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 :الممخص

، أسيمت قبيمة مذحج اسيامًا فاعاًل في مجرؤيات األحداث السياسية التي مرت بالدولة األسالمية 
فبعد اعتناؽ قبيمة مذحج االسالـ ، كاف ليا دور كبير ومشرؼ في الفتوحات االسالمية ، فساىمت 

وبالد الشاـ مف السيطرة البيزنطية ولـ  قبيمة مذحج في عمميات تحرير العراؽ مف السيطرة الفارسية
يقتصر دورىا في الفتوحات االسالمية بؿ كاف دورىا واضحًا في الخالفة الراشدة وايضًا الدولة األموية 

( وكانت  وتصدوا لسياسة بني أمية ومساىمتيـ الفاعمة بالوقوؼ والمشاركة بثورة االماـ الحسيف )
لتي سجمت موقفًا مشرفًا لبعض رجاالتيا الشيعة ، واستمر الموقؼ قبيمة مذحج واحدة مف تمؾ القبائؿ ا

 المعادي لبعض رجاليا لسياسة بني أمية ومف تبعيـ حتى بعد الثورة الحسينية .

 (.العصر األموي ،األحداث السياسية ،رجاؿ مذحج الشيعةالكممات المفتاحية: )

The position of the Shiite Madhhaj men on political events in the 

Umayyad era 

Wassan Abdel Amir Hammoud 

Dhi Qar University / Dhi Qar Center for Historical and Archaeological 

Studies 

  Abstract : 

The Madhhaj tribe has made an active contribution to the course of political 

events that have passed through the Islamic state.  After the tribe of Madhhaj 

embraced Islam, it had a great and honorable role in the Islamic conquests ،

The Madhhaj tribe participated in the operations of liberating Iraq from 

Persian domination, and the Levant from Byzantine domination, and their 

role was not limited to the Islamic conquests, but their role was clear in the 

Rightly-Guided Caliphate and also the Umayyad State. 
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And their active contribution and participation in the revolution of Imam 

Hussein, peace be upon him. The Madhhaj tribe was one of those tribes that 

recorded an honorable position for some of its Shiite men, and the hostile 

attitude of some of its men to the policy of the Umayyads and those who 

followed them continued even after the Husseini revolution. 

Keywords: (Men of Madhhaj Shiites, political events, the Umayyad era). 

 :المقدمة

احتمت قبيمة مذحج بعدًا تاريخيًا عميقًا مف بيف القبائؿ العربية الجنوبية التي استوطنت 
المذحجييف بصورة  بصفوؼاليمف في عصور قديمة ، وعندما اعتنقوا االسالـ قد دخؿ 

وعمى أثر  ،(الرسؿ الى اليمف في السنة الرابعة لميجرة)    جماعية بعد ارساؿ النبي 
ذلؾ وصمت وفود يمنية الى المدينة المنورة وقد اعمنت اسالميا ، فكاف ليا دور مشرؼ 
في الفتوحات االسالمية واالحداث التي جرت بعدىا وقد اشترؾ البعض في خالفة ابي 

منيـ و قد د عمى البعض ( قد اعتمبكر وعمر ، وفي خالفة أمير المؤمنيف عميًا )
منحيـ قيادة في جيشو في موقعة الجمؿ وصفيف والنيرواف ومف ابرز رجاالت مذحج 

( لمبعض منيـ ادارة عمار بف ياسر ، ومالؾ االشتر ، وقد عيد االماـ عمي )
بعض الواليات ، فقد عيد لمالؾ االشتر والية الجزيرة ومصر ، اما كميؿ بف زياد 

 غيرىـ ايضًا .النخعي اعطاه ىيت و 

وعندما خطة مدينة الكوفة استفادت مذحج مف التقسيـ االداري القائـ عمى كؿ قبيمة 
وكاف بادىء االمر عمى شكؿ اسباع ومف ثـ قسمت ارباع في خالفة الدولة االموية 

ىػ ( ، فكاف لقبيمة مذحج دور بارز في االحداث السياسية لمدولة األموية 44لسنة ) 
( وقد وقفوا موقؼ معاديًا مف سياسة  االماـ الحسيف بف عمي ) وكاف ابرزىا ثورة

 يزيد وابف زياد ، واغمب افرادىا سطروا اروع مالحـ التضحية والفداء .
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( مف اىـ الثورات التي تتعاظـ أىميتيا عمى مر الزماف  ألف ثورة االماـ الحسيف )
التي أسبغت عمى عاشوراء ( ىي ويتسامى قدرىا قداسة ألف قداسة االماـ الحسيف )

، وكانت المواجية فريدة مف كؿ جية بيف ذروة الفضيمة بكؿ مناقبيا متمثمة باالماـ 
( وأىؿ بيتو وانصاره ػػ وبيف الرذيمة بكؿ انحطاطيا متمثمة ببني أمية  الحسيف )

( ىي مواجية حاسمة بيف االسالـ المحمدي ومف تبعيـ ، فثورة االماـ الحسيف )
 بيف حركة النفاؽ .الخالص و 

ف فالمبحث األوؿ أوجبت دراسة نسب قبيمة مذحج وقد جاءت ىذه الدراسة بمبحثي
وأسالميا ودورىا في الفتوحات االسالمية ، أما المبحث الثاني فقد جاءت الدراسة عف 
سياسة الدولة األموية وموقؼ ابرز رجاؿ مذحج الشيعة مف االحداث السياسية وموقؼ 

رة الحسينية ، ثـ الخاتمة والتوصؿ الى نتائجيا ىذه الدراسة ، اما افرادىا مف الثو 
كتب متنوعة ومتعددة ، فجاءت الدراسة بالمصادر التي اقتضت الحاجة الييا فكانت 

 التراجـ واالنساب والطبقات وكتب البمدانييف وايضًا الدراسات الحديثة .

 المبحث االول

 االسالمي :ــ قبيمة مذحج وأثرها في المجتمع

 اواًل ــ نسب قبيمة مذحج وأسالمها :ــ

فيي مف القبائؿ العربية اليمانيية التي ليا بعدًا تاريخيًا عميقًا ، وتنحدر مف مالؾ بف ادد 
، فسمي مذحج النو ولد  (4)بف زيد بف يشجب بف عريب بف زيد بف كيالف بف سبأ 

كما عدت ىذه القبيمة مف جاجـ العرب ألف ) الجماجـ (  (2) عمى أكمة حمراء باليمف
مف القبائؿ التي ( 6) ومرار (5)وبنو الحارث (4) واف قبيمة عنس (3) تتفرع منيا القبائؿ

 تنسب الى قبيمة مذحج .
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وتعتبر النخع مف القبائؿ الكبيرة التي تنتمي الى مذحج ، وتنحدر النخع الى جسر بف 
مناة بف يقدـ بف أفضى بف دعي بف إياد بف نزار ، فالنخع عمرو بف الطمثاف بف عوذ 

، فروي اف مالؾ بف االشتر النخعي وىو مف ابطاؿ غزوة مؤتو ،  (7) ينسب الى إياد
يف حتى اف االماـ عمي ف( شيد الجمؿ وصومف اصحاب أمير المؤمنيف عميًا )

( قد و )حينما  (9) ، قاؿ األشتر : في معركة اليرموؾ (8) ه والية مصر والجزيرةال
 . (41) ) خذىا وأنا الغالـ االيادي ( بادر لمقاتمة رجؿ مف الروـ

( قد ارسؿ  دخؿ المذحجيوف الى االسالـ بصورة جماعية ، ألف الرسوؿ محمد )
ىػ ( وقد وصمت وفود يمنية الى المدينة المنورة قد اعمنت 9الرسؿ الى اليمف في السنة)

( الى شماؿ ( االماـ عمي )ىػ ( بعث الرسوؿ محمد ) 41سالميا ، وفي سنة ) إ
( قائاًل : ) إذا نزلت بساحتيـ فالتقاتميـ حتى اليمف في سرية حينيا أوصاه الرسوؿ )

( الى استخداـ القوة ، ألف الطرؽ السممية قد استنفذت فمجأ الرسوؿ ) (44)يقاتموؾ(
مف رؤسائيـ عمى االسالـ وقالوا : ) نحف عمى مف وراءنا فأسرعوا وأجابوا وبايعو نفر 

حينيا أيقنت العرب انو الجدوى مف  (42)مف قومنا وىذه صدقاتنا فخذ منيا حؽ اهلل(
( بعدما اسممت قريش ، فدخموا في ديف اهلل كما قاؿ تعالى: ) الرسوؿ محمد)حرب 

ِديَف اهلل َأفَواجًا * َفًسبِّْح ِبَحمِد َربَِّؾ اذا جاء نصر اهلل والفتح * ورأيًت الَناس َيدُخُموَف في 
، فمكؿ قبيمة رئيس يتقدميـ ففي اليمف النصرانية والييودية  (43)( واسَتغِفرُه َأنَُّو َكاَف َتَوابا

 .( 44)، ومنيـ مف عبد االصناـ 

تعد قبيمة مذحج في مقدمة القبائؿ العربية الضاربة في أعماؽ التأريخ جذورًا عميقة 
ؾ في عصر ما قبؿ االسالـ ، فقد كاف ليما في بعض اياـ العرب مساىمات ومع وذل

، وأيضًا مساىمات عسكرية بارزة في القبائؿ العربية عالقات سياسية واجتماعية 
، ( 45)عمميات التحرير والفتوحات االسالمية ساعدت عمى نشر االسالـ وحمؿ لوائو 
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، ( 46) مشرؼ امثاؿ عمار بف ياسرفينالؾ مجموعة مف الصحابة ليـ دور كبير و 
، في حرب الردة اياـ الخميفة أبي بكر حيث تمكنوا مف قتؿ مسيممة  (47) ومالؾ االشتر

ة و ، ولقبيمة مذحج اثر كبير في نشر الدع (49) والقضاء عمى المرتديف (48)الكذاب
 . (21)) أكثر القبائؿ في الجنة مذحج (    (:االسالمية ، وقد قاؿ الرسوؿ )

ساىمت قبيمة مذحج في عمميات تحرير العراؽ ، فقبيمة النخع مف القبائؿ العربية التي 
ليا مآثر ميمة إذ اشتركت في الفتوحات في الشاـ والعراؽ ، ومع ذلؾ بدءًا مف معركة 

ىػ ( حتى بمغ عددىـ عند مسير سعد بف ابي وقاص مف المدينة 45القادسية عاـ )
تحت زعامة ثالثة مف رؤسائيـ وىـ عمرو بف قاتؿ ( م 4311المنورة نحو العراؽ ) 

أبو سبرة بف ذؤيب ، عمى بني جعفر ، يزيد بف  ،معد يكرب الزبيدي عمى بني منبو 
وكاف سممة بف يزيد الجعفي  (24) داء وجنب ومسيمةصالحارث الصدائي ، عمى بطوف 

 .( 22) لو راية عمى مذحج وىمداف يـو القادسية

شأف اقدر كبير مف االىمية حتى قاؿ عمر بف الخطاب : ) مفكاف اشتراكيـ عمى 
فر الناس عنيـ ؟ قالوا : ال بؿ ولوا أعظـ األمر ، الناس  رالنخع ، أصيبوا مف بيف سائ

، وقد شيد ليـ الخميفة عمر بف الخطاب بقولو : ) أف الشرؼ فيكـ ( 23) وحدىـ (
 .( 24) يامعشر النخع لمتربع (

وقبميا  (25) بؿ شاركوا بمعركة جموالء معركة ػػ القادسية  لـ يقتصر دور مذحج عمى
المدائف ضد الفرس بعدما احتشد الفرس في جموالء ، فعمـ سعد بف ابي وقاص ، وأرسؿ 
مددًا بقيادة قيس بف مكشوح ، فميـ دور كبير ) جعؿ رستـ االصغر يجوؿ في ميداف 

ر بف طارؽ النخعي ، فحمؿ الحرب .... ، وانظر الى رجؿ مف المسمميف يقاؿ لو جاب
عميو جابر بف طارؽ النخعي فضربو ضربة عمى تاجو فقد التاج وىامتو فخر رستـ 
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، وكاف عمى مقدمة  (27) ىػػ ( حدثت معركة نياوند24، وفي عاـ )( 26) صريعًا (
، وتـ قتؿ أحد قادة ( 28) المسمميف قيس بف ىبيرة المرادي وقد دخؿ أرض قرميسيف

عمى يد عمرو بف معد يكرب الزبيدي الذي اثار الحماس  وروح الجياد الجيش الفارسي 
بيف صفوؼ مذحج وقبائميا بقولو : ) يامعشر بني مذحج ويافتياف بني زبيد يامعشر 

، ففتح اهلل عمى المسمميف  (29) لمف قبر اليوـ (النخع اعمموا اف الذكر غدًا بالمدينة 
 . (31) وقعت اليزيمة عمى الفرس وسمي فتح الفتوح

 ثانيًا ػػ موقع قبيمة مذحج مف خطط الكوفة :ػػ 

كاف تأسيس الكوفة احدى الضروريات الحربية ، التي فرضتيا دواعي الفتح االسالمي 
 ت بيفد خطوط المواصالخميفة عمر بف الخطاب ، وايضًا لبعالد فارس في عيد البل

، فكاف مف الضروري تاؿ المدينة حاضرة الدولة االسالمية في ذلؾ الوقت ومياديف الق
اف يتخذ الجيش االسالمي المحارب ، نقطة ارتكاز لو يستريح عندىا مف عناء السفر 

فاصدر الخميفة عمر بف  (34) القتاؿريبًا مف ميداف قاو الحرب وكذلؾ معسكرًا ثابتًا 
( 32) الخطاب امره الى سعد بف ابي وقاص اف : ) يتخذ لممسمميف دار ىجره وقيروانًا (

ومف جية اخرى ليتقي بو المسمموف وخدمو منطقة المدائف عمى اف يختاروا منزاًل بريًا .
وبحريًا ، اليفصؿ بينيـ وبيف الخميقة بحرًا وجسرًا فاختيار الكوفة يرجع الى عامميف 
احدىما عسكري واآلخر جغرافي لتربع الكوفة عمى كتفيف ىما : ) الصحراء مف جانب 

، فخطت مدينة  (33) ذا مما ساعد عمى جذب السكاف الييا (والماء مف جانب آخر ، وى
قًا يدق (35) .كاف المؤرخ الطبري  (34) ىػ ( فكانت ) دار جياد وىجرة (47الكوفة عاـ )

في توزيع القبائؿ العربية عمى المناىج فذكر اف القادة والمحاربيف حيف عودتيـ مف 
فالسمطة االدارية قد خولت النسابيف  مناطؽ الثغور اف ليـ منازؿ محددة وراء المسجد ،
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مف أمثاؿ سعيد بف عمراف ، ومثمبة بف نعيـ بتعديؿ المناىج عند الضرورة واالستعانة 
 اصبحت بعد ذلؾ اسباعًا ، وكاف ترتيبيا عمى النحو اآلتي :ػػبذوي الرأي وقد

 كنانو وحمفائيا مف االجايش سبعًا . .4
 واالزد سبعًا . قضاعة وغساف وبجيمة وخثعـ وكندة وحضرموت .2
 مذحج وحمير وىمداف سبعًا . .3
 تميـ وسائر الرباب وىوازف سبعًا . .4
 اياد وعؾ وعبد القيف وأىؿ اليجر والحمراء سبع . .5
 أسد وغطفاف ومحارب سبعًا . .6

( عًا لكنو )ا( لـ يطرأ تغييرًا عمى تقسيـ الكوفة اسب )عمي أما في خالفة االماـ 
 عمى النحو اآلتي :ػػ الرايات غير نظاـ االسباع بعقده

 ىمداف وحمير سبعًا عمييـ سعيد بف قيس اليمداني . .4
اال اف عدي بف  وعمييـ زياد بف النضر الحارثي ، مذحج واالشعريوف سبعاً  .2

 الحاتـ كاف عمى طي فمردًا دوف صاحب سبع مذحج واالشعرييف .
 قيس وعيالف وعبد القيس سبعًا وعمييـ سعد بف مسعود عـ المختار بف ابي .3

 عبيدة الثقفي .
 وحضرموت وقضاعة وميرة سبعًا عمييـ حجر بف عدي الكندي . كندة  .4
 االزد وبجيمة وخثعـ واالنصار سبعًا وعمييـ مخنؼ بف مسمـ االزدي . .5
ير عبد القيس سبعًا عمييـ وعمو بف محدوج بكر بف وائؿ وتغمب وسائر ربيعة غ .6

 الذىمي .
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ومزينة سبعًا وعمييـ معقؿ بف قيس قريش وكنانة وأسد وتميـ وضبو والرباب  .7
( حروب الجمؿ ، وصفيف  الرياحي ، وشيد ىؤالء االسباع مع االماـ عمي )

 . (36) والنيرواف

( نجد قبيمة مذحج تحتؿ مركز الصدارة ويتقدـ الجيش مالؾ ففي جيش االماـ عمي )
الميسرة االشتر النخعي وكميؿ بف زياد النخعي ، وكاف عمار بف ياسر العنسي عمى 

في معركة الجمؿ ، وىند المرادي عمى السافة ، وشريح بف ىاني المرادي عمى الرجالة 
وقد التقى برؤسائيـ امثاؿ ىشاـ ( ، فكاف لمذحج السبؽ في مبايعة االماـ عمي )

( اف يجد الحنكة االدارية في بعض ) ىة مف النخع ، واستطاع االماـ عميبف أبر 
ارة بعض الواليات ، أمثاؿ مالؾ بف االشتر وىو ابرز االشخاص واعتمد عمييـ بأد

( والية مصر ( في صفيف ، وقد واله )رجاؿ النخع وصاحب رأيو االماـ عمي)
والجزيرة ، وكميؿ بف زياد النخعي كاف واليًا عمى ىيت وىو صاحب الدعاء  المشيور 

بف ىوذة النخعي ، بدعاء كميؿ ، وعبيد السمماني المرادي واليًا عمى الفرات ، وىاني 
واليًا عمى الكوفة ، عبد اهلل بف عبد المداف الحارثي ، واليًا عمى نجداف ، العقار بف 

 .وعند (37)، زحر بف قيس الجعفي واليًا عمى المدائف فئمداالقيس الجعفي ، واليًا عمى 
 :ػػىػ ( ، تحولت االسباع الى أرباع وعمى النحو اآلتي 44تأسيس الدولة االموية عاـ )

 أىؿ المدينة ، وكاف عمييـ عمرو بف حريث . .4
 تميـ وىمداف ، وعمييـ خالد بف عرفطة . .2
 كندة وربيعة ، وعمييـ قيس بف عبد شمس بف المغيرة . .3
وأسد ومذحج وعمييـ ابو بردة بف ابي موسى وبقى نظاـ األرباع حتى آخر اياـ  .4

 .( 38) الكوفة
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الى  (39) ماسينيوفالمسجد ، وذىب  واف النخع مف قبيمة مذحج قد استقرت في قبمة
أف قبائؿ مذحج وحمير وىمداف كانوا مف سكاف المدف والقرى ، ) وقد يكوف القوؿ : 

متوزعة في البالد فمنيا المستقرة حسب ىذا التعميـ غير دقيؽ ألف القبائؿ كانت 
، واف لقبيمة مذحج مسجد جعفى مف المساجد ( 41)(ظروفيا االقتصادية واالجتماعية
( ويقع في الجنوب الغربي مف مسجد الكوفة ،  الميمة في خالفة االماـ عمي )

ة مراد نوايضًا كاف لقبيمة مذحج وتفرعاتيا مقابر في مدينة الكوفة عرفت باسمائيا كجبا
 . (44)، وجبانة جعفى

 المبحث الثاني

 منهاالشيعة سياسة الدولة األموية وموقف ابرز رجال قبيمة مذحج 

 أواًل :ػػ سياسة الدولة األموية : ػػ 

ة التي احراز الخالفة والرجوع الى السياد حوؿ محور اف سياسة بني أمية كانت تدور
كانت ليـ في الجاىمية ، فكاف ابو سفياف والد معاوية زعيـ أىؿ مكة ، وقد حارب النبي 

بد مف االسالـ في عدة أماكف ، وجاىر بعداوتو وطعف فييا ثـ فتحو مكو ولـ يكف لو 
( مف حسف السياسة اف يمف عمى ي ) بفأسمـ ىو وأوالده وفييـ معاوية ، ورأى الن

) اذىبوا فأنتـ  :قريش كافة بعد أف ممكيـ بالفتح عنوة ، فمف عمييـ وأطمؽ سبيميـ وقاؿ
 الطمقاء ( و فييـ معاوية ، وقد تألفيـ النبي بالعطاء ليثبتوا في إسالميـ .

ينظروف الى مانالو بنو ىاشـ بالنبوة مف الجاه ، ويتوقعوف فرصة لقبض وكاف بنو أمية 
عمى ازمة الممؾ ألف مبتغاىـ السمطة وليس نشر مبادىء االسالـ ، فرغبت بني أمية 
في السمطة عمى ىذه الصورة مع وجود مف ىو أحؽ منيـ بيا ، جرىـ الى ارتكاب أمور 

فة االموية بشيئيف : العصبية القرشية ، آلت الى توجيو المطاعف الييـ ، فتغمبت الخال
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 عصبيات أو االحزاب االخرى وىما أساس كؿ ماظير مف سياسة بني أميةلواصطناع ا

(42 ). 

فمـ ير معاوية سبيال الى نيؿ بغيتو اال بالدىاء والتدبير ، وكاف أدىى أىؿ زمانو ، وقد 
ا ، فتصدى لو ( وىو أحؽ الناس بيأفضت الخالفة الى أمير المؤمنيف عمي )

معاوية وطمب لنفسو الخالفة وىو يعمـ أف أىؿ البيت أحؽ بيا منو ، وبعد أف تمكف 
(  ( لقبولو الصمح ، فكاف االماـ الحسف ) معاوية مف اجبار االماـ الحسف )

عمى بصيرة مف مجتمعو ، وىو يرى أف المرحمة ال تتحمؿ أكثر مف تسجيؿ الموقؼ 
( وكشؼ حقيقة ) النبيفاستطاع اف يبيف مقاـ اىؿ بيت  الصريح مف معاوية نظريًا ،

وفي نفس الوقت أعمف انو اليغدر  وية ، وطالبو بتنفيذ شروط الصمح ،بني أمية ومعا
! وعندما خطب معاوية في معسكر النخيمة بالكوفة أعمف ( 43) واليتراجع عف صمحو

انتياءؤ العيد النبوي االسالمي وقياـ االمبراطورية األموية ! فقاؿ : ) .... اال أف كؿ 
شيء أعطيتو الحسف بف عمي تحت قدمي ىاتيف ال أفي بو ... ، اني واهلل ما قاتمتكـ 

نما قاتمتكـ ألتأمر عميكـ  ا ! إنكـلتزكو لتصموا وال لتصوموا وال لتحجوا وال  لتفعموف ذلؾ وا 
فكاف  (44) وقد أعطاني اهلل ذلؾ وأنتـ كارىوف ! قاؿ شريؾ في حديثو : ىذا ىو التيتؾ (

معاوية باغي استطاع اف يصؿ لمسيادة والسمطة حبًا ليا ولـ ييتـ بمبادىء االسالـ قط 
( ير المؤمنيف عميًا )، ونقـ معاوية عمى الصحابة المواليف آلؿ البيت وىـ شيعة أم

( ، وكاف عددىـ ليس بالقميؿ وكانت مجموعة مؤثرة وفاعمة ، وابنو االماـ الحسف )
( ومنيـ قيس بف سعد بف ، ومف قبائؿ عربية ليا ثقميا منذ اياـ خالفة االماـ عمي )

عبادة االنصاري ، حجر بف عدي الكندي ، وعمرو بف الحمؽ الخزاعي ، وسعيد بف 
اني ، وحبيب بف مظاىر األسدي ، وعدي بف حاتـ الطائي ، والمسيب بف قيس اليمذ

 فيؤالء وقفوا ضد سياسة بني أمية . (45)نجيو ، وزياد بف صعصعو
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( وقد أشرنا سابقًا اف مدينة الكوفة خطة عمى شكؿ اسباعًا في خالفة االماـ عمي )
ه : عدة وجو  ( التقارب وامتزج قبائؿ مذحج وأشعر وطيء معًا مففقد راعى )

ي الكوفة والبصرة إذ حوؿ نظاـ االسباع الى أرباع ، وعندما جمع زياد بف ابيو واليت
وصار يقيـ ستة اشير في كؿ منيما ، فجعؿ مذحج وأسد في الربع الرابع ، ولعؿ 

ومف  ،السبب بيا التغير االداري ىو اضعاؼ الروح القبمية وعدـ التقارب واالمتزاج 
بيف صفوؼ الجيش والمحافظة عمى تماسكو جية اخرى االبتعاد عف العصبية القبمية 

، واستمر العمؿ بنظاـ االرباع  في مدينة الكوفة حتى وفاتو سنة  شممووعدـ تمزؽ 
 . (46) ىػػ (53)

فمـ تتردد السياسة األموية بالقضاء عمى كؿ مف يقؼ عقبة بطريقيا سواء باالضطياد 
تشتيت الجمع بأثارة الفتف واالضطرابات ، فنرى معاوية بف ابي سفياف  أو القتؿ او

حينما أحس بخطر مالؾ بف األشتر الذي سبؽ واف اشترؾ بمعركة الجمؿ مع أمير 
( ومف ثـ صفيف فكاف مالؾ في قمبيا والرايات المذحجية حولو ، قد المؤمنيف )

اف الشامييف تحت ضربات تمكف مالؾ بإزاحة جيش معاوية عف الماء ، والتقى فرس
 . (47) سيفو ، وكانت رأيتو مع حياف بف ىوذه النخعي

( مالؾ االشتر  وبعد اف انتيت المعركة بالميادنة بعد التحكيـ بعث االماـ عمي )
واليًا عمى مصر والجزيرة ، ىنا أدرؾ معاوية خطورة ىذه الوالية بوالييا عمى ممكو في 

شتر مؤامرة الغتيالو عف طريؽ دس السـ بالعسؿ وحينيا الشاـ ، فدبر معاوية لمالؾ اال
فسياسة بني أمية كانت مف أوؿ أمرىا مبنية  (48) استبشر بوفاة مالؾ االشتر معاوية

عمى الشدة والحـز ، عمى ما تقتضيو سياسة الممالؾ ذلؾ العصر ولـ يبالوا بالفتؾ 
 .( 49) والقتؿ في سبيؿ تأييد دعوتيـ والتغمب عمى أعدائيـ
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 ثانيًا ػػ موقؼ أبرز رجاؿ مذحج الشيعة مف سياسة بني أمية :ػػ 

( البيعة لو كاف ىذا الرفض ىو  يعد تولي يزيد الحكـ ورفض االماـ الحسيف )
( كامؿ استعداده ، االعالف الرسمي لممرحمة القادمة التي اعد ليا االماـ الحسيف )

لتأكد مف موقؼ فاختار لسفارتو مسمـ بف عقيؿ وىو ابف عمو وعندما وصؿ الكوفة 
والعمؿ معو ال سيما بعد مقتؿ قيادتيـ بعدما طمبوا منو النصح ( أىميا اتجاه ثورتو )

المعارضة لمحكـ االموي أمثاؿ حجر بف عدي ، وعمرو بف االحمؽ وغيرىـ ، فقامت 
( الطوؽ عمى أىؿ الكوفة ومنع اتصاليـ باالماـ الحسف )باحكاـ  الدولة االموية

( مسمـ فوضعوا الجواسيس ألجؿ ىذه الغاية ، فعندما وصؿ سفير االماـ الحسيف )
وقد برز موقؼ أحد رجاؿ  (51) بف عقيؿ الكوفة نزؿ بدار المختار بف ابي عبيدة الثقفي

 قبيمة مذحج قبؿ الثورة الحسينية وىو : ػػ

بف عروة بف الفظفاظ بف نمراف بف عمروه بف قماس بف عبد غوث كاف مف  ىاني
في حروب التحرير العربية زعماء الكوفة وابطاليا ، سكف الكوفة ، وكانت لو بطوالت 

( وكاف ممف شارؾ في حرب فقد كاف مف اىـ زعمائيا صاحب أمير المؤمنيف )
بف عدي ضد زياد بف ابيو  الجمؿ وصفيف والنيرواف وكاف مف أركاف حركة ابف حجر

 . (54) وكاف يركب في االربعة أالؼ دارع وثمانية آالؼ راجؿ

بعد دخوؿ عبيد بف زياد الى الكوفة وىيمنتو عمى بعضيا مع مف معو مف رجاؿ حدث 
زاء ذلؾ الوضع ذكر الخوارزمي ) أف مسمـ بف عقيؿ ( 52) اختالؼ في موازيف القوى ، وا 

مقالتو في أىؿ الكوفة أنتقؿ مف موضعو حتى اتى دار لما سمع بمجيء عبيد اهلل و 
فأف ابف  ،ىانىء بف عروة المرادي ، فدخؿ ثـ أرسؿ اليو : إني أتيتؾ لتجيرني وتأويني 

زياد قد قدـ الكوفة ، وأنا أتقيو عمى نفسي ، فخرج إليو ىانىء ، وقاؿ : قد كمفتني 
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أجد ذلؾ عارًا عمي بأف  شططًا ولو ال دخولؾ داري ألجبت أف تنصرؼ عني غير أني
أؿ عف مسمـ رجاًل أتاني مستجيرًا فال أجيره ، فانزؿ عمى بركة اهلل ، وجعؿ عبيد اهلل يس

 ليو .فال يجد أحدًا يرشده  ا

وجعمت الشيعة تخمؼ عمى مسمـ في دار ىانىء بف عروة المذحجي ويبايعوف الحسيف 
أنيـ الينكثوف واليغدروف حتى  سرًا ومسمـ بف عقيؿ يكتب اسمائيـ ويأخذ عمييـ العيود

بايعو ما ينيؼ عمى عشريف الفًا ، وىو مسمـ اف يثب بعبيد اهلل بف زياد فمنعو مف ذلؾ 
 ىانىء بف عروة ، فقاؿ لو : جعمت فداؾ ال تعجؿ فإف العجمة ال خير فييا .

ره ، عروة لمسمـ ، وضيافتو كانت عمى كاف الرواية تؤكد عمى استجابة ىانىء بف 
والمصاعب ، ولو شعر دات العربية ال تطرد الالجىء إلييا ، واف عانت المشاكؿ فالعا

مسمـ منو عدـ القبوؿ والرضا لما ركف اليو وتحرج أشد ما يكوف التحرج مف دخوؿ داره 
، وذلؾ لما عرؼ بو مسمـ مف االباء والشمـ ، ولما توفرت فيو مف الطاقات التربوية 

 عف تكمؼ الناس أو سموؾ أي طريؽ فيو حرج . الدينية ، الذي يبعده كؿ البعد

فضاًل عف ذلؾ فإف مسممًا لو لـ يعرؼ منو التجاوب التاـ وااليماف الخالص بدعوتو لما 
التجأ اليو في تمؾ المدة العصيبة التي تحيط بو ، فمف المؤكد اف ىانئًا استجاب لو عف 

مسمـ والدفاع عنو عمى كره ايماف ورضا يومىء عف دينو وعقيدتو ، ولـ يستجب لحماية 
 .( 53) أو حياء

دة شكوؾ ابف زياد في ىانىء بف عروة قاـ ببث جواسيسو ، وخاصة معقاًل الذي بعد زيا
مسمـ بف عقيؿ ، فمما عرؼ  ار ىانيء بف عروة ، وعرؼ اف يمكثاستطاع اف يدخؿ د

وعمرو  شعث ، و اسماء بف خارجو الفزاري ،ابف زياد بمكاف مسمـ دعا محمد بف اال
بف الحجاج الزبيدي ، وكانت رويحو بنت  عمرو تحث ىانىء بف عروة فقاؿ : 
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اخبروني ماالذي يمنع ىانىء بف عروة مف المصير الينا فقالوا : إنو مريض ، فقاؿ ابف 
زياد : انو كاف مريضًا وجمس أماـ باب داره وبعد االلحاح الشديد سارفع القوـ الى دار 

بالشر فالتفت الى القوـ وقاؿ : إف نفسي تحدثني بالشر فمما االمارة فكاف نفسو أحس 
اقبؿ ىانىء بف عروة عمى اف ابف زياد نظر اليو مف بعيد والتفت الى شريح القاضي 

   فأنشد :ػػ

 أريد حياتو ويويد قتمي       عذيري مف خميؿ مف مراد                  

مسمـ بف عقيؿ ؟ فقاؿ ىانىء : أذف مو بف عروة اف يسم لقد طمب ابف زياد مف ىانىء
ايكوف ىذا في العرب ؟ وحاوؿ مسمـ بف عمرو الباىمي  واهلل ال آتيؾ بضيفي فتقتمو ،

إقناع ىانىء بف عروة بتسميـ مسمـ بف عقيؿ لكنو لـ يفمح ، فرده الى ابف زياد ، وقاؿ 
غضب ابف زياد مسمـ بف عمرو : انو قد أبى أف يسمـ مسممًا ابدًا أو يقتؿ كما يزعـ ، ف

حوؿ دارؾ ( 54) ذف واهلل تكثر البارقةتأتيف بو أو ألضربف عنقؾ فقاؿ : إثـ قاؿ : واهلل ل
، فقاؿ ابف زياد : وبالبارقة تخوفني ؟ ثـ أخذ قضيبًا كاف بيف يديو فضرب بو وجو 
ىانىء بف عروة فكسر أنفو ، وشج حاجبو ثـ أخذوه وألقوه في بيت مف بيوت القصر 

 . (55)يو الباب وأغمقوا عم

وتأكد ابف زياد اف حضور ىانىء بف عروة الى مجمسو ىو تسترًا عمى مسمـ بف عقيؿ ، 
وخفًا عميو ، فافتقد ابف زياد ىانىء بف عروة بعد انقطاعو لمدة طويمة رغـ شفائو مف 

بقوؿ ىانىء بف عروة : ) ماذا تقوؿ العرب ؟ ( بعد اف ( 56) المرض ، أما راي الياللي
و ابف زياد تسميمو مسمـ بف عقيؿ لشيمة عربية او العتبار قبمي ، فغيب عنو طمب من

يـ صم( وأخعمي )ومف اصحاب أمير المؤمنيف  جانب الديف والعقيدة كونو شيعيًا .
عف ، وىذا ما قد عرفناه مف مبادئو وصالبة رده وشجاعتو وثباتو بالدفاع عف نفسو و 
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ابف زياد الى ىانىء بف عروة ، وىو يومئذ  ) أرسؿ مسمـ بف عقيؿ في تمؾ الرواية :
، فقاؿ : ماحممؾ عمى أف تجير عدوي وتنطوي عميو ؟ فقاؿ ابف بضع وتسعيف سنة 

عبيد اهلل وفي يده  فوثبياابف أخي أنو جاء بحؽ ىو أحؽ مف حقؾ وحؽ أىؿ بيتؾ 
فضرب بيا رأس ىانيء حتى خرج الزج وأغترز في الحائط ونثر دماغ الشيخ ( 57)عنزه

 . (58) (فقتمو مكانو 

مذحج وقفوا بباب القصر ، وعمييـ عمرو بف الحجاج الزبيدي ونادى  عندما عمـ بني
عمرو : ) ياعبيد اهلل ىذه فرساف مذحج لـ تخمع طاعة ، ولـ تفرؽ جماعة ، فمـ تقتؿ 

ياد الى شريح القاضي : ادخؿ عمى صاحبيـ فانظر إليو ثـ أخرج صاحبنا ؟ فقاؿ ابف ز 
إلييـ فأعمميـ أنو لـ يقتؿ قاؿ شريح : فدخمت عميو فقاؿ : أيف أىؿ الديف فمينقذوني 
مف يد عدوىـ وابف عدوىـ ؟ ىذه اصوات عشيرتي أدخؿ منيـ عشرة ينقذوني ثـ خرج 

 .( 59) كـ لـ يقتؿ فانصرؼ القوـ (شريح فقاؿ : ياىؤالء ال تعجموا بالفتنة ، فإف صاحب

لقد ذكر في الرواية أف عشرة مف مذحج يستطيعوف إنقاذه ، وعمى ما يبدو أف األمر قد 
خطط لو مف قبؿ ابف زياد في التعاوف مع شريح القاضي ،وعمرو بف الحجاج الزبيدي 
، كاف اليدؼ مف ذلؾ القضاء عمى عزيمة بني مذحج وأحباطيا في االنقضاض عمى 

  .(61)بف زياد الذي كاف بكامؿ استعداداتو العسكرية ا

بف عروة بإنو اخرج مف القصر حتى انتيى بو  ىانئوىنالؾ رواية أخرى حوؿ شيادة 
بسوؽ كاف يباع بو الغنـ وقتموه وذكر انو قتؿ قبؿ مسمـ بف عقيؿ وكانت شيادتو يـو 

 91سنة ( وقيؿ ) 83يـو قتؿ ) ىػ ( وكاف عمره 61التروية في ذي الحجة لسنة ) 
 .( 64) ره مشيور في مسجد الكوفةب( وقسنة
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تأريخية أف ىانىء بف عروة قتؿ ساعة لقائو ابف زياد بعد ولعؿ األرجح مف الروايات ال
اعتقالو ، ألف الدولة ال تجرأ عمى القياـ بنقمو حيًا الى سوؽ الغنـ وبالتالي ىذا األمر قد 

رفيـ لما ال يحمد عقباه ، وعمى االرجح رواية ابف سعد ىي االقرب الى الصحة ، قد يع
) ... ، فوثب عبيد اهلل وفي يده عنزه ، ذكر انو قتؿ ساعة اعتقالو وذلؾ بقولو : 

فضرب بيا رأس ىانىء حتى خرج واغترز في الحائط ونثر دماغ الشيخ فقتمو مكانو ( 
 بلربما كاف سوؽ االغناـ ىو مكاف الصمبا ف جسده وجسد مسمـ بف عقيؿ قد صموا
 ومف الشخصيات المذحجية التي كاف ليا اثر مف السياسة األموية في واقعة،  (62)

 :ػػ (63) الطؼ

( ومف (السمماني المذحجي : وىو مف اصحاب االماـ عمي ). جنادة بف الحارث 4
مشاىير الشيعة مف أىؿ الكوفة ، خرج جنادة بف الحارث مع مسمـ بف عقيؿ ، ثـ خرج 

، بعدما نظر لخذالف أىؿ  (مع عمرو بف خالد الصيداوي الى االماـ الحسيف )
لكف  (الكوفة كمسمـ بف عقيؿ ، فمنعو الحر مف الوصوؿ الى االماـ الحسيف )

( أخذىـ فمما كاف يوـ الطؼ تقدموا فأوغموا في صفوؼ اىؿ الكوفة حتى ()االماـ 
فخمص الييـ وخمصيـ ولكنيـ أبو اف يرجعوا  ()أحاطوا بيـ ، فانتدب ليـ العباس 

 .( 64) فقتموا في مكاف واحد( )دوًا يقتموف الحسيف سالميف ويروا ع

( )ولما استشيد جنادة بف الحارث أمرت زوجتو ولدىا اف ينصر االماـ الحسيف 
فقالت : ) أخرج يابني وقاتؿ بيف يدي ابف رسوؿ اهلل ( فخرج بعد أف أستأذف االماـ 

(فقاؿ ) ( )الشاب : أمي  : ) ىذا شاب قتؿ أبوه ولعؿ أمو تكره خروجو فقاؿ
 وىو يقوؿ :أمرتني بذلؾ فبرز 

 وهلل دره : أميري حسيف ونعـ األمير       سرور فؤاد البشير النذيػػػػػػػر
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 أضؼ الخناؽ مف ابف ىند وارمػػػػو        مف عامو بفوارس األنصػػػػار 

 ومياجريف مخضبيف رمػػػػػػػػاحيـ         تحت العجاجو مف دـ الكفػػػػػار 

 عيد النبي محمػػػػػػػد         فاليـو تخضب مف دـ الفجػػػػار  خضبت عمى

 واليوـ تخضب مف دمػػػػػػػاء أراذؿ        رفضوا القرآف لنصػرة األشرار

  (65)طمبوا بثأرىػػػػـ ببػػػػػدر إذ أتػػػػػػوا        بالمرىفػػػػػػػات وبالقنا الخطار 

الحسيف  صيات التي شاركت االماـالشخ. عمير بف عبد اهلل المذحجي : كاف مف 2
()  : في ثورتو خرج لمقتاؿ وىو يقوؿ 

 جػػج       اني ليث الغاب لـ أىجيػػػقد عممت سعد وحي مذح

 رجػػواترؾ الرف لدى التع ج      ػػػػػأعمو بسيفي ىامة المذح

 ًا بمنيجي ػػػػفمف تراه واقف    فريسة الضبع األزؿ األعرج    

 (66) وعبد اهلل البجمي اشتركا في قتموولـ يزؿ يقاتؿ قتااًل شديدًا حتى قتمو مسمـ الضبابي 
. 

 المذحجي السمماني : ث. واضح التركي مولى الحار 3

كاف واضح غالمًا تركيًا قارئًا لمقرآف الكريـ ، جاء مع جنادة بف الحارث الى االماـ 
 عاشوراء وىو يقوؿ :( ، وقاتؿ االعداء يوـ العاشر مف الحسيف )

 ي يمتمي ػػالبحر مف ضربي وطعني يصطمي       والجو مف عثير نقص

 (67) مبجؿلمب الحاسد اػػػػػػػينشؽ ق     ي   ػػػػي ينجمػػػي يمينػػػاذا حسامي ف
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مف مثمي ) ( فقاؿ : ( وعندما اعتقو االماـ )ولما قتؿ استغاث باالماـ الحسيف )
 .( 68) خده عمى خدي ثـ فاضت نفسو (( واضع وابف رسوؿ اهلل )

 يزيد بف مغفؿ  المذحجي :ػػ. 4

( ، وفي عيد يعد يزيد مف أىؿ الكوفة الشيعة الشجعاف وىو ممف ادرؾ النبي محمد )
( شيد  عمر بف الخطاب شيد القادسية ، وىو مف أصحاب أمير المؤمنيف عمي )

 ( وىو يرتجز ويقوؿ :ػػ  سيف )يـو صفيف ثـ وقعة الخوارج قاتؿ بيف يدي االماـ الح

 انػػػػا يزيػػػػػػػػد وانا ابف مغفؿ       وفي يميني نصؿ سيؼ منجؿ

 . (69)اعمو بو اليامات وسط القسطؿ      عف الحسيف الماجػػػد المفضؿ 

 ػػ مجمع بف عبد اهلل العائذي المذحجي :ػػ5

كاف  (71) اهلل المذحجيوىو مجمع بف عبد اهلل مجمع بف مالؾ بف عبد مناة بف عايذ 
الصيداوي لنصرة االماـ  والده صحابيًا ، مف أىؿ الكوفة سار مع عمرو بف خالد

( بعد اف دار حديث بينيـ ( فمانعيـ الحر واخذىـ  االماـ الحسيف )الحسيف )
قاؿ الحر : ) اف ىؤالء النفر الذيف مف اىؿ الكوفة ليسوا ممف أقبؿ معؾ وانا حابسيـ 

اؿ لو الحسيف : ألمنعيـ مما أمنع نفسي إنما ىؤالء انصاري وأعواني و قد أو رادىـ فق
كنت أعطيتني اف التعرض لي بشيء حتى يأتيؾ كتاب مف ابف زياد فقاؿ : أجؿ لكف 
لـ يأتوا معؾ قاؿ : ىـ أصحابي وىـ بمنزلة مف جاء معي فأف أتممت عمى ماكاف بيني 

ال ناجزتؾ (  . (74) وبينؾ وا 

( مجمع بف عبد اهلل وعمرو بف خالد الصيداوي عف الناس ـ الحسيف )لقد سأؿ االما
( : ) أخبروني خير الناس ورائكـ ، فقاؿ لو مجمع بف عبد اهلل : اما بالكوفة فقاؿ )
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اشراؼ الناس فقد عظمت رشوتيـ وممئت غرائرىـ يستماؿ بذلؾ ودىـ وتستخمص بو 
عد فأف أفئدتيـ تيوى اليؾ وسيوفيـ نصيحتيـ فيـ الب واحد عميؾ ، واما سائر الناس ب

( ، قاتؿ مجمع بف عبد اهلل بيف يدي االماـ الحسيف )( 72) غدًا مشيورة عميؾ .... (
 .( 73) ، وكاف مف اعداد القتمى في الحممة االولى

 . يزيد بف المصاىر الجعفي :ػػ6

الحسيف ( قاتؿ بيف يدي االماـ يعد يزيد بف مصاىر مف شيعة أمير المؤمنيف )
(وىو يرتجز ويقوؿ :ػػ ) 

 أنا يزيد وأبي مصػػػػاىر       ليث ىصور في العريف خادر 

 ( 74) يارب اني لمحسيف ناصر      وألبف سعد تارؾ وىاجػػػػػػػػر

 . عائذ بف مجمع بف عبد اهلل المذحجي :ػػ7

فمقياه  (وىو ابف مجمع بف عبد اهلل المذحجي خرج مع والده لنصرة االماـ الحسيف )
( أخذىـ وقد أشرنا سابقًا عف في الطريؽ لكف الحر قد منعيـ لكف االماـ الحسيف )

 .( 75)( ( الحسيف ) بيف يدي االماـىذا األمر قتؿ عائذ 

 . نافع بف ىالؿ الجممي المذحجي :ػػ 8

، وىو مف  (76) بف سعد العشيرة بف مذحجوىو نافع بف ىالؿ بف نافع بف جمؿ 
، خرج لنصرة االماـ  (77)( ويعد شخصًا بارزًا مف أىؿ الكوفةاصحاب االماـ عمي )

( لـ يقرر ( وقاؿ لو : ) ياابف رسوؿ اهلل انت تعمـ اف جدؾ رسوؿ اهلل )الحسيف )
اف يشرب الناس محبتو وال اف يرجعوا الى امره ما احب وقد كاف منو منافقوف يعدونو 
بالنصر ويضمروف لو الغدر ، يمقونو بأحمى مف العسؿ ويخمفونو بأمر مف الحنظؿ ، 
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حتى قبضو اهلل اليو ، واف اباؾ عميًا قد كاف مثؿ ذلؾ ، فقوـ قد اجمعوا عمى نصرة 
يف والقاسطيف والمارقيف ، وقوـ خالفوه حتى أتاه أجمو ، ومضى الى وقاتموا معو الناكث

رحمة اهلل ورضوانو ، وانت اليـو عندنا في مثؿ تمؾ الحالة ، فمف نكث عيده وخمع نيتو 
فمف يضر اال نفسو ، واهلل مغف عنو ، فسر بنا راشدًا معافى مشرقًا اف شئت واف شئت 

، وال كرىنا لقاء ربنا ، فانا عمى نياتنا وبصائرنا ،  مغربًا ، فواهلل ما اشفقنا مف قدر اهلل
 .( 78) نوالي مف واالؾ ونعادي مف عاداؾ (

( واصحابو خرج نافع بف ىالؿ مع االماـ بعدما اشتد العطش عمى االماـ الحسيف )
( لجمب الماء ، وكتب نافع اسمو عمى أفواه نبمو فجعؿ يرمى بيا وكانت العباس )

 :  مسمومة وىو يقوؿ

  (79) ا الجممي      انا عمى ديف عميػػػػان

انا عمى ديف عثماف ، فقاؿ لو : وعمى اثر ذلؾ برز اليو مزاحـ بف حريث وىو يقوؿ 
: انت عمى ديف الشيطاف وحمؿ عميو فقتمو ، وقتؿ ايضًا نافع بف ىالؿ اثنى  نافع

عشر رجاًل مف عسكر عمر بف سعد سوى مف جرح ، فصاح عمر بف الحجاج بالناس 
: ) ياحمقى اتدروف ماتبارزوف ومف تقاتموف ؟ تقاتموف أىؿ المصر تقاتموف قومًا 

ما دلشمر بف ذي الجوشف اخذه اسيرًا بع، لكف ا (81) مستمتيف اليبرز الييـ منكـ أحد (
اف شئت ػػو فػػعضداه وأوتي بو الى عمر بف سعد، فقاؿ عمر لمشمر انت جئت بكسرت 

  .(84)و ففعؿ ػػػفاقتم

 . الحجاج بف مسروؽ المذحجي :ػػ9

( 82) ىو الحجاج بف مسروؽ بف مالؾ بف كثيؼ بف عتبو بف الكداع الجعفي  المذحجي

الى مكة  ، سكف الكوفة وكاف مواليًا ومف شيعة امير المؤمنيف ، خرج مف الكوفة 
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( رسولو  ىو ويزيد بف ( ، جعمو االماـ الحسيف )لمالقاة االماـ الحسيف )
( ، فرفض ذلؾ المغفؿ الجعفي الى عبيد اهلل بف الحر الجعفي يدعوه لنصرة االماـ )

الة الظير عند التقائو بالحر بف يزيد ( باالذاف لص، أمره االماـ الحسيف )
( وكاف يرتجز ، قاتؿ الحجاج بف مسروؽ بيف يدي االماـ الحسيف )( 83)الرياحي

  ويقوؿ : ػػ 

 اقدـ حسينًا ىاديًا ميديًا      فاليوـ تمتقي جدؾ النبيا

 ذا النػػػػدى عميًا       ذاؾ الذي نعرفو وصيا ثـ اباؾ

 .(84)مف جيش ابف سعد خمسًا وعشريف رجاًل حتى قتؿ قتؿ الحجاج بف مسروؽ الجعفي

الذيف كاف ليـ دور واثر بعد ثورة االماـ الشيعة وايضًا مف ابرز رجاؿ قبيمة مذحج 
 ( منيـ : الحسيف )

ىػػ ( في المدينة 24. ابراىيـ بف مالؾ االشتر النخعي المذحجي  ، فقد ولد سنة )4
ىػػ 37ي المدينة حينما حضر معركة صفيف سنة )المنورة حيث كاف أبوه مالؾ األشتر ف

( قاتؿ غالمًا مف أىؿ عصب فقتمو ، شارؾ مع المختار الثقفي في قتاؿ قتمة االماـ 
( الذي رفع شعار ) ياؿ ثارات الحسيف ( وكاف يحمؿ صفات الشجاعة الحسيف )

بف نمير واالدب والفصاحة ، بعثو المختار في قتاؿ ابف زياد وقد قتمو وقتؿ الحصيف 
ىػػ ( .وبقي ابراىيـ بف مالؾ األشتر عمى والية 67وغيرىما في معركة الخازر في سنة )

الموصؿ والجزيرة وكاف مصعب بف الزبير وقد واجو الجيش األموي الذي قاده محمد  
ىػ ( 74سنة )بف مرواف فالتقيا بمسكف ) الدجيؿ ( فاستشيد ابراىيـ في ىذه المعركة 

  .( 85) مويوف بحرؽ جثتو فقامت جماعة بجمعو ودفف ما تبقى منووبعد شيادتو قاـ األ



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

141 

موية ولـ يقؼ مكتوؼ ، كاف لو موقؼ مف السياسة األ (86). كميؿ بف زياد النخعي 2
، فبعد انتياء  (87) االيدي اتجاه االحداث السياسية التي كانت تعصؼ باالمة االسالميو

( واصحابو البالغ واقعة الطؼ الغير المتكافئة عسكريًا باستشياد االماـ الحسيف )
. لـ يذكر بأف كميؿ بف زياد ) رضي اهلل عنو ( كاف ( 88)عددىـ اثناف وسبعوف رجاًل 

لربما انزوى وابتعد عف الناس بعد استشياد ( ممف اشترؾ في ثورة االماـ الحسيف )
ىػػ ( ، لكف المتتبع لسيرة كميؿ بف زياد ومكانتو عند االماـ 41سنة ) () االماـ عمي

( في الثورة ضد الباغي ( يستبعد سبب عدـ مشاركة االماـ الحسيف )عمي )
 (يزيد بف معاوية ونيؿ وساـ الشيادة وىو عمى عمـ ويقيف اف مبدأ االماـ الحسيف )

نب لسمطة ىذا مف جانب ، ومف جاىو االصالح في األمة األسالمية وليس لطمب ا
( الى العراؽ عمـ يزيد بف معاوية بذلؾ فكتب آخر عندما توجو االماـ االلحسيف )

الى عبيد اهلل بف زياد : ) وقد بمغني اف الحسيف بف عمي قد عـز عمى المسير الى 
العراؽ ، فضع المراصد واحترس واحبس عمى الظف وخذ عمى التيمة ، واكتب إليو في 

فحاوؿ يزيد وعبيد اهلل بف زياد القضاء  (89) يوـ بما يتجدد لو مف خير أو شر ... (كؿ 
تبدأ وىذه عممية استباقية قد قاـ بيا ىؤالء ، ( قبؿ اف عمى ثورة االماـ الحسيف )

( وأخذ يفتؾ بيـ واعتقؿ حتى اف ابف زياد اعتقؿ المواليف ألمير المؤمنيف عمي )
( أمثاؿ سميماف بف صرد ، الى االماـ الحسيف )كؿ مف يبعث او يكتب رسالة 

وصعصعو بف صوحاف ، ولـ يكتفي بذلؾ بؿ منع ابف زياد مف اراد الخروج الى الحجاز 
( بالسجف امثاؿ المختار حاجًا او معتمرًا وزج مجموعة مف المواليف لألماـ عمي )

بينيـ أربعمائة مف الثقفي ، وميثـ التمار واعتقؿ ابف زياد ما يقارب اثني عشر ألفا 
 . (91) األعياف
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ولربما يكوف كميؿ بف زياد أحد المستودعيف في سجف ابف زياد ، فمف غير المعقوؿ انو 
( خرج ( فكما أشرنا انو )موجود في الكوفة ولـ يخرج لنصرة االماـ الحسيف )

لطمب االصالح ضد الطغاة وسمطة الفساد ، وكميؿ مف خيرة صحابة أمير المؤمنيف 
( في مواقعو وتصدى لسياسة معاوية وشارؾ مع االماـ عمي )( عميًا )
ىػػ ( ، وىي واحدة مف 84وعندما حدثت ثورة عبد الرحمف بف االشعث سنة)  (94)وجنوده

الثورات التي قاـ بيا أىؿ العراؽ ضد الحكـ األموي ، وعمى الرغـ مف األختالؼ 
اف الثوار أعمنوا خمع الخميفة مرواف بف السياسي والوضع االجتماعي داخؿ العراؽ اال 
، فأعمف عبد الرحمف بف االشعث  (92) الحكـ وايضًا الوالي الحجاج بف يوسؼ الثقفي

ارسميا الحجاج الى والي الحرب ضد الحجاج بعد اف استغؿ موقؼ الرسالة التي 
ادوا نو و ويعنفو فييا ألنقاذ جيش عبيد اهلل بف ابي بكره ، وخطب بالناس سجستاف يضعف

بخمع الحجاج وبعد ذلؾ استطاع ابف االشعث ىـز جيش الحجاج الذي توجو الى 
البصرة بعد القتاؿ الذي دار بينيـ ، وتبع ابف االشعث الحجاج الى البصرة وأخذ البيعة 
لو مف أىؿ البصرة لتذمرىـ مف سياسة الحكـ األموي وما قد حؿ بيـ ، حتى قراء ىذه 

لشعث ضد سياسة بني أمية وحكميـ ورفعوا شعار ) بالثارات المدينة تضامنوا مع ابف ا
الصالة( وقد قاؿ الرسوؿ ؾ ) سيكوف بعدي امراء يميتوف الصالة( ، فالحجاج عمد 

 .( 93ا )عمى انتياء الصالة حتى يخرج وقتو

وبعد انزواء طويؿ شارؾ كميؿ بف زياد مع ابف االشعث الذي ثار ضد طغاة عصره ، 
ة االماـ ر سابقًا انو لـ يتخمؼ عف نصي القائؿ الذي تطرقنا اليو وىذا ما يرجح الرأ

( لو ال ما طرأ عميو مف ظرؼ وىو السجف ( وىو ابف بنت رسوؿ اهلل )الحسيف )
، فمشاركة كميؿ عموي اليوى تحت راية ابف االشعث وىو عثماني اليوى ، جاء بعد 
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الظمـ والفساد واسياد االموييف أمره النو اراد الوقوؼ بوجو  بصيرة كميؿ بف زياد في 
 . (94) وعمى راسيـ الحجاج بف يوسؼ

خطب كميؿ بف زياد قائاًل : ) إنكـ قد غمبتـ عمى فيئكـ وبالدكـ ، ولقد فتح اهلل عميكـ 
الموصؿ وأداني الجزيرة وجميع آذربيجاف ، وأرمينيو ثـ انتزعيا منكـ معاوية فجعؿ 

إنو واهلل ال ينفي عنكـ الظمـ والعدواف إال  ،عميكـ غزوىا وجعؿ ألىؿ الشاـ خراجيا 
التناصح والتأسي ، واجتماع الكممة ، وصالح ذات البيف ، والصبر عمى الطعاف 

ياأىؿ العراؽ منيتـ بشر أىؿ بيتيف في العرب : بآؿ  بالرماح والضرب بالسيوؼ ، إنكـ
واسوا باألنفس الحكـ بف ابي العاص  بف أمية وآؿ أبي عقيؿ ، فتباذلوا وتناصحوا وت

، فطمأف الناس الى كالمو وىو شيخ كبير السف فكانت مفردات خطبتو  (95)واألبداف ( 
تحمؿ معاني سامية ىادفة ألنو نيض بواقع المسمميف لتغيير حاليـ وذىب خيرىـ الى 
معاوية الباغي ) ثـ انتزعيا منكـ معاوية ( واصبح ريع االراضي ألىؿ الشاـ بعدما فتح 

 . (96) المسمميف تمؾ األراضي عمى أكتافيـ

سعى كميؿ بف زياد لمقضاء عمى سياسة االموييف ومنيـ الحجاج الذي سفؾ الدماء ، 
( فقاؿ : ) تبا قبر النبي )وىدـ الكعبة وىتؾ الحرمات ، حتى انو كفر الذيف يزوروف 

ليـ إنما يطوفوف بأعواد ورمو باليو ، ىال طافوا بقصر امير المؤمنيف عبد الممؾ ؟ اال 
فرأى وسمع منكر بني أميو فتحكـ األمر ( 97)خير مف رسولو ( يعمموف أف خميفة المرء

 بالوقوؼ بوجو ىذه السياسة البعيدة كؿ البعد عف األخالؽ والقيـ االسالمية .

انتيت ثورة عبد الرحمف بف االشعث بمقتمو ، وبدأ الحجاج بمالحقة الذيف اشتركوا فييا 
وحكميـ الباغي ودعا الحجاج بكميؿ بف ، ألنيا كانت بمثابة النقمة عمى والة الطغاة 

( وكاف ممف ىدد الحكـ األموي ، ولما زياد ،ألف مف رؤساء شيعة االماـ عمي )
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دخؿ الحجاج قصر االمارة ، جاءت قبيمة النخع تبايع ، قاؿ : ) منكـ كميؿ ؟ قالوا : 
، فأضطر  (98)نعـ قاؿ : وما فعؿ : قالوا شيخ كبير ، قاؿ البيعة لكـ حتى تأتوني بو (

كميؿ االختفاء عف االنظار ، فعمد الحجاج عمى قطع العطاء ومضايقة قبيمة النخع ، 
فميما أختفى فالبد اف يقع بيد الطاغية ، فقاؿ فشعر بالحزف واألسى عمى اآلخريف ، 

كميؿ بف زياد:)الموت خير مف الخوؼ اذا أخيؼ ألفاف مف سببي وحرموا وأنا شيخ 
  (99)بغي لي أف أحـر قومي مف عطاءىـ (كبير قد نفذ عمري ال ين

أمتثؿ كميؿ بف زياد بيف يدي الحجاج فقاؿ لو : ) كنت أحب أف أجد عميؾ سبيال ، 
فقاؿ كميؿ : التصرؼ عميو أنيابؾ فو اهلل ما بقي مف عمري االقؿ كواسؿ الغبار ، 

المؤمنيف فأقض ماأنت قاض فاف الموعد اهلل وبعد القتؿ الحساب ، وقد أخبرني أمير 
عمي بف ابي طالب أنؾ قاتمي ، فقاؿ الحجاج : الحجة عميؾ اذف ، فقاؿ كميؿ ذاؾ إف 
كاف القضاء اليؾ ، قاؿ : بمى قد كنت فيمف قتؿ عثماف ثـ قاؿ لو : أنت الذي أردت 
اف تقتص منو ثـ لـ يكشفؾ أمير المؤمنيف ، ولـ ترض حتى اقعدتو القصاص غذ 

 (411)ني ! تقتمني عمى عفوه أو عمى عافيتي ( تقتم دفعؾ عف نفسو ؟ فقاؿ عمى مف
بد النخع أمقعد في الجماعة وصحيح في الفتنة ! فعمت بعثماف بف عفقاؿ الحجاج : ) يا

 (414)عفاف ما فعمت ثـ عفا عنؾ يزيد ، وأبنو معاوية بف يزيد ، ومرواف بف الحكـ ... (
يني وبينؾ ؟ قاؿ : نعـ أدىـ : بؿ ثـ قاؿ : ) ياادىـ بف المحرز اقتمو  قاؿ : واالجر ب

 . (412) االجر لؾ ، وماكاف مف اثـ فعمي ( وقيؿ قتمو ابو الجيـ

و مف ىو ( ( في حجر الرسوؿ االعظـ ) رضي اهلل عنو) لقد تربى كميؿ بف زياد 
ومف اجؿ أثار بنفسو مف اجؿ اآلخريف ، ف (خمص أصحاب امير المؤمنيف )

لنو منبع لالخالؽ والقيـ السامية ، فاعداء اىؿ البيت الحفاظ عمى مبادىء االسالـ 
( استخدموا جميع الوسائؿ لمقضاء عمى اتباعيـ عف طريؽ االبادة ،والتشريد )
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والسجف ، وبعد استشياد كميؿ بف زياد دفف في منطقة الثويو ، واليـو يعرؼ ىذا 
 . (413) المكاف ) بحي كميؿ ( المجاور لحي الحنانة في مدينة النجؼ االشرؼ

 لخاتمةا

 ىي : الدراسةأف اىـ النتائج التي توصمنا الييا خالؿ ىذه 

لقد تضمنت ىذه الدراسة القبائؿ التي نزلت مدينة الكوفة بعد الفتوحات االسالمية  .4
ومف ىذه القبائؿ قبيمة مذحج وىي مف اىـ قبائؿ المجتمع العربي االسالمي في 

 اليمف .
مذحج واسالميا ، ودورىا في المجتمع االسالمي مف اشارة الدراسة الى نسب قبيمة  .2

 خالؿ المواقؼ الخالدة في الحروب التي ساىمت فييا .
( ووالتيـ بعد اف رفضيا برز مف قبيمة مذحج رجاؿ تمسكوا بحب أىؿ البيت ) .3

اآلخروف ، وىذا االمر ناؿ قسطًا مف ىذه الدراسة وىؤالء لـ يقصروا في مؤازرة الحؽ 
لظمـ واالستبداد ، وكاف مف ابرز الشخصيات التي عرفت بمواقفيا والوقوؼ بوجو ا

 اتجاه االسالـ ومبادئو أمثاؿ ، عمار بف ياسر ، ومالؾ بف االشتر  وغيرىـ .
االموية جعؿ  اسة التي اتبعتيا الدولةىذه الدراسة طبيعة الظروؼ والسي نتج عف .4

لخط آؿ البيت البعض مف رجاؿ مذحج ممف ىـ عمى المذىب الشيعي والموالي 
( تسجؿ مواقؼ ضد بني أمية وناؿ البعض منيـ القتؿ والسجف لمنعيـ عف )

( أو الوقوؼ ضد سياسة الدولة االموية التي عرؼ عنيا مواالة أىؿ البيت )
 بسياسة تعسفية باغية .
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سمطنا الضوء عمى قبيمة مذحج العربية اليمنية التي احرزت قصب السبؽ في لقد  .5
، وليا اليد الطولى بالمشاركة بالفتوحات االسالمية ، فكاف ليا باع اعتناؽ االسالـ 

  ( وما بعد الثورة .طويؿ في ثورة االماـ الحسيف )

 الهوامش

،  3؛ ابف خمكاف ، وفيات االعياف ، ج 246،ص 3ابف سعد ، الطبقات ، ج .4
 . 435ص
 . 339، ص 4عمي ، المفضؿ ، ج .2
 . 432العمؽ ، ص الحكيـ ، الكوفة بيف .3
عنس بف مذحج بف أدد بف زيد بف يشجب بف عريب بف زيد بف كيالف بف سبأ  .4

 . 415( ، ينظر : ابف حـز ، جميرة االنساب ، صشيد بدرا مع الرسوؿ )
الحارث بف كعب بف حرب بف عمو بف جمد بف مالؾ بف ادد منيـ الربيع بف  .5

 . 344، ص 3ربو ، العقد الفريد ، ج زياد والي خراساف اياـ معاوية ، ينظر : ابف عبد
مراد واسمو يحابر بف مالؾ بف أدد بف زيد بف يشجب بف عريب بف زيد  .6

( ، ينظر : ابف عبد ربو بنتكيالف بف سبأ وكاف واليتًا عمى نجراف في عيد الرسوؿ )
 . 346، ص 3، العقد الفريد ، ج

 . 27، ص 4البالذري ، انساب االشراؼ ، ج .7
؛ ابف حـز ، جميرة انساب العرب ،  242، ص 6ات ، جابف سعد ، الطبق .8

 . 445ص
ىػ ( ، 43معركة اليرموؾ وقعت بيف المسمميف والروـ في اياـ ابي بكر سنة ) .9

ىػ ( وانتصر المسمميف عمى الرـو وكانت في 45وقيؿ في عيد عمر بف الخطاب سنة )
 . 434ص،  5واد بناحية الشاـ ، ينظر: ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، ج
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؛ االزيرجاوي ، كميؿ بف زياد  414، ص 3الطبري ، تاريخ االمـ والمموؾ ، ج .41
 . 35، ص
 35؛ االزيرجاوي ، كميؿ بف زياد ، ص 435الحكيـ ، الكوفة بيف العمؽ ، ص .44

 . 39ػػ
 . 4179، ص 2الواقدي ، المغازي ، ج .42
 . 3ػػ 4سورة النصر ، اآلية :  .43
،  4قوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج؛ اليع 346، ص 4ابف سعد ، الطبقات ، ج .44
 . 78، ص 2ج؛  257ص
 . 434الحكيـ ، الكوفة بيف العمؽ ، ص .45
عمار بف ياسر بف مالؾ بف كنانة بف قيس بف حصيف المذحجي ، ويرجع  .46

نسبو الى عنس بف مالؾ ، يكنى ابا اليقظاف ، أمو سمية بنت خياط كاف عمار وأمو 
( الجنة : ) صبرًا آؿ ياسر فإف موعدكـ وأبوه ممف عذبوا في اهلل فوعدىـ الرسوؿ )

، ثـ شيد صفيف واستشيد ،  المشاىدالجنة ( ، وصمى القبمتيف ، وشيد بدرًا وسائر 
،  3؛ ابف عبد البر ، االستيعاب ، ج 23، ص 3ينظر : ابف سعد ، الطبقات ، ج

 . 4437ػػ  922ص
بف جذيمو ىو مالؾ بف الحارث بف عبد يغوث بف مسممو بف ربيعو بف الحارث  .47

بف سعد بف مالؾ بف النخع مف مذحج يكنى ابو ابراىيـ ، وىو مف ابطاؿ غزوة مؤتو ، 
( ( شيد معو الجمؿ ومشاىدة كميا واله االماـ )ومف اصحاب االماـ عمي )

مصر ووالية الجزيرة قتمتو امرأة مف لخـ اطعمتو السـ فمات ، ينظر : ابف حـز ، 
 . 4366، ص 3بف عبد البر ، االستيعاب ، ج؛ ا445، صجميرة انساب العرب ، 

مسيممة الكذاب مسيممة بف ثمامة بف كبير بف حبيب الحنفي ، ابوه ثمامة ولد  .48
( مكة وردانت لو العرب جاءه وفد مف بني حنيفو ونشأ باليمامة ، فمما افتتح الرسوؿ )
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توفي الرسوؿ وكاف مسيممة معيـ ، فأسمـ الوفد ولما رجعوا الى ديارىـ أرتد مسيممة ، 
( قبؿ القضاء عمى فتنتو ، فمما انتظـ االمر ألبي بكر انتدب لو بعض قواده )

،  44وحدثت معركة انتيت بقتؿ مسيممة ، ينظر : اليالذري ، انساب االشراؼ ، ج
 . 458، ص 4، اسد الغابة ، ج ر؛ ابف االثي 27ص
 . 254، ص 3ابف سعد ، الطبقات ، ج .49
 . 446صابف عبد البر ، القصد ،  .21
؛ الحكيـ ، الكوفة بيف العمؽ  484، ص 3، ج والمموؾ الطبري ، تاريخ االمـ .24

 . 437ػػ436، ص
 . 447ػػ 442الحكيـ ، الكوفة بيف العمؽ ، ص .22
 4؛ ابف حجر ، االصابة ، ج 45ػػ 44، ص 8ابف ابي شيبو ، المصنؼ ، ج .23

 . 496، ص
 . 484، ص 3الطبري ، تاريخ االمـ والمموؾ ، ج .24
مدينة بالعراؽ بينيا وبيف خانقيف سبعة فراسخ ، سميت جموال جموالء ىي  .25

الوقعية لما وقع المسمموف بالفرس عندما أفني بني فارس ، ينظر : البكري ، معجـ ما 
 . 456، ص 2؛ ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، ج 391، ص 2استعجـ ، ج

بيف  ؛ الحكيـ ، الكوفة 242، ص 4ابف اعثـ الكوفي ، كتاب الفتوح ، ج .26
 . 438العمؽ ، ص

نياوند مدينة ايرانية في قبمة ىمذاف وىي أعتؽ مدينة بالجبؿ وجرت فييا  .27
 . 49، ص 5الواقعة المذكورة ، ينظر : ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، ج

قرميسيف بينيا وبيف ىمذاف ثالثوف فرسخًا قرب مدينة دينور بيف ىمذاف وحمواف  .28
 . 4167، ص 3ـ ، ج. ينظر : البكري ، معجـ مااستعج
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؛ االزيرجاوي ، كميؿ بف زياد ،  316، ص 2ابف اعثـ الكوفي ، الفتوح ، ج .29
 . 36ص
؛ االزيرجاوي ، كميؿ بف زياد  416ػ  414ابف خياط ، تاريخ ابف خياط ، ص .31

 . 36، ص
 . 83الموسوي ، العوامؿ التاريخية ، ص .34
 . 375ػػ 374البالذري ، فتوح البمداف ، ص .32
 . 27بيف العمؽ ، صالحكيـ ، الكوفة  .33
 . 487ناجي ، الدراسات في تاريخ المدف ، ص .34
كيـ ، الكوفة بيف ؛ الح 454ػػ 451، ص 3الطبري ، تاريخ االمـ والمموؾ ، ج .35

 . 441العمؽ ، ص
،  4؛ الثقفي ، الغارات ، ج 235، ص 2البالذري ، انساب االشراؼ ، ج .36
،  2الكوفي ، الفتوح ، ج؛ ابف اعثـ  498، ص 3؛ ابف االثير ، الكامؿ ، ج 54ص
  . 447ػػ 444؛ الحكيـ ، الكوفة بيف العمؽ ، ص 333ػػ 255ص
؛ المسعودي ، مروج  399ػػ 398، ص 2البالذري ، انساب االشراؼ ، ج .37

 . 419، ص 2الذىب ، ج
 . 454، ص 3الطبري ، تاريخ االمـ والمموؾ ، ج .38
 . 53خطط الكوفة ، ص .39
 . 444الحكيـ ، الكوفة بيف العمؽ ، ص .41
 . 344؛ اليعقوبي ، البمداف ، ص 279البالذري ، فتوح البمداف ، ص .44
 . 65ػػ 64، ص 4زيداف ، تاريخ التمدف ، ج .42
 . 99، ص 3الكوراني ، جواىر التاريخ ، ج .43
 . 45ابو الفرج االصفياني ، مقاتؿ الطالبييف ، ص .44



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

423 

 . 484، ص 4المفيد ، األرشاد ، ج .45
. ؛ الطبري ، تاريخ  224ػػ 222صابو حنيفة الدينوري ، االخبار الطواؿ ،  .46

؛ االزيرجاوي  441؛ الحكيـ ، الكوفة بيف العمؽ ، ص 234، ص 5االمـ والمموؾ ، ج
 . 39ػػ38، كميؿ بف زياد ، ص

 446؛ الحكيـ ، الكوفة بيف العمؽ ، ص 475ابف مزاحـ ، وقعة صفيف ، ص .47
. 

ج ؛ المسعودي ، مرو  399ػػ 398، ص 2البالذري ، انساب االشراؼ ، ج .48
 . 419، ص 2الذىب ، ج

 . 69، ص 4زيداف ، تاريخ التمدف  االسالمي ، ج .49
 . 217الياللي ، الثورة الحسينية ، ص .51
،  5، ج  ب؛ النويري ، نياية االر  232، ص 3ابف حجر ، االصابة ، ج .54
 . 422ص
 . 291ػػ 289، ص 4مقتؿ الحسيف ، ج .52
الثورة الحسينية ، ؛ الياللي ،  362، ص 2القرشي ، حياة االماـ الحسيف ، ج .53
 . 257ػػ 256ص
 . 45، ص 4البارقة ، السيوؼ ، ينظر : ابف منظور ، لساف العرب ، ج .54
؛ الياللي ، الثورة الحسينية ،  296، ص 4الخوارزمي ، مقتؿ الحسيف ، ج .55
 . 264ص
 . 265ػػ 264الثورة الحسينية ، ص .56
 ر : ابف االثيرالعنزه ، مثؿ نصؼ الرمح أو اكبر شيئًا وفييا سناف الرمح ، ينظ .57

 . 318، ص 3، النياية في قريب الحديث ، ج
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 265؛ الياللي ، الثورة الحسينية ، ص 433، ص 6ابف سعد ، الطبقات ، ج .58
. 

؛ ابف عبد ربو ، العقد الفريد ،  237، ص 2البالذري ، انساب االشراؼ ، ج .59
 . 265؛ الثورة الحسينية ، ص 364، ص 3ج

 . 266الياللي ، الثورة الحسينية ، ص .61
،  5ب ، ج؛ النويري ، نياية االر  232، ص 3جابف حجر ، االصابة ،  .64
   . 422ص
 . 315الياللي ، الثورة الحسينية ، ص .62
 . 396الياللي ، الثورة الحسينية ، ص .63
؛ الطائي ، االتجاىات السياسية القبمية  459ابو مخنؼ ، مقتؿ الحسيف ، ص .64

 . 474، ص
؛ المجمسي ، بحار األنوار ،  441، ص 5ابف اعثـ الكوفي ، الفتوح ، ج .65
 . 28ػػ 27، ص 45ج

 5؛ ابف اعثـ الكوفي ، الفتوح ، ج 47، ص 2الخوارزمي ، مقتؿ الحسيف ، ج .66
 . 415، ص
؛ الطائي ، االتجاىات السياسية  253، ص 3ابف شيراشوب ، المناقب ، ج .67

 . 474القبمية ، ص
ات السياسية ؛ الطائي ، االتجاى 31، ص 45المجمسي ، بحار االنوار ،ج .68

 . 475القبمية ، ص
؛ االزيرجاوي ، دور قبيمة مذحج ،  554، ص 6ابف حجر ، االصابة ، ج .69
 . 28ص
 . 76، ص 5ابف حجر ، االصابة ، ج .71
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؛ االزيرجاوي ، دور قبيمة مذحج  278ابو مخنؼ ، مقتؿ الحسيف ، ص .74
 . 29،ص
 . 316، ص 4الطبري ، تاريخ االمـ والمموؾ ، ج .72
؛ الطائي ، االتجاىات السياسية  261، ص 3المناقب ، جابف شيراشوب ،  .73

 . 475القبمية ، ص
 .29ور قبيمة مذحج ، صزيرجاوي ، د؛ اال 252ابف شيراشوب ، المناقب ، ج .74
؛ الطائي ، االنجاىات  261، ص 3رح االخبار ، جابف النعماف المغربي ، ش .75

 . 475السياسية القبمية ، ص
 . 434ابو مخنؼ ، مقتؿ الحسيف ، ص .76
جاىات ؛ الطائي ، االت 247ابف النعماف المغربي ، شرح االخبار ، ص .77

 . 476السياسية الققبمية ، ص
 . 435ابو مخنؼ ، مقتؿ الحسيف ،ص .78
؛ ابو الفرج االصفياني ،  342، ص 4الطبري ، تاريخ االمـ والمموؾ ، ج .79

 . 78مقاتؿ الطالبييف ، ص
 . 462، ص 4الطبرسي ، اعالـ الورى ، ج .81
؛ الطائي ، االتجاىات السياسية القبمية  451، مقتؿ الحسيف ، ص ابو مخنؼ .84

 . 477، ص
 . 499، ص 4البالذري ، انساب االشراؼ ، ج .82
،  4؛ الطبري ، تاريخ االمـ والمموؾ ، ج 83ابو مخنؼ ، مقتؿ الحسيف ، ص .83
 . 313ػػ 312ص
،  4؛ االميف ، اعياف الشيعة ، ج 252، ص 3ابف شيراشوب ، المناقب ، ج .84
 . 568ص
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 8؛ ابف كثير ، البداية والنياية ، ج 252، ص 3ابف شيراشوب ، المناقب ، ج .85
 . 486، ص
ىو كميؿ بف زياد وقيؿ كميؿ بف عبد اهلل أو بف عبد الرحمف بف نييئ بف ىيثـ  .86

وقيؿ خيثـ بف سعد بف مالؾ بف الحارث بف صيباف بف سعد بف مالؾ بف النخع ، 
؛ ابف خياط ، تاريخ خميفة بف خياط ،  479ص ، 6ينظر: ابف سعد ، الطبقات ، ج

ىػ ( ينظر  : 42، ولد سنة ) 248، ص 24؛ المزي ، تيذيب الكماؿ ، ج 248ص
؛ فمف الثابت اف والدتو في  369، ص 2ابف النعماف المغربي ، شرح االخبار ، ج

، وفي السنة العاشرة  469شعيو الحرانى، تحؼ العقوؿ ، صاليمف ، ينظر : ابف 
( الى اىؿ اليمف يدعوىـ لالسالـ ، ينظر : ( االماـ عمي )الرسوؿ )ارسؿ 

؛ وىذا يدؿ عمى انو ولد مسممًا ينظر : 4181، ص 2الواقدي ، المغازي ، ج
( ومف ؛ وكاف مف اصحاب االماـ عمي ) 42االزيرجاوي ، كميؿ بف زياد ، ص

،  6الكبرى ، جخيار شيعتو وكاف شريفًا مطاعًا في قومو ؛ ابف سعد ، الطبقات 
 . 469؛ ابف شعيو الحراني ، تحؼ العقوؿ ، ص 479ص
 .47االزيرجاوي ، كميؿ بف زياد ، ص؛  472الياللي ، الثورة الحسينية ، ص .87
 . 212ابف مخنؼ ، مقتؿ الحسيف ، ص .88
،  5؛ الطبري ، تاريخ االمـ والمموؾ ، ج 95ابو مخنؼ ، مقتؿ الحسيف ، ص .89
 . 384ص
؛ ابو حنيفة الدينوري ، االخبار الطواؿ ،  59ف ، صابو مخنؼ ، مقتؿ الحسي .91
لممزيد ينظر : االزيرجاوي  384، ص 5ريخ االمـ والمموؾ ، جا؛ الطبري ، ت 243ص

 . 48ػػ 47، كميؿ بف زياد ، ص
 . 49ػػ 48االزيرجاوي ، كميؿ بف زياد ، ص .94
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اد ؛ االزيرجاوي ، كميؿ بف زي 346ابو حنيفة الدينوري ، االخبار الطواؿ ، ص .92
 . 84ػػ 83، ص
؛ الطبري ، تاريخ االمـ  246ػػ 245ابف خياط ، تاريخ خميفة بف خياط ، ص .93

؛ االزيرجاوي  211، ص 4؛ ابف االثير ، الكامؿ ، ج 344ػػ 341،ص 6والمموؾ ، ج
 . 85ػػ 84، كميؿ بف زياد ، ص

 . 89ػػ88االزيرجاوي ، كميؿ بف زياد ، ص .94
 . 338ص،  7البالذري ، انساب االشراؼ ، ج .95
 . 93ػػ87لممزيد ينظر : االزيرجاوي ، كميؿ بف زياد ، ص .96
 . 242، ص 45ابف ابي الحديد، شرح نيج البالغة ،ج .97
جاوي ، كميؿ بف زياد ، ر ؛ االزي 94، ص 7ابف اعثـ الكوفي ، الفتوح ، ج .98
 . 89ص
 .284، ص 4االربمي ، كشؼ الغمة ، ج؛  327، ص 4المفيد ، االرشاد ، ج .99

 . 365، ص 6االمـ والمموؾ ، ج الطبري ، تاريخ .411
؛ االزيرجاوي ، كميؿ بف زياد ،  94، ص 7ابف اعثـ الكوفي ، الفتوح ، ج .414
 . 92ػػ 94ص

؛ ابف اعثـ الكوفي ، الفتوح ،  365، ص 6الطبري ، تاريخ االمـ والمموؾ ، ج .412
 . 94، ص 7ج

 . 93ػػ 92االزيرجاوي ، كميؿ بف زياد ، ص .413

 قائمة المصادر والمراجع                      

 القرآف الكريـ 
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 أواًل ػػ المصادر األولية :ػػ

  :ابف األثير ، عز الديف ابو الحسف عمي بف ابي الكـر عبد اواحد الشيباني )ت
 ـ(4234÷ / 631

 اسد الغابة في معرفة الصحابة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، )د. ت (  .4
 . 4966الكامؿ في التاريخ ، دار صادر ، بيروت ،  .2
  : ـ( 4219ىػػ / 616ابف االثير ، مجد الديف ابو السعادات ) ت 
النياية في غريب الحديث واألثر ،تحقيؽ : طاىر أحمد ، ومحمد محمد الطناحي ،  .3
 ، مؤسسة اسماعيمياف ، قـ ) د. ت (  3ط
  :( 4293ىػ / 693االربمي ، ابو الحسف عمي بف عيسى بف ابي الفتح )ت 
 ىػػ .4385كشؼ الغمة في معرفة األئمة ، النجؼ ،  .4
 ـ ( 926ىػػ / 344)ت:  ابف اعثـ الكوفي ، احمد بف اعثـ الكوفي 
، دار الضواء لمطباعة والنشر ،  4كتاب الفتوح ، تحقيؽ : عمي شيري ، ط .5

 ىػػ .4444بيروت ، 
  :ـ( 4194ىػػ / 487البكري ، عبد اهلل بف عبد العزيز االندلسي )ت 
 3معجـ مااستعجـ مف اسماء البالد والمواضع ، تحقيؽ : مصطفى السقا ، ط .6

 . 4993، بيروت ، 
 ـ( 892ىػػ / 279ذري ، احمد بف يحيى )ت: البال 
 .4959اهلل ، دار المعارؼ ، مصر ، انساب االشراؼ ، تحقيؽ : محمد حميد  .7
 . 2111فتوح البمداف ، دار الكتب العممية ، بيروت ،  .8
  :ـ(896ىػ /283الثقفي ، ابراىيـ بف محمد الثقفي )ت 
 ىػػ .4395ايراف ،  الغارات ، تحقيؽ : جالؿ الديف المحدث ، مطبعة بيمف ، .9
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  :ـ ( 4448ىػ / 852ابف حجر العسقالني ، احمد بف عمي )ت 
االصابة في تمييز الصحابة ، تحقيؽ : عادؿ احمد عبد الموجود ، عمي محمد  .41

 . 4995ر الكتب العممية ، بيروت ، ، دا 4معوض ، ط
  :ـ( 4258ىػ / 656ابف ابي الحديد ، ابو حامد عبد الحميد بف ىبو اهلل )ت 

شرح نيج البالغة ، تحقيؽ : محمد ابو الفضؿ ابراىيـ ، دار احياء الكتب  .44
 . 4962العربية ، 

  :ـ( 4163ىػ /456ابف حـز ، ابو محمد عمي بف احمد بف سعيد )ت 
، دار الكتب العممية ،  4جميرة انساب العرب ، تحقيؽ : لجنة مف العمماء ، ط .42

 ـ . 4983بيروت ، 
  :ـ( 914ىػ / 282ابو حنيفة الدينوري ، احمد بف داوود )ت 

، دار احياء الكتب العربية  4، طاالخبار الطواؿ ، تحقيؽ : عبد المنعـ عامر .43
 . 4961، القاىرة ، 

  :ـ(  4282ىػػ / 684ابف خمكاف ، ابو العباس شمس الديف احمد بف محمد )ت
. 

احساف عباس ، دار الثقافة ،  وفيات االعياف وانباء ابناء الزماف ، تحقيؽ : .44
 بيروت ، ) د. ت ( .

  : ـ ( 4472ىػػ / 568الخوارزمي ، الموفؽ بف احمد محمد المكي ) ت 
، انوار اليدى ، قـ ،  5مقتؿ الحسيف ، تحقيؽ : محمود السماوي ، ط .45

 ىػػ .4434
  :ـ( .541ىػ / 241ابف خياط ، ابو عمر خميفة بف خياط بف ىبيرة الميثي)ت 

 .4993زكار ، دار الفكر ، بيروت ، ميفة بف خياط ، تحقيؽ : سييؿ تاريخ خ .46
  : ـ( 944ىػػ /231ابف سعد ، محمد بف سعد بف منيع ) ت 
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 الطبقات الكبرى ، بيروت ، )د. ت ( . .47
 ىػػ / القرف العاشر 411ابف شعبو الحراني ، الحسف بف عمي ) ت : بعد

 الميالدي ( 
، مؤسسة  2عمي اكبر غفاري ، ط تحؼ العقوؿ عف آؿ الرسوؿ ، تحقيؽ : .48

 ىػ .4414النشر االسالمي ، قـ ، 
  : ـ ( 4492ىػػ / 588ابف شيرآشوب ، مشير الديف محمد بف عمي ) ت 

 ىػ .4376مناقب آؿ ابي طالب ، المطبعة الحيدرية ، النجؼ ،  .49
  :ـ ( 849ىػ /235ابف ابي شيبو، عبد اهلل بف محمد بف ابي شيبة )ت 

 ـ .4989، دار الفكر ، بيروت ،  4عبد المحاـ ، طالمصنؼ ، تحقيؽ :  .21
  :ـ( .4362ىػ / 764الصفدي ، صالح الديف خميؿ الديف ايبؾ ) ت 

الوافي بالوفيات ، تحقيؽ : احمد الرناؤوط ، تركي مصطفى، دار احياء التراث  .24
 .2111، بيروت ، 

 ( ـ4453ىػ / 548ي بف ابي طالب )ت: الطبرسي ، ابو منصور احمد بف عم 
اعالـ الورى بأعالـ اليدى ، تحقيؽ : مؤسسة آؿ البيت الحياء التراث العربي  .22
 ىػ .4447، مطبعة ستارة ، قـ ،  4، ط
  :ـ ( 922ىػ / 341الطبري ، محمد بف جرير بف يزيد )ت 

تاريخ االمـ والمموؾ ، مراجعة نخبة مف العمماء ، مؤسسة االعممي ، بيروت ،  .23
 )د. ت ( .

  :ـ ( 4171ىػ / 463ابف عبد البر ، ابي محمد يوسؼ بف عبد اهلل )ت 
االستيعاب في معرفة االصحاب ، تحقيؽ : عمي محمد البجاوي ، دار الجيؿ ،  .24

 ـ .4992بيروت ، 
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القصد واالمـ في التعريؼ بأصوؿ اياـ العرب والعجـ ومف اوؿ مف تكمـ  .25
 ـ .4934بالعربية ، القاىرة ، 

 ـ( .939ىػ /328د بف محمد االندلسي )ت: ابف عبد ربو ، احم 
 ـ .4949العقد الفريد ، تصحيح : محمد اميف ، القاىرة ،  .26
 ـ ( 966ىػ /356و الفرج االصفياني ، عمي بف الحسيف )ت: با 

، مؤسسة دار الكتاب ، قـ ،  2مقاتؿ الطالبييف، تقديـ : كاظـ المظفر ، ط .27
 ـ .4965

 ـ ( 4372ىػ/ 774)ت:  ابف كثير ، اسماعيؿ بف كثير الدمشقي 
 . 4966البداية والنياية في اتاريخ ، مكتبة المعارؼ ، بيروت ،  .28
  : ـ ( 4711ىػ /4444المجمسي ، محمد باقر ) ت 

بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار األئمة االطيار ، تعميؽ : جواد العموي ،  .29
 ىػ .4385دار الكتب االسالمية ، طيراف ، 

  ـ ( .774ىػ / 457بف يحيى بف سعيد )ت: ابو مخنؼ األزدي ، لوط 
( ، تحقيؽ : حسيف الغفاري ، المطبعة العممية ، قـ ، )د. مقتؿ الحسيف ) .31

 ت ( .
  :ـ( .959ىػ /346المسعودي ، ابو الحسف عمي بف الحسيف بف عمي )ت 

مروج الذىب ومعادف الجوىر ، تحقيؽ : امير مينا ، مؤسسة النور ، بيروت ،  .34
2111 . 

  :ىػ 443المفيد ، ابو عبد اهلل محمد بف النعماف العكبري البغدادي )ت
 ـ ( 4122/

 . 2118، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ،  4االرشاد ، ط .32
  :ـ (4344ىػ /744ابف منظور ، ابو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر )ت 
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 ىػ .4415لساف العرب ف )د. ـ (،  .33
  :ـ ( 827/  ىػ242المنقري ، نصر بف مزاحـ )ت 

، الموسوعة العربية  2وقعة الصفيف ، تحقيؽ : عبد السالـ محمد ىاروف ، ط .34
 . 4962الحديثة ، مصر ، 

  :ـ(973ىػ /363النعماف المغربي ، ابو حنيفة النعماف بف محمد التميمي )ت 
شرح االخبار في فضائؿ األئمة االطيار ، تحقيؽ : محمد حسيف الجاللي ،  .35

 ي التابعة لجامعة المدرسيف ، قـ ، )د. ت ( .مؤسسة النشر االسالم
  :ـ( 4322ىػ /733النويري ، شياب الديف احمد بف عبد الوىاب)ت 

ة واالرشاد القومي ، مصر ، )د. نياية االرب في فنوف االدب ، وزارة الثقاف .36
 .(ت
  :ـ( 822ىػ /217الواقدي ، محمد بف عمر بف واقد )ت 

 ـ .4984، دار انش اسالمي ، قـ ، المغازي ، تحقيؽ : مارسدف جوستي  .37
 :ىػ 626ياقوت الحموي ، شياب الديف ياقوت بف عبد اهلل الحموي )ت
 ـ ( 4238/

 ـ .4979معجـ البمداف ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ف  .38
 ىػ 292اليعقوبي ، احمد بف ابي يعقووب بف جعفر بف وىب بف واضح )حيا
 ـ ( 914/

 ىػ .4419التراث العربي ، بيروت ، ، دار احياء  4البمداف ، ط .39
 تاريخ اليعقوبي ، دار صادر ،  بيروت ، )د. ت ( . .41

 ثانيًا ػػ المراجع 
  االميف ، محسف 

 اعياف الشيعة ، تحقيؽ : حسف االميف ، دار التعارؼ ، بيروت ، )د. ت ( . .44
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  الحكيـ ، حسف عيسى 
لممطبوعات ، ، العارؼ  4الكوفة بيف العمؽ التاريخي والتطور العممي ، ط .42

 ىػ .4431بيروت ، 
  الزركمي ، خير الديف 

 . 2112، دار العمـ لممالييف ، بيروت ،  5االعالـ ، ط .43
  زيداف ، جرجي 

 . 2142تاريخ التمدف االسالمي ، مؤسسة ىنداوي ، مصر ،  .44
 عمي جواد 

المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ،  .45
 )د. ت ( .

  القرشي ، باقر شريؼ 
، مطبعة باقري ، مدرسة العممية  4( ، طحياة االماـ الحسيف بف عمي ) .46

 . 4992االيرواني لمنشر ، مؤسسة االماـ المجتبى لمتوزيع ، قـ ، 
  الكوراني ، عمي 

 ىػ .4427، دار المحجة البيضاء ، بيروت ،  4جواىر التاريخ ، ط .47
 ماسينيوف ، لويس 

،  4خريطتيا ، ترجمة : تقي الديف محمد المطبعي ، طخطط الكوفة وشرح  .48
 . 2119بيت الوراؽ ، بيروت ، 

  الموسوي ، مصطفى عباس 
العوامؿ التاريخية لنشأة وتطور المدف العربية االسالمية ، دار الرشيد لمنشر ،  .49

4982 . 
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  ناجي ، عبد الجبار 
 . ت ( .، بيروت ، )د 4دراسات في تاريخ المدف العربية االسالمية ، ط .51
  الياللي ، ميثـ عزيز ثجيؿ 

، مكتبة الشؤوف الدينية ، العتبة  4الثورة الحسينية اسبابيا ونتائجيا ، ط .54
 . 2148الحسينية ، 

 ثالثًا ػػ الرسائؿ واالطاريح الجامعية 
  االزيرجاوي ، ىناء محمد كريـ 

 كميؿ بف زياد النخعي دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية .52
 . 2146اآلداب ، جامعة ذي قار ، 

  الطائي ، اسامة كاظـ عمراف 
ىػػ ( ، 65ىػػ ػ44االتجاىات السياسية القبمية في الكوفة في العصر االموي ) .53

 . 2115رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بابؿ ، كمية التربية ، 
 رابعًا ػػ البحوث المنشورة 

  االزيرجاوي ، ىناء محمد كريـ 
( مجمة جامعة ذي قار ، المجمد قبيمة مذحج في ثورة االماـ الحسيف )دور  .54
 . 2148،  2، العدد  43


