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                                                                      الممخص:

الضحاؾ بف قيس الفيري مف  سادات بني فير أموي اليوى  شارؾ في فتوح الشاـ في عصر     
رطتو ثـ عمى حرسو الخالفة الراشدة خدـ الدولة االموية اباف خالفة معاوية بف ابي سفياف فكاف عمى ش

وقعة صفيف وىو الذي اغار عمى اطراؼ العراؽ وصيره معاوية عمى الكوفة ثـ عزلو والى جانبو في 
وضـ اليو دمشؽ وبقي في خدمتو وخدمة ابنو يزيد ومعاوية بف يزيد فكاف مف الشخصيات المؤيدة 

معاوية بف يزيد فصار زبيري  والمناصرة والمستشارة ليـ  لو أثر كبير في تغير مسار التاريخ بعد وفاة
فكاف سببا في نقؿ الخالفة مف البيت السفياني الى البيت  وى مما أثار معارضة بني أمية ضدهالي

 ال تمتـ  ( بمكيدة 683ىػ / 64المرواني مما ادى الى قتمو في نياية المطاؼ في مرج راىط سنة )
 .مف عبيد اهلل بف زيادالى الشريعة االسالمية بصمة 

 الفيري، دوره، السياسة االموية(. قيس بف )الضّحاؾمات المفتاحية:الكم

Ad-Dahhak bin Qais al-Fihri and his role in Umayyad politics 

Hana Mohamed Karim 

General Directorate of Dhi Qar Education / Al-Zahraa 

Secondary School for the Distinguished 

Abstract: 

    Ad-Dahhak bin Qais al-Fihri, one of the masters of Banu Fihr Umayyad al-

Hawa, participated in the conquests of al-Sham in the era of the Rashidun 

Caliphate, served the Umayyad state during the caliphate of Muawiyah bin 

Abi Sufyan. He annexed Damascus and remained in his service and the 

service of his son Yazid and Muawiyah bin Yazid. He was one of the 

personalities supporting, advocating and advising them. He had a great impact 

on changing the course of history after the death of Muawiyah bin Yazid, so 

Zubairy became a passion, which provoked the opposition of the Umayyads 
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against him, and was a reason for transferring the caliphate from the Sufyani 

House to the House. Al-Marwani, which led to his eventual killing in Marj 

Rahit in the year (64 AH / 683 AD) with a plot that had nothing to do with 

Islamic law on the part of Ubayd Allah bin Ziyad. 

Keywords: (Al-Dahhak bin Qais Al-Fihri, his role, Umayyad politics). 

 

  المقدمة:
     بسـ الّمو الّرحمف الّرحيـ                              

عمى و السالـ عمى خير خمقو أجمعيف و  الحمد لّمو ربِّ العالميف و الّصالة         
 أىِؿ بيتِو الطيبيف الّطاىريف و صحبِو المنتجبيف.

يزخر التاريخ االسالمي  بشخصيات كاف ليا دور في صناعة االحداث وقد اغفؿ 
  الحديث عنيا النيـ مركزيف عف بعض الجوانب دوف غيرىا. 

وقع وقد الفيري ودوره في السياسة االموية  قيس بف الضّحاؾوقد تضمف بحثنا ىذا 
ية ممحط دراسة و تقصي  لعدـ وجود دراسة عم كي تكوفالشخصية  ليذه االختيار 
فتوح الشاـ بارز في ال هدور ثـ  مبتدآ  دراستنا بمعرفة نسبو بالتفصيؿ  يااولتنمتكاممة ت

وواليتو عمى الكوفة مف قبؿ معاوية بف ابي  العراؽ وقعة صفيف واالغارة عمى اطراؼ
نقض العيود والمواثيؽ مع االماـ الحسف  والبيعة ليزيد ولمعاوية بف سفياف ودوره في 

و تمر الجابية ومصيره في مرج راىط ومف ثـ  لعبد اهلل بف الزبير وموقفو مف مؤ   يزيد
 وثبت بالمصادر والمراجع.خاتمة ضمت أىـ النتائج التي وصمت الييا ىذه الدراسة 

ما تقتضيو الحاجة اعتمدت الدراسة عمى جممة مف المصادر والمراجع المتنوعة    
إلييا ،منيا كتب التاريخ العاـ  وكتب الطبقات والسير واالنساب فكاف ليذه الكتب مكانا 

التي كاف ليا رة احد الشخصيات وكتب الجغرافية متميزا كوف موضوع البحث ىو سي
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كبير في البحث لتحديد مواقع المدف لمتعرؼ عمييا والمراجع الحديثة التي اعتمدت حيز 
 عمييا  الدراسة لسد بعض الثغرات .

 :نسبو 
 شيباف بف عمرو وائمة بف بف ثعمبة بف وىب بف خالد بف قيس بف الضحاؾ نسبو :

  سعيدوأبو وابو عبد الرحمف   أنيس الفيري يكنى أبو  مالؾ بف فير بف محارب بف
ألنو  (2الصحابة ) صغار ( حتى وصؼ بأنو مفلمرسوؿ ) صحبتو في ختمؼم(.1)

  (.3اي في السنة الرابعة لميجرة) سنيف بحولي سبع (الرسوؿ ) ولد قبؿ وفاة

وقد ىجي   (5) الجاىمية (في 4) الفحوؿ عسب البيائـ، ويبيع خاصي كاف أبوه    
 أبيو  في شعر : 

  (6مركبا ) قريش في قريش وشر*  بيتو عند فاحش القميص قصير

وقد دخؿ عقيؿ بف ابي طالب عمى معاوية بف ابي سفياف يوما فسئؿ معاوية عما    
 بف كاف معو الف عقيؿ بف ابي طالب كاف ضعيؼ البصر فأجابو معاوية ىذا الضحاؾ

 كاف الذي ىذا النقيصة الخسيسة وتمـ رفع الذي هلل قيس الفيري فقاؿ عقيؿ : )الحمد
 بمحاسف لعالـ انى الضحاؾ رفيقا فقاؿ بخصائيا كاف لقد باألبطح بيمنا يخصي أبوه

 ( 7فأخذىا( ) درىـ ألؼ معاوية بخمسيف لو وأمر بمساوييا عالـ عقيال واف قريش

ويبدو مف ذلؾ انو ال ينتمى الى البيوتات ذات النسب االصيؿ وأنو لـ ينتمي     
 ( .8) القرود خاصي الى عائمة ذات مكانة اجتماعية وقد وصؼ بانو  ابف

 بف الحارث بف األحمر بف مبذوؿ بف عامر بف حذيـ ربيعة بف بنت أميمة وامو 
 ألـ بف جبمة بف يزيد بنت  وية( تزوج الضحاؾ بف قيس مف ما9كنانة )  بف مناة عبد
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( وتزوج  11الرحمف. ) وعبد فولدة لو  محمدا كمب بف عميـ بف كعب بف بف حصف
 ( 11حبيب بف مسممة )تزوجيا بعد وفاة زوجيا   الكمبية يزيد بنت اهلل عبد كذلؾ أـ

 (   12) ـ(683ىػ / 63) توفي الضحاؾ بف قيس سنة 

 :دوره الجيادي 
  فتوح الشاـ 

 سبيؿ في تأب ذلؾ اال السامية االنسانية يشرع االسالـ الحرب الف مبادئولـ      
لذلؾ عـز المسمموف  لمناس الخير وابتغاء حياضو عف وذيداوالدفاع عف االسالـ  الّمو

عمى تحرير بالد الشاـ مف بقايا الروـ فعيد الخميفة ابو بكر  بيذه الميمة لبعض القادة  
( الذي عيد اليو بالمسير مف العراؽ الى الشاـ لقيادة 13) ومنيـ القائد خالد بف الوليد

جيوش المسمميف ىناؾ وبعدما تولى الخالفة الخميفة الثاني عمر بف الخطاب عزؿ  خالد 
( الذي عبأ  الجيوش ونظـ 14بف الوليد وعيد بالميمة لألمير ابي عبيدة الجراح )
ا لتمؾ الجيوش الذي طمب بدوره صفوؼ المسمميف ورتبيـ وقد جعؿ  خالد بف الوليد قائد

مف ابي عبيد اهلل الجراح أف يبعث الى أصحاب الرايات أف يطيعوه ويسمعوا لو وقد ندب 
ابي عبيدة ليذه الميمة الضحاؾ بف قيس الفيري فأسرع الضحاؾ بف قيس الى اصحاب 

 .( بو ركـأم فيما الوليد بف خالد بطاعة يأمركـ عبيدة أبا أميركـ )إف:  ليـ الرايات يقوؿ
( وابمغو ما قالو االمير ابي عبيد اهلل الجراح 16(حتى اقبؿ عمى معاذ بف جبؿ )15)

 أمرتـ قد انكـ أما وقاؿ الناس عمى معاذ اقبؿ ثـ وطاعة سمعا: ) جبؿ بف معاذ فقاؿ
 فما بو يأمركـ فيما تخالفوه فال بأمر أمركـ فاف الطمعة مبارؾ الغرة ميموف رجؿ بطاعة
 لتقوؿ أنؾ جبؿ بف لمعاذ فقمت قاؿ العالميف رب مف واالجر المسمميف صالح غير يريد
(  ونقؿ الضحاؾ 17رده( ) فاهلل عرفتو قد ما إال أقوؿ ما فقاؿ عظيما قوال خالد في
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 تعالى اهلل في أخي : )ىو لخالد ما قالو معاذ بف جبؿ في حقو فأثنى عميو خالد وقاؿ
 (.18( ) ينالو فمف الوليد بف خالد يفعميا ال سوابؽ وألصحابو لو سبقت ولقد

 إني : )واهلل معاذ فرجع الضحاؾ الى معاذ بف جبؿ واعممو بما قالو خالد عنو فقاؿ
لممسمميف(  ونصيحتو نيتو بحسف اثابو قد يكوف اف اهلل مف وأرجو تعالى اهلل في أحبو

(19.) 

يتضح لنا مف الدور الذي قاـ بو الضحاؾ بف قيس مدى الثقة التي يتمتع بيا      
بيف ىؤالء القادة وجيوشيـ الف مثؿ تمؾ المياـ ال تناط ألي شخص  في تمؾ الظروؼ 

 الحرجة . 

 يقؼ وبعد أف ميد الضحاؾ بف قيس الفيري االمر لخالد سار خالد بيف الصفوؼ 
عمى الصبر وتحقيؽ النصر ثـ قسـ مف شيد معو  يـيرغبيـ ويحض راية كؿ أىؿ عمى

 شديدا قتاال فقاتمواعمى كؿ ربع فارس مف فرساف العرب الزحؼ اربعة ارباع  وجعؿ 
ورزؽ اهلل المسمميف  الصبر والنصر وفتح  اهلل تعالى عمى ايدييـ دمشؽ وعدد مف قرى 

 (.21ومدف الشاـ )

 .حتى  اخر عمره وسكنيا ؽدمش فتح وكاف الضحاؾ بف قيس الفيري ممف شيد 
(21) 

 :فتح قيسارية 
استمر المسمميف في تحرير االراضي العربية مف ايدي الغزاة الروـ فقد كتب     

الخميفة عمر بف الخطاب الى يزيد بف ابي سفياف أف يتولى كؿ اجناد الشاـ بعد أف كتب 
( حتى 22الى قيسارية )رأيا وامره بالسير  لو ويطيعوا اليو وال يخالفوا يسمعوا الييـ أف

عنده كميا  األجناد عساكر توافت يفتحيا اهلل عمييـ فكتب يزيد الى امراء االجناد حتى



 هـ2443-م  0202(. لسنة 3مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / المجلد الثالث / العدد الرابع/ ملحق )

 
 

 

914 

 المسير فقاـ خطيبا فييـ يذكر ليـ ما كتب اليو الخميفة عمر بف الخطاب بانو يحثو عمى
بف ( ثـ وجو حبيب 23)  الجزية يؤدوا أو اإلسالـ إلى يدعوا أىميا  وأف قيسارية إلى

مسممة عمى راس جماعة مف المسمميف الى قيسارية حتى وصؿ الى الحصف فخرج اليو 
 المسمميف فانحاز حبيب الى يزيد بف ابي سفياف فنزؿ مف قيسارية فرساف وحمموا عمى

 الميسرة وعمى  (24) الصامت بف عبادة ميمنتو عمى ومشي في الرجاؿ وجعؿ يزيد
 ثـ ، شديدا قتاال فاقتتموا يزيد، عمييـ فحمؿ الخيؿ، عمى حبيبا ورد قيس بف الضحاؾ

 ، منيـ وقتؿ ، فيزميـ ، عمييـ فحمؿ ، ميمنتيـ عمى احمؿ أف:  الضحاؾ إلى بعث
 طويال فقاتميـ ، عمييـ فحمؿ ، ميسرتيـ عمى أحمؿ أف ، الصامت بف عبادة إلى وبعث

 )يا:  قاؿ ثـ بعد اف انصرؼ الى موقفو، ووعظيـ أصحابو فحرض ،  تحاجزوا ثـ ،
 المسمموف ( فخرج25( ). تزيموىـ فمـ ىؤالء عمى حممتـ بالكـ فما ... ، اإلسالـ أىؿ
وحممت الخيؿ عمييـ فانيزموا ىزيمة نكرا وقتميـ المسمموف  ولما  وصفوفيـ راياتيـ عمى
 )أقـ:  ألخيو معاوية انصرؼ عنيا وقاؿ  اهلل مف الذؿ والقتؿ  بيـ أنزؿ ما يزيد رأى

ونفي  ـ(641ىػ /19) ( ففتحيا اهلل عمى يديو سنة26( ) اهلل يفتحيا حتى عمييا
إلى  بفتحيا المشركيف منيا وصارت الشاـ بيد المسمميف كميا ففرح المسمميف وبعث

 ( 27( ) قسرا فتحت قد قيسارية إف )أال:  فنادى عمر بف الخطاب فقاـ الخميفة عمر

يستشؼ مما تقدـ أف الضحاؾ بف قيس الفيري مف القادة التي كاف ليـ دور      
كبير في فتوح المسمميف في بالد الشاـ وكاف محؿ ثقة عند الخمفاء واالمراء في عصره 

 وذلؾ مف خالؿ ما أوكمت ليو مف المياـ  العسكرية .

 

 : دوره في وقعة صفين 
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لمحفاظ عمى كياف الدولة والقضاء عمى  مف الوقائع التاريخية المشروعة اليدؼ   
ـ( 657ىػ  /  37سنة)( 29المتمرديف والتي كانت بيف جيوش المسمميف وقعة صفيف )

 نعي الشاـ بيف جيش معاوية بف ابي سفياف وجيش عمي بف ابي طالب عنما وصؿ الى
ث ،متخذ  مف مقتؿ الخميفة الثال بدمو ألىؿ الشاـ عمى الطمب معاوية وتحريض عثماف،

االماـ عمي بف  عثماف بف عفاف وتسميـ قتمتو وسيمة لتحقيؽ مبتغاه وذلؾ عندما أرسؿ
لو  كسائر باقي االمصار والبيعة طاعتو في الدخوؿ إلى يدعوه معاوية ابي طالب إلى

فخدع معاوية  أتباعو بذلؾ وقد اوىموا اىؿ الشاـ اف  عميا  كاف لو يد في قتؿ عثماف 
ولما غضب لو الناس قتميـ ولـ يبقى اال ارض الشاـ حتى يأتيكـ  وقد اجابوه اىؿ الشاـ 

 .( 31كميـ اال عدد قميؿ لقتاؿ االماـ عمي بف ابي طالب )

الرسؿ فيما بينيـ فمـ يتحقؽ ليـ  مف اجؿ الصمح وتعاقبفحصؿ بينيـ موادعة    
(فكاف معاوية قد رتب جيوشو وعيد بذلؾ لبعض قادتو  فكاف مف بينيـ 31الصمح )

بف ابي  سفياف   معاوية حروب في الضحاؾ بف قيس الفيري الذي ابالء بالء حسنا 
( 32وعمى الناس كميـ وقد بايع رجاؿ مف أىؿ الشاـ عمى الموت ) القمب وجعمو عمى

مى الذيف خرجوا مف الشاـ حبيب بف مسممة الفيري  ولما عمـ االماـ عمي وكاف ع
بتحشيد معاوية وخطبة ليـ فقاـ وحرض اصحابو عمى الجياد وكاف عمى الذيف خرجوا 

ثـ  المعسكريف في النيراف أوقدوا (واصطؼ كؿ مف الفريقيف وقد 33مف الكوفة االشتر)
 ( فاقتتموا34الفيري بحراف ) قيس بف ؾالضحا ،وكاف االشتر يريد تزحفوا في الصباح

 خيؿ في أمد الضحاؾ معاوية ذلؾ المساء وعندما بمغ وقت (إلى35)  المرج بموضع
 الموصؿ إلى ،فانصرؼ األشتر ذلؾ وبمغ الوليد بف خالد بف الرحمف بقيادة عبد  عظيمة

لمعسكر  خيال (، ولما عمـ االماـ بتحركيـ  بعث36) معاوية أجناد مف أتاه مف يقاتؿ ،
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خيؿ  فأزالوىـ   في الفيري قيس بف فبعث لو معاوية الضحاؾ مادتو عنو معاوية ليحبسوا
 ( .  37فشاور االماـ أصحابو ثـ امرىـ  بالقتاؿ  فانيـز أىؿ الشاـ )

ىػ  /  37) مف سنة في اواخر محـر صفيف إلى االماـ عمي وصوؿ وكاف   
في جيش الشاـ لجؤ الى حيمة فرفعوا قتاال شديدا  ولما باف االنكسار ـ(فاقتتموا 657

المصاحؼ لتخمص مف اليزيمة فانخدع جيش العراؽ بتمؾ الحيمة حتى تراجعوا وقد 
  (.38انتيت الواقعة بتحكيـ الحكميف  وقبؿ االماـ عمي التحكيـ مكرىا )

 الفيري قيس بن الضحاك غارة  

فياف مستصغرا كؿ كبير ومستسيال كؿ صعب مف لـ يزؿ معاوية بف ابي س     
الحكميف ورجوع اىؿ الشاـ واىؿ العراؽ كؿ الى بالده  تحكيـ أجؿ توطيد سمطانو فبعد

فتأىب االماـ  العراؽ  نحو ووجو ، الفيري قيس بف ضـ معاوية خيال الى الضحاؾ
ي كاف مقيـ (الذ39بف عقبة  ) عمارة لقتاؿ أىؿ الشاـ  وقد بمغ معاوية ذلؾ  عف طريؽ

بالكوفة ويكتب االخبار الى معاوية  سرا فأخبر أىؿ الشاـ وحثيـ عمى المواجية ولما 
عمموا بخروج الخوارج عمى االماـ وانصرافو لمقاتمتيـ حتى تفرقوا عنو فدعا معاوية 

الفيري بشف غارة فكانت أوؿ غارات معاوية بف ابي سفياف سنة  قيس بف الضحاؾ
 مّمف األعراب وقتؿ مف لقي مف االماـ عمي  مسالح عمى فأغارـ( 619ىػ/    39)

( حتى وصؿ 41أمتعتيـ وأمواليـ ) في طاعة االماـ عمي وتعرض الى الحاج وأخذ كاف
 االماـ عمي والي (42) مسعود ابف عميس بف (   فمقي  عمرو41الى  القطقطانة )

ضحاؾ بذلؾ أثناء خطبتو وكاف يفتخر ال  (43الفيرّى ) قيس بف الضّحاؾ عمييا فقتمو
  خبره االماـ عمي عند اليتو عمى الكوفة ألثارة الرعب والخوؼ في نفوسيـ ولما بمغ

 :) فقاؿ  عجزا وفشال منيـ فرأى خطب في أىؿ الكوفة لقتالو لما حدث في االطراؼ
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 يصرؼ كما صرفتكـ وأّني الشاـ أىؿ مف رجال منكـ عشرة بكؿّ  لي أفّ  واهلل وددت
 أمير يا: لو ) (فقاؿ45عدي الكندي ) بف فقاـ اليو  الصحابي حجر .(44...(،) الذىب

فإف  ، عندؾ اهلل بعادة ،عميؾ قربؾ يحب ال مف الجنة إلى مني اهلل قرب ال ! المؤمنيف
 لي ، وكف المناصحيف الناس معي اندب ، الرياحيف أفضؿ والشيادة ، منصور الحؽ
 تفارؽ حتى الناس قموب أكثر يفارؽ ال الشيطاف إف وأىمو االنساف فئة واهلل بكفايتؾ، فئة

 ، الشيادة اهلل حرمؾ ال:  حجر  وقاؿ ) ( فأثنى االماـ عمي عمى46( ) أبدانيـ أرواحيـ
وزوده بما يحتاج اليو مف  آالؼ أربعة ( ثـ سرحو في47( ) رجاليا مف أنؾ أعمـ فإني

 السنة نفسيا تسع وثالثيف خيالفي  معاوية وجو (ثـ48)بتدمر الضحاؾ االمواؿ فمحؽ
ر غربي عمى مدينة االنبا.( 51وسفياف بف عوؼ ) الفيري قيس بف الضحاؾ فييـ

بالقتؿ والخراب  عمي لترىب  قموب اىؿ العراؽ وامرىـماـ العراؽ كانت فييا مسمحة  لال
حتى تفرقوا وقتؿ  صاحبيـ اشرس  عمييـ فحمؿ سفياف بف عوؼ ( 51ونيب االمواؿ )

وعاد الى  األنبار مف االمواؿ في كاف ما وحمؿ بف حساف البكري وعدد مف رجاليـ 
(ولما عمـ االماـ عمي بذلؾ استنفر اصحابو  فوجد 52معاوية فاسر معاوية بذلؾ الخبر )
 (.53فارس ( ) ألؼ بجماعتكـ أف لي منيـ  تثاقال  فقاؿ ليـ : )وددت

ماـ عمي بنفسو لكف اشرافيـ لحقوا بو وقالوا لو نحف نكفيؾ فرجع الى فخرج اال    
 بثمانية وسرحو (54) قيس بف سعيد منزلو وعميو عالمات الحزف واالكتئاب ثـ دعا

 العراؽ أرض مف يخرجو حتى اثر الجيش وىذا ما يدؿ عمى وثاقتو وعدالتو فاتبع آالؼ
فقاـ االماـ خطيبا  انصرؼ بيـ ثـ ولـ يمحؽ آثارىـ فاتبع الفرات شاطئ عمى فخرج

 (.55بالقوـ وبميجة شديدة لتقاعسيـ عف الجياد .)

 : دوره في خالفة الحسن 
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ـ (بايع الناس ابنو الحسف عمى 661ىػ /  41بعد استشياد االماـ عمي سنة )       
و لـ يتخمؼ  ذلؾ عمييـ العيود والمواثيؽ عمى أخذ لو البيعة تمت السمع والطاعة فمما

عنو إال معاوية و أتباعو مف أىؿ الشاـ وجرى مع اإلماـ الحسف ما جرى مع أبيو 
( ابتدأ معاوية  العدواف وزحؼ نحو العراؽ بجيشو بعد فتره قصيره مف 56) باألمس

استشياد االماـ عمي بف ابي طالب  وبعد اف استخمؼ عمى الشاـ  احد مستشاريو 
اقوى األسمحة وىي شراء الضمائر وبث   الفيري وقد استخدـ معاوية قيس بف الضحاؾ

 جسر بالكوفة ولما بمغو أف معاوية اجتاز  الجواسيس  واالماـ الحسف بف عمي مقيـ
 ويحرض ، باالحتراس العماؿ يأمر عدي بف حجر اخذ يعد العدة ووجو (57منبج )
فكاف في  ألفا عشر (عمى اثنى58) سعد بف لقيس وعقد عمى الجياد فسارعوا الناس

 ال والذيف ، المرائيف الناس مف سواداً  الحسف أنصار مفالى جانب المخمصيف  المعسكر
وكاف االماـ الحسف  ، أصحابو وعمى عميو جواسيس كانوا وربَّما ، رأي في معو يتفقوف

 وجيشو بالمسير ونتائجو ولـ يكف مؤمف بإخالصيـ ثـ أمر قيس  متخوؼ مف ىذا التمّوف
 (  واستخمؼ59،وكانت بينيـ مناوشات ولـ يكف بينيـ قتمى )وودعيـ  بعدما أوصاىـ
سأباط  فأتى (،61) المدائف نحو (متوجيا61) نوفؿ بف المغيرة الكوفة الحسف عمى

:  قائال ، خطيبا في الناس قاـ المدائف إلى اف يكمؿ مسيره أراد فمما أياما بيا (فأقاـ63)
 ، واهلل حاربت مف وتحاربوا سالمت مف تسالموا أف عمى بايعتموني إنكـ!  الناس )أييا
 غرب ولما وال شرؽ في ضغنة األمة ىذه مف أحد عمى محتمؿ أنا وما أصبحت لقد

 مف الفرقة تحبوف مما خير البيف ذات وصالح واألمف واأللفة ، الجاىمية في تكرىوف
 فظف الناس انو خالع نفسو، سكت ( ثـ64( ) والسالـ - والعداوة والتباغض والخوؼ
وبادروا عميو مف كؿ ناحية ونيبوا ما عنده وتفرؽ عنو بعض أصحابو ،  لذلؾ فغضبوا

 فخذه في دنا  مف الحسف فطعنو وقد ساباط، مظمـ إلى األسدي الجراح بف سناف فقدـ
(، فأغتـ قيس بف سعد لذلؾ 65) إلى المدائف بو عميو  ثـ فاؽ وأقبموا فغشي بالمعوؿ
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كؿ مف   فقتؿ ، لمقتاؿ فاختمطوا القوـ جيشو فزحؼوحاوؿ اخفاء ذلؾ االمر عمى 
يطمب منو الكؼ عف القتاؿ الف  قيس حتى ارسؿ معاوية إلى تحاجزوا ثـ الطرفيف ،

الحسف طعف وقد خمعو اصحابو واخذ اىؿ العراؽ يتوجيوف الى معاوية حتى خؼ 
باف عسكر قيس وقد كتب قيس الى الحسف بذلؾ فكتب الحسف الى وجوه القـو يخبرىـ 

الكثير صاروا الى معاوية واف ىذا االمر ليس بجديد عمييـ ولكف فعمتـ ذلؾ مع ابي يـو 
 مسمـ ديني فإني في تعزوني ال منكـ فحسبي!  العراؽ أىؿ يا صفيف ،ثـ قاؿ ليـ : )

( وقد حاوؿ اخيو الحسيف يثنيو عف ذلؾ لكف تمؾ 66)( . معاوية إلى األمر ىذا
 إلى فأرسؿ ، نصرتيـ اح الف الحسف خاؼ مف أصحابو وقمةالمحاوالت ذىبت ادراج الري

وقد تـ االتفاؽ بينيـ عمى يسمـ االمر الى معاوية بشرط اف  عميو شروطا وشرط معاوية
يعمؿ بكتاب اهلل وسنة نبيو واف ال يعيد  باألمر  مف بعده  وانما تكوف  والية االمر 

االماـ  يذكر ال اينما كانوا وأففممحسيف ويكوف الناس امنوف  حدث حدث بو لمحسف فاف
 (. 67بينيـ الصمح لحقف دماء المسمميف)  بخير... فتـ إال عمي

بالناس لإلضفاء الشرعية   يخطب الحسف اف االمر طمب مف  معاوية ولما تسمـ 
 اهلل صمى نبيو وسنة اهلل سار بكتاب مف الخميفة إنما ): خطبتو في عمى خالفتو  فقاؿ

 لذتو تنقطع ثـ قميال بو يمتع ممكا ممؾ ممؾ ذلؾ بالجور سار مف ميفةالخ وليس وآلو عميو

(وكاف  68)االنبياء   ( قَاُلوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا َآِِلََتُكْم ِإْن ُكْنُتْم فَاِعِليَ  ): تبعتو وتبقى

 (.69في شير جمادى االولى )  ـ(661ىػ/  41) تسميـ الحسف االمر لمعاوية  سنة

واخذ  ؛ لكف معاوية لـ يؼ بتمؾ العيود بيا فأقاـ المدينة إلى الحسف ثـ انصرؼ
يميد لوالية ابنو يزيد ويدعو الى بيعتو وكاف الضحاؾ بف قيس الى جانب معاوية في 
ىذا االمر باتفاؽ مع معاوية اذ يقوـ ويخطب بالناس ويؤكد ما قالو معاوية في خطبتو 
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 اهلل أصمح ): قاؿ ،ثـ عميو وأثنى اهلل لبيعة ابنو يزيد  اماـ الوفود فصعد المنبر فحمد
 والفرقة فوجدناىا واالختالؼ ، واإللفة الجماعة بمونا قد إنا ، بو وأمتع ، المؤمنيف أمير
 وآجؿ ما نرجو ما عاجؿ في عمينا وعائدة ، لدمائنا وحاقنة ، لسبمنا وأمنة ، لشعثنا ألـ

عوج  واألياـ ، سدى نترؾ أف لنا خير وال ، األلفة مف الجماعة بو ترجو ما مع.  نؤمؿ

َماَواِت َواْْلَْرِض ُكلَّ يَ ْوٍم ُىَو ِف َشْأنٍ ):  يقوؿ واهلل ، رواجع  (َيْسأَلُُو َمْن ِف السَّ

 كما ميت المؤمنيف أمير وأنت يا ، العصراف بو يختمؼ ما ندري ولسنا ،29الرحمف: 
 مف رأينا ، وقد المتاع بؾ تعالى اهلل نسأؿ ، وخمفائو اهلل أنبياء مف قبمؾ كاف مف مات
 قسـ ما نقيبتو، مع ويمف ، سيرتو وقصد ، مذىبو وحسف ، المؤمنيف أمير بف يزيد دعة
وشيمتو  وسياستو عقمو في المؤمنيف، بأمير والشبو ، المسمميف في المحبة مف لو اهلل

 أمير فميولو ، عمينا الوالية في بو والقنوع ، أمورنا في بو الرضا إلى دعانا ما ، المرضية
 كوف كاف إف إليو نأوي ، بعده ومفزعا ممجأ لنا وليجعمو ، عيده - اهلل أكرمو - المؤمنيف

 في ووفقؾ ، رشدؾ في لؾ اهلل عـز ، ذلؾ عمى فاعـز ، منو بيا أحد أحؽ ليس فإنو
 (. 71).( أمورنا

ويبدو مف ذلؾ الدور الفعاؿ لضحاؾ بف قيس في مبايعة يزيد بف معاوية مذكر  
الحشود المتجمعة بما حدث بعد موت النبي والخمفاء مف الفرقة وانو ال يريد تكرار ذلؾ 
االمر واصفا يزيد بصفات توىمو لخالفة ابيو ليكوف خير ممجا الييـ بعد موت ابيو 

 ال العراؽ وأىؿ الحجاز أىؿ االحنؼ قاؿ ) ... إفمعاوية لحقف الدماء، لكف قيس بف 
( وما أف سمع الضحاؾ بف 71( ) حيا الحسف كاف ما ليزيد يبايعوف بيذا وال يرضوف

 )أصمح:  قاؿ ثـ عميو وأثنى اهلل قيس كالـ االحنؼ فغضب لذلؾ حتى قاـ خطيبا فحمد
 وألفتيـ ، الشقاؽ أنفسيـ في مروءتيـ ، العراؽ أىؿ مف النفاؽ إف أىؿ المؤمنيف أمير اهلل
 وبطرا جيال اختالوا ، بأقفائيـ ينظروف كأنما أىوائيـ عمى يروف الحؽ ، الفراؽ دينيـ في
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 ،واتخذىـ ربا ليـ إبميس عاقبة، اتخذوا وباؿ يخافوف ، وال راقبة اهلل مف يرقبوف ال ،
 أمير يا رأييـ فادفع ، يضروه ال يفارقوه ومف ، يسروه يقاربوه ال فمف ، حزبا إبميس

 سمطاف في الحسف وذوي لمحسف ما ، صدورىـ وكالميـ في ، نحورىـ في!  المؤمنيف
 وال ، كاللة عف الخالفة تورث وال ؟ ىييات أرضو في معاوية بو استخمؼ الذي اهلل

 إلمامكـ المناصحة عمى!  العراؽ يا أىؿ أنفسكـ فوطنوا ، العصبة الذكر غير يحجب
 ( .72) ( اآلجؿ ويربحوا مف ، العاجؿ لكـ يسمـ ، وصيره نبيكـ وكاتب

ويتضح مف ذلؾ اف الضحاؾ بف قيس قد تحامؿ عمى اىؿ العراؽ وقد وصفيـ      
ىمية ليـ بصفات مف نفاؽ وبعدىـ عف الحؽ وانيـ ابتعدوا عف اهلل تعالى وانيـ أل

لوالء واىمو في الخالفة ويطمب مف اىؿ العراؽ الطاعة وا وتجاىؿ حؽ الحسف بف عمي
 لمعاوية .

 )يا:  قاؿ ثـ عميو وأثنى اهلل اال أف قاـ ثانيتا فحمد قيس بف فما كاف مف األحنؼ 
 ليكوف ، عممت قد ما عيود اهلل مف عمي بف الحسف أعطيت ولكنؾ ...  لمؤمنيف أمير
ف ، الوفاء أىؿ فأنت تؼ فإف ، بعدؾ مف األمر لو  الحسف وراء واهلل إف تعمـ تغدر وا 

 باعا وراءه ،تجد غدر مف شبرا لو تدف إف ، حدادا وسيوفا ، شدادا وأذرعا ، جيادا خيوال
نؾ ، نصر مف  عميا وحسنا أبغضوا وال ، أبغضوؾ منذ أحبوؾ ما العراؽ أىؿ أف تعمـ وا 
ف ، السماء مف غير ذلؾ في عمييـ نزؿ وما ، حبوىما  منذ  شيروىا التي السيوؼ وا 

جوانحيـ...(  لبيف بيا أبغضوؾ التي والقموب ، عواتقيـ لعمى صفيف يوـ عمي عميؾ مع
(73.) 

الصالحة لـ يروؽ ليا تمؾ البيعة بعد اعطى تمؾ  أف الفئة معاوية شعر لما   
المواثيؽ الموكدة لألماـ الحسف  فرأى اف االمر لـ يستتب اال بالقضاء عمى االماـ 



 هـ2443-م  0202(. لسنة 3مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / المجلد الثالث / العدد الرابع/ ملحق )

 
 

 

922 

الوعود المزيفة لمف يقتمو الحسف فمجئ  الى مكيدة أخرى لقتؿ االماـ الحسف واعطى 
منو جاعال ما عيد  فماتا بعده مف ابنو يزيد باألمر إلى  يعيد أف أراد حيف لو سما فدس

  ( .74بو مف المواثيؽ وراء ظيره  )
يبدو مف ذلؾ أف الضحاؾ بف قيس كاف ييوى ىواء معاوية ويرغب في اخذ البيعة 

مف  ممزميف بيا أماـ اهلل تعالى والجماعةؽ يليزيد متناسيا ما كاف بينيـ مف عيود ومواث
المسمميف فكاف لمضحاؾ دورا ليس بقميؿ في بيعة يزيد ونقض المواثيؽ مع االماـ الحسف 
وىذا ليس بجديد في السياسة االموية القائمة عمى السيؼ والدىاء ونقض العيود 

 والمواثيؽ.
 

 :واليتو عمى الكوفة 

شعبة.  بف فة معاوية بف ابي سفياف المغيرةوالي عمى الكوفة في خال  أوؿ كاف    
بعد اربع سنوات مف واليتو عمى الكوفة كتب زياد بف   شعبة بف ( ولما توفي المغيرة75)

 أّوؿ وىو البصرة مع الكوفة اليو ضـ وقد ابيو والي البصرة يخبر معاوية في الشاـ بذلؾ 
الكوفة بعد موت زياد  ( ثـ بعث الضحاؾ بف قيس فولو76).. العراقييف  لو جمعا مف

عمى  حرسو الضحاؾ (بعد اف كاف 77عنيا ) أسيد بف خالد اهلل ابف بف ابيو وعزؿ عبد
وخمسيف  فقاـ خطيبا بيـ  ( سنة ثالث وخمسيف وقيؿ أربع78ثـ صار عمى شرطتو )

 منو ويبرؤوف الخميفة عثماف يشتموف أىميا مف قوما أف بمغو بعد أف  الكوفة منبر عمى
 أما الصالحيف أسالفنا ويعيبوف اليدى أئمة يشتموف ضالال منكـ رجاال أف مغني: )ب فقاؿ
 ثـ زياد سيؼ فيكـ ألضعف عنكـ يبمغني عما تنتيوا لـ لئف شريؾ وال ند لو ليس والذي

 بالدكـ عمى أغرت الذي لصاحبكـ إني أما الشفرة كميؿ وال السورة ضعيؼ تجدونني ال
 الفرات شاطئ ( ومف79الثعمبية  ) ماء مف وشرب اإلسالـ في غزاىا مف أوؿ فكنت
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ف خدورىف في المخدرات ذعرت لقد شئت عمف وأعفو شئت مف أعاقب  المرأة كانت وا 
 بف الضحاؾ أنا العراؽ يأىؿ اهلل فاتقوا اسمي بذكر إال تسكتو وال ترىبو فال ابنيا ليبكي
 (.81عميس( ) ابف عمرو قاتؿ أنا أنيس أبو أنا قيس

يستشؼ مف ذلؾ انو عثماني اليوى وانو عاـز عمى اتباع سياسة ممف سبقو مف     
 والة الكوفة  القائمة عمى البطش لغرض اثارة الرعب في نفوسيـ وثبيت ممكو.

 أعرفنا ما القوؿ وأحسف األمير : )صدؽ ( فقاؿ81)  عبيد بف الرحمف عبد إليو فقاـ
 وقاؿ جمس ثـ صبورا مجربا شجاعا فوجدناؾ تدمر بغربي لقيناؾ ولقد ذكرت بما واهلل

( 82() إليو مواطنو أبغض ألذكرنو اهلل وأيـ قدـ ما أوؿ ببالدنا صنع بما عمينا أيفخر
 ثـ ثقيؿ بكالـ بأخرة اليوـ ذلؾ كاف : )نعـ قاؿ ثـ استحيا وكأنو قميال الضحاؾ فسكت
 (.83() نزؿ

 ذكوافواثناء واليتو عمى الكوفة طمب معاوية بف ابي سفياف منو أف يقيـ لناس     
ثـ عزلو   الكوفة عشور سابقا زمانا عمى معاوية استعممو الذي الخطاب مولى عمر ابف

خمسيف ألفا منو ففعؿ الضحاؾ بف قيس ذلؾ ثـ  كره ويأخذ ما ألنو سمع عنو بعض
 ( . 84.)كتب  معاوية  الى ذكواف فقدـ عميو

 ـ(673ىػ / 54) سنة الكوفة اثناء واليتو عمى الفيري قيس بف الضحاؾ وبعث    
 ألؼ خمسمائة عمى أىميا ( فصالح86الشيباني ) ىبيرة بف (  مصقمة85الى طبرستاف )

 ( 87درىـ )

وقد احدث الضحاؾ بف قيس الفيري بعض التغيرات عمى قصر الخورنؽ    
(واحسف بناءه  حتى اعجب بو وذلؾ عندما قيؿ لو لـ يقدـ  الكوفة  احد  اال 88)

 ( 89واضاؼ في ىذا القصر بناء )
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وىذا ما يدؿ عمى اىتمامو بالبناء والعمراف باإلضافة الى اىتمامو باألمور السياسية  
 الحربية التي أوكمت اليو .واالدارية و 

معاوية عنيا  ونصؼ وعزلو سنتيف الكوفة عمى قيس بف الضحاؾ استمرت والية  
الشاـ وبقي معو فييا خالؿ فترة حكمو وحكـ ابنو يزيد  إلى ـ( وضمو676ىػ/  57) سنة

وابنو معاوية بف يزيد حتى وثب مرواف بف الحكـ عمى الشاـ  وقتؿ الضحاؾ سنة ) 
 (91. )ـ(683ىػ /64

 .: دوره في خالفة يزيد 

في خالفة االماـ عمي بف ابي طالب  الشاـ معاوية بف ابي سفياف عمى تغمب       
 حتى صار عمى الشاـ أميراً  سنيف لو أربع ـ ( معارضا ومحارباً 111ىػ  /    35) 
 (  كاف ابنو يزيد92ـ   ()679ىػ/  61معاوية بف ابي سفياف  سنة ) (   ولما مات91)
 ، وصّيتي يزيد )بمَّغا:  فقاؿ قبؿ وفاتوالضحاؾ بف قيس  (فأوصى93)بحواريفئب غا

 وتعّيد منيـ، عميؾ قدـ مف فأكـر أصمؾ فإنيـ الحجاز أىؿ انظر بنيّ  يا:  فييا وكتب
ف العراؽ أىؿ وانظر ، وجوىيـ مف عنؾ غاب مف  يـو كؿّ  في تعزؿ عنيـ أف سألوؾ  وا 

 وانظر ، سيؼ ألؼ مائة عميؾ تشير أف مف عميؾ أىوف عامؿ عزؿ فإفّ  ، فافعؿ عامال
 إلى رّدىـ ثـّ  بيـ فانتصر شيء عدوّ  مف رابؾ فإذا وعيبتؾ بطانتؾ فإّنيـ الشاـ أىؿ

 ( .94) .( أخالقيـ فسدت غيرىا في أقاموا ىـ فإف بالدىـ

يالحظ مف تمؾ الوصية سياسة التميز والبطش التي سار عمييا بني امية     
وتوجسيـ مف اىؿ العراؽ لما وقفوا بوجوىيـ وشيروا سيوفيـ بوجو والتيـ  ويوكد عمى 

 اىؿ الشاـ لينتصر بيـ عمى عدوه.
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 عمى الناس وأكفاف قيس بف الضحاؾ ولـ يحضر يزيد اال بعد دفف أبيو فخرج   
 عمود كاف معاوية : )إف  قاؿ ثـ عميو وأثنى اهلل فحمد المنبر صعد ثـ يومعاوية بيد

 إنو أال البالد بو وفتح العباد عمى وممكو الفتنة بو وجؿ عز اهلل قطع العرب وحد العرب
 في ىو ثـ عممو وبيف بينو ومخموف قبره ومدخموه فييا مدرجوه فنحف أكفانو فيذه مات قد

 (  95) ( فميحصر يشيده أف يريد منكـ كاف فمف القيامة يوـ إلى البرزخ

(،وكاف معاوية قد رتب االمور وشاور 96بالمجئ ) ويستحثو يعممو يزيد إلى ثـ بعث
وروض الناس لخالفة ابنو يزيد عندما كتب الى سائر االمصار اف يفدوا عميو حتى 

زؿ  وطمب منو  اذ ن  الفيري قيس بف وصمت الوفود اليو مف االمصار فدعا الضحاؾ
ىو مف المنبر  اف يستأذنو لمقياـ ويحمد اهلل تعالى ثـ يثني عمى يزيد اماـ الوفود ويطمب 

(،وطمب مف بعض 97)في خالفة الحسف  دوره في منو توليتو مف بعده كما ذكر سابقا 
تولية   إلى ( اذا فرغ الضحاؾ بف قيس أف يقوموا ويصدقوا قولو ويدعوه98وجياء قومو )
بعده وتـ ذلؾ بعد انتياء معاوية مف خطبتو فقاـ الضحاؾ واستأذف معاوية  ابنو يزيد مف 
( وكاف معاوية بف ابي سفياف يييأ 99) ثـ دعاء الى يزيد عميو وأثنى اهلل فأذف لو فحمد

الناس لذلؾ االمر حوالي سبع سنيف مف أجؿ استتباب االمر البنو يزيد مف بعده وقد تـ 
 لو ذلؾ االمر.

 اجمع المؤمنيف أمير ) يا : لمعاوية قاؿ الفيري قيس بف الضحاؾ أفوقد  ذكر      
 أمير يا:  األحنؼ فقاؿ ، عمما وأحكمنا ، حمما أفضمنا فإنو بيزيد األمة ىذه شمؿ

 ، بالجماعة أعمـ فإنؾ ، لؾ ينظر وال ، عميؾ ويشير يأمرؾ مف اعص:  المؤمنيف
 أنت:  لو قاؿ إنو ويقاؿ ، اهلل رحمؾ حسبؾ:  وقاؿ معاوية فضحؾ ، باالستقامة وأعرؼ
نا ، منا ونياره يزيد بميؿ أعمـ  فأسكت ، كذبناكـ إف اهلل ونخاؼ ، صدقناكـ إف نخافكـ وا 

 ( .111) .( معاوية
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ويتضح مف ذلؾ امريف : االوؿ معاوية كاف عاـز عمى جعؿ والية العيد البنو     
متبعا مختمؼ الوسائؿ ألغراء الراي العاـ مف اجؿ تحقيؽ تمؾ المأرب البعيدة عف مبادى 
الشريعة االسالمية واالىداؼ االنسانية وذلؾ لما عرؼ عف يزيد مف الخصاؿ المذمومة 

المضنية محدثا بدعة في مؤسسة الخالفة االسالمية مف بيف الناس فبذؿ تمؾ الجيود 
 أجؿ المصالح الشخصية تاركا وراءه مصمحة الجماعة .

أما االمر الثاني :يتضح لنا مدى العالقة الوثيقة بيف معاوية والضحاؾ والثقة 
 المتبادلة بيف االثنيف والتطابؽ في المفاىيـ واآلراء  ومدى اخالص الضحاؾ لمعاوية .

( ألخذ البيعة اليو فأبى ذلؾ 111د بعث يزيد الضحاؾ الى ابف الزبير)وق    
(112) 

 ويبدو مف ذلؾ اف ابف الزبير كاف يعد نفسو لذلؾ االمر . 

 قيس إلى قيس بف الضّحاؾ ـ ( كتب682ىػ /   63معاوية )  بف وحيف مات يزيد  
 بشيء تسبقونا فال اؤناوأشقّ  إخواننا وأنتـ مات قد يزيد )إفّ : (113السممي).) الييثـ بف

 (  114( ) ألنفسنا نختار حتى

( واليا عمى البصرة  مف قبؿ يزيد بف معاوية 115) زياد بف اهلل كاف يومئذ عبيد    
 أكثر  اختمفوا وأنتـ وأف أىؿ الشاـ قد مات قد معاوية بف يزيد فييـ باف  خطيبا فقاـ

 فأنا وجماعتكـ لدينكـ ترضونو ألنفسكـرجال  فاختاروا وأوسعو بالدا اليوـ عددا الناس
ف مف رضيتموه راض أوؿ فيو  دخؿ فيما دخمتـ ترتضونو رجؿ عمى الشاـ أىؿ اجتمع وا 

ف المسمموف  خطباء فقاـ عنكـ الناس يستغنى وما حاجة جديمتكـ عمى كنتـ ذلؾ كرىتـ وا 
 كرروا ذلؾحتى  عميو فأبوا ذلؾ في لي حاجة ال البصرة وبايعوه عمى ذلؾ فقاؿ أىؿ
حتى يجتمع الناس عمى اختيار خميفة  ليـ   فبايعوه يده بسط أبوا فمما مرات ثالث عميو
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الزبير  ابف إلى يدعو اليربوعي اهلل عبد بف ذؤيب بف ( لكف سرعاف ما قاـ سممة116)
وقد بايعو عمى ذلؾ االمر جماعة فبمغ ذلؾ عبيد اهلل بف زياد وامرىـ بكؼ سممة عمى 

 عمييـ فأمروا البصرة أىؿ بيف وقع خالؼ  ـ يجيبوه فخشي عمى نفسو ثـىذا االمر فم
المطمب وقد تمكف عبيد اهلل بف زياد مف  بف عبد الحرث بف نوفؿ بف الحارث بف اهلل عبد

 ( .   117اليرب الى الشاـ )

ـ 682ىػ  /  63) سنة الناس بايعو وكاف يزيد قد عقد البنو معاوية والية العيد وقد
ىػ 64وابقى عمى عماؿ أبيو مات سنة ) يوماً  أربعيف او أشير ثالثة غير واليتو تكف (فمـ
  قيس بف الضحاؾ بالناس يصمي أف أوصى وقد سنة وعشروف ِإحدى وعمره ـ (683/

 الزبير ابف الناس (  ولما ذاع خبر وفاتو بايع118) خميفة ليـ يختاروا في دمشؽ حتى
  الشاـ أىؿ مف وخراساف وكثير العراؽو  ومصر الحجاز كذلؾ أىؿ  بمكة وأطاعو

 الزبير بف الّمو عبد فتوجو ِإلى ( في المدينة111) الحكـ بف مرواف ( وكاف119)
 عاممو إلى الزبير كتب بف اهلل عبد الف الشاـ ِإلى أمية بني مع مف توّجو ثـ لمبايعتو
 أمية بنو فقدمت ونسائيـ الشأـ بعياالتيـ الى فنفوا المدينة أمية مف بنى ينفى أف بالمدينة
( وكاف الضحاؾ بف قيس الفيري يدعوا الى ابف الزبير 111مضطرب ) الشأـ وأمر

 قيس الضحاؾ بف إلى كتب الزبير ابف ذلؾ ولما بمغ لمرواف مبغضا ألنو كاف لو وبايعوا
 (.112األجناد بذلؾ  ) أمراء إلى الضحاؾ فكتب الشاـ عمى بعيده

كاف   الفيري قيس بف الضحاؾ وعمييا الى دمشؽ زياد بف اهلل وعندما قدـ  عبيد
أمية  بنى ىوى ييوى (باألردف113مالؾ بف بحدؿ الكمبي ) بف حساف الشاـ فريقيف

 الزبير ويدعو بف اهلل عبد ىوى ييوى بدمشؽ الفيري قيس بف والضحاؾ إلييـ ويدعو
كتابا لضحاؾ يدعوا بحضرتو كانوا بني أمية وقد عمـ بذلؾ حساف فكتب  سرا  الف إليو

 الزبير وكتب فيو الى بيعة وطاعة بني أمية  ويعظـ حقيـ وحسف بالئيـ ويشتـ ابف
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وطمب مف الضحاؾ اف يقرا ىذا الكتاب عمى  يحضروا أف يأمرىـ أمية بنى حساف إلى
وقرا الكتاب عمى  (114الناس ولكف الضحاؾ رفض ذلؾ  فقاـ  مرسؿ حساف  ناغضة )

 لناس منيـ مف صدؽ حساف وشتـ ابف الزبير ومنيـ  شتـ(فأضطرب ا115الناس )
الزبير ولما نزؿ الضحاؾ مف المنبر حبس مف صدؽ حساف  ابف وأثنى عمى  حساف

فمما دخؿ داره  تمكف  اتباعيـ مف إخراجيـ مف السجف  ولما خرج   .وشتـ ابف الزبير
حتى دخؿ الضحاؾ الضحاؾ  الى المسجد ناؿ مف يزيد بف معاوية  فاقتتموا في المسجد 

دار االمارة وارسؿ  الى بنو امية في اليوـ الثاني واعتذر منيـ وذكر حسف بالئيـ  
(116. ) 

 :مؤتمر الجابية 

بعد اف اعتذر الضحاؾ بف قيس مف بني امية كتب ىو وبني امية الى حساف      
مف  ( فخرج الضحاؾ117الجابية )  في بالموافاة بف بحدؿ الكمبي في االردف يأمروه

 األخنس بف بف يزيد  معف بف ثور فأعترض  ، الجابية دمشؽ وخرج بنو امية  يريدوف
،الف الضحاؾ قد بايع ابف الزبير وبايعو الناس عمى  الضحاؾ ( عمى 118)  السممي

ذلؾ ثـ اراد السير الى حساف ليستخمؼ ابف اختو خالد بف يزيد بف معاوية واخيرا اتفؽ 
البف الزبير والقتاؿ مف اجميا فماؿ الضحاؾ بمف معو مف الضحاؾ واصحابو بالدعوة 

(واراد دمشؽ فسبقو عمرو بف سعيد 119الناس وانعزؿ عف بني أمية ومف معيـ )
واتباعيـ  أمية بنو وسارت (121والبثنية) ( الييا فسار الضحاؾ الى حوراف121االشدؽ)

فمنيـ مف ييوي  مختمفة ؤىـأىوا كانت اجتمعوا بالجابية والذيف بالجابية حساف وافوا حتى
 يزيد بف معاوية  والخالفة يجب اف تكوف في ولده  خالد بف يزيد لكف الناس أبو ذلؾ 

ومنيـ مف ييوي ىوى بني امية والخالفة يجب اف تكوف لمرواف بف الحكـ   سنو لحداثة
 العاص سعيد بف بف لعمرو ثـ ، بعده مف يزيد بف لخالد ثـ ، مرواف عمى رأييـ  فاجتمع
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مرة مرواف خالفة في سعيد بف لعمرو دمشؽ إمرة تكوف أف عمى ،  بف لخالد حمص وا 
 بالجابية لمرواف وبايع بف بحدؿ المنبر حساف صعد ، ذلؾ االمر عمى استقر فمما يزيد
اىؿ دمشؽ  زياد بف اهلل عبيد وبايع الناس لو وبايع  ـ(683ىػ/ 64سنة ) القعدة ذي في

 يبايعوف قيس بف الضحاؾ مع القيسية فرقتيف الناس ( وأصبح122)  الحكـ بف لمرواف
ولـ يكف مرواف يحدث نفسو بذلؾ  أمية بنو ِإليو واجتمعت مرواف مع واليمانية الزبير البف

( 123 مف العراؽ  في ذارعات )  أبيو بف زياد بف اهلل عبيد لكف عندما وافاهاالمر 
 .(124لنفسو ألنو  كبير قريش ورئيسيا ) الخالفة طمب عزمو عمى وأطمعو وقوى

بيذا  الناس أحؽ وانو زياد بف اهلل العاص كالـ عبيد بف سعيد بف وقد أكد عمرو 
عمى اف يكوف االمر مف بعده اليو لكف مرواف رفض عرض عمرو بف سعيد بؿ  االمر

يزيد   بف خالد يكوف االمر اليو بعد خالد بف يزيد فرضي عمرو بذلؾ وأمره أف يتزوج أـ
(   فتزوجيا مرواف كي يكوف خالد في حجره ليصغر مف شانو حتى ال 125) معاوية بف

يرشح لمخالفة لكف عبد الممؾ  بف مرواف احتاؿ عمى عمرو بف سعيد حتى قتمو ولـ يكف 
( وقد استخدـ  عبيد اهلل بف زياد الحيمة والدىاء إلفساد االمر 126االمر لو مف بعده )

حينما قدـ عمى الضحاؾ واخبره أنو مبايعا البف الزبير وكارىا  عمى الضحاؾ بف قيس
لمرواف بف الحكـ وقد وثؽ بو الضحاؾ ثـ أقنع الضحاؾ بأنو اولى بيذا االمر مف ابف 

 لو الزبير ال نؾ شيخ قريش وسيدىا حتى جعمو يخمع ابف الزبير ويدعو الى نفسو فقاؿ
فافسد ذلؾ عميو الناس  ثـ عاد   معوإلى خ تدعو البف الزبير ثـ بيعتنا أخذت الناس

(وبنفس الوقت كاف  عبيد اهلل 127) عميو قموب الناس فدعاء الى ابف الزبير مما غير
بف زياد  يعمؿ سرا ليفسد الناس عميو ويدعوىـ الى مبايعة مرواف وكتب عبيد اهلل بف 

 (  128زياد الى مرواف بيذا االمر  )

    : مرج راىط 
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بف الحكـ ما قاـ بو عبيد اهلل بف زياد فما كاف مف مرواف اال  لما بمغ مرواف     
( فمما بمغ الضحاؾ ذلؾ اراد التحصف في 129بايع لنفسو و  نزؿ في مرج راىط )

دمشؽ واغالؽ أبوابيا لكف عبيد اهلل بف زياد أشار عمية بالخروج لمالقاة خصومو مغريو 
ار كؿ منيما الى صاحبو فالتؽ باف جميع الناس معو وىو الى جانبو ضد مرواف ثـ س

الفريقيف في مرج راىط  حتى بانت حقيقة عبيد اهلل الى الضحاؾ عندما تركو وانحاز الى 
بف قيس  قد  ـ ( وكاف الضحاؾ683ىػ  /  64)  (وكاف ذلؾ  سنة131مرواف  )

اىؿ حمص  وقنسريف وأىؿ فمسطيف   استمد قد وكاف ، فارس ألؼ اصطحب معو ستوف
( 132) معاوية بف عمرو بف ( وكاف عمى ميمنتو زياد131).فأمدوه واجتمعوا عنده 

 ( .133الياللي  ) سيـ أبي بف وعمى ميسرتو ركز

 ميسرتو وعمى سعيد بف عمرو ميمنتو عمى وجعؿ  ألفاً  عشر ثالثة مرواف وكاف مع 
د القوات كبير مما دفع عبيد اهلل بف زياد الى تدبير زياد فكاف التبايف في عد بف اهلل عبيد

 مع قيس فرساف )إف: مكيده لتغمب عمى فرساف الضحاؾ واقنع مرواف بذلؾ فقاؿ لو  
 ننظر حتى الموادعة يسألو الضحاؾ إلى مرواف فأرسؿ بكيد إال منو نناؿ فال الضحاؾ

 ابف (  فقاؿ134) سالحيـ أصحابو ووضع الضحاؾ فأجابو الزبير البف المبايعة في
 أعجزا!  أنيس أبا )يا:  ونادى الناس ، بجمعو  الضحاؾ عمى مرواف فشد دونؾ:  زياد
فناد  قيس ورجاؿ الضحاؾ فقتؿ (135(  ) لعمري نعـ:  الضحاؾ فقاؿ ؟ كيس بعد

( والمطمع 136)  أمية بنى عمى فتح أوؿ ذلؾ موليا (فكاف تتبعوا )ال:  مرواف منادي
عمى التاريخ االسالمي  يعرؼ ىذا االمر ليس بجديد قد اعتداده بني أمية والمروانييف  
واتباعيـ في معاركيـ عندما يشدد عمييـ االمر ويكوف النصر قد قاب قوسيف او ادنى 

 مف منافسييـ .
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اسة ويبدو مف ذلؾ أف أمر المخادعة امر ميما ال يمكف االستغناء عنو في السي    
االموية  والمروانية مف أجؿ الوصوؿ لمبتغاىـ والتغمب عمى  منافسييـ في الساحات 

 السياسية والقتالية.

 أبي بف يزيد والعامؿ االخر الذي ساعد مرواف في التغمب عمى الضحاؾ وجيشو كاف
 عامؿ وأخرج عمييا فغمب متخفيا ( لـ يشيد الجابية  بقي بدمشؽ137)  الغمس الغّساني

 خزائف عمى والرجاؿ بعد أف غمب والسالح وأمد مرواف باألمواؿ قيس بف ؾالضحا
 (.138بف الحكـ  )  مبايعا لمرواف الماؿ دمشؽ وبيت

اهلل الكمبي  وقد احتز رأسو   عبد بف وكاف  قاتؿ الضحاؾ بف قيس الفيري زحمة  
 واقترب سني كبرت حيف اآلف   وجيء بو الى مرواف  وكاف مرواف قد كره قتمو فقاؿ : )

 (. 139() بعضيا ببعض أضرب بالكتائب أقبمت أجمي

 الى األجناد وبعث دمشؽ واصحابو إلى مرواف رجع قيس بف الضحاؾ قتؿ فمما    
ـ( تاركا مقررات 683ىػ /    64 لو بالخالفة  سنة ) جميعا الشاـ أىؿ عمالو وبايع

( ولـ 141) بعده بالخالفة العزيز وعبد عبد الممؾ البنيو وراء ظيره فعقد  مؤتمر الجابية
تدـ خالفتو سوء اشير قتؿ مف قبؿ زوجتو  اـ خالد  بعد اف اساء الى ابنيا خالد فشكى 
ذلؾ المو فدبرت لو مؤامرتو لقتمو  مع جوارييا منيية حياتو فصارت الشاـ ومصر بيد 

الصراع بينيـ عبد الممؾ كما كانت في عيد ابيو والعراؽ والحجاز بيد ابف الزبير واستمر 
  األمر ـ (  واستقاـ693ىػ /     73ف الزبير في سنة  )بحوالي سبع سنوات حتى قتؿ ا

 .(141مرواف  ) بف الممؾ بعده لعبد

 :الخاتمة 
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الحمد لّمو الذي ىدانا ليذا و ما كنا لنيتدي لوال أف ىدانا الّمو و صالتو و سالمو 
الطيبيف الطاىريف و صحبو المنتجبيف ومف تبعيـ دائمًا و أبدًا عمى نبّيو وعمى أىؿ بيتو 

 إلى يـو الديف..
يتضح لنا  في السياسة االمويةودوره الفيري بعد دراسة شخصية الضحاؾ بف قيس  

 بعض االمور:

يعد الضحاؾ بف قيس رجال مف رجاؿ الدولة األموية وانصار  بني أمية ولو دور 
كاف لو دور كبير في سير االحداث اباف العصر الراشدي واالموي بشكؿ خاص فقد 

و  في صفوؼ المقاتميففكاف  عيد الخالفة الّراشدةحروب الفتوح في الشاـ اباف بارز في 
في خالفة األماـ عمي بف أبي طالب  ضحاؾ بف قيس الالذي لعبو الفعاؿ يبدو أّف الدور 
  قعةمعاوية بف ابي سفياف في و حيث تؤكد المصادر اّنو شارؾ مع   )عميو السالـ(

أرسمو معاوية لإلغارة  عندما دوردور بارز كما كاف لو  قعة تمؾ الو ولو في  ،صّفيف 
بف عدي و  حجرلو فتصّدى  )عميو السالـ(األماـ عمي تواليعمى المناطؽ التي كانت 

في نقض العيود والمواثيؽ مع االماـ الحسف لو دور و  و أفشؿ محاوالتيـأصحابو 
بعد موت يزيد وابنو معاوية في اخذ  هو أستمر دور والبيعة الى يزيد ولمعاوية بف يزيد 

في الشاـ اال انو وقؼ ورغـ صعوبة الميمة الختالؼ آراء الناس البيعة البف الزبير 
االموييف مف جية والمروانييف مف جية  اخرى حتى قتؿ  في مرج راىط سنة بوجو 

 ـ(683ىػ /64)
ومف النتائج التي توصؿ الييا البحث اف عبيد اهلل بف زياد كاف لو دور ليس بقميؿ  

في سير االحداث عندما اقنع مرواف بالتصدي ألمر الخالفة واوىـ الضحاؾ اف يدعو 
 ف الزبير مما فرؽ الناس عنو.الى نفسو بيذا االمر بدؿ اب

مف السياسة  يتجزأ وتبيف لنا أف نقض العيود والمواثيؽ والحيمة والدىاء جزء ال
االموية باإلضافة الى ذلؾ ادخؿ معاوية بف ابي سفياف بدعة في مؤسسة الخالفة 
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االسالمية والعيد بيا البنو يزيد وسار المروانييف عمى ىذا النيج واضافوا عميو والية 
 لعيد الثنيف مف ابناءىـ ولـ يطبؽ مرواف بف الحكـ مقررات مؤتمر الجابية .ا

  :اليوامش 
؛ 3/199؛ ابف حباف :الثقات،  7/411،  ( ابف سعد :الطبقات الكبرى1)

 .3/225النيسابوري :المستدرؾ،  

؛ ابف  1/54المنذري :الترغيب والترىيب،   9/158(الشامي :سبيؿ اليدى،  2)
الذىبي :تاريخ ؛ 421؛الييثمي :مجمع الزوائد،  / 283/ 24دمشؽ، عساكر : تاريخ 

 . 21/317العيني :عمدة القاري،  ؛16/212االسالـ، 
 . 16/212ىامش  ؛الذىبي :تاريخ االسالـ، 13/281( المزي :تيذيب الكماؿ،3)
؛  ابف   2/442ينظر:الثقفي :الغارات   .  الفحؿ ماء  العسب ( عسب الفحوؿ:4)

  2/124ابي الحديد :شرح نيج البالغة، 

 2؛ابف ابي الحديد :شرح نيج البالغة ،  41/22ابف عساكر:  تاريخ دمشؽ، (5)
 . 1/238؛ الميانجي :مواقؼ الشيعة،  123/

 71/278ابف عساكر:   تاريخ دمشؽ، ينظر:  والمنبت األصؿ:  المركب   (6)
 .   423/ 3؛ابف االثير : اسد الغابة، 41/22بف عساكر:  تاريخ دمشؽ،(  ا7) 
 .11/56( البالذري :انساب االشراؼ،8) 
 . 3/524؛ النيسابوري :المستدرؾ،   8/273( ابف سعد :الطبقات الكبرى 9) 
 .34/439(ابف عساكر :تاريخ دمشؽ،11)
بف  عمرو بف وائمة بف ثعمبة بف وىب بف األكبر مالؾ بف  مسممة بف ( حبيب11)
 روى سفياف أبي بف شارؾ في حروب معاوية مسممة أبا يكنى فير بف محارب بف شيباف
وغيرىـ  جعمو معاوية واليا عمى أرمينية الى  جارية بف وزياد قيس بف الضحاؾ   عنو

ينظر: الطبرى :تاريخ  .كاف عمره حوالي خمسيف سنة  وأربعيف اثنتيف اف مات فييا سنة
 3؛ ابف االثير :الكامؿ، 69- 12/68؛ ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، 3/319الطبري ،

/84. 
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؛حسف  3/84ابف االثير :الكامؿ، ؛457(   ابف الصباغ :الفصوؿ الميمة ،ىػ  12)
 .1/415؛القمقشندي :صبح االعشى،  75الخطيب :الوفيات ،

 المخزومي القرشي مخزـو بف عمر بف اهلل دعب بف المغيرة بف الوليد بف ( خالد13)
 وىو أحد ، الرسوؿ زوج ميمونة أخت لبابة أّمو ، سميماف وقيؿ أبو الوليد كنيتو أبو ،

،لـ يكف مف السابقيف في االسالـ وقد اختمؼ المؤرخيف في  الجاىمية في قريش أشراؼ
 بالقرب منيا سنةودفف  بحمص سنة اسالمو قاتؿ المرتديف كاف مف قادة مؤتو مات

؛ 1/25ينظر: ابف معيف :تاريخ بف معيف ، الخطاب بف عمر خالفة اياـ وعشريف إحدى
؛ابف عبد البر 51؛ طبقات خميفة ،52خميفة بف خياط :تاريخ خميفة ، 

 .( 2/429االستيعاب
ضبة  بف أىيب بف ىالؿ بف الجراح بف اهلل عبد بف (ابي عبيدة الجراح عامر14)
كنانة القريشي الفيري الممقب بأميف االمة  بف النضر بف مالؾ بف يرف بف الحارث ابف

 عمر ووالة ثـ اليرموؾ وشيدوا دمشؽ فتحوا الذيف األمراء أحد كاف ممف شيد بدرا وىو
 عشرة بالشاـ ثماف سنة مات صمحا قنسريف فتح عشرة سبع سنة وفيالشاـ  الخطاب بف
؛ ابف 432 - 432/  25دمشؽ  ،.ينظر:ابف عساكر :تاريخ  عمواس طاعوف في

الذىبي :تاريخ االسالـ  1/581؛ ابف العديـ :بغية الطالب، 131/ 1الجوزي :المنتظـ،
،4/55. 

 .268(سميماف بف موسى :االكتفاء،15)
 ابف عمرو بف كعب بف عدىّ  بف عائذ بف أوس بف عمرو بف جبؿ بف (معاذ16)
الرحمف مف اصحاب  عبد أبا يكنى ، الخزرجي ، األنصاري عمي بف سعد بف أدىّ 

 ، اليمف ومعمما إلى  قاضيا الرسوؿ ،بعثو كميا المشاىد الرسوؿ واالماـ عمي  شيد
 ، باليميف مف العماؿ الصدقات ويأخذ ، اإلسالـ وشرائع القرآف الناس ويعمَّـ بينيـ يقضى
وثالثيف وكاف عمره يومئذ ثالث  ، عشرة ثماف في االردف سنة  عمواس طاعوف في مات

؛ ابف االثير :اسد 3/1414سنة.ينظر: ابف عبد البر :االستيعاب، وثالثيف وقيؿ ثماف
 .4/383؛التفرشي :نقد الرجاؿ، 378-4/377الغابة ؛
 .1/192(الواقدي :بالد الشاـ،  17)
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 1/192(الواقدي :بالد الشاـ،  18)
 1/192( الواقدي :بالد الشاـ،  19)
؛ سميماف بف موسى :االكتفاء بما تضمنو مف 1/192(الواقدي :بالد الشاـ،  21) 

 293؛ 268مغازي، 
؛  ابف 187(  سميماف بف موسى :االكتفاء بما تضمنو مف مغازي، ص  21)

 283/ 24عساكر : تاريخ دمشؽ، 
 مف أعماؿ الشاـ  بحر ساحؿ ، تقع عمى الشاـ ثغر مف ثغور : (قيسارية22) 

 ؛3/1116البكري : معجـ ما استعجـ ،فمسطيف  وتعتبر مف اميات المدف ينظر: 
 ( 4/421الحموي :معجـ البمداف ،

 .321-318( سميماف بف موسى :االكتفاء بما تضمنو مف مغازي الرسوؿ  23)

 بف عوؼ بف غنـ بف ثعمبة بف فير أصـر بف بف قيس بف الصامت بف (عبادة24)
 األولى العقبة كاف احد النقباء شيد  الوليد الخزرج  يكنى أبا بف عوؼ بف عمرو

كؿ المشاىد مع  وشيد ، الغنوي مرثد أبى وبيف بينو ()اهلل) رسوؿ والثانية، آخى
 فمسطيف إلى انتقؿ ثـ ( تولى القضاء في عيد الخميفة الثاني في الشاـ ،الرسوؿ )

ينظر: ابف سعد : الطبقات الكبرى،   وثالثيف أربع ،حتى وافاه االجؿ ىناؾ سنة 
؛ابف عبد البر:  169 خميفة بف خياط: طبقات خميفة ، ؛ 434/ 8؛  3/546

 .   7/219؛ابف عساكر :تاريخ دمشؽ ،2/819االستيعاب ، 
 .321-318االكتفاء بما تضمنو مف مغازي الرسوؿ  :(سميماف بف موسى 25)
-318:االكتفاء بما تضمنو مف مغازي الرسوؿ   634(سميماف بف موسى ت 26) 
321    
  3/1116ما استعجـ ، (البكري : معجـ27)
،  سميماف بف موسى :االكتفاء بما 3/1116(البكري : معجـ ما استعجـ ،28)

 .   321-318تضمنو مف مغازي الرسوؿ  
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قرب قرية  الغربي الجانب عمى شاطئ الفرات مف بالشاـ يقع موضع:  صفيف( 29)
البمداف ؛ياقوت الحموي :معجـ 3/837،ينظر: البكري :معجـ مااستعجـ،   دوسر

 ( .3/414؛2/484،
؛ ابف شبة النمري :تاريخ المدينة 188( سميـ بف قيس :كتاب سميـ بف قيس ،31)

؛ الخرساني  : مفتاح السعادة       159 -154 ،االخبار الطواؿ الدينوري : ؛1226،
،6/116-117  

 .458(ابف الصباغ: الفصوؿ الميمة ،  31)
 .226(     ابف مراحـ :وقعة صفيف، 32)
(االشتر :مالؾ بف الحارث بف عبد يغوث بف مسممة بف ربيعة بف الحارث بف 33)

جذيمة بف سعد بف مالؾ بف النخع مف قبيمة مذحج اليمنية يكنى ابو ابراىيـ كاف مف 
مات بف ابي طالب شيد معو المشاىد كميا واله الجزيرة ومصر اصحاب االماـ عمي 

ف الكمبي :نسب معد واليمف الكبير مسموما مف قبؿ أمراءه مف لخـ .ينظر: اب
؛ ابف عبد 415؛ابف حـز :جميرة انساب العرب ،6/212؛ابف سعد :الطبقات ،1/292،

 (3/1366البر :االستيعاب ،

 قرى وليا أبواب أربعة ليا ، مسورة مضر ديار مف قديمة ، مدينة:  ( حراف34)
 191المعطار،الحميري :الروض  واسعة  . ينظر: عمارات وفييا ، بيا متصمة

الدواب  ينظر :الحموي  فييا تمرج كثير نبت فييا ( المرج :ارض واسعة35)  
 ( 5/111:معجـ البمداف ،

ابف كثير  175، 154؛الدينوري :االخبار الطواؿ،13(    ابف مزاحـ :صفيف،  36)
 13/17؛االبطحي :تيذيب المقاؿ،   289/ 7:البداية والنياية،

؛ ابف ابي الحديد :شرح نيج البالغة،    361فيف، (   ابف مراحـ :وقعة ص37)
 .  32/511؛  المجمسي :بحار  النوار، 8/39

؛ ابف 1/319؛ابف العديـ :بغية الطالب ،2/191(.اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ،38)
؛   ابف ابي 3/352؛ ابف شير اشوب : مناقب اؿ ابي طالب، 3/294االثير :الكامؿ، 
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؛ العقاد 13/75؛ ابف حجر :فتح الباري ، 4/27؛ 3/214ة،الحديد :شرح نيج البالغ
 .21 -21:عبقرية االماـ عمي ،

 بف أمية بف ذكواف بف عمرو أبي بف أباف بف معيط أبي بف عقبة بف (عمارة39) 
/ 3ابف عبد البر: االستيعاب، . الفتح اسمـ بعد  ممف كاف مناؼ عبد بف شمس عبد

1143. 
  7/355؛ابف كثير :البداية والنياية،  4/219(ابف اعثـ :الفتوح، 41) 

 بف النعماف سجف كاف البر جية مف مف الكوفة قرب (القطقطانة : موضع41)   
ـ المييرجاني :مصباح البالغة، 4/374الحموي :معجـ البمداف ،  بيا ينظر : المنذر

1/92 ) 
 مخزـو بف فار بف شمخ بف حبيب بف غافؿ بف مسعود بف عميس بف (عمرو42)  
 فقتمو السالـ عميو طالب أبي بف لعمي عامال كاف مسعود ابف اهلل عبد أخي ابف وىو

؛ ابف االثير 5/229ينظر: السمعاني :االنساب، .بالقطقطانة الفيري قيس بف الضحاؾ
 .   3/179:المباب في تيذيب االنساب،  

بف حـز :جميرة انساب ؛ا 435/ 2البالذري :انساب االشراؼ،  (43) 
؛خطب  3/377؛ابف االثير /الكامؿ ، 444/ 16. ؛ االصفياني :االغاني، 197العرب،

؛   2/113ش ؛ ابف ابي الحديد :شرح نيج البالغة ، 1/75االماـ عمي :نيج البالغة،
؛  8/36؛الشاىر ودي :مستدرؾ سفينة البحار   51/ 2البحراني :شرح نيج البالغة،

؛الحسيني الخطيب: مصادر نيج  1/161نيج البالغة، الشيرازي:توضيح 
   1/426البالغة،
 . 2/435البالذري :انساب االشراؼ،  .(44)   
 الكندي بف معاوية ربيعة بف عدي بف جبمة بف معاوية بف عدي بف (حجر45)

مف اصحاب  األدبر بف اوبحجر بحجر الخير عرؼ الرحمف عبد يكنى أبو  الكوفي
كاف ممف حصبى زياد بف ابيو   ممف امره االماـ عمي  في صفيفاالماـ عمي الخمص 

 معاوية إلى فكتب زياد بذلؾ  الصالة عمى المنبر اثناء خطبتو الف اطاؿ الخطبة وأخر
 تبرؤا ليـ فحمؿ الى معاوية  مع جماعة وىـ مقيد بالحديد فقيؿ جماعة عميو فاستشيد ،
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 تطمقوا )ال:  أىمو مف حضره لمف وقاؿ 51 سنة يفعموا فقتمو فمـ ، يطمقكـ حتى عمي مف
الجاّدة( ينظر: الطبري  عمى غداً  معاوية ُأالقي فإّني ، دماً  عّني تغسموا وال ، حديداً  عّني

؛ ابف االثير : الكامؿ في 241/  5؛ابف الجوزي :المنتظـ ،  4/191:تاريخ الطبري ،
 الرجاؿ قاموس التستري :؛   3/14؛ ابف خمدوف :تاريخ بف خمدوف،     3/488التاريخ،

؛ االميني :اعياف الشيعة  2/485؛ الطبرسي :مستدرؾ الوسائؿ،    131 – 122:  3
4/569) 

 .196/ 2اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي،   .(46) 
  .196/ 2(اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي،  47) 
( تدمر: مف المدف القديمة والمشيورة في البرية عمى طريؽ الشاـ .ينظر: 48) 

  . 2/17؛ الحموي :معجـ البمداف ،1/316البكري :معجـ ما استعجـ،  
 196/ 2اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي،   .؛ 2/435(  البالذري :انساب االشراؼ، 49)

؛ المييرجاني 72البالغة،  ؛خطب االماـ عمي :نيج 4/113؛ الطبري: تاريخ الطبري،
  71 -28/ 34؛  المجمسي :بحار االنوار، 1/92:مصباح البالغة، 

 مف اليمف غامد مف قبيمة الغامدي ، ينسب الى المغفؿ بف عوؼ بف سفياف ( 51) 
 .2/85.ينظر :ابف ابي الحديد :شرح نيج البالغة ، األزد

؛ ابف ابي  298/  2لثقات،؛ ابف حباف :ا471/ 2( الثقفي : الغارات ، ىامش51) .
 .86-2/85الحديد :شرح نيج البالغة ،

 .86-2/85؛ابف ابي الحديد :شرح نيج البالغة ،2/469( الثقفي :الغارات ،52) 
 . 298/  2( ابف حباف :الثقات،53)
  كبار التابعيف سيد ىمداف مف مريب بف زيد بني مف بف زيد قيس بف ( سعيد54) 

وممف شيد معو صفيف  توفي سنة خمسيف لميجرة. ينظر:  االماـ عمي ومف أصحاب
 (.2/471؛الثقفي :الغارات ،5/  2المغربي :شرح االخبار،

 .2/196؛اليعقوبي:تاريخ اليعقوبي ،471  -2/469( الثقفي :الغارات ،55.)
 .58؛اؿ ياسيف :صمح الحسف )ع( ،  1/141( الدينوري :االمامة والسياسة ،56)
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 الفرات تبعد عف   الخيرات كثيرة مدف الجزيرة مدينة كبيرة مف :( جسر منبج 57)
ينظر: البكري : معجـ ما أستعجـ  فراسخ ، وعف حمب حوالي عشرة فراسخ ثالثة

 ( 5/216؛  الحموي :معجـ البمداف،4/1265،

 حارثة بف دليـ بف عبادة بف سعد بف عبادة بف دليـ قيس ف سعد بفب(قيس 58)
ابو الفضؿ وابو عبد اهلل  مف الصحابة الكراـ كاف ممف شارؾ كنيتو  الخزرجي األنصاري

في فتح مكة صاحب االماـ عمي وشيد معو كؿ مشاىده واله مصر ثـ عزلو عنيا بسبب 
الى  وأقبؿ مكيدة دبرة لو ولما تـ االتفاؽ بيف االماـ الحسف ومعاوية خرج مف عسكره،

وخمسيف ينظر:  تسع سنة:  قيؿو  ستيف فييا اخر خالفة معاوية سنة مات المدينة حتى
 . 3/1292؛   2/592ابف عبد البر: االستيعاب، 

؛الخطيب  4/29؛ ابف اعثـ :الفتوح، 3/43(البالذري :انساب االشراؼ، 59)
 .94-93؛ اؿ ياسيف :صمح الحسف ،1/222البغدادي :تاريخ بغداد، 

يكنى ابو القريش الياشمي  المطمب عبد الحارث ابف بف  نوفؿ بف ( المغيرة61)
بعد  المرادي ممجـ ابف تمقى الَّذي ( بست سنيف وىو ()يحي ولد قبؿ وفاة الرسوؿ )

 النبي عف روى  عثماف خالفة ضربو لالماـ عمي وضربو وانتزع سيفو تولى القضاء في
().  ، 4/1447 ينظر :ابف عبد البر: االستيعاب . 

ستة فراسخ  سميت بيذا  العاصمة بغداد  وبيف بينيا ( المدائف : مدينة عراقية 61)
تفصؿ بعضيا عف بعض مسافات قريبة او بعيدة. فييا قبر  مدائف سبع ألنيا االسـ 

 .5/75(  ينظر الحموي: معجـ البمداف ،62الفارسي  ) سمماف الصحابي 
 .152/ 5؛ 3/166المدائف  الحموي :معجـ البمداف ،  ( سأباط: موضع قرب63) 
ابف أبي . 3/43وينظر: البالذري :انساب االشراؼ،  4/29الفتوح،(ابف اعثـ :64) 

 .16/26الحديد : شرح نيج البالغة ،

؛ شرح نيج  4/29ابف اعثـ :الفتوح، . 3/43(البالذري :انساب االشراؼ، 65)
 .16/26البالغة ،

 .4/29( ابف اعثـ :الفتوح،66)
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؛ابف  4/29؛:ابف اعثـ :الفتوح،1/141( ينظر الدينوري :االمامة والسياسة ،67)
 . 66؛ابف عنبو :عمدة الطالب ،13/264عساكر : تاريخ دمشؽ،

 .47( االصفياني : مقاتؿ الطالبيف ، 68)

 .1/387( ابف عبد البر: االستيعاب ،69)
   1/143( الدينوري : االمامة  السياسة،71)
  1/145: االمامة والسياسة،    ( الدينوري 71)
  26/563؛ المرعشي : احقاؽ الحؽ ،1/146(  الدينوري :االمامة والسياسة، 72)
؛ المرعشي : احقاؽ الحؽ 1/146(الدينوري :االمامة والسياسة ،73)

 .11/232؛االميني :الغدير،  26/563،

  1/389،  ؛ ابف عبد البر: االستيعاب47( االصفياني : مقاتؿ الطالبيف ، 74)
  ؛16/26،شرح نيج البالغة ،211ابف عساكر :ترجمة االماـ الحسف ع  ىامش 

؛ ابف عنبو :عمدة  4/59،البحراني :معاجز المدينة ،  4/39الذىبي :تاريخ االسالـ،
 .   11/232؛االميني :الغدير،   66الطالب 

اهلل  مف يكنى أبو عبد   الثقفي مسعود بف عامر أبي بف شعبة بف المغيرة (75)
ه ، البصرة عف دىاة العرب ولي البصرة في عيد الخميفة عمر ثـ عزلو  إلى الكوفة ووالَّ

 معاوية ولما صالح عنيا عزلو ثـ عمييا، الخميفة عثماف ثـ أقّره الخميفة عمر قتؿ أف
ه  الكوفة ودخؿ  الحسف  إحدى سنة:  وقيؿ.  خمسيف فييا سنة  حتى توفى عمييا والَّ

؛ابف عبد البر :  2/164المغربي :شرح االخبار ،   ىامش    وخمسيف ينظر:
 .(4/1446االستيعاب ،

.؛ البحراني 11/12؛الييثمي :مجمع الزوائد،  1/191(االصفياني :االغاني،76)
 .4/399:شرح نيج البالغة ، 

؛  ابف خياط :تاريخ خميفة  11/46(  البالذري :انساب االشراؼ،77) 
؛ ابف  21/367الطبراني :المعجـ الكبير، ؛4/223طبري، ؛الطبري:   تاريخ ال165،

؛ الذىبي :تاريخ 18/438؛النووي :المجموع،  24/288عساكر : تاريخ دمشؽ،   
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؛ الخؤئي :منياج 11/12الييثمي :مجمع الزوائد، 16/212؛  4/154االسالـ، 
 ؛. 17/242البراعة، 

 5/159نساب االشراؼ، ؛البالذري:  ا1/147(الدينوري : االمامة والسياسة ،78)
 . 2/744؛ابف عبد البر: االستيعاب ،

الكوفة وتعتبر مف اعماؿ المدينة البكري :  مكة مف طريؽ منازؿ (الثعمبية  :مف79)
 .78/ 2؛الحموي :معجـ البمداف ،1/341معجـ ما استعجـ، 

؛ابف ابي  2/437؛ الثقفي :الغارات ، 11/51(البالذري :انساب االشراؼ، 81)
 . 2/289؛ صفوت :جميرة خطب العرب، 2/123:شرح نيج البالغة،   الحديد
مف اصحاب االماـ عمي ينظر: المفيد :  الكنود بف عبيد بف الرحمف عبد (ىو81) 

 .(4/417؛ الشاىرودي :مستدركات عمـ رجاؿ الحديث،    127االمالي  ،

ف ابي ؛اب 2/438؛الثقفي :الغارات ،  11/51(البالذري :انساب االشراؼ، 82)
 .2/289؛ صفوت :جميرة خطب العرب، 2/123الحديد :شرح نيج البالغة،  

؛ابف ابي  2/437؛الثقفي :الغارات ،   11/51(البالذري :انساب االشراؼ، 83)
 .2/289؛ صفوت :جميرة خطب العرب، 2/123الحديد :شرح نيج البالغة،  

 . 322/ 17(  ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، 84)
 مجاورة ، والجيؿ وبالد الديمـ والبحر وقومس الري بيف :وىي(  طبرستاف 85) 

 (.4/13معجـ البمداف،   ، لجيالف وديمماف
 عمى عامؿ االماـ عمي كنيتو ابا الفضؿ كاف  الشيباني: ىبيرة بف (   مصقمة86)

 2؛    1/362؛ الثقفي :الغارات،2/416. ينظر: البالذري :انساب االشراؼ،   أردشير
/771   .) 

؛ ابف  عساكر: تاريخ دمشؽ،  169( بف خميفة :تاريخ خميفة بف خياط ،87)  
   1/145؛  ابف تغري : النجـو الزاىره،  156/  4؛ الذىبي: تاريخ االسالـ ،  58/274
القيس امر  امرئ بف الحيرة كاف النعماف ، بظير بالكوفة (. الخورنؽ :قصر88)

 .2/411ببنائو ينظر:  الحموي: معجـ البمداف، 

 .2/413؛ياقوت الحموي :معجـ البمداف، 2/214وكيع :اخبار القضاة، ( 89)
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؛ابف عبد 3/55؛ابف حباف:الثقات،6/22(ابف سعد:الطبقات الكبرى، 91)
؛ المالكي : التعديؿ  1/211؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، 2/745البر:االستيعاب،
؛ العيني :عمدة القاري،   35/51؛ابف عساكر : تاريخ دمشؽ،  1/459والتجريح  ، 

21/317 . 
 . 188/ 1( ابي الفداء :المختصر في اخبار البشر، 91)

  59/237( ابف عساكر :تاريخ دمشؽ، 92)
  :قرية معروفة مف قرى حمب  وحصف مف جية حمص .ينظر: ( بحواريف93)

 .  (2/315الحموي : معجـ البمداف،

 .5/155؛5/145( البالذري :انساب االشراؼ، 94)
 .4/242(  الطبري :تاريخ الطبري، 95)
 .4/242( الطبري :تاريخ الطبري 96)
 .  1/143(الدينوري : االمامة والسياسة،97)
 معف بف وثور الفزاري مسعدة بف اهلل وعبد الثقفي عثماف بف الرحمف (  عبد98)

 1/143األشعري  .ينظر:الدينوري :االمامة والسياسة،   عصاـ بف اهلل وعبد السممي
 . 2/237؛صفوت :جميرة خطب العرب،  

 .  1/143(الدينوري : االمامة والسياسة،99)
 .12/324(البالذري :انساب االشراؼ، 111)
 قصيّ  بف العّزى عبد بف أسد بف خويمد بف العّواـ بف الزبير بف اهلل ( عبد111)

اليجرة  بويع  مف اثنتيف ولد في المدينة سنة خبيب وابو بكر بوأ يكنى األسدي القرشي
 بف مرواف، الممؾ عبد قتؿ أّياـ ، وستيف أربع سنة يزيد بف معاوية موت بعد لمخالفة 

ينظر : خميفة بف خياط :تاريخ خميفة   بمكة  صمب ثـ  ، وسبعيف ثالث سنة
    .3/916؛ ابف عبد البر :االستيعاب،44؛طبقات خميفة ،37،

 6/352انساب االشراؼ،  :(البالذري 112)
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؛ 5/46؛ابف سعد :الطبقات ،13/311(ينظر:  البالذري : انساب االشراؼ ،113)
؛  :طبقات 6/129؛ البخاري :التاريخ الكبير ، 122خميفة بف خياط :تاريخ خميفة ،  

 ( 5/219؛  الزركمي :االعالـ، 3/1312؛ابف عبد البر:االستيعاب،15الصوفية ،

 ،5/351(  البالذري:  انساب االشراؼ،  114)
مف انصار واعواف بني   الكوفي الثقفي زياد بف اهلل عبيد زياد بف اهلل (عبيد115)

 ، يتبرأ االماـ عمى ولـ  ليتبرأ مف ولساف ميثـ التمار  ورجميي  يدي امية ىو الذي  قطع
 بف مسمـ بقتؿ وأمرهولي الكوفة الى يزيد بعد عزؿ النعماف بف بشير   ، صمبو حتى
 بف اهلل عبيد قتؿ. وصولو الكوفة قبؿ السالـ عميو الحسيف عمى ،ويقطع الطريؽ  عقيؿ
 برأسو وبعث ، الحرب في األشتر بف إبراىيـ قتمو ، وستيف سبع سنة عاشوراء يوـ زياد
 بف عميّ  إلى الزبير ابف بو فبعث ، الزبير ابف إلى المختار بو وبعث ، المختار إلى

  1/396؛ ابف عبد البر :االستيعاب، 3/146ينظر: المغربي : شرح االخبار،  . الحسيف
 .( 4/445، 3/181؛التفرشي :نقد الرجاؿ ،

 . 4/387(الطبري:  تاريخ الطبري، 116)
  13/62(    ابف حجر :فتح الباري، 117)
؛  ابف سعد :الطبقات   5/356( البالذري:  انساب االشراؼ،  118)

 .1/193؛ ابي الفداء :المختصر في اخبار البشر، 5/39الكبرى،
 8/245(ابف حجر :فتح الباري، 119)
 شمس عبد بف أمية بف العاص أبي بف الحكـ بف مرواف   الحكـ بف مرواف (111)
قصي مف المقربيف الى الخميفة الثالث  وكاف مف الذيف خرجوا مع  بف مناؼ عبد بف

البصرة مطالبيف بدـ عثماف ولما انتيت الوقعة بايع االماـ ثـ عائشة وطمحة والزبير الى 
رجع الى المدينة واصبح واليا عمييا  ثـ عزلو  ثـ اعاده مرة اخرى وفي وقعة الحرة رجع 
الى المدينة مع مسمـ بف عقبة ووقؼ الى جانبو ضد اىؿ المدينة وشكره يزيد عمى موقفو  

و اـ خالد بف يزيد  ينظر: بف سعد مات مرواف سنة خمس وستيف عمى يد امراءت
الدينوري : االخبار .؛  2/247؛ 2/225؛ البالذري :انساب االشراؼ ،5/35:الطبقات 
 ..147الطواؿ ،
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؛   4/411؛ الطبري :تاريخ الطبري،  2/255(اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي،  111) 
 .       1/193ابي الفداء :المختصر في اخبار البشر،   

 .7/411، .؛ابف سعد :الطبقات الكبرى6/258ري :انساب االشراؼ،  (البالذ112)
 . 22/453؛ 21/291تاريخ دمشؽ، 

ف في رئيس وسيد قحطاف في الشاـ كا:مالؾ بف بحدؿ الكمبي  بف (حساف113)
؛ابف اعثـ  147خميفة بف خياط :تاريخ خميفة،  ينظر:  دمشؽ قيس قعة صفيف عمىو 

 . (5/171:الفتوح،
ابف عساكر :تاريخ دمشؽ،  .ينظر:الطالحي  ثـ الكمبي حريث بف ناغضة (114) 
61/391  . 
؛  61/391؛ ابف عساكر :تاريخ دمشؽ، 4/411(الطبري: تاريخ الطبري، 115)

 . 1/193ابي الفداء :المختصر في اخبار البشر، 
؛ ابف االثير :الكامؿ في التاريخ 4/411( الطبري :تاريخ الطبري،116)  

؛الذىبي :سير اعالـ  164-6/156الحديد :شرح نيج البالغة،   ؛ابف ابي4/146،
 .3/245النبالء،
 قرب حوراف شمالي  في دمشؽ  قرية ( الجابية :موضع في الشاـ وتحديدا117) 

 .   2/91؛الحموي :معجـ البمداف ، 2/355،البكري :معجـ ما استعجـ،  مرج الصفر

 بف مالؾ بف زغب بف جرة بف بحبي بف   األخنس بف بف يزيد  معف بف (ثور118)
 ابف مبايعة إلى دعا كاف ممف قيس بف السممي سميـ بف بيثة بف القيس بف امرئ خفاؼ

فكاف مف بيف القتمى في مرج راىط مع الضحاؾ  الضحاؾ أصحاب الزبير مف
؛   11/182؛ ابف عساكر :تاريخ دمشؽ، 6/269البالذري :انساب االشراؼ ،.ينظر:

 (1/531 ابف حجر : االصابة،

؛ ابف 4/147؛ ابف االثير :الكامؿ،  6/266( البالذري : انساب االشراؼ ،119)
 . 3/245الذىبي :سير اعالـ النبالء، 164-6/156ابي الحديد: شرح نيج البالغة،  

 قصيّ  بف مناؼ عبد بف شمس عبد بف أمية بف العاص بف سعيد بف (عمرو121)
كاف والي   المدينة إلى ثـ ، الحبشةىاجر الى ، لفصاحتو باألشدؽ األموي عرؼ القرشي
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 لو فجعؿ لمعاوية وابنو يزيد عمى مكة والمدينة وقؼ الى جانب مرواف في طمب الخالفة
ولي الخالفة  لما  ى 71 ، ولكف عبد الممؾ قتمو سنة الممؾ عبد ابنو بعد العيد والية

؛ الرازي : 3/159المغربي :شرح االخبار،ىامش 4/111.ينظر: ابف سعد :الطبقات،
  .3/1177؛  2/421؛ابف عبد البر: االستيعاب،  4/457الجرح والتعديؿ، 

ينظر:الحموي :   وأذرعات دمشؽ تقع بيف  دمشؽ مف نواحي ناحية(والبثنية: 121)
 . 536الحميري :الروض المعطار، ؛ 338/ 1معجـ البمداف ، 

؛ابف 414 - 413/ 4،؛ الطبري : تاريخ الطبري 5/42(الطبقات الكبرى، 122)
 .4/147 ؛ابف االثير :الكامؿ،46/44عساكر :تاريخ دمشؽ ،

وعماف  البمقاء أرض ،بجوار  الشاـ أطراؼ في (ذارعات :موضع123)
 (1/131.ينظر:الحموي : معجـ البمداف، 

 ؛417- 4/412الطبري : تاريخ الطبري،  ؛ 5/41؛ابف سعد :الطبقات،(124)
؛؛الذىبي :العبر، 24/294ابف عساكر :تاريخ دمشؽ،  3/85مروج الذىب، المسعودي :

ابف مسكويو :تجارب   ؛1/193 لفداء :المختصر في اخبار البشر، ؛ ا71- 1/69
 147؛البييقي: معارج نيج البالغة ،2/112االمـ، 
 .ينظر:البالذري:شمس عبد بف ربيعة بف عتبة بف ىاشـ أبى فاختة ابنة ( وىى125)

شرح نيج البالغة،   ابف ابي الحديد :؛ 4/417؛تاريخ الطبري،  6/295انساب االشراؼ،
  3/245الذىبي :سير اعالـ النبالء، 6/156-164

الطبري: ؛5/41ابف سعد :الطبقات،؛ 6/295( البالذري :انساب االشراؼ،126)
؛ شرح نيج البالغة،  14/418؛  االصفياني :االغاني ،4/417تاريخ الطبري، 

  .3/245الذىبي :سير اعالـ النبالء، 6/156-164
؛ابف عساكر : تاريخ  6/281(البالذري: انساب االشراؼ،  127)

 .57/263دمشؽ،
 .6/281(  البالذري :انساب االشراؼ،  128)
 .5/111معجـ البمداف ، .ينظر:نواحي دمشؽ   في موضع:  (  مرج  راىط129)
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؛ابف عساكر : تاريخ  6/281(البالذري: انساب االشراؼ،  131)
 .57/263دمشؽ،
؛اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي،  7/411؛     5/41( ابف سعد :الطبقات،131).

  88- 87/  21؛ النويري :نياية االرب، 4/149؛ابف االثير :الكامؿ ،2/255
قتؿ مع الضحاؾ يوـ مرج  قيس معاويةالعقيمي مف فرساف بف عمرو بف (زياد132)

ؿ مف بني كمب الى مرواف .ينظر: ابف عساكر :تاريخ دمشؽ، راىط وجاء براسو رج
19/211 )  
الياللي   كاف ممف قتؿ مع الضحاؾ في مرج راىط .  سيـ أبي بف (ركز133)

؛ ابف ابي الحديد :شرح  211/ 19؛  18/192ف عساكر :تاريخ بف عساكر،ينظر: اب
 .164-6/156نيج البالغة،  

 2/328؛البغدادي :خزانة االدب،4/415،( الطبري : تاريخ الطبري 134)
؛ ؛؛ابي الفداء :المختصر في اخبار البشر،    3/87؛المسعودي :مروج الذىب،

    88- 87/  21؛ النويري :نياية االرب، 1/193
 ،3/244؛الذىبي :تاريخ االسالـ ، 295/ 24(ابف عساكر :تاريخ دمشؽ  135)  
 .3/244لذىبي :تاريخ االسالـ ،؛ا 295/ 24( ابف عساكر :تاريخ دمشؽ  136)
 مف الذيف  ذكره الطبري يزيد بف ابي نمس كاف   الغمس الغّساني أبي بف (يزيد137)
كاف ممف صدؽ  معاوية مع قعة صفيفو  شيد اإلسالـ عاود ثـ  اإلسالـ عف ارتدوا

 بف الممؾ عبد الزبير فامر الضحاؾ بحبسيـ مات أياـ ابف حساف بف بحدؿ وشتما
 4/146؛ابف االثير : الكامؿ في التاريخ 4/415ينظر:  الطبري :تاريخ الطبري،مرواف  

،153 

؛ 4/415؛الطبري : تاريخ الطبري ،6/269(البالذري :انساب االشراؼ ،138)
؛ ابف ابي الحديد:    شرح نيج 24/298؛ تاريخ دمشؽ،4/149االثير :الكامؿ ،

 .164-6/156البالغة،  
؛   18/447؛ابف عساكر :  تاريخ دمشؽ، 4/415بري ،( الطبري : تاريخ الط139)
 . 3/245؛الذىبي :سير اعالـ النبالء، 24/298
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 .5/42(ابف سعد :الطبقات الكبرى، 141)
الطبري: تاريخ الطبري،  ؛ 326/ 5؛42/ 5(ابف سعد :  الطبقات الكبرى  ،  141)

؛    2/112؛ ابف مسكويو :تجارب االمـ، 263-57/259تاريخ دمشؽ،   .؛4/412
 .164-6/156شرح نيج البالغة،  
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 :المصادر والمراجع 
  ن الكريمآالقر 
 : وليةالمصادر ال  : والا أ
  الدين أبي الحسن عمي بن أبي الكرم الشيباني عز ، ثيرابن ال 

 م(.2131ه/036)ت
حمد أعادؿ  , عمي محمد معوض: تحقيؽ  ، أسد الغابة في معرفة الصحابة -  

 .ت(.)د دار الكتب العممية –بيروت  , عبد الموجود
دار  –بيروت  , أبي الفداء عبد اهلل القاضي : تحقيؽ ، الكامؿ في التاريخ -  

 (.1987-1)ط الكتب العممية
 ت(..)د دار صادر –، بيروت  المباب في تيذيب األنساب -
  م(303ه/350)ت عمي بن الحسين ابو الفرج ،،الصفياني 
 ت(..)د دار احياء التراث –، بيروت  األغاني  - 
 م(310ه/323)ت أبو محمد أحمد ، ابن أعثم الكوفي 
 (.1991-1)ط دار األضواء -، بيروت  عمي شيري : تحقيؽ ، كتاب الفتوح - 
 م( 2035ه/2261)ت ىاشم  بن سميمانأبو المكارم  ، البحراني 
سالمية  إلامؤسسة المعارؼ  –قـ  عزة اهلل الموالئي , : تحقيؽ ، مدينة المعاجز -
 (.1992-1)ط

  م(2126ه/013)ت ابن ميثم بن عمي بن ميثم , البحراني 
 (.1934-1)ط الحوزة العممية –, قـ  شرح نيج البالغة -  
 م( 203ه/150)ت محمد بن إسماعيل بن إبراىيم ، البخاري 
 ت(..)د ديار بكر المكتبة االسالمية –تركيا  ، التاريخ الكبير -
 م(2633ه/321)ت هلل عبد اهلل بن عبد العزيزأبو عبيد   ، البكري 
بيروت مصطفى السػقا،  : تحقيؽ ، معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد والمواضع - 

 (.1983-3)ط عالـ الكتب –
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 م(231ه/113)ت أحمد بن يحيى بن جابر ، البالذري 
 ت(..)د دار الفكر –, بيروت نخبة مف المحققيف  : أنساب األشراؼ ، تحقيؽ - 
 م(2203ىـ /  505)ت  زيد بن البييقي ،عمي 

 (.1988 1،قـ )ط پژوه دانش تقي محّمد معارج نيج البالغة،تحقيؽ -
 القرن اليجري )ت  القرن الحادي عشر مصطفي عبد الحسن ، التفرشي /

 (السابع عشر الميالدي
ؿ آمؤسسة  -, قـ  ؿ البيت ألحياء التراثآمؤسسة  : , تحقيؽ نقد الرجاؿ - 
 .(1997) (البيت)
 م(230ه/123براىيم بن محمد بن سعيد أبو ىالل )تإ،  الثقفي 
 ت(..)د)د.ط(  جالؿ الديف المحدث ، بيمف : تحقيؽ ، الغارات -  
 أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد ، بن الجوزيا 

 م( 2166ه/531)ت
  .(1992–1)ط العمميةدار الكتب  -بيروت  ، المنتظـ في تاريخ االمـ والمموؾ -  
 م(2623ه/365)ت أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل ، الحاكم النيسابوري. 

 بيروت ػػ دار المعرفة )د ت( .  ػػ  المستدرؾ ،
 م(305ه/353)ت محمد بن حبان بن أبي حاتم التميمي ، بن حبانا 
-1)ط حيدر أباد الدكف مجمس دائرة المعارؼ االسالمية -، اليند  الثقات -  
1973) 
 ، م(2332ه/251)ت أحمد بن عمي ابن حجر العسقالني 
موجود ، عمي محمد حمد عبد الأعادؿ  : تحقيؽ ، اإلصابة في معرفة الصحابة - 

 (.2115-1)ط دار الكتب العممية –, بيروت  معوض
 (.ت.)د دار المعرفة –، بيروت  فتػػح الباري شرح صحيح البخاري -
 م(2152ه/050)ت عز الدين بن عبد الحميد ، ابن أبي الحديد المعتزلي 
مؤسسة  –، قـ  محمد أبو الفضؿ إبراىيـ : تحقيؽ ، شرح نيج البالغة - 

 (.1965–2والنشر)ط سماعيمياف لمطباعةإ
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 م(2603ه/350أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد )ت ، ابن حزم الندلسي 
دار الكتب  –بيروت  ،لجنة مف العمماء  : تحقيؽ ، جميرة أنساب العرب -  
 (.1983 -1ط) العممية
 أحمد)ت حسن الخطيب  
 م(2360ىـ / 263

 نوييض عادؿ:  الوفيات تحقيؽ
 الجديدة اإلقامة دار - بيروت

 (1978 2)ط
 , م(2333ه/366)ت محمد بن عبد المنعم الحميري 
مكتبة  -بيروت , إحساف عباس : تحقيؽ ,ر الروض المعطار في خبر األقطا - 
 (.1984–2)ط لبناف
 م(235ه/121)ت أحمد بن داود ، أبو حنيفة الدينوري 
دار احياء الكتاب  –, القاىرة  عبد المنعـ عامر : تحقيؽ ، األخبار الطواؿ - 

 (.1961–1)ط العربي
 م(2611ه/303)ت أبو بكر أحمد بن  عمي بن ثابت ، الخطيب البغدادي 
 دار الكتب العممية -مصطفى عبد القادر عطا ، بيروت  : تحقيؽ تاريخ بغداد , - 
 (.1997-1)ط

 م(2365ه/262)ت عبد الرحمن محمد بن الحسن الحضرمي ، أبن خمدون 
كتاب العبر وديواف المبتدأ والخبر في أياـ العرب والعجـ والبربر ومف عاصرىـ  -  

حياء التراث إدار  –بيروت  ، ( تاريخ ابف خمدوف ) مف ذوي السمطاف أألكبر المسمى
 ت(..)د العربي
 , م(253ه/136)ت أبو عمرو خميفة بن خياط ابن خياط 
 (.1993) دار الفكر –بيروت  , سييؿ زكار : ، تحقيؽ تاريخ خميفة بف خياط - 
–1)ط الفكر دار - بيروت , سييؿ زكار :تحقيؽ طبقات خميفة بف خياط، - 

1993.) 
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 م(2331ه/132)ت أحمد بن عثمانشمس الدين محمد بن  ، الذىبي 
 عمر عبد السالـ  تدمري : إلسالـ ووفيات المشاىير واالعالـ ، تحقيؽاتاريخ  -  

 (.1998-2)ط دار الكتاب العربي -، بيروت
  م( .2612ه/ 321)ت البي عبد الرحمنالسممي 

 2)طأليؼدار الت –،مصر شريبة الديف نور:  تحقيؽالصوفية : طبقات -
1969.) 
  القرن السابع )ت القرن االول اليجري قيس الياللي الكوفيسميم بن/

 (الميالدي
-1)ط دليؿ ما – قـ , نصاريمحمد باقر األ : تحقيؽ سميـ بف قيس ,كتاب  -
2111). 
 , م(2535ه/331)ت محمد بن يوسف الصالحي الشامي 

 عمي محمد عوض , حمد عبد الموجود ,أعادؿ  : تحقيؽ , سبؿ اليدى والرشاد - 
 (.1993–1)ط دار الكتب العممية –بيروت 
 م( 215ه/101)ت ابو زيد عمر , ابن شبة النميري 
 ( .1989-1)ط دار الفكر –فييـ  محمد ، قـ  : , تحقيؽ تاريخ المدينة - 
 مشير الدين ابو عبداهلل محمد بن عمي ابن شير اشوب ، 

 م(2231ه/522)ت
المطبعة  -النجؼ االشرؼ  , نخبة مف الباحثيف : تحقيؽ مناقب اؿ ابي طالب ، - 

  (.1956) الحيدرية
 (م2352ه/255)ت عمي بن محمد أحمد , ابن الصباغ المالكي 

 دار الحديث –قـ  , سامي الغريري : تحقيؽ , الفصوؿ الميمة في معرفة االئمة - 
 (.2111-1)ط

 
 .م(311ه/326)ت أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، 
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دار  –ة القاىر  , براىيـإبو الفضؿ أمحمد : تحقيؽ  ، الرسؿ والمموؾتاريخ  - 
 (. د.ت المعارؼ )

 م(2616ه/303ت) أبو عمر يوسف بن عبدا هلل ، بن عبد البرا 
دار  –محمد البيجاوي ، بيروت  : تحقيؽ ، االستيعاب في معرفة االصحاب -
  (.1992) الجيؿ
 م(213/ه102)ت صالححمد بن عبد اهلل بن أبي الحسن أ،  العجمي 
 (.1985–1مكتبة الدار)ط -معرفة الثقات ، المدينة المنورة   - 
 بي القاسم بن عمي بن الحسن بن ىبة اهلل بن عبد اهللأ ، بن عساكرا 

 م(.2215ه/512)ت
-1)ط دار الفكر -بيروت  ، عمي شيري : تحقيؽ ، تاريخ مدينة دمشػػؽ - 

1994.) 
  االمام عمي بن ابي طالب() م( 006ه/36)ت 
 دار الذخائر –حققو محمد عبدة ، قـ  جمعو الشريؼ الرضي , نيج البالغة ، - 
  .(1991-1)ط

 م(2302ه/ 232)ت  الحسيني عمي بن أحمد عنبة ابن 
 طالب أبي آؿ أنساب في الطالب عمدة-،

 الطالقاني آؿ حسف محمد:  تصحيح:  حقيؽت
 .(1961 2المطبعة الحيدرية)ط –،النجؼ االشرؼ 

 م(2352ه/255بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد)ت ، العيني 
 ت(..)د حياء التراث العربيإدار  -بيروت  ، عمدة القارئ في شرح البخاري - 
 م(2332ه/131)ت عماد الدين اسماعيل , ابي الفداء 
 .ت(.)د دار المعرفة –بيروت  بي الفداء ,أالمختصر في اخبار البشر تاريخ  - 
  م(303ه/350)ت عمي بن الحسين ، الصفيانيابو الفرج 
 ت(..)د دار احياء التراث –، بيروت  األغاني  - 
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منشورات المكتبة  –النجؼ االشرؼ  , كاظـ المظفر : تحقيؽ ، مقػاتؿ الطالبييف -
 (.1965-2)ط الحيدرية
 م(223ه/110)ت أبي محمد عبداهلل بن مسمم ، ابن قتيبة الدينوري 
مؤسسة  –سوريا  ، محمد الزيني طو:  تحقيؽ ،) منسوب ( والسياسةاالمامة  - 

  ت(..)د الحمبي لمنشر والتوزيع
 م(2322ه/212)ت بي العباس أحمد بن عميأ ، القمقشندي 
 –صبح األعشى في صناعة األنشا , تحقيؽ  محمد حسيف شمس الديف , بيروت ػػػػػػػػػػ 

  .دار الكتب العممية )د. ت(
 م(2311ه/113)ت الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي ، أبي ابن كثير 
دار احياء التراث العربي )  –عمي شيري , بيروت  : تحقيؽ البداية والنياية ، - 

 (.1988-1ط
 ىـ /   (033) ت موسى بن الكالعي ،سميمان 
 الخمفا والثالثة(  ص)  اهلل رسوؿ مغازي مف تضمنو بما االكتفاء-

 العممية الكتب دار -،بيروت عطا القادر عبد محمد:  ،تحقيؽ
 (.2111 1)ط

 المالكي الباجي أيوب ابن ، سعد بن خمف بن المالكي ،سميمان
 م(2622ىـ/ 313)
 البزار أحمد األستاذ:  والتجريح ،تحقيؽ التعديؿ -

 اإلسالمية)د ت( والشؤوف األوقاؼ وزارة -،مراكش 
 م(2166ه/2222)ت المجمسي ، محمد باقر 
)  مؤسسة الوفاء –، بيروت  الجامعة لدرر اخبار االئمة االطيار بحار األنوار - 

 (.1983–3ط
 م(212ه/121)ت نصر , ابن مزاحم المنقري 
المؤسسة العربية  -القاىرة  ، عبد السالـ محمد ىاروف : تحقيؽ ، وقعة صفيف - 

 .(1962–2)ط لمطباعة
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 جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن ، المزي 
 م(2332ه/131)ت

–1)ط مؤسسة الرسالة -، بيروت بشار عواد معروؼ : تحقيؽ ، تيذيب الكماؿ -
1992). 
 م(351ه/330)ت أبي الحسن عمي بن الحسين بن عمي ، المسعودي 
 ت(..)د دار صعب –بيروت  , التنبيو واالشراؼ -
 (.1983-2)ط دار اليجراف –، قـ  مروج الذىب ومعادف الجوىر -
 , م(2636ه/312احمد بن محمد )ت مسكويو 

 - دار سروش  –طيراف  بو القاسـ امامي ,أ : تحقيؽ , تجارب االمـ 
  (.1993–2)ط إلسػالميامػؤسسة النػشر 

 ،ت العظيم عبد المنذري( 
 محمد مصطفى:  الشريؼ ،تحقيؽ الحديث مف والترىيب الترغيبم(2152ه/ 050 

 عماره
 (. 1988)،  والنشر لمطباعة الفكر دار -بيروت  

 م(2111ه/010)ت النووي ، محي الدين يحيى بن شرف 
 ت(..)د دار الفكر –المجموع ، بيروت  -
  م(2331/ه133حمد عبد الوىاب )تأالنويري شياب الدين 
,  عماد عمي حمزه عبد المجيد ترحيني , : تحقيؽ,  نياية االرب في فنوف االدب - 

 .(2114-1)ط دار الكتب العممية – بيروت
    م  (2363ىـ  /   261الييثمي  ، نور الدين عمى بن بكر ) ت 

 (. 1998ػػػ مجمع الزوائد ، بيروت ػػ دار الكتب العممية ) 
 ، م(211ه/161محمد بن عمر بن واقد )ت الواقدي 
 (.1982–1)ط دار الجيؿ –فتوح الشاـ ، بيروت  - 
 ،ـ(918ىػ /  316ت )  حياف بف خمؼ بف محمد وكيع 
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 القضاة أخبار 
 الكتب عالـ - ،بيروت
 )د ت(
  ياقوت الحموي شياب الدين أبي عبداهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي

 م(2113ه/010)ت البغدادي
 .(1958-2) ط دار صادر -، بيروت  معجـ البمداف  - 
 احمد بن يعقوب بن ابي جعفر بن وىب ابن واضح ، اليعقوبي 

 م(363ه/131)ت
 ت(..)د دار صادر -بيروت  ، تاريخ اليعقوبي -  
 :المراجع 
 محسن  , المين 
 ت(..)د دار التعارؼ –بيروت  , ميفحسف األ : تحقيؽ،  اعياف الشيعة -
 تقي محمد , التستري  

مؤسسة النشر  -قـ  , سالميإلمؤسسة النشر ا : , تحقيؽ قاموس الرجاؿ - 
 ( البالغة نيج مستدرك)  البالغة مصباح (.2111-1)ط سالميإلا
 ،حسنالميرجياني 

 م 6،)د( البالغة نيج مستدرك)  البالغة مصباح
()2302.) 
 ،الزىراء عبد السيد الحسيني الخطيب  

 2)ط الزىراء دار -، بيروت  وأسانيده البالغة نيج مصادر -
2322). 
 ،القايني النقوي تقي محمد الخراساني  

 . المصطفوي مكتبة -البالغة،طيراف  نيج شرح في السعادة مفتاح -
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 ،الياشمي اهلل حبيب الخوئي  
 البالغة نيج شرح في البراعة منياج -

 الميانجي إبراىيم سيد:  ،تحقيق
 .(3)ط االسالمية مطبعة -،طيران 
 عمي النمازي ، الشاىرودي 
مؤسسة النشر  –قـ  , حسف بف عمي النمازي : تحقيؽ , مستدرؾ سفينة البحار - 

 (. 1998) سالميإلا
  الحسيني محمد السيد الشيرازي . 

 )د ت(. الشيعة تراث دار -البالغة ،طيراف  نيج توضيح
 ،صفوت زكي أحمد صفوت 

 الزاىرة العربية عصور في العرب خطب جميرة-
 (1962  2وأوالده)ط الحمبي البابي مصطفى ومطبعة شركة-،مصر 
 عباس محمود  العقاد ,
  ت(..)د دار الفكر -بيرت , عبقرية االماـ عمي -
 ، الطبرسي النوري حسين ميرزا الطبرسي 

 التراث، بيروت إلحياء( ع) البيت آؿ مؤسسة:  الوسائؿ،تحقيؽ مستدرؾ -
 (1987التراث)  إلحياء( ع) البيت آؿ مؤسسة -

 المرعشي، نور اهلل الحسيني  
 الحؽ إحقاؽ شرح
المرعشي)د  العظمى اهلل آية مكتبة -،قـ  النجفي المرعشي الديف شياب السيد:  تحقيؽ
 ت(.

 راضي ياسين ،الشيخ ال  
 ( ع)  الحسف صمح - 
 


