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الر ِح ْي ِم
الر َ
مح ِن َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ

َ و ُه َو َخلَ َق ُك ْم أَ َّو َل َم َّر ٍة َوإِلَ ْي ِه

تُ ْر َجع َ
ُون

َ
العظيم
العيل
ُ
صدق اهللُ ُّ
م ْن سورة فصلت ،اآلية ()21

اإلهداء
إىل روحِ ِ
والدي...
واملغف ِ
ِ
أدعو له بالر ِ
رة
محة
ْ ُ ُ َّ
ِ
احلنان ..والدَ يت...
إىل ن ْب ِع

وأطال يف ُع ِ
َ
مر َها
حفظها اهللُ

سلمى
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ّ

الر ِح ْي ِم
الر َ
مح ِن َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
والصال ُة
األوائل
وباعث
الض اَم ِئر،
األو ِل
واآلخر ،خابِ ِر َّ
واألواخرّ ،
احلمدُ هللِ ّ
ٍ
ِِ
حمم ٍدِ ،
ٍ
وشاكر ،وعىل آله الط ّيبني
حامد
خري
والسال ُم عىل رسوله املصطفى ّ
ّ

ال ّطاهرين أويل األيدي والبصائر ،وبعد:

ِ
تشيع يف االستعامل عند الكتّاب واملؤ ّلفني
(األوائل) م َن ا ُملفردات التي
مفرد ُة
ُ

ُ
األوائل يف كتبها ،أو :ما سنّته األوائل ،أو :ما
من قبيل قوهلم( :لوال ما رسمت لنا

أسسه األوائل ،وآرا ُء األوائل ،ونحو ذلك ،وم ْن ذلك ُ
قول ّ
الشاعر:
ّ

ِ
َ
لآلخر
األو ُل
ترك
كم
ّ
ْ

ُ
تقرع أسام ُع ُه:
يقول َم ْن
ُ

وتُعدُّ الكتابة يف تثبيت األوائل يف عل ٍم من العلو ِم أو جّات ٍاه من جّ
االتاهات ممّا

وتطور مناهجه يف التّأليف،
الفكري
اإلسالمي يف مرحلة نضجه
عرفه الفكر
ّ
ّ
ّ

فعلم
التعرف عىل هذا االجتاه م ْن معرفة املراد به ،واملقصود،
والبدّ من أجل
ُ
ّ
تعرف منه ُ
أوائل الوقائع واحلوادث بحسب املواطن والنّسب،
علم ُي ّ
األوائل :هو ٌ

العلم م ْن فرو ِع التّواريخ واملحارضات ،ولكن
وموضوعه وغايته ظاهرة ،وهذا
ُ
ٍ
بمذكور يف ِ
بعض ّ
املتأخري َن مبحث األواخر
ليس
كتب املوضوعات ،وقدْ َ
أحلق ُ
إليه.(((

((( كشف الظنون ،حاجي خليفة.199/1 :

9
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فا ُملالحظ ّ
يؤر ُخ لبدايات ظهور األشياء واحلوادث،(((
أن علم األوائل ِّ
ِ
األول عىل
ايس ّ
ويظهر من بعض األقوال أنّه قدْ ظهر التّأليف فيه هناية العرص الع ّب ّ

املدائني (ت ،((()#228ولك ْن يظهر ّ
أن
حممد بن عبد اهلل،
ّ
عيل بن ّ
يد أيب احلسنّ ،
أسبق من َكتَب يف هذا ِ
العلم ،كام
اب َن
السائب (ت  ،)#204هو ُ َ ْ َ
الكلبي ،هشام بن ّ
َّ
سيأيت.

ِ
األول،
لم آخر هو (األواخر) ،وهو عىل العكس م َن ّ
ويف مقابل(األوائل) ،برز ع ٌ

ايس –أيض ًا،-
يتعر ُض الستقصاء أواخر األمور عىل ّ
ّ
تنوعها ،وبرز يف العرص الع ّب ّ
أن ّأول م ْن ُش ِهدَ عىل يديه فتح ِم ِ
و ُيذكر ّ
غالق هذا العلم هو ّ
الصدوق ،أبو
الشيخ ّ
َ

حلسني بن بابويه
رسه (ت ،((()#381وقدْ
ّ
عيل بن ا ُ
جعفرّ ،
القمي قدّ س ّ
حممد بن ّ
ِ
ٍ
درج ًة ِ
العلامء ُم ِ
ِ
ٍ
واحد ،كام سيأيت.
كتاب
الع ْل َمينْ ِ مع ًا يف
بعض
فات
جاءت مؤ ّل ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
و ُيمكن ْ
األوائل
العلامء –آنذاك -عىل ذكر
مه ِة
نستجيل
أن
َ
سبب عكوف ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
والفنون يف:
احلوادث والوقائ ِع
والس ِبق يف
الريادة َّ
واستقصاء ِّ
ّ -1
أن األمر جرى َوفق ال ّطبيعة الفطر ّية لإلنسان ،الباحثة عن أوائل األشياء،

وجرت عليها
ثم هنايتها ،وهي طبيعة ُبني عليها اخلَلق،
ومنها
ُ
ْ
تنطلق إىل ّ
تطورهاّ ،
فلكل ٍ
عا ّد ُة النّاس يف ُج ِّل مرافق حياهتمِّ ،
يشء بداي ٌة وهناي ٌة.

احلضاري بني املدن والبلدان من خالل مالحظة انبثاق
 -2خوض التّنافس
ّ
أوائل الفنون والعلوم واملهارات ،ونحوها ،ما يؤكّد التّقدّ م والسبقِ ،
ومن َث ّم
ّ

الس ّيد :ص.7
((( معجم األواخر ،د .فؤاد صالح ّ
((( ُينظر :معجم األواخر :ص.7

ّجايش :ص ،389و ّ
الذريعة ،470/2 :وهد ّية العارفني ،إسامعيل باشا
الرجال ،الن ّ
((( ُينظرّ :
البغدادي ،53/2 :وإيضاح املكنون ،له.275/2 :
ّ
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والتطور والتقدّ م ،ومباراة األُمم
ما يرتتّب عليه من اجلريان يف ميدان التكامل
ّ
وجماراهتا.

ٍ
ِ
عني
جلملة من
ّارخيي
 -3تأكيد البعد الت
األمور التي ُذ ْ
كرت أوائلها ،ما ُي ُ
ّ
والتطور ،وما يستلزمه من تشخيص
ارسني عىل تشخيص مواضع النّشأة
الدّ
َ
ّ
املدّ عني واملتط ّفلني عىل ٍ
مجلة من العلوم ،باال ّدعاءات الكاذبة.
ّ
املتأخر ،وحفظ جهده ،فيام بذله ِم ْن فكره الذي
 -4بيان فضل املتقدّ م عىل
وفرع عليه.
استنار به من جاء بعد ّ
 -5حسم ٍ
ِ
ِ
ُ
ببعض التّسميات؛ إ ْذ بمعرفة
ترتبط
األمور العقائد ّي ِة التي
مجلة م َن
ُ
تثبت أصالة األمر ،وحقيقته املتقدّ مة ،دون اللاّ حق ،ممّا س ُيفرغ يف
األول ُ
اإلطالق ّ

السياسات املتعاقبة.
خدمة ّ

الذه ُن من فوائد معرفة األوائل والتّأليف فيهاّ ،
يسري ممّا جاد به ّ
ولعل
هذا جز ٌء ٌ

يف ذهن القارئ الكريم الكثري ممّا انحرس عنّا وفاض يف ساحة فكره.

فبزغت مجل ٌة كثري ٌة من املؤ ّلفات فيه،
قلم التّأليف يف هذا العلم،
ْ
ولقدْ جرى ُ

بعضها مطبوع وبعضها خمطوط ،وبعضها ممّا ُذكر يف كتب الفهارس ،ممّا حيتاج إىل
فنذكر منها:
استجالء شأنه،
ُ

السائب (ت.((()#204
 -1كتاب األوائل البن
حممد بن ّ
الكلبي ،هشام بن ّ
ّ

املدائني
حممد بن عبد اهلل،
ّ
عيل بن ّ
 -2كتاب األوائل ،أليب احلسنّ ،
(ت.((()#228
احلموي ،111/10 :وذكره ابن إدريس احلليّ يف السرّ ائر:
((( ُينظر :معجم األدباء ،ياقوت
ّ
.24/1
((( ُينظر :الفهرست ،البن النّديم :ص ،108ومعجم األدباء،154/6 :
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حممد (ت ،)#235مطبوع ،بريوت
 -3األوائل ،البن أيب شيبة ،عبد اهلل بن ّ

.#1409

ٍ
وريقات عن األوائل
ينوري (ت)#276؛ إ ْذ أفر َد
 -4املعارف ،البن قتيبة الدّ
ّ

فيه(((.

 -5كتاب األوائل ،ألمحد بن عمرو بن أيب عاصمّ ،
البرصي
يباين،
ّ
الش ّ
حممد بن نارص عجمي ،دار اخللفاء ،الكويت،#1405 ،
(ت ،)#287حتقيقّ :
وحتقيق ٍ
وحتقيق ٌ
ملحمد
اجلبوري ،بريوت،#1405 ،
ثان للدّ كتور عبد اهلل
ٌ
ّ
ثالث ّ
سعيد بسيوين زغلول ،بريوت 1407هـ.

اجلزري،
حممد بن أيب معرش،
ّ
 -6كتاب األوائل ،أليب عروبة ،احلسني بن ّ

اين (ت ،)#318حتقيق :مشعل بن بايب اجلربين ،نرش :دار ابن حزم ،لبنان،
ّ
احلر ّ
بريوت ،ال ّطبعة األوىل2003 ،#1424 ،م.

الطرباين (ت ،)#360
 -7كتاب األوائل ،أليب القاسم ،سليامن بن أمحد
ّ
الرسالة ،بريوت ،ال ّطبعة
مؤسسة ِّ
حممد شكور بن حممود احلاجي امريرَّ ،
حتقيقّ :
األوىل.#1384 ،

 -8كتاب (األوائل)ّ ،
الصدوق
الصدوق ،ذكره الن
ّجايش ،وقال ّ
للشيخ ّ
ّ
ٍ
طرق يف كتاب
أخرجت هذا احلديث م ْن
يف اخلصال ،حديث ( :)39وقدْ
ُ
األوائل.(((

ِ
القمي ،روى
 -9األوائل،
لـمحمد بن عبد اللهَّ بن جعفر ،احل ْمريي ،أبو جعفر ِّ
ّ

((( ُينظر :املعارف ،نرش املكتبة احليدر ّية ،الطبعة األوىل ،#1427 ،حتقيق وتقديم :ثروت
عكاشة :ص.558-551

((( اخلصال :ص.477
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ىّ
(املتوف 368هـ) ،وأمحد ابن داوود
حممد بن قولويه 
عنه أبو القاسم ،جعفر بن ّ

ىّ
(املتوف 329هـ)(((.
الكليني 
وحممد بن يعقوب
ّ
القم ّي ّ ،
ّ

العسكري (ت،)#395
 -10األوائل ،أليب هالل ،احلسن بن عبد اهلل بن سهل،
ّ

دار الكتب العلمية ،بريوت ،ال ّطبعة األوىل1407 ،ه.

 -11أوائل املقاالتّ ،
حممد بن النّعامن ،املفيد (ت،)#413
حممد بن ّ
للشيخ ّ

مطبوع عدّ ة طبعات ،منها :طبعة دار املفيد للطباعة والنّرش ،بريوت -لبنان،
ال ّطبعة ال ّثانية1993-#1414 ،م ،بتحقيقّ :
األنصاري ،و ُطبِ َع
الشيخ إبراهيم
ّ
ضمن مصنّفات ّ
الرابع.
الشيخ املفيد ،املج ّلد ّ

حممد ّ
بكي
الس ّ
لبيّ ،
الش ّ
 -12حماسن الوسائل يف علم األوائل ،لبدر الدّ ين ّ
(ت( )#769خمطوط)(((.
األوائل واألَ ِ
ِ
واخر ،البن ِّ
حممد
روض املناظر يف عل ِم
ُ -13
حممد بن ّ
الش ْحنَةّ ،
حممد بن حممود بن غازي (ت .((()#815
ابن ّ

 -14اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل ،لعبد الكريم بن إبراهيم

اجلييل (ت.((()#832
ّ

عيل بن حجر (ت .((()#852
 -15إقام ُة الدّ الئل عىل معرفة األوائل ،أمحد بن ّ

الصادق :
مؤسسة اإلمام ّ
((( ُينظر :موسوعة طبقات الفقهاء ،تأليف :ال ّلجنة العلم ّية يف ّ
.410/4

كيلّ ،234/6 :
للز ِر ّ
والذريعة،153/2 :
((( ُينظر :كشف الظنون ،1609/2 :واألعالمِّ ،
و.408

((( ُينظر :موسوعة طبقات الفقهاء.265 /9 :

((( ُينظر :كشف الظنون ،181/1 :ومعجم املطبوعات العرب ّية ،إليان رسكيس.728/1 :

((( ُينظر :فتح الباري ،البن حجر ،276/6 :وكشف الظنون ،134/1 :وهد ّية العرفني:
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ص
الس
يوطي (ت )#911خلّ َ
ّ
 -16الوسائل إىل معرفة األوائل ،جلالل الدّ ين ّ
فيه أوائل
العسكري((( ،ولع ّله هو نفسه كتابه( :الوسائل إىل مسامرة األوائل)(((،
ّ
ثم ُنشرِ َ يف بغداد
الذي نرشه الن
ّ
ّمساوي (جوخة  ).Gosche,Rسنة (1867م)ّ ،

سنة (1950م)(((.

البسنوي
السكتواري
ّ
لعيل ددة ّ
 -17حمارضة األوائل ومسامرة األواخرّ ،
يب ،بريوت ،لبنان.
(تُ ،)#1007طبع سنة  #1398نرش دار الكتاب العر ّ

الفزاري
اجلرجاين،
 -18كتاب األوائل ،أليب حييى ،أمحد بن داوود بن سعيد،
ّ
ّ
(- ...كان ح ّي ًا قبل .((()#254
املرصي ،أبو الفتح،
األزهري،
حممد،
ّ
ّ
 -19األوائل يف احلديث ،لعثامن بن ّ

الشهري ّ
ّ
بالشامي ( - ...بعد سنة .((()#1213

 -20أوائل األربعني حديث( ،جمهول)(رسالة أوائل الكتب احلديث ّية املشتملة

كوراين
عىل أوائل كتب األربعني من احلديث الشرّ يف) ،نسخ عبد القادر طاهر
ّ
( ،)#1196يف كتابخانة سليامن ّية در استنبول ،تركيا(((.
.129/1

((( ُينظر :كشف ال ّظنون ،2007 /2 :و ُينظر :األعالم ،302/3 :ونفحات األزهار:
.451/1

املرعيش.44/4 :
الس ّيد
((( األعالم ،348/8 :ورشح إحقاق ّ
ّ
احلقّ ،
اإلسالمي واملؤ ّلفة بني القرنني الثاين والثاين
((( ُينظر :ما ُطبع من خمطوطات مصادر التاريخ
ّ
النقشبندي :ص.173
عرش اهلجر ّيني ،حسام الدّ ين
ّ

((( ُينظر :موسوعة طبقات الفقهاء.70/3 :

((( ُينظر :موسوعة طبقات الفقهاء.734/13 :

((( ُينظر :فهرس (فنخا) ،مصطفى درايتي.339/5 :
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 -21أوائل املكاتيب (جمهول)( ،خمطوط)(((.

 -22تأسيس ّ
الكاظمي
الصدر
للس ّيد حسن ّ
ّ
الشيعة الكرام لعلوم اإلسالمّ ،
مؤسسة تراث ّ
(ت ،)#1345حتقيقّ :
الشيعة ،قم،
حممد جواد
ّ
املحموديّ ،
الشيخ ّ
ال ّطبعة األوىل1438 ،هـ.

 -23أنموذج حماسن الوسائل يف معرفة األوائل ،للس ّيد احلسن بن أيب احلسن

اختصار لكتاب (حماسن الوسائل)،
الكاظمي (ت ،)#1354وهو
املوسوي
ّ
ٌ
ّ
بكي ،املتقدّ م(((.
للس ِّ
ُّ
العاميل (ت.((()#1371
للس ّيد حمسن األمني
 -24كتاب األوائل واألواخرّ ،
ّ

الس ّيد حسني ،الشهري
حممد
ّ -25
العيل بن ّ
للس ّيد هبة الدّ ينّ ،
األول ّياتّ ،
ّ
ّ
هرستاين (ت.((()#1386
بالش
ّ
 -26معجم األوائل يف تاريخ العرب واملسلمني ،فؤاد صالح الس ّيد (معارص)،

دار املناهل ،بريوت ،ال ّطبعة األوىل.#1412 ،

ويأيت كتابنا هذا (األوائل يف البرصة) ،بقلم مؤ ّلفه األستاذ الدّ كتور (سلمى

السلسلة ،مع مالحظة أنّه قدْ انفر َد يف
عبد احلميد
اهلاشمي) ،ليكون رق ًام يف تلك ّ
ّ
ِ
املجاالت احلضار ّية والفكر ّية واإلدار ّية؛ اعتزاز ًا
تقص وإبراز أوائل البرصة يف
يِّ
هبذه املدينة املعطاء ،ونظر ًا يف إرثها ال ّث ِّرَ ،
فشك ََر اهللُ سعي املؤ ّلف ،وواتر عليه
مسارب توفيقه ،إنّه و ُّيل ذلك .ونحن -إ ْذ نُخرج هذا الكتاب ضمن موسوعة

((( ُينظر :فهرس (فنخا) ،مصطفى درايتي.342/5 :
((( ُينظرّ :
الذريعة ،408/2 :وأعيان ّ
الشيعة.326/5 :
((( ُينظرّ :
الذريعة.175/17 :
((( ُينظرّ :
الذريعة.269 /2 :
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ِ
الفكري ،نُقدّ مه ومل ْ ُ
اجلهد والوسع ما يلزم
نأل من
تراث البرصة /حمور الترُّ اث
ّ
ُ
مراحل العمل به كام اآليت:
جرت
إلخراجه رائق ًا شائق ًا لطلاّ ب املعرفة ،وقدْ
ْ
ِ
الكتاب علم ّي ًا من ذوي االختصاص ،وجرى عىل مرحلتني.
تقويم
-1
ُ
ِ
ِ
ثالث مراحل.
الكتاب لغو ّي ًا وصياغ ّي ًا ،بام ُيناسب ،وجرى عىل
تدقيق
-2
ُ
ِ
ِ
ِ
الواردة فيه.
املطالب
بعض
تدقيق ومراجع ُة
-3
ُ
 -4مراجع ٌة هنائ ّي ٌة للكتاب.
ِ
اخلارجي.
وتصميم غالفِ ِه
الكتاب طباع ّي ًا،
إخراج
-5
ُ
ّ
ُ

ُ
َ
فنأمل ْ
نكون قدْ و ِّفقنا يف تقديم هذا الكتاب إىل املكتبة العرب ّية واإلسالم ّية،
أن
للص ِ
يروقْ -
ُ
واب
والبرص ّية خصوص ًا ،بام
إن شاء اهلل -وهو تعاىل وحدَ ُه املو ِّفق َّ

العاملني.
رب
َ
وهو الغاية ،واحلمدُ هللِ ِّ
					

					

مركز تراث البرصة /البرصة الفيحاء
رجب -#1439آذار 2018م

املقدمة
ّ

ِ
والسالم عىل خري خلق اهلل،
بِ ْس ِم اهللِ ّأوالً وآخر ًا ،واحلمدُ هلل محد ًا كثري ًاّ ،
والصالة ّ
املنتجبني ،وس ّلم.
حمم ٍد ،وعىل آل بيتِ ِه ال ّطاهري َن ،وصحبه
وأول
َ
َ
ّ
املخلوقني ّ
ِ
فت عىل مدى
املتنوعة التي ُأ ِّل ْ
ْ
برزت ضمن جمموعة من املصنّفات التّارخي ّية ِّ

الضوء عىل أوائل النُّظم واإلسهامات،
ّفات س ّل ْ
العصور اإلسالم ّية ،مصن ٌ
طت ّ
والسلب ّية ،وعىل
والتّدابري واإلجراءات ،واالكتشافات ،وال ّظواهر اإلجياب ّية منها ّ

األصعدة كا ّفة ،وضمن عنوان (األوائل).

والريادة يف استحداث بعض النّظم
السبق ّ
وقدْ كان ملدينة البرصة قصب ّ

انتقلت منها إىل خمتلف
خت فيها ،أو تلك التي
ْ
ترس ْ
والعديد من اإلسهامات ،التي ّ

الر ّواد األوائل ،الذين
كبري من ّ
أنحاء البالد اإلسالم ّية .ففي البرصة ،برز ٌ
قسم ٌ
إسهامات
وكانت هلم
أرسوا ُأسس العديد من التّنظيامت اإلدار ّية واحلضار ّية،
ٌ
ْ
َ
ودور ٌ
يايس
فاعل،
مهم ٌة،
ْ
تركت أثر ًا يف اجلوانب املختلفة م ْن تاريخ البرصة ّ
ٌ
ّ
الس ّ
والفكري ،ونظر ًا
واالقتصادي
واالجتامعي
والعمراين
واإلداري
والعسكري
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والسابقة ،فقدْ شكَّل ذلك دافع ًا إىل تت ّبع األوائل يف
والريادة ّ
مه ّية ّ
إىل هذه األ ّ
البرصة ،بام يشمل ذلك أوائل ما ابتكره وأنجزه البرص ّي َ
ون ،فض ً
ال عن أوائل

رسيت يف البرصة ،وأوائل الظواهر التي
واملؤسسات التي ُأ
اخلطط والوحدات
ْ
ّ

برزت فيها ،للحقبة املمتدّ ة من بداية متصري البرصة سنة (635/#14م) ،ولغاية
ْ

ايس سنة ( .)#1258/#656ومن باب التّغليب يف ال ّلغة ،فقدْ
سقوط احلكم الع ّب ّ
17
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يكون عنوان الكتاب( :األوائل يف البرصة)؛ إ ْذ ّ
َ
ارتأينا ْ
إن أغلب اإلسهامات
أن
أنجزها األشخاص.
واملبتكرات هي تلك التي َ

وق ْد ُق ِّ�سمتْ الدّرا�سة على خم�س ِة ف�صولٍ  ،وكما ي�أتي:
ُ
فكانت أوائل
يايس،
ْ
الفصل ّ
األول :ركّز عىل إيراد األوائل يف اجلانب ّ
الس ّ
دارت رحاها يف البرصة ،وقدْ عانى
املواقع العسكر ّية واحلركات وال ّثورات قدْ
ْ

السياس ّية والعسكر ّية
جراء األوضاع ّ
أه ُلها من املحن والبالءات املختلفةّ ،
والزنج والقرامطة،
املرت ّدية ،كالتّهجري واهلجامت العدائ ّية التي شنّها اخلوارج ِّ
وعبثت يف ممتلكاهتم سلب ًا وهنب ًا.
عت أهل البرصة
ْ
رو ْ
وهجامت األعراب ،التي َّ

وك ُِّرس الفصل الثاين :ملتابعة أوائل النّظم اإلدار ّية املستحدَ ثة يف البرصة،
الرقابة
كأوائل الوالة ،وأوائل القضاة ،واألوائل يف جمال الشرُّ طة واحلرس ،ويف ّ

والعمل ،فض ً
ال
عىل األسواق ،وأوائل َمن تولىّ الوظائف اإلدار ّية ،كالكتّاب
اّ
املؤسسات اإلدار ّية ،وأوائل اجلرائم
أسهمت يف تطوير
عن أوائل النّظم التي
ْ
ّ
السلطات
واجلنايات ،وأوائل العقوبات ،والتّجاوزات يف العقوبات التي فرضتْها ّ

اجلائرة.

ُ
َ
الفصل ال ّث ُ
العمراين ،فالبرصة ،هي ّأول مدينة
الث :األوائل يف اجلانب
وتناول
ّ
رسيت أوائل اخلطط والوحدات
إسالم ّية ُم رِّص ْت خارج جزيرة العرب ،وفيها ُأ
ْ

العمران ّية ،كأوائل املساجد ودور العبادة والكنائس واألديرة ،وأوائل خطط

والسجن
مؤسسات الدّ ولة ،كدار اإلمارة ّ
األهايل والبيوت والقصور ،وأوائل ّ

اخلاصة
واحلممات
واخلاصة ،وأوائل املقابر
والدّ يوان ،وأوائل املدارس العا ّمة
ّ
ّ
اّ
فرت لإلرواء أو لتحلية ماء البرصة.
بالرجال والنّساء ،وأوائل األهنار التي ُح ْ
ّ

املقدّمة 19 ..............................................................................................
ُ
واالقتصادي ،فعىل
االجتامعي
ابع :إىل األوائل يف اجلانبني
وتطرق
ّ
الر ُ
ّ
الفصل ّ
ّ

االجتامعيّ ،
فإن البرصة بوصفها ّأول مدينة إسالم ّية ُم رِّص ْت خارج جزيرة
الصعيد
ّ
ّ
العرب ،نزهلا العديد من القبائل العرب ّية واألقوام األجانب ،فجاء الترّ كيز عىل ّأول
ٍ
نزلت البرصة ،وأوائل األقوام األجانب من( :فرس ،وسند ،وحبش،
قبيلة عرب ّي ٍة ْ

وأتراك) .وبرز يف البرصة أوائل املالبس ،ودعوات الطعام ،وأوائل العادات
ضت للعديد
وتعر ْ
والرسوم االجتامع ّية ،وأوائل ال ّطقوس الدّ ين ّية املستحدَ َثة فيهاّ ،
ّ

وأول
وأول غرقّ ،
كأول حريقّ ،
من الكوارث الطبيع ّية ،والس ّيام األوائل منهاّ ،
طاعون.

االقتصادي ،فقدْ برز يف البرصة أوائل املهن واألعامل
الصعيد
ّ
أ ّما عىل ّ
والضائب والنّقود
اخلاصة باجلانب املا ّيل ،كالعطاء
االقتصاد ّية ،والنّظم
رّ
ّ
واملعامالت يف األسواق.

ُ
ُ
الفكري،
اخلامس :ملتابعة أوائل اإلسهامات يف اجلانب
الفصل
ص
ّ
ُ
وخ ِّص َ
ّ
الريادة
مهها؛ إ ْذ كان للبرص ّيني ِّ
ولعل هذا اجلانب من أوفر اجلوانب وأخصبِها وأ ِّ
ِ
كانت موطن ًا لنشأة علوم :النّحو،
اإلسهامات الفكر ّية ،فالبرصة
يف العديد من
ْ
ٍ
وال َع ُروض ،والكالم ،واالعتزال ،ويف ّ
معريف كان يف البرصة
علمي أو
حقل
كل
ٍّ
ٍّ

الفكري الذي
التطور
علامء أوائل تركوا بصامت م َّيزهتم عن غريهم ،وهي تعكس
ّ
ّ
التطور حقل التّعليم
شهدته البرصة عىل مدى العصور اإلسالم ّية ،فشمل ذلك
ّ
الطب
ّطور يف العلوم العقل ّية ،والس ّيام يف علم
ّ
املؤسسات التّعليم ّية ،والت ّ
ّ
وتنوع ّ

بفروعه واختصاصاته املختلفة ،ويف علم احليوان ،والنّجوم ،فض ً
ال عن العلوم
نت أوائل املصنّفات املهمة واملشهورة بأقالم ٍ
عدد من مشاهري
الدّ ين ّية ،وقدْ ُد ِّو ْ
ّ
علامء البرصة ومفكِّرهيا.
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كانت طول العصور اإلسالم ّية مدينة األوائل ،وفيها برز أوائل
فالبرصة
ْ
أن َ
األوائل ،واستح ّق ْت ْ
تنال لقب (عني العراق) ،ولقب ( ُأ ّم العراق)؛ ملا هلا
اشتهرت بلقب (قبة اإلسالم ِ
ٍ
ِ
وخزانة
وريادة ،وهي-كذلكّ -أو ُل َم ْن
مه ّي ٍة
ْ
ّ
م ْن أ ِّ

العرب).

واهلل ويل التّوفيق..

						

						

					

اهلاشمي
د .سلمى
ّ

اإلسالمي
أستاذة التّاريخ
ّ

جامعة البرصة – ك ّل ّية اآلداب

ُ
الف�صل الأ ّو ُل
ال ُ
يا�سي
أوائل يف
اجلانب ِّ
ِ
ال�س ِّ

ال َف ْ�ص ُل الأ ّو ُل
ال ُ
يا�سي
أوائل يف
اجلانب ِّ
ِ
ال�س ِّ
والتحركات
السياس ّية،
ّ
مل تك ْن مدين ُة البرصة بعيد ًة أو بمعزل عن املتغيرّ ات ّ
السلطةّ ،
وكل
العسكر ّية ،التي شهدتهْ ا الدّ ولة اإلسالم ّية ،وال س ّيام ما ّ
خيص تداول ّ

ما يتع ّلق بذلك من رصاعات وثورات ومواقف سياس ّية وعمل ّيات عسكر ّية.

لقدْ أصبحت البرصة ُ
منذ فتحها ومتصريها سنة (635/#14م) ولغاية سقوط

مركز ٍ
وعسكري ،وشهدت
سيايس
ثقل
ايس (1258/#656م)
َ
ٍّ
ٍّ
احلكم الع ّب ّ
للسلطات احلاكمة ،وقدْ عانى أهل البرصة
العديدَ من احلركات والثورات املناوئة ّ
دارت رحاها
جراء العمل ّيات العسكر ّية التي
ْ
من خمتلف أنواع املحن والويالت ّ

مورست م ْن قبل رجاالت
السياسات القهر ّية التي
ْ
وجراء ّ
يف ربوع مدينتهمّ ،
السلطات احلاكمة ،فكان ألهل البرصة السبق ِ
والقدَ م يف العديد من املواقف
َّ ْ
ّ
واجهت العراق
السياس ّية ،وبرز فيها أوائل املعارك العسكر ّية الفاصلة التي
ْ
ّ
اإلسالمي ِ
بأرسه ِ،وعىل النّحو اآليت:
ّ
والعامل َ

23
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�أ ّول قائدٍ من قادة الفتوحات الإ�سالم ّية نزل الب�صرة (12هـ633/م)

أن أول ٍ
ِ
عسكري ُبعث إىل البرصة هو خالد بن الوليد((( ،بعثه أبو بكر
قائد
ٍّ
ُذكر ّ ّ

السواد،
إىل أرض البرصة،
ْ
ثم ّ
توجه نحو ّ
ُسمى (أرض اهلند) ،فسار إليهاّ ،
وكانت ت ّ
دويس)((( سنة (633/#12م)(((.
الس
واستخلف عىل البرصة (قطبة بن قتادة ّ
ّ

وجاءّ :
أن خالد ًا ملا فرغ من أمر الياممة(((،كتب له أبو بكر -وهو مقيم بالياممة:-
ِ
الر ّدة
إنيّ قدْ و ّليتك حرب العرب ،فاجْسرُ عىل َمن ثبت عىل إسالمه ،وقاتل أهل ِّ
نحو فارس ،فادخل هبم العراق ،بام أسفلها،
َ
ممـّـا بينــك وبني العراقّ ...
ثم سرِْ
ٍ
فابدأ ِ
املحرم إىل أرض الكوفة،
بفرج اهلند ،وهي يومئذ األُ ُب ّلة ،...فسار خالد يف ّ
املخزومي ،قيل :إنّه أسلم بني احلديب ّية
((( خالد بن الوليد بن املغرية بن عبد اهلل ،القرشيّ ،
ّ
َّمري،
( )#6وخيرب ( ،)#7وتوفيّ يف محص ،وقيل :يف املدينة سنة (ُ ،)#21ينظر :ابن عبد البرَ ّ الن ّ

القرطبي (ت ،)#463االستيعاب يف
رب،
ّ
حممد بن عبد ال ّ
أبو عمرو ،يوسف بن عبد اهلل بن ّ
البجاوي ،ط ،1دار اجليل–بريوت :)#1412/ج،2
حممد ّ
معرفة األصحاب( ،حتقيق :عيل ّ
ص.431 ،427

السدويس ،الشيباين ،أبو حويصلة ،من بكر بن وائل ،أسلم
((( قطبة بن قتادة بن جريرّ ،
ِ
ري،
بعد فتح مكّة ،واستخلفه خالد بن الوليد عىل البرصة سنة ( .)#12ابن عبد الرب النَّم ّ
االستيعاب :ج ،3ص.1282
((( ُينظر :ابن خ ّياط ،خليفة بن خ ّياط (ت ،)#240تاريخ خليفة بن خ ّياط( ،حتقيق :د .سهيل

زكّار ،دار الفكر للطباعة والنّرش–بريوت/د.ت) :ج ،1ص.78–77

كانت فيه الوقعة
((( الياممة :مدينة عىل مرحلتني من الطائف ،ويوم الياممة هو اليوم الذي
ْ
بني املسلمني وبني بني حنيفة ،أصحاب مسيلمة ّ
األول سنة (،)#12
الكذاب،
ْ
وكانت يف ربيع ّ
حممد ،حممود بن أمحد (ت  ،)#855عمدة القارئ( ،دار إحياء الترّ اث
ُينظر:
العيني ،أبو ّ
ّ

يب–بريوت/د.ت) :ج ،14ص.138
العر ّ
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وفيها املثنّى بن حارثة
الشيباين((( ،وجعل طريقه البرصة ،وفيها قطبة بن قتادة
ّ

الس
دويس(((.
ّ
ّ

وم�ص َرها (14هـ635/م)
�أ ّو ُل َمن َف َت َح الب�صرة ّ

ُذ ِك َر ّ
أن قطبة بن قتادة هو ّأول َمن فتح األُ ُب ّلة بعد أن استخلفه خالد عىل
ٍ
رواية ُأخرى–وهي األرجح–قيلّ :
إن عتبة بن غزوان املازن(((،
البرصة((( ،ويف
((( املثنّى بن حارثة ّ
الشيبانيّ  ،أسلم وقدم عىل رسول اهلل  سنة ( ،)#9وقيل ،)#10( :بع َثه
أبو بكر سنة ( )#11إىل العراق ،فأبىل بال ًء حسن ًا؛ إ ْذ كان يف سواد الكوفة ،فخرج إىل خالد،
َّمري ،االستيعاب :ج ،4ص.1456
وقدم معه البرصة ،وتوفيّ سنة ( .)#14ابن عبد البرَ ِّ الن ّ

الرمحن بن عليّ (ت  ،)#597املنتظم يف تاريخ امللوك
((( ُينظر :ابن
ّ
اجلوزي ،أبو الفرج ،عبد ّ
واألُمم( ،ط ،1دار صادر–بريوت :)#1358/ج ،4ص.97
حممد (ت  ،)#562األنساب( ،تقديم وتعليق:
السمعانيّ  ،أبو سعد ،عبد الكريم بن ّ
((( ُينظرّ :

البارودي ،ط ،1دار اجلنان للطباعة والنّرش–بريوت1988/م) :ج ،1ص45؛
عبد اهلل عمر
ّ
الصحابة( ،دار
عيل بن أيب الكرم (ت ُ ،)#630أسد الغابة يف معرفة ّ
وابن األثري ،أبو احلسنّ ،

يب–بريوت/د.ت) :ج ،4ص.205
الكتاب العر ّ

((( عتبة بن غزوان بن جابر املازنيّ  ،أبو عبد اهلل ،هاجر إىل املدينة ،وشهد بدر ًا ،واستعمله عمر
مصها واخت ّطها ،قدم عىل عمر فر ّده والي ًا إىل البرصة ،فامت يف الطريق
عىل البرصة ،وهو الذي رّ
سنة ( ،)#14وقيل 15( :أو ُ ،)#16ينظر :ابن خ ّياط ،خليفة بن خ ّياط (ت ،)#240ال ّطبقات،

البغدادي ،أبو
(حتقيق :د.سهيل زكّار ،دار الفكر– بريوت1993/م) :ص38؛ واخلطيب
ّ

عيل بن ثابت (ت  ،)#463تاريخ بغداد( ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا،
بكر ،أمحد بن ّ
الرمحن بن
بريوت1997/م) :ج ،1ص168 ،167 ،166؛ وابن
ّ
اجلوزي ،أبو الفرج ،عبد ّ

حممد روايس قلعة جي ،ط،2
الصفوة( ،حتقيق ،حممود
ّ
عيل (ت ،)#597صفة ّ
فاخوري و دّ .
ّ
دار املعرفة–بريوت1979/م) :ج ،1ص387؛ واملنتظم :ج ،3ص244؛ والنّووي ،حمي
الدّ ين بن رشف (ت  ،)#676هتذيب األسامء وال ّلغات( ،حتقيق:مكتب البحوث والدّ راسات،

ط ،1دار الفكر–بريوت1996/م) :ج ،1ص.295
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هو ّأو ُل َم ْن َفت ََح البرصة ،ومل ْ يزل قطبة بأرض البرصة((( ،وقدْ َو َر َد ّ
يتو َّل
أن قطبة مل َ

فتح البرصة ،وإنّام كان ُيغري عىل ناحية اخلُريبة م َن البرصة((( ،وقدْ كتب لعمر:
بمن يف ناحيتِ ِه من العجم ،فبعث إليه ُعمر عتبة بن غزوان
لو كان معه عد ٌد ل َظ َف َر َ
ٍ
رجل ،فدخل عتبة األُ ُب ّلة سنة
وانضم إليه يف طريقه نحو مائتي
يف ثالثامئة رجل،
ّ

(635/#14م)(((.

وجه عتبة إىل البرصة قدْ أوصاه :إنيّ ُأريد ْ
أن ُأ َو ِّج َ
هـك إىل
وكان عمر حينام ّ

أرض اهلند...؛ لتمنع أه َلها ْ
األول سنة
أن يمدُّ وا إخوان فارس ،فنزهلا يف ربيع ّ

(((
فأمره عمر ْ
جيمع النّاس يف موض ٍع
أن
َ
(635/#14م) ،وكان فيها ُ
سبع دساكر َ ،

((( ُينظر :ابن األثريُ ،أسد الغابة :ج ،4ص.206

الرسل وامللوك( ،مراجعة
((( ُينظر:
ّ
حممد بن جرير (ت ،)#310تاريخ ّ
الطربي ،أبو جعفرّ ،
مؤسسة
األعلمي–بريوت ،د.ت) :ج ،3ص ،91وابن
ّ
وتصحيح :نخبة من العلامء األجلاّ ءّ ،
عيل بن أيب الكرم (ت،)#630
ّ
اجلوزي ،املنتظم :ج ،4ص184؛ وابن األثري ،أبو احلسنّ ،

الكامل يف التاريخ( ،حتقيق :عبد اهلل القايض ،ط–2بريوت :)#1415 ،ج ،2ص333؛
الوهاب (ت ،)#733هناية األَ َرب يف فنون األدب،
ّويري ،شهاب الدّ ين ،أمحد بن عبد ّ
والن ّ

(مطبعة كوستاتسوماس ،القاهرة/د.ت) :ج ،5ص.291

العسكري ،احلسن بن عبد اهلل بن سهل (ت  ،)#395األوائل( ،حتقيق:
((( ُينظر :أبو هالل
ّ

اجلوزي ،املنتظم :ج ،4ص.182
املنورة1966/م) :ص86؛ وابن
ّ
حممد الس ّيد الوكيل ،املدينة ّ
ّ
ليست
((( الدّ ْسكَرة :بناء عىل هيأة القرص ،فيه منازل بيوت للخدم واحلشم ،وهي كلمة
ْ

كرم (ت ،)#711لسان العرب
عرب ّية ،والدّ سكرةّ :
حممد بن ُم َّ
الصومعةُ ،ينظر :ابن منظورّ ،

(قم :)#1405/ج ،4ص.286
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ٍ
احلرضمي((( ْ
واحد ،وكتب إىل العالء بن
أن يمدّ ُعتبة بعرفجة بن هرثمة(((،
ّ
أن يت َ
وأوىص عتبة ْ
فمن
ّخذ ِمن عرفجة مستشار ًا له ،وكتب عمر:
ُ
وادع إىل اهللَ ،
أجا َب َك ،فاقبل منه ،و َمن أبى ،فاجلزية ،وإلاّ
فالسيف ،وات ِّق مصارع الظاملني.(((
ّ

ٍ
يومئذ إلاّ اخلُريبة،
فسار عتبة بن غزوان حتّى أتى مكان البرصة ،ومل تكن هناك
وكانت منازل ِ
خربة ،وهبا مسالح لكرسى متنع العرب من العبث يف تلك النّاحية،
ْ
سار حتّى أتى األُ ُب ّلة فافتتحها ،وكتب إىل عمر :أ ّما بعدُ ّ ،
فإن اهلل -وله
ثم َ
فنزهلاّ ،
احلمدُ َ -فت ََح علينا األُ ُب ّلة ،وهي مرقى سفن البحر من ُعامن والبحرين وفارس

كاتب إليك ببيان
وفضتَهم وذرارهيم ،وأنا
واهلند
والصني ،واغتنمنا ذه َبهم ّ
ٌ
ّ
ذلك ْ
إن شاء اهلل .(((فكان عتبة بن غزوان هو ّأو ُل َمن َفتَح البرصة ،ففتح ُاأل ُب ّلة
احلرضمي عبد اهلل بن محاد بن سلمى بن أكرب ،من حرضموت
احلرضمي ،واسم
((( العالء بن
ّ
ّ
ثم عزله ،وولاّ ه أبو بكر
من اليمن ،وكان حليف ًا لبني ُأم ّية بعثه رسول اهلل إىل البحرينّ ،
عاب–والصعاب من أرض
الص
ّ
فلم كان قريب ًا من ّ
البحرين ،وبعثه عمر إىل البرصة ،فخرج ،اّ

حممد بن سعد (ت ،)#230الطبقات الكربى( ،دار صادر–
بني متيم–ماتُ ،ينظر :ابن سعدّ ،
بريوت/د.ت) :ج ،4ص.262 ،260 ،259

البارقي ،أحد الأُمراء يف الفتوح ،شارك يف
العزى بن زهري،
((( عرفجة بن هرثمة بن عبد ّ
ّ
الر ّدة ،وقيلّ :
إن عمر بعثه إىل البرصة ،وقيل :إىل املوصل وتكريتُ ،ينظر :ابن حجر
حروب ّ
الصحابة( ،حتقيقّ :
الشيخ
عيل (ت ،)#852اإلصابة يف متييز ّ
العسقالين ،أبو الفضل ،أمحد بن ّ
ّ
عادل أمحد عبد املوجود ،ط–1بريوت :)#1415/ج ،4ص.401

نص كتاب عمر إىل عتبة بن غزوان
((( ابن
اجلوزي ،املنتظم :ج ،4ص81؛ أورد ابن األثري َّ
ّ
ٍ
ٍ
بلفظ مشابهُ ،ينظر :الكامل يف التاريخ :ج ،2ص.334-333
ينوري ،أمحد بن داوود (ت  ،)#282األخبار ال ّطوال( ،إعداد وحتقيق
((( أبو حنيفة الدّ
ّ
و َفهرسة :د .عمر فاروق الط ّباع ،دار القلم–بريوت/د.ت) :ص.112
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والفرات وأبرقباذ((( ،وسبى من ميسان سبي ًا(((.

�أ ّو ُل امر�أ ٍة رافقت احلملة الع�سكر ّية لفتح الب�صرة وح َّر�ضت ال ّن�سوة على
القتال
تُعدُّ (أزدة بنت احلارث بن كلدة الثقف ّية)((( ،زوج أمري البرصة وقائدها عتبة بن

املوجهة لفتح البرصة مع
غزوانّ ،أول امرأة قدمت البرصة برفقة احلملة العسكر ّية َّ
زوجها عتبة ،و ُذ ِكرّ :
املقاتلني
أخذت بتحريض النِّساء ال ّلوايت خرج َن مع
أن (أزدة)
ْ
َ
عىل القتال؛ إ ْذ ُرويّ :
وقالت
اجتمعت (أزدة) بالنّساء،
أن عتبة ملا قاتَل أهل ميسان
ْ
ْ
العدو ،ونحن ُخلوف ،وال آم ُن ْ
هل ّنّ :
أن يخُ الفوا إلينا ،وليس
إن رجالنا يف نحر
ّ
عندنا َمن يمنعنا ،و ُأخرى أخاف ْ
املسلمني فيهزموهنم ،فلو
العدو عىل
أن يكثر
َ
ّ
خرجنا ِ
َ
املرشكون أنّا عد ٌد ومد ٌد أتى
العدو إلينا ،ويظ ُّن
ألمنَّا ممّا نخاف ِمن خمالفة
ّ

فاعتقدت لوا ًء
رأت،
ْ
املسلمني ،فيكرسهم ذلك ،وهي مكيدةٌ ،فأج ْبنَها إىل ما ْ
َ
ٍ
من مخارها ،خّ
ومضني ،وهي
رأهي َّن
خ ِر ِه َّن،
واتذت النّسا ُء
َ
َ
رايات من مُ ُ
وأمضني ُ
أمامه َّن ،وهي تقول:

((( أبرقباذ :من طساسيج املذار بني البرصة وواسط ،وقيلّ :
إن هذا املوضع يجُ اور ميسان
احلموي ،أبو عبد اهلل ،ياقوت بن عبد اهلل (ت ،)#626معجم البلدان
ودستميسانُ .ينظر:
ّ

يب–بريوت :)2008/ج،1
الرمحن
املرعشيل ،ط ،1دار إحياء الرتاث العر ّ
حممد عبد ّ
(قدّ م لهّ :
ّ
ص.68

((( ُينظر :ابن خ ّياط ،تاريخ خليفة بن خ ّياط :ج ،1ص.86

املازين ،قدمت معه إىل البرصة ّملا
((( أزدة بنت احلارث بن كلدة
الثقفي ،زوج عتبة بن غزوان ّ
ّ
قدم لفتحها ومتصريها؛ وبسببها قدم إخوهتا من ُأ ّمها :أبو بكرة ،ونافع ،وزياد بن عبيد ،و ُأ ّمهم
العسقالين ،اإلصابة :ج ،8ص.10
سم ّية موالة احلارث بن ك ّلدةُ .ينظر :ابن حجر
ّ
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َارص اإلسالم ص ّف ًا بعدَ َص ْ
ف
يا ن َ

زموا وتُدبِ ُروا عنّا َنخَ ْ
ف
ْ
إن هُت ُ

أو يغلبوك ُْم َيغ ِْمزُوا فِ ْينَا ال ُق َل ْ
ف

الرايات ،قالوا :هذا عد ٌد ومد ٌد أتى العرب ،فاهنزموا
فلم رأى
ّ
العدو ّ
اّ
منهم(((.

ري �س ّكا ٍّ
ين لأهل الب�صرة (33هـ653/م)
�أ ّو ُل معار�ض ٍة �سيا�س ّي ٍة و�أ ّو ُل تهج ٍ
زت باهلدوء،
خني عىل وصف البرصة بأنهّ ا مدينة مت ّي ْ
املؤر َ
اعتاد العديدُ من ّ
ب القول ّ
َ
ّ
إن أهل البرصة عثامن ّيو اهلوى،
ناس
مساملون ،وقدْ َغ َل َ
وأن أه َلها ُأ ٌ

كانت عثامن ّي ًة((( ،تعبري ًا عن والئها لعثامن بن ع ّفان((( ،إلاّ ّ
فقيلّ :
إن
إن البرصة
ْ
َ
موالون لعثامن أو
التارخيي ُيؤكّد خالف ذلك ،فكام ُيوجد يف البرصة ُأناس
الواقع
ّ
َ
َ
ومنتقدون لسياستِ ِه
معارضون حلكم عثامن،
لبني ُأم ّية عىل العمومُ ،يوجد ُأناس
وسياسة بني ُأم ّية أيض ًا؛ إ ْذ ّ
لت بقيام بعض
إن ّأول معارضة سياس ّية لعثامن مت ّث ْ

أهل البرصة يف التأليب عليه ،وهذا ما دفع عثامن إىل إصدار عقوبة تقيض بتهجري
بعضهم
املعارضني حلكمه وإخراجهم من البرصة سنة (653/#33م) ،فنَ َق َل َ
إىل ّ
اجلامعي ّأول عقوبة
فكانت عقوبة التهجري
الشام ،والبعض اآلخر إىل مرص،
ْ
ّ

البغدادي (ت ،)#280بالغات النّساء،
((( ُينظر :ابن طيفور ،أبو الفضل ،أمحد بن أيب طاهر
ّ
(مكتبة بصرييت–قم املقدّ سة /د.ت) :ص.130
واملحتجون لفضله ،املناضلون عنه ،الدّ افعون
((( العثامن ّية :هم أنصار عثامن بن ع ّفان،
ّ
املخالفني فيهُ ،ينظر :اجلاحظ ،أبو عثامن ،عمرو بن بحر (ت ،)#255العثامن ّية( ،رشح
مطاعن
َ
حممد هارون ،ط ،1دار اجليل–بريوت/د.ت) :ص( 5مقدّ مة املح ّقق).
السالم ّ
وحتقيق :عبد ّ

البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر (ت ،)#279أنساب األرشاف( ،ح ّققه وقدّ م له:
(((
ّ

د.سهيل زكّار ،ود .رياض زركيل ،دار الفكر–بريوت/د.ت) :ج ،4ص.109
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ٍ
تعرض إليها عد ٌد ِمن سكّان البرصة
ألسباب سياس ّي ٍة(((.
ّ

وحينام ثار أهل األمصار اإلسالم ّية ضدّ عثامن سنة (655/#35م) ،كان ألهل

دور يف تلك ال ّثورة؛ إ ْذ خرج من البرصة ُح َك ْيم بن َج َب َلة
العبدي((( ،يف مائة
ّ
البرصة ٌ

ٍ
َ
ريدون َخ ْل َع عثامن(((.
رجل حتّى قدموا املدينة ُي

�أ ّو ُل خليف ٍة د ََخ َل الب�صر َة (36هـ656/م)

ٍ
ٍ
عيل بن أيب
طالب ،فقيل :إنّه
ّأو ُل خليفة َد َخ َل البرص َة وأقام هبا هو اإلمام ّ

دخ َلها يوم االثنني سنة (656/#36م)(((.

اجلوزي ،املنتظم :ج ،5ص41 ،40؛ وابن كثري ،أبو الفدا ،إسامعيل بن عمر
((( ُينظر :ابن
ّ
(ت ،)#774البداية والنّهاية( ،مكتبة املعارف–بريوت/د.ت) :ج ،7ص.186
((( ُحكَيم بن َج َب َلة بن حصني ،من بني عبد القيس ،صحابيّ رشيف مطاع ،من أشجع النّاس،

السند ،وبعثه وايل البرصة عثامن بن حنيف يف سبعامئة من عبد القيس وبكر بن
ولاّ ه عثامن ّ
ِ
عت رج ُله،
بالزأبوقة قرب البرصة ،فقاتلهم قتاالً شديد ًا ،حتّى ُقط ْ
والزبري ّ
وائل ،فلقي طلحة ّ
فأخذها ورضب هبا الذي قطعها فقتله ،ومل يزل يقاتل ورجله مقطوعة حتّى استُشهد سنة
والزركيل ،خري الدّ ين ،األعالم( ،دار
(ُ .)#36ينظر :ابن األثريُ ،أسد الغابة :ج ،2ص40؛ ّ

العلم للماليني–بريوت1980/م) :ج ،2ص.269

ّمرييُ ،عمر بن ش ّبة
((( ُينظر :ابن خ ّياط ،تاريخ خليفة بن خ ّياط :ج ،1ص124؛ وابن ش ّبة الن ّ
حممد شلتوت ،مطبعة قدس–قم:)#1410/
(ت  ،)#262تاريخ املدينة ّ
املنورة( ،حتقيق :فهيم ّ
حممد بن ح ّبان بن أمحد (ت ،)#354ال ّثقات( ،ط،1
ج ،4ص1152؛ وابن ح ّبان
البستيّ ،
ّ
حممد (ت،)#543
حيدر آباد الدّ كن–اهلند :)#1393/ج ،2ص260؛ وابن العر ّ
يب ،أبو بكرّ ،

حمب الدّ ين اخلطيب ،ط–2جدّ ة :)#1387/ج ،1ص124؛
العواصم من القواصم( ،حتقيقّ :
ابن األثري ،الكامل :ج ،3ص.50

اجلوزي ،املنتظم :ج ،5ص93؛ وابن األثري ،الكامل :ج ،3ص.143
((( ُينظر :ابن
ّ
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�أ ّو ُل معرك ٍة دارتْ َرحاها يف الب�صرة (36هـ656/م)

ٍ
دارت َرحاها يف البرصة هي معركة اجلمل سنة (656/#36م)،
معركة
ّأو ُل
ْ

فقدْ ُذكر ّ
والزبري استأذنا اإلمام عل ّي ًا للخروج إىل مكّة ،وكانا قدْ
أن طلحة ّ

بايعا اإلمام سنة (655/#35م) ،إلاّ ّ
إن خروجهام إىل مكّة كان بقصد نقض
والتمرد ،ويف مكّة التقيا بعبد اهلل بن عامر بن كريز((( ،ومروان بن احلكم،
البيعة
ّ
والزبري
فاجتمعوا،
ْ
وتم جتهيز طلحة ّ
وحرضوا عىل دم عثامنّ ،
واجتمعت بنو ُأم ّيةّ ،

التوجه نحو ّ
الشام ،فصدّ هم عنها اب ُن عامر ،ونصحهم
والرجال ،وأرا ُدوا
ّ
باملال ّ
بالتوجه إىل البرصة؛ ملا له فيها من مؤ ّيدي َن وأتباع ،لقوله :ال ميعا َد لكم بمعاوية،
ّ
وليِْ بالبرصة صنائع.(((...

والزبري ومن وقف إىل
ويف البرصة
ْ
دارت معرك ٌة فاصل ٌة بني جيش طلحة ّ
جانبيهام من بني أمية وأتباعهمِ ،
ومن ورائهم عائشة عىل ٍ
مجل ضخ ٍم ،وبني جيش
ّ

رفت باسم (معركة اجلمل) ،وكانت املعركة
عيلُ ،ع ْ
اخلالفة الذي يقوده اإلما ُم ٌّ

طف((( البرصة(((.
بالزاوية ناحية ّ
ّ

ّبي،
((( عبد اهلل بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب ،القرشيّ  ،ابن خال عثامنُ ،ولد عهد الن ّ
وضم إليه فارسِ ،
َ
والزبري ،ومل حيرض
ولاّ ه عثامن البرصة سنة (،)#29
شهدَ
اجلمل مع طلحة ّ
ّ
ثم عزله ،فأقا َم يف املدينة حتّى وفاته (،)#58
معر َك َة ص ّفني ،ولاّ ه معاوية البرصة ثالث سننيّ ،
العسقالين ،اإلصابة :ج ،5ص.15-14
ُينظر :ابن حجر
ّ

((( ابن العربيّ  ،العواصم من القواصم :ج ،1ص.148
ٍ
الطف :ما أرشف من أرض العرب عىل ريف العراق ،وإنّام ُس ِّم َي ط ّف ًا؛ ألنّه دان من
(((
ّ
احلموي ،معجم
ف ،أي :ما دنا وأمكن .ياقوت
ف لك واس َت َط َّ
الريف ،من قوهلمُ :خ ْذ ما َط َّ
ّ
ّ
البلدان :ج ،6ص.262

((( ُينظر :خليفة بن خ ّياط ،تاريخ :ج ،1ص.135
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عيل ،وإعادة استقرار أوضاع البرصة،
وقدْ انتهت املعركة بانتصار اإلمام ٍّ

عيل.(((
ومبايعة أهلها لإلما ِم ٍّ

�صحابي ُق ِت َل يف معركة اجلمل (36هـ656/م)
�أ ّو ُل
ٍّ

ُر ِو َيّ :
أن طلحة بن عبيد اهلل هو ّأو ُل َمن ُقتل باجلمل سنة (656/#36م)(((،

نحو طلحة فأرداه
سهم ُه َ
قتله مروان بن احلكم ثأر ًا لعثامن؛ إ ْذ ُذكر أنّه حينام ّ
وجه َ
أنتظر اليوم بثأري يف عثامن ،(((وجاءّ :
أن مروان قال بعد قت ِْل
قتيالً ،قال :ال
ُ
طلحة :ال ّل ُه ّم ُخ ْذ لعثامن منّي اليوم حتّى ترض.(((

�أ ّو ُل خليف ٍة دُعِ َي له على املنرب يف الب�صرة

استحدَ َ
عيل الدّ عاء
ث عبد اهلل بن ع ّباس وايل البرصة يف خالفة اإلمام ّ

عيل يف خطبته ،قائالً:
للخليفة يف اخلطبة ،فكان اب ُن ع ّباس ّأو َل من دعا لإلما ِم ٍّ

احلق؛ ألنّه أصل ملا اتّصل به العمل من ذلك.(((
انص عل ّي ًا عىل ّ
ال ّل ُه ّم رُ
((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل :ج ،3ص.143

والبخاري ،أبو عبد اهلل ،إسامعيل
((( ُينظر :خليفة بن خ ّياط ،تاريخ :ج ،1ص138؛
ّ

الصغري( ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،ط ،1دار املعرفة–
ابن إبراهيم ( ،)#256التّاريخ ّ
بريوت :)#1406/ج ،1ص.100

الرتاث
((( ابن عبد ر ّبه
حممد (ت ،)#321العقد الفريد( ،ط ،3دار إحياء ّ
األندلس ،أمحد بن ّ
يّ
يب–بريوت1999/م) :ج ،4ص.299
العر ّ

األندلس ،العقد الفريد :ج ،4ص.299
البالذري ،أنساب :ج ،3ص ،43وابن عبد ر ّبه
(((
ّ
يّ
القلقشندي ،أمحد بن عليّ (ت  ،)#821مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة( ،حتقيق :عبد
(((
ّ
الستّار أمحد ّفراج ،ط ،2مطبعة حكومة الكويت–الكويت1985/م) :ج ،2ص231؛ وابن
ّ
السلك يف طبائع امللك( ،حتقيق :د .عيل
األزرق ،أبو عبد اهلل بن األزرق (ت  ،)#896بدائع ّ

سامي ّ
النشار ،ط ،1وزارة اإلعالم–العراق/د.ت) :ج ،1ص.220
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�أ ّو ُل خطب ٍة �ألقاها خليف ٌة يف الب�صرة
بعد ْ
ّاس
توجه إىل مسجدها ،واجتمــع الن ُ
عيل إىل البرصةّ ،
أن قدم اإلمام ٌّ
ٍ
خطبة ألقاها خليف ٌة يف البرصة ،وقدْ روى
إليه ،فألقى فيهم خطبة ،وهي ّأو ُل
أن اإلما َم عل ّي ًا  بعد ْ
البرصي(((ّ :
احلسن
أن ِمحدَ اهلل وأثنى عليه ،وصلىّ عىل
ّ
نب ّيه ،قال :يا َ
أهل البرصة ،يا بقايا ثمود ،ويا ُجند املرأة ،ويا أتباع البهيمة،
رغا فاتّبعتُم ،و ُع ِق َر ،فاهنزمتُم ،أ َما إنيّ ال ُ
أقول رغب ًة فيكم ،وال رهب ًة منكم ،غري
َ
أرض ُيقال هلا:
سمعت
ُ
ُفتح ٌ
أنيّ
رسول اهلل–صلىّ اهللُ عليه وآله وس ّلم–يقول :ت ُ
أقو ُم األرضني قبلةِ ،
قارئُها أقر ُأ النّاس ،وعابدُ ها أعبدُ النّاس ،وعا ُملها
البرصةَ ،
أعظم النّاس جتارةً ،منها
وتاجرها
أعظم النّاس صدق ًة،
أعلم النّاس ،ومتصدِّ ُقها
ُ
ُ
ُ
ُ
مسجد ِ
ِ
إىل ٍ
َ
أربعون
جام ِعها
قرية ُيقال هلا :األُ ُب ّلة أربعة فراسخ(((ُ ،يستشهدُ عندَ
ٍ
يومئذ ّ
ألف ًاّ ،
كالشهيد معي يوم بدر.(((
الشهيدُ منهم

البرصي :هو احلسن بن أيب احلسن ،واسم أيب احلسن يسار ،من سبي ميسان،
((( احلسن
ّ
عمة أنس بن مالك ،فأعتقتْه ،وقيلّ :
كانت موالة أل ّم
إن أ ّم احلسن
ْ
الربيع بنت النّرض ّ
اشرتتْه ّ
ّبيُ .ولد باملدينة لسنتني بقيتا من حكم عمر بن اخل ّطاب ،تولىّ قضاء البرصة
سلمة زوج الن ّ
أ ّيام عمر بن عبد العزيز ،وتوفيّ سنة (ُ ،)#110ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص،156
(صححه وع ّلق عليه:
حممد بن خلف بن ح ّيان (ت  ،)#306أخبار القضاة،
ّ
178؛ ووكيعّ ،
املراغي ،عامل الكتب–بريوت/د.ت) :ج ،2ص.7 ،3
عبد العزيز مصطفى
ّ

((( الفرسخ :ثالثة أميال ،أو ستّةُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،3ص.44

ينوري ،عبد اهلل بن مسلم (ت  ،)#276عيون األخبار( ،ط ،1دار الفكر
((( ابن قتيبة الدّ
ّ
للطباعة والنّرش–بريوت2002/م) :ص.155
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�أ ّو ُل ثور ٍة للخوارج((( ،يف الب�صرة (41هـ661/م)
خرج يف البرصة سنة (661/#41م) سهم بن غالب
اهلجيمي((( ،عىل عبد اهلل
ّ

الباهيل ،وهو يزيد بن مالك،
سبعني رجالً ،منهم :اخلطيم
ابن عامر وايل البرصة يف
َ
ّ
ٍ
فمر هبم عبادة ابن
قيل له( :اخلطيم)؛ لرضبة ضرُ ِ بهَ ا عىل وجهه ،فنزلوا البرصةّ ،
يثي((( ،ومعه ابنه وابن أخيه ،فقال هلم اخلوارجَ  :من أنتم؟ قالوا:
فرص ال ّل ّ
ُ
َ
َ
رسول اهلل
سبحان اهلل ،اقب ُلوا منّا ما قبِ َل
مسلمون ،فقالوا :كذبتُم ،فأجاب عبادة:
–صلىّ اهلل عليه وآله وس ّلم–منّي ،فإنيّ ّ
فأسلمت ،فقبل
ثم أتي ُت ُه
ُ
كذب ُت ُه وقاتل ُت ُهّ ،

َ
فخرج إليهم ابن عامر
كافر ،وقتلوه ،وقتلوا َم ْن معه،
ذلك منّي ،فقالواَ :
َ
أنت ٌ
بنفسه وقاتلهم ،فقت ََل منهم عدّ ة ،وانحاز بق ّيت ُُهم إىل أجمَ ة((( ،وفيهم سهم واخلطيم،

نشأت يف أعقاب معركة ص ّفني عندما طلب معاوية التحكيم من اإلمام
((( اخلوارج :فرقة
ْ
حق ُيراد هبا باطل ،وهي خدعة حرب ّية استعملها معاوية بإشارة من
عيل ،وهي كلمة ّ
ّ
َعمرو بن العاص ،وحينها أجربوا اإلمام عىل قبول التحكيم ،وبعد ما تبينّ هلم خدعة رفع
واستباحوا دماء
فخرجوا عليه
احتجوا عىل اإلما ِم قبوله التحكيم،
املصاحف والتحكيم
ُ
ُ
ّ
َ
املسلمني،
خيالفون عقيدهتم ،وك ّفروا مجيع
املسلمني الذي َن
فاضطر اإلما ُم إىل حماربتهم يف
َ
َ
ّ
النّهروان سنة (ُ ،)#37ينظرّ :
اكري ،احلاج حسني ،نشوء املذاهب والفرق اإلسالم ّية،
الش ّ

(ط ،1مطبعة ستارة–قم :)#1418/ص.114-111

اهلجيمي ،من زعامء الثائري َن عىل معاوية ،خرج سنة ( )#41يف البرصة،
((( سهم بن غالب
ّ
ِ
ثم ظهر ،فطلبه زياد حتّى قبض عليه عبيد اهلل بن
وقاتل حتّى فن َي أكثر أصحابه ،فاستخفىّ ،
الز ِركيل ،األعالم :ج ،3ص.144
زياد َف َص َل َب ُه يف البرصة ،وقيلَ :ص َل َب ُه زيادِّ .
العبيس ،و ُيقال :ابن قرطَ ،س َك َن البرصة،
يثي ،و ُيقال :عبادة بن قرص
ّ
((( عبادة بن فرص ال ّل ّ
البستي ،ال ّثقات:
و ُقتِ َل سنة (ُ ،)#41ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص82؛ وابن ح ّبان
ّ
ج ،3ص.303
((( َأجمَة :مفرد اآلجام ،وتعني ّ
امللتفُ ،ينظر :فتح اهلل ،د .أمحد ،معجم ألفاظ
الشجر الكثيف
ّ
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َف َع َر َض عليهم ابن عامر األمان ،فقبلوا ،إلاّ ّ
َب إىل ابن عامر يأمره
إن معاوية َكت َ

جعلت هلم ذ َّمت ََك ،فآمنهم وعفا
بقتلهم ،فكتب إليه ابن عامر ،قائالً :إنيّ قدْ
ُ

عنهم(((.

�أ ّو ُل َمن َح َذ َق((( اخلي َل ،و�أ ّو ُل َمن ا ّتخ َذ ركب احلديد
جاءّ :
كانت من اخلشب ،فاتخّذ امله ّلب بن أيب ُص ْفرة(((،
أن َركوب((( العرب
ْ

وأو ُل َمن َح َذ َق اخليل أيض ًا،
ُب احلديد بدل اخلشبُ ،
وهو ّأو ُل َمن َف َعل ذلكّ ،
ُرك َ
فقال الشاعر:

هِ
إمارتِم
راهم يف
رَض ُبوا الدَّ
َ
َح َل َق ًا تَرى فيها َمرافِ َق ُهـــــم

للحدَ َث ِ
واحل ْر ِ
ان َ
ب
ورضبت َ
اجلر ِ
كمناكِ ِ
ب
ب احلماّ َل ِة
ْ

اجلعفري (ط ،1مطابع املدوخل–الدّ ّمام1995/م) :ص.21
الفقه
ّ

الطربي ،تاريخ :ج ،4ص.130
((( ُينظر:
ّ
ٍ
احل َذق واحلذاقة :املهارة يف ِّ
((( َ
كل
عمل ،ابن منظور ،لسان العرب :ج ،10ص40؛ وقدْ

محاد (ت ،)#393
َف ُر َس فالن إذا َح َذ َق بأمر اخليلُ ،ينظر:
اجلوهري ،أبو نرص ،إسامعيل بن ّ
ّ
الصحاح( ،حتقيق :أمحد عبد الغفور الع ّطار ،ط ،4دار العلم للماليني–بريوت1987/م):
ّ
حممد بن عمر (ت ،)#538أساس البالغة( ،دار
والز
ج ،3ص958؛ ّ
ّ
خمرشي ،أبو القاسمّ ،
ومطابع ّ
الشعب–القاهرة1960/م) :ص.707

وكانت العرب تعتا ُد ُه من اجللد
الركوب،
ْ
الرجل عند ّ
الركاب هو ما جُتعل فيه ّ
الركُبِّ :
((( ُّ
ِ
عيل (ت  ،)#821صبح األعشى
ثم ُعدل عن ذلك إىل احلديد.
ّ
واخلشبّ ،
القلقشندي ،أمحد بن ّ
يف صناعة اإلنشا( ،حتقيق :د .يوسف عيل طويل ،ط ،1دار الفكر–دمشق1987/م) :ج،2
ص.144
واسم أيب ُصفرة :ظامل بن رساق ،و ُيكنى بأيب سعيد ،ويل خراسان،
((( امله ّلب بن أيب ُص ْفرة،
ُ
الروذ سنة (ُ ،)#83ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.129
ومات بمرو ّ
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أن الفارس ُ
وذلك ّ
الراجل بركابه ،ف ُيوهن ِمر َف َق ُه(((.
يصل ّ

يوف احلنيف ّية
ال�س ِ
�أ ّو ُل َمن �أ َم َر با ّتخا ِذ ّ

احلنيف ّية
السيوف تُنسب إىل األحنف بن قيس(((؛ ألنّه ّأو ُل َمن أ َم َـر
ٌ
رضب من ّ
ِ
خّ
وو ِص َفت بأهنا املعدول الذي عىل غري قياس(((.
وأو ُل َمن عم َلهاُ ،
باتاذها(((ّ ،

عام ٍة يف الب�صر ِة على احلكم الأمويّ (65هـ684/م)
�أ ّو ُل ثور ٍة ّ

ِ
ِ
البالد اإلسالم ّية هياج ًا مجاهري ّي ًا،
أرجاء
شهدت البرص ُة شأهنا شأن غريها من

اإلسالمي
انتاب العامل
السياسة األمو ّية اجلائرة ،وما
َ
ّ
و َغ َض َب ًا عار َم ًا وعا ّم ًا إزاء ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وانتهاكات للحرمات املقدّ سة إ ّبان حكم يزيد بن معاوية(((،
وبالءات
ويالت
ِمن
فكانت الفرصة سانحة هلم باخلروج عن طاعة بني ُأم ّية ،وإعالن ثورهتم ضدّ
نظامهم اجلائر يف أعقاب موت يزيد سنة (683/#64م)؛ إ ْذ خرجوا عىل الوايل

والقلقشندي ،صبح األعشى :ج،2
العسكري ،األوائل ،ص105؛
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
ّ
ص.145 -144

الض ّحاك بن قيس بن معاوية ،من بني زيد مناة بن متيم ،ولدته
((( األحنف بن قيس،
واسمهّ :
ُ
الزبري يف الكوفة ،فتوفيّ هناكُ ،ينظر:
ُأ ّمه وهو أحنفُ ،يكنى بأيب بحـر ،وفد عىل مصعب بن ّ
ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.97 ،93

املخزومي ود.
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد (ت  ،)#175العني (حتقيق :د.مهدي
((( ُينظر:
ّ
ّ
امرائي ،ط ،2دار اهلجرة–إيران :)#1409/ج ،3ص248؛ وابن منظور ،لسان
الس
ّ
إبراهيم ّ

والبسنويّ ،
كتوارمي (ت بعد ،)#998
الس
العرب :ج ،9ص58؛
ّ
ّ
الشيخ عالء الدّ ين دده ّ

حمارضة األوائل ومسامرة األواخر( ،ط ،1املطبعة العامر ّية الشرّ ف ّية :)#1311/ص.75-74
الفراهيدي ،العني :ج ،3ص248؛ وابن منظور ،لسان العرب :ج ،9ص.58
((( ُينظر:
ّ
والطربي ،تاريخ :ج،4
البالذري ،أنساب :ج ،3ص ،417ج ،5ص338 ،286؛
((( ُينظر:
ّ
ّ
ص.368
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أرغموه عىل اخلروج هارب ًا
موي عبيد اهلل بن زياد((( ،وحارصوه يف داره حتّى
األُ ّ
ُ

مذعور ًا ،فاستجار بمسعود بن عمر
األزدي
الثو ُار مسعود ًا
ّ
ّ
األزدي((( ،فهاجم ّ
فتوجه ابن زياد هارب ًا إىل ّ
وانضم إىل مروان بن احلكم ،الذي
الشام(((،
وقتلوه،
ّ
ّ
ِ
كان هو اآلخر قدْ فر ِمن املدينة بعد ِ
وطردهم منها(((.
ثورة أهلها عىل األُمو ّيني
ّ
شك يف ّ
وال ّ
دفعت هبم إىل تأييد عبد اهلل بن
ني
ْ
أن ثورة أهل البرصة ضدّ األُمو ّي َ
الزبري ومبايعته(((.
ّ

((( عبيد اهلل بن زياد بن أبيه ،أبو حفص ،تولىّ العراق سنة ( ،)#55وصف بأنّه كان سفيه ًا
َ
فلم َ
هلك يزيد ،هرب إىل ّ
الشام
س ّفاك ًا للدّ ماء ،أبغضه
املسلمون ملا فعل باإلمام احلُسني ،اّ
وانضم إىل مروان ،قـُتل يوم عاشوراء سنة (ُ ،)#67ينظرّ :
حممد بن
هبي ،أبو عبد اهللّ ،
الذ ّ
ّ
أمحد (ت  ،)#748سري أعالم النّبالء( ،أرشف عىل حتقيق الكتاب :شعيب األرناؤوط ،ط،9

الرسالة–بريوت1993/م) :ج ،3ص.548 ،546–545
مؤسسة ّ
ّ
ِ
الفهمي ،س ّيد األزد ،وهو الذي َمن ََع من قتل عبيد اهلل بن
األزدي،
((( مسعود بن عمر،
ّ
ّ
امويّ ،
حممد ،إبصار العني يف
الس ّ
الشيخ ّ
زياد؛ وبسبب ذلك ،فإنّه قـُتل سنة (ُ ،)#65ينظرّ :
أنصار احلُسني( حتقيقّ :
الطبيس ،ط ،1مطبعة حرس ال ّثورة اإلسالم ّية،
حممد جعفر
الشيخ ّ
ّ

طهران :)#1419/ص.41

ينوري ،عبد اهلل بن مسلم (ت  ،)#276املعارف( ،حتقيق :د .ثروت
((( ُينظر :ابن قتيبة الدّ
ّ
والطربي ،تاريخ :ج ،4ص.402
عكاشة ،دار املعارف–مرص1969/م) :ص79؛
ّ

اهلاشمي ،د .سلمى
البالذري ،أنساب :ج ،6ص ،257 ،57–56و ُينظر:
((( ُينظر:
ّ
ّ
موي( ،مطبعة دار الكتب–جامعة
عبد احلميد ،آل عثامن بن ع ّفان وموقفهم من احلكم األُ ّ
البرصة2012/م) :ص.111

والسياسة( ،حتقيق:
((( ُينظر :ابن قتيبة الدّ
ّ
ينوري ،عبد اهلل بن مسلم (ت  ،)#276اإلمامة ّ
الريض–بريوت1990/م) :ج ،2ص.20
عيل شريي ،منشورات الشرّ يف ّ
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�أوائ ُل ثوراتِ ال ّزجن((( يف الب�صرة �أ ّيام ا ُ
حلكم الأُمويّ
الزنج يف
الزنج التي
ْ
وقعت سنة (868/#255م) هي ّأو ُل ثورات ّ
مل تك ْن ثورة ِّ
ٍ
ٍ
وتدمري،
خراب
وأكثرها خطورة؛ ملا أحدثتْه من
البرصة ،وإنّام هي أشدّ ها وطأة،
ُ
ٍ
ٍ
ويالت
أحلقت بأهل البرصة من
وما
وحمن(((.
ْ

ٍ
ّ
الزبري(((،
للزنج يف البرصة
إن ّأو َل
ْ
كانت يف آواخر أ ّيام مصعب بن ّ
ثورة ِّ
للمرة األُوىل ،وسنـة (#72–69
الذي تولىّ البرصة (687–686/#68–67م) ّ

للمرة الثانية ،فقدْ ُر ِويّ :
الزنج اجتمعوا بفرات البرصة،
أن ّ
691–688/م) ّ
الزنوج ٌ
السودان ،بالدهم متتدّ من املغرب إىل قرب احلبشة ،وبعض
الزنجّ :
((( ِّ
جيل من ّ
سيني (ت  ،)#1205تاج
بالدهم عىل نيل مصـرُ ،ينظرّ :
الز ّ
حممد مرتىض احلُ ّ
بيدي ،الس ّيد ّ

تعرضت
عيل شريي ،دار الفكر–بريوت1994/م) :ج ،3ص .393وقدْ ّ
العروس( ،حتقيقّ :
ٍ
رجل َز َع َم أنّه ينتسب إىل
الزنج سنة ( )#255بقيادة
البرصة ألقوى وأشدّ هجمة من قبل ّ

عيل
عيل بن ّ
حممد بن أمحد بن عيسى بن زيد بن ّ
عيل بن أيب طالب  ،وهو ّ
اإلمام احلُسني بن ّ
السود من غلامن أهل البرصة،
عيل  ،الذي مجع حوله ق ّطاع الطرق والعبيد ّ
ابن احلُسني بن ّ
شملت خمتلف أنحاء البرصة قت ً
واستمر ذلك لغاية ()#270؛
ال وتدمري ًا،
وقادهم هبجامت
ْ
ّ
ِ
ِ
إ ْذ متكّنت السلطة العباسية من ِ
اليمني
حممد ،عبد اهلل بن أسعد
قتلهُ ،ينظر:
ّ ّ
ّ
اليافعي ،أبو ّ
ّ
ّ
(ت  ،)#768مرآة اجلنان وعربة اليقظان( ،دار الكتاب
اإلسالمي–القاهرة1993/م) :ج،2
ّ
ص161؛ ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،12ص.375
والذ ّ

((( ّ
حممد بن أمحد (ت  ،)#748تاريخ اإلسالم( ،حتقيق :د .عمر عبد
الذهبي ،أبو عبد اهللّ ،
يب–بريوت1987/م) :ج  ،19ص24؛ وسري أعالم
السالم
تدمري ،ط ،1دار الكتاب العر ّ
ّ
ّ

واليافعي ،مرآة اجلنان :ج ،2ص.169 ،161
النّبالء :ج ،12ص735؛
ّ

العوام بن خويلد ،أبو عبد اهلل ،تولىّ البرصة سنة ( )#67ألخيه
((( مصعب بن ّ
الزبري بن ّ
الزبري ،و ُقتل سنة ( ،)#72قتله عبد امللك بن مروان .ابن سعد ،ال ّطبقات :ج،5
عبد اهلل بن ّ
ص.184–182
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ومل ْ يكونوا بالكثري ،فأفسدُ وا وتناو ُلوا ال ّثامر ،وويل خالد بن عبد اهلل بن خالد

(((

فلم بلغهم
البرصة ،وقدْ كثروا ،فشكا النّاس إليه ما ناهلم منهم ،فجمع هلم جيش ًا ،اّ
فلم كان ِم ْن أمر ابن اجلارود(((،
تفرقوا ،وأخذ َ
بعضهم فقتلهم وص َلبهم ،اّ
ذلك ّ
كثري بالفرات ،وجعلوا عليهم رج ً
ال اسمه
الزنج أيض ًا ،فاجتمع منهم ٌ
خرج ّ
خلق ٌ

احلجاج(((،
(رباح) ،و ُيل ّقب (شري زنجي) ،يعني :أسد ّ
فلم فرغ ّ
الزنج ،فأفسدوا ،اّ
أن ُي َ
ِم ْن ابن اجلارود أ َم َر زياد بن عمرو ،وهو عىل شرُ طة البرصةْ ،
رسل إليهم جيش ًا
يقاتلهم ،ففعل ،وسيرَّ إليهم جيش ًا بقيادة ابنه حفص بن زياد ،فقاتلهم ،فقتلوه
الزنج وقت َلهم ،واستقامت
فهز َم ّ
ثم أرسل إليهم جيش ًا آخرَ ،
وهز ُموا أصحابهّ ،

البرصة(((.

((( خالد بن عبد اهلل بن خالد بن ُأسيد بن ع بن أيب ِ
العيص بن ُأم ّيةُ ،يكنى بأيب ُأم ّية،
ليّ
ثم حلق بعبد امللك ،وشهد معه قتل
القريش ،املك ّّي ،األُ ّ
موي ،كان مع مصعب يف العراقّ ،
ّ
ثم عزله وأحرضه واستوثق منه البيعة للوليدُ ،ينظر :ابن عساكر ،أبو
مصعب ،وولاّ ه البرصةّ ،

عيل شريي ،دار الفكر–
عيل بن احلسن (ت  ،)#571تاريخ مدينة دمشق (حتقيقّ :
القاسمّ ،
بريوت :)#1415/ج ،16ص.122

((( ابن اجلارود ،هو عبد اهلل بن اجلارود بن ّ
العبدي .ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق:
املعىل،
ّ
احلجاج بن يوسف
ج  ،27ص .238-237وكان من أمر ابن اجلارود يف البرصة أنّه َخ َل َع ّ
احلجاج .ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،58ص158؛
كثري ،فقت َل ُه ّ
ّ
برش ٌ
الثقفي ،فاتّبعه ٌ
والزركيل ،األعالم :ج ،4س.74
ّ

الثقفيّ ،
واله عبد امللك عىل
حممد،
(((
ّ
ّ
احلجاج بن يوسف بن احلكم بن أيب عقيل ،أبو ّ
ثم عزله وولاّ ه العراق ،توفيّ سنة (ُ ،)#95ينظر :ابن عساكر ،تاريخ
احلجاز ،فقتل ابن ّ
الزبريّ ،
مدينة دمشق :ج ،12ص.197 ،113

((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل :ج ،4ص.148-147
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َ
املتوارين يف الب�صرة من بني الع ّبا�س يف دعوتهم ،وال ّدّاعني لهم
�أ ّو ُل
بعد ْ
عيل بن عبد اهلل بن ع ّباس((( بالدّ عوة الع ّباس ّية يف أواخر
أن قام ّ
حممد بن ّ
الرجال إىل خمتلف االنحاء للدّ عوة إىل بني
أ ّيام احلكم األُ ّ
موي ،شرَ ع بإرسال ّ

الع ّباس(((ُ ،
الرضا من
وج َه ابنَه أبا جعفر إىل البرصة
َ
فذكر أنّه َّ
ليدعو َمن هبا إىل ِّ

حممد(((.
آل ّ

وجاءّ :
أن أبا جعفر حينام قدم البرصة استرت ونزل عىل سليم بن سامل((( ،موىل

السوس((( ،وجنديسابور((( ،حني أفىض األمر إليه فيام بعد(((،
بني سعد ،فولاّ ه ّ
وأو ُل َمن نزهلا
ايس هو ّأو ُل من دعا للع ّباس ّي َ
ني يف البرصةّ ،
فأبو جعفر املنصور الع ّب ّ
ني.
مسترت ًا من الع ّباس ّي َ

حممد بن عليّ بن عبد اهلل بن ع ّباس بن عبد امل ّطلب ،ويل إمامة اهلاشم ّيني سرّ ًا بعد سنة
((( ّ
( ،)#120وكان مقامه بأرض الشرّ اة بني ّ
الز ِركيل،
الشام واملدينة ،ومات هناك سنة (ِّ .)#125
األعالم :ج ،6ص.271

الزركيل ،األعالم :ج ،6ص.271
((( ُينظرّ :

البالذري ،أنساب األرشاف :ج ،4ص.183
((( ُينظر:
ّ
((( ورد ّ
أن اسمه :سهيل بن سامل ،ور ّبام كان تصحيف ًا ،وقيل :إنّه كان من أرشاف أهل
عيل بن احلُسني
ثم قتله بعد ذلكُ ،ينظر :أبو الفرج
عمل املنصورّ ،
البرصة ،ومن اّ
األصفهاينّ ،
ّ

يب/د.ت) :ج ،14ص.322
(ت ،)#356األغاين( ،دار إحياء الترّ اث العر ّ
السوس :بلدة بخوزستان ،قيلّ :
السوس وحفر هنرها أردشري بن
إن ّأو َل َمن بنى كور ّ
((( ّ

احلموي ،معجم البلدان :ج ،5ص.92
هبمن القديم ابن أسفنديار .ياقوت
ّ

فنسبت إليه ،وأسكنها سبي
((( جنديسابور :مدينة بخوزستان ،بناها سابور بن أردشري،
ْ
الروم وطائفة ِمن ِ
احلموي ،معجم البلدان :ج ،3ص.81
جند ِه .ياقوت
ّ
ّ
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين :ج ،14ص.318
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غلب على الب�صرة من �أعوان بني الع ّبا�س (132هـ749/م)
�أ ّو ُل َمن َ
بعد نجاح ال ّثورة الع ّباس ّية ،سيطر الع ّباس ّي َ
ون عىل البرصة ،وكان سفيان بن

وسود(((.
ب عىل البرصة ّ
معاوية بن يزيد بن امله ّلب(((ّ ،أول َمن َغ َل َ

ا�سي ُمن َح للأمو ّيني يف الب�صرة
�أ ّو ُل �أمانٍ ع ّب ٍّ

أن استحو َذ الع ّباس ّي َ
ما ْ
ون عىل احلكم حتّى أخذوا بتصفية األُمو ّيني واستئصاهلم،

فكانت حادثة هنر أيب فطرس((( ّ
الشهرية،
بقتل َمن يقع بأيدهيم ،وترشيد اآلخرين،
ْ
وغريها من اإلجراءات االنتقام ّية التي اتّبعها الع ّباس ّي َ
ني ،حتّى
ون؛ ثأر ًا من األُمو ّي َ

موي أيض ًا(((.
شمل القتل نسا َء البيت األُ ّ
ني وقتلهم يف البرصة؛ إ ْذ ُرويّ :
عيل بن
تم مطاردة األُمو ّي َ
لقدْ ّ
أن سليامن بن ّ
((( سفيان بن معاوية بن يزيد بن امله ّلب ،كان عامل املنصور عىل البرصةُ ،ينظر :أبو الفرج
ني( ،تقديم :كاظم املظ ّفر ،ط ،2املكتبة
عيل بن احلُسني ( ،)#356مقاتل الطالب ّي َ
األصفهاينّ ،
احليدر ّية–النّجف األرشف1965/م) :ص.213

((( اليعقوبيّ  ،أمحد بن أيب يعقوب (ت  ،)#292تـاريخ اليعقوبيّ ( ،دار صادر–بريوت/
د.ت) :ج ،2ص.345

قت بنو ُأم ّية يف
تفر ْ
حممد آخر حكّام بني ُأم ّيةّ ،
((( جمزرة هنر أيب فطرسّ :ملا ُقتل مروان بن ّ
عيل بن عبد اهلل بن الع ّباس َقت ََل منهم عىل هنر أيب
البالد؛ هرب ًا بأنفسهم ،وقدْ كان عبد اهلل بن ّ
عيل بن احلُسني (،)#346
ثامنني رجالً.
نحو
َ
ّ
فطرس من بالد فلسطني َ
املسعودي ،أبو احلسن ّ

التّنبيه واإلرشاف( ،دار صعب–بريوت/د.ت) :ص.285

األموي ودوره ّن يف احلياة االجتامع ّية
احللفي ،صبيح نوري خلف ،نساء البيت
((( ُينظر:
ّ
ّ
موي( ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة البرصة–ك ّل ّية
والسياس ّية حتّى هناية العرص األُ ّ
ّ
اآلداب2006/م) :ص.294-292
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عبد اهلل بن ع ّباس(((َ ،قت ََل مجاعة من بني ُأم ّية عليهم ال ّثياب املوشية املرتفعة ،وأمر
فلم رأى بنو ُأم ّية
هبم ُ
فج ّروا م ْن أرجلهم ،و ُألقوا عىل الطريق فأكلتهم الكالب ،اّ

ذلك اشتدّ خوفهم ،وتشتَّت شملهم ،واختفى َمن قدر عىل االختفاء ،وكان ممن
فضاقت
رفت فيه،
اختفى عمرو بن معاوية((( ،وقـال:
ْ
وكنت ال آيت مكان ًا إلاّ ُع ُ
ُ
عيل األرضِ ،
فقلت :لفظتني
عيل ،وهو ال يعرفني،
ُ
فقد ُ
مت عىل سليامن بن ّ
ّ
فاسرتحت ،وإ ّما رددتني سامل ًا
البالد إليك ،ود ّلني فض ُلك عليك ،فإ ّما قتلتني
ُ
فقلت:
فعرفته نفيس ،فقال :مرحب ًا بك ،ما حاجتُك؟
ُ
فأمنت ،فقال :و َمن َ
ُ
أنت؟ َّ

ّ
خاف
إن احلرم ال ّلوايت أنت ّأوىل النّاس هب ّن وأقرهبم إليه َّن قدْ خف َن خلوفنا ،و َمن
َ
عيل ما قاله عمرو بن معاوية بكى ،وقال:
ِخ َ
يف عليه ،وحينام سمع سليامن بن ّ
ُ
الس ّفاح:
حيق ُن اهللُ د َم َك ،ويو ِّف ُر ما َل َك،
ثم كتب إىل أيب الع ّباس ّ
وحيفظ حر َم َكّ ،
املؤمنني ،إنّه قدْ و َفدَ وافد من بني ُأم ّية علينا ،وإنّا إنّام قتلناهم عىل عقوقهم
يا أمري
َ

والرحم ُّ
تبل وال تُقتل ،وتُرفع
ال عىل أرحامهم ،فإنّنا جيمعنا وإ ّياهم عبد منافّ ،
أن هيبهم يل ف ْليفعلْ ،
فإن رأى أمري املؤمنني ْ
وتُوضع ْ
وإن فعل فيجعل كتاب ًا عا ّم ًا إىل
البلدان نشكر اهلل تعاىل عىل نعمه عندنا وإحسانِ ِه إلينا ،فأجابه إىل ما سأل ،فكان
هذا أول ٍ
أمان لبني ُأم ّية(((.
ّ

((( سليامن بن عليّ بن عبد اهلل بن ع ّباس ،كان أحد األجواد ،ويل البرصة من قبل أيب الع ّباس
الس ّفاح ،وأضاف إليه كور دجلة والبحرين وعامن سنة ( ،)#133فأقام هبا إىل ْ
أن عزله املنصور
ّ
( ،)#139وتوفيّ سنة (ت ُ ،)#142ينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،6ص162؛ وابن
الذ ّ
عيل (ت  ،)#852هتذيب التّهذيب( ،ط ،1دار الفكر–
حجر
العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن ّ
ّ
بريوت1984/م) :ج ،1ص.390

البرصيُ ،ينظر:
العتبي،
موي،
ّ
((( عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أيب سفيان ،الأُ ّ
ّ
ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،11ص.96
الذ ّ
((( ابن األثري ،الكامل :ج ،5ص.79-78
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ٍ ٍ
الرواية األُوىل متام ًا؛ إ ْذ ُذكرّ :
عيل كان
وجاء يف رواية ثانية ما خيالف ّ
أن سليامن بن ّ
يعرض ملن كان يف البرصة من بني ُأمية فلم يسلموا يف ٍ
حلي ًام رفيق ًا مل ِ
بلد سالمتهم
ّ
ْ
ْ
بالبرصة ،(((وورد -أيض ًاّ -
قصة عمرو بن معاوية
أن سليامن بن عليّ حينام سمع ّ
بكى ،وقال له :يا بن أخي ،حيقن اهلل دمك ،وحيفظك يف ِ
حرمك ،ويو ّفر عليك
َ
لفعلت ،(((أيّ :
ثم قال له :وواهلل ،لو أمكنني ذلك يف مجيع قومك
إن
ُ
مالكّ ،
سليامن منح األمان لعمرو بن معاوية وألهله فقط ،دون ْ
أن يكتب أليب الع ّباس

الس ّفاح ،أو يستأذنه باألمر.
ّ

الرواية األُوىل يظهر فيها ّ
األولّ :
أن
فالرواية ال ّثانية هي األرجح لسببنيّ ،
أن ّ
ّ

وتعهد بحقن دمه وماله وعرضه ،فام الدّ اعي ملكاتبة
عيل أعطاه األمانّ ،
سليامن بن ّ

والسبب ال ّثاينّ :
الس ّفاح كان متشدّ د ًا يف مالحقة
أن ّ
الس ّفاح بعد ذلكّ ،
أيب الع ّباس ّ
ِ
يمض
األُمو ّيني وقتلهم،
ّ
واستمر عىل هذا النّهج أخوه أبو جعفر املنصور؛ إ ْذ مل ْ
موي زم ٌن يكفل للع ّباس ّيني التعاطف معهم ،أو العفو عنهم ،فكيف
عىل احلكم األُ ّ
له ْ
عيل يف منح األمان؟! ليس لعمرو بن معاوية وأهله يف
أن يجُ يب سليامن بن ّ
البرصة فقط ،بل األمان عا ّم جلميع األُمو ّيني يف ّ
كل مكان ،فاألمان الذي منحه
ً
خاص ًاّ ،
السلطة
كانت
وإن البرصة
ْ
سليامن كان أمان ًا ّ
ملجأ آمن ًا وبعيد ًا عن أنظار ّ
الع ّباس ّية أكثر من غريها من البالد ،ويبدو ّ
متفه ًام أكثر من غريه من
أن سليامن كان ّ

الع ّباس ّيني؛ لذلك جلأ إليه عمرو بن معاوية حلسن ظنّه به ،هلذا فقدْ أصبح ّ
حمط
أنظار بني ُأم ّية؛ إ ْذ جاء ّ
الصلت بن يوسف بن عمر،
وحممد ًا وعمر بني ّ
أن احلكم ّ
البالذري ،أنساب األرشاف :ج ،4ص.124
(((
ّ

((( أبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين :ج ،4ص.495-494
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قدموا إىل البرصة ،ونزلوا يف بني سعد((( متخ ّفني ،فشاع أمرهم ،وسعوا هبم إىل

عيل ،فأرسل إليهم ،وطلب منهم ْ
الز ّط واالندغار((( ،أو
أن يتخ ّفوا يف ُّ
سليامن بن ّ
يف عبد القيس((( ،أو بني راسب((( ،وأطلق رساحهم(((.

ال�سفن احلرب ّية يف الب�صر ِة
�أ ّو ُل
م�صنع ُ
ل�صنع ُّ
ٍ

ُذكر ّ
املحززة ،واملدهونة،
السفن املقيرّ ة
املسمرة غري ّ
ّ
أن ّأول من أجرى يف البحر ُّ
احلجاج((( ،وقيلّ :
كانت تُصنع من اخلشب،
السفن ْ
وغري ذوات اجلؤجؤ ،هو ّ
إن ّ
وحتــزز بال ِّليف((( ،ويبدو ّ
وردت اإلشارة
السفن كان يف البرصة؛ إ ْذ
ْ
ّ
أن صناعة هذه ُّ
ثم قفوهلا إىل البرصة يف اخلريف ،واستخدامها
الربيعّ ،
إىل إقالعها من البرصة يف ّ

((( بنو سعد :إحدى بطون قبيلة متيم التي سكنت البرصة ،وموضع بني سعد يف البرصة يكون
العيل ،د .صالح أمحد ،خطط البرصة ومنطقتها( ،مطبعة
عند الفرضة ،وعند اجلبلُ ،ينظر:
ّ

العلمي
املجمع
العراقي–بغداد1986/م) :ص.90 ،89
ّ
ّ
الرابع.
سيتم
الز ّط واالندغار،
((( ُّ
التطرق إليهام يف الفصل ّ
ّ
ّ

((( عبد القيس :أحد أمخاس البرصة ،ويبدو ّ
الرزق،
أن خططهم
ْ
كانت عند هنر معقل ودار ّ
أي :يف األطراف ّ
العيل ،خطط البرصة:
الشامل ّية الشرّ ق ّية من البرصةُ ،ينظر :د .صالح أمحد
ّ
ص.96

((( بنو راسب :من بطون قبيلة األزد يف البرصة ،وخططهم قريبة من خطط أهل العالية،
العيل ،خطط
كانت يف األطراف اجلنوب ّية الغرب ّية من البرصة ،د .صالح أمحد
وخطط األزد
ْ
ّ

البرصة :ص.100 ،97

البالذري ،أنساب األرشاف :ج ،4ص.125-124
(((
ّ

((( اجلاحظ ،أبو عثامن عمرو بن بحر (ت  ،)#255البيان والتّبيني( ،حتقيق :فوزي عطوي،
دار صعب–بريوت/د.ت) :ج ،1ص.364

األول
((( العليّ  ،د .صالح أمحد :التّنظيامت االجتامع ّية واالقتصاد ّية يف البرصة يف القرن ّ
اهلجري( ،ط ،2دار ال ّطليعة–بريوت1969/م) :ص.274
ّ

الأوائ ُل يف اجلانبِ ِّ
ال�س ِّ
يا�سي 45 ........................................................................
(((
(((
للسفن البحر ّية(((.
يف غزو الدّ يبل  ،واهلند  ،وكانت األ ُب ّلة مينا ًء ُّ

إلاّ ّ
السفن احلرب ّية يف البرصة كان
إن ّأول إشارة رصحية إلنشاء مصن ٍع ُ
لصنع ُّ

ايس مصنع ًا يف منطقة
يف سنة (758/#141م) ،فقدْ أنشأ أبو جعفر املنصور الع ّب ّ

مهمة حماربة لصوص
سليامنان((( ،وكان ُيقيم فيها وايل البحر الذي ُع ْ
هدت إليه ّ
البحر ،الذين كانوا ُيامرسون القرصنة البحر ّية ،ولصوص البحر من امليد ،وهم

(((
السند(((.
أقوام هند ّية ْ
كانت تقطن هنر مهران يف منطقة ّ

�أ ّو ُل ثور ٍة قام بها العلو ّيو َن يف الب�صرة �سنة (145هـ762/م)
ايس ،فكان فيها
أصبحت البرصة موطن ًا للمناوئني واملعارضني للحكم الع ّب ّ
َ
َ
جيتمعون يف منزل امرأة ِم ْن عبد القيسُ ،يقال
معارضون شيعة ،قيل :إنهّ م كانُوا
احلموي ،معجم البلدان :ج،4
((( الدّ يبل :مدينة مشهورة عىل ساحل بحر اهلند .ياقوت
ّ
ص.331

((( د.صالح أمحد العيل ،التّنظيامت االجتامع ّية واالقتصاد ّية :ص.275–274
الطربي ،تاريخ :ج ،2ص.554
(((
ّ

الز ّهاد
احلجاج ،فرابط به رجل من ّ
((( سليامنان :قطيعة لعبيد بن نشيط صاحب ال ّطواف أ ّيام ّ
اإلدرييس،
ُيقال له :سليامن بن جابر ،فنُسب إليه ،وهي مدينة عىل ض ّفة هنر دجلةُ ،ينظر:
ّ

حممد بن عبد اهلل (ت ،)#560نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق( ،ط ،1عامل الكتب–
ّ

احلموي ،معجم البلدان :ج ،2ص.344
بريوت1989/م):ج ،1ص399؛ وياقوت
ّ
ويصب
السفن ،ويسقي بالد ًا كثرية،
ُّ
السند وهو هنر عظيم جتري به ُّ
((( مهران :موضع لنهر ّ
احلموي ،معجم البلدان :ج ،8ص.346
يف البحر عند الدّ يبل .ياقوت
ّ

السياسيّ  ،إسهامات البرص ّيني العسكر ّية وصمودهم
((( ناجي ،د .عبد اجل ّبار ،من تاريخ البرصة ّ

اإلسالمي( ،مطبعة دار احلكمة–جامعة البرصة1990/م):
إزاء التّحدّ يات يف التّاريخ
ّ

ص.60 ،59
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مقر ًا جتتمع فيه ّ
الشيعة(((،
هلا( :مارية بنت سعد)،
ْ
وكانت تتش ّيع ،وأصبح منزهلا ّ
ٍ
ملفت لألنظار ،فض ً
ال
ور ّبام كان اجتامعهم يف بيت مارية كونه يقع يف مكان غري
عن كونه بيت امرأة ،ور ّبام كان البيت كبري ًا يتّسع لعقد االجتامعات فيه.

شك يف ّ
وال ّ
أن وجود ِّ
احلسني
شجع إبراهيم بن عبد اهلل
الشيعة يف البرصة كان قدْ ّ
ّ
مقر ًا حلركته السرّ ّية املناوئة للع ّباس ّيني ،ومن َث ّم
يف
ّ
التوجه نحو البرصة؛ ليتّخذ منها ّ
(((

توجه إبراهيم إىل البرصة ّأول سنة (760/#143م)(((،
الشرّ وع بال ّثورة ضدّ هم ،فقدْ ّ

فأقام مسترت ًا ،وهو يكاتب النّاس ويدعوهم إىل طاعته((( ،ونزل عند حييى بن زياد
(((
ثم نزل يف بني ضبيعة((( ،يف دار احلارث بن عيسى((( ،فكان
حسان الن ّ
ابن ّ
ّبطي ّ ،

((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل :ج ،3ص.386

((( إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن بن عليّ بن أيب طالب  ،أحد األمراء األرشاف ّ
الشجعان،
خرج يف البرصة عىل أيب جعفر املنصور ،وسيرّ اجلموع إىل األهواز وفارس وواسط ،وهاجم
ركيل ،األعالم :ج ،1ص.48
الكوفة ،قتله محيد بن قحطبة سنة (ّ .)#145
الز ّ
الطربي ،تاريخ :ج ،6ص.241
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :اليعقوبيّ  ،تاريخ :ج ،2ص.376
ٍ
حسان،
ّبطي ،مل نعثر عىل ترمجة له ،وتوجد ترمجة ألبيه زياد بن ّ
حسان ،الن ّ
((( حييى بن زياد بن ّ
البخاري ،أبو عبد اهلل ،إسامعيل بن إبراهيم (ت  ،)#256التّاريخ الكبري،
ّبطيُ ،ينظر:
ّ
الن ّ
(املكتبة اإلسالم ّية ،ديار بكر–تركيا/د.ت) :ج ،3ص.35

وكانت خطط بكر يف رشقي
((( بنو ضبيعة :إحدى بطون قبيلة بكر بن وائل يف البرصة،
ْ
العيل ،خطط
وشامل رشق املسجد اجلامع ،وهي قريبة من خطط األزدُ ،ينظر :د .صالح أمحد ّ

البرصة :ص.94 ،93
ٍ
ترمجة له ،وورد ذكر احلارث بن عيسى الذي كان يف دمشق حينام ثار عليّ بن عبد اهلل،
((( مل نعثر عىل
فياين ،املل ّقب بأيب العميطر سنة ( ،)#195وثورة مسلمة بن يعقوب من ساللة
األُ ّ
مويّ ،
الس ّ
موي ،يف إطراف دمشق وحوران ،فقىض عليهام زعيم
مسلمة بن عبد امللك،
املرواين ،األُ ّ
ّ
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مرة،
العشمي((( ،وعفو اهلل بن سفيان((( ،وعبد الواحد بن
ّ
ّأول َمن بايعه نُميلة بن ّ
(((
زياد((( ،وعمرو بن سلمة،
قايش(((،
الر ّ
ّ
اهلجيمي  ،وعبد اهلل بن حييى بن حصنيّ ،

لت إىل
حتو َ
لو ّ
وندبـوا النّاس ،فأجاهبم خلـق كثري((( ،وشهر امره ،فقالوا لهْ :

فتحول إىل دار أيب مروان موىل بني
وسط البرصة أتاك النّاس ،وهم مسرتحيون،
ّ
القيسية ابن بيهس ،وأقام الدّ عوة للمأمونُ ،ينظرِ ِّ :
كيل ،األعالم :ج ،4ص303؛ وكان
الزر ّ
فلم يزل كذلك حتّى قدم
احلارث بن عيسى ممّن خرج إىل صور ّملا هرب مسلمة وأيب العميطرْ ،
عبد اهلل بن طاهر دمشقُ ،ينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،5ص.31

العزى بن برش بن أوس بن عمرو بن حابس بن مؤلة ،كان عىل
مرة بن عبد ّ
((( نُميلة بن ّ
عيل بن
احلسني أ ّيام قيامه يف البرصةُ ،ينظر :ابن حزم
رشطة إبراهيم بن عبد اهلل
ّ
األندليسّ ،
ّ
أمحد بن سعيد (ت  ،)#456مجهرة أنساب العرب( ،حتقيق :جلنة من العلامء ،ط ،1دار الكتب

العلم ّية–بريوت1983/م) :ص.147
قفيّ ،
احلسني حينام غلب عىل
توىل خراج األهواز من قبل إبراهيم
ّ
((( عفو اهلل بن سفيان ،ال ّث ّ
البالذري ،أنساب األرشاف :ج ،3ص.132
البرصة.
ّ
قفي ،وهو موىل لعبد القيس ،مات سنة ( )#177يف أ ّيام
((( عبد الواحد بن زياد ،أبو برش ال ّث ّ
حكم هارونُ ،ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.289

((( عمرو بن سلمة بن احلكم بن هنيك ،من ولد اهلجيم بن عمرو بن متيم ،كان مع إبراهيم
وو َلدَ اهلجيم بن عمرو (عمرو بن اهلجيم ،سعد بن اهلجيم،
احلسني ،فقتله عقبة بن سلمَ ،
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف:
عامر بن اهلجيم ،ربعة بن اهلجيم ،وأنامر بن اهلجيم)ُ ،ينظر:
ّ

ج ،3ص.60 ،59
ِ
الرقاشيّ  ،يبدو أنّه كان أحد القادة ،و ُذكر أنّه كان مع نرص
((( عبد اهلل بن حييى بن حصنيّ ،
فانضم إىل الع ّباس ّينيُ ،ينظر :جمهول،
اخلراساين،
ابن س ّيار حينام وصل إليه كتاب أيب مسلم
ّ
ّ
وري ،ود .عبد اجل ّبار امل ّطلبي ،دار
مؤ ّلف ،أخبار الدّ ولة الع ّباس ّية( ،حتقيق :د .عبد العزيز الدّ ّ

صادر–بريوت/د.ت) :ص.286

الطربي ،تاريخ :ج ،6ص245؛ وابن األثري ،الكامل :ج ،5ص.169
((( ُينظر:
ّ
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سليم يف مقربة بني يشكر ،ودعا النّاس إىل بيعة أخيه((( ،وقدْ متكّن الع ّباس ّيون من

قمع ال ّثورة وقتل أغلب كبار قادهتا ،بام فيهم إبراهيم بن عبد اهلل
احلسني(((.
ّ

�أ ّو ُل َمن د ََخ َل الب�صر َة وا�ستوىل عليها من القرامطة((( (311هـ923/م)
بدأ خطر القرامطة يهُ دِّ د البرصة منذ عام (899/#286م)؛ إ ْذ أظهر أبو سعيد

القرمطي((( أنّه ُيريد البرصة بعد ْ
يب،
أن سيطر عىل البحرين والقطيف ،ويف
اجلنا ّ
ّ
((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل :ج ،5ص169؛ وابن كثري ،البداية والنّهاية :ج ،10ص.91

ُّمريي ،عمر بن ش ّبة (ت ،)#262أخبار البرصة،
((( للمزيد من التّفاصيلُ ،ينظر :ابن ش ّبة الن ّ

اهلاشمي ،مراجعة وتدقيق وض ْبط :مركز تراث
(مجع ودراسة وحتقيق :د .سلمى عبد احلميد
ّ
البرصة/العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة ،دار الكفيل لل ّطباعة والنّرش2015 ،م) :ص411–399؛

األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.232-212
وأبو الفرج
ّ
ٍ
رجل ُيقال له :محدان قرمط ،ل ّقب بذلك لقرمطة يف خ ّطه ،وكان يف
((( القرامطة :نسبة إىل
حممد بن إسامعيل بن
ابتداء أمره أكّار ًا من أكرة سواد الكوفة ،والقرامطة طائف ٌة ْ
قالت بإمامة ّ

املحرمات،
الصادق ظاهر ًا ،وباإلحلاد وإبطال الشرّ يعة باطن ًا؛ ألنهّ م يحُ ِّللون أكثر
جعفر ّ
ّ
ِ
حممد (ت  ،)#429الفرق بني الف َرق،
ُينظر:
ّ
البغدادي ،أبو منصور ،عبد القاهر بن طاهر بن ّ
واملازندراينّ ،
الشيخ
(ط ،2دار اآلفاق اجلديدة–بريوت1977/م) :ج ،1ص267–266؛
ّ
احلائري (ت  ،)#1081رشح أصول الكايف( ،حتقيق وتعليق :املريزا أبو احلسن
حممد صالح
ّ
ّ
ّ
يب–بريوت2000/م):
الس ّيد عيل عاشور ،ط ،1دار إحياء الترُّ اث العر ّ
عراينّ ،
صححهّ :
الش ّ

ج ،7ص.345

((( أبو سعيد اجلنابيّ  :هو أبو احلسن بن هبرام ،كبري القرامطة ،ظهر بالبحرين سنة (،)#286
أمر ُه ،وقيل :إنّه كان يبيع ال ّطعام للنّاس،
واجتمع عليه مجاعة من األعراب والقرامطة ،وقوي ُ
فدي ،صالح الدّ ين خليل بن أيبك (ت  ،)#764الوايف بالوفيات
الص ّ
ُقتل سنة (ّ .)#301
يب–بريوت/د.ت) :ج،11
(حتقيق :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء الترُّ اث العر ّ

ص.314
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يب من البرصة ،فخاف
سنة (901/#288م) اقرتب أصحاب أيب سعيد اجلنا ّ
مهوا باهلرب ،إلاّ ّ
حممد بن حييى
الواثقي(((،
ّ
إن متوليّ البرصة أمحد بن ّ
أهلها ،و ّ
منعهم من اهلروب(((.

مل ْ يتمكّن القرامطة من دخول البرصة إلاّ يف سنة (923/#311م) ،فدخلها أبو

ٍ
القرمطي(((ً ،
طاهر ،سليامن بن أيب سعيد
السالمل،
ليال يف ()1.700
ّ
رجل ،ومعه ّ
فوضعوها عىل سور البرصة ،ومتكّنوا ِم ْن فتح الباب ،وقتلوا املوكَّلني بحراسته،
يعلم ّأهنم القرامطة ،بل
املفلحي) ((( ،ومل
وكان عىل البرصة -آنذاك( -سبك
ْ
ّ

السيف يف أهل
جتمعوا ،فركب إليهم ولقيهم ،فقتلوه ،ووضعوا ّ
اعتقد أنهّ م عرب ّ

البرصة(((.

بالواثقي نسبة إىل احلاكم الع ّبايس الواثق؛
حممد بن حييى ،أمري البرصة ،ل ّقب
ّ
((( أمحد بن ّ
أخصهم به ،وقيلّ :
الواثق اصطن َعه
إن
َ
مقرب ًا من الواثق ،وكان ّ
حممد بن حييى ّ
إ ْذ كان أبوه ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج،14
الواثقي باسمهُ ،ينظر :اخلطيب
واختص به حتّى ل ّقبه
وقر َبه
ّ
َّ
ّ
ّ

ص.20–19

((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل يف التّاريخ :ج ،6ص.408 ،396

((( أبو طاهر ،سليامن بن احلسن بن هبرم اجلنابيّ  ،عهد أبوه إمرة زعامة القرامطة سنة ()#301
إىل أخيه سعيد ،فعجز عن األمر ،فغلبه سليامن ،وأغار عىل بعض أنحاء البالد اإلسالم ّية،
الز ِركيل،
كالبرصة ،والكوفة ،ومكّة ،وعاد إىل هجر ،وهناك مات
باجلدري سنة (ِّ ،)#332
ّ

األعالم :ج ،3ص.123

املقتدري سنة ( ،)#305قتله القرامطة سنة
املفلحي تولىّ البرصة نيابة عن شفيع
((( سبك
ّ
ّ
القرطبي باسم (سبك
( .)#311ابن األثري ،الكامل :ج ،6ص ،497ج ،7ص15؛ وذكره
ّ

(مؤسسة
الطربي،
القرطبي ،عريب بن سعد (ت  ،)#320صلة تاريخ
الطولوين)ُ ،ينظر:
ّ
ّ
ّ
ّ
األعلمي للمطبوعات–بريوت/د.ت) :ص.53
ّ

الطربي( ،حتقيق :ألربت يوسف
حممد بن عبد امللك (ت  ،)#521تكملة تاريخ
ّ
((( اهلمدانيّ ّ ،
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�أ ّو ُل �أُ�سر ٍة حكمت الب�صرة و�أطرافها بالوراثة (335–320هـ946–632/م)
اهلجري/العارش
الرابع
ّ
ُعرفت البرصة حكومة شبه مستق ّلة ،ففي أوائل القرن ّ
حممد ،وهو
حكمت ُأرسة آل
امليالدي،
ْ
ّ
ّ
الربيدي ،وهم أربعة أخوة( :أبو عبد اهلل ّ
حممد ،الذي قوي نفوذه حتّى إنّه هدّ د املتّقي باهلل
الرمحن ّ
األخ األكرب ،وأبو عبد ّ

حممد).
حلسني ،عبد اهلل بن ّ
حممد ،وأبو ا ُ
ايس يف بغداد ،وأبو يوسف ،يعقوب بن ّ
الع ّب ّ
وقدْ حكم الربيد ّي َ
ون كلاّ ً من :البرصة ،واألهواز ،وواسط ،حتّى بلغوا أطراف
بغداد ،وامتدّ حكمهم من سنة (632/#320م) ،ولغاية (946/#335م)(((.

�أ ّو ُل َمن َملَ َك الب�صر َة مِ َن ال ُبويه ّي َ
ني (336هـ947/م)
ني،
ني بمساعدة البوهي ّي َ
ايس من استعادة البرصة من الربيد ّي َ
مت ّك َن املطيع هلل الع ّب ّ

فذكـِر ّ
ُ
معز الدّ ولة
البوهيي((( ،ملحاربة
أن املطيع انحدر سنة (947/# 336م) مع ّ
ّ
كنعان ،ط ،2املطبعة الكاثوليك ّية–بريوت1961/م) :ج ،1ص40؛ وابن األثري ،الكامل:
والذهبي ،أبو عبد اهلل ،حممد بن أمحد (ت ِ ،)#748
العرب يف خرب َمن َغبرَ ،
ّ
ج ،7ص15؛ ّ ّ
(حتقيق :د .صالح الدّ ين املنجد ،ط ،2مطبعة حكومة الكويت1984/م) :ج ،2ص153؛
الزاهرة يف أخبار مرص
وابن تغري بردي ،أبو املحاسن يوسف
األتابكي (ت  ،)#874النّجوم ّ
ّ
والقاهرة( ،وزارة ال ّثقافة واإلرشاد
القومي–مرص/د.ت) :ج ،3ص208–207؛ وابن العامد
ّ

احلي بن أمحد (ت  ،)#1089شذرات ّ
الذهب يف أخبار َمن َذ َهب،
احلنبيل ،أبو الفالح عبد ّ
ّ

(حتقيق :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،1دار بن كثري–دمشق :)#1406/ج ،2ص.261

((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل :ج ،7ص.221 ،176–175 ،171

اساين،
الس
((( ّ
معز الدّ ولة :أمحد بن بويه بن فناخرسو بن متام ،من ساللة سابور ذي األكتافّ ،
ِّ
من ملوك بني بويه يف العراق ،يقال له :األقطع؛ ّ
طعت يف معركة مع األكراد ،تولىّ
ألن يديه ُق ْ

ثم امتلك بغداد سنة ( ،)#334ودام حكمه ( )22سنة إلاّ شهر ًا،
كرمان وسجستان واألهوازّ ،
توفيّ يف بغداد سنة (ِ ِّ .)#335
كيل ،األعالم :ج ،1ص.105
الزر ّ
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معز الدّ ولة عىل البرصة(((.
ني ،وسار من واسط إىل البرصة ،فاستوىل ّ
الربيد ّي َ

وقيلّ :
معز الدّ ولة حينام دخل البرصة ووصل إىل الدّ رمه ّية ،استأمن إليه
إن ّ

جيش أيب القاسم بن أيب عبد اهلل،
الربيدي((( ،وهرب أبو القاسم إىل هجر(((،
ِّ
معز الدّ ولة البرصة(((.
والتجأ إىل القرامطة ،وملك ّ

ال�سالجقة �سنة
�أ ّو ُل غاراتِ الأعراب على الب�صرة ونهبهم لها �أ ّيام ّ
(483هـ1090/م)
والسلب
تعرضت البرصة يف جمُ ادى األُوىل سنة (1090/#483م) للنّهب ّ
ّ

ٍ
رجل أشقر من سواد النّيل((( ،يدَّ عي األدب والنّجوم ،ظهر يف بغداد،
من قبل
الطربي :ج ،1ص160؛ وذكر ابن األثريّ :
معز الدّ ولة
اهلمداين ،تكملة تاريخ
(((
أن استيالء ّ
ّ
ُّ

عىل البرصة كان سنـة (ُ ،)#335ينظر :الكامل يف التاريخ :ج ،7ص.221

بعمه
((( أبو القاسم بن أيب عبد اهلل،
ّ
الربيدي هو الذي تواطأ مع الدَّ يلم واألتراك لإليقاع ِّ
عمه بعدم قدرته عىل
الرئاسة له يف البرصة سنة ( ،)#322وحينام شعر ُّ
أيب احلُسني ،ف ُعقدت ّ
اسرتجاع البرصة ،عقد معه صلح ًا حصل بموجبه عىل األمان ،وبقي أبو القاسم يف البرصة
السيطرة عىل البرصة سنة ( ،)#336ويف سنة (،)#337
معز الدّ ولة
حتّى متكّن ّ
البوهيي من ّ
ُّ

حممد (ت ،)#421جتارب
طلب أبو القاسم األمان ،ودخل بغدادُ ،ينظر :مسكويه ،أمحد بن ّ
األُمم( ،حتقيق :د .أبو القاسم إمامي ،ط ،1دار رسوش للطباعة والنّرش2000/م) :ج،6
ص.146 ،143 ،92

احلموي ،معجم البلدان:
((( َه َجر :قاعدة البحرين ،وقيل :ناحية البحرين ك ّلها هجر .ياقوت
ّ
ج ،8ص.469

الزاهرة :ج،3
((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل :ج ،7ص221؛ وابن تغري بردي ،النّجوم ّ
ص.925
ِ
احلجاج،
كبري حفره
((( النّيلُ :بليدة يف سواد الكوفة قرب ح ّلة بني مزيد ،خيرتقها
ّ
ٌ
خليج ٌ

احلموي ،معجم البلدان :ج ،8ص.425
وسمه بنيل مرص .ياقوت
ّ
اّ
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فل ّق َب ُه ُ
توجه إىل أحد أمراء العرب من بني عامر
أهل بغداد (تليا) ،فقدْ ُروي :أنّه ّ

َ
وأخذها ،فجمع من العرب ما يزيد عىل
هنب البرصة
يف األحساء(((،
وحسن له َ
َّ

عرشة آالف رجل ،وقصد البرصة ،وهبا (العميد عصمة) ،وليس معه من اجلند إلاّ
ٍ
ّ
اليسري؛ ّ
السلطان،
كانت آمن ًة -آنذاك-؛
ألن البرصة ْ
وألن النّاس يف ُجنّة من هيبة ّ
فدخل األعراب البرصة وملكوها ،وهن ُبوا ما فيها هنب ًا شنيع ًا ،وأحرقوا عدّ ة
مواضع ،ومن مجلة ما أحرقو ُه داران للكتب هبام نفائس الكتبُ ،
بت وقوف
وخ ِّر ْ
البرصة التي مل ْ يك ْن هلا نظري ،م ْن مجلتها وقوف عىل أعامل الدّ ائرة عىل شاطئ دجلة،

(((
فلمـا
السلطان ملكشاه ّ ،
وكان فعل األعراب بالبرصة ّأول خرق جرى أ ّيام ّ

وصل اخلرب إىل بغداد ،انحدر سعد الدّ ولة كوهرائني((( ،وسيف الدّ ولة صدقة بن
ِ
(((
ثم ّ
إن (تليا)
مزيد  ،إىل البرصة؛ إلصالح ُأمورها ،فوجدوا العرب قدْ فارقوهاَّ ،

((( األحساء :أحساء القطيف يف طريق مكّة ،وأحساء البحرين معروفة مشهورة ،كان ّأول م ْن
القرامطي،
يب،
عمرها
وحصنها وجعلها قصبة َه َجر ،هو أبو طاهر ،احلسن بن أيب سعيد ،اجلنا ّ
َّ
ّ
ّ
احلموي ،معجم البلدان :ج ،1ص.97
ُينظر :ياقوت
ّ

حممد بن
السلطان آلب أرسالن ّ
السلطان ملكشاه :جالل الدّ ولة ،أبو الفتح ،ملكشاه بن ّ
((( ّ
ِ
كي ،مت ّلك بعد أبيهُ ،
الصني إىل آخر ّ
الشام،
الس
وخطب له من حدود ّ
لجوقي ،الترّ ّ
ّ
طغرل بيكّ ،
ِ
ودانت له الدُّ نيا ،مات سنة (ّ .)#485
هبي ،سري
الروم إىل اليمن ،وافتتح حلب،
ْ
الذ ّ
وم ْن مملكة ّ
أعالم النّبالء :ج  ،19ص.58-57 ،55
((( سعد الدّ ولة كوهرائني :كان خادم ًا كبري ًا حمتش اًمَ ،
ويل بغداد ،وخدم ملوكها ،ورأى ما ْمل
السرية ،قتل سنة (ُ ،)#493ينظرّ :
هبي،
ير ُه من نفوذ الكلمة
ّ
الذ ّ
والعز ،وكان حلي ًام كري ًام حسن ِّ
تاريخ اإلسالم :ج ،34ص.23

األسدي ،أبو احلسن ،سيف الدّ ولة ،أمري بادية
املزيدي،
((( صدقة بن منصور بن دبيس،
ُّ
ُّ
ِ
العراق ،وباين مدينة احل ّلة ،أسكن هبا أهله وعساكره سنة (ُ ،)#495قت َل سنة (.)#501
ِّ ِ
كيل ،األعالم :ج ،3ص.203
الزر ّ
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السلطانَ ،
فش َهر ُه ببغداد سنة (1091/#484م) عىل
أخذ بالبحرين ،وأرسل إىل ّ
(((
ٍ
ثم أمر به
مجل ،وعىل رأسه طرطور  ،وهو ُيص َق ُع بالدّ ّرة ،والنّاس يشتمونهّ ،

لب(((.
فص َ
ُ

الصحاح :ج،2
الرأسُ ،ينظر:
اجلوهريّ ،
ّ
((( ال ّطرطور :قلنسوة لألعراب طويلة دقيقة ّ
ص.726

((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل :ج ،8ص.465-464

ال َف ْ�ص ُل ال ّثاين
ال ُ
إداري
أوائل يف
اجلانب ال ِّ
ِ

ال َف ْ�ص ُل ال ّثاين
ال ُ
إداري
أوائل يف
اجلانب ال ِّ
ِ
الصدارة يف العديد من التّنظيامت اإلدار ّية ،وكان ألهلها
كان ملدينة البرصة ّ

السبق يف استحداث بعض النُّظم ،والعديد من اإلسهامات يف اجلانب
قصب ّ
انتقلت منها إىل خمتلف أرجاء البالد اإلسالم ّية.
اإلداري ،التي
ْ
ّ

� ُأوائل الوال ِة

�أ ّو ُل والٍ على الب�صرة (14هـ635/م)

بعد متصري البرصة سنة (635/#14م)َ ،ع ِهدَ عمر بن اخل ّطاب والية البرصة

مصها وتولىّ إدارهتا((( .وجاء ّ
أن عمر
لعتبة بن غزوان،
املازين ،فهو ّأو ُل َم ْن رّ
ّ
ِ
أرض
حني بعث عتبة إىل البرصة ،قال له يف كتاب التّولية :إنيّ قدْ استعملت َُك عىل
اهلند ،...واتّق اهلل فيام و ِّليت ،إىل ْ
أنت و َم ْن َ
معك ،حتّى إذا
أن يقول :انطلق َ
نص كتاب
كنتُم أقىص أرض العرب وأدنى أرض العجم ،فأقيموا ،(((ويظهر يف ِّ
التّولية ّ
أن عتبة بن غزوان مجع بني القيادتني :اإلدار ّية ،والعسكر ّية.

�أ ّو ُل خطب ٍة �ألقاها �أ ّو ُل والٍ على الب�صرة
ومصها ،وتولىّ إدارهتا ،خطب يف أهلها
حينام فتح عتبة بن غزوان البرصة رّ
اجلوزي ،املنتظم :ج ،4ص.244
ينوري ،املعارف :ص563؛ وابن
((( ُينظر :ابن قتيبة الدّ
ّ
ّ
((( ابن األثري ،الكامل :ج ،2ص.333
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أمري يف البرصة ،حتمل مضامني وعظ ّية؛ إ ْذ أشار فيها
خطبة تُعدُّ ّأول خطبة خطبها ٌ
عز ّوجل -عليه ،حتّى صار أمري ًا عىل البرصة ،بقوله :احلمدُ هلل،
إىل نعم البارئ ّ

أن ال إله إلاّ اهللّ ،
أمحده وأستعينُه ،وأؤم ُن به ،وأتوكّل عليه ،وأشهدُ ْ
حممد ًا
وأن ّ

فإن الدُّ نيا قدْ و َّل ْت َّ
عبدُ ُه ورسو ُل ُه ،أ ّما بعدُ  :أيهّ ا النّاسّ ،
َت أه َلها بوداع،
حذا َء ،وآ َذن ْ
يبق منها إلاّ صبابة كص ِ
بابة اإلناء ،أال وإنّكم تاركوها ال حمالة ،فاتركوها بخري
َف َل ْم َ
ُ
ُ
وإن من العجب ْ
ما بحرضتكم ،أال َّ
الضخم ،ف ُيلقى ِمن شفري
أن ُيؤتَى باحلجر َّ

ُمألن ،أال ّ
جهنّم ،فيهوي سبعني عام ًا حتّى يبلغ قعرها ،واهلل لت ّ
وإن من العجب،
ٍ
ّ
وأيم اهلل
أن للجن ِّة سبع َة
أبواب ،عرض ما بني جانبي الباب مسرية مخسني عام ًاُ ،
ِ
رسول اهلل–صلىّ اهلل
الزحام ،ولقدْ رأيتني مع
لتأتني عليها ساع ٌة وهي كظيظ ٌة من ّ
َّ

عليه [وآله] وس ّلم–سابع سبعة مالنا طعا ٌم إلاّ ورق ّ
الشام وشوك الفناء ،حتّى
ٍ
(((
يومئذ ،فشققتها بيني وبني سعد بن أيب
التقطت ُبردة
قرحت أشداقنا((( ،ولقدْ
ُ
ْ
(((
السبعة إلاّ أمري عىل مرص من
الرهط ّ
و ّقاص  ،ولقدْ رأيتنا بعد ذلك ،وما منّا أيهُّا َّ

حت أفواههم من خشونة الورق وحرارتهّ ،
والشدق جانب
جتر ْ
((( قرحت أشداقنا :أيَّ :
احليّ ،
والرشاد( ،حتقيق
الفمُ ،ينظرّ :
حممد بن يوسف (ت  ،)#942سبل اهلدى ّ
اميّ ،
الش ّ
الص ّ
ّ
وتعليقّ :
حممد معوض ،ط ،1دار الكتب
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود،
والشيخ عيل ّ

العلم ّية–بريوت1993/م) :ج ،6ص.182

الصوف ش ّقة وله هدب ،فهو ُبردة ،ومج ُعها ُبرد،
الربدة كسا ٌء ُيلتحف به ،وقيل :إذا ُجعل ّ
((( ُ
وهي ّ
الشملة املخ ّططةُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،3ص.87

((( سعد بن أيب و ّقاص ،وأبو و ّقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف ،من بني زهرة بن كالب،
ُيكنى بأيب إسحاق ،شهد بدر ًا ،وهو الذي افتتح القادس ّية ،ونزل الكوفة واخت ّطها ،ووليها
ثم عزله عثامن عنها ،فخرج إىل املدينة ،فامت يف قرصه بالعقيق ،و ُدفِ َن بالبقيع
لعمر وعثامنَّ ،
سنة ( ،)#45وقيل (ُ ،)#50ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،6ص.13-12
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وقب بالع ْزل
�أ ّو ُل والٍ يف الب�صرة ُع َ

أن ّأو َل ٍ
ُذ ِك َر ّ
وقب بالعزل هو املغرية بن شعبة(((؛ الرتكابه
وال يف البرصة ُع َ
ٍ
(((
بغي تُدعى :أ ّم مجيل ،وشهد عليه ثالثة
جريمة ِّ
الزنا ؛ إ ْذ كان يرت َّدد عىل امرأة ٍّ
يرتكب اجلريمة ،بينام تو ّقف ّ
الرابع ،وهو زياد بن أبيه،
شهود رأوه
ُ
الشاهدُ ّ
الرجم ،إلاّ ّ
أن عمر بن اخل ّطاب عزله عن والية البرصة سنة
فدُ ْ
رئت عنه عقوبة ّ

(638/#17م)(((.

�أ ّو ُل والٍ للأُمو ّي َ
ني يف الب�صر ِة
ّأو ُل َم ْن تولىّ البرصة ملعاوية بن أيب سفيان (661/#41م) هو ُبرس بن أرطأة(((،
ٍ
ٍ
خمتلفة ً
قليالُ ،ينظر:
بألفاظ
((( ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص ،7–6ووردت اخلطبة
رباين ،أبو القاسم ،سليامن بن أمحد ( ،)#360املعجم األوسط( ،حتقيق :قسم التّحقيق بدار
ال ّط ّ
الصفوة :ج ،1ص389–387؛
احلرمني1995/م) :ج ،5ص289؛ وابن
اجلوزي ،صفة ّ
ّ
وابن األثري ،الكامل :ج ،2ص.335

ثم عزله ّ
قفيّ ،
وأقر ُه
وواله الكوفةَّ ،
واله عمر البرصةَّ ،
((( املغرية بن شعبة بن أيب عامر ،ال ّث ّ
ّووي ،هتذيب األسامء وال ّلغات :ج،2
عليها عثامن ،توفيّ سنة ( ،)#50وقيل (ُ ،)#51ينظر :الن ّ
ص.413-412

الزنا).
(((
(أول َمن ارتكب جريمة ّ
ّطرق إىل جريمة ّ
الزنا الحق ًا يف ّ
سيتم الت ّ
ُّ

السقيفة وفدك( ،مجع وحتقيقّ :
د.الشيخ
(((
ّ
اجلوهري ،أبو بكر أمحد بن عبد العزيز (ت ّ ،)#323
الكتبي لل ّطباعة والنّرش–بريوت1993/م) :ص.94
األميني ،ط ،2رشكة
حممد هادي
ّ
ّ
ّ
العامري ،أبو عبد
القريش،
((( برس بن أرطأة ،واسم أيب أرطأة :عمري بن عويمر بن عمران،
ُّ
ُّ

الرمحن ،شهد فتح مرص ،وكان من شيعة معاوية ،بعثه إىل اليمن واحلجاز ّأول سنة (،)#40
ّ
العسقالين ،اإلصابة:
مات أ ّيام معاوية ،وقيل :أ ّيام عبد امللك ،أو الوليد سنة ( .)#86ابن حجر
ّ

 .................................................................................. 60الأ َوائ ُل يف ال َب ْ�ص َرة

فقدم البرصةَ ،
ب عىل منربهاَ ،
وشت ََم اإلمام عل ّي ًا.((( 
وخ َط َ

�أ ّو ُل َمنْ ُجمعتْ �إليه واليتا الب�صرة والكوفة–العراقان–(50هـ670/م)
أمجعت املصادر ّ
عت إليه واليتـا البصــرة
أن زياد بن أبيه هو ّأو ُل من جمُ ْ
ْ
(((
ٍ
أشهر يف البرصة ،وستّة
قيم ستّة
والكوفــة ،سنة (670/#50م)  ،فكان زياد ُي ُ

ٍ
أشهر يف الكوفة ،وحينام يكون بالكوفة كان يستخلف عىل البرصة سمرة بن
لينوب عنه يف إدارهتا((( ،وانفرد املقديس بالقولّ :
إن املغرية بن شعبة
جندب(((،
َ

هو ّأو ُل َم ْن جمُ ع له العراقان ،أي :الكوفة والبرصة(((.
ج ،1ص.422

اجلوزي ،املنتظم :ج ،5ص186؛ وابن األثري ،الكامل :ج ،3ص.278
((( ُينظر :ابن
ّ

ينوري ،املعارف :ص349 ،346؛
((( ُينظر :ابن خ ّياط ،تاريخ :ج ،1ص158؛ وابن قتيبة الدّ
ّ
يب ،تاريخ :ج ،2ص ،229وابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،65ص367؛ وابن
واليعقو ّ
حممد بن شاكر (ت  ،)#764فوات
اجلوزي ،املنتظم :ج ،5ص224؛ وابن شاكر
ّ
الكتبيّ ،
ّ
والبسنوي،
الوفيات( ،حتقيق :إحسان ع ّباس ،دار صادر–بريوت1974/م) :ج ،2ص32؛
ّ
حمارضة األوائل :ص.89

الفزاري ،نزل البرصة ،واستخلفه زياد عليها،
((( سمرة بن جندب بن هالل بن جريج،
ُّ
حممد بن
تويف سنة (ُ ،)#59ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص49؛ وابن ح ّبان
البستيّ ،
ّ
ّ
ح ّبان بن أمحد (ت ،)#354مشاهري علامء األمصار( ،حتقيق :مرزوق عيل إبراهيم ،ط،1

املنصورة :)#1411/ص.67
العسكري ،األوائل :ص240؛ وابن
ربي ،تاريخ :ج ،4ص174؛ وأبو هالل
ّ
((( ُينظر :ال ّط ّ

اجلوزي ،املنتظم :ج ،5ص224؛ وابن األثري ،الكامل :ج ،3ص.317
ّ
املطهر بن طاهر (ت  ،)#355البد ُء والتّاريخ (مكتبة ال ّثقافة الدّ ين ّية–بور سعيد/
(((
املقديسّ ،
ُّ

الوهاب (ت ،)#733هناية
ُّويري ،شهاب الدّ ين أمحد بن عبد ّ
د.ت) :ج ،6ص2؛ و ُينظر :الن ُّ
األرب يف فنون األدب( ،مطبعة كوستاتسوماس ،القاهرة/د.ت) :ج ،5ص.411
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�أ ّو ُل والٍ للع ّبا�س ّي َ
ني يف الب�صرة (132هـ749/م)

ني للحكم كان ّأو َل ٍ
وال عىل البرصة سفيان بن معاوية،
عند جميء الع ّباس ّي َ

الس ّفاح سنة (749/#132م)((( ،وقيل:
بي ،الذي ُعينِّ َ من قبل أيب الع ّباس ّ
امله ّل ُّ
ّ
وسود(((.
إن سفيان غلب عىل البرصة ّ
أما حممد بن سليامن بن عيل((( ،فهو ّأو ُل ٍ
وال يف البرصة زاد له هارون فيام
ّ ّ
ّ
كان يتولاّ ه م ْن أعامل البرصة (كور دجلة ،البحرين ،الغوصُ ،عامن ،الياممة ،كور
ٍ
ألحد غريه(((.
األهواز ،وكور فارس) ،ومل ْ جُتمع هذه

�أ ّو ُل �أُ�سر ٍة �سيطرتْ على �إدار ِة والي ِة الب�صر ِة �سنة (320هـ932/م)

ُتعدُّ ُأرسة آل الربيدي -املذكورة آنف ًا -أو ُل ُأ ٍ
سيطرت عىل حكم والية
رسة
ْ
ّ
ِّ
َ

البرصة؛ إ ْذ َ
حكم ُهم -فض ً
ال عن البرصة -كلاّ ً من :األهواز ،وواسط ،من
شمل
ُ

سنة (932/#320م) ،ولغاية (946/#335م)(((.

�أ ّو ُل َمنْ تولىّ
من�صب (عميدٍ ) يف الب�صرة
َ
تم
الس
لجوقي (1193–1055/#590–447م)ّ ،
ِّ
خالل حقبة التس ّلط ُّ
ومهمته اإلرشاف عىل النّواحي اإلدار ّية واملال ّية،
استحداث وظيفة (العميد)،
ّ
الطربي ،تاريخ :ج ،6ص111؛ وابن األثري ،الكامل :ج ،5ص.87
((( ُينظر:
ّ
يب ،تاريخ :ج ،2ص.345
((( ُينظر :اليعقو ُّ

َ
وجليل
عظيم أهله،
عيل بن عبد اهلل بن ع ّباس بن عبد امل ّطلب ،كان
َ
((( ّ
حممد بن سليامن بن ِّ
الرشيد ،وزاد يف عمله ،توفيّ سنة ( )#173عن ٍ
عمر
رهطه ،ويل البرصة أ ّيام
ّ
وأقر ُه ّ
املهديّ ،

البغدادي ،تاريخ :ج ،2ص.387-386
ناهز ( )51سنةُ ،ينظر :اخلطيب
ّ
البغدادي ،تاريخ :ج ،2ص.386
((( ُينظر :اخلطيب
ُّ

الطربي :ج ،1ص.99
اهلمداين ،تكملة تاريخ
((( ُينظر:
ّ
ُّ
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فكان ّأو َل َم ْن تق ّلد هذه الوظيفة يف البرصة سنة (1082/#475م)-وقيل سنة

(1090/#483م)-هو العميد (عصمة) ،فكان حاك ًام عىل البرصة من قبل
السالجقة(((.
ّ

� ُأوائل النُّظم الإدار ّية يف الب�صرة

اإلداري ليس يف البرصة
السبق يف جمال التّنظيم
ّ
كان لبعض والة البرصة َّ
اإلسالمي -أيض ًا ،-وهي كاآليت:
فحسب ،بل يف العامل
ِّ

�أ ّو ُل والٍ اهت ّم بتنظيف طرقات الب�صرة و�أحيائها

(((
ُذ ِك َر ّ
اهتم بتنظيف
أن الوايل أبا موسى
ّ
األشعري (638/#17م) ّ ،أو ُل َمن َّ

طرقات البرصة من األوساخ ،وهذه اإلشارة هي األوىل بشأن االهتامم بأمر تنظيف

ال ُّطرقات ،ليس يف البرصة فقط ،بل يف أرجاء البالد اإلسالم ّية؛ إ ْذ ُروي هبذا
ّ
األشعري ألهل البرصة ،حينام قدم إليهم :بعثني عمر بن اخل ّطاب...
الشأن قول
ّ
و ُأن ِّظف طرقكُم.(((

�أ ّو ُل والٍ ا�ستخدم ع ّم ً
اال لتنظيف ُطرق الب�صرة
أبدى زياد بن أبيه اهتامم ًا بنظافة البرصة ،فأصدر أمر ًا يقيض برضورة تنظيف
((( ابن األثري ،الكامل :ج ،7ص.221 ،176–175 ،171

ثم ويل
((( عبد اهلل بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر ،ويل البرصة لعمر وعثامنّ ،
الكوفة ،توفيّ بالكوفة سنة ( ،)#50أو ( .)#51ابن خ ّياط ،ال ّطبقات :ص.343

عيل بن حسام الدّ ين
((( ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،2ص69؛ واملتّقي
ّ
اهلنديُّ ،
(ت ،)#975كنز العامل( ،حتقيقّ :
الرسالة–بريوت1989/م):
مؤسسة ّ
الشيخ بكر ح ّياينّ ،
ج ،5ص.693
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ما بني فناء الدّ ور من ال ّطني بعد املطر ،و َم ْن مل ْ يفعل ذلك ُيلقى ال ِّطني يف محِْ َلبتِ ِه(((،

َ
ثم إنّه اشرتى عبيد ًا ،وأوكل
فأخذ النّاس بتنظيف طرقهم من القذر والكناساتَّ ،

(((
عاملاً لتنظيف طرق
إليهم مسؤول ّية التّنظيف  ،فكان زياد ّأو ُل َمن استخدم ّ

البرصة.

(((

�أ ّو ُل َمنْ � َ
أن�ش�أ ديوانيَ اخلامت((( وال ّزمام

الرسم ّية ،فقدْ ُذ ِكرّ :
أن معاوية هو ّأو ُل
نظر ًا إىل ظهور حاالت التّزوير يف الكُتب ّ
ٍ
تزوير يف رسالة بعثها لزياد يأمره فيها إعطاء حامل
َم ْن أنشأ ديوان اخلاتم ،عىل أثر

الرسالة مائة ألف درهم ،فبدّ ل حاملها مقدار املبلغ إىل مائتي ألف درهم((( ،إلاّ ّ
إن
ّ
((( املِ ْح َلب :اإلناء يحُ لب فيهُ ،ينظر :ابن فارس ،أبو ُ
احلسني بن فارس بن زكر ّيا (ت ،)#395
اإلسالمي:)#1404/
حممد هارون ،مكتبة اإلعالم
ّ
السالم ّ
معجم مقاييس ال ّلغة( ،حتقيق :عبد ّ
ج ،2ص95؛ ور ّبام ُيقصد بإلقاء ال ّطني يف فناء داره.

البالذري ،أنساب األرشاف :ج ،5ص.244
((( ُينظر:
ُّ
ِ
َ
((( ديوان اخلاتمُ :ذكر ّ
خيتمون عليها إ ّما
السلطان،
أن ال ُكتّاب القائمني عىل إنفاذ كتب ّ
بعالمة ،أو باخلرم ،و ُيطلق اسم الدّ يوان عىل مكان جلوس ُأولئك الكتّابُ ،ينظر :ابن

احلرضمي (ت  :)#808تاريخ ابن خلدون( ،ط ،5دار القلم–
حممد،
ّ
الرمحن بن ّ
خلدون ،عبد ّ

بريوت1984/م) :ج ،1ص.266

الزمام :ديوان ُيرشف و ُيفتِّش و ُيراقب عىل بق ّية دواوين الدّ ولة؛ إ ْذ ّ
إن الكتاب الذي
((( ديوان ّ
يتم حتويله إىل ديوان التّوقيع-الذي يتولىّ تأشري الكتب التي يهُ ِّمش عليها
يو ِّقع عليه اخلليفة ُّ
ٍ
الزمام من أجل
يتم حتويله إىل ديوان ّ
اخلليفة–لتدقيق ذلك التّوقيع ،وبعد حفظ نسخة منهُّ ،
مهمة تبويب ذلك الكتاب ،وحتديد اجلهة التي ُيمكن
التّدقيق والفحص ،ويتولىّ ديوان ّ
الزمام ّ
ْ
عيل (ت،)#384
ّرصف به ،وتنفيذ ما جاء فيه .الت
ُّ
عيل ،املحسن بن ّ
ّنوخي ،أبو ّ
أن تتولىّ الت ّ
نشوار املحارضة وأخبار املذاكرة( ،حتقيق :عبود ّ
اجلي املحامي1973/م) :ج ،8ص.35
الش ّ

الطربي ،تاريخ :ج ،4ص.244
((( ُينظر:
ُّ
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َ
هناك َم ْن أكّد ّ
استحدث ديوان اخلاتم ،فقيل :إنّه أنشأ اخلاتم
أن زياد ًا هو ّأو ُل َم ْن
كانت الفرس تفعله ،فقدْ كان امللك من ملوك فارس جيعل له
الزمام كام
ْ
وديوان ّ

السجلاّ ت واإلقطاعات،
خيتم به ِّ
للرسل ،وخامت ًا للتخليدُ ،
خامت ًا للسرّ ّ  ،وخامت ًا ّ
وما أشبه ذلك من الكتب ،وخامت ًا َ
الزمام يليها ،ور ّبام ُأفرد
للخراج ،فكان صاحب ّ

والرسائل ٌ
خاصة امللك(((.
رجل من ّ
بخاتم السرّ ّ ّ
َ
وهذا يعني ّ
والزمام يف البرصة،
أن زياد ًا هو ّأو ُل َمن
استحدث ديوانيَ اخلاتم ّ
ٍ ِ
ِ
ُ
يكون
خاصتِ ِه وثقتِ ِه ،ور ّبام
يوانني إىل
ور ّبام يكون قدْ ق ّلد مها ّم هذين الدّ
رجل م ْن َّ
أقربائ ِهِ ،
ِ
وم ْن أنصار بني ُأم ّية.
ِمن

�أ ّو ُل َمنْ َج َع َل ال ُك ُتب ال ّر�سم ّية بن�سختني

ِ
اإلداري ومنع وقوع
الضبط
يكتف زيا ٌد بإنشاء تلك الدّ واوين ألغراض ّ
ّ
مل ْ

الرسم ّية
املهمة ،وإنّام أ َم َر بجعل الكتب ّ
التّزوير والتّالعب بمكاتبات والية البرصة ّ
الشأنّ :
وي هبذا ّ
أن زياد ًا أمىل
ور َ
بنُسختني ،وهو ّأو ُل َم ْن َف َع َل ذلك يف البرصةُ ،

الرجل عمران بن
عىل كاتبه كتاب ًا إىل معاوية ،وسها زيا ٌد؛ إذ أمىل عبارة :قال هذا ّ
ثم أمىل عليه زياد
الفضل،
الربمجي ،...ومل ْ ُيكمل العبارة ،فكتب الكاتب العبارةّ ،
ُّ

فلم وصل الكتاب ملعاوية،
عبار ًة أخرى ،فصار يف الكتاب قطع وعدم تواصل ،اّ
ذكرت يف كتابِ َك عمران بن الفضل ،ومل ْ يذكر هلذا الكالم ما يتّصل
كتب إىل زياد:
َ
َ
حديث ٍ
ُ
نفس ،فال تكت ُبوا
أنت أمليته؟ ،فقال زياد:
به ،فسأل زياد كاتبه ،فقالَ :
كتاب ًا إلاّ جعلتُم له نسخة ،فكان ّأو َل َم ْن َو َض َع الن َّْس َخ((( ،فزياد ّأول َم ْن أ َم َر

البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر (ت  ،)#279البلدان وفتوحها وأحكامها( ،ح ّققه
((( ُينظر:
ُّ
وقدّ م له :د .سهيل زكّار ،ط–1بريوت1992/م) :ص.508

((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،19ص.196
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ِ
ِ
ِ
الكتاب قبل ْ
سودة(((.
نسخة
بكتابة
أن ُيب َّي َض ،ويعني بذلك أنّه جعل للكتاب ُم َّ

�أ ّو ُل َمنْ �أطا َل ال ُك ُتب

ّطور يف عمل الكاتب ،فقدْ ُذ ِك َر ّ
أن عمر بن نافع((( ،كاتب عبيد اهلل بن
ضمن الت ّ

زياد هو ّأول َم ْن أطال ال ُكتُب((( ،هذا ً
ذكر ُه من تطوير عمل الكتابة
فضال عام سبق ُ
بإنشاء ديوان اخلاتم ،ويف نسخ الكتب بنسختني.

�أ ّو ُل َمنْ �أ�ضاف للإمارة �أُ َّب َه َة املُلك
متداولة ،مقتدي ًا بذلك
الرسوم التي مل ْ تكن معروفة ،أو
ّ
أدخل زيا ٌد بعض ّ
بمعاوية،وبام كان لدى امللوك اجلبابرة من ُأبهّ ة ،فزيا ٌد ّأو ُل َم ْن خّاتذ املنرب ،وخطب
وأو ُل َم ْن ُم َشيِ بني يديه
وهو جالس((( ،وقيل :إنّه ّأو ُل َم ْن عمل املقصورة(((ّ ،
باحلراب وال ُع ُمد(((.
البسنوي ،حمارضة األوائل :ص.42
((( ُينظر:
ّ
حممد ،عبد
قفي ،أبو عثامن ،كاتب ابن زيادُ ،ينظر :ابن أيب حاتم ،أبو ّ
((( عمر بن نافع ،ال ّث ُّ
الرمحن (ت ،)#327اجلرح والتّعديل( ،ط ،1حيدر آباد الدّ كن–اهلند1952/م) :ج،6
ّ
ص266؛ وابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،18ص.297
األزدي ،لوط بن حييى (ت ،)#157مقتل ُ
احلسني( ،حتقيق وتعليق:
((( ُينظر :أبو خمنف
ّ
الغفاري ،املطبعة العلم ّية–قم/د.ت) :ص.271
حسني
ّ

الكويف (ت  ،)#235املصنّف( ،حتقيق وتعليق:
حممد،
ُّ
((( ُينظر :ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن ّ
فدي ،الوايف
سعيد ال َّل ّحام ،ط ،1دار الفكر–بريوت1989/م) :ج ،8ص329؛
والص ُّ
ّ
بالوفيات :ج ،15ص.7

العسكري ،األوائل :ص.99
((( ُينظر :أبو هالل
ّ

العسكري ،األوائل :ص91؛ وأبو الفدا ،عامد الدّ ين إسامعيل (ت،)#732
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
املخترص يف أخبار البرش( ،دار املعرفة لل ّطباعة والنّرش–بريوت/د.ت) :ج ،1ص128؛ وابن
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� ُأوائل الق�ضا ِة والنُّظم الق�ضائ ّية يف الب�صرة

قا�ض ُعينِّ َ يف الب�صر ِة (14هـ635/م)
�أ ّو ُل ٍ
مهمة ّ
عينَّ عمر عىل البرصة قاضي ًا ليتولىّ
وفض املنازعات
حل اخلصومات ِّ
ّ
بني أهلها ،وكان ذلك يف سنة متصريها نفسها (635/#14م) ،وقد اتّفق أغلب
ٍ
خني عىل عدِّ أيب مريم
قاض عُينِّ يف البرصة((( ،يف حني رأى
احلنفي((( ّأو َل
املؤر َ
ّ
ِّ
عد ٌد ٌ
قليل منهم ّ
أن كعب بن سور((( ،هو ّأول َم ْن ُع ّني قاضي ًا عىل البرصة((( ،وانفرد

ابن سعد بالقولّ :
احلنفي تولىّ القضاء بعد عمران بن حصني((( ،دون
إن أبا مريم
ّ
والقلقشندي ،صبح األعشى :ج ،1ص.473
خلدون ،تاريخ :ج ،3ص11؛
ّ

احلنفي :إياس بن صبيح بن حمرش ،من بني الدّ ول بن حنيفة بن جليمّ ،
واله عمر
((( أبو مريم
ّ

بالضعف ،فعزله .وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص.270-269
القضاء ،ووصف ّ
والفسوي ،أبو يوسف،
((( ُينظر :ابن خ ّياط ،تاريخ :ج ،1ص111؛ وال ّطبقات :ص343؛
ّ

يعقوب بن سفيان (ت ،)#277املعرفة والتّاريخ( ،حتقيق :خليل املنصور ،دار الكتب العلم ّية–

بريوت1999/م) :ج ،2ص142؛ ووكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص273–269؛ وأبو هالل

والبسنوي،
العسقالين ،اإلصابة :ص480؛
العسكري ،األوائل :ص240؛ وابن حجر
ّ
ّ
ّ
حمارضة األوائل :ص.96
األزديّ ،
فلم يزل قاضي ًا
((( كعب بن سور بن بكر بن عبد اهلل بن ثعلبة،
ُّ
توىل قضاء البرصةْ ،
ِ
واستمر حتّى ُقتل يف معركة اجلمل سنة (،)#36
فأقره عثامن،
ّ
حتّى قـُتل عمر سنة (ّ ،)#23
ُينظر ،وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص.275-274
البستي ،ال ّثقات :ج،5
ينوري ،املعارف :ص127؛ وابن ح ّبان
((( ُينظر :ابن قتيبة الدّ
ّ
ّ
العسكري ،األوائل :ص.285
ص333؛ وأبو هالل
ّ

ِ
رسول اهلل ،نزل
((( عمران بن احلصني بن عبيد بن خلف ،أبو نجيد ،أسلم وغزا مع
البرصة حتّى مات هبا سنة ( ،)#52استقضاه زياد عىل البرصةُ ،ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات:
ج ،7ص12 ،9؛ ووكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص.288
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ٍ
ْ
قاض عىل البرصة ،هل هو عمران بن حصني ،أو غريه؟(((.
أن حيدِّ د َم ْن هو ّأو ُل
ٍ
الراجح هو ّ
إلاّ ّ
املؤرخني عىل ذلك
احلنفي ّأول
أن أبا مريم
قاض؛ التّفاق ّ
ّ
إن ّ

عىل َوفق رواية أهل البرصة أنفسهم ،أمثال :ابن سريين((( ،الذي أكّد ّ
أن ّأول
ٍ
احلنفي(((ً ،
قاض يف البرصة هو أبو مريم
فت يف
ونقالعن أقدم املصنّفات التي ُأ ِّل ْ
ّ
أخبار قضاة البرصة ،ككتاب قضاة البرصة ،أليب عبيدة َمعمر بن املثنّى((( ،وكتاب

قضاة أهل البرصة،
للمدائني((( ،وغريمها(((.
ّ
((( ُينظر :ال ّطبقات الكربى :ج ،7ص.91

حممد بن سريين ،أبو بكر ،موىل أنس بن مالك ،كان فقيه ًا مأمون ًا ثق ًة إمام ًا،
((( ابن سريينّ :
ِ
كثري العلم ،ورع ًا أصله من سبي عني التّمر ،ولد لسنتني بقيتا من حكم عثامن ،ومات بعد
البرصي بامئة يوم سنة ( .)#110ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.206 ،193
احلسن
ّ

((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص .269

((( أبو عبيدةَ ،معمر بن املثنّى ،التّيمي ،تيم قريش ،مولىً هلم ،كان عامل ًا بأ ّيام العرب وأخبارها،
حممد بن
وله العديد من املصنّفات ،توفيّ سنة ( ،209أو ُ ،)#210ينظرّ :
الز ّ
بيدي ،أبو بكرّ ،
احلسن(ت  ،)#379طبقات النّحو ّيني وال ّلغو ّيني( ،حتقيق :أمحد أبو الفضل إبراهيم ،ط،2

اهلاشمي ،سلمى عبد احلميد ،أخبار القضاة
دار املعارف–مرص1973/م) :ص175؛ و ُينظر:
ّ
لوكيع مصدر ًا لدراسة أحوال البرصة احلضار ّية( ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة
البرصة–ك ّل ّية اآلداب1990/م) :ص.119-112

حممدبنعبد اهلل،موىلسمرةبنجندب،مولدهومنشؤه يف البرصة،
(((
املدائني:أبواحلسن،عليّ بن ّ
ّ
ثم صار إىل املدائن ،وبعدها إىل بغداد ،ومل ْ يزل يف بغداد حتّى وفاته (ُ ،)#225ينظر :ابن النّديم،
ّ

حممد بن أيب يعقوب (ت  ،)#385الفهرست( ،حتقيق :رضا–جتدّ د–قم/د.ت):
أبو الفرجّ ،
احلموي ،أبو عبد اهلل ،ياقوت بن عبد اهلل (ت ،)#626معجم األدباء،
ص113؛ وياقوت
ّ

(ط ،1دار الكتب العلم ّية–بريوت1991/م) :ج ،14ص .126-125
((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص.273 ،269
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�أ ّو ُل َمنْ ُجم َع له الق�ضا ُء والوالي ُة
احلنفي عن قضاء البرصة سنة (636/#15م) ،مجع عمر بن
بعد عزل أيب مريم
ّ

اخل ّطاب القضاء مع الوالية للمغرية بن شعبة ،وكتب ْ
أن يقيض بني النّاس ،وقال
ٍ
أمري األُ ّمة أجدر ْ
قاض آخر؛
اب ،وكان هذا اإلجراء م ْن أجل تعيني
له:
أن يهُ َ
ُ
األزدي ،عىل قضاء البرصة سنة (639/#18م)(((.
إ ْذ عينَّ عمر كعب بن سـور،
ّ
فاملغرية بن شعبة هو ّأو ُل َمن جمُ ع له بني منصبي القضاء والوالية يف البرصة.

قا�ض للأُمو ّي َ
ني يف الب�صرة
�أ ّو ُل ٍ

ٍ
ني ،فهو ُعمري بن يثربـي،
أ ّما عن ّأول
قاض تولىّ قضاء البرصة من األُمو ّي َ

الض ّب ُّي((( ،الذي استقضاه وايل البرصة عبد اهلل بن عامر بن كريزْ ،
ومل يزل عىل
ّ
القضاء حتّى ُع ِزل ابن عامر عن البرصة سنة (665/#45م)(((.

قا�ض للع ّبا�س ّي َ
ني يف الب�صرة
�أ ّو ُل ٍ

ُذ ِك َر ّ
احلجاج بن أرطأة((( ،سنة
أن ّأو َل َم ْن تولىّ قضاء البرصة لبني الع ّباس هو ّ
((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة:ج ،1ص.274-273

((( ُعمرية بن يثريب ،استقضاه عبد اهلل بن عامر عىل البرصة أ ّيام معاوية ،حتّى عزله زياد خالل
واليته عىل البرصة .وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص.291-290

((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص.290

املذحجي ،يكنى بأيب أرطأة ،من صحابة
ّخعي،
((( ّ
ُّ
احلجاج بن أرطأة بن ثور بن هبرية ،الن ُّ
بالري يف أ ّيام حكم
فضمه إىل ابنه
ّ
فلم يزل معه حتّى توفيّ ّ
املهديْ ،
ايسَّ ،
أيب جعفر املنصور الع ّب ّ
ٍ
قاض يف البرصة
عيل ،وكان ّأول
املنصور ،تولىّ القضاء مدّ ة شهر واحد ،فعزله سليامن بن ّ
نيُ ،ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،6ص359؛ ووكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص،50
للع ّباس ّي َ
الر ّي
 ،53 ،51وقدْ ورد أنّه كان من أصحاب اإلمامني الباقر
ّ
والصادق  ،وأنّه توفيّ يف ّ
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تم تعيينه من قبل أيب جعفر املنصور ،الذي كان -آنذاك-
(749/#132م)؛ إ ْذ ّ
الس ّفاح(((.
بواسط يف أ ّيام حكم أخيه أيب الع ّباس ّ

قا�ض على الب�صرة ق ّلد ُه خليفة
�أ ّو ُل ٍ
عند تت ّبع تعيينات القضاة يف البرصة ُ
منذ أ ّيام عثامن ،وحتّى بداية العرص
كانت من قبل الوالة؛ ْ
وإن أبدى بعض احلكّام ّ
تدخ ً
ال يف تعيني
ايس ،نرى أنهّ ا ْ
الع ّب ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مبارش من قبلهم عند اختيار القضاة(((.
بإرشاف
عدد من القضاة ،أو

واستمر األمر عىل هذا النّحو حتّى أ ّيام أيب جعفر املنصور (–138
ّ
774–755/#158م) ،فاملنصور كان ّأول َم ْن جعل مسؤول ّية تعيني القضاة
ٍ
قاض ّ
سوار بن عبد اهلل،
توىل القضاء من قبل
العنربي(((ّ ،أول
ّ
مناط ًة به ،فكان ّ
ٍ
حممد بن احلسن (ت ،)#460رجال
جعفر (الباقر ،)
زمن أيب
الطويس ،أبو جعفرّ ،
ّ
الس ّيد
ومي
األصفهاين ،قم :)#1415/ص ،133وقدْ شكّك ّ
الطويس( ،حتقيق :جواد الق ّي ّ
ّ
ّ
والصادق  ،وأكّد َّ
أن ذكْره يف أصحاب اإلمام
اخلوئي يف أنّه من أصحاب اإلمامني الباقر
ّ
ّ
الصادق يناقض موته يف زمان اإلمام الباقر ،وال يبعد ْ
أن يكون ما ورد–مات يف زمان
ّ
السالم–زيادة من الن ُّّساخ ،ويكون املراد من أيب
أيب جعفر–قدْ ُأضيف إليها مجلة–عليه ّ
اخلوئي ،أبو القاسم ،معجم
الس ّيد
جعفر،
ّ
ايس ،وليس اإلمام الباقرُ ،ينظرّ :
َ
املنصور الع ّب َّ
رجال احلديث( ،ط ،5د.م1992/م) :ج ،5ص.212

البغدادي ،تاريخ بغداد :ج،8
((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص50؛ واخلطيب
ّ
اجلوزي ،املنتظم :ج ،8ص.123
ص228؛ وابن
ّ

اهلاشمي ،أخبار القضاة لوكيع مصدر ًا عن دراسة أحوال البرصة
((( ُينظر :سلمى عبد احلميد
ّ
احلضاريـّة :ص.132–131

ّميمي ،ويل القضاء
((( ّ
سوار بن عبد اهلل بن قدامة بن عنزة بن نقب ،من بني العنرب ،الت ّ
للمنصور سنة ( ،)#138توفيّ سنة ( .)#156ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص261–260؛
العسقالين ،هتذيب التّهذيب :ج ،4ص.237-236
وابن حجر
ّ
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احلكّام(((ْ ،
ومل يك ْن قدْ ُع ّني من قبلهم عىل نطاق البرصة ،بل عىل نطاق العامل

اإلسالمي ،وما فعله املنصور مل ْ يظهر االلتزام به من قبل بق ّية حكّام بني الع ّباس؛
ّ

إ ْذ د َّل ْت املصادر عىل ّ
أن تعيني بعض القضاة يف البرصة كان من والة البرصة(((.

احلنفي
قا�ض يف الب�صرة على املذهب
�أ ّو ُل ٍ
ّ

ايس إيذان ًا بإخضاع أمر اختيار
كان ظهور املذاهب اإلسالم ّية يف العرص الع ّب ّ
كل ٍ
السائد يف ّ
بلد أو مدينة أو والية ،وقدْ دخل املذهب
القضاة وفق ًا للمذهب ّ
احلنفي إىل البرصة عىل يد ُزفر بن اهلذيل،
البرصي(((( ،ت 774/#158م)،
ّ
ّ

سوار ًا
وهو ّأو ُل َمن قدم البرصة برأي أيب حنيفة((( ،وكان القايض-آنذاكّ -
(((
الرمحن بن
ّ
حممد بن سليامن قضاء البرصة لعبد ّ
العنربي  ،وقدْ ق ّلد وايل البرصة ّ

((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.57

((( ُينظر عىل سبيل املثال :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.157 ،140 ،139

الرأي ،فغلب
((( ُزفر بن اهلذيل،
ُّ
العنربي ،و ُيكنى بأيب اهلذيل ،سمع احلديث ،ونظر يف ّ
عليه ،ونسب إليه ،مات يف البرصة سنة ( ،)#158وقيل (ُ ،)#161ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات:
البستي ،مشاهري علامء األمصار :ص269؛ ّ
هبي ،سري أعالم
ج ،6ص387؛ وابن ح ّبان
والذ ُّ
ّ
النّبالء :ج ،8ص.41

((( أبو حنيفة :النّعامن بن ثابتً ،
موىل لبني تيم اهلل بن ثعلبة ،من بكر بن وائل ،وهو صاحب
الرأي ،توفيّ يف بغداد سنة ( .)#150ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،6ص.368
ّ

غزاوي،
عدي ،عبد اهلل بن
((( ابن
عدي ،اجلرجانيّ ( ،)#365الكامل (حتقيق :حييى خمتار ّ
ّ
ّ
العسقالين ،أبو الفضل،
ط ،3دار الفكر–بريوت1988/م) :ج ،3ص452؛ وابن حجر
ّ
مؤسسة
عيل (ت ،)#852لسان امليزان( ،حتقيق :دائرة املعرفة النّظام ّية ،طّ ،3
أمحد بن ّ
األعلمي–بريوت1986/م) :ج ،2ص.477
ّ
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حممد،
املخزومي((( ،وهو ّأو ُل َم ْن قىض يف البرصة ممن يقول برأي أيب حنيفة(((.
ّ
ّ

� ُ
ال�سوق
أول َمنْ َج َم َع بني الق�ضاء وعمل
ِ
�صاحب ّ
والصالحيات ،أو تداخلها،
املهمت
ّ
نظر ًا إىل التّداخل بني الوظائف وتشابه اّ
مهمت،
اشدي
الر
ّ
ّ
واألموي ،فقدْ ُأسند لبعض القضاة اّ
والس ّيام يف العرصين ّ
عت هلم وظائف ُأ َخر إىل جانب القضاء ،فر ّبام كان إياس بن معاوية((( ّأول َم ْن
وجمُ ْ
السوق(((؛ إ ْذ ُذ ِك َرّ :
أن إياس كان جيلس يف
مجع بني القضاء وبني وظيفة صاحب ُّ
السوق ،وبام ّ
السوق
أن مكان عمل صاحب ّ
السوق ،أو أنّه كان يقيض يف دكاكني ُّ
ُّ

السوق ،أو يف ال ّطريق((( ،فهذا ُيشري إىل اجلمع بني القضاء وعمل
هو يف داخل ّ
السوق.
ّ

الرمحن بن احلارث بن هشام،
حممد بن أيب بكر بن عبيد اهلل بن عبد ّ
الرمحن بن ّ
((( عبد ّ
عفي ،ووليّ مدّ ة أربعة أشهر،
ثم استعفىُ ،فأ َ
حممد بن سليامن قضاء البرصةّ ،
املخزومي ،ولاّ ه ّ
ّ
ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.141 ،140

((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.141 ،140

((( إياس بن معاوية بن ّقرة بن إياس ،املزنيّ ُ ،يكنى بأيب واثلة ،كان ً
عاقال فطن ًاّ ،
توىل قضاء
البرصة أ ّيام عمر بن عبد العزيز ،وتوفيّ سنة (ُ ،)#121ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج،7
ص435 ،434؛ ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،5ص.155
والذ ّ

الرجال،
املز ّي ،مجال الدّ ين ،أبو
((( ّ
ّ
احلجاج يوسف (ت ،)#742هتذيب الكامل يف أسامء ِّ

(حتقيق وتعليق :دّ .
الرسالة–بريوت1992/م) :ج،3
بشار ّ
مؤسسة ّ
عواد معروف ،طّ ،1
ص.422

الصفاء لل ّطباعة–
((( احلصونة ،د.رائد محود ،احلسبة يف اإلسالم ،نشأهتا
وتطورها( ،دار ّ
ّ

عمن2012/م) :ص.184
اّ
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ني يّ
�أ ّو ُل َمنْ َر َف َ
�ض من الب�صر ّي َ
تول من�صب الق�ضاء يف الب�صرة
املرشحني لتوليّ
نظر ًا إىل التّشدّ د يف توليّ القضاء ،فقدْ عمد العديد من الفقهاء ّ

ربري َن رفضهم بمختلف األعذار ّ
والذرائع،
هذا املنصب إىل رفض قرار توليتهم ،م ِّ

اضطر بعضهم إىل اهلروب والتّواري(((.
ور ّبام
ّ

اضطر إىل اهلرب واهلجرة خارج البرصة،
وبالنّسبة إىل البرصة ،فهناك َمن
ّ
وفيهم َم ْن ّبرر رفضه بق ّلة علمه ،وأشدُّ هم وطأة َم ْن نام ليله حزين ًا كئيب ًا ،حتّى قىض

ويّ :
أن أبا قالبة((( هو ّأو ُل َم ْن َر َف َض ّ
تويل منصب
خيص اهلروبُ ،ر َ
نحبه ،ففيام ّ
قضاء البرصة ،حينام ُعرض عليه ،أو ُأ ِم َر بذلك؛ إ ْذ جاء ّ
أن أبا ِقالبة ُذ ِكر للقضاء ملا
الرمحن بن ُأذينة((( سنة (713/#95م) ،فرفض أبو ِقالبة
مات قايض البرصة عبد ّ

احلجاج ،فقيل :إنّه أتى
توليّ القضاء ،ومل ْ يكن أمامه سوى اهلرب؛ خوف ًا من بطش ّ
الياممة((( ،أو إنّه هرب إىل ّ
وجدت َم َث َل القايض العامل،
الشام((( ،وكان يقول :ما
ُ
رجل َو َق َع يف ٍ
ٍ
بحر ،فام عسى ْ
يسبح حتّى يغرق.(((
أن
إلاّ َم َث َل
َ
ٍ
قاض رفض توليّ القضاء يف األُ ُب ّلة ِّ
َ
متعذر ًا بق ّلة علمه ،وعدم متكّنه من
وكان ّأو َل

((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص.28–23
البرصي ،شيخ اإلسالم
اجلرمي،
((( أبو ِقالبة :عبد اهلل بن زيد بن عمرو ،أو عامر بن ناتل،
ُّ
ُّ
(تُ ،)#104ينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،4ص.471
الذ ّ
ثم قىض
الرمحن بن ُأذينة من عبد القيس ،توىل قضاء البرصة من قبل زياد بن أبيهّ ،
((( عبد ّ
احلجاج سنة ( )#83أيض ًا .وكيع ،أخبار القضاة:
البنه عبيد اهلل بن زياد ،وتولىّ القضاء أ ّيام ّ

ج ،1ص.304 ،297
((( ُينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،4ص471
الذ ّ

((( ُينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،4ص.474
الذ ّ
((( ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،4ص.471
الذ ّ
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وي ّ
سوار بن
أن َّ
همي((( ،فقدْ ُر َ
الس ّ
القضاء ،هو الفقيه عبد اهلل بن بكر بن حبيبّ ،
سوار:
عبد اهلل،
همي قضاء األُ ُب ّلة ،فأبى ،فقال له َّ
ّ
الس ّ
العنربي ،عرض عىل عبد اهلل ّ

ترفع نفسك عن قضاء األُ ُب ّلة؟ قال :ال ،ولكن ،أرفع علمي عن القضاء.(((
أ ُ

البرصي((( املوت عىل ْ
اجلهضمي،
عيل،
أن َييل القضاء ،فدعا
ُّ
ُّ
وقدْ متنّى نرص بن ّ

أن يقبض روحه ،فاستجاب اهلل دعا َء ُه؛ إ ْذ جاء ّ
اهلل سبحانه وتعاىل ْ
أن املستعني

عيل ُيشخصه للقضاء،
ايس (866–862/#252–248م) بعث إىل نرص بن ّ
الع ّب ّ
َّ
وجل،-
عزفدعا ُه أمري البرصة ،فأمره بذلك ،فقال:
أرجع ،فأستخري اهلل َّ
ُ

فرجع إىل بيته نصف النّهار ،فصلىّ ركعتني ،وقال :ال َّل ُه َّم ْ
خري،
إن كان يل عندك ٌ
ميت(((.
فاقبضني إليك ،فنام ،فأنبهو ُه ،فإذا هو ٌ

عقد
جل�سات الق�ضاءِ
ِ
� -أماكنُ ِ

َ
يعقدون جلسات القضاء يف
رف ع ْن أغلب قضاة البرصة أنهّ م كانوا
ُع َ
املسجد((( ،إلاّ ّ
إن عدد ًا منهم كان قدْ قىض يف أماكن ُأ َخر ،هي:
((( عبد اهلل بن بكر بن حبيب ،السهمي ،من باهلة ،ويكنى أبا وهب ،كان ثق ًة صدوق ًاِ ،
ومن
ُ
ّ ُّ
ج ّل ِة أهل البرصة ،مات يف بغداد سنة ( .)#208ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص295؛ وابن
البستي ،مشاهري علامء األمصـار :ص.256
ح ّبان،
ّ

العسقالين ،هتذيب التّهذيب :ج،5
((( وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص25؛ وابن حجر
ُّ
ص.142

البرصي،
اجلهضمي،
األزدي،
((( نرص بن عليّ بن نرص بن عليّ بن أصبهان ،أبو عمر،
ُّ
ُّ
ُّ
(تُ ،)#250ينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،12ص133؛ والكاشف :ج ،2ص.319
الذ ّ
((( ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،12ص136؛ والكاشف :ج ،2ص.319
الذ ّ
اهلاشمي ،أخبار القضاة مصدر ًا :ص.145
((( ُينظر :سلمى عبد احلميد
ّ
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�أ ّو ُل َمنْ ق�ضى يف دا ِر ِه

ٍ
قاض يف البرصة قىض يف داره(((.
األزديّ ،أو َل
كان القايض كعب بن سور،
ُّ

ال�سوق� ،أو ّ
الطريق
�أ ّو ُل َمنْ ق�ضى يف ّ

ُذ ِك َر ّ
السوق ،أو يف ال ّطريق(((.
املزين ّأو ُل َمن قىض يف ّ
أن القايض إياس بن معاوية ّ

� ُ�سة الق�ضاءِ
أوائل التّنظيمات يف تطوير م� ّؤ�س ِ

ظهرت
مؤسسة القضاء؛ إ ْذ
ْ
كان لبعض قضاة البرصة إسهامات رائدة يف تطوير ّ

انتقلت منها إىل باقي أنحاء البالد اإلسالم ّية ،وهي كام
ثم
ْ
ّ
مرة يف البرصةّ ،
ألول ّ

يأيت:

لبا�س الق�ضاء
�أ ّو ُل َمنْ ُخ ِل َع عليه ُ

أصبحت وظيفة القضاء ختضع لرسوم من ّظمة يف العرص العبايسِ ،
وم ْن تلك
ْ
ّ ّ

ٍ
لباس عىل َم ْن يتولىّ هذه الوظيفة يف يوم التّولية ،ويبدو ّ
الرسوم ْ
أن
يتم خلع
أن َّ
ّ
ٍ
ايس ،ف ُيخلع
احتفاء
ذلك كان جيري يف
رسمي ٍّ
ٍّ
خاص يف بغداد ،حيرضه احلاكم الع ّب ّ
العنربي،
سوار بن عبد اهلل،
ِّ
عىل القايض لبس القضاء ،كام حصل لقايض البرصة َّ
ويش((( ،وطيلسان(((،
ايس ،فخلع عليه ج ّبة ٍ
الذي ُر َ
وي :أنّه قدم عىل املنصور الع ّب ّ

((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص.275

((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص.341 ،339 ،333
((( الويش :يكون ِم ْن ِّ
حسنهَّ ،
كل لونَّ ،
ووشاه :نمنمه ونقشه
ووشى ال َّثوب وشي ًا وشيةَّ :

وحسنه .ابن منظور ،لسان العرب :ج ،15ص.392
ّ
الرأس مع أكثر الوجهْ ،
فإن كان معه حتنيك ،أي:
((( طيلسان :رضب من األكسية يغ ّطى به ّ
الرأس ُيقال له :رداء ،ور ّبام
إدارة عىل ال ُعنُق ،قيل له :طيلسان ،وما يجُ عل عىل األكتاف دون ّ
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فقدم البرصة ،وقعد يف جملس القضاء ثالثة أ ّيام متوالية يف اجل ّبة الويش((( ،وهنا
ِ
يظهر َّ
صحة
سوار ًا هو ّأو ُل َم ْن ُخل َع عليه ِز ّي القضاء من قبل املنصور ،وال ّ
أن َّ
ُ
ملا ُذ ِك َر ِمنّ :
أن ّأول َم ْن فعل ذلك هو أبو يوسف((( ،قايض القضاة أ ّيام هارون
ايس (809–788/#194–172م) ،أي :إنّه ّأول َم ْن غيرَّ لباس القضاة(((.
الع ّب ّ
ٍ
قاض ُخلع عليه خلعة القضاء ،ليس يف البرصة
البرصي ّأول
العنربي
فسوار
ُّ
ُّ
َّ
فحسب ،بل يف الدّ ولة اإلسالم ّية قاطبة.

ُ
إ�سهامات القا�ضي �س َّوار العنربيّ ال ّرائدة (الأُوىل) يف تطوير م� ّؤ�س�سة
�
الق�ضاء
البرصي املشهور رائد ًا يف إدخال العديد من النُّظم التي
العنربي
سوار
ُّ
ُّ
كان َّ

مؤسسة القضاء ،وكاآليت(((:
ْ
أسهمت يف تطوير ّ

َ
وسمها (احلرش ّية).
ضم
 كان َّاألموال املجهولة أرباهبا اّ
سوار ّأو َل َم ْن َّ

املخصص( ،حتقيق:
عيل بن إسامعيل (ت،)#458
َّ
ُيقال له :طيلسان .ابن سيده ،أبو احلسنّ ،
عيل
يب–بريوت/د.ت) :ج ،1ق ،4ص78؛
جلنة إحياء الترُّ اث العر ّ
ّ
واحللبي ،برهان الدّ ينّ ،
السرية احللب ّية (دار املعرفة–بريوت :)#1400/ج ،2ص.198
ابن إبراهيم (تِّ ،)#1044

((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.61

((( أبو يوسف :يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد ،من بني عمرو بن عوف من األنصار،
الرأي ،وجفا احلديث،
كان ُيعرف باحلفظ للحديث ،لزم أبا حنيفة النّعامن وتف ّقه عليه ،وغلب ّ
املهدي ،ومل ْ يزل إىل ْ
أن مات سنة (ُ ،)#182ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات:
تولىّ قضاء بغداد أ ّيام
ّ

ج ،7ص.331

اليوزبكي ،توفيق سلطان ،دراسات يف النّظم العرب ّية اإلسالم ّية( ،ط،3
((( ُينظر:
ّ
املوصل1988/م) :ص.186

((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص .58
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أمر ُه.
 هو ّأو ُل َم ْن تشدَّ د بالقضاء وع َّظم َسوار ّأو ُل َم ْن خّاتذ األُمناء ،وأجرى عليهم األرزاق ،واألُمناء :ا ّلذين يتو َّل َ
ون
َّ -

وس ُّموا باألُمناء؛ ّ
ألن عملهم يتط َّلب قدر ًا
اإلرشاف عىل أموال األيتام ورعايتهاُ ،
كبري ًا من األمانة(((.

السجلاّ ت ،ودعا النّاس بأسامئهم ،ومل ْ ُيكنِّهم.
 َّوسوار ّأو ُل َم ْن َط َّول ِّ
سوار ّأو َل َم ْن َ
سأل الب ِّينة عىل كتاب القايض للقايض اآلخر ،وقيلّ :
إن
 -وكان َّ

ّأو َل َم ْن َف َع َل ذلك خارج البرصة هو قايض الكوفة ابن أيب ليىل((( ،فأعجب ذلك
َ
فكرهت ْ
أن ُأ
أذهب إىل هذا،
سوار ًا ،فقال :قدْ ُكن ُْت
حدث شيئ ًا مل ْ ي ُك ْن.(((
ُ
ُ
ّ
ٍ
رواية ُأخرىّ :
أن ّأول َم ْن سأل عىل كتاب القايض للقايض الب ّينة ،مها
وجاء يف
العنربي((( ،وهذا يعني ّ
وسوار بن عبد اهلل،
أن قضاة البرصة كانُوا
ُّ
ابن أيب ليىلّ ،
ٍ
َ
قاض
يزون كتاب القايض إىل
ايس ال يجُ
طول العرص األُ ّ
موي وبداية العرص الع ّب ّ
عيل ِ
ٍ
طالب .(((
بن أيب
آخر ،سري ًا عىل هنج اإلمام ِّ

اهلاشمي ،أخبار القضاة مصدر ًا :ص.155
((( ُينظر :سلمى عبد احلميد
ّ

لست سنني
الرمحن بن أيب ليىل ،واسم أيب ليىل يسار ،كان مولده
ِّ
((( ابن أيب ليىل :هو عبد َّ
البستي،
مضني من حكم عمر ،وغرق يف دجيل يوم اجلامجم سنة (ُ ،)#83ينظر :ابن ح ّبان
َ
ّ
مشاهري علامء األمصار :ص.164

((( وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.67

حممد بن أيب بكر (ت ،)#751ال ُّطرق احلكم ّية
((( ُينظر :ابن ق ّيم اجلوز ّية ،أبو عبد اهللّ ،
حممد مجيل غازي ،مطبعة املدين–القاهرة/د.ت) :ج،1
السياسة الشرّ ع ّية( ،حتقيق :دّ .
يف ّ
ص.304
ٍ
ٍ
قاض آخر ،و ُط ِّبق
قاض إىل
رشع إجراء عدم إجازة كتاب
((( كان اإلما ُم ٌّ
عيلّ أو َل َم ْن َّ
ٍ
هذا اإلجراء طول مدّ ة حكمه ،فكان ال يجُ يز ذلك يف حك ٍم أو وص ّية أو حدٍّ ؛ الحتامل ْ
أن
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أوقاف يف الب�صر ِة
�أ ّو ُل َمنْ َح َمى �أموا َل ال ِ
ُيعدُّ قايض البرصة خالد بن طليق((( (782/#166م)ّ ،أو َل َم ْن محى أموال

يطلب األموال التي
الوقف يف البرصة من التّجاوز عليها ،وأحياها؛ إ ْذ إنّه كان
ُ
يف أيدي النّاس من الوقوف والصدقات ،حتّى جع َل ملن د َّله عىل ٍ
يشء منها ُعرش
َ َ
ّ
الوهاب بن عبد املجيد((( ،فأرسل إليه ،فسأل ُه عن ُه،
ال ُعرشُ ،فأخرب عن مال عبد ّ
ٍ
وقوف يف يدي ،فأمر بتثبيت الوقوف ،فأحيا الوقوف
فأقر له به ،وقال :هو ِم ْن
َّ
بام أمر به ،فث ّبتها وحمُ د ذلك منه(((.

�أ ّو ُل َمنْ َج َع َل ُك ُت َب الق�ضاء ب ُن�سختني
أرسى قضاة البرصة العديد من النّظم الكفيلة بمنع التّزوير والتّجاوز عىل حقوق
فذ ِك َرّ :
النّاس ،واحلفاظ عىل مصاحلهمُ ،
أن قايض البرصة عبيد اهلل بن احلسن،
تتعرض تلك الكتب للتّزويرّ .
العاميل (ت ،)#965مسالك األفهام
الشهيد ال ّثاين ،زين الدّ ين
ّ
ّ

مؤسسة املعارف اإلسالم ّية–قم :)#1419/ج ،4ص،7
إىل تنقيح رشائع اإلسالم( ،طّ ،1
ٍ
وحينام استحوذ األُمو ّي َ
قاض إىل آخر ،ولك ْن ُحدِّ َد ذلك برشط
ون عىل احلكم ،أجازوا كتاب

تو ّفر الب ّينة ،أي :ما ُّ
يدل عىل ّ
أن الكتاب قدْ صدر فع ً
األول للقايض اآلخر.
ال من القايض ّ
حممد بن منصور (ت ،)#598السرَّ ائر احلاوي لتحرير الفتاوي،
ابن إدريس احلليّ  ،أبو جعفرّ ،
اإلسالمي– قم :)#1410/ج ،2ص ،197وقيلّ :
مؤسسة النّرش
إن ابن أيب ليىل هو
ّ
(طّ ،2

احلجاج.وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.67
ّأول َم ْن َف َع َل ذلك بالكوفة يف والية ّ
ثم
احلارثي ،ولاّه
حممد بن عمران بن حصني،
ّ
املهدي قضاء البرصةّ ،
ّ
((( خالد بن طليق بن ّ
ّميمي .وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.133 ،132
عزله ،وولىّ عثامن الت ّ
حممد ،ولد سنة (ّ ،)#108
وتويف بالبرصة
((( عبد ّ
قفيُ ،يكنى بأيب ّ
الوهاب بن عبد املجيد ،ال ّث ُّ

سنة (ُ ،)#194ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.289
((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.125
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ٍ
وي :أنّه جلس يف
العنربي((( ،هو ّأو ُل
ُّ
قاض َج َع َل كتب القضاء بنُسختني؛ إ ْذ ُر َ

صحن املسجد بحضور القايض اجلديد خالد بن طليق ،وقال :هذه ال ُكتُبَ ،ف َم ْن
رأيت ْ
أن أجع َلها بنُسختني بمحرض
يتس َّلمها؟ فقدْ كان من قبيل يس ِّلموهنا ،وقدْ
ُ
ٍ
ٍ
وعيل غرامة ذلك–أي:
عدول ،فتأخذ واحدة ،ويكون عندي واحدة،
شهود
من
ّ
عيل نفق ُت ُه ،(((-فبعث ّ
ثم دعا النّاس ،ونسخ الكتب
للشهود العدول وللكتّابّ ،
َّ
ِ
عىل نسختني؛ لئلاّ ُيغيرَّ يش ٌء من أحكامه(((.

�أ ّو ُل َمنْ ط َّور �سجلاّ ت الق�ضاء
ح ّقق قايض البرصة عيسى بن أبان((( (826/#211م) ،تنظي اًم أسهم يف تطوير

الس ّ
جل ُيمليه إمال ًء يف جملسه ،فين ِّظم
سجلاّ ت القضاء ،فقيل :إنّه كان
ُ
يكتب ِّ
َ
أسامء ّ
أحدث يف القضاء شيئ ًا مل ْ يحُ ِد ْث ُه أحدٌ ؛ لعلمه
الشهور والشرّ وط ،وقيل :إنّه
بحساب الدّ ور(((.

أناب عنه من الق�ضاة يف الب�صرة
�أ ّو ُل َمنْ � َ

ظهرت َّ ِ
مر ٍة يف البرصة إقامة القايض يف بغداد ،وإنابة العمل بالقضاء يف
ْ
ألول ّ
((( عبيد اهلل بن احلسن بن ُ
ّميميّ ،
توىل قضاء البرصة من ِقبل
احلر،
ُّ
العنربي ،الت ُّ
احلسني بن أيب ّ
املهدي عزله سنة (ُ ،)#166ينظر :وكيع ،أخبار
فلم قدم
ّ
أيب جعفر املنصور سنة ( ،)#156اّ
القضاة :ج ،2ص.91 ،89

((( وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.125

((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.125

ومل ْ
توىل قضاء البرصةْ ،
((( عيسى بن أبان بن صدقة ،أبو موسىّ ،
يزل عليه حتّى وفاته سنة
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،11ص.160 ،158
( .)#221اخلطيب
ّ
((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.172
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محاد((( (889/#276م)ّ ،أول َم ْن أقام
حممد بن ّ
البرصة لنائب القايض؛ إ ْذ كان ّ
حممد بن ُأسيد،
البرصي((( ،عىل قضاء البرصة(((.
ّ
ببغداد ،واستخلف ّ

� ُالعقوبات يف الب�صرة
أوائل
ِ

بحق ٍ
صدرت
عقوبات
عدد ِم ْن أهل البرصة ،ومنها
صدرت عقوبات عديدة ِّ
ْ
ٌ
ْ
ّ ِ
مر ٍة داخل البرصة ،وإليك تفصيلها:
ألول َّ

ال�شبهة ِّ
�أ ّو ُل َمنْ عا َق َب على ُّ
والظ َّنة

َع ِمل وايل البرصة زياد بن أبيه عىل تأمني طاعة أهل البرصة لصالح احلكم

موي بمختلف ال ّطرق ،ومن ذلك فرض العقوبات اجلائرة ،فكان زياد ّأول َم ْن
األُ ّ
ب عىل ُّ
الشبهة وال ِّظنَّة(((.
عا َق َ

�أ ّو ُل َمنْ �أ�صدر منع ال ّتج ّول يف الب�صرة وعاقب عليه
كان ضمن إجراءات زياد املتشدّ دة يف البرصة من أجل فرض ال ّطاعة واخلضوع
مويْ ،
مرة يف البرصة قرار منع التّجوال بعد صالة العشاء،
أن أصدر ّ
للنّظام األُ ّ
ألول ّ
ويّ :
أن زياد ًا كان ِّ
يؤخر العشاء اآلخرة حتّى
وعاقب بالقتل مل ْن يخُ الف القرار؛ إ ْذ ُر َ

األزدي ،القايضُ ،وصف
حممد بن محاد بن إسحاق بن إسامعيل بن محاد بن زيد بن درهم،
ّ
((( ّ
يلزم
وض َّم إليه قضاء واسط وكور دجلة ،وكان َ
بأنّه كان عفيف ًا عامل ًا ،استُقيض عىل البرصةُ ،
البغدادي ،تاريخ
ينوب عنه ،توفيّ سنة ( .)#276اخلطيب
ايس ،ويستخلف َم ْن
ّ
ُ
املو َّفق الع ّب ّ

بغداد :ج ،2ص.270
ِ
ٍ
البرصيْ :مل أعثر عىل ترمجة له ،وما ُذكر عنه فقط أ ّن ُه ٌ
رجل م ْن أهل البرصة،
حممد بن ُأسيد،
ّ
((( ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،2ص.270
ُينظر :اخلطيب
ّ

((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.182–181

والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص.169
العسكري ،األوائل :ص241؛
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
ّ
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ثم يأمر رجالً ،فيقرأ سورة البقرة ،أو مثلها يرت ُّل ترتيالً،
يص ِّليها آخر َم ْن ُيصليِّ َّ ،
ٍ
ثم ُيمهل قدر ما يرى َّ
ثم يأمر صاحب الشرّ طة باخلروج،
أن إنسان ًا يبلغ آخر بيتَّ ،
َّ
فيخرج ،فال يرى إنسان ًا إلاّ قتله ،و ُذ ِكر ّ
أن صاحب الشرُّ طة أخذ أعراب ّي ًا ،فأتى به

يب بالنّفي ،قائالً :ال واهلل،
زياد ًا ،فسأله هل
َ
سمعت النِّداء ؟ ،فأجاب األعرا ُّ
ٍ
ألصبح وال
وأقمت
بحلوبة يل ،فغشيني ال َّليل ،فاضطررتهُ ا إىل موضعٍ،
قدمت
ُ
ُ
َ
علم يل بام كان من األمري ،فقال له زياد :أظنُّك صادق ًا ،ولكن يف قتلك صالح

ِ
برضب عنقه ،وهبذه ِّ
الرقاب(((.
الشدَّ ة خافه النّاس،
األُ ّمة ،فأمر
ْ
وخضعت له ِّ

نفي((( لرجلٍ منْ �أهل الب�صرة
�أ ّو ُل عقوبة ٍ

بحق زاهد البرصة عامر بن عبد اهلل بن عبد قيس(((؛ إ ْذ
ُأ
صدرت هذه العقوبة ِّ
ْ

الشام بعد ْ
أمر عثامن بن ع ّفان برتحيله إىل ّ
الرهبنة((( ،يف الوقت
أن ن ْ
ُسبت إليه تهُ مة َّ

التعسف التي انتهجها
الذي كان (عامر بن عبد قيس) زاهد ًا منتقد ًا لسياسة
ُّ
السلطة -آنذاك.(((-
رجاالت ُّ
العسكري ،األوائل :ص.242-241
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
((( النّفي:ال ّطردُ ،يقال نفي ُت ُه أنفيه نفي ًا ،إذا أخرج ُت ُه من البلد وطرد ُت ُهُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان
العرب :ج ،15ص.337 ،336

البرصي،
الزاهد،
((( عامر بن عبد اهلل بن عبد القيس،
العنربي ،أبو عمرو ،وقيل :أبو عبد اهللّ ،
ّ
ُّ
والعجيل ،معرفة ال ّثقات :ج،2
كان ثقة من ع ّباد التّابعني .ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص103؛
ُّ
ص.14

((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،26ص.14
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص 104؛ وابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج،26
ص.14
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� ُأوائل اجلرائم واجلنايات املرت َكبة يف الب�صرة
بعض أبناء البرصة جرائم مشينة ،ويظهر ّ
أن أوائل اجلنايات واجلرائم
اقرتف ُ

املقربني إليها،
كانت قدْ
ْ
ْ
السلطة احلاكمة ورجاالهتا ،أو َّ
صدرت من قبل مم ِّثيل ُّ

وأعواهنم ،وكاآليت:

و�شهِّد عليها ّ
�أ ّو ُل َمنْ ارتكب جرمية ال ِّزنا يف الب�صرةُ ،
ال�شهود
الزنا؛ إ ْذ ُعرف عنه تر ّدده عىل
ارتكب وايل البرصة املغرية بن شعبة جريمة ِّ
ٍ
(الرقطاء) ،وكان بيتها جماور ًا لبيت أيب
بغي تُدعىُ :أ ّم مجيل ،و ُيقال هلا َّ
بيت امرأة ٍّ
ٍ
غرفة له مع ُأخوته( :نافع((( ،وشبل((( ،وزياد((() ،إ ْذ
بكرة((( ،وبينام أبو بكرة يف
الرقطاء ففتح ْت ُه ،فنظر القوم ،فإذا هم باملغرية ينكحها ،فكت ُبوا
الريح باب ّ
رضبت ِّ

ُّ
والشهود)((( ،وخالل
لعمر بن اخل ّطاب ،فبعث إليهم للمثول أمامه (املغرية
االستامع ألقوال ُّ
أقر أبو بكرة ونافع وشبل بام رأو ُه ِمن ارتكاب املغرية
الشهودّ ،
ٍ
ٍ
ناقصة ،فيها متوي ٌه وإيام ٌء ،فدُ رئ بذلك
بشهادة
الزنا ،حتّى قدم زياد ،فأدىل
جلريمة ِّ
والرقطاء ( ُأ ّم مجيل)،
عن املغرية حدُّ ِّ
الرجم للمغرية ّ
الزنا؛ إ ْذ مل ْ ُيصدر عمر عقوبة َّ

((( أبو بكرة :نفيع بن مرسوق ،وقيل مرسوحُ ،أ ُّمه ُسم ّية ،كان ً
رجال ورع ًا ،مات يف أ ّيام
معاوية .ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.15
قفي ،أخو أيب بكرة من ُأ ِّمه ُسم ّية .ابن سعد،
((( نافع :هو نافع بن احلارث بن كلدة ،ال ّث ُّ

ال ّطبقات :ج ،7ص.70
ِ
((( شبل :هو شبل بن عبيد اهلل بن احلارث بن عمرو بن عليّ  ،أخو أيب بكرة ونافع من ُأ ِّمهام
ُسم ّية .ابن األثريُ ،أسد الغابة :ج ،2ص.385
الرابع ِم ْن ُسم ّية أيض ًا.
((( هو زياد بن أبيه ،األخ ّ
السقيفة وفدك:
ُّمريي ،أخبار البرصة :ص175–173؛
ُّ
((( ُينظر :ابن ش ّبة الن ّ
واجلوهريّ ،
ص.93–92
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وأقام احلدَّ عىل ُّ
الشهود ال ّثالثة بتهمة القذف(((.

أن أبا بكرة حلف ْ
ويّ :
فلم مات أبو بكرة،
ور َ
أن ال ُيك ِّلم زياد ًا ما عاش ،اّ
ُ

أوىص ْ
أن ال ُيصليّ عليه زياد ،فصلىّ عليه أبو برزة
األسلمي((( ،وحفظ املغرية بن
ّ
شعبة ذلك لزياد وشكره((( ،و ُذ ِكر َّ
كانت ختتلف إىل املغرية يف الكوفة
أن ُأ ّم مجيل
ْ
يف حوائجها فيقضيها هلا(((.

�أ ّو ُل َمنْ
ارتكب جرمية تزوير الكتب ال ّر�سم ّية يف الب�صرة
َ

ظهرت جريم ُة تزوير الكتب الرسمية يف البرصة يف ٍ
وقت مبك ٍِّر ،فكان ّأو ُل
ْ
َّ ّ
زو َر كتاب ًا هو القاسم بن سليامن(((؛ إ ْذ ُر ِو َي :أنّه افتعل كتاب ًا عن لسان يزيد
َم ْن َّ

ِ
بإقطاع ِه أرض ًا تُعرف بالقاسم ّية((( ،ويبدو ّ
ّجرؤ عىل
ابن معاوية ،يقيض
أن الت ُّ
ٍ
مشجعة عىل مترير هذا
رسمي عن لسان احلاكم تقف وراءه عوامل
كتاب
افتعال
ِّ
ٍّ

الفعل؛ إ ْذ ّ
السياس ّية كان عام ً
مشجع ًا للقاسم بن سليامن
ال
ِّ
إن اضطراب األوضاع ّ
ني سوء األوضاع واالضطرابات(((،
وغريه عىل ارتكاب خمتلف اجلرائم ،مستغ ِّل َ

السقيفة وفدك :ص.94
((( ُينظر:
ُّ
اجلوهريّ ،

نضلة بن عبد اهللِ ،
شهدَ فتح مكّة ،ونزل
((( أبو برزة
نضلة ،وقيلْ :
األسلمي :عبد اهلل بن ْ
ّ
ثم غزا خراسان ،فامت هبا .ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،4ص .299–298
البرصةَّ ،

حممد بن جرير بن رستم ّ
ربي ّ
اهلجري) ،املسرتشد
الرابع
ّ
((( ال ّط ُّ
(تويف أوائل القرن ّ
يعيّ ،
الش ُّ
يف إمامة أمري املؤمنني( ،حتقيقّ :
مؤسسة ال ّثقافة اإلسالم ّية–
الشيخ أمحد
ّ
املحمودي ،طّ ،2

قم/د.ت) :ص.162

السقيفة وفدك :ص.96
((( ُينظر:
ّ
اجلوهريّ ،
ِ
ٍ
((( ْمل نعثر عىل ترمجة له ،سوى ما ُذكر أعاله ،فهو موىل زياد بن أبيه.
البالذري ،البلدان وفتوحها :ص.416
((( ُينظر:
ُّ

الرسمية يف الدّ ولة العرب ّية
(((
الكناين ،مصطفى سامل حازم ،جريمة التّزوير يف الكتب َّ
ُّ
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كام ّ
السلطة ُيعدُّ عام ً
مشجع ًا آخر عىل
ال
ِّ
أن استغالل النّفوذ واملكانة من رجاالت ّ
(((
مقرب ًا من آل
ارتكاب التّزوير ومتريره  .فالقاسم بن سليامن موىل زياد ،وكان َّ
زياد ،فهو أكثر ِم ْن غريه قدر ًة عىل االحتيال والتّزوير.

�أ ّو ُل َمنْ ارتكب جرمية �شهادة ال ُّزور يف الب�صرة

كانت ّأو ُل جريمة شهادة ٍ
زور يف البرصة تلك املتع ّلقة ّ
بالشهادة عىل املغرية بن
ْ

تم استدعاء ّ
الشهود األربعة ،وهم( :أبو بكرة
شعبة حني ارتكابه جلريمة ِّ
الزنا؛ إ ْذ َّ

نفيع ،وأخوته :نافع ،وسبل ،وزياد) ،فأدىل ال ّثالثة شهادة تا ّمة ،إلاّ ّ
إن رابعهم
وهو زياد -خالف تلك ّالشهادة بالتَّمويه ،ونظر ًا إىل عدم إمتام شهادته بالواقعة،

فقدْ ُدرئ احلدُّ عن املغرية ،ونجا من العقوبة؛ لذا ،فإن زياد بن أبيه هو َم ْن شهد
ِ
ٍ
شهادة ٍ
زور
–أو ُل
جريمة
شهادة زور يف
ْ
وقعت يف البرصة((( ،وال ّظاهر ّأهنا–أيض ًا ّ

يف اإلسالم.

ارتكب جرمية ال َّر�شوة يف الب�صرة
�أ ّو ُل َمن
َ

الرشوة وطأ ًة تلك التي تل ّقاها القضاة((( ،فالقايض ينبغي ْ
ّ
أن
إن أشدّ حاالت َّ
اإلسالم ّية لغاية (1258/#656م) ،دراس ٌة تارخي ّي ٌة( ،رسالة ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية
اآلداب– جامعة البرصة2014/م) :ص.49–45

الرسمية :ص.56–53
((( ُينظر :مصطفى سامل الكناين ،جريمة التّزوير يف الكتب َّ
السقيفة وفدك :ص.94
((( ُينظر:
ّ
اجلوهريّ ،

الرشوة يف الدّ ولة العرب ّية اإلسالم ّية لغاية سنة
((( املاجد ،مبارك حسن ذياب ،جريمة ّ
(1258/#656م) ،دراس ٌة تارخي ّي ٌة (رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة البرصة–ك ّل ّية
اآلداب2014/م) :ص.171 ،123 ،81 ،77 ،75
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َ
كالصدق واألمانة وعدم ال ّطمع(((،
يكـون عادالً ،أو تتوافر فيه رشوط العدالة،
ِّ

وبقدر ما يكون القايض عادالً يف احلكم تتح ّقق العدالة يف املجتمع.
ٍ
ويف البرصةُ ،ذ ِك َـر ّ
قاض
احلجاج بن أرطأة((((749/#132م)ّ ،أو ُل
أن
ّ
الرشوة فيها(((.
ارتشى ،أو أخذ َّ

قا�ض جا َر يف ا ُ
حل ْكم
�أ ّو ُل ٍ

الرسول  قو ُله يف التشدّ د يف أمر اختيار وتعيني القضاة :القضا ُة
ُر ِو َي عن َّ
ِ
ٌ
احلق،
واثنان يف النّار ،فأ ّما الذي يف اجلنّة،
ثالث ٌة :واحدٌ يف اجلنّة،
ف َّ
فرجل َع َر َ
ٌ
ٌ
ورجل قىض للنّاس
فجار يف احلكم ،فهو يف النَّار،
احلق
فقىض به،
ف َّ
ورجل َع َر َ
َ
حممد بن حبيب (ت ،)#450أدب القايض( ،حتقيق :حمي
(((
ّ
املاوردي ،أبو احلسن ،عليّ بن ّ
اهلاشمي،
هالل السرّ حان ،جامعة بغداد1969/م) :ج ،2ص430؛ وسلمى عبد احلميد
ّ
أخبار القضاة لوكيع مصدر ًا :ص.143
ِ
جمرد
الس ّيد حمسن األمني عن ّ
الرشوة ّ
احلجاج بن أرطأة ،وعدَّ ما نُسب إليه من أخذ َّ
((( دا َف َع ّ
ٍ
األصمعي بدافع التّحامل عىل ّ
األصمعي ممّن ُيقبل
الشيعة ،وقال  :فمتى كان
هتمة ،ألصقها به
ُّ
ُّ
الرواة ،جرح ًا وتعديالً -خصوص ًا ْ
إن كانُوا ِم ْن أتباع أهل البيت -املعلوم انحرافه
قو ُل ُه يف ُّ

عنهمُ ،ينظر :أعيان ّ
الشيعة( ،حتقيق وختريج :حسن األمني ،دار املعارف للمطبوعات–
ذكر ُه ّ
احلجاج بن أرطأة مل ْ يك ْن من
أن
ّ
بريوت1983/م) :ج ،4ص ،564 ،562وما جيدر ُ
ِ
ِ
ايس،
املقر َ
شيعة أهل البيت  ،بل إنّه من شيعة بني الع ّباس ،وم َن َّ
بني أليب جعفر ،املنصور الع ّب ّ
اخلوئي ،يف معجم رجال احلديث ،ج،5
الس ّيدُ
ّ
وليس أليب جعفر الباقر ،كام أكّد ذلك ّ
ٍ
ني يف البرصة)،
(أول
قاض للع ّباس ّي َ
ص ،212وقدْ َّ
الس ّيد حمسن األمني يف ذلكُ ،ينظر ّ
توهم َّ
ص ،68هامش (.)4

عدي ،الكامل :ج ،2ص223؛ واخلطيب
((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص51؛ وابن ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،8ص228؛ ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،7ص.72
ّ
والذ ّ
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ٍ
جهل فهو يف النَّار.(((
عىل

ال أو عن ٍ
ٍ
وقدْ اشتهر العديد من القضاة باجلور يف احلكم ،جه ً
وإرصار،
قصد

تدف ُع ُهم إىل ذلك األهواء واألطامع .ويف البرصة ،اشتهر القايض بالل بن أيب
(((
الرجالن ،فيقيض ألحدمها
ُبردة  ،بأنّه ّأو ُل َم ْن جار يف احلكم ،فكان يتقاىض إليه َّ
أخف عىل قلبي ِم َن
بال ب ِّي ٍنة ،ويقول :ر ّبام تقدَّ َم إ َّيل اخلصامن ،فأجدُ أحدَ همُ ا
َّ
(((
رجال قدم إىل بالل يف َد ٍ
الر ُ
أن ً
ويَّ :
جل ِبه،
اآلخر،
ور َ
فأقر َّ
ين ل ُهَّ ،
فأحكم لهُ ، 
ُ

السجستانيّ ( ،)#275سنن أيب داوود( ،حتقيق
((( ُينظر :أبو داوود ،سليامن بن األشعثّ ،
حممد ال ّل ّحام ،ط ،1دار الفكر للطباعة–بريوت1990/م) :ج ،2ص158؛
وتعليق :سعيد ّ
عيل (ت ،)#880عوايل آّ
األحسائيّ ،
الليل العزيز ّية يف
وابن أيب مجهور،
الشيخ ّ
ّ
حممد بن ّ
العراقي ،ط ،1س ّيد ّ
الشهداء–قم1983/م):
األحاديث الدّ ين ّية( ،حتقيق :احلاج آقا جمتبى
ّ

الصغري
والس
الرمحن (ت ،)#911اجلامع ّ
حممد بن عبد ّ
يوطي ،جالل الدّ ين ّ
ُّ
ج ،2ص342؛ ّ

(ط ،1دار الفكر للطباعة والنّرش–بريوت1981/م) :ج ،2ص.265–264

((( بالل بن أيب ُبردة :عامر بن عبد اهلل بن موسى بن قيس ،أبو عمرو ،و ُيقال :أبو عبد اهلل،
فلم يزل
األشعري،
ُّ
ُّ
البرصي ،ويل إمرة البرصة سنة ( ،)#109وجمُ ع له القضاء مع الواليةْ ،
عت له الشرّ طة
قاضي ًا حتّى قدم يوسف بن عمر سنة ( ،)#120فعزله ،وكان بالل قدْ جمُ ْ
والصالة والقضاءُ ،ينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص26؛ وابن عساكر ،تاريخ مدينة
ّ

دمشق :ج ،10ص.513 ،512 ،507
ٍ
ٍ
األصبهاين ،أبو
الراغب
((( أبو هالل
ّ
العسكري ،األوائل :ص ،113وبلفظ مشابهُ ،ينظرّ :
ُّ

حممد بن املفضل (ت ،)#502حمارضات األدباء وحماورات ّ
الشعراء
القاسم ،احلُسني بن ّ
والبلغاء( ،حتقيق:عمر ال ّط ّباع ،دار القلم–بريوت1999/م) :ج ،1ص103؛ وابن محدون،
حممد بن احلسن (ت ،)#562التّذكرة احلمدون ّية( ،حتقيق :إحسان ع ّباس وبكر ع ّباس،
ّ

حممد بن أمحد
ط ،2دار صادر–بريوت1996/م) :ص333؛
واألبشيهي ،شهاب الدّ ينّ ،
ّ
(ت ،)#850املستطرف يف ٍّ
حممد قميحة ،ط ،2دار الكتب
كل ف ٍّن مستظرف( ،حتقيق :مفيد ّ
والبسنوي ،حمارضات األوائل :ص.97
العلم ّية–بريوت1986/م) :ج ،1ص221؛
ّ
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ِ
بإقرار ِه ،فقال بالل :إ ّن ُه
فقال املدَّ ِعيُ  :يعطيني ح ِّقي ،أو نحبسه
مفلس ،فقال
ٌ
عارف بِ ِه؟ ْ
املدَّ ِعي :مل ْ يذكر
فإن
إفالس ُه ،فأجاب بالل :وما حاج ُت ُه إىل ِذك ِْر ِه وأنا
ٌ
َ
وتر َك
خصم ُه.(((
أحبس ُه ،فالتز ْم نفق َة عيالِ ِه،
شئت
َ
َ
َ
فانرصف املدَّ عيَ ،
ُ

� ُأوائل الوظائف الإدار ّية يف الب�صرة والعامل َ
ني فيها

شهدت البرصة شأهنا شأن بق ّية الواليات اإلسالم ّية استحداث العديد من

وتوسعها؛ إ ْذ أصبحت
املؤسسات اإلدار ّية
ّطور يف
الوظائف التي رافقت الت ّ
ّ
ّ
ّخصص يف العمل ،بام ُيسهم يف تسيري إدارة الدّ ولة
ماسة إىل ظهور الت ّ
احلاجة ّ
وكانت تلك الوظائف كاآليت:
وتنظيامهتا اإلدار ّية،
ْ

�أ ّو ُل َمنْ عمل كاتباً لوايل الب�صرة

ظهرت وظيفة كاتب الوايل ّ ِ
مر ٍة إ ّبان والية املغرية بن شعبة
ْ
ألول ّ
األشعري (638/#17م)؛ إ ْذ ُر ِو َي:
(636/#15م) ،وقيل :يف والية أيب موسى
ّ
ٍ
ّ
أن زياد ًا كان قدْ استكتبه أبو موسى
رواية ُأخرى استكتبه املغرية
األشعري((( ،ويف
ُّ
األشعري((( .ويبدو ّ
ثم بعد ذلك عمل كاتب ًا أليب موسى
أن األرجح
ِّ
ابن شعبةَّ ،
هو ّ
أن املغرية بن شعبة ّأو ُل َم ْن خّات َذ زياد كاتب ًا له؛ إذ اصطحبه معه إىل البرصة حينام

العسكري ،األوائل :ص.113
((( أبو هالل
ّ

((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،19ص162؛ وابن خ ّلكان ،شمس الدّ ين،
الزمان( ،حتقيق :إحسان ع ّباس ،دار
حممد (ت ،)#681وفيات األعيان وأنباء أبناء ّ
أمحد بن ّ
الكتبي ،فوات الوفيات :ج ،15ص.6
ال ّثقافة–بريوت/د.ت) :ج ،6ص356؛ وابن شاكر
ّ

ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص203؛ واملقدسيّ  ،البدء والتّاريخ :ج،6
((( ُينظر :أبو حنيفة الدّ
ّ
ص.2
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تولىّ إدارهتا(((.
نرصاين ،وقيلَّ :
و ُذ ِكر ّ
إن عمر أبدى امتعاضه من
كاتب
األشعري كان له
أن
ٌ
َّ
ٌّ
ٍ
نرصاين((( ،وجاء -أيض ًاّ :-
كاتب
استخدام
أن ذلك الكاتب حل َن ،فأمر عمر
ٍّ
برضبه((( ،ومهام يكن ِم ْن ٍ
األشعري ،هو َمن
أمر ،فلو كان املغرية ،أو أبو موسى
ّ
استكتب زياد ًاَّ ،
فإن زياد ًا هو ّأو ُل َم ْن عمل كاتب ًا لوايل البرصة.

�أ ّو ُل كاتبٍ يف ديوان العطاء

ُذ ِك َر ّ
اخلزاعي ،أبا طلحة ال ّطلحات(((ّ ،أو ُل َم ْن عمل
أن عبد اهلل بن خلف،
ّ

واستمر يف عمله هذا طول حكم عمر وعثامن(((.
كاتب ًا يف ديوان البرصة(((،
ّ

�أ ّو ُل َمنْ تولىّ ديوان ا َ
خل َراج

أن عمر بن اخل ّطاب كتب كتاب ًا إىل أهل البرصة ْ
ُرويّ :
أن يبعثوا رج ً
ال من

فبعث إليه ُ
َ
احلجاج بن عالط((( ،فاستعمله عىل
أخريهم وأصلحهم،
أهل البرصة ّ
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.203
((( ُينظر :أبو حنيفة الدّ
ّ
القلقشندي ،صبح األعشى :ج ،13ص.385
((( ُينظر:
ّ

((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص.286
ِ
اخلزاعي ،عمل كاتب ًا عىل ديوان البرصةُ ،قتل يوم اجلمل سنة (.)#36
((( عبد اهلل بن خلف،
ّ
العسقالين ،اإلصابة :ج ،5ص.66
ابن حجر
ّ

ربي ،تاريخ :ج ،5ص24؛ وابن عبد ر ّبه،
((( ُينظر :ابن خ ّياط ،تاريخ :ج ،1ص112؛ وال ّط ّ
العسقالين ،اإلصابة :ج ،4ص.65
األندليس ،العقد الفريد :ج ،4ص ،149وابن حجر
ّ
ّ

حممد بن حبيب (ت ،)#245املحرب( ،مطبعة الدّ ائرة:)#1361/
((( ُينظر :ابن حبيبّ ،
ص.377

لمي ،من بني هبثة بن سليم،
((( ّ
الس ُّ
احلجاج بن عالط بن خالد بن ثويرة بن حنثر ،أبو كالبّ ،
حتول إىل ّ
الشامُ ،ينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة
ثم ّ
له صحبة ،أسلم عام خيرب  ،سكن املدينةّ ،
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خراج ِ
ِ
أرضه(((.

أر�ض الب�صرة
�أ ّو ُل َمنْ َت َولىَّ ُع�شور((( � ِ
لمي((( ،عىل
الس ُّ
وضمن النُّظم اإلدار ّية املال ّية ،فقدْ كان جماشع بن مسعودّ ،

أرض البرصة وصدقاهتا(((.

�ضامن لأر�ض الب�صرة
�أ ّو ُل
ٍ
بعد ْ
أن أصبح ضامن اخلراج أمر ًا سائد ًا يف العصور الع ّباس ّية ،فقدْ كان أبو
الربيديّ ،أو ُل َم ْن ضمن البرصة؛ إ ْذ َب َذ َل أربعة آالف
حممد،
ُّ
يوسف ،يعقوب بن ّ

درهم مقابل حصوله عىل ضامن البرصة(((.

عيل بن هبة اهلل (ت ،)#475إكامل الكامل،
دمشق ،ج ،12ص101؛ وابن ماكوال ،أبو نرصّ ،
اإلسالمي لل ّطباعة والنّرش–القاهرة/د.ت) :ج ،1ص.560
(دار الكتاب
ّ
((( ُينظر :أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم (ت ،)#182اخلراج( ،القاهرة:)#1346/
ص.135
ّ
والعشار ،أي :قابض ال ُعرشُ ،ينظر:
((( العشور :مجع ُعرش ،والعرش اجلزء من أجزاء العرشة،
رحيي ،جممع البحرين :ج ،3ص.404
ابن منظور ،لسان العرب :ج ،4ص ،570وال ّط ّ
َ
رسول اهلل  عىل
قفي ،بايع
((( جماشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب بن عائذ بن ربيعة ،ال ّث ّ
البستي ،مشاهري علامء األمصار:
عيل .ابن ح ّبان
ّ
اهلجرةُ ،قتل يوم اجلمل سنة ( )#36مع ٍّ
صفي الدّ ين ،أمحد بن عبد اهلل (ت بعد  ،)#923خالصة
األنصاري،
واخلزرجي
ص50؛
ّ
ّ
ّ
تذهيب هتذيب الكامل( ،قدّ م له ونرشه :عبد الفتّاح أبو غدة ،ط ،4دار البشائر اإلسالم ّية،
بريوت :)#1411 ،ص.395

األميني ،عبد ُ
العسقالين ،اإلصابة :ج ،6ص553؛ ّ
احلسني
والشيخ
((( ُينظر :ابن حجر
ُّ
ُّ
يب–بريوت/د.ت) :ج،6
والسنّة واألدب( ،دار الكتاب العر ّ
ابن أمحد ،الغدير يف الكتاب ُّ

ص.275

الطربي :ج ،1ص.99
اهلمداين ،تكملة تاريخ
((( ُينظر:
ّ
ُّ
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�أ ّو ُل َمنْ ُعينِّ َ على جباية ُع�شور ال ّتجارة

مه ّية البرصة التّجار ّية ،فقدْ أصبحت األُ ُب ّلة مركز ًا جلباية العشور ،وقدْ
نظر ًا إىل أ ِّ
ويل عشور األُ ُب ّلة أ ّيام عمر بن اخل ّطاب نافع بن احلارث بن كلدة(((.

�أ ّو ُل َمنْ عمِ َل �ساعياً((( يف الب�صرة

بعث عمر بن اخل ّطاب سفيان بن مالك((( ساعي ًا يف البرصة((( ،ويبدو ّ
أن عمله

الصدقات من أصحاب املاشية والغنم؛ إ ْذ جاءّ :
أن سفيان
كان يتع ّلق بجباية ّ
ابن مالك طلب من عمر إعفاءه من العمل بعد أن اتهّ َم ُه النّاس بال ُّظلم ،قائالً:

السخلة ،فقال عمر :فعدّ وهاْ ،
الراعي حيم ُلها عىل
وإن جاء هبا ّ
يقولون :يعدُّ علينا َّ

الربى((( ،واألكيلة((( ،واملاخض((( ،وفحل الغنم؟.(((
كتفه ،قالَ :أوليس ُ
تدع هلم ّ
العسقالين ،اإلصابة :ج ،6ص.553
((( ُينظر :ابن حجر
ُّ

الصدقة ،وبه
والسعاة والة ّ
الساعيُ :يقال للعامل عىل ّ
الصدقات ساعٍ ،ومج ُع ُهُ :سعاةّ ،
((( ّ

الساعيُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،4ص.386
ُس ِّمي عامل َّ
الزكاة ّ
جيتمعون يف بيت مارية بنت ٍ
ِ
ِ
َ
منقذ
الرجال الذين كانُوا
((( سفيان بن مالك ،ورد أنّه م ْن مجلة ِّ
للشيعةُ ،ينظر :شمس الدّ ينّ ،
العبد ّية يف البرصة ،التي كان بيتها مألف ًا ّ
حممد مهدي،
الشيخ ّ

حلسني( ،ط ،2الدّ ار اإلسالم ّية1981/م) :ص.93
أنصار ا ُ

((( ُينظر :أبو يوسف ،اخلراج :ص.98

الربى :التي تُر ّبى يف البيت من الغنم من أجل ال َّلبن ،وقيل :هي ّ
الشاة القريبة العهد
((( ّ
بالوالدةُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،1ص.402

اخلص واهلرمة والعاقر من الغنم،
ُسمن وتُعدُّ لألكل ،وقيل :هي
((( األكيلة أو األكولة :التي تـ َّ
يّ
رحيي ،فخر الدّ ين (ت ،)#1085جممع البحرين( ،ط ،2طراوت1362/ش) :ج،5
ُينظر :ال ّط ّ
ص.308

((( املاخض :ناقة ماخض وخموض ،وهي التي رضهبا املخاض ،وناقة ماخض وشاة ماخض،
وامرأة ماخض ،إذا دنا ِوالدها .ابن منظور ،لسان العرب :ج ،7ص.228
((( أبو يوسف ،اخلراج :ص.98
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�أ ّو ُل َمنْ �أن�ش�أ ديوان العطاء يف الب�صرة
يف جمال التّنظيم املا ّيل لوالية البرصةّ ،
فإن املغرية بن شعبة ّأو ُل َم ْن وضع ديوان

العطاء ،ومجع النّاس ل ُيعطوا عليه((( ،وقيلّ :
رسام
إن ما فعله املغرية يف البرصة صار ً
بعد ذلك(((.

�أ ّو ُل َمنْ تولىّ بيت املال يف الب�صرة

الرمحن بن أيب بكرة((( ،وظيفة صاحب بيت املال ،وكان ّأو َل َم ْن
شغل عبد َّ

تولىّ هذه الوظيفة يف البرصة (((.

�أ ّو ُل َمنْ ع َّر َف ال ُعرفاء((( يف الب�صرة

ف ال ُعرفاء عىل النّاس جلباية املال ،وجعل عليهم
كان زياد بن أبيه ّأو َل َم ْن َع َّر َ

اجلوزي ،املنتظم :ج،5
((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،6ص16؛ وابن
ّ
العسقالين ،هتذيب التّهذيب:
ص318؛ وابن األثري ،الكامل :ج ،4ص407؛ وابن حجر
ّ
ج ،10ص.235
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين :ج ،16ص.89

واسم أيب بكرة ،نفيع بن احلارث ،ولد سنة ( ،)#14وكان ثق ًة،
الرمحن بن أيب بكرة،
ُ
((( عبد َّ
له أحاديث ،توفيّ سنة ( ،)#96وقدْ شارف التّسعنيُ ،ينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق:
ج ،36ص.15 ،7

العسقالين ،هتذيب التّهذيب :ج،6
البالذري ،أنساب :ج ،2ص140؛ وابن حجر
((( ُينظر:
ُّ
ُّ
ص.135

ويتعرف
((( ال ُعرفاء :مجع عريف ،وهو الق ِّيم بأمور القبيلة أو اجلامعة من النّاس ،ييل ُأمورهم،
َّ
األمري منه عىل أحواهلم .ابن منظور ،لسان العرب :ج ،9ص.238
ُ
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املناكب ((( ،وكان يقول :ال ُعرفا ُء كاأليدي ،واملناكب فوقها.(((

 ال ُأوائل يف جمال ّ
ال�شرطة واحلر�س
ضمن اإلجراءات األمن ّية ،كان هناك جمموعة من الوظائف املستحدَ ثة يف

البرصة ،وأوائلها كام يأيت:

�صاحب �شرطة
�أ ّو ُل
ِ

ِ
قيلّ :
صاحب
إن ّأو َل َم ْن خّاتذ صاحب رشطة هو عثامن بن ع ّفان((( ،فكان ّأو َل
ٍ
رشطة يف البرصة زيد بن جبلة((( ،الذي ع َّينه وايل البرصة عبد اهلل بن عامر بن
كريز ،فهو ّأو ُل َمن خّاتذ صاحب رشطة يف البرصة((( .يف الوقت الذي وردَّ :
أن
اإلما َم عل ّي ًا كان ّأو َل َم ْن استحدَ َ
ث جهاز الشرّ طة((( ،فاستعمل عثامن بن
((( املناكب :قوم دون العرفاء ،واحدهمَ :من ِْكب ،وقيل :املنكب رأس ال ُعرفاء .ابن منظور،
لسان العرب :ج ،1ص.772

القلقشندي ،صبح األعشى :ج،1
العسكري ،األوائل :ص94؛ و ُينظر:
((( أبو هالل
ّ
ُّ
ص.483

األندليس ،العقد الفريد :ج،4
((( ُينظر :ابن خ ّياط ،تاريخ :ج ،1ص133؛ وابن عبد ر ِّبه
ُّ
والقلقشندي ،صبح األعشى :ج،1
ّويري ،هناية األرب :ج ،5ص321؛
ّ
ص368؛ والن ُّ
ص.471

البرصي ،أحد الفصحاء ،كان رشيف ًا يف
عدي،
ُّ
الس ُّ
((( زيد بن جبلة بن مرداس بن عبد قيسّ ،

العسقالين ،اإلصابة :ج ،2ص.531
قومه ،قيل :إنّه تولىّ رشطة البرصة البن عامر .ابن حجر
ّ
((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،7ص.72

وتطورها يف الدّ ولة العرب ّية اإلسالم ّية( ،رسالة
السجون
ّ
((( ُينظر :احلصونة ،رائد محود ،نشأة ّ
ماجستري ،جامعة البرصة–ك ّل ّية اآلداب2002/م) :ص.41
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(((
لعيلُ ،ح َك ْي َم بن َج َبلة((( عىل رشطة البرصة(((.
حنيف  ،وايل البرصة ٍّ

�أ ّو ُل َمنْ عَمِ َل يف حرا�سة بيت املال
ّ
السيابجة ،الذين تو ّلوا حراسة
إن ّأول َم ْن عمل يف احلراسة لبيت املال هم َّ

عيل ،فقيل :إنهّ م كانُوا أربعني ،وقيل:
بيت املال يف البرصة إ ّبان خالفة اإلمام ٍّ

الز ِّط ّي ،وهو ٌ
رجل
صالح(((.
أربعامئة ،يرأسهم أبو ساملةُّ ،
ٌ

اخلا�ص مِ َن الوالة
�أ ّو ُل َمنْ ا ّت َخ َذ احلر�س
ّ

ُذ ِك َرّ :
اخلاص يف البرصة ،فكانُوا مخسامئة
أن زياد بن أبيه ّأو ُل َم ْن خّاتذ احلرس
ّ

رجل ،وقيل :كانُوا ال ُيفارقون املسجد((( ،وجاء-أيض ًاّ :-
أن زياد ًا زاد يف أعداد
السلطة ملعاوية ولبني
أفراد الشرُّ طة ،وجعلهم أربعة آالف ضمن إجراءاته لتثبيت ُّ
الس َ
ُأم ّية((( .وقيل لزيادَّ :
بيل خموفة ،فقال :ال ُأعاين((( شيئ ًا وراء املِرص حتّى
إن ّ

ُأصلح املرصْ ،
فغري ُه أشدُّ غلب ًة من ُه.(((
فإن غلبنيُ ،

وجهه
األنصاري،
((( عثامن بن حنيف بن واهب بن حكيم بن ثعلبة،
األويس ،أبو عبد اهللَّ ،
ُّ
ُّ
عيل
السواد ،وأمره أن
َ
يمسح ّ
عمر عىل خراج ّ
السواد عامر ًا وغامر ًا ،واستعمله اإلما ُم ٌّ
ثم حبسو ُه سنة ( ،)#36توفيّ أ ّيام
عىل البرصة ،هجم عليه أصحاب طلحة ّ
والزبري ورضبو ُهَّ ،
معاويةّ .
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،2ص.222 ،220
الذ ّ
ٍ
ٍ
(أو ُل معارضة سياس ّية).
األول ّ
((( تُنظر ترمج ُت ُه يف الفصل ّ
((( ُينظر :ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان :ج ،7ص.60
البالذري ،البلدان :ص.421
((( ُينظر:
ّ

ّويري ،هناية األرب :ج ،5ص408؛ وابن خلدون ،تاريخ :ج ،3ص.11
((( ُينظر :الن ّ
ّويري ،هناية األرب :ج ،5ص.408
((( ُينظر :الن ُّ
ِ
يقع خارج املرص (البرصة).
((( ر ّبام يقصد :ال يعنيني يش ٌء ُ
((( ابن األثري ،الكامل :ج ،3ص.307
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ور ِو َيّ :
يش بني يديه باألعمدة(((.
أن زياد ًا ّأو ُل َم ْن ُسيرِّ بني يديه رّ
ُ
بالضب ،و ُم َ

خا�صاً مِ َن الق�ضاة
�أ ّو ُل َمنْ ا ّتخذ حر�ساً ّ

ّ
احلجاج بن
اخلاص من قضاة البرصة هو القايض
إن ّأو َل َم ْن خّاتذ احلرس
ّ
ّ
أرطأة ،فقدْ ُذ ِكر :أنّه أو ُل من ُش ِ
وهدَ يميش بني يديه بالكافركوبات((( ،حينام ّ
توىل
ّ َ ْ
قضاء البرصة(((.

�أ ّو ُل َمنْ ُجمع له �شرطة الب�صرة والكوفة
قفي ،عىل العراق (–694/#95–75
خالل والية
ّ
احلجاج بن يوسف ،ال ّث ُّ

الرمحن بن عبيد(((؛ نظر ًا
تم مجع رشطة البرصة والكوفة مع ًا لعبد َّ
713م)ّ ،
استخلف عىل رشطة الكوفة ابن أخيه
إىل شدَّ ته ،فكان إذا انحدر إىل البرصة
َ
ف عليها صاحب رشطة َم ْن َق ْب َله(((.
ص عن البرصة استخ َل َ
(مودود) ،وإذا َش َخ َ

 ال ُالرقابة على الأ�سواق
أوائل يف جمال ّ

ظهر االهتامم يف تنظيم شؤون األسواق ومعامالت البيع والشرّ اءّ ،
وكل

ما يتع ّلق هبا من إجراءات النّظافة ومنع ِّ
وفض املنازعات،
الغش والتّدليسِّ ،
البسنوي ،حمارضة األوائل :ص.89
((( ُينظر:
ّ
للرضب؛ إ ْذ ّ
يظهر ّ
إن كلمة كوب
أن الكافركوب إحدى اآلالت املستخدمة ّ
((( الكافركوبُ :

حممد :املعجم ّ
يب)( ،ط،1
هبي
تعني ،رضبة ،أو لطمةُ ،ينظر :الت
(فاريس–عر ّ
الذ ّ
ّونجي ،دّ .
ّ
ّ
بريوت1969/م).

((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،2ص.51

الرمحن بن عبيد بن طارق بن جعونة بن منقر ،كان عىل رشطة البرصة والكوفة
((( عبد َّ

معاين ،األنساب :ج ،5ص.396
الس
ّ
للحجاجّ .
ُّ

العيني ،عمدة القارئ :ج ،1ص.350–349
((( ُينظر:
ُّ
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الضائب ،وكاآليت:
واإلرشاف عىل جباية رّ

ال�سوق
�أ ّو ُل َمنْ تولىّ وظيفة �صاحب ُّ

ٍ
ّ
السوق يف البرصة سنة (665/#45م)
عمن تولىّ وظيفة صاحب ُّ
لعل ّأو َل إشارة َّ

(((
السوق ،وكان
ْ
كانت بشأن اجلعد الن ّ
ُّمريي  ،فقيل :إنّه كان يتولىّ وظيفة صاحب ُّ

مهمته(((.
له معاونان ،وأعوان ُيساعدونه يف َّ

�أ ّو ُل َمنْ فر�ض (املك�س)((( على �أ�سواق الب�صرة
ويَّ :
السوق يف البرصة(((َ ،ج َع َل ُه ُح َّر ًا
ُر َ
أن عبد اهلل بن عامر بن كريز حينام أنشأ ُّ

ال رضيب َة عليه((( ،أيْ :مل يفرض رضيب ًة عىل أصحاب املهن والبائعني يف األسواق،
وأغلب ال َّظ ِّن ّ
أن زياد ًا كان ّأو َل َم ْن أوجدَ (املكس) وفرضها عىل املبيعات
ُ
ٍ
داخل أسواق البرصة ،وقدْ أكَّد أحدُ الباحثني َّ
مكس يف
صاحب
أن زياد ًا َعينَّ َ
َ
(((
الضائب من املبيعات
البرصة ،وهو جرير بن بيهس  ،وأشار إىل قيامه بجباية رّ

يف األسواق ،ونقل ذلك الباحث معلوماته هذه عن كتاب البخالء للجاحظ(((،

ٍ
ترمجة له.
ُّمرييْ :مل أعثر عىل
((( اجلعد الن ُّ

((( ُينظر :رائد محود احلصونة ،احلسبة :ص.95
ِ
السلع يف األسواق .ابن منظور،
((( ا َملكْس :اجلباية ،واملكْس :دراهم
ْ
كانت تؤخذ م ْن بائع ِّ
لسان العرب :ج ،6ص.220
ُ
(أو ُل َم ْن أنشأ سوق ًا يف البرصة).
((( ُينظر
الرابع ّ
الفصل ّ

((( ُينظر :ابن حبيب ،املحرب :ص.150
ٍ
املازينُ ،ينظر :اجلاحظ ،أبو
ترمجة له ،سوى ما ُذ ِكر من أنّه جرير بن بيهس،
((( ْمل نعثر عىل
ُّ
وعيل اجلارم بك،
العوامري بك
عثامن ،عمرو بن بحر (ت ،)#255البخالء( ،حتقيق :أمحد
ّ
ّ
دار الكتب العلم ّية–بريوت2001/م) :ج ،2ص.87

((( ُينظر :د.صالح أمحد العليّ  ،خطط البرصة :ص.252

الأوائ ُل يف اجلانبِ الإداريِّ 95 ..........................................................................
ٍ
صحة ما أدىل
أي إشارة تؤ ِّكدُ َّ
ولكن عند مراجعة املصدر املذكور للجاحظ مل ْ نجدْ َّ

به الباحث ،فقدْ أورد اجلاحظّ :
املازين ،استعمله احلكم بن
أن جرير بن بيهس،
ّ
صاحب ٍ
سوق،
احلجاج عىل البرصة((( ،أيْ :مل يك ْن جرير
َ
قفي((( ،عامل ّ
أ ّيوب ،ال ّث ُّ
ٍ
ٍ
احلجاج.
أو جابي ًا لرضيبة أو مكس ،كام مل ْ يك ْن أ ّيام زياد ،وإنّام أ ّيام والية ّ

�أ ّو ُل َمنْ �أل َغى �ضريب َة املك�س يف الب�صرة
َ
أصدر أمر ًا
كان ُع َم ُر بن عبد العزيز (719–717/#101–99م) ّأو َل َم ْن
َ
ِ
بإلغاء ِ
ٍ
رسمي
لكتاب
أخذ املكس عىل املبيعات يف أسواق البرصة ،وفق ًا
يقيض
ٍّ
ض ْع َعن النّاس املكْس،
وجهه إىل وايل البرصة،
عدي بن أرطأة((( ،جاء فيهَ :
ِّ
َّ

وليس باملكْس ،ولكنّه البخس.(((...

احلجاج بن يوسف،
عم ّ
قفي ،ابن ِّ
((( احلكم بن أ ّيوب بن احلكم بن أيب عقيل بن مسعود ،ال ّث ُّ
الرمحن الكاتب مع
قفي ،استعمله
ّ
احلجاج عىل البرصة سنة ( ،)#75قتله صالح بن عبد َّ
ال ّث ُّ

احلجاج بأمر سليامن بن عبد امللك .ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج،15
مجاعة من آل
ّ
ص.8 ،4 ،3

((( ُينظر :البخالء :ج ،2ص.87

الفزاري ،من أهل دمشق ،استعمله عمر بن عبد
عدي بن أرطأة بن جدابة بن لوزان،
(((
ُّ
ّ
العزيز عىل البرصة سنة ( ،)#99قتله معاوية بن يزيد بن امله ّلب سنة ( .)#102ابن عساكر،
تاريخ مدينة دمشق :ج ،40ص.65 ،57
((( ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،5ص.383

ال َف ْ�ص ُل ال َّث ُ
الث
ال ُ
أوائل يف اجلا ِن ِب ال ُع ْمرا ِّ
ين

ال َف ْ�ص ُل ال ّث ُ
الث
ال ُ
اجلانب ال ُع ْمرا ِّ
ين
أوائل يف
ِ

ِ
الرياد ُة يف استحداث العديد من الوحدات
ْ
مراين ِّ
كانت للبرصة يف اجلانب ال ُع ّ

ازدهرت فيها حركة البناء واإلعامر ،كام
املهمة؛ إ ْذ رسعان ما
ْ
ال ُعمران ّية واخلطط ّ
إيضاح ُه يف أدناه:
سيتم
ُ
ُّ

ّ
واختط خططها (14هـ635/م)
�أ ّو ُل َمنْ َم َّ�ص َر الب�صرة

ٍ
مدينة إسالم ّي ٍة ُم رِّص ْت خارج اجلزيرة العرب ّيةّ ،
وأن عتبة بن
ُت َعدُّ البرصة ّأو َل
واختط خططها سنة (635/#14م)((( ،و ُذ ِكرّ :
ّ
أن عتبة نزل
غزوان ّأو ُل َمن نزهلا
أن َ
فكتب إليه عمر ْ
بم ْن مع ُه يف موض ٍع
وكانت مسلحة لألعاجم،
اخلُريبة،
ْ
َ
ينزل َ
قريب من املاء واملرعى ،فأقبل إىل موض ِع البرصة ،ورضب هبا اخليام ِ
ٍ
والقباب
والفساطيط ،ومل ْ يك ْن هلم بنا ٌء واحدٌ (((.

�أ ّو ُل َمنْ َخ َّط امل�سجد اجلامع يف الب�صرة
حينام نزل عتبة البرصة سنة (635/#14م) ،بارش البناء فيها بالقصب((( ،وكان
واملسعودي ،أبو احلسن ،عليّ بن ُ
احلسني
((( ُينظر :ابن خ ّياط ،ال ّطبقات :ص310؛
ّ
والبسنوي ،حمارضة
(ت  ،)#346التّنبيه واإلرشاف( ،دار صعب–بريوت/د.ت) :ص309؛
ّ
األوائل :ص.22
البالذري ،البلدان :ص.389 ،388
((( ُينظر:
ّ
البالذري ،البلدان :ص.394 ،393
((( ُينظر:
ّ
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ّأول ما اخـ ّ
ُتط يف البرصة هو املسجد اجلامع ،وهناك اختالف يف حتديد ّ
الشخص
الذي تولىّ بناء املسجد ،فقيل :اخت ّطه عتبة بن غزوان بيده ،وبناه بالقصب سنة

(635/#14م)((( ،وقيلّ :
َّ
إن حمجن بن األدرع،
اختط
األسلمي((( ،هو ّأول َمن
ّ
(((
ويّ :
أن عتبة حينام نزل البرصة كان قدْ أمر حمجن بن األدرع،
ور َ
مسجد البرصة ُ ،

َّ
فخط مسجد البرصة األعظم وبنا ُه بالقصب(((.

وهناك َم ْن يرى َّ
أن مسجد البرصة اخت ّطه أبو عبد اهلل ،نافع بن احلارث بن كلدة

الراجح باتّفاق أغلب املصادر ّ
خط داره(((ّ ،إال ّ
حني ّ
أن عتبة بن غزوان
الرأي ّ
إن ّ

هو ّأول َم ْن َخ ّط مسجد البرصة وبنا ُه بالقصب.

يب،
ينوري ،املعارف :ص563؛
((( ُينظر :ابن قتيبة الدّ
والبالذري ،البلدان :ص394؛ واليعقو ُّ
ُّ
ُّ
البستي ،ال ّثقات :ج ،2ص212؛ ومشاهري علامء األمصار:
تاريخ :ج ،2ص143؛ وابن ح ّبان
ّ
البغدادي ّ
ص65؛ ّ
أن عتبة بن غزوان
هبي ،العرب :ج ،1ص ،17وقدْ أورد اخلطيب
ُّ
والذ ُّ
وهم؛ إ ْذ ّ
ّ
إن عتبة توفيّ سنة ( 14أو ،)#16
اختط املسجد وبناه بالقصب سنة ( ،)#20وهذا ٌ

مص
أو ر ّبام ( ،)#17كام ذكر اخلطيب
ّ
البغدادي ذلك بنفسه يف موض ٍع آخر ،فكيف يكون قدْ رَّ
ّ
واختط مسجدها سنة (ُ ،)#20ينظر :تاريخ بغداد :ج ،1ص ،167و ُينظر :ابن األثري،
البرصة

الكامل :ج ،2ص.335
ِ
دار يف سكّة امل ْر َبد ،مات يف آخر أ ّيام
((( حمجن بن األدرع،
األسلمي ،سكن البرصة ،وله فيها ٌ
ّ
العسقالين ،هتذيب التّهذيب :ج،10
معاويةُ ،ينظر :ابن خ ّياط ،تاريخ :ص310؛ وابن حجر
ّ
ص.49

والبالذري ،البلدان :ص 394؛ وابن أيب حاتم،
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص12؛
ّ
العسقالين ،هتذيب التّهذيب :ج ،10ص.49
اجلرح والتّعديل :ج375 ،8؛ وابن حجر
ّ
فدي باسم
الص ّ
((( ُينظر :ابن خ ّياط ،تاريخ :ج ،1ص87؛ وال ّطبقات :ص310؛ وذكره َّ
حمجن بن األدعج ،الوايف بالوفيات :ج ،19ص.293

البالذري ،البلدان :ص.394
((( ُينظر:
ّ
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�أ ّو ُل َمنْ بنى م�سجد الب�صرة بال َّل نِب ّ
والطني

مر ٍة بام ّدة القصب -كام أسلفنا -إلاّ ّ
إن تغيري ًا اّ ً
مهم طرأ عىل
ُبني املسجد ّأو َل َّ
األشعري ،الذي كان ّأول َم ْن بنا ُه بال َّلبِ ِن وال ّط ِ
ني،
بنائه خالل والية أيب موسى
ّ

وس َّق َف ُه بالعشب(((.

�أ ّو ُل َمنْ بنى م�سجد الب�صرة بال ُآج ّر

ّطور الذي شهد ْت ُه البرصة يف جمال البناء واإلعامر ْ
جرت إعادة
أن
ْ
وضمن الت ّ

ويَّ :
أن زياد بن أبيه كان ّأو َل َم ْن فعل ذلك،
اآلج ّر واحلىص ،فقدْ ُر َ
بنائه بام ّدة ُ
بالساج ،وقدْ أنشد ال َب ُ
املجاشعي(((ً ،
عيث
قائال(((:
ُّ
وس َّق َف ُه َّ
ِ
لذكر اهللِ مصنع ًة
بنى زيا ٌد

ِ
احلجارة مل ُت ْع َم ْل ِم َن ال ِّط ِ
ني
ِم َن
ْ

وزيا ٌد -أيض ًاّ -أو ُل َم ْن عمل املقصورة يف مسجد البرصة(((.

خا�ص يف الب�صرة
�أ ّو ُل م�سجدٍ ٍّ
استوجب األمر
توسع مدينة البرصة وتزايد أعداد سكَّاهنا((( ،فقد
َ
نظر ًا إىل ّ

التوسع يف بناء املساجد كي تفي بحاجة
التوسع يف وحداهتا ال ُعمران ّية ،ومنها
ّ
ّ
البالذري ،البلدان :ص.394
((( ُينظر:
ُّ

شاعر
خطيب
ّميمي،
املجاشعي :خداش بن برش بن خالد ،أبو زيد،
((( البعيث
ٌ
ٌ
املجاشعي ،الت ُّ
ُّ
ُّ
الز ِركيل ،األعالم :ج ،2ص.302
من أهل البرصة ،توفيّ سنة (ُ ،)#134ينظرِّ :
البالذري ،البلدان :ص.395-394
(((
ُّ
البالذري ،البلدان :ص.395
((( ُينظر:
ُ

((( ورد عن صاحب ديوان جند البرصةّ :
أن عدد مقاتلة العرب يف البرصة أ ّيام زياد كان
احلموي ،معجم البلدان :ج،2
ثامنني ألف ًا ،وعياالهتم مائة ألف وعرشين ألف ع ِّيل .ياقوت
ّ
ص.343
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أصبحت
أهل البرصة؛ إ ْذ أخذ بعض أرشاف البرصة وأثريائها ببناء املساجد التي
ْ
منترشة يف أرجاء ونواحي وحملاّ ت البرصة كا ّفة(((.

ٍ
وأغلب ال َّظ ِّن ّ
خاص ُبني يف البرصة؛ إ ْذ
مسجد
أن مسجد بني عامر((( ،هو ّأو ُل
ٍّ

يفض ُل األذان يف مسجد بني عامر ،وأنّه رفض ْ
ويّ :
أن
أن احلسن
البرصي كان ِّ
َّ
ُر َ

َ
حديث العهد بالبناء ،بينام
يقو َم يف مسجد بني سلول(((؛ ألن مسجد سلول كان
ِ
ٍ
املساجد إ َّيل أقد ُمها،(((
حب
كان مسجد بني عامر أقد َم مسجد ،وأ ّكدَ قائالً :و َأ ُّ
وهذا يعني ّ
وأوهلا.
أن مسجد بني عامر أقدم مسجد
خاص يف البرصة ّ
ٍّ

�أ ّو ُل م�سجدٍ ل�شيعة بني �أُم ّية يف الب�صرة
من أجل تدعيم سياسة بني أم ّية يف البرصة ،وتشجيع أنصارهم وأتباعهم يف

استيطان البرصة ،فقدْ عمدُ وا إىل بناء املساجد داخل البرصة لشيعتهم وأنصارهم،
الشأن ُذ ِك َرَّ :
وهبذا ّ
أن زياد بن أبيه حينام تولىّ البرصة بنى مساجد لشيعة بني ُأم ّية
ٍ
بغض اإلما َم عل َّي ًا .(((ويبدو ّ
مسجد لبني أم ّي َة هو مسجد بني
أن ّأو َل
و َم ْن ُي ُ
((( ُينظر :د .صالح أمحد العليّ  ،خطط البرصة :ص.254-253

((( بنو عامر :من قبائل عبد القيس ،وقيل :هم الذين يف البرصة ُيدعون :بنو أ ّم النّخلُ ،ينظر:
العيل ،خطط البرصة :ص.96
د.صالح أمحد ّ

مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة ،و ُأ ّمهم سلول بنت ذهل
((( بنو سلول :وهم ولد ّ
َ
عيل بن أيب الكرم (ت ،)#630ال ّلباب يف
ابن شيبان ،وهبا ُي
عرفون .ابن األثري ،أبو احلسنّ ،
هتذيب األنساب( ،دار صادر–بريوت/د.ت) :ج ،2ص.131

الضعفاء( ،حتقيق :د .عبد املعطي أمني
(((
حممد بن عمرو (تُّ ،)#322
العقييل ،أبو جعفرّ ،
ُّ

قلعجي ،ط ،2دار الكتب العلم ّية–بريوت1998/م) :ج ،3ص.438
((( ُذ ِك َر ّ
عدي ،بني جماشع ،األساورة ،ومسجد احلدّ ان)،
أن هذه املساجد هي( :مسجد بني
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف :ج ،5ص.239
ُينظر:
ّ
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عدي((( ،الذي قيل :إنّه كان أقرب املساجد مساف ًة للمسجد اجلامع يف البرصة(((.
ّ
ٍ ِ
عيل يف البرصة.
وهذا يعني أنّه كان ّأو َل مسجد ُلع َن فيه اإلما ُم ٌّ

�أ ّو ُل م�سجدٍ ُبني على طراز بناء كابل((( يف الب�صرة
ُرويّ :
الرمحن بن سمرة((( (ت670/#50م)ّ ،أو ُل َم ْن بنى يف البرصة
أن عبد َّ
مسجد ًا عىل طراز بناء كابل؛ إ ْذ إنّه قدم بغلامن ِمن سبي كابل ،فعم ُلوا له مسجد ًا

يف قرصه يف البرصة(((.

الب�صر ِة بال َق َ�ص ِب
�أ ّو ُل َمنْ َب َنى دا َر الإمار ِة يف ْ

ِ
أوائل اخلطط يف البرصة ،بناها عتبة بن غزوان بام ّدة
دار اإلمارة ِم ْن
ْ
كانت ُ

وكانت
الر َح َبة((( التي ُيقال هلاَ :ر َح َبة بني هاشم،
ْ
القصب دون املسجد اجلامع ،يف َّ

ُسمى :الدَّ هناء(((.
ت َّ

عدي :من قبائل العالية يف البرصةُ ،ينظر :د .صالح أمحد العليّ  ،خطط البرصة :ص.84
((( بنو ّ
البالذري ،أنساب األرشاف :ج ،5ص.239
((( ُينظر:
ُّ
ِ
ٍ
ٍ
احلموي ،معجم
مروج كبرية َبني اهلند وغزنة ،ونسبتها إىل اهلند .ياقوت
ذات
((( كابل :والي ٌة ُ
ّ
البلدان :ج ،7ص.111

حتول
الرمحن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد منافُ ،يكنى بأيب سعيدَّ ،
((( عبد ّ
إىل البرصة ،ونزهلا ومات فيها سنة ( 50أو ُ ،)#51ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.15
البالذري ،البلدان :ص.442
((( ُينظر:
ُّ
الطرحيي ،جممع البحرين :ج،2
الساحة املنبسطة ،ومجعهاَ :ر َحبات.
ّ
((( َر َح َب َة املسجدّ :
ص.69
البالذري ،البلدان :ص.394
((( ُينظر:
ُّ
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ب ّ
ني
�أ ّو ُل َمنْ َب َنى دا َر الإمار ِة بال َّل نِ ِ
والط ِ

األشعري بناء املسجد اجلامع بال ّلبِ ِن وال ِّطني ،فإنّه أعاد بناء
وأعاد أبو موسى
ّ
دار اإلمارة بال َّلبِن وال ّطني-أيض ًا.(((-

�أ ّو ُل َمنْ غيرَّ َ مكا َن دار الإمارة

رشع زياد خالل واليتِ ِه عىل البرصة بتحويل موقع دار اإلمارة ِمن الدَّ هناء إىل

قبلة املسجد ،وقال :ال ينبغي لإلما ِم ْ
أن يتخ ّطى النّاس.(((

�أ ّو ُل َمنْ َه َد َم دار الإمارة ،و�أ ّو ُل َمنْ �أعا َد بنا َءها

قفي ،إىل العراق سنة (694/#75م)ُ ،أخبرِ ّ
أن
ّملا قدم ّ
احلجاج بن يوسف ،ال ّث ُّ

أن ُي َ
زياد ًا ابتنى دار اإلمارة يف البرصة ،فأراد ْ
باجلص
فهم ببنائها
ِّ
زيل اسمه عنهاَّ ،
فاحلجاج ّأو ُل
واآلجر ،فقيل له :إنّام تزيدُ اسمه فيها ثبات ًا وتوكيد ًا ،فهدمها(((،
ّ
ّ
ِ
َم ْن هدم دار اإلمارة ،وظ َّلت البرصة خالية من ٍ
لإلمارة حتّى تولىّ سليامن بن
دار

الرمحن(((،
عبد امللك احلكم (717–714/#99–96م) ،فحدَّ ثه صالح بن عبد َّ

البالذري ،البلدان :ص .394
((( ُينظر:
ُّ
البالذري ،البلدان :ص .394
(((
ُّ
البالذري ،البلدان :ص .396
(((
ُّ

الرمحن ،أبو الوليد الكاتب ،من أهل البرصة ،كان أبوه ِمن سبي سجستان
((( صالح بن عبد َّ
مرة بن عبيد ،فأعتقتهم ،فتع ّلم صالح
سنة ( ،)#30واشرتهتم امرأة من بني النّزال أحد بني ّ
كتابة العرب ّية والفارس ّية وكان فصيح ًا ،وهو ّأو ُل َم ْن َن َق َل الدِّ يوان من الفارس ّية إىل العرب ّية،
ٍ
وأقر ُه
خترج ِمن كتّاب البرصة والكوفة
خترج ،ولاّ ه سليامن خراج العراقّ ،
فبصالح ّ
وعا ّمة َم ْن َّ
ثم استعفا ُه فأعفا ُه ،و ّملا ويل يزيد بن عبد امللك ،كتب عمر بن هبرية إىل
عمر بن عبد العزيزّ ،
يزيد بن هبرية يف إنفاذ صالح إليه يسأله عن اخلراج ،فبعث به إليه وقتلهُ ،ينظر :ابن عساكر،

تاريخ مدينة دمشق :ج ،3ص.344–343
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واجلص
باآلج ّر
احلجاج يف دار اإلمارة ،فأمر سليامن بإعادة بناء دار اإلمارة
ّ
ُ
بام فعل ّ
ورفع َسمكها(((.

�سجن يف الب�صر ِة
�أ ّو ُل ٍ

ٍ
ألول سجن ُبني يف البرصة ذلك الذي بناه عتبة بن غزوان بالقصب
ّأو ُل إشارة ّ
يف رحبة بني هاشم قرب دار اإلمارة(((ِ ،
ومن املؤكَّد ّ
األشعري كان
أن أبا موسى
ّ
َ ََ
تم بناؤه (املسجد ودار اإلمارة)(((.
قدْ أعاد بناءه بام ّدة ال َّلبِن وال ّطني مع ما َّ
و ُذ ِكرّ :
السجن عندما تولىّ البرصة سنة
ايس قام بإعامر ِّ
عيل الع ّب ّ
أن سليامن بن ٍّ
(750/#133م)((( ،وقيلّ :
السجن انتقل إىل خ ّطة بني نُمري((( يف أ ّيام
إن موضع ّ
السجن ودار
ايس ( ،)945–944/#334–333وفيها ُبني ّ
حكم املستكفي الع ّب ّ
اإلمارة وجملس الشرّ طة((( .بينام رأى أحد الباحثني ّ
السجن الذي ُبني يف خ ّطة
أن ّ

األول((( ،وهذا يعني
السجن ّ
بني نُمري هو سج ٌن آخر جديدٌ ؛ إ ْذ مل ْ يكن هو نفسه ّ
ٍ
ِِ
ٍ
األول ّ
جديد آخر ،أو ّ
ّ
السجن
سجن
وتم بناء
السجن ّ
أن ّ
ظل يف مكانه نفسهَّ ،
أن ّ
حل َّ
اجلديد َّ
السجن القديم يف حبس اجلناة.
حمل ّ
البالذري ،البلدان :ص.396
((( ُينظر:
ُّ
البالذري ،البلدان :ص.394
((( ُينظر:
ُّ
والصفحة.
((( ُينظر :املصدر نفسه ّ

السجون :ص.58
((( ُينظر :رائد محود احلصونة ،نشأة ّ

((( بنو نُمري :وهو نُمري بن عامر بن صعصعة ،نسب إليها العديد من األشخاص املشهورين
معاين ،األنساب :ج ،5ص.527
الس
يف البرصةُ ،ينظرّ :
ّ

عيل ،املحسن بن أيب القاسم (ت ،)#384الفرج بعد ِّ
الشدَّ ة (مطبعة أمري–
((( الت
ُّ
ّنوخي ،أبو ٍّ

قم :)#1364/ج ،4ص253؛ ونشوار املحارضة :ج ،2ص ،246ج ،7ص.87
السجون :ص.58
((( ُينظر :رائد محود احلصونة ،نشأة ّ
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ُ
خطط الأهايل
-

أن عتبة بن غزوان ومن كان معه رضبوا اخليام ِ
َو َر َدّ :
والقباب والفساطيط،
ُ
ُ
َ ْ

ومل ْ يك ْن هلم بنا ٌء واحدٌ ((( ،وحينام رشع يف البناء واالستقرار بنى النّاس مساكنهم

بالقصب ،فكانُوا إذا غزوا نز ُعوا ذلك القصب وحز ُموه ووض ُعوه حتّى يرجعوا

من الغزوْ ،
األمر عىل ذلك احلال حتّى وقع
واستمر
فإن رج ُعوا أعادوا بناءها(((،
ُ
َّ
حريق يف البرصة سنة (638/#17م) ،فاستأذن ُ
أهل البرصة عمر بن اخل ّطاب يف
ٌ
َّ
يزيدن أحدُ كم عىل ثالثة أبيات ،وال
فسمح هلم وكتب :افعلوا ،وال
البناء بال َّلبِن،
َ

َ
ّ
املنازل(((.
ّاس
السنّة تلزمكم الدّ ولة،(((
فاختط الن ُ
تُطاو ُلوا يف البناء ،والز ُموا ُّ

�أ ّو ُل دا ٍر ُبنيتْ يف الب�صرة

أن ّأو َل ٍ
ُذ ِك َرّ :
نيت يف البرصة هي دار أيب عبد اهلل نافع بن احلارث،
دار ُب ْ
يأذن ل ُه يف بناء ٍ
أن َ
ب من ُه ْ
قفي(((؛ إ ْذ َو َر َدّ :
دار
أن نافع ًا حينام َو َفدَ عىل عمر َط َل َ
ال َّث ّ

افتليت فال ًء بالبرصة ،خّ
ُب إىل عتبة
ل ُه ،بقوله ... :إنيّ قدْ
وات ُ
ُ
ذت هبا جتارة ،فاكت ْ

(((

البالذري ،البلدان :ص.389
((( ُينظر:
ُّ
البالذري ،البلدان :ص.394
((( ُينظر:
ُّ

الطربي ،تاريخ :ج ،3ص148؛ وابن األثري ،الكامل :ج ،2ص.373
(((
ُّ
البالذري ،البلدان :ص.394
((( ُينظر:
ُّ

ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص112؛
((( ُينظر:
البالذري ،البلدان :ص399؛ وأبو حنيفة الدِّ
ّ
ُّ
احلموي ،معجم البلدان :ج ،2ص.342
وياقوت
ّ
((( ُذ ِك َرّ :
األشعري ،وليس عتبة بن غزوانُ ،ينظر :القرشيّ ،
أن وايل البرصة هو أبو موسى
ّ

حييى بـن آدم (ت ،)#203كتاب اخلراج( ،حتقيق :حسني مؤنس ،ط ،1دار الشرّ وق–
القاهرة1987/م) :ص113؛ وأبو عبيد ،القاسم بن سلاّ م (ت ،)#224األموال( ،حتقيق:

حممد هراس ،دار الفكر–بريوت1988/م) :ج ،1ص353-352؛ وابن أيب شيبة،
خليل ّ
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فكتب عمر :أ ّما بعدُ ّ ،
ْ
فإن نافع بن احلارث َذكَر أنّه قدْ افتىل
أن يحُ سن جواري،
َ
حب ْ
أن َيتّخذ بالبرصة
فال ًء–أي :نام يف الفالء ،والفالء املكان غري املسبوق– و ُأ ُّ
ِ
ّ
فخط له بالبرصة خ ّطة ،فكان نافع ّأول
واعرف له ح َّقه،...
فأحس ْن جواره،
دار ًا،
ْ
َم ْن َخ ّط خ ّط ًة يف البرصة(((.

�أ ّو ُل َمنْ بنى داراً بال ُآج ّر

يظهر ّ
قفي،
أن الدّ ور ْ
كانت تُبنى بال ِّطني وال َّلبِن ،أمثال دار نافع بن احلارث ،ال ّث ِّ
ُ

املذكـورة آنف ًا ،أو غريها ،أو ر ّبام البناء بالقصب أيض ًا ،إلاّ ّ
بدأت
إن ما ّدة البناء
ْ

َ
قفي(((ّ ،أول َم ْن َبنَى دار ًا ل ُه يف البرصة
تتغيرّ ،
باآلج ّر(((.
ُ
فكان يونس بن عبيد ،ال ّث ُّ

� ُاخللفاء يف الب�صرة
أوائل الق�صو ِر التي �ش ّيدها
ُ

وردت اإلشارة إىل وجود قصور بناها اخللفاء يف البرصة ،ور ّبام كان هذا اإلجراء
ْ

إ ّما من ِ
وخاصتهم ،عند قدومهم إىل البرصة ،أو
أجل النّزول هبا ،هم وأقرباؤهم
ّ
ّ
أن األمر يتع ّلق بتحقيق مصالح سياس ّية لرتسيخ نفوذهم داخل البرصة.
املصنّف :ج ،7ص.640

ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.113-112
((( أبو حنيفة الدّ
ّ
قفي بالوالء ،نزل البرصة ،ووصف بأنّه ٍ
راو ثقة ،توفيّ نحو (،)#50
((( يونس بن عبيد ،ال ّث ُّ
ُينظرّ :
حممد بن أمحد (ت ،)#748الكاشف يف معرفة َم ْن ل ُه رواية يف
هبي ،أبو عبد اهللّ ،
الذ ّ
حممد عوامة ،ط ،1دار القبلة لل ّثقافة اإلسالم ّية–جدّ ة1992/م) :ج،2
السنّة( ،حتقيقّ :
كتب ُّ

عيل (ت ،)#852تقريب التّهذيب
ص403؛ وابن حجر
العسقالين ،أبو الفضل ،أمحد بن ّ
ّ
(دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم ّية–بريوت1990/م) :ج،2
والز ِركيل ،األعالم :ج ،8ص.262
ص349؛ ِّ

والز ِركيل ،األعالم :ج ،8ص.262
((( ُينظر:
البسنوي ،حمارضة األوائل :ص184؛ ِّ
ّ
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وقدْ كان عثامن بن ع ّفان ّأول َمن خّات َذ ل ُه قرص ًا يف البرصة؛ إ ْذ ُذ ِكرّ :
أن عثامن

كتب إىل واليه عىل البرصة عبيد اهلل بن عامر بن كريز :أن خّاتذ دار ًا ينزهلا َم ْن
قدم البرصة من أهل املدينة ،فبنى قرص ًا ُعرف بقرص ابن ع ّفان ،وقرص رملة(((،

وجعل بينهام فضاء كان لدوابهّ م وإبلهم.(((

ويبدو ّ
أن قرص ابن ع ّفان يم ّثل نوا ًة للوجود األُ ّ
موي داخل البرصة؛ لذلك مل ْ
ِ
موي عىل بناء ٍ
قرص له يف البرصة ،ممّا ُيشري إىل انتفاعهم ِم ْن قرص
أي حاك ٍم ُأ ٍّ
ُيقدم ُّ
ابن ع ّفان.
ايس ُذ ِك َرّ :
أن أبا جعفر املنصور كان قدْ بنى ل ُه يف البرصة قرص ًا
ويف العرص الع ّب ّ
يف دخلته األُوىل إليها سنة (760/#143م) ،وهو يقع قرب احلبس األكرب(((.

العامة)
عام ُة �أهلِ الب�صرة (ق�صور ّ
�أ ّو ُل ق�صرٍ �ش ّي َد ُه ّ
ذكرت املصادر عدد ًا من القصور التي بناها عدد م ْن أهايل البرصة خالل

العصور اإلسالم ّية ،إلاّ إهنا مل ْ تحُ دِّ د أيهُّام كان ّأول قرص ُبني فيها(((.

ّ
األولّ :
أن املصادر
ولعل قرص أنس بن مالك((( ،هو ّأول قرص؛ لسببنيّ :

((( رملة :يبدو ّأهنا رملة بنت معاوية بن أيب سفيان ،زوجة عمرو بن عثامن بن ع ّفانُ ،ينظر:
البالذري ،أنساب :ج ،5ص297؛ وابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،69ص154؛
ُّ
اهلاشمي ،آل عثامن بن ع ّفان :ص.55–54
و د .سلمى عبد احلميد
ّ

احلموي ،معجم البلدان :ج ،7ص.55
((( ياقوت
ّ
البالذري ،البلدان :ص.417
((( ُينظر:
ُّ

احلموي ،معجم البلدان :ج ،7ص.57
البالذري ،البلدان :ص402؛ وياقوت
((( ُينظر:
ُّ
ُّ
عدي بن الن ّّجار ،و ُأ ُّمه ُأ ّم سليم بنت
((( أنس بن مالك بن النّرض بن ضمضم ،من بني
ّ
ملحان خادم رسول اهلل  ،نزل البرصة ،ومات فيها سنة ( ،#92أوُ ،)#93ينظر :ابن سعد،
ال ّطبقات :ج ،7ص.25 ،17
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أوردت ذكر قرص أنس يف صدارة أسامء القصور ،أي :إنّه ورد بوصفه ّأو َل قرص
ْ
ضمن قائمة القصور األُخر((( ،ليس هذا فحسب ،بل ّ
اهلمداين خالل
إن الفقيه
َّ
وأول
وأول ّ
وأول مولودّ ،
محامّ ،
حديثه عن األوائل يف البرصة ،ذكر ّأول دارّ ،
ثم أردف بذكر قرص أنس يف البرصة الذي ُينسب إىل أنس بن
َمن غرس النَّخلّ ،

ً
استكامال ملا أورد ُه ابن الفقيه عن األوائل يف البرصة.
مالك((( ،فجاء ذكر قرص أنس
منذ ٍ
ٍ
أن أنس بن مالك كان قدْ نزل البرصة ُ
بب ال ّثاينّ :
قريب من
وقت
والس ُ
ّ
الصحابة العرشة الذين بعثهم عمر بن اخل ّطاب مع أيب
متصريها؛ إ ْذ إنّه كان ضمن ّ

األشعري لتفقيه أهل البرصة(((.
موسى
ّ

خا�ص للأُمراء يف الب�صرة
�أ ّو ُل ح ّما ٍم ٍّ

كان ألُ ِ
ِ
محام األمراء((( ،أو محـّام دار
محام ًا
مراء
خاص ًا هبم ُيعرف بـّ :
البرصة ّ
َّ
اإلمارة((( ،فقدْ ُذ ِك َر :أنّه يقع يف اجلهة اجلنوب ّية الغرب ّية من املسجد اجلامع بالقرب
من دار اإلمارة األُوىل(((.
حممد (ت،)#340
((( ُينظر:
ُّ
البالذري ،البلدان :ص402؛ وابن الفقيه اهلمدانيّ  ،أمحد بن ّ
البلدان( ،حتقيق :يوسف اهلادي ،ط ،1عامل الكتب لل ّطباعة والنّرش–بريوت1996/م):
احلموي ،معجم البلدان :ج ،7ص.57
ص232؛ وياقوت
ّ

اهلمداين ،البلدان :ص.232
((( ُينظر :ابن الفقيه
ُّ

حممد بن عبد اهلل (ت ،)#741اإلكامل يف أسامء
((( ُينظر :اخلطيب الت
ّ
ّربيزي ،أبو عبد اهللّ ،

مؤسسة أهل البيت قم املقدّ سة/
الرجال( ،حتقيق :أبو أسد اهلل بن عبد اهلل،
ّ
األنصاريّ ،
ّ
د.ت) :ص.2

احلموي ،معجم البلدان :ج  ،2ص.342
((( ُينظر :ياقوت
ّ
((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص.273

((( ُينظر :د .صالح أمحد العليّ  ،خطط البرصة :ص.75
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محام األُمراء ٌ
احلمم) ،فقدْ ُذ ِكرّ :
أن
و ُيرشف عىل إدارة ّ
رجل ُيعرف بـ(صاحب اّ

احلمم)؛ ألنّه كان عىل
(مطر ًا)
ُ
احلمم)َ ،و َو َر َد :أنّه إنّام ُس ِّمي (صاحب اّ
(صاحب اّ
محام األمري يف البرصة(((.
ّ

�أ ّو ُل ح ّما ٍم عا ٍّم لل ِّرجال يف الب�صرة

ِ
َّ
السنّة
حث اإلسالم عىل النّظافة ،وأصبح أمر االهتامم بالنّظافة جزء ًا من ُّ

أمر ُه ْ
أن ُيع ِّل َم أه َلها
النّبو ّية((( ،وحينام بعث عمر أبا موسى
ّ
األشعري إىل البرصةَ ،

السن َنْ ،
األشعري ،قائالً :بعثني
هيتم بنظافة املدينة ،وقدْ أدىل بذلك أبو موسى
ّ
وأن َّ
ُّ
إليكم عمر بن اخل ّطاب ُأع ِّلمكم كتاب ر ِّبكم ،وسنَّة نب ِّيكم ،و ُأن ّظف طرقكُم.(((
ِ
وم ْن أولو ّيات النّظافة ،هو االغتسال واالستحامم؛ لذلك ،فقدْ برز أمر بناء
محام عبد اهلل بن عثامن بن أيب العاص،
محا ٍم خُّاتذ يف البرصة هو ّ
احلممات ،فكان ّأول ّ
اّ
قفي((( ،يف ُ
اخلريبة((( ،يف موضع بستان سفيان بن معاوية(((.
ال ّث ّ

((( ُينظر :أبو الفرج األصفهانيّ  ،مقاتل الطالب ّيني :ص.137
اهلندي ،كنز العامل :ج ،9ص.277
((( ُينظر :املتّقي
ّ

((( ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،32ص.69
قفي ،كان أبوه عثامن ضمن وفد ثقيف من ال ّطائف
((( عبد اهلل بن عثامن بن أيب العاص ،ال ّث ُّ

وجه ُه عمر
عىل رسول اهلل  ،فأسلموا ،وأ َّمر ُه عليهم ،فكان ُيصليِّ هبم ،ويقرأ هلم القرآنَّ ،
إىل البرصة ،فابتنى هبا دار ًا .ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص ،41وعبد اهلل استعمله زياد عىل

أردشريفرهُ ،ينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،4ص.415
((( ُ
يت بذلك؛ ّ
ألن املرزبان ابتنى به قرص ًا وخرب
اخلريبة :تصغري َخ ِربة،
موضع يف البرصةُ ،س ِّم ْ
ٌ
وسموها :اخلُريبة ،وقيلّ :
ألن املثنّى ابن حارثة
فلم نزل املسلمون البرصة ابتنوا عنده أبنية َّ
بعده ،اّ
ّ
احلموي ،معجم البلدان :ج ،3ص.288
خرهبا بش ِّن الغارات عليهاُ ،ينظر :ياقوت
ّ
يباين َّ
الش ّ

اهلمداين ،البلدان :ص.232
((( ابن الفقيه
ُّ
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ٍ
أن مسلم بن أيب بكرة((( اتخّذ محـّام ًاْ ،
رواية ُأخرى ّ
ومل يكن يف البرصة
وجاء يف

غريه((( ،ويبدو ّ
كحمـام مسل ٍم يف سعته ،أو
أن املقصود بذلك أنّه ْمل يك ْن يف البرصة ّ
ُ
محامي هذا يف ِّ
ُّ
ويّ :
كل
أن مسل ًام قال:
أغتل ِم ْن ّ
بمقدار ما يغ ُّله من إيراد ،فقدْ ُر َ
ألف دره ٍم ،وطعام ًا كثري ًا ،وهذا ما أثار حسد اآلخرين((( .بل جاء ما ُيشري
يو ٍم َ
محا ٍم يف البرصة ،وليس ّأوهلا ،فقيلّ :
إىل ّ
محام عبد اهلل
إن ّ
محام مسلم هو ثالث ّ
أن ّ
محامّ ،
محام فيل موىل زياد((( ،هو احلامم ال ّثاين ،أ ّما
وإن ّ
قفي ،هو ّأول ّ
ابن عثامن ،ال ّث ّ

ال ّث ُ
محام مسلم بن أيب بكرة(((.
الث ،فهو ّ

�أ ّو ُل ح ّما ِم ن�سا ٍء يف الب�صرة
محام للبابة بنت أوىف احلرش ّية((( يف
احلممات وجود ّ
َو َر َد ضمن احلديث عن اّ
البرصة((( .فر ّبام َ
اخلاصة بنساء البرصة؛ إ ْذ ِم ْن غري
احلمـامات
ّ
احلمـام م ْن ّ
كان هذا ّ
الرمحن ابني أيب بكرة ،روى عن أبيه ،وروى عنه
((( مسلم بن أيب بكر :أخو عبيد اهلل وعبد ّ
البستي ،ال ّثقات :ج،5
أهل البرصةُ ،ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص19؛ وابن ح ّبان
ّ
ص.391

البالذري ،أنساب األرشاف :ج ،2ص.148
((( ُينظر:
ُّ
البالذري ،البلدان :ص.401
(((
ُّ

احلموي ،معجم
((( فيل موىل زياد بن أبيه وحاجبه ،ويف محـّامه ُيرضب املثلُ ،ينظر :ياقوت
ّ
حممد( ،ت القرن التّاسع
البلدان :ج  ،3ص179؛ وابن نارص الدّ ين الدّ
مشقي ،شمس الدّ ين ّ
ّ

حممد نعيم
العرقسويس–بريوت1993/م) :ج ،7ص.142
ّ
اهلجري) ،توضيح املشتبه( ،حتقيقّ :
ّ

اهلمداين ،البلدان :ص.232
((( ُينظر :ابن الفقيه
ُّ
احلريش ،وزوجة زياد بن أبيه،
((( لبابة بنت أوىف احلرش ّيةُ ،أخت قايض البرصة زرارة بن أوىف
ِّ
ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص.292

البالذري ،البلدان :ص.401
((( ُينظر:
ُّ
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الرجالْ ،
املعقول ْ
صح هذا القول ،فهذا يعني
أن متتلك امرأة ّ
وإن ّ
محام ًا يستخدمه ِّ
ِ
احلممات النّسائ ّية يف البرصة ْ
محا ٍم فيها.
إن مل ْ نقل :إنّه ّأو ُل ّ
أنّه كان م ْن أوائل اّ

�أ ّو ُل مقرب ٍة يف الب�صرة
يب
يب الغر ّ
الرئيسة يف البرصة هي اجل ّبانة ،وتقع يف الطرف اجلنو ّ
كانت املقرب ُة ّ
من املِ ْر َبد((( ،وهذا يعني ّ
أن اجل ّبانة هي ّأول مقربة عا ّمة يف البرصة ،فقدْ ُدفِ َن فيها

كبار رجاالت البرصة وأعياهنا ،و ُدفن فيها-أيض ًا -من العا ّمة والبسطاء؛ إ ْذ ُروي:
ّ
أن سلم بن زياد((( ،كان ّأول َم ْن ُدفِن فيها سنة (692/#73م)((( ،وكذلك أمري
البرصة برش بن مروان ((( ،وهو ّأو ُل ٍ
وال مات يف البرصة سنة (694/#75م)(((.
ِ
ويف الوقت نفسهُ ،ذ ِك َرّ :
ثم
أن عبد ًا أسود كان قدْ ُدفن قرب برش بن مروانّ ،
اختلط عىل النّاس القربان ،ف َل ْم يستطي ُعوا التّمييز بينهام(((.
ُسبت إىل بعض ّ
الشخص ّيات ،أو إىل بعض
وظهرت يف البرصة مقابر ُأ َخر ن ْ
ْ
((( ُينظر :د .صالح أمحد العليّ  ،خطط البرصة :ص.108

((( سلم بن زياد بن عبيد ،الذي يقال له :ابن أيب سفيان ،من أهل البرصةّ ،
توىل خراسان
ملعاوية ،وتوفيّ سنة ( )#73يف البرصة ،وقربه قرب قرب برش بن مروانُ ،ينظر :ابن عساكر،
تاريخ مدينة دمشق :ج ،22ص.146 ،142

((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق:ج ،22ص.146
موي ،أخو عبد امللكّ ،
واله
((( برش بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن ُأم ّية ،أبو مروان ُاأل ّ
الكوفة والبرصة سنة ( ،)#74وتوفيّ سنة (ُ ،)#75ينظر :ابن خ ّياط ،تاريخ :ص209؛ وابن
عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج  ،10ص.264 ،253

((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،10ص.264
((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،10ص.262
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خاصة.
القبائل((( ،أي :إنهّا ْ
كانت مقابر ّ

�أ ّو ُل دا ٍر ُوقفتْ للعباد ِة
الزهد
والتصوف ،وقدْ
الزهد والعبادة ،وفيها نشأ ُّ
اشتهرت البرصة بأنهّ ا مدينة ُّ
ّ

ِ
اهلجيمي،
الزاهدين ،فكان أمحد بن عطاء،
خاصة للمتع ّبدين ّ
ُأنش َئ ْت فيها أماكن ّ
ُّ
البرصي((( (ت815/#200م)ّ ،أول َم ْن أوقف دار ًا يف البرصة يف بلهجيم(((،
ُّ

يقص عليهم(((.
للمتع ِّبدين واملريدينُّ ،

�أ ّو ُل ِبي َعة((( (كني�سة) لل َّن�صارى يف الب�صر ِة

كان للنّصارى تواجدٌ يف البرصة ،تعود بداياته إىل ٍ
زمن مبك ٍِّر؛ إ ْذ ّ
إن مرماري–
الس ِّيد(((– دخل الأُ ُب َّلة ،وبنى البِ َي َعة املسامة (بيعة
نبطي
اسم
رسياين ،ويعنيَّ :
ٌّ
ٌّ

((( ُينظر :د .صالح أمحد العيل ،خطط البرصة :ص.109–108

الصوف ّية ،برز يف العبادة واالجتهاد،
البرصي،
اهلجيمي،
((( أمحد بن عطاء،
القدري ،شيخ ّ
ُّ
ُّ
ُّ
كان قدر ّي ًاُ ،ينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،9ص.408
الذ ّ
((( بلهجيم :يعني بنو اهلجيمُ ،ينظر :ابن األثريُ ،أسد الغابة :ج ،3ص ،78وبني اهلجيم
الرمحن
الس
حممد بن عبد َّ
يوطي ،جالل الدّ ينّ ،
ُّ
بطن من متيم ،وهلم حم ّل ٌة يف البرصةُ ،ينظرّ :
لب ال ُّلباب يف حترير األنساب( ،دار صادر–بريوت/د.ت) :ص.277
(تُّ ،)#911

((( ُينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،9ص.409 ،408
الذ ّ
((( البِي َعة بالكرس ،كنيسة النّصارى ،واجلمع بِ َيع .ابن منظور ،لسان العرب :ج ،8ص.26
((( ينظر :جمهول ،مؤ ّلف ،خمترص األخبار البِ ِ
يع ّية( ،حتقيق :األب د .بطرس حدّ اد ،مطبعة
ُ
الدّ يوان ،بغداد2000/م) :ص.110
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(((
ُ
تكون
الرهبان((( ،وقدْ
القدّ يس) عىل هنر التِّبن  ،وقدْ َس َك َن يف هذه البِي َعة أحد ُّ
نيت يف البرصة.
هذه البِي َعة هي أقدم الكنائس العراق ّية التي ُب ْ
أن هذه البِي َعة ظ َّل ْت قائم ًة عند متصري البرصة ،فقدْ ُذ ِكر ّ
ويبدو ّ
أن قايض البرصة
كعب بن سور (ت656/#36م) ،كان إذا أرا َد ْ
يستحلف ذ ِّم ّي ًا يأيت به إىل البِي َعة،
أن
َ

ويضع التّوراة يف حجره ،واإلنجيل عىل رأسه ويستحلفه باهلل(((.
نيت يف البرصة يف العصور اإلسالم ّية ،فهي تلك
أ ّما عن ّأول بِي َع ٍة ُذ ِكر أنهّ ا ُب ْ
التي بناها وايل البرصة بالل بن أيب بردة ٍ
بأمر من وايل العراق خالد
القرسي(((،
ّ

فقدْ ُر ِو َيّ :
أن خالد ًا ملا بنى بِي َعة ألُ ِّمه يف الكوفة ،كتب نصارى البرصة إىل َم ْن ك َّلم
ُأ ّم خالد ْ
يأمر ُه ببنائها ،فأجاب
بأن يبني هلم بِي َعة يف البرصة ،فكتب خالد إىل بالل ُ
باللّ :
يقارونيِّ عىل ذلك ،فكتب إليه خالد :ابنِها هلم،
إن أهل البرصة ال ُّ
فلعن ُة اهلل عليهم ْ
رش ًا منهم دين ًا ،فبنى بالل بِي َعة للنّصارى يف ال ّلبادين(((،
أن كانُوا َّ

املرجح ّ
((( يرى أحدُ الباحثني ّ
أن تلك الكنيسة
أن هذا النّهر هو هنر اخلندق حال ّي ًا ،ومن َّ
هي ذاهتا الكنيسة احلال ّية التي عىل هنر اخلندق قريبة م ْن ِّ
انحرس عنها املاء
شط العرب ،التي
َ
ٍ
العيل ،فيصل أمحد
نيت عىل أنقاض الكنيسة القديمةُ ،ينظر:
مساف ًة غري
بعيدة ،وهي التي ُب ْ
ّ
ايس (–749/#656–132
كاظم :نصارى العراق دراسة يف أحواهلم العا ّمة يف العرص الع ّب ّ
1258م)ُ ( ،أطروحة دكتوراه ،جامعة البرصة–ك ّل ّية اآلداب2011/م) :ص( ،79اهلامش).
((( ُينظر :مؤ ّلف جمهول ،خمترص األخبار البِ َيع ّية :ص.115
((( ُينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،1ص.278

البجيل ،أمري مكّة للوليد وسليامن،
كز ،أبو اهليثم
((( خالد بن عبد اهلل بن يزيد بن أسد بن ّ
ُّ
ِ
وأمري العرا َقني هلشام ،عزله هشام عن العراق سنة ( ،)#120وولىّ يوسف بن عمر ،و ُقتل
ِّني سنةُ ،ينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج،16
خالد سنة ( ،)#126وهو ابن نحو ست َ

ص.162 ،139 ،135
احلموي ،معجم البلدان :ج ،7ص.172
الصوف .ياقوت
ّ
((( ال ّلبادين :نسبة إىل عمل ال ّلبود من ُّ
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وهبذا أنشدَ الفرزدق((( ،قائل(((:

ليب ألُ ِّم ِه
الص ُ
َبنى بِ ْي َع ًة فيها َّ

و هُتدَ م للبِيع ِ
ِ
ات فينا
املساجدُ
َ ُ َْ

�أ ّو ُل َد ْيرٍ ((( يف الب�صرة
خاصة هبم للعبادة ،ومنها
الرهبان النّصارى عىل التّع ُّبد يف أماك َن
ّ
لقدْ َ
دأب ُّ
األ ْد ِيرةّ ،
ولعل أقد َم َد ْي ٍر يف البرصة هو ( َد ْير الدّ هدار)((( ،وهو َد ْير مشهور ،وإليه
ِ
الرهبان ،ذاع
ُينسب هنر الدّ ير ،و ُيعدُّ م َن األ ْد ِيرة املع ّظمة عند النّصارى ،كثري ُّ
صي ُت ُه ،وال س ِّيام يف العصور الع ّباس ّية(((.

� ُاملدار�س يف الب�صرة
أوائل
ِ

وانتعشت فيها حركة التّعليم ،وحلقات
شهدت البرصة هنض ًة فكر ّي ًة كبريةً،
ْ
أصبحت كعب ًة لطلبة العلم الوافدين إليها ِم ْن أرجاء البالد
الدّ رس والعلم ،حتّى
ْ
وس ِّمي الفرزدق؛
((( الفرزدق :مهام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال،
املجاشعيُ ،
ُّ
ّ
ألن وجهه ُش ِّبه باخلبزة ،وهي فرزدقة ،توفيّ سنة ( ،)#112أو ( )#114يف البرصة .ابن سلاّ م
حممد بن سلاّ م (ت ،)#231طبقات فحول ّ
حممد شاكر،
الشعراء( ،حتقيق :حممود ّ
اجلمحيّ ،
دار
األصفهاين ،األغاين :ج ،1ص.278
املدين–جدّ ة/د.ت) :ج ،2ص298؛ وأبو الفرج
ّ
ّ

األصفهاين ،األغاين :ج ،10ص.390
((( أبو الفرج
ُّ

الصحاري ورؤوس اجلبال ،فإذا كان يف املرص
الرهبان ،ويكون يف ّ
((( الدّ ير :بيت يتع َّبد فيه ُّ
احلموي ،معجم البلدان :ج ،4ص.331
كانت كنيسة أو بِ َي َعةُ ،ينظر :ياقوت
ْ
ّ

ويقع اآلن يف منطقة
يقع بنواحي البرصة يف طريق القاصد هلا من واسط،
ُ
((( َد ْير الدّ هدارُ :
(طف البرصة)
مائي عىل مقربة م ْن الك ّفة
اسمهـا( :منيصفة) يف قرية الدّ ير ،وهو
ّ
ٌ
مستنقع ٌّ
يراوي ،مكّي عبد ال ّلطيف ،دير الدّ هدار
السادة الب ّطاطُ ،ينظر :الدّ
َّ
ّ
الزاوية التي يسكنها عشائر ّ
بني ال ُقرنة والبرصة (مطبعة البهاء–البرصة2006/م) :ص.13–12 ،10
احلموي ،معجم البلدان :ج ،4ص.342
((( ُينظر :ياقوت
ّ
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َ
املكان الوحيد لعقد جلسات العلم ،بل
فلم يعدْ املسجد اجلامع
اإلسالم ّية كا ّفةْ ،
ِ
كبار رجاالت
ُأنشئت فيها مدارس عديدة رسم ّية ،و ُأخرى أهل ّية ّ
خاصة ،أنشأها ُ
الدَّ ولة(((.

�أ ّو ُل مدر�س ٍة ر�سم ّي ٍة منْ ِق َبل الدَّولة

ٍ
ست يف البرصة هي املدرسة النِّظام ّية ،التي
كانت ّأو ُل
مدرسة رسم ّي ٍة ُأ ِّس ْ
ْ

(((
لجوقي (الب أرسالن)((( ،سنة
الس
ّ
السلطان ّ
أنشأها نظام امللك  ،وزير ُّ
(1065/#458م)(((.

املهم هنا حتديد موقع املدرسة النّظام ّية ،بصفتها إحدى الوحدات ال ُعمران ّية
ّ
ِ
(((
املهمة يف البرصة ،فقدْ ُذ ِكرّ :
نقلت
ثم ْ
أن موقع املدرسة النّظام ّية يف حم ّلة امل ْر َبد َّ ،
ّ
ٍ
مكان
بنايتها يف آواخر أ ّيام املستعصم باهلل (1258–1242/#656–640م) إىل

((( ُينظر الفصل اخلامس (مراكز التّعليم يف البرصة).

الطويس ،الوزير الكبري ،أشهر َم ْن َبنى
عيل بن إسحاق بن الع ّباس،
ُّ
((( نظام امللك :احلسن بن ِّ
املدارس وش َّيد أركاهنا ،ولد سنة ( ،)#408وكان من أوالد الدّ هاقني بنواحي طوس ،فح َّفظه

أبو ُه القرآن ،وش َغ َل ُه يف التف ُّقه عىل املذهب ّ
ثم خرج إىل غزنة ،وخدم يف الدِّ يوان
افعيّ ،
الش ّ
فلم مات ابن شاذان،
لطاين،
ّ
السلطان ألب أرسالن ،اّ
عيل بن شاذان ،وزير ّ
ّ
واختص بأيب ّ
الس ّ
عيل
الس ّ
أوىص ألب أرسالن به ،فنصبه وزير ًا مكانهُ ،ينظرُّ :
بكي ،أبو نرص ،عبد الوهاب بن ّ

(ت ،)#771طبقات ّ
حممد
حممد
الطناحي ود.عبد الفتاح ّ
ّ
الشافع ّية الكربى( ،حتقيق :حممود ّ
احللو ،ط–2دار هجر :)#1413/ج ،4ص.312 ،309

حممد بن طغرل بيك بن سلجوق بن دقاق ،املل ّقب بالعادل،
الس
لجوقيّ ،
ّ
((( ألب أرسالن ّ
ِ
بالسلطنة عىل منابر بغداد ،كان ملك ًا عادالً مهيب ًا مع َّظ ًام ،توفيّ سنة ( ،)#465ونُقل
ّأول َم ْن ُذكر َّ
فدي ،الوايف بالوفيات :ج ،2ص.230
الص ّ
إىل مرو ،و ُدفن يف مدرستهُ ،ينظرّ :

بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى :ج ،4ص.313
الس ّ
((( ُينظرُّ :
((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل :ج ،9ص.91
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ٍ
ٍ
آخر ،عندما َّ
جديد
مكان
ست نظام ّية ثانية يف
حل اخلراب بمدينة البرصةُ ،فأ ِّس ْ
يبعد عن حم َّلة املِ ْر َبد ،التي أتى عليها اخلراب(((.

ا�س
�أ ّو ُل مدر�س ٍة � َّأ�س�سها وبناها ال ّن ُ

ٍ
ٍ
ّ
حممد بن عبد اهلل،
أسسهـا أبو الفرجّ ،
إن ّأول مدرسة أهل ّية يف البرصة تلك التي َّ
كانت غاية يف ُ
احلسن
البرصي((( (ت1105/#499م) ،وقدْ ُو ِص َف ْت بأنهّـا
ْ
ُّ

والزخرفة(((.
َّ

 -الأنها ُر يف الب�صر ِة

وال�س ْقي يف الب�صرة
�أ ّو ُل نهرٍ ُحفِـ َر للإروا ِء َّ

حفر ّأو ِل ٍ
َ
هنر يف البرصة بعد ْ
أعيان أهل البرصة
يضم
توج َه وفدٌ
أن َّ
ُّ
جا َء ُ
املنورة ،ورف ُعوا حوائجهم بني يدي
ووجها َءها سنة (638/#17م) إىل املدينة َّ

عمر بن اخل ّطاب ،فكان األحنف بن قيس((( أحد أعضاء الوفد ،فتقدّ م لعمر
اإلسالمي يف
((( ُينظر :ناجي ،د .عبد اجل ّبار ،من تاريخ احلركة الفكر ّية يف البرصة يف العرص
ّ
الدّ راسات اإلنسان ّية( ،مطبعة دار احلكمة–جامعة البرصة1991/م) :ص.30

البرصي ،قايض البرصة ،كان م ْن أعلم النّاس
حممد بن عبد اهلل بن احلسن،
ُّ
((( أبو الفرجّ ،
املروة ،أمىل بجامع البرصة جمالس ،ولد سنة
بالعرب ّية وال ّلغة ،د ِّين ًا ،مهيب ًا ،عىل جملسه وقار ،تا ّم ّ
الرحيم (ت ،)#772طبقات
( ،)#418وتوفيّ سنة (.)#499
ّ
األسنوي ،مجال الدّ ين عبد َّ
ّ
الشافع ّية( ،حتقيق :كامل يوسف احلوت ،ط ،1دار الكتب العلم ّية–بريوت1987/م) :ج،1

ص.122

األسنوي ،طبقات ّ
الشافع ّية :ج ،1ص.122
((( ُينظر:
ّ

الض ّحاك بن قيس بن معاوية بن زيد مناة بن متيم ،ولدته
((( األحنف بن قيس،
واسم ُهّ :
ُ
الزبري يف الكوفة ،فتوفيّ هناكُ ،ينظر:
ُأ ّمه وهو أحنفُ ،يكنى بأيب بحر ،وفد عىل مصعب بن ّ
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شارح ًا له وضع البرصة ،وما يعانيه أه ُلها من مشكلة ق ّلة مياه الشرّ ب وملوحته،

إن مفاتيح اخلري بيد اهللّ ،
قائالًّ ... :
وإن إخواننا من أهل األمصار ،نز ُلوا منازل
األُمم اخلالية بني املياه ْ
العذبة واجلنان امللت َّفة ،وإنّا نزلنا سبخ ًة ّ
نشاش ًة ملح ًة
ّ
البحر األُجاج،
ينبت مرعاها ،ناحيتُها ِق َبل املرشق
هشاش ًة ،ال ُّ
جيف نداها ،وال ُ
ُ
ِ ِ
رضع ،تأتينا منافعنا ومريتنا يف مثل
زر ٌع وال
ٌ
وم ْن ق َبل املغرب الفالة ،فليس لنا ْ
الر ُ
وخترج املرأ ُة
فيستعذب املا َء ِم ْن فرسخني،
عيف
الض ُ
جل َّ
ُ
ُ
مريء النَّعامةُ ،
خيرج َّ
الس ُبعَ ،فألاَ ترفع
لذلك ،فرت ُب ُق((( ولدَ ها كام يربق العنز خماف بادرة
ّ
العدو وأكل ّ
األشعري وايل البرصة ْ
أن
رب فاقتنا؟ ، ...فكتب عمر إىل أيب موسى
ّ
خسيستنا وجت ُ
حيفر هلم هنر ًا((( ،وهو ّأو ُل ٍ
هنر ُح ِف َر يف البرصة بعد متصريها ،وقيلّ :
إن أبا موسى
َ
ْ
اإلجانة((( ،وقاد ُه ثالثة فراسخ((( ،حتّى بلغ به البرصة ،فصار طول هنر
ابتدأ من َّ
األُ ُب ّلة أربعة فراسخ(((.

ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.97 ،93

الصغار ّ
((( َر َب َق ّ
لئال
الربق ،وهو :احلبل واحللقة تُشدُّ هبا الغنم ِّ
الربقة واحدة ِّ
الشاة ،شدّ ها يف ِّ
ترضعُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،10ص.112

البالذري ،البلدان :ص403؛ و ُينظر :أنساب األرشاف :ج ،12ص.312–311
(((
ّ
اإلجانة،
خور
سمى َّ
ٌ
اإلجانة :بلفظ َّ
((( ّ
واسع كان ُي َّ
اإلجانة التي تُغسل فيها ال ّثياب ،وهو ٌ
اإلجانة ،وقيلُ :س ِّمي
وتسميه العرب يف اإلسالم :خزار ،ومنه يبتدأ النّهر الذي ُيعرف بنهر َّ
ِّ
اإلجانة؛ ّ
احلموي ،معجم البلدان:
ألن أهل البرصة كانُوا يغسلون ثياهبم فيه .ياقوت
ّ
بنهر َّ

ج ،8ص.412 ،411
((( الفرسخ :يتأ ّلف من ثالثة أميال ،وطول الفرسخ حدود ستّة كيلومرتاتُ ،ينظر:
هنتس ،فالرت :املكاييل واألوزان وما يعادهلا يف النّظام املرتي( ،ترمجة :د .كامل
العسيل–
ّ

عامن1970/م) :ص.94

احلموي ،معجم البلدان :ج ،8ص.411
((( ُينظر :ياقوت
ّ
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�أ ّو ُل نهرٍ ُح ِف َر لتحلي ِة ما ِء الب�صرة

عانى ُ
أهل البرصة من ملوحة مائهم وق ّلته ،فشكَّل وجهاء وأعيان البرصة

وفد ًا ملقابلة وايل العراق عبد اهلل بن عمر بن عبد العزيز سنة (744/#127م)(((،
أن الوفد جلبوا معهم قارورتني ،يف إحدامها ماء من ِ
و ُذ ِكرّ :
ماء البرصة ،وال ّثانية
ُ
ٌ
فيها ماء من البطيحة((( ،فرأى بينهام فرق ًا ،فقا ُلوا ... :إنّك ْ
حفرت لنا هنر ًا
إن
َ

العذب ،فكتب بذلك إىل يزيد بن الوليد ،فأجابه قائالًْ :
رشبنا من هذا ْ
بلغت
إن
ْ
نفق ُة هذا النّهر خراج العراق ،ما كان يف أيدينا فانفقه عليه ،...فحفر النَّهر الذي
ُيعرف باسم :هنر ابن عمر سنة (743/#126م)(((.
و ُذ ِك َر ّ
أن املا َء الذي يأيت ِم ْن هنر عمر كان نزر ًا قليالً ،وكان عظم ماء البطيحة
َ
يستعذبون من األُ ُب ّلة ،حتّى قدم سليامن بن
يذهب يف هنر الدّ ير ،فكان النّاس

عيل البرصة خّ
واتذ املغيثة((( ،وعمل ُمسنّياهتا عىل البطيحة ،فحجز املاء عن هنر
ّ

موي ،ويل الكوفة
((( عبد اهلل بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاصُ ،األ ّ
ثم جمُ ع له املرصان (الكوفة والبرصة) ،فحفر هلم هنر ابن عمر ،حبسه مروان
ليزيد بن الوليدّ ،
بحرانُ ،ينظر:
السجن يف وباء وقع ّ
ثم قتله غيل ًة ،وقيل :بل مات يف ِّ
حرانّ ،
حممد يف سجن ّ
ابن ّ

ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،31ص.222 ،221 ،216
قرى متّصل ًة وأرض ًا
أرض واسع ٌة بني واسط والبرصة،
ْ
((( البطيحة والبطائحٌ ،
كانت قدي اًم ً

عامرةً ،فاتّفق أ ّيام كرسى أبرويز ْ
زادت دجلة زياد ًة مفرط ًة ،وزاد الفرات أيض ًا ،فتب ّطح
أن
ْ
أمر البطائح ،وتغ َّلب املاء عىل النّواحي.
املاء يف تلك الدِّ يار ،ف َط َر َد أه َلها عنها ،واستفحل ُ
لمي ،د .إبراهيم جدّ وع
ياقوت
ّ
الس ّ
احلموي ،معجم البلدان :ج  ،2ص356؛ و ُينظرّ :
ّ
السياس ّية والفكر ّية( ،ط ،1النّجف
الشيخ حمسن :إمارة البطائح العرب ّية ،دراس ٌة يف أحواهلا ّ
األرشف2014/م) :ص.31 ،25

البالذري ،البلدان :ص.416
((( ُينظر:
ّ

العينيُ ،عمدة القارئ :ج ،7ص.39
((( املغيثة من اإلغاثة ،واإلغاثة بمعنى املعونةُ ،ينظر:
ّ
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الدّ ير ورصفه إىل هنر ابن عمر ،وأنفق عىل املغيثة ألف ألف درهم ،وقيلّ :
إن أهل

عيل ملوحة املاء وكثرة ما يأتيهم من ماء البحر ،فسكَّر
البرصة شكوا إىل سليامن بن ّ
ِ
القنْدل(((ُ ،
فعذ َب ماؤهم(((.

((( ِ
احلموي ،معجم
القندل :بكرس القاف وسكون النّون ،هنر يف البرصة قرب الأُ ُب ّلة .ياقوت
ّ
البلدان :ج ،8ص.417

البالذري ،البلدان ،ص417؛ وأنساب :ج ،4ص.123
((( ُينظر:
ّ

ابع
ال َف ْ�ص ُل ال َّر ُ
ال ُ
االجتماعي
ني:
أوائل يف اجلانب ِ
ِّ
واالقت�صادي
ِّ

ابع
ال َف ْ�ص ُل ال َّر ُ
ال ُ
واالقت�صادي
االجتماعي
ني:
ِّ
أوائل يف اجلانب ِ
ِّ

ِ
واالقتصادي هناك العديد من اإلسهامات والتّنظيامت
االجتامعي
اجلانبني
ويف
ِّ
ِّ

الرائدة يف البرصة ،وأوائ ُلها كاآليت:
ّ

�أ ّو ُل قبيل ٍة عرب ّي ٍة نزلتْ الب�صرة
قدمت إليها عند بدء الفتوحات
استوطن البرصة العديد من القبائل العرب ّية التي
ْ

اإلسالم ّية ،خّ
ذت منها مسكن ًا وموطن ًا جديد ًا .وقدْ رويّ :
كانت
أن البرصة
ْ
وات ْ
ِ
ٍ
نزلت فيها ،وهي
أمخاس وفق ًا للقبائل العرب ّية اخلمس التي
مخسة
مت إىل
ْ
قدْ ُق ِّس ْ

قبائل :العالية ،بكر بن وائل ،متيم ،عبد القيس ،األزد.(((

ّ
استقرت
ولعل ّأول قبيلة عرب ّية نزلت البرصة هي قبيلة (بكر بن وائل) ،التي
ْ
قرب األُ ُب ّلة؛ إ ْذ ُذ ِكرّ :
أن االنتصارات التي ح ّققها العرب عىل الفرس يف وقعة (ذي

عت بعض رجاالت بكر بن وائل عىل ش ِّن الغارات عىل
قار)(((،
شج ْ
ْ
كانت قدْ َّ
((( د .صالح أمحد العليّ  ،خطط البرصة :ص.102-81

كانت بني جيش كرسى وبني بكر بن وائل،
((( وقعة ذي قار :من أ ّيام العرب املشهورة،
ْ
ِ
ّبي  قال :ذاك
قيل :إنهّ ا
وقعت بعد وقعة بدر بأشهر ،وعندما ُذك ْ
ْ
رت وقعة ذي قار عند الن ِّ
رِ
العسقالين ،اإلصابة :ج،1
ُصوا .ابن حجر
ّ
ّأو ُل يو ٍم انتصف فيه العرب من العجم ،ويب ن ُ
يب ،تاريخ :ج ،1ص.215
ص447؛ و ُينظر تفاصيل الوقعة :اليعقو ّ
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الساسان ّية((( ،وال س ّيام الغارات التي كان يشنُّها قطبة بن
األطراف الغرب ّية للدّ ولة ّ
دويس ،فكان ُقطبة ُيغري ِم ْن ناحية احلرية سنة (633/#12م)(((.
الس
قتادةّ ،
ُّ
مجاعة ِمن ِ
ٍ
وي ّ
قومه((( ،حتّى
غري عىل ال ُفرس مع
الس
ْ
ور َ
أن ُقطبة ّ
ُ
دويس كان ُي ُ
َّ
كتب إىل عمر بن اخل ّطاب طالب ًا اإلمدادات((( ،أيّ :
إن مجاع ًة ِم ْن بكر بن وائل
واستقر ْت هبا.
كانت قدْ نزلت البرصة
ْ
َّ

�أ ّو ُل لقبٍ �أُط ِل َق على الب�صرة

كان ّأو ُل ٍ
طلق عىل البرصة هو لقب (ق ّب ُة اإلسالم)؛ إ ْذ جاءّ :
أن البرصة
لقب ُأ َ

وكثرت األبنية فيها ،واشتدّ ْت
وانتقلت قبائل العرب إليها،
حينام ُم رِّص ْت،
ْ
ْ

يت( :ق ّبة اإلسالم)((( ،وقيلّ :
إن البرصة كان ُيقال هلا:
شوكة اإلسالم هباُ ،س ِّم ْ
قبة اإلسالم ِ
وخزانة العرب.(((
ّ
وو َر َد ّ
فلم بنى املنصور بغداد سنة
َ
أن هذا ال ّلقب ُأطلق -فيام بعد -عىل بغداد ،اّ
ومصب أموال
وصارت دار اخلالفة
السالم)،
ْ
ّ
وسمها( :مدينة ّ
(762/#145م) ،اّ
اآلن–بغداد–أوىل ْ
ُسمى ق ّبة اإلسالم من البرصة،
الدُّ نيا ،قال النّاس :هذه
ْ
بأن ت َّ

((( ُينظر :د .صالح أمحد العليّ  ،التّنظيامت االجتامع ّية واالقتصاد ّية :ص.34

اجلوزي ،املنتظم :ج ،4ص184؛ وابن األثري،
الطربي ،تاريخ :ج ،3ص91؛ وابن
((( ُينظر:
ّ
ّ
الكامل :ج ،2ص.333

البالذري ،البلدان :ص.388
((( ُينظر:
ُّ

الطربي ،تاريخ :ج ،3ص91؛ وابن األثري ،الكامل :ج ،2ص.333
((( ُينظر:
ّ
حممد (ت  ،)#429ثامر القلوب يف املضاف
عالبي ،أبو منصور ،عبد امللك بن ّ
((( ُينظر :ال ّث ُّ
واملنسوب( ،دار املعارف–القاهرة/د.ت) :ج ،1ص.163
((( النّووي ،هتذيب األسامء وال ّلغات :ج ،3ص.35
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السالم وق ّبة اإلسالم.(((
فس ِّم ْ
يت بغداد لذلك :مدينة ّ
ُ
ِ
مه ّية بغداد ،وإطالق لقب (ق ّبة اإلسالم) عليها ،إلاّ
الرغم من بروز أ ِّ
وعىل ُّ
فقدت مكانتها ،أو ّ
إن ذلك اليعني ّ
ّ
أن البرصة
أن لقب (ق ّبة اإلسالم) كان قدْ
ْ

يستمر إطالقه عليها ،بدليل َّ
ضت هلجامت
تعر ْ
أن البرصة حينام َّ
َّ
زال عنها ،أو مل ْ

(((
بسامراء:
الزنج سنة (870/#257م)ُ ،رفع إىل عبيد اهلل بن حييى بن خاقان
ِّ
ّ
ون والعرب ،وهي عىل شرَ ِ
أن البرصة ق ّبة اإلسالم ،وفيها قريش واهلاشم ّي َ
ّ
ف
َ
ُ
اخلراب ،(((أيّ :
حتتفظ بلقب ق ّبة اإلسالم حتّى بعد بناء بغداد
إن البرصة ظ َّل ْت

سامراء -أيض ًا -سنة (835/#221م)،
وعلو شأهنا ،وبعد بناء
وتزايد مكانتها
ّ
ّ
ولغاية ما َّ
الزنج.
حل هبا ِم ْن تدمري وخراب عىل يد ِّ
والدّ ُ
ليل اآلخر عىل بقاء مكانة البرصة العالية ،واستحقاقها نيل لقب:
(ق ّبة اإلسالم) ،أو غريه من األلقاب ،ما ُروي م ْنّ :
أن جعفر بن سليامن((( ،وصف
ِ
ُ
العراق،
عني
(عني العراق) ،بقوله:
البرصة بأنهَّ ا
عني الدُّ نيا ،والبرص ُة ُ
العراق ُ
ُ
عني البرصة ،(((...واألكثر م ْن ذلكّ ،
أن البرصة ُأطلق عليها لقب:
واملِ ْر َبدُ ُ

عالبي ،ثامر القلوب :ج ،1ص.163
((( ال ّث ّ

كي ،وزير املتوكِّل ،نفاه املستعني
((( عبيد اهلل بن حييى بن خاقان بن عرطوج ،أبو احلسن ،الترّ ُّ
ثم استوزر ُه املعتمد سنة ( ،)#256توفيّ سنة (ُ ،)#263ينظر :ابن
إىل برقة سنة (ّ ،)#248
عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،38ص.148 ،143
عالبي ،ثامر القلوب :ج ،1ص.164
((( ال ّث ّ

عم املنصور،
ايس ،ابن ِّ
((( جعفر بن سليامن بن عليّ بن عبد اهلل بن ع ّباس ،أبو القاسم ،الع ّب ُّ
للرشيد ،توفيّ سنة
َ
ثم ُعزل ،فو َيل البرصة ّ
ثم مكّةّ ،
وصف بأنّه كان جواد ًا شجاع ًا ،ويل املدينةّ ،
( 174أو ُ ،)#175ينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،8ص.240 ،239
الذ ّ
عالبي ،ثامر القلوب :ج ،1ص.162
((( ال ّث ّ

 ..................................................................................126الأ َوائ ُل يف ال َب ْ�ص َرة

طلقت عليها ،فهي
تستحق بجدارة مجيع األلقاب التي ُأ
( ُأ ُّم العراق)((( ،فالبرصة
ُّ
ْ
قبة اإلسالم ِ
(عني العراق) ،وهي-أيض ًاُ ( -أ ُّم العراق).
وخزانة العرب ،وهي
ُ
ّ

�أ ّو ُل مولو ٍد يف الب�صر ِة مِ نْ �أبناء الفاحت َ
ني

أسفر عن استقرار العرب يف البرصة تزايد أعداد السك ِ
ّان فيها بمختلف ال ُّطرق،
َ ْ
ُّ
ٍ
مولود ولد
الرمحن بن أيب بكرة ّأو َل
ويف مقدَّ متها التّكاثر بالوالدات ،فكان عبدُ َّ
(((
سار ًا ،احتفى به مجيع أهل
يف البرصة سنـة (635/#14م)  ،فكان مولدُ ُه حادث ًا َّ
البرصة ا ّلذين كانُوا-آنذاك -يف اخلُريبة ،وهم نحو ثلثامئة نفر(((.

� ُأوائل الأقوا ِم غري العرب ّية التي نزلت الب�صرة

أصبحت البرصة بعد الفتوحات اإلسالم ّية موطن ًا آمن ًا للعديد م َن األقوام

والسند ،وما
األعجم ّية من الفرس والترُّ ك
َ
القادمني من خمتلف أنحاء بالد فارس ِّ

وراء النّهر ،ومن احلبش ،وغريهم ،فكان ّأول َم ْن نزل البرصة من الفرس هم

عالبي ،ثامر القلوب :ج ،1ص.255
((( ُينظر :ال ّث ّ
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص190؛ والبخاري ،التّاريخ الكبري :ج ،4ص،254
والبالذري ،البلدان :ص394؛
ينوري ،املعارف :ص557؛
ج ،5ص260؛ وابن قتيبة الدّ
ّ
ّ
البستي ،ال ّثقات :ج ،2ص213؛ ومشاهري
وأنساب األرشاف :ج ،2ص140؛ وابن ح ّبان
ّ

احلموي ،معجم البلدان :ج ،2ص342؛ والنّووي،
علامء األمصار :ص157؛ وياقوت
ّ
العسقالين ،اإلصابة :ج ،5ص173؛ وهتذيب
هتذيب األسامء :ج ،1ص275؛ وابن حجر
ّ

والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص.49
التّهذيب :ج ،6ص135؛
ّ
ينوري ،املعارف :ص557؛
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص190؛ وابن قتيبة الدِّ
ّ
وابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،36ص.9
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األساورة((( ،الذين نز ُلوا يف بني متيم يف البرصة سنة (838/#17م) ،واخت ُّطوا

هبا خ ّطة(((.
و ُذ ِكرّ :
األسواري كان عىل مقدّ مة جيش يزدجرد((( ،الذي بعثه
أن سياه
ّ
األشعري
سنة (638/#17م) إىل األهواز((( ،فنزل الكلبان ّية((( ،وأبو موسى
ُّ
حماصرِ السوس((( ،فل اّم رأى ظهور اإلسالم ِ
وع ّز أهلهّ ،
تحت،
السوس قدْ ُف ْ
وأن ُّ
َ
ٌ ُّ
واإلمدادات متتابعة إىل أيب موسى ،أرسل إليه كتاب ًا جاء فيه :إنَّا قدْ أحببنا الدّ خول
أن َ
عدوكم ِم َن العجم معكم ،وعىل أنّه ْ
معكم يف دينكم ،عىل ْ
إن وقع بينكم
نقاتل َّ
ٍ
اختالف مل ْ ْ
بعض ،وعىل أنّه ْ
العرب منعتمونا منهم،
إن قا َت َلنَا
نقاتل بعضكم مع
ُ
أن َ
ُ
ننزل ُ
وأعنتُمونا عليهم ،وعىل ْ
فيم ْن شئنا منكم،
حيث شئنا ِمن البلدان،
ونكون َ

((( األساورة :مجاع ٌة من الفرس نز ُلوا يف بني متيم يف البرصة ،واخت ُّطوا هبا خ ّطة ،وانتموا

احلموي ،معجم البلدان :ج ،1ص.156
إليهم .ياقوت
ّ

احلموي ،معجم البلدان :ج ،1ص.156
((( ُينظر :ياقوت
ّ
((( يزدجرد بن شهريار بن كرسى أبرويز ،اجتمع الفرس عليه ،وم ّلكوه عليهم ،وهو يومئذٍ

ست عرشة سنة ،وويل رستم بن هرمز قيادة جيش الفرس يف حماربة املسلمني ،وحينام
غالم ابن ّ
طح ٌ
ان ،وأخذ سلبه ،وألقا ُه يف النّهر .أبو
خرس الفرس يف معركة جلوالء ،هرب يزدجرد ،فقتله ّ
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.140 ،129 ،119
حنيفة الدّ
ّ

((( األهواز :أصله (حوز) ،كان اسمها يف أ ّيام الفرس خوزستان ،واألهواز سبع كور بني
البرصة وفارسّ ،
احلموي ،معجم البلدان:
لكل كورة منها اسم ،وجيمعه ّن األهواز .ياقوت
ّ
ج ،1ص.227 ،226

واألصح :الكلتان ّية ،بفتح الكاف وسكون اللاّم والتّاء املثنّاة من فوقها ،وهي
((( الكلبان ّية:
ّ

احلموي ،معجم البلدان :ج ،7ص.149
والصيمرة .ياقوت
ّ
السوس ّ
قرية ما بني ّ
ِ
ِ
السوس عىل يد أيب موسى
السوس :بلدة بخوزستان ،كان آخر ما ُفتح من األهواز ُّ
((( ّ
احلموي ،معجم البلدان :ج ،5ص.92
األشعريُ ،ينظر :ياقوت
ّ
ّ
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وعىل ْ
أن نلحق برشف العطاء ،ويعقد لنا بذلك األمري الذي بعثكم ،فكتب أبو
ِ
َب إليه عمرْ :
فخرجوا حتّى
مجيع ما سأ ُلوا،
ُ
أن أعطهم َ
موسى إىل عمر ،فكت َ
(((
صاروا إىل البرصة
حل ُقوا
َ
باملسلمني ،وشهدُ وا مع أيب موسى حصار تسرت  ،فل اّم ُ
ِ
رسول اهلل؟ فقيل هلم :بنو متيم ،فحال ُفوا بني
أي األحياء أقرب نسب ًا إىل
سأ ُلواّ :
ثم ُخ ّط ْت هلم يف البرصة خ ّطتهم(((.
متيمّ ،

أرض له ،فلح ُقوا هبم،
وانحاز لألساورة قو ٌم م ْن مقاتلة الفرس ،ممّن ال َ
وصاروا معهم ،ودخ ُلوا يف اإلسالم(((.
ُ
جلبهم عبيد اهلل
فهم البخار ّية ،ا ّلذين
ُ
أ ّما ع ْن ّأو ِل َم ْن نزل البرصة من الترُّ كُ ،
الصغانيان((( سنة (673/#54م)(((،
ابن زياد من أهل بخارى((( ،حينام فتح ّ
و ُذ ِكرّ :
رفت هبم،
أن عددهم بلغ ألفني ،فأسكنهم عبيد اهلل بن زياد يف سكّة ُع ْ
وهي سكّة ال ُبخار ّية(((.

تحت إ ّبان والية أيب
((( تسرت :مدينة بخوزستان ،وهي م ْن أرض البرصة؛ لقرهبا منهاُ ،ف ْ

احلموي ،معجم البلدان :ج ،2ص.444
األشعري عىل البرصة .ياقوت
موسى
ّ
ّ
البالذري ،البلدان :ص.420-419
((( ُينظر:
ّ
البالذري ،البلدان :ص.420
((( ُينظر:
ّ

السامان ّية .ياقوت
((( بخارى :م ْن أعظم مدن ما وراء النّهر وأج ّلها،
ْ
كانت قاعدة ملك ّ

احلموي ،معجم البلدان :ج ،2ص.280
ّ
احلموي ،معجم
الص َغانيان :والية عظيمة يف ما وراء النّهر متّصلة األعامل برتمذ .ياقوت
ّ
((( َّ
البلدان :ج ،5ص.190

احلموي ،معجم البلدان :ج ،2ص .282
البالذري ،البلدان :ص422؛ وياقوت
((( ُينظر:
ّ
ّ
احلموي ،معجم البلدان :ج ،2ص .283
((( ُينظر :ياقوت
ّ
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ونزل البرصة عد ٌد من احلبش ،فأسكنهم عمر يف خ ّطة ُهذيل((( ،وأطلق عىل
مكان سكناهم اسم( :درب احلبش)((( ،وهم ّأول َم ْن نزل البرصة ِمن احلبش.
ِ
والز ّط((( ،واألندغار(((،
السيابجة(((ُّ ،
ّ
السند هم ّ
وأول َم ْن نزل البرصة من أهل ِّ
ِ
أسلموا،
فلم سم ُعوا بام كان من أمر األساورة ُ
ا ّلذين كانُوا يف جند الفرس ممّن ُس ُبوا ،اّ
األشعري ،فأنزهلم يف البرصة كام أنزل األساورة(((.
وأتوا أبا موسى
ّ

وقيلّ :
فصارت األساورة يف
والسيابجة تنازعتْهم متيم،
ْ
إن األساورة ُّ
والزط ّ

والسيابجة يف بني حنظلة(((.
بني سعدُّ ،
والز ّط ّ
َ
وكان ّأول َم ْن نزل البرصة ِم ْن أهل كابل ،عد ٌد ِمن الغلامن ،استقدمهم عبد
تقع خ ّطتُهم يف أطراف
((( خ ّطة هذيل :بنو هذيل إحدى عشائر العالية التي نزلت البرصةُ ،
العيل ،خطط البرصة:
املسجد اجلامع ،وامتدّ ْت إىل اجلنوب الشرّ ّ
قي منهُ ،ينظر :د .صالح أمحد ّ
ص.82 ،81

احلموي ،معجم البلدان :ج ،3ص .14
((( ُينظر :ياقوت
ّ
السيابجة :أقوام كانُوا يف جند الفرس ،فل اّم تمّت الفتوحات لبالد فارس ُأرسوا ،وعندما
((( ّ
ِ
األشعري فأنزهلم البرصة كام أنزل
أسلموا وأتوا أبا موسى
سم ُعوا بام كان من أمر األساورة
ّ
ُ
والزبري البرصة،
فلم قدم طلحة ّ
األساورة ،وقدْ كان مجاعة منهم موك َ
َّلني ببيت مال البرصة ،اّ
رفضوا ْ
البالذري،
أربعني ،وقيل :أربعامئة.
بيت املال ،فقت ُلوهم ،قيل :كان عد ُدهم
أن ُيس ِّل ُموا َ
َ
ُ
ّ
البلدان :ص.421
ِ
ِ
ِ
السند ،وقيلٌ :
الز ّطٌ :
السودان واهلند،
((( ُّ
جيل من أهل اهلند ،وهم ٌ
جنس من ّ
جيل أسود من ِّ
ُذ ِكر :أنهّ م غل ُبوا عىل البطائح بني واسط والبرصة .ابن منظور ،لسان العرب :ج ،7ص.308
ثم نز ُلوا البرصة أ ّيام أيب موسى
السند كانُوا ضمن جند الفرسّ ،
((( األندغار :من أهل ِّ
البالذري ،البلدان :ص.421
األشعري.
ّ
ّ

البالذري ،البلدان :ص.421
((( ُينظر:
ّ
البالذري ،البلدان :ص.420
((( ُينظر:
ّ
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الرمحن بن سمرة سنة (664/#44م) من سبي كابل(((.
ّ

حاكم نزلت الب�صرة
�أ ّو ُل بنتِ
ٍ

ّأو ُل بنت حاك ٍم نزلت البرصة م ْن حكّام بني ُأم ّية ،هي صف ّية بنت معاوية بن

ُقلت إىل البرصة(((.
حممد بن زياد((( ،فن ْ
أيب سفيان ،وكان ذلك بعدَ زواجها م ْن ّ

املهدي ،فبعد
ايس نزلت البرصة هي الع ّباسة بنت
ّ
ّ
وأول بنت حاك ٍم ع ّب ّ
ْ
عيل((( ،نقلها إىل البرصة للعيش معه سنة
تزو ْ
أن َّ
جت م ْن ّ
حممد بن سليامن بن ّ

(788/#172م)(((.

� ُاملالب�س
أوائل
ِ
قدمت م ْن خمتلف أرجاء البالد العرب ّية،
نتج عن استقرار القبائل العرب ّية التي
ْ

اجتامعي ألقى بظالله عىل اجلوانب احليات ّية
متازج
واألقوام األعجم ّية يف البرصة
ٌ
ٌّ
كا ّفة ،من خالل التّأ ّثر والتّأثري ،فض ً
املعايش يف البرصة؛
ال ع ْن ارتقاء املستوى
ّ

أصبحت تنعم باخلريات االقتصاد ّية ،ما أسهم يف ارتفاع القدرات
كوهنا مدينة
ْ
ّوجه نحو اقتناء أنواع ِمن املالبس وارتدائها يف
والرخاء
املعايش ،والت ّ
الشرّ ائ ّية ّ
ّ
خمتلف األوقات واملناسبات.
البالذري ،البلدان :ص.422
((( ُينظر:
ّ

ينوري ،املعارف :ص.347
حممد بن زياد بن أبيه ،ال عقب له .ابن قتيبة الدِّ
ّ
((( ّ
اجلوزي ،املنتظم :ج ،8ص.343
((( ُينظر :ابن
ّ

حممد بن سليامن بن ّ
اهلاشمي ،م ْن رجال بني هاشم وشجعاهنم،
عيل بن عبد اهلل بن ع ّباس،
ّ
((( ّ
اجلوزي ،املنتظم :ج ،8ص.350
ولاّ ه املنصور البرصة والكوفةُ ،ينظر :ابن
ّ
الزاهرة :ج ،2ص.70
((( ابن
اجلوزي ،املنتظم :ج ،8ص343؛ وابن تغري بردي ،النّجوم ّ
ّ
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لقدْ كان وايل البرصة عبد اهلل بن عامر بن كريز ّأول َم ْن لبس اخلَ َّز((( يف البرصة؛
ِ
األمري
لبس
تعجب النّاس ،فقا ُلواَ :
إ ْذ ُر ِو َي :أنّه لبس ج ّب ًة دكنا َء م َن اخلَ ِّز ،فأثار ّ
ُ
ِجلدَ ُد ٍّب.(((
األمري
لبس
لبس ج ّب ًة محراء ِم َن ِّ
اخلز ،فقال النّاسَ :
كام كان اب ُن عامر ّأو َل َم ْن َ
ُ
ِ
َ
أمحر ،(((وجاءّ :
فبعث بأحدمها إىل
ثوبان ِم ْن َخ ّز،
هدي له
أن ابن عامر ُأ َ
قميص ًا َ
ابن خلف((( ،ولبس اآلخر ،وخرج للنّاس فيه ،فقالت األعراب :ما هذا إِ ّال ُد ٌّب
ِمن األدببة.(((
وعبد اهلل بن عامر بن كريز -أيض ًاّ -أول َم ْن لبس ال ّطيلسان ِمن العرب يف

اإلسالم((( ،وهذا يعني أنّه ّأو ُل َم ْن لبس ال ّطيلسان عىل نطاق البالد العرب ّية قاطبة،
وليس عىل نطاق البرصة فقط.
و ُذ ِكرّ :
الرقاق ،وحينام رآه أهل البرصة
أن ابن عامر كان ّأو َل ْم ْن َ
لبس ال ّثياب ِّ

ِ ِ
((( َ
ثياب تُنتج م ْن صوف وإ ْب ِريسم ،وهي مباحةّ ،إال ّ
نوع آخر ،وهو
إن املنهي ع ْن لبسه ٌ
اخل ُّزٌ :
ِ
ٌ
معمول م َن اإل ْب ِريسم فقط .ابن منظور ،لسان العرب :ج ،5ص.345
حرا ٌم؛ ألنّه
((( ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،5ص47؛ و ُينظر :ابن األثريُ ،أسد الغابة :ج ،3ص.191
العسكري ،األوائل :ص91؛ وابن
((( ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،5ص47؛ و ُينظر :أبو هالل
ّ
عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،29ص.261

اخلزاعي ،الكاتب عىل ديوان اخلراج يف البرصة ،وله دار
((( ابن خلف :هو عبد اهلل بن خلف،
ّ
وصفت بأنهّ ا أعظم دار بالبرصة ،بام ُيشري إىل مقدار ثرائهُ ،ينظر :ابن خ ّياط ،تاريخ :ج،1
فيها،
ْ

اجلوزي ،املنتظم :ج ،2ص.99
ص112؛ وابن
ّ
اين ،أبو عروبةُ ،
احلسني بن أيب معرش (ت  ،)#318األوائل( ،حتقيق :مشعل بن باين
((( ّ
احلر ُّ
املطريي ،ط ،1دار ابن حزم–بريوت2003/م) :ج ،1ص.167
اجلربين،
ّ

العسكري ،األوائل :ص.91
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
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خيطب هبم ،قام ٌ
رجل وقال :ان ُظروا إىل أمريكم هذا،
مر ٍة ،وهو
ُ
وهو يرتدهيا ّ
ألول ّ
ثياب ال ُف َّساق.(((
يلبس َ
ُ

ِ
وأول َم ْن َلبِ َس
الساذجة(((ّ ،
أ ّما زياد بن أبيه ،فكان ّأول َم ْن لبس اخلفاف ّ
الكتّان((( ،وشاع يف البرصة ارتداء ال ِّثياب املر َّقعة يف والية زياد ،وهبذا ّ
الشأن ُذ ِكر:
ِ
ّ
الرغم م ْن أخذهم
الرجال عىل ُّ
أن زياد ًا تساءل ع ْن أسباب كثرة الدِّ يون لدى بعض ِّ
َ
عطا ًء كبري ًا ،فقال :ما ُ
ُ
يأخذ عطاءه ألفني ،فال ُ
احلول حتّى ُيدان
يبلغ
الرجل
بال َّ
أكثر م ْن ذلك؟ ،فقيل لهّ :
إن السبب يكمن يف إرساف أهل البرصة يف الكسوة،
قميصه ،وجلس فيه ،فصدَّ ر النّاس ثياهبم،
أذهبت أموالهَ م ،فصدَّ ر((( زياد
حتّى
ْ
َ

مر ًة ثانية ،فعمل زياد عىل ترقيع
الرجل حني ّ
يتمزق ثوبه ُيلقيه ،فال يرتديه ّ
وكان َّ
ثيابه وارتدائها ،فيخرج هبا أمام النّاس لئلاّ يستحي غريه ِم ْن ترقي ِع ثوبه ،فاقتدى
َ
بفعله النّاس ،فقيلّ :
يقتدون برؤسائهم يف أكثر ُأمورهم ،حتّى
إن النّاس كانُوا

((( ابن العديم ،كامل الدّ ين ،عمر بن أمحد بن جرادة (تُ ،)#660بغية ال ّطلب يف تاريخ
حلب( ،حتقيق :د .سهيل زكار ،دار الفكر–بريوت/د.ت) :ج ،5ص.2315
ِ
الساذج الذي ال َ
نقش فيه ،أو
الساذجة :املراد هبا ْمل يخُالط سوادمها لون آخر ،وقيلّ :
((( اخلفاف ّ
ٍ
إنّه الذي عىل ٍ
سيني (ت ،)#1205
لون
واحد ال يخُ الطه غريهُ ،ينظرّ :
الز ّ
حممد مرتىض احلُ ّ
بيديّ ،
تاج العروس م ْن جواهر القاموس( ،حتقيق :عيل شريي ،دار الفكر–بريوت1994/م) :ج،3
ص.400

اين ،األوائل :ج ،1ص168؛ وأبو
ينوري ،املعارف :ص554؛
((( ُينظر :ابن قتيبة الدِّ
ّ
ّ
واحلر ُّ

العسكري ،األوائل :ص.92
هالل
ّ
ٍ
الصدر أعىل مقدّ م ِّ
وأوله ،وصدر األمر ّأوله .ابن منظور ،لسان العرب:
كل يشء ّ
((( صدّ رّ :
ج ،4ص.446 ،445
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َ
َ
ون بأسامئهم ،ويكن َ
سم َ
يقدرون عليه ِم ْن أفعاهلم(((.
ويفعلون ما
ّون بكُناهم،
ُي ّ

فكانت
الرجال ،وإنّام شمل ذلك لباس النِّساء،
ْ
ومل ْ يقترص األمر عىل لباس ِّ

خرضاء بنت سليم زوجة جماشع بن مسعود م ْن أمجل النّساء ،وهي ّأول َم ْن لبس
ّ
كانت مت ّيم اهلشام ّية((( ّأول َم ْن َع َقدَ ْت ِم َن النِّساء
الشفوف((( من ال ِّثياب((( ،بينام
ْ
(((
ثم جتعله يف رأسها ،فيث ُبت اإلزار ،وال
يف طرف اإلزار ُزنّار ًا وخيط إبريسمّ ،
يتحرك وال يزول(((.
ّ

�أ ّو ُل َمنْ جنّدتْ ((( بي َتها
ُرويّ :
دت
نج ْ
أن خرضاء بنت سليم زوجة جماشع بن مسعودْ ،
كانت ّأول َم ْن َّ

مرة يف البرصة ،فوصل اخلرب إىل عمر بن اخل ّطاب ،فكتب إىل زوجها:
بيتهاّ ،
وألول ّ
العسكري ،األوائل :ص.92
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
شفّ ،
((( ّ
الرقيق ُيرى ما وراءه .ابن منظور ،لسان العرب:
والش ّ
الشفوف :مجع ّ
ف ال ّثوب ّ
ج ،9ص.180

حممد نبيل
((( ُينظر:
ّ
البغدادي ،عبد القادر بن عمر (ت ،)#1093خزانة األدب( ،حتقيقّ :

طريف وأميل بديع يعقوب ،ط ،1دار الكتب العلم ّية–بريوت1998/م) :ج ،4ص.79
عيل
((( مت ّيم اهلشام ّية :صفراء ،مو ّلدة م ْن مو ّلدات البرصة ،وهبا
نشأت وتأ ّد ْ
ْ
بت ،اشرتاها ُّ
ْ ِ
مت عىل
ابن هشام،
عيل بن هشام ،وتقدّ ْ
وكانت م ْن أحسن النّاس وجه ًا وأدب ًا ،وحظيت عند ّ
األصفهاين ،األغاين :ج ،7ص.312
جواريه ،وهي ُأ ّم ولده ك ّلهمُ .ينظر :أبو الفرج
ّ
الزنّار :ما يلبسه ِّ
الذ ّم ُّي ،يشدُّ ه عىل وسطه .ابن منظور ،لسان العرب :ج ،4ص.330
((( ُّ
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين :ج ،7ص.320
نضد به البيت ِمن ال ُبسط والوسائط وال ُفرش ،وقيل :ما
((( التّنجيد :التّزيني ،والنّجد ما ُي ّ
ِ
ُنجد هبا البيوت ،فتُلبس حيطاهنا
نجد به البيت من املتاع ،أيُ :يز َّين ،والنُّجود هي ال ِّثياب التي ت ّ
ُي ّ
دت البيت بسطتُه بثياب موشية .ابن منظور ،لسان العرب :ج ،3ص.416
ونج ُ
وتُبسطّ ،
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بلغني ّ
ُنجد الكعبةُ ،فأقسم عليك إذا جاءك كتايب هذا
نج ْ
دت بيت ًا كام ت َّ
أن اخلرضاء َّ
قمت ،فهتك َت ُه ،ففعل(((.
ملا َ

� ُوالدعوات
أوائل الأطعمة ّ
وأصبحت فيام بعد
مرة،
ْ
هناك بعض األطعمة التي ُع ْ
رفت يف البرصة ّ
ألول ّ

ُ
اشتهرت بعض الدَّ عوات التي تُقام يف املناسبات
تدخل ضمن غذائهم ،كام
ْ
االجتامع ّية ،وهي كاآليت:

الأ ُر ّز:

ِ
مرة
مل ْ يك ْن األرز من األطعمة املعروفة عند العرب ،وكانُوا قدْ عر ُفو ُه َّ
ألول ّ
ويّ :
أن ُعتبة بن غزوان بعد
عندما نزل العرب األُ ُب ّلة سنة (635/#14م)؛ إ ْذ ُر َ

َ
ْ
املسلمون سالح ًا ومتاع ًا وطعام ًا ،فأصا ُبوا أرز ًا
أصاب
أن ُهزم الفرس يف األُ ُب ّلة
َ

العدو ،وأمرهم بعدم االقرتاب منه وأكله،
بقرشه ،فظنّه ُعتبة أنّه ُس ٌّم أعدّ ه هلم
ّ
وتقرب ِم َن األَ ُر ّزَ ،
وأكل من ُه ،فأرا ُدوا ذبحه قبل ْ
فصادف َّ
أن
أن فرس ًا قطع احلبل َّ
يموت ،إلاّ ّ
فقالت هلم ابنة احلارث بن كلدة(((:
يمت(((،
ْ
إن الفرس أصبح ح ّي ًا مل ْ ُ

اهلندي ،كنز العامل :ج ،14ص102؛ وقيلّ :
إن عمر بعث الكتاب إىل الوايل أيب
((( املتّقي
ّ
مهام (ت  ،)#211املصنّف،
موسى
األشعريُ ،ينظرّ :
ّ
الر ّزاق بن ّ
نعاين ،أبو بكر ،عبد ّ
الص ّ
العمل:
األعظمي ،د.م/د.ت) :ج ،11ص31؛ واملتّقي
الرمحن
ّ
اهلندي ،كنز اّ
ّ
(حتقيق :حبيب ّ
ص.102

احلموي ،معجم البلدان :ج ،2ص.341
((( ُينظر :ياقوت
ّ
(أول امرأة رافقت
األول ّ
((( هي أزدة بنت احلارث بن كلدة ،ال ّثقف ّية ،تُنظر ترمجتها يف الفصل ّ
احلملة العسكر ّية لفتح البرصة).
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(((
إن إيب كان يقولّ :
ّ
أوقدت حتته
ثم
الس ّم
إن النّار إذا
ْ
ْ
ْ
ذهبت غائلتُهّ ، 
أصابت ُّ

قرشه،
يتحول إىل حبوب محراء ،وبعدها
نار ًا ،فبدأ
ْ
َّ
أصبحت بيضاء ،حتّى انامط ُ
َ
يأكلون منه ،وقال هلم عتبة :اذكروا اسم اهلل عليه ،وك ُلوه ،فأكلوا منه،
وأخذوا

َ
ميطون عنه قرشه ويطبخونه((( ،وقيل :إنهّم
فإذا هو ط ِّيب ،فجع ُلوا بعد ذلك ُي
(((
ثم أصبح األرز ِمن األطعمة
كانوا ُيقدِّ رون أعناقهـم ،ويقولون :قدْ سمنَّا ّ ،
املفضلة عند أهل البرصة؛ إ ْذ روى نافع بن احلارث :فلقدْ رأيتني بعد ذلك وأنا
َّ

أعدُّ ه لولدي.(((

ُخ ْب ُز احلواري(((:
ُرويّ :
املسلمني ا ّلذين شاركُوا يف فتح البرصة مع عتبة بن غزوان ملا دخلوا
أن
َ

فلم
األُ ُب ّلة ،وجدوا خبز احلواري ،فقا ُلوا :هذا الذي كانُوا يقولون :إنّه ُيسمن ،اّ
َ
ينظرون إىل سواعدهم ،ويقولون :ما نرى سمنّا.(((
أك ُلوا منه جع ُلوا
حممد أبو
((( أبو هالل
ّ
العسكري ،احلسن بن عبد اهلل (ت  ،)#395مجهرة األمثال( ،حتقيقّ :
الفضل إبراهيم وعبد املجيد قطامش ،ط ،2دار اجليل–بريوت/د.ت) :ج ،2ص.268

احلموي ،معجم البلدان :ج ،2ص.341
((( ُينظر :ياقوت
ّ

العسكري ،مجهرة األمثال :ج ،2ص.268
((( ُينظر :أبو هالل
ّ

احلموي ،معجم البلدان :ج ،2ص.341
((( ياقوت
ّ
حور
احلواري:
((( خبز
احلواري :هو ما ُح ّور من ال ّطعام ،أي ُب ِّيض ،وهذا دقيق حواري ،وقدْ ّ
ّ
ّ
احلواري
وحورته فأحور ،أيُ :ب ِّيض .ابن منظور ،لسان العرب :ج ،4ص ،220فخبز
ّ
الدّ قيق ّ
إذ ًا هو ذلك اخلبز املصنوع من الدّ قيق األبيض ،وهذا النّوع مل ْ يك ْن العرب قدْ اعتادوا عىل أكله،
أو مل ْ يك ْن معروف ًا لدهيم ،أو متداوالً عندهم يف جزيرة العرب ،وهو ِم ْن مأكوالت الفرس.

احلموي ،معجم البلدان :ج ،2ص.341
((( ياقوت
ّ
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�أ ّو ُل َمنْ غر�س ال َّنخل يف الب�صرة
فغرسوا النَّخل فيها؛ إ ْذ كان أبو
بالزراعة،
يف أعقاب متصري البرصة ،بدأ أه ُلها ِّ
ُ

ّاس بعده((( ،وأصبح التَّمر
غرس الن ُ
ثم َ
بكرة ّأول َم ْن غرس النَّخل يف البرصةَّ ،

غذا ًء اّ ً
مهم ورئيس ًا ألهل البرصة(((.

�أ ّو ُل دعوة طعا ٍم عا ّم ٍة يف الب�صرة

قيمت ّ ِ
مر ٍة يف البرصة وليمة طعا ٍم أعدَّ ها أبو بكرة؛ احتفا ًء بوالدة ابنه
ُأ ْ
ألول ّ

الرمحن سنة (635/#14م) ،فذبح جزور ًا ،ودعا إليه عا ّمة أهل البرصة ،وهم
عبد َّ
قيمت يف البرصة،
آنذاك بمقدار ثالثامئة ،فأشبعتهم((( ،وهي ّأو ُل وليمة طعا ٍم ُأ ْ

وجاءّ :
ثامنني درمه ًا(((.
أن أبا بكرة ذهب بابنه إىل عمر بن اخل ّطاب ،فوهب له
َ

خا�ص ٍة يف الب�صرة
�أ ّو ُل دعوة طعا ٍم ّ
اعتا َد أهل البرصة عىل إقامة الدّ عوات العا ّمة يف خمتلف املناسبات االجتامع ّية؛

ُ
جل َفىل ْ
اإلنسان
يدعو
أن
َ
جل َفىل) ،فا َ
إ ْذ كان ُيطلق عىل الدّ عوات العا ّمة اسم( :ا َ
إىل طعامه مجيع احلي(((ِ ،
وم ْن تلك الدّ عوات دعوة أيب بكرة بمناسبة والدة ابنه
ّ
املذكورة آنف ًا.
احلموي ،معجم البلدان :ج ،2ص.342
((( ُينظر :ياقوت
ّ

البالذري ،أنساب األرشاف :ج ،12ص293–292؛ وابن الفقيه اهلمداين،
((( ُينظر:
ّ
البلدان :ص.254 ،235
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص190؛ وابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج،36
ص.10–9

((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،36ص.12
((( ُينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،11ص.114
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ُسمى :النّ َق َرى ،والنّ َق َرى ْ
خيص قوم ًا دون قوم(((،
أ ّما الدّ عوات
أن َّ
ّ
اخلاصة ،فت َّ

ّ
خاصة ( َن َقرى) يف البرصة ،تلك التي ُدعي إليها وايل البرصة
ولعل ّأول دعوة
ّ
ِ
عيل إىل ابن حنيفّ :
بأن رج ً
عثامن بن حنيف ،كام ورد يف
ال ِمن
كتاب اإلمام ٍّ
عيل
أثرياء البرصة دعاه إىل مأدبة طعا ٍم ،فأجاب الدّ عوة ،وقدْ وصف اإلمام ّ
ظننت أن َ
يب إىل طعام قو ٍم عائلهم
خاصة ،بقوله ... :وما
ُ
ّك جُت ُ
الدّ عوة بأنهّ ا دعوة ّ

اخلاصة هي األوىل ،ما ينفي قول أيب
جمفو ،وغن ُّيهم مد ُع ّو ،(((...وهذه الدّ عوة
ّ
ّ
ٍ
العسكري ّ
خاص ًة(((.
هالل
بأن زياد بن أبيه كان ّأول َم ْن َدعا دعو ًة ّ
ّ

� ُالكوارث الطبيع ّي ِة
أوائل
ِ

ضت البرصة إىل العديد ِمن الكوارث ال ّطبيع ّية ِم ْن أمراض ،وحرائق،
تعر ْ
ّ
وفيضاناتِ ،
وم ْن أوائل تلك الكوارث ،نذكر اآليت:

�أ ّو ُل طاعون((( يف الب�صرة

عانى أهل البرصة ِمن اإلصابة بالعديد ِمن األمراض وال ّطواعني خالل
((( ُينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،5ص.230

((( ابن أيب احلديد ،أبو حامد ،عبد احلميد بن هبة اهلل (ت  ،)#656رشح هنج البالغة،
حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1دار إحياء الكتب العرب ّية–بريوت1959/م) :ج،16
(حتقيقّ :
ص.205

العسكري ،األوائل :ص.92
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
((( طاعون وطاعونة وال ّطواعني :خراجات وقروح وأورام رديئة ،وقيلّ :
إن الوباء
هو ال ّطاعون ،وقيل :هو ّ
حممد بن أيب بكر
يعم .ابن ق ِّيم اجلوز ّية ،أبو عبد اهللّ ،
كل مرض ّ

الغني عبد اخلالق ،دار الكتب العلم ّية–
ّبوي( ،مراجعة وتقديم :عبد
(ت،)#751
الطب الن ُّ
ُّ
ّ
بريوت/د.ت) :ص.30
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العصور اإلسالم ّية ،وقدْ ظهر االختالف يف حتديد ّأول طاعون وقع يف البرصة،
ٍ
فقدْ ُرويّ :
طاعون يف العراق هو طاعون شريويه بن كرسى ،وقع أ ّيام
أن ّأول
ٍ
عمر بن اخل ّطاب ،وقيل :إنّه وقع بعد طاعون عمواس يف ّ
الشام بمدّ ٍة
طويلة(((،
وبام ّ
أن طاعون عمواس وقع سنة (639/#18م)((( ،فهذا ينفي ما ذكره
ِ
أصاب َ
الطربي م ْن ّ
ذريع سنة
موت
أن طاعون عمواس
جرائه ٌ
ٌ
َ
ّ
أهل البرصة من ّ
(638/#17م)((( ،وإذا كان طاعون عمواس وقع سنة (639/#18م) ،وطاعون
شريويه وقع بعده ،فهذا يعني ّ
أن طاعون شريويه وقع يف أواخر عهد عمر ،ور ّبام

بعد سنة (641/#20م).

ٍ
وذكر ابن كثريّ :
برش
ضت سنة (638/#17م) إىل
طاعون َ
تعر ْ
أن البرصة ّ
فامت ٌ
غفري عىل حدِّ زعمه((( ،م ْن دون ْ
أن يحُ دِّ د؛ هل هو طاعون عمواس ،أو
كثريٌّ ،
وجم ٌ
ٌ
برش ٍ
أن وصف ابن كثري يف هالك ٍ
ال ع ْن ّ
طاعون شريويه؟ فض ً
كثري ِمن أهل البرصة
ال خيلو ِمن املبالغة.
لقدْ أسهبت املصادر يف ذكر ال ّطاعون اجلارف يف البرصة ،وهو أشهر طاعون
ٍ
رضر ٍ
كبري ،و ُيمكن ْ
أن نعدّ ه ّأول طاعون
أصاب أهل البرصة ملا أحلقه هبم ِمن
ارتبطت وفيات ٍ
عدد
وقع يف البرصة ،وأكثره رضر ًا بأهلها ،حتّى ذاع صيتُه؛ إ ْذ
ْ

من ّ
جراء اإلصابة هبذا ال ّطاعون اخلطري واجلارف،
املهمة ّ
الشخص ّيات البرص ّية ّ
ويف الوقت الذي تتّفق املصادر عىل وصف ال ّطاعون باجلارف؛ ألنّه أخطر وأشدّ

ينوري ،املعارف :ص.601
((( ُينظر :ابن قتيبة الدِّ
ّ
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،3ص590؛ وابن خ ّياط ،تاريخ :ص.96
الرسل وامللوك :ج ،3ص.165
((( ُينظر :تاريخ ّ
((( ُينظر :البداية والنّهاية :ج ،12ص.123
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طاعون هلك فيه الكثري ،إلاّ إنهّ ا مل ْ تتّفق عىل حتديد تاريخ وقوعه ،فهناك َم ْن َذك ََر
أنّه وقع سنة (672/#53م)((( ،وقيل :سنة (683/#64م)((( ،أو وقع سنة
(684/#65م) ،وكان وايل البرصة-آنذاك -عبد اهلل بن عبيد اهلل بن معمر(((،
ٍ
رواية
ماتت ُأ ّمه باجلارف((( ،وجاء :أنّه وقع سنة (699/#80م)((( ،ويف
وقدْ
ْ
ُأخرى قيل :إنّه وقع سنة (705/#87م)((( ،ومات فيه مطرف بن عبد اهلل بن
ّ
الشخري((( ،وهو ِم ْن وجهاء البرصة(((.
َ
وهناك َم ْن يرى ّ
الزبري
أن اجلارف وقع سنة (688/#69م) يف أ ّيام عبد اهلل بن ُّ
البالذري ،أنساب األرشاف :ج ،5ص.288
((( ُينظر:
ّ
اجلوزي ،املنتظم :ج ،6ص.25
((( ُينظر :ابن
ّ

مرة،
((( عبد اهلل بن عبيد اهلل بن معمر بن عثامن بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن ّ
ّيمي ،أحد وجوه قريش وكرمائها ،ويل فتوح ًا كثريةً ،وويل البرصة لعبد اهلل
أبو حفص ،الت ّ
الزبري ،قدم دمشق وافد ًا عىل عبد امللك بن مروان ،ومات هبا .ابن عساكر ،تاريخ مدينة
ابن ّ
دمشق :ج ،45ص.286

الزاهرة :ج،1
((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل :ج ،3ص402؛ وابن تغري بردي ،النّجوم ّ
ص.168

اجلوزي ،املنتظم :ج ،6ص211؛ وابن األثري ،الكامل :ج ،4ص192؛ وابن
((( ُينظر :ابن
ّ
الزاهرة :ج ،1ص.200
تغري بردي ،النّجوم ّ
ربي ،تاريخ :ج ،5ص139؛ وابن
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص146؛ وال ّط ّ
عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،58ص .336
ِ
((( مطرف بن عبد اهلل بن ّ
الشخري بن عوف بن كعب ،م ْن بني عامر بن صعصعةُ ،يكنى بأيب

احلجاج
عبد اهلل ،كان ثقة ،له فضل وورع ورواية وعقل وأدب ،مات سنة ( )#87يف والية ّ
عىل العراق .ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.146 ،142 ،141
ربي ،تاريخ :ج ،5ص.139
((( ُينظر :ال ّط ّ
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عىل أغلب األقوال((( ،ومات أبو األسود الدّ ؤ ُّيل((( بال ّطاعون اجلارف((( ،وعدد
َ
ثالثون ولد ًا((( ،وقيل:
ِم ْن رساة أهل البرصة ،فقيل :مات فيه ألنس بن مالك
َ
َ
َ
وآخرون من
وماتت فيه -أيض ًاُ -أ ّم األمري،
ثامنون ولد ًا(((،
سبعون ولد ًا((( ،أو
ْ
أرشاف أهل البرصة(((.

والبالذري ،أنساب :ج ،6ص81؛ وابن
ينوري ،املعارف :ص601؛
((( ُينظر :ابن قتيبة الدِّ
ُّ
ّ
األثري ،الكامل :ج ،4ص26؛ وابن خ ّلكان ،وفيات األعيان :ج ،2ص539؛ ّ
هبي،
والذ ّ

القراء الكبار( ،حتقيقّ :
عواد
بشار ّ
حممد بن أمحد بن عثامن (ت ،)#748معرفة ّ
أبو عبد ،اهلل ّ

الرسالة–بريوت :)#1404/ج ،1ص60؛ والعرب :ج،1
مؤسسة ِّ
معروف وآخرون ،طّ ،1

العسقالين ،اإلصابة:
الزاهرة :ج ،1ص183؛ وابن حجر
ص76؛ وابن تغري بردي ،النّجوم ّ
ّ

ج ،3ص.457

عدي
((( أبو األسود الدّ ؤ ُّيل :ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نفاثة بن ّ
ابن الدّ ئل ،أحد سادات التّابعني واملحدّ ثني والفقهاء ّ
والشعراء والفرسان واألمراء واألرشاف
ِ
عيل ،وشهد معه
والدُّ هاة واحلارضي اجلواب ُّ
والص ْلع األرشاف ،كان من أصحاب اإلمام ّ
احلموي ،معجم األدباء :ج ،3ص.436
ص ّفني ،مات باجلارف سنة ( .)#69ياقوت
ّ
حممد بن
((( ُينظر :ابن خ ِّلكان ،وفيات األعيان :ج ،2ص539؛ الدَّ
ّ
مريي ،كامل الدِّ ينّ ،

موسى (ت ،)#808حياة احليوان الكربى( ،ط ،1دار مكتبة اهلالل–بريوت/د.ت) :ج،2
ص.305

مريي ،حياة احليوان الكربى :ج ،2ص.305
((( ُينظر :الدَّ
ّ
((( ُينظرّ :
القراء :ج ،1ص60؛ والعرب :ج ،1ص76؛ وابن تغري بردي،
هبي ،معرفة ّ
الذ ّ
الزاهرة :ج ،1ص.183
النّجوم ّ

الرمحن بن عليّ (ت ،)#597املدهش( ،حتقيق:
((( ُينظر :ابن
ّ
اجلوزي ،أبو الفرج ،عبد ّ
د.مروان ق ّباين ،ط ،2دار الكتب العلم ّية–بريوت1985/م) :ج ،1ص70؛ وابن تغري
الزاهرة :ج ،1ص.183
بردي ،النّجوم ّ

العامري يف يوم
الرمحن بن أيب بكرة أربعون ولد ًا ،ومات لصدقة بن عامر
ّ
((( قيل :مات لعبد ّ
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فاألرجح ّ
أن تاريخ وقوع ال ّطاعون اجلارف يف البرصة سنة (688/#69م)؛

التّفاق أغلب األقوال عىل ذلك ،والرتباط تاريخ وقوعه مع تاريخ وفيات العديد
م ْن مشاهري أعالم البرصة ،كأيب األسود الدّ ؤ ّيل.

وجاء ّ
األول
أن ال ّطاعون اجلارف هو سابع طاعون يف اإلسالم ،فال ّطاعون ّ

َ
حممد  ،وال ّثاين طاعون عمواس يف ّ
الشام أ ّيام عمر بن اخل ّطاب،
ّبي ّ
كان أ ّيام الن ّ
وال ّثالث بالكوفة زمن والية أيب موسى
األشعري–ولع ّله طاعون شريويه–،
ّ

والرابع يف الكوفة -أيض ًا -زمن املغرية بن شعبة ،واخلامس الذي مات به زياد،
ّ
والسادس وقع سنة (685/#66م)((( ،فبالنِّسبة إىل موت زياد ،فإنّه كان يف
ّ

ظهرت ل ُه طاعونة عىل إصبعه ومات بأثرها سنة
الكوفة وليس يف البرصة؛ إ ْذ
ْ
(((
أن برش بن مروان كان ّأول ٍ
ورويّ :
وال مات يف البرصة(((،
(672/#53م) ُ ،
الستّة ،وبام ّ
أن ال ّطاعون اجلارف هو
أي :مل ْ ْ
يقع يف البرصة يش ٌء م ْن تلك ال ّطواعني ِّ

السابع يف اإلسالم فهذا يعني أنّه ال ّط ُ
األول يف البرصة.
اعون ّ
ّ

وورد يف وصف ال ّطاعون اجلارف أنّه كان شديد ًا؛ ملا أحلق بأهل البرصة من
ٍ
ٍ
ِ
وإن َ
طلق عليه لقب( :اجلارف)ْ ،
استحق ْ
كان ذلك
كبريين ،حتّى
ورضر
بالء
أن ُي َ
َّ
الوصف ُ
استمر مدّ ة أربعة أ ّيا ٍم،
حيمل يف مضامينه الكثري ِمن املبالغة ،فقيل :إنّه
ّ
األول ( ،)70.000ويف اليوم ال ّثاين ( ،)71.000ويف ال ّثالث
فامت يف اليوم ّ
الزاهرة :ج ،1ص.183
واحد سبعة بنني .ابن تغري بردي ،النّجوم ّ

الزاهرة :ج ،1ص.183
((( ُينظر :ابن تغري بردي ،النّجوم ّ
ربي ،تاريخ :ج ،4ص.215-214
((( ُينظر :ال ّط ّ

العسكري ،األوائل :ص90؛ وابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج،10
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
ص264؛ ّ
هبي ،تاريخ اإلسالم :ج ،5ص.372
والذ ّ

 ..................................................................................142الأ َوائ ُل يف ال َب ْ�ص َرة

الرابع موتى ،إلاّ قلي ً
ال(((.
( ،)73.000وأصبح النّاس يف ّ
ٍ
وصف ُمبال ٍغ فيه ،روى أحد شهود العيان من أهل البرصة ،قائالً :كنّا
ويف
نقو عىل الدَّ فن ،وكنّا ندخل الدّ ار،
نطوف يف القبائل ،وندفن املوتى ،وملا كثروا مل ْ َ
(((
الرواية ما ذكر ُه من أنّه َد َخ َل يوم ًا
قدْ َ
مات أه ُلها فنسدُّ بابهَ ا ، ...والغريب يف ِّ

استقر الوضع،
فلم
َّ
فلم جيدْ فيها أحد ًا ح ّي ًا ،فسدَّ باهبا ،اّ
إحدى الدُّ ور يف البرصةْ ،
ال طر ّي ًا دهين ًا ال ُ
دخل تلك الدّ ار ،فوجد يف وسط األموات طف ً
يزال عىل قيد احلياة،
شق احلائط
كأنّام ُأخذ ساعته ِمن حجر ُأ ِّمه ،ويف غضون ذلك
دخلت كلب ٌة ِم ْن ِّ
ْ
ِ
(((
ِ
غرائب
الرواية ِم ْن
تلو ُذ بال ِّطفل ،وال ِّطفل حي ُبو إليها حتّى َّ
مص م ْن لبنها ، وهذه ِّ
املروي ِ
ويت ضم َن أحداث ال ّطاعون اجلارف.
ات التي ُر ْ
ّ
ٍ
وصف آخر ال ُّ
يقل مبالغ ًة ،قيلّ :
استمر أربعة أ ّيام،
إن ال ّطاعون اجلارف
ويف
ّ
يبق إلاّ
مات يف ِّ
كل يو ٍم نحو (،)70.000
الرابع ،ومل ْ َ
َ
وأصبح النّاس يف اليوم ّ
اليسري ِمنهم ،وحينام ص َعدَ الوايل يوم اجلمعة املنرب مل ْ يك ْن يف اجلامع إلاّ سبعة
حتت الترُّ اب أيهُّ ا األمري،(((
رجال وامرأة ،فقال :ما فعلت الوجوه؟ فقيل لهَ :

نيّ ،
صح هذا القول ،فهذا يعني ّ
ْ
وأن ما
أن البرصة مل ْ ت ُعدْ
تضم أه َلها األصل ّي َ
فإن ّ
ُّ
ُسب إىل مدينة البرصة فيام بعد سنة (688/#69م) كانُوا ِم َن الوافدي َن إليها.
ن َ

�أ ّو ُل حريقٍ يف الب�صرة
كانت يف بداية األمر مبن ّية
ورد ضمن احلديث ع ْن بناء خطط أهل البرصة أنهّ ا ْ
اجلوزي ،املنتظم :ج ،6ص.25
((( ُينظر :ابن
ّ
اجلوزي ،املنتظم :ج ،6ص.26
((( ابن
ّ

اجلوزي ،املنتظم :ج ،6ص.26
((( ابن
ّ
((( ّ
الزاهرة :ج ،1ص.183
هبي :ج ،1ص77–76؛ وابن تغري بردي ،النّجوم ّ
الذ ّ
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بالقصب ،و ُذ ِك َرّ :
تعرض
أن املبارشة يف البناء بام ّدة ال َّلبِن وال ّطني جاء يف أعقاب ّ
فالقصب كان عام ً
ال مساعد ًا عىل وقوع
البرصة حلريق سنة (638/#17م)،
ُ
احلريق واتّساعه؛ لذلك كت ُبوا إىل عمر بن اخل ّطاب يستأذنونه يف البناء بال َّلبِن
بالسامح يف البناء((( ،فكان هذا ّأول
وال ّطني ،فكتب عمر إىل وايل البرصة خيربهم ّ
ٍ
حريق وقع يف البرصة.
إن وايل البرصة -آنذاك -هو ُعتبة بن غزوان(((ّ ،إال ّ
وقيلّ :
إن عتبة كان قدْ

مات يف سنة (15أو636/#16أو637م)((( ،أي :قبل وقوع احلريق ،وقدْ أكّدت
َ
املصادر ّ
ودار اإلمارة ،وخطط األهايل يف البرصة بام ّد ِة
أن ّأو َل َم ْن بنى املسجد َ
وليس ُعتبة بن غزوان(((.
ال ّطني وال َّلبِن ،هو أبو موسى
األشعريَ ،
ّ
ٍ
حريق يف البرصة َ
وجاء التّأكيد -أيض ًاّ :-
كان أ ّيام والية أيب موسى
أن ّأو َل

فبقي يف
البرصي ،قائالً:
األشعري بام روا ُه احلسن
ْ
ّ
ّ
احرتقت أخصاص بالبرصةَ ،
ٍ
يومئذ أمري البرصة ،(((و ُذ ِكرَّ :
أن مالك بن
خص مل ْ حيرتق ،وأبو موسى
وسطها ٌّ
مؤتزر ًا هباِ ،
كان ِ
وليس عليه سوى بارية َ
وبيده
دينار((( ،حني وقع احلريق ،خرج
َ
ربي ،تاريخ :ج ،3ص148–147؛ وابن األثري ،الكامل :ج ،3ص.263
((( ُينظر :ال ّط ّ
ربي ،تاريخ :ج ،3ص148؛ وابن األثري ،الكامل :ج ،3ص.263
((( ُينظر :ال ّط ّ

الصفوة :ج ،1ص387؛
((( ُينظر :ابن خ ّياط ،ال ّطبقات :ص102؛ وابن
اجلوزي ،صفة ّ
ّ
العسقالين ،هتذيب التّهذيب :ج،7
فدي ،الوايف بالوفيات :ج ،19ص292؛ وابن حجر
والص ّ
ّ
ّ

ص.92

البستي ،ال ّثقات :ج ،2ص212؛
البالذري ،البلدان :ص394؛ وابن ح ّبان
((( ُينظر:
ّ
ّ
ومشاهري علامء األمصار :ص.65

حممد (ت  ،)#505إحياء علوم الدّ ين( ،دار املعرفة–
حممد بن ّ
((( الغزايل ،أبو حامدّ ،
بريوت/د.ت) :ج ،4ص.341
((( مالك بن دينار ،أبو حييى ،موىل المرأة من بني سامة بن لؤي ،مات قبل ال ّطاعون سنة
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مصحف ،وهو يقول :فاز املخ ِّف َ
فون ،أو قال :ونجا املخ ِّففون ،(((تعبري ًا ع ْن

زهده.

�أ ّو ُل غرقٍ يف الب�صرة

َ
َ
ُح ِك َيّ :
البرصي ممّن
يستغيثون ،وكان احلسن
ّاس
غرقت،
أن البرص َة
ْ
ّ
فأخذ الن ُ
نجا ِمن الغرق((( ،وهذا يعني ّ
اهلجري.
األول
ّ
أن غرق البرصة كان إ ّبان القرن ّ

ريح �شديد ٍة عا�صف ٍة
�أ ّو ُل ٍ

ُذ ِكرّ :
ضت هلا البرصة تلك التي ه َّب ْت سنة
تعر ْ
أن ّأول ريح شديدة ّ

شملت عموم العراق ،بام فيها (الكوفة وبغداد)،
(841/#227م)،
وكانت قدْ
ْ
ْ
بت يف ِ
فض ً
الزرع(((،
ودامت
ال عن البرصة ومناطق ُأخر،
مخسني يوم ًا ،وتس ّب ْ
ْ
حرق َّ
َ
َ
وأغلب ال َّظ ِّن ّ
أن ّأول ٍ
ريح
وهناك َم ْن يرى أنهّ ا ه َّب ْت سنة (848/#234م)(((،
ُ
ٍ
كانت سنة (848/#234م)؛ إ ْذ ُر ِوي :أنّه مل ْ ُيعهد
عاصفة ه ّبت عىل البرصة
ْ
مث ُلها.(((

( .)#131ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.243

حممد ،عبد اهلل بن أسعد (ت  ،)#768مرآة اجلنان وعربة اليقظان( ،دار
(((
اليافعي ،أبو ّ
ّ
الكتاب
اإلسالمي–القاهرة1993/م) :ج ،1ص.270
ّ

الراغب األصبهانيّ  ،حمارضات األدباء :ج ،1ص.600
((( ُينظرّ :
اجلوزي ،املدهش :ج ،1ص.72
((( ُينظر :ابن
ّ

الزاهرة :ج ،2ص275؛ وابن العامد احلنبليّ  ،شذرات
((( ُينظر :ابن تغري بردي ،النّجوم ّ
ّ
الذهب :ج ،2ص.80
الزاهرة :ج ،2ص275؛
((( ابن
اجلوزي ،املدهش :ج ،1ص72؛ وابن تغري بردي ،النّجوم ّ
ّ
احلنبيل ،شذرات ّ
الذهب :ج ،2ص.80
وابن العامد
ّ
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ر�سوم ُ
احلزن والعزاء
ُ

خاصة للتّعبري عن احلزن عند وقوع املوت ،كالنَّعي ،وتشييع
ُّبعت رسوم
ُأت ْ
ّ

اجلنائز ،وإقامة جمالس العزاء.

�أ ّو ُل َمنْ نعى العال َء بن
احل�ضرمي((( يف الب�صرة
ّ

ُرويّ :
احلرضمي حينام توفيّ سنة (635/#14م) -وقيل:
أن العالء بن
ّ
(641/#21م)((( -كان أبو بكرة ّأول َم ْن نعا ُه يف البرصة(((.

علي بن �أبي طالبٍ  يف الب�صرة
�أ ّو ُل َمنْ نعى الإما َم َّ
نعي أمري
عيل ،وبيعة اإلمام احلسن سنة
َ
أتى أبا األسود الدّ ؤ َّيل ُ
املؤمنني ٍّ

(660/#40م) ،فقام عىل املنرب ،وخطب يف النّاس ،ونعى هلم عل ّي ًا ،فقال يف
ِ
َ
ّ
وإن رج ً
املؤمنني عل ّي ًا
خطبته:
أمري
أعداء اهلل املارقة ع ْن دينه
ال ِم ْن
َ
اغتال َ
ده ،يف ٍ
يف مسجده ،وهو خارج لتهج ِ
ليلة ُيرجى فيها مصادفة ليلة القدر ،فقتله،
ّ
ٌ
قتيلِ ،
فيا هلل ُهو ِم ْن ٍ
وأكرم به وبمقتله وروحه ِم ْن ٍ
رب
روح
ْ
عرجت إىل اهلل تعاىل بال ِّ
َ
يبني بعدَ ُه أبد ًا،
والتُّقى ،واإليامن واإلحسان! لقدْ
نور اهلل يف أرضه ،ال ُ
أطفأ فيه َ
أركان اهلل تعاىل ،ال يشاد مث ُله ،فإنّا هللِ وإنّا ِ
ِ
َ
راجعون ،وعندَ اهلل
إليه
وهد َم ركن ًا ِم ْن
ُ
املؤمنني ،ورمح ُه اهللُ يو َم ُولد ،ويوم ُقتِل ،ويوم ُي ُ
نحتسب مصيبتنا بأمري
بعث
َ
ُ

احلرضمي،
احلرضمي :اسمه عبد اهلل بن عامد بن أكرب بن ربيعة بن مالك
((( العالء بن
ّ
ّ
وأقره أبو بكر وعمر ،توفيّ سنة ( 14أو ُ ،)#21ينظر :ابن
الرسول  عىل البحرينّ ،
استعمله ّ
العسقالين ،اإلصابة :ج ،4ص.446-445
حجر
ّ

((( ُينظر :ابن حجر العسقالنيّ  ،اإلصابة :ج ،4ص.445
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى :ج ،4ص.363
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ثم قال :وقدْ أوىص باإلمامة بعده إىل ابن
ثم بكى حتّى
ْ
اختلفت أضال ُع ُهَّ ،
ح ّي ًاّ ،
ِ
رسول اهلل–صلىّ اهلل عليه وآله وس ّلم– ،وابنه وسليله وشبيهه يف خلقه وهديه،
عز ّوإنيّ ألرجو ْ
وجيمع به
وجل -به ما وهى ،ويسدَّ به ما انثلم،
رب اهللُ ّ
َ
أن جي َ

ترشدُ وا ،فبايعت ِّ
طفئ به نريان الفتنة ،فباي ُعوا ُ
َّ
الشيعة ك ُّلها(((.
الشمل ،و ُي َ

�أ ّو ُل َمنْ نعى الإما َم احل�سن  يف الب�صرة
وصلت إىل البرصة أنبا ُء استشهاد اإلمام احلسن سنة ( #48أو 668/#50م
ْ

أو 670م) ،فكان عبد اهلل بن سلمة بن املحبق(((ّ ،أول َم ْن نعى اإلمام احلسن

ثم خرج احلكم بن أيب العاص((( ،فنعا ُه لعموم
يف البرصة ،نعا ُه لزياد بن أبيهَّ ،
ٍ
أهل البرصة ،فبكى النّاس((( ،وقيلّ :
ضج ًة،
إن أبا بكرة كان يومئذ مريض ًا ،فسمع ّ
فأخربه باستشهاد اإلما ِم احلسن.(((

ّمريي ،أخبار البرصة :ص221–220؛ وأبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين:
((( عمر بن ش ّبة الن ّ
ج ،12ص.503

العجالين،
((( عبد اهلل بن سلمة بن املحبقْ :مل أعثر عىل ترمجته ،ور ّبام هو عبد اهلل بن سلمة،
ُّ
الذي كان ِم ْن صحابة رسول اهلل  ،شهد بدر ًا ،وهو الذي أرس عقبة بن أيب معيطُ .ينظر :ابن
ِ
عيل،
أيب احلديد ،رشح هنج البالغة :ج ،14ص180؛ وورد :أنّه كان م ْن أصحاب اإلمام ٍّ
العمل :ج ،2ص.338
وروى عنهُ ،ينظر :املتّقي
ّ
اهلندي ،كنز اّ
قفيّ ،
واله أخوه عثامن البحرينّ ،
تويف سنة
((( احلكم بن أيب العاص بن برش بن دمهان ،ال ّث ّ
(ّ .)#67
هبي ،تاريخ :ج ،5ص.109
الذ ّ

((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،10ص296؛ وابن أيب احلديد ،رشح هنج
البالغة :ج ،16ص.11

((( ُينظر :ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة :ج ،16ص.11
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ا�سي يف الب�صرة
�أ ّو ُل َمنْ نعى �أبا جعفر املن�صور الع ّب ّ
ُعي يف البرصة ،وكان
حينام مات أبو جعفر املنصور سنة (774/#158م) ،ن َ

األصمعي :أنّه كان يف حلقة يونس(((،
ّأو ُل َم ْن نعا ُه خلف األمحر(((؛ إ ْذ روى
ُّ
فس َّلم ،ومل ْ يك ْن قدْ فشا بعدُ  ،فأخربهم بموت املنصور(((.

�أ ّو ُل َمنْ مُ�شِ َي يف جناز ِت ِه

َ
ُذ ِك َرّ :
هيرولون يف اجلنائز ،فكان عثامن بن أيب العاص (ت
أن النّاس كانُوا

نحو670/#50م)(((ّ ،أو َل َم ْن ُميش يف جنازته(((.

البرصي ،املعروف باألمحر ،موىل أيب ُبردة
((( خلف األمحر :هو خلف بن ح ّيان ،أبو حمرز،
ّ
األصمعي ،ومع ِّلم أهل البرصة ،قيل :مل ْ يك ْن أحدٌ أعلم
األشعري ،مع ِّلم
بالل بن أيب موسى،
ّ
ّ

ِّ
احلموي ،معجم األدباء :ج ،3ص-297
بالشعر منه ،توفيّ يف حدود سنة ( .)#180ياقوت
ّ
.298

البرصي ،إمام النّحو تويف سنة (.)#183
الض ّب ّي،
الرمحنّ ،
ّ
((( يونس بن حبيب :أبو عبد ّ
ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،8ص.191
الذ ّ

حممد بن عمر
والز
عالبي ،ثامر القلوب :ج ،1ص260؛ ّ
ُّ
خمرشي ،أبو القاسمّ ،
((( ُينظر :ال ّث ّ
مؤسسة
(ت ،)#538ربيع األبرار ونصوص األخبار( ،حتقيق :عبد األمري مهنّا ،طّ ،1
األعلمي–بريوت1992/م) :ج ،1ص.432
ّ

قفي ،قدم عىل رسول اهلل مع
((( عثامن بن أيب العاص بن برش بن عبد دمهان بن عبد اهلل ،ال ّث ّ
الرسول  عىل ال ّطائف،
رس ًا ،وكتم ذلك ،وأمره َّ
وفد ثقيف ،وكان أصغر الوفد سنّ ًا ،أسلم ّ
وهو أصغرهم؛ ملا َ ِ
ثم ولاّ ه عمر البحرين،
ُ ُ
وأقره أبو بكر وعمرّ ،
كان م ْن حرصه عىل اإلسالمّ ،
فلم عزله نزل البرصة وأهل بيته ،ورشفوا هباُ ،ينسب إليه ّ
شط عثامن يف البرصةُ ،ينظر :ابن
اّ
سعد ،ال ّطبقات :ج ،5ص510 ،509 ،508؛ وابن خ ّياط ،ال ّطبقات :ص104؛ وابن عبد
ّمري ،االستيعاب :ج ،3ص.1035
رب الن ّ
ال ّ

ينوري ،املعارف :ص.555
((( ُينظر :ابن قتيبة الدِّ
ّ
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�أ ّو ُل َمنْ مُ�شِ َي َ
خلف جناز ِت ِه بال ردا ٍء

َ
استحدث
كان ِم ْن رسوم العزاء تشييع املوتى ،وامليش خلف اجلنائز ،وقدْ

مرةْ ،
بأن خرج يميش خلف جنازة األحنف بن قيس
مصعب بن ّ
الزبري رس ًام ّ
ألول ّ
(ت 686/#67م) بال ٍ
رداء ،وقيل :مشى ُقدَّ امها(((.

�أ ّو ُل َمنْ �صاحتْ على ميت (واي ويه ،واي ويه)
قفي ،رس ًام جديد ًا يف العزاء مل ْ يك ْن
ْ
أحدثت أ ّم عبد املجيد بن عبد ّ
الوهاب ،ال ّث ّ
ٍ
ويّ :
امرأة ،فأومل َ عليها
تزوج ِم ْن
أن ولدها عبد املجيد َّ
معهود ًا من قبل ،فقدْ ُر َ
شهر ًا ،جيتمع عنده يف ِّ
كل يوم وجو ُه أهل البرصة وأدباؤها وشعراؤها ،فصعد
ِ
الستارة قد َّ
فانكب عليه ليشدَّ ُه،
انحل،
َّ
السطح ،فرأى طنب ًا م ْن أطناب ِّ
ذات يوم إىل َّ
وقالت أ ُّم عبد
السطح ينح َن عليه،
ْ
فرت َّدى عىل رأسه ومات ،فصعدت النّسا ُء عىل َّ

ألبر َّن َق َس َمه ،(((وتقصدُ قسم ّ
الشاعر ابن مناذر((( ،الذي قال فيه:
املجيد :واهللِ ّ
ألقيم َّن مأمت ًا كنجو ِم ال َّليـ
َ
ِ
احلر
موجعات َي َ
بكني للكبد ْ

ِ
ِ
ِ
اخلدود
حر
ـل ز ُْهر ًا يلط ْم َن َّ
ِ
العميد
َرى عليه وللفؤاد

العسكري ،األوائل :ص.98
((( ُينظر :أبو هالل
ّ

((( أبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين :ج ،18ص.376-375

حممد بن مناذر ،موىل بني صبري بن يربوع بن حنظلة بن متيم ،يكنى بأيب جعفر،
((( ابن مناذرّ :
ِ
ِ
واألدب ،كان
وقيل :أيب ذريح ،أو أبا عبد اهلل ،كان م ْن أهل عدن ،قدم البرصة طالب ًا للعل ِم
الثقفي ،ويقول فيه ِّ
َّ
الشعر ،وكان يتش َّبب بنساء ثقيف،
الوهاب
يتعشق عبد املجيد بن عبد ّ
ّ
فطردوه من البرصة ،فخرج إىل مكّة ،وتوفيّ هبا سنة (ُ ،)#198وصف بأنّه كان شاعر ًا فصيح ًا
ينوري ،عبد اهلل بن مسلم (تِّ ،)#276
الشعر
مقدَّ م ًا يف العلم وال ّلغةُ ،ينظر :ابن قتيبة الدِّ
ّ
ُّ
حممد شاكر ،دار احلديث–القاهرة2006/م) :ج ،2ص747؛ وابن
والشعراء( ،حتقيق :أمحد ّ

احلموي ،معجم األدباء :ج ،5ص.447
عدي ،الكامل :ج ،6ص268؛ وياقوت
ّ
ّ
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تصيح عليه :واي
وأخذت
فأقامت ُأ ّم عبد املجيد مع أخواته وجواريه مأمت ًا،
ْ
ْ
ُ

فعلت ذلك يف اإلسالم(((.
ويه ،واي ويه ،فيقال :إنهّ ا ّأول َم ْن
ْ

�أ ّو ُل َمنْ َّ
بال�سوا ِد
خ�ض َب َّ

بالسواد هو املغرية بن شعبة ،فقيل :إنّه خرج عىل النّاس،
ّأو ُل َم ْن َّ
خض َ
ب َّ

وكان عهدهم به أبيض َّ
ّاس منه(((.
الشعر،
ب الن ُ
فتعج َ
َّ

�أ ّو ُل َمنْ ركب عجل ًة جت ُّرها الإب ُل

م ْن ضمن االستحداثات يف وسائل النّقلُ ،ذ ِكرَّ :
أن رج ً
ال ِمن أهل البرصة،

حج سنة (856/#242م) من البرصة
وهو إبراهيم بن مظهر الكاتب((( ،كان قدْ َّ
عجلة جترها اإلبل ،عليها كنيسة وخمرج ِ
ٍ
ّاس منه؛ ألنّه
وقباب(((،
عىل
ب الن ُ
فتعج َ
َّ
ُّ
كان ّأو َل َم ْن َف َع َل ذلك(((.
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين :ج ،18ص376–375؛ وجاءّ :
فعلت ذلك
أن التي
ْ
البسنوي ،حمارضة األوائل :ص.154
هي ُأخت عبد املجيد ،وليس ُأ ّمهُ ،ينظر:
ّ
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين :ج ،16ص.93

اجلوزي ،املنتظم :ج،11
األنباريُ ،ينظر :ابن
((( إبراهيم بن مظهر بن سعيد ،الكاتب،
ّ
ّ
ص.296
ِ
ّست،
بي إذا تغ َّيب واسترت يف كناسة ،وهو املوضع الذي َيأوي إليه ،وتكن ْ
((( الكنيسةَ :كن ََس ال ّظ ُ
دخلت يف ِ
دخلت يف هودج .ابن منظور ،لسان العرب :ج ،6ص198؛
الكناس ،أي:
ْ
ْ
واملخرج :بمعنى اخلُ ْرج ،وهو ِم َن األوعية ،وهو ُجوالق ذو ُأذنني .ابن منظور ،لسان العرب:
ج  ،2ص252؛ ِ
الصحاح :ج ،1ص ،197و ُيقال:
والقباب :بمعنى اهلودجُ ،ينظر:
اجلوهريّ ،
ّ
خمرشي ،أساس البالغة :ص.128
الز
هودج أجلح :الق ّبة لهّ .
ّ

الزاهرة :ج،2
((( ُينظر :ابن
اجلوزي ،املنتظم :ج ،11ص296؛ وابن تغري بردي ،النّجوم ّ
ّ
الرمحن (ت ،)#911تاريخ اخللفاء،
والس
ص307؛
حممد بن عبد ّ
يوطي ،جالل الدّ ينّ ،
ّ
ّ
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�أ ّو ُل َمنْ �أحدث عمل املراوح
وي ّ
يبدو ّ
الصمد بن
أن عبد ّ
أن استخدام املراوح يف البرصة كان مبكِّر ًا؛ إ ْذ ُر َ

بعي،
البرصي((( (ت857/#243م) ،الذي ُيعرف
ّ
الر ّ
الفضل بن خالد ،أبا بكرّ ،
باملراوحي ،هو ّأو ُل َم ْن أحدث عمل املراوح بمرص((( ،وهذا يعني ّ
أن عمل
ّ
املراوح كان معروف ًا يف البرصة؛ إ ْذ ّ
إن البرصة تشتهر بوفرة النّخيل ،أي :توافر
ٍ
رواية ورد فيها ّ
أن رج ً
ال رأى
واخلص املستخدم يف عمل املراوح .ويف
السعف
ّ
ّ
ذلك َ
السطح ويف يده مروحة((( ،ما يعني ّ
أن َ
كان
احلسن
ّ
البرصي (ت )#110عىل ّ
اهلجري.
األول
ّ
يف القرن ّ

� ُقو�س ّ
أوائل ّ
الدين ّي ِة
عائر ّ
وال�ش ِ
الط ِ

شهدت البرصة العديد ِم َن ّ
الشعائر وال ّطقوس الدّ ين ّية املستحدثة التي ظهر

مرة ،ليس عىل صعيد البرصة فحسب ،بل عىل صعيد البالد
بعضها ّ
ألول ّ
الريادة فيها ،وتتم ّثل يف:
اإلسالم ّية كا ّفة ،فكان ألهل البرصة ِّ

السعادة–مرص1952/م) :ص.348
حممد حمي الدّ ين عبد احلميد ،ط ،1مطبعة ّ
(حتقيقّ :

قديام،
البرصي،
بعي،
ّ
((( عبد ّ
املراوحي ،قدم مرص ً
ّ
الر ّ
الصمد بن الفضل بن خالد ،أبو بكرّ ،
اجلوزي،
معاين ،األنساب :ج ،5ص250؛ وابن
الس
ّ
وكان ينزل يف املعافر(تُ .)#243ينظرّ :
ّ
املنتظم :ج ،11ص.309

اجلوزي ،املنتظم :ج ،11ص.309
السمعانيّ  ،األنساب :ج ،5ص250؛ وابن
ّ
((( ُينظرّ :
((( ُينظر :ابن عدي ،الكامل :ج ،1ص.78
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�أ ّو ُل َمنْ َّ
تو�ض�أ((( باملا ِء يف الب�صرة
يتطه َ
َ
رون ،وحينام
كان العرب قبل اإلسالم ال
يغسلون أثر البول والغائط ،وال ّ

ّطهر واالستنجاء ،وقدْ ظهر االختالف يف
ُبعث
حممدٌ  أمر النّاس بالت ّ
النبي ّ
ُّ
كانت باألحجار أو باملاء ،فقيلّ :
طريقة االستنجاء ،هل
ْ
الرسول  خيرّ
إن ّ
املسلمني بني االستنجاء باملاء أو األحجار ،وجاء ّ
أن سعد بن أيب و ّقاص وابن
َ

الزبري أنكرا االستنجاء باملاء ،وقال سعيد بن املس ّيب((( :وهل ُ
يفعل ذلك ّإال
ّ

ٌ
يستنجون باألحجارّ ،
َ
حمدث.(((
وإن غسل الدّ بر باملاء
النّساء ،أي :إنهّ م كانُوا
ويف ٍ
الرسول َ 
قول آخر ُذ ِكرّ :
كان قدْ أمر باالستنجاء باملاء ،وهو نفسه
أن ّ
كان يفعل ذلك؛ إ ْذ روى أنس بن مالك :أنّه كان ُ
للرسول  حني
حيمل املاء ّ
ِ ِ
(((
وروي ّ
ون َأ ْن
ي ُّب َ
أن قو َله تعاىل :ف ْيه ِر َج ٌال ِ حُ
يدخل اخلالء ،فيستنجي باملاء ُ ،
َ
فنزلت هذه اآلية
يستنجون باملاء،
نزلت يف أهل ُقباء((( ،فكانوا
َي َت َط َّه ُرو ْا،(((
ْ
ْ

رت طهور ًا ،وقدْ ُيراد بالوضوء غسل بعض األعضاء،
تطه ُ
توض ُ
((( ّ
للصالة وضوء ًاّ :
أت ّ

بيدي ،تاج العروس :ج ،1ص.276
ُينظر :مرتىض ّ
الز ّ
ِ
ٌ
وعاملُ ،ولد بعد ْ
أن َحكم عمر
املخزومي ،فقي ٌه
((( سعيد بن املس ّيب بن حزن بن أيب وهب،
ّ
بأربع سنني ،ومات سنة ( ،)#72وهو ابن ( 84سنة)ُ ،ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج،5
ص.119

((( ابن قدامة ،عبد اهلل بن قدامة ( ،)#620املغني( ،دار الكتاب العرب–بريوت/د.ت):
ج ،1ص.142

((( ُينظر :ابن قدامة ،املغني :ج ،1ص.142

((( م ْن سورة التّوبة ،اآلية (.)108
فت القرية به ،وهي مساكن بني عمرو بن عوف
بالض ّم ،وأص ُله اسم بئر ،ف ُع ِر ْ
((( ُقباءِ :م ْن قبا ّ
ِم َن األنصار ،وقباء :قرية عىل ميلني ِم َن املدينة ،عىل يسار القاصد إىل مكّةُ ،ينظر :ياقوت
احلموي ،معجم البلدان :ج ،7ص.15–14
ّ
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طهر َّ
فيهم؛ ّ
املحل و ُيزيل النّجاسة(((.
ألن املاء ُي ِّ
قول ٍ
ويف ٍ
أن األفضل ْ
ثالث ،هناك َم ْن يرى ّ
يتم استخدام احلجر واملاء مع ًا؛
أن َّ
إن مجعهام مع ًا فيه استحباب؛ ّ
إ ْذ ّ
ثم
ألن احلجر ُيزيل عني النّجاسة فال تُصيبها اليدّ ،
طهر ّ
املحل فيطهر ،ويكون ذلك أبلغ يف التّنظيف(((.
يأيت باملاء ،ف ُي ِّ

الصادقّ 
املسلمني؛
أن االستنجاء باملاء مل ْ يك ْن معروف ًا لدى
َ
وقدْ أكَّد اإلمام ّ
يستنجون بالكُرسف((( واألحجار ،ثم ُأ ِ
حد َ
َ
ث الوضوء باملاء ّملا نزل قو ُله
إ ْذ كانُوا
ّ
ِ
ِ
ُ
رسول اهلل  ،وصنعه
ين ،(((فأمر به
ب الت ََّّوابِ َ
ب ا ُمل َت َط ِّه ِر َ
ني َو حُي ُّ
تعاىل :إِ َّن اهللَ حُي ُّ

بنفسه(((.
ِ
ِ
ِ
يظهر ّ
أن االستنجاء باملاء كان حمدث ًا يف
األقوال املذكورة آنف ًا،
خالل
وم ْن
ُ
كان قدْ أمر به ،إلاّ ّ
الرسول َ 
اإلسالمّ ،
بقي ملتزم ًا باالستنجاء
إن هناك َم ْن َ
وأن ّ
باألحجار ،بدليل ما ورد م ْن ّ
أنكروا
أن سعد بن أيب و ّقاص ،وابن ّ
الزبري وغريمهاُ ،

مر بنا ،وهذا األمر كان سائد ًا يف البرصة ،فقدْ ذكر أحدُ
االستنجاء باملاء كام ّ
ِ
الغائط أو البول،(((
أثر
رجاالت البرصة ،قائالً :أتى علينا زم ٌن ونحن ال نغسل َ
واستمر هذا األمر يف البرصة ،فكان عبيد اهلل بن أيب بكرة((( ّأول َم ْن رأوه يف البرصة
ّ
((( ُينظر :ابن قدامة ،املغني :ج ،1ص.142
((( ُينظر :ابن قدامة ،املغني :ج ،1ص.143

((( الك ُْرسف :القطنُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،9ص.297
((( م ْن سورة البقرة ،اآلية (.)222

حممد بن يعقوب (ت  ،)#329الكايف( ،تصحيح وتعليق :عيل
((( ُينظر:
الكليني ،أبو جعفرّ ،
ّ
الغفاري ،ط ،3دار الكتب اإلسالم ّية–طهران :)#1388/ج ،3ص.18
أكرب
ّ

احلراين ،األوائل :ج ،1ص.176
((( ّ

قفي ،أحد
((( عبيد اهلل بن أيب بكرة :اسم أيب بكرة( :نفيع) ،و ُيقال( :مرسوح) ،أبو حاتم ال ّث ّ
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ُ
يغسل أثر الغائط أو البول باملاء ،فقا ُلوا :انظروا إىل هذا األمحق يغسل أسته،(((
ٍ
احلبيش يلوط أسته ،(((ويبدو
رواية ُأخرى أنهّ م قا ُلوا :انظروا إىل هذا
وجاء يف
ّ
ّ
أن عبيد اهلل بن أيب بكرة فعل ذلك يف أواخر عمره عندما أصبح شيخ ًا كبري ًا ،فقدْ

الشيخ ،(((...وبام ّ
ورد القول حينام رأو ُه يفعل ذلك :انظروا إىل هذا ّ
أن عبيد اهلل

ُتوفيّ سنة (698/#79م) أو (699/#80م)((( ،فهذا يعني أنّه قدْ ظهر العمل يف
ِ
اهلجري ،فكان مثار استغراب
األول
ّ
الربع األخري م َن القرن ّ
االستنجاء باملاء يف ّ
واستنكار من أهل البرصة؛ لذلك فإنهّ م مل ْ يقو ُموا بالفعل نفسه ،أو إنهّ م مل ْ يلتزموا
الرسول ،بدليل القولّ :
البرصي (728/#110م) كان
إن احلسن
ّ
أوامر ّ

ال يستنجي باملاء(((.

�أ ّو ُل َمنْ َن َ�ص َب قبل َة الب�صرة

ُذ ِك َرّ :
ب قبل َة البرصة(((.
أن عتبة بن غزوان وايل البرصة هو ّأو ُل َم ْن ن ََص َ
والسمحاء املشهوري َن ،تولىّ قضاء البرصة ،وإمرة سجستان وقضاءها،
الكرام املذكوري َنّ ،
وفد عىل عبد امللك بن مروان ،وتوفيّ يف سجستان .ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج،38

ص.142 ،131 ،130 ،129

احلراين ،األوائل :ج ،1ص.176
((( ّ

العسكري ،األوائل :ص.95
ينوري ،املعارف :ص127؛ وأبو هالل
((( ابن قتيبة الدّ
ّ
ّ

البيهقيّ ،
حممد (ت ،)#320املحاسن واملساوئ( ،وضع حواشيه:
(((
الشيخ إبراهيم بن ّ
ّ
عيل ،ط ،1دار الكتب العلم ّية–بريوت1999/م) :ج ،1ص163؛ قيلّ :
إن ّأول َم ْن
عدنان ّ
البسنوي ،حمارضة األوائل :ص.139
رأينا ُه بالبرصة يستنجي باملاء عبيد اهلل بن أيب بكرة.
ّ

((( ُينظر :ابن خ ّياط ،تاريخ :ص228؛ وابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج  ،8ص.142
((( ُينظر :ابن قدامة ،املغني :ج ،1ص.142

((( ُينظر :ابن حجر العسقالنيّ  ،أبو الفضل ،أمحد بن عليّ (ت ،)#852تلخيص احلبري يف

 ..................................................................................154الأ َوائ ُل يف ال َب ْ�ص َرة

�أ ّو ُل َمنْ �ص ّلى �صال َة الآياتِ يف الب�صر ِة
وردت اإلشارة إىل خسوف القمر يف البرصة أ ّيام والية عبد اهلل بن ع ّباس ،يف
ٍ
عيل ،فخرج فصلىّ بالنّاس ركعتني ،يف ّ
ركعة ركعتان ،وقيل:
كل
خالفة اإلمام ّ
إشارة ٍ
ٍ
ِ
ثانيةُ ،ذ ِك َرّ :
ّ
أن ابن ع ّباس
رسول اهلل  ،(((ويف
الصالة ُسنّة ع ْن
إن هذه ّ
ٍ
وقعت يف البرصة أ ّيام واليته ،فصلىّ
ست ركعات وأربع سجدات،
زلزلة
صلىّ يف
ّ
ْ
أي :إنّه صلىّ ركعتني يف ّ
كل ركعة ثالثة ركوعات ،وقال :هذه صالة اآليات.(((

�أ ّو ُل َمنْ ع ّر َف يف الب�صر ِة
عرف يف البرصة إ ّبان واليته عليها((( ،وهبذا
وعبد اهلل بن ع ّباس هو ّأول َم ْن ّ

الشأن قيلّ :
ّ
فهلموا نجتمع فيه ،فندعو اهلل
إن ابن ع ّباس قال :هذا يوم عرفة،
ُّ

ّ
لعل دعاءنا ُيوافق دعاءهم ،فتنزل اإلجابة ،فنرشكهم فيها ،(((فجمع ابن ع ّباس
افعي الكبري (دار الفكر–بريوت/د.ت) :ج ،3ص.223
الر ّ
ختريج أحاديث ّ

الشيخ منصور بن يونس (ت ّ ،)#1051
((( ُينظر :البهوتيّ ّ ،
كشاف القناع( ،حتقيق :أبو عبد
حممد حسن ّ
افعي ،ط ،1دار الكتب العلم ّية–بريوت1997/م) :ج ،2ص.68
الش ّ
اهللّ ،

السالم( ،مراجعة وتعليق:
حممد بن إسامعيل (ت ،)#1182سبل ّ
((( ُينظر :الكحالنيّ ّ ،
ّ
حممد عبد العزيز اخلو ّيل ،ط–4مرص1960/م) :ج ،2ص.77
الشيخ ّ
الصنعانيّ  ،املصنّف :ج ،4ص376؛ وابن أيب شيبة ،املصنّف :ج ،4ص،372
((( ُينظرّ :
اين ،األوائل :ج ،1ص138؛ وابن خ ّلكان ،وفيات األعيان:
ج ،8ص357 ،338؛
ّ
واحلر ّ
والعصامي املك ّّي ،عبد امللك بن حسني (ت  ،)#1111سمط النّجوم العوايل،
ج ،3ص71؛
ّ

حممد معوض ،دار الكتب العلم ّية–بريوت1998/م):
(حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعيل ّ
ج ،3ص274؛ ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،3ص351؛ وابن كثري ،البداية والنّهاية:
والذ ّ
والقلقشندي ،مآثر اإلنافة :ج ،1ص.126 ،59
ج ،8ص،229
ّ

العسكري ،األوائل :ص .89
((( أبو هالل
ّ
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النّاس يف مسجد البرصة يوم عرفة ،وصعد املنرب ،فقرأ سوريت البقرة وآل عمران،

ففسرَّ مها حرف ًا حرف ًا(((.

�أ ّو ُل َمنْ بد�أ با ُ
ال�صال ِة يف العيد
خلطبة قب َل ّ

رسول اهلل  يف يوم ٍ
األنصاري((( :أنّه ِ
َ
عيد َ
روى جابر بن عبد اهلل،
كان
شهدَ
ّ

(((
بالصالة َ
فلام ّ
توىل عثامن غ ّيـر
قدْ بدأ ّ
قبل اخلطبة ،وسار عىل هنجه أبو بكر وعمر ّ ،
ِ
رسول اهلل ؛ إ ْذ َ
الصالة ،وقيل :إنّه
يف ُسنّة
كان عثامن ّأول َم ْن بدأ باخلطبة قبل ّ
أراد ْ
أن جييء النّاس فيبدأ باخلطبة(((.
ٍ
رواية ُأخرىُ ،ذ ِكر ّ
الصالة هو معاوية ،وقيل:
ويف
أن ّأول َم ْن بدأ باخلطبة قبل ّ
أن االرجح ّ
مروان بن احلكم((( ،ويبدو ّ
ف
أن معاوية هو ّأول َم ْن َف َع َل ذلك؛ ملا ُع ِر َ
عنه م ْن إدخاله العديد ِمن البِدع واالنحرافات(((.

ينوري ،عبد اهلل بن مسلم
((( ُينظر :اجلاحظ ،البيان والتّبيني :ج ،1ص175؛ وابن قتيبة الدّ
ّ
اجلبوري ،مطبعة العاين–بغداد:)#1397/
(ت  ،)#276غريب احلديث( ،حتقيق :د .عبد اهلل
ّ
العسكري ،األوائل :ص .89
ج ،2ص354؛ وأبو هالل
ّ

األنصاري ،له
لمي،
ّ
الس ّ
حممد ّ
((( جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام ،أبو عبد اهلل ،ويقال :أبو ّ
صحبة ،شهد العقبتني ،وشهد بدر ًاِ ،
ومن املشاهد تسع عرشة غزاة ،توفيّ باملدينة سنة (،)#78
ُ
بعد ْ
عمر ،وعمره ( 94سنة)ُ ،ينظر :ابن أيب حاتم ،اجلرح والتّعديل :ج ،2ص492؛ وابن
أن َّ
البستي ،مشاهري علامء األمصار :ص.30
ح ّبان
ّ

((( ُينظر :ابن أيب شيبة ،املصنّف :ج ،2ص.75

واحلرانيّ  ،األوائل :ج ،1ص .159
الصنعانيّ  ،املصنّف :ج ،3ص283؛
((( ُينظرّ :
ّ
((( ُينظر :ابن حجر العسقالنيّ  ،فتح الباري :ج ،2ص.376

احلرانيّ  ،األوائل :ج ،1ص .164 ،162 ،159 ،158 ،157 ،154 ،150 ،148
((( ُينظرّ :
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خيص البرصةّ ،
الصالة يف
فإن زياد بن أبيه ّأول َم ْن بدأ باخلطبة قبل ّ
وأ ّما ما ّ

العيد(((.

�أ ّو ُل َمنْ � َ
أحدث الأذا َن يف العيد

ٍ
رسول اهلل  يصليّ يوم العيد بغري ٍ
ُ
أذان وال
إقامة((( ،فأحدث معاوية
كان
ُ
َ
ِ
رسول اهلل ؛ إ ْذ ُر ِو َي :أنّه أ َّذن وأقام يف يوم
األذان يف العيد((( ،خمالف ًا بذلك ُسنّة
الفطر والنّحر ،ومل ْ يك ْن قبل ذلك أذان وال إقامة((( ،وسار عىل هنج معاوية والته

وعمله ،فكان زياد بن أبيه ّأو َل َم ْن أ َّذن يف العيدين بالبرصة(((.
اّ

�أ ّو ُل َمنْ نق�ص ال ّتكبري

ِ
رسول اهلل  أنّه كان ُيكبرِّ ك ّلام ركع وك ّلام سجد((( ،فعمل معاوية
رف عن
ُع َ
عىل تنقيص التّكبري ،فكان ّأو َل َم ْن فعل ذلك((( ،ويف البرصةُ ،ذ ِكرّ :
أن زياد بن أبيه
هو ّأو ُل َم ْن نقص التّكبري(((.
الرب (ت ،)#463االستذكار،
((( ُينظر :ابن عبد الرب الن ََّم ّ
ري ،أبو عمر ،يوسف بن عبد ّ

وحممد عيل معوض ،ط ،1دار الكتب العلم ّية–بريوت2000/م):
حممد عطا
ّ
(حتقيق :سامل ّ
والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص.144
ج ،2ص382؛
ّ

((( ُينظر :ابن أيب شيبة ،املصنّف :ج ،2ص.75

((( ُينظر :ابن أيب شيبة ،املصنّف :ج ،8ص.328
احلرانيّ  ،األوائل :ج ،1ص .158
((( ُينظرّ :

والعيني ،عمدة القارئ :ج ،6ص282؛
((( ُينظر :ابن أيب شيبة ،املصنّف :ج ،8ص325؛
ّ
الكتبي ،فوات الوفيات :ج ،2ص.32
وابن شاكر
ّ

والعيني ،عمدة القارئ :ج ،6ص .58
الزوائد :ج ،2ص131؛
((( ُينظر:
اهليثمي ،جممع ّ
ّ
ّ
احلرانيّ  ،األوائل :ج ،1ص .157
((( ُينظرّ :

((( ُينظر :ابن أيب شيبة ،املصنّف :ج ،1ص 273؛ ج ،8ص.326
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ال�صالة
�أ ّو ُل َمنْ جهر باملع ّوذت ِ
ني يف ّ

باملعو ِ
َ
الصالة ،وقيل :إنّه ّأو ُل َم ْن َف َع َل
أحدث عبيد اهلل بن زياد اجلهر
ذتني يف ّ
ِّ

ذلك(((.

�أ ّو ُل َمنْ رفع يديه يف ا ُ
خلطبة

ُذ ِك َرّ :
أن وايل البرصة عبيد اهلل بن عبد اهلل بن معمر ّأول َم ْن رفع يديه يف اخلطبة

يوم اجلمعة(((.

ال�صالة
�أ ّو ُل َمنْ َر َف َع �صو َت ُه بال ّتهليل بعد ّ

ِ
الزبري َ
ُر ِو َيّ :
الصالة يقول :ال إله إلاّ اهلل
أن مصعب بن ّ
كان حني فرغ م َن ّ
يرفع صوته هبا ،فقيل عنه :قاتل ُه اهللُ ،إ ّن ُه ٍ
َ
وحدَ ُه ال
لغال بالبِدَ ع،
رشيك ل ُه،
ُ

َ
رب يا
ثم صار هذا ُسنّة يف العا ّمة يفعلوهنا ،إلاّ إنهّ م
الصالة :يا ِّ
يقولون يف آخر ّ
ّ
رب ،ومصعب ّأو ُل َم ْن َف َع َل ذلك(((.
ِّ

� ُاملهن واحل َِر ِف يف الب�صرة
أوائل ِ

ِ
برزت يف البرصة ُ ِ
مرة ،وتشمل ما يأيت:
ْ
بعض املهن واحل َرف ّ
وألول ّ

((( ُينظر :ابن أيب شيبة ،املصنّف :ج ،8ص.328

العسكري،
((( ُينظر :ابن أيب شيبة ،املصنّف :ج ،2ص55؛ ج ،8ص330؛ وأبو هالل
ّ
والقلقشندي ،صبح
األوائل :ص95؛ وابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،38ص124؛
ّ

األعشى :ج ،1ص.479

العسكري ،األوائل :ص .98
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
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�أ ّو ُل َمنْ زرع ال ّنخل يف الب�صرة

ِ
أرض ٍ
نخل ،ثم
كان أبو بكرة ّأو َل َم ْن غرس النّخل يف البرصة ،وقال:
هذه ُ

غرس النّاس بعده(((.

تاج َر باخليول
�أ ّو ُل َمنْ َ

ُذ ِكرّ :
قفي –أخا أبو بكرة– ّأول
أن أبا عبد اهلل نافع بن احلارث بن كلدة ،ال ّث ّ

َم ْن افتىل الفال((( يف البرصة؛ إ ْذ جاء أنّه وفد عىل عمر بن اخل ّطاب ،وقال لهّ :
إن
ٍ
ِ
بأحد ِمن
ترض
بالبرصة أرض ًا
املسلمني ،(((وقيل:
ْ
َ
ليست بأرض اخلراج ،وال ُّ
إنّه طلب ِمن عمر ْ
أن ُيقط َعه َ
تلك األرض ليتّخذها قضب ًا((( خليله((( ،وقال :إنيّ
افتليت فال ًء بالبرصة ،خّ
ذت هبا جتارة ،(((أي :أراد أرض ًا ليزرعها وترعى
قدْ
وات ُ
ُ
ليست ترض ٍ
األشعريْ :
بأحد ِمن
كانت
فكتب عمر إىل أيب موسى
عليها خي ُله،
ْ
إن ْ
ّ
َ
ُّ
وليست ِم ْن أرض اخلراج ،فأقطِعها إ ّياه.(((
املسلمني،
ْ
َ

احلموي ،معجم البلدان :ج ،2ص.342
((( ُينظر :ياقوت
ّ

((( افتىل الفال :حدّ د األرض الفالة وامتلكهاُ ،ينظر :ابن أيب شيبة ،املصنّف :ج ،7ص،640
(هامش املح ّقق).
((( القرشيّ  ،اخلراج :ص.113
ِ
ٍ
((( القضب :القطع ،والقضيبّ :
ب ،وال َق ْضب:
كل نبت من األغصان ُيقضب ،واجلمع ُق ُض ٌ
ِ
ٍ
املقتض ِ
الشجرُّ :
ما ُأ َ
ب من َّ
وطالت.
طت أغصانه
كل
كل ِم َن النّبات
ْ
شجر سبِ ْ
ب ّ
َ
عض ًا ،وال َق ْض ُ
ابن منظور ،لسان العرب :ج ،1ص.679 ،678

((( ُينظر :ابن سالم ،األموال :ج ،2ص147؛ وابن زنجويه ،محيد بن زنجويه (ت،)#251
ط–1الرياض1986/م) :ج ،2ص.624
كتاب األموال( ،حتقيق :شاكر ذيب ف ّياض،
ّ
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.112
((( أبو حنيفة الدّ
ّ

((( القرشيّ  ،اخلراج :ص113؛ وذكر ابن عساكر ّ
أن وايل البرصة -آنذاك -هو عتبة بن
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األشعريّ :
وجاءّ :
إن أبا عبد اهلل سألني أرض ًا عىل
أن عمر كتب إىل أيب موسى
ّ
شاطئ دجلة يفتيل فيها خيلهْ ،
ليست ِم ْن أرض جزية وال جيري فيها
كانت
فإن
ْ
ْ
ماء اجلزية فأعطِها إ ّياه ،(((وقدْ َ
كان مقدار مساحة تلك األرض عرشة أجربة(((.

�أ ّو ُل َمنْ َك َت َب امل�صاحف ب�أُجر ٍة
برز يف البرصة َمن امته َن العمل بكتابة املصاحف مقابل احلصول عىل األموال،

فكان ّأو ُل َم ْن َف َع َل ذلك مالك بن دينار (ت748/#131م) ،الذي قيل :إنّه كان
املصاحف باألُجرة(((.
يكتب
َ
ُ

الكتب
�أ ّو ُل َمنْ عمل بن�سخ ِ

ظهرت يف البرصة مهنة نسخ الكتب باألُجرة ،وكان ّأو ُل َم ْن
ِمن املهن التي
ْ

وي :أنّه كان
عمل هبذه املهنة حفص بن سليامن((( (ت748/#131م) ،فقدْ ُر َ
كتب الن ِ
ُ
ّاس ،فينسخها(((.
يأخذ َ

األشعري.
غزوانُ ،ينظر :تاريخ مدينة دمشق :ج ،6ص ،35واألرجح هو أبو موسى
ّ

((( القرشيّ  ،اخلراج :ص 67؛ وابن زنجويه ،األموال :ج ،2ص.625

((( ُينظر :ابن زنجويه ،األموال :ج ،2ص625؛ واجلريبُ :يساوي سبعة أقفزة يف أ ّيام عمر،
ومكيال اجلريب يف صدر اإلسالم ( )29.5لرت ًا ،أو ( 22.715كغم) قمح ًاُ ،ينظر :فالرت
هنتش ،املكاييل واألوزان :ص.61

اليافعي ،مرآة اجلنان :ج ،1ص.270
((( ُينظر:
ّ

البرصي بأنّه كان أعلمهم،
((( حفص بن سليامن ،موىل بني منقر ،أبو احلسن ،وصفه احلسن
ّ
مات قبل ال ّطاعون الذي وقع سنة (ُ ،)#131ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.256
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.256
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تاجر باخلمر يف الب�صرة
�أ ّو ُل َمنْ َ

رشب اخلمر واملتاجرة به(((ّ ،إال ّ
إن رشبه وبيعه
الرغم ِم ْن حتريم اإلسالم
َ
عىل ُّ
ِ
متداولني يف البالد اإلسالم ّية ،ويف البرصةُ ،ذ ِك َرّ :
أن سمرة بن جندب
صارا

(ت678/#59م) ّأو ُل َمن جّاتر باخلمر ،ليس عىل نطاق البرصة فقط ،بل إنّه ّأو ُل
َم ْن َف َع َل ذلك يف اإلسالم(((.

ال�س َما َد يف الب�صرة
�أ ّو ُل َمنْ با َع ّ

أن يصبح بيع الس ِ
ِ
امد رائج ًا يف البرصة؛ لكثرة احلاجة إليه يف
بيعي ْ ُ َ ُ ّ
م َن ال ّط ِّ
الزراعة ،أو ر ّبام الستخداماته األُ َخر يف ال ّطهو أو ألغراض التّدفئة ،وقدْ ُذ ِكر:
ّ
ّ
كانت
عيل(((؛ إ ْذ
ْ
أن ّأو َل َم ْن مجع ّ
السامد يف البرصة وباعه عيسى بن سليامن بن ّ
والرياحني((( ،وفيه أنشد أحد
ل ُه ضيعة تُعرف بـ(دالية عيسى)ُ ،
يبيع منها البقول ّ

مؤسسة آل
الرضا( ،ط ،1حتقيقّ :
((( ُينظر :القمي ،عليّ بن بابويه (ت ،)#329فقه ِّ
البيت إلحياء الترّ اث–قم :)#1406/ص279؛ ّ
عيل
والشيخ ّ
الصدوق ،أبو جعفرّ ،
حممد بن ّ
ملؤسسة اإلمام اهلادي–قم:)#1415/
(ت ،)#381املقنع( ،حتقيق :جلنة التّحقيق التّابعة ّ
ص.451

الس ّيد
((( ُينظر :ابن شاذان ،الفضل بن شاذان،
ّ
األزدي (ت ،)#260اإليضاح( ،حتقيقّ :
األرموي ،انتشارات–طهران1963/م) :ص67؛ وأبو هالل
سيني،
ّ
جالل الدّ ين احلُ ّ

العسكري ،األوائل :ص.93
ّ

حممد بن سليامن بن عليّ بن عبد اهلل بن
((( عيسى بن سليامن بن عليّ  ،أخو وايل البرصة ّ
حممد بن سليامن سنة ( ،)#173استخلف أخاه عيسى عىل البرصةُ ،ينظر:
الع ّباس ،وحينام توفيّ ّ
ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج  ،53ص.139

((( ُينظر :أبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين :ج ،2ص.269
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الشعراء ،قائ ً
ُّ
ال(((:

إ َذا ُر َ
فإن عيسى
زق العبا ُد ّ

ِ
رزق ِمن اس ِ
ٌ
العباد
تاه
ل ُه
ْ

�أ ّو ُل َمنْ �أن�ش�أ �سوقاً يف الب�صرة

ُذ ِكرّ :
السوق للنّاس يف
أن عبد اهلل بن عامر بن كريز وايل البرصة ّأول َمن خّاتذ ّ

البرصة؛ إ ْذ إنّه اشرتى دور ًا ،فهدمها ،وجعلها سوق ًا(((.

السوق ،فهو زياد بن أبيه ،وذلك حني
السقيف عىل حوانيت ُّ
أ ّما ّأو ُل َمن خّاتذ ّ

أمر ْ
بأن ال تُغلق أبواب احلوانيت ،وكانت الكالب تطرح األمتعة ،فأمر بمدّ
السقف عليها((( ،وزياد -أيض ًا -كان ّأول من أخذ ِمن الس ِ
وق أجر ًا((( ،أي :إنّه
ّ
ّ
َ
السوق.
ّأو ُل َم ْن فرض رضيب ًة عىل الباعة يف ّ

�أ ّو ُل َمنْ بنى دار ال ّرزق يف الب�صرة
الرزق يف البرصة ،وزاد فيها ابنه عبيد اهلل فيام
كان زياد بن أبيه ّأول َمن بنى دار ّ

الرزق) ،تُو َدع
بعد((( ،وقيلّ :إهنا
ْ
الرزق) ،أو( :قرية ّ
ُسمى أحيان ًا( :مدينة ّ
كانت ت ّ
ِ
بداية ّ
كل شهر((( ،وهي تقع
ليتم توزيعها عىل النّاس يف
فيها احلبوب واألطعمةَّ ،
((( أبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين :ج ،2ص.285 ،269

((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج  ،29ص261؛ وابن األثريُ ،أسد الغابة :ج،3
ص.191

والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص.150
العسكري ،األوائل :ص93؛
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
ّ
((( ُينظر :ابن أيب شيبة ،املصنّف :ج ،5ص ،287ج ،8ص.326
البالذري ،أنساب :ج ،5ص.214
((( ُينظر:
ّ

((( ُينظر :د.صالح أمحد العليّ  ،خطط البرصة :ص.154
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بالقرب من هنر معقل ،يف األطراف ّ
الشامل ّية الشرّ ق ّية من البرصة(((.

�أ ّو ُل َمن ا ّتخذ �أل�سنة املوازين((( مِ نْ حديد

ُذ ِكرّ :
أن وايل البرصة عبد اهلل بن عامر بن كريز كان ّأول َمن خّاتذ ألسنة املوازين
إن النّاس كانوا قبل ذلك ِيزن َ
ِم َن احلديد((( ،وقيلّ :
ُون ّ
بالشاهني((( ،أي :بعمود
ٍ
ألسنة للميزان.
امليزان فقط(((؛ لعدم وجود

�أ ّو ُل َمن ا ّتخذ ال ِّذراع((( يف الب�صرة

إن ّأول َمن خّاتذ ِّ
قيلّ :
الذراع التي ُيذرع هبا األرضون يف البرصة هو زياد

ابن أبيه؛ إ ْذ ُروي :أنّه نظر إىل ثالثة نفر َم ْن أطوهلم ذرع ًا وأوسطهم وأقرصهم،
فجمعها ،وأخذ ثلثها ،فجعلها ذراع ًا(((.

أن ّ
وجاءّ :
فلم قدم سليامن
الذراع التي وضعها زياد
ْ
ُسمىّ :
الزياد ّية ،اّ
كانت ت ّ

((( ُينظر :د.صالح أمحد العليّ  ،خطط البرصة :ص.96

القلقشندي ،صبح األعشى :ج،2
((( امليزان :هو أحد اآلالت التي يقع هبا تقدير املقدّ رات.
ّ
ص.154

والقلقشندي ،صبح األعشى :ج،2
العسكري ،األوائل :ص91؛
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
ّ
والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص.150
ص155؛
ّ

البسنوي ،حمارضة األوائل :ص .201
((( ُينظر:
ّ

بيدي ،تاج العروس :ج ،18ص.331
((( ُينظرّ :
الز ّ
ِ
((( ّ
الذراع :ما بني طرف املرفق إىل طرف األصبع الوسطى .ابن منظور ،لسان العرب :ج،8
ص93؛ ِّ
القلقشندي ،صبح
والذراع تُقدَّ ر هبا األرضون ،و ُيقاس البز ،وهي عىل سبعة أنواع.
ّ
األعشى :ج ،2ص .156-155

والقلقشندي ،صبح األعشى :ج،1
العسكري ،األوائل :ص93؛
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
ّ
ص.484
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رت ّ
بأهنا أربع
وسمها :اهلاشم ّية((( ،و ُقدِّ ْ
الذراع ّ
الزياد ّية ّ
عيل البرصة زاد فيها اّ
ابن ّ
كل أصبع سبع شعريات معتدالت معرتضات ،ظهر البطن ّ
وعرشون أصبع ًاّ ،
َ
لكل
شعرية عرض سبع شعرات من شعر البرِْ ذون ،وهذه ِّ
الذراع التي يعتمدها الفقهاء

الصالة ،وغريها(((.
يف الشرّ ع ّيات ،وهبا قدَّ روا الربيد املعترب يف مساحة قرص ّ
إن رواية ُأخرى تؤكِّد ّ
إلاّ ّ
أن ّأو َل ذرا ٍع خّاتذ يف البرصة هي تلك التي وضعها

رفت ِّ
بالذراع البالل ّية ،نسبة إىل بالل بن أيب
أبو موسى
األشعري ،وهي التي ُع ْ
ّ
الزياد ّية(((.
ُبردة بن أيب موسى
األشعري ،وهي أنقص ِم َن ِّ
ّ

وو�سع عليهم
�أ ّو ُل َمنْ زاد يف عطاء �أهل الب�صرة َّ

عانى ُ
املعايش مقارنة بأهل
أهل البرصة يف بداية متصريها ِم ْن تر ِّدي الوضع
ّ

فتوجه سنة (638/#17م) وفدٌ من أهل البرصة إىل عمر بن اخل ّطاب،
الكوفة،
َّ

موضح ًا
ورف ُعوا حوائجهم العا ّمة
واخلاصة ،فتك ّلم زعيم متيم األحنف بن قيس ِّ
ّ

لعمر الوضع املرت ّدي ،بقوله ... :وظيفتُنا((( ض ِّيقة ،وعددنا كثري ،وأرشافنا قليل،
(((
وسع اهلل علينا ،وزاد
وأهل البالء فينا كثري ،ودرمهنا كبري ،وقفيزنا صغري ،وقدْ َّ

العسكري ،األوائل :ص.93
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
القلقشندي ،صبح األعشى :ج ،2ص.156
(((
ّ

القلقشندي ،صبح األعشى :ج ،2ص.156
((( ُينظر:
ّ
ٍ
ِ
كل يوم م ْن ٍ
ٍ
((( الوظيفة :ما ُيقدّ ر يف ّ
رشاب ،ومجعها الوظائف.
رزق ،أو طعا ٍم ،أو علف ،أو
ابن منظور ،لسان العرب :ج ،9ص.358

((( القفيز :من املكاييل ،معروف ،وهو ثامنية مكاكيك عند أهل العراق ،واملكوك :مكيال
يسع صاع ًا ونصف صاع ،وهو من األرض قدر مائة وأربع وأربعني ذراع ًا .ابن منظور ،لسان
ُ
العرب :ج  ،5ص.395

 ..................................................................................164الأ َوائ ُل يف ال َب ْ�ص َرة

املؤمنني ،وزدنا وظيفة تو ِّظف علينا ،ونعيش هبا،
فوسع علينا يا أمري
َ
يف أرضناِّ ،

(((
أحلق املقاتلة من أهل البالء من أهل البرصة
فلام سمع عمر قول األحنف َ
ّ ، ...

يف األلفني((( ،وأقطع أهل البرصة ما كان فيئ ًا ألهل كرسى وزادهم(((.

�أ ّو ُل َمنْ َ�ض َر َب ال ّنقود العرب ّية الإ�سالم ّية يف الب�صرة

للروايات واألخبار وتضليل احلقائقُ ،ذ ِكرّ :
أن
ضمن سياسة الدَّ ِّس والتّزوير ِّ
موي عبد امللك بن مروان(((،
السكّة يف اإلسالم هو احلاكم األُ ّ
ّأو َل َم ْن ضرَ َ َب ِّ
ٍ
عيل بن أيب طالب ،فهوّ أول َم ْن رضب
يف حماولة إلخفاء فضائل اإلمام ّ
السكّة اإلسالم ّية ،وكان ذلك يف مدينة البرصة سنة (660/#40م)((( ،وهذا
ِّ
األول ضرُ ب يف
األمر حسمه بالدّ ليل القاطع علامء اآلثار؛ إ ْذ ُعثر عىل درمهنيّ ،
شت عليه عبارة :و ُّيل اهلل ،وهو عىل
الري((( سنة (657/#37م) ،وقدْ ن ُِق ْ
مدينة َّ
األجنبي ،أ ّما الدّ رهم ال ّثاين ،فقدْ ضرُ َب يف البرصة سنة (660/#40م)،
ال ِّطراز
ّ

وقدْ نرشه (الفوكس) سنة (1887م) ،وعليه العبارات اآلتية:

الطربي ،تاريخ :ج ،3ص173؛ وابن األثري ،الكامل :ج ،2ص.387
(((
ّ
الطربي ،تاريخ :ج ،3ص.173
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل :ج.388 ،2

ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.316
((( ُينظر :أبو حنيفة الدِّ
ّ
الس ّيد موسى ُ
سيني ،العقد املنري يف حتقيق ما يتع ّلق بالدّ راهم
احل ّ
((( ُينظر :املازندرانيّ ّ ،
والدّ نانري( ،ط ،2املطبعة اإلسالم ّية–طهران :)#1382/ص.44

الري :مدينة مشهورة ،وهي قصبة بالد اجلبال ،بينها وبني نيسابور ( )160فرسخ ًا،
((( ّ
احلموي ،معجم
وكانت مدينة عظيمة ،رضب أكثرها سنة ( )#617عىل يد التّرت .ياقوت
ْ
ّ
البلدان :ج ،4ص.458-457
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َ
رشيك له
مركز الوجه :ال إله إلاّ اهلل وحدَ ه ال

ال ّطوق :بسم اهلل ،رُضب هذا الدِّ رهم سنة أربعني
الصمد مل ْ يلِد
اهلل أحد اهلل ّ
يكن له كفو ًا أحد
مركز ال ّظهر :ومل ْ ُيولد ومل ْ ْ

احلق ل ُيظهره عىل الدّ ين ك ّله ولو
حممد رسول اهلل أرسله باهلدى ودين ّ
ال ّطوقّ :
كره املرشكون

موطن ألقدم درهم عريب إسالمي وصل إليناِ ٍ ،
ٍ
أي
فالبرصة هي ّأو ُل
خال م ْن ِّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
عيل.(((
إشارات أجنب ّية إ ّبان خالفة اإلمام ّ
َ
وليس باألمر املستبعد ْ
أن
السكّة
َ
عيلّ أول َم ْن رضب ِّ
يكون اإلما ُم ّ

ّ
والشعائر
اإلسالم ّية ،وأبطل النّقود الكرسو ّية والقيرص ّية ،فمحا آثار الشرِّ ك
السكّة اإلسالم ّية ،فإنّه أعلم األ ّمة بصالحها وفسادها،
املجوس ّية والنّرصان ّية عن ِّ
وأوىل النّاس بإقامة األمن وتعظيم شعائر الدّ ين
اإلسالمي(((.
ّ
و ُذ ِكرّ :
يايس
عيل للنّقود يعود إىل ال ّظرف ّ
أن الدّ وافع وراء رضب اإلمام ّ
الس ّ
الذي أحاط بخالفتهُ ،
ومترد ًا تس ّبب يف حدوث وقعة
فمنذ بداية حكمه واجه نكوث ًا ّ

مترد وايل ّ
الشام معاوية ووقعة ص ّفني سنة
ثم أعقبه ّ
اجلمل سنة (656/#36م)ّ ،

(657/#37م) ،وما أسفر عنها من ظهور اخلوارج ومتادي معاوية يف العصيان
باستيالئه عىل مرص وإرسال الغارات عىل املدن اإلسالم ّية كمكّة واملدينة واليمن،

ألول عملة عرب ّية إسالم ّية( ،جم ّلة
األول ّ
((( ُينظر :النّرص اهلل ،د .جواد كاظم ،البرصة املوطن ّ

السنة األوىل2006/م):
دراسات البرصة ،مركز دراسات البرصة–جامعة البرصة ،العدد ّ
األولّ ،
ص.4 -2

((( ُينظر :املازندرانيّ  ،العقد املنري :ص.46

 ..................................................................................166الأ َوائ ُل يف ال َب ْ�ص َرة

شحة يف النّقد؛ لذا ،فإنّه
عيل تشهد ّ
فمثل هذا الوضع املرتبك جعل بال َد اإلمام ّ
ٍ
عمالت نقد ّي ٍة من الدّ راهم ،فرضب نقود ًا عرب ّية إسالم ّية(((.
قام برضب
ويرى النّرص اهلل ّ
دراهم ُأ َخر يف سائر
رضب
أن اإلما َم عل ّي ًا ر ّبام كان قدْ
َ
َ
البالد اإلسالمية ،ليس هذا فقطِ ،
َ
فمن غري املستبعد ْ
أن
عيل قدْ
ّ
يكون اإلما ُم ٌّ
كشف لنا ذلك(((.
رضب الدّ نانري-أيض ًا ،-فر ّبام يأيت يو ٌم ُي
ُ

�أ ّو ُل َمنْ َ�ض َر َب ال ّنقود املز َّيفة

الز ُيوف((( ،و ُذ ِك َرّ :
وردّ :
أن
أن عبيد اهلل بن زياد كان ّأول َم ْن رضب الدَّ راهم ُّ

سبب ذلك يكمن يف ثورة أهل البرصة عليه ،فخرج هارب ًا سنة (683/#64م)،
َ
ضون له ،فكان ُيعطيهم الدَّ راهم املز َّيفة(((.
يتعر
فكان األعراب ّ

�أ ّو ُل ح�صا ٍر اقت�صاديٍّ ُف َ
ر�ض على الب�صرة
السبل واإلجراءات اجلائرة إلخضاع الواليات،
استخدم معاوية خمتلف ُّ
موي ،وكان ِم ْن بني تلك اإلجراءات استخدامه
وضامن طاعة أهلها للحكم األُ ّ
األول :ص.4
((( ُينظر :د .جواد كاظم النّرص اهلل ،البرصة املوطن ّ
األول :ص .5
((( ُينظر :البرصة املوطن ّ

حممد (ت  ،)#281إصالح املال( ،حتقيق:
((( ُينظر :ابن أيب الدُّ نيا ،أبو بكر ،عبد اهلل بن ّ
حممد عبد القادر عطا ،بريوت :)#1414/ج ،1ص43؛ وابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق:
ّ
والبسنوي ،حمارضة األوائل:
والقلقشندي ،صبح األعشى :ج ،1ص 484؛
ج  ،37ص44؛
ّ
ّ
زائف ،واجلمع ُز َّيف؛ وكذلك َز ْيف،
وز ُيوفة ،ر ُد َؤ ،فهو
ص .151زاف الدِّ رهم
ٌ
ُ
يزيف ُز ُيوف ًا ُ
صارت مردود ًة ٍّ
فت إذا ُر َّد ْت،
مه ُه ،أي:
واجلمع ُز ُيوف،
لغش فيها ،وقدْ ُز ِّي ْ
ْ
ْ
وزافت عليه درا ُ

ينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،9ص.142

((( ُينظر :ابن أيب الدّ نيا ،إصالح املال :ج ،1ص.43

الأوائ ُل يف اجلانبنيِ:
ِّ
االجتماعي واالقت�صاديِّ 167....................................................

للضغط
سياسة قطع العطاء واألرزاق ،وحبس املِ َرية((( ،بوصفها ورق ًة رابح ًة ّ
شك يف ّ
األموي ،وال ّ
أن
واملعارضني ،أو املنتقدي َن لنظام احلكم
عىل املناوئني
َ
ّ

قطع األرزاق واملرية ُيعدّ جتاوز ًا يف العقوبة؛ ألنّه عقوبة مجاع ّية تشمل مجيع أبناء
الواليات ،سواء كانُوا من ال ّثائرين أو ِمن ا ّلذين ركنُوا إىل ال ّطاعة واخلضوع(((.
موي ،فقدْ فرض
والرافض للحكم األُ ّ
وبسبب موقف أهل البرصة املناوئ ّ
ٍ
معاوية حصار ًا اقتصاد ّي ًا عليهم ،متم ِّث ً
حصار
ال بحبس املِرية عنهم ،وهذا ُيعدُّ ّأو َل

اضطرهم األمر
ُفرض عىل البرصة ،وأحدث أثر ًا سلب ّي ًا ورضر ًا بالغ ًا بأهلها ،حتّى
ّ

إىل إرسال كتب االستغاثة إىل معاوية ّ
لفك احلصار عنهم ،ولكن دون جدوى،

فبعث األحنف بن قيس كتاب ًا إىل معاوية ُ
ّمرد وال ّثورة؛ إ ْذ
حيمل يف ط ّياته هتديد ًا بالت ّ
املؤمنني ،خبز ًا خبز ًاّ ،
مهه نجران(((،
نص الكتاب :يا أمري
َ
جاء يف ِّ
فإن اجلائع أدنى ِّ
ِ
ّ
وإن ّ
بإطالق املرية((( .فمعاوية فهم
مهه سفوان ،(((فأمر معاوية
الشبعان ال يجُ اوز ُّ
يدفع إىل ال ّثورة.
قطع األعناق وال قطع األرزاق ،فاجلوع قدْ
ُ
قصدَ األحنف ،فإ ّن ُه ُ

ِ
الزبيدي ،تاج العروس :ج ،7ص.500
ب ال ّطعام.
ّ
وج َل ُ
((( امل َرية :ال ّطعام يمتاره اإلنسانَ ،
السلطة يف فرض وتنفيذ العقوباتُ ( ،أطروحة
((( ُينظرّ :
الزيدي ،سامي جودة بعيد ،جتاوزات ّ
دكتوراه غري منشورة ،جامعة البرصة–ك ّل ّية اآلداب2012/م) :ص .230–229

احلموي ،معجم البلدان :ج ،8ص.372
((( نجران :يف خماليف اليمن من ناحية مكّة .ياقوت
ّ
احلموي ،معجم البلدان:
((( سفوان :ماء عىل قدر مرحلة من باب املِ ْربد يف البرصة .ياقوت
ّ
ج ،5ص.49
البكري ،عبد اهلل بن عبد العزيز (ت ،)#487معجم ما استعجم( ،حتقيق:
((( ُينظر :أبو عبيد
ّ
الس ّقا ،ط ،2عامل الكتب–بريوت1983/م) :ج ،3ص.740
مصطفى ّ

اخلام�س
ال َف ْ�ص ُل
ُ
ال ُ
ْري
أوائل يف
اجلانب ال ِفك ِّ
ِ

اخلام�س
ال َف ْ�ص ُل
ُ
ال ُ
اجلانب ال ِفك ِْر ِّي
أوائل يف
ِ

الريادة ،بل
الفكري ِم ْن أكثر اجلوانب التي
ُيعدُّ اجلانب
ْ
ّ
برزت فيها ألهل البرصة ِّ
ّ
اإلسالمي،
إن بعض اإلسهامات الفكر ّية كانت األوىل ِم ْن نوعها عىل نطاق العامل
ّ
فكان ّأولئك العلامء أوائل األوائل كام سنرى.

ّعليم يف الب�صرة
 -الت ُ

ِ
ِ
َ
للرجال أم للنِّساء ،وفيها
كان
الريادة يف جمال التّعليم ،سواء ِّ
ألهل البرصة ِّ

وخترج فيها
ْ
املؤسسات التّعليم ّية التي درس فيها أوائل املع ِّل َ
منيَّ ،
برزت أوائل َّ

سيتم إيضاحه أدناه.
أوائل العلامء ،كام
ُّ

�أ ّو ُل مع ِّل ٍم يف الب�صر ِة
ب عمل ّية فتح البرصة ومتصريها سنة (635/#14م) ،نزول عدد من
صاح َ
َ
الصحابة فيها ،خّ
واتاذها موطن ًا هلم((( ،وهؤالء بال ّطبع شكَّلوا النّواة الأُوىل حلركة
ّ
التّعليم داخل البرصةّ ،
وإن البداية الفعل ّية لنشاط حركة التّعليم يف البرصة كان

بعد ْ
األشعري والية البرصة سنة (638/#17م) ،وك ّلفه عمر
أن تولىّ أبو موسى
ّ

ابن اخل ّطاب باملبادرة يف تعليم أهل البرصة ،فقدْ ورد ّ
أن عمر قال أليب موسى:
اخلاص بأهل البرصة).
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج( 7وهو اجلزء
ّ
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 ...فأبع ُث َك إىل البرصة ،فتُع ِّل َمهم كتاب ربهِّ م وسنَّة نب ِّيهمَ ،...ف َف َع َل ذلك(((.
سندت إليه يف التّعليم ،قائالً:
باملهمة التي ُأ
األشعري
ورصح أبو موسى
ْ
ّ
ّ
َّ

عثت إىل أهل البرصة أمري ًا ومع ِّل ًام ،(((...أو قوله :بعثني إليكم عمر بن
ف ُب ُ
وسنَّة نب ِّيكم.(((
اخل ّطاب ُأع ّلمكم كتاب ر ِّبكم ُ
األشعري
وذكر أنس بن مالك :أنّه حينام وفد عىل عمر أخربه ع ْن أيب موسى
ّ
بقوله :ترك ُت ُه ُيع ِّل ُم النّاس ،(((وهذا يعني ّ
األشعري هو ّأو ُل مع ّلم
أن أبا موسى
ّ
يف البرصة.

تعليمي يف الب�صرة
�أ ّو ُل كاد ٍر
ٍّ

قيلّ :
األشعري إىل البرصةَ ،ب َع َث معه عرشة
إن عمر حينام َب َع َث أبا موسى
ّ

ِ
مهمة تعليم أهل البرصة إىل جانب أيب موسى
م ْن صحابة رسول اهلل  ليتو ّلوا ّ

األشعري(((.
ّ

((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج  ،32ص.67

((( ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،33ص.134
ٍ
ٍ
((( ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،32ص69؛ وبلفظ مشابه ُرويّ :
أن أبا موسى
األشعري قالّ :
املؤمنني بعثني إليكم ألع ِّلمكم سنّتكمُ ،ينظر :ابن أيب شيبة ،أبو
إن أمري
َ
ّ

القهوجي ،ط ،1دار البشائر
حممد رضا
بكر
ّ
الكويف (ت ،)#235كتاب األدب( ،حتقيقّ :
ّ
اإلسالم ّية–بريوت1999/م) :ج ،1ص189؛ واملصنَّف :ج ،6ص.161

((( ّ
ريازي ،إبراهيم بن عليّ (ت ،)#476طبقات الفقهاء( ،حتقيق :خليل امليس ،دار
الش
ّ
القلم–بريوت/د.ت) :ج ،1ص.25
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص118؛ وابن األثريُ ،أسد الغابة :ج ،4ص400؛
((( أبو حنيفة الدّ
ّ
واملز ّي ،هتذيب الكامل :ج ،10ص332؛ وابن حجر العسقالين ،اإلصابة :ج ،4ص.207
ِّ
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ِ
الصحابة((( ،وقيل :عددهم تسعة((( ،ومهام
وجاء :أنهّ م سبعة وليس عرشة م َن ّ
لون أول ٍ
هيأة أو ٍ
تعليمي ُأخذ عىل عاتقه تعليم أهل
كادر
يكن العدد ،فإنهّ م ُيم ِّث َ ّ
ٍّ

نذكر منهم:
البرصة إىل جانب أيب موسى
ّ
األشعريُ ،

الرمحن (ت ،59أو
 -1عبد اهلل بن مغفل ،أبو سعيد
املزين ،وقيل :أبو عبد َّ
ّ

678/#60م أو 679م)((( ،كان أحد العرشة الذين بعثهم عمر كي ُيع ِّلموا أهل
البرصة(((.

املزين ،ورد :أنّه من العرشة ا ّلذين بعثهم عمر ليف ِّقهوا
 -2عبد اهلل بن جعفر
ّ

أهل البرصة((( ،ور ّبام يكون هو نفسه عبد اهلل بن مغفل املذكور آنف ًا.

 -3أنس بن مالك بن النّرض ،انتقل إىل البرصة ل ُيف ِّقه النّاس فيها(((.

األنصاري ،أحد العرشة ا ّلذين بعثهم
 -4معمر بن حزم بن يزيد بن لوذان،
ّ

األشعري إىل البرصة(((.
عمر مع أيب موسى
ّ

الزوائد (دار الكتب
((( ُينظر:
اهليثمي ،نور الدّ ين ،عليّ بن أيب بكر (ت ،)#807جممع ّ
ّ
العلم ّية–بريوت1988/م) :ج ،5ص.212
((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج  ،37ص.446

((( ُينظر :ابن حجر العسقالنيّ  ،اإلصابة :ج ،4ص205؛ وهتذيب التّهذيب :ج ،6ص.38

الض ّحاك (ت ،)#287اآلحاد واملثاين،
حممد بن عمرو بن ّ
((( ُينظر :ابن أيب عاصم ،أبو بكرّ ،
باعة–الرياض1991/م) :ج،2
(حتقيق :جاسم فيصل أمحد اجلوابرة ،ط ،1دار الدّ راية لل ّط
ّ
العسقالين،
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،37ص446؛ وابن حجر
ص335؛ واخلطيب
ّ
ّ
اإلصابة :ج ،4ص206 ،205؛ وهتذيب التّهذيب :ج ،6ص.38

الزوائد :ج ،5ص.212
((( ُينظر:
اهليثمي ،جممع ّ
ّ

الرجال :ص.2
((( ُينظر :اخلطيب
ّ
التربيزي ،اإلكامل يف أسامء ّ
((( ُينظر :ابن األثريُ ،أسد الغابة :ج ،4ص400؛ وابن حجر العسقالنيّ  ،اإلصابة :ج،6
ص.148
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 -5عمران بن حصني (ت672/#52م) ،بعثه عمر إىل البرصة ،وصيرّ ه عىل
تعليم النّاس الفقه والقرآن(((.
البرصي ،كان أحد
األنصاري،
 -6أبو زيد ،ثابت بن زيد بن قيس بن زيد،
ّ
ّ

األشعري إىل البرصة(((.
العرشة ا ّلذين بعثهم عمر مع أيب موسى
ّ

عدي بن الن ّّجار((( ،فقدْ ُذ ِك َرّ :
أن عمر
 -7الرباء بن مالك بن النّرض ،من بني
ّ
ِ
األشعري ،كان منهم :أنس بن مالك،
الصحابة مع أيب موسى
ّ
وجه عرشة من ّ
َّ

والرباء بن مالك(((.

وجاءّ :
أن ضم َن العرشة كلاّ ً ِم ْن :هشام بن عامر بن أم ّية ِمن بني الن ّّجار ،وعون

اخلزاعي ،وغريمها(((.
ابن وهب
ّ

تخري ُج �أ ّولِ دفع ٍة مِ ن ق ّرا ِء القر�آنِ يف الب�صرة

ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
دفعة ِم ْن ّقراء
جت ّأو ُل
ختر ْ
وعىل يد و ْفد ّ
الصحابة ا ّلذين ُبعثوا إىل البرصةّ ،
ِ
ِ
وح َف َظته ،وهبذا ّ
يمض شهران حتّى ختم سبعة من أهل
القرآن َ
الشأن ُذكر :أ ّن ُه مل ْ

ّميمي ،فأوفدهم
البرصة القرآن ،كان أحدُ هم أبا العنرب غنيم بن قيس،
الكعبي ،الت ّ
ّ
أبو موسى إىل عمر((( ،وقيلّ :
إن عمر كتب إىل أيب موسى :أن اكتُب إ َّيل بِ َم ْن قرأ
ينوري ،املعارف :ص309؛ ّ
هبي ،تذكرة احل ّفاظ :ج ،1ص.29
((( ُينظر :ابن قتيبة الدِّ
ّ
والذ ّ

واملز ّي ،هتذيب الكامل :ج،10
((( ُينظر :اخلطيب
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،9ص79؛ ِّ
ّ
ص.332

((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.16
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.118
((( ُينظر :أبو حنيفة الدِّ
ّ
ِ
((( ُينظر :د .عبد اجل ّبار ناجي ،من تاريخ احلركة الفكر ّية يف البرصة :ص.58
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.124
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السبعة ا ّلذين ختموا القرآن عىل عمر فرض هلم
القرآن ظاهر ًا  ،وحينام قدم ّ

ألفني ألفني(((.

وصف أحدُ التّالمذة ،وهو أبو رجاء
العطاردي((( ،سري عمل ّية التّعليم
َ
وقدْ
ّ

يطوف علينا يف هذا املسجد ،مسجد البرصة
األشعري
بقوله :كان أبو موسى
ُ
ّ
ِ
بني ُبر َد ِ
أخذت هذه
أبيضني ُيقرئني القرآن ،ومنه
ين
ُ
أنظر إليه َ
يقعدُ حلق ًا ،فكأنيّ
ُ
ٍ
اس ِم َر ِّب َ
حمم ٍد
فكانت ّأو ُل
ك ا َّل ِذي َخ َل َق،(((
سورة ُأ ْ
ْ
نزلت عىل ّ
ُّ
السورة :إ ْق َر ْأ بِ ْ
ِ
رسول اهللِ .(((
العطاردي ممّن تل ّق َن القرآن عىل يد أيب موسى
فكان أبو رجاء
األشعري(((.
ّ
ّ

تعلي ُم ال ّن�سا ِء

ِ
الصحاب ّيات
الرجال فقط ،بل تصدَّ ْت بعض النّساء ّ
مل ْ يكن التّعليم حكر ًا عىل ّ
ال ّلوايت نزلن البرصة وعشن هبا مع أزواجهن ،لتعليم النّساء يف البرصة(((ِ ،
وم ْن
َّ
َ
َ
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.130
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.124

ّميمي ،وقيل:
((( أبو رجاء
ّ
العطاردي :اختُلف يف اسمه ،فقيل :هو عمران بن ملحان الت ّ
معمر ًا،
عمران بن عبد اهلل ،أوعمران بن تيم ،أدرك اجلاهل ّية ،وأسلم بعد فتح مكّة ،وكان ِّ

ينوري ،املعارف :ص427؛ ّ
هبي ،تاريخ
توفيّ سنة ( 107أو ُ ،)#108ينظر :ابن قتيبة الدِّ
ّ
والذ ّ
اإلسالم :ج ،7ص289؛ وسري أعالم النّبالء :ج ،4ص .257 ،254

((( م ْن سورة العلق ،اآلية (.)1

((( أبو نعيم األصبهانيّ  ،أمحد بن عبد اهلل (ت ،)#430حلية األولياء وطبقات األصفياء،

يب–بريوت :)#1405/ج ،1ص.257-256
(ط ،2دار الكتاب العر ّ
((( ُينظرّ :
هبي ،تاريخ اإلسالم :ج ،7ص287؛ وسري أعالم النّبالء :ج ،4ص.255
الذ ّ
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى :ج ،8ص.490 ،486 ،483 ،481 ،470
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وهدت وهي حمتبي ٌة والنّساء
أوائل تلك النّسوة ( ُمعاذة العدو ّية) ،فقدْ ِق َيل إنهّ ا ُش
ْ
حوهلا(((.

ُ
ّعليم يف الب�صر ِة
مراكز الت ِ

عت مراكز التّعليم يف البرصة ،فكان ّأوهلا:
تنو ْ
َّ

امل�سج ُد اجلام ُع

ِ
يعدُّ املسجد اجلامع أو َل مؤس ٍ
ربوعه حلقات الدّ رس
نشطت يف
سة تعليم ّي ٍة
ْ
ّ
ُ
ّ
أشهر من ْ
أن
ودور ُه
فكانت تُقا ُم فيه خمتلف األنشطة العلم ّية والثقاف ّية،
والتّعليم،
ْ
ُ
ُ

خيفى عىل املتت ّبع.

املدار�س ال َّر�سم ّي ُة (احلكوم ّية)
ُ

ٍ
نشئت يف البرصة هي املدرسة
فكانت ّأول
برز دور املدارس يف التّعليم،
مدرسة ُأ ْ
ْ

لجوقي (آلب أرسالن) ،كام
الس
ّ
السلطان ّ
النّظام ّية ،التي أنشأها نظام امللك وزير ّ

أسلفنا(((.

اختصت املدرسة النّظام ّية بتدريس( :القرآن ،احلديث ،علوم ال ّلغة
وقدْ
ّ

ال عن الفقه ّ
واألدب) ،فض ً
افعي ،كام اقترص التّدريس فيها عىل يد علامء
الش ّ
افعي فقط((( ،وقيلّ :
َ
ينتمون إىل املذهب ّ
إن اهلدف ِم ْن إنشاء النّظام ّيات ِم ْن
الش ّ
السلجوق ّية ممّن ينتمون إىل
مؤسسات الدّ ولة ّ
أجل إعداد كوادر وظيف ّية خلدمة ّ
ٍ
ٍ
قضاة ،وكت ٍ
املذهب ّ
سني؛ لذا
وأئمة مساجد،
افعي من
ومدر َ
ِّ
ّاب ،وو ّعاظّ ،
الش ّ

((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى :ج ،8ص.48
(أول مدرسة رسم ّية).
((( ُينظر الفصل ال ّثالث ّ

العراقي :ص.152
((( ُينظر :حسني عيل القييس ،طبيعة املجتمع
ّ
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العاملني فيهاْ ،
أن
أصبح ِمن رشوط القبول للتّدريس أو لتل ّقي العلم ،وحتى
َ
يكونُوا ِم ْن أتباع املذهب ّ
افعي(((.
الش ّ

�أ ّو ُل مع ِّل ٍم يف املدر�سة ال ّنظام ّية

ِم ْن خالل متابعة املصادر التّارخي ّية ،مل ْ نجدْ إشارة رصحية بشأن ّأول مع ِّلم
الرغم ِم ْن وجود العديد ِم َن اإلشارات
درس يف املدرسة النّظام ّية بالبرصة ،عىل ُّ
ختص حتديد ّأول َم ْن َد َر َس باملدارس النّظام ّية األُ َخر(((.
التي ُّ
ّ
مدريس نظام ّية البرصة هي رواية وحيدة تُشري إىل ّ
أن
وكل ما ُعثر عليه بشأن ِّ

األنباري((( (ت 1109/#503م) ،كان ّ
حممد بن قنان ،أبا الفضل
يتوىل التّدريس
ّ
ّ
باملدرسة النّظام ّية يف البرصة((( .إلاّ ّ
درس
إن من ّ
الصعب اجلزم بأنّه كان ّأول َم ْن َّ

يف نظام ّية البرصة ،الس ّيام وأنّه ولد سنة (1053/#445م) ،وعند إنشاء املدرسة
كان ال يزال صغري ًا ،فلو افرتضنا ّ
أن نظام ّية البرصة استكمل بناؤها و ُبورش

ُ
العمل هبا سنة (1066/#459م) ،أو ر ّبام (1067/#460م)ّ ،
فإن س ّن أيب
يؤهله
الفضل
األنباري -آنذاك -مل ْ يكن يتجاوز مخسة عرش عام ًا ،وهو س ٌّن ال ّ
ّ
العراقي :ص.152-150
((( ُينظر :حسني عيل القييس ،طبيعة املجتمع
ّ
والزركيل ،األعالم :ج ،1ص،51
((( ُينظر :ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان :ج ،3ص217؛ ّ
ج ،4ص.160 ،10

األنباري ،الفقيه ّ
افعي ،برع يف املذهب
حممد بن قنان بن حامد بن الط ّيب ،أبو الفضل
ّ
الش ّ
((( ّ
فدي،
الص ّ
واخلالف ،وويل قضاء البرصة والتّدريس بالنّظام ّية ،توفيّ سنة (ُ ،)#503ينظرّ :
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى :ج ،6ص.175
والس ّ
الوايف :ج ،4ص264؛ ّ

بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى :ج،6
فدي ،الوايف :ج ،4ص264؛
الص ّ
((( ُينظرّ :
والس ّ
ّ
ص.175
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ومن ٍ
ٍ ِ
جهة
أهم وأكرب مدرسة يف البرصة ،هذا م ْن جهةْ ،
لتس ّلم وظيفة التّدريس يف ّ
ذكرتّ :
ُأخرىّ ،
األنباري تولىّ قضاء البرصة والتّدريس
أن أبا الفضل
فإن املصادر
ْ
ّ

(((
املهمتان ال ُيمك ُن إسنادمها إىل َم ْن هو يف عمر
بالنّظام ّية  ،وهاتان الوظيفتان ّ

مخس عرشة سنة ،أو ّ
أقل من ذلك.

َ
ويبقى احتامل ْ
البرصيّ ،
افعي
اجلرجاين،
يكون القايض أبو الع ّباس
أن
ّ
الش ّ
ّ
(((
مدر ٍ
س يف نظام ّية البرصة؛ إ ْذ ُروي :أنّه كان
(ت 1089/#482م)  ،هو ّأول ِّ

(((

(((
در ُس فيه ،وبام
قاضي ًا يف البرصة
ومدرس ًا هبا  ،دون حتديد املكان الذي كان ُي ِّ
ِّ
ِ
أنّه كان عىل املذهب ّ
السلجوق ّية،
السلطة ّ
افعي ،ومن الذين كانوا يف خدمة ّ
الش ّ
الشافعية هباِ ،
وم ْن
بوصفه قايض البرصة ،ووصف بأنّه قايض البرصة وشيخ ّ ّ

أعيان األدباء يف وقته ،(((فال ُيستبعد ْ
يقع عليه االختيار للتّدريس يف نظام ّية
أن َ
أن العلاّ مة الدّ كتور عبد اجل ّبار ناجي يرى ّ
البرصة ،وما جيدر ذكرهّ ،
أن أبا الع ّباس

افعي((( ،إلاّ ّ
اجلرجاين كان صاحب مدرسة ُعنيت بالفقه ّ
ترصح
الش ّ
ّ
إن املصادر ْمل ِّ
ٍ
خاص ًة يف البرصة ،أو يف مكان آخر ،سوى اإلشارة
أسس مدرس ًة
ّ
بأنّه كان قدْ َّ
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى :ج ،6ص.175
الس ّ
((( ُينظرّ :
ِ
حممد ،كان قايض البرصة ،وشيخ ّ
الشافع ّية هبا ،وم ْن أعيان
((( أبو الع ّباس اجلرجانيّ  :أمحد بن ّ
األدباء يف وقته ،حدَّ ث وتف ّقه ،وصنّف يف الفقه ،مات راجع ًا من أصبهان إىل البرصة سنة
(ُ ،)#482ينظر :األسنوي ،طبقات ّ
الشافع ّية :ج ،1ص.171

واألسنوي ،طبقات ّ
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية :ج،1
الشافع ّية الكربى :ج ،4ص174؛
ّ
الس ّ
((( ّ
ص.171

بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى :ج ،4ص.175
الس ّ
((( ّ
((( األسنوي ،طبقات ّ
الشافع ّية :ج ،1ص.171

((( ُينظر :من تاريخ احلركة الفكر ّية يف البرصة :ص.29
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ومدرس ًا هبا ،(((وهذا يدفعنا إىل ترجيح
املذكورة آنف ًا ِم ْن أنّه كان قاضي ًا بالبرصة
ِّ
ِ
مدرس ًا يف نظام ّية البرصة ّ
الشافع ّية املذهب؛ لكونه
تم
ّ
التوصل إليه م ْن أنّه كان ِّ
ما ّ
قدْ عارص زمن تأسيس املدرسة ،وكان ِم ْن شيوخ املذهب ّ
افعي يف البرصة،
الش ّ

وعىل هذا األساس ُيمكن القول ّ
حممد القايض،
بأن أبا الع ّباس
اجلرجاين ،أمحد بن ّ
ّ
درس يف املدرسة النّظام ّية يف البرصة ،وهي ّأول مدرسة
ّ
البرصي ،هو ّأول َم ْن َّ
نشئت يف مدينة البرصة.
رسم ّية ُأ ْ
ووردت اإلشارة إىل ّ
اهلجري/ال ّثالث
السابع
ْ
ّ
أن البرصة خالل مطلع القرن ّ

امليالدي ،حتتوي عىل ثالث مدارس (للحنف ّيةّ ،
والشافع ّية ،واملالك ّية)(((،
عرش
ّ
دون حتديد هل هي مدارس رسم ّية حكوم ّية ،أو مدارس أهل ّية ،ودون اإلشارة

إىل اجلهة أو ّ
الشخص الذي تولىّ بناءها ،وأغلب ال ّظ ّن أنهَّ ا مدارس رسم ّية ،ور ّبام

الشافع ّية هي نفسها املدرسـة النّظام ّية ،وما ُّ
كانت املدرسة ّ
يدل عىل أنهّ ّن مدارس
ْ
رسم ّية ما ُذ ِك َر ِم ْن ّ
أن أمري البرصة أبا املظ ّفر باتكني((( ،كان قدْ بنى مدرسة للحنابلة
بكي ،طبقات ّ
الشافع ّية الكربى :ج ،4ص .175
الس ّ
((( ّ

الغسانيّ  ،إسامعيل بن الع ّباس (ت  ،)#807العسجد املسبوك واجلوهر
((( ُينظر :األرشف ّ

املحكوك يف طبقات اخللفاء وامللوك( ،حتقيق :شاكر حممود عبد املنعم ،دار الترّ اث
اإلسالمي–
ّ
بريوت1975/م) :ج ،2ص514–513؛ و جمهول ،مؤ ّلف ،كتاب احلوادث اجلامعة

عواد معروف،
السابعة ،املنسوب البن
الفوطي( ،حتقيق :بشار ّ
ّ
والتّجارب النّافعة يف املائة ّ

العزاوي ،رنا
السالم رؤوف ،مطبعة رشيعت–قم :)#1426/ص 209؛ و ُينظرّ ،
ود .عبد ّ
امليالدي
/الرابع عرش
سليم شاكر ،احلياة الفكر ّية يف العراق خالل القرن ال ّثامن
ّ
ّ
اهلجري ّ
(أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة البرصة–ك ّل ّية اآلداب2013/م) :ص.63
ّارصي ،كان مملوك ًا لعائشة بنت املستنجد باهلل
ومي ،الن
ّ
الر ّ
((( أبو املظ ّفر ،باتكني بن عبد اهللّ ،
املعروفة بـ (الفريوزج ّية) ،كان أمري ًا عىل البرصةَ ،ح ْرهبا وخراجها ملدّ ة ( )23سنة ،توفيّ سنة
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يف البرصة((( ،وهذا بالطبع لوجود مدارس رسم ّية للمذاهب الأُ َخر املذكورة.

وبذلك يمكن القولّ :
إن ّأول مدرسة رسم ّية للحنابلة يف البرصة ،هي تلك

التي بناها أبو املظ ّفر باتكني.

اخلا�ص ُة بالعلماء وطلبة العلم
املدار�س
ّ
ُ

اخلاصة يف البرصةّ ،
وردت تتع ّلق
فإن ّأول إشارة
أ ّما بالنّسبة إىل املدارس
ْ
ّ
البرصي،
حممد بن عبيد اهلل بن احلسن
ّ
باملدرسة التي أنشأها القايض أبو الفرجّ ،

ّ
افعي (ت1057/#499م)؛ إ ْذ قيل :إنّه بنى يف البرصة مدرسة(((.
الش ّ
ٍ
عيل،
ّ
وأو ُل إشارة ع ْن مدرسة أهل ّية للحنابلة يف البرصة تلك التي تعو ُد إىل أيب ّ
أمحد بن أمحد بن أيب احلسن بن دويرة((( (ت1254/#652م) ،فقدْ ُذ ِكر :أنّه كان
ومدرسهم ،أخذ عنه كبار العلامء بمدرسته يف البرصة(((.
شيخ احلنابلة ورئيسهم
ِّ

� ُأوائل املكتبات يف الب�صرة

وصفت بأنهّ ا:
ّأو ُل خزانة كتب عا ّمة (مكتبة عا ّمة) هي ِخزانة دار سوار ،التي
ْ
أكرب وأعمر وأكثر كتب ًاِ ،م ْن خزانة دار سوار األُخرى يف رام هرمز((( ،وكان
(ُ ،)#640ينظر :مؤ ّلف جمهول ،احلوادث اجلامعة :ص.209
((( ُينظر :مؤ ّلف جمهول ،احلوادث اجلامعة :ص.209
األسنوي ،طبقات ّ
الشافع ّية :ج ،1ص.122
((( ُينظر:
ّ

الزاهد ،اشتغل عليه
((( أبو عليّ  ،أمحد بن أمحد بن أيب احلسن بن دويرة،
البرصي ،املقرئّ ،
ّ
احلنبيل،
الكثري ،وختم عليه القرآن أكثر ِمن ألف إنسان ،وكان صاحل ًا زاهد ًا ورع ًا .ابن العامد
ّ
شذرات ّ
الذهب :ج ،5ص.259

((( ُينظر :ابن العامد احلنبليّ  ،شذرات ّ
الذهب:ج ،5ص.259

((( رام هرمز :معنى رام بالفارس ّية :املراد واملقصود ،وهرمز :أحد األكارسة ،فال ّلفظة مركّبة،
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َي ُ
لرواد املكتبة ممّن لزم القراءة والنّسخ(((.
عمل فيها ُأجراء لتقديم اخلدمات ّ
أ ّما ع ْن ّأول دار ٍ
قفت يف البرصة قبل
قفت يف اإلسالم ،فهي تلك التي ُو ْ
كتب ُو ْ
البوهيي ،فقال عضد الدّ ولة عنها :هذه مكرم ٌة ُسبقنا إليها،
أ ّيام عضد الدّ ولة
ّ

ضت دار الكتب خالل هجامت األعراب من بني عامر ،القادمني من
تعر ْ
وقدْ ّ
بالد األحساء سنة (1090/#483م) للخراب والتّدمري ،فكانُوا قدْ ملكوا
البرصة وهنبوا ما فيها ،وأحرقوا مواضع عديدة ،ويف ِ
مجلة ما حرقوا دار الكتب
هذه(((.

اخلاصة ،فقدْ وردت اإلشارة إىل العديد ِمن املكتبات
وفيام يتع ّلق باملكتبات
ّ
ِ
ٍ
الصعب حتديد ّأول مكتبة
التي تعود إىل عدد من كبار علامء البرصة ،حتّى صار من ّ
ّ
اخلاصة لرجال الدّ ولة احلاكمة يف
ولعل ّأول إشارة عن املكتبات
خاصة فيها،
ّ
ّ
جاءت بشأن مكتبة وايل
البرصة ممّن كان هلم اهتام ٌم بالعلم واملعرفة ورعاي ٌة هلام،
ْ
جيلس
البرصة إسحاق بن سليامن(((؛ إ ْذ ْ
كانت لديه مكتبة ضخمة ،فقيل :إنّه كان ُ

وتعني :مقصود هرمز ،أو مراد ُهرمز ،وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان ،ياقوت

احلموي ،معجم البلدان :ج ،4ص.382
ّ

املقديس (ت  ،)#367أحسن التّقاسيم يف معرفة األقاليم،
حممد بن أمحد
ّ
((( ُينظر :ابن حوقلّ ،
(حتقيق :غازي طليامت ،وزارة ال ّثقافة واإلرشاد
القومي–دمشق1980/م) :ج ،1ص.276
ّ
((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل :ج ،8ص.464

اهلاشمي،
((( إسحاق بن سليامن بن عليّ بن عبد اهلل بن الع ّباس بن عبد امل ّطلب ،أبو يعقوب،
ّ
ملحمد األمني محص وأرمينية ،مات يف بغداد
والسند ،وويل ّ
ويل هلارون املدينة والبرصة ومرص ِّ
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،6ص327؛ ِّ ِ
كيل ،األعالم:
سنة (ُ ،)#178ينظر :اخلطيب
ّ
والزر ّ
ج ،1ص.295
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(((
والرقوق((( والقامطر((( ،والدّ فاتر،
يف بيت كتبه–أي :مكتبته–وحوله األسفاط
ّ

واملساطر ،واملحابر(((.

 ال ُالدين ّي ِة
أوائل يف العلو ِم ّ

كان ألهل البرصة وعلامئها سابقة ملحوظة يف تطوير العلوم الدّ ين ّية ،وعىل

النّحـو اآليت:

علو ُم القر�آنِ والقراءاتِ
ّ
لعل ّأو َل إسها ٍم يف القرآن الكريم هو العمل عىل تنقيط املصحف الكريم،

إيضاحه((( ،ويف نقط
سيتم
فكان أبو األسود الدّ ؤ ّيل ّأول َم ْن َن َق َط املصحف ،كام
ُ
ُّ
ف اخلليل بن أمحد
الفراهيدي((( كتاب ًا يف النّقط(((.
القرآن الكريم وشك ِْل ِه أ َّل َ
ّ
ويف جمال غريب القرآن ،كان ألهل البرصة َقدَ ٌم وسابق ٌة عىل البالد اإلسالم ّية

وات الن ِ
((( الس َف ُطَ ،محُر َك ًة :ا َّلذي يعبأ فيه ال ِّطيب وما َأ ْشبهه من َأد ِ
ِّساء .ويف ا ُمل ْح َك ِمُ :
كاجل َوالِ ِق،
َ
ََ
ُ
ُ َ َّ
َّ
َّ
ِ
بيدي ،تاج العروس :ج ،10ص.281
ويف غريهَ :أو كال ُق َّفةّ .
الز ّ
((( الر ُّق بال َفتح ويك  ،هوِ :ج ْلدٌ ر ِقيق يكْتب ِ
بيدي ،تاج العروس :ج ،17ص.170
فيهّ .
الز ّ
ُ
َ
ُ ْسرَْ
َّ
ِ
((( الق َم ْط ُر :ما ُي ُ
بيدي ،تاج العروس :ج ،7ص.416
ُب ،واجلمع :قامطرّ .
الز ّ
صان فيه ال ُكت ُ
((( ُينظر :اجلاحظ ،احليوان :ج ،1ص.61
((( ُينظر (تنقيط املصاحف).

الفراهيدي ،نسبة إىل فراهيد بن مالك
الرمحن،
ّ
((( اخلليل بن أمحد بن عمر بن متيم ،أبو عبد ّ

البرصي ،س ّيد األدباء يف علمه وزهده ،كان
األزدي،
ابن فهم بن عبد اهلل بن مالك بن مرض،
ّ
ّ
احلموي ،معجم
الرأي يف عرصه ،توفيّ سنة ( ،)#160وقيل .)#170( :ياقوت
ّ
شيخ أهل ّ
األدباء :ج ،3ص.303 ،301 ،300

حممد بن أيب يعقوب (ت  ،)#385الفهرست( ،حتقيق :رضا
((( ُينظر :ابن النّديم ،أبو الفرجّ ،
جتدّ د ،قم/د.ت) :ص.38
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كا ّفة؛ إ ْذ ُر ِو َيّ :
البرصي
دويس،
الس
ّ
مؤرج بن عمر ،الن ّ
ّحويّ ،
أن أبا فيد ِّ
ّ
ِ
غريب القرآن(((.
َّف يف
(ت790/#174م)ّ ،أول َم ْن صن َ

(((

وقيلّ :
البرصي (ت 209أو824/#210
إن أبا عبيدة َمعمر بن املثنّى،
ّ
ِ
َّف أبو عبيدة كتاب
َّف يف
غريب القرآن((( ،فقدْ صن َ
أو825م) ،هو ّأو ُل َم ْن صن َ
املجاز ،وأخذ ذلك ِمن ابن ع ّباس حني سأله نافع بن األزرق((( ،عن أشياء ِمن
ٍ
بأبيات ِم ْن شعر العرب ،وهو ّأو ُل َم ْن
غريب القرآن ،ففسرَّ ها ،واستشهد عليها
ِ
عبيدة–م ْن علامء البرصة.
واالثنان–مؤرج وأبو
روى يف ذلك(((.
ّ
ويف علم القراءاتُ ،ذ ِك َرّ :
أن ّأو َل َم ْن َس ِمع يف البرصة وجوه القراءات وألفها،
وتت ّبع ّ
الشا ّذ منها ،فبحث عن أسنادها ،أبو عبد اهلل ،هارون بن موسى األعور

(((

السدوسيّ  ،صاحب العرب ّية ،قدم ِمن البادية إىل البرصة ،وتع ّلم
مؤرج بن عمروّ ،
((( أبو فيدِّ ،
البغدادي،
األنصاري ،قدم بغداد مع املأمونُ ،ينظر :اخلطيب
القياس يف العرب ّية يف حلقة أيب زيد
ّ
ّ
تاريخ بغداد :ج ،13ص.258–257

البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،13ص258؛
((( ابن النّديم ،الفهرست :ص53؛ واخلطيب
ّ
ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،9ص.310
والذ ّ

رحيي،
((( ابن النّديم ،الفهرست :ص37؛
ّ
والقلقشندي ،صبح األعشى :ج ،1ص478؛ وال ّط ّ
والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص.100
جممع البحرين :ص( 6مقدّ مة املح ّقق)،
ّ
احلروري ،أبو راشد ،رأس اخلوارج
البكري ،الوائليّ ،
احلنفي،
((( نافع بن األزرق بن قيس،
ّ
ّ
ّ
ثم اختلف معه ،فخرج من
األزارقة ،وإليه نِسبتهم ،من أهل البرصة ،قاتل مع ابن ّ
الزبريّ ،
البرصة ،قاتله امله ّلب بن أيب صفرة ،و ُقتِل يف يوم دوالب عىل مقربة من األحوازِ ِّ .
كيل،
الزر ّ
األعالم :ج ،7ص.352–351
ٍ
والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص.100
العسكري ،األوائل :ص119؛
هالل
((( ُينظر :أبو
ّ
ّ

ّحوي،
البرصي،
العتكي،
((( أبو عبد اهلل ،هارون بن موسى األعور،
األزدي ،القارئ ،الن ّ
ّ
ّ
ّ
ٌ
فدي ،الوايف
مأمونُ .ينظر :اخلطيب
ال ّثقة ،ثق ٌة
والص ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،4ص604؛ ّ
ّ
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(ت786/#170م) ،القارئ
البرصي(((.
ّ
ِ
قفي(((،
أ ّما عن ّأول َم ْن قرأ القرآن باألحلان ،فهو عبيد اهلل بن أيب بكرة ،ال ّث ّ
وكانت قراءته حزن ًا ،ليست عىل ٍ
ِ
أحلان الغناء وال احلداء ،فورث ذلك
يشء ِمن
ْ
ْ

عنه ابن ابنه عبد اهلل بن عمر بن عبيد اهلل ،فهو الذي ُيقال له( :قراءة ابن عمر)(((.
(((
كثري ِّ
الذكر
ووصف واعظ أهل البرصة صالح ّ
املر ُّي القارئ بأنّه كان َ
والقراءة بالتّحزين ،و ُيقال :إنّه ّأو ُل َم ْن قرأ يف البرصة بالتّحزين(((.
ويف جمال تفسري القرآن الكريمُ ،ذ ِك َرّ :
أن البن ع ّباس كتاب ًا رواه جماهد(((،

بالوفيات :ج ،27ص.123

حممد أبو
الس
الرمحن (تُ ،)#911بغية الوعاة( ،حتقيقّ :
يوطي ،جالل الدّ ين عبد ّ
ّ
((( ُينظرّ :
والبسنوي ،حمارضة
الفضل إبراهيم ،املكتبة العرص ّية ،لبنان–صيدا/د.ت) :ج ،2ص321؛
ّ
األوائل :ص.100

الزاهرة :ج،1
((( ُينظر :ابن
اجلوزي ،املنتظم :ج ،6ص220؛ وابن تغري بردي ،النّجوم ّ
ّ
ص.202

ينوري ،املعارف :ص.533
((( ُينظر :ابن قتيبة الدِّ
ّ

الزاهد ،واعظ أهل البرصة ،توفيّ سنــة
املر ّي :أبو بشري ،صالح بن بشري ،القاصّ ،
((( صالح ِّ
( ،)#172و ُيقالُ ،)#176( :ينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،8ص47–46؛ تاريخ
الذ ّ

اإلسالم :ج ،11ص.186-184
((( ُينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،8ص47–46؛ وتاريخ اإلسالم :ج ،11ص-184
الذ ّ
.186

املخزومي ،كان فقيه ًا عامل ًا
السائب،
((( جماهد بن جرب ،و ُيكنّى بأيب ّ
ّ
احلجاج ،موىل قيس بن ّ
ثقة ،كثيـر احلديث ،توفيّ يف مكّة سنة ( ،103أو  )#104عن ٍ
عمر ناهز ( )83سنةُ ،ينظر :ابن
سعد ،ال ّطبقات الكربى :ج ،5ص.467

الأوائ ُل يف اجلانبِ ال ِف ْكريِّ 185 .........................................................................
َّف يف تفسري القرآن ،وكان إسامعيل بن
وهو يف تفسري القرآن((( ،فهو ّأول َم ْن صن َ

إسحاق القايض((( (895/#282م) ّأو َل َم ْن صنَّف يف أحكام القرآن((( ،و ُيعدُّ
البرصي ّأول َم ْن صنّف كتاب العدد يف عدد آيات القرآن الكريم(((.
احلسن
ّ

وال�س ّنة ال ّنبو ّية
عل ُم احلديثِ ُّ

تصدَّ ر عد ٌد ِم ْن علامء البرصة التّأليف يف غريب احلديث ،فكان أبو عبيدة،

(((
السابقة يف التصنيف
معمر بن املثنّىّ ،أو َل َم ْن أ ّلف فيه  ،وكان ملدينة البرصة ّ

السنن ،إلاّ ّ
إن
الرغم من االختالف يف حتديد اسم ّأول َمن صنّف يف ّ
بالسنن ،فعىل ُّ
ّ
أن ذلك تم يف البرصةِ ،
االتّفاق يؤكِّد ّ
ومن قبل أحد علامئها.
ّ

((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.36

((( إسامعيل بن إسحاق بن إسامعيل بن محاد بن زيدّ ،
املهدي الع ّباسيّ سنة
توىل قضاء عسكر
ّ
ِ
ثم وليّ
( ،)#246وكان م ْن أهل العلم واحلديث والفقهُ ،عزل عن القضاء سنة (ّ ،)#255
مجعت بغداد له حتّى وفاته
ثم
ْ
مرة ُأخرى سنة ( )#256عىل اجلانب الغر ّ
يب لغاية (ّ ،)#282
ّ
(ُ ،)#282ينظر :وكيع ،أخبار القضاة :ج ،3ص.281-280

((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.40
ِ
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست:ص40؛ ود .عبد اجل ّبار ناجي ،من تاريخ احلركة الفكر ّية
يف البرصة :ص.64

احلموي ،معجم
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،12ص403؛ وياقوت
((( ُينظر :اخلطيب
ّ
ّ
والسيوطي ،جالل الدّ ين
األدباء :ج ،5ص509؛ ّ
واملز ّي ،هتذيب الكامل :ج ،23ص264؛ ّ
الرمحن (ت ،)#911املزهر يف علم ال ّلغة وأنواعها( ،حتقيق :فؤاد عيل منصور ،ط ،1دار
عبد ّ

الكتب العلم ّية–بريوت1998/م) :ج ،2ص.435

 ..................................................................................186الأ َوائ ُل يف ال َب ْ�ص َرة

(((
(((
فقدْ ُذ ِكرّ :
السنن،
أن ابن جريج  ،وابن أيب عروبة  ،مها ّأول َم ْن صنّف يف ُّ

الشأن روى عبد اهلل بن أمحد بن حنبل(((ً ،
وهبذا ّ
قلت أليبَ :م ْن ّأو ُل َم ْن
قائال:
ُ
صنّف الكتب؟ قال :ابن جريج وابن أيب عروبة ،(((ووردّ :
أن ابن جريج ّأول َم ْن
صنّف يف احلجاز ،وابن أيب عروبة ّأول َم ْن صنّف يف العراق((( ،أيّ :
إن ابن جريج

صنّف يف مكّة ،وابن أيب عروبة صنّف يف البرصة(((.

وهناك َم ْن يرى ّ
الربيع بن
أن ّأول َم ْن صنّف يف هذا الباب أحد ثالثة ،فإ ّما ّ

البرصي((( ،أو ابن أيب عروبة ،أو ابن جريج((( .وجاءّ :
صبيح،
أن ّأول َم ْن صنَّف
ّ
((( ابن جريج :عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج ،املك ّّيً ،
موىل لعبيد بن خالدُ ،يكنّى
أبا الوليد وأبا خالد ،قدم بغداد عىل أيب جعفر املنصور ،صدوق ًا م ّك ّي ًا ،توفيّ سنة ( 149أو
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،10ص.406 ،400 ،399
ُ ،)#150ينظر :اخلطيب
ّ

البرصي،
العدوي ،موالهم
((( ابن أيب عروبة :سعد بن أيب عروبة ،أبو النّرض بن مهران،
ّ
ّ
اإلمام احلافظ ،عامل أهل البرصة ،توفيّ سنة (ُ ،)#156ينظرّ :
هبي ،تاريخ اإلسالم :ج،9
الذ ّ
ص 406–404؛ وسري أعالم النّبالء :ج ،6ص.417 ،413

ّ
وتويف
الرمحن ،روى عن أبيه ،ولد سنة (،)#213
((( عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،أبو عبد ّ

حممد بن أيب يعىل (ت :)#521طبقات احلنابلة( ،دار املعرفة–
سنة (ُ ،)#290ينظر :أبو يعىلّ ،
بريوت/د.ت) :ج ،1ص .88 ،80

البغدادي ،تاريخ بغداد :ج  ،10ص.400 ،399
((( اخلطيب
ّ
((( ُينظرّ :
هبي ،العرب :ج ،1ص.213
الذ ّ
يوطي ،تاريخ :ص.261
الس
ّ
((( ُينظرّ :

البرصي ،العابد ،اإلمام ،موىل بني سعد ،من أعيان مشايخ البرصة ،كان
الربيع بن صبيح،
ّ
((( ّ
ِ
بالسند سنة (ّ .)#160
وزهادهم ،توفيّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج،7
م ْن ُع ّباد أهل البرصة ّ
الذ ّ
ِّ
ص.288-287

((( ُينظر :حاجي خليفة ،كشف الظنون :ج ،1ص.34
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ثم ابن أيب عروبة(((.
الربيع بن صبيح،
ّ
البرصيّ ،
ّ

الرغم من ذلك االختالفّ ،
فإن االتّفاق يدور حول سعيد بن أيب عروبة
وعىل ُّ

دون العلم يف البرصة((( ،فابن أيب عروبة ّأو ُل
شيخ البرصة وعاملها بأنّه ّأول َم ْن َّ
حمدِّ ٍ
وقسم األحاديث وفق ًا ألبواب ُأصول الفقه ،يف
ث
ٍّ
برصي َّبوب احلديثّ ،

َّزت عليها كتب
والصوم
والزكاة وال ّطهارة ،وهي األبواب التي رك ْ
واحلج ّ
ّ
الصالة ّ
ّ
ِ
والسنن ،وهو ّأو ُل َم ْن صنَّف يف احلديث عىل وفق املنهج املتّبع((( ،وقيلّ :
إن
الفقه ُّ
مسدَّ د ًا((( يف البرصة ّأول َم ْن أفرد األحاديث املسندة ،دون املوقوفات واملقاطيع،
عىل رأس املائتني(((.

عل ُم ال ِفقـه

اإلسالمي ،وظهر فيهم َم ْن كان ل ُه
برز يف البرصة العديد ِم ْن كبار علامء الفقه
ّ

والريادة يف استحداث بعض اجلوانب الفقه ّية ،فكان مسلم بن يسار،
سبق القدم ِّ
((( ُينظرّ :
فدي ،الوايف :ج،14
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،7ص288–287؛
والص ّ
ّ
الذ ّ
ص.56

((( ُينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،6ص413؛ وتاريخ اإلسالم :ج ،9ص405؛
الذ ّ
احلنبيل ،شذرات
واليافعي ،مرآة اجلنان :ج ،1ص332؛ وابن العامد
والعرب :ج ،1ص225؛
ّ
ّ
ّ
الذهب :ج ،1ص.239

((( ُينظر :د .عبد اجل ّبار ناجي ،من تاريخ احلركة الفكر ّية يف البرصة :ص.73

األسدي ،و ُيكنّى بأيب احلسنّ ،
تويف يف البرصة
((( مسدَّ د بن مرسهد بن مرسيل بن رشيك،
ّ
سنة (ُ ،)#228ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص307؛ وقيلّ :
إن اسمه :عبد امللك بن

العسقالين،
عبد العزيز ،ومسدّ د لقبه ،وهو ّأو ُل َم ْن صنّف املسند بالبرصةُ ،ينظر :ابن حجر
ّ
اإلصابة :ج ،2ص.175

البسنوي ،حمارضات األوائل :ص.102
((( ُينظر:
ّ
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أبو عبد اهلل،
البرصي((( ،الفقيه (ت 100أو  718/#101أو 719م) ،مفتي أهل
ّ
البرصة ،وأغلب ال ّظن أنّه أو ُل ٍ
مفت يف البرصة ملا قيل :من أنّه مفتي أهل البرصة
ّ
ِّ
البرصي ،وعنه أخذ كبار فقهاء البرصة الفقه(((.
قبل احلسن
ّ

احلنفي
العنربي،
(زفر بن اهلذيل،
وأو ُل َم ْن قدم البرصة برأي أيب حنيفة ُ
ّ
ّ
ّ
(ت774/#158م))((( ،وجاءّ :
أن سبب دخوله البرصة ْمل يك ْن بقصد نرش الفقه
احلنفي ،وإنّام دخلها–وكان أبوه ِم ْن أهل أصبهان–يف مرياث أخيه((( .وعند
ّ
العنربي ،فاستأذن
سوار بن عبد اهلل،
ّ
دخوله البرصة كان قايض البرصة -آنذاكَّ :-
إن ُزفر ٌ
لسوارّ :
رجل ِم ْن أهل
سوار ،فقيل ّ
ُزفر حلضور جملس القضاء ،فمنعه ّ
ِ
سوار :أ ّما ِمن العشرية ،فنعم ،وأ ّما ِم ْن أهل العلم
العلم ،وم َن العشرية ،فقال ّ
ِ
ٍ
سوار باحلضور عىل ْ
أن ال يتك ّلم
ثم أذن له ّ
فال ،فإنّه أتانا ببدعة ،برأي أيب حنيفةّ 
يف العلم(((.

ويظهر ّ
مذهب أهل
أن مذهب أيب حنيفة كان مرفوض ًا يف البرصة ،وهو
ُ
َ
الرأيّ ،
يزالون عىل مذهب أهل املدينة ،وهو مذهب
وأن أهل البرصة كانوا ال
ّ

البرصي ،الفقيه ،موىل بني ُأم ّية ،ويقال :موىل طلحة بن عبد اهلل،
((( مسلم بن يسار ،أبو عبد اهلل،
ّ
احلجاج ،توفيّ يف ُحكم عمر بن عبد العزيزُ ،ينظر :ابن
القراء ا ّلذين خرجوا عىل
ّ
كان أحد ّ
عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،58ص.128 ،126 ،124

((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،58ص131؛ وابن حجر العسقالنيّ  ،هتذيب
التّهذيب :ج ،10ص.128

((( ابن حجر العسقالنيّ  ،لسان امليزان :ج ،2ص.477

((( ابن أيب الوفا ،عبد القادر بن أيب الوفا ،القرشيّ (ت  ،)#775اجلواهر املض ّية يف طبقات
حممد كتب خانة–كراتيش/د.ت) :ج ،1ص.243
احلنف ّية( ،دار النّرش :مري ّ
((( ُينظر :ابن عدي ،الكامل :ج ،3ص452؛ وابن حجر العسقالنيّ  ،لسان امليزان :ج،2
ص.477
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أهل احلديث((( .وقدْ متكّن ُزفر ِم ْن نرش مذهب أيب حنيفة يف البرصة؛ إ ْذ ُذ ِك َر :أنّه
كان يأيت حلقة عثامن ال َبت ّّي((( ،فيناظرهم ،ويتّبع ُأصوهلم ،ويسأهلم يف فروعهم،
فإذا رأى شيئ ًا خرجوا فيه عن األصل تك ّلم فيه مع عثامن ،حتّى تبينّ خروجه
جواب أحسن ِم ْن هذا ،فإذا استحسنوا قوله قال
ثم يقول :يف هذا
ٌ
من األصلّ ،

فلم يلبث ْ
لت احللقة إليه ،وبقي عثامن البت ّّي
حتو ْ
أن ّ
هلم :هذا قول أيب حنيفةْ ،
وحده((( ،أي :إنّه متكّن ِم ْن إدخال مذهب أيب حنيفة ونرشه بني أهل البرصة
بالتّدريج ،وبذلك صار ملذهب أيب حنيفة ٌ
قبول يف البرصة ،وأصبح ُلزفر مكانة
عندهم ،حتّى قيل :إنهّ م تش ّبثوا به ومنعوه اخلروج منهاّ ،
وظل يف البرصة حتّى

توفيّ فيها(((.

وهناك َم ْن زعم ّ
أن ّأول َم ْن َج َلب رأي أيب حنيفة إىل البرصة هو يوسف بن

اهلجري((( ،إلاّ ّ
البرصي((( ،يف القرن ال ّثاين
متي ،أبو خالد
الرأي
ّ
ّ
الس ّ
خالد ّ
إن ّ
((( ُينظر :آل حمسنّ ،
السنّة( ،ط ،1دار امليزان
الشيخ عليّ  ،مسائل خالف ّية حار فيها أهل ّ
للطباعة والنّرش والتّوزيع–بريوت1999/م) :ص119؛ ّ
اكري ،احلاج حسني ،نشوء
والش ّ
املذاهب والفرق اإلسالم ّية( ،ط ،1املطبعة :ستارة–قم :)#1418/ص.181

((( عثامن ال َبت ّّي :عثامن بن سليامن بن جرموز ،كان صاحب رأي وفقه من أهل الكوفة ،وانتقل
إىل البرصة ،فنزهلا ،وكان موىل بني زهرةُ ،يكنّى بأيب عمرو ،وكان يبيع ال ُبتوت ،فقيل له :ال َبت ّّي،
ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.257

((( ُينظر :ابن حجر العسقالنيّ  ،لسان امليزان :ج ،2ص.477

((( ُينظر :ابن أيب الوفا ،اجلواهر املض ّية :ج ،1ص.244–243

يثي ،من بني
متي ،أبو خالد ،موىل سهل بن صخر ،ال ّل ّ
الس ّ
((( يوسف بن خالد بن عمريّ ،

متي للحيته
الس ّ
وس ِّم َي باسمه،وقيل لهّ :
كنانة ،ولد سنة ( )#120يف والية يوسف بن عمرُ ،
وهيأته وسمته ،توفيّ بالبرصة سنة(ُ ،)#189ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.293

((( ُينظر :النّسوي ،املعرفة والتّاريخ :ج،3ص135؛ وابن حجر العسقالنيّ ،هتذيب التّهذيب:
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الراجح ّ
احلنفي إىل البرصة؛ لكونه
أن ُزفر بن اهلذيل هو ّأول َم ْن أدخل املذهب
ّ
ّ
ِ
متي ،ولشيوع أمره يف نقل رأي أيب حنيفة يف البرصة -كام أسلفنا.-
الس ّ
أقدم من ّ
البرصيَ ،
بالرأي والفتوى والشرّ وط((( ،وهو
متي،
ّ
ص ّ
الس ّ
وأبو خالد ّ
كان له َب رَ ٌ
ّأو ُل َم ْن صنَّف كتاب الشرّ وط(((.

وال�صوف ّية
�أوائ ُل ال ُّزهّ اد ُّ

ّصوف ،وروى
سبقت البرصة غريها ِمن البالد اإلسالم ّية يف مضامر ُّ
الزهد والت ّ
األصبهاينُ :
ني،(((
أبو نعيم
أهل البرصة بالنّسك والعبادة أشهر وأقدم ِم َن الكوف ّي َ
ّ
والبرصة هي أقدم مدينة ُم رِّص ْت خارج جزيرة العرب سنة (635/#14م)،
نيت قبلها(((.
فالبرصة إذ ًا تتقدّ م عىل الكوفة؛ ألنهّ ا ُب ْ
ِ
الز ّهاد والن ُّّساك يف البرصة ،هو عامر بن عبد قيس((( ،الذي قيل :إنّه
وم ْن أقدم ُّ

ج ،11ص.362

الرشوط :هو علم باحث عن كيف ّية ثبت األحكام الثابتة عن القايض يف الكتب
((( علم ّ
ٍ
االحتجاج به عند انقضاء شهود احلال ،وموضوعه تلك األحكام
يصح
ُ
والسجلاّ ت ،عىل وجه ُّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
من حيث الكتابة ،وبعض مبادئه مأخوذة م َن الفقه ،وبعضها م ْن علم اإلنشاء ،وبعضها من
الرسوم والعادات واألُمور االستحسان ّية ،وهو ِم ْن فروع الفقه ِم ْن حيث كون ترتيب معانيه
ّ
ِ
موافق ًا لقوانني الشرّ ع ،وقدْ يجُ عل م ْن فروع األدب ،باعتبار حتسني األلفاظ .حاجي خليفة،
كشف ال ّظنون :ج ،2ص.1046–1045

((( ُينظر :ابن حجر العسقالنيّ  ،هتذيب التّهذيب :ج ،11ص.362
((( ُينظر :أبو نعيم األصبهانيّ  :ج ،2ص.4

((( ُينظر :أبو نعيم األصبهانيّ  ،حلية األولياء :ج ،2ص.4

(أول
((( عامر بن عبد اهلل بن عبد قيس ،مات أ ّيام معاوية،
ْ
الرابع ّ
سبقت ترمج ُت ُه يف الفصل ّ
عقوبة نفي) ،و ُينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،4ص.19 ،15
الذ ّ
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رف بالنّسك ،واشتهر ِم ْن ُع َّباد التّابعني يف البرصة.
ّأو ُل َم ْن ُع َ

ّصوف((( ،وكان من أوائل
األول لعلم الت ّ
وكانت البرصة -كذلك -املوطن ّ

البرصي (ت728/#110م)(((.
املتصوفني احلسن
ّ
ّ
ِ
الزاهدات يف البرصة (معاذة العدو ّية)(((؛ إ ْذ
وم ْن أوائل النّساء العابدات ّ
ٍ
بلغت أعىل مراتب
امرأة
الزهد والعبادة((( ،أ ّما ع ْن ّأو ِل
ُرويت عنها
ْ
أخبار يف ُّ
ٌ
الزهد والتّصوف يف البرصة ،فهي( :رابعة العدوية)((( ،التي ِ
الزاهدة
وص ْ
بأهنا ّ
ُّ
ّ
ّ
فت ّ
العابدة اخلاشعة((( ،كثرية البكاء(((.

أن طريقة هؤالء القوم ْمل ْ
الرشع ّية احلادثة يف امل ّلة ،وأصلهّ :
تزل
ّصوفِ :من العلوم ّ
((( علم الت ّ
ِ
احلق واهلداية ،وأصلها
ّابعني ومن بعدهم طريقة ّ
الصحابة والت َ
عند سلف األُ ّمة وكبارها من ّ
والزهد
العكوف عىل العبادة واالنقطاع إىل اهلل تعاىل ،واإلعراض عن زخرف الدّ نيا وزينتهاُّ ،
ٍ
ٍ
فيام يقبل عليه اجلمهور ِم ْن ّ
وجاه ،واالنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادةُ ،ينظر :ابن
ومال
لذ ٍة
خلدون ،املقدّ مة :ص.370

احلارثي (ت ،)#386قوت القلوب يف
حممد بن عليّ بن عط ّية،
ّ
((( ُينظر :أبو طالب املك ّّيّ ،
السود ،ط ،1دار الكتب العلم ّية–بريوت1997/م):
معاملة املحبوب( ،حتقيق :باسل عيون ّ
ّاينّ ،
املسمى:
الفايس ،نظام احلكومة النّبو ّية
اإلدرييس،
احلي
َّ
الشيخ عبد ّ
ّ
ّ
ج ،1ص269؛ والكت ّ

يب–بريوت/د.ت) :ص.272
الترّ اتيب اإلدار ّية( ،دار إحياء الترّ اث العر ّ
أدركت عائشة،
الصهباء ،زوجة صلة بن ُأشيم،
ْ
((( معاذة بنت عبد اهلل العدو ّية ،تُكنّى أ ّم ّ
الصفوة :ج ،4ص.24 ،22
وروت عنها .ابن
ْ
اجلوزي ،صفة ّ
ّ

الصفوة :ج ،4ص.24–22
((( ُينظر :ابن
اجلوزي ،صفة ّ
ّ

يت سنة (ُ ،)#180ينظر:
((( رابعة بنت إسامعيل ،تكنّى أ ّم عمرو ،والؤها للعتك ّيينَ  ،تو ِّف ْ
ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،8ص.243 ،241
الذ ّ
((( ُينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،8ص.241
الذ ّ
الصفوة :ج ،4ص.27
((( ُينظر :ابن
اجلوزي ،صفة ّ
ّ
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 ال ُأوائل يف علوم ال ّلغة والأدب ّ
وال�شعر

الريادة يف علوم ال ّلغة واألدب ،ففي ربوعها استُحدثت العديد
ُس ِّج َل للبرصة ِّ
ِم َن األُسس واملبادئ واملفاهيم واألُصول ،واملكتشفات ،واإلسهامات ال ّلغوية
انتقلت إىل عموم أرجاء البالد اإلسالم ّية ،وهبذا ّ
الشأن قيل :كان
واألدب ّية ،ومنها
ْ

ألهل البرصة يف العرب ّية قدمة ،وبالنّحو ولغات العرب والغريب عناية ،(((وقدْ
دت تلك اإلسهامات يف اآليت:
جتس ْ
َّ

عل ُم ال ّنحـو
عيل بن أيب طالب ،فقيلّ :
الشك يف ّ
ّ
إن
أن ِّ
مؤسس علم النّحو هو اإلما ُم ُّ

عل ّي ًاّ أول َم ْن وضع النّحو وس َّن العرب ّية ،(((ورويّ :
أن اإلمام عل ّي ًا هو
الذي ابتكر ُه واخرتع ُه ،(((وكان قدْ ألقى ُأصوله لعامل البرصة أيب األسود الدّ ؤيل

(ت688/#69م) م ْن أجل تقويم لسان العرب من ال ّلحن((( ،فعمد أبو األسود
الرفع والنّصب
الدّ ؤ ّيل إىل وضع أبواب الفاعل واملفعول به ،واملضاف ،وحروف ّ

واجلر واجلزم(((.
ّ

اجلمحي ،طبقات فحول ّ
الشعراء :ج ،1ص.12
((( ابن سالم
ّ

فدي ،الوايف بالوفيات:ج،6
احلموي ،معجم األدباء :ج ،4ص173؛
((( ياقوت
والص ّ
ّ
ّ
والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص.104
ص307؛
ّ

الكتبي (ت  ،)#818غرر اخلصائص الواضحة
((( الوطواط ،أبو إسحاق ،برهان الدّ ين
ّ
وعرر النّقائص الفاضحة( ،دار صعب–بريوت/د.ت) :ص.194

العسكري ،األوائل:
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين :ج ،12ص348؛ وأبو هالل
ّ
ص115؛ ّ
العسقالين ،اإلصابة :ج،3
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،4ص84؛ وابن حجر
والذ ّ
ّ
يوطي ،سبب وضع العرب ّية :ج ،1ص.50
والس
ّ
ص456؛ ّ

اجلوزي ،املنتظم :ج ،6ص.96
((( ُينظر :ابن
ّ
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ِ
وقيل :إنّام ُس ِّم َي النّحو نحو ًا؛ ّ
عيل،
ألن أبا األسود الدّ ؤ ّيل استأذن م ْن اإلمام ٍّ
وقدْ ألقى إليه شيئ ًا يف ُأصول النّحو ْ
فس ِّم َي َ
ذلك نحو ًا(((.
أن يصنع نحو ما َ
صنعُ ،
ورويّ :
أن اإلما َم عل ّي ًا قال أليب األسود الدّ ؤ ّيل :ما أحسن هذا النّحو الذي
َ

(((
عمن هنج له ال ّطريق
َ
فس ِّم َي النّحو نحو ًا  ،وقدْ ُس َئل أبو األسود الدّ ؤليّ ّ
نحوتُ ،
ٍ
عيل بن أيب
طالب.(((
فقال :تل ّقي ُت ُه ع ْن ِّ
ٍ
الشأنّ :
و ُذ ِكر هبذا ّ
املرشكني
بريء ِم َن
إن اهللَ
مر
برجل يقرأّ :
َ
أن عل ّي ًاَّ 
ٌ
ورسولهِ ،(((بكرس ّ
الالم يف رسوله ،فوضع النّحو ،وألقاه إىل أيب األسود الدّ ؤل(((.

ويبدو جل ّي ًا ّ
أن بداية التّفكري يف وضع النّحو كان يف داخل البرصة حينام قدم

الرجل الذي أخطأ يف قراءة
عيل سنة (656/#36م) ،وكان ذلك ّ
إليها اإلمام ٌّ
اآلية الكريمة ُ
يعيش يف البرصة ،سواء كان أعجم ّي ًا لكثرة األعاجم الذين سكنوا

فيها ،أم َ
ولترسب
كان عرب ّي ًا إلاّ إنّه كان يلحن يف ال ّلغة؛ الختالطه باألعاجم،
ّ
ٍ
رواية ُأخرى جاء
الكلامت األعجم ّية للغة العرب ،و ُيؤ ِّيد هذا االعتقاد ما ورد يف
فيهاّ :
عيل ،فوجده مطرق ًا متفكِّر ًا ،فسأله
أن أبا األسود الدّ ؤ ّيل دخل عىل اإلمام ٍّ

أن
سمعت ببلدكم هذا حلن ًا،
إن
ُ
ُ
فأردت ْ
عم يشغل فكره ،فأجاب اإلما ُم :يّ
اّ
فعلت
أصنع كتاب ًا يف أصول العرب ّية ،فأبدى الدّ ؤ ُّيل رسوره باألمر ،وقال :إذا
َ

((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.45
((( ُينظرّ :
القراء الكبار :ج ،1ص.60
هبي ،معرفة ّ
الذ ّ

ٍ
أخذت حدو َد ُه عن
وبلفظ آخر قوله:
((( ابن حجر العسقالنيّ  ،اإلصابة :ج ،3ص456؛
ُ
البسنوي ،حمارضة األوائل :ص.105
عيل،
ّ
ٍّ
ِ
ِ
َ
ِ
ُ
يء ِّم َن املشرْ ك َني َو َر ُسو ُل ُه ،م ْن سورة التّوبة ،اآلية(.)39
((( اآلية :أ َّن اهللَ َبر ٌ
احلموي ،معجم األدباء :ج ،4ص.173
((( ُينظر :ياقوت
ّ
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هذا أحييتَنا ،وبعد مرور ثالثة أ ّيام ،قدم الدّ ؤ ُّيل عىل اإلمام ،فألقى إليه اإلما ُم
صحيفة فيها :بِس ِم اهللِ الر ِن ِ
ٌ
فاالسم
وحرف،
وفعل
اسم
ٌ
ُ
الرح ْيمِ ،الكال ُم ك ُّله ٌ
َّ حمْ َ َّ
ْ

معنى
املسمى ،واحلرف ما أنبأ عن
املسمى ،والفعل ما أنبأ عن حركة
ما أنبأ عن
ً
َّ
َّ
ليس باس ٍم وال ٍ
فعل ،وطلب منه اإلمام ْ
واعلم يا
أن يتت ّبعه ويزيد فيه ،وقال له:
ْ
بظاهر وال ُم ٍ
ٍ
ضمر،
ويشء ليس
ضمر،
األشياء ثالث ٌة:
أن
أبا األسودّ ،
وم ٌ
ظاهرُ ،
ٌ
ٌ
َ
ِ
ٍ
ُ
بظاهر وال ُمضمرٍ ،فباشرَ الدّ ؤ ُّيل بعمله،
ليس
يتفاضل
وإنّام
العلامء يف معرفة ما َ
ُ
فذك ََر منهاَّ :
ذلك حروف النّصبَ ،
عيل ،فكان ِم ْن َ
إن،
وعرضه عىل اإلمام ٍّ
وليتَّ ،
وكأن ،ومل ْ يذكر (لك َّن) ،فطلب منه اإلمام ْ
ّ
َّ
أن يذكرها ،وزاد
ولعل،
وأن،
َ

له فيها(((.

وبعد ْ
رب ُه بأنّه
املهمة ،ذاع صي ُت ُه،
َ
وشاع خ ُ
أن رشع أبو األسود الدّ ؤ ّيل يف إنجاز ّ
أسس
أسس علم النّحو ووضع ُأصوله ،فقيل عنه :إنّه كان ّ
أول َم ْن َّ
ّأو ُل َم ْن َّ
قياسها ،(((وإنّه ّأو ُل َم ْن عمل فيه
العرب ّية ،وفتح باهبا ،وأهنج سبي َلها ،ووضع َ
كتاب ًا(((.

ويف الوقت الذي ال ُيمك ُن فيه إنكار الدّ ور واجلهد الذي قام به أبو األسود

الدّ ؤ ّيل يف وضع علم النّحو ،إلاّ ّ
عيل وأثره،
إن األمر اليعني إنكار إسهام اإلمام ٍّ
وهذا دون أدنى ٍّ
عيل من
شك يندرج ضمن النّهج الذي ُقصد منه جتريد اإلمام ٍّ

((( ُينظرّ :
اهلندي ،كنز العامل :ج،1
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،4ص84؛ واملتّقي
ّ
الذ ّ
والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص.105-104
ص500؛
ّ
((( ابن ّ
اجلمحي ،طبقات فحول ّ
والبيهقي ،املحاسن واملساوئ:
الشعراء :ج ،1ص12؛
سالم
ّ
ّ
اجلوزي ،املنتظم :ج ،6ص96؛ وابن األثري ،الكامل :ج ،4ص.390
ج ،1ص184؛ وابن
ّ

الشعر ّ
ينوريّ ،
والشعراء :ج ،2ص.719
((( ُينظر :ابن قتيبة الدّ
ّ
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أعطت الدَّ ور والفضل أليب األسود الدّ ؤ ِّيل
روايات
الفضائل(((؛ لذلك ُد َّس ْت
ْ
ٌ
السلطة األُمو ّية يف ذلك الدّ ِّس،
فقط يف وضع علم النّحو ،وال ُيمكن استبعاد أثر ُّ
ِ
الروايات ما ُذ ِكر م ْنّ :
أن أبا األسود الدّ ؤ ّيل ّأول َم ْن وضع ِم َن النَّحو
وم ْن تلك ِّ
السام َء؟ فأجاب:
ّعجب من أجل ابنته التي ْ
باب الت ّ
قالت يوم ًا :يا أبه ،ما أحسن ّ
ِ
بت ِم ْن ُحسنها ،فقال هلا:
تعج ُ
نجومها ،فقالت :إنيّ مل ْ أسأل ع ْن أحسنها ،إنّام َّ
قويل :ما أحسن الس ِ
امء!.(((
ّ
رواية ٍ
ٍ
ثانيةُ ،ذ ِكرّ :
أن الدّ ؤ ّيل جاء إىل وايل البرصة زياد بن أبيه وطلب
ويف
قيم به كالم العرب ،بعد ْ
أن تغيرَّ ْت ألسنتُهم؛ بسبب
منه اإلذن يف وضع علم ُي ُ
ال له :أفتأذن يل ْ
اختالطهم باألعاجم ،قائ ً
أصنع هلم عل ًام يقيمون به كالمهم،
أن
َ
أن جاء لزياد ٌ
فرفض زياد ،ومل ْ يفعل أبو األسود الدّ ؤ ّيل شيئ ًا ،حتّى صادف ْ
رجل،

ثم أمر
فقال له :مات أبانا وخ َّلف بنون ،فقال زياد:
َ
مات أبانا وخ ّلف بنون!ّ ،
ضع للن ِ
أن َ
بإحضار الدّ ؤ ّيل ،وأمره ْ
ّاس مـا هنيت َُك عنه،
يفعل ما هنا ُه عن ُه ،بقوله:
ْ

فوضع هلم النّحو(((.
َ

عيل املنسوبة لغريه( ،سلسلة ر ّد
((( ُينظر :النّرص اهلل ،د .جواد كاظم ،فضائل أمري املؤمنني ٍّ
ّ
الشبهات ،مركز األبحاث العقائد ّية–النّجف2009/م) :ص.144

((( ابن كثري ،البداية والنّهاية :ج ،8ص312؛ والوطواط ،غرر اخلصائص الواضحة:
ص.194

العسكري،
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين :ج ،12ص 349–348؛ وأبو هالل
ّ
حممد هارون ،مطبعة
السالم ّ
احلسن بن عبد اهلل (ت ،)#395املصون يف األدب( ،حتقيق :عبد ّ

اجلوزي ،املنتظم :ج ،6ص98؛ وابن األثري،
حكومة الكويت1960/م) :ج ،1ص18؛ وابن
ّ

حممد حمي الدّ ين عبد احلميد–
السائر( ،حتقيقّ :
أبو الفتح ،ضياء الدّ ين (ت ،)#622املثل ّ
يوطي ،سبب
والس
بريوت1995/م) :ج ،1ص31؛
ّ
واليافعي ،مرآة اجلنان :ج ،1ص204؛ ّ
ّ
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ِ
الروايات ّ
أن رج ً
ال فارس ّي ًا ِم ْن أهل بنوجان((( ،اسمه (سعد)،
و ُذكر يف إحدى ِّ
ٍ
فمر (سعد) يوم ًا وهو يقو ُد فرسه ،فقيل له:
كان قدْ قدم البرصة مع مجاعة من أهلهَّ ،
ما لك يا سعد لمِ َ ال تركب ،فقالّ :
َ
فضحك
إن فريس ضالع ،وأراد :ضالع ًا،
بعض َم ْن كان موجود ًا ِم َن القوم ،فقال أبو األسود الدّ ؤ ّيل :هؤالء املوايل قدْ
ُ
فصاروا لنا ُأخوة ،فلو عملنا هلم الكالم ،فوضع
رغ ُبوا يف اإلسالم ،ودخ ُلوا فيه،
ُ
باب الفاعل واملفعول به(((.

ومل ْ يقترص عطا ُء البرصة عىل إرساء ُأسس علم النّحو ،بل كان للخليل بن أمحد

الفراهيدي إسها ٌم ٌ
ّوسع بعلم النّحو ،فقيل :إنّه ّأو ُل َم ْن َّ
هذب النّحو
ّ
فاعل يف الت ّ
وأو ُل َم ْن صنَّف
وتوسع فيه وبينَّ ِع َل َله((( ،وكان
الفراهيدي ّأول َمن ضبط ال ّلغةّ ،
ّ
ّ
كتاب العني مرتَّبـ ًا عىل حروف املعجم((( ،وهو أو ُل من مجع احلروف يف بيتٍ
ّ َ ْ
شعري ،فقال ِم َن البسيط(((:
ٍّ
ف َخ ْل َق ُخو ٍد ِ
الش ِ
كم ِ
ِص ْ
ثل َّ
َت
مس إ ْذ َب َزغ ْ
ْ

ِ
ــار
جـيــع هبا
الض
حيـ َظى َّ
ُ
نــجــالء م ْع َط ُ
ُ

والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص.105
وضع علم العرب ّية :ج ،1ص51–50؛
ّ
((( بنو جان :ر ّبام املقصود نوبندجان :مدينة م ْن أرض فارسِ ،من كورة سابور ،بينها وبني
احلموي ،معجم البلدان:
أرجان ( )26فرسخ ًا ،وبينها وبني شرياز قريب ِمن ذلك .ياقوت
ّ
ج ،8ص.404

يوطي ،سبب وضع علم العرب ّية :ج،1
والس
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص46؛
ّ
ّ
ص.54-53
((( ُينظر :األمني ،حمسن ،أعيان ّ
الشيعة( ،حتقيق :حسن األمني ،دار التّعاون–بريوت/د.ت):
ج ،1ص.163

يوطي ،املزهر :ج ،1ص61؛ وحاجي خليفة ،كشف ال ّظنون :ج ،2ص.1441
الس
ّ
((( ُينظرّ :
واليافعي ،مرآة اجلنان :ج ،1ص.364
فدي ،الوايف :ج ،13ص242؛
الص ّ
((( ُينظرّ :
ّ
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ُ
امل�صاحف
تنقيط
ِ
السبق يف تنقيط املصاحف؛ إ ْذ كانُوا املبتدئني بالنّقط،
كان للبرصة قصب ّ
ني
ثم أخذ عنهم أهل املدينة عا ّمة ،وأهل املغرب ِمن األندلس ّي َ
السابقني إليهّ ،
ّ
وغريهم ،ونق ُطوا به مصاح َفهم(((.
وقدْ ورد االختالف يف حتديد ّأو ِل َم ْن نقط املصاحف ،فقيل(:نرص بن عاصم
مخسها((( ،وقيل :بل إنّه (حييى بن
يثي)(((ّ ،أول َم ْن َن َق َط املصاحف ّ
وعرشها و َّ
ال ّل ّ

الراجح واملتّفق عليه ّ
يعمر)((( ،الذي كان ّأول َم ْن نقط املصاحف((( ،إلاّ ّ
أن ّأول
إن ّ

(((
السابق إىل ذلك واملبتدئ به،
َم ْن َن َق َط املصاحف هو أبو األسود الدّ ؤ ّيل ؛ إ ْذ كان ّ

((( ُينظر :أبو عمرو الدّ اين ،عثامن بن سعيد (ت  ،)#444املحكم يف نقط املصاحف( ،حتقيق:
عزة حسن ،ط ،2دار الفكر–دمشق :)#1407/ج ،1ص.8
دّ .
البرصي ،أخذ عن أيب األسود
ّحوي،
ّ
يثي ،املقرئ ،الن ّ
((( نرص بن عاصم بن أيب سعيد ،ال ّل ّ
حممد بن يعقوب
الدّ ؤ ّيل النّحو وال ّلغة ،توفيّ سنة ( )#90يف البرصةُ ،ينظر:
ّ
الفريوزآباديّ ،
املرصي ،ط ،1مجع ّية إحياء
حممد
ّ
أئمة النّحو وال ّلغة( ،حتقيقّ :
(ت ،)#817ال ُبلغة يف تراجم ّ
يب
اإلسالمي–الكويت :)#1407/ج ،1ص.232
الترُّ اث العر ّ
ّ

((( ُينظر :أبو عمر الدّ اين ،املحكم يف نقط املصاحف :ج ،1ص ،6ص7؛ ّ
هبي ،معرفة
والذ ّ
آبادي ،البلغة :ج ،1ص.232
القراء :ج ،1ص71؛ والفريوز
ّ
ّ

ٌ
جليلٌ ،
عامل بالقراءات والعرب ّية،
تابعي
البرصي،
((( حييى بن يعمر ،أبو سليامن العدوانيّ ،
ّ
ٌّ
توفيّ قبل سنة (ُ ،)#90ينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،4ص443–442؛ وابن تغري
الذ ّ
الزاهرة :ج ،1ص.217
بردي ،النّجوم ّ

املز ّي ،هتذيب الكامل :ج ،32ص54؛ وسري أعالم النّبالء :ج ،4ص442؛ ومعرفة
((( ُينظرِّ :
والبسنوي ،حمارضة األوائل:
القراء :ج ،1ص68؛ وابن كثري ،البداية والنّهاية :ج ،9ص73؛
ّ
ّ
ص.100

اجلوزي ،املنتظم :ج ،6ص97؛
العسكري ،األوائل :ص115؛ وابن
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
ّ
فدي ،الوايف :ج ،16ص305؛
احلموي ،معجم األدباء :ج ،4ص519؛
وياقوت
والص ّ
ّ
ّ

 ..................................................................................198الأ َوائ ُل يف ال َب ْ�ص َرة

ُ
الفراهيدي
اخلليل ب ُن أمحد
ثم جعل
ّ
وهو ا ّلذي جعل احلركات والتّنوين ال غريَّ ،

والروم((( واإلشامم((( ،فقفا النّاس يف ذلك أثرمها ،واتّبعوا ُسنَّتهام
اهلمز والتّشديد َّ
وانترش ذلك يف سائر البلدان ،وظهر العمل به يف ِّ
كل عرص وأوان(((.

ٍ
ويّ :
طلب إحضار
أن أبا األسود الدّ ؤ ّيل
رجل َل ِق ٍن(((،
َ
ويف كيف ّية التّنقيطُ ،ر َ

فضممت
لفظت باحلروف
فوجده يف عبد القيس ،فقال له الدّ ؤ ُّيل:إذا رأيتني
ُ
ُ
ْ
ْ
فاجعل نقطتني ،فإذا
شفتي ب ُغن ٍَّة،
ضممت
فاجعل أمام احلرف نقط ًة ،فإذا
شفتي،
ُ
َّ
َّ
ْ
شفتي ب ُغن ٍَّة،
فتحت
فاجعل أسفل احلرف نقطة ،فإذا
شفتي،
كرست
رأيتني قدْ
ُ
ُ
َّ
َّ

ْ
ْ
فاجعل عىل احلرف نقط ًة ،فإذا
شفتي،
فتحت
فاجعل نقطتني ،فإذا
رأيت قدْ
ُ
َ
َّ
ْ
فاجعل نقطتني.(((
شفتي ب ُغن ٍَّة،
فتحت
ُ
َّ

رو�ض
عل ُم ال َع ِ
الشعر ،وهي فواصل أنصاف ّ
ال َعروض ،عروض ّ
الشعر ،وهو آخر النّصف
ِ
وس ِّمي عروض ًا؛ ّ
ألن ِّ
األول
الشعر ُي ُ
عرض عليه ،فالنّصف ّ
ّ
األول م َن البيتُ ،
العسقالين ،اإلصابة :ج،3
الزاهرة :ج ،1ص311؛ وابن حجر
وابن تغري بردي ،النّجوم ّ
ّ

والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص.99
يوطي :ج ،2ص22؛
والس
ّ
ّ
ص456–455؛ ّ
ِ
ٍ
لرضب من التّخفيف  ،وهي َأكثر من اإلشامم؛ َأل ّهنا تُسمع.
الر ْوم :حركة مخُْ َت َل َس ٌة مخُْ تفا ٌة
((( َّ

ابن منظور :ج ،12ص.258
ِ
الضم َة َأو الكرس َة  ،وهو َأ ّ
((( اإلشامم :وإِشْام ُم َ
قل من َر ْو ِم احلركة؛ َألنّه
احل ْرف َأن تُش َّمه ّ
ال ُيسمع ،وإِنّام يتبينّ بحركة ّ
الشفة.ابن منظور ،لسان العرب :ج ،12ص .326
((( ُينظر :أبو عمرو الدّ اين ،املحكم يف نقط املصاحف :ص.6
ِ
ِ
يس َمعه .ابن منظور ،لسان العرب :ج ،13ص.390
حس ُن ال َّت ْلقني ملا ْ
((( َلق ٌنَ :أيَ :ف ِه ٌمَ ،

((( أبو عمرو الدّ اين ،املحكم يف نقط املصاحف :ص7–6؛ وابن النّديم ،الفهرست :ص45؛
والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص.53
ّ
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َعروض؛ ّ
األول ،والنّصف اآلخر َّ
الشطر ،و ُذ ِكر :إنّام ُس ِّم َي
ألن ال ّثاين ُيبنى عىل ّ
وسط البيت َعروض ًا؛ ّ
ألن العروض وسط البيت ِم َن البناء ،والبيت ِم َن ِّ
الشعر
مبني يف ال ّلفظ عىل بناء البيت املسكون للعربِ ،
فقوام البيت ِم َن الكالم َع ُروضه،
ٌّ
اخلرق العارضة التي يف وسطه ،فهي أقوى ما يف بيت ِ
ِ ِ
كام ّ ِ
اخل َرق،
أن قوام البيت م َن َ
ُ
َ
فلذلك جيب ْ
ميزان ِّ
الشعر؛ ألنّه
والعروض
الضب،
أن
ُ
تكون العروض أقوى ِم َن رّ
عارض هبا(((.
ُي َ

وقدْ مدح اجلاحظ (ت868/#255م) العروض وذمها ،فقال يف ِ
مدحها:
َ
َّ
ِ
ِ
ٌ
السليم،
ميزان
العروض
ٌ
ُ
الص ُ
ومعراض ،هبا ُيعرف ّ
السقيم ،والعليل م َن َّ
حيح م َن َّ
ِ
وعليها مدار ِّ
علم مو َّلدٌ ،
الشعر ،وهبا
يسلم م َن األود والكرس ،وقال يف ذ ِّمها :هو ٌ
ُ
ٌ
جمهول ،يستنكر العقل بمستفعل ْن
مرفوض ،وكال ٌم
ومذهب
وأدب مستربد،
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
حمصول.(((
فائدة وال
وفعولِ ،من غري

ُ
ّ
الفراهيدي
اخلليل ب ُن أمحد،
اخرتع علم ال َعروض هو
إن ّأو َل َمن
ّ
َ
(ت786/#170م)(((ِ ،م ْن غري سابقة ابتد َعه ،وحرص فيه أوزان العرب يف مخسة

((( ُينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،7ص.184

((( احلرصي القريوانيّ  ،إبراهيم بن عليّ (تُ ،)#453زهر اآلداب وثمر األلباب( ،حتقيق:
حممد حميي الدّ ين عبد احلميد ،ط ،4دار اجليل–
د .زكي مبارك ،وزاد فيه وضبطه ورشحهّ :
بريوت1972/م) :ج ،3ص.695

العسكري ،األوائل :ص117؛ والوطواط ،غرر اخلصائص الواضحة:
((( أبو هالل
ّ
والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص.46
ص194؛
ّ
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(((
سامه َ
(اخل َبب)(((.
عرش بحر ًا ،فزاد عليها تلميذه األخفش بحر ًا آخر ّ
الفراهيدي دعا اهلل سبحانه وتعاىل ْ
و ُذ ِك َرّ :
أن يرز َقه عل ًام مل ْ ُيسبق إليه،
أن
ّ
فلم ْ
يأخذ ُه
ففتح اهللُ له بالعروض((( ،فكان علم ال َعروض ِمن اكتشاف
ّ
الفراهيديْ ،
ِ
ٍ
بالص ّفاري َن((( ،من
ممر له ّ
ع ْن حكي ٍم ،وال احتذا ُه ع ْن مثال تقدَّ مه ،وإنّام اخرت َعه م ْن ٍّ
إن الفراهيدي استنبط ِمن العروض ِ
وقع مطرقة عىل طست((( ،وقيلّ :
وعلله ما ْمل
ّ
ِ
العلامء ك ِّلهم(((.
سابق ِم َن
يستخرجه أحدٌ  ،ومل ْ يسب ْقه إىل عمله ٌ
اجلاحظ ّ
ُ
أن العرب مل ْ يكونُوا قدْ َع َر ُفوا الغناءِ  ،علله وأسبابه ،ووزنه
وأ َّكدَ
َ
يسمعون ِم َن الفارس ّية واهلند ّية،
علمهم به عىل اهلاجس ،وعىل ما
وتصاريفه ،وكان ُ
إىل ْ
البرصي يف ِّ
الشعر ووزنه ،وخمارج ألفاظه ،وم َّيز ما قالت العرب
أن َن َظر اخلليل
ّ

َ
وذلك أنّه عرض
سمه( :العروض)؛
منه ،ومجعه ،وأ ّلفه ،ووضع فيه الكتاب الذي اّ
الشعر ،وما كان به عامل ًا ِمن األُصول التي رسمهاِ ،
وي ِم َن ِّ
والعلل التي
مجيع ما ُر َ
البرصي ،موىل
البلخي،
((( األخفش :هو األخفش األوسط ،أبو احلسن ،سعيد بن مسعدة،
ّ
ّ
الفراهيدي إمام النّحو وال ّلغة ،توفيّ سنة (ُ ،)#215ينظرّ :
هبي ،سري
بني جماشع ،أخذ عن
ّ
الذ ّ
والز ِركيل ،األعالم :ج ،3ص.102-101
أعالم النّبالء :ج ،10ص208 ،206؛ ِّ
((( ُينظر :ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان :ج ،2ص244؛ وابن كثري ،البداية والنّهاية :ج،10
ص.172

((( ُينظرّ :
فدي ،الوايف :ج ،13ص.241
والص ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،7ص430؛ ّ
الذ ّ
الصفر .ابن منظور ،لسان العرب :ج،4
الصفر :النّحاس اجل ّيد،
والص ّفار :صانع ُّ
ّ
((( ُّ
ص.461

((( ُينظرّ :
فدي ،الوايف :ج ،13ص.241
والص ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،7ص231؛ ّ
الذ ّ

حممد
((( ُينظر:
الرواة عىل أنباه النُّحاة( ،حتقيقّ :
القفطي ،عليّ بن يوسف (ت ،)#624إنباه ُّ
ّ
أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1املطبعة العرص ّية ،صيدا–بريوت2004/م) :ج ،1ص.377
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ِ
أحكم وبلغ منه ما
فلم
َ
قص دونهَ ا ،اّ
ب َّينهاَ ،ف َل ْم جيدْ أحد ًا م َن العرب خرج منها ،وال رَّ

ورسم له رس ًام ،احتذى
بلغ ،أخذ يف تفسري النّغم وال ُّلحون ،فاستدرك منه شيئ ًا،
َ

ف األوزان ،ومجع األعاريض
عليه َم ْن َخ َل َفه،
فأو ُل َم ْن أ َّل َ
ني بهّ ،(((
واستتمه َم ْن ُع َ
َّ

سمه( :كتاب العروض)(((.
والضوب،
رّ
ُّ
الفراهيدي ،فوضع فيها كتاب ًا اّ
عرف به التّا ُّم ِمن الن ِ
فالفراهيدي جعل ِمن ال َعروض ميزان ًا ِّ
ّاقص،
للشعرُ ،ي ُ
ُّ
ِ
ٌ
موزون عنها ،صيرَّ ها كاملثاقيل،
شعر
وصاغ ل ُه من التّفاعيل ثامنية أجزاء ،ال ُ
خيرج ٌ
وهي :فعو ُلن ،فاع ُلن ،مفاعلتن ،مستفع ُلن ،فاعالتُن ،مفاعي ُلن ،متفاع ُلن،
ٍ
مفعوالت ،وهذه املثاقيل مركّبة ِم ْن ٍ
فالسبب نوعان :خفيف وثقيل،
سبب ووتدّ ،
متحركان ،نحو( :لمِ َ)،
وه ْل) ،وال ّثقيل
فاخلفيف
متحرك بعده ساكن ،نحوَ ( :ماَ ،
ِّ
ِّ
ٌ
متحركان بعدمها ساكن،
ومفروق ،فاملجموع
جمموع
سألت ،والوتد نوعان:
إذا
َ
ٌ
ِّ
ف) ،وجعل
نحوَ ( :د َعاَ ،ر َمىَ ،س َعى) ،واملفروق
متحركان بينهام ساكن ،نحوَ ( :ك ْي َ
ِّ
ِ
الشعر ال يقو ُم إلاّ
الشعر؛ ّ
ألن البيت ِمن َّ
الشعر مثال بيت َّ
بيت ِّ
باألسباب ،وهي

البيت،
األطناب ،فيقو ُم
ترضب يف األرض ،وتُربط فيها
األطناب واألوتاد التي
ُ
ُ
ُ
(((
وإنّام ُم ِّثل ذلك؛ ّ
ألن يف ِّ
يت
فس ِّم ْ
الشعر حروف ًا مضطربة يطر ُأ عليها ِّ
الزحاف ُ ،
((( اجلاحظ ،أبو عثامن ،عمرو بن بحر (ت  ،)#255رسائل اجلاحظ–رسالة طبقات املغنّني
حممد هارون ،ط ،1مكتبة اخلانكي–مرص1979/م) :ج،3
السالم ّ
–(حتقيق ورشح :عبد ّ
ص.132-131

((( ُينظر :ابن رشيق القريوانيّ  ،أبو عليّ  ،احلسن بن رشيق (ت ،)#456العمدة يف حماسن ِّ
الشعر
حممد عبد القادر أمحد عطا ،دار الكتب العلم ّية–بريوت2001/م):
وآدابه ونقده( ،حتقيقّ :
ج ،1ص.142

َ
الشعر :هو ْ
الزحاف يف ِّ
وس ِّمي
يسقط بني احلرفني
أن
ٌ
((( ِّ
حرف ،فيزحف أحدمها إىل اآلخرُ ،
ُص به األسباب دون األوتاد ،إلاّ القطع ،فإنّه يكون يف األوتاد دون األعاريض
بذلك؛ لثقله ،خت ُّ
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أسباب ًا؛ الضطراهبا ،تشبيه ًا بأسباب بيت َّ
حروف ثابت ٌة ال يطر ُأ عليها
الشعر ،وفيه
ٌ
الفراهيدي يف هذا التّمثيل أشار أبو
فس ِّميت أوتاد ًا لثباهتا ،وإىل ما قصده
ِّ
ّ
الزحافُ ،

املعر ّي((( ،قائل(((:
العالء ِّ

ِ
ُ
شيئني َرون ُق ُه
ظهر يف
واحل ُ
سن َي ُ

الشعر أو ٍ
ٍ
بيت ِم َن َّ
بيت ِم َن ِّ
الش َع ِر

البدي ُع يف ِّ
العربي
ال�شع ِر
ِّ

البديع هو منشئ األشياء عىل غري ٍ
ليست يف
مثال َس َب َق ،ويف البديع مبالغ ٌة
ْ
يستحق الوصف به يف غري حال الفعل عىل احلقيقة ،بمعنى َّ
أن ِم ْن
املبدع ،وهو
ُّ
شأنه إنشاء األشياء عىل غري ٍ
مثال(((.
وعلم البديعِ :
عرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية تطبيقه عىل
ع ْل ٌم ُي ُ
ُ
يرجع
رضب
مقتىض احلال وفصاحته ،ووضوح الدَّ اللة ،وهذه الوجوه رضبان:
ُ
ٌ
ُسمى :ال ِّطباق،
يرجع إىل ال َّلفظ ،أ ّما
ورضب
إىل املعنى،
ُّ
ُ
ٌ
املعنوي ،فمن ُه املطابقة ،وت َّ
ِ
ِ
والتّضاد -أيض ًا :-وهي اجلمع بني املتضا َّد ِ
متقابلني يف اجلملة،
معنيني
ين ،أي:
ٍ
ِ ِ
ُ
و حَ ْت َس ُب ُه ْم َأ ْي َقاظ ًا
ويكون ذلك إ ّما
بلفظتني م ْن نو ٍع واحد اسمني ،كقوله تعاىلَ :

والضوبُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،9ص.131
رُّ
ِ
ّنوخيّ ،
معرة النّعامن،
املعري :أمحد بن عبد اهلل بن سليامن ،الت
الشاعر ،م ْن أهل َّ
ّ
((( أبو العالء ِّ
كان حسن ِّ
الشعر ،جزل الكالم ،فصيح ال ِّلسان ،عامل ًا بال ُّلغة ،حافظ ًا هلا ،ولد سنة (،)#363
ِ
معرة النّعامن ،وأقام هبا لغاية وفاته سنة
ثم عاد إىل َّ
وكان رضير ًا ،عمي يف صباه ،قدم بغدادّ ،
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،4ص.465 ،464 ،463
( .)#449اخلطيب
ّ
حممد بن أيب عبد اهلل (ت  ،)#739اإليضاح يف
((( ُينظر :اخلطيب
القزويني ،جالل الدّ ين ّ
ّ
علوم البالغة واملعاين والبيان والبديع( ،مطبعة آمري–قم :)#1411/ص395؛ والوطواط،

غرر اخلصائص الواضحة :ص.195–194
العسكري ،الفروق ال ّلغو ّية :ص.94
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
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اء َوت ِ
َنز ُع ا ُمل ْل َ
َو ُه ْم ُر ُقو ٌد ،(((أو فعلني ،كقوله تعاىل :ت ُْؤتيِ ا ُمل ْل َ
مـم ْن
ك ّ
ك َمن ت ََش ُ
ِ
ِ
(((
حممد  لألنصار :إ ّنكُم
ّبي ّ
اء ، وقول الن ِّ
اء َوتُذ ُّل َم ْن ت ََش ُ
اء َوتُع ُّز َم ْن ت ََش ُ
ت ََش ُ

ون عندَ ال َّط َمعِ ،(((وقول ّ
بشار بن ُبرد(((:
َل
تكثرون عندَ الفزعِ ،وتق ُّل َ
َ
ْك حروب ِ
إ َذا أ ْي َق َظت َ
العدَ ى
ُ

َـم
ـم ن ْ
َفــنـَــبـِّـ ْه هلــا ُع َم َر ًا ُث َّ

ِ
ِ
َ
َان َم ْيت ًا َف َأ ْح َي ْينَا ُه ،(((أي:
نوعني ،كقوله
بلفظتني ِم ْن
وإ ّما
تعاىل:أ َو َم ْن ك َ

ضالاَّ ً فهدينا ُه.(((

يب ّ
علم البديع يف ِّ
بشار بن ُبرد (ت 167هـ783/م)(((،
الشعر العر ّ
ّ
فأو ُل َم ْن َو َض َع َ
ِ
بشار ًا ّ
و ُذ ِك َر ّ
أن ّ
فتق هلم
وس ِّم َي( :أبا
املحدثني)؛ ألنَّه َ
أرق املحدثني ديباج َة كال ٍمُ ،
((( م ْن سورة الكهف ،اآلية (.)18

((( م ْن سورة آل عمران ،اآلية (.)26

حممد بن عمر (ت  ،)#538الفايق يف غريب احلديث( ،ط،1
الز
((( ّ
ّ
خمرشي ،أبو القاسمّ ،
السعادات ،املبارك
دار الكتب العلم ّية–بريوت1996/م) :ج ،3ص29؛ وابن األثري ،أبو َّ

الزاوي وحممود
حممد (ت ،)#606النّهاية يف غريب احلديث و األثر( ،حتقيق :ظاهر أمحد ّ
ابن ّ
حممد
واخلوئي ،حبيب اهلل ،منهاج الرباعة يف
الطناحي–بريوت1979/م) :ج ،3ص443؛
ّ
ّ
ّ
احي ،املطبعة اإلسالم ّية–طهران/د.ت) :ج،21
رشح هنج البالغة( ،حتقيق :س ّيد إبراهيم امل ّي ّ

ص.530
ِ
ِ
((( ّ
بشار بن برد بن يربجوخ بن أزدكرد ،وكان يربجوخ من طخارستان ،م ْن سبي امله َّلب بن
ِ
ِ
ِ
ولتني األُمو ّية والع ّباس ّيةُ ،ولدَ ّ
بشار أعمى،
أيب ُصفرةُ ،يكنّى بأيب ُمعاذ ،وهو م ْن
مخُرضمي الدَّ
َ
ركيل ،األعالم:
تويف سنة ( ،)#167أبو الفرج
األصفهاين ،األغاين :ج ،3ص114 ،95؛ ّ
الز ّ
ّ
ج ،2ص.52

((( من سورة األنعام ،اآلية (.)122

القزويني ،اإليضاح :ص349–348؛ والتّفتازانيّ  ،سعد الدِّ ين مسعود بن عمر
((( اخلطيب
ّ
(ت ،)#792خمترص املعاين( ،ط ،1مطبعة قدس–قم :)#1411/ص.265

((( ُينظر :ابن رشيق القريوانيّ  ،ال ُعمدة :ج ،1ص.138
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أكامم املعاين ،ونهَ َ َج هلم َ
سبيل البديعِ ،فاتَّبعوه(((.

ال ّرجـز

ونوع م ْن أنواعه ،يكون ٌّ
بحر من بحور ِّ
كل منه مفرد ًا،
الشعر معروف،
الر ُ
ٌ
جز ٌ
َّ
السجع ،إلاّ إنّه يف وزن
وتسمى قصائده (أراجيز) ،واحدها ( ُأرجوزة) ،فهو كهيئة َّ
َّ

سمى قائل بحور ِّ
ِّ
الشعر( :شاعر ًا)(((.
سمى قائله( :راجز ًا) ،كام ُي َّ
الشعر ،و ُي َّ

الر َجز َر َجز ًا؛ ألنّه تتواىل فيه يف ّأوله حركة وسكون إىل ْ
تنتهي
أن
َ
وس ِّم َي َّ
ُ
ِ
رجل النّاقة ورعدهتا ،وهو ْ
ثم
أن
بالرجز يف
تتحرك وتسكنّ ،
ّ
أجزاؤهُ ،يش َّبه َّ

تتحرك وتسكن ،وقيلُ :س ِّم َي بذلك الضطراب أجزائه وتقارهبا ،وقيل :ألنّه
ّ
ٍ
كل ٍ
أن ّ
أعجاز ،و ُذ ِكرّ :
(ر َجز ًا) ،وقيل
صدور بال
الرجز ُس ِّمي َ
شعر تركّب تركيب َّ
ٌ
الرجز عند العرب ّ
كل ما كان عىل ثالثة أجزاء ،وهو الذي يرتن َ
أيض ًاّ :-َّمون
إن ّ

به يف عملهم وسوقهم وحيدُ َ
ون به(((.

(((
ورشفه وفتح أبوابه ،وش َّبهه ِّ
بالشعر،
الرجز ّ
وقدْ كان ّ
العجاج ّأو َل َم ْن رفع َّ

الرسوم
فجعل له أوائل وتشبيه ،ووصف فيه الدِّ يار وأهلها ،وذكر ما فيها ،وذكر ُّ
ِ
والقلوب ،ونعت اإلبل وال ّطلول((( .وقيلّ :
الر َّجاز بامرئ
إن ّ
العجاج ُيش َّبه م َن ُّ

احلرصي القريوانيّ ُ ،زهر اآلداب :ج ،2ص.472
((( ُينظر:
ّ

((( ُينظر :ابن األثري ،النّهاية يف غريب احلديث واألثر :ج ،2ص.199
((( ُينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،5ص.351

العجاج :هو عبد اهلل بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كنيف ،من بني زيد مناة بن متيم،
(((
ّ
البرصي ،أبو َّ
راجز جميدٌ مات يف أ ّيام
العجاج،
بالعجاج ،والد رؤبة بن
الشعثاء ،املعروف
ٌ
ّ
ّ
ّ
الوليد بن عبد امللك ،بعد ْ
أن كرب وفلج و ُأقعد .ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج،28
ص.130 ،128

العسكري ،األوائل :ص.135-134
((( ُينظر :أبو هالل
ّ
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القيس بن حجر((( من ُّ
الشعراء(((.

املث َّل ُث يف ال ّلغ ِة

املث ّل ُث يف ال ّلغة ُأرجوزة يف حدود ستّني بيت ًا((( ،وكان عامل النّحو وال ُّلغة واألدب

البرصي املشهور بقطرب (821/#206م)(((ّ ،أول َم ْن َو َض َع املث ّلث يف ال ّلغة(((،
ّ
ْ
السبق ،وبه اقتدى عبد اهلل
وو ِصف كتابه بأنّه
ُ
(وإن كان صغري ًا إلاّ إنّه له فضيلة َّ
البطليويس (ت1127/#521م)((( ،وكتابه كبري((( .وقيلّ :
إن ُأرجوزة
الس ّيد
ابن ّ
ّ
الكندي ،أبو يزيد
((( امرؤ القيس بن حجر بن احلارث بن عمرو بن حجر ،آكل املرار،
ّ
ويقال :أبو وهب ،أو أبو احلارث ،كان َم ْن ع َّلم النّاس ِّ
الشعر واملدح واهلجاء بسبقه إ ّياهم.
ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،9ص.228 ،222

القلقشندي ،صبح األعشى :ج ،1ص.493
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :ال ّطهرانيّ  ،آغا بزركَّ ،
الذريعة( ،ط ،3دار األضواء–بريوت1983/م) :ج،9
ص.79

نحوي عامل باألدب وال ّلغة
حممد بن املستنري بن أمحد ،أبو عليّ  ،املشهور بقطرب،
ّ
((( قطربّ :
من أهل البرصة من املوايل ،وقطرب لقب دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه ،تويف سنة (،)#206
اليافعي ،مرآة اجلنان :ج ،2ص31؛ ِّ ِ
كيل ،األعالم :ج ،7ص.95
ُينظر:
ّ
والزر ّ
فدي ،الوايف بالوفيات :ج ،5ص14؛
والص ّ
((( ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان :ج ،4ص312؛ ّ
والبسنوي ،حمارضة األوائل :ص ،105وحاجي خليفة ،مصطفى بن عبد اهلل (ت:)#1067
ّ

يب–بريوت/د.ت) :ج،2
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (دار إحياء الترّ اث العر ّ
ص.1586

غوي ،البطليوسيّ  ،صاحب
ّحوي ،ال ّل ّ
الس ّيد ،الن ّ
حممد بن ّ
حممد ،عبد اهلل بن ّ
((( العلاّمة أبو ّ
التصانيف ،تويف سنة (ُ ،)#521ينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،19ص.533–532
الذ ّ
واليافعي ،مرآة اجلنان :ج ،2ص.31
((( ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان :ج ،4ص312؛
ّ
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َ
وثالثون بيت ًا(((.
قطرب اثنان

 ال ُعلم الن ََّ�س ِب
أوائل يف ِ

جل ّحاف رؤبة ابن
كان لعلامء البرصة ٌ
باع وصدار ٌة يف علم النَّسب ،فقدْ كان أبو ا َ

العجاج((( (ت762/#145م)ّ ،أول َم ْن قال يف تقصري االسـم وختفيف النّسب،
ّ
فقيل فيه(((:

اج ِذكْر ًا فاد ُعنِي
قدْ َر َف َع
العج ُ
ّ

ِ
طالت يك ِْفنِي
األنساب
باسمي أو
ْ
ُ

ِ
الوقت الذي كان (دغفل) الن ّّسابة
يف
البرصي(((( ،ت684/#65م)ّ ،أول عامل
ّ
األول ممّن ُأ َ
خذ عنه املأثر واألنساب
الصدر ّ
يف النَّسب ،و َذكر اب ُن النّديم :أنّه كان ّ
واألخبار(((.

 ال ُّعديل
جال
واجلرح والت ِ
الر ِ
أوائل يف ِ
علم ِّ
ِ

ِ
بالعراق عن أمر املحدثني
وأو ُل َم ْن فت َّش
الرجالّ ،
كان ّأو ُل َم ْن تك َّلم يف ِّ
الضعفاء واملرتوكني ،وصار عل ًام ُيقتدى به ،وتبعه عليه بعده ُ
أهل
وجانب ّ
((( حاجي خليفة ،كشف الظنون :ج ،2ص.1586
((( أبو َ
الراجز املشهور ،م ْن أعراب ِّيي
العجاج ،و ُيقال أبو ّ
احل ّجاف ،رؤبة بن ّ
ّميمي ّ
العجاج ،الت ّ
ايس سنة (ُ ،)#145ينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق:
البرصة ،مات أ ّيام املنصور الع ّب ّ

ج ،18ص.228 ،223

((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،18ص.223

السدوسيّ يف ال ّطبقة الأُوىل من
((( دغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة بن عبد اهلل بن ربيعةّ ،
تابعي البرصةُ ،يقال له :الن ّّسابة ،كان له علم ورواية للنّسب ،توفيّ سنة ( ،)#65يف يوم دوالب
يف قتال اخلوارجُ ،ينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،17ص.303 ،290 ،286

((( ُينظر :الفهرست :ص.101
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العتكي)(((،
األزدي،
احلجاج،
العراق ،هو عامل البرصة (أبو بسطام ،شعبة بن
ّ
ّ
ّ
(ت776/#160م) ،وتبعه حييى بن سعيـد

الق ّطان (ت813/#198م)((( ،الذي أصبح م ْن علامء اجلرح والتّعديل(((.
ِ
األئمة يف البرصة يف معرفة احلديث،
احلجاج بأنّه إمام
وقدْ ُوصف شعبة بن ّ
ّ

جرح وعدَّ ل(((.
وهو ّأول َم ْن َّ

 ال ُّاريخي ورواية الأخبار
ّ�صنيف الت
أوائل يف الت
ِ
ّ

وأنجبت كبار
ّارخيي،
برعت يف التّدوين الت
نشأت يف مدينة البرصة مدرسة
ْ
ْ
ْ
ّ
ٍ
جماالت وفرو ٍع شتّى من التّاريخ
الريادة يف التّصنيف يف
املؤر َ
خني ا ّلذين كان هلم ِّ
ِّ
والسري واملغازي ،وغريها(((.
العا ّم واملحليّ  ،وال ّطبقات والترّ اجمِّ ،
والسرية النّبو ّيةُ ،ذ ِكرّ :
َّف فيهام هو سليامن
ففي املغازي
أن ّأول َم ْن صن َ
ّ
الواسطي ،نزل البرصة ،وكان
األزدي،
موي ،أبو بسطام،
احلجاج،
ّ
العتكي ،الأُ ّ
((( شعبة بن ّ
ّ
ّ
من سادات أهل زمانه حفظ ًا وإتقان ًا وورع ًا وفضالً ،توفيّ سنة (ُ ،)#160ينظر :ابن ح ّبان
البستي ،ال ّثقات :ج ،6ص446؛ ّ
حممد بن أمحد (ت ،)#748تذكرة
هبي ،أبو عبد اهللّ ،
والذ ّ
ّ
يب–بريوت/د.ت) :ج ،1ص.197 ،193
احل ّفاظ( ،دار إحياء الترُّ اث العر ّ

البرصي ،احلافظّ ،
تويف سنة (ُ ،)#198ينظر :ابن
ّميمي،
ّ
((( حييى بن سعيد الق ّطان ،الت ّ
ائي ،ط،1
امر ّ
الس ّ
شاهني ،عمر بن شاهني (ت  ،)#385تاريخ أسامء الثقات (حتقيق :صبحي ّ

السلفية–تونس :)#1404/ص.9
دار ّ
البستي ،ال ّثقات :ج ،6ص446؛ وابن شاهني ،تاريخ أسامء ال ّثقات:
((( ُينظر :ابن ح ّبان
ّ
يوطي ،طبقات احل ّفاظ :ج ،1ص.90
والس
ص9؛ ّ
ّ
واملز ّي ،هتذيب الكامل :ج ،12ص495؛ ّ
((( ُينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،7ص.206
الذ ّ

مؤرخي البرصة يف الكتابة التّارخي ّية حتّى القرن
((( ُينظر :ناجي ،د .عبد اجل ّبار ،إسهامات ِّ
اهلجري( ،ط ،1دار ّ
الصفحات مجيعها.
الرابع
الشؤون ال ّثقاف ّية العا ّمة–بغداد1990/م)ّ :
ّ
ّ
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ابن طرخان،
البرصي((( (760/#143م)((( ،رواها ابنه املعتمر بن سليامن
ّ

(((

(ت794/#178م)(((.

حممد بن سعد
املؤرخ
ّ
البرصي ّ
ويف ال ّطبقات كان ّأول َم ْن صنَّف يف البرصة ِّ

(((

ّ
املحيل
(ت844/#230م) ،صاحب كتاب :ال ّطبقات الكربى((( ،ويف التّاريخ
البرصي (ت728/#110م) ّأول َم ْن صنّف يف تاريخ مكّة ،أو فضائل
كان احلسن
ّ
مكّة((( ،أ ّما أبو عبيدة َمعمر بن املثنّى (ت824/#209م) ،فإنّه ّأو ُل َم ْن صنَّف يف

ّيمي ،أبو املعتمر ،تويف ( .)#143ابن سعد ،ال ّطبقات :ج،7
((( سليامن بن طرخان ،الت ّ
ص.252

احلي ّ
والرشاد:
السرية)ُ ،ينظرّ :
اميُ ،سبل اهلدى ّ
الش ّ
الص ّ
((( ورد اسم الكتاب بـ (كتاب يف ِّ

ج ،3ص206؛ وورد باسم( :املغازي)ُ ،ينظر :ابن كثري ،أبو الفدا ،إسامعيل بن عمر
السرية النّبو ّية( ،حتقيق :مصطفى عبد الواحد ،دار املعرفة لل ّطباعة والنّرش–
(تِّ ،)#774
بريوت1976/م) :ج ،4ص506؛ والبداية والنّهاية :ج ،5ص.275

حممد (ت  ،)#187خليفة بن خ ّياط ،ال ّطبقات:
ّيمي ،أبو ّ
((( املعتمر بن سليامن بن طرخان ،الت ّ
ص.387

((( ُينظر :ال ّطهرانيّ َّ ،
وكحالة،
الذريعة :ج،21ص292؛ ِّ
والز ِركليّ  ،األعالم :ج ،7صّ ،265
معجم املؤ ِّلفني :ج ،12ص.304
الواقدي ،كان م ْن أهل
حممد بن سعد بن منيع ،أبو عبد اهلل ،موىل بني هاشم ،كاتب
ّ
((( ّ
الصحابة ،والتّابعني ،واخلالفني إىل وقته ،فأجاد
الفضل والعلم ،وصنَّف كتاب ًا كبري ًا يف طبقات َّ
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،2ص .370 ،369
وأحسن ،توفيّ سنة ( .)#230اخلطيب
ّ

((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.111

والسكن فيها( ،حتقيق:
((( ُينظر :احلسن
ّ
البرصي ،احلسن بن يسار (ت ،)#110فضائل مكّة ّ
سامي مكّي العاين ،مكتبة الفالح–الكويت.)#1400 ،
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تاريخ البرصة((( ،وأبو عبيدة نفسه هو ّأول َمن صنَّف كتاب( :قضاة البرصة)(((.

وجاءّ :
عيل بن زيد بن ُجدعان((( (ت ،129أو  ،746/#131أو 748م)،
أن ّ

عيل بن أيب طالب ،وهو أحد رواة حادثة
كان ممّن روى أخبار ًا ُّ
ختص اإلما َم َّ
الغدير((( ،و ُيمكن عدّ ه ِم ْن أوائل رواة أخبار ِّ
الشيعة يف البرصة.
البرصي ،املعروف بابن النّطاح((( (ت866/#252م)،
حممد بن صالح
ّ
وكان ّ

صاحب كتاب (الدّ ولة) ّأول َم ْن صنَّف يف أخبارها كتاب ًا((( ،وكان عمر بن أيب
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.59
ِ
الضائعة ،سلمى عبد احلميد
((( ابن النّديم ،الفهرست :ص59؛ و ُينظر :نصوص من رواياته ّ

اهلاشمي ،أخبار القضاة لوكيع :ص .118–113
ّ
ِ
البرصي،
((( عليّ بن زيد بن عبد اهلل بن أيب مليكة ،من ولد عبد اهلل بن ُجدعان ،القرشيّ ،
ّ
املكفوف ،يكنّى بأيب احلسن ،وهو من أوعية العلم ،وفيه تش ّيع ،تويف سنة ( #129أو ،)#131
ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،41ص502 ،488؛ ّ
هبي ،تذكرة احل ّفاظ:
والذ ّ
ج ،1ص.141

اخلوارزمي ،املو ّفق بن أمحد بن ّ
عيل (ت ،)#568املناقب (حتقيقّ :
املحمودي،
الشيخ مالك
(((
ّ
ّ
اإلسالمي–قم :)#1414/ص155؛ واألمني ،أعيان ِّ
مؤسسة النّرش
الشيعة :ج،1
ّ
طّ ،2
ص.365 ،291

البرصي ،موىل بني هاشم ،من أهل
ّطاحي،
حممد بن صالح بن مهران ،الن
ّ
ّ
((( أبو عبد اهللّ ،
للسري ،تويف سنة (ُ ،)#252ينظر :اخلطيب
البرصة ،قدم بغداد ،كان أخبار ّي ًا ناسب ًا راوية ِّ
معاين ،األنساب :ج ،5ص505؛
والس
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،2ص433 ،232؛
ّ
ّ
ّ
والبغدادي ،إسامعيل باشا ،هد ّية العارفني ،أسامء املؤ ّلفني وآثار املصنِّفني( ،دار إحياء الترُّ اث
ّ

يب–بريوت/د.ت) :ج ،2ص.15
العر ّ

والسمعانيّ  ،األنساب :ج،5
((( ُينظر :اخلطيب
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،2ص432؛ ّ
والبغدادي ،هد ّية العارفني :ج،1
واملز ّي ،هتذيب الكامل :ج ،25ص383؛
ص505؛
ِّ
ّ
ص.451
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األزدي(((ّ ،أول َم ْن صنّف كتاب( :الفرج بعد ِّ
عمـر،
الشدة)(((.
ّ

� ُالر�ؤى
أوائل ال ُق ّ�صا�ص رِّ
ومعبي ُّ

ٍ
القص والتّذكري ُ
قص
ْ
منذ وقت مبك ٍِّر ،فكان ّأول َم ْن َّ
نشطت يف البرصة جمالس ِّ
ويقص يف
ّميمي (ت662/#42م)(((؛ إ ْذ كان ُيذكِّر
ُّ
فيها األسود بن رسيع ،الت ّ

ِّ
مؤخرة مسجد البرصة(((.

أن األسود بن رسيع كان ُيغايل يف إثارة مشاعر النّاس ،حتّى قيلّ :
ويبدو ّ
إن

فرحب به
كانت
األصوات
ْ
لميَّ ،
ُ
الس ّ
ترتفع يف جملسه ،فجاء جماشع بن مسعود ّ
ألجلس،
جئت
األسود بن رسيع،
وطلب منه اجللوس بقربه ،فقال جماشع :ما ُ
َ
َ
ٍ
علت أصواتُكم فاشتهركم ُ
ْ
أهل املسجد ،وإ ّياكم
وإن كنتُم جلسا َء
صدق ،ولك ْن ْ
املسلمون رمحكم اهلل ،فأجاب األسود ،قائالً :رمحك اهللُ ،
َ
نقبل
أنكر
وما
َ
نصيحت ََك ،(((وقيلّ :
إن جماشع ًا ،قال :إنيّ واهلل ما أتيتُكم لنجلس ،ولكن رأيتُكم

األزدي،
((( عمر بن أيب عمر بن يوسف بن يعقوب بن إسامعيل بن ّمحاد بن زيد بن درهم،
ّ
احلموي ،معجم األدباء :ج ،4ص.470
ُينظر :ياقوت
ّ

احلموي ،معجم األدباء :ج ،4ص.470–469
((( ُينظر :ياقوت
ّ
ّميمي ،أبو عبد اهللّ ،
تويف يوم اجلمل ( ،)#36وقيل:
((( األسود بن رسيع بن محيد بن ع ّباد ،الت ّ
بقي إىل أ ّيام معاوية ،وقيل :توفيّ سنة (ُ ،)#42ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص42–41؛

الصغري :ج ،1ص114؛ وابن ح ّبان
والبخاري ،التّاريخ الكبري :ج ،1ص445؛ والتّاريخ ّ
ّ
ّفريش ،نقد
ويسّ ،
ّ
الرجال :ص25؛ والت ّ
البستي ،مشاهري علامء األمصار :ص67؛ وال ّط ّ
الرجال :ج ،1ص236؛ وابن األثريُ ،أسد الغابة :ج ،1ص.86
ِّ

((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص42؛ وابن املبارك ،عبد اهلل بن املبارك (ت،)#181

األعظمي ،دار الكتب العلم ّية–بريوت/د.ت) :ج ،1ص.232
الرمحن
ّ
ّ
الزهد( ،حتقيق :حبيب ّ
الزهد :ج ،1ص.233–232
((( ابن املباركّ ،

الأوائ ُل يف اجلانبِ ال ِف ْكريِّ 211 .........................................................................
َ
َ
املسلمون!.(((
املسلمون ،فإ ّياكم وما أنكر ُه
صنعتُم اليوم شيئ ًا أنكر ُه

الرؤيا،و ُيمكن ْ
حممد بن سريين((( (ت،)#110
أن نعدَّ ّ
كام برز يف البرصة تعبري ّ

الرؤيا(((؛ إ ْذ ْمل نجدْ َمن سبقه يف هذا املضامر ،فقدْ
أشهر َم ْن برع يف جمال تعبري ّ
َ
ُرويّ :
حممد بن سريين ِمن أشهر العلامء فيه ،وكتب عنه يف ذلك القوانني،
أن ّ
(((
الرؤيا(((.
وتناقلها النّاس  ،وكان ابن سريين ّأول َم ْن صنّف كتاب ًا يف تعبري ّ

 ال ُأوائل يف رّ
التجمة

(املرواين)؛ إ ْذ ظهر االهتامم برتمجة
موي
تعود بدايات الترّ مجة إىل أ ّيام احلكم األُ ّ
ّ
ٍ
ٍ
بلغات أجنب ّية إىل ال ّلغة العرب ّية((( ،ويف البرصة كان ّأول
عدد من الكتب املصنَّفة
البرصي املشهور؛ إ ْذ
َم ْن ُذ ِكر أنّه تولىّ عمل الترّ مجة هو (مارسجويه)((( ،الطبيب
ّ

ِ
القصاص،
الرمحن بن أيب بكر (ت ،)#911حتذير
الس
اخلواص من أكاذيب ّ
ّ
يوطي ،عبد ّ
ّ
((( ّ

حممد الص ّباغ ،ط ،2املكتب
اإلسالمي–بريوت1974/م) :ج ،1ص.183
ّ
(حتقيقّ :
األنصاري ،أبو بكر ،موىل أنس بن مالك ،كان ثق ًة مأمون ًا فقيه ًا إمام ًا
حممد بن سريين،
ّ
((( ّ
ِ
كثري العلم ورع ًا ،أص ُل ُه م ْن سبي عني التّمر ،توفيّ سنة (ُ ،)#110ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات:
ج ،7ص193؛ ّ
هبي ،تذكرة احل ّفاظ :ج ،1ص.78–77
والذ ّ
احلرضمي ،املغربيّ (ت ،)#808املقدّ مة( ،دار
حممد،
ّ
الرمحن بن ّ
((( ُينظر :ابن خلدون ،عبد ّ

الزاهرة :ج ،1ص268؛
العودة–بريوت1981/م) :ص378؛ وابن تغري بردي ،النّجوم ّ
العراقي :ص.207
القييس ،طبيعة املجتمع
عيل
ّ
ّ
و ُينظر :حسني ّ

((( ُينظر :ابن خلدون ،املقدّ مة :ص.378

األنصاري (ت ،)#110منتخب الكالم يف تفسري
حممد بن سريين ،أبو بكر
ّ
((( ُينظرّ :
احللبي وأوالده–مرص1940/م).
األحالم( ،مطبعة مصطفى البايب
ّ
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.303

هيودي املذهب ،رسيان ّي ًا ،عارص حكّام بني ُأم ّية ،ترجم
((( مارسجويه :متط ِّبب البرصة ،كان
َّ
الطب من السرّ يان ّية إىل العرب ّية ،وله مصنّفات ط ّب ّيةُ ،ينظر :ابن أيب ُأصيبعة ،مو ّفق الدّ ين ،أبو
يف
ّ
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(((
الرسيان ّية إىل العرب ّية يف الدّ ولة املروان ّية(((.
تولىّ ترمجة كتاب :أهرن بن أعني  ،من ّ

 ال ُعلم الكال ِم
أوائل يف ِ

علم إلثبات العقائد الدّ ين ّية بإيراد احلجج ،ودفع ُّ
الش َبه،
علم الكال ِم :هو ٌ
ُ
احلجة
والغرض الذي من أجله ُوضع علم الكالم من علامء اإلسالم ،هو إقامة ّ
علم الكالم
املعتربة من العقل والنّقل بالتي هي أحسن ،عىل ُأصول الدِّ ين ،وعُدَّ ُ
الضور ّية؛ ألنّه املتك ِّفل ببيان ما عىل املك َّلفني االلتزام به من النّاحية
من العلوم رّ
االعتقاد ّية ،كام َّ
أن علم الفقه يتك َّفل ما جيوز وما ال جيوز عليهم من النّاحية

العمل ّية ،مع جواز التّقليد فيه(((.

وقيلّ :
رواده القدرة عىل الكالم
إن تسميته بعلم الكالم جاء ألنّه
يمنح َّ
ُ
واالستدالل ،وقال البعض :إنّه ُس ّمي بذلك؛ ّ
ألن علامء هذا الف ِّن كانوا يرشعون

يكرروهنا ،وقيلّ :
ألن مباحثه عند أهل
يف كتبهم بكلمة الكالم يف كذا ،وكانوا ِّ

إن الوجه يف التّسمية ّ
السكوت فيها ،وقال آخرونّ :
أن مسألة
احلديث ممّا ينبغي ّ
ٍ
عطف يف هذا
ّلت نقطة
خلق كالم اهلل وعدمه ّملا احتدم فيها البحث والنِّزاع شك ْ

اخلزرجي (ت  ،)#668عيون األنباء يف طبقات األط ّباء،
عدي،
الس ّ
ّ
الع ّباس ،أمحد بن القاسمّ ،

(حتقيق :د.نزار رضا–دار مكتبة احلياة–بريوت/د.ت) :ج ،1ص.234 ،232
بالرسيان ّية ،وله من الكتب :كتاب الكناش ،وجعله ثالثني مقالة،
((( أهرن ّ
القس :عمل كتاب ًا ّ
ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.355

((( ُينظر :ابن أيب أصيبعة ،عيون األنباء :ج ،1ص.232
((( ُينظر :املظ ّفرّ ،
مؤسسة آل
الصدق لنهج ّ
حممد حسن ،دالئل ِّ
احلق( ،ط ،1حتقيقّ :
الشيخ ّ
البيت إلحياء الترُّ اث–قم :)#1422/ج ،1ص.19–17
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فس ِّم َي عىل إثرها بعلم الكالم(((.
العلمُ ،
ِ
أهم املذاهب الكالم ّيةّ :
(الشيعة ،املعتزلة ،األشاعرة ،املرجئة)((( ،وقدْ
ومن ّ
فأسهم ذلك
مر بنا،-
كانت البرصة موطن ًا لفئات سكّان ّية عديدة
ِّ
َ
ومتنوعة -كام ّ
ٍ
يف تفتّح أذهان أهلها قبل غريهم نحو ُأ ٍ
جمادالت كالم ّي ٍة،
مور عقل ّي ٍة ،واخلوض يف
أسفر عنها نشأة العديد من الفرق الكالم ّية.
ومن ِ
ِ
برزت يف البرصة فرقة القدر ّية((( ،وكان ّأول َم ْن قال بالقدر
الفرق التي
ْ

اجلهني)((( (ت699/#80م)((( ،و ُيقال :إنّه
يف البرصة هو( :معبد بـن خالد
ّ

((( ُينظرُ :
الس ّيد
الس ّيد حسن ،نور األفهام يف علم الكالم(،حتقيقّ :
سيني ال ّلواسانيّ ّ ،
احل ّ
مؤسسة النّرش
اإلسالمي–قم :)#1425/ج ،1ص.6
إبراهيم ال ّل
ّ
واساين ،طّ ،1
ّ
الس ّيد حسن ُ
سيني ،نور األفهام :ج ،1ص.6
احل ّ
((( ُينظرّ :
علت
((( القدر ّية :من القدر ،والقدر هو وجود األفعال عىل مقدار احلاجة إليها والكفاية ملا ُف ْ
العسكري ،الفروق ال ّلغو ّية :ص422؛ والقدر ّية :قو ٌم ُينسبون إىل
م ْن أجلهُ ،ينظر :أبو هالل
ّ
التّكذيب بام قدَّ ر اهلل من األشياء ،وقال بعض متك ِّلميهم :ال يلزمنا هذا ال ّلقب؛ ألنّا ننفي القدر
عز ّوجل -و َمن أثبتَه فهو أوىل به ،وهذا متوي ٌه منهم؛ ألنهّ م ُيثبتون القدر ألنفسهم؛
عن اهلل ّ
ولذلك ُس ُّمواُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،5ص.75-74

((( معبد بن خالد ،و ُيقال :معبد بن عبد اهلل بن عويمر ،ويقال :معبد بن عبد اهلل بن عكيم،
من أهل البرصة ،كان ِمن الفقهاءّ ،أول َم ْن تك ّلم بالقدر يف البرصة ،قتله عبد امللك بن مروان
سنة ( ،)#80وصلبه بدمشقُ ،ينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،59ص،312

.325/314

احلجاج (ت،)#261
الصغري :ج ،1ص236؛ ومسلم بن
((( ُينظر:
ّ
البخاري ،التّاريخ ّ
ّ
ينوري ،املعارف:
صحيح مسلم( ،دار الفكر–بريوت/د.ت) :ج ،1ص28؛ وابن قتيبة الدّ
ّ

والبيهقي ،أبو بكر ،أمحد بن
ص484؛ وابن أيب حاتم ،اجلرح والتّعديل :ج ،8ص280؛
ّ

السنن الكربى( ،دار الفكر–بريوت/د.ت) :ج ،1ص146؛ وابن
احلُسني (تّ ،)458
عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،59ص314؛ وابن األثريُ ،أسد الغابة :ج ،4ص390؛

 ..................................................................................214الأ َوائ ُل يف ال َب ْ�ص َرة

ٍ
رجل ِمن األساورةُ ،يقال له :أبو يونس سنسويه(((،
أخذ القول بالقدر عن
ٍ
األسواري((( ،وجاءّ :
نرصاين ُيقال له
رجل
الرأي م ْن
أن معبد ًا
ّ
اجلهني أخذ هذا ّ
ّ
ٍّ

ثم تنص(((.
(سوسن) ،أسلم َّ

األسواري هو ّأو ُل َم ْن تك َّلم بالقدر يف البرصةّ ،
وهناك َمن يرى ّ
وأن معبد ًا
أن
َّ

األسواري هو ّأو ُل َم ْن قال بالقدر يف البرصة ً
اجلهني أخذ عنه((( ،ويبدو ّ
فعال،
أن
ّ
ّ

اجلهني هو
اجلهني ،فكان
إلاّ إنّه مل ْ يستطع نرش رأيه ،أو اجلهر به ،فأخذ عنه معبد
ّ
ّ

َم ْن جهر بالقول بالقدر يف األسالم ،ونرش رأيه يف البرصة؛ إ ْذ قيل :إنّه حينام تك ّلم
بالقدر سلك ُ
أهل البرصة مسلكه ّملا رأوا عمر بن عبيد((( ينتحله(((.

الكامل يف التّاريخ :ج ،4ص194؛ ّ
بكي،
والس ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،4ص185؛ ُّ
والذ ّ

طبقات ّ
الزاهرة :ج ،1ص206؛
الشافع ّية الكربى :ج ،1ص109؛ وابن تغري بردي ،النّجوم ّ
والبسنوي ،حمارضات األوائل :ص.112
ّ

((( جاء أنّه (سيبويه) ،وليس (سنسويه)ُ ،ينظر :ابن حجر العسقالنيّ  ،لسان امليزان :ج،6
ص.335

((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.201

((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج  ،48ص192؛ وابن كثري ،البداية والنّهاية:
العسقالين ،هتذيب التّهذيب :ج ،1ص.203
ج ،9ص34؛ وابن حجر
ّ

((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص202؛ وابن حجر العسقالنيّ  ،لسان امليزان :ج،6
ص.335
((( عمرو بن عبيد بن باب ،موىل بن متيم ،يكنّى بأيب عثامن ،معتز ٌّيل صاحب رأي ،وكان
حيدِّ ث عن احلسن وغريه ،توفيّ سنة ( ،)#144و ُدفِن بمران ،عىل ٍ
ليال من مكّة ،عىل طريق
ّ
البرصةُ ،ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات :ج ،7ص.273

حممد بن ح ّبان (ت ،)#354املجروحني( ،حتقيق :حممود إبراهيم
((( ُينظر :ابن ح ّبان
البستيّ ،
ّ
املكرمة/د.ت) :ج ،3ص.36
زايد ،مكّة ّ
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حسان بن بالل
َ
وبرز اإلرجا ُء((( يف البرصة خالل العرص الأُ ّ
موي ،وكان ّ
َ
أحدث اإلرجاء يف
املزين(ت حدود 718/#100م)(((ّ ،أول َم ْن
ابن احلارث،
ّ
البرصة(((.

امليثمي (توفيّ حدود سنة 864/#250م)(((،
عيل بن إسامعيل ،أبو احلسن،
ّ
وكان ّ
ِ
ذر َّية ميثم الت اّّمر،
ّأو ُل َم ْن تك َّلم عىل مذهب اإلمام ّية يف البرصة ،وهو
كويف من ِّ
ٌّ

ٍ
صنف من املسلمني ،يقولون :اإليامن ٌ
عمل،
((( اإلرجاء :التّأخري ،وا ُمل ْرجئة:
قول بال
ٌ
َ
كأهنم قدّ موا القول وأرجؤوا العمل ،أيّ :
يرون أنهّ م لو مل ْ ُيص ُّلوا ومل ْ يصو ُموا
أخرو ُه؛ ألنهّ م

َ
ينفع مع الكفر طاعة،
لنجاهم إيامهنم ،فهم
يرض مع اإليامن معصية ،كام ال ُ
ّ
يعتقدون أنّه ال ُّ
وس ُّمواُ :م ْرجئة؛ ّ
ألن اهلل أرجأ تعذيبهم عن املعايص ،أيّ :
أخر ُه عنهمُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان
ُ
العرب :ج ،1ص ،84ج ،14ص311؛ وا ُمل ْرجئة :هم الفرقة اجلرب ّية ،الذين يقولونّ :
إن العبدَ
ال َ
الرحا ،وإنّام
فعل له ،وإضاف ُة الفعل إليه بمنزلة إضافته إىل املجازات ،كجرى النّهر ،ودارت ّ

يت املجبرِّ ة مرجئة؛ ألنهّ م ِّ
رحيي ،جممع البحرين:
ُس ِّم ْ
أمر اهلل ،ويرتكبون الكبائر .ال ّط ّ
يؤخرون َ
ج ،1ص.176
ِ
البستي،
حسان بن بالل بن احلارث ،م ْن ُمزينة مرض ،من ال ّثقاتُ ،ينظر :ابن ح ّبان
ّ
((( ورد أنّه ّ
ال ّثقات :ج ،3ص.28

البستي ،ال ّثقات :ج ،3ص29–28؛
ينوري ،املعارف :ص298؛ وابن ح ّبان
((( ابن قتيبة الدِّ
ّ
ّ
الرمحن (ت ،)#902التُّحفة ال ّلطيفة يف تاريخ املدينة( ،دار الكتب
والس
ّ
حممد بن عبد ّ
خاويّ ،
ّ
العلم ّية–بريوت1993/م) :ج ،10ص.220

عيلّ ،أول َم ْن تك َّلم
((( عليّ بن إسامعيل بن ميثم الت ّّامر ،وميثم من أج ّلة أصحاب اإلمام ٍّ
حممد بن احلسن (تُ ،)#460ينظر :الفهرست،
عىل مذهب اإلمام ّية.
الطويس ،أبو جعفرّ ،
ّ
اإلسالمي :)#1417 ،ص150؛ وابن
مؤسسة النّرش
ّ
(حتقيق :د .جواد الق ّيومي ،طّ ،1

عيل (ت  ،)#588معامل العلامء( ،قم/د.ت) :ج ،1ص.13
شهرآشوب ،أبو جعفرّ ،
حممد بن ّ
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سكن البرصة((( ،وقدْ صنّف كتاب ًا يف اإلمامة سامه( :الكامل)(((.

ومدينة البرصة هي املوط ُن الذي نشأ فيه الفكر االعتزا ّيل((( ،فكان واصل ابن

البرصيّ -أول َم ْن تك ّلم يف
عطاء((( (ت748/#131م)-أحد تالمذة احلسن
ّ
االعتزال((( ،و ُذ ِك َر :أنّه ّأول َمن ُس ِّم َي :معتزل ّي ًا؛ وذلك ملجانبتِ ِه تقصري ا ُمل ْر ِجئة
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص223؛ وابن شهرآشوب ،معامل العلامء :ج ،1ص13؛
الرجال :ج ،3ص232؛ وأبو داوود احلليّ ،
ّفريش ،نقد ِّ
والطويس ،الفهرست :ص150؛ والت ّ
ّ
حممد صادق آل بحر العلوم،
الس ّيد ّ
عيل (ت  ،)#740رجال أيب داوود( ،حتقيقّ :
احلسن بن ّ

ّوريّ ،
ّوري،
الشيخ حسني الن ّ
املطبعة احليدر ّية–النّجف1972/م) :ص135؛ املريزا الن ّ

مؤسسة آل البيت إلحياء الترُّ اث–
الطربيس (ت  ،)#1320خامتة مستدرك الوسائل( ،حتقيقّ :
ّ

قم :)#1416/ج ،4ص.477-476

((( الطوسيّ  ،الفهرست :ص150؛ وابن شهرآشوب ،معامل العلامء :ج،1ص13؛ التّفرشيّ :
الرجال :ج ،3ص.232
نقد ّ

((( أساس نشأة الفكر االعتزاليّ يعود إىل أصل املنزلة بني املنزلتني ،فحينام خالف واصل بن
البرصي حول مرتكب الكبرية ،قال واصلّ :
إن مرتكب الكبرية فاسق
عطاء ُأستاذه احلسن
ّ
وليس كافر ًا ،قال ذلك وخرج ،وترك احلارضين ،واعتزهلم ،وحلق به تلميذه وصهره عمرو
فس ُّموا املعتزلة ،وبذلك
ابن عبيد ،فقال احلسن
ّ
البرصي :اعتزل عنّا ،أو اعتزال قول األُ ّمةُ ،

واساين ،نور األفهام :ج،1
سيني ال ّل
الس ّيد حسن احلُ ّ
أسس واصل مذهب االعتزالُ ،ينظرّ :
ّ
ّ
ص.8

الغزال ،املتك ّلم ،البليغ ،املتشدِّ ق ،أبو حذيفة ،سمع من احلسن
((( واصل بن عطاء،
البرصيّ ،
ّ
البرصي وغريه ،وكان من أجلاّ ء املعتزلة كبريهم ورئيسهم ،ولد سنة ( )#80باملدينة ،ومات
ّ
العسقالين ،لسان امليزان:
فدي ،الوايف :ج ،27ص245؛ وابن حجر
الص ّ
سنة (ُ ،)#131ينظرّ :
ّ
ج ،3ص.94

ّ
حممد بن عمرو
عدي ،الكامل :ج ،5ص103؛
((( ُينظر :ابن
ّ
والعقييل ،أبو جعفرّ ،
العقييل( ،حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،ط–2بريوت1998/م):
(ت  ،)#322ضعفاء
ّ
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ٍ
وغلو اخلوارجّ ،
الرفض واجلرب.(((
ّ
وكل َم ْن ن َُبز بيشء آنف منه ،مثل ّ

ُ
ووصف بأنّه
وواصل بن عطاء ّأو ُل َم ْن
أظهر القول باملنزلة بني املنزلتني(((ُ ،
َ

شيخ املعتزلة((( ،وهو ّأو ُل َم ْن أ ّلف يف الكالمَ ،
فقيل عنهْ :
عرف يف اإلسالم
مل ُي ْ

كتاب كُتب عىل أصناف امللحدين ،وعىل طبقات اخلوارج ،وعىل غالية ِّ
الشيعة
ٌ
ِ
احلشو ّية(((؛ قبل كتب واصل بن عطاء ...،وهو ّأول َم ْن قال:
واملشايعني يف قول
ج ،3ص285؛ ّ
فدي ،الوايف :ج،27
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،6ص105؛
والص ّ
ّ
والذ ّ
ص.245

العسكري ،األوائل :ص.116
((( أبو هالل
ّ
((( ّ
إن اعتقاد املعتزلة (أصل املنزلة بني املنزلتني) عىل أثر ما أبدا ُه واصل بن عطاء ،فإنّه كان
رحت مسألة ُحكم مرتكب الكبرية ،وهذه املسألة هي
حارض ًا عند ُأستاذه احلسن
البرصي ،ف ُط ْ
ّ
ّ
يذهبون إىل ّ
َ
أن مرتكب الكبرية كافر ،بينام ترى
حمل خالف بني اخلوارج وا ُمل ْرجئة ،فاخلوارج
ِ
يرض باإليامن؛ ّ
قلبي ،وال خيدشه العمل الفاسد ،وملا أجاب احلسن
أمر ّ
ألن اإليامن ٌ
ا ُمل ْرجئة أنّه ال ّ

فس ٌ
السؤال ،قال واصل :إنيّ أعتقد ّ
اق وليسوا ك ّفار ًا ،فمرتكب
ّ
أن أهل الكبائر ّ
البرصي عن ّ
ٍ
واساين ،نور
سيني ال ّل
الس ّيد حسن احلُ ّ
الكبرية يف منزلة بني منزلتني ،بني الكفر واإليامنُ ،ينظرّ :
ّ
األفهام :ج ،1ص.8–7

((( ُينظر :ابن حجر العسقالنيّ  ،لسان امليزان :ج ،3ص.94
((( َ
صحة
احل َش ِو ّية :لقب حتقري ُأطلق عىل ذلك الفريق من أصحاب احلديث ا ّلذين اعتقدوا ّ
ٍ
فضلوها عىل غريها ،وأخذوها بظاهر لفظها،
األحاديث املرسفة يف التّجسيم من غري نقد ،بل َّ

ٌ
اإليامن ٌ
َ
وهم ا ّلذين قا ُلواّ :
وجوز قوم
قول
إن
وعمل ومعرف ٌة ،يزيد بال ّطاعة وينقص باملعصيةَّ ،
ِ
كالزنا وال َّلواط ،وغريها من األقوال واضحة البطالن ،و ُذك َرّ :
أن
منهم عىل األنبياء الكبائرِّ ،
ِ
احلشو ّية هم ا ّلذين قا ُلواّ :
أهم
السمع ال العقل ،فمن ّ
إن طريقة معرفة وجود اهلل تعاىل هو ّ
احلشوي:
عنارص املوقف
ّ
ّص وحده طريق ًا إىل املعرفة االعتقاد ّية ،ورفض العقل وأد ّلته.
 -1االعتامد عىل الن ِّ
السنّة
 -2سوء فهم النّصوص الدّ ينية ،أو االعتامد عىل األحاديث ّ
الضعيفة ،أو املدسوسة يف ُّ
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ِ
وحجة وعقل وإمجاع،
جمتمع عليه،
ّ
ّ
احلق ُيعرف من وجوه :كتاب ناطق ،وخرب َ

.(((...

�أ ّو ُل جماع ٍة اجتمعتْ على ت�صنيفِ كتابٍ يف �أنوا ِع احلِكم ِة
ال�صفا وخلاّ ن الوفا)
(جماع ُة �إخوان ّ
الصفا :هم مجاعة أصدقاء وأصفياء تأ ّلفوا يف البرصة أواسط القرن
إخوان َّ

َ
يتباحثون يف الفلسفة
رس ًا،
اهلجري /العارش
الرابع
ّ
ّ
ّ
امليالدي ،وكانُوا جيتمعون ّ
عىل أنواعها((( ،فصنّفوا كتاب ًا يف أنواع احلكمة الأُوىل ،ورتّبوه عىل إحدى ومخسني
َ
مخسني نوع ًا من احلكمة ،واحلادية واخلمسون جامعة
مخسون رسال ًة منها يف
رسالة،
َ

مشوقات غري مستقصاة،
ألنواع املقاالت عىل طريق االختصار ،وهي مقاالت ِّ
ِ
ُ
حيصل عليه ال ّطالب
املقصود ا ّلذي
وال ظاهرة األد ّلة ،وكأنهّ ا للتّنبيه واإليامء إىل
لنو ٍع م ْن أنواع احلكمة(((.
الصفا) يف :مرص ،وبومباي ،واليسبك،
وقدْ ُطبع الكتاب باسم( :رسائل إخوان ّ

وشملت رسائلهم :النّظر
وتُرجم إىل ال ّلغة الفارس ّية ،و ُطبع يف لندن -أيض ًا،-
ْ

لالستدالل هبا يف العقائد.

احلريف لتلك النّصوص ،ما ُيؤ ِّدي إىل التّجسيم والتّشبيه.
 -3النّزوع إىل الفهم
ّ

السنّة واإلمام ّية( ،ط ،1الغدير لل ّطباعة والنّرش–
ُينظر:
ّ
السلف ّية بني أهل ّ
حممدّ :
الس ّيد ّ
الكثرييّ ،
بريوت1997/م) :ص.46–45

العسكري ،األوائل :ص.116
((( أبو هالل
ّ

((( ُينظر :رسكيس ،إليان ،معجم املطبوعات العرب ّية( ،مطبعة هبمن–قم :)#1410 ،ج،1
ص.409

القفطي ،مجال الدّ ين ،أبو احلسن ،عليّ بن يوسف (ت ،)#646كتاب :إخبار العلامء
((( ُينظر:
ّ
بأخبار احلكامء( ،مكتبة املتن ّبي–القاهرة/د.ت) :ص.58
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والسامء ،ووجه األرض
يف مبادئ املوجودات ،و ُأصول الكائنات ،واألرض
ّ
والسامء والعامل ،وعلم النّجوم ،وتكوين املعادن،
وتغيرّ اته ،والكون والفسادّ ،
واحلاس
وعلم النّبات ،وأوصاف احليوانات ،ومسقط النّقطة ،وتركيب اجلسد،
ّ
وخواصه،
والصنائع العلم ّية والعمل ّية ،والعدد
واملحسوس ،والعقل واملعقول،
ّ
ّ

واهلندسة ،واملوسيقى ،واملنطق وفروعه ،واختالف األخالق ،وطبيعة العدد،

ٌ
ّ
كبري ،واإلنسان عامل صغري ،وماه ّية العشق ،والبعث والنّشور،
وأن العامل
إنسان ٌ
ضمنوها
والرسوم ،وباجلملة َّ
وأجناس احلركات والعلل واملعلومات ،واحلدود ّ

ّ
عقيل ،وفيها بحث من قبيل:
ريايض ،أو
طبيعي ،أو
كل علم
فلسفي ،أو ٍّ
ٍّ
ٍّ
إهلي ،أو ٍّ
ٍّ
ِ
الصفا وتعاوهنم
النّشوء واالرتقاء ،ويف ذلك الكتاب فصل يف كيف ّية عرشة إخوان ّ
والشفقة .وقيلّ :
بصدق املو ّدة ّ
وذكروا رشوط ًا
إن الغرض منها التّعاضد يف الدِّ ين،
ُ
لقبول اإلخوان فيها ،وغري ذلك(((.

َ
وقيلّ :
كتموا أسامءهم ،لك ّن أبا ح ّيان الت
إن
ّوحيدي(((ّ ،ملا سأله
ّ
إخوان ّ
الصفا ُ
ٍ
مجاعة منهم ،وم ْن هؤالء اجلامعة:
الوزير صمصام الدّ ولة((( عنهمَ ،ذك ََر ل ُه أسامء
الس ّيد حمسن ،أعيان ِّ
الشيعة :ج ،3ص ،226و ُينظر :إلياس رسكيس،
((( ُينظر :األمنيّ ،
معجم املطبوعات العرب ّية :ج ،1ص.410

البغدادي ،صاحب التصانيف األدب ّية
حممد بن الع ّباس،
((( أبو حيان الت
ّ
ّ
ّوحيدي :عليّ بن ّ
ِ
الصوف ّية ،توفيّ سنة (،)#400
والفلسف ّية؛ إ ْذ كان أديب ًا نحو ّي ًا لغو ّي ًا وفيلسوف ًاُ ،وصف بأنّه شيخ ّ
ُينظرّ :
مياطي ،أبو احلُسني ،أمحد بن
هبي ،سري أعالم النّبالء :ج ،17ص119؛ وابن الدّ
ّ
الذ ّ

أيبك (ت  ،)#749املستفاد من ذيل تاريخ بغداد( ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دار

ركيل ،األعالم :ج ،4ص.326
الكتب العلم ّية–بريوت1997/م) :ص148؛ ّ
الز ّ
((( صمصام الدّ ولة ،أبو كاليجار بن عضد الدّ ولة ،اجتمع ال ُق ّواد عىل واليته بعد وفاة أبيه
حروب طاحن ٌة
ودارت بينهام
عضد الدّ ولة ،ونازعه ا ُمللك أخوه رشف الدّ ولة ،أبو الفوارس،
ْ
ٌ

 ..................................................................................220الأ َوائ ُل يف ال َب ْ�ص َرة

عيل بن
البستي ،و ُيعرف
حممد بن مشعر،
ّ
(أبو سليامنّ ،
باملقديس ،وأبو احلسنّ ،
ّ

املهرجاين ،وزيد بن رفاعة،
نجاين ،وأبو أمحد
الز
العويض((() ،فقيلّ :إهنم
هارون ّ
ّ
ّ
ّ

كانوا جيتمعون يف منزل أيب سليامن ،وكان شيخهمْ ،
حيز شهرهتم(((.
وإن مل ْ ْ

وضعت
اختلف النّاس يف حتديد اجلهة التي
ونظر ًا إىل كتامن أسامئهم ،فقد
َ
ْ

الصفا ،و َم ْن ُهم؟ ّ
حلدْ س والتّخمني.
رسائل إخوان ّ
وكل قو ٍم قا ُلوا قوالً بطريق ا َ
ِ
عيل ،وقال آخرون :هي
فقوم قالوا :هي من كالم بعض ّ
األئمة من نسل اإلمام ٍّ
ِ
األول(((؛ إ ْذ ُرويّ :
أن املعتزلة كانوا
من تصنيف بعض متك ِّلمي املعتزلة يف العرص ّ
رس ًاُ ،فر ّبام كان هذا
يتناقلون رسائل إخوان ّ
الصفا ويتدارسوهنا ،وحيملوهنا معهم ّ
سبب ًا يف نسبتها إليهم(((.

أ ّما عن أسباب كتامن أسامئهم ومذهبهم فر ّبام يعود إىل ما يقال -آنذاك -من

ّ
أن االنتساب إىل الفلسفة كان مرادف ًا لالنتساب إىل التّعطيل ،وشاعت النّقمة عىل
السبب يف نقل الفلسفة إىل ال ّلغة العرب ّية ،أو ر ّبام ّ
ألن كتاهبم
املأمون؛ ألنّه كان ّ
انتهت بتغ ّلب رشف الدّ ولة ،وقتل صمصام الدّ ولة سنة (ُ ،)#388ينظر:
دامت أربع سنوات
ْ
ْ

حممد جوادِّ ،
الشيعة يف امليزان( ،ط ،4دار
ابن خلدون :تاريخ ،ج ،4ص467 ،456؛ ومغنيةّ ،

التّعارف للمطبوعات–بريوت1979/م) :ص.144

اهلاشمي ،أحد مؤ ِّلفي رسائل إخوان
((( زيد بن عبد اهلل بن مسعود بن رفاعة ،أبو اخلري
ّ
الر ّي ،وأقام يف البرصة ،واعتقد رأي الفالسفةُ ،و ِصف باتّقاد ِّ
والتبص
الذهن
ّ
رّ
الصفا ،كان يف ّ
الرأي ،توفيّ بعد سنة (ُ ،)#400ينظرِ ِّ :
كيل ،األعالم :ج ،3ص.59
يف ّ
الزر ّ
((( ُينظر :إلياس رسكيس ،معجم املطبوعات العرب ّية :ج ،1ص.410
القفطي ،أخبار العلامء :ص58؛ وإلياس رسكيس ،معجم املطبوعات العرب ّية :ج،1
((( ُينظر:
ّ
ص.410

الس ّيد حمسن األمني ،أعيان ّ
الشيعة :ج ،3ص.226
((( ُينظرّ :
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هذا كتاب زندقة كام كانوا يرونه -آنذاك ،-فخافوا إظهار أسامئهمْ ،
وأن ُيؤخذوا
بذلك و ُيقتلوا(((.

ويبدو ّ
الصفا يف البرصة يعود إىل تفتّح ذهن ّية أهل البرصة؛ إ ْذ
أن موطن إخوان ّ

شجع عىل
الريادة يف الفلسفة وعلم الكالم وبق ّية علوم احلكمة ،ما ّ
إنهّ م أصحاب ّ

الصفا فيها.
ظهور مجاعة إخوان ّ

 ال ُأوائل يف ّ
الط ِّب

ب بفروعه
تطور علم ال ّط ّ
وردت العديد من اإلشارات التي تؤكّد مدى ّ
ّ
وأول إشارة إىل َمن َب َرع يف
املختلفة ،ومنذ زمن مبكّر يف البرصة،
ولعل أقدم ّ

الطب تتع ّلق باجلارود بن املعلىّ ،
العبدي((( (ت641/#21م) ،فقدْ ذكر احلسن
ّ
ِّ
البرصيّ :
بالطب((( ،وبذلك ُيمكن ْ
أن اجلارود بن املعلىّ كان بصري ًا
أن نعدّ اجلارود
ِّ
ّ
ٍ
طبيب يف البرصة.
ّأو َل
األول
وقدْ توالت اإلشارات إىل وجود األط ّباء يف البرصة خالل القرن ّ
ويّ :
أن رج ً
حممد بن سريين يشتكي مرض ًا أصابه،
اهلجري ،فقدْ ُر َ
ّ
ال دخل عىل ّ
فنصحه ابن سريين ْ
بأن ُيراجع أحد األط ّباء ،قائ ً
ال له :إئت فالن ًا ،فاستوصفه،

الس ّيد حمسن األمني ،أعيان ّ
الشيعة :ج ،3ص.226
((( ُينظرّ :

املعىل ،واسمه :برش بن عمرو بن حنش بن ّ
((( اجلارود بن ّ
العبدي ،من عبد القيس،
املعىل،
ّ
ثم
واجلارود لقب له ،قدم من البحرين وافد ًا عىل رسول اهلل ،وكان س ّيد عبد القيسّ ،
البستي ،مشاهري علامء
انتقل إىل البرصة ،و ُقتل أ ّيام عمر بن اخل ّطاب (ُ ،)#21ينظر :ابن ح ّبان
ّ
واملز ّي ،هتذيب الكامل :ج ،4ص.479
األمصار :ص70؛ ِّ

السرية النّبو ّية :ج ،1ص144؛ والبداية والنّهاية :ج ،2ص.291
((( ُينظر :ابن كثريّ ،
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الرجال
فإنّه حس ُن العل ِم
بالطب ،(((...وهنا يظهر ّ
ّ
توجه النّاس لالستشفاء إىل ّ
والز ّهاد يف البرصة ،إلاّ ّ
إن ابن سريين نصحه بمراجعة أحد األط ّباء
الصاحلني ّ
ّ

يؤسف له ّ
الرواية أمهلت اإلشارة إىل اسم ذلك
البارعني يف علم
ِّ
أن ّ
الطب ،وما َ
ترصح به.
ال ّطبيب ،ومل ْ ِّ

وعند مراجعة كتاب( :عيون األنباء يف طبقات األط ّباء) ،الذي حيوي
مههم ،وأشهرهم ،يظهر ّ
أن ّأول
تراجم ألقدم األط ّباء يف العامل
اإلسالمي ،وأ ّ
ّ
َ

موي ،بشأن ال ّطبيب (مارسجويه)
إشارة عن أط ّباء البرصة
ْ
كانت يف العرص األُ ّ

(توفيّ بعد سنة 719/#101م) ،طبيب البرصة املشهور ،الذي برع يف معاجلة
ٍ
برصي صنّف ُكتُب ًا يف
طبيب
العديد من احلاالت املرض ّية يف البرصة ،وهو ّأو ُل
ٍّ
الطب ،منها :كتاب يف الغذاء ،وآخر يف العني(((.
ِّ

الطب يف البرصة بفروعه املختلفة،
مه ّية بشأن تقدّ م
ّ
وهناك إشارات بالغة األ ّ
ْ
كانت تلك اإلشارات خالية ِمن حتديد أسامء األط ّباء ،وعىل النّحو اآليت:
وإن ْ

طِ ُّب الأ�سنانِ
الرواياتّ :
أن ّ
الشاعر عمر بن أيب ربيعة (ت711/#93م)(((،
ورد يف إحدى ِّ
((( ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى :ج ،7ص.196
((( ُينظر :ابن أيب ُأصيبعة ،عيون األنباء يف طبقات األط ّباء :ج ،1ص.234 ،232

املخزومي ،القرشيّ  ،أبو حفص،
((( عمر بن أيب ربيعة :عمر بن عبد اهلل بن عمرو بن املغرية،
ّ
ِ
وبمن معه ،فامت غرق ًا
السفينة به َ
كان يفد عىل عبد امللك ،فيكرمه ،غزا يف البحر ،فاحرتقت ّ
كحالة ،عمر ،معجم املؤ ّلفني( ،بريوت/د.ت) :ج،7
السبعنيُ ،ينظرّ :
سنة ( ،)#93وقدْ جاوز َّ

ص.294
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فخرجت
أتى ال ّثر ّيا((( يوم ًا ،وكانت النّساء -آنذاك -يتختّمن يف أصابعه ّن العرش،
ْ
إليه ،فرضبتْه بظاهر ك ِّفها ،فأصابت اخلواتيم َثنِ َّيتيه ال ُعل َييينَ ِ  ،فنغضتا((( ،وكادتا
(((
تسقطان ،فقدم البرصة ،فعوجلتا له ،فثبتتا واسو َّدتا ،فقال احلزين
عريه
الكناين ُ ،ي ّ
ّ

عدوه ،وقدْ بلغه خربه ،قائ ً
ال(((:
بذلك ،وكان َّ
بال ِ
َّيك أ ْم ما ُ
ما ُ
بال سن َ
كرسمها
أم نفح ٌة ِمن ٍ
كنت تأل ُف َهــا
فتاة
َ
ْ
ْ

أهكذا ُكسرِ ا يف ِ
ِ
بـاس
غري ما

وس َط شرُ ْ ٍ
ِ
الكاس
ب صدم ُة
أ ْم ناهلا ْ

ويظهر هنا مدى تطور طب األسنان يف البرصة منذ ٍ
وقت مبكّر ،ووجود أط ّباء
ّ
ّ

دفع ذلك عمر بن أيب ربيعة
طب األسنان ،ما َ
أكفاء ،أو ر ّبام طبيب مشهور يف ِّ
ّوجه نحو البرصة دون غريها من البالد اإلسالم ّية ،إلاّ ّ
ُرصح
الت ّ
إن ّ
الرواية مل ْ ت ِّ

باسم ذلك ال ّطبيب الذي عاجله.

((( الثر ّيا بنت عبد اهلل بن احلارث ،ويقال :بنت عليّ بن عبد اهلل بن احلارث ،أو هي بنت
وصفت
حممد بن عبد اهلل بن احلارث بن ُأم ّية األصغر بن عبد شمس ،القرش ّية،
ْ
عبد اهلل بن ّ
باجلامل ،وكان عمر بن أيب ربيعة يعشقها ويقول ِّ
لت من مكّة إىل
وحتو ْ
تزو ْ
جت ّ
الشعر فيهاّ ،

ّ
الشامُ ،ينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،69ص.83-81

كتُ ،ينظر :ابن منظور،
نغضت أسناين :أي:
ّحرك واالضطرب ،و
وحتر ْ
ْ
ْ
قلقت ّ
((( النّغض :الت ّ
لسان العرب :ج ،7ص.238

((( احلزين الكنانيّ  :عمرو بن عبيد بن وهيب بن مالك ،أبو احلكم ،الدّ يليّ  ،الكنانيّ  ،واحلزين
هجا ًء خبيث ال ّلسانُ ،ينظر:
لقب غلب عليه،
السلطة األُمو ّية ،كان ّ
ُّ
ٌ
حجازي املوطن من شعراء ّ

األصفهاين ،األغاين :ج ،15ص.313
أبو الفرج
ّ

((( ُينظر :أبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين :ج ،15ص.230
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طِ ُّب العيونِ

عاجلت عني
كحال ًة ،وقيلّ :إهنا
َو َر َد يف ِذكر (خرقاء العامر ّية)((( ،التي
ْ
ْ
كانت ّ
الشاعر ذي الرمة((( ِمن ٍ
ّ
رمد كان هبا فزال(((.
ْ
ُّ ّ

طِ ُّب الأُ ُذنِ

ٍ
يف معاجلة األُذنُ ،ذ ِكرّ :
رجل من أهل البرصة ،فعاجلها
دخلت يف ُأذن
أن حصا ًة
ْ
ِ
ٍ
ٍ
صالح،
رجل
صامخه ،فذهب إىل
وصلت إىل
األط ّبا ُء ،فلم يقدروا عليها ،حتّى
ْ
ِ
في((( ،و ُذكر ّ
احلرضميُ ،
بدعاء العالء بن
فدعا له
احلرضمي دعا
أن العالء بن
فش َ
ّ
ّ

عيل يا
عليم يا
عظيم.(((
ُ
ُ
هم ،يا ُ
حني خاض البحر :ال ّل ّ
حليم يا ُّ

الرواية تؤكِّد وجود أط ّباء لدهيم معرفة يف معاجلة أمراض األذن يف
وهذه ِّ

احلاج ،فتقعد هلم
ويمر هبا
كانت تأيت فلج ًا،
((( خرقاء :إحدى نساء بني عامر بن ربيعة،
ْ
ّ
ّ
احلج ،وكان ّ
الرمة يتش ّبب
وحتادثهم وهتادهيم،
ْ
وكانت تقول :أنا منسك من مناسك ّ
الشاعر ذو ُّ

األصفهاين ،األغاين :ج ،18ص.43–41
هباُ ،ينظر :أبو الفرج
ّ

الر ّمة لقب ل ّقبته به م ّية،
ّيمي ،يكنى بأيب احلارث ،وذو ُّ
الر ّمة :اسمه :غيالن بن عقبة ،الت ّ
((( ذو ُّ
فقالت هلا ُأ ّمها :قومي
وكان قدْ اجتاز بخبائها ،وهي جالسة إىل جنب ُأ ِّمها ،فاستسقاها ما ًء،
ْ
قالت :يا خرقاء ،واخلرقاء :التي ال تعمل بيدها شيئ ًا لكرامتها عىل قومها،
فاسقيه ،أو إنهّ ا ْ
وكانت عىل كتفه ُر ّمة ،وهي قطع ٌة م ْن ٍ
الر ّمة،
فقالت:
حبل،
فقامت فأتته باملاء،
ْ
ْ
ْ
ْ
ارشب يا ذا ُّ
ُتبت له متيمة ،فع ّلقها بحبل ،ف ُل ّقب
ف ُل ِّقب بذلك ،وقيل :بل كان ُيصيبه يف صغره فزع ،فك ْ
األصفهاين ،األغاين :ج،18
الر ّمة ،توفيّ أ ّيام ُحكم هشام بن عبد امللكُ ،ينظر :أبو الفرج
بذي ُّ
ّ

ص.47 ،6–5

((( ُينظر :أبو الفرج األصفهانيّ  ،األغاين :ج ،18ص.41
األبشيهي ،املستطرف :ج ،2ص.536
((( ُينظر:
ّ

((( ابن أيب شيبة الكوفيّ  ،املصنّف :ج ،7ص.130
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والصاحلني
الز ّهاد
توجه النّاس-آنذاك -نحو ُّ
ّ
البرصة ،ويف الوقت نفسه تؤكِّد ّ
ربك بدعائهم كوسيلة لالستشفاء ِم َن األمراض.
للت ّ

عل ُم احليـوانِ

ِ
خواص أنوا ِع احليوانات وعجائبها،
أحوال
علم باحث عن
ِّ
علم احليوان هو ٌ
ُ

والبحري ،واملايش،
رب ّي
ومنافعها
ّ
ومضارها ،وموضوعه :جنس احليوان ال ِّ
ّ
والزاحف ،وال ّطائر ،وغري ذلك ،والغرض منه :التّداوي ،واالنتفاع باحليوانات،
ّ
مضارها ،والوقوف عىل عجائب أحواهلا ،وغرائب أفعاهلا(((.
واالحتامء عن
ّ

وعند متابعة أخبار علامء البرصة للوقوف عىل بدايات اهتاممهم بعلم احليوان،

ظهر ّ
املزين)
أن ّأو َل َم ْن أظهر االهتامم هبذا العلم يف البرصة (إياس بن معاوية،
ّ
الرائعة التي تؤكِّد
(ت738/#121م) ،فقدْ أدلت املصادر بالعديد من اإلشارات ّ

زت
معرفة إياس بأحوال احليوانات وأوضاعها ،وعجائبها ،تلك املعرفة التي ُع ِّز ْ
ِ
العلمي
وإخضاعه بعض احليوانات للتّجربة واملراقبة ،ووصفه
بمشاهداته،
ّ
والسمك،
خلواصها ومنافعها وعجائبها ،أمثال( :الكلب ،والدّ يك،
الدّ قيق
ِّ
ّ
املدائني(ت839/#225م) كتاب ًا بعنوان:
القمل((() ،وغريها((( ،وقدْ صنّف
ّ

((( ُينظر :حاجي خليفة ،كشف ال ّظنون :ج ،1ص.695
بضم القاف وتشديد امليم :صغار َّ
الذ ِّر ،والدَّ با الذي ال أجنحة له ،وال َق ْمل ،بالفتح
((( القملّ :
بيدي ،تاج العروس :ج
والسكون ،معروفُ ،ينظرّ :
الز ّ
ّ
اهلاشمي ،أخبار القضاة ،لوكيع :ص.83
((( ُينظر :سلمى عبد احلميد،
ّ
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كشفت رواياته عن مدى براعة إياس يف علم احليوان((( ،ور ّبام
(زكن إياس)(((،
ْ

يكون إياس قدْ صنّف كتاب ًا يف احليوان ،إلاّ ّ
ترصح بذلك ،فكان ّأول
إن املصادر مل ْ ِّ
ٍ
كتاب ُصنِّف يف احليوان ذلك الذي صنّفه أبو عبيدة َم ْعمر بن املثنّى (ت،#208
ِ
أو823/#209م ،أو824م)((( ،غري ّ
وأول
أن هذا الكتاب يف عداد املفقوداتّ ،
ٍ
الزمن ،ووصل إلينا هو كتاب( :احليوان)،
كتاب يف احليوان سلم ِمن نوائب ّ
للجاحظ (ت868/#255م).

عل ُم ال ّنجـو ِم
عرف لالستدالل عىل حوادث عامل الكون والفساد
علم ُي ُ
علم النّجو ِم هو ٌ
ُ
ِ
األفالك والكواكب ،كاملقارنة ،واملقابلة،
أوضاع
بالتّشكيالت الفلك ّية ،وهي
ُ
والتّثليث ،والتّسديس ،والترّ بيع ،إىل غري ذلك ،وينقسم عىل ثالثة أقسام:

حساب ّيات ،وطبيع ّيات ،وومه ّيات(((.

ِ
مه ّية يف حياهتم
وقدْ برز اهتامم العرب يف جمال النّجوم واألفالك؛ ملا هلا م ْن أ ِّ

ِ
وجتارهتم ،وهبذا ّ
السامء،
أمان
الرسول  قوله :النّجو ُم ٌ
ألهل ّ
الشأن ُروي عن ّ
أهل الس ِ
ِ
ُ
يكرهون،
امء ما
األرض ،فإذا
أمان ألهل
ْ
َ
وأهل بيتي ٌ
ذهبت النّجو ُم أتى َ ّ
ّيسابوري (ت ،)#581جممع األمثال،
حممد ،الن
ّ
((( ُينظر :امليدانيّ  ،أبو الفضل ،أمحد بن ّ
الرضوية املقدّ سة/د.ت) :ج ،1ص339؛ وحاجي خليفة ،كشف ال ّظنون :ج،2
(املطبعة ّ
وسمه ابن النّديم :كتاب (أخبار إياس بن معاوية)ُ ،ينظر :الفهرست :ص.117
ص955؛ اّ
ّفرس ،وال ّظ ّنُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب :ج ،13ص.198
َّ
والزكَن :الت ّ

اهلاشمي ،أخبار القضاة ،لوكيع :ص.80–79
((( سلمى عبد احلميد،
ّ

((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.59-58
((( ُينظر :حاجي خليفة ،كشف ال ّظنون :ج ،2ص.1930
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ِ
ِ
أهل بيتي أتى َ
ب ُ
األرض ما
أهل
العلامء يف
إن َم َث َل
َ
يكرهون ،(((وقوله ّ
وإذا َذ َه َ
ِ
ِ
انطمست
والبحر ،فإذا
الرب
ْ
كم َث ِل النُّجو ِم يف َّ
األرض َ
السامء ،هُيتدى هبا يف ظلامت ِّ
أن َّ
َ
تضل ُاهلداة.(((
النّجوم،
أوشك ْ
ِ
ومن ا ّلذين بر ُعوا يف علم النّجوم بالبرصة (دغفل الن ّّسابة) (ت65هـ684/م)؛
علو منزلته يف العلم ،فقدْ بعث إليه معاوية بن أيب سفيان ،فسأله عن
ونظر ًا إىل ّ
النّجوم ،وك َّلفه ْ
أن يتولىّ تعليم ولده يزيد النّجوم ،فض ً
ال عن األنساب(((.

السدوسيّ )
وكان ّأول َم ْن أ َّلف كتاب ًا يف األنواء((( بالبرصة العامل:
(مؤرج ّ
ِّ
السامء.(((
(ت810/#195م) ،و ُعرف كتابه باسم :األنواء يف علم َّ

البهبودي ،و عبد
حممد باقر
(((
ّ
حممد باقر (ت ،)#1111بحار األنوار ،حتقيقّ :
املجليسّ ،
ّ

(مؤسسة الوفاء ،بريوت -لبنان ،ط1983-#1403 ،2م) :ج ،23ص.19
اين،
ّ
الرحيم ّ
ّ
الر ّب ّ

((( ابن حنبل ،أمحد بن حنبل (ت ،)#241مسند أمحد بن حنبل( ،دار صادر–بريوت/د.ت):
ج ،3ص.157

((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق :ج ،17ص292–291؛ وابن األثريُ ،أسد الغابة:
واملز ّي ،هتذيب الكامل :ج ،8ص.489
ج ،2ص132؛ ِّ

ينوري ،املعارف :ص( ،18مقدّ مة املح ِّقق) ،ابن النّديم ،الفهرست:
((( ُينظر :ابن قتيبة الدِّ
ّ
ص54؛ وابن خ ّلكان ،وفيات األعيان :ج ،5ص.304
البغدادي ،هد ّية العارفني :ج ،2ص.426
(((
ّ

ُ
اخلامتة

ُ
اخلامتة
بالشكر هلل َّ
أختتم به هذا البحث املتواضع ْ
أتوجه ّ
جل وعال -عىلخري ما
أن ّ
ُ
حممد  ،و ُأوجز يف
عظيم فضله ،ووافر نعمه ،وعونه ،وتوفيقه ،ولنب ِّيه الكريم ّ

ّوصل إليها:
تم الت ّ
أدناه بعض النّتائج التي ّ

ّأوالً :تُعدّ البرصة مدينة األوائل؛ إ ْذ ّ
شهدت إرساء العديد من النُّظم
إن ربوعها
ْ

برز فيها أوائل األوائل من اإلسهامات التي ابتكرها ووضع
واملؤسسات ،وقدْ َ
ّ
رجاالت من أعالم البرصة ،ليس عىل صعيد البرصة فقط ،بل عىل صعيد
ُأسسها
ٌ
اإلسالمي.
العامل
ّ

ثاني ًا :ظهر ّ
كانت مت ِّثل
والسبق التي
برزت يف البرصة ْ
ْ
الريادة َّ
أن أغلب حاالت ِّ

السلب ّية.
اجلانب اإلجيا ّ
يب ،مقارن ًة باحلاالت وال ّظواهر ّ

ف البحث عن ّ
ّطور
ثالث ًا :ك ََش َ
أن للبرصة وأهلها الفضل الكبري يف خدمة الت ّ
احلضاري يف العامل اإلسالميِ ،
فمن البرصة انتقلت العديد ِمن اإلسهامات
ّ
ّ
واملبتكرات إىل خمتلف أرجاء البالد اإلسالم ّية.

ٍ
درجة
كانت فيه البرصة خالل العصور اإلسالم ّية عىل
رابع ًا :يف الوقت الذي ْ

قي والنّضوج ،ويف األصعدة كا ّفة :االجتامع ّية ،واالقتصاد ّية،
والر ّ
من التقدّ م ّ
واإلدار ّية ،والفكر ّيةّ ،
اإلسالمي
كانت تفوق غريها من مدن العامل
فإن البرصة
ْ
ّ

يف مقدار ما َّ
ضت إليه من هجامت وكوارث
تعر ْ
حل هبا م ْن بالءات وويالت؛ ملا َّ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
وتدمري
خراب
تعرضت إليه من
حتمل أهلها من معاناة ،بسبب ما ّ
وأمراض ،وما َّ
231

 ..................................................................................232الأ َوائ ُل يف ال َب ْ�ص َرة

ٍ
ٍ
ٍ
ِ
أعقاب ِّ
وهتجري ،إلاّ ّ
كارثة،
هجمة ،أو
حرب ،أو
كل
كانت تنهض يف
إن البرصة
ْ

وتعود أقوى وأكثر ممّا سبق ،وستبقى البرصة ْ -
إن شاء اهلل تعاىل -س ّباقة يف خمتلف
امليادين العلم ّية واحلضار ّية.

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
األول ّي ُة.
ّأوالً:
املصادر ّ
ُ
الكريم.
القرآن
ُ
ُ

حممد بن أمحد ،أيب الفتح (ت.)#850
األبشيهي ،شهاب الدّ ينّ ،
ّ

 -1املستطرف يف ّ
حممد قميحة ،ط ،2دار
كل ف ٍّن مستظرف( ،حتقيق :مفيد ّ

الكتب العلم ّية–بريوت1986/م).

عيل بن أيب الكرم (ت.)#630
 ابن األثري ،أبو احلسنّ ،يب–بريوت/د.ت).
الصحابة( ،دار الكتاب العر ّ
ُ -2أسد الغابة يف معرفة ّ

 -3الكامل يف التّاريخ( ،حتقيق :عبد اهلل القايض ،ط–2بريوت.)#1415/
 -4ال ّلباب يف هتذيب األنساب( ،دار صادر–بريوت/د.ت).

اجلزري (ت .)#606
حممد،
ّ
السعادات ،املبارك بن ّ
 -ابن األثري ،جمد الدّ ين ،أبو ّ

اوي ،وحممود
 -5النّهاية يف غريب احلديث واألثر( ،حتقيق :طاهر أمحد ّ
الز ّ

الطناحي ،ط ،4بريوت1979/م).
حممد
ّ
ّ

حممد (ت .)#622
حممد بن نرص اهلل بن ّ
 ابن األثري ،أبو الفتح ،ضياء الدّ ينّ ،حممد حمي الدّ ين عبد احلميد–بريوت1995/م).
السائر( ،حتقيقّ :
 -6املثل ّ
حممد بن منصور (ت .)#598
 -ابن إدريس احلليّ ّ  ،أبو جعفرّ ،

مؤسسة النّرش
اإلسالمي–
ّ
 -7السرّ ائر احلاوي لتحرير الفتاوي( ،طّ ،2
قم.)#1410/
235
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حممد بن عبد اهلل (ت .)#560
اإلدرييسّ ،
ّ

 -8نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق( ،ط ،1عامل الكتب–بريوت1989/م).

الغرناطي،
حممد ،األزرق،
ّ
عيل بن ّ
 ابن األزرق ،أبو عبد اهللّ ،حممد بن ّ
املالكي (ت.)#896
األندليس،
ّ
ّ
السلك يف طبائع امللك( ،حتقيق :د .عيل سامي الن ّّشار ،ط ،1وزارة
 -9بدائع ّ

اإلعالم–العراق/د.ت).

الرحيم (ت .)#772
ّ
األسنوي ،مجال الدّ ين ،عبد ّ

 -10طبقات ّ
الشافع ّية( ،حتقيق :كامل يوسف احلوت ،ط ،1دار الكتب

العلم ّية–بريوت1987/م).

الغساين ،إسامعيل بن الع ّباس (ت .)#807
 -األرشف ّ

 -11العسجد املسبوك واجلوهر املحكوك يف طبقات اخللفاء وامللوك( ،حتقيق:

شاكر حممود عبد املنعم ،دار الترّ اث
اإلسالمي–بريوت1975/م).
ّ
عدي،
الس ّ
 ابن أيب أصيبعة ،مو ّفق الدّ ين ،أبو الع ّباس ،أمحد بن القاسمّ ،اخلزرجي (ت.)#668
ّ

 -12عيون األنباء يف طبقات األط ّباء( ،حتقيق :د .نزار رضا ،دار مكتبة احلياة–

بريوت/د.ت).

البخاري ،أبو عبد اهلل ،إسامعيل بن إبراهيم (ت .)#256
ّ

الصغري( ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،ط ،1دار املعرفة–
 -13التّاريخ ّ

بريوت.)#1406/

 -14التّاريخ الكبري( ،املكتبة اإلسالم ّية ،ديار بكر–تركيا/د.ت).
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البسنويّ ،
كتوارمي (توفيّ بعد سنة .)#998
الس
ّ
ّ
الشيخ عالء الدّ ين ددهّ ،
 -15حمارضة األوائل ومسامرة األواخر( ،ط ،1املطبعة العامرة الشرّ ف ّية/

.)#1311

البغدادي ،عبد القادر بن عمر (ت .)#1093
ّ
ِ
يب ،ط،1
حممد نبيل طريفي وأميل بديع اليعقو ّ
 -16خزانة األدب( ،حتقيقّ :
دار الكتب العلم ّية–بريوت1998/م).
حممد (ت .)#429
ّ
البغدادي ،أبو منصور ،عبد القاهر بن طاهر بن ّ
 -17ال َفرق بني ِ
الفرق( ،ط ،2دار اآلفاق اجلديدة–بريوت1977/م).

البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر (ت .)#279
ّ

زركيل،
 -18أنساب األرشاف( ،ح ّققه وقدّ م له :د .سهيل زكار ،ود .رياض
ّ

دار الفكر–بريوت/د.ت).

 -19البلدان وفتوحها وأحامكها( ،ح ّققه وقدّ م له :د .سهيل زكار ،ط–1

بريوت1992/م).

البهويتّ ،
الشيخ منصور بن يونس (ت .)#1051
ّ

حممد حسن ّ
افعي ،ط ،1دار
الش ّ
 -20كشف القناع( ،حتقيق :أبو عبد اهللّ ،

الكتب العلم ّية–بريوت1997/م).

البيهقيّ ،
حممد (ت .)#320
الشيخ إبراهيم بن ّ
ّ

عيل ،ط ،1دار الكتب
 -21املحاسن واملساوئ( ،وضع حواشيه :عدنان ّ
العلم ّية–بريوت1999/م).
البيهقي ،أبو بكر ،أمحد بن ُ
احلسني (ت .)#458
ّ

السنن الكربى( ،دار الفكر–بريوت/د.ت).
ّ -22
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ّفتازاين ،سعد الدّ ين ،مسعود بن عمر (ت .)#792
 التّ

 -23خمترص املعاين (ط ،1مطبعة قديس–قم.)#1411/
ّفريش ،مصطفى بن ُ
احلسني (ت ق .)#11
 -الت ّ

(مؤسسة آل البيت  إلحياء الترّ اث–قم.)#1418/
الرجال،
ّ
 -24نقد ّ
 -ابن تغري بردي ،أبو املحاسن ،يوسف األتابكي (ت .)#874

الزاهرة يف أخبار مرص والقاهرة( ،وزارة ال ّثقافة واإلرشاد
 -25النّجوم ّ

القومي–مرص/د.ت).
ّ
عيل (ت .)#384
 التّ
عيل ،املحسن بن ّ
ّنوخي ،أبو ّ

 -26الفرج بعد ِّ
الشدّ ة (مطبعة أمري–قم.)#1364/

 -27نشوار املحارضة وأخبار املذاكرة( ،حتقيق :عبود ّ
الشاجلي املحامي/

1973م).

حممد (ت .)#429
عالبي ،أبو منصور ،عبد امللك بن ّ
 -ال ّث ّ

 -28ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب( ،دار املعارف–القاهرة/د.ت).
 -اجلاحظ ،أبو عثامن ،عمرو بن بحر (ت .)#255

وعيل اجلارم بك ،دار الكتب
العوامري بك،
 -29البخالء( ،حتقيق :أمحد
ّ
ّ

العلم ّية–بريوت2001/م).

 -30البيان والتّبيني( ،حتقيق :فوزي عطوي ،دار صعب–بريوت/د.ت).

حممد هارون ،دار اجليل–بريوت1996/م).
السالم ّ
 -31احليوان (حتقيق :عبد ّ
السالم
 -32رسائل اجلاحظ–رسالة طبقات املغنّني( ،حتقيق ورشح :عبد ّ

حممد هارون ،ط ،1مكتبة
اخلانكي–مرص1979/م).
ّ
ّ
حممد هارون ،ط ،1دار اجليل–
السالم ّ
 -33العثامن ّية( ،رشح وحتقيق:عبد ّ
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بريوت/د.ت).

األحسائيّ ،
عيل (ت .)#880
 ابن أيب مجهور،الشيخ ّ
ّ
حممد بن ّ

 -34عوايل آّ
اللىلء العزيز ّية يف األحاديث الدّ ين ّية( ،حتقيق :احلاج آقا جمتبى

العراقي ،ط ،1مطبعة س ّيد ّ
الشهداء–قم1983/م).
ّ

عيل (ت .)#597
 ابنّ
اجلوزي ،أبو الفرج ،عبد ّ
الرمحن بن ّ

حممد روايس قلعة
 -35صفة ّ
الصفوة( ،ط ،2حتقيق :حممود فاخوري ،ودّ .

جي ،دار املعرفة–بريوت1979/م).

 -36املدهش( ،حتقيق :د .مروان قباين ،ط ،2دار الكتب العلم ّية–

بريوت1985/م).

 -37املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم( ،ط ،1دار صادر–بريوت.)#1358/

اجلوهري ،أبو بكر ،أمحد بن عبد العزيز (ت .)#323
ّ

السقيفة وفدك( ،مجع وحتقيق :دّ .
األميني ،ط،2
حممد هادي
ّ
الشيخ ّ
ّ -38

رشكة الكتبي للطباعة والنّرش–بريوت1993/م).

محاد (ت .)#393
ّ
اجلوهري ،أبو نرص ،إسامعيل بن ّ

الصحاح( ،حتقيق :أمحد عبد الغفور الع ّطار ،ط ،4دار العلم للماليني–
ّ -39

بريوت1987/م).

الرمحن بن أيب حاتم (ت .)#327
الر ّ
حممد ،عبد ّ
ازي ،أبو ّ
 ابن أيب حاتمّ ، -40اجلرح والتّعديل( ،ط ،1حيدر آباد الدّ كن–اهلند1952/م).

 -حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد اهلل (ت .)#1067

يب–
 -41كشف ال ّظنون عن أسامي الكتب والفنون( ،دار إحياء الترّ اث العر ّ

بريوت/د.ت).
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حممد بن ح ّبان بن أمحد (ت .)#354
 ابن ح ّبانالبستيّ ،
ّ

 -42ال ّثقات( ،ط ،1حيدر آباد الدّ كن–اهلند.)#1393/

املكرمة/د.ت).
 -43املجروحني (حتقيق :حممود إبراهيم زايد–مكّة ّ

 -44مشاهري علامء األمصار( ،حتقيق:مرزوق عيل إبراهيم ،ط ،1املنصورة/

.)#1411

البغدادي (ت .)#245
حممد بن حبيب،
ّ
 ابن حبيبّ ، -45املحرب (مطبعة الدّ ائرة.)#1361/

عيل (ت .)#852
 ابن حجرّ
العسقالين ،أبو الفضل ،أمحد بن ّ

الصحابة( ،حتقيقّ :
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود،
 -46اإلصابة يف متييز ّ

ط–1بريوت.)#1415/

 -47تقريب التّهذيب( ،دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب

العلم ّية–بريوت1995/م).

الرافعي الكبري( ،دار الفكر–بريوت/
 -48تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث ّ

د.ت).

 -49هتذيب التّهذيب( ،ط ،1دار الفكر–بريوت1984/م).

مؤسسة
األعلمي–
ّ
 -50لسان امليزان( ،حتقيق :دائرة املعرفة النّظام ّية ،طّ ،3
بريوت1986/م).
 -ابن أيب احلديد ،أبو حامد ،عبد احلميد بن هبة اهلل (ت .)#656

حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1دار إحياء
 -51رشح هنج البالغة( ،حتقيقّ :

الكتب العرب ّية–بريوت1959/م).

اين ،أبو عروبةُ ،
احلسني بن أيب معرش (ت .)#318
احلر ّ
ّ -
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املطريي ،ط ،1دار ابن حزم–
 -52األوائل( ،حتقيق :مشعل بن باين اجلربيت
ّ

بريوت2003/م).

عيل بن أمحد بن سعيد (ت .)#456
 ابن حزماألندليسّ ،
ّ

 -53مجهرة أنساب العرب( ،حتقيق :جلنة من العلامء ،ط ،1دار الكتب

العلم ّية–بريوت1983/م).

البرصي ،احلسن بن يسار (ت .)#110
 احلسنّ

والسكن فيها( ،حتقيق :سامي مكّي العاين ،مكتبة الفالح–
 -54فضائل مكّة ّ

الكويت.)#1400/

عيل (ت .)#453
احلرصي
ّ
ّ
القريواين ،إبراهيم بن ّ

 -55زهر اآلداب وثمر األلباب( ،حتقيق :د .زكي مبارك ،وزاد فيه ورشحه:

حممد حمي الدّ ين عبد احلميد ،ط ،4دار اجليل–بريوت1972/م).
ّ
عيل بن إبراهيم (ت .)#1044
ّ
احللبي ،برهان الدّ ينّ ،
السرية احللب ّية( ،دار املعرفة–بريوت.)#1400/
ّ -56

حممد بن احلسن (ت .)#562
 -ابن محدونّ ،

 -57التّذكرة احلمدون ّية( ،حتقيق :إحسان ع ّباس ،وبكر ع ّباس ،ط ،1دار

صادر–بريوت1996/م).

 -ابن حنبل ،أمحد بن حنبل (ت .)#241

 -58مسند أمحد بن حنبل( ،دار صادر–بريوت/د.ت).

ينوري ،أمحد بن داود (ت .)#282
 أبو حنيفة الدّّ

 -59األخبار ال ّطوال( ،إعداد وحتقيق وفهرسة :د .عمر فاروق الط ّباع ،دار

القلم–بريوت/د.ت).
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املقديس (ت .)#367
حممد بن أمحد،
 ابن حوقلّ ،ّ

 -60أحسن التّقاسيم يف معرفة األقاليم( ،حتقيق :غازي طليامت ،وزارة

ال ّثقافة واإلرشاد
القومي–دمشق1980/م).
ّ
األنصاري ،صفي الدّ ين ،أمحد بن عبد اهلل (ت .)#923
اخلزرجي،
ّ
ّ

 -61خالصة تذهيب هتذيب الكامل( ،قدّ م له ونرشه :عبد الفتّاح أبو غدة،

ط ،4دار البشائر اإلسالم ّية–بريوت.)#1411/

عيل بن ثابت (ت .)#463
 اخلطيبّ
البغدادي ،أبو بكر ،أمحد بن ّ

 -62تاريخ بغداد( ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا–بريوت1997/م).
حممد بن عبد اهلل (ت.)#741
 اخلطيب التّ
ّربيزي ،أبو عبد اهللّ ،

األنصاري،
الرجال( ،حتقيق :أبو أسد اهلل بن عبد اهلل
ّ
 -63اإلكامل يف أسامء ّ

مؤسسة أهل البيت–قم املقدّ سة/د.ت).
ّ

حممد بن أيب عبد اهلل (ت .)#739
 اخلطيبالقزويني ،جالل الدّ ينّ ،
ّ

 -64اإليضاح يف علوم البالغة واملعاين والبيان والبديع( ،مطبعة أمري–

قم.)#1411/

احلرضمي (ت .)#808
حممد،
ّ
الرمحن بن ّ
 -ابن خلدون ،عبد ّ

 -65تاريخ ابن خلدون( ،ط ،5دار القلم–بريوت1984/م).
 -66املقدّ مة( ،دار العودة–بريوت1981/م).

حممد (ت .)#681
 -ابن خ ّلكان ،أبو الع ّباس ،شمس الدّ ين ،أمحد بن ّ

الزمان( ،حتقيق :إحسان ع ّباس ،دار ال ّثقافة–
 -67وفيات األعيان وأنباء أبناء ّ

بريوت/د.ت).

 -ابن خ ّياط ،خليفة بن خ ّياط (ت .)#240
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 -68تاريخ خليفة بن خ ّياط( ،حتقيق :د .سهيل زكار ،دار الفكر للطباعة

والنّرش–بريوت/د.ت).

 -69ال ّطبقات( ،حتقيق :د .سهيل زكار ،دار الفكر–بريوت1993/م).

حممد (ت .)#568
اخلوارزمي ،املو ّفق بن أمحد بن ّ
ّ

 -70املناقب( ،حتقيقّ :
مؤسسة النّرش
املحمودي ،ط،2
الشيخ مالك
ّ
ّ
اإلسالمي–قم.)#1414/
ّ
جستاين (ت .)#275
الس
ّ
 -أبو داود ،سليامن بن األشعثّ ،

حممد ال ّل ّحام ،ط ،1دار الفكر
 -71سنن أيب داوود( ،حتقيق وتعليق :سعيد ّ

للطباعة والنّرش–بريوت1990/م).

عيل (ت .)#740
 -أبو داوود احلليّ ّ  ،احلسن بن ّ

حممد صادق آل بحر العلوم ،املطبعة احليدر ّية–
 -72رجال أيب داوود( ،حتقيقّ :

النّجف1972/م).

حممد (ت .)#281
 -ابن أيب الدُّ نيا ،أبو بكر ،عبد اهلل بن ّ

حممد عبد القادر عطا ،ط–1بريوت.)#1414/
 -73إصالح املال( ،حتقيقّ :

مياطي ،أبو ُ
احلسني ،أمحد بن إيبك (ت .)#749
 ابن الدّّ
 -74املستفاد ِمن ذيل تاريخ بغداد( ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط،1

دار الكتب العلم ّية–بريوت1997/م).

حممد بن موسى (ت .)#808
 الدّّ
مريي ،كامل الدّ ينّ ،

 -75حياة احليوان الكربى( ،ط ،1دار مكتبة اهلالل–بريوت/د.ت).

 ّحممد بن أمحد (ت .)#748
هبي ،أبو عبد اهللّ ،
الذ ّ

السالم تدمري ،ط ،1دار الكتاب
 -76تاريخ اإلسالم( ،حتقيق :د .عمر عبد ّ

 ..................................................................................244الأ َوائ ُل يف ال َب ْ�ص َرة

يب–بريوت1987/م).
العر ّ
يب–بريوت/د.ت).
 -77تذكرة احل ّفاظ( ،دار إحياء الترُّ اث العر ّ

 -78سري أعالم النّبالء( ،أرشف عىل حتقيق الكتاب :شعيب األرناؤوط،

الرسالة–بريوت1993/م).
مؤسسة ّ
طّ ،9
ِ -79
العرب يف خري َم ْن غرب( ،حتقيق :د .صالح الدّ ين املنجد ،ط ،2مطبعة
حكومة الكويت1984/م).
حممد عوامة،
السنّة( ،حتقيقّ :
 -80الكاشف يف معرفة َم ْن له رواية يف كتب ُّ

ط ،1دار القبلة لل ّثقافة اإلسالم ّية–جدّ ة1992/م).

القراء الكبار( ،حتقيقّ :
عواد معروف ،وآخرين ،ط،1
بشار ّ
 -81معرفة ّ
الرسالة–بريوت.)#1404/
مؤسسة ّ
ّ
األصبهاين ،أبو القاسمُ ،
حممد بن املفضل (ت .)#502
الراغب
احلسني بن ّ
ّ
ّ -

 -82حمارضات األدباء وحماورات ّ
الشعراء والبلغاء( ،حتقيق :عمر الط ّباع،

دار القلم–بريوت1999/م).

األزدي (ت .)#456
عيل ،احلسن بن رشيق،
 ابن رشيقّ
ّ
القريواين ،أبو ّ

 -83العمدة يف حماسن ّ
حممد عبد القادر أمحد
الشعر وآدابه ونقده( ،حتقيقّ :

عطا ،دار الكتب العلم ّية–بريوت2001/م).

حممد بن احلسن (ت .)#379
 الز ّّبيدي ،أبو بكرّ ،

 -84طبقات النّحو ّيني وال ّلغو ّيني( ،حتقيق :أمحد أبو الفضل إبراهيم ،ط،2

دار املعارف–مرص1973/م).

حممد بن عمر (ت .)#538
 الزّ
ّخمرشي ،أبو القاسمّ ،

 -85أساس البالغة( ،دار ومطابع ّ
الشعب–القاهرة1960/م).
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مؤسسة
 -86ربيع األبرار ونصوص األخبار( ،حتقيق :عبد األمري مهنّا ،طّ ،1

األعلمي–بريوت1992/م).
ّ
 -87الفائق يف غريب احلديث( ،ط ،1دار الكتب العلم ّية–بريوت1996/م).
 -ابن زنجويه ،محيد بن زنجويه (ت .)#251

ط–1الرياض1986/م).
 -88األموال( ،حتقيق :شاكر ذيب ف ّياض،
ّ
عيل (ت .)#771
الس ّ
 ُّبكي ،أبو نرص ،عبد الوهاب بن ّ

 -89طبقات ّ
الطناحي ،ود .عبد
حممد
ّ
الشافع ّية الكربى( ،حتقيق :حممود ّ
حممد احللو ،ط–2دار هجر.)#1413/
الفتّاح ّ
الرمحن (ت .)#902
الس
ّ
حممد بن عبد ّ
خاويّ ،
ّ -

 -90التّحفة ال ّلطيفة يف تاريخ املدينة( ،دار الكتب العلم ّية–بريوت1993/م).

حممد بن سعد (ت .)#230
 -ابن سعدّ ،

 -91ال ّطبقات الكربى( ،دار صادر–بريوت/د.ت).
حممد بن سلاّ م (ت .)#231
 ابن سلاّ ماجلمحيّ ،
ّ

 -92طبقات فحول ّ
حممد شاكر ،دار املدين–جدّ ة/
الشعراء( ،حتقيق :حممود ّ

د.ت).

حممد (ت .)#562
الس
معاين ،أبو سعد ،عبد الكريم بن ّ
ّ
ّ -

البارودي ،ط ،1دار اجلنان
 -93األنساب( ،تقديم وتعليق :عبد اهلل عمر
ّ

للطباعة والنّرش–بريوت1988/م).

عيل بن إسامعيل (ت .)#458
 -ابن سيدة ،أبو احلسنّ ،

-94
يب–بريوت/د.ت).
املخصص( ،حتقيق :جلنة إحياء الترُّ اث العر ّ
ّ
الرمحن (ت .)#911
الس
حممد بن عبد ّ
يوطي ،جالل الدّ ينّ ،
ّ
ّ -
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حممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العرص ّية ،لبنان–
 -95بغية الوعاة( ،حتقيقّ :

صيدا/د.ت).

حممد حمي الدّ ين عبد احلميد ،ط ،1مطبعة
 -96تاريخ اخللفاء( ،حتقيقّ :
السعادة–مرص1952/م).
ّ
الص ّباغ ،ط،2
 -97حتذير
حممد ّ
اخلواص م ْن أكاذيب ّ
ّ
القصاص( ،حتقيقّ :

املكتب
اإلسالمي–بريوت1974/م).
ّ
الصغري( ،ط ،1دار الفكر للطباعة والنّرش–بريوت1981/م).
 -98اجلامع ّ

 -99سبب وضع علم العرب ّية( ،حتقيق :مروان العط ّية ،ط ،1دار اهلجرة،

بريوت–دمشق1998/م).

لب األلباب يف حترير األنساب( ،دار صادر–بريوت/د.ت).
ُّ -100

عيل منصور ،ط ،1دار
 -101املزهر يف علوم ال ّلغة وأنواعها( ،حتقيق :فؤاد ّ

الكتب العلم ّية–بريوت1998/م).

األزدي (ت .)#260
 ابن شاذان ،الفضل بن شاذان،ّ

األرموي ،انتشارات–
سيني،
ّ
حل ّ
الس ّيد جالل الدّ ين ا ُ
 -102اإليضاح( ،حتقيقّ :

طهران1963/م).

حممد بن شاكر (ت .)#764
 -ابن شاكر الكتبيّ ،

 -103فوات الوفيات( ،حتقيق :إحسان ع ّباس ،دار صادر–بريوت1974/م).
 -ابن شاهني ،عمر بن شاهني (ت .)#385

السلف ّية–
الس
امرائي ،ط ،1دار ّ
ّ
 -104تاريخ أسامء ال ّثقات( ،حتقيق :صبحي ّ

تونس.)#1404/

ّمريي ،عمر بن ش ّبة (ت .)#262
 ابن ش ّبة النّ
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اهلاشمي،
 -105أخبار البرصة( ،مجع ودراسة وحتقيق :د .سلمى عبد احلميد
ّ

مراجعة وضبط :مركز تراث البرصة–العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة ،دار الكفيل للطباعة
والنّرش2015/م).

حممد شلتوت ،مطبعة قدس–
 -106تاريخ املدينة ّ
املنورة( ،حتقيق :فهيم ّ

قم.)#1410/

حممد ،الكويف (ت .)#235
 -ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن ّ

القهوجي ،ط ،1دار البشائر
حممد رضا
ّ
 -107كتاب األدب( ،حتقيقّ :
اإلسالمية–بريوت1999/م).
 -108املصنّف( ،حتقيق وتعليق :سعيد ال ّل ّحام ،ط ،1دار الفكر–بريوت

1989/م).

عيل (ت .)#588
 ابن شهرآشوب ،أبو جعفرّ ،حممد بن ّ

 -109معامل العلامء( ،قم/د.ت).

 ّالعاميل (ت .)#965
الشهيد الثاين ،زين الدّ ين
ّ

مؤسسة املعارف
 -110مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم (طّ ،1
اإلسالم ّية–قم.)#1419/
 ّعيل (ت .)#476
الش
ّ
ريازي ،إبراهيم بن ّ

 -111طبقات الفقهاء( ،حتقيق :خليل امليس ،دار القلم–بريوت/د.ت).

احلي ّ
حممد بن يوسف (ت .)#942
 ّاميّ ،
الش ّ
الص ّ

والرشاد( ،حتقيق وتعليقّ :
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود،
 -112سبل اهلدى ّ

ّ
حممد معوض ،دار الكتب العلم ّية–بريوت1993/م).
عيل ّ
والشيخ ّ
الصدوقّ ،
عيل (ت .)#381
 ّالشيخ أبو جعفرّ ،
حممد بن ّ
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ملؤسسة اإلمام اهلادي ،
 -113املقنع( ،حتقيق :جلنة التّحقيق التّابعة ّ
قم.)#1415/
فدي ،صالح الدّ ين ،خليل بن أيبك (ت .)#764
الص ّ
ّ -

 -114الوايف بالوفيات( ،حتقيق :أمحد األرناؤوط ،وتركي مصطفى ،دار

يب–بريوت/د.ت).
إحياء الرتاث العر ّ

الرزّاق بن مهام (ت .)#211
 ّنعاين ،أبو بكر ،عبد ّ
الص ّ

األعظمي ،د.م/د.ت).
الرمحن
ّ
 -115املصنّف( ،حتقيق :حبيب ّ

احلارثي (ت .)#386
عيل بن عط ّية،
ّ
 أبو طالب املك ّّيّ ،حممد بن ّ

 -116قوت القلوب يف معاملة املحبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التّوحيد،

السود ،ط ،1دار الكتب العلم ّية–بريوت1997/م).
(حتقيق :باسل عيون ّ
الطرباين ،أبو القاسم ،سليامن بن أمحد (ت .)#360
ّ

 -117املعجم األوسط( ،حتقيق :قسم التّحقيق بدار احلرمني1995/م).

حممد بن جرير (ت .)#310
ّ
الطربي ،أبو جعفرّ ،

الرسل وامللوك( ،مراجعة وتصحيح :نخبة من العلامء األجلاّ ء،
 -118تاريخ ّ

مؤسسة
األعلمي–بريوت/د.ت).
ّ
ّ
 -119جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ،تقديمّ :
الشيخ خليل امليس ،ضبط
وتوثيق :صدقي مجيل الع ّطار ،دار الفكر–بريوت1995/م).

الطربي ّ
الرابع
ّ
حممد بن جرير بن رستم( ،توفيّ أوائل القرن ّ
يعيّ ،
الش ّ
اهلجري).
ّ
 -120املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني (حتقيقّ :
املحمودي،
الشيخ أمحد
ّ

مؤسسة ال ّثقافة اإلسالم ّية–قم/د.ت).
طّ ،1
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الطرحيي ،فخر الدّ ين (ت .)#1085
ّ

 -121جممع البحرين( ،ط ،2طراوت1362/ش).
هراين ،آغا بزرك (.)#1389
 -ال ّط ّ

ّ -122
الذريعة إىل تصانيف ِّ
الشيعة( ،ط ،3دار األضواء–بريوت1983/م).

حممد بن احلسن (ت.)#460
الطويس ،أبو جعفرّ ،
ّ

األصفهاين ،قم.)#1415/
ومي،
 -123رجال
الطويس( ،حتقيق :جواد الق ّي ّ
ّ
ّ

اإلسالمي/
مؤسسة النّرش
ّ
 -124الفهرست( ،حتقيق :د .جواد الق ّيومي ،طّ ،1

.)#1417

البغدادي (ت.)#280
 ابن طيفور ،أبو الفضل ،أمحد بن أيب طاهر،ّ

 -125بالغات النّساء( ،مكتبة بصرييت–قم املقدّ سة/د.ت).

الض ّحاك (ت.)#287
 -ابن أيب عاصم ،أبو بكر ،أمحد بن عمر بن ّ

 -126اآلحاد واملثاين( ،حتقيق :جاسم فيصل أمحد اجلوابرة ،ط ،1دار الدِّ راية

للطباعة–الرياض1991/م).
ِّ

العصامي املك ّّي ،عبد امللك بن حسني (ت .)#1111
ّ

حممد
 -127سمط النّجوم العوايل( ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،وعيل ّ

معوض ،دار الكتب العلم ّية–بريوت1998/م).

القرطبي(ت.)#463
الرب،
 ابن عبد الرب ،الن ََّم ّّ
ري ،أبو عمرو ،يوسف بن عبد ّ
وحممد عيل معوض ،ط ،1دار
حممد عطا،
ّ
 -128االستذكار( ،حتقيق :سامل ّ

الكتب العلم ّية–بريوت2000/م).

حممد البجاوي ،ط،1
 -129االستيعاب يف معرفة األصحاب( ،حتقيق :عيل ّ

دار اجليل–بريوت.)#1412/
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حممد (ت .)#321
 ابن عبد ر ّبه،األندليس ،أمحد بن ّ
ّ

يب–بريوت1999/م).
 -130العقد الفريد( ،ط ،3دار إحياء الترُّ اث العر ّ
 -أبو عبيد ،القاسم بن سالم (ت .)#224

حممد هراس ،دار الفكر–بريوت1988/م).
 -131األموال( ،حتقيق :خليل ّ

البكري ،عبد اهلل بن عبد العزيز (ت .)#487
 أبو عبيدّ

الس ّقا ،ط ،2عامل الكتب–
 -132معجم ما استعجم( ،حتقيق :مصطفى ّ
بريوت1983/م).
اجلرجاين (ت .)#365
عدي،
عدي ،عبد اهلل بن
 ابنّ
ّ
ّ

الغزاوي ،ط ،3دار الفكر–بريوت/
 -133الكامل( ،حتقيق :حييى خمتار ّ

1988م).

عيل بن ُ
احلسني (ت .)#571
 -ابن عساكر ،أبو القاسمّ ،

 -134تاريخ مدينة دمشق( ،حتقيق :عيل شريي ،دار الفكر–بريوت.)#1415/
 -ابن العديم ،كامل الدّ ين ،عمر بن أمحد بن جرادة (ت .)#660

ُ -135بغية الطلب يف تاريخ حلب( ،حتقيق :د .سهيل زكار ،دار الفكر/

د.ت).

حممد بن أيب بكر (ت .)#543
 ابنالعريبّ ،
ّ

حمب الدّ ين اخلطيب ،ط–2جدّ ة/
 -136العواصم من القواصم( ،حتقيقّ :

.)#1387

حممد بن عمرو (ت .)#322
العقييل ،أبو جعفرّ ،
ّ

الضعفاء( ،حتقيق :د .عبد املعطي أمني قلعجي ،ط ،2دار الكتب
ُّ -137

العلم ّية–بريوت1998/م).
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احلي بن أمحد (ت .)#1089
 ابن العامداحلنبيل ،أبو الفالح ،عبد ّ
ّ

 -138شذرات ّ
الذهب يف أخبار َم ْن ذهب( ،حتقيق :عبد القادر األرناؤوط،

ط ،1دار ابـن كثري–دمشق.)#1406/

 -أبو عمر الدّ اين ،عثامن بن سعيد (ت .)#444

عزة حسن ،ط ،2دار الفكر–
 -139املحكم يف نقط املصاحف( ،حتقيق :دّ .

دمشق.)#1407/

حممد ،حممود بن أمحد (ت .)#855
العيني ،أبو ّ
ّ

يب–بريوت/د.ت).
 -140عمدة القارئ( ،دار إحياء الترُّ اث العر ّ

حممد (ت .)#505
حممد بن ّ
الغزايل ،أبو حامدّ ،
ّ

 -141إحياء علوم الدّ ين( ،دار املعرفة–بريوت/د.ت).

 ابن فارس ،أبو ُاحلسني بن فارس بن زكر ّيا (ت .)#395

حممد هارون ،مكتبة
السالم ّ
 -142معجم مقاييس ال ّلغة( ،حتقيق :عبد ّ

اإلسالمي.)#1404 /
اإلعالم
ّ

 -أبو الفدا ،عامد الدّ ين إسامعيل (ت .)#732

 -143املخترص يف أخبار البرش( ،دار املعرفة للطباعة والنّرش–بريوت/د.ت).

الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد (ت  ،#170أو .)#175
ّ

امرائي،
الس
 -144كتاب العني( ،حتقيق :د .مهدي
ّ
املخزومي ،ود .إبراهيم ّ
ّ

ط ،2دار اهلجرة–إيران.)#1409/

عيل بن ُ
احلسني (ت .)#356
 أبو الفرجّ
األصفهاينّ ،

يب/د.ت).
 -145األغاين( ،دار إحياء الترُّ اث العر ّ

 -146مقاتل الطالب ّيني( ،تقديم :كاظم املظ ّفر ،ط ،2املكتبة احليدر ّية–النّجف
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األرشف1965/م).

 -الفسوي ،أبو يوسف ،يعقوب بن سفيان (ت .)#277

 -147املعرفة والتّاريخ( ،حتقيق :خليل املنصور ،دار الكتب العلم ّية–

بريوت1999/م).

حممد (ت .)#340
 ابن الفقيهاهلمداين ،أمحد بن ّ
ّ

 -148البلدان( ،حتقيق :يوسف اهلادي ،ط ،1عامل الكتب للطباعة والنّرش–

بيـروت1996/م).

حممد بن يعقوب (ت .)#817
 -الفريوز آباديّ ،

املرصي ،ط ،1مجع ّية
حممد
ّ
أئمة النّحو وال ّلغة( ،حتقيقّ :
 -149البلغة يف تراجم ّ

إحياء الترُّ اث
اإلسالمي–الكويت.)#1407/
ّ
ينوري ،عبد اهلل بن مسلم (ت .)#276
 ابن قتيبة الدّّ

يض–
عيل شريي ،منشورات الشرّ يف ّ
 -150اإلمامة ّ
الر ّ
والسياسة( ،حتقيقّ :
بريوت1990/م).

ّ
ِّ -151
حممد شاكر ،دار احلديث–
الشعر
والشعراء( ،حتقيق :أمحد ّ
القاهرة2006/م).
 -152عيون األخبار( ،ط ،1دار الفكر للطباعة والنّرش–بريوت2002/م).

 -153غريب احلديث( ،حتقيق :عبد اهلل
اجلبوري–مطبعة العاين–
ّ

بغداد.)#1397/

 -154املعارف( ،حتقيق :د .ثروت عكاشة ،دار املعارف–مرص1969/م).
 -ابن قدامة ،عبد اهلل بن قدامة (ت .)#620

يب–بريوت/د.ت).
 -155املغني( ،دار الكتاب العر ّ
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القريش ،حييى بن آدم (ت .)#203
ّ

 -156كتاب اخلراج( ،حتقيق :د .حسني مؤنس ،ط ،1دار الشرّ وق–

القاهرة1987/م).

القرطبي ،عريب بن سعد (ت .)#320
ّ

(مؤسسة األعلمي للمطبوعات–بريوت/د.ت).
الطربي،
 -157صلة تاريخ
ّ
ّ
عيل بن يوسف (ت .)#646
ّ
القفطي ،مجال الدّ ين ،أبو احلسنّ ،

 -158إخبار العلامء بأخبار احلكامء( ،مكتبة املتن ّبي–القاهرة/د.ت).

حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط،1
الرواة عىل أنباه النّحاة( ،حتقيقّ :
 -159إنباه ُّ

املطبعة العرص ّية ،صيدا–بريوت2004/م).

عيل (ت .)#821
ّ
القلقشندي ،أمحد بن ّ

 -160صبح األعشى يف صناعة اإلنشا( ،حتقيق :د .يوسف عيل طويل ،ط،1

دار الفكر–دمشق1987/م).

الستّار أمحد ّفراج ،ط،2
 -161مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة( ،حتقيق :عبد ّ

مطبعة حكومة الكويت–الكويت1985/م).
عيل بن بابويه (ت .)#329
ّ
القميّ ،

مؤسسة آل البيت إلحياء الترُّ اث–
الرضا( ،ط ،1حتقيقّ :
 -162فقه ِّ

قم.)#1406/

حممد بن أيب بكر (ت .)#751
 -ابن ق ّيم اجلوز ّية ،أبو عبد اهللّ ،

ّبوي( ،مراجعة وتقديم :عبد الغني عبد اخلالق ،دار الكتب
-163
الطب الن ّ
ُّ

العلم ّية–بريوت/د.ت).

حممد مجيل غازي،
السياسة الشرّ ع ّية( ،حتقيق :دّ .
 -164ال ّطرق احلكم ّية يف ّ
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مطبعة املدين–القاهرة/د.ت).

 -ابن كثري ،أبو الفدا ،إسامعيل بن عمر (ت .)#774

 -165البداية والنّهاية( ،مكتبة املعارف–بريوت/د.ت).

السرية النّبو ّية( ،حتقيق :مصطفى عبد الواحد ،دار املعرفة–
ِّ -166

بريوت1976/م).

حممد بن إسامعيل (ت .)#1182
الكحالينّ ،
ّ

السالم( ،مراجعة وتعليقّ :
حممد عبد العزيز اخلو ّيل ،ط–4
الشيخ ّ
ُ -167سبل ّ

مرص1960/م).

حممد بن يعقوب (ت .)#329
الكليني ،أبو جعفرّ ،
ّ

عيل أكرب الغفاري ،ط ،3دار الكتب
 -168الكايف( ،تصحيح وتعليقّ :
اإلسالم ّية–طهران.)#1388/
املازندراينّ ،
احلائري (ت .)#1081
حممد صالح،
ّ
الشيخ ّ
ّ

 -169رشح أصول الكايف( ،حتقيق وتعليق :املريزا أيب احلسن ّ
عراين،
الش ّ

يب–بريوت2000/م).
الس ّيد عيل عاشور ،ط ،1دار إحياء الترُّ اث العر ّ
ّ
صححهّ :
عيل بن هبة اهلل (ت .)#475
 -ابن ماكوال ،أبو نرصّ ،

 -170إكامل الكامل( ،دار الكتاب
اإلسالمي–القاهرة/د.ت).
ّ
حممد بن حبيب (ت .)#450
ّ
عيل بن ّ
املاوردي ،أبو احلسنّ ،

 -171أدب القايض( ،حتقيق :حمي هالل السرّ حان ،جامعة بغداد1969/م).
 -ابن املبارك ،عبد اهلل بن املبارك (ت .)#181

األعظمي ،دار الكتب العلم ّية–
الرمحن
ُّ -172
ّ
الزهد( ،حتقيق :حبيب ّ

بريوت/د.ت).
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عيل بن حسام الدّ ين (ت .)#975
 املتّقيّ
اهلنديّ ،

العمل( ،حتقيقّ :
الرسالة–بريوت/
مؤسسة ّ
الشيخ بكر ح ّياينّ ،
 -173كنز اّ

1989م).

حممد تقي (ت.)#1111
حممد باقر بن ّ
املجليسّ ،
ّ

اين،
حممد باقر
ّ
الرحيم ّ
البهبودي ،و عبد ّ
 -174بحار األنوار ،حتقيقّ :
الر ّب ّ

(مؤسسة الوفاء ،بريوت -لبنان ،ط1983-#1403 ،2م).
ّ
 -جمهول ،مؤ ّلف.

وري ،ود .عبد اجل ّبار
 -175أخبار الدّ ولة الع ّباس ّية( ،حتقيق :د .عبد العزيز الدّ ّ

امل ّطلبي ،دار صادر–بريوت/د.ت).
 -جمهول ،مؤ ّلف.

 -176خمترص األخبار البِ َيع ّية( ،حتقيق :األب د .بطرس حدّ اد ،مطبعة الدّ يوان،

بغداد2000/م).

 -جمهول ،مؤ ّلف.

السابعة ،املنسوب البن
 -177احلوادث اجلامعة والتّجارب النّافعة يف املائة ّ

ال ُف َوطي( ،حتقيقّ :
السالم رؤوف ،مطبعة رشيعت–
بشار ّ
عواد معروف ،ود .عبد ّ
قم.)#1426/

األنصاري (ت .)#110
حممد بن سريين ،أبو بكر
ّ
ّ -

احللبي
 -178منتخب الكالم يف تفسري األحالم( ،مطبعة مصطفى البايب
ّ
وأوالده–مرص1940/م).
األزدي (ت .)#157
 أبو خمنف ،لوط بن حييى،ّ

حلسني( ،حتقيق وتعليق :حسني الغفاري ،املكتبة العلم ّية–
 -179مقتل ا ُ
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قم/د.ت).

احلجاج يوسف (ت .)#742
ِّي ،مجال الدّ ين ،أبو ّ
 -املز ّ

الرجال( ،حتقيق وتعليق :دّ .
عواد
بشار ّ
 -180هتذيب الكامل يف أسامء ِّ
الرسالة–بريوت1992/م).
مؤسسة ّ
معروف ،طّ ،1
عيل بن ُ
احلسني (ت .)#346
ّ
املسعودي ،أبو احلسنّ ،

 -181التّنبيه واإلرشاف( ،دار صعب–بريوت/د.ت).

حممد (ت .)#421
 مسكويه ،أمحد بن ّ -182جتارب األُمم( ،حتقيق :د .أبو القاسم إمامي ،ط ،1دار رسوش/

2000م).

احلجاج (ت .)#261
 مسلمالقشريي ،مسلم بن ّ
ّ

 -183صحيح مسلم( ،دار الفكر–بريوت/د.ت).

املطهر بن طاهر (ت .)#355
املقديسّ ،
ّ

 -184البدء والتّاريخ( ،مكتبة ال ّثقافة الدّ ين ّية–بور سعيد/د.ت).

حممد بن مكرم (ت .)#711
 ابن منظورّ ، -185لسان العرب( ،قم.)#1405/

ّيسابوري (ت .)#581
حممد الن
ّ
امليداين ،أبو الفضل ،أمحد بن ّ
ّ
الرضو ّية املقدّ سة/د.ت).
 -186جممع األمثال( ،املطبعة ّ

حممد (توفيّ يف القرن التّاسع
 ابن نارص الدّ ين الدّمشقي ،شمس الدّ ين ّ
ّ
اهلجري).
ّ
العرقسويس ،بريوت1993/م).
حممد نعيم
 -187توضيح املشتبه( ،حتقيقّ :
ّ
حممد بن أيب يعقوب (ت .)#385
 -ابن النّديم ،أبو الفرجّ ،
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 -188الفهرست( ،حتقيق :رضا جتدّ د–قم/د.ت).

األصبهاين ،أمحد بن عبد اهلل (ت .)#430
 أبو نعيمّ

يب–
 -189حلية األولياء وطبقات األصفياء( ،ط ،2دار الكتاب العر ّ

بريوت.)#1405/

ّووي ،حمي الدّ ين رشف (ت .)#676
 -الن ّ

 -190هتذيب األسامء وال ّلغات( ،حتقيق :مكتب البحوث والدّ راسات ،ط،1

دار الفكر–بريوت1996/م).

ّويري ،شهاب الدّ ين ،أمحد بن عبد الوهاب (ت .)#733
 النّ

 -191هناية األرب يف فنون األدب( ،مطبعة كوستاتسو ماس–القاهرة/

د.ت).

العسكري ،احلسن بن عبد اهلل بن سهل (ت .)#395
 أبو هاللّ

املنورة1966/م).
الس ّيد الوكيل–املدينة ّ
حممد ّ
 -192األوائل( ،حتقيقّ :

حممد أبو الفضل إبراهيم وعبد املجيد قطامش،
 -193مجهرة األمثال( ،حتقيقّ :

ط ،2دار اجليل–بريوت/د.ت).

مؤسسة النّرش
اإلسالمي–قم.)#1412/
ّ
 -194الفروق ال ّلغو ّية( ،حتقيقّ :
حممد هارون ،مطبعة حكومة
السالم ّ
 -195املصون يف األدب( ،حتقيق :عبد ّ

الكويت1960/م).

حممد بن عبد امللك (ت .)#521
اهلمداينّ ،
ّ

الطربي( ،حتقيق :إلربث يوسف كنعان ،ط ،2املطبعة
 -196تكملة تاريخ
ّ

الكاثوليك ّية–بريوت1961/م).

عيل بن أيب بكر (ت .)#807
ّ
اهليثمي ،نور الدّ ينّ ،
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الزوائد( ،دار الكتب العلم ّية–بريوت1988/م).
 -197جممع ّ
الكتبي (ت .)#818
 الوطواط ،أبو إسحاق ،برهان الدّ ينّ

ُ -198غرر اخلصائص الواضحة و ُعرر النّقائض الفاضحة( ،دار صعب–

بريوت/د.ت).

القريش (ت .)#775
 ابن أيب الوفا ،عبد القادر بن أيب الوفا،ّ

حممد كتب خانة–
 -199اجلواهر املض ّية يف طبقات احلنف ّية( ،دار النّرش :مري ّ

كراتيش/د.ت).

الض ّبي (ت .)#306
حممد بن خلف بن ح ّيانّ ،
 -وكيعّ ،

املراغي،
(صححه وع ّلق عليه :عبد العزيز مصطفى
 -200أخبار القضاة،
ّ
ّ

عامل الكتب–بريوت/د.ت).

اليمني (ت .)#768
حممد ،عبد اهلل بن أسعد،
ّ
اليافعي ،أبو ّ
ّ

 -201مرآة اجلنان وعربة اليقظان( ،دار الكتاب
اإلسالمي–القاهرة/
ّ
1993م).
احلموي ،أبو عبد اهلل ،ياقوت بن عبد اهلل (ت .)#626
 ياقوتّ

 -202معجم األدباء( ،ط ،1دار الكتب العلم ّية–بريوت1991/م).

املرعشيل ،ط ،1دار إحياء
الرمحن،
حممد عبد ّ
 -203معجم البلدان( ،قدّ م لهّ :
ّ

يب–بريوت2008/م).
الترُّ اث العر ّ

اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب (ت .)#292
ّ

يب( ،دار صادر–بريوت/د.ت).
 -204تاريخ اليعقو ّ
حممد بن أيب يعىل (ت .)#521
 أبو يعىلاحلنبيلّ ،
ّ

 -205طبقات احلنابلة( ،دار املعرفة–بريوت/د.ت).
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 -أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم (ت .)#182

 -206اخلراج( ،القاهرة.)#1346/
املراجع احلديث ُة.
ثاني ًا:
ُ

الس ّيد حمسن(ت .)#1371
 -األمنيّ ،

 -207أعيان ّ
الشيعة( ،حتقيق :حسن األمني ،دار التّعاون–بريوت/د .ت).
الشيخ عبد ُ
األمينيّ ،
احلسني بن أمحد(ت .)#1392
ّ

يب–بريوت/
والسنّة واألدب( ،دار الكتاب العر ّ
 -208الغدير يف الكتاب ُّ

د.ت).

البغدادي ،إسامعيل باشا (ت .)#1339
ّ

 -209هد ّية العارفني أسامء املؤ ّلفني وآثار املصنّفني( ،دار إحياء الترُّ اث

يب–بريوت/د.ت).
العر ّ

حممد.
 التّونجي ،دّ .
ّ

 -210املعجم ّ
هبي
يب( ،بريوت1969/م).
–فاريس/عر ّ
الذ ّ
ّ

 ُالس ّيد حسن.
سيني ال ّل
واساينّ ،
ّ
احل ّ

واساين ،ط،1
الس ّيد إبراهيم ال ّل
 -211نور األفهام يف علم الكالم( ،حتقيقّ :
ّ

مؤسسة النّرش
اإلسالمي–قم.)#1425/
ّ
ّ
 -احلصونة ،رائد محود.

الصفاء للطباعة–عامن/
 -212احلسبة يف اإلسالم ،نشأهتا
وتطورها( ،دار ّ
ّ

2012م).

وتطورها يف الدّ ولة العرب ّية اإلسالم ّية( ،رسالة ماجستري
السجون
ّ
 -213نشأة ّ

غري منشورة ،جامعة البرصة–ك ّل ّية اآلداب2002/م).
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احللفي ،صبيح نوري خلف.
ّ
والسياس ّية حتّى
 -214نساء البيت األُ ّ
موي ودوره ّن يف احلياة االجتامع ّية ّ
موي( ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة البرصة–ك ّل ّية
هناية العرص األُ ّ
اآلداب2006/م).

الس ّيد أبو القاسم (ت .)#1411
اخلوئيّ ،
ّ

الرواة( ،ط ،5د.م1992/م).
 -215معجم رجال احلديث وتصنيف طبقات ُّ
اخلوئي ،حبيب اهلل (ت .)#1324
ّ

احي،
 -216منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة( ،حتقيق :س ّيد إبراهيم امل ّي ّ

املطبعة اإلسالم ّية–طهران/د.ت).

يراوي ،مكّي عبد ال ّلطيف.
 الدِّّ

 -217دير الدّ هدار بني ال ُقرنة والبرصة( ،مطبعة البهاء–البرصة2006/م).

حممد مرتىض ُ
سيني (ت .)#1205
 الز ّاحل ّ
ّبيديّ ،

 -218تاج العروس م ْن جواهر القاموس( ،حتقيق :عيل شريي ،دار الفكر–

بريوت1994/م).

 -الزِّركيل ،خري الدِّ ين(ت .)#1410

 -219األعالم( ،دار العلم للماليني–بريوت1980/م).

ّيدي ،سامي جودة بعيد.
 -الز ّ

السلطة يف فرض وتنفيذ العقوباتُ ( ،أطروحة دكتوراه غري
 -220جتاوزات ّ

منشورة ،جامعة البرصة–ك ِّل ّية اآلداب2012/م).
 -رسكيس ،يوسف إليان (ت .)#1351

واملعربة( ،مطبعة هبمن–قم.)#1410/
 -221معجم املطبوعات العرب ّية
ّ
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لمي ،د .إبراهيم جدّ وع ّ
الشيخ حمسن (معارص).
الس ّ
ّ -

السياس ّية والفكر ّية منذ القرن
 -222إمارة البطائح العرب ّية ،دراسة يف أحواهلا ّ

اهلجري/ال ّثاين عرش
السابع
اهلجري/العارش
الرابع
ّ
ّ
ّ
امليالدي حتّى منتصف القرن ّ
ّ
امليالدي( ،ط ،1النّجف األرشف2014/م).
ّ
امويّ ،
حممد (.)#1370
الس ّ
الشيخ ّ
ّ -

حلسني( ،حتقيقّ :
حممد جعفر
الشيخ ّ
 -223إبصار العني يف أنصار ا ُ
الطبيس ،ط ،1مطبعة حرس ال ّثورة اإلسالم ّية–طهران.)#1419/
ّ
 ّالشاكري ،احلاج حسني.

ِ
والفرق اإلسالم ّية( ،ط ،1املطبعة :ستارة–
 -224نشوء املذاهب

قم.)#1418/

ّاوي ،رنا سليم شاكر (معارص).
 -العز ّ

/الرابع عرش
 -225احلياة الفكر ّية يف العراق خالل القرن ال ّثامن
ّ
اهلجري ّ
امليالديُ ( ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة البرصة–ك ِّل ّية اآلداب2013/م).
ّ
 -العيل ،د .صالح أمحد (ت 2003م).

اهلجري
األول
ّ
 -226التّنظيامت االجتامع ّية واالقتصاد ّية يف البرصة يف القرن ّ
(ط ،2دار ال ّطليعة–بريوت1969/م).

العلمي
 -227خطط البرصة ومنطقتها( ،مطبعة املجمع
العراقي–
ّ
ّ
بغداد1986/م).
العيل ،فيصل أمحد كاظم.
ّ -

ايس (–132
 -228نصارى العراق ،دراس ٌة يف أحواهلم العا ّمة يف العرص الع ّب ّ
1258–749/#656م)ُ ( ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة البرصة–ك ّل ّية
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اآلداب2011/م).

 -فتح اهلل ،د .أمحد.

اجلعفري( ،ط ،1مطابع املدوخل–الدّ ّمام/
 -229معجم ألفاظ الفقه
ّ

1995م).

عيل.
القييس ،حسني ّ
ّ

ِّ
املتأخر ،دراس ٌة تارخي ّي ٌة–
ايس
 -230طبيعة املجتمع
ّ
العراقي يف العرص الع ّب ّ

اجتامع ّي ٌة (656–447هـ1258–1055/م)( ،ط–1بغداد2007/م).
ّاينّ ،
الفايس.
األدرييس،
احلي،
الشيخ عبد ّ
 الكت ّّ
ّ

املسمى الترّ اتيب اإلدار ّية( ،دار إحياء الترُّ اث
 -231نظام احلكومة النّبو ّية،
َّ

يب–بريوت/د.ت).
العر ّ

حممد.
ّ
الس ّيد ّ
الكثرييّ ،

السنّة واإلمام ّية( ،ط ،1الغدير لل ّطباعة والنّرش
السلف ّية َ
بني أهل ُّ
ّ -232

والتّوزيع–بريوت1997/م).

كحالة ،عمر رضا (ت 1987م).
ّ -

 -233معجم املؤ ّلفني( ،بريوت/د.ت).

الكناين ،مصطفى سامل حازم.
ّ

الرسم ّية يف الدّ ولة العرب ّية اإلسالم ّية ،دراس ٌة
 -234جريمة التّزوير يف الكتب ّ

تارخي ّي ٌة(،رسالة ماجستري ،جامعة البرصة–ك ِّل ّية اآلداب2014/م).
الس ّيد موسى ُ
سيني.
احل ّ
املازندراينّ ،
ّ

 -235العقد املنري يف حتقيق ما يتع ّلق بالدّ راهم والدّ نانري( ،ط ،2املطبعة

اإلسالم ّية–طهران.)#1382/
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 -املاجد ،مبارك حسن ذياب.

الرشوة يف الدّ ولة العرب ّية اإلسالم ّية لغاية سنة
 -236جريمة ّ
(1258/#656م) ،دراس ٌة تارخي ّي ٌة( ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة
البرصة–ك ِّل ّية اآلداب2014/م).
 آل حمسنّ ،عيل.
الشيخ ّ

السنّة( ،ط ،1دار امليزان لل ّطباعة والنّرش
 -237مسائل خالف ّية حار فيها أهل ُّ

والتّوزيع–بريوت1999/م).

 املظ ّفرّ ،حممد حسن (ت .)#1375
الشيخ ّ

مؤسسة آل البيت  إلحياء
الصدق لنهج ّ
 -238دالئل ّ
احلق( ،ط ،1حتقيقّ :

الترُّ اث–قم.)#1422/

حممد جواد (ت.)#1400
 -مغنيةّ ،

ّ -239
الشيعة يف امليزان( ،ط ،4دار التّعارف للمطبوعات–بريوت1979/م).

ّوريّ ،
الطربيس (ت .)#1320
ّوري،
الشيخ حسني الن ّ
 املريزا الن ّّ

مؤسسة آل البيت  إلحياء
 -240خامتة مستدرك الوسائل( ،حتقيقّ :
الترُّ اث–قم.)#1416/
 -ناجي ،د .عبد اجل ّبار (معارص).

الرابع
مؤرخي البرصة يف الكتابة التّارخي ّية حتّى القرن ّ
 -241إسهامات ّ
ّ
دارالشؤون ال ّثقاف ّية العا ّمة–بغداد1990/م).
اهلجري( ،ط ،1
ّ
ِ
ني العسكر ّية
يايس–إسهامات البرص ّي َ
 -242م ْن تاريخ البرصة ّ
الس ّ
اإلسالمي( ،مطبعة دار احلكمة–جامعة
وصمودهم إزاء التّحدّ يات يف التّاريخ
ّ

البرصة1990/م).

 ..................................................................................264الأ َوائ ُل يف ال َب ْ�ص َرة

ِ -243م ْن تاريخ احلركة الفكر ّية يف البرصة يف العرص
اإلسالمي–يف الدّ راسات
ّ

اإلنسان ّية( ،مطبعة دار احلكمة–جامعة البرصة1991/م).
 -النّرص اهلل ،د .جواد كاظم (معارص).

ألول عملة عرب ّية إسالم ّية( ،بحث منشور يف
األول ّ
 -244البرصة املوطن ّ

األول،
جم ّلة دراسات البرصة ،مركز دراسات البرصة ،جامعة البرصة ،العدد ّ
السنة األُوىل2006/م).
ّ
عيل  املنسوبة لغريه( ،سلسلة ر ّد ّ
الشبهات،
 -245فضائل أمري
َ
املؤمنني ٍّ

مركز األبحاث العقائد ّية ،النّجف2009/م).
اهلاشمي ،سلمى عبد احلميد (معارص).
ّ

 -246أخبار القضاة لوكيع مصدر ًا لدراسة أحوال البرصة احلضار ّية( ،رسالة

ماجستري غري منشورة ،جامعة البرصة–ك ِّل ّية اآلداب1990/م).
موي( ،مطبعة دار الكتب–
 -247آل عثامن بن ع ّفان وموقفهم من احلكم األُ ّ

جامعة البرصة2012/م).
 -هنتس ،فالرت.

املرتي( ،ترمجة :د .كامل
 -248املكاييل واألوزان وما يعادهلا يف النّظام
ّ

العسيل ،عامن1970/م).
ّ

اليوزبكي ،توفيق سلطان.
ّ

 -249دراسات يف النّظم العرب ّية اإلسالم ّية (ط–3املوصل1988/م).
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