاع فسئم المقام، ورجع إلى بلده. البساسيري إلى بغداد

الحسن بن عبد الرحيم ونزلوا بجوانب بغداد، ونزل عميد العراق بالعسكر قبالة البساسيري وقريش ووزير بني بويه أبو 

  .البساسيري، ورئيس الرؤساء وزير الخليفة قبالة اآلخرين

ثم استعجل رئيس الرؤساء الحرب . وخطب البساسيري للمستنصر صاحب مصر بجوامع بغداد، واّذن بحّي على خير العمل

فھزموه واقتحموا حريم الخالفة، وملكوا القصور بما فيھا، وركب الخليفة فوجد عميد العراق قد  فاستنجده القوم، ثم كّروا عليه

استأمن إلى قريش بن بدران فاستأمن ھو كذلك، وأّمنھما قريش وأعادھما، وعذله البساسيري في االنفراد بذلك دونه، وقد 

وأقام الخليفة والعميد عنده فقتل البساسيري الوزير . إليهتعاھدا على خالف ذلك فاستعتب له بالوزير رئيس الرؤساء، ودفعه 

ابن عبد الرحيم، وبعث قريش بالخليفة القائم مع ابن عّمه مھارش بن نجلى إلى حديثة عانة فأنزله بھا مع أھله وحرمه 

يش في إعادة القائم وحاشيته؟ حتى إذا فرغ السلطان طغرلبك من أمر أخيه نيال، وقتله، ورجع إلى بغداد بعث البساسيري وقر

  .إلى داره فامتنع، وأجفل عن بغداد في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين
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وشمل النھب مدينة بغداد وضواحيھا من بني شيب ن وغيرھم وبعث السلطان طغرلبك اإلمام أبا بكر محمد بن فورك إلى 

خاتون، وأنه بعث ابن فورك إلحضارھما وكتب قريش ابن بدران يشكره على فعله بالخليفة وبابنة أخته زوجة الخليفة ارسالن 

قريش إلى مھارش ابن عمه بأن يلحق به ھو والخليفة في البرية فأبى، وسار الخليفة إلى العراق، وجعل طريقه على الرّي 

ف، ولقيه ومّر ببدر، ابن مھلھل فخدم القائم، وخرج السلطان للقاء الخليفة، وقدم إليه األموال واآلالت، وعرضه أرباب الوظائ

وبعث السلطان خبارتكين الّطغرائّي في العساكر التباع البساسيري . بالنھروان، وجاء معه إلى قصره كما تقّدم في أخباره

خفاجة، وسار السلطان في أثرھم، وصبحت السرية البساسيري . والعرب، وجاء إلى الكوفة، واستصحب سرايا ابن منيع ببني

  .وفّر دبيس، وقاتل البساسيري وأصحابه فقتل في المعركة في حلّة دبيس بن يزيد فنھبوھا،

  :وفاة قريش في بدل ان ووالية ابنه مسلم
ثم توفي قريش بن بدران سنة ثالث وخمسين ودفن بنصيبين، وجاء فخر الدولة أبو نصر بن محمد بن جھير من دارا وجمع 

تقام أمره، وأقطعه السلطان سنة ثمان وخمسين األنبار وھيت بني عقيل على ابنه أبي المكارم مسلم بن قريش فولّوه عليھم، واس

ثم سار سنة ستين وأربعمائة إلى . وحريم والسن والبواريح، ووصل إلى بغداد فركب الوزير بن جھير في المركب للقائه

ھا سمات العلوية الرحبة فقاتل بھا بني كالب وھم في طاعة المستنصر العلوّي فھزمھم وأخذ أسالبھم، وبعث بأشالئھم، وعلي

  .فطيف بھا منكسة ببغداد

  :استيالء مسلم بن قريش علي حلب
وفي سنة إثنتين وسبعين سار شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل إلى مدينة حلب فحاصرھا، ثم افرج عنھا 

 ً أفرج عنھا وملك بزاغة ثم . فحاصرھا تتش بن ألبارسالن، وقد كان ملك الشام سنة إحدى وسبعين قبلھا فأقام عليھا أياما

والبيرة، وبعث أھل حلب إلى مسلم بن قريش بأن يمّكنوه من بلدھم، ورئيسھا يومئذ ابن الحسين العّباسّي فلما قرب منھم 

وأقام كذلك أياماً حتى صادف ابن الحسين يتصيد . امتنعوا من ذلك فترصد لھم بعض التركمان، وھو صاحب حصن بنواحيھا

ث به إلى مسلم بن قريش فأطلقه على أن يسلموا له البلد فلما عاد إلى البلد تم له ذلك، وسلم له البلد في ضيعته فأسره، وبع

فدخله سنة ثالث وسبعين وحصر القلعة، واستنزل منھا سابغاً ووثاباً إبني محمد بن مرداس، وبعث ابنه إبراھيم، وھو ابن عّمة 

. قدر عليه ضمانه فأجابه السلطان إلى ذلك، وأقطع ابنه محمداً مدينة بالسالسلطان، إلى السلطان يخبره بملك حلب وسال أن ي

  .ثم سار مسلم إلى حّران وأخذھا من بني وثاب النميرّيين وأطاعه صاحب الرھا ونقش السكة باسمه

  :حصار مسلم بن قريش دمشق وعصيان أھل حران عليه
بھا تتش فخرج في عسكره، وھزم مسلم بن قريش وفي سنة ست وسبعين سار شرف الدولة إلى دمشق فحاصرھا وصاح

وبلغه الخبر بأّن أھل حران نقضوا الطاعة وأن ابن عطّية . وقد كان استمد أھل مصر فلم يمّدوه. فارتحل عنھا راجعاً إلى بالده

أعطاه وقاضيھا ابن حلية عازمان على تسليم البلد للترك فبادر إلى حّران، وصالح في طريقه ابن مالعب صاحب حمص و

  .سليمة ورفسة، وحاصر حران وخرب أسوارھا واقتحمھا عنوة وقتل القاضي وابنه

  :حرب ابن جھير مع مسلم بن قريش واستيالؤه علي الموصل ثم عودھا إليه
ثم استوحش من قريش بن . كان فخر الدولة أبو نصر محمد بن أحمد بن جھير من أھل الموصل، واتصل بخدمة بني المقلد

ثم فارقه . ومضى إلى حلب فاستوزره معز الدولة أبو ثمال بن صالح. جار ببعض رؤساء بني عقيل فأجاروه منهبدران، واست

ولما عزل القائم وزيره أبا الفتح محمد بن منصور بن دارس استدعاه . إلى نصير الدولة بن مروان بديار بكر فاستوزره
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ولما وصل إلى بغداد استوزره القائم سنة أربع وخمسين، . فلم يدركه للوزارة فتحّيل في المسير إلى بغداد، واتبعه ابن مروان

واستمّرت وزارته، وتخلّلھا العزل في بعض المرات إلى  أ ن مات القائم، . وطغرلبك يومئذ ھو السلطان المستبد على الخلفاء

م الملك إلى الخليفة به وسؤاله وولي المقتدي، وصارت السلطنة إلى ملك شاه فعزله المقتدي سنة إحدى وسبعين، بشكوى نظا

ثم . وسار ابنه عميد الدولة إلى نظام الملك بأصفھان واستصلحه، وشفع فيه إلى المقتدي فأعاد ابنه عميد الدولة. عزله فعزله

عزله سنة ست وسبعين فبعث السلطان ملك شاه ونظام الملك إلى المقتدي بتخلية سبيل بني جھير إليه فوفدوا عليه بأصفھان، 

  .ولقوا منه مّبرًة وتكرمة

وعقد السلطان ملك شاه لفخر الدولة على ديار بكر، وبعث معه العساكر، وأمره أن يأخذ البالد من ابن مروان، وأن يطب 

ثم أردفه السلطان سنة سبع وسبعين . لنفسه بعد السلطان، وينقش إسمه على السكة كذلك فسار لذلك، وتوسط ديار بكر

أرتق جد الملوك بماردين لھذا العھد، وكان ابن مروان عندما أحس بمسير العساكر إليه، بعث إلى شرف بالعساكر مه األمير 

إلى امد، وفخر الدولة بنواحيھا، وقد ارتاب من اجتماع . الدولة مسلم بن قريش يستنجده على أن يعطيه آمد من أعماله فجا

اكر الترك الذين معه فصبحوا العرب في أحيائھم فانھزموا وسارت عس. العرب على نصرة بن مروان ففتر عزمه عق لقائھم

  .وغنموا أموالھم ومواشيھم، ونجا شرف الدولة إلى آمد، وحاصره فخر الدولة فيمن ما من العساكر 

وبعث مسلم بن قريش إلى األمير أرتق يغضي عنه في الخروج من آمد على مال بذله له فاغضى له وخرج إلى الرقة وسار 

بلد ابن مروان لحصارھا ففارقه بھاء الدولة منصور بن مزيد وابنه سيف الدولة صدقة إلى  ھير إلى مّيافارقينأحمد بن ج

العراق، وسار ابن جھير إلى خالط وكان السلطان ملك شاه لما بلغه انحصار مسلم بن قريش بآمد بد عميد الدولة اقسنقر جّد 

مير أرتق  طريقھم سائراً إلى العراق فعاد معھم وجاؤوا إلف الموصل الملك العادل محمود في عساكر الترك، ولقيھم األ

وسار السلطان عساكره إلى بالد مسلم بن قريش وانتھى إلى البواريح وقد خلمى مسلم بن قريش الحصار بآمد، . فملكوھا

سل به فتقبل وسيلته وأذن له ووصل إلى الّرحبة وقد ملكت عليه الموصل، وذھبت أمواله فراسل مؤيد الملك بن نظام الملك فتو

وسار مسلم بن قريش من الّرحبة فأحضره مؤيد الملك عند . في الوصول إلى السلطان بعد أن أعطاه من العھد ما رضي به

السلطان، وقّدم ھدّية فاخرة من الخيل وغيرھا، ومن جملتھا فرسه الذي نجا عليه، وكان ال يجارى فولع من السلطان موقعا 

  .على بالده فرجع إلى الموصل، وعاد السلطان إلى ما كان بسبيله وصالحه وأقره

  :مقتل مسلم بن قريش ووالية ابنه إبراھيم
قد قّدمنا ذكر قطلمش قريب السلطان طغرلبك، وكان سار إلى بالد الروم فملكھا واستولى على قونية واقصر اي، ومات فملك 

وكان لشرف . سبعين وأربعمائة وأخذھا من يد الروم كما نذكر في أخبارهمكانه ابنه سليمان، وسار إلى أْنطاِكية سنة سبع و

الدولة مسلم بن قريش بانطاكيه جزية يؤّديھا إليه صاحبا القردروس من زعماء الروم، فلما ملكھا سليمان بن قطلمش بعث إليه 

فيھا غير خفي، وأّما الجزية فكانت يطالبه بتلك الجزية، ويخوفه معصية السلطان فأجابه بأني على طاعة السلطان، وأمري 

مضروبة على قوم كّفار يعطونھا عن رؤوسھم، وقد أدال هللا منھم بالمسلمين وال جزية عليھم فسار شرف الدولة، ولھب 

ثم جمع شرف الدولة جموع العرب وجموع . وسار سليمان فنھب جھات حلب، وشكت عليه الرعايا فرّد عليھم. جھات أْنطاِكية

ولما التقوا . سار إلى أْنطاِكية فسار سليمان للقائه، والتقيا في أعمال أْنطاِكية في صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائه التركق، و

معه من التركمان إلى سليمان فاختّل مصاف مسلم بن قريش، وانھزمت العرب عنه، وثبت فقتل في  مال األمير جق بمن

وكانت أعماله في . نھر عيسى وجميع ما كان ألبيه وعّمه قرواش من البالداربعمائة من أصحابه، وكان ملكه تد اتسع من 
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ولما قتل مسلم اجتمع بنو عقيل وأحرجوا أخاه إبراھيم من محبسه، بعد . غاية الخصب واألمن، وكان حسن السياسة كثير العدل

ولما قتل مسلم سار سليمان بن . أخيه مسلمأن مكث فيه سنين مقّيداً حتى أفسد القيد مشيته فأطلقوه، وولّوه على انفسھم مكان 

وفي سنة تسع وسبعين بعدھا بعث عميد العراق عسكراً إلى . قطلمش إلى أْنطاِكية وحاصرھا شھرين فامتنعت عليه، ورجع

مد وفيھا أقطع السلطان ملك شاه مدينة الرحبة وأعمالھا وحران وسروج والرقة والخابور لمح. األنبار فملكھا من يد بني عقيل

بن شرف الدولة مسلم بن قريش، وزوجه بأخته خاتون زليخة فتسلّم جميع ھذه البالد، وامتنع محمد بن المشاطر من تسليم 

  .حّران فأكرھه السلطان على تسليمھا

  :نكبة إبراھيم وتنازع محمد وعلي ابني مسلم بعده على ملك الموصل ثم استيالء علي عليھا
الموصل وأميراً على لومه بني عقيل، حتى استدعاه السلطان ملك شاه سنة إثنتين وثمانين فلّما لم يزل إبراھيم بن قريش ملكا ب

حضر اعتقله، وبعث فخر الدولة بن جھير على البالد فملك الموصل وغيرھا، وأقطع السلطان عّمته صفّية مدينة بلد وكانت 

راھيم فلما مات ملك شاه ارتحلت صفية إلى الموصل ومعھا زوجاً لمسلم بن قريش ولھا منه ابنه علّي، وتزوجت بعده بأخيه إب

واقتتلوا على الموصل . ابنھا علّي بن مسلم، وجاءه اخوه محمد بن مسلم وتنازعا في ملك الموصل وانقسمت العرب عليھما

  .فانھزم محمد وملك علّي، ودخل الموصل وانتزعھا من يد ابن جھير

  :عود إبراھيم إلى ملك الموصل ومقتله
لما مات ملك شاه واستبّدت تركمان خاتون بعده باألمور، وأطلقت إبراھيم من االعتقال فبادر إلى الموصل، فلما قاربھا سمع و

أّن علّي إبن أخيه مسلم قد ملكھما ومعه أمه صفّية عّمة ملك شاه فبث إليھا، وتلّطف بھا فدفعت إليه ملك الموصل فدخلھا وكان 

قد طمع في ملك العراق، واجتمع إليه األمراء بالشام وجاء أقسنقر صاحب حلب، وسار إلى  تتش صاحب الشام أخو ملك شاه

نصيبين فملكھا، وبعث إلى إبراھيم أن يخطب له ويسّھل طريقه إلى بغداد فامتنع إبراھيم من ذلك فسار تتش، ومعه أقسنقر، 

ً . وجموع الترك ن بالمغيم فانھزم إبراھيم، وقتل وغنم الترك حللھم، وقتل والتقى الفريقا. وخرج إبراھيم للقائه في ثالثين ألفا

  .كثير من نساء العرب أنفسھّن خوفاً من الفضيحة، واستولى تتش على الموصل

  :إياھا من يده وانقراض أمر بني المسيب من الموصل والية علي بن مسلم علي الموصل ثم استيالء كربوقا وانتزاعه
وصل ولّى عليھا علي بن أخيه مسلم بن قريش فدخلھا مع أّمه صفّية عند ملك شاه، واستقّرت ولما قتل إبراھيم، وملك تتش الم

وزحف إليه بركيارق وابن أخيه . وسار تتش إلى ديار بكر فملكھا، ثم إلى أذربيجان فاستولى عليھا. ھى وأعمالھا في واليته

. وأمره السلطان بركيارق باطالق كربوقا فأطلقه .ملك شاه، وتقاتال فانھزم تش، وقام بمكانه ابنه رضوان، وملك حلب

واجتمعت عليه رجال، وجاء إلى حّران فملكھا، وكاتبه محمد بن مسلم بن قريش وھو بنصيبين ومعه توران بن وھيب وأبو 

الھيجاء الكردي يستنصرونه على علّي بن مسلم بن قريش بالموصل فسار إليھم وقبض على محمد بن سم وسار به إلى 

ثم سار إلى الموصل فامتنعت عليه ورجع مدينة بلد وقتل بھا محمد بن مسلم غريقاً، وعاد إلى حصار . ين فملكھانصيب

وبعث كربوقا إليه عسكراً مع . واستنجد علي بن مسلم باألمير جكرمش صاحب جزيرة ابن عمر فسار إليه منجداً له. الموصل

واشتد الحصار بعلّي بن . بطاعة كربوقا، وجاء مدداً له على حصار الموصلاخيه التوتناش فرّده مھزوماً إلى الجزيرة فتمسك 

وانقرض ملك . مسلم فخرج من الموصل، ولحق بصدقة بن مزيد بالحلّة، وملك كربوقا بلد الموصل بعد حصار تسعة أشھر

    . وحدهبني المّسيب من الموصل وأعمالھا واستولى عليھا ملوك الغّز من السلجوقية أمراؤھم، والبقاء 
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  دولة بني صالح
  الخبر عن دولة بني صالح بن مرداس بحلب وابتداء أمرھم وتصاريف أحوالھم

كان ابتداء أمر صالح بن مرداس ملك الّرحبة، وھو من بني كالب بن ربيعة بن عامر لن صعصعة، ومجاالتھم بضواحي 

ألبى علي بن ثمال الخفاجّي، فقتله عيسى بن خالط وقال ابن حزم، إنه من ولد عمرو بن كالب، وكانت مدية الرجة . حلب

وزحف  لؤلؤ  الساري نائب الحاكم بدمشق فملك . ثم أخذھا منه بدران بن المقلد. العقيلي وملكھا من يده، و بقيت له مّدة 

بن مرداس  وبعث إلى صالح. وكان رئى الرحبة ابن مجلكان فاستبّد بھا. الرقة، ثم الرحبة من يد بدران، وعاد إلى دمشق

ثم انتقل . ثم اعطلحا، وزّوجه ابن مجلكان إبنته ودخل البلد. يستعين به على أمر فأقام عنده مدة، ثم فسد ما بينھما، وقاتله صالح

ثم نقضوا وأخذوا ماله، وسار إليھم ابن مجلكان مع صالح . ابن مجلكان إلى عانه بأھله وماله بعد أن أطاعوه وأخذ رھنھم

  .من قتله ؛ وسار إلى الّرحبة فملكھا واستولى على أموال ابن مجلكان وأقام دعوة العلوّيين بمصرفوضع عليه صالح 

  :إبتداء أمر صالح في ملك حلب
قد قّدمنا أن لؤلؤاً مولى أبي المعالى بن سيف الدولة استبّد بحلب على ابنه أبي الفضائل، وأخذ البلد منه ومحا دعوة العّباسية 

وذكرنا ھنالك ما كان بين صالح . ثم فسد حاله معه، وطمع صالح بن مرداس في ملك حلب. بمصر وخطب للحاكم العلويّ 

ولؤلؤ من الحروب، وأنه كان له مولى إسمه فتح وضعه في قلعة حلب حافظا لھا فاستوحش وانتقض على لؤلؤ بمماألة صالح 

ولحق  لؤلؤ  بأْنطاِكية، وأقام . في حلب من األموال بن مرداس، وبايع للحاكم على أن يقطعه صيدا أو بيروت، وسّوغه ما كان

وترك حلب وقلعتھا إلى نواب الحكم وتداولت في أيديھم حتى . وخرج فتح بحرم  لؤلؤ  وأمه وتركھن في منبج. عند الروم

وكانت  ثم عصى على ابنه الظاھر،. وليھا بعض بني حمدان من قمل حاكم يعرف بعزيز الملك، اصطنعه الحاكم، وواله حلب

وولّوا على حلب عبد هللا بن علّي بن جعفر الكتامي، . عّمته بنت الملك مدّبرة لدولته فوضعت على عزيز الملك من قتله

  .ويعرف بابن شعبان الكتامي وعلى القلعة صفي الدولة موصوفاً الخادم

  :استيالء صالح بن مرداس علي حلب
رابعة وانقرض أمر بني حمدان من الشام والجزيرة، تطاولت العرب إلى ولما ضعف أمر العبيديّين بمصر من بعد المائة ال

االستيالء على البالد فاستولى بنو عقيل على الجزيرة، واجتمع عرب الشام فتقاسموا البالد، على أن يكون لحّسان بن مفرج بن 

نه ولحّسان بن عليناد وقومه دغفل وقومه طيء من الرملة إلى مصر، ولصالح بن مرداس وقومه بني كالب من حلب إلى عا

. وكان العامل على ھذه البالد من قبل الظاھر خليفة مصر أنوشتكين إلى عسقالن، وملكھا ونھبھا حسان. دمشق وأعمالھا

وصعد ابن شعبان إلى القلعة فحصرھم . وسار صالح بن مرداس إلى حلب فملكھا من يد ابن شعبان، وسلّم له أھل البلد ودخلھا

ة حتى جھدھم الحصار، واستأمنوا وملك القلعة، وذلك سنة أربع وعشرين واربعمائة، واتسع ملكه ما بين بعلبك صالح بالقلع

  .وعانة

  :مقتل صالح ووالية ابنه أبي كامل
ولم يزل صالح مالكا لحلب إلى سنة عشرين فجّھز الظاھر العساكر من مصر إلى الشام لقتال صالح وحسان، وعليھم 

فسار لذلك ولقيھما على األردن بطبرّية، وقاتلھما فانھزما، وقتل صالح وولده األصغر، ونجا ولده األكبر  أنوشتكين الدريديّ 

ولما وقعت ھذه الواقعة طمع الروم أھل أْنطاِكية في حلب فزحفوا . أبو كامل نصر بن صالح إلى حلب، وكان يلّقب شبل الدولة

  .إليھا في عدد كثير
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  :ممسير الروم إلى حلب وھزيمتھ
ثم سار ملك الروم إلى حلب في ثالثمائة ألف مقاتل، ونزل قريبا من حلب ومعه ابن الدوقس من أكابر الروم، وكان منافراً له 

فخالفه والرقه في عشره آالف مقاتل ونمي إليه أّنه يروم الفتك به، وأنه دّس عليه فكرراجعا، وقبض على ابن الدوقس 

ً واضطرب الروم واتبعھم العرب وأھل  ثم . السواد األرمن، ونھبوا أثقال الملك أربعمائة حمل، وھلك أكثر عسكره عطشا

  .أشرف بعض العرب على معسكره فھربوا وتركوا سوادھم وأموالھم، وأكرم هللا المسلمين بالفتح

  :مقتل نصر بن صالح واستيالء الوزيري علي حلب
لب، وخليفتھم يومئذ المستنصر، وبرز إليه نصر فالتقوا وفي سنة تسع وعشرين زحف الوزيري من مصر في العساكر إلى ح

  .وملك الوزيري حلب في رمضان من ھذه السنة. عند حماة، وانھزم نصر وقتل

  :مھلك الوزيري ووالية ثمال بن صالح
ولما ملك الوزيري حلب واستولى على االم عظم أمره، واستكثر من األتراك في الجند ونمي عنه إلى المستنصر بمصر، 

ووزيره الجرجاي أنه يروم الخالف فدس الجرجاي إلى جانب الوزيري والجند بدمشق في الثورة به، وكشف لھم عن سوء 

رأي المستنصر  فثاروا به، وعجز عن مدافعتھم فاحتمل أثقاله، وسار إلى حلب، ثم إلى حماة فمنع من دخولھا فكاتب صاحب 

ولما توفي فسد أمر الشام وانحل النظام وتزايد طمع . سنة ثالث وثالثينكفرطاب فسار إليه وتبعه إلى حلب ودخلھا وتوفي 

وكان معز الدولة ثمال بن صالح بالرحبة منذ مھلك أبيه وأخيه فقصد حلب، وحاصرھا فملك المدينة، وامتنع أصحاب . العرب

دان لحرب حسان بن مفرج واستمدوا أھل مصر وشغل الوالي بدمشق بعد الوزيري، وھو الحسين بن حم. الوزيري بالقلعة

صاحب فلسطين فاستأمن أصحاب الوزيري إلى ثمال بن صالح بعد حصاره إياھا حوالً فأمنھم، وملكھا في صفر سنة أربع 

ً عليھا إلى أن زحفت إليه العساكر من مصر مع أبي عبيد هللا بن ناصر الدولة بن حمدان. وثالثين وبلغت . فلم يزل مملكا

تل فخرج إليھم ثمال، وقاتلھم وأحسن دفاعھم، وأصابھم سيل كاد يذھب بھم فأفرجوا عن حلب، جموعھم خمسة آالف مقا

ثم عادت العساكر ثانية من مصر سنة إحدى وأربعين مع رفقا الخادم فقاتلھم ثمال وھزمھم، وأسر الخادم . وعادوا إلى مصر 

  .رفقا، ومات عنده

  :ملھم عليھارغبة ثمال عن حلب ورجوعھا لصاب مصر ووالية ابن 
لم تزل العساكر تتردد من مصر إلى حلب، وتضيق عليھا حتى سئم ثمال بن صالح إمارتھا، وعجز عن القيام بھا فبعث إلى 

المستنصر بمصر وصالحه على أن ينزل له عن حلب فبعث عليھا مكين الدولة أبا علي الحسن بن ملھم فتسلمھا آخر سنة تسع 

  .لحق أخوه عطية بن صالح بالرحبة، واستولى ابن ملھم عليھاوسار ثمال إلى مصر، و. وأربعين

  :ثورة أھل حلب بابن ملھم ووالية محمود بن نصر بن صالح 
وأقام ابن ملھم بحلب سنتين أو نحوھا، ثم بلغه عن أھل حلب أنھم كاتبوا محمود بن نصر بن صالح فقبض عليه، فثار به أھل 

واجتمعت معه جموع . فجاء منتصف إثنتين وخمسين، وحاصره معھم بالقلعة حلب، وحصروه بالقلعة، وبعثوا إلى محمود

العرب، واستمد ابن ملھم المستنصر فكتب إلى أبي محمد الحسن بن الحسين بن حمدان أن يسير إليه في العساكر، فسار إلى 

ثم تواقع محمود وناصر . ابن ملھمونزل ابن ملھم إلى البلد، ودخلھا ناصر الدولة ونھبتھا عساكره و. حلب وأجفل محمود عنھا

الدولة بظاھر حلب، فانھزم ناصر الدولة بن حمدان وأسر فرجع به محمود إلى البلد وملكھا، وملك القلعة في شعبان من ھذه 

  .السنة وأطلق أحمد بن حمدان وابن ملھم فعاد إلى مصر



188 
 

  :رجوع ثمال بن صالح إلى ملك حلب وفرار محمود بن نصر عنھا
وكان معز الدولة ثمال بن صالح بمصر منذ سلمھا للمستنصر سنة . حمود بن حمدان، وأخذ القلعة من يد ابن ملھملما ھزم م

. تسع وأربعين فسرحه المستنصر اآلن وأذن له في ملك حلب من ابن أخيه فحاصره في ذي الحجة من سنة إثنتين وخمسين

ب حران فأمده بنفسه، وجاء لنصره فأفرج ثمال عن حلب، واستنجد محمود بخاله منيع بن شبيب بن وثاب النميري صاح

ثم عاد منيع إلى حران، وملك ثمال حلب في ربيع ثالث وخمسين، وغزا بالد . وسار إلى البرية في محرم سنة ثالث وخمسين

  .الروم فظفر وغنم

  :وفاة ثمال ووالية أخيه عطية
ً من استيالئه، وذلك في ذي المع دة سنة أربع وخمسين، وعھد بحلب ألخيه عطية بن صالح، وكان ثم توفي ثمال بحلب قريبا

  .بالرحبة من لدن مسير ثمال إلى مصر فسار وملكھا

  :عود محمود إلى حلب وملكه إياھا من يد عطية
ونزل به قوم . ولما ملك عطية حلب، وكان ذلك عند استيالء السلجوقية على ممالك العراق والشام، وافتراقھم على العماالت

ثم خشي اصطحاب عائلتھم فأشاروا بقتلھم، فسلط أھل البلد عليھم فقتلوا منھم جماعة، ونجا . ھم فاستخدمھم وقوي بھممن

وجاءھم فحاصرھا وملكھا في رمضان سنة خمس وخمسين، . الباقون فقصدوا محمود بن نصر بحران فاستنھضوه لملك حلب

أخذھا منه شرف الدولة مسلم بن قريش سنة ثالث وستين، فسار إلى بلد  ولحق عطية عمه بالرقة، فملكھا إلى أن. واستقام أمره

وبعث الترك الذين جاؤوا في خدمته مع أميرھم ابن خان . الروم سنة خمس وستين، واستقام أمر محمود بن نصر في حلب

حال فأخرج وسار محمود إلى طرابلس فحاصرھا، وصالحوه على . سنة ستين إلى بعض قالع الروم فحاصروھا وملكھا

حصار ديار بكر وآمد والرھا، ولم يظفر بشيء منھا كما نذكر في  -ثم سار إليه السلطان ألبأرسالن بعد فراغه من. عنھم

  .أخبارھم

وجاءت رسالة الخليفة القائم بالرجوع إلى الدعوة العباسية فأعادھا، وسأل . وجاء إلى حلب وحاصرھا، وبھا محمود بن نصر

الفراس طراد الزيني أن يعفيه السلطان من الحضور عنده فأبى السلطان من ذلك، واشتد الحصار على من الرسول أزھر أبو 

محمود وأضربھم حجارة المجانيق فخرج ليال، ومعه والدته منيعة بنت وثاب متطارحين على السلطان، فخلع على محمود في 

اه وھم بالحاضر، وقد بلغه عنھم العيث والفساد فلما دنا من حلب آخر ثمان وستين، وعھد البنه شبيب إلى الترك الذين ملكوا أب

  .حللھم تلقوه فلم يجبھم، وقاتلھم وأصيب بسھم في تلك الجولة ومات

  :مھلك نصر بن محمود ووالية أخيه سابق
استدعى  وھو الذي أوصى له أبوه بالملك فلم ينفذ عھده لصغره، فلما ولي: قال ابن األثير. ولما ھلك نصر ملك أخوه سابق

 ً   .أحمد شاه مقدم التركمان الذين قتلوا أباه فخلع عليه، وأحسن إليه، وبقي فيھا ملكا

  :سابق وانقراض دولة بني صالح بن مرداس استيالء مسلم بن قريش علم حلب من يد
ة الترك ولما كانت سنة إثنتين وسبعين زحف تتش بعد أن ملك دمشق إلى حلب فحاصرھا أياماً، ووجل أھل حلب من والي

وخرج . ثم بدا لھم في أمره، ورجع من طريقه، وكان مقدمھم يعرف بابن الحسين العباسي. فبعثوا إلى مسلم بن قريش ليملكوه

ولده متصيداً في ضيعة له فأرسل له بعض أھل القالع بنواحي حلب من التركمان، وأسره وأرسله إلى مسلم بن قريش فعاھده 

ولحق سابق بن محمود وأخوه . ى أبيه فسلم البلد إلى مسلم بن قريش، وملكھا سنة ثالث وسبعينعلى تمكينه من البلد، وعاد إل
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وبعث إلى السلطان ملك شاه بالفتح، وأن يضمن البلد . وثاب إلى القلعة، واستنزلھما بعد أيام على األمان واستولى على نواحيھا

  .إلى أن ملكھا السلطان من بعده على العادة فأجابه إلى ذلك، وصارت في والية مسلم بن قريش

  :استيالء السلطان ملك شاه علي حلب ووالية اقسنقر عليھا
قد تقدم لنا أن مسلم بن قريش قتله سليمان بن قطلمش كما مر في أخبار مسلم، فلما قتله أرسل إليه ابن الحسين العباسي مقدم 

ً قد حاصرھا، وضيق. أھل حلب يطلب تسليمھا إليه عليھا يطلب ملكھا فوعد كالً منھما ونمي الخبر إلى  وكان تتش أيضا

تتسش فسار إلى حلب وجاءه سليمان بن قطلمش فاقتتال، وقتل سليمان سنة تسع وسبعين، وبعث برأسه إلى ابن الحسين فكتب 

تش مدينة أنه يشاور السلطان ملك شاه في ذلك فغضب تتش وحاصره، وداخله بعض أھل البلد فغدر به، وأدخله ليالً فملك ت

حلب، وشفع األمير أرتق بن اكسك من أمراء تتش في ابن الحثيثي، وامتنع بالقلعة سالم بن مالك بن بدران بن المقلد فحاصره 

وكان ابن الحثيثي قد كاتب السلطان ملك شاه، واستدعاه لملك حلب عندما خاف من أخيه تاج الدولة تتش، فسار إليھا من . تتش

  .ثم تسلم حران من يد ابن الشاطر، وأقطعھا لمحمد بن قريش. ن، ومر بالموصلأصفھان سنة تسع وأربعي

ثم سار إلى الرھا فملكھا من يد الروم، وكانوا اشتروھا من ابن عطية، وسار إلى قلعة جعفر فملكھا وقتل من بھا من بني 

ً أعمى وولدين له، وكانوا يفسدون السابلة ويرجعون ثم سار إلى منبج فملكھا، وسار . إليھا قشير، وأخذ صاحبھا جعفراً شيخا

إلى حلب وأخوه تتش يحاصر القلعة سبعة عشر يوماً من حصارھا، وعاد إلى دمشق، وملك السلطان مدينة حلب، وقاتل القلعة 

ً بالسھام، فأذعن سالم بن مالك بن بدران بالطاعة والنزول عنھا على أن يقطعه قلعة جعفر، فاقطعھا ل ه ساعة من نھار رشقا

وبعث نصر بن علي بن منقذ الكناني صاحب شيزر . السلطان فلم تزل بيده ويد بنيه إلى أن ملكھا منھم نور الدين الشھيد

بالطاعة، وولي على حلب قسيم الدولة اقسنقر جد العادل نور الدين الشھيد، وارتحل عائداً إلى العراق، وسأله أھل حلب أن 

رسله إلى ديار بكر فنزلھا إلى أن توفي على حال شديدة من الفقر واالمالق، وهللا مالك يعفيھم من ابن الحثيثي فاستصلحه، وأ

  .األمور ال رب غيره

  دولة بني مزيد
  الخبر عن دولة بني مزيد ملوك الحلة وابتداء أمرھم وتصاريف أحوالھم

وكانت له النعمانية، وكانت . معروفةكان بنو مزيد ھؤالء من بني أسد، وكانت محالتھم من بغداد إلى البصرة إلى نجد، وھي 

وكان كبير بني مزيد ابو الحسن علي بن مزيد واخوه أبو . بنو دبيس من عشائرھم فم نواحي خوزستان في جزائر معروفة بھم

استمد وسار أبو الغنائم إلى بني دبيس فأقام عندھم، وفر فلم يدركوه، ولحق بناحية أبي الحسن فسار إليھم أبو الحسن، و. الغنائم

فلما . عميد الجيوش فأمده بعسكر من الديلم في البحر، ولقيھم فانھزم ابو الحسن، وقتل ابو الغنائم، وذلك سنة إحدى وأربعمائة

وجمع بني دبيس وھم مضر وحسان ونبھان وطراد فاجتمع . كانت سنة خمس جمع ابو الحسن، وسار إليھم إلدراك الثأر بأخيه

ثم انھزم بنو دبيس، وقتل حسان ونبھان، واستولى . األكراد الشاھجان والحادانية، وتزاحفوا م منإليھم العرب، ومن في نواحيھ

ولحق الفل منھم بالجزيرة، وقلده فخر الدولة أمر الجزيرة الدبيسية واستثنى منھا . ابو الحسن بن مزيد على اموالھم وحللھم

س جمعا وكبسه فنجا في فل يسير، ولحق ببلد النيل منھزماً، ثم جمع مضر بن دبي. وأقام ابو الحسن ھناك. الطيب وقرقوب

  .واستولى مضر على امواله وعلى الجزيرة وملكھا
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  :وفاة علي بن مزيد ووالية ابنه دبيس
ثم توفي ابو الحسن بن مزيد سنة ثمان، وقام األمر مكانه ابنه نور الدولة أبو األغر دبيس، وقد كان ابوه عھد ألخيه في حياته، 

فلما ولي بعد ابيه نزع اخوه المقلد إلى بني عقيل فأقام بينھم، وكانت بسبب ذلك . لع عليه سلطان الدولة، وأذن في واليتهوخ

ثم . وجمع دبيس عليه بني خفاجة، وملك األنبار من يده سنة سبع عشرة. اميري بني عقيل، فتن وحروب: بين دبيس وقرواش

وصار أمر دبيس وقرواش . وسار إلى الجامعين فنھبھا، وملك الكوفة. بن حسانانتقض خفاجة، على دبيس، وأميرھم منيع 

  .إلى الوفاق، واستوى األمر على ذلك، ومنعت خفاجة بني عقيل من سقي الفرات

  :استيالء منصور في الحسين علي الجزيرة الدبيسية
شعوب بنم اشد تغلب عليھا، واخرج طراد كانت الجزيرة الدبيسية قد استقرت لطراد بن دبيس، وكان منصور بن الحسين من 

واربعمائه ثم مات طراد فسار ابنه ابو الحسن إلى جالل الدولة ببغداد، وكان منصور بن .بن دبيس عنھا سنة ثمان عشرة

الحسين قد خطب للملك أبي كليجار، وقطع الخطبة لجالل الدولة فسأل منه علي بن طراد أن يبعث معه عسكراً ليخرج 

ثم أغذ السير، وكان منصور جمع للقائه، واعانه بعض أمراء . الجزيرة فأنفذ معه العسكر، وسار إلى واسط منصوراً من

شأنه، ولقوا علي بن  وكان قد ھرب من جالل الدولة إلى أبي كليجار فأعان منصوراً على. الترك، وھو ابو صالح كركبر

واستقر ملك الجزيرة الدبيسية لمنصور بن . لدولة لنصرتهطراد فھزموه، وقتلوه وجماعة من الترك الذين بعثھم جالل ا

  .الحسين

  :فتنة دبيس مع جالل الدولة وحروبه مع قومه
كان المقلد اخو دبيس بن مزيد قد لحق ببني عقيل كما ذكرناه، وكانت بينه وبين نور الدولة دبيس عداوة فسار إلى منيع بن 

خالفة جالل الدين، وخطب ألبي كليجار واستقدمه للعراق فجاء إلى  حسان امير خفاجه، واجتمعا على قتال دبيس وعلى

وارسل ابو كليجار إلى قراوش صاحب . واسط، وبھا ابن جالل الدولة ففارقھا، وقصد النعمانية ففجر عليه البثوق محن بلده

ر عنبر، وجمع جالل الدولة ومات بھا األثي. الموصل، واألثير عنبر الخادم أن ينحدروا إلى العراق فانحدروا إلى الكحيل

عساكره واستنجد أبا الشوك صاحب بالد األكراد فأنجده، وانحدر إلى واسط، وأقام بھا، وتتابعت االمطار واالوحال فسار 

وبعث ابو كليجار إليه بأن عساكر محمود بن سكتكين لد قصدت العراق ليرده . جالل الدولة إلى االھواز بلد أبي كليجار لينھبھا

ھواز فلم يلتفت إلى ذلك وسار ونھب األھواز وبلغ الخبر إلى أبي كليجار فسار إلى مدافعته، وتخلف عنه دبيس خوفاً عن األ

  .على حلله من خفاجة

واستولى جالل الدولة على واسط، وأعاد إليھا . والتقى ابو كليجار وجالل الدولة فانھزم أبو كليجار، وقتل من أصحابه كثير

ولما فارق دبيس أبا كليجار وجد جماعة من عشيرته قد خالفوا عليه، وعاثوا في نواحي الجامعين . ا كانابنه عبد العزيز كم

فقاتلھم وظفر بھم، وأسر منھم جماعة، منھم أبو عبد هللا الحسين ابن عمه أبي الغنائم، وشبيب وسرايا ووھب وبنو عمه حماد 

ً . بن مزيد، وحبسھم بالجوسق من العرب، واستمد جالل الدولة فأمده بعسكر، وقصدوا دبيس فانھزم  ثم جمع المقلد أخوه جموعا

ً فسار به إلى مجد الدولة، . وأسر جماعة من أصحابه، ونزل المعتقلون بالجوسق فنھبوا حلله ولحق دبيس بالشريد منھزما

مع جماعة من خفاجة فنھبوا وذھب المقلد . وضمن عنه المال المّقرر في واليته فأجيب إلى ذلك، وخلع عليه، واستقام حاله

وعبر المقلد دجلة إلى أبي الشوك فأقام عنده حتى . مطير أباد والنيل أقبح نھب، وعاثوا في منازلھا، ولم تكن الحلة بنيت يومئذ

  .أصلح أمره



191 
 

  :الفتنة بين دبيس وأخيه ثابت 
ح لھم دبيس عن البالد، وملك ثابت النيل كان أبو قوام ثابت بن علي بن مزيد متصالً بالبساسيري سنة أربع وعشرين، وتزحز

وبعث دبيس طائفة من أصحابه لقتال ثابت فانھزموا فسار دبيس عن البالد، وتركھا لثابت حتى رجع . وأعمال دبيس

البساسيري إلى بغداد فسار في جموع بني أسد وخفاجة، ومعه أبو كامل منصور بن قراد وتركوا حللھم بين حصني خفان 

ً وساروا . وجرى ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن يعود دبيس إلى أعماله، . جريدة، ولقيھم ثابت عند جرجراً فاقتتلوا مليا

وجاء البساسيري منجداً لثابت فبلغه الخبر بالنعمانية . ويقطع أخاه ثابتا بعض تلك االعمال، وتحالفوا على ذلك، وافترقوا

  .فرجع

  :الفتنة بين دبيس وعسكر واسط
يم قد أقطع دبيس بن مزيد سنة إحدى وأربعين حماية نھر الصفة ونھر الفضل، وھي من اقطاع جند واسط كان الملك الرح

فسخطوا ذلك، واجتمعوا وبعثوا إليه بالتھديد فراجعھم إلى حكم الملك الرحيم، فغضبوا وزحفوا إليه فلقيھم وأكمن لھم فھزمھم 

يستنجدون جند بغداد، ويرغبون من البساسيري في المدافعة عنھم وأثخن فيھم، وغنم أموالھم ودوابھم، ورجعوا إلى واسط 

  .ويعطوه نھر الصلة ونھر الفضل

  :ايقاع دبيس بخفاجة
وفي سنة ست واربعين قصد بنو خفاجة الجامعين من أعمال دبيس فعاثوا فيھا من غربي الفرات، وكان دبيس في شرقيه 

. معه، وقاتل خفاجة وأجالھم عن الجامعين فسلكوا البرية، ورجع عنھمفاستنجد البساسيري فجاء بنفسه، وعبر دبيس الفرات 

وحاصر خفان ثم اقتحمه، وأخرجھم ورجع . ثم عادوا للفساد فعاد إليھم فدخلوا البرية فاتبعھم إلى خفان فأوقع بھم، وأثخن فيھم

  .آالف دينار فالتزموھا وأمنھم ثم سار إلى جرى فحاصرھا، ووضع عليھم سبعة. إلى بغداد ومعه أسارى من خفاجة فصلبوا

  

  :حرب دبيس مع الغز وخطبته للعلوي صاحب مصر ومعاودته الطاعة
ولما انقرض أمر بني بويه، وغلب عليھم الغز، وصارت الدولة للسلطان طغرلبك سلطان السلجوقئة، وجاء السلطان طغرلبك 

بض على الملك الرحيم آخر ملوك بني بويه حسبما ذلك إلى بغداد، واستولى على الخليفة، وخطب له على منابر اإلسالم، وق

كله مذكور في أخبارھم ؛ وكان البساسيري قد فارق الملك الرحيم قبل مسيره من واسط إلى بغداد للقاء طغرلبك مجمعاً على 

أبو الفتح عمر ؛  الخالف على الغز مع قطلمش ابن عم طغرلبك، جد الملوك ببالد الروم أوالد قليج ارسالن، ومعه متمم الدولة

وسار معھم قريش بن بدران صاحب الموصل فلقيھم دبيس والبساسيري على سنجار، وھزمھم ورجع قريش إلى دبيس جريحاً 

وخرج دبيس وقريش والبساسيري إلى البرية ومعھم جماعة من بني نمير . فخلع عليه، وسار معھم وذھب بھم إلى الموصل

. السلطان مع ھزارسب من أمراء السلجوقية فأوقع بھم، ورجع بالغنائم واالسرى أصحاب حران والرقة، واتبعھم عساكر

وبعث دبيس ابنه بھاء الدولة مع وافد قريش فأكرمھما . وأرسل دبيس وقريش إلى ھزارسب أن يستعطف السلطان ففعل

  .السلطان طغرلبك

وبعث الخليفة القائم عن دبيس ليقيم عنده . سيري إليھاوترك بغداد، وخالفه البسا. ثم انتقض عليه أخوه نيال بھمذان فسار لحربه

وجاء . وطلب الخليفة في الخروج إليه حتى يجتمع عليه ھو وھزارسب، ويدافعوا عن بغداد. بأن العرب ال تقيم ببغداد فاعتذر

لقائم بقريش بن البساسيري ودخل بغداد ومعه قريش بن بدران فملكھا سنة خمسين، وخطب فيھا للعلويين واستذم الخليفة ا
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وفعل البساسيري وجموعه في بغداد االفاعيل، وأطاعه دبيس . بدران فأذمه، وبعثه إلى عانة عند مھاوش العقيلي من بني عمه

  .بن علي بن مزيد، وصدقة بن منصور بن الحسين صاحب الجزيرة الدبيسية، وكان ولي بعد أبيه، وقد تقدم ذكر ھذا كله

عد قتل أخيه، وقضى أشغاله فأجفل البساسيري وأصحابه من بغداد، ولحق ببالد دبيس، وفارقه ثم رجع السلطان من ھمذان ب

وأعاد طغرلبك الخليفة إلى داره، وسار السلطان في اتباعه، رفي مقدمته خمارتكين . صدقة بن منصور إلى ھزارسب بواسط

يس بن مزيد والبساسيري، فھرب دبيس، ووقف الطغرائي في ألفي فارس، ومعه سرايا بن منيع الخفاجي فصبحت المقدمة دب

وجاء ھزارسب بن تنكين فأصلح . ورجع السلطان إلى بغداد، ثم انحدر إلى واسط. البساسيري فقتل، وذلك سنة إحدى وخمسين

عنده حال دبيس بن مزيد، وصدقة بن منصور بن الحسين، وحضرا عند السلطان وجاءا في ركابه إلى بغداد فخلع عليھما 

  .ا إلى عمالتھماوردھم

  :وفاة  دبيس وامارة ابنه منصور
 ً ورثاه الشعراء بعد . ولم يزل دبيس على أعماله إلى أن توفي سنة أربع وسبعين لسبع وخمسين سنة من إمارته، وكان ممدوحا

وسار . الدولةولما مات ولي في أعماله وعلي بني أسد ابنه أبو كامل منصور، ولقب بھاء . وفاته بأكثر مما مدحوه في حياته

  .إلى السلطان ملك شاه فأقره على أعماله، وعاد في صفر سنة خمس وسبعين فأحسن السيرة

  :وفاة منصور في دبيس ووالية ابنه صدقة
ثم توفي بھاء الدولة أبو كامل منصور بن دبيس بن علي بن مزيد صاحب الحلة والنيل وغيرھما في ربيع األول سنة تسع 

وسار صدقة إلى السلطان ملك شاه فخلع . نقيب العلويين أبا الغنائم إلى ابنه سيف الدولة صدقة يعزيه وسبعين، فأرسل الخليفة

  .عليه وواله مكان أبيه

  :انتقاض صدقة في منصور بن دبيس علي السلطان بركيارق
قعات، ولم يزل صدقة وكان السلطان بركيارق قد خرج عليه أخوه محمود بن ملك شاه ينازعه في الملك، وكانت بينھما عدة و

بن منصور على طاعته ويحضر حروبه تارة بنفسه، وتارة يبعث إليه العساكر مع ابنه سنة أربع وتسعين، فبعث إليه وزير 

السلطان بركيارق وھو االغر أبو المحاسن الدھستاني يطلبه فيما تخلف عنده من المال، وھو ألف ألف دينار، ويتھدده عليه 

ً أمام أخويه محمد وسنجر، فبعث األمير أياز من أكبر فقطع صدقة الخطبة لب ركيارق، وعاد إلى بغداد في ھذه السنة منھزما

  .أصحابه، وطرد نائب السلطان عن الحكومة واستضافھا إليه

  :استيالء صدقة علي واسط وھيت
ً على بغداد والخطبة بھا، وشحنته فيھا الغاز ي بن أرتق، وصدقة بن دبيس كان السلطان محمد في سنة ست وتسعين مستوليا

ثم ظھر في ھذه السنة بركيارق على محمد، وحاصره بأصفھان فامتنع عليه فأخرج عنه إلى ھمذان، . على طاعته ومظاھرته

وبعث كمستكين القصيري شحنة إلى بغداد فاستدعى أبو الغازي أخاه سقمان بن أرتق من حصن كيفا يستعين به في مدافعة 

وجاء . ين إلى بغداد، وخطب بھا لبركيارق، وخرج أبو الغازي وسقمان إلى دجيل فأقاما به بجرىوجاء كمستك. كمستكين

صدقة بن مزيد إلى صرصر بعد أن جاءه رسول الخليفة في طاعة أبي الغازي وسقمان فعادا، وعاثت عساكرھما في نواحي 

وبعث الخليفة إلى صدقة . ، وقاتلھم العامة، وكثر الھرجدجيل، وتقدما إلى بغداد، وبعث معھما صدقة ابنه دبيساً فخيموا بالرملة

يعظم عليه األمر فأشار بإخراج كمستكين القيصري من بغداد لتصلح األحوال، فأخرج إلى النھروان في ربيع سنة ست 

إليه  وعاد صدقة إلى الحلة، وأعيدت خطبة السلطان محمد ببغداد، ولحق القيصري بواسط، وخطب بھا لمحمد فسار. وتسعين
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وجاء ابلغازي، واتبعوا القيصري، واستأمن إلى صدقة فأكرمه وأعيدت خطبة السلطان محمد بواسط وبعده . صدقة وأخرجه

وولى كل واحد منھما ولده على واسط، وذھب ابلغازي إلى بغداد، وعاد صدقة إلى الحلة، وأرسل ابنه . لصدقه والغازي

  .ضاه فرضي عنهمنصورا مع ابلغازي إلى المستنصر ليستظھر ر

ً في جماعة من بني عقيل عند  ثم استولى صدقة على ھيت، وكان بركيارق أقطعھا لبھاء الدولة توران بن تھيبة، وكان مقيما

وبعث ابنه دبيس ليتسلم ھيت فمنعه . ومال بنو عقيل إلى صدقة، وحج عقب ذلك، ورجع فوكل به صدقة. ثم تشاجرا. صدقة

فلما أخذ صدقة واسطا سار إلى ھيت، وبھا . رافع بن رفاع بن منيعة بن مالك بن المقلد نائب توران بھا، وھو محمد بن

ً عن عمه توران فلقي صدقة، وحاربه، ثم انتقض جماعة من أھل البلد، وفتحوا لصدقة فملكھا، وخلع  منصور بن كثير نائبا

ثم اصطلح السلطان محمد وبركيارق، . املواستخلف على ھيت ابن عمه ثابت بن ك. على منصور وأصحابه، وعاد إلى الحلة

وأحضر مھذب الدولة بن أبي الخير فضمنه لثالثة . وسار صدقة في شوال إلى واسط فملكھا، وأخرج الترك الذين كانوا بھا

  .أشھر بقيت من السنة بخمسين ألف دينار، وعاد إلى الحلة

  :استيالء صدقة بن مزيد علي البصرة
عشر سنين، وعظم تمكنه للخالف الواقع  الية إسماعيل بن ارسالن جق من السلجوقية، أقام فيھاكانت البصرة منذ سنين في و

وبعث . وكان يظھر طاعة صدقة وموافقته، فلما صفا األمر لمحمد رغب إليه صدقة في إبقائه فأبقاه. بين بركيارق ومحمد

وأظھر منكبرس الخالف . صدقة بأخذ البصرة منهالسلطان محمد عامالً على خاصة البصرة فمنعه إسماعيل، فأمر السلطان 

فشغلوا عن البصرة، وبعث إليه صدقة بتسليم الشرطة إلى مھذب الدولة بن أبي الخير فمنع من ذلك فسار صدقة إليه، وحصن 

ان، إسماعيل القالع التي استجدھا حوالي البصرة، واعتقل وجوه البلد من العباسيين والعلويين والقاضي والمدرس واالعي

وخرج إسماعيل لقتاله، وخالفه طائفة من أصحاب صدقة إلى مكان آخر من البلد فاقتحموھا، وانھزم . وحاصرھا صدقة

  .إسماعيل إلى قلعة الجزيرة فامتنع بھا، ونھبت البلد

وجاء . ة فأمنهثم استأمن إسماعيل إلى صدق. وانحدر المھذب بن أبي الخير في السفن فأخذ القلعة التي كانت إلسماعيل بمطارا

ً من مقامه  صدقة فأمن أھل البصرة، ورتب عندھم شحنة، وعاد إلى الحلة منتصف تسع وتسعين وأربعمائة لستة عشر يوما

وكان صدقة قد استعمل على البصرة مملوك جده . وسار إسماعيل نحو فارس فطرقه المرض في رام ھرمز، ومات. بالبصرة

وعشرين فارساً فاجتمعت ربيعة والمتقن، وقصدوا البصرة فدخلوھا بالسيف وأسروا  دبيس وإسمه اليونشاش، ورتب معه مائة

اليونشاش، وأقاموا بھا شھراً ينھبون ويخربون، وبعث صدقة عسكراً فوصل بعد خروجھم من البلد فانتزع السلطان البصرة 

  .من صدقة، وبعث إليھا شحنًة وعميداً، واستقام أمرھا

  :استيالء صدقة علي تكريت
رافع بن الحسين بن معن، فلما مات وليھا  كانت تكريت لبني معن من بني عقيل، وكانت إلى آخر سبع وعشرين وأربعمائة بيد

وتوفي سنة خمس وثالثين، ووليھا ابنه أبو غشام إلى . ابن أخيه أبو منعة بن ثعلب بن حماد، ووجد بھا خمسمائة ألف دينار

فلما اجتاز به طغرلبك سنة ثمان وأربعين صالحه . ى فحبسه، وملك القلعة واألموالسنة أربع وأربعين فوثب عليه أخوه عيس

. وخافت زوجته من عود أخيه أبي غشام إلى الملك فقتلته في محبسه. على البعض المال فرحل عنه، ومات عيسى أثر ذلك

. لى الموصل فقتلھا ابن أبي غشام بأبيهوولت على القلعة أبا الغنائم ابن المجلبان فسلمھا إلى أصحاب طغرلبك، وسارت ھي إ

وولى طغرلبك على قلعة تكريت أبا العباس الرازي فمات لستة أشھر، فولي عليھا المھرباط، وھو . وأخذ مسلم بن قريش مالھا



194 
 

مان أبو جعفر محمد بن أحمد بن غشام من بلد الثغر فأقام بھا إحدى وعشرين سنة، ومات فوليھا ابنه سنتين، وأخذتھا من ترك

  . خاتون وولت عليھا كوھرايين الشحنة

ثم مات ملك شاه فملكھا قسيم الدولة اقسنقر صاحب حلب، فلما قتل صارت لألمير كمستكين الجاندار، فولى عليھا رجالً 

ثم أخذھا منه محمد الملك الباسالني فولى عليھا لمقا بن . ثم عادت إلى كوھرايين اقطاعا. يعرف بأبي نصر المصارع

فلما أجاز به سقمان بن أرتق سنة ست وتسعين . ب الديلمي، وأقام بھا إثنتي عشرة سنة فظلم أھلھا؟ وأساء السيرةھزارس

فلما استقر السلطان محمد بعد أحيه بركيارق أقطعھا لألمير . وكان كيقباذ ينھبھا ليالً، وسقمان ينھبھا نھارا. وأربعمائة لنھبھا

يھا، وحصرھا مدة تزيد على سبعة أشھر، حتى ضاق على كيقباذ األمر فراسل صدقة بن اقسنفر البرسقي شحنة بغداد فسار إل

ومات كيقباذ بعد نزوله من . وانحدر البرسقي ولم يملكھا. مزيد ليسلمھا إليه، فسار إليھا في صفر من ھذه السنة، وتسلمھا منه

  . أبي قريش بن ورام وكان كيقباذ ينسب إلى الباطنية القلعة بثمانية أيام، وكان عمره ستين سنة، واستناب صدقة بھا ورام بن

  :الخلف بين صدقة وصاب البطيحة
قد كنا قدمنا أن السلطان محمداً أقطع صدقة بن مزيد مدينة واسط فضمنھا صدقة  لمھذب الدولة بن أبي الخير، وولى في 

وسعى في خالصه بدران بن صدقة، وكان . بسهأعمالھا أوالده فبذروا األموال، وطالبه صدقة عند انقضاء السنة بالمال وح

. وضمن حماد والمختم محمد والد مھذب الدولة، كانا أخوين، وھما ابنا أبي الخير. صھرا لمھذب الدولة، وأعاده إلى البطيحة

ابنه مھذب وھلك المختم محمد وقام . وھلك المصطنع وقام ابنه أبو السيد المظفر والد حماد مقامه. وكانت لھما رياسة قومھما

الدولة مقامه، ونازعا إبراھيم صاحب البطيحة حتى غلبه مھذب الدولة، وقبض عليه، وسلمه إلى كوھرايين فحمله إلى 

وكان حماد . وعظم أمر مھذب الدولة وصير كوھرايين أمير البطيحة، وصارت جماعته لحكمه. أصفھان فھلك في الطريق

فلماط ت كوھرايين انتقض حماد عن مھذب الدولة وأظھر ما في . يضمر نقضه شابا، وكان مھذب الدولة يداريه بجھده، وھو

وجمع ابنه القيسر وقصد حمادا فھرب إلى صدقة بالحلة، وبعث معه مدداً . نفسه، واجتھد مھذب الدولة في استصالحه فلم يقدر

ثم خرجت . ابه واستطردوا بين أيديھموأكمن حماد لھم وأصح -وحشد مھذب الدولة، وسار في العساكر براً وبحراً . من العسكر

وأرسل حماد يستمد صدقة فبعث إليه مقدم جيشة، وجمعوا السفن وكان مھذب الدولة جواداً فبعث إلى . عليھم الكمائن فانھزموا

 مقدم الجيش باالنعامات والصالت فمال إليه، وأشار عليه أن يبعث ابن النفيس إلى صدقة فرضي عنه وأصلح بينه وبين حماد

  .ابن عمه، وذلك آخر المائة الخامسة

  :مقتل صدقة ووالية ابنه دبيس
ولما ھلك . كان صدقة بن منصور بن مزيد شيعة للسلطان محمد بن ملك شاه على أخيه بركيارق، ومن أعظم أنصاره

زله منزل بركيارق واستبد السلطان محمد بالملك رعى وسائله في ذلك، وأقطعه و اسطا وأذن له في ملك البصرة، وأن

وسخط مرة على سرخاب بن كيخسدو وصاحب ساوة فلجأ إليه مستجيرا به فأجاره، وطلبه . المصافاة حتى كان يجبر عليه

وكان العميد أبو جعفر يستبدله السلطان لكثرة السعاية، ويغريه به وينكر دالته وتبسطه فتعين السلطان وسار . السلطان فمنعه

ستشار صدقة أصحابه، فأشار ابنه دبيس بمالطفته واستعطافه بالھدايا، وأشار سعيد بن حميد إلى العراق، وأرسل إلى صدقة فا

صاحب جيشه بالمحاربة فجنح إلى رأيه، واستطال في الخطاب، وجمع الجند وأفاض فيھم العطاء، واعترضھم فكانوا عشرين 

بي نقيب النقباء يعظه في المخالفة، ويحضه على وبعث إليه المستظھر مع علي بن طراد الزين. ألف فارس، وثالثين ألف راجل

  .لقاء السلطان فاعتذر بالخوف منه
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ثم بعث إليه السلطان قاضي القضاة أبا سعيد الھروي ليؤمنه ويستنفره لجھاد الفرنج في جملته فامتنع، ووصل السلطان إلى 

دم البرسقي شحنة بغداد في جماعة من األمراء بغداد في ربيع من سنة إحدى وخمسمائة، ومعه وزيره أحمد بن نظام الملك، فق

وإنه إنما جاء في ألفي فارس لإلصالح واالستئالف، فلما تبين له لجاج صدقة . فنزلوا بصرصر مسلحة لقلة عسكر السلطان

عن  ثم رجع صدقة. أرسل إلى األمراء بأصفھان بأن يستجيشوا ويقدموا فكتب صدقة إلى الخليفة بالمقاربة وموافقة السلطان

وأما اآلن وعساكره متصلة فال وفاق عندي، وقد . إذا رحل السلطان عن بغداد مددته باألموال والرجال لجھاده: رأيه وقال

وأيس السلطان من . أرسل إلى جاولى سكاو، وصاحب الموصل، وابلغازي بن أرتق صاحب ماردين باالنتقاض على السلطان

  .استقامته

دولة وكروباوي بن خراسان التركماني وأبو عمران فضل بن ربيعة بن خادم بن الجرج ووصل إليه ببغداد قراوش شرف ال

الطائي، وكان آباؤه أصحاب البلقاء وبيت المقدس، ومنھم حسان بن مفرج، وطرده كفرتكين أتابك دمشق لما كان عليه من 

فلما كانت . له العطاء سبعة آالف دينار فلجا إلى صدقة وقبله وأكرمه وأجزل. األجالب تارة مع الفرنج وتارًة مع أھل مصر

ھذه الحادثة رغب عن صدقة وسار في طالئعه فھرب إلى السلطان فخلع عليه وعلى أصحابه، وسوغه دار صدقة عن 

  .وأذن له فعبر من األنبار، وكان آخر العھد به. الھروب

ي فملكھا، وأخرج منھا أصحاب صدقة، وأنفذ خيله ثم أنفذ السلطان في جمادى األولى إلى واسط األمير محمد بن بوقا التركمان

إلى بلد قوسان من أعمال صدقة فنھبه، وأقام أياما حتى بعث صدقة ابن عمه ثابت بن سلطان في عسكر فخرج منھا األمير 

ونادى ومنعھم األمير محمد من النھب . وخرج ثابت لقتالھم فھزموه واقتحموا البلد. محمد وملكھا ثابت، وأقاموا على دجلة

  .وأمر السلطان األمير محمدا بنھب بالد صدقة فسار إليھا، وأقطع مدينة واسط لقسيم الدولة البرسقي. باألمان

ورفع صوته باالبتھال بالناشرة . ثم سار السلطان من بغداد آخر رجب، ولقيه صدقة، واشتد القتال وتخاذلت عنه عبادة وخفاجة

أنا ملك العرب، أنا صدقة، فأصابه سھم أثبته، : يه الترك فحمل عليھم وھو يناديثم غش. بالعرب، ورغب األكراد بالمواعد

فقال يا برغش ارفق فقتله وحمل رأسه إلى السلطان فأنفذه إلى بغداد، . وتعلق به غالم تركي يسمى برغش فجذبه إلى األرض

ائة، وأسر ابنه دبيس، ونحا ابنه بدران إلى وقتل من أصحابه ثالثة آالف أو يزيدون، ومن لني شيبان نحو م. وأمر بدفن شلوه

وأسر سرجان بن كيخسرو والمستجير بصدقة على السلطان، وسعيد بن . الحلة، ومنھا إلى البطيحة عند صھره مھذب الدولة

  .حميد العمدي صاحب الجيش

  .وكان مقتل صدقة إلحدى وعشرين سنة من إمارته وھو الذي بنى الحلة بالعراق

وكان يقرأ وال يكتب، وكانت له خزانة . ه وعال قدره بين الملوك، وكان جواداً حليماً صدوقاً عادال في رعيتهوكان قد عظم شأن

. كتب منسوبة الخط ألوف مجلدات، ورجع السلطان إلى بغداد من دون الحلة، وأرسل أمانا لزوج صدقة فجاءت إلى بغداد

ً على الطاعة، وأن ال . لھا من قتل صدقة اً، واعتذروأمر السلطان األمراء بتلقيھا، وأطلق لھا ولدھا دبيس واستحلف دبيسا

 ً   .وأقام في ظله وأقطعه السلطان إقطاعاً كثيراً . يحدث حدثا

ولم يزل دبيس مقيماً عند السلطان محمد إلى أن توفي، وملك ابنه محمود سنة إحدى عشرة فرغب دبيس من السلطان محمود 

  .ليھا فملكھا واجتمع عليه خلق كثير من العرب واألكراد واستقام أمرهأن يسرحه إلى بلده فسرحه، وعاد إ
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  :خبر دبيس مع البرسقي ومع الملك مسعود
لما توفي الخليفة المستظھر سنة إثنتي عشرة، وبويع ابنه المسترشد خاف ابنه اآلخر من غائلة أخيه، وانحدر في البحر إلى 

وبينما ھو . رھه فتلطف علي بن طراد ألخي الخليفة فأجاب، وتكفل دبيس بما يطلبهالمدائن، وسار منھا إلى الحلّة فأبى أن يك

ً على دبيس الجموع، وسار أخو الخليفة إلى واسط فملكھا في صفر سنة ثالث  في خالل ذلك برز البرسقي من بغداد مجلبا

عن جواره فلقي أمره بالطاعة،  عشرة وخمسمائة، وقوي أمره وكثرت جموعه فبعث الخليفة إلى دبيس في شأنه، وأنه خرج

  .وبعث إليه وھو بواسط عسكراً من قبله فتلقاه وقبض عليه، وبعثه إلى أخيه المسترشد

وكان مسعود أخو السلطان محمد بالموصل، ومعه أتابكه حيوس بك فاعتزما على قصد العراق لغيبة السلطان محمود عنه، 

ّمار صاحب طرابلس، وقسيم الدولة زنكي بن اقسنقر أبو المعالي أبو الملك فسار لذلك ومعه وزيره فخر الملك أبو علّي بن ع

العادل، وكروباوي بن  خراسان التركماني صاحب البواريح، وأبو الھيجاء صاحب أربل، وصاحب سنجار فلما قاربوا بغداد 

  .وبعث إليه الملك مسعود وحيوس بك أنھم إنما جاؤوا نجدة على دبيس. خاف البرسقي شأنھم

وجاء منكبرس في العساكر فسار . وكان البرسقي إنما ارتاب من حيوس بك فصالحھم، ودخل مسعود بغداد، ونزل دار المملكة

وكان دبيس قد صانع . واجتمع مع دبيس بن صدقة. البرسقي عن بغداد لمحاربته ودفاعه فمال إلى النعمانية، وعبر دجلة

والبرسقي وحيوس  نفسه، فلما لقيه منكبرس اعتضد به، وسار الملك مسعود مسعوداً وصاحبه بالھدايا وااللطاف مدافعة عن

ثم خاموا عن لقائھما لكثرة جموعھما، ونكبوا عن المدائن وعبروا نھر صرصر، وأكثروا النھب في . بك إلى المدائن للقائھما

ثم بلغھم أن . صالحة فأجابوا إلى ذلكوبعث إليھم المسترشد بالموعظة، ويأمرھم بالموادعة والم. تلك النواحي من الطائفتين

ً ومنكبرس قد بعثا العساكر مع منصور أخي دبيس، وحسين بن أوزبك ربيب منكبرس ليخالفوھم إلى بغداد فخلوھا من  دبيسا

. الحامية، فأغذ البرسقي، السير إلى بغداد، وترك ابنه عّز الدين مسعود على العسكر، وصحبه عماد الدين زنكي بن اقسنقر

  .تھى إلى ديالي، ومنع العسكر من العبوروان

وجاء في أثره . ثم جاءه الخبر ليومين بصلح الفريقين كما اشار الخليفة ففتر نشاطه، وعبر إلى الجانب الغربّي من بغداد

وأغار البرسقي على نعم الملك مسعود . منصور أخو دبيس، وحسين ربيب منكبرس فنزال في الجانب الشرقي من بغداد

، وعاد فخيم بجانب آخر من بغداد، وخّيم مسعود وحيوس بك من جانب آخر، ودبيس ومنكبرس من جانب ومعھما عز فأخذھا

وكان حيوس بك قد بعث إلى السلطان محمود بطلب الزيادة له وللملك مسعود فجاء كتاب . الدولة بن البرسقي منفرداً عن أبيه

حتى إذا بلغه مسيرھم إلى بغداد تثاقل عن ذلك، وقد جّھز العساكر إلى  مع رسوله يذكر بأن السلطان كان أقطعھم أذربيجان،

وكان يؤثر مصلحته إذ كان متزّوجاً بأّمه . ووقع الكتاب بيد منكبرس فبعث إلى حيوس بك، وضمن له إصالح الحال. الموصل

وصار مع الملك مسعود، . راقفّتم الصلح، وافترق عن البرسقي أصحابه، وبطل ما كان يحّدث به نفسه من االستبداد بالع

  .واستقر منكبرس شحنة ببغداد، ورجع دبيس إلى الحلة

  :فتنة دبيس مع السلطان محمود وإجالؤه عن بغداد ثم معاودته الطاعة
كان دبيس بن صدقة كثيراً ما يكاتب حيوس بك أتابك الملك مسعود، ويغريه بطلب السلطنة، ويعده بالمساعدة ليحصل له بذلك 

وكان قسيم الدولة البرسقي شحنة بغداد قد سار للملك مسعود، . د، كما كان ألبيه مع بركيارق ومحمد إبني ملك شاهعلًو الي

وكانت بينه وبين دبيس عداوة مستحكمة فأغراھم دبيس بالقبض عليه، ففارقھم البرسقي إلى . وأقطعه مراغة مع الرحبة

عيل الحسين بن علّي األصفھاني بالملك مسعود، وكان ولده أبو المؤيد اتصل األستاذ أبو إسما ثم . السلطان محمود فأكرمه
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وحسن لھم ما . فلّما وصل ابوه عزل أبا علي بن عّمار صاحب طرابلس واستوزره. محمد يكاتب الطغرائي عن الملك مسعود

  .أشار به دبيس فعزموا عليه

. خطبوا للملك مسعود بالسلطنة، وضربوا له النوب الخمسونمي الخبر إلى السلطان محمود فكاتبھم بالوعيد فأظھروا أمرھم و

وبلغھم ان عساكر محمود متفرقة فاغذوا السير لمحاربته، والتقوا عند عقبة استراباد في ربيع سنة أربع عشرة، وأبلى 

ر بقتله لسنة ثم انھزم مسعود، وامر كثير من أصحابه وجيء بالوزير أبي إسماعيل الطغرائي فأم. البرسقي، وكان في مقدمته

وسار مسعود يطلب الموصل بعد أن استأمن . من واليته، وكان حسن الكتابة والشعر، وله تصانيف في صنعة الكيمياء

ثم بلغه فعل السلطان محمود، ومعه . ولحق حيوس بك بالموصل. البرسقي، وأدركه فرده إلى أخيه، وعفا عنه وعطف عليه

ولحق . وسار بأمواله عن الحلّة وأمر بنھبھا. مان، بعد أن أرسل حرمه إلى البطيحةألف سفينة لعبوره فبادر دبيس لطلب األ

  .بأبلغازي بن أرتق بماردين، ووصل السلطان إلى الحلة فوجدھا خاوية على عروشھا فرجع عنھا

عث إلى برتقش وأرسل دبيس أخاه منصوراً من قلعة صفد في عسكر إلى العراق فمر بالحلة والكوفة، وانحدر إلى البصرة، وب

ثم . الزكوي في صالح حالھما مع السلطان محمود فقبض على منصور أخي دبيس وولده، وحبسھما ببعض القالع حذاء الكرخ

أذن دبيس لجماعة من أصحابه بالمسير إلى إقطاعھم بواسط فمنعھم أتراك واسط، فبعث إليھم عسكراً مع مھلھل بن أبي 

وسار مھلھل للقائھم قبل مجيء . اعده، واستمّد أھل واسط البرسقي فأمّدھم بعسكرالعسكر، وأمر مظفر بن أبي الخير فس

  .المظفر فھزم وأخذ أسيراً في جماعة من أصحابه

ووقع على كتاب بخط دبيس إلى . وسمع بالھزيمة فأسرع منحدراً . وأصعد المظفر من البطيحة ينھب ويفسد، حتى قارب واسط

ً أن السلطان . أبي الخير ومطالبته باالموال فبعثوا به إلى المظفر مھلھل يأمره بالقبض على مظفّر بن وسار معھم وبلغ دبيسا

وسار عسكر واسط إلى النعمانية . كحل أخاه فلبس السواد، ونھب البالد، وأخذ للمسترشد بنھر الملك، وأجفل الناس إلى بغداد

ً خادم الخليفة فأطلقه،  وكان دبيس قد. فاوقعوا بمن ھنالك من عساكر دبيس، واجلوھم عنھا أسر في واقعة البرسقي عفيفا

وحمله إلى المسترشد عقاباً ووعيدا على كحل أخيه فغضب الخليفة، وتقدم إلى البرسقّي بالخروج لحرب دبيس، وخرج بنفسه 

صل في وأتاه سليمان بن مھارش من الحديثة في جماعة من بني عقيل، وقريش بن مسلم صاحب المو. في رمضان سنة عشرة

  .كافة بني عقيل

وجاء دبيساً مالم يكن يحتسبه فرجع إلى االستعطاف وبرز . وأمر المسترشد باستنفار الجند كافة، وفّرق فيھم االموال والسالح

الخليفة آخر ذي الحّجة، وعبر دجلة، وھو في أكمل زّيه، ومعه وزيره نظام الدين أحمد بن نظام الملك، ونقيب الطالبيين 

وبلغ البرسقي مسير المسترشد فعاد إلى خدمته، ونزل معه . باء علّي بن طراد، وشيخ الشيوخ صدر الدين إسماعيلونقيب النق

وجعل الرجالة بين . ثم سار إلى الموصل على سبيل التعبية، والبرسقي في المقّدمة، وعّبى دبيس أصحابه صفا واحدا. بالحديثة

د، وسبي حريمھا فالتقى الفريقان فانھزم عسكر دبيس، وأسر جماعة من وقد كان وعد أصحابه بنھب بغدا. يدي الخيالة

  .أصحابه فقتلوا صبراً وسبيت حرمه، ورجع المسترشد إلى بغداد يوم عاشوراء من سنة سبع عشرة

ة ونجا دبيس، وعبر الفرات، وقصد غزنة من عرب نجد مستنصراً بھم فأبوا عليه، فسار إلى المنتفق وحالفھم على أخذ البصر

وبعث المسترشد إلى البرسقي بالعتاب على إھمال أمر البصرة، فتجھز البرسقي . فدخلوا ونھبوا أھلھا، وقتل مقدم عسكرھا

وصار مع الفرنج وأطعمھم في حلب، وسار معھم لحصارھا سنة ثمان عشرة . لالنحدار إليھا ففارقھا دبيس، ولحق بقلعة جعبر

  .الملك طغرلبك بن السلطان محمد فأغراه بالمسير إلى العراق كما نذكرفامتنعت عليھم فعادوا عنھا، ولحق ھو ب
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  :مسير دبيس إلى الملك طغرل
وأغراه دبيس . لما سار دبيس من الشام إلى الملك طغرل بأذربيجان تلقاه بالمبّرة والتكرمة، وأنظمه في خواّصه ووزرائه

وكتب مجاھد الدين بھروز صاحب تكريت إلى . في عساكر كثيرةإلى دقوقا  بالعراق، وضمن له ملكه فسار معه لذلك، وانتھوا

المسترشد بالخبر فتجّھز لمدافعتھم، وجمع العساكر فبلغوا اثني عشر ألف فارس، وبرز من بغداد في صفر سنة تسع عشرة، 

جلوالء، وانتھى إلى طغرل خروج المسترشد فعدل إلى طريق خراسان ونزل . وفي مقّدمته برتقش الزكوي ونزل الخالص

. وبرز إليه الوزير جالل الدين بن صدقه في عسكر كبير فنزل الدسكرة ، ولحقه المسترشد، وكان معه. وتفرق أصحابه للنھب

ثم سارا إلى تامّرا ليقطعا جسر النھروان فحفظ دبيس المعابر، وتقّدم إلى بغداد وتملكھا . ورحل طغرل ودبيس إلى الھارونّية

  .ونھبھا

ثم أخذ دبيس ثقالً جاء للخليفة فيه . تامّرا، واقام طغرل لحّمى أصابته، وحالت بينھما االمطار والسيولثم رحل دبيس من 

واستقبل الشمس . ملبوس وطعام كثير، وكان لحقه الجوع والتعب والبرد فاخذ من ذلك الملبوس ولبسه، واكل من الطعام كثيراً 

اخذ الثقل رجع إلى بغداد، ففي حال سيره عثر على دبيس وھو نائم فوقف وأما الخليفة لما بلغه الخبر ب. فاخذه النوم ورقد

وأيقظه فّحل عينيه ورأى الخليفة فبادر بتقبيل األرض على العادة، وسأل العفو فرّق له الخليفة، وثناه الوزير بن صدقة عن 

ل دبيس عنھم، ولحق بالملك طغرل، ثم مّدوا الجسر آخر النھار للعبور فتسل. ذلك، ووقف دبيس أزاء عسكر برتقش يحادثھم

  .وسار معه إلى عمه الملك سنجر، وعاثوا في أعمال ھمذان، واتبعھم السلطان محمود فلم يظفر بھم

  :مسير دبيس إلى السلطان سنجر
لما أيس طغرل من ملك العراق عندما سار إليه مع دبيس عاد منه، وسار ھو ودبيس إلى السلطان سنجر، وھو يومئذ صاحب 

ثم . سان، والمتقّدم علي بني ملك شاه فشكا إليه طغرل ودبيس من المسترشد، وبرتقش الشحنة، ووعدھم النصفة منھمخرا

وخّيل له أن المسترشد والسلطان محمود متفقان على مباعدته، ولم يزل يفتل له في . داخله دبيس وأطعمه في ملك العراق

العراق سنة إثنتين وعشرين فوصل إلى الرّي، واستدعى السلطان  الذروة والغارب حتى حّرك حفيظته لذلك، وسار إلى

وأمر السلطان سنجر العساكر بتلقي . محموداً من ھمذان يختبر ما خيل له دبيس، فجاء محمود مبادراً وأكذب دبيساً فيما خيل

خراسان، وأوصاه بإعادة  وأقام عنده إلى آخر سنة إثنتين وعشرين، ثم عاد إلى. السلطان محمود، وأجلسه معه على التخت

ثم سار إلى بغداد في مّحرم سنة ثالث وعشرين، وأنزل دبيس . دبيس إلى بلده فرجع السلطان محمود إلى ھمذان، ودبيس معه

بداره، واسترضى له الخليفة فرضي عنه، وامتنع من واليته، وبذل دبيس مائة ألف دينار لذلك فلم يقبله، وعاد السلطان محمود 

  .منتصف السنةإلى ھمذان 

  :فتنة دبيس مع محمود وأسره
ثم . كانت زوجة السلطان محمود وھي إبنة عّمه سنجر تعين بأمر دبيس، فماتت عند رحيل السلطان إلى ھمذان فانحل أمره

وكان بھروز شحنة بغداد بالحلّة فھرب . مرض السلطان فأخذ دبيس ابنه الصغير، وقصد العراق فجمع المسترشد لمدافعته

وبلغ الخبر إلى السلطان صمود فأحضر األمير ابن قزل واألحمديلّي، . ، وملكھا دبيس في رمضان سنة ثالث وعشرينعنھا

وجاء السلطان إلى العراق فبعث إليه دبيس بھدايا عظيمة كان . وكانا ضمنا دبيس فطالبھما بالضمان، فسار األحمديلي في أثره

  .ثم جاء إلى البصرة ونھبھا وأخذ ما في بيوت األموال. ج مثقلة بالذھبفيھا مائتا ألف دينار، وثالثمائة فرس بسرو
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وبعث السلطان في أثره العساكر فدخل البرية، وجاءه عند مفارقته البصرة قاصداً من صرصر يستدعيه، وكان صاحبھا خصياً 

قوة ونجدة فوصف لھا دبيس، فتوفي في ھذه السنة، وخلف سرية له فاستولى على القلعة، وأرادت أن تتم أمرھا برجل له 

وقفل . وحاله في العراق وكثرة عشيرته، فكتبت تستدعيه لتتزوج به، وتملكه القلعة بما فيھا فلحقه الكتاب بعد مفارقته البصرة

وكان عنده ابن . من العراق إلى الشام ومعه االدالّء، ومر بدمشق فحبسه واليھا عنده، وبعث فيه عماد الدين زنكي، وكان عدوه

تاج الملوك مأسوراً في واقعة كانت بينھما فطلب أن يبعث إليه دبيس، ويفادى به ابنه واألمراء الذين معه ففعل ذلك تاج 

األموال والدواب والسالح وخزائن األمتعة كما  الملوك وحصل دبيس في يد زنكي، وقد أيقن بالھالك فأطلقه زنكي، وحمل له

خبره فبعث سديد الدين ابن األنبار يطلبه من تاج الملوك فسار لذلك من جزيرة ابن  وبلغ المسترشد. يفعل مع أكابر الملوك

  .عمر، وبلغه في طريقه أنه بعثه إلى زنكي وأنه فاته القصد منه

  :مسير دبيس إلى بغداد مع زنكي وانھزامھما
ق، ثم استّقرت السلطنة لما توفي السلطان محمود سنة خمس وعشرين، وولي بعده داود، ونازعه عمومته مسعود وسلجو

لمسعود، وكان أخوھما طغرل عند عّمه سنجر بخراسان، وكان كبير بيت أھل السلجوقّية، وله الحكم على ملوكھم فنكر على 

وبعث إلى عماد الدين زنكي فوالّه شحنة . السلطان محمود لقتاله سلجوق وطغرل، وسار به إلى العراق، وانتھى إلى ھمذان

وتجھز السلطان محمود لقتال سنجر وطغرل، واستدعى الخليفة . بن صدقة وھو عند زنكي فأقطعه الحلّةبغداد، وإلى دبيس 

للحضور معه فخرج من بغداد وعاجلھم، ورجع المسترشد إلى بغداد، وقد سمع بوصول زنكي ودبيس إليھا، ولقيھم بالعّباسّية 

حلة، وكانت بيد أقيال المسترشد فبعث إليھا بالمدد فھزموا وسار دبيس إلى بالد ال. فھزمھم وقتل من معسكرھم ودخل بغداد

ثم جمع جمعاً وقصد واسط وانضّم إليه عسكرھا وابن أبي الخير صاحب البطيحة، وملكھا إلى سنة . دبيساً، ونجا من المعركة

وسار إلى السلطان سبع وعشرين فبعث إقبال الخادم، وبرتقش الشحنة العساكر إلى دبيس فلقيھم في عسكر واسط، وانھزم، 

  . مسعود فأقام عنده

  

  :مقتل دبيس ووالية ابنه صدقة
ً عند السلطان مسعود إلى أن حدثت الفتنة بينه وبين المسترشد، ومات أخوه طغرل كما ھو مذكور في  لم يزل دبيس مقيما

، ومعھم دبيس بن صدقة وسار مسعود إلى ھمذان بعد موت أخيه طغرل فملكھا، وفارقه جماعة من أعيان أمرائه. أخبارھم

ثم تدارك . مستوحشين منه واستأمنوا للخليفة فحذر من دبيس، ولم يقبلھم فمضوا إلى خوزستان، واتفقوا مع برسق بن برسق

الخليفة رأيه، وبعث إلى األمراء الذين مع دبيس باألمان، وكانوا لما رّدھم الخليفة بسبب أجمعوا القبض عليه، وخدمة الخليفة 

بھم وھرب إلى السلطان مسعود وبرز الخليفة من بغداد في رجب من سنة تسع وعشرين لقتال مسعود، وكتب إليه وشعر . به

  .أكثر أھل األعمال بالطاعة

وأرسل إليه داود بن السلطان محمود من أذربيجان بأن يقصد المسترشد الّدينور ليحضر داود حربه فأبى، وسار على التعبية 

وانھزمت عساكر المسترشد، وأخذ أسيراً ومعه وزيره شرف الدين علّي بن طراد، وقاضي . ھنالكحتى بلغ وأعرج فالتقوا 

وبعث األمير بكاية شحنة إلى بغداد، . وغنم ما في عسكره ؛ وعاد السلطان إلى بغداد. القضاة، وابن األنباري أعيان الدولة

ة في خيمة، ووّكل به، وراسله السلطان مسعود في الصلح، وجعل الخليف. وكثر العويل والبكاء والضجيج ببغداد على الخليفة

وبينما ھما في ذلك وصل رسول . وشرط عليه ماالً يؤّديه، وال يجمع العساكر وال يخرج من داره ما بقي، وانعقد ذلك بينھما
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لقعدة من سنة تسع السلطان سنجر فركب السلطان مسعود للقائه، وافترق المتوّكلون بالمسترشد فدخل عليه خيمته آخر ذي ا

  .وعشرين جماعة الباطنية، وقتلوه وقتلوا معه جماعة من أصحابه

ولما قتل المسترشد اتھم السلطان مسعود أن دبيس بن صدقة دّس أولئك النفر عليه فأمر بقتله، وقصده غالم فوقف على رأسه 

ر إلى ابنه صدقة وھو بالحلّة فاجتمعت إليه وبلغ الخب. عند باب خيمته، وھو ينكث األرض بإصبعه فأطار رأسه وھو ال يشعر

ومماليكه، واستأمن إليه األمير قطلغ تكين، وأمر السلطان مسعود الشحنة بك أبه بمعاجلته، وأخذ الحلّة من يده،  عساكر أبيه

  .إلى أن قدم السلطان بغداد سنة إحدى وثالثين وخمسمائة فقصده صدقة، وأصلح حاله معه ولزم بابه

  :والية ابنه محمدمقتل صدقة و
ولما قتل المسترشد ولي ابنه الراشد بإشارة السلطان مسعود، ثم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان مسعود، وأغراه بھا عماد 

  . الدين زنكي صاحب الموصل، ومعه الراشد

وا مع داود إلى السلطان وبايع السلطان مسعود للمقتفي سنة ثالثين، وخلع الراشد ففارق الموصل، وسار األمراء الذين كان 

ورجع إلى ھمذان وأذن للعساكر في العود إلى بالدھم، وتمّسك بصدقة بن دبيس، وزّوجه ابنته  وسار . مسعود، ورضي عنھم

الراشد من الموصل إلى أذربيجان قاصداً الملك، واجتمع إليه صاحب فارس وخوزستان وجماعة األمراء فسار إليھم السلطان 

تسلل صاحب خوزستان وعبد الرحمن طغايرك صاحب . خذه صاحب فارس األمير منكبرس فقتله صبراً مسعود وھزمھم، وأ

خلخال إلى السلطان مسعود وھو في خف من الناس فحملوا عليه وھزموه، وقبضوا على جماعة من األمراء الذين معه فقتله 

ن فملكھا، واستقال السلطان مسعود من عثرته، وذھب داود إلى ھمذا. فيھم صدقة بن دبيس، وعنبر بن أبي العسكر: منكبرس

وولًى على الحلّة محمد بن دبيس، وجعل معه مھلھل بن أبي العسكر أخا نمير بربرة، واستقام أمره بالحلّة، وكان من شأن 

  .الراشد والسلجوقية ما نذكره في أخبارھم

  :تغلب علي بن دبيس علي الحلة وملكه إياھا من أخيه محمد
لسلطان مسعود سنة ست وأربعين وخمسمائة بوزاية صاحب فارس وخوزستان وبايع للسلطان محمد ابن ثم خرج على ا

السلطان محمود، وسار كل مھم عّباس صاحب الرّي وملكوا كثيراً من البالد فسار السلطان مسعود إليھم من بغداد، واستخلف 

السلطان مسعود عند رحيله من بغداد أن يحبس علّي بن  بھا األمير مھلھل بن أبي العسكر ونظر الخادم، وأشار مھلھل على

ونمي إليه الخبر فھرب في نفر قليل، ومضى إلى بني أسد فجمعھم فسار إلى الحلّة، فبرز إليه محمد أخوه . دبيس بقلعة تكريت

ً من غلمانه وغلمان أ  بيه، وأھل بيتهفھزمه علي، وملك الحلّة، واست كان السلطان أمره أّوال فاستفحل وضم إليه جمعا

وعساكرھم، وكثر جمعھم فسار إليه مھلھل فيمن معه في بغداد من العسكر، وضربوا عليه مصافاً وكسرھم، وعادوا منھزمين 

وكان أھلھا يتعّصبون لعلي بن دبيس فكانوا يعيطون إذا ركب مھلھل أو بعض أصحابه يا علّي كله، فكثر ذلك منھم . إلى بغداد

وصار شحنه بغداد ومن فيھا . الركوب، ويد علي فوق كل يد في أوضاع األمراء بالحلة وتصّرف فيھابحيث امتنع مھلھل من 

على وجل منه، ووضع الخليفة الحامية على األسوار، وأرسل إلى علي يحضه على االستقامة فأجاب باآلمال والطاعة فسكن 

  .الناس

  :أخذ السلطان الحلة من يد علي وعوده إليھا
يس كثير العسف بالرعية والظلم لھم، وارتفعت شكوى الرعية به إلى السلطان مسعود سنة إثنتين وأربعين كان علي بن دب

وجمع عسكراً من بغداد وقصد الحلّة، واحتاط على أھل . وخمسمائة فأشكاھم، وأقطع الحلّة سالركرد فسار إليھا من ھمذان
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كر؛ ولحق علّي بن دبيس بالتقشكنجر وكان في اقطاعه باللحف ورجعت عنه العسا. علي، وأقام بالحلة في مماليكه وأصحابه

ً على السلطان مسعود فاستنجده علّي فأنجده، وسار معه إلى واسط، وسار معھما الطرنطاي صاحب واسط فانتزعوا  متجنيا

  .الحلّة من سالركرد، ورجع إلى بغداد آخر إثنتين وأربعين واستولى علّي على الحلّة

  :نكبة علي بن دبيس
منھم التقشكنجر والطرنطاي وعلّي بن دبيس، وبايعوا : ثم انتقض على السلطان مسعود سنة أربع وأربعين جماعة من األمراء

. ملك شاه ابن السلطان محمود، وساروا به إلى العراق، وراسلوا المقتفي في الخطبة له فامتنع، وجمع العساكر وحصن بغداد

ولما علم التقشكنجر بذلك نھب . ل عنھم بلقاء عفه السلطان سنجر، كان سار إليه بالريّ وأرسل إلى السلطان مسعود بالخبر فشغ

ثم وصل السلطان مسعود إلى بغداد فرحل التقشكنجر . النھروان وقبض على علّي بن دبيس، وھرب الطرنطاي إلى النعمانية

  .واستعطفه فرضي عنهمن النھروان، وأطلق علّي بن دبيس فسار إلى السلطان مسعود فلقيه ببغداد، 

  :وفاة علي في دبيس وانقراض بني مزيد
ثم مات . ثم توفي علي بن دبيس صاحب الحلّة علياًل بسعد اباد، واتھم طبيبه محمد بن صالح  باإلدھان فيه فمات بعده بقليل

قتفي على ملوك السلجوقية واستبّد الم. السلطان مسعود آخر ملوك السلجوقية األعاظم، وبويع ملك شاه ابن أخيه محمود بعھده

وبعث السلطان ملك شاه سالركرد إلى الحلّة فملكھا، ولحق به مسعود بالك شحنة بغداد، ھرب منھا عند موت السلطان . بعده

ثم قبض عليه وغرقه، واستبّد بالحلّة، وبعث المقتفي إليه العساكر مع الوزير عون الدين بن . مسعود، وأظھر لسالركرد الوفاق

برز مسعود بالك للقائھم، فانھزم وعاد إلى الحلة فمنعه أھلھا من الدخول، فسار إلى تكريت، وملك ابن ھبيرة الحلّة، ھبيرة ف

ثم جاءت عساكر السلطان ملك شاه إلى واسط، وخرجت منھا عساكر المقتفي إلى . وبعث العساكر إلى الكوفة وواسط فملكوھا

ثم قبض األمراء على مالك  لى بغداد آخر ذي القعدة سنة سبع وأربعين وخمسمائة،ثم عاد إ. واسط فملكھا، ثم إلى الحلة كذلك

شاه سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، وبايعوا ألخيه محمد، وطلب الخطبة من المقتفي فمنع منھا، فسار السلطان محمد بن 

وبعث . ، وجاءته عساكر واسطواضطرب الناس ببغداد، واھتم المقتفي باالحشاد. محمود إلى العراق سنة إحدى وخمسين

السلطان مھلھل بن أبي العسكر إلى الحلة فملكھا، وحاصر السلطان محمد بغداد سنة إثنتين وخمسين وخمسمائة، وامتنعت 

ومنع خطبة . عليه فرجع وتوفي المقتفي سنة خمس وخمسين وخمسمائة، وبويع ابنه المستنجد، واستبّد بأمره كما كان أبوه

غداد، وكان في نفسه شيء من بني أسد الجالبھم على بغداد مع مھلھل بن أبي العسكر، أيام حصار السلطان السلجوقّية من ب

محمد لھا فأمر بردن بن قماج بقتالھم واجالئھم، وكانوا منتشرين في البطائح، وال يقدر عليھم، وجمع عساكره وبعث عن ابن 

وأبطأ أمرھم على . ر، وحاصرھم حتى انحسر الماء عنھممعروف مقدم المنتفق من أرض البصرة فجاءه في جمع كبي

المستنجد، فبعث إلى بردن يعاتبه وينسبه إلى موافقتھم في التشيع فجھد ھو وابن معروف في قتالھم، وسّد مسالكھم في الماء، 

م بالعراق من يعرف، واستسلموا فقتل منھم أربعة االف، ونودي عليھم بالجالء من الحلّة فافترقوا في البالد، ولم يبق منھ

  .وسلمت بطائحھم وبالدھم إلى ابن معروف والمتقي وانقرضت دولة بني مزيد والبقاء 
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   ملوك العجم القائمين بالدعوة العباسية
بدولة ابن   ممالك اإلسالم والمستدين ين علي الخلفاء ونبدأ منھم أوال الخبر عن ملوك العجم القائمين بالدعوة العباسية في

  ن بمصر وبد اية أمرھم ومصائر أحوالھمطولو
قد تقّدم لنا عند ذكر الفتوحات فتح مصر على يد عمرو بن العاص، سنة عشرين من الھجرة في خالفة عمر بن الخّطاب 

. رضي هللا عنه بإذنه، ووالّه عليھا، وافتتح ما وراءھا في المغرب إلى طرابلس وودان وغذامس حسبما ذلك مذكور ھنالك

وولّى عثمان على الصعيد عبد هللا بن أبي سرح، وأفردھا بالوالية، وكان يعدو على . رو في واليتھا أيام عمر كلّھاوأقام عم

وكانت في أيامه . عمرو فغضب عمرو، وأبى من الرجوع إلى والية مصر، فضمھا عثمان لعبد هللا بن أبي سرح ووالّه عليھا

وانتقض أھل القرى، . نية في ألف مركب، ونزلوا بسواحل اإلسكندريةغزوة الصواري، جاءت مراكب الروم من القسطنطي

ورغب أھل اإلسكندرية من عثمان أن يمّدھم بعمرو بن العاص فبعثه، وزحف إليھم في العرب ومعه المقوقس في القبط؟ 

  .درّيةوخرجوا من البحر ومعھم من انتقض من أھل القرى ففتح هللا على المسلمين، وھزموا الروم إلى اإلسكن

وأقام عبد هللا . وأمضى عمرو في قتلھم، ورد على أھل القرى ما غنم المسلمون منھم، وعذرھم باالكراه، ورجع إلى المدينة

ثم غزا بلد النوبة، ووضع عليھم الجزية المعروفة الباقية على األيام، وذلك سنة إحدى . في واليتھم وغزا إفريقية وافتتحھا

ووفد على عثمان آخر أيامه . لك يبعث معاوية بن خديج فيفتح ويثخن إلى أن استملك فتح إفريقيةثم كان من بعد ذ. وثالثين

عندما اھتاجت الفتنة، وكثر الطعن عليه من جماعة جند مصر يتعلّلون بالشكوى من ابن أبي سرح مع وفد من الجند شاكين 

  .ب المنسوب إلى مروان، وحصارھم عثمان بدارهوعزله عثمان يسترضيھم به فكانت قضية الكتا. من عّمالھم باألمصار

ورجع عبد هللا . وخرج عبد هللا من مصر مددا لعثمان فخالفه محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة إلى مصر، وانتزى بھا

بھا ھربا ثم سار إلى الرملة وكانت من مھماته فأقام . من طريقه فمنعه الدخول فسار إلى عسقالن، وأقام بھا حتى قتل عثمان

. ثم قتل عمرو بن العاص محمد بن أبي حذيفة، وفي كيفية قتله إياه اضطراب. من الفتنة، حتى مات ولم يبايع علياً وال معاوية

ً له شديداً على عّدوه، واستماله معاوية في الرّد عليه وأشاع . ثم ولى علي على مصر قيس بن سعد بن عبادة، وكان ناصحا

زله علّي من أجل ذلك، وولى بعد ذلك األشتر النخعي، وإسمه مالك بن الحارث بن يغوث بن سلمة معاوية خالف ذلك عنه فع

وسار إليھا فمات بالقلزم قريبھا منھا سنة سبع وثالثين، فولّى علي . بن ربيعة بن الحارث بن خزيمة بن سعد بن مالك بن النخع

  .مكانه محمد بن أبي بكر، وكان نشأ في حجره

إلى عمرو بن العاص، وھو بفلسطين قد اعتزل الناس بعد مقتل عثمان، واستماله، واجتمع معه على قتال علي  ثم بعث معاوية

وطلب معاوية الخالفة، وقد اضطرب االمر على محمد ابن أبي . وواله مصر فسار إليھا بعد انقضاء أمر صّفين وأمر الحكمين

من العثمانية بنواحي مصر فكاتب عمرو العثمانية، وسّرح الكتائب بكر، وخرج عليه معاوية بن خديج الّسكونّي مع جماعة 

إلى مصر، وفي مقّدمتھا معاوية بن خديج فھزموا عساكر محمد، وافترق عنه أصحابه وقتل كما ھو معروف في أخباره، 

عزله معاوية  ثم. ودخل عمرو بن العاص الفسطاط، وملك مصر إلى سنة ثالث وأربعين فتوفي، وملك مكانه ابنه عبد هللا

وولّى أخاه عتبة بن أبي سفيان، ولوفي سنة أربع وأربعين، وولّى مكانه عقبة بن عامر الجھنّي، ثم عزله سنة سبع وأربعين 

  .وولي مكانه معاوية بن خديج

عث ثم اقتطع عنه إفريقية سنة خمسين، وولّى عليھا عقبة بن نافع ثم جمع مصر وإفريقية لمسلمة بن مخلد األنصاري، فب

ثم مات معاوية، وولى ابنه يزيد، واضطربت . مسلمة على إفريقية مواله أبا المھاجر، وأساء عزل عقبة كما ھو معروف
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األمور، وبويع عبد هللا بن الزبير بمكة وانتشرت دعوته في الممالك اإلسالمية، فبعث على مصر عبد الرحمن بن جحدم 

الحارث بن عبد بن أسد بن جحدم الفھرّي، ثم بويع مروان، وانتقض ابن  القرشّي، وھو عبد الرحمن بن عقبة بن أياس بن

ثم بعثه للقاء مصعب . الزبير، وسار مروان إلى مصر فأخرج منھا عبد الرحمن بن جحدم، وولّى عليھا عمر بن سعيد االشدق

د مات فولي مكانه ابنه عبد هللا ثم ھلك سنة خمس، وكان مروان ق. بالشام، وولّى مكانه على مصر ابنه عبد العزيز بن مروان

بن عبد الملك، ثم عزله الوليد سن تسع وثمانين، وولّى عليھا مّرة بن شريك بن مرة بن الحارث العبسّي، ومات سنة خمس 

ويقال بل ولى قبله أسامة بن زيد . وتسعين فولى الوليد مكانه عبد هللا بن رفاعة سنة تسع وتسعين، وكان قد استخلفه عند موته

  .الّتنوخيّ 

ثم عزل عمر بن عبد العزيز عبد الملك بن رفاعة سنة تسع وتسعين، وولّى مكانه أيوب بن شرحبيل بن أكرم بن ابرھة بن 

ثم عزله يزيد بن عبد الملك، وولى مكانه بشد بن صفوان، وأّقره يزيد، ثم عزله ھشام بن عبد الملك وولى . الصّباح األصبحي

وأقره ھشام فأقام سبعة أشھر، ثم عزله . ي بعد خمس عشرة ليلة، واستخلف أخاه الوليد بن رفاعةعبد الملك ابن رفاعة، وتوف

ثم استعفى مروان بن محمد حين ولي فأعفاه، وولّى . وولّى حنظلة بن صفوان في المحّرم سنة أربع وعشرين، و أقّره ھشام

ثم قدم ورفضى . لف حمير بن نعيم الحصري بمصرمكانه حسان بن عتامة بن عبد الرحمن السجيني، وكان بالشام فاستخ

 ً وبقي حفص شھرين، ثم ولّى مروان الحوثرة بن سھل بن . من واليته. واليتھا فولى مكانه حفص بن الوليد لستة عشر يوما

ن ثم صرف عنھا في رجب سنة إحدى وثالثين، وولي المغيرة بن عبد هللا ب. العجالن الباھلي في مّحرم سنة ثمان وعشرين

  .مسعود الفزاريّ 

وولّى مروان بن عبد الملك موسى بن نصير فأمر باتخاذ المنابر . ثم مات في جمادى سنة ست وثالثين، واستخلف ابنه الوليد

ثم جاءت . ثم قدم مروان بن محمد إلى مصر، وكان فيھا مھلكه كما ھو معروف. في الكور، وإنما كانوا يخطبون على العصي

ولّى السفاح على مصر عّمه صالح بن علّي سنة أربع وثالثين ومائة، وبقيت في واليته يستخلف عليھا الدولة العّباسّية ف

وولّي داود بن . فاستخلف أوال محصن بن فاني الكندّي ثمانية أشھر، ثم أبا عون عبد الملك بن يزيد مولى مناه ثمانية أشھر

في محّرم سنة خمس وسبعين لسنة من واليته، وأعاد إليھا موسى ثم عزله . يزيد بن حاتم بن قبيصة محرم سنة أربع وسبعين

ثم صرفه في ربيع سنة ست وسبعين وولّي ابن عّمه إبراھيم بن صالح، وتوفي لثالثة أشھر من واليته، وقام باألمر . بن عيسى

  .بعده ابنه صالح فولّي الرشيد عبد هللا بن المسّيب بن زھير الضبي في رمضان سنة ست وسبعين

ثم أمره بالمسير إلى إفريقية لثالثة أشھر من واليته سلخ ثمان وسبعين، وولّي أخاه : م عزله بعد الحول، ولي ھرثمة بن أعينث

ثم صرف موسى في . ثم أعاد موسى بن عيسى في رمضان سنة تسع وسبعين فاستخلف ابنه يحيى. عبيد هللا بن المّسيب

ثم صرفه في رمضان سنة إحدى وثمانين، وأعيد . أعيد عبيد هللا بن المھديمنتصف سنة ثمانين لعشرة أشھر من واليته، و

. إسماعيل بن صالح بن علّي من العمومة فاستخلف، ثم صرف في منتصف إثنتين وثمانين وأعيد لعشرة أشھر من واليته

  .وولّي الليث بن الفضل من أھل أسبورد في ليھا أربع سنين ونصفاً وعزل

ثم ولّى مكانه عبد هللا . بته أحمد بن إسماعيل بن علّي منتصف سبع وثمانين فبقي عليھا سنتين وشھرينثم ولي الرشيد من قرا

. بن محمد بن اإلمام إبراھيم بن صمد ويرف بابن زينب، وصرفه عنھا آخر شعبان من سنة تسعين لسنة وشھرين من واليته

ثم صرفه األمير منتصف خمس وتسعين لسنة وثالثة أشھر  وولى حاتم بن ھرثمة بن اعين فقدم في شوال سنة أربع وتسعين،

من واليته، وولّى جابر بن األشعث بن يحيى بن النعمان الطائي منتصف خمس وتسعين فأخرجه الجند منھا سنة ست وتسعين، 
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له لسنة ونصف من ثم عز. ثم ولى المأمون عليھا عباد بن محمد بن حّيان البلخّي مولي كندة، ويكنى أبا نصر. لسنة من واليته

واليته في صفر سنة ثمان وتسعين، وولى المطلب بن عبد هللا بن مالك بن الھيثم الخزاعّي وقدمھا من مكة في منتصف ربيع 

ثم صرفه في شوال لثمانية أشھر من واليته، وولى من عمومته العّباس بن موسى بن لمجسى فبعث عليھا ابنه عبد هللا، . األول

بن إدريس الشافعي رضي هللا تعالى عنه فاقام عليھا شھرين ونصفاً، فقتله الجند يوم النحر سنة ثمان ومعه اإلمام محمد 

ثم جرت بينه وبين السدّي وبين الحكم بن يوسف مولي بني ضّبة من أھل بلخ، من . وتسعين، وولوا عليھم المطلب بن عبد هللا

  . ، وخرج ھاربا إلى مكة بعد سنة وثمانية أشھر من واليتھاقوم يقال لھم الّزط، وجرت بينه وبين أھل المّطلب حروب

ثم وثب به الجند بعد ستة أشھر، وولوا سليمان بن غالب بن جبريل بن . ووليھا السري بإجماع الجند في رمضان سنة مائتين 

  .يحيى بن قّرة العجلّي في ربيع األّول سنة إحدى عشرة

ثم ولّى المأمون عليھا أخاه أبا إسحاق الملقب في خالفته . زاعة فأقام عشرةوولّي عبد هللا بن طاھر بن الحسين مولى خ

ثم قتل بعد شھرين، واستخلف ابنه . بالمعتصم فأقّر عبسى الجلودي، وبعده عمير بن الوليد التميمي في صفر سنة أربع عشرة

سطاط، وعاد إلى الشام، واستخلف عبدويه ثم جاء أبو إسحاق المعتصم إلى الف. محمد بن عمير شھراً، ثم أعاد عيسى الجلودي

بن جبلة في المحرم فاتح خمس عشرة فأقام سنة، وولّي عيسى ين منصور بن موسى الخراساني الرافعي مولى بني نصر بن 

  .معاوية

 ثم قدم المأمون مصر لسنة من واليته فسخط على عيسى بن منصور، وعّمر المقياس وجسراً آخر بالفسطاط، وولّي كندر بن

ومات كندر في ربيع سنة تسع عشرة ومائتين، واستخلف . عبد هللا بن نصر الضفدي، ويكنى أبا ما أسك، ورجع إلى العراق

ولما صارت الخالفة للمعتصم ولى على مصر مواله اشناس، ويكّنى أبا جعفر في رجب سنة ثمان عشرة . ابنه المظّفر

حنيفة من أھل الشاش في رمضان سنة تسع عشرة ومائتين، واستخلف فاستخلف عليھا موسى بن أبي العّباس ثابت من بني 

ثم عزله بعد سنتين، واستخلف مالك بن كيد بن عبد هللا الّصفدّي فقدم في . ابنه المظّفر فأقام مستخلفاً ألشناس اربع سنين ولصفا

ثم عزله . ربيع سنة ست وعشرينشم عزله بعد سنتين واستخلف علّي بن يحيى االرمني، وقدم في . ربيع سنة أربع وعشرين

 ً للمعتصم أيام المأمون، وسخطه المأمون عند قدومه . بعد سنتين وثمانية أشھر، واستخلف عيسى بن منصور الذي كان مستخلفا

  .مصر فقدم عيسى في مّحرم سنة تسع وعشرين

مكان أشناس فأقّر الواثق أتياخ على ثم مات أشناس بعد الثالثين، وقد استخلف على مصر إيتاخ مولى المعتصم، وأقيم إيتاخ 

ثم استخلف إيتاخ ھرثمة بن النضر الجبلي . مصر، فأقر إيتاخ عيسى بن منصور في ربيع سنة ست وثالثين فبقي أربعة أشھر

فقدم منتصف سنة ثالث وثالثين، وأقام سنة، ثم مات سنة أربع وثالثين ومائتين ، وقام بأمره ابنه حاتم رضي هللا تعالى عنه 

ثم صرف إيتاخ عن والية مصر في محرم . فاستخلف إيتاخ علي بن يحيى األرمني في رمضان سنة أربع وثالثين ومائتين

  .سنة خمس وثالثين بعد وفاة المعتصم

وفي . وولّي المتوكل على مصر ابنه المستنصر فاستخلف عليھا إسحاق بن يحيى بن معاذ الختلّي، وقدم في ذي القعدة من سنته

ثم صرف في ذي القعدة من سنة ست وثالثين، واستخلف المستنصر عليھا عبد . خرج ولد علي من مصر إلى العراقأيامه أ

. الرحمن بن يحيى بن منصور بن طلحة وريق، وھو ابن عم طاھر بن الحسين، وقدم في ذي القعدة سنة ست وثالثين ومائتين

. ويكنى أبا حاتم في صفر سنة ثمان وثالثين ومائتين. ھراة ثم صرفه واستخلف عنبسة بن إسحاق بن عبس بن عبسة من أھل

  .يوم عرفة من سنة ثمان وثالثين وفي واليته كبس الروم دمياط
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ثم . وفي أيامه منع العلوّيون من ركوب الخيل واقتناء العبيد. واستخلف يزيد بن عبد هللا بن دينار من مواليھم، ويكّنى أبا خالد

ثم صرف عنھا في ربيع سنة ثالث . شوال سنة سبع وأربعين ومائتين فأقّر يزيد على والية مصرولي المستنصر الخالفة في 

وولى المعتز مكانه مزاحم بن خاقان بن عزطوج التركي في ربيع سنة أربع وخمسين، وعھد . وخمسين لعشر سنين من واليته

وولي أحمد بن طولون، . ان سنة أربع وخمسينإلى أزجور بن أولغ طرخان التركي فأقام خمسة أشھر، وخرج حاجاً في رمض

  .واستفحل بھا أمره، وكانت له ولبنيه بھا دولة كما نذكر اآلن أخبارھا

  دولة أحمد بن طولون
  بني طغج وابتداء أمرھم وتصاريف أحوالھم الخبر عن دولة أحمد بن طولون بمصر وبنيه ومواليه

حمله نوح بن . كان طولون أبو أحمد من الطغز، غزوھم التتر: ر بني طولونقال ابن سعيد، ونقله من كتاب ابن الداية في أخبا

وولد له أحمد سنة عشرين ومائتين من جارية إسمھا .  أسد عامل بخارى إلى المأمون في وظيفته من المال والرقيق والبراذين 

مرتبته، ونصرف في خدمة السلطان، ونوفي طولون سنة أربعين ومائتين، وكفله رفقاء أبيه بدار الملك، حتى ثبتت . ناسم

  .وانتشر له ذكر عند االولياء فاق به على أھل طبقته

وكان يستصغر عقول األتراك، ويرى أنھم ليسوا . وشاع بين الترك صونه ودينه وأمانته على األسرار واألموال والفروج 

عبد هللا الوزير أن يكتب لھما بأرزاقھما إلى  وطلب من محمد بن أحمد بن خاقان أن يسأل من. وكان يحب الجھاد. بأھل للرتب

وسار إلى طرسوس، وأعجبه ما عليه أھل الحق من تغيير المنكر واقامة الحق فأنس، وعكف . الثغر، ويقيما ھنالك مجاھدين

ً وسياسةً . على طلب الحديث ً ودينا لمعتّز، وآل أمر ولما تنّكر االتراك للمستعين، وبايعوا ا. ثم رجع إلى بغداد، وقد امتأل علما

ولّما . وكان حسن العشرة فكه المجالسة. المستعين إلى الخلع والتغريب إلى واسط، وّكلوا به أحمد بن محمد الواسطّي يومه

اعتزموا على قتله بعثوا إلى أحمد بن طولون  أن يمضى ذلك فتفادى منه ، فبعثوا سعيداً الحاجب قسمله ثم قتله، ودفنه ابن 

  .انتھى كالم ابن سعيد. ه بذلك عند أھل الدولةطولون، وعظم محلّ 

وقفت على سيرة لالخشيد قديمة عليھا خط الفرغاني، وفيھا أن أحمد ھو ابن النج من االتراك، كان : وقال ابن عبد الظاھر

تنقلت به فلما مات النج رباه طولون وكفله، فلّما بلغ من الحداثة مشى مع الحشوية وغزا و. طولون صديق أبيه ومن طبقته

ولم أر ذلك لغيره من : قال صدر الدين بن عبد الظاھر. وولي مصر واستقربھا. األحوال إلى أن صار معدوداً في الثقات

  .المؤرخين انتھى

ولما وقع اضطراب الترك ببغداد، وقتل المستعين وولي المعتز، واستبّد عليه األتراك وزعيمھم يومئذ باك باك، ووالّه المعتّز 

ر فيمن يستخلفه عليھا فوقع اختياره على أحمد بن طولون فبعثه عليھا، وسار معه أحمد بن محمد الواسطى، مصر، ونظ

ويعقوب بن إسحق، ودخلھا في رمضان سنة أربع وخمسين، وعلى الخوارج بھا أحمد ابن المدّبر، وعلى البريد سفير مولى 

بأّن ابن طولون يروم العصيان، وكاتب صاحب البريد بمثل ذلك قبيجة فأھدى له ابن المدبر، ثم استوحش منه وكاتب المعتز 

  .فسطا بسفير صاحب البريد ومات من غده

وكانت بينه وبين أحمد بن طولون موّدة أكيدة . ثم قتل المعتز وولي المھتدي فقتل باك باك، ورتب مكانه يارجوج، ووالّه مصر

وجعل إليه الخراج فسقطت . بعد أن كان مقتصراً على مصر فقط فاستخلفه على مصر، وأطلق يده على االسكندرية والصعيد

ثم كتب إليه المعتمد بضبط عيسى بن شيخ . ثم أعاده المعتمد فلم ينھض إلى مساماة ابن طولون وال منازعته. رتبة ابن المدّبر

حمل ابن المدبر، وكان واعترض . الشيباني، وكان يتقلّد فلسطين واالردن، وتغلّب على دمشق وطمع في مصر ومنع الحمل
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خمسة وسبعين حمالً  من الذھب فأخذھا فكتب إليه المعتمد يومئذ بوالية أعماله فاّدعى العجز، وأنكر مال الحمل ونزع السواد، 

  .وأنفذ أناجور من الحضرة في العساكر إلى دمشق سنة سبع وخمسين

وظھر ذلك منه في . ى عليه، وبرى أنه لم يوف بحّقهثم خرج أحمد بن طولون إلى االسكندرية ومعه أخوه موسى وكان يتجن

ً . خطابه فأوقع به ونفاه، وحبس كاتبه إسحق بن يعقوب، واتھمه بأنه أفضى بّسره إلى أخيه وسار من . وخرج أخوه حاجا

اجور واستفحل أمر أحمد، واستكثر من الجند وخافه أن. ھنالك إلى العراق، ووصف أخاه بالجميل فحظي بذلك عند الموّفق

ثم كتب الموّفق إلى ابن طولون بالشخوص إلى العراق لتدبير . وكتب الموّفق يغريه بشأنه، وأنه يخشى على الشام منه. بالشام

أمر السلطان، وأن يستخلف على مصر فشعر ابن طولون بالمكيدة في ذلك، فبعث كاتبه أحمد بن محمد الواسطي إلى يارجوج 

وكان يارجوج متمّكناً في الدولة فسعى في أمره، وأعفاه من الشخوص وأطلق ولده . ل والھداياوإلى الوزير وحمل إليھما األموا

وحرمه واشتدت وطأة ابن طولون، وخافه أحمد بن المدّبر فكتب إلى أخيه إبراھيم أن يتلطف له في االنصراف عن مصر 

عه التي ملكھا، وسار إلى عمله بمصر، وشّيعه وصانع ابن طولون بضيا. فورد الكتاب بتقليده خراج دمشق وفلسطين واألردن

وتقدم البن طولون باستحثاثه . وولي الوزير على الخراج من قبله. وذلك سنة ثمان وخمسين ومائتين. ابن طولون ورضي عنه

ً . ثم كتب ابن طولون بأن تكون جباية الخراج له فأسعف بذلك. فتتابع حمل األموال إلى المعتمد الخادم  وأنفذ المعتمد نفيسا

وبعث إليه نفيس الخادم، ومعه صالح بن أحمد بن . بتقليده خراج مصر وضريبتھا وخراج مصر وضريبتھا وخراج الشام

ومات . حنبل فاضي الثغور، ومحمد بن أحمد الجزوعي قاضي واسط شاھدين بإعفائه ما زاد على الرسم من المال والطراز

ويدعى له قبل ابن طولون فلّما مات استقل أحمد . ب مصر، ومن أقطاعهيارجوج في رمضان سنة تسع وخمسين، وكان صاح

  .بمصر

  :فتنة ابن طولون مع الموفق
لما استأمن الزنج وتغلّبوا على نواحي البصرة، وھزموا العساكر، بعث المعتمد إلى الموفق، وكان المھتدي نفاه إلى مكة فعھد 

وجعل الشرق للموّفق ودفعه لحرب الزنج، وجعل الغرب للمفّوض، . م بينھماله المعتمد بعد ابنه المفّوض، وقّسم ممالك اإلسال

وسار . وأوح كتاب عھدھما في الكعبة. واستخلف عليه موسى بن بغا، واستكتب موسى بن عبيد هللا بن سليمان بن وھص

وكان ابن طولون يبعث . وشكا الموفق الحاجة إلى المال. الموّفق لحرب الزنج، واضطرب الشرق ، وقعد الوالة عن الحمل

األموال إلى المعتمد يصطنعه بذلك، فأنفذ الموفق نحريراً خادم المتوّكل إلى أحمد بن طولون يستحّثه لحمل األموال والطراز 

وبعث مع نحرير ألفي ألف ومائتي . وقتل بعض القّواد، وعاقب آخرين. واطلع على الكتب. والرقيق والخيل، ودّس إليه يعتقله

  .وجمع الرسم وبعث معه من أسلمه إلى الثقة أناجور صاحب الشام. ار ورقيقا وطرزاً ألف دين

ابن طولون عن مصر، وتقليدھا أناجور  ولما فعل ابن طولون بنحرير ما فعل، كتب الموّفق إلى موسى بن بغا بصرف أحمد

واستحث أحمد في . مصر، وبلغ الرّقة فكتب إلى أناجور بتقليدھا فعجز عن مناھضة أحمد، فسار موسى بن بغا ليسلّم إليه

وأقام موسى بالرقة عشرة أشھر، واضطرب عليه الجند . األموال فتھّيأ أحمد لحربه، وحّصن الجزيرة معقالً لحربه وذخيرته

 ثم كتب الموّفق. وشغبوا وطالبوه باألرزاق، واختفى كاتبه موسى بن عبيد هللا بن وھب فرجع وتوفي سنة أربع وستين ومائتين

إلى ابن طولون باستقالل ما حمله من المال، وعّنفه وھّدده فأساء ابن طولون جوابه، وأّن العمل لجعفر بن المعتمد ليس لك 

فأحفظ ذلك الموفق، وسأل من المعتمد أن يولّي على الثغور من يحفظھا، وأن ابن طولون ال يؤمن عليھا لقلة اھتمامه بأمرھا 
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امل الموصل، وركب السفن فألقته الريح بشاطىء دجلة فقتله الخوارج أصحاب مساو فبعث محمد بن ھارون التغلبّي ع

  .الساري

  :والية أحمل بن طولون علي الثغور 
وكانت أمھات الثغور يومئذ أْنطاِكية وطرسوس والمصيصة وملطية، وكان على أْنطاِكية محمد بن علي بن يحيى األرمني، 

وجاء في بعض أيامه إلى أْنطاِكية فمنعه األرمني من الدخول فدس إلى أھل . ثغوروعلى طرسوس سيما الطويل وإليه أمر ال

فقتلوه، وأحفظ ذلك الموفق فولّى على الثغور أرجون بن أولغ طرخان التركي، وأمره بالقبض على سيما الطويل . البلد بقتله

ن قالع طرسوس في نحر العدّو، وأھّم أھل وكانت قلعة لؤلؤة م. فقام بالثغور، وأساء التصّرف، وحبس األرزاق عن أھلھا

ً من عندھم فأخذھا أرجون لنفسه، وضاعت حاميتھا وافترقوا . طرسوس أمرھا فبعثوا إلى حاميتھا خمسة آالف دينار رزقا

وكتب الموّفق إلى أحمد بن طولون بتقليد الثغور، وأن يبعث عليھا من قبله فبعث من قبله طحشى بن بكروان، وحسنت حالھم 

إنما حملھم على ذلك تخريبكم لقالعھم وحصونھم : لب منه ملك الروم الھدنة، واستأذن في ذلك ابن طولون فمنعه، وقالوط

  . فيكون في الصلح راحة لھم فحاش لته منه، وأمره برّم الثغور وأرزاق الغزاة

  :استيالء أحمد بن طولون علي الشام
ثم توفي أناجور في . سين ومائتين ، وما وقع بينه وبين أحمد بن طولونقد تقدم لنا والية أناجور على دمشق سنة سبع وخم

وسار إلى الشام . وقام يدّبر أمره أحمد بن بغا وعبيد هللا بن يحيى بن وھب. شعبان سنة أربع وستين، ونّصب ابنه علّي مكانه

لواسطي وعسكر في مينة األصبع ، محمد ا -موريا بمشارفة الثغور واستخلف ابنه العّباس على مصر، وضّم إليه أحمد بن

 وسار ابن طولون إلى الرملة، وبھا محمد بن أبي رافع من. وكتب إلى علّي بن أناجور بإقامة الميرة للعساكر فأجاب اآلمال

ثم سار عن دمشق، واستخلف عليھا أحمد بن دوغياش، . قبل أناجور، ومدّبر دولته أحمد بن ھنالك منذ نفاه المھتدي فأكرمه

ثم سار إلى أْنطاِكية، وقد امتنع بھا . إلى حمص وبھا أكبر قواد أناجور فشكت الرعية منه فعزله، وولّى يمتا التركي ورحل

  .سيما الطويل بعد أن كتب بالطاعة، وأن ينصرف عنه فأبى وحاصرھا وشد حصارھا

منه في فاتحة خمس وستين، وقتل وضجر أھلھا من سيما فداخل بعضھم أحمد بن طولون، ودلّوه على بعض المسارب فدخلھا 

ثم سار إلى طرسوس فملكھا، ودخلھا في خلق كثير، وشرع في الدخول إلى بالد . سيما الطويل وقبض على أمرائه وكاتبه

وبينما ھو يروم ذلك جاءه الخبر بانتقاض ابنه العّباس الذي استخلفه بمصر فرجع، وبعث عسكراً إلى الرقة . الروم للغزو

وبلغ الخبر إلى أخيه موسى فسار إلى حران وكان . حّران، وكانت لمحمد بن أناشر فأخرجوه عنھا وھزموهوعسكراً إلى 

 ً واختار عشرين . أنا آتيك بموسى: ود، ن مقدم العسكر بحّران بن جيعونة فأھمه أمرھم فقال له أبو األغّر من العرب. شجاعا

ودخل بالباقين بعض الخيام فعقدت، واھتاج العسكر، وھرب أبو  فارسا من الشجعان، وسار إلى معسكر موسى فأكمن بعفھم،

األغّر واتبعوه فخرج عليھم الكمين فھزموھم وأسر موسى، وجاء به أبو األغّر إلى جيعونة، قائد إبن طولون فاعتقله وعاد إلى 

  .مصر سنة ست وستين ومائتين

  :الخبر عن انتقاض العباس بن أحمد بن طولون علي ابيه
وكان للعّباس بطانة . أحمد بن طولون إلى الشام، واستخلف ابنه العّباس، وكان أحمد بن الواسطي محكماً في الدولةلما رحل 

يدارسونه األدب والنحو، وأراد أن يولّي بعضھم الوظائف، ولم يكونوا يصلحون لھا فمنع الواسطي من ذلك خشية الخلل في 

يشكوھم فاجابه بمداراة األمور إلى حين  وكتب ھو إلى أحمد . ، وأغروه بهاألعمال فحمل ھؤالء البطانة عليه عند العباس
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وكان محمد بن رجاء كاتب أحمد مداخال البنه العباس فكان يبعث إليه بكتب الواسطي يتنّزل له فاّطلع على جواب . وصوله

وتسلّف من التجار مائتي . ف ألف دينارأبيه عن كتبه بالمداراة فازداد خوفاً، وحمل ما كان ھنالك من المال والسالح، وھو أل

  .ألف أخرى، واحتمل أحمد بن محمد الواسطي وأيمن األسود مقّيدين، وسار إلى برقة

ورجع أحمد إلى مصر، وبعث له جماعة فيھم القاضي أبو بكرة بّكار بن قتيبة، والصابوني القاضي، وزياد المّرّي مولى 

ھو قد حلف، : ناشدتك هللا ھل تأمنه علّي ؟  فقال: منعه بطانته وخّوفوه فقال لبّكارثم . اشھب فتلّطفوا به بالموعظة حتى الن

وسار ھو إلى إفريقية يطلب ملكھا، وسھل عليه أصحابه أمر إبراھيم بن . ورجع القوم إلى أبيه. وأنا ال أعلم فمضى على ريبته

وانتھى إلى المدينة لبلة فخرج عليه عامل بن . ه أقره عليھاوكتب إليه بأن المعتمد قلّده إفريقية، وأن. أحمد بن األغلب صاحبھا

األغلب فقبض عليه، ونھب البلد وقتل أھله، وفضح نساءھم فاستغاثوا بالياس بن منصور كبير نفوسة ورئيس االباضّية، وقد 

  .كان خاطبه يتھّدده على الطاعة

لى محمد بن قھرب عامل طرابلس بأن يظاھر معه على وبلغ الخبر إلى ابن األغلب فبعث العساكر مع خادمه بالع، وكتب إ

ً من قومه. قتال العّباس فسار ابن قھرب وناوشه القتال من غير مسارعة وجاء بالغ . ثم صحبھم الياس في اثني عشر ألفا

من القيد، وانطلق أيمن األسود . الخادم من خلفه فأجفل، واستبيح أمواله وذخائره، وقتل أكثر من كان معه، وأفلت بحاشيته

وكان قد أطلق أحمد الواسطي بعد أن ضمن حزب برقة إحضاره، فلما . وجاء العّباس إلى برقة مھزوما. ورجع إلى مصر

ً على . الحبس، ولحق بالفسطاط. رجع أعاده إلى محبسه فھرب من  ووجد أحمد بز طولون قد سار إلى اإلسكندرية عازما

وخرج طبارجي وأحمد الواسطي فجاؤوا به مقّيداً على بغل، وذلك . رحيل بنفسهالرحيل إلى برقة فھّون أمره، ومنعه من ال

ثم ضرب ابنه وھو باك . وقبض على كاتبه محمد بن رجاء، وحبسه لما كان يطلع ابنه العّباس على كتبه. سنة سبع وستين

  .عليه وحبسه

  :خروج الصوفي والعمري بمصر 
الحميد بن عبد العزيز بن عبد هللا بن عمر، مقيماً بالقاصية من الصعيد، وكان كان أبو عبد الرحمن العمرّي بمصر، وھو عبد 

، وأكمن لھم في . البجاة يغيرون في تلك األعمال ويعيثون فيھا وجاؤوا يوم عيد فنھبوا وقتلوا فخرج ھذا العمري غضبا 

علوّي للقائه فھزمه العمري، وذلك سنة وزحف ال. طريقھم ففتك بھم، وسار في بالدھم حتى أعطوه الجزية، واشتّدت شوكته

وكان من خبر ھذا العلوي انه ظھر بالصعيد سنة سبع وخمسين ومائتين ، وذكر أّن إسمه إبراھيم بن محمد بن . ستين ومائتين

عث وب. فملك مدينة أسنا ونھبھا، وعاث في تلك الناحية. يحيى بن عبد هللا بن محمد بن علّي بن أبي طالب، ويعرف بالصوفيّ 

ثم عاد إلى الصعيد سنة . إليه ابن طولون جيشاً فھزمھم، وأسر مقدم الجيش فقطعه فأعاد إليه جيشاً آخر، وانھزم إلى الواحات

وبعث إليه ابن . ثم سار للقاء العمري وانھزم إلى أسوان، وعاث غي جھاتھا. تسع وخمسين ومائتين، وسار إلى األشمونين

ثم . عبر البحر إلى مكة فقبض عليه الوالي بمكة، وبعث به إلى ابن طولون فحبسه مدةطولون العسكر فھرب إلى عيذاب، و

إني لم أخرج بالفساد، وال يؤذى مسلم وال : ثم بعث ابن طولون العسكر إلى العمري فلقي قائدھم وقال. أطلقه ومات بالمدينة

عسكر، ورجعوا إلى ابن طولون فاخبروه بشأنه ذمي، وإنما خرجت للجھاد فشاور أميرك في فأبى، وناجزه الحرب فانھزم ال

ثم وثب عليه بعد مّدة غالمان له فقتاله وجاءا برأسه إلى أحمد بن . ھال كنتم شاورتموني فيه؟ فقد نصره هللا عليكم ببغيكم: فقال

  .طولون فقتلھما
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  :انتفاض برقة
فأخرجوه، ونقضوا طاعة ابن طولون فبعث  انيوفي سنة إحدى وستين ومائتين وثب أھل برقة بعاملھم محمد بن فرج الفرغ

إليھم العساكر مع غالمه  لؤلؤ ، وأمره بالمالينة فحاصرھم أياماً وھو يلين لھم حتى طمعوا فيه، ونالوا من عسكره فبعث إلى 

أعيانھم أحمد بخبره فأمره باالشتداد فشّد حصارھم، ونصب عليھم المجانيق فاستأمنوا، ودخل البلد، وقبض على جماعة من 

  .فضربھم وقطعھم، ورجع إلى مصر واستعمل عليھم مولى من مواليه، وذلك قبل خالف العّباس على أبيه

  :انتقاض  لؤلؤ  علي ابن طولون
كان ابن طولون قد ولى مواله لؤلؤاً على حلب وحمص وقنسرين وديار مضر من الجزيرة، وأنزله الرقة، وكان يتصّرف عن 

وخاف . ته عاقب ابن سليمان كاتب لؤلؤ فسقط  لؤلؤ  في المال، وقطع الحمل عن أحمد بن طولونومتى وقع في مخالف. أمره

وسار . الكاتب مغبة ذلك فحمل لؤلؤاً على الخالف، وأرسل إلى الموّفق بعد أن شرط على المعتمد شروطاً أجابه الموفق إليھا

وسار إلى الموّفق فوصل إليه . ھا إلى أحمد بن مالك بن طوقإلى الرّقة وبھا ابن صفوان العقيلي فحاربه، وملكھا منه، وسلم

ثم قبض عليه سنة ثالث . بمكانة من حصار صاحب الزنج وأقبل عليه، واستعان به في تلك الحروب ووالّه على الموصل

  .فريداً وسبعين ومائتين وصادره على أربعمائة ألف دينار فافتقر وعاد إلى مصر آخر أيام ھارون بن خمارويه فقيراً 

  :مسير المعتمد إلى ابن طولون وعوده عنه من الشام
كان ابن طولون يداخل المعتمد في السّر ويكاتبه، ويشكو إليه المعتمد ما ھو فيه من الحجر والتضييق عليه من أخيه الموّفق 

ولون خاطب المعتمد، ولما وقع خالف  لؤلؤ  على ابن ط. والموفق بسبب ذلك ينافر ابن طولون وشمعى في إزالته عن مصر

وأّن الجيوش عنده لقتال الفرنج فأجابه المعتمد إلى ذلك، وأراد لقاءه بجميع عساكره فمنعه . وخّوفه الموّفق واستدعاه إلى مصر

أھل الرأي من أصحابه، وأشاروا عليه بالعدول عن المعتمد جملة، وأّن أمره يؤول معه إلى أكثر من أمر الموّفق، من أجل 

واتصلت األخبار بأّن الموّفق شارف القبض على صاحب الزنج فبعث ابن طولون بعض . يؤثرھا على كل أحد تيبطانته ال

عساكره إلى الرقة النتظار المعتمد، واغتنم المعتمد غيبة الموفق وسار في جمادى سنة ثمان وستين ومائتين، ومعه جماعة من 

  .قواده فقبض عليھم وقّيدھم

وزير الموّفق خاطبه في ذلك عن الموفق فأظھر طاعتھم حين صاروا إلى عمله، وسار معھم إلى أّول وقد كان ساعد بن مخلّد 

ثم جلس معھم بين يدي المعتمد وعذلھم في المسير إلى ابن طولون، . عمل أحمد بن طولون فلم يرحل معھم حين رحلوا

ثم رجع إلى المعتمد . لما دخلوا خيمته قبض عليھمثم قام بھم عند المعتمد ليناظرھم في خلوة ف. ودخلوھم تحت حكمه وحجره

. ثم رجع بالمعتمد والذين معه حتى أدخلھم سر من رأى. فعذله في الخروج عن دار خالفته، وفراق أخيه وھو في قتال عدّوه

في دار   وبلغ الخبر إلى ابن طولون فقطع خطبة الموفق ومحا إسمه من الطرز فتقدم الموفق إلى المعتمد بلعن ابن طولون

العاّمة فأمر  بلعنه على المنابر، وعزله عن مصر وفّوض إليه من باب الشاتية إلى أفريقيا، وبعت إلى مكة بلعنه في المواسم 

  .فوقعت بين أصحاب ابن طولون وسلبوا، وأمر جعفر المصرّيين وقرأوا الكتاب في المسجد بلعن ابن طولون

  :ا ووفاتهاضطراب الثغور ووصول أحمد بن طولون إليھ
وكان ما زيار الخادم مولى . كان عامل أحمد بن طولون على الثغور طلخشى بن بلذدان، وإسمه خلف، وكان نازال بطرسوس

. فتح بن خاقان معه بطرسوس، وارتاب به طلخشي فحبسه فوثب جماعة من أھل طرسوس، واستقدموا مازيار من يده وولوه
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مصر، وانتھى إلى أذنة وكاتب مازيار واستماله فامتنع، واعتصم بطرسوس  وھرب خلف، وتركوا الدعاء البن طولون من

ثم رجع وحاصره في فصل الشتاء بعد أن بعث إليه يدعوه وانساح على . فرجع ابن طولون إلى حمص ثم إلى دمشق فأقام بھا

وطال مقام أحمد بأذنة . سكرمعسكر أحمد وخيمه، وكادوا يھلكون فتأخر ابن طولون إلى أذنة، وخرج أھل طرسوس فنھبوا الع

  .في طلب البرد

ثم تماسك إلى أْنطاِكية فاشتد وجعه ونھاه الطبيب عن كثرة الغذاء فتناوله سراً . ثم ثار إلى المصيصة فأقام بھا ومرض ھناك

ر، وركب وثقل عليه الركوب فحملوه على العجلة فبلغ الفرما. فكثر عليه االختالف، ألن أصل علته ھيضة من لبن الجواميس

وكثر اإلسھال، وحميت كبده . من ساحل الفسطاط إلى داره، وحضره طبيبه فسّھل عليه األمر، وأشار بالحمية فلم يداوم عليھا

وضرب بكار بن قتيبة القاضي، وأقامه للناس في الميدان، وخرق سواده وأوقع بابن ھرثمة، . الفكر فساءت أفعاله. من سوء

  .بن نوفل مضروباً بالسياطوقتل سعيد . وأخذ ماله وحبسه

ثم رجع أولياءه وغلمانه وعھد إلي ابنه أبي الجيش خمارويه، وأوصاھم بانظاره وحسن النظر فسكنوا إلى ذلك لخوفھم من ابنه 

ً سائساً، وبنى جامعه . ثم مات سنة ست وسبعين ومائتين لست وعشرين سنة من إمارته. أبي العّباس المعتقل وكان حازما

وخفف من . وبنى قلعة يافا، وكان يميل إلى مذھب الشافعّى رضي هللا تعالى عنه. فيه مائة وعشرين ألف دينار بمصر؛ وأنفق

المال عشرة آالف دينار، ومن الموالي سبعة آالف، ومن الغلمان أربعة آالف ومن الخيل المرتبطة مائة، ومن الدواب لركابه 

نضاف إليھا من ضياع األمراء لحضرة السلطان أربعة آالف ألف دينار، وكان خراج مصر أليامه مع ما ي. مائتين وثالثين

وھي المسماة لھذا العھد  -وثالثمائة ألف دينار وعلى المارستان وأوقافه ستين ألف دينار، وعلى حصن الجزيرة، والجزيرة

م خربت ثانية، ولم يبق منھا إال ث. وخربت بعد موته، وجّددھا الصالح نجم الدين بن أيوب. ثمانين ألف دينار - بقلعة الروضة

أطالل دائرة ، وكان يتصدق في كل شھر بألف دينار، ويجري على المسجونين خمسمائة في ينار في كل شھر وكانت نفقة 

  .مطابخه وعلوفته ألف دينار في كل يوم

  :والية خمارويه بن أحمد بن طولون
اء وكبيرھم أحمد بن محمد الواسطي والغالب على الدولة الحسن ولما توفي أحمد بن طولون اجتمع أھل الدولة وخواص األولي

ثم . بن مھاجر، فاتفقوا على بيعة ابنه أبي الجيش خمارويه، وأحضروا ابنه العّباس من محبسه وعّزاه الواسطي وھم يبكون

بھا واخرج من الغد ميتاً  بايع ألخيك فأبى فقام طبارجي وسعد اآليس من الموالي، وسحبوه إلى حجرة في القصر فاعتقلوه: قال

  .وأخرجوا أحمد إلى مدفنه، وصلى عليه أبنه ابو الجيش، وواراه ورجع إلى القصر مقيماً ألمر سلطانه

  :مسير خمارويه إلى الشام وواقعته مع ابن الموفق
وفة، وقد ملك ولما توفي أحمد بن طولون كان إسحاق بن كنداج عامالً على الجزيرة والموصل، وابن أبي الساج على الك

وسار إسحق إلى الرّقة والثغور . الرحبة من يد أحمد بن مالك فطمعا في ملك الشام، واستأذنا الموفق فأذن لھما ووعدھما بالمدد

وبعث . واستولى إسحق على حمص وحلب وأْنطاِكية، ثم على دمشق. والعواصم فملكھا من يد ابن دعاس عامل بن طولون

م فملكوا دمشق وھرب العامل الذي انتقض بھا ثم سار العسكر إلى شيزر فأقام عليھا قبالة إسحق خمارويه العساكر إلى الشا

ثم ھجم الشتاء فتفّرق عسكر خمارويه في دور شيزر، ووصل العسكر من . وابن أبي الساج، وھما ينتظران المدد من العراق

ولّقب المعتضد فكبسوا عسكر خمارويه في دور شيزر، العراق مع أبي العّباس أحمد بن الموفق الذي صارت إليه الخالفة، 
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ونجا الفل إلى دمشق، والمعتضد في اتباعھم فارتحلوا عنھا، وملكھا المعتضد في شعبان سنة إحدى وسبعين . وفتكوا فيھم

  .ومائتين

وبلغه وصول . قولحق عساكر خمارويه بالرملة فأقاموا بھا، وكتبوا إلى خمارويه بالخبر، وسار المعتضد نحوھم من دمش

وكان ابن كنداج وابن أبي الساج . خمارويه، وكثرة عساكره فھم بالعود، ومعه أصحاب خمارويه الذين خالفوا عليه، ولحقوا به

والتقى العسكر اًن على الماء الذي عليه الطواحين بالرملة فولّى خمارويه منھزماً . متوحشين من المعتضد لسوء معاملته لھما

وجاء المعتضد فملك . ومضى إلى مصر بعد أن أكمن مواله سعداً االيس في عسكر. يس لھم دربة بالحربمع عصابة معه ل

خيام خمارويه وسواده، وھو يظّن الظفر فخرج سعًد اآليس من كمينه، وقصد الخيام وظّن المعتضد أن خمارويه قد رجع 

إلى طرسوس، ولما افتقد سعد اآليس خمارويه  وجاء إلى دمشق فمنعوه الدخول فمضى. فركب وانھزم ال يلوي على شيء

نّصب أخاه ابا العشائر لقيادة العساكر، ووضع العطاء، ووصلت البشائر إلى مصر فسّر خمارويه بالظفر، وخجل من الھزيمة، 

. قوسارت عساكره إلى الشام فارتجعوه كله من أصحابه فأخرجوھم، ولحقوا بالعرا. واكثر الصدقة واكرم األسرى واطلقھم

  .وغزا بالصائفة ھذه السنة مازيار صاحب الئغر، وغنم وعاد، ثم غزا كذلك سنة ثالث وسبعين ومائتين

  :فتنة ابن كنداج وابن أبي الساج والخطبة البن طولون بالجزيرة
اج كان ابن أبي الساج عامال على ّقنسرين، وإسحق على الجزيرة والموصل فتنافسوا في األعمال، واستظھر ابن أبي الس

بخمارويه، وخطب له بأعماله، وبعث ابنه رھينة إليه فسار في عساكره بعد أن بعث إليه األموال وانتھى إلى السّن، وعبر ابن 

ونجا إسحاق . أبي الساج الفرات ولقي إسحق بن كنداج على الرّقة فھزمه، وجاز خمارويه من بعده فعبر الفرات إلى الرافقّية

. ثم خرج وسار إلى الموصل، فصده ابن أبي الساج عنھا، وھزمه فعاد إلى ماردين. الساجإلى ماردين، وحصره ابن أبي 

وبعث العساكر مع غالمه فتح . واستولى ابن أبي الساج على الجزيرة والموصل، وخطب في أعمالھا لخمارويه، ثم لنفسه بعده

م بما فعل معھم فجاؤوا إليه، وھزموه واستلحموا وعلم أصحابھ. لجباية نواحي الموصل فأوقع بالشراة اليعقوبّية، ومكر بھم

  .ونجا ابن أبي الساج في فل قليل. أصحابه

ثم انتفض ابن أبي الساج على خمارويه سنة خمس وسبعين ومائتين، وذلك أن إسحق بن كنداج سار إلى خمارويه بمصر، 

في المحرم فانھزم ابن أبي الساج، واستبيح وسار خمارويه إليه فلقيه على دمشق . وصار في جملته فانتقض ابن أبي الساج

ومضى . وكان وضع بحمص خزائنه فبعث خمارويه عسكراً إلى حمص فمنعوه من دخولھا، واستولوا على خزائنه. معسكره

ثم فارق الرّقة إلى الموصل، وعبر خمارويه الفرات واحتل . ابن أبي الساج إلى حلب، ثم إلى الرقة، وخماوريه في اتباعه

  .بلد، وأقام بھا وسار ابن أبي الساج إلى الحديثة مدينة

وبعث خمارويه عساكره وقواده مع إسحق بن كنداج في طلب ابن أبي الساج فعبر دجلة، واقام بتكريت وإسحاق في عشرين 

خالفھم ابن أبي ثم جمع ابن كنداج السفن ليمّد الجسر للعبور ف. الفاً، وابن أبي الساج في ألفين، وأقاموا يترامون في العوتين

وكتب إلى . الساج إلى الموصل ونزل بظاھرھا فرحلوا في أتباعه فسار لقتالھم، فانھزم إسحق إلى الرقة، وتبعه ابن أبي الساج

ولما انھزم إسحاق سار إلى . الموفق يستأذنه في عبور الفرات إلى الشام، وأعمال خمارويه فأجابه بالتربص وانتظار المدد

وابن أبي الساج قبالته على حدود الرّقة فعبرت . ه العسكر، ورجع فنزل على حد الفرات من أرض الشام،خمارويه، وبعث مع

طائفة من عسكر ابن كنداج لم يشعروا بھم، واوقعوا بجمع من عسكر ابن أبي الساج فلما رأى أن ال مانع لھم من العبور، سار 
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ن ومائتين فأقام عنده إلى أن واله أذربيجان في سنته واستولى ابن إلى الرّقة إلى بغداد، وقدم على الموفق سنة ست وسبعي

  .كنداج على ديار ربيعة وديار مضر، وأقام الخطبة فيھا لخمارويه

  :عود طرسوس إلى ايالة خمارويه 
خمارويه، فامتنع عليه فلّما ولي  قد كنا قّدمنا أن مازيار الخادم ثار بطرسوس سنة سبعين ومائتين، وحاصره أحمد بن طولون

وفرغ من شواغله أنفذ إلى مازيار سنة سبع وسبعين ومائتين ثالثين ألف دينار وخمسمائة ثوب وخمسمائة مطرف، واصطنعه 

ثم دخل بالصائفة سنة ثمان وسبعين ومائتين وحاصروا أسكند فأصابه منھا حجر منجنيق . فرجع إلى طاعته وخطب له بالثغور

ثم عزله . وكتب إلى خمارويه فأقره على واليتھا. قام بأمر طرسوس ابن عجيفو. رثه، ورجع إلى طرسوس فمات بھا

وكان من خبره أّن اباه موسى لما ملك أحمد اخوه مصر تّبسط عليه بداللة . واستعمل مكانه محمد ابن عمه موسى بن طولون

  .دولتهالقرابة وذوي االرحام فلم يحتمله له أحمد ورده عليه، وكسر جاھه فانحرف موسى وسخط 

وبعث إليه بمال يتزّوده فأبى من قبوله، وسار . ثم خاطبه في بعض مجالسه بما ال يحتمله السلطان فضربه، ونفاه إلى طرسوس

ووالّه خمارويه وبعث إلى اميرھم راغب فأكرمه . إلى العراق، ورجع إلى طرسوس فأقام بھا إلى ان مات، وترك ابنه محمداً 

ته عنده، وشاع بطرسوس أن خمارويه حبسه فاستعظم الناس ذلك، وثاروا بأميرھم محمد بن خمارويه وأنس به، وطالت إقام

وبلغ الخبر إلى خمارويه فسّرحه إلى طرسوس فلّما وصلھا أطلقوا اميرھم محمد بن موسى، . موسى وسجنوه رھينة في راغب

رويه وغزا سنة ثمانين ومائتين بالطائفة، وعاد ابن عجيف إلى واليته بدعوه خما. وقد سخطھم فسار عنھم إلى بيت المقدس

ثم دخل بالطائفة سنة إحدى وثمانين ومائتين من طرسوس طغج بن جف . ودخل معه بدر الحمامي فظفروا وغنموا ورجعوا

  .الفرغاني من قبل خمارويه في عساكره طرابزون وفتح مكودية

  :صھر المعتضد مع خمارويه
وكان . ارويه خاطباً قطر الندى إبنته، وكانت أكمل نساء عصرھا في الجمال واآلدابولما ولي المعتضد الخالفة بعث إلى خم

متولي خطبتھا أمينه الخصّي ابن عبد هللا بن الجصاص فزّوجه خمارويه بھا، وبعثھا مع ابن الجصاص، وبعث معھا من 

ابھا، وتمّكن سلطانه في مصر والشام وقدمت سنة تسع وسبعين ومائتين فدخل بھا، وتمتع بجمالھا وآد. الھدايا ما ال يوصف

  .والجزيرة إلى أن ھلك

  :مقتل خمارويه ووالية ابنه جيش
كان خمارويه قد سار سنة اثنين وثمانين ومائتين إلى دمشق فأقام بھا أياماً، وسعى إليه بعض أھل بيته بأن جواريه يتخذون 

به بمصر أن يّقرر بعضھن فلما وصله الكتاب، قّرر بعض الخصيان يفترشوھّن، واراد استعالم ذلك من بعضھن فكتب إلى نائ

وخاف الخصيان، ورجع خمارويه من الشام، وبات في مخدعه فأتاه بعضھم وذبحه على فراشه في ذي . الجواري وضربھنّ 

يه على وھرب الذين تولّوا ذلك فاجتمع القواد صبيحة ذلك اليوم، وأجلسوا ابنه جيش بن خمارو. الحجة سنة إثنتين وثمانين

  . كرسي سلطانه، وأفيض العطاء فيھم، وسيق الخدم الذين تولّوا قتل خمارويه فقتل منھم نيف وعشرون

  :مقتل جيش بن خمارويه ووالية أخيه ھارون
ولما ولي جيش كان صبياً غّراً فعك ف على لّذاته، وقّرب األحداث والسّفلة، وتنكر لكبار الدولة، وبسط فيھم القول ؛ وصّرح 

وكان طغج ابن جف مولى أبيه من كبار الدولة، وكان عامالً لھم على دمشق فانتقض وخلع . بالوعيد فأجمعوا على خلعهلھم 

وسار آخرون من القّواد إلى بغداد، منھم إسحق بن كنداج وخاقان المفلحي، وبدر بن جف أبو طغج، وقدموا على . طاعته
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ثم وثبوا بجيش فقتلوه ونھبوا داره، ونھبوا . ى انتقاضھم وقتل قائداً منھمالمعتضد فخلع عليھم، وأقام سائر القواد بمصر عل

  .مصر وحرقوه، وبايعوا ألخيه ھارون وذلك لتسعة اشھر من واليته

  :فتنة طرسوس وانتفاضھا
ً مولى الموّفق نزل طرسوس للجھاد فأقام بھا، ثم غلب عليھا بعد ابن عجيف بن  ولما ولي ھارون. وقد تقدم لنا أن راغبا

ثم . خمارويه سنة ثالث وثمانين ترك الدعاء له، ودعا لبدر مولى المعتضد، وقطع طرسوس والثغور من عمالة بني طولون

بعث ھارون بن خمارويه إلى المعتضد أن يقاطعه على أعماله بمصر والشام بأربعمائة ألف وخمسين ألف دينار، ويسلّم 

وسار من آمد، وكان قد ملكھا من يد محمد بن أحمد بن الشيخ . إلى ذلك قنسرين والعواصم، وھي الثغور لمعتضد فأجابه

وسار سنة ست وثمانين ومائتين فتسلّم قّنسرين والثغور من يد أصحاب ھارون، وجعلھا مع . فاستخلف ابنه المكتفي عليھا

  .الجزيرة في والية ابنه المكتفي

  :والية طغج بن جف علي دمشق
ش على ما ولي عليه من اختالف القّواد وقّوة أيديھم، خشي أھل الدولة من افتراق الكلمة ولما ولي ھارون بعد أخيه جي

. كان مقّدماً عند أحمد وخمارويه فأصلح ما استطاع، وبقي يرّتق الفتق، ويجبر الصدع. ففّوضوا أمرھا إلى أسب جعفر بن أبان

إليھم بدراً الحمامي والحسين بن أحمد المارداني فأصلح ثم نظر إلى الجند الذين كانوا خالفوا بدمشق مع طغج بن جف فبعث 

سائر األعمال، ورجعا إلى مصر، واألمور مضطربة والقّواد  أمور الشام وأفردا طغج بن جف بوالية دمشق، واستعمال في

  .طوائف ال ينقاد منھم أحد إلى أن وقع ما نذكر

  :زحف القرامطة إلى دمشق
ة، وما كان منھم بالعراق والشام، وأّن ذكرويه بن مھداوية داعية القرامطة لما ھزم بسواد قد تقّدم لنا ابتداء أمر القرامط

الكوفة، وأفنى أصحابه القتل لحق ببني القليص بن كلب بن وبرة في السماوة فبايعوه، ولقبوه الشيخ، وسّموه يحيى، وكّنوه أبا 

ولقب غالماً . إلمام فلقبوه المّدثر، وزعم أنه المشار إليه في القرآنوزعم أنه محمد بن عبد هللا بن المكتوم بن إسمعيل ا. القاسم

وسار من حمص إلى حماة ومعرة النعمان إلى بعلبك ثم إلى سلمّيه فقتل جميع من فيھا حتى النساء . من أھله المطّوق

  .رون عن دفاعھموعجز طغج بن جف وسائر جيشه وصاحبه ھا. ونھب سائر القرى من كل النواحي. والصبيان والبھائم

وتوّج أھل الشام ومصر إلى المكتفي مستغيثين فسار إلى أھل الشام سنة تسعين ومائتين، ومّر بالموصل، وقّدم بين يديه أبا 

ونزل قريباً من حلب، وكبسه القرمطي صاحب الشامة فقتل منھم جماعة، ونجا . األغّر من بني حمدان في عشرة آالف رجل

وبعث محمد بن سليمان . وحاصره القرمطي، ثم أفرج عنه، وانتھى المكتفي إلى الرقة. ّل من أصحابهأبو األغر إلى حلب في ف

الكاتب في العساكر، ومعه الحسين من بني حمدان، وبنو شيبان فناھضه في المحّرم سنة إحدى وتسعين ومائتين على حماة، 

وبين يديه المّدثر والمطّوق وتقّدم المكتفي إلى بغداد، ولحقه  وأخذ صاحب الشامة أسيراً فبعث به إلى الرقة،. وانھزم القرامطة

  .محمد بن سليمان بھم فأمر المكتفي بضربھم وقطعھم، وضرب أعناقھم وحسم دائھم، حتى ظھر منھم من ظھر بالبحرين

  :وشيبان ابني خمارويه وانقراض دولة بني طولون استيالء المكتفي علي الشام ومصر وقتل ھارون
ال بخبر محمد بن سليمان المتولّي بتحويل دولة بني طولون، كان أصله من ديار مضر من الرّقة اصطنعه أحمد بن ونبدأ أو

ثم تنّكر له وعامله في جاھه وأقاربه بما أحفظه، وخشي على نفسه فلحق ببغداد، ولقي بھا مّبرة . طولون وخدمه في مصر

ً للجيش فم. وتكرمة ا زال يغريھم بملك مصر إلى أن ولي ھارون بن خمارويه، وفشلت دولة واستخدمه الخلفاء وجعلوه كاتبا
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وعاث القرامطة في نواحيه؟ وعجز ھارون عن مدافعتھم، ووصل صريخ أھل الشام إلى المكتفي فقام لدفع . بني طولون بالشام

ثم أمره المكتفي . في مقدمتهضررھم عن المسلمين، ودفع محمد بن سليمان لذلك وھو يومئذ من أعظم قّواده فسار في العساكر 

وأقام بالرّقة فسار حتى لقيھم وقاتلھم حتى ھزمھم واستلحمھم، ودفع عن الشام ضررھم، ورجع بالقرمطي . باتباع القرامطة

  .صاحب الشامة وأصحابه أسرى إلى المكتفي بالرّقة فرجع إلى بغداد، وقتلھم ھنالك، وشفى نفسه ونفس المسلمين منھم

ليمان لما تخلّف عن المكتفي عند وصوله إلى بغداد فأمره بالعود، وبعث معه جماعة من القّواد وأمّده وكان محمد بن س

باألموال وبعث دميانة غالم مازيار في األسطول وأمره بالمسير إلى سواحل مصر ودخول نھر النيل، والقطع عن أھل مصر 

على الشام وما وراءه فلما قارب مصر كاتب القّواد يستميلھم وسار محمد بن سليمان والعساكر، واستولى . ففعل وضيق عليھم

وتتابع إليه القواد مستأمنين فبرز ھارون لقتالھم فيمن معه من . فجاء إليه بدر الحمامي، وكان رئيسھم فكسر ذلك من شوكتھم

  .وأقام قبالتھم، واضطرب عسكره في بعض األيام من فتنة وقعت بينھم. العساكر

ارون ليسكنھم فأصابته حربة من بعض المغاربة، كان فيھا حتفه فقام عمه شيبان بن أحمد بن طولون بعده واقتتلوا فركب ھ

باألمر، وبذل األموال للجند من غير حسبان وال تقدير، ثم أباح نھب ما بقي منه يصطنعھم بذلك فنھبوه في ساعة واحدة، 

ايل إلى محمد بن سليمان جنده، وفاوض اعيان دولته في وتشوف إلى جمع المال فعجز عنه واضطرب، وفسد تدبيره، وتس

ً فسار إليه ثم تبعه قواده وأصحابه فركب محمد إلى . أمره فاتفقوا على االستئمان إلى محمد بن سليمان فبعث إليه مستأمنا

خاص بني وكتب بالفتح فأمره المكتفي بأش. مصر، واستولى عليھا، وقيد بني طولون وحبسھم، وكانوا سبعة عشر رجال

ً من مصر والشام إلى بغداد فبعث بھم ثم أمر بإحراق القطائع التي بناھا أحمد بن طولون على شرقي مصر، . طولون جميعا

  .وكانت ميال في ميل فأحرقت ونھب الفسطاط

  :والية عيسي النوشزي علي مصر وثورة الخليجي
قد واله على مصر فولى المكتفي عيسى بن محمد  ولما اعتزم محمد بن سليمان على الرجوع إلى بغداد وكان المكتفي

ثم ثار بنواحي مصر إبراھيم الخليجي، وكان من قواد بني طولون، وتخلف . النوشزي، وقدم في منتصف سنة اثنتين وتسعين

وكثرت جموع الخليجي، وزحف إلى مصر فخرج . وكتب إلى المكتفي عيسى النوشزي بالخبر. عن محمد بن سليمان

با إلى اإلسكندرية وملك الخليجي مصر، وبعث المكتفي العساكر مع فاتك مولى أبيه المعتضد وبدر الحمامي، النوشزي ھار

ثم . وعلى مقدمتھم أحمد بن كيغلغ في جماعة من القواد، ولقيھم الخليجي على العريش في صفر سنة ثالث وتسعين فھزمھم

صحاب الخليجي، وانھزم الباقون فظفر عسكر بغداد، ونجا الخليجي تراجعوا وزحفوا إليه وكانت بينھم حروب فني فيھا أكثر أ

  .ودخل قواد المكتفي المدينة وأخذوا الخليجي وحبسوه. إلى الفسطاط واختفى به

فجاءه  -وبرز المكتفي من ورائھم يسير إلى مصر - وكالت المكتفي عندما بلغته ھزيمة ابن كيغلغ، وسار ابن كيغلغ في ربيع،

وبرز من تكريت فبعث فاتك بھم، وحبسوا . بر، والحبس الخليجي فكتب المكتفي بحمله ومن معه إلى بغدادكتاب فاتك بالخ

ورجع عيسى النوشري إلى مصر في منتصف ثالث وتسعين فلم يزل واليا عليھا إلى أن توفي في شعبان سنة سبع . ببغداد

ولى المقتدر على مصر أبا منصور تكين الخزري فقدمھا و. وتسعين لخمس سنين من واليته وشھرين ، وقام بأمره ابنه محمد

  .آخر شوال من سنة سبع وتسعين، وأقام واليا عليھا

وجھز عبيد هللا المھدي العساكر مع ابنه أبي القاسم سنة إحدى وثالثمائة، فملك برقة في . واستفحلت دولة العلويين بالمغرب

ة والفيوم، وبلغ الخبر إلى المقتدر فقلد ابنه أبا العّباس مصر والمغرب، ثم سار إلى مصر وملك اإلسكندري. ذي الحّجة آخرھا
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ً الخادم، . وعمره يومئذ أربع سنين وھو الذي ولي الخالفة بعد ذلك ولقب الراضي ولما قلّده مصر استخلف له عليھا مؤنسا

لعساكر سنة اثنين مع قائده حامسة ورجعوا إلى المغرب فأعاد عبيد هللا ا. وبعثه في العساكر إلى مصر، وحاربھم فھزمھم

ثم كانت . وجاء مؤنس الخادم في العساكر فقاتله وھزمه. وجاء في األسطول فملك اإلسكندرية، وسار منھا إلى مصر. الكتامي

بينھم وقعات، وانھزم أصحاب المھدي آخراً في منتصف    إثنتين وثالثمائة وقتل منھم نحواً من سبعة آالف، ورجعوا إلى 

  .رب فقتل المھدي حامسة وعاد مؤنس إلى بغدادالمغ

  :والية ذكاء األعور
ً إلى أن صرف آخر إثنتين وثالثمائة، فولّى المقتدر مكانه أبا الحسن ذكاء  لم يزل تكين الخزري واليا على مصر استخالفا

  .واليته األعور، وقدم منتصف صفر من سنة ثالث فلم يزل واليا عليھا إلى أن توفي سبع ألربع سنين من

  :والية تكين الخزري ثانية 
لما صرف المقتدر ذكاء ولّى مكانه أبا منصور تكين الخزري والية ثانية، فقدم في شعبان سنة سبع، وكان عبيد هللا المھدي قد 

رة ثم سار إلى مصر، وملك الجزي. جّھز العساكر مع ابنه أبي القاسم، ووصل إلى اإلسكندرية في ربيع من سنة سبع وملكھا

وبعث المقتدر من بغداد مؤنساً الخادم في العساكر فواقع ابا القاسم . واألشمونين من الصعيد وما إليه، وكتب أھل مكة بطاعته

عدة وقعات، وجاء األسطول من إفريقيا إلى اإلسكندرية في ثمانين مركباً مدداً ألبي القاسم، وعليه سليمان بن الخادم، ويعقوب 

ي أسطول طرسوس في خمسة وعشرين مركباً، وفيھا النفط والمدد، وعليھا أبو اليمن فالتقت العساكر في الكتامي فسار إليھم ف

وأسر . وقتل بعضھم، وأطلق البعض. فظفر أسطول طرسوس بأسطول إفريقيا، واشر كثير منھم. األساطيل في مرسى رشيد

واتصل الحرب بين . بغداد فھرب منھا إلى أفريقياسليمان الخادم فھلك في محبسه بمصر، وأسر يعقوب الكتامي وحمل إلى 

ووقع الموتان في . أبي القاسم ومؤنس، وكان الظفر لمؤنس، ووقع الغالء والوباء في عسكر أبي القاسم ففني كثير منھم بالموت

وان منتصف ووصل أبو القاسم إلى القير. الخيل فعاد العسكر إلى المغرب، واتبعھم عساكر مصر حتى أبعدوا فرجعوا عنھم

  .ورجع مؤنس إلى بغداد، وقدم تكين إلى مصر كما مّر، ولم يزل والياً عليھا إلى أن صرف في ربيع من سنة تسع. السنة

  :والية أحمد بن كيغلغ
وأعيد تكين المّرة الثالثة فقدم في عاشوراء . والّه المقتدر بعد ھالل بن بدر فقدم في جمادى، وصرف لخمسة أشھر من واليته

ً عليھا تسع سنين إلى أن توفي في منتصف ربيع األّول سنة إحدى وعشرينسنة  وفي أيامه جّدد . ثالث عشرة، وأقام واليا

: وقال ابن األثير. المقتدر عھده البنه أبي العباس على بالد المغرب ومصر والشام واستخلف له مؤنساً، وذلك سنة ثمان عشرة

مصر فولي عليھا مكانه ابنه محمد، وبعث له القاھر بالخلع، وثار به الجند وفي سنة إحدى وعشرين توفي تكين الخزري ب

  .فظفر بھم انتھى

  :والية أحمد بن كيغلغ الثانية
والّه القاھر في شّوال سنة إحدى وعشرين بعد أن كان ولّى محمد بن طغج، وھو عامل دمشق، وصرفه لشھر من واليته قبل 

ثم عزل آخر . فقدم مصر في رجب سنة إثنتين وعشرين وثالثمائة. يغلغ كما قلناهأن يتسلم العمل، ورّده إلى أحمد بن ك

رمضان من سنة ثالث وعشرين وثالثمائة وولي الراضي الخليفة بأن يدعى على المنبر باسمه ويزاد في ألقابه األخشيد فقام 

  .بوالية مصر أحسن قيام ثم انتزع الشام من يده كما يذكر
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  :الشام من يد األخشيد استيالء ابن رائق علي
. ثم نازعه مواله تحكم وولى مكانه سنة ست وعشرين وثالثمائة. كان محمد بن رائق أمير األمراء ببغداد، وقد مر ذكره

ثم كتب إليه واسترّده، وقد . وھرب ابن رائق ثم استتر ببغداد، واستولى عليھا؟ ورجع الخليفة من تكريت بعد أن كان قدم تحكم

ً وراسلھم ابن رائق مع أبي جعفر . ناصر الدولة بن حمدان من قبل أن يسمع بخبر ابن رائق عقد الصلح مع ثم عادوا جميعا

محمد بن يحيى بن شيرزاد في الصلح فأجيب وقلّده الراضي طريق الفرات وديار مضر التي ھي حران والّرھا وما جاورھما 

نفسه سنة ثمان وعشرين وثالثمائة إلى ملك الشام فسار إلى مدينة  ثم طمحت. وجند ّقنسرين والعواصم فسار إليھا واستقر بھا

حمص فملكھا، وكان على دمشق بدر بن عبد هللا مولى األخشيد ويلّقب بتدبير فملكھا ابن رائق من يده، وسار إلى الرملة يريد 

شيد أوالً، وملك أصحاب ابن رائق وبرز األخشيد من مصر فالتقوا بالعريش، وأكمن له األخشيد؟ ثم التقيا فانھزم األخ. مصر

ثم خرج عليھم كمين األخشيد فانھزموا ونجا ابن رائق إلى دمشق في فل من أصحابه، فبعث إليه . سواده، ونزلوا في خيامھم

األخشيد أخاه أبا نصير بن طغج في العسكر فبرز إليھم ابن رائق وھزمھم، وقتل أبو نصر في المعركة فبعث ابن رائق شلوه 

ً في فدائه فخلع عليه ورّده إلى أبيهإلى م . صر مع ابنه مزاحم بن محمد بن رائق وكتب إليه بالعزاء واالعتذار، وأن مزاحما

وحمل األخشيد وبقي في عمالة ابن . وتّم الصلح بينھما على أن تكون الشام البن رائق، ومصر لألخشيد، والتخم بينھما للرملة

اد ابن رائق من الشام إلى بغداد فاستدعاه المتقي وصار أمير األمراء بھا، فاستخلف على وع. رائق إلى أن قتل تحكم والبريدي

ولما وصل إلى بغداد قاتله كورتكين القائم بالدولة فظفر به وحبسه وقاتل عاّمه . الشام أبا الحسن علّي بن أحمد بن مقاتل

وكان . مائة فانھزم المتقي وابن رائق وسار إلى الموصلوزحف إليھم البريدي من واسط سنة ثالثين وثالث. أصحابه من الديلم

المتقي قد استنجد ناصر الدولة بن حمدان فبعث إليه أخاه سيف الدولة ولقيه المتقي بتكريت، ورجع معه إلى الموصل وقتل 

ار إلى دمشق، ثم فلما سمع األخشيد بمقتل ابن رائق س. ناصر الدولة بن حمدان محمد بن رائق، وولي إمارة األمراء للمتقي

وولّي ناصر الدولة بن حمدان في ربيع سنة اثنتين وثالثين . استولى يوسف بعد ذلك عليھا سنة إثنتين وثالثين وثالثمائة

وھي طريق الفرات وديار مفر وجند قنسرين، والعواصم وحمص أبا بكر محمد علّي بن : وثاثمائة على أعمال ابن رائق كلّھا

ثم ولّى بعده في رجب ابن عمه أبا عبد هللا الحسين بن سعيد بن حمدان . ن الموصل في جماعة من القّوادمقاتل، وأنفده إليھا م

وسار إلى حلب، وكان المتقي قد سار إلى الموصل سنة . على تلك األعمال ؛ وامتنع أھل الكوفة من طاعته فظفر بھم وملكھا

ثم سار إلى الرقة فأقام بھا، وكتب إلى . فأقام بالموصل عند بني حمدانإحدى وثالثين وثالثمائة مغاضباً ألمير األمراء تورون 

ومّر بحلب فخرج عنھا الحسين بن سعيد بن حمدان وتخلف عنه أبو بكر بن . األخشيد يشكو إليه ويستقدمه فأتاھما النصر

األخشيد من حلب إلى الرقة  وسار. وولّى على حلب يأنس المؤنسي. مقاتل للقاء األخشيد فأكرمه، واستعمله على خراج مصر

في محرم سنة ثالث وثالثين وثالثمائة وأھدى له ولوزيره الحسين بن مقله وحاشيته، وأشار عليه بالمسير إلى مصر والشام 

وكان قد أنفذ رسله إلى تورون في الصلح وجاؤه باإلجابة فلم يعرج على . ليقوم بخدمته فأبى فخّوفه من تورون وأن يلزم الرّقة

إلى مصر وكان سيف الدولة بالرّقة معھم فسار إلى حلب وملكھا، ثم  وسار إلى بغداد، وانصرف األخشيد. من إشارتهشيء 

ثم . وبعث األخشيد عساكره إليھا مع كافور مواله فلقيھم سيف الدولة إلى قنسرين، والتقيا ھنالك وتحاربا. سار إلى حمص

وسارت الروم إلى . الدولة إلى حلب؟ وذلك سنة ثالث وثالثين وثالثمائة افترقا على منعة وعاد األخشيد إلى دمشق، وسيف

  .حلب وقاتلھم سيف الدولة فظفر بھم
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  :استبداد كافور عليه واستيالء سيف الدولة على دمشق وفاة األخشيد ووالية ابنه أنوجور
ولي مكانه أبو القاسم أنوجور وكان ثم توفي اإلخشيد أبو بكر بن طغج بدمشق سنة أربع وثالثين وثالثمائة وقيل خمس، و

صغيراً فاستبّد عليه كافور، وسار من دمشق إلى مصر فخالفه سيف الدولة فسار إلى حلب، وزحف أنوجور في العساكر إليه 

 ً ثم وقع الصلح بينھما، وعاد سيف الدولة إلى حلب وأنوجور إلى . فعبر سيف الدولة إلى الجزيرة، وحاصر أنوجور حلب أياما

ومضى كافور إلى دمشق، وولى عليھا بدراً األخشيدي المعروف بتدبير فرجع إلى مصر فأقام بدربھا سنة، ثم عزل  مصر،

  .عنھا وولى أبو المظّفر طغج وقبض على تدبير

  :وفاة أنوجور ووفاة أخيه علي واستبداد كافور عليه
ً سنة ونّصب أخاه علياً ثم علت سن أبي القاسم أنوجور ورام االستبداد بأمره وإزالة كافور فشع ر به وقتله فيما قيل مسموما

  . لألمر في كفالته، وتحت استبداده إلى أن ھلك

  :وفاة علي بن األخشيد ووالية كافور 
. فأعلن كافور باالستبداد باألمر دون بني األخشيد، وركب بالمظلّة. ثم توفي علي بن األخشيد سنة خمس وخمسين وثالثمائة

. ھده على مصر والشام والحرمين وكناه العالي با فيم يقبل الكنية، واستوزر أبا الفضل جعفر بن الفراتوكتب له المطيع بع

ً كثير الخشية  والخوف منه ً سيوسا وكان يداري المعّز صاحب المغرب ويھاديه، . وكان من أعاظم الملوك جواداً ممدوحا

  .سبت إلى أن ھلك وصاحب بغداد وصاحب اليمن، وكان يجلس للمظالم في كل

  :وفاة كافور ووالية أحمد بن علي بن األخشيد
ثم توفي كافور منتصف سبع وخمسين وثالثمائة لعشره سنين وثالثة أشھر من استبداده، منھا سنتان وأربعه أشھر مستقالًَ◌ 

ع أھل الدولة وولّوا أحمد بن ولما ھلك اجتم. من قبل المطيع، وكان أسود شديد السواد، واشتراه األخشيد بثمانية عشر ديناراً 

علي بن األخشيد وكنيته أبو الفوارس، وقام بتدبير أمره الحسن إ بن عمه عبد هللا بن طغج، وعلى العساكر شمول مولى جّده، 

ثم أطلق ابن الفرات بشفاعة ابن مسلم الشريف، وفّوض أمر . وعلى األموال جعفر بن الفضل، واستوزر كاتبه جابر الرياحي

  .ى ابن الرياحيمصر إل

  :مسير جوھر إلى مصر وانقراض دولة بني طغج
. ولما فرغ المعز لدين هللا من شواغل المغرب بعث قائده جوھر الّصقلي الكاتب إلى مصر، وجّھزه في العساكر، وأزاح عللھا

ثم أجاز . درية، ثم الجيزةوسار جوھر من القيروان إلى مصر ومّر ببرقة، وبھا أفلح مولى المعز فلقيه وترجل له فملك اإلسكن

ثم افتتحھا سنة ثمان وخمسين وقتل أبا الفوارس، وبعث . إلى مصر وحاصرھا، وبھا أحمد بن علي بن األخشيد وأھل دولته

وانقرضت دولة بني طغج، وأّذن سنة تسع . بضائعھم وأموالھم إلى القيروان صحبة الوفد من مشيخة مصر وقضاتھا وعلمائھا

وتحّولت الدعوة بمصر للعلوية واختّط جوھر مدينة القاھرة في موضع . بن طولون بحّي علي خير العملوخمسين في جامع ا

  .العسكر، وسير جعفر بن فالح الكتامي إلى الشام فغلب القرامطة عليه كما تقّدم ذلك في أخبارھم

  لھمومبادىء أمورھم وتصاريف أحوا حمدان بعد بني الخبر عن دولة بني مال ان بديار بكر
كان حق ھذه الدولة أن نصل ذكرھا بدولة بني حمدان كما فعلنا في دولة بني المقلّد بالموصل، وبني صالح بن مرداس بحلب ؛ 

ألّن ھذه الدول الثالث إنما نشأت وتفرعت عن دولتھم ؛ إال أن بني مروان ھؤالء ليسوا من العرب، وإنما ھم من األكراد 

. ثم أخّرناھا عن دولة بني طولون، ألّن دولة بني طولون متقّدمة عنھا في الزمن بكثير. لعجمفأّخرنا دولتھم حتى ننسقھا مع ا
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وقد كان تقدم لنا خبر باد الكردي وإسمه الحسين بن دوشك، وكنيته أبو عبد هللا، . فلنشرع اآلن في الخبر عن دولة بني مر وان

ثم . وأنه تغلّب على الموصل وعلى ديار بكر، ونازع فيھا الديلم وقيل كنيته أبو شجاع، وإنه خال أبي علّي بن مروان الكردي

ثم جاء أبو طاھر إبراھيم وأبو عبد هللا الحسن إلى . ثم مات عضد الدولة وشرف الدولة. غلبوه عليھا وأقام بجبال األكراد

بكر فسار إلى الموصل فغلبه ابنا  ثم حدثت الفتنة بينھما وبين الديلم، وطمع باد في ملك الموصل، وھو بديار. الموصل فملكاھا

فلما قتل خلص ابن اخته أبو علي بن مروان من المعركة، ولحق . ناصر الدولة، وقتل في المعركة، وقد مّر الخبر عن ذلك كله

بحصن كيفا، وبه أھل باد، وذخيرته، وھو من أمنع المعاقل فتحيل في دخوله بأن خاله أرسله، واستولى عليه، وتزوج امرأة 

ثم رجعا . وزحف إليه إبنا حمدان وھو يحاصر مّيافارقين فھزمھما. ثم سار في ديار بكر فملك جميع ما كان لخاله باد. لهخا

إليه وھو يحاصر آمد فھزمھما ثانياً، وانقرض أمرھما من الموصل، وملك أبو علي بن مروان ديار بكر وضبطھا، واستطال 

غر فتركھم يوم العيد حتى أصحروا وكبسھم بالصحراء، وأخذ أبا األصغر فألقاه من عليه أھل مّيافارقين وكان شيخھا أبو األص

السور، ونھب األكراد عاّمة البلد، وأغلق أبو علي األبواب دونھم، ومنعھم من الدخول فذھبوا كل مذھب، وذلك كله سنة 

  .ثمانين وثالثمائة

  :مقتل أبي علي بن مروان ووالية أخيه أبي منصور
بن مروان قد تزّوج بنت سعد الدولة بن سيف الدولة، وزّفت إليه من حلب وأراد البناء بھا بآمد فخاف شيخھا ان  كان أبو علي

يفعل به وبھم ما فعل في مّيافارقين فحذر أصحابه منه، واشار عليھم ان ينثروا الدنانير والدراھم اذا دخل، ويقصدوا بھا وجھه 

ه، واختلط أصحابه فرمى برأسه إليھم وكر األكراد راجعين إلى ميافارقين ثم أغفله وضرب رأس. فيضربوه فكان كذلك

ثم وصل مھد الدولة ابو منصور بن مروان اخو أبي علي إلى . فاستراب بھم مستحفظا ان يملكوھا عليه، ومنعھم من الدخول

زعه اخوه ابو نصر فأقام بھا مضّيقاً ميافارقين فامكنه المستحفظ من الدخول فملكه، ولم يكن له فيه إال السّكة والخطبة، ونا

وأّما آمد فتغلّب عليھا عبد هللا شيخھم اياماً، وزّوج ابنته . عليه فغلبه أبو منصور، وبعثه إلى قلعة اسعرد فأقام بھا مضّيقاً عليه

ً ل واصلح أمره . لسورمن ابن دمنة الذي تولّى قتل أبي علي بن مروان فقتله ابن دمنة، وملك آمد، وبنى لنفسه قصراً مالصقا

  .وھادى ملك الروم، وصاحب مصر وغيرھما من الملوك، وانتشر ذكره. مع مھد الدولة بالطاعة

  :مقتل مھد الدولة بن مروان ووالية أخيه أبي نصر
ً في دولته ولة وكان مھد الد. وكان له مولى قد والّه الشرطة. ثم إن مھد الدولة أقام بمّيافارقين، وكان قائده شروة متحكما

فلما حضر عنده قتله، . يبغضه، ويھّم بقتله مراراً، ثم يتركه من أجل شروة فاستفسد مواله شروة على مھد الدولة لحضوره

ثم مضى إلى ميافارقين ففتحوا . ثم خرج على أصحابه وقرابته يقبض عليھم كأنه بأمر مھد الدولة. وذلك سنة إثنتين واربعمائة

وكتب إلى أصحاب القالع يستدعيھم على لسان مھد الدولة، وفيھم خواجا ابو القاسم صاحب  له يظنونه مھد الدولة فملكھا،

وسمع في طريقه بقتل مھد الدولة فرجع من الطريق إلى أرزن . ارزن الروم، فسار إلى مّيافارقين، ولم يسلم القلعة ألحد

وكان قد اضر، ولزم قبر ابنه أبي علي بارزن ھو . الروم، واحّضر أبا نصر بن مروان من اسعرد، وجاء به إلى أبيھم مروان

وبعث شروة من مّيافارقين إلى اسعرد عن أبي . وزوجته فأحضره خواجا عنده، واستحلفه عند أبيه وقبر أخيه، وملك أرزن

. أيامهثم ملك أبو نصر سائر ديار بكر، ولّقب نصير الدولة، ودامت . نصر بن مروان ففاته إلى أرزن، فأّيقن بانتقاض أمره

وكان ممن قصده ابو عبد هللا الكازروني، وعنه انتشر مذھب . وأحسن السيرة، وقصده العلماء من سائر اآلفاق وكثروا عنده
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وأقامت الثغور معه آمنة، والرعية في احسن ملكة إلى أن . الشافعّي بديار بكر، وقصده الشعراء ومدحوه وأجزل جوائزھم

  .توفي

  :وان علي الرھااستيالء نصير الدولة بن مر
كانت مدينة الّرھا بيد عطير، وكاتبوا ابا نصر بن مروان أن يملكوه فبعث نائبه بأمد ويسمى زنك فملكھا، واستشفع عطير 

بصالح بن مرداس صاحب حلب إلى ابن مروا فأعطاه نصف البلد، ودخل إلى نصير الدولة بمّيافارقين فأكرمه ومضى إلى 

ض األيام مع زنك في صنيع، وحضر ابن النائب الذي قتله زنك على األخذ بثأره فاتبعه لما وحضر بع. الرھا فأقام مع زنك

وكمن له بنو نمير خارج البلد، وبعثوا من يغير منھم عليھا . خرج، ونادى بالثأر، واستنفر أھل السوق فقتلوه في ثالثة  نفر

به حجر فمات من ذلك فاتح ثمان عشرة، وخلصت فخرج زنك في العسكر ولما جاوز الكمين خرجوا عليه وقاتلوه، وأصا

ثم شفع صالح بن مرداس في ابن عطير وابن شبل فرّد إليھما البلد، إلى أن باعه ابن عطير من الروم كما . الّرھا لنصير الدولة

  .يأتي

  :حصار بدران بن مقلد نصيبين
د في جموع بني عقيل، وحاصرھا فظھر على كانت نصيبين لنصير الدولة بن نصر بن مروان فسار إليھا بدران بن المقلّ 

العساكر الذين بھا، وأمّدھم نصير الدولة بعسكر آخر فبعث بدران من اعتراضھم في طريقھم، وھزمھم فاحتفل ابن مروان في 

ّن اخاه ثم كّر عليھم ففتك فيھم، وأقام يقاتلھم حتى سمع بأ. اإلحتشاد، وبعث العساكر إلى نصيبين فخرجوا عليه فھزموه أؤالً 

  .قرواش وصل إلى الموصل فخشي منه وارتحل عنھا

  :دخول الغز إلى ديار بكر
ھؤالء الغّز من طوائف الترك، وھم الشعب الذين منھم السلجوقية، وقد تقّدم لنا  كيف أجازوا إلى خراسان لما قبض محمد بن 

وكيف أوقع بھم مسعود بن سبكتكين من بعد سبكتكين على أرسالن بن سلجق منھم فحبسه، وما ظھر من فسادھم في خراسان، 

أبيه محمود ففروا في البرية يريدون أذربيجان واللحاق بمن تقّدم منھم ھنالك، ويسمون العراقية بعد أن عاثوا في ھمذان 

وعاث اآلخرون في أذربيجان، وقتل وھشوذان صاحب تبريز منھم جماعه، ثم عاثوا في األكراد . وقزوين وأرمينية

ثم جاءھم الخبر بأن نيال إبراھيم أخا السلطان طغرلبك سار إلى الرفّي فأجفلوا منھا سنة ثالث وثالثين . ھمواستباحو

  .وأربعمائة، ووصلوا أذربيجان واتصلت األخبار بأن نيال في أثرھم فأجفلوا ثانياً خوفاً منه، ألنھم كانوا له وإلخوته رّعية

الّزوزن، وأسھلوا إلى جزيرة ابن عمر فسار بعضھم إلى ديار بكر، ونھبوا قزوين  ولما أجفلوا سلك بھم الدليل في الجبال على

وكان سليمان بن نصير الدولة . ويازدي والحسنية، وبقي آخرون بالجانب الشرفي من الجزيرة، وسار آخرون إلى الموصل

نيعاً ودعا إليه ابن غزعلي، وقبض عليه ثم صنع سليمان ص. قيماً بھا فراسلھم في الصلح على أن يسير معھم إلى الشام فقبلوا

ثم قصدت العرب العراق . وأجفل الغز في كل ناحية، واتبعھم عساكر نصير الدولة، وقرواش واألكراد البثنوّية. وحبسه

وصانعھم نصير الدولة بإطالق منصور بن . للمشتى، وعاد الغّز إلى جزيرة أبن عمر فحصروھا، وّخربوا ديار بكر نھباً وقتال

زعلي الذي حبسه سليمان فلم يكف إطالقه من فسادھم، وساروا إلى نصيبين وسنجار والخابور، ودخل قرواش الموصل كما غ

  .نبھنا، واتبعه طائفة منھم فكان من خبرة معھم ما قّدمناه في أخباره
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  :مسير الروم إلى بلد ابن مروان ثم فتح الرھا
ام والجزيرة، وكان سبب ذلك أّن وثاباً النميرّي صاحب ّحران والرّقة يخطب لھم ولما كانت الدعوة العلوّية قد انتشرت في الش

فلّما ولي الوزيري للعلوّيين على الشام بعث إلى ابن مروان بالتھديد، وأنه يسير إلى بالده فاستمّد ابن مروان قرواش صاحب 

ة العلوّية فأجابوه، وخطبوا للقائم وقطعوا الموصل، وشبيب بن وثاب صاحب الرّقة، ودعاھما إلى الموافقة، وقطع الدعو

الخطبة للمستنصر، وذلك سنة ثالثين وأربعمئة فقام الوزيري في ركائبه وتھّددھم وأعاد ابن وّثاب خطبة العلوية بّحران في 

  .ذي الحجة آخر السنة

  :مقتل سليمان بن نصير الدولة
األمور، وكان يحاوره في الجزيرة بشرموشك بن المحلي زعيم ) ويّكنى أبا حرب( كان نصير الدولة قد ولّى ابنه سليمان،

وكان األمير أبو طاھر البثّنوي . ثم استماله سليمان ومكر به. األكراد في حصون له ھنالك منيعة، ووقعت بينھما منافرة

أن زّوجه بابنة أبي صاحب قلعة فنك وغيرھا، وھو ابن أخت نصير الدولة، وكان صديقاً لسليمان فكان مما استماله به موشك 

وأمّدة نصير الدولة بن مروان بالعساكر والھدايا، وقد كان . طاھر فاطمأن موشك إلى سليمان، وسار إلى غزو الروم بأرمينية

وشكر له ابو طاھر حيث كان . خطب له من قبل ذلك، وأطاعه فشفع عنده في موشك فقتله سليمان، وقال لطغرلبك أنه مات

. إلى قتله فخافه سليمان، وتبّرأ إليه مما وقع فأظھر القبول، ولي اإلجتماع، ونزل من حصنه فنك لذلكصھره واتخذھا ذريعة 

وبلغ الخبر إلى نصير الدولة فبادر بابنه نصير، . وخرج سليمان إليه في قلّة من أصحابه فقتله عبيد هللا وأدرك من ثار أبيه

ران صاحب الموصل فطمع في ملك جزيرة ابن عمر فسار إليھا، وبعث معه العساكر لحماية الجزيرة وسمع قريش بن بد

واستمال األكراد الحسنية والبثنوية، واجتمعوا على قتال نصير بن مروان فأحسن المدافعة عن بلده، وقاتلھم وجرح قريش 

  .جراحاً عديدة، ورجع إلى الموصل وأقام نصير بن مروان بالجزيرة واألكراد على خالفه

  :ى ديار بكرمسير طغرلبك إل
ثم عاود الطاعة وذلك سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، فسار . ولما ان صرف طغرلبك من الموصل وملكھا، وفّر قريش عنھا

وكان ابن مروان في خدمته وھداياه مترادفة عليه في مسيره إلى . طغرلبك بعدھا إلى ديار بكر، وحاصر جزيرة ابن عمر

فاداة عن الجزيرة، ويذكر ما ھو بصدده من الجھاد وحماية الثغر فأفرج عنه طغرلبك، فبعث إليه بالمال م. الموصل وعوده

  .وسار إلى سنجار كما ذكرناه في أخبار قريش

  :وفاة نصير الدولة بن مروان ووالية ابنه نصر
. لقادر باوفي سنة ثالث وخمسين  وأربعمائة توفي نصير الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب ديار بكر، وكان لقبه ا

. وكان قد عظم استيالؤه، وتوفرت أمواله، وحّسن في عمارة الثغور وضبطھا اثره. ومات إلثنتين وخمسين سنة من واليته

وكان يھادي السلطان طغرلبك بالھدايا العظيمة، ومنھا حبل الياقوت الذي كان لبني بويه، اشتراه من أبي منصور بن جالل 

دينار فحسنت حاله عنده، وكان يناغي عظماء الملوك في الترف فيشتري الجارية بخمسمائة  الدولة، وأرسل معه مائة ألف

واجتمع عنده منھن لالفتراش واالستخدام أزيد من ألف واقتنى من األواني واآلالت ما تزيد قيمته على مائتي ألف . دينار وأكثر

. لمصرية، وأنفق عليھم جملة حتى تعلموا الطبخ ھنالكوجمع في عصمته بنات الملوك، وأرسل طباخين إلى الديار ا. دينار

ووفد عليه أبو القاسم بن المغربي من أھل الدولة العلوّية بمصر، وفخر الدولة بن جھير من الدولة العّباسّية فاقبل عليھما 
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فر فيھا لنصر واستقر ووفد عليه الشعراء فوصلھم، وقصده العلماء فحمدوا عنده مقامھم ولما توفي في  كان الظ. واستوزرھما

  .بمّيافارقين، ومضى أخوه سعيد إلى آمد فملكھا، واستّقر الحال بينھما على ذلك

  :وفاة نصير الدولة ووالية ابنه منصور
ثم توفي نظام الدين نصر بن نصير الدولة في ذي الحجة سنة إثنتين وسبعين وأربعمائة، وولي ابنه منصور، ودّبر دولته ابن 

  .يزل في ملكه إلى أن قدم ابن جھير، وملك البالد من يدهاألنباري، ولم 

  :مسير ابن جھير إلى ديار بكر
كان فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جھير من أھل الموصل، واستخدم لجارية قرواش، ثم ألخيه بركة، وسار عنه 

بعض بني عقيل، ومضى إلى حلب فوزر لمعّز ثم استخدم لقريش بن بدران، وأراد حبسه فاستجار ب. بالعوائد إلى ملك الروم

ولما توفي . ثم مضى إلى عّطية ولحق منھا بنصير الدولة بن مروان، واستوزره وأصلح حال دولته. الدولة أبي ثمال بن صالح

منھا  ثم ھرب إلى بغداد سنة أربع وخمسين وأربعمائة، استدعى. سنة ثالث وخمسين وأربعمائة دّبر أمر ابنه نصر القائم بعده

ثم تداول العزل والوالة مرات ھو وابنه عميد الملك، واستخدم لنظام الملك . للوزارة فوزر بعد محمد بن منصور بن دؤاد

وكان شفع عند الخليفة فلما عزل ابنه آخرا بعث عنه السلطان ونظام الملك، وعن ابنه وجميع أقاربه، . والسلطان طغرلبك

وبعثه في العساكر لفتح ديار بكر، وأخذھا من يد بني مروان، وأعطاه اآلالت، وأذن . ريماوسار إليه بأصفھان ولقاه مبرة وتك

  .له أن يخطب لنفسه بعد السلطان، وينقش إسمه على السكة فسار لذلك سنة ست وسبعين وأربعمائة

  :استيالء ابن جھير علي أمد
مده السلطان سنة سبع وسبعين وأربعمائة بأرتق بن أكسك قد ذكرنا مسير فخر الدولة بن جھير في العساكر إلى ديار بكر، ثم أ

واستنجد نصر بن مروان شرف الدولة مسلم بن قريش على أن يعطيه آمد فأنجده، وسار لمظاھرته فأقصر فخر . في العساكر

بھا فبذل وخالفه أرتق، وسار في الترك إليھم وھزمھم، ولحق مسلم بآمد وحاصره . الدولة بن جھير عن حربھم عصبة للعرب

وخلص من أمره، ولحق بالرّقة وسار ابن جھير إلى ميافارقين فرجع عنه منصور بن مزيد، وابنه صدقة ومن . المال ألرتق

ً بعض الحامية من السور، . معھما من العرب وسار فخر الدولة المعروف بالقرم فنزل عليھا، وشّدد حصارھا، ونزل يوما

وبعثوا إلى زعيم الرؤساء ابن . ونادى بشعار السلطان، واتبعه سائر الحامية بالسوروأخلى مكانه فوقف فيه بعض العاّمة، 

ونصب أھل البلد بيوت النصارى الذين كانوا يستخدمون . وذلك سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.  جھير فركب إليھم، وملك البلد 

  .وانتقموا منھم، وهللا أعلم. لبني مروان في الجبايات

  :علي ميافارقين وجزيرة افي عمر وانقراض دولة بني مروان استيالء ابن جھير
. كان فخر الدولة بن جھير لما بعث ابنه إلى آمد سار ھو إلى مّيافارقين، وأقام على حصارھا منذ سنة سبع وسبعين وأربعمائة

ودخل فخر . شعار ملك شاهوجاءه سعد الدولة وكوھرايين مدداً، واشتد الحصار، وأنثلم السور في تعض األيام فنادى أھلھا ب

الدولة، وملك البلد، واستولى على أموال بني مروان وذخائرھم، وبعثھا إلى السلطان ملك شاه مع ابنه زعيم الرؤساء فوصل 

بحث عسكراً لحصار  - وسار فخر الدولة وكوھرايين إلى بغداد، وكان قد. أصفھان في شّوال سنة ثمان وسبعين وأربعمائة

صروھا، وثار بھا أھل بيت من أعيانھا يعرفون ببني رھان، وفتحوا باباً صغيراً للبلد كان منفذاً للرّجالة، جزيرة ابن عمر فح

وانقرضت دولة بني مروان، ولحق منصور بن نظام الدين نصر بن . وأدخلوا العسكر منه، وملكوه بدعوة السلطان ملك شاه
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عليه جكرمش وحبسه بدار يھودي فمات بھا سنة تسع وثمانين  ثم قبض. نصير الدولة بالجزيرة، وأقام في ايالة الغزّ 

  .وأربعمائة، والبقاء  وحده

  دولة بني الصفار
  علي خراسان ومبادىء أمورھم وتصاريف أحوالھم دولة بني الصفار ملوك سجستان المتغلبين نالخبر ع

الّشراة بتلك الناحية عندما اضطربت الدولة ببغداد  كان أھل ھذه الدولة قوماً اجتمعو بنواحي سجستان، ونّصبوا لقتال الخوارج

وكان اجتماعھم على صالح بن نصير الكناني، وبقال له صالح المتّطوعة، وصحبه . لقتل المتوّكل، وسّمو أنفسھم المتّطوعة

بن عبد هللا ثم سار إليھم طاھر . درھم بن الحسن، ويعقوب بن الليث الصّفار، وغلبوا على سجستان وملكوھا: جماعة منھم

. ثم ھلك صالح اثر ذلك، وقام بامره في المتّطوعة درھم بن الحسن فكثر أتباعه. أمير خراسان، وغلبھم عليھا وأخرجھم منھا

ً فتحّيل صاحب خراسان عليه حتى ظفر به، وبعثه إلى بغداد فحبس بھا،  وكان يعقوب بن الليث قائده، وكان درھم مضّعفا

يكاتب المعتّز يسأله واليتھا، وأن يقلّده حرب الخوارج فكتب له  ب بن الليث قائده، وكان درھمواجتمع المتّطوعة على يعقو

ثم سار من سجستان . وأحسن الغناء في حرب الشراة، وتجاوزه إلى سائر أبواب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر. بذلك

لمحاربة يعقوب، وسار إليھم في التعبية فاقتتلوا،  إلى خراسان سنة ثالث وخمسين ومائتين، وعلي األنبار ابن أوس فجمع

  .وانھزم ابن اوس ، وملك يعقوب قراة وبوشنج، وعظم أمره، وھابه صاحب خراسان وغيرھا من األطراف

  :استيالء يعقوب الصفار علي كرمان ثم علي فارس وعودھا 
وكان قد أبطأ عن . عجز ابن طاھر عنھا كان على فارس علي بن الحسن بن شبل، وكتب إلى المعتز يطلب كرمان، ويذكر

حرب الخوارج فكتب له المعتز بوالية كرمان، وكتب ليعقوب الصفار أيضاً بواليتھا بقصد التضريب بينھما لتتمّحص طاعتھما 

. فارسل علي بن الحسين من فارس على كرمان طوق بن المفلّس من أصحابه فسبق إليھا يعقوب وملكھا. أو طاعة أحدھما

ً منھا شھرين يترقب خروج طوق إليه، ثم ارتحل إلى سجستان؟ ووضع طوق أوزار الحرب، وأقبل وجاء  يعقوب فأقام قريبا

وبلغ الخبر إلى علّي بن . على اللھو، واتصل ذلك بيعقوب في طريقه فّكر راجعاً، وأغّذ السير، ودخل كرمان، وحبس طوقا

  .الحسين، وھو شيراز فجمع عسكره ونزل مضّيق شيراز

وأقبل يعقوب حتى نزل قبالته، والمضيق متوعر بين جبل ونھر ضيق المسلك بينھما فاقتحم يعقوب النھر بأصحابه، وأجاز إلى 

وأخذ علّي بن الحسين أسيراً، واستولى على سواده، ودخل شيراز وملكھا، وجبى . علي بن الحسين وأصحابه فانھزموا

قد وقع بينھما بعد عبور النھر حروب شديدة، وانھزم آخرھا علي، وكان وقيل . الخراج، وذلك سنة خمس وخمسين ومائتين

عسكره نحواً من خمسة عشر ألفاً من الموالي واألكراد فرجعوا منھزمين إلى شيراز آخر يومھم، وازدحموا في األبواب، وبلغ 

ب شيراز، وملك فارس امتحن علياً ولما دخل يعقو. ثم افترقوا في نواحي فارس، وانتھبوا األموال. القتلى منھم خمسة آالف

وأخذ منه ألف بدرة ومن الفرش والسالح واآللة ما ال يحصى، وكتب للخليفة بطاعته، وأھدى ھدية جليلة منھا عشرة بازات 

بيض، وباز أبلق صيني، ومائة نافجة من إلى مسك، وغير ذلك من الطرف، ورجع إلى سجستان ومعه علي، وطوق في 

  .فارس بعث المعتز عماله إليھا اعتقاله، ولما فارق

  :والية يعقوب الصفار علي بلخ وھراة
ولما انصرف يعقوب عن فارس، ولّى عليھا المعتز من قبله والخلفاء بعده، وليھا الحارث بن سيما فوثب به محمد بن واصل 

واستولى ابن واصل على فارس سنة بن إبراھيم التميمي من رجال العرب، وأحمد بن الليث من األكراد الذين بنواحيھا فقتاله، 
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وبعث عليھا المعتمد الحسين بن الفياض فسار إليه يعقوب بن الليث سنة سبع . ست وخمسين ومائتين، وأظھر دعوة المعتمد

وبعث إليه الموّفق بوالية بلخ طخارستان فملكھا، وخّرب المباني التي . وخمسين ومائتين، وكتب إليه المعتمد بالنكير على ذلك

ثم سار إلى كابل، واستولى عليھا، وقبض على رتبيل، وبعث باألصنام . اھا داود بن العّباس بظاھر بلخ، وتسّمى باساديانجبن

ً على العود إلى . التي أخذھا من كابل، وملك البالد إلى المعتمد وأھدى إليه ھدية جليلة المقدار، وعاد إلى بست معتزما

ثم إلى بوشنج . ثم سار إلى خراسان، وملك ھراة. بله فغضب، وأقام منه إلى سجستانسجستان فاحفظه بعض قّواده بالرحيل ق

وشفع له فيه محمد بن طاھر صاحب خراسان . فملكھا، وقبض على عاملھا الحسين بن علي بن طاھر الكبير، وكان كبير بيتھم

  .نفأبى من إسعافه، وبقي في قلبه وولّى على ھراة وبوشنج وباذغيس ورجع إلى سجستا

  :استيالء الصفار علي خراسان وانقراض أمر بني طاھر
كان بسجستان عبد هللا السجزّي ينازع يعقوب بن الليث، فلّما قوي يعقوب واستفحل سار عبد هللا إلى خراسان، وطمع في 

، ووالّه محمد ثم ترّدد الفقھاء بينھم في الصلح حتى تّم بينھما. ملكھا، وحاصر محمد بن طاھر في كرسّي واليته نيسابور

ثم بعث يعقوب إلى محمد في طلبه فأجاره، وأحفظ ذلك يعقوب فسار إلى محمد بنيسابور، فخام محمد عن . الطبسين وقھستان

ونزل يعقوب بظاھر نيسابور، وخرج إليه قرابة محمد وعمومته وأھل بيته، ودخل نيسابور واستعمل عليھا وذلك سنة . لقائه

وغلبه العلوّي على . إلى المعتمد بأّن أھل خراسان استدعوه لعجز ابن طاھر وتفريطه في أمرهتسع وخمسين ومائتين، وكتب 

ذلك،  وقيل في ملكه نيسابور غير. طبرستان فكتب إليه المعتمد بالنكير واالقتصار على ما بيده، وإالّ سلك به سبيل المخالفين

واستدعوه فكتب يعقوب . بعض قرابته يعقوب بن الليث الصّفاروھو أن محمد بن طاھر لما أصاب دولته العجز واإلدبار كاتب 

وأّن المعتمد أمره بذلك، وأنه ال يعرض . إلى محمد بن طاھر بمجيئه إلى ناحيته موريا بقصد الحسن بن زيد في طبرستان

بيته نحواً من مائة وبعث بعض قّواده عيناً عليه، وعّنفه على اإلھمال والعجز، وقبض على جميع أھل . لشيء من أمر خراسان

واستولى يعقوب على خراسان، وھرب . وحملھم جميعاً إلى سجستان، وذلك إلحدى عشرة سنة من والية محمد. وستين رجال

منازعه عبد هللا السجزّي إلى الحسين بن يزيد صاحب طبرستان، وقد كان ملكھا من لدن سنة إحدى وخمسين ومائتين فأجاره 

وملك يعقوب سارية . سنة ستين وحاربه فانھزم الحسين إلى أرض الديلم، واعتصم بجبال طبرستانوسار إليه يعقوب . الحسين

  .وآمد، ورجع في طلب الّسنجرّي إلى الرّي، وتھدد العامل على دفعه إليه فبعث به وقتله يعقوب

  :استيالء الصفار علي فارس
ين، ومسير الصّفار إليه سنة سبع وثالثمائة، ورجوعه قد تقدم لنا تغلّب محمد بن واصل على فارس سنة ست وخمسين ومائت

ثم إن المعتمد أضاف فارس إلى موسى بن بغا مع األھواز والبصرة والبحرين . عنھا، وأنه أعاضه عنھا ببلخ وطخارستان

. ه بطاشتمر واليمامة، وما بيده من األعمال، فولّى موسى على فارس من قبله عبد الرحمن بن مفلح وبعثه إلى األھواز، وأمدّ 

وزحفوا إلى ابن واصل، وسار لحرب موسى بن بغا بواسط فولى على األھواز مكانه أبا الساج وأمره بمحاربة الزنج فبعث 

وملك الزنج األھواز وعاثوا فيھا، وأديل من أبي الساج . صھره عبد الرحمن لذلك، فلقيه علّي بن أياز قائد الزنج، وھزمه وقتل

وطمع . ر لحرب ابن واصل واضطرابت الناحية على موسى بن بغا فاستعفى من واليتھا، وأعفاه المعتمدبابراھيم بن سيما وسا

يعقوب الصفار في ملك فارس فسار من سجستان ممداً، ورجع ابن واصل من األھواز إليه، وترك محاربة ابن سيما، وأغّذ 

ولما تراءى الجمعان، تخاذل . وتعبوا من شدة السير والعطشالسير ليفجأه على بغتة ففطن له الصّفار، وسار إليھم وقد أعيوا 
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واستولى على بالد . أصحاب ابن واصل وانھزموا من غير قتال، وغنم الصّفار في معسكره، وما كانوا أصابوا البن مفلح

  .فارس، ورّتب بھا العّمال، وأوقع بأھل ذّم العانتھم ابن واصل، وطمع في االستيالء على األھواز وغيرھا

  :حروب الصفار مع الموفق
وكان المعتمد نھاه عن تلك فلم . ولما ملك الصّفار خراسان من يد ابن طاھر، وقبض عليه، وملك فارس من يد ابن واصل

ينته، صّرح المعتمد بأنه لم يولّه وال فعل ما فعل بإذنه، وأحضر حاّج خراسان وطبرستان والري، وخاطبھم بذلك فسار 

وبعث حاجبه . سنة اثنتين أصحابه الذين أسروا بخراسان فأبى إال العزم على الوصول إلى الخليفة ولقائه الصّفار إلى األھواز

درھماً يطلب والية طبرستان وخراسان وجرجان والرّي وجارس والشرطة ببغداد، فوالّه المعتمد ذلك كله مضافاً إلى سجستان 

يقول ال بّد من الحضور بباب المعتمد، وارتحل من عسكر مكرم وأعاد حاجبه بذلك، ومعه عمرو بن سيما فكتب . وكرمان

 ً وسار إلى بغداد ونھض المعتمد من . وخرج أبو الساج من األھواز لتلّقيه لدخول األھواز في أعماله فأكرمه، ووصله. جائيا

واسط فملكھا، ثم سار منھا  وجاء يعقوب إلى. بغداد فعسكر بالزعفرانّية، ووافاه مسرور البلّخيى من مكانه من مواجھه الزنج

  .إلى دير العاقول

وبعث المعتمد أخاه الموفق لمحاربته، وعلى ميمنته موسى بن بغا، وعلى ميسرته موسى البلخي فقاتله منتصف رجب، 

بن ثم تزاحفوا واشتّدت الحرب، وجاء للموّفق محمد . وانھزمت ميسرة الموّفق، وقتل فيھا إبراھيم بن سيما وغيره من القّواد

وفشل أصحاب الصّفار، ولما رأوا مدد الخليفة انھزموا وخرج الصّفار، واتبعھم أصحاب . أوس والدواني مدداً من المعتمد

  .الموفق، وغنموا من عسكره نحواً من عشرة آالف من الظھر ومن األموال والمسك ما يؤود حمله

وجاء إلى الموّفق وخلع عليه، ووالّه . خلّص ذلك اليوموكان محمد بن طاھر معتقالً في العسكر منذ قبض عليه بخراسان فت

وسار الصفار إلى خوزستان فنزل جند يسابور، وراسله صاحب الزنج على الرجوع، ويعده المساعدة فكتب . الشرطة ببغداد

لكھا فكتب إليه وكان ابن واصل قد خالف الصفار إلى فارس وم]. 1:الكافرون[} قل يا أيھا الكافرون ال أعبد ما تعبدون{ : له

المعتمد بواليتھا، وبعث إليه الصفار جيشاً مع عمر بن السري من قواده فأخرجه عنھا، وولّى على األھواز محمد بن عبيد هللا 

ثم رجع المعتمد إلى سامّرا والموّفق إلى واسط، واعتزم الموّفق على اتباع الصفار فقعد به المرض عن . بن ھزارمرد الكردي

بغداد ومعه مسرور البلخي، وأقطعه ما ألبي الساج من الضياع والمنازل، وقدم معه محمد بن طاھر فقام  وعاد إلى. ذلك

  .بوالية الشرطة ببغداد

  :انتقاض الخجستاني بخراسان علي يعقوب الصفار وقيامه بدعوة بني طاھر
 ً على  وھي من جبال سراة وأعمال  كان من أصحاب محمد بن طاھر ورجاالته أحمد بن عبد هللا بن خجستان، وكان متولّيا

فلما استولى الصّفار على نيسابور وخراسان انضم أحمد ھذا إلى أبيه علي بن الليث، وكان شركب الحّمال قد تغلّب . باذغيس

على مرو ونواحيھا سنة تسع وخمسين ومائتين، وتغلّب على نيسابور سنة ثالث وستين ومائتين وأخرج منھا الحسين بن 

وكان إبراھيم قد أبلى في . ن لشركب ثالثة من الولد إبراھيم وھوأكبرھم، وأبوحفص يعمر، وأبو طلحة منصوروكا. طاھر

. واقعة المغار مع الحسن بن زيد بجرجان فقدمه الصفار، وحسده أحمد الخجستاني فخوفه عادية الصّفار، وزين له الھرب

حمد الخجستاني في الخروج إلى يعمر، وسبقه إبراھيم إلى الموعد وكان يعمر أخوه محاصرا لبعض بالد بلخ فاتفق إبراھيم وأ

  .ولم يلقه فسار إلى سرخس
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ولما عاد الصّفار إلى سجستان سنة إحدى وستين ومائتين، ولّى على ھراة أخاه عمرو بن الليث فاستخلف عليھا طاھر بن 

بخراسان نائباً عنه في أموره وأقطاعه، فطلب ذلك وجاء الخجستاني إلى علي بن الليث، وزّين له أن يقيم . حفص الباذغيسيّ 

فلّما ارتحلوا عن خراسان جمع أحمد الخجستاني وأخرج علي بن الليث من بلده سنة إحدى وستين . من أخيه يعقوب فأذن له

بني  واستقدم رافع بن ھرثمة من رجاالت. ومائتين، وفلك تونس وأعاد دعوة بني طاھر، وملك نيسابور سنة إثنتين وستين

وقتله ثم قتل يعمر بن شركب، واستولى على بالد . طاھر فجعله صاحب جيشه، وسار إلى ھراة فملكھا من يد طاھر بن حفص

ثم جاء الحسن بن طاھر أخو محمد بأصفھان ليخطب له فأبى فخطب له أبو . خراسان، ومحا منھا دعوة يعقوب بن الليث

ثم . وزحف إليھا الحسن بن زيد فقاتلوه وھزموه. اضطربت خراسان فتنةوانتقض الخجستاني، و. طلحة بن شركب بنيسابور

ملك نيسابور من يد عمرو بن الليث، وترك الخطبة لمحمد بن طاھر، وخطب للمعتمد ولنفسه من بعده كما ھو مشروح في 

  .أخبار الخجستانيّ 

  :استيالء الصفار علي األھواز
ثم سار منھا إلى األھواز، وكان أحمد بن لسوقة قائد مسرور البلخي على . راسانقد تقّدم لنا استيالء الصّفار على فارس بعد خ

وبعث يعقوب بالخضر . األھواز قد نزل تستر فرحل عنھا، ونزل يعقوب جنديسابور، وفّرت عساكر السلطان من تلك النواحي

ودخل الخضر األھواز وملكھا . ّسدرةبن العين إلى األھواز، وعلّي بن أبان والزنج يحاصرونھا فتأخروا عنھا إلى نھر ال

ثم أوقع الزنج بعسكره، ولحق الخضر بعسكر مكرم، . وكان عسكره وعسكر الزنج يغير بعضھم على بعض. بدعوة الصّفار

وبعث يعقوب اإلمداد إلى الخضر، وأمره بالكّف عن قتال . واستخرج ابن أبان ما كان في األھواز، ورجع إلى نھر الّسدرة

  .ام باألھواز فواح الزنج، وشحن األھواز باألقوات وأقامالزنج والمق

  :وفاة يعقوب الصّفار ووالية عمرو أخيه
وكانت مملكة . ثم توفي يعقوب الصفار في شوال سنة خمس وستين بعد أن افتتح الزنج، وقتل ملكھا، وأسلم أھلھا على يده

ثم تغلّب على . عتمد قد استماله وواله على سجستان والّسندوكان الم. وافتتح زابلستان، وھي غزنة وأعمالھا. واسعة الحدود

ولما مات قام مكانه أخوه عمرو بن الليث، وكتب إلى المعتمد بطاعته . كرمان وخراسان وفارس، ووالّه المعتمد على جميعھا

وبعث إليه بالخلع،  .فوالّه الموّفق من قبل أعمال أخيه، وھي خراسان وأصفھان وسجستان والسند وكرمان والشرطة ببغداد

وخلع عليه الموّفق وعمرو . فولّى عمرو بن الليث على الشرطة ببغداد وسر من رأى من قبله عبيد هللا بن عبيد هللا بن طاھر

وولى على طريق مكة والحرمين محمد بن أبي . وولّى على أصفھان من قبله أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف. بن الليث

  .الساح

  :الليث إلم خراسان لقتال الخجستاني مسير عمرو بن
قد تقّدم ذكر الخجستاني وتغلبه على نيسابور وھراة بدعوة بني طاھر سنة إثنتين وستين ومائتين، فلما توفي يعقوب سار عمرو 

وسار الخجستاني بنيسابور فقاتله فانھزم عمرو، ورجع إلى . إلى خراسان سنة خمس ومائتين وستين، واستولى على ھراة

وكان الفقھاء بنيسابور يشيعون لعمرو لوالية الخليفة إياه فاوقع الخجستاني الفتنة بينھم بالميل إلى بعضھم، وتكرمتھم . اةھر

وستين ومائتين، وحاصر عمرو بن الليث فلم يظفر بشيء فتركه وخالفه  ثم سار إلى ھراة سنة سبع. عن بعض ليشغلھم بھا

  .أقاموا بھا.عليھم، وأمّدھم عمرو بن الليث بجنده فقبضوا على نائب الخجستاني، ووثب أھل نيسابور بنائبه. إلى سجستان
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. وكان أبو منصور طلحة بن شركب محاصرا لبلخ من قبل ابن طاھر. ورجع الخجستاني من سجستان فأخرجھم وملكھا

وبقي أبو طلحة بخراسان،  .وكاتبه عمرو بن الليث واستقدمه، وأعطاه أمواالً واستخلفه على خراسان، ورجع إلى سجستان

  .والخجستاني يقاتله إلى أن قتل الخجستاني سنة ثمان وستين ومائتين، قتله بعض مواليه كما مر في أخباره مع رافع بخراسان

فلما . كان رافع بن ھرثمة من قّواد بني طاھر بخراسان فلما ملكھا يعقوب سار إليه، واستّقر في منزله بتامين من قرى باذغيس

وكان أبو طلحة بن شركب قد سار من جرجان إلى . الخجستاني اجتمع الجيش على رافع، وھو بھراة فأّقروه عليھمقتل 

وخرج عنھا أبو طلحة إلى مرو، وخطب بھا وبھراة لمحمد بن طاھر، وولّى على ھراة . نيسابور فسار إليه رافع وحاصرھا

ورجع وبعث أبو طلحة إلى . ى عليھا محمد بن سھيل بن ھاشمثم زحف إليه عمرو بن الليث فغلبه عليھا، وولّ . من قبله

إسماعيل بن أحمد يستنجده فأنجده بعسكر سار بھم إلى مرو، وأخرج منھا محمد بن سھل، وخطب لعمرو بن الليث، وذلك في 

محمد بن طاھر،  ثم عزل المعتمد عمرو بن الليث عن سائر أعمال خراسان وقلّدھا الموفق. شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين

وھو مقيم ببغداد، فاستخلف محمد عليھا رافع بن ھرثمة وأّقر نصر بن محمد أحمد الساماني على ما وراء النھر، فسار رافع 

واستقدم رافع أيضا علّي بن الحسين المروروذي، وساروا . إلى إسماعيل يستنجده على أبي طلحة فجاءه في أربعة آالف مدداً 

ً إلى أبي طلحة وھو بمرو سنة إثنتين وسبعين ومائتين، وغلبوه عليھا ولحق بھراة، وعاد إسماعيل إلى خوارزم فجبى  جميعا

  .أموالھا ورجع إلى نيسابور

  :حروب عمرو مع عساكر المعتمد ومع الموفق
ن طاھر ولما عزل المعتمد عمرو بن الليث عن خراسان أمر بلعنه على المنابر، وأعلم حاّج خراسان بذلك، وقلّد محمد ب

وبعث . أعمالھا فاستخلف عليھا رافع بن الليث، وكتب المعتمد إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف بعزله عن أصفھان والريّ 

إليه العساكر لقتاله سنة إحدى وسبعين ومائتين فزحف إليه عمرو في خمسة عشر ألفاً من المقاتلة فھزمه أحمد بن عبد العزيز 

  .كره، ودفعوه عن أصفھان والريوالعساكر واستباحوا معس

وكان المعتمد لما عزله ولعنه بعث صاعد بن مخلد في العساكر إلى فارس لقتال عمرو بن الليث وإخراجه من فارس، فسار 

  .ورجع سنة اثنتين وسبعين. لذلك ولم يظفر

إسحاق إلى شيراز، وابنه  ثم سار الموفق سنة أربع وسبعين إلى فارس لحرب عمرو بن الليث فسير عمرو قائده عباس بن

وفت ذلك . محمد بن عمرو إلى ازجان، وبعث على مقدمته أبا طلحة بن شركب صاحب جيشه، فاستأمن أبو طلحة إلى الموفق

وملك الموفق فارس، وعاد . وسار الموفق إلى شيراز، وارتاب بأبي طلحة فقبض عليه. في عضد عمرو، وخام عن لقائه

وامتنعت كرمان . وتوفي ابنه محمد بن عمرو بھا. ق في طلبه، فلحق بسجستان على المفازةعمرو إلى كرمان فسار الموف

  .وسجستان على الموفق فعاد إلى بغداد

وارتاب عمرو بن الليث بأخيه علي فحبسه بكرمان، وحبس معه ابنه المعدل والليث فھربوا من محبسھم، ولحقوا برافع بن 

محمد بن زيد العلوى سنة سبع وسبعين فأقاموا عنده وھلك علي بن الليث وبقي ولد  الليث عندما ملك طبرستان وجرجان من 

. ثم رضي المعتمد عن عمرو بن الليث، وواله الشرطة ببغداد، وكتب إسمه على االعالم والترسة سنة ست وسبعين. عنده

  .االعالم ثم سخطه لسنة، ومحا إسمه من. واستخلف في الشرطة عبيد هللا بن عبيد هللا بن طاھر
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  :والية عمرو بن اللين علي خراسان ثانيا ومقتل رافع بن الليث
ثم سخط المعتمد رافع بن الليث المتناعه من تخلية قرى السلطان بالرّي، بعد أن أمره بذلك، فكتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن 

وحارب أحمد بن عبد العزيز . ية خراسانوكتب إلى عمرو بن الليث بوال. أبي دلف يأمره بمحاربة رافع وإخراجه عن الريّ 

ثم سار إلى . سنة ثمانين ومائتين فقاتله أخويه عمر وبكرا إبني عبد العزيز فھزمھما إلى اصفھان، وأقام بالري باقي سنته

  . ووافى عمرو بن الليث خراسان والياً عليھا بجموعه. أصفھان فملكھا سنة إحدى وثمانين، وعاد إلى جرجان

بن الليث، ورجع إلى مصالحة محمد بن زيد، على أن يعيد إليه طبرستان فصالح محمد بن زيد، وخطب له  وتورط رافع

  . بطبرستان سنة إثنتين وثمانين ومائتين، على أن يمّده بأربعة آالف من الديلم

ه المعدل والليث ابني وسار عن طبرستان إلى نيسابور سنة ثالث وثمانين ومائتين فحاربه عمرو وھزمه إلى ابيورد، وأخذ من

ثم أراد رافع المسير إلى ھراة فأخذ عليه عمرو الطريق لسرخس، وسّرب رافع في المضايق، ونكب عن جمھور . أخيه

ثم برز للقائه، واستأمن بعض قّواد رافع إلى عمرو فانھزم رافع . الطريق فدخل نيسابور، وحاصره فيھا عمرو بن الليث

وكان عمرو قد حّذر محمد بن زيد من امداده فاقصر عن ذلك، . ھب يستمّده كما شرط لهوأصحابه، وبعث إلى محمد بن و

وفارقه محمد بن ھارون إلى أحمد بن إسماعيل بن سّمان . وكانوا أربعة آالف غالم. وتفرق عن رافع أصحابه وغلمانه

ة،  وذلك في رمضان سنة ثالث وثمانين ببخارى، وخرج رافع منھزماً إلى خوارزم في فل من العسكر، وحمل بقية المال واالل

فلما رآه صاحب خوارزم أبو سعيد الفرغاني في قلة من العسكر غدر به وقتله في أول شوال، وحمل رأسه إلى . ومائتين

 عمرو بن الليث بنيسابور فأنفذه عمرو إلى بغداد فكتب إليه المعتضد بوالية الري مضافة إلى خراسان، وأنفذ له األلوية والخلع

  .سنة أربع وثمانين ومائتين

  :استيالء بني سامان علي خراسان وھزيمة عمرو بن الليث وحبسه ثم مقتله
لما بعث عمرو بن الليث برأس رافع بن ھرثمة إلى المعتضد، طلب والية ما وراء النھر فوالّه وبعث إليه بالخلع واللواء 

غيره من قّواده لمحاربة إسماعيل بن أحمد، وانتھوا إلى آمد فّسرح عمرو الجيوش من نيسابور، مع قائده محمد بن بشير و

وعاد إسماعيل إلى . ورجع الفّل إلى عمرو بنيسابور. فعبر إسماعيل جيحون، وھزمھم وقتل محمد بن بشير وغيره من قّواده

تركني في ھذا الثغر بخارى وتحفز للسير إلى إسماعيل، وسار إلى بلخ، وبعث إليه إسماعيل أنك قد حزت الدنيا العريضة فا

وندم وطلب المحاجزة  فأبى إسماعيل، وقاتله فانھزم عمرو ونكب . وعبر إسماعيل، وأخذ عليه الجھات فصار محصوراً . فأبى

وتوارى في أجمة فوحلت به دابته، ولم يتفطن له أصحابه فأخذ أسيراً، وبعث به . عن طريق العسكر إلى مضيق ينفرد فيه

عد أن خّيره فاختار المسير إليه، ووصل إلى بغداد سنة ثمان وثمانين ومائتين وأدخل على جمل إسماعيل إلى المعتضد ب

وكان في نفسه . وجاء المكتفي إلى بغداد. وبعث المعتضد إلى إسماعيل بواليته خراسان إلى أن توفي المعتضد. وحبس

  .تسع وثمانين ومائتين وكره ذلك الوزير القاسم بن عبيد هللا فوضع عليه من قتله سنة. اصطناعه

  :والية طاھر بن محمد بن عمرو علي سجستان وكرمان ثم علم فارس
ولما أسر عمرو سار إلى محبسه، قام مكانه بسجستان وكرمان حافده طاھر بن محمد بن عمرو، وھو الذي مات أبوه محمد 

، وسار إليھا في الجيوش سنة ثمان ثم سار طاھر إلى فارس. بمفازة سجستان عندما ھرب عمرو أمام الموّفق من فارس

ثم بعث طاھر بن محمد سنة تسع . واعترضه بدر فعاد طاھر إلى سجستان، وملك بدر فارس وجبى أموالھا. وثمانين ومائتين

وتشاغل طاھر . وكان المعتضد قد توفي فعقد له المكتفي عليھا. وثمانين ومائتين يطلب المقاطعة على فارس بمال يحمله
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لھو، ومضى إلى سجستان فغلب على األمر بفارس الليث ابن عمه علي بن الليث، وسيكرى مولى جّده عمرو، بالصيد وال

وكان معھما أبو فارس قائد طاھر فلحق بالخليفة المكتفي، وكتب طاھر رده بما جباه من المال، وبحتسب له من جملته فلم 

  .يجب إلى ذلك

  :سيكرياستيالء الليث علي فارس ثم مقتله واستيالء 
ولما تغلّب سيكري على فارس لحق الليث بن علي بطاھر ابن عمه، وزحف طاھر إلى فارس فھزمه السيكري وأسره، وبعث 

ثم زحف . وضمن فارس بالحمل الذي كان ّقرره فوالّه على فارس. به وبأخيه يعقوب إلى المقتدر سنة سبع وتسعين ومائتين

وجاءه الخبر بأّن الحسين بن حمدان سار من قّم مداداً لمؤنس فركب . لليث للقائھمإليه الليث بن علي بن الليث فملك فارس ا

وأشار . ألعتراضه، وتاه الدليل عن الطريق فأصبح على معسكر مؤنس فثاروا، واقتتلوا وانھزم عسكر الليث وأخذ أسيراً،

م بذلك، ودّس إلى سيكري بأن يھرب أصحاب مؤنس بأن بقبض على سيكري معه، ويملك بالد فارس، ويّقره الخليفة فوعدھ

وأصبح يلوم أصحابه على ظھور الخبر من جھتھم، وعاد بالليث إلى بغداد، واستولى سيكري على فارس، واستبّد . إلى شيراز

كاتبه عبد الرحمن بن جعفر على أموره فسعى فيه أصحابه عند سيكري حتى قبض عليه، وحملوه على العصيان فمنع الحمل، 

وكتب ابن الفرات إلى مؤنس، وھو بواسط يأمره بالعود إلى . ن محبسه إلى الوزير ابن الفرات يعرّفه بامرھمفكتب ھو م

وعلم ابن الفرات بميل مؤنس . فارس، ويعاتبه حيث لم يقبض على سيكري فسار مؤنس إلى االھواز، وراسله سيكري وھاداه

ً وجماعة من القواد، ومعھم محمد بن جع وكتب إلى مؤنس . فر، وامرھم بالتعويل عليه في فتح فارسإليه فأنفذ وصيفا

باستصحاب الليث إلى بغداد ففعل، وسار محمد بن جعفر إلى فارس ودافع سيكري على شيراز فھزمه، وحاصره بھا وحاربه 

وولّي ثانية فھزمه، ونھب أمواله ودخل سيكري مفازة خراسان فظفرت به جيوش خراسان واسروه، وبعثوا به إلى بغداد، 

  .على فارس فتح خادم األفشين

  :انقراض ملك بني الليث من سجستان وكرمان
وفي سنة ثمان وتسعين ومائتين توفي فتح صاحب فارس فولّى المقتدر مكانه عبد هللا بن إبراھيم المسمعي، واضاف إليه 

جيوشه إلى سجستان سنة ثمان وتسعين وسار أحمد بن إسماعيل ابن سامان إلى الرّي فبعث منھا . كرمان من اعمال بني الليث

وكانت سجستان لما أسر طاھر سنة سبع وتسعين . ومائتين مع جماعة من قواده، وعليھم الحسن بن علي المروروذيّ 

فلما بلغه . فلما أسر الليث كما تقّدم ولي بعده اخوه المعّدل بن علي بن الليث. زومائتين ولي بھا بعده الليث بن علي بن الليث

ھذه العساكر إليه من قبل أحمد بن إسماعيل، بعث اخاه ابا علي بن الليث محمد بن علي بن الليث إلى بست والرّخج  مسير

ليجبيھما، ويبعث منھما إلى سجستان بالميرة فسار إليه أحمد بن إسماعيل بن سامان، وعلى سجستان أبو صالح منصور ابن 

إلى سجستان في المفازة، فبعث إليه جيشاً فاخذه، وكتب األمير أحمد إلى  عمه إسحاق بن أحمد بن إسماعيل بن سامان، وعلى

  .المقتدر بالخبر وبالفتح فأمره بحمل سيكري والليث فبعث إلى بغداد وحبسھما

  ثورة أھل سجستان بأصحاب ابن سامان ودعوتھم إلى بني عمرو

  :ابن الليث بن الصفار ثم عودھم إلى طاعة أحمد بن إسماعيل بن سامان
خرج ايام بني سامان وأقام ببخارى، وسخط . كان محمد بن ھرمز، ويعرف بالمولى الصندلّي خارجياً، وھو من أھل سجستان

بعض األعيان بھا فسار إلى سجستان، واستمال جماعة من الخوارج رئيسھم ابن الحّفار فخرجوا، وقبضوا على منصور بن 

يھم عمرو بن يعقوب بن محمد بن الليث وخطبوا له فبعث أحمد بن إسماعيل إسحاق عاملھم من بني سامان وحبسوه، وولّوا عل
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ً مع الحسين بن علي سنة ثالثمائة، وحاصرھا ستة أشھر ومات الصندلي فاستأمن عمرو بن يعقوب الصّفار . الجيوش ثانيا

ل على سجستان سيجور واستعمل أحمد بن اسماعي. وابن الحّفار إلى الحسين بن علي، وخرج منصور بن إسحاق من محبسه

  .الدواني، ورجع الحسيني بالجيوش إلى األمير أحمد، ومعه يعقوب وابن الحّفار في ذي الحجة سنة ثالثمائة

  :استيالء خلف بن أحمد بن علي على سجستان ثم انتفاضھم عليه
ي سامان استولى على كان خلف بن أصمد من ذرية عمرو بن الليث الصّفار، وھو بسطة برسمه بانوا، ولما فشل أمر بن

ثم حج سنة ثالث وخمسين وثالثمائة، واستخلف على أعماله طاھر بن الحسين من . سجستان، وكان من أھل العلم ويجالسھم

أصحابه، فلما علد، من الحج انتقض عليه طاھر بن الحسين فسار خلف إلى بخارى مستجيشا باألمير منصور بن سامان، 

وقطع ما كان يحمله إلى بخارى فسارت العساكر إليه، ومقّدمھم . ن، وكثرت أمواله وجنودهفبعث معه العساكر، وملك سجستا

ولما اشتّد به الحصار، وفنيت األموال واآلالتي كتب . وحاصروا خلف ابن أحمد في حصن أّوآل من أمنع الحصون وأعالھا

ح بن منصور إلى أبي الحسن بن سيمجور إلى نوح بن منصور صاحب بخارى بأن يستأمنه، ويرجع إلى دفع الحمل فكتب نو

عامله على خراسان، وقد عزل بالمسير إلى حصار خلف، فسار من قھستان إلى سجستان، وحاصر خلف، وكانت بينھما موّدة 

فأشار عليه سيمجور بتسليم حصن أّوال للحسن لتتفرق الجيوش عنه إلى بخارى، ويرجع ھو إلى شأنه مع صاحبه فقبل خلف 

ثم سلمه للحسن بن طاھر وانصرف إلى بخارى وكان . وخطب فيه لالمير نوح. دخل سيمجور إلى حصن أركو.. مشورته

  .ھذا أّول وھن دخل علي بني سامان من سوء طاعة أصحابھم

  :استيالء خلف بن أحمد علي كرمان ثم انتزاع الديلم لھا
بني بويه وملكھم يومئذ عضد الدولة فلّما وسق  ولما استفحل أمر خلف بسجستان حّدث نفسه بملك كرمان، وكانت في أيدي

أمرھم، ووقع الخلف بين صمصام الدولة وبھاء الدولة ابني عضد الدولة، جّھز العساكر إلى كرمان وعليھم عمرو ابنه وقائدھم 

لك كرمان، فلما قاربھا عمرو ھرب تمرتاش إلى بردشير، وحمل ما أمكنه، وغنم عمرو الباقي، وم. يومئذ تمرتاش من الديلم

وكان صمصام الدولة صاحب فارس فبعث العساكر إلى تمرتاش مع أبي جعفر، وأمره بالقبض عليه التھامه . وجبى األموال

. وسار بالعساكر إلى عمرو بن خلف فقاتله عمرو بدار زين. بالميل إلى أخيه بھاء الدولة فسار وقبض عليه، وحمله إلى شيراز

ق جيرفت، وبعث صمصام الدولة عسكراً آخر مع العباس بن أحمد من أصحابه فلقوا عمرو بن وانھزم الديلم وعادوا على طري

  .وعاد إلى أبيه بسجستان مھزوماً ووّبخه ثم قتله. خلف بالسيرجان في المحّرم سنة إثنتين وثمانين وثالثمائة فھزموه

واستنفر الناس لغزو كرمان، وبعثھم مع ابنه ثم غزل صمصام الدولة العّباس عن كرمان فأشاع خلف بأن أستاذ ھرمز سّمه، 

ولحق الديلم بجيرفت، واجتمعوا بھا، وبعثوا بھا إلى بردشير حامية من . طاھر فانتھوا إلى برماشير، وملكوھا من الديلم

 العسكر، وھو أصل بالد كرمان ومصرھا فحصرھا طاھر ثالثة أشھر، وضّيق على أھلھا، وكتبوا إلى أستاذ ھرمز يستمدونه

وعاد طاھر إلى سجستان، واستنفر . قبل أن يغلبھم عليھا طاھر فخاطر بنفسه، وركب إليھم المضايق واألوعار حتى دخلھا

الناس لغزو الديلم بجيرفت، واجتمعوا بھا وبعثوا إلى بردشير حامية من العسكر، وھو أصل بالد كرمان، وذلك سنة أربع 

  .وثمانين وثالثمائة

  :لي كرمان وعوده عنھا ومقتلهاستيالء طاھر بن خلف ع
كان طاھر بن خلف من العقوق ألبيه على عظيم وانتقض عليه، وجرت بينھما وقائع كان الظفر بھا لخلف ففارق طاھر 

سجستان وسار إلى كرمان وبھا الديلم عسكر بھاء الدولة فصعد إلى جبالھا، واحتمى بقوم ھنالك كانوا عصاة، ونزل على 
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الديلم فھزمھم، واستولى على الكثير مما بأيديھم فبعث بھاء الدولة عسكراً مع أبي جعفر بن أستاذ ھرمز جيرفت فملكھا ولقيه 

وامتنع أبوه خلف ببعض حصونه وكان الناس قد . فغلب طاھرا على كرمان فعاد إلى سجستان وقاتل أباه فھزمه وملك البالد

ً فلما لقيه خرج الكمين سئموا منه لسوء سيرته فرجع إلى مخادعة ابنه فتواعدا ال لقاء تحت القلعة وأكمن له بالقرب كمينا

  .واستمكن منه أبوه خلف فقتله أبوه

  :استيالء محمود في سبكتكين علي سجستان ومحو  آثار بني الصفار منھا
محمود، وكان وكانت ھي وھراة لبغراجق عّم . كان خلف بن أحمد قد بعث ابنه طاھراً إلى قھستان فملكھا ثم إلى بوشنج كذلك

وسار إليه سنة . محمود مشتغالً بالفتنة مع قّواد بني سامان،  فلما فرغ منھا استأذنه عّمه في إخراج طاھر بن خلف فأذن له

تسعين وثالثمائة ولقيه بنواحي بوسنج فھزمه، ولج في طلبه فّكر عليه طاھر، وقتله فساء ذلك محموداً ، وجمع عساكره وسار 

ثم . حاصره بحصن اصبھيل ، وضّيق عليه حتى بذل له أمواالً جليلة، وأعطاه الرھن عليھا فأفرج عنهإلى خلف بن أحمد، و

ً من محمود بن سبكتكين، فلما استولى طاھر على الملك عّق أباه  عھد خلف بملكه إلى ابنه، وعكف على العبادة والعلم خوفا

  .وكان من أمره ما تقّدم

وقعد خلف في . واستدعوا محمود بن سبكتكين وملكوه مدينتھم. وساءت فيه ظنونھم ولما قتل طاھر تغيرت نيات عساكره،

حصنه وھو حصن الطاق له سبعة أسوار محكمة، وعليھا خندق عتيق له جسر يرفع ويحط عند الحاجة فحاصره محمود سنة 

وتقّدم عظيمھا فاقتلع باب . يولثالث وتسعين وثالثمائة، وطّم الخندق باألعواد والتراب في يوم واحد، وزحف لقتاله بالخ

ودفع عنه أصحاب خلف إلى السور الثاني، ثم إلى الثالث كذلك فخرج خلف . الحصن بنابه وألقاه، وملك محمود السور األّول

ثم نقل عنه . واستأمن، وحضر عنده محمود وخيره في المقام حيث شاء من البالد فاختار الجوزجان، وأقام  بھا أربع سنين

ي الفتنة، وأنه راسل أيلكخان يغريه بمحمود فنقله إلى جردين، وحبسه ھنالك إلى أن ھلك سنة تسع وتسعين الخوض ف

ولما ملك محمود سجستان، واستنزل خلف من حصن بالطاق ولّي على سجستان أحمد . وثالثمائة وورثه ابنه أبو حفص

ة ثالث وتسعين في ذي الحجة، وحصرھم في حصن أول ثم انتقض أھل سجستان فسار إليھم محمود سن. الفتحي من قواد أبيه

واقتحمه عليھم عنوة، وقتل أكثرھم وسبى باقيھم حتى خلت سجستان منھم، وصفا ملكھا له فاقطعھا أخاه نصرا مضافة إلى 

  .نيسابور، وانقرض ملك بني بالصفار وذويھم من سجستان والبقاء  وحده

  دولة بني سامان
  بھا الدولة العباسية و أولية ذلك ومصادره ن ملوك ما وراء النھر المقيمينالخبر عن دولة بني ساما

أصل بني سامان ھؤالء من العجم ؛ كان جدھم أسد بن سامان من أھل خراسان وبيوتھا وينتسبون في الفرس إلى بھرام 

أسد بن سامان خذاه : ھكذا وبھرام حشيش من أھل الرّي ونسبھم إليه. حشيش الذي والّه كسرى أنوشروان مرزبان أذربيجان

وكان ألسد أربعة من . وال وثوق لنا بضبط ھذه األسماء. بن جثمان بن طغان بن نوشردين بن بھرام نجرين بن بھرام حشيش

نوح وأحمد ويحيى والياس، وأصل دولتھم، ھذه فيما وراء النھر أّن المأمون لما ولَي خراسان اصطنع بني  أسد ھؤالء، : الولد

فلّما انصرف إلى العراق ولّى على خراسان غّسان بن عّباد من قرابة الفضل بن طاھر، . حق سلفھم واستعملھموعرف لھم 

نصر ويعقوب : أحمد بن أسد بفرغانة سنة إحدى وستين ، وكان له من الُوْلد سبعة ثم مات. مكان إبنه إسحق، ومحمد بن الياس

ولما توفي أحمد، وكانت سمرقند من أعماله، . ميد وكنيته أبو غانمويحيى وإسمعيل وإسحق وأسد وكنيته أبو األشعث، وح
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وكان يلي أعماله من قبل والة خراسان إلى حين انقراض . استخلف عليھا ابنه نصراً، وأقام في واليتھا أيام بني طاھر و بعدھم

  .أمر بني طاھر واستيالء الصّفار على خرا سان

  :والية نصر بن أحمد علي ما وراء النھر
ولما استولى الصّفار على خراسان، وانقرض أمر بني طاھر، عقد المعتمد لنصر بن أحمد على أعمال ما وراء النھر، فبعث 

. وخشيھم واليھا على نفسه ففّر عنھا. ورجعوا إلى بخارى. جيوشه إلى شّط جيحون مسلحة من عبور الصّفار فقتل مقّدمھم

ثم . وكان يعظم محلّه ويقف في خدمته. فبعث نصر أخاه إسمعيل على شط بخارى وولوا عليھم ثم عزلوا، ثم ولّوا ثم عزلوا،

ثم ولّى على خراسان من بعد ذلك رافع بن ھرثمة بوالية بني طاھر، وأخرج عنھا . ولّى على غزنة أبا إسحق بن التكين

يه نصر،  وزحف إليه سنة إثنتين وحصلت بينه وبين إسمعيل أعمال خوارزم فوالّه إياھا، وفسد ما بين إسمعيل وأخ. الصفار

ثم انتقض . وسبعين فأرسل قائده حمويه بن علّي إلى رافع يستنجده، فسار إليه بنفسه منھا، وأصلح بينھما ورجع إلى خرا سان

ولما حضر عنده ترّجل له إسمعيل وقّبل يده ورّده إلى كرسي . ما بينھما وتحاربا سنة خمس وسبعين، وظفر إسمعيل بنصر

  . وأقام نائباً عنه ببخاري، وكان إسمعيل خّيراً مكرماً ألھل العلم والدين. بسمرقند إمارته

  :وفاة نصر بن أحمد ووالية أخيه إسمعيل علي ما وراء النھر
ثم والّه خراسان سنة . ثم توفي نصر سنة تسع وسبعين، وقام مكانه في سلطان ما وراء النھر أخوه إسمعيل ووالّه المعتضد

على خراسان أّن عمرو بن الليث كان المعتضد والّ خراسان، وأمره بحرب رافع بن ھرثمة  ن، وكان سبب واليتهسبع وثماني

فحاربه وقتله، وبعث برأسه إلى المعتضد، وطلب منه والية ما وراء النھر فوالّه وسير العساكر لمحاربة إسمعيل بن أحمد مع 

وعبر إليھم إسمعيل فھزمھم وقتل محمد بن بشير، ورجع إلى . جونمحمد بن بشير من خواصه، فانتھوا إلى آمد بشط جي

بخارى فسار عمرو بن الليث من نيسابور إلى بلخ يريد العبور إلى ما وراء النھر، فبعث إليه إسمعيل يستعطفه بأن الدنيا 

صار محصورا وسأل وعبر إسمعيل النھر، وأحاط به، وھو على نجد ف. العريضة في يدك وإنما لي ھذا الثغر فأبى ولجّ 

ثم ّخيره في إنفاذه إلى المعتضد . وأخذه بعض العسكر أسيرا، وبعث به إلى سمرقند. المحاجزة فأبى إسمعيل وقاتله فھزمه

وأرسل المعتضد إلى إسمعيل بوالية . فاختاره فبعث به إليه، ووصل إلى بغداد سنة ثمان وثمانين، وأدخل على جمل وحبس

ولما قُتل عمرو بن الليث طمع محمد بن زيد العلوي صاحب طبرستان . تولى عليھا، وصارت بيدهخراسان كما كانت لھم فاس

والديلم في لملك خراسان، فسار إليھا، وھو يظن ان إسمعيل بن احمد ال بريدھا وال يتجاوز عمله، فلما سار إلى جرجان، وقد 

عن المسير إليھا فأبى، فّسرح إليه محمد بن ھرون قائد  وصل كتاب  المعتضد إلى إسمعيل بوالية خراسان، فكتب إليه ينھاه

ولحق بإسمعيل فسّرحه في العساكر لقتال محمد بن زيد العلوي ولقيه على جرجان . رافع، وكان قد فارقه عند ھزيمته ومقتله

زيد فانزله وأسر إبنه . فانھزم محمد بن زيد وغنم ابن ھرون عساكره، وأصابت محمد بن زيد جراحات ھلك أليام منھا

  .إسمعيل ببخارى، وأجرى عليه، وسار محمد بن ھرون إلى طبرستان فملكھا، وخطب فيھا إلسمعيل ووالّه إسمعيل عليھا

  :استيالء إسمعيل علي الري
وكان الوالى على أھل الري من قبل المكتفي  كان محمد بن ھرون قد انتقض في طبرستان على إسمعيل، وخلع دعوة العّباسّية،

ش التركي، وكان سئ السيرة فيھم فاستدعوا محمد بن ھرون من طبرستان فسار إليھم، وحارب أغرتمش فقتله، وقتل أغرتم

بوالية الرّي، وسار إليھا فخرج محمد  واستولى على الري فكتب المكتفي إلى إسمعيل. إبنين له، وأخاه كيغلغ من قواد المكتفي

وألزمه . برستان، واستعمل إسمعيل بوالية الذين على جرجان فارس الكبيربن ھرون عنھا إلى قزوين وزنجان، وعاد إلى ط
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فارس، وضمن له إصالح حاله، فقبل قوله وانصرف عن حّسان الديلمي إلى بخارى في . بإحضار محمد بن ھرون فكاتبه

  .رينثم قُبِض في طريقه، وأُْدِخل إلى بخارى مقّيداً فحبس بھا، ومات لشھ. شعبان سنة تسعين ومائتين

  :وفاة إسمعيل بن أحمد ووالية ابنه أحمد
ثم توفي إسمعيل بن أحمد صاحب خراسان وما وراء النھر في منتصف سنة خمس وتسعين ومائتين، وكان يلّقب بعد موته 

رة وكان إسمعيل عادالً حسن السي. بالماضي، وولَى بعده أبو نصر أحمد، وبعث إليه المكتفي بالوالية، وعقد له لواءه  بيده

 ً وخرجت الترك في أيامه سنة إحدى وتسعين ومائتين إلى ما وراء النھر في عدد ال يحصى، يقال كان معھم سبعمائة . حليما

وخرجوا إلى الترك وھم . قّبة، وھي ال تكون إال للرؤساء ،فاستنفر لھم إسمعيل الناس، وخرج من الجند والمتطّوعة خلق كثير

ولما مات ولَى إبنه أبو نصر أحمد، . واستبيح عسكرھم. نھم ما ال يحصى وانھزم الباقونغاّرون فكبسوھم مصبحين، وقتلوا م

ثم عبر إلى خراسان ونزل نيسابور، . واستوسق أمره ببخارى بعث عن عّمه إسحق بن أحمد من سمرقند فقبض عليه، وحبسه

وكان فارس قد ولَي . عن جرجان بفارس ھذا وكان فارس الكبير مولى أبيه عامالً على جرجان، وكان ظھر له أّن  أباه عزله

وحقد له أبو . الرّي وطبرستان، وبعث إلى إسمعيل أحمد بثمانين حمالً من المال، فلما سمع بوفاة إسمعيل استرّدھا من الطريق

أربعة فلما نزل أبو نصر نيسابور كتب فارس إلى المكتفي يستأذنه في المسير إليه، وسار في . نصر ذلك كله فخافه فارس

وتحّصن منه عامل أبي نصر بالرّي، ووصل إلى بغداد فوجد المقتدر قد ولَي بعد . يدركه آالف فارس، وأتبعه أبو نصر فلم

المكتفي، وقد وقعت حادثة ابن المعين فوالّه المقتدر ديار ربيعة، وبعثه في طلب بني حمدان، وخشي أصحاب المقتدر أن يتقّدم 

  .ه فسّمه، ومات الموصل وتزوج الغالم امرأتهعليھم فوضعوا عليه غالماً ل

  :استيالء أحمد بن إسمعيل علي سجستان
كانت سجستان في والية الليث بن علي بن الليث، وخرج إلى طلب فارس فأسره مؤنس الخادم، وُحبس ببغداد وولى على 

لى الري، ثم إلى ھراة، وطمع في ثم سار أبو نصر أحمد بن إسمعيل سنة سبع وتسعين من بخارى إ. سجستان أخوه المعّدل

أحمد بن سھل، ومحمد بن المظّفر وسيمجور : ملك سجستان فبعث إليه العسكر في محّرم سنة ثمان وتسعين مع أعيان قّواده

فلما بلغ الخبر ألى المعّدل، بعث أخاه محمد بن علي إلى بست والزنج فحاصرته . الدواتّي، والحسين بن علي المروروذيّ 

وسار أحمد بن إسمعيل إلى ُبست فملكھا، وأسر محمد بن علي، وبلغ الخبر إلى المعّدل فاستأمن إلى . سجستانالعساكر ب

وولّى األمير على سجستان أبا صالح منصور بن عّمه إسحق بن أحمد، وكان . الحسين فملكھا، وحمل المعّدل معه إلى بخارى

وقد كان سُبكري ھزمته عساكر المقتدر بفارس، . ه إلى سمرقند وفرغانةثم أطلقه اآلن وأعاد. قد قبض على إسحق ألّول واليته

وبعث . وخرج إلى مفازة سجستان فبعث الحسين عسكراً العتراضه، وأُِخَذ أسيراً، وبعثوا به وبمحمد بن علي إلى بغداد

  ابن عمه إسحق على نيسابور ثم انتقض أھل سجستان على سيجور الدواني، وولّوا منصور. المقتدر إلى أحمد بالخلع والھدايا

  :قتل أبي نصر أحمد بن إسمعيل ووالية ابنه نصر
ثم قُِتل أبو نصرأحمد صاحب خراسان وما وراء النھر آخر جمادى اآلخرة سنة إحدى وثلثمائة، وكان مولعاً بالصيد فخرج إلى 

وحمل . يه بعض غلمانه وذبحوه على سريرهوكان له أسد يربط كل ليلة على باب خيمته، فأغفل ليلة، فعدا عل. برير متصّيداً 

وولَى األمير مكانه إبنه أبا الحسن نصر بن أحمد وھو . إلى بخارى فدفن بھا، ولّقب الشھيد، وقتل من ُوجد من أولئك الغلمان

. ألموروتولّى األمور له أصحاب أبيه ببخارى، وحمله على عاتقه أحمد بن الليث مستولي ا. ابن َثمان سنين، ولّقب السعيد

وانتقض عليه أھل سجستان وعّم أبيه إسحق بن أحمد بسمرقند، وإبناه منصور والياس ومحمد بن الحسين ونصر بن محمد 
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وأبو الحسين بن يوسف والحسن بن علي المروروذّي وأحمد بن سھل وليلى بن النعمان من الديلم صاحب العلوّيين بطبرستان، 

طروش وقراتكين، وخرج عليه إخوته يحيى ومنصور وإبراھيم بنو أبيه وجعفر بن ومعه سيمجور وأبو حسين بن الناصر األ

  .داود ومحمد بن الياس، ومرداويج ووشكمير ابنا زياد من أمراء الديلم، وكان سعيد نصر مظّفراً على جميعھم

  :انتقاض سجستان
خرجوا سيجور الدواتي، فأضافھا المقتدر إلى ولما قتل أحمد بن إسمعيل انتقض أھل سجستان وبايعوا للمقتدر، وبعثوا إليه وأ

بدر الكبير، وأنفذ إليھا الفضل بن حميد وأبا يزيد من قبل السعيد نصر، وسعيد الطالقاني بغزنة كذلك فقصدھا الفضل وخالد 

الفضل وانفرد  ثم اعتل.وھرب عبيد هللا الجھستاني. واستوليا على غزنة وبستة، وقبضا على سعيد الطالقاني وبعثا به إلى بغداد

المقتدر أخا نجح الطولونّي فھزمه خالد، وسار إلى كرمان فأنفذه إليه بدر الجيش فأخذ أسيرا  ثم انتقض فأنفذ إليه. خالد باألمور

  .ومات، وحمل إلى بغداد

  :انتقاض إسحق العّم وابنه الياس
ه مقتل األمير أحمد، ووالية إبنه السعيد نصر، دعا كان إسحق بن أحمد عم األمير أحمد بن إسمعيل والياً على سمرقند، فلما بلغ

ثم . وساروا إلى بخارى فبرز إليھم القائد حمويه بن علّي فھزمھم إلى سمرقند. لنفسه بسمرقند، وتابعه إبنه الياس على ذلك

انه، واستأمن واختفى إسحق وجّد حمويه في طلبه فضاق به مك. جمعوا وعادوا فھزمھم ثانية،وملك سمرقند من أيديھم عنوة

  .إلى حمويه وحمله إلى بخارى ،وأقام بھا إلى أن ھلك، ولحق الياس بفرغانة فأقام بھا إلى أن خرج ثانية كما يأتي

  :طبرستان ىظھور األطروش واستيالؤه عل
رو بن علي قد تقّدم لنا في أخبار العلوّية شأن دولة االطروش وبنيه بطبرستان، وھو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عم

بن الحسن السبط، وأنه استعمل األمير أحمد على طبرستان مكانه أبا العّباس أحمد عبد هللا بن محمد بن نوح فأحسن السيرة، 

واستمال رؤساء الديلم وھاداھم، وكان الحسن األطروش . وعدل في الرعية، وأكرم العلوّية وبالغ في اإلكرام واإلحسان إليھم

محمد بن زيد، وأقام فيھم ثالث عشرة سنة يدعوھم إلى اإل سالم، ويقتصر منھم على الُعْشر، ويدافع  قد دخل إليھم بعد قتل

عنھم ملكھم ابن حّسان فأسلم منھم خلٌق كثيٌر، واجتمعوا إليه، وبنى في بالدھم المساجد، ودعاھم للمسير معه إلى طبرستان فلم 

فلم يحسن سياسة الديلم فخرجوا عليه، وقاتلوه فھزمھم، واستعان باألمير  ثم عزل أبو العّباس، وتولّى سالم. يجيبوه إلى ذلك

أحمد السعيد، فأعاد األمير أحمد إليھا ابن نوح، فاستعمل عليھا أبا العّباس محمد بن إبراھيم صعلوك، ففسد ما بينه وبين الديلم 

مرحلة من سالوس وھي  قيھم ابن صعلوك علىفطلبھم األُطروش في الخروج معه فخرجوا، ول. بإساءة السيرة وعدم السياسة

نھم وعاد إلى آمد وسار إليھم الحسن . ثغر طبرستان فانھزم، وقتل من أصحابه أربعة آالف، وحصر األطروش الباقين، ثم أمَّ

سنة  واستولى األطروش على طبرستان. بن القاسم العلوّي الداعي صھر األُطروش فقتلھم، متعلال عليھم بأنه لم يحضر لعھدھم

وكان الذين أسلموا على يد . إحدى وثلثمائة أيام السعيد نصر، وخرج صعلوك إلى الرّي متعلاّلً عليھم، ومنھا إلى بغداد

وخرجت طبرستان يومئذ من ملك بني . وكان األطروش زيدّيًا. األطروش الديلم من وراء أسفيجاب إلى آمد، فيھم شيعة زيدية

  .سامان

  :م والحسين والمروروذيانتقاض منصور بن إسحق الع
كان األمير أحمد بن إسمعيل لما افتتح سجستان ولّى عليھا منصور ابن عّمه إسحق، وكان الحسين بن علّي ھو الذي تولّى 

ثم افتتحھا ثانياً كما ذكرنا فوليا سيجور الدواتي فاستوحش الحسين لذلك، وداخل منصور بن إسحق . فتحھا وطمع في واليتھا
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فلما قتل األمير أحمد انتقض . على أن تكون إمارة خراسان لمنصور والحسين بن علي خليفته على أعمالهفي االنتقاض ،

وسار القائد حمويه بن علي من .الحسين بھراة، وسار إلى منصور بنيسابور فانتقض أيضاً، وخطب لنفسه سنة إثنتين وثلثمائة

ما قارب حمويه نيسابور، سار الحسين عنھا إلى ھراة، وأقام بخارى في العساكر لمحاربتھما، ومات منصور قبل وصوله فل

وكان محمد بن جند على شرطته من مدة طويلة، وبعث من بخارى بالنكير فخشي على نفسه، وعذل عن الطريق إلى . بھا

ى محاربته من ھراة فسار الحسين بن علي من ھراة إلى نيسابور، بعد أن استخلف عليھا أخاه منصوراً فملك نيسابور، فسار إل

ثم سار إلى نيسابور فحاصر بھا الحسين وملكھا عنوة، . بخارى أحمد بن سھل فحاصر ھراة وملكھا من منصور على األمان

جيد مزمر وقبض عليه، وسّيره والحسين بن  وأقام أحمد بن سھل بنيسابور، وجاءه ابن. وأسر الحسين سنة إثنتين وثلثمائة

مزمر فُّسير إلى خوارزم ومات بھا، وأّما الحسين فحبس، ثم خلّصه أبو عبد هللا الجھانّي مدبر  فأّما ابن جيد. علي إلى بخارى

  .الدولة، وعاد إلى خدمة السعيد نصر

  :انتقاض أحمد بن سھل بنيسابور وفتحھا
مد بن سھل بن ھاشم وھو أح: قال ابن األثير. كان األمير أحمد بن سھل من قّواد إسمعيل، ثم إبنه أحمد، ثم ابنه نصر بن أحمد

وكان ألحمد إخوة : وكان كامكان دھقان بنواحي َمْرو قال: قال. بن الوليد بن جبلة بن كامكان بن يزدجرد بن شھربان الملك

وكان خليفة عمرو بن الليث على مرو فسخطه وحبسه . محمد والفضل والحسين قُُتلوا في عصبّية العرب والعجم: ثالثة وھم

محبسه ولحق بمرو فملكھا، واستأمن إلى أحمد بن إسمعيل، وقام بدعوته فاستدعاه إلى بخارى وأكرمه ثم فّرمن . بسجستان

ونّظمه في طبقة القّواد، وبقي في خدمته وخدمة بنيه، فلما انتقض الحسين بن علي بنيسابور على السعيد نصر . ورفع منزلته

وولّى السعيد نصر بن أحمد . ن سھل في العساكر وظفر به كما مرّ بن أحمد بن إسمعيل سنة إثنتين وثلثمائة، سار إليه أحمد ب

  .بن إسمعيل على نيسابور وقراتكين موالھم

  :مقتل ليلي بن النعمان ومھلكه
كان ليلى بن الُنعمان من كبار الديلم، ومن قّواد األُطروش، وكان الحسن بن القاسم الداعي قد والّه على جرجان سنة ثالث 

أوالد األطروش يحلّونه في كتابھم بالمؤيد لدين هللا المنتصر ألوالد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان وثالثمائة، وكان 

ولّما ولَي جرجان سار إليه قراتكين، وقاتله عشرة فراسخ من جرجان، فانھزم قراتكين، واستأمن غالمه فارس . كريماً شجاعاً 

واستأمن إليه أبو القاسم بن حفص ابن أخت سھل، وحّرضه . ه وزّوجه أختهوأكرم إلى ليلى في ألف رجل من أصحابه فأّمنه

وكان أجناده قد كثروا وضاقت عليھم األموال فاستأذن الداعي في المسير إلى . على المسير إلى نيسابور، وبھا قراتكين

وأنفذ . ة للداعي الحسين بن القاسمنيسابور، فأذن له، وسار إليھا في ذي الحجة سنة ثمان وثلثمائة فملكھا، وأقام بھا الخطب

السعيد نصر العساكر من بخارى مع حمويه بن علي، ومحمد بن عبيد هللا البلغمّي، وأبي جعفر صعلوك، وخوارزم شاه، 

ولحقه بقراخان . وسيجور الدواتّي، فانھزم أكثر أصحاب حمويه، وثبت القّواد، وجالت العساكر جولة فانھزم ليلى ودخل آمد

ك، جاء مع العساكر مدداً فقبض على ليلى في آمد، وبعث إلى حمويه بذلك، فبعث إليه من قطع رأس ليلى في ربيع ملك التر

وطلب قّواد الديلم الذين كانوا مع ليلى األمان فأّمنوھم، بعد أن أشار حمويه بقتلھم، . وبعث به إلى بخارى. سنة تسع وثلثمائة

مثل أسفار ومرداويج وشبكين وبني : اد ھم الذين خرجوا بعد ذلك على الجھات وملكوھاوھؤالء القوّ . والراحة منھم فلم يوافقوه

ثم . ثم جاءه قراتكين، واستأمن إليه غالمه فارس فأّمنه. وبقي فارس غالم قراتكين بجرجان والياً عليھا. بويه، وستأتي أخبارھم

  .قتله سنة ست عشرة وثلثمائة وانصرف عن جرجان
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  :األطروشحرب سيجور مع ابن 
ولما قتل قراتكين غالمه سنة ست عشرة وثلثمائة، وانصرف عن جرجان، سار إليھا أبو الحسن بن ناصر األطروش من 

أستراباذ فملكھا، وأنفذ السعيد لحربه سيجور الدواتي في أربعة آالف فارس فنزل على فرسخين من جرجان، وخرج إليه أبو 

وشغل . وكان سيجور قد أكمن لھم، وأبطأ عليه الكمين فانھزم واتبعه ُسرخاب. اقتتالالحسن في ثمانية آالف راجل من الديلم ف

وركب . ثم خرج عليھم الكمين بعد ساعة فانھزم أبو الحسن، وقتل من عسكره نحو أربعة آالف. عساكر أبي الحسن بالنھب

ن سيجور، وجمع عيال أصحابه ومخلفھم، وجاءه سُرخاب بعد أن رجع ع. واجتمع إليه فّل من أصحابه. أُستراباذ البحر إلى

ثم مات ُسرخاب، ورجع ابن األطروش إلى سارية بعد أن استخلف ما كان بن كالي على . وأقام سيجور بجرجان. وقدم بھم

ُروه ن، ثم سار إلى أستراباذ ومعه محمد ليظھر غناؤھم فخرج من سارية، وولوا عليھا بقراخا. أستراباذ، واجتمع إليه الديلم وأمَّ

وھذا كان مبتدأ أمر . ورجع ما كان إلى أستراباذ مع جرجان ولحق بقراخان بنيسابور. ووصلوا إلى جرجان، ثم إلى نيسابور

  .ما كان بن كالي وستأتي أخباره

  :خروج الياس بن إسحق
بإسحق إلى بخارى  وسار. قد تقّدم لنا انتقاض إسحق وابنه الياس بسمرقند سنة إحدى وثلثمائة، وكيف غلبھم القائد حمويه

ولحق إبنه الياس بفرغانة فأقام بھا إلى سنة ست عشرة وثلثمائة، وأجمع المسير إلى سمرقند، واستظھر بمحمد بن . ومات بھا

. الحسين بن مت من قّواد بني سامان، واستمّد أھل فرغانة من الترك فأمّدوه، واجتمع إليه ثالثون ألف فارس، وقصد سمرقند

فلما ورد الياس كمنوا له بين . دافعة عنھا أبا عمرو، ومحمد بن أسد، وغيره في ألفين وخمسمائة راجلوبعث السعيد للم

الشجر، حتى إذا اشتغلت عساكره بضرب األبنية خرجوا عليه، فانھزم الحسن بن ست ولحق بأسفيجاب، ومنھا إلى ناحية 

ثم استمّد الياس صاحب الشاش، وھو أبو الفضل بن أبي  .وأنفذ رأسه إلى بخارى طراز وكريت فلقيه دھقان الناحية فقتله،

يوسف فأمّده بنفسه، وبعث إليه أليسَع بالمدد، وعاود محاربة الوالي بسمرقند، فانھزم إلى كاشغر، وأسر أبو الفضل وُحمل إلى 

  .هوسار الياس إلى كاشغر، وصاحبھا طغاتكين من ملوك الترك فصاھره بإبنته وأقام مع. بخارى فمات بھا

  :الري ىاستيالء السعيد عل
كان المقتدر قد عقد على الرّي ليوسف بن أبي الساج، وسار إليه سنة إحدى عشرة وثلثمائة فملكه من يد أحمد بن علي أخي 

ثم انتقض على المقتدر ووصل يده بماكان بن . صعلوك، وقد كان فارق أخاه صعلوكاً، وسار إلى المقتدر فوالّه على الري

وفارق طاعة المقتدر فسار إليه يوسف بن أبي الساج وحاربه . الديلم وأوالد األطروش وھم بطبرستان وجرجانكالي قائد 

ثم استدعاه المقتدر سنة أربع عشرة وثلثمائة إلى واسط لقتال القرامطة، وكتب إلى السعيد نصر بن . فقتله، واستولى على الريّ 

وأخذھا فاتك مولى يوسف بن أبي الساج فسار نصر السعيد لذلك أّول . ير إليھاأحمد بوالية الرّي فاستخلف عليھا وأمره بالمس

فلما وصل إلى جبل قارن منعه أبو نصرالطبري من االجتياز به فبذل له ثالثين ألف دينار . سنة أربع عشرة وأربعمائة

م بھا شھرين، ثم عاد عنھا إلى وسار إلى الرّي فخرج عنھا فاتك، واستولى عليھا السعيد منتصف السنة، وأقا. واسترضاه

بخارى، واستعمل عليھا محمد بن علي الملّقب صعلوك، فأقام بھا إلى شعبان سنة ست عشرة، ومرض فكاتب الداعي وماكان 

وأقام الحسن الداعي . وسار صعلوك عنھا فمات في طريقه. بن كالي في القدوم ليسلّم لھم الرّي فقدموا، واستولوا على الري

ً لھابالرّي ما وكان أسفار قد استولى على طبرستان، فسار . واستولى معھا على قزوين وزنجان وأبھر وقّم، ومعه ماكان. لكا

  .الداعي وماكان إليه، والتقوا على سارية فانھزم، وقتل الداعي كما مّر في أخبار العلوّية بطبرستان
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  :والية أسفار علي جرجان والري
وقد تقّدم لنا أّن أبا الحسن بن األطروش ولّى . لديلم، وكان من أصحاب ماكان بن كاليكان أسفار بن شيرويه من أعيان ا

ماكان على أستراباذ، وأّن الديلم اجتمعوا إليه وأمّروه، وأنه ملك جرجان، واستولى بعدھا على طبرستان، وولّى أخاه أبا 

ً عنه سنة خمس عشرة وثلثمائة إلى بكر وكان أسفار بن شيرويه من قّواده ،فانصرف . الحسن بن كالي على جرجان مغاضبا

بن محمد بن أليسع بنيسابور فبعثه بكر إلى جرجان ليفتحھا، واضطرب أمر جرجان، ألن ماكان بن كالي اعتقل بھا أبا علي 

دم واستقدم أسفار بن شيرويه فق. األطروش بنظر أخيه ابن كالي، فوثب األطروش على أخيه أبي الحسن وقتله، وملك جرجان

وھلك أبو علي .وضبط أمره، وسار إليھم ماكان من طبرستان في جيوشه فھزموه، واتبعوه إلى طبرستان فملكوھا وأقاموا بھا

ثم زحف أسفار إلى الداعي وماكان . ابن األطروش بطبرستان، فعاد ماكان بن كالي، وأخرج أسفار بن شيرويه من طبرستان

واستولى أسفار على طبرستان وجرجان والرّي وقزوين وزنجان . وماكان، وقٌِتل الداعي والتقوا على السيَّارّية فانھزم الداعي

واستعمل على آمد ھرون بن بھرام يريد استخالصه لنفسه، . ودعا للسعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان. وأبھر وقّم والكرخ

وحضر عرسه أبو جعفر، . األعيان بھا ألن ھرون كان يخطب ألبي جعفر من ولد األطروش فوالّه آمد، وزّوجه ببعض نساء

وغيره من العلوّيين فھجم عليه أسفار يوم العرس، فقبض على أبي جعفر والعلوّيين، وحملھم إلى بخارى فاعتقلوا بھا، 

وسار السعيد من بخارى إلى نيسابور . واستفحل أمر أسفار وانتقض على السعيد صاحب خراسان، وعلى الخليفة المقتدر

أشار عليه وزيره محمد بن مطّرف الجرجاني بطاعة السعيد، وخّوفه منه فقبل إشارته، ورجع إلى طاعة السعيد، لمحاربته، و

وملك ما . مرداويح واستدعى ماكان من طبرستان، وھزم أسفار وقتله ثم انتقض عليه. وقبل شروطه من حمل المال وغيره

ستان وجرجان من يد ماكان، فاستمّد ماكان السعيد فأمّده بأبي علي بن ثم ملك طبر. بيده من األعمال كما يذكر في أخبار الديلم

  .محمد المظفّر فھزمھما مرداويج، وعاد أبو علي إلى نيسابور، وماكان إلى خراسان

  :خروج أوالد األمير أحمد بن إسمعيل علي أخيھم السعيد
زكريا يحيى، وأبو صالح منصور، وأبو إسحق إبراھيم  أبو: كان السعيد نصر بن أحمد لّما ولَي استراب بإخوته، وكانوا ثالثة

فلما سار السعيد إلى نيسابور سنة خمس عشرة فتقوا . أوالد األمير أحمد بن إسمعيل ،فحبسھم في القندھان ببخارى ووّكل بھم

. كانت على يده السجن، وخرجوا منه على يد رجل خّباز من أصفھان يسّمى أبا بكر، داخلھم في محبسھم بتسھيل نفقتھم التي

ً لفتحه وأقام عندھم ُمظھراً للزھد والدين، وبذل للبّواب دنانير على أن . وجاء إلى القندھان قبل يوم الجمعة الذي كان ميقاتا

يخرجه ليلحق الصالة في الجماعة، ففتح له الباب، وقد أعّدھم جماعة للوثوب، فحبسوا البواب، وأخرجوا أوالد األمير أحمد 

واجتمع إليھم من كان وافقھم من العسكر والقّواد، ورأسھم شروين . الحبس من العلوّيين والديلم والعّيارين ومن معھم في

وقّدم يحيى أبا بكر الخّباز، وبلغ الخبر إلى السعيد . الجبلّي، وبايعوا يحيى ابن األمير أحمد، ونھبوا خزائن السعيد وقصوره

محمد بن المظّفر بن محتاج صاحب خراسان مقيماً بجرجان، فاستدعى ماكان بن  وكان أبو بكر. فعاد من نيسابور إلى بخارى

ولما جاء السعيد إلى بخارى اعترضه أبو بكر الخّباز عند النھر فھزمه السعيد، . كالي، وصاھره، ووالّه نيسابور فسار إليھا

رقند، ثم مّر بنواحي الصغانيان، وبھا أبو ولحق يحيى بسم. وأسره ودخل بخارى فعّذبه وأحرقه في تنوره الذي كان يخبز فيه

علي بن أحمد بن أبي بكر بن المظّفر بن محتاج صاحب خراسان مقيماً بجرجان ،فاستدعى ماكان بن كالي إلى جرجان، ولقوا 

ابن ثم قصدھم السعيد فافترقوا، ولحق . وقوي أمره فلما جاء يحيى إلى نيسابور خطب له، وأظھر دعوته بھا محمد بن الياس،

ج، ووصل السعيد إلى نيسابور سنة عشرين وثلثمائة، واصطلح قراتكين  الياس بكرمان، ولحق يحيى وقراتكين ُبْبست والرخَّ
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وأقام السعيد بنيسابور إلى أن استأمن إليه أخواه يحيى ومنصور وحضرا عنده وھلكا، وفّر . وأّمنه، ووالّه بلخ، وذھبت الفتنة

وكان جعفر بن أبي جعفر بن داود والياً . وھلك قراتكين ُببْست، وصلحت أمور الدولة. ى الموصلإبراھيم إلى بغداد، ومنھا إل

لبني سامان على الُختَّل، فاستراب به السعيد، وكتب إلى أبي علي أحمد بن أبي بكر محمد بن المظّفر وھو بالصغانيان أن يسير 

ثم لما رأى تالشي . بھا، فلما فتق السجن خرج مع يحيى وصحبھمإليه، فسار إليه وحاربه وكسره، وجاء به إلى بخارى فحبس 

. أموره استأذنه في المسير إلى الُخّتل فأذن له فسار إليھا، وأقام بھا، ورجع إلى طاعة السعيد سنة ثمان عشرة وصلح حاله

  ).والختل بخاء معجمة مضمومة، وتاء مثناة فوقانية مشددة مفتوحة(

  :انوالية ابن المظفر علي خراس
ولما استفحل أمر مرداويح بالرّي كما يأتي في أخبار الديلم، . كان أبو بكر محمد بن المظّفر واليا للسعيد نصر على جرجان

خرج عنھا ابن المظّفر، ولحق بالسعيد نصر في نيسابور وھو مقيم بھا، فسار السعيد في عساكره نحو جرجان، ووقعت 

مّي مدبر دولته، وبين ُمطَّرف بن محمد، واستماله محمد فمال إليه مّطرف، وقتله سلطانه المكاتبة بين محمد بن عبيد هللا البلغ

ثم بعث محمد ينتصح لمرداويح، ويذكره نعمة السعيد عنده في اصطناعه وتوليته، وتّطوق العار في ذلك المطرف . مرداويح

ولما فرغ السعيد . وصالحه السعيد عليھا. جرجان إليهويھّول عليه أمر السعيد ويخّوفه، ويشير عليه بمسالمة . الوزير الھالك

من أمر جرجان، وأحكمه استعمل محمد بن المظّفر بن محتاج على جيوش خراسان سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، ورّد إليه 

  .وسار إلى كرسي ملكه ببخارى واستقّر بھا. تدبير األمور بجميع نواحيھا

  :استيالء السعيد علي كرمان
بن الياس من أصحاب السعيد، ثم سخطه وحبسه، وشفع فيه محمد بن عبيد هللا البلغمي فأطلقه، وسّيره محمد بن كان محمد 

فلّما . ثم سار إلى يحيى وإخوته عندما توثبوا ببخارى فكان معه في الفتنة، وخطب له بنيسابور كما مرّ . المظّفر إلى جرجان

ثم خرج إلى بالد فارس وبھا ياقوت مولى الخلفاء فوصل إليه . تولى عليھازحف السعيد إليھم فارق يحيى ولحق بكرمان، واس

ثم بعث السعيد ماكان بن كالي في العساكر سنة . بأصطخر يريد أن يستأمن له، وأطلع ياقوت على مكره، فرجع إلى كرمان

ثم . وسار الياس إلى الّدينور. إحدى وعشرين وثلثمائة، وقاتل ابن الياس وھزمه، وملك كرمان بدعوة السعيد نصر بن أحمد

وسبب خروج ماكان أّن السعيد بعد قتل مرداويح، كتب إليه . رجع ماكان عن كرمان على ما نذكره بعد، فرجع إليھا ابن الياس

وإلى محمد بن المظّفر صاحب خراسان أن يقصد جرجان والرّي، وبھا وشمكير أخو مرداويح، فجاء ماكان على المفازة، 

ابور بعد أن كان محمد بن المظّفر قد استولى عليھا، بعث إليه مدداً فھزمتھم عساكر وشمكين فأقصر ماكان ووصل إلى نيس

ثم صفت كرمان لمحمد بن الياس بعد . وذلك أّول سنة أربع وعشرين وثلثمائة. عن حربھم، وأقام بنيسابور وجعلت واليتھا له

  .حروب مع جيش نصر كان له الظفر فيھا آخراً 

  :ماكان علي كرمان وانتقاضه استيالء
لما ملك مانحين جرجان، وأقام ماكان بنيسابور، وُجِعلَت واليتھا له، وھلك مانحين أليام من دخوله جرجان، استنفر محمد 

وسار إلى أسفراين، فأنفذ عسكراً إلى جرجان، واستولى . المظّفر ماكان للمسير إلى جرجان فاعتّل بالخروج بجميع أصحابه

وكان غير مستعّد للحرب فسار نحو سرخس، ودخل ماكان . م انتقض وسار إلى نيسابور، وبھا محمد بن المظفّرث. عليھا

  .ثم رجع عنھا خوفا من اجتماع العساكر. نيسابور سنة أربع وعشرين وثلثمائة
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  :والية علي بن محمد علي خراسان وفتحه جرجان
ن من والة السعيد عليھا سنة احدى وعشرين وثلثمائة، فلّما كانت سنة كان أبو بكر محمد بن المظّفر بن محتاج صاحب خراسا

سبع وعشرين وثلثمائة اعتّل أبو بكر، وطال به مرضه، وقصد السعيد راحته فاستقدم ابنه أبا علي من الصغانيان، وبعثه أميراً 

وسار . فوّصاه، وحّمله حمالً من سياسته واستدعى أباه أبا بكر فلقي إبنه أبا علّي على ثالث مراحل من نيسابور. على خراسان

ثم سار في محّرم سنة ثمان وعشرين وثلثمائة إلى جرجان . إلى بخارى، ودخل إبنه أبو علي نيسابور من السنة فأقام بھا أياما

رجان، وبھا ماكان بن كالي مستنقضاً على السعيد، وقد ّغوروا المياه في طريقه فسلك إليھم غمرة حتى نزل على فرسخ من ج

وبعث ماكان بن كالي إلى وشمكير وھو بالرّي فأمّده بقائد . وحاصرھا وضّيق عليھا، وقطع الميرة عنھا حتى جھدھم الحصار

من قّواده، فلما وصل إلى جرجان شرع في الصلح بينھما لينجو فيه ماكان فتّم ذلك، وھرب ماكان إلى طبرستان واستولى أبو 

  .واستخلف عليھا إبراھيم بن سيجور الدواتي علي على جرجان سنة ثالث وعشرين

  :استيالء أبي علي على الرّي وقتل ماكان بن كالي
ثم استخلف عليھا إبراھيم بن سيجور، وسار إلى الرّي في ربيع سنة ثمان وعشرين . ولما ملك أبو علي جرجان أصلح أمورھا

وكان عماد الدولة وركن الدولة إبنا بويه يكاتبان أبا . بعد أخيهوثلثمائة، وبھا وشمكير بن زياد أخو مرداويح قد تغلّب عليھا من 

فلّما سار أبو علي لذلك بعث . علي صاحب خراسان، ويستحّثانه لقصد الرّي بأّن أبا علّي ال يقيم بھا لسعة واليته فتصفو لھما

ركن الدولة بن بويه، والتقوا  وشمكير إلى ماكان بن كالي يستنجده، فسار إليه من طبرستان، وسار أبو علي، وجاءه مدد

ثم ثبت ماكان، ووقف مستميتاً فأصابه سھم فقتله، وھرب وشمكير إلى طبرستان فأقام . بنواحي الرّي فانھزم وشمكير وماكان

بھا، واستولى أبو علي على الرّي سنة تسع وعشرين وثلثمائة، وأنفذ رأس ماكان واألسرى معه إلى بخارى فأقاموا حتى دخل 

وسار إلى خراسان سنة ثالثين وثلثمائة واستوھبھم األسرى فأطلقوا له، وبقي الرأس ببخارى . طاعة بني سامان في وشمكير

  .ولم يحمل إلى بغداد

  :استيالء أبي علّي على بلد الجبل
عساكر ولما ملك أبو علي بن محتاج صاحب خراسان بلد الرّي والجبل من يد وشمكير، وأقام بھا دعوة السعيد نصر بعث ال

إلى بلد الجيل ففتحھا، واستولى على زنجان وأبھر وقزوين وقُّم وكرخ وھمذان ونھاوند والدينور إلى حدود حلوان، ورّتب فيھا 

وكان الحسن بن الفيرزان بسارية وھو ابن عم ماكان بن كالي، وكان وشمكير يطمع في طاعته له وھو . العّمال وجبى األموال

واستنجد الحسن أبا علّي بن محتاج فسار معه لحصار وشمكير بسارية . ره بسارية وملكھا عليهيتمنع، فقصده وشمكير وحاص

سنة ثالثين وثلثمائة، وضّيق عليه حتى سأل الموادعة، فصالحه أبو علي على طاعة السعيد نصر، وأخذ رھنه، ورحل عنه 

لّي إلى خراسان فملكھا، وراسله الحسن بن الفيرزان ثم بلغه موت السعيد فعاد أبو ع. إلى جرجان سنة إحدى وثالثين وثلثمائة

ولما ملك وشمكير الرّي طمع فيه بنو بويه . يستميله، ورّد عليه ابنه سالر الرھينة ليستعين به على الخراسانية، فوعده واطمعه

ھزمه، واستأمن إليه الكثير ألنه كان قد اختّل أمره بحادثته مع أبي علي، فسار الحسن بن الفيرزان إلى الرّي، وقاتل وشمكير ف

وسار وشمكير إلى الرّي فاعترضه الحسن بن الفيرزان من جرجان وھزمه إلى خراسان، وراسل الحسن ركن . من جنده

  .الدولة، وتّزوج بنته واتصل ما بينھما
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  :وفاة السعيد نصر ووالية ابنه نوح
فاعتّل ثالثة عشر شھراً، ومات في شعبان سنة إحدى ثم أصاب السعيد نصراً صاحب خراسان وما وراء النھر مرُض السّل 

ولما مات . وكان يؤثر عنه الكرم والحلم، وأخلص في مرضه التوبة، إلى أن توفي. وثالثين وثلثمائة لثالثين سنة من واليته

الفضل أحمد بن حويه ملكه أبو ولَي مكانه إبنه نوح، وكان يؤثر الكرم والحلم عنه، وبايعه الناس، ولّقب الحميد، وقام بتدبير

وھو من أكابر أصحاب أبيه، كان أبوه السعيد ولّى إبنه إسمعيل بخارى في كفالة أبي الفضل وواليته، فأساء السيرة مع نوح، 

فلما ولَي نوح سار أبو الفضل من . وتوفي إسمعيل في حياة أبيه، وكان يؤثر أبا الفضل فحّذره من إبنه نوح. وحقد له ذلك

ثم . وكان بينه وبين أبي علي بن محتاج صھر، فبعث إليه يخبره بقدومه فنھاه عن القدوم عليه. حون إلى آمدبخارى وعبر جي

ثم . كتب له نوح باألمان، ووالّه سمرقند وكان على الحاكم صاحب الدولة وال يلتفت إليه، واآلخر يحقد عليه ويعرض عنه

ار من بخارى إلى مَرْو سنة إثنتين وثالثين وثلثمائة، وبعث إليه جيشا انتقض عبد هللا بن أشكام بخوارزم على األمير نوح فس

وكان ابنه محبوسا ببخارى فبعث إليه نوح بإطالق . واستجار ابن اشكام بملك الترك. مع إبراھيم بن فارس فمات في الطريق

  .اد إلى طاعة نوح وعفا عنه وأكرمهولما علم بذلك ابن أشكام ع. إبنه على أن يقبض على ابن أشكام، وأجابه ملك الترك لذلك

  :استيالء أبي علي على الرّي ودخول جرجان في طاعة نوح
ثم إن األمير نوحاً سار إلى َمْرو، وأمر أبا علي بن محتاج أن يسير بعساكر خراسان إلى الرّي وينتزعھا من يد ركن الدولة بن 

وسار أبو علي إلى بسطام فاضطرب جنوده، . نوح فبعثه إليهبويه فسار لذلك، ولقي في طريقه وشمكير وافداً على األمير 

. وعاد عنه منصور بن قراتكين من أكابر أصحاب نوح، فقصدوا جرجان، وصّدھم الحسن بن الفيرزان فانصرفوا إلى نيسابور

وعلم ركن الدولة  وسار من نيسابور في منتصف ثالث وثالثين وثلثمائة. وسار إلى األمير نوح بَمُرو فأعاده وأمده بالعساكر

وذلك في  وأنفذ نّوابه إلى األعمال،. بكثرة جموعه، فخرج من الري واستولى أبو علي عليھا، وعلى سائر أعمال الجبال

ثم سار األمير نوح من َمْرو إلى نيسابور، وأقام بھا، ووضع جماعة من الغوغاء والعاّمة يستغيثون من أبي . رمضان من سنته

يرة منه ومن ّنوابه، فولى على نيسابور إبراھيم بن سيجور، وعاد عنھا، وقصد أن يقيم أبو علي بالري علي، ويشكون سوء الس

وبعث أخاه أبا العّباس الفضل بن محمد . لحسن دفاعه عنھا، وينقطع طمعه عن خراسان، فاستوحش أبو علي للعزل وشق عليه

واستأمن إليه رؤساء األكراد . ل نھاوند والدينور، واستولى عليھاإلى كور الجبال، ووالّه ھمذان، وخالفة العساكر، فقصد الفض

وكان وشمكير لما وفد على األمير نوح بَمْرو كما قّدمناه استمّده على جرجان، . بتلك النواحي، وأعطوا رھنھم على الطاعة

ي إلى نيسابور، فبعث معه جميع فأمّده بعسكر، وبعث إلى أبي علي بمساعدته فلقي أبا علي منصرفه في المّرة األولى من الر

من بقي من العسكر، وسار وشمكير إلى جرجان، وقاتل الحسن بن الفيرزان فھزمه، واستولى على جرجان بدعوة نوح بن 

  .السعيد، وذلك في صفر سنة ثالث وثالثين وثلثمائة

  :انتقاض أبي على ووالية منصور بن قراتكين علي خراسان
ا عزل أبا علي بن محتاج عن خراسان، وكان من قبلھا عزله عن ديوان الجند وھو لنظره، وبعث من قد تقدم لنا أّن األمير نوح

يستعرض الجند فمحا وأثبت وزاد في العطاء ونقص فاستوحش لذلك كله، واستوحش الجند من التعّرض إليھم باإلسقاط، 

لى الرّي وھم بھمذان على استقدام إبراھيم بن وخلص بعضھم إلى بعض بالشكوى، واتفقوا في سيرھم إ. وألرزاقھم بالنقصان

وظھر أبو علي على شأنھم فنكر عليھم فتھّددوه، وكاتبوا . أحمد أخي السعيد الذي كان قد ھرب أمامه إلى الموصل كما تقدم

سراً إلى  وكاتبه أبو علي، وكتب أخوه الفضل. ابراھيم واستدعوه، جاء إليھم بھمذان في رمضان سنة أربع وثالثين وثلثمائة
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وسار إلى نيسابور، واستخلف على . علي فقبض عليه، وعلى متولي الديوان ونمي خبر كتابه إلى أخيه أبي. األمير نوح بذلك

الرّي والجبل، وبلغ الخبر إلى األمير نوح، فنھض إلى َمْرو، واضطرب الناس عليه، وشكوا من محمد بن أحمد الحاكم مدّبر 

أبا علّي وأفسد الدولة، فنقموا ذلك عليه، واعتلّوا عليه فدفع إليھم الحاكم فقتلوه منتصف سنة  ملكه، ورأوا أنه الذي أوحش

ووصل أبو علي إلى نيسابور وبھا إبراھيم بن سيجور ومنصور بن قراتكين وغيرھما من القّواد . خمس وثالثين وثلثمائة

ثم ارتاب بمنصور بن قراتكين فحبسه، وسار من . فاستمالھم، وساروا معه ودخلھا في محرم سنة ست وثالثين وثلثمائة

ولما قاربوا َمْرو اضطرب . نيسابور، ومعه العم إبراھيم إلى َمْرو، وھرب أخوه الفضل في طريقه من محبسه، ولحق بقھستان

بي وبعث نوح العساكر من بخارى مع الفضل أ. واستولى عليھا وعلى طخارستان. عسكر األمير نوح، وجاء إليھم أكثرھم

وعاد أبو علي من طخارستان . علي إلى الصغانيان فأقاموا بھا، ودّس إليھم أبو علي فقبض على الفضل وبعثوا به إلى بخارى

ثم تجاوزھا . إلى الصغانيان فأقاموا بھا في ربيع سنة سبع وثالثين وثلثمائة ، وقاتل العساكر فغلبوه، ورجع إلى الصغانيان

ً منھا، ودخلتھا ا لعساكر فّخربوا قصوره، ومساكنه، وخرجوا في اتباعه، فرجع وأخذ عليھم المسالك، فضاقت وأقام قريبا

أحوالھم، وجنحوا إلى الصلح معه، على أن يبعث بابنه أبي المظّفر عبد هللا إلى األمير نوح رھينة، فانعقد ذلك منتصف سنة 

ھذا : قال ابن األثير. ع عليه وخلطه بندمائه، وسكنت الفتنةوبعث بإبنه إلى بخارى فأمر نوح بلقائه، وخل. سبع وثالثين وثلثمائة

إّن أبا علي لّما سار نحو الرّي استمّد ركن الدولة بن : الذي ذكره مؤرخوا خراسان في ھذه القصة، وأّما أھل العراق فقالوا

ا يبذل له في وكتب عماد الدو. بويه أخاه عماد الدولة فكتب يشير عليه بالخروج عن الرّي، وملكھا أبو علي لة إلى نوح سّرً

ثم دّس عماد الدولة إلى . الرّي في كل سنة مائة ألف دينار وزيادة على ضمان أبي علي، ويعّجل له ضمان سنة وسجله عليه

ودّس ركن الدولة . نوح في القبض على أبي علي وخّوفه منه، فأجاب األمير نوح إلى ذلك، وبعث تقرير الضمان، وأخذ المال

وعاد ركن الدولة إلى الرّي، واضطربت خراسان، ومنع عماد الدولة مال . علي بھمذان، ورجع به على خراسانإلى أبي 

ً عليه في طريقه من أبي علي وفسد ما بينه وبين . يحّرضه على اللقاء، ويعده بالمدد. وبعث إلى أبي علي. الضمان خوفا

  .عند مفارقتھا أبي عليإبراھيم وانقبض عنه، وأّن األمير نوحاً سار إلى بخارى 

  .وحارب إبراھيم العم ففارقه القّواد إلى األمير نوح فأُِخَذ أسيراً، وسمله األمير نوح وجماعة من أھل بيته، وهللا أعلم 

  :انتقاض ابن عبد الرزاق بخراسان
إلى األمير نوح، فلما  كان محمد بن عبد الرزاق عامال بطوس وأعمالھا، وكان أبو علي استخلفه بنيسابور عندما زحف منھا

وولّى األمير نوح على خراسان محمد بن عبد الرزاق، واتفق . راجع األمير نوح ملكه انتقض ابن عبد الرزاق بخراسان

واستمّد األمير نوحاً فأخرج معه منصوراً في العساكر، وأمرھما . وصول وشمكير منھزماً من جرجان أمام الحسن بن فيرزان

زاق، فخرج سنة ست وثالثين وثلثمائة إلى أستراباذ ومنصور في اتباعه فلحق بجرجان، واستأمن إلى بمعاجلة ابن عبد الر

وسار منصور بن قراتكين إلى طوس، وحاصر رافع إلى قلعة أخرى فحاصره . ركن الدولة بن بويه، ومضى إلى الريّ 

رقوا في الجبال، واحتوى منصور على ما وجد وخرج معھم فافت. منصور بھا حتى استأمن إليه، وجمع ما معه فأنھبه أصحابه

ولما وصل محمد بن عبد الرزاق إلى ركن الدولة . بالحصن، وحمل عيال محمد بن عبد الرزاق وأّمه إلى بخارى فاعتقلوا بھا

  .بن بويه أفاض عليه العطاء، وّسرحه إلى محاربة المرزبان بأذربيجان كما يأتي
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  :برستان وجرجان ومسير العساكر إلى جرجان والصلح مع الحسن بن الفيرزاناستيالء ركن الدولة بن بويه علي ط
ولما وقع من االضطراب ما وقع بخراسان، اجتمع ركن الدولة بن بويه والحسن بن الفيرزان، وقصدوا بالد وشمكير فھزموه، 

. تأمن قّواد وشمكير إليھم فأّمنوھمواس. وسار إلى جرجان فملكھا، وأقام بھا الحسن بن الفيرزان. وملك ركن الدولة طبرستان

وسار وشمكير إلى خراسان مستنجداً بصاحب خراسان، فسار معه منصور بن قراتكين في عساكر خراسان إلى جرجان، وبھا 

واسترھن ابنه، ثم أبلغه عن األمير نوح ما أقلعه فأعاد على الحسن ابنه، وعاد إلى نيسابور وأقام وشمكير . الحسن بن الفيرزان

  .اورنب

  :مسير ابن قراتكين إلى الرّي وعوده إليه
ثم سار منصور بن قراتكين سنة تسع وثمانين وثلثمائة إلى الرّي بأمر األمير نوح لغيبة ركن الدولة بن بويه في نواحي فارس، 

مقدّمھم محكماً  فوصل إلى الرّي، واستولى عليھا وعلى الجبل إلى قرميسين فكبس، الذين بھا من العسكر وھم غازون، وأسروا

فسار سبكتكين نحوھم، وجاء ركن الدولة إثر اإلنھزام، وشاور وزيره أبا الفضل بن . وحبس ببغداد، ورجع الباقون إلى ھمذان

ثم أجفل عسكر خراسان إلى الرّي النقطاع الميرة عنھم، وكان ذلك سواء بين الفريقين إالّ أّن الديلم . العميد فأشار عليه بالثبات

  .قرب إلى البداوة فكانوا أصبر على الجوع والشظف، فركب ركن الدولة، واحتوى على ما خلفه عسكر خراسانكانوا أ

  :وفاة ابن قراتكين ورجوع أبى علّي بن محتاج إلى والية خراسان
ثم توفي منصور بن قراتكين صاحب خراسان بالرّي بعد عوده من أصفھان في ربيع سنة أربعين، وحملت جنازته إلى 

وقد كان منصور . فيجاب فدفن بھا عند والده، فولّى األمير نوح على خراسان أبا علي بن محتاج، وأعاده إلى نيسابورأس

ً المرة بعد المّرة . وكان نوح يعد أبا علي بعوده إلى واليته. يستقيل من والية خراسان لما يلقى بھا من جندھا، ويستعفى نوحا

اللواء، وأمره بالمسير، وأقطعه الري، وأمره بالمسير إليھا فسار عن الصغانيان في فلما توفي منصور بعث إليه بالخلع و

رمضان سنة أربعين وثلثمائة، واستخلف مكانه إبنه أبا منصور، وانتھى إلى َمْرو فأقام إلى أن أصلح أمر خوارزم وكانت 

مائة كتب وشمكير إلى األمير نوح أن يأمر أبا علي ولما كانت سنة إثنتين وأربعين وثلث. ثم سار إلى نيسابور فأقام بھا. شاغرة

بن محتاج بالمسير معه في عساكر خراسان، فساروا في ربيع من السنة، وخام ركن الدولة عن لقائھم، فامتنع بطزل، وأقام 

بد الرزاق عليه أبو علي عّدة شھور يقاتله حتى سئم العسكر، وعجفت دوابھم فمال إلى الصلح، وسعى بينھما فيه محمد بن ع

وكتب . المقّدم ذكره، فتصالحا على مائتي ألف دينار ضريبة يعطيھا ركن الدولة في كل سنة، ورجع أبو علي إلى خراسان

وسار ركن الدولة بعد انصراف . وشمكير إلى األمير نوح بأّن أبا علي لم ينصح في الحرب، وأّن بينه وبين ركن الدولة مداخلة

  .إلى أسفراين، واستولى ركن الدولة على طبرستان أبي علي نحو وشمكير فانھزم

  :عزل األمير أبي علي عن خراسان ومسيره إلى ركن الدولة ووالية بكر بن مالك مكانه
ولما تمكنت سعاية وشمكير من أبي علي عند األمير نوح، كتب إليه بالعزل عن خراسان سنة إثنتين وأربعين وثلثمائة، وكتب 

وأرسل . الجيوش مكانه أبا سعيد بكر بن مالك الفرغاني، وبعث أبو علي يعتذر فلم يقبل استعمل علىو. إلى القواد بمثل ذلك

وكتب نوح إلى وشمكير . جماعة من أعيان نيسابور يسألون إبقاءه فلم يجيبوا، فانتقض أبو علي، وخطب لنفسه بنيسابور

حيث كانوا ففعال ذلك، فارتاب أبو علي بأمره، ولم يمكنه والحسن بن الفيرزان بأن يتفقا ويتعاضدا على أولياء ركن الدولة 

وسار أبو علي إلى . العود إلى الصغانيان، وال المقام بخراسان فصرف وجھه إلى ركن الدولة، واستأذنه في المسير إليه فأذن

  .الرّي سنة ثالث وأربعين وثلثمائة  فأكرمه ركن الدولة، وأنزله معه، واستولى بكر على خرا سان
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  :فاة األمير نوح ووالية ابنه عبد الملكو
ثم توفي األمير نوح بن نصر، ولقبه الحميد، في ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعين وثلثمائة إلثنتي عشرة سنة من واليته، وولَي 

إلى خراسان فكان وقام بأمره بكر بن مالك الفرغاني فلّما قّرر أمر دولته، وثبت ملكه، أمر بكراً بالمسير . بعده إبنه عبد الملك

  .من شأنه مع أبي علي ما قّدمناه

  :مسير العساكر من خراسان إلى الري وأصفھان
ثم زحفت عساكر خراسان إلى الرّي سنة أربع وأربعين وثلثمائة، وبھا ركن الدولة بن بويه قدم إليھا من جرجان، واستمّد 

ر عسكراً آخر من خراسان مع محمد بن ماكان على طريق المفازة وبعث بك. ُمِعّز الدولة ببغداد فأمّده بالحاجب سبكتكين. أخاه

. وكان بأصفھان أبو منصور علي بن بويه بن ركن الدولة فخرج عنھا َمَجرم أبيه وخزائنه، وانتھى إلى خالنجان. إلى أصفھان

افق وصول أبي الفضل وو. ودخل محمد بن ماكان أصفھان، وخرج في اتباع ابن بويه، وأدرك الخزائن فأخذھا وسار فأدركه

بن العميد وزير ركن الدولة في تلك الساعة فقاتله ابن ماكان وھزم أصحابه، وثبت ابن العميد، وُشِغل عسكر ابن ماكان 

وسار ابن . ماكان بالنھب، فاجتمع على ابن العميد لمة من العسكر فاستمات، وحمل على عسكر أبن ماكان فھزمھم وأسر ابن

ثم بعث ركن الدولة إلى بكر بن مالك . ملكھا، وأعاد حرم ركن الدولة وأوالده إلى حيث كانوا من أصفھانالعميد إلى اصفھان ف

صاحب الجيوش بخراسان، وقّرر معه الصلح على مال يحمله ركن الدولة إليه على الرّي وبلد الجيل، فتقّرر ذلك بينھما، 

  .اسان، فوصلت إليه في ذي القعدة سنة أربع وأربعين وثلثمائةوبعث إليه من عند أخيه ببغداد بالخلع واللواء بوالية خر

  :وفاة عبد الملك بن نوح صاحب ما وراء النھر ووالية أخيه منصور
وولَي بعده أخوه . ثم توفي األمير عبد الملك إلحدى عشرة خلت من ّشوال سنة خمس وثالثين وثلثمائة لسبع سنين من واليته

وسار وشمكير عنھا فدخل . ولى ركن الدولة ألّول أيامه على طبرستان وجرجان فملكھماأبو الحرث منصور بن نوح، واست

  .بالد الجبل

  :مسير العساكر من خراسان إلى الري ووفاة وشمكير
ووفد أبو . قد ذكرنا من قبل أّن وشمكير كان يقدح في عّمال بني سامان بأنھم ال ينصحون لھم، ويداخلون عدّوھم من الديلم

ياس صاحب كرمان على األمير أبي الحرث منصور مستجيشا به على بني بويه، فحّرضه على قصد الرّي، وحّذره علي بن ال

ثم أمر صاحب . من االستمالة في ذلك إلى عّماله كما أخبره وشمكير، وبعث إلى الحسن بن الفيرزان بالنفير مع عساكره

ر إلى الرّي وأوصاه بالرجوع إلى رأي وشمكير، وبلغ الخبر جيوش خراسان أبا الحسن بن محمد بن سيجور الدواني بالمسي

واستمّد إبنه عضد الدولة بفارس، وبختيار ابن أخيه عّز الدولة . إلى ركن الدولة، فاضطرب وبعث بأھله وولده إلى أصفھان

عساكر  كر، فأجحفتببغداد، فبادر عضد الدولة إلى إمداده وبعث العساكر على طريق خراسان يريد قصدھا لخلّوھا من العس

وبينما ھم في ذلك ركب وشمكير . وبرز ركن الدولة نحوھم في عساكره من الريّ . خراسان، وانتھوا إلى الدامغان، فأقاموا

يوما ليتصّيد فاعترضه خنزير فأجفل فرسه، وسقط إلى األرض وانھشم ومات، وذلك في المحرم سنة سبع وخمسين وثلثمائة، 

  .ام يسنون بن وشمكير مقام أبيه، وراسل ركن الدولة وصالحه فأمّده ركن الدولة بالمال والرجالوانتقض ما كانوا فيه، وق

  :خبر ابن الياس بكرمان
وكان له ثالثة من الولد اليسع . كان أبو علي بن الياس قد ملك كرمان بدعوة بني سامان، واستبّد بھا وأصابه فالج وأزمن به

بعده الياس، وأمر سليمان بالعود إلى أرضھم ببالد الصغد، يقيم بھا فيما لھم ھنالك من فعھد إلى اليسع و: والياس وسليمان
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األموال لعداوة كانت بين سليمان وإليسع فخرج سليمان لذلك، واستولى على السيرجان، فأنفذ إليه أبوه أبو علي إبنه اآلخر في 

ولما ضاق الحصار على سليمان . بھا، فسار وحاصرهعسكر، وأمره بإجالئه عن البالد، وال يمكنه من قصد الصغد إن طل

ثم لحق أبو علي ببخارى ومعه ابنه سليمان فأكرمه . وملك إليسع السيرجان، وسار إلى خراسان. جمع أمواله، ولحق بخراسان

في سنة ست وأقام عنده إلى أن تو. وأغزاه أبو علي بالرّي، وتجھيز العساكر إليه كما ذكرناه. األمير أبو الحرث، وقّربه

ولحق إليسع ببخارى فأقام بھا،ثم سعى سليمان عند األمير أبي الحرث منصور في . وخمسين وثلثمائة كما نذكر في أخباره

ولما وصل أطاعه أھل نواحيھا من القُّْمص . المسير إلى كرمان وأطمعه في ملكھا، وأّن أھلھا في طاعته فبعث معه عسكراً 

عضد الدولة، واستفحل أمره فسار إليه كوركين عامل عضد الدولة بكرمان، وحاربه، والبولص وجميع المنتقضين على 

  .ونزعت عساكره عنه، فانھزم وقتل معه إبنا أخيه إليسع، وھما بكر والحسين وكثير من القّواد وصارت كرمان للديلم

  :انعقاد الصلح بين منصور بن نوح وبين بني بويه
حرث منصور بن نوح صاحب خراسان وما وراء النھر، وبين ركن الدولة، وزّوجه إبنته، ثم انعقد الصلح بين األمير أبي ال

وتّم ذلك . وكتب بينھم كتاب الصلح، شھد فيه أعيان خراسان وفارس والعراق. وحمل إليه من الھدايا والتحف ما لم يحمل مثله

ة األمير أبي الحرث في سنة إحدى وستين على يد أبي الحسن محمد بن إبراھيم بن سيجور صاحب الجيوش بخراسان من جھ

  .وثلثمائة

  :وفاة منصور بن نوح ووالية ابنه نوح
ً لم يبلغ  ثم توفي األمير أبو الحرث منصور ببخارى منتصف سنة ست وستين وثلثمائة، وولي بعده إبنه أبو القاسم نوح صبيا

العّباس قاسماً، وكان من موالي أبي الحسن العتبي فأھداه الحلم، فاستوزر أبا الحسن العتبي، وجعل على حجابة بابه مواله أبا 

إلى األمير أبي صالح وشركھما في أمر الدولة أبو الحسن فائق، وأقّر على خراسان أبا الحسن محمد بن إبراھيم بن سيجور، 

  .واطردت أمور الدولة على استقامتھا

  :عزل ابن سيجور عن خراسان ووالية أبي العباس تاش
نا شأن خلف بن أحمد الليثي صاحب سجستان، وانتصاره باألمير منصور ابن فرج على قريبه طاھر بن خلف بن قد تقّدم ل

ثم انتقض طاھر ثانيا بعد . أحمد بن الحسين المنتقض عليه لسنة أربع وخمسين وثلثمائة، وأنه مّده بالعسكر ورّده إلى ملكه

 ً وقد ھلك طاھر وولَي إبنه الحسين فحاصره خلف، وأرھقه الحصار . انصراف العسكر عن خلف، وبعث مستجيشاً فأمّده ثانيا

كل  وأقام خلف دعوة نوح في سجستان، وحمل المال متقّرراً عليه. فنزل لخلف عن سجستان ولحق بالسعيد نوح بن منصور

ر في جيوش خراسان، ثم قصر في الطاعة والخدمة، وصار يتلقى األوامر باإلعراض واإلھمال َفُرِمَي بالحسين بن طاھ. سنة

وأمّده العتبي الوزير بجماعة القّواد كالحسن بن مالك وبكتاش فأقاموا عليه سبع سنين، . وحاصره بقلعة أََرك، وطال انحصاره

وكان . وكان ابن سيجور بخراسان، وكانت أيامه قد طالت بھا فال يطيع السلطان إال فيما يراه. حتى فنيت الرجال واألموال

صاحبه فلم يغن عليه، وعوتب في ذلك، وعزل عن خراسان بأبي العّباس تاش فكتب يعتذر، ورحل إلى قھستان خلف بن أحمد 

ً من معقله للحسين بن طاھر وسار . ينتظر جواب كتابه، فجاءه كتاب األمير نوح بالمسير إلى سجستان فسار، واستنزل خلفا

ولّما ولّى األمير نوح الحاجب أبا العّباس . نوح به وانصرفخلف إلى حصن الطاق، وداخله ابن سيجور، وأقام خطبة لرضا 

تاش قيادة خراسان، سار إليھا سنة إحدى وسبعين وثلثمائة فلقي ھنالك فخر الدولة ابن ركن الدولة، وشمس المعالي قابوس بن 

ة وھزمه، ولحق فخر وشمكير ناجين من جرجان، وكان من خبرھما أّن عضد الدولة لما استولى على بالد أخيه فخر الدول
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الدولة بقابوس، وبعث عضد الدولة في طلبه ترغيباً وترھيباً فأجاره قابوس، وبعث عضد الدولة في طلبه أخاه مؤيد الدولة في 

ولحق به فخر الدولة ناجيا . العساكر إليھم، ولقيھم قابوس فھزموه فسار إلى بعض قالعه، واحتمل منھا ذخائره ولحق بنيسابور

  .واستولى مؤيد الدولة على جرجان وطبرستان. فأكرمھم أبو العّباس تاش، وأنزلھم خير منزل، وأقاموا عنده من المعركة

  :مسير أبي العباس في عساكر خراسان إلى جرجان ثم مسيره إلى بخاري
استرجاع ولما وصل قابوس بن وشمكير وفخر الدولة بن ركن الدولة إلى أبي العّباس تاش مستجيرين باألمير نوح على 

جرجان وطبرستان من يد مؤّيد الدولة، كتب بذلك إلى األمير نوح ببخارى فأمره بالمسير معھما، وإعادتھما إلى ملكھما فسار 

ً من قّواد خراسان، . معھما لذلك في العساكر، ونازلوا جرجان شھرين، حتى ضاق عليھم الحصار وداخل مؤيد الدولة فائقا

ً فھزمھم، ورجعوا إلى نيسابور، وكتبوا إلى ثم . ورّغبه فوعده باإلنھزام خرج مؤيد الدولة من جرجان في عساكره مستميتا

مع قابوس وفخر الدولة  بخارى بالخبر فأجابھم األمير نوح بالوعد، واستنفر العساكر من جميع الجھات إلى نيسابور للمسير

إّن أبا الحسن محمد بن إبراھيم : ن زمام الدولة بيده، فيقالثم جاء الخبر بقتل الوزير أبي الحسن العتبي، وكا. فاجتمعوا ھنالك

ولما قتل كتب األمير نوح بن منصور إلى الحاجب أبي . بن سيجور وضع عليه من قتله، وذلك سنة إثنتين وسبعين وثلثمائة

  .الحسنالعّباس تاش يستدعيه لتدبير دولته ببخارى، فسار عن نيسابور إليھا، وقتل من ظفر به من قتلة أبي 

  :رّد أبي العباس إلى خراسان ثم عزله ووالية ابن سيجور
ثم رجع آخراً إلى . ولما سار أبو العّباس إلى بخارى وكان أبو الحسن بن سيجور من حين سار إلى سجستان كما مّر مقيماً بھا

ى ملك خراسان أجابه إلى فلما سار أبو العّباس تاش إلى، بخارى وكتب ابن سيجور إلى فائق يطلب مظاھرته عل. قھستان

ثم تراسلوا كلّھم واتفقوا على أن . ذلك، واجتمعا بنيسابور، واستوليا على خراسان، وسار إليھما أبو العّباس تاش في العساكر

يكون بنيسابور، وقيادة العساكر ألبي العّباس تاش، وبلخ لفائق، وھراة ألبي الحسن بن سيجور، وانصرف كل واحد إلى 

ن فخر الدولة بن بويه خالل ذلك معھما بنيسابور ينتظر النجدة إلى أن ھلك أخوه مؤيد الدولة بجرجان في شعبان وكا. واليته

واستدعاه أھل دولته للملك فكاتبه الصاحب ابن عّباد وغيره فسار إليھم، واستولى عل ملك أخيه . سنة ثالث وسبعين وثلثمائة

أبو العّباس من بخارى إلى نيسابور استوزر مكانه عبد هللا بن عزيز، وكانت وكان األمير نوح لما سار . بجرجان وطبرستان

ثم لّما ولَي الوزارة تقّدم على عزل أبي العّباس عن خراسان وكتب إلى أبي . بينه وبين أبي الحسن العتبي منافسة وعداوة

  .الحسن محمد بن إبراھيم بخراسان بوالية نيسابور

  :ابن سيجور ومھلكهانتقاض أبي العباس وخروجه مع 
فانتقض، وكتب إلى فخر الدولة يستمّده على  ولما ُعِزل أبو العّباس تاش عن خراسان كتب إلى األمير نوح يستعطفه فلم يجبه،

ابن سيجور فأمّده باألموال والعسكر مع أبي محمد عبد هللا بن عبد الرزاق، وسار إلى نيسابور في عساكره وعساكر الديلم، 

واستولى أبو . وجاءه مدد آخر من فخر الدولة، وبرز ابن سيجور للقائھم فھزموه، وغنموا منه. يجور بنيسابوروتحّصن ابن س

ثم ثاب البن سيجور رأيه، وعادت إليه قّوته، . العّباس على نيسابور، وكتب إلى األمير نوح يستعطفه ولّج ابن عزيز في عزله

دولة أبا الفوارس بن عضد الدولة بفارس يستمّده فأمده بألفي فارس مراغمة وكاتب شرُف ال. وجاءه األمراء من بخارى مدداً 

فلّما كثف جمعه زحف إلى أبي العّباس وقاتله فھزمه، ولحق بفخر الدولة ابن بويه بجرجان فأكرمه وعّظمه، . لعّمه فخر الدولة

 ً وأقام . ن األموال واآلالت ما يخرج عن الحدّ وسار عنھا إلى الري، وبعث إليه م. وترك له جرجان ودھستان وأستراباذ إقطاعا

ثم جمع العساكر وسار إلى خراسان فلم يقدر على الوصول إليھا، وعاد إلى جرجان وأقام بھا ثالث . أبو العّباس بجرجان
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حابه، وقام أھل جرجان بأصحابه لما كانوا يحقدون عليھم من سوء السيرة فقاتلھم أص. سنين، ومات سنة سبع وسبعين وثلثمائة

ثم افترق أصحابه وسار أكثرھم وھم كبار الخواص والغلمان إلى خراسان، وقد كان . واستباحوھم حتى استأمنوا وكّفوا عنھم

وقام بأمرھا مكانه إبنه أبو علي، وأطاعه إخوته وكبيرھم أبو القاسم، ونازعه فائق . صاحبھا أبو الحسن سيجور مات فجأة

  .اس، واستكثر بھم لشأنهالوالية فلحق به أصحاب أبي العبّ 

  :والية أبي علي بن سيجور على خراسان
قد تقدم اتفاق أبي الحسن بن سيجور وأبي العّباس تاش وفائق على أن تكون نيسابور وقيادة خراسان لتاش، وبلخ لفائق، وھراة 

وكانت بينھما الحرب التي مّر ثم ُعِزل تاش بسعاية الوزير ابن عزيز، وولَى أبو الحسن، . ألبي علي بن أبي الحسن سيجور

ثم عزل . وانھزم تاش إلى جرجان فاستقّر أبو علي بھراة وفائق ببلخ، وكان ابن عزيز يستحّث الحسن لقصد جرجان. ذكرھا

ثم عجز لما نزل بالدولة من قلّة الخراج وكثرة . مكانه أبو علي محمد بن عيسى الدامغاني ابن عزيز ونفي إلى خوارزم، وقام

وھلك أبو . ف، فصرف عن الوزارة بأبي نصر بن أحمد بن محمد بن أبي يزيد، ثم عزل وأعيد أبو علي الدامغانيالمصاري

وكاتب األمير نوح بن منصور يطلب أن يعقد له الوالية كما كانت . الحسن بن سيجور خالل ذلك، وقام إبنه أبو علي مقامه

وكان أبو علي يظّن أّنھا له، فلما بدا له . سان، وبعث إليه بالخلع واأللويةألبيه فأجيب إلى ذلك ظاھراً، وكتب لفائق بوالية خرا

من ذلك ما لم يحتسب، جمع عسكره وأغذ السير، وأوقع بفائق ما بين ھراة وبوشنج، فانھزم فائق إلى مَرْو الروذ، وملك أبو 

. ، ولقبه عماد الدولة، ثم رّقاه األمير نوحعلي مرو، ووصله عھد األمير نوح بقيادة الجيوش ووالية نيسابور وھراة وقھستان

واستولى على سائر خراسان، واستبّد بھا على السلطان حتى طلبه نوح في بعض أعمالھا لنفقته فمنعه، وأقام مظھراً لطاعته، 

ا وراء وخشي غائلة السلطان من طلبة نوح فكاتب بقراخان ملك الترك ببالد كاشغر وشاغور يغريه ويستحّثه لملك بخارى وم

  .النھر على أن يستّقر ھو بخراسان

  :خبر فائق
وسار إلى بخارى قبل أن يستأذن، . وأقام بعد انھزامه أمام أبي علي بمرو الروذ حتى اندملت جراحه، واجتمع إليه أصحابه

بھا أياما، وسار إلى فارتاب به األمير نوح فسّرح إليه العساكر مع أخي الحاجب، وفكنزرون فانھزم وعبر النھر إلى بلخ، فأقام 

وكتب األمير نوح إلى والي الجوزجان أبي الحرث أحمد بن محمد الفيرقوني بقصد فائق، . ترمذ، وكاتب بقراخان يستحّثه

وكان طاھر بن الفضل قد ملك الصغانيان على أبي . فقصده في جموعه، وّسرح فائق إليه بعض عسكره فھزمه وعاد إلى بلخ

ھو واحد خراسان فانقطع أبو المظّفر إلى فائق صريخاً فأمده، وسار إلى طاھر بعسكر فائق، واقتتلوا المظّفر محمد بن أحمد، و

  .فانھزم طاھر وقتل، وصارت الصغانيان لفائق

  :استيالء الترك علي بخاري
اتب فائقا ولما خرج األمير نوح عن بخارى عبر النھر واستقر بآمل الشط، وكاتب أبا علي بن سيجور يستحّثه للنصرة، وك

ً يستصرخه فلم يصرخه أحد منھما وبلغه مسير بقراخان عن بخارى فأغّذ السير إليھا، وعاود الجلوس على كرسي . أيضا

ثم بلغه مھلك بقراخان فتزايد سرورھم، ولما عاد األمير نوح إلى بخارى ندم أبو علي على ما . ملكه، وتباشر الناس بقدومه

ظھار بفائق فأزاحوه عن ملكه وملكوھا، ولحق فائق بأبي علي بن سيجور، وتظاھرا على فّرط فيه من نصرته، وأجمع االست

  .األمير نوح، وذلك سنة أربع وثمانين وثلثمائة
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  :عزل أبي علي بن سيجور عن خراسان ووالية سبكتكين
تكين، وكان أميراً على ولما اجتمع أبو علي بن سيجور وفائق على منافرة األمير نوح وعصيانه، كتب األمير نوح إلى سبك

وكان سبكتكين في شغل عن أمرھم بما ھو فيه من . غزنة ونواحيھا يستقدمه لنصره منھما، وإنجاده عليھما ووالّه خراسان

فلما جاءه كتاب نوح ورسوله بادر إليه، وتلّقى أمره في ذلك، وعاد إلى غزنة فجمع العساكر، وبلغ . الجھاد مع كّفار الھند

وفائقاً، فبعثا إلى فخر الدولة بن بويه يستنجدانه، واستعانا في ذلك بوزيره الصاحب ابن عّباد، فبعث إليھما مدداً  الخبر أبا علي

وسار األمير نوح واجتمعوا ولقوا أبا . ثم سار سبكتكين وابنه محمود نحو خراسان سنة أربع وثمانين وثلثمائة. من العساكر

دارا بن قابوس بن وشمكير، فنزع إلى األمير نوح، وانھزم أصحاب أبي علي وفائق،  علي وفائقاً بنواحي ھراة، وكان معھما

وفتك فيھم أصحاب سبكتكين، واتبعوھم إلى نيسابور، فلحقا بجرجان، وتلّقاھما فخر الدولة بالھدايا والتحف واألموال، وأنزلھما 

ولّقب . محمود بن سبكتكين، ولقّبه سيف الدولةواستولى نوح على نيسابور، واستعمل عليھا وعلى جيوش خراسان . بجرجان

  .سبكتكين ناصر الدولة، وعاد نوح إلى بخارى وترك سبكتكين بھراة ومحمود بنيسابور أباه

  :عود ابن سيجور إلى خراسان
لما افترق نوح وسبكتكين طمع أبو علي وفائق في خراسان، فسار عن جرجان إلى نيسابور في ربيع سنة خمس وثمانين 

وكان في قلّة ، وانھزم إلى أبيه، . مائة وبرز محمود للقائھما بظاھر نيسابور، وأعجلوه عن وصول المدد من أبيه سبكتكينوثلث

وكان األمير نوح يستميله ويتلّطف في الُعْذِر مما كان من سبكتكين فلم يجيباه إلى ما . وأقام أبو علي بنيسابور. وغنموا اسواده

  .طلب

  :حمود عل أبي علي وفائق ومقتل أبي عليظھور سبكتكين وابنه م
ولما دخل أبوعلي نيسابور، وانھزم عنھا محمود جمع سبكتكين العساكر، وسار إليه، فالتقوا بطوس، وجاء محمود على أثره 

ّط، وكتبا مدداً فانھزم، ھو وفائق إلى أبيورد، فاتبعھما سبكتكين بعد أن أستخلف إبنه محموداً بنيسابور فلحقا بمرو، ثم آمل الش

ً ففعل ً من خوارزم . إلى األمير نوح يستعطفانه، فشرط على أبي علي أن ينزل بالجرجاّنية، ويفارق فائقا ونزل قريبا

وبلغ الخبر . بالجرجانية، فأكرمه أبو عبد هللا خوارزم شاه، وسكن إليه، وبعث من ليلته من جاء به واعتقله وأعيان أصحابه

وسار بعساكره إلى خوارزم شاه، وافتتح مدينته وتسّمى كاش عنوة . جانية فاستعظم ذلكإلى مأمون بن محمد صاحب الجر

ولما عاد إلى الجرجانية . واستخلف بعض أصحابه على بالد خوارزم. وخلّص أبا علي من محبسه، وعاد إلى الجرجانية

واستدعى أبا علي . فشفعه ي أبي عليأخرج خوارزم شاه، وقتله بين يدي أبي علي بن سيجور، وكتب إلى األمير نوح يشفع ف

وشفع سبكتكين فيه فھرب ولحق بفخر . إلى بخارى فسار إليھا وأمر األمراء والعساكر بتلقيه، فلما دخل عليه أمر بحبسه

ه، وأّما فائق فلما فارقه أبو علي كما شرط عليه األمير نوح، سار إلى إيلك خان ملك الترك بكاشغر، فأكرم. الدولة، وأقام عنده

  .وكتب إلى نوح يشفع فيه فقبل شفاعته، ووالّه عليھا وأقام بھا

  :وفاة األمير نوح ووالية ابنه منصور ووالية بكثرزون علي خراسان
ثم توفي األمير نوح بن منصور منتصف سبع وثمانين وثلثمائة إلحدى وعشرين سنة من ملكه، وانتقض بموته ملك بني 

توفي قام بالملك بعده إبنه أبو الحرث منصور، وتابعه أھل الدولة واتفقوا على طاعته، وقام ولما . سامان، وصار إلى اإلنحالل

وبلغ خبر وفاة نوح إلى إيلك خان، فطمع في ملكھم، وسار إلى . واستوزر أبا طاھر محمد بن إبراھيم. بتدبير دولته بكثرزون

ً والخاصة إلى بخارى فاضطرب منصور ودخل فائق . وقطع النھر. ، وھرب عن بخارىسمرقند، وبعث من ھنالك فائقا
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واستقدموه بعد أن . بخارى، وأعلم الناس أنه إنما جاء لخدمة األمير منصور، فبعث مشايخ بخارى بذلك إلى منصور ودخل

إلى  أخذوا له مواثيق العھود من فائق، فاطمأن، وعاد إلى بخارى، وأقام فائق بتدبير أمره، وتحّكم في دولته، وأبعد بكثرزون

وقد كان سبكتكين توفي في شعبان من ھذه السنة، ووقعت الفتنة بين إبنيه إسمعيل ومحمود فقدم بكثرزون أيام . خراسان أميراً 

  .فتنتھما واستولى على خراسان

  :عود أبي القاسم بن سيجول إلى خراسان وخيبته
ن خراسان، وأقام عند فخر الدولة، وعند أبيه مجد قد ذكرنا مسير بكثرزون إلى خراسان عند مفّره أيام محمود بن سبكتكين م

وكتب إليه فائق من بخارى يغريه ببكثرزون ويأمره بقصد خراسان، ويخرج بكثرزون منھا . الدولة،واجتمع عنده أصحاب أبيه

ً إلى أسفرايين فملكوھا من يد أصحاب بكثرزون ما، ووقع ثم ترّدد السفراء بينھ. فسار عن جرجان إلى نيسابور، وبعث جيشا

  .الصلح والصھر، وعاد بكثرزون إلى نيسابور

  :انتقاض محمود بن سبكتكين وملكه نيسابور ثم  خروجه عنھا
لما فرغ محمود بن سبكتكين من أمر الفتنة بينه وبين أخيه إسمعيل، واستولى على ملك غزنة، وعاد إلى بلخ وجد بكثرزون 

نصور بن نوح يذكر وسائله في الطاعة والمحاباة، ويطلب والية خراسان واليا على خراسان كما ذكرنا فبعث إلى األمير م

فاعتذر له عنھا، وواله ترمذ وبلخ وما وراءھما من أعمال بست فلم يرض ذلك، وأعاد الطلب فلم يجب فسار إلى نيسابور، 

إليه فخرج عنھا إلى مرو وھرب منھا بكثرزون وملكھا محمود سنة ثمان وثمانين وثلثمائة فسار األمير منصور من بخارى 

  .الروذ وأقام بھا

  :خلع األمير منصور ووالية أخيه عبد الملك
ولما سار األمير منصور عن بخارى إلى خراسان لمدافعة محمود بن سبكتكين عن نيسابور، سار بكثرزون للقائه فلقيه 

ثل ذلك فخلصا في نجواھما، واتفقا على خلعه، بسرخس ثم لم يلق من قبوله ما كان يؤّمله فشكا ذلك إلى فائق فألفاه واجداً م

ثم قبضوا عليه وسملوه أول سنة تسعين لعشرين . ووافقھما على ذلك جماعة من أعيان العسكر. وإقامة أخيه عبد الملك مقامه

ا طامعا وولى مكانه أخوه عبد الملك، وبعث محمود إلى فائق وبكثرزون يقبح عليھما فعلھما، وسار نحوھم. شھراً من واليته

  .في االستيالء على الملك

  :استيالء محمود بن سبكتكين علي خراسان
ثم سار محمود بن سبكتكين إلى فائق وبكثرزون ومعھما عبد الملك الصبي الذي نّصبوه فساروا إليه، والتقوا بمرو سنة تسعين 

كثرزون بنيسابور، ولحق أبو القاسم بن ولحق عبد الملك ببخارى ومعه فائق، ولحق ب. وثلثمائة، وقاتلھم فھزمھم وافترقوا

وقصد محمود نيسابور، وانتھى إلى طرسوس فھرب بكثرزون إلى جرجان، وبعث في أثره ارسالن الحاجب . سيجور بقھستان

ورجع . إلى أن وصل جرجان، ورجع فاستخلفه محمود على طرسوس، وسار إلى ھراة فخالفه بكثرزون إلى نيسابور وملكھا

واستقّر محمود بخراسان، وأزال عنھا ملك بني سامان، وخطب . جفل عنھا، ومّر بمرو فنھبھا، ولحق ببخارىإليھا محمود فأ

وسار ھو إلى بلخ . فيھا للقادر العّباسي، واستدعى الوالية من قبله فبعث إليه بالعھد عليھا والخلع لبني سيجور، وأنزله نيسابور

اسان على طاعته، مثل آل افريقون بالجوزجان، والشاه صاحب غرسيان، كرسي أبيه فافتقده واتفق أصحاب األطراف بخر

  .وبني مأمون بخوارزم
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  :استيالء ايلك خان علي بخاري وانقراض دولة بني سامان
ولما ملك محمود خراسان، ولحق عبد الملك ببخارى اجتمع إليه فائق وبكثرزون وغيرھما من األمراء، وأخذوا في جمع 

ثم مات فائق في شعبان من ھذه السنة فاضطربوا ووھنوا ألنه كان المقدم فيھم، وكان . مود بخراسانالعساكر لمناھضة مح

خصّياً من موالي نوح بن نصر فطمع ايلك خان في االستيالء على ملكھم، كما ملكه بقراخان قبله فسار في جموع الترك يظھر 

يره من األمراء والقواد للقائه فقبض عليھم جميعاً، ودخل بخارى المدافعة لعبد الملك عنه، فاطمأنوا لذلك، وخرج بكثرزون وغ

. واختفى عبد الملك فبعث العيون عليه حتى ظفر به، وأودعه السجن في أرزكند فمات. عاشر ذي القعدة، ونزل دار اإلمارة

أعمامه أبا زكريا وأبا وحبس معه أخاه أبا الحارث منصورا المخلوع وإخوته اآلخرين أبا إبراھيم إسمعيل وأبا يعقوب، و

وانقرضت دولتھم بعد أن كانت انتشرت في االفاق ما بين حلوان وبالد . سليمان وأبا صالح القاري وغيرھم من بني سامان

  .الترك، ووراء النھر، وكانت من أعظم الدول وأحسنھا سياسة

  :خروج إسمعيل بن نوح بخراسان
ثم لحق بخوارزم، وتلّقب . ي زّي امرأة كانت تتعاھد خدمته فاختفى ببخارىثم ھرب أبو إبراھيم إسمعيل بن نوح من محبسه ف

ووصل إسمعيل إلى نيسابور في . وبعث قابوس عسكراً مع إبنيه منوجھر ودارا. المنتصر، واجتمع إليه بقايا القّواد واألجناد

بير صاحب ھراة فلقيھم، فانھزم وبعث إليه محمود مع التوتناش الحاجب الك. شّوال سنة إحدى وتسعين، وجبى أموالھا

المنتصر إلى أبيورد، وقصد جرجان فمنعه قابوس منھا فقصد سرخس، وجبى أموالھا وسكنھا في ربيع سنة إثنتين وتسعين 

وثلثمائة فأرسل إليھا محمود العساكر مع منصور، والتقوا فانھزم إسمعيل، وأسر أبو القاسم بن سيجور في جماعة من أعيان 

وسار إسمعيل حائرا فوافى أحياء الغز بنواحي بخارى فتعصّبوا عليه، وسار بھم إلى . بھم منصور إلى غزنة العسكر فبعث

  .ايلك خان في شوال سنة ثالث وتسعين وثلثمائة فلقيه بنواحي سمرقند

ق األسرى من ورجعوا إلى أحيائھم وتفاوضوا في إطال. وانھزم ايلك، واستولى الغز على سواده وأمواله، وأسرى من قّواده

وبعث إلى مرو ونسا وخوارزم فلم . أصحاب ايلك خان، وشعر بھم إسمعيل فسار عنھم خائفا، وعبر النھر إلى آمل الشط

ثم عاد فانھزم من معسكر بخارى، وقاتله . وقاتله واليھا فانھزم إلى دبوسية وجمع بھا. يقبلوه، وعاودوا العبور إلى بخارى

وسار إليه ايلك خان بعد . وبعث إليه أھله بأموال وسالح ودواب. ان سمرقند فصاروا في جملتهوجاءه جماعة من فتي. واليھا

  .أن استوعب في الحشد، ولقيه بنواحي سمرقند في شعبان سنة أربع وتسعين وثلثمائة

رقت عنه أحياء وعاد إلى بالد الترك فاحتشد، ورجع إلى إسمعيل وقد افت. وظاھر الغز إسمعيل فكانت الدبرة على ايلك خان

وعبر إسمعيل النھر إلى جوزجان . وخّف جمعه فقاتلھم بنواحي مروسية فھزموه، وفتك الترك في أصحابه. الغّز إلى أوطانھم

فنھبھا، وسار إلى مرو وركب المفازة إلى قنطرة راغول، ثم إلى بسطام وعساكر محمود في اتباعه مع ارسالن الحاجب 

سكراً مع األكراد الشاھجانية فأزعجوه عن بسطام، فرجع إلى ما وراء النھر، وأدرك وأرسل إليه قابوس ع. صاحب طوس

ثم دخل . أصحابه الكلل والمالل ففارقه الكثير منھم، وأخبروا أصحاب ايلك خان وأعلموھم بمكانه فكبسه الجند فطاردھم ساعة

ابن بھيج، وقد تقدم إليھم محمود في طلبه في حي من أحياء العرب بالفالة من طاعة محمود بن سبكتكين يعرف أميرھم ب

وانقرض أمر بني سامان، وانمحت آثار . فأنزله عندھم، حتى إذا جّن الليل وثبوا عليه وقتلوه، وذلك سنة خمس وتسعين

  .دولتھم، والبقاء  وحده
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  دولة بني سبكتكين
وراء النھر عن مواليھم وما فتحوه من بالد الخبر عن دولة بني سبكتكين ملوك غزنة وما ورثوه من الملك بخراسان وما 

  الھند وأول أمرھم ومصائر أحوالھم
وبلغت من االستطالة والعّز المبالغ العظيمة، واستولت على ما كانت دولة . ھذه الدولة من فروع دولة بني سامان وناشئة عنھا

وكان مبدأ . د الترك، وزيادة بالد الھندبني سامان عليه في عدوتي جيحون وما وراء النھر وخراسان وعراق العجم وبال

وكان التيكين من موالي بني سامان، وكان في جملته، ووالّه . وذلك أّن سبكتكين من موالي بني التيكين. أمرھم عن غزنة

ح ثم توفي التيكين ھذا، وعقد له السعيد منصور بن نو. حجابته، وورد بخارى أيام السعيد منصور بن نوح وھو إذ ذاك حاجبه

سنة خمس وستين وثالثمائة، وولّى إبنه نوح، ويّكنى أبا القاسم، واستوزر أبا الحسن العتبي، وولى على نيسابور أبا الحسن 

وطرقت دولة بني سامان النكبة من الترك، واستولى . وكان سبكتكين شديد الطاعة له والقيام بحاجاته. محمد بن سيجور

. ثم رجع إليھا، ومات أبو الحسن بن سيجور، وولي مكانه بخراسان ابنه أبو علي .بخارى من يد األمير نوح! بقراخان عل

فلما عاد األمير نوح إلى كرسيه وثبت في الملك قدمه . واستبّد على األمير نوح في االستيالء على خراسان عند نكبة الترك

أبي علي ويستعين به في أحوال الدولة  كاشفه أبو علي في خراسان باالنتقاض، واستدعى أبا منصور سبكتكين يستمده على

. ثم استبد بعد ذلك على بني سامان بھا. ووالّه األمير نوح خراسان فدفع عنھا أبا علي. فبادر لذلك، وكان له المقام المحمود فيه

تلك  واتصلت دولتھم في. ثم غلبھم على بخارى وما وراء النھر، ومحا اثر دولتھم وخلفھم أحسن خلف، وأورث ذلك بنيه

ً من  األعمال إلى أن ظھر الغّز، وملك الشرق والغرب بنو سلجوق منھم فغلبوھم على أمرھم، وملكوا تلك األعمال جميعا

  .ولنبدأ االن بسبكتكين من الجھاد في بالد الھند قبل واليته خراسان. أيديھم حسبما يذكر ذلك كله

  :فتح بست
ما فسد نظام تلك الوالية بانقراض دولة بني الصّفار، واخترقت تلك ول. كانت بست ھذه من أعمال سجستان وفي واليتھا

ثم غلبه عليھا آخر إسمه كان، يكنى بأبي ثور فاستصرخ طغان سبكتكين . العماالت طوائف فانفرد ببست أمير اسمه طغان

بن محمد البستّي الشاعر على مال ضمنه على الطاعة والخدمة، فسار سبكتكين إلى بست وفتحھا، وأخذ الوزير أبا الفتح علي 

ثم استخلف سبكتكين وسار إلى قصدار من ورائھا فملكھا وتقبض . المشھور فأحضره واستكتبه، وكتب البنه محمود من بعده

  .ثم أعاده إلى ملكه على مال يؤّديه، وطاعة يبذلھا له. على صاحبھا

  :غزو الھند
ولما . ، وتوغل فيھا حتى افتتح بالدا لم يدخلھا أحد من بالد اإلسالمثم سار سبكتكين بعدما فتح بست، وقصد غازياً بالد الھند

وانتھى إلى . سمع به ملك الھند سار إليه في جيوشه، وقد عبى العساكر والفيلة على عادتھم في ذلك بالتعبية المعروفة بينھم

لجمعان، ونصر هللا المسلمين، وأسر والتقى ا. لمغان من ثغوره، وتجاوزه؟ وزحف إليه سبكتكين من غزنة في جموع المسلمين

وبعث معه رجاال لقبض ذلك فغدر بھم . ملك الھند وفدى نفسه على ألف ألف درھم، وخمسين فيال، ورھن في ذلك من قومه

وفتح لمغان . وتقبض عليھم فسار سبكتكين في تعبيته إلى الھند فقبض كل من لقيه من جموعھم، وأثخن فيھم. في طريقه

وانھزم . فكانت بينھم حرب شديدة غر الھند مما يلي غزنة فاھتز لذلك جيبال واحتشد، وسار إلى سبكتكين وھدمھا، وھي ث

ثم صرف وجھه إلى إعانة سلطانه األمير نوح . جيبال وجموع الكفر، وخمدت شوكتھم، ولم يقم لملوك الھند بعدھا معه قاثمة

  .كما نذكر
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  :والية سبكتكين علي خراسان
مير نوح بن منصور لما طرقته النكبة ببخارى من الترك، وملكھا عليه بقراخان، عبر النھر إلى آمل الشّط قد قّدمنا أن األ

واستصرخ ابن سيجور صاحب خراسان وفائقاً صاحب بلخ فلم يصرخاه، وبلغه مسير بقراخان عن بخارى فأغّذ السير إليھا، 

، وارتاب أبو علي وفائق بأمرھم عنده، وغلط فائق بالمبادرة إلى وھلك بقراخان فثبت قدمه في سلطانه. وارتجع ملكه كما كان

ولحق . بخارى للتھنئة والتقّدم في الدولة من غير إذن في ذلك، فّسرح األمير نوح غلمانه ومواليه فحاربوه، وملكوا بلخاً من يده

األمير نوح عند ذلك إلى سبكتكين  فكتب. بأبي علي بن سيجور فاستظھر به على فتنة األمير نوح، وذلك سنة أربع وثمانين

. يستدعيه للنصرة عليھما، وعقد له على خراسان وأعمالھا، وكان في شغل شاغل من الجھاد بالھند كما ذكرناه فبادر لذلك

ثم رجع إلى غزنة، واحتشد وسار ھو وابنه محمي، ولقيا األمير نوحا بخراسان في الموضع . وسار إلى نوح فلقيه، واتفق معه

وفتك فيھم أصحاب سبكتكين واتبعوھم إلى نيسابور، ثم صدوھم . تواعد معه، ولقيھم أبو علي بن سيجور وفائق فھزمھما الذي

واستولى نوح على نيسابور؟ واستعمل عليھا وعلى جيوش خراسان محمود بن سبكتكين، وأنزله بھا، ولّقبه . عنھا إلى جرجان

  .به ناصر الدولة ورجع إلى بخارىوأنزل أباه سبكتكين بھراة، ولقّ . سيف الدولة

  :الفتنة بين سيجور وفائق بخراسان وظھور سبكتكين وابنه محمود عليھم
وبادروا إلى محمود . ولما رجع نوح إلى بخارى، وطمع أبو علي بن سيجور وفائق في انتزاع خراسان من يد سبكتكين وابنه

وكان في قلّة فانھزم إلى . ه عن وصول المدد إليه من إبنه سبكتكينبن سبكتكين بنيسابور سنة خمس وثمانين وثلثمائة، وأعجلو

أبيه بھراة، وملك أبو علي نيسابور؟ وسار إليه سبكتكين في العساكر، والتقوا بطوس فانھزم أبو علي وفائق حتى انتھيا إلى 

سه عنده، ولحق فائق بملك الترك واستعطف أبو علي األمير نوحاً فاستدعاه وحبسه، ثم بعث به إلى سبكتكين وحب. آمل الشطّ 

وكان أبو القاسم أخو أبي علي قد . ايلك خان في كاشغر، وشفع فيه إلى األمير نوح فواله سمرقند كما مر ذلك كله في أخبارھم

ثم انتقض وزحف إلى نيسابور فجاء محمود بن سبكتكين فھرب، ولحق . نزع إلى سبكتكين يوم اللقاء فأقام عنده مّدة مديدة

  .ر الدولة بن بويه فأقام عنده، واستولى سبكتكين على خراسانبفخ

  :مزاحفة سبكتكين وايلك خان
كان ايلك خان ولي بعد بقراخان على كاشغر وشاغور، وعلى أمم الترك، وطمع في أعمال األمير نوح كما طمع أبوه، ومد يده 

 ً سبكتكين بخراسان يستجيشه على ايلك خان فاحتشد، وعبر  ثم اعتزم على الزحف إليه فكتب األمير نوح إلى. إليھا شيئاً فشيئا

النھر، وأقام بين نسف وكشف حتى لحقه ابنه محمود بالحشود من كل جھة، وھنالك وصله أبو علي بن سيجور مًقيداً، بعث به 

وح يستحّثه فخام عن وبعث سبكتكين إلى األمير ن. إليه األمير نوح فأبى من ذلك، وجمع ايلك خان أمم الترك من سائر النواحي

اللقاء، وبعث قواده وجميع عساكره وجعلھم لنظره وفي تصريفه فألّح عليه سبكتكين، وبعث أخاه بغراجق وابنه محموداً 

وبعث ايلك خان . الستحثاثه فھرب الوزير ابن عزيز خوفاً منھم، وتفادى نوح من اللقاء فتركوه، وفت ذلك في عزم سبكتكين

ثم ارتاب به عند عبوره إلى ايلك خان فحبسه مع أبي علي وأصحابه حتى رجع . ين وبعث أبا القاسمفي الصلح فبادر سبكتك

سبكتكين من طوس إلى بلخ فبلغ الخبر بمقتلھم، ووصل نعي مأمون بن محمد صاحب الجرجانية بخوارزم غدر به صاحب 

  .صف رجب سنة سبع وثمانين وثالثمائةجيشه في صنيع أعده له وقتله، ووصل خبر األمير نوح اثرھما وأنه ھلك منت
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  :أخبار سبكتكين مع فخر الدولة بن بويه
ثم لّما أجلب أبو القاسم على . كان أبو علي بن سيجور وفائق لما ھزمھما سبكتكين لحقا بجرجان عند فخر الدولة بن بويه

الحاجب فھربا إلى فخر الدولة، وأقاما  خراسان، وسار إليه محمود بن سبكتكين، وعّمه بغراجق وكان معه أبو نصر بن محمود

ثم وقعت المھاداة بينه وبين فخر الدولة بن . في نزله وتحت حرابه بقومس والّدامغان وجرجان، وأناخ سبكتكين على طوس

ونمي إلى فخر الدولة أنه يتجّسس عدد . بويه صاحب الرّي، وكان آخر ھدية من سبكتكين جاء بھا عبد هللا الكاتب من ثغابة

ثم ضعف الحال بينھما، واتصل ما بين فخر الدولة واألمير نوح . الجند، وغوامض الطرق فبعث إلى سبكتكين بالعتاب في ذلك

  .على يد سبكتكين

  :وفاة سبكتكين ووالية ابنه إسمعيل  
ك في طريقه في ولما فرغ سبكتكين من أمر ايلك خان ورجع إلى بلخ وأقام بھا قليال طرقه المرض فبادر به إلى غزنة، وھل

وكان عاداًل خيراً حسن العھد محافظاً على . شعبان سنة سبع وثمانين لعشرين سنة من ملكه في غزنة وخراسان، ودفن بغزنة

ولما ھلك بايع الجند البنه إسمعيل بعھده إليه، وكان أصغر من محمود فأفاض فيھم العطاء وانعقد أمره . الوفاء كثير الجھاد

  .بغزنة

  :ود بن سبكتكين علي ملك أبيه وظفره بأخيه إسمعيلاستيالء محم
ولما ولي إسمعيل بغزنة استضعفه الجند واستولوا عليه، واشتطوا عليه في الطلب حتى أنفذ خزائن أبيه، وكان أخوه محمود 

صالح بينھما بنيسابور فبعث إليه أن يكتب له باألعمال التي لنظره مثل بلخ فأبى، وسعى أبو الحرب والي الجوزجان في اإل

ثم سار إلى بست وبھا أخوه نصر فاستماله، . فامتنع إسمعيل، فسار محمود إلى ھراة معتزماً عليه، وتحّيز معه عمه بغراجق

ً إلى غزنة وأغذ السير ولقيه إسمعيل . وقد كتب إليه األمراء الذين مع إسمعيل واستدعوه ووعدوه بالطاعة. وساروا جميعا

واستولى محمود على الملك وحاصر أخاه إسمعيل . وانھزم إسمعيل واعتصم بقلعة غزنة. الً شديداً بظاھر غزنة فاقتتلوا قتا

حتى استنزله على األمان فأكرمه وأشركه في سلطانه، وذلك لسبعة أشھر من والية إسمعيل، واستقامت الممالك لمحمود ولقب 

  .بالسلطان، ولم يلّقب به أحد قبله ثم سار إلى بلخ

  :ود علي خراساناستيالء محم
وكان عبد هللا . لما ولي أبو الحارث منصور بعد نوح استوزر محمد بن إبراھيم، وفّوض أمره إلى فائق كفالة وتدبيرا لصغره

بن عزيز قد ھرب من بخارى عند قدوم محمد إليھا في استحثاث األمير نوح للقاء ايلك خان كما مّر، فلما مات األمير نوح 

ع عزيز أبا منصور محمد بن الحسين األسفيجابي في قيادة الجيش بخراسان، وجمله على االنحدار به وولي ابنه منصور أطم

ثم قبض على أبي . إلى بخارى مستغيثاً بأيلك خان على غرضه، فنھض ايلك خان لمصاحبتھما، وسار بھما كأنه يريد سمرقند

بخارى فھرب أبو الحارث، وملك فائق بخارى، ورجع ايلك منصور وابن عزيز وأحضر فائقاً وأمره بالمسير على مقّدمته إلى 

واستدعى فائق أبا الحارث فاطمأن، وبعث من مكانه بكثرزون الحاجب األكبر على خراسان ولّقبه بستان الدولة، ورجع . خان

أقام بكثرزون وجبى وكانت بينه وبين بكثرزون ضغن فأصلح أبو الحارث بينھما، و. إلى بخارى فتلقاه فائق، وقام بتدبير دولته

  .األموال، وزحف إليه أبو القاسم بن سيجور، وكانت بينھما الفتنة التي مّر ذكرھا

وجاء محمود إلى بلخ بعد فراغه من فتنة أخيه إسمعيل، فبعث إلى أبي الحارث منصور رسله وھداياه، فعقد له على بلخ وترمذ 

لحسن الحمولي فاستخلصه أبو الحارث لوزارته، وقعد عن رسالة واعتذر عن نيسابور فراجعه مع ثقته أبي ا. وھراة وبست
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صاحبه فأقبل محمود إلى نيسابور، وھرب عنھا بكثرزون فنھض أبو الحارث إلى نيسابور، فخرج محمود عنھا إلى مرو 

  .الروذ، وجمع أبو الحارث وكحلة وبكثرزون، وبايعوا ألخيه عبد الملك بن نوح

ثم سألوه اإلبقاء . ن بالعتاب على صنيعھما بالسلطان، وزحف إليھما فبرزا من مرو للقائهوبعث محمود إلى فائق وبكثرزو

  .  فأجاب وارتحل عنھم، وبعض أوباشھم في أعقابه فرجع إليھم

. وحشدوا الناس للقائه فھزمھم وافترقوا فسار عبد الملك إلى بخارى وبكثرزون إلى نيسابور، وكان معھم أبو القاسم بن سيجور

  .بقھستان، واستولى محمود على خراسان وذلك سنة تسع وثمانين وثلثمائة ولحق

ثم سار إلى طوس، وھرب بكثرزون إلى جرجان، وبعث محمود ارسالن الحاجب في اثره فأخرجه من نواحي خراسان فولّى 

طرده عنھا أبو القاسم بن ورجع ف. ارسالن على طوس، وسار إلى ھراة لمطالعة أحوالھا فخالفه بكثرزون إلى نيسابور، وملكھا

ثم سار إلى بلخ فأنزل بھا . سيجور وملكھا، وولّي محمود أخاه نصر بن سبكتكين قيادة الجيوش بخراسان، وأنزله بنيسابور

ً عليه، وكتب بالبيعة للقادر الخليفة من بني العّباس فبعث إليه . سريره ثم استراب بأخيه إسمعيل فاعتقله ببعض القالع موسعا

  .وأقام بين يديه السماطين، واستوثق له ملك خراسان، وبقي يرّدد الغزو إلى الھند كل سنة. واأللوية على العادة بالخلع

  :استيالء محمود علي سجستان
كان خلف بن أحمد صاحب سجستان في طاعة بنى سامان ، ولما شغل عنه بالفتن استفحل أمره، وشغل لالستبداد فلما سار 

ولما رجع سبكتكين من الھند . ھند كما مّر، اغتنم الفرصة من بست، وبعث إليھا عسكراً فملكوھا وجبوھاسبكتكين للقاء ملك ال

وسار معه الحارث أبو علي . ظافراً تلّقاه بالمعاذير والتعزية والھدايا والطاعة فقبل وأعرض عنه، وارتھن عنده على طاعته

ّدمه لقتال ايلك خان بما وراء النھر كما مّر فدّس إلى ايلك خان يغريه بن سيجور بخراسان فمأل يده ويد عسكره بالعطاء، وبتق

واعتزم سبكتكين على غزو سجستان، ثم أدركه الموت فاغتنم خلف الفرصة وبعث طاھراً إلق قھستان وبوشنج . بسبكتكين

تزاع قھستان وبوشنج، فلما فرغ محمود من شأن خراسان، بعث لبغراجق عمه بان. فملكھا، وكاتب البغراجق أخا سبكتكين

وزحف محمود إلى خلف سنة تسعين وثالثمائة فامتنع . فسار إلى طاھر فھزمه واتبعه، وّكر عليه طاھر فقتله وانھزم الفريقان

  .في حصن بلد، وھي قلعة عالية منيعة، وحاصره بھا حتى الذ بالطاعة

ھى في اثني عشر ألف فارس، وثالثين ألف راجل فاختار وبذل مائة ألف دينار فأفرج عنه وسار إلى الھند فتوّغل فيھا، وانت

محمود من عساكره خمسة عشر ألفاً، وسار لقتال جميال فھزمه وأسره في بنيه وحفدته وكثير من قرابته، ووجد في سلبه مقلد 

وذلك  من فصوص يساوي مائة ألف دينار وأمثال ذلك، فوّزعھا على أصحابه، وكان األسرى والسبي خمسمائة ألف رأس،

ثم فادى جيبال ملك الھند نفسه بخمسين رأساً . وفتح من بالد الھند بالدا أوسع من بالد خراسان. سنة إثنتين وتسعين وثلثمائة

من الفيلة ارتھن فيھا إبنه وحافده، وخرج إلى بلده فبعث إلى إبنه أندبال وشاھينة وراء سيجور فأعطوه تلك الفيلة، وسار ال 

لسلطان محمود إلى ويھند فحاصرھا وافتتحھا، وبعث العساكر لتدويخ نواحيھا فأثخنوا في القتل في وسار ا. يعود له ملك

  .أوباش كانوا مجتمعين للفساد، مستترين بخمر الغياض فاستلحموھم

وكان خلف بن أحمد عند منصرف السلطان عنه أظھر النسك، وولّى ابنه طاھراً على . ورجع السلطان محمود إلى غزنة

ن فلما طالت غيبة السلطان، أراد الرجوع إلى ملكه فلم يمّكنه إبنه فتمارض وبعث إليه بالحضور للوصية، واالطالع سجستا

  .فلما حضر اعتقله، ثم قتله كما مرّ . على خبايا الذخيرة
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سعين وجزعت نفوس قواده لذلك وخافوه، وبعثوا للسلطان محمود بطاعتھم ما بقيت له الدعوة في سجستان سنة ثالث وت

وسار السلطان محمود إلى خلف فامتنع منه في معقله بحصن الطاق، وھو في رأس شاھق تحيط به سبعة أسوار . وثلثمائة

ثم فرض على أھل العسكر فطع الشجر . عالية، ويحيط به خندق بعيد المھوى، وطريقه واحدة على جسر فجثم عليه أشھراَ 

م الفيول بين يديه على تعبيتھا فحطم الفيل األعظم على باب الحصن فقلعه ورمى وزحف إليه، وقدّ . التي تليه، وطم بھا الخندق

وفشا القتل في أصحاب خلف، وتماسكوا داخل الباب يتناضلون بأحجار المجانيق والسھام والحراب فرأى خلف ھول . به

يره في مقاماته فاختار الجوزجان، المطلع فأثاب واستأمن، وخرج إلى السلطان وأعطاه كثيراً من الذخيرة فرفع من قدره وخّ 

  .فأذن له في المسير إليھا على ما بينه وبين ايلك خان من المداخلة

ثم ھلك خلف سنة تسع وتسعين وثلثمائة، وأبقى السلطان على ولده عمر، وكان خلف كثير الغاشية من الوافدين والعلماء، 

الته، وأنفق عليھم عشرين ألف دينار، ووضعه في مدرسة الصابوني ألف تفسيراً جمع له العلماء من أھل اي. وكان محسناً لھم

واستخلف السلطان على سجستان أحمد الفتحي من قّواد أبيه . ونسخه يستغرق عمر الكاتب إال أن يستغرق في النسخ. بنيسابور

يش أبي المظّفر نصر ثم بلغه انتقاض أحمد بسجستان فسار إليھم في عشرة آالف، ومعه أخوه صاحب الج. ورجع إلى غزنة

والتوتناش الحاجب وزعيم العرب أبو عبد هللا محمد بن إبراھيم الطائي فحاصرھم، وفتحھا ثانية، ش ولى عليھا أخاه صاحب 

وعاد السلطان محمود إلى . الجيش نصر بن سبكتكين مضافة إلى نيسابور فاستخلف عليھا وزيره أبا منصور نصر بن إسحق

وأّما عند ابن األثير . ھكذا مساق خبر السلطان محمود مع خلف بن أحمد، وخبر سجستان عند العيني. بلخ مضمراً غزو الھند

  .فعلى ما وقع في أخبار دولة بني الصفار

  :غزوة بھاطية والملتان وكوكبر
عليھا ولما فرغ السلطان محمود من سجستان اعتزم على غزو بھاطية من أعمال الھند، وھي وراء الملتان، مدينة حصينة 

وكانت مشحونة بالمقاتلة والعّدة، وإسم صاحبھا بجير فعبر السلطان . نطاق من األصبوان، وآخر من الخنادق، بعيدة المھوى

وتبعھم المسلمون إلى باب . ثم انھزم بجير وأصحابه في الرابع. إليھا جيحون، وبرز إليه بجير فاقتتلوا بظاھر بھاطية ثالثة أيام

وسار بجير في . وأخذتھم السيوف من أمامھم ومن ورائھم فبلغ القتل والسبي والسلب والنھب فيھم مبالغهالبلد فملكوه عليھم، 

ولما أيقن بالھلكة قتل نفسه . رؤوس الجبال فستر في شعابھا وبعث السلطان سرية في طلبه فأحاطوا به، وقتلوا من أصحابه

ورھا، واستخلف عليھا من يعلم أھلھا قواعد اإلسالم، ورجع إلى بخنجر معه، وأقام السلطان محمود في بھاطية حتى أصلح أم

  .غزنة فلقي في طريقه شّدة من األمطار في الوحل وزيادة المدد في األنھار، وغرق كثير من عسكره

ه ومنع. ثم بلغه عن أبي الفتوح والي الملتان أنه ملحد، وأنه يدعو أھل واليته إلى مذھبه فاعتزم على جھاده، وسار كذلك

فبعث السلطان إلى اندبال ملك الھند في أن يبيح له العبور إلى بالده لغزو الملتان، فأبى فبدأ  سيجور من العبور لكثرة المدد

ونقل أبو الفتوح أمواله على الفيول . وّفر اندبال بين يديه، وھو في طلبه إلى أن بلغ كشمير. بجھاده، وسار في بالده ودوّخھا

لتان فقصدھا السلطان، وامتنع أھلھا فحاصرھم حتى افتتحھا عنوة، وأغرمھم عشرين ألف ألف درھم إلى سرنديب، وترك الم

  .عقوبة لھم على عصيانھم

وھرب صاحبھا إلى قلعته وھي . ثم سار إلى كوكبر واسم صاحبھا بيدا، وكان بھا ستمائة صنم فافتتحھا، وأحرق أصنامھا

سان، وفيه خمسمائة وعشرون ألف راية، وھو مشحون باألقوات، والمسالك كاليجار، وھو حصن كبير يسع خمسمائة ألف إن

واعترضه دون الحصن واد بعيد . إليه متعذرة بخمر الشجر، وملتف الغياض فأمر بقطع األشجار حتى اتضحت المسالك
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رھا ثالثة وأربعين المھوى فطّم منه عشرين ذراعاً باألجربة المحشوة بالتراب، وصيره جسرا ومضى منه إلى القلعة، وحاص

وبلغ السلطان أن ايلك خان مجمع على غزو خراسان فصالح ملك الھند على خمسين فيال . يوماً حتى جنح صاحبھا إلى السلم

ثم قطع خلعته وأنفذھا إلى السلطان، وتبعه بما عقد . وخلع عليه السلطان فلبس خلعته وشد منطقته. وثالثة آالف من الفضة

  .لى خراسان بعد أن كان عازماً على التوّغل في بالد الھندمعه، وعاد السلطان إ

  :مسير ايلك خان إلى خراسان وھزيمته
كان السلطان محمود لما ملك ايلك خان بخارى كما مّر، وكتب إليه مھنئاً، وترّدد السفراء بينھما في الوصلة، وأوفد عليه سھل 

ّق والي سرخس، في خطبة كريمته بھدية فاخرة من سبائك بن محمد بن سليمان الصعلوكي إمام الحديث، ومعه طغان ج

العقيان واليواقيت والّدر والمرجان والوشي والحمر، وصواني الذھب مملوءة بالعنبر والكافور والعود والنصول، وأمامه 

بالھدايا واأللطاف، وزّفت المخطوبة . الفيول تحت الخروج المغّشاة فقوبلت الھدية بالقبول، والوافد بالتعظيم له ولمن أرسله

ولم يزل السعاة يغرون ما بينھما حتى فسد ما بينھما، فلما سار السلطان محمود إلى الملتان . واتحدت الحال بين السلطانين

اغتنم ايلك خان الفرصة، وبعث سباسي تكين قريبه وقائد جيشه إلى خراسان، وبعث معه أخاه جعفر تكين وذلك سنة تسعين 

وقصد . وكان ارسالن الحاجب بھراة أنزله السلطان بھا، وأمره إذا دھمه أن ينحاز إلى غزنة. بھا جعفر تكينبلخاً وأنزل  فملك

  .سباسي ھراة وسكنھا، وندب الحسين بن نصر إلى نيسابور فملكھا، ورتب العّمال واستخرج األموال

ر السلطان ببلخ وسرح ارسالن الحاجب في وطار الخبر إلى السلطان بالھند، وقصد بلخ فھرب جعفر تكين إلى ترمذ، واستق

ثم . عشرة آالف من العساكر إلى سباسي تكين بھراة فسار سباسي إلى مرو، واعترضه التركمان، وقاتلھم فھزمھم وأثخن فيھم

سار إلى أبيورد، ثم إلى نسا وارسالن في اتباعه حتى انتھى إلى جرجان فصد عنھا، وركب قلل الجبال والغياض، وتسلط 

ثم عاد إلى نسا وأصدر ما معه إلى . راكلة على أثقاله ورجاله، واستأمن طوائف من أصحابه إلى قابوس لعدم الظھرالك

خوارزم شاه أبي الحسن علي بن مأمون، وديعة أليلك خان، واقتحم المفازة إلى مرو فسار السلطان العتراضه، ورماه محمد 

  .بن سبع بمائة من القواد حملوا إلى غزنة

وقد كان ايلك خان بعث أخاه جعفر تكين في ستة آالف راجل . سباسي تكين في فّل من أصحابه فعبر النھر إلى ايلك خانونجا 

ثم تصدھم . إلى بلخ ليفتر من عزيمة السلطان عن قصد سباسي تكين فلم يفتر ذلك من عزمه، حتى أخرج سباسي من خراسان

ولما بلغ الخبر إلى . احب جيش خراسان إلى ساحل جيحون فقطع دابرھمفانھزموا أمامه، وتبعھم أخوه نصر بن سبكتكين ص

ايلك خان قام في ركائبه وبعث بالصريخ إلى ملك الخّتل وھو قدر خان بن بقراخان لقرابة بينھما وصھر فجاءه بنفسه، ونفر 

لى السلطان خبره، وھو واستجاش أحياء النزل ودھاقين ما وراء النھر، وعبر النھر في خمسين ألفاً، وانتھى إ. معه

وعسكر على أربعة . بطخارستان فقدم إلى بلخ، واستعد للحرب، واستنفر جموع الترك والجند والخلنجية واألفقانية والفربوية

وتزاحفوا على التعبئة فجعل السلطان في القلب أخاه نصراً صاحب الجيش بخراسان، وأبا نصر بن أحمد . فراسخ من بلخ

وفي الميمنة حاجبه . وزجان، وأبا عبد هللا بن محمد بن إبراھيم الطائي في كماة األكراد والعرب والھنودالفريغوني صاحب الج

  .وحضن الصفوف بخمسمائة من الفيلة. الكبير أبا سعيد التمرتاشي، وفي الميسرة ارسالن الحاجب

وطالت الحرب، واستمات . وھو في القلبوجعل ايلك خان على ميمنته قدر خان ملك الخّتل، وعلى ميسرته أخاه جعفر تكين، 

ً . الفريقان  ثم ركب وحمل في فيلته على القلب فأزاله عن مكانه، وانھزم الترك. ونزل السلطان وعّفر خّده باألرض متضرعا

وأكثر الشعراء تھنئة السلطان بھذا الفتح، وذلك سنة سبع وتسعين . واتبعوھم يقتلون ويأسرون إلى أن عبروا بھم النھر
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ولما فرغ السلطان من ھذه الحرب سار للھند لإليقاع بنواسه شاه أحد أوالد الملوك، كان أسلم على يده، واستخلفه . لثمائةوث

على بعض المعاقل التي افتتحھا فارتد، ونبذ اإلسالم فأغّذ السير إليه ّففّر أمامه، واحتوى على المعاقل التي كانت في يده من 

  .فراً وذلك سنة سبع وتسعين وثلثمائةأصحابه، وانقلب إلى غزنة ظا

  :فتح بھيم نقرا
ثم سار السلطان سنة ثمان وتسعين وثلثمائة في ربيع منھا غازياً إلى الھند فانتھى إلى سبط وبھند، فلقيه ھنالك ابن ھزبال ملك 

على حصن عالية  الھند في جيوش ال تحصى، فصدقھم السلطان القتال فھزمھم، واتبعھم إلى قلعة بھيم نقرا، وھي حصن

 ً ثم . اتخذھا أھل الھند خزانة للصنم، ويودعون به أنواع الذخائر والجواھر التي يتّقرب بھا للصنم فدافع عنه خزنته أياما

استأمنوا وأمكنوا السلطان من القلعة فبعث عليه أبا نصر الفريغوني، وحاجبه الكبير ابن التمرتاش، وواسع تكين، وكلّفھما بنقل 

ائن فكان مبلغ المنقول من الوزن سبعين ألف ألف شامية ومن الذھبيات والفضيات موزونة، والديباج السوسي ما ال ما في الخز

ووجد في جملتھا بيت من الفضة الخالصة طوله ثالثون ذراعا في خمسة عشر صفائح مضروبة، ومعالق للطي . عھد بمثله

. شرين بقائمتين من ذھب، وقائمتين من فضة فوكلھما بحفظ ذلكوالنشر، وشراع من ديباج طوله أربعون ذراعاً في عرض ع

ومضوا إلى غزنة فأمر بساحة داره ففرشت بتلك الجواھر، واجتمعت وفود األطراف لمشاھدتھا، وفيھم رسول طغان أخي 

  .ايلك خان

  :خبر الفريغون واستيالء السلطان علي الجوزجان
وكان أبو الحارث أحمد بن . وكان لھم شھرة مكارم. م بني سامان، يتوارثونھاوكان بنو فريغون ھؤالء والة على الجوزجان أيا

وھلك أبو . وكان سبكتكين خطب كريمته البنه محمود، وأنكح كريمته أخت محمود إلبنه أبي نصر فالتحم بينھما. محمد غّرتھم

مائة، وكان أبو الفضل أحمد بن الحسين الحارث فأقر السلطان محمود ابنه أبا نصر على واليته إلى أن مات سنة إحدى وأربع

  .ونال عنده بذلك فوق ما أّمل. الھمذاني المعروف بالبديع يؤلف له التآليف ويجعلھا بإسمه

  :غزوة بارين
ثم سار السلطان محمود على رأس المائة الرابعة لغزو بالد الھند فدّوخھا واستباحھا، وأوقع بملكھا، ورجع إلى غزنة فبعث 

ند في الصلح على جزية مفروضة، وعسكر مّقرر عليه، وعلى تعجيل مال عظيم، وھدّية فيھا خمسون فيال، إليه ملك الھ

  .وتّقرر الصلح بينھما على ذلك

  :غزوة الغور وقصران
وأقاموا على ذلك متمرّدين . بالد الغور ھذه تجاور بالد غزنة، وكانوا يفسدون السابلة ويمتنعون بجبالھم وھي وعرة ضيقة

وفي مقدمته التوتناش الحاجب والي . فرھم وفسادھم فامتعض السلطان محمود، وسار لحسم عللھم سنة إحدى وأربعمائةعلى ك

ھراة وارسالن الحاجب والي طوس، وانتھوا إلى مضيق الجبل وقد شحنوه بالمقاتلة فنازلتھم الحرب ودھمھم السلطان فارتّدوا 

ثم كر . دخل حصناً في عشرة آالف واستطرد لھم السلطان إلى فسيح من األرضو. على أعقابھم، ودخل عليھم لبالدھم وملكھا

. عليھم فھزمھم وأثخن فيھم وأسر ابن سورى وقرابته وخواصه، وملك قلعتھم، وغنم جميع أموالھم، وكانت ال يعّبر عنھا

  ائة لغزو قصران، وكان صاحبھا ثم سار السلطان سنة إثنتين وأربعم. وأسف ابن سورى على نفسه فتناول سماً كان معه ومات
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يحمل ضمانه كل سنة فقطع الحمل، وامتنع بمواالة ايلك خان، وسار إليه فبادر باللقاء وتنصل واعتذر، وأھدى عشرين فيالً 

  .وألزمه السلطان خمسة عشر ألف درھم، ووكل بقبضھا ورجع إلى غزنة

  :خبر اليشار واستيالء السلطان علي غرشتان
ً على ملك غرشتان، كما أن كسرى على ملك الفرس وقيصر على ملك الروم ومعناه الملك كان اسم اليشا ر عند األعاجم لقبا

وكان اليشار أبو نصر محمد بن إسمعيل بن أسد ملكھا إلى أن بلغ ولده محمد سن النجابة فغلب على أبيه، وانقطع أبو . الجليل

ولما انتقض على الرضى نوح خطبھم . ئذ أبو علي بن سيجورنصر للنظر في العلوم لشغفه بھا، وصاحب خراسان يوم

 ً ثم نھض سبكتكين إلى أبي علي . لطاعته وواليته فأبوا من ذلك النتقاضه على سلطانه، فبعث العساكر إليھم وحاصرھم زمانا

له والة األطراف بن سيجور، وانضاف اليشار إلى سبكتكين في تلك الفتنة كلّھا فلما ملك السلطان محمود خراسان، وأذعن 

ثم استنفر محمد بن أبي نصر في بعض غزواته فقعد عن النفير، فلّما رجع السلطان . واألعمال بعث إليھم في الخطبة فاجابوه

من غزوته بعث حاجبه الكبير أبا سعيد التوتناش في العساكر وأردفه بإرسالن الحاجب والي طوس لمناھضة اليشار ملك 

فأّما أبو نصر فاستأمن إلى . أبا الحسن المنيعي الزعيم بمرو الروذ لعلمه بمخادع تلك البالدواستصحبا معھما . غرشتان

وأّما إبنه محمد فتحضن بالقلعة التي بناھا أيام ابن سيجور فحاصروھا . الحاجب، وجاء به إلى ھراة مرفھا محتاطا عليه

واستخلف الحاجب على . ت أمواله، وصودرت حاشيتهطويال، واقتحموھا عنوة، وأخذ أسيراً فبعث به إلى غزنة، واستصفي

الحصن ورجع إلى غزنة فامتحن الولد بالسياط، واعتقله مرّفھا واستقدم أباه أبا نصر من ھراة فأقام عنده في كرامة إلى أن 

  .ھلك سنة ست وأربعمائة

  :وفاة ايلك خان وصلح أخيه طغان خان مع السلطان
وبعث إلى . يواصل األسف، وكان أخوه طغان يكبر عليه فعلته، ونقضه العھد مع السلطانكان ايلك خان بعد ھزيمته بخراسان 

ثم ھلك ايلك خان سنة ثالث وأربعمائة، وولّي . ثم تصالحا. السلطان يتبّرأ ويعتذر فنافره ايلك خان بسبب ذلك، وزحف إليه

  بغزو اشتغل أنت: وقال له. مكانه أخوه طغان خان فراسل السلطان محمود وصالحه

ثم خرجت طوائف الترك من جانب الصين . وانقطعت الفتنة بينھما، وصلحت األحوال. الھند، وأنا بغزو الترك فأجابه إلى ذلك

في مائة ألف خركاه، وقصدوا بالد طغان فھال المسلمين أمرھم، فاستنفر طغان من الترك أزيد من مائة ألف، واستقبل جموع 

وھلك طغان اثر ذلك، وملك بعده أخوه . ائة ألف، وأسر مثلھا، ورجع الباقون منھزمينالكفرة فھزمھم، وقتل نحوا من م

. ارسالن خان سنة ثمان وأربعمائة، وخلّص ما بينه وبين السلطان محمود، وخطب بعض كرائمه للسلطان مسعود ولده فأجابه

  .وعقد السلطان البنه على ھراة فسار إليھا سنة ثمان وأربعمائة

  :فتح بارين
وامتنع عظيم الھند في . م سار السلطان سنة ثمان وأربعمائة عندما فصل الشتاء غازياً إلى الھند، وتوغل فيھا مسيرة شھرينث

ووجد به في . وفتح هللا بارين، وكثرت األسرى والغنائم. واستدعى الھنود وملك عليھم الفيلة. جبل صعب المرتقى ومنع القتال

ثم عاد إلى غزنة، وبعث إلى القادر يطلب عھد . إنه مبني منذ أربعين ألف سنة: اجمة كتابتهبيت البدجي حجر منقوش تال التر

  .خراسان وما بيده من الممالك
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  :غزوة تنيشرة 
كان صاحب تنيشرة عاليا في الكفر والطغيان، وانتھى الخبر إلى السلطان في ناحيته من الفيلة فيلة من الفيتلمان الموصوفة في 

م السلطان على غزوه، وسار إليه في مسالك صعبة وعرة بين أودية وقفارات حتى انتھى إلى نھر طام قليل الحروب فاعتز

وقد استندوا من ورائه إلى سفح جبل فّسرب إليھم جماعة من الكماة خاضوا النھر، وشغلوھم بالقتال حتى تعّدت بقية . المخاضة

ثم غزا السلطان على عادته فضل . وعادوا إلى غزنة ظافرين ظاھرين ثم قاتلوھم وانھزموا، واستباحھم المسلمون،. العسكر

ً حش تخلّص  األدالء طريقھم فوقع السلطان في مخاضات من المياه غرق فيھا كثير من العسكر، وخاض الماء بنفسه أياما

  .ورجع إلى خراسان

  :استيالء السلطان علي خوارزم
ً في طاعة الرضى نوح أيام مقامه في آمد كما مّر كان مأمون بن محمد صاحب الجرجانية من خوارزم،  وجمان مخلصا

وكان من خبره مع ابن سيجور واستنقاذه إياه من أسر . فأضاف نسا إلى عمله فلم يقبلھاا لموّدة بينه وبين أبي علي بن سيجور

ثم ھلك . نه أبو الحسن عليثم ھلك وملك مكا. خوارزم شاه سنة ست وثمانين وثلثمائة ما مّر ذكره، وصارت خوارزم كلھا له

واتحد الحال بينھما إلى أن ھلك وولّي مكانه . وملك مكانه إبنه مأمون، وخطب إلى السلطان محمود بعض كرائمه فّزوجه أخته

ثم دعاه إلى الدخول في طاعته والخطبة له كما دعا الناس فمنعه . أبو العّباس مأمون، ونكح أخته كما نكحھا أخوه من قبله

وازداد خوفھم من . وأتباعه، وتوّجس الخيفة من السلطان في ذلك فرجعوا إلى الفتك به فقتلوه، وبايعوا إبنه داودأصحابه 

وسار إليھم السلطان في العساكر حتى أناخ عليھم وبّيتوا . السلطان في ذلك فتعاھدوا على االمتناع ومقّدمھم التكين البخاريّ 

وركب . ة السلطان فقاتلھم إلى أن وصل السلطان فھزمھم، وأثخن فيھم بالقتل واألسرمحمد بن إبراھيم الطائي، وكان في مقدم

ً على قبره وبعث . التكين السفن ناجيا فغدره المالّحون، وجاؤوا به إلى السلطان فقتله في جماعة من القواد الذين قتلوا مأمونا

ي حامية الثغور وأجريت لھم األرزاق، واستخلف على بالباقين إلى غزنة فأخرجوا في البعوث إلى الھند، وأنزلوا ھنالك ف

  .خوارزم الحاجب التونتاش ورجع إلى بالده

  :فتح كشمير وقنوج
ثم اعتزم على . ولما فرغ السلطان من أمر خوارزم، وانضافت إلى مملكته عدل إلى بست، وأصلح أحوالھا ورجع إلى غزنة

كلھا، ولم يبق عليه إاّل كشمير، ومن دونھا الفيافي والمصاعب فاستنفر  غزو الھند سنة تسع وأربعمائة، وكان قد دوخ بالدھا

وبث . وسار تسعين مرحلة، وعبر نھر جيحون وحيلم وخياال ھو وأمراؤه. الناس من جميع الجھات من المرتزقة والمتطّوعة

ھند في تلك الممالك تبعث إليه وكانت ملوك ال. عساكره في أودية ال يعبر عن شدة جريھا وبعد أعماقھا، وانتھى إلى كشمير

بالخدمة والطاعة، وجاءه صاحب درب كشمير وھو جنكي بن شاھي وشھي فأقّر بالطاعة، وضمن داللة الطريق، وسار أمام 

وھو خالل ذلك يفتتح القالع إلى أن دخل في والية ھردت أحد ملوك الھند فجاء . العسكر إلى حصن مأمون لعشرين من رجب

 ً   .طائعاً مسلما

واعترضھم أنھار عميقة سقطوا فيھا وھلكوا قتالً . م سار السلطان إلى قلعة كلنجد من أعيان ملوكھم فبرز للقائه، وانھزمث

 ً ثم عطف إلى . وغنم السلطان منھم مائة فيل وخمسة إلى غير ذلك مما جّل عن الوصف. وغرقاً، يقال ھلك منھم خمسون ألفا

بابان إلى الماء المحيط، موضوعة أبنيته فوق التالل، وعن جنبتيه  م يشرع منھاسقط التقيد، وھو بيت مبني بالصخور الص

  .ألف قصر مشتملة على بيوت األصنام
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منھا خمسة من الذھب األحمر مضروبة على خمسة أذرع في الھواء قد جعلت عينا كل واحدة : وفي صدر البلد بيت أصنام

وفي وزن قدمي . آلخر قطعة ياقوت أزرق تزن أربعمائة وخمسين مثقاالمنھما ياقوتتين تساويان خمسين ألف دينار، وعين ا

وزادت شخوص . الصنم الواحد أربعة آالف وأربعمائة مثقال، وجملة ما في األشخاص من الذھب ثمانية وتسعون ألف مثقال

وخّرب سائر القالع في الفضة على شخوص الذھب في الوزن فھدمت تلك األصنام كلّھا وخربّت، وسار السلطان طالباً قنوج، 

طريقه، ووصل إليھا في شعبان سنة تسع، وقد فارقھا نزو جبال حين سمع بقدومه، وعبر نھر كنك الذي نغرق الھنود فيه 

  .أنفسھم، ويذرون فيه رماد المحرقين منھم

، تزعم الھنود أن وھي سبع قالع موضوعة على ذلك الماء، فيھا عشرة آالف بيت لألصنام: وكان أھل الھند واثقين بقنوج

فلّما وصلھا السلطان ألفاھا خالية قد ھرب أھلھا . تاريخھا منذ مائتي ألف سنة أو ثالثمائة ألف سنة، وأنھا لم تزل متعّبداً لھم

ثم أخذ في السير منھا إلى قلعة لنج، وتعرف بقلعة البراھمة فقاتلوا ساعة، . ففتحھا كلّھا في يوم واحد، واستباحھا أھل عسكره

ثم سار إلى قلعة أسا وملكھا جندبال فھرب وتركھا، وأمر السلطان . تساقطوا من أعاليھا على سنا الرماح وضياء الصفاح ثم

ثم عطف على جندراي من أكابر الھنود في قلعة منيعة، وكان جيبال ملك الھند من قبل ذلك يطلبه للطاعة واإللفة . بتخريبھا

  .المغرورين بحصانة المعقل فنجا بنفسهولحق جيبال بنھوجد أحد . فيمتنع عليه

ً بامتناع قلعته ثم تنصح له بجيبال، ومنعه من ذلك فھرب إليه أمواله وأنصاره إلى جبال وراء . ورام جندراي المدافعة وثوقا

. االً وفيوالوسار في اتباع جندراي، وأثخن فيھم قتال ونھباً، وغنم منھم أمو. القلعة، وافتتحھا السلطان، وحصل منھا على غنائم

وكانت الفيول تسّمى عندھم . وبلغت الغنائم ثالثة آالف ألف درھم ذھباً وفّضًة ويواقيت، والسبي كثير وبيع بدرھمين إلى عشرة

ثم قضى السلطان جھاده ورجع إلى غزنة فابتنى مسجدھا الجامع، وجلب إليه جذوع الرخام من الھند، وفرشه . جنداي داد

نقل إليه الرخام . واحتضر بناء المسجد بنفسه. ه باألصباغ وصباب الذھب المفرغة من تلك األصنامبالمرمر، وأعالي جدران

علوم  وبنى بازاء المسجد مدرسة احتوت فيھا الكتب من. من نيسابور، وجعل أمام البيت مقصورة تسع ثالثة آالف غالم

إليه في أمن من العيون وأمر القّواد والحّجاب وسائر األّولين واآلخرين، وأجريت بھا األرزاق، واختّصت لنفسه يفضي منه 

وكانت غزنة تحتوي على مربط ألف فيل، يحتاج كل واحد منھا لسياسته . الخّدام، فبنوا بجانب المسجد من الدور ما ال يحصى

  .ومائدته خّطة واسعة

  :غزوة األفقانية
بدلحة، وطال بينھما العتاب وآل إلى القتال فقتل والي  لما رجع السلطان إلى غزنة راسل بيدو ووالي قنوج، وإسمه راجبان

وطغى بيدو، وغلب على الملوك الذين معه، وصاروا في جملته، ووعدھم برد ما غلبھم عليه . قنوج، واستلحمت جنوده

انية طوائف وكان ابتداؤه في طريقه باألفق. ونمي الخبر بذلك إليه فامتعض، وسار إلى بيدو فغلبه على ملكه. السلطان محمود

من كّفار الھند معتصمون بقلل الجبال، ويفسدون السابلة فسار في بالدھم وّدوخھا، وعبر نھر كنك، وھو واٍد عميق، وإذا 

وخلص جريحاً، واستأمن إلى السلطان . جيبال من ورائه فعبر إليه على عسر العبور فانھزم جيبال، وأسر كثير من أصحابه

فلما رأى ملوك الھند ذلك تابعوا رسلھم إلى السلطان في . ليلحق ببيدو فغدر به بعض الھنود وقتله فلم يؤّمنه إال أن يسلم فسار

وسار إلى مدينة باري من أحصن بالد الھند فألفاھا خالية فأمر بتخريبھا وعشر قالع مجاورة لھا، وقتل . الطاعة على االتاوة

 ً ر ماءه عليه من جميع جوانبه، ومعه ستة وخمسون ألف فارس، وسار في طلب بيدو، وقد تحصن بنھر أدا. من أھلھا خلقا

وترك . وثمانون ألف راجل، وسبعمائة وخمسون فيال فقاتلھم ھنالك يوماً وحجز بينھم الليل فأجفل بيدو، وأصبحت دياره بالقع
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يھم القتل واألسر، ونجا بيدو خزائن األموال والسالح فغنمھا المسلمون، وتتبعوا آثارھم فوجدوھم في الغياض واآلكام فأكثروا ف

  .بذماء نفسه، ورجع السلطان إلى غزنة ظافراً 

  :فتح سومنات
والصنم مبني . البحر بحيث تلتقفه أمواجه كان للھند صنم يسّمونة سومنات، وھو أعظم أصنامھم في حصن حصين على ساحل

منھا ذراعان غائصان : ذرع.ه خمسة أفي بيته على ستة وخمسين سارية من الساج المصفح بالرصاص، وھو من حجر طول

في البناء، وليس له صورة مشّخصة، والبيت مظلم يضيء بقناديل الجوھر الفائق، وعنده سلسلة ذھب بجرس وزنھا مائة مّن 

وعنده خزانة فيھا عدد كثير من األصنام ذھباً . تحّرك بأدوار معلومة من الليل فيقوم عباد البرھّميين لعبادتھم بصوت الجرس

وكانوا يحجوّن إلى ھذا الصنم . وفضًة، عليھا ستور معلقة بالجوھر منسوجة بالذھب تزيد قيمتھا على عشرين ألف ألف دينار

وتزعم الھنود أن األرواح بعد المفارقة تجتمع إليه فيبّثھا فيمن شاء بناء على . ليلة خسوف القمر فتجتمع إليه عوالم ال تحصى

ويعطون سدنته األموال . وكانوا يّقربون إليه كل نفيس، وذخائرھم كلّھا عنده. ھو عبادة البحر التناسخ والمّد والجزر عندھم،

  .وكان له أوقاف تزيد على عشرة آالف ضيعة. الجليلة

وكان نھرھم المسّمى كنك الذي يزعمون أّن مصبه في الجّنة، ويلقون فيه عظام الموتى من كبرائھم، وبينه وبين سومنات 

وكان يقوم عند الصنم من عّباد البرھّميين ألف رجل في كل يوم . وكان يحمل من مائه كل يوم لغسل ھذا الصنم. مائتا فرسخ

للعبادة، وثالثمائة لحلق رؤوس الزّوار ولحاھم، وثالثمائة رجل وخمسمائة امرأة يّغنون ويرقصون، ولھم على ذلك الجرايات 

إن سومنات ساخط عليھم، ولو كان : لھند فتحاً أو كسر صنماً يقول أھل الھندوكان كلّما فتح محمود بن سبكتكين من ا. الوافرة

ً عنھم ألھلك محموداً دونه فسار من غزنة في . فاعتزم محمود بن سبكتكين إلى غزوه، وتكذيب دعاويھم في شأنه. راضيا

لتان، وتزّود له من القوت والماء شبعان سنة ست عشرة وأربعمائة في ثالثين ألف فارس سوى المتّطوعة، وقطع القفر إلى الم

  .قدر الكفاية، وزيادة عشرين ألف حمل

وخرج من المفازة إلى حصون مشحونة بالرجال قد غّوروا آبارھم مخافة الحصار، فقذف هللا الرعب في قلوبھم، وفتحھا وقتل 

وملك . يم، وسار إلى بعض حصونهوسار إلى انھلوارن، وأجفل عنھا صاحبھا بھ. سكانھا وكسر أصنامھا، واستقى منھا الماء

السلطان المدينة، ومّر إلى سومنات، ووجد في طريقه حصوناً كثيرة فيھا أصنام وضعوھا كالنقباء والخدمة لسومنات ففتحھا، 

ثم سار في قفر معطش، واجتمع من سكانه عشرون ألفا لدفاعه فقاتلھم سراياه، وغنموا أموالھم . وخّربھا وكسر األصنام

إلى دبلواه على مرحلتين من سومنات فاستولى عليھا، وقتل رجالھا، ووصل إلى سومنات منتصف ذي القعدة فوجد وانتھوا 

  .أھلھا مختفين في أسوارھم، وأعلنوا بكلمة اإلسالم فوقھا فاشتد القتال، حتى حجز بينھم الليل

. فونه ويبكون ويتضّرعون إليه، ويرجعون إلى القتالوكانوا يدخلون إلى الصنم فيعنّ . ثم أصبحوا إلى القتال، وأثخنوا في الھنود

وركب فلّھم السفن فأدركوا، وانقسموا بين النھب والقتل والغرق، وقتل منھم نحو من خمسين . ثم انھزموا بعد أن أفناھم القتل

 ً ّمى كندھة في جزيرة ثم بلغه أّن بھيم صاحب انھلوارن اعتصم بقلعة له تس. واستولى السلطان على جميع ما في البيت. ألفا

ً من الّبر فرام خوض البحر إليھا، ثم رجع عنھا، وقصد المنصورة، وكان صاحبھا ارتد عن اإلسالم  على أربعين فرسخا

ثم سار إلى بھاطية فدان أھلھا . ففارقھا، وتّسرب في غياض ھناك فأحاطت عساكر السلطان بھا، وتتبعوھم بالقتل فأفنوھم

  .في صفر سنة سبع عشرةبالطاعة، ورجع إلى غزنة 
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  :دخول قابوس صاحب جرجان وطبرستان في والية السلطان محمود
ً على بني بويه  قد قّدمنا وفادة قابوس على األمير نوح بن منصور بن سامان، وعامله بخراسان أبي العباس تاش مستصرخا

عشرة سنة، وھم يعدونه بالنصرة والمدد عندما ملكوا طبرستان وجرجان من يده سنة إحدى وسبعين، وأقام بخراسان ثماني 

. ثم شغله شغل بني سيجور، ثم وعده السلطان محمود، وشغلته فتنة أخيه. ولما جاء سبكتكين وعده بمثل ذلك. حتى يئس منھم

ثم أمر من ببخارى بالمسير إلى خراسان فسار . واستولى أبو القاسم بن سيجور على جرجان بعد مھلك فخر الدولة بن بويه

ى أسفرايين، واستمّد قابوس رجال الديلم والجبل فأمدوه، وظاھروه على أمره حتى غلب على طبرستان وجرجان، وملكھا إل

وكان نصر بن الحسن بن افي زان، وھو ابن عّم ماكان بن كالي ينازعه فيھما فآل الحال . كما يذكر في أخبار الديلم والجبل

  .تقّل قابوس بوالية جرجان وطبرستان وديار الديلم كلّھا من ممالك محمودبنصر إلى أن اعتقله بنو بويه بالرّي، واس

  :استيالء السلطان محمود علم الري والجبل
وكان يتشاغل بالنساء والكتاب نسخاً . كان مجد الدولة بن فخر الدولة صاحب الرّي، وكان قد ضعف أمره، وأدبرت دولته

وكتب إلى محمود يشكو ذلك، ويستدعي نصرته . نتقضت أحواله، وطمع فيه جندهوكانت أمه تدًبر ملكه فلما توفيت ا. ومطالعة

وطّير بالخبر . فبعث إليه جيشاً عليھم حاجبه، وأمره أن يقبض على مجد الدولة فقبض عليه وعلى ابنه أبي دلف عند وصوله

ولة، وكانت ألف ألف دينار، ومن إلى السلطان فسار في ربيع من سنة عشرين وأربعمائة، ودخل الرّي وأخذ أموال مجد الد

ووجد له خمسين زوجة ولدن نيفاً . الجواري قيمة خمسمائة ألف دينار، ومن الثياب ستة آالف ثوب، ومن األالت ما ال يحصى

وأحضر مجد الدولة وعّنفه، وعرض له بتسفيه رأيه في االنتصار عن جندراي . ھذه عادة: وثالثين ولداً فسئل عن ذلك فقال

  .عثه إلى خراسان فحبس بھامنه، وب

ونفى المعتزلة إلى خراسان، . ثم ملك السلطان قزوين وقالعھا، ومدينة ساوة وآوة، وصلب أصحاب مجد الدولة من الباطنية

وتحّصن منه منوجھر بن قابوس ملك . وأحرق كتب الفلسفة واالعتزال والنجوم، وأخذ مما سوى ذلك من الكتب مائة حمل

رة فقصده فيھا، ولم تصعب عليه فھرب منوجھر وتحّصن بالغياض، وبعث له بخمسمائة ألف دينار الجيل بالجبال الوع

وتوفّي منوجھر عقب ذلك، وولي بعده ابنه أنوشروان فأّقره السلطان على واليته، . استصالحاً فقبلھا، ورجع عنه إلى نيسابور

بالد الجيل إلى أرمينية، وافتتح ابنه مسعود زنجان وأبھر وخطب للسلطان محمود في . وّقرر عليه خمسمائة ألف دينار ضريبة

من يد إبراھيم السيالر بن المرزبان من عقب شوذان بن محمد بن مسافر الديلمي، وجميع قالعه، ولم يبق بيده إال شھرزان 

ه، وعاد السلطان إلى ثم أطاعه عالء الدولة بن كاكويه بأصفھان، وخطب ل. قرر عليه فيھا ضريبة كما يأتي في أخبار الديلم

واستخلف بالري إبنه مسعوداً فقصد أصفھان وملكھا من عالء الدولة، واستخلف مسعود عليھا بعض أصحابه، وعاد . خراسان

  .عنھا فثار أھلھا بعامله، وقتلوه فرجع إليھم واستباحھم، ثم عاد إلى الرّي فأقام بھا

  :استيالء السلطان محمود علي بخاري ثم عوده عنھا
ن ايلك خان ملك الترك وصاحب تركستان لما ملك بخارى من يد بني سامان سنة تسعين وثالثمائة ولّى عليھا، ورجع إلى كا

وكان بينه وبين . بالده كما مّر، وكان الغّز أحياء بادية بضواحي بخارى، وزعيمھم ارسالن بن سلجوق عّم السلطان طغرلبك

فلما ملك ايلك خان بخارى عرف الرسالن بن . استظھار بني سامان بھمايلك خان وأخيه بقراخان حروب وفتن، بسبب 

وكان على تكين أخو ايلك خان، وحبس ارسالن ولحق ببخارى فاستولى . سيجور حّقه ورفع محلّه، وھو مع ذلك مستوحش

واستوثق أمر تكين . اهونھض إليھما ايلك خان وقاتلھما فھزم. عليھا، وطلب مواالة ارسالن بن سيجور فوااله واستفحل أمرھما
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وكان يسيء جوار السلطان محمود بن سبكتكين في أعماله، ويعترض رسله المترّددين إلى ملوك الترك فأحفظ . في بخارى

ذلك السلطان، وأجمع المسير إليه فنھض من بلخ سنة عشرين وأربعمائة، وعبر النھر وقصد بخارى فھرب منھا تكين ولحق 

وأجفلت أحياء الغّز وارسالن بن سلجوق، . بخارى، وملك سائر أعمالھا، وأخذ الجزية من سمرقندودخل السلطان . بأيلك خان

فنھبھم،  - وسار إلى أحياء الغز. بض عليه، وبعثه إلى بعض قالع الھند وحبسه بھا!فلما حضر عنده . وتلطف في استدعائه

  .وأثخن فيھم قتاًل وأسراً، ورجع إلى خراسان

  :الغز بخراسان خبر السلطان محمود مع
لما حبس السلطان أرسالن بن سلجوق، ونھب أحياءھم أجالھم عن ضواحي بخارى فعبروا نھر جيحون إلى خراسان، 

وجاءت منھم طائفة في أكشر من ألفي خركاه إلى . وامتّدت فيھم أيدي العّمال بالظلم والتعّدي في أموالھم وأوالدھم فتفّرقوا

وطائفة إلى جبل بكجان عند خوارزم القديمة، وعاث كل منھم فيما سار فيه . يسّمون العراقيةكرمان، ثم إلى أصفھان، وكانوا 

وبعث السلطان إلى عالء الدولة بأصفھان لرّد الذين ساروا إليه إلى الرّي وقبلھم، وحاول ذلك بالغدر فلم يستطع، . من البالد

وكان . عليه وصانعھم وھشوذان صاحب أذربيجان وآنسھم وحاربھم فھزموه وساروا عنه إلى أذربيجان، وأفسدوا ما ساروا

وأمر السلطان . وأّما الذين ساروا إلى خرارزم القديمة فكثر عيثھم في تلك النواحي. بوقا وكوكاش ومنصور ودانا: مقّدموھم

لى نواحي ثم جاء السلطان على اثره فّشردھم ع. محمود صاحب طوس ارسالن الحاجب أن يسير في طلبھم فاتبعھم سنتين

  .كوكاش وبوقا وقزل ويغمر وتاصفلي: وكان أمراؤھم. خراسان، واستخدم بعضھم

ولّما مات السلطان محمود استخدمھم إبنه مسعود أيضاً، وساروا معه من غزنة إلى خراسان فسألوه فيمن بقي منھم بجبل 

ض أحمد نيال عامل الھند فسار مسعود إليه، ثم انتق. بكجان عند خوارزم فأذن لھم أن يسھلوا إلى البسائط على شرط الطاعة

وبعث السلطان مسعود من . وولى على خراسان تاش، وكثر عيث ھؤالء الغز في البالد فأوقع بھم تاش، وقتل أميرھم يغمر

ذكرھم  فساروا إلى الرّي طالبين أذربيجان للحاق بالعراقية منھم كما مرّ . أجالھم عن البالد، ومثّل بھم بالقتل والقطع والصلب

ونھبوا جوار الرّي وايحاباذ ومشكوبة من أعمال الري، وخربوا كل ما مّروا عليه من . فملكوا الدامغان ونھبوھا، ثم سمنان

وسار إليھم تاش في العساكر والفيلة على التعبئة، . القرى والضياع فاجتمع لحربھم تاش أبو سھل الحمدوني صاحب الريّ 

  .ياؤھم فھزموه وقتلوهولقوه مستميتين، وسبق إليه أح

وجاء عساكر . ثم ساروا إلى الرّي فھزموا أبا سھل الحمدوني وعسكره، ولحق بقلعة طبول، ونھبوا الرّي واستباحوا أموالھا

ثم رجع عالء الدولة بن . من جرجان فاعترضوه وكبسوه، وأثخنوا فيھم قتالً وأسراً ، ومضوا إلى أذربيجان ليجتمعوا بالعراقية

ى أصفھان بعد مسيرھم من الرّي، وطلبوا مواله أبا سھل على طاعة مسعود فلم يتم وعاث الغز في أذربيجان، وأوقع كاكويه إل

بھم وھشوذان وقتل منھم، وجمع عليھم أھل أذربيجان وأوقع بھم ففارقوھا إشفاقا من نيال وأخيه طغرلبك، وافترقوا بين 

احيھا، كما مّر ذكره في أخبار قرواش صاحب الموصل وابن مروان الموصل وديار بكر فملكوھا ونھبوھا وعاثوا في نو

  .صاحب ديار بكر

وأما . ھذه أخبار ارسالن بن سلجوق مفصلة إالّ ما اختصر منھا بالرّي وأذربيجان فإنه يأتي في مواضعه من دولة الديلم

. موا وأقاموا بعد سلجوق ببالد ما وراء النھرطغرلبك واخوته داود وبيقو، وأخوه ألمه نيال المسمى بعد اإلسالم إبراھيم فانھز

وكان بينھم وبين علي تكين صاحب بخارى حروب ظھر عليھم فيھا فعبروا جيحون إلى خوارزم وخراسان، وكان من 

  .أخبارھم فيھا ومآل أمرھم إلى الملك والدولة ما يأتي ذكره
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  :افتتاح نرسي من الھند
من مواليه أحمد نيال تكين، فغزا سنة إحدى وعشرين مدينة نرسي من أعظم مدن كان السلطان محمود قد استخلف على الھند 

ً ولم . الھند في مائة ألف مقاتل، فنھب وخرب األعمال واستباحھا وجاء إلى المدينة فدخلھا من أحد جوانبھا، واستباحھا يوما

األموال كيالً، وأرادوا العود من الغد فدافعھم وقسموا . يستوعبھا حتى خرجوا فباتوا بظاھرھا خوفاً على أنفسھم من أھل البلد

  .أھلھا، ورجع أحمد نيال بعساكره إلى بلده

  :وفاة السلطان محمود ووالية ابنه محمل
ثم توفي السلطان محمود في ربيع سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، وكان ملكاً عظيماً استولى على كثير من الممالك اإلسالمية، 

ً إليھم، وكان كثير الغزو . ّكرمھم، وقصدوه من أقطار البالدوكان يعًظم العلماء وي وكان عاداًل في رعيته رفيقا بھم محسنا

ولما حضرته الوفاة أوصى بالملك البنه محمد وھو ببلخ، وكان أصغر من مسعود إال أنه كان . والجھاد، وفتوحاته مشھورة

ة إلى محمد بخبر الوصية واستحّثوه، وخطب له في أقاصي الھند فلما توفي بعث أعيان الدول. مقبالً عليه ومعرضاً عن مسعود

  .إلى نيسابور، وسار إلى غزنة فوصلھا ألربعين يوماً، واجتمعت العساكر على طاعته، وقسم فيھم األعطيات

  :خلع السلطان محمد ابن السلطان محمود ووالية ابنه اآلخر مسعود األكبر
د بأصفھان فسار إلى خراسان، واستخلف على أصفھان فثار أھلھا بخليفته وعسكره لما توفي السلطان محمود كان ابنه مسعو

وكتب . ثم استخلف عليھا، وسار إلى الرّي ومنھا إلى نيسابور. فقتلوھم، فعاد إليھم مسعود وحصرھا وافتتحھا عنوة واستباحھا

لجبل وأصفھان، ويطلب تقديمه على محمد في إلى أخيه محمد بالخبر وأنه ال ينازعه، ويقتصر على فتحه من طبرستان وبلد ا

وسار إلى مسعود، وكان أكثر العساكر يميلون إلى مسعود لقوته وشجاعته وعلو . الخطبة فأحفظه ذلك، واستحلف العساكر

وأرسل التونتاش صاحب خوارزم وكان من أصحاب السلطان محمود يشير على محمد بترك الخالف فلم يسمع، وسار . سنه

وأقام وكان مشتغالً باللعب عن تدبير الملك فتفاوض جنده في خلعه واإلدالة منه . بكياباد أّول رمضان من سنته فانتھى إلى

وحبسوا محمداً بقلعة بكياباد، وكتبوا . وتولى كبر ذلك عّمه يوسف بن سبكتكين، وعلي خشاوند صاحب أبيه. بأخيه مسعود

. ه بھراة فقبض على عّمه، وعلى صاحب أبيه، وعلى جماعة من القّوادبالخبر إلى مسعود، وارتحلوا إليه بالعساكر فلقو

واستقر في ملك أبيه شھر ذي القعدة من سنته، وأخرج الوزير أبا القاسم أحمد بن الحسن السيمندي من محبسه، وفّوض إليه 

سار إلى غزنة فوصلھا  ثم. وكان أبوه قبض عليه سنة ست عشرة وصادره على خمسة آالف دينار. الوزارة وأمور المملكة

منتصف إثنتين وعشرين، ووفدت عليه رسل جميع الملوك من جميع اآلفاق، واجتمع له ملك خراسان وغزنة والھند والسند 

  .وسجستان وكرمان ومكران والري وأصفھان والجبل، وعظم سلطانه

  :عود أصفھان إلى عالء الدولة بن كاكويه ثم رجوعھا للسلطان مسعود
وأنزل . جد الدولة بن بويه صاحب أصفھان، وملكھا السلطان محمود من يده فھرب عنھا، وامتنع بحصن قصرانكان قناخر م

ثم زحف إليه . السلطان محمود ابنه مسعوداً بأصفھان، وأنزل معه عالء الدولة بن كاكويه فاستقل بھا، وسار عنه مسعود

وسار عنه إلى تستر ليستمّد له من أخيه . اليجار بن سلطان الدولةوملكھا من يده، ولحق عالء الدولة بخوزستان يستنجد أبا ك

وكان ذلك عقب فتنة وحرب بين أبي كاليجار وأخيه جالل الدولة فوعده أبوه بذلك إذا . جالل الدولة العساكر لمعاودة أصفھان

ً من الديلم واألكراد، وقصد ولما توفي السلطان محمود جمع قناخر جم. اصطلحا، وأقام عنده إلى أن توفي السلطان محمود عا

وعاد قناخر إلى بلده، وبلغ الخبر إلى عالء . الرّي، وقاتله نائبه مسعود فھزمه، ودفعه عن الري، وفتك في عسكره قتالً وأسراً 
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. الدولة بموت السلطان محمود، وھو عند أبي كاليجار بخوزستان، وقد أيس من النصر فبادر إلى أصفھان فملكھا، ثم ھمذان

ثم اقتحموا عليه البلد عنوة، ونجا عالء الدولة إلى قلعة قردخان على . قصد الري فقاتله نائب مسعود، ورجع إلى أصفھانو

  .خمسة عشر فرسخاً من ھمذان، وخطب لمسعود بالرّي وجرجان وطبرستان

  :فتح التيز ومكران وكرمان ثم عود كرمان ألبي كاليجار
ف ولدين أبا العساكر وعيسى، واستبّد عيسى منھما بالملك فسار أبو العساكر إلى كان صاحب التيز ومكران لما توفي خلً 

خراسان مستنجداً بمسعود فبعث معه عسكراً ودعوا عيسى إلى الطاعة فامتنع، وقاتلوه فاستأمن كثير من أصحابه إلى أبي 

وخطب فيھا للسلطان مسعود، وذلك سنة . اواستولى أبو العساكر على البالد وملكھ. العساكر فانھزم عيسى وقتل في المعركة

وفي ھذه السنة ملك السلطان مسعود كرمان، وكانت للملك أبي كاليجار بن سلطان الدولة فبعث . إثنتين وعشرين واربعمائة

ثم وصل . إليھا السلطان مسعود عساكر خراسان، فحاصروا مدينة بردسير، وشّدوا في حصارھا، واستبد إلى أطراف البالد

أبي كاليجار إلى جيرفت، واتبعوا الخراسانية بأطراف البالد فعاود ھزيمتھم، ودخلوا المفازة إلى خراسان، وعاد  عسكر

  .العساكر إلى فارس

  :فتنة عساكر السلطان مسعود مع عالء الدولة بن كاكويه وھزيمته
ثم سار منھا إلى يزدجرد ومعه . قردخانقد تقدم لنا ھزيمة عالء الدولة أبي جعفر بن كاكويه من الرّي، ونجاته إلى قلعة 

وبعث صاحب الجيوش بخراسان عسكراً مع ابن عمران الديلمّي العتراضھما، فلما قاربھما . فرھاد بن مرداويج مدداً له

ثم أرسل فرھاد . العسكر فّر فرھاد إلى قلعة شكمين، ومضى عالء الدولة إلى سابور خرات، وملك علي بن عمران يزدجرد

راد الذين مع علي بن عمران، وداخلھم في الفتك به ؛ وشعر بذلك فسار إلى ھمذان، ولحقه فرھاد فاعتصم بقلعة في إلى األك

. طريقه منيعة ؛ وكادوا يأخذونه لوال عوائق الثلج والمطر في ذلك اليوم، وكانوا ضاحين من الخيام فتركوه ورجعوا عنه

وبعث عالء الدولة يستدعي أبا . ن يستمّده في العسكر إلى ھمذانوبعث ابن عمران إلى تاش قرواش صاحب جيوش خراسا

وسار علي بن عمران من ھمذان العتراضه فكبسه بجر باذقان، وغنم . منصور ابن أخيه من أصفھان بالسالح واألموال ففعل

وزحف إليه . ما معه، وقتل كثيراً من عسكره وأسره، وبعث به إلى تاش قرواش صاحب جيوش خراسان، وسار إلى ھمذان

عالء الدولة وفرھاد فانقسموا عليه، وجاؤوه من ناحيتين فانھزم عالء الدولة، ونجا إلى أصفھان، وفّر ھارباً إلى قلعة شمكين 

  .فتحّصن بھا

  :مسير السلطان مسعود إلى غزنة والفتن بالري والجبل
كان عامله وعامل أبيه على الھند أحمد نيال تكين لما استولى السلطان على أمره سار من غزنة إلى خراسان لتمھيد أمورھا، و

قد استفحل فيھا أمره، وحّدثته نفسه باالستبداد فمنع الحمل وأظھر االنتقاض فسار السلطان إلى الھند، ورجع أحمد نيال إلى 

م، وقتل فرھاد، وقام عالء الدولة بأصفھان، وأظھر االنتقاض، ومعه فرھاد بن مرداويج فزحف إليھم أبو سھل وھزمھ. الطاعة

وسار أبو سھل إلى أصفھان فملكھا سنة خمس وعشرين . ونجا عالء الدولة إلى جبال أصفھان وجرباذقان فامتنع بھا

  .وأحرقھا الحسين الغوري بعد ذلك. واربعمائة، ونھب خزائن عالء الدولة، وحمل كتبه إلى غزنة

  :عود أحمل نيال تكين إلى العصيان
راسان لقتال الغز عاد أحمد نيال تكين إلى العصيان بالھند، وجمع الجموع فبعث السلطان سنة ست ولما عاد السلطان إلى خ

 ً ً كثيفا ً إلى . وكتب إلى ملوك الھند بأخذ المذاھب عليه. وعشرين وأربعمائة إليه جيشا فلما قاتله الجيوش انھزم ومضى ھاربا
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وأراد عبور نھر السند في السفن فّھيأ له الملك . ية على منعهملتان، وقصد منھا بھاطية، وھو في جمع فلم يقدر ملك بھاط

وعلموا أنھا منقطعة . ليعبر إلى جزيرة وسط النھر ظنھا متصلة بالبر، وأوصى الملك المالحين أن ينزلوه بھا ويرجعوا عنه

ليھم ملك بھاطية فاستوعبھم وأجاز إ. فضعفت نفوسھم، وأقاموا بھا سبعة أيام ففنيت أزوادھم وأكلوا دوابھم، وأوھنھم الجوع

  .بالقتل والغرق واألسر، وقتل أحمد نفسه

  :فتح جرجان وطبرستان
كانت جرجان وطبرستان وأعمالھما لدارا بن منوجھر بن قابوس، وكان السلطان مسعود قد أقّره عليھا فلّما سار السلطان إلى 

فلّما عاد مسعود . كاكويه وفرھاد بن ماكان في العصيان الھند، وانتشر الغّز في خراسان منع الحمل، ودخل عالء الدولة بن

ثم سار إلى آمد فملكھا وفارقھا أصحابھا، . من الھند وأجلى الغّز عن خراسان، سار إلى جرجان سنة ست وعشرين فملكھا

عليه فأجابه  ثم راسله دارا في الصلح وتقرير البالد عليه، وحمل ما بقي. وافترقوا في الغياض فتبعھم، وقتل منھم وأسر

  .السلطان إلى ذلك ورجع إلى خراسان

  :مسير عالء الدولة إلى أصفھان وھزيمته
كان أبو سھل الحم دوني قد أنزله السلطان بأصفھان ودلّھم على النواحي القريبة من عالء الدولة فأوقع بھم وغنم ما معھم، 

  . وقوي طمعه بذلك في أصفھان فجمع الجموع

أبو سھل وقاتلھم، وتحّيز من كان مع عالء الدولة من األتراك إلى أبي سھل فانھزم عالء الدولة، ونھب  وسار إليھا فخرج إليھم

  .سواده وسار إلى بروجرد، ثم إلى الّطرم فلم يقبله ابن الساّلر صاحبھا

  :استيالء طغرلبك علي خراسان
محمود ارسالن بن سلجوق وحبسه كما مّر كان طغرلبك وأخواه بيقو وحقربيك، واسم طغرلبك محمد، ولما أسر السلطان 

ثم حدثت . وأجاز أحياء من الغّز إلى خراسان فكان من أخبارھم ما قّدمناه، وأقام طغرلبك واخوته في أحيائھم بنواحي بخارى

، الفتنة بينھم وبين عل تكين صاحب بخارى، وكانت بينھم حروب ووقائع، وأوقعوا بعساكره مراراً فجمع أھل البالد عليھم

وأوقع بھم واستلحمھم واستباحھم فانحازوا إلى خراسان سنة ست وعشرين وأربعمائة، واستخدموا لصاحب خوارزم وھو 

وغدر بھم فساروا عنه إلى مفازة نسا ، ثم قصدوا مرو، وطلبوا األمان من السلطان مسعود على أن . ھرون بن التونتاش

وبعث العساكر فأوقعوا بھم على نسا، ثم طار شررھم في . على ما سألوايضمنھم أمان السابلة فقبض على الرسل، ولم يجبھم 

  .البالد، وعم ضررھم

وجاء أخوه طغرلبك . وسار السلطان ألب أرسالن إلى نيسابور ففارقھا أبو سھل الحمدوني فيمن معه، واستولى عليھا داود

ي وھمذان يعنّفھم وينھاھم عن الفساد، ويطمعھم فتلقوا على اثره، ولقيھم رسل الخليفة إليھم وإلى العراقية الذين فتلھم بالر

ثم امتّدت عين داود إلى نھب نيسابور فمنعه طغرلبك، وعرض له بشھر رمضان ووصية الخليفة . الرسل باالعظام والتكرمة

بور ثالثين ألف وهللا لئن نھبت ألقتلّن نفسي فكّف داود عن ذلك، وقّسطوا على أھل نيسا: فلّج فقوي طغرلبك في المنع وقال

وجلس طغرلبك على سرير ملك مسعود بدار الملك، وصار يقعد للمظالم يومين في األسبوع على . دينار فّرقوھا في أصحابھم

 ً   .عادة والة خراسان، وكانوا يخطبون للملك مسعود مغالطة وإيھاما
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  :مسير السلطان مسعود من غزنة إلى خراسان وإجالء  السلجوقية عنھا
الخبر إلى السلطان مسعود باستيالء طغرلبك والسلجوقية على نيسابور، جمع عساكره من غزنة، وسار إلى خراسان  ولما بلغ

ّ لشّره وأقطع خوارزم، ولحق إسمعيل . فنزل بلخ في صفر سنة ثالثين وأربعمائة، وأصھر إلى بعض ملوك الخانية دفعا

انية فبعث السلطان سباسي فسار إليھم في العساكر فلم يشف ثم أراح السلطان مسعود، وفرغ من خوارزم والخ. بطغرلبك

واتبعھم السلطان مسعود وواقعھم في شعبان . نفسه، ونزل سرخس، وعدلوا عن لقائه، ودخلوا المفازة التي بين مرو وخوارزم

اً وخمسمائة، وھربوا إلى وكان القتلى فيھا منھم ألف. من ھذه السنة فھزمھم فما بعدوا حتى عادوا في نواحيه، فأوقع بھم أخرى

  .المفازة

وعدل السلطان إلى ھراة ليجّھز العساكر ليطلبھم . وثار أھل نيسابور بمن عندھم وقتلوھم، ولحق فلّھم بأصحابھم في المفازة

نالك، فبلغه الخبر بأّن طغرلبك سار إلى أستراباذ، وأقام بھا في فصل الشتاء يظن أّن الثلج يمنعھم عنه فسار السلطان إليه ھ

ً من السلطان،  ففارقھا طغرلبك وعدل عن طوس إلى جبال الرّي التي كان فيھا طغرلبك وأصحابه، وقد امتنعوا بجبالھم خوفا

لما كان منھم من مواالة السلجوقية فأغّذ إليھم السير، وصبحھم فتركوا أھلھم وأموالھم واعتصموا بوعر الجبل، وغنمت 

ثم ظفروا بھم . صعد إليھم بنفسه وعساكره، وھلك كثير من العسكر بالثلج في شعاب الجبلثم . عساكره جميع ما استولوا عليه

وسار مسعود إلى نيسابور في جمادى سنة إحدى وثالثين وأربعمائو ليريح ويخرج في فصل . في قلّة الجبل واستلحموھم

  .الربيع لطلبھم في المفاوز

قل اللھّم مالك { : لسلطان بالوعيد فيقال إّن طغرلبك قال لكاتبه، اكتب إليهثم عاد طغرلبك وأصحابه من المفازة، وبعث إليھم ا

، وبعث إليه بالخلع وأمره "وآنسه بالمواعيد" ولما ورد الكتاب على السلطان مسعود كتب إليه. ، وال تزده عليھا]اآلية[} الملك 

وبدارة لبيقو، وسّمى كل واحد منھم بالدھقان فلم  وأقطع نسا لطغرلبك، ودھستان لداود،. بالرحيل إلى آمل الشّط على جيحون

ثم كّفوا عن ذلك، وبعثوا إلى السلطان مسعود يخادعونه بالطاعة . يقبلوا أشياً من ذلك وال وثقوا به، وأكثروا من العيث والفساد

ولّما . بارسالن من الھند ببلخ، ورغبوه في أن يّسرح إليھم أخاھم ارسالن المحبوس بالھند فبعث إليه السلطان مسعود، وجاؤوا

  .لم يتم بينھم أمر بإعادته إلى محبسه

  :ھزيمة السلطان مسعود واستيالء طغرلبك على مدائن خراسان وأعمالھا
ولما تغلّبت السلجوقية على نواحي خراسان، وفّضوا عساكر السلطان، وھزموا الحاجب سباسي اھتز السلطان لذلك، وأجمع 

وسار من غزنة في الجيوش الكثيفة والفيلة العديدة على التعبية المألوفة، ووصل . وأزاح العلل لخراسان الحشد وبّث العطاء

وجاء داود بأحيائه فنزل قريباً منه، وأغار يوما على معسكره فساق من باب الملك مسعود عّدة من . إلى بلخ، ونزل بظاھرھا

وارتحل مسعود من بلخ في رمضان سنة تسع وعشرين، ومعه . الجنائب المقربات، معھا الفيل األعظم، وارتاع الملك لذلك

ومضى داود إلى . ومّر بالجوزجان فصلب الوالي الذي كان بھا للسلجوقية، وانتھى إلى مرو الشاھجان. مائة ألف مقاتل

ليه، سرخس، واجتمع معه أخوه طغرلبك وبيقو، وبعث إليھم السلطان في الصلح فوفد عليه بيقو فأكرمه السلطان وخلع ع

  .وأجابه ھو عن أصحابه باالمتناع من الصلح للخوف من السلطان

كلما تبعھم إلى مكان ھربوا منه إلى . وسار من عند السلطان فسقط في يده وسار في اتباعھم من ھراة إلى نيسابور، ثم سرخس

لى لھوه غافل عن شأنه، حتى آخر، حتى أظلھم فصل الشتاء فأقاموا بنيسابور ينتظرون انسالخه فانسلخ، والسلطان عاكف ع

واجتمع وزراؤه وأھل دولته وعذلوه في إھمال أمر عدوه فسار من نيسابور إلى مرو في طلبھم، فدخلوا . انقضى زمن الربيع
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 وكانوا منذ ثالث سنين منقلبين فيه منذ سفرھم مع. المفازة فدخل وراءھم مرحلتين، وقد ضجر العسكر من طول السفر وعنائه

بعض األيام في منزلة على قليل من الماء، وازدحم الناس على الورود، واستأثر به أھل الدولة والحاشية فقاتلھم  سباسي فنزل

  .عليه الجمھور، ووقعت في العساكر لذلك ھيعة

ً للعسكر على قرب يتخّطف الناس من حولھم فشعر. وخالفھم الدعرة إلى الخيام ينھبون ويتخطفون  وكان داود وأحياؤه متابعا

بتلك الھيعة، فركب في قومه، وصدم العساكر، وھم في تلك الحال فولّوا منھزمين، والسلطان والوزير ثابتان في موقفھما 

ثم رجع إلى . يحّرضان الناس على الثبات فلم يثبت أحد، فانصرفا مع المنھزمين في فل، واتبعھم داود وأثخن فيھم بالقتل

وقعد على كرسي السلطان، وأقام عسكره ثالثة أيام . ائم، وقسم فيھم ما حصل لهالعسكر، وقد غنمه أصحابه فآثرھم بالغن

ونجا السلطان إلى غزنة فدخلھا في شوال سنة إحدى وثالثين، وقبض على . ولياليھا خشية من كل العساكر السلطانية عليھم

عمائة، ونھب عسكره أھلھا، وكان بھا سباسي وغيره من األمراء وسار طغرلبك إلى نيسابور فملكھا آخر إحدى وثالثين وأرب

  .وكانوا ينالون من الناس بالنھب والزنا والقتل فارتدعوا لذلك لھيبة طغرلبك، وسكن الناس. ھرج عظيم من الدعرة

وملك السلجوقية البالد فسار بيقو إلى ھراة فملكھا، وسار داود إلى بلخ وبھا الحاجب التونتاش فاستخلفه السلطان عليھا فأرسل 

ً إلمداده. ليه داود في الطاعة فسجن الرسل، وحاصره داودإ ً كثيفا ودفع السلجوقية عن البالد . وبعث السلطان مسعود جيشا

وسار فريق منھم إلى . فسار فريق مشھم إلى الرخج فدفعوا من كان بھا من السلجوقية، وھزموھم وأفحشوا في قتلھم وأسرھم

بعث السلطان ابنه مودود بعساكر أخرى، وجعل معه وزيره أبا نصر أحمد بن محمد بن ثم . بيقو في ھراة فقاتلوه ودفعوه عنھا

فلما قارب بلخ وداود يحاصرھا، بعث داود جماعة من عسكره فلقوا . عبد الصمد يّدبره فسار عن غزنة سنة إثنتين وثالثين

التونتاش بإحجام مودود عنه فأطاع داود فلّما وصلت منھزمة تأّخر مودود عن نھايته، وأقام وسمع . طالئع مودود فھزمھم

  .وخرج إليه

  :خلع السلطان مسعود ومقتله ووالية أخيه محمد مكانه
ولما بعث السلطان ولده مودود إلى خراسان لمدافعة السلجوقية عنھا، وأقام بعده سبعة أيام، وخرج من غزنة في ربيع سنة 

واستصحب أخاه محمداً . عادة أبيه، ويستنفر الھنود لقتال السلجوقية إثنتين وثالثين وأربعمائة يريد الھند للمشتى به على

وكان أھل الدولة قد ضجروا منه فتفاوضوا في خلعه ووالية أخيه محمد، وأجمعوا ذلك فلما عبروا نھر سيحون . المسمول معه

قية الخزائن، وبايعوا لمحمد وتقّدم بعض الخزائن فتخلّف أنوش تكين البلخّي في جماعة من الغلمان الفداوية، ونھبوا ب

وافترق العسكر، واقتتلوا وعظم الخطب، وانھزم السلطان محمود، . المسمول، وذلك في منتصف ربيع االخر من السنة

وخيره أخوه محمد في السكنى فاختار مسعود قلعة كيدي فبعث إليھا، . ثم استنزلوه على األمان. وحاصروه في رباط ھناك

وكان أھوج فاعتزم على قتل عمه مسعود، . حمد بالعساكر إلى غزنة، وفّوض إلى إبنه أحمد أمر دولتهورجع م. وأمر بإكرامه

وداخل في ذلك عّمه يوسف وعلي خشاوند فوافقوه عليه، وحّرضوه فطلب من أبيه خاتمه ليخّتم به بعض خزائنھم، وبعث بھم 

ذر بأن أوالد أحمد نيال تكين قتلوا السلطان مسعود إلى القلعة مع بعض خدمه ليؤّدي رسالة مسعود، وھو بخراسان يعت

وخربت البالد وارتحل . ثم طمع الجند في السلطان محمد ومّدوا أيديھم إلى الرعايا ونھبوھا. قصاصاً بأبيھم فكتب إليه يتوّعده

ً . عنھا محمد ّ للعلماء مقّربا ً محبا ً غزير الفضل حسن الخط سخّيا ً كريما ً إليھم وإلى  وكان السلطان مسعود شجاعا لھم محسنا

غيرھم من ذوي الحاجات، كثير الصلوات والعطاء والجوائز للشعراء، حليت تصانيف العلوم بإسمه، وكثرت المساجد في 
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ً . البالد بعمارته ملك أصفھان وھمذان والرًي وطبرستان وجرجان وخراسان وخوارزم وبالد الدارون . وكان ملكه فسيحا

  .الرّخج وغزنة وبالد الغور، وأطاعه أھل الّبر والبحر، وقد صّنف في أخباره ومناقبهوكرمان وسجستان والسند و

  :مقتل السلطان محمد ووال ية مودود ابن أخيه مسعود
لما بلغ الخبر بمقتل السلطان مسعود إلى إبنه مودود بخراسان سار مجداً في عساكره إلى غزنة فلقيه عّمه محمد في شعبان 

وأربعمائة، وانھزم محمد وقبض عليه وعلى ابنيه أحمد وعبد الرحمن، وعلي أنوش تكين البلخّي الخصّي،  سنة إثنتين وثالثين

وقتل كل من داخل في قبض أبيه . وعلى علي خشاوند وقتلھم أجمعين، إالّ عبد الرحمن لرفقه بأبيه مسعود عند القبض عليه

ن فثار أھل ھراة بمن عندھم من السلجوقية فأخرجوھم، وتشّوف وبلغ الخبر إلى أھل خراسا. وخلعه، وسار سيرة جّده محمود

أھل خراسان للنصر على الغّز من قبل مودود، وكان أبوه السلطان مسعود قد بعث إبنه اآلخر إلى الھند أميراً عليھا سنة ست 

األموال، وجمع العساكر، وأظھر  فلّما بلغه موت أبيه بايع لنفسه، وقفل إلى لھاور والملتان فملكھما، وأخذ. وعشرين وأربعمائة

وحضر عيد األضحى فأصبح ثالثه ميتاً بلھاور، بعد أن كان مودود يجھز العساكر من غزة لقتاله، . الخالف على أخيه مودود

وھو في شغل شاغل من أمره، ففرغ عن الشواغل، ورسخت قدمه في ملكه، وخالفه السلجوقية بخراسان، وخاطبه خان الترك 

  .ھر باالنقياد والمتابعةمن وراء الن

  :استيالء طغرلبك على خوارزم
كانت خوارزم من ممالك محمود بن سبكتكين وابنه مسعود من بعده، وكان عليھا التوتناش حاجب محمود من أكابر أمرائه 

 ً البالد ولما شغل مسعود بفتنة أخيه محمد عند مھلك أبيھما أغار على تكين صاحب بخارى من أطراف . ووليھا لھما معا

فلما فرغ مسعود من مراجعة محمد، واستقل بالملك بعث إلى التونتاش بالمسير إلى أعمال علي وانتزاع بخارى . وغيرھما

وسمرقند منه، وأمّده بالعساكر فعبر جيحون سنة أربع وعشرين وأربعمائة، وأخذ من بالد تكين كثيراً فأقام بھا، وھرب تكين 

وجاء بھا فاستأذن في العود إلى خوارزم، وعاد . األموال للعساكر، ولم يكن في جبايته تلك البالدثم دعته الحاجة إلى . بين يديه

وحاصره التوتناش وضّيق عليه فبعث . واتبعه علي تكين، وكبسه على ّغرة فثبت وانھزم علي تكين، ونجا إلى قلعة دبوسية

وترك من الولد ثالثة . من ھذه الوقعة، فانتقض عليه وماتإليه واستعطفه فأفرج عنه، وعاد إلى خوارزم ، وكانت به جراحة 

ھرون ورشيد وإسمعيل، وضبط وزيره أحمد بن عبد الصمد البلد والخزائن حتى جاء ھرون األكبر من الولد من عند : وھم

بو نصر السلطان بعھده على خوارزم، ثم توفي المتميدي وزير السلطان مسعود، وبعث على أبي نصر لوزارته، واستناب أ

ثم استوحش من ھرون وسخطه، وأظھر العصيان في رمضان سنة خمس . عند ھرون بخوارزم ابنه عبد الجّبار

وكتب مسعود إلى شاه ملك بن علي أحد . وعشرينوأربعمائة فاختفى عبد الجبار خوفاً من غائلته، وسعى عند السلطان مسعود

سار، وملك البلد فھزمھما، وھرب إسمعيل، وشكر إلى طغرلبك ملوك األطراف بنواحي خوارزم بالمسير لقتال إسمعيل ف

ثم قتل مسعود، وملك ابنه مودود فدخل شاه ملك بأمواله . وداود صريخين، فسار داود إلى خوارزم فلقيھما شاه ملك وھزمھما

صد أرتاش أخا إبراھيم وق. وذخائره في المفاوز إلى دھستان ثم إلى طبس، ثم ولى نواحي كرمان، ثم إلى أعمال البتر ومكران

ثم أعاد أرتاش إلى . نيال، وھو ابن عم طغرلبك في أربعة آالف فارس فأسره، وسلّمه إلى داود واستأثر ھو بما غنم من أمواله

  .باذغيس، وأقام على محاصرة ھراة على طاعة مودود بن مسعود فامتنعو منه خوفاً من معّرة ھجومه عليھم
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  :خراسانمسير العساكر من غزنة إلى 
ولما ملك الغّز خراسان، واستولوا على سائر أمالكھا وأعمالھا واستولى طغرلبك على جرجان وطبرستان وخوارزم، 

وإبراھيم نيال على ھمذان  وعلى الرّي والجبل؟ وولّي على خراسان وأعمالھا داود بن ميكايل ، وبعث السلطان أبو الفتح 

سنة خمس وثالثين فسرح إليھم داود ابنه ألب ارسالن في العساكر فاقتتلوا، مودود عساكره مع بعض حجابه إلى خراسان 

كر من الغز إلى نواحي بست وعاثوا وأفسدوا فبعث أبو !وعاد عسكر غزنة مھزوماً ، وسار محس. وكان الغلب أللب ارسالن

  .الفتح مودود إليھم عسكراً فقاتلھم، وانھزموا وظفر عسكر مودود بھم وأثخنوا فيھم

  :ر الھنود لحصار لھاور وامتناعھا وفتح حصون أخري من بالدھممسي
وفي سنة خمس وثالثين اجتمع ثالثة من ملوك الھند على لھاور فجمع مقّدم العساكر اإلسالمية ھناك عسكره، وبعثھم للدفاع 

سارت عساكر اإلسالم في و. ثم أفرج اآلخران وعادا إلى بالدھما. وبعث إلى السلطان مودود، وحاصرھا الثالثة ملوك. عنھا

. اتباع أحدھما وھو دوبالي ھربابة فانھزم منھم، وامتنع بقلعة له ھو وعساكره، وكانوا خمسة آالف فارس وسبعين ألف راجل

وحاصرھم المسلمون حتى استأمنوا، وسلّموا ذلك الحصن وجميع الحصون التي من أعمال الملك، وغنموا أموالھم، وأطلقوا 

من أسرى المسلمين بعد أن أعطوھم خمسة آالف ثم ساروا إلى والية الملك اآلخر واسمه باس الرّي  من كان في الحصون

وأذعن ملوك الھند . فقاتلوه وھزموه وقتل في المعركة ھو وخمسة آالف من قومه، وأسر الباقون، وغنم المسلمون ما معھم

  .دھم فأجيبوابعدھا بالطاعة، وحملوا األموال وطلبوا األمان واإلقرار على بال

  :وفاة مودود ووالية عمه عبد الرشيد
ثم توفي أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بغزنة لعشر سنين من واليته في رجب سنة إحدى وأربعين وأربعمائة، وقد 

وسار . كان كاتب فأجابوه وجمع أبو كليجار صاحب أصفھان العساكر، وسار في المفازة لنصره فمرض في طريقه ورجع

وسار مودود من غزنة فعرض له بعد رحيله من غزنة . خاقان إلى ترمذ لنصره، وطائفة أخرى مما وراء النھر إلى خوارزم

مرض القولنج، فعاد إلى غزنة، وبعث إلى وزيره أبي الفتح عبد الرزاق بن أحمد المتميدي في العساكر إلى سجستان 

ثم عدل الناس عنه إلى عمه علّي بن مسعود، وكان . نه لألمر خمسة أيامثم اشتّد وجعه فمات ونّصب إب. النتزاعھا من الغزّ 

فلّما قاربھا الوزير أبو الفتح وبلغه . مسعود ألّول واليته قبض على عّمه عبد الرشيد أخي محمود، وحبسه بقلعة بطريق ُبْست

ّي بن مسعود واستّقر األمر لعبد الرشيد، وفاة مودود، نزل عبد الرشيد إلى العسكر فبايعوا له، ورجعوا به إلى غزنة فھرب عل

  .واستقام أمر السلجوّقية بخراسان، واندفعت العوائق عنھم. ولّقب سيف الدولة، وقيل جمال الدولة

  :مقتل عبد الرشيد ووالية فرخزاد
ً ببابه و أخي وكان السلجوّقية قد ملكوا سجستان، وصارت في قسم بيق. كان لمودود صاحب إسمه طغرل، وجعله حاجبا

طغرلبك، وولّى عليھا أبا الفضل من قبله فأشار طغرلبك على عبد الرشيد بانتزاعھا منھم، وألّح عليھم في ذلك، فبعث إليھا 

 ً وسار طغرل، ولّما سمع . وكتب أبو الفضل من سجستان يستنجده. طغرل في ألف فارس، فحاصر حصن الطاق أربعين يوما

واتبعھم طغرل . بيقو فتحاجزوا، وعلم أنه تورط ولقيھم مستمياً فھزمھم وسار إلى ھراةأصوات البوقات والدبادب، وأخبر أنه 

ثم حّدثته نفسه . فرسخين، وعاد إلى سجستان فملكھا، وكتب إلى عبد الرشيد بالخبر، واستمّده لغزو خراسان فأمّده بالعساكر

عبد الرشيد باستيجاش العسكر، وطلبھم الزيادة في  بالملك فأغّذ السير إلى غزنة حتى كان على خمسة فراسخ منھا، كتب إلى

وجاء طغرل . وحّذروه من طغرل فصعد إلى قلعة غزنة وتحّصن بھا. العطاء فشاور أصحابه فكشفوا له وجه المكيدة في ذلك
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ّوج إبنة وتز. من الغد فنزل في دار اإلمارة، وأرسل أھل القلعة في عبد الرشيد فأسلموه إليه فقتله، واستولى على ملكھم

السلطان عبد الرشيد ويحضھم على األخذ بثأره فأجابوا ودخلوا عليه في مجلسه وقتلوه وجاء خرخيز الحاجب لخمسة أيام من 

قتله، وجمع وجوه القّواد وأعيان البلد، وبايع فرخاد أبن السلطان مسعود، وقام بتدبير دولته وقتل الساعين في إلى غزنة، ولقي 

وكرمان ھذه بين غزنة والھند، . ثم سار من غزنة إلى كرمان وسوران فملكھا. زنة فملكھا من أيديھمودخل غ. الغز وھزمھم

ثم سار غّياث الدين إلى نھر السند ليعبر إلى لھاور كرسي خسرو شاه بن بھرام شاه فبادر خسرو . وليست كرمان المعروفة

وولّى على غزنة أخاه شھاب الدين ورجع إلى بيروز . األنبارشاه ومنعه العبور فرجع، وملك ما يليه من جبال الھند وأعمال 

  .كوه

  :استيالء الغورية علي لھاور ومقتل خسرو شاه وانقراض دولة بني سبكتكين
ولما ولي شھاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة فيھم، وافتتح جبال الھند مما يليه فاستفحل ملكه، وتطاول إلى ملك لھاور 

خسرو شاه فسار سنة تسع وسبعين وأربعمائة في عسكر غزنة والغور، وعبر إليھا وحاصرھا، وبذل األمان  قاعدة الھند من يد

وأقام شھاب الدين . لخسرو شاه وأنكحه إبنته وسّوغه ما يريد من اإلقطاع على أن يخرج إليه، ويخطب ألخيه فأبى من ذلك

طيب يستأمنان له فأمّنه ودخل شھاب الدين، وبقي خسرو شاه وخذله أھل البلد فبعث القاضي والخ. يحاصره حتى ضاق مخنقه

 ً وبقي شھرين ينتظر المعونة من يد غّياث الدين فأنفذ خسرو شاه إليه فارتاب من ذلك، وأمنه شھاب الدين وحلف . عنده مكّرما

عه فكان آخر العھد به، فلّما وصلوا بلد الغور حبسھم غياث الدين ببعض قال. له، وبعث به وبأھله وولده مع جيش يحفظونھم

  .وانقرضت دولة بني سبكتكين بموته، وكان مبدؤھا سنة ست وستين وثالثمائة فتكون مّدة الدولة مائتين وثالث عشرة سنة

  دولة الترك

من الملك في الملة اإلسالمية بتلك البالد وأولية أمرھم  الخبر عن دولة الترك في كاشغر وأعمال تركستان وما كان لھم
  ر أحوالھمومصائ

كان ھؤالء الترك ملوك تركستان، وال أدري أولية أمرھم بھا إال أّن أّول من أسلم منھم سبق قراخان، وتسّمى عبد الملك ، 

وكانت له تركستان، وقاعدتھا كاشغر وساغون وخيمو وما يتصل بھا إلى أوان المفازة المتصلة بالصين في ناحية الشمال 

ً  عنھم، أعمال طراز والشاش وھي وفي المغرب عنھم بالد ما وراء . إال أّن ملوك تركستان أعظم ملكاً منھم بكثير. للترك أيضا

ولما أسلم ملكھم عبد الكريم سبق أقام على ملكه بتلك الناحية، وكان يطيع . النھر التي كان ملكھا لبني سامان وكرسّيھم بخارى

عھد األمير نوح بن منصور في عشر التسعين والثالثمائة على بني سامان ھو وعقبه يستنفرونھم في حروبھم، إلى أن ملك 

  .حين اضطراب دولة بني سامان، وانتقاض عّمالھم بخراسان

ثم قصد أعمال بني سامان . وانتقض أبو علي بن سيجور فراسل بقراخان وأطمعه في ملك بخارى فطمع بقراخان في البالد

وسار . ساكر مع قائده أنج فلقيھم بقراخان وھزمھم، وأسر أنج وجماعة من القّوادوبعث األمير نوح إليه الع. وملكھا شيئاً فشيئا

  .ورجع األمير نوح إلى بخارى كما مّر من قبل، وھلك بقراخان في طريقه. فائق إلى بقراخان واختّص به، وصار في جملته

  :وفاة بقراخان وملك أخيه ايلك خان سليمان
لى ما به من المرض أدركه الموت في طريقه فمات سنة ثالث وثمانين وأربعمائة ولما ارتحل بقراخان من بخارى، وھو ع

 ً وكان موالياً ألل رسول هللا صلى اللة وعلية . وكان ّديناً عادالً حسن السيرة، محّباً للعلماء وأھل الدين مكّرماً لھم، متشّيعاً سنيا

  . وسلم 
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واستوثق ملكه بتركستان وأعمالھا، ووفد عليه فائق بعد . شھير الدولةولّما مات ولي بعده أخوه ايلك خان سليمان، ولقبه 

حروبه بخراسان مع جيوش األمير نوح وسبكتكين وإبنه محمود، ولحق به مستصرخاً فأكرمه ووعده، وكتب إلى األمير نوح 

  .يشفع في فائق وأن يوليه سمرقند فواله عليھا وأقام بھا

  :راستيالء ايلك خان علي ما وراء النھ
لما عاد بقراخان على بخارى وعاد إليھا األمير نوح، وقد كان من أبي علي بن سيجور وإجالئه عن خراسان ما كان استدعى 

ثم ھلك . األمير نوح مواله سبكتكين بعد ذلك، واختلف إبناه بكثرزون ومنصور كما تقّدم ذلك سنة خمس وثمانين وأربعمائة

ستوحش بكثرزون من منصور واتفق مع فائق على خلعه، فخلعه وسمله بخراسان سنة سبكتكين كما تقدم ذلك كله قبل، ثم ا

ثم بلغ . وھذه األخبار كلھا مستوفاة في دولة بني سامان. تسع وثمانين وأربعمائة، وكان فائق خصّياً من موالي نوح بن منصور

ً بالمحاماة عن عبد الملك الخبر إلى ايلك خان فطمع في ملك بخارى وأعمالھا، وسار في جموع الترك إلى  بخارى موريا

والنصرة له وخرج بكثرزون واألمراء والقواد للقائه فقبض عليھم، وسار فدخل بخارى عاشر ذي القعدة من سنة تسع وثمانين 

وحبس معه أخاه المخلوع أبا الحارث منصور، . واربعمائة، ونزل دار اإلمارة وظفر بعبد الملك فحبسه فانكدر حتى مات

  .يه اآلخرين إسمعيل ويوسف ابني نوح، وأعمامه محموداً وداود وغيرھم وانقرضت دولة بني سامان والبقاء وأخو

  :ثورة إسمعيل إلى بخارى ورجوعه عنھا
وبعث قائداً من أصحابه . قد تقّدم لنا أّن إسمعيل فر من محبسه ولحق بخوارزم، واجتمع إليه قوادھم، وبايعوه ولقبوه المستنصر

وكان النائب بھا جعفر تكين أخي ايلك خان . خارى ففر من كان بھا من عساكر ايلك خان فھزمھم، وقتل منھم وحبسإلى ب

  . ولحق إسمعيل بأحياء الغز وجمعوا عليه. فحبسه، واتبع المنھزمين إلى سمرقند

وتشاوروا في . وا إلى بالدھموجاء ايلك خان في جيوشه، والتقوا فانھزم ايلك خان، وأسروا قّواده، وغنموا سواده، ورجع

واتصل الخبر بأيلك خان فجمع والتقى ھو وإسمعيل، . األسرى فارتاب بھم إسمعيل، وعبر النھر، وانضّمت إليه فتيان سمرقند

وبعث محمود العساكر في اثره من خراسان، . وھزمه بنواحي أسروشّنة، وعبر النھر إلى نواحي الجوزجان ثم إلى مرو

واستّقرت . جرجان فعاد إلى ما وراء النھر، وقد ضجر أصحابه، ونزل بحّي من العرب فأمھلوه الليل وقتلوهوكذلك قابوس من 

  .بخارى في ملك ايلك خان، وولّى عليھا أخوه علي تكين

  :عبور ايلك خان إلى خراسان
ما، وأكثر محمود من غزو بالد ثم دّبت عقارب السعاية بينھ. قد تقدم لنا ما كان انعقد بين ايلك خان ومحمود من المواصلة

ولّما سار إلى الملتان اغتنم ايلك خان الفرصة في خراسان، وبعث سباسي تكين صاحب جيشه وأخاه جعفر تكين إلى بلخ . الھند

فسار أرسالن إلى غزنة، وملك سباسي ھراة وأقام بھا، وبعث إلى نيسابور عسكراً . في عدة من األمراء، وأرسالن الحاجب

وسار إلى جعفر . وبادر محمود بالرجوع من الھند، وفرق العطايا وأزاح العلل، واستنفر األتراك الخلنجّية. عليھافاستولى 

تكين ببلخ ففارقھا إلى ترمذ، وبعث العساكر إلى سباسي بھراة ففارقھا إلى مرو ليعبر النھر، فاعترضه التركمان فأوقع بھم، 

سار إلى خراسان فاعترضه محمود وھزمه، وأسر أخاه وجماعة من قّواده، وعبر  ثم. وسار إلى أبيورد والعساكر في اتباعه

النھر إلى ايلك، وأجلى عساكره وأصحابه من خراسان، فبعث ايلك خان إلى قراخان ملك الختل فاستنفر الترك الغّزية 

لوا قبالته، واقتتلوا يوماً إلى الليل، والخلنجّية والھنود، وعسكر على فرسخين من بلخ، وتقّدم ايلك وقراخان في عساكرھما، ونز
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ثم حمل محمود في الفيلة على ايلك خان في القلب فاختّل المصاف، وانھزم الترك، . ومن الغد اشتدت الحرب ونزل الصبر

  .ثمائةواتبعھم عساكر محمود، وأثخنوا فيھم بالقتل واألسر إلى أن عبر النھر، وانقلب ظافراً غانماً، وذلك سنة سبع وتسعين وثل

  :وفاة ايلك خان ووالية أخيه طغان خان
ً للسلطان محمود، ومظاھراً له على أخيه طغان خان فلما ولي تجّدد ما . ثم ھلك ايلك خان سنة ثالث وأربعمائة، وكان مواليا

  .بينه وبين السلطان من الوالية، وصلحت  األحوال وانمحت آثار الفتنة في خراسان وما وراء النھر

  :خان ووالية أخيه أرسالن خانوفاة طغان 
الترك خرجوا من الصين في زھاء  ثم توفي طغان خان ملك الترك سنة ثمان وأربعمائة بعد أن كان له جھاد مع أمم من

ثالثمائة ألف وقصدوا بالده في ساغون، وھال المسلمون أمرھم فاستنفر طغان طوائف المسلمين وغيرھم، واستقبلھم فھزمھم، 

وكان من . ومات طغان اثر ذلك، وولي بعده أخوه أرسالن. مائة ألف، وأسر مثلھا، ورجع الباقون منھزمينوقتل منھم نحو 

الغريب الدال على قصد ايمان طغان أنه كان عند خروج الترك إلى بالد ساغون علياًل، فلّما بلغه الخبر تضّرع  أن يعافيه 

ً ألھل العلم والدينحتى ينتقم من ھؤالء الكفرة ويدفعھم عن البالد، فا ولما توفي واصل . ستجاب هللا دعاءه ،  وكان محبا

  .ارسالن خان الوالية مع السلطان محمود، وأصھر إلى إبنه مسعود في بعض كرائمه فاستحكم االتصال بينھما

  :انتقاض قراخان علي ارسالن وصلحه
لذي ملك بخارى، فانتقض عليه سنة تسع كان أرسالن خان قد ولّي على سمرقند قراخان يوسف بن بقراخان ھرون ا

وأربعمائة وكاتب السلطان محمود صاحب خراسان يستظھر به على أرسالن خان، فعقد السلطان على جيحون جسرا من 

ثم ظ م عن لقائه فعاد إلى خراسان وانقطعت المواالة بينه وبين أرسالن خان، . السفن محكمة الربط بسالسل الحديد، وعبر إليه

مع قراخان واتفقا على محاربة السلطان محمود، والمسير إلى بالده فسار إلى بلخ، وقاتلھما السلطان قتااًل شديداً حتى وتصالح 

  .وكان من غرق أكثر ممن نجا، وعبر السلطان في اثرھم، ثم رجع عنھم. انھزم الترك، وعبروا النھر إلى بالدھم

  :أخبار قرا خان
ن قراخان ولي بالد الترك بتركستان وساغون، فإنه ذكره عقب ھذا الخبر بالعدل وحسن أ: الذي يظھر من كالم ابن األثير

: ثم قال. فمن فتوحاته ختن بين الصين وتركستان، وھي كثيرة العلماء والفضالء: ثم قال عقب كالمه. السيرة وكثرة الجھاد

أرسالن خان وكنيته أبو شجاع، ولقبه : ثالثة بنينولّما توفي خلّف . وبقي كذلك إلى سنة ثالث وعشرين وأربعمائة فتوفي فيھا

وكان ألرسالن كاشغر وختن وساغون، وخطب له : قال. والظاھر أنه شرف الدولة. شرف الدولة، وبقراخان، ولم يذكر الثالث

ً لھم، وقصده كثير منھم فأكرمھم ً للعلماء وأھل الدين محسنا اخان طراز وكان لبقر: قال. على منابرھا وكان عادالً مكّرما

كان يقنع من اخوته : وقال في موضع آخر. ووقعت الفتنة بين بقراخان وأرسالن فغلبه بقراخان وحبسه وملك بالده. وأسفيجاب

وأقاربه بالطاعة فقّسم البالد بينھم، وأعطى أخاه ارسالن تكين كثيراً من بالد الترك، وأعطى أخاه طراز وأسفيجاب، وأعطى 

  .وقنع ھو ببالد ساغون وكاشغر. سرھا، وأعطى ابنه علي تكين بخارى وسمرقند وغيرھماعمه طغان خان فرغانة بأ

وفي سنة خمس وثالثين واربعمائة أسلم كثير من كّفار الترك الذي كانوا يطرقون بالد اإلسالم بنواحي ساغون وكاشغر : قال

. من لم يسلم التتر والخطا في نواحي الصين انتھىويعيشون فيھا ويصيّفون ببالد بلغار فأسلموا، وافترقوا في البالد، وبقي 

حبس أخاه ارسالن خان وملك بالده، ثم عھد بالملك لولده األكبر او إسمه حسين جعفر : ورجع إلى بقراخان األّول وقال فيه

سالن في وكان له ولد آخر أصغر من حسين إسمه إبراھيم فغارت أّمه لذلك، وقتلت بقراخان بالسم، وخنقت أخاه أر. تكين
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ثم استلحمت وجوه أصحابه وأمرائه، وملكت إبنھا إبراھيم سنة تسع وثالثين وأربعمائة، وبعثته في العساكر إلى . محبسه

واختلف أوالد . فانھزم إبراھيم، وظفر به نيال تكين وقتله. برسخان، مدينة بنواحي تركستان، وكان صاحبھا يسّمى نيال تكين

  .طقفاج خان صاحب سمرقند وفرغانة، فأخذ من أوالد بقراخان الملك من أيديھمبقراخان وفسد أمرھم، وقصدھم 

  :الخبر عن طقفاج خان وولده
كان بسمرقند وفرغانة أيام بني بقراخان واخوته ملك من الترك الخانية إسمه نصر ايلك، ويلّقب عماد الدولة، ويّكنى أبا 

د بملكه البنه شمس الدولة نصر فقصده أخوه طغان خان بن طقفاج ثم فلج سنة إثنتين وأربعمائة ومات، وقد عھ. المظّفر

ثم جاء بعد مماته إلى محاربة شمس الدولة . وكان ذلك في حياة أبيھما. وحاصره بسمرقند، وبّيته شمس الدولة فھزمه وظفر به

، ولم يظفروا به بقراخان ھرون بن قدرخان يوسف وطغرك خان، وكان طقفاج قد استولى على ممالكه وحاصره بسمرقند

وكان . وصارت أعمال الخانية كلھا في أيديھما واألعمال المتاخمة لسبحون لشمس الدولة، والتخم بينھما خجندة. ورجعوا عنه

  .السلطان ألبأرسالن قد تزّوج بابنة قدرخان، وكانت قبله زوجاً لمسعود بن محمود بن سبكتكين

. ك ،وذلك سنة خمس وستين وأربعمائة وملكھا ونقل ذخائرھا إلى سمرقندوتزّوج شمس الدولة بابنة ألبأرسالن شمس المل

وخاف أھل بلخ منه فاستأمنوا إليه وخطبوا له فيھا ألن ارباس ألبأرسالن سار إلى الجوزجان، وجاء إليھا التكين، وولّى عليھا 

وبلغ الخبر . ثم عفا عنھم وصادر التّجاروعاد إلى ترمذ فثار أھل بلخ بأصحابه وقتلوھم فرجع إليھم، وأمر بإحراق المدينة، 

إلى ألبارسالن فعاد من الجوزجان وسار في العساكر إلى ترمذ في منتصف سنة خمس ستين واربعمائة فلقيه التكين وھزمه، 

ثم استقامت األمور للسلطان ملك شاه فسار إلى ترمذ سنة ست وستين واربعمائة، . وغرق كثير من أصحابه في النھر

ثم استأمن وأطلقه السلطان إلى . ورماھا بالمنجنيق، وطم خندقھا حتى استأمن أھلھا واعتصم بقلعتھا أخو التكينوحاصرھا 

ورجع السلطان إلى . ثم سار ملك شاه إلى سمرقند ففارقھا، وبعث أخوه السلطان في الصلح فأجابه ورده إلى سمرقند. أخيه

  .خراسان انتھى

وكان أحمد . ثم مات خضر خان فولي بعده إبنه أحمد خان. لة، وولي بعده أخوه خضر خانثم مات شمس الدو: قال ابن األثير

فلّما ولّي أظھر . ھذا أسره ملك شاه في سمرقند لما فتحھا، ووّكل به جماعة من الديلم فلّقن عنھم معتقدات اإلباحة والزندقة

قاشان فأظھر العصيان عليه، فسار في العساكر، وحاصر االنحالل فاعتزم جنده على قتله، وتفاوضوا في ذلك مع نائبه بقلعة 

وولّوا مكانه مسعود خان . وتمّكن جنده منه فقبضوا عليه، ورجعوا به إلى سمرقند فدفعوه إلى القضاة وقتلوه بالزندقة. القلعة

  .ابن عّمه

فقتله، واستولى على الملك،  وقصده طغان خان بن قراخان صاحب طراز. وكان جذه من ملوكھم، وكان أصمّ : قال ابن األثير

ثم . ثم عصى عليه فحاصره وأخذه فقتله. وولّى على سمرقند أبا المعالي محمد بن محمد بن زيد العلوّي فوليھا ثالث سنين

وملك سمرقند، ثم ھرب من جنده .  خرج طغان خان إلى ترمذ فلقيه السلطان سنجر، وظفر به وقتله، وأخذھا منه عمر خان

  .وولي سمرقند محمد خان، وولي بخارى محمد تكين. فر به السلطان أحمدإلى خوارزم فظ

ثم صارت لمحمود . إنھا كانت ألرسالن خان بن يوسف قدرخان كما ذكرنا: وقال ابن األثير في ذكر كاشغر وتركستان

وملك بالد نوراخان صاحب طراز والشاش فملكھا سنة وثالثة أشھر، ثم مات فولي بعده طغراخان بن يوسف قدرخان، 

ثم جاء ھرون بقراخان بن طقفاج نوراخان، وھو أخو . ثم توفي فملك إبنه طغرل تكين شھرين. ساغون وأقام ست عشرة سنة
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يوسف طغرك خان فملك كاشغر، وقبض على ھرون، واستولى على ختن، وما يتصل به إلى ساغور، وأقام عشرين سنة، 

  .أحمد بن أرسالن خان، وبعث إليه المستظھر بالخلع، ولقبه نور الدولةوتوفي سنة ست وتسعين وأربعمائة ، فولي بعده 

  :مقتل قدرخان صاحب سمرقند
ولّما سار سنجر إلى بغداد مع أخيه السلطان محمد، طمع قدرخان جبريل بن : قال ابن األثير، سنة خمس وتسعين وأربعمائة

وكان . ا، وقد عظم الخالف بين بركيارق وأخيه محمدعمر صاحب سمرقند في خراسان فخالف إليھا سنجر بعد رجوعه إليھ

بعض أمراء سنجر إسمه كنذعري يكاتب قدرخان ويغريه ويستحثه إلى البالد، فسار قدرخان إلى بلخ سنة سبع وتسعين 

وجاء . كھاوبادر سنجر إليھا في ستة آالف ، فلّما تقاربا لحق كنذعري بقدرخان ، فبعثه إلى ترمذ ومل. وأربعمائة في مائة ألفا

ً من بلخ، وأنه خرج متصيداً في ثالثمائة فارس فجّرد إليه عسكراً مع أميره برغش  الخبر إلى سنجر بأّن قدرخان نزل قريبا

وقيل إنه وقع بينھما مصاف وانھزم قدرخان وأسر فقتله سنجر، وسار إلى ترمذ . فھزمھم، وجاء بكنذعري وقدرخان أسيرين

وكان محمد أرسالن خان بن سليمان بن داود بقراخان نازالً بمرو . عري فأّمنه، ولحق بغزنةفحاصرھا حتى استأمن إليه كنذ

فبعث عنه السلطان سنجر، ووالّه على سمرقند، وھو من نسل الخانية مما وراء النھر، وأمه بنت السلطان سنجر، وولي ملك 

سنجر أعماله، وبعث معه العساكر الكثيرة فاستولى عليھا،  شاه دفع عن ملك آبائه فقصد مّرو، وأقام بھا فلّما قتل قدرخان والّه

ثم انتقض عليه من أمراء الترك تيمورلنك ؛  وجمع وسار إلى محمد خان بسمرقند وغيرھا فاستنجد محمد . واستفحل ملكه

  .خان بالسلطان سنجر فأنجده بالعساكر، وسار إلى تيمورلنك فھزمه وفض جموعه، ورجعت العساكر إليه

  :محمد خان عن سنجر انتقاض
ثم بلغ السلطان سنجر سوء سيرة محمد في رعّيته وإھماله ألّوامر السلطان فسار إليه سنة سبع وخمسمائة فخاف محمد خان 

غائلته، وبعث إلى األمير قماج أعظم أمراء سنجر يعتذر ويسأله الصلح فشرط عليه الحضور عند السلطان فاعتذر بالخوف، 

ون، ويقّبل األرض من ھنالك فأجيب إلى ذلك، ووقفوا بعدوة النھر حتى وافى محمد خان بشرطه وأنه يقف من وراء جيح

  .وسكنت الفتنة

  :استيالء السلطان سنجر على سمرقند
كان السلطان سنجر لما ملك سمرقند، ولّى عليھا أرسالن خان بن سليمان بقراخان داود فأصابه الفالج، واستناب إبنه نصر 

ً فعظم عليه، . سمرقند وقتلوه خان فوثب به أھل وتولّى كبر ذلك إثنان منھم أحدھما علوّي، وكان أبوه محمد المفلوج غائبا

وكان والد أرسالن خان قد بعث إلى السلطان سنجر يستحّثه . وبعث عن إبنه اآلخر من تركستان فجاء وقتل العلوّي وصاحبه

أبيه أرسالن، وقتل قاتلي أخيه، بعث ارسالن إلى السلطان سنجر يعّرفه، فلّما قدم إلى . قبل قدوم إبنه اآلخر فسار سنجر لذلك

 ً ثم جيء إليه بأشخاص، واعترفوا بأّن محمداً خان بعثھم لقتله فغضب، وسار . ويسأله العود إلى بلده فغضب لذلك، وأقام أياما

وكانت بنته تحّبه . بعد مّدة وأكرمه إلى سمرقند فملكھا عنوة وتحّصن محمد خان ببعض الحصون حتى استنزله سنجر باألمان

ومات حسين تكين فولي بعده عليھا محمود بن . فبعثه إليھا وأقام عندھا، وولّى على سمرقند حسين تكين ورجع إلى خراسان

  .محمد خان أخا زوجته

  :استيالء الخطا علي تركستان وبالد ما وراء النھر وانقراض دولة الخانية
في كتابه ليست جلّية وال مّتضحة، وأرجو  عن اضطراب عنده فيه، على أّن أخبار ھذه الدولة الخانية نقل ابن األثير ھذا الخبر

إن مّد هللا في العمر أن أحّقق أخبارھا بالوقوف عليھا في مظان الصحة وألّخصھا مرتبة، فإني لم أوفھا حقھا من الترّتيب لعدم 
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إّن بالد تركستان وير كاشغر وبالد ساغون وختن : حد طرقه أنه قالوحاصل ما قزر في ھذا الخبر من أ. وضوحھا في نقله

وطراز وغيرھا مما بجوارھا من بالد ما وراء النھر كانت بيد الملوك الخانية من الترك، وھم من نسل فراسياب ملكھم األّول 

نه رأى في منامه رجالً نزل من ويقال سبب إسالمه أ. وأسلم جّدھم األّول سبق قراخان. المنازع لملوك اليكنّية من الفرس

ولما مات قام . اسلم تسلم في الدنيا واآلخرة فأسلم في منامه ؛ وأصبح مظھرا إلسالمه: السماء فقال له باللسان الترير ما معناه

مقامه إبنه موسى، واتصل الملك في عقبه إلى أرسالن خان بن محمد بن سليمان سبق فخرج عليه قدرخان في ملكه سنة أربع 

واجتمع الترك عليه، وكانوا طوائف فكان منھم القارغلية، وبقّية الغّز الذين عبروا إلى خراسان ونھبوھا . وتسعين وأربعمائة

  .على ما مرّ 

وكان ألسالن إبن إسمه نصرخان، وفي صحابته شريف علوّي إسمه األشرف محمد بن أبي شجاع السمرقندّي ، فحّسن له 

ثم وقعت بينه وبين القارغلية من الترك وحشة دعتھم إلى االنتقاض . يه فقتلھما أرسالنطلب الملك من أبيه، وأطمعه ف

والعصيان، واستنجد بالسلطان سنجر فعبر جيحون بعساكره سنة أربع وعشرين وخمسمائة، ووصل إلى سمرقند وھرب 

أّن أرسالن خان وضعھم على قتله فرجع  ثم عثر على رّجالة استراب بھم فقبضى عليھم، وتھّددھم فذكروا. القارغلية بين يديد 

  .وقيل إنه اختراع منه، ووضع ھذه الحكاية وسيلة لذلك. إلى سمرقند، وملك القلعة وبعث أرسالن أميراً إلى بلخ فمات بھا

ثم ولّى السلطان سنجر على سمرقند فلج طمغاج، وھو أبو المعالي الحسن بن علي المعروف بحسين تكين، كان من أعيان بيت 

ً عليھا. الخانية فلم تطل أيامه وكان ملك . ومات فولّى سنجر مكانه محمود ابن أخته، وھو ابن السلطان أرسالن فأقام ملكا

الصين كوخان قد وصل إلى كاشغر سنة إثنتين وعشرين وخمسمائة في جيوش كثيفة ومعنى كو ، بلسان أھل الصين أعظم، 

ولما خرج من الصين، إلى . لبسة ملوك الترك، وھو مانوّي المذھب وكان أعور، وكان يلبس. وخان سمة ملوك الترك

تركستان انضاف إليه طوائف الخطا من الترك، وكانوا قد خرجوا قبله من الصين، وأقاموا في خدمة الخانية أصحاب تركستان 

  .فانضافوا إلى كو، ملك الصين، وكثف جمعه بھم

بجموعه فھزمه، وأقامت طوائف الخطا معه في تلك البالد، وكان  حسينوزحف إليه صاحب كاشغر، وھو الخان أحمد بن  ال

سبب خروجھم من الصين ونزولھم ساغون أن أرسالن محمد كان يستنجد بھم، ويجري عليھم األرزاق واإلقطاعات، وينزلھم 

وا منھا بلد الساغون فساروا ثم استوحشوا منه ونفروا وطلبوا الرحلة إلى غير بلده، وارتادوا البالد واختار. مسالح في ثغوره

ولما جاء كوخان ملك الصين صاروا في جملته حتى إذا رجع زحفوا إلى بالد تركستان . إليھا، وردد عليھم ارسالن الغزو

وكانوا إذا ملكوا المدينة يأخذون ديناراً من كل بيت وال يزيدون عليه، ويكلّفون من يطيعھم من الملوك أن . فملكوھا بلداً  بلداً 

ولقيھم . ثم ساروا إلى بالد ما وراء النھر سنة إحدى وثالثين وخمسمائة. علّق في منطقته لوحاً من فّضة عالمة على الطاعةي

محمود خان بن أرسالن خان فھزموه إلى سمرقند وبخارى، واستنجد بالسلطان سنجر ودعاه لنصر المسلمين فجمع العساكر 

وسار للقائھم وعبر النھر في . احب غزنة، وملوك ما وراء النھر وغيرھمواستنجد صاحب سجستان ابن خلف والغورّي ص

  .ذي الحجة سنة خمس وثالثين وخمسماية

وشكا إليه محمود من القارغلية فأراد أخذھم فھربوا إلى كوخان، وسألوه أن يشفع لھم عند السلطان سنجر، وكتب إليه يشفع 

ولّما بلغ الكتاب إلى كوخان عاقب الرسول، وسار للقاء سنجر في أمم . تھّددهوكتب إليه يدعوه إلى اإلسالم وي. لھم فلم يشفعه

الترك والخطا والقارغلية فلقيه السلطان سنجر أّول صفر سنة ست وخمسماية، وعلى ميمنته قماج، وعلى ميسرته صاحب 

وأسر . سلمون، واستمّر القتل فيھمسجستان وأبلى ذلك اليوم، وساء أثر القارغلية في تلك الحرب، وانھزم السلطان سنجر والم
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ولم يكن في اإلسالم وقعة أعظم من . صاحب سجستان واألمير قماج وزوجة السلطان إبنة أرسالن خان محمد وأطلقھم الكفار

وانقرضت دولة الخانية . واستقرت الدولة فيما وراء النھر للخطا والترك، وھم يومئذ غلى دين الكفر. ھذه، وال أفحش قتالً 

ثم ھلك كوخان منتصف سبع وثالثين، وكان جميال حسن الصوت، ويلبس الحرير الصيني، وكان . لمين الذين كانوا فيھاالمس

وال يقّدم أميراً على فوق مائة فارس، خشية أن تحّدثه . له ھيبة على أصحابه وال يقطع أحداً منھم خوفا على الرعية من العسف

ولما مات ملكت بعده إبنته . وال ينھى عن الزنى وال يقّبحه. كر، ويعاقب عليهوينھى عن الظلم وعن الس. نفسه بالعصيان

وماتت قريبا فملكت بعدھا أمھا زوجة كوخان، وبقي ما وراء النھر بيد الخطا إلى أن غلبھم عليه عالء الدين محمد بن 

  .دولتھمخواّرزم شاه صاحب دولة الخوارزمية سنة إثنتي عشرة وستمائة على ما يأتي في أخبار 

  :إجالء القارغلية من وراء النھر
لما ملك ما وراء النھر سمرقند وبخارى جقري خان بن حسين تكين من بيت الخانية، وأمره سنة تسع وخمسين وخمسماية 

. بإجالء الترك القارغلية من أعمال بخارى وسمرقند إلى كاشغر، وإلزامھم الفالحة ومجانية حمل السالح فامتنعوا من ذلك

وسار إلى بخارى فبعث إليھم بالوعظ في ذلك والوعد الجميل بخالل ما . ّح عليھم جقري خان فامتنعوا واجتمعوا لحربهوأل

جمع بقراخان، وكبسھم على بخارى فانھزموا، وأثخن فيھم، وقطع دابرھم وأجالھم عن نواحي سمرقند، وصلحت تلك 

  .النواحي وهللا أعلم

  دولة الغورية
وما كان لھم من السلطان والدولة وابتداء أمرھم  رية القائمين بالدولة العباسية بعد بني سبكتكينالخبر عن دولة الغو

  ومصائر أحوالھم
وكان منھم آلخر دولة بني . كان بنو الحسين أيام سبكتكين ملوكا على بالد الغور لبني سبكتكين، وكانت لھم شّدة وشوكة

وھم محمد وشورى والحسين شاه وسام بنو الحسين، وال أدري إلى من : كھمسبكتكين أربعة أمراء قد اشتھروا واستفحل مل

ثم كانت الفتنة بين بھرام وأخيه أرسالن . ينسب الحسين، وأظنھم إلى بھرام شاه آخر ملوك بني سبكتكين، والتحم به فعظم شأنه

ن الحسين في جموعه إلى غزنة سنة ثم انقضى أمر أرسالن، وسار محمد ب. فمال محمد إلى أرسالن، وارتاب به بھرام لذلك

  .ثالث وأربعين وخمسماية، موريا بالزبارة وھو يريد الغدر به، وشعر بذلك بھرام فحبسه ثم قتله واستوحش الغورية لذلك

  :مقتل محمد بن الحسين الغوري ووالية أخيه الحسين شاه ثم أخيه شوري 
وملك بعده أخوه شورى بن الحسين، وأجمع األخذ بثأر . نت الوقعةولما قتل محمد ولي من بعده أخوه شاه بن الحسين، ثم كا

وفارقھا بھرام شاه إلى بالد الھند فجمع . أخيه من بھرام شاه فجمع له، وشار إلى غزنة سنة ثالث وأربعين وخمسماية فملكھا

وسار شورى للقائه . العلويّ  عسكره التي ھناك، ورجع إلى غزنة وعلى مقّدمته السالّر بن الحسين، وأمير ھندوخان إبراھيم

فانفّض عنه عسكر غزنة إلى بھرام شاه فانھزم وأسره بھرام، ودخل غزنة في محّرم سنة أربع وأربعين وخمسماية، وصلب 

  .شورى على باب غزنة واستقر في ملكه

  :مقتل شورى بن الحسين ووالية أخيه عالء الدين بن الحسين واستيالؤه علي غزنة وانتزاعھا منه
واستولى على جبال الغور ومدينة بيروز . ما ھلك شورى بن الحسين ملك الغور من بعده أخوه الحسين، ويلّقب عالء الدولةل 

. كوه المجاورة ألعمال غزنة من بالد الھند، وھي تقارب في اتساعھا بالد خراسان فاستفحل ملكه، وطمع في ملك خراسان

ثاً، ثم ملكھا باألمان، وخطب فيھا للسلطان سنجر، وسار إلى بلخ، وبھا األمير وسار إلى ھراة باستدعاء أھلھا فحاصرھا ثال
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ثم . قماج من قبل السلطان سنجر فغدر به أصحابه فملك عالء الدولة بلخ، وسار إلى السلطان سنجر، وقاتله وظفر به فأسره

وخمسماية ففارقھا صاحبھا بھرام شاه،  ثم سار عالء الدين يريد غزنة سنة سبع وأربعين. خلع عليه ورّده إلى بيروز كوة

وملكھا عالء الدولة وأحسن السيرة، واستخلف عليھم أخاه سيف الدولة، وعاد إلى بالد الغور فلما جاء فصل الشتاء وسّد الثلج 

ه عليھم المسالك، كتب أھل غزنة إلى بھرام شاه واستدعوه فلّما وصل وثبوا بسيف الدولة وصلبوه، وبايعوا لبھرام شاه وملكو

  .كما كان

  :انتقاض شھاب الدين وغياث الدين علي عمھما عالء الدولة
لما استفحل أمر عالء الدولة، واستفحل ملكه استعمل على البالد العّمال، وكان فيمن واله بالد الغور إبنا أخيه سالم بن الحسين 

الناس وكثرت السعاية فيھما عند عمھما بأنھما يريدان وھما غّياث الدين وشھاب الدين فأحسنا السيرة في عملّھما، ومال إليھما 

الوثوب فبعث عنھما فامتنعا، فجّھز إليھما العساكر فھزماھا وأظھرا عصيانه، وقطعا خطبته فسار إليھما فقاتاله قتاالً شديداً، 

له، وبقي مستبّداً على عّمه عالء وزّوج غّياث الدين أحدھما بنتا . حتى انھزم فاستأمن إليھما فأجلساه على التخت، وقاما بخدمته

  .الدولة، ثم عھد إليه باألمر من بعده ومات

  :وفاة عالء الدولة ووالية غياث الدين ابن أخيه من بعده وتغلب الغز علي غزنة
م، ثم توفي عالء الدولة ملك الغورية سنة ست وخمسين، وقام باألمر من بعده بيروز كوه غياث الدين أبو الفتح ابن أخيه سال

وطمع الغز بموته في ملك غزنة فملكوھا من يده، وبقي غياث الدين في كرسيه ببيروز كوه وأعمالھا، وإبنه سيف الدين محمد 

ثم أساء السيرة الغز في غزنة بعد مقامھم فيھا خمس عشرة سنة، واستفحل أمر غياث الدين فسار إلى غزنة . في بالد الغور

وسار إلى . والخلج والخراسانية، ولقي الغّز فھزمھم وملك غزنة من أيديھم. ر الغورّيةسنة إحدى وسبعين وخمسماية في عساك

ثم سار غّياث الدين إلى لھاور ليملكھا من  -وكرمان ھذه بين غزنة والھند وليست كرمان المعروفة -كرمان وشنوران فملكھما 

ه فرجع، وملك ما يليه من جبال الھند وأعمال األثغار، يد خسروشاه بن بھرام فبادر خسروشاه إلى نھر المّد ومنعه العبور من

  .وولّى غزنة أخاه شھاب الدين ورجع إلى بيروز كوه

  :استيالء شھاب الدين الغوري علي لھاور ومقتل خسروشاه صاحبھا
ى ملك لھاور ولما ولي شھاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة فيھم، وافتتح جبال الھند مما يليه فاستفحل ملكه، وتطاول إل

قاعدة الھند من يد خسروشاه فسار سنة تسع وسبعين وخمسماية في عساكر خراسان والغور، وعبر إليھا وحاصرھا، وبذل 

األمان لخسروشاه وأنكحه إبنته وسّوغه ما يريد من اإلقطاع، على أن يخرج إليه، ويخطب ألخيه فأبى من ذلك، وبقي شھاب 

وخذله أھل البلد فبعث بالقاضي والخطيب يستأمنان له فأّمنه ودخل شھاب الدين . صارالدين يحاصره حتى ضاق مخنقه بالح

 ّ وبعد شھرين وصل األمر من غّياث بإنقاذ خسروشاه إليه فارتاب من ذلك فأمنه شھاب . البلد، وبقي خسروشاه عنده مّكرما

الغور حبسھم غّياث الدين ببعض قالعه فكان الدين، وحلف له وبعث به وبأھله وولده مع جيش يحفظونھم، فلّما وصلوا بالد 

  .آخر العھد به وبابنه

  :استيالء غياث الدين علي ھراة وغيرھا من خراسان
ولما استقر ملك غّياث الدين بلھاور، كتب إلى أخيه شھاب الدين الذي تولّى فتحھا أن يقيم الخطبة له، ويلّقبه بألقاب السلطان 

ثم لما فرغ . اإلسالم والمسلمين، قسيم ؛ أمير المؤمنين  ولّقب أخاه شھاب الدين بعّز الدينفلّقبه غياث الدنيا والدين معين 

شھاب الدين من أمور لھاور، وسار إلى أخيه غّياث الدين ببيروز كوه، واتفق رأيھما على المسير إلى ھراة مر، خراسان سار 
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وسار إلى بوشنج فملكھا ، ثم إلى . وا إليھا، وملكا ھراةفي العساكر فحاصرھا، وبھا عسكر السلطان سنجر وأمراؤه فاستأمن

  .وولّى غياث الدين على ذلك، وعاد إلى بيروز كوه وشھاب الدين إلى غزنة ظافرين غانمين. باذغيس كذلك

  :فتح أجرة علي يد شھاب الدين
ً حش استراحت عساكره ً . لما عاد شھاب الدين إلى غزنة راح بھا أياما الد الھند سنة سبع وأربعين إلى ب ثم سار غازيا

وخمسماية، وحاصر مدينة أجرة وبھا ملك من ملوكھم فلم يظفر منه بطائل، فراسل امرأة الملك في أنه يتزّوجھا اذا ملك البلد 

فأجابت بالعذر، ورغبت في إبنتھا فأجاب فقتلت زوجھا بالسّم وملّكته البلد فأخذ الصبية وأسلمت، وحملھا إلى غزنة ووسع 

ولما ملك البلد سار في . الجراية، ووّكل بھا من يعلّمھا القرآن حتى توفت والدتھا ، وتوفت ھي من بعدھا لعشر سنين عليھا

  .نواحي الھند فدّوخھا وفتح الكثير منھا، وبلغ منھا ما لم يبلغه أحد قبله

  :حروب شھاب الدين مع الھنود وفتح دلھي ووالية قطب الدين ايبك عليھا
كاية شھاب الدين في بالد الھند تراسل ملوكھم، وتالوموا بينھم وتظاھروا على المسلمين، وحشدوا عساكرھم من ولما اشتّدت ن

كل جھة، وجاؤوا بقضھم وقضيضھم في حكم إمرأة ملكت عليھم وسار ھو في عساكره من الغّورية والخلج والخلنجين 

وضرب شھاب الدين في يده اليسرى فشلّت، . ھم الكفرة بالقتلوالخراسانية وغيرھم، والتقوا فمّحص هللا المسلمين وأثخن في

وسمع الناس بنجاته فتباشروا . وعلى رأسه فسقط عن فرسه، وحجز بينھم الليل، وحمله جماعة من غلمانه إلى منجاته ببلده

  .ووفدوا عليه من كل جھة، وبعث إليه أخوه غياث الدين بالعساكر، وعذله في عجلته

نياً إلى بالد شھاب الدين بالعساكر، وبعثت إلى شھاب الدين بالخروج عن أرض الھند إلى غزنة فأجاب إلى ثم ثارت الملكة ثا

وأقاموا على ذلك، وقد حفظ الھنود مخاضات النھر بينھم وھو يحاول . ذلك بعد أن يستأذن أخاه غياث الدين وينظر جوابه

. على مخاضة فاستراب به حتى عرفه قوم من أھل أجرة والملتانالعبور فال يجد، وبينما ھو كذلك جاء بعض الھنود فدلّه 

وبعث األمير الحسن بن حرميد الغوري في عسكر كثيف، وعبر تلك المخاضة ووضع السيف في الھنود فأجفل الموكلون 

قل، وقتلت ملكتھم وعبر شھاب الدين وباقي العساكر وأحاطوا بالھنود، ونادوا بشعار اإلسالم فلم ينج منھم إالّ األ. بالمخاضات

 ً   .وأسروا منھم أمما

وأقطع . وتمكن شھاب الدين بعدھا من بالد الھند، وحملوا له األموال وضربت عليھم الجزية فصالحوه وأعطوه الرھن عليھا

م قطب الدين أيبك مدينة دلھي، وھي كرسي الممالك التي فتحھا وأرسل عسكراً من الخلج مختارين ففتحوا من بالد الھند ما ل

  .يفتحه أحد، حتى قاربوا حدود الصين من جھة الشرق، وذلك كله سنة ثمان وأربعين وخمسمائة

  :مقتل ملك الغور محمد بن عالء الدين
ثم سار سنة ثمان وخمسين وخمسماية بعد أن احتفل . قد تقّدم لنا أن محمد بن عالء الدين ملك الغور بعد أبيه، وأقام مملكاً عليھا

وجاءھم بعض العيون بأنه خرج من معسكره لبعض . ع العساكر، وقصد بلخ وھي يومئذ للغّز فزحفوا إليهفي االحتشاد، وجم

الوجوه في خّف من الجند فركبوا العتراضه، ولقوه فقتلوه في نفر من أصحابه، وأسروا منھم آخرين، ونجا الباقون إلى 

  .فغنمه الغّز وانقلبوا إلى بلخ ومروا ظافرين غانمين المعسكر فارتحلوا ھاربين إلى بالدھم، وتركوا معسكرھم بما فيه

  :الفتنة بين الغورية وبين خوارزم شاه علي ما ملكوه من بالد خراسان
قد تقّدم لنا أّن غّياث الدين وشھاب الدين إبني أبي الفتح سام بن الحسين الغوري رجعا إلى خراسان سنة سبع وأربعين 

يس وغيرھا، وذلك عند انھزام سنجر أمام الغّز، وافترق ملكه بين أمرائه ومواليه وخمسماية فملكا ھراة وبوشنج وباذغ
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فلما كان سنة خمس وسبعين . فصاروا طوائف، وأظھرھم خوارزم شاه بن أنس بن محمد بن أنوشرتكين صاحب خوارزم

ج سلطان شاه إلى مرو فملكھا وخر. وخمسماية قام بأمره ابنه سلطان شاه، ونازعه أخوه عالء الدين تكش فغلبه على خوارزم

ثم أخرجوه منھا فاستجاش بالخطا وأخرجھم من مرو وسرخس ونسا وأبيورد، وملكھا جميعاً، وصرف الخطا إلى . من يد الغزّ 

وكتب إلى غياث الدين أن ينزل له عن ھراة وبوشنج وباذغيس وما ملكه من خراسان، وھّدده على ذلك فراجعه بإقامة . بالدھم

  .بمرو وسرخس، وما ملكه من خراسان فامتعض لذلك سلطان شاه وسار إلى بوشنج فحاصرھا، وعاث في نواحيھاالخطبة له 

وجھز غّياث الدين عساكره مع صاحب سجستان وابن أخته بھاء الدين سام بن باميان لغيبة أخيه شھاب الدين في الھند فساروا 

ھم، ورجع إلى مرو، وعاث في البالد في طريقه، وأعاد الكتاب إلى خراسان، وكان سلطان شاه يحاصر ھراة فخام عن لقائ

وجمع سلطان شاه جموعا . إلى غّياث الدين بالتھديد فاستقدم أخاه شھاب الدين من الھند فرجع مسرعاً، وساروا إلى خراسان

وشنج وبادغيس، وشھاب ونزل الطالقان، وترّددت الرسل بين سلطان شاه وغّياث الدين حتى جنح إلى الصلح بالنزول له عن ب

  .الدين يجنح إلى الحرب، وغّياث الدين يكفھم

وقام شھاب الدين ونادى . ال يكون ھذا أبداً، وال تصالحوه: وجاء رسول سلطان شاه إلتمام العقد فقام شھاب الدين العلوّي وقال

ً وتواقع الفريقان فانھزم سلطان شاه، ود. في عسكره بالحرب، والتقّدم إلى مرو الروذ وبلغ . خل إلى مرو في عشرين فارسا

وسمع سلطان شاه بتعّرص أخيه له فرجع عن جيحون، وقصد غّياث الدين فأكرمه . الخبر إلى أخيه فسار لتعّرضه عن جيحون

وأكرم أصحابه، وكتب أخوه عالء الدين في رّده إليه، وكتب إلى نائب ھراة يتھّدده فامتعض غّياث الدين لذلك، وكتب إلى 

وطلب منه مع ذلك . شاه بأنه مجير وشفيع له، ويطلب بالده وميراثه من أبيه، ويضمن له الصلح مع أخيه سلطان شاه خوارزم

أن يخطب له بخوارزم، ويزّوج أخته من شھاب الدين فامتعض عالء الدين لذلك، وكتب بالتھديد فسّرح غّياث الدين جميع 

. المؤيد أبيه صاحب نيسابور يستنجده فجمع عساكره، وقام في انتظارھمعساكره مع سلطان شاه إلى خوارزم شاه، وكتب إلى 

وسمع بذلك عالء الدين تكش، وھو زاحف للقاء أخيه سلطان شاه، وعساكر الغورية فخشي أن يخالفوه إلى خوارزم وكّر إليھا 

 ً قھاء وشكوا إليه بأّن عالء الدين واحتمل أمواله وعبر إلى الخطا، وقدم فقھاء خوارزم في الصلح والصھر، ووعظه الف. راجعا

ً لك فتمنعنا منھم، أو تصالحه فأجاب إلى الصلح، وترك معاوضة البالد ورجع إلى  يستجيش بالخطا فإّما أن تتخذ مرو كّرسّيا

  .كرسّيه

  :رغزوة شھاب الدين إلى الھند وھزيمة المسلمين بعد الفتح ثم غزوته الثانية وھزيمة الھنود وقتل ملكھم وفتح أجمي
بوالية السواك، واسم ملكھم كوكه فملك  كان شھاب الدين قد سار سنة ثالث وثمانين إلى الھند وقصد بالد أجمير، وتعرف

عليھم مدينة تبرندة ومدينة أسرستي وكوه رام فامتعض الملك، وسار للقاء المسلمين، ومعه أربعة عشر فيال ولقيھم شھاب 

ته وميسرته، وحمل على الفيلة فطعن منھا واحدا، ورمي بحربة في ساعده فسقط عن الدين في عساكر المسلمين فانھزمت ميمن

ولما أبعد شھاب الدين عن المعركة نزف من جرحه . وقاتل أصحابه عليه فخلصوه وانھزموا، ووقف الھنود بمكانھم. فرسه

ثم سار منھا إلى غزنة فأقام . ه إلى لھاورالدم فأصابه الغشي، وحمله القوم على أكتافھم في محفة اتخذوھا من اللبود ووصلوا ب

وكان وجوه عسكره في . إلى سنة ثمان وثمانين، وخرج من غزنة غازيا لطلب الثأر من ملك الھند، ووصل إلى برساور

سخطة منه منذ انھزموا عنه في النوبة األولى فحضروا عنده واعتذروا، ووعدوا من أنفسھم الثبات، وتضرعوا في الصفح 

وجمع . م، وصفح عنھم وسار حتى انتھى إلى موضع المصاف األول وتجاوزه بأربع مراحل، وفتح في طريقه بالدافقبل منھ

ملك الھند، وسار للقائه فكر راجعا إلى أن قارب بالد اإلسالم بثالث مراحل، ولحقه الھنود قريبا من بربر فبعث شھاب الدين 
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واعدھم ھو الصباح، وأسرى ھو ليله فصابحھم فذھلوا وركب الملك فرسه سبعين ألفا من عسكره ليأتوا العدو من ورائھم، و

للھروب فتمسك به أصحابه فركب الفيل، واستماتت قومه عنده، وكثر فيھم القتل وخلص إليه المسلمون فأخذوه أسيرا، 

. من الھنود إال األقلثم أمر به فقتل ولم ينج . وأحضروه عند شھاب الدين فوقف بين يديه وجذبوا بلحيته حتى قبل األرض

ثم سار شھاب الدين إلى حصنھم األعظم وھو أجمير ففتحه . وغنم المسلمون جميع ما معھم وكان في جملة الغنائم الفيول

  .عنوة، وملك جميع البالد التي تقاربه، وأقطعھا كلھا لمملوكه ايبك نائبه في دلھي وعاد إلى غزنة

  :كرغزوة بناوس ومقتل ملك الھند ثم فتح بھن
و بالد الھند من ناحيته فسار فيھا !كان شھاب الدين ملك غزنة قد أمر مملوكه قطب الدين ايبك خليفته على دلھي أن يغم

وسمع ملك بناوس، وھو سأكبر ملوك الھند وواليته من تخوم الصين إلى بالد مالوا طوال، ومن . ودوخھا وعاث في نواحيھا

وتلك البالد من أيام السلطان محمود مقيمون على إسالمھم، فاستنفر معه . عرضا البحر األخضر إلى عشرة أيام من لھاور

مسلمون كانوا في تلك البالد فسار إلى شھاب الدين سنة تسعين، والتقوا على ماحون نھر كبير يقارب دجلة فاقتتلوا، ونزل 

ريھم، واألسرى من أبنائھم، وغنموا منھم ثم نصر هللا المسلمين واستلحم الھنود، وقتل ملكھم وكثر السبي في جوا. الصبر

ودخل شھاب الدين بالد بناوس، وحمل من خزائنھا ألفا وأربعمائة حمل، وعاد . وھرب بقية الفيول، وقتل بعضھا. تسعين فيال

. ةإلى غزنة، ثم سار سنة اثنتين وتسعين إلى بالد الھند، وحاصر قلعة بھنكر حتى تسلمھا على األمان، ورتب فيھا الحامي

وسار إلى قلعة كواكير، وبينھما خمس مراحل يعترضھا نھر كبيو فحاصرھا شھرا حتى صالحوه على مال يحملونه، فحملوا 

  .إليه حمل فيل من الذھب فرحل عنھم إلى بالد أبي رسود فأغار ونھب وسبى وأسر، وعاد إلى غزنة ظافرا

  :استيالء الغورية علي بلخ وفتنتھم مع الخطا بخراسان
فتوفي ازبة سنة . لخطا قد غلبوا على مدينة بلخ، وكان صاحبھا تركيا اسمه ازبة يحمل إليھم الخراج كل سنة وراء النھركان ا

وكان بھاء الدين سام بن محمد بن مسعود صاحب باميان من قبل خاله غياث الدين فسار إلى بلخ، وقطع الحمل . أربع وتسعين

ة بالد اإلسالم بعد أن كانت في طاعة الكفار فامتعض الخطا لذلك، واعتزموا وصارت من جمل. للخطا، وخطب لغياث الدين

وكان سبب ذلك أنه ملك . واتفق أن عالء الدين تكش صاحب خوارزم بعث إليھم يغريھم ببالد غياث الدين. على فتنة الغورية

بغداد مكان ملوك السلجوقية فبعث الري وھمذان وأصفھان وما بينھما، وتعرض لعساكر الخليفة، وطلب الخطبة والسلطنة ب

الخليفة يشكوه إلى غياث الدين، يقبح فعله وينھاه عن قصد العراق، ويتھدده بسلطان شاه وأخذ بالده فأنف من ذلك، وبعث إلى 

  .الخطا يغريھم ببالده فجھز ملك الخطا جيشاً كثيفاً مع مقدم عساكره وعبروا النھر إلى بالد الغور

إلى طوس لحصارھا ألن غياث الدين عاجز عن الحركة بعلة النقرس فعاثوا في بالده ما شاء هللا،  وسار عالء الدين تكش

ً على الخطا . وحاصر الخطا بھاء الدين فاشتدت الحرب وثبت المسلمون وجاء المدد من عند غياث الدين، ثم حملوا جميعا

نحو اثني عشر ألفا وعظم األمر على ملك الخطا، وبعث  فھزموھم إلى جيحون وألقى الكثير منھم أنفسھم في الماء فھلك منھم

وألزمه الحضور عنده فبعث عالء الدين . إلى عالء الدين تكش صاحب خوارزم يطوقه الذنب ويطالبه بدية القتلى من أصحابه

ع الخطا وانتزاعه تكش يشكو ذلك إلى غياث الدين فرد جوابه، باللوم على عصيان الخليفة، ودعا ذلك عالء الدين إلى الفتنة م

  .بخارى من أيديھم كما يأتي في أخبارھم
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  :استيالء الغورية على ملك خوارزم شاه بخراسان
ثم توفي عالء الدين تكش صاحب خوارزم، وكان قد ملك بعض خراسان وبالد الرّي والبالد  الجبالية فولي بعده إبنه قطب 

وكان ھندوخان ابن أخيھما . دين أخاه علي شاه خراسان، وأقطعه نيسابورالدين، ولّقب عالء الدين بلقب أبيه، وولّى عالء ال

وبعث إليه عّمه محمد العسكر مع جنقر التركي فھرب ھندوخان، ولحق . ملك شاه فخاف عمه فلحق بمرو، وجمع الجموع

. مّكرمين إلى خوارزمدخل جنقر إلى مرو، وحمل منھا ولدخان وأّمه . :بغياث الدين مستنجداً به على عّمه فأكرمه ووعده

وأرسل غّياث الدين إلى صاحب الطالقان محمد بن خربك بأن يتھدد جنقر فسار من الطالقان، واستولى على مرو الروذ وبعث 

  .إلى جنقر يأمره بالخطبة بمرو لغياث الدين أو يفارقھا فأساء الجواب ظاھرا، واستأمن إلى غّياث الدين سراً 

قوي طمعه في البالد، وكتب إلى أخيه شھاب الدين بالمسير إلى خراسان فسار من غزنة في ولما علم غّياث الدين بذلك 

ولما انتھى إلى الطالقان استحّثه جنقر صاحب مرو للبلد، وأخبره بطاعته، . عساكره في منتصف سنة ست وتسعين وخمسماية

لة إلى السور فاستأمن من جنقر وخرج إليه، حتى إذا وصل إليه خرج في العساكر فقاتله، وھزمه شھاب الدين، وزحف بالفي

وملك شھاب الدين مرو، وبعث بالفتح إلى غياث الدين فجاء إلى مرو وبعث جنقر إلى ھراة مّكرماً، وسلّم مرو إلى ھندوخان 

لى وسار إلى سرخس فحاصرھا ثالثا وملكھا على األمان، وأرسل إ. بن ملك شاه المستنجد به، وأوصاه باإلحسان إلى أھلھا

علي شاه نائب عالء الدين محمد بنيسابور، وينذره الحرب إن امتنع من الطاعة فاستعد للحصار، وخّربوا العمائر بظاھرھا 

  . وقطعوا األشجار، وحمل محمود بن غّياث الدين فضايق البلد، وملك جانبھا ورفع راية أبيه على السور

ثم نادوا باألمان، ورفع النھب، . يديه، وملك البلد ونھب الجند عامتھاوحمل شھاب الدين من الناحية األخرى فسقط السور بين 

ثم سار إلى قھستان فذكر له عن قرية في نواحيھا أن . واعتصم الخوارزمّيون بالجامع فأخرجھم أھل البلد إلى غّياث الدين

أخرى ذكر له عنھا مثل ذلك، وأرسل  ثم سار إلى مدينة. أھلھا إسماعيلية فدخلھا، وقتل المقاتلة وسبى الذرية وخرب القرية

صاحب قھستان إلى غّياث الدين يستغيثون من شھاب الدين، ويذكرونه العھد فأرسل غياث الدين إلى أخيه شھاب الدين 

ً أو كرھاً، ووصل الرسول بذلك فامتنع فقطع طنب خيمته، ورحل العسكر فرحل شھاب الدين كرھا،  بالرجوع عنھم طوعا

  .ورجع إلى غزنة

  :تح نھرواكد من الھندف
لما رجع شھاب الدين من خراسان غاضبا من فعل أخيه لم يعّرج على غزنة، ودخل بالد الھند غازيا سنة ثمان وتسعين 

وبعث في مقّدمته مملوكه قطب الدين أيبك ولقيه عساكر الھند دون نھرواكد فھزمھم أيبك، واستباحھم وتقدم إلى . وخمسماية

وفارقھا ملكھا وجمع، ورأى شھاب الدين أنه ال يقوم بحمايتھا إال مقامه فيھا ؛  فصالح ملكھا على مال  .نھرواكد فملكھا عنوة

  .يؤّديه إليه عنھا، ورجع إلى غزنة

  :إعادة عالء الدين محمد صاحب خوارزم ما أخذه الغورية من خراسان
لى الھند غازيا بعث عالء الدين محمد صاحب لما فصل الغورية عن خراسان، وملكوا ما ملكوه منھا، وسار شھاب الدين إ

خوارزم إلى غّياث الدين يعاتبه على ما فعل في خراسان، ويطلب إعادة بلده، ويھّدده باستدعاء عساكر الخطا فصانعه في 

 وبعث إلى نائبھم بخراسان يأمره بالرحيل عن نيسابور، ويتھدده فكتب إلى. الخطا حتى قدم شھاب الدين فطمع بالمصانعة

وسار إليه عالء الدين صاحب خوارزم آخر سنة تسع . غّياث الدين بذلك، وبميل أھل نيسابور إلى عّدوھم فوعده النصر

وتسعين وخمسماية فلما انتھى إلى نسا وأبيورد ھرب ھندوخان ابن أخيه، ولحق بغياث الدين في فيروز كوه، وملك عالء الدين 
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رين فلما أبطأ عن نائبھا المدد من غّياث الدين استأمن لصاحب خوارزم، وخرج وسار إلى نيسابور وحاصرھا شھ. مدينة مرو

إليه ھو وأصحابه فأحسن إليھم، وطلب عالء الدين أن يسعى في الصلح بينه وبين غّياث الدين وأخيه فوعده بذلك، وسار إلى 

  .ھراة فأقام بھا ولم يمض إلى غياث الدين سخطه لتأخر المدد عنه

ثم سار إلى . معه عند غّياث الدين ارزم الحسن بن حرميل من أعيان الغورّية، واستحلفه أن يكونواختّص صاحب خو

ثم بعث إبنه زنكي بأن يتأخّر عن البلد قليالً حتى . سرخس، وبھا األمير زنكي فحاصره أربعين يوماً، وتعّددت بينھما حروب

وتحصن . ألقوات والحطب، وأخرج من ضاق به الحصاريخرج ھو وأصحابه فتأخّر بأصحابه، وخرج زنكي فشحن البلد با

فلما بعد سار محمد بن خربك من الطالقان، وأرسل إلى . فندم صاحب خوارزم على تأخره وجّھز عسكرا لحصاره ورجع

وخرج زنكي ولقي محمد بن خربك في . زنكي بأن يكبس العسكر الذي عليه، ونذر بذلك أھل العسكر فأفرجوا عن سرخس

ا خراج تلك الناحية، وبعث إليھم صاحب خوارزم عسكراً من الثالثة آالف فارس فلقيھم محمد بن خربك في مرو، وجبو

تسعمائة فھزمھم، وغنم معسكرھم وعاد صاحب خوارزم إلى بلده، وأرسل إلى غّياث الدين في الصلح فأجابه مع أمير من 

  .ومرغن من قرى الغور. خوارزم، وحبسه أكابر الغورّية إسمه الحسن بن محمد المرغنّي فقبض عليه صاحب

  :حصار ھرا ة
لما بعث صاحب خوارزم إلى غياث الدين في الصلح، وجاء عند الحسن المرغني تبين عنه المغالطة فحبسه، وسار إلى ھراة 

انا يليان وحاصرھا، وكان بھا اخوان من خدمة السلطان شاه تكش فكتبا إلى صاحب خوارزم، ووعداه بالثورة له في البلد، وك

مفاتح األبواب وأمور الحصار من داخل، فاطلع األمير الحسن المرغني المحبوس عند صاحب خوارزم على أمرھما فبعث 

وبعث غّياث الدين العساكر مدداً لھراة مع ابن أخته ألب غازي فنزل على خمسة . بذلك إلى أخيه عمر صاحب ھراة فاعتقلھما

خوارزم فبعث صاحب خوارزم عسكراً إلى الطالقان للغارة عليھا فقاتلھم   صاحبفراسخ منھا، ومنع الميرة عن عسكر 

ً من ھراة فاعتزم صاحب . الحسن بن خربك فظفر بھم، ولم يفلت منھم أحد ثم سار غياث الدين في عساكره، ونزل قريبا

ً لھزيمة أصحابه بالطالقان، ومسير العساكر مع ألب غازي، ثم مسير غياث  خوارزم على الرحيل بعد حصار أربعين يوما

وكان قد وصل إلى غزنة منتصف ثمان وتسعين وخمسماية فراسل أمير ھراة . الدين، ثم توقعه عود شھاب الدين من الھند

وصالحه على مال حمله إليه، وارتحل عن البلد، وبلغ الخبر شھاب الدين، وجاء إلى طوس وشتّى بھا عازما على حصار 

  .ة أخيه غّياث الدين فأثنى عزمه وسار إلى ھراةخوارزم، فجاء الخبر بوفا

  :وفاة غياث الدين وانفراد شھاب الدين بالملك
وكان أخوه . ثم توفي غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام صاحب غزنة وبعض خراسان، وفيروز كوه ولھاور ودھلي من الھند

ً إسمه محمود فلقّب . لس للعزاءشھاب الدين بطوس كما ذكرنا فسار إلى ھراة، وأظھر وفاة أخيه، وج وخلف غياث الدين إبنا

ولما سار شھاب الدين عن طوس استخلف بمرو األمير محمد بن خربك، وبعث إليه صاحب خوارزم العساكر . غّياث الدين

ر التركي وأعاد إليه صاحب خوارزم الجيوش مع منصو. فبّيتھم ولم ينج منھم إال القليل، وأنفذ باألسارى والرؤوس إلى ھراة

وترددت الرسل . فلقيھم على عشرة فراسخ من مرو فھزموه، وحاصروه خمسة عشر يوما حتى استأمن إليھم، وخرج فقتلوه

ولما اعتزم شھاب الدين على العود إلى غزنة ولّى على . بين شھاب الدين وصاحب خوارزم في الصلح فلم يتفق بينھما أمر

لدين محمد الغوري مدينة فيروز كوه وبلد الغور، وجعل إليه حرب خراسان وأمور ھراة ابن أخته ألب غازي، وقلّد عالء ا

  .وجاءه محمود ابن أخيه غّياث الدين فوالّه على بست وأسفرايين وتلك الناحية، وأبعده عن الملك جملة. المملكة
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باً مبرحا، وضرب ولدھا غّياث وكانت لغّياث الدين زوجة  مغّنية، شغف بھا وتزّوجھا فقبض عليھا شھاب الدين وضربھا ضر

وكانت بنت مدرسة ودفنت فيھا أباھا فخّربھا، ونبش قبورھم ورمى . وزّوج أختھا، واستصفاھم  وغّربھم إلى بالد الھند. الدين

وكان غياث الدين ملكا عظيما مظفراً على قلّة حروبه فإنه كان قليل المباشرة للحروب، وكان ذا ھيبة جوادا حسن . بعظامھم

بنى بخراسان وغيرھا المساجد والمدارس للشافعّية، وبنى الخوانك في الطرق، وبنى على ذلك األوقاف . عقيدة كثير الصدقةال

وكان ال يتعّرض إلى مال أحد، ومن مات ووارثه غائب دفعه إلى أمناء التجار من أھل بلده ليوصلوه . الكثيرة، وأسقط المكوس

وكان يحسن . وإن كان ال وارث له تصّدق عنه بماله. عليه القاضي إلى أن يصل مستحّقهورثته، فإن لم يجد تاجرا ختم  -إلى

. إلى أھل البلد إذا ملكھا ويفرض األعطيات للفقھاء كل سنة من خزائنه، ويفّرق األموال على الفقراء، ويصل العلوّية والشعراء

ً بارع الخّط، ينسخ المصاحف ويفّرقھا في المدا ً بليغا وكان شافعّي المذھب من غير تعصب لھم، . رس التي بناھاوكان أديبا

  .التعّصب في المذاھب ھالك: ويقول

  :فتنة الغور  مع محمد بن تكش صاحب خوارزم وحصار ھراة ثم حصارھم خوارزم وحالب شھاب الدين مع الخطا
وكان قد راسل . جاع ھراةلما ھلك غياث الدين ملك أخوه شھاب الدين بعده فطمع محمد بن تكش صاحب خوارزم في ارت

وسار شھاب الدين عن غزنة إلى لھاور غازياً فسار حينئذ محمد بن تكش إلى ھراة منتصف . شھاب الدين في الصلح فلم يتم

وطال حصارھا إلى سلخ شعبان، وقتل بين الفريقين . سنة ستمائة، وحاصرھا وكان بھا ألب غازي، ابن أخت شھاب الدين

وكان الحسين بن حرميل من أعيان الغورّية بجوربان، وھو إقطاعه، . المقيم يومئذ بمشھد طوس منھم رئيس خراسان: خلق

وقعد لھم ھو والحسين بن . وأشار بأن يبعث إليه فوارس يعطيھم بعض الفيلة. فمكر بصاحب خوارزم، وأظھر له المواالة

م محمد من الحصار فارتحل إلى سرخس ثم مات ألب غازي وضجر صاحب خوارز. محمد المرغني بالمراصد فاستلحموھم

وحاصرھا، وبلغت ھذه األخبار شھاب الدين ببالد الھند فكّر راجعأ، وقصد مدينة خوارزم فأغذ محمد بن تكش السير من 

د منھم الحسين بن محم: وھلك من الغورّية جماعة. سرخس، ونزل أثقاله وسبقه إليھا وقاتله الخوارزمّية قتاالً شديداً وفتكوا فيه

  .المرغنّي، وأسر جماعة من الخوارزمية فأمر شھاب الدين بقتلھم

ولما سمع شھاب الدين كّر . ثم بعث خوارزم شاه إلى الخطا يستنجدھم أن يخالفوا شھاب الدين إلى بالد الغورّية فساروا إليھا

بھم، وأثخن فيھم، وجاءت ساقتھم  راجعاً إلى البالد فلقي مقّدمه عسكرھم بصحراء ايدخوي في صفر سنة إحدى وستمائة فأوقع

ونجا في الفّل إلى ايدخوي، . على أثر ذلك فلم يكن لشھاب الدين بھم قبل فانھزم، ونھبت أثقاله، وقتل الكثير من أصحابه

  . وحاصروه حتى أعطاھم بعض الفيلة، وخلص

ً من  وكثر االرجاف في بالد الغور بمھلكه ووصل إلى الطالقان في سبعة نفر، وقد لحق بھا نائبھا الحسين بن حرميل ناجيا

ً مع من استوحش من األمراء بسبب انھزامھم عن شھاب . الوقعة فاستكثر له من الزاد والعلوفة، وكفاه مھمه وكان مستوحشا

ً له، واستحجبه ولما وقع االرجاف بموت شھاب الدين جمع مواله تاج الدين . الدين فحمله شھاب الدين إلى غزنة تأنيسا

، وجاء إلى غزنة طامعاً في ملكھا فمنعه مستحفظھا فرجع إلى إقطاعه، وأعلن بالفساد، وأغرى بالخلج من الترك فكثر العسكر

عيثھم، وكان له مولى آخر إسمه أيبك فلحق بالھند عند نجاته من المعركة، وأرجف بموت السلطان واستولى على المتان، 

الناس من سائر  -وھو مملوك اشتراه شھاب الدين - جمع تاج الدين الذرّ فلما وصل خبر شھاب الدين . وأساء فيھا السيرة

  .ثم جمع شھاب الدين لغزو الخطا والثأر منھم. النواحي
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  :حروب شھاب الدين مع بني كوكر والتتراھية
ن يحملون إليه كان بنو كوكر ھؤالء موطنين في الجبال بين لھاوز والملتان معتصمين بھا لمنعتھا، وكانوا في طاعة شھاب الدي

الخراج فلّما وقع االرجاف بموته، انتقضوا وداخلوا صاحب جبل الجودي وغيره من أھل الجبال في ذلك، وجاھروا بالعيث 

وبعث شھاب الدين إلى محمد بن أبي علي لھاور والملتان يأمره بحمل . والفساد، وقطع السابلة ما بين غزنة ولھاور وغيرھا

ومھد البالد  فاعتذر بنو كوكر فبعث شھاب الدين مملوكه أيبك إلى بني كوكر يتھددھم : قال. أيبكالمال بعد أن قتل مملوكه 

لو كان شھاب الدين حياً لكان ھو المرسل إلينا، واستخفوا أمر أيبك فعاد الرسول بذلك فأمر شھاب : على الطاعة فقال كبيرھم

ورجع بنو . شعبان سنة إحدى وستمائة، ونادى بالمسير إلى الخطا ثم عاد إلى غزنة في. الدين بتجھيز العساكر في قرى سابور

كوكر إلى حالھم من إخافة السابلة، ودخل معھم كثير من الھنود في ذلك، وخشي على انتقاض البالد فأثنى عزمه عن الخطا، 

قرى سابور أغّذ السير ولما انتھى إلى . وسار إلى غزنة، وزحف إلى جبال بني كوكر في ربيع األول سنة إثنتين وستمائة

ً إلى الليل، وإذا بقطب الدين أيبك  وكبس بني كوكر في محالھم ، وقد نزلوا من الجبال إلى البسيط يرومون اللقاء فقاتلوه يوما

واستنجوا باجمة فأضرمت عليھم ناراً، وغنم . في عساكره منادين بشعار اإلسالم فحملوا عليھم، وانھزموا وقتلوا بكل مكان

ً عليھم، وقصد دانيال . ن أھاليھم وأموالھم حتى بيع المماليك خمسة بدينارالمسلمو وقتل كبير بني كوكر الذي كان مملكا

ثم عاد نحو غزنة، وأرسل بھاء الدين سام . صاحب الجند الجودي، وسار إليھا فأقام بھا منتصف رجب، وھو يستنفر الناس

ً ممن دعاه ھذا اإلرجاف إلى االنتقاض . لعبور العساكر صاحب باميان بالنفير إلى سمرقند، وأن يتخذ الجسر وكان أيضا

التتراھية، وھم قوم من أھل الھند بنواحي قرى سابور دينھم المجوسية، ويقتلون بناتھم بعد النداء عليھن للتزويج فإذا لم 

ور ؛ ويكثرون الغارة عليھا، وكانوا يفسدون في نواحي قرى ساب. يتزّوجھا أحد قتلوھا، وتزوج المرأة عندھم بعدة أزواج

ثم انتقضوا عند ھذا اإلرجاف، وخرجوا إلى حدود سوران ومكران، وشنوا . وأسلم طائفة منھم آخر أيام شھاب الدين الغوريّ 

تاج الدين الذي بتلك الجھة فأوقع بھم، وأثخن فيھم، وبعث برؤوس األعيان منھم  الغارة على المسلمين فسار إليھم الخلخي نائب

  .قت ببالد اإلسالم وصلح أمر البالدفعلّ 

  :مقتل شھاب الدين الغول ي وافتراق المملكة بعده
من لھاور عائداً إلى غزنة عازماً على قصد  لما قضى شھاب الدين شأنه من بالد الغور، وأصلح ما كان بھا من الفساد ارتحل

من لھاور طرق خيمته جماعة من الدّعار فقتلوا بعض  الخطا، بعد أن استنفر أھل الھند وأھل خراسان فلما نزل بدميل قريبا

الحرس، وثار بھم الناس، وذھل باقي الحرس بالھيعة فدخل منھم البعض على شھاب الدين وضربوه في مصالّه، وقتلوه 

عل بھم، فيقال إن ھذه الجماعة من الكوكرّية الذين أحفظھم ما ف. ساجداً، وقتلوا عن آخرھم أول شعبان سنة إثنتين وستمائة

ولما قتل اجتمع األمراء عند وزيره مؤّيد الدين . ويقال من اإلسماعيلية ألنھم كانوا غلّوا منه، وكانت عساكره تحاصر قالعھم

وتقدم الوزير إلى أمير العسكر بضبط العسكر، . خواجا سحتا، واتفقوا على حفظ المال إلى أن يقوم باألمر من يتوالّه من أھله

  .الدين في المحّفة، وحملوا خزائنه، وكانت ألفين ومائتي حملوحملت جنازة شھاب 

وتطاول الموالي مثل صونج صھر الذر وغيره إلى نھب المال فمنعھم األمراء الكبار، وصرفوا الجند الذين إقطاعھم عند 

اث الدين محمود ابن قطب الدين أيبك ببالد الھند أن يعودوا إليه، وساروا إلى  غزنة متوّقعين البيعة على الملك بين غيّ 

السلطان غياث الدين، وبين بھاء الدين سام صاحب باميان ابن أخت شھاب الدين فيملك الخزانة واألتراك يريدون طريق 

وكان ھوى الوزير مؤيد الملك مع األتراك فلم يزل بالغورّية حتى إذا وصلوا طريق كرمان ساروا . سوران ليقربوا من فارس
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ولما وصلوا إلى كرمان استقبلھم تاج الدين الذر ونزل عن . ة من غارات التتراھية واقعان وغيرھمعليھا، ولقوا بھا مشق

وكان شھاب الدين . ثم كشف عن وجھه فمّزق ثيابه وأجّد بالبكاء حتى رحمه الناس. فرسه، وقّبل األرض بين يدي المحّفة

  . شجاعا قرماً عادالً كثير الجھاد

ه أربعة أيام في كل أسبوع فيحكم بين الناس، وأمراء الدولة ينفذون أحكامه، وإن رافع أحد وكان القاضي بغزنة يحضر دار

  .خصمه إلى السلطان سمع كالمه ورّده إلى القاضي، وكان شافعّي المذھب

  :قيام الذر بدعوة غياث الدين محمود ابن السلطان غياث الدين
فلما قتل طمع في ملك غزنة، وأظھر القيام بدعوة غّياث الدين محمود كان تاج الدين الذر من موالي شھاب الدين وأخّصھم به 

وتسلّم الخزائن من الوزير، وسار إلى غزنة . ابن السلطان غّياث الدين، وأنه كتب إليه بالنيابة عنه بغزنة لشغله بأمر حران

  .مائة وأقام بغزنةفدفن شھاب الدين بتربته في المدرسة التي أنشأھا، وذلك في شعبان من سنة إثنتين وست

كان بھاء الدين قد أقطع باميان ابن عّمه شمس الدين : مسير بھاء الدين سام إلى غزنة وموته وملك بھاء الدين ابنه بعده غزنة

محمد بن مسعود عندما ملكھا، وأنكحه أخته فولدت إبنا ھو سام، وكان له ابن آخر من إمرأة تركّية إسمه عّباس فلما مات ملك 

كبر عّباس، فغضب غّياث الدين وشھاب الدين البن أختھما، وعزلوا عّباسا وولوه مكانه على باميان فعظم شأنه، وجمع إبنه األ

فلما قتل شھاب الدين كان في قلعة غزنة نائب إسمه . األموال وترّشح للملك بعد أخواله لميل أمراء الغّز إليه بعد أخواله

د ابن السلطان غّياث الدين، وابن حرميل عامل ھراة بحفظ أعمالھا، وإقامة الخطبة له أميردان فبعث ابنه إلى بھاء الدين محمو

والغورّية واألتراك على ما ذكرناه من االختالف فسار في عساكره إلى غزنة، ومعه إبنا عالء الدين وأمرھما جميعاً . بھا

ء الغورّية لغّياث الدين وتلقوھما واألتراك معھم مغلبين فلما مات ثار ابناه في غزنة وخرج أمرا. بالمسير إلى غزنة وبالد الھند

فملكوا البلد، ونزلوا دار السلطنة مستھل رمضان من سنة إثنتين وستمائة، واعتزم األتراك على منعھم وعاد لھم األمير مؤيد 

خيه العھد وآذنوھما بالحرب الملك الشتغال غّياث الدين منھم بابن حرميل عامل ھراة فلم يرجعوا، ونبذوا إلى عالء الدين وأ

  .إن لم يرجعا فبعثا إلى تاج الدين الذر، وھو بإقطاعه يستدعيانه ويرغباّنه باألموال والمراتب السلطانية والترغيب في الدولة

  :استيالء الذر علي غزنة
اث الدين ابن مواله السلطان كان الذر بكرمان لما بلغه مقتل شھاب الدين تسلّم األموال والخزائن من الوزير، وأظھر دعوة غيّ 

واستعطف . ومات في طريقه وملك ابنه عالء الدين غزنة كما ذكرنا. وسار بھاء الدين سام من باميان كما ذكرنا. غياث الدين

األتراك، وبعث إلى الذر يرّغبه ويسترضيه فأبى من طاعته، وأساء الرّد عليه وسار عن كرمان في عساكر كثيفة من الترك 

وبعث إلى عالء الدين وأخيه بالنذير فأرسل عالء الدين وزيره ووزير ابنه صلة إلى باميان وبلخ . الغّز وغيرھموالخلخ و

وترمذ ليحتشد العساكر، وبعث الذر إلى األتراك الذين بغزنة بأّن موالھم غّياث الدين، واجتمعت جماعة الغورّية واألتراك 

ودخل عسكر الذر المدينة فنھبوا بيوت الغورّية . انھزم محمد بن حدورون وأسرفالتقوا في رمضان، ونزع األتراك إلى الذر ف

ً إلى باميان، وحاصر الذر القلعة حتى استأمن . والباميانّية واعتصم عالء الدين بالقلعة، وخرج جالل الدين في عشرين فارسا

  .عالء الدين في المسير من غزنة إلى باميان

ض األتراك فأرجلوه عن فرسه، وسلبوه فبعث إليه الذر بالمال والمركب والثياب فوصل إلى ولما نزل من القلعة تعّرض له بع

. باميان فشرع في االحتشاد وأقام الذر بغزنة يظھر طاعة غّياث الدين، ويترّحم على شھاب الدين، ولم يخطب له وال ألحد

الخليفة مجد الدين أبو علي بن الربيع الشافعي  وأحضر القضاة والفقھاء، وكان رسول. وقبض على داود والي القلعة بغزنة
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مدرس النظامّية ببغداد وفد على شھاب الدين رسوالً من قبل الخليفة وأحضره الذر ذلك اليوم، وشاورھم بالجلوس على التخت 

لوك الغور وأمضى ذلك واستوحش الترك حتى بكى الكثير منھم، وكان ھناك جماعة من ولد م. والمخاطبة باأللقاب السلطانية

وسمرقند فأنفوا من خدمته، وانصرفوا إلى عالء الدين وأخيه في باميان، وأرسل غّياث الدين محمود أن يصھر إليه في بنته 

ثم جاء في عسكر من الغوريّين من باميان، وأرسل غّياث الدين وفرق في أھلھا األموال واستوزر مؤيد . بابنه فأبى من ذلك

  .الملك فوزر له على كره

  :خبار غياث الدين بعد مقتل عمهأ
وكان شھاب الدين قد . لما قتل السلطان شھاب الدين كان غّياث الدين محمود ابن أخيه السلطان غّياث الدين في إقطاعه ببست

بق ولّى على بالد الغور عالء الدين  محمد بن أبي علي من أكابر بيوت الغورّية، وكان إماميا غالياً فسار إلى بيروز كوه يسا

إليھا غّياث الدين، وكان األمراء الغورّية أميل إلى غّياث الدين، وكذا أھل بيروز كوه فلما دخل خوارزم دعا محمد المرغنّي، 

وأقام غّياث الدين بمدينة بست . ومحمد بن عثمان من أكابر الغورّية، واستحلفھم على قتال محمد بن تكش صاحب خوارزم

ألنھما كان بينھما العھد من أيام شھاب الدين إن تكون خراسان لغّياث الدين، وغزنة والھند ينتظر مال األمر لصاحب باميان 

لبھاء الدين صاحب باميان بعد موت شھاب الدين، فلّما بلغه موت شھاب الدين دعا لنفسه، وجلس على الكرسي في رمضان 

، وملك بيروز كوه، وقبض على جماعة من أصحاب سنة ثالث وستمائة، واستخلف األمراء الذين في أثره فأدركوه وجاؤوا به

ثم ركب إلى دار أبيه فسكنھا، وأعاد الرسوم، وقدم عليه عبد . عالء الدين ولما دخل بيروزكوه جاء إلى الجامع فصلّى فيه

والطفه في : ثم كاتب ابن حرميلى بھراة. الجّبار محمد بن العشير إلى وزير أبيه فاستوزره، واقتفى بأبيه في العدل واإلحسان

الطاعة، وكان ابن حرميل لما بلغه مقتل السلطان بھراة خشي عادية خوارزم شاه فجمع أعيان البلد وغيرھم، واستحلفھم على 

يحلف كل الناس إالّ ابن غياث الدين، وينتظر عسكر خوارزم شاه، وشعر غياث : اإلنجاد والمساعدة وقال القاضي وابن زياد

واستشار ابن حرميل القاضي وابن زياد فأشارا عليه بطاعة غياث . فاعتزم على المسير إلى ھراة الدين بذلك من بعض عيونه

وحّثه على قصد ھراة ليكون ذلك حّجة عليه ففعل، وبعث به مع ابن . الدين على مكر ابن حرميل، وميله إلى خوارزم شاه

إن لم تسلم : فقال أھل مرو لصاحبھا. وقفوا عن إجابتهثم كاتب غّياث الدين صاحب الطالقان وصاحب مرو يستدعيھما فت. زياد

البلد إلى غّياث الدين وتتّوجه وإالّ سلمناك وقّعدناك وأرسلناك إليه فاضطر إلى المجيء إلى فيروزكوة فخلع عليه غّياث الدين، 

  .ووفّر له اإلقطاع، وأقطع الطالقان لسونج مولى أبيه المعروف بأمير شكار

  :علي بالد الغورية بخراسان استيالء خوارزم شاه
كان الحسن بن حرميل نائب الغورية بھراة منتقضاً عليھم كما ذكرنا، ومداخال لخوارزم شاه في الباطن واستدعى العساكر من 

ووصل ابن زياد بالوالية والخلع فلم يثنه . عنده، وبعث ابن زياد يستوثق له من غّياث الدين، وأقام يقّدم رجالً ويؤخر أخرى

وبلغه أّن خوارزم شاه في أثرھم على أربع . ثم وصل عسكر خوارزم شاه فتلقاھم وأكرمھم. ك عّما ھو فيه من المكاذبة لھمذل

فراسخ من بلخ فندم في أمره ورّد إليه عسكره، وبلغ غّياث الدين عسكر خوارزم شاه ووصولھم إلى ھراة فاستدعى ابن 

وكتب القاضي وابن زياد بذلك . أقطاعه فاعتزم أھل ھراة على القبض عليهورّد . حرميل فقبض على أمالكه، ونكب أصحابه

  .إلى غّياث الدين

ونمي الخبر إلى ابن حرميل فخشي على نفسه منھم وأوھمھم أنه يكاتب غياث الدين، وطلبھم في الكتاب مع رسوله، وأوصى 

بلد لرابعة يوم من سفر الرسول فأدخلھم ابن الرسول أن يعدل إلى طريق خوارزم شاه، ولحق بھم فردھم، وأصبحوا على ال
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وقبض على ابن زياد وسمله، وأخرج القاضي فلحق بغّياث الدين في بيروزكوه، ونمي . حرميل البلد، وأمكنھم من أبوابھا

، الخبر بذلك إلى غّياث الدين، فاعتزم على المسير بنفسه، فبلغه سير عالء الدين صاحب باميان إلى غزنة فاقتصر عن ذلك

وأّما بلخ فإن خوارزم شاه لما بلغه مقتل شھاب الدين أطلق أسرى الغورّيين الذين كانوا عنده، . وأقام ينتظر شأنه مع الذر

ونزل منھا على أربعة . وبعث أخاه علي شاه في العساكر إلى بلخ فقاتله عمر بن الحسين الغورّي نائبھا. وخلع عليه واستألفھم

  .فراسخ

دا بنفسه آخر سنة إثنتين وستمائة فحاصرھا، فاستمّد عمر بن الحسين عالء الدين وجالل الدين من وجاء خوارزم شاه مد

باميان، وشغلوا عنه بغزنة فأقام خوارزم شاه محاصراً له أربعين يوماً، وكان عنده محمد بن علّي بن بشير، وأطلقه في أسرى 

الطاعة فأبى من ذلك، واعتزم خوارزم شاه على المسير إلى الغورية،  وأقطعه فبعثه إلى عمر بن الحسين صاحب بلخ في 

ثم بلغه ما وقع بين الذر وبين عالء الدين وجالل الدين، وأن الذر أسرھما، وأن عمر بن الحسين صاحب بلخ أبى ذلك . ھراة

ليه، فخلع عليه وخرج إ. فأعاد عليه ابن بشير، فلم يزل يفتل له في الذروة والغارب حتى أطاع صاحب خوارزم، وخطب له

ثم سار إلى جورقان ليحاصرھا، وبھا علي بن أبي علّي فوقعت المراوضة . وأعاده إلى بلده في سلخ ربيع سنة ثالث وستمائة

ثم انصرف عن جورقان وتركھا البن حرميل، واستدعى عمر بن الحسين الغوري، وصاحب بلخ فقبض عليه، وبعثه . بينھما

  .كھا، وولى عليھا جعفراً التركّي ورجع إلى خوارزمإلى خوارزم، ومضى إلى بلخ فمل

  :استيالء عالء الدين ثانياً علي غزنة ثم انتزاع الذر إياھا من يده
قد تقّدم لنا استيالء الذر على غزنة وإخراجه عالء الدين وجالل الدين منھا إلى باميان فأقاما بھا شھرين، ولحق كثير من الجند 

الذر بغزنة متوقفاً عن الخطبة لغّياث الدين يروم االستبداد، وھو يعلّل األتراك برجوع رسوله من  بعالء الدين صاحبھم، وأقام

وجمع . فلّما ظفر بعالء الدين، وملك القلعة أظھر االستبداد وجلس على الكرسيّ . عند غّياث الدين مخافة أن ينفّضوا عنھب

وھرب الذر . غزنة، وسّرح الذر عساكره للقائھما فھزماھا وأثخناھا عالء الدين وجالل الدين العساكر، وساروا من باميان إلى

وسار عالء الدين وأخوه إلى غزنة وملكوھا، وأخذوا خزانة شھاب الدين . إلى بلد كرمان واتبعه بعض العسكر فقاتلھم ودفعھم

ثم اعتزم عالء الدين وأخوه . كما مرّ التي كان الذر أخذھا من يد الوزير مؤيد الدين عند مقدمه بجنازة شھاب الدين إلى كرمان 

وكان بينھم رسول الخليفة مجد الدين بن الربيع مّدرس . على العود إلى غزنة وأھلھا متوقعون النھب من عسكرھم والفيء

وعاد عالء . النظامية، جاء إلى شھاب الدين فقتل وھو عنده، وأقام بغزنة فقصده أھل غزنة أن يشفع فيھم فشفع وسكن الناس

وسار . ثم وقع بينھما تشاجر على اقتسام الخزانة، وعلى وزارة مؤيد الملك فندم الناس على طاعتھما. دين وأخوه إلى غزنةال

جالل الدين ومعه عّباس إلى باميان، وبقي عالء الدولة بغزنة، وأساء وزيره السيرة في الجند والرعّية ونھب األموال، حتى 

يشكيھم أحد فسار الذر في جموع األتراك والغّز والغورّية فكبسھم ايدكن الشرفي مولى  ويشكون فال. باعوا أّمھات أوالدھم

وبلغ الخبر إلى . وجاء الذر أثر ذلك، وأنكر على ايدكن وملك كرمان، وأحسن إلى أھلھا. شھاب الدين في ألفين وملك كرمان

عساكر الغورّية قد فارقوه ولحقوا بغّياث الدين، عالء الدين بغزنة فبعث وزيره إلى أخيه جالل الدين في باميان، وكانت 

. ووصل الذر آخر سنة إثنتين وستمائة إلى غزنة فملكھا، وامتنع عالء الدين بالقلعة فسّكن الذر الناس وأمنھم، وحاصروا القلعة

ز كوه فأكرمه، وجعله وجاء الخبر إلى الذر بأّن جالل الدين قادم عليك بعساكره، ولحق سليمان بن بشير بغّياث الدين ببيرو

ورجع إلى غزنة وتھّدد . وسار الذر فلقي جالل الدين وھزمه، وسيق أسيراً إليه. أمير داره، وذلك في صفر سنة ثالث وستمائة
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ولما خرج قبض على . وقتل منھم أربعمائة أسير فبعث عالء الدين يستأمنه، فأّمنه. عالء الدين بقتل األسرى إن لم يسلّم القلعة

  .عماد الملك وقتله، وبعث إلى غّياث الدين بالفتحوزيره 

  :انتقاض عباس في باميان ثم رجوعه إلى الطاعة
وسار . في باميان ومعه وزير أبيھما لما أسر عالء الدين وجالل الدين كما قلناه في غزنة وصل الخبر إلى عّمھما عباس

ً الوزير إلى خوارزم شاه يستنجده على الذر ليخلّص صاحبيه فاغتن وأخرج أصحاب . م عّباس غيبته وملك القلعة، وكان مطاعا

ً في تلك الممالك من لدن بھاء الدين ومن  عالء الدين وجالل الدين فرجع الوزير من طريقه فحاصره بالقلعة، وكان مطاعا

الطفوه حتى نزل فلما خلص جالل الدين من أسر الذر وصل إلى مدينة باميان واجتمع مع الوزير، وبعثوا إلى عّباس و. بعده

  .إنما أردت حفظھا من خوارزم شاه: عّما كان استولى عليه من القالع، وقال

  :استيالء خوارزم شاه علي ترمذ ثم الطالقان من يد الغورية
وقدم إليه محمد بن بشير بما كان . كان خوارزم شاه لما ملك بلخ من يد عمر بن الحسين الغورّي سار منھا إلى ترمذ، وبھا ابنه

ن نزول أبيه عن بلخ، وأنه انتظم في أھل دولته وبعثه إلى خوارزم مكّرماً، ورّغبه باإلقطاع والمواعيد، وكان قد ضاق م

وملك خوارزم شاه ترمذ، ورأى أن يسلّمھا للخطا ليتمكن . ذرعه من الخطا ووھن من أسر الذر أصحابه بغزنة فأطاع واستأمن

ولما فرغ من ذلك سار إلى الطالقان وبھا سونج نائباً عن غّياث الدين محمود . ا منھمبذلك من خراسان، ثم يعود عليھم فينتزعھ

وأرسل من يستميله فلّج وسار لحربه، حتى إذا التقيا نزل عن فرسه وسأل العفو فذمه بذلك، وأخذ ما كان بالطالقان بعض 

علي صاحب كاكوين وقاتله، وطالبه في تسليم أصحابه، وسار إلى قالع كاكوين وسوار فخرج إليه حسام الدين علّي بن أبي 

وسار خوارزم شاه إلى ھراة ونزل بظاھرھا وابن حرميل في طاعته فكف عساكره عن أھل ھراة، ولقيه ھنالك . البالد فأبى

ثم سار ابن حرميل إلى أسفرايين في صفر، وقد كان صاحبھا سار إلى غّياث الدين فحاصرھا . رسول غّياث الدين بالھدايا

ثم أرسل إلى صاحب سجستان بطاعة خوارزم والخطبة له فأجاب إلى ذلك بعد أن طلبه في ذلك . تى استأمن إليه وملك البلدح

وعند مقام خوارزم شاه على ھراة عاد إليھا القاضي صاعد بن الفضل الذي كان ابن حرميل أخرجه منھا . غّياث الدين فامتنع

خوارزم شاه فسعى به ابن حرميل عنده حتى سجنه بقلعة زوزن، وولّى على ثم رجع من عنده إلى . فلحق بشھاب الدين

  .القضاء بھراة الصفي أبا بكر محمد بن السرخسي

  :خبر غياث الدين مع الذر وايبك  مولى أبيه
ليه لما ملك الذر غزنة وأسر عالء الدين وأخاه جالل الدين كتب إليه غّياث الدين يأمره بالخطبة، وطاول في ذلك فبعث إ

يستحّثه بأمر الخطيب بالترّحم على شھاب الدين والخطبة لنفسه، فاستراب األتراك به، وبعث ھو يشترط على غّياث الدين 

وكان عزمه على أن يصالح خوارزم شاه ويستمّده على الذر فلما طلب العتق أعتقه، وأعتق . العتق فأجابه إلى ذلك بعد توقف

وأرسل إلى كل منھما ھدية ورّد الخبر واستمّر الذر على . لدين ونائبه ببالد الھندقطب الدين ايبك مملوك عّمه شھاب ا

مراوغته وأيبك على طاعته فاستمّد غّياث الدين خوارزم شاه على الذر فأمّده على أن يرّد ابن حرميل صاحب ھراة إلى 

  .طاعته، وأن يقّسم الغنيمة أثالثاً بينھما وبين العسكر

وقطع خطبة غياث الدين منھا، وأرسل إلى صاحب . فسار إلى بكتاباد فملكھا، ثم إلى بست وأعمالھا كذلك وبلغ الخبر إلى الذر

سجستان بقطع خطبة خوارزم شاه وإلى ابن حرميل كذلك وبتھددھما، وأطلق جالل الدين صاحب باميان وزّوجه بنته، وبعث 

وينزلوا ابن عّمه فلما سار معه . ل الدين إلى ملكه بباميانمعه خمسة آالف فارس من ايدكين مملوك شھاب الدين ليعيدوا جال
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األتراك مجمعون على خالف الذر فلم يجبه جالل الدين إلى ذلك فرجع عنه ايدكين  ايدكين أغراه بالعود إلى غزنة، وأعلمه أن

ين، ويأمره بالخطبة له، إلى إقطاعه بكابل ولقيه رسول من قطب الدين أيبك إلى الذر يتھدده على عصيانه على غّياث الد

. ووّصل معه الھدايا واأللطاف إلى غياث الدين، وأشار عليه أيبك بإجابة خوارزم إلى جميع ما طلب حتى يفرغ من أمر غزنة

وكتب إلى أيبك يستأذنه في المسير إلى غزنة ومحاربة الذر فأذن له بمحاربته، ووصل ايدكين في رجب سنة ثالث، وخطب 

نة، وامتنعت عليه القلعة فنھب البلد، ووصل الخبر إلى الذر بشأن ايدكين في غزنة ومراسلة أيبك له ففّت ذلك لغّياث الدين بغز

في عضده، وخطب لغياّث الدين في بكتاباد، وأسقط إسمه ورحل إلى غزنة فرحل ايدكين عنھا إلى بلد الغور، وأقام في تمواز، 

وسار غّياث الدين . االً فبعث إليه غّياث الدين بالخلع وأعتقه وخاطبه بملك األمراءوكتب إلى غّياث الدين بالخبر، وأنفذ إليه أمو

  .إلى بست وأعمالھا فاسترّدھا وأحسن إلى أھلھا وأقام الذر بغزنة

  :مقتل ابن حرميل واستيالء خوارزم شاه علي ھراة
ھراة فساء أمرھم في الناس، وكثر عيثھم كان ابن حرميل كما قّدمناه استدعى عسكر خوارزم شاه إلى ھراة وأنزلھم معه ب

فحبسھم، وبعث إلى خوارزم شاه بصنيعھم ويعدده، وكان مشتغالً بقتال الخطا فكتب إليه يحّسن فعله، ويستدعي الجند الذين 

وبعث إلى عّز الدين خلدك أن يحتال في القبض على ابن حرميل فسار في ألفي فارس، وكان خلدك أيام السلطان . حبسھم

ر والياً على ھراة، فلما قدم خرج ابن حرميل لتلّقيه فنزل كل واحد منھما إلى صاحبه، وأمر خلدك أصحابه بالقبض على سنج

وانفّض عنه أصحابه إلى المدينة، فأمر الوزير خواجة الصاحب بغلق األبواب واالستعداد للحصار، . ابن حرميل فقبضوا عليه

خلدك وبذل له األمان، وتھّدده بقتل ابن حرميل، وخاطبه بذلك ابن حرميل ففعل، ونادى بشعار غّياث الدين محمود فحاصره 

  .وكتب بالخبر إلى خوارزم شاه فبعث والته بخراسان يأمرھم بحصار ھراة فساروا في عشرة آالف، وامتنعت ھراة عليھم

لى حضور خوارزم شاه، وأسروه وكان ابن حرميل قد حّصنھا بأربعة أسوار محكمة وخندق وشحنھا بالميرة، وصار يعدھم إ

ً حتى فادى نفسه ورجع إلى خوارزم كما يذكر في أخبار دولته وأرجف بموته في خراسان فطمع أخوه علي شاه في . أياما

طبرستان وكزل خان في نيسابور إلى االستبداد بالملك فلما وصل خوارزم شاه ھرب أخوه علي شاه، ولحق بشھاب الدين في 

وسار خوارزم شاه إلى نيسابور وأصلح أمرھا واستعمل عليھا، وسار إلى ھراة، وعسكره على . وأكرمه بيروز كوه فتلّقاه

وتحّدث في ذلك جماعة من أھل البلد فقبض عليھم ووقعت بذلك . حصارھا وقيل للوزير قد وصل خوارزم شاه لما وعدته

البلد فملكه وقتل الوزير وولّى على ھراة من قبله ھيعة، وشعر بھا خوارزم شاه فزحف إلى السور وخّرب برجين منه، ودخل 

  .وذلك سنة خمس وستمائة ورجع إلى قتال الخطا

  :مقتل غياث الدين محمود
لما ملك خوارزم شاه مدينة ھراة وولّى عليھا خاله أمير ملك، وأمره أن يسير إلى بيروز كوه ويقبض على صاحبھا غّياث 

وعلى أخيه علي شاه بن خوارزم، شاه فسار أمير ملك واستأمن له محمود فأّمنه،  الدين محمود بن غّياث الدين الغورّي، 

وصارت خراسان كلھا . وخرج إليه ھو وعلي شاه فقبض عليھما أمير ملك وقتلھما، ودخل فيروز كوه سنة خمس وستمائة

  .لخوارزم شاه

  :استيالء خوارزم شاه على غزنة وأعمالھا
ة خراسان، وملك باميان وغيرھا أرسل إلى تاج الدين الذر صاحب غزنة في الخطبة ولما استولى خوارزم شاه على عامّ 

والسكة، وأن يقّرر الصلح على غزنة بذلك فشاور أھل دولته، وفيھم قطلوتكين من موالي شھاب الدين، وھو النائب عن الذر 
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ً بغزنة فأشار عليه بطاعته، وأعاد الرسول باإلجابة، وخطب له، وسار عن غزنة مت وبعث قطلوتكين إلى خوارزم شاه . صّديا

ثم أحضر خوارزم شاه قطلوتكين وقتله . وھرب الذر إلى لھاور. سراًّ أن يبعث إليه من يسلّمه غزنة فجاء بنفسه وملك غزنة

بعد أن استصفاه وحصل منه على أموال جّمة، وولّى على غزنة إبنه جالل الدين، وذلك سنة ثالث عشرة وستمائة ورجع إلى 

  .بلده

  :استيالء الذر على لھاور ومقتله
لما ھرب الذر من غزنة أمام خوارزم شاه لحق بلھاور، وكان صاحبھا ناصر الدين قباجة من موالي شھاب الدين وله معھا 

ملتان وآمد والدبيل إلى ساحل البحر، وله من العسكر خمسة عشر ألف فارس، وجاءه الذر في ألف وخمسمائة فقاتله على 

ثم كانت له الّكرة وحمل فيل له على علم قباجة بإغراء الفيال، وصدق ھو . ة ومعه الفيلة فانھزم الذر أّوالً، وأخذت فيولهالتعبئ

الحملة فانھزم قباجة وعسكره وملك الذر مدينة لھاور، ثم سار إلى الھند ليملك مدينة دلھي وغيرھا من بالد المسلمين، وكان 

ووليھا بعده مواله شمس الدين فسار إليه، والتقيا عند مدينة سمابا واقتتال فانھزم الذر  قطب الدين أيبك صاحبھا قد مات

وكان محمود السيرة في واليته كثير العدل واإلحسان إلى الرعّية ال سيما التّجار والغرباء، وكان بملكه . كره وأسر فقتل!وعس

  .انقراض دولة الغورية والبقاء  وحده

  دولة الديلم
عن دولة الديلم وما كان لھم من الملك والسلطان في ملة اإلسالم ودولة بني بويه منھم المتغلبين علي الخلفاء الخبر 

  العباسيين ببغداد وأولية ذلك  ومصائده
وذكر ابن . قد تقّدم لنا نسب الديلم في أنساب األمم وأنھم من نسل ماذاي بن يافث، وماذاي معدود في التوراة من ولد يافث

إن : وقالى. إنھم من ولد سام بن باسل بن آشور بن سام، وآشور مذكور في التوراة من ولد سام: وال أدري عمن نقله سعيد

وھكذا . الموصل من جرموق بن آشور، والفرس والكرد والخزر من ايران بن آشور، والنبط والسوريان من نبيط بن آشور

ً عصبية والجيل عند كافة النّسا. ذكر ابن سعيد وهللا أعلم بين إخوانھم على كل قول من ھذه األقوال، وھم أھل جيالن جميعا

ومواطن ھؤالء الديلم والجيل بجبال طبرستان وجرجان إلى جبال الرّي وكيالن وحفافي البحيرة . واحدة من سائر أحوالھم

  .المالمعروفة ببحيرة طبرستان من لدن أيام الفرس وما قبلھا، ولم يكن لھم ملك فيما قبل اإلس

باإلسالم وانقرضت دولة األكاسرة، واستفحلت دولة العرب وافتتحوا األقاليم بالمشرق والمغرب والجنوب  ولما جاء هللا

والشمال كما مّر في الفتوحات، وكان من لم يدخل من األمم في دينھم دان لھم بالجزية، وكان ھؤالء الديلم والجيل على دين 

وكان سعيد بن العاص قد صالحھم على مائة ألف في السنة، . وحات، وإنما كانوا يؤّدون الجزيةالمحجوسّية، ولم تفتح أيام الفت

وكانوا يعطونھا وربما يمنعونھا، ولم يأت جرجان بعد سعيد أحد، وكانوا يمنعون الطريق من العراق إلى خراسان على 

  .قومس

فتح طبرستان وال جرجان، وكان يزيد بن المھلّب يعيره ولما ولي يزيد بن المھلّب خراسان سنة ست وثمانين للھجرة، ولم ي

ليست ھذه الفتوح بشيء والشأن في جرجان التي قطعت الطريق : بذلك إذا قصت عليه أخباره في فتوحات بالد الترك ويقول

رجان وأفسدت قومس ونيسابور، فلّما واله سليمان بن عبد الملك خراسان سنة تسع وتسعين أجمع على غزوھا ولم تكن ج

  . وكانت طبرستان مدينة وصاحبھا األصبھبد. يومئذ مدينة إنما ھي جبال ومحاصر، يقوم الرجل على باب منھا فيمنعه
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ثم بعث المھدي سنة ثمان . ثم سار إلى جرجان مواله فراسة، وسار الھادي إليھما وحاصرھما حتى استقاما على الطاعة

ً من ال ثم لحق بھم أيام الرشيد يحيى بن عبد هللا . عساكر فنزل طبرستان وأذعن الديلموتسعين يحيي الحرسّي  في أربعين ألفا

بن حسن المّثنى فأجاروه، وسّرح الرشيد الفضل بن يحيى البرمكي لحربھم فسار إليھم سنة خمس وتسعين ومائة فأجابوه إلى 

بار الشيعة وغيرھم فبذل لھم المال، التمكين منه على مال شرطوه، وعلى أن يجيء بخط الرشيد وشھادة أھل الدولة من ك

وفي سنة تسع وثمانين كتب الرشيد . وجاء الفضل بيحيى فحبسه عند أخيه جعفر حسبما ھو مذكور في أخباره. وكتب الكتاب

وھو بالرّي كتاب األمان لسروين بن أبي قارن ورندا ھرمز بارخشان صاحب الديلم، وبعث بالكتاب مع حسن الخادم إلى 

دم بارخشان ورندا ھرمز وأكرمھما الرشيد وأحسن إليھما، وضمن رندا ھرمز الطاعة والخراج عن سروين بن طبرستان فق

  .أبي قارن

ثم مات سروبن وقام مكانه إبنه شھريار، ثم زحف سنة إحدى وثمانين عبد هللا بن خرداذبة وھو عامل طبرستان إلى البالد 

وأشخص مازيار بن قارن . بالد طبرستان، وأنزل شھريار بن سروين عنھا والسيزر من بالد الديلم فافتتحھا وافتتح سائر

ثم مات شھريار بن سروين سنة عشر وقام مكانه إبنه سابور فحاربه مازيار بن قارن . ورندا ھرمز إلى المأمون وأسر أبا ليلى

ألعمال على بيعته كرھاً، وأخذ رھنھم ثم انتقض مازيار على المعتصم وحمل الديلم وأھل تلك ا. بن رندا ھرمز وأسره، ثم قتله

وجبى خراجھم، وّخرب أسوار آمل وسارية، ونقل أھلھا إلى الجبال، وبنى على حدود جرجان سوراً من طميس إلى البحر 

  .وكانت األكاسرة بنته سّداً على طبرستان من الترك. مسافة ثالثة أميال وحصنه بخندق

في انتقاضه األفشين مولى المعتصم وكبير دولته، طّمعه في والية خراسان بما  وقد نقل أھل جرجان إلى نيسابور وأملى له

وجّھز عبد هللا بن طاھر العساكر لحربه . كان يضطغن ابن طاھر صاحب خراسان فدس إليه بذلك كتاباً ورسالة حتى امتعض

أحاطوا بجباله من كل ناحية، وكان  وسّرح المعتصم العساكر يردف بعضھا بعضاً حتى. مع عمه الحسن ومواله حّيان بن جبلة

قارن بن شھريار أخو مازيار على سارية فدّس إلى قّواد ابن طاھر بالرجوع من كل ناحية، وكان قارن قد أتى إلى الطاعة 

والنزول لھم عن سارية على أن يملكوه جبال آبائه، وأسجل له ابن طاھر بذلك فقبض على عّمه قارن في جماعة من قواد 

ثم استأمن إليھم قوھيار أخو مازيار ووعدھم بالقبض على . وبعث بھم فدخل قّواد ابن طاھر جبال قارن وملكوا ساريةمازيار، 

أخيه على أن يولّوه مكانه فأسجل له ابن طاھر بذلك، فقبض على أخيه مازيار، وبعث به إلى المعتصم ببغداد فصلبه واطلع 

  .منه على دسيسة األفشين مواله فنكبه وقتله

 ً إّن الذي كان : ويقال. ووثب مماليك مازيار بقوھيار فثاروا منه بأخيه وفروا إلى الديلم فاعترضتھم العساكر وأخذوا جميعا

ثم تالشت . غدر بمازيار ھو ابن عّمه، كان يضطغن عليه، عزله عن بعض جبال طبرستان، وكان مواله ورأيه عن رأيه

واستبّد أھل األطراف بأعمالھم وظھرت دعاة العلوّية في النواحي إلى أن ظھر . ھاالدعوة العّباسية بعد المتوّكل، وتقلّص ظلّ 

بطبرستان أيام المستعين الحسن بن زيد الداعي العلوّي من الزيدية وقد مر ذكره، وكان على خراسان محمد بن طاھر بن عبد 

ان محمد بن أوس ينوب عنه مستبّدا عليه فاساء هللا بن طاھر، وقد ولّى على طبرستان عّمه سليمان بن عبد هللا بن طاھر فك

  .السيرة، وانتقض لذلك بعض عمال أھل األعمال ودعوا جيرانھم الديلم إلى اال نتقاض

وكان محمد بن أوس قد دخل بالدھم أيام السلم وأثخن فيھا بالقتل والسبي، فلّما استنجدھم أولئك الثوار لحرب سليمان ونائبه 

ثم ساروا . ابتھم، واستدعوا الحسن بن زيد من مكانه وبايعوه جميعاً، وزحفوا به إلى آمل فملكوھامحمد بن أوس نزعوا إلج

ثم استولى الحسن الداعي على طبرستان وكانت له وألخيه بقده الدولة المعروفة . إلى سارية فھزموا عليھا سليمان وملكوھا
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ودخل الديلم الحسن األطروش من . نقرضت بقتل محمد بن زيدكما ھو معروف في أخبارھم أقامت قريبا من أربعين سنة، ثم ا

ولد عمر بن زين العابدين، وكان زيدّي المذھب فنزل فيما وراء السعيد دوى إلى آمل ولبث في الديلم ثالث عشرة سنة، 

طاع فأسلم على وملكھم يومئذ حّسان بن وھشوذان وكان يدعوھم إلى اإلسالم، ويأخذ منھم العشر ويدافع عنھم ملكھم ما است

يديه منھم خلق كثير وبنى لھم المساجد، وزحف بھم إلى قزوين فملكھا وسالوس من ثغور المسلمين فأطاعوه، وملك آمل 

وبرز إليھا عاملھا ابن . ودعاھم إلى غزو طبرستان وھي في طاعة ابن سامان فأجابوه، وساروا إليھا سنة إحدى وثالثمائة

واستولى األطروش على . سائر أصحابه، ولحق ابن صعلوك بالرّي ثم سار إلى بغدادصعلوك فھزمه األطروش واستلحم 

طبرستان وأعمالھا، وقد ذكرنا دولته وأخبارھا في دول العلوّية، وكان استظھاره على أمره بالديلم وقّواده في حروبه ووالته 

ل األمر بين عقبه قّواد الديلم كما ھو مذكور في ثم قتله جيوش السعيد بن سامان سنة أربع وثلثمائة، ودا. على أعماله منھم

  .أخبارھم

  ي أعمال الخلفاء بفالس والعراقينالخبر عن دولة الديلم وتغلبھم عل
منھم سرخاب بن وھشوذان أخو حّسان، وھو معدود : كان للديلم جماعة من القّواد بھم استظھر األطروش وبنوه على أمرھم

ثم ليلى بن النعمان من . حسين بن األطروش ثم أخوه علي، والّه المقتدر على أصفھانفي ملوكھم، وكان صاحب جيش أبي ال

ً وكان قائداً لألطروش، ووالّه بعده صھره الحسن المعروف بالداعي الصغير على جرجان ثم ماكان بن كالي . ملوكھم أيضا

ثم كان دون ھؤالء . ة أستراباذ وأعمالھاوھو ابن عّم سرخاب وحسان ابني وھشوذان، ووالّه أبو الحسين بن األطروش مدين

جماعة أخرى من القّواد فمنھم من أصحاب ماكان بن كالي أسفار بن شيرويه ومرداويج بن زيار بن بادر وأخوه وشمكير 

ولما تالشت دولة العلّوية واستفحل . ومن أصحاب مرداويج بنو بويه الملوك األعاظم ببغداد والعراقين وفارس. ولشكري

القواد باالستبداد على أعقابھم في طبرستان وجرجان، وكانت خراسان عند تقلّص الدولة العّباسّية على األطراف قد ھؤالء 

ً بينھم. غلب عليھا الصّفار وملكھا من يد بني طاھر ثم انفرد بھا . ثم نازعه فيھا بنو سامان والداعي العلوّي فأصبحت مشاعا

وزاد تّقلص . ومركز ابن سامان وراء النھر وخراسان في أطراف مملكتھم. للخلفاءابن سامان وكل منھم يعطي طاعة معروفة 

الخالفة عّما وراءھا فتطاول ملوك الديلم ھؤالء قواد الدولة العلّوية بطبرستان إلى ممالك البالد، وتجافوا عن أعمال ابن سامان 

ا في النواحي، وتغلّب كل منھم على ما دفع إليه من وساروا في األرض يرومون الملك وانتشرو. لقّوة سورته واستفحال ملكه

. وربما تنازعوا بعضھا فكانت لھم دون طبرستان وجرجان بالد الرّي، وظفر بنو بويه منھم بملك فارس والعراقين. البالد

األمم حسبما نذكر  وحجر الخلفاء ببغداد فذھبوا بفضل القديم والحديث، وكانت لھم الدولة العظيمة التي باھى اإلسالم بھا سائر

  .ذلك كله في أخبار دولتھم

  :أخبار ليلي بن النعمان ومقتله
. كان ليلى بن النعمان من قّواد الديلم، وكان أوالد األطروش ينعتونه في كتابھم إليه المؤيد لدين هللا المنتصر ألوالد رسول هللا

ً قد والّه الحسن بن القاسم الداعي الصغير على ً شجاعا جرجان بعد األطروش سنة ثمان وثالثمائة فسار من  وكان كريما

جرجان إلى الّدامغان وھي في طاعة ابن سامان، وعليھا مواله قراتكين فبرزوا إليه وقاتلوه فھزمھم وأثخن فيھم، وعاد إلى 

ً يمتنعون به رة فراسخ وسار قراتكين إلى ليلى فبرز إليه من جرجان وقاتله على عش. جرجان فابتنى أھل الدامغان حصنا

فانھزم قراتكين وأثخن في عسكره، وسار إليه فارس مولى قراتكين فأكرمه وزّوجه أخته وكثرت أجناده، وضاقت أمواله 

فأغراه أبو حفص القاسم بن حفص بنيسابور، وأمره الحسن الداعي بالمسير إليھا فسار وملكھا آخر ثمان وثلثمائة وخطب بھا 
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ان عساكره من بخارى مع قّواده حمويه بن علّي ومحمد بن عبد هللا البلغمّي وأبو حفص وأنفذ السعيد نصر بن سام. للداعي

بنيسابور وأبو الحسن صعلوك وسيجور الدواني فقاتلوا ليلى بن النعمان عن طوس، وھزموه فلحق بآمل واختفى فيھا، وجاءه 

أصحابه فقتل، وحمل رأسه إلى بغداد وذلك في  بقراخان وأخرجه من االختفاء وأنفذ بالخبر إلى حمويه فأمره بقتله وتأمين

وبقي فارس غالم قراتكين بجرجان، وعاد قراتكين إلى جرجان فاستأمن إليه مواله فارس فقتله . ربيع سنة تسع وثالثمائة

  .قراتكين وانصرف عن جرجان

  :أخبار سرخاب بن وھشوذان ومھلكه وقيام ماكان بن كالي بمكانه
ديلمي من قّواد األطروش وبنيه، وبايع ألبي الحسن بن األطروش الناصر بعد مھلك أبيه كان سرخاب بن وھشوذان ال

ولّما انصرف قراتكين عن جرجان بعد مھلك ليلى بن النعمان سار إليھا أبو الحسن . بطبرستان وأستراباذ وكان صاحب جيشه

لدواني في أربعة آالف فارس لقتاله، ونزل بن األطروش وسرخاب فملكوھا، وأنفذ السعيد نصر بن سامان سنة عشر سيجور ا

ً فتباطأ الكمين وانھزم سيجور واتبعه  على فرسخين من جرجان وحاصرھا أشھراً ثم برزوا إليه، وأكمن لھم سيجور كمينا

ثم خرج الكمين بعد حين، وانھزم أبو الحسن إلى أستراباذ وترك جرجان، واتبعه سرخاب في الفل بمخلفه ومخلف . سرخاب

ثم مات سرخاب ولحق ابن األطروش بسارية فأقام بھا واستخلف ماكان بن . به، ورجع سيجور إلى جرجان فملكھاأصحا

ثم بذلوا له ماالً على أن . كالي، وھو ابن عّم سرخاب فسار محمد بن عبيد هللا البلغمي وسيجور لحصاره، وأقاموا عليه طويالّ 

امان ثم يعود ففعل ذلك، وخرج إلى سارية ثم نزل إلى الشمانية عن أستراباذ، يخرج لھم عنھا فتقوم لھم بذلك حّجة عند ابن س

  .وولوا عليھا بقراخان فعاد إليھا ماكان وملكھا ولحق بقراخان بأصحابه في نيسابور

  :بداية أسفار بن شيرويه وتغلبه علي جرجان ثم طبرستان 
ء الخلق صعب العشرة وأخرجه ماكان من عسكره فاتصل كان أسفار ھذا من الديلم من أصحاب ماكان بن كالي، وكان سيى

ببكر بن محمد بن اليسع في نيسابور وھو عامل عليھا من قبل ابن سامان فأكرمه واختصه بالعساكر سنة خمس عشرة 

ن وكان ماكان بن كالي يومئذ بطبرستان وولّى على جرجان أبا الحسن بن كالي، واستراب بأبي علي ب. وثلثمائة لفتح جرجان

وأرسل من . األطروش فحبسه بجرجان فجعله عنده في البيت، وقام ليلة إليه ليقتله فأظفر هللا العلوّي به وقتله وتسّرب من الدار

الغد إلى جماعة من القّواد فجاؤوا إليه وبايعوه وألبسوه القلنسوة، وولّى على جيشه علي بن خرشية، وكاتبوا أسفار بن شيرويه 

ليھم واستدعوه فاستأذن بكر بن محمد وسار إليھم، وسار علي بن خرشية في القيام بأمر جرجان بدعوة بذلك وھو في طريقه إ

وسار إليھم ماكان بن كالي في العساكر من طبرستان وقاتلوه فھزموه واتبعوه إلى . العلوي الذي معھم وضبط ناحيتھا

  . طبرستان فملكوھا من يده وقاموا بھا

وسار بكر بن محمد بن اليسع إلى . وعلي بن خرشية صاحب الجيش، وانفرد أسفار  بطبرستانثم ھلك أبو علي األطروش  

ثم رجع ماكان إلى طبرستان وبھا أسفار فحاربه وغلبه، وملك طبرستان من . جرجان فملكھا وأقام فيھا دعوة نصر بن سامان

. والّه السعيد على جرجان سنة خمس عشرة وثلثمائةيده، ولحق أسفار بجرجان فأقام بھا عند بكر بن اليسع إلى أن توفي بكر ف

ثم ملك نصر بن سامان الرّي بوالية المقتدر وولّى عليھا محمد بن علّي بن صعلوك فطرقه المرض في شعبان سنة لست 

عشرة، وكاتب الحسن الداعي أسفار ملك جرجان بوالية نصر بن سامان فاستدعى مرداويج بن زيار من ملوك الجبل وجعله 

  .مير جيشه، وسار إلى طبرستان فملكھاأ
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  :استيالء أسفار علي الري واستفحال أمره
واستولى على . يد صعلوك كما ذكرناه لما استولى أسفار على طبرستان ومرداويج معه، وكان يومئذ على الرّي وملكھا من

فلما خالفه أسفار إلى طبرستان . بدعوته سن بن القاسم الداعي الصغير وھو قائم!قزوين وزنجان وأبھر وقّم والكرخ، ومعه ا

وملكھا واستضافھا إلى جرجان سار إليه ماكان والداير والتقوا بسارية واقتتلوا، وانھزم ماكان وقتل الداعي، وكانت ھزيمته 

مه ھزر بتخاذل الديلم عنه فإن الحسن كان يشتد عليھم في النھي عن المنكر فنكروه، واستقدموا خال مرداويج من الجبل وإس

وكان مع أحمد الطويل بالّدامغان فمكروا بالداعي واستقدامه لالستظھار به، وھم يضمرون تقديمه عوض ماكان، . سندان

ونصب أبي الحسن بن األطروش عوض الحسن الداعي، ودّس إليه بذلك أحمد الطويل صاحب الّدامغان بعد موت صعلوك 

ثم قبض عليھم وقتلھم جميعاً، وأمر أصحابه بنھب . د الديلم إلى قصره بجرجانفحّذرھم حتى إذا قدم ھزر سندان أدخله مع قّوا

  .أموالھم فامتعض لذلك سائر الديلم، وأقاموا على مضض، حتى إذا كان يوم لقائه أسفار خذلوه فقتل

رستان وفر ماكان واستولى أسفار على ما كان لھم من الرّي وقزوين وزنجان وأبھر وقم والكرخ واستضافھا إلى طب

ونزل سارية واستعمل على الرّي ھرون بن بھرام صاحب جناح، وكان يخطب . وجرجان، وأقام فيھا دعوة السعيد بن سامان

وجاء أبو جعفر لوليمته مع جماعة من العلوّيين فكبسھم أسفار وبعث . ألبي جعفر العلوّي فاستدعاه إليه وزوجه من آمل! فيھا

ولما فرع أسفار من الرّي . خلّصوا مع يحيى أخي السعيد، وكانوا في فتية حسبما ذكرناه بھم إلى بخارى فحبسھم بھا إلى أن

تطاول إلى قلعة الموت ليحّصن بھا عياله وذخيرته، وكانت لسياه جشم بن مالك الدّيلمي ومعناه األسود العين فاستقدمه أسفار 

ثم استدعاه فقبض عليه، . جال إليھم لخدمتھم حتى كملوا مائةووالّه قزوين، وسأله في ذلك فأجابه فنقل عياله إليھا وسّرب الر

وثار أولئك بالقلعة فملكوھا وكان في طريقه إلى الرّي استأمن إليه صاحب جبلي نھاوند وقم ابن أمير كان فملكھا، ومّر بسمنان 

  .قتله وتدلى من ظھر القلعة فامتنع منه صاحبھا محمد بن جعفر، وبعث إليه من الري بعض أصحابه فاستأمن إليه وخدعه حتى

ثم استفحل أمر أسفار وانتقض على السعيد بن سامان، وأراد أن يتتّوج ويجلس على سرير الذھب، واعتزم على حرب ابن 

ثم سار ابن سامان إلى . سامان، والخليفة فبعث المقتدر العساكر إلى قزوبن مع ھرون ابن غريب الحال فقاتله أسفار وھزمه

فأشار على أسفار وزيره مطرف بن محمد الجرجاني بمسالمته وطاعته، وبذل األموال له فقبل إشارته، وبعث  نيسابور لحربه

وتلّطف أصحابه في رجوعه إلى ذلك فرجع وشرط عليه الخطبة والطاعة فقبل، وانتظم الحال بينھما . بذلك إلى ابن سامان

ر القتال ففرض عليھم األموال وعسف بھم، وخّص أھل تزوين ولما كانوا عابوا عليه عسك. ورجع إلى السطوة بأھل الريّ 

  .بالنھب لّما تولّوا من ذلك وسلّط عليھم الديلم فضاقت بھم األرض

  :مقتل أسفار وملك مرداويج
كان مرداويج بن زيار من قّواد أسفار، وكان قد سئم عسفه وطغيانه كما سئمه الناس وبعثه أسفار إلى صاحب سميران الطر 

ك أذربيجان بعد ذلك يدعوه إلى طاعته ففاوضه في أمر أسفار وسوء سيرته في الناس، واتفقا على الوثوب عليه به الذي مل

فأجابوه وفيھم مّطرف بن محمد وزيره فسار ھو وسالّر إليه، وبلغه الخبر فثار به الجند فھرب إلى الرّي، وكتب إلى ماكان بن 

يه ماكان فھرب أسفار من بيھق إلى بست، ثم دخل مفازة الرّي قاصداً قلعة الموت كالي بطبرستان يستألفه على أسفار فسار إل

وتخلف عنه بعض أصحابه في المفازة، وجاء إلى مرداويج يخبره فسار إليه، وتقدم بين يديه . التي حّصن بھا أھله وذخيرته

ثم حمله القائد إلى مرداويج فأراد أن يحبسه . بعض القّواد فلقي أسفار وسأله عن قّواده، فأخبره أن مرداويج قتلھم فسر بذلك

ولما قتل أسفار تنقل مرداويج في البالد يملكھا فملك قزوين، . بالرّي فحذره بعض أصحابه غائلته فأمر بقتله ورجع إلى الريّ 
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حل ملكه وعتا وتّكبر، ثم الرّي، ثم ھمذان ، ثم كنكور، ثم الّدينور، ثم دجرد، ثم قم ، ثم قاشان، ثم أصفھان، ثم جرباد، واستف

وجلس على سرير الذھب، وأجلس أكابر قّواده على سرير الفّضة وتقّدم لعسكره بالوقوف على البعد منه ونودي بالخّطاب 

  .بينھم وبين حاجبه

  :استيالء مرداويج علم طبرستان وجرجان
وثبت مرداويج في الملك، واستفحل أمره  قد ذكرنا أّن اإللفة الواقعة بين مرداويج وماكان وتظاھرھما على أسفار حتى قتل

وسار إليھما سنة ست عشرة وثلثمائة فانھزم ماكان أمامه، واستولى مرداويج على . فتطاول إلى ملك طبرستان وجرجان

 ً ثم سار إلى جرجان فھرب عامل ماكان . طبرستان، وولّى عليھا أسفھسالن، وأّمر على عسكره أبا القاسم، وكان حازماً شجاعا

ولحق أبو القاسم وھزمه فرجع . ا وملكھا مرداويج، وولّى عليھا صھره أبا القاسم المذكور خليفة عنه، ورجع إلى أصفھانعنھ

السائر إلى الديلم ولحق ماكان بنيسابور، واستمّد أبا علي بن المظّفر صاحب جيوش ابن سامان فسار معه في عساكره إلى 

  .ثم سار ماكان إلى الّدامغان فدفعه عنھا أبو القاسم فعاد إلى خراسان. ابورجرجان فھزمھما أبو القاسم ورجعا إلى نيس

  :استيالء مرداويج علي ھمذان والجبل وحروبه مع عساكر المقتدر
لما ملك مرداويج بالد الرّي أقبلت الديلم إليه فأفاض فيھم العطاء، وعظمت عساكره فلم تكفه جباية أعماله، وامتّدت عينه إلى 

لتي تجاوره، فبعث إلى ھمذان سنة تسع عشرة جيشاً كثيفاً مع ابن أخته، وبھا محمد بن خلف وعسكر المقتدر فاقتتلوا األعمال ا

وھرب عسكر . وأعان على ھمذان عسكر الخليفة فظفروا بعسكر مرداويج، وقتلوا ابن أخته فسار إليھم مرداويج من الريّ 

لحمھم وسباھم ثم أّمنھم وزحفت إليه عساكر المقتدر مع ھرون ابن غريب الخليفة من ھمذان ودخلھا عنوة فأثخن فيھم واست

الحال فھزمھم بنواحي ھمذان، وملك بالد الجبل وما وراء ھمذان، وبعث قائداً من أصحابه إلى الدينور ففتحھا عنوة، وبلغت 

  .عساكره نحو حلوان، وامتألت أيديھم من الذھب والسبي ورجعوا

  :خبر لشكري في أصفھان
ولما انھزم . ان لشكري من الديلم ومن أصحاب أسفار واستأمن بعد قتله إلى المقتدر، وصار في جند ھرون ابن غريب الحالك

وبعث لشكري ھذا إلى نھاوند يجيئه بمال منھا فتغلّب . ھرون أمام مرداويج سنة تسع عشرة أقام في قرقلنين ينتظر مدد المقتدر

ى أصفھان في منتصف السنة وبھا أحمد بن كيغلغ فحاربه وھزمه، وملك أصفھان ودخل عليھا، وجمع بھا جنداً، ثم مضى إل

وأقام ھو بظاھرھا فرأى لشكري فقصده يّظنه من بعض جنده أي أحمد، فلما تراءى دافع أحمد بن كيغلغ عن . إليھا عسكره

  .نفسه فقتل، وھرب أصحابه ورجع ابن كيغلغ إلى أصفھان

  :اناستيالء مرداويج علي أصفھ 
ثم بعث مرداويج عسكراً آخر إلى أصفھان سنة تسع عشرة فملكوھا، وجددوا له مساكن أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف 

 ً ثم بعث عسكراً إلى األھواز وخوزستان فملكوھا وجبوا أعمالھا، وبعث إلى . فنزلھا، وعسكره يومئذ أربعون أو خمسون ألفا

  .ينار في كل سنة فّقررت عليه، وأقطعه المقتدر ھمذان ورماه الكوفةالمقتدر وضمن ھذه البالد بمائتي ألف د

  :قدوم وشمكير علي أخيه مرداويج
وفي سنة سّت عشرة وثلثمائة بعث مرداويج رسوله من الجند ليأتيه بأخيه وشمكير فبعث إليه وأبلغه رسالة أخيه، وأعمه 

شايعته للمسودة، ألن الديلم والجيل كانوا شيعة للعلوّية طبرستان بمقامه في الملك فاستبعد ذلك ثم استغربه، ونكر على أخيه م
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ً حافياً . فخرج به إلى قزوين وألبسه السواد بعد مراوضة. فلم يزل الرسول به حتى سار به إلى أخيه وقدم على أخيه بدويا

  .السياسةمستوحشاً فلم يكن إال أن رھف الملك أعطافه فأصبح أرّق الناس حاشية وأكثر الناس معرفة ب

  :خبر مرداويج مع ابن سامان علي جرجان
كان أبو بكر المظّفر صاحب جيوش ابن سامان بخراسان قد غلب على جرجان وانتزعھا من ملكه مرداويج، فلّما فرغ 

مرداويج من أمر خوزستان واألھواز رجع إلى الري وسار منھا إلى جرجان فخرج ابن المظّفر عن جرجان إلى نيسابور، 

ومئذ السعيد نصر بن سامان فسار لمدافعة مرداويج عن جرجان، وكاتب محمد بن عبد هللا البلغمي من قّواد ابن سامان وبھا ي

وشعر بذلك فقتل وزيره، وبعث إليه البلغمي يعذله في قصد جرجان، ويطّوق ذلك . مطرف بن محمد وزير مرداويج واستماله

قبله وقصور قدرته عنه، ويشير عليه بالنزول له عن جرجان وتقرير المال  بالوزير مّطرف، ويذّكره حقوق السعيد بن سامان

  .عليه بالرّي فقبل مرداويج إشارته، وعاد عن جرجان وانتظم الحال بينھما

  :بداية أمر بني بويه
ّقبھم بھذه األلقاب ل. وكانوا إخوة ثالثة أكبرھم عماد الدولة أبو الحسن علي، وركن الدولة الحسن، ومعّز الدولة أبو الحسن أحمد

وأبوھم . وھم الذين تولوا حجر الخلفاء بعد ذلك ببغداد كما يأتي. الخلفاء عندما ملكوا األعمال وقلّدوھم إّياھا على ما نذكر بعد

فأبو نصر بن ماكوال أينسبھم إلى كوھى بن شيرزيك األصغر بن : وللناس في نسبھم خالف. أبو شجاع بويه بن قناخس

يك األكبر ابن سران شاه بن سيرقند بن سيسانشاه بن سير بن فيروز بن شروزيل بن سنساد بن ھراھم شيركوه بن شيرز

  .يزعمون أنھم من ولد يزدجرد بن شھريار آخر ملوك الفرس: وابن مشكويه قال. جور، وبقّية النسب مذكور في ملوك الفرس

نساب في الوجود، ولو كان نسبھم ذا خلل في الديلم لم تكن والحق أّن ھذا النسب مصنوع تقرب إليھم به من ال يعرف طبائع األ

لھم تلك الرياسة عليھم، وإن كانت األنساب قد تتّغير وتخفى وتنتقل من شعب إلى شعب ومن قوم إلى قوم فإنما ھو بطول 

ع الملك من الفرس إال وأّما ھؤالء فلم يكن بينھم وبين يزدجرد وانقطا. األعصار وتناقل األجيال واندراس األزمان واألحقاب

فكيف يدرك مثل ھذه األنساب الخفاء في . ثالثمائة سنة، فيھا سبعة أجيال أو ثمانية أجيال مّيزت فيھا أنسابھم وأحصيت أعقابھم

وإن قلنا كان نسبھم إلى الفرس ظاھراً منع ذلك من رياستھم على الديلم فال شك في ھذه التقادير في ضعة . مثل ھذه األعصار

  .لنسب وهللا أعلمھذا ا

ً ورحاالً  وفي أخبارھم أن أباھم أبا شجاع كان فقيراً، وأنه رأى في منامه  أنه . وأما بدايتھم فإنھم كانوا من أوسط الديلم نسبا

ثم افترقت ثالث شعب، ومن كل . يبول فخرج من ذكره نار عظيمة فاستضاءت الدنيا بھا فاستطالت وارتفعت إلى السماء

وأن عابراً عّبر له الرؤيا بأنه يكون له ثالثة أوالد . ستضاءت الدنيا بھا والناس خاضعون لتلك النيرانشعب عّدة شعب فا

وأّن أبا شجاع استبعد ذلك واستنكره لما . يملكون األرض ويعلو ذكرھم في اآلفاق كما علت النار، ويولد لھم ملوك بقدر الشعب

معبر إلى السؤال عن وقت مواليدھم فأخبروه بھا، وكان مّنجماً فعدل طوالعھم، كانوا عليه من توسّط الحال في المعيشة فرجع ال

  .وقضى لھم جميعاً بالملك فوعدوه وانصرف

ولما خرج قّواد الديلم لملك البالد، وانتشروا في األعمال مثل ليلى وماكان وأسفار ومرداويج خرج مع كل واحد منھم جموع 

ي شجاع ھؤالء في جملة قّواد ماكان فلّما اضطرب أمره، وغلبه مرداويج عن من الديلم رؤوس وأتباع، وخرج بنو أب

ً فاعتزم بنو بويه على فراقه، واستأذنوه في ذلك، وقالوا إنما  طبرستان وجرجان مّرة بعد مّرة لحق آخرا بنيسابور مھزوما
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ة من قّواد ماكان فقبلھم مرداويج، وقلّد كل وساروا إلى مرداويج وتبعتھم جماع. نفارقك تخفيفاً عليك فإذا صلح أمرك عدنا إليك

  .وقلّد علي بن بويه كرمس وكتب لھم العھود بذلك. واحد منھم ناحية من نواحي الجبل

ثم بدا لمرداويج في والية . وساروا إلى الرّي وبھا يومئذ أخوه وشمكير ومعه وزيره الحسين بن محمد العميد والد أبي الفضل

وكان علّي بن بويه قد أسلف عند . فكتب إلى أخيه وشمكير ووزيره الحميد بردھم عن تلك األعمال ھؤالء القّواد المستأمنة

فلما قرأ كتاب مرداوبج دّس . العميد يداً في بغلة فارھة عرضھا للبيع، واستأمنھا العميد فوھبھا له فرعى له العميد ھذه الوسيلة

وغدا وشمكير على بقية القّواد فاستعاد العھود من أيديھم، وأمر ابن بويه . هإلى ابن بويه بأن يغّذ السير إلى عمله فسار من حين

  .فأشار عليه أصحابه بترك ذلك لما فيه من الفتنة فتركه

  :والية عماد الدولة بن بويه علي كرج وأصفھان
خرمية كانوا فيھا وفتح ولما وصل عماد الدولة إلى كرج ضبط أمورھا وأحسن السياسة في أھلھا وأعمالھا، وقتل جماعة من ال

وكتب أھل الناحية إلى مرداويج بالنبأ فغّص . جنده فشاع ذكره وحمدت سيرته قالعھم، وأصاب فيھا ذخائر كثيرة فأنفقھا في

. وجاء من طبرستان إلى الرّي، وأطلق ماال لجماعة من قّواده على كرج فاستمالھم عماد الدولة وأحسن إليھم فأقاموا عنده

ثم استأمن إليه سيراذ من أعيان قّواد . ويج فكتب إلى عماد الدولة في استدعائھم فدافعه وحّذرھم منه فحذرواواستراب مردا

مرداويج فكثف به جمعه وسار إلى أصفھان وبھا المظّفر بن ياقوت من قبل القاھر في عشرة آالف مقاتل، وعلى خراجھا أبو 

ومات خالل ذلك ابن رستم وبرز ابن . دخول في طاعة الخليفة فأعرضا عنهعلّي بن رستم فاستأذنھما في االنحياز إليھما وال

ياقوت من أصفھان لمدافعته واستأمن إليه من كان مع ابن ياقوت من الجيل والديلم ثم لقيه عماد الدولة في تسعمائة فھزمه 

  .وملك أصفھان

  :استيالء ابن بويه علي أرجان وأخواتھا ثم علي شيراز وبالد فارس
بلغ خبر أصفھان إلى مرداويج اضطرب وكتب إلى عماد الدولة بن بويه يعاتبه ويستميله، ويطلب منه إظھار طاعته، ولما 

وجّھز له أخاه وشمكير في جيش كثيف ليكبسه وھو مطمئن إلى تلك . ويمّده بالعساكر في البالد واألعمال، ويخطب له فيھا

ن بعد أن جباھا شھرين وسار إلى أرجان وبھا أبو بكر ابن ياقوت من وشعر ابن بويه بالمكيدة فرحل عن أصفھا. الرسالة

ً عليھا ففصل عنھا ولما ملك ابن بويه أّرجان كاتبه أھل شيراز يستدعونه إليھم وعليھم يومئذ ياقوت عامل . أصفھان واليا

ا إليه الكتاب بالحّث على ذلك، وأّن الخليفة، وثقلت وطأته عليھم وكثر ظلمه فاستدعوا ابن بويه، وخام عن المسير إليھم فأعادو

مرداويج طلب الصلح من ياقوت فعاجل األمر قبل أن يجتمعا فسار إلى النوبندجان في ربيع سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، 

فلما وافاھم ابن بويه انھزموا إلى كرمان، وجاءھم ياقوت ھنالك في . وسبقته إليھا مقدمة ياقوت في ألفين من شجعان قومه

وأقام عماد الدولة بالنوبّندجان، وبعث أخاه ركن الدولة الحسن إلى كازرون وغيرھا من أعمال فارس فلقي . ع أصحابهجمي

  .ھنالك عسكراً لياقوت فھزمھم وجبى تلك األعمال، ورجع إلى أخيه با ألموال

ماد الدولة وسار من نوبندجان ثم وقعت المراسلة بين مرداوبج وياقوت في الصلح، وسار وشمكير إليه عن أخيه فخشيھما ع

وسبقه ياقوت إلى قنطرة على طريق كرمان فصّده عن عبوره، واضّطره . إلى اصطخر، ثم إلى البيضاء وياقوت في اتباعه

وقّدم ياقوت أمام عسكره . للحرب فتحاربوا واستأمن جماعة من أصحاب ابن بويه إلى ياقوت فقتلھم فخشيه الباقون واستماتوا

النفط فلما أشعلوھا وقذفت أعادتھا الريح عليھم فعلقت بھم فاضطربوا، وخالطھم أصحاب ابن بويه في موقفھم  رجالة بقوار
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ثم صعد إلى ربوة ونادى في أصحابه بالرجوع فاجتمع إليه نحو أربعة آالف نجارس، وأراد الحملة . وكانت الدبرة على ياقوت

  .وقصدوه فانھزم واتبعوھم فأثخنوا فيھم عليھم الشتغالھم بالنھب ففطنوا له، وتركوا النھب

وكان معّز الدولة أحمد بن بوبه من أشّد الناس بالء في ھذه الحرب ابن تسع عشرة سنة لم يّطر شاربه، ثم رجعوا إلى السواد 

ّمنھا ونادى ثم سار إلى شيراز فأ. فنھبوه، وأسروا جماعة منھم فأطلقھم ابن بويه وخيّرھم فاختاروا المقام عنده فأحسن إليھم

بالمنع من الظلم، واستولى على سائر البالد وعرفوه بذخائر في دار اإلمارة وغيرھا من ودائع ياقوت وذخائر بني الصفار 

وكتب إلى الراضي وقد أفضت إليه الخالفة وإلى وزيره أبي علي بن . فنادى في الجند بالعطاء وأزاح عللھم، وامتألت خزائنه

وكان محمد بن ياقوت قد فارق أصفھان عند . بألف درھم فأجيب إلى ذلك، وبعثوا إليه بالخلع واللواء مقلة تقرير البالد عليه

ً دون أمير فجاء إليھا وشمكير وملكھا فلما وصل الخبر إلى مرداويج  خلع القاھر ووالية الراضي، وبقيت عشرين يوما

  .ث أخاه وشمكير إلى الريّ باستيالء ابن بويه على فارس سار إلى أصفھان للتدبير عليه، وبع

  :استيالء ماكان بن كالي علي الريّ 
قد ذكرنا في دولة بني سامان أّن أبا علي محمد بن الياس كان سنة إثنتين وعشرين وثلثمائة بكرمان منتقضاً على السعيد فبعث 

ً فاستولى على كرمان، وأقام فيھا الدعوة البن سامان أصل محمد بن الياس من أصحاب  وكان. إليه في ھذه السنة جيشا كثيفا

وبعث مع صاحب خراسان محمد بن المظّفر إلى جرجان حتى إذا خرج . السعيد فسخطه وحبسه، ثم أطلقه بشفاعة البلغميّ 

أخوه السعيد من محبسھم وبايعوا ليحيى منھم كان محمد بن الياس معھم، حتى تالشى أمرھم ففارقه ابن الياس من نيسابور إلى 

  .لى عليھا إلى ھذه الغاية، فأزاله عنھا ماكان ولحق بالدينور، وأقام ماكان والياً بكرمان بدعوة بني سامانكرمان فاستو

  :مقتل مرداويج وملك أخيه وشمكير من بعده
لما استفحل أمر مرداويج كما قلنا عتا وتجّبر وتتوج بتاج مرّصع على ھيئة تاج كسرى، وجلس على كرسي الذھب وأجلس 

وكان له جند من . ه على كراسي الفّضة، واعتزم على قصد العراق والمدائن وقصور كسرى وأن يدعى بشاهأكابر قّواد

األتراك كان كثير اإلساءة إليھم، ويسمّيھم الشياطين والمردة فثقلت وطأته على الناس، وخرج ليلة الميالد من سنة ثالث 

الوقود لما يضرم فيھا من النيران فأمر بجمع الحطب على الجبل وعشرين وثلثمائة إلى جبال أصفھان، وكانوا يسمونھا ليلة 

من أوله إلى آخره أمثال الجبال والتالل، وجمع ألفي طائر من الغربان والحدآت وجعل النفط في أرجلھا ليضرم الجبل ناراً 

  .حتى يضيء الليل

ومائتا بقرة وثالثة آالف كبش وعشرة آالف من واستكثر من أمثال ھذا اللعب، ثم عمل سماطاً لالكل بين يديه فيه مائة فرس 

الدجاج وأنواع الطير، وما ال يحصى من أنواع الحلوى، وھّيأ ذلك كله ليأكل الناس ثم يقوموا إلى مجلس الشرب والندمان 

ونام ثم ركب آخر النھار ليطوف على ذلك كله بنفسه فاحتقره وسخط من تولّى ترتيبه، ودخل خيمته مغضبأ . فتشعل النيران

فأرجف القّواد بموته فدخل إليه وزيره العميد وأيقظه، وعرفه بما الناس فيه فخرج وجلس على السماط وتناول لقمتين، ثم ذھب 

ً ال يظھر للناس ثم قام في اليوم الرابع ليعود إلى قصره بأصفھان . وعاد إلى مكانه فقام في معسكره بظاھر أصفھان ثالثا

ر صھيل الخيل ومراحھا فاستيقظ لكثرة الضجيج فازداد غضبه، وسأل عن أصحاب الدواب فقيل فاجتمعت العساكر ببابه، وكث

السروج، وتجعل على ظھور األتراك ويقودونھم إلى  إنھا لألتراك نزلوا للخدمة وتركوھا بين يدي الغلمان فأمر أن  تحل عنھا

ات، واصطنعوا ذلك عليه واتفقوا على الفتك به في اصطبالت الخيل، ومن امتنع من ذلك ضرب فأمسكوا ذلك على أقبح الھيئ

  .الحّمام
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وكان كورتكين يحرسه في خلوته وحّمامه، فسخطه ذلك اليوم، وطرده، فلم يتقّدم إلى الحرس لمراعاته وداخلوا الخادم الذي 

داويج فلم يجد له حدا يتولى خدمته في الحمام في أن يفقده سالحه، وكان يحمل خنجراّ فكسر حديد الخنجر وترك النصاب لمر

فأغلق باب الحمام، ودعمه من ورائه بسرير الخشب الذي كان صاعداً عليه فصعدوا إلى السطح وكسروا الجامات ورموه 

توزون : وكان الذي لولى كبر ذلك جماعة من األتراك، وھم. بالسھام فانحجر في زوايا الحّمام، وكسروا الباب عليه وتتلوه

ر األمراء ببغداد، ويارق بن بقراخان، ومحمود بن نيال الترجمان، ويحكم الذي ولّي إمارة األمراء قبل الذي صار بعد ذلك أمي

ولما قتلوه خرجوا إلى أصحابھم فركبوا ونھبوا قصر مرداويج وھربوا وكان الديلم والجيل بالمدينة فركبوا في أثرھم . تورون

  .ا لنھب الخزائن فوجدوا العميد قد أضرمھا ناراً فلم يدركوا منھم إالّ من وقفت دابته فقتلوھم وعادو

ثم اجتمع الديلم والجيل وبايعوا أخاه وشمكير بن زيار وھم بالرّي، وحملوا معھم جنازة مرداويج فخرج وشمكير وأصحابه 

لياقوت لتلقيھما على أربع فراسخ حفاة، ورجع العسكر الذي كان باألھواز إلى وشمكير واجتمعوا عليه، وتركوا األھواز 

وكتب السعيد بن سامان إلى . فملكھا، وقام وشمكير بملك أخيه مرداويج في الديلم والجيل، وأقام بالرّي وجرجان في ملكه

محمد بن المظفر صاحب خراسان، وإلى ماكان بن كالي صاحب كرمان بالمسير إلى جرجان والرّي، فسار ابن المظفر إلى 

لمفازة إلى الّدامغان، واعترضه الديلم من أصحاب وشمكير في جيش كثيف فھزموھم قومس ثم إلى بسطام، وسار ماكان على ا

وسار أبو علّي بن الياس إلى كرمان بعد . ولحق بنيسابور آخر ثالث وعشرين، وجعلت واليتھا لماكان بن كالي فأقام بھا

وأّما . ان، وكان له الظفر آخراً انصراف ماكان عنھا فملكھا وصفت له بعد حروب شديدة طويلة مع جيوش السعيد بن سام

فسارت فرقة إلى عماد الدولة بن بويه وھم األقل، وفرقة إلى الجيل . فرقتين األتراك الذين قتلوا مرداويج فافترقوا في ھزيمتھم

لھم ثم ساروا إلى النھروان وكاتبوا الراضي في المسير إلى بغداد فأذن . مع يحكم وھم األكثر فجبوا خراج الدينور وغيره

واستراب الحجرية بھم فرّدھم الوزير ابن مقلة إلى بلد الجيل وأطلق لھم ماالّ فلم يرضوا به فكاتبھم ابن رائق، وھو يومئذ 

صاحب واسط البصرة فلحقوا به، وقدم عليھم يحكم فكاتب األتراك من أصحاب مرداويج فقّدم عليه منھم عدة وافرة واختص 

  .بة إليه، وأمره أن يرسمھا في كتابهيحكم، وتوالّه ونعته بالرائقي نس

  :مسير معز الدولة بن بويه إلى كرمان وھزيمته
لما ملك عماد الدولة بن بويه وأخوه ركن الدولة بالد فارس والجيل بعثا أخاھما األصغر معز الدولة إلى كرمان خالصة له  

وكان إبراھيم بن سيجور الدواني قائد ابن . نفسار في العسكر إليھا سنة أربع وعشرين وثلثمائة، واستولى على السيرجا

فلما بلغه خبر معّز الدولة سار من كرمان إلى خراسان، وخرج . سامان يحاصر محمد بن الياس بن اليسع في قلعته ھنالك

 محمد بن الياس من القلعة التي كان محاصراً بھا إلى مدينة قم على طرف المفازة بين كرمان وسجستان فسار إلى جيرفت،

وجاء رسول علي بن أبي الزنجي المعروف بعلي بن كلونة أمير القفص والبلوص، كان ھو وسلفه . وھي قصبة كرمان

فلما جاء رسوله بالمال امتنع . متغلّبين على تلك الناحية، ويعطون طاعتھم لألمراء والخلفاء على البعد، ويحملون إليھم المال

  .، فلما دخل جيرفت صالحه وأخذ رھنه على الخطبة لهمعز الدولة من قبوله إالّ بعد دخول جيرفت

بعض أصحابه أن  وكان علي بن كلونة قد نزل بمكان صعب المسلك على عشرة فراسخ من جيرفت فأشار على معّز الدولة

ر بھم يغدر به ويكبسه، ففعل ذلك، وأتى لعلّي بن كلونة عيونه بالخبر فأرصد جماعة لمعز الدولة بمضيق في طريقه، فلّما م

ساريا ثاروا به من جوانبه وقتلوا من أصحابه وأسروا وأصابته جراح كثيرة وقطعت يده اليسرى من نصف الذراع وأصابع 

وبلغ الخبر إلى جيرفت فھرب أصحابه منھا، وجاء علي بن كلونة فحمله من بين القتلى إلى . يده اليمنى، وسقط بين القتلى
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وسار محمد بن الياس . إلى أخيه عماد الدولة يعتذر ويبذل الطاعة فأجابه وأصلحهوكتب . جيرفت، وأحضر األطباء لعالجه

ومّر بابن كلونة فقاتله وھزمه وأثخن في أصحابه، . من سجستان إلى بلد خبابة فتوجه إليه معز الدولة وھزمه، وعاد ظافراً 

اً من قّواده، واستقدمه إليه بفارس فأقام عنده وكتب إلى أخيه عماد الدولة بخبره مع ابن الياس وابن كلونة فبعث إليه قائد

بإصطخر إلى أن قدم عليھم أبو عبد هللا البريدي منھزماً من ابن رائق ويحكم المتغلّبين على الخالفة ببغداد، فبعث عماد الدولة 

  .أخاه معز الدولة، وجعل له ملك العراق عوضا عن ملك كرمان كما يذكر بعد

  :وانتقاضه علي ابن ساماناستيالء ماكان علي جرجان 
قد ذكرنا انھزام ماكان على جرجان أيام بانجين الديلمّي ورجوعه إلى نيسابور فأقام بھا ثم بلغ الخبر بمھلك بانجين بجرجان 

فاستأذن ماكان محمد بن المظّفر في الخروج التباع بعض أصحابه ھرب عنه وطالبه به عارض الجيش فأذن له، وسار إلى 

وسار إليه . ثم أظھر لوقته االنتقاض على ابن المظفر. ث معه جماعة من عسكره إلى جرجان فاستولى عليھاأسفرايين وبع

ً من اجتماع العساكر عليه، وذلك في رمضان  بنيسابور فتخاذل أصحابه، وھرب عنھا إلى سرخس، وعاد عنھا ماكان خوفا

  .سنة أربع وعشرين وثلثمائة

  دولة بني بويه
والمستبدين علي الخلفاء ببغداد من خالفة المستكفي  بويه من الديلم المتغلبين علي العراقين وفارس الخبر عن دولة بني

  في كفالتھم وتحت حجرھم إلى انقراض دولتھم وأولية ذلك ومصائره إلى أن صاروا
أعمال الخلفاء العباسّيين ولما لم قد تقّدم لنا التعريف ببني بويه وذكر نسبھم؟ وھم من قّواد الديلم الذين تطاولوا لالستيالء على 

واستولى بنو بويه على أصفھان والرّي، . يروا عنھا مدافعاً وال لھا حامية فتنقلّوا في نواحيھا، وملك كل واحد منھم أعماال منھا

بنواحي بغداد  ثم استولوا على شيراز وأعمالھا، وأحاطوا بأعمال الخالفة. ثم انعطفوا على بالد فارس فملكوا أّرجان وما إليھا

وقد كان أبو بكر محمد بن رائق . من شرقھا وشمالھا، وكانت الخالفة قد طرقھا االعالل، وغلب عليھا الموالي والصنائع

وكان بنو البريدي في . عامال بواسط ؛ واضطرب حال الراضي ببغداد فاستقدمه وقلّده إمارة الجيوش، ونعته أمير األمراء

ه، ووقعت الوحشة بينه وبينھم فبعث ابن رائق بدراً الخرشنّي، ويحكم الذي نزع إليه أتراك خوزستان واألھواز فغّصوا ب

مرداويج فساروا في العسكر لقتال ابن البريدّي، واستولوا على األھواز سنة خمس وعشرين وثلثمائة، ولحق ابن البريدّي 

رجوع أخيه معز الدولة من كرمان وامتناعھا عليه كما وذلك عند . بعماد الدولة بن بويه لما ملك العراق، وسّھل عليه أمره

  .ذكرناه فبعث معه العساكر

  :استيالء معز الدولة بن بويه علي األھواز
لما لحق أبو عبد هللا البريدي بعماد الدولة ناجياً من األھواز، مستنجداً له، بعث أخاه معّز الدولة في العساكر، بعد أن أخذ منه 

ً إبنيه أبا الحسن محمد وسار معّز الدولة سنة ست وعشرين وثلثمائة فانتھى إلى أرجان ويحكم جاء . اً وأبا جعفر الفياض رھنا

 ً ثم . للقائھم، وانھزم أمامھم إلى األھواز فأقام بھا، وأنزل بھا بعض عسكره في عسكر مكرم فقاتلوا معّز الدولة ثالثة عشر يوما

ثم بعث إلى معّز الدولة بأن . مكرم، وأنفذ ابن البريدّي خليفته إلى األھوازانھزموا إلى تستر فرحل معّز الدولة إلى عسكر 

ينتقل إلى السوس، ويبعد عنه فيؤمن له األھواز فعذله وزيره أبو جعفر الصيمرّي وغيره من أصحابه، وأروه أن البريدّي 

ه فاستولى على الناس، وجند نيسابور وبقية يخادعه فامتنع معز الدولة من ذلك، وبلغ اختالفھم إلى يحكم فبعث معسكراً من قبل

وضاق حال جنده وتحّدثوا في الرجوع إلى فارس فواعدھم لشھر، . األھواز بيد ابن البريدي، وعسكر مكرم بيد معز الدولة
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ستولى وسار يحكم من واسط فا. وكتب إلى أخيه عماد الدولة بالخبر فبعث إليه مدداً من العسكر فعادوا واستولوا على األھواز

  .على بغداد، وقلّده الراضي إمارة األمراء، وھرب ابن رائق فاختفى ببغداد

  : انتزاع وشمكير أصفھان من يد ركن الدولة ومسيره إلى واسط ثم استرجاعه أصفھان
ن قد ذكرنا وشمكير المستولي بعد أخيه مرداويج على الرّي، وكان عماد الدولة استولى على أصفھان ودفعھا إلى أخيه رك

ً من الرّي فملكوھا من يده، وخطبوا فيھا لوشمكير ً كثيفا ثم سار . الدولة فبعث إليھا وشمكير سنة سبع وعشرين وثلثمائة جيشا

وشمكير إلى قلعة ألموت فملكھا، ورجع فلحق ركن الدولة بإصطخر، وجاءه ھنالك رسول أخيه معز الدولة من األھواز بأّن 

، وقتل قائدھا من الديلم، وأّن الوزير أبا جعفر الصيمري كان على خراجھا محتصراً بقلعة ابن البريدي أنفذ جيشا إلى السوس

ثم سار إلى واسط ليستولي عليھا ألنه قد خرج . السوس فسار ركن الدولة إلى السوس، وھرب عساكر ابن البريدي بين يديه

ويحكم من بغداد لحربه فاضطرب أصحابه، عن أصفھان، وليس له ملك يستقل به فنزل بالجانب الشرقي، وسار الراضي 

واستأمن جماعة منھم البن البريدي فخام ركن الدولة عن اللقاء، ورجع إلى األھواز فسار إلى أصفھان، وھزم عسكر وشمكير 

وكان ھو وأخوه عماد الدولة بعثا البن محتاج صاحب خراسان يحّرضانه على ماكان ووشمكير، واتصلت بينھم . بھا وملكھا

  .ةمود

  :مسير معز الدولة إلى واسط والبصرة
كان ابن البريدي بالبصرة وواسط قد صالح يحكم أمير األمراء ببغداد، وحّرضه على المسير إلى الجبل ليرجعھا من يد ركن 

ان في واستمّد يحكم فأمده بخمسمائة رجل، وسار إلى حلو. الدولة بن بويه، ويسير ھو إلى األھواز فيرتجعھا من يد معز الدولة

وأقام ابن البريدي يترّبص به وينتظر أن يبعد عن بغداد فيھجم ھو عليھا، وعلم  يحكم بذلك فرجع إلى بغداد، ثم سار . انتظاره

وولي الخالفة المتّقي، وكان ظّل الدولة العّباسّية . إلى واسط فانتزعھا من يد ابن البريدي، وذلك ا لسنة ثمان وعشرين وثلثمائة

ارب التالشي واالضمحالل، وتحكم على الدولة بعد مواله ابن رائق وابن البريدي الذي كان يزاحمه في قد تقلّص حتى ق

التغلب على الدولة فبعث عساكره من البصرة إلى واسط فسّرح إليه يحكم العساكر مع مواله تورون فھزمھم، وجاء يحكم على 

النواحي إلى أن عرض له بعض األكراد ممن له عنده ثأر وھو  أثره ولقيه خبر ھزيمتھم فاستقام أمره، وطفق يتصدى في تلك

  .منفرد عن عسكره فقتله، وافترق أصحابه فلحق جماعة من األتراك بالشام، ومقّدمھم تورون

وولى الباقون عليھم يكسك مولى يحكم، وكان الديلم عند مقتله قد ولّوا عليھم باسوار بن ملك بن مسافر بن ساّلر، وسالّر جده، 

حب شميران الطرم الذي داخل مرداويج في قتل أسفار، وملك ابنه محمد بن مسافر بن سالّر أذربيجان فكانت له ولولده صا

ووقعت الفتنة بين الديلم واألتراك فقتله األتراك، وولى الديلم مكانه كورتكين ولحقوا بابن البريدي فزحف بھم إلى . بھا دولة

اك على طرده فلحقوا بواسط، واستفحل الديلم وغلبوا األتراك وقتل كورتكين كثيراً من الديلم، ثم تنكروا واتفقوا مع األتر. بغداد

ثم جاء تورون من الشام بابن رائق، وھزم كورتكين الديلم وقتل أكثرھم، وانفرد ابن رائق بأمرة . واستبّد بإمرة األمراء ببغداد

  .األمراء ببغداد سنة إثنتين وثالثمائة

دي في ھذه الفترة بعد يحكم قد استولى على واسط فبعث إليه ابن رائق واستوزره ففعل على أن يقيم بمكانه، وكان ابن البري

ثم سار إليھم إلى واسط فھرب ابن رائق والمقتفي إلى الموصل، وتخلّف عنھم تورون، وعاث . ويستخلف ابن شيرزاد ببغداد

ل المقتفي ولى ابن حمدان إمرة األمراء بمكانه وقصدوا بغداد فھرب ولما وص. أصحاب ابن البريدّي في بغداد فشكا له الناس

وسار سيف الدولة أمام ابن البريدّي، وخرج ناصر الدولة في اتباعه . وخالفه تورون إلى المقتفي وابن حمدان وملكوا بغداد
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بالمدائن فأمّده ورجع فھزم ابن  فنزل المدائن، وانكشف سيف الدولة أمام ابن البريدّي حتى انتھوا إلى أخيه ناصر الدولة 

. البريدي وغلبه على واسط فملكھا، ولحق ابن البريدي بالبصرة، وأقام سيف الدولة بواسط ينتظر المدد ليسير إلى البصرة

وجاءه أبو عبد هللا الكوفي باألموال فشغب عليه األتراك في طلب المال وثاروا به، ومقدمھم تورون فھرب إلى بغداد وھم في 

  .ودخل تورون بغداد وولي األمر بھا. باعه، وكان أخوه قد انصرف إلى بغداد ثم إلى الموصل فلحق بهات

ثم استوحش من المقتفي وتربص مسيره إلى واسط لقتال ابن البريدي، وسار إلى الموصل سنة إحدى وثالثين وثلثمائة ومعّز 

بغداد وأعمال الخليفة، يروم التغلّب عليھا وأخوه عماد الدولة بفارس، الدولة بن بويه في أثناء ھذا كلّه مقيم باألھواز مطّل على 

وقد قدمنا ھذه األخبار . وركن الدولة بأصفھان والرّي فلّما سار المقتفي من الرّقة إلى تورون خلعه وسمله، ونّصب المكتفي

ثم عاد . على بغداد واستبدادھم على الجاللقة كلھا مستوعبة في أخبار الدولة العّباسية وإنما أعدناھا توطئة الستيالء بني بويه

  .معّز الدولة إلى واسط سنة ثالث وثالثين فسار تورون والمستكفي لدفاعه ففارقھا وعاد إلى األھواز

  :استيالء معز الدولة بن بويه علي بغداد واق راج أحكام الخالفة في سلطانه
لرياسة عليھم البن شيرزاد، وواله المستكفي أمرة األمراء في األرزاق ثم إّن تورون في فاتح سنة أربع وثالثين عقد األتراك ا

فضاقت الجبايات على العّمال والكتاب والتّجار، وامتّدت األيدي إلى أموال الرعايا، وفشا الظلم وظھرت اللصوص، وكبسوا 

وعلى تكريت الفتح اليشكري ثم استعمل ابن شيرزاد على واصل نيال كوشة، . المنازل وأخذ الناس في الجالء عن بغداد

. فوالّة على تكريت من قبله وبدعوته، وبعث نيال كوشة إلى معّز الدولة وقام بدعوته فانتقضا، وسار الفتح البن حمدان

واستدعاه لملك بغداد فزحف إليھا في عساكر الديلم ولقيه ابن شيرزاد واألكراد فھزمھم، ولحقوا بالموصل وأخفى المستكفي 

لدولة كاتبه الحسن بن محمد المھلّبي إلى بغداد فدخلھا، وظھر الخليفة من االختفاء، وحضر عند المھلبي فبايع له وقدم معّز ا

عن معز الدولة أحمد بن بويه، وعن أخويه عماد الدولة وركن الدولة الحسن ووالھم المستكفي على أعمالھم ولقبھم بھذه 

ة إلى بغداد فملكھا وصرف الخليفة في حكمه، واختّص باسم السلطان، وبعث ثم جاء معّز الدول. األلقاب ورسمھا على سّكته

  .إليه أبو القاسم البريدي صاحب البصرة فضمن واسط وأعمالھا وعقد له عليھا

  :خلع المستكفي وبيعة المطيع وما حدق في الجباية واإلقطاع
ستكفي يريد اإلدالة منه فتنّكر له، وأجلسه في يوم مشھود وبعد أشھر قالئل من استيالء معّز الدولة على بغداد نمي إليه أن الم

وأمر رجلين من نقباء الديلم بالفتك بالخليفة، فتقدما . للقاء وافد من أصحاب خراسان، وحضر معّز الدولة في قومه وعشيرته

ً واعتقاله بداره، وذلك في منتصف. ووصاله ليّقبال يد المستكفي أربع وثالثين وثلثمائة  ثم جذباه عن سريره وقاداه ماشيا

وأحضر المستكفي . وبايع معّز الدولة للفضل بن المقتدر، ولقبه المطيع . فاضطرب الناس، وعظم النھب ونھبت دار الخالفة

فأشھد على نفسه بالخلع، وسلّم على المطيع بالخالفة، وسلب الخليفة من معاني األمر والنھي وصّيرت الوزارة إلى معّز الدولة 

وصار وزير الخليفة مقصور النظر على إقطاعه ومقتات داره، وتسلم عمال معز الدولة وجنده من الديلم . فيھا من يرىّ  يولي

ً حتى كان الخليفة يتناول اإلقطاع بمراسم معّز الدولة، وإنما ينفرد بالسرير  وغيرھم أعمال العراق وأراضيه واليًة وإقطاعا

والصكوك، والجلوس للوفد وإجالل التحية والخطاب، ويقومون مع ذلك بأوضاع القائم والمنبر والسكة والختم على الرسائل 

  .على الدولة وترتيبه

وكان القائم منھم على الدولة تفرد في دولة بني بويه والسلجوقية بلقب السلطان وال يشاركه فيه غيره، ومعاني الملك من القدرة 

وكانت الخالفة حاصلة للعّباسي المنصوب لفظاً مسلوبة . لطان دون الخليفةواألبھة والعّز وتصريف األمر والنھي حاصل للس
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ثم طلب الجند أرزاقھم بأكثر من العادة لتجّدد الدولة فاضطر إلى ضرب المكوس، ومّد األيدي إلى أموال الناس، . عنه معنى

كان منھا بأيدي الرؤساء ال يقدرون على  وأقطعت جميع القرى والضياع للجند فارتفعت أيدي العّمال وبطلت الدواوين، ألّن ما

النظر فيھا، وما كان بأيدي األتباع خّرب بالظلم والمصادرات والحيف في الجباية وإھمال النظر في إصالح القناطر وتعديل 

ثم إن معّز الدولة أفرد جمعھا من المكوس . المشارب، وما خّرب منھا عوض صاحبه عنه بآخر فيخربه كما يخرب االخر

ثم استكثر من الموالي ليعتّز بھم على قومه وفرض لھم األرزاق . لظالمات، وعجز السلطان عن ذخيرة يعدھا لنوائبهوا

  .واإلقطاع فحدثت غيرة قومه من ذلك وآل األمر إلى المنافرة كما ھو الشأن في الدول

  :مسير ابن حمد ان إلى بغداد وانھزامه أمام معز الدولة
وسار من الموصل إلى . الدولة على بغداد، وخلعه المستكفي إلى ناصر الدولة بن حمدان امتعض لذلكولما بلغ استيالء معّز 

ثم سار معز الدولة ومعه . بغداد في شعبان سنة أربع وثالثين وثلثمائة فقّدم معّز الدولة عساكره فأوقع بھا ابن حمدان بعكبرا

بغداد سنة أربع وثالثين وثلثمائة، وخالفه معّز الدولة إلى تكريت  المطيع إلى مدافعته، ولحق به ابن شيرزاد فاستحثه إلى

ونھبھا وتسابقوا جميعاً إلى بغداد فنزل معّز الدولة والمطيع بالجانب الشرقي، وابن حمدان بالجانب الغربي، فقطع الميرة عن 

اعتزم على العود إلى األھواز فأمر معسكر معز الدولة فغلت األسعار وعزت األقوات، ونھب عسكره مراراً فضاق به األمر و

  .وزيره أبا جعفر الصيمرّي بالعبور في العساكر لقتال ابن حمدان فظفر به الصيمرّي، وغنم الديلم أموالھم وظھرھم

ثم أّمن معز الدولة الناس، وأعاد المطيع إلى داره في محّرم سنة خمس وثالثين وثلثمائة، ورجع ابن حمدان إلى عكبرا وأرسل 

لصلح سراً فنكر عليه األتراك التورونية وھموا بقتله، وفر إلى الموصل ومعه ابن شيرزاد، ثم صالحه معز الدولة كما في ا

ولما فّر عن األتراك التورونية أعلمھم تكين الشيرازي فقبضوا على من تخلّف من أصحابه، وساروا في اتباعه وقبض . طلب

ل إلى نصيبين فملكھا تكين، وسار في اتباعه إلى الّسند فلحقه ھنالك عسكر ھو في طريقه على ابن شيرزاد، وتجاوز الموص

من معّز الدولة كما طلب، وأمّده به مع وزيره أبي جعفر الصيمرّي، وقاتل األتراك فھزمھم، وسار إلى الموصل ھو 

  .لثمائةوالصيمرّي فدفع ابن شيرزاد إلى الصيمري، وحمله إلى معز الدولة، وذلك سنة خمس وثالثين وث

  :استيالء معز الدولة علي البصرة والموصل وصلحه مع ابن حمدان
وفي سنة خمس وثالثين وثلثمائة انتقض أبو القاسم بن البريدي بالبصرة فجھز معز الدولة الجيش إلى واسط، ولقيھم جيش ابن 

ر معّز الدولة سنة ست وثالثين ثم سا. البريدي في الماء وعلى الظھر فانھزموا إلى البصرة وأسروا من أعيانھم جماعة

وبعث القرامطة يعذلون في ذلك . وثلثمائة إلى البصرة ومعه المطيع كارھا من قتال أبي القاسم البريدّي، وسلكوا إليھا البرية

ّز ولما قارب البصرة استأمنت إليه عساكر أبي القاسم، وھرب ھو إلى القرامطة فأجاروه وملك مع. معّز الدولة فكتب يتھّددھم

ثم سار ھو منھا إلى األھواز ليلقى أخاه عماد الدولة، وترك المطيع وأبا جعفر الصيمري بالبصرة، وانتقض . الدولة البصرة

  .على معز الدولة كوكير من أكابر الديلم فقاتله الصيمرّي وھزمه وأسره، وحبسه معّز الدولة بقلعة رامھرمز

وكان عماد الدولة يأمره . السنة، وسلك في تعظيمه وإجالله من وراء الغاية ثم لقي أخاه معّز الدولة بأرجان في شعبان من

ثم عاد معّز الدولة والمطيع إلى بغداد ونودي بالمسير إلى الموصل فترّددت الرسل من ابن . بالجلوس في مجلسه فال يفعل

واستولى على الموصل، وأراد  ثم سار إليه سنة سبع وثالثين وثلثمائة في شھر رمضان. حمدان في الصلح وحمل المال

. االثخان في بالد ابن حمدان فجاءه الخبر عن أخيه ركن الدولة بأّن عساكر خراسان قصدت جرجان، واضطر إلى الصلح
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واستقر الصلح بينھما على أن يعطي ابن حمدان عن الموصل والجزيرة والشام ثمانية آالف ألف درھم كل سنة، ويخطب 

  .ولة في بالده، وعاد إلى بغدادلعماد الدولة ومعّز الد

  : استيالء ركن الدولة علي الرّي ثم طبرستان وجرجان ومسير عساكر ابن سامان إليھا
قد تقّدم لنا استيالء ركن الدولة على أصفھان من يد وشمكير حين بعث عساكره مددا لماكان بن كالي، وكان ركن الدولة وأخوه 

اج قائد بني سامان يحّرضانه على ماكان ووشمكير، ويعدانه المظاھرة عليھما فسار أبو عماد الدولة بعثا إلى أبي علي بن محت

واستمد وشمكير ماكان فجاءه في عساكره والتقوا فانھزم وشمكير ولحق . علي إلى وشمكير بالرّي، ولقيه ركن الدولة بنفسه

أبھر وقزوين وقّم وكرج وھمذان ونھاوند والّدينور ثم سار بعساكره إلى بلد الجبل فاقتحمھا واستولى على زنجان و. بطبرستان

ثم وقع خالف بين وشمكير والحسن بن الفيرزان ابن عم ماكان، واستنجد . إلى حدود حلوان، ورتب فيھا العّمال وجبى أموالھا

ولقيه في  الحسن بأبي علي بن محتاج فأنجده حتى وقع بينھما صلح وعاد ابو علي إلى خراسان وصحبه الحسن بن الفيرزان

طريقه رسل السعيد بن سامان، وأمر أبا علي بن محتاج سنة ثالث وثالثين وثلثمائة بغدر الحسن بأبي علي، ونھب سواده 

وسار وشمكير من طبرستان إلى الرّي فاستولى عليھا أجمع، وكان في . وعاد إلى جرجان فملكھا وملك معھا الدامغان وسمنان

حروبه مع أبي علي بن محتاج والحسن بن الفيرزان فتطاول حينئذ ركن الدولة إلى االستيالء فّل من العسكر لفناء رجاله في 

وقاتل وشمكير فھزمه فلحق بطبرستان، واستولى ركن الدولة على الرّي وأجمع مخالصة الحسن . على الرّي، وسار إلى الري

لك بني بويه وامتنع وصارت لھم أعمال الرّي والجبل بن الفيرزان وزّوجه ابنته، وتمّسك بمواصلته وموّدته، واستفحل بذلك م

ثم سار ركن الدولة بن بويه إلى بالد وشمكير سنة ست . وفارس واألھواز والعراق، ويحمل إليھم ضمان الموصل وديار بكر

ابن سامان، وملك وثالثين وثلثمائة ومعه الحسن بن الفيرزان مدداً، ولقيھما وشمكير فانھزم أمامھما ولحق بخراسان مستنجداً ب

ركن الدولة طبرستان وسار منھا إلى جرجان فأطاعه الحسن بن الفيرزان وواّله ركن الدولة عليھا، واستأمن إليه قّواد وشمكير 

  .ورجع إلى أصفھان

  بنو شاھين
  بداية بني شاھين ملوك البطيحة أيام بني بويه

ية وحصل منھا بيده مال فصرفه وھرب إلى البطيحة ممتنعاً كان عمران بن شاھين من أھل الجامدة، وكان يتصّرف في الجبا

وأقام ھنالك بين القصب واآلجام يقتات بسمك الماء وطيره، ويأخذ الرفاق التي تمّر به، واجتمع إليه لصوص . من الدولة

مدة وحماية البطائح الصّيادين فقوي وامتنع على السلطان، وتمّسك بطاعة أبي القاسم بن البريدي بالبصرة فقلده حماية الجا

وأھم معّز الدولة أمره، . ونواحيھا فعّز جانبه وكثر جمعه وسالحه، واّتخذ معاقل على التالل بالبطيحة وغلب على تلك النواحي

وبعث وزيره أبا جعفر الصيمرّي في العساكر سنة ثمان وثالثين وثلثمائة وحصره وأيقن بالھالك وما نفس عن مخنقه إال 

اة عماد الدولة بن بويه، ومبادرة الوزير الصيمرّي إلى شيراز فعاد عمران إلى حاله وقوي أمره كما يأتي وصول الخبر بوف

  .في أخبار دولته

  :وفاة عماد الدولة ابن بويه ووالية عضد الدولة ابن أخيه علي بالد فارس مكانه
س في منتصف سنة ثالث وثالثين وثلثمائة، بعد ثم توفي عماد الدولة أبو الحسن علي بن بويه بمدينة شيراز كرسي مملكة فار

أن كان طلب من أخيه ركن الدولة أن ينفذ إليه إبنه عضد الدولة فتأخر ليوليه عھده إذ لم يكن له ولد ذكر، فأنفذه إليه ركن 

، وأجلسه على به إلى داره في يوم مشھود وركب عماد الدولة للقائه ودخل. الدولة في جماعة من أصحابه لسنة بقيت من حياته
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وكان في قّواد عماد الدولة جماعة أكابر ال يستكينون لعماد الدولة فضالً عن عضد . السرير وأمر الناس أن يحّيوه بتحية الملك

الدولة مكانه بفارس، واختلف عليه أصحابه فجاء إليه ركن الدولة أبوه من الرّي بعد أن استخلف عليھا علي بن كتامة وكتب 

ويسير إلى شيراز مدداً لعضد الدولة، وأقام ركن الدولة في . وزيره الصيمري بأن يترك محاربة ابن شاھين معز الدولة إلى

شيراز تسعة أشھر، وبعث إلى أخيه معّز الدولة بھدية من األموال والسالح، وكان عماد الدولة ھو أمير األمراء، وإنما كان 

أعمال العراق فلما مات عماد الدولة انقلبت إمرة األمراء إلى ركن الدولة، وبقي معز الدولة نائباً عنه في كفالة األموال ووالية 

  .معّز الدولة نائباً عنه كما كان عن عماد الدولة ألنه كان أصغر منھما

  :وفاة الصيمري ووزارة المھلبي
صر عمران بن شاھين إلى أن كان أبو جعفر أحمد الصيمري وزير معز الدولة قد عاد من فارس إلى أعمال الجامدة، وأقام يحا

ھلك منتصف تسع وثالثين وثلثمائة، وكان يستخلف بحضرة معّز الدولة في وزارته أبا محمد الحسن بن محمد المھلبي فباشره 

معّز الدولة، وعرف كفايته واضطالعه فاستوزره مكان الصيمرّي فحسن أثره في جمع األموال وكشف الظالمات وتقريب 

  .اإلحسان إليھمأھل العلم واألدب و

  :مسير عساكر ابن سامان علي الري ورجوعھا
لما سار ركن الدولة إلى بالد فارس بعث األمير نوح بن سامان إلى منصور بن قراتكين صاحب جيوشه بخراسان أن يسير 

ى أصفھان، وملك إلى الرّي فسار إليھا سنة تسع وثالثين وثلثمائة، وكان بھا علّي بن كتامة خليفة ركن الدولة ففارقھا إل

منصور الرّي، وبث العساكر في البالد فملكوا الجبل إلى قرميس، واستولوا على ھمذان وبعث ركن الدولة من فارس إلى أخيه 

معز الدولة بإنفاذ العساكر إلى مدافعتھم فبعث سبكتكين الحاجب في جيش كثيف من الديلم وغيرھم فكبسھم، وأسر مقّدمھم 

وملكھا وورد عليه ركن الدولة بھمذان فعدل منصور بن قراتكين إلى أصفھان . سار إليھم ففارقوھاثم . فعادوا إلى ھمذان

  .فملكھا، وسار إليھا ركن الدولة وسبكتكين في مقّدمته، وشغب عليه بعض األتراك فأوقع بھم وترّددوا في تلك الناحية

ً من . وأسر، ونجا بعض الموصلوكتب معّز الدولة إلى ابن أبي الشوك الكردّي يتبعھم فقتل منھم  وترك ركن الدولة قريبا

أصفھان، وجرت بينه وبين منصوبى حروب، وضاقت الميرة على الفريقين إالّ أّن الديلم كانوا أصبر على الجوع وشظف 

ويريه أنه ال  ومع ذلك فھم ركن الدولة بالفرار لوال وزيره ابن العميد كان يثبته. العيش من أھل خراسان لقرب عھدھم بالبداوة

ً إلى الرّي وتركوا مخلفھم  يغني عنه، وأّن االستماتة أولى به فصبر وشغب على منصور بن قراتكين جنده، وانفّضوا جميعا

ومات منصور بن قراتكين بالرّي في ربيع األّول من . بأصفھان فاحتوى عليه ركن الدولة، وذلك فاتح سنة أربعين  وثلثمائة

  .إلى نيسابورالسنة، ورجعت العساكر 

  :استيالء ركن الدولة ثانيا علي طبرستان وجرجان
قد كنا قّدمنا استيالء ركن الدولة على طبرستان وجرجان سنة ست وثالثين وثلثمائة، وأنه م استخلف على جرجان الحسن بن 

قراتكين، وحاصر وسار وشمكير إلى خراسان مستنجداً بابن سامان فسار معه صاحب جيوش خراسان منصور بن . الفيرزان

ورجع إلى نيسابور وأقام . جرجان فصالحه الحسن بن الفيرزان بغير رضا من وشمكير النحرافه عنه وعن األمير نوح

ثم سار ركن الدولة سنة أربعين وثلثمائة من الرّي إلى طبرستان وجرجان ففارقھا وشمكير . وشمكير بجرجان والحسن بزوزن

ة عليھا، واستخلف بجرجان الحسن بن الفيرزان وعلي بن كتامة وعاد إلى الرّي فقصدھما إلى نيسابور، واستولى ركن الدول

وكتب األمير نوح يستنجده على ركن الدولة فأمر أبا علي بن محتاج . وشمكير وانھزما منه، واسترد البالد من ركن الدولة
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وحاربه أبو . وامتنع ركن الدولة ببعض معاقله بالمسير معه في جيوش خراسان فسار في ربيع سنة إثنتين وأربعين وثلثمائة

وأظلھم فصل الشتاء فراسل ركن الدولة في الصلح على أن  علّي بن محتاج في جيوش خراسان حتى ضجرت عساكره

وكتب وشمكير إلى األمير نوح بأن ابن محتاج لم ينصح . يعطيھم ركن الدولة مائتي ألف دينار في كل سنة، وعاد إلى خراسان

ولما عاد ابن محتاج عن ركن الدولة سار ھو إلى . ركن الدولة، وأنه ممالىء فسخطه من أجل ذلك وعزله عن خراسانفي أمر

  .وشمكير فانھزم وشمكير إلى أسفرايين، واستولى ركن الدولة على طبرستان

  :إقامة الدعوة لبني بويه بخراسان
كانه أبا سعيد بكر بن مالك الفرغاني فانتقض حينئذ وخطب ولما عزل األمير نوح أبا علي بن محتاج عن خراسان استعمل م

واستأذن ركن الدولة في . لنفسه بنيسابور، وتحّيز عنه ابن الفيرزان مع وشمكير إلى األمير نوح فخام ابن محتاج عن عداوتھم

أن يقتضي له عھد الخليفة  ثم سار سنة ثالث وأربعين وثلثمائة فتلّقاه بأنواع الكرامات، وسأل منه ابن محتاج. المسير إليه

بوالية خراسان فبعث ركن الدولة في ذلك إلى أخيه معّز الدولة ببغداد، وجاءه العھد والمدد فسار إلى خراسان فخطب بھا 

ثم مات نوح خالل ذلك وولى ابنه عبد الملك فبعث بكر بن مالك من بخارى إلى خراسان إلخراج ابن . للخليفة وركن الدولة

ثم . سار إليه، وھرب ابن محتاج إلى الرّي فآواه ركن الدولة وأقام عنده، واستولى بكر بن مالك على خراسانمحتاج منھا ف

  .سار ركن الدولة إلى جرجان، ومعه ابن محتاج فتركھا وملكھا ولحق وشمكير بخراسان

   :مسير عساكر ابن سامان علي الري وأصفھان
منھا ابن محتاج وسار منھا سنة أربع وأربعين وثلثمائة في أتباعه إلى الري  ولما فرغ بكر بن مالك من أمر خراسان، وأخرج

وأصفھان وكان ركن الدولة غائباً بجرجان فملكھا ورجع إلى الرّي في المحّرم من السنة، وكتب إلى أخيه معز الدولة يستمده 

من طريق المفازة وبھا األمير منصور بن  وجاء مقّدمة العساكر من خراسان إلى أصفھان. فأمّده بالعساكر مع ابن سبكتكين

بويه بن ركن الدولة، ومقدم العساكر محمد بن ماكان فملك أصفھان وخرج في طلب ابن بويه، واتفق وصول الوزير أبي 

وراسل ركن الدولة بكر بن مالك . الفضل بن العميد فلقيه محمد بن ماكان فھزمه، وعاد أوالد ركن الدولة وحرمه إلى أصفھان

حب العساكر بخراسان في الصلح على مال يحمله إليه، وتكون الرّي وبلد الجبل في ضمانه فأجابه بكر بن مالك إلى ذلك صا

ً ولواء بوالية خراسان فبعث بھا في  وصالحه عليه وكتب ركن الدولة إلى أخيه معز الدولة بأن يبعث إلى بكر بن مالك خلعا

  .ذي القعدة من السنة

  :عز الدولة وميل الديلم إليهخروج روزبھان علي م
كان روزبھان ونداد خرشيد من كبار قّواد الديلم، وكان معّز الدولة قد رفعه وّنوه بذكره فخرج سنة خمس وأربعين باألھواز 

ولّما خرج روزبھان زحف إليه الوزير المھلّبي لقتاله فنزع الكثير من أصحابه . ومعه أخوه أسفار، وخرج أخوه بلكا بشيراز

وفصل معز . روزبھان فانحاز عنه، وبعث بالخبر إلى معّز الدولة فسار إليھم واختلفت عليه الديلم ومالوا مع روزبھان إلى

الدولة من بغداد خامس شعبان من السنة قاصدا لحربه، وبلغ الخبر إلى ناصر الدولة بن حمدان فبعث إبنه أبا الرجال في 

ة عنھا منحدراً، وأعاد معّز الدولة سبكتكين الحاجب وغيره لمدافعة ابن حمدان عن العساكر لالستيالء على بغداد فخرج الخليف

وسار إلى أن قارب األھواز والديلم في شغب عليه وعلى عزم اللحاق بروزبھان إالّ نفراً يسيراً من الديلم كانوا خالصة . بغداد

ثم ناجز روزبھان الحرب سلخ . ون عما يھمون بهفكان يعتمد عليھم وعلى األتراك، وكان يفيض العطاء في الديلم فيمسك

رمضان فانھزم وأخذ أسيراً، وعاد إلى بغداد إلى أبي الرجال بن حمدان، وكان بعكبرا فلم يجده ألنه بلغه خبر روزبھان 
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فأسرع العود إلى الموصل، ودخل معز الدولة بغداد، وغرق روزبھان وكان أخوه بلكا الخارج بشيراز أزعج عنھا عضد 

وسار إليه أبو الفضل بن العميد وقاتله فظفر به، وعاد عضد الدولة إلى ملكه وانمحى أثر روزبھان واخوته، وقبض . لدولةا

  .معز الدولة على جماعة منھم ممن ارتاب بھم، واصطنع األتراك وقدمھم، وأقطع لھم فاعتزوا وامتدت أيديھم

  :استيالء معز الدولة علي الموصل ثم عودھا
الدولة بن حمدان قد صالح معز الدولة على ألفي ألف درھم كل سنة، ثم لم يحمل فسار إليه معّز الدولة منتصف كان ناصر 

سبع وأربعين وثلثمائة ففارق الموصل إلى نصيبين، وحمل معه سائر أھل دولته من الوكالء والكّتاب ومن يعرف وجوه المال، 

وقطع الميرة عن عسكر مّعز الدولة فضاقت عليھم األقوات فسار معز . ماكقلعة كواشي والزعفران وغيرھ: وأنزلھم في قالعه

الدولة إلى نصيبين للميرة، وبلغه أّن أبا الرجاء وھبة هللا في معسكر سنجار فبعث إليھم بعض عساكره، وكبسوھم فھربوا 

. ون فأثخنوا فيھم وأقاموا بسنجاروكّر عليھم أوالد ناصر الدولة وھم غار. واستولى العسكر على مخلّفھم ونزلوا في خيامھم

وسار معّز الدولة إلى نصيبين فلحق ناصر الدولة بميافارقين، واستأمن الكثير من أصحابه إلى معّز الدولة فلحق بأخيه سيف 

لك الدولة بحلب فبالغ في تكرمته وخدمته، وتوسط في الصلح بينه وبين معز الدولة بثالثة آالف ألف فأجابه معز الدولة وتم ذ

  .بينھما، ورجع معز الدولة إلى العراق في محّرم سنة ثمان وأربعين وثلثمائة

  :العھد لبختيار
وفي سنة خمس وأربعين وثلثمائة طرق معّز الدولة مرض استكان له وخشي على نفسه فأراد العھد البنه بختيار، وعھد إليه 

مھلّبّي منافرة فأصلح بينھما ووصاھما بإبنه بختيار، وعھد إليه باألمر وسلّم له األموال وكان بين الحاجب سبكتكين والوزير ال

باألمور، واعتزم على العود إلى األھواز مستوحشاً ھواء بغداد فلما بلغ كلواذا اجتمع به أصحابه وسفھوا رأيه في االنتقال من 

تفعة ويبني بھا دوراَ لسكنه ففعل، بغداد على ملكه، وأشاروا عليه بالعود إليھا وأن يستطيب الھواء في بعض جوانبھا المر

  .وأنفق فيھا ألف ألف دينار وصادر فيھا جماعة من أصحابه

  :استيالء ركن الدولة علي طبرستان وجرجان
وفي سنة إحدى وخمسين وثلثمائة سار ركن الدولة إلى طبرستان، وبھا وشمكير فحاصره بمدينة سارية وملكھا، ولحق 

ثم سار إلى جرجان فخرج عنھا وشمكير، واستولى . ملكھا ركن الدولة وأصلح أمرھاوشمكير بجرجان، وترك طبرستان ف

عليھا ركن الدولة، واستأمن إليه من عسكر وشمكير ثالثة آالف رجل فازداد بھم قوة، ودخل وشمكير بالد الجبل مسلوباً 

 ً   .واھنا

  :ظھور البدعة ببغداد
ً ولعن من غصب فاطمة فدك، وفي ھذه السنة كتب الشيعة على المساجد بأمر معّز  الدولة لعن معاوية بن أبي سفيان صريحا

ومن منع أن يدفن الحسن عند جّدّ◌ه، ومن نفى أبا ّذر الغفارّي، ومن أخرج العّباس من الشورى، ونسب ذلك كلّه لمعّز الدولة 

بأن يكتب مكانه لعن هللا الظالمين آلل ثم أصبح ممحواً وأراد معز الدولة إعادته فأشار عليه الوزير المھلّبّي . لعجز الخليفة

  .، وال يذكر أحداً باللعن اال معاوية رضي هللا عنهصلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

  :وفاة الوزير المھلبي 
وفي سنة إثنتين وخمسين سار المھلّبي وزير معز الدولة إلى عمان ليفتحھا فلما ركب البحر طرقه المرض فعاد إلى بغداد، 

وقبض معز الدولة أمواله وذخائره، وقبض على حواشيه وحبسھم، ونظر . يقه في شعبان من السنة، ودفن ببغدادومات في طر
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في األمور بعده أبو الفضل بن العّباس بن الحسن الشيرازي وأبو الفرج محمد بن العباس بن فسانجس، ولم يتسموا باسم 

  .الوزارة

  :استيالء معز الدولة ثالثاً علي الموصل
اصر الدولة بن حمدان قد ضمن الموصل كما تقّدم، وأجابه معّز الدولة إلى ضمانه فبذل له ناصر الدولة زيادة على أن كان ن

يدخل معه في الضمان أبو ثعلب فضل هللا الغضنفر، ويحلف لھما معز الدولة فأبى من ذلك، وسار إلى الموصل منتصف ثالث 

ثم خرج إلى طلب ابن حمدان منتصف شعبان واستخلف . بين وملكھا معز الدولةوخمسين وثلثمائة ففارقھا ابن حمدان إلى نصي

وسار ابن حمدان عن نصيبين وملكھا معّز الدولة، وخالفه ابن حمدان إلى . على الموصل بكتورون وسبكتكين العجميّ 

ن حمدان، وسار ونزل وجاء الخبر إلى معّز الدولة فظفر أصحابه باب. الموصل، وحارب عسكر معز الدولة فيھا فھزموه

جزيرة ابن عمر فسار في اتباعه فوصل سادس رمضان فوجده قد جمع أوالده وعساكره إلى الموصل، فأوقع بأصحاب معز 

الدولة وأسر األميرين اللذين خلفا بھا، واستولى على ما خلفوه من مال وسالح، وحمل الجميع مع األسرى إلى قلعة كواشي 

و من مكان إلى مكان في اتباعه فأجابه إلى الصلح، وعقد عليه ضمان الموصل وديار ربيعة فأعيا معز الدولة أمره، وھ

  .والرحبة بمال قّرره فاستقّر الصلح على ذلك، وأطلق ابن حمدان األسرى، ورجع معز الدولة إلى بغداد

  :استيالء معز الدولة علي عمان
ي البريدّي بالبصرة حتى قارب أخذھا، حتى عملوا الحيلة في قد تقّدم لنا أن عمان كانت ليوسف بن وجيه، وأنه حارب بن

إضرام النار في سفنه فولّى ھاربا في محّرم سنة إثنتين وثالثين وثلثمائة، وأنه ثار عليه مواله في ھذه السنة فغلبه على البلد 

عھم في البصرة، واستمّدھم في ولما استوحش معز الدولة من القرامطة كتب إليھم ابن وجيه صاحب عمان يطم. وملكھا من يده

البر وسار ھو في البحر سنة إحدى وأربعين، وسابقه الوزير المھلبي من األھواز إليھا، وأمّده معّز الدولة بالعساكر والمال 

  .ثم ظفر المھلبي بمراكبه وما فيھا من سالح وعدة. فاقتتلوا أياما

وكان له كاتب . وخمسين وثلثمائة، واستولوا عليھا وھرب رافع عنھا ولم يزل القرامطة يناورونھا حتى غلبوا عليھا سنة أربع

يعرف بعلّي بن أحمد ينظر في أمور البلد والقرامطة بمكانھم من ھجر فاتفق قاضي البلد، وكان ذا مشير وعصابة، على أن 

، وثأر منه بعض قرابتھم فقتلوه ينصبوا للنظر في أمورھم أحد قّوادھم فقّدموا لذلك ابن طغان ففتك بجميع القّواد الذين معه

فاجتمع الناس على تقديم عبد الوھاب بن أحمد بن مروان من قرابة القاضي مكانه فولّوه، واستكتب علّي بن أحمد كاتب 

القرامطة قبله من الجند فامتعضوا لذلك فدعاھم إلى بيعته فأجابوه وسّواھم في العطاء مع البيض فسخط البيض ذلك، ودارت 

  .ب سكنوا آخرھا واتفقوا وأخرجوا عبد الوھاب من البلد واستقر علّي بن أحمد الكاتب أميراً فيھابينھم حر

ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة خمس وخمسين وثلثمائة، وقدم إليه نافع مولى ابن أخيه الذي كان ملكھا بعد مواله فأحسن 

إلى األبلّة في رمضان من السنة، وجّھز المراكب إلى عمان مائة إليه وأقام عنده حتى فرغ من أمر عمران بن شاھين، وانحدر 

قطعة، وبعث فيھا الجيوش بنظر أبي الفرج محمد بن العّباس، وتقّدم إلى عضد الدولة بفارس أن يمّدھم بالعساكر من عنده 

بالقتل وأحرقوا لھم تسعين فوافاھم المدد بسيراف، وساروا إلى عمان فملكوھا يوم الجمعة يوم عرفة من السنة وفتكوا فيھا 

  .مركباً، وخطب لمعز الدولة وصارت من أعماله
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  :وفاة معز الدولة ووالية ابنه بختيار
كان معز الدولة قد سار سنة خمس وخمسين وثلثمائة إلى واسط لمحاربة عمران بن شاھين فطرقه المرض سنة ست وخمسين 

ثم مات . أن يعود إليھم فاشتّد مرضه ببغداد، وجّدد العھد البنه بختيار وثلثمائة فسار إلى بغداد، وخلّف أصحابه بواسط على

منتصف ربيع اآلخر من السنة فقام ابنه عّز الدولة بختيار مكانه، وكتب إلى العساكر بمصالحة عمران بن شاھين ففعلوا 

د إشارته، وابن عّمه عضد الدولة وكان فيما أوصى به معّز الدولة إبنه بختيار طاعة عمه ركن الدولة والوقوف عن. وعادوا

لعلّو سّنه عليه وتقّدمه في معرفة السياسة، وأن يحفظ كاتبيه أبا الفضل العّباس بن الحسن وأبا الفرج بن العّباس والحاجب 

سبكتكين فخالف جميع وصاياه، وعكف على اللھو وعشرة النساء والمغّنين والصّفاعين فأوحش الكاتبين والحاجب فانقطع 

ثم طرد كبار الديلم عن مملكته طمعاً في إقطاعاتھم فشغب عليه الصغار، واقتدى بھم األتراك في . جب عن حضور دارهالحا

وركب الديلم إلى الصحراء وطلبوا إعادة من أسقط من كبارھم، ولم يجد بّداً من إجازتھم النحراف . ذلك، وطلبوا الزيادات

بو الفرج العّباس في عمان منذ ملكھا فلما بلغه موت معّز الدولة خشي أن سبكتكين عنه فاضطربت أموره، وكان الكاتب أ

ينفرد عنه صاحبه أبو الفضل العّباس بن الحسن بالدولة فسلّم عمان لعضد الدولة، وبادر إلى بغداد فوجد أبا الفضل قد انفرد 

  .بالوزارة ونم يحصل على شيء

  :مسير عساكر ابن سامان إلى الري ومھلك وشمكير 
ان أبو علي بن الياس قد سار من كرمان إلى بخارى مستنجداً باألمير منصور بن نوح بن سامان فتلّقاه بالتكرمة فأغراه ابن ك

الياس بممالك بني بويه، وأشار له قّواده في أمرھم فصدق ذلك عندما كان يذكر وشمكير عنھم، وتقّدم إلى وشمكير والحسن بن 

ثم جّھز العساكر مع صاحب خراسان أبي الحسن محمد بن إبراھيم بن سيجور . ى الريالفيرزان بالى سير مع عساكره إل

الدواني، وأمره بطاعة وشمكير وقبول إشارته فسار لذلك سنة ست وخمسين وثلثمائة، وأنزل ركن الدولة أھله بأصفھان، 

ما فأنفذ عضد الدولة العساكر على طريق وكتب إلى ابنه عضد الدولة بفارس وإلى ابن أخيه عّز الدين بختيار ببغداد يستنجدھ

وبينما ھم كذلك . خراسان ليخالفھم إليھا فأحجموا وتوقفوا وساروا إلى الّدامغان، وقصدھم ركن الدولة في عساكره من الريّ 

 ھلك وشمكير، عندما استعرض خيالً واختار منھا واحداً وركب للصيد، واعترضه خنزير فرماه بحربة، وحمل الخنزير عليه

  .فضرب الفرس فسقط إلى األرض، وسقط وشمكير ميتاً، وانتقض جميع ما كانوا فيه ورجعوا إلى خراسان

  :استيالء عضد الدولة علي كرمان
كان أبو طي بن الياس قد ملك كرمان بدعوة بني سامان واستبّد بھا كما مّر في أخبارھم، ثم أصابه فالج وأزمن به، وعھد إلى 

من بعده، وأمرھما بإجالء أخيھما سليمان إلى أرضھم ببالد الروم ويقيم لھم ما ھنالك من األموال، لعداوة ابنه اليسع ثم اللياس 

وھرب . كانت بين سليمان واليسع فلم يرض سليمان ذلك، وخرج فوثب على السيرجان فملكھا فسار إليه أخوه اليسع فحبسه

ثم سار إلى األمير . ثم إّن أبا علّي ھّم أن يلحق بخراسان فلحق. أبيهمن محبسه واجتمع إليه العسكر وأطاعوه، ومالوا إليه مع 

وكان عضد الدولة . أبي الحارث ببخارى وأغراه بالرّي كما مّر، وتوفي سنة ست وخمسين وثلثمائة، وصفت كرمان إلليسع

عضد الدولة إليه فزحف مزاحماً إلليسع في بعض عمله مدال بجھل الشباب فاستحكمت القطيعة بينھما، وھرب بعض أصحاب 

وسار عضد الدولة إلى كرمان . إليه واستأمن إليه أصحابه، وبقي في قّل من أصحابه فاحتمل أھله وأمواله، ولحق ببخارى

واستخلف عليھا كورتكين بن خشتان وعاد إلى . فملكھا وأقطعھا ولده أبا الفوارس الذي ملك العراق بعد، ولقّب شرف الدولة

ولما وصل اليسع إلى بخارى أنذر بني سامان على تقاعدھم عن نصره . احب سجستان الطاعة وخطب لهفارس وبعث إليه ص
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فنفوه إلى خوارزم، وكان قد خلف أثقاله بنواحي خراسان فاستولى عليھا أبو علي بن سيجور، وأصاب اليسع رمد اشتّد به 

  .لبني الياس بكرمان بعده ملكوكان ذلك سبب ھالكه ولم يعد . بخوارزم فضجر منه، وقطع عرقه بيده

  :مسير ابن العميد إلى حسنويه ووفاته
كان حسنويه بن الحسين الكردّي من رجاالت الكرد، واستولى عن نواحي الّدينور واستفحل أمره، وكان يأخذ الخفارة من 

وكان ركن الدولة يرعى له . مالقوافل التي تمّر به، ويخيف السابلة إالّ أنه كان فئة للديلم على عساكر خراسان متى قصدتھ

ثم وقعت بينه وبين سالر بن مسافر بن سالر فتنة وحرب فھزمه حسنويه وحصره وأصحابه من . ذلك، ويغضي عن إساءته

ثم جمع الشوك وطرحه بقربھم وأضرمه ناراً حتى نزلوا على حكمه فأخذھم، وقتل كثيراً منھم فلحقت ركن . الديلم في مكان

ية الديلم، وأمر وزيره أبا الفضل بن العميد بالمسير إليه فسار في محّرم سنة تسع وخمسين وثلثمائة، وقعد الدولة الغيرة لعصب

ً مليحا قد أبطره العّز والدالة على أبيه، وكان يتعّرض كثيرا لما يغضبه وكانت بأبي الفضل علّة . ابنه أبو الفتح وكان شابا

إلى ھمذان توفي بھا ألربع وعشرين سنة من وزارته، وأقام ابنه أبا الفتح  ولما وصل. النقرس فتزايدت عليه وأفحشت عليه

وكان أبو الفضل بن العميد كاتباً . مقامه، وصالح حسنويه على مال أخذه منه، وعاد إلى الرّي إلى مكانه من خدمة ركن الدولة

 ً ً على علوم األوائل وقائما بسياسة الملك مع حسن الخلق ولين العشرة  بليغاً، وعالما في عدة فنون مجيداً فيھا، ومطلعا

  .والشجاعة المعروفة بتدبير الحروب، ومنه تعلم عضد الدولة السياسة وبه تأدب

  :انتقاض كرمان علي عضد الدولة
. ولما ملك عضد الدولة كرمان كما قلناه اجتمع القفص والبلوص وفيھم أبو سعيد وأوالده، واتفقوا على االنتقاض والخالف

عضد الدولة كورتكين بن حّسان بعابد بن علّي فسارا لي العساكر إلى جيرفت، وحاربوا أولئك الخوارج فھزموھم  واستمد

ثم سار عابد بن علّي في طلبھم وأوقع بھم عدة وقائع وأثخن فيھم، . وأثخنوا فيھم وقتلوا من شجعانھم، وفيھم ابن ألبي سعد

ّتيز ومكران، وأسر منھم ألف أسير حتى استقاموا على الطاعة وإقامة حدود وانتھى إلى ھرمز فملكھا واستولى على بالد ال

مت لھم ثم سار عائداًص إلى طائفة أخرى يعرفون بالحرومّية والجاسكية يخيفون السبيل براً وبحراً، وكانت قد تقدّ . اإلسالم

ثم عاد . الطاعة، وصلحت تلك البالد مّدة بن الياس فلما أوقع بھم أثخن فيھم حتى استقاموا على إعانة سليمان بن أبي عليّ 

البلوص إلى ما كانوا عليه من إخافة السبيل بھا فسار عضد الدولة إلى كرمان في ذي القعدة سنة إثنتين، وانتھى إلى السّيرجان 

العساكر  وسرح عابد بن علي في العساكر التباعھم فأوغلوا في الھرب، ودخلوا إلى مضائق يحسبونھا تمنعھم فلما زاحمتھم

 ً ثم انھزموا آخره فقتلت مقاتلتھم وسبيت ذراريھم ونساؤھم . بھا آخر ربيع األّول من سنة إحدى وستين ووثلثمائة صابروا يوما

ثم شملوا . ولم ينج منھم إال القليل ثم استأمنوا فأّمنوا ونقلوا من تلك الجبال، وأنزل عضد الدولة في تلك البالد أكرة وفالحين

  .، وتّتبع العابد أثر تلك الطوائف حتى بّدد شملھم ومحا ما كان من الفساد منھماألرض بالعمل

  :عزل أبى الفضل وإزالة ابن بقية
كان أبو الفضل العباس بن الحسن وزيراً لمعّز الدولة والبنه بختيار من بعده، وكان سيىء التصّرف وأحرق في بعض أيامه 

وكان الكرخ . وثالثمائة دكان وثالثة وثالثون مسجداً، ومن األموال ما ال يحصىالكرخ ببغداد فاحترق فيه عشرون ألف إنسان 

. معروفا بسكنى الشيعة وكان ھو يزعم أنه يتعّصب ألھل الّسنة، وكان كثير الظلم للرعية غّصاباً لالموال مفرطاً في أمر دينه

ً في نفه، من الفالحين في أوانا، من ضياع بغد واتصل ببختيار، وكان يتولى الطعام بين يديه، . ادوكان محمد بن بقّية وضيعا

فلما ضاقت األحوال على الوزير أبي الفضل، وكثرت مطالبته باألرزاق والنفقات : ويتولى الطبخ ومنديل الخوان على كفه
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 عزله بختيار وصادره وسائر أصحابه على أموال عظيمة أخذت منھم، واستوزر محمد بن بقّية فاستقامت أموره، ونمت

. أحواله بتلك األموال فلما نفدت عاد إلى الظلم ففسدت األحوال وخربت تلك النواحي وظھر العّيارون وتزايد شرھم وفسادھم

ثم سعى ابن بقية في إصالحه وجاء به إلى . وعظم االختالف بين بختيار واألتراك، ومقّدمھم يومئذ سبكتكين وتزايدت نفرته

ر، ثم قام غالم ديلمّي فرمى وتبنه بحربة في يده فأثبته فصاح سبكتكين بغلمانه فأخذوه، بختيار ومعه األتراك فصالحه بختيا

ويظّن أنه وضع قتله وقّرره فلم يعترف فبعث إلى بختيار فأمر به فقتل فعظم ارتيابه، وأنه إنما قتل حذراً من إفشاء ّسره 

  .ال فسكنواد الديلم قتل سبكتكين، ثم أرضاھم بختيار بالم! فعظمت الفتنة، وق

  :جوعه عنھا!استيالء بختيار علي الموصل ثم 
فلما قبض أبو ثعلب بن ناصر الدولة بن حمدان على أبيه وحبسه، واستقل بملك الموصل وعصى طيه إخوته من سائر 

أبطأ  ثم. النواحي كلبھم، ولحق أخوه أحمد وإبراھيم ببختيار فاستصرخاه فوعدھما بالمسير معھما وأن يضمن حمدان البالد

إبراھيم إلى أخيه أبي ثعلب، وقارن ذلك وزارة ابن بقّية وقصر أبو ثعلب في خطابه فأغرى به بختيار فسار  عليھما فرجع

ثم سار من سنجار إلى بغداد . إليه، ونزل الموصل وفارقھا أبو ثعلب إلى سنجار وأخالھا من الميرة والّكتاب والدواوين

 ً وبعث بختيار اثره العساكر مع ابن بقّية والحاجب سبكتكين فدخل ابن بقية بغداد، وأقام . فحاربھا ولم يحدث في سوادھا حدثا

لنشتّد على الوزير بحرب ( وثار العّيارون واضطربت الفتنة بين أھل السّنة والشيعة، وضربوا األمثال. سبكتكين بجدى

  .، وھذا كلّه في الجانب الغربي)الجمل

ى واتفقا في سّر على خلع الخليفة ونصب غيره والقبض على الوزير وعلى بختيار، وتكون ونزل أبو ثعلب حذاء سبكتكين بجد

ثم قصر سبكتكين عن ذلك وخشي سوء المّغبة، واجتمع به . الدولة لسبكتكين، ويعود أبو ثعلب إلى الموصل ليتمّكن من بختيار

ة ثالثة آالف كّرمن الغلّة لبختيار، وأن يرد على أخيه الوزير ابن بقّية وصالحوا أبا ثعلب على ضمان أعماله كما كانت، وزياد

ودخل أبو ثعلب إلى الموصل فلما نزل الموصل وبختيار . حمدان أمالكه وأقطاعه إالّ ماردين، وأرسلوا إلى بختيار بذلك

ً وسأل أب و ثعلب لقباً بالجانب اآلخر فغضب أھل الموصل ألبي ثعلب لما نالھم من عسف بختيار فتراسلوا في الصلح ثانيا

ً وتسليم زوجته إبنة بختيار فأبى ذلك، ورحل عنه إلى بغداد وبلغه في طريقه أن أبا ثعلب قتل مخلّفين من أصحاب . سلطانيا

بختيار فأقام بالكحيل، وبعث بالوزير وابن بقية وسبكتكين فجاؤوه في العساكر، ورجع إلى الموصل وفارقھا أبو ثعلب، وبعث 

ن عرس وصاحبه ابن حوقل معتذراً وحلفاً عنه عن العلم بما وقع فاستحكم بينھم صلح آخر، وانصرف كل إلى الوزير كاتبه اب

  .منھم إلى بلده، وبعث بختيار إليه زوجته واستقر أمرھما على ذلك

  :الفتنة بين الديلم واألتراك وانتقاض سبكتكين
األتراك المستنجدين عندھم، وعظمت الدولة وكثرت عطاياھا كان جند بختيار وأبيه معّز الدولة طائفتين من الديلم عشيرتھم و

وأرزاق الجند حتى ضاقت عنھا الجباية وكثر شذب الجند، وساروا إلى الموصل لسّد ذلك فلم يقع لھم ما يسّده فتوّجھوا إلى 

صحبة بختيار حمل  األھواز صحبة بختيار ليظفروا من ذلك بشيء، واستخلف سبكتكين على بغداد، فلّما وصلوا إلى األھواز

ثم تالحى خالل ذلك عامالن ديلمّي وتركي وتضاربا . إليه حملين من األموال والھدايا ملء عينه، وھو مع ذلك يتجّنى عليه

ونادى كل منھما بقومه فركبوا في السالح بعضھم على بعض، وسالت بينھما الدماء وصاروا إلى النزاع واجتھدوا في تسكين 

أشار عليه الديلم بالقبض على األتراك فأحضر رؤساءھم واعتقلھم، وانطلقت أيدي الديلم على األتراك و. الناس فلم يقدروا

واستولى بختيار على إقطاع سبكتكين، ودّس بأن يرجفوا بموته فإذا جاء سبكتكين . فافترقوا ونودي في البصرة بإباحة دمائھم
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وجعل موعده قبضه على األتراك فلما أرجفوا بموته ارتاب  وقيل كان وطأھم على ذلك قبل سفره،. للعزاء قبضوا عليه

سبكتكين بالخبر، وعلم أنھا مكيدة، ودعاه األتراك لألمر عليھم فأبى ودعا ابن معّز الدولة أبا إسحق إليھا فمنعته أّمه فركب 

الدولة، وسار بھما إلى  ثم أحرقھا وبعث ألبي إسحق وأّبي ظاھر ابني معزّ . سبكتكين في األتراك وحاصروا بختيار يومين

واسط فاستولى على ما كان لبختيار، وأنزل األتراك في دور الديلم، وثار العامة بنصر سبكتكين وأوقعوا بالشيعة وقتلوھم 

  .وأحرقوا الكرخ

  :مسير بختيار لقتال سبكتكين وخروج سبكتكين إلى واسط ومقتله
طرب على بختيار غلمانه الذين بداره، وعاتبه مشايخ األتراك على ولما انتقض سبكتكين انتقض األتراك في كل جّھة حتى اض

ال بد لنا من األتراك ينصحون عّنا فأطلق المعتقلين منھم ورجع، وجعل أردويه صاحب : فعلته، وعذله الديلم أصحابه وقالوا

لب بن حمدان يستمّده بنفسه، الجيش مكان سبكتكين، وكتب إلى عّمه ركن الدولة وإبنه عضد الدولة يستنجدھما، وإلى أبي ثع

ويسقط عنه مال الضمان، وإلى عمران بن شاھين بأن يمده بعسكر فبعث عّمه ركن الدولة العساكر مع وزيره أبي الفتح ابن 

وأنفذ أبو ثعلب بن حمدان أخاه أبا عبد هللا الحسين بن . العميد، وأمر إبنه عضد الدولة بالمسير معھم فترّبص به ابن العميد

وانحدر سبكتكين ومعه األتراك إلى واسط وحمل : ن إلى تكريت، وأقام ينتظر خروج سبكتكين واألتراك عن بغداد ليملكھاحمدا

وساروا إلى بختيار ونازلوه بواسط خمسين يوماً، والحرب بينھم . معه الخليفة الطائع الذي نّصبه وأباه المطيع مكانه افتكين

  .يتابع الرسل إلى عضد الدولة ويستحثهمتصلة والظفر لألتراك في كلھا، وھو 

  :استيالء عضد الدولة علي العراق واعتقال بختيار ثم عوده إلى ملكه
ولما بلغ عضد الدولة ما فعله األتراك مع بختيار اعتزم على المسير إليه بعد أن كان يترّبص به فسار في عساكر فارس، 

. ورجع افتكين واألتراك إلى بغداد. از في عساكر الرّي، وقصدوا واسطوسار معه أبو القاسم بن العميد وزير أبيه من األھو

إفساد .وكان أبو ثعلب عليھا فأجفل وكتب بختيار إلى طبة األسدّي صاحب عين التمر، وإلى بني شيبان بمنع الميرة عن بغداد و

وخرج افتكين . في الجانب الغربي سابلتھا فعدمت األقوات، وسار عضد الدولة إلى بغداد ونزل في الجالب الشرقي وبختيار

  .واألتراك لعضد الدولة فلقيھم بين دباني والمدائن منتصف جمادى سنة أربع وستين فھزمھم، وغرق كثير منھم

وساروا إلى تكريت، ودخل عضد الدولة بغداد ونزل دار الملك، واسترّد الخليفة الطائع من افتكين واألتراك وكانوا أكرھوه 

، وخرج للقائه في دجلة وأنزله بدار الخالفة، وحّدثته نفسه بملك العراق، واستضعف بختيار ووضع عليه على الخروج معھم

وأشار عليه بالزھد في إمارتھم يتنّصح له بذلك سّراً والرسل تترّدد . الجند يطالبونه بأرزاقھم ولم يكن عنده في خزانته شيء

ثم تقبّض عليه آخراً ووّكل به، وجمع الجند ووعدھم باإلحسان والنظر في  .إلى بختيار والجند فال يقبل عضد الدولة تقّربھم

أمورھم فسكنوا وبعث عضد الدولة عسكره إلى ابن بقّية ومعه عسكر ابن شاھين فھزموا عسكر عضد الدولة، وكاتبوا ركن 

  .الدولة فكتب إليھم بالثبات على شأنھم

وطمع فيه الناس حتى عاّمة بغداد فحفل . ا عليه وانقطعت عنه مواّد فارسفلما علم أھل النواحي بأفعال عضد الدولة اضطربو

الوزير أبا الفتح بن العميد إلى أبيه ركن الدولة الرسالة بما وقع، وبضعف بختيار، وأنه إن عاد إلى األمر خرجت المملكة 

يه بختيار بالرّي وإالّ قتلت بختيار والخالفة عنه، وأنه يضمن أعمال العراق بثالثين ألف ألف درھم في كل سنة ويبعث إل

وأخويه وجميع شيعتھم، وتركت البالد فخشي ابن العميد من ھذه الرسالة، وأشار بأن يبعث بھا غيره ويمضي ھو إلى ركن 

. الدولة فيحاول على مقاصد عضد الدولة فمضى الرسول إلى ركن الدولة فحجبه أوال، ثم أحضره وذكر له الرسالة فھم بقتله
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وشفع إليه . ّده وحّمله من اإلساءة في الخطاب فوق ما أراد، وجاء ابن العميد فحجبه ركن الدولة، وأنفذ إليه بالوعيدثم ر

ثم . أصحابه واعذر بأنه إنما جعل رسالة عضد الدولة طريقاً إلى الخالص منه فأحضره، وضمن له ابن العميد إطالق بختيار

ً عنه ويخطب له، سار إلى عضد الدولة وعرفه بغضب أبيه فأ طلق بختيار من محبسه ورده إلى ملكه على أن يكون نائبا

وخلّف أبا الفتح بن العميد لقضاء شؤونه فتشاغل ھو مع بختيار فيما كان . ويجعل أخاه أبا إسحق أمير الجيش لضعفه عن الملك

دولة، وجبى األموال واختزنھا وأساء وجاء ابن بقّية فأّكد الوحشة بين بختيار وعضد ال. فيه من اللذات عن ركن الدولة

  .التصّرف واحترز من بختيار

  :أخبار عضد الدولة في ملك عمان 
لما توفي معز الدولة كان أبو الفرج بعمان فسار عنھا لبغداد، وبعث إلى عضد الدولة بأن يتسلّمھا فوليھا عمر بن نبھان الطائي 

بعث عضد الدولة إليھا جيشا من كرمان مع قائده أبي حرب طغان، وساروا ثم قتلته الزنج وملكوا البلد و. بدعوة عضد الدولة

واستولى طغان على صحار . في البحر وأرسوا على صحار، وھي قصبة عمان، ونزلوا إلى البر فقاتلوا الزنج وظفروا بھم

طغان واستلحمھم وسكنت  ثم اجتمع الزنج إلى مدين رستاق على مرحلتين من صحار فأوقع بھم. سنة إثنتين وستين وثلثمائة

وبعث عضد . ثم خرج بجبال عمان طوائف الشّراة مع ورد بن زياد منھم، وبايعوا لحفص بن راشد، واشتّدت شوكتھم. البالد

ثم سار إلى دما على أربع مراحل وقاتل . الدولة المظفر بن عبد هللا في البحر فنزل في أعمال عمان وأوقع بأھل خرخان

ولحق حفص باليمن فصار فيه معلّماً، . ب أميرھم، ورد بن حفص إلى يزوا، وھي حصن تلك الجبالالشّراة فھزمھم وھر

  .واستقامت البالد ودانت لطاعة عضد الدولة

  :اضطراب كرمان علي عضد الدولة
ا سار ولم. كان ظاھر بن الصنمد من الحرومية، وھي البالد الحارة، قد ضمن من عضد الدولة ضمانات واجتمعت عليه أموال

عضد الدولة إلى العراق، وبعث وزيره المظھر بن عبد هللا إلى عمان خلت كرمان من العساكر فطمع فيھا ظاھر، وجمع 

وكان بعض موالي بني سامان من األتراك، وإسمه مؤتمر، استوحش من ابن سيجور صاحب خراسان، . الرجال الحرومية

ثم شنب عليه بعض أصحاب ظاھر فارتاب به مؤتمر . عله ظاھر أميراً فكاتبه ظاھر وأطمعه في أعمال يرمان فسار إليه وج

وقاتله فظفر به وباصحابه، وبلغ الخبر إلى الحسين بن علي بن الياس بخراسان فطمع في البالد، وسار إليھا واجتمعت عليه 

سار إليه سنة أربع وستين وكتب عضد الدولة إلى المظھر بن عبد هللا، وقد فرغ من أمر عمان بالمسير إلى كرمان ف. جموع

وكبس مؤتمراً بنواحي مدينة قم فلحق بالمدينة وحصره فيھا حتى استأمن، وخرج إليه ومعه . وثلثمائة، ودوخ البالد في طريقه

ثم سار إلى ابن الياس وقاتله على باب جيرفت، وأخذه . ظاھر فقتله المظّھر، وحبس مؤتمرا ببعض القالع، وكان آخر العھد به

  .وضاع بعد ذلك خبره، ورجع المظھر ظافراً، وصلّحت كرمان لعضد الدولة أسيراً 

  :وفاة ركن الدولة وملك ابنه عضد الدولة
وكان ركن الدولة بالري فطرقه المرض سنة خمس وستين وثلثمائة . كان ركن الدولة ساخطاً على ابنه عضد الدولة كما قّدمناه

بن العميد إليه في الرضا عن إبنه عضد الدولة، وأن يحضره ويعھد إليه فأحضره  وتلّطف الوزير أبو الفتح. فسار إلى أصفھان

ً . من فارس، وجمع سائر ولده . وكان ركن الدولة قد خص من مرضه فعمل الوزير ابن العميد بداره صنيعاً وأحضرھم جميعا

عن أخيه عضد الدولة، وخلع عضد  فلما قضوا شأن الطعام خاطب ركن الدولة أحد أوالده بوالية أصفھان وأعمالھا نيابة

وحياه إخوته والقّواد بتحّية الملك المعتاد لھم، وأوصاھم . الدولة في ذلك اليوم على سائر الناس األقبية واألكسية بزّي الديلم
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ّرم ثم اشتّد به المرض في الري فتوفي في مح. أبوھم باالّتفاق وخلع عليھم من الخاص، وسار عن أصفھان في رجب من السنة

ً واسع المعروف حسن السياسة لجنده ورعيته  ً كريما سنة ست وستين ألربع وأربعين وثلثمائة سنة من واليته، وكان حليما

 عادالّ فيھم، متحّرياً من الظلم عفيفاً عن الدماء، بعيد الھّمة عظيم الجّد والسعادة محسناً ألھل البيوتات، معّظماً للمساجد متفقداً 

ً إليھم، معتقدا للصلحاء  براً لھا في المواسم، م ً للعلماء محسنا تفقداً أھل البيت بالبّر والصالت، عظيم الھيبة لّين الجانب مقّربا

  .بھم رحمه هللا تعالى

  :مسير عضد الدولة إلى العراق وھزيمة بختيار
ة مثل فخر الدولة أخيه، ولما توفي ركن الدولة ملك عضد الدولة بعده، وكان بختيار وابن بقّية يكاتبان أصحاب القاصي

وحسنويه الكردّي وغيرھم للتظافر على عضد الدولة فّحركه ذلك لطلب العراق فسار لذلك وانحدر بختيار إلى واسط لمدافعته، 

واقتتلوا في ذي القعدة من سنة ست وستين وثلثمائة، ونزع بعض عساكر بختيار إلى . وأشار عليه ابن بقّية بالتقدم إلى األھواز

لدولة فانھزم بختيار ولحق بواسط، ونھب سواده ومخلفه، وبعث إليه ابن شاھين بأموال وسالح وھاداه وأتحفه فسار عضد ا

واختلف أھل البصرة فمالت مضر إلى عضد الدولة، وربيعة مع بختيار ضربت . إليه إلى البطيحة، وأصعد منھا إلى واسط

وأقام بختيار بواسط، وقبض الوزير ابن . سكراً واستولوا على البصرةمضر عند انھزامه، وكاتبوا عضد الدولة فبعث إليھم ع

ثم . وترددت الرسل بينھم في الصلح، وترّدد بختيار في إمضائه. بقّية الستبداده واحتجانه األموال وليرضى عضد الدولة بذلك

ه وسار إلى بغداد فأقام بھا، ورجع إبنا ل ثم بدا. وله إبنا حسنويه الكردّي في ألف فارس مددا فاعتزم على محاربة عضد الدولة

  .حسنويه إلى أبيھما وسار عضد الدولة إلى البصرة فأصلح بين ربيعة ومضر بعد اختالفھما مائة وعشرين سنة

  :نكبة أبي الفتح في العميد
. ارته بعد ركن الدولةكان عضد الدولة يحقد على أبي الفتح بن العميد مقامه عند بختيار ببغداد ومخالطته له، وما عقده من وز

فلما ملك . وكان ابن العميد يكاتب بختيار بأحواله وأحوال أبيه، وكان لعضد الدولة عين على بختيار ويكاتبه بذلك ويغريه

عضد الدولة بعد أبيه كتب إلى أخيه فخر الدولة بالرّي بالقبض على ابن العميد وعلى أھله وأصحابه واستصفيت أموالھم 

  .كان أبو الفضل بن العميد ينذرھم بذلك لما يرى من مخايل أبي الفتح وإنكاره عليهومحيت آثارھم، و

  :استيالء عضد الدولة علي العراق ومقتل بختيار وابن بقية
ولما دخلت سنة سبع وستين سار عضد الدولة إلى بغداد وأرسل إلى بختيار يدعوه إلى طاعته، وأن يسير عن العراق إلى أّي 

بما يحتاج إليه من مال وسالح فضعفت نفسه فقلع عينه وبعثھا اليه، وخرج بختيار عن بغداد متوجھا إلى  جھة أراد فيمّده

ودخل عضد الدولة بغداد وخطب له بھا ولم يكن خطب ألحد قبله، وضرب على بابه ثالث نوبات ولم يكن لمن تقّدمه، . الشام

ت وصلب على رأس الجسر في شّوال سنة سبع وستين ولما انتھى وأمر أن يلقى ابن بقّية بين أرجل الفيلة فضربته حتى ما

بختيار إلى عكبرا، وكان معه حمدان بن ناصر الدولة بن حمدان فزين له قصد الموصل، واستماله إليه عن الشام، وقد كان 

، وانتھى إلى عقد معه عضد الدولة أن ال يقصد الموصل لمواالة بينه وبين أبي ثعلب فسار ھو إلى الموصل ونقض عھده

تكريت فبعث اليه أبو ثعلب يعده المسير معه لقتال عضد الدولة؟ واعادة ملكه على أن يسلم إليه أخاه حمدان فقبض بختيار 

عليه وسلمه إلى سفرائه وحبسه أبو ثعلب وسار بختيار إلى الحديثة، ولقيه أبو ثعلب في عشرين ألف مقاتل ورجع معه إلى 

ولة بنواحي تكريت فھزمھما وجيء ببختيار أسيراً فأشار أبو الوفاء طاھر بن إسمعيل كبير أصحاب العراق، ولقيھما عضد الد

  .عضد الدولة بقتله فقتل الثنتي عشرة سنة من ملكه، واستلحم كثير من أصحابه، وانھزم أبو ثعلب بن حمدان إلى الموصل
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  :استيالء عضد الدولة علي أعمال بني حمدان
سار عضد الدولة في أثره فملك الموصل منتصف ذي القعدة سنة ست وستين وثلثمائة، وكان حمل معه ولما انھزم أبو ثعلب 

الميرة والعلوفات خوفاً أن يقع به مثل ما وتع بسلفه فأقام بالموصل مطمئناً، وبّث السرايا في طلب أبي ثعلب ولحق بنصيبين 

ظاھر بن محمد إلى سنجار وأخرى عليھا الحاجب أبو حرب طغان ثم بميافارقين فبعث عضد الدولة في أثره سرّية عليھا أبو 

ووصل أبو الوفاء في العساكر إلى مّيافارقين فامتنعت . إلى جزيرة ابن عمر فترك أبو ثعلب أھله بمّيافارقين، وسار إلى تدلس

ثعلب إلى قلعة كواشي فأخذ وصعد أبو . عليه فسار في اتباع أبي ثعلب إلى أرزن الروم، ثم إلى الحسنية من أعمال الجزيرة

وسار عضد الدولة وقد افتتح سائر ديار بكر، وسار أبو ثعلب إلى الرحبة، . أمواله منھا، وعاد أبو الوفاء وحاصره بمّيافارقين

وكان سعد الدولة على الرحبة وتقّرى . ورجع أصحابه إلى أبي الوفاء فأّمنھم وعاد إلى الموصل فتسلّم ديار مضر من يده

أبي ثعلب وحصونه مثل ھوا والمالسي وفرقى والسفياني وكواشي بما فيھا من خزائنه وأمواله، واستخلف أبر الوفاء أعمال 

  .وسار أبو ثعلب إلى الشام فكان فيه مھلكه كما مر في أخباره. على الموصل وجميع أعمال بني ثعلب وعاد إلى بغداد

  :إيقاع العساكر ببني شيبان

فسادھم للسابلة، وعجز الملوك عن طلبھم، وكانوا يمتنعون بجبال شھرزور لما بينھم وبين أكرادھا من كان بنو شيبان قد طال إ

المواصلة فبعث عضد الدولة العساكر سنة تسع وستين وثلثمائة فنازلوا شھرزور، واستولوا عليھا وعلى ملكھا رئيس بني 

واستباحوا أموالھم ونساءھم، وجيء منھم إلى بغداد بثالثمائة شيبان فذھبوا في البسيط، وسار العسكر في طلبھم فأوقعوا بھم 

  .ثم عادوا الطاعة وانحسمت علتھم. أسير

  :وصول ولد بن منير البطريق الخارج علي ملك الروم إلى ديار بكر والقبض عليه
ائبا ببالد الشام، وكان كان أرمانوس ملك الروم لما توفي خلّف ولدين صغيرين ملكا بعده، وكان نقفور وھو يومئذ الدمستق غ

ثم أجاب وأقام بدولة الولدين، وتزّوج أمھما ولبس . نكاء فيھا فلّما عاد حمله الجند وأھل الدولة على النيابة عن الولدين فامتنع

ثم استوحشت منه فراسلت ابن الشمسيق في قتله، وبّيته في عشرة من أصحابه فقتلوا نقفور واستولى ابن الشمسيق على . التاج

وسار في أعمال الشام فعاث فمھا وحاصر . األمر، واستولى على األوالد وعلى انجه ورديس واعتقلھم في بعض القالع

  .طرابلس فامتنعت عليه

وكان لوالد الملك أخ خصي وھو الوزير يومئذ فوضع عليه من سقاه السم، وأحس به فأسرع العود إلى القسطنطينية، ومات 

ر من عظماء البطارقة فطمع في الملك، وكاتب أبا ثعلب بن حمدان عند خروجه بين يدي عضد وكان ورد بن مني. في طريقه

الدولة، وظاھره واستجاش بالمسلمين بالثغور، وساروا إليه وقصد القسطنطينية، وبرزت إليه عساكر الملكين فھزمھم مّرة بعد 

ھزمه بعد حروب صعبة، ولحق ورد ببالد اإلسالم، أخرى فأطلق الملكان ورديس بن الون وبعثاه في العساكر لقتال ورد ف

وبعث إليه ملك الروم، واستمااله فجنح إليھما، . وبعث أخاه إلى عضد الدولة ببذل الطاعة وبطلب النصرة. ونزل مّيافارقين

لى داره للحديث وكتب إلى عامله بميافارقين بالقبض على ورد وأصحابه فيئسوا منه، وتسلّلوا عنه فبعث أبو علّي الغنمي عنه إ

  .ثم قبض عليه وعلى ولده وأخيه وجماعة من أصحابه واعتقلھم بميافارقين، ثم بعث بھم إلى بغداد فحبسوا بھا. معه

  :دخول بني حسنويه في الطاعة وبداية أمرھم
على البرز مكان  كان حسنويه بن حسن الكردّي من جنس البرز، فكان من األكراد من طائفة منھم يسمون الذولنية، وكان أميراً 

وكان ابنا أحمد بن علي من طائفة أخرى من البرز فكانوا يسمون العيشائية، وغلبا على أطراف الدينور وھمذان . خاله ونداد
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وكانت تجتمع عليھا من األكراد . ونھاوند والّدامغان وبعض أطراف أذربيجان إلى حّد شھرزور، وبقيت في أيديھم خمسين سنة

في عام ست وخمسين وثلثمائة، وكانت له قلعة بسنان وغانم أباد وغيرھا فملكھا بعده ابنه أبو سالم إلى أن ثم تو. جموع عظيمة

وتوفي ونداد سنة تسع وأربعين وثلثمائة وقام إبنه عبد الوھاب أبو الغنائم مقامه وأراد . غلبه الوزير أبو الفتح بن العميد

وكان حسنويه عظيم السياسة حسن السيرة، وبنى أصحابه . الكه وقالعهالسادنجان، وأسلمه إلى حسنويه فاستولى على أم

ثم توفي . حصن التلّصص، وھي قلعة سرماج بالصخور المھندسة، وبنى بالدينور جامعا كذلك، وكان كثير الصدقة بالحرمين

لجبل، واآلخرون سنة تسع وستين وافترق أوالده من بعده، فبعضھم صار إلى طاعة فخر الدولة صاحب ھمذان وأعمال ا

وكان بختيار منھم بقلعة سرماج ومعه األموال والذخائر فكاتب عضد الدولة بالطاعة، ثم انتقض . صاروا إلى عضد الدولة

واستولى عضد الدولة على أعمالھم . فبعث عضد الدولة عسكراً فحاصروه، وملكوا القلعة من يده والقالع األخرى من إخوته

  .م بن حسنويه وأمده بالعسكر فضبط تلك النواحي، وكّف عادية األكراد بھا واستقام أمرھاواصطنع من بينھم أبا النج

  :استيالء عضد الدولة علي ھمذان والري من يد أخيه فخر الدولة ووالية أخيھما مؤيد الدولة عليھا
دولة فأغضى فلّما فرغ من شأن قد تقّدم أّن ركن الدولة عھد إلى إبنه فخر الدولة، وكان يكاتب بختيار، وعلم بذلك عضد ال

بختيار وابن حمدان وحسنويه وعظم استيالؤه أراد إصالح األمر بينه وبين أخيه، وقابوس بن وشمكير فكالب مؤيد الدولة، 

وكان الرسول خواشادة من أكبر أصحاب عضد الدولة فاستمال أصحاب فخر الدولة، وضمن . وفخر الدولة يعاتبه ويستميله

فأبو : وأخذ عليھم العھود، واعتزم عضد الدولة على المسير إلى الرّي وھمذان، وسرب العساكر إليھا مسالھم اإلقطاعات 

ثم سار عضد الدولة في أثرھم من . كر!الوفاء طاھر في عسكر، وخواشادة في معسكر وأبو الفتح المظفر بن أحمد في سس

بنو حسنويه ووزيره أبو الحسن عبيد هللا بن محمد بن حمدويه، ولحق بغدادـ ولما أطلّت عساكره استأمن من قّواد فخر الدولة و

فخر الدولة ببالد الديلم ثم بجرجان، ونزل على شمس المعالي قابوس بن وشمكير مستجيراً فأّمنه وأواه، وحمل إليه فوق ما 

األعمال، وأضافھا إلى أخيه مؤيد  أّمله، وشاركه فيما بيده من الملك وغيره، وملك عضد الدولة ھمذان والرّي وما بينھما من

  .الدولة ابن بويه صاحب أصفھان وأعمالھا

ثم عطف على والية حسنويه الكردي، وفتح نھاوند والّدينور وسرماج، وأخذ ما كان فيھا لبني حسنويه، وفتح عّدة من قالعھم، 

ولّما . د الرزاق وأبي العالء وأبي عدنانوخلع على بدر بن حسنويه وأحسن إليه ووالّه رعاية األكراد، وقبض على إخوته عب

لحق فخر الدولة بجرجان، وأجاره قابوس بعث إليه أخوه عضد الدولة في طلبه فأجاره وامتنع من إسالمه فجّھز إليه عضد 

ي الدولة أخاه مؤيد الدولة صاحب أصفھان بالعساكر واألموال والسالح فسار إلى جرجان، وبرز قابوس للقائه والتقوا بنواح

وجاء . أستراباذ في منتصف إحدى وسبعين وثلثمائة فانھزم قابوس، ومر ببعض قالعه فاحتمل منھا ذخيرته، ولحق بنيسابور

ً على اثره، وكان ذلك ألول والية حسام الدولة تاش خراسان من قبل أبي القاسم منصور من بني سامان  فخر الدولة منھزما

اكر خراسان، وسار !عتبّي أبي العّباس تاش فجاءه الجواب بنصرھما فجمع عسفكتب بخبرھما إلى األمير نوح ووزيره ال

معھما إلى جرجان فحاصروا بھا مؤيد الدولة شھرين حتى ضاقت أحوال مؤيد الدولة واعتزم ھو وأصحابه على الخروج 

مؤيد الدولة، وانھزم فائق وتبعه  وخرج. واالستماتة بعد أن كاتب فائقاً الخاصة السامانجي، ورغبه فوعده باالنھزام عند اللقاء

ثم انھزموا ولحقوا بنيسابور، وبعثوا بالخبر إلى األمير نوح فبعث . العسكر، وثبت تاش وفخر الدولة وقابوس إلى آخر النھار

  .ثم قتل الوزير العتبي كما تقّدم في أخبار دولتھم، وانتقض ذلك الرأي. إليھم بالعساكر ليعود إلى جرجان
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  :الدولة علي بالد الھكارية وقلعة سندة استيالء عضد
كان عضد الدولة قد بعث عساكره إلى بالد األكراد الھكارية من أعمال الموصل فحاصر قالعھم وضّيق عليھم، وكانوا 

وتأّخر نزوله فاستأمنوا ونزلوا من قالعھم إلى الموصل، واستولت عليھا العساكر . يؤّملون نزول الثلج فترحل عنھم العساكر

ً و . وكانت قلعة بنواحي الجبل ألبي عبد هللا المّرّي مع قالع أخرى، وله فيھا مساكن نفيسة. غدر بھم مقدم الجيش فقتلھم جميعا

وكان من بيت قديم فقبض عليه عضد الدولة وعلى أوالده واعتقلھم وملك القالع، ثم أطلقھم الصاب ابن عّباد فيما بمد، 

  .ه وكان حسن الخط واللفظواستخدم أبا طاھر من ولده واستكتب

  :وفاة عضد الدولة ووالية ابنه صمصام الدولة
ثم توفي عضد الدولة ثامن شّوال سنة إثنتين وسبعين لخمس سنين ونصف من واليته العراق، وجلس إبنه صمصام الدولة أبو 

 ً  السياسة ثاقب الرأي محّبا. حسن وكان عضد الدولة بعيد الھمة شديد الھيبة. كليجار المرزبان للعزاء فجاءه الطائع معزيا

ً للعلم وأھله . للفضائل وأھلھا، وكان كثير الصدقة والمعروف، ويدفع المال لذلك إلى القضاة ليصرفوه في وجوھه وكان محّبا

ً إليھم، ويجلس معھم ويناظرھم في المسائل فقصده العلماء من كل بلد، وصنفّت الكتب بإسمه كاإليضاح في ً لھم محسنا  مقّربا

وفي أيامه حدثت . النحو والحّجة في القراءات والملكي في الطب والتأخي في التواريخ، وعمل البيمارستانات وبنى القناطر

ولّما توفي عضد الدولة اجتمع القّواد واألمراء . المكوس على المبيعات، ومنع من االحتراف ببعضھا وجعلت متجرا للدولة

وه الملك مكانه، ولّقبوه صمصام الدولة فخلع على أخيه أبي الحسن أحمد وأبي ظاھر على إبنه أبي كاليجار المرزبان وولّ 

  .فيروز شاه وأقطعھما فارس وبعثھما إليھا

  :استيالء شرف الدولة بن عضد الدولة علي فارس واقتطاعھا من أخيه صمصام الدولة
كرمان وبعث إليه فلّما بلغه رفاة أبيه سار إلى  كان شرف الدولة أبو الفوارس شرزيك قد والّه أبوه عضد الدولة قبل موته 

فارس فملكھا، وقتل نصر بن ھرون النصراني وزير أبيه ألنه كان يسيء عشرته، وأطلق الشريف أبا الحسن محمد بن عمر 

مد والد وأطلق النقيب أبا أح. العلوّي كان أبوه حبسه بما قال عنه وزيره المظھر بن عبد هللا عند قتله نفسه على البطيحة

وقطع خطبة أخيه صمصام الدولة . الشريف الرضى والقاضي أبا محمد بن معروف وأبا نصر خواشادة، وكان أبوه حبسھم

وخطب لنفسه، وتلقب بأخي الدولة ووصل أخوه أبو الحسن أحمد وأبو ظاھر فيروزشاه اللذان أقطعھما صمصام الدولة بشيراز 

وجمع شرف الدولة وفرق األموال، وملك البصرة وولّى عليھا أخاه أبا . لى األھوازفبلغھما خبر شرف الدولة بشيراز فعادا إ

ثم بعث صمصام الدولة العساكر مع ابن تتش حاجب أبيه، وأنفذ مشرف الدولة مع أبي األغر دبيس بن عفيف . الحسين

واستولى حينئذ الحسين ابن كر صمصام الدولة، وأسر ابن تتش الحاجب، !األسدّي، والتقيا بظاھر عقرقوف، وانھزم سس

  .عضد الدولة على األھواز وراء ھرمز وطمع في الملك

  :وفاة مؤيد الدولة صاحب أصفھان والري وجرجان وعود فخر الدولة إلى ملكه
ثم توفي مؤيد الدولة يوسف بن بويه بن ركن الدولة صاحب أصفھان والرّي بجرجان سنة ثالث وسبعين وثلثمائة، واجتمع 

رى فيمن يولّوه فأشار الصاحب إسمعيل بن عّباد بإعادة فخر الدولة إلى ملكه لكبر سنه، وتقّدم إمارته بجرجان أھله للشو

وطبرستان فاستدعوه من نيسابور وبعث ابن عّباد من استخلفه لنفسه، وتقّدم إلى جرجان فتلقماه العسكر بالطاعة وجلس على 

وأرسل صمصام . استوزره، والتزم الرجوع إلى إشارته في القليل والكثيروتفادى ابن عّباس من الوزارة فمنعه و. كرسّيه

ثم عزل األمير نوح أبا العّباس تاش عن خراسان، وولى عليھا ابن سيجور فانتقض . الدولة وعاھده على االتحاد والمظاھرة
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ستراباذ، وسار عنھا إلى الرّي تاش ولقيه ابن سيجور فھزمه فلحق بجرجان، فكافأه فخر الدولة وترك له جرجان ودھستان وأ

ثم مات سنة سبع وتسعين وثلثمائة كما ذكرنا . وأمده باألموال واآلالت، وطلب خراسان فلم يظفر بھا فأقام بجرجان ثالث سنين

  .في أخبار بني سامان

  :انتقاض محمد بن غانم علي فخر الدولة
إنه مات سنة خمسين وثلثمائة وكان إبنه دلسيم . رؤساء األكرادقد تقّدم لنا ذكر غانم البرزيكاني خال حسنويه، وأنھم كانوا 

ولما كان سنة ثالث وسبعين وثلثمائة انتقض محمد بن غانم . مكانه في قالعه فستتان وغانم أبا، وملكھا منه أبر الفتح بن العميد

ن، واجتمع إليه البرزيكاني بناحية كردون من أعمال قّم على فخر الدولة، ونھبت غالّت السلطان وامتنع بحصن الفھجا

وسارت العساكر لقتاله في شوال فھزمھا مّرة بعد أخرى إلى أن بعث فخر الدولة إلى أبي النجم بدر بن حسنويه بالنكير في 

ثم سارت إليه العساكر سنة خمس وسبعين وثلثمائة فقاتلھا وأصيب بطعنة، ثم أخذ . ذلك فصالحه أول أربع وسبعين وثلثمائة 

  .مات بطعنتهأسيراً و

  :تغلب باد الكردي علي الموصل من يد الديلم ثم رجوعھا إليھم
قد تقدم لنا استيالء عضد الدولة على الموصل وأعمالھا، وتقّدم لنا ذكر باد الكودّي خال بني مروان، وكيف خان عضد الدولة 

ك ميافارقين كما ذكرنا ذلك كله في ومل. لما ملك الموصل، وطلبه فصار يخيف ديار بكر ويغير عليھا حتى استفحل أمره

وأن صمصام الدولة جّھز إليه العساكر مع أبي سعيد بھرام بن أردشير فھزمه باد، وأسر أصحابه فأعاد . أخبار بني مروان

 ثم اتبع سعيد خانور الحسينية من بلد. الديلم بالقتل واألسر صمصام الدولة إليه العساكر مع أبي سعيد الحاجب، وفتك باد في

وملك باد سنة ثالث وسبعين وثلثمائة الموصل، وحّدث نفسه . كواشي فانھزم سعيد الحاجب إلى الموصل، وثارت العاّمة بالديلم

بملك بغداد، وأخرج الديلم عنھا واھتم صمصام الدولة بأمره وبعث زياد بن شھراكونه من أكبر قواد الديلم لقتاله، واستكثر له 

سار إلى باد فلقيه في صفر سنة أربع وسبعين وثلثمائة، وانھزم باد وأسر أكثر أصحابه؟ ودخل من الرجال والعدد والمال؟ و

  .وبعث سعيد الحاجب في طلب باد فقصد جزيرة ابن عمر وعسكر آخراً في نصيبين. زياد بن شھراكونه الموصل

سليم ديار بكر له فبعث إليھا عساكره وجمع باد الجموع بديار بكر؟ وكتب صمصام الدولة إلى سعد الدولة بن سيف الدولة بت

من حلب، وحاصره ومّيافارقين وخاموا عن لقاء باث فرجعوا عن حلب، ووضع سعيد الحاجب رجالً لقتل باد فدخل عليه 

وضربه في خيمته فأصابه، وأشرف على الموت منھا فطلب الصلح على أن يكون ديار بكر والنصف من طور عبدين فأجابه 

وأقام سعيد الحاجب بالموصل إلى أن توفي سبع وسبعين وثلثمائة أيام مشرف الدولة فتّجرد . وانحدروا إلى بغدادالديلم إلى ذلك 

ولما زحف إليه باد الكردّي كتب . الكردّي وطمع في الموصل، وولّى شرف الدولة عليھا أبا نصر خواشادة وجّھزه بالعساكر

عليه المدد، فاستدعى العرب من بني عقيل وبني نمير وأقطعھم البالد  إلى مشرف الدولة يستمد العساكر واألموال فأبطأ

ليدافعوا عنھا، وانحدر باد واستولى على طورعبدين ولم يقدر على النزول على الصحراء؟ وبعث أخاه في عسكر لقتال العرب 

رب بالصحراء يمنعون باد من ثم أتاھم الخبر بموت مشرف الدولة فعاد خواشادة إلى الموصل، وأقامت الع. فھزموه وقتلوه

النزول وينتظرون خروج خواشادة لمدافعة باد وحربه، وبينما ھم في ذلك جاء إبراھيم وأبو الحسين إبنا ناصر الدولة بن 

  .حمدان فملكا الموصل كما ذكرنا في أخبار دولتھم
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  :استيالء صمصام الدولة علي عمان ورجوعھا لمشرف الدولة
ى على فارس وخطب له بعمان، وولّى عليھا أستاذ ھرمز فانتقض عليه وصار مع صمصام الدولة، كان مشرف الدولة استول

وخطب له بعمان فبعث مشرف الدولة إليه عسكراً فھزموا أستاذ ھرمز وأسروه، وحبس ببعض القالع وطولب باألموال 

  .وعادت عمان إلى مشرف الدولة

  :دولة وانھزامه وأسرهخروج أبي نصر بن عضد الدولة علي أخيه صمصام ال
كان أسفار بن كردويه من أكابر قّواد الديلم، واستوحش من صمصام الدولة فمال عن طاعته إلى أخيه مشرف الدولة وھو 

ً عن أخيه مشرف  بفارس، وداخل رجال الديلم في صمصام الدولة، وأن ينصبوا بھاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة نائبا

وتمّكن أسفار من الخوض في ذلك فمرض صمصام الدولة، وتأخر عن حضور الدار، وراسله . سالدولة حتى يقدم من فار

صمصام الدولة أنه ال ذنب له ألنه كان صبيبا فاعتقله مكرماً، وسعى إليه بابن سعدان وزيره أوھواه كان معھم فعزله وقتله، 

  .كر إلى مشرف الدولة بفارسومضى أسفار إلى أبي الحسن بن عضد الدولة باألھواز، ومضى بقية العس

  :استيالء القرامطة علي الكوفة بدعوة مشرف الدولة ثم انتزاعھا منھم
كان للقرامطة محل من البأس والھيبة عند أھل الدول وكانوا يدافعونھم في أكثر األوقات بالمال، وأقطعھم معّز الدولة وابنه 

بن ساھويه يحتكم بحكم الوزراء فقبض عليه صمصام الدولة، وكان على بختيار ببغداد وأعمالھا، وكان يأتيھم ببغداد أبو بكر 

القرامطة في ھجر ونيسابور مشتركان في إمارتھما، وھما إسحق وجعفر فلما بلغھما الخبر سارا إلى الكوفة فملكاھا وخطبا 

لبالد وجبوا األموال، ووصل أبو وكاتبھما صمصام الدولة بالعتب فذكرا أمرھما ببغداد، وانتشر القرامطة في ا. لمشرف الدولة

قيس الحسن بن المنذر من أكابرھم إلى الجامعين فسّرح صمصام الدولة العسكر، ومعھم العرب فعبروا الفرات وقاتلوه فھزموه 

ولقيتھم عساكر صمصام الدولة بالجامعين فانھزم . وأسروه، وقتلوا جماعة من قواد القرامطة؟ ثم عاودوا عسكراً آخر

  .وقتل مقّدمھم وغيره وأسروا منھم العساكر، وساروا في اتباعھم إلى القادسية فلم يدركوھمالقرامطة 

  : استيالء مشرف الدولة علي األھواز ثم علي بغداد واعتقال صمصام الدولة
د ثم سار مشرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة من فارس لطلب األھواز، وقد كان أخوه أبو الحسين تغلب عليھا عن

انھزام عساكر صمصام الدولة سنةإثنتين وسبعين، وكان صمصام الدولة عدما ملك بعث أبا الحسين وأبا ظاھر أخويه على 

فلما . على البصرة وعندما ملك فارس والبصرة والھما. فارس كما قدمناه فوجدا أخاھما مشرف الدولة قد سبقھما إلى ملكھا

واستخلف على . رف الدولة بعث أبا الحسين على األھواز فملكھا وأقام بھاانھزمت عساكر صمصام الدولة أمام عسكر مش

البصرة أخاه أبا ظاھر فلما سار مشرف الدولة ھذه السنة إلى األھواز قّدم إليه الكتاب بأن يسير إلى العراق، وأنه يقره على 

غذ السير إلى أّرجان فملكھا ثم رامھرمز، عمله فثق ذلك على أبي الحسين، وتجھز للمدافعة فعاجله مشرف الدولة عن ذلك، وأ

وانتقض أجناده ونادوا بشعار مشرف الدولة فھرب إلى عمال فخر الدولة بالرّي، وأنزله بأصفھان ووعده بالنصر، وأبطأ عليه 

تد فثار في أصفھان بدعوة أخيه مشرف الدولة فقبض عليه جندھا وبعثوا به إلى الرّي فحبسه فخر الدولة إلى أن مرض واش

  .مرضه فأرسل من قتله في محبسه

ولما ھرب أبو الحسين من األھواز سار إليھا مشرف الدولة، وأرسل إلى البصرة قائداً فملكھا، وقبض على أخيه أبي ظاھر 

وبعث إليه صمصام الدولة في الصلح، وأن يخطب له ببغداد، وسارت إليه الخلع واأللقاب من الطائع، وجاء من قبل صمصام 

وفي خالل ذلك جاءته كتب . وكان معه الشريف أبو الحسن محمد بن عمر الكوفّي فكان يستحّثه إلى بغداد. من يستحلفهالدولة 
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القّواد من بغداد بالطاعة، وبعث أھل واسط بطاعتھم فامتنع من إتمام الصلح، وسار إلى واسط فملكھا وأرسل صمصام الدولة 

وشغب الجند على صمصام الدولة فاستشار صمصام الدولة أصحابه في . ليهأخاه أبا نصر يستعطفه بالسالفة فلم يعطف ع

وقال بعضھم نصعد إلى عكبرا ونتبين األمر، وإن دھمنا ما ال ننوي عليه سرنا إلى الموصل وننتصر . طاعة أخيه فنھوه

الدولة وذخائره فيصالح نقصد فخر الدولة بأصفھان ثم نخالفه إلى فارس فنحتوي على خزائن مشرف : بالديلم، وقال آخرون

ثم قبض عليه وسار إلى بغداد . كرھاً فأعرض عنھم، وركب صمصام الدولة إلى أخيه مشرف الدولة في خواصه فتلقاه بالمبرة

  .فدخلھا في رمضان سنة ست وسبعين وأخوه صمصام الدولة في اعتقاله بعد أربع سنين من إمارته بالعراق

  :نده ووزرائهأخبار مشرف الدولة في بغد اد مع ج
لما دخل مشرف الدولة بغداد كان الديلم معه في قّوة وعدد، تنتھي عّدتھم إلى خمسة عشر ألفاً، واألتراك ال يزيدون على ثالثة 

  آالف فاستطال الديلم بذلك، وجرت بين اتباعھم ألّول دخولھم بغداد مصاولة آلت إلى الحرب بين الفريقين فاستظھر الديلم على

ثم . دوا بإعادة صمصام الدولة إلى ملكه فارتاب بھم مشرف الدولة، ووّكل صمصام الدولة من يقتله إن ھّموا بذلكالترك، وتنا

ثم دخل من الغد إلى بغداد فتقّبله . أتيحت الكرة لألتراك على الديلم وفتكوا فيھم، وافترقوا واعتصم بعضھم بمشرف الدولة

ً ثم أصلح بين الطا. الطائع وھّنأه بالسالمة وحمل صمصام الدولة إلى قلعة ورد بفارس فاعتقل بھا، . ئفتين واستحلفھم جميعا

ثم أشار نحرير في . واعتقل سنة تسع وسبعين وثلثمائة وأشرف على الھالك. وكان نحرير الخادم يشير بقتله فال يجيبه أحد

  .بن الحسن الناظر ھناك فأشار به فسملهقتله أو سمله فبعث لذلك من يثق به فلم يقدم على سمله حتى استشار أبا القاسم 

ولما فرغ مشرف الدولة من فتنة الجند صرف . وكان صمصام الدولة يقول إنما أعماني العالء ألنه في معنى حكم سلطان ميت

نظره إلى تھذيب ملكه فرد على الشريف محمد بن عمر الكوفي جميع أمالكه، وكانت تغّل في كل سنة ألفي ألف وخمسمائة 

وكان قبض على وزيره أبي . درھم، ورد على النقيب أبي أحمد والد الرضي جميع أمالكه، وأقّر الناس على مراتبھمألف 

وكان قراتكين قد أفرط في الدولة . محمد بن فسانجس، وأفرج عن أبي منصور الصاحب، واستوزره فأقره على وزارته ببغداد

ً على بدر بن حسنويه لميله مع عمه فخر الدولة والضرب على أيدي الحكام فرأى أن يخرجه إلى بعض ا لوجوه، وكان حنقا

  .فبعثه إليه في العساكر سنة سبع وسبعين وثلثمائة فھزمه بدر بوادي قرمسين بعد أن ھزمه قراتكين أّوالً 

المنھزمون،  ونزل العسكر فّكر عليھم بدر فھزمھم وأثخن فيھم، ونجا قراتكين في الفّل إلى جسر النھروان حتى اجتمع إليه

ولما رجع قراتكين أغرى الجند بالشغب على الوزير أبي منصور بن صالحان . ودخل بغداد واستولى بدر على أعمال الجبل

وشغب الجند . فأصلح مشرف بينه وبين قراتكين، وحقدھا له فقبض عليه بعد أيام وعلى جماعة من اصحابه واستصفى أموالھم

ثم قبض سنة ثمان وسبعين وثلثمائة على شكر الخادم خالصة أبيه عضد . طغان الحاجب من أجله فقتله وقدم عليھم مكانه

ً إلى أخيه صمصام : الدولة يخالصته، وكان يحقد عليه من أيام أبيه من سعاياته فيه منھا إخراجه من بغداد إلى كرمان تقّربا

وكان معه في اختفائه جارية حسناء فعلقت بغيره،  فلما ملك مشرف الدولة بغداد اختفى شكر فلم يعثرعليه،. الدولة بإخراجه

وفطن لھا فضربھا فخرجت مغاضبة له، وجاءت إلى مشرف الدولة فدلّت عليه فأحضره وھّم بقتله، وشفع فيه نحرير الخادم 

  .ثم استأذن في الحّج وسار ھن مكة إلى مصر فاختّصه خلفاء الشيعة وأنزلوه عندھم بالمنزلة الرفيعة. حتى وھبه له

  :وفاة مشرف الدولة ووالية أخيه بھاء الدولة
ثم توفي مشرف الدولة أبو الفوارس سرديك بن عضد الدولة ملك العراق في منتصف تسع وسبعين وثالثمائة لثمانية أشھر 

اريه في وسنتين من ملكه ودفن بمشھد علّي، ولما اشتدت علته بعث إبنه أبا علي إلى بالد فارس بالخزائن والعدد مع أّمه وجو
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أنا في شغل عن ذلك فسألوه نيابة أخيه بھاء الدولة ليسكن الناس إلى : جماعة عظيمة من األتراك، وسأله أصحابه أن يعھد فقال

ولما جلس بھاء الدولة في دست الملك ركب إليه الطائع فعّزاه وخلع عليه خلع السلطنة، . أن يستفيق من مرضه فوالّه نيابته

  .ا منصور بن صالحان على وزارتهوأقّر بھاء الدولة أب

  :وثوب صمصام الدولة بفارس وأخباره مع علي ابن أخيه مشرف الدولة
قد تقّدم لنا أن صمصام الدولة اعتقله أخوه مشرف الدولة بقلعة ورد، قرب شيراز من أعمال فارس، عندما ملك بغداد سنة ست 

ه أبا علي إلى فارس، ولحقه موت أبيه بالبصرة فبعث ما معه في فلما مات مشرف الدولة وكان قد بعث إبن. وسبعين وثلثمائة

 ً والتّف عليه الجند الذين بھا، وكاتبه العالء بن الحسن من شيراز بخبر صمصام . البحر إلى أّرجان، وسار إليھا في البّر مخفا

ً الدولة فسار إلى شيراز، واختلف عليه الجند، وھم الديلم بإسالمه إلى صمصام الدولة فتح ثم . ّرك األتراك وقاتل الديلم أياما

وسار أبو علي إلى أّرجان، وبعث . سار إلى نسا واألتراك معه فأخذوا ما بھا من المال، وقتلوا الديلم ونھبوا أموالھم وسالحھم

الدولة من بغداد وجاءه رسول عّمه ابھاء . األتراك إلى شيراز فقاتلوا صمصام الدولة والديلم ونھبوا البلد وعادوا إليه بأّرجان

بالمواعيد الجميلة، ودّس مع رسوله إلى األتراك واستمالھم فحنوا ألبي علّي المسير إلى عمه بھاء الدولة فسار إليه ولقيه 

  .ثم قبض عليه أليام وقتله وتجّھز للمسير إلى فارس. بواسط منتصف ثمانين وثلثمائة وقد أعّد له الكرامة والنزول

  :لري وأصفھان وھمذان إلى العراق وعودهمسير فخر الدولة صاب ا
كان الصاحب أبو القاسم إسمعيل بن عّباد وزير فخر الدولة ابن ركن الدولة يحب العراق ويريد بغداد، لما كان بھا من 

 فلما توفي مشرف الدولة سلطان بغداد رأى أّن الفرصة قد تمكنت فدس إلى فخر الدولة من يغريه. الحضارة واستئثار الفضائل

بملك بغداد حتى استشاره في ذلك فتلّطف في الجواب بأن أحاله على سعادته فقبل إشارته، وسار إلى حمدان ووفد عليه بدر بن 

حسنويه ودبيس بن عفيف األسدي، وشاوروا في المسير فسار الصاحب ابن عّباد وبدر في المقدمة على الجادة، وفخر الدولة 

ً إلى على خوزستان ثم ارتاب فخر الدولة ب الصاحب ابن عباد خشية من ميله مع أوالد عضد الدولة فاستعاده، وساروا جميعا

وكان الصاحب منذ اتھمه ورّده عن . األھواز فملكھا فخر الدولة وأساء السيرة في جندھا وجنده، وحبس عنھم العطاء فتخاذلوا

ء الدولة عساكره إلى األھواز فقاتلوھم، وزادت دجلة ثم بعث بھا. طريقه معرضاً عن األمور ساكتاً فلم تستقم األمور بإعراضه

إلى األھواز وانفتقت أنھارھا فتوھم الجند وحبسوھا مكيدة فانھزموا، وأشار عليه الصاحب بإطالق األموال فلم يفعل فانفّضت 

إلى دعوة بھاء  عنه عساكر األھواز وعاد إلى الري وقبض في طريقه على جماعة من قّواد الديلم والرّي، وعادت األھواز

  .الدولة

  :مسير بھاء الدولة إلى أخيه صمصام الدولة بفارس
ثم سار بھاء الدولة سنة ثمانين وثلثمائة إلى خوزستان عازماً على قصد فارس، وخلف ببغداد أبا نصر خواشادة من كبار قّواد 

ر فجلس لعزائه، ودخل أّرجان وأخذ جميع ما الديلم، ومّر بالبصرة فدخلھا، وسار منھا إلى خوزستان وأتاه نعي أخيه أبي ظاھ

ثم . وھرعت إليه الجنود وفّفرقت فيھم تلك األموال كلھا. فيھا من األموال، وكانت ألف ألف دينار وثمانية آالف ألف درھم

ح فوالد بعث مقّدمته أبا العالء بن الفضل إلى النوبندجان فھزموا بھا عسكر صمصام الدولة فأعاد صمصام الدولة العساكر م

بن ھاندان، فھزموا أبا العالء بمراسلة وخديعة من فوالد كبسه في أثرھا فعاد إلى أرجان مھزوماً، ولحق صمصام الدولة من 

ثم ترّددت الرسل في الصلح على أن يكون لصمصام الدولة بالد فارس وأّرجان، ولبھاء الدولة خوزستان . شيراز بفوالد

وبلغه ما وقع . ع في بلد صاحبه فتّم ذلك بينھما وتحالفا عليه، وعاد بھاء الدولة إلى األھوازوالعراق، وبكون لكّل منھما إقطا
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ببغداد من العّيارين، وبين الشيعة وأھل السّنة، وكيف نھبت األموال وخرجت المساكين فأعاد السير إلى بغداد وصلحت 

  .األحوال

  :القبض علي الطائع ونصب القادر للخالفة
وكان أبو الحسن بن المعلم غالباً على . اء الدولة وقد شغب الجند عليه لقلّة األموال وقبض وزيره فلم يغن عنهقد ذكرنا أن بھ

ھواه فأطمعه في مال الطائع وزّين له القبض عليه فأرسل إليه بھاء الدولة في الحضور عنده فجلس على العادة، ودخل بھاء 

: ثم جذبه عن سريره وھو يستغيث ويقول. بعض الديلم إلى يد الطائع ليقبلھاالدولة في جمع كبير، وجلس على كرسّيه وأھوى 

ثم أشھد على . واستصفيت خزائن دار الخالفة فمشى بھا الحال أياماً، ونھب الناس بعضھم بعضا. إّنا  وإّنا إليه راجعون

وكان فّر إليھا أمام الطائع كما تقّدم . ن البطيحةالطائع بالخلع ونصبوا للخالفة عمه القادر أبا العّباس أحمد المقتدر استدعوه م

  .في أخبار الخلفاء وھذا كله سنة أحد وثمانين وثلثمائة

  :رجوع الموصل إلى بھاء الدولة
كان أبو الرواد محمد بن المسيب أمير بني عقيل قتل أبا طاھر بن حمدان آخر ملوك بني حمدان بالموصل، وغلب عليھا وأقام 

ثم بعث بھاء الدولة أبا . لبھاء الدولة، وذلك سنة ثمانين وثلثمائة كما مّر في أخبار بني حمدان وبني المسيببھا طاعة معروفة 

جعفر الحّجاج بن ھرمز من قواد الديلم في عسكر كبير إلى الموصل فملكھا آخر إحدى وثمانين فاجتمعت عقيل مع أبي الرواد 

الء أبي جعفر بالقبض عليه فخشي اختالف أمره ھناك وراجع في أمره، على حربه، وجرت بينھم عدة وقائع، وحسن فيھا ب

ولما شعر الوزير بذلك صالح أبا الرّواد وأخذ رھنه، وأعاده إلى بغداد فوجد بھاء الدولة قد . وكان بإغراء ابن المعلّم وسعايته

  .نكب ابن المعلم

  :أخبار ابن المعلم
كثير من عظائم األمور بإشارته فمنھا نكبة  ء الدولة وتحّكم في دولته، وصدرھو أبو الحسن بن المعلم قد غلب على ھوى بھا

فلما ولي بھاء الدولة سعى به عنده، . أبي الحسن محمد بن العلوّي، وكان قد عظم شنأنه مع مشرف الدولة وكثرت أمالكه

سنة ثمان واستوزر . ر بن صالحانوأطمعه في ماله فقبض عليه واستصفى سائر أمالكه، ثم حمله على نكبة وزيره أبي منصو

أبا نصر سابور بن أردشير قبل مسيره إلى خوزستان، ثم حمله على خلع الطائع واستصفى أمواله وحمل ذخائر الخالفة إلى 

. داره، ثم حمله على نكبة وزيره أبي نصر سابور واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف، وبعد مرجعه من خوزستان

وأبي عبد هللا بن ظاھر سنة إحدى وثمانين وثلثمائة، ألنھما لم يوصال البن المعلّم ھداياھما فحمل . واشادةقبض على أبي خ

ولما استطال على الناس وكثر الضجر منه شغب الجند على بھاء الدولة، وطالبوه بإسالمه إليھم، . بھاء الدولة على نكبتھما

ثم اّتھم الوزير . به ليسترضيھم بذلك فلم يرضوا إالّ به فأسلمه إليھم وقتلوهوراجعھم فلم يقبلوا فقّبض عليه وعلى سائر أصحا

أبا القاسم بمداخلة الجند في الشغب على الوزير فقبض عليه، واستوزر مكانه أبا نصر سابور وأبا نصر بن الوزير األّولين 

  .وأقاما شريكين في الوزارة

  :خروج أوالد بختيار وقتلھم
ثم أطلقھم مشرف الدولة . بس أوالد بختيار فأقاموا معتقلين مّدة أيامه وأيام صمصام الدولة من بعدهكان عضد الدولة قد ح

فلما مات مشرف الدولة حبسوا في قلعة ببالد فارس فاستمالوا الموّكل الذي عليھم . وأحسن إليھم وأنزلھم بشيراز وأقطعھم

. ث وثمانين وثلثمائة، واجتمع إليھم أھل تلك النواحي وأكثرھم رّجالةوالجند الذي معه من الديلم فأفرجوا عنھم، وذلك سنة ثال
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وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة فبعث أبا علي بن أستاذ ھرمز في عسكر فافترقت تلك الجموع، وتحّصن بنو بختيار ومن 

  .أوالد بختيار م فأصعدھم سرا وملكوا القلعة وقتلوا!معھم من الديلم، وحاصرھم أبو علي وأرسل أحد الديلم مع

  :استيالء صمصام الدولة، على األھواز ورجوعھا منه
ثم انتقض الصلح سنة ثالث وثمانين وثلثمائة بين بھاء الدولة صاحب بغداد وأخيه صمصام الدولة صاحب خزستان، وذلك أّن 

ر متفرقة فإذا اجتمعوا عنده صدم بھم بھاء الدولة بعث أبا العالء عبد هللا بن الفضل إلى األھواز، وأسّراً إليه أن يبعث العساك

بالد فارس فسار أبو العالء، وتشاغل بھاء الدولة عن ذلك، وظھر الخبر فجّھز صمصام الدولة عسكره إلى خوزستان، واستمّد 

وقلق بھاء وانھّزم أبو العالء وأخذ أسيراً فأطلقته أم صمصام الدولة، . أبو العالء بھاء الدولة فتوافت عساكره والتقى العسكران

الدولة لذلك وافتقد األموال فأرسل وزيره أبا نصر سابور إلى واسط، وأعطاه جواھر وأعالقا يسترھنھا عند مھذب الدولة 

واستوزر بھاء . صاحب البطيحة فاسترھنھا ولما ھرب الوزير أبو نصر استعفى ابن الصالحان من االنفراد بالوزارة فأعفي

ثم بعث بھاء الدولة . وعاد أبو نصر سابور إلى الوزارة بعد أن أصلح الديلم. ، ثم عجز وھربالدولة أبا القاسم علي بن أحمد

طغان التركي إلى األھواز في سبعمائة من المقاتلة فملكوا السوس، ورحل أصحاب صمصام الدولة عن األھواز وانتشرت 

ذين في عسكر طغان فضّل الدليل وأصبح على عساكر طغان في أعمال خوزستان، وكان أكثرھم من الترك فغص الديلم بھم ال

. بعد منھم، ورآھم األتراك فركبوا إليھم وأكمن ألوفا واستأمن كثير منھم وأّمنھم طغان حتى نزلوا بأمر األتراك فقتلوھم كلھم

ين وثلثمائة، وانتھى الخبر إلى بھاء الدولة بواسط وسار إلى األھواز، وسار صمصام الدولة إلى شيراز وذلك سنة أربع وثمان

وأمر صمصام الدولة بقتل األتراك في جميع بالد فارس سنة خمس وثمانين وثلثمائة فقتل منھم جماعة وھرب الباقون فعاثوا 

  .في البالد ولحقوا بكرمان، ثم ببالد السند حتى توسطھم األتراك فأطبقوا عليھم واستلحموھم

  :استيالء صمصام الدولة علي األھواز ثم علي البصرة
ثم بعث صمصام الدولة عساكره الديلم سنة خمس وثمانين وثلثمائة إلى األھواز، وكان نائب بھاء الدولة قد توفي وعزم 

األتراك على العود إلى بغداد فبعث بھاء الدولة مكانه أبا كاليجار المرزبان بن سفھيعون، وأنفذ أبا محمد الحسن بن مكرم إلى 

ومضى إلى األھواز . د انھزم إليھا أمام عسكر صمصام الدولة فترك أبا محمد بن مكرم بھارامھرمز مدداً لنائبھا لفتكين، وق

ثم سار إلى رامھرمز وحارب ابن مكرم ولفتكين وبعث بھاء الدولة . وسار إلى خوزستان فكاتبه العالء بن الحسن يخادعه

ثم سار . بھاء الدولة عن اللقاء فرجع إلى األھواز ثمانين من األتراك يأتون من خلف الديلم فشعروا بھم وقتلوھم أجمعين وخام

. إلى البصرة ونزل بھا، وانتھى خبره إلى ابن مكرم فعاد إلى عسكر مكرم واتبعه العالء والديلم فأجلوه عنھا إلى قرب تستر

  .وتكررت الوقائع بين الفريقين فكان بيد األتراك من تستر إلى رامھرمز، وبيد الديلم من رامھرمز

ورجع بھاء الدولة إلى بغداد، . األتراك واتبعھم العالء فوجدھم قد سلكوا طريق واسط فرجع عنھم، وأقام بعسكر مكرمورجع 

وكان مع العالء قائد من قّواد الديلم إسمه شكراستان فاستأمن إليه من الديلم الذين مع بھاء الدولة نحو من أربعمائة رجل 

. ، ومال إليھم أبو الحسن بن جعفر العلوّي من أھل البصرة وكانوا يحملون الميرةفاستكثر بھم، وسار إلى البصرة وحاصرھا

وعلم بھاء الدولة فأنفذ من يقبض عليھم فھربوا إلى ذلك القائد وقوي بھم، وجمعوا له السفن فركبھا إلى البصرة، وقاتل 

ذب الدولة صاحب البطيحة بأن يرتجعھا من وكتب بھاء الدولة إلى مھ. أصحاب بھاء الدولة وھزمھم وملك البصرة واستباحھا

. وھجم عليھا في السفن فملكھا. يد الديلم ويتوالھا فأمده عبد هللا بن مرزوق، وأجلى الديلم عنھا، ثم رجع للقاء شكراستان

  .وكاتب بھاء الدولة بالطاعة والضمان فأجابه وأخذ إبنه رھينة، وكان يظھر طاعة بھاء الدولة وصمصام الدولة
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  :الصاحب ابن عباد وفاة
ً وفضالَ  وفي سنة خمس وثمانين وثلثمائة توفي أبو القاسم إسمعيل بن عّباد وزير فخر الدولة بالرّي، وكان أوحد زمانه علما

 ً وجمع من الكتب ما لم يجمعه أحد، حتى . وعرفاً بأنواع العلوم، عارفا بالكتابة ورسائله مشھورة مدّونة. ورياسًة ورأياً وكرما

ولّما توفي . ووزر بعده لفخر الدولة أبو العّباس أحمد بن إبراھيم الضّبي الملّقب بالكافي. كانت تنقل في أربعمائة حمل: يقال

وكان الصاحب قد أحسن إلى القاضي عبد الجّبار . استصفى فخر الدولة أمواله بعد أن أوصاه عند الموت فلم ينفّذ وصيته

ال أرى الترّحم عليه ألنه مات على غير توبة : فلّما مات قال عبد الجّبار. أعمالھاالمعتزلي وقّدمه ووالّّ◌ه قضاء الرّي و

ثم صادر فخر الدولة عبد الجّبار فباع في المصادرة ألف طيلسان وألف ثوب . ظھرت منه، فنسب إليه قلّة الوفاء بھذه المقالة

ن عنده من المسامحات، وقبض على أصحابه والبقاء  ثم تتّبع فخر الدولة آثار ابن عّباد، وأبطل ما كا. من الصوف الرفيع

  .وحده

  :وفاة فخر الدولة صاحب الري وملك ابنه مجد الدولة
ثم توفي فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه صاحب الرّي وأصفھان وھمذان في شعبان سنة خمس وثالثين وأربعمائة بقلعة 

بو طالب رستم وعمره أربع سنين، نّصبه األمراء وجعلوا أخاه شمس الدولة طبرك، ونّصب للملك من بعده إبنه َمْجد الدولة أ

بھمذان وقرميس إلى حدود العراق، وكان زمام الدولة بيد أّم رستم مجد الدولة، وإليھا تدبير ملكه، وبين يديھا في مباشرة 

  .األعمال أبو ظاھر صاحب فخر الدولة وأبو العّباس الضبي الكافي

  :لحسن صاحب خوزستانوفاة العالء بن ا
ثم توفي العالء بن الحسن عامل خوزستان لصمصام الدولة بعسكر مكرم، فبعث صمصام الدولة أبا علي بن أستاذ ھرمز 

بالمال ففّرقه في الديلم، ودفع أصحاب بھاء الدولة عن جنديسابور بعد وقائع كان الظفر فيھا له، ثم دفعھم عن خوزستان إلى 

ثم سار أبومحمد بن . نزعوا إليه، ورّتب العّمال في البالد وجبى األموال سنة سبع وثمانين وثلثمائةواسط واستمال بعضھم ف

ثم سار بھاء الدولة في أثرھم من واسط، وكان لحق بھم في . مكرم من واسط مع األتراك فدافعھم، وكانت بينه وبينھم وقائع

سيره إلى األھواز سنة ست وثمانين وثلثمائة، وجاء المقلّد بن المسّيب واسط أبو علّي بن إسمعيل الذي كان نائباً ببغداد عند م

من الموصل للعيث في جھات بغداد فبرز أبو علي لقتاله فنكر ذلك بھاء الدولة مغالطة، وبعث من يصالحه، ويقبض على أبي 

شار عليه بالمسير إلنجاد أبي محمد ثم لحق بھاء الدولة وھو بواسط فوزر له وزير أمره وأ. علّي فھرب أبو علّي إلى البطيحة

بن مكرم في قتال أبي علّي بن أستاذ ھرمز بخوزستان فسار بھاء الدولة ونزل القنطرة البيضاء، وجرت بينه وبين أبي علي 

بن أستاذ ھرمز وقائع، وانقطعت الميرة عن معسكر بھاء الدولة، فاستمّد بدر بن حسنويه فأمده ببعض الشيء، وكثرت سعاية 

عداء في أبي علي بن إسمعيل فكاد ينكبھم، وبينما ھم على ذلك بلغھم مقتل صمصام الدولة فصلحت اإلحوال واجتمعت األ

  .الكلمة

  :مقتل صمصام الدولة
كان أبو القاسم وأبو نصر إبنا بختيار محبوسين كما تقدم، فخدعا المتوّكلين بھما في القلعة، وخرجا فاجتمع إليھما لفيف من 

ان صمصام الدولة قد عرض جنده وأسقط منھم نحواً من ألف لم يثبت عنده نسبھم في الديلم فبادروا إلى إبني األكراد، وك

ً فثار به الجند ونھبوا داره فاختفى ثم انتقضوا طى . بختيار، والتقوا عليھما في أّرجان، وكان أبو جعفر أستاذ ھرمز مقيما

رحلتين من شيراز فقبض عليه صاحبھا، وجاء أبو نصر بن بختيار فأخذه على م صمصام الدولة ونھبوه، وھرب إلى الرودمان
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منه وقتله في ذي الحجة سنة ثمان لتسع سنين من إمارته بفارس، وأسلمت أمه إلى بعض قّواد الديلم فقتلھا، ودفنھا بداره حتى 

  .ملك بھاء الدولة فارس، فنقلھا إلى تربة بني بويه

  :خوزستاناستيالء بھاء الدولة علي فارس و
ولما قتل صمصام الدولة وملك إبنا بختيار فارس بعثا إلى أبي علي بن أستاذ ھرمز  يستميالنه، ويأمرانه بأخذ العھد لھما على 

وكتب إليه بھاء الدولة يستميله ويؤمّنه ويؤّمن الديلم الذين معه ويرغبھم، . الذين معه من الديلم، ومحاربة بھاء الدولة

لخوفه من إبني بختيار لما أسلف من قتل إخوتھما وحبسھما فمال عنھما، ومال الديلم عن بھاء الدولة  واضطرب رأي أبي علي

خوفاً من األتراك الذين معه، فما زال أبو علي بھم حتى بعثوا جماعة من أعيانھم إلى بھاء الدولة، واستوثقوا يمينه ونزلوا إلى 

واستولى بھاء الدولة على سائر بالد خوزستان، وبعث وزيره أبا علي . جانخدمته، وساروا إلى األھواز ثم إلى رامھرمز وأرّ 

ثم انفّضوا عنھما إلى أبي . بن إسمعيل إلى فارس، فنزل بظاھر شيراز وبھا إبنا بختيار فحاربھما، ومال بعض أصحابھما إليه

. بو القاسم ببدر بن حسنويه ثم بالبطيحةعلي وأطاعوه، واستولى على شيراز، ولحق أبو نصر بن بختيار ببالد الديلم وأخوه أ

وكتب الوزير أبو علي إلى بھاء الدولة بالفتح، فسار إلى شيراز وأمر بنھب قرية الرودمان فملكھا، وأقام بھاء الدولة باألھواز، 

يمون بفارس وبقي ملوك الديلم بعد ذلك يق. واستخلف ببغداد أبا علي بن جعفر المعروف بأستاذ ھرمز، ولّقبه عميد العراق

  .واألھواز ويستخلفون على العراق مّدة طويلة

  :مقتل ابن بختيار بكرمان واستيالء بھاء الدولة عليھا
لما استقّر أبو نصر بن بختيار ببالد الديلم كاتب جند الديلم بفارس وكرمان، واستمالھم، فاستدعوه إلى فارس فاجتمع إليه كثير 

كرمان وبھا أبو جعفر بن السيرجان، ومضى ابن بختيار إلى جيرفت فملكھا، وملك  إلىثم سار . من الربض والديلم واألكراد

أكثر كرمان، فبعث بھاء الدولة وزيره الموّفق أبا علي بن إسمعيل في العساكر، ولما وصل جيرفت استأمن إليه أھلھا وملكھا، 

ولما أدركه أوقع . ، وترك باقي العسكر بجيرفتوھرب ابن بختيار فاختار الوزير من أصحابه ثلثمائة رجل وسار في أتباعه

واستولى . به، وغدر بابن بختيار بعض أصحابه فقتله، وجاء برأسه إلى الموّفق، واستلحم الباقين وذلك سنة تسعين وثلثمائة

يره سابور وعاد إلى بھاء الدولة فقبض عليه واستصفاه، وكتب إلى وز. الموّفق على كرمان وولّى عليھا أبا موسى سياه جشم

ثم قتل بھاء الدولة الموفق سنة أربع وسبعين وثلثمائة، ثم . بالقبض على أنسابه وأصحابه، فدس إليھم سابور بذلك وھربوا

استعمل بھاء الدولة على خوزستان وأعمالھا أبا علي الحسن بن أستاذ ھرمز، ولّقبه عميد الجيوش، وعزل عنھا أبا جعفر 

وفساد أحوالھا بواليته، وكثرة مصادراته فصلحت حالھا بوالية أبي علي، وحّصل إلى بھاء الحجاج بن ھرمز لسوء سيرته، 

  .الدولة منھا األموال مع كثرة العدل

  :مسير ظاھر بن خلف إلى كرمان واستيالؤه عليھا ثم ارتجاعھا
أبوه، فسار إلى كرمان يروم قد تقّدم لنا أّن ظاھر بن خلف خرج عن طاعة أبيه خلف بن أحمد السجستاني، وحاربه فظفر به 

التوّثب عليھا، وتكاسل عاملھا عن أمره، فكثر جمعه واجتمع إليه بحيالھا كثير من المخالفين، فنزل بھم إلى جيرفت فملكھا 

وكان بكرمان أبو موسى سياه جشم، فسار إليه بمن معه من الديلم فھزمه ظاھر، وأخذ ما . وملك غيرھا سنة إحدى وتسعين

فبعث بھاء الدولة أبا جعفر أستاذ ھرمز في العساكر إلى كرمان فھزم ظاھراً إلى سجستان وملك كرمان وعادت بقي بيده، 

  .الديلم
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  :حروب عساكر بھاء الدولة مع بني عقيل
فحاصروا المدائن، وبعث أبو جعفر الحّجاج بن  كان قرواش بن المقلّد قد بعث جمعاً من بني عقيل سنة ثالث وتسعين وثلثمائة

ھرمز وھو ببغداد نائب لبھاء الدولة عساكره فدفعوھم عنھا، فاجتمع بنو عقيل وأبو الحسن بن مزيد من بني أسد، وبرز إليھم 

الحّجاج، واستدعى خفاجة من الشام وقاتلھم فانھزم واستبيح عسكره، وانھزم ثانياً، وبرز إليھم فالتقوا بنواحي الكوفة فھزمھم 

  .يزيد ما ال يعبر عنه من العين والمصاغ والثياب وأثخن فيھم ونھب من حلل بني

  :الفتنة بين أبي علي وأبي جعفر
لما غاب أبو جعفر الحّجاج عن بغداد قام بھا العّيارون واشتّد فسادھم، وكثر القتل والنھب فبعث بھاء الدولة أبا علي بن جعفر 

ً المعروف بأستاذ ھرمز لحفظ العراق، فانھزم أبو جعفر بنواحي الكوف ثم جمعوا الجموع من الديلم واألتراك . ة مغضبا

فأتاه الخبر بأّن أبا جعفر عاد إلى الكوفة . والعرب، فانھزم أبو جعفر وأمن أبو علي جانبه، فسار إلى خوزستان، وبلغ السوس

تسعين وثلثمائة فكّر راجعاً، وعاد الحرب بينھم، وبينما ھم على ذلك أرسل بھاء الدولة إلى أبي علي يستدعيه سنة ثالث و

لحرب ابن واصل بالبصرة فسار إليه، وكانت الحرب بينه وبين ابن واصل كما يأتي في أخبار ملوك البطيحة، ورجع إلى 

وتوفي سلخ سنة . بغداد ونزل أبو جعفر على فلح حامي طريق خراسان وأقام ھنالك، وكان فلح مبايناً لعميد الجيوش أبي علي

أبو علّي مكانه أبا الفضل بن عّنان، وكان بھاء الدولة في محاربة ابن واصل بالبصرة، فأتاھم  سبع وتسعين وثلثمائة فولّى

. ولحق ابن مزيد ببلده، وسار أبو جعفر وابن عيسى إلى حلوان. الخبر بظھور بھاء الدولة عليه، فأوھن ذلك منھم وافترقوا

لك، وحضر عنده بتستر، فأعرض عنه خوفاً أن يستوحش أبو وأرسل أبو جعفر في إصالح حاله عند بھاء الدولة فأجابه إلى ذ

وحقد بھاء الدولة لبدر بن حسنويه فسار إليه، وبعث إليه بدراً في المصالحة فقبله وانصرف، وتوفي أبو جعفر الحّجاج . علي

  .بن ھرمز باألھواز سنة إحدى وأربعمائة

  :خالھا عالء الدين بن كاكويه علي أصفھان الفتنة بين مجد الدولة صاحب الرّي وبين أّمه واستيالء ابن
قد تقّدم لنا والية مجد الدولة أبي طالب رستم بن فخر الدولة على ھمذان وقرميس إلى حدود العراق، وتدبير الدولتين ألّمه 

الدولة منھا وھي متحّكمة عليھا، فلما وزر لمجد الدولة الخطير أبوعلي بن علي بن القاسم استمال األمراء عنھا، وخّوف مجد 

. فاسترابت وخرجت من الرّي إلى القلعة، فوضع عليھا من يحفظھا فأعملت الحيلة حتى لحقت ببدر بن حسنويه مستنجدة به

وجاءھا إبنھا شمس الدولة في عساكر ھمذان وسار معھما بدر، وذلك سنة سبع وتسعين وثلثمائة فحاصروا أصفھان وملكوھا 

ثم بعد سنة استرابت بشمس . مجد الدولة، ونصبت شمس الدولة للملك، ورجع بدر إلى بلده وعاد إليھا األمر فاعتقلت. عنوة

وسار شمس الدولة إلى ھمذان، وانتقض بدر بن حسنويه لذلك، وكان فني شغل بفتنة . الدولة، فأعادت مجد الدولة إلى ملكه

وكان عالء الدين أبو حفص بن كاكويه ابن خال  واستمّد شمس الدولة فأمّده بعسكر وحاصر قّم فاستصعبت عليه،. ولده ھالل

ھذه المرأة، وكاكويه ھو الخال بالفارسية، فلذلك قيل له ابن كاكوي، وكانت قد استعملته على أصفھان، فلما فارق أمرھا فسد 

فأعادته إلى  فلما عادت إلى حالھا ھرب أبو حفص إليھا من العراق،. حاله، فسار ھو إلى بھاء الدولة بالعراق، وأقام عنده

  .أصفھان، ورسخ فيھا ملكه وملك بنيه كما يأتي في أخبارھم
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  :وفاة عميد العراق ووالية فخر الملك
كان أبو جعفر أستاذ ھرمز من حّجاب عضد الدولة وخواصه، وصير إبنه أبا علي في خدمة إبنه صمصام الدولة، فلما قتل 

ع ببغداد في مغيبه من الھرج وظھور العّيارين، فبعث بھاء الدولة مكانه صمصام الدولة رجع إلى بھاء الدولة، وبلغه ما وق

ذي الحّجة من السنة، وبعث العساكر  على العراق فخر الملك أبا غالب، وأصعد إلى بغداد فلقيه الكّتاب والقّواد واألعيان في

ه وإبنه ھالل، واستنجد بدر بھاء الدولة وكانت الفتنة قد وقعت بين بدر بن حسنوي. من بغداد لقتال أبي الشوك حتى استقام

فأنجده من يده وأخذ ما فيھا من األموال، وفتح دير العاقول، وجاء سلطان وعلوان ورجب بنو ثمال الخفاجي في أعيان قومھم، 

عاثوا وضمنوا حماية سقي الفرات من بني عقيل، وساروا معه إلى بغداد فبعثھم مع ذي السعادتين الحسن بن منصور لألنبار ف

ثم أطلقھم فھّموا بقبضه، وشعر بھم فحاول عليھم حتى قبض على سلطان منھم . في نواحيھا، وحبس ذو السعادتين نفراً منھم

ثم شفع فيھم أبو الحسن بن مزيد فأطلقھم، فاعترضوا الحاج سنة إثنتين وأربعمائة، ونھبوھم فبعث فخر الملك . وحبسھم ببغداد

نتقام منھم، فلحقھم بالبصرة فأوقع بھم وأثخن فيھم، واسترّد من أموال الحاج ما وجد، وبعث به إلى أبي الحسن بن مزيد باإل

ثم اعترضوا الحاج مّرة أخرى ونھبوا سواد الكوفة فأوقع بھم أبو الحسن بن مزيد مثل ذلك وبعث . وباألسرى إلى فخر الملك

  .بأسراھم إلى بغداد

  :ولةوفاة بھاء الدولة ووالية ابنه سلطان الد
ثم توفي بھاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة  بن بويه، ھلك بالعراق منتصف ثالث وأربعمائة بأّرجان، وحمل إلى تربة أبيه 

بمشھد علّي فدفن بھا ألربع وعشرين سنة من ملكه، وملك بعده إبنه سلطان الدولة أبو شجاع وسار من أّرجان إلى شيراز، 

  .ھر على البصرة وأخاه أبا الفوارس على كرمانوولّى أخاه جالل الدولة أبا ظا

  :استيالء شمس الدولة علي الرّي من يد أخيه مجد الدولة ورجوعه عنھا
قد تقّدم لنا أّن شمس الدولة بن فخر الدولة كان ملك ھمذان وأخوه مجد الدولة ملك الرّي بنظر أّمه، وكان بدر بن حسنويه أمير 

واستولى شمس الدولة على كثير من بالدھم وأخذ ما فيھا من . نة وحروب نذكرھا في أخبارھماألكراد وبينه وبين ولده ھالل فت

واستولى شمس . ثم سار إلى الرّي يروم ملكھا ففارقھا أخوه مجد الدولة ومعه أّمه إلى دنباوند. األموال كما يذكر في أخبارھم

البوه بأرزاقھم، فعاد إلى ھمذان، وعاد أخوه مجد الدولة الدولة على الرّي، وسار في طلب أخيه وأمه فشغب الجند عليه وط

  .وأّمه إلى الريّ 

  :مقتل فخر الملك ووزارة ابن سھالن
ثم قبض سلطان الدولة على نائبه بالعراق ووزيره فخر الملك أبي غالب، وقتله في سلخ ربيع األول سنة ست وأربعمائة 

وولّى مكانه بالعراق أبا . ألف ألف دينار سوى العروض وما نھب لخمس سنين ونصف من واليته، واستصفى أمواله، وكانت

محمد الحسن بن سھالن ولّقبه عميد الجيوش، واستوزر مكانه الَرّجحي بعد أن كان ابن سھالن ھرب إلى قرواش فأقامه عنده 

ى سلطان الدولة فلما قتل ثم رجع ابن سھالن إل. القاسم جعفر بن فسانجس بھيت، وولى سلطان الدولة مكانه في الوزارة أبا

فخر الملك والّه مكانه، فسار إلى العراق في محّرم سنة تسع وأربعمائة، ومّر في طريقه ببني أسد فرأى أن يثأر منھم من 

ُمَضر بن دبيس بما كان قبض عليه قديما بأمر فخر الملك، فأسرى إليه والى أخيه مھارش، وفي جملته أخوھم طراد، وأتبعھما 

ثم انھزموا ونھب ابن سھالن أموالھم وسبى حريمھم، وبذل . ما، وقاتله رجال الحّي فقتل جماعة من الديلم واألتراكحتى أدركھ

ونكر عليه سلطان الدولة ذلك، ورحل ھو إلى واسط والفتن . األمان لمضر ومھارش، وأشرك بينھما وبين طراد في الجزيرة
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من الفتنة فسار إليھا ودخلھا في ربيع من السنة، وھرب منه العّيارون، ونفى  بھا فقتل جماعة منھم وأصلحھا، وبلغه ما ببغداد

جماعة من العّباسّيين وأبا عبد هللا بن النعمان فقيه الشيعة، وأنزل الديلم بأطراف البلد فكثر فسادھم وفساد األتراك، وساروا إلى 

ابن سھالن فارتاب وھرب إلى بني خفاجة، ثم إلى  سلطان الدولة بواسط شاكين من ابن سھالن فوعدھم وأمسكھم، وبعث عن

وبعث سلطان الدولة العساكر في طلبه فأجاره وإليھا الشرابي، وھزم العساكر وكان ابن سھالن . الموصل، ثم استقّر بالبطيحة

ذه السنة ببغداد وضعف أمر الديلم في ھ. سار إلى جالل الدولة بالبصرة، ثم أصلح الَرّجحي حاله مع سلطان الدولة ورجع إليه

  .وواسط، وثارت لھم العاّمة فلم يطيقوا مدافعتھم

ثم قبض سلطان الدولة على وزيره فسانجس وأخويه، واستوزر أبا غالب ذا السعادتين الحسن بن منصور، وقبض جالل 

  .الدولة صاحب البصرة على وزيره أبي سعد عبد الواحد علي بن ماكوال

  :ان الدولةانتقاض أبي الفورس علي أخيه سلط
كان سلطان الدولة قد ولّى أخاه أبا الفوارس على كرمان فاجتمع إليه بعض الديلم، وداخلوه في االنتقاض فانتقض، وسار إلى 

وسار سلطان الدولة فھزمه إلى كرمان، وسار في اتباعه فلحق بمحمود بن سبكتكين ببست . شيراز فملكھا سنة سبع وأربعمائة

انصرف عنھا سلطان الدولة إلى بغداد فملكھا أبو  ه أبا سعيد الطائي في العساكر إلى كرمان، وقدووعده بالنصرة، وبعث مع

الفوارس، وسار إلى بالد فارس فملكھا، ودخل إلى شيراز فسار سلطان الدولة إليه فھزمه فعاد إلى كرمان سنة ثمان 

مس الدولة صاحب ھمذان ألنه كان أساء معاملة أبي وبعث سلطان الدولة في أثره فملكوا عليه كرمان، ولحق بش. وأربعمائة

ثم فارق شمس الدولة إلى مھّذب الدولة صاحب البطيحة فبالغ في تكرمته، . سعيد الطائي، فلم يرجع إلى محمود بن سبكتكين

ن أخيه سلطان ثم ترّددت الرسل بينه وبي. وأنفذ إليه أخوه جالل الدولة ماال، وعرض عليه المسير إليه فأبى. وأنزله بداره

  .الدولة، فعاد إلى كرمان، وبعث إليه التقليد والخلع

  :وثوب مشرف الدولة علي أخيه سلطان الدولة ببغداد واستبد اده آخرا بالملك
ثم شغب الجند على سلطان الدولة ببغداد سنة إحدى عشرة وأربعمائة، ونادوا بوالية مشرف الدولة أخيه فھّم بالقبض عليه فلم 

ذلك، ثم أراد اإلنحدار إلى واسط لبعض شؤون الدولة فطلب الجند أن يستخلف فيھم أخاه مشرف الدولة فاستخلفه،  يتمّكن من

ثم اعتزم على قصد األھواز فاستخلف أخاه مشرف الدولة ثانياً على العراق بعد أن كانا تحالفا أن . ورجع من واسط إلى بغداد

  .سلطان الدولة ُتْسَتر استوزر ابن سھالن فاستوحش من مشرف الدولةفلما بلغ . ال يستخلف أحد منھما ابن سھالن

ثم بعث سلطان الدولة إلى األھواز فنھبوھا، فدافعھم األتراك الذين بھا، وأعلنوا بدعوة مشرف الدولة، فانصرف سلطان الدولة 

ھم وزيره أبا غالب، ولحق األتراك ثم طلب الديلم من مشرف الدولة المسير إلى بيوتھم بخوزستان فأذن لھم، وبعث مع. عنھم

الذين كانوا معه بطراد بن دبيس األسدي بجزيرة بني دبيس وذلك لسنة ونصف من واليته الوزارة، وصودر ابنه أبو العباس 

ثم تراسل سلطان الدولة . على ثالثين ألف دينار، وسّر سلطان الدولة بقتل أبي غالب، وبعث أبا كاليجار إلى األھواز فملكھا

مشرف الدولة في الصلح، وسعى فيه بينھما أبو محمد بن مكرم صاحب سلطان الدولة، ومؤيد الملك الرّجحي وزير مشرف و

  .لمشرف الدولة، وفارس وكرمان لسلطان الدولة، وتم ذلك بينھما سنة ثالث عشرة وأربعمائة الدولة، على أن يكون العراق

  :استيالء ابن كاكويه علي ھمذان
ة بن بويه صاحب ھمذان قد توفي، وولّي مكانه إبنه سماء الدولة، وكان فرھاد بن مرداويج ُمقطع يزدجرد، كان شمس الدول

ثم سار . فسار إليھا سماء الدولة وحاصره، فاستنجد بعالء الدولة بن كاكويه، فأنجده بالعساكر، ودفع سماء الدولة عن فرھاد
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ساكر ھمذان مع عساكر تاج الملك الفوھي قائد سماء الدولة فدفعھم، عالء الدولة وفرھاد إلى ھمذان وحاصراھا، وخرجت ع

وسار تاج الملك الفوھي إلى جرباذقان فحاصر بھا عالء الدولة، . ولحق عالء الدولة بجرباذقان فھلك الكثير من عسكره بالبرد

لى ھمذان، فھزم عساكرھا وھرب وخلص من الحصار وعاود المسير إ. حتى استمال بھا قوما من األتراك الذين مع تاج الملك

القائد تاج الملك، واستولى عالء الدولة على سماء الدولة فأبقى عليه رسم الملك، وحمل إليه المال، وسار فحاصر تاج الملك 

في حصنه حتى استأمن إليه فأّمنه وسار به وبسماء الدولة إلى ھمذان فملكھا، وملك سائر أعمالھا، وقبض على جماعة من 

الديلم فحبسھم وقتل آخرين وضبط الملك، وقصد أبا الشوك الكردي فشفع فيه مشرف الدولة فشفعه وعاد عنه، وذلك أمراء 

  .سنة أربع عشرة وأربعمائة

  :وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة ثم عزله
ً على دولة مشرف الدولة بما كان حظي أبيه وجّده، وكان يلقّب با ً في دولة بني كان عنبر الخادم مستوليا ألثير، وكان حاكما

وعقد الوزير مؤيد الملك الرّجحي على بعض اليھود من حواشيه مائة ألف دينار، فسعى األثير . بويه مسموع الكلمة عند الجند

الخادم وعزله في رمضان سنة أربع عشرة وأربعمائة، واستوزر لناصر الدولة بن حمدان، ونزع عنه إلى خلفاء الُعَبْيدّيين، 

أبو القاسم الحسين، ثم قتله الحاكم فھرب إبنه، أبو القاسم إلى مفّرج بن الجّراح أمير  وولد له بھا إبنه. ووالّه الحاكم بمصر

ثم صونع من مصر بالمال . طيىء بالشام، وداخله في االنتقاض على الُعَبْيديين بأبي الفتوح امير مكة فاستقدمه وبايع له بالرملة

ورجع أبو الفتوح إلى مكة، وقصد أبو القاسم العراق واتصل بالعميد فخر الملك أبي غالب، فأمره القادر فانحّل ذلك األمر، 

بإبعاده، فقصد الموصل، واستوزره صاحبھا، ثم نكبه وعاد إلى العراق، وتقلّب به الحال إلى أن وزر بعد مؤيد الملك 

ألثير عنبر بسببه فخرجا إلى الّسندية، وخرج معھما مشرف الرّجحي، فساء تصّرفه في الجند، وشغب األتراك عليه وعلى ا

ثم ساروا إلى أُوانا، وندم األتراك فبعثوا المرتضى وأبا الحسن الَزْيَنبي يسألون اإلقالة، وكتب إليھم أبو . الدولة فأنزلھم قرواش

أشھر من وزارته، وجاء األتراك إلى  وشعر بذلك فھرب إلى قرواش لعشرة. القاسم المغربي بأّن أرزاقكم عند الوزير مكراً به

  .مشرف الدولة واألثير عنبر فرّدھما إلى بغداد

  :وفاة سلطان الدولة بفارس وملك ابنه أبي كليجار وقتل ابن مكرم
ثم توفي سلطان الدولة أبو شجاع بن بھاء الدولة صاحب فارس بشيراز، وكان محمد بن مكرم صاحب دولته، وكان ھواه مع 

جار، وھو يومئذ أمير على األھواز، فاستقدمه للملك بعد أبيه وكان ھوى األتراك مع عّمه أبي الفوارس صاحب إبنه أبي كلي

وخشي محمد بن مكرم جانبه، وّفر عنه أبو المكارم إلى البصرة، وسار العادل أبو منصور بن مافّنة إلى . كرمان فاستقدموه

ً البن م كرم فحسن أمره عند أبي الفوارس، وأحال األجناد بحق البيعة على ابن كرمان الستقدام أبي الفوارس، وكان صديقا

ولحق إبنه القاسم بأبي كليجار باألھواز فتجّھز إلى فارس، وقام بتربيته . مكرم فضجر وماطلھم فقبض عليه أبو الفوارس وقتله

  .الخادم بابن مزاحم صندل

ي النَّسوّي وزير أبي الفوارس فھزموه وغنموا معسكره وھرب وسار في العساكر إلى فارس ولقيھم أبو منصور الحسن بن عل

وتنكّر للديلم الذين بھا فبعثوا إلى من كان منھم . أبو الفوارس إلى كرمان وملك أبو كليجار شيراز واستولى على بالد فارس

رھم الديلم، فسلم إلى ثم شغب معسكر أبي كليجار عليه، وطالبوه بالمال فظاھ. بمدينة نسا فتمسكوا بطاعة أبي الفوارس

ثم أصلحوا بينھما على أن تكون ألبي الفوارس . النوبندجان ثم إلى شعب بّوان، وكاتب الديلم بشيراز أبا الفوارس يستحثونه

وكان الديلم يطيعونه فساروا في العساكر وھزموا أبا الفوارس، . كرمان، ويعود أبو كاليجار لفارس لما فارقه بھا من نعمته
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ثم زحف إليه أبو الفوارس في عشرة آالف من األكراد فاقتتلوا بين . ا بجُرْد، واستولى أبو كليجار على فارسفلحق بدارَ 

البيضاء، واصطخر فانھزم أبو الفوارس ولحق بكرمان، واستولى أبو كاليجار على فارس، واستقّر ملكه بھا سنة سبع عشرة 

  .وأربعمائة

  :لةوفاة مشرف الدولة وملك أخيه جالل الدو
ثم توفي مشرف الدولة أبو علي بن بھاء الدولة بن بويه سلطان بغداد في ربيع األّول سنة ست عشرة وأربعمائة، لخمس سنين 

ولما توفي خطب ببغداد ألخيه جالل الدولة وھو بالبصرة، واستقدم فلم يقدم، وانتھى إلى واسط فأقام بھا يخطب ألبي . من ملكه

فحينئذ أسرع جالل . لة، وھو يومئذ بخوزستان مشغول بحرب عّمه أبي الفوارس كما قّدمناهكليجار ابن أخيه سلطان الدو

ً بعد أن نھبوا بعض خزائنه، وقبض على وزيره أبي  الدولة من واسط إلى بغداد، فسار الجند ولقوه بالنھروان ورّدوه كرھا

ر فعلّلھم بالوعد وشغل بالحرب، وكثر الھرج ببغداد من سعيد ابن ماكوال، واستوزر ابن عّمه أبا علي، واستحث الجند أبا كليجا

العّيارين وانطلقت أيديھم وأحرقوا الكرخ، ونھاھم األمير عنبر عن ذلك فلم ينتھوا، فخافھم على نفسه، فلحق بقرواش في 

  .الموصل، وعظمت الفتن ببغداد

  :استيالء جالل الدولة على ملك بغداد
اك أّن البالد تخرب، وأن العرب واألكراد والعاّمة قد طمعوا فيھم، ساروا جميعاً إلى دار ولما عظم الھرج ببغداد ورأى األتر

الخالفة مستعتبين ومعتذرين عّما صدر منھم من االنفراد باستقدام جالل الدولة، ثم رّده واستقدم أبي كليجار، مع أن ذلك ليس 

تمع الكلمة وشمكن الھرج، ويسألون أن يستخلف فأجابھم الخليفة لنا وإنما ھو للخليفة، ويرغبون في استدعاء جالل الدولة لتج

القادر، وبعث إلى جالل الدولة فسار من البصرة فبعث الخليفة القاضي أبا جعفر الّسمنانّي لتلّقيه، ويستخلفه لنفسه، فسار ودخل 

، ودخل دار الملك، وأمر بضرب بغداد سنة ثمان عشرة وأربعمائة وركب الخليفة لتلّقيه، ثم سار إلى مشھد الكاظم ورجع

النوب الخمس، فراسله القادر في قطعھا فقطعھا غصباً، ثم أذن له في إعادتھا، وبعث جالل الدولة مؤيد الملك أبا علي 

  .الرجحي إلى األثير عنبر الخادم عند قرواش بالتأنيس والمّحبة والعذر عن فعل الجند

  :مع األصبھبذأخبار ابن كاكويه صاحب أصفھان مع األكراد و
كان عالء الدولة بن كاكويه قد استعمل أبا جعفر علياً ابن عمه على نيسابور خوست ونواحيھا، وضّم إليه األكراد الجودرقان 

فجرت بين أبي جعفر وأبي الفرج البابوني مشاجرة، وترافعا إليه فأصلح بينھما عالء الدولة . ومقدمھم أبو الفرج البابوني

أبو جعفر أبا الفجر فانتقض الجودرقان وعظم فسادھم فبعث عالء الدولة عسكراً وأقاموا أربعة أيام ثم فقدوا ثم قتل . وأعادھما

وجاء إليه بعض الجودرقان وانتھى في اتباعھم إلى وفد وقاتلوه . الميرة، وجاء عالء الدولة وأعطاھم المال فافترقوا واتبعھم

األصبھبذ وإبنان له ووزيره، وھلك في  ونجا ھو في الفّل إلى جرجان، وأسرعندھا فھزمھم وقتل إبني ولكين في المعركة، 

األسر منتصف سنة تسع عشرة وأربعمائة وتحّصن علي بن عمران بقلعة كنكور فحاصره بھاء الدولة، وصار ولكين إلى 

ّم فعصى عليه، وبعث إلى وكان ابنه صھر عالء الدولة على ابنته وأقطعه مدينة ق. صھره منوجھْر قابوس وأطمعه في الدخس

فسار بعساكره وعساكر منوجھر، ونازلوا مجد الدولة بن بويه بالرّي، وجرت بينھم وقائع فصالح عالء الدولة . أبيه ولكين

وجاء عالء الدولة إليھا وأرسل إلى منوجھر يوبخه ويتھّدده فسار منوجھر، . علّي بن عمران ليسير إليھم فارتحلوا عن الريّ 

كور، وقتل الذين قتلوا أباجعفر ابن عّمه وقبل الشرط، وخرج إلى عالء الدولة فأقطعه الدينور عوضاً عن كنكور، وتحّصن بكن

  .وأرسل منوجھر إلى عالء الدولة في الصلح فصالحه



330 
 

  :دخول خفاجة في طاعة أبي كليجار
وأميرھم . لكوفة وواسط والبصرةكان ھؤالء خفاجة وھم من بني عمرو بن عقيل موطنين بضواحي العراق ما بين بغداد وا

بھذه العصور منيع بن حّسان، وكانت بينه وبين صاحب الموصل منافسات جرتھا المناھضة والجوار، فترددت الرسل بين 

وسار منيع بن حّسان سنة سبع عشرة وأربعمائة إلى الجامعين من أعمال دبيس فنھبھا، وسار دبيس في طلبه . السلم والحرب

قصد األنبار من أعمال قرواش فحاصرھا أيام، ثم افتتحھا وأحرقھا، وجاء قرواش لمدافعته ومعه عريب بن ففارق الكوفة و

فسار قرواش إلى الجامعين واستنجد دبيس بن . معن فلم يجدوه فمضوا إلى القصر فخالفھم منيع إلى األنبار فعاث فيھا ثانية

وكان . فترقوا ورجع قرواش إلى األنبار فأصلحھا، ورّم أسوارھاصدقة فسار معه في بني أسد، ثم خاموا عن لقاء منيع فا

طاعة جالل الدولة، فسار منيع بن حّسان إلى أبي كليجار باألھواز فأطاعه وخلع عليه، ورجع إلى بلده  دبيس وقرواش في

  .يخطب له بھا

  :شغب األتراك علي جالل الدولة
األتراك واتسعت أرزاقھم من  الديوان، وكان الوزير أبو علي بن ماكوال ولما استقل جالل الدولة بملك بغداد، وكثر جنده من 

ثم ثاروا عليه وطالبوه بأرزاقھم . فطالبوه بأرزاقھم فعجز عنھا، وأخرج جالل الدولة صياغات وباعھا وفّرقھا في الجند

فن إلى البصرة وقد ضرب وسأل اإلنزال إلى البصرة وخرج بأھله ليركب الس. وحصروه في داره حتى فقد القوت والماء

ً على طريقھم ما بين داره والسفن، فقصد األتراك السرادق فامتعض جالل الدولة لحريمه، ثم نادى في الناس وخرج  سرادقا

الجند ونادوا بشعاره ثم شغبوا عليه بعد أيام قالئل في طلب أرزاقھم، واضطر جالل الدولة إلى بيع ملبوسه وفرشه وخيامه، 

وعزل جالل الدولة وزيره أبا علي واستوزر أبا طاھر، ثم عزله بعد أربعين يوما وولّى سعيد بن عبد . فيھم وفّرق أثمانھا

  .الرحيم وذلك سنة تسع عشرة وأربعمائة

  :استيالء أبي كليجار علي البصرة ثم علي كرمان
وكان بين األتراك وبين الديلم من  ولما أصعد جالل الدولة إلى بغداد استخلف على البصرة ابنه الملك العزيز أبا منصور،

الفتنة ما ذكرناه، فتجددت بينھم الفتنة فغلب األتراك، وأخرجوا الديلم إلى األبلة مع بختيار بن علي، فسار إليھم الملك العزيز 

ونھب األتراك ونھب الديلم األبلة، . ليرجعھم فحاربوه، ونادوا بشعار أبي كليجار بن سلطان الدولة وھو باألھواز فعاد منھزما

  . البصرة

وبلغ الخبر إلى أبي كاليجار فبعث من األھواز عسكرا إلى بختيار والبصرة والديلم، فقاتلوا الملك العزيز وأخرجوه، فلحق 

بواسط وملكوا البصرة ونھبوا أسواقھا سنة تسع عشرة وأربعمائة، وھّم جالل الدولة بالمسير إليھم وطلب المال للجند، وشغل 

وبلغ خبر استيالء أبي كليجار على البصرة إلى كرمان، وكان بھا عمه قوام الدولة أبو الفوارس، . رباب األموالأ بمصادرة

وقد تجھّز لقصد بالد فارس فأدركه أجله فمات، فنادى أصحابه بشعار أبي كليجار واستدعوه، فسار ملك بالد كرمان، وكان 

  .أبو الفوارس سيىء السيرة في رعيته وأصحابه

  :م بني دبيس بدعوة أبي كليجارقيا
كانت جزيرة بني دبيس بنواحي خوزستان لطراد بن دبيس وغلب عليه فيھا منصور وخطب فيھا ألبي كليجار، ومات طراد 

واتفق أّن أبا صالح كوكين . فسار إلى منصور إبنه علي، واستنجد جالل الدولة عليه فأمّده بعسكر من األتراك وسار عجال
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. دولة إلى أبي كليجار فأراد أن يفتتح طاعته باعتراض أصحاب جالل الدولة فسار إلى منصور بالجزيرةھرب من جالل ال

  .وخرجوا لقتال علي بن طراد ولقوه بمبرود فھزموه وقتلوه، واستقّر منصور بالجزيرة على طاعة أبي كاليجار

  :استيالء أبي كليجار علي واسط ثم انھزامه وعودھا لجالل الدولة
نور الدولة دبيس على صاحب حلب والنيل، خطب ألبي كليجار في أعماله لما بلغه أن ابن عّمه المقلّد بن الحسن ومنيع  ثم إنّ 

واستدعاه فسار من األھواز إلى واسط، وقد كان . بن حّسان أمير خفاجة سارا مع عساكر بغداد إليه، فخطب ھو ألبي كليجار

فلما وصل أبو كليجار فارقھا الملك العزيز إلى الُنعَمانّية، . عه جماعة من األتراكلحق بھا الملك العزيز بن جالل الدولة وم

وأمرھما أن  ووفد عليه ُدبيس وبعث إلى قرواش صاحب الموصل واألثير عنبر عنده،. واستولى أبو كليجار على واسط

لدولة العساكر واستنجد أبا الشوك ورجع قرواش وجمع جالل ا. ينحدرا إلى العراق فانحدرا، ومات األثير عنبر بالكحيل

  .وغيره وسار إلى واسط، وضاقت عليه األمور لقلّة المال

وأشار عليه أصحابه بمخالفة أبي كليجار إلى األھواز ألخذ أمواله، وأشار أصحاب أبي كليجار بمخالفة جالل الدولة إلى 

. حمود بن سبكتكين إلى العراق ويشير بإجماع الكلمةوبينما ھم في ذلك جاءھم الخبر من أبي الشوك بمسير عساكر م. العراق

وسار إلى األھواز ونھبھا وأخذ من دار اإلمارة خاصة مائتي ألف . وبعث أبو كليجار بكتابه إلى جالل الدولة فلم يعرج عليه

عتراضه، وتخلّف وسار جالل الدولة ال. دينار سوى أموال الناس، وأخذت والدة أي كليجار وبناته وعياله وحملن إلى بغداد

عنه دُبيس بن مزيد خشية أحيائه من خفاجة، والتقى أبو كليجار وجالل الدولة قي ربيع سنة إحدى وعشرين وأربعمائة فاقتتلوا 

 ً وأتاه العادل بن ماّفنة بمال أنفقه في جنده، . ثم انھزم أبو كليجار وقتل من أصحابه نحو من ألفين ورجع إلى األھواز. ثالثا

  .الدولة إلى واسط واستولى عليھا وأنزل ابنه العزيز بھا ورجعورجع جالل 

  :استيالء محمود بن سبكتكين صاب خراسان علي بالد الرّي والجيل وأصفھان
كان مجد الدولة بن فخر الدولة متشاغالً بالنساء والعلم، وتدبير ملكه ألّمه وتوفيت سنة تسع عشرة وأربعمائة فاختلفت أحواله، 

فكتب إلى محمود بن سبكتكين يشكو إليه، فبعث إليه عسكرا مع حاجبه، وأمره بالقبض عليه، فركب مجد  وطمع فيه جنده

الدولة لتلّقيه فقبض عليه وعلى إبنه أبي دلف، وطّير بالخبر إلى محمود فجاء إلى الرّي ودخلھا في ربيع اآلخر سنة عشرين 

ومن الجواھر قيمة خمسمائة ألف دينار، وستة آالف ثوب ومن الحرير وأربعمائة، وأخذ منھا مال مجد الدولة ألف ألف دينار، 

كم ملك قزوين وقالعھا، ومدينة ساوة وآوة ويافث، وقبض . وبعث بمجد الدولة إلى خراسان فاعتقل بھا. واآلالت ما ال يحصى

 ن، وأحرق كتب الفلسفةعلى صاحبھا ولكين وبعث به إلى خراسان، وقتل من الباطنية خلقاً، ونفى المعتزلة إلى خراسا

وملك حدود أرمينية، وخطب له عالء الدولة بن كاكويه بأصفھان، واستخلف على الرّي إبنه مسعودا . واالعتزال والنجامة

فافتتح زنجان وأبھر، ثم ملك أصفھان من يد عالء الدولة، واستخلف عليھا بعض أصحابه فثار به أھل أصفھان وقتلوه فسار 

  .يقال قتل منھم خمسة آالف قتيل وعاد إلى الرّي فأقام بھاإليھا وفتك فيھم، و

  :أخبار الغز بالرّي وأصفھان وأعمالھا وعودھما إلى عالء الدولة
أصحاب أرسالن بن سلجوق : قد تقدم لنا في غير موضع بداية ھؤالء الّغز، وأنھم كانوا بمفازة بخارى وكانوا فريقين

ن يمين الدولة محمود بن سبكتكين لما ملك بخارى وما وراء النھر قبض على وأصحاب بني أخيه ميكائيل بن سلجوق، وأ

ثم نھض إلى خراسان ولحق بعضھم بأصفھان، وبعث محمود في طلبھم . أرسالن ابن سلجوق، وسجنه بالھند ونھب أحياءه

فأوقع بھم تاش الفوارس قائد إلى عالء الدولة بن كاكويه فحاول على أخذھم، وشعروا ففّروا إلى نواحي خراسان، وكثر عيثھم 
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مسعود بن سبكتكين فساروا إلى الري قاصدين أذربيجان، وكانوا يسمّون العراقية، وكان أمراء ھذه الطائفة كوكتاش ويرفأ 

  .وقزل ويعمر وناصفلي، فلما انتھوا إلى الّدامغان خرج إليھم عسكرھا فلم يطيقوا دفاعھم فتحصنوا بالجبل

ثم فعلوا في سمنان مثل ذلك، ثم في جوار الرّي وفي اسحاق باذ وماجاورھا من القرى، ثم ساروا إلى  ودخل الغزالبلد ونھبوه،

وكان تاش الفوارس قائد بني سبكتكين بخراسان ومعه أبو سھل الحمدوني من قّوادھم، . مسكويه من أعمال الري فنھبوھا

وسار إلى . قاتال الغز فانھزما وقتل تاش الفوارسفاستنجدوا مسعود بن سبكتكين وصاحب جرجان وطبرستان فأنجداھم و

الري أبو سھل الحمدوني فھزموه وتحصن بقلعة طبرك، ودخل الغز الرّي ونھبوه، ثم قاتلوه ثانيا فأسر منھم ابن أخت لعمر 

طالقه، وخرج من قوادھم فبذلوا فيه ثالثين ألف دينار وإعادة ما أخذوا من عسكر تاش من المال واألسرى فأبى أبو سھل من إ

قاربوا الرّي وأسروا قائدھم وألفين معه، وساروا إلى أذربيجان  الغز من الرّق ووصل عسكر جرجان، وقاتلوا الغز عندما

  . وذلك سنة سبع وعشرين وأربعمائة

لحمدوني ولما سار الغز إلى أذربيجان سار عالء الدولة إلى الرّي فدخلھا بدعوة مسعود بن سبكتكين، وأرسل إلى أبي سھل ا

ثم استوحشوا منه وعادوا إلى . أن يضمنه على البلد ماالً فأبى فأرسل عالء الدولة يستدعي الغز فرجع إليه بعضھم وأقام عنده

وكان أبو سھل . العيث بنواحي البالد، فكّرر عالء الدولة مراسلة أبي سھل في الضمان ليكون في طاعة مسعود بن سبكتكين

ثم اجتمع أھل أذربيجان لمدافعة الغز الذين طرقوا بالدھم . نيسابور، وملك عالء الدولة الريّ  بطبرستان فأجابه وسار إلى

وانتقموا من الغز، فافترقوا فسارت طائفة إلى الري ومقّدمھم يرقا، وطائفة إلى ھمذان ومقّدمھم منصور وكوكتاش فحاصروا 

ھم وطال حصارھم لھمذان حتى صالحھم أبو كليجار، وصاھر بھا أبا كليجار بن عالء الدولة، وأنجده أھل البالد على دفاع

وأما الذين قصدوا الرّي فحاصروا بھا عالء الدولة بن كاكويه، وانضم إليھم فناخسرو بن مجد الدولة وكامد صاحب . كوكتاش

. الليل واستباحوھاساوة، فطال حصارھم وفارق البلد في رجب ليالً إلى أصفھان، وأجفل أھل البلد وتمزقوا ودخلھا الغز من 

وأتبع عالء الدولة جماعة منھم فلم يدركوه فعدلوا إلى كرج ونھبوھا، ومضى ناصفلي منھم إلى قزوين فقاتلھم حتى صالحوه 

ولما ملكوا الرّي رجعوا إلى حصار ھمذان ففارقھا أبو كليجار وصحبه الوجوه . على سبعة آالف دينار وصاروا إلى طاعته

وملك الغز ھمذان ومقدمھم كوكتاش ومنصور ومعھم فناخسرو بن مجد الدولة في عدد من الديلم . نكونواألعيان وتحّصنوا بك

وقاتلھم صاحبھا أبو الفتح بن أبي الشوك فھزمھم، وأسر منھم حتى  فاستباحوھا، وبلغت سراياھم إلى أستراباذ وقرى الدينور

ء الدولة في المتقّدم عليھم يدّبر ملكھم بھمذان، فلما جاءھم وثبوا ثم راسلوا أبا كليجار بن عال. صالحوه على إطالقھم فأطلقھم

به فنھبوا ماله وانھزم، وخرج عالء الدولة من أصفھان فوقع في طريقه بطائفة من الغز فظفر بھم ورجع إلى أصفھان 

د وجفر بيك وبيقوا وأخوھم ولما أجاز الفريق الثاني من الغز السلجوقّية من وراء النھر، وھم أصحاب طغرلبك وداو. منصوراً 

إبراھيم نيال في العسكر التباع ھؤالء الذين بالرّي وھمذان، ساروا إلى أذربيجان وديار بكر والموصل، وافترقوا عليھا وفعلوا 

فيھا األفاعيل كما تقّدم في أخبار قرواش صاحب الموصل، وابن مروان صاحب ديار بكر، وكما يأتي في أخبار ابن 

  .وھشودان

  :الء مسعود بن سبكتكين علي ھمذان وأصفھان والرّي ثم عودھا إلى عالء الدولة بن كاكويهاستي
ولما فارق الغز ھمذان بعث إليھا مسعود بن سبكتكين عسكراً فملكوھا، وسار ھو إلى أصفھان فھرب عنھا عالء الدولة 

تستر يستنجده عقب انھزامه أمام جالل الدولة سنة واستولى على ما كان بھا من الذخائر، ولحق عالء الدولة إلى أبي كاليجار ب

ثم توفي محمود بن سبكتكين، ورجع . إحدى وعشرين وأربعمائة كما قّدمنا فوعده بالنصر إذا اصطلح مع عّمه جالل الدولة
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مسعود من خراسان، وكان فناخسرو بن مجد الدولة معتصما بعمران، فطمع في الرّي وجمع جمعا من الديلم واألكراد 

وعاد عالء الدولة من عند أبي كليجار، وقد كان . وقصدھا فھزمه نائب مسعود بھا، وقتل جماعة من عسكره وعاد إلى حصنه

ً من مسعود أن يسير إليھم والطاقة لھم به، فجاء بعد موت محمود، وملك أصفھان وھمذان والرّي، وتجاور إلى أعمال  خائفا

ال، وغلبوه على الرّي ونھبوھا ونجا عالء الدولة جريحاً إلى قلعة فردخان على خمسة أنوشروان وسروا إليه بالرّي واشتّد القت

عشر فرسخا من ھمذان فاعتصم بھا، وخطب بالرّي وأعمال أنوشروان لمسعود بن سبكتكين، وولى عليھا تاش الفوارس 

  .فأساء السيرة فولّى عالء الدولة

  :كليجاراستيالء جالل الدولة علي البصرة ثم عودھا ألبي 
قد كنا قّدمنا أّن جالل الدولة خالف أبا كليجار إلى األھواز، واتبعه أبو كليجار من واسط فھزمه جالل الدولة، ورجع إلى واسط 

ً ألبي كليجار فبعث أربعمائة سفينة للقائھم مع عبد هللا السراني الزركازي . فارتجعھا وبعث أبو منصور بختيار بن علي نائبا

ثم ثبت وأعاد السفن لقتالھم والعسكر في البّر، وجاء الوزير أبو علي . نھزموا، وعزم بختيار على الھربصاحب البطيحة فا

ثم ركب بختيار . لحربھم في سفينة، فلما وصل نھر أبي الخصيب وبه عساكر بختيار رجع مھزوماً، وتبعه أصحاب بختيار

يار إلى أبي كاليجار فقتله بعض غلمانه اطلع له على ريبة وخشية وبعثه بخت. بنفسه، وأخذوا سفن أبي علي كلّھا وأخذوه أسيرا

ً جائرة من المكوس، ويّعين فيھا، ولما بلغ خبره إلى جالل الدولة استوزر مكانه ابن . فقتله وكان قد أحدث في واليته رسوما

ن سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، عّمه أبا سعيد عبد الرحيم، وبعث األجناد لنصرة الذين كانوا معه فملكوا البصرة في شعبا

ولحق بختيار باألبلّة في عساكره، واستمّد أبا كليجار فبعث إليه العساكر مع وزيره ذي السعادات أبي الفرج بن فسانجس 

ثم اختلف أصحاب جالل الدولة بالبصرة . فقاتلوا عساكر جالل الدولة بالبصرة، فانھزم بختيار أّوالً وأخذ كثير من سفنه

  .ا وافترقوا، واستأمن بعضھم إلى ذي السعادات فركبوا إلى البصرة وملكوھا، وعادت ألبي كاليجار كما كانتوتنازعو

  :وفاة القادر ونصب القائم للخالفة
ً عند الديلم  وفي ذي الحجة سنة إثنتين وعشرين وأربعمائة توفي الخليفة القادر إلحدى وأربعين سنة من خالفته، وكان مھيبا

ابنه القائم بأمر هللا أبا جعفر عبد هللا بعد أبيه ولّقبه القائم، وبعث القاضي أبا  ما مات نصب جالل الدولة للخالفةول. واألتراك

الحسن الماوردّي إلى أبي كاليجار في الطاعة، فبايع، وخطب له في بالده، وأرسل إليه بھدايا جليلة وأموال، ووقعت الفتنة 

والشيعة، ونھبت دور اليھود وأحرقت من بغداد أسواق، وقتل بعض جباة المكس وثار ببغداد في تلك األيام بين السّنة 

ثم ھّم الجند بالوثوب على جالل الدولة، وقطع خطبته، ففّرق فيھم األموال فسكتوا، ثم عاودوا فلزم جالل الدولة . العّيارون

وطالبھما الغلمان بعلوفتھم . باألموال فاستوحشا لذلك األصاغر فشكا من قّواده األكابر وھما بارسطعان وبلدوك، وأنھما استأثرا

وزاد . وبعث جالل الدولة مؤيد الملك الرجحي فاسترضاھما ورجعا. وجراياتھم فسارا إلى المدائن، وندم األتراك على ذلك

ً من ذلك وھو سكران فالطفه ورّده إل ثم زاد . ى بيتهشغب الجند عليه ونھبوا دوابه وفرشه، وركب إلى دار الخليفة متغضبا

شغبھم وطالبوه في الدواب لركوبھم فضجر وأطلق ما كان في اسطبله من الدواب ،وكانت خمس عشرة وتركھا عائرة، 

وصرف حواشيه وأتباعه النقطاع خزائنه فعوتب بتلك الفتنة، وعزل وزيره عميد الملك، ووزر بعده أبو الفتح محمد بن 

وزر بعده أبو إسحق إبراھيم بن أبي الحسين الُسْھيلّي وزير مأمون صاحب خوارزم الفضل أياما، ولم يستقم أمره فعزله، و

 ً   .وھرب لخمسة وعشرين يوما
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  : وثوب األتراك ببغداد بجالل الدولة بدعوة أبي كاليجار ثم رجوعھم إلى جالل الدولة
ّول فأغلق بابه، ونھب األتراك داره، ثم تجددت الفتنة بين األتراك وجالل الدولة سنة ثالث وعشرين وأربعمائة في ربيع األ

وخرج جالل الدولة . وسلبوا الكّتاب وأصحاب الدواوين، وھرب الوزير أبو إسحق الُسَھْيلي إلى حّي غريب بن محمد بن معن

الل إلى عكبرا وخطبوا ألبي كاليجار، واستدعوه من األھواز فمنعه العادل بن ماقته إلى أن يحضره بين قّوادھم فعادوا إلى ج

واستوزر أبا القاسم بن ماكوال ثم عزله لفتنة األتراك به، وإطالق . لثالث وأربعين يوماً من مغيبه الدولة وتطارحوا عليه، فعاد

  .بعض المصادرين من يده

  :استيالء جالل الدولة علي البصرة ثانيا ثم عودھا ألبي كاليجار
لبصرة منتصف أربع وعشرين وأربعمائة فقام مكانه صھره أبو ثم توفي أبو منصور بختيار بن علي نائب أبي كاليجار با

وبعث البنه . القاسم الضطالعه وكفايته، واستبّد بھا، ونكر أبو كاليجار استبداده وبعث بعزله فامتنع، وخطب لجالل الدولة

واستجار منه بعض  ثم فسد ما بين أبي القاسم والعزيز. يستدعيه من واسط فجاء وملك البصرة وطرد عساكر أبي كاليجار

الديلم بالعزيز، وشكوا منه فأخرجه العزيز عن البصرة وأقام باألبلة، ثم عاد إلى محاربة العزيز حتى أخرجه عن البصرة، 

  .ورجع أبو القاسم إلى طاعة أبي كاليجار

  :إخراج جالل الدولة من دار الملك ثم عوده
الدولة الوزير أبا القاسم فاستوحش الجند، واتھموه بالتعّرض  وفي رمضان من سنة أربع وعشرين وأربعمائة استقدم جالل

. ألموالھم فھجموا عليه في دار الملك، وأخرجوه إلى مسجد في داره فاحتمل جالل الدولة الوزير أبا القاسم وانتقل إلى الكرخ

فأجاب، وبعث إليھم واستمالھم وأرسل إليه الجند بأن ينحدر عنھم إلى واسط على رسمه، ويقيم إلمارتھم بعض ولده األصاغر 

  .فرجعوا عن ذلك واسترّدوه إلى داره، وحلفوا له على المناصحة

واستوزر عميد الدولة أبا سعد سنة خمس وعشرين وأربعمائة عوضاً من ابن ماكوال فاستوحش ابن ماكوال، وسار إلى عكَبرا 

 ً ثم خرج أبو سعد . نا فأعاد أبا سعد عبد الرحيم إلى وزارتهثم فارقھا إلى أوا. فرّده إلى وزارته، وعزل أبا سعد فبقي أياما

له، وھرب لشھرين فحمل إلى دار الخالفة  ھارباً من الوزارة ولحق بأبي الشوك، ووزر بعده أبو القاسم فكثرت مطالبات الجند

ولّي جالل الدولة البساسيري وعجز عنھم النّواب، ف. مكشوف الرأس، وأعيد أبو سعد إلى الوزارة، وعظم فساد العّيارين ببغداد

من قّواد الديلم حماية الجانب الغربي ببغداد فحسن فيه غناؤه، وانحل أمر الخالفة والسلطنة ببغداد حتى أغار األكراد والجند 

وطلب أولئك الجند جالل الدولة فعجز عن االنتصاف منھم أو إسالمھم للخليفة، فتقّدم . على بستان الخليفة، ونھبوا ثمرته

لخليفة إلى القضاة والشھود والفقھاء بتعطيل رسومھم فوجم جالل الدولة، وحمل أولئك الجند بعد غيبتھم أياماً إلى دار الخليفة ا

فاعترضھم أصحابھم وأطلقوھم، وعجز النّواب عن إقامة األحكام في العّيارين ببغداد، وانتشر العرب في ضواحي بغداد 

المقابر عند جامع المنصور، وشغب الجند سنة سبع وعشرين وأربعمائة بجالل الدولة فخرج وعاثوا فيھا حتى سلبوا النساء في 

متنكراً في سيما بدوّي إلى دار المرتضى بالكرخ، ولحق منھا برافع بن الحسين بن معن بتكريت، ونھب األتراك داره 

  .ثم أصلح القائم أمر الجند وأعاده. وخّربوھا

  :فتنة بادسطفان ومقتله
منا ذكر بادسطفان ھذا وأنه من أكابر قّواد الديلم ويلّقب حاجب الحّجاب، وكان جالل الدولة ينسبه لفساد األتراك واألتراك قد قدّ 

ينسبونه إلى إحجاز األموال فاستوحش واستجار بالخليفة منتصف سبع وعشرين وأربعمائة فأجاره، وكان يراسل أبا كاليجار 
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إلى واسط، وثار معھم العسكر الذين بھا وأخرجوا العزيز بن جالل الدولة إلى بغداد،  ويستدعيه، فبعث أبو كاليجار عسكراً 

وجرت بينه وبين جالل . وكشف بادسطفان القناع في الدعاء ألبي كاليجار، وحمل الخطباء على الخطبة المتناع الخليفة منھا

فان على ابن فسانجس، فعاد منصور بن الحسين وسار إلى األنبار، وفارقه قرواش إلى الموصل، وقبض بادسط. الدولة حرب

وترك ماله وخدمه وما  ثم جاء الخبر بأّن أبا كاليجار سار إلى فارس فانتقض عن بادسطفان الديلم الذين كانوا معه،. إلى بلده

لب بادسطفان، وعاد جالل الدولة إلى بغداد، وبعث البساسيري وبني خفاجة في ط. معه بدار الخليفة القائم وانحدر إلى واسط

وسار ھو ودبيس في اتباعھم فلحقوه بالخيزرانية فقاتلوه وھزموه، وجاؤا به أسيراً إلى جالل الدولة ببغداد، وطلب من القائم أن 

يخطب له ملك الملوك فوقف عن ذلك إال أن يكون بفتوى الفقھاء فأفتاه القضاة أبو الطيب الطبري وأبو عبد هللا الصيمري وأبو 

. رخي بالجواز ومنع أبو الحسن الماوردي، وجرت بينھم مناظرات حتى رجحت فتواھم وخطب له بملك الملوكالقاسم الك

وكان الماوردي من أخّص الناس بجالل الدولة فخجل وانقطع عنه ثالثة أشھر، ثم استدعاه وشكر له إيثار الحق وأعاده إلى 

  .مقامه

  :مصالحة جالل الدولة وأبي كاليجار
ل بين جالل الدولة وأبي كاليجار ابن أخيه، وتولى ذلك القاضي أبو الحسن الماوردّي وأبو عبد هللا المردوسي ثم ترددت الرس

فانعقد بينھما الصلح والصھر ألبي منصور بن أبي كاليجار على إبنة جالل الدولة، وأرسل القائم إلى أبي كاليجار بالخلع 

  .النفيسة

  :تقالل أبي كاليجار بھاعزل الظھير أبي القاسم عن البصرة واس
قد قّدمنا حال الظھير أبي القاسم في ملك البصرة بعد صھره أبي منصور بختيار،وأنه عصى على أبي كاليجار بدعوة جالل 

ثم عاد إلى طاعته واستبّد بالبصرة، وكان ابن أبي القاسم بن مكّرم صاحب عمان يكاتب أبا الجيش وأبا كاليجار بزيادة . الدولة

لف دينار في ضمان البصرة فأجيب إلى ذلك، وجّھز له أبو كاليجار العساكر مع العادل أبي منصور بن مافنة، وجاء ثالثين أ

أمواله،  أبا الجيش بعساكره في البحر من عمان وحاصروا البصرة بّراً وبحرا وملكوھا، وقبض على الظھير واستصفيت

مائة ألف وعشرة آالف فحملھا كذلك، ووصل الملك أبو كاليجار إلى  وصودر على تسعين ألفاً فحملھا في عشرة أيام، ثم على

البصرة سنة إحدى وثالثين وأربعمائة، وأنزل بھا إبنه عّز الملوك واألمير أبا الفرج بن فسانجس وعاد إلى األھواز ومعه 

  .الظھير أبو القاسم

  :أخبار عمان وابن مكرم
ّبر دولة بھاء الدولة وقبله إبنه أبو الفوارس، وأّن إبنه أبا القاسم كان أميراً بعمان قد قّدمنا خبر أبي محمد بن مكرم، وأنه كان مد

أبو الجيش والمھّذب وأبو : منذ سنة خمس عشرة وأربعمائة، ثم توفي سنة إحدى وثالثين  وأربعمائة وخلّف بنين أربعة وھم

سم فأقّّره أبو الجيش، وبالغ في تعظيمه حتى كان وكان علي بن ھطال صاحب جيش أبي القا. محمد وآخر صغير لم يذكر إسمه

يقوم له إذا دخل عليه في مجلسه فنكر ذلك المھّذب على أخيه، وحقدھا له ابن ھطال فعمل دعوة واستأذن أبا الجيش في 

خيه أبي إحضار أخيه المھّذب لھا، وأحضره وبالغ في خدمته حتى إذا طعموا وشربوا وانتشوا فاوضه ابن ھطال في التوّثب بأ

ثم وقف أبا الجيش على خطة أخبره أنه . الجيش، واستكتبه بما يوليه من المراتب ويعطيه من اإلقطاع على مناصحته في ذلك

ثم توفي أبو الجيش . وبسبب ذلك كان نكيره عليك في شأني، فقبض أبو الجيش على أخيه واعتقله ثم خنقه: لم يوافقه ثم قال له

ھطال بتولية أخيه محمد فأخفته أّمه حذراً عليه، ورفعت األمر إلى ابن ھطال فولي ُعمان وأساء  بعد ذلك بيسير وھمََّ◌ ابن
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السيرة وصادر التّجار، وبلغ ذلك إلى أبي كاليجار فأمر العادل أبا منصور بن ماقتة أن يكاتب المرتضى نائب أبي القاسم بن 

إليه العساكر من البصرة، فسار إلى عمان وحاصرھا واستولى مّكرم بجبال عمان، ويأمره بقصد ابن ھطال في عمان، وبعث 

ومات العادل أبو . ثم دس إلى خادم كان البن مكرم، وصار البن ھطال، وأمره باغتياله فاغتاله وقتله. على أكثر أعمالھا

ث لمدافعتھم عنھا، منصور بھرام بن ماقتة وزير أبي كاليجار سنة ثالث وثالثين وأربعمائة، ووزر بعده مھّذب الدولة وبع

وكانوا يحاصرون جيرفت فأجفلوا عنھا، ولم يزل في اتباعھم حتى دخلوا المفازة ورجع مھّذب الدولة إلى كرمان فأصلح 

  .فسادھم

  :وفاة جالل الدولة سلطان بغد اد ووالية أبي كاليجار
ة من ملكه، وقد كان بلغ في الضعف ثم توفي جالل الدولة ببغداد في شعبان سنة خمس وثالثين وأربعمائة لسبع عشرة سن

ولما توفي انخذل الوزير كمال الملك عبد الرحيم وأصحاب السلطان . وشغب الجند عليه واستبداد األمراء والنّواب فوق الغاية

ً من األتراك والعاّمة، واجتمع قّواد العسكر فمنعوھم من النھب الملك  وكان ابنه األكبر. األكابر إلى حريم دار الخالفة خوفا

، وبادر أبو كاليجار صاحب .العزيز أبو منصور بواسط فكاتبه الجند بالطاعة، وشرطوا عليه تعجيل حق البيعة فأبطأ عنھم

وأصعد بعد ذلك من األھواز فلما انتھى إلى الُنعمانّية . األھواز فكاتبھم ورّغبھم في المال وتعجيله فعدلوا عن الملك العزيز إليه

وسار العزيز إلى دبيس بن مزيد، ثم إلى قرواش بن . إلى واسط، وخطب الجند ببغداد ألبي كاليجار غدر به أصحابه فرجع

. المقلّد بالموصل ثم فارقه إلى أبي الشوك لصھر بينھما فغدر به، وألزمه على طالق بنته فسار إلى إبراھيم نيال أخي طغرلبك

ولحق بنصير الدولة بن مروان فتوفي عنده بميافارقين، وقدم أبو  ثم قدم بغداد مختفيا يروم الثورة بقتل بعض أصحابه ففرّ 

واستقر سلطانه فيھا بعد أن بعث بأموال فّرقت على الجند . كاليجار بغداد في صفر سنة ست وثالثين وأربعمائة، وخطب له بھا

كل بأعماله، ولقبه الخليفة بمحيي  ببغداد وبعشرة آالف دينار وھدايا كثيرة للخليفة، وخطب له فيھا أبو الشوك ودبيس بن مزيد

الدولة، وجاء في قّل من عساكره خوفاً أن يستريب به األتراك فدخل بغداد في شھر رمضان، ومعه وزيره أبو السعادات أبو 

الفرج محمد بن جعفر بن فسانخس، واستعفى القائم من الركوب للقائه، وتقّدم بإخراج عّميه من بغداد، فمضيا إلى تكريت، 

  .ع على أصحاب الجيوش وھم البساسيري والساري والھمام أبو اللقاء وثبت قدمه في الملكوخل

  :أخبار ابن كاكويه مع عساكر مسعود وواليته علي أصفھان ثم ارتجاعه منھا
ً ومعه فرھاد بن مرداويج الذي جاءه إلى قلعة فردخان مدداً  قد تقّدم انھزام عالء الدولة بن كاكويه من الرّي ومسيره جريحا

وافترقوا من يزدجرد فمضى أبو جعفر إلى نيسابور . وساروا منھا إلى يزدجرد، واتبعھم علّي بن عمران قائد تاش قرواش

بن عمران وحملھم على الفتك به،  - عند األكراد الجردقان، وصعد فرھاد إلى قلعة سمكيس، واستمال األكراد الذين مع عليّ 

فرھاد واألكراد فحصروه في قرية بطريقه فامتنع عليھم بكثرة األمطار ورجعوا عنه، فشعر علي وسار إلى ھمذان، واتبعه 

وبعث علي بن عمران إلى األمير تاش يستمّده وعالء الدولة إلى ابن أخيه بأصفھان يستمّد المال والسالح فاعترضه علي بن 

وكذلك . أقّره على أصفھان على ضمان معلومعمران من ھمذان، وكبسه بجردقان وغنم ما معه وأسره، وخالفه عالء الدولة و

  .قابوس في جرجان وطبرستان وولّى على الرّي أبا سھل الحمدوني

وأمر تاش قرواش صاحب خراسان بطلب شھربوس بن ولكين صاحب ساوة، وكان يفسد السابلة ويعترض الحاج، وسار إلى 

وه ببعض قالع قّم، وأخذوه أسيرا فأمر بصلبه على الري وحاصرھا بعد موت محمود، فبعث تاش العساكر في أثره، وحاصر

ساوة، ثم اجتمع عالء الدولة بن كاكويه وفرھاد بن مرداويح على قتال أبي سھل الحمدوني وقد زحف في العساكر من 
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بي ثم لحق بأيدج وھي للملك أ. خراسان فقاتاله، وقتل فرھاد وانھزم عالء الدولة إلى جبل بين أصفھان وجرجان فاعتصم به

  . كاليجار

واستولى أبو سھل على أصفھان ونھب خزائن عالء الدولة وحملت كتبه إلى غزنة إلى أن أحرقھا الحسين بن الحسين 

ثم سار عالء الدولة سنة سبع وعشرين وأربعمائة وحاصر أبا سھل في أصفھان، . الغوري، وذلك سنة خمس وعشرين

ثم غلبه طغرلبك . رم فلم يقبله ابن السالّر خوفاً من ابن سبكتكين، فسار عنهوغدرته األتراك فخرج إلى يزدجرد ومنھا إلى الط

  .على خراسان سنة تسع وعشرين وأربعمائة وارتجعھا مسعود سنة ثالثين وأربعمائةة كما ذكرناه ونذكره

  :وفاة عالء الدولة أبي جعفر بن كاكويه
وثالثين وأربعمائة، وقد كان عاد إلى أصفھان عند شغل بن ثم توفي عالء الدولة شھربان بن كاكويه في محّرم سنة ثالث 

وسار ولده اآلخر . ولما توفي قام مكانه بأصفھان إبنه األكبر ظھير الدين أبو منصور قرامرد. سبكتكين بفتنة طغرلبك فملكھا

مستحفظ قلعة نظير التي وبعث أبو منصور قرامرد إلى . أبو كاليجار كرشاسف إلى نھاوند فملكھا، وضبط البلد وأعمال الجيل

كان فيھا ذخائر أبيه وأمواله فامتنع بھا وعصى، وسار أبو منصور لحصاره ومعه أخوه أبو حرب فلحق أبو حرب 

وبعث أبو حرب إلى السلجوّقية بالرّي يستنجدھم، فسارت طائفة منھم إلى . بالمستحفظ، ورجع أبو منصور إلى أصفھان

فسّير أبو منصور العساكر وارتجعھا فجمع أبو حرب فھزموه، وحاصروا أبا حرب . جرجان فنھبوھا وسلموھا ألبي حرب

بالقلعة فأسرى من القلعة، ولحق بالملك أبي كاليجار صاحب فارس، واستنجده على أخيه أبي منصور فأنجده بالعساكر 

  .وحاصروا أبا منصور وأوقعوه عّدة وقائع

ثم . أبي كاليجار، وعاد أبو حرب إلى قلعة نظيرا، واشتّد الحصار عليه ثم اصطلحوا آخراً على مال يحمله أبو منصور إلى

ثم سار إبراھيم نّيال إلى الرّي، وطلب . صالح أخاه أبا منصور على أن يعطيه بعض ما في القلعة وتبقى له فاتفقا على ذلك

في اتفاقه مع أخيه أبي حرب فاتفقا،  الموادعة من أبي منصور فلم يجبه فسار إلى ھمذان ويزدجرد فملكھما وسعى الحسن الكيا

  .وخطب أبو حرب ألخيه أبي منصور في بالده، وأقطعه أبو منصور ھمذان

وكان إبراھيم نيال عندما استولى . ثم ملك طغرلبك البالد من يد ابن سبكتكين، واستولى على خوارزم وجرجان وطبرستان

ثم ملك يزدجرد، ثم قصد . السلجوقّية إلى الرّي فاستولى عليھاطغرلبك على خراسان، وھو أخوه ألّمه، تقّدم في عساكر  

ھمذان سنة أربع وثالثين وأربعمائة ففارقھا صاحبھا ابن عالء الدولة إلى نيسابور وجاء إبراھيم إلى ھمذان بطلب طاعتھم 

د وعاث في نواحيھا، فشرطوا عليه استيالءه على عساكر كرشاسف فسار إليھا، وتحّصن في سابور خواست، وملك عليه البال

وقد صمم طغرلبك على قصدھا فسار إليه، وترك ھمذان، ورجع كرشاسف، وملك . وتحّصن ھو بالقلعة، وعاد ھو إلى الريّ 

  .طغرلبك الرّي من يد إبراھيم

وبعث إلى سجستان، وأمر بعمارة ما خّرب من الرّي، ووجد بدار اإلمارة مراكب ذھب مرّصعة بالجواھر، وبرنيتين من 

ثم ملك قلعة طبرك من يد مجد الدولة بن بوبه، وأقام عنده . النحاس مملوءتين جواھر وذخائر مما سوى ذلك وأمواالً كثيرة

 ً ثم بعث إلى كركتاش وموقا من الغّز العراقّية . صالحه صاحبھا بثمانين ألف دينار وصار في طاعته!وملك قزوين ل. محرما

من نواحي جرجان فارتابوا وشردوا خوفاً منه، ثم بعث إلى ملك الديلم يدعوه إلى الطاعة الذين تقّدموا إلى الرّي، واستدعاھم 

 ً . ويطلب منه المال فأجاب وحمل، وبعث إلى سالّر الطرم بمثل ذلك فأجاب وحمل مائتي ألف دينار وقّرر عليه ضمانا معلوما

وسار إلى ھمذان فملكھا، وقد . د بالمال فرجع عنهثم بعث السرايا إلى أصفھان، وخرج من الرّي في اتباعھا فصانعه قرامر
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كان سار إليه كرشاسف بن عالء الدولة وھو بالرّي فأطاعه، وسار معه إلى أبھر وزنجان فملكھما، وأخذ منه ھمذان وتفّرق 

  .عنه أصحابه

لرّي، واستخلف على وطلب منه طغرلبك قلعة كشكور فأرسل إلى مستحفظھا بنزولھم عنھا فامتنعوا، واتبعه طغرلبك إلى ا

ً للذي والّه البلد من السلجوقّية، ثم  ھمذان ناصر الدين العلوّي، وكان كرشاسف قد قبض عليه فأخرجه طغرلبك، وجعله رديفا

وخطب للملك . نزل كرشاسف على كشكور سنة ست وثالثين وأربعمائة، وجاء إلى ھمذان فملكھا وطرد عنھا عمال طغرلبك

ك أخاه إبراھيم نيال سنة سبع وثالثين وأربعمائة إلى ھمذان، ولحق كرشاسف بشھاب الدولة أبي أبي كاليجار فبعث طغرلب

وبلغ الخبر . الفوارس منصور بن الحسين صاحب جزيرة بني دبيس، وارتاع الناس بالعراق لوصول إبراھيم نيال إلى حلوان

  .إلى أبي كاليجار فأراد التجّمع إلبراھيم نيال فمنعه قلة الظھر

ثم سار إلى أصفھان فحاصرھا في محّرم سنة . دثت فتنة بين طغرلبك وأخيه إبراھيم نيال، وأخذ الرّي وبالد الجيل من يدهوح

إثنين وأربعين، وبعث السرايا فبلغت البيضاء، وأقام يحاصرھا حوال كامال حتى جھدھم الحصار، وعدموا األقوات وحرقوا 

نوا وخرجوا إليه، وملك أصفھان سنة ثالث وأربعين وأربعمائة، وأقطع صاحبھا ثم استأم. السقف لوقودھم حتى سقف الجامع

وانقرضت دولة فخر الدولة بن . ونقل أمواله وسالحه من الرّي إليھا وجعلھا كرسياً لملكه. أبا منصور وأجناده في بالد الجيل

  .اء  وحدهوبقي منھم بالعراق وفارس أبو كاليجار والبق. بويه من الرّي وأصفھان وھمذان

  :موت أبي كاليجار
ولما رأى أبو كاليجار استيالء طغرلبك على البالد، وأخذه الرّي وأصفھان وھمذان والجيل من قومه، وإزالة ملكھم راسله في 

الصھر والصلح، بأن يزّوجه إبنته، وزّوج داود أخو طغرلبك إبنته من أبي منصور بن أبي كاليجار، وانعقد ذلك بينھما في 

وكتب طغرلبك إلى أخيه إبراھيم نيال عن العراق وأعماله ابن سكرستان من الديلم، وقّرر . صف تسع وثالثين وأربعمائةمنت

ثم استمال أجناده فقتلھم . عليه ماالً فطاول في حمله، ورافع فشكر له أبو كاليجار، وانتزع من يده قلعة يزدشير وھي تعلقه

ر، وانتھى إلى قصر مجامع من خراسان فطرقه المرض، وضعف عن الركوب بھرام، واستوحش فسار إليه أبو كاليجا

  .فرجعوا به إلى مدينة خبايا وتوفي بھا في جمادى األول سنة أربعين وأربعمائة ألربع سنين وثالثة أشھر من ملكه العراق

الوزير أبي منصور وكانت ولما توفي نھب األتراك خزائنه وسالحه ودوابه، وانتقل ولده أبو منصور فالستون إلى مخيم 

منفردة عن العسكر فأقام عنده، واختلف األتراك والديلم وأراد األتراك نھب األمير والوزير فمنعھم الديلم، واختلفوا إلى شيراز 

. وبلغ وفاة أبي كاليجار إلى بغداد وبھا ابنه أبو نصر فاستخلف الجند. فملكھا األمير أبو منصور، وامتنع الوزير بقلعة حزقة

وسأل أن يلقب بالرحيم فمنع الخليفة من ذلك أدبا، ولقبه به أصحابه واستقّر بالعراق . وأمر القائم بالخطبة على عادة قومه

ثم بعث أخاه أبا سعد في العساكر في شّوال من السنة إلى . وكان بالبصرة أخوه أبو علي فأقّره عليھا. وخوزستان والبصرة

وكان الملك العزيز بن جالل الدولة عند . قبضوا على أخيه أبي منصور وأّمه وجاؤوا بھما إليهشيراز فملكھا وخطبوا له بھا، و

وبلغه . فلما مات أبو كاليجار زحف إلى البصرة طامعا في ملكھا فدافعه الجند الذين بھا. إبراھيم نّيال، الحق به بعد مھلك أبيه

  .ن فھلك عنده كما مرّ استقامة الملك ببغداد للرحيم فأقطع وذھب إلى ابن مروا

  :ملك الملك الرحيم بن أبي كاليجار ومواقعه
قد ّتقدم لنا أن أبا منصور فالستون بن أبي كاليجار سار إلى فارس بعد موت أبيه فملكھا، وأنه بعث أخاه أبا سعيد بالعساكر 

األھواز في اتباعه سنة إحدى فقبضوا عليه وعلى أمه ثم انطلق ولحق بقلعة اصطخر ببالد فارس فسار الملك الرحيم من 
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ثم وقع الخالف بين جند شيراز وبين جند بغداد، وعادوا إلى العراق . وأربعين، وأطاعه أھل شيراز وجندھا، ونزل قريباً منھا

ً ببالد فارس إلى أخيه فالستون ولما عاد استخلف . فعاد معھم الملك الرحيم الرتيابه بجند شيراز، وبعث الجند والديلم جميعا

وعاد الملك الرحيم للقائه من األھواز في ذي القعدة من السنة، واقتتلوا . العساكر، وسار إلى أّرجان عازماً على قصد األھواز

 ً وسار بعض إلى الملك الرحيم يستجيشون به للرجوع إلى فارس فأرسل إلى . وانھزم الملك الرحيم، وعاد إلى واسط منھزما

. األھواز فبلغه طاعة أھل فارس، وأنھم منتظرون قدومه فأقام باألھواز ينتظر عساكر بغدادبغداد، واستنفر الجند، وسار إلى 

  .ثم سار إلى عسكر مكرم فملكھا سنة ثالث وأربعين وأربعمائة

وبعث . ثم اجتمع جمع من، لعرب واألكراد مقّدمھم طراد بن منصور ومذكور بن نزار فقصدوا سرف فنھبوھا ونھبوا درق

وبلغ . بعساكره في محّرم سنة ثالث وأربعين فھزموا العرب واألكراد، وقتل مطارد وأسر ابنه واسترّد النھبالملك الرحيم 

ثم سار . الخبر إلى الملك الرحيم وھو بعسكر مكرم فتقّدم إلى قنطرة اربق، ومعه دبيس بن مزيد والبساسيرّي وغيرھما

ن الديلم واألتراك من أّرجان إلى تستر فسابقھم، الملك الرحيم ھزارسب بن تنكر ومنصور بن الحسين األسدّي بمن معھما م

ثم زحف في عسكر إلى رامھرمز وبھا أصحاب ھزارسب فھزموھم وأثخنوا فيھم، وتحّيزوا إلى رامھرمز في . فكان الظفر له

ه فملك إصطخر، ثم قبض ھزارسب عليھم وأرسل إلى الملك الرحيم بطاعته فبعث أخاه أبا سعيد إلي. طاعة الملك الرحيم

وخدمه أبو نصر بعسكره وماله، وأطاعته جموع من عساكر فارس من الديلم والترك والعرب واألكراد وحاصروا قلعة بھندر 

  .فخالفه ھزارسب ومنصور بن الحسين األسدّي إلى الملك الرحيم فھزموه

قتال فھزمھم وأثخن فيھم واستأمن إليه كثير ثم عاودوا ال. وفارق األھواز إلى واسط وعاد إلى سعد بشيراز فقاتلھم وھزمھم

ثم مضى فالستون وھزارسب إلى . منھم، وصعد فالستون إلى قلعة بھندر فامتنع بھا وأعيدت الخطبة للملك الرحيم باألھواز

عنه ايدج، وبعثوا بطاعتھم إلى السلطان طغرلبك واستمّدوه، وبعث إليھم العساكر والملك الرحيم بعسكر مكرم، وقد انصرف 

البساسيرّي إلى العراق، ودبيس بن مزيد والعرب واألكراد، وبقي معه ديلم األھواز، وأنزل بغداد فسار من عسكر مكرم إلى 

األھواز، وحاصروه بھا فبعث أخاه أبا سعد صاحب فارس حين طلبه صاحب إصطخر ليفّت في عضد فالستون وھزارسب 

وفقد في الوقعة . ولحق في الفّل بواسط ونھبت األھواز. از قاتلوه فھزموهويرجعوا عنه فلم يھجھم ذلك، وساروا إلى األھو

الوزير كمال الملك أبو المعالي بن عبد الرحيم وكانت السلجوقّية قد ساروا إلى فارس فاستولى ألبأرسالن ابن أخي طغرلبك 

ع وأربعين إلى شيراز، ومعھم العادل بن ثم ساروا سنة أرب. على مدينة نسا وعاثوا فيھا، وذلك سنة ثالث وأربعين وأربعمائة

ماقتة وزير فالستون فقبضوا عليه، وملكوا منه ثالث قالع وسلمّوھا إلى أبي سعد أخي الملك الرحيم، واجتمعت عساكر 

ثم ساروا إلى نسا وقد كان تغلّب عليھا بعض السلجوقّية . شيراز فھزموا الغز الذين ساروا إليھا وأسروا بعض مقّدميھم

  .جوھم عنھا وملكوھافأخر

  :الفتنة بين البساسيري وبني عقيل واستيالؤه علي األنبار
لما سار الملك الرحيم إلى شيراز سنة إحدى وأربعين ثار بعض بني عقيل باردوفا فنھبوھا وعاثوا فيھا، وكانت من أقطاع 

ثم تحاجزوا ورفع إلى . واقتتلوا قتاالً شديداً  البساسيري، فلما عاد من فارس سار إليھم من بغداد فأوقع بأبي كامل بن المقلّد،

البساسيرّي أن قرواش أساء السيرة في أھل األنبار، وجاء أھلھا متظلّمين منه فبعث معھم عسكراً فملكوھا، وجاء على أثرھم 

، ونھب وزحف قريش إليھا سنة ست وأربعين فملكھا وخطب فيھا لطغرلبك، ونھب ما كان فيھا للبساسيريّ . فأصلح أحوالھا

  .وجمع البساسيرّي وقصد األنبار وخوي فاستعادھا من يد قريش ورجع إلى بغداد. حلل أصحابه بالخالص
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  :عمان ىاستيالء الخوارج عل 
كان أبو المظّفر بن أبي كاليجار أميرا على عمان، وكان له خادم مستبّد عليه فأساء السيرة في الناس، ومّد يده إلى األموال 

ثم . لم بذلك الخوارج في جبالھا فجمعھم ابن رشد منھم وسار إلى المدينة فبرز إليه أبو المظّفر وظفر بالخوارجوع. فنفروا منه

جمع ثانية وعاد لقتال أبي المظّفر والديلم وأعانه عليھم أھل البلد لسوء سيرتھم فھزمھم ابن رشد وملك البلد، وقتل الخادم 

. اإلمارة وأسقط المكوس، واقتصر على ريع العشر من أموال التّجار والواردينوكثيراً من الديلم والعّمال، وأخرب دار 

وقد كان أبو القاسم بن مكرم بعث إليه . وأظھر العدل ولبس الصوف، وبنى مسجداً لصالته، وخطب لنفسه، وتلّقب الراشد با

  .من قبل ذلك من حاصره في جبله وأزال طمعه

  :الفتنة بين العاّمة ببغداد
فر من سنة ثالث وأربعين وأربعمائة تجددت الفتنة ببغداد بين أھل السّنة والضيعة وعظمت، وتظاھر الشيعة بمذاھبھم وفي ص

وأرسل القائم نقيبي العباسّية والعلوّية لكشف الحال فشھدوا . وكتبوا بعض عقائدھم في األبواب، وأنكر ذلك أھل السّنة واقتتلوا

الھاشمّية من أھل السّنة، فقصدوا مشھد باب النصر، ونھبوا ما فيه وأحرقوا ضريح موسى  وقتل رجل من. للشيعة ودام القتال

الكاظم وحافده محمد المتقي وضرائح بني بويه وبعض خلفاء بني العباس، وھموا بنقل شلو الكاظم إلى مقبرة أحمد بن حنبل 

وقتل أھل الكرخ من الشيعة أبا سعيد السرخسي مدرس وجاء نقيب العّباسّية فمنع من ذلك، . فحال دون ذلك جھلھم بعين الجدث

وبلغ إحراق المشھد إلى دبيس فعظم عليه، وقطع . الحنفّية، وأحرقوا محال الفقھاء ودورھم وتعّدت الفتنة إلى الجانب الشرقيّ 

السّنة، وأعاد الخطبة  خطبة القائم ألنه وأھل ناحيته كانوا شيعة، وعوتب في ذلك فاعتذر بأن أھل الناحية تغرّي القائم بأھل

ثم عظمت الفتنة سنة خمس وأربعين وأربعمائة واطرحوا مراقبة السلطان، ودخل معھم طوائف من األتراك، وقتل . بحالھا

بعض العلوّية فصرخ النساء بثأره واجتمع السواد األعظم، وركب القّواد لتسكين الفتنة فقاتلھم أھل الكرخ قتاال شديدا، وحرقت 

  .ثم منع األتراك من الدخول بينھم فسكنوا قليالّ . أسواق الكرخ

  :استيالء الملك الرحيم علي البصرة
قد كنا قّدمنا أن الملك الرحيم لما تولّى بغداد بعد أبيه أقّر أخاه أبا علي على إمارة البصرة، ثم بدا منه العصيان، فبعث إليه 

ثم ھزمھم وملك عليھم . رزوا إليه في الماء فقاتلھم عّدة أيامالعساكر مع البساسيرّي القائم بدولته فزحف إلى البصرة وب

األنھار، وسارت العساكر في البّر إلى البصرة، واستأمنت ربيعة ومضر فأّمنھم وملك البصرة، وجاءته رسل الديلم بخوزستان 

أبو علي وإبنه إلى يعتذرون، ومضى أبو علي فتحّصن بشّط عثمان وخندق عليه فمضى الملك الرحيم إليه وملكه، ومضى 

ً إلى السلطان طغرلبك فلما وصل إليه بأصفھان القاه بالتكرمة وأنزله بعض قالع . عبادان ولحق منھا إلى جرجان متوّجھا

واستخلف عليھا . وأقام الملك الرحيم بالبصرة أياماً، واستبدل من أجناد أخيه أبي علي بھا. جرباذقان، وأقطع له في أعمالھا

وترّددت الرسل بينه وبين منصور بن الحسين وھزارشب فدخلوا في طاعته، وصارت تستر . ر إلى األھوازالبساسيرّي وسا

  .إليه، وأنزل بأّرجان فوالد بن خسرو الديلمي،ّ فسار في أعمالھا، وحمل المتغلّبين ھناك على طاعة الملك الرحيم حتى أذعنوا

  :استيالء فألستون علي شيراز بدعوة طغرلبك
أنه كان بقلعة إصطخر أبو نصر بن خسرو مستوليا عليھا، وأنه أرسل بطاعته سنة ثالث وأربعين وأربعمائة إلى  قد قّدمنا

الملك الرحيم عندما ملك رامھرمز، واستدعى منه أخاه أبا سعيد ليملّكه بالد فارس، فسار إليه بالعساكر وملك البالد، ونزل 

وأوحش أبا نصر مستدعيھم . قد استبّد في دولته، وساءت سيرته في جنده شيراز، وكان معه عميد الدولة أبو نصر الظھير
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للملك فانتقض عليھم، وداخل الجند في االنتقاض فشغبوا وقبضوا على عميد الدولة، ونادوا بدعوة أبي منصور فالستون 

طغرلبك وللملك الرحيم ثم واستدعوه، وأخرجوا أبا سعيد عنھم إلى األھواز، ودخل أبو منصور إلى األھواز فملكھا وخطب ل

  .لنفسه بعدھما

  :وقائع البساسيري مع األعراب واألكراد لطغرلبك
لما استولى طغرلبك على النواحي وأحاط بأعمال بغداد من جھاتھا، وأطاعه أكثر األكراد إلى حلوان وكثر فسادھم وعيثھم، 

. واتبعھم إلى البوازيج فظفر بھم وقتل وغنم وعبروا الزابوالتفت عليھم األعراب، وأھّم الدولة شأنھم فسار إليھم البساسيري، 

ثم دعاه دبيس صاحب الحلّة إلى قتال خفاجة، وقد . وجاء الديلم فتمّكن من العبور إليھم وذلك سنة خمس وأربعين وأربعمائة

خّفان فأوقع بھم وغنم أموالھم عاثوا في بالده فاستنجد به وسار إليھم فأجالھم عن الجامعين، ودخلوا المفازة واتبعھم فأدركھم ب

قيل . وأراد تخريب القائم الذي به، وھو بناء في غاية االرتفاع كالعلم يھتدى به. وأنعامھم، وحاصر حصن خفان وفتحه وخّربه

إنه وضع لھداية السفن لما كان البحر إلى النجف فصانع عنه ربيعة بن مطاعم بالمال وترك له، وعاد فصلب من كان معه من 

  .ثم سار إلى خوّي فحصرھا وقّرر عليھا سبعة آالف دينار. ى العربأسر

  :فتنة األتراك واستيالء عساكر طغرلبك علي النواحي
كان األتراك من جند بغداد قد استفحل أمرھم على الدولة، واشتطوا وتطاولوا إلى الفتنة عندما ھّبت ريحھا بظھور طغرلبك 

ر في محّرم سنة ست وأربعين  وأربعمائة بمبلغ كبير من أرزاقھم ورسومھم وأرھقوه، واستيالئه على النواحي، فطالبوا الوزي

واختفى في دار الخالفة فاتبعوه وطلبوه من أھل الدار فجحدوه فشغبوا على الديوان، وتعّدوا إلى الشكوى من الخليفة، وساء 

وركب البساسيرّي، . دار الخالفة فانزعجوا الخطاب بينھم وبين أھل الديوان وانصرفوا، وشاع بين الناس أنھم محاصرون

وشغب الجند ونھبوا . وھو النائب يومئذ ببغداد إلى دار الخالفة، وطلب الوزير وكبس الدور من أجله فلم يوقف له على خبر

وا ووقف أھل الدروب لمنع بيوتھم من األتراك فنھب. دار الروم وأحرقوا البيع، وكبسوا دار ابن عبيد وزير البساسيريّ 

والبساسيرّي في خالل ذلك مقيم بدار الخالفة إلى أن ظھر الوزير، وقام بھم بما عليھم من أثمان . الواردين، وعدمت األقوات

  .دوابه وقماشه

وجاءت أصحاب قريش صاحب الموصل فكبسوا . واتصل الھرج، وعاد األعراب واألكراد إلى العيث واإلغارة والنھب والقتل

لبردوان، ونھبوا منھا دواّب وجماالً من البخاتي كانت ھناك للبساسيرّي فتضاعف الھرج، وانحل نظام حلل كامل ابن عّمه با

ثم تقدموا إلى قلعة . ووصل عساكر الغز إلى الدسكرة مع إبراھيم بن إسحق من أمراء طغرلبك ورستبارد فاستباحوھا. الملك

. فعاثوا في نواحيھا، وخربت تلك األعمال وانجلى أھلھاالبردوان وقد عصى صاحبھا سعدي على طغرلبك فامتنعت عليھم 

وسارت طائفة أخرى إلى األھواز فخّربوا نواحيھا، وقوي طمع السلجوقّية في البالد، وخافت الديلم ومن معھم من األتراك 

خوزستان  ثم بعث طغرلبك أبا علّي بن أبي كاليجار الذي كان صاحب البصرة في عساكر السلجوقية إلى. وضعفت نفوسھم

فانتھى إلى سابورخواست، وكاتب الديلم بالوعد والوعيد فنزع إليه أكثرھم واستولى على األھواز، ونھبھا عساكر السلجوقّية 

  .وصادروا أھلھا، وھرب أھلھا منھم

  :الوحشة بين القائم والبساسيري
ثم وصل إلى بغداد أبو الغنائم وأبو . بعينقد قّدمنا ما وقع من قريش بن بدران في نھب حلل البساسيري أصحابه سنة ست وأر

سعد إبنا المجلبان صاحب قريش، ودخال في خفية فھّم البساسيري بأخذھما فأجارھما الوزير رئيس الرؤساء عليه فغضب، 
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 وأسقط مشاھرات القائم والوزير وحواشي الدار من دار. وسار إلى خوي واألنبار فملكھما، ورجع ولم يعرج على دار الخالفة

ثم سار في ذي الحّجة من سنة ست وأربعين وأربعمائة إلى األنبار، وبھا أبو . الضرب، ونسب إلى الوزير مكاتبته طغرلبك

الغنائم بن المحلبان، ونصب عليھا المجانيق ودخلھا عنوة، وأسر أبا الغنائم في خمسمائة من أھلھا، ونھب البالد وعاد إلى 

صلبه فشفع فيه دبيس بن صدقة، وكان قد جاء مدداً له على حصار األنبار فشفعه وصلب وقد شھر أبا الغنائم وھّم ب. بغداد

  .جماعة من األسرى

  :وثوب األتراك بالبساسيري ونھب داره
ثم صار لبھاء الدولة بن عضد الدولة، ونشأ في . كان ھذا البساسيري مملوكا لبعض تّجار بسا من مدائن فارس فنسب إليھا

وكان يبعثه في المھمات ومدافعة . وتصّرف في خدمة بيته إلى أن صار في خدمة الملك الرحيم. بة بضبعهدولته، وأخذت النجا

ثم سارا إلى . الفتن ھذه فدافع األكراد من جھة حلوان، ودافع قريش بن بدران من الجانب الغربي، وھما قائمان بدعوة طغرلبك

وبعث إليه وزيره أبو سعد النصراني . زير رئيس الرؤساء كما تقّدمالملك الرحيم بواسط وقد تأكدت الوحشة بينه وبين الو

. وأراقوا خمرھا فتأكدت الوحشة بذلك. بجرار خمر فدس عليھا الوزير قوما ببغداد كانوا يقومون في تغيير المنكر فكسروھا

وتأكدت . ا عليه ويغرم من أتلفھاواستفتى البساسيري الفقھاء الحنفّية في ذلك فأفتوه باحترام مال النصراني، وال يجوز كسرھ

الوحشة بين الوزير وبين البساسيري، وكانت الوحشة بينه وبين األتراك كما مّر فدّس الوزير بالشغب على البساسيري 

وأشاع رئيس الرؤساء أنه كاتب . فشغبوا، واستأذنوا في نھب دوره فأذن لھم من دار الخالفة فانطلقت أيدي النھب عليھا

وكاتب . وكاتب القائم الملك الرحيم بإبعاد البساسيري، وأنه خلع الطاعة. علوّي صاحب مصر، واتسع الخرقالمستنصر ال

  .المستنصر العلوّي فأبعده الملك الرحيم

  : استيالء طغرلبك علي بغداد والخليفة ونكبة الملك الرحيم وانقراض دولة بني بويه
فيھا، ثم رجع إلى الري فأصلح فسادھا، ثم وصل ھمذان في المحّرم سنة كان طغرلبك قد سار غازيا إلى بالد الروم فأثخن 

وتقّدم إلى أھل الدينور وقرميس . سبع وأربعين وأربعمائة عامال على الحّج وأن يمّر بالشام ويزيل دولة العلوّية بمصر

اك وقصدوا ديوان الخالفة وغيرھما بإعداد العلوفات والزاد في طريقه، وعظم اإلرجاف بذلك في بغداد وكثر شغب األتر

وعسكروا بظاھر البلد فوصل طغرلبك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق . يطلبون القائم في الخروج معھم للمدافعة

خراسان، وأجفل الناس إلى غربي بغداد، وأصعد الملك الرحيم من واسط بعد أن طرد عنه البساسيري بأمر القائم فلحق بدبيس 

  .ة لصھر بينھمابن صدقة صاحب الحلّ 

وبعث طغرلبك إلى القائم بطاعته، وإلى األتراك بالمواعيد الجميلة، فرّد األتراك كتابه وسألوا من القائم رّده عنھم فأعرض، 

وجاء الملك الرحيم يعرض نفسه فيما يختاره فأمر بتقويض األتراك خيامھم، وأن يبعثوا بالطاعة لطغرلبك ففعلوا وأمر القائم 

خطبة لطغرلبك فبعث إلى طريقھم الوزير أبا نصر الكندري، وأمر األجناد ثم دخل طغرلبك بغداد يوم الخميس الخطباء بال

ثم انتشرت عساكر . ليومين من رمضان، ونزل بباب الشماسية، ووصل قريش صاحب الموصل وكان في طاعته قبل ذلك

لرحيم أذن بقتال طغرلبك فأقبلوا من كل ناحية، وقتلوا الغّز طغرلبك في البلد وأسواقھا فوقعت الھيعة، وظّن الناس أّن الملك ا

في الطرقات إال أھل الكرخ فإنھم أمّنوھم، وأجاروھم، وشكر الخليفة لھم ذلك وتمادى العاّمة في ثورتھم، وخرجوا إلى معسكر 

ً من الظنة به، وركبت عساكر طغ. طغرلبك رلبك فھزموا العاّمة ودخل الرحيم بأعيان أصحابه إلى دار الخالفة تفاديا

وكانت ھذه الدروب قد نقل الناس إليھا أموالھم . وكسروھم، ونھبوا بعض الدروب ودروب الخلفاء والرصافة ودرب الدروب
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وفشا النھب واتسع الخرق، وأرسل طغرلبك من الغد إلى القائم بالعتب على ما وقع، ونسبه إلى الملك الرحيم، . ثقة باحترامھا

يان أصحابه فيكون براءة لھم فأمرھم الخليفة بالركوب إليه، وبعث معھم رسوله ليبرّثھم فساروا في ويطلب حضوره وأع

  .ذمامه، وأمر طغرلبك بالقبض عليھم ساعة وصولھم

ثم حمل الملك الرحيم إلى قلعة السيروان فحبس بھا وذلك لست سنين من واليته، وانقرض أمر بني بويه ونھب في الھيعة حلّة 

ونقم القائم على . ب الموصل، ونجا سليمان إلى خيمة بدر بن مھلھل فأجاره، ثم خلع عليه طغرلبك ورّده إلى حللهقريش صاح

طغرلبك ما وقع، وبعث في إطالق المحبوسين فاتھم في ذمامه، وھدده بالرحيل عن بغداد فاطلق بعضھم ومعسكر الرحيم من 

واستصفى طغرلبك أموال األتراك ببغداد . ر منھم بالبساسيري فكثر جمعهالدواوين، وأذن لھم في السعي في معاشھم فلحق كثي

  .من أجله، وبعث إلى دبيس بإبعاده، فلحق بالّرحبة، وكاتب المستنصر صاحب مصر بالطاعة

وخطب دبيس لطغرلبك في بالده، وانتشر الغّز في سواد بغداد فنھبوه، وفشا الخراب فيه، وانجلى أھله، وولّى طغرلبك 

ة واألھواز ھزارسب فخطب لنفسه باألھواز فقط، وأقطع األمير أبا علي ابن الملك أبي كاليجار قرميسين، وأعمالھا، البصر

الصالة خير من النوم وأمر بعمارة دار الملك فعمرت على ما : وأمر أھل الكرخ أن يؤذنوا في مساجدھم في نداء الصبح

وأربعمائة واستقرت قدمه في الملك والسلطان، وكانت له الدولة التي ورثھا اقترحه، وانتقل إليھا في شوال سنة سبع وأربعين 

  .بنوه وقومه السلجوقّية ولم يكن لإلسالم في العجم أعظم منھا والملك  يؤتيه من يشاء

لك الخبر عن دولة وشمكير وبنيه من الجيل إخوة الديلم وما كان لھم من الملك والسلطان بجرجان وطبرستان و أّولية ذ
  :ومصائره

. قد تقّدم لنا ذكر مرداويج بن زيار، وأنه كان من قّواد الديلم لألطروش، وأنه كان من الجيل إخوة الديلم، وكانت حالھم واحدة

وكان منھم قّواد للعلوّية استظھروا بھم على أمرھم حتى إذا انقرضت دولة األطروش وبنيه على حين فشل الدولة العباسّية، 

ن السلطان، ساروا في النواحي لطلب الملك متفرقين فيھا فملكوا الرّي وأصفھانا وجرجان وطبرستان ومحي أعمالھا م

وذكرنا أّن مرداويج . وتغلّب بنو بويه على الخليفة وحجروه إلى آخر أيامھم. والعراقين وفارس وكرمان، وكل منھم في ناحية

ة عشرين وأربعمائة فاستظھر به على أمره ووالّه على األعمال عندما استفحل ملكة بعث عن أخيه وشمكير من بالد كيالن سن

الجليلة، وكان قد استولى على أصفھان والرّي وأصبح من أعظم الملوك، وكان له أموال من األتراك تنكروا له لشّدته عليھم 

بالرّي، وبعث إلى ماكان  فاغتالوه، وقتلوه في محرم سنة ثالث وعشرين وثلثمائة، فاجتمعت العساكر بعده على أخيه وشمكير

وسار ماكان على المفازة إلى . بن كالي وھو بكرمان بعدما ملكھا من أبي علّي بن الياس بالمسير إليه بالرّي مع ابن محتاج

الّدمغان، وبعث وشمكير قائده تاتجيز الديلمي مع جيش كثيف العتراضه، ومع ماكان عسكر ابن مظّفر مدداً له فتقاتلوا 

ثم . ثم سار تاتجيز إلى جرجان وأقام بھا. يز فعادوا إلى نيسابور، وجعلت واليتھا لماكان، وقد مّر ذكر ذلك كلهوھزمھم تاتج

ھلك آخر السنة من سقطة عن فرسه فاستولى عليھا ماكان، وحاصره ابن محتاج سنة ثمان وعشرين وثلثمائة فملكھا وسار 

بويه غلب على أصفھان فبعث وشمكير عساكره إلى ماكان مدداً له في  وكان ركن الدولة بن. ماكان إلى طبرستان فأقام بھا

حروبه مع ابن محتاج، فاغتنم ركن الدولة خلّو وشمكير من العساكر فسار إلى أصفھان فملكھا، واتصل ما بينه وبين صاحب 

  .خراسان وانفرد وشمكير بملك الريّ 
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  :برستاناستيالء عساكر خراسان علي الري والجيل وملك وشمكير ط
لما ملك ركن الدولة أصفھان وصل يده بأبي علّي بن محتاج صاحب خراسان، ھو وأخوه عماد الدولة صاحب فارس، 

وحّرضاه على أخذ الرّي من وشمكير رجاء أن يكون طرفاً لعمله فيتمّكن به من ملكھا، فسار أبو علي لذلك، واستمّد وشمكير 

دولة مدداً البن محتاج فلقوه بإسحاقأباد، وتقاتلوا فانھزم وشمكير، ولحق بطبرستان وبعث ركن ال. ماكان للمدافعة فجاء بنفسه

ثم بعث أبو علي العساكر إلى بلد الجيل فاستولى على زنكان . فملكھا وقتل من كان بالمعركة، واستولى أبو علّي على الريّ 

  .وأبھر وتزوين وكرج وھمذان ونھاوند والدّينور إلى حلوان

  :ن في الفيرزان علي جرجاناستيالء الحس
كان الحسن بن الفيرزان ابن عّم ماكان، وكان مناھضه في الصرامة، فلما قتل ماكان، وملك وشمكير طبرستان بعث إليه 

بالدخول في طاعته فأبى، ونسبه إلى المواطأة على قتل ماكان فقصده وشمكير ففارق سارية وسار إلى ابن محتاج صاحب 

ر معه ابن محتاج، وحاصر وشمكير بسارية حوالّ كامالّ حتى رجع إلى طاعة ابن سامان؟ وأعطى إبنه واستنجده فسا. خراسان

سالّر رھينة بذلك ورجع ھو والحسن إلى خراسان، وھو مكابده للصلح ولقيھما موت سعيد بن سامان فثار الحسن بأبي علّي 

لكھا من يد إبراھيم بن سيجور الدواني ولحق ابن بن محتاج، ونھب سواده وأخذ ابن وشمكير الذي كان عنده، ورجع فم

  .سيجور بنيسابور فعصى أبا علّي بن محتاج كما مّر في أخبارھم

  :رجوع الري لوشمكير واستيالء ابن بويه عليھا
 لما انصرف أبو علي إلى خراسان وفعل به الحسن ما ذكرناه سار وشمكير إلى الرّي فملكھا، وراسله ابن الفيرزان يستميله؟

ثم طمع ركن الدولة بن بويه في ملك الرّي لخلّو يده وقلّة . ورّد عليه ابنه سالّر فصانعه ولم يبالغ محافظة على عھد ابن محتاج

عسكره فسار إليه وھزمه، واستأمن كثير من عسكره إليه وملك الرّي، ورجع وشمكير إلى طبرستان فاعترضه الحسن وھزمه 

  .ان ركن الدولة بويه وواصلهفلحق بخراسان، وراسل ابن الفيرز

  :استيالء وشمكير علي جرجان
لما ملك ابن بويه الري من يد وشمكير ولحق طبرستان واعترضه ابن الفيرزان، وھزمه ولحق بخراسان سار إلى نوح بن 

ن، وبھا سامان مستنجداً به، وبعث معه عسكراً وأرسل إلى ابن محتاج صاحب خراسان بمظاھرته فبعثه فيمن معه إلى جرجا

  .الحسن ابن الفيرزان فھزمه وشمكير وملك جرجان

  :استيالء ركن الدولة علي طبرستان وجرجان
لما ملك وشمكير جرجان من يد الحسن بن الفيرزان سار إلى ركن الدولة بن بويه وأقام عنده بالرّي، ثم سار سنة ست وثالثين 

وسار . ولة طبرستان، وسار منھا إلى جرجان، ورجع إلى الريّ وثلثمائة إلى بالد وشمكير ولقيھم فھزموه، وملك ركن الد

وشمكير إلى خراسان مستنجداً بابن سامان فأمر منصور بن قراتكين صاحب خراسان أن يستوفد العساكر إلنجاده فسار معه، 

ً عليه لّي بن محتاج أن ثم كتب األمير نوح إلى أبي ع. وكتب وشمكير إلى ابن سامان يشكو من ابن قراتكين. وكان مصطنعا

يسير معه إلى الرّي فسار معه وقاتلوا ركن الدولة فلم يظفروا به حتى صالحھم كما تقّدم، ورجع إلى وشمكير فانھزم أمامه إلى 

أسفرايين، وملك ابن بويه طبرستان وحاصر سارية وملكھا، ولحق وشمكير بجرجان وسار إلى جرجان في طلب وشمكير إلى 

  .بن بويه عليھابلد الجيل، واستولى ا
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  :وفاة وشمكير ووالية ابنه بھستون
لما غلب بنو بويه على كرمان من يد أبي علّي بن الياس لحق وشمكير باألمير منصور بن نوح ببخارى مستنصراً به، 

راھيم بن وأسّر إليه أّن قّواده بخراسان ال يناصحونه في شأنه فكتب إلى أبي الحسن محمد بن إب. وأطمعه في ممالك بني بويه

سيجور صاحب خراسان بالمسير إلى الرّي بطاعة وشمكير والتصّرف عن رأيه، واستعّد ركن الدولة للقائھم، واستنجد إبنه 

وركب وشمكير للصيد فاعترضه . عضد الدولة، وخالفھم إلى خراسان وبلغھم الخبر فتوقّفوا بالّدامغان يستطلعون األخبار

ليه الخنزير فشّب الفرس، وسقط وشمكير إلى األرض ومات من سقطته في محّرم سنة خنزير فرماه بحربة من يده فحمل ع

ولما مات وشمكير قام إبنه بھستون مقامه، وراسل ركن الدولة . سبع وخمسين وأربعمائة، وانتقض جميع من كانوا معه

  .وصالحه فأمّده بالعساكر واألموال

  :وفاة بھستون ووالية أخيه قابوس
بن وشمكير بجرجان سنة ست وستين وثلثمائة لسبع سنين من واليته، وكان أخوه قابوس عند خاله رستم ثم توفي بھستون 

بجبل شھريار، وترك بھستون إبنا صغيراً بطبرستان في كفالة جّده ألّمه فطمع له جّده بالملك، وبادر به إلى جرجان، وقبض 

وصل قابوس فخرج الجيش إليه واجتمعوا عليه وملكوه، وھرب  على من كان عنده ميل إلى قابوس من القّواد، وفي خالل ذلك

  .أصحاب ابن منصور فكفله عمه قابوس وجعله أسوة بنيه، وقام بملك جرجان وطبرستان

  :استيالء عضد الدولة علي جرجان وطبرستان
ى ھمذان وأعمال الجبل، لما توفي ركن الدولة سنة ست وستين وثلثمائة عھد إلبنه عضد الدولة، وولّى إبنه فخر الدولة عل

ثم سار إلى أخيه فخر الدولة بھمذان فھرب . وكان بختيار بن معّز الدولة ببغداد فاستولى عليه. وإبنه مؤيد الدولة على أصفھان

وبعث إلى قابوس في طلب أخيه فخر الدولة فأبى فأمر أخاه مؤيد الدولة بخراسان أن . إلى قابوس، ونزل عضد الدولة الريّ 

ولقيه فخر الدولة بخراسان عندما وليھا . وسار إلى جرجان سنة إحدى وسبعين وثلثمائة. يه، وأمّده باألموال والعساكريسير إل

حسام الدولة أبو العّباس تاش من قبل األمير أبي القاسم بن نوح، وكتب إلى العّباس تاش يأمر بإنجاد قابوس بن وشمكير وفخر 

  . بوس إلى بلده فزحف في العساكر إلى جرجان وحاصرھا شھرين حتى ضاقت أحوالھمالدولة على مؤيد الدولة، وإعادة قا

  .وكاتب مؤيد الدولة فائقاً الخاصة من قّواد خراسان، واستماله فوعده أن ينھزم بمن معه يوم اللقاء

م اتبعوه منھزمين إلى وخرج مؤيد الدولة فقاتلھم وانھزم فائق بمن معه كما وعد، ووقف حسام الدولة وفخر الدولة قليالّ ث

ثم استدعى تاش لتدبير الدولة ببخارى بعد قتل الوزير العتبي، فسار إليه سنة إثنتين وسبعين وثلثمائة مؤيد الدولة، . خراسان

ووقعت الفتنة بين تاش وابن سيجور، وانھزم تاش إلى جرجان، وقابله فخر الدولة بكثير من . وكان من خبر وفاته ما قّدمناه

ولما ملك فخر الدولة جرجان وطبرستان والرّي اعتزم على رّد . والنصرة بما لم يعھد مثله حسبما مّر في أخبارھم الكرامة

جرجان وطبرستان إلى قابوس رغبا لما كان بينھما بدار الغربة، وأنه الذي جّر على قابوس الخروج عن ملكه فشاور عن ذلك 

ً بخراسان، وأنجده بنو سامان بالعساكر المّرة بعد المّرة فلم يقدر له الظفر وزيره الصاحب ابن عباد فلم يوافقه، وبقي مقي ما

  .حتى كان استيالء سبكتكين

  :عودة قابوس إلى جرجان وطبرستان
ثم مضى إلى بلخ فمات سنة سبع وثمانين وثلثمائة . ولما ولي سبكتكين خراسان وعد قابوس برّده إلى ملكه جرجان وطبرستان

. سنة ثمان وثمانين وثلثمائة فبعث األصبھبذ إلى جبل شھريار، وعليه رستم بن المرزبان خال مجد الدولة فأقام قابوس إلى
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وكان نائب ابن سعيد بناحية . وخطب فيه لشمس المعالّي قابوس. وجمع له فقاتله وانھزم رستم واستولى أصبھبذ على الجبل

، وطرد عنھا عسكر مجد الدولة واستولى عليھا، وخطب فيھا االستنداوية، وكان يميل إلى شمس المعالي فسار إلى آمدّ 

لقابوس، وكتب إليه بذلك ثم كتب أھل جرجان إلى قابوس يستدعونه فسار إليھم من نيسابور وسار أصبھبذ، ويأتي ابن سعيد 

مة قابوس عندھا إليھا من مكانھما فخرج إليھما عساكر جرجان فقاتلوھما فانھزم العسكر، ورجعوا إلى جرجان فلقوا مقدّ 

  .فانھزموا ثانية إلى الريّ 

وجاءت العساكر من الرّي لحصاره فأقاموا، . ودخل شمس المعالي قابوس جرجان في شعبان سنة ثمان وثمانين وثلثمائة

ودخل فصل الشتاء وتوالت عليھم األمطار وعدمت األقوات فارتحلوا وتبعھم قابوس، وقاتلھم فھزمھم، وأسر جماعة من 

األموال والذخائر  ثم إّن األصبھبذ حّدث نفسه بالملك، واغتر بما اجتمع له من. وملك ما بين جرجان وأستراباذ. أعيانھم

فسارت إليه العساكر من الرّي مع المرزبان خال مجد الدولة فھزموه وأسروه، وأظھروا دعوة شمس المعالي بالجبل ألّن 

ملكة الجبل جميعاً إلى مملكة جرجان وطبرستان، وولّى عليھا قابوس إبنه المرزبان كان مستوحشاً من مجد الدولة فانضافت م

منوجھر ففتح الرّي وايات وشالوش، وقارن ذلك استيالء محمود بن سبكتكين على خراسان، فراسله قابوس وھاداه، وصالحه 

  .على سائر أعماله

  :مقتل قابوس ووالية ابنه منوجھر
لكه، وكان شديد السطوة مرھف، الحّد فعظمت ھيبته على أصحابه وتزايدت حتى كان شمس المعالّي قابوس قد استفحل م

انقلبت إلى العتّو، فأجمعوا على خلعه، وكان ببعض القالع فساروا إليه ليمسكوه بھا فامتنع عليھم فانتھبوا موجوده، ورجعوا 

ن يولّوا غيره، واتفقوا على طاعته بأن يخلع إلى جرجان وجاھروا بالخلعان، واستدعوا إبنه من طبرستان فأسرع إليھم مخافة أ

أباه فأجاب إلى ذلك كرھاً، وسار قابوس من حصنه إلى بسطام يقيم بھا حتى تضمحل الفتنة فساروا إليه، وأكرھوا منوجھر 

ولون لكبر تلك على المسير معھم وينفرد ھو للعبادة بقلعة ابخيا، وأذن له أبوه بالقيام بالملك حذراً من خروجه عنھم، وبقي المت

وكتبوا من جرجان إلى منوجھر يستأذنونه في قتله، ولم ينتظروا رّد الجواب وساروا إليه . الفتنة من الجند مرتابين من قابوس

فدخلوا عليه البيت، وجردوه من ثيابه فما زال يستغيث حتى مات من شّدة البرد، وذلك سنة ثالث وأربعمائة لخمس عشرة سنة 

م بالملك إبنه منوجھر، وخطب له على منابره ولم يزل في التدبير على الرھط الذين قتلوا أباه حتى أباد كثيراً من استيالئه، وقا

  .منھم وشرّد الباقين

  :وفاة منوجھر ووالية ابنه أنوشروان
وسار . ودولما سار محمود بن سبكتكين سنة عشرين وأربعمائة عندما قبض حاجبه على مجّد الدولة، وملك الرّي بدعوة محم

ثم أبعد . إليه محمود فھرب منوجھر بن قابوس من جرجان وبعث إليه بأربعمائة ألف دينار ليصلحه، وتحصن منه بجبال وعرة

ثم توفي . وأجابه محمود فبعث إليه منوجھر بالمال، ونكب عنه في رجوعه إلى نيسابور. المذھب ودخل في الغياض الملتفة

أربعمائة وولي بعده إبنه أنوشروان فأقره محمود على واليته، وقّرر عليه خمسمائة ألف منوجھر اثر ذلك سنة ست وعشرين و

ثم استولى مسعود بن محمود أعوام الثالثين على جرجان . وخطب لمحمود في بالد الجبل إلى حدود أرمينية. أميري

  .وطبرستان، ومحا دولة بني قابوس كأن لم تكن، والبقاء  وحده
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  :مسافر من الديلم بأذربيجان ومصائره الخبر عن دولة
كانت أذربيجان عند ظھور الديلم وانتشارھم في البالد؛ واستيالئھم على األعمال أعوام الثالثين والثالثمائة بيد رستم بن 

وكان من خبره أن أباه إبراھيم من الخوارج من أصحاب ھرون الشاري . إبراھيم الكردّي من أصحاب يوسف بن أبي الساج

وأصھر في األكراد إلى بعض رؤسائھم فولد له إبنه رستم، ونشأ في . خارج بالموصل ھرب بعد مقتله إلى أذربيجانال

ولما كبر استضافه ابن أبي الساج، وتنّقل في األطوار إلى أن استولى على أذربيجان بعد يوسف بن أبي الساج، . أذربيجان

لى البالد، وملك وشمكير الرّي ولّى أعمال الجبل لشكري وجمع األموال ولما استولى الديلم ع. وكان معظم جيوشه األكراد

والرجال، وسار لشكري إلى أذربيجان ليملكھا سنة ست وعشرين وثلثمائة، وحاربه دسيم في بعض جھات أذربيجان، واستولى 

  .لشكري على سائر بالد أذربيجان إالّ أردبيل فإّن أھلھا امتنعوا ثقة بحصن بالدھم

ً يدخل نھاراً وبخرج إلى عساكره ليالّ ثم سدوا ثلم  وراسلھم فلم يجيبوه وحاصرھا وشّد حصارھا، وثلم سورھا وملكھا أياما

واستدعوا دسيما فجاء لقتال لشكري من ورائه، وناشبته أھل أردبيل القتال من أمامه . السور وامتنعوا وعادوا إلى الحصار

واستنجد أصبھبذ بن دوالة فجمعوا وساروا إلى دسيم فانھزم أمامھم، وعبر . انفانھزم وقتل عامة أصحابه، وتحيزوا إلى موق

نھر ارس، وقصدوا وشمكير في الري واستنجده، وضمن له ماالً كل سنة، فبعث معه عسكراً واستمال عسكر لشكري فداخلوه 

  .وكاتبوا وشمكير بالطاعة

ً على الموصل أن ي ولما انتھى إلى الزوزن . ملكھا، ومّر بأرمينية فنھب وسبىوعلم بذلك لشكري فتأخر إلى الزوزن عازما

لقيه بعض الرؤساء من األرمن، وصانعه بالمال على بلده حتى كّف عنھا وأكمن له في مضيق بطريقه، ودّس لبعض األرمن 

ً من ثقله، ويسلكوا المضيق ر عليھم إبنه وركب لشكري في اثرھم فقتله الكمين ومن معه وقدم أھل العسك. أن ينھبوا شيئا

وكان أكثر بلده مضايق فقاتلھم األرمن عليھا . الشكرستان، ورجعوا إلى بلد الطرم األرميني ليثأروا من األرمن بصاحبھم

وفتكوا فيھم، ولحق العسكر والشكرستان في الفّل بالموصل فأقام بھا عند ناصر الدولة بن حمدان، وكانت له معادن أذربيجان 

وبعث معه الشكرستان وأصحابه فقاتلھم دسيم على المعادن، . أبا عبد هللا الحسين بن سعيد بن حمدان وولّى عليھا ابن عّمه

  .وغلبھم عليھا ورجعوا واستولى دسيم على أذربيجان

  :استيالء المرزبان بن محمد بن مسافر علي أذربيجان
ون منھم سالر ومنھم صعلوك ومنھم وھشودان وكان له أوالد كثير. كان محمد بن مسافر من كبار الديلم، وكان صاحب الطرم

وكان دسيم بن إبراھيم الكردي بعد مدافعة لشكري وإبنه . ووھشودان ملك الديلم، وقد مر خبره. والمرزبان، أّمه بنت حسان

ه بأطراف ثم إّن قومه من األكراد استبّدوا علي. عن أذربيجان أقام عنده بعض الديلم من عسكر وشمكير الذين أنجدوه على شأنه

أعماله، وملكوا بعض القالع فاستظھر عليھم بأولئك الديلم وغلبھم، واستدعى صعلوك بن محمد من قلعة أبيه الطرم فجاء إليه 

ثم استوحش منه وزيره أبو . جماعة من الديلم وسار بھم إلى التي تغلّب عليھا األكراد فانتزعھا منھم، وقبض على جماعة منھم

من أھل أذربيجان فھرب إلى الطرم، ونزل على محمد بن مسافر عندما استوحش منه إبناه وھشودان القاسم علّي بن جعفر 

  .والمرزبان، وغلبا على بعض قالعه

ثم قبضا عليه وانتزعا منه أمواله وذخائره فتقّرب الوزير علّي بن جعفر إلى المرزبان، وكان يشاركه في دين الباطنية، 

وكانت الديلم الذين عند دسيم وغيره من جنده واستمالھم فأجابوه، وسار المرزبان . المرزبانوأطمعه في أذربيجان فاستوزره 

إلى أذربيجان وبرز دسيم للقائه فنزع الديلم إلى المرزبان، واستأمن إليه كثير من األكراد، وھرب دسيم إلى أرمينية ونزل 
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الثين وثالثمائة وأساء وزيره علي بن جعفر السيرة مع وملك المرزبان أذربيجان سنة ث. على صاحبھا حاجيق بن الديراني

وسار إليھا في عسكر من . أصحابه فتظافروا عليه وشرعوا في السعاية فيه فأطمع المرزبان في أموال بتبريز يضمنھا له

اء إلى تبريز الديلم وأسّر ألھلھا أنه جاء لمصادرتھم فوثبوا بمن معه من الديلم وقتلوھم، واستدعوا دسيم بن إبراھيم فج

فسار المرزبان في عساكره وحاصرھم دسيم بتبريز، وكاتب علّي بن . وملكوه، ولحق به األكراد الذين استأمنوا إلى المرزبان 

جعفر وحلف له على الوفاء بما يرومه منه فطلب منه السالمة، وترك العمل فأجابه واشتد الحصار على دسيم فھرب من تبريز 

ثم طلب دسيم أن ينزله بأھله بقلعة من قالع الطرم ففعل وأقام المرزبان . زير إليه فوفى له المرزبانإلى أردبيل، وخرج الو

  .فيھا

  الروس
  استيالء الروس علي مدينة بردعة وظفر المرزبان بھم

الدھم ھؤالء الروس من طوائف الترك ويجاورون الروم في مواطنھم، وأخذوا بدين النصرانية معھم منذ أزمان متطاولة، وب

ثم صعدوا من البحر في نھر اللكنھر، وانتھوا إلى . تجاور بالد أذربيجان فركبت طائفة منھم البحر سنة إثنتين وثالثين وثلثمائة

مدينة بردعة من بالد أذربيجان وبھا نائب المرزبان فخرج إليھم في نحو خمسة آالف مقاتل من الديلم وغيرھم فھزمھم 

ھم إلى البلد فملكوه ونادوا باألمان، وأحسنوا السيرة وجاءت العساكر اإلسالمية من كل ناحية فلم الروس، وقتلوا الديلم وتبعو

  .وظاھرھم العوام والرعاع فلما انصرفت العساكر غدرت الروسية بھم فقتلوھم، ونھبوا أموالھم واستعبدوھم. يقدر عليھم

لھم كمينا، وزحف إليھم، وخرجوا إليه واستطرد لھم حتى وأحزن المسلمين ذلك واستنفر المرزبان الناس وسار لھم وأكمن 

جاوزوا موضع الكمين فاستمر أصحابه على الھزيمة ورجع ھو مع أخيه وصاحب له مستميتين، وخرج الكمين من ورائھم 

رھم المرزبان وكانوا قد نقلوا إليه السبي واألموال، وحاص. واستلحم الروسية وأميرھم، ونجا فلّھم إلى البلد فاعتصموا بحصنه

ثم إن ناصر الدولة بن حمدان صاحب الموصل بعث إلى ابن عمه الحسين بن سعد بن حمدان في ھذه السنة إلى . وصابروه

أذربيجان ليملكھا فبلغ الخبر إلى المرزبان بأنه انتھى إلى سلماس فجھز عسكرا إلى الروس، وسار لقتال ابن حمدان فقاتله 

 ً ناصر الدولة من الموصل وأخبره بموت تورون وأنه سائر إلى بغداد، وأمره بالرجوع فرجع وأما ثم أستدعاه إبن عمه . أياما

الروس فحاصرھم العسكر أياماًً◌ واشتد فيھم الوباء فانقضوا من الحصن ليالّ، وحملوا ما قدروا عليه من األموال ولحقوا 

  .باللكن فركبوا سفنھم ومضوا إلى بالدھم، وطھر هللا البالد منھم

  :مسير المرزبان إلى الري وھزيمته وجيشه
ولما سارت عساكر خراسان إلى الرّي وظّن المرزبان أن ذلك يشغل ركن الدولة بن بويه عنه، وكان قد بعث رسوله إلى معّز 

ذلك واستأمن إليه بعض قواد الرّي، وأغراه ب. الدولة ببغداد فصرفه مذموماً مدحوراً فاعتزم على غزو الري، وطمع في ملكه

  .ّ دوراسله ناصر الدولة بن حمدان يستحثه لذلك، ويشير عليه ببغداد قبل الري

. وكتب ركن الدولة إلى أخويه عماد الدولة ومعز الدولة يستنجدھما فبعثوا إليه بالعساكر، وسار بھا من بغداد سبكتكين الحاجب

وكان المرزبان قبل . فتخاذل الديلم وأعطوه الطاعةولما انتھى الدينور انتقض عليه الديلم، ووثبوا به فركب في األتراك 

  .وصول العساكر زحف إلى الرّي، وھزمه ركن الدولة وحبسه، ورجع الفّل إلى أذربيجان ومعھم محمد بن عبد الرزاق

صم وكان إبنه وھشودان قد ھرب منه، واعت. واجتمع أصحاب المرزبان على أبيه محمد بن مسافر، وأساء السيرة فھموا بقتله 

ثم استدعى دسيم الكردّي من مكانه بقلعة الطرم . بحصن له فلحق به أبوه محمد فقبض عليه وھشودان وضيق عليه حتى مات
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ثم رجع إلى الرّي سنة ثمان . حيث أنزله المرزبان عند ظفره به، وبعثه إلى محمد بن عبد الرزاق، وأقام بنواحي أذربيجان

واستولى دسيم على أذربيجان لوالي القلعة . ه نوح بن سامان فأعتبه وعاد إلى طوسوثالثين وثلثمائة، واستعتب إلى سلطان

وكان علي بن منكلي من قّواد ركن . حتى تمكنوا من قتله فقتله المرزبان، ولحق بأخيه وھشودان سنة إثنتين وأربعين وثلثمائة

وسار إليه دسيم، وخلف . تب الديلم واستمالھمالدولة قد لحق بوھشودان، وأغراه بدسيم، فبعثه وھشودان في العساكر، وكا

  .وزيره أبا عبد هللا النعيمي بأردبيل فجمع ماأل كان صادره عليه، وھرب بما معه من المال إلى علي بن منكلي

ّي وبلغ الخبر إلى دسيم، عند أذربيجان فعاد إلى أردبيل، وشغب عليه الديلم ففّرق فيھم ما كان معه من المال، وسار للقاء عل

ثم جاءه الخبر بأّن المرزبان تخلص . وانھزم ھو إلى أرمينية. وھرب الديلم الذين معه إلى علّي بن منكلي. بن منسلي فالتقيا

وأنفذ العساكر في طلبه فھزم دسيم إلى بغداد فأكرمه معز . من محبسه بقلعة سيرم وملك أردبيل، واستولى على أذربيجان

شيعته بأذربيجان سنة ثالث وأربعين وأربعمائة فسار إليھم وطلب من معز الدولة المّدد، ألّن ثم استدعاه . الدولة وأقام عنده

أخاه ركن الدولة كان قد صالح المرزبان فسار دسيم إلى ناصر الدولة بن حمدان بالموصل، واستنجد به فلم ينجده فسار إلى 

على المرزبان خارج باب األبواب فسار إليه، وخالفه دسيم  فلما كان سنة أربع وأربعين خرج. سيف الدولة فأقام عنده بالشام

ولما فرغ المرزبان . إلى أذربيجان فاستدعاه مقّدم من األكراد وملك سلماس فبعث إليه المرزبان قائدا من قّواده فھزمه دسيم

لمرزبان بحمل دسيم إليه من أمر الخارج وعاد إلى أذربيجان ھرب دسيم إلى أرمينية واستجاش بابن الديراني، وكتب إليه ا

  .،فسلّمه وحبسه حتى إذا توفي المرزبان قتله بعض أصحابه حذراً من فتنته

  :وفاة المرزبان ووالية ابنه خستان
ثم توفي المرزبان صاحب أذربيجان سنة خمس وأربعين وثلثمائة، وعھد بالملك إلى أخيه وھشودان وبعده إلبنه خستان، وكان 

أن يسلموھاإلابنه خستان، ثم ألخويه إبراھيم وناصر، ثم إلى أخيه وھشودان عندما عھد بالعھد الثاني  قد أوصى نّوابه بالقالع

وھرب وھشودان من . وبعث إلى النّواب عبد هللا النعيمي. إلى أخيه عّرفه بإمارات بينه وبين نّوابه يرجعون إليھا في ذلك

  .بن شرمول فإنه كان مقيماً على ارمينية فانتقض بھا أردبيل فلحق بالّطرم، وجاء قّواد المرزبان إلى خستان

  :مقتل خستان وإخوته واستيالء عمھم وھشودان علي أذربيجان
ولما ولي خستان بن المرزبان انغمس في لّذانه وعكف على اللھو، وقبض على وزيره أبي عبد هللا النعيمي، وكان خستان بن 

يره أبو الحسن عبد هللا بن محمد بن حمدويه صھراً للوزير النعيمي فاستوحش برسموه منتقضاً بأرمينية وقد ملكھا، وكان وز

لنكبته، وحمل صاحبه ابن سرمدان على مكاتبة إبراھيم بن المرزبان فأطمعه في الملك، وسار به إلى مراغة فملكھا فراسله 

لرضا من آل محمد، ويأمر بالعدل، وكان بأذربيجان رجل من ولد المكتفي متنكراً يدعو ل. أخوه خستان، وسار إلى موقان

ويلقب بالمجير، وكثرت جموعه فبعث إليه النعيمي من موقان وأطمعه في الخالفة، وأن يملكه أذربيجان على أن يقصد بغداد 

فلما رأى وھشودان الخالف بين بني أخيه . ويترك لھم أذربيجان فسار إليه خستان وإبراھيم إبنا المرزبان فھزماه وقتاله

  .بان استمال إبراھيم، وسار ناصر إلى موقان وطمع الجند في المال فساروا إلى ناصر، وملكوا بھم أردبيلالمرز

وطالبه الجند بالمال فعجز وقعد عّمه وھشودان عن نصره، وتبين له أنه كان يخادعه فاجتمع مع أخيه خستان واضطربت 

طاعة عمھما وھشودان وراساله في ذلك واستحلفاه، وقدما عليھما األمور وانتقضت أصحاب األطراف فاضطرھما الحال إلى 

ولحق إبراھيم بن . وسلّم له أكثر قالعه. عليه مع أمھما فغدر وقبض عليھم وعقد اإلمارة على أذربيجان إلبنه إسمعيل

بقتال  المرزبان بمراغة، وجمع الستنقاذ أخويه ومنازعة إسمعيل فقتل وھشودان أخويه وأمھما، وأمر خستان بن سرمند
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وانضم إبراھيم إلى نواحي ارمينية سنة تسع وأربعين فاستولى ابن سرمدن على مراغة . إبراھيم بمراغة، وبعث إليه بالمدد

ثم جاء الخبر . وكانت ملوك ارمينية من األرمن واألكراد، وأصلح خستان بن سرمدن. واستضافھا إلى أرمينية، وجمع إبراھيم

ى أردبيل فملكھا، وانصرف ابن منسلي إلى وھشودان، وزحف إليھما إبراھيم وھزمھما فلحقا بوفاة إسمعيل ابن عمه فسار إل

ثم جمع وھشودان وعاد إلى قلعته بالطرم، وبعث أبو القاسم بن منسلي . واستولى إبراھيم على أعمال وھشودان. ببالد الديلم

  .ة لصھر بينھماالعساكر لقتال إبراھيم فھزموه ونجا إلى الرّي مستنجداً بركن الدول

  :استيالء إبراھيم بن المرزبان ثانيا علي أذربيجان
قد تقدم ھزيمة إبراھيم بن المرزبان أمام عساكر ابن منكلي، وأنه لحق بركن الدولة مستنجدا به فبعث معه األستاذ أبا الفضل 

له خستان بن سرمدن وطوائف األكراد ابن العميد في العساكر فاستولى على أذربيجان، وحمل أھلھا على طاعة إبراھيم، وقاد 

ولعله يعوض إبراھيم عنھا لكثرة جبايتھا وقلّة معرفة . وكتب ابن العميد إلى ركن الدولة أن يعطيه ملكھا. فتمكن من البالد

د البالد إبراھيم بالجباية، وأن يشھد فيھا بالخروج عن ملكه فأبى من ذلك، وقال ال أفعل ذلك بمن استجار بي فسلم له ابن العمي

  . ورجع

. أخبار بني مسافر المعروفين ببني السالّر ملوك أذربيجان نقلتھا من كتاب ابن األثير وإلى ھھنا انتھى في أخبارھم) تنبيه(

وكان األمير كما ذكر ابن العميد قد أخذ إبراھيم وحبسه على ما ذكره، ولم نقف على ذكر : وأحال على ما بعده فقال بعد ذلك

وذكر أن محمود بن سبكتكين بعد خبر استيالئه على الرّي سنة عشرين . براھيم بعد ذلك وال من خبر قومهشيء من أخذ إ

وأربعمائة أنه بعث إلى المرزبان بن الحسين بن حرابيل من أوالد ملوك الديلم، والتجأ إلى محمود فبعثه إلى بالد السالّر، وھو 

محمد بن مسافر الديلمّي، وكان له من البالد شھرخان وزنجان وشھرزور إبراھيم بن المرزبان بن إسمعيل بن وھشودان بن 

وعاد محمود إلى خراسان فسار السالّر إبراھيم إلى قزوين فملكھا، وقتل من عساكر محمود . وغيرھا فقصدھا واستمال الديلم

بن محمود طوائف من عسكره وجاؤوا ثم استمال مسعود . الذين بھا وتحّصن بقلعة الرّي، وكان بينھم وقائع ظھر فيھا السالّر

وبعث إليه العسكر في رمضان سنة ست . إليه ودلوه على عورة الحصن الذي فيه السالّر، وسلكوا بعسكره من طرق غامضة

. وقبض عليه مسعود وحمله إلى سرجھار، وبھا ولده، وطالب أن يسلّم إليه القلعة فأبى وعاود عنه. وعشرين وأربعمائة فانھزم

وھذا السالّر . وعاد إلى الريّ . بقية قالعه، وأخذ أمواله، وقّرر على إبنه بسرجھار ماالً، وعلى األكراد الذين في جوارهوتّسلم 

ثم ذكر أخبار الغز الذين تقدموا بين يدي السلجوقّية وانتشروا . ولم يّتصل الخبر بالخبر المتقدم. الذي ذكر غير السالر األّول

ووصلت طائفة منھم إلى أذربيجان الذين كان مقدمھم بوقا وكوكتاش ومنصور . ثيراّ من بالدھافي بالد الرّي وملكوھا وك

  .ودانا

  :دخول الغز أذربيجان
يقال دخل ھؤالء الغّز إلى أذربيجان وسمّر صاحبھا يومئذ وھشودان بن غالك، فأكرمھم، وصاھرھم يدافع شّرھم بذلك، 

وعاثوا في البالد أشّد العيث، ودخلوا مراغة سنة تسع وعشرين وأربعمائة . ويستميلھم لنصرته فلم يحصل من ذلك بطائل

وأصلح أبو الھيجاء ابن ربيب . وفعلوا كذلك باألكراد الھمذانية فاتفق أھل البالد على مدافعتھم. فقتلوا أھلھا وحرقوا مساجدھا

انصرفت تلك الطائفة عن أذربيجان، وافترقوا الدولة ووھشودان صاحبا أذربيجان، واتفقت كلمتھما واجتمع معھما أھل ھمذان ف

وبقي الغّز الذين تقدموا قبلھم فقاسى منھم أھل أذربيجان شدة وفتك فيھم وھشودان بتبريز . على الرّي كما تقّدم في أخبارھم

ميھم فقتلھم، ودعا منھم جمعا كثيراً إلى صنيع، وقبض على ثالثين من مقدّ . سنة إثنتين وثالثين وأربعمائة فتكة أوھنت منھم
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وفر الباقون من ارمينية إلى بالد الھّكارية من أعمال الموصل، وكانت بينھم وبين األكراد وقائع ذكرناھا في أخبار الغّز 

ولم يعد ابن األثير لبني المرزبان ملوك أذربيجان ذكراّ إلى أّن ذكر استيالء طغرلبك على البالد، والمفھوم من . بالموصل

  .األكراد استولوا عليھا بعد بني المرزبان، وهللا أعلمفحوى األخبار أن 

  :استيالء طغرلبك علي أذربيجان
وفي سنة ست وأربعين وأربعمائة سار طغرلبك إلى أذربيجان وقصد تبريز، وصاحبھا األمير منصور بن : قال ابن األثير

طغرلبك عنه إلى األمير أبي األسوار  وھشوذان بن محمد الروادّي فأطاعه وخطب له وحمل إليه، ورھن عنده ولده فسار

صاحب جنزة فأطاع وخطب، وكذلك سائر النواحي أرسلوا إليه يبذلون الطاعة والخطبة، وانقاد العساكر إليه فأبقى عليھم 

وقصد مالذكرد وھي للنصرانية فعاث في بالدھا وخّرب أعمالھا، وغزا من . بالدھم، وأخذ رھنھم وسار إلى أرمينية كذلك

وذكر ابن األثير خالل ھذا . بالد الروم وانتھى إلى أرزن الروم فأثخن في بالدھم ودوخھا، وعاد ابن الساّلر إلى العراقھنالك 

كان بيد فضلون الكردي قطعة كبيرة من : غزوة فضلون الكردي إلى الخزر من التركمان على ما مّر أّول الكتاب فقال

ً بخطط سنة إحدى وعشرين و أذربيجان فغزا إلى الخزر أربعمائة، ودّوخ البالد وقفل فجاؤوا في أثره وكبسوه، وقتلوا أيضا

وفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة زحف ملك اإلنجاز إلى أذربيجان ليتعّرف المسلمين : ملك اإلنجاز إلى مدينة تفليس فقال

ن مخلفھم، ووصل وھشوذان صاحب على حين وصول الغز إلى أذربيجان وما فعلوه فيھا، وسمع اإلنجاز بأخبارھم فأجفلوا ع

ھذا آخر ما وجدناه من أخبار ملوك أذربيجان، . أذربيجان وصرف نظره إلى مالطفة الغز ومصاھرتھم ليستعين بھم كما مرّ 

  .وهللا وارث األرض ومن عليھا وھو خير الوارثين

  :ء ذلك ومصائرهالخبر عن بني شاھين ملوك البطيحة ومن ملكھا من بعدھم من قرابتھم وغيرھم وابتدا
كان عمران بن شاھين من المصامدة، وكان يتصّرف في الجباية، وحصل بيده منھا مال فتخّوف وألّح عليه الطلب فھرب إلى 

ً من الدولة وكان له نجدة وبأس وصبر على الشظف فأقام ھنالك بين القصب واآلجام يقتات بسمك الماء . البطيحة ممتنعا

واجتمع إليه لصوص الصيادين فقوي وامتنع على السلطان، وتمسك . تمّر بالطريق فيأخذھا والطير، ويتعرض للرفاق التي

بخدمة أبي القاسم بن البريدّي صاحب البصرة فأّمنه، ووصل حبل الطاعة بيده، وقلّده حماية تلك النواحي إلى الجامدة دفعا 

لتالل بالبطائح، وغلب على تلك النواحي ولما استولى لضرره عن السابلة فعّز جانبه، وكثر جمعه وسالحه واتخذ معاقل على ا

معّز الدولة على بغداد، وقام بكفالة الخالفة والنظر في أمورھا أھمه شأن عمران ھذا وامتناعه في معاقله في نواحي بغداد 

ما الحروب والوقائع، ثم وسار إليه سنة ثمان وثالثين وثلثمائة وتعددت بينھ. فجّھز إليه وزيره أبا جعفر الصيمرّي في العساكر

  .ثم أتاه الخبر بمسيره إلى شيراز كما تقّدم في أخبار دولتھم. ھزمه الصيمريّ 

  :مسير العساكر إلى عمران بن شاھين وانھزامھا
ولما انصرف الصيمرّي عن عمران عاد إلى حاله فبعث معّز الدولة لقتاله روزبھان من أعيان الديلم في العساكر فتحّصن منه 

. ايق البطائح، فطاوله فضجر روزبھان، واستعجل قتاله فھزمه عمران، وغنم ما معھم فاستفحل وقوي وأفسد السابلةفي مض

وكان أصحابه يطلبون الخفارة من جند السلطان إذا مّروا بھم إلى ضياعھم ومعايشھم بالبصرة فبعث معّز الدولة بالعساكر مع 

ثمائة، ودخل عمران في مضائقه، وأشاروا عليه بالھجوم فلم يفعل فكتب إليه معز المھلّبي، وزحف إلى البطائح سنة أربعين وثل

الدولة بذلك بإشارة روزبھان فدخل المھلبي المضائق بجميع عسكره، وقد أكمن لھم عمران فخرج عليھم الكمين، وتقسموا بين 
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في الزحف فسلم، وأسر عمران كثيراً من قوادھم وكان روزبھان متاخّرا . القتل والغرق واألسر، ونجا المھلّبي سابحا في الماء

  .األكابر ففاداه معّز الدولة بمن في أسره من أھله وأصحابه، وقلّده والية البطائح فاستفحل أمره

ثم انتقض سنة أربع وأربعين وثلثمائة لخبر بلغه عن مرض طرق معز الدولة، وأرجف أھل بغداد بموته، ومّر به مال من 

ثم رّد ذلك بعد ابالل معز الدولة من . معز الدولة، ومعه جماعة من التّجار فكبسھم وأخذ جميع ما معھم األموال يحمل إلى

ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة خمس وخمسين وثلثمائة فبعث العساكر من ھنالك لقتال . مرضه، وفسد ما بينھما من الصلح

ع مولى ابن وجيه صاحب عمان يستنجده عليھا فانحدر إلى األبلة، وقدم عليه ناف. عمران مع أبي الفضل العّباس بن الحسن

ثم رجع معّز . وسارت عساكره إلى البطائح فنزلوا الجامدة، وسدوا األنھار التي نصّب إليھا. وبعث معه المراكب إلى عمان

إبنه عز الدولة بختيار فأعاد  الدولة من األبلة، وطرقه المرض فجّھز العساكر لقتال عمران ودعا إلى بغداد فھلك وولّي بعده

ثم زحف بختيار إليه سنة تسع وخمسين وثلثمائة، وأقام . العساكر المجّمرة على عصران، وعقد معه الصلح فاستمّر حاله

ثم بعث وزيره إلى الجامدة، وطرق البطيحة فسّد مجاري المياه، وقلبھا إلى أنھارھا وھي الجسور إلى . بواسط يتصّيد شھراً 

ثم انتقل عمران إلى معقل آخر ونقل ماله إليه، حتى إذا حسر المياه وانتھجت . ثم جاء المد من دجلة وخرب جميع ذلك. العراق

. الطرق فقدوا عمران من مكانه، وطال عليھم األمر، وشغب الجند على الوزير فأمر بختيار بمصالحته على ألف ألف درھم

اس فنھبوا كثيرا من العساكر، ووصلوا إلى بغداد سنة إحدى وستين ولما رحل العسكر عنه ثار أصحابه في أطراف الن

  .وثاثمائة

  :وفاة عمران بن شاھين وقيام ابنه الحسن مقامه ومحاربته عساكر عضد الدولة
ثم توفي عمران بن شاھين فجأة في محّرم سنة تسعة وستين وثلثمائة ألربعين سنة من ثورته، بعد أن طلبه الملوك والخلفاء 

ولما ھلك قام بعده إبنه الحسن فطمع عضد الدولة فيه، وجّھز العساكر مع وزيره . وا عليه العساكر فلم يقدروا عليهورّدد

وسّدوا عليه المياه وأنفق فيھا أمواالً وجاء المّد فأزالھا، وبقوا كلما سّدوا فوھة فتق الحسن أخرى وفتح الماء أمثاالً لھا، ثم 

الحسن، وكان معه المظّفر أبو الحسن ومحمد بن عمر، العلوّي الكوفي، فاتھمه بمراسلة  وافقھم في الماء فاستظھر عسكر

محمد بن عمر : الحسن وإفشاء سره إليه، وخاف أن تنقص منزلته عند عضد الدولة فطعن نفسه فمات، وأدرك بآخر رمق فقال

العسكر من رجعه إليه، وصالح الحسن بن  حملني على ھذا، وحمل إلى ولده بكازرون فدفن ھنالك، وأرسل عضد الدولة إلى

  .عمران على مال يحمله وأخذ رھنه بذلك

  :مقتل الحسن بن عمران ووالية أخيه أبي الفرج
كان الحسن بن عمران آسفاً على أخيه أبي الفرج وحنقاً عليه، ولم يزل يتحّيل عليه إلى أن دعاه إلى عيادة أخت لھما مرضت، 

وصعد أبو الفرج إلى . ا القتلة فدخل الحسن منفرداً عن أصحابه فأغلقوا الباب دونھم وقتلوهوأكمن في بيتھا جماعة أعّدھ

ثم بذل لھم المال فأقّروه، وكتب إلى بغداد بالطاعة فكتب له بالوالية، وذلك لثالث سنين . السطح فأعلمھم بقتله ووعدھم فسكنوا

  .من والية الحسن

  :الحسنمقتل أبي الفرج ووالية أبي المعالي بن 
ثم إّن أبا الفرج لما قتل أخاه الحسن قّدم الجماعة الذين قتلوه على أكابر القّواد، وكان الحاجب المظفّر بن علي كبير قّواد 

عمران والحسن فاجتمع إليه القّواد وشكوا إليه فسّكنھم فلم يرضوا، وحملوه على قتل أبي الفرج فقتله، ونصب أبا المعالي ابن 

  .ثم تولى تدبيره بنفسه لصغره، وقتل من كان يخافه من القّواد واستولى على أموره كلھا. ه ألشھر من واليتهأخيه الحسن مكان
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  :استيالء المظفر وخلع أبي المعالي
ثم إّن المظّفر بن علي الحاجب القائم بأمر أبي المعالي طمع في االستقالل بأمر البطيحة فصنع كتاباً على لسان صمصام الدولة 

وعزل أبا المعالي . بغداد بواليته، وجاء به ركابي عليه أثر السفر وھو بدست إمارته فقرأه بحضرتھم، وتلقاه بالطاعةسلطان 

ثم عھد إلى ابن . وأحسن السيرة بالناس وانقرض بيت عمران بن شاھين. وأخرجه مع أّمه إلى واسط، وكان يصلھما بالنفقة

ب باألمير المختار، وبعده إلى ابن أخته األخرى ويكنى أبا الحسن ويسّمى علّي بن أخته علّي بن نصر ويّكنى أبا الحسن ه وتلق

  .جعفر

  :وفاة المظفر ووالية مھذب الدولة
ثم توفي الحاجب المظّفر صاحب البطيحة سنة ست وسبعين وثلثمائة لثالث سنين من واليته، وولي بعده إبن أخيه أبو الحسن 

وكتب إلى شرف الدولة سلطان بغداد بالطاعة فقلّده، ولقّبه مھّذب الدولة، فأحسن السيرة، . علّي بن نصر بعھده إليه كما مرّ 

. واتخذھا األكابر وطناً، وبنوا فيھا الدور والقصور. وبذل المعروف وأجار الخائف فقصده الناس وأصبحت البطيحة معقالّ 

به القادر عندما خاف من الطائع وھرب إليه فأجاره،  وكاتب ملوك األطراف وصاھره بھاء الدولة بابنته، وعظم شأنه واستجار

  . ولم يزل عنده بالبطيحة ثالث سنين إلى أن استدعي منھا للخالفة سنة إحدى وثمانين وثلثمائة

  :بعث ابن واصل علي البطيحة وعزل مھذب الدولة

م استوحش منه ففارقه وسار إلى كان من خبر أبى العّباس بن واصل ھذا أنه كان ينوب عن رزبوك الحاجب، وارتفع معه ث

ثم قبض على فوالد فعاد إلى األھواز، ثم أصعد إلى بغداد، ثم خرج منھا، وخدم أبا . شيراز، واتصل بخدمة فوالد وتقّدم عنده

ولّما استولى السكرستان على البصرة بعثه مھذب . ثم انتقل إلى خدمة مھّذب الدولة بالبطيحة وتقّدم عنده. محمد بن مكرم

دولة في العساكر لحربه فقتله وغلبه، ومضى إلى شيراز فأخذ سفن محمد بن مّكرم وأمواله ورجع إلى أسافل دجلة فتغلب ال

عليھا، وخلع طاعة مھّذب الدولة فأرسل إليه مائة سميرية مشحونة بالمقاتلة فغرق بعضھا وأخذ ابن واصل الباقي وعاد إلى 

زمه ثانية، واستولى على ما معه، وأصعد إلى البطيحة وخرج مھّذب الدولة إلى شجاع األبلة فبعث إليه أبا سعيد بن ماكوال فھ

واستولى ابن واصل على البطيحة وعلى أموال مھّذب الدولة . بن مروان وإبنه صدقة فغدروا به، وأخذوا أمواله ولحق بواسط

ثم اضطرب عليه أھل البطائح وبعث . غدادوبعث به إلى أبيھا وكانت قد لحقت بب. وجمع ما كان لزوجه إبنة بھاء الدولة

سبعمائة فارس إلى البالد المجاورة فقاتلھم أھلھا وظفروا بھم، وخشي ابن واصل على نفسه فعاد إلى البصرة وترك البطائح 

ه، وخشي أھل النواحي عاديته فسار بھاء الدولة من فارس إلى األھواز ليتالفى أمر. فوضى، ونزل البصرة في قّوة واستفحال

وسار إليه . واستدعى عميد الجيوش من بغداد وسّيره في العساكر إليه فجاء إلى واسط، واستكثر من السفن، وسار إلى البطائح

  .ابن واصل من البصرة فھزمه، وغنم ثقله وخيامه، ورجع ابن واصل مفلوالً 

  :عود مھذب الدولة إلى البطيحة
ثم بلغه أّن نائب بن واسط بالبطائح قد خرج مجفالً . ه لمعاودة ابن واصلولما انھزم عميد الجيوش أقام بواسط فجمع عساكر

فبعث إلى بغداد وبعث بالعساكر، وھّم باالنتقاض فاستدعى عميد الجيوش مھّذب الدولة من بغداد، وبعثه بالعساكر في السفن 

أطاعوه، وقّرر عليھا بھاء الدولة خمسين واجتمع عليه أھل الواليات و. إلى البطيحة سنة خمس وستين وثلثمائة فاستولى عليھا

وشغل عن ابن واصل بتجھيز العساكر إلى خوزستان وطمع في الملك، واجتمع عنده كثير من الديلم . ألف دينار في كل سنة

  .وأصناف األجناد



354 
 

ث إلى بھاء الدولة في وبع. وسار إلى األھواز، وسّير بھاء الدولة عسكراً للقائه فھزموھم، ودخل دار الملك وأخذ ما كان فيھا

ثم بعث بھاء الدولة العساكر للقائه وسار إلى األھواز، وزحف إليھا ابن واصل ومعه بدر . الصلح فصالحه وزاد في إقطاعه

بن حسنويه فبعث بھاء الدولة الوزير بالبطيحة فھزمه الوزير ثانية، فمضى مع حسان بن محال الخفاجي الكوفي وملك إلى 

وسار ابن واصل إلى دجلة قاصدا بدر بن حسنويه فبلغ جامعين فأنزله أصحاب بدر، وكان أصحاب . رةالكوفة، وملك البص

أبي الفتح بن عّنان قريبا منه فكبسه، وجاء به إلى بغداد فبعثه عميد الجيوش إلى بھاء الدولة فقتله سنة ست وتسعين وثلثمائة 

  .كما مّر في أخبار الدولة

  :ه عبد هللا بن نسييي أخوفاة مھذب الدولة ووالية اف
ثم توفي مھّذب الدولة عبد هللا بن علّي بن نصر في جمادى سنة ثمان وأربعمائة، وكان ابن أخته أبو عبد هللا محمد بن نسى 

ً للوالية مكانه ً بأموره ومرشحا وبلغه قبل وفاة خاله أّن إبنه أبا الحسن أحمد . وقد اجتمع عليه الجند واستحلفھم لنفسه. قائما

ودخلت إليه أمه فخبرته الخبر فلم يزد على . داخل بعض الجند في البيعة له بعد أبيه فاستدعاه، وحمله إليه الجند فقبض عليه

  .وتوفي مھّذب الدولة من الغد، وولّي أبو محمد بن نسى مكانه وقتل أبو الحسين ابن خاله لثالث من وفاة أبيه. األسف له

  :وفاة ابن نسي ووالية السراني
م توفي أبو عبد هللا محمد بن نسى لثالثة أشھر من واليته، واتفق الجند على والّية أبي محمد الحسين بن بكر السراني من ث

  .خواص مھذب الدولة فولوه عليھم، وبذل لسلطان الدولة ملك بغداد ماالً فأقّره على واليته

  :نكبة السراني ووالية صدقة المازياري
لى البطيحة إلى سنة عشر وأربعمائة، وبعث سلطان الدولة صدقة بن فارس المازيارّي فنكبه وملك وأقام أبو محمد السراني ع

  .البطيحة، وبقي عنده أسيراً إلى أن توفي صدقة وخلص على ما يذكر

  :وفاة صدقة ووالية سابور بن المرزبان
. سابور بن المرزبان بن مردان قائد جيشهثم توفي صدقة بن فارس المازيارّي في محرم إلثنتي عشرة سنة من واليته، وكان 

وكان أبو الھيجاء محمد بن عمران بن شاھين قد تنقل بعد موت أبيه في البالد بمصر، وعند بدر بن حسنويه حتى استقر عند 

  .الوزير أبي غالب، ونفق عنده بما كان لديه من األدب

  :عزل سابور ووالية أبي نصر
مقاطعة ولم يبلغھا سابور، وتخلّى عن الوالية وفارق البطيحة إلى جزيرة بني دبيس، ثم إن أبا نصر بن مردان زاد في ال

  .ثم عادت إلى أبي عبد هللا الحسين بن بكر السراني. واستقّر أبو نصر في واليتھا

  :عصيان أھل البطيحة علي أبي كاليجار
لى البطيحة، ومقدمھا يومئذ أبو عبد هللا الحسين بن وبعث أبو كاليجار سنة ثمان عشرة وأربعمائة وزيره أبا محمد بن نابھشاد إ

. وعزم الباقون على قتل السراني. بكر السراني فعسف بالناس في أموالھم، وقسط عليھم مقادير تؤخذ منھم فانجلوا إلى البالد

لسفن حتى زحزحھا وأشار عليه الوزير بإصالح ا. ونما الخبر إلى السراني فجاء إليھم واعتذر إليھم، وأوعدھم بالمساعدة

ثم وثبوا به فأخرجوه، وكان عندھم جماعة من عسكر جالل الدولة محبوسين فأخرجوھم، واستعانوا بھم . بحيث ال يتمكن منھا

ثم جاء ابن العبراني فغلب على البطيحة وأخرج منھا . وعادوا إلى االمتناع الذي كانوا عليه أيام مھّذب الدولة فتّم لھم ذلك
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يزيد بن مزيد، وأقام بھا ابن العبراني سنة ثالث وثالثين وأربعمائة فزحف إليه أبو نصر بن الھيثم فغلبه عليھا السراني فلحق ب

  .ونھبھا واستّقر في ملكھا على ما يؤّديه لجالل الدولة

  :استيالء أبي كاليجار علي البطيحة
السعادات الوزير في عسكر لحصار البطيحة  ولما كانت سنة تسع وثالثين وأربعمائة بعث أبو كاليجار أبا الغنائم أبا

فحاصرھا، وبھا أبو منصور بن الھيثم حتى جنح إلى الصلح، واستأمن نفر من أصحابه إلى أبي الغنائم وأخبروه بضعفه 

ولما كان شھر صفر من السنة واقعھم أبو الغنائم فظفر بھم، وقتل من أھل البطيحة . وعزمه على الھرب فحفظ عليه الطرق

  .كثيرا وغرقت منھم سفن متعّددة وتفّرقوا في اآلجام، وركب ابن الھيثم السفن ناجيا بنفسه وأحرقت داره ونھب ما فيھا خلقا

  :والية مھذب الدولة بن أبي الخير علي البطيحة
نو أبي الخير إال ثم كان بعد ذلك لبني أبي الخير والية على البطيحة فيما قبل المائة الخامسة وما بعدھا وال أدري ممن ھؤالء ب

وھلك . كان إسمعيل ولقبه المصطنع، ومحمد ولقبه المختص، ھما إبنا أبي الخير، ولھما رياسة قومھما: أّن ابن األثير قال

ونازع ابن الھيثم صاحب البطيحة إلى أن غلبه مھّذب الدولة أيام كوھرايين الشحنة . المختص وقام مكانه ابنه مھذب الدولة

وأقطع السلطان محمد سنة خمس وتسعين وخمسمائة مدينة واسط لصدقة بن . عّمه وعشيرته تحت حكمه وكان بنو. ببغداد

. مزيد صاحب البطيحة والحلّة فضمنھا منه مھّذب الدولة أحمد بن أبي الخير صاحب البطيحة، وفّرق أوالده في األعمال

ب الدولة يصانع حّماد ابن عّمه إسمعيل ويداريه، وكان مھذّ . وطالبه صدقة باألموال وحبسه وضمن حّماد ابن عّمه واسط

وحّماد يطمح إلى رياسته فلما ھلك كوھرايين نازع حماد مھّذب الدولة ابن عمه، واجتھد مھذب الدولة في إصالحه فلم يقدر، 

ً به فعاد بالجيش، وحاربه مھذب الدولة وزاده  صدقة المدد فجمع النفيس بن مھّذب الدولة فھرب حّماد إلى صدقة مستجيشا

. واستمد صدقة فأمده بالعساكر مع مقدم جيشه حميد بن سعيد. وھلك أكثر عسكره وقوي طمع حّماد. فانھزم مھذب الدولة

وبعث مھّذب الدولة إبنه . وبعث مھّذب الدولة لصاحب الجيش باإلقامات والصالت فمال إليه، وأصلح ما بينه وبين صدقة

  .حّماد ابن عمھم، وكان ذلك أعوام الثالثين النفيس إلى صدقة فأصلح بينھم وبين

  :والية نصر بن النفيس والمظفر بن حماد من بعده علي البطيحة
شحنة ببغداد فانتزع السلطان البطيحة من يد  ثم كان انتقاض دبيس بن صدقة أيام المسترشد والسلطان محمود، وكان البرسقي

وأمر . ا نصر بن النفيس بن مھّذب الدولة أحمد بن محمد بن أبي الخيردبيس، وأقطعھا إلى سحان الخادم مواله فولّى عليھ

السلطان محمود البرسقي بالمسير لقتال دبيس فاحتشد وسار لذلك، ومعه نصر بن النفيس صاحب البطيحة، وابن عمه المظفر 

قى البرسقي ودبيس، وھزمه دبيس، والت. بن حماد بن إسمعيل بن أبي الخير، وبينھما من العداوة المتوارثة ما كان بين سلفھما

وبقي نصر بن النفيس وابن عمه حّماد عند ساباط النھر فقتله، ولحق بالبطيحة فملكھا، وبعث إلى . وجاءت العساكر منھزمة

وبلغ الخبر إلى السلطان محمود فقبض على منصور بن . دبيس بطاعته وبعث دبيس إلى الخليفة يصانعه بالطاعة على البعد

دبيس وولده فكحلھما فاستشاط دبيس وساء أثره في البالد وبعث إلى أحيائه بواسط فمنعھم األتراك الذين بھا فبعث صدقة أخي 

مھلھل بن أبي العسكر مقّدم عساكره في جيش، وكتب إلى المظّفر بن حّماد صاحب البطيحة بمعاضدته على قتال واسط فتجھز 

ل واسط وغنموا ما معه، وكان في جملتھا بخط دبيس وصار معھم، وأصعد، وعاجل مھلھل الحرب قبل وصوله فھزمه أھ

  .ثم صار أمرھا لبني معروف وأجالھم الخلفاء عنھا. وساءت آثار دبيس في البالد، ولم يزل حال البطيحة على ذلك
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  :إجالء بني معروف من البطيحة
ممن ھم فلما استجمع للخلفاء أمرھم، وخرجوا عن كان بنو معروف ھؤالء أمراء بالبطيحة في آخر المائة السادسة، وال أدري 

ً فصار لھم الحلّة والكوفة وواسط والبصرة وتكريت وھيت  ً فشيئا استبداد ملوك السلجوقية، واقتطعوا األعمال من أيديھم شيئا

من ربيعة كانت  وھم قوم: قال ابن األثير. وجاءت دولة الناصر وبنو معروف على البطيحة وكبيرھم معلّى. واألنبار والحديثة

وبلغت الشكوى بھم إلى الديوان . غربي الفرات تحت سورا وما يتصل بھا من البطائح، وكثرت إذاياتھم وإفسادھم في النواحي

فأمر الخليفة الناصر مغذا الشريف متولي بالد واسط أن يسير إلى قتالھم فاستعّد لذلك، وجمع من سائر تلك األعمال فسار إليھم 

ثم انھزم بنو معروف، وتفرقوا بين القتل واألسر والغرق، . ستمائة بالعير من بالد البطيحة، وفشا القتل بينھمسنة ست عشرة و

  .واستبيحت أموالھم وانتظمت البطيحة في أعمال الناصر، ولم يبق بھا ملك وال دولة

  دولة بني حسنويه
  بالدينور والصامغان ومبد أ أمولھم وتصاريف أحوالھمالعباسية  الخبر عن دولة بني حسنويه من األكراد القائمين بالدعوة

كان حسنويه بن الحسين الكردّي من طائفة األكراد يعرفون بالريزنكاس، وعشيرة منھم يسّمون الدويلتية، وكان مالكا قلعة 

ألكراد يسمون وورث الملك عن خاليه ونداد وغانم إبني أحمد بن علّي، وكان صنفھما من ا. سرياج وأميراً على البررفكان

العبابية وغلبا على أطراف الدينور وھمذان ونھاوند والصامغان، وبعض نواحي أذربيجان إلى حدود شھرزور فملكاھا نحوا 

من خمسين سنة، ولكل واحد منھما ألوف من العساكر، وتوفي ونداد بن أحمد سنة تسع وأربعين وثلثمائة، وقام مقامه إبنه أبو 

  .أن أسره الشادنجان من طوائف األكراد، وسلموه إلى حسنويه فأخذ قالعه وأمالكه الغنائم عبد الوھاب إلى

وتوفي غانم سنة خمسين وثلثمائة فقام إبنه أبو سالم دسيم مكانه بقلعة فتنان إلى أن أزاله أبو الفتح بن العميد، واستصفى قالعه 

طا ألمره، وبنى قلعة سرماج بالصخور المھندسة وبنى وكان حسنويه حسن السيرة ضاب. المّسماة بستان وغانم أفاق وغيرھما

ولما ملك بنو بويه البالد واختص ركن الدولة بالرّي وما يليه كان شيعة . بالدينور جامعا كذلك، وكان كثير الصدقة للحرمين

م وقعة ھزمه فيھا ومدداً على عدوه فكان يرعى ذلك، ويغضي عن أموره إلى أن وقعت بين ابن مسافر من قّواد الديلم وكبارھ

ثم استأمن له فغدر به وامتعض لذلك ركن الدولة . حسنويه، وتحّصن بمكان فحاصره فيه وأضرمه عليه ناراً فكاد يھلك

وأدركته نعرة العصبية، وبعث وزيره أبا الفضل بن العميد في العساكر سنة تسع وخمسين وثلثمائة فنزل ھمذان وضّيق على 

  .فصالحه إبنه أبو الفتح على مال ورجع عنهحسنويه، ثم مات أبو الفضل 

  :وفاة حسنويه ووالية ابنه بدر
وكانوا جماعة أبو . ثم توفي حسنويه سنة تسع وستين وثلثمائة وافترق ولده على عضد الدولة لقتال أخويه محمد وفخر الدولة

بختيار بقلعة سرماج ومعه األموال  وكان. العالء وعبد الرزاق وأبو النجم بدر وعاصم وأبو عدنان وبختيار وعبد الملك

. والذخائر فكاتب عضد الدولة ورغب في طاعته، ثم رغب عنه فسّير إليه عضد الدولة جيشاً وملك قلعته وغيرھا من قالعھم

ولما سار عضد الدولة لقتال أخيه فخر الدولة، وملك ھمذان والري وأضافھما إلى أخيه مؤيد الدولة، ولحق فخر الدولة بقابوس 

بن وشمكير، عّرج عضد الدولة إلى والية حسنويه الكردي فافتتح نھاوند والدّينور وسرماج وأخذ ما فيھا من ذخائره، وكانت 

وملك معھا عدة من قالع حسنويه، ووفد عليه أوالد حسنويه فقبض على عبد الرزاق وأبي العالء وأبي عدنان، . جليلة المقدار

حسنويه وخلع عليه ووالّه على األكراد، وقواه بالرجال فضبط ملك النواحي وكف عادية  واصطنع من بينھم أبا النجم بدر بن

ً األكراد المخالفين. األكراد بھا وبعث عضد . واستقام أمره فحسده أخواه، وأظھر عاصم وعبد الملك منھم العصيان، وجمعا

Maurice
Cross-Out
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. يوقف له بعد ذلك على خبر، وذلك سنة سبعين الدولة العساكر فأوقعوا بعاصم وھزموه وجاؤوا به أسيراً إلى ھمذان، ولم

  .وقتل جميع أوالد حسنويه وأقّر بدراً على عمله

  :حروب بدر بن حسنويه وعساكر مشرف الدولة 
وكان فخر الدولة بن . ولما توفي عضد الدولة وملك إبنه صمصام الدولة ثار علية أخوه مشرف الدولة بفارس، ثم ملك بغداد

ن خراسان إلى مملكة أصفھان والرّي بعد وفاة أخيه مؤيد الدولة، وأوقع بينه وبين مشرف الدولة فكان ركن الدولة قد عاد م

فلما استقّر ببغداد وانتزعھا من يد صمصام الدولة وكان قائده قراتكين الجھشاري مدالً عليه متحّكماً . مشرف الدولة يحقد عليه

ه في العساكر لقتال بدر بن حسنويه يروم إحدى الراحتين فسار إلى بدر في دولته، وكان ذلك يثقل على مشرف الدولة، جّھز

وانھزم بدر حتى توارى ولم يتلقوه ونزلوا في خيامه، ثم كّر بدر . سنة سبع وسبعين وثلثمائة، ولقيه على وادي قرميسين

وان فلحق به المنھزمون، ودخل ونجا قراتكين في فل إلى جسر النھر. فأعجلھم عن الرّكوب، وفتك فيھم واحتوى على ما معھم

ولم يزل ظاھراً عزيزاً وقلد من ديوان الخالفة سنة ثمان . واستولى بدر على أعمال الجبل وقويت شوكته واستفحل أمره. بغداد

ز وكان كثير الصدقات بالحرمين، وكثير الطعام للعرب بالحجا. وثمانين وثلثمائة أيام السلطان بھاء الدولة، ولقب ناصر الدولة

  .لخفارة الحاج، وكّف أصحابه من األكراد عن إفساد السابلة فعظم محله وسار ذكره

  :مسير ابن حسنويه لحصار بغداد مع أبي جعفر بن ھرمز
كان أبو جعفر الحّجاج بن ھرمز نائباًً◌ بالعراق عن بھاء الدولة، ثم عزل فدال منه بأبي علي بن أبي جعفر أستاذ ھرمز، 

ثم جرت بينھما حروب سنة ثالث . أقام أبو جعفر بنواحي الكوفة وقاتل عميد الجيوش فھزمه العميدوتلّقب عميد الجيوش ف

وستين وثلثمائة، وأقاما على الفتنة واالستنجاد بالعرب من بني عقيل وخفاجة وبني أسد وبھاء الدولة مشتغل بحرب ابن واصل 

ابن واصل قد قصد صاحب طريق خراسان وھو قلج، ونزل وكان . واتصل ذلك إلى سنة سبع وتسعين وثلثمائة. في البصرة

وتوفي ھذه السنة فولّى عميد الجيوش مكانه أبا الفتح محمد بن قلج عّنان عدّو بدر بن . عليه واجتمعا على فتنة عميد الجيوش

فغضب لذلك بدر وفحل األكراد المسامي لبدر في الشؤون وھو من الشادنجان من طوائف األكراد، وكانت حلوان له . حسنويه

ومال إلى أبي جعفر، وجمع له الجموع من األكراد مثل األمير ھندي بن سعدي وأبي عيسى سادي بن محمد وورام بن محمد 

  .وزحفوا جميعا إلى بغداد ونزلوا على فرسخ منھا. واجتمع له معھم علي بن مزيد األسدي. وغيرھم

بغداد حامياً ومدافعاً إلى أن وصل الخبر بھزيمة ابن واصل وظھور بھاء ولحق أبو الفتح بن عنان بعميد الجيوش، وأقام معه ب

ثم سار ابن حسنويه إلى والية . الدولة عليه فأجفلوا عن بغداد، وسار أبو جعفر إلى حلوان ومعه أبو عيسى وراسل بھاء الدولة

وى أبا الفتح بن عنان حين أخرجه بدر رافع بن معن من بني عقيل يجتمع مع بني المسيب في المقلد، وعاث فيھا ألنه كان آ

وسار أبو الفتح بن عنان . من حلوان وقرميسين، واستولى عليھا فأرسل بدر جيشاً إلى أعمال رافع بالجناب ونھبوھا وأحرقوھا

 إلى عميد الجيوش ببغداد فوعده النصر، حش إذا فرغ بھاء الدولة من شأن ابن واصل وقتله أمر عميد الجيوش بالمسير إلى

بدر بن حسنويه إلعانته على بغداد، وإمداده ابن واصل فسار لذلك، ونزل جنديسابور، وبعث إليه بدر في الصلح على أن 

  .يعطيه ما أنفق على العساكر فحمل إليه ورجع عنه

  :انتقاض ھالل بن بدر بن حسنويه علي أبيه وحروبھما
أبي الشوك بن مھلھل، واعتزلھا أبوه ألّول والدته فنشأ مبعداً عن كانت أم ھالل ھذا من الشادنجان رھط أبي الفتح بن عّنان و

أبيه، واصطفى بدر إبنه اآلخر أبا عيسى وأقطع ھالالً الصامغان فأساء مجاورة ابن المضاضي صاحب شھرزور، وكان 
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ابن المضاضي وحاصره  وبعث ابن المضاضي يتھّدده فبعث إليه أبوه بالوعيد فجمع وقصد. صديقاً لبدر فنھاه عن ذلك فلم ينته

وقتل ابن المضاضي واستباح بيته ، فاتسع الخرق بينه وبين أبيه واستمال أصحاب أبيه بدر، . في قلعة شھرزور حتى فتحھا

وانھزم بدر وحمل أسيراً إلى إبنه ھالل فرّده في . وكان بدر نسيكا فاجتمعوا إلى ھالل وزحف لحرب أبيه والتقيا على الدينور

للما استقّر بدر بالقلعة حصنھا، وأرسل إلى أبي الفتح بن . ة، وأعطاه كفايته بعد أن ملك الحصن الذي تملكه بما فيهقلعته للعباد

  .عّنان وإلى أبي عيسى سادي بن محمد بأستراباذ وأغراھما بأعمال ھالل فسار أبو الفتح إلى قرميسين وملكھا

وأمكنه ابن رافع من أبي عيسى فعفا عنه وأخذه معه، وأرسل بدر من . لموأساء الديلم فاتبعه ھالل إليھا ووضع السيف في الدي

واستشار ھالل أبا عيسى بن . قلعته يستنجد بھاء الدولة فبعث إليه الوزير فخر الملك في العساكر، وانتھى إلى سابور خواست

وركب فخر الملك . سار العسكر ليالً فكبسهسادي فأشار عليه بطاعة بھاء الدولة، وإال فالمطاولة وعدم العجلة باللقاء فاتھمه و

ولما عاين بدر رسوله طرده وأخبر الوزير أنھا خديعة فسّر بذلك، . في العساكر، وثبت فبعث إليه ھالل بأني إنما جثت للطاعة

ر فأجاب وأمر العساكر بالزحف فلم يكن بأسرع من مجيء ھالل أسيراً، فطلب منه تسليم القلعة لبد. وانتفت عنه الظنة ببدر

على أن ال يمكن أبوه منه، واستأمنت أمه ومن معھا بالقلعة فأمنھم الوزير، وملك القلعة وأخذ ما فيھا من األموال يقال أربعون 

ألف بدرة دنانير، وأربعمائة ألف بدرة دراھم سوى الجواھر والثياب والسالح، وسلّم الوزير فخر الملك القلعة لبدر وعاد إلى 

  .بغداد

  :ظاھر بن ھالل علي شھرزوراستيالء 
كان بدر بن حسنويه قد نزل عن شھرزور لعميد الجيوش ببغداد، وأنزل بھا نوبة فلما كانت سنة أربع وأربعمائة، وكان ھالل 

بن بدر معتقالً سار إبنه ظاھر إلى شھرزور، وقاتل عساكر فخر الملك منتصف السنة وملكھا من أيديھم، وأرسل إليه الوزير 

  .أمره بإطالق من أسر من أصحابه ففعل وبقيت شھرزور بيدهيعاتبه وي

  :مقتل بدربن حسنويه وابنه ھالل
ثم سار بدر بن حسنويه أمير الجيل إلى الحسن بن مسعود الكردي ليملك عليه بالده، وحاصره بحصن كوسجة، وأطال 

فقتلوه وأجفلوا فدخلوا في طاعة شمس وتولّى ذلك الجورقان من طوائف األكراد . حصاره فغدر أصحاب بدر وأجمعوا قتله

ولما بلغ ظاھر بن ھالل . وتولّى الحسين بن مسعود تكفين بدر ومواراته في مشھد علي. الدولة بن فخر الدولة صاحب ھمذان

ّ منه بنواحي شھرزور، وجاء لطلب ملكه فقاتله شمس الدولة فھزمه، وأسره وحبسه بھمذان واستولى  مقتل جّده وكان ھاربا

وكان أبوه ھالل بن بدر محبوساّ عند سلطان الدولة . وصار الكرية والشادنجان من األكراد في طاعة أبي الشوك. بالدهعلى 

ببغداد فأطلقه، وجّھز معه العساكر ليستعيد بالده بن شمس الدولة فسار ولقيه شمس الدولة فھزمه وأسره وقتله، ورجعت 

سابور خواست والدّينور وبروجرد ونھاوند وأستراباذ وقطعة ة من إعمال  وكان في ملك بدر. العساكر منھزمة إلى بغداد

ولما ھلك ھو وإبنه ھالل بقي حافده . وكان عادالً كثير المعروف عظيم الھمة. األھواز، وما بين ذلك من القالع والواليات

  .ظاھر محبوساً عند شمس الدولة بھمذان

  :الدھم ورياستھممقتل ظاھر بن ھالل واستيالء أبي الشوك علي ب
وكان . كان أبو الفتح محمد بن عّنان أمير الشادنجان من األكراد، وكانت بيده حلوان وأقام عليھا أميراً وعلى قومه عشرين سنة

وھلك سنة إحدى وأربعمائة، وقام مكانه إبنه أبو الشوك وطلبته . يزاحم بدر بن حسنويه وبنيه في الواليات واعمال بالجيل

غداد فقاتلھم، وھزموه فامتنع بحلوان إلى أن أصلح حاله مع الوزير فخر الملك لّما قدم العراق بعد عميد الجيوش العساكر من ب
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ثم إن شمس الدولة بن فخر الدولة ابن بويه أطلق ظاھر بن ھالل بن بدر من محبسه بعد أن استخلفه على . من قبل بھاء الدولة

بل، وأبو الشوك صاحب حلوان والسھل، وبينھما المنافسة القديمة فجمع ظاھر الطاعة، ووالّه على قومه وعلى بالده بالج

ً وامتنع بحلوان. وحارب أبا الشوك فھزمه وملك ظاھر : وقتل سعدى بن محمد أخاه، ثم جمع ثانية فانھزم أبو الشوك أيضا

وثب عليه أبو الشوك فقتله بثأر أخيه  ثم تصالحا وتزوج ظاھر أخت أبي الشوك فلما أمنه ظاھر. عامة البسيط، وأقام بالنھروان

  .سعدي، ودفنه أصحابه بمقابر بغداد، وملك سائر األعمال ونزل الدّينور

بن كاكويه على ھمذان سنة أربع عشرة عندما ھزم عساكر شمس الدولة بن بويه واستبد عليه سار  - ولما استولى عالء الدولة

وسار في طلب أبي الشوك فأرسل إليه . سابور خواست وسائر تلك األعمالإلى الدينور  فملكھا من يد أبي الشوك، ثم إلى 

ولما زحف الغز إلى بالد الرّي سنة عشرين وأربعمائة، وملكوا . مشرف الدولة سلطان بغداد وشفع فيه فعاد عنه عالء الدولة

شوفي وقاتلھم فھزمھم، وأسر منھم ھمذان وعاثوا في نواحيھا إلى أستراباذ وقرى الدينور، خرج إليھم أبو الفتح بن أبي ال

ثم استولى أبو الشوك سنة ثالثين على قرميسين من أعمال . ثم عقد الصلح معھم على إطالق أسراھم ورجعوا عنه. جماعة

الجبل، وقبض على صاحبھا من األكراد الترھية، وسار أخوه إلى قلعة أرمينية فاعتصم بھا من أبي الشوك وكانت لھم مدينة 

ثم جھز آخر وبعثھم ليومھم يسابقون جندھم، ومّروا بأرمينية فنھبوا . بعث إليھا عسكراً فلم يظفروا وعادوا عنھاخولنجان ف

واستأمن إليھم أھلھا وتحصن الحامية بقمعه . ربضھا، ص وقاتلوا عن ظفروا به وانتھوا إلى خولنجان فكبسوھا على حين غفلة

  .قعدة من السمةوسط البلد فحاصروھا وملكوھا عليھم في ذي ال

  :الفتنة بين أبي الفتح بن أبي الشوك وعمه مھلھل
ً عدة وحمى أعماله من الغز فأعجب بنفسه،  ً عن أبيه بالدّينور، واستفحل بھا وملك قالعا كان أبو الفتح بن أبي الشوك نائبا

قالع األكراد، وصاحبھا غائب وسار في شعبان سنة إحدى وثالثين وأربعمائة إلى قلعة بكورا من . ورأى التفوق على أبيه

وبھا زوجته فراسلت مھلھالً لتسلم له القلعة نكاية ألبي الفتح، وكانت حلّة مھلھل في نواحي الصامغان فانتظر حتى عاد أبو 

وسار إليھا أبو الفتح فورى له عن قصده، ورجع فأتبعه أبو الفتح فقاتله عمه . وجمر العساكر لحصارھا. الفتح عن القلعة

ثم قصد بالد مھلھل، وطال األمر، ولج . وجمع أبو الشوك وقصد شھرزور وحاصرھا. ، ثم ظفر به وأسره وحبسهمھلھل

  .مھلھل في شأنه وأغرى عالء الدولة بن كاكويه ببلد أبي الفتح فملك عليه الدينور وقرميسين سنة إثنتين وثالثين

وجاء على أثره فنقبوا سورھا وملكھا عنوة، ونھب بعض البلد، ثم سار أبو الشوك إلى دقوقا وقدم إليھا إبنه سعدي فحاصرھا 

ثم بلغه أن أخاه سرخاب بن محمد قد أغار على مواضع من واليته . وأخذت أسلحة األكراد وثيابھم، وأقام أبو الشوك بھا ليلة

اموا عنده، وسار مھلھل إلى ورجع وبعث إلى جالل الدولة سلطان بغداد يستنجده فبعث إليه العساكر وأق. فخاف على البندنجين

ثم بعث إلى عالء الدولة يعرض له . عالء الدولة بن كاكويه يستصرخه على أخيه أبي الشوك على االعتصام بقلعة الّسيروان

ثم سار أبو الشوك إلى . بالرجوع إلى جالل الدولة صاحب بغداد فصالحه على أن يكون الدينور لعالء الدولة ورجع عنه

وعاث في سوادھا، وحصر قلعة بيزاز شاه فدافعه أبو القاسم بن عياض عنھا ووعده بخالص إبنه أبي  شھرزور فحاصرھا

ولما بعث إليه ابن عّياض بالصلح مع أخيه . الفتح من أخيه مھلھل فسار من شھرزور إلى نواحي سند من أعمال أبي الشوك

ثم ترّدد الناس . وأجفل مھلھل بين يديه. والية مھلھل كلّھا ونھب. أبي الشوك امتنع فسار أبو الشوك من حلوان إلى الّصامغان

  .بينھما في الصلح وعاد عنه أبو الشوك
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  :استيالء نيال أخي طغرلبك علي والية أبي الشوك
ثم سار إبراھيم نيال بأمر أخيه طغرلبك من كرمان إلى ھمذان فملكھا، ولحق كرساشف بن عالء الدولة باألكراد الجورقان 

وسار في اتباعه إلى قرميسين ففارقھا إلى حلوان، وترك . الشوك حينئذ بالّدينور ففارقھا إلى قرميسين وملكھا نيال وكان أبو

وفتك في العسكر ولحق فلّھم . وسار إليھا نيال وملكھا عليھم عنوة واستباحھا. كل من في عسكره من الديلم واألكراد الشادنجان

ثم سار نيال إلى الصيمرة فملكھا ونھبھا، وأوقع باألكراد . يرته إلى قلعة السّيروان وأقامبأبي الشوك في حلوان فقدم أھله وذخ

وشرد أھلھا في . وكان عندھم كرساشف بن عالء الدولة فلحق ببلد شھاب الدولة . المجاورين لھا في الجورقان فانھزموا

لشوك وسارت طائفة من الغّز في اثر جماعة منھم البالد، ووصل إليھا نيال آخر شعبان فملكھا وأحرقھا وأحرق دار أبي ا

وكان ابنه أبو الفتح قد . وتراسل أبو الشوك وأخوه مھلھل. فأدركوھم بخانقين فغنموا ما معھم، وانتشر الغّز في تلك النواحي

واصطلحا على  مات في سجن مھلھل فبعث مھلھل إبنه وحلف له أنه لم يقتله، وإن ثبت فاقتل أبا الغنائم بثأره فقبل ورضي،

وكان أبو الشوك قد أخذ ممتلكات سرخاب أخيه ما عدا قلعة دوربلونة، وتقاطعا لذلك فسار سرخاب . دفاع نيال عن أنفسھما

  .إلى البندنجين، وبھا سعدي بن أبي الشوك ففارقھا سعدي إلى أبلة ونھبھا سرخاب

  :وفاة أبي الشوك وقيام أخيه مھلھل مقامه
س بن محمد سنة سبع وثالثين وأربعمائة بقلعة السيروان من حلوان، وقام مقامه أخوه مھلھل، واجتمع ثم توفي أبو الشوك فار

ولما استولى . إليه األكراد مائلين إليه عن ابن أخيه سعدي بن أبي الشوك فلحق سعدي بنيال أخي طغرلبك يستدعيه لملك البالد

من حلوان، ولى على قرميسين بدر بن ظاھر بن ھالل بن بدر بن مھلھل بعد موت أخيه أبي الشوك، وكان نيال عندما غدا 

وبعث إبنه محمداً إلى الدّينور وبھا عساكر . حسنويه فسار إليھا مھلھل سنة ثمان وثالثين وأربعمائة فھرب بدر عنھا وملكھا

  .نيال فھزمھم وملكھا

  :استيالء سعدي بن أبي الشوك علي أعمالھم بدعوة السلجوقية
لھل بعد أخيه أبي الشوك تزّوج بأّم سعدي وأھله وأساء معاملة األكراد الشادنجان فراسل سعدي نيال، وسار إليه ولما ملك مھ

ورجع إلى . بالشادنجان فبعث معھم عسكراً من الغّز سنة تسع وثالثين وأربعمائة فملك حلوان، وخطب فيھا إلبراھيم نيال

وسير . طع منھا خطبة نيال فعاد سعدي إلى عمه سرخاب فكبسه ونھب حللهمابدشت فخالفه عمه مھلھل إلى حلوان فملكھا، وق

وصعد سرخاب إلى قلعة دوربلونة، وعاد سعدي إلى قرميسين، . إلى البندنجين جمعا فقبضوا على نائب سرخاب ونھبوھا

إلى عّمه مھلھل فلحق بتيراز وسار فملك حلوان، وتقّدم . وبعث مھلھل إبنه بدراً إلى حلوان فملكھا فجمع سعدي وأكثر من الغزّ 

شاه من قالع شھرزور واستباح الغّز سائر تلك النواحي وحاصر سعدي تيراز شاه ومعه أحمد بن ظاھر قائد نيال، ونھب الغّز 

وأراد مھلھل أن يسير إلى ابن أخيه فتكاسلوا ثم قطع سعدي البندنجين ألبي الفتح بن دارم على أن يحاصر معه عّمه . حلوان

بقلعة دوربلونة فساروا إليھا، وكانت ضيقة المسلك فدخلوا المضيق فلم يخلصوا، وأسر سعدي وأبو الفتح وغيرھما سرخاب 

  .من األعيان، ورجع الغز عن تلك النواحي بعد أن كانوا ملكوھا

  :نكبة سرخاب واستيالء نيال علي أعمالھم كلھا
ه أبو العسكر واعتزله، وكان سرخاب قد أساء السيرة في ثم إن سرخاب لما قبض سعدي ابن أخيه أبي الشوك غاضبه إبن

األكراد فاجتمعوا وقبضوا عليه، وحملوه إلى نيال فاقتلع عينه وطالبه بإطالق سعدي بن أبي الشوك فأطلقه أبو العسكر إبنه، 

ال فاستوحش منه، وسار إلى ني. واستحلفه على السعي في خالص أبيه سرخاب فانطلق سعدى، واجتمع عليه كثير من األكراد
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ثم حاصروا قلعة . ثم سار إبراھيم نيال إلى قلعة كلجان وامتنعت عليھم. وسار إلى الدسكرة، وكاتب أبا كاليجار بالطاعة

  .وسار إبراھيم فيھا بالنھب والقتل والعقوبة في المصادرة حتى يموتوا. دوربلونة فتقدمت طائفة إلى البندنجين فنھبوھا

تح فھرب وترك حلله فعرجوا عليھا واتبعوه فقاتلھم وظفر بھم وبعث مستنجداً فلم ينجدوه فعبر، وأمر وتقدمت طائفة إلى الف

وكان سعدي بن أبي الشوك نازالً على فرسخين من باجس فكبسه الغز فھرب وترك حلله وغنمھا . بنزول حلله إلى جانب الغز

ووصل سعدي . وتقسم أھلھا بين القتل والغرق والھالك بالبرد .الغز، ونھبوا تلك األعمال والدسكرة والھارونية وقصر سابور

وحاصر نيال قلعة السّيروان وضيق عليھا، وضربت سراياه في . إلى دبال ولحق منھا بابي األغردبيس بن مزيد فأقام عنده

دي، وولى عليھا من ثم استأمن أھل قلعة السّيروان إلى نيال فملكھا وأخذ منھا ذخيرة سع. البالد وانتھت إلى قرب تكريت

أصحابه ثم مات صاحب قلعة السيروان وبعث وزيره إلى شھرزور فملكھا، وھرب مھلھل وأبعد في الھرب، وحاصر عسكر 

  .نيال قلعة ھواز شاه

ثم سار الغّز المقيمون . ثم راسل مھلھل أھل شھرزور بالتوّثب بالغز الذين عندھم فقتلوھم، ورجع قائد نيال ففتك فيھم

وسار في ذي الحّجة . ين إلى نھر سليلي وقاتلوا أبا دلف القاسم بن محمد الجاوانّي فھزمھم وظفر بھم وغنم ما معھمبالبندنج

ولم يزل احمد بن ظاھر . جمع من الغّز إلى بلد علّي بن القاسم فعاثرا فيھا فأخذ عليھم المضيق فأوقع بھم واسترّد ما غنموه

واستمّد نيال فلم يمده . شھرزور إلى أن دخلت سنة أربعين، ووقع الموتان في عسكره قائد نيال محاصراً قلعة تيراز شاه في

وسارت عساكر . وبلغ ذلك مھلھالً فبعث أحد أوالده إلى شھرزور فملكھا، وأجفل الغز من السيروان. فرحل عنھا إلى مايدشير

األعمال، وسار مھلھل إلى بغداد فانزل أھله وأمواله  بغداد إلى حلوان وحاصروا قلعتھا ولم يظفروا فنھبوا مخلّف الغّز وخّربوا

بھا، وأنزل حلله على ستة فراسخ منھا فسار عسكر من بغداد إلى البندنجين، وقاتلوا الغّز الذين بھا فھزمھم الغّز وقتلوھم 

 ً   .جميعا

  :بقية أخبار مھلھل وابن أبي الشوك وانقراض أمرھم
ن طغرلبك سنة ثالث وأربعين وأربعمائة فأحسن إليه وأقره على إقطاعه السّيروان ثم سار مھلھل أخو أبي الشوك إلى السلطا

ً عنده فأطلقه وسّوغه قلعة الماھكي، وكانت له فسار  ودقوقا وشھرزور والّصامغان، وسعى في أخيه سرخاب وكان محبوسا

ن الغز إلى نواحي العراق فنزل ثم بعثه سنة ست وأربعين في معسكر م. إليھا، وأقطع سعدي بن أبي الشوك الرادندبين

وكان خالد ابن عمه مع الوزير . بمابدشت، ومار منھا إلى أبي دلف الجاوانّي فھرب بين يديه وأدركه فنھب أمواله وفلت بنفسه

ومطر إبني علّي بن معن العقيلّي فوفد أوالدھم على سعدي يشكون مھلھالً فوعدھم النصر، ورجعھم من عنده فاعترضھم 

واتبع عمه . لھل فأسرھم بنو عقيل ففداھم مھلھل وأوقع بھم على تل عكبرا، ونھبھم فساروا إلى سعدي وھو بسامّراأصحاب مھ

  .مھلھالً وظفر به وأسره، وأسر مالكاً ابنه، ورّد غنائم بني عقيل ورجع إلى حلوان

وكان ابن سعدي . ند سعدي في أبيهواضطربت بغداد، واجتمعت عساكر الملك الرحيم ومعھم أبو األغردبيس بن مزيد يسعى ع

ً عن مھلھل، وأمره بإطالق مھلھل فامتعض لذلك سعدي وعصى على  عند السلطان طغرلبك رھينة فرّده على أبيه عوضا

وأظھر مخالفة طغرلبك، ورجع إلى طاعة الملك . وسار إلى حلوان فامتنعت عليه، وأقام يترّدد بين رشقباد والبردان. طغرلبك

طغرلبك العساكر بدران بن مھلھل إلى شھرزور، ووجد إبراھيم بن إسحق من قّواده فأوقعوا به، ومضى إلى الرحيم فبعث 
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ثم نھض سنة ست وأربعين إلى الدسكرة . وسار بدر بن مھلھل إلى شھرزور، ورجع إبراھيم بن إسحق إلى حلوان فأقام بھا

سعدي وفيھا ذخيرته، وفي القلعة البردان فامتنعت عليه فخرب أعمالھا ووھن فنھبھا واستباحھا، وسار إلى رشقباد وھي قلعة 

وبعث طغرلبك أبا علّي بن أبي كاليجار صاحب البصرة في عسكر من الغز إلى األھواز فملكھا ونھبھا . الديلم في كل ناحية

وانقرض األكراد من أعمالھم . ناحيةوأحاطت دعوة طغرلبك ببغداد من كل . الغز، ولقي الناس منھم عيثا بالنھب والمصادرة

وتلك األيام نداولھا بين الناس، وهللا يؤتي ملكه من يشاء وهللا يرث األرض ومن عليھا . واندرجوا في جملة السلطان طغرلبك

  .وھو خير الوارثين ال راّد ألمره
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