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الكتاب مقدمة

أو السنني حسب فصوله م نَُقسِّ لم أننا الشام يف األموية الدولة كتاب يف الباحث يتحقق
حولها الحقائق َجْمع يف نهتم ولم غرينا، َفَعَل كما والحروب الفتن أو الحادثات أو امللوك
حركات حسب هذا كتابنا رتَّبنا بل كالمنا، عليه يدور الذي املحور أو الدائرة نقطة فنجعلها
الذي العرص يف األمويون بها قام التي واألعمال واألفكار للمبادئ حية صورة أنها نعتقد
التاريخ كتابة عىل أقدمنا إننا يومذاك، املعروف العالم عىل مدينتهم وتغلبت فيه سادوا
يأخذ مشتبكة متصلة مستديمة حركات سلسلة التاريخ أن نعتقد ألننا النمط هذا عىل
الصلة وتظهر باملستقبل، والحارض بالحارض املايض تربط وهي بعض، برقاب بعضها
عناوين الحركات هذه جعلنا وقد املختلفة، البيئات يف اإلنسانية الجماعات رقي يف بينها

وهي: الكتاب هذا لفصول

سفيان). أبي بن معاوية كتابنا عن الفصل هذا لخصنا (وقد األموية تأسيسالدولة (١)
الحسني. مأساة (٢)
الزبريية. الحركة (٣)

ومظاهرها. الشدة سياسة (٤)
األموية. الفتوح (٥)

األموية. الدولة يف واإلصالح العدل (٦)
األموي. العمران (٧)

األموي. االجتماع أحوال (٨)
األموي. األدب (٩)

األموية. الدولة سقوط أسباب (١٠)



الشام يف األموية الدولة

تضاُرب لدى رجعنا إنما ييل: فيما تراها التي املصادر عىل اعتمادنا ُجلُّ وكان
املؤرخني أولئك من فهو ينابيعها، من الحقائق وتحريه إسناِده لِصْدق الطربي إىل الروايات
… االحتجاج َقْصد هذا بكتابنا نقصد «لم قال: السلف، تركه كما التاريخ لك ينقلون الذين
يُت ُروِّ ما عىل هو إنما … ِذْكَره ُت أَْحَرضْ ما كل يف اعتمادي أن هذا كتابنا يف الناظر وليعلم
املاضيني أخبار من كان بما العلم كان إذ … رواتها إىل مسندها التي واآلثار … األخبار من
إالَّ زمانهم يدرك ولم يشاهدهم لم من إىل واصل غري الحادثني أنباء من كائن هو وما
قبلنا، ذلك يؤت لم أنه وليُْعَلم … بالعقول االستخراج دون الناقلني ونقل املخربين بأخبار

إلينا.»1 أُدَِّي ما نحو عىل ذلك ينا أدَّ إنما وأنَّا إلينا، ناقليه بعض قبل من أوتي وإنما
من ليسوا أناس بفضل نُِشْد فلم كتبناه، فيما والبصرية العقل نُعِمل أن جربنا إننا ثم
يف تأثريًا واالجتماعية والسياسية والطائفية الدينية لعالقاتنا نجعل ولم يشء، يف الفضل
أننا والحقُّ هدفنا، للسلف التقديسية والصبغة الصفحات هذه نكتب ولم التاريخ، تدويننا
التعصب، عن البعد جد بعيدون ونحن اجتهادنا حسب ها ونفرسِّ الحقائق نثبت أن أردنا

العرب. تاريخ خدمة يف التوفيق هذا فحسبنا الصغري العمل هذا يف قنا ُوفِّ فإن
١٩٢٧ سنة الثاني كانون ١ يف السالم مدينة
النصويل زكريا أنيس

ليدن. ص٦-٧، ج١، املقدمة الطربي، تاريخ 1
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األول الفصل

األموية تأسيسالدولة

معاوية حياة (1)

اءة وضَّ أنوارهم أن غري قليل، العالم هذا عىل تطل التي الكبرية الشخصيات ذوو الرجال
قرائحهم نتاج استثمار عىل املقبلة األجيال أبناء يَْدفع قويٍّا وباعثًا به، يُهتدى مناًرا فيََظلُّون
ال صافيًا راقيًا جوٍّا والديني والسيايس واألدبي العقيل جوُّهم يكون كما ومجهوداتهم
ونيف، قرنًا عرش اثني منذ عاش شاب الرجال هؤالء من والجهالة، الظلمة غيوم تشوبه
هو الشاب ذلك يانع، وهو سورية سماء وأظلته طفل، وهو امُلْقِفرة الحجاز سهول يف ُربَِّي

سفيان. أبي بن معاوية
أصبح ثم الجاهلية، يف الكبري الزعيم سفيان أبي أبيه عىل وتهذَّب مكة، يف معاوية ُولِد
املنصب هذا إن آماله، وخصب وذكائه لطموحه ثقته عىل وحاز ملسو هيلع هللا ىلص،1 النبي لوحي كاتبًا
يف دعاته من وإما أخصامه من إما ذلك بعد أصبحوا الذين اإلسالم برجال يْحتَكُّ َجَعَلُه
بن وعثمان الخطاب بن عمر الخليفتني فعرف طالب، أبي بن عيل مع املشهور نزاعه
العاص بن عمرو أمثال املشهورين والدهاة املؤمنني، أم وعائشة والزبري وطلحة عفان،
حسًدا صدورهم يف الحقد مراجل تغلو كانت الذين األنصار من وكثريًا شعبة، بن واملغرية
اإلسالمية، الراية ظل فتفيَّئوا املصلحة جمعتهم الذين الزعماء من وغريهم قريش أبناء من
املركز، ذلك من تلقاها التي ة الجمَّ والدروس االختبارات بفائدة معاوية اْعَرتََف ولطاملا

ج١، الفدا، أبو ص٩٤. الفخري ص٣٢٥. ج٢، خميس ابن ص٦٧. ج١، الدمريي الحيوان، حياة 1

ص١٨٨.



الشام يف األموية الدولة

بن يزيد أخيه بقيادة سورية اجتاح الذي الفتح جيش يف بسيًطا قائًدا ذلك بعد نراه ثم
العالم له يخضع فخليفة سنة، عرشين من نحًوا والعراق للشام فحاكًما سفيان،2 أبي

واليته. مدة عن تنقص ال ملدة اإلسالمي
من وتَمكُّنه الرجل يف الزعامة قوة لنا تُْظِهر الطويلة السياسية حياته إن ا حقٍّ
أعداؤه ويعرتف مدحوًرا، خاًرسا فينقلب اليأس يعرتيه أن دون عليه واملحافظة منصبه
جعل ألنه منه يتأملون أنهم غري فتجذبها، النفوس تَْسَحر التي شخصيته بقوة السياسيون
أبي بن عيل عىل بقيامه اإلسالم يف الشورى أساس وحطم فخًما، ضخًما ملًكا الخالفة من

أعقابه. يف امللك وإقراره طالب

أنصاره؟ ساعده ملاذا (1-1)

خضعوا برجال منهم بحلفائه يشء أشبه فكانوا دولته ومشيدو أعماله يف مساعدوه ا أمَّ
طعمة واملغرب مرص رشط حني إال حوله ويَْلتف سبيله يَْسلُك لم العاص بن فعمرو له،
العاص، بن عمرو سفيان أبي بن معاوية أعطى ما «هذا أخريًا: تقول الرشط ونسخة له،3
عمرو وكان رشًطا»،4 طاعته تنقصه وال جيوشه، له فُهم — مرص أهل — أهلها أعطاه
أََخذَُه يشءٍ من ل فضَّ فما الناس، يف األعطية يفرِّق بل األموال، من شيئًا إليه يحمل ال
وربما ا، رسٍّ يتباغضان وكانا قلبية، مودة بينهما يكن لم «إنه الفخري: ويقول لنفسه،5
املشرتكة املصلحة أن عىل يدل مما ألسنتهما»6 وفلتات وجهيهما صفحات عىل ذلك ظهر
مرص يف وعمرو والسلطة الخالفة يف يطمع كان فمعاوية اتحادهما، يف األكرب العامل كانت

الخصبة. السعيدة

ص٢٢٥. ج٢، خميس، ابن ص٦٧. ج١، الدمريي، الحيوان، حياة 2

ص٢٦٢-٢٦٣. ج٢، اليعقوبي، 3
ص٢٦٢-٢٦٣. ج٢، السابق، املصدر 4

ص٢٣٦. ج٢، سنني. مرصست خراج أطلق معاوية إن الخميس: ابن ويقول ص٢٦٣. ج٢، اليعقوبي، 5
ص٩٦. الفخري، 6
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األموية الدولة تأسيس

قادته أشهر (2-1)

والضحاك أرطاة بن وبرس الفهري مسلمة بن وحبيب خالد بن الرحمن عبد أن شبهة وال
كانوا الكندي السمط بن ورشحبيل الهمداني مالك بن وحمزة السلمي األعور وأبا قيس بن
آنًفا أسماءهم ذكرنا الذين األَُول فاألربعة أجناده،7 وحكَّام دولته ومدبري قوَّاده أعظم من
نفسه، معاوية إليها ينتسب التي القبيلة قيس، من فهو السلمي األعور أبو ا أمَّ مكِّيون، هم
بعضهم الواحد البيت أهل م فيقسِّ ما حزب أو لقبيلة التحزب غلط يف معاوية يقع ولم
اعتىل حني أجل يمنيني، أم أنصاًرا كانوا سواء مواطنيه، مواهب استثمر بل بعض، عىل
دمشق يف فأسس عدائها، غلواء من ف تخفِّ القرشية القبائل أخذت الخالفة عرش معاوية

منها. واحدٍة إىل علنًا ينتسب لم ولكنه األحزاب، تشتيت مادتها حكومة
استُْخِدموا وقد رشحبيل، سوى الفتح حني سورية إىل شبَّانًا قدموا القادة هؤالء كل
كانوا ولقد سنة، ثالثني من نحًوا معاوية رجال عداد يف وظلُّوا سفيان أبي بن يزيد عند
الحروب يف معاوية فاستعملهم واستحقاق، جدارة عن إال مراكزهم يتبوءوا لم كباًرا قادًة
يف الحسن البالء مسلمة بن حبيب أبىل وقد األموية، اململكة باتساع حبٍّا نارها أشعل التي
ا مهمٍّ دوًرا أرطاة بن وبرس السلمي األعور أبي من كل ولعب وصفني،8 وأرمينيا العراق
يف له كان نادرة، وشجاعة غريبة شخصية ذو رجل هذا وبرس وأفريقيا،9 مرص فتح يف
فيفتك قلوبهم، الرحمة تتخلل ال الذين البدويني أولئك من وهو شأن، معاوية دعوة بثِّ
معاوية مغازي بمعظم قاموا الذين هم القادة هؤالء ذريًعا، فتًكا منهم تمكن إن بأعدائه
اململكة يرضبان مسلمة بن وحبيب خالد بن الرحمن عبد نرى فبينا وغريها، األناضول يف
لالنتصار معاوية أسطول يقودان وبرس األعور بأبي إذا األخرى تلو الرضبة البيزنطية
رجال األحايني بعض يف كانوا األشداء القادة هؤالء أن الغريب ومن البحرية، املواقع يف
معركة أثناء عيل مع تخابََرا وحبيبًا األعور أبا إن نقول: ذلك عىل ومثًال وسياسيني.10 إدارة

ص١٣٩. ،٢ جملة الطربي، .٣٣٩٦ ،٣٣٦٠ ص٣٢٧٢، األوىل، الجملة ليدن الطربي، راجع 7

و١٨٠، ١٧٨ صفحة ج٢، اليعقوبي راجع و٢٠٤. و١٩٨ و١٨٩ و١٨٥ و١٨٤ ١٧٦ البالذري، 8
و٢٨٢٧. و٢٨٩٢ و٢٨٨٩ و٢٨٧٠ ص٢٨٠٨ األوىل، الجملة والطربي،

س٢١٢. ص١٢، :٢ الطربي 9
و٣٣٣٧. ص٣٢٧٧ أوىل، جملة الطربي، 10
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الشام يف األموية الدولة

مسلمة بن حبيب حكم وقد أذرح، ملؤتمر املبدئي «الربوتوكول» أو الكتاب وهيَّآ صفني
األردن، جند األعور أبو وتوىل البيزنطية، الحدود إىل سورية شمال يف قنرسين جند أخريًا

حمص. جند ورشحبيل

والقيسيون اليمنيون (3-1)

حيث بذلك الطربي ويشهد السوري، الجيش من األعظم القسم يؤلِّفون اليمنيون كان
الشام».11 أهل جند «أعظم إنهم يقول

البتَّارة سيوفه فكانوا العراق، وأهل البيزنطيني قتال يف معاوية عليهم اعتمد وقد
ساِعَده أيًضا اليمنيون وكان املجيدة،12 بأعمالهم أحيانًا ذكَّروه فقد ذلك ومع محنه، حني
واستََماَلُهم لقضيته، إلخالصهم عليهم عطف ولذا وقيادته؛ األسطول تجهيز يف األيمن
ظلُّوا — الجديد الدين ذلك — اإلسالم هؤالء اعتَنََق وملا بطانته، من بعضهم وجعل بَكَرمه،
معروفة الحزبية تكن فلم لشتاتهم، الجامع املبدأ الشامل»13 العربية «مبدأ إىل ينظرون

دعاته. أعظم ومن شاميني األيام بتوايل وأصبحوا بالطه، يف تماًما
القبائل مع االتفاق أن اليقني ِعلم علم فقد انتسابه، يف قيسيٍّا كان وإن معاوية إن
توطيد يف متينًا وركنًا دعوته، سبيل يف كبرية دعامة أجيال منذ سوريَة املتوطنِة العربية
يف الهادئة والحياة النظام اعتادوا الذين أولئك — اليمنيون وكان األموية، املالكة العائلة

سورية. إدارة عىل معاوية مساعدي أكرب من — البيزنطية الحكومة ظل
أقلية، وهم سورية من الرشقية الجهة يف التخوم يسكنون كانوا فقد القيسيون ا أمَّ
ويشهد اليمانية، لكثرة فادح غلط سواهم دون عليهم واالعتماد قنرسين، يف أغلبهم نجد
وعىل اليمانية رىض باكتساب عليه أُشريَ عيل مع نزاعه يف ابتدأ حني معاوية أن بذلك

السمط. بن رشحبيل زعيمهم األخص
أفكارهم ونمت عقليتهم ْت رقَّ سورية سكان مع بامتزاجهم والقيسيني اليمنيني إن
وخصوًصا — العرب هؤالء أن نَُقرِّر أن املهم وِمن البداوة، ثوب عنهم فنزعوا ما، نوًعا

.١٧٧٥ ج٢، الطربي، 11
ص٦٢-٦٣. ج١٧، األغاني 12

ص٥٣. المنس، 13
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ليونة ذوي كانوا وقد ثانيًا، وطنًا سورية يف ويََرْون األول وطنهم ينسون أخذوا — أبناؤهم
د. تجدُّ لكل قابلني ومران

أُبديت وطاملا أموره، يف سورية نبالء من الرأي وذوي رجاله يستشري معاوية كان
عند النيابية املجالس يف اليوم الشائع هو كما وجل أو رهبة دون أمامه برصاحٍة اآلراء
ويؤكد الناس»، إىل طرًفا منه ألقى شيئًا يفعل أن أراد «إذا إنه الحرصي: ويقول الغربيني،
من مجلس أي يف الرئاسة كريس عىل هذه أيامنا يف يرتبع بأن «جديٌر معاوية أن المنس

الترشيعية».14 مجالسنا

عيل مع معاوية نزاع أو األهلية الحرب (2)

٣٥ سنة وبايَعوه عليٍّا فأتوا واألنصار، املهاجرين من أناس اجتمع عثمان ُقِتل ملا
لم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وفاة منذ هؤالء إن عيل، حزب أكثرية هم واألنصار هجرية/٦٥٥م،
األمر إىل نظرنا ولو ذلك، عىل واحتجوا اعرتضوا بل للمسلمني، خليفة بكر أبي عن يرضوا
لهم، سنحت التي الثالث الفرص يف خليفة عيل انتخاب يف يفوزوا لم أنهم ْقنا لتحقَّ جليٍّا
يَْمنَع لم هذا أن عىل مشهور، هو كما فعثمان فعمر بكر أبو الخالفة عرش عىل تربَّع بل
بن وكعب بشري بن والنعمان ثابت بن ان كحسَّ عثمان ملقتل والحزن التألم من بعَضهم
البالد بقية أرشاف من القليل العدد لوجدنا املدينة أهل من النبالء استثنينا ولو مالك،
ظاَهَرْت أو الحياد عىل وقفت قريش سادة أغلب إن القول: ويمكننا لعيل، موالية اإلسالمية
تحزَّبوا فقد مكة مهاجرو ا أمَّ له،15 عدائهم من كثريًا طالب أبي ابن فتأثَّر وكاتََفتُْه، معاوية
غري الحال، بطبيعة حزبه وقوام أعوانَُه الهاشميون وكان بُعد، وعن أماكنهم يف وهم لعيل
بن وعقيل الرسول تبنَّاه الذي زيد بن وأسامة املؤمنني أم كعائشة عنه تخىل َمْن منهم أن
غزوة أو معركة أي يف يشرتك ولم متأخًرا اإلسالم َقِبَل شابٌّ وهو عيل، أخي طالب أبي

مكة. فتح قبل

ص٥٨. المنس، 14

عقيل. أخيه إىل طالب أبي بن عيل كتاب اقرأ ص٤٥، ج١٥، األغاني، 15
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املعتزلة (1-2)

هذه يف البتة املطلقة السلطة له يكن ولم اسميٍّا، عليٍّا والعراق ومرص خراسان أطاعت
وسعد شعبة بن واملغرية سالم بن هللا وعبد زيد بن سعيد بيعته عن واعتََزَل املقاَطعات،
حكمي أحد موىساألشعري،16 وأبو الخطاب بن عمر الخليفة ابن هللا وقاصوعبد أبي بن
هؤالء وكان — اإلسالمية الفلسفية الفرقة غري وهم — املعتزلة وا فُسمُّ أذرح، مؤتمر
يدلُّنا اإلسالم، يف إخوانَهم السوريني ومقاتلة الفتنة يف االشرتاك دينًا يجوز ال أنه يعتقدون
من «اعفني صفوفه: إىل االنضمام منه طلب حني لعيل معتذًرا أسامة قاله ما ذلك عىل
هللا»،17 إال إله ال أن يشهد من أقاتل ال أن هللا عاهْدُت فإني الوجه، هذا يف معك الخروج

فنقتلهم.»18 الشام أهل من إخواننا إىل بنا تسري أن «أتريد آخر: وقول
انضم ثم الكافر»،19 من املسلم يفرق سيًفا «أعطني بقوله: عليٍّا سعد خاطب وقد
يَُقدِّمون «الذين العثمانية20 حزب تَأَلََّف ومنهم معاوية إىل املعتزلة الرجال هؤالء معظم
أبي بن عيل عن قعدوا وقد املدينة»،21 من خريٌ الشام ويقولون هاشم، بني عىل أمية بني
مراٍث أحدهم مالك بن ولكعب خطأً، ُقِتل عثمان أن واعتقدوا حروبه، يشهدوا ولم طالب
خذالنه،22 عىل لهم وتأنيٌب قتله، قبل ته نُْرصَ عىل لألنصار وتحريٌض املقتول الخليفة يف
الخالفة يف عيلٍّ حقوق أن لنا يؤكد ألن كاٍف اعتزالهم أو معاوية مع الرجال هؤالء فاتحاد

أجمعني. القوم صدور يف أصوله تَثْبُت لم فيه مشكوًكا أمًرا كانت

ص٢١٣-٢١٤. الشحنة، البن الناظر وروضة ص٤٥. ج٢، املسعودي، 16
ص١٥٢. الدينوري، 17
ص١٧٥. الدينوري، 18

ص١٥٢. نفسه، املصدر 19
ويف ص١٨٠. الدول، مخترص العربي: ابن ويف ص٣٢٤٨، األوىل، الجملة الطربي يف مذكورين تجدهم 20

ج٢ : ٢١٨. اليعقوبي،
ص٣٠. ج١٥، األغاني، 21

ص٢٦. ج١٥، نفسه، املصدر 22
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العثمانية (2-2)

أُطِلقت أنها غري ومواليه، الثالث الخليفة عثمان أقرباء عىل األصل يف «عثمانية» كلمة تدلُّ
َسَفَك َمْن قصاص يطلبون قاموا الذين املقتول الخليفة حزب عىل للداللة األهلية الحرب يف
التي الثورة يف يًدا لعيلٍّ إن فقالوا: بعضهم وتطرََّف عرفهم، يف املظلوم الشهيد ذلك دم
الخالفة، عرش بتسلم جدير غري فهو ولذا عثمان؛ َقتْل نتيجتها من وكان املدينة يف نََشبَْت
بالعكس، بل ومريدوه، معاوية حزب هم العثمانية بأن نعتقد أن الفادح الغلط َلِمَن وإنه
من هم بثأره واألخذ لعثمان االقتصاص أجل من ونارصه معاوية حول اْلتَفَّ من كل فإن

العثمانية.23
القبيلتان وبكر باهلة لكن معاوية، مع آخر وقسم عيل مع منها قسم فكان القبائل ا أمَّ
إليه انضمت ثم طالب، أبي ابن لدعوة املخلصني أخلص ِمْن كانتا الصميمتان العراقيتان
لقربها مصالحها عىل ُمَحاِفظًة غريه مع قبًال اتحدت كما معه، واشرتكت الجزيرة يف تغلب
بعد نراهم ألننا سبيله؛ يف بأنفسهم ون يضحُّ الذين من تغلب بنو يكن ولم العراق، من
أبي ابن حزب من كانوا منهم سورية املتوطنني أن إال الكوفة، يف معاوية صفوف يف ذلك
األمويني بالط عىل — الفرزدق يسميه كما — الشامي األخطل شاعِرهم وتََردُّد سفيان،

ذلك. عىل للداللة كاٍف قدًما
العلوي الحزب دعامة كانت والعراق ومرص اليمن فإن هؤالء أَْمِر ِمْن يكن ومهما
من وغريهم املدينة لفاجعة تأملوا الذين العثمانية من كثريٌ بها كان أنه غري الحية، ومادته
الخونة24 من هؤالء عيلٌّ حسب وقد آالف، عرشة من نحًوا عددهم مرصكان ففي املعتزلة،
ساَعدوه ثمة ومن صفني، معركة يف معاوية بجانب معظمهم وحارب ينرصوه، لم ألنهم
عىل يفوز جعَلتْه التي األسباب معاوية ويعدد عليهما، والتغلب والعراق مرص فتح عىل
للرس، كتوًما وكنت َعَلنَه، َظْهُره رجًال كان بثالث: عيل عىل «أُِعنُْت فيقول: نزاعهما يف عيل
الجمل بأصحاب وخال خالًفا، وأقلِّه جند أطوع يف وكنت خالًفا، وأشده ُجنْد أَْخبَِث يف وكان
منه»،25 عيلَّ شوكة أهون كانوا به ظفروا وإن وهنًا، عليه ذلك أَْعَدْدُت بهم َظَفَر إن فقلت:

ص١١٩-١٢٠. المنس، 23

و٣٤٠٢. و٣٣٧١ س٣٣٦٩ :١ الطربي 24
ص١٩٩. ،١ الفرج أبو ص٣٣٢٢. ج١ الطربي، 25
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جامع من لك «فيا عيل من أي منه»، قريش إىل أََحبَّ «وكنت قال: أنه الفريد العقد ويزيد
األرستقراطية من وأغلبهم — معاوية سياسيِّي تفوِق عن عدا هذا عنه».26 ومفرق إيلَّ

أذرح. مؤتمر حوادث تَتَبُّع ِمْن لنا يظهر كما األنصار عيلٍّ رجال عىل — املكية

صفني معركة (3-2)

من وغريهم عيل بيعة عن تخلَّف من صدور يف اآلالم عواصف وهبَّت عثمان ُقِتل حني
من صدره يف جاش ملا نظًرا عليٍّا يتابع فلم األحوال، سري يتتبع معاوية تربَّص العثمانية
قريش، يف تالد مجٌد سفيان أبي ولعائلة سيما العرب، عىل والسلطة السيادة يف األطماع
فاستشار يستعمله،27 ولم عزله األمر له استتبَّ متى أنه علم إذ عيل من خاف وألنه
الشام أهل قلوب ْب «أَْرشِ معاوية عىل فأشار عليه، القيام يف العاص بن عمرو معاوية
ذلك إىل يتقدم وأن الخالف، إىل يدعوهم أن قبل عثمان َقتْل عىل ماأل عليٍّا بأن اليقني

السمط.»28 بن رشحبيل رأسهم خصوًصا منهم، لألرشاف بالتوطني
أَْشبَعوا حتى اآلخر أثر الواحد عثمان، بفاجعة يخربوه أن عنده الرضا أهل إىل فدسَّ
الشام»،29 من َلنُْخِرَجنََّك بايَْعتَه لنئ «وهللا وقال: معاويَة فأتى مظلوًما، ُقِتل بأنه نفسيته
هذه ذلل أن بعد معاوية إن منكم»، واحد أنا وإنما أمركم، ألَُخاِلَف كنت «ما فأجاب:
فأرسل العامة، قلوب اكتساب إىل عمد الشام أهل زعيم إخالص من وتأكد الصعوبة
املظلوم، خليفتهم بثأر واألخذ واملعونة النرصة عىل يبايعهم سورية مدائن يف رشحبيل
يُْحَرم لم معاوية أن يدلنا مما عثمان؛30 بمصاب إياهم الناسمذكًِّرا واستبكى بكى ولطاملا
الحساس وترها عىل وترضب فتستهويها النفوس يف تَُؤثِّر التي الخطابية املواهب من

حمص. أهل من نفًرا إال كلهم الناس فأجابه فتجتذبها،
بعث رسالة يف نها وضمَّ للثورة، دعته التي األسباب اإلسالمي للعالم معاوية بنيَّ ثم
فإنكم … بعد ا «أمَّ وتقول: العثمانية، املبادئ أساس وهي طالب، أبي ابن مندوبي إىل بها

ص٢٣٧. ج٢، ربه، عبد البن الفريد العقد 26
ص٨١. الفخري، 27

ص١٦٩. الدينوري، 28
ص١٦٩. نفسه، املصدر 29

ص٨١. الفخري، 30
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لصاحبكم الطاعة وأما فمعنا، إليها دعوتم التي الجماعة فأما والجماعة، الطاعة إىل دعوتم
يزعم وصاحبكم وقتلتنا، ثارنا وتأوَّى جماعتنا وفرَّق خليفتنا قتل صاحبكم إن نراها، فال
أصحاب أنهم تعلمون ألستم صاحبنا، قتلة أرأيتم عليه، ذلك نرد ال فنحن يقتله لم أنه
إن والجماعة»،31 الطاعة إىل نجيبكم نحن ثم به فلنقتلهم إلينا فليدفعهم صاحبكم؟
وعضده يده وهم عثمان قتلة يسلِّم كيف إذ حلها، صعب مشكلة بذلك لعيل أوجد معاوية
دخًال لعيل أن فتعتقد األمة صدر إىل الشك ترسب ذلك يفعل لم وإن وبطانته؟32 وأنصاره
بكلمات ذلك عىل طالب أبي ابن أجاب وقد بريئًا، أو مجرًما كان سواء املدينة فاجعة يف
التهمة نفسه عن بها يدفع لم ألنه النفوس؛ إىل اليقني تبعث ال مما محددة غري مبهمة
وهاك عنه، والتخيل دعوته أركان تزعزع يف األكرب السبب وكانت معاوية إليه بها صوَّ التي
تطلب إنما بأنك لعلمي ذلك؛ أرى ال فإني َقتََلتَُه إليك دفعي من سأْلَت ما «وأما جوابه:

تريد.»33 بدمه الطلب وما ترجو، ما إىل ومرقاًة تأمل ما إىل ذريعًة ذلك

وجيشمعاوية جيشعيل بني القتال

أَوَّلها وكان وحروب، مناوشات بينهم فجرت الفرات، عىل أرضالشام من بصفني التََقْوا ثم
من طالب أبي ابن أصحاب ومنعوا فملكوها املاء رشيعة إىل سبقوا وأصحابه معاوية أن
بالذكر والجدير تقهقرهم،34 عن انجلت مناوشة بعد مغادرتها عىل أُْجِربوا أنهم غري املاء،
أحد يعرض فال ببعض، بعضهم ويختلطون الجنود تتوادع القتال يكف كان حني أنه
تخرج أن القتال طريقة وكانت الصلح،35 يقع أن ورجوا بخري، إال لصاحبه الفريقني من
االلتقاء كرهوا وقد العسكرين، بني فيقتتلون أولئك من الجماعة إىل هؤالء من الجماعة
كان أن إىل الفريقني أحد عىل ما هزيمة تقع ولم االستئصال،36 مخافة الفيلقني بجميع

ص١١٥. ج٣، األثري، وابن .٢٢٧٥-٢٢٧٦ ج١، الطربي، 31
ص١٧٢. الدينوري، 32
ص١٧٤. الدينوري، 33

ص٨٢. والفخري ص١٧٦–١٨٠. الدينوري، 34
ص١٩١. نفسه، املصدر 35
ص١٩٢. نفسه، املصدر 36
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عن فأزالوهم الشام أهل عىل العراق أهل زحف وبه بصفني، يوم أعظم وهو الهدير،37 يوم
وتقطَّعت الرماح ت تكرسَّ حتى شعواء، حملة بعض عىل بعضهم الناس وحمل مراكزهم
من قبيلة كل أمر عليٍّا أن وذلك بالرتاب،38 وتحاثُّوا باألفواه وتكادموا النبل ونفد السيوف
أحد منها بالشام ليس قبيلة تكون أن إال الشام؛ أهل من أختها تكفيه أن العراق أهل

لخم.39 إىل رصفها فإنه كباهلة أخرى قبيلة إىل فيرصفها

صفني بروتوكول

والدعاء الرماح40 عىل املصاحف برفع معاوية عىل عمرو أشار الفتح أمارات ظهرت وحني
هذا ألن عيل؛ أحزاب يف االنقسام إيقاع أوًال: ذلك: من وغايته هللا، أَْمر من فيها ما إىل
إىل أو أَجٍل إىل السوريني عن الحرب رْفع ثانيًا: تفرقوا، ردُّوه وإن اختلفوا قبلوه إن أْمر
بعد الشام أهل لثغور «َمْن لهم: قيل إذ الجنود عقلية عىل ذلك أثَّر ولقد األقل، عىل حنٍي
ما لهم أبان الذي العامل ذلك إن العراق»، أهل بعد العراق أهل لثغور ومن الشام، أهل
ابِن سهُم ويصيب القتال عن يفُرتون جعلهم الدين» بطابع «مدموًغا الرضر من يصيبهم

مرماه. العاص
مكيدة، إنها وقال: بعضهم فقام عيل، جند يف وقعت التفرقة أن هي والحقيقُة
فاستحللنا علينا فردُّوا هللا كتاب إىل الشام أهل بدعاء بدأنا قد «إنَّا آخرون: فأجابهم
مسألة يف الجدال بعد قراراهم قرَّ وأخريًا قتالنا»،41 لهم حلَّ عليهم رددناه فإن قتالهم،
الفريقني من كلٍّ مندوبو وهيأ بالتحكيم، يرضوا أن عىل أمرهم ِصْدق من واليقني الشك

بيانه:42 اآلتي الربوتوكول أو الكتاب
وكتابه. وجل عز هللا حكم عند والفريقان الحكمان ينزل أوًال:

ص٣٣٢٧. ١ جملة الطربي، ص١٩٥. نفسه، املصدر 37
ص١٩٥. الدينوري، 38

ص٣٢٨٧. ج١ الطربي، ص١٩٣. نفسه، املصدر 39
.٨٢ الفخري، .٣٣ ص٣٣٣٠، ج١ الطربي، املصاحف. رفع يف عيل رأي اقرأ ص٣٣٢٩. ج١ الطربي، 40

ص٢٠٢. الدينوري، 41
ص٢٠٧-٢٠٨. الدينوري ص٣٣٣٦-٣٣٣٧. ج١ الطربي 42
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ِمن القريش العاص بن وعمرو العراق أهل عن األشعري موىس أبو هما: الحكمان ثانيًا:
الشام. أهل ِقبَل

هللا. كتاب يف يجداه لم فيما املفرقة غري الجامعة العادلة نَّة السُّ عىل الحكمان يعتمد ثالثًا:
أنفسهم عىل ساروا أينما الحزبني أفراد بني جاٍر السالح ووْضع واالستقامة األمن رابًعا:

وغائبهم. وشاهدهم وأموالهم وأهليهم
ُحِكَم مما ينقضا أن ومعاوية لعيل وليس به، يتقاضيان ما عىل أنصار لهما األمة خامًسا:
وأشعارهما وأموالهما دمائهما عىل حكومتهما يف آمنان وهما نبيه، وسنة هللا كتاب يف به

وأوالدهما. وأهليهما وأبشارهما
وأهل (العراق) الكوفة أهل بني عدل مكان فيه يقضيان الذي قضيتهما مكان سادًسا:

الشهود. من أرادا من الحكمان ويأخذ الشام،
منهما. تراٍض عىل راه أخَّ ذلك يؤخرا أن أحبَّا وإن رمضان، إىل القضاء أجل سابًعا:

صفني بروتوكول نقد

يودُّونها أنفسهم ولعلهم التحديد، وعدم اإلبهام من يشء بها السياسيني معاهدات إن ا حقٍّ
الفرص تسنح ربما إذ لها، نهائي حلٍّ دون تعليًقا املسائل يعلقوا كيما كذلك تكون أن
إذ محدودة، غري االتفاق هذا من األوىل املادة أن نرى القبيل هذا ومن بتتميمها، ذلك بعد
املؤتمر أعضاء فيها يبحث أن يجب التي الدقيقة التفصيالت هي وما هللا؟ حْكم معنى ما

إليه؟ ووصلوا وجدوه إذا هللا» «حكم عىل أيديهم يضعون حني
أم بتمامهما الحزبني ِقبَل من منتَخبنَْي كالهما أو الحكمني أحد كان هل تُرى ثانيًا:
يكن لم نَْفَسه عليٍّا أن نعرف أننا إال كليهما؟ أو أحدهما عن راضية غري فئة هنالك كان
فاَرَقني قد بثقة، يل ليس «إنه قال: حيث فيه رأيُه ذلك لنا ويُثِْبُت موىس، أبي عن راضيًا
قيس بن األحنف ادة وللنَّقَّ أشهر»،43 بعد أمنته حتى مني هرب ثم عني، الناس وَخذََّل

ص٣٣٣٣. ج١ الطربي، 43
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الشفرة كليل فوجدته أشطره وحلبت الرجل هذا َعجْمُت «قد وهو: موىس أبي يف رأٌي
القعر.»44 قريب

ذلك بعد ُدُعوا الناس من كبرية فئة به تَْقبَل لم نفسه التحكيم بأن ثالثًا ناهيك
الطرفني بني ُعِقد الذي الكتاب مواد يقرأ األشعث خرج ملا أنه الخرب وتفصيل بالخوارج،
أْمِر يف «تحكِّمون قال: حيث أُدية بن ُعروة فيهم تميم بني من طائفة قامت الناس عىل
من وبعض عنزة من فئة تماًما له َحْت رصَّ كذلك هلل»،45 إال ُحكم ال الرجال، وجل عز هللا
يدل مما هللا»؛46 دين يف الرجال يحكم «ال تنادوا: إذ راسب، بني من وغريهم مراد أرشاف
فيه للناس رأي ال ساٍم جليل ومنصبه هللا، بأمر إال الخالفة منصب إىل يصل لم عليٍّا أن
ألنه عيلٍّ عىل قاموا ولقد به، خصه هللا إن إذ يتسنمه، أن يجب الذي الرجل انتخاب يف أو

الحكمان. يصدره الذي للحكم عرضة نفسه وَجَعَل خالفته صحة يف شك
مما املؤمنني47 بأمري فيه ب يلقَّ لم عليٍّا أن لتحققنا العقد تصفحنا لو إننا رابًعا:
وأن دمشق، حاكم معاوية منزلة نفسه يُنِْزل بأن رَيض املسلمني خليفة أن لنا يَُربِْهن

يخفى. ال كما سياسته يف َضْعف وهذا القضاء، لصوت وإياه يَْخَضع

أذرح مؤتمر (4-2)

وأذرح الجندل دومة

األمر، بادئ يف للمؤتمر مقرٍّا جعلها عىل الحكمان م صمَّ التي البلدة الجندل دومة كانت
الجتماعهما، مكانًا أيًضا أذرح انتُِخبَْت وقد والعراق، سورية بني وسط مركٍز يف إنها إذ
نحًوا تَبُْعد الحجاز، ألرض مجاورة وعمان48 البلقاء نواحي من ثم الرشاة أعمال من وهي
(وادي وبطرا معان بني املسافة منتصف يف إنها القول ويُستطاع الجرباء، عن ِميل من

هذه. أيامنا يف موىس)

ص٣٣٣٤. ج١ نفسه، املصدر 44

ص٣٣٢٩. ج١ نفسه، املصدر 45
ص٢١٠. الدينوري، 46
ص٢٠٧. الدينوري، 47

ج١ : ٢٣١. الطربي راجع ص١٦٢. ج١ الحموي، لياقوت البلدان معجم 48
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لعبت وقد ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول أيام سورية ت أمَّ التي القرشية للقوافل محطٍّا أذرح وكانت
األحمر، البحر مع للمواصالت ومركًزا مخيًَّما جعلوها إذ الرومانية األعرص يف ا مهمٍّ دوًرا
إىل مرورها حني القوافل اجتذابها يف برتا ووريثة الجرداء، البقاع تلك يف بمياهها غنية وهي
النصيُب ملعان وكان اإلسالمي، الفتح حني التجاري مركزها خرست ولقد األردن، رشقي
بن الحسن تنازل هو األموي التاريخ يف لها ذكرى وآِخُر بعدها، واالزدهار النمو يف األوفُر
ألن سورية؛ عىل الصليبية الحمالت أيام ُخرِّبت أنها والظاهر ملعاوية، فيها الخالفة عن عيل
الجهات، تلك يف وغريها موىس49 كوادي الالتني معسكرات كثرة مع يذكرونها ال مؤرخيهم
مركز كانت الجندل دومة أن الطربي50 سوى العرب املؤرخني لدى املتعاَرف الشائع ومن
الشعراء أقوال حنا تصفَّ لو أننا غري وانتقاد، غربلٍة دون الروايات إلثباتهم وذلك املؤتمر،
أبي بن بالل يمدح الرمة ذي قول بذلك ويشهد أذرح، يف إال يُعقد لم املؤتمر أن ألكَّدنا

األشعري: موىس أبي بن بردة

ال��ك��س��ِر ُم��نْ��َق��ِط��ع ال��دي��ن وب��ي��ت ت��س��ام��وا ب��ع��دم��ا وال��ن��اَس ال��دِّي��َن ت��الق��ي أب��وك
ع��ْق��ِر51 إل��ى لُ��ِق��ْم��َن ق��د ح��روبً��ا وردَّ أَذُْرٍح أي��ام ال��دي��ن إص��ار ف��ش��دَّ

بصدده:52 نحن ما يُثِْبت ما العاص بن عمرو يف جعيل بن كعب شعر من ولنا

ي��واِربُ��ْه ال��ح��ك��ي��م ب��ل��ق��م��ان يُ��ِط��ي��ُف أذرح َع��ِش��يَّ��َة م��وس��ى أب��ا ك��أن
َم��َض��اِربُ��ْه ُق��َريْ��ٍش ف��ي ِه��نْ��ٍد ب��اب��ن َس��َم��ْت ��ٍد ُم��َح��مَّ تُ��َراث ف��ي تَ��َالَق��ْوا ف��ل��م��ا

املؤتمر: يف هيثم بن األسود وقال

غ��در53 ل��ه ي��ح��ل ال أش��ع��ري وف��ي ب��أذرح ال��وف��ود ت��دارك��ت ل��م��ا

ص١٢٨. المنس، 49

ص١٣١. ج٣، الطربي يف روي ما ينقل األثري ابن ص٣٣٤١. الطربي، 50
ص١٦٢. ج١، البلدان معجم الحموي: ياقوت 51

ص٦٢. ج١، البلدان، معجم 52

ص١٦٢. ج١، البلدان معجم 53
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َع��ْم��ُرو غ��اِدًرا وأص��بَ��َح ع��ن��ه ن��ذره ��ى ووفَّ أم��ان��ت��ه أدَّى

أََمَل ألنه عيلٍّ؛ سلوك إىل يرجع فذلك الجندل دومة يف يُْعَقد لم املؤتمر كان وإن
عنه، انشقوا أن بعد حظريته إىل الخوارج ضم له يتَسنَّى ِلبَيْنَا انعقاده تاريُخ ر يؤخَّ أن
املؤتمر لحضور مندوبيه يَْدَفع لم عليٍّا إن ثم معاوية، مع ثانية العالئق ِلَقْطع ولربما
َعِيلٍّ أنصاَر جعل مما له،54 املرضوب امليعاد عن تأخروا ولذا ذلك؛ يف عليهم ويحرِّج
إياه واَعَدُهْم الذي للموعد َقِدُموا فقد الشام أهل ا أمَّ بعهده، الوفاء عىل يُْجِربُونه نَْفِسِه

الَحَكَمان.
نظًرا الَحَكَمنْي؛ الجتماع مركًزا أذرح تكون أن والكوفة دمشق ذلك بعد قرََّرْت أجل،
رجا وقد الجندل، دومة عىل به َلْت فضِّ مما مياهها، وكثرة فيها الحياة أسباب ر لتوفُّ

أَْمرهما.55 ِمْن يكون ما ليشهدوا املؤتمر حضور املعتزلَة معاويُة

معاوية وحزب عيل حزب بني املقابلة

عمًرا ألن مثَّالهما؛ اللذين السياسيَّنْي املندوبنَْي يف متعاِدَلنْي يكونا لم الحزبني أن ِبدْع ال
ما عدا الخطرية، السياسية األمور يف الكتف تؤكل أين من يَْعَلم املشهور الداهية ذلك
له أرسل فقد مقاصده ُحْسن يف يشكُّ معاوية كان وملا اللسان، فصاحة من به اتصف

مشريًا. ُعتْبَة أخاه

العاص بن وعمرو موىساألشعري أبو

اشتعلت حني أنه إال املدينة، مأساة ُمثِّلت يوم للكوفة حاكًما فكان األشعري موىس أبو ا أمَّ
لكنه ونُبْل، ٌف َرشَ له هللا، رسول أصحاب من وهو الفتنة، اعتزل األهلية الحرب نار
أُُفق ذا خطيبًا كان ولقد والدهاء، السياسة أساليب يف عمرو أنداد من ليعدَّ يكن لم
لنا تُْظهر االثنني بني دارت التي املفاَوضات فإن أمرهما من يكن ومهما محدود، عقيل

آرائهما. عن الدفاع يف العقلية وقواهما شخصيَّتَهما

.٣٣ ص٢، ج١، الطربي، 54
ص٢١١. الدينوري، ص٣٣٤٢. ج١، نفسه، املصدر 55
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عمرو «أراد عليه اجتمعا وما أَْمرهما يف الحكمان نظر حني أنه هو الخرب وتفصيل
هللا عبد عىل عمًرا موىس أبو وأراد فأبى، ابنه عىل وأراده فأبى، معاوية عىل موىس أبا
فيختارون املسلمني، بني شورى األمر يجعال أن قررا ثمة ومن عليه»،56 فأبى عمر بن
العاص بن عمرو إىل يَنِْسبون العرب من املؤرخني جميع نرى وعموًما أحبُّوا، من ألنفسهم
الزعيمني، زميلُه خلع أن بعد عليٍّا وخلعه معاوية صاحبه بتثبيته موىس أبا َخدََع أنه
فحسب؟ آخر مندوبًا مندوبُه غشَّ إذا الخالفة َعْرش َرُجل يعلو أن املمكن من هل تُرى
العام الرأي ألثار موىس أبا يخدع أن له تسنَّى لو إنه إذ املنطق، يَْقبلها ال عمرو حيلة إن
مندوب واألربعمائة املحايدون املعتزلة َشِهَد وقد سيما عيل، نحو األنظار ل ولحوَّ عليه،
الذي الرجل ذاك راشد؟58 بن الخريث ثورة تفرسَّ كيف ثم املؤتمر،57 قرارات العراق من
لو الخوارج، تيار مع البتة يندفع ولم والنهروان، صفني معركة معه وشهد لعيلٍّ أخلص
أبي ابِْن عىل ويَنَْشقُّ الثورة بوق يف الخريث ينفخ ان يُْعَقل هل موىس أبا عمرو َخدََع

َخْدًعا؟ ُخِدع صاحبه أن يعلم بَيْنَا طالب
إرادة ذ ينفِّ أن أراد ألنه إنما الخيالية، عمرو لخدعة نتيجة الخريث ثورة تكن لم
فخلعه الجد،59 جدَّ إذ الحق عن َضُعَف عليٍّا وألن الشورى، إىل ويدعو املتفقني، الحكمني

الكوفة. من عليه خرج الذي الرأي كان وهذا لنفسه، ارتضاه الذي حكمه
األمور من وقع بما ونقابلها االنتقاد غربال يف املسائل نضع حني أننا القول وصفوة
إذ الصحة، من ثابت أساٍس عىل تستند ال العلنية عمرو حيلة أن نتحقق أَذْرح مؤتمر بعد
َخْلعه،60 عىل موىس أبي مع أمىض أن بعد للخالفة معاوية يرشح أن عمرو يرجو كيف
قدَّمها التي االحتجاجات يف عنها يشء يَِرد لم أنه هو باطلة عمرو حيلة أن يدلَّنا ومما
كتاب يف ما حسب يسريا لم بأنهما الحكمني اتهم إنما أذرح، مؤتمر عىل معرتًضا عيلٌّ

حكمهما. عن الخروج َوِسَعه ولذا هللا؛

.٢٣٥٨ والطربي ص٨٤. والفخري ص٢١٢–٢١٤. الدينوري، يف تفصيليٍّا اقرأ 56
ص١٣٣. المنس، 57

ص٣٤١٨. ج١، الطربي 58
ص٣٤١٩. وج١، ص٣٤٢٢ وج١، ص٣٤٣٤ ج١، الطربي 59

ص٨٤. والفخري .٣٣٥٨ ج١، الطربي 60
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عثمان قتلة بتسليم يَْرَض لم عليٍّا ألن إال صفني سهل يف يقتتال لم الحزبني إن
مؤتمر ُعِقَد ولذا للمسلمني؛ خليفًة به االعرتاَف — العثمانية — الشام أهل فأبى للقضاء،
يكون أن َقبَْل بها يقومون مجاملة إال يكن لم املؤتمر هذا العراقيني وحضور أذرح،
يف الشك فكرة أدمغتهم ويف َقِدموا فقد السوريون ا أمَّ طالب، أبي ابن حليف النرص
من سفيان أبي ابن وودَّ علنًا، ِعها يَدَّ لم أنه مع لها معاوية وترشيح بالخالفة عيل حقِّ
حقٌّ القتلة لنصري يكون ال كيما املدينة فاجعة يف َخْصِمه مداخلَة يُْظِهر أن القلب صميم

بالخالفة.

األشعري ارتكبه الذي الفادح الغلط

حاكم ومعاوية املؤمنني أمري عيلٍّ بني سوَّى أنه هو األشعري ارتكبه الذي الفادح والغلط
اْعَرتََفْت قد طالب أبي ابن أنَّ مع صفني،61 «بروتوكول» بذلك نصَّ كما املنزلة، يف الشام
أن عدا هذا سورية،62 إال عنه خارًجا يَبَْق ولم وخراسان، والحجاز واليمن مرص به
يميِّز لم فاألشعري للخالفة، كمدٍَّع وليس لعثمان كمنتقم إال ِحْزبُه َحْوَله يَْلتَفَّ لم معاوية
حطَّ وبذلك للخالفة، َحنْي كمرشَّ ومعاوية عيل عىل َحَكَم بل الخطري، الدقيق التفصيل هذا
وحوَّل الخفية، مطامعه بتحقيق له وأمَّ معاوية منزلة وَرَفَع طالب أبي ابن مركز من

َفَعَل. بما يشعر أن دون نَْحَوه الناس أنظار
متأكًِّدا يكن لم األشعري أن لرأينا االثنني بني املفاوضات سري يف النظر أمعنَّا ولو
يَْخلف أن يف معاوية حقوق عن يحدِّثه أن لعمرو العنان أطلق إذ بالخالفة، عيلٍّ حق من
مفاوضاته يف أَبَْعَد الداهية عمًرا إن ولعمري املناظرة، موضوع يكن لم هذا عثمان،63
قراُرهما وقرَّ أنهكه، أن إىل للخالفة ِضعاًفا رجاًال ح يرشِّ فجعل أجله، من أَتَْوا ا عمَّ كثريًا
هذا آنًفا، وصفناها التي النتائج إىل أدَّى مما الشورى؛ إىل والرجوع الزعيمني خلع عىل
من مسحة فعليه الروايات من الباقي ا أمَّ أذرح، مؤتمر مناقشات من الصحيح نظنه ما

الحديث. إثبات يف واالختالف التعصب روح

وولُّوا أَْمَرُكم فاْستَْقِبلوا ومعاويَة، عليٍّا خاَلْفُت قد «إني موىس: أبو ويقول .٣٣٥٩ ج١، الطربي 61
أهًال.» األمر لهذا رأيتموه َمْن حاِكَمُكم

.٢١٩ ج١، الناظر روضة 62

.٣٣٥٨ ج١، الطربي 63
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األموية الدولة تأسيس

الشام يف األموية الدولة مؤسس معاوية

لم عليٍّا إن إذ الناس، عطف ورابًحا له، ليس ا حقٍّ خاًرسا املؤتمر هذا من معاوية خرج
عديدة أعواًما تسنَّمه الذي العظيم املركز عن تخلِّيه وهو الحكمان، عليه أقرَّ بما يعرتف
من وغريهما والعراق الحجاز من متمكِّنًا ذلك بعد عيلٌّ ظلَّ وإن الشورى، إىل والرجوع
اإلسالمي العاَلُم فيه يََرى بدأ الذي والرجَل الشام عىل امُلَسيْطَر معاويُة بقي فقد األقطار،
أذرح مؤتمر مفاوضات إن نقول: ولذا السالم؛ توطيد عىل القادرة الكبرية الشخصيَة
التي املعارك من وغريها صفني طريق عن لتأتي تكن لم عظيمة نتائج إىل أدَّت السياسية

الزكية. الدماء فيها تُْسَفك
التي الطاعة روح هو املفاوضات إبَّان النجاح يف األوفر النصيَب ملعاوية جعل ومما
يوًما: العباس لهم قال حتى العراقيني بني نََشبَْت الفوىض لكن الشاميون،64 بها تحىلَّ
وال به، رجع بما يعلم ال ويرجع به جاء بما يعلم ال يجيء معاوية رسول تََرْوَن «أما

الظنون؟»65 تظنون يوم كل عندي وأنتم َلَغٌط، وال ِصيَاٌح (للشاميني) لهم يُْسَمع
عصاه َمْن عصاه إذ — أطاعه بمن عيلٌّ مىض لو إنه العرب: من الرأي ذوو ويقول

الحزَم.66 ذلك لكان يهلك أو يظفر حتى فقاتََل —
من وليس اإلسالمية، الجماعة يد يف هما هللا بعد والقوة النفوذ إن يقول: اإلسالم
ممثلها وللخليفة عليها، والثورة الجماعة عىل الخروج خطيئة من أكرب الكفر بعد خطيئة
اُنتخب وقد والقياس، واإلجماع والسنة هللا كتاب بموجب يحكم أن عصاها وحامل
سنة املقدس (بيت إيلياء67 يف الجماعة عام للمسلمني خليفة سفيان أبي بن معاوية
خليفة عىل الفرقة بعد األمة الجتماع الجماعة بعام العاُم هذا وُدِعَي ٤١ه/٦٦١م)،
معاوية أرسل قد وكان بالخالفة، — أبيه مقتل بعد — الحسن له بايع حني وذلك واحد،
اشرتطت فما هذه يف ْط اْشَرتِ أن إليه وكتب أسفلها، عىل مختوم للحسن بيضاء بصحيفة

للمسلمني. خليفة بمعاوية عموًما العرب اعرتف ثم لك،68 فهو

ص٥٢. ج٢، الدينوري، راجع، 64

.٣٣٥١ ج١، الطربي، 65
ص٣٣٤٦. ج١، الطربي، 66

ص٣٢٥. ج٢، خميس ابن ص٦٧. ج١، الحيوان، حياة الدمريي، 67
ص٢٢٣. ج٤، عساكر ابن 68
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الثاني الفصل

احلسني مأساة

معاوية وفاة بعد الشام يف األموي العرش لتحطيم العوامل (1)

املعارضني شأفة استئصال عىل أيامه طيلة أكيًدا عزًما سفيان أبي بن معاوية عزم
العيون فرق ونظَّم الجيوش وجيَّش املناصب َوَوَهَب األموال فبذل األموية، للمركزية
وحلمه بكرمه والشعراء الناس ألسنة وقطع وعرضها، البالد طول يف والرشطة واألرصاد
والتحبب إليهم والتودد الناس اسرتضاء سبيل يف القوية الجهود من رصفه وبما ودهائه،
حكمه إىل األحزاب سكنَت إذ التوفيق، بعض غايته إىل البلوغ يف َق فتوفَّ زعمائهم، إىل
األمويني عرش لتحطيم الخفاء يف تعمل جمة عوامل هنالك كان لكن لعدله، ورضَخْت

األول: معاوية وفاة بعد الشام يف
أبي بن عيل بن الحسني برئاسة العلوي الحزب قيام هو ُعْرفنا يف األول: فالعامل
عظيًما. نشاًطا ذلك إىل ونشاطه أذرح مؤتمر يف السلطة من َفَقَدُه ما السرتجاع طالب
هللا كعبد والسيطرة التغلب إىل الصحابة من الزعماء َطَمع فهو الثاني: العامل وأما

وغريهما. الخطاب بن عمر بن هللا وعبد الزبري بن
أعمال الحتكارهم األمويني من والعراقيني الحجازيني نفرة فهو الثالث: العامل وأما
دفة تسيري يف الة فعَّ يد والعراقي للحجازي تكن فلم فيها، األمور ومهامَّ الدولة
َجَعَل دمشق إىل املدينة من العاصمة انتقال أن ريب وال للشامي، كان كما األحكام
اْلتجاء إن ثم الشاميني، العرب النبالء سيطرة تحت الحال بطبيعة األمور زمام
أبناء صدور يف حرَّك أمية بني ضد الدعوة وبثَّهم العراق إىل الحجازيني الزعماء
الوطن أبناء بني األهلية والحروب الشائنة املذابح إىل أدَّت التي الفتن أسباب الرافدين
مصدر تتبَّْعنا وإذا بالشامي، السيف العراقي وأَْعَمَل بالعراقي الشامي ففتك الواحد،



الشام يف األموية الدولة

للعاطفات واألحزاب الزعماء استثمار هو األكرب محرِّكها أن ْقنا لتحقَّ الفتن هذه
معنا. سيتبنيَّ كما السياسية غاياتهم إىل الوصول سبيل يف الدينية

وسياسة البطش إىل لجئوا الذين األمويني والة من رجال قيام فهو الرابع: العامل وأما
— مؤقتًا — الثورات وتهدئة األمن توطيد يف باهًرا نجاًحا فنجحوا والحديد، الدم
وحمًما. نريانًا الصدور تلك قذفت حتى الصدور عن يرتفع كابوسهم يكد لم ولكن

عيل بن الحسني ومأساة العلوي الحزب (2)

يزيد لعن (1-2)

وكان معاوية، بن يزيُد خالد أبو معاوية وفاة بعد دمشق يف أمية بني عرش اعتىل
له فيتعرضون املؤرخني، معظم يلعنه شابٌّ وهو (٦٧٩م)، للهجرة ستني سنة ذلك
ألن النكري، عليه تقيم فئة فئتان: — رأيت حسبما — وهم والتكفري، والشتيمة بالسب
أََمَر وألنه الهاشمية، الشجرة وحفيد النبوية العرتة سليل عيل بن الحسني ُقِتل أيامه يف
مؤسسة أكرب عىل فاجرتأ املشهورة، ثورته يف الزبري ابن إليها التجأ حينما الكعبة بغزو
الشخصية سريته لسوء عليه غضبها جام تصبُّ وفئة املسلمون، إليها يحجُّ إسالمية
والَعب الحرير ولبس الراح كئوس تعاطى إنه فتقول: الدنيا، الحياة بمالذ وتمتُّعه
وروى أثرها، يف فجدَّ البيزنطية املدنية أسباب واستهوته كالقردة، األليفة الحيوانات

والغزل: التشبيب يف واسرتسل الشعر
امللوك، إىل الحادثات أسباب تُْرجع ألنها اعتقادنا؛ يف مخطئة فهي األوىل: الفئة ا أمَّ
متصلة حركات سلسلة إال التاريخ وما التاريخ، مجاري يكوِّنون الذين هم أنهم وترى
ل وسنفصِّ يزيد، غري أو العرش عىل مستوليًا يزيُد أكان سواء عملها، تعمل أن بدَّ ال
سببًا، حادث لكل أن يريك ُمْسَهبًا تفصيًال الحسني مأساة إىل َدَعْت التي األسباب لك
ليزيد املسلمون يلعنها التي اللعنة وأن بأوقاتها، مرهونة هي نتيجة سبب لكل وأن
الحياد بنور يستبرص الذي العلمي التاريخ نظر يف يشء عىل األهمية من ليست هي

وتعصباتها. الحزبية عن ويرتفع الصحيح
تماَم يختلف شامي محيط يف ُربَِّي شاب عىل تحكم أن لها فليس الثانية: الفئة وأما
فاملحيط الراشدون، الخلفاء كنفه يف عاش الذي الحجازي املحيط عن االختالف
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الحسني مأساة

دمشق بينما وتعاليمه، الدين برابطة والتمسك والتقشف الزهد مركز هو الحجازي
وجعلهم العرب أَْدَهَش ما مدنيتها أسباب من وفيها الشامية البيزنطيني عاصمة هي
املؤرخني أن فيه ريب ال ومما فوائدها، ويقتبسون منوالها عىل ينسجون الزمن مع
يقيسون الذي املقياس هو يزيد عىل حكمهم مقياس جعلوا إذا فاحًشا ً خطأ يرتكبون
فال مقياًسا، زمن لكل وإن مثًال، الصحابة من وغريه الخطاب بن عمر أعمال به
األول، القرن ابن بميزان أعماله وتزن الثاني القرن ابن عىل تَْحُكم أن البتة يمكنك
غري هو والحجاز الحجاز غري هو فالشام ومؤثراتها، األمكنة باختالف أيًضا ناهيك

ذلك. عىل وِقْس العراق،

الدفن مراسم معاوية، وفاة (2-2)

منرب فَصِعَد معاوية، وفاَة ذاك إذ األموية الدولة يف األول الوزير قيس بن الضحاك أعلن
أبي بن معاوية إن … الناس «أيها وقال: الحليم الخليفة أكفان ومعه الجامع املسجد
أكفانه وهذه بأجٍل، ومات بَقَدٍر فعاش عباده، عىل ملَّكه هللا، عباد من عبًدا كان سفيان
منكم أحبَّ فمن ربه، وبني بينه وُمَخلُّون َقْربه، وُمْدِخلوه فيها، مدرجوه نحن ترون، كما

الظهر.»1 صالة بعد فليحرض جنازته يشهد أن
مرقده يف الناس وواراه معاوية اك الضحَّ ودَّع البليغة املوَجزة الكلمات هذه بمثل
برسالٍة بَه الشَّ كلَّ شبيهة هي الخطبة هذه أن َوَجْدنا والتدقيق البحث ولدى األخري،
يخربه املدينة وايل عتبة بن الوليد إىل الخالفة عرش تسنُّمه لدى األول يزيد بها بََعَث
عتبة، بن الوليد إىل املؤمنني أمرِي يزيَد ِمْن الرحيم، الرحمن هللا «بسم فيقول: أبيه بوفاة
له، ومكَّن وخوَّله واستخلفه هللا أَْكَرَمه هللا، عباد من عبًدا كان معاوية فإن بعد، ا أمَّ
مما والسالم»،2 تقيٍّا برٍّا ومات محموًدا عاش فقد هللا، فرحمه بأجل ومات بَقَدر فعاش
وروح واحد لون لها يزيد بالط يف مخصوصة دائرة من َصَدَرتَا الرسالتني أن لنا يؤيد

نفسه. اك للضحَّ — نتكهن هنا ونحن — ولعلها واحدة،

ص٢٤٠. الدينوري، 1
ص٢١٦. ،M J De Goeje لنارشه Series 2 Volume 1 الطربي 2
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الشديد يزيد (3-2)

دعائم تثبيت يف الشدة إىل يميل كان أنه يزيد أحوال دراسته لدى التاريخ طالب يتأكَّد
به الوثوب أرادوا الذين الزعماء عن النظر يغضَّ ولم يكسل ولم يَتََواَن فلم ملكه،
وال إبطاء دون له البيعة منهم يطلب األطراف يف الوالة إىل فأرسل بحزبه، والتنكيل
أن بها يأمره فهو املدينة، حاكم عتبة بن الوليد إىل رسالتُه هذا رأيَنا لنا يثبت مماطلة،
يكون وأن الزبري، بن هللا وعبد عمر بن هللا وعبد عيل بن الحسني مع البتة يتساهل ال

والثورة. العصيان أرادوا إذا باملرصاد لهم
هللا وعبَد ُحَسينًا فُخذْ بعد، ا أمَّ …» يأتي: كما الرسالة نص الطربي لنا ويروي
والسالم»،3 يبايعوا، حتى رخصة فيه ليست شديًدا أخذًا الزبري بن هللا وعبد عمر بَْن
بيعته إىل الناس دعا حني يزيد بيعة إىل اإلجابة معاوية عىل أَبَْوا قد النفر هؤالء وكان
ال حتى والحزم الشدة يف يزيد رأَي الحكم بن مرواُن ورأى بعده، من عهده ويل وأنه
تبعث أن «أرى قائًال: املدينة يف عتبة بن الوليد عىل فأشار أمية، بني يف طامع يَْطَمع
وَكَفْفَت منهم َقِبْلَت فعلوا فإن الطاعة، يف والدخول البيعة إىل فتدعوهم … هؤالء إىل
َعِلُموا إن فإنهم معاوية، بموت يعلموا أن قبل أعناقهم بَْت فُرضِ ْمتَُهم قدَّ أَبَْوا وإن عنهم،
نفسه إىل ودعا واملنابَذة الخالف وأظهر جانب يف منهم امرئ كل َوثََب معاوية بموت
إليه يُدَفع أن إال الناس عىل يُوىلَّ أن يحب وال القتال يرى أراه ال فإني عمر ابن ا أمَّ …

عفًوا.»4 األمُر هذا
الزعماء مع الشدة استعمال رضورة عتبة بن للوليد الحكم ابن مروان أكَّد وقد
مبايعة أبى حينما بالحسني الفتك إىل دعاه إنه حتى علنًا، بيعتهم يُْظِهرون ال الذين
أن دون ا رسٍّ مني بها تجتزئ أراك وال ا، رسٍّ بيعته يعطي ال مثيل فإن …» وأجاب يزيد،
َدَعْوتَنا البيعة إىل فدعوتهم الناس إىل َخَرْجَت فإذا … عالنية الناس رءوس عىل تُْظِهرها
املماَطلة عىل دليًال الجواَب هذا الحكم بن مرواُن وعدَّ 5«… واحًدا أمًرا فكان الناس مع
دار يأِت لم الحسني وأن سيما ال بالخالفة، أمية لبني واالعرتاف الخضوع من والتربم

ص٢١٦-٢١٧. ،S2 V1 نفسه املصدر 3
.S2 V1 ص٢١٧، الطربي، 4

ص١٠٨-١٠٩. الفخري، .S2 V1 ص٢١٨، نفسه، املصدر 5
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ملا ألصحابه قال أنه الطربي لنا ويروي بيته، وأهل مواليه ومعه إال املدينة يف اإلمارة
عيل فاقتحموا عال قد صْوتَه َسِمْعتُم أو َدَعْوتُكم فإن داخٌل، «إني الوليد: باب إىل انتهى
كان الثقة حبل أن جليٍّا لن يربهن وهذا إليكم»،6 أخرج حتى تربحوا فال وإال بأجَمِعكم،

الطرفني. بني انقطع قد
ال آتية الفتنة أن عىل رصيًحا ا نصٍّ الجانبان بها أدىل التي الترصيحات وتنصُّ
الكلمة وأن الوقيعة، صاحبه ليناِجَز ته ُعدَّ يعدُّ أََخذَ قد الحزبني من كالٍّ وأن فيها، ريب
يُْجِربْه ولم الحسني أمام الوليُد َجبَُن وملا للسيف، بل للمفاَوضات ليست هي النهائية
لنئ «وهللا املشهور: َقْوَله مروان له قال مطمئنة آمنًة السبل أمامه وترك البيعة عىل
وبينه، بينكم القتىل تكثر حتى أبًدا مثلها عىل منه َقَدْرَت ال يُبَاِيع ولم الساعة فارقك
الوليد َضْعف وكان عنقه»،7 ب تُْرضَ أو يباِيع حتى عندك من يخرج وال الرجل احبس

منصبه. عن لعزله مدعاًة يزيد ُعْرف يف

الكوفة يف العلوي الحزب مؤامرات (4-2)

إليه الناس فاختلف مكة، إىل وانطلق وشيعته بيته أْهَل فجمع ليزيد، البيعَة الحسنُي أبى
دعوته وانترشت رجاله فَكثَُر له، وانترصوا به واحتفلوا حلقات، حلقات َحْوَله والتفوا
عىل عوه فشجَّ يزيد عىل الغاضبني الشيعة من الكوفيني برسل هناك اتصل وقد بينهم،
أبيه لعرش امُلْغتَِصب معاوية بن يزيد من بدًال للمؤمنني أمريًا به لينادوا إليهم القدوم

الرسول. عم ابن طالب أبي بن عيل

عيل بن للحسني الكوفيني رسائل (5-2)

املؤامرات يدبِّر وأنشأ الكوفة يف الشيعي الحزب فنشط معاوية، وفاَة األخباُر َحَمَلت
فعقدوا الرشعيني، أصحابه إىل الخالفة عرش السرتجاع الفعالة الوسائل ويهيئ
إلقاء يف كليٍّا اندفاًعا واندفعوا رصد، بن سليمان زعمائهم أكرب بيت يف االجتماعات
فاعتىل ودسائسه، وفضائحه األموي الحكم مساوئ تُْظِهر التي الحماسية الخطب

.S2 V1 ص٣١٨، نفسه، املصدر 6
.S2 V1 ص٣١٨، الطربي، 7
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وإن َهَلَك، قد معاوية «إن بقوله: جلساتهم إحدى وافتتح الخطابة منصة مرًة سليماُن
فإن أبيه، وشيعة ِشيَعته وأنتم مكة إىل خرج وقد ببيعته، القوم عىل تقبَّض قد حسينًا
فال والفشل الَوَهَل خفتم وإن إليه، فاكتبوا َعُدوِّه ومجاهدو نارصوه أنكم تعلمون كنتم
نقاتل بل «ال، مأخذه: منهم آخذٌ والحماُس — القوُم فأجاب نفسه»،8 من الرجل تغروا
تَُوثِّق وكلها األخرى إثر الواحدة الرسائل، كتابة إىل وعمدوا دونه»،9 أنفسنا ونقتل عدوه
لك مورد وإني حرمته، عن والذود عنه الدفاع يف وتفانيهم وإخالصهم طاعتهم للحسني
— بعد عن ولو — وتهالُِكهم القوم حماس من شيئًا بيديك لتلمس الوثائق هذه بعض

ومحبته: نرصته يف

األوىل الرسالة

الرحيم الرحمن هللا بسم
مظاهر بن وحبيب شداد بن ورفاعة نجبة بن واملسيب د ُرصَ بن سليمان من
إليك نحمد فإنَّا … عليك سالم الكوفة، أهل من واملسلمني املؤمنني من وشيعته
العنيد، الجبار عدوَّك َقَصَم الذي هلل فالحمد بعد، ا أمَّ هو، إال إله ال الذي هللا
رًىض بغري عليها وتآمر َفيْأها واغتصبها أَْمَرها فابتزَّها األمة هذه عىل انتزى
جبابرتها بني ُدوَلًة هللا مال وجعل رشارها، واستبقى خيارها َقتََل ثم منها،
هللا لعل فاْقبَْل، إمام علينا ليس إنه ثمود، بَِعَدْت كما له فبُْعًدا وأغنيائها،
لسنا اإلمارة، َقْرص يف — الوايل — بشري بن والنعماُن الحق، عىل بك يجمعنا
إلينا أَْقبَْلَت قد أنك بََلَغنَا ولو عيد، إىل معه نخرج وال جمعة يف معه نجتمع

عليك.10 هللا ورحمة والسالم هللا، شاء إن بالشام نُْلِحَقه حتى أخرْجناه

.S2 V1 ص٢٣٣، الطربي، 8
.S2 V1 ص٢٣٣، نفسه، املصدر 9
.S2 V1 ص٢٣٤، نفسه، املصدر 10
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الثانية الرسالة

الرحيم الرحمن هللا بسم
فإن هالَّ فحيَّ بعد، ا أمَّ واملسلمني. املؤمنني من شيعته من عيل، بن لحسني

عليك.11 والسالم فالعجل، غريك، يف لهم رأَي وال ينتظرونك الناس

الثالثة الرسالة

عىل فأْقِدْم الجمام، ت وطمَّ الثمار وأينعت الجناب اخرضَّ فقد بعد، ا أمَّ …
عليك.12 والسالم ُمَجنَّد، لك ُجنْد

شديًدا، إرساًفا ذلك يف فوا وأَْرسَ عليه، أنفسهم َحبَُسوا قد الكوفيني أن تقدم مما فرتى
الطوال: األخبار صاحب الدينوري ليقول حتى عظيًما، غلوٍّا للحسني انتصارهم يف وَغَلْوا
الرجلني من منها كتاب كل ورؤسائها، الكوفة أرشاف من كتابًا خمسون إليه «ورد إنه

خرجني.»13 منها فمأل أيام يف عليه وتتابعت واألربعة، والثالثة

للكوفيني الحسني رسائل (6-2)

الجميلة املواعيد وتلك دعوته، بثِّ يف الكوفيون بَذََلَها التي العظيمة الجهود هذه أمام
بهم، االلتحاق من أصوب رأيًا الحسني يَر لم قالئل، أيام يف عليه تواَرَدْت التي الجذابة
إليه وَطَلَب — ثقته وهو — طالب أبي بن عقيل بَن مسلَم فأرسل السبل، لذلك د فمهَّ
وأخذ النجاح، إىل يدعو تنظيًما العلوية الحركة وتنظيم الدعوة لنرش الكوفة إىل املسري
والتعاضد، التكاتف إىل بها يدعوهم رسالة معه وبعث واألموال، الرجال وجمع البيعة
فيهم، الزعامة مهامِّ استالم عىل اإلقدام قبل تماًما أحوالهم معرفة إىل ترمي وهي
وإليك الجوهرية، مطالبها يف تختلف ال لكنها عديدة، بنصوص الرسالة هذه ووردت

دعوانا: يُثْبتان منها ني نصَّ

.S2 V1 ص٢٣٤، الطربي، 11
.S2 V1 ص٢٣٥، نفسه، املصدر 12
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النصاألول

الرحيم الرحمن هللا بسم
بالكوفة، وشيعته أوليائه من هذا كتابي بََلَغُه َمْن إىل عيل بن الحسني من
محبتكم من ذََكْرتُم ما وفهمت كتبكم أتَتِْني فقد بعد، ا أمَّ عليكم، سالم
بن مسلَم بيتي أهل من وثقتي عمي وابن بأخي إليكم باعٌث وأنا لقدومي،
كان فإن اجتماعكم، من له يتبني بما إيلَّ ويكتب أمركم، ُكنَْه يل ِليَْعَلَم عقيل
إن عليكم القدوم ْعُت أَْرسَ رُسلُكم به وأْخَربَتْني ُكتُبُُكم به أتتني ما عىل أَْمُركم

والسالم.14 هللا، شاء

الثاني النص

الرحيم الرحمن هللا بسم
واملسلمني. املؤمنني من املأل إىل عيل بن حسني من

عيلَّ قدم من آخر وكان بكتبكم، عيلَّ َقِدَما وسعيًدا15 هانئًا فإن بعد، ا أمَّ
ليس أنه جلَّكم ومقالة وذكرتم اقتصصتم الذي كل َفِهْمُت وقد رسلكم، من
إليكم بَعثُْت وقد والحق، الهدى عىل بك يجمعنا أن هللا لعل فاقبل إمام علينا
وأَْمِركم بحالكم إيلَّ يكتب أن وأََمْرتُه بيتي، أهل من وثقتي عمي وابن أخي
عىل والحجى الفضل وذوي ملئكم رأي أجمع قد أنه إيلَّ كتب فإن ورأيكم،
شاء إن وشيًكا عليكم أْقدُم كتبكم يف وقرأُْت رُسلُكم به عيلَّ قدَمْت ما مثل
بالحق والدائن بالقسط واآلخذ بالكتاب العامل إال اإلمام ما فلعمري هللا،

والسالم.16 هللا، ذات عىل نفسه والحابس

ص٢٤٤. الدينوري، 14
الحنفي. هللا عبد بن وسعيد السبيعي هانئ بن هانئ 15

ص٢٣٥. ،S2 V1 الطربي، 16
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بحرضته الشيعة واجتماع الكوفة يف عقيل بن مسلم (7-2)

فيه تجلَّت َحْرضته يف اجتماًعا وعقدوا الشيعة إليه فدعت الكوفة، إىل مسلم رحل ثم
كتاب فقرأ مسلم َجْلَستَُهم افتتح وقد العلوي، للبيت والغضب والحماس التأثر آيات
والبلغاء، املتفوهني أشهر من الخطب وتتابعت ملقدمه، وحنانًا خشوًعا فبكوا الحسني
العلوية، بالحركة مسلم إيمان فزاد للحسني، بعثوها التي املتطرفة الرسائل تؤيد وكلها
شبيب أبي بن عابس الزعيم فقام أذنه، يف مراًرا التضحية كلمات رنَّت وقد سيما ال
أخربك ال فإني بعد، ا أمَّ …» فقال: الدعوة سبيل يف للموت واستعداده إخالصه يؤكد
نفيس موطِّن أنا عما أحدِّثك وهللا منهم، أغرك وما أنفسهم، يف ما أعلم وال الناس عن
حتى دونكم بسيفي ألرضبن أو عدوَُّكم معكم ألقاتلن أو َدَعْوتُم إن َألُِجيبَنَُّكم وهللا عليه،
زميله رأي الفقعيس مظاهر بن حبيب وأيَّد هللا»،17 عند ما إال بذلك أريد ال هللا، ألقى
بواجز نفسك يف ما قضيت قد هللا رحمك …» إياه: مخاطبًا فقال شبيب أبي بن عابس

عليه.» هذا ما مثل عىل هو إال إله ال الذي وهللا وأنا … قولك من

الكوفة وايل بشري بن النعمان ضعف (8-2)

األموية، الحكومة عىل التآمر جرثومة يَْقتَِلع لم الكوفة وايل بشري بن النعمان أن والغريب
ريب وال سواعدهم، ويُِشلَّ أصواتهم فيُْخِفت حديد من بيد العلويني زعماء يرضب ولم
أحِد إىل قولُه ذلك عىل يدلُّنا الحسني، إىل ظاهًرا يميل الحكم يف الرأي ضعيَف كان أنه
مصلحة ِحْفظ يف التضاعف أو بالضعف ويتهمه يَُؤنِّبه أخذ ملَّا األمويني هوى يهوى َمْن
أكون أن من إيلَّ أحبُّ هللا طاعة يف وأنا ضعيًفا أكون «أْن سالمتها يف واالهتمام الدولة

هللا.»18 َسَرتَه ِسرتًا ألْهِتَك ُكنُْت وما هللا، معصية يف قويٍّا
أن بدَّ وال يقظى الفتنة يرى كان أنه عىل آخر برهان الكوفة يف ُخَطبه من ولنا
وطيدة قوة ألنصارها فجعل يهاجموه، أن قبل بها القائمني يَُهاجم لن وأنه تشتعل،
له خطاب ِمْن قال املتينة، األسس عىل وتنظيمها املؤامرة ترتيب يف فعالة ويًدا األركان

ص٢٣٨. ،S2 V1 نفسه، املصدر 17
ص٢٢٨. ،S2 V1 الطربي، 18
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والفرقة، الفتنة إىل تُسارعوا وال هللا، عباد هللا فاتقوا بعد، ا أمَّ …» الجامع: املسجد يف
يقاتلني لم من أقاِتل لم إني األموال، وتُغصب الدماء وتُْسَفُك الرجل يهلك فيهما فإن
وال بالظنة … آخذ وال بكم أتحرش وال أشاتمكم وال عيلَّ، يثب ال من عىل أثب وال
ال الذي فوهللا إمامكم، وخاَلْفتُم ببيعتكم ونََكثْتُم يل صفحتَكم أبديتم إن ولكنكم التهمة،
إني أما منارص، منكم يل يكن لم ولو يدي يف َقاِئُمه ثبت ما بسيفي ألرضبنكم غريه إله

الباطل.»19 يرديه ممن أكثر منكم الحق يعرف من يكون أن أرجو

العراق زياد بن هللا عبيد والية (9-2)

ووىلَّ باملتآمرين، فتكه وعدم العافية وحبه لتهاونه بشري بن النعمان األول يزيد عزل
ذاك، إذ للبرصة واليًا هللا عبيد وكان مواله. رسجون بإشارة زياد بن هللا عبيد مكانه
استعمال منه وَطَلبَْت الواسعة السلطة إليه وفوََّضْت يْن، امِلْرصَ إليه الحكومة ت فضمَّ
أو الخليفة طاعة يف ضعًفا قلبه يف يرى من وإعدام الظنة عىل الناس واتهام الشدة
امُلْطَلق الحاكم سلطة َلتْه خوَّ فقد ثانية وبعبارة األموية، املركزية عىل التدبري يف االشرتاك

.Dictator العراق يف الديكتاتور أو

الثورة قمع يف نجاحه أسباب

الحزب أركان عىل وقىض مهمته يف نجح زياد بن هللا عبيد أن االعتقاد إىل ألميل وإني
الظن ملجرد واإلعدام واإلرهاب الشدة سياسَة اتباعه األول رئيسيني: لسببني العلوي
عىل واعتماده الكوفة، أقىص إىل البرصة أقىص من العرفية األحكام وإعالن والتهمة،
الخالفة دعائم فثبَّت ومراوغة، تردُّد دون الفرص وانتهاُزه خططه تنفيذ يف القساة
مريديه إىل اإلحسان كل أحسن إنه ثم العراق، أرض يف تميد كادت أن بعد األموية
عىل األمان نعمة أطاعه َمْن وأوىل بحمده، تسبِّح ُشْكر ألسنة منهم فجعل وأتباعه،
ووجوَب األمويني خذل يََرْون الذين عشائر إىل اإلساءة كلَّ وأساء ومقتنياته، وأهله نفسه
بعض من ولنا األحوال، واستقرت األمور له فاستقامت قويًما، ً مبدأ منهم التخلُّص

أهمها: وهاك دعوانا، يؤيد ما والكوفة البرصة يف خطبه يف تالها فقرات

ص٢٣٨. ،S2 V1 نفسه، املصدر 19
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واإلرجاف، والخالف إياكم البرصة، أهل يا …» البرصة: يف الجامع املسجد يف قال
وآلخذن َوَولِيَّه، ألقتلنه أَْرَجَف أو خاَلَف منكم رجل عن بََلَغني لنئ غريه إله ال الذي فوهللا

أَنْذََر.»20 َمْن أَْعذََر وقد تستقيموا، حتى بالسقيم والربيء باألقىص األدنى
َفيْئِكم، وَقْسم كم، ِمْرصَ ني والَّ قد املؤمنني أمري إن الكوفة، أهل يا …» الكوفة: يف وقال
عاصيكم عىل والشدة ومطيعكم، سامعكم إىل واإلحسان مظلومكم بإنصاف وأمرني
كالسم وَلُمَخالفكم الشفيق، كالوالد َلُمِطيعكم وأنا أَْمِره، إىل ذلك يف ُمنْتٍَه وأنا ومريبكم،

نفسه.»21 عىل إال منكم أحد يُبِْقنَيَّ فال النقيع،
ثَْغَركم ني والَّ — هللا أَْصَلحه — املؤمنني أمري إن …» أيًضا: الكوفة يف وقال
سامعكم إىل وباإلحسان محرومكم وإعطاء مظلومكم بإنصاف وأمرني وِمْرصكم،
َعْهده، فيكم ذ ومنفِّ أَْمَره فيكم متَّبع وأنا وعاصيكم، ُمِريِبكم عىل وبالشدة ومطيعكم
وَخاَلَف، أمري تََرَك َمْن عىل وَسيْفي وَسْوطي الَربِّ، كالوالد ومطيعكم ِلُمْحسنكم فأنا
الناس عرفاء إىل ِخَطابه ه ووجَّ الوعيد»، ال عنك ينبي الصدق نفسه، عىل امرؤ فليُبِْق
من فيكم ومن املؤمنني، أمري طلبة من فيكم وَمْن الغرباء، يل «اكتبوا قائًال: فاستطرد
لم وَمْن فربئ، لنا َكتَبَُهم فمن والشقاق، الخالف رأيهم الذين الريب وأهل الحرورية
علينا يبغي وال ُمَخاِلف منهم يَُخاِلفنا ال أن عرافته يف ما لنا فيضمن أحًدا لنا يكتب
عريف وأيما دمه، وَسْفك ماله لنا وحالٌل الذمة، منه برئَْت يفعل لم فمن باٍغ، منهم
وألغيت داره باب عىل ُصِلب إلينا يَْرَفْعه لم أحد املؤمنني أمري بغية من عرافته يف َوَجَد

الزارة.»22 بعمان موضع إىل وسري العطاء من العرافة تلك
إليه َصَدَرْت أن بعد بفريسته األسد بَْطش الكوفيني يف زياد بن هللا عبيد بطش
وأن أبًدا، والفوىض الثورة روح محبذي عن يَُكفَّ ال بأن دمشق يف العليا يزيد إرادُة
الحسني داعية ألنه ينفيه أو فيقتله به يَْظَفر حتى الخرزة َطَلَب عقيل بَن مسلَم يَْطلُب
— العراق إىل القدوم الحسني نية يف أن بََلَغه حينما — مربًما قضاءً قىض ثم األشد،23

ص٢٤٦. الدينوري، 20
ص١٤٧. نفسه، املصدر 21

ص٢٤٣. ،S2 V1 الطربي، منفي. وهو البحرين، يف الزاره 22
ص٢٤٥. الدينوري، 23
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ال وأن التهمة عىل ويأخذ الظن عىل يحرتس وأن وامُلساِلح، «امُلناِظر زياد ابن يََضَع أن
قاتََله.»24 َمْن إال يقاتل

األموال بَذْلُه فهو العراق يف زياد ابن لنجاح السبيل د مهَّ الذي الثاني السبب ا وأمَّ
عىل امُلَغلَّظة األيمان وأقسموا تعاهدوا قد ومعظمهم أنفسهم، الكوفة أهل من لألرشاف
قلوبهم؛ عىل واستوىل نصيحتهم واستخلص ودَّهم فاستمال عيل، بن الحسني نرصة
بعبيد الخطر أَْحَدَق وملا عليه، مشهورة كانت أن بعد جانبه يف ترضب سيوفهم فصارت
هم الكوفة أرشاف كان — معنا سيأتي كما — مسلم بقيادة الكوفيون ُه وحاَرصَ هللا
بن كثري فقال جموعهم، تفريق يف البليغ واللسان َشْملهم، تشتيت يف القوي الساعد
أنفسكم تَُعرِّضوا وال الرش تَْعَجلوا وال بأهليكم الحقوا الناس، «أيها الناس: يف شهاب
لنئ حربًا األمري هللا أعطى وقد أَْقبََلْت، قد يزيد املؤمنني أمري جنود هذه فإن للقتل،
مقاتلتكم ويفرق العطاء ذريتكم يَْحِرَم أن عيشتكم من تنرصفوا ولم َحْربه عىل أَتَْمْمتُم
حتى بالغائب والشاهد بالسقيم الربيء يأخذ وأن طمع، غري عن الشام أهل مغازي يف

أيديها.»25 جرَّت ما وباَل أذاقها إال املعصية أهل من بقية فيكم له يبقى ال
وا تشقُّ وال الفتنة تستعجلوا وال هللا اتقوا الكوفة أهل «يا األرشاف: من غريه وقال
شوكتهم وَجرَّبْتم ذُْقتُموهم فقد الشام، خيول أنفسكم عىل تُوِردوا وال األمة، هذه عصا
الناس فإن انرصف فيقول: عمه وابن وأخاه ابنه يأتي الكوفة أهل من الرجل وكان «…
مسلم فصىلَّ يرجع، حتى به فتتعلق وأخيها وزوجها ابنها إىل املرأة وتجيء يكفونك،

رجًال.26 ثالثني زهاء إال معه وما املسجد يف العشاء
وعبادتهم بالدرهم األرشاف طمع لنا تؤيد الكوفيني يف شهادة الشاعر وللفرزدق
الكوفة يف الناس أموال عن الحسني فسأله غريها، قبل بمصالحهم واهتمامهم الدينار
وهللا السماء، من ينزل والقضاء أمية، بني مع وسيوفهم معك الناس «قلوب فأجاب:

يشاء.»27 ما يفعل

ص٢٧١. ،S2 V1 الطربي، 24
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وأكَّدت الحسني وراسلت أمية بني عىل النكري أقامت التي الجماعات أن والخالصة
هللا عبيد ابتاعها التي الجماعات هي دموعها أعز مسلم أمام وذرفت إخالصها له

والدينار. بالدرهم

املرادي عروة بن مسلم فاجعة (10-2)

من إذن له بدَّ فال واسعة، وحيلة شديد بأس ذو عدوٌّ وأمامه الكوفة إىل مسلم قدم
الرياح، أدراج وتذهب مساعيه فتفشل أَْمره عليه يفسد ال كي ا رسٍّ والدعوة تجنُّبه
زياد ابن فبثَّ املرادي، عروة بن هانئ وهو املعروفني الشيعة زعماء أحد دار إىل فالتجأ
عليهم، ليقبض بايَُعوه الذين الجماعات أخبار واستطالع مسلم مقر ملعرفة العيون
عن تسأل حتى اذهب له: وقال آالف ثالثة فأعطاه له موًىل «دعا أنه الطربي لنا فريوي
األمر، لهذا جئت حمص أهل من رجل أنك فأَْعِلْمه الكوفة أهُل له يُبَاِيع الذي الرجل
أهل من شيخ عىل ُدلَّ حتى به ويرفق يتلطف يزل فلم ليتقوى، إليه تَْدَفعه ماٌل وهذا
عبيد إىل ورجع وبايعه، املال منه فأخذ إليه فأدخله … فأَْخَربَه فلقيه البيعة ييل الكوفة

فأخربه.»28 هللا
واعتذر العربية، الشهامة بحرمة عمًال فأبى مسلم تسليم هانئ من زياد ابن فطلب
فأجابه: َده وهدَّ عليه فشدد عيلَّ»، نفسه فطرح جاء ولكنه منزيل إىل َدَعْوتُه «ما قائًال:
… األعوان كثري الساعد شديد وأرى، أسمع صحيٌح حيٌّ وأنا وضيفي جاري أدفع «أنا
تحت كان لو وهللا … دونه أموت حتى أَْرَفْعه لم نارص يل ليس واحًدا أكن لم لو وِهللا

القرص. جانب يف فُحِبس به فأََمَر عنه.»29 رفْعتُهما ما قدميَّ
— أصحابه مع فاندفع بليًغا، تأثًرا وتأثَّر املعاملة لهذه عميًقا تأمًلا مسلم تأَلََّم
وسار ته، وميَْرسَ ميَمنَته وعبَّأ َمته مقدِّ وقدَّم بشعاره، ونادى — آالف بأربعة ويقدَّرون
غرَّهم الذين الكوفة أرشاف لوال ينترص فكاد زياد، بن هللا عبيد قرص وهاجم القلب، يف
وظل جنده، عنه تََسلَّل أن إىل أخرى تارة الخري ويمنُّونهم تارة يُْرِهبونهم فأخذوا املال
فأَْدَخَلتْه عجوز امرأة قلب سوى عليه يعطف َقْلَب وال إليه، يأوي مأوى ال طريًدا رشيًدا

ص٢٢٩. ،S2 V1 الطربي، 28
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أَْعَمَل أن بعد عليه وقبضت البيت الرشطة فأحاطت به، وىش لها ابنًا لكن دارها، إىل
كان فما هللا عبيد قبضة يف وهانئ مسلم َوَقَع َوَقْد أما مجيًدا، دفاًعا وداَفَع سيفه فيها
وأُلِقيَْت عنقه بت ُرضِ حيث القرص أعىل إىل مسلم فأُْصِعد بإعدامهما، أََمَر أن إال منه
من األول الفصل ُخِتم وهكذا فيه، فُصِلب الكوفة سوق إىل هانئ وأخذ الناس، إىل جثته

املأساة. هذه
وهي: الزبري، بن الرحمن عبد إىل املنسوبة األبيات قرأت ما وأبلغ الشعراء، فرثاهما

َع��ِق��ي��ِل واب��ِن ال��س��وق ف��ي ه��ان��ٍئ إل��ى ف��ان��ظ��ري ال��م��وُت م��ا تَ��ْدِري��َن ال ُك��نْ��ِت ف��إْن
َق��ت��ِي��ِل ط��م��اِر م��ن ي��ه��وى وآَخ��َر أَنْ��َف��ُه ال��س��ي��ُف ��َم ه��شَّ ق��د بَ��َط��ٍل إل��ى
س��ب��ي��ل ب��ك��ل ي��س��ع��ى م��ن أح��ادي��َث ف��أص��ب��ح��ا ال��زم��ان ري��ُب أص��اب��ه��م��ا
َم��ِس��ي��ِل30 ُك��لَّ س��ال ق��د َدٍم ون��ْض��خ َل��ْونَ��ه ال��م��وُت غ��يَّ��ر ق��د ج��س��ًدا ت��رى

العراق يف الحسني (11-2)

يروي حسبما بايعه إذ الكوفة، يف العلوي الحزب من مقتله ُقبَيْل الوثوق كل مسلم َوثَِق
عىل يستحثه الحسني إىل فكتب ألًفا، عرش والثمانية ألًفا عرش االثني بني املؤرخون لنا
بايعني وقد أهله، يَْكِذب ال الرائد فإن بعد، ا أمَّ …» ييل: كما رسالتُه ص وتَُلخَّ القدوم،
ليس معك كلهم الناس فإن كتابي، يأتيك حني ل فعجِّ ألًفا، عرش ثمانية الكوفة أهل من
وأربعون خمسة ومعه العراق إىل الحسني فتحرَّك هًوى.»31 وال رأي معاوية آل يف لهم
يف وقاص أبي بن سعد بن ُعَمَر زياد ابُن إليه ه فوجَّ كربالء فنزل راجل، ومائة فارًسا
جائزة والديلم الري والية وَجَعَل البيعة، منه ليزيد وليأخذ ليصدُّه فارس آالف أربعة
ذي بن وشمر نمري بن بالحصني وأَتْبَعه إليه، املسري يف يتلكأ وال َعْزُمه يَْفُرت ال كيما له
مقامه إىل الوثوب ينتظران مناِفَسنْي فيهما ولريى وعزيمته، رأيه عىل ِليَتََغلَّبا الجوشن

إليه. أُوِكَل ما أَْهَمَل هو إن
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كربالء واقعة (12-2)

ُحْكم عىل والنزول ليزيد، البيعة يف الحسني عىل وقاص أبي بن سعد بن عمر أرصَّ
يقاتلون الحسني أصحاب يزل فلم الطرفني، بني الوقيعة نار فاشتعلت فأبى، زياد ابن
وبقي أحد، منهم يَبَْق ولم أبيهم، بكرة عن فنوا حتى عنه الذود يف ويتنافسون ويُْقتَلون
رأسه، واحتزَّ شمر أَْقَدم أن إىل هللا رسول بنت ابن َقتْل يهاب وكلٌّ َمِنيَّتَه يَنْتَِظر الحسني
الحسني أصحاب أن عليها غبار ال التي والحقيقة وَصْدره، َظْهَره الخيل داست ثم
وقد الوصف، يفوق ما الشجاعة رضوب من وأظهروا املستميت، قتال أعداءهم قاتلوا

الجرحى. سوى رجًال وثمانون ثمانية سعد بن عمر أصحاب من ُقِتل

الحسني سقوط أسباب

يأتي: كما ُعْرفنا يف فهي الحسني سقوط إىل أدَّت التي األسباب ا أمَّ

التاريخ أَثْبََت الذين الكوفيني عىل كليٍّا اعتماًدا الحسني اعتماد هو األول: السبب
االستعداد استعدادهم وعدم قبله، من وأخيه أبيه بحقوق وعبثهم وشقاقهم تردُّدهم
الجماعات من فهم العراق، من العدد القليل األموي الجيش لطرد الكايف الحربي
فال — النظريات عاَلم ويف بُْعد، عن ولكن — واإلخالص الحب يف يتهالكون الذين
تحقيقها، يف ويجدُّون بحسبها يسريون منظمة ُخطَّة تهيئة يف واحًدا درهًما يبذلون
يذرفونها سخيٌة ودموٌع جذاٌب وكالٌم حماسيٌة ُخَطٌب السالح من لديهم ما وكل
أْكرب للحسني املخلصني نصائح من ولنا وظالمتهم، وبؤسهم آالمهم يذكرون حينما
ال فوهللا انرصْفَت، ملا هللا أنشدك «إني ينصحه: أعمامه أحد قال قدَّمناه، ما عىل دليل
مئونة َكَفْوك كانوا لو إليك بعثوا الذين هؤالء فإن السيوف، وحدِّ األسنة عىل إال تقدم

رأيًا.»32 ذلك كان عليهم تقدَّمت األشياء لك ووطَّئُوا القتال
بلدة فإنها الكوفة تقرب أن فإياك مكة أتيت «إذا مطيع: بن هللا عبد وقال
فإنك نَْفسه، عىل تأتي كادت بطعنة واُغتيل أخوك وُخِذل أبوك ُقِتل بها مشئومة،

ص٢٩٤. ،S2 V1 الطربي، 32
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كل من الناس إليك ويتداعى أحًدا، الحجاز أْهُل — وهللا — بك يَْعِدل ال العرب سيد
بعدك.»33 نَّ لنُْسَرتَقَّ َهَلْكَت إن فوهللا وخايل، عمي فداك الحرم تفارق ال جانب،

أخالق وَضْعف العراق يف األمويني ذ تنفُّ يؤكد وهو عباس بن هللا عبد وقال
يل فبنيِّ العراق، إىل سائٌر أنك الناس «أرجف ذلك: عىل التاريخ ويستشهد — الكوفيني
فإن عدوهم، ونفوا بالدهم وضبطوا أمريهم َقتَلُوا قد قوم إىل أتسري … صانع أنت ما
لهم قاهٌر عليهم وأمريهم إليهم َدَعْوك إنما كانوا وإن إليهم، َفِرسْ ذلك فعلوا قد كانوا
يغرُّوك أن عليك آمن وال والقتال، الحرب إىل دعوك إنما فإنهم بالدهم تجبي اله وعمَّ

عليك.»34 الناس أشد فيكونوا إليك، يستنفروا وأن ويَْخذلوك ويخالفوك ويكذبوك
الهالك الوجه هذا يف عليك أتخوف «إني الحسني: نصيحة يف أيًضا عباس والبن
أهل سيد فإنك البلد بهذه أَِقْم تَْقَربَنَّهم، فال غدر قوم … أهل إن واالستئصال،

عدوهم.»35 فلينفوا لهم فاكتب يريدونك … كان فإن الحجاز،
عبد أبا «يا الكوفة: ألهل يستسلم ال أن الحسني يرجو الخدري سعيد أبو وقال
شيعتكم من قوٌم كاتَبَُكم أنه بََلَغني وقد ُمْشِفق، عليكم وإني ناصح لكم إني … هللا
وهللا يقول: بالكوفة أباك سمعت فإني تخرج فال إليهم، الخروج إىل يدعونك بالكوفة
فاز بهم فاز ومن وفاء، منهم بلوت وما وأَبَْغُضوني، وملُّوني وأَبَْغْضتُهم ملْلتُُهم لقد

السيف.»36 عىل َصْرب وال أَْمر عىل َعْزم وال ثبات لهم ما وهللا األخيب، بالسهم
فعرف الكوفة، أهل يف آراؤهم َمْت تقدَّ الذين الجماعات رأُي ملعاوية أن ويظهر
بن حسني إىل «انظر أوصاه: حني ليزيد فقال بعض، عىل بعضهم وانقسام تخاذلهم
به وأرفق رحمه َفِصْل الناس، إىل الناس أََحبُّ فإنه هللا، رسول بنت فاطمة ابن عيل
وخذل أباه قتل بمن هللا يكفيه أن أرجو فإني يشء منه يُك فإن أَْمره، لك يَْصلُح

الكوفة).»37 أهل بهم (يعني أخاه
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Propaganda َدْعوته تنظيم يف الكيل االهتمام الحسني اهتمام عدم هو الثاني: السبب
نُْرصته يف ويتهالكون بيعته عىل سيُْقِدمون القوم أن فظنَّ الناس، بني ونَْرشها
السبَّاق هو فيها القويُّ والقويُّ جهاد، الحياة أن فاته وقد هللا، رسول إىل النتسابه
الدنيوية، املطامع بعض يف وإرشاكهم لهم األموال ببذل ا إمَّ الناس، والء اكتساب إىل

األمويون. فعل كما وزعمائهم ألرشافهم العالية املناصب بإسناد وإما
بن يزيد عن بتبعتك «تنحَّ بقوله: فأوصاه الحنفية ابن محمد أخوه نبَّهه وقد
نفسك، إىل فادعهم الناس إىل ُرسلك ابعث ثم استطعت، ما األمصار وعن معاوية
بذلك هللا يُنِْقص لم غريك عىل الناس أجمع وإن ذلك، عىل هللا حمدت لك بايعوا فإن
هذه من مًرصا تدخل أن أخاف إني فضلك، وال مروءتك به يذهب وال عقلك وال دينك
عليك وأخرى معك طائفٌة فمنهم بينهم، فيختلفون الناس من جماعة وتأتي األمصار
أهًال، وأذلُّها دًما أضيعها ا وأمٍّ وأبًا نفسا كلها األمة هذه خريُ فإذا األسنة، ألول فتكون
وشعف بالرمال َلِحْقَت بك نَبَْت وإن ذلك، فسبيل الدار بك اطمأنَّْت فإن مكة فانزل
عند وتعرف الناس، أَْمُر يصري ما إىل تنظر حتى بلٍد إىل بلٍد من وخرجت الجبال
استقباًال، األمور تستقبل حتى عمًال وأحزمه رأيًا يكون ما أصوب فإنك الرأي ذلك

استدباًرا.»38 تستدبرها حني منها أشكل أبًدا عليك األمور تكون وال
يف وتأثريها والدينار الدرهم أهمية إىل هشام بن الحارث بن الرحمن عبد ونوَّه
عليك مشفق وإني العراق، إىل املسري تريد أنك بلغني «قد للحسني: فقال النفوس،
الناس وإنما األموال، بيوت ومعهم وأمراُؤه عمالُه فيه بلًدا تأتي إنك مسريك، من
أحب أنت ومن نرصه وََعَدَك َمْن يقاتلك أن عليك آَمُن وال والدينار، الدرهم لهذا عبيٌد

معه.»39 يقاتلك ممن إليه
وشيعة الحقيقيون أنصاره وبهما والحجاز اليمن عن الحسني تخيل هو الثالث: السبب
حصونها ومناعة الخالفة مركز عن ببُْعدها اليمن وامتازت املخلصة، القوية أبيه
فإن مطمٌنئ، آمٌن وهو األقطار يف دعاته يبثَّ أن الحسني بوسع فكان شعابها، وكثرة
املطاَولة بإمكانه كان وهكذا الثانية، الحملة يف أغالطه تالىف األوىل حملته يف فشل

ص٢٢٠-٢٢١. ،S2 V1 الطربي، 38
ص٢٧٣. ،S2 V1 الطربي، 39
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فقال: عباس ابن ذلك له فذكر املغتصبني، ضد الخواطر إلثارة الكايف الوقت ولديه
أرٌض وهي وشعابًا، حصونًا بها فإن اليمن، إىل َفِرسْ تخرج أن إال أبيت فإن …»
وترسل الناس إىل فتكتب عزلة يف الناس عن وأنت شيعة، بها وألبيك طويلة عريضة

عافية.»40 يف تحب الذي ذلك عند يأتيك أن أرجو فإني دعاتك، وتبث
العراق إىل الرحيل عىل خفيٍّ طْرٍف من للحسني الزبري ابن تشجيع هو الرابع: السبب
عادوا فما قلوبهم، من محبته وتمكَّنَْت الحجاِزيِّني استهوى فإنه منه، يَتََخلَّص كيما
نزل ملا أنه ذلك عىل والربهان له، ويستمعوا حوله يجتمعوا أو الزبري بابن ليهتموا
آهل من اج والحجَّ املعتمرين جميع مع إليه يختلفون أهلها أقبل مكة إىل الحسني
للخالفة، طلب يف يتابعونه وال يبايعونه ال الحجازيني أن العلم حقَّ فعلم اآلفاق،
له ُرُسَله يُْرِسل فكان الحرام، البلد يف زعيًما الحسني دام ما أجلها، من والجهاد
لها كان الدعوى هذه أن ويَْظَهر قوته، ونسيج حزبه مادُة هما الكوفيني بأن ليُْقِنعوه
خيفة له املخلص بمظهر يَْظَهَر لنئ الزبري ابن نشط ولطاملا الحسني، نفس يف أَثَُرها
بها يل كان لو «أما مرة: له ح فرصَّ تدابريه، عليه يُْفِسد أن وخشيَة بالنفاق يتَِّهَمه أن
األمر هذا أردت ثم بالحجاز أقمت لو إنك أما … بها عدلت ما شيعتك مثل (العراق)

هللا.»41 شاء إن عليك خولف ما هنا
شيعتك إىل وكتبَْت البالد يف رسلك وبثثَْت الحرم بهذا أََقْمَت «لو أيًضا: له وقال
لك وعيلَّ البلد، هذا عن يزيد عمال نفيت أمرك قوَي فإذا عليك، يقدموا أن بالعراق
أهل مجمع فإنه الحرم، بهذا األمر هذا طلبت بمشورتي َعِمْلَت وإن واملؤازرة، املكاتفة
تناله.»42 أن ورجوت تريد ما إدراُك هللا بإذن يعدمك ولم األقطار أهل ومورد اآلفاق
الكوفيني تفاني يف ودعواه الزبري ابن من الحسني يُحذِّر مخرمة بن املسور وكان
بهم اْلَحْق لك الزبري ابن وبقول العراق، أهل بكتب تْغَرتَّ أن «إياك له: فقال محبته يف
فسيرضبون حاجة بك لهم كانت إن فإنهم الحرم، تربح أن إياك نارصوك، فإنهم
مبارحة عىل الحسني أزمع وملَّا وعدٍة.»43 قوٍة يف فتخرج يوافوك حتى اإلبل آباط

.٢٥٧ الدينوري، ص٢٨. ،S2 V1 نفسه، املصدر 40
ص٢٧٤. ،S2 V1 الطربي، 41
ص٢٥٦-٢٥٧. الدينوري، 42
ص٣٢٩. ج٤ عساكر، ابن 43
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األبيات الزبري ابن وأنشد املفكر، الدماغ ذلك عباس، ابن تألََّم الكوفة إىل الحجاز
اآلتية: املشهورة

واص��ف��ري ف��ب��ي��ض��ي ال��ج��وُّ ل��ِك خ��ال ب��م��ع��م��ِر ق��ن��ب��رة م��ن َل��ِك ي��ا
��ِري44 تُ��نَ��قِّ أن ِش��ئْ��ِت م��ا ��ري ونَ��قِّ

فسدَّ يْن، امِلْرصَ إىل والتهم من اء األشدَّ وإرسالهم األمويني يقظة هو الخامس: السبب
العراقية الحدود إىل الدخول من الناس فمنع املذاهَب، وشيعته الحسني دون زياد ابن
طريق إىل واقصَة بني «ما عسكريٍّا احتالًال واحتل خاص، بإذن إال منها الخروج أو
طيبًة، معرفًة الدعاة من والوارِد الصادِر معرفَة فضمن البرصة»، وطريق الشام
من كل عىل باملوت يحكم وكان الحسني، لقتال الكثرية الجموع زياد ابُن ه ووجَّ
أربعة من نحًوا لنزاله ز وجهَّ الناس فخافه املعركة، خوض عن يرتدع أو يتخلف
ِل فتأمَّ املائة، يتجاوزون ال — وأصدقاؤه أهله وهم — الحسني جنوُد بينا آالف،

التقريب.45 وجه عىل أربعني إىل واحد كنسبة فهي العددين، بني النسبَة
كربالء، يف املاء ومواضع الفرات عىل األموية الجيوش استيالء هو السادس: السبب
ابن أوامر وكانت عطًشا، يَْهلكون فكادوا منها، الدنو من الحسني أنصار فمنعوا
وأصحابه الحسنَي امنع «أن سعد بن عمر إىل فطلب الخصوص، بهذا شديدًة زياد
وحالوا الرشيعة عىل نزلوا فارس خمسمائة فبعث حثوة»، منه يذوقوا فال املاء من
قبضة يف كان الحربي املوقع أن ذلك من فيُستنْتَج املاء، وبني وأصحابه الحسني بني
وهذا املاء، إىل الوصول أراد إذا الهجوم من للحسني بدَّ ال وأنه العلويني، دون األمويني
الطويلة رحلتهم بعد وبؤسهم جنوده عدد قلة تعلم وأنت التضحية، رضورة يعني

العراق.46 إىل الحجاز من
ليزيد رصيًحا اعرتاًفا واعرتافه بالخالفة ه َحقِّ يف الحسني ارتياب هو السابع: السبب
أنه نمري بن والحصني الجوشن ذي بن وشمر سعد بن لعمر وقوله املؤمنني، بإمارة

ص٢٧٥. ،S2 V1 الطربي، 44
ص٢٨٥. ،S2 V1 نفسه، املصدر 45
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بكربالء الخيول الحسنُي «لقَي الطربي: لنا فريوي دمشق، يف يزيد ملبايعة مستعٌد
بن وشمر سعد بن عمر إليه زياد» «ابن بعث وكان واإلسالم، هللا يناشدهم فنزل
أمري إىل وه يُسريِّ أن واإلسالم هللا الحسني فناشدهم نمري بن وحصني الجوشن ذي

زياد.»47 ابن حكم عىل إال ال، فقالوا: يده يف يده فيضع املؤمنني

الحسني لقتل يزيد تألم

التألم إىل يدعو مقتله فكان الحسني، سقوط عىل قىض األسباب من لك أوردناه ما كل
قريبه يزيد إىل وه يسريِّ أن واإلسالم» «هللا زياد ابن قادة ناَشَد حينما خصوًصا ملصابه؛
بمراحل دونه وهو بحكم له يعرتف ال رجٍل إىل السري عىل إجباره من بدًال وندِّه ونسيبه
لهذا كان إذا سيما ال الضعيف، نرصة إىل بطبعها الناُس وتَِميل والنبل، الرشف يف
ابن إىل الحسني رأس وُحِمل املصطفى، بجدِّه الحسني كصلة هللا برسول صلة الضعيف
لنا فريوي الشام، يف يزيد إىل حاًال وأرسله األسواق يف به وطاف الكوفة يف فنصبه زياد
بدون طاعتكم ِمْن أرىض كنُت قد «ويحكم، وقال: ملرآه، بكى أنه املؤرخني من الكثريون
لعفوت صاحبه ُكنُْت لو وهللا أما — زياد ابن — مرجانة ابَن هللا لعن الحسني، َقتْل

هللا.»48 عبد أبا هللا رحم عنه،
لهن وأََمَر الرزق، عليهن فأجرى الحسني، نساء احرتام عن زياد ابن يتأخر ولم
األمويات أعمامهن وبنات األموي البالط فدَخْلَن دمشق، إىل وبعثهن والكسوة بالنفقة

ثالثًا. والحداد املناحَة عليه وأَقْمَن كربالء، رصيع عىل نائحات باكيات تستقبلهن
العلوية املسألة َر تتطوَّ أن يأمل ولم الحسني، بقتل البتة يفكر لم يزيَد أن شكَّ ال
لم التي للنتائج خضع لكنه به، الفتك عىل زياد ابن ويُْقِدم املهيب، الدور هذا فتلعب

يديه: بني الحسني رأس ُوِضع ملا قائًال فاستشهد الحساب، هذا مثل لها يُْحَسب

وأَْظ��َل��َم��ا49 أع��قَّ ك��ان��وا وه��م ع��ل��ي��ن��ا أع��زٍَّة رج��اٍل م��ن ه��اًم��ا يُ��َف��لِّ��ْق��َن

ص٢٨٥-٢٨٦. ،S2 V1 الطربي، 47
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آل معاَملة أساء إنه بقولهم: يزيد عىل املؤرخني من املتطوفون تحاَمَل ومهما
غلوائهم، من ويخفف قوَلُهم عليهم يَُردُّ ما ابنته سكينة السيدة َشهادة من فلنا الحسني،
كساهم فإنه معاوية»،50 بن يزيد من خريًا باهلل كافًرا رجًال رأيت «ما فيه: قالت فقد

سكناهم. مقرِّ املدينة إىل رسوله معهم وخرج بهم وأوىص

الحسني رثاء

محرم من العارش يف الشيعة وتَْعِقد لفاجعته، يتأملون يزالون وال الحسني املسلمون بكى
بون يَْرضِ فرتاهم املؤثرة، االجتماعات ٦١ه/٦٨٠م) محرم ١٠ يف الواقع مقتله (ذكرى
يف يصدُّهم العلم ولعل بعضهم، فيهلك بالحديد رءوسهم ون ويشجُّ بأيديهم، صدورهم
وبثِّ واإلحسان الخري ِفْعل إىل أحزانهم مجرى فيحوِّلون العادة هذه مثل عن املستقبل
ابنة لزينب مرثاٌة الحسني يف املراثي من قرأت ما وأبلغ وبناتهم، أبنائهم بني الفضيلة
مالئكة عليك صىل محمداه، يا محمداه، «يا فنادت: رصيًعا به مرَّت حني أخته فاطمة
سبايا وبناتك محمداه يا األعضاء، مقطَّع بالدماء ل مرمَّ بالعراء، حسني هذا السماء،

الصبا.»51 عليها تسفي مقتلة يَّتُك وذُرِّ
بقولها: زيد بنت عاتكة زوجته وبََكتُْه

األع��داء أس��نَّ��ُة أَْق��َص��َدتْ��ه ُح��َس��يْ��نً��ا نَ��ِس��ي��ُت ف��ال وح��س��ي��نً��ا
ك��رب��الء52 بَ��ْع��َده ال��غ��ي��ُث س��ق��ى ال ص��ري��ًع��ا ب��َك��ْربَ��َالء َغ��اَدُروه

الحسني مأساة يف الغريبة التهاويل

كما والحسني يزيد بني ًال متأصِّ كان الشخيص العداء أن القراء بعض َمنَّ يَتََوهَّ وال
لغزو ه توجَّ الذي الجيش يف جنديٍّا وكان معاوية، عىل األخري فوفد البعض، يدَّعي

يزيد. بإمرة القسطنطينية

ص٣٨١. ،S2 V1 نفسه، املصدر 50
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التي واملبالغات التهاويل تغرنَّك وال املأساة، هذه أَْمِر من الحقيقة نظنه ما هذا
الثابتة. الرباهني من خلو فهي البعض، بها يدعي
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الثالث الفصل

الزبريية احلركة

النجاح عىل الزبري ابْن ساَعَدت التي األسباب (1)

األموال بَذْل عىل أكابرهم فَعِمَل عظيمة، سياسية مطاِمُع الصحابة من للزعماء كان
َعْرش تسنُّم وراء السعي يف الزبري ابن يَتََواَن ولم إليها، الوصول سبيل يف واألرواح
تََطلَّب وقد النجاح له أنَّى لكن سفيان، أبي بن معاوية وفاة بعد خصوًصا الخالفة؛
يلعب َجَعَلتْه التي األسباب ا أمَّ الحجاز، يف َحْوَله الناس واْلتَفَّ الرسول بنت ابُن الزعامَة
يأتي: كما فهي الشكيمِة القويِّ الزعيِم بمظهر ويظهر األموي التاريخ يف كبريًا دوًرا

الحسني ومقتل كربالء فاجعة األول: السبب (1-1)

ال قبًال وكان الحسني، مقتل بعد الخالفة يف ه وحقَّ للناس َدْعَوتَه الزبري ابن هللا عبد أعلن
الخطابية الحمالت يحمل وأخذ كربالء فاجعة من فاستفاد ِبَطَلِبها، الترصيح عىل يجرأ
بمالذ وتمتُّعه استهتاره ووصف بيزيد فعرَّض أمية، بني ضد األخرى إثر الواحدة
فذََكَر الرشيفة، مزاياه وعدَّد عليه، الناس واستبكى حسينًا فبكى رجع ثم الدنيا، الحياة
بالحسني َغْدرهم عليهم وعاب الكوفة أهل والم وإحسانه، وَفْضله وشجاعته وتقاه َوَرَعه
األحزاب وعىل خاصة الحجازيني عىل فأثََّر قضيته، أجل من الفارغ وحماسهم ورياءهم
الزكي للدم يثأر أن عىل القادر الزعيَم به ورأوا َحْوَله فالتفوا عامة، الغاضبة املعارضة
إىل الرحيل عىل الحسني ع يَُشجِّ كان الذي الرجَل أن ترى فأنت وعدوانًا، ظلًما املسفوك
عىل يومذاك يقف كان الذي نفسه الرجل هو ِذْكرهم، ويَْرَفع الكوفيني ويمدح العراق

قناتهم. من ويغمز بهم ليَُعرِّض مكة منابر
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العداء، له ويُْضِمر الحسني يكره كان الزبري ابن أن أيًضا لنا التاريخ أثبت وقد
للكوفيني ومديُحه وفاته، بعد حبِّه إىل للحسني ُكْرُهه ل فتحوَّ هللا»،1 خلق «أثقل ويراه
عىل الربهان وإليك السياسية، مآربه تنفيذ سبيل يف هذا وكل خيانتهم، بعد هم ذَمِّ إىل

بمقتله: سماعه بعد مكة يف يخطب فقام دعوانا، صحة
وال أال عهًدا، لهم ونقبل قولهم ونَُصدِّق القوم هؤالء إىل نطمنئ الحسني «أفبعد
أحقَّ صياُمه، النهار يف كثريًا قياُمه، بالليل طويًال قتلوه لقد وهللا أَما أهًال، لذلك نراهم
وال الغناء، بالقرآن يبدل كان ما وهللا أَما والفضل، الدين يف به وأوىل منهم فيه هو بما
الذِّْكر ِحَلق يف باملجالس وال الحرام، ب ُرشْ بالصيام وال الحداء، هللا خشية من بالبكاء

غيٍّا.»2 يلقون فسوف بيزيد)، (يَُعرُِّض الصيد ِتْطالب يف الركَض

الزبري ابن تنازع ال الصحابة الثاني: السبب (2-1)

أبناء وال الصحابة من مناِزٌع يتناَزْعه فلم الحسني، َمْقتل بعد الزبري البن الجو خال
حبٍّا يَْفَعل فلم لنفسه الخالفة ويدَّعي عمر بن هللا عبد يقوم أن نأمل كنَّا وقد الصحابة،
الرتبع إىل يَِحنُّ كان هللا عبد أن ريَب وال املسلمني، لدماء وحقنًا للفتنة واتقاءً بالسالم
ليحمل حثيثًا سعيًا وسعى والهالك، القتال عىل والسالمة العافية ل فضَّ لكنه َدْسِتها، يف
يزيد مبايعة إليهما وَطَلَب تفرقتها، من بدًال األمة كلمة جمع عىل والحسني الزبري ابن
«… املسلمني جماعة تفرِّقا وال هللا «اتقيا بقوله: خاَطبَُهما أنه الطربي ويذكر فأَبَيَا، األول
فبايعه.»3 عتبة بن الوليد إىل فتقدم البلدان من البيعة جاءت حتى فانتظر أياًما وأقام
من مراًرا به رصح بما عليه وترحم رثاه حينما فنوَّه الحسني، ملقتل تألََّم وقد
الخروج، عىل الحسني «غلبنا فقال: الجماعة، لرأي واالنتصار والتعاضد االتحاد وجوب
كان ما لهم الناس وخذالن الفتنة من ورأى عربة، وأخيه أبيه يف رأى لقد ولعمري
الجماعة فإن الناس، فيه َدَخَل ما صاِلِح يف يدخل وأن عاش، ما يتحرك ال أن له ينبغي

خري.»4

ص٢٣٢. ،S2 V1 الطربي، 1
ص٣٩٦. ،S2 V1 نفسه، املصدر 2

ص٢١٣. ،S2 V1 الطربي، 3
ص٣٢٨. ج٤ عساكر، ابن 4
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الحجاز يف الوالة وتعدُّد األموية الحامية ضعف الثالث: السبب (3-1)

الذين الوالة د وتعدُّ الحجاز، يف األموية الحامية َضْعُف دعوته نَْرش عىل الزبري ابن وساَعَد
دقيًقا، درًسا الحجازية األحوال َدْرَس الحظ لهم يُتِْح فلم قصرٍي، ألمٍد إدارته يف تقلبوا
أغالًطا فارتكبوا األيام، تُحنِّكهم ولم الدهر يَُجرِّبْهم لم اإلرادة ضعفاء بعضهم وكان
أمري سعيد بن عمرو دفاع من هذا نستنتج الدماء، من كثريًا األمويني كبَّدت فادحة
كانوا قد املدينة وأهل مكة أهل جلَّ «إن قال: اإلدارة، بسوء اتُِّهم يوم نفسه عن الحجاز
وعالنية، ا رسٍّ بعًضا بعضهم ودعا الرضا، وأعطوه وَحَوْوه — الزبري ابن — إليه مالوا
وكنت مني، ويتحرز يَْحذَُرني كان وقد ناهْضتُه، لو عليه بهم أقوى جنٌد معي يكن ولم
أشياء يف ومنعته عليه ضيَّْقُت قد أني مع عليه، فأثب منه ألستمكر وأداريه به أُْرِفق
رجاًال وشعابها وطرقها مكة عىل وجعْلُت معونة، إال له كانت ما وإياها ترْكتُه لو كثرية
جاء وما هو، هللا بالد أي ومن أبيه واسم باسمه إيلَّ يكتبوا حتى يدخلها أحًدا يََدُعون ال
كان وإن صاغًرا، رددته يريده أنه أرى ممن أو أصحابه من كان فإن يريد، وما به

سبيله.»5 أخليُْت أَتَِّهم ال ممن
«فتقدم بقوله: سفيان أبي بن محمد بن عثمان وهو الوالة أحَد الطربي ويصف
ال وكان التجارب، تُرضسه ولم السن يحنِّكه ولم األمور يجرِّب لم غمٌر حدٌث غرٌّ فتى

عمله.»6 وال سلطانه من يشء يف ينظر يكاد

وأراضيهم ألمالكهم األمويني واغتصاب الحجازيني فقر الرابع: السبب (4-1)

كانت فإن السياسية، حياتها مجاري يف األكرب الشأن األمة القتصاديات أن ريَب ال
ربًحا ألهلها يضمن حسنًا سريًا سائرًة وغريها واملعدنية والزراعية التجارية املشاريع
العصيان، يف وال الثورة يف تفكر ال العني قريرَة البال ناعمَة األمة تلك تظلُّ جزيًال
من نخيلها ينتجه فيما إال قاحلة فقرية لوجدناها الحجازي الوسط طبيعة َدَرْسنا ولو
الحجاز إلضعاف يسعى معاوية وكان عليها، فيعيشون للخارج يصدِّرونها التي التمور

ص٤٠١. ،S2 V1 الطربي، 5
ص٤٠٢. ،S2 V1 نفسه، املصدر 6
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منهم فاشرتاها أمالكهم بَيْع عىل فأُجِربوا العطاء يف للحجازيني يبذل فلم الشام، وتقوية
أموالهم عليهم ويردَّ يُنِْصَفهم أن آملني عاَضُدوه الزبرِي ابُن قام فلما األثمان، بأبخس

وأمالكهم.
قتيبة ابن علينا ويقصُّ املدينة، فكانت النابض وعصبها اق الخفَّ الثورة قلب ا أمَّ
أمالك َقيِّم — ميثاء ابن وأقبل …» فيقول: ألموالهم معاوية اغتصاب من تألُِّمهم كيفية
أهل وأزاحه منها فُمِنع ملعاوية، كانت التي األموال يريد الحرة من له برساٍح — معاوية
وستني وسٍق ألف مائة منها يجد ونخيًال معاوية اكتسبها أمواًال وكانت عنها، املدينة
فكلَّموه — املدينة وايل — محمد بن عثمان عىل واألنصار قريش من نفٌر ودخل ألًفا،
ولم عطائنا، يف علينا آثر معاوية وأن لنا، كلها األموال هذه أن َعِلْمَت قد فقالوا: فيها
من بجزءٍ منَّا فاشرتاها املجاعة ونالتنا الزمان نا مضَّ حتى فوقه، فما درهًما قط يعطنا
أمري إىل ألكتبنَّ لهم: فقال له، وأغلظوا القول يف عثمان لهم فأَْغَلَظ ثمنها، من مائة
تزل لم التي واألحقاد القديمة األضغان ُكُمون من عليه أنتم وما رأيكم بسوء املؤمنني
عليها.»7 القيم ميثاء ابن َمنْع عىل رأيهم اجتمع ثم موجدة، عىل فافرتقوا صدوركم، يف
يف بَُهم وَرضَ الخناق، الحجازيني عىل وضيَّق املدينة أهل أموال معاوية اغتصب
أبيه سياسة عكس عىل فجرى يزيد ا أمَّ قائمة، لهم تقوم ال كي اقتصادياتهم صميم
عليهم العطاء بإجراء ووعدهم فقراءهم إىل وأحسن زعماءهم وأكرم بعطاياه فَغَمَرُهم
الزبري البن يكن ولم األموي، الحكم إىل وارتاحوا السكينة إىل أَْخَلُدوا هم إن مضاعًفا
املرير، االنتقاد وانتقاده يزيد ذم يف الكيل اإلرساف يرسف أن إال املواعيد هذه تجاه
بمظهر أمامهم يَْظَهر لم فهو الحجازية الوفود وفادة أَْكَرَم دمشق يف الخليفة أن ومع
بالطنابري وعزف الخمر فرشب الشخصية، وآدابه الخاص سلوكه يف املتحفظ الرجل
فغضبوا القوم، سنَّها التي بالتقاليد يعبأ ال ًما متنعِّ يلهو وراح والفتيان، القيان وجاَلَس
األمويني ضد الدعوة وانترشت ديننا، أركان ويقوِّض تعاليمنا يحطِّم رجل ذا هو وقالوا:
املطهرة والرشيعة الرشيفة والسنة الكريم الكتاب عن امُلْعرضني األمة ألموال املغتصبني
وصفناه: الذي واستهتاره يزيد بها امتاز التي الكرم سياسة عىل الدليل وهاك السمحاء،
لهم أن وميثاقه هللا عْهُد عيلَّ فلهم غيِّهم من ونزعوا بالطاعة أقرُّوا «فإن قتيبة: ابن قال

ص٣٢٥. ج١ قتيبة، ابن 7
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وعطاء الشتاء يف عطاء حياتي، طول الناس من بأحٍد أفعله ال ما عام، كل يف عطاءين
والعطاء … عندنا الحنطة كسعر عندهم الحنطة أجعل أن عهٌد عيلَّ ولهم الصيف، يف
كامًال.»8 وافًرا لهم أخرجه أن عيلَّ فهو معاوية زمان يف عنهم اْحتُِبَس أنه يذكرون الذي
الغسيِل حنظلة بن هللا عبد فيهم املدينة أهل من وفٌد «قدم الطربي: وروى
إليهم وأَْحَسَن فأْكَرَمُهم معاوية، بن يزيد عىل املدينة أرشاف من كثري ورجال األنصاري
يزيد َشتْم فأظهروا فيها قاموا املدينة الوفد النفر أولئك قدم فلما جوائزهم، وأْعَظَم
عنده ويرضب بالطنابري ويعزف يرشب دين، له ليس رجل عند من َقِدْمنا إنَّا وقالوا:
فتابعهم خلعناه قد أنَّا نشهدكم وإنَّا والفتيان، الخراب ويسامر بالكالب ويلعب القيان

الناس.»9
وأحزابهم األمويني عىل ووثبوا الغسيل حنظلة بن هللا عبد بقيادة املدينة أهل ثار
وهي — املدينة ظاهر يف — الحكم بن مروان دار إىل وااللتجاء الهرب عىل فأُْجِربوا فيها،
واإلمداد، املعونة بها يسألونه يزيد إىل الكتب يرسلون وأخذوا األركان، متينة حصينة
العذب وُمِنعنا الحكم بن مروان دار يف ُحِرصنا قد فإنَّا بعد ا أمَّ …» إليه: رسائلهم فمن

غوثاه.»10 يا غوثاه فيا بالحبوب، وُرمينا
الفخري: عنه ويقول املري، ُعتبة بن مسلم بقيادة قويٍّا جيًشا يزيد إليهم فجهز
الحجازيني لقتال الناس الحكومة واستمالت وشياطينهم»،11 العرب جبابرة أحد «إنه
أَْخذ عىل الحجاز إىل «سريوا الشام: يف مناديها فنادى األموال، من لهم َوَهبَتْه بما
اثنا لذلك فانْتُِدب ساعته، ِمْن الرجل يد يف توضع دينار مائة ومعونة كمًال أعطياتكم

ألًفا. عرش باثني الجيش هذا عدد املؤرخون ويقدِّر رجل»،12 ألف عرش

ص٣٢٦. ج١ قتيبة، ابن 8
ص٤٠٢-٤٠٣. ،S2 V1 الطربي، 9

ص٤٠٦. ،S2 V1 الطربي، 10
ص١٠٨-١٠٩. الفخري، 11

ص٤٠٧-٤٠٨. ،S2 V1 الطربي، 12
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يف الثورة إلخماد خروجها قبيل دمشق يف األموية الجيوَش األول يزيد استعرض
عربية، قوًسا متنكٌب سيًفا متقلٌد وهو إليها وينظر يتصفحها الخيل إىل فأتى املدينة،
به يحيط األرض من نشٍز عىل واقًفا وكان راياتها، ومعها أمامه تمرُّ الفرق وأخذت
بكلمات العاصمة مبارحتها قبل جنده يودع أن إال يزيد يشأ ولم الفرسان،13 الحرس
عن عاقك فمن املدينة إىل َقِدْمت «إذا وقال: العام القائد إىل خطابه ه فوجَّ حماسية،
عىل وأجهز ثالثًا وانتِهبْها عليهم تبقي وال السيف، فالسيف حربًا لك نََصَب أو دخولها

يردد: وأنشأ ُمْدِبرهم، واْقتُل جرحاهم

ان��ب��رى األم��ر إذا ب��ك��ر14 أب��ا أبْ��ِل��ْغ
ال��ق��رى وادي م��ن ال��راي��ات وان��ح��طَّ��ت
ت��رى ال��ق��وم م��ن َس��ْك��ران أََج��ْم��ع
ال��ك��رى15 ع��ن��ه ن��ف��ى ي��ق��ظ��ان َج��ْم��ع أم

املدينة: ثورة بََلَغتْه حينما اآلتي بالبيت استشهد أنه الفخري ويروي

ب��ل��ي��ان16 غ��ل��ظ��ة ق��وم��ي ْل��ُت ف��ب��دَّ س��ج��ي��ت��ي ف��ي ال��ذي ال��ح��ل��م ب��دَّل��وا ل��ق��د

استقتل وقد يثرب، بظاهر مكان وهو الحرة، يف املدينة بثوار األموي الجيش التقى
كادوا حتى وأهلهم وأموالهم حصونهم عن الدفاع يف واستماتوا الغسيل ابن أنصار
هم ويحضُّ ببالغته قلوبهم أوتار يهزُّ خطيبًا مسلم فقام مراًرا، مسلم جيوش يَْهِزمون
تشدُّ كانت كلما أنه والغريب املؤمنني، أمري وجزاء الشهادة أْجر واكتساب القتال عىل
الكثريين شأن أيًضا اإلهانة كلمات لسانه عىل فترتدد يغضب تراه األعداء خيول عليه
مرًة: له خطاب من قال واحد، آٍن يف ويذمون يمدحون فهم العسكريني، القواد من
وال عدًدا أكثرها وال أنسابها، وال أحسابها يف العرب بأفضل لستم إنكم الشام أهل «يا

ص٣٠٤. املسعودي، 13
الزبري. ابَن يعني 14

ص٤٠٦. ،S2 V1 الطربي، ص٣٠٥». «املسعودي، 15
ص١٠٨-١٠٩. الفخري، 16
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املنزلة وحسن عدوكم عىل النرص من به كم خصَّ بالذي هللا ُصكم يَُخصَّ ولم بلًدا، أوسعها
لكم هللا يتمم عليه كنتم ما أحسن عىل وا فِتمُّ … واستقامتكم بطاعتكم إال أئمتكم عند
ربكم أظن ما وهللا الهجرة، ودار البصرية أهل إنكم … النرص من ينيلكم ما حسن
ميتة منكم امرٍئ لكل إن … عنكم منه بأرىض املسلمني بلدان من بلد أهل عن أصبح
فاغتنموها، إليكم ساقها وقد الشهادة ميتة من بأفضل ميتة من ما وهللا بها، ميت هو
املدينة أهل عليه َحَمَل ملَّا جيشه يَُؤنِّب وقال وجدتموها»،17 أردتموها ُكلَّما ما فوهللا
دينهم عن به يدفعوا أن يريدون قوم قتال القتال أهذا الشام، أهل «يا منكرة: حمالت
لنفيس، وأغيظه لقلبي أوجعه ما اليوم منذ قتالكم هللا قبَّح إن إمامهم، نَْرص به ويعزُّوا
مع شدُّوا الثغور، أقايص يف تجمروا وأن العطاء تُحرموا أن إال عليه جزاؤكم ما وهللا أما

وجوهكم.»18 هللا ترح الراية هذه
قلوبهم، يف يسود الرعب وجعل القوم فأرهب ثالثًا، املدينة وأباح الثوار مسلٌم هزم
وخلفائهم، ومواليهم وأبنائهم واألنصار املهاجرين من رجل سبعمائة من نحٌو ُقِتل وقد
آالف،19 بعرشة بعضهم ويقدره واألطفال، النساء بينهم األهلني من قليٍل غري وعدٌد
ما وأهليهم وأموالهم دمائهم يف يحكم معاوية بن ليزيد وقن خول أنهم عىل وصالحهم

شاء.20
يف ويرضبه فيفاجئه عدوه إىل يُْرسع دائًما فكان الحربية، لرباعته مسلم انترص
حتى الفاصلة الوقيعة معه ل ويعجِّ الخطط، وتهيئة االستعداد من يمكِّنه أن قبل قلبه
ملعرفة منظمة إدارة له كان ثم واملادية، املعنوية قواه فيوهن األوىل الصدمة يصدمه
التي واآلراء األفكار من بثه يريد ملا األذهان وتنوير ضدها الدعوة ونَْرش أعدائه أخبار
القوية ُجنْده ة مادَّ فكانوا الشام، أهل عىل ا تامٍّ اعتماًدا واعتمد لخريها، الحكومة ترتئيها
نائبه السكوني نمري بن للحصني مرة فقال القرشيني، بالزعماء يستعن ولم املخلصة،

عدوهم.»21 عن الشام أهل تردَّن وال … أذنك من قرشيٍّا تمكِّن «ال الجيش: قيادة يف

ص٤١٦-٤١٧. ،S2 V1 الطربي، 17
ص٤١٤. ،S2 V1 نفسه، املصدر 18

ص٣٠٥-٣٠٦. املسعودي، 19
ص٤٢٣. ،S2 V1 والطربي، ص٣٠٥-٣٠٦. نفسه، املصدر 20

ص٤٢٤-٤٢٥. ،S2 V1 الطربي، 21
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ابن ملناجزة وذلك املدينة؛ يف الثوار إخضاع بعد مكة إىل سريها الحملة تابعت
آخر يف هرشا» «ثنية أو املشلل» «قفا يف الطريق يف عقبة بن مسلم فتويف الوقيعة، الزبري
قيادة عىل نمري بن الحصني فاستوىل مريًضا، شيًخا وكان ٦٤ه/٦٨٣م، سنة املحرم
الزبري ابن إىل املدينة أهل فلول والتجأ الحمار، بربذعة املؤرخون به ويَُلقِّ بعده، الجند
وجاَلدها فصابرها ُمنَْكرة شدة عليه الحملة فشدَّت املهدور، لدمهم ويثأروا لينرصوه
املؤرخني من الكثريون ويدَّعي الكعبة، أسوار ضمن محصور وهو يوًما، وستني أربعة
باملجانيق، قذفوه إذ الصحة من كثريٌ يشءٌ االدعاء هذا ويف البيت، حرقوا األمويني أن
الطربي: فقال الكعبة، إحراق يف طيب نصيب للزبرييني كان أنه بالنا عن يَْغرب ال ولكن
الريح بها هبَّت رشارة فأَْقبََلت الكعبة، حول يوقدون — الزبري ابن أشياع — «كانوا

البيت.»22 خشب واحرتق الكعبة ثياب فاحرتقت
خلَصْت «قد فقال: اشتعالها أسباب عن العيانيني املشاهدين من سمعه ما وروى
وانصدع اْسَودَّ قد الركن ورأيت الحرير، من مجرََّدة ورأيتها النار — الكعبة إىل — إليها
بن هللا عبد أصحاب من رجٍل إىل فأشاروا الكعبة؟ أصاب ما فقلت: أمكنة، ثالثة يف
فرضب به الريح ت فطريَّ له رمح رأس يف قبًسا أخذ بسببه، اْحَرتََقْت هذا قالوا الزبري

واألسود.»23 اليماني الركن بني ما الكعبة أستار
والسقف الخشب «احرتق فقال: الكعبة أصاب الذي الرضر الفريد العقد ووصف
فيها مريَة ال التي والحقيقة األرض»،24 إىل وتساقطت األستار واحرتقت الركن وانصدع
األمويني أن كما بها، فعاذ وقداستها الكعبة حرمة من يستفيد أن أحبَّ الزبري ابن أن
إغضاب ذلك يف كان وإن الجبار، عدوهم من التخلص سبيل يف إحراقها عن يتأخروا لم
واقٍع أمٍر تجاه األمويني يضع كيما بالكعبة التحصن يف الزبري ابن فاعتنى املسلمني،
التي خطته يف فنجح به، يطعنهم سالٌح ذلك من له ويكون نريانهم، فيها فيعملون

باهًرا. نجاًحا دبَّرها
األخبار جاءت إذ الخناق عليه ويضيِّقون الزبري ابن يحارصون األمويون كان بينما
واختالف ٦٤ه/٦٨٣م، سنة األول ربيع ١٤ حمص أعمال من حوارين يف يزيد بوفاة

ص٤٢٧. ،S2 V1 نفسه، املصدر 22
ص٤١٧. ،S2 V1 الطربي، 23
ص١٤٤. ج٣، الفريد، العقد 24
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يفتح أن وَجرََّب ذاك إذ الزبري ابن فنشط العرش، أجل من بينها فيما األموية األحزاب
وكفَّ فأفلح حزبه، إىل املحارِبني خصوَمُه يجتذب أن آمًال مرصاعيه عىل املفاوضات باب
وإليك األبطح، مؤتمر عقد يف وسعى — يوًما بأربعني يزيد وفاة بعد — قتاله عن القوُم

ونتائجه. فيه املخابرات وصف
األبطح مؤتمر يف والزبرييني األمويني مندوبي بني واملشادة الخالف نقطة كانت
يظل وهل الحجاز؟ أم الزبريية الحركة مركز الشام تكون هل ييل: فيما تنحرص
ونََرشَ دمشق إىل الزبري ابن انتقل إذا والسلطان والسيطرة الدولة أصحاب الشاميون
فأبى الزبري ابن إىل نمري بن الحصني هها وجَّ التي األسئلة هي تلك ال؟ أم هناك دعوته
وآل يزيد أبناء وفيهم بالشاميني يَثُِق ال كان ألنه بها؛ والقبول عليها اإلجابة األخري
يعدل ال ولذا املخلصني؛ ورجاله األمني جنده فكانوا وه ناَرصُ الحجازيني وألن مروان،
األمور زمام فيستلمون عندهم العاصمة لتكون إال الحجاز أهل ينارصه ولم احًدا، بهم
ع شجَّ وقد عليهم، يقيض وكاد بهم أحاق الذي الفقر ويودِّعون األحكام ة دفَّ ويُِديرون
يف الشام أهل وجوه من له البيعة بأْخذ وَوَعَدُه آرائه قبول عىل الزبري ابَن الحصنُي
عدم يف فادًحا غلًطا ارتكب الزبري ابن أن لنعتقد وإنَّا فَرَفَض، نصائحه اتَّبع إن جيشه
نرصته يف الشاميني القادة لقيام بيعته عىل عازمني كانوا األمويني ألن بالحصني؛ ثقته
املفاوضات ملخص وهاك معنا، — سيأتي كما — قنرسين أقىص إىل فلسطني أقىص من

الزبري. وابن الحصني بني دارت التي واألحاديث
بهذا الناس أحق فأنت َهَلَك قد الرجل هذا يُك إن الزبري: ابن يخاطب الحصني
أهل وجوه هم معي الذي الجند هذا فإن الشام، إىل معي اخرج ثم فلنبايعك هلم األمر،
التي الدماء هذه وتهدر الناس ن وتَُؤمِّ اثنان، عليك يختلف ال فوهللا وفرسانهم، الشام

الحرة. أهل وبني بيننا كانت والتي وبينك بيننا كانت

عرشة. منهم رجل بكل أَْقتُل أن أرىض ال وهللا أما الدماء؟! تلك أهدر أنا الزبري: ابن
لك أن أظن كنت قد أديبًا، أو قط داهيًا هذه بعد يعدُّك من هللا قبَّح الحصني:
والهلكة. القتل وتعدني الخالفة إىل وأدعوك جهًرا، وتكلِّمني ا رسٍّ أكلِّمك أراني أال رأيًا،
ولكن مكة، من الخروج وأكره فاعًال، فلست الشام إىل أسري أن إما الزبري: ابن

فيكم. وعادٌل نكم مؤمِّ فإني هناك يل بايعوا
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البيت هذا أهل من كثريًا أناًسا هنالك ووجدت بنفسك تقدم لم إن أرأيت الحصني:
الناس. يجيبهم يطلبونها

العرش أجل من األمويني تخاذُل الخامس: السبب (5-1)

تلو الحملة عليه وَألَرسل شديدة، معاَملة الزبري ابَن لعاَمَل َر يعمَّ أن األول ليزيد أُتيح لو
بحسبها، يسري الخالفَة واليته منذ فتئ ما التي اإلرهاب سياسة هذا عىل يدلُّنا الحملة،
الزبري بابن َقْولُك فما وصفها، يف أسهبنا وقد عيل بن الحسني فاجعة نتائجها من وكان
لك يجثم الذي «إن معاوية: قال املوت، فراش عىل وهو بإعدامه ابنَه معاويُة أوىص الذي
الزبري، بن هللا عبد فذاك وثب، فرصة أمكنته فإن الثعلب روغان ويراوغك األسد جثوم
منه فاقبل فعل فإن صلًحا، منك يلتمس أن إال إربًا، إربًا فقطِّعه به وظفرت فعل فإن
يزيد مات ولكن بحلمك»،25 وتغمدهم بنوالك عاديتهم وكف بجهدك قومك دماء واحقن
ربعٌة ضعيٌف شابٌّ وهو الثاني، معاوية ابنه عرشه عىل فعقبه الشباب، ريعان يف وهو
القدرية، دعاة من وكان الحياة، يف والتقشف الزهد عليه غلب صفار، يعرتيه الرجال يف
صادقة، ليست للخالفة يزيد والية وأن حق، بغري عليٍّا نازع معاوية أن هؤالء ويعتقد
ناَزَع معاوية جدي «إن فقال: هذه فلسفته يؤيد ما العرش خطاب يف وأعلن فاعتزل
ألقى أن أحب وال به، خليق غري كان ولقد أبي، تقلَّده ثم وأحق، به أوىل كان من األمَر

شئتم.»26 من ولُّوه وأمركم فشأنكم بتبعاتكم، وجل عز هللا
عنه، فضعفت أمركم يف نظرت قد فإني بعد، ا «أمَّ قال: أنه الطربي لنا ويروي
فلم بكر أبو إليه فزع حني عليه هللا رحمة الخطاب بن عمر مثل رجًال لكم فابتغيت
بأمركم أوىل فأنتم أجدها، فلم عمر ستة مثل الشورى يف ستة لكم فابتغيت أجده،
ضعيف باألمر القيام عن عاجًزا كان الرجل أن ويظهر أحببتم»،27 من له فاختاروا
حتى لبَّه عليه تعاليمه فملكت يومئٍذ القدرية زعيم املقصوص عمر استهواه اإلرادة،
ل حمَّ ما كثرة عن ناتٌج هذا ولعل الحياة، مكافحة يف والبطولة الرجولة معنى أفَقَدتْه

ص٢٤٠. الدينوري، 25
ص١٩٠-١٩١. الدول، مخترص العربي، ابن 26

ص٤٦١. ،S2 V1 الطربي، 27
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آَلَمت هذه وترصيحاته عرشه عن الثاني معاوية تخيل إن العبادة، أنواع من نفسه
إنه بعضهم: فقال وفاته كيفية يف األقوال وتضاربت الغتياله، فسعى األموي الحزب
أشهر. ثالثة من أكثر خالَفتُه تَُدم ولم ُطِعن، إنه غريهم وقال ا، سمٍّ فسقَي إليه ُدسَّ

فإن األحكام زمام استالم عن وَعْجزه الثاني معاوية ضعف من يكن ومهما
عزيمة ت فصحَّ أمية، بني ساعد يف تفتُّ كادت عظيمة مشاكل َخَلَق العرش عن تنازله
وايل الكالبي هللا عبد بن ُزفر فقام ُقْطر، كل يف أعدائهم صفوف مهاجمة عىل الزبرييني
بحمص، األنصاري بشري بن النعمان فعل كذلك الزبري، بن هللا لعبد وبايع قنرسين
ا، رسٍّ إليه ويدعو الزبري ابن هوى يهوى دمشق حاكم الفهري قيس بن اك الضحَّ وكان
األردن، إال والئهم عىل ثابتًا يَبَْق ولم منها، األمويني فَطَرُدوا بفلسطني دعوتهم وانترشت
َشماَلها الشام أن َم تََقدَّ مما فرتى الكلبي، بحدل بن مالك بن حسان أمرة تحت وهي

عرفنا. يف األول املشكل هو هذا الزبري، البن يدين أخذ تقريبًا وجنوبها
عىل وانقسامهم بعض مع بعضهم أمية بني اختالف فهو الثاني املشكل ا وأمَّ
الوريث يزيد بن خالد األول اثنان: وأشهرهم للخالفة، منهم املرشحون َد فتعدَّ أنفسهم،
بن مروان والثاني التجارب، تعركه ولم األيام تحنِّكه لم صبيٍّا وكان للعرش، الرشعي
فدعا للخالفة، قيس بن اك الضحَّ طلب فهو الثالث املشكل ا وأمَّ أمية، بني شيخ الحكم
ُسلًَّما الزبري ابن استعمال أراد أنه ويظهر فبايَُعوه،28 لنفسه البيعة إىل وغريها قيًسا
الشام، يف واحدة الزبري ابن ومصلحة مصلحته ألن ومآربه؛ أطماعه إىل عليه يرقى
آل عىل بالزبرييني االستعانة من اك الضحَّ تمكَّن فإذا السواء، عىل أعداؤهما فاألمويون

مُلنَاَزَلِتهم. واالستعداد مناَوأَتَُهم بعُد عليه يسهل يزيد وأبناء مروان
والتذرع واالتحاد التكاتف من بهم املحدقة األخطار هذه تجاه لألمويني بدَّ ال
مؤتمر عقد عىل كلها الشام يف األحزاب فاتفقت املفاوضة، بحبال والتمسك بالصرب
القطر، أنحاء جميع يف والضعف الخالف أَْوَجَدت التي السياسية العقد جميع به يحلُّون
بن خالد «دعاة الرشعية واألموية الحكم» بن مروان «دعاة املروانية األحزاب فقررت
ونرصة الزبري ابن إىل الداعية القيسية األحزاب مع كلب بني من ومعظمهم يزيد»
الكثري األمويني من ينال أن يأمل اك الضحَّ وكان الجابية، يف االجتماع عىل اك الضحَّ

ص٤٧٣. ،S2 V1 الطربي، 28
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املناصب دست يف رجالها فيرتبع إليهم، انضمَّ إذا فيما لعشريته السياسية مطالبه من
دعاة فاشتمَّ املطامع، من يبغيه ما إىل أجابوه إن الزبري ابن عن بالتخيل فريض العالية،
خرْي السيف أن ونادوا الجابية مفاوضات إلحباط حثيثًا سعيًا فَسَعْوا ذلك منه الزبرييني
األخنس يزيد بن معن بن ثور قاله ما هذا عىل وبرهاننا خصومهم، وبني بينهم َحَكم
إىل تسري وأنت ذلك عىل فبايعناك الزبري ابن طاعة إىل َدَعْوتَنَا …» اك: للضحَّ السلمي
يزيد»، بن خالد أخيه ابن تستخلف مالك» بن حسان «يعني كلب من األعرابي هذا
ابن طاعة إىل وندعو نُرسُّ كنَّا ما نُْظِهر أن الرأي قال: الرأي؟ فما اك: الضحَّ له فقال
حتى يسري أقبل ثم فعطفهم الناس من معه بمن اك الضحَّ فمال عليها، ونقاتل الزبري
أن من بدًال راهط مرج إىل بجيشه وسار أَْمره عىل اك الضحَّ فُغِلب راهط،29 بمرج نزل

الجابية. مؤتمر إىل مندوبيه يبعث
— عنيٍف جداٍل بعد — وقررت الجابية، يف اختالفها عىل األموية األحزاب اجتمعت
ومعرفته الحياة وبلوه وشيخوخته،30 لسنه األول األمر ألمرين: الحكم بن مروان مبايََعَة
األردن أهل فقال املحنك، الشيخ الزعيم إىل بطبعها تميل العرب وألن مرِّها، من حلوها
بعضه الحديد يُْقَرع وإنما كهل، الزبري وابن غالم يزيد وابن كبري شيخ أنت ملروان:
فبسطها يدك، ابسط نبايعك، ونحن نحره يف بنحرك واْرِم الغالم، بذا تباره فال ببعض

٦٤ه/٦٨٣م.31 سنة القعدة ذي من َخَلْوَن لثالث األربعاء يوم بالجابية فبايَعوه
تحىلَّ التي الباهرة السياسية وللصفات قومه، نرصة يف الدائم لجهاده الثاني واألمر
معاوية، بن ويزيد سفيان أبي بن ومعاوية عفان بن عثمان أنصار أكرب من فكان بها،
الحكم بن مروان ا «أمَّ الجذامي: ُزنباع بن روح فقال أنصاُره، هذه مناقبه له فعدَّد
الذي وهو الصدع، ذلك يشعب ممن مروان وكان إالَّ قط صدٌع اإلسالم يف كان ما فوهللا
يوم طالب أبي بن عيل قاتل والذي الدار، يوم عفان بن عثمان املؤمنني أمري عن قاتل
مروان بالكبري يعني الصغري.» ويستشبُّوا الكبري يبايعوا أن للناس نُرسي وإنَّا الجمل،
مروان: بن العزيز عبد ابنه وقال معاوية.32 بن يزيد بن خالد وبالصغري الحكم بن

ص٤٧. ،S2 V1 الطربي، 29
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عقًال وأفرطها وشيخها قريش َلَكبري إنه الحكم، بن مروان من األمر بهذا أوىل أحٌد «ما
فتََعاَونَت الكرب»،33 من ذراعيه شعر شاب لقد بيده نفيس والذي وفضًال، ودينًا وكماًال
بن اك الضحَّ رأسهم وعىل الزبرييني أمام الواحد الرجل وقفة الوقوف عىل كلها األحزاب

قيس.
وفلسطني، وقنرسين وحمص دمشق أهل جلِّ من يتألف اك الضحَّ جيش كان
مروان ا أمَّ فرسان، وأكثرهم ألًفا بثالثني جميًعا ويقدَّرون ومرض، قيس من ومعظمهم
وسواهم،34 وغسان والسكون والسكاسك وكلب اليمن من ألًفا عرش ثالثة يف فكان
عرشين من نحًوا الطرفني بني مستمرة املعارك ودامت راهط، مرج يف الجيشان والتقى
فلما والصلح، املوادعة إىل ودعاهم مروان كادهم أن إىل سجال يبنهما والحرب يوًما،
عدة غري عىل وهم منكرة، حملة عليهم وحمل غرة حني عىل «أََخذَُهم ذلك إىل اطمأنوا
أصحاب الشام أرشاف من رشيًفا ثمانني مع الضحاك وُقِتل له، النرص فتمَّ أهبة»،35 وال

العطاء.36 يف ألفني منهم كلٌّ يأخذ وهؤالء القطيفة،
أبي بن يزيد بقيادة دمشق يف الثورة اشتعال االنتصار عىل مروان ساعد ومما
وأمدَّه مروان وبايع املال، وبيت الخزائن عىل يده ووضع عليها فَغَلَب اني، الغسَّ النمس
العاصمة، مع واملخابرة اإلمداد ُسبُل الضحاك عىل فقطع والسالح، واألموال بالرجال
بني عىل ُفتح فتْح أول وكانت الزبرييني، عضد يف فتَّت الثورة هذه إن املؤرخون: ويقول

أمية.
الفرزدق: فأنشد املعركة هذه يف قيس عىل التفاخر من اليمن شعراء أَْكثََر
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ال��ع��م��ائ��ِم ت��ح��ت األب��ص��ار ف��ي ك��ان ��ا ع��شَّ س��ي��وف��ه��م ُس��لَّ��ت َم��ْرواَن ب��ن��ي رأي��ت
ال��ص��وارِم ب��ال��س��ي��وف ال��م��ن��اي��ا ل��الق��ى راه��ٍط ي��وم غ��ي��ره��م ق��ي��ٌس رام ول��و

ص٢٣. ج٢، قتيبة، ابن 33

.٣٠٧–٣٠٩ املسعودي، 34
ص٣٠٧–٣٠٩. املسعودي، 35

ص٤٧٧-٤٧٨. ،S2 V1 الطربي، 36
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ال��دع��ائ��ِم ال��ش��دي��د ال��ع��اِص أب��ي ِب��َط��ْود راه��ٍط ي��وَم روغ��م��ت ق��ي��ًس��ا ول��ك��ن

ى الحمَّ رسيان مفاصلهم يف يرسي وبيًال37 داء كانت القبائلية العصبية أن فرتى
من الدولة يف حلَّت التي واملصائب الويالت لك وسنصف اإلنساني، الجسم يف الفتَّاكة

جرَّائها.
آخر يُْطِلق أن أراد راهط مرج معركة يف االنكسار من أصابه ما الزبري ابُن رأى ملا
له فرسح فلسطني، نحو الزبري بن مصعب أخاه فبعث الشام، صوب كنانته يف سهم
ففقد أعقابه، عىل وأرجعه وهزمه فصدَّه جيش، يف العاص بن سعيد بن َعْمرو مروان

الشام. يف آماله
فيها أقدامه وتثبيت ِلَفتْحها الزبري البن الخاضعة مرص نحو َوْجهه مروان ه وجَّ
العزيز، عبد ابنه رأسها عىل حملة فسريَّ أقصاه، إىل الشام أقىص من نفوذه وطَّد أن بعد
ن فحصَّ حربه عىل مرص وايل حجوم ابن فأجمع أيلة، طريق عن الفتح يكون أن ورجا
املرابطني ليناوش السورية السواحل إىل أسطوًال وبعث الخنادق، حولها وحفر الفسطاط
الجديدة، الساحلية الجبهة لهذه جيشه من الفرق بإرسال مروان فيهتم ويشاغلهم، فيها
معظمه، غرق عاصف عليه فنزل األسطول ا أمَّ املهاجمة، الجيوش ملقاَومة حملة ز وجهَّ

منهم.38 كبري قسم واستسلم الفاتحني أمام فانهزمت الحملة ا وأمَّ
بنى ثم نرصته، عىل وأقدموا فبايَعوه الناس يف العطاء فوضع مرص مروان دخل
ووىلَّ فيها، لنائبه األحكام َمَقرَّ وجعلها الفسطاط، يف البيضاء» «بالدار املعروف: القرص
الهمة وبذل أمورهم تدبري يف واملشورة إليهم باإلحسان وأََمَرُه العزيز، عبد ابنه عليهم
، بُنَيَّ «يا مرة: له فقال بها، أوصاه التي الوصايا من هذا نستنتج زعمائهم، تفريق يف
وأوِقْع تُهم، َمَودَّ لك تصُف طلًقا وجهك واجعل أبيك، بني كلهم يكونوا بإحسانك هم ُعمَّ
وقومه وينقاد غريه، عىل لك عينًا يكون غريه دون خاصتك أنه منهم رئيس كل إىل
عىل ُحِمْلَت وإن أنفذته، إالَّ موعًدا الناس تعد ال أن «وأوصيك أيًضا: له وقال إليك»،39

تستشري.»40 حتى الحكم من يشء يف ل تَُعجِّ ال أن وأوصيك األسنة،

ص٣١٠. املسعودي، 37
ص٤٠–٤٥. الكندي، البن القضاء وكتاب الوالة كتاب 38

ص٤٧. والقضاء، الوالة 39
ص٤٨١. ،S2 V1 والطربي، ص٣١١، املسعودي أيًضا راجع ص٤٨، نفسه، املصدر 40
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الطويل، الجهد بعد إالَّ الزبري ابن عىل يتغلب لم مروان أن لنا يؤكد قدَّمناه ما كل
ملكه، يف له رشكاء أنهم بعضهم يعتقد وكان القاسية، رشوطهم وَقِبَل الزعماء فاستمال
ظل وقد لكندة،41 مأكلًة البلقاء يجعل أن له ته نُْرصَ جزاء نمري بن الحصني فاشرتط
يزيد بن خالد أم فتزوج منه، التخلص يف رأي لهم يَثَِب لئال يزيد آل من خوًفا يوجس
مروان وكان الخالفة،42 درجة عن خالًدا ليُْسِقَط عتبة بن هاشم أبي ابنة فاختة وهي
كان أنه مع الحمق إىل فينسبه الشام، أهل عند أْمَره ر يصغِّ أن ويجرب خالًدا يعترب ال
املؤرخني. معظم لنا يروي حسبما خنًقا وأَْعَدَماه والدته مع عليه فتآمر بليًغا، فصيًحا

عيل بن للحسني الثأر التوَّابني، حركة السادس: السبب (6-1)

كما الزبريية الحركة نشاط يف كبريًا سببًا بعض عىل بعضهم األمويني اختالف كان
أخذت عيل بن الحسني فاجعة أثر عىل قامت التي التوَّابني حركة لكن قولنا، يف أسهبنا
ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول بنت ابن عىل التدبري يف اشرتك من إعدام يف وتسعى أمية بني تناوئ
ابن استفاد وقد وأمثاله. زياد بن هللا عبيد اتبعها التي الشدة سياسة ضد الدعوة وتنرش
يشغل حتى وعالنيًة ا رسٍّ تشجيعها عىل الرجال بأكابر واستعان الحركة هذه من الزبري

جيشه. وتقوية مركزه لتثبيت الكافية الفرصة وينال العراقية الساحة يف األمويني
وتخلَّْوا بوعدهم يربُّوا فلم بالنرصة رجالها ووعده الكوفة، إىل الحسني الشيعة دعت
أنه منهم فئة فرأت بدمائه، مرضًجا كربالء معركة يف فوقع األخرية، الساعة يف عنه
َدَعْوه جديًدا حزبًا فأسسوا قتلته، إعدامهم إالَّ وذلهم إثمهم يمحو وال عاَرهم يَْغِسل ال
وعبد الفزاري نجبة بن واملسيب د ُرصَ بن سليمان أركانه من كان التوابني» «بحزب
َعَقَد البجيل، شداد بن ورفاعة التميمي وال بن هللا وعبد األزدي نفيل بن سعد بن هللا
فأَنَّبوا زعيمهم، د ُرصَ بن سليمان دار يف ا خاصٍّ اجتماًعا ُدعاتهم مع الخمسة هؤالء
بثأره األخذ عىل وأقسموا الحسني، حرمة عن الذود يف تراخيهم عىل البعض بعضهم
الحماس عالئم وكانت النجاح، لحركتهم ن تؤمِّ التي األسباب وهيَّئوا األخري، النََّفس إىل
عىل القوم يحرِّض نجبة بن املسيب فقام ُخَطِبهم، يف بادية الحسني لقتل والتأثر واأللم

ص٤٨٧. ،S2 V1 الطربي، 41
ص١٠٩-١١٠. الفخري، 42
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الهون، عنهم وهم منهم مقربة عىل ُقِتلوا الذين أولئك البيت، آل سبيل يف االستشهاد
فَوَجَدنا أخيارنا، هللا بال حتى شيعتنا وتقريظ أنفسنا بتزكية مغرمني كنَّا …» فقال:
وَقِدَمت ُكتُبه ذلك قبل بََلَغتْنا وقد ملسو هيلع هللا ىلص، نبيِّنا ابنة ابن مواطن من موِطننَْي يف كاِذِبني
بأنفسنا عنه فبَِخْلنا ا، ورسٍّ وعالنيًة وبدءًا َعْوًدا نَْرصه يسألنا إلينا وأَْعذََر ُرُسلُه، علينا
يناه قوَّ وال بألسنتنا عنه جدلنا وال بأيدينا نرصناه نحن ال جانبنا، إىل ُقِتل حتى …
وقد ملسو هيلع هللا ىلص، نبيِّنا لقاء وعند ربنا إىل ُعذُْرنا فما عشائرنا، إىل النرصة له طلبنا وال بأموالنا،
واملوالني قاِتَله تَُقتِّلُوا أن دون ُعذَْر ال وهللا أال ونَْسلُه، يَّتُه وذُرِّ وحبيبه َوَلُده فينا ُقِتل

43«… ذلك عند عنَّا يرىض أن ربنا فعىس ذلك، طلب يف تُْقتَلُوا أو عليه،
التوبة وإىل الفاسقني جهاد إىل ُدعْوَت …» وقال: كالمه عىل شداد بن رفاعة ن فأمَّ
سليمان تكلَّم ثم 44«… قولك مقبوٌل لك مستجاٌب منك فمسوٌغ العظيم، الذنب من
أال وهللا فإني …» فقال: والرجال واألموال بالسالح ألعدائهم االستعداد عىل َعهم فشجَّ
فيه وَشِمَل الرزيُة فيه وَعُظَمْت املعيشُة فيه نَِكَدْت الذي الدهر هذا إىل آخرنا يكون
نبيَّنا آل قدوم إىل أعناقنا نَُمدُّ كنَّا إنَّا خري، هو ملا الشيعة هذه من الفضل أويل الجوُر
وانتظرنا وتربعنا وأُذهلنا وعجزنا َونَيْنا َقِدُموا فلما القدوم، عىل ونحثُّهم النرص ونمنِّيهم
إذ ودمه؛ لحمه من وبضعة وعصارته وساللته نبيِّنا َوَلُد وَلَديْنا فينا ُقِتل حتى يكون ما
للنبل غرًضا الفاسقون اتخذه يُعطاه، فال النصف ويسأل خ يُْرصَ فال خ يَْستَْرصِ َجَعَل
وال ربكم، سخط فقد انهضوا أال فسلبوه، عليه وعدوا أقصدوه حتى للرماح ودربة
تناجزوا أن دون راضيًا أَُظنُّه ما وِهللا هللا، يرىض حتى واألبناء الحالئل إىل ترجعوا
وركِّبوا السيوف اشحذوا … ذَلَّ إالَّ قط امرٌؤ هابه ما فوهللا تهابوا، ال أال … قتله من
تدعوا حني تدعوا حتى الخيل رباط ومن قوة من استطعتم ما لهم وأعدُّوا األسنة

وتستنفروا.»45
حول وااللتفاف شعثه لمِّ ِمْن الشيعة أركان من املتني الركن التوَّابني حزب تمكَّن

لسببني. زعيمه

ص٤٩٨. ،S2 V1 الطربي، 43
ص٤٩٨. ،S2 V1 نفسه، املصدر 44

ص٥٠٠-٥٠١. ،S2 V1 نفسه، املصدر 45
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استنفار من هذا فمكَّنهم الدعوة، ألجل الكثرية باألموال الزعماء لتربع األول: السبب
وأمالكه أمواله كلَّ نفيل بن سعيد بن خالُد َم فقدَّ للقتال، وتشويقهم للجهاد الناس
أَْصبَْحُت ما كلَّ أن املسلمني من حرض وَمْن هللاَ «أُشِهد فقال: الحزب سبيل يف ومزارعه
عىل به يهم أقوِّ املسلمني عىل صدقٌة — عدوي به أقاتل الذي سالحي سوى — أملكه

قوله. ِمثْل غريه وقال الفاسقني»،46 قتال
الحسني مقتل فمثَّلوا دعوتهم، نرش يف الرجال من البلغاء الستعمالهم الثاني: والسبب
ُحْرمته، انتهكوا الذين أعدائه من ينالون حلُّوا أينما فكانوا مبكيًا، محزنًا تمثيًال
تَْعِرُف ال الذين أولئك قتلته عىل وحملوا جسده، عىل بخيلهم وداسوا رأسه فاحتزُّوا
القتيل عىل الناس ويستبكون يبكون فكانوا نفوسهم، املرحمة وال قلوبهم الشفقُة

ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول حفيد
األنحاء يجوب كان فإنه ُدَعاتهم، أَْشَهر املرِّي هللا عبد بن هللا عبيد خطبة وإليك
ابن إىل اجرتم ما ويَبْلغكم تروا ألم أنتم هلل …» الناس: مسامع عىل ويلقيها العراقية
بالدم إياه وترميلهم وحدته واستضعافهم ُحْرمته القوم انتهاك إىل رأيتم أما نبيكم، بنت
للنبل اتَّخذوه ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول من قرابته وال ربهم فيه يراقبوا لم األرض، عىل وتجرارهموه
غادروا ماذا عيل، بن حسني وهلل ِمثْله رأى من عينَا حزًرا، للضباع وغادروه غرًضا
رسول بنت وابن إسالًما املسلمني أول ابن وحزم، ونجدة أمانة وذا وصرب، صدق ذا به
للقاتل فويٌل وليه، وخذله عدوه فقتله َحْوله، ِعَداتُه وَكثَُرْت ُحَماته قلَّْت العاملني، رب
يف هللا يناصح أن إالَّ معذرة لخاذله وال حجة لقاتله يجعل لم هللا إن للخاذل، ومالمٌة
ويقيل التوبة يَْقبَل أن ذلك عند هللا فعىس القاسطني، وينابذ القاتلني فيجاهد التوبة
املحلِّني جهاد وإىل بيته أهل بدماء والطلب نبيه وسنة هللا كتاب إىل ندعوكم إنَّا العثرة،
بيت أَْهل إىل األمر هذا َرَدْدنا َظَهْرنا وإن لألبرار، خريٌ هللا عند فما ُقِتْلنَا فإْن واملارقني،

نبيِّنا.»47
قتال إىل ورجوهم دعوتهم بينهم فبثُّوا املدائن، سكاَن التوَّابني حزبُّ واستمال
األسباب يف دققنا ولو … الحزب هذا لتنشيط ُقواهم ُهوا ووجَّ لهم فانترصوا أعدائهم،

ص٥٠١. ،S2 V1 الطربي، 46

ص٥٠٨. ،S2 V1 الطربي، 47
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املالية، األسس عىل مبنية أنها ْقنا لتحقَّ الكوفيني إىل ينضمون املدائن أهل جعلت التي
وعطائهم؛ ودورهم نخيلهم يف الكوفة ألهل رشكاء هم فيها الثروة وأرباب املدائن فسكان
د ُرصَ بن سليمان إليهم طلب ا فلمَّ ويناضلوهم، عنهم يَتََخلَّْوا أن بوسعهم يكن لم ولذا
نص لك مورٌد وإني وأجابوا، له سمعوا إليهم املشهورة رسائله يف بالحزب االلتحاق

ذاك: إذ ومعناها املفاوضة روح م ِلتََفهُّ الفريقني بني جرت التي الرسائل بعض

املدائن ألهل بنرصد سليمان رسالة
ابْتُلُوا فيما ألنفسهم نظروا نبيِّكم آِل وشيعة إخوانكم من هللا أولياء إن …
الرجعة وأراد يَُجْب، فلم ودعا فأجاب ُدعَي الذي نبيهم بنت ابن أْمر ِمْن به
فقتلوه، عليه وَعَدْوا يرتكوه فلم الناَس وتََرَك فُمِنع، األمان وسأل فُحِبس
ُمنَقَلٍب أَيَّ َظَلُموا الَِّذيَن ﴿َوَسيَْعَلُم … وعدوانًا ظلًما وجرَّدوه سلبوه ثم
قد أْن رأوا استقبلوا ما عواقب وتََدبَُّروا إخوانكم نظر فلما … يَنَقِلبُوَن﴾48
قتل دون توبَة وال … مواساته وترك وإسالمه الطيب الذكي بخذالن ُخطِّئوا
رضبنا وقد واستعدوا وأعدُّوا فجدُّوا إخوانكم جدُّوا فقد … قتلهم أو قاتليه
ربيع شهر فغرة األجل ا فأمَّ فيه، يَْلَقْونَنَا وموطنًا إليه يوافوننا أجًال إلخواننا
وإنكم … فالنخيلة فيه يلقوننا الذي املوطن ا وأمَّ ٦٥ه/٦٨٤م، سنة اآلخر
كان ولو الذنب، من ربكم إىل والتوبة األجر والتماس الفضل بتطالب جدراء
إن … العشائر وهالك األموال واستيفاء األوالد وَقتْل الرقاب حزُّ ذلك يف
عدو وجهاد عافيتكم دار يف َرْغبَتُكم ولتكن … الدنيا يف الزاد أفضل التقوى

49… نبيكم بيت أهل وعدو وعدوكم هللا

للتوَّابني املدائن أهل رسائل من
مِجدُّون جادُّون نحن … رأيهم مثل ذلك يف ورأينا معهم ونقاتل نجيبهم …
الرصيخ جاء فإذا الداعي ونستمع األمر سننتظر مون، ملجِّ ُجون ُمَرسِّ مِعدُّون

أَْقبَْلنا.50

.٢٢٧ اآلية الشعراء، سورة 48

ص٥٠٣-٥٠٤. ،S2 V1 الطربي، 49
ص٥٠٤-٥٠٥. نفسه، املصدر 50
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يخاف رهيبًا عدًدا فأصبحوا األول، يزيد وفاة بعد عظيًما انتشاًرا التوَّابني دعوة انترشت
والناظر ثورتهم، وإخماد مُلنَاَزَلِتهم تها عدَّ تعدُّ دمشق يف الدولة وأخذت جاِنبَُهم، الناُس
االنحالل إىل صارت أنها يرى منتهاها إىل أولها من حركتهم إىل ادة نقَّ بصرية بعني

يأتي: كما هي خمسة ألسباٍب
التوَّابني خوف الحسني، لقتلهم الكوفة أرشاف إعدام تَتََطلَّب «الدعوة األول: السبب
الحسني، إعدام يف األقوى الساعد كانوا الكوفة أرشاف أن َسبََق فيما قرأنا إعدامهم»: من
وأعز عمومتهم وبني إخوانهم بينهم ألن قتالهم يف وأتباعه سليمان تردد فقد ذلك ومع
شديًدا، قتاًال وقاتلوهم لهم صمدوا نحوهم التوَّابني بنوايا علموا إن وألنهم أقاربهم،
قبل األقوياء األمويني ملنازلة استعدادهم يف فادًحا غلًطا ارتكبوا التوَّابني أن ريَب وال
بني العيش من بحبوحة يف يرتعون كانوا الذين القتلة األرشاف الزعماء من اقتصاصهم
األرشاف أعداءهم فَمنَُحوا األموية، الحكومة مع تامٍّ اتصال عىل كانوا والذين ظهرانيهم،

عليهم. والتدبري لكيدهم االستعداد فرصَة بذلك
بذا التوابني زعماء من صدرت التي األقوال من الفكرة هذه صحة عىل نستشهد
كلهم الحسني وَقتََلُة الحسني، بدم نَْطلب خرجنا «إنما زعمائهم: أحد قال الخصوص،
فأنَّى القبائل، وأرشاف األرباع ورءوس وقاص أبي بن سعد بن ُعَمُر منهم بالكوفة،
غًدا قاتلتم لو «وهللا د: ُرصَ بن ُسليمان وقال واألوتار.»51 األقتال وندع هنا ها نذهب
يكن لم رجًال أو وحميمه وأباه أخاه قتل قد رجًال يرى أن رجٌل عدم ما كم ِمْرصِ أَْهل
مات قد فقالوا: الشيعة من أصحابُه سليمان إىل «جاء الطربي: لنا وروى قتله»،52 يريد
ُحريث بن عمرو عىل وثبنا شئت فإن ضعيف، اآلن واألمر — األول يزيد — الطاغية هذا
بدم الطلب أظهرنا ثم القرص، من فأخرجناه — الكوفة عىل زياد بن هللا عبيد نائب —
حقهم، عن املدفوعني عليهم املستأثَر البيت هذا إىل الناس ودعونا َقتََلتَه وتتبعنا الحسني
فيما نظرت قد إني تعجلوا، ال رويًدا د: ُرصَ بن سليمان لهم فقال فأكثروا ذلك يف فقالوا
املطاَلبون وهم العرب، وفرسان مكة أهل أرشاف هم الحسني قتلة أن فرأيت تذكرون

عليكم.»53 أشدَّ كانوا املطلوبون أنهم وعلموا تريدون ما علموا ومتى بدمه،
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تَكاتَفوا التوَّابني أن ذكرنا وعدتهم»: جيشهم يف ضعاٌف «التوابون الثاني: السبب
الغاية، هذه سبيل يف األموال وبذلوا الحسني بقتلة الفتك عىل األيمان وأقسموا وتَعاضدوا
قوة وال له حول ال ضعيًفا وجيشهم األمويني، ألموال نسبًة قليلة كانت أموالهم ولكن
الوهاج الذهب بتأثري عنهم تََخلَّوا الذين أولئك عدا هذا األموي، الجيش أمام الثبات عىل
إىل د ُرصَ بن سليمان «دعا الطربي: لنا فريوي بسخاء، الحكومة تدفعه كانت الذي
سبحان فقال: ألًفا، عرش ستة فوجدهم أصبح حيث بايعه َمْن عدة إىل فيه لينظر ديوانه
َعْسَكره سليمان «أتى أيًضا: ويروي ألًفا»،54 عرش ستة من آالف أربعة إالَّ أرانا ما هللا!

الناس.»55 عدة يعجبه فلم أصحابه ووجوه فداره
تبعني فيمن ونظرت فقال: حزبه د ُرصَ بن سليمان «خاطب الخصوص: بذا ويقول
عدوهم ينكوا ولم أنفسهم يثنوا ولم ثأرهم، يدركوا لم خرجوا لو أنهم فَعِلْمُت منكم

56«…
تَْفعل كما للناس يََهبُونه ماٌل عندهم ليس وأنه فقراء، أنهم التوَّابون ح رصَّ وقد
اعرتاٌف هذا وكان للحسني، بثأرهم التوبة سوى لهم غاية ال وأن دمشق، يف الحكومة
وإن طويل، أمٍد إىل الجذاب الكالم يستهويهم ال والناُس وَضْعفهم، عجزهم عىل ظاهٌر
إرادة أخرجته إنما كان من الناس أيها …» د: ُرصَ بن سليمان قال حني، فإىل استهواهم
إنما كان ومن وميِّتًا، حيٍّا عليه هللا فرحمة منه، ونحن منَّا فذلك اآلخرة وثواب هللا َوْجه
هللا رضوان خال ما نغنمها غنيمة وال نستفيئه فيئًا نأتي ما فوهللا وَحْرثها الدنيا يريُد
يف سيوفنا إالَّ هو وما حريٍر، وال خزٍّ وال فضٍة وال ذهٍب من معنا وما العاملني، رب
فال ينوي هذا غري كان فمن عدوِّنا، لقاء إىل البلغة َقْدر وزاد أكفنا، يف ورماحنا عواتقنا

يصحبنا.»57
الشيعة بني كان جناحهم»: تهيض الزعامة طلب يف «املناَفسة الثالث: السبب
أبي بن املختار أشهرهم والرئاسة، الزعامة َطَلِب يف رصد بن سليمان ينافسون رجاٌل
اللحاق عن الناس ِهَمم يُثَبِّطون رجاله فخرج — ًال مفصَّ عنه وسنتكلم — الثقفي عبيد
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املختار إن وقالوا: الجند، قيادة يف وَضْعفه العسكرية األمور يف َجْهَله مدَّعني بسليمان
بعضهم التوَّابون فانقسم وأمينه، وزيره فهو الحنفية ابن عيل بن ملحمد يدعو إنما
عىل ل سهَّ مما االنقسام هذا فكان للمختار، تدعو وفئة لسليمان تدعو فئة بعض، عىل
…» الشأن: بهذا الطربي قال قاضيًة، رضبًة وأتباعه سليمان ب َرضْ األموية الحكومة
هذا يريد ما أتدرون ألصحابه: يقول املختار وكان املختار، عىل هللا َخْلق أثقل فسليمان
بٌرص له ليس ويقتلكم، نفسه فيَْقتل يَْخرج أن يريد إنما — رصد بن سليمان يعني —

بها.»58 علم وال بالحروب
يستفيد أن الزبري ابن أراد الزبري»: ابن مساعدة يرفضون «التوَّابون الرابع: السبب
يف يقاتلوا أن فأَبَْوا له، واالنتصار إليه االنضمام يف زعماءهم يُْقِنع أن فجرَّب التوَّابني، من
ولقد شاء، كيفما يديرها لينًة هنيًة وآلًة ِلَمَطاِمِعِه عليه يَْرَقى ُسلًَّما يكونوا لئال صفوفه
السواء، عىل الطرفني لكال أعداء األمويني أن للتوابني يؤكِّدوا أن الزبري ابن أنصار َحاَوَل
دعوتهم ألن واعيًا؛ قلبًا وال صاغية أُذنًا أعاروهم فما املالية املساعدات عليهم وعرضوا

العلويني. من ألهلها اإلمامة وإرجاع للحسني الثأر طلب تتجاوز ال مفهومة ُمَعيَّنة
شاغلوا ولكنهم إليهم، ينضموا لم إذا الكلية اإلفادَة الزبرييني يفيدوا لم التوابني إنَّ
وهيَّأ الزبري ابن خاللها يف اسرتاح بالقليلة، ليست مدة العراقية الساحة يف األمويني
إلقناعهم: للتوَّابني الزبري ابن دعاة فقال فاصلة، معركة يف ِلمناَجزتهم القوية األسباب
وال بأنفسكم تفجعونا فال إلينا، هللا َخَلَقُه ِمْرصٍ أهل وأحب بلدنا وأهل إخواننا «أنتم
حتى معنا أقيموا جماعتنا، من بخروجكم عدونا تنقصوا وال برأيكم، علينا تستَِبدُّوا
فقابَْلنَاهم.»59 بجماعتنا إليهم خرجنا بلدنا شارف قد عدونا أن علمنا فإذا ونتهيَّأ، نتيرس
الطربي: فريوي لهم، األموال بَذْل عن يتأخر لم الزبري ابن أن املؤرخون وذكر
وه يخصُّ أن عىل الشام أهل جموع يلقوا حتى معهم يقيم أن سليمان عىل «عرضوا
القتال أن التوَّابون يَْعتَِقد وكان الناس»،60 دون لهم خاصة «جوخي» بخراج وأصحابه
الزبري ابن مع الجهاد أرى وال …» ذلك: يف سليمان قال ضالل، يف ضالل الزبري ابن مع
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من تائبني نياتنا فعىل أُِصبْنا وإن أهله، إىل األمر هذا َرَدْدنا َظَهْرنا نحن وإن ضالًال، إالَّ
شكًال.»61 الزبري والبن شكًال لنا إنا ذنوبنا،

أَْجَمَع التوِّابني»: بإخوانهم اللحاق عن يتأخرون املدائن «أهل الخامس: السبب
سنة الثاني ربيع يف اجتماعهم وموعد النخيلة، يف معسكرهم يكون أن التوَّابون
الزحف قبل الرضورية الحربية الخطط ولتهيئة صفوفهم لتعبئة وذلك ٦٥ه/٦٨٤م،
أهل من أنصارهم يواِفِهْم فلم زياد، بن هللا عبيد بقيادة القادمة األموية الجيوش ملالقاة
النفقة قلة بهم اللحاق عن أَْقَعَدهم وقد بينهم، املرضوب للميعاد املدائن وأهل البرصة
الوقيعة التوَّابني وناجزوا الفرصة األمويون فانتهز يتجهزون، مدة فأقاموا العدة، وسوء

كرسة. رشَّ فكرسوهم لهم اإلمداد قدوم قبل الوردة» «عني يف

املعركة

أحقادهم يُثريون للقتال، زحفهم قبل الحسني َقْرب من بالقرب وليلة يوًما التوَّابون أقام
عىل بالبكاء الثأر لطلب ِهَمَمُهْم ويستفزون صدورهم يف الضغائن نار ويُْشِعلون
له ويستغفرون عليه مون يرتحَّ شديًدا ازدحاًما قربه حول ازدحموا وقد الحسني،
الزاحف عدوهم ملالقاة ساروا ثم ألٍم، عىل وأمًلا حنٍق عىل حنًقا هذا فزادهم وألنفسهم،
قرقيسيا حاكم لهم وَرَسَم الوردة، عني إىل فانتهوا الرقة، بطريق دمشق من إليهم
خط حماية إىل باالنتباه تأمرهم وهي بحسبها، يسريوا أن يجب التي الحربية الخطة
فضاءٍ يف أعداءهم يُنَاِزلوا ال وأن أيديهم، من والذخرية واملادة املاء يفقدوا لئال الرجعة
إليهم النزول من بدًال بالكتائب يشاغلوهم وأن حولهم، االلتفاف به لهم يتم وسيع

واحٍد. صفٍّ يف واحدة دفعة
من فصلوا قد القوم إن …» هي: وهاك الخطة هذه نصَّ التاريخ لنا حفظ وقد
واملاء الرستاق ويكون ظهوركم يف املدينة فاجعلوا الوردة، عني إىل فباِدُروهم الرقة
إىل الساعة املنازل اطووا … آمنون له فأنتم ومدينتكم مدينتنا بني وما أيديكم يف واملادة
إىل بدرتموهم وإن … خيول عىل وأنتم العساكر سري يسريون القوم فإن الوردة، عني
آمن فال منكم، أكثر فإنهم وتطاعنونهم، ترامونهم فضاء يف تقاتلوهم فال الوردة عني
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فإن عددهم، مثل لكم ليس فإنه وتطاعنونهم، ترامونهم لهم تَِقفوا وال بكم، يحيطوا أن
معكم أرى ال فإني تلقونهم حني لهم وا تصفُّ وال يرصعوكم، أن يلبثوا لم لهم استهدفتم
يحمي فالفرسان والفرسان، بالرجال القوكم والقوم فرسانًا إالَّ كلكم أراكم وال رجالة
يف فاْلَقْوُهم فرسانكم يحمي رجاٌل لكم ليس وأنتم فرسانها، يحمي والرجال رجالها
فإن جانبها، إىل كتيبًة كلٍّ مع واجعلوا ِتهم، وَميَْرسَ َميَْمنَِتِهم بني ما بُثُّوها ثم … الكتائب
ومتى والرجال، الخيل عنها كتيبة فنفست األخرى َلت ترجَّ الكتيبتني إحدى عىل حمل
فزحفت واحٍد صفٍّ يف كنتم ولو انحطت، كتيبٍة شاءت ومتى ارتفعت كتيبة شاءت

الهزيمة.»62 وكانت انتقض الصف عن فدفعتم الرجال إليكم
ملالقاة ألًفا عرش اثني يف مقدمته عىل نمري بن الحصني زياد بن هللا عبيد بعث
ِلَحْقن الفريقني مندوبي بني املفاوضات فدارت الوردة، عني يف بهم فاجتمع التوَّابني،
امللك عبد َخْلع عىل وا أرصُّ التوَّابني ألن ُمْرضية؛ نتيجة إىل يَِصلُوا فلم املسلمني، دماء
ولم ثانيًا، لهم زياد بن هللا عبيد وتسليم أوًال، — الخالفة َ ُويلِّ قد وكان — مروان بن
بيت آلل الخالفة حقُّ يكون أن عىل العراق من ودعاتهم الزبري آل طرد يف إالَّ يتساهلوا

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي
انترص دامية معركة يف الطرفان فاشتبك القتال، إىل حتًما املفاوضات هذه أدَّت
أعداءهم جعل ما والتضحية الشجاعة رضوب من وأَْظَهُروا األول، اليوم يف التوَّابون بها
شديدة شوكة عىل يُْقِدمون كانوا «إنهم وقالوا: لهم فشهدوا ببطولتهم، لهم يُقرُّون
األمويني عىل األمداد َهبََطت لكن رجل»،63 سقط فيهم ليس شجًعانا فرسانًا ويقاتلون
الثالث اليوم يف التوَّابون فاستمات وأفشوها، الجراح فيهم فأكثروا الثاني اليوم يف
فتقهقروا رصد، بن سليمان وبينهم زعمائهم أكثُر فُقِتَل — سيوفهم جفون — وا فُكِرسُ
وقد بالدهم، إىل متجهني الخابور وعربوا جرحاهم، حاملني الظالم يف الهزيمة هذه بعد

ارتدادهم. لدى أعداءهم وتشاغل مؤخرتهم لتحمي الجند من فرقة وراءهم تركوا
وهي املعركة، دخولهم قبل للتوَّابني رصد بن سليمان وصايا نَذُْكر أن بنا ويَْجُدر
تقتلوا «ال قال: واألرسى، واملصابني الجرحى عىل والعطف واملواساة بالرحمة تأمر كلها
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أن بعد يَُقاِتَلكم أن إالَّ دعوتكم؛ أَْهل من أسريًا تقتلوا وال جريح، عىل تُْجِهُزوا وال مدِبًرا،
أبي بن عيل املؤمنني أمري سريَة كانت هذه فإن … إخواننا َقتََلة ِمْن يكون أو تأرسوه

طالب.»64

الزبري ابن يساعدون الخوارج األزارقة السابع: السبب (7-1)

عليه، الجماعُة اتََّفَقت الذي الحقِّ اإلمام عىل َخَرَج َمْن ُكلُّ هم اإلسالم ُعرف يف الخوارج
التابعني عىل بَعَدهم كان أو الراشدين األئمة عىل الصحابة أيام يف الخروج كان سواء —
يف تختلف عديدة جماعات عىل الخوارج اسم ويُْطَلق زمان،65 كل يف واألئمة بإحسان
األزارقة طائفة إىل التعرف هذا بحثنا يف أمرهم ِمْن ويهمنا تفكريها، ونواحي مبادئها

الزبري. ابن مع وعالقتها
املبادئ بعض يف وإياهم الختالفها املسلمني جماعة عىل غاضبًة الطائفة هذه قامت

فهم: السياسية، الدينية
عثمان تكفري ذلك عىل وزادوا شأنه، يف أَنَْزَل هللا إن ويقولون: عليٍّا رون يكفِّ أوًال:
النار، يف وتخليدهم معهم املسلمني وسائر عباس بن هللا وعبد وعائشة والزبري وطلحة
الحق، عن بعيٌد بعضها بوصمات ويَِصُمونه عثمان عىل املنكرة الحمالت ويَْحِملون
ووضع الدرة ورفع … القربى «آثر إنه عنه: فيقولون املباَلغة، أََشدَّ ذلك يف ويبالغون
— الرسول طريد وآوى الجور منكري ورضب املسلم ر وحقَّ الكتاب ومزَّق السوط
أفاءه الذي هللا يفء أخذ ثم وحرمهم، هم وسريَّ بالفضل السابقني ورضب — … الحكم
أََخذَ املسلمني من طائفة إليه فسارت العرب، ان وُمجَّ قريش اق ُفسَّ بني فَقَسَمه عليهم
ابن ومن أولياء لهم فنحن فقتلوه الئم، لومة هللا يف يبالون ال طاعته عىل ميثاقهم هللا

برآء.»66 وأولياءه عفان

والفخريص١١٠-١١١. املسعوديص٣١١، يف التوابني حركة عن وراجع ص٥٥٦. ،S2 V1 الطربي، 64
ص١٥٥. ج١٠، الشهرستاني 65
ص٥١٦. ،S2 V1 الطربي، 66
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هجرتهم ديار إىل القدوم عن يتأخر ال أن إليهم ينضم من ُكلِّ عىل يوجبون ثانيًا:
ويُْظهرون أعدائهم، قتال عن رجالهم من الَقَعَدة رون يَُكفِّ فهم دينهم، بيعة عن للذود

حلُّوا. وحيثما كانوا أينما منهم الرباءة
وهم والهمجية، القسوة غاية وهذا وأطفالهم، مخالفيهم نساء بقتل يأمرون ثالثًا:

نسلهم. وإعدام معهم الشدة باستعمال أعدائهم من التخلص وجوب يرون
ن عمَّ القذف حدَّ ويسقطون ِذْكره، القرآن يف ليس إذ الزاني عن الرجم يُْسقطون رابًعا:

النساء. من املحصنات قاذف عىل الحد ويوجبون الرجال، من املحصنني قذف
يف جائزة غري التقية إن ويقولون: ونَْرشها، مبادئهم يف بالترصيح يأمرون خامًسا:

عمل. وال قول
النار. يف املرشكني جميع أن يعتقدون سادًسا:

قبل كافًرا كان أو نبوته بعد يكفر أنه يعلم نبيٍّا تعاىل هللا يبعث أن زون يجوِّ سابًعا:
البعثة.

النار.67 يف مخلًَّدا ويكون كفر الكبائر من كبرية ارتكب من أن عىل يُْجِمعون ثامنًا:
ا أمَّ األول، يزيد خالفة يف وذلك رجًال أربعني يف األزارقة هؤالء خروج أول وكان
والغريب األزرق، بن نافع لرئيسهم نسبة باألزارقة بون يَُلقَّ وهم األهواز، فكانت مقرهم
— األمويني تجاه ودعوته لسيادته وتمكينًا سلطانه توطيد يف ُحبٍّا — الزبري ابن أن
فقاتلوا تفتيش»،68 وال توقف غري من الرضا «فأعطاهم وآرائهم مبادئهم عىل أنه أَْظَهَر
وقد األمويني، أعداء أشد من وكانوا الحرام، البيت عن الدفاع يف واستماتوا صفوفه يف
مات ملا لكنه جيشه، أركان من متينًا ركنًا فكانوا له،69 وانترصوا به ولحقوا عليه وفدوا
مبادئهم يف يناقشهم فأخذ الزبري، ابن صدر عن األمويني كابوس تزحزح األول يزيد
يف جادلهم ملا مرة ح رصَّ إنه حتى اإلسالمية، الجماعة حظرية إىل يجلبهم أن ويجرب

أعدائه.»70 وعدو أوليائه وويل واآلخرة الدنيا يف عفان البن ويلٌّ «إني بقوله: عثمان

ص١٨٩. ج٤، حزم ابن ص١٦٣-١٦٤. الشهرستاني، 67
ص٥١٦. ،S2 V1 الطربي، 68
ص٤٠-٤١. والقضاة، الوالة 69
ص٥١٧. ،S2 V1 الطربي، 70
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العداء تناصبه الطائفة هذه جعل إذ ألوانه؛ سابًقا الترصيح هذا جاء لقد ا حقٍّ
األموية. الحكومة أمام بيده ويأخذ يُنَاِرصه َمْن إىل ماسة حاجة يف كان أنه مع وتكيده،
زياد بن هللا عبيد إىل هذا فَعِهَد األول، يزيد والية يف األزارقة طائفة خرجت قلنا:
برأي يُتََّهم ممن أحًدا يدع ال فكان بالشدة، ويعاملهم يُنَاِزلهم أن يومئٍذ البرصة وايل
الدينوري،71 لنا يروي حسبما رجل تسُعمائة والظنة بالتهمة ُقِتَل حتى َقتََله إالَّ الخوارج
بل تخنقها، ولم األزارقة حركة تُِمْت لم الدم عىل القائمة السياسة هذه أن والحقيقة
دمشق إىل الهرب عىل زياد ابن وأُْجِرب يزيد تويف حينما خصوًصا ونشاًطا، قوًة زادتها
وسيَفه الزبري ابن رجاَل وفارس العراق يف األزارقة يكون أن من فبدًال حياته، عىل خوًفا
بعد األزارقة أن فنستنتج الرضبة، تلو الرضبة ويرضبونه يناوئونه عليه، أصبحوا البتَّار

وفارس. البرصة يف دعوته ويخنقون عضده يف يفتُّون أخذوا أحزابه من كانوا أن
الجنوب سكان خصوًصا العراقيني بحماية القيام عن األموية الدولة َضُعَفت ملا
الخوارج وصدَّ حمايتهم ويسألونه لهم، إمام ال أن يُْعِلُمونه الزبري ابَن البرصة أهُل راسل
إليهم فبََعَث الجيوش، له زون ويجهِّ أقدامه ويثبِّتون ينرصونه ذلك لقاء وهم عنهم،
خراسان، من — وقتها يف فتوحه وسنصف — املشهور القائد صفرة أبي بن املهلب
الطاعة، عليهم واشرتط والعشائر، القبائل يف والجهاد اإلقدام روح وبثَّ البرصة فقدم
من وتخلًُّصا بهم امُلْحِدقة لألخطار درءًا ذلك فَقِبلُوا البالد من عليه يَْغلُب ما له وأن
الجامع املسجد منرب فصعد بمصلحته، يختص فيما إالَّ الكالم نزر املهلب وكان الفوىض،
جاهٌد عدوٌّ َغِشيَُكم قد «إنه وهي: رشوطه بها أمىل التي خطبته وألقى البرصة يف
بحربهم لكم ُقْمُت أسألكموها خصاًال أعطيتموني فإن أموالكم، وينتهب دماءكم يسفك
املخف، السربوت وال املثقل الغني ال أوساطكم منكم انتخب … عليهم باهلل واستعنت
وأترك حربهم، يف رأيي من أدبر فيما أخالف وأال األرض، من عليه غلبت ما يل أن وعىل

أدبِّره.»72 الذي وتدبريي أراه الذي ورائي

ص٢٧٨–٢٨٢. 71

ص٢١٨–٢٨٢. الدينوري، 72
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يف فواقعهم ألًفا، عرشين من نحًوا األزارقة لقتال املهلب قادها التي الحملُة بََلَغت
زعيمهم وَقتََل أيًضا، فهزمهم األهواز أعمال من «نسيل» يف ثم فهزمهم، «تُسرت» نهر
أرض من سابور يف بَُهم َرضَ حتى بلٍد إىل بلٍد من يالحقهم زال وما األزرق، بن نافع
حتى مروان بن امللك عبد أيام يف ذلك بعد دونهم السبل وسدَّ عليهم ضيَّق وقد فارس،

أحدهم: قال

َم��ْه��رُب م��ن��ه األرض ف��ي ل��ن��ا ل��ي��س اْل��ُم��َه��لَّ��ُب يَ��تْ��بَ��ُع��نَ��ا م��ت��ى ح��ت��ى
ال��َم��ذَْه��ُب73 أي��َن أَيْ��َن ال��س��م��اء وال

إثر الزعيم وينتخبون هائًال، نضاًال يناضلون كانوا األزارقة هؤالء أن والغريب
عبد أشهرهم األزرق ابن مرصع بعد قادتهم أسماء من قائمة فرتى َمْقتَلهم، بعد الزعيم
من تأييدها نُريد التي والحقيقة وغريهم، ربه وعبد الفجاءة ابن وُقْطِري ماحوز بن هللا
وكان أَْمرها، أول يف الزبري ابن دعوة نجاح يف قوية يًدا كانوا األزارقة أن كله هذا كالمنا
أو مبادئهم يف معهم املناَقَشة ل فأجَّ السياسة أساليب أحسن لو بهم يحتفظ أن بوسعه
قتال يف العظيم ومَدَده العراقية الساحة يف القوي جنده فيظلون عنها، الطرف غضَّ
ِقبَل ال باهظة أحماًال فحملوه آرائهم، يف ومجاَدَلِتِهم مناقشتهم يف أخطأ لكنه أمية، بني
كثريًة وأمواًال غزيرًة دماءً َكلََّفتْه وفارس العراق يف رضوًسا حربًا عليه أثاروا إذ بها له

يتجنبها. أن بوسعه كان

الزبري ابن تنشط املختارية الحركة الثامن: السبب (8-1)

تدفعها نهضت أنها اإلسالم َصْدر يف قامت التي الثورية الحركات عن الباحث يتحقق
عىل ب فتَْرضِ ستارها، الدين تجعل إنما البدء يف تظهرها ال قد ة جمَّ سياسية عوامل
آلة فتجعلهم الناس عامة وتستهوي النفوس، يف الكامنة التعصب عاطفات فتهز َوتَِره

واملصلحة. الجشع مذبح عىل تذبحهم ونعاًجا تشاء حسبما هم تسريِّ
وَمَطاِمع العربية، األقطار يف مضطربًا األمن َحبْل الثقفي عبيد أبي بن املختار رأى
الحجاز عىل الزبري بن هللا عبد فغلب األموية، اململكة ِجْسم بمقراضها تقرض الزعماء

ص٢٨٦. الدينوري، 73
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يف فتحركت خراسان، عىل خازم بن هللا وعبد العروض، عىل الحروري ونجدة والعراق،
لك وسنبنيِّ فأجابوه، الثورة إىل العراق يف القوَم فدعا والسيادة، السيطرة محبة نفسه

نوًعا. النجاح لحركته َرْت وقدَّ شأنه َرَفَعْت التي األسباب

السياسية املختار حياة

الحسني رسول عقيل بن مسلم نزل حينما التاريخ مرسح عىل مرة ألول املختار نرى
دار إىل مسلم اْلِتجاء قبيل وذلك معونته، إىل الناس ويدعو له يبايع وجعل داره، يف
ورضبه زياد بن هللا عبد عليه فَقبََض كربالء فاجعة كانت ثم املرادي، عروة بن هاني
ورجا األول يزيَد املختار ِصْهُر عمر بن هللا عبُد فاستعطف كربيائه، يف وأهانه وسجنه
أن عىل ذلك إىل فأجابه الحكومة، سياسة يف يتداخل ال أن مشرتًطا سبيله إخالء منه
الحقد من نفسه ويف مكة إىل فرحل الذمة، منه برئت يفعل لم وإن العراق، من يخرج
لقد حتى ِألَنََفِته، واالنتقام به لإليقاع فرصة كل ينتهز َجَعَلُه ما زياد ابن عىل والضغينة

إربًا.»74 إربًا وأعضاءه … أنامله أقطع لم إن هللا «قتلني قال:
وعطفه، بإحسانه وَغَمَره له وأوسع به ب فرحَّ باملختار، ينترص أن الزبري ابن أراد
يقيض ال أن عىل الزبري ابن املختار يبايع أوًال: اآلتية: الرشوط عىل دينه منه فاشرتى
ويوله َقبْله ألحد يأذن فال دولته، يف األول الوزيَر املختاُر يكون ثانيًا: دونه، األموَر
الحصار وشهد الزبري، ابن أعداء يف الحسن البالء املختار أبىل وقد عمله، أحسن عىل
شديًدا أمًلا تألَّم املختار أن والظاهر صادقة، خدمًة رئيَسه وخدم البيت أُْحرق يوم األول
وجعل يستعمله، فلم نفسه عىل أخذها التي بالعهود له يوفِّ لم ألنه الزبري، ابن من
باملعلومات ويتزود الكوفة أخبار يستطلع فأقام وكفاءًة، منزلًة دونه هم َمْن عليه يَُقدِّم
الدسائس يدسُّ وجعل إليها، فرحل التوَّابني حزب قيام فرصة انتهز أن إىل عنها الكثرية

َدْعَوته. وتَبُثُّ وتَُعظِّمه تؤيده فرقٌة إليه انشعبت حتى الحزب هذا أعضاء بني
تَْقِض لم ولكنها الوردة، عني معركة يف التوَّابني حركة عىل األموية الدولة قضت
إذ صدورهم يف الضغينة مراجُل تغلو فكانت الشيعة، نفوس يف املتأصلة األحقاد عىل
استعداًدا مستعدين جعلهم ما الوردة وعني كربالء معركة بعد واإلهانة املذلة من القوا

ص٥٢٤. ،S2 V1 الطربي، 74
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املختار كان وقد أمورهم، زمام ويستلم سياستهم دفة يُِدير نشيط زعيٍم ِلَقبُول ا تامٍّ
مساعيه فتََكلََّلْت لوائه، تحت جمعهم عن همته تفرت لم الهمة75 عايلَ طموًحا شابٍّا

وهاكها: الثورة عىل أعانته التي األسباب لك موردون وإنَّا بالنجاح،
الرئييس السبب أن ريب ال الحنفية»: البن ويدعو الحسني بثأر يطلب «املختار أوًال:
له يتأتى ال وكان سابًقا، نوَّهنا كما والتغلب للزعامة محبته هو للثورة املختار دفع الذي
التي غايتَه النبي بيت آل إىل اإلمامة وإرجاع للحسني الثأِر َطَلب يَْجَعل لم إن النهوض
خصبًة أرًضا فالقت الشيعة، من امَلْوتُورين بني الدعوة هذه فنرش غاية، وراءها ليس
إىل بانتسابه إالَّ ينتظم لم أَْمَره أن الشهرستاني لنا ويؤكد والحياة، للنمو صالًحا وجوٍّا
الفتك عىل أجمعوا الذين بقتال والشتغاله ودعوًة علًما الحسني أخي الحنفية ابن محمد
إليكم بعثني عيل بن محمد الويص ابن املهدي «إن قائًال: الناس فدعا البيت،76 بآل
والدفع بيته أْهل بدماء والطلب امللحدين بقتال وأمرني وأمريًا، ومنتَخبًا ووزيًرا أمينًا

الضعفاء.»77 عن
وويص الفضل ومعدن األمر ويل ِقبَل من جئتكم قد «إني أيًضا: يدعوهم أقواله ومن
… النعماء وتمام األعداء وقتل الغطاء وكشف الشفاء فيه بأمٍر املهدي واإلمام الويص
وشفاءِ عدوِّكم وقتل وليِّكم عزُّ فيه يل، بنُيِّ قد وأمٍر يل ُمثَِّل قد مثاٍل عىل أعمل إنما إني
بكل — لكم فإني وتبارشوا، أبرشوا ثم أمري، وأطيعوا قويل مني فاسمعوا صدوِركم،
بن سليمان مقتل بعد عظيًما نشاًطا دعوته بثِّ يف ونشط زعيم»،78 خريُ — تأملون ما
بما ويهنئهم أبطالهم بمرصع يعزيهم للتوَّابني فكتب أوطانها، إىل فلوله ورجوع د ُرصَ
السيف عدوهم يف ليجرد إليه االنضمام إىل ويدعوهم ربهم، عند والفوز األجر من نالوه
لكم أَْعَظَم هللا فإن … بعد ا أمَّ …» لشيعته: رسالته وهاك الرسول، بنت البن ويثأر
… َجرَّْدُت إليكم خرجت قد لو فإني … القاسطني بمفارقة الِوْزَر عنكم وحطَّ األجَر
عىص من إالَّ هللا يُبِْعُد وال واهتدى، منكم قاَرَب بمن هللا فرحب … السيف عدوكم يف

ص١١١. الفخري، 75
ص١٩٧. ج١، الشهرستاني 76
ص٥٣٤. ،S2 V1 الطربي، 77
ص٥٣٤. نفسه، املصدر 78
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أحزابه وأعظم حركته يف أنصاره أشد من كانوا منهم كبريٌ قسٌم إليه فانضم وأبى»،79
حروبه. يف

فيه اجتمَعْت إذ د، ُرصَ بن سليمان من دعوته يف خطورًة أعظَم املختاُر كان لقد
والحقيقة السجن، وأَْوَدُعوه عليه فقبضوا الكوفة يف الزبري ابن فخافه الزعامة، صفات
الزبريي، النفوذ من والتخلص العراق عىل الوثوب أراد املختار أن فيها شبهة ال التي
فإن الزعيمني، بني فشتَّان الزبري، ابن أعداء أمية بني لقتال يسعى سليمان كان بينما

ترى. كما مبدأ منهما لكل
إىل مسجون وهو له يبايعون دعاتُه فصار بتأييده، القيام عىل الشيعة اتفقت
الحنفية وابن الحنفية، البن يدعو أََخذَ املختار أن عرفنا يف شكَّ وال سبيله، أُخيلَ أن
إن الشهرة، عىل الخمول وأثرته لضعفه وذلك باسمه، يَنْتَِحلُه ما الجهل تماَم جاهٌل
ألحزابهم جعل إذ اإلسالم، عىل املصائب أكرب من كان البيت آل زعماء يف الضعف هذا
لم باسمهم مبادئ الدِّعاء الكافية الفرَص رجاالتهم من واملطامع النفوذ وأصحاب

بال. عىل لهم تخطر ولم بها يفكِّروا
الحسني مقتل بعد الحنفية ابن بها ح رصَّ التي الترصيحات بعَض املختار فاستثمر
وِقْس نبيكم. بيت آلل الثأر لطلب يدعوكم الحنفية ابن إمامكم إن للناس: يقول وأخذ
ألحد الحنفية ابن قاله ما الترصيحات هذه ومن املؤملة، املأثورة األقوال من ذلك عىل
بدمائنا الطلب إىل دعاكم َمْن دعاءِ من ذََكْرتُم ما ا وأمَّ …» الحجاز: يف العراقية الوفود

خلقه.»80 من شاء بمن عدوِّنا من لنا انترص هللا أن فوددت
أَْحبَبْنا «كنَّا بقولها: للناس دعوته ِصْدق فأكَّدت الوفود هذه املختار استمال وقد
فسألناه عيل ابن املهدي عىل فَقِدْمنا عامة، إخواننا ولجميع خاصة ألنفسنا نتثبت أن
وإجابته ومؤازرته بمظاهرته فأََمَرنَا منها املختار إليه دعانا ما وعن هذا حزبنا عن
والغلُّ الشكُّ منها أُذِهب وقد صدورنا، منرشحًة أنفسنا طيِّبًة فأَْقبَْلنا إليه، دعانا ما إىل

والريُب.»81
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ترمي وكلها املجالس، يف الخطب إِثْر الخطب يُْلِقي الحني ذلك منذ املختار فتئ وما
ابن أقوال من يستفيد كيف عرف الرجل أن فرتى بواسطته، الحنفية البن الدعوة إىل
وتود السالم وترجو العافية تحبُّ زكيٍة ونفٍس طيٍِّب قلٍب عن الصادرة املبهمة الحنفية
األمور أحب وأن …» له: بعثه بكتاب هذه رغبته عن فأَْعَلن باسمها، الدماء تُْسَفك ال أن
لو أني واعلم وأرسرت، أعلنت فيما استطعت ما هللا فأَِطِع فيه، هللاُ أُِطيَع ما إيلَّ كلها
حتى وأصرب أعتزلهم ولكني كثريًا، يل واألعواَن رساًعا إيلَّ الناَس لوجْدُت القتال أردت
أنه الطربي فروى القتال، عن بالكف مرة وأوصاه الحاكمني.»82 خري وهو يل هللا يحكم

الدماء.»83 عن وليكفف هللا َفْليَتَِّق للمختار «قل ذكر:
َعِلَم املالية»: بالفوائد ويطمعهم ِحْزبه إىل الزعماء كبار يستميل «املختار ثانيًا:
بمنحهم إالَّ املصالح أرباب الزعماء قلوب اجتذاب إىل سبيل ال أن العلم حقَّ املختار
فكتب املادية، األرباح من ذواتهم إليه تَتُوُق وما املناصب، من نفوسهم إليه تصبو ما
إْن أنه عىل يؤكد وبها الكوفة، سيد األشرت بن إبراهيم إىل الحنفية ابن لسان عن رسالة
وأقىص الكوفة بني فيما عليه َظَهَر ثغر كل فله بيته أهل دماء وَطَلَب وأطاعه ُه نََرصَ
أن بوسعنا وليس أعدائه. يف الجهاد عىل فبايعه يده له وبسط فاستماله الشام، بالد
نستشهد الحقيقة، من مسحة عليها ليس رة مزوَّ أنها نُثِْبَت أن دون الرسالة بهذه نمرَّ
بصحته شهد من وأن مزور، الكتاب بأن املختار يتهم وهو الشعبي قاله بما ذلك عىل

كاذب.
وأنا الخروج، يعجبني أنه غري ُمتَِّهم، شهادتهم عىل لهم وهللا «أنا الشعبي: قال
ا أمَّ ذلك»،84 من نفيس يف ما عىل أُْطِلعه فلم األمر، ذلك تمام وأحبُّ القوم رأي أرى
الرحيم الرحمن هللا «بسم فهاكه: الحنفية ابن من أنه املختار ادَّعى الذي الكتاب نص
ال الذي هللا أحمد فإني عليك، سالٌم … األشرت مالك بن إبراهيم إىل املهدي محمد من …
لنفيس، ارتضيته الذي ونجيي وأميني بوزيري إليكم بعثت قد فإني بعد ا أمَّ هو، إالَّ إله
وَمْن وعشريتك بنفسك معي فانهض بيتي، أهل بدماء والطلب عدوي بقتال أمرته وقد

ص٦٩٢. نفسه، املصدر 82
ص٦٩٢. ،S2 V1 الطربي، 83
ص٦١٢. نفسه، املصدر 84

81



الشام يف األموية الدولة

فضيلة بذلك عندي كان وزيري، وساَعْدَت دعوتي وأََجبَْت نرصتني إن فإنك أطاعتك،
بني فيما عليه ظَهْرَت وثَْغٍر ومنرب ِمْرصٍ وكل غاٍز جيش وكل الخيل أعنة بذلك ولك
به ِنْلَت ذلك َفَعْلَت فإن هللا، عهد عىل بذلك الوفاء عىل الشام، أهل بالد وأقىص الكوفة

عليك.»85 والسالم أبًدا، تستقيله ال هالًكا َهَلْكَت أبيت وإن الكرامة، أفضل هللا عند
عزيمته عن يُْعِلن املختار يكد لم الناس»: بني ويعدل األرشاف ن يؤمِّ «املختار ثالثا:
فقعد جهَدُه، السريَة أحسن حتى الحنفية ابن إىل اإلمامة وإرجاع للحسني، الثأر طلب يف
جلساءه فكانوا األرشاف وأدنى املنكر، عن ونهى باملعروف وأََمَر الناَس َن وأَمَّ للعدل
يقول: الفريد العقد لكن عليه، فتهافتوا إليه رمى فيما النية صاِدُق أنه فظنُّوا اثه، وحدَّ

السياسية.86 مقاصده بانت أَْدَرَكها فلما بغيته، إلدراك مظاهر كانت كلها هذه إن
عىل لالستيالء زياد بن هللا عبيد بانتخاب ُصنًْعا يحسنون ال «األمويون رابًعا:
الشدة سياسة يعلم كلنا املختار»: حول يلتفون هللا، عبيد يبغضون العراقيون العراق،
الحسني قتل إىل أدَّت التي السياسة تلك العراق، يف زياد بن هللا عبيد عليها جرى التي
التجأ إذ الهرب من فتمكَّن األول، يزيد وفاة بعد به الفتك وأرادوا الناس فَكِرَهه عيل، بن
من اقني الدهَّ استعماله هذا عىل ِزْد مطمئنًا،87 آمنًا الشام إىل هؤالء به قدم وقد األزد، إىل
باألمانة وأوىف العرب، من ُعْرفه يف املالية باملسائل أبرص ألنهم األموال؛ لجباية الفرس
تمكن إذا العطاء يف يبذل ال أن فجرَّب بخيًال زياد بن هللا عبيد وكان بامُلَطاَلبة، وأهون
ومنارصته. املختار حول االلتفاف إىل العراقيني دفعت العوامل هذه كل إنَّ ذلك. من

أن سبق فيما قلنا القبائلية»: العصبية ثارات من يستفيد «املختار خامًسا:
اليمن أحلَّت وما راهط مرج معركة نَذُْكر نزال وال وبيًال، داءً كانت القبائلية العصبية
بن مروان قبل من زياد بن هللا عبيد َجيْش قدم فلما الشنيعة، املذلة من بقيس فيها
ألنهم وذلك حامية؛ ناًرا القيسيون أَْهلُها أَْصَاله بالجزيرة ومرَّ العراق، إلخضاع الحكم
التي الحرب هذه إن راهط، ليوم االنتقام أرادوا وألنهم مروان، وآل ملروان خالف أهل
فيها ُسفكت إذ باهًظا ثمنًا هللا عبيد َكلََّفْت مروان أنصار اليمنيني عىل القيسيون أشعلها
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االستعداد من املختار تمكن وقد العراق، إىل القدوم عن كاملة سنة رته وأخَّ غزيرة، دماءٌ
كامًال. استعداًدا املدة هذه خالل

العراق يف املختار ثار نارين»: بني يُصبح لئال الزبري ابن يداري «املختار سادًسا:
مناجزة من له بدَّ ال أنه التأكد ُكلَّ متأكد وهو استقالله، وأعلن الزبريية الحامية وَطَرَد
الشام يف أمية بنو األول الرافدين، بالد يف سلطانهما تثبيت يف طامعني قويني ين عدوِّ
الشيعة ِلُكْرِه معهم املفاَوضة الصعب فمن أمية بنو ا أمَّ الحجاز، يف الزبري ابن والثاني
فقد الزبري ابن ا وأمَّ اعتقادهم، حسب املرصين يف املظالم من ُوَالتُُهم اْرتََكبَُه وما لهم
عظيًما، كيًدا كادوه الذين األمويني أعدائه بقتال سيقوم املختار ألن معه؛ املخابرة تَْسُهل
عليه، منهم شوكًة أهون كان عليهم انترص وإن منه تخلَّص املختار عىل انترصوا فإن
الزبري البن املختار كتبه ما وهاك بصاحبه، فيثب األمر ألحدهما يستجمع حتى فتوادعا
كنت وما عداوتك، أهل عىل وجهدي إياك مناصحتي َعَرْفَت فقد بعد ا أمَّ …» الشأن: بهذا
خست عيلَّ لك كان الذي وقضيت لك وفيت فلما نفسك، من ذلك فعلت أنا إذا أعطيتني
أراجعك، مراجعتي تُِرْد فإن رأيت قد ما مني ورأيت عليه عاَهْدتَِني بما تَِف ولم بي

لك.»88 أنصح مناصحتي تُِرْد وإن
كالتابوت شيعته عند عيل كريس اإلسالم، يف جديدة مبادئ يدعي «املختار سابًعا:
يف تؤثِّر دينية بصبغة السياسية مبادئه يصبغ أن املختار أحبَّ إرسائيل»: بني عند
لنا ه ويفرسِّ البدء»، «مبدأ واخرتع إليه، يوحى أنه فادَّعى أتباعه، من العامة قلوب
معاٍن: له والبدأ تعاىل، هللا عىل البدأ يجوز أنه املختار مذهب «ومن بقوله: الشهرستاني
صواٌب له يَْظَهَر أن وهو اإلرادة يف والبدأ َعِلَم، ما ِخَالَف له يَْظَهَر أن وهو العلم يف البدأ
ذلك، بخالف بعده يأمر ثم بيشءٍ يأمر أن وهو األمر يف والبدأ وَحَكَم، أراد ما ِخَالِف عىل
األحوال، من يحدث ما ِعْلَم ِعي يَدَّ كان ألنه بالبدأ القول اختيار إىل املختار صار وإنما
يشء بكون أصحابه َوَعَد إذا فكان اإلمام، ِقبَِل من برسالة ا وإمَّ إليه يُوَحى بوحٍي ا إمَّ
قال يَُواِفق لم وإن دعواه، ِصْدق عىل دليًال جعله َقْوَله َكْونُه َواَفَق فإْن حادثة وحدوث

لربكم.»89 بدا قد

ص٦٨٧. ،S2 V1 الطربي، 88
ص١٩٧-١٩٨. الشهرستاني، 89

83



الشام يف األموية الدولة

الزينة، بأنواع وزيَّنه والديباج بالحرير وعصبه غشاه قد قديم بكريسٍّ أتى ثم
قوًة به أن وادَّعى سبعة، يساره وعن سبعة يمينه عن يمسكه بغل عىل به يخرج وكان
فيه ألن والنرصة؛ الظفر فلهم الصف براح يف ووضعه خصومه حارب فإذا معنوية،
هذا أن لهم ذََكَر وطاَلما لكم»،90 مدًدا ينزلون فوقكم من واملالئكة والبقية «السكينة
أََخذَ املختار أن ذلك بعد علمنا وإذا إرسائيل، بني يف التابوت كمحل فيهم محله الكريس
أفهامهم من القريبة املبادئ هذه بمثل لهم يأتي أن ِبدَْع فال الفرس، األعاجم عىل يعتمد

دمائهم. يف واملغروسة
لنا تُظهر تقريبًا كلها وهي الكريس، هذا وصف يف جمة قصائد العرب وللشعراء

همدان: أعىش قال إياه، واستصغارهم به ُكْفَرهم

ع��ارُف ��ْرك ال��شِّ ُش��ْرَط��َة ي��ا ب��ك��م وأن��ي س��ب��اي��ٌة أن��ك��م ع��ل��ي��ك��م َش��ِه��ْدُت
ال��ل��ف��ائ��ُف ع��ل��ي��ه ��ْت لُ��فَّ ق��د ك��ان وإن ب��س��ك��ي��ن��ٍة ُك��رس��يُّ��ك��م م��ا وأُْق��ِس��ُم
وخ��ارُف ون��ه��ٌد ح��واَل��يْ��ِه ش��ب��اٌم َس��َع��ْت وإن ف��ي��ن��ا ك��ال��ت��اب��وت ل��ي��س وأن

الليثي: املتوكل وقال

ك��اف��ُر ب��ك��رس��يِّ��ُك��ُم أن��ي ِج��ئْ��تَ��ُه إن (ال��م��خ��ت��ار) إس��ح��اق أب��ا أب��ل��غ

يستقل وَجَعَلتْه التوفيق، بعض َحَرَكِتِه يف املختار قت وفَّ التي األسباب لك ذكرنا
هاتيك يف السياسة أَْحَسَن لو — بوسعه كان ولقد عليه، شائبَة ال استقالًال بالكوفة
الفادحة األغالط من سلسلة فارتكب وسلطانه، بسيادته طويًال زمنًا يتمتع أن — الربوع
ثمارها. يقتطف كاد أن بعد حركته فُقِتَلْت الحضيض، إىل َمْجده شاهق من به َرَمْت

إليهم ويُْسِند يقرِّبُُهْم فأََخذَ العرب، من بدًال الفرس عىل دعوته يف املختار اعتمد
فاغتاظ هيبته، وَعُظَمت ساعده اشتد أن بعد ذلك وكان العطاء، يف لهم ويبذل املناصب
كيًدا فكادهم واغتياله، إعدامه يف واجتهدوا السوء، له وأضمروا عمله ِمْن الكوفة أرشاف
به فثاروا منهم، الحسني َقتََلَة وَطَلَب بعدله، هم وعمَّ بإحسانه َغَمَرُهْم أن بعد عظيًما
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فأَْخَمَدَها ٦٦ه/٦٨٥م سنة والكناسة91 السبيع أهل بثورة واملعروفة املشهورة ثورتهم
املوايل طائفة وقامت عليه، التدبري يف اشرتك أو الحسني َمْقتَل شهد من كل عنق َب وَرضَ
— سلف فيما — وعاَمَلتُْهم آذتهم منهم كبرية فئة ألن الكوفة؛ أرشاف من تنتقم والعبيد
ثانية وبعبارة األرشاف، لطبقة املوايل طبقة عداء من املختار فاستفاد قاسية، معاَمَلًة
ويوغر الطرفني، بني الخالف َة ُشقَّ ع يوسِّ فجعل املوايل، للفرس األرشاف العرب عداء من

العليا. الطاعة له لتكون باألحقاد الصدوَر
من كثريٌ وقوٌم همدان — للمختار — له استجاب من وأكثر …» الدينوري: قال
وكان بالحمراء، ْون يسمَّ وكانوا معاوية لهم ففرض بالكوفة، كانوا الذين العجم أبناء
دور وتتبع باملعاول، الفعلة من رجل ألف وجمع … ألًفا عرشين زهاء بالكوفة منهم
وأََمَر منهم، به ظفر َمْن يستقيص وجعل فهدمها عيل بن الحسني قتال إىل َخَرَج من
َقتََلة يطلب املختار ومكث … معه كانوا الذين العجم ألبناء وأموالهم عطاءهم يكون أن
والجزيرة وأذربيجان والري وأصبهان والجبل السواد من األموال إليه وتُْجبَى الحسني
مجالسهم وقرَّب األعطيات، وألوالدهم لهم وفرض العجم أبناء وقرَّب شهًرا، عرش ثمانية

ذلك.»92 من فغضبوا وَحَرَمُهْم وأقصاهم العرب وباَعَد
— الكوفة أهل عبيد — عبيدكم معه «املختار املعنى: هذا يف الطربي ويقول
… عدوِّكم من عليكم حنًقا أشد ومواليكم وعبيدكم واحدة، هؤالء وكلمة ومواليكم،
فأخذوا به، فأعلموني الحسني َقتل — الكوفة أرشاف ِمْن — منهم شهد من كل وانظروا
فيرضب فيقدمه َقتَْلُه َشِهَد ممن هذا له: قيل إالَّ الحسني َقتْل َشِهَد قد برجل عليه يَُمرُّ ال
أصحابُُه وأخذ قتيًال، وأربعني وثمانية مائتني يخرج أن قبل منهم َقتََل حتى عنقه؛
ناٌس ُقِتَل حتى فقتلوه به َخَلْوا يغريهم أو يماريهم أو يؤذيهم كان قد رجًال رأوا كلما
الحسني َقتَلُوا قوٍم تَْرك ديننا من ما فقال: الحسني لَقتََلة املختاُر وتجرَّد … منهم كثري
َطَعنَُهْم ورمًحا به بَُهْم َرضَ سيًفا جعلني الذي هلل الحمد … آمنني الدنيا يف أحياءً يمشون
من يُذَلَّ وأن َقتََلُهْم َمْن يُْقتََل أن هللا عىل ا حقٍّ كان إنه بحقهم، والقائم وترهم وَطاِلَب به

الكوفة. يف محلتان 91

ص٢٩٧–٣٠٦. الدينوري، 92
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ال فإنه الحسني، قتلة يف اطلبوا … تُْفنُوهم حتى اتْبَُعوهم ثم يل وهم فسمُّ هم، َحقَّ َجِهَل
منهم.»93 املرص ي وأنقِّ منهم األرض ر أَُطهِّ حتى والرشاب الطعام يل يسوغ

أرشاف فالتجأ املختارية، الحركة يف الجالء كل جليٍّا كان الداخيل الضعف أن فرتى
يُِعينُون وجعلوا الزبري، بن هللا عبد ألخيه البرصة وايل الزبري بن مصعب إىل الكوفة
بها ينتقمون حملة تجهيز عىل ويشجعونهم وقوة، ماٍل من لديهم ما بكل الزبرييني
بني بني سيكون ما لريى الزبري ابن فرتبَّص املفقودة، وأمالكهم امُلَضاَعة لسيطرتهم

واملختار. أمية
فارس، آالف ثالثة مع أنس» بن «يزيد زياد بن هللا عبيد لقتال املختاُر ه وجَّ
وانَْهَزَم فُقِتل املوصل، أعمال من تيل» «بنات يف األموية الجيوش مقدمة مع فالتقى
أن إالَّ آنئٍذ؛ املختار يد يف أُْسِقَط وقد الكوفة، إىل ويرجعون يَتََسلَّلُون وأخذوا أصحابه،
جاوز حتى السري يف وأمعن بجيشه إليهم وخرج صفوفه جمع الشجاع األشرت ابن
وبني وبينها — الخازر عىل «باربيثا» يف فالتقوا املوصل، يف وأوغل العراقية الحدود
لنا روى لقد حتى األعاجم، من األشرت ابن جموع وكانت — فراسخ خمسة املوصل
اشتد «لقد املعركة: قبل له قال — الشام قادة أحد — الحباب بن عمري أن الدينوري
األعاجم هؤالء ملك وإنما عربيٍّا، كالًما فيه أسمع لم أني وذلك عسكرك، دخلت منذ غمي
إبراهيم: قال رجل، ألف أربعني زهاء وهم وأبطالهم، الشام أهل صناديد جاءوك وقد
أوالد هم وإنما معي، تراهم الذين هؤالء من الشام أهل قتال يف بصرية أشدُّ قوم وما
قيسيٍّا وكان األشرت ابن إىل هذا عمري انضم وقد واملزاربة»،94 فارس أهل من األساورة
األشرت ابن فأعمل وانهزموا، أعالمهم فنكَّسوا راهط، مرج لثارات يا قيس: يف ونادى
والحصني زياد بن هللا عبيُد فُقِتَل صفوفهم، يف الرعب فدبَّ األمويني، يف السيف ورجالُه
عىل عماله وبعث املوصل عىل األشرت ابن وغلب املشهورين، القادة من وغريهما نمري بن

الجزيرة.95 أرض من واالها وما ودارا سنجار
الجيش شمل وتشتيت الخازر معركة بعد العراقية الديار يف املختار نجم َسَطَع
طرد إالَّ استقالله لتأمني أمامه يَبَْق ولم زياد، بن هللا عبيد قائده ومقتل األموي

و٦٦٧. و٦٦٠ ص٦٥١ ،S2 V1 الطربي، راجع 93

ص٣٠٢. الدينوري، 94
ص٣٠٢. املسعودي، 95
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فإنه الزبري؛ ابن كذلك الجنوب، يف والقوة الحول أصحاب وكانوا البرصة، من الزبرييني
من كلٌّ فأخذ منها، بدَّ ال واقعة مجابهته أن رأى املختار أمام األمويني انكسار بعد
بعدها، من الحياة يرجو ال قاضية رضبًة به ولَِرضْ بصاحبه للوثوب يستعد الفريقني
مراَقبة ويراقبها املختار أعمال ليناظر البرصة عىل واليًا مصعبًا أخاه الزبري ابن فأرسل
له ويهيِّئون املختار قتال عىل ُمْصعبًا يستنجدون الكوفيون األرشاف كان وقد شديدة،
ويقولون: يؤيدها، قام التي الجديدة الدينية املبادئ ضد الدعوة ويبثون الفتح، أسباب
يد ا أمَّ الفاريس، بالنفوذ واستبداله العربي النفوذ عىل القضاء يودُّون الذين من إنه
املشهورة الوقائع صاحب صفرة أبي بن املهلب فكان املختار قتال يف البطاشة الزبري
لنا ويظهر الكثرية، واألموال العديدة الجموع ومعه فارس من فاستقدمه الخوارج مع
املوصل يف املختار بها وََعَدُه التي األرباح استثمار أراد الجزيرة َفتْحه بعد األشرت ابن أن
بن ألحمر جيشه يف القيادة إسناد عىل فأُْجِربَ أَْمره، يف وتهاَوَن مساعدته عن فتقاعد آنًفا،
القائد بها ُقِتل دموية معركٍة يف اشتبكا ثم وتزاحفا «املذار» يف الجيشان فالتقى ُشميط،
دققنا ولو الكوفة، إىل الباقية البقية وتراجعت جموعه، من عظيٌم وقسٌم شميط ابن
الشديدة للمناَفسة ترجع أنها ْقنا َلتََحقَّ املريع االنكسار هذا إىل أدَّت التي األسباب يف
أن الكوفيون فأحبَّ عبيدهم، واملوايل الواسعة اإلقطاعات أصحاب األرشاف العرب بني
من وهو — املختار قادة أحد أنس بن وهب بن هللا عبد فاستمالوا ألنفسهم ينتقموا
عىل فأشار الفرس، والعبيد باملوايل يوقع أن إليه وأَوَْعُزوا — أيًضا الكوفة أرشاف
القتال، اشتداد لدى الوغي ساحة يف ليثبتوا الخيل هؤالء يركب ال أن شميط بن أحمر
ففتكوا يتَّهمه ال وكان برأيه فعمل متونها، عىل األدبار يولُّوا فال األزمة حني وليصابروا

ذريًعا. فتًكا بهم
له، وقوله شميط البن أنس بن وهب بن هللا عبد مناصحة الطربي لنا ويثبت
الخيل عىل كثريًا رجاًال معهم وإن املصدوقة، عند خوٍر آل والعبيد املوايل «إن فريوي:
ساعة طوردوا إن أتخوَّف فإني أسوة، بك لهم فإن معك فلينزلوا فُمْرهم تميش، وأنت
من يجدوا لم أرجلتهم إن وإنك ويسلموك، متونها عىل يطريوا أن وضوربوا وطوعنوا
فأحب بالكوفة، منهم لقوا كانوا ملا والعبيد للموايل ا غشٍّ منه هذا كان وإنما ا، بُدٍّ الصرب
وظهر شميط، ابن يتهمه ولم أحد منهم ينجو ال رجاًال يكونوا أن الدبرة عليهم كانت إن
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املوايل من الكوفيون األرشاف انتقم وقد ويقاتلوا»،96 ليصربوا نُْصَحه بذلك أراد إنما أنه
عنقه. رضبوا إالَّ أسريًا وال َقتَلُوه إالَّ ُمنَْهِزًما يُْدِركوا فلم هائًال، انتقاًما

«نهر أو «حروراء» يف لهم صمد «املذار» يف َجيَْشه أصاب ما املختار علم فلما
والذخرية، املؤن إليه وأدخل فيها َقْرصه ن وحصَّ الكوفة، وبني بينهم وحال البرصيني»،
السيف، فيهم وأعملوا رجاله عىل وانقضوا شعواء حملة مصعب أصحاب عليه فحمل

حريق.»97 فيها أجمٌة «كأنهم بقوله: حاَلُهم املؤرخني بعض ليصف حتى
يتأتى كيف ولكن أعدائه، ومناوشة َقْرصه يف التحصن إالَّ املختار أمام يَبَْق فلم
بالءً وأشدهم أعدائه أعظم من أنفسهم الكوفة وأهُل مصعٍب، أمام والثبات الفوز له
بالحجارة رموهم إالَّ الزبرييني لقتال القرص من رجاله من فرقة تخرج ال فكانت عليه،
يأتيه فكان جيشه ا أمَّ واملادة، املاء عنهم مصعب َقَطَع ثم القذر، املاء عليهم وصبُّوا

الفرات. يف السفن بواسطة اإلمداد
بُنِيَْت تكن ولم واسط قصب من هذه سفنه يبني كان أنه املؤرخون لنا ويروي
تأتي الجند نساء كانت لقد حتى املختار، صفوف يف الضائقة واستَْحَكَمت بَْعُد،98
نحو القدوم من النساء ِلَمنْع الحرس يََضَع أن مصعب فأجرب القوت، ببعض أزواجها
نسائهم، من أفضلها معايشهم فكانت …» فيقول: ذلك الطربي لنا ويَذْكر الحصن،
فتخرج عليه، اْلتََحَفْت قد واملاء واللطف الطعام معها منزلها من تخرُج املرأة فكانت
دنت فإذا لها، قرابٍة ذات وتزور أهلها تأتي وكأنها للصالة األعظم املسجد تريد كأنما
فجعل … ولطفه ورشابه بطعامه وحميها زوجها عىل فدخلت لها ُفتح القرص من
اشتد إذا القوم وكان … وأبنائهم أهليهم من يأتيهم من يمنع حتى دوريٍّا املصعب
فيه فُصبَّ بعسٍل املختار لهم أََمَر ثم البرئ، ماء من استقوا َقْرصهم يف العطش عليهم

منه.»99 فرشبوا طعمه ليغريِّ
بقية ونزلت رصيًعا، فخرَّ جنده بعض مع َقْرصه ِمْن وَخَرَج املختار استقتل ثم
العرب عىل يُبِْقي لو يودُّ وكان العجم، من وجلها فأَْعَدَمَها ُمصعب ُحْكم عىل الجيش

ص٧٢١. ،S2 V1 الطربي، 96
ص٨٢٧. نفسه، املصدر 97

ص٨٨٢. ج٤، البلدان، معجم يف واسط عن راجع 98

ص٧٣٤. ،S2 V1 الطربي، 99
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فساقهم الجنسية العصبية دون الدينية العصبية عليه فتغلبت الحرية لهم ويُْطِلق
ثبت أن بعد وذلك ٦٤ه/٦٨٣م، سنة رمضان ١٤ يف املختار مقتل وكان للموت، جميًعا

أشهر. أربعة من نحًوا َقْرصه يف
ملطاولة الزبري ابن دفعت التي األسباب وصف يف لك أَْسَهبْنا قد أننا والخالصة
َجَعَلت فقد بعد فيما اتَّبعوها التي الشدة سياسة ا أمَّ مستمرٍّا، كفاًحا وكفاحهم األمويني
عىل التايل الفصل يف وسنأتيك األخر، إثر الواحد أمامهم يسقطون وأمثاله الزبري ابن

ا.ه. وتطوراتها. السياسة هذه أشكال إيراد
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الرابع الفصل

وَمَظاهرها الشدة سياسة

والشدة األمويون (1)

الفوىض سادت أن بعد الظنة عىل واالتهام الشدة سياسة اتِّباع عىل األمويون أقدم
فلو والحجازية، والعراقية الشامية الساحات مختلف الثورة ت وعمَّ العربية األقطار يف
األموية املركزية ينازعون كانوا الزعماء أن لرأيت اإلسالمية البالد خارطة يف نظرك أََجْلَت
الزبري ابُن فوطَّد نفوذهم، عىل واملحاَفظة لالستقالل جهدهم ويَْسَعْون عظيًما، نزاًعا
هؤالء فراح واألزارقة، املختار وأنصار التوَّابني وساعد والعراق، الحجاز يف دولته أركان
عىل الناس ويحرِّضون مرص، أقىص إىل فارس أقىص من الفتنة بذور يُْلُقون جميًعا
فأزهرت ببعض، بعضهم أمية آل يرضبوا ألن َسَعْوا ولطاملا واستئصالهم، األمويني َخْلع

ووالته. مروان بن امللك عبد اتبعها التي الشدة سياسة لوال تُثِْمر وكادت جهودهم

الشدة سياسة مظاهر (2)

تفصيلها من لنا بدَّ ال أربعة مظاهر يف اعتقادنا حْسب األموية الشدة سياسة تَْظَهر
وعىل الشاميني بالزعماء مروان بن امللك عبد بطش هو األول فاملظهر حقيقتها، وبيان
السياسية بحقوقهم االحتفاظ أرادوا الذين أولئك العاص، بن سعيد بن عمرو رأسهم

ممكنة. وسيلة بأية املرواني التاج تحطيم وابتَغْوا
أن يريك هائًال انتقاًما وأحزابهم الزبرييني من االنتقام فهو الثاني املظهر ا وأمَّ
عثرة يقف من كل تذبح بل خليل، عىل تُشفق وال صديًقا ترحم ال السياسية املصلحة

سبيلها. يف
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األشعث ابن ثورة وأَْشَهُرها — الداخلية الثورات إخفات فهو الثالث املظهر ا وأمَّ
والحديد. بالدم —

يوسف بن الحجاج طليعتهم ويف — األمويني الوالة إخالص فهو الرابع املظهر ا وأمَّ
السياسة. هذه تنفيذ يف ا تامٍّ إخالًصا —

البطش عىل فعوَّل ٦٦ه/٦٨٥م، سنة الخالفة عرش مروان بن امللك عبد تسنَّم
أن فيه ريب ال ومما غريه، إىل يُِكْلها فلم بنفسه األمور وبارش كانوا، حيثما بأعدائه
الهاجعة النفوس أَيَْقَظ دولته شئون من وكبرية صغرية ُكلِّ بمراَقبَِة امللك عبد اعتناء

والحزم. التدبري معنى وعرَّفها

العاص بن سعيد بن وعمرو امللك عبد (1-2)

من وهو — العاص بن سعيد بن عمرو قام حتى دولته أحكام يدير امللك عبد يكد لم
— املرواني الحكم دعائم تثبيت يف قويٌة يٌد لهم كانت الذين املعروفني األمويني الزعماء
وانَْقَسَمت بها، له أوىص الحكم بن مروان وأن حقه، من أنها ويدَّعي بالخالفة يَُطاِلُب
وتسعى امللك عبد هوى تهوى وفرقة وتنارصه، تؤيده فرقة فرقتني، إىل األموية األحزاب
وبيَّنوا طاحنة، عديدة حرب نريان تشتعل أن قبل بينهما العقالء فدخل لوائه، لنرش
األعداء تجاه موقفهم خطورة وأَْظَهُروا الفتنة، هذه جرَّاء من األمويني يصيب ما لهما

يأتي: ما موادها الطرفني بني معاهدة عقد إىل فتوصلوا بهم، املحدقني
امللك، يف مشرتكني يكونا أن سعيد بن وعمرو مروان بن امللك عبد يتفق األوىل: املادة

سعيد. بن لعمرو رشيٌك امللك لعبد عامٍل ُكلِّ َمَع فيكون
بعده من فالخليفة امللك عبد مات فإن الخالفة، باسم امللك عبد يتسمى الثانية: املادة

سعيد. بن عمرو
بمحرضه.1 إالَّ أمًرا ذ يُنَفِّ وال سعيد بن عمرو دون شيئًا امللك عبد يَْقَطع ال الثالثة: املادة
بني ُعِقدت التي الرشوط هذه أن ْقنا َلتََحقَّ دقيًقا َدْرًسا املعاهدة هذه درسنا لو
منهما لكل خليفتني اإلسالمي التاريخ يف رأينا أن يسبق لم إِذْ تنفيذها؛ يمكن ال الطرفني

ص٢٥. ج٢، قتيبة، وابن ص٢٩٤. الدينوري، راجع 1
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بعضهما معارضة يف الطرفني أنصار يشتبك ال أن املعقول من وهل الواليات، يف عامٌل
لو إننا ثم املطَلَقنْي، السيَِّديْن من بدًال الناهية الحاكمة هي الفوىض فتصبح البعض،
بنفسه الدولة زمام إلدارة الشديد وُحبِّه امللك عبد صالبة من نعرفه ما إىل هذا أضفنا
فرصة ويجد َعُدوَّه ِليَُطاِول إالَّ املعاهدة هذه تصديق عىل يُْقِدم لم امللك عبد أن لتأكدنا
أخصِّ من زنباع بن روح وكان …» املعنى: هذا يف الدينوري قال به، للوثوب ينتهزها
الوفاء رأيك من هل املؤمنني أمري يا يوًما: به خال وقد — له فقال امللك، بعبد الناس
أََحُدُهَما قتل إالَّ َقطُّ هجمة يف فحالن اجتمع وهل زنباع، ابن يا ويحك فقال: لعمرو؟
بأعدائه، مغرتٍّا أَْمِره يف متهاِونًا بنفسه ُمْعَجبًا رجًال سعيد بن عمرو وكان صاحبه»،2

عليه.3 والتدبري كيده عىل امللك عبد ذلك فساعد
وقرَّبه َمْجِلَسه فأدنى العاص، بن سعيد بن عمرو اغتيال عىل امللك عبد صمم
آمنًا فَقِدَم ه َقْرصِ إىل مرًة فدعاه لسياسته، هذا فارتاح أمًرا له يَُردَّ ولم إليه، وأحسن
لتثأر أنصاره من فئة َقِدَمْت وملا النعاج، ذبح بيده امللك عبد وذَبََحُه به فَغَدَر مطمئنًا،
فكان والتقاطها، بجمعها فاهتموا القتيل رأس مع إليها األموال ببدر امللك عبد رمى له
لنا وصف وقد بالرأس، يحفلوا لم أنهم حتى نفوسهم عىل الكبري التأثري الرنان لألصفر
أن عمرو إىل امللك عبد «بعث األول: فقال دقيًقا، وصًفا الحادث هذا والدينوري الطربي
فاجتمعوا مروان بني إىل امللك عبد بعث وقد مواليه، من رجٍل مائة يف ومىض … ائتني
ولم فدخل له، وأَِذَن معه كان َمْن يُْحبََس أن أََمَر بالباب أنه امللك عبد بلغ فلما عنده،
وصيف إالَّ معه وما الدار قاعة عمرو دخل حتى باب كل عند يُْحبَُسون أصحابه تََزْل
جماعتهم رأى فلما … مروان بنو حوله فإذا امللك عبد نحو ببرصه عمرو فرمى له،
ها وقال: امللك عبد به ب فرحَّ عمرو ودخل فُغلَِّقْت، باألبواب أُِمَر ثم … بالرش أحسَّ
يا قال: ثم طويًال، يحدِّثه وجعل الرسير عىل معه فأجلسه هللا، يرحمك أمية أبا يا هنا
أن أَوتَْطَمُع امللك: عبد فقال املؤمنني، أمري يا هلل إنَّا عمرو: فقال عنه، السيف خذ غالم
وَجَلَس ع فُرصِ بعمرو امللك عبد أََمَر … عنه السيف فأُِخذَ سيَفَك، متقلًِّدا معي تجلس

ص٢٩٤. الدينوري، 2
ص٢٩٤. نفسه، املصدر 3
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عىل فوضع صدره عن امللك عبد فحمل رعدًة امللك عبد وانتفض … فذبحه صدره عىل
رسيره.»4

امللك عبد فأخذ فتنادوا، بالباب وُهْم بذلك عمرو أصحاب وأحسَّ …» الثاني: وقال
أعىل إىل فأُصعدت بها َفأََمَر درهم، ألف رصة كل يف وَجَعَل ُهيِّئَْت قد رصة خمسمائة
وأخذوا ُملًقى الرأس أصحابه فرتك عمرو، رأس مع عمرو أصحاب إىل فأُلقيت القرص،
َب فَرضَ رجًال خمسني ومواليه عمرو أصحاب من امللك َعبْد أََخذَ ثم … وتََفرَّقوا املال

الزبري.»5 بن هللا بعبد فلحقوا الباقون وَهَرب أعناقهم
سياسة هي ولكن سعيد، بن عمرو ويرصع بذاته امللك عبد يقوم أن البتة نفكر لم
ح فرصَّ بذلك امللك عبد اعرتف وقد سبيلها، يف يقف أحٍد عىل تُبِْقي فال والرهبة، الشدة
أو يقتلني أن بني ني خريَّ أباكم «إن بقوله: عليه قدموا حني سعيد بن عمرو ألبناء
وأرعاني لقرابتكم وأوصلني فيكم أرغبني فما أنتم ا وأمَّ قتيل، عىل َقتَْله فاْخَرتُْت أقتله،

لحقكم.»6

والحجاز العراق يف الزبريية الحركة عىل القضاء (2-2)

سعيد بن عمرو َمْقتَل بعد األمور له واستقرَّت الشام يف امللك لعبد األحوال َصَفت
والفوىض، الفتن بنريان املضطرب العراق نحو َوْجَهه ه فوجَّ أَتْبَاعه، يف السيف وإعماله
وإرضاء الثورات تهدئة يف ُجْهَده فبَذََل الزبري، بن هللا عبد ألخيه عليه واليًا مصعب وكان
السياسية الشيع ملختلف مقرٍّا العراق فأصبح اتََّسَع قد الخرق كان ولكن الزعماء،
أنصار ورتع البرصة، يف دعوتها بثِّ من األزارقة فتمكَّنت ومبادئها، آرائها يف املتضاربة
أحزاب الستجالب يَْسَعْون األمويون وقام واملدائن، الكوفة يف التوَّابني وفلول املختار
ب يَْرضِ أن امللك عبد أراد وقد عسريًا، أمًرا مصعب عىل العراق ُحكُم كان ولذلك تؤيدهم؛
جيًشا ز فجهَّ الرافدين، بالد يف السائد االضطراب من يستفيد وأن قاسية، بة َرضْ مصعبًا
ففاز الدجيل، عىل الجاثليق» «دير معركة يف مصعبًا وناجز العراق نحو به وسار قويٍّا

٧١ه/٦٩٠م. سنة رأسه واحتزَّ وَقتََله عليه

ص٧٨٣–٧٩١. الطربي، 4
ص٢٩٤-٢٩٥. الدينوري، 5

ص٢٢٩-٢٣٠. ج٣، والتبيني البيان يف سعيد بن عمرو عن وراجع ص٧٩٥. الطربي، 6
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العراق يف الزبريية الحركة عىل وقىض مصعب عىل فاز امللك عبد أن لنعتقد وإنا
اآلتية: لألسباب

عرينه يف عليه يَْحِملوا أن قبل العراق يف الزبرييني وهاجم الفرصة امللك عبد انتهز أوًال:
وقد لالستعداد، الكايف الوقت لهم ويكون به»، يتغدوا أن قبل بهم «فتعىش الشام
البلدان له ودانت الزبري بن هللا لعبد األمر صفا وملا …» فقال: ذلك الدينوري لنا أكَّد
إن لهم: فقال بيته أهل وعظماء إخوته مروان بن امللك عبد جمع الشام، أرض إالَّ
آَمنُه ولست البلدان وسائر العراق أرض له ودانت املختار َقتََل قد الزبري بن مصعب
ترون؟ فما ذلُّوا، إالَّ دارهم ُعْقر يف ُغُزوا قوم من وما داركم، عقر يف يَْغُزوكم أن
وتستجيش أطرافك إليك تجمع أن أرى املؤمنني: أمري يا فقال: مروان بن ِبْرش فتكلم
بالرجال والرجال بالخيل الخيل وتلف إليه وتسري قواصيك، إليك وتضم جنودك

الشام.»7 ُكَور إىل رسله ه فوجَّ هللا، عند من والنرص
الحسنة بالصالت فوعدهم مصعب، أشياع من الكثريين امللك عبد استمال ثانيًا:
الجاثليق، دير معركة يوم امللك بعبد ُجنْده ِمْن قوم فاْلتََحَق السنية، واملناصب
املختار قائد األشرت بن وإبراهيم الحفاظ أهل إالَّ معه يثبت ولم عنه، ربيعة واعتزلت
األخري هذا وأسند املختار، مع اختلف أن بعد مصعب إىل انضم قد وكان املشهور،
لنا يؤكد ما التاريخية الوثائق من ولدينا شميط، بن ألحمد املختارية الجند قيادة
األمويون وعده إذْ مصعب عن والتخيل امللك عبد إىل االنضمام أحبَّ األشرت ابن أن
ليس ولكن … الشام أهل اتباع «رأيي املعنى: بهذا الرصيح اعرتافه وهاك بالعراق،

وترتها.»8 وقد إالَّ الشام تسكن قبيلة
الزبرييني َضْعف رأوا ما بعد خصوًصا والسالم، الراحة إىل اإلخالد العراقيون أحب ثالثًا:
ساحة أَْصبََحْت حينما والدمار الخراب من ببالدهم حلَّ وما األموية، القوى أمام
بن قيس قاله ما ذلك عىل يدلُّنا امللك، لعبد واالستسالم مصعب بغدر وا فهمُّ للقتال،
أهل تُْدخلوا ال «َويَْحكم بقوله: الشاميني من ويحذِّرهم الثبات عىل يحرِّضهم الهيثم
رأيت لقد وهللا منازلكم، عليكم ليضيقن … بعيشكم تطمعوا فوهللا عليكم، الشام

ص٣١٦-٣١٧. الدينوري، 7
ص٧٤٣. ،S2 V1 الطربي، 8

95



الشام يف األموية الدولة

الصوائف يف رأيتنا ولقد حاجة، يف أَْرَسله أن يفرح الخليفة باب عىل الشام أهل سيد
خلفه.»9 وزاده فرسه عىل ليغزو وجوههم من الرجل وأن بعري، ألف عىل واحُدنا

إثبات إىل بحاجة ولسنا نفسه، امللك عبد بذلك له شهد وقد بطًال، مصعب كان رابًعا:
الناس؟ أشجع من لجلسائه: يوًما قال امللك عبد أن الفخري روى فقد شجاعته،
طلحة بنت عائشة بني داره يف َجَمَع من الناس أشجع لكن ال، قال: أنت، قالوا:
القادة معه يستصحب فلم كله هذا ومع مصعبًا)،10 (يعني الحسني بنت وسكينة
ُصفرة أبي بن كاملهلب الجند قيادة يف والدربة الحروب يف البرص أصحاب األكفاء
فقال: امللك عبد إىل مصعب بمسري خازم ابن أُْخِرب أنه: الطربي لنا ذكر فقد وغريه،
املهلب أَفَمَعه قال: فارس. عىل استعمله ال، قيل: معمر؟ بن هللا ُعبيد بن عمر أََمَعُه
قيل: الحصني؟ بن عباد أفمعه قال: املوصل. عىل استعمله ال، قيل: ُصفرة؟ أبي بن

بخراسان: وأنا فقال: البرصة. عىل استخلفه ال،

ن��اِص��ُرْه11 ال��ي��وَم يَ��ْش��َه��د ل��م ام��رٍئ ب��َل��ْح��ِم وأب��ش��ري ج��ع��اِر َف��ُج��رِّي��ن��ي ُخ��ذي��ن��ي

وفروسية، شجاعة بيت يف ُربَِّي وإن الحربية بالفنون علم ملصعب يكن ولم
الحيلة أبواب وَعَرَف املعارك وَشِهَد القتال ماَرَس مدرَّبًا شابٍّا امللك عبد كان بينما

أنواعها. عىل فيها
بعض يف — أُجِرب وقد السالح، َحْمل عىل قادٍر كل الشاميني من امللك عبد قاَد خامًسا:
يف واالنزواءَ القتال عن التخلف أرادوا الذين مع القسوة استعمال عىل — األحيان
أصحاُب نََظَر «ملا إنه حتى عديد، جيش له فكان والسالمة. بالعافية حبٍّا بيوتهم

الرعب.»12 وشملهم تواكلوا امللك عبد جموع كثرة إىل مصعب
بن الحجاج فكان الجيوش وتجهيز الجند تجنيد يف القوي امللك عبد ساِعُد ا أمَّ
الفريُد العقُد ذلك لنا أكَّد وقد القتال. عن املتقاعسني مع الشدة هذا فاستعمل يوسف،

ص٨٠٦. نفسه، املصدر 9
ص١١٣. الفخري، 10

ص٨٠٧. ،S2 V2 الطربي، 11
ص٣١٧. الدينوري، 12
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أهل يستنفر فجعل مصعب، إىل الخروج أراد امللك لعبد البيعة استقرت «ملا فقال:
ألُْخِرَجنَّهم فوهللا عليهم، سلِّطني يوسف: بن الحجاج له فقال عليه، فيُبْطئون الشام
الشام أهل من رجل باب عىل يمرُّ ال اج الحجَّ فكان عليهم. سلطتك قد له: قال معك.

خرجوا.»13 الشام أهل ذلك رأى فلما داره، عليه أحرق إالَّ الخروج عن تََخلََّف قد
يف الحامية وأْكثََر البالد عىل اله عمَّ بََعَث العراق عىل االستيالءُ امللك لعبد تمَّ وملا
عىل استيالئه بعد الخَوْرنق يف كربى حفلة أقام وقد العطاء، يف للناس وبَذََل املرصين
املوائد ُمدَّت ثم وإياه، وتحادثوا معه فجلسوا والوجوه، األرشاف إليها دعى الكوفة
نَُعدَّ أن ويمكنَّا الدارسة. وأطالله الباقية آثاره يشاهد القرص وطاف ورشبوا، فأكلوا
العراق. يف الزبريية الحركة فصول من األخري الفصَل السياسية الوجهة من الحفلة هذه

الحجاز يف الزبريية الحركة عىل القضاء (أ)

مصعبًا، صباه وعشري صديَقه امللك عبد َقتََل أن بعد العراق عىل األموية األعالم خفقت
هدف ال الذي وَهَدَفه األوىل غايته اتخذها التي الشدة لسياسة وتنفيذًا ملكه بتوطيد حبٍّا
نصب فوضع الحجاز، يف الزبري ابن إالَّ أمامه يَبَْق لم نعم الدولة. أحكام إدارة يف بعده

ثالثة: عوامل ذلك عىل ساَعَدُه وقد حركته، عىل والقضاء ُمَقاَوَمتَُه عينيه
الرجال منها حرم إذ الزبري ابن يد يف فأسقط امللك لعبد العراق خضعت األول: العامل
الحجاز َفْقر يعلم وكلنا سيما ال بائسة، حال يف جيشه فأصبح واملادة، والذخرية
إىل امللك عبد هه وجَّ الذي األموي الجند غنى ُمَشاِهٌد َوَصَف وقد مواردها. ونضوب
عندهم الطعام ورأيت متسلحون، — الحملة قائد للحجاج — «وأصحابه فقال: مكة
فرأيت والدقيق، والسويق والكعك الطعام تحمل الشام من تأتي العري ورأيت كثريًا،
— بَلْغنَا أن إىل فكفانا بِدْرَهم كعًكا بعضهم من ابتعنا ولقد مخاصيب. أصحابه

نفر.»14 َلثالثة وإنَّا — الجحفة
أن بعد لألمويني االستسالم — السابقة بحكم — الحجازيون أحبَّ الثاني: العامل
أن وأَْعَلُموه الزبري ابن عن فتخلُّوا األموي، للحكم سكانها وَرَضَخ العراق هدأت

ص١٥٥. ج٣، الفريد، العقد 13
ص٨٣١. ،S2 V2 الطربي، 14
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لنا فوصف معدمون، فقراء وهم امللك عبد مقاومة العبث من إذ للهالك، مصريه
الزبري ابن «رأيت فقال: الزبري البن الحجازيني خذالن كيفية أيًضا عياني ُمَشاِهٌد
يخرجون وجعلوا شديًدا، خذالنًا معه من وَخذََلُه أصحابه، عنه تََفرََّق وقد ُقِتل يوم
وَخَرَج فارقه ممن كان أنه وذََكَر آالف. عرشة من نحٌو إليه خرج حتى الحجاج إىل
امللك عبُد وعاَجَل أمانًا»،15 ألنفسهما منه فأخذا وُخبيب حمزة ابناه الحجاج إىل
ذلك َفَعَل وقد الجيوش، إليه فأرسل املعنوية، الحجازيني قوى ليُْضعف الزبري ابَن
ِفْكَره يُْعِمل الزبري ابن تدع متى املؤمنني أمري يا «إنك له: فقال الحجاج، برأي عمًال
معاَجَلِتِه يف فأْذَْن له، قوٌة ذلك يف كان فالله إليه وتثوب أنصاره ويجمع ويستجيش

له.16 فأَِذَن يل.»
األمويني من وتقربوا عنه فتفرقوا ورجاله، أصحابه عىل الزبري ابن بُْخل الثالث: العامل
تغلَّب أنه امللك عبُد لنا ذََكَر وقد قلوبهم. واجتذاب الناس ِدين رشاء يف أرسفوا الذين
برأيه واستغناءٌ مأله قد «عْجٌب وهي: فيه، استحكمت ثالث لخصال الزبري ابن عىل

أبًدا.»17 بها يسود فال التزمه، وبخٌل
وغريها العراقية األحزاب َجَعَل الزبري ابن بُْخل أن تقريرها نودُّ التي والحقيقة
كانت الكوفية الوفود أن الفريد العقد لنا ذََكَر وقد األمويني. إىل وتنضم عنه تتخىل
أبي بن املختاَر الزبري بن املصعُب َقتََل ملا قال: املال. من بيشءٍ تحظى وال عليه تقدم
العراق، أهل وجوه ومعه بمكة الزبري بن هللا عبد أخيه عىل فَقِدَم ا حاجٍّ َخَرَج ُعبيد
لتعطيهم نظريًا بها لهم أَدَْع لم العراق، أهل بوجوه جئتك املؤمنني، أمري يا له: فقال
فلما فعلت. ال وهللا هللا، مال ألعطيهم العراق أهل بعبيد جئتني قال: املال. هذا من
من بكم يل أن وهللا وددت الكوفة، أهل يا لهم: قال مجالسهم وأخذوا عليه دخلوا
ظبيان: بن هللا عبيد قال رجًال. عرشة لكل بل والدرهم الدينار رصف الشام أهل
مثلنا فإن قال: ذلك؟ وما قال: ذََكْرت؟ فيما ومثلك مثلنا ما املؤمنني أمري يا أتدري

وائل: بن بكر أعىش قال كما الشام أهل ومثل ومثلك

ص٨٤٥. ،S2 V2 الطربي، 15
ص٣١٩. الدينوري، 16

ص٤٣. ج٢، قتيبة، ابن 17
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ال��رج��ُل ذل��ك أخ��رى وع��ل��ق غ��ي��ري رج��ًال وع��ل��ق��ت ع��رًض��ا ع��ل��ق��ت��ه��ا

انرصف ثم امللك. عبَد الشام أهُل وأحبَّ الشام، أهَل أنت وأحببَْت نحن، أحببناك
الزبري.18 بن بمصعب وغدروا مروان ابن امللك عبَد فكاتبوا خائبني، عنده من القوم
امللك عبُد فبعث الزبريية، الحركة عىل للقضاء تعمل كلها العوامل هذه كانت
حتى العراق من فسار آالف، سبعة وعددها الحجازية للحملة قائًدا يوسف بن الحجاَج
تمَّ أن إىل الفريقني بني َعَرفة جبل عىل تدور املعارك رحى وكانت بالطائف. نزل
ورموا ُقبيس أبي جبل يف األمويون ن تحصَّ ثم الكعبة، يف الزبري ابن حرص للحجاج
سنة ُقِتل أن إىل عليهم فيشد املسجد عليه يدخلون وجعلوا باملنجنيق، الكعبة منه

أشهر. ثمانية من نحًوا الزبري البن الحجاج حرص وكان ٧٣ه/٦٩٢م،
حديَث ظلَّ ما القتال عىل ثباته يف الشجاعة رضوب من الزبري بن هللا عبد وأظهر
واجتماعه األخرية ساعاته يف َمْوِقفه املؤرخون وأثبت طويًال. زمنًا مماته بعد العرب
ألجلها قىض التي املبادئ سبيل يف الثبات عىل إياه وتحريضها بكر أبي بنت أسماء بأمه
املشبعة النسوية البطولة عىل وولدها األم بني َجَرْت التي املؤثرة األحاديث وتدلُّنا أتباعه،

حديثهما: وهاك اإلسالم، وحرارة العروبة بروح

ممن اليسري إالَّ معي يَبَْق فلم وأهيل، ولدي حتى الناس خذلني الزبري: هللابن عبد
فما الدنيا، من أردت ما يعطونني والقوم ساعة، صرب من أكثر الدفع من عنده ليس

رأيُِك؟
حق عىل أنك تعلم كنت إن بنفسك، أعلم بُنَيَّ يا وهللا أنت بكر: أبي بنت أسماء
غلمان بها ُب يَتََلعَّ رقبتك من تمكِّن وال أصحابك، عليه ُقِتل فقد له فامِض تدعو وإليه
ُقِتل من وأهلْكَت نفسك أَْهَلْكَت أنت، العبُد فبئس الدنيا أردت إنما كنت وإن أمية، بني
وال األحرار ِفْعل ليس فهذا ضعفت. أصحابي وهن فلما حق؛ عىل ُكنُْت ُقْلَت: وإن معك،

أحسن. القتل الدنيا! يف خلودك وكم الدين، أْهل

ص٢٠٩. ج١، الفريد، العقد 18
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ركنُت ما هذا، يومي إىل داعيًا به قمُت والذي رأيي وهللا هذا الزبري: بن هللا عبد
يُستحلَّ أن هلل الغضب إالَّ الخروج إىل دعاني وما فيها، الحياة أحببت وال الدنيا إىل
فإني أمه يا فأنظري بصريتي، مع بصرية فِزْدِتني رأيك أَْعَلَم أن أحببت ولكنني َحَرُمه،
ُمنَْكر إتيان د يَتََعمَّ لم ابنك فإن هللا، ألمر وسلِّمي حزنُك يشتد فال هذا، يومي من مقتول
وال مسلم ُظْلم يتعمد ولم أمان، يف يغدر ولم هللا حكم يف يجره ولم بفاحشة، عمًال وال
من عندي آثر يشء يكن ولم أنكرته، بل به، فرضيت عمايل عن ُظْلٌم يَبْلُغني ولم معاهد،
تعزيًة أقوله ولكن بي، أعلم أنت لنفيس، مني تزكيًة هذا أقول ال إني اللهم ربي، رضا

عني. لتسلو ألمي
تقدْمتُك وإن تقدْمتَني، إن حسنًا فيك عزائي يكون أن هللا من ألرجو إني أسماء:

أمرك. يصري ما إىل أنظر حتى أخرج نفيس ففي
وبعد. قبل يل الدعاء تََدِعي فال خريًا، أمه يا هللا جزاِك هللا: عبد

طول ارحم اللهم حق، عىل ُقِتلت فقد باطل عىل ُقِتل فمن أبًدا، أََدُعه ال أسماء:
بأبيه وبرَّه ومكة املدينة هواجر يف والظمأ النحيب وذلك الطويل، الليل يف القيام ذلك
الصابرين ثواَب هللا عبد يف فأِثبْني قضيت، بما ورضيت فيه ألمرك سلَّْمتُه قد اللهم وبي،

الشاكرين.19

البيت: هذا أيامه آخر يف الزبري بن هللا عبد َد وردَّ

ك��ل��وُم��ن��ا ت��دم��ي األع��ق��اب ع��ل��ى ل��س��ن��ا
ال��دَّم��ا ت��ق��ط��ر أق��دام��ن��ا ع��ل��ى ول��ك��ن

وصلبه،20 تبنًا وحشاه ِجْلَده َسَلَخ فإنه الزبري، ابن من االنتقام يف الحجاج وتمادى
جبَّاٍر. رهيٍب عدوٍّ من بموته األمويون فتخلََّص

ص٨٤٦-٨٤٧. الطربي، 19
ص١٩٣. الدول، مخترص 20
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األشعثية الثورة إخفات (3-2)

األحزاب زعماء إليه فالتجأ األمويني، ضد الثورات وُمَحرِّك املعارضة َمْرَكَز العراق كان
يَتُوُقون دوًما كانوا العراقيني إن القول من لنا بدَّ وال الجهات، مختلف من الغاضبة
هم ِمْرصِ إىل الخالفة تنتقل لو ويودُّون األحكام، زمام استالم إىل ويحنُّون لالستقالل
ما املعارضة األحزاب تشجيع من فصادفوا العربية، الحكومة يف العاملة اليد ليصبحوا
بذلك، األيام تسنح كانت كلما األموية الدولة وجه يف للقيام الفرص ينتهزون جعلهم
األموية الحامية وعزَّز سياستهم يف القوة إىل فالتجأ العلم، حقَّ فيهم ذلك امللك عبد فعلم
للقوة ألن نفًعا؛ تُْجِده لم كلها التدابري هذه إن املشاغبني، باملعارضني وَفتََك بالدهم يف

كابوسها. يرتفع حني يزول أن بدَّ ال وقتيٍّا تأثريًا

العراق يف األشعث ابن ثورة هيأت التي األسباب (أ)

بن الرحمن عبد لنرصة وَدَفَعتْهم للثورة العراقيني َدَعت التي األسباب أن لنعتقد إنَّا
وتدقيقها: َدْرسها من لنا بدَّ ال عوامل يف تنحرص الزعماء من وغريه األشعث بن محمد
املرصين أهل األمويون جنَّد للقتال»: دوًما العراقيني يسوقون «األمويون األول: العامل
كلمة وإعالء لفتحها السحيقة والرتكستانية الفارسية البالد مجاهل إىل ودفعوهم
بالزعماء التحقوا طاملا فإنهم بالدهم، يف وقالقلهم هم رشَّ يأمنوا كيما فيها؛ اإلسالم
واملطاَلبة البيت آل نرصة إىل والداعني األموية املركزية عن االنفصال بوق يف النافخني
— العراق يف السامي امللك عبد مندوب — الحجاج لهم ح ورصَّ الخالفة، يف بحقهم
هو والثورة الفوىض جرثومة لقتل الناجع الدواء أن لهم فذكر علنًا، الحقيقة بهذه
من بدًال الصالحة األعمال يف الكامنة قواهم الدولة فتَْستَثْمر والغزو، للفتح إرسالهم
أدوأ دواء لكم أجد لم إني العراق أهل «يا فقال: الفساد من به لها ِقبََل ال ما تحميلها
ب تَُعقِّ فإنها القفل وفرحة اإلياب ليلِة ِطيب لوال والبعوث، املغازي هذه من لدائكم
كارهني إالَّ أراكم وما بكم، الراحة وال عندكم الفرح أرى أن أريد ال وإني راحًة،
ما فيكم املؤمنني أمري طاعة تنفيذ من أُِريُد ما ولوال أكره، ِلُرؤيَتُِكْم وهللا إنَّا مَلَقاَلِتي،
عليكم.»21 العون ُحْسَن أسأل وهللاَ إليكم، النظر عىل والصرب مقاساتكم، نفيس ْلُت َحمَّ

ص٣٨١. ج٢، الفريد، العقد 21
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ألًفا عرشين يبلغ قويٍّا جيًشا العراقيني من فجهز السياسة هذه الحجاج اتبع
بن الرحمن لعبد الجيش هذا قيادَة أَْسنََد وقد األتراك، ومناجزة تركستان ِلَفتْح
ُمُدنَها يَْفتَِتح وجعل الرتك بالد إىل فسار الطموحني، الزعماء أحد األشعث بن محمد
األمكنة يف واملسالح الشعاب عىل األرصاد ويضع اله عمَّ إليها ويبعث إليه ها ويضمَّ
إليها املسلمون يتعرف حتى الفتح يف ويوغل يتقدم ال أن رأيه من وكان املختلفة،
فال قاضية، رضبًة ويرضبها غزًوا ذلك بعد فيها يمعن ثم طرقها، عىل ويجرتئون
فغضب املوت، إىل يسوقهم وال التهلكة يف بهم يرمي وال املسلمني بأرواح يجازف
لم إني …» له: وكتب رأيه فضعف األشعث ابن سلكها التي الخطة لهذه الحجاج
إالَّ عليه يَْحِمْلَك لم أنه رأيت ولكني مكيدة، رأَي رأيته أنك َزَعْمَت الذي رأيك أَْعُدْد
لحصونهم والهدم أرضهم يف الوغول من به أََمْرتَُك ملا فامِض رأيك، واْلتياث ضعفك

ذراريهم.»22 وسبي ُمَقاِتَلِتِهْم وقتل
السياسُة إالَّ القاسية اللغة هذه بمثل األشعث البن الكتابة عىل الحجاَج يبعث ولم
حساب» «عىل كانت إن سيما ال الضحايا، من الفتح هذا كلَّف مهما بالفتح تقول التي
العصيان راية رفع عىل األشعث ابن ل فعوَّ الحجاج، ُعْرف يف الغاضبني العراقيني
لهم ح ورصَّ جيشه يف الخطابة منرب فاعتىل الحائط، عرض الحجاج أوامر وَرْمي
وأن أرواحهم، عىل باملحافظة حبٍّا تركستان يف السحيقة املجاهل إىل يدفعهم لم أنه
واحدة، دفعة فتحها عىل اإلقدام قبل وجغرافيتها البالد أحوال َدْرس يف الرتوي ُخطَّتَه
أصابوه وما واملهانة، املذلة من أسالفهم قاساه ما لهم َوَوَصَف ِهَمَمُهْم استنهض ثم
ولَِصَالِحكم ناصٌح لكم إني الناس، أيها «يا له: ِخطاب ِمْن فقال والبؤس، الجوع من
وبني بينكم فيما رأيي من كان وقد ناظٌر، نَْفُعه بكم يحيط ما كل يف ولكم ، محبٌّ
لكم فرضوه منكم للحرب التجربة وأويل أحالمكم ذوي فيه استرشت رأي عدوكم
فجاءني الحجاج أمريكم إىل كتبت وقد صالًحا، واآلجل العاجل يف لكم ورأوه رأيًا،
وهي العدو أرض يف بكم الوغول بتعجيل ويأمرني ويضعفني يعجزني كتاٌب منه
وآبى مضيتم إذا أميض منكم رجٌل أنا وإنما باألمس، فيها إخوانُُكم َهَلَكْت التي البالد
نطيع.»23 وال نسمع وال هللا عدو عىل نأبى بل ال، فقالوا: الناس إليه فثار أبيتم، إذا

ص١٠٥٢-١٠٥٣. ،S2 V2 الطربي، 22
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الحجاج َطَمَع للجند وبنيَّ األشعث البن املقرَّبني الزعماء من املفوَّهني أحد وقام
الشجاع لقائدهم بيعتهم ووجوب املسلمني، بأرواح اهتمامه قبل بالغنائم واهتمامه
أن يبايل ما — وهللا — الحجاج إن …» فقال: عدوِّهم، جهاد من بدًال الحجاج وجهاد
البالد أكل فَغِنْمتُم َظفْرتُم فإن واللصوب، اللهوب كثرية بالًدا فيقحمكم بكم يخاطر
ال الذي األعداء أنتم كنتم عدوكم ظفر وإن سلطانه، يف زيادة ذلك وكان املال وحاز
فإني الرحمن، عبد وباِيعوا الحجاج هللا عدو اخلعوا عليهم، يبقي وال عنتهم يبايل
عدو َخَلْعنَا قد فعلنا، َفَعْلنَا جانب: كل من الناُس فنادى خالع، أول أني أُْشِهُدُكْم
مرتدًدا ظلَّ بل امللك، عبد َخْلع عىل البدء يف يُقدم لم األشعث ابن أن والغريب هللا.»24
يدلُّنا للمسلمني، خليفًة بنفسه واملناداة أيًضا خلعه عىل رأيُه تمَّ ثم فارس، قِدم حتى
ُمَهيَّئة األفكار َوَجَد رجوعه لدى والعراق فارس من اقرتب حينما األشعث ابن أن هذا
ووالتهم األمويني ضد جهادها يف األمة يقود كيف يعرف نشيط زعيم ولقبول للثورة
املحلني. وجهاد الضاللة أئمة وَخْلع نبيه وسنة هللا كتاب عىل الناس بايعه وقد العتاة،
املرصين والية األمويون أسند وقسوتهم»: العراق يف األمويون «الوالة الثاني: العامل
سياسة فاتَّبعوا قلوبهم، إىل الشفقة تتخلل وال الرحمة يعرفون ال قساٍة رجاٍل إىل
الرءوس عىل السيف فجرَّدوا الظنة، عىل الناس يتهمون وراحوا بحذافريها، الشدة
حنا تصفَّ ولو املعارضني، للزعماء مقربًة السجن وجعلوا الظهور، يف السوط وأَْعَملوا
والحجاج زياد بن هللا وعبيد أبيه ابن زياد أمثال العراق يف األمويني الوالة تاريخ
تتوطد وال سيوفهم، عىل إالَّ يَُقْم لم أمية بني ملك أن ْقنا لتحقَّ وغريِهم يوسف بن
بأعمال يندِّد أو الحكومة سياسة يَنْتَِقَد أن الشعب فمنعوا أسنتهم، عىل إالَّ أركانه
شديًدا، حرًصا ذلك عىل يحرصون وكانوا مبادئها، إىل غضبه سهام يسدِّد أو رجالها
السياسة، هذه تنفيذ سبيل يف الفظائع من كثري ارتكاب عىل مراًرا أُْجِربوا إنهم حتى
عىل فحرَّموا أيًضا الحجاز يف القسوة سياسة وسادت املريرة، الناس أللسنة وقطًعا
يخالف َمْن وهددوا بالدهم، يف األموية للحكومة املعارضني العراقيني إيواء الحجازيني
الوالة لهؤالء عليها َعثَْرُت التي الخطب أَْشَهَر لك مورٌد وإني باإلعدام، القوانني هذه
الحرية َخنْق معنى ولتفهم واإلرهاب، الشدة بسياسة نقصد ما إىل تماًما لتتعرف

بعده. من لها حياَة ال خنًقا والسياسية الكالمية

ص١٠٥٤. ،S2 V2 الطربي، 24
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بالبرتاء وتُْعَرف البرصة يف أبيه ابن لزياد خطبة أشهر

بأهله املويف والعمى العمياء والضاللة الجهالء الجهالة فإن … بعد ا أمَّ …
يَنْبُت العظام، األمور من حلماؤكم عليه وتشتمل سفهاؤكم، فيه ما النار عىل
اإلسالم يف أَْحَدثْتُم أنكم تذكرون وال … الكبري عنها يتحاىش وال الصغري فيها
والصفقة املنصوبة املواخري هذه تَْرككم ِمْن إليه، تُْسبَُقوا لم الذي الحدث
الغواة تَْمنَع نهاٌة منكم يكن ألم قليل، غري والعدد املبرص النهار يف املسلوبة
فلم السفهاء، اتبعتم ولقد بالحلماء، أنتم ما … النهار وغارة الليل دلج عن
إني … اإلسالم حرم انتهكوا حتى دونهم قيامكم من ترون ما بكم يزل
وشدة ضعف، غري يف لنٌي أَوَّلُُه، به صلح بما إالَّ يصلح ال األمر هذا آِخَر رأيُت
واملقبل بالظاعن، واملقيم باملويل، الويل آلخذن باهلل ألقسم وإني عنف، غري يف
سعيد انُْج فيقول أخاه منكم الرجُل يلقى حتى بالسقيم، والصحيح باملدبر،

… قناتكم يل تستقيم أو سعد، َهَلَك فقد
لسانه، َقَطْعُت إالَّ بها دعا أحًدا أجد ال فإني الجاهلية، ودعوى وإياي
قوًما غرَّق فمن عقوبة، ذنب لكل أحدثنا وقد تكن، لم أحداثًا أحدثتم وقد
نَبََش ومن قلبه، عن بنا نقَّ بيتًا ب نقَّ ومن أحرقناه، قوًما حرَّق ومن أغرقناه،
ولساني، يدي عنكم أكفَّ وأيديكم ألسنتكم عني وا فكفُّ حيٍّا، فيه دفنَّاه قربًا

… عنقه رضبت عامتكم عليه ما بخالف ريبٌة أحدكم من يظهرن وال
أعطانا، الذي هللا سلطان نسوسكم … ساسة لكم أصبحنا إنَّا الناس، أيها
أحيينا، فيما والطاعة السمع عليكم فلنا خوَّلنا، الذي هللا بفيء عنكم ونذود
عن أَُقرصِّ فلن فيه أَُقرصِّ مهما أن واعلموا … ولينا فيما العدل علينا ولكم
عطاءً حابًسا وال بليل، طارًقا أتاني ولو حاجة طالب عن محتجبًا لست ثالثة،
فإنهم ألئمتكم بالصالح هللا فادعوا بعثًا، لكم مخمًدا وال إبانة، عن رزًقا وال
وال تَْصلُحوا، يَْصلُحوا ومتى تأوون إليه الذي وَكْهُفكم لكم، املؤدِّبون ساستكم
لرصعى فيكم يل إن هللا، وايم … أسفكم لذلك فيشتد بُْغَضهم قلوبكم بوا تُْرشِ

رصعاي.25 من يكون أن منكم امرئ كلُّ فليحذَْر كثرية،
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الوليد عهد يف مكة وايل القرسي هللا عبد بن لخالد خطاب من

البلدان من هللا اختار التي وهي حرمة، هللا بالد بأعظم إنكم … الناس أيها يا
أيها سبيًال. إليه استطاع من ه حجَّ عباده عىل كتب ثم بيته، بها فوضع
ما وهللا فإني والشبهات، وإياكم الجماعة، ولزوم بالطاعة فعليكم … الناس
منه الخالفة جعل هللا إن الحرم، يف َصَلبْتُه إالَّ إمامه عىل يَْطَعُن بأحٍد أوتى
رأَي ال إنه وكيت، كيت تقولوا وال وأطيعوا فسلِّموا َجَعَلَها، الذي باملوضع
أهل من قوًما أن بلغني أنه واعلموا إمضاؤه، إالَّ ورآه الخليفة به َكتََب فيما
ممن أحًدا تُنِْزلوا أن فإياكم بالدكم، يف ويقيمون عليكم يَْقِدُمون الخالف
إالَّ منكم أحٍد منزل يف منهم أحًدا أجد ال فإني الجماعة، عن زائٌغ أنه تعلمون
والطاعة، بالجماعة وعليكم منازلكم، يف تُنزلون من فانظروا منزله، هدمت

األعظم.26 البالء هو الفرقة فإن

الوليد عهد يف املدينة وايل املري حيان بن لعثمان خطاب من

وحديثه، الدهر قديم يف املؤمنني ألمري غش أهَل وجدناكم إنَّا … الناس أيها
هم والنفاق، الشقاف أهُل هم … أهل27 خباًال يزيدكم من إليكم ضوى وقد
َوَجْدُت إالَّ قط جربتهم ما وهللا عنه، تفلَّقت التي وبيضته النفاق عشُّ وهللا
بشيعة، لهم هم وما يقول، ما طالب أبي آل يف يقول الذي نفسه عند أْفَضَلُهم
ال وهللا فإني دمائهم، سفك من هللا يريد ملا ولكن ولغريهم، لهم األعداء وإنهم
وأنزلُت منزله َهَدْمُت إالَّ أنَْزَله وال منزًال أَْكَراُه أو منهم أحًدا آوى بأحٍد أوتى

أهله. هو ما به

ص١٢٣١. ،S2 V2 الطربي، 26
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يُْصِلح ما عىل مجتهٌد وهو — الخطاب بن عمر ها مرصَّ ملا البلدان إن ثم
أم إليك أحب الشاُم فيستشريه الجهاد يريد من عليه يمرُّ َجَعَل — َرِعيَّتَه
فرخ وبها عضاًال داءً العراق رأيت إني إيلَّ، أحب الشام فيقول: العراق؟
لو أقول ثم البلدان، يف سأفرقهم ألراني وإني بي، أعضلوا لقد وهللا الشيطان،
عند ُخِربُوا فإذا … َولَِم وَكيَْف وِحَجاٍج بَجَدٍل عليه َدَخلُوا َمْن ألفسدوا َفرَّْقتُُهم
األََمرَّيْن، منهم فلقي عثمان عىل يصلحوا لم طائل، منهم يُْخَرب لم السيوف
عروة عروة اإلسالم عرى ونقضوا العظيم، الفتق هذا َفتََق الناس َل أوَّ وكانوا
من أَْعِرف ِلَما بهم أَْفَعُل ما بكل هللا إىل ألتَقرَّب إني وهللا البلدان، وانغلوا

ومذاهبهم. رأيهم
رجل ووليهم عليه، يصلحوا فلم فدامجهم معاوية املؤمنني أمري َولِيَُهْم ثم
َكِرُهوا، أو أََحبُّوا له، فاستقاموا وأخافهم السيف عليهم فبََسَط جلًدا الناس
أنتم ما وهللا … األمن ِمثْل قطُّ شعاًرا رأينا ما وهللا وَعَرَفُهم، َخَربَُهم أنه وذلك
حتى فشيئًا شيئًا يُنَْقُض إنما األمر فإن الوالة، َعيَْب فدعوا … قتال بأصحاب
والولد.28 وباملال بالدين تذهب والفتن البالء، من الفتنة وبني الفتنة تكون

يوسف بن الحجاج ُخَطب أشهر

العراق: يف الثوار لبعض هذه َكِلَمتَه ه وجَّ

ُمنَْكٍر عن وال تَُقاِتلُون حقٍّ عن فال الفتنة، استخلصتم فإنكم … بعد ا أمَّ
تنسف خيل ِقبَِيل من عليكم يَِرُد ما ُل أَوَّ يكون أن ألهم إني هللا وايم تَنَْهْون،
والسواد خرابًا، والديار يتامى، واألبناء أيامى، النساء وتدع والتاِلَد، الطاِرَف

والسالم.29 بغريه. وُِعَظ من والسعيُد … بياًضا
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الكوفة يف الحجاج خطب ومن

ت��ع��رف��ون��ي ال��ع��م��ام��َة أََض��ع م��ت��ى ال��ث��ن��اي��ا وط��الع ج��ال اب��ن أن��ا

وإني بمثله، وأجزيه بنعله وأحذوه َمْحمله الرش ألحمل إني وهللا أما
العمائم بني الدماء إىل ألنظر وإني قطافها، وحان أينعت قد رءوًسا ألرى
أغمز ما العراق أهل يا وهللا إني … تشمريًا ساقها عن َرْت َشمَّ قد واللحى
الغاية إىل وجزيت ذكاء عن فرْرُت ولقد بالشنان، يل يقعَقُع وال التني، كتغماز
فوجدني عيدانها، عجم ثم كنانته نَثََر امللك عبد املؤمنني أمري إن القصوى،
الفتن يف أَْوَضْعتُم طاملا فإنكم إليكم، هني فوجَّ مكًرسا؛ وأصلبها عوًدا أمرَّها
السلمة، عصب وألعصبنكم العود َلْحو ألْلُحَونَُّكم وهللا أما الغي، سنن وسننتم
فريت، إالَّ أخلق وال وفيت إالَّ أِعُد ال وهللا إني اإلبل، غرائب ب َرضْ بَنَّكم وَألَْرضِ
لتستقيمن وهللا وذاك، أنتم فيما يقول، وما وقاًال وقيًال الجماعات وهذه فإياي

جسده.30 يف شغًال منكم رجٍل لكل َألََدَعنَّ أو الحق ُسبُل عىل

أيًضا: وللحجاج

رغًدا ِرْزُقها يأتيها مطمئنة آمنة كانت قرية مثًال َب َرضَ هللا إن الوجوه، شاَهت
كانوا بما والخوف الجوع لباس هللا فأذاقها هللا بأنعم فكفرت مكان كل من
َألُِذيَقنَُّكم فوهللا واستقيموا، فاستوسقوا أولئك وأشباُه أولئك وأنتم يصنعون،
أُْقِسُم تنقادوا، حتى السلمة عصب وألعصبنكم العصيان، تَذَُروا حتى الهوان
عن فالٌن وأْخَربَِني وكان، وكان اإلرجاف، وَلتََدُعنَّ اإلنصاف عىل لتُْقِبلُنَّ باهلل
والولدان أيامى النساء يدع هربًا بالسيف َألَْهُربَنَّكم أو الهرب، وما والهرب فالن،
ال الزرافات، وهذه إياي وها، ها عن وتقلعوا السهمى تذروا وحتى يتامى،
ما معصيتهم املعصية ألهل ساغ لو إنه أال وحده، إالَّ منكم الرجل يركبن

ص١٦٤. ج٢، والتبيني، البيان ص٨٦٣–٨٦٥. ،S2 V2 الطربي، 30
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غزوا ما كرًها يغزون أنهم ولوال الثغور، ولعطِّلت عدٌو ُقوتَِل وال يفءٌ ُجبي
طوًعا.31

الكوفة يف الحجاج خطب ومن

الدابر.32 كأمس َجَعْلتُها إىل بعصا عًصا تُْقَرع ال وهللا ا أمَّ

أيًضا: وله

قبل ليهمني أَْمُرُكم كان إن وهللا النفاق، أهل يا الشقاق، أهل يا 33… أهل يا
دعوتي، فأجاب بكم ويبتليني بي يَبْتَِليَُكم أن هللا أَْدُعو كنت ولقد آتيكم، أن
سيفه إىل وأشار — هذا فاتخذت مني، سوطي فَسَقَط البارحة ُت ِرسْ ولكنني

وألفعلن. وألفعلن وَألَْفَعَلنَّ ذَيَْلها املرأة جرَّ فيكم َألَُجرَّنَّه فوهللا مكانه، —

«يا وصفها: عىل وسنأتي — العراق يف الجماجم دير معركة بعد الحجاج وقال
واألطراف، واملسامع والعصب والدم اللحم فخالط استبطنكم قد الشيطان إن … أهل
نفاًقا فحشاكم ودرج َدبَّ ثم َخ، وفرَّ باض ثم َش فعشَّ ارتفع ثم األسماع، إىل أفىض ثم
تَُشاِوُرونه، ومؤامًرا تطيعون وقائًدا تَتَِّبُعونه دليًال اتخذتموه خالًفا، وأَْسَعَرُكْم وشقاًقا
املكر رمتم حتى باألهواز أصحابي ألستم بيان، ينفعكم أو تجربة تنفعكم فكيف
بطريف أرمقهم وأنا وخالفته، دينه يخذل وجل عز هللا أن وظننتم الكفر، عىل وأَْجَمْعتُم
وتَنَاُزِعكم َفَشِلكم من كان ما الراوية يوم رساًعا، وتنهزمون ِلواذًا، تََسلَّلُون وأنتم
أوطانها عىل الشاردة كاإلبل وليتم، إذا َولِيُِّكم وقلوص فيكم هللا ويراه وتخاذُِلكم،
السالح كم عضَّ حني بنيه عىل الشيخ يلوي وال أخيه عن املرء يسأل ال النوازع،
واملالحم. املعارك كانت به الجماجم، يوم وما الجماجم، دير يوم الرماح، ونََخَستْكم

ص٨٦٥-٨٦٦. نفسه، املصدر 31
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َخ��ِل��ي��ِل��ِه ع��ن ال��خ��ل��ي��ل وي��ذه��ل َم��ِق��ي��ِل��ِه َع��ْن ال��ه��م��ام ي��زي��ل ض��رٌب

إِْن النزوات، بعد والنزوة الحزَّات، بعد والعقالت الفجرات، بعد اللذات … أهل يا
تتذكرون ال نافقتم، خفتم وإن أرجفتم، أمنتم وإن وَجبُنْتُم، عللتم ثُُغوِرُكْم إىل بََعثْنَاكم
عاٍص، استفزكم أو غاٍو استغواكم أو ناكث ُكم اْستََخفَّ هل معروًفا، تشكرون وال نعمة
إليه ونََفْرتُم َصيَْحته وأََجبْتُم َدْعَوتَه لبَّيتم إالَّ خالع استعضدكم أو َظاِلم، استنرصكم أو
زافر زفر أو ناغب نغب أو شاغب شغب هل … أهل يا ورجاًال، وفرسانًا وثقاًال خفاًفا
ألم الوقائع؟ تَْزُجْركم ألم املواعظ؟ تنفعكم ألم … أهل يا وأنصاره، أتباعه ُكنْتُم إالَّ

ومثالته؟!»34 بأسه وأليم سيفه حرَّ ويذقكم وطأته عليكم هللا يُْشِدد
أيًضا: وله

اإلماء، وأوالد العطاء وعبيد األخالق ومساوئ والنفاق الشقاق وأهل … أهل يا
موضع ويبرص دمه، وحقن رأسه حمل ويخرس صلعة، منكم الرجل يرفأ أال
قبلها ملا نكاًال تكون وقعًة بكم أُوِقَع حتى تميض األمور أرى ما وهللا قدمه،

بَْعَدها.35 ملا وتأديبًا

والوعيد التهديد من تخلو ال إنها نقول: أن فيمكننا الخطب هذه لك أَثْبَتْنَا وقد ا أمَّ
فأََحبَّ العراقيني، ضد املنظمة الدعوة رائحَة منها نشتمُّ إننا ثم والتنديد. واإلهانة
والتخريب، والتقتيل التدمري إىل الداعية الحركات بمظهر ثوراتهم يُْظِهُروا أن األمويون
أن فادَّعوا الدينية، وأهميتها جاللها وبيَّنوا الخالفة بعروة أمية بنو استمسك ولطاملا
الفجرة، الكفرة هم عليها الخالف يف يَْسَعْون الذين وأن أعدائها، ومذلُّ نارصها هللا
الخليفة عىل يخرج ومن هللا، رسول خليفة كان األموي فالعاهل ذلك، يف غرابة وال
ومقره هللا عىل يخرج فإنما هللا رسول عىل يخرج ومن هللا، رسول عىل يخرج فإنما
Divine Right األمم حكم يف اإللهي بالحق تََعلُّقهم هو ذلك مصريًا، وساءت جهنم

ص٥٥-٥٦. ج٤، عساكر، ابن 34
ص٥٩-٦٠. ج٤، نفسه، املصدر 35
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الثورات نريان إشعال يف كبريًا عامًال كانت واإلرهاب الشدة سياسة أن فنرى ،Theary
العراق. يف األمويني ضد

األشعث ابن يَْرَكب لم لالستقالل»: يسعى طموح األشعث «ابن الثالث: العامل
األطماع، من صدره يف يَُجول كان ِلَما إالَّ العصيان عىل يُْقِدم ولم الخشن، الثورة مركب
الزمن له بَسَم إْن األقطار ِمن وغريه العراق عىل والسيطرة األمويني عن االنفصال فودَّ
وكانت تركستان، فتح إىل فبعثه يوسف بن الحجاُج فيه ذلك َعَرَف وقد األيام، وساَعَدتْه

منها. يئوب ال علة األمويني جيوش أنهكت قد
حقًدا األشعث البن يُْضِمر كان الحجاج أن والدينوري الطربي من كلٌّ لنا وروى
قيادة فاستلم البُْغض، هذا باَدَلُه األشعث ابن أن أيًضا والظاهر إعدامه، ويرى هائًال
وكان الطربي: قال عليه، والثورة بالحجاج اإليقاع من نفسه يف ما نفسه ويف الجند
وكان األشعث، بن محمد بن الرحمن عبد من إليه أَبَْغض رجٌل بالعراق وليس الحجاج،
إن … «وأنا قال: أنه األشعث ابن لسان عن وذُِكَر َقتْله،36 أََرْدُت إالَّ قط َرأَيْتُه ما يقول:
الدينوري: وقال بقاء»،37 وبه بي طال إذ الجهد فأجهد سلطانه عن أُِزيَلُه أن أحاول لم

عنقه.»38 َب أَْرضِ أن اْشتََهيُْت إالَّ قط الرحمن عبد إىل نَظْرُت ما يقول: الحجاج «كان
كل من الغاضبون وهبَّ العراق، من اقرتب حينما األشعث ابن إىل الناس نََفَرت
امُلبَاَلغة من يكن مهما إنه ألف، املائة قاربت حتى جموعه فَكثَُرْت به، اللحاق إىل صوٍب
أن يلبث ال ضعيًفا األركان ُمَزْعَزَع أَْصبَح الحجاج مركز أن ُشبَْهة فال العدد هذا يف
ابن مخابرة إىل امللك عبد فعمد املتوالية. بالنجدات األمويون يتداركه لم إن يَْسُقَط
الدولة وإجراء العراق عن الحجاج نَْزَع أوًال عليه وَعَرَض مطاليبه، وسماع األشعث
أي حكم يف األشعث البن الخيار ثانيًا: الشام، أهل عىل تُْجِريه كما العراقيني عىل العطاء

حيٍّا. دام ما العراق من شاء مرص
ِليَتَِّفقا األشعث ابن إىل مروان بن محمد وأخاه هللا عبد ابْنَه امللك عبد أرسل وقد
يعقد أن األشعث ابن رأي من وكان املسلمني، دماء ويحقن طاعته له فتخلص معه،
يرجع وجعاله سبيله اعرتضا عامالن لكن مطاليبهم، عند وينزل األمويني مع الصلح

ص١٠٤٣. ،S2 V2 الطربي، 36
ص١٠٤٣. نفسه، املصدر 37

ص٣٢٢. الدينوري، 38
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يخالفوه أن يلبثوا ال العراقيني أن امللك عبد إقناع إىل الحجاج نشاط األول: اآلمال. خائب
ذلك يزيدهم وال شاءوا، ما وأعطاهم عنهم َخَلَعُه إن َحْربه يف ويجدُّوا إليه ويسريوا
الحجاج َوَقَف وقد يُْفِلح، بالحديد الحديد أن له وذََكَر وعداءً، جرأًة إالَّ — ُعْرِفِه يف —
اعتقاد والثاني: أراد، ما له فكان هاٍر، ُجُرٍف شفا عىل أصبح منصبه ألن املوقف هذا
جيوش عىل تََغلَّبُوا أن بعد خصوًصا العراق؛ من أمية بني َطْرد بوسعهم أنه العراقيني
أهلكهم قد هللا «إن فقالوا: والكوفة، البرصة باحتالل وفازوا األوىل املناوشات يف الحجاج
العدد ذوو ونحن والذلة، والقلة واملجاعة والضنك … يف فأصبحوا — الحجاج جند —
— امللك لعبد — خلعه فأعادوا نَْقبَل ال وهللا وال القريبة، واملادة الرفيع والسعر الكثري

ثانية.»39
وذلك الحربية، ألعماله مقرٍّا َجَعَلَها أن بعد الشمال إىل البرصة من الحجاج انسحب
الثوار بأيدي تسقط البرصة تكد ولم األشعثية، للجموع نسبة قليلة جموعه َوَجَد حينما
الحجاُج َطاَوَل وقد األشعث، ابن فاْحتَلََّها عنها الحجاج عامل وَطَرَدْت الكوفة َوثَبَت حتى
— الجماجم» «دير يف به التقى ثم الشام، من املتواصلة النجدات أَتَتُْه أن إىل األشعث ابَن
املعركة دامت وقد ويقتتلون، يوم كل يف يتزاحفون وأََخذُوا — الكوفة من قريب موضع
حتى — ٨٣ه/٧٠٢م سنة األخرى جمادى ١٥ إىل األول ربيع ٢ — يوم مائة من نحًوا
تأتيه فلوله وبدأت للبرصة، ومنها الفلوجة إىل األشعث ابن فهرب للحجاج، الفوز تمَّ
فاشتبك الوقيعة، الحجاج ملناجزة يستعد وراح الجهات، من إليه وتَْجتَِمع األطراف من
سجستان إىل األشعث ابن ومىض العراقيون فانهزم دجيل، عىل «مسكن» يف الفريقان
الحجاج إىل وأرسله رأسه احتزَّ تركستان ملك رتبيل إن ويقال: مسلوًال، قىض حيث
سنة كل يف سنني العرش بعد يؤدي وأن سنني، َعْرش مدَة بالُده تُغزى ال أن برشط
الحكم من العراقيني نفوُر لنا أيََّدْت التي األشعث ابن حركة أن واملهم ألف، تسعمائة
كله، الجهد عليه وجهدوا ناوءوه الذين الزعماء الحجاج وتَتَبََّع بالسيف، أُْخِمَدْت األموي

منهم. أحٍد عىل يُبُْقوا ال أن الجهات يف عماله إىل وكتب ُمْعَظَمُهم، فأَْعَدَم

ص١٠٨٥. ،S2 V2 الطربي، 39
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الشدة سياسة تنفيذ يف وتفانيهم العراق يف األمويني إخالصالوالة (3)

لسادتهم العراق يف األمويني الوالة خضوَع تمثُِّل حية صورة لنا يكون أن أردنا إذا
مهما طاعتهم عىل ومحاَفَظتَُهم والعلن الرس يف التامَّ اإلخالَص لهم وإخالَصهم األمويني

صادًقا. مثًال يوسف بن الحجاج فلنأخذ التضحية؛ من ذلك َكلََّفُهم

أعماله حياته، يوسف: بن الحجاج (1-3)

قرية يف و٦٦١م و٦٥٩ هجرية، وأربعني وإحدى وثالثني تسعة سني بني الحجاج ُولَِد
فطلَّقها شعبة بن املغرية عند وكانت همام، بنت الفارعة وأمه الطائف، أعمال من الكوثر
القرآن قريته صبيان يقرِّئ معلًِّما صباه يف وكان الحجاج،40 أبو يوسف بعده فتزوجها

الشاعر: بقول ذلك عىل نستشهد الكريم،

ال��َك��ْوثَ��ِر41 ِص��بْ��يَ��َة وت��ع��ل��ي��م��ه ال��ه��زاِل َزَم��اَن ك��ل��ي��ٌب أي��ن��س��ى

واألدباء الخطباء أَْشهر ِمْن فُعدَّ واألدب، بالخطابة واشتهر الفصاحة عليه وغلبت
املخزومي: سلمة بن لخالد امللك عبد «قال أنه: الجاحظ لنا روى وقد األموي، العرص يف
زنباع)، بن روح (يعني جذام سيد قال: من؟ ثم قال: أنا، قال: الناس؟ أَْخَطب َمْن
املؤمنني، أمري قال: من؟ ثم قال: الحجاج)، (يعني ثقيف أخيفش قال: من؟ ثم قال:

َسِمْعَت.»42 ما هو نعم قال: أربعة؟ رابَع َجَعْلتَِني ويحك قال:
بن عتبة وقال الحجاج»، ومن الحسن من أَْفَصَح أحًدا رأيت «ما العالء: أبو وقال
معاوية، بن وأياس الحجاج إالَّ بعض من بعضها يقرب الناس عقول «رأيت عمرو:

الناس.»43 عقول عىل ترجح كانت عقولهما فإن
أن َرَفَض إنه حتى يسكر، ولم الخمرة يَتََعاَط فلم رشيًفا، األخالق متني وكان
الوليد، مع يوًما الحجاُج وتغدى عساكر: ابن قال األول، الوليد الخليفة مع يحتسيها

ص١٥٨. واألضداد، املحاسن 40
ص٣١٦-٣١٧. ج٤، البلدان، معجم 41

ص١٨٧. ج١، والتبيني، البيان 42
ص٤٩. ج٤، عساكر، ابن 43
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ما الحالُل املؤمنني، أمري يا فقال: النبيذ، رشب إىل الوليد دعاه غداؤهما انقىض فلما
أن أريد وما الصالح: العبد َقْول أَُخاِلَف أن وأَْكَرُه عميل، أهل عنه أنهى ولكني حللت،
فرُيوى للنفاق، وبغضه األدبية للجرأة باستحسانه واشتهر عنه.44 أنهاكم ملا أخالفكم
عىل الصرب من أَيَْرسُ هللا محارم عىل الصرب الناس، «أيها فقال: يوًما الحجاُج َخَطَب أنه
تفعل ما تفعل حياءك، وأقل َوْجهك أَْصَفَق ما ويحك له: فقال رجٌل إليه فقام هللا، عذاب
عيلَّ، اجرتأت لقد له: فقال به دعا املنرب عن نََزَل فلما فأُِخذ، به فأََمَر هذا، مثل تقول ثم
عليك واجَرتَأُْت نفسك، عىل تُنِْكره وال تعاىل هللا عىل تجرتئ أنت حجاج، يا له: فقال

سبيله.»45 فخىلَّ عيلَّ، فأَنَْكْرَت
ب بَرضْ فأََمَر األشعث، ابن مع كان ممن بأَِسريَيْن الحجاج «أُتَي املدائني: وقال
ذََكَر فقال: هي؟ وما قال: يًدا، عندك يل إنَّ األمري هللا أَْصَلَح أحدهما: فقال أعناقهما،
فسأله اآلخر، األسري هذا قال: ذلك؟ يَْعَلم َمْن قال: فنََهيْتُه، بسوء يوًما َك أُمَّ األشعث ابن
الصدق أينفعني قال: فعل؟ ما مثل تَْفَعل َلْم ِلَم له: فقال ذلك، كان قد فقال: الحجاج
لصدقه هذا عن خلُّوا الحجاج: فقال قومك، وبغض لبغضك قال: نعم، قال: عندك؟

لفعله.»46 هذا وعن
وأُولَِع حسود»،47 حقود لجوج «أنا فقال: عيوبه َد َعدَّ أنه ا حدٍّ الرصاحة به وبلغت
أرشاف أحد — بردة ابن فيه قال لقد حتى هندامه، وترتيب نفسه بتزيني الحجاج
فإذا األخيار، بكالم فيتكلم املنرب ويصعد املومسة، تزين يتزين هللا عدو «كان العراق:

الدجال.»48 من حديثه يف وأكذب الفراعنة، َعَمَل َعِمَل نََزَل

ص٦٧. ج٤، عساكر، ابن 44
ص٦٠. ج٤، نفسه، املصدر 45
ص٦٢. ج٤، نفسه، املصدر 46
ص٧٢. ج٤، نفسه، املصدر 47

ص٢١٣. ج١، والتبيني، البيان 48

113



الشام يف األموية الدولة

ليست الدنيا هذه ألن الصالحة؛ األعمال عىل الحثِّ إىل فرتمي الحياة يف فلسفته ا أمَّ
وهاك اآلخر، واليوم هللا ومخافة التقوى عىل تحض كلها مواِعُظه وكانت قرار، بدار

أشهرها:

بخطامها فقادها َها وَزمَّ نفسه خطم رجٌل الرجل، ذلك وكلكم الرجل، أيها «أال (١)
هللا.» معصية عن بزمامها وكبحها هللا، طاعة إىل

امرٌؤ عدوة، نفسه اتخذ امٌرؤ نفسه، عىل نفسه اتهم امرٌؤ نفسه، زوَّد «امرٌؤ (٢)
إىل نََظَر امرٌؤ ميزانه، إىل نظر امرٌؤ غريه، إىل الحساب يكون أن قبل نفسه حاسب

حسابه.»
ُكِتَب ملا فناء فال البقاء، اآلخرة وعىل الفناء الدنيا عىل كتب هللا فإن بعُد، ا «أمَّ (٣)
اآلخرة، غائب عىل الدنيا شاهد يغرنَّكم فال الفناء، عليه ُكِتَب ملا بقاء وال البقاء، عليه

األجل.» بقرص األمل وأطول قهراه، وا
وكان والنفاق املعايص فأبغض واستفاق أفاق امرٌؤ تعاىل، هللا عن غفل «امرٌؤ (٤)
عليها تطول أن َلحريٌّ ُخِلَق ما لغري عمره من ساعة ذََهبَْت امرٌؤ باألشواق، هللا عند إىل

القيامة.»49 يوم إىل حرسته
ويراه صحيفته يف يقرؤه فيما َفكََّر امرٌؤ نفسه، حاسب امرٌؤ عمله، زوَّد «امرٌؤ (٥)
يأخذ كما قلبه بعنان أخذ امرٌؤ ذاكًرا، ه َهمِّ وعند زاجًرا قلبه عند كان امرٌؤ ميزانه، يف
هللا معصية إىل قاده وإن وتَِبَعه َقِبَله هللا طاعة إىل قاده فإن جمله، بخطام الرجل

ُه.»50 َكفَّ

عن ناتٌج ذلك ولعل باإلسالم، وال باهلل يعتقد لم إنه قولهم: يف الناس بعض وغاىل
اإلسالم يف يرى كان أنه والحقيقة األمويني، نفوذ بتوطيد حبٍّا الدماء َسْفك يف إرسافه
يوسف بن محمد أخيه يف قاَلُهَما الشعر من ببيتني هذا َرأِْينا عىل نستشهد وملجأً، بلسًما

نَْعيُه: أتاه ملا

ص٦٠. ج٤، عساكر، ابن 49
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َه��اِل��ِك ُك��لِّ ِم��ْن ال��ل��ه ب��ق��اءُ وح��س��ب��ي َم��يِّ��ٍت ُك��لِّ ِم��ْن ال��ل��ه ثَ��َواُب ح��س��ب��ي
ُه��نَ��اِل��ِك51 ف��ي��م��ا ال��ن��ف��س ش��ف��اءَ ف��إن راض��يً��ا ع��ن��ي ال��ل��َه َل��ِق��ي��ُت م��ا إذا

هللا َعُدوَّ الحجاج َحَسْدُت «ما الحجاج: يبغض وكان — العزيز عبد بن عمر وقال
اللهم الوفاة: تْه َحَرضَ حني وقولِِه أهله، وإعطائه للقرآن حبِّه عىل إياه حسدي يشءٍ عىل

الوفاة: حرضته حني وقال تفعل»، ال إنك يقولون الناس فإن يل اغفر

ال��ن��ار س��اك��ن��ي م��ن رج��ٌل ب��أن��ن��ي واج��ت��َه��دوا األع��داء َح��َل��َف ق��د رب ي��ا
��اِر52 َغ��فَّ ال��ع��ف��و ب��ك��ث��ي��ِر ِع��ْل��ُم��ُه��م م��ا َويْ��َح��ُه��ُم ع��م��ي��اء ع��ل��ى أي��ح��ل��ف��ون

وجالدته لنشاطه فيها ى فرتقَّ الرشطة، سلك يف انخراطه السياسية حياته بدء وكان
العراق، يف الزبري بن مصعب لقتال َخَرَج حينما امللك عبد طة ِلُرشْ رئيًسا أصبح حتى
إىل امللك عبَد دعا ما األمويني خدمة يف والتضحية واإلخالص املهارة من أبدى وقد
الشدة سياسة عىل فجرى إليه، الزبري ابن لتأديب الحجازية الحملة قيادة إسناد
وكان بتمامها، أوامره ذوا ونفَّ فهابوه والزعماء، الجند من املتخلفني َفأَْعَدَم واإلرهاب،
بأمره يأْتَِمر الجند من حزٌب له فصار بعطاياه، ويَْغُمرهم واملخلصني الشجعان يَُقدِّم
ثم واليمامة، الحجاز عىل للخليفة ساميًا مندوبًا ذلك بعد وويلَ رضاه، الكتساب ويسعى
بيٍد البالد خاللها ساَس عاًما، عرشين من نحًوا فيه وبقَي العراق، يف منصبه ملثل انتقل
الفتوح وسنصف — والهند تركستان لفتح الجيوش وأرسل الثورات فأَْخَفَت حديد، من
عاًما. وخمسون أربٌع العمر من وله ٩٥ه/٧١٣م سنة الحجاج مات وقد — حينها يف
ليُقال حتى القتل، يف َف وأَْرسَ فَقتََل عظيًما، جهاًدا األمويني أعداء يف الحجاج جاَهَد
يف الحجاج ِبَمْحِبس وأُْحِيصَ ألًفا،53 وثالثني ومائة ألًفا وعرشين مائة صربًا قتل إنه
لنحاسب لسنا دين،54 وال تبعة وال دم يف يُْحبَُسوا لم إنسان أَْلَف وثالثون ثالثة واسط

ص٢١٥. ج٣، نفسه، املصدر 51
ص٨٢. ج٤، عساكر، ابن 52
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عن يتأخر لم الحجاج أن أكيًدا اعتقاًدا نعتقد لكننا الضخمة، األرقام هذه عىل املؤرخني
ال من بكل للتنكيل مستعد أنه مرة ح ورصَّ وَسْجِنهم، ونَْفِيهم لألمويني املعارضني إعدام
وفيها هلل فهذه استطعتم، ما هللا «اتقوا البرصة: يف له خطاب ِمْن فقال امللك، عبد يطيع
مروان، بن امللك عبد هللا وحبيب هللا وخليفة هللا لعبد فهذه وأطيعوا واسمعوا مثوبة،
يل دماؤهم لكانت غريه باب يف وأخذوا واحد باب يف يأخذوا أن الناس أََمْرُت لو وهللا
امللك عبد كتاَب — الكوفة أهل — عليهم قرأ «ملا الطربي: ويَذُْكر هللا»،55 من حالًال
الحجاج قال أي — له فقال هللا، إليكم أحمد فإني عليكم، سالٌم بعد، ا أمَّ القارئ: قال
السالم، منكم رادٌّ يردُّ فال املؤمنني أَِمريُ عليكم أيسلِّم العصا»، عبيد يا «اقطع للقارئ:
ا «أمَّ قوله إىل بََلَغ فلما بالكتاب ابدأ األدب، هذا غري ألؤدبنكم وهللا أما نهية، ابن أدب هذا
هللا.»56 ورحمة السالم املؤمنني أمري وعىل قال: إالَّ أحٌد منهم يَبَْق لم عليكم» سالٌم بعد،
طاعًة بل ورائهم، من يجمعها قد التي بالثروة حبٍّا األمويني الحجاج يخدم لم
ورحًال ورسًجا وسيًفا ومضجًعا درهم ثالثمائة إالَّ يرتك ولم مات فقد بهم، ومحبًة لهم

ا.ه. موقوفة. درع ومائة

ص٣٨٠-٣٨١. ج٢، الفريد، العقد 55
ص٨٧٠. ،S2 V2 الطربي، 56
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األموية الفتوح

نريان وهدأت البالد، يف األمور لهم استَتَبَّْت حينما العظيمة بفتوحهم األمويون قام
اململكة رقعة توسيع عىل فأَْقَدُموا الرغيد، العيش بحبوحِة يف الناس واستظل الثورات،
اإلفريقية والساحة الرشقية والساحة البيزنطية الساحة هي ثالث، ساحات يف األموية

األوروبية.

البيزنطية الساحة يف الفتوح (1)

للبيزنطيني تخضع كانت ألنها البيزنطية الساحة اسم األناضولية الساحة عىل أطلقنا
يف لهم أشعلوا األمويني وألن بالروم، مصنفاتهم يف العرب ويدعوهم القسطنطينية، يف
هي الحرب هذه إن نقول: أن ويمكننا طويًال، زمنًا بقيت رضوًسا َحْربًا الديار هذه
الدولة سقوط إىل األول معاوية عهد من امتدت املتقطعة الغزوات من سلسلة عن عبارة

العباسيني. عهد عىل أيًضا الغزوات من السلسلة هذه تتابعت وقد الشام، يف األموية

طرندة ملطية، (1-1)

املسلمني، من رابطة فيها ورتَّب عنوة، «ملطية» فتح الشام األول معاوية ويل فلما
أن ذلك من همه وكل والسالح، العدة فيها وأكثر والجزرية، الشامية بالجنود وشحنها
وقد العربية، للصوائف طريًقا فتبقى دائًما، الروم املسلمون بها يرضب محطة يجعلها
وأنزلوها قواهم، وشعثتها عليها فأغاروا الزبريية الحركة أيام الفرصة البيزنطيون انتهز
تثبيت يف جهدها األموية الجيوش فبَذََلت النصارى، من وغريهم والنبط األرمن من قوًما
وهي املساكن بها وبنت ٨٣ه/٧٠٢م، سنة «ُطرندة» فحصنت األناضول، يف أقدامها
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يف بها تقيم والشام الجزيرة جند من الطوالع وكانت ملطية، من مراحل ثالث بعد عىل
أَْهل العزيز عبد بن عمر ل ورحَّ عنها، قفلوا الثلوج وتساقطت الشتاء نزل فإن الصيف،
أكثر أنها العتقاده بالجند زها وجهَّ نها وحصَّ ملطية، يف السكنى لهم وأباح عنها طرندة
أَْمر يف البيزنطيون يتهاون ولم الحربي، موقعها ملناعة وذلك العدو، مقاومة عىل ثباتًا
واستقتلت فيها العرب فثبت ١٢٣ه/٧٤٠م سنة ألًفا عرشون منهم إليها فخرج ملطية،
فقاتَْلَن. العمائم وعليهن السور عىل َظَهْرَن أنهن البالذري لنا فروى العربيات، النساء

العواصم أو الشامية الثغور (2)

فسقطت الفتوح، هذه يف الطوىل اليد الوليد بن والعباس امللك عبد بن ملسلمة وكانت
كسمسطية وغريها وأذرولية واألخرم وغزالة وقسطنطني طوانة حصون جهودهما أمام
من وبولس ُسوسنة ِحْصنَي كذلك وفتحا ملطية، ناحية من وكلها والحديد، وماسة
معجم عنها ويقول طرسوس، تَُقاِرب جيحان شاطئ عىل مدينة وهي املصيصة، أعمال
بساتني وبها قديًما، الصالحون بها رابََط وقد اإلسالم، ثغور مشهور «من إنها البلدان:
الِفَراء مصنوعاتها ومن أبواب، وخمسة سور ذات وكانت جيحان، نهر يسقيها كثرية

ديناًرا.»1 ثالثني منها الفرو بلغ وربما اآلفاق إىل تُحمل
بها ووضع مروان، بن امللك عبد بن هللا عبد القديم أساسها عىل املصيصة وبنى
ولم املعروفني، والنجدة البأس ذوي من انتخبهم رجل ثالثمائة فيهم الجند من سكَّانًا

الِحْصِن.2 تَلِّ فوق مسجًدا فيها وبنى ذلك، قبل سكنوها املسلمون يكن
السورية األناضولية الحدود عىل للمسلمني كان أنه قدمناه ما كل من واملهم
«بالعواصم» بعد فيما العبايس الرشيد اها سمَّ وقد الشامية، بالثغور تُْعَرف ثغور
واملسالح الحصون إىل منها تسري األموية الجيوش فكانت جاورها، وما أنطاكية وهي
بني ما الواقعة املنطقة يف خصوًصا والنار؛ السيف فيها وتُعمل فتنهبها البيزنطية
يصمدون أو الصوائف بأيام يخلونها أهلها وكان اليوم، وطرسوس اإلسكندرونة
َكَمَن وطاملا والذخرية، باملقاِتلة وشحنتها القسطنطينية حكومة عاونتهم إن لألمويني

ص٥٥٨. ج٤، البلدان، معجم 1
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لذلك فخلف عنها، واملنقطعني املتخلفني غرة فأصابوا األموية للكتائب الديار هذه أهل
خروجهم. حني إىل الكثيف الجند فيها الوالة

سورية لسكَّان الفاتحني معاملة (1-2)

معاَملة أهلها عاَملُوا السورية البالد فتحهم لدى املسلمني أن بالنا عن يغرب وال
َمَحاِكَمُهم لهم فأبقوا رشائعهم، يف يتداخلوا ولم الجليلة، املناصب إليهم وأسندوا طيبة،
وراحت التساهل هذا من أَْمِرها عىل املغلوبة العنارص بعض فاستفادت وقضاتهم،
الجرجومة، من فهم الجراجمة ا أمَّ واللبنانيني، كالجراجمة املسلمني عىل الروم مع تتواطأ
أنطاكية الجراح بن عبيدة أبو َفتََح فلما وبوقا، بياس بني اللكام جبل عىل مدينة وهي
واألمان الصلح بطلب أَْهلُها فبدأ الجرجومة، غزا األوىل عهوده ونَْقِضها َغْدِرها بعد ثانية

اآلتية: الرشوط َن تََضمَّ صلًحا معهم فَعَقَد يقاتلوه، ولم
يف ومسالح وعيونًا للمسلمني أعوانًا يكونوا أن عىل الجراجمة املسلمون يصالح أوًال:

اللكام. جبل
الجراجمة. من الجزية املسلمون يأخذ ال ثانيًا:

يف حربًا معهم حرضوا إذا املسلمني عدو من يقتلون من أسالَب الجراجمة يَنِْقل ثالثًا:
مغازيهم.

وأهل وغريهم األنباط من وتاِبع وأجري تاجر من مدينتهم يف كان من يدخل رابًعا:
منهم.3 وليسوا تلوهم ألنهم بالرواديف هؤالء ي ُسمِّ وقد الصلح. هذا يف القرى

وُحْسن التساهل من عليه هو ملا مغلوب مع غالٌب يعقده ال الصلح هذا أن فنرى
عبيدة أبو فأحبَّ املراس، شديدي الشكيمة أقوياء كانوا الجراجمة أن شبهَة وال املعاملة،
الستقاللهم، نوًعا الضامن الرشيف الصلح هذا معهم فَعَقَد صداقتهم، من يستفيد أن
ويُكاِتبون املرة، تلو املرة فيثورون األمويني، للوالة يستقيمون ال كانوا أنهم غري
املسلمني من واملتخلف الالحق عىل قطعوا الصوائف غزت وإذا ويمالئونهم، البيزنطيني
السواحل إىل ينقل أن — ِهم ِلَرشِّ اتقاءً — األول معاوية فأُْجِربَ السيف، فيه وأعملوا

ص١٦٦-١٦٧. البالذري، 3
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األرضني لهم َوَهَب وقد ٤٩-٥٠ه/٦٦٩-٦٧٠م، سنة البرصة زط من قوًما السورية
الجراجمة. عني يف شوكة يكونوا كيما العطاء يف لهم وبذل

الجراجمة

يطلب سعيد بن عمرو وقام والعراق، الحجاز له ودانت الزبري ابن أَْمر استفحل ملا
ويبثون يساعدونهم وراحوا الجراجمة فحالفهم اللكام، جبل البيزنطيون هاجم الخالفة،
يستولون وكادوا لسلطانهم لبنان أخضعوا حتى والغلبة الفوز لهم تمَّ وقد دعوتهم،
يف دينار ألف للجراجمة يؤدي أن إىل يومئٍذ مروان بن امللك عبد فاْضُطرَّ دمشق، عىل
عاصمته إىل يخرجوا أن مخافَة لهم يؤديه ماٍل عىل البيزنطيني يصالح وأن جمعة، كل

عليها. فيغلبون
الشامية للتخوم ِحْفًظا الجراجمة عىل التغلب من لهم مناص ال أنه األمويون َعَرَف
بن الوليد إليهم ه فوجَّ البيزنطية، الساحة يف افتتحوها التي للثغور واستبقاءً الشمالية،
مدنهم وخرب عليهم فأناخ ٨٩ه/٧٠٧م، سنة امللك عبد بن مسلمة أخاه امللك عبد

اآلتية: الرشوط قبول عىل وأَْجَربَُهم وقراهم
دنانري ثمانية منهم امرئ كل عىل ويجري الشام من أحبوا بحيث الجراجمة ينزل أوًال:
زيت. من وِقْسطان قمح من ُمْديان وهو والزيت، القمح من القوت عياالتهم وعىل

النرصانية. تَْرك عىل ونسائهم أوالدهم من أحٌد وال الجراجمة يُكره ال ثانيًا:
املسلمني. لباس الجراجمة يلبس ثالثًا:

جزية. ونسائهم أوالدهم من وال منهم يؤخذ ال رابًعا:
ُمبَاَرَزة. يقتلونه من أسالب فينقلون املسلمني مع يغزون خامًسا:

فسكن املسلمني،4 أموال من يؤخذ ما مورسيهم وأموال تجاراتهم من يؤخذ سادًسا:
أيًضا امللك عبد بن الوليد واستجلب لها، املجاورة األمكنة من وغريها حمص بعضهم
محمد عليهم َقبََض الذين األرسى من ومعظمهم إليه الحجاج بهم فبعث الزط بعض
جماعات أن عندنا ريب وال األول، معاوية خطة عىل بذلك فسار السند، يف القاسم بن

ص١٦٨. البالذري، 4
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النرصانية العقائد من كثريًا َوِرثُوا قد سورية أعمال من العلويني بالد يف النصريية
العقائد يدرسون من أنظار ه لنوجِّ وإنَّا بهم، والزط الجراجمة الختالط والهندية

أبحاثهم. يف النقطة هذه إىل النصريية

اللبنانيون

اعتقادنا يف ذلك ويرجع البيزنطيني، ويكاتبون الجراجمة يحالفون اللبنانيون كان
بالرحمة األمويون فعاَمَلهم ببعض، بعضها الجماعات هذه تربط التي الدينية للرابطة
عن منهم الثائرة الفئة أَْجَلت العباسية الدولة قامت فلما للسكينة، فأخلدوا والعدل،
يف ووساطته األوزاعي اإلمام نصيحة لوال الباقية، بالبقية تبطش وكادت بالدها،

بريوت. ضاحية يف مدفون واألوزاعي حمايتهم،
خراج عامل شكوا قوٌم لبنان بجبل «خرج يأتي: ما الصدد هذا يف البالذري قال
بقَي من وأقرَّ ُمَقاِتَلتَهم، َقتََل َمْن عباس بن هللا عبد بن عيل بن صالح ه فوجَّ بعلبك،
إىل األوزاعي فكتب «… لبنان أهل من قوًما وأجىل قراهم، إىل وردَّهم دينهم عىل منهم
ممن لبنان جبل من الذمة هذه أجالء من كان وقد منها: َحِفَظ طويلة رسالة صالح
ما قراهم إىل باقيهم وَرَدْدَت بعضهم َقتَْلَت ْن ِممَّ خروجه عىل َخَرَج ملن ممالئًا يكن لم
وحكم وأموالهم ديارهم من يخرجوا حتى خاصٍة بذنوب عامة يؤخذ فكيف َعِلْمَت، قد
وأحق به، واقتدي عنده وقف ما أحق وهو أُْخَرى﴾،5 ِوْزَر َواِزَرٌة تَِزُر ﴿أَالَّ تعاىل هللا
وكلَّفه معاَهًدا َظَلَم «َمْن قال: فإنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وصيُة وتُْرَعى تُْحَفظ أن الوصايا

حجريه.»6 فأنا طاقته فوق

.٣٨ اآلية النجم، سورة 5
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القسطنطينية عىل الحملة (2-2)

األناضول عىل فيستولون دارهم، ُعْقر يف البيزنطيني مهاجمة عىل مراًرا األمويون صمم
الثائرة للعنارص أََمل كل ويقطعون أوروبا، يف اإلسالم لواء وينرشون والقسطنطينية
كل بذلك فيحبطون األجنبية، الحماية إىل التطلع من وغريهم كالجراجمة سورية يف
املشهورة حملته األول معاوية فجرَّد الشام، يف نفوذهم لقتل الداعية والدسائس املؤامرات
«معاوية كتابنا يف َوْصِفها يف أسهبنا وقد الفشل، نصيبها فكان عوف بن سفيان بقيادة
كلفه مهما افتتاحها عىل الشاب الخليفة امللك عبد بن سليمان فعزم سفيان»، أبي بن
بن مسلمة أخيه بقيادة ٩٨ه/٧١٦م سنة ألًفا وعرشين مائة بلغ جيًشا ز فجهَّ األمر،
َقِبلُوا أَنَُّهم حتى التضييق؛ كل أهلها عىل وضيَّق املدينة وحارص الخليج فعرب امللك، عبد
زعمائهم أحد فالتجأ عنوة، فتحها إالَّ فأبى عنها رجع إن ديناًرا رأس كل عن يعطوا أن
عنهم ى تنحَّ إن املدينة أبواب له يَْفتََح أن مسلمة َفوََعَد الحيلة، إىل — الوون البطريق —
عنهم ى وتنحَّ فأمدهم ولذويه، لنفسه األمان منه واستوثق بالطعام، وأمدَّهم بجيشه
ليلٍة يف فنقلوا والرجال السفن الوون البطريق وأعدَّ ليطمئنوا، الرساتيق بعض إىل جانبًا
الوون وأصبح العربي،7 ابن رواية حسب يذكر لم ما إالَّ منه يرتكوا ولم الطعام ذلك

عليها. يُعاب خديعة مسلمة خدع الوون أن املؤرخون ذكر وقد محاربًا.
أن الحقيقة كل فالحقيقة الحيلة، هذه أَْمر يف العرب املؤرخون بالغ ومهما
للجيش العامة القيادة بني املواصالت وصعوبة والجوع الكثيفة والثلوج الشديد الربد
ورائه من بالجند للفتك الوون استجاشها التي البلغارية والعصابات دمشق والعاصمة
وأنهكت الحملة فشل سببت العوامل هذه كل البحار، سبل دونهم سدَّ الذي واألسطول

وصاف. فشتَّى شهًرا، ثالثني القسطنطينية بِفناء مسلمة نزل وقد قواها،
والشدائد، اآلالم من الحملة هذه أصاب ما والطربي العربي ابن لنا ووصف
يخرج أن يخاف الرجل كان حتى آخر، جيش يَْلَقه لم ما ُجنُْده «ولقي األول: فقال
يف الذين اإلفرنج ومن الوون، استجاشهم الذين البلغاريني من وحده العسكر من
الشجر وأصول والجلود الدواب وأكلوا داخل، من يحاربونهم الذين الروم ومن السفن،

ص١٩٦-١٩٧. العربي، ابن انظر 7
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غري يشءٍ وكل والورق الشجر وأصول والجلود الدواب «وأكلوا الثاني: وقال والورق»،8
الرتاب.»9

اإلحن من البالد أصاب ملا القسطنطينية بغزو الفشل هذا بعد األمويون يفكر ولم
يف ثغورهم عىل محافظني وظلوا ُمْلِكهم، زوال إىل وأدَّت سقوطهم َسبَّبَْت التي الداخلية

األخرية. أيامهم إىل البيزنطية الساحة

الرشقية الساحة يف الفتوح (3)

املدنية لنرش السبل دوا مهَّ الذين فهم رشًقا، الفتوح يف املعىلَّ القدح لألمويني كان
وا فسريَّ والصينية، والهندية والرتكستانية الفارسية األمم بني اإلسالمية والتعاليم العربية
سبيل يف الجسيمة الضحايا وبذلوا األقىص، والرشق األوسط الرشق إىل جيوشهم
إىل األمم هذه من كبريًا قسًما استجالبهم يف نجحوا وقد األقطار، هذه عىل االستيالء
املختلفة لغاتها عىل التغلب من يتمكنوا لم أنهم غري باهًرا، نجاًحا اإلسالمية الحظرية
عددهم كثرة عن ناشئ هذا ولعل كليٍّا، العربية اللغة تمتصها فلم عظيًما، تغلُّبًا املتباينة
أخريًا، األعاجم سيوف عىل العباسية الدولة وقيام والكأل، املاء وراء قبائلهم وارتحال
األمويون يقم ولم وتعميمها، العربية بنرش اهتمامها من أكثر اإلسالم بنرش اهتمت فإنها
لكلمة وإعالءً العراقيني الثائرين لخطر ودفًعا االقتصادية باملوارد حبٍّا إالَّ الفتوح بهذه

هللا.

وجرجان طربستان فتح (1-3)

الحمالت لتسيري الحصينة واملحطَة الفاتحة للجيوش العامَّ املركَز فكان العراق ا أمَّ
عهد عىل الساحة هذه يف املغازي بدءُ وكان الرشق، إىل األخرى إِثَْر الواحدة الواسعة
إىل ٢٩ه/٦٤٩م سنة الكوفة وايل العاص بن سعيد أرسل فإنه عفان، بن عثمان
املسلمني، غزاة إىل يؤدونها فكانوا درهم، ألف مائتي عىل أَْهَلها وصاَلَح فغزاها طربستان
أعطوها وربما عفًوا األتاوة أعطوا فربما غزوها، عن تَنَْفك ال اإلسالمية الجيوش وكانت

ص١٩٦-١٩٧. نفسه، املصدر 8
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دائًما فكانوا القتال، وممارسة البأس وشدة بالشجاعة طربستان أهل وامتاز قتال، بعد
فلما العباسية،10 الدولة أيام إىل ويساملون يحاربون فظلُّوا الصلح، أداء من يمتنعون
يَبْلغ جيش رأس عىل هبرية بن مصقلة فأرسل تأديبهم، أراد سفيان أبي بن معاوية ويل
ورموا املضايق عليه العدو فأخذ بالدهم، يف بجيشه مصقلة ل فتوغَّ آالف، عرشة عدده
فرضب مصقلة، وهلك أبيها بكرة عن الحملة فهلكت الجبال، أعايل من بالصخور جنده
من العرب قادُة فحذَّر طربستان»،11 من «مصقلة يرجع حتى فقالوا: املثل، به الناس
معرفًة أحوالها ومعرفة دراستها من التأكد قبل املجاهل ذات الجبلية البالد يف التوغل

السالمة. لهم تَْضَمن

صفرة أبي بن املهلب بن يزيد

املرصين أهل من كثيف جند يف املهلب بن يزيد قدمها حتى ثائرة طربستان تزل لم
والذخرية، املادة عنهم وَقَطَع شديًدا حصاًرا أهلها وحاَرصَ عليها فأقام الشام، وأهل
دهقانهم فخضع َصْربُهم ِعيَل أن إىل املستميت قتال ويقاِتلُونه يزيد إىل يخرجون فكانوا
فيها وما املدينة إليه ويدفع وماله بيته وأهل نفسه عىل نه يؤمِّ أن عىل «بصول» املعروف
هذا بعد األتراك لسكَّانها يقوم ال أن يزيد أراد وقد له، ووىف منه وَقِبَل فصالحه وأهلها،
وكنوزها أموالها جميع وَغِنَم واحدًة،12 دفعًة ألًفا عرش أربعة منهم فقتل قائمًة، اليوم

وَسبْيها.
َصاَلَحُهم العاص بن سعيد كان التي باألتاوة سكانها فاستْقبََلُه جرجان أتى ثم
أهل يرضب أن يزيد رأي من وكان والخضوع، الطاعة له وأظهروا وهابوه فقبلها عليها،
األدغال ويقطع ويصلحها الطرق فيها د يمهِّ فجعل قاضية، رضبة وجرجان طربستان
عهودهم ونقضوا الجرجانيون به فَوثََب داخلها، يف ويتوغل جنده َسرْيَ تُِعيُق التي
وطرق تَه مادَّ جميُعُهم عليه فقطعوا طربستان وحالفوا بالديلم واستجاشوا به وغدروا
الطربي،13 يذكر حسبما فلٌّ كأنهم وأصحابه منها فخرج العرب، وبني بينه املواصالت

ص٣٤٦. البالذري، 10
ص٣٤٢–٣٤٤. البالذري، 11

ص١٣٢٠. والطربي، ص٣٤٣-٣٤٤. نفسه، املصدر 12
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إىل تخضعهم لم ولكنها وجرجان، طربستان أهل َشْمل شتَّتَْت الحملة هذه أن ريَب وال
الخضوع. تمام األموية السلطة

رجاٌل بها ونبغ صفرة، أبي بن املهلب بن يزيد بجرجان البناء د جدَّ من أول وكان
منها يرتفع إنه الحموي: ياقوت ويقول والفقه، الحديث وكتب واألدب بالعلم اشتهروا

الكريمة.14 األحجار كذلك اآلفاق، جميع إىل ويُحمل اإلبريسم وثياب اإلبريسم
بعد لخراسان واليًا فكان الفتوح هذه صاِحب صفرة أبي بن املهلب بن يزيد ا أمَّ
برأي مروان بن امللك عبد فعزله سنني، ست من نحًوا فيها َمَكَث وقد املهلب، أبيه
من فيه يرى كان ملا يزيد من الحجاج خَيش وطاملا القائدين، بني ملناَفسة الحجاج
وتَْرَغب يزيد إىل تميل العراق وأهل يخافه ال وكيف والكرم، الهمة وعلو والذكاء النجابة
من فتمكن وعذَّبه، فحبسه باملكروه ده فرتصَّ وَسيَِّدها، حاكمها يكون لو وتوده فيه
الوليد أخيه عند له وشفع فأجاره، امللك عبد بن بسليمان واستجار الشام إىل الهرب

عنه. وكفَّ نه فأمَّ
ألنه املهلب بن يزيد صفوف إىل دائًما ينضمون كانوا العراق أهل أن عندنا ريَب وال
التغلب أو الشام عن االنفصال وجوب ويرى العراق عىل الشام أهل سيطرة يَْكَره كان
مرًة املرصين أهل فحثَّ للناس، الحجاج سامها التي واملظالم اإلحن وَرْفع األمويني عىل
أهل يا …» بواسط: له خطاب من فقال لهم، والرتبص العداء الشاميني ُمنَاَصبَة عىل
دسمة لقمة أفواههم يف الشام أهل إن األخالق، ومكارم والسباق السبق أهل يا العراق،
والجدال، باملراء لهم تاركيها غري وهم ساق، عىل لها وقاموا األشداق لها رتبت قد
الحجاج وخطب الخطبة هذه بني تميِّز أن إذن فيمكنك النمور»،15 جلود لهم فألبسوا

حسنًا. وإن َسيِّئًا إن النفوس يف التأثري من لها وما العراقيني يف

ص٤٨–٥٤. ج٢، البلدان، معجم 14
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الشاعر: األخطل فيه فقال جواًدا، كريًما «وكان املهلب: يصف خلكان ابن قال

ج��وُد ُج��وِدَك ب��ع��د ل��ج��َواٍد وال ب��ه��ج��ٌة بَ��ْع��َدك ال��ُم��ْل��ك ل��س��ري��ر ف��م��ا

كما املهلب، بني من أكرم أمية بني دولة يف يكن لم أنه عىل التاريخ علماء وأَْجَمع
مشهورة»،16 مواقف الشجاعة يف لهم وكان الربامكة، من أكرم العباس بني يف يكن لم
عمر وكان العزيز، عبد بن لعمر الخالفة أفضت أن إىل لخراسان واليًا يزيد وظل
ولم لنفسه ها ضمَّ وطربستان لجرجان فتوحه يف كثرية أمواًال أصاب يزيًدا أن يعتقد
بََعَث التي للرسائل قراءاته من االعتقاد هذا إىل مال وقد املسلمني، مال لبيت يسلِّمها
أحٌد يفتحهما ولم وجرجان طربستان فتحت «قد بعضها: يف قال سليمان، إىل يزيد بها
أحمال عليها بقطارات إليك باعث وإني غريي، بعدهم كان ممن أحٌد وال األكارسة من

والهدايا.»17 األموال
أحب وال جبابرة «هؤالء ويقول: املهلب آل يكره كان عمر الخليفة أن ويظهر
متباِدَلة كانت البغضاء أن فرتى مرائيًا، ويظنه عمر يبغض أيًضا يزيد وكان مثلهم»،18
إىل أي — ١٠١ه/٧١٩م سنة إىل سجنه يف يزيد واستمر الخليفة فحبسه الطرفني، بني
آل من املتزوج امللك عبد بن يزيد يدي بني يقع أن مخافة َهَرَب ثم — األخرية عمر أيام
والحقيقة العادل، عمر وفاة بعد الخالفة َعْرَش يتسنم َحاَلَما الحجاج رهط عقيل أبي
سليمان كلمة بإعالء حبٍّا اإلرساف كل ذلك يف َف وأَْرسَ للغنائم وصفه يف غاىل يزيد أن
يزيد َداَفَع وقد بالوبال، عليه هذا فعاد للشهرة، واكتسابًا وصديقه سيده امللك عبد بن
قد الذي باملكان سليمان من كنت …» منه: قال مجيًدا، دفاًعا املعنى بهذا نفسه عن
ليأخذني يكن لم سليمان أن َعِلْمت وقد به، الناس ألُْسِمع سليمان إىل كتبت وإنما رأيت،

أكرهه.»19 بأمٍر وال سمعت بيشءٍ
يزيد وَخَلَع الخالفَة وَطَلَب العراقيون، حوله فاْلتف بالبرصة املهلب بن يزيد ولحق
له فندبت ألًفا، وعرشين مائة يف فخرج وفارس، األهواز أهل وأطاعه امللك، عبد بن

ص٢٦٤–٢٧٦. ج٢، خلكان، ابن 16
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تقع قرية وهي بابل، ُعْقِر يف الوقيعة فناجزه امللك، عبد بن مسلمة األموية الحكومة
ملا امللك عبد بن يزيُد وقال جيشه، شْمل وشتَّت وَقتََلُه ُه َفَكَرسَ كربالء،20 من بالقرب
كريًما،21 ومات عظيًما وركب جسيًما طلب يزيد إن املهلب: بن يزيد رأُس إليه ُحِمل
للعراق االستقالل يتطلب وهو العقر يف رصيًعا وطربستان جرجان فاتح قىض وهكذا

لذاته. والسلطان
املهلب بن يزيد عن الناس يثبط يومئٍذ البرصة إمام البرصي الحسن وكان
النزاع يف دهم ويَُزهِّ الدماء َسْفك عن والكفِّ للخليفة والطاعة السالم إىل ويدعوهم
بل املطلوبة، النجدَة يزيد يُنِْجُدوا فلم الناس، عىل كبريٌ تأثريٌ ألقواله كان وقد والفتنة،
الزموا الناس «أيها الصدد: بهذا البرصي الحسن أقوال ومن أخريا، أَْمره إهمال يف أخذوا
وطمع زائلة دنيا عىل بعًضا بعضكم يقتل وال موالكم، هللا واتقوا أيديكم، وكفوا رجلكم،
إالَّ فتنة يكن لم إنه براٍض، اكتسبوا فيما عنهم هللا وليس بباٍق ألهلها ليس يسري منها
إالَّ منها يسلم وليس والخيالء، التيه وأهل والسفهاء والشعراء الخطباء أهلها أَْكثَر كان
نفسه وليحبس الحق فليلزم خفيٍّا منكم كان فمن النقي، واملعروف الخفي املجهول
له وكفى رشًفا، بالخري إياه هللا بمعرفة وهللا فكفاه الدنيا، من فيه الناس يتنازع ا عمَّ
من نظراؤه فيه يتنافس ما فرتك رشيًفا معروًفا كان ومن منكم، خلًفا الدنيا من به
فهذا سبيله، وأهدى أَْجَره وأعظم أرشده وما أسعده ما لهذا فواًها بذلك هللا إرادة الدنيا

مآبًا.»22 هللا عند الكريُم عينًا القريُر — القيامة يوم يعني — غًدا

سجستان فتح (2-3)

إىل سمرة بن الرحمن عبَد هذا فأرسل البرصة، عىل واليًا عامر ابن األول معاوية ه وجَّ
فحارصها كابل بلغ حتى صلًحا، اآلخر والبعض عنوة ُمُدِنها بَْعَض فافتتح سجستان

أهلها.23 فخضع باملنجنيق حصونها ورمى أشهًرا

ص٦٩٥-٦٩٦. البلدان، معجم 20
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ويمتاز القايس، وجوِّها الجبلية وطبيعتها الشديدة برياحها سجستان وتشتهر
يشتموا فلم أمية بني عىل اْمتَنَُعوا وقد الفرس، من ومعظمهم والجالدة الجثة بكرب أهلها
عمائم بثالِث ون يعتمُّ أهلها «إن البلدان: معجم ويقول يَْلَعنُوه، ولم منابرهم عىل عليٍّا
عىل األلوان من ذلك وغري وأبيَض وأخَرض وأصفَر أحمَر بني ما لوٌن، واحدة كل وأربع،
تكون ما وأكثر منها، واحدة كل ألوان يُْظِهر ا لفٍّ ونهم ويلفُّ باملكوك، شبيهة لهم قالنس
أبًدا، منزٍل من امرأة لهم تخرج وال أذرع، أربعة أو ثالثة طولها إبريسم العمائم هذه
يَتََحاَشْون وال مذهبهم يُْظِهرون الخوارج من كثريٌ وبها فبالليل، أهلها زيارة أرادت وإن

املعاملة.»24 عند به ويفتخرون منه

خراسان فتح (3-3)

وكانت — ومرو وهراة، نيسابور أَْشَهرها البالد من أمهات عىل خراسان تشتمل
هي التي املدن من ذلك يتخلل وما ورسَخس وأبيورد ونسا وطالقان وبلخ — عاصمتها
ُعوا فأَْرسَ ومبادئه، تعاليمه يف الناس َرِغَب فيها اإلسالم انترش فلما جيحون، نهر دون
يتكبَّد ولم عنوة العرب يَْفتَْحها فلم بالدهم، عن وصاَلُحوا حظريته يف ودخلوا إليه
أصيب التي بالويالت يصابوا ولم عادة، الحروب بها تأتي التي الجمة الخسائر سكَّانها

دماؤهم. تُسفك ولم خراجهم فخفَّ وطربستان، جرجان أهل بها
وقد الخطاب، بن عمر الخليفة أيام يف ١٨ه/٦٣٩م سنة خراسان املسلمون دخل
يرسخ لم اإلسالمية السيطرة أن غري يسرية، مدة يف ُمُدنَها قيس بن األحنف تملَّك
عامر بن هللا عبَد البرصة وايلَ عفان بُن عثماُن ه وجَّ حينما إالَّ األصقاع هذه يف سلطانها
صلًحا نيسابور عاصمة «أبرشهر» عامر ابن ففتح ٣٠ه/٦٥٠م، سنة إليها كريز بن
،(١٠٠٠٠٠٠) درهم مليون سنة كل للخزينة يؤدوا أن له وأكَّدوا أَْهَلَها أََمَر أن بعد
كتاب من نسخة التاريخ لنا وَحِفَظ أَْهَلها، وَصاَلَح وبوشنج وبادغيس هراة احتل ثم
به أََمَر ما هذا … الرحيم الرحمن هللا «بسم وهو: معهم عامر ابن َعَقَدُه الذي الصلح
املسلمني ومناصحِة هللا بتقوى أََمَرُه وبادغيس، وبوشنج هراة عظيَم عامر بن هللا عبد
يؤدي أن عىل وَجبَِلها َسْهِلها هراة عن وصاَلَحُه األرضني، من يديه تحت ما وإصالِح

ص٤١–٤٥. ج٣، البلدان، معجم 24
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عليه ما َمنََع فمن بينهم، عدًال األرضني عىل ذلك م يقسِّ وأن عليه، َصاَلَحُه ما الجزية من
ذمة.»25 وال له َعْهَد فال

يف للمسلمني يوسعوا وأن ومتاع ودواب ووصفاء وصائف عىل الصلح وكان
ومدينتها طخارستان إىل ذلك بعد ومىض عني، يومئٍذ القوم عند يكن ولم … منازلهم
والجورجان والفارياب الطالقان رمت ثم شديد قتال بعد فاحتلَّهما الروذ ومرو بلخ،

للمسلمني. جميعها وخضعت سالحها
وانتقضت خراسان أَْمُر اْلتَاَث ومعاوية عيل بني املشهورة األهلية الحرب كانت فلما
تمَّ حتى كذلك تزل ولم الحصون، مختلف يف العربية بالحامية أَْهلُها وَغَدَر العرب، عىل
إليها، العربية العياالت إرسال إىل وعمد وأخضعهم، النكث أرباب فحاَرَب ملعاوية األمر
فهدأت خراسان، إىل ألًفا خمسني زهاء املرصين من يحوِّل أن سفيان أبي بن زياد فأمر
املدنية وانترشت والصني، والسند الهند يف اإلسالمية للفتوح العامَّ امَلَقرَّ وأصبحت البالد
والساسانية والطاهرية والقحاطبة الربامكة منهم فكان سكَّانها، ظهراني بني العربية
للحديث رفعوا رجال منهم نَبََع وقد والجود، بالسخاء املعروفة الجماعات من وغريهم
الحجاج بن ومسلم البخاري، إسماعيل بن كمحمد عاليًا مناًرا واألدب والرشيعة والفقه
من وغريهم والزمخرشي، والفارابي، الغزايل، حامد وأبي حنبل، بن وأحمد القشريي،

والفضل.26 العلم أرباب

النهر وراء ما فتح (4-3)

محاسنها ِمْن كثريًا شيئًا وذكروا النهر، وراء ما بالد َوْصف يف العرب الجغرافيون أسهب
بلدانها عمارة عن ا تامٍّ تفصيًال لنا لوا وفصَّ معايشهم، وُطُرق سكَّانها وأخالق وجمالها
النهر وراء ما …» قال: لها، ياقوت كوصف البالد لهذه دقيًقا َوْصًفا أََر ولم وصادراتها،
والسخاء الخري يف رغبة إىل يرجعون وأهلها خريًا، وأكثرها وأخصبها األقاليم أَنَْزه ِمْن
وسالح. وكراع وآلة وعدة وبأس ومنعٍة شوكٍة شدة مع … إليه دعاهم َمْن واستجابة

بالد جميع يف يكون أن عن ويَتََعاَظُم الوصف، عىل يزيد فهو فيها الخصب ا فأمَّ
أن قبل مراًرا أهلها ويقحط إالَّ ناحية أو إقليم الدنيا يف وليس مثلُه، وغريها اإلسالم

ص٤١٢-٤١٣. البالذري، 25
ص٤١٤. ج٢، البلدان، معجم 26
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َفْضل ففي زروعهم عىل تأتي آفٍة أو برٍد أو حرٍّ يف أصيبوا إن ثم النهر، وراء ما يقحط
بلد من إليهم يشءٍ نقل عن يستغنوا حتى بأودهم يَُقوم ما بالدهم َعْرض يف يَْسَلم ما
أو مياه أو قرى أو مدينة من العمارة من يخلو موضع من النهر وراء بما وليس آخر،
بأودهم يقوم ما منه وعندهم إالَّ منه للناس بدَّ ال يشءٌ وليس لسوائمهم، مراٍع أو زروع

لغريهم. عنهم ويفضل
ونواحيَها جبالها العذبة املياه ت عمَّ فقد ها، وأخفُّ املياه أَْعذَب فإنها مياههم ا وأمَّ
وكذلك لها ارتباطهم كثرة عىل كفاية فيه ما املباح من ففيها الدواب ا وأمَّ ومدنها،
الغربية. الرتكمان نواحي من يُجلب ما الغنم من بها فإن لحومهم ا وأمَّ والبغال، الحمري
القز ولهم اآلفاق، إىل فيُنَْقل عنهم يَْفُضل ما القطن الثياب من ففيها امللبوس ا وأمَّ
يف حاجتهم عن يَْفُضل ما الحديد معادن من البالد ويف واإلبريسم، والوبر والصوف
تبطنت إذا فإنك فواكههم ا وأمَّ والزئبق، والفضة الذهب معادن وبها واألدوات، األسلحة

اآلفاق. سائر عىل يزيد ما كثرتها من رأيَْت والشاش وفرغانة وأرشوسنة الصغد
ويُنقل كفايتهم عن يَْفُضل ما بهم املحيطة األتراك من عليه يقع فإنه الرقيق ا وأمَّ

كله. باملرشق رقيق خري وهو اآلفاق، إىل
السمور من األوبار وكذلك اإلسالمية األمصار إىل يُنقل ما والزعفران املسك من وبها

وغريها. والثعالب والسنجاب
ينزُل ما واحدة، دار يف كأنهم النهر وراء ما أكثر يف الناس فإن سماحتهم ا وأمَّ
بل كراهة، نفسه يف طارٍق من املضيف يجد ال صديقه، دار دخل كأنه إالَّ بأحٍد أحٌد
بل مكافأة، توقع وال تقدمت معرفة غري من أوده إقامة من غاية يف مجهوده يستفرغ

أموالهم. يف والسماحة للجود اعتقاًدا
الطرق وعمارة الرباطات إىل نفقاتهم ف َرصْ النهر وراء ما أهل عىل والغالب
آالف عرشة عىل زيادة النهر وراء وبما الخريات، ووجوه الجهاد سبيل عىل والوقوف

أنفسهم. وطعام دوابهم علف لهم أُقيم الناس نزل إذا منها كثري يف رباط
وذلك منهم، الجهاد يف حظٍّا أكرب ناحية اإلسالم يف فليس وشوكتهم بأسهم ا وأمَّ
القاهرون هم فرغانة أقىص إىل ُخوارزم فمن حرب، دار النهر وراء ما حدود جميع أن

اإلسالم. دار من يمنعونهم لألعداء
ذلك دعا حتى لعظمائهم؛ خدمة وأَْلَطُفهم لُكَربَائهم طاعًة الناس أحسن وهم
وإقداٍم بأس ذات جيوًشا األتراك وكانت رجاًال، النهر وراء ِمْن استدعوا أن إىل الخلفاء
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وحاشيًة قوَّاًدا صاروا جماعة منهم «العباسيني» الخلفاء إىل فقدم طاَعٍة، وُحْسِن
األفشني مثل الخلفاء عىل غلبوا حتى طاعتهم َْت وتغريَّ وتوالدوا أَْمُرهم قوَي ثم للخلفاء،

سمرقند.»27 من واإلخشيد أرشوسنة من وهم الساج، أبي وآل
نهر رشقي الواقعة املقاطعة كل العرب ُعْرف يف النهر وراء ما بكلمة ويراد
وغريها، وبخارى وألشاس وفرغانة وأرشوسنة الصغد بالد عىل تشتمل فهي جيحون،
بن هللا عبيد فاستعمل النهر، وراء ما بالد نحو َوْجَهه ه وجَّ من َل أوَّ معاويُة وكان
ومعه سنة وعرشون خمس وُعْمره النهر فعرب بغزوها، وأوصاه خراسان عىل زياد
درهم ألف ألف عىل أهلها وصاَلَح بخارى ففتح ألًفا، وعرشين أربعة من يتألف جيٌش
ولها وجيحون بخارى بني وتقع — التجار مدينة — بيكند دخل ثم ،(١٠٠٠٠٠٠)
أعلم ال ما الرباطات من بها إن …» األقاليم: كتاب صاحب قال الفتوح، يف عظيٌم ِذْكٌر
سوٌر ولها رباط، ألف نحو َعَدَدها أن بلغني منها، أكثر النهر وراء من البلدان من ببلٍد

منه.»28 زخرفًة أحسَن ليس محراب به جامٌع ومسجٌد عظيٌم
٥٥ه/٦٧٤م، سنة النهر فقطع خراسان، عفان بن عثمان بن سعيَد معاويُة ووىلَّ
الجراح فيهم وأفىش فهزمهم ألًفا، وعرشين مائة يف ونسف وكس الصغد أهل إليه وأقبل
من زياد بن هللا عبيد دخلها كما ظافًرا نفسها بخارى مدينة ودخل بخارى، بمعركة
يَنُْقضوا لئال عظمائهم أبناء من رهنًا وأخذ درهم، ألف سبعمائة عىل أهلها وصالح َقبْله،

عهودهم.

مسلم بن وقتيبة صفرة، أبي بن املهلب

وكان املرشقية، الفتوح إتمام يف عظيًما جهًدا بَذََل وخراسان العراقني الحجاج توىلَّ ملا
وسيوفه الكبار قوَّاده الباهيل مسلم بن وقتيبة القاسم بن ومحمد صفرة أبي بن املهلب
٩٩ه/٧١٧م سنة املهلب فغزا الصني، حتى أمية بني لواء وا نََرشُ الذين فهم البتَّارة،
مات وقد وُخجندة، ونَسف كْس له وخضعت األتاوة الصغد إليه فأدَّت كثريًة، مغاِزي
ُولَِد التي السنة تماًما نعلم وال املغرية، ابنه وفاة عىل حزنًا الروذ مْرو أعمال من بزاغول

ص٤٠١–٤٠٣. ج٤، البلدان، معجم 27
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تذكر أنك شبهة وال بسنني، النبي وفاة قبل كان مولده أن ندَّعي أن يمكننا إنما فيها،
الزبريية، الحركة يف األعمال جليل من به قام وما واألهواز البرصة يف الخوارج مع وقائعه
وهو ٨٣ه/٧٠٢م، سنة إىل بها واليًا يزل ولم وفاته، قبل خراسان والية إليه وأُْسِنَدْت
بالكذب، عابَُه «املعارف» كتابه يف قتيبة ابن إن حتى الحرب، يف املجرَّبني القادة من
تناقلها ووصايا بكلمات وُعِرَف ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول قال كما خدعة الحرب أن لنذكر ولكن

أَْشَهُرها: بعده؛ من األدباء
فإن الكاتب، واستظرف الحاجب استعقل بني «يا بقوله: يزيًدا ابنه املهلب أوىص
خريٌ «الحياة الجميل: والثناء السمعة ُحْسن يف وله لسان»، وكاتبه َوْجُهُه الرجل حاجب
أن َألَْحبَبُْت أََحٌد يُْعَطُه لم ما أُْعِطيُت ولو الحياة، من خريٌ الحسن والثناءُ املوت، من

مت.»29 إذا غًدا يفَّ يقال ما بها أسمع أذٌن يل تكون
بقوله: الشاعر توسعة بن نهار ورثاه

ال��ُم��َه��لَّ��ِب ب��ع��د وال��ج��ود ال��ن��دى وم��ات ل��ل��غ��ن��ى ال��ُم��َق��رِّب ال��َغ��ْزُو ذََه��َب أال

فأتى خراسان، الحجاج ه فوالَّ املهلب، وفاة بعد الباهيل مسلم بن قتيبة نجم ملع
الذهب آنية من كثريًا فيهما فأصاب ذلك، قبل َصاَلَحا أنهما مع وغزاهما وبيكند بخارى
وغالوا والعدة الهيئة وحسن الخيل برشاء وتنافسوا جنده واغتنى جيشه فقوي والفضة،

الكميت: فقال بالسالح،

ال��ع��دد30 أخ��ط��أ م��م��ا ب��خ��ارى وم��ا ع��ج��ائ��ب��ه تُ��ح��ص��ى ال بَ��ي��ك��ن��د وي��وم

إىل مسلم بن الرحمن عبد أخيه بقيادة ألًفا عرشين من يتألف جيًشا أرسل ثم
العرب عىل الصغد مع وفرغانة الشاش فتحالفت مدًدا، بنفسه ذلك بعد وأتاه الصغد،

ص١٤٦-١٤٧. ج٢، خلكان، ابن 29
ص١١٨٥–١١٨٩. ،S2 V2 الطربي، 30
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باملجانيق — الفيل مدينة — سمرقند الصغد عاصمة ورمى ذريًعا، فتًكا بهم ففتك
اآلتية: الرشوط حسب التسليم وَقِبلت َفَرَضَخْت

ألف). ومائتي (مليوننَْي عام كل يف ألف ومائتي ألف ألَفْي مسلم يقبض (١)
عيب. وال شيخ وال صبي فيهم ليس رأس ألف ثالثون السنة تلك مسلم يُْعَطى (٢)
فيها ويخلف ُمَقاِتل، فيها لهم يكون فال لقتيبة، سمرقند مدينة الصغد يخيل (٣)

املسلمني. من حامية
مسجًدا. بسمرقند املسلمون يتخذ (٤)

األصنام.31 وحلية النريان بيوت عىل قتيبة يقبض (٥)

َوَجدوا إنهم ويُقال حليها، وسلبوا النريان وبيوت األصنام معظم املسلمون وحرق
أن واملهم مثقال،32 ألف خمسني والفضة الذهب مسامري من فيها كان ما بقايا ِمْن
املدن يشحن َجَعَل بل أسالفه، َفَعَل كما فقط بالغنيمة الغزو من يطمع ال كان قتيبة
العرفية؛ األحكام بها ويعلن الحرب، آالت فيها ويستخلف والرجال بالعدة يفتتحها التي
مرشًكا تََدَعنَّ «ال بقوله: سمرقند ه والَّ حينما مسلم بن هللا عبد أخاه أوىص إنه حتى
فما سكينًا حديدة معه َوَجْدَت وإن … اليد مختوم إالَّ سمرقند أبواب من بابًا يدخل

فاقتله.»33 منهم أحًدا فيها فوجدت ليًال الباب أَْغَلْقَت وإن فاقتله، سواه
الشاعر: نهار فقال الفوز من املسلمون ناله وما سمرقند فتح الشعراء ووصف

ُم��ْس��ِل��ِم ك��ابْ��ِن ب��ع��دن��ا ف��ي��م��ا ه��و وال َق��بْ��َل��نَ��ا ك��ان وال ك��نَّ��ا ُم��ذْ ك��ان وم��ا
م��ق��َس��ِم ب��ع��د م��ق��س��ًم��ا ف��ي��ن��ا وأك��ث��ر ب��س��ي��ف��ه ق��ت��ًال ال��ت��رك أله��ل أََع��مَّ

ص٤٢٧-٤٢٨. البالذري، ص١٢٤٦. ،S2 V2 الطربي، 31
ص١٢٤٦. ،S2 V2 نفسه، املصدر 32
ص١٢٥٢. ،S2 V2 نفسه، املصدر 33
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وهي: لغريه األبيات هذه بعُضهم ويَنِْسُب — األشعري بن كعب وقال

َج��ِدي��َدا م��اًال األم��وال وي��زي��د ن��ه��بً��ا ق��ت��ي��ب��ة ي��ح��وي ي��وم ك��ل
ُس��وَدا ُك��نَّ َم��َف��اِرٌق م��ن��ه ش��اَب ح��ت��ى ال��ت��اج أُْل��ِب��َس ق��د بَ��اِه��ل��ي
ُق��ُع��وَدا ب��ال��ع��راء ال��س��غ��د ت��رك ح��ت��ى ب��ال��ق��ب��ائ��ل ال��س��غ��د َخ َدوَّ
ال��ول��ي��َدا ي��ب��ك��ي ُم��وَج��ٌع وأٌب أب��ي��ه ِل��َف��ْق��ِد ي��ب��ك��ي ف��ول��ي��ٌد
أُْخ��ُدوَدا ب��ه��ا خ��ي��لُ��ُه ت��رك��ت أت��اه��ا أو ب��ل��دًة ح��لَّ ك��ل��م��ا

وأرجائها، ومزارعها ببساتينها مشهورة وهي سمرقند، فقصبتها الصغد بالد ا أمَّ
األبرجة أعاله ويف فرسخ، الباب إىل الباب من بابًا، عرش اثنا له سوٌر بها ويحيط
فقال: الغوطة عىل اإلصطخري ففضلها الصغد، بجمال الجغرافيون وأُْعِجَب للحرب،34
ت ُحفَّ وقد والبساتني، الخرضة أوديتها يف وتشتبك البلدان، أَنَْزه سمرقند صغد «إن
هللا بالد أزكى وهي وميادينها، رياضها صدور يف والحياض َجْريُها الدائم باألنهار
والحياض، والبساتني الجارية املياه أهلها مساكن عامة ويف وثماًرا، أشجاًرا وأحسنها

جاٍر.»35 نْهٍر من دار أو سكة تخلو ما قلَّ
ثالثة نحو وهي سمرقند، من بالقرب تقع كش)، (أو كْس مدينة الصغد مدن ومن
النخفاضها.36 املخيفة والحميات القتَّالة األوبئة فيها وتكثر حصينة مثلها، يف فراسخ

وسمرقند، سيحون نهر بني تقع أرشوسنة، فأشهرها النهر وراء ما بالد بقية ا وأمَّ
الجبال.37 كثرية املياه عذبة الهواء طيبة وهي

الرساتيق تضم الرقعة عظيمة الخريات كثرية واسعة كورٌة وهي فرغانة، ومنها
والورد والتفاح والجوز األعناب وبها خجندة مدنها أكرب الجمة، والبساتني الكبرية
وربما فرغانة، قرى من أكثر النهر وراء بما وليس والفستق، الرياحني وأنواع والبنفسج

وزروعهم.38 مواشيهم وانتشار أهلها لكثرة مرحلة القرية حدُّ بلغ

ص١٣٣–١٣٨. ج٣، البلدان، معجم 34
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وتمتاز القوية، الرباطات وبها الرتك، َوْجه يف الكبري الثغر وهي الشاش، ومنها
مساجدها. ووفرة قراها بعمران

سنة ذلك وكان شديٍد، عناءٍ بعد وصفناها التي املدن هذه كل قتيبة افتتح وقد
الحرب اشتدت حينما إالَّ خوارزم أو الصغد بالد من املسلمون يتمكن ولم ٩٤ه/٧١٢م،
املالكة العائلة من شابٍّا أن والطربي البالذري من كلٌّ لنا فذََكَر سكَّانها، بني األهلية
ويغتصب الشعب يَْظِلم وراح البالد، يف قويٍّا حزبًا س أسَّ «خرزاد»، أو «خرزاذ» ب يُْعَرف
ذلك يف وبعث يدعوه قتيبة إىل فأرسل ذرًعا، به املليك ضاق حتى وأعراضه أمواله
املعارضة األحزاب من وانتقم االنتصار من فتمكَّن الفتح، أسباب له هيَّأ وقد رسًال،
خوارزم، ينزلون كانوا الصغد قبائل أن والظاهر الجهات. تلك يف األمويني لواء ورفع
فيقولون البالدين، بني يفرِّقون ال العرب املؤرخني وتجد الصغد، ببالد خوارزم فُعِرَفت

بها.39 نازلني كانوا الصغد أن ويؤكِّدون خوارزم، عاصمة هي سمرقند إن

الصني فتح (5-3)

الصني، افتتاح عىل النهر وراء ما بالد يف نفوذه وطَّد أن بعد مسلم بن قتيبة عزم
له فتمَّ كاشغر، الحتالل الطرق له د لتمهِّ افة الكشَّ كتائبه وأرسل األسباب لذلك فهيَّأ
دمشق العاصمة يف الداخلية االضطرابات حالت ثم ٩٦ه/٧١٤م، سنة وسبيها فتحها
امُلَفاَوضة بعد — مسلم ابن فرَيض الصني، يف التوغل دون — ذلك لك ل وسنفصِّ —
احتكاك نتائج من وكان والهدايا، األموال من له قدَّموه ما قبول عىل — ملوكها مع
ما لك مورٌد وإني ربوعهم، يف اإلسالم انتشار الصينيني بجماعات اإلسالمية الجيوش
تؤكد كلها وهي والصينيني، قتيبة بني دارت التي املفاوضات بخصوص الطربي يرويه
من الغالة بعض يقول كما الصني أقايص إىل فتوحهم يف يتقدموا لم العرب أن لنا
أن الصني ملك إليه فكتب الصني، من قرب حتى قتيبة وغل …» الطربي: قال املؤرخني،
قتيبة فانتخب دينكم، عن ونَُساِئله عنكم يخربنا معكم من أرشاف من رجاًال إلينا ابعث
قتيبة فكلَّمهم … وبأٌس وشعوٌر وألسٌن وأجساٌم جماٌل لهم رجًال عرش اثني عسكره من
من الجيد واملتاع السالح من حسنة بعدة لهم فأمر وجماًال، عقوًال فرأى وفاَطنَُهْم،

ص١٢٣٩. ،S2 V2 الطربي، ص٤٢٧-٤٢٨. البالذري، 39

135



الشام يف األموية الدولة

مطهمة خيول عىل وحملهم والعطر، والبغال والرقيق البياض من واللني والويش الخز
ال أن حلفت قد أني فأعلموه دخلتم فإذا بقوله: وأََمَرُهْم يركبونها، ودواب معهم تُقاد
بصحاٍف الصني ملك فدعا خراجهم، وأجبي ملوكهم وأختم بالدهم أطأ حتى أنرصف
أجازهم ثم ملوكهم، أبناء من غلمان وأربعة وذهب بحرير وبعث تراب، فيها ذهب من
وردهم الغلمة وختم الجزية قتيبة فقبل به، بعث بما فقدموا فساروا جوائزهم، فأحسن

الرتاب.»40 ووطئ

مسلم بن قتيبة نجاح أسباب

النجاح بأكاليل تكلََّلْت مسلم بن قتيبة فتوح فإن الرواية هذه أمر من يكن مهما
اآلتية: لألسباب

لجنده سعة عن األموال يبذل قتيبة كان األموال»: يبذلون «القادة األول: السبب
املسلمني إمداد عن يوًما يتأخر لم فإنه للحجاج، ذلك يف الفضل ويرجع أبًدا، يبخل فال
األول السبب هو هذا أن الرتك ويَْعتَِقد الة، الفعَّ الوسائل من لديه ما بكل الحرب دار يف
لقومه، — برتبيل املعروف — ملوكهم أحد كالم من ذلك نستنتج عليهم، انتصاره يف
يرجع لم ولو ببُْغيَتِه، َظَفَر إذا أَنَْفَق فيما يَنُْظر ال رجًال الحجاج «كان مرة: لهم فقال
عرشة.»41 مكانَُه إليكم يرجع أن يف طمعتم إذا إالَّ درهًما تنفقون ال وأنتم درهم، إليه
من افة الكشَّ الطالئع قتيبة بعث حربيٍّا»: تُِعينُه افة الكشَّ «الطالئع الثاني: السبب
فكانت ًال، مفصَّ درًسا أعدائه أحوال لدرس يستنصح ممن والرتك العجم البالد أهل
ونجادها شعابها وصف مع لفتحها سعى التي األصقاع جغرافية عن التقارير تأتيه
اجتنابها، يمكنهم أغالط يف فيقعون املسلمون يتوغل ال كما وأدغالها، ومدنها وطرقها
«بََعَث إذا أنه الطربي فذكر أعمالها، يف له إخالصها درجة ليعرف هذه طالئعه وامتحن
ِمثْلُها، يَُمثََّل لئال شقة واحتبس شقة فأعطاه شقتني، ه يشقُّ ثم فنُِقَش بَدْوٍح أََمَر بطليعٍة

ص١٢٧٧–١٢٨٠. ،S2 V2 الطربي، 40
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أو معلومة شجرة تحت أو معروفة مخاضة من له يصفه موضٍع يف يدفنها أن ويأمره
ال.»42 أم طليعتُه أََصاِدٌق ليعلم يستربيها من بعده يبعث ثم خربة،

نريان إشعال عىل فتوحه يف قتيبة اعتمد الجهاد»: عىل «الحث الثالث: السبب
اآلخر اليوم يف املجاهد يجده عما ُخَطِبه يف لجنده فأشار وإيقادها، اإلسالمية الحمية
وما واألجر، والرحمة العفو من ربه عند يالقي وما العظيم، والفوز الطيب الثواب من
هممهم يستنهض فكان األبرار، للشهداء مقرٍّا إالَّ األنهار تحتها تجري التي الجنات
املحل هذا أحلَّكم هللا إن الجهاد: عىل يحثهم قال الوعود، هذه بمثل عزيمتهم ويستثري
نبيه َووََعَد وقًما، والعدو استغاضة املال بكم ويزيد الحرمات، عن بكم ويذب دينه ليعز
َوِديِن ِباْلُهَدى َرُسوَلُه أَْرَسَل الَِّذي ﴿ُهَو فقال: ناطق وكتاب صادق بحديث النرص ملسو هيلع هللا ىلص
أَْحَسَن سبيله يف املجاهدين ووعد ُكوَن﴾،43 اْلُمْرشِ َكِرَه َوَلْو ُكلِِّه يِن الدِّ َعَىل ِليُْظِهَرُه اْلَحقِّ
َمْخَمَصٌة َوالَ نََصٌب َوالَ ٌ َظَمأ يُِصيبُُهْم الَ ِبأَنَُّهْم ﴿ذَِلَك فقال: عنده الذخر وأَْعَظَم الثواب
أنه سبيله يف ُقِتَل عمن أخرب ثم يَْعَملُوَن﴾،44 ْ َكانُوا َما ﴿أَْحَسَن قوله: إىل هللا﴾ سبيل يف
َربِِّهْم ِعنَد أَْحيَاء بَْل أَْمَواتًا ِهللا َسِبيِل ِيف ْ ُقِتلُوا الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوالَ فقال: مرزوق حي
وإياي ألم وأمىض أَثٍَر أقىص عىل أنفسكم ووطِّنوا ربكم موعد فتنجزوا يُْرَزُقوَن﴾،45

واْلُهَويْنَا.46
قتيبة كان الرشقية»: الساحة يف سلفوه الذين والقادة قتيبة «دربة الرابع: السبب
فرصة وجدوا فإذا العمليني، الرجال من املرشقية الفتوح يف سلفوه الذين والقادة
القدرة رأوا حينما وعودهم ونقضوا َوَعُدوا وطاملا انتهزوها، أعدائهم من تمكِّنهم سانحة
َوَعَد أنه فيذكرون بالغدر قتيبة ُون يَُعريِّ العجم فكان صفوفهم، يف والقوة جانبهم يف
كقتيبة وهو — صفرة أبي بن املهلب أحدهم وَوَصَف بوعده، يِف ولم سمرقند بإخالء

.١٢٨٠-١٢٨١ ،S2 V2 الطربي، 42
.٣٣ اآلية التوبة، سورة 43

.١٢٠-١٢١ اآلية التوبة، سورة 44

.١٦٩ اآلية عمران، آل سورة 45
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الطخمة دهمته وإذا الليث، يسور كما سار الفرصة وجد إذا «كان بقوله: املعنى بهذا —
الدهر.»47 َصْرب صرب القوم ماده وإذا الثعلب، يروغ كما راغ

العرب القادة أغالط

بني العصبية روح تشجيعهم فظاعة فأشدها العرب القادة بها وقع التي األغالط ا أمَّ
ويوغرون العرب بني يفرِّقون وجعلوا أَْمرها، عىل املغلوبة البالد أهل بها فطمع القبائل،
تََضْعَضَعْت عندما عليهم التضييق من بهذا فتمكَّنوا باألحقاد، بعٍض عىل بعضهم صدور
يف القبائل بطون البالد هذه افتتحوا يوم القادة فرق ولو صفوفهم، وتفرَّقت قواهم
يف التقتيل من به أُصيبوا بما العرب أُصيب َلَما االختالط عىل ُعوها وَشجَّ األنحاء مختلف

النهر. وراء وما خراسان يف األموية الدولة أواخر

مسلم بن قتيبة مأساة

راية رافًعا للمعارك خوَّاًضا عمره فقىض البتارة، األمويني سيوف من سيًفا قتيبة كان
وإليك وقتلوه، أخريًا ُجنُْده ه فعقَّ الصني، إىل رشًقا اإلسالمية املدنية بذور حامًال الجهاد

الحادث: تفصيل
عن الخالفة وَدْفع بعده، من العزيز عبد ابنه بيعة يف امللك عبد بن الوليد سعى
العزيز لعبد ِليَنْرشوا الدولة وكبار والشعراء القواد إىل فدسَّ امللك، عبد بن سليمان أخيه
وغريهما وقتيبة اج الحجَّ فأجابه الخصال، جميل من به تحىلَّ وما َمنَاِقبَه وليصفوا ِذْكًرا
فقال ذاك عند والهبات بالجوائز جريٌر طمع وقد البالد، يف الدعوة له يبثُّون وجعلوا

العزيز: عبد يمدح

األص��اِب��ُع ال��ع��زي��ز ع��ب��د إل��ى أََش��اَرْت خ��ل��ي��ف��ة خ��ي��ُر ال��ن��اس أيُّ ق��ي��ل إذا
وَس��اِرُع��وا ف��ب��اِي��ُع��وُه ظ��ل��م��وا وم��ا ب��ه��ا ُك��لُّ��ُه��ُم ال��ن��اُس أََح��قَّ َرأَْوُه

ص٢٦٨. ج١، للقايل، األمايل كتاب 47

138



األموية الفتوح

العزيز: عبد بيعة عىل الوليد يحضُّ وقال

ال��رُّع��اءُ تَ��َح��يَّ��َرِت إذْ ع��ي��ة ال��رَّ ع��ي��وُن َس��َم��ْت ال��ع��زي��ز َع��بْ��د إل��ى
وال��س��م��اءُ َخ��رَّْت ال��م��ل��ِك ع��م��اُد م��ا إذا َدَواِع��ي��ه َدَع��ْت إل��ي��ه
ال��غ��الءُ بَ��َل��َغ إْن ال��ب��ي��ُع ع��ل��ي��ن��ا ق��ري��ٍش ِم��ْن ال��ح��ك��وم��ِة أول��و وق��ال
أس��اءوا وال ب��ذاَك َظ��َل��ُم��وا وم��ا َع��ْه��ٍد َولِ��يَّ ال��ع��زي��ز ع��ب��د َرأَْوا
واع��ت��الءُ ب��ال��ع��ظ��ائ��م ج��س��وٌر وف��ي��ك��م ب��ه��ا ت��ن��ظ��رون ف��م��اذا
ت��ش��اءُ إذا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر إل��ي��ه ب��أزُف��ل��ه��ا َف��َزح��ل��ف��ه��ا
ال��خ��ف��اءُ ب��رح وق��د ��ُه��ُم أَُك��فَّ إل��ي��ه م��دُّوا ق��د ال��ن��اس ف��إن
48 ال��ب��ن��اءُ واع��ت��دل ال��َوْزُن ل��ق��ام َع��ْه��ٍد َولِ��يَّ ب��اي��ع��وك ق��د ول��و

األيام له أتاحت إذا بها يوقع لو وودَّ عليها، وحقد الفئة هذه من سليمان فتَأَلََّم
ه يذمُّ وجعل َخْلَعه وأعلن قتيبة، مخافة الخالفة َعْرَش اعتىل األول الوليد قىض فلما ذلك،
واالنفصال االستقالل إىل ودعاهم والشاميني، أمية بني ضد العراقيني ضغائن ويثري
كان ألنه وذلك العائيش»؛ «بهبنقة سليمان ب فلقَّ َقبِْله، من املهلب بن يزيد دعاهم كما
ثروان بن يزيد وهو هبنقة وكان سواهم، من ويدع واليسار النعم أهل ويصطنع يعطي

هللا.»49 أفسد ما أصلح ال «أنا ويقول: واملرعى بالعلف إبله سمان يؤثر
العراق وإن مربوٌر، أٌب الشام إن …» فقال: بخراسان العراق أهل يف مرة وخطب
خراسان أهل يا دياركم؟ وظالل بأفنيتكم الشام أهل يتبطح متى حتى مكفوٌر، أٌب
… والدين والرأي الهوى عراقيَّ املولد عراقيَّ األب عراقيَّ األم عراقيَّ تجدوني انسبوني
ُسبَُلُكم، وآَمَن البالد لكم هللا َفتََح قد والعافية، األمن من تََرْوَن فيما اليوم أَْصبَْحتُم وقد
فأْصَدَرت النعمة»،50 عىل هللا فاحمدوا جواز، بغري بلخ إىل مرو من تخرج فالظعينة
الجند وإعطاء بالقفول الرشقية الساحة يف للجيوش حاًال أوامرها األموية الحكومة
سئموا قد الناس وكان قتيبة، سجن يف كانوا الذين املجرمني عن التام والعفو أعطياتهم

ص١٢٨٣-١٢٨٤. ،S2 V2 الطربي، 48
ص٤٢٨. البالذري، 49

ص١٢٩٩. ،S2 V2 الطربي، 50
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سليمان، َخْلع إىل أحٌد يُِجبْه فلم السالم إىل وتَطلَّعوا األوطان إىل الرجوع وودُّوا القتال
بن ان حسَّ بن وكيع بقيادة به فثاروا واملكر، الغدر إىل ونسبهم الزعماء كبار فَشتََم
مع فقتلوه فيهم لبالئه عليه معهم العجم واتحدت جاٍف، أعرابيٌّ وهو التميمي قيس
لكنه مَلْقتَِله، سليمان فارتاح والخمسني، الخامسة يتجاوز ال وهو رأسه واحتزُّوا أهله
الرحمن عبد فقال الناس، ملقتله وأَِسَف الشعراء فبكاه املغوار، بََطَلَها أمية بنو به َفَقَدْت

يرثيه: جمانة بن

م��نْ��بَ��َرا ي��ع��ُل ول��م ج��ي��ٍش إل��ى ب��ج��ي��ٍش يَ��ِس��ْر ل��م ق��ت��ي��ب��َة ح��ف��ٍص أب��ا ك��أَنَّ
َع��ْس��َك��َرا ال��ن��اُس ل��ه يَ��ْش��َه��ْد ول��م وق��وٌف َح��ْوَل��ُه وال��ق��وُم ال��راي��ات تُ��ْخ��ِف��ق ول��م
��َرا ُم��َط��هَّ ��ا ع��فٍّ ال��ج��نَّ��ات إل��ى وراح ِل��َربِّ��ه ف��اس��ت��ج��اب ال��م��ن��اي��ا َدَع��تْ��ه

كان لو وهللا قتيبة، َقتَْلتُم العرب، معرش «يا فقال: األعاجم أحد بقتيبة وشهد
قط أحٌد صنع وما غزونا، إذا به نستفتح فكنا تابوت يف جعلناه فينا فمات منَّا قتيبة
واقتلهم اختلهم أن إليه كتب الحجاج أن وذلك ُغِدَر قد إنه أال قتيبة، َصنََع ما بخراسان

هللا.»51 يف

والسند الهند فتح (6-3)

هللا عبد وكان عفان، بن عثمان عهد عىل بدأت املرشقية الفتوح أن تقدم فيما قلنا
الهند َغْزو فأراد البطَّاشة، ويَدُه األيمن ساِعَدُه ذاك إذ العراق وايل كريز بن عامر بن
تَه ِهمَّ وثبَّطوا فرجعوا أحوالها، الختبار حدودها إىل افته كشَّ ه فوجَّ عليها، واالستيالء
فيها الجيش قلَّ «إن له: فقالوا متنٍي، قويٍّ لجيٍش إالَّ تخضع ال البالد أن منهم اعتقاًدا

جاعوا.»52 كثروا وإن ضاعوا،

ص١٣٠٠. ،S2 V2 الطربي، 51
ص٤٣٨. البالذري، 52
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ه والَّ وقد القاسم، بن محمد إالَّ فيها املسلمني أقدام وتثبيت الهند بفتح يقم ولم
من وكلهم آالف ستة من يتألف جيش عىل له وعقد فارس، األول الوليد أيام يف الحجاج

البالذري.53 روى كما واملسال الخيوط حتى إليه، يحتاج ما بكل زه وجهَّ الشام،
«شرياز» مع سار إنه فيقولون: افتتحها، التي البالد أسماء املؤرخون لنا د يعدِّ وهنا
«البريون» ف «الديبل» ف «أرمائيل» ف «قنزبور» ف «مكران» إىل لجيشه العام املقر
ريَب وال «امللتان»، ف «الرور» ف «ساوندري» ف «برهمناباذ» ف «مهران» ف «سهبان» ف
خندق فإنه الديبل، معركة هي القاسم بن محمد ِغَماَرها َخاَض التي املعارك أَْشَهَر أن
ثم أيام، ثالثة فيها َمْن يقتل ومكث عنوة، فافتتحها باملنجنيق، ورماها املدينة َحْول
الديبل امتازت وقد ُجنْده، ِمْن آالف أربعة وأنزلها مسجًدا لهم وبنى للمسلمني بها اختط
من امللتان ا أمَّ «بالبد»، عندهم تُعرف وكانت املقدسة األصنام وبها العظمى بمنارتها
األموال بدها إىل تُْهَدى وكانت الهنود، عند املقدسة املدن من أيًضا فهي السند أعمال

ولحاهم.54 رءوسهم ويحلِّقون به فيطوفون السند أهل إليه وتحجُّ النذور، له وينذر

القاسم بن محمد

امللك عبد بن سليمان فَعَزَله العزيز، عبد البنه َدْعَوتِه يف الوليد القاسم بن محمد نََرصَ
نََقَلُه ثم وعذَّبه عليه فَقبََض بسجنه، وأََمَرُه السكسكي، كبشة أبي بن يزيد مكانه وعنيَّ
بهذا يتمثل وهو فقىض املرصين، وايل الرحمن عبد بن صالح فأعدمه العراق واسط إىل

البيت:

ثَ��ْغ��ِر وس��داد ك��ري��ه��ة ل��ي��وم أض��اع��وا ف��ت��ى وأيَّ أض��اع��ون��ي

ماضيه: ويذكر ِسْجِنِه من يتألم وقال

م��غ��ل��وَال م��ك��بَّ��ًال ال��ح��دي��د َرْه��َن وب��أرض��ه��ا ب��واِس��ٍط ث��ويْ��ُت ف��ل��ئ��ن

البالذري. من ص٤٤١ انظر 53
ص٤٤٥. البالذري، 54
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َق��ِت��ي��َال ت��رك��ت ق��د ق��رن ول��رب ُرْع��تُ��ه��ا ق��د ف��ارس ِف��تْ��يَ��ة ف��ل��رب

وقال:

أم��ي��ُر ع��ل��يَّ َع��كَّ َم��ْن ك��ان وال أَْرَض��نَ��ا ال��س��ك��اس��ك خ��ي��ُل َدَخ��َل��ْت وم��ا
ع��ث��وُر ب��ال��ك��رام ده��ٌر ل��ك ف��ي��ا ت��اب��ًع��ا ال��م��زون��ي ل��ل��ع��ب��د ُك��نْ��ُت وال

الحنفي بيض بن حمزة ورثاه ُخلُِقه، وَكَرم وَعْدله لسماحته محمًدا الهنود وبكى
بقوله:

��ِد م��ح��مَّ ب��ن ال��ق��اس��م ب��ن ل��م��ح��م��د وال��ن��دى وال��س��م��اح��ة ال��م��روءة إن
َم��ْولِ��ِد55 ِم��ْن س��ودًدا ذل��ك ُق��ْرَب ي��ا ح��ج��ٍة ع��ش��رة ل��س��ب��ع ال��ج��ي��وش َس��اَس

مسلم بن وقتيبة املهلب بن يزيد وهم املرشقية الفتوح قادة ِمْن ثالثًة أن فرتى
أن لنا يربهن ألن كاٍف دليٌل وهذا السياسية، املصالح ضحيَة ذهبوا القاسم بن ومحمد

أحًدا. ترحم ال السياسة

األوروبية اإلفريقية، الساحة يف الفتوح (4)

الرببرية القبائل إخضاع (1-4)

املحطَة دوًما فظلت الشامية الثغور ا أمَّ املرشقية، للفتوح العام املقر هي العراق كانت
املركَز للمسلمني خضوعها بعد مرص وأصبحت البيزنطية، الساحة يف للمغازي الرسمية

إفريقية. شمايل اقتحام يف لجيشهم الحصني
جرائد يرسل كان عفان بن عثمان عهد عىل مرص رسح أبي بن هللا عبد َ ُويلِّ فلما
مواشيها ويستاق الرببرية القبائل فيغزو األطراف، يف فيفرِّقها الرسايا ويبعث الخيل
الغزو يف محصورة أعماله كانت بل بلًدا بها للمسلمني يختط فلم أموالها، ويصيب

و(٦٤٧–٦٤٩م). ٢٩ه وسنة ٢٧ه سنة بني ذلك وكان والسلب،

ص٤٤٦. البالذري، 55
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القريوان (2-4)

البالد بإفريقية ونقصد — األول معاوية عهد عىل إفريقية الفهري نافع بن عقبة وفتح
فاختطَّ املسلمني، من آالف عرشة يف — اليوم القريوان حوايل الرببر يقطنها كان التي
٥٠ سنة ُجنَْده وأنزلها فيها الجامع املسجد وشيَّد واملساكن، الدور بها وبنى القريوان
قبائل فأخضع طرابلس، عىل االستيالء تمَّ حتى فتوحه عقبة وتابع و(٦٧٠م)، للهجرة

اإلسالم. بينها ونرش لواته56

تونسوطنجة فتح (3-4)

يف ه َهمَّ فَحَرصَ مروان، بن العزيز عبد أخيه إىل مرص والية مروان بن امللك عبد أسند
ففتحها طنجة، إىل نصري بن موىس ه وجَّ ثم تونس، فأخضع اإلفريقية، الفتوح إتمام
ووطئت مواله، زياد بن طارق ها ووالَّ ا، تامٍّ تحصينًا نها وحصَّ للمسلمني فيها واختط
وكتامة وزناتة هوَّارة قبائل له فأطاعت األقىص، والسوس األدنى السوس جيوشه
امللل، تَْعِرف ال وهمة زائد بنشاط بينها اإلسالم ينرش وجعل وسجوما،57 وصنهاجة
ابن فروى ذلك، سبيل يف األموال وبذل فيهم،58 ويخطب بهم ويصيل منهم يتقرب فكان
وينجب، اإلسالم يَْقبَل أنه منهم َظنَّ َمْن اشرتى شيئًا عليه هللا أفاء إذا موىس «إن قتيبة:
فهمه، فطنة ويجرِّب عقله ص يمحِّ أن بَْعد ِمْن َقِبَله رىض فإن اإلسالم، عليه فيعرض
كثريًا خلًقا موىس وترك …» خلكان: ابن وقال ه»،59 وتوالَّ عتقه أمىض ماهًرا وجده فإن
بعد رأيناه إن أبًدا نعجب ال ولذا اإلسالم»،60 وفرائض القرآن الرببر لتعليم العرب من

األندلس. فتح يف جيشه مادَّة ذلك

ص٢٣٥-٢٣٦. والبالذري ص٣٢-٣٣. والقضاء الوالة كتاب 56

ص٢٣٨. والبالذري ج٣. ١١٣ ،١٠٦ ص١٠٤، قتيبة ابن 57
ص١٩. ج١ قرطبة، يف األموية الدولة 58

ص١٠٩. ج٢ قتيبة، ابن 59
ص١٣٤-١٣٥. ج٢ خلكان، ابن 60
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نصري موىسبن

اثني مسرية إليها البحر وأجرى السفن، لصناعة داًرا تونس يف نصري بن موىس س أسَّ
فصل يف والرياح األنواء هبَّت إذا للمراكب ملجأ فصارت إياها فأقحمه ميًال، عرش
مركب مائة من نحًوا عددها وبلغ اإلفريقية، للسواحل خفًرا املراكب هذه وكانت الشتاء،
جزيرة وافتتح ورسدانية صقلية أعمال من رسقوسة بها وغزا ٨٤ه/٧٠٣م، سنة حوايل

ميورقة.
سنة الخطاب بن عمر خالفة يف ُولَِد فقد نصري بن موىس إفريقية فاتح ا أمَّ
غربي األنبار من قريبة بلدة وهي التمر، عني من مسيحيٍّا أبوه وكان ١٩ه/٦٤٠م،
وفتحها األمصار، سائر إىل التمر منها ويُجلب شفاثا لها يُقال قرية من تَْقُرب الكوفة،
حرس عىل نصري والده وكان عنوة، ١٣ه/٦٣٤م سنة الوليد بن خالد يد عىل املسلمون
يف منفيٍّا عليه مغضوبًا موىس وقىض مكينة،61 عنده ومنزلته سفيان أبي بن معاوية

بالحجاز.62 القرى وادي
فرنسا وجنوبي إسبانيا فتوح — األوروبية الفتوح عن هذا كتابنا يف نبحث لسنا

قرطبة.63 يف األموية الدولة كتاب يف درًسا أشبعناها فإننا —
يف العدل ونرشت عمرانها يف فأخذت الشاسعة األصقاع هذه األموية الدولة فتحت
يف طيِّبًا نصيبًا للمجتهد وجعلت والجزية، بالخراج املختصة القوانني وسنَّت ربوعها،
فيها والدمار الفساد يد تلعب ال كما تملُّكها ِمْن الكسول وحرمت األرضني، استثمار
أحكام وإليك الشهية، بالثمار تزدهر وال النرضة بالزروع تزدهي ال قفراء فتصبح

العرب: افتتحها التي البالد يف الخراج أرايض
نصه: ما يوسف أبو الكبري اإلسالمي املشرتع حنيفة أبي تلميذ قال

من بني اإلمام مها قسَّ فإن وغريهما، والشام السواد مثل عنوة أخذت أرٌض إنما (١)
رقيق. وأهلها ُعْرش أرض فهي عليها غلب

ص٧٥٩. ج٣، البلدان، ومعجم ص١٣٤-١٣٥. ج٢، خلكان، ابن 61
ص٣٨. قرطبة، يف األموية الدولة يف الحادث تفصيل راجع 62

قرطبة. يف األموية الدولة كتاب: من األول الفصل راجع 63
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فعىل — بالسواد عمر َفَعَل كما — عامة للمسلمني وردَّها اإلمام مها يقسِّ لم وإن (٢)
برقيق. وليسوا الخراج األرض وعىل الجزية أهلها رقاب

عنها الخراج ويؤدي يعمرها يده يف أرُضه أُِقرَّت العنوة أهل من كافر أسلم إذا (٣)
ذلك. يف اختالف وال

ا فأمَّ يزرعها، غريك إىل فادفعها وإالَّ خراجها وأدِّ اْزَرْعها له قيل أرضه َعطََّل إذا (٤)
يشء. فيها له يقال ال فإنه العرش أَْرض

ذلك عىل وزاد صاحبها، عن الخراج َسَقَط َغَرٌق أو آفٌة الغالِت أصابت وإذا (٥)
ولم اإلسالم ها يغريِّ لم قديمة أعجمية ُسنَّة البالد يف كان «إذا بقولهما: والشافعيُّ َماِلٌك
نفي عليه ألن قدمت؛ وإن ها يغريِّ تها َمَرضَّ ِمْن ينالهم ملا اإلمام إىل قوٌم فشكاها يُبِْطلها

الكفر.»64 أهُل سنَّ ا عمَّ فضًال املسلمني من أحٌد سنَّها جائزة سنَّة كل

ص٤٥٣. البالذري، 64
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األموية الدولة يف واإلصالح العدل

مروان بن امللك عبد (1)

بأعدائهم يَْفِتكون وراحوا والنطع، السيف فأَْعَملوا الجماجم، عىل عرشهم األمويون ثبت
مروان بن امللك وعبد الحكم بن مروان بها قام التي الرهيبة األعمال وليست ذريًعا، فتًكا
الحق يبسطون جعلوا األحوال لهم اْستَتَبَّْت فلما ببعيدة، عنا والشام والحجاز العراق يف
تكلِّفهم قد التي الفاحشة اإلدارية األغالط ارتكاب من ويحذِّرون املختلفة، الجهات يف
يف والرتيث بالرفق يأُمُر امللك عبد فكان عظيمة، ومسئولية جسيمة أرضاًرا نتائُجها

النصيحة. وطلب باملشاورة واالهتمام األحكام
فقال عليها أمريًا مرص إىل مىض حني العزيز عبد أخاه أوىص أنه املؤرخون لنا ذكر
فليكن حاجبك وانظر بك، أَبَْلُغ فإنه األمور يف الرفق وآِثِر كنفك وأَِلْن ِبْرشَك «ابُسْط له:
أنت لتكون مكانه أَْعَلَمَك إال ببابك أحٌد يقفن وال ولسانك، َوْجُهك فإنه أهلك خري من
يف وتَثْبُت بك، يأنسوا بالسالم فابدأ مجلسك إىل خرجت وإذا ترده، أو له تَأْذَن الذي
مغاليق تفتح فإنها باملشاورة عليه فاستظِهْر ُمْشِكل إليك انتهى وإذا محبتك، قلوبهم
أقدر عنه التوقف بعد العقوبة عىل فإنك عقوبته، ر فأخِّ أحٍد عىل َسِخْطَت وإذا األمور،

إمضائها.»1 بعد ردِّها عىل منك

ص١١٥. الفخري، 1
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الخونة املوظفني والتخلصمن الرشوة دابر قطع (1-1)

إمالء إال الوظيفة من يعرفون ال الذين الخائنني املوظفني فعزل الرشوة دابر وَقَطَع
كثري اليقظة شديد بذلك فكان أوقاتها، يف قضائها وعدم الناس مصالح وتأخري جيوبهم
َقِبَل اله عمَّ من عامًال أن «بلغه الجاحظ: روى عليهم، أحكامه يف شديًدا لوالته التعاهد
يا قال: وليتَُك؟ منذ هدية أََقِبْلَت له: قال عليه دخل فلما إليه، بإشخاصه فأمر هدية،
فيما أجب قال: حال، أفضل عىل ورعيتك موفور، وخراجك عامرة بالدك املؤمنني أمري
إنك تَُعوِّض ولم َقِبْلَت ُكنَْت لنئ قال: نعم، قال: وليتك؟ منذ هدية أقبلت عنه، سألتك
َلجاِئٌر إنك يُستكفاه يكن لم ما استْكَفيْتَه أو — مالك ِمْن ال — ُمْهِديَك أَنَْلَت ولنئ َلَلِئيم،
من عند به اتََّهَمَك ما وَقِبْلَت مالك ِمْن إليك امُلْهِدي تَُعوَِّض أن َمذَْهبك كان ولنئ خائن،
لم أمًرا أتى فيمن وما َلجاهل، إنك عملك أَْهل فيك وأَْطَمَع عائبك لسان وبََسَط استكفاك

عمله.»2 عن يناه نحَّ مصطنع َجْهل أو خيانة أو دناءة من فيه يخُل

وكبرية صغرية بكل اهتماٌم (2-1)

وإن بنفسه، ها يباِرشَ حتى غريه إىل ومنافسيه حربه وأهل أعدائه يف األمور يَِكِل ولم
أثار ذلك لكن األحيان، بعض يف الخطأ يركب َجَعَلتْه وكبرية صغرية بكل اهتمامه
التي الشدة سياسة عىل فسار باملسئولية، واالهتمام اليقظة ُروح املوظفني جمهور يف
أالَّ املوت فراش عىل وهو الوليد ابنه فأمر قبله، من معاوية ابن األول يزيد اتَّبعها
«يا له: فقال بالصرب، يتدرع وأن لخصومه، النمر ِجْلَد يلبس وأَْن بَيَْعِته، أَْمر يف يتهاون
ر وشمِّ ائتزر بل الورهاء، كاألمة عينك تقترص أن حفرتي يف َوَضْعتَِني إذا أللفينك وليد،
بالسيف فقل كذا برأسه كان فمن ثانيًا، البيعة إىل الناس وادُع النمر، ِجْلَد واْلبَْس

كذا.»3

ص٢٣٠. ج٣، والتبيني، البيان 2
ص٣٢٨. الطوال، األخبار 3
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امللك عبد شخصية (3-1)

وخمسة سنة عرشة ثالث خالفته فكانت ٨٦ه/٧٠٦م، سنة مروان بن امللك عبد توىف
ُولَِد أنه ق ويحقَّ دمشق، يف الجابية باب خارج الرتاب وواروه قىض وقد تقريبًا، أشهر
ال غالم وهو أبيه مع الدار يوم وشهد عفان، بن عثمان خالفة يف ٢٦ه/٦٤٦م سنة
بن العاص أبي بن املغرية بن معاوية بنت عائشة وأمه عمره، من العارشة يتجاوز
اعتقاًدا يعتقد فكان عزيمته، وقوة رأيه وصالبة عقله برجاحة صغره منذ وُعِرف أمية،
زمام ضبط عىل سواه دون القادر هو أنه الخالفة تََطلُّب يف أنداده ناَزَع حينما ا تامٍّ
أحد مكان أعلم «ما مرة: فقال والسالم، والعمران اإلصالح نحو دفتها وتسيري الدولة
ال لبخله ولكن الصيام، كثري الصالة لطويل الزبري ابن وإن … مني األمر هذا عىل أقوى

سائًسا.»4 يكون أن يصلح
والحديث الرشيعة بعلوم واسع إملام له فاضًال، ذكيٍّا أديبًا شابٍّا امللك عبد وكان
بن امللك عبد إال عليه الفضل يل وجدت إال أحًدا ذاكرت «ما الشعبي: قال واللغة، والفقه
بمواقفه واشتهر فيه»، زادني إال وشعًرا فيه زادني إال حديثًا ذاكرته ما فإني مروان،
والخوف املنابر صعود «َشيَّبَني قال: الشيب، إليك أرسع لقد امللك: لعبد فقيل الخطابية،
رشف عىل أصعدوني قال: الوفاة وقاَربَتْه مرضه اشتد ملا أنه ويُروى اللحن»،5 من
َطِويَلِك إنَّ أطيبك، ما دنيا «يا قال: ثم الهواء يتنسم فجعل عاٍل، موضع إىل فأصعدوه
معروًفا كان أنه والخالصة غرور»،6 لفي منك كنَّا وإن لحقري، كثريك وإن َلقصري،

ورعه.7 يف يُنازع وال دينه يف يُختلف ال والعلم، بالفضل مشهوًرا بالصدق

ص١١٧٧. ،S2 V2 الطربي، 4
ص١١٣. الفخري، 5

ص١١٤. نفسه، املصدر 6
ص٢٥. ج٢، قتيبة، ابن 7
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األول الوليد (2)

عبد فأراد مروان، بن العزيز لعبد العهد والية وكانت األول، الوليد ابنُه امللك عبَْد َخَلَف
استخالفه عىل الناس ط يُنَشِّ فراح ولده، يف الخالفة لتصبح الوليد وتولية أخيه َخْلع امللك
ملرشحني الخلفاء تسمية من املحن من الدولة أصاب عما لك نَبَْحث لن وإنَّا ذلك، له فتمَّ
إىل نظرك نُْلِفَت أن نحب إنما العهد، والية يف اآلخر منهم الواحد يتلو للخالفة ثالثة أو
القدر يعجل لم ولو األموية، اململكة جسم انحالل يف ا مهمٍّ دوًرا لعبت التي املسألة هذه

بسهولة.8 الخالفة الوليد تَنَاَول ملا امللك عبد أخيه أيام يف العزيز عبد فيموت

الدولة مصلحة سبيل يف الدماء عليه تهون الوليد (1-2)

العدل وغار يد، يف والشدة النقمة سيف فحمل امللك، عبد أبيه منهج عىل الوليد نهج
َمصاِلح تنفيذ يف الدماء عليه تهون السطوة، عظيم وكان األخرى، اليد يف والرحمة

الدولة.9
الطاعة؛ سبل له نوا وأمَّ األمن، طرق له دوا مهَّ قد ُموه تََقدَّ الذين الخلفاء كان وملا
معظم فافتتح متينة، أُُسس عىل العدالة رصح وتشييد والعمران الفتوح إىل اْلتََفَت
مع واختلط النهر، وراء ما بلغت حتى جيحون نهر جيوشه واجتازت واألندلس، املغرب
وكل خادًما ُمْقَعد كل وأعطى الناس سؤال من واملجذمني الفقهاء فمنع شعبه، أفراد

قائًدا.10 رضير
ال ان لحَّ بأنه ُعِرَف بل كأبيه، اللغة قواعد يُْحِكم فصيحا خطيبًا الوليد يكن ولم
َمْن إال العرَب ييل ال إنه له: وقال عاتَبَه امللك عبد أباه أن الطقطقي روى النحو، يحسن
يشتغل ُمدَّة وأقام النحو علماء من جماعة معه وأََخذَ بيتًا الوليد فدخل كالمهم، يُْحِسن

أعذر.11 قد قال امللك عبد ذلك بََلَغ ا َفَلمَّ دخوله، يوم كان مما أَْجَهَل فخرج فيه،

ص١١٦٧. ،S2 V2 الطربي، 8
ص٣١٧. واإلرشاف، التنبيه 9

ص١١٥-١١٦. الفخري ص١٢٧١. ،S2 V2 الطربي، 10
ص١١٥-١١٦. الفخري، 11
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الطربي: قال ذلك، سبيل يف األموال فبذل القرآن، بنرش ُمْغَرًما كان أنه ويذكرون
يا قال: لذلك، ا مستحقٍّ كنت إن نعم فقال َديْنه، يف يسأله مخزوم بني من رجل «أتاه
ال، قال: القرآن؟ أقرأت قال: قرابتي؟ مع لذلك ا مستحقٍّ أكون ال وكيف املؤمنني أمري
بالقضيب، قرعات وقرعه يده يف كان بقضيٍب عمامته فنزع منه، َفَدنَا مني، اْدُن قال:
يزيد بن عثمان إليه وقام … القرآن يقرأ حتى يفارْقَك فال إليك هذا ُضمَّ لرجل: وقال
عرش فاستقرأه نعم، قال: القرآن؟ أَقَرأَْت فقال: دينًا، َعَيلَّ إن املؤمنني أمري يا فقال:
أرحامكم ونصل عنكم نقيض نعم، فقال: فقرأ، براءة من آيات وعرش األنفال من آيات

هذا.»12 عىل
فيقف ال بالبَقَّ يَُمرُّ كان «إنه َليُقال: حتى َشْعبه، من محبوبًا جواًدا كريًما وكان

فيها.»13 ِزْد فيقول: بفلس، فيقول: هذه، بكم فيقول البقل حزمة فيأخذ عليه
عن يتأخر وال نُْصَحهم للناصحني يسمع فكان رحب، وَصْدر راجح بعقل وامتاز
إذا األمري، هللا «أصلح يُْستَْخَلف: أن قبل األحنف بن أسيلم له فقال املشاورة، طلب
كما فهمك رسعة رأوا فإذا نعلم، عما فسلهم الرجل سألت وإذا ْقه، تَُحقِّ فال ظنٍّا ظننت
دمشق يف وتويف تعلم»،14 ال عما لك يسأل من ودس تعلم، ال فيما ذلك بك ظنوا تعلم

واألربعني. السادسة يتجاوز ال وهو ٩٦ه/٧١٤م سنة
عبد بن سليمان أخوه فعقبه وعمران، ع وتوسُّ فتوح أيام كانت الوليد أيام إن قلنا
والرشقية البيزنطية الثالث؛ الساحات يف العظيمة الفتوحات من السلسلة تلك وأتمَّ امللك
فقالوا: عهده يف العيش من بحبوحة يف أنهم الناس شعر وقد األوروبية، واإلفريقية
واْستَْخَلف … وأحسن السجون أَْهَل وخىل األسارى، فأطلق َوِيلَ الخري، مفتاح «سليمان

امُلْحبَِسني.16 وأخرج املظالم ردَّ أنه العربي ابن وذكر العزيز»،15 عبد بن عمر

ص١٢٧١. ،S2 V2 الطربي، 12
ص١٢٧١. نفسه، املصدر 13

ص٢١١. ج١، والتبيني، البيان 14
ص١٣٣٧. ،S2 V2 الطربي، 15

ص١٩٦. العربي، ابن 16
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امللك عبد بن سليمان (3)

وال األدب، كثري اللسان فصيح فشبَّ عبس، بني إخوانه عند بالبادية سليمان نشأ
طويًال وكان …» بقولهم: املؤرخون فيصفه أمية، بني شبان أجلِّ من كان أنه ريَب
بلباسه واعتنى وجماله»،17 بشبابه العجب شديد … الشعر جعد قضيًفا جميًال أبيض

الشاب.» «وامللك الفتي» «بامللك نفسه ب لقَّ حتى كثريًا ذلك يف وتأنق وهندامه،

عيوبه (1-3)

املغرب فاتح نصري بن بموىس فَفتََك وَحَسده، لَغرْيَته األول بأمرين: سليمان ويُعاب
أصحاب الرجال كبار من غريه وعذَّب الفتوح، فصل يف ذلك ذكرنا وقد واألندلس،
نهمه لكثرة والثاني عليه، تطرأ َحَسٍد لبادرة أو الظن سوء ملجرد الباهرات الخدمات
بالشواء يأتيه كان الطباخ إن فيُقال: نهًما، وكان …» الفخري: روى بالنساء، وشغفه

«… ه بكمِّ فيأخذه يربد حتى يَْصِرب فال
النهم، أصحاب حديث فجرى الرشيد، هارون أفاوض مرة كنت األصمعي: قال
فأخذه اه تلقَّ بشواء الطبَّاخ أتاه إذا وكان النهم، شديد امللك عبد بن سليمان كان فُقْلُت
أيام منذ اعرتضت لقد الناس؟ بأخبار أصمعي يا أَْعَلَمك ما الرشيد: فقال بأكمامه،
يل أََمَر ثم األصمعي: قال طيبًا، فظننته أكمامها يف الدهن أثر فوجدت سليمان جباب
الناس فكان وطعام، نكاح صاحب فكان سليمان «َوِيلَ الطربي: وقال منها،18 بجبٍة

والجواري.»19 التزويج عن بعًضا بعضهم يسأل
حقيقة شبهة وال لنا تُظهر أنها غري نهمه، عن رواياتهم يف املؤرخون ويبالغ
الشهوات بجميع يتمتع أن يحب كان الشاب أو الفتي الخليفة أن وهي ناصعة،
يف لت وعجَّ عليه قضت إنها حتى زائًدا؛ إرساًفا بها تمتعه يف َف أَْرسَ وقد الجسمانية،
أتاه نرصانيٍّا أن امللك عبد بن سليمان َمْوت سبب «وكان ربه: عبد ابن قال وفاته،
قرشوا، قال: تينًا، مملوء وآخر بيًضا مملوء بزنبيل — حلب من بالقرب — بدابق وهو

ص٣١٨. واإلرشاف، التنبيه 17
ص١١٦. األصمعي، 18

ص١٢٧٣. ،S2 V2 الطربي، 19
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ا مخٍّ مملوءة بقصعة أتوه ثم الزنبيلني، عىل أتى حتى وتينة بيضة يأكل فجعل فقرشوا
فمات.»20 فمرض فأُتِْخم فأكله بسكر

العزيز عبد بن عمر (4)

ترتاح ا تامٍّ بسًطا العدالة بَْسط من وسليمان األول والوليد مروان بن امللك عبد يتمكن لم
الصفات بعض ولِتََغلُّب أوًال، الظروف ِلَقْسوة ذلك وكان القلوب، له وتطمنئ النفوس له
ُعِرف ما وإىل والحسد، الغرية من سليمان به اشتهر ما إىل فأملعنا ثانيًا، عليهم الرديئة
َطبْع من امللك عبد عىل تغلَّب ما وإىل املصلحة، سبيل يف الدماء إراقة من الوليد به
تحلَّْوا ما الرجال هؤالء عىل نُنْكر أننا ينفي ال وهذا وكبرية، صغرية كل عىل السيطرة
لم األموية العدالة أن والحق العالية، واملواهب الحميدة والخصال الرشيفة املزايا من به
عبد بن سليمان خليفة العزيز عبد بن عمر عرص يف إال الكبري الجليل بمظهرها تَْظَهر

امللك.

نشأته (1-4)

والحديث القرآن بعلوم املتضلعني أساتذتها أشهر عىل بها وتأدَّب املدينة يف عمر نشأ
وتَفرُّعاتها العربية وَدَرَس هللا، عبد بن هللا وعبيد كيسان بن كصالح والرشيعة والفقه
وتغلبت ملبسه، يف فتأنَّق نفسه، بتزيني ولوًعا شابًا وكان وافًرا، سهًما منها فأصاب
بإسناده: الجوزي ابن قال الناس، عىل األحايني بعض يف واستكرب َفَزَها الخيالء عليه
أطيب ومن لباًسا، الناس أحسن وهو املدينة يف رأيته قال: جذيمة بن عيل ثَِني «َحدَّ
فنراه املنوال، هذا عىل الحال به تَُطْل لم ثم مشيته»،21 يف الناس أخيل ومن ريًحا، الناس
وقد اإلدارية، املناصب إليه أُْسِنَدت ا َلمَّ التواضع رداء وارتدى الصلف ثَْوَب عنه َخَلَع قد
عىل فَربَْهَن األول، الوليد أيام يف ذلك وكان سنة، وعرشين خمس ابن وهو الحجاز َ ُويلِّ
لعقالء املجال وأَْوَسَع للضعيف، واالنتصار الحق دعائم وتثبيت األمور تدبري يف اقتداره

ص١٦٨. ج٣، الفريد العقد 20
ص٣٢. العزيز، عبد بن عمر سرية 21
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وإزهاق الحق إحقاق يف سبيله ينريوا وأن أغالطه عىل ينبِّهوه ألن وفقهائها املدينة
فيه تؤجرون ألمٍر دعوتكم «إني لهم: وقال علمائها من نََفٍر عرشة َمرًَّة فدعا الباطل،
ظالمة، يل عامل عن وبلغكم يتعدى أحًدا رأيتم إن الحق، عىل أعوانًا فيه وتكونون

أَبَْلَغني.»22 إال ذلك بلغه أََحد عىل باهلل فأحرج
الوليد له أقرَّ أن بعد إال الحجاز عىل الوالية منصب العزيز عبد بن عمر يقبل ولم
للخزينة يرفع أال أُجرب وإن الظلم وأهل العدوان أرباب من ليقتص التامة السلطة
عىل العزيز عبد بن ُعَمَر امللك عبد بن الوليُد «استعمل الجوزي: ابن قال واحًدا، درهًما
ما ويلك لحاجبه: الوليُد فقال الخروج، عن فأبطأ — والطائف ومكة املدينة — الحجاز
فجاء عيلَّ، ْله فَعجِّ قال: حوائج، ثالث إليك له أن زعم قال: عمله؟ إىل يخرج ال عمر باُل
بعمل تأخذني ال أن أحب فأنا قبيل، كان من استَْعَمْلَت إنك عمر: له فقال الوليد به
درهًما إلينا تَْرَفْع لم وإن بالحق اعمل الوليد: له فقال والجور، والظلم العدوان أهل

واحًدا.»23

عادل إداري شاب عمر (2-4)

الذين الخلفاء أعماَل ينتقُد فكان املثاُل، النادرِة ورصاحته األدبية بشجاعته ُعَمر اتصف
القرآن أحكام عن يشذُّون من عىل التنديد يف يخاف وال الكالم بقوارص ويسلقهم َسَلُفوه
الدسائس دبَّروا الذين هم إنهم َليُقال: حتى أمية، بنو منه فتألََّم الئم، لومة والسنة
سليمان عىل العزيز عبد بن عمر «دخل ْمنَاه: َقدَّ ما عىل حيٍّا مثاًال وهاك منه، للخالص
فجاء بعده، من له عقد وقد عهده ويلُّ يومئٍذ وهو أيوب، ابنه وعنده امللك عبد بن
يف يَِرثْن النساء أخال ما سليمان: فقال الخلفاء، نساء بعض من مرياثًا يطلب إنسان
غالم يا فقال: هللا؟ كتاب وأين هللا، سبحان العزيز: عبد بن عمر فقال شيئًا، العقار
أرسلت لكأنك عمر: فقال ذلك، يف كتب الذي مروان بن امللك عبد بسجل فأتني اذهب،
ال ثم املؤمنني أمري عند هذا بمثل يتكلم الرجل ليوشكن وهللا أيوب: قال املصحف، إىل
يدخل مما مثلك وإىل إليك األمر أفيض إذن عمر: له فقال رأسه، يفارقه حتى يشعر

ص٣٢. نفسه، املصدر 22
ص٣٣. العزيز، عبد بن عمر سرية 23
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حفص ألبي مه، أليوب: سليمان فقال هذا، من يصيبهم أن خشيت مما أشدُّ أولئك عىل
عنه.»24 حلمنا ما املؤمنني أمري يا علينا َجِهَل لنئ وهللا عمر: فقال هذا؟ تقول

الئم لومة النقد من يخاف ال اآلراء، رصيح عمر (3-4)

عليها، واملحافظة تشجيعها وجوب ويََرْون الفكرية الحرية يقدسون الذين من وكان
إن بالرباهني ويُْقِنعوه يحجوه أن إليهم وطلب وراَسَلُهم، الحرورية من الخوارج فجادل
بن بسطام إىل عمر «كتب الطربي: روى صادقني، — ومبادئهم زعمهم يف — كانوا
كتاب يف فكان َمْخَرجه، سبب عن يسأله العراق يف الحرورية زعيم شوذب وهو يشكر
أناِظْرَك، فهلم مني، بذلك بأوىل وَلْسَت ولنبيه، هلل غضبًا خرجت أنك بلغني إليه: عمر
أمرنا»،25 يف نََظْرنَا يدك يف كان وإن الناس، فيه َدَخَل فيما َدَخْلَت بأيدينا الحق كان فإن
يتجادل لوجه وجًها وإياهم وَجَلَس قلوبهم وطيَّب نهم فأمَّ الشام إىل منهم َوْفٌد فجاءه
يأتي: كما وهي معه أحاديثهم لنا حفظوا املؤرخني أن الخاطُر له يَبْتَِهج ومما معهم،

امللك)؟ عبد بن (يزيد بعدك خليفًة تُِقرُّه ِلَم يزيد، عن أَْخِربْنا الحرورية: رسوال
غريي. َه َصريَّ عمر:

عليه، مأمون غري إىل وكلته ثم لغريك ماًال ُولِّيَت لو أفرأيت الحرورية: رسوال
ائتمنك؟ َمن إىل األمانة يَْت أَدَّ كنت أتراك

ثالثًا. أنظراني عمر:

ويف عندهم ما يُْخِرج أن مروان بنو «خاف بقوله: الحديث هذا عىل الطربي وعلَّق
ا.»26 سمٍّ سقاه من إليه وا فدسُّ يزيًدا، يَْخَلع وأن األموال من أيديهم

فجمع امللك، عبد بن سليمان وفاة بعد الخالفة َعْرش العزيز عبد بن عمر تسنَّم
يستشريوه أن دون األمر إليه أُْسِنَد أنه لهم ح ورصَّ بدمشق الجامع املسجد يف الناس
الناس فصاح سواه، وانتخاب بيعته َخْلع يف أحرار فهم ولذا فيه؛ الشعب يستشريوا أو

ص٣٨. نفسه، املصدر 24
ص١٣٤٨-١٣٤٩. ،S2 V3 الطربي، 25

.١٣٤٨-١٣٤٩ ،S2 V3 نفسه، املصدر 26
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ولم األصوات هدأت فلما بك»، ورضينا املؤمنني أمري يا اخرتناك «قد واحدة: صيحة
بتقوى أوصيكم ُجْمَلِتها: ِمْن قال العرش، خطبته َخَطَب الخالفة واليته عىل أحد يَْعَرتِض
وأحسنوا املوت ِذْكر وأكثروا عالنيتكم، الكريم هللا يُْصِلِح رسائركم وأصلحوا … هللا
وال باطًال أحًدا أعطي ال وهللا وإني … اللذات هادم فإنه بكم، ينزل أن قبل االستعداد

ا. حقٍّ أحًدا أمنع
أطيعوني له، طاعة فال هللا عىص ومن طاعته، وجبت هللا أطاع من الناس، أيها يا

عليكم.27 يل طاعة فال هللا عصيت فإذا هللا، أََطْعُت ما

العرش عىل الخلفاء بتنصيب االحتفال (4-4)

الخالفة موكب فهيأت العادة، َجَرت كما رسميٍّا بتنصيبه االحتفال الحكومة أرادت ثم
الرباذين عىل الخليفة وراء يَْرَكبون وقد وعظمائها، الدولة رجال كبار من يتألف وهو
مركب قالوا: هذا؟ ما قال: األبهة تلك رأى فلما سائس، دابة ولكل والبغال، والخيل
فقيل: سائًرا أقبل ثم الدواب، تلك ورصف دابته وركب يل، أوفق دابتي قال: الخالفة،
فأقام يتحولوا، حتى كفاية فسطاطي ويف أيوب، أبي عيال فيه فقال: الخالفة، منزل
عمر ديمقراطية عىل قدمناه الذي من أكرب دليًال نرى ال نحن فرغوه،28 حتى منزله يف

الفارغة. الحياة بمظاهر واستخفافه تواضعه وشدة
يل ما عني «تنحَّ فقال: بالحربة يديه بني يسري الرشطة صاحب جاءه أن ويُذْكر
بستور أََمَر حتى األحكام زمام يستلم يكد ولم املسلمني»،29 من رجٌل أنا إنما ولك،
وإدخال ببيعها وأََمَر فُحِملت، للخلفاء تُبسط كانت التي والثياب فُهِتكت، الخالفة دار
وقال ستمائة حوايل وكانوا الخالفة حرس عمر ورسح املسلمني،30 مال بيت يف أثمانها
مراتبكم، من أطرحكم وال حارًسا، وباألََجِل حاجًزا، بالَقَدر كفى لغنى، عنكم بي إن لهم:
للناس يقعد عمر وكان بأهله،31 فليلحق شاء ومن دنانري، عرشة فله منكم أقام من

ص٥٣-٥٤. العزيز، عبد بن عمر سرية 27

ص١٣٤٤-١٣٤٥. ،S2 V3 الطربي، 28
ص٥٣. العزيز، عبد بن عمر سرية 29

ص٥٤. نفسه، املصدر 30

ص٩٨. نفسه، املصدر 31
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ذلك كان عليه الناس ويجلس فتجلس لك يُبسط ببساٍط أََمْرَت لو له: فقيل األرض عىل
فتمثَّل: الناس، قلوب يف لك أهيب

ال��غ��واب��ِر ال��ل��ي��ال��ي إح��دى ص��ب��وة ل��ه ت��رى ال ث��م م��ض��ى ف��ي��م��ا ق��ض��ى م��ا ق��ض��ى
زاج��ِر32 ك��لَّ ال��ص��ب��ا ح��ب ف��ي ل��ع��اص��ي��ت وال��ردى ال��م��وت خ��ش��ي��ة م��ن ال��ت��ق��ى ول��وال

عمر إصالحات (5-4)

جميع يف جيوشه قادة إىل أمًرا فأصدر الخالفة، توليه عقب ة جمَّ بإصالحات عمر قام
قبلة والشفقة شعائرهم من الرحمة تكون أن به إليهم يطلب والتخوم الساحات
بعث إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن بََلَغِني إنه قاَدِته: أحد الجرَّاح إىل عمر كتب أنظارهم،
وال تغلوا ال باهلل، َكَفَر َمْن تقاتلون هللا سبيل ويف هللا بسم «اغزوا قال: رسيًة أو جيًشا
بذلك.33 فُمْرُهم رسيًة أو جيًشا بََعثَْت فإذا وليًدا»، وال امرأًة تقتلوا وال تَُمثِّلوا وال تغدروا

املسلمني أموال الحرصعىل (6-4)

يجشمهم أن أو بأرواحهم يجاِزف أن فأبى املسلمني، دماء عىل زائًدا حرًصا وحرص
الثمينة: النصائح بهذه الحرب رجال بعض إىل فَعِهَد به، لهم طاقة ال ما املشاق من
منزل عن بهم تقرص وال تُتِْعبهم، مسريًا تجشمهم وال مسريهم، يف معك بمن «أرِفْق
وكراعكم بأنفسكم ترفقوا فال والكراع، األنفس جام عدوٍّ إىل تسريون فإنكم بهم، يرفق
وليلة يوًما جمعة كل يف معك بمن أَِقْم القوة، يف عليكم فضٌل لعدوِّكم يكن مسريكم يف
تطمنئ وممن العرب من عيونك ولتكن وكراعهم، أَنُْفَسهم بها يَْجَمُون راحة لهم ليكون
وإن بعضه، يف صدق وإْن َخَربُه ينفعك ال الكذوب فإن األرض، أهل من نُْصِحه إىل

لك.»34 بعنٍي وليس عليك عنٌي الغاشَّ

ص٣٣٣. الطوال، األخبار 32
ص١٦. ج١، الفريد، العقد 33

ص٢٠٥. العزيز، عبد بن عمر سرية 34
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وأن الحرام، البيت يُكىس ال أن أََمَر أنه حدِّ إىل العدالة به بلغت عمر أن والغريب
عمر إىل الحجبُة «َكتَبَت واملحتاجني، الفقراء سبيل يف للكسوة املخصصة األمواُل تُبذل
أجعل أن رأيت إني إليهم: فكتب قبله، كان َمْن يفعل كان كما بكسوٍة للبيت يأمر أن

البيت.»35 من بذلك أوىل فإنه جائعٍة أكباٍد يف ذلك

والوالة الحكَّام امتحان (7-4)

اإلسالمية البالد عىل ووالًة حكَّاًما توليتهم أراد الذين الرجال نزاهة يمتحن ألن وسعى
«ويل ملَّا أنه الجوزي ابن فذكر وعسفهم، الطغاة جور من وليتخلص ضمريُه ليطمنئ
املسجَد بالل ولزم خريًا، عمُر فجزاه … فهنَّأه بردة أبي بن بالل عليه وفد الخالفة عمر
فدسَّ فضل، له رجٌل هذا قال: ثم العراق، يولِّيه أن عمر فهمَّ ونهاره، ليله ويقرأ يصيلِّ
جليًال، ماًال له فَضِمَن تعطيني؟ ما العراق يف والية يف لك عملت إن له: فقال له ثلة إليه
زمام استالم عن اكني السفَّ القساة الوالة وأَبَْعَد وأخرجه»،36 فنفاه ُعَمُر بذلك فأُخِرب
خراسان: عىل َعاِمِلِه هللا عبد بن الجرَّاح إىل عمر فَكتََب األرض، يف يُْفِسدوا لئال البالد
قد ِبَرُجل وال عمارة، برضب وال بعمارة يل حاجة وال عمارة، استعملت أنك «بلغني

فاعزله.»37 املسلمني دماء يف يده صبغ
من والبالد واألمة هللا تجاه عليهم وما بواجباتهم، اله عمَّ يذكِّر يفتأ ال عمر وكان
ميمون َكتََب فلما الحالل، الطيب الخراج يجمعوا أن إليهم فطلب الكربى، املسئولية
ابن «يا أجابه: الخراج من يستعفيه أن العزيز عبد بن عمر إىل الوالة أحد مهران بن
وال الحالل، من َجبَيَْت ما فاْجِب جبايتك، يف وال ُحْكمك يف بغيًا أكلِّفك لم إني مهران،
الفضل وأهل الخربة أرباب يلوا أن أََمَرُهم ثم الطيب»،38 الحالل إالَّ للمسلمني تجمع
يف يعجلوا ال وأن ح، والفالَّ العامل أنهكت التي الخبيثة السنن يرفعوا وأن املناصب، يف
القانون يخوِّلهم ال التي الرضائب يستوفوا ال وأن استئذانه، قبل والصلب اإلعدام أحكام

ص٧٦. نفسه، املصدر 35
ص٩٣. العزيز، عبد بن عمر سرية 36

ص٨٦. نفسه، املصدر 37

ص٩٥. نفسه، املصدر 38
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الخانات لهم فيبنون مصالحهم واملسافرين ار التجَّ عىل لوا يسهِّ وأن استيفائها، حقَّ
ذكرناها: التي الحقائق هذه كل لك تثبت وثائق وإليك ويضيِّفونهم،39

… بعد ا «أمَّ خراسان: وايل نعيم بن الرحمن عبد إىل العزيز عبد بن عمر كتب
الناس، من بك أوىل هللا فإن الئم، لومة هللا يف يأُخذْك وال عباده، يف هلل ناصًحا عبًدا فكن
أو لهم بالنصيحة املعروف إالَّ املسلمني أمراء من شيئًا تولني فال أعظم، عليك ه وحقُّ
فإن الحق غري إىل ميًال ميلك يكون أن وإياك اسرتعى، فيما األمانة وأداء عليهم التوفري

إليه.»40 إالَّ هللا من َ َمْلَجأ ال فإنه مذهبًا هللا عن تَذَْهبَنَّ وال خافية، عليه يخفى ال هللا
يثبت ال أركانًا للسلطان «إن خراسان: خراج ه والَّ قد وكان الكاوي زرعة إىل وكتب
وليس أنا، الرابع والركن ركٌن، املال بيت وصاحب ركٌن، والقايض ركٌن، فالوايل بها، إالَّ
الخراج فاستوعب خراسان، ثغر من عندي أعظم وال إيلَّ أهم ثغٌر املسلمني ثغور من
أحمل حتى إيلَّ فاكتب وإالَّ ذلك فسبيل ألَْعِطيَاِتِهم كفاًفا يُك فإن ظلم، غري يف وأحرزه

أعطياتهم.»41 لهم ر فتوفِّ األموال إليك
أمري عمر هللا عبد «من نصها: وهذا … الحميد عبد الكوفة أمري إىل رسالة وكتب
بالءٌ أصابهم قد الكوفة أهل فإن … بعد ا أمَّ … عليك سالٌم … الحميد عبد إىل املؤمنني
الدين قواَم وإن السوء، ال عمَّ عليهم سنَّها خبيثة وُسنَّة هللا، أحكام يف وجوٌر وشدٌة
تحمل وال اإلثم، من قليل ال فإنه نفسك من إليك أهم يشءٌ يكونن فال واإلحسان، العدُل
حتى وأصلحه أُْطِلق ما منه فُخذْ الخراب انظر خراٍب، عىل عامًرا وال عامٍر عىل خرابًا
تأخذن وال األرض، ألهل وتسكني رفق يف الخراج وظيفة إالَّ العامر من يؤخذ وال يعمر،
أجور وال الصحف ثمن وال واملهرجان النريوز هدية وال ابني الرضَّ أجور … الخراج يف
األرض أهل من أسلم َمْن عىل خراج وال النكاح، دراهم وال البيوت أجور وال الفتوح

فأَْقُروهم املسلمني من بك مرَّ فمن بالدك، يف خانات اعمل أن الرسي أبي بن سليمان إىل ُعَمُر وكتب 39

يصل بما فَقوُّوه منقطًعا كان فمن وليلتني، يومني فأقروه علة به كانت فمن دوابهم، وتعهدوا وليلًة يوًما
ص١٣٦٤. ،S2 V3 الطربي، بلده. إىل به

ص١٣٥٧. ،S2 V3 الطربي، 40
ص١٣٦٦. نفسه، املصدر 41
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َصْلب وال بقطع دوني تَْعَجل وال هللا، ني والَّ ما ذلك من ولَّيتك فإني أمري، ذلك يف فاتبع
42«… فيه تراجعني حتى

اإلعدام أحكام يف االستئذان (8-4)

الوايل فإن شبهة، كل يف استطعتم ما الحدود «ادرءوا لوالته: القصاص يف عمر وقال
العقوبة.»43 يف يتعدى أن من خريٌ العفو يف أخطأ إذا

الشعب بمصالح االهتمام (9-4)

عليهم يضيِّق وجعل حديدية، بيد املغتصبني أيدي عىل فرضب للعدل نَْفَسه ونََصَب
عىل فردَّها الغصوب، من سيطرتهم تحت كان ما وأخذ أنفسهم أمية ببني فبدأ الخناق،
كان كثرية بيوتات َسَرتَ إذْ َسْعيه له وشكروا الناس فحمده تأخري، وال إبطاء دون أهلها
يتامى وأطفال ِفها، َرشَ ِمْن ينال أخذ قد الفقر كان عديدة وعائالت فضحها، قد الظلم
والظاملني املغتصبني تحرِّي يف وتمادى مظلًما، مستقبًال لهم يهيئ بدأ قد الجهل كان
فقالوا: واالعتداء، االغتيال من عليه ِته خاصَّ بعُض خاف حتى سيئاتهم عن والتفتيش
تخوفونني، القيامة يوم سوى أبيوم فقال: قومك؟ غوائَل تخاف أال … املؤمنني أمري «يا
يؤنِّبهم املالكة األرسة أفراد مرًة وخاَطَب ُوِقيتُه»،44 ال القيامة يوم قبل أتقيه خوٍف فكل
مروان، بني «يا فقال: شديدٍة بلهجٍة املغتَصبة واألمالك الحرام باألموال تمتعهم عىل
يف ثُلُثَيْها أو األمة هذه أموال َشْطر ألحسب إني وأمواًال، ورشًفا حظٍّا أُعطيتم قد إنكم

أيديكم.»45
رواتبهم يف الزيادة حق األوفياء البارعني املوظفني به ل خوَّ قانونًا عمر وأصدر
ويجعل الرشوة دابر ليقطع ذلك وكان قيام، خري الواجب عليهم يَْفِرضه بما قاموا إن
باإلحسان رؤسائه رىض الكتساب ويسعى وهمة بنشاٍط فيعمل للتقدم، مجاًال للمأمور

ص١٣٦٦-١٣٦٧. ،S2 V3 الطربي، 42

ص١٠٣. العزيز، عبد بن عمر سرية 43

ص٣٣٤. الطوال، األخبار 44
ص١١٥. العزيز، عبد بن عمر سرية 45
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يتقاضاه ما عىل أخصائه أحد فانتقده ودقة، برسعة حاجاتهم وقضاء املصالح أرباب إىل
الشهر يف دينار مائة الك عمَّ من الرجَل «تَْرُزق بقوله: الباهظة املعاشات من اله عمَّ
هللا بكتاب عملوا إن يسريًا لهم «أراه فأجابه: ذلك»، من وأكثر الشهر يف دينار ومائتي
متى أنه ريَب وال وأهليهم»،46 بمعايشهم الهم من قلوبهم غ أَُفرِّ أن وأحبُّ نبيه، وُسنَّة
أن يَُجرِّب بل الحكومة، بخيانة يفكر فال العيال جهة من البال مرتاَح املأمور كان

الطاقة. جهد مركزه عىل يحاِفَظ

القضاء إصالح (10-4)

عليه ْت نَصَّ بما عامًلا يكون أن القايض عىل فاشرتط خاصة، بصورة القضاء وأصلح
مشاِوًرا.47 عفيًفا، أمانة، ذا حليًما، السنَّة،

املسكرات محاَربة (11-4)

التعصب عىل املبنية الفاسدة العادات ومحاَربة األخالق تقويم إىل وجهه عمر ه وجَّ ثم
والنكبات اآلفات من يصيبهم ما لهم وأبان املسكرات، تعاطي عن َشْعبه فنهى والرذيلة،
والفضائح، املضار من إليهم تَْحِمله بما والعذاب اآلالم من يتكبدونه وما بواسطتها،

لألموال. مضيعة للعقول مضنكة لألجسام هتَّاكة فهي
الناس يف كان قد فإنه … بعد ا «أمَّ البرصة: وأهل أرطاة بن عدي إىل عمر كتب
عقولهم ذهاب عند انتهكوها أموًرا فيه وغشوا رعيتهم، فيه ساءت أمٌر الرشاب هذا من
من جلُّ أصبح وقد الحرام، واملال الحرام والفرج الحرام الدم بهم بلغت أحالمهم وسفه
هذه عىل ُحمل ما إن ولعمري به، بأس ال رشابًا رشبنا يقول الرشاب ذلك من يصيب
كثرية أرشبة من وسعة مندوحة عنه هللا َجَعَل وقد شديد، لبأس الحرام وضارع األمور
وقد … والسويق والعسل واللبن الفرات العذب املاء جائحة: منها األنفس يف ليس طيبة
يقول: وكان املزفتة، والظروف والدباء الجر نبيذ عن نهى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن بلغنا
من شيئًا يرشب وجدناه من فإنَّا حرَّم، عما هللا أحل بما فاستغنوا حرام»، مسكٍر «كل

ص١٦٤. نفسه، املصدر 46
ص٢٣٨. العزيز، عبد بن عمر سرية 47
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وأشد عقوبًة أشد فاهلل استخفى ومن شديدة، عقوبة أوجعناه إليه تقدمنا بعدما هذه
أن هللا أسأل اليوم، بعد وفيما اليوم عليكم الحجة اتخاذ هذا بكتابي أرْدُت وقد تنكيًال،
وعافيٍة، يٍرس يف التوبة ومنكم منَّا بامليسء يُراجع وأن ُهًدى، ومنكم منَّا املهتدي يزيد

والسالم.»48

عيل شتْم الناسمن منْع (12-4)

منذ املنابر عىل علنًا يسبُّونه أمية بنو وكان طالب، أبي بن عيل َشتْم ِمْن الناس وَمنََع
مكان وجعل والعلويني، األمويني بني قام الذي للخالف ذلك ويرجع األول، معاوية َعْهد
َعِن َويَنَْهى اْلُقْربَى ِذي َوإِيتَاء َواإلِْحَساِن ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ الجمعة: خطبة يف السب
قال ذلك، عىل الشعراء فمدحه تَذَكَُّروَن﴾،49 َلَعلَُّكْم يَِعُظُكْم َواْلبَْغِي َواْلُمنَكِر اْلَفْحَشاء

عزة: ُكثري

ُم��ْج��ِرِم َم��َق��اَل��َة تَ��تْ��بَ��ع ول��م ب��ريٍّ��ا تَ��َخ��ْف ول��ْم ع��ل��يٍّ��ا ت��ش��ت��م ف��ل��م ول��ي��َت
ُم��ْس��ِل��ِم ُك��لُّ راض��يً��ا ف��أض��ح��ى َف��َع��ْل��َت ب��ال��ذي ُق��ْل��َت ال��ذي ْق��َت َف��َص��دَّ وُق��ْل��َت
وم��ْع��ص��ِم ِب��َخ��دٍّ ال��دن��ي��ا ل��ك وأب��دت ث��ي��اب��ه��ا ال��ه��ل��وك َل��ب��َس ل��ب��س��ت وق��د
ال��م��ن��ظ��ِم ال��ج��م��ان م��ث��ل ع��ن وت��ب��س��م م��ري��ض��ٍة ب��ع��ي��ٍن أح��ي��انً��ا وت��وم��ض
وَع��ْل��َق��ِم س��م��ام م��ن م��ذوًق��ا َس��َق��تْ��َك ك��أن��م��ا م��ش��م��ئ��ًزا ع��ن��ه��ا ف��أع��رض��ت
م��ف��ع��ِم ال��س��ي��ل زاخ��ر ف��ي بَ��ْح��ِره��ا وِم��ْن أروم��ه��ا ج��ب��ال ف��ي م��ن��ه��ا ُك��نْ��َت وق��د

عيل: َشتْم َمنَْعه ويَذُْكر يرثيه الريضُّ الرشيف وقال

َل��بَ��َك��يْ��تُ��ْك أَُم��يَّ��ٍة ِم��ْن َف��تً��ى ـ��ُن اْل��َع��يْ��ـ بَ��َك��ت ل��و ال��ع��زي��ز ع��ب��د ابْ��َن ي��ا
َج��َزيْ��تُ��ْك اْل��َج��َزاءُ أَْم��َك��َن َف��َل��ْو ـ��ِم ��تْ��ـ وال��شَّ ��بِّ ال��سَّ ِم��َن ن��زَّْه��تَ��نَ��ا أَنْ��َت
بَ��يْ��تُ��ْك ي��زُك ول��م ي��ط��ْب َل��ْم َوإِْن ـ��َت ِط��بْ��ـ َق��ْد إِنَّ��َك أَُق��وُل أَنِّ��ي َغ��يْ��َر

ص١٠١-١٠٢. العزيز، عبد بن عمر سرية 48

.٩٠ اآلية النحل، سورة 49
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َم��يْ��تُ��ْك50 َم��ْرَواَن آِل ِم��ْن َم��يْ��ٍت خ��ي��ُر ال��غ��وادي َع��َدتْ��َك ال س��م��ع��ان دي��ِر

بالحيوان الرفق (13-4)

مأموريه وناشد باألحمال، عليه التثقيل يف البتة يأذن وال بالحيوان يرفق عمر وكان
ولم سبيًال، ذلك إىل استطاعوا ما يرحموها وأن بالعجماوات وا يهتمُّ أن وشعبه وخواصه
الجوزي: ابن قال وتعذيبها، بها َرضْ يف فون يُْرسِ الذين القساة أولئك عن النظَر يَُغضَّ
بدرهم فجاءه يوم، كل بدرهم يأتيه له بغٍل عىل غالٌم العزيز عبد بن لعمر «كان
ثالثة ه أجمَّ البغل، أَتَْعبَْت ولكنك ال، قال: السوق؟ نفقت قال: لك، بدا ما فقال ونصف،

أيام.»51

والعدل لإلصالح عمر َدَفَعْت التي العوامل (14-4)

َدَفَعتْه التي العوامل فلنذكر الجمة اإلصالحات من عمر به قام ما لك َعَدْدنَا وقد ا أمَّ
واإلحسان. والعدل الخري ُسنن واتِّباع الصالح للعمل

وأهل والتقوى الورع أصحاب والفقهاء للعلماء تقريبه فهو األول العامل ا أمَّ
مهران بن وميمون القرظي كعب بن محمد أمثال واإلسالم، العرب عىل والغرية النصح
آرائهم معرفة ويَْطلب ويستشريهم الفضل رجال يَُكاتب دائًما وكان البرصي، والحسن
الُقَرظي كعب بن محمد إىل عمر أرسل والسياسية، والترشيعية الحقوقية املسائل يف
ولِْلِمثْل ابنًا، ولكبريهم أبًا، املسلمني ِلَصغري ُكْن …» فأجابه: العدل له يَِصَف أن يسأله
سوًطا لفضلك ترضبن وال أجسامهم، َقْدر عىل ذنوبهم ِبَقْدر الناَس وعاِقِب أًخا، منهم

العادين.»52 من وجل عزَّ هللا عند فتكون فتتعدى واحًدا

ص١١٦–١١٩. الفخري، 50
ص٧٩. العزيز، عبد بن عمر سرية 51

ص١١. العزيز، عبد بن عمر سرية 52
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عىل عنده خطرك من األصحاب من تصحب «ال أيًضا: عمر ينصح القرظي وقال
األصحاب من اصحب مودته، أسباب انقطعت حاجته انقطعت فإذا حاجته، قضاء َقْدر

مؤنته.»53 ويَْكفيك نفسك عىل يُِعينك الحق، يف واألناة الخري يف العىل ذا
قال: وآَمنُهم، بهم أَِثُق األمر هذا عىل بأعواٍن يل كيف مهران: بن مليمون عمر وقال
يُنَْفق ما سوق كل إىل يُْحَمل وإنما سوق، فإنك بهذا، قلبك تَْشَغْل ال املؤمنني أمري «يا

بالصحيح.»54 إالَّ يأتوك لم الصحيح عندك النافق أن ُعِرَف فإذا فيها،
الدنيا أن املؤمنني أمري يا اعلم … بعد ا «أمَّ له: فقال عمر البرصي الحسن وَوَعَظ
وتذلُّ أَْكَرمها َمْن تُِهنُي هي … رصعة حني كل يف ولها … إقامة بدار وليس َظْعن دار
فكن … حتفه وفيه يعرفه ال َمْن يأكله كالسم فهي قتىل، حني كل يف ولها … أََعزَّها َمْن
يحتمي البالد، طول مخافَة الدواء شدة عىل بصريًا َجْرَحه كاملداوي املؤمنني أمري يا
ومشيهم بالصواب فيها منطقهم كان الفضائل أهل فإن طويًال، يَْكَره ما مخافَة قليًال
يف فَخْوُفهم املحارم، عن أبصارهم مغمضني الرزق، من الطيب ومطعمهم بالتواضع،
املؤمنني أمري يا واعلم … اء الرضَّ يف كدعائهم اء الرسَّ يف دعاؤهم البحر، يف كَخْوِفهم الَربِّ
ما وليس تَْركه، إىل يدعو الرش عىل الندم وأن به، والعمل الخري إىل يدعو التفكر أن
— عزيًزا طلبه كان وإن — يَبَْقى ما عىل يُْؤثَر أن بأهٍل — كثريًا كان وإن — يُْغني
منقطعة راحة تعجيل من خريٌ الطويلة الراحة تَْعُقب التي املنقطعة املئونة واحتمال
املفارق، الزاهد نََظَر الدنيا املؤمنني أمري يا وانظر … طويلة وندامة باقية مئونة تَْعُقب

55«… العاشق املبتىل نََظَر تنظر وال
أمري يا مالوا، ِمْلَت وإن استقاموا، استقمت إن املؤمنني أمري «يا أيًضا: له وقل
كان ما لقمان وِحْكمة إبراهيم ويقني سليمان وسلطان نوح ُعْمَر لك أن لو املؤمنني
َدَخَل هذه أْخَطأَتْه وَمْن والنار، الجنة العقبة وراء ومن العقبة، تَْقتَِحم أن من بدٌّ لك

هذه.»56

ص١١. نفسه، املصدر 53

ص٧١. نفسه، املصدر 54
ص١٢١–١٢٣. العزيز، عبد بن عمر سرية 55
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تقول التي الفلسفة تلك الحياة، يف عمر فلسفة إىل فريجع الثاني العامل ا وأمَّ
واتباع الرش الجتناب وتسعى … عظمى مخافًة اآلخر واليوم هللا حساب وتخاف بالزهد
عمر فلسفة وكانت الخاصة، باملصالح االهتمام قبل العامة باملصالح واالهتمام الخري
الراحل نََظَر إليها والنظر الدنيا واحتقار والنسك والتعبد والتضحية بالقناعة إليه توحي
هللا مرضاة سبيل يف لديه يشءٍ وكلُّ هللا، عذاب ويَْرَهب األخرية الساعة يخاف فهو عنها،

املذاق. حلو َسْهل
لم إنكم … الناس «أيها الحياة: يف مذهبه ترينا خطبة من فقرات بعض وهاك
والفصل فيكم للحكم فيه هللا ينزل معاًدا لكم وإن سًدى، تُْرتَكوا ولن عبثًا تُْخَلقوا
الجنة وُحِرَم يشء، كل َوِسَعْت التي هللا رحمة من َخَرَج َمْن وَخِرسَ خاب وقد بينكم،
وباَع وخاَفُه هللا حذر ملن غًدا األمان إنما واعلموا أال واألرض، السموات َعْرضها التي
إىل تَُردَّ حتى كذلك الباقون، بَْعَدُكم وَسيَْخلُفها بأمان، وخوًفا بكثري، وقليًال بباٍق، نافذًا
أََجلُه، وانقىض نحبه قىض قد هللا إىل ورائًحا غاديًا تشيِّعون يوم كل ويف الوارثني، خري
وَخَلَع األحبة فاَرَق قد د، ُمَمهَّ وال ُموَسد غري تََدعونه ثم األرض، من َصدْع يف فتغيِّبونه
عما غنيٌّ َقدَّم ما إىل فقريٌ بعمله، ُمْرتََهن فهو الحساب، وَواَجَه الرتاب فَسَكَن األسباب
املقالة هذه لكم ألقول إني هللا وايم مراَقبَتِه، وانقضاء املوت نزول قبل هللا فاتقوا ترك،
منكم وما إليه، وأتوب هللا فأستغفر عندي، مما أكثر الذنوب من منكم أحٍد عند أعلم وما
من منكم وما عليه، َقَدْرُت ما َحاَجِته ِمْن أسدَّ أن أَْحبَبُْت إالَّ حاجة عنه تَبْلُغنا أحٍد من
سواء، وعيشه عيشنا يكون حتى ولحمتي ساواني أنه وددت إالَّ عندنا ما يسعه أحٍد
عامًلا ذلوًال به مني اللسان لكان والعيش الغضارة من هذا غري أََرْدُت لو أن هللا وايم
عن وينهي طاعته عىل فيها يدلُّ عادلٌة وسنَّة ناطقة كتاٌب هللا من مىض ولكنه بأسبابه،

معصيته.»57
دنياه، صالح يف له ونََظَر دينه، يف له بنصيحة أخاه َوَصَل «َمْن ُخَطِبه: ومن
فاقبلوها، دينكم يف لكم نصيحٌة فإنها هللا فاتقوا ه، َحقِّ واِجَب وأدَّى صلته أحسن فقد
له، ُقِسم ما املؤمن يُْغَدر فلن مقسوم الرزق فاْلَزُموها، العواقب يف منجيٌة وموعظٌة
وجهنم أعناقكم يف الدنيا أََجَل إنَّ وكفاًفا، وبلغًة سعًة القنوع يف فإن الطلب يف فأجملوا

ص١٣٦٨-١٣٦٩. ،S2 V3 الطربي، 57
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رأيتم وقد قريب، عن أموات وكلٌّ يكن، لم فكأن مىض وما ذاهٌب، ترون وما أمامكم
َفَرَغ قد يقولون حوله والقوم املوت ذاق وقد فراغه وبعد يسوق وهو امليت حاالت
وبابُه ، َمنِْيسٌّ وِذْكُره مفقود، وَوْجُهه تراثه، وقسمة إخراجه تعجيل وعايَنْتُم هللا، رحمه
فيه تحقر ال يوٍم هوَل فاتقوا الديار، ر يَُعمِّ ولم الحفاظ إخواَن يَُخاِلط لم كأن مهجور،

املوازين.»58 يف ذرٍة مثقال
يَُعدَّ لم ومن يُْصلح، مما أَْكثَر يُْفِسد ما كان ِعْلم غري عىل عمل «َمْن أيًضا: وله
عبٍد عىل هللاُ أَنَْعَم وما الصرب، املؤمن ومعول قليل، والرضا ذنوبه، َكثُرت َعَمِله ِمْن كالَمه
انتزع مما خريًا أعاضه ما كان إالَّ الصربَ منه انتزَع مما فأعاَضُه منه انْتََزَعَها ثم نعمًة

ِحَساٍب﴾.»59 ِبَغرْيِ أَْجَرُهم اِبُروَن الصَّ يَُوىفَّ ﴿إِنََّما منه،
عرض إنه َليقال حتى كريًما، حليًما َصفوًحا فكان طيبٌة، خصاٌل عمَر عىل وغلبت
فرماه دونه، يُْحبَس أن فخاف املؤمنني أمري يريد أنه القوم «فظن طومار بيده رجل له
الدماء إىل فنظرت ه، فشجَّ وجهه يف فأصابه املؤمنني أمري واْلتََفَت بالطومار — الرجل —

سبيله.»60 وخىلَّ بحاجته له وأََمَر الكتاب فقرأ الشمس، يف وهو وجهه عىل تسيل
روى للصديق، والصديَق لألخ األخ معاملَة وعاَمَلهم وجلساءه ضيوفه أَْكَرَم ولطاملا
فأمره ليصلحه، الضيف َفذََهَب الرساج فاعتلَّ عمر عند ضيٌف «سمر أنه الجوزي ابن
العزيز عبد بن عمر وأنا ُقْمُت فقال: فجلس عاد ثم فأصلحه، قام ثم بالجلوس عمر

َضيَْفه.»61 يَْستَْخِدَم أن بالرجل ولُْؤٌم العزيز، عبد بن عمر وأنا وجلْسُت
دعائم بتثبيت واهتمامه مصالحهم عىل غريته وشدة ُخلُقه َكَرَم الناس رأى وملا
ووحدانًا زرافات األعاجم فدخل األموي، للحكم يطمئنون راحوا األقطار مختلف يف العدل
سالحهم البالد يف والعصاُة والخوارُج الثواُر ورمى الدولة، خراج قلَّ حتى اإلسالم يف

العادل. اإلمام ِقتَال يجوُز ال وقالوا:

ص١٠٧٠. ،S2 V3 الطربي، 58
.١٠ اآلية الزمر وسورة ص١٣٧١. ،S2 V3 نفسه، املصدر 59

ص١٧٧. العزيز، عبد بن عمر سرية 60

ص١٧٣. نفسه، املصدر 61
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سنة املؤرخون أجمع كما مسموًما حمص أَْعمال من سمعان بدير عمر تويفَ
عليهم ضيَّق ألنه املكيدة؛ هذه له دبَّروا الذين هم أمية بني إن ويقال: ١٠١ه/٧١٩م،
شعراؤها ورثاه عليه األمة فحزنت واألمالك، األموال من اغتصبوه ما عىل يده ووضع

الفرزدق: قال وغريه، كالفرزدق وأدباؤها

تُ��نْ��تَ��َظ��ُر ِم��نْ��َك وأخ��رى أُِم��ي��تَ��ْت ك��ان��ت َل��ُه��ْم َش��َرْع��َت َق��ْد َح��قٍّ ش��ري��ع��ِة ِم��ْن ك��م
ال��ح��ف��ُر ت��غ��ت��ال��ه��ا ال��ت��ي ال��ع��دول ع��ل��ى َم��ِع��ي ال��اله��ف��ي��ن ولُ��ْه��َف ن��ف��س��ي لُ��ْه��َف ي��ا

أحد قال وأعدائه، َرِعيَّتِه من املسيحيون بكاه بل فحسب، املسلمون عمَر يَبِْك لم
لست «إني البيزنطيني: كبار أحد وقال فُطفئ»، األرض يف كان نوٍر عىل «أبكي األنباط:
كانت ممن أعجب ولكن وتعبَّد، ب وترهَّ الدنيا وَرَفَض بابه أَْغَلَق أْن الراهب من أَْعجب

ب.»62 وترهَّ فرفضها قدميه تحت الدنيا
يف األعىل املثل أصبح ألنه عمر؛ منهج وعباسيني أمويني من الخلفاء بعض نََهَج
الدولة أمور فراَقَب امللك، عبد بن هشاُم بَْعُد أمية بني من اشتهر وقد عندهم، العدل
وَحِفَظ والته أعمال فأحىص األمصار، سائر يف واألرصاد العيون وَوَضَع شديدة، مراَقبًة
ق َمْرشِ يف تَْحُدث قصة وال يكون خرب «فال مباِلًغا: قتيبة ابن قال وأخبارهم، أقوالهم
عىل نَْفَسه أَْقَرصَ وقد هشام، فيه وينظر الشام يف به يُتََحدَّث وهو إالَّ َمْغِربها وال األرض

أيام.»63 أَْحَمَد الناس عند أياُمه فكانت األفعال، هذه إليه وُحبِّبَت الحال هذه
ما وَمْعِرفة واختباره َفْحصه َقبْل أمٍر يف يَبُتُّ ال مفكًِّرا، عاقًال رجًال هشام وكان
هشام عىل «َدَخْلُت بقوله: هشاًما شبََّة بُن عقاُل َوَصَف وقد النتائج، من إليه يرمي
أََشد مروان بني من أحٌد يكن «لم الطربي: وقال عقًال»،64 محشوٍّ رجٍل عىل َفَدَخْلُت
ويمتاز هشام»،65 من عنهم الفحص يف مبالغًة أشد وال ودواوينه أصحابه أَْمر يف حًرصا

ص٢٨٩. العزيز، عبد بن عمر سرية 62

ص٢٠٤–٢٠٦. ج٢، قتيبة، ابن 63
ص١٧٣١. ،S2 V3 الطربي، 64
ص١٧١٣. نفسه، املصدر 65
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هي تلك بالبخيل، نُِعت إنه حتى بها، واالحتفاظ األموال لَجْمع املفرط وُحبِّه نظره بدقة
ا.ه. رأيناه. كما الحق كلمة وإعالء العدل إىل ترمي وكلها أمية، بني إصالحات
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السابع الفصل

األموي العمران

العمران أسباب (1)

وهو حياته من األكرب الشطر فقىض األهلية، الحروب نريان مروان بن امللك عبد أَْخَفَت
الساحات يف والفتوح للتوغل السبل بذلك د فمهَّ العصيان، أرباب ويالحق الزعماء يطارد
الشام يف املساجد وُشيِّدت الوسيعة املدن ست فأُسِّ والعمران، البناء يف واالهتمام املختلفة
واألقنية الرتع فيها فُحِفرت الزينة، بأنواع دمشق العاصمة وُزيِّنت والعراق، والحجاز
واتخاذ واألبنية بالعمارات الكلف شديَد خلفه الوليد وكان والبساتني، املزارع لري
خطاه، واتباع أثره اقتفاء عىل اإلسالمية الشعوب رغبة يف ذلك فزاد والضياع، املصانع
هيأْت األمصار مختلف من الدولة خزانة عىل َقت تدفَّ التي الكثرية األموال أن ريب وال
الناس فالتفت الطمأنينة، وسادت الرفاهية ت فعمَّ منتًرشا السالم وكان العمران، أسباب
عىل شاهًدا أثًرا تزال ال التي التاريخية األبنية استحداث يف وحكَّامهم والتهم مجاراة إىل

العمارة. فن يف األمويني َكْعب علوِّ

سورية جغرافية (2)

وجند (٢) فلسطني جند (١) وهي: أجناد خمسة إىل سورية الفاتحون العرب م قسَّ
فأشهر فلسطني جند ا أمَّ دمشق وجند (٥) قنرسين وجند (٤) حمص وجند (٣) األردن
به وعرف طربية، مدينته فكانت األردن جند ا وأمَّ وعسقالن، وغزة املقدس بيت ُمُدنه
قنرسين جند ا وأمَّ حمص، عاصمته فكانت حمص جند ا وأمَّ وبيسان، والريموك الغور
عرص يف مقامها حلب قامت ثم اإلسالم، ابتداء يف قنرسين مدينة عاصمتها فكانت
٣٥١ه/٩٦٢م سنة عليها — البيزنطيون — الروم غلبت حينما وذلك الحمدانية، الدولة
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إىل حمدان ابن الدولة سيف نقلها وطائفة الفرات عربت فطائفة البالد، يف أهلها وتفرق
وبساتينها. وقراها الغوطة عىل يشتمل فكان دمشق جند ا وأمَّ حلب،1

العراقني، أو يْن امِلْرصَ اسم والكوفة البرصة عىل العرب أَْطَلَق الفتوح امتدت وملا
الفسطاط كانت مدنها أَْشَهَر أن الجغرافيون ذََكَر وقد بذاتها، مقاطعة مرص وجعلوا
العجمية الواليات وكانت وإيلة، واإلسكندرية وبوصري والعريش والفرما الشمس وعني
تشمل فكانت خراسان ا أمَّ بفارس، وتلقب وحلوان وأصطخر وجور وتسرت كاألهواز
وطربستان ودينور وفرغانة وسمرقند وكابل وجرجان وخوارزم وبلخ وهراة ومرو الري
أَْقَرب تنظيًما ونظَّموها الجغرافية التعاليم هذه العباسيون غريَّ وقد وغريها، وأصبهان

والدقة.2 الكمال إىل

األموية الدولة جغرافية (3)

إيرادها ِمْن َقْصِدنا وكل األموية، اململكة إىل لتتعرف الجغرافية األقسام هذه لك ذََكْرنَا
الطائلة األموال وبَذََلت سورية، عمارة يف كليٍّا اهتماًما ت اهتمَّ األموية الدولة أن نُْظِهر أن
اإلسالمية، املقاَطعات من غريها إىل بالنسبة وَمَرافقها أسواقها وتزيني مدنها تشييد يف
الفارسية الواليات من املجلوبة والخراج الجباية أموال ف َرصْ يف كريمًة الخزينة وكانت
دمشق. العاصمة وتنظيم السورية املدن إنشاء سبيل يف وغريها واملرصية والرتكستانية

دمشق (1-3)

جماًال الطبيعة َوَهبَتْها قد بلٌد هي دمشق أن عىل العرب والجغرافيون املؤرخون أجمع
واملاء إالَّ بحائط تمرَّ أن «َقلَّ ياقوت: قال الجنان، واِفَرَة األنهار كثريَة فرتاها فائًقا،
بها رأيت وما والصادر، الوارُد ويَْستَِقي منه ب يُْرشَ حوٍض إىل أنبوب يف منه يخرُج
ويسبح املكان هذا صحن يف بركة يف يجري واملاءُ إالَّ خانقاًها وال مدرسًة وال مسجًدا
جبل وأشهرها الجباُل جهاتها جميع ِمْن بها تحيط البقاع نضرية وهي منصته»،3 يف

ص١٨٦. ج٤، الحموي ياقوت البلدان، معجم 1

.٢٧٨ ج٣، والقلقشندي ص٢٦٦–٢٦٨. ج٤، الفريد العقد 2
ص٥٨٧–٥٩٠. ج٢، البلدان، معجم 3

170



األموي العمران

املقديس ويصف وحران، مرص إىل تُْحَمل إنها حتى الفواكه، بكثرة وتمتاز قاسيون،
امللك وداُر الشام مُرص هي «دمشق فيقول: اجتماعها أحوال عن شيئًا فيذكر دمشق
ولهم ُمَغطَّاة أسواقها أكثر وطنٌي، خشٌب بنيانهم وآثارهم، قصورهم وثَمَّ أمية بني أياَم
األشجار به وأَْحَدَقْت األنهار خرقته قد بلٌد وهو … َحَسٌن مكشوٌف البلد طول عىل سوٌق
فواراتها من أعجب وال حماماتها من أحسن ترى ال أسعار، رخِص مع الثمار به وَكثَُرْت
عاسية ولحومها … يبوسة هوائها يف أن غري ا جدٍّ طيِّبة وهي … أهلها من أجزم وال

ضيقة.»4 بها واملعايش ردية، وأخبازها غامة تها وأَزقَّ ضيقة ومنازلها

الصالحية (أ)

سور ذات البناء، عظيمة مدينة «وهي فيقول: الصالحية يَذْكر ثم القلقشندي ويَِصفها
باب الصغري، باب توما، باب رشقي، باب كيسان، باب أبواب: سبعة وَلَها شاهق
غوطتها األبنية، جليلة الرتتيب، حسنة … وهي املسدود، الباب الفراديس، باب الجابية،
الجوامع بها … الدنيا مستنزهات سائر عىل املفضلة العجيبة الدنيا مستنزهات أحد
بالرخام املفروشة السقف املذهبة الجليلة والديار املرتبة واألسواق والزوايا واملدارس
واملاء منها، أماكن يف الواحدة الدار يف املاء جرى وربما الجاري، واملاء الربك ذات ع، املنوَّ
كثرية، باملباني أهلها وعناية بالحجر، بنائها وغاِلُب نواحيها، جميع ِمْن عليها ُمْحِكم
خشب عماراتها يف ويستعمل بأوضاعه، وتحسن به تفوق ما منها بساتينهم يف ولهم

والشمايل. الغربي جانبيها يف هو ما حارضتها وأجل الحور
عاليه، أسواٌر جميعها وباملدينة بها تحيط قلعتها، ففيه الغربي جانبها ا فأمَّ
جميع عىل أطلق إليه الحاجة َدَعت إذا بالقلعة، منه املاء يطوف خندق بها ويحيط

ها. فيعمَّ باملدينة املحيط الخندق
يف ممتدة مدينة وهي الصالحية، مدينة قاسيون جبل َسْفح يف املدينة وبإزاء
بيوت ذات وغوطتها دمشق، عىل يُْرشف مدى طول يف املدينة بإزاء الجبل سفح
يتسلسل األنيقة البساتني والصالحية دمشق من ولكل جليلة، وبيوت وأسواق ومدارس
بها النزهة بساتني ويف أطيارها، وتَُغرِّد أغصانها، ويتمايل دوحاتها، وتغني جداولها،

ص١٥٦-١٥٧. املقديس، 4
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األواوين بها تتقابل املمتدة والبحريات العميقة والربك العلية والجواسق الضخمة العمائر
القد املمشوق والحور امللتف بالرسو املطرزة والنصوب الغراس بها تحفُّ واملجالس،

5«… الشهية والثمرات الجنية والفواكه الطيب املتأرجة والرياحني
ولُْطف دمشق بجمال االعرتاف عىل أَْجَمعوا والقلقشندي واملقديس ياقوت أن فرتى
جدال بال وهي بها، عاشوا التي العصور مختلف يف وأبنيتها مدارسها وكثرة بساتينها
ملوك تزل «لم عساكر: ابن قال حتى والعباسيني، األمويني الخلفاء أَْعَجَب صحيٌّ بلٌد
بها، أقام فإنه املأمون، منهم املنظر، وُحْسن للصحة طلبًا دمشق إىل تِخفُّ العباس بني
إن ويُقال: النار، أعاله يف يوقد موقًدا ها وصريَّ مروان، جبل أعىل يف التي القبة وبنى
خري إنها باهلل فحلف وبنائها الغوطة أشجار إىل فيه كان بناءٍ من يوًما نََظَر املأمون

األرض.»6 َوْجِه عىل مغنى

أمية بني جامع (ب)

الجامع مسجُدها أنظاَرنا الستَْجَلَب الوليد عهد أواخر يف دمشق زيارة لنا أُتيح ولو
واألعمدة العظيمة واألساطني الكبرية القواعد به فرتى أمية، بني بجامع اليوم املعروف
والنقوش امللونة والفسيفساء املرصعة واألروقة البديعة والقبب املزينة واملحاريب الجميلة
البناة أشهر عمارته لدى الوليد جمع وقد املصقول، واملرمر بة امُلذَهَّ والفصوص املتنوعة
الشام خراج عليه أَنَْفَق إنه ويُقال: وبيزنطية، واملغرب وفارس الهند من واملهندسني

سنني. سبع

أمية بني مسجد تشييد أسباب

فهي. الجامع املسجد لتشييد األمويني َدَفَعت التي األسباب ا أمَّ
العامة، عىل الخلفاء يُْؤثِر كما معابدهم بناء يف ومضاهاتهم املسيحيني مجاراة أوًال:
مساجد من زخرفًة وأجمل بناءً وأدقَّ فنٍّا أَْحَسن النصارى ِبيََع إن يُقال: ولئال

ص٩٤-٩٥. ج٣، القلقشندي، 5
ص٢٥١. ج١، عساكر، ابن 6
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كثرة عىل معرتًضا عمه سأل حينما املقديس رواه بما هذا عىل نستشهد املسلمني،
الوليد يُْحِسن لم عم يا ي: لعمِّ يوًما «وقلُت قال: الجامع هذا عىل أُنِفقت التي األموال
الطرق عمارة يف ذلك َف أَْرصَ ولو دمشق، جامع عىل املسلمني أموال أَنَْفَق حيث
َق ُوفِّ الوليد إن بني، يا تفعل ال قال: وأفضل، أَْصَوَب لكان الحصون ورمِّ واملصانع
ِبيًَعا فيها لهم ورأى النصارى، بََلد الشام رأى أنه وذلك جليل، أَْمر عن له وُكِشَف
للمسلمني فاتخذ والرها، لد وبيعة كالقمامة ِذْكُرها وانترش زخارفها افتن قد حسنًة
رأى ملا امللك عبد أن ترى أال الدنيا، عجائب أََحَد وجعله عنهن به َشَغَلُهْم مسجًدا
قبة الصخرة عىل فنصب املسلمني قلوب يف تعظم أن َخِيشَ وهيئتها القمامة قبة عظم

ترى.»7 ما عىل
بَمْظهر األغيار أمام بالظهور وحبٍّا أيًضا بنائهم يف البيزنطيني األجانب منافسة ثانيًا:
زيََّن التي الحيل ينزع لو يودُّ العادل الخليفة العزيز عبد بن عمر وكان والغنى، القوة
مصالحهم، يف وتُنَْفق املسلمني حاجات قضاء عىل ف لتُْرصَ الجامع املسجَد الوليُد بها
به همَّ كان ا عمَّ فنزل ار، الكفَّ عىل غيًظا إالَّ دمشق مسجَد أرى «ال وقال: رأيه فغريَّ

ُحِليِّه.»8 نَْزع من
كنيسة املسجد هذا َمْوضع وكان للمصلني، معاوية اتخذه الذي املسجد فناء ضيق ثالثًا:
عدد َكثَُر حتى كذلك يزالوا فلم ناحية، يف والنصارى منها ناحية يف املسلمون يصيل
إىل فَطَلَب الوليد، أيام يف صوب كل من إليها الناس وتوافدت دمشق يف املسلمني
ببناء لهم َد وتََعهَّ ثمنه، إضعاف لقاء بهم املختص النصف يعطوه أن املسيحيني
أََخذُوه الفاتحني املسلمني أن مدعيٍّا فهدمه عليه فأَبَْوا شاءوا، حيث دمشق يف كنيسة

حجًرا. فيه هدم َمْن ل أَوَّ وكان للمسجد، وأضافه عنوة
الهدم عىل الوليُد َعَزَم «ملا الكنيسة: من النصف هذا َهْدَم يصف عساكر ابن قال
حتى البلد أهل وجوه ومعه الوليد فخرج … ُجنَّ إالَّ أحٌد يَْهِدُمها ال النصارى: له قال
وأنا يَُجنُّ يهدمها من َل أَوَّ أن يزعمون هؤالء إن وقال: بفأٍس فأتى الكنيسة، ملئوا

حرض.»9 من كل وتناوله تعاىل، هللا يف يَُجنُّ َمْن ُل أَوَّ

ص١٥٩. املقديس، 7
ص٥٩٥٩. ج٢، ياقوت ص٢١٠. ج١، عساكر، ابن 8

ص٢٠١. ج١، عساكر، ابن 9
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الالزمة األدوات نقل يف اشرتك املحاِرب اإلسالمي الجند أن بالذكر؛ جديٌر هو ومما
«كنَّا فقال: الشاميني الغزاة أحُد ذلك أَْخَربَنَا األصقاع، مختلف من واستجلبها للبناء
عىل فيُْفَرض نغزو، العراق أهل من وإخواننا مرص أهل ِمْن وإخواننا الشام أهل معرش
رخام، من ذراٍع يف وذراًعا الفسيفساء من قسًما الروم أرض ِمْن يَْحِمل أن منَّا الرجل
أهل ويحمله دمشق، إىل يحمله من ويستأجر حلب، إىل حلب وأهل العراق أهل فيحمله
ورائهم وَمْن دمشق أهل ويحمل دمشق، إىل يحمله من ويستأجروا حمص إىل حمص

دمشق.»10 إىل تهم حصَّ
ونقوشه وَمَحاِريبه أَْرِوقته وِذْكر األموي املسجد َوْصف يف واألدباء املؤرخون أَْسَهَب
َكتَبوا الذين الثقات ِألشهر وهي املباَلغة، عن بعيدة فقرات لك ُمْقتَِطف وإنني وأعمدته،

املوضوع: هذا يف
َمْجتَِمع ماٌل لهم يُْعَلم وال اليوم، للمسلمني يشءٍ أحسن «الجامع املقديس: قال
بهية، رشف عليهم وُجِعَل مؤلفة، كباًرا املوجهة بالحجارة قواعده ُرِفعت قد منه، أكثر
إزاءَ الوسط ويف ا، جدٍّ واسعة صفوف ثالثة عىل ملًسا سوًدا أعمدًة أساطينها وُجِعَلْت
األبيض، بالرخام جميعه بُلِّط ثم متعالية، أروقة الصحن عىل وأُِديَر كبرية، قبة امِلْحَراب
املذهبة يف امللوَّنة، بالفسيفساء السقف إىل ثم املجزع، بالرخام قامتني إىل وحيطانه
شجرة وأقل الصنعة، ولطافة والدقة الُحْسن غاية عىل وكتابات وأمصار أشجار صور
وقناطر بالذهب، األعمدة رءوس وُطِليَْت الحيطان، تلك عىل ُمثِّل وقد إالَّ مذكور بََلد أو
بما وحيطانه أبيض رخام كلها الصحن وأعمدة بالفسيفساء، مرصعة كلها األروقة
بشقاق ملبَّسة كلها والسطوح وطروح، نقوش بالفسيفساء وفراخها والقناطر يدور
مال بيت الصحن يف امليمنة وعىل بالفسيفساء، الوجهني من والرشافيات الرصاص،
عقيقية فصوص وحوله املحراب ويف بالفسيفساء، حيطانه ع مرصَّ عمد ثمانية عىل
للسلطان، هذا دون آخر محراب امليرسة وعىل الفصوص، من يكون ما كأكرب وفريوزجية
كان، ما إىل عاد حتى دينار خمسمائة عليه أُنِْفق أنه فَسِمْعُت وسطه َث تََشعَّ كان وقد

ذهب. كالهما رمانة فوقها ترنجة القبة رأس وعىل
من رجًال أن ولو أختها، إىل شامة كل املجزع الرخام تأليف فيه يشءٍ أعجب ومن
ويدخل … أخرى وعقدة صنعة يوم كل منه الستفاد سنة إليه اختلف الحكمة أهل

ص٢١٠. ج٢، نفسه، املصدر 10
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وشمال يمني عن فرخان له كبري اليمني، عن الربيد باب أبواب: أربعة من العامة إليه
وعىل املذهب، بالصفر مصفحة مرصاعان والفرخان األعظم، الباب من واحد كل عىل
قناطر عقدت قد طويل رواٍق إىل يُْفتَح منهما باب كل أروقة ثالثة والفرخني الباب
موضع األروقة هذه ويف تزويق، أحسن مزوَّقة السقوف وجميع … رخام أعمدة عىل
الساعات وباب حريون باب اليسار عن يقابله … القايض خليفة ومجلس الوراقني
املاء فيها ينبع ببيوت مرخمة ميضأة األبواب هذه من كل وعىل الفراديس، وباب
أبواب السلطان دار وهي الخرضاء ومن رخام، من عظيمة قصاٍع يف خارجة وفوارات

ذهب.»11 بغل ِحْمل عرش ثمانية عليه وأُنِْفَق … مطلية مصفحة املقصورة إىل
دمشق مسجد قبلة يف قرأت سفيان: بن يعقوب يوسف أبو «قال عساكر: ابن وقال
إىل اْلَقيُّوُم»12 اْلَحيُّ ُهَو إِالَّ إَِلَه الَ هللاُ الرَِّحيِم الرَّْحَمِن ِهللا «ِبْسِم بالزورد مذهبة صفائح
وديننا وحده، هللا ربنا إياه، إالَّ نعبد وال له رشيك ال وحده هللا إالَّ إله ال اآلية، آخر
عبد فيه كانت التي الكنيسة وهذه املسجد هذا ببناء أََمَر ملسو هيلع هللا ىلص، محمد ونبينا اإلسالم،
ثالث يف الكتابة وهذه وثمانني»، ست سنة من القعدة «ذي يف املؤمنني أمري الوليد هللا
التكوير ثم عبس ثم النازعات ثم آخرها إىل الفاتحة سورة الرابعة ويف منها صفائح
وكانت … املأمون َقبْل ذلك وكان ُمحَي قد هذا فرأيت ذلك بعد وَقِدْمت بتمامها، الكل
املسك رائحة من يَُفوح ملا أَنَْفه منَّا الواحٌد يسدُّ دمشق مسجد يف أُْطِفئَْت إذا القناديل

كثريًا.»13 كان املرمر إن ويُقال: مرخم، أَْلف عرش اثنا دمشق مسجد يف وكان …
معدود … املحاسن جامع «هو األدباء: أحد عن البلدان معجم يف ياقوت وروى
َصنْعته … تركيب أحسن عىل وأُلَِّف بالرخام فرشه بعض ر ُزوِّ قد العجائب، إحدى من
صنوف إىل الحيوان صور عن منزَّه وهو لهبًا، ويشتعل ذهبًا يَْقطر يكاد بساطه مؤتلفة،
يدخل كما الفساد عليها يدخل وال باألبصار إالَّ تُجنى ال لكنها األغصان، وفنون النبات
مائة اإلنسان عاش «لو أيًضا: وقال الزمان»، طول عىل باقية بل والثمار، األشجار عىل
صنائعه ُحْسن ِمْن األيام سائر يف يره لم ما يوم كل فيه لرأى يوم كل يتأمله وكان سنة

واختالفها.»

ص١٥٩. املقديس، 11
.٢٥٧ اآلية البقرة، سورة 12

.٢١١ ،٢٠٦ ص٢٠٥، عساكر، ابن 13
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الزجاج يف بالذهب كتابة دمشق مسجد يف «رأيت الرببري: حماد بن موىس وقال
«مسجد البلدان: كتاب يف الجاحظ وحكى آخرها»، إىل التََّكاثُُر» «أَْلَهاُكُم سورة محفوًرا
فوقها والتي كبار أعمدة التحتانية الطبقة طبقتني، الرخام األعمدة عىل مبني دمشق
واألخرض الذهب بالفسيفساء الدنيا يف وشجرٍة مدينٍة كل صورة ذلك خالل يف صغار،
أبهى وال أعىل يشءٌ دمشق يف ليس النرس» «بقبة املعروفة القبلية قبة ويف واألصفر،
تلك عىل دمشق جامع يََزْل ولم البيضاء، املنارة أشهرها منائر ثالث ولها منها، منظًرا
بعض فذهب ٤٦١ه سنة يف حريق فيه وقع أن إىل والتنميق بالحسن يبهر الصورة

بهجته.»14
مائتا املغرب إىل املرشق من الطول يف «وذرعه فقال: مساحته القلقشندي وذكر
وثالثون وخمس خطوة مائة الشمال إىل القبلة من وَعْرضه ذراع، ثالثمائة وهي خطوة،

ذراع.»15 مائتا وهي خطوة

قرصالخرضاء (ج)

بالخرضاء، ويُعرف األول معاوية قرص دمشق زيارتك لدى أيًضا نََظَرَك يستلفت وقد
دينار.16 ألف بأربعني عساكر ابن روى حسبما واشرتاه نه وحسَّ عليه امللك عبد فزاد

دمشق أنهار (د)

يقسم وهو بردى، من مسقاها أن لرأينا بساتينها وُزْرنا العاصمة أنحاء يف ْلنا تََوغَّ وإذا
بانياس، ونهر القنوات ونهر املزة ونهر داريا نهر وهي غريبة، أربعة أنهر: سبعة عىل
يزيد نهر وكان بينهما،17 ممتد بردي ونهر تورا، ونهر يزيد نهر وهما رشقية واثنان
فقام وعرضه ِبَحْفره أََمَر ويل فلما الغوطة، قرى من قريتني إالَّ يسقي ال صغريًا
إىل فنظر يزيد «وويل فقال: عساكر ابن ذلك أخربنا بهم، فلطف يعارضونه الفالحون

.٥٩٣ ،٥٩٢ ص٥٩١، البلدان، معجم ص٥٩٣. ج٢، الجاحظ، البلدان، كتاب 14

.٦٧ ص٩٦، ج٣، القلقشندي، 15
ص٢٤٢-٢٤٣. ج٢، عساكر، ابن 16

ص٩٥. ج٣، القلقشندي، 17
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هو فإذا — يزيد نهر — النهر إىل فنظر مهندًسا، وكان ماء لها ليس واسعة أرٍض
َضِمَن أن عىل بهم فلطف ودافعوه، الغوطة أهل ذلك من فَمنََعه ِبَحْفره، فأََمَر صغري،
يف أشبار ستة عرضه سعة نهًرا فاحتفر ذلك، إىل فأجابوه حاله، من سنَِتهم خراج لهم

جنبتيه.»18 ملء له أن عىل أشبار ستة عمق
وشاد األهلون، بها لينتفع األنهار مجاري فأصلح مهندًسا، األول يزيد وكان
الناس وتجد دمشق، بنيل القلقشندي دعاه حتى تورا نَْهر جانبي عىل املباني السكان
عليه، األشجار اللتفاف الخرضاء بالزمردة يشءٍ أشبه وهو منه بالقرب منتزهاتها
إىل املاء منها فيتوزع الغوطة وأهل الدمشقيون بها ينتفع األنهار هذه أن والحقيقة
الِربَك إىل يتفرق ثم القنى، يف البلد إىل بعدها من ويدخل املوايص، من واملزارع البساتني

والسقايات.19 الشوارع يف ويجري والحمامات،

الشام رصافة (ه)

هشام فشاد الهادئة، الحياة بمالذِّ والتمتع والرفاهية الرتف إىل األمويون الخلفاء نزع
فراسخ، أربعة من نحًوا عنها وتبعد الرقة غربي يف وهي الشام، رصافة امللك عبد بن
وَفَشا دمشق يف الطاعون حلَّ وإذا الرسادقات، بها فيرضب الصيف يف ينزلها وكان
الغساسنة، عمل من أنها املؤرخون ويَذُْكر إقامته، مكان الرصافة وجعل منها َهَرَب بها
عنٌي وال نهٌر عندها ليس أنه والغريب قصوره، بها وبنى سورها وَعَمَر هشام فأتى
الصيف مواسم يف الصهاريج هذه فرغت وإذا الصهاريج، من أهلها يستقي إنما جاريٌة
أحدهم «يميض ياقوت: قال الفرات، من املاء طلب يف أغنياؤهم يرسل القيظ الشديدة
ا أمَّ بالنرصانية، الرصافة سكان ويدين غد»،20 غداة يف باملاء فيجيء العرص الفرات إىل

ونسجه.21 الصوف وغزل املتاع وَجْلب القوافل فتخفري معاشهم
وانتجاًعا األشغال عناء من الخاطر لرتويح الرصافة يرتاد كان هشاًما إن قلنا:
لقضاء الجهات من الوفود عليه فقدمت األحيان، بعض يف الطاعون من وهربًا للصحة

ص٢٤٤-٢٤٥. ج١، عساكر، ابن 18
ص٢٤٤–٢٤٧. ج١، عساكر، ابن 19
ص٧٨–٧٨٦. ج٢، البلدان، معجم 20

ص١٧٣٨. ،S2 V3 الطربي، 21

177



الشام يف األموية الدولة

والعسف، الجور أرباب من واإلنصاف العدل تطلب املظالم أهل إليه وأتت حاجاتها
املتنفذين عنه وأقىص واليتامى، والنساء الضعفاء إليه أدنى للقضاء مجلًسا فأسس
يف وأطنبوا جمالها واملتأدبون الكتَّاب لنا فوصف الرصافة صيت طار وقد واألقوياء،

وعدالته. هشام مديح
قرابته يف منتدبًا خرج وقد هشام عىل «قدمت العراق: من النبالء أحد فيها فقال
صحصح قاع أرض يف فنزل الرصافة، وادي بعض إىل أهله من وحاشيته وحشمه وأهله
وأخرجت زهرتها أنواع األرض أُْلِبَست وقد — مطره — وسيمه بَكََّر قد عاٍم يف أفيح
ترابه كأن بصعيٍد مخرب، وأجمل َمنَْظر أحسن يف فهي ربيعها، نور من زينتها ألوان
من رسادقات له َب ُرضِ وقد تثرب، لم فيه أُْلِقيَت دينار قطعة أن فلو الكافور، قطع
أفرشة أربعة فيه وسطه يف فسطاطه له َب وُرضِ والذهب، بالفضة مزرورة اليمن حربات
ُحَجر بَت وُرضِ مثلها، وعمامة أحمر خزٍّ دراعة وعليه مرافقها، مثلها أحمر خزٍّ من
وحشمه وكتَّابه بنيه ُحَجر بَْت ُرضِ وقد قريش أرشاف وعنده رسادقه، وراء من نسائه

فسطاطه. بقرب
الرسادقات، به له ب فتُْرضَ فيه يربز األرض من أفيح بالرصافة موضع له وكان
واألخذ املظالم بردِّ إالَّ تلك أيامه يفنى ال للخلق مباًحا للناس بارًزا ليلة ستني فيه فيكون
داعي املوضع بذلك مخاطبته إىل ويصل البالد، وأطراف الناس جميع من الظالم يد عىل
والنساء الضعفاء بإدناء عقالء أدباء رجاًال وكَّل قد دونهما، فمن السوداء واألمة السوام
ِمْن يكون ما آخر عىل يأتي حتى والكفاية القوة أهل بإقصاء وأََمَرُهم منه، واليتامى
إالَّ منه أوضع فينظروا إليه الوصول يريد َرُجل إليه ينضم ال إليه، دفع فيما أَْمِره
وال أمر، ما فيه ذ وينفِّ أَْمره ويَْعِرف شأنه يف ينظر حتى األرفع وأَبَْعدوا األوضع أَْدنَوا
إالَّ … القدر مرتفع الناس من غطريف عىل وظالمة أمًرا امرأٌة وال ضعيٌف إليه يَْرَفع
له حاجة ال سبيل عابر أو والرجل املرأة به تمرُّ لربما حتى … يمينه باقتضاء أََمَر
أريد َسَلْكُت إنما فيقول: ظالمتك؟ وما قصتك؟ وما حاجتك؟ ما له: فيقال به مرَّ فيما
وتتوقع أَْمَره تََهاُب الخليفة آل من أحٌد َظَلَمَك لعلك له: فيقول كذا، بلد أروم كذا موضع
أبغي ال وهللا ال فيقول: املؤمنني؟ أمري إىل ظالمتك َرْفع عن منعك الذي فذلك سطوته
من وساعات الليل من تارات عليه أتت لربما حتى بسالم، اذهب له: فيُقال ُقْلُت، ما إالَّ
ًفا وتعفُّ املطاَلب عن الناس الستغناء خصومة يف أحٌد يأتيه وال يشء يف ينظر ال النهار
وأَْشَعَرُهم أَْمنه العباَد َوِسَع وقد عقوبته، من وتخوًفا سطواته من ووقايًة املظالم من
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الناس يرقبه قاٍض حاكم إىل تَْرِجع واحدٍة كداٍر الشاسعة املتنائية البالد وصارت َعْدَله
معه.»22 َمْن يرقبه كما عنه النائية املواضع يف

فنزل الوليد، أخيه أيام يف فلسطني ُجنْد عىل واليًا امللك عبد بن سليمان وكان
له تَُرْق ولم تُْعِجبه فلم — اليوم الحديدية للسكك فلسطني يف محطة أكرب — «لُد»
َقْرصه بها وبنى فمرصها الفتح منذ للمسلمني رباط وهي الرملة، فقدم فيها، اإلقامة
واألقنية، اآلبار لهم واحتفر وزيَّنه ره وعمَّ املسجد واختط الصبَّاغني، بدار تُعرف وداًرا
يف الدمار الرملة وأصاب أيامهم، أواخر إىل الرملة آبار عىل يُنِْفقون أمية بنو وكان
أيام يف زاهرة زاهية وكانت قرية، اليوم تكون تكاد وهي الصليبية، الحروب خالل
مرية املاء خفيفة البناء حسنُة بهيٌة فلسطني «قصبة عنها: فيقول الجغرايف، املقديس
مفيدة بها والتجارة نفيسة وقرى … جليلة رساتيق بني األضداد جامعة الفواكه واسعة
حواريها، من أطيب وال أحسن وال جامعها من أبهى اإلسالم يف ليس حسنة، واملعايش
محيطة ومدن زكية رساتيق بني موضوعة فواكهها، من ألذُّ وال كورتها من أبرك وال
كثرية وإدامات نظيفة وأطعمة أنيقة وحمامات رشيقة فنادق ذات فاضلة، ورباطات
من وقربت السهل يف خطت قد … واسعة وشوارع حسنة ومساجد فسيحة ومنازل
والفضل، الخريات وَحَوت البعل عىل الزروع وأَنْبَتَت والنخل التني وَجَمَعت والبحر الجبل
وال يجري ماء ال الرمل، من ذريرة الصيف ويف الوحل من جزيرة الشتاء يف أنها غري
جباب يف املطر وماء مالحة اآلبار عميقة الرباغيث كثرية ثلج، وال جيد طني وال خرض

حريان. والغريب عطشان فالفقري مقفلة،
ليس «األبيض» ى يُسمَّ دمشق، جامع من وأرشق أبهى األسواق يف القصبة وجامع
منارة وله منربه، ِمْن أَْحسن املقدس بيت منرب يعد وال محرابه، من أكرب اإلسالم يف
بالحجارة والصحن بالرخام مفروشة املغطى وأرض … امللك عبد بن هشام بناه بهية

ا.»23 جدٍّ حسنة محفورة مداخله والتنُّوب الرشبني من املغطى وأبواب املؤلفة

ص١٩٩–٢٠٦. قتيبة، ابن 22
ص٨١٧–٨٢٠. ج٢، البلدان معجم وراجع ص١٦٤-١٦٥، املقديس، 23
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العراق واسط (2-3)

وطلبًا بالنزهة حبٍّا والرملة الرصافة شادوا األمويني إن جدال: دون القول يمكننا
وأتينا ذََكْرناه الذي املقصد غري ملقصٍد فكان العراق يف املدن تأسيسهم ا أمَّ للراحة،
شعر قد وكلنا أمية، بني عىل للثورة متهيِّئًا دوًما كان العراق أن يَْعَلم كلنا بيانه، عىل
فأقام ووالتها، األمويني عىل البرصة وأهل الكوفة أهل يحملها كان التي بالضغائن
عن فرسًخا خمسني من أكثر تبعد ال والكوفة البرصة بني متوسطة مدينًة الحجاج
كلما ويرضبهم ين امِلْرصَ سكان أعمال عىل ف يُْرشِ أن بوسعه كان ولذلك منهما؛ كل
منها وفرغ ٨٤ه سنة يف واسط عمارة يف الحجاج ورشع بالعصيان، النفس ثَتْهم حدَّ
وقد ونخيلها، بساتينها وكثرة هوائها بطيب واسط وتمتاز ٨٦ه/٧٠٣–٧٠٥م، سنة
طعامها واستمرءوا أنهارها واستعذبوا ليلها استطابوا أنهم ثقاته وبعض أطباؤه له أكَّد

ورشابها.24
الجامع املسجد فهي واسط يف الحجاج شادها التي التاريخية املباني أشهر ا أمَّ
املسجد وذرع مثلها، يف أربعمائة قرصه ذرع وكان والسور، والقرص الخرضاء والقبة
الجهات من أبوابًا الجامع واملسجد َقْرصه إىل الحجاج ونقل مائتني، يف مائتني الجامع
مدائننا عىل َغَصبْتَنا قد وقالوا: وا وضجُّ الجهات هذه أهل فاحتجَّ العراق، من املختلفة
واسًطا ياقوت زار وقد فتيًال، عليه احتجاُجهم يُْغِنهم ولم قولهم إىل يَْلتَِفْت فلم وأموالنا،
وقًرى رساتيق ذات عظيمًة بلدًة فوجدتها مراًرا واسًطا أنا «ورأيت بقوله: فوصفها
األشياء جميع من فيها موجوًدا الرُّْخُص وكان الحرص، يفوت ونخيًال وبساتني كثرية
بدرهم، دجاجة عرشة واثنتي بدرهمني، زبد ُكوَز فيها رأيُت إني بحيث يوصف، ال ما
رطًال أربعون والخبز بدرهم، رطًال عرشة اثنا والسمن بدرهم، فروًجا وعرشين وأربعة
فيها ما وجميع بدرهم، رطل مائة والسمك بدرهم، رطًال وخمسون مائة واللبن بدرهم،

النسبة.»25 بهذه

ص٨٨٢. ج٤، الحموي، ياقوت البلدان، معجم 24

ص٨٨٦. ج٤، البلدان، معجم 25
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املقدس بيت جامع (3-3)

زينة لتكون هللا بيوت ويعمروا املساجد يشيدوا أن األمويني الخلفاء لدى الُسنَّة َجَرت
الجامع الوليد فأقام واألغيار، األجانب عىل وغيًظا املسلمني الجتماع وسيًعا ومركًزا للمدن
امللك عبد والده وبنى محتوياته، وبيان َوْصفه يف لك أَْسَهبْنَا وقد دمشق، يف األموي
وشاهدوه زاروه الذين رواية وتباينت الصخرة، جامع أو املقدس بيت جامع بمساَعَدته
ومنابره ومحاريبه عمده وعدد مساحته ِذْكر يف املختلفة العصور يف املؤرخني من

له. أُوِقَفْت التي واألموال
باب يسمى املحراب يقابل باٌب بابًا: وعرشون ستة وللمغطى …» املقديس: قال
بشقاق ملبسة املؤخرة إالَّ كلها والسقوف … املذهب بالصفر مصفح األعظم النحاس
يصعد دكة وسطه ُمبَلَّط كله والصحن الكبار بالفسيفساء مرصوف واملؤخر الرصاص،
ذراع ألف املسجد وطول قبات، أربع الدكة ويف واسعٍة مراٍق يف جوانب األربع من إليها
خشبة آالف أربعة الخشب من سقوفه ويف سبعمائة، وعرضه اإلشباني، امللك بذراع
وخدامه رصاص، شقفة ألف وأربعون خمسة السطح وعىل رخام، عمود وسبعمائة
يخدمه ال األخماس، ْون يسمَّ ولذلك األسارى؛ ُخمس من امللك عبد أقامهم له مماليك
سنة كل ويف زيت قسط مائة شهر كل يف وظيفته وكانت يحفظونها، نوب ولهم غريهم،

حرص.»26 ذراع ألف ثمانمائة
وثمانون وأربع ذراع سبعمائة املسجد «طول الفريد: العقد يف ربه عبد ابن وقال
ألف املسجد يف ويرسج ذراًعا، وخمسون وخمسة ذراع أربعمائة وَعْرضه ذراًعا،
العمد من فيه ما وعدد بابًا، خمسون األبواب من فيه ما وعدد قنديل، وخمسمائة
ذلك فوق ومن الرصاص، صفائح امللبسة الصخرة وفيه عموًدا، وثمانون وأربعة ستمائة
أربعمائة القناديل من الصخرة يف يرسج ما وجميع بالذهب، مطلية النحاس صفائح
ثالث املسجد ويف النحاس، وسالسل النحاس بمعاليق قنديًال وستون وأربعة قنديل
من وفيه ذراًعا، خمسني َعْرض يف ذراًعا ثمانون مقصورة كل طول للنساء، مقاصري
وعرشون أربعة وفيه عرشة، املحاريب من وفيه مصحًفا سبعون الجامعة املصاحف
ملبسة واملنارات والقباب املسجد سطوح وجميع للمؤذنني، منائر أربعة وفيه للماء، جبٍّا

ص١٦٧–١٧١. املقديس، 26
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الرزق يقبضون مملوًكا وثالثون مملوك مائتا بعياالتهم الخدم من وله بة، ُمذَهَّ صفائح
آالف.»27 ثمانية الحرص من عام كل يف ووظيفته املسلمني، مال بيت من

ذراع ألف املقدس بيت مسجد طول إن «يُقال: البلدان: كتاب يف الهمداني وقال
كل فيه ويُرسج نحاس، سلسلة وخمسمائة عمود، سبعمائة وفيه سبعمائة، وَعْرضه
كل الحرص من وله خادًما، وأربعون مائة الخدم من وفيه قنديل، وستمائة ألف ليلة
تابوتًا عرش ستة وفيه للماء، جبٍّ ألف وعرشون خمسة وفيه ذراع، ألف ثمانمائة سنة
وقبة … مياضئ أربعة وله للمرتزقة، وواحد للمطوعة منابر أربعة وفيه للمصاحف،
أيام هذا … عموًدا وثالثني ركنًا عرش اثني عىل مروان بن امللك عبد بناها الصخرة

باهلل.»28 املعتضد خليفتنا
وهو َعْرضه، ِمْن أكثر وطوله عريض طويل «وهو البلدان: معجم يف ياقوت وقال
ليس التي والفسيفساء امللونة الرخام األعمدة عىل مبني واإلحكام، الُحْسن غاية عىل
مصطبة املوضع هذا َصْحن وسط يف غريه، وال دمشق جامع ال منه، أحسن الدنيا يف
بَدَرج، مواضع عدة من الناس إليها يَْصَعد كبرية أذرع خمسة نحو ارتفاع يف عظيمة
برا من منعمة برصاص مسقفة رخام أعمدة عىل عظيمة قبة املصطبة هذه وسط ويف
قبة الرخام هذا وسط ويف ومسطح، قائم امللون بالرخام مطبقة بالفسيفساء وداخل

تُزار.»29 التي الصخرة قبة أخرى
يجب وكم املباَلغة معنى ِلتَْعَلم املتباِينة املختلفة الروايات هذه لك أثبت أن أحببت
الهمداني أن لوجدت تماًما الروايات هذه درست ولو التاريخ، دراستنا يف منها نَْحذَر أن
بيت مسجد بمساحة يختص فيما األرقام َعنْي التقريب وجه عىل يعطيانك واملقديس
حينما الغرابة كل الغرابة لكن فيه، تُفرش التي الحرص وأذرع عمده وعدد املقدس
هي فإذا الهمداني ويعدِّدها ٢٤ هي فإذا ربه عبد ابن فيعدِّدها اآلبار عدد إىل تأتي
رحمك َقَدْرَت ما فاجتَِنبْها التاريخ يف الفضائح من الحال هذه أليست ْل! فتأمَّ ٢٥٠٠٠

الروايات: هذه بني املقابََلَة نوًعا عليك ل تسهِّ قائمة وهاك هللا،

ص٢٧٤-٢٧٥. ج٤، الفريد، العقد 27
ص١٠٠-١٠١. الهمداني، البلدان، كتاب 28

ص٥٩٤. ج٤، الحموي، ياقوت البلدان، معجم 29
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ياقوت الهمداني ربه عبد ابن املقديس  

  ١٠٠٠ × ٧٠٠ ٧٨٤ × ٤٥٥ ١٠٠٠ × ٧٠٠ والعرض الطول
  ١٦٠٠ ١٥٠٠   القناديل عدد
  ٧٠٠ ٦٨٤ ٧٠٠ العمد
    ٥٠ ٢٦ األبواب

٨٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠   ذراع ٨٠٠٠٠٠ الحرص
٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ٢٤   اآلبار
١٤٠ ١٤٠ ٢٨٠   الخدم

الحرام املسجد (4-3)

كسوته، وتحسني وإتقانه وتوسيعه مكة يف الحرام املسجد تجديد يف األمويون واهتم
يف مرص من السواري إليه وحمل املسجد، حائط ارتفاع يف مروان بن امللك عبد فزاد
وزيَّن حليته يف زاد الوليد ويل وملا مكة، إىل العجل عىل جدة من وُحِملت جدة، إىل البحر
بن عمر بناه من أول وكان األندلس،30 من املجلوب والزبرجد الياقوت بأطواق سقفه
وزاد الرخام من عمًدا فيه َجَعَل الزبري البن الحجاز يف السلطة كانت فلما الخطاب،
أن بعد الديباج وكسوها الطيب بأنواع الكعبة األمويون وطيََّب … نها وحسَّ أبوابه يف
بقوله: الحرام البيت ربه عبد ابن لنا ووصف والقباطي،31 اليمانية بالثياب تُكىس كانت
ثالثمائة عرًضا وذرعه أذرع، وأربعة ذراع أربعمائة طوًال ذرعه واسع، كبري «َصْحنُه
خمسون الغرب إىل الرشق من طوله يف عددها بيض رخام عمد وله أذرع، وأربعة ذراع
عموًدا، وثالثون وأربعة أربعمائة املسجد عمد وجملُة عموًدا، ثالثون عرضه ويف عموًدا
ثالثمائة العمد رءوس من املذهبة أذرع، ثالثة ودوره أذرع عرشة منها عموٍد كل طول

ص٥٣٥-٥٣٦. ج٤، البلدان معجم 30

ص٢٠. الهمداني، 31
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وعرشون ثالثة وله بالفسيفساء، مزخَرف داخله من كله املسجد وسور رأًسا، وعرشون
بابًا.»32

املدينة مسجد (5-3)

العزيز عبد بن عمر فاشرتى وتزيينه، املدينة مسجد توسيع يف أيًضا األمويون اعتنى
يشرتي بيزنطية إىل وبعث بناءه، وجدَّد فيه وزادها الوليد َعْهد يف حوله التي الدور
املحاريب بها ع ورصَّ املدينة إىل فشحنها وسًقا أربعني منها إليها هوا فوجَّ الفسيفساء
وسقفه باللبن بناؤه وكان ملسو هيلع هللا ىلص، محمد الرسوُل املسجَد هذا بنى َمْن وأول والسقوف،
بالحجارة وبناه توىلَّ حينما ان عفَّ بن عثمان فأصلحه النخل، خشب وعمده جريد

املنقوشة.33

والتماثيل األمويون (6-3)

سبيله، يف الطائلة األموال وبذلهم إليه وانرصافهم بالعمران اهتمامهم لألمويني نحمد
والفن، العلم إىل بذلك أساءوا فقد التماثيل، تخريبهم يف صنيعهم لهم نحمد ال ولكننا
الرشق هذا َسَكنَْت التي األمم عن ناطقة آثاًرا بفقدها َفَقْدنا ألننا العلم إىل أساءوا
إليه َوَصَلْت ما َمبَْلغ عن تُْخِربنا التماثيل ألن الفن إىل وأساءوا العرب، قبل اإلسالمي
ومائة أربع سنة امللك عبد بن يزيد فأََمَر الجمال، ومعرفة الشعور رقة من األمم تلك
من وخصوًصا التماثيل وُمِحيَت ْت َ فُكرسِّ كلها البالد أنحاء يف األصنام بكرس (٧٢٢م)

ا.ه. مرص.34

ص٢٦٨-٢٦٩. ج٤، الفريد العقد 32
ص٣٢٩. الطوال، واألخبار ص٢٤. الهمداني، 33

ص٧١-٧٢. والقضاء، الوالة 34
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األموي االجتامع أحوال

نتمتع وأن الوليد، عهد أواخر يف دمشق نزور أن َسَلَف الذي الفصل يف ألنفسنا أَتَْحنا
الخرضاء، وَقْرص الجامع املسجد فرأينا عمرانها، نشاهد وأن الفتَّانة، الجميلة بمناظرها
مع بردى ونهر األشجار امللتفة الغوطة بمرأى العيون لنا فكحَّ أطرافها يف تجوَّلنا ثم
وصغريهم، كبريِهم سكَّانها مع فنختلط وإياك نسري لو نودُّ اآلن وإننا السبعة، روافده
تجارتهم وأساليب حياتهم وطراز اجتماعهم أحوال إىل لنتعرف ووضيعهم؛ رشيفهم
ما نَْفَهم بذلك إننا عندهم، واألخالق الرتبية ومعاني بريدهم وشكل نقودهم وأنواع

العصور. هذه خالل والتغيري التطور من عليها طرأ وما وتقاليد، عادات من ورثنا

التجارة (1)

للرتف ينزعون األغنياء وبدأ األموال َكثَُرت حينما الشام يف التجارية الحركة اشتدت
ترى فُكنَْت بيوتهم، يف الغايل األثاث واتخاذ الحرير لبس يف البيزنطيني ويقلِّدون
من يجلبون العرب وبعض والصقالبة واألندلسيني والبيزنطيني الفرس من التجار
والسيوف، والسمور والفراء الخز وجلود والديباج والغلمان والجواري الَخَدَم املغرب
والعود املسك منها فيحملون والصني والهند السند فينتابون املرشق إىل يمضون ثم
وكانوا الخالفة، عاصمة دمشُق وإيابهم ذهابهم يف وِقبَْلتُهم والدارصيني، والكافور
التي الطرق ا أمَّ وبحًرا، برٍّا املرشق إىل املغرب ومن املغرب إىل املرشق من يسافرون
الفرما إىل فرنجة من — مرص إىل فرنسا من ا إمَّ فكانت الطويلة رحالتهم يف يتبعونها
والهند، الصني إىل يمضون ثم جدة، إىل — القلزم — األحمر البحر يركبون ومنها —



الشام يف األموية الدولة

فالبرصة، بغداد إىل فالدجلة الفرات يف يركبون ثم فالجابية، أنطاكية إىل فرنسا من ا وإمَّ
فالهند.1 عمان إىل يُبِْحرون ومنها

الخز جلود هؤالء يحمل وكان الصقالبة، التجار جماعات الدمشقيني لدى واشتهر
األندلس من ا وإمَّ فرنسا من ا إمَّ فيُبْحرون أوروبا، من والسيوف السود الثعالب وجلود
فالكوفة فدمشق فالرملة فمرص تونس إىل ثم طنجة إىل فيصريون األقىص، السوس إىل
يف يصحبهم وكان فالصني، فالهند فالسند فكرمان ففارس فاألهواز فالبرصة فبغداد

لهم. فيرتِجمون املستعربة وغري املستعربة الصقالبة الخدم رحالتهم
والكاغد والحبوب والفواكه والصابون الزيت تصدِّر فكانت الشامية البالد ا أمَّ
والسطوح السقوف تبيَّض وبه — والحوارة والحديد والقطن والزجاج والسكر والثياب
الشام، يف بلد كل تَُصدِّره ما املقديس ذََكَر وقد وغريها، والرخام البيضاء والحجارة —
والصابون، واملالحم والخرنوب والزبيب واليقطني الزيت فلسطني من «يرتفع فقال:
بيسان ومن واإلبر، القناديل وقدور واملرايا والتفاح والقطن الجبن املقدس بيت ومن
املطارح شقاق طربية ومن والعسل، والخرفان الحبوب عمان ومن والتمور، النيل
والخرز السكر صور ومن والحبال، والبلعيسية املنرية الثياب القدس ومن والكاغد،
دمشق ومن األرز، بيسان ومن اللون، قلوب مآب ومن واملعموالت، املخروط والزجاج
والثياب القطن حلب ومن والجوز، والكاغد والصفريات البنفسج ودهن والديبا املعصور
واملوز والهليون والجوز والنارنج والزيتون والرطب السكر وقصب واملغرة واألشنان

والرتمس.»2 والكمأة والكرنب والسماق
والفارسية، البيزنطية النقود بواسطة األموية اململكة يف األجانب التجاُر وتعاَمَل
مكة أهل عىل تَِرُد هرقل دنانري «كانت البالذري: فقال الجاهلية، منذ العرب َعَرَفها وقد
ترب»،3 أنها عىل إالَّ يتبايعون ال فكانوا البغلية، الفرس دراهم عليهم وتَِرُد الجاهلية يف
اآلخر والبعض قرياًطا، عرش واثني قرياًطا عرشين بعُضها فَوَزَن األوزان مختلفَة وكانت

قراريط. عرشَة

ص١٥٣-١٥٤. خرداذبه، البن واملمالك، املسالك 1
ص١٨٠-١٨١. املقديس، 2

ص٤٧١. البالذري، 3
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اإلسالم فَدَخَل الجاهلية، يف أوزان مكة يف لقريش كانت أنه بالنا عن يغرب وال
تسميه بوزن الذهب وتَِزن درهًما، تسميه بوزن الفضة تَِزن فكانت وثبَّتها، فأَقرََّها
واألوقية الدرهم، وزن من الستني من واحد وهو الشعرية وزن عندهم وكان ديناًرا،

دراهم. خمسة وتزن والنواة درهًما، عرشين وتزن والنش درهًما، أربعني وتزن

النقود (2)

فلما وفارسية، بيزنطية كانت األموية اململكة يف الناس أيدي بني املتداَولة النقود إن قلنا
أن ويُروى العربية، إىل والنقود السكة نََقَل األمور زمام عىل مروان بن امللك عبد استوىل
فال دنانريهم، حرِّم املؤمنني أمري «يا بقوله: امللك عبد عىل أشار معاوية بن يزيد بن خالَد
«… الطوامري يف كرهوا مما الكفرة هؤالء تعف وال سكًكا للناس وارضب بها، يُتعامل
الصليب وتجعل الربوبية إىل وتنسبه الطوامري رءوس يف املسيح تذكر األقباط وكانت
الحجاج فأنشأ بها، ِبَرضْ اله عمَّ وأََمَر الدنانري َب فَرضَ الرحيم»،4 الرحمن هللا «بسم مكان
مما للخليفة املال يرضب فكان الطبَّاعني، فيها وَجَمَع العراق يف السكة لرضب داًرا
يقيض قانونًا وَوَضَع عليهم النكري َد وَشدَّ الطبَّاعني أيدي وختم الترب، من له يجتمع
هبرية بن عمر أن البالذري ويذُْكر املزيفني، عىل الشديد والعذاب الصارم بالقصاص
الشدة يف أَْفَرطوا الحجاج بعد العراق والة عمر بن ويوسف القرسي هللا عبد بن وخالد
الدراهم كانت لذلك املزيفني؛ وسجنوا األيدي فقطعوا الغيار، وأصحاب الطبَّاعني عىل
التي النقود عىل الحجاج وكتب أمية، بني نقود أَْجَود واليوسفية والخالدية الهبريية

الصمد.» هللا أحد «هللا ذلك بعد أيًضا وكتب الرحيم»، الرحمن هللا «بسم سكَّها

الحكومة دواوين (3)

األحكام زمام استالمها لدى حاًال تعجل لم األموية الحكومة أن كيف منَّا فئة تعجب قد
ُقْلنَا إذا الفئة هذه تستغرب وقد األغيار، نقود مقام تقوم باسمها عربية نقود ب َرضْ يف
العراق، يف وبالفارسية الشام، يف باليونانية تُكتب ظلَّت األموية الحكومة دواوين إن لها:
العجب إىل يدعو ما هناك ليس ولكن مروان، بن امللك عبد عهد حتى مرص، يف وبالقبطية

ص٢٤٩. البالذري، 4
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الدواوين إدارة يف العرب يفوقون والقبطيون واآلراميون الفرس فكان واالستغراب،
تَُصارع كانت العربية أن عدا هذا الكتابية، املسائل وتدقيق املالية حسابات وَضبْط
تَتََغلَّب ولم العراق يف والفارسية سورية يف واليونانية واآلرامية مرص يف القبطية اللغة
اللغات ومقاتَلة للعربية التعصب حركة اشتدت ٨١ه/٧٠٠م سنة كانت فلما عليها،
ينافسون أََخذُوا الذين األمويني الشبَّان من املتعلمني عدُد وَكثَُر العرب، عن الغريبة
األقطار، جميع يف العربية إىل الحكومة دواوين جميع بنقل امللك عبد فأمر األجانب،
باملال ه وأمدَّ سعد، بن سليمان إىل رئاستها عهد الخطري العمل بهذا للقيام لجنًة وألَّف
تَنْتَِه فلم — دينار ألف وثمانني ألف بمائة ويَُقدَّر — كاملة سنة األردن بخراج فأعانه
فقدوا إذ ذلك من البيزنطيون الكتَّاُب فتأثر العربية، إىل الدواوين جميع ونُِقَلْت إالَّ السنة
تَنَْقِض «فلم فقال: البالذري ذلك روى غريها، ِمْن العيش يَتََطلَّبوا أن وأُجربوا وظائفهم
عليه ذلك فَعَرَض كاتبه برسجون فدعا امللك، عبد به وأتى نقله من فرغ حتى السنة
غري من املعيشة اطلبوا فقال: الروم كتَّاب من قوٌم فلقيه كئيبًا، عنده من وخرج ه فغمَّ

عنكم.»5 هللا َقَطَعَها فقد الصناعة هذه
التي اللجنة رئيس الرحمن عبد بن لصالح كثريًا ماًال الفرس املوظفون بَذََل وقد
الحجاج ألن يفلحوا؛ فلم العراق يف العربية إىل الفارسية من الديوان نَْقل إليها أُوِكل
يصبح الرحمن عبد بن صالح وألن وكبرية، صغرية كل عىل ف يُْرشِ ورائه من كان
عىل مكبٍّا يََزل فلم تعريبها، إتمام يف نََجَح إن الدواوين هذه من كربى لشعبة رئيًسا
من أصابهم ا عمَّ الفرس الكتبة أحد واعرتف أراد، ما له تمَّ حتى زمالئه مع تعريبها
أن عىل درهم ألف مائَة لصالٍح «بذلت فقال: العربية إىل الدواوين هذه نَْقل ِمْن األلم

ونََقَله.»6 فأبى ذلك عن ويمسك الديوان نقل عن العجَز يُْظِهر
فنُِسَخت بالدواوين امللك عبد بن هللا عبد أََمَر حتى ٨٧ه/٧٠٥م عام يَنَْقِض ولم
الديوان.7 عن أشناس هللا عبد األمري َف وَرصَ بالقبطية، تُكتب ذلك قبل وكانت بالعربية،

ص٢٠١. البالذري، 5

ص٣٠٩. البالذري، 6
ص٥٨-٥٩. والقضاء، الوالة كتاب 7
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املوازين (4)

وقد األموية، البالد باختالف تختلف فكانت التجار يستعملها كان التي املوازين ا أمَّ
واملدى (٦) والقب (٥) الكيلجة (٤) املكوك (٣) الَويْبة (٢) القفيز (١) منها: عرفنا
والدانق. (١٢) والحبة (١١) والدرهم (١٠) واألوقية (٩) والرطل (٨) والغرارة (٧)

مكوكان، والويبة كيالج، ثالث نحو واملكوك ونصف، صاع نحو فهي الكيلجة ا فأمَّ
اثنا رطل وكل ونصف، قفيز والغرارة القفيز، ثلثي نحو واملدى ويبان، أربع والقفيز
وهذه حبَّات، عرش والدانق واحدة، شعرية والحبة حبة، ستون والدرهم أوقية، عرش

البالد. يف تتفاوت األوزان

الربيد (5)

اتصال عىل دوًما فكانوا أمورهم، التُّجار عىل ل يسهِّ كان الربيد أن لدينا شبهَة وال
رأًسا، بالحكومة تختص مصلحٌة الربيد وديوان األموية، األقطار بقية يف زمالئهم مع
َعْرَض ويتوىل مواضعها، إىل ومراسيمها وأوامرها الخالفة بتحارير صاحبها فيبعث
عامًلا يكون أن الربيد بصاحب ويحسن الخالفة، مقام عىل النواحي جميع من الكتب
َوْصفها عىل قادًرا بينها، التي والفراسخ األميال وعدد واملنازل واملواضع البلدان بأسماء
يف الضليعني املأمورين يعنيِّ الذي وهو ومسالكها، وطرقها وطبيعتها عمرانها وبيان

املختلفة. املحطات يف املسلك هذا
الربيد لصاحب — إليه «ويكون البغدادي: الكاتب جعفر بن قدامة الفرج أبو قال
سائر يف الخرائط أصحاب وتقليد أرزاقهم وتنجز السكك يف املرتبني أَْمر يف النظر —
أو نفسه يف ا إمَّ ثقًة يكون أن هو الديوان هذا صاحب يف إليه يُْحتَاج والذي األمصار،
معه يحتاج ما العمل من فيه ليس الديوان هذا ألن وقته؛ يف باألمر القائم الخليفة عند
أَْمر من إليها يحتاج التي والرسوم املتحفظ، الثقة إىل يحتاج وإنما املتصفح، الكايف إىل
عارًفا يكون أن الديوان هذا بصاحب غنًى وال وأحواله، أعماله بها يضبط ما الديوان
بهذه الرجوع يف يحتاج وال النواحي، جميع إىل واملسالك السكك ومواضع الطرق بأَْمر
جيش وإنقاذ شخوصه إىل الحاجة وقت الخليفة عنه سأله أن وما غريه، إىل املعرفة
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عنده عتيًدا وجده بسببه الطرق علم إىل الرضورة تدعو مما ذلك وغري أَْمره يهمه
عنه.»8 واملساءلة َعَمِله تكلُّف إىل يحتج ولم قبله ومضبوًطا

والرتبية العلم (6)

ونقودهم سلكوها، التي والطرق ارها تُجَّ وأحوال األموية الدولة تجارة عن شيئًا َعَرْفنا
اآلن سنجرِّب وإنَّا ومخابراتهم، مواصالتهم سبل عليهم ل سهَّ الذي والربيد وموازينهم
استناروا التي الرتبية وأصول األمويون بها اشتغل التي العلوم عن شيئًا نفهم أن

بنورها.
ومعرفة الخطب وتأليف الشعر ونَْظم اللغة بأحكام الجاهلية منذ العرب اعتنى
وبأنواء ومغاربها النجوم مطالع بأوقات االطِّالع بعض لهم وكان والسري، األخبار
إىل الحتياجهم التجربة وطول العناية بفرط أدركوه ما حسب عىل وأمطارها الكواكب
يف التدرب سبيل عىل وال الحقائق تعلم طريق عىل ال املعيشة أسباب يف ذلك معرفة
وَمْعِرفة بلغتها إالَّ العلم من بيشءٍ تهتم ال اإلسالم صدر يف العرب وكانت العلوم،9

األدوار.10 جميع يف إليها الناس الحتياج الطب وصناعة الرشيعة أحكام
املدارس إنشاء يف الالزَم االعتناءَ تَْعتَِن فَلْم ع، وتوسُّ فتوح دولة األموية الدولة كانت
والنبالء الخلفاء أن نعرفه ما جلَّ بل بحسبها، الطالب ليسري العلمية املناهج وتهيئة
بسمو عادًة املؤدِّبون هؤالء ويُْعَرف أطفالهم، ليؤدبوا بمؤدِّبني يأتون كانوا والقادة
اقتطفناها التي والنبذ الوصايا درسنا ولو وتقاهم، َوَرِعِهم وشدة علمهم وغزير أخالقهم
الكريم القرآن فيقرأ الدين يعلم كان األموي النبيل أن لتحققنا املصادر مختلف من
واللغة، الحساب ويلقن املأثورة واألقوال الشعر يروي ثم الرشيف، الحديث ويحفظ
حميدة، خصاًال طالبهم يف يُنشئون امُلربُّون وكان اللحن، من شديًدا حذًرا يَْحذَرون وقد
ومراعاة والغناء واملعازف املالهي عن واالبتعاد النفس عىل االعتماد إليهم فيطلبون
جهد ومساعدته الغري بمؤازرة وأمروهم بالنفس، والعجب الصلف ونبذ االقتصاد سنن

ص١٨٤-١٨٥. الكتابة، وصفة الخراج كتاب من نُبَذ 8
ص٤٥. األمم، طبقات 9

ص٧. األمم، طبقات 10
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والفروسية السباق ميادين يف النزول عىل عونهم فيشجِّ بالرياضة يهتمون وكانوا الطاقة،
قدمناه: ما لك تؤيد فقرات وهاك واملصارعة، والقنص الصيد عىل ويَُمرِّنُونهم

بن سليمان إيلَّ «بعث قال: امللك عبد بن سليمان بن محمد مؤدب الكلبي ذََكَر
فجلْسُت، إيلَّ أومأ ثم السالم، عيلَّ فرد بالخالفة عليه فسلَّْمُت عليه فَدَخْلُت امللك عبد
وثمرة عيني قرة محمًدا ابني إن كلبيُّ يا يل: قال جأيش َسَكَن إذا حتى عنِّي فسكت
تأديبه وليتك وقد بيته، أهل ِمْن رجًال بلغ ما أَْفَضَل به هللا يبلغ أن َرَجْوُت وقد قلبي،
بِعْلم وُخذُْه الناس، أيام وفهمه العرب، ديوان الشعر فإن األشعار وروِِّه القرآن، فعلِّمه
بحرف زلَّ أو بكلمة أخطأ فإذا نهاًرا، وال ليًال عنه تَْفُرت وال السنن، ْمه وفهِّ الفرائض،
وإذا تمحكه، لئال مجلسه لك خال إذا ولكن جلسائه، يدي بني تؤنبه فال بقول هفا أو
فليحيِّهم بتحية حيَّْوه وإذا برِّهم، وإظهار بألطافهم فخذه للتسليم الناس عليه دخل
وُحْسن الوجه، طالقة عىل واحمله الطعام، بمائدتكما حرض ِلَمْن وأَِطيبَا منها، بأحسن
الكذب.»11 وتنكب بالعهد، والوفاء املنطق، يف والتثبت القذر، وقلة الغيظ، وَكْظم الِبْرش،
من به تبدأ ما أول «ليكن ولده: مؤدب الصمد لعبد سفيان أبي بن عتبة وقال
اْستَْحَسنَْت ما عندهم فالُحْسن بعينك، معقودة أعينهم فإنَّ نفسك، إصالح بني إصالح
ترتكهم وال فيَملُّوه، عليه تُْكِرههم وال هللا، كتاب وعلِّمهم استقبْحَت، ما عندهم والقبيح
إىل ِعْلم ِمْن تُْخِرجهم وال فه، أَْرشَ الحديث ومن ه أََعفَّ الشعر من َروِّهم ثم فيهجروه، منه
بْهم وأَدِّ بي ْدهم وتََهدَّ للفهم، َمَضلَّة السمع يف الكالم ازدحام فإنَّ يُْحِكموه، حتى غريه
ُمحاَدثة وجنِّبهم الداء، معرفة قبل بالدواء يَْعَجل ال الذي كالطبيب لهم وكن دوني،
عذٍر عىل تتكل أن وإياك أزْدك، إياهم بزيادتك واستزدني الحكماء، ِسرَي وَروِّهم النساء،
تعاىل.»12 هللا شاء إن برِّي يف أزْدك تأديبهم يف وزد منك، كفايٍة عىل اتكلت فقد لك مني
وكتمان إدباره، َقبْل أَْقبَل ما بإحراز «ُمْرهم أوالده: مؤدِّب لرومان امللك عبد وقال
وقلة اإلخوان، انتقاد ِع وتوقَّ اإلخوان، من الثقة ومؤازرة الخلصان، دون األنفس يف ما

ن.»13 الخالَّ عذر من التعجب

ص٣٣٢-٣٣٣. الطوال، األخبار 11
ص٣٥-٣٦. ج٢، والتبيني، البيان 12

ص٣٤٠. ج٥، عساكر، ابن 13
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غناك، يف فاقتصد بغنًى هللا ابتالك «فإن امللك: عبد البنه العزيز عبد بن عمر وقال
وتعجب بقولك تفخر أن وإياك … مالك من ه حقِّ فرائض هللا إىل وأدِّ نفسك، هلل وَضْع
مثَل يُْرَزق لم َمْن عىل وفضيلة ربك عىل لك لكرامٍة رزقه ما أن إليك يَُخيَّل أو بنفسك

ِغناك.»14
سهل إىل املؤمنني أمري عمر هللا عبد «من ولده: مؤدِّب إىل العزيز عبد بن عمر وقال
غريك عن إليك فرصْفتُهم ولدي، لتأديب بك مني ِعْلم عىل اخرتتك فإني بعد ا أمَّ مواله،
فإن الصحبة وتْرك إلقدامهم، أمعن فهو بالجفاء ثهم فحدِّ بي، الخاصة وذوي موايل من
يعتقدون ما أول وليكن القلب، تميت كثرته فإن الضحك وقلة الغفلة، تكسب عادتها
بلغني فإنه الرحمن، َسَخط وعاقبتها الشيطان من بَْدؤها التي املالهي بُْغض أدبك ِمْن
النفاق يُنِْبت بها واللهج األغاني واستماع املعازف حضور أن العلم أهل من الثقات عن
عىل أَيَْرسُ املواطن تلك حضور برتك ذلك ي َلتََوقِّ ولعمري املاء، العشُب يَنْبُت كما بالقلب
القرآن من بجزءٍ منهم غالم كلُّ وليفتتح … قلبه يف النفاق عىل الثبوت يف الذهن ذي
سبعة فرمى حافيًا الفرض إىل وخرج ونَبْله َقْوَسه تَنَاَوَل فرغ فإذا قراءته، يف يتثبت

القائلة.»15 إىل انرصف ثم أرشاق
َمْن يصيبون فإنهم الكتابة، قبل السباحة ولدي «َعلِّم ولده: ملعلِّم اج الَحجَّ وقال

عنهم.»16 يَْسبَح َمْن يصيبون وال عنهم يَْكتُب
السباحة أوالدكم فعلِّموا بعد، ا «أمَّ األمصار: ساكني إىل العزيز عبد بن عمر وكتب

الشعر.»17 من وَحُسن املثل من سار ما وَروُّوهم والفروسية،
الكتاب، من أَْكَسب الحساب فإن الكتاب، قبل الحساب ابنك «َعلِّم التوأم: ابن وقال

أكثر.»18 منافعه ووجوه أيرس، تََعلُّمه ومئونة
أن األبناء حفظ ِمْن اآلباء عىل يجب ما تمام «ِمْن أيًضا: يقول التوأم ابن وكان

والسباحة.»19 والحساب الكتاب يعلِّمه

ص٢٥٩-٢٦٠. العزيز، عبد بن عمر سرية 14

ص٢٥٧-٢٥٨. العزيز، عبد بن عمر سرية 15

ص٩٢. ج٢، والتبيني، البيان 16
ص٩٢. ج٣، نفسه املصدر 17
ص٩٢. ج٢، نفسه، املصدر 18
ص٩٢. ج٢، نفسه، املصدر 19
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«هل فقال: ابنتك»، «زوِّجني له: فقال مخزوم بني من فتًى الوليد عىل ودخل
يف كان بقضيٍب عمامته فرضب فأْدنَوه مني»، «أَْدنُوه قال: «ال»، قال: القرآن؟» قرأت

زوَّجناه.»20 َ َقَرأ فإذا إليك ه «ُضمَّ لرجل: قال ثم قرعات، به رأسه وَقَرَع يده
أَْقبَح املنطق يف «اللحن يقال: وكان الرشيف»،21 عىل هجنة «اللحن امللك: عبد وقال

الوجه.»22 يف الجدري آثار من
هه نوجِّ فلم له ُحبُّنَا بالوليد «أََرضَّ الوليد: َلْحن من ينفر وكان — امللك عبد وقال

البادية.»23 إىل

القبائل تعليم (1-6)

القرآن من وشيئًا دينهم أمور ليعلِّموهم ل الرحَّ القبائل إىل املعلمني األمويون وأرسل
يزيد بعث العزيز عبد بن عمر أن الجوزي ابن فذََكَر الحساب، ومبادئ والكتابة الكريم
وأجرى البدو، يف الناس يفقهان األشعري يمجد بن والحارث الدمشقي مالك أبي بن
املتوالية، النعم عليهم وأَْغَدقوا بالجوائز َوَوَصلُوهم الفقهاء إىل وأحسنوا رزًقا،24 عليهم
للفقه أنفسهم بوا نصَّ الذين القوم إىل «انظر ِحْمص: وايل إىل العزيز عبد بن عمر فكتب
بها يستعينون دينار مائة منهم رجٍل كل فأَْعِط الدنيا، َطَلب عن املسجد يف وحبسوها
أَْعَجلُه، الخري خرْيَ وإنَّ هذا، كتابي يأتيك حني املسلمني مال بيت من عليه هم ما عىل

عليك.»25 والسالم

ص١٠٦-١٠٧. ج٢، والتبيني، البيان 20
ص١١٢. ج٢، نفسه، املصدر 21
ص١٢٢. ج٢، نفسه، املصدر 22
ص١٠٧. ج٢، نفسه، املصدر 23

ص٧٤. العزيز، عبد بن عمر سرية 24

ص٩٥. نفسه، املصدر 25
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البنات تعليم (2-6)

موالٌة كانت أنه األمايل كتاب فذكر الشعر، ويحفظن القرآن يتعلمن فُكنَّ البنات ا أمَّ
الحجاج.26 بني فتيات وتُنشده وترويه شعًرا تحفظ اج الَحجَّ لبني

ما سوى جهدهم البنات تعليم يتجنبون كانوا املحافظني بعض أن ريَب وال
الشعر، تَُروُّوهن وال الكتاب بناتكم تعلِّموا «ال قيل: حتى دينهم، أمور بتعليمهم يختص

النور.»27 سورة القرآن ومن القرآن وعلِّموهن

الطب (3-6)

اإلسالم جاء فلما وبيزنطية، بفارس الحتكاكهم وذلك الجاهلية، منذ الطب العرُب َعَرَف
إليه، لحاجتهم به28 االهتمام عىل الناس يحثُّ النبي كان وقد األطباء، وأكرم دراسته أباح
التخلص عىل لهم أعوانًا ليكونوا األمر أويل من االقرتاب عىل األطباء السياسُة عت وشجَّ
األشرت سقى الطبيب أثال ابن أن بََلَغه حينما سفيان أبي بن معاوية فقال أعدائهم، من

العسل.»29 منها جنوًدا هلل «إن سم: فيها عسل بَة َرشْ طالب أبي بن عيل قائد

العرصاألموي يف األطباء أشهر

األطباء من ونبغ أمية، بني أيام يف نصارى وأَْغَلبهم الذميني من األطباء معظم وكان
الطائف، يف ُولِد حجازيٌّ شابٌّ وهو الثقفي، كلدة بن الحارث أَْشَهُرهم معدودون، رجاٌل
جنديسابور أطباء أشهر عن فأخذ وفارس اليمن إىل فذهب الطب، صناعة َطَلب يف ورحل
العيون طبابة يف وتمرَّن وكربائها، عظمائها ملداواته كثريًا ماًال العجم بالد يف وأصاب
معاوية أيام وأَْدَرك الراشدين والخلفاء للنبي معاًرصا وكان فيها، صيته طار حتى
فَدَرس الحجاز، إىل فرجع موطنه إىل نفسه فاشتاقت الحنني هزَّه ثم سفيان، أبي بن

ص٦٢. ج٢، األمايل، كتاب 26

ص٩٢. ج٢، والتبيني، البيان 27
ص٢٧. األمم، طبقات 28

ص١١٦–١١٩. األطباء، طبقات يف األنباء عيون 29
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ماهًرا، موسيقيٍّا الحارث وكان املعالجات، من القبائل تعتاده ما وعرف العرب أمراض
مأثورة طبية ونصائح كلمات وله فارس، من ذلك اقتبس ولعله العود، عىل َب فَرضَ

منها: العرب يتناقلها

الطعام.» عىل الطعام إدخال الدوي «الداء •
غضبانًا، الطعام عىل تقعد وال عريانًا، بالليل تقم وال شبعانًا، الحمام تدخل «ال •

لنومك.» أهنأ يكن طعامك من وقلِّل لبالك، أَْرَىض يكن بنفسك وأرفق
الرداء وليخفف العشاء ل وليعجِّ الغداء فليباكر — بقاء وال — البقاء ه رسَّ «من •

الجماع.»30 وليقلِّل

يف اشتغلوا الذين الشبان من وهو الكناني، أبجر بن امللك عبد األطباء من ونَبََغ
أراد وملا العزيز، عبد بن عمر يد عىل اإلسالم اْعتَنََق وقد باإلسكندرية، التدريس صناعة
ساعده امللك عبد الطبيب كان وحرَّان أنطاكية يف الطب لدراسة األسباب يهيئ أن عمر

ويُِجلُّه.31 عليه يعتمد العادل الخليفة هذا وكان األيمن،
األول، معاوية أيام يف عاش ممتاٌز، دمشقيٌّ طبيٌب وهو أثال، ابن منهم وُعِرف
املؤرِّخون ويَتَِّهمه القواتل، بالسموم ملًِّما وقواها، وامُلَركَّبة املفردة باألدوية خبريًا وكان
السياسيني، والخصوم األمراء بعض من التخلص يف آلته ليكون إالَّ يقرِّبْه لم معاوية أن
عبد يسقي أن أثال ابن إىل دسَّ معاوية إن بقولهم: دعواهم صحة عىل ويستشهدون
أبي ابن قال الخالفة، بطلب نَْفسه ثَتْه َحدَّ حينما ا سمٍّ الوليد بن خالد بن الرحمن
قد املؤمنني أمري إن الشام: ألهل قال ليزيد العقد يُْظِهر أن أراد ملا معاوية «إن أصيبعة:
ترون؟ فمن عليكم، يستخلف أن ويريد أََجلُه، واقرتب عظمه ودقَّ جلده ورقَّ سنه َكِربَْت
الطبيب أثال ابن إىل ودسَّ وأَْضَمَرها فسكت الوليد، بن خالد بن الرحمن عبد فقالوا:
ديَة مخزوم بني معاويُة فألزم بالطبيب، أخيه ابن فَفتََك فمات ا، سمٍّ فسقاه النرصاني

درهم.»32 ألف عرش اثني أثال ابن

ص١١٠–١١٢. األطباء، طبقات يف األنباء عيون 30

ص١١٦. نفسه، املصدر 31
ص١١٦–١١٩. األطباء، طبقات يف األنباء عيون 32
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التي السياسية املقاصد يف الدمشقي الحكم أبا سفيان أبي بن معاوية واستعمل
واألدوية، العالج بأنواع عامًلا أثال البن زميًال هذا وكان وإتمامها، تنفيذها يريد كان
ويروي مروان، بن امللك وعبد األول يزيًدا وطبَّب سنة، املائة تجاوز حتى الحكم ر وعمَّ

مكة.33 إىل الُحجاج مع ه يسريِّ كان معاوية أن القفطي
صيتًا ونال الصناعة هذه وماَرَس أبيه عىل تََعلَّم وقد بعده، من الحكم ابنه وُعِرف

كوالده. طيِّبًا
عليه يعتمد وكان وصحبه، اج الَحجَّ بخدمة النرصاني الطبيب ثياذوق واختص
طالب عليه ودرس كثريًا، رزًقا عليه وأجرى ِنَعَمُه عليه فأغدق بمؤازرته، ويَثُِق
بن عيىس طبيب شحتاثا بن كفرات العباسية الدولة بعضهم أدرك وقد مشهورون،
القيمة الكتب بعض وألَّف املنصور،34 زمن يف فرات ومات العبايس، األمري موىس
من و«يشء وإذابتها، وإيقاعها ها دقِّ وكيفية األدوية إبدال وكتاب الكبري»، «كالكناش

منها: طيِّبة ونصائح ِحَكم وله األدوية»، أسماء تفسري

طعام.» معدتك ويف طعاًما تأكل «ال •
هضمه.» عن َمِعَدتك فتَْضعف َمْضغه عن أسنانك تَْضُعف ما تأكل «وال •

وأصل التخمة الداء أصل فإن ساعتني، تفرغ حتى الطعام عىل املاء ترشب «وال •
الطعام.» عىل املاء التخمة

ال ما َجَسِدك من يُْخِرج فإنه واحدة، مرة يومني كل يف الحمام بدخول «وعليك •
الدواء.» إليه يصل

نفسك.» به تحرس بدنك يف الدم «وأكثر •
ومسهلة.» قيئة فصل كل يف «وعليك •
راكبًا.» كنت وإن البول تحبس «وال •

نومك.» قبل الخالء عىل نفسك «واعرض •
الحياة.» نار من يقتبس فإنه الجماع تكثر «وال •

ص١٢٣. الحكماء، بأخبار العلماء أخبار 33
ص١٩٤. الدول، ومخترص ص٧٤. القفطي، 34
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«الكناش» منها جمة مؤلفات وله ثاودون، الطبيب أيًضا الحجاج بخدمة واختص
اللغة رسيانيُّ برصي وهو جويه ماَرسْ األطباء من وعرف به، ليستعني البنه صنَّفه
القس أهرون ككناش الرسيانية عن الطبية الكتب بعض تعريب وتوىلَّ املذهب، يهودي

الحكم.35 بن مروان زمن يف عاش وقد وغريه،

االجتماعية والعادات الثياب (7)

أو الجمعة صالة حني الجامع املسجد يف األمويني الخلفاء أحد ورأينا القدر ساَعَدنا لو
يلبسه كان ثوٌب وهي عليه، التي الربدُة أنظاَرنا الْستَْلَفتَْت الرسمية األعياد أيام أحد يف
صفر، فيه مربع أسود كساء وقيل مخططة، شملة وهي األثري: ابن قال ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول
النبي كان عود وهو يحمله، الذي القضيب ولرأينا الخلفاء،36 إىل وصولها يف اُختلف وقد
واألصل خاتًما، لشاهدنا اليمنى يده يف قنا وحدَّ الخليفة من اقرتبنا لو ثم بيده، يأخذه
خاتًما فاتََّخذ مختوم، غري كتابًا يقرءون ال امللوك إن له: قيل النبي أن الخاتم اتخاذ يف
كلٌّ وصار خواتيم، ذلك بعد الخلفاء واتخذ هللا»، رسول «محمد نقشه وجعل ورق من
يزيد ونقش باهلل»، إالَّ قوة «ال خاتمه عىل معاوية فنقش الكلمات، من يشاء ما ينقش
مروان ونقش معاوية»، ثقة «باهلل الثاني معاوية ونقش هللا»، «ربنا خاتمه عىل األول
ألفاًظا غريهم ونقش ميت»، إنك وليد «يا الوليد ونقش مخلًصا»، باهلل «آمنت الحكم بن
والربدة والقضيب الخاتم وكان عليها، واعتمادهم اإللهية للعزة خضوعهم عىل تدلُّ كلها

اآلخر. إثر الواحد الخلفاء يتوارثها وَظلَّ الخالفة، شعائر من
يف الصويف واألثاث الصيف، يف القطني األثاث فرشها فكان الخلفاء مجالس ا أمَّ

طريقة. وأَْفَخم أسلوب أتمِّ عىل ذلك وكل الشتاء،
رضوري األبهة بمظاهر الحكومة دوائر ظهور أن والتبيني البيان صاحب ويؤكد
إفراط العوام صدور ويحشو املخالفني قلوب ويُْرعب األعداء عيون يمأل «وهل فيقول:

ص١٩٢. الدول، مخترص 35

ص٢٧٣-٢٧٤. ج٣، القلقشندي، 36
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التهويل يف إالَّ دواؤهم وهل اآلالت؟ إالَّ األقدار يف والزيادة السلطة شأن وتعظيم التعظيم
ويسلمون لهم الحظ فيه ملا ينقادون وهل إياهم؟ إخافتك إالَّ يُْصِلحهم وهل عليهم؟
الناس ويلبس واملهابة؟»37 املحبة يجمع بتدبرٍي إالَّ أمورهم صالح فيها التي بالطاعة
األمراء وعىل الخلفاء عىل دخلوا إذا الشتاء يف يلبسونها كما الصيف يف والقالنس الِخفاف
التبذل من وأبعد واإلجالل، والتعظيم باالحتفال أشبه ذلك ألن والعظماء؛ السادة وعىل
ا وأمَّ القفا، يف العمامة تُعقد أن وهو «العقداء» ا أمَّ أحيانًا، ويتعممون واالسرتسال،38

الرأس.39 عىل ميالة تُعقد أن وهو امليالء

الثياب يف التأنُّق (1-7)

يف يكن لم إنه قيل: لقد حتى منها، ويُْكِثرون مالبسهم يف يتأنَّقون الخلفاء بعض وكان
ثيابه، تعداد يف املؤرخون ويُبالغ امللك، عبد بن هشام من ألبس وال أَْعَطر مروان بني
عن قتيبة ابن ويقول جمل،40 ستمائة عىل ظهره ثياب فحمل حاًجا َخَرَج أنه فرُيوى
لم بالكساء، واالستمتاع الدنيا من التكاثر إليه حبِّب قد «وكان ملبسه: يف هشام إرساف
بها يستقل ال مهنته وثياب ظهره كساء كان لقد حتى إليه، فعاد يوًما قط ثوبًا يلبس
يتقللها»،41 ذلك مع وكان … اإلبل من يكون ما أجلد من بعري سبعمائة إالَّ يحملها وال
لبس أنه فرُيوى اللباس، يف التأنُّق يعجبه جميًال وضيٍّا شابٍّا امللك عبد بن سليمان وكان
الناس، أجمل أنت قالت: الهيئة؟ ترين كيف حجازية: له لجارية قال ثم وتهيأ يوم ذات

فقالت: ذلك، عىل أنشديني قال:

ل��إلن��س��اِن ب��ق��اء ال أْن غ��ي��ر ت��ب��ق��ى ُك��نْ��َت ل��و ال��م��ت��اع خ��ي��ُر أن��ت

ص٦٠. ج٣، والتبيني، البيان 37
نفسها. والصفحة نفسه السابق املصدر 38

ص٥٤. ج٣، نفسه، السابق املصدر 39
ص١٧٧. ج٣، الفريد، العقد 40

ص٢٠٦. ج٢، قتيبة، ابن والسياسة، اإلمامة 41
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َف��اِن42 أَنَّ��َك َغ��يْ��َر ال��ن��اس يَ��ْك��َرُه ��ا وِم��مَّ ال��ع��ي��وب م��ن خ��ل��ٌو أَنْ��َت

إرساًفا الثياب اقتنائهم يف فوا أَْرسَ الخلفاء بعض أن إيرادها نريد التي والحقيقة
ال فكان العادل، الخليفة العزيز عبد بن كعمر نفسه عىل قرت بعضهم أن كما زائًدا،
الثياب يف عمر وزهد غليظة، بعمة إالَّ يَْعتَمُّ وال رخيصة ورساويل بسيطة جبة إالَّ يلبس
العزيز عبد بن عمر «صىل الجوزي: ابن فقال املسلمني، مصالح توىل أن منذ والعطر
يا رجل: له فقال وخلفه، يديه بني من الجيب مرقوُع قميٌص وعليه جلس ثم الجمعة،
فقال: رأسه َرَفَع ثم َمِليٍّا فنكس لبست، فلو أعطاك، قد وجل عز هللا إن املؤمنني أمري

املقدرة.»43 عند العفو وأفضل الجدة عند القصد أفضل إن
غليظة وعمامة برأسه الطيًة بيضاء قلنسوة عمر عىل «رأيت عيان: شاهد وذََكَر
مثل قرقتية ومالءة ودرهمني، دينار ثمن كتان قطريٌّ قميٌص وعليه ورأيته بها، يعتمُّ
مكان بفراء مبطنة جبة عليه ورأيت طيلسان، الشتاء يف عليه وكان الصيف، يف ذلك

وبطانة.»44 ظهارة أبيض ثوب الجبة وفوق القطن
«كان الجوزي: ابن فذََكَر خالفته، قبل والعطر الفاخرة بالثياب يهتم عمر وكان
ولقد القرنفل، حمل طيبه يف يُْدِخل كان فلقد عطره، يف ف يُْرسِ العزيز عبد بن عمر
عمر وكان … وتبذل ذلك تََرَك الخالفة إليه أَْفَضْت فلما كامللح، لحيته عىل العنرب رأيت
له يشرتي أن باملدينة وهو أََمَرُه البرصة، أهل من تاجًرا وكان عبده بن رياح يعامل
ويل فلم ألستخشنها، إني فقال: ها فمسَّ بها أتاه ثم دنانري، بعرشة له فاشرتاها ، خزٍّ جبة
ويقول: فيها يده يُْدخل فجعل بها فأتاه بدينار، صوف جبة له فاشرتيت أََمَرني الخالفة

اليوم.»45 الصوف وتَْستَْلنِي أمس الخز تَْستَْخِشن عجيبًا! التاجر: فقال ألينها! ما
ومع شعبه، أفراد لجميع واإلحسان واإلنصاف بالعدل العزيز عبد بن عمر ُعِرف
إليهم َطَلَب رشوًطا ووضع النصارى يلبسها أن يجب التي الثياب ص خصَّ فقد ذلك
ذات رساويَل وال طيلسانًا وال قباءً يلبس وال رسًجا نرصاني يركب «ال أن فأََمَر ِحْفَظَها،

ص٤٦. ج٢، نفسه، املصدر 42
ص١٤٦. العزيز، عبد بن عمر سرية 43

ص١٤٨. العزيز، عبد بن عمر سرية 44

ص١٥٠. نفسه، املصدر 45
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بيت يف يوجد وال الناصية، مفروق إالَّ يميش وال جلٍد، من زناٍر بغري يمشني وال خدمة،
أُِخذ.»46 إالَّ سالح نرصاني

السالح (8)

تدور وعليه — املجن وهو — الرتس فاستعملوا السالح، أنواع من كثريًا العرب َعَرَف
تؤمر ال رسل إنها عنها ويقولون — والنبل — املنية رشاء ونه ويسمُّ — والرمح الدوائر،
والسهم،47 والكنانة، والقوس — املوت ظلُّ وهو — والسيف — وتصيب تخطئ ومنايا
طوله، إلفراط صاحبه يد يف يضطرب الذي وهو الخطل فمنها طبقات، وهو والرمح،
واملربوع الرماح، أقرص وهو والنيزك، العضل، الشديد الساعد القوي إالَّ يحمله وال
حوضهم عن يذودوا أن دينًا أُِمروا ألنهم بسالحهم؛ العرب اعتنى وقد والتام، واملخموس
«اركبوا ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول فقال أوطانهم، وكيان استقاللهم عىل يحافظوا وأن بسالحهم،
رسول «سمعت قال: عامر بن عقبة وروى تركبوا»، أن من إيلَّ أحبُّ ترموا وأن وارموا،
الرمي، القوة إن أال قوة، من استطعتم ما لهم وأعدُّوا املنرب: عىل قائٌم وهو يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا

الرمي.»48 القوة إن أال الرمي، القوة إن أال
أنواًعا العرب فاقتبس األمويني، زمن إىل الجاهلية عهد منذ األسلحة وتطورت
والزرق بالبنجكان والرمي والعراوة والرتيلة كاملجانيق الحربية األسلحة من عديدة
موا فقسَّ الفارسية، العسكرية واألساليب الفنون يتعلمون وراحوا والنريان، بالنفط
ونظموا والكمني، والطليعة والجناح والقلب وامليرسة بامليمنة ُعِرفت فرٍق إىل جيوشهم
والخود والبنود والطبول واألقبية الرساويالت عنهم فأخذوا وأَْجِهَزتهم، وأَْمِتَعتهم ثيابهم

واألعالم.
الفرس، عن الفنون هذه بعض اقتبسوا العرب أن لنا تُثِْبت تاريخية وثيقة ولدينا
مران، من رماحكم كانت «إنما املعنى: هذا يف العرب عىل يَْفتَِخر — األعاجم أحد قال
ذات الفرس كان فإن أعراء، الحرب يف الخيل تركبون وكنتم البقر، قرون من وأسنتكم

ص٩٩. نفسه، املصدر 46
ص٩٠–٩٣. ج١، الفريد، العقد 47

ص٩٤. ج١، نفسه، املصدر 48
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برمحه الطاعن آالت أجود من والركاب ركاب، ذا يكن ولم أدم، من رحالة فرسجه رسج
بالقناة يطعن فارسكم وكان عليهما، اعتمد أو فيهما قام وربما بسيفه، والضارب
وال القناة بطول وتفخرون طعنة، وأشدُّ َمْحمًال أخفُّ الجوفاء أن َعِلْمنا وقد الصماء،
لصيد واملطارد للفرسان والقصار للرجالة الطوال القنا وإنما باملطارد، الطعن تعرفون
الجناح وال القلب وال امليرسة وال امليمنة وال الكمني وال البيات تعرفون وال … الوحش
الرتيلة الحرب آلة من تعرفون وال الدراجة، وال النفاضة وال الطليعة وال الساقة وال
األقبية تعرفون وال الحسك، وال الخنادق وال الدباب، وال املجانيق وال العراوة، وال
الجواشن وال والتجفافيف البنود وال الطبول وال السيوف تعليق وال الرساويالت وال
بالنفط الزرق وال بالبنجكان والرمي الوهق وال األجراس وال السواعد وال الخود وال
املنهزم، ويتذكره امُلنْحاز إليه يَْرِجع َعَلم صاِحب الحرب يف لكم وليس النريان، وال
طريق ويف مسارقة والسلة متقدمة، مواعد عىل واملزاحفة مزاحفة، ا وإمَّ سلة ا إمَّ وقتالكم

والخلسة.»49 االستالب

السباق (9)

ويروِّضونها الخيل يعدُّون وكانوا للسباق، جليلة حفالت األمويون الخلفاء أقام
من والغواة املولعون الحفالت بعض يف يشرتك وكان البعيدة، البالد من ويستجلبونها
الناس فبذل أخباره، وتنرش السباق ميعاد عن الحكومة تعلن وقد اململكة، أقطار جميع
لنا ويروي واملصلية، املجلية بخيولهم واملفاخرة الجوائز عىل الحصول سبيل يف األموال
«وكان ربه: عبد ابن فقال للسبق الخيول يقتنون كانوا الخلفاء بعض أن املؤرخون
أختها َوَصَلْت أنثى فرٌس له فَسبََقْت يَْسِبق، يكاد ال ُمْسبًَقا رجًال امللك عبد بن هشام
قال يزيد، بن كالوليد األبطال الفرسان منهم واشتهر شديًدا»،50 فرًحا لذلك فَفِرَح
يجمع ثم اليرسى َفَرِسه أُذَُن اليمنى بيده يأخذ الخطاب بن عمر «كان الجاحظ:

ص٧-٨. ج٣، والتبيني، البيان 49
ص٨٤. ج١، الفريد، العقد 50
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وهو يزيد بن الوليد ذلك مثل وفعل فرسه، َظْهر عىل ُخِلَق فكأنما ويثب، جراميزه51
هشام.»52 َعْهد ويلُّ يومئٍذ

أن ذََكُروا للعدو، غيًظا يكون حتى السباق لتشجيع األموال الحكومة وبذلت
أن قبل من فمات بينهم، بسبٍق الخيل يقودوا أن مملكته أَْهل «أََمَر امللك عبد بن سليمان
املؤمنني أمري يا له: فقيل يُجريها، أن أبى العزيز عبد بن عمر ويل فلما الحلبة، تجري
يزالوا فلم للعدو، غيٌظ ذا ويف بعيدة بالٍد من وقادوها عظاًما مئونات الناس تََكلََّف
أعطاهم يسبقوا، لم الذين يخيِّب ولم سبقوا، الذين وأعطى الحلبة أجرى حتى يكلِّمونه

ذلك.»53 دون

الزواج (10)

من طلبوا وال املهر، أثمان يف غالوا فما زواجهم، يف رسوله وسنة هللا كتاب األمويون اتبع
املتزوج أن يعتقدون وكانوا نزيًها، عفيًفا البدن صحيح كان إن قاسية رشوًطا الزوج
وسعادته بؤسه يف زوجته شاركته إن سيما ال العازب، من عيًشا وأهنأ باًال أسعد
الرشيفة األصل الكريمة املقتصدة النظيفة املطيعة الجميلة املرأة ا أمَّ وأفراحه، وأتراحه
املشهور الخطيب — القرية ابن قال بثمن، تقدر ال التي املكنونة الجوهرة فهي املحتد،
وأطيبهم عينًا وأقرَّهم الدنيا يف الناس أسعد َوَجْدُت … الطيبة: الزوجة صفات يعدِّد —
أمينًة مسلمًة زوجًة هللا َرَزَقه َمْن شبابًا وأشبَّهم باًال وأرخاهم رسوًرا وأبقاهم عيًشا
عليها قرت وإن أمينة، َوَجَدها زوجها ائتمنها إن مطيعًة، نظيفًة لطيفًة حسنًة عفيفًة
سامًلا وجارها ناعًما أبًدا زوجها تجد حافظة، له كانت عنها غاب وإن قانعة، َوَجَدها
قوَّامة … َعْقلها دينُها وزيَّن َجْهَلها، ِحْلُمها َسَرتَ قد طاهًرا، وصبيها آمنًا ومملوكها
املرأة مثل وإنما … َصَربَْت أعرست وإن َشَكَرْت، أيرست إن امة، بسَّ ضاحكة صوَّامة
مشغول فبعلها جرٍّا، األرض يف يجرُّه الضعيف الشيخ عىل الثقيل كالحمل السوء

مرذول.54 وصبيها

بعض. إىل بعضه واجتمع انَْقبََض الرجل: َجْرَمَز 51

ص١٠. ج٣، والتبيني، البيان 52
ص٥٦. العزيز، عبد بن عمر سرية 53

ص١٦٠. واألضداد، املحاسن 54
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رضعًة ال الفقر، وذللها الغنى أدبها زوجة يل «اطلب صفوان: بن خالد وقال
وجماٌل طاهٌر وخلٌق وافٌر عقٌل لها … نعمة يف عاشت قد كبريًة، عجوًزا وال صغريًة

صلف.»55 يداخلها لم املنطق، رخيمة املحتد كريمة … ظاهٌر
للطالق ُعْرضة فهن اإلسالمية، األحكام لجميع خاضعات األمويات األمريات وكانت
فقال: أخته العزيز عبد بن عمر إىل عتبة بن الوليد بن محمد خطب الرضائر، والحتمال
يف ما عىل زوَّجناك وقد عليك، يخرت ولم واختارك حرمته أَْوَدَعَك َمْن ظنٍّا بك أَْحَسَن …»

بإحسان.»56 ترسيح أو بمعروف إمساك يف هللا كتاب

والدفن املوت (11)

عليه هي ا عمَّ تتغري لم أنها ظننا عىل يغلب ولكن املوت، حني الدفن مراسم تماًما نعلم ال
الجاحظ ذََكَر إنما التاريخية، املصادر من قرأنا فيما لها وصٍف عىل نعثر ولم اليوم،
باألرض َقْربه عليه وا َسوَّ إنهم فقال: العزيز، عبد بن عمر بن امللك عبد َدْفن كيفية
ثم رجليه، عند واألخرى رأسه عند إحداهما زيتون من خشبتني رضيحه عىل وجعلوا
هللا، له أقسم بما رضائه عىل الناس ويُْشهد واملغفرة الرحمة له ويطلب يؤبِّنه والده قام
وهبك منذ زلت وما بأبيك برٍّا ُكنَْت فقد بني، يا هللا «رحمك له: رثائه معرض يف قال
فيك هللا من لحظي أرجى وال بك مرسوًرا قطٌّ كنُت ما وهللا وال مرسوًرا، بك يل هللا
عملك بأحسن وجازاك ذنبك لك هللا فغفر إليه، هللا ك صريَّ الذي املوضع يف وضعتك منذ
رضينا وغائب، شاِهد من بخرٍي لك يشفع شافٍع كل هللا وَرِحَم سيئاتك، عن وتجاَوَز
جنازته تشييع بعد الناس وأخذ العاملني»،57 رب هلل فالحمد ألمره وسلَّمنا هللا بقضاء

والسلوان. الصرب له ويرجون يعزُّونه
فقال العزيز، راحلهن لتوديع الجنائز يف تتزاحم املصائب ذوات النساء وكانت
يبكينه الشاعر عزة كثري جنازة عىل النساء غلب «إنه األغاني: كتاب يف األصفهاني

ص١٤٨. نفسه، املصدر 55
ص٢١٥. ج١، والتبيني، البيان 56

العزيز. عبد بن عمر سرية من بعدها فما ص٢٦٤ وراِجْع ص١٨٢. ج٢، والتبيني، البيان 57
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وكنَّ النساء»،58 جنازته عن ندفع جعلنا حتى املدينة، يف له ندبتهن يف عزة ويذكرن
فقيدهن.59 عىل حزنًا بالنعال صدورهن بن ويَْرضِ املناحات يُِقْمن

لختم املقابر إىل ويَْخُرجون الجنائز خلف يمشون كانوا الناس إن املقديس: وقال
موطني. بريوت يف شائعة العائدة هذه تزال وال ميت،60 مات إذا أيام ثالثة القرآن

أعيادهم (12)

املولد وعيد واألضحى الفطر عيدي يف املالح والليايل األفراح يقيمون األمويون وكان
النريوز، وقت الفصح إن فقالوا الفصول بها وقدَّروا النصارى أعياد وتعارفوا النبوي،
وقت الصليب وعيد األمطار، وقت بربارة وعيد الربد، وقت وامليالد الحر، وقت والعنرصة
زمارة، البناء فليتخذ بربارة عيد جاء «إذا ذلك: يف الناس أمثال ومن العنب، قطاف

واحتبس.»61 فتدفأ القلندس جاء «وإذا البيت»، يف فليجلس يعني

شهورهم (13)

آخر إىل … شباط الثاني، كانون وهي: الرومية فكانت بينهم املعروفة الشهور ا أمَّ
اإلسالمي. الهجري الحساب الحكومة واستعملت السنة، شهور

املحبوبة مآكلهم (14)

املنبوت الفول أوًال فهي الشام يف خصوًصا األسواق يف تراها التي املحبوبة مآكلهم ومن
ثالثًا: أكله، من ويُْكِثرون اململح الرتمس ثانيًا: الزيتون، مع يُباع وهو واملسلوق، بالزيت
الخرنوب من ويُصنع الناطف، رابًعا: مشبكة، غري وهي العجني من وتُصنع الزالبية

القبيط. ويسمونه

ص٤١. ج٨، األغاني، 58
ص٥٨. ج٣، والتبيني، البيان 59

ص١٨٣. ج٣، املقديس، 60
ص١٨٢-١٨٣. نفسه، املصدر 61
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ِحَرفهم (15)

والدبَّاغني والصيارفة الصبَّاغني أكثر أن َلَوَجْدت الشام يف األمويني أسواق زرت ولو
املناصب وأرباب املوظفني ومعظم النصارى، من والكتبة األطباء وأكثر اليهود، من

املسلمني. من الحرب ورجال واملزارعني األمالك وأصحاب
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التاسع الفصل

األدباألموي

فلندرسه األموي العرص يف ومناحيه األدب تمثل حيَّة صورة لنا تكون أن أردنا إذا
السياسة مجاري يف متينة وعالقات قوية صلة لهم كانت الذين الشعراء حياة يف أوًال
يف ثانيًا املختلفة، العربية األقطار يف وأمرائهم ُوالتهم وقصور الخلفاء وبالط األموية
إحياء يف الطوىل اليد لهم كانت الذين أولئك واملغنيات، املغنني من الفن أرباب حياة
وأرباب الخلفاء يعقدها كان التي واألنس السمر مجالس يف ثالثًا واملوسيقى، الغناء فن
أن لرأينا الثالثة املصادر هذه تتبعنا لو إننا آلخر، وقت من الدولة رجال من النفوذ
البداوة، حياة وصف يف ليرسف يَُعْد فلم جاهليته، من يتخلص — ما نوًعا — أخذ األدب
يف يجدُّون األمويون جعل التي الجديدة البيزنطية املدينة وصف إىل يتطرق جعل بل

أسبابها. اقتباس

واألمويون الشعراء

أقدامهم ويثبِّتون دعوتهم يبثُّون جماعات من لهم بدَّ ال أنه العلم حق األمويون علم
وغريهم، والخوارج والزبرييني كالعلويني لهم املعارضة األحزاب مع املشهور نزاعهم يف
وجعلوا والفرزدق، واألخطل كجرير املعروفني الشعراء بعض عىل ذلك يف فاعتمدوا
ليقطعوا النعم عليهم وأغدقوا بالجوائز فوصلوهم األدباء خصومهم من يتقربون
أن من بدًال بكرمهم ويتغنون بحمدهم فيسبِّحون صفوفهم، إىل وهم ويضمُّ ألسنتهم

وعرضها. البالد طول يف وفضائحهم عيوبهم ينرشوا
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األموي العرص شعراء من وغريهم واألخطل والفرزدق جرير شعر درست لو
يف ا وإمَّ الفخر يف ا إمَّ قيلت منظوماتهم معظم أن وهي جلية، حقيقة لديك لَوَضَحْت
آل يف هواه وكان األبواب، هذه من كل يف جرير برز وقد النسيب، يف ا وإمَّ والهجاء املدح
ثم عدة، بقصائَد فمدحه بإحسانه، واستماله وفادته وأَْكَرَم الحجاج فاستقدمه الزبري،

منها: قال أمية، بني مدح يف املشهورة القصيدة فأنشده امللك عبد إىل جرير وفد

راِح ب��ط��ون ال��ع��ال��م��ي��ن وأن��دى ال��م��ط��اي��ا َرِك��َب م��ن خ��ي��ر أََل��ْس��تُ��م

جرير شعر ويمتاز الرعاء.1 من وثمانية مائة عليها أثابه امللك عبد أن ويُْرَوى
نسيبًا.2 هم وأََرقَّ تكلًفا أََقلَّهم وكان ألفاظه، بسهولة

اإلسالم وال الجاهلية يف شاعران يتهاَج ولم سنة، أربعني من نحًوا الفرزدَق وهجا
بقراءة فعليك الهجاء هذا من يشءٍ إىل تتعرف أن أَْحبَبَْت وإذا به، تهاجيا ما بمثل
وطبقات كاألغاني بأخبارهما، املشحونة األدبية العرب وُكتُب ديوانهما، يف أشعارهما
الفرزدق ونستثني — هجو يف أحد له يتعرض ولم وغريها، والشعراء والشعر الشعراء

وَسَقَط. أمامه افتُضح إالَّ — واألخطل
ويرمي ظهره وراء فينبذهم شاعًرا وأربعون ثالثة يَنَْهُشه «كان األصمعي: قال

حزرة. بأبي ويكنَّى سنة ثمانني عىل نيًفا عاش وقد واحًدا»،3 واحًدا بهم
بنفسه املستغني البيت هو واملقلد األمويني، للشعراء املقلدة األبيات الناس وروى

جرير: قالها التي املقلدة األبيات بعض وهاك املثل، به يُرضب الذي املشهور

ُم��ْرِب��ُع ي��ا س��الم��ٍة ب��ط��ول أَبْ��ِش��ْر م��رب��ًع��ا َس��يَ��ْق��تُ��ل أن ال��ف��رزدق َزَع��َم

∗∗∗
ان��ت��ق��ال��ي��ه داري أرض ل��م إذا س��ري��ٌع ال��غ��ن��ى م��ش��ت��رك ال��ف��ق��ر ل��ع��فُّ وإن��ي

ص١٠٠-١٠١. الشعراء، طبقات 1

ص٣٦. ج٧، األغاني، 2

ص٣٧. ج٧، األغاني، 3
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∗∗∗
وال��ف��ق��ُر ال��م��ذل��ُة ال��خ��ل��ي��ط��ان وب��ئ��س وذل��ٌة ق��دي��م َف��ْق��ٌر يُ��َح��اِل��ُف��ُه��ْم

∗∗∗
ص��دي��ُق َوُه��نَّ أع��داءٍ ِب��أَْس��ُه��م ق��ل��وب��ن��ا ارت��م��ي��ن ث��م ال��ه��وى دع��ون

∗∗∗
ط��ل��ي��ُق َف��ْه��و أَْط��َل��ْق��َن وم��ن ف��ع��اٍن ع��ن��اءه أردن م��ن أم��ا أوان��س

∗∗∗
م��ع��ي��ن��ا ي��زال م��ا ب��ع��ي��ن��ك وش��ال غ��ادروا ب��ل��ي��ل غ��دوا ال��ذي��ن إن

∗∗∗
ول��ق��ي��ن��ا ال��ه��وى م��ن ل��ق��ي��َت م��اذا ل��ي وُق��ْل��َن ع��ب��رات��ه��ن م��ن َغ��يَّ��ْض��َن

∗∗∗
ب��ال��ب��خ��ِل ء األَِخ��الَّ يُ��ْرِض��ي ال��ذي��ن ذا وَم��ْن ب��خ��ي��ل��ٌة وأن��ت أرض��ى أن ت��ري��دي��ن

∗∗∗
ل��م��اُم زي��ارت��ه وَم��ْن ع��ل��يَّ ع��زي��ٌز تَ��َج��نُّ��بُ��ه َم��ْن ب��ن��ف��س��ي

∗∗∗
ال��ن��ي��اُم4 َه��َج��َع إذا وي��ط��رق��ن��ي أراُه ال وأص��ب��ح أم��س��ى وَم��ْن

الهجاء: يف وله

ك��البَ��ا وال بَ��َل��ْغ��َت ك��ع��بً��ا ف��ال نُ��م��ي��ٍر م��ن إن��ك ال��ط��رف ف��ُغ��ضَّ

ص٩٧–١٠٠. الشعراء طبقات 4
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الفخر: يف وقال

ِغ��َض��ابَ��ا ك��ل��ه��م ال��ن��اَس َح��ِس��بْ��َت ت��م��ي��ٍم ب��ن��و ع��ل��ي��ك َغ��ِض��بَ��ْت إذا

النسيب: يف وقال

َق��تْ��َالنَ��ا يُ��ْح��ِي��ي��َن ل��م ث��م َق��تَ��ْل��نَ��نَ��ا ح��وٌر َط��ْرِف��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ال��ع��ي��ون إن

بقصائده ِذْكَرُهم َفَرَفَع بمدحه، اختصهم وقد األمويني، شاعر فكان األخطل ا أمَّ
هجاءً فهجاهم السياسيني أعداءهم وذمَّ وعفوهم، وحلمهم َكَرَمهم ووصف الخالدة،
معاوية بن يزيد عنه فدافع األول، معاوية إىل وَشَكْوه منه األنصار بعض فتألم مريًرا،
وعده أن بعد إالَّ األنصار عىل يجرؤ لم األخطل أن والحقيقة أذًى، يَنَْلُه فلم قويٍّا دفاًعا

والحماية. بالنرصة يزيُد
أبا ويكنَّى غوث بن غياث واسمه الحرية، أهل من تغلبيٍّا مسيحيٍّا األخطل وكان
الخلفاء وتََساَهَل بَها، َرشِ إذا إالَّ النظم يجيد ال وكان للخمرة، بمحبته واشتهر مالك،
قال ذََهٍب، من صليٌب صدره وعىل سكران وهو مجالسهم يحرض أن له فأذنوا معه
سلسلة عنقه يف خز، وحرز خز جبة وعليه يجيء األخطل «كان األصفهاني: الفرج أبو
بغري مروان بن امللك عبد عىل يدخل حتى خمًرا، لحيته تَنُْفض ذهيب، صليب فيها ذهب

إذن.»5
أنهم به وإعجابهم معه األمويني تََساُهل ِمْن بََلَغ أنه أيًضا الفرج أبو لنا أكَّد وقد
مروان بن امللك عبد عىل األخطل «دخل فقال: البالط يف الخمرة يرشب أن له أذنوا
رشاب فقال: ماء، اسقوه قال: يسقيني، من فُمْر َحْلِقي يبس قد فقال: فاستنشده،
عسًال، فاسقوه قال: ُفِطْمُت، اللبن عن قال: لبنًا، فاسقوه قال: كثري، عندنا وهو الحمار
أسقي أَوََعِهْدتَِني قال: املؤمنني، أمري يا خمٌر قال: ماذا؟ فرتيد قال: املريض، رشاب قال:
امللك، لعبد فراًشا فلقَي فخرج وفعلت، بك َلَفَعْلُت بنا حرمتك لوال َلَك؟! أُمَّ ال الخمر
فقال: خمر، رشبة فاسقني صوتي، صحل وقد استنشدني املؤمنني أمري إن ويلك فقال:

ص١٦٩. ج٧، األغاني 5
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فأنشده، امللك عبد عىل فدخل … ثالثًا فسقاه ثالثًا اسقني … آخر فسقاه بآخر أعدله
وإن شاعًرا، قوٍم لكل إن وقال: جائزته، وأحسن يغمره ما الخلع من عليه ألقى ثم

األخطل.»6 أمية بني شاعر
ويرهب األكلريوس جماعة يخاف لدينه متعصبًا للخمرة إدمانه مع األخطل وكان
ربَّات العائالت بنات من بالجميالت وغزله لتشبيبه عقوبتهم به أنزلوا وطاملا قصاصهم،
عبد بن إسحاق قال العداء، لهم يضمر أو يكره ممن املتنفذين بعض ولهجوه الخدور،
فقال: … ناحيتها يف األخطل وإذا كنيسة فإذا بنائها، إىل أَنُْظر دمشق إىل «خرجت هللا:
إطالقي يف تكلمه تأتيه أن أحبُّ فأنا حبسني، قد األسقف وإن ورشًفا، موضًعا لك إن …
فقال: تخليته يف إليه وطلبت فكلمته إليه، وانتسبت األسقف إىل فذهبت نعم، قلت: …
أعراض يشتم ظالٌم وهذا ورشًفا، موضًعا لك فإن هذا مثل يف تََكلََّم أن باهلل أعيذك مهًال
عليه ويرفع يوعده فجعل الكنيسة، فدخل معي قام حتى به أزل فلم ويهجوهم، الناس
يا له فقلت … ال فيقولوا: أتعود؟ أتعود؟ له: يقول وهو إليه يترضع واألخطل العصا،
الدين إنه قال: أَْمره، عظيم الناس يف وِذْكُرك الخلفاء، وتكرمك امللوك تهابك مالك، أبا

الدين.»7 إنه
أََخذَ وقد القس إىل شكي وقد بالجزيرة األخطل «رأيت بإسناده: الفرج أبو وروى
فيه كنت مما هذا أين له: فقلت الفرخ، ييص كما ييص وهو بعصاه، ورضبه بلحيته

ذللنا.»8 الدين جاء إذا أخي ابن يا فقال: بالكوفة؟
عبد ة َحْرضَ يف أنشده ما ها فأهمُّ أمية بني مدح يف قالها التي القصائد أشهر ا أمَّ

أمامه: قصيدة من قال مروان، بن امللك

َص��بَ��ُروا م��ك��روه��ٌة ب��ه��م ��ت أل��مَّ إذا أن��ٌف ال��خ��ن��ا ع��ي��اف��و ال��ح��ق ع��ل��ى ح��ش��د
َق��َدُروا إذا أح��الًم��ا ال��ن��اس وأَْع��َظ��م ل��ه��م يُ��س��ت��ق��اد ح��ت��ى ال��ع��داوة ش��م��س
ك��دُر وال ف��ي��ه��ا ِم��نَّ��ة ف��ال ��ْت تَ��مَّ م��ج��ل��ل��ٌة ن��ع��م��اك��م أم��ي��ة ب��ن��ي

ص١٦٩. ج٧، األغاني 6
ص١١٤. الشعراء، طبقات 7

ص١٧١. ج٧، األغاني 8
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األول: يزيد يمدح وقال

ال��ج��ب��ار وه��ي��ب��ة ال��ح��ل��ي��م س��ي��م��ا ش��زران��ه ال��ع��ي��ون إذا ع��ل��ي��ه وت��رى

قوله: املقلدة أبياته من قرأت ما وألطف

األع��م��اِل ك��ص��اِل��ِح ي��ك��ون ذخ��ًرا تَ��ِج��ْد ل��م ال��ذخ��ائ��ر إل��ى اْف��تَ��َق��ْرَت وإذا

وقد تميم، شاعر وهو العلويني، هوى يهوى وكان الفرزدق، األمويون واستمال
أعدائهم، هجاء عىل به الناس واستعان الخطاب، بن عمر خالفة أواخر يف البرصة يف ُولَِد
العاص بن سعيد إىل والتجأ املدينة إىل فهرب عليه، القبض بإلقاء أبيه ابن زياد فأََمَر
وهو الغنم رعى إنه املؤرخون ويقول نه، وأمَّ فأجاره األول معاوية عهد عىل حاكمها
َطَلبَْت أعني بنت النوار زوجته إن حتى كبري؛ وهو وتهتَّك شهواته يف انغمس ثم صغري،

مراًرا. ونازعته طالقه
َسْهل الكالم َسْمح الفرزدق يكن ولم وجزالته، بفخامته امتاز فقد ِشعره ا أمَّ

قوله: ذلك فمن مقلًدا، بيتًا األمويني الشعراء أكثر وهو الغزل،

األخ��ادع ت��س��ت��ق��ي��م ح��ت��ى َض��َربْ��ن��اه ُه َخ��دَّ ��َر ص��عَّ ال��َج��بَّ��ار إذا وك��ن��ا

∗∗∗
ك��ب��اُره��ا رب��ي��ًع��ا أع��ي��ا وق��د ب��خ��ي��ر ص��غ��اره��ا ت��ج��يء أن رب��ي��ع تُ��رج��ى

∗∗∗
ال��م��ك��ل��ف ج��ري��ر ي��ا ال��م��ع��ن��ى ألن��ت داره ل��ت��درك تَ��ْس��َع��ى إذْ وإن��ك

∗∗∗
ظ��ال��ِم ُك��لُّ ج��ه��ده م��نَّ��ا وي��ه��رب ف��راُره إل��ي��ن��اه م��ظ��ل��وٍم ُك��لَّ ت��رى

∗∗∗
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��ُف��وا9 َوقَّ ال��ن��اس إل��ى أوم��أن��ا ن��ح��ن وإن َخ��ْل��َف��ن��ا ي��س��ي��رون ِس��ْرن��ا م��ا ال��ن��اس ت��رى

بقوله: سليمان يمدح وقال

انْ��ِح��َاللُ��ه��ا يُ��رج��ى ك��ان م��ا ُع��ق��دٍة وِم��ْن ب��ائ��ٍس ق��ي��د ِم��ْن ��اَك ك��فَّ أَْط��َل��َق��ْت وَك��َم��ا

طالب: أبي بن عيل بن الحسني بن عيل َمْدح يف املشهورة قصيدته وقال

وال��ح��رُم وال��ح��ل ي��ع��رف��ه وال��ب��ي��ُت َوْط��أَتَ��ه ال��ب��ط��ح��اءُ تَ��ْع��ِرف ال��ذي ه��ذا
ال��ع��ل��ُم ال��ط��اه��ر ال��ن��ق��يُّ ال��ت��ق��يُّ ه��ذا ك��لِّ��ِه��ُم ال��ل��ه ع��ب��اد خ��ي��ر اب��ُن ه��ذا
ال��ك��رُم ي��ن��ت��ه��ي ه��ذا م��ك��ارِم إل��ى ق��ائ��ل��ه��ا ق��ال ق��ري��ش َرأَتْ��ه إذا
يَ��بْ��تَ��ِس��ُم ح��ي��ن إالَّ ي��ك��ل��م ف��م��ا َم��َه��ابَ��ِت��ه م��ن وي��غ��ض��ي ح��ي��اءً ي��غ��ض��ي
وُم��ْع��تَ��َص��ُم َم��نْ��َج��ى وُق��ْربُ��ُه��ُم ُك��ْف��ٌر وبُ��ْغ��ُض��ُه��ُم ِدي��ٌن ُح��بُّ��ُه��م َم��ْع��َش��ٍر ِم��ْن
ُه��ُم ق��ي��ل األرض؟ أه��ل َخ��يْ��ُر َم��ْن ق��ي��ل أو ��تَ��ُه��ْم أِئ��مَّ ك��ان��وا ال��ت��ق��ى أه��ل ُع��دَّ إن
ال��ك��ل��ُم ب��ه وم��خ��ت��وم ب��دءٍ ك��ل ف��ي ِذْك��ُرُه��ُم ال��ل��ه ِذْك��ر بَ��ْع��َد ُم��َق��دَّم
األم��ُم نَ��اَل��ُه ه��ذا ب��ي��ت ِم��ْن ف��ال��دِّي��ُن ذا أول��وي��َة يَ��ْع��ِرْف ال��ل��َه ي��ع��رف َم��ْن

مروان بن العزيز عبد خصوًصا أمية بني يمدح األسود الشاعر نصيب وقام
له يكن لم أنه غري واملديح، النسيب يف مقدًما وكان امللك، عبد بن هشام والخليفة
فأعجبني شاب وأنا الشعر «ُقْلُت فقال: حياته تاريخ نصيب روى الهجاء،10 يف حظٌّ
القصيدة فأنشدهم ُخزاعة، من ومشيخة ضمرة، بني من مشيخًة آتي فجعلت قويل،
يكون هكذا وهللا، أَْحَسَن فيقولون: املاضني، شعرائهم بعض إىل أَنِْسبُها ثم شعري من
وأزمعت فأزمعوا محسن، أني َعِلْمُت منهم ذلك َسِمْعُت فلما الشعر، يكون وهكذا الكالم،
العزيز عبد وبها مرص فَقِدْمُت … بمرص يومئٍذ وهو مروان بن العزيز عبد إىل الخروج
عبد عىل فدخلت بي ُدِعَي ثم الوجوه، مجلس عن فتنحيت الناس، مع بابه فحرضت

ص٨٤. الشعراء، طبقات 9

ص١٢٥. ج١، األغاني 10
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أيها نعم قلت: ويلك، شاعر أنت قال: ثم وصوَّب، ُه بََرصَ بي د فصعَّ فسلَّمت العزيز
شعري.»11 فأعجبه فأنشْدتُه األمري،

بن هشام إن حتى الرثاء نصيب وأجاد أعتقه، ثم فابتاعه العزيز عبد أََحبَّه وقد
أنشده فإذا أمية، بني يف مراثَي واستنشده مجلسه له أخىل عليه قدم إذا كان امللك عبد
تُنِْجْده ولم الشعر أبواُب نصيب عىل ُسدَّت إذا أنه الفرج أبو ويذكر معه، وبكى بكى
له.12 وفتح لذلك فطرب الخالية الشعاب يف سار ثم رحله بها فشدَّ براحلة أََمَر قريحته

قال: العاشقني لحياة َوْصفه الشعر من لنصيب يروى ما وأجمل

تُ��َس��لِّ��ِم َل��ْم إن ال��ت��س��ل��ي��م أخ��ال��س��ه��ا ل��ع��ل��ن��ي تَ��ُم��رَّ ك��ي��م��ا ل��ه��ا وَق��ْف��ُت
تَ��تَ��َك��لَّ��ِم ول��م خ��وًف��ا م��دام��ع��ه��ا َرْت تَ��َح��دَّ وال��وش��اة رأت��ن��ي ول��م��ا
ِب��ِدْرَه��ِم ال��ع��اش��ق��ي��ن ح��ي��اة ج��م��ي��َع أش��ت��ري ُك��نْ��ُت م��ا ال��ع��ش��ق أه��ل م��س��اك��ي��ن

امللك: عبد بن هشام يمدح وقال

ش��م��ال��ه��ا ص��ل��ت ث��م ع��ف��ًوا ي��م��ي��نُ��ك َس��بَ��َق��تْ��ُه��ُم ال��ع��ال ال��ن��اُس اْس��تَ��بَ��َق إذا

وذََهَب التشيع يف غاىل وقد عزة، ُكثرَيِّ العلوي للبيت بًا تعصُّ الشعراء أشدِّ من وكان
األشهاد، رءوس عىل هذا بمذهبه ح ورصَّ والتناسخ، بالرجعة وقال الكيسانية َمذَْهَب
واحرتموه بالحسنى عاَملوه بل األمويون، يضطهده فلم ذلك ومع خصومه، فيه وجاَدَل
معجبًا القامة، قصري الخلقة، ذميم كان إنه الرواة: ويقول أذاه، يناَلُهم ال حتى وأجلُّوه
بالبيت، يطوف ُكثرَيِّ «رأيت فقال: األصفهاني الفرج أبو ذلك ذكر َخَطل، فيه بنفسه
مروان بن العزيز عبد عىل َدَخَل إذا وكان فكذِّبه، أشبار ثالثة عىل يزيد أنه حدَّثك فمن
إىل ُكثري شعر امللك عبد وأخرج دميم»،13 وهو السقف، يُِصبْه ال رأسك طأطئ يقول
معه اْختََلَف وإن بشاعريته امللك عبد إعجاب عىل هذا يدلُّنا إياه، لريويهم َوَلِده مؤدب

السياسية. املبادئ يف

ص١٢٦–١٢٨. ج١، نفسه املصدر 11
ص١٤١. ج١، نفسه املصدر 12
ص٢٥–٣٢. ج٨، األغاني 13
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إليه نُِسب وقد اص، وقَّ بن حميد ابنة وهي الضمرية لعزة بحبِّه ُكثري وُعِرَف
ذلك نرتك أننا غري صحيحه، من ُمنْتََحَله نعلم ال ونحن املعنى، بهذا الشعر من كثريٌ
مع تسري مرة رآها فتَّانة، جميلة فتاة عزة وكانت العربية، اآلداب يف االختصاص ألهل
َوْصفها يف الشعر بأرقِّ قريحته ففاضت وهوته، وهواها وأحبته فأحبها النسوة بعض
كثري عشق أول وكان فقال: لعزة كثري ُحبِّ كيفية الفرج أبو روى وقد إليها، والتحنان
صغرية وهي عزة إليه فأرسلن غنم، جلب ومعه ضمرة بني من بنسوة مرَّ ُكثريًا أن عزة
فأعطاها ترجع، أن إالَّ بثمنه وأنسئنا الغنم هذا من كبًشا بعنا النسوة لك يقلن فقالت:
أََخذَْت التي الصبية وأين فقال: بدراهمه، منهن امرأة جاءته رجع فلما وأعجبته، كبًشا
َدَفْعُت ممن إالَّ دراهمي آخذ ال قال: دراهمك، هذه بها؟ تصنع وما قالت: الكبش؟ مني

يقول: وهو وخرج إليها، الكبش

غ��ري��ُم��ه��ا ُم��ع��ن��ى م��م��ط��وٌل وع��زة َغ��ِري��م��ه ��ى ف��وفَّ َديْ��ٍن ذي ُك��لُّ ق��ض��ى

بعد عزة أََحبَّتْه ثم … غنمه يسقي أن أراد حينما املاء عىل دلَّته إنها ويُقال: …»
إياها.»14 حبه من أشدَّ ذلك

نساء من جماعة «اجتمعت فقالت: عزة جمال املعارصات النساء إحدى ووصفت
كلهن نسوة ومعها … نظيفة حمرياء حلوة امرأة فرأينا عزة، فجئنا فيهن، أنا الحارض
النسوة، أبرع هي فإذا ساعًة تحدثت أن إىل والخلق، الجمال من فضٌل عليهن لها
امرأة الدنيا يف نرى وما أعيننا، يف الفضل علينا ولها إالَّ فاَرْقناها فما حديثًا، وأحالهن

وحالوًة.»15 وحسنًا جماًال تروقها
ِشْعر أََرقُّ وإليَك شديًدا، ندبًا النساء وندبته الناس، بكاه املدينة يف ُكثري مات وملا

عزة: يف ُكثري

ذُلَّ��ِت ال��ن��ف��ُس ل��ه��ا ي��وًم��ا ُوطِّ��نَ��ْت إذا م��ص��ي��ب��ٍة ُك��لُّ ع��زُّ ي��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت

ص٣٤-٣٥. ج٨، األغاني 14
ص٣٧. ج٨، نفسه املصدر 15
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تَ��َج��لَّ��ِت إالَّ غ��م��اء وال ت��ع��مُّ م��ي��ع��ة ال��ح��ب م��ن إن��س��اٌن يَ��ْل��َق وَل��ْم
زلَّ��ِت ال��ُع��ص��م ب��ه��ا ت��م��ش��ي ل��و ال��ص��مِّ م��ن أَْع��َرَض��ْت ح��ي��ن ص��خ��رًة أن��ادي ك��أن��ي
م��لَّ��ِت ال��َوْص��َل ذل��ك م��ن��ه��ا م��لَّ ف��م��ن ب��خ��ي��ل��ة إالَّ ت��ل��ق��اك ف��م��ا ص��ف��وًح��ا

فيها: ولُكثرٍي

يَ��تَ��َغ��يَّ��ُر ال ع��زُّ ي��ا ال��ذي ذا وم��ن بَ��ْع��َدَه��ا ت��غ��ي��ْرُت أن��ي َزَع��َم��ْت وق��د
ُم��خ��ب��ُر16 ب��س��رك ي��خ��ب��ر ول��م ع��ه��دت ك��ال��ت��ي وال��خ��ل��ي��ق��ة ج��س��م��ي ت��غ��ي��ر

واملغنيات املغنني من الفن أرباب

وتوايس املشاعر وتحرِّك النفوس تهزُّ التي الشجية األنغام سماع القدم منذ العرب أحبَّ
لها وترتاح األرواح بها تلهو التي املطربة باألغاني ا خاصٍّ ولًعا وَولِعوا الجريحة، القلوب
الشعراء»، ومحاورات األدباء «محارضات صاحب رواه بما ذلك عىل نستشهد األفئدة،
أحزنك أو وألهاك أَْطَربََك «ما فأجاب: الغناء أجود عن بعُضهم ُسِئَل إنه بإسناده فقال
القلب وربيع النفس ومرتع السمع ُمَراد الغناء «صناعة ربه: عبد ابن وقال وأشجاك»17
الَحَسن الصوت موقع لِعَظم الراكب وزاد الوحيد وأُنْس الكئيب ومسالة الهوى ومجال
إذا املغنني إىل الحضور يصغي أن العرب وتودُّ النفس»،18 بمجامع وأَْخِذه القلب من
قال ينشدون، املغنُّون بَيْنَا املرء يتكلم أن عندهم األدب سوء َلِمْن وإنه بالغناء، بدءوا

الشاعر:

ح��راُم ال��غ��ن��اء م��ع ال��ح��دي��ث إن ق��ض��ي��ة ق��ض��ي��ت أم��ٌر ل��ي ك��ان ل��و

ا فأمَّ والهزج، والسناد، النصب، أوجه: ثالثة عىل فكان العرب عند الغناء ا أمَّ
ا وأمَّ النغمات، الكثري الرتجيع فالثقيل السناد ا وأمَّ والقينات، الركبان فغناء النصب

ص١٠٩. ج٢، والتبيني البيان 16
ص٢٣٥. الشعراء، ومحاورات األدباء محارضات 17

ص٨٨. ج٤، الفريد، العقد 18
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من األوجه هذه وكانت الحليم، ويهيج القلوب يثري الذي وهو كله، فالخفيف الهزج
واليمامة؛ الجندل ودومة القرى ووادي وخيرب والطائف املدينة يف فاشية ظاهرة الغناء

العرب.19 أسواق مجامع ألنها وذلك
الخلفاء عىل الدينية النزعة ِلتََغلُّب عهده أول يف عموًما الفنون اإلسالم يشجع لم
الحجاز ولعزلة الفتوح، يف وانشغالهم دولتهم، دعائم تثبيت يف والنِْهَماِكِهم الراشدين
الغناء ع تشجِّ أََخذَْت دمشق يف وقامت األموية الدولة جاءت فلما نوًعا، وفارس الشام عن

واملوسيقى.
ينشدون وكانوا َعْرصهم، يف املغنِّني أَْشَهر لسماع خاصة مجالس الخلفاء عقد وقد
سماع يهوى كان األول معاوية أن املؤرخون ذََكَر فيطربون، األلحان عىل موقعة األبيات
ملعاوية طعاًما جعفر بن هللا عبد أََعدَّ أنه: فَرَووا األلحان، حكمة مع تَْصُدر الشعر حكمة
واضًعا معاويَة رأيت إذا يقول إليه تقدَّم ثم املغني، صياد ابن وأحرض منزله إىل ودعاه
صياد ابن حرَّك الطعام يف يََدُه معاويُة وضع فلما ، وغنِّ أوتاَرَك فحرِّك الطعام يف يده

به: يُْعَجب معاوية وكان زيد، بن عدي بشعر وَغنَّى أَْوتَاَره

َح��اَرا ق��د تَ��ْه��ِوي��َن َم��ْن إن ال��ن��اَرا أوق��دي ل��ب��ي��ن��ي ي��ا
وال��َغ��اَرا ال��ه��ن��ديَّ ت��ق��ض��م أرم��ق��ه��ا ب��تُّ ن��اٍر ُربَّ
زنَّ��ارا ال��خ��ص��ر ف��ي ع��اق��ٌد ي��ؤج��ج��ه��ا ظ��ب��ٌي ول��ه��ا

األرض برجله يرضب وَجَعَل الطعام عن يده َقبََض حتى غناُؤه معاويَة فأعجب …
عليه يَُركَّب الشعر مختار هو إنما املؤمنني أمري يا جعفر: بن هللا عبد فقال طربًا،
األلحان،20 ِحْكمة مع الشعر بحكمة بأس ال قال: بأًسا؟ به ترى فهل األلحان، ُمْختَار

فقال: خضابه تتوىل كانت فتاة يف شعًرا غناه املغني بديح أن ويذكرون

ك��ال��ح��م��م ال��ش��ع��ر ق��ادم��ات م��ن اب��ي��ض م��ا ج��ع��ل��ت ل��ل��ت��ي ش��ك��ٌر ع��ن��دك أل��ي��س

ص١٠٤. ج٤، الفريد العقد 19
ص٩٨. ج٤، الفريد العقد 20
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وال��ق��دم ال��ده��ر وط��ول ال��زم��ان ص��رف أَْخ��َل��َق��ه ك��ان ق��د م��ا م��ن��ك وج��ددت

طروب.21 كريم كل … وقال شديًدا طربًا معاوية فطرب
مولدات من مولدة وهي القس، سالمة فكانت األموي العرص يف املغنيات أشهر ا أمَّ
يُشار وأصبحت فمهرت، وجميلة عائشة وابن معبد عن الغناء أصول أخذت وقد املدينة،
قرَّاء أحد الجشمي عمار أبي بن الرحمن عبد ألن القس؛ سالمة يَت وسمِّ بالبنان، إليها
يزيد واشرتاها لقبه، عليها فغلب وورعه، لتقاه بالقس ب يَُلقَّ وكان بها، شغف املدينة
أن والحقيقة بها، فُفتن سليمان خالفة يف املدينة إىل وفد حينما امللك عبد ابن الثاني
أبو قال دمشق، يف األموي البالط إىل الرحيل أرادت ملا حافًال وداًعا ودَّعوها املدينة أهل
سالمة فاشرتوا املدينة امللك عبد بن يزيد رسل «قدمت املؤثِّر: الوداع هذا يصف الفرج
الرسل إىل طلبوا أهلها ِمْلِك ِمْن خرجت فلما دينار، ألف بعرشين رمانة آل من املغنية
لهم فقالت … وطيب وثياب حيل من يشبهها بما زوها ليجهِّ أياًما عندهم يرتكوها أن
وا فانَْقضُّ عليها للناس وأَِذَن … املدينة أهل من الخلق وشيَّعها … معنا كله هذا الرسل
مطلعها: التي القصيدة فغنَّتهم العود ومعها بينهم فوقفت … القرص رحبة ملئوا حتى

إي��اِب ِم��ْن ِم��ي��تَ��ًة ذاق ل��م��ن م��ا ي��ق��ي��نً��ا َع��ِل��ْم��ت وق��د ف��اَرق��ون��ي

فما ركوبها، عند بالبكاء الناس وانتحب راحت، حتى الصوت هذا تردد تزل فلم
رأيتُه»22 إالَّ باكيًا أرى أن شئُت

نكون فال والشام الحجاز يف الفن سماء يف متألقة نجمة كانت سالمة إن قلنا: وإذا
وكانت غنائها، سماع ويهوى ا جمٍّ حبٍّا يحبها كان الشعب أن ذلك عىل ودليلنا مبالغني،

ِشْعرها. وُحْسن صوتها ورخامة بجمالها تمتاز
عليه، َغَلَب لقب «وطويس» غنائه، بجودة مخزوم بني موىل املغني ُطَويس وُعِرف
وأنساب املدينة بأحوال عامًلا الدف، عىل النقر يجيد وكان هللا، عبد بن عيىس واسمه
وفضائحهم عثراتهم فطلب يثرب، سكَّان كيد يهوى كان أنه أَْمِره ِمْن والغريب أهلها،

وأَْكَرموه. فخافوه الناس بني لينرشها

ص٩٩. ج٤، نفسه املصدر 21
ص١٠. ج٨، األغاني 22
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أبان خصوًصا وحديثه، إلنشاده واالستماَع مجاَلَسته ودُّوا األمويني والة إن ويُقال:
فقال: بإسناده الفرج أبو وَوَصَفُه مروان، بن امللك عبد عهد عىل املدينة حاكم عثمان بن

األول. الوليد خالفة يف َ تُُويفِّ وقد أَْحَول»،23 خلقه يف مضطربًا طوله يف ُمْفِرًطا «كان

والوالة الخلفاء عند السمر مجالس

من نخبة حرضها وأصدقائهم، ألهلهم خاصة أدبية مجالس األمويون الخلفاء عقد
عن عارية املجالس هذه وكانت املجليات، الشواعر من وطائفة واألدباء الشعراء فحول

وأهله. األدب يف وآرائهم ومداعباتهم الخلفاء روح فيها تتجىل والغناء الرشاب
الشعر، يف املتقدمات النساء من وهي األول، معاوية مجلس األخيلية ليىل حرضت
ويحك فقال: توبة عن معاوية فسألها بها، ويتغزل ويهواها يحبها الخفاحي توبة وكان
الناس يقول كما ليس املؤمنني، أمري «يا قالت: توبة؟ كان الناس يقول أكما ليىل، يا
كان ولقد كانت، من وعىل كانت حيث النعم أهل يحسدون بْغي شجرة والناس ا، حقٍّ
جميل عفيًفا املخترب كريم لألقران، شجا اللسان حديد البنان سبط املؤمنني أمري يا

املنظر.»24
وتنشده: ذلك تحفظ وكانت — ليىل يف توبة قال

ال��ن��وائ��ُح ال��ن��س��اء ق��ب��ري ع��ل��ى وق��ام ق��ب��ل��ه��ا ِم��تُّ إذا ل��ي��ل��ى تَ��بْ��ِك��يَ��ْن وه��ل
س��اِف��ُح ال��ع��ي��ن م��ن دم��ٌع ل��ه��ا وج��اد بَ��َك��يْ��تُ��ه��ا ل��ي��ل��ى ال��م��وُت أص��اب ل��و ك��م��ا
َط��اِل��ُح ال��ع��ي��ُن ب��ه ق��رَّت م��ا ك��ل ب��ل��ى أن��الُ��ُه ال ب��م��ا ل��ي��ل��ى م��ن وأْغ��ب��ُط
وص��ف��ائ��ح ج��ن��دل ودون��ي ع��ل��ي َس��لَّ��َم��ْت األخ��ي��ل��ي��َة ل��ي��ل��ى أن ول��و
ص��ائ��ُح ال��ق��ب��ر ج��ان��ب م��ن ص��دى إل��ي��ه��ا زق��ا أو ال��ب��ش��اش��ة ت��س��ل��ي��م َل��َس��لَّ��ْم��ُت

ص١٦٥-١٦٦. ج١، نفسه املصدر 23
ص٧٤. ج١٠، األغاني 24
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فيها: وله

َم��ِط��ي��ُره��ا ال��غ��وادي ال��غ��رِّ م��ن س��ق��اك ت��رنَّ��م��ي ال��وادي��ي��ن ب��ط��ن ح��م��ام��ة
ن��ظ��ي��ُره��ا غ��ض خ��ض��راء ف��ي ِزْل��ِت وال ن��اع��ًم��ا ري��ش��ك زال ال ل��ن��ا أب��ي��ن��ي
س��ف��وُره��ا ال��غ��داة م��ن��ه��ا راب��ن��ي ف��ق��د تَ��بَ��ْرَق��َع��ْت ل��ي��ل��ى ُزْرُت م��ا إذا وك��ن��ت
وب��س��وُره��ا ح��اج��ت��ي ع��ن وإع��راض��ه��ا رأي��تُ��ه ص��دوٌد م��ن��ه��ا راب��ن��ي وق��د
ب��ص��ي��ُره��ا ي��ران��ي أو ل��ي��ل��ى ن��ار أرى ل��ع��لَّ��ن��ي ال��ي��ف��اع ب��ال��ق��ور وأش��رف
ي��ض��ي��ُره��ا ال��ن��ف��وس ش��فَّ م��ا ك��ل ب��ل��ى ن��أي��ه��ا ي��ض��ي��رك ال رج��اٌل ي��ق��ول
وس��روُره��ا ن��وم��ه��ا م��ن��ه��ا وي��م��ن��ع ال��بُ��َك��ا تُ��ْك��ِث��ُر أن ال��ع��ي��ن ي��ض��ي��ر ق��د ب��ل��ى
ف��ج��وُره��ا ع��ل��ي��ه��ا أو تُ��ق��اه��ا ل��ن��ف��س��ي ف��اج��ٌر ب��أن��ي ل��ي��ل��ى َزَع��َم��ْت وق��د

فيها: وقال

خ��ي��ال��ه��ا إل��يَّ ي��س��ري ال ال��ده��ر م��ن ل��ي��ل��ة أب��ي��تَ��نَّ ه��ل ع��ن��ه��ا ال��ل��ه ع��ف��ا

فيها، ُكثرَيِّ ِشْعر فأنَشَدتُْه مروان بن امللك عبد عىل كثري صاحبة عزة دخلت كذلك
نعم، قال: عزة؟ ُكثرَيِّ أأنت امللك: عبد فقال مروان، بن امللك عبد عىل نفسه كثري وحرض
رحب محله عند كلٌّ املؤمنني أمري يا فقال: تراه»، أن من خري باملعيدي تسمع «أن قال:

مطلعها: التي القصيدة وأنشده السناء، عايل البناء شامخ الفناء

ه��ص��ور أس��ٌد أث��واب��ه وف��ي ف��ت��زدري��ه ال��ن��ح��ي��ف ال��رج��ل ت��رى

عنانه!25 وأطول جنانه وأضبط لسانه أفصح ما دره هلل امللك: عبد فقال
فأنشدوهم الكبار األمويني والوالة القواد من وغريه اج الَحجَّ بباب الشعراء واجتمع

الحجاج: يدي بني األسدي عبدل بن الحكم قال الشعر، جيد

ص٤٨-٤٩. ج١، الثعالبي، األمايل، 25

220



األموي األدب

ال��غ��ن��ى أب��ط��ُر ف��م��ا ألس��ت��غ��ن��ي وإن��ي
ع��رض��ي ي��ب��ت��غ��ي ل��م��ن م��ي��س��وري وأع��رُض

وأذوده أس��رت��ي ع��ن األذى أك��ف
ب��ال��ق��رض ال��م��ق��ارض أج��زي أن��ن��ي ع��ل��ى

خ��ل��ي��ق��ت��ي وت��ص��ف��و م��ع��روف��ي وأب��ذل
م��ح��ض ف��ت��ى ك��ل أخ��الق َرْت ُك��دِّ إذا

ن��اب��ن��ي ال��ح��ق إذا ن��ف��س��ي ع��ل��ى وأق��ض��ي
ي��ق��ض��ي وال ع��ل��ي��ه يُ��ْق��َض��ى م��ن ال��ن��اس وف��ي

ونُ��ْص��َرت��ي وودي م��ال��ي وأم��ن��ح��ه
ب��غ��ض��ي ع��ل��ى ال��ض��ل��وع م��ح��ِن��َي ك��ان وإن

ع��رف��ت��ه ف��ي��م��ن وج��ه��ي��ن ب��ذي ول��س��ت
أرض��ي26 وال س��م��ائ��ي ِم��ْن — ف��اع��ل��م — ال��ب��خ��ل وال

ا.ه.

ص٢٦٥-٢٦٦. ج٢، للثعالبي األمايل 26
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العارش الفصل

األموية الدولة سقوط

ملبادئها ستاًرا الدين تَْجَعل السياسية األحزاب (1)

أنصار من ُمْلكهم دعائم توطيد يف األمويون قاساه ما سبقت التي الفصول يف أَثْبَتْنَا
دفة يدير قام التي األحزاب تلك املختار، ودعاة والخوارج كالتوَّابني العلوية األحزاب
االستقاللية، الروح منهم وتمكَّنت الشخصية املطامع عليهم َغَلبَْت زعماء سياستها
ولطاملا السياسية، املناصب إىل عليه يرتقون سلًما الحسني مأساة ِمْن يجعلوا ألن فَسَعْوا

الحقيقية. مذاهبهم وراءه يُْخُفون ستاٌر الدين من لهم يكون ألن ودُّوا
وتتبعوا السيف رجالها يف وأعملوا ذريًعا فتًكا األحزاب بهذه األمويون َفتََك وقد
التقية، بمبدأ هؤالء النتصار ذلك من يتمكنوا فلم أبيهم، بكرة عن ِليُْفنُوهم آثارهم
عليهم كان إن العقائد من الصدور تكنه ما وكتمان االستخفاء بجواز املبدأ هذا ويقول

رضٍر. أو بأٍس أو حرٍج من
بمظهٍر ِفرقها اختالف عىل العلوية والشيعة األمويني بني النزاع هذا ظهر ثم
األعاجم جماعات له األعظم املحرك كان وقد للهجرة، األول القرن أواخر يف رهيٍب شديٍد
العربية، العصبية بروح استمساكهم أمية بني عىل حقدوا الذين أولئك الفرس، من
العربية، عىل والدخالء للموايل واحتقارهم العرب، للنبالء السياسية املراكز واحتكارهم
فقدوه ما اسرتجاع ورائه من راموا الفرس ألن خطريًا؛ النزاع هذا يكون أن يف غرابَة وال
قامت التي الشيع فساعدوا ظلها، وتََقلُّص دولتهم زوال بعد والسلطان السطوة من
دعوتها وبثِّ وتقويتها إلنهضاها وأنفسهم بأموالهم وا وضحُّ البيت آلل الخالفة تطلب
الزيدية، الحركة بمظهر أوًال عدة: بمظاهر َظَهَر النزاع هذا أن ونعتقد وعلنًا، ا رسٍّ
الحركة بمظهر رابًعا األباضية، الحركة بمظهر ثالثًا الجعفرية، الحركة بمظهر ثانيًا

حينه. يف منها كالٍّ وسنبنيِّ العباسية،
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األموية الدولة سقوط أسباب (2)

واألموال األحزاب، هذه بثَّتها التي املنظمة الدعوة الشام يف األموية الدولة بنيان حطَّم
يدعون صقٍع كلِّ يف رجالها انترش وقد الرسية، والجمعيات الرؤساء بذلها التي الطائلة
ولم ُعْرِفهم، يف املغتصبة الفاسقة املضلة الضالة الفئة أمية، بني من وينالون البيت آلل
روح يثريون راحوا بل واملخيفة، والضائقة الصعبة األزمة هذه تجاه األمويون يتعاضد
أولئك، وطوًرا صفوفهم إىل هؤالء تارة ويستميلون واملرضية، اليمانية بني العصبية
ريح بهم وعصفت جموعهم ففرقوا املكائد، أعداؤهم لهم ينصب ألن مجاًال بذلك فهيَّأ

دولتهم. وانقرضت أقدامهم فزلَّت الفوىض،

أمية بني عند والشيعة األعاجم الفرسيحرِّكون (3)

مسلم كأبي مخلصون أقوياءٌ رجاٌل األموية للمركزية املعارضني زمام يدير قام ثم
الهني األمويني من املتأخرون الخلفاء كان بينما وغريهما، ماهان بن وبكري الخراساني
املجون، وأهل اللهو ألرباب يَِكلُونها بل بأنفسهم، األمور إدارة يبارشون ال مستهرتين،
البعض بعضهم يرضبون فأخذوا الخالفة عىل وتناَزعوا هائًال، إرساًفا ذلك يف أرسفوا وقد
وإليك الفساد، يد بهم ولعبت َهيْبَتُهم فضُعَفْت البالد؛ مختلف يف القالقل ويثريون

األسباب: هذه تفصيل

الزيدية الحركة (1-3)

وتدلُّنا والعرب، الفرس بني النزاع مظاهر من مظهٌر هي الزيدية الحركة إن قلنا:
ُسلًَّما البيت آل زعماء اتخاذ إىل عمدوا الفرس أن فيها ريبة ال رصيحة داللًة مبادؤها

ييل: فيما الزيديني مبادئ وتلخص وأمانيهم، آمالهم إىل عليه يرتقون

يجوِّزون وال طالب، أبي بن عيل بنت فاطمة أوالد يف اإلمامة الزيديون يسوق (١)
غريهم. يف إمامة ثبوت

كان سواء واجبة، طاعته أصبحت باإلمامة شجاع زاهد عاِلم فاطمي خرج إذا (٢)
الحسني. أوالد من أو الحسن أوالد من
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واحد كل ويكون الخصال هذه يستجمعان قطرين يف إمامني خروج يجوز (٣)
الطاعة.1 واجَب منهما

الحسني بن عيل بن زيد (أ)

كل يعتقد طموًحا شابٍّا وكان الحسني، بن عيل بن زيد فهو الحركة هذه زعيم ا أمَّ
وجعلوها بها واستأثروا أمية بنو اختلسها البيت آل حقوِق من حقٌّ الخالفة أن االعتقاد
الخصوصية مجالسه يف األفكار هذه مثل وردَّد الدنيوية، مطامعهم إلشباع وسيلًة
األموال وفرَّقوا صاغية، أذنًا فأعاروها وآرائه ملقالته الفرس زعماء فانتبه والعمومية،
آلل إخالصهم له وأكَّدوا زعماؤها فجاءه وتأييده، مُلنَاَرصته الغاضبة الثائرِة الكوفة يف
من وطردهم أمية بني يف للفتك واستعدادهم الرسول أبناء محبة يف وتفانيهم البيت

العراق.
التي األقوال عن تختلف ال وهي أقوالهم، بعض تُثِْبت وثيقًة التاريخ لنا حفظ وقد
سيف ألف مائة معك …» وهاكها: به، نزلت التي الفاجعة قبل للحسني يؤكِّدونها راحوا
منَّا واحدة قبيلة أن ولو قليل، نفٌر إالَّ أمية بني من عندنا وليس دونك، بها ب نَْرضِ
والعهود األيمان من ونعطيك دونك أنفسنا نبذل نحن … هللا بإذن لَكَفتْهم لهم صمدت
الذي الزماَن الزماُن هذا يكون وأن املنصور، تكون أن نرجو فإنَّا به، تَِثُق ما واملواثيق

أمية.»2 بنو فيه يهلك
هذه زعماء يكون ألن َسَعْوا الفرس أن لتحققنا الزيدية مبادئ يف تأملنا ولو
وكلُّنا املسلمني، قلوب يف لهم التي الرفيعة للمكانة نظًرا البيت آل من جماعة الحركة
واملقام باألفضلية لهم ويعرتفون املطهرين البيت آل يحبون عموًما املسلمني أن يعلم
األمة، نفوس إىل يترسب الخلل يجعلوا أن من الوسيلة بهذه الفرس تمكَّن وقد الرفيع،

تهم. نُْرصَ وأْهل دعوتهم تدعم دوًما كانت األموال وأن سيما ال

ص٢٠٧–٢٠٩. الشهرستاني، 1
ص١١٩-١٢٠. الفخري، 2
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واألفكار الفاريس املورفني تأثري تحت فظلُّوا ضعاًفا، البيت آل زعماء وكان
وتنظيم الخطط وترتيب األمور تدبري يف العليا الكلمة لهم تكن لم ولذلك الفارسية؛

بها. قاموا التي الحركات يف األسباب
أولئك من يكن لم ألنه األول ألمرين: ينجح لم الحركة هذه زعيم زيًدا أن ونعتقد
يف بنفسه يَْرِم ولم سياسيٍّا للفرس يستسلم فلم وصفناهم، الذين الضعفاء الزعماء
وسلطان، نفوٍذ بكل يتمتع ا حقٍّ زعيًما يكون ألن متواصًال سعيًا سعى بل أحضانهم،
األوقات أحرج يف عنه للتخيل جماعته فدعوا الفرس، عليها درج التي الخطة ينايف وهذا

خطًرا. وأشدها
بُْغِضهما عىل يحضُّ ال زيد وكان وعمر، بكر أبا الشيخني تَْكَره الشيعة كانت وملا
للتخلص جهدهم يبذلون الفرس أََخذَ اإلسالم يف الحسن ولبالئهما الرسول من لقربهما
استطالع وأحبوا فيهما فجاَدلُوه مآربهم، لخدمة ا تامٍّ صالًحا يصلح زعيم والنتخاب منه
قيام مع املفضول إمامة تجوز أنه مرة ح فرصَّ الشيعة، عنه يتفرق كيما ونرشه رأيه
أن إالَّ الصحابة، أفضل طالب أبي بن عيل «كان فأجاب: التفصيل وسألوه األفضل،
ثائرة تسكني من راعوها دينية وقاعدة رأوها ملصلحٍة بكر أبي إىل فوِّضت الخالفة
قريبًا كان النبوة أيام يف جرت التي الحروب عهد فإن العامة، قلوب وتطبيب الفتنة
بعد، يَِجفَّ لم قريش من املرشكني دماء عن السالم) (عليه عيل املؤمنني أمري وسيف
كل إليه تميل القلوب كانت فما هي، كما الثأر َطَلِب ِمْن القوم صدور يف والضغائن
من الشأن بهذا القيام يكون أن املصلحة وكانت االنقياد، كل الرقاب له تنقاد وال امليل
ترى أال هللا، رسول من والقرب اإلسالم يف والسبق بالسن والتقدم والتودد باللني عرفوه
لقد وقالوا الناس زعق الخطاب بن عمر األمر تقليد فيه مات الذي مرضه يف أراد ملا أنه
له وِغَلظ وصالبة لشدة عمر املؤمنني بأمري يرضون كانوا فما غليًظا، فظٍّا علينا ولَّيت

بكر. أبو سكَّنهم حتى األعداء عىل وفظاظة الدين يف
ويحكم األحكام يف إليه فريجع قائم واألفضل إماًما املفضول يكون أن يجوز وكذلك
نسبًة — بالزيدية املعروفني ِحْزبه قوام ومنهم الشيعة دعا ما هذا القضايا»،3 يف بحكمه

يرفضوه. ألن — له

ص٢٠٩. ج١، الشهرستاني، 3
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أيام أمية بني دولة فكانت أوانها، غري يف الحركة هذه قيام فهو الثاني األمر ا أمَّ
البطش رسيعة الجيوش ُمنَظَّمة السلطان عظيمة الشأن قوية امللك عبد بن هشام
واحتاط قويٍّا جيًشا الثقفي عمر بن يوسف األموي العراق حاكم إليه ز فجهَّ والعقاب،
مقاتل ألف عرش أربعة من يتألف زيد جيش وكان الكوفة، بكناسة به فالتقى لنزاله،
كما األخرية الساعة يف الشيعة عنه فتخلت هذه، الفرس دعوة فرست التقريب، وجه عىل
إىل يدعو ثباتًا ثبت أن بعد فُهِزَم إليهم، الحاجة أشد يف وهو الحسني جده عن تخلَّْوا

الفرات.4 يف رماده وذُرَي وأُحِرق فُصِلب عمر بن يوسف به وأََمَر ُقِتل، ثم اإلعجاب

الجعفرية الحركة (2-3)

يساعدون الفرس وكان أمية، بني حبل اضطرب حينما للخالفة املرشحني عدد كثر
ال الذي املرتبك الحائر موقف تجاههم األمويون ليقف مكان كل يف املرشحني هؤالء

حلقاتها. واستحكمت به نََزَلْت إذا ضائقته من يتخلص كيف يعرف
يخدمون الذين الرجال من لبانتهم قضوا متى الفرس هؤالء أن نقرَّ أن املهم ومن
العراقية الديار يف نََظَرَك أََجْلَت ولو قصيٍّا، وانتبذوهم جانبًا رموهم ومصالحهم آراءهم
الثاني القرن وبدء األول القرن أواخر يف الحصني وحصنها الفارسية الدعوة مركز —
جهة من العباس أبناء ويعيِّنون جهة من الرسول أبناء يمدُّون الفرس لرأيت — للهجرة
وإشعال الخالفة َطَلِب عىل والعلويني العباسيني يشجعون كانوا أتم وبعبارة أخرى،
األباضية قوى إنماء يف الطائلة األموال بذلوا بل بذلك، يكتفوا لم إنهم الثورة، نريان
الشديدة، بوطئته وتشعر األموي الحكم ثقل من البالد تنئ حتى وغريهم؛ الخوارج
هذه سري يراقبون كثٍب عن وهم بالخالفة، املرشحني جميَع يَُمنُّون كانوا أنهم والغريب

منها. القوية أزر ليشدُّوا ونموها وتدرجها الحركات

الطيار جعفر (أ)

بن هللا عبد يدعى شاٌب الخالفة عرش عىل االستيالء إىل يتطلعون الذين من وكان
بتقاه واُشتهر بفضله وُعِرف «الطيار»، طالب أبي بن جعفر بن هللا عبد بن معاوية

ص٧٢٣. واإلرشاف، التنبيه ص٢٠٠. الدول، مخترص ص١١٩-١٢٠. الفخري، 4
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ومركز الدعوات سوق علمنا كما والكوفة — الكوفة يف دعوته الفرس فبثَّ وشجاعته،
كبرية فئة حوله فالتف محمد، بن مروان عهد يف وذلك زيد، مقتل بعد — املؤامرات
وتوجهوا دجلة عربوا ثم املدائن، إىل االنسحاب عىل وأجربوهم األمويون فنازلهم منهم،
العباسية الدعوة قويت وملا وجوارهما، وأصفهان همدان عىل فغلبوا العجم بالد إىل
للمرة البيت آل مرشحي عىل فُقِيضَ زعيمهم وقتلت هللا عبد أنصار قاومت فارس يف

الثانية.5

األباضية الحركة (3-3)

أيًضا، دينيٍّا نزاًعا كان بل فحسب، سياسيٍّا نزاًعا والعرب الفرس بني النزاع يكن لم
بها ويبعثوا جديٍد بلوٍن ويَُلوِّنُوها وثنية، بصبغة اإلسالمية يصبغوا أن الفرس فأراد
وكانت — منهم فئة فقالت بالقوة، مبادئهم الفرس م ودعَّ رغائبهم، توافق جديدًة روًحا
هي وهذه البعض، بعضهم نساء يف للمسلمني الرتخيص بوجوب — العباسيني دعاة من
اإلسالم نفاها التي وهي تقرها، وال الثابتة الزواج سنن تحرتم ال التي األوىل اإلباحية
ا أمَّ الخرمية.6 باملبادئ املبادئ تلك وتُعرف والحديث، القرآن يف الرصيحة بنصوصه
وكان واليمن، بمكة محمد بن مروان أيام يف ثارت الخوارج من فرقة فهم األباضية
خليفة ألنه األموي؛ الخليفة قتال بوجوب مبادؤهم وتقول أباض، بن هللا عبد زعيمها
وهي السنة، أهل آراء عن تختلف دينية آراء ولهم حق، بغري اإلسالم عىل مسيطر باٍغ

أهمها: وإليك الفارسية، واألفكار التعاليم من متأثرة

مرشكني. غري ار كفَّ القبلة أهل من املخالفون (١)
حالل. وُمَواَرثتهم جائزة القبلة أهل ُمنَاَكحة (٢)

حرام. سواه وما حالل الحرب عند والكراع السالح من القبلة أهل أموال غنيمة (٣)

الحجة. وإقامة القتال نصب بعد إالَّ غيلة الرس يف وسبيهم القبلة أهل قتل حرام (٤)
بغي. دار فإنه السلطان معسكر إالَّ توحيد دار اإلسالم أهل من مخالفيهم دار (٥)

ص١٢٣-١٢٤. الفخري، 5
ص١٥٩. ،S2 V3 الطربي، 6
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مؤمنون.7 ال دون موحِّ الكبائر مرتكبو (٦)

من وقاتلوا الفرُس تَْطلُب ما بعض وهذا الدين، أمور يف يتساهلون أنهم فرتى
بغداد يف وانترش أمورها زمام استلموا يوم العباسية الدولة يف التساهل ساد ولذاك أجله،
بالحرب يشريون هم ثم قدمناه، ملا نتيجة وهو وقرطبة، دمشق يف انتشاره من أكثر
يف فتوفقوا أسسها، من األموية الخالفة ليرضبوا بغي دار السلطان معسكر واعتبار
الخالفة. عرش عىل االستيالء يف يوفقوا لم ولكنهم غريهم، مع األموي العرش تحطيم

العباسية الحركة (4-3)

وكانت رجالهم، ويبثُّها أموالهم وترعاها الفرس سيوف تدعمها العباسية الدعوة تحرَّكت
ونقل األموي النفوذ عىل القضاء إالَّ لها همَّ ال وصفناها؛ التي الحركات من كغريها
يفكِّروا لم يؤيدونها قاموا الذين الناس أن هنا نؤكِّد أن املهم ومن البيت، آل إىل الخالفة
يف ويرضبونهم العلويني سيضطهدون العباس آل وأن العباس، آل ينرصون أنهم البتة
اعتقاًدا اعتقدوا بل قبل، من بهم األمويون َفَعَل كما صقٍع كل يف ويالحقونهم الصميم
إىل الحق هذا إرجاع من بدَّ ال وأن النبي، ألبناء مغصوٍب حقٍّ عن يدافعون أنهم راسًخا

وكفاحهم. ومناوأتهم األمويني بقتال إالَّ ذلك يكون وال أصحابه،

الرسية الجمعيات (أ)

وضغائنهم الناس أحقاد ويثريون منهم وينالون أمية بني ضد الدعوة يبثُّون الفرس قام
بدء وكان الشيعة، أدمغة يف صالًحا وجوٍّا خصبة أرًضا َدْعَوتُهم فوجدت مكان، كل يف
سفيان، أبي بن معاوية إىل الخالفة زمام عيل بن الحسن سلَّم أن منذ الحركة هذه
حوا ورشَّ وخراسان، العراق يف القوية واألحزاب الرسية الجمعيات يؤسسون فأخذوا
يف لينفقها زكاتهم َقبْض عليه وعرضوا للخالفة الحنفية ابن محمد وهو عيل بن محمد
املختلفة البالد يف الدعاة وعنيَّ منهم ذلك فقبل ِضدَّهم، الحركة وتنظيم األعداء مجاَهدة
أَْدَرَكتْه فلما أمره، ينرش لئال الحذر كل وحذر ا، رسٍّ والثقات املخلصني بني أَْمره لنرش

ص١٩٨. ج٤، حزم، وابن ص١٨١-١٨٢. ج١، الشهرستاني، 7
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يراقبون كانوا األمويني ألن الثورة؛ إعالن يف ينجح فلم بعده، من ابنه هللا عبد وىل الوفاة
أنفاسهم. عليهم ويعدُّون خصومهم

يرسل فلم مفكًِّرا وكان الحميمة، يف العباس بن هللا عبد بن عيل بن محمد فعقبه
خيفة أعماله مركز الكوفة يجعل ولم أمية، بني يف هواهم ألن ومرص الشام يف دعاته
والحسني طالب أبي بن لعيل خيانتهم الحوادث أثبتت الذين وهم الكوفيون به يغدر أن
وال ألهلها قوة ال فقرية بالد الحجاز ألن بالحجاز يقم ولم وغريهم، عيل بن وزيد ابنه
بنفسه ورمى الفرس عىل قوته بكل واعتمد خراسان، نحو َوْجَهه ه فوجَّ لرجالها، حول
لقضيته ُمْخِلصون أنهم منه اعتقاًدا هذا فعل وقد نرصته، إىل ودعاهم أحضانهم يف
الطائلة األموال له يرسلون كانوا ألنهم ذلك يف غرابَة وال البيت، آل محبة يف متفانون

األخرى. إثر املرة
أراد حني لدعاته قال العباس بن هللا عبد بن عيل بن محمد «وكان ياقوت: روى
وسوادها والبرصة وولده، عيل شيعة فهناك وسوادها الكوفة ا أمَّ األمصار: إىل توجيَههم
كأعالج، وأعراب مارقة، — خارجية — فحرورية الجزيرة ا وأمَّ بالكف، تدين فعثمانية
بني وطاعة سفيان أبي آل إالَّ يعرفون فليس الشام ا وأمَّ النصارى، أخالف ومسلمون
وعمر، بكر أبو عليهما فغلب واملدينة مكة ا وأمَّ مرتاكم، وجهل راسخة عداوة مروان،
صدور وهناك الظاهر، والجلد الكثري العدد هناك فإن خراسان بأهل عليكم ولكن
فساد، عليها يُْقِدم ولم النَِّحل تتوزعها ولم األهواء يتقسمها لم فارغة وقلوب سليمة
فخمة ولغات هائلة وأصوات … وهامات وكواهُل ومناكُب وأجساٌم أبداٌن لهم جنٌد وهم

ُمنَْكرة.»8 أجواف من تخرج
نُنرص وال خراسان، أهل إالَّ شيعتنا تكون أن هللا «أبى أيًضا: عيل بن محمد وقال
قلوبهم مشهور، سيف ألف سبعون خراسان من يخرج إنه بنا، إالَّ يُنرصون وال بهم، إالَّ

ا.»9 زفٍّ إلينا امُلْلَك ون ويزفُّ طيٍّا أمية بني ُمْلَك يطوون الحديد، كُزبِر
سلطان بها للعرب وليس األموية، الخالفة عاصمة عن بعيدٌة بالٌد خراسان إن ثم
األموية، القوى تجاه تثبت وأن تنمو أن العباسية للحركة فيمكن عظيم، نفوذ أو قوي

ص٤١٢. ج٢، البلدان، معجم 8
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الوقت للحكومة يكون أن قبل رسيًعا انتقاًال ووهادها جبالها يف رجالها ينتقل وأن
عليهم. والقضاء َشْملهم لتشتيت الكايف

تَكتُّمهم، يف تامًة مهارًة أَْظَهروا العباسيني دعاة أن عليها غباَر ال التي والحقيقة
لهم، للمخلصني إالَّ أرسارهم يُْفُشون ال وكانوا فارس، يف العرب من شديًدا حذًرا فحذروا
أمية بني جور تمثيل يف تامة براعة وأظهروا املؤكدة، واملواثيق العهود عليهم ويأخذون
وجعلوا املطهرة، والرشيعة الدين بأمور واستخفافهم واستهتارهم وتهتكهم واعتدائهم
مبادئهم إىل الناس فيدعون كورة إىل كورة ومن مقاَطعة إىل مقاَطعة من يسريون

لهم. فيستجيبون
بخارى، إىل مرو مدينة من — العباسية دعاة — ساروا «وقد الدينوري: قال
الصغانيان، عىل عطفوا ثم ونسف، كش إىل سمرقند ومن سمرقند، إىل بخارى ومن
وبوشنج، هراة إىل وعطفوا والطالقان، الروذ مرو إىل وانرصفوا ختالن، إىل منها وجازوا
أقطار جميع يف أَْمُرهم وفشا كثريًا غرًسا البلدان هذه يف فغرسوا سجستان، إىل وجازوا

أثًرا.»10 لهم يُْدِركوا فلم أمية بني عمال فطلبهم خراسان،

العباسيني زعماء (ب)

فاريسٌّ شابٌّ وهو ماهان، بن بُكري فكانوا العاملني العباسية الدعوة رجال أشهر ا أمَّ
وغريهم شبيب، بن وقْحَطبة قريط، بن والهز كثري، بن وسليمان مفوَّه، وخطيٌب غنيٌّ
بأموالهم ْوا فضحَّ كربى خدمة العباسية القضية خدموا وقد والشيعة، الفرس رجال من

سبيلها. يف وراحتهم وأوقاتهم
وَعُضَده األيمن ساِعَده وكان باإلمام. املعروف إبراهيم ابنه عيل بن محمد وعقب
١٠٠ سنة حوايل مسلم أبو ُولِد الخراساني. مسلم أبا يدعى فاريسٌّ شابٌّ املتني
ماخوان قرية من إنه وقيل سنجرد، تسمى قرية من فريدين رستاق يف هجرية/٧١٨م
إىل فجلب والعراق، خراسان بني التجارَة واِلُده وتعاطى مرو، من فراسخ ثالثة بعد عىل
َضِمَن وقد العراقية، واملحصوالت املنسوجات منها حامًال ورجع واملوايش األغنام الكوفة
الديون، أعباء تحت وناء فيها عْجز فَلِحَقه عليها وقاَطَع للحكومة رساتيق بعَض مرًة

ص٣٣٨. الطوال، األخبار 10
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عىل طريقه يف وعرَّج الرتبية، فارسية األصل كوفية وهي «وشيكة» زوجته مع فهرب
عندهم ونزل أصبهان، ييل مما البرصة بماه العجيل آل وهم أصدقاه لبعض رستاق

بها. فمات أذربيجان إىل التجأ له الحكومة َطَلُب اشتد وملا كريًما، ضيًفا
إىل وأرساله داه فتعهَّ العجيل، إدريس ابْنَْي ومعقٍل عيىس بيت يف مسلم أبو نشأ

خلكان. ابن رواية حسب بالبنان إليه يُشار لبيبًا أديبًا فخرج أوالدهما، مع املدرسة

العباسية الثورة بركان خراسان (ج)

آل فاشرتك وفارس، خراسان يف العباسية الدعوة وانترشت دورتها األيام دارت ثم
عن الخراج تأخري عىل الناس عون يشجِّ وراحوا األموية، الدولة عىل املؤامرة يف العجيل
بسجنهم. األمر صدر وهناك واسط، إىل وساَقتْهم عليهم فقبضت الحكومة، خزينة
واسط يف إقامته مدة فاجتمع حبسهم، يف إليهم ويختلف يخدمهم مسلم أبو بهم فَلِحَق
َسبَّبوا الذين أولئك من انتقاًما ِتهم ُمنَاَرصَ إىل فمال بنَُقبائهم، واتصل العباسيني بدعاة
باملسري إليه أَْوَعزوا الخاطر د وتََوقُّ الذكاء منه آنسوا فلما أوليائه. وسجن عائلته نكبَة
فاستقبله إليه فركب الشام، أعمال من الحميمة يف وهو َزِعيِمهم عيل بن محمد إىل

ُمْخِلًصا. العربة كثري فوجده الدعوة بثِّ يف واستخدمه

الخراساني مسلم أبو

خراسان، يف النقباء جميع عىل الزعامة َمنِْصب إليه وأَْسنََد مسلم أبا اإلمام إبراهيُم قدَّم
قال العرب. من ومنارصيهم أمية بني أحزاب مع الشدة واستعمال التكتم عىل ه وحضَّ
رجٌل إنك — مسلم أبا يعني — الرحمن عبد أبا «يا فارس: إىل ه توجَّ حينما يوصيه
ال هللا فإن فأَْكِرْمهم، اليمن من الحيَّ هذا انظر وصيَّتي. فاحفظ — البيت أهل — منَّا
من الحيَّ هذا وانظر معهم، فإنهم ربيعة من الحيَّ هذا وانظر بهم، إالَّ األمر هذا يتمُّ
… تهمة منه نفسك يف َوَقَع وَمْن أَْمِره يف َشَكْكَت َمْن فاقتل القريب، العدو فإنهم مٍرض
فيها أرًضا بخراسان تدع ال أن استطعت إن … بطرف العدو تتَِّق ال السيف السيف

فاقتله.»11 أشبار خمسة بََلَغ غالم وأيما فافعل، عربي

ص٢١٨. ج٢، قتيبة، ابن 11
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عوامل من وعامًال لحركته أعداءً إالَّ عموًما العرب إىل لينظر يكن لم اإلمام أنَّ فرتى
فاعتمد لدعوته، الحصني الحصن — نظره يف — الفرس كان بينما فيها، االنحالل

كليٍّا. اعتماًدا عليهم
والعقل املنطق كُحْسن الباهرة الصفات من مسلم أبو به امتاز بما اإلمام وأُْعِجب
عىل وَمْقِدَرتِه بة، الخالَّ باملظاهر االهتمام وعدم والصرب والرصانة الجمِّ واألدب الوافر

العضل.»12 من عضلٌة «هذا فيه: فقال الشعور، وَضبِْط األمور كتمان
فصيًحا الصوت خاِفَض مسلم أبو «كان مسلم: أبا يصف خلكان ابن وقال
مازًحا وال ضاحًكا يَُر لم باألمور، عاِلًما للشعر َراِويًَة املنطق ُحْلَو والفارسية، بالعربية
يظهر فال العظام الفتوحات تأتيه أحواله، من يشءٍ يف يَُقطِّب يكاد وال َوْقِته، يف إالَّ
يَْستَِفزَّه لم َغِضَب وإذا مكتئبًا، يُرى فال الفادحة الحوادث به وتنزل الرسور، أَثَُر عليه
طمًعا الناس أََقلَّ وكان غريه، َقْرصه يدخل ال غرية، الناس أشد من وكان الغضب،

طغاًما.»13 وأَْكثََرهم
ومروءة، وَحْزم وتدبري وعقل رأي ذا مسلم أبو «كان بقوله: العربي ابن ووصفه

سيفه.»14 سوطه القلب قاِيسَ الرحمة قليل فاتًكا وكان
الدعوة، نرش يف تامًة براعًة أَْظَهَر حتى منصبه مهامَّ يَْستَِلم مسلم أبو يكد ولم
يف شيعته عىل فوىلَّ حركته ونظَّم التجار، بزي خراسان من النواحي إىل رجاله ه فوجَّ
أوامره إليهم فأصدر الزعماء، بهؤالء دائم اتصال عىل وكان أهلها، من رجاًال البالد
وصار محبته عىل الخراسانيون أجمع أنه نجاحه من وبلغ حرفيٍّا، تنفيذها منهم وَطَلَب
يتحالفون كانوا «إنهم الدينوري: فقال مقاًما، وأرفعهم منزلة عندهم الناس أعزِّ من

يملُّون.»15 فال ويذكرونه يحنثون فال

ص٢٨٠–٢٨٣. ج١، خلكان، ابن 12
ص٢٨٠–٢٨٣. ج١، نفسه املصدر 13

ص٢٠٩. العربي، ابن 14
ص٣٤٤. الطوال األخبار 15
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والراية اللواء

مسلم أبي إىل اإلمام بهما بعث وقد أَْمرهم، بدء يف والراية باللواء العباسيني دعاة وُعِرف
تأويلهما وكان «السحاب»، فتدعى الراية ا وأمَّ «الظل»، فيُدعى اللواء ا أمَّ خراسان، يف
نًا تيمُّ — تخلو ال كذلك الظل، من تخلو ال األرض أن وكما األرض، يطبق السحاب «أن

الدهر.»16 آخر إىل عبايس خليفة من —

تُسْد فرِّق سياسة

مناوأة أراد حينما تُسْد» «فرِّق بسياسة املعروفة السياسة إىل الخراساني مسلم أبو لجأ
بعٍض، عىل بعضهم اختالف واستغل الفارسية، األقطار يف املنترشين األمويني العرب
الضغينة بينهم ليوقعوا الزعماء إىل دعاته ويرسل صدورهم يف العصبية نار يُْشِعل فراح

والبغضاء.
الخلفاء أن ْقنا لتحقَّ للهجرة األول القرن أواخر يف العربية القبائل أحوال َدَرْسنا ولو
فأَْحَسنوا بينهم، العصبية روح وإنماء العرب تفرقة إىل أيًضا لجئوا املتأخرين األمويني
دون املناصب لرجالها وأَْسنَدوا الرواتب لها وعيَّنوا النعم عليها وأَْغَدقوا منهم فئٍة إىل
العربية؛ القبائل مختلف بني الفتن إلثارة األموال وبذل مسلم أبو فجاء األخرى، الفئة
بخراسان. واليمانية املرضية بني العصبية ووقعت النجاح، بأكاليل مساعيه فتكلَّلت

األموية اململكة ح َرصْ تَْهِدم القبائلية العصبية (د)

أحًدا تستعمل ال — األخري الخليفة محمد بن مروان عهد عىل — األموية الحكومة كانت
نَْرص ألن وذلك والسياسية؛ واإلدارية الحربية الشئون يف بهم تستعني وال اليمانية من
الكرماني فغضب لهم، ُمبْغًضا اليمانية عىل متعصبًا كان خراسان وايل الليثي سيار بن
أبو فاستفاد العداء، لها ونصب الحكومة واعتزل العرب أحياء إليه واجتمع زعيمهم
الليثي، سيار بن ونَْرصِ الكرمانيِّ الزعيمني كال من يتقرب وأخذ الفرصة هذه من مسلم
االنتصار منهما لكل ويرجو واملعونة، باملساعدة الحزبني ويُْمِني الكتب إليهما ويُنْفذ

ص٢٠٦. الدول، مخترص 16
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ح فرصَّ إليه، منهما أحٌد ينضم عىس نهما، ويؤمِّ الجوائز عليهما يعرض وصار َعُدوِّه، عىل
فيكم.»17 رأيه أعدو ولست بكم أوصاني اإلمام «إن مراًرا لهم

واليمانية املرضية بني العصبية (ه)

اليمانية عىل بها مرُّوا للرسل يقول ثم الكتب يكتب مسلم أبو «وجعل قتيبة: ابن قال
لهم وفاءَ ال املرضية رأيت أني فيها رأوا فإذا كتبكم، ويأخذون لكم يتعرضون فإنهم
ما اليمانية يف هللا يريك أن أرجو فإني إليهم، تطمنئ وال بهم تَِثُق فال … فيهم خريَ وال
الفريقان فكان املرضية عىل ُمرَّ فيقول اليمانية عىل ذلك بمثل آخر رسوًال ويرسل ، تُِحبُّ

معه.»18 جميًعا
بعد خصوًصا ، نَْرصٍ وبني بينه انقطع قد كان الثقة َحبْل ألن إليه الكرماني فمال
الخالف اشتد حينما العرب عقالء ألن هذا من نتأكد السجن، عذاب األخري أذاقه أن
ِلَعْقد َسَعْوا أموي، عربي كل عىل الخناق يضيِّق مسلم أبو وبدأ واملرضية اليمانية بني
قال نحوه. نَْرصٍ نوايا بحسن يَثُِق ال أنه ح ورصَّ الكرماني فأبى الزعيمني، بني الصلح
إن الكرماني: قال العقول، فيه يذهب أن أخاف أمًرا أرى إني عقيل: «قال الطربي:
وائل بن بكر من رجًال ونختار ونعتزل يعتزل أن ونريد آمنه وال آتيه أن يريد نًرصا
أبا يا قال هذا، يأبى وهو الخليفة من أمٌر يأتي حتى جميًعا أَْمَرنا فييل جميًعا، نرضاه
شئت ما وقل — أمريك فإن الثغر، هذا أهل يهلك أن أخاف إني — الكرماني — عيل
وال نصيحة يف أتهمك ال إني الكرماني: فقال قومك، سفهاء ع تطمِّ وال إليه، تُجاب —
لك فهل قال: ويشخص، شاء ما خراسان مال من فليحمل بنرص، أثق ال ولكني عقل،

حال.»19 عىل آمنه ال قال إليك، ويتزوج إليه تتزوج بينكما، األمر يجمع أمٍر يف

ص٢٢. ج٢، قتيبة، ابن 17
ص٢٢٠. ج٢، نفسه، املصدر 18
ص١٨٦٦. ،S2 V3 الطربي، 19
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يقتتلون الفارسية الديار يف العرب (و)

إيقاد عن يهدأ ال مسلم وأبو شهًرا، عرشين من نحًوا خراسان يف يقتتلون العرب مكث
رضبة بهم ِلَرضْ الكايف الوقت له وليكون سواعدهم، ويشلَّ ُقواهم ن ليَُوهِّ الفتنة نريان

قائمة. بعدها من لهم تقوم ال قاسية
والخذالن، التفرقة عوامل من القوم أصاب ملا الليثي سياب بن نَْرص تألم وقد
بني خلفاء آخر محمد بن مروان رأسها عىل وكان — دمشق يف الحكومة فاستنجد
عىل ويُْجربوه يهاجموه أن قبل دارهم ُعْقر يف ولينازلهم العباسيني َخَطَر ليدرأ — أمية
شأنه. ويعلو ركنه يشتد أن قبل األقل عىل مسلم أبا ليشاغل أو العراق، إىل االنسحاب
إىل فأرسل بالقوة، منهم مخالفيه عىل ويستعني العرب كلمة يجمع أن يرجو وكان
أقطار من رجل ألف مائتا — مسلم أبا بايع — بايعه «قد منها: قال رسالة الخليفة
ُرْكني بهم يقَو ِقبَِلك من بجنوٍد إيلَّ وابعث أَْمَرَك املؤمنني أمري يا فتداَرْك خراسان،

الكرماني.»20 يعني — خاَلَفني َمْن محاَربة عىل بهم وأستَِعْن
املشهورة: األبيات رسالته آخر يف وذََكَر

ِض��َراُم ل��ه��ا ي��ك��ون أن ويُ��وِش��ُك ن��اٍر وم��ي��ض ال��رم��اد بَ��يْ��ن أرى
َوَه��اُم ُج��ثَ��ث َوُق��وده��ا ي��ك��ون َق��ْوٍم ع��ق��الءُ يُ��ْط��ِف��ه��ا ل��م ف��إن
ال��ك��الُم أَوَّل��ه��ا ال��ح��رب وإن تُ��ذَْك��ى ب��ال��ع��ودي��ن ال��ن��ار ف��إن
ِن��يَ��اُم أَْم أم��ي��ُة أأي��ق��اٌظ ش��ع��ري ل��ي��ت ال��ت��ع��ج��ب م��ن ف��ُق��ْل��ُت
أَُالُم ال ف��إن��ي َرَق��َدْت وإن ُم��ْل��ٍك ب��ق��اء ف��ذاك يَ��ِق��َظ��ْت ف��إن
ال��ق��ي��اُم21 َح��اَن ف��ق��د ق��وم��وا ف��ُق��ْل ن��ي��اًم��ا وث��ووا أص��ب��ح��وا ي��ُك ف��إن

عندك.»22 َظَهَر قد الذي الداء هذا أنت «احسم فأجابه:

ص٣٥٦. الطوال، األخبار 20
ص١٢٩. الفخري، ص٣٥٦. الدينوري، 21

ص١٢٩. الفخري، 22
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زمام َضبْط عىل لها ُقْدَرة ال مشلولة ُمَضْعَضَعة كانت الحكومة أن عىل هذا ويدلُّنا
للخليفة: كتب إنه يقال أحد يُنِْجْده ولم الِحيَُل ا نَْرصً أَْعيَْت وملا كيانها، عن والدفاع األمور

َك��ثَ��ِب ِم��ْن ي��أت��ي��ك أن ل��ألم��ر آن ق��د ب��نُ��ْص��َرتِ��ه ال��وان��ي ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
َرَه��ِب ب��ال ن��واح��ي��ه��ا ف��ي وَف��رََّخ��ْت ص��ق��ورت��ه��ا ب��اَض��ْت ق��د خ��راس��ان أض��ح��ت
َل��َه��ِب أَيَّ��َم��ا َح��ْرٍب ن��اَر ��بَ��ْن يُ��َل��هِّ ب��ه��ا ل��ه��ن يُ��ْح��تَ��ْل ول��م ي��ِط��رن ف��إن

إليه: أرسل الغوث عليه أبطأ وملا

َس��اِط��ِع ب��يِّ��ٍن ب��أم��ٍر ق��ام ال��ذي اإلم��ام ع��ن��ي ُم��بْ��ِل��ٌغ َم��ن
ق��اِط��ِع َرِح��ٍم ذو ب��ه��ا ق��ام دول��ٍة ِم��ْن ل��ك ن��ذي��ٌر أت��ى
ال��ص��اِن��ِع ال��ح��ي��ل��ة ذي ع��ل��ى أع��ي��ي ال��ِب��ل��ى ف��ي��ه أَنْ��َه��َج إن وال��ث��وُب
ال��راِق��ِع23 ع��ل��ى ال��َخ��ْرُق واتَّ��َس��َع ُم��زَِّق��ْت ف��ق��د ن��داري��ه��ا ك��نَّ��ا

من وكانت أمية بني عضد يف فتَّت العصبية أن لنا تشهد بيِّنة ظاهرة وثائق هذه
سقوطهم. إىل أدَّت التي األسباب أعظم

العباسيني زعيم اإلمام إبراهيم مقتل (ز)

شيعته َكثَُرْت حينما حران إىل ه وأَْحَرضَ اإلمام إبراهيم عىل محمد بن مروان َقبََض
املؤرِّخون ويذكر فأُعِدم، به أََمَر ثم ومقامه، مروان مركز حران وكانت أحزابه، وتعدَّدت
ِتهما، خاصَّ بعض مع الكوفة إىل فهربا واملنصور السفاح أخواه فخاف ه، سمَّ أنه
سنة بالخالفة وبويع الجامع املسجد يف بالناس وخطب الدعوة بها السفاح وأَْظَهَر
له، خضوعها وتقدِّم تبايعه العراق أطراف من الزعماء عليه ووفدت ١٣٢ه/٧٤٩م،
وخراسان العراق أن تقدَّم مما فرتى محمد، بن مروان لقتال عيل بن هللا عبد عمه وندب

أمية. بني َخْلع أَْعَلنَتَا

ص٣٥٨-٣٥٩. الطوال، األخبار 23
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الزاب معركة يف محمد بن مروان هزيمة (ح)

مناجزة إالَّ مروان أمام يَُعْد فلم األمويني؛ طاعَة والعراق خراسان من كلٌّ خلعت وقد ا أمَّ
بََلَغ جيًشا ز فجهَّ معنوياتهم، توهن صدمة يصدمهم لعلَّه الفاصلة، الوقيعة العباسيني
هللا عبد مع فالتقى العراق نحو به وزحف مقاتل ألف وعرشين مائة من نحًوا َعَدُده
أصحاب وكان وافر، عدٌد منه وغرق مروان جيش فانهزم الكبري، الزاب عىل عيل بن
فولَّْوا الفاريس الذهب عليهم وأثَّر العبَّاسية الدعوة بهم لعبت قد الهمة فاتري مروان
يُْفِلح، فلم والرواتب األعطيات لهم فعنيَّ أقدامهم ليثبِّت جهده وبَذََل جزعني، هاربني
زعمائهم لهم أَْصَدَرها التي األوامر أطاعوا فما صفوفهم يف انترشت قد الفوىض وكانت

اهتماًما. أعاروها وال
قالوا: بيشءٍ العسكر من طائفة أََمَر إذا مروان فصار القتال «واشتد الفخري: روى
فقال: األرض، إىل انزل رشطته: لصاحب قال أنه أَْمِره ِمْن وبََلَغ األخرى، للطائفة ُقْل
أنك وددت فقال: َده، وتهدَّ ِبَك، ألْفَعَلنَّ مروان: له فقال التهلكة، يف نفيس أُْلِقي ال وهللا
يا وقال: الناس قدام كثريًا ذهبًا َوَضَع أصحابه فرتة مروان رأى وملا … ذلك عىل تقدر
منه ويتناولون املال إىل أيديهم يمدُّون الناس فصار لكم، املال وهذا قاتلوا الناس أيها

شيئًا.»24 شيئًا

سورية يف الثورة (ط)

ودمشق حمص أهل عليه فَوثََب فالشام، فحرَّان املوصل إىل هزيمته بعد مروان مىض
انكساره بعد وكان وذخائره، أمواله وانتهبوا جنده يف السيف وأعملوا وفلسطني واألردن
الخالص ويودُّون الحرب ويهابون عنه فريوغون هممهم ويستنهض مدنهم يستقري
مساعدة يف وزهدت والقتال الفوىض ملَّت قد كانت الشام فإن ذلك؛ يف غرابَة وال منه،
الشخصية. ملذاتهم واتِّباع مطامعهم إشباع إالَّ يهوون ال الذين املرتفني األمويني الخلفاء
الضائقة هذه تجاه البيزنطيني من واملعونة النجدة بطلب مراًرا مروان فكَّر
ذلك من فمنعه والسلطان، السطوة من َفَقَدُه ما يسرتجع َعلَّه به، نََزَلْت التي الشديدة

ص١٣٢. الفخري، 24
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الشام ويجعل شمله فيجمع الغنية مرص إىل بالذهاب عليه وأشاروا املخلصون أنصاره
هللا عبد بن إسماعيل محمد بن مروان جادل وقد وموئله، حصنه وإفريقية هدفه

أقوالهما: الدينوري لنا وحفظ املوضوع، هذا يف القرسي
أرتحل أن عىل «أَْجَمْعُت القرسي: هللا عبد بن إسماعيل يخاطب — مروان قال
وأصري الدرب أَْقَطَع حتى أصحابي من اتبعني ومن بيتي أهل وخاصة وولدي بأهيل
بيتي أهل من والهارب الخائف يأتيني يزال وال باألمان، منه فأستوثق الروم ملك إىل

َعُدوِّي.» محاَربة عىل قوة وأصيب أمري يكثف حتى وجنودي
يف الرشك أهل تحكِّم أن باهلل «أعيذك ملروان: القرسي هللا عبد بن إسماعيل فقال
وتستقري الفرات تقطع أن عندي الرأي إن ثم لهم، وفاءَ ال الروم ألن وحرمك؛ نفسك
إليك، جميًعا هم وتضمَّ ونصحاء، صنائع مدينة بكل لك فإن مدينة، مدينة الشام مدن
الشام فتجعل ورجاًال، وخيًال ماًال األرض أهل أكثر فهي مرص، ببالد تنزل حتى وتسري
اتسع األخرى تكن وإن الشام إىل انرصفت تُِحبُّ ما رأيت فإن خلفك، وإفريقية أمامك

منفردة.»25 نائية واسعة أرٌض فإنها أفريقية نحو الهرب لك

يفمرص الثاني مروان مقتل (ي)

عون أبو به فلحق كنانته، يف َسْهم آِخَر ويُْطلق َشْمله ِليَْجَمع مرص نحو مروان اتجه
إحدى بوصري يف مكانه فاكتشفوا أثره يف رجاله وبثَّ عيل، بن هللا عبد قادة أحد العيل
يف اح فَّ السَّ إىل وَحَملُوه رأسه واحتزُّوا فرصعوه فطعنوه — مرص — الصعيد قرى
نَْجُم مروان بمقتل أََفَل وقد األخري. النفس إىل َداَفَع بل رخيًصا مروان يَُمْت ولم الكوفة،

الشام. يف أمية بني

أمية بني ضد العباسية الفارسية الدعوة (ك)

واآلن دولتهم، وزوال األمويني سقوط يف كبريًا سببًا كانت القبائلية العصبية إن ُقْلنَا:
الخلفاء بالط يف ا مهمٍّ دوًرا َلِعبَْت والشيعة الفرس من أعداؤهم بثَّها التي الدعوة أن نزيد

ص٣٦٣-٣٦٤. الطوال، األخبار 25
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حتى العربية؛ األقطار من ُقْطٍر ُكلِّ يف وَالَحُقوهم رقابهم يف السيف فأعملوا العباسيني،
قريش، بصقر املعروف الداخل الرحمن عبد إالَّ منهم يُْفِلت ولم ُمْعَظَمُهْم، أَْفنَْوا إنهم
آراء لنا يمثلون ريٍب بال وهم إعدامهم، عىل املحرِّضني أكرب من الشعراء بعض وكان

فيهم. املعارضة األحزاب

أمية بني إعدام عىل العباسيني يحرِّضون الشعراء (ل)

السفاح: َحْرضة يف العباس بني موايل أحد سديف أنشد

اْل��َج��ِل��يَّ��ا ال��ي��ق��ي��ن ب��ك اْس��تَ��بَ��نَّ��ا ض��ي��اءٌ أن��ت ال��ن��ب��ي ع��م اب��ن ي��ا
أَُم��ِويَّ��ا َظ��ْه��ِرَه��ا َف��ْوق ت��رى ال ح��ت��ى ال��ع��ف��و واْرَف��ِع ال��س��ي��ف ج��رِِّد
َدِويَّ��ا داءً ال��ض��ل��وع ت��ح��ت إن رج��اٍل م��ن ت��رى م��ا يَ��ُغ��رَّنْ��َك ال
َم��ْط��ِويَّ��ا ق��ل��وب��ه��م ف��ي ث��اويً��ا ف��أض��ح��ى ال��ق��دي��م ف��ي ال��ب��غ��ض بَ��ط��َن

َقْوِمه: ِمْن أمية وبني مروان َقتْل ِمْن ويَذُْكر أمية بني عىل ه يحضُّ أيًضا وقال

ال��ُح��ُرم��اِت وَه��تَّ��ُك��وا َق��تَ��لُ��وُك��ْم وق��دي��ًم��ا ع��ن��ه��ُم ب��ال��ع��ف��و ك��ي��ف
وتِ��َراِت م��ص��ي��ب��ة م��ن ل��ه��ا ي��ا زي��ٍد ب��ِن ي��ح��ي��ي واب��ُن زي��ٍد اب��ُن
ال��ث��ق��اِت ورأُس ال��ه��دى إم��اُم َن ِب��َح��رَّا أُص��ي��َب ال��ذي واإلم��اُم
ال��س��ي��ئ��اِت26 غ��اف��ُر ِل��َم��ْرَواَن ـ��َب ال��ذَّنْ��ـ َع��َف��ا ال أح��م��ٍد آَل َق��تَ��لُ��وا

وله:

ال��ع��ب��اس ب��ن��ي م��ن ب��ال��ب��ه��ال��ي��ل اْآلَس��اِس ث��اب��َت ال��ُم��ْل��ُك أَْص��بَ��َح
وب��اِس ال��زم��ان م��ن م��ي��ل ب��ع��د ف��ش��ف��وه��ا ه��اِش��ٍم َوتْ��َر َط��َل��بُ��وا
وغ��راِس ن��خ��ل��ٍة ُك��لَّ واق��ط��ع��ْن ع��ث��اًرا ش��م��س ع��ب��د ت��ق��ي��ل��ن ال

ص٩٤-٩٥. ج٤، األغاني، 26
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ال��م��واس��ي ك��ح��زِّ م��ن��ك��م وب��ه��ا م��ن��ه��ا ال��ت��ودد أظ��ه��ر ذل��ه��ا
وك��راس��ي م��ن��اب��ٍر م��ن ُق��ْربُ��ُه��ْم س��وائ��ي وغ��اظ غ��اظ��ن��ي ول��ق��د
ال��م��ه��راِس27 ب��ج��ان��ب وق��ت��ي��ًال وزي��ًدا ال��ح��س��ي��ِن َم��ْق��تَ��َل واذُْك��َرْن

العباس: بني شيعة أحد وقال

وال��ط��م��ُع ال��خ��وُف إالَّ ذل��ك ف��ل��ي��س ِالْع��ِت��ذَاِرِه��ُم تَ��ِل��ي��نُ��وا أَْن إي��اُك��ُم
ف��انْ��َق��َم��ُع��وا ب��ال��ذل ُق��ِم��ُع��وا ل��ك��ن��ه��م َع��َداَوتَ��ُه��ْم أَبْ��َدْوا أَِم��نُ��وا أن��ه��م ل��و
ج��رُع ب��ع��ده��ا م��ن ج��رًع��ا س��ق��وك��م َل��ُه��ُم َم��َض��ْت ق��د ش��ه��ٍر أل��ف ف��ي أل��ي��س
َق��َط��ُع��وا ال��ت��ي ِب��اَالْرَح��ام إَل��يْ��ُك��ْم م��ن��وا ِت��ِه��ْم ُم��دَّ أي��اُم انْ��َق��َض��ْت م��ا إذا ح��ت��ى
َزَرُع��وا ال��ذي ال��زرع يَ��ْح��ُص��ُدوا وأن ريٍّ��ا ِب��َك��أِْس��ِه��ُم يُ��ْس��َق��ْوا أن ب��دَّ ال ه��ي��ه��اَت
وال��ش��ي��ُع األه��واء تَ��َف��رََّق��ِت إذا ِش��ي��َع��تُ��ُك��م األن��ص��ار وإخ��وان��ن��ا أنَّ��ا
نَ��َف��ُع��وا28 وال ض��رُّوا م��ا ث��م ُم��لِّ��ُك��وا ق��د إن��ه��م ال��ن��اس ي��ق��ول أن إي��اك��م

آخر: وقال

ال��ب��ادي ال��م��ج��ل��س ب��ئ��س أم��ي��ة وال َم��ْظ��َل��َم��ًة م��روان ع��ن ال��ل��ه ع��ف��ا ف��ال
َع��اِد29 ِم��ْن ال��غ��ادري��ن أَْه��َل��َك م��ا ب��م��ث��ل أَْه��َل��َك��ُه��ْم ال��ل��ُه ف��أم��س��ى ك��ع��اٍد ك��ان��وا

األمويني تعذيب يف العباسيني تفنُّن (م)

وأموالهم أرواحهم عىل نوهم فأمَّ أمية، بني استقدام يف الحيلة العباسيون استعمل
يف ويقيِّدونهم عليهم يحافظون وسوف يضطهدوهم، لن أنه لهم وأكَّدوا وأمالكهم،
يف وتََفنََّن َعْهده فنََكَث به، عائذين إليه مطمئنني السفاح عىل فَقِدموا العطاء، ديوان

وإعدامهم. تعذيبهم

ص٢٣٦. ج٢، قتيبة، ابن 27
ص٩٥. ج٤، األغاني، 28

ص٩٣-٩٤. ج٤، نفسه، املصدر 29
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الرهيبة السفاح مائدة

ببساط وأََمَر ُقِتلُوا حني بالغداء العباس أبو «دعا بإسناده: األصفهاني الفرج أبو قال
ما قال: األكل من َفَرَغ فلما تحته، يضطربون وهم يأكل َفْوَقه وجلس عليهم فبُِسط
فأَْلُقوا بأرجلهم جرُّوا قال: َفَرَغ فلما منها، لنفيس أطيب وال أهنأ قط أكلًة أََكْلُت أعلمني
وعليهم بأرجلهم تجرُّ الكالب فرأيت أحياء، لعنوهم كما أمواتًا الناس يَْلَعنْهم الطريق يف

فيها.»30 فأُلقوا برئ لهم ُحِفَرْت ثم أَنْتَنُوا، حتى الويش رساويالت
بروائحهم، جلساؤه تأذى حتى بستانه يف وَصَلبَُهْم األمويني «َقتََل األغاني: وروى
وحنًقا»،31 عليهم غيًظا والعنرب. املسك شم من عندي أََلذُّ لهذا وهللا فقال: ذلك يف وه فكلمَّ
من ارتكبوه وما البيت آل مع األمويون فعله ما يَذُْكر حينما رْعَدٌة السفاح تأخذ وكانت
«أرى الجالد: ِليَِد تسليمهم قبل بَْعَضُهم يَُخاِطب — مرًة قال بقتلهم، فيتلذذ املظالم

الدنيا.»32 يف تتلذذون أحياء وأنتم سلفوا، قد أهيل من قتالكم
البيت: هذا ردَّد وطاملا

أب��ن��اءُ ول��آلب��اء ت��ب��ي��د ف��ل��ن س��ل��ف��وا ل��ن��ا آب��اءً ال��ض��غ��ائ��ن أح��ي��ا

فطرس أبي نهر مذبحة

بكرة عن بإبادتهم تقول وكلها اإلسالمية األقطار جميع إىل العباسية األوامر وصدرت
بفلسطني، ُفطرس أبي نَْهر عىل رجًال ثمانني من نحًوا عيل بن هللا عبد فذبح أبيهم،
رضٌّ نالهم حتى يالحقونهم زالوا وما ِفْعَله،33 بالحجاز عيل بن داود أخوه واحتذى
وُصنُوَف الشدائد أنواَع منهم بقَي َمْن وَشاَهَد وعطًشا، جوًعا بعضهم فهلك عظيم،

اإلحن.

ص٩٣. ج٤، نفسه، املصدر 30
ص٩٦. ج٤، األغاني 31

ص٩١-٩٢. ج٤، نفسه، املصدر 32
ص٣٢٩. واإلرشاف، التنبيه 33
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األمة تجاه واجباتهم وإهمالهم واستهتارهم األمويني الخلفاء تََهتُّك (4)

إرساًفا ُفوا وأَْرسَ وتهتكهم، واستهتارهم مجونهم يف املتأخرون األمويون الخلفاءُ أغرق
اعتمدت التي األمة تجاه واجباتهم فأهملوا واملالذِّ، الشهوات ُسبُل اتباعهم يف زائًدا
األول معاوية منوال عىل يُنَْسُجوا لم إنهم َراِتها، بُمَقدَّ واالعتناء أمورها تدبري يف عليهم
األمن دعائم فيوطِّدون العزيز عبد بن وعمر امللك عبد بن والوليد مروان بن امللك وعبد
التي القوانني ويسنُّون حديدية، بيد الفتن وأهل القالقل أصحاب ويرضبون والسالم،
أََخذُوا بل زراعتهم، وتحيي صناعتهم ط وتنشِّ تجارتهم ي وتُنَمِّ السكان حال تُْصِلح
ساداتهم، إرضاء إالَّ املنصب من يعرفون ال الذين واملأمورين اق والفسَّ الندماء يقرِّبون

رواتبهم. لقبض والشهور األيام تعداد سوى املسئولية روح من يفهمون وال

املغرم الوالد الثاني يزيد (1-4)

العزيز، عبد بن عمر بعد ١٠١ه/٧١٩م سنة الثاني) (يزيد امللك عبد بن يزيد جاء
أحواله يف النظر أمعنَّا ولو والطرب، واألنس اللهو يحب الكرب، ظاهر الفخر شديد فكان
الحياة يف يجد ال عاشًقا ُمْغَرًما عمره قىض أنه لَحَكْمنا الشخيص وسلوكه الخاصة
ولًعا الحجازيتني الغانيتني مة وَسالَّ بُحبَابة يزيد تولَّع وقد والجمال، الحب عبادة إالَّ
أصدقائه بيد األمور زمام فرتك وإدارتها، الدولة سياسة وأنساه لُبَّه عليه َمَلَك شديًدا
العود عىل وترضبان األشعار ترويان أديبتني وكانتا املدينة مولدات من وهما ومريديه،
ويذكر العامرة، القصائد فيهما فقالوا لهما املعارصون الشعراء بهما وُفِتَن حسنًا، رضبًا

والعامة.34 الخاصة األندية يف أبياتهما تتناقل كانت الحجاز يف الناس أن «األغاني»
يف الترصف ُمْطَلق لهما جعل أنه الفتَّانَتنَْي الغانيتني لهاتني يزيد حبِّ من وبلغ
… حبابة ِقبَل من العراق والية يف هبرية ابن «وعمل املؤرخون: قال حتى الدولة، شئون

َولِيَها.»35 حتى العراق يف له تعمل حبابة تزل ولم

ص١٥٠. ج١٣، األغاني، 34
ص١٥٠–١٥٧. ج١٢، األغاني 35
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وحكى للوالة، الوظائف إسناد يف النافذة الكلمة املحظيات لبعض كان أنه فرتى
يوًما: امللك عبد بن يزيد غنَّت حبابة أن الرواة

ف��ت��ب��رُد ت��س��وغ وم��ا ت��ط��م��ئ��ن م��ا ح��رارٌة وال��ل��ه��اة ال��ت��راق��ي ب��ي��ن

إن املؤمنني أمري «يا تداعبه: فقالت بها، وهيامه غرامه شدة من ليطري فأهوى
قال عميًقا، حزنًا وحزن مرٍّا بكاءً لذلك فبكى يوًما حبابة ومرضت حاجة.»36 فيك لنا

وقال: فبكى تُِجبْه، فلم حبابة؟ يا أنت كيف فقال: وثقلت حبابة َمِرَضْت الطربي:

ب��ال��ت��َج��لُّ��ِد ال ع��ن��ك ت��س��ل��و ف��ب��ال��ي��أس ال��ه��وى أو ال��ن��ف��س ع��ن��ك ت��س��ُل َل��ِئ��ْن

تتمثل: لها جارية وسمع

ق��ف��ًرا37 م��ع��ط��ل��ة ي��ه��وى م��ن م��ن��ازل ي��رى أن ال��ص��ب ب��ال��ه��ائ��م ح��زنً��ا ك��ف��ى

جنونيٍّا، كلًفا بها لَكَلِفه وفاتها بعد حبابة نَبْش عن يتماَلْك لم أنه املؤرخون وأجمع
أن من بدَّ ال فقال: إياها، َدْفِنه من أيام ثالثة بعد إليها اشتاق «إنه املدائني: روى
املؤمنني أمري يا له: فقيل قبيًحا ًا تغريُّ تغريَّ وقد وجهها عن له وُكِشف فنُِبشت تُنْبََش،
أَْخِرُجوها، اليوم، منها أحسن قط رأيتها ما فقال: صارت؟ قد كيف ترى أال هللا، اتَِّق
ودفنوها، ذلك عن أزالوه حتى به يزالوا فلم أَْهِله وُوُجوه امللك عبد بن مسلمة فجاءه

جانبها.»38 إىل فُدِفن مات حتى شديًدا كمًدا فكمد وانرصف
ِذْكَراها وكانت ا، جمٍّ حبٍّا ويحبها حبابة يهوى كان امللك عبد بن يزيد إن قلنا:
فتأملت به مفتونة كانت سالمة أن والغريب األخري، نفسه َلِفَظ حتى الجريح قلبه تَُعاِود

ص١٤٦٥. ،S2 V3 الطربي، 36
ص١٧٦. ج٣، الفريد العقد ص١٤٦٥. ،S2 V3 الطربي، 37
ص١٧٦. ج٣ الفريد والعقد ص١٥٨. ج١٣، األغاني، 38

244



األموية الدولة سقوط

بكاءً وبََكتْه يزيًدا تَنَْس فلم ذلك ومع عيشها، ص نغَّ ما وهذا عليها، حبابة تقديمه من
قىض: يوم تتمثل سالمة قالت مرٍّا،

ب��ال��خ��ش��وِع َه��َم��ْم��ن��ا أو َخ��َش��ْع��نَ��ا إن تَ��لُ��ْم��نَ��ا ال
ال��وج��ي��ِع ال��داءِ ك��أخ��ي ل��ي��ل��ي ب��تُّ َل��َع��ْم��ِري ق��د
دم��وع��ي ف��اَض��ْت خ��ال��يً��ا رب��ًع��ا أَبْ��َص��ْرُت ك��ل��م��ا
ُم��ِض��ي��ِع غ��يْ��ُر ل��ن��ا َن َك��ا َس��يِّ��ٍد ِم��ْن خ��ال ق��د

اإلسالمية املبادئ احتقار يف وإرسافه الثاني الوليد (2-4)

الحياة جمال يسحرها التي الشبيبة تلك من وهو بائًسا، مغرًما امللك عبد بن يزيد مات
َوَصَفُه وقد النتائج، من به تأتي بما مبالية غري تيارها يف فتسري الدنيا بهجة وتستهويها
من كان رجاٌل فخلفه فيدعه»،39 ً خطأ وال فيأتيه صوابًا يَْعِرف ال …» بقوله: املسعودي
املعروفة، والتقاليد املقدسة الرشائع وَضَعتْها التي القواعد ضمن يتقيدوا ال أن مبادئهم
التي واملالمة النقد سهام يف يفكِّرون فال الحياة يف الخاصة فلسفتهم يتبِّعون فجعلوا
لهج وقد الثاني»، «الوليد امللك عبد بن يزيد بن الوليد هؤالء من وكان إليهم، يسددونها
لدى وُعِرَف إليه، فُحملوا واملغنيني الندماء وَطَلَب والصيد، والنساء بالرشاب الخليفة هذا
ذلك يف يراقب ولم اإلسالمية الدينية املبادئ فاحتقر بالزندقة، واشتهر باإللحاد َشْعِبه
ْ ﴿َواْستَْفتَُحوا فيها: ورقًة وافق َفتََحُه فلما بمصحف، ليلة ذات دعا إنه ويقال: أحًدا،
أسجًعا فقال: َصِديٍد﴾40 اء مَّ ِمن َويُْسَقى َجَهنَُّم َورَآِئِه ن مِّ * َعِنيٍد َجبَّاٍر ُكلُّ َوَخاَب

قال: ثم مزَّقه حتى فرماه والنبل القوس أََخذَ ثم علِّقوه، أسجًعا،

ع��ن��ي��ُد ج��ب��اٌر ذاك أن��ا ف��ه��ا ع��ن��ي��ٍد ج��ب��اٍر ُك��لَّ أَتُ��وِع��ُد
ال��ول��ي��ُد41 َم��زََّق��ن��ي ل��ل��ه ف��ق��ل ح��ش��ٍر ي��وم ب��ك الق��ي��ت إذا

ص٣٢٠. واإلرشاف، التنبيه 39
.١٤-١٥ اآليتان إبراهيم، سورة 40

ص٩٠. ج١، املرتىض، السيد وأمايل ص١٢١. ج٦، األغاني، 41
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الالهي الوليد (أ)

الجامع املسجد يف الجمعة يوم بشعٍر الناس َخاَطَب أنه لرُيوى حتى للرشاب مدمنًا وكان
وقال: املنرب فصعد

يَ��ْح��َم��ُدْه ص��الٍح م��ن ي��ق��دم وم��ا يَ��ْح��ُص��ُدْه ي��وًم��ا ال��زارع يَ��ْزَرع م��ا
َق��ِري��ُب42 ف��اع��ل��م��وا م��ن��ك��م ف��ال��م��وت وت��وب��وا َربَّ��ُك��ُم ف��اس��ت��غ��ف��روا

ولو قدًحا، سبعني ليلة رشب إنه َقْولِهم: يف يباِلُغون املؤرِّخني أن عندنا ريب وال
نريد التي والحقيقة بالكئول، املعروف السم تأثري من لقىضرسيًعا يدعون ما ا حقٍّ كان
وإليك باملبالغة، املحشوة الروايات تلك قبول يمكننا ال ولكن سكريًا، كان أنه هو تأييدها
املغرب صىل ثم املغرب، إىل يتحدث جلس ثم العرص فصىل الوليد قام …» منها: مثًال
ثم قليًال، تحدثنا ثم العتمة صىلَّ حتى يتحدث جلس ثم معه، فتعشيت بالَعشاء ودعا
وانرصفن فرشب وبينه، بيني فُقْمَن جوار وجاء مغطٍّى بإناءٍ فأتوه اسقينني، قال:
الفجر طلع حتى دأبه ذلك وهللا زال وما ذلك، مثل ففعلن اسقينني قال ثم قليًال ومكث
امللك عبد بن هشام إليه نُِعَي لم أنه الكثريون ويذكر قدًحا»،43 سبعني له فأْحَصيُْت
يقول: أنشأ ثم الظهر، قبل بسكرة النعمة هذه ألتلقني «وهللا قال: الخالفة يف َسَلُفه

ب��ال��رص��اف��ْه م��ن نَ��ْع��ُي أت��ان��ي إذ ال��س��الف��ْه ُش��ْرُب ول��ذَّ ي��وم��ي ط��اب
ال��خ��الف��ْه ب��خ��ات��م وأت��ان��ا ه��ش��اًم��ا ي��ن��ع��ي ال��ب��ري��د وأت��ان��ا
َع��زَّاَف��ْه ب��ق��ي��ن��ة ول��ه��ون��ا ص��رًف��ا ع��ان��ة خ��م��ر م��ن ف��اص��ط��ب��ح��ن��ا

فيه له فتغنَّى عليه، ويرشُب الشعر هذا يف يغنَّى حتى موضعه يربح ال أن َحَلَف ثم
ونشوُة بالخالفة بويع الوليد أن فتجد بالخالفة»،44 له فبويع دخل ثم وسكر ورشب

رأسه. يف تلعب الخمر

ص١٢٥. ج٦، األغاني، 42

ص١٠٣. ج٦، األغاني، 43
ص١٠٨. ج٦، نفسه، املصدر 44
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الخمريات يف الجيد شعره (ب)

الطروبة النفوس عىل الكرمة ابنة تأثري تصف وهي الخمريات، يف جياد أشعاٌر وللوليد
وأودعوها صورها وسلخوا معانيها من املتأخرون الشعراء َق َرسَ وقد رائًعا، دقيًقا وصًفا

َعْوها. وادَّ عليها سطوا الذين األدباء أشهر من نواس أبو وكان أشعارهم، يف
خمرياته: من الوليد قال

ال��ع��ن��ِب ب��اب��ن��ة ال��ده��ر ع��ل��ى وأن��ع��م ب��ال��ط��رِب ال��ه��م��وم ن��ج��ي أص��دع
م��ع��ت��ق��ِب آث��ار م��ن��ه ت��ق��ف ال غ��ض��ارت��ه ف��ي ال��ع��ي��ش واس��ت��ق��ب��ل
ال��ُح��ق��ِب ع��ل��ى ت��ع��ل��و ع��ج��وز ف��ه��ي ت��ق��اُدم��ه��ا زان��ه��ا ق��ه��وة م��ن
ال��ن��س��ِب ال��ك��ري��م��ة ال��ف��ت��اة م��ن ج��ل��وت��ه��ا ي��وم ال��ش��رب إل��ى أش��ه��ى
ع��ج��ِب َم��نْ��َظ��ٍر ف��ي ت��ب��دَّت ح��ت��ى ج��وه��ُره��ا وَرقَّ ت��ج��لَّ��ت ف��ق��د
ال��ذه��ِب س��ائ��ل ال��م��زج ل��دى وْه��ي َش��َرٍر م��ن ال��م��زاج ب��غ��ي��ر ف��ْه��ي
م��رت��ق��ِب ع��ي��ن ف��ي ض��ي��اءً ت��ذك��و ق��ب��ٌس ُزج��اج��ه��ا ف��ي ك��أن��ه��ا
وال��َح��س��ِب وال��م��ؤث��رات ال��م��ج��د أه��ل أم��ي��ة ب��ن��ي م��ن ف��ت��ي��ٍة ف��ي
أب��ي ل��م��ث��ِل ُم��نْ��تَ��ٍم وال م��ث��ل��ي ب��ه��م وال م��ث��ل��ه��م ال��ورى ف��ي م��ا

وسلمى سعدة الالهي، الوليد (ج)

الفتيات من لفتاة قلبه وهب قد تراه فبينَّا قرار، عىل يثبت ال عصبيٍّا الثاني الوليد وكان
يسلوها به إذا وَخذََلتْه ته صدَّ إن األلم فراش عىل ويتقلب يستعطفها وراح الجميالت
فيبكي القديم حبه ذكرى تَُعاِوُده ثم الجديدة، حبيبته رىض يف ويستميت غريها ويعشق
عزَّ ما ألْجلهن ي يضحِّ ألن مستعدٌّ للحسان محبٌّ فهو فاته، ما عىل ويتوجع كاألطفال
فَطلَّق سلمى بأختها عِلق ثم فتزوجها، خالد بن سعيد بنت سعدة الوليُد أحبَّ وهان،
الخالفة، عرش اعتالئه بعد إالَّ بها يَْحَظ ولم خائبًا، فردَّه أبيها إىل سلمى وطلب سعدة
الوليد كان األغاني: قال لها، فراقه عىل ويتحرق سعدة عن النفصاله يتألم دوًما وكان
فلمح فدخل عائًدا، الوليد وجاءه سعيد فمرض خالد، بن سعيد بنت سعدة متزوًجا
فوقعت طوًال فربعتهن فقامت وأختها، حواضنها وسرتها زوجته أخت سعيد بنت سلمى
سعيد يزوِّجه فلم أبيها إىل سلمى وخطب َزْوَجته طلَّق أبوه مات فلما الوليد، بقلب
سعدة َطلََّق ملا إنه ويقال يسُل، فلم عنها السلو ورام الوليد وهويها ، ردٍّ أَْقبََح ه وردَّ
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وجزع لذلك فاْهتَمَّ سلمى له تحصل ولم محل، قلبه من لها وكان وغمه، ذلك عىل ندم
لها: رسالة من وله بذلك، ينتفع فلم غريه ُزوَِّجْت كانت وقد سعدة، وراسل

تَ��َالِق؟ ِم��ْن ال��ق��ي��ام��ة ح��ت��ى وه��ل س��ب��ي��ٌل؟ ل��ن��ا إل��ي��ك ه��ل أَس��ْع��َدُة

فأجابته:

َص��اِن��ُع أن��ت ف��م��ا ل��ب��ن��ى ذََه��بَ��ت ف��ق��د تَ��َرْك��تَ��ه��ا وأن��ت ل��ب��ن��ى ع��ل��ى أت��ب��ك��ي

فقال زيت عليه حمار معه زيَّات فلقيه يراها، لعله … يزيد بن الوليد وخرج …
وتعطيني ثيابي وتأخذ عليه بما هذا حمارك وتعطيني هذا فريس تأخذ أن لك هل له:
متنكًِّرا يسوقه الحمار يديه وبني الثياب وعليه الوليد وجاء ذلك، الزيات ففعل ثيابك،
فَدَخْلن فرأينه الجواري بَْعُض فاطََّلع الزيت، يشرتي من فنادى سعيد قرص دخل حتى
فَخَرَجْت إليه، فانظري فاخرجي بالوليد الناس أَْشبََه زيَّاتا بالباب إن وُقْلَن: سلمى إىل
إىل بنا حاجة ال فقلن: الوليد، الفاسق وهللا هو وقالت: القهقرى فرجعت ورآها ورأتْه

وقال: فانرصف، زيتك

م��ل��ي��ح ال��وج��ه َح��َس��ن ش��ي��ًخ��ا أَبْ��َص��ْرُت إن��ن��ي
وم��س��وح ع��ب��اء م��ن ش��ي��خ ث��وب ول��ب��اس��ي
رب��ي��ح غ��ي��ر خ��اس��ًرا ب��ي��ًع��ا ال��زي��ت وأب��ي��ع

أيًضا: وقال

ال��ل��ق��اح ب��أل��ب��ان ع��س��ٌل وال ب��زن��ج��ب��ي��ٍل يُ��َع��لُّ م��س��ٌك ف��م��ا
ال��ق��راح م��ن ال��زق��اق ف��ي م��ا وال س��ل��م��ى ري��ق م��ج��اج��ة م��ن ب��أش��ه��ى
واطِّ��راح��ي45 دون��ي ال��ب��اب وث��اق ح��ي��ات��ي أن��س��ى ال وال��ل��ه وال

ص١١٠–١١٢. ج٦، األغاني، 45
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الوليد أُنْس مجالس (د)

فأحيا والحبور، األنس أسباب تهيئة يف زائًدا انهماًكا وانهمك َلْهوه يف الثاني الوليد أفرط
الدنيا. الحياة بمالذِّ التمتع إالَّ له همَّ ال والطاس الكأس بني غارٌق وهو الطوال الليايل
سبيل يف عظيًما إرساًفا ويُِرسف وخاصته، رفاَقه َسمَره مجالس إىل يدعو وكان
وكانوا أيديهم، بني ليقفوا والوصيفات الوصائف فجلب مودتهم، واكتساب إرضائهم

والولدان. الحور أجمل من
يوًما الوليد دعاني قال: الوليد أُنس مجالس من مجلًسا يصف الرواية حماد روى
أنشدني فقال: اصطبح وقد ندمائه من جماعة وعنده طالٌع، والقمر السحر يف األيام من
بن عدي قول أنشدته حتى منها ليشءٍ يهش فلم كثريًة، أشعاًرا فأنشْدتُه النسيب يف

زيد:

تُ��ْح��تَ��ذَى األب��اري��ق ف��ي ق��ه��وًة ال��ق��وم أص��ب��ح
َح��بَّ��ذَا ت��ل��ك َح��بَّ��ذَا م��دام��ة ك��م��ي��ت م��ن

فكشف إليه فأومأ — الشمس كأنه قائًما وكان — خادٍم إىل رأسه رفع ثم فطرب
أيديهم يف املنثور اللؤلؤ كأنهم ووصيفًة وصيًفا أربعون فطلع َظْهِره، َخْلَف سرتًا
يرشب زال فما الشعر، أُنِْشُده ذلك خالل يف وأنا اسقوهم فقال: واملناديل األباريق
البسط يف الفراشون َحَمَلنا حتى حرضته عن نخرج لم ثم الفجر، طلوع إىل ويُْسَقى

الشمس.46 طلعت حتى أََفْقنَا فما الضيافة، دار يف فأَْلَقْونا

عليه اليمانية يفسد الوليد (ه)

فضائحه ويذكرون ونه ويذمُّ منه ينالون السياسيون وخصوُمه الثاني الوليد أنداُد وجعل
عىل أَْمُره ثقل حتى وزندقته؛ إلحاده عن تنمُّ التي أقواله وينرشون الفجور، يف وتماديه
وَوَلُد امللك عبد بن الوليد آُل أعدائه أكرب من وكان إعدامه، تهوى دمشق وأصبحت رعيَّته

ص١٢٩. ج٦، األغاني، 46
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له ملناَفَسِتهم وذلك رهم، وشهَّ وسجنهم بَُهم وَرضَ إليهم أساء ألنه امللك عبد بن هشام
إفساده يف فادًحا غلًطا ارتكب الوليد أن ونعتقد ضده، يدبِّرونها كانوا التي ومؤامرتهم

القيسيني: نزار بني ومدح هم ذمِّ يف فقال الشام، أهل جند عظم وهم عليه اليمانية

وال��ن��ك��اَال ال��م��ذل��ة ن��س��وم��ه��م َق��ْس��ًرا ال��ن��اس ال��م��ال��ك��ون ون��ح��ن
َخ��بَ��اَال إالَّ ن��أل��وه��ُم وم��ا ذالٍّ ال��خ��س��ف ح��ي��اَض ونُ��وِرُده��م
َم��اَال47 َك��اَن َم��ْن ب��ه��ْم وق��وَّم��ن��ا ن��زاٍر ب��ب��ن��ي ُم��ْل��َك��نَ��ا َش��َدْدن��ا

بالناقص ويُْعَرف عليه يتغلب الثالث يزيد (3-4)

(يزيد امللك عبد بن الوليد بن يزيُد املعارضني من وغريهم اليمانية رأس عىل قام
دواوين يف اإلصالح بوجوب وقال الحياة، يف والزهد والتواضع النسك وأظهر الثالث)،
الوليد فحارصوا البالد، باقتصاديات والنهوض بالسالم ونادى بالعدل ووََعَد الحكومة،
وكان دمشق، يف به وطافوا رمح عىل ونصبوه رأسه احتزُّوا ثم وَقتَلُوه َقْرصه يف الثاني
يف الشام أهل زاد قد كان الوليد أن بالنا عن يَْغُرب وال ١٢٥ه/٧٤٢م، سنة ذلك
نارصوا فقد ذلك ومع الكسوة، لعياالتهم وأخرج الرزق فقرائهم عىل وأجرى أعطياتهم

البالد. يف سادت التي الفوىض من ليتخلصوا له املعارضة األحزاب
الوسائل يربِّر وأخذ الخالفة عرش اعتىل حينما سياسته منهج الثالث يزيد وأعلن
الناس أيها العرش: خطبة من قال امللك، عبد بن يزيد بن للوليد َقتْله يف اتََّخذها التي
إطراء بي وما امُللك، يف رغبًة وال الدنيا عىل حرًصا وال بطًرا وال أًرشا خرجت ما وهللا …
هلل غضبًا خرجت ولكني ربي، يرحمني لم إن خرست ولقد لها، لظلوٌم وإني نفيس
وَظَهَر التقوى، نور وأُطفئ الهدى، معالم ُهِدَمْت ملا نبيه، وسنة هللا إىل وداعيًا ودينه،
بيوم يؤمن كان ما وهللا أنه مع بدعة، لكل والراكب حرمة لكل امُلْستَِحلُّ العنيد الجبار
الحسب، يف وكفئي النسب، يف عمي البن وإنه والعقاب، بالثواب يصدِّق وال الحساب،
َمْن ذلك إىل ودعوت نفيس، إىل يَِكَلني ال أن وسألته أمره، يف هللا استخرت ذلك رأيت فلما

ص٣٤٨. الطوال، األخبار 47
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وقوته، هللا بحول البالد، منه ر وطهَّ العباد، منه هللا أراح حتى واليتي، أهل من أجابني
وقوتي. بحويل ال

أكري وال لبنة، عىل لبنة وال حجر، عىل حجًرا أضع ال أن عيلَّ لكم إن الناس أيها
أسدَّ حتى بلٍد إىل بلٍد من ماًال أَنِْقل وال ولًدا، وال زوًجا أعطيه وال ماًال، أكنز وال نهًرا
يليه الذي البلد إىل نََقْلتُه فضٌل فضَل فإْن يغنيهم، بما أهله وخصاصة البلد ذلك َفْقر

منه. إليه أحوج هو ممن
بابي أغلق وال أهاليكم، وأفتن فأفتنكم ثغوركم يف — الحبس — أجمركم ال وإني
بالدهم عن به أجلبهم ما جزيتكم أهل عىل أحمل وال ضعيَفكم، قويُّكم فيأكل دونكم
تستدرَّ حتى شهر، كل يف وأرزاقكم سنة، كل يف أعطياتكم عندي ولكن نسلهم، وأقطع
السمع فعليكم لكم يت وفَّ أنا فإذا كأدناهم، أقصاهم فيكون املسلمني بني املعيشة
أن إالَّ تخلعوني، أن فلكم لكم أَُوفِّ لم أنا وإن واملكاتفة، املؤازرة وحسن والطاعة
بالصالح يُعرف ممن مقامي يقوم أحًدا عرفتم وإن مني، قبلتم تبت أنا فإن تستتيبوني
يف وَدَخَل بَايَعه َمْن أول فأنا تبايعوه أن فأردتم أعطيتكم ما مثل نفسه من يعطيكم

الخالق.48 معصية يف ملخلوٍق طاعة ال الناس أيها طاعته،
فقىض املنية عاجلته حتى األحكام زمام يستلم الناقص49 أو الثالث يزيد يكد لم
حمص أهل أن والظاهر وفلسطني، حمص يف مشتعلة والفتن مرتبكة الدولة وأحوال
امللك عبد بن سليمان آَل عون يشجِّ أخذوا فلسطني وأهل يزيد، بن للوليد يثأرون قاموا

الخالفة. بطلب القيام عىل

الفوىض عىل يتغلب الثاني مروان (4-4)

ْمنا، َقدَّ كما الثاني الوليد أحزاب وهم نزار بني املرضية قلوب تأكل الضغينة كانت
قد وكان — الثالث يزيد الخليفة أخي الوليد بن إبراهيم َخْلع عىل موا وصمَّ فاتَّحدوا
عليه تسلِّم منهم فئة فكانت به، يعرتفوا لم الدمشقيني أن والحقيقة وفاته. قبل بايعه
بايََع بل يبايْعه، فلم املرضي الحزب ا أمَّ باإلمارة، عليه تسلِّم أخرى وفئة بالخالفة

ص٧٠. ج٢، والتبيني، البيان 48
الثاني. الوليد زادها أن بعد الناس أَْعِطيات يف نََقَص ألنه بالناقص؛ ب لُقِّ 49
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دمشق نحو وسار فخلعه الحروب، يف وجلده لصربه بالحمار ب امُلَلقَّ محمد بن مروان
من وكان أمية، بني تاريخ يف ا مهمٍّ دوًرا العصبية لعبت فقد وهكذا إبراهيم، وقتل

العباسيني. سيوف تحت سقوطهم نتائجها
والشيعة الفرس أعداءه ألن يتمكن؛ فلم الفوىض من يتخلص أن فأراد مروان ا وأمَّ

أمامهم. الثبات عىل يَْقِدر فلم سلطانهم، واتسع نفوذهم انبسط قد كان
أسهبنا. كما الشام يف أميَة بني نَْجُم أََفَل وبقتله

(انتهي)

األمويون. الخلفاء

٦٦١ ٤١ (األول) سفيان أبي بن معاوية
٦٨٠ ٦١ (األول) معاوية بن يزيد
٦٨٣ ٦٤ (الثاني) يزيد بن معاوية
٦٨٤ ٦٥ الحكم بن مروان
٦٨٥ ٦٦ مروان بن امللك عبد
٧٠٥ ٨٦-٨٧ (األول) امللك عبد بن الوليد
٧١٥ ٩٧ امللك عبد بن سليمان
٧١٧ ٩٩ العزيز عبد بن عمر
٧٢٠ ١٠٢ (الثاني) امللك عبد بن يزيد
٧٢٤ ١٠٦ امللك عبد بن هشام
٧٤٣ ١٢٦ (الثاني) يزيد بن الوليد
٧٤٤ ١٢٧ (الثالث) الوليد بن يزيد
٧٤٤ ١٢٧ الوليد بن إبراهيم
٧٤٤ ١٢٧ محمد بن مروان
٧٥٠ ١٣٣ الشام يف األموية الدولة
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عليها اعتمدنا التي التارخيية املصادر

S ،S II V II. ،S II V I. ،M J De Goeje لنارشه وامللوك الرسل تاريخ الطربي: (١)
.٣–١٨٨١ ليدن IJ V III

املطبعة القلقشندي، العباس أبي أحمد الشيخ تأليف األعىش، صبح القلقشندي: (٢)
١٣٣٢ه/١٩١٤م. بالقاهرة، األمريية

والبقاع. األمكنة أسماء عىل االطِّالع مراصد (٣)
Edited by: J. g. Z. Juyn Boll.
Jomus Zrimus. Z. J. Brill.

الحموي هللا عبد بن ياقوت هللا عبد أبي الدين شهاب اإلمام تأليف البلدان: معجم (٤)
البغدادي. الرومي

Jerdin and Wusten feld. Leipzig, 1869.
أحمد العباس أبي الدين موفق الطبيب تأليف األطباء: طبقات يف األنباء عيون (٥)
نقله أصيبعة، أبي بابن املعروف الخزرجي السعدي يونس بن خليفة بن القاسم بن
ان، الطحَّ القيس امرؤ الفقري العبد وصححه الكتب خزائن بعض يف املوجودة النسخ من

١٢٩٩ه/١٨٨٢م. الوهبية، املطبعة األوىل، الطبعة
القايض ابن عيل الحسن أبي الدين جمال للوزير الحكماء، بأخبار العلماء أخبار (٦)
١٣٢٦ه، سنة مرص السعادة مطبعة ٦٤٦ه، سنة املتوىف القفطي يوسف األرشف

األوىل. الطبعة
ليدن، مدينة يف بريل مطبعة الجمحمي، سالم بن محمد تأليف الشعراء، طبقات (٧)

.Joseph Hell لنارشه: ،١٩١٣ سنة
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مطبعة األصبهاني، للراغب والبلغاء، الشعراء ومحاورات األدباء محارضات (٨)
زيدان. إبراهيم واخترصه: هذَّبه ١٩٠٢م، سنة مرص الهالل

حزم بن أحمد بن عيل محمد أبي لإلمام والنحل، واألهواء امللل يف الفصل (٩)
مرص. األوىل، الطبعة ١٣١٧ه سنة األدبية املطبعة ٤٥٦ه، سنة املتوىف الظاهري

سنة املتوىف الشهرستاني الكريم عبد بن محمد الفتح أبي لإلمام والنحل، امللل (١٠)
والنحل). امللل هامش (عىل ،٥٤٨

التقدم. مطبعة مرص، األصفهاني، الفرج أبي لإلمام األغاني، (١١)
هللا عبد أبي الدين شمس الحافظ اإلمام الشيخ تأليف الرجال، أسماء يف املشتبه (١٢)
.Dr. J. De Gong لنارشه ١٨٦٣م، سنة ليدن مدينة الذهبي، عثمان بن أحمد بن محمد
هبة بن الحسن بن عيل القاسم أبي الدين ثقة الكبري للحافظ الكبري، التاريخ (١٣)
خالد. قارصيل لصاحبها الشام روضة مطبعة عساكر، بن الحسني بن هللا عبد بن هللا

١٣٢٩ه. سنة دمشق بدران، القادر عبد الشيخ وتصحيحه برتتيبه اعتنى
املرصي، الكندي يوسف بن محمد عمر أبي تأليف القضاء، وكتاب الوالة كتاب (١٤)
١٩٠٨م. سنة بريوت اليسوعيني، اآلباء مطبعة ،Rhuxon Guest بقلم ومصحح مهذَّب
املتوىف األندليس القرطبي ربه عبد بن محمد بن أحمد عمر ألبي الفريد، العقد (١٥)

١٣٣١ه/١٩١٣م. سنة األوىل الطبعة مرص، الجمالية املطبعة ٣٢٨ه، سنة
خلكان، بابن الشهري أحمد القايض تأليف الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات (١٦)

مرص. طبع
امللطي الطبيب أهرون بن الفرج أبي غريغوريس للعالمة الدول، مخترص (١٧)
املطبعة اليسوعي، صالحاني أنطون األب طبعه عىل وقف العربي، بابن املعروف

١٨٩٠م. بريوت يف اليسوعيني لآلباء الكاثوليكية
املتوىف األندليس صاعد بن أحمد بن صاعد القاسم أبي للقايض األمم، طبقات (١٨)
شيخو لويس األب والفهارس بالروايات وأردفه بالحوايش وذيَّله نرشه ٤٦٢ه، سنة

١٩١٢م. سنة بريوت اليسوعيني، لآلباء الكاثوليكية املطبعة اليسوعي،
الرحمن عبد الفرج أبي الدين جمال الحافظ تصنيف العزيز، عبد بن عمر سرية (١٩)
الخطيب، الدين محب طبعه عىل ووقف وصححه نسخه البغدادي، القريش الجوزي ابن

١٣٣١ه. مرص املؤيد، مطبعة
البغدادي، القايل القاسم بن إسماعيل عيل أبي تأليف العرب، لغة يف األمايل (٢٠)

١٣٢٤ه. سنة األوىل، الطبعة مرص، ببوالق األمريية الكربى املطبعة

256



عليها اعتمدنا التي التاريخية املصادر

الحسيني أحمد أبي الطاهر بن عيل القاسم أبي للرشيف املرتىض، السيد أمايل (٢١)
األوىل، الطبعة بمرص، السعادة مطبعة واألدب، والحديث التفسري يف ٤٣٦ه، سنة املتوىف

١٩٠٧م. وسنة ١٣٢٥ه سنة
عارصهم ومن والرببر والعجم العرب أيام يف والخرب املبتدأ وديوان العرب كتاب (٢٢)

املغربي. خلدون بن الرحمن عبد للعالمة األكرب، السلطان ذوي من
املتوىف الدينوري قتيبة بن مسلم بن هللا عبد محمد أبي تأليف والشعراء، الشعر (٢٣)
الحلبي النعساني فراس أبو الدين بدر محمد السيد حواشيه وعلق صححه ٢٧٦ه، سنة

١٣٢٢ه. سنة األوىل الطبعة مرص،
األثري بابن املعروف … الكرم أبي بن عيل الحسن أبي للعالمة الكامل، تاريخ (٢٤)
١٣٠١ه. سنة األوىل الطبعة مرص، املرصية، األزهرية املطبعة الدين، بعز امللقب الجزري
املتوىف قتيبة بن مسلم بن هللا عبد محمد أبي تأليف والسياسة، اإلمامة كتاب (٢٥)

١٩٠٤م. وسنة ١٣٢٢ه، سنة النيل مطبعة مرص، ٢٧٠ه، سنة
بابن املعروف الهمداني محمد بن أحمد بكر أبي تأليف البلدان، كتاب مخترص (٢٦)

.Edidit H. J. De goeje و١٨٨٥م. ١٣٠٢ه، سنة بريل مطبعة ليدن، الفقيه،
محمد هللا عبد أبي الدين شمس الشيخ جمع األقاليم، معرفة يف التقاسيم أحسن (٢٧)
ليدن، الثانية، الطبعة بالبشاري، املعروف املقديس الشامي البناء بكر أبي بن أحمد بن

.١٩٠٦ سنة بريل
Desoriptis Imperii Moslemier.
Edidit M. J. De Goeje.

.١٣٠٦ سنة ليدن خرداذبه ابن عن واملمالك، املسالك كتاب (٢٨)
Edidit M. J. De Goeje.
P. J. Brill, 1899.

البغدادي، الكاتب جعفر بن قدامة الفرج ألبي الكتابة، وصنعة الخراج كتاب (٢٩)
.١٨٩٩ ليدن بريل

النحوي الزجاجي إسحاق بن الرحمن عبد القاسم أبي الحجة إمالء األمايل، كتاب (٣٠)
السعادة. مطبعة مرص، ،١٣٢٤ سنة األوىل الطبعة ٣٣٧ه، سنة املتوىف البغدادي

.٢٥٥ سنة بالبرصة املتوىف الجاحظ، بحر بن عمرو عثمان ألبي والتبيني، البيان (٣١)
األدبية، الفتوح مطبعة املؤيد، بجريدة املحرر الخطيب الدين محب طبعه عىل وقف

١٣٣٢ه. سنة مرص
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السعادة مطبعة الجاحظ، بحر بن عمرو عثمان أبي تأليف واألضداد، املحاسن (٣٢)
١٣٢٤ه. سنة األوىل الطبعة مرص،

مطبعة ليدن، املسعودي عيل بن الحسني بن عيل الحسن ألبي واإلرشاف، التنبيه (٣٣)
.١٨٩٣ سنة بريل

الدينوري. داود بن أحمد حنيفة ألبي الطوال، األخبار كتاب (٣٤)
املعلم كراتشقوفسكي أغناطيوس مقدمتها وتعليق وطبعها برتتيبها واعتنى جمعها

.١٩١٢ سنة ليدن بريل، مطبعة بطرسربج، يف اإلمرباطورية الكلية باملدرسة
Zgree Kratehkorsky.

مطبعة بالبالذري، الشهري البغدادي جابر بن يحيي ألحمد البلدان، فتوح (٣٥)
األوىل. الطبعة ١٩٠١م، سنة ،١٣١٩ مرص املوسوعات

عيل بن محمد تأليف اإلسالمية، والدول السلطانية اآلداب يف الفخري كتاب (٣٦)
.١٩٢٣ سنة مرص، املعارف، مطبعة الطقطقي، بابن املعروف طباطبا

.١٩٢٦ بغداد، العرصية املطبعة للمؤلف، قرطبة، يف األموية الدولة (٣٧)
للمؤلف. ،١٩٢٤ سنة بريوت طيارة، مطبعة سفيان، أبي بن معاوية (٣٨)
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