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  م٦٨٤/ ھـ٦٤وقعة مرج راھط 

  )ھـ٤ - 2من القرن  نوالمؤرخی ةدراسة في الروا(

Marj Rahet Battle 64 HC \ 684 AC 

(A Study of Narrators and Historians From The Second To The Fourth Century of Hijra) 

  

  فاطمھ موسى: إعداد الطالبة

  

  لجنة المناقشة

  )رئیسًا(عامر بركات . د     

  محسن یوسف. د                                               

  نظمي الجعبة. د                                               

  

التاریخ العربي ھذه األطروحة استكماًال لمتطلبات درجة الماجستیر في برنامج مت دُِّق"
  ."اإلسالمي من كلیة الدراسات العلیا في جامعة بیرزیت، فلسطین

  

  

  

٢٠١٣/ ٢٠١٢  
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  م٦٨٤/ ھـ٦٤وقعة مرج راھط 

  )ھـ٤ - 2من القرن  والمؤرخین ةدراسة في الروا(

Marj Rahet Battle 64 HC \ 684 AC 

(A Study of Narrators and Historians From The Second To The Fourth Century of Hijra) 

  

  ١١٠٥٣٥٤ /فاطمھ بدوي صالح موسى

  

  ٢٠١٣ زتمو

  

  لجنة اإلشراف والمناقشة

  )رئیسًا(عامر بركات . د

  )عضوًا(محسن یوسف . د

  )عضوًا(نظمي الجعبة . د

  

لمتطلبات درجة الماجستیر في برنامج التاریخ العربي ُقدِّمت ھذه األطروحة استكماًال "
  ."اإلسالمي من كلیة الدراسات العلیا في جامعة بیرزیت، فلسطین

  

٢٠١٣  
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  م٦٨٤/ ھـ٦٤وقعة مرج راھط 

  )ھـ٤ - 2من القرن  والمؤرخین ةدراسة في الروا(

Marj Rahet Battle 64 HC \ 684 AC 

(A Study of Narrators and Historians From The Second To The Fourth Century of Hijra) 

  

  إعداد

  ١١٠٥٣٥٤فاطمھ بدوي صالح موسى 

  

  ٢٠١٣ تموز

  

  لجنة اإلشراف والمناقشة

  )           .....................................رئیسًا(عامر بركات . د

  .....................................)         عضوًا(محسن یوسف . د

  )         ......................................عضوًا(نظمي الجعبة . د

  

ُقدِّمت ھذه األطروحة استكماًال لمتطلبات درجة الماجستیر في برنامج التاریخ العربي "
  ."اإلسالمي من كلیة الدراسات العلیا في جامعة بیرزیت، فلسطین

  

٢٠١٣  
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  اإلھداء
 والدتي العزیزة... إلى رمز التضحیة... وأجزلت بعطائھا... إلى من أعطت. 

 
 وبھ أزداد ... ُحب العلملإلى من دفعني ... إلى النور الذي ینیر لي درب النجاح

 .والدي العزیز... فخرًا
  
 

 شقیقاتي مریم ... وبھم أستمد عزتي وإصراري... إلى من ھم أقرب إلّي من روحي
 .وأشقائي محمد، وعبد الرحمن، والقاسم، وعبد العزیز وجمانة،

 
 م علي صالح. د خطیبي... وشریك حیاتي... إلى رفیق دربي. 

  
 

 صدیقاتي ... ي ھمومي تذكارًا وتقدیرًانوشاركن... ي في دراستينإلى من آنسن
 .، وھیا القاسمبتسام أبو میزر، وروان موسى، واوأسماء عویس، ،منتھى سالمة

 
  إلى أھلي في غربتي خاصًة األخت عال بیاتنة، ... كانو لي عونًا وسندًاإلى من

 .وزوجھا أبو لیث، وعائلتھم
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  شكر وتقدیر

  
 ،وإخراجھ إلى  أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى كل من ساندني في إنجاز ھذا العمل

 النور، وأخص بالذكر
 

 ل باإلشراف على الرسالةعامر بركات الذي تفّض. د 
  
 

 نظمي الجعبة. محسن یوسف، ود. د أعضاء لجنة المناقشة؛ 
 

 بمساعدتي عمر مسلم، اللذان قاما. ختام سلمان، ود. دائرة اللغة العربیة، تحدیدًا د 
تقدیم  ناصر الدین أبو خضیر الذي كان لھ فضل في. بتدقیق الرسالة لغویًا، ود

 .اتوالتوجیھ اتاإلرشاد بعض
  
 

 ص بالذكر؛ إیمان جریس، وعمر الزبنمكتبة جامعة بیرزیت، وأخ. 
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  :ملخص

رواة ومؤرخي القرن الثاني حتى القرن الرابع الھجري تفاصیل  ھذه الدراسة ناولتت

بعد تنحي الخلیفة معاویة بن یزید عن الُحكم ثم موتھ  ،م٦٨٤/ ھـ٦٤وقعة مرج راھط عام 

 لیصبح أرادوا مبایعتھ ابن الزبیر فأنصار ،خالفات عدیدة حدثتبشكل مفاجيء، حیث 

أمر الخالفة  تھمروان بن الحكم بالمطالبة بتولی أنصار فقاموھذا ما ال یقبلھ األمویون  یفة،الخل

  .أیضًا، مما أدى إلى اجتماع الطرفین في مرج راھط لحسم األمر ألحدھما

مرج راھط بین  وتبحث ھذه الدراسة في تباین الروایات التاریخیة المتعلقة بوقعة

الرواة والمؤرخین، فرغم أن القتال في الوقعة لم یستغرق سوى یومًا واحدًا إّال أّن روایات 

افترضت الدراسة ثالثة فرضیات لإلجابة على . الرواة والمؤرخین قد تباینت بشكل كبیر

مسألة تباین الروایات التاریخیة؛ حیث أشارت الفرضیة األولى إلى أن حدوث االختالف 

أما الفرضیة . عائد إلى مسألة تأخر عملیة تدوین األحداث التاریخیة عند الرواة والمؤرخین

الثانیة فقد افترضت أن مسألة تباین الروایات یعود إلى أن تاریخ بني أمیة قد ُكتب زمن 

في حین كانت الفرضیة الثالثة حاملًة لعدة تساؤالت بداخلھا حیث . العباسیین أعداء األمویین

  .أن االختالف یعود إلى أسباب مختلفة مثل العصبیات القبلیة واألحزاب السیاسیة بّین

ولفحص ھذه الفرضیات جمیعھا اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على روایات الرواة 

/ ھـ٢٢٥م إلى المدائني ت ٧٦٣/ ھـ١٤٦القریبین من الحدث زمانیًا وتمّثلت في الكلبي ت 

واعتمدت أیضًا على كتابات . مصادر اإلسالمیة المختلفةم، الذین وردت روایاتھم في ال٨٤٣

م، ٩٥٧/ ھـ٣٤٦م إلى المسعودي ت ٨٥٥/ ھـ٢٤٠المؤرخین ابتداًء من خلیفة بن خیاط ت 

وذلك لمعرفة طریقة كتابتھم حول وقعة مرج راھط وكیف صاغوھا وعلى َمن أعتمدوا فیھا، 

  .؟وما ھي اختالفات الكتابات التاریخیة من مؤرخ إلى آخر

ومن خالل تتبع ودراسة وتحلیل الروایات التاریخیة تبّین أن اختالف الروایات 

المتعلقة بوقعة مرج راھط یعود إلى فرضیات وأسئلة الدراسة جمیعھا وذلك ألن الدراسة 

عالجت ثمانیة رواة وسبعة مؤرخین بشكل أساسي وكل حالة كانت تمّثل نموذجًا خاصًا في 

  .لتفاصیل الحدثطریقة روایتھا وتدوینھا 
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المنھج  تم استخدامحیث  مختلفة؛ تم استخدام أربعة مناھج ھدف الدراسة ولتحقیق

وضع ب المتمثلالوصفي الذي یقوم على عرض مضمون ومحتوى الروایة، ثم المنھج النقدي 

إذا  بتفنید الروایة وذلكالنقد إما سلبیًا  حیث كان ،أسئلة منطقیة وعقلیة فیما یخص الروایة

المنھج و ،ك الروایة ومدى قربھا من الحقیقةإیجابیًا بذكر میزات تل أوكانت غیر منطقیة، 

الروایة األقرب ومعرفة  ،المقارن الذي یتم فیھ مقارنة روایتین أو أكثر للوصول إلى الحقیقة

  .وأخیرًا المنھج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل الروایات التاریخیة ،للمنطق من غیرھا

  

تناول  حیثأما الدراسة من حیث المحتوى فتنقسم إلى أربعة فصول تلیھا الخاتمة؛ 

الذین لھم عالقة بموضوع  الفصل األول عرضًا سریعًا ألكثر وأبرز الرواة والمؤرخین

 ،ومصداقیتھم ،وثقافاتھم ،والسیاسي ،والمذھبي ،وانتمائھم القبلي ،من حیث أنسابھمالبحث 

أما الفصل الثاني فقد تناول أسباب وقعة  .وكیفیة روایتھم لھا ،ھطوموقفھم من وقعة مرج را

مرج راھط من وجھة نظر الرواة والمؤرخین من حیث مسألة خلع معاویة الثاني نفسھ ثم 

اشتمل الفصل الثالث على  في حین. وأمر البیعة لمروان بن الحكم ،موتھ، والبیعة البن الزبیر

إخراج الضحاك بن قیس من و یخ الوقعة ومدتھا،تار مجریات وقعة مرج راھط من حیث

وخدعة  وش، وأسماء القادة، ووصف الوقعة،دمشق إلى المرج، واإلمدادت، وأعداد الجی

المھادنة، وأسماء القتلى وعددھم، وانتصار مروان بن الحكم ومبایعتھ، وھرب عّمال ابن 

ن نتائج مباشرة راھط موعرض الفصل الرابع النتائج التي ترتبت على وقعة مرج . الزبیر

میول الرواة والمؤرخین عندما تطرقوا إلى موضوع  الخاتمة فقد أظھرت أما. وغیر مباشرة

  . الدراسة
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Abstract  

 

This research examines how the narrators and historians of the 

second until the fourth centuries A.H (8th - 11th century A.D), 

described the events of the Marj Rahit Battle that occurred in the year 

64 HD\ 684 AD. The battle took place after the abdication, followed 

by the sudden death, of Caliph Mauawiya Bin Yazid. There were 

many disputes for the caliphate between the supporters of Ibn Al-

Zubayr, which was unacceptable among Umayyads, and the 

supporters of Marwan Ibn Al-Hakam. This led both parties to face 

each other in Marj Rahit to decide the matter.  

 This study looks into the different narrations of both narrators 

and chroniclers regarding the Battle of Marj Rahit. In spite of the fact 

that the battle itself lasted for one day, narrations of narrators and 

chroniclers are in great discrepancy. The study supposed three 

hypothetical questions behind this discrepancy in narrations. The first 

question posed that the discrepancy took place as a result of delay in 

documenting and recording of historical events by narrators and 

chroniclers. The second question posed that the discrepancy refers 

the fact that the Umayyad history was recorded during the era of 

their enemies, the Abbasids. The third question carried several 

inquiries within its folds and showed that discrepancies relate to 

different causes like tribal loyalty and political parties. 
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 In order to answer all of these questions, the study basically 

relied on first hand narratives by contemporary narrators to the 

event. They are represented by Al Kalbi (D 146 A.H. /763 A.D.) and Al 

Madaini (D 225 A.H./843 A.D.) whose narra ons appeared in 

different Islamic references. It also relied on records of chroniclers 

star ng with Khalifa Ibn Khayyat (D 240 AH./ 855 A.D.) and Al Masudi 

(D 346 AH. / 957A.D.) for the purpose of iden fying their approach in 

recording the Battle of Marj Rahit, way of narration and references 

they relied on  as well as the variances in historical records from one 

historian to another.  

 Based on tracking, studying and analyzing of historical 

narrations, it was found out that the variance in narrations of the 

Battle of Marj Rahit refers to all the study questions since it basically 

addressed and tackled eight narrators and seven chroniclers. Each 

one represented a special and unique approach in his narration and 

documentation of the details of this abovementioned event. 

To achieve the goal of the study, the researcher used four 

different methods: the descriptive, the critical, the comparative and the 

analytical. The descriptive method describes the narrative and its 

content. The critical method, through asking logical questions about 

the narrations, critiques of the narration as either negative which 

means to refute the narration, or positive by mentioning the features of 

that narration and how closely it depicts the facts. The comparative 

method compares narrations to find out the closest narration to the 
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facts. Finally, the researcher used the analytical method that was based 

on the analysis of the historical narrations to offer some new facts. 

The study, in terms of content, is divided into four chapters 

followed by a conclusion. The first chapter presents the most 

prominent of the narrators and historians in terms of their tribal, 

religious, political, and cultural affiliations. Their credibility, their 

attitude towards Marj Rahit Battle, and how they told their narrations 

was also taken into consideration. 

The second chapter deals with the causes of Marj Rahit Battle 

from the perspective of the narrators and historians in terms of the 

abdication and death of Mu’awiya II, and the allegiance to Ibn Al-

Zubayr or to Marwan Ibn Al-Hakam.  

The third chapter includes the events of Marj Rahit Battle: 

supplies, names of the leaders, number of soldiers, description of the 

battle, duration of the battle, the year it occurred, the truce trick, 

number and names of the dead soldiers, chasing Dahhaak Bin Qais 

from Damascus to Marj Rahit, the victory of Marwan Ibn Al-Hakam 

and oath allegiance to him, and the fleeing of Ibn Al-Zubayr’s 

soldiers.  

The fourth chapter shows the direct and the indirect results of 

Marj Rahit Battle. Finally, the conclusion, however, shows tha biases 

of the narrators and historians in documenting the events of Marj 

Rahit battle. 
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  :المقدمة

بدایتھا إلى نھایتھا ملیئة باألحداث  ذم، من٦٨٤/ ھـ٦٤كانت فترة حكم معاویة الثاني   

وأشار البعض  ،التاریخیة المھمة حیث أشار البعض أنھ بدأ حكمھ باالعتزال عن السیاسة

فراغ سیاسي البد من أدى إلى األخر أن خطبة معاویة الثاني ثم تنحیھ عن الخالفة وموتھ 

بشكل علني  للخالفة ى نفسھفي مكة بالدعوة إل متواجدًا ، مما دعا ابن الزبیر الذي كانملئھ

في المقابل قام ووجود أنصار لھ،  على ذلك ساعدهو بھا ألنھ رأى نفسھ األحق وصریح

ساعده على ذلك وجود البیت األموي بأخذ البیعة لنفسھ مما مروان بن الحكم ممثًال عن 

  .أیضًا أنصار وموالین لھ

لعالقة بوقعة مرج راھط، ا ة والمؤرخین ذوين في دراساتھم للروالم یتطرق الباحثو

حیث یالحظ أن ھناك اختالفًا كبیرًا بین الروایات التاریخیة من راٍو إلى أخر ومن مؤرخ إلى 

أخر، لھذا سوف تبدأ الدراسة بعملیة فحص لھؤالء الرواة وتتبع مدى قرب ھذا الراوي أو 

وتتبع مصادر ذاك من الحدث زمانًا ومكانًا ومعرفة انتمائھ المذھبي ووالئھ السیاسي، 

كما ستتطرق الدراسة إلى المؤرخین من باب اختیارھم لروایات وقعة مرج راھط . روایاتھ

روایات السابقین، وستتتبع الدراسة الروایات والكتابات  ىمن جدید عل ثم معرفة ما أضافوه

القرن / التاریخیة التي تعود للفترة الزمنیة الواقعة بین القرن الثاني والقرن الرابع الھجري

  .الثامن والحادي عشر المیالدي

ستغرق سوى القتال في وقعة مرج راھط لم ی أن بالرغم من تتمثل إشكالیة الدراسة  

یعود ھذا التباین فھل . كبیر بشكل قد تباینت روایات الرواة والمؤرخین أّن یوم واحد إّال

ألن التاریخ األموي ُكِتَب أم لتأخر عملیة تدوین األحداث التاریخیة عند الرواة والمؤرخین، 

  ؟أم إلى أسباب أخرى زمن العباسیین أعداء األمویین

/ ھـ٦٤تأتي أھمیة ھذه الدراسة بكونھا أول دراسة تعالج وقعة مرج راھط سنة   

ونقد روایاتھم  والمؤرخین رن تحلیلي، من خالل تتبع الرواةم، بشكل وصفي نقدي مقا٦٨٤

بالنقد والمقارنة والتحلیل آثار الرواة والمؤرخین في صیاغتھم  فھي تتناول. إما إیجابًا أو سلبًا

محاولة ألحداث الوقعة سیاسیًا وثقافیًا وقبلیًا، وذلك من خالل دراسة تفاصیل حیاتھم، ثم 

  .الروایات التاریخیة بین الرواة من ناحیة منطقیة اختالف التوصل إلى األسباب التي أدت إلى



١٤ 
 

وھو االقتراب  ؛أربعة مناھج تاریخیة مختلفة للوصول إلى ھدف الدراسة تم استخدام

ثم  .ول بوصف مضمون الروایات المختلفةمن صحة تفاصیل األحداث؛ تمثل المنھج األ

المنھج النقدي الذي یقوم على وضع أسئلة منطقیة عقلیة تحتوي نقدًا سلبیًا وذلك بتفنید الروایة 

من  خلوھاًا إیجابیًا وذلك بذكر میزات تلك الروایة ومدى إذا كانت غیر منطقیة، أو نقد

المقارن، وذلك لمقارنة روایتین تاریخیتین أو أكثر للوصول إلى المنھج ثم  .اإلضافات

وأخیرًا؛ تم استخدام المنھج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل . الروایة األقرب إلى الصحة

  .یم شيء إضافي جدیدالروایات التاریخیة وتقد

اعتمدت الدراسة أساسًا على المصادر األولیة للروایات التاریخیة منذ بدایة القرن   

كتب التراجم والسیر والفقھ وتكونت المصادر من الثاني حتى القرن الرابع الھجري، 

  .والفھارس والمعاجم، والقلیل من المراجع واألبحاث الحدیثة المعاصرة

، وذلك بسبب عدم وصول معلوماتالع تمثلت صعوبات الدراسة في عملیة جم

تاریخیة متفرقة،  روایاتالكتابات التاریخیة كاملة، حیث أن الكتب الموجودة عبارة عن 

تجمیع كل ما یتعلق بوقعة مرج راھط، ثم تصنیفھا للحصول  ة فيبوصعال توبالتالي كان

عملیة جمع روایات الدراسة، وقرأتھا،  یمكن وصف. ورة شبھ كاملًة عن تلك الوقعةعلى ص

بالعمل الشاق  ي من الحدث ومعرفة مدى منطقیتھاثم إعادة تصنیفھا من حیث قربھا الزمن

  .والبطيء

تناول  حیثأما الدراسة من حیث المحتوى فتنقسم إلى أربعة فصول تلیھا الخاتمة؛  

من  وا حول وقعة مرج راھطالذین رووا وكتب لرواة والمؤرخینل الفصل األول عرضًا سریعًا

وموقفھم من  ،ومصداقیتھم ،وثقافاتھم ،والسیاسي ،والمذھبي ،وانتمائھم القبلي ،حیث أنسابھم

أما الفصل الثاني فقد تناول أسباب وقعة مرج راھط  .وكیفیة روایتھم لھا ،وقعة مرج راھط

ثم موتھ، والبیعة من وجھة نظر الرواة والمؤرخین من حیث مسألة خلع معاویة الثاني نفسھ 

اختالف أو  اشتمل الفصل الثالث على في حین. وأمر البیعة لمروان بن الحكم ،البن الزبیر

 تاریخ الوقعة ومدتھا، مجریات وقعة مرج راھط من حیث اتفاق الرواة والمؤرخین حول

إخراج الضحاك بن قیس من دمشق إلى المرج، واإلمدادت، وأعداد الجیوش، وأسماء و

القادة، ووصف الوقعة، وخدعة المھادنة، وأسماء القتلى وعددھم، وانتصار مروان بن الحكم 
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وعرض الفصل الرابع النتائج التي ترتبت على وقعة . ومبایعتھ، وھرب عّمال ابن الزبیر

میول الرواة والمؤرخین  الخاتمة فقد أظھرت أما. ة وغیر مباشرةن نتائج مباشرمرج راھط م

  . إلى موضوع الدراسة عندما تطرقوا
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وقعة مرج راھط من القرن الثاني الھجري حتى  ومؤرخو رواة: الفصل األول

 .الرابع الھجري
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  .وقعة مرج راھط من القرن الثاني الھجري حتى الرابع الھجري ومؤرخو رواة: الفصل األول

  

وقعة مرج راھط، وسیتم تتبع الروایات التاریخیة  رواةیتطرق ھذا الفصل إلى 

حسب تسلسلھا الزمني، كما سیتطرق إلى المؤرخین الذین تناولوا وقعة مرج راھط، 

من من ناحیة الموضوع، أما ھذا . الرواةواإلضافات التي أضافھا المؤرخون تجاه روایات 

والمؤرخین الذین عاشوا في القرن الثاني الھجري  رواةیبحث الفصل في الالناحیة الزمنیة ف

  .حتى نھایة القرن الرابع الھجري

وھو محمد بن السائب : ١)م٧٦٣/ ھـ١٤٦ت ( الكلبي، رواةیأتي في مقدمة أولئك ال 

بالتفسیر  ٤، أحد علماء الكوفة٣وقیل أبو سعید ٢بن بشیر بن عمرو الكلبي أبو النضرا

                                                             
دار : بیروت. تحقیق محمد عطا. ١ط. ٨ج. الطبقات الكبرى. )م٨٤٥/ھـ٢٣٠ت(بن منیع الھاشمي ابن سعد، محمد بن سعد ١ 

. ٢ط. الفھرست). م١٠٤٦/ھـ٤٣٨(؛ ابن الندیم، محمد بن إسحق بن محمد الوراق ٣٤٢-٣٤١ص. ٦ج. ١٩٩٠الكتب العلمیة، 

). م١٢٨٢/ھـ٦٨١ت(محمد بن إبراھیم  ؛ ابن خلكان، أحمد بن١٢٤ص. ١٩٩٧دار المعرفة، : بیروت. تحقیق إبراھیم رمضان

الدارمي البستي، محمد بن ؛ ٣١١ -٣٠٩ص. ٤ج. ١٩٩٤دار صادر، : بیروت. ١ط. ٧ج. وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان

دار : حلب. ٣ج. ١ط. تحقیق محمود زاید. المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین). م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت(حبان بن معبد 

تاریخ اإلسالم ). م١٣٤٧/ھـ٧٤٨(شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز  ،الذھبي؛ ٢٥٦-٢٥٣ص. ٢ج .١٩٧٦الوعي، 

 -١٦٧ص. ٩ج. ١٩٩٣دار الكتاب العربي، : بیروت. تحقیق عمر عبد السالم التدمري. ٢ط. ٥٢ج. ووفیات المشاھیر واألعالم

مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث . )م١٣٦٠/ھـ٧٦٨ت(؛ الیافعي، عبد اهللا بن أسعد بن سلیمان ١٦٨

، عبد الرحمن بن محمد بن المنذر ابن أبي حاتم الرازي؛ ٢٣٧-٢٣٦ص. ١٩٩٧دار الكتب العلمیة، : بیروت. ١ط. الزمان

. ٧ج. ١٩٥٢. یروتالھند، ب: حیدر آباد الدكن، دار إحیاء التراث العربي. ١ط. ٩ج. الجرح والتعدیل). م٩٣٨/ھـ٣٢٧ت(التمیمي 

. ٧ج. دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة). م١٠٦٥/ھـ٤٥٨ت(؛  البیھقي، أحمد بن الحسین بن موسى ٢٧١-٢٧٠ص

الكشف ). م١٤٣٧/ھـ٨٤١ت(؛ الطرابلسي، إبراھیم بن محمد بن خلیل ٣٦ص. ١ج. ١٩٨٥دار الكتب العلمیة، : بیروت. ١ط

: الشارقة. المعارف اإلسالمیة دائرة: ؛ وراجع أیضا٢٣٠ص. ١٩٨٧عالم الكتب، : بیروت. الحثیث عمن رمي بوضع الحدیث

ھدیة . ؛ إسماعیل أمین، البغدادي٨٦٢٣-٨٦٢٢ص. ٢٧ج. حسن حبشي". الكلبي. "١٩٩٨مركز الشارقة لإلبداع الفكري، 

تاریخ األدب . كارل بروكلمان ؛٧ص. ٢ج. ١٩٥١دار إحیاء التراث العربي، : بیروت .العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین

بحث في نشأة علم التاریخ . ؛ عبد العزیز الدوري٣٠، ص٣ج. ١٩٦١: دار المعارف: القاھرة. ترجمة عبد العلیم النجار. العربي

التاریخ العربي والمؤرخون، دراسة في تطور . ؛ شاكر مصطفى٤١-٤٠ص. ١٩٦٠المطبعة الكاثولیكیة، : بیروت. عند العرب

. ؛ محمد أحمد ترحیني١٩١-١٩٠ص. ١ج. ١٩٧٩دار العلم للمالیین، : بیروت. ١ط. خ ومعرفة رجالھ في اإلسالمعلم التاری

  .٦٨ص. س.دار الكتب العلملیة، د: بیروت. المؤرخون والتأریخ عند العرب
دمشق، . ١ط. ١١ج .شذرات الذھب في أخبار من ذھب). م١٦٧٨/ھـ١٠٨٩ت(أبو الفالح الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن العماد  ٢

  .٢١١ص. ٢ج. ١٩٨٦دار ابن كثیر، : بیروت
  .٢٥٣ص. ٢ج. المجروحین. الدارمي البستي ٣
 ٧١ص. ٢٠٠٦مؤسسة شباب الجامعة، : اإلسكندریة. التاریخ والمؤرخون العرب. عبد العزیز سالم ٤
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حیث إن قبیلتھ في الشام مھدت لھ االتصال بعلم  ٥واألخبار وأیام الناس، من نّسابي كلب

، وتشیر دراستھ لألنساب إلى محاولتھ لجمع ٦األنساب إلى جانب علمھ باألدب واألخبار

وقد ذكر ابن الندیم كتابا واحدا لھ . ٧الروایات القبلیة معتمدًا على أفضل نسّابة في كل قبیلة

لیس ألحد " وقال ابن عدي عن الكلبي. ٩"تفسیر القرآن"، وقیل اسمھ ٨"تقسیم القرآن"فقط 

  . ١٠"تفسیر أطول من تفسیر الكلبي

 من أتباع عبد اهللا بن سبأ الذین یقولون إن علیًا لم یمت، أنھ اُتِھم الكلبي بالسبئیة؛ أي

، كما اتھم بالكذب ١١قیام الساعة لیمألھا عدًال كما ملئت ظلمًاسیعود إلى الدنیا قبل و

، أما جد الكلبي ١٣"سمعت الكلبي یتكلم بشيء من تكلم بھ كفر: "وقال عنھ أبو عوانة. ١٢والرفض

 ١٤بشر بن عمرو ووالده السائب وأعمامھ عبید وعبد الرحمن فقد شھدوا وقعة الجمل مع علي

م للنقد بشكل عام والكلبي بشكل للعلویین عرّضھ ربھوأقا ، فدعم الكلبي١٥م٦٥٦/ھـ٣٦ سنة

إذًا مالت عائلة الكلبي منذ ظھور الحروب األھلیة في . ١٦"روایتھ ضعیفة جدا" عنھفقالوا خاص

  .الفترة اإلسالمیة إلى جانب علي بن أبي طالب

سنة  ١٧وشھد محمد بن السائب وقعة دیر الجماجم مع عبد الرحمن بن محمد األشعث

، وقد ٢٠م٧٦٧/ھـ١٥٠، وقیل أول عام ١٩م٧٦٣/ھـ١٤٦توفي الكلبي سنة . ١٨م٧٠١/ھـ٨٢

  . ٢١قارب على الثمانین سنة

                                                             
 ٣٣٤ص. ١٥ج. ٢٠٠١دار الشافي، : بیروت. ٤ط. المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم. جواد علي ٥
 .١٩٠ص. التاریخ العربي. مصطفى ٦
  .٤٨ص. التاریخ والمؤرخون. ؛ سالم٤٠ص. بحث. الدوري ٧
 .١٢٤ص. الفھرست. ابن الندیم ٨
 . ٧ص. ٢ج. ھدیة العارفین. البغدادي ٩

  .١٦٧ص. ٩ج. تاریخ اإلسالم. الذھبي ١٠
  .٢٥٣ص. ٢ج. المجروحین. الدارمي البستي ١١
 .١٦٧ص. ٩ج. تاریخ اإلسالم. الذھبي ١٢
 .١٦٧ص. ٩ج. تاریخ اإلسالم. الذھبي ١٣
  .٣٤١ص. ٦ج. الطبقات. ابن سعد ١٤
  .٧٩ص. ١ج. مرآة الجنان. الیافعي ١٥
  .٣٤٢ص. ٦ج. الطبقات. ابن سعد ١٦
  .٣١٠ص. ٤ج. األعیان وفیات. ؛ ابن خلكان٣٤٢ص. ٦ج. المصدر السابق ١٧
  .٣٤٦ص. ٦ج. تاریخ. الطبري ١٨
  .٢١١ص. ٢ج. شذرات الذھب. ؛ أبو الفالح الحنبلي١٢٤ص. الفھرست .؛ ابن الندیم٢٣٦ص. مرآة الزمان. الیافعي ١٩
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س روایات قصیرة مختلفة وردت روایات الكلبي في مصدر واحد، وعددھا خم

فقد اشتملت على تسلیم الخالفة من حّسان بن مالك إلى مروان بن الحكم، وإنقاذ  المواضیع،

كما ل الضحاك، ومقتل ھمام بن قبیصة، الحكم من القتل، ومقت محرز بن حزیب لمروان بن

تم نقل روایات الكلبي بواسطة ابنھ ھشام وحفیده . ٢٢احتوت على تسعة أبیات من الشعر

  .عباس، بشكل سماعي أو عنھ مباشرة

فھو عوانة بن الحكم بن عوانة بن : ٢٣)م٧٧٥/ ھـ١٥٨ت (عوانة بن الحكم أما 

والد (كان جده . ٢٧، وكنیتھ أبو الحكم٢٦الضریر ٢٥بن وزر بن عبد الحارث الكلبي ٢٤عیاض

. ٢٨عبدًا خیاطًا وجدتھ أمة سوداء آلل أیمن بن خریم بن فاتك األسدي ولھ إخوة مواٍل) أبیھ

رغم أن أصل عوانة من الموالي إال أنھ كان من المعروفین في التاریخ وذلك بسبب علمھ، 

                                                                                                                                                                       
  .١٦٧ص. ٩ج. تاریخ اإلسالم. الذھبي ٢٠
  .٨٦٢٢ص. ٢٧ج". الكلبي. "دائرة المعارف اإلسالمیة ٢١
سھیل زكار، تحقیق . ١ط. ١٣ج. جمل من أنساب األشراف). م٨٩٢/ھـ٢٧٩ت (البالذري، أحمد بن یحیى بن جابر بن داوود  ٢٢

  .٢٧٨ -٢٧٧، ص٢٧٠، ص٢٦٨ص. ٦ج.١٩٩٦دار الفكر، : بیروت. وریاض الزركلي
. ١ط. ٧ج. )إرشاد األریب إلى معرفة األدیب(معجم األدباء ). م١٢٢٨/ھـ٦٢٦ت(یاقوت الحموي، شھاب الدین بن عبد اهللا  ٢٣

الحسن الكوفي، أحمد بن عبد اهللا بن أبو ؛ ٢١٤٩-٢١٣٣ص. ٥ج. ١٩٩٣دار الغرب االسالمي، : بیروت. تحقیق إحسان عباس

؛ ١٢٠ -١١٩ص. الفھرست .؛ ابن الندیم٣٧٧ص .١٩٨٤ دار الباز،: م.د .١ط. تاریخ الثقات ).م٨٧٤/ھـ٢٦١ت(صالح العجلي 

. نكث الھمیان في نكت العمیان). م١٣٦٢/ھـ٧٦٤ت(الصفدي، صالح الدین خلیل بن أیبك ؛ ٢٠١ص. ٧ج. تاریخ اإلسالم. الذھبي

ابن المستوفي، المبارك بن أحمد بن المبارك بن موھوب ؛ ٢٠٨-٢٠٧ص. ٢٠٠٧دار الكتب العلمیة، : بیروت. ١ط

؛ الفیروزآبادي، ٥٤٧ص. ٢ج. ١٩٨٠دار الرشید للنشر، : العراق. تحقیق سامي الصقار. ٢ج. تاریخ إربل). م١٢٣٩/ھـ٦٣٧ت(

دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع، : م.د. ١ط. واللغةالبلغة في تراجم أئمة النحو ). م١٤١٤/ھـ٨١٧ت(محمد بن یعقوب 

تحقیق . ٢ط. ٧ج. لسان المیزان). م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ؛ ٢٢٦ص. ٢٠٠٠

ھدیة . ديالبغدا: ؛ وانظر أیضا٣٨٦ص. ٤ج. ١٩٧١. مؤسسة األعلمي للمطبوعات: بیروت. الھند -دائرة المعارف النظامیة

. المفصل. ؛ جواد علي١٨٠-١٧٩، ص١٢٨ص. التاریخ العربي. ؛ مصطفى٣٧ -٣٦ص. بحث. ؛ الدوري٨٠٤ص. العارفین

. األعالم. ؛ خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي٦٣-٦٢ص. المؤرخون. ؛ ترحیني١١٦-١١٥ص. ١ج

دار الرشید، : الریاض. طبقات النسابین. بكر عبد اهللا، غیھب؛ ٩٣ص. ٥ج. ٢٠٠٢دار العلم للمالیین، : بیروت. ١٥ط. ٨ج

  .٣٢ص. ١٩٨٧
  ٣٨٦ص. ٤ج. لسان المیزان. ابن حجر ٢٤
 ٣٢ص. طبقات. ؛ غیھب١١٩ص. الفھرست. ابن الندیم ٢٥
 .٥٤٧ص. ٢ج. تاریخ إربل. ابن المستوفي ٢٦
 ٢٠٧. نكث الھمیان. الصفدي ٢٧
  ٢٠٧ص. نكث الھمیان. ؛ الصفدي٢١٣٤ص. ٥ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٢٨
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، وكان ٢٩لكوفة في األخبار خاصة، والفتوح والشعر والفصاحة عامةحیث اعتبر من علماء ا

أما أبوه فكان عالمًا بأیام العرب وأنسابھا . ٣٠لھ أخ اسمھ عّیاض عمل في في النحو واألدب

  .٣١وولي والیات كثیرة

، فھو لم یھتم بعلم ٣٢لم ُیذكر عوانة بجرح أو تعدیل؛ ألنھ قّل أن روى حدیثا مسندًا

ین عنوان وقد أّلف عوانة كتاب. ، لذلك كان یروي أخباره دون سند٣٣سنادالحدیث لكرھھ اإل

، وھو أول كتاب تاریخي یحمل "كتاب التاریخ" ، والثاني"سیرة معاویة وبني أمیة" األول

لألسف ُفِقَد ھذان الكتابان، ولم یبق منھما إّال ما تناثر لدى المؤرخین الذین . ٣٤اسم التاریخ

  .٣٥أخذوا عنھ

نسبة إلى عثمان بن (، واُتِھم بأنھ كان عثمانیا ٣٦عوانة على روایات قبیلتھ كلبرّكز 

، وأشار بعض المؤرخین أن عوانة لم یعرض إال ٣٧، یضع األخبار لصالح بني أمیة)عفان

نجد أخرین قد أبرزوا لكن . ٣٨روایة بني كلب المناصرة للشامیین والمعارضة لعلي وأتباعھ

الذي خرج على الخلیفة  النفس الزكیة العلويلفشل محمد  روایة لعوانة متأسفًا فیھا

إن انتقاء المؤرخین لبعض الروایات ثم الُحكم على عوانة من خاللھا بأنھ أموي . ٣٩المنصور

إذ كان یجب القول بأن عوانة عرض روایات الشامیین والعلویین . غیر مقبول أو علوي أمرًا

  .على حد سواء

                                                             
 .٢١٣٤ص. ٥ج. معجم األدباء. ؛ یاقوت الحموي١١٩ص. الفھرست. ابن الندیم ٢٩
 ٢١٣٦ص. ٥ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٣٠
العصریة، المكتبة : بیروت. ١ط. ٤ج. إنباه الرواة على أنباه النحاة). م١٢٤٨/ھـ٦٤٦ت(القفطي، جمال الدین علي بن یوسف  ٣١

  .٣٦١ص. ٢ج.٢٠٠٣
  .٢٠٧ص. نكث الھمیان .الصفدي ٣٢
  .٢١٣٥ص. ٥ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٣٣
 .١٧٩، ص١٣٥ص. التاریخ العربي. ؛ مصطفى١١٦ص. ١ج. المفصل. جواد علي ٣٤
 ١٢٨ص. التاریخ العربي. مصطفى ٣٥
  .١٢٤ص. بحث. الدوري ٣٦
  .٩٤ص. ٥ج. األعالم. ؛ الزركلي٢٠٧ص. نكث الھمیان. ؛ الصفدي٢١٣٥ص. ٥ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٣٧
دار العلم للمالیین، : بیروت. ترجمة إحسان عباس، محمد نجم، محمود زاید. دراسات في حضارة اإلسالم. ھاملتون جب ٣٨

  .١٥١ص. ١٩٦٤
  .٩٧ص. ١٩٢٩دار الثقافة، : وتبیر. ترجمة حسین نصار. دراسات عن المؤرخین العرب. داوود صموئیل مرغولیوث ٣٩
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، ٤٢، والمدائني٤١، والھیثم بن عدي٤٠شام بن الكلبيروى كثیرون عن عوانة منھم ھ

اختلف المؤرخون في سنة وفاة عوانة فمنھم من ذكر أنھ توفي سنة . ٤٣وأبو عبیدة

أنھ  ٤٦، فقد ذكر الصولي٤٥م٧٧٤/ھـ١٥٨أنھ توفي سنة  ، ومنھم من ذكر٤٤م٧٦٤/ھـ١٤٧

المدائني أنھ ، في حین ذكر ٤٧م في الشھر الذي مات فیھ األعمش٧٦٤/ھـ١٤٧توفي سنة 

  .٤٨م في السنة التي مات فیھا المنصور٧٧٤/ھـ ١٥٨توفي سنة 

أورد المؤرخون ست روایات لعوانة بن الحكم في أربعة مصادر مختلفة، اشتملت 

على سرد سریع لألحداث بعد وفاة معاویة الثاني وتفاصیل تتعلق بالوقعة وثالث خطب 

، والعدید من الحوارات المختلفة حول أمر )معاویة الثاني، حّسان بن مالك، روح بن زنباع(

في أمر البیعة، مقتل ھمام بن (، وثالثة وعشرین بیت شعر )فیھا طابع الحوار(البیعة 

، لكن األبیات الشعریة عند البالذري تختلف عن األبیات الشعریة عند الطبري من )قبیصة

باشر منھ، أو عن طریق وقد وردت روایات عوانة بشكل م. ٤٩حیث ترتیبھا وكلماتھا وعددھا

  .الھیثم بن عدي، أوأبي مسعود الكوفي
                                                             

  .٢٠١ص. ٧ج. سیر أعالم. الذھبي ٤٠
  .٢١٣٤ص. ٥ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٤١
 .٣٨٦ص. ٤ج. لسان المیزان. ؛ ابن حجر العسقالني٢١٣٤ص. ٥ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٤٢
  ٥٤٧ص. ٢ج. تاریخ إربل. ابن المستوفي ٤٣
  ٦٩ص. التاریخ. ؛ سالم٣٦ص. بحث. الدوري ٤٤
  .٩٧ص. دراسات. مرغولیوث ٤٥
ھو محمد بن یحیى بن عبد اهللا بن العباس بن صول، أبو بكر، كان ندیما لجماعة من الخلفاء وجمع أشعارھم وكتب : الصولي ٤٦

. ٣ط. نزھة األلباء في طبقات األدباء). م١١٨١/ھـ٥٧٧ت(كمال الدین األنباري : أنظر عنھ. م٩٤٦/ھـ٣٣٥أخبارھم، توفي سنة 

 .٢٠٥- ٢٠٤ص. ١٩٨٥مكتبة المنار، : الزرقاء. إبراھیم السامرائي تحقیق
ھو سلیمان بن مھران، أبو : األعمش. ٢٠١ص. ٧ج. سیر أعالم. ؛ الذھبي٢١٣٤ص. ٥ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٤٧

. ٢ج. ألعیانوفیات ا. ابن خلكان: أنظر عنھ. م٧٦٤/ھـ١٤٧توفي سنة . محمد، المعروف باألعمش الكوفي، وھو إمام مشھور

  .٤٠٣-٤٠٠ص
. ٥ج. معجم األدباء. ؛ یاقوت الحموي٣٦٦ص. ٩ج. تاریخ اإلسالم. ؛ الذھبي٥٤٧ص. ٢ج. تاریخ إربل. ابن المستوفي ٤٨

  .٢١٣٤ص

؛ محمد بن جریر، ٢٨٢- ٢٨١، ص٢٧٥-٢٧٤، ص٢٧١-٢٧٠، ص٢٦٩، ص٢٦٧-٢٦٣ص. ٦ج. أنساب األشراف. البالذري٤٩ 

-٥٣٥، ص٥٣٤- ٥٣٠ص. ٥ج. ١٩٦٦دار التراث، : بیروت. ٢ط. ١١ج. والملوك تاریخ الرسل). م٩٢٢/ھـ٣١٠ت(الطبري 

دار الفكر، : دمشق. تحقیق عمر العمروي. ٨٠ج. تاریخ دمشق). م١١٧٥/ھـ٥٧١ت(؛ ابن عساكر، علي بن الحسن بن ھبة اهللا ٥٣٨

). م١٣١١/ھـ٧١١ت(؛ ابن منظور األنصاري، محمد بن مكرم بن علي ٣٧٢، ص٣٧١ص. ٦٢، ج٢٥٤ص. ٥٧ج. ١٩٩٥

. ١٩٨٤دار الفكر، : دمشق. تحقیق روحیة النحاس، ریاض مراد، محمد مطیع. ١ط. ٢٩ج. مختصر تاریخ دمشق البن عساكر

  .١٨٣ص. ٢٤ج
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من قبیلة لوط بن یحیى بن مخنف بن سلیمان : ٥٠ )م٧٧٤/ھـ١٥٧ت ( أبو مخنفكان  

 بالسیر كان راویًة عالمًا. ٥٢من أھل الكوفة في حین اعتبره البعض من أھل البصرة ، ٥١األزد

مخنف بن سلیمان إلى علي بن أبي طالب، فورث َمال جده . ٥٤، ولكن األخبار علیھ أغلب٥٣واألخبار

  . ٥٥أبو مخنف المیل للعلویین

 ٥٧، ویقال إنھ كتب اثنین وثالثین كتابًا٥٦ألبي مخنف تصانیف في الفتوح وحروب اإلسالم

الردة، وفتوح الشام، وفتوح العراق، والجمل، وصفین، ومرج راھط وبیعة مروان ومقتل : منھا

                                                             
. ٥ج. معجم األدباء. ؛ یاقوت الحموي٨٤٢-٨٤١ص. ١ج. ھدیة العارفین. ؛ البغدادي١٢٢ص. الفھرست. ابن الندیم٥٠ 

؛ صالح الدین، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن ٥٨١ص. ٩ج. تاریخ اإلسالم. الذھبي؛ ٢٢٥٣-٢٢٥٢ص

. ٣ج. ١٩٧٤دار صادر، : بیروت. تحقیق إحسان عباس. ١ط. ٤ج. فوات الوفیات). م١٣٦٢/ھـ٧٦٤ت(ھارون بن شاكر 

األرناؤوط، تحقیق أحمد . ٢٩ج. الوافي بالوفیات. )م١٣٦٢/ھـ٧٦٤ت(الصفدي، صالح الدین خلیل بن أیبك ؛ ٢٢٦-٢٢٥ص

المقریزي، أحمد بن علي بن عبد القادر ؛ ٣٠٦-٣٠٥ص. ٢٤ج. ٢٠٠٠دار إحیاء التراث، : بیروت. وتركي مصطفى

؛ ٦٤٥ص. ١٩٩٤مكتبة السنة، : القاھرة. تحقیق أیمن الدمشقي. ١ط. مختصر الكامل في الضعفاء). م١٤٤١/ھـ٨٤٥ت(

. تحقیق عادل عبد الموجود، وعلي معوض. ١ط. ٩ج. ء الرجالالكامل في ضعفا). م٩٧٥/ھـ٣٦٥ت(الجرجاني، أحمد بن عدي 

یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عاصم النمري القرطبي ، ابن عبد البر؛ ٢٤١ص. ٧ج. ١٩٩٧الكتب العلمیة، : بیروت

. ٤ج. ١٩٩٢دار الجیل، : بیروت. تحقیق علي البجاوي. ١ط. ٤ج. االستیعاب في معرفة االصحاب). م١٠٧٠/ھـ٤٦٣ت(

أسد ). م١٢٣٢/ھـ٦٣٠ت(؛ ابن األثیر الجزري، علي بن أبي الكرم  محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد ١٤٦٧ص

. ٥ج. ١٩٩٤دار الكتب العلمیة، : بیروت. تحقیق علي معوض، وعادل عبد الموجود. ١ط. ٨ج. الغابة في معرفة الصحابة

. ١ط. ٤ج. میزان االعتدال في نقد الرجال). م١٣٤٧/ھـ٧٤٨(؛ الذھبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز ١٢٢ص

رجال الحاكم في . مقبل ھادي الوادعي: ؛ وانظر أیضا٤٢٠-٤١٩ص. ٣ج. ١٩٦٣دار المعرفة، : بیروت. تحقیق علي البجاوي

. ٥ج. األعالم .؛ الزركلي٣٣ص. ١ج. طبقات. ؛ غیھب١٤٢-١٤١ص. ٢ج. ٢٠٠٤ألثریة، مكتبة صنعاء ا: م.د. ٢ط. المستدرك

؛ ١٧٩-١٧٧ص. التاریخ العربي. ؛ مصطفى٦٨- ٦٧ص. والمؤرخون التاریخ .؛ سالم٣٦-٣٥ص. بحث. ؛ الدوري٢٤٥ص

مام ابن جریر المعجم الصغیر لرواة اإل. ؛ أكرم محمد زیادة٦٢-٦١ص. المؤرخون. ؛ ترحیني٩٧-٩٦ص. دراسات. مرغولیوث

  .٧٥١ص. ٢ج. س. دار ابن عفان، د: القاھرة. ٢ج. الطبري
  .٢٢٥ص. ٣ج. فوات الوفیات. صالح الدین ٥١
  .١٤٦٧ص. ٤ج. المصدر السابق ٥٢
  .١٢٢ص. ٥ج. أسد الغابة. ابن األثیر ٥٣
الھیئة المصریة العامة : القاھرة. تحقیق ثروت عكاشة. ٢ط. المعارف). م٨٨٩/ھـ٢٧٦ت(ابن قتیبة الدینوري، عبد اهللا بن مسلم  ٥٤

  .٥٣٧ص. ١٩٩٢للكتاب، 
  .٦٨ص. التاریخ والمؤرخون. سالم ٥٥
 .٢٢٥٢ص. ٥ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٥٦
  .٩٦ص. دراسات. ؛ مرغولیوث٦٢ص. المؤرخون. ترحیني ٥٧
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دثًا واحدًا، لذلك تعد كتبھ إما رسائل عن مواقع أوعن ي كل كتاب حف، حیث عالج ٥٨بن قیسالضحاك 

  .٥٩وفیات المشھورین أو أحداث كان لھا أھمیتھا في التاریخ

، لكن علماء الحدیث ٦٠ُعّد أبو مخنف أعلم اإلخباریین بأمر العراق وأخبارھا وفتوحھا

الیوثق  ضعیفأنھ إخباري ، حیث أشار الذھبي إلى ٦١ضعفوه الستخدامھ اإلسناد بشيء من التسامح

، إن تلك اآلراء واالتھامات ٦٣، ووصفھ ابن عدي بأنھ شیعي محترق صاحب أخبار الشیعة فقط٦٢بھ

، ألن التاریخ والحدیث علمان التّضعف من مكانة أبي مخنف كراٍو وإخباري ألحداث التاریخ

  .الجوانب المختلفةمنفصالن، فإذا كان ضعیفًا في جانب لیس شرطًا أن یكون ضعیفًا أیضًا في 

وكان للحزبیة واإلقلیمیة أثرھا الكبیر في الكتابات التاریخیة، فأبو مخنف لدیھ میول علویة 

روایات لقبائل أخرى كھمدان،  ، حیث رّكز على روایات قبیلتھ من األزد، وأورد أیضًا٦٤وعراقیة

/ ھـ١٥٧قیل ، و٦٧م٧٩١/ھـ١٧٥، وقیل سنة ٦٦م٧٦٨/ھـ١٥١توفي سنة . ٦٥وطّیىء وكنده وتمیم

  .وھي األرجح ٦٨م٧٧٣

أورد المؤرخون روایتین ألبي مخنف جاءتا في مصدرین، األولى قصیرة، والثانیة طویلة 

جدا، وقد اشتملت روایتاه على أربعة وأربعین بیتًا من الشعر، وسرد الختالف أمر البیعة لمروان بن 

  .٦٩الحكم، ووقعة مرج راھط ومقتل الضحاك

مثل عبد الملك بن نوفل بن ) مصادره(ذكر أبو مخنف أسماء الرواة الذین نقل عنھم روایاتھ 

لكن أبو مخنف في بعض . مساحق وحبیب بن كّرة، وھما قد شھدا الوقعة في الجانب األموي

                                                             
 .٨٤٢-٨٤١ص. ١ج. ھدیة العارفین. ؛ البغدادي١٢٢ص. الفھرست. ابن الندیم ٥٨
  .٩٧ص. دراسات. مرغولیوث ٥٩
 .١٢٢ص. الفھرست. ابن الندیم ٦٠
  .١٧٨ص. التاریخ العربي. ؛ مصطفى٣٤ص. بحث. الدوري ٦١
  .٤١٩ص. ٣ج. میزان االعتدال. الذھبي ٦٢
 .١٤١ص. ٢ج. رجال الحاكم. الوادعي ٦٣
 ١٢٣ص. بحث .الدوري ٦٤
  .١٧٨ص. التاریخ العربي. مصطفى ٦٥
  .٣٣ص. طبقات. غیھب ٦٦
  .٨٤١ص. ١ج. العارفینھدیة . البغدادي ٦٧
 .٣٠٢ص. ٧ج. سیر أعالم. ؛ الذھبي٣٠٦ص. ٢٤ج. الوافي بالوفیات. ؛ الصفدي٢٢٥ص. ٣ج. فوات الوفیات. صالح الدین ٦٨
، ٥٣٨ص. ٥ج. تاریخ الرسل. ؛ الطبري٤٤-٤٣ص. ٧، ج٢٧٦-٢٧٥، ص٢٧٢ص. ٦ج. أنساب األشراف. البالذري ٦٩

  .٥٤٤-٥٣٩ص
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حدثني من  من بني عبد ود من أھل الشام، قالحدثني رجل " قام بالسرد عن مجھولین مثل قولھ الروایات

  .وبالتالي لم یفصح عن مصدره في مثل تلك الروایات، ٧٠"شھد مقتل الضحاك

وھو اللیث بن سعد بن عبد الرحمن : من الفقھاء ٧١)م٧٩٢/ ھـ١٧٥ت ( اللیث بن سعداعتبر 

أسفل مصر في  ٧٥في قریة قرقشنة ٧٤م٧١٣/ھـ٩٤م أو٧١٢/ھـ٩٣، ولد سنة ٧٣، أبو الحارث٧٢الفھمي
                                                             

  .٥٣٨ص. ٥ج. تاریخ الرسل. الطبري ٧٠
؛ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي، الخطیب ٢٤٨ص . الفھرست. ؛ ابن الندیم٥١٧ص. ٧ج. الطبقات الكبرى. ابن سعد ٧١

. ١٣ج. ١٩٨٧دار الكتب العلمیة، : بیروت. تحقیق مصطفى عطا. ١ط. ٢٤ج. تاریخ بغداد وذیولھ). م١٠٧٠/ھـ٤٦٣ت(البغدادي 

النجوم الزاھرة في ملوك مصر ). م١٤٦٩/ھـ٨٧٤ت(ابن تغري بردي، جمال الدین بن یوسف بن عبد اهللا الظاھري ؛ ١٥ -٤ص

سیر . ؛ الذھبي٢٤٦ص. ١ج. مختصر تاریخ. ؛ ابن منظور األنصاري٨٢ص. ٢ج. س.دار الكتب، د: مصر. ١٦ج. والقاھرة

 ؛ ٤٢٠ - ٤١٨ص. ١ج. تاریخ ابن یونس. سعید الصدفي ؛ أبو٣٦٠ص. ٧ج. الثقات. ؛ الدارمي البستي٢١٩ -٢٠٤ص. ٧ج. أعالم

. ١٩٧٠دار الرائد العربي، : بیروت. ١ط. تحقیق إحسان عباس. طبقات الفقھاء). م١٠٨٣/ھـ٤٧٦ت(الشیرازي، إبراھیم بن علي 

صبھان طبقات المحدثین بأ). م٩٧٩/ھـ٣٦٩ت(؛ أبو الشیخ األصبھاني، عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان االنصاري ٧٨ص

أبو بكر بن منجویھ، أحمد بن علي بن محمد بن إبراھیم ؛ ٤٠٥ص. ١٩٩٢مؤسسة الرسالة، : بیروت. ٢ط. ٤ج. والواردین علیھا

 ؛١٦٠-١٥٩ص. ٢ج. ١٩٨٧دار المعرفة، : بیروت. ١ط. ٢ج. تحقیق عبد اهللا اللیثي. رجال صحیح مسلم). م١٠٣٦/ھـ٤٢٨ت(

. ١ط. الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة). م١٣٤٧/ھـ٧٤٨(ن بن قایماز الذھبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثما

محي الدین الحنفي، عبد القادر بن محمد بن نصر اهللا القرشي ؛ ١٥١ص. ١٩٩٢مؤسسة علوم القرآن، : جدة. تحقیق محمد عوامة

ابن ؛ ٤١٧-٤١٦ص. ١ج. س.تب خانھ، دمیر محمد ك: كراتشي. ٢ج. الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة). م١٣٧٣/ھـ٧٧٥ت(

دائرة المعارف : الھند. ١ط. ١٢ج. تھذیب التھذیب). م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت(حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 

ابن المنذر التمیمي، عبد الرحمن بن محمد  ؛ ٤٢٣ص. ٣ج. میزان االعتدال. ؛ الذھبي٤٦٥-٤٥٩ص. ٨ج. ١٩٠٥النظامیة، 

 -١٧٩ص. ٧ج. ١٩٥٢. الھند، بیروت: حیدر آباد الدكن، دار إحیاء التراث العربي. ١ط. ٩ج. لجرح والتعدیلا). م٩٣٨/ھـ٣٢٧ت(

حلیة األولیاء وطبقات ). م١٠٣٨/ھـ٤٣٠ت(أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن أسحق بن موسى بن مھران ، األصبھاني؛ ١٨٠

وفیات . ؛ ابن خلكان٢٢٨ص. ٢ج. تاریخ إربل. بن المستوفي؛ ا٣٢٧-٣١٨ص. ٧ج. ١٩٧٤دار السعادة، : القاھرة. ١٠ج. األصفیاء

. نھایة األرب في فنون األدب). م١٣٣٢/ھـ٧٣٣ت(النویري، أحمد بن عبد الوھاب بن محمد بن عبد الدائم ؛ ١٢٧ص. ٤ج. األعیان

الخطیب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ؛ ٣٩٥ -٣٩٤ص. ١ج. ٢٠٠٣دار الكتب والوثائق القومیة، : القاھرة. ١ط. ٣٣ج

؛ ابن أیوب البغدادي، عمر بن ١٨٠٤ص. ٣ج. تحقیق محمد الحامدي. ١ط. ٣ج. المتفق والمفترق). م١٠٧٠/ھـ٤٦٣ت(بن مھدي 

السلفیة،  الدار: الكویت. ١ط. تحقیق صبحي السامرائي. تاریخ أسماء الثقات). م٩٩٥/ھـ٣٨٥ت(أحمد ابن عثمان بن أحمد بن محمد 

. ١ط. فتح الباب في الكنى واأللقاب). م١٠٠٤/ھـ٣٩٥ت(ابن منده العبدي، محمد بن اسحق بن محمد بن یحیى  ؛١٩٦ص. ١٩٨٤

). م١٢٧٧/ھـ٦٧٦ت(؛ النووي، محي الدین یحیى بن شرف ٢٥٠ص. ١٩٩٦مكتبة الكوثر، : الریاض. تحقیق محمد الفاریابي

؛ ٥٠٥ص. ١ج. المعارف. ؛ ابن قتیبة الدینوري٧٤-٧٣ص. ٢ج. س.الكتب العلمیة، د دار: بیروت. ٤ج. تھذیب األسماء واللغات

د، .د: بیروت. اكرم العمري. تحقیق. ٢ط. ٣ج. المعرفة والتاریخ). م٨٩٠/ھـ٢٧٧ت(الفسوي، یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسي 

المنتظم في تاریخ األمم ). م١٢٠٠/ھـ٥٩٧ت(؛ ابن الجوزي، جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد ٤٥ص. ١ج. ١٩٨١

؛ ١٢ص. ٩ج. ١٩٩٢دار الكتب العلمیة، : بیروت. تحقیق محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا. ١ط. ١٩ج. والملوك

تحقیق عبد الرحمن الیماني . ١ط. ١٣ج. األنساب). م١١٦٦/ھـ٥٦٢ت(أبو سعد المروزي، عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي 

مركز : الشارقة. دائرة المعارف اإلسالمیة: وانظر أیضًا. ٣٨٣ص. ١٠ج. ١٩٦٢دائرة المعارف العثمانیة، : حیدر آباد. ونوآخر

المعجم الصغیر . ؛ أكرم محمد زیادة٨٨٩٠-٨٨٨٨ص . ٢٨ج. حسن شكري". اللیث بن سعد. "١٩٩٨الشارقة لإلبداع الفكري، 
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، وكان مولى فھم ٧٧، وأصلھ من أصبھان)م٧١٤-٧٠٥/ھـ٩٦- ٨٦(٧٦عبد الملك فترة خالفة الولید بن

  .٧٨من قیس عیالن

ُوِصف اللیث باإلمام الحافظ، وشیخ اإلسالم، وعالم الدیار المصریة، واشتھر بالفتوى في 

فقیھ البدن، عربي اللسان، یحسن القرآن والنحو ویحفظ الشعر والحدیث،  قیل عنھحتى . ٧٩مصر

، وكان سخیا، فقیل إن دخلھ في السنة خمسة آالف دینار، وقیل بل ثمانین ألف ٨٠حسن المذاكرة

  .، ألنھ كان یصرفھا٨١دینارفي السنة، وما وجبت علیھ زكاة

كان اللیث من أصحاب مالك بن أنس، وعلى مذھبھ، ثم اختار لنفسھ مذھبا، لكنھ ظل یكاتب 

إن علم . ٨٤، وكتاب مسائل في الفقھ٨٣قودوھو مف" التاریخ"من مصنفات اللیث كتاب . ٨٢مالكا ویسألھ

، ورأى ٨٥اللیث الواسع دفع الشافعي إلى وصفھ بأنھ أفقھ من مالك بن أنس لكن ضیعھ أصحابھ

                                                                                                                                                                       
ھدیة . ؛ البغدادي٢٤٨ص. ٥ج. األعالم .؛الزركلي٤٧٨ص. ٢ج. س. ابن عفان، د دار: القاھرة. لرواة اإلمام ابن جریر الطبري

  .١٩ص. مناھج التألیف. ؛ الشكعة٨٤٢ص. ١ج. العارفین
  .٢٥٠ص. ١ج. فتح الباب. ابن منده العبدي ٧٢
 .٢٤٦ص. ١ج. مختصر تاریخ. ؛ ابن منظور األنصاري٥١٧ص. ٧ج. الطبقات الكبرى. ابن سعد ٧٣
  .٤٧٨ص. ٢ج. الصغیرالمعجم . زیادة ٧٤
اللیث . "دائرة المعارف اإلسالمیة؛ ٤١٩ص . ١ج. تاریخ ابن یونس. ؛ أبو سعید الصدفي١٢ص. ٩ج. المنتظم. ابن الجوزي ٧٥

  .٨٨٨٨ص. ٢٨ج". بن سعد
  .٥١٧ص. ٧ج. الطبقات الكبرى. ابن سعد ٧٦
 .٤٧٨ص. ٢ج. المعجم الصغیر. زیادة ٧٧
. )مطبوع خطأ باسم التاریخ الصغیر(التاریخ األوسط ). م٨٦٩/ھـ٢٥٦ت(بن المغیرة البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم  ٧٨

  .٢٠٩ص. ٢ج. ١٩٧٧مكتبة دار التراث، : حلب. تحقیق محمود زاید. ١ط. ٢ج
  .٢٠٤ص. ٧ج. سیر أعالم. الذھبي ٧٩
  .٧ص. ١٣ج. تاریخ بغداد وذیولھ. الخطیب البغدادي ٨٠
  ٤١٦ص. ١ج. الجواھر المضیة. ؛ محي الدین الحنفي٣٩٥ص. ١ج. نھایة األرب. النویري ٨١
  .٢٤٨ص. الفھرست. ابن الندیم ٨٢
  .٤٥ص. ١ج. المعرفة. الفسوي ٨٣
 .٨٤٢ص. ١ج. ھدیة العارفین. ؛ البغدادي٢٤٨ص. الفھرست. ابن الندیم ٨٤
 .٧٨ص. ١ج. طبقات الفقھاء. ؛ الشیرازي٤٠٥ص. ١ج. طبقات المحدثین. أبو الشیخ األصبھاني ٨٥
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، وقد استكمل إحدى وثمانین ٨٧م٧٩١/ھـ١٧٥توفي اللیث بن سعد سنة . أي ثقة ٨٦أنھ ثبتالمدائني 

  .٨٨سنة

إحداھا في تاریخ خلیفة بن خیاط، وردت روایات اللیث بن سعد في خمسة مصادر مختلفة، 

" ھـ٦٤وقیعة مرج راھط سنة "م بطریقة عناوین، وجاء عنوان ٦٨٤/ھـ٦٤حیث تم سرد أحداث سنة 

عن اللیث بن سعد، في حین أوردت المصادر األخرى ثالث روایات لھ اشتملت على إظھار الضحاك 

بأنھا قصیرة موجزة ومّثلت عرضا  ، اتسمت روایاتھ٨٩لبیعة ابن الزبیر، وبیعة مروان، وزمن الوقعة

  .سریعًا لكال الطرفین، مع میل أكثر نحو ابن الزبیر والضحاك

فھو الھیثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زید بن : ٩٠)م٨٢١/ ھــ٢٠٦ت ( الھیثم بن عديأما 

 ، كان راویة٩٢، ولد بالكوفة ونشأ بھا، ثم انتقل إلى بغداد٩١جابر بن عدي، أبو عبد الرحمن الطائي

  .٩٣إخباریا نقل من كالم العرب وعلومھا وأشعارھا ولغاتھا الكثیر

                                                             
  .١٧٩ص. ٧ج. الجرح والتعدیل. ابن أبي حاتم الرازي ٨٦
. ٢ج. رجال صحیح مسلم. ؛ ابن منجویھ٤٧٨ص. ٢ج. المعجم الصغیر. ؛ زیادة٥١٧ص. ٧ج. الطبقات الكبرى. ابن سعد ٨٧

  .١٥٩ص
  .٢٠٩ص. ٢ج. التاریخ األوسط. البخاري ٨٨
دمشق، . تحقیق أكرم العمري. ٢ط. تاریخ خلیفة بن خیاط). م٨٥٤/ھـ٢٤٠ت(خلیفة بن خیاط، أبو عمر بن خلیفة الشیباني  ٨٩

؛ ٢٥٤ص. ٥٧، ج٢٩٨، ص٢٩١ص. ٢٤ج. تاریخ دمشق. ؛ ابن عساكر٢٥٣ص. ١٩٧٧دار القلم، ومؤسسة الرسالة، : وبیروت

. سیر أعالم. ؛ الذھبي٢٨٥ص. ٨ج. البدایة والنھایة. ؛ ابن كثیر١٨٣ص. ٢٤ج. مختصر تاریخ دمشق. ابن منظور األنصاري

  .٢٤٣ص. ٣ج
. ٦ج. معجم األدباء. ؛ یاقوت الحموي١٢٩ -١٢٨ص. الفھرست .؛ ابن الندیم٥٣٩-٥٣٨ص. المعارف. ابن قتیبة الدینوري ٩٠

دار الكتب العلمیة، : بیروت. تحقیق مصطفى عطا. ١ط. ٢٤ج. تاریخ بغداد وذیولھ. الخطیب البغدادي؛ ٢٧٩١ -٢٧٨٨ص

؛ ١١٣- ١٠٦ص. ٦ج. وفیات األعیان. ؛ ابن خلكان١١٤-١١١ص. ٧٤ج. تاریخ دمشق. ؛ ابن عساكر٥٤-٥٠ص. ١٤ج. ١٩٨٧

-٣٢٤ص. ٤ج. میزان االعتدال. ؛ الذھبي٤٢٤ -٤٢٢ص. ١٤ج. تاریخ اإلسالم. ؛ الذھبي٢٨٢ص. ٨ج. سیر أعالم. الذھبي

). م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت(محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ، الدارمي البستي؛ ٣٦٩-٣٦٥ص. ٣ج. الرواة إنباه. ؛ القفطي٣٢٥

؛ أبو ٩٢ص. ٣ج. ١٩٧٤دار الوعي، : حلب. تحقیق محمود زاید. ١ط. ٣ج. المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین

أنظر  ؛٤٠١-٤٠٠ص. ٨ج. الكامل. ؛ الجرجاني٢٥ص. ٢ج. الجنان مرآة. ؛ الیافعي٣٩ص. ٣ج. شذرات الذھب. الفالح الحنبلي

ترجمة عبد . ٦ج. تاریخ األدب. ؛ كارل بروكلمان١٨٥-١٨٢ص. التاریخ العربي. ؛ مصطفى٤٣-٤٢ص. بحث. الدوري: أیضًا

مناھج التألیف عند . ؛ مصطفى الشكعة٦٥- ٦٤ص. المؤرخون. ؛ ترحیني٣٤ص. ١٩٦١: دار المعارف: القاھرة. العلیم النجار

  .١٠٤ص. ٨ج. األعالم. الزركلي. ١٢٣-١١٩ص. ٢٠٠٤یین، دار العلم للمال: بیروت. ١٥ط. العلماء العرب
 .٤٢٣ص. ١٤ج. تاریخ اإلسالم. الذھبي ٩١
  .١٨٤ص. ٢ج. النجوم الزاھرة. ابن تغري بردي ٩٢
 ٢٥ص. ٢ج. مرآة الجنان. ؛ الیافعي١١٢ص. ٧٤ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر ٩٣
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غلب على روایاتھ الطابع القصصي، فھو صاحب أخبار یلھیثم قلیل االھتمام باإلسناد، وكان ا

، وقد تعّرض ألحوال الناس وأخبارھم، حیث كان یرویھا كما ھي، ویشیع ٩٤وأسمار ونسب وأشعار

  . ٩٥ھوه، ووشوا بھ إلى الوالة، وأغروا بھ الشعراء لیھجوهوینشر ما كتموا من خفایاھم فكر

، أدى إلى كرھھ وشتمھ، فوِصف بأنھ ٩٦إن تعّرض الھیثم لمعرفة أصول الناس ونقل أخبارھم

، وقال ١٠٠، ووِصَف بأنھ لیس بشيء٩٩، ومتروك الحدیث٩٨، وقیل عنھ كذاب٩٧"ساقط قد كشف قناعھ"

أما المدائني . ١٠١"موضوعة، یسبق إلى القلب أنھ كان یدلسھاروى عن الثقات أشیاء كأنھا "البعض إنھ 

، ھذا یعني أنھ لیس بتلك الدرجة من الضعف والكذب كما یقال ١٠٢فوصفھ بأنھ أصلح من الواقدي

عنھ، ألن المدائني ثقة، قد یكون كل تقلیل الشأن من مكانة الھیثم بسبب تعّرضھ للناس وكتابتھ عن 

  .كثیر من مثالبھم

، والمعمِّرین، ١٠٣كتاب آدم وافتراق العرب، ونزول العرب: ات عدیدة منھاللھیثم مصنف

ألنھ " التاریخ على السنین"، أما أشھر كتبھ ١٠٤وبیوتات العرب، والوفود، والنوادر، وخواتیم الخلفاء

أول كتاب ُرِتب على أساس السنین، وبذلك حقق ابن عدي ثورة في المنھج التاریخي في مطالع المئة 

، وھذا یعني أیضا أن ھذا الشكل من الكتابة كان متبعا في العراق في النصف الثاني ١٠٥لھجرةالثالثة ل

، ومن بعده ١٠٧، حیث مّثل كتابھ وحدة التاریخ اإلسالمي من ناحیة الزمن١٠٦من القرن الثاني الھجري
                                                             

  .٤٠١ص. ٨ج. الكامل. الجرجاني ٩٤
  .٢٧٩١ص. ٦ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٩٥
  .٣٦٥ص. ٣ج. إنباه الرواة. القفطي ٩٦
: آباد-فیصل. تحقیق عبد العلیم البستوي. أحوال الرجال). م٨٧٢/ھـ٢٥٩ت(الجوزجاني، إبراھیم بن یعقوب بن إسحق السعدي  ٩٧

  ٣٣٩ص. س.حدیث أكادمي، د
: بیروت. اكرم العمري. تحقیق. ٢ط. ٣ج. المعرفة والتاریخ). م٨٩٠/ھـ٢٧٧ت(الفسوي، یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسي  ٩٨

  .٣٩ص. ٣ج. شذرات الذھب. ؛ أبو الفالح الحنبلي٥٦ص. ٣ج. ١٩٨١د، .د
  .٤٢٤ص. ١٤ج. تاریخ اإلسالم. الذھبي ٩٩

. س.دار الكتب العلمیة، د: بیروت. ٢ج. طبقات المفسرین للداوودي). م١٥٣٨/ھـ٩٤٥ت(الداوودي، محمد بن علي بن أحمد  ١٠٠

  .٣٥٥ص. ٢ج
  .٩٣ص. ٣ج. المجروحین من المحدثین. البستيالدارمي   ١٠١
  .٥٢ص. ١٤ج. وذیولھ تاریخ بغداد. الخطیب البغدادي ١٠٢
  .٢٧٩١ص. ٦ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ١٠٣
  .١٠٧ -١٠٦ص. ٦ج. وفیات األعیان. ؛ ابن خلكان١٢٩ص. الفھرست. ابن الندیم ١٠٤
 ١٠٠ص. التاریخ العربي. مصطفى ١٠٥
 .١٠٥-١٠٤ص. ١٩٦٣مكتبة المثنى، : بغداد. ترجمة صالح العلي. علم التاریخ عند المسلمین. فرانز روزنثال ١٠٦
  .١٢٨ص. بحث. الدوري ١٠٧
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عند الحسن بن  ١٠٩توفي ابن عدي في فم الصلح. ١٠٨أصبح ترتیب الكتب حسب السنوات شكال عادیا

، وقیل توفي سنة ١١٢م٨٢٢/ھـ٢٠٧،وقیل توفي سنة ١١١م٨٢٤/ھـ٢٠٩، سنة ١١٠سھل

  .وھي األرجح ١١٣م٨٢١/ھـ٢٠٦

ثالث روایات، اشتملت  عددھاوردت روایات الھیثم بن عدي في ثالثة مصادر مختلفة،    

، إضافة إلى ذلك فقد نقل الھیثم ١١٤الروایات على ثالثة أبیاٍت شعریٍة، وتسمیة من ُقتل یوم المرج

دره، ثم وضع برنسھ على عن عوانة بن الحكم، تتضمن ضم عثمان بن عفان لعبد الملك إلى صروایة 

. كانت روایات الھیثم قصیرة موجزة جدا، ال تعطي تفاصیل مختلفة. ١١٥إن بنیھ سیملكون رأسھ وقال

ي ، أما الیعقوب١١٦لكنھ الوحید الذي ذكر روایة عن عبد الملك بن مروان بأنھ لم یحضر الوقعة توّرعا

  .، ربما لذلك لم یحضر الوقعة)أي بھ جدري( ١١٧في تاریخھ فذكر أن عبد الملك كان متجدرا

، أبو عبد اهللا المدني ١١٩فھو محمد بن عمر بن واقد: ١١٨)م٨٢٢/ ھـ٢٠٧ت ( الواقديأما 

،  ١٢٢، وقیل بل مولى لبني سھم بن أسلم١٢١، مولى بني ھاشم١٢٠األصل البغدادي المسكن والوفاة

                                                             
  .١٠٩ص. دراسات. مرغولیوث ١٠٨
دار : بیروت. ١ط. ٢ج. تاریخ ابن یونس المصري). م٩٥٨/ھـ٣٤٧ت(أبو سعید الصدفي، عبد الرحمن بن أحمد بن یونس  ١٠٩

. ٢ج. تاریخ إربل. ابن المستوفي. بلدة على نھر دجلة، تقع أعلى واسط في العراق: فم الصلح. ٢٤٨ص. ٢ج. ٢٠٠٠الكتب العلمیة، 

 .٦٢٢ص
 .١٢٨ص. الفھرست. ابن الندیم ١١٠
  .٥٣٨ص. المعارف. ابن قتیبة الدینوري ١١١
  .٣٩ص. ٣ج. شذرات الذھب. ؛ أبو الفالح الحنبلي١٨٤ص. ٢ج. النجوم الزاھرة. ابن تغري بردي ١١٢
. تاریخ بغداد. ؛ الخطیب البغدادي٢٤٨ص. ٢ج. تاریخ ابن یونس. ؛ أبو سعید الصدفي٥٢٩ص. ٥ج. الكامل. ابن األثیر ١١٣

  ١١٤ص. ٧٤ج. تاریخ دمشق. ؛ ابن عساكر٥٤ص. ١١ج
عرب، محمد بن أحمد بن تمیم التمیمي المغربي اإلفریقي ؛ أبو ال٢٧٥ -٢٧٤، ص٢٧٠ص. ٦ج. أنساب األشراف. البالذري ١١٤

؛ المزي، یوسف بن عبد الرحمن ٢١٩ص. ١٩٨٤دار العلوم، : الریاض. تحقیق عمر العقیلي. ١ط. المحن). م٩٤٤/ھـ٣٣٣ت(

 مؤسسة الرسالة،: بیروت. تحقیق بشار معروف. ١ط. ٣٥ج. تھذیب الكمال في أسماء الرجال. )م١٣٤١/ھـ٧٤٢ت(بن یوسف 

 .٤١٦ص. ٢٩ج. ١٩٨٠
  .٢٧٥ص. ٦ج. أنساب األشراف. البالذري ١١٥
 .٢٧٠ص. ٦ج. أنساب األشراف. البالذري ١١٦
دار صادر، : بیروت. ٢ج. تاریخ الیعقوبي). م٩٠٤/ھـ٢٩٢ت(الیعقوبي، أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وھب بن واضح  ١١٧

  .٢٥٥ص. ٢ج. ١٩٦٠
تاریخ ). م١٠٧٠/ھـ٤٦٣ت(الخطیب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي ؛ ١٢٨-١٢٧ص. الفھرست .ابن الندیم ١١٨

تاریخ . ؛ الخطیب البغدادي٣١-٥ص. ٤ج. ٢٠٠٢دار الغرب اإلسالمي، : بیروت. تحقیق بشار معروف. ١ط. ١٦ج. تاریخ بغداد

- ١٩٨ص. ١٤ج. ریخ اإلسالمتا. ؛ الذھبي٣٥٠ -٣٤٨ص. ٤ج. وفیات األعیان. ؛ ابن خلكان٢٣٠ -٢١٢ص. ٣ج. بغداد وذیولھ

 سیر .؛ الذھبي١٧٥-١٧٠. المنتظم. ؛ ابن الجوزي٢٠-١٩ص. ١ج. شذرات الذھب. ؛ أبو الفالح الحنبلي)الطبعة التوفیقیة( ٢٠٣
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ولد الواقدي في المدینة سنة . ١٢٣مولى عبد اهللا بن بریدة األسلمي حیث كان جده واقد،

وقیل  ١٢٦م٨٢٢/ھـ٢٠٧وقیل سنة  ١٢٥م٨٢١/ھـ٢٠٦م، وتوفي سنة ١٢٤/٧٤٨ھـ١٣٠

وبذلك انتمى . ١٢٨، أخذ العلم عن شیوخ عصره في المدینة، مثل مالك بن أنس١٢٧م٢٠٩/٨٢٤

  . ١٢٩الى مدرسة المدینة

، ١٣٠بغداد في الجانب الغربي وقیل في الجانب الشرقي عمل الواقدي في مجال القضاء في

، وكان عالما بالمغازي والسیر ١٣١فولي القضاء لعبد اهللا بن ھارون أمیر المؤمنین بعسكر المھدي

                                                                                                                                                                       
تاریخ ابن ). م١٣٤٨/ھـ٧٤٩ت(ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس ؛ ١٦٥-١٥٨ص. ٨ج. أعالم

. ؛ الذھبي٢٧٢-٢٧١ص. ١٣ج. األنساب. ؛ أبو سعد المروزي٢٠٨. ١ج. ١٩٩٦دار الكتب العلمیة، : بیروت. ١ط. ٢ج. الوردي

؛ ١٨٤ص. ٢ج. النجوم الزاھرة. ؛ ابن تغري بردي٤٧١-٤٣٢ص. ٥٤ج. تاریخ دمشق. ؛ ابن عساكر٦٦٦-٦٦٢ص. ٣ج

-٥ص. ١ج. ١٩٨٤عالم الكتب، : بیروت. تحقیق مارسدن جونز. ٣ط. ٣ج.المغازي). م٨٢٢/ھـ٢٠٧ت(الواقدي، محمد بن عمر 

مركز ودود للمخطوطات، : القاھرة. ترجمة حسین نصار. ١ط. المغازي األولى ومؤلفوھا. یوسف ھورفتش: ؛ وانظر أیضا٣٤

دار : القاھرة. ١ط. السیرة النبویة والتاریخ اإلسالمي. ؛ عبد الشافي محمد عبد اللطیف١٢٦ -١٠١ص). نسخة إلكترونیة. (١٩٤٩

. والمؤرخون التاریخ. ؛ سالم١٩ -١٥ص. ٣ج. ألدبا تاریخ .؛ بروكلمان٣٢ -٣٠ص. بحث. ؛ الدوري٥٠ص. ٢٠٠٧السالم، 

 -٥٤ص. المؤرخون. ؛ ترحیني١٠٨- ١٠٥ص. دراسات .؛ مرغولیوث١٦٦- ١٦٣ص. التاریخ العربي. ؛ مصطفى٦٦- ٦٣ص

  .٥٧ص
  .١٠ص. ٢ج. ھدیة العارفین. البغدادي ١١٩
 .١٠ص. ٢ج. المرجع السابق ١٢٠
  .٣٨٤ص. ٤ج. وفیات األعیان. ابن خلكان ١٢١
  .٥ص. ١ج. المغازي. ؛الواقدي٤٣٧ص. ٥٤ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر ١٢٢
  .١٩٨ص. ١٤ج. تاریخ اإلسالم. ؛ الذھبي١٥٩ص. ٨ج. سیر أعالم. الذھبي ١٢٣
  .١٩ص. ١ج. شذرات الذھب. أبو الفالح الحنبلي ١٢٤
  .٤٧٠ص. ٥٤ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر ١٢٥
النجوم . ؛ ابن تغري بردي٢٧٢ص. ١٣ج. األنساب. ؛ أبو سعید المروزي٢٥٩٨ص. ٦ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ١٢٦

  .١٠ص. ٢ج. ھدیة العارفین. ؛ البغدادي١٨٤ص. ٢ج. الزاھرة
  .٣٥٠ص. ٤ج. وفیات األعیان. ابن خلكان ١٢٧
  .٤٣٨ص. ٥٤ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر ١٢٨
  .١٥٠ص. دراسات. ھاملتون ١٢٩
  .١٧٠ص. ١٠ج. المنتظم. الجوزي ابن ١٣٠
 .٤٣٧ص. ٥٤ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر ١٣١



٣٠ 
 

وعّده البعض أعلى منزلة من  ١٣٣، لذلك بالغ المأمون في إكرامھ١٣٢والفتوح واألحكام واختالف الناس

  .١٣٥مني والجغرافيبسبب تدقیقھ الز ١٣٤المدائني والكلبي

؛ وكتاب المغازي ھو الوحید الذي وصلنا عنھ )ص(ألف الواقدي في مغازي الرسول 

، أّلف أیضًا كتبا مختلفة منھا؛ االختالف، وذكر القرآن واآلداب، وأخبار مكة، ١٣٦بصورتھ األصلیة

بھ إلى خالفة  ، والتاریخ الكبیر الذي انتھى١٣٧والسقیفة، والردة والدار، وفتوح الشام، وفتوح العراق

  .١٣٩وصف الواقدي بأنھ عالم دھره. ١٣٨ھارون الرشید

 قّدم البعض األخرلكن ، ١٤٠اختلف أھل الحدیث في الواقدي حیث اعتبره البعض بأنھ لیس ثقة

جمع فأوعى وخلط الغث بالسمین والخزر بالدر الثمین فاطرحوه لذلك، " أنھ وذلك بوصفھم موقفًا وسطًا عنھ

  .١٤١"عنھ في المغازي وأیام الصحابة وأخبارھمومع ھذا فال یستغنى 

وردت روایات الواقدي في تسعة مصادر إسالمیة مختلفة، وعددھا عشر روایات اشتملت 

أمر البیعة البن الزبیر، وأمر البیعة لمروان بن الحكم، ووصف وقعة مرج راھط ومقتل القیسیة، 

الوقعة، نعي ابن الزبیر للضحاك، وبیتین إلى ابن الزبیر بعد  بن قیس قوم ناتل ھربوزمن الوقعة، و

، تمثلت مصادر الواقدي بعبد الرحمن بن أبي الزناد وأبیھ، وھشام بن عروة، وعروة ١٤٢من الشعر

  .الزبیر

                                                             
  .١٥٩ص. ٨ج. سیر أعالم. ؛ الذھبي١٩٩ص. ١٤ج. تاریخ اإلسالم. الذھبي ١٣٢
  .٢٠٨ص. ١ج. تاریخ. ابن الوردي ١٣٣
 ١٠٥ص. دراسات. مرغولیوث ١٣٤
 .١٦٧ص. التاریخ العربي. مصطفى ١٣٥
  .١٤٩ص. دراسات. ھاملتون ١٣٦
 . ١٠ص. ٢ج. ھدیة العارفین. ؛ البغدادي٢٥٩٨. ٦ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ١٣٧
 .١٤٩ص. دراسات. ھاملتون ١٣٨
. ٨ج. سیر أعالم. ؛ الذھبي٨ص. ٤ج. تاریخ بغداد. ؛ الخطیب البغدادي٢٥٩٦ص. ٦ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ١٣٩

  .١٥٩ص
  .٤٣٩ص. ٥٤ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر ١٤٠
 .٢٠ص. ١ج. شذرات الذھب. ؛ أبو الفالح الحنبلي١٥٨ص. ٨ج. أعالمسیر . الذھبي ١٤١
الطبقة الخامسة في من قبض ( الجزء المتمم لطبقات ابن سعد . )م٨٤٥/ھـ٢٣٠ت(ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع الھاشمي  ١٤٢

، ٢٠٧ص. ٢ج. ١٩٩٣مكتبة الصدیق، : الطائف. تحقیق محمد بن السلمي. ١ط. ٢ج. )وھم أحداث األسنان -ص–رسول اهللا 

. ؛ ابن عساكر٥٣٤، ٥٣٠ص. ٥ج. تاریخ الرسل. الطبري ؛٢٨١ -٢٨٠، ص٢٧٤ص. ٦ج. أنساب األشراف. ؛ البالذري٢٠٩ص

بغیة الطلب في ). م١٢٦١/ھـ٦٦٠ت(؛ ابن العدیم، عمر بن احمد بن ھبة اهللا بن ابي جرادة العقیلي ٢٩٦ص. ٢٤ج. تاریخ دمشق

. ٤ج. إكمال تھذیب. ؛ مغلطاي البكجري٣٦١٧ص. ٨ج. س.دار الفكر، د: بیروت. تحقیق سھیل زكار. ١٢ج. تاریخ حلب
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من موالي تیم قریش  ١٤٤فھو معمر بن المثنى التیمي: ١٤٣)م٨٢٥/ ھـ٢١٠ ت(أبو عبیدة أما 

م في اللیلة ٧٢٨/ھـ١١٠، ولد سنة ١٤٥ال تیم الرباب، وقیل كان مولى لبني عبد اهللا بن معرم التیمي

، واختلف في أصلھ ونسبھ بین ١٤٧م٧٣٢/ھـ١١٤، وقیل ولد سنة ١٤٦التي مات فیھا الحسن البصري

ھذا یعني أنھ جمع بین . ١٤٨ءَمن عّده فارسي األصل یھودي اآلباء وبین َمن عّده عربیًا تیمیًا بالوال

 ١٥٠، وكان لغویا نحویا عالمة١٤٩نشأ أبو عبیدة في البصرة. الثقافات الفارسیة والیھودیة والعربیة

في ، حیث جمع المعلومات من الرواة والعلماء ورواة البدو ١٥١عالمًا بالغریب وأخبار العرب وأیامھا

  .نوعةت، وبذلك جمع روایات مختلفة وم١٥٢المربد سوق

                                                                                                                                                                       
. ٨ج. البدایة والنھایة. ؛ ابن كثیر٣٧٢ص. ٣ج. سیر أعالم. ؛ الذھبي٦٢ص. ١٤ج. الوافي بالوفیات. ؛ الصفدي٣٥٨ص

  . ٢٦١ص. ٣ج. تھذیب التھذیب. ؛ ابن حجر العسقالني٢٦٥ص
وفیات . ؛ ابن خلكان٢٥٧ -٢٥٢ص. ١٣ج. تاریخ بغداد وذیولھ. خطیب البغدادي؛ ال٧٧ -٧٦ص. الفھرست. ابن الندیم ١٤٣

. ٦ج. معجم األدباء. ؛ یاقوت الحموي٣٤٥ -٣٣٨ص. ١٥ج. تاریخ بغداد. ؛ الخطیب البغدادي٢٤٣ -٢٣٥ص. ٥ج. األعیان

. ؛ القفطي٥١ -٥٠ص. ٣ج. شذرات الذھب. ؛ أبو الفالح الحنبلي٥٤٧ص. ٢ج. تاریخ إربل. ؛ ابن المستوفي٢٧٠٩ -٢٧٠٤ص

؛ ١٨٢ص. ٢ج. النجوم الزاھرة. ؛ ابن تغري بردي١٥٢ص. ٨ج. سیر أعالم. ؛ الذھبي٢٨٧ - ٢٧٦ص. ٣ج. إنباه الرواة

. نزھة األلباء. كمال الدین األنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبید اهللا األنصاري ؛١٥٥ص. ٤ج. میزان االعتدال. الذھبي

. إكمال تھذیب الكمال في أسماء الرجال). م١٣٦٠/ھـ٧٦٢ت(مغلطاي البكجري، عالء الدین بن قلیج بن عبد اهللا ؛ ٩٠ - ٨٤ص

أبو سعید السیرافي، الحسن بن ؛ ٢٠٨ -٣٠٣ص. ١١ج. ٢٠٠١الفاروق، : م.د. تحقیق عادل محمد، أسامة إبراھیم. ١ط. ١٢ج

مصطفى البابي : م.د. تحقیق طھ الزیني، ومحمد خفاجي. لبصریینأخبار النحویین ا). م٩٧٨/ھـ٣٦٨ت(عبد اهللا بن المرزبان 

؛ ٥٨٢ -٥٨١ص. ٢٠٠٢دار ابن حزم، : م.د. ١ط. أبجد العلوم .محمد صدیق خان القنوجي: وانظر أیضا؛ ١٩٦٦الحلبي، 

. ثبح. ؛ الدوري٥١ -٥٠ص. طبقات. ؛ غیھب٦٧-٦٦ص. المؤرخون .؛ ترحیني٤٦٧ -٤٦٦ص. ٢ج. ھدیة العارفین. البغدادي

  .١٩٩-١٩٨ص. التاریخ العربي. ؛ مصطفى٥١-٥٠ص. التاریخ والمؤرخون. ؛ سالم٤٦ - ٤٤ص
  .٤٦٦ص. ٢ج. ھدیة العارفین. البغدادي ١٤٤
  .٨٤ص. نزھة األلباء. كمال الدین األنباري ١٤٥
  .٢٥٢ص. ١٣ج. تاریخ بغداد. الخطیب البغدادي ١٤٦
  .١٥٥ص. ٤ج. میزان االعتدال. الذھبي ١٤٧
 .٥٠ص .والمؤرخونالتاریخ . سالم ١٤٨
  .٤٦٦ص. ٢ج. ھدیة العارفین. البغدادي ١٤٩
 .٥٨١ص. أبجد العلوم. القنوجي ١٥٠
  ١٥٢ص. ٨ج. سیر أعالم. الذھبي ١٥١
  .١٩٨ص. التاریخ العربي. مصطفى ١٥٢
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عن العرب إال  لم یحِك أنھقیل ، و١٥٣أبو عبیدة بأنھ عالم بالشعر واألخبار والنسبوِصف 

 عددًا من حیث ألف في مثالبھم ١٥٥ف بالشعوبیة وكرھھ للعربوِص كما، ١٥٤الشيء الصحیح

  .١٥٧، ولم تكن شھادة أبي عبیدة مقبولة لدى الحّكام؛ ألنھ اتھم بالمیل إلى الغلمان١٥٦كتبال

وتوفي أبوعبیدة سنة . ١٥٨مرج راھطأحدھا ألف أبو عبیدة ما یقارب المئتي كتاب 

  .١٦١م٨٢٨/ھـ٢١٣، وقیل سنة ١٦٠م٨٢٥/ھـ٢١٠، وقیل ١٥٩م٨٢٤/ھـ٢٠٩م، وقیل سنة ٨٢٣/ھـ٢٠٨

وردت روایتان ألبي عبیدة جاءتا في مصدرین فقط، تشمل الروایة األولى مقتل زیاد بن 

أما الثانیة فتوضح أن زمل بن عمرو قد شھد بیعة مروان بن  عمرو العقیلي، وثالثة أبیات شعریة،

حدثني رجل من بني "الحكم، لم یذكر أبو عبیدة مصادره في ھاتین الروایتین، حیث اكتفى بقول 

  .١٦٢"تمیم

فھو علي بن محمد بن عبد اهللا بن أبي سیف : ١٦٣)م٨٤٣/ھـ٢٢٥ ت( المدائنيأما 

في البصرة ونشأ فیھا ثم  ١٦٦م٧٥٢/ھـ١٣٥سنة  ، ولد١٦٥، بن عبد شمس بن عبد مناف١٦٤المدائني

  .١٦٨، وھو مولى سمرة بن حبیب١٦٧انتقل إلى المدائن فنسب إلیھا
                                                             

  .٨٥ص. نزھة األلباء. كمال الدین األنباري ١٥٣
  .٢٣٨ -٢٣٧ص. ٥ج. وفیات األعیان. ابن خلكان ١٥٤
  ٣٠٥ص. ١١ج. تھذیبإكمال . مغلطاي البكجري ١٥٥
  .١٢٧ص. بحث. ؛ الدوري٣٠٤ص. ١١ج. المصدر السابق ١٥٦
  .٢٤١ص. ٥ج. وفیات األعیان. ابن خلكان ١٥٧
. ٥ج. وفیات األعیان. ؛ ابن خلكان٢٧٠٩ -٢٧٠٨ص. ٦ج. معجم األدباء. ؛ یاقوت الحموي٧٧-٧٦ص. الفھرست. ابن الندیم ١٥٨

  .٤٦٧ -٤٦٦ص. ٢ج. ھدیة العارفین. البغدادي؛ ٢٨٧ -٢٨٥ص. ٣ج. إنباه الرواة. القفطي؛ ٢٣٩ -٢٣٨ص
  ؛ ٥٦ص. أخبار النحویین. أبو سعید السیرافي ١٥٩
؛ ١٥٥ص. ٤ج. میزان االعتدال. ؛ الذھبي٣٠٦ص. ١١ج. إكمال تھذیب. ؛ مغلطاي البكجري٧٦ص. الفھرست. ابن الندیم ١٦٠

  .٢٨٠ص. ٣ج. إنباه الرواة. القفطي
 ٩٠ص. نزھة األلباء. ؛ كمال الدین األنباري٢٥٧ص. ١٣ج. تاریخ بغداد. الخطیب البغدادي ١٦١
). م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ؛ ٢١٠ص. ١٩ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر ١٦٢

. ٢ج. ١٩٩٧دار الكتب العلمیة، : بیروت. تحقیق عادل عبد الموجود، وعلي معوض. ١ط. ٨ج. اإلصابة في تمییز الصحابة

  .٤٦٩ص
. المعارف. ؛ ابن قتیبة الدینوري٥١٧ -٥١٦ص. ١٣ج.تاریخ بغداد. ؛ الخطیب البغدادي٦٦ -٦٥ص. الفھرست. ابن الندیم ١٦٣

. ؛ یاقوت الحموي١١١ص. ٣ج. شذرات الذھب. ؛ أبو الفالح الحنبلي٢٥٩ص. ٢ج. النجوم الزاھرة. ؛ ابت تغري بردي٥٣٨ص

. ٣ج. میزان االعتدال. ؛ الذھبي١٣ص. ٦ج. لسان المیزان. ؛ ابن حجر العسقالني١٨٥٨ -١٨٥٢ص. ٤ج. معجم األدباء

. سیر أعالم النبالء. ؛ الذھبي٤٩٧ص. ٥ج. تاریخ اإلسالم. ؛ الذھبي٣٢ -٢٩ص. ٢٢ج. الوافي بالوفیات. ؛ الصفدي١٥٣ص

: الشارقة. دائرة المعارف اإلسالمیة: أیضا ؛ وانظر١٤٧ -١٤٣ص. ١٢ج. األنساب .؛ أبو سعد المروزي٤٤٧ -٤٤٦ص. ٨ج

؛ ٥٥ -٥٤ص. طبقات. ؛ غیھب٩٢٠٨-٩٢٠٦ص. ٢٩ج. حسین عیسى". المدائني. "١٩٩٨مركز الشارقة لإلبداع الفكري، 
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والفتوح والمغازي وروایة  یام الناس وأخبار العرب وأنسابھمكان المدائني عالمًا بأ

وقیل عنھ . ١٧١غلب علیھ روایة األخبارلكن ، ١٧٠عّد ثقة في روایتھ ومحًال لتقدیر العلماءو، ١٦٩الشعر

، وبالتالي نستطیع ١٧٣تمیز المدائني بأنھ قّدم أكثر من روایة حول الموضوع الواحد. ١٧٢"ثقة ثقة ثقة"

  .الحصول على صورة أكثر توازنا وحیادًا عن الموضوع

مرج راھط  أحدھا ١٧٤ألف المدائني ما یقارب مئتین وأربعین كتابا في موضوعات مختلفة

رأى البعض أن المدائني لدیھ عناوین كثیرة لكتبھ، لكنھا . ١٧٥مصنفًا ضمن موضوع األحداث عنده

. ١٧٧تشبھ مجموعة فصول أو أبواب أكثر من شبھھا للكتب المطردة الطویلة، ١٧٦عبارة عن رسائل

توفي المدائني سنة . ١٧٨ولھ كتاب التاریخ الذي اعتبر من أفضل التواریخ حیث استفاد األخرون منھ

                                                                                                                                                                       
. التاریخ. ؛ مصطفى٧١ -٦٩ص. التاریخ العربي. ؛ سالم٣٩ -٣٨ص. بحث. ؛ الدوري١٣٠ - ١٢٧ص. مناھج التألیف. الشكعة

 - ٦٥ص. المؤرخون. ؛ ترحیني٣٢٣. ٤ج. األعالم. ؛ الزركلي٦٧٢ -٦٧٠ص. ١ج. ھدیة العارفین. اديالبغد.١٨٨ -١٨٥ص

  .٣٩٧ص . ١ج. المعجم الصغیر. ؛ زیادة٦٦
 .٥١٦ص. ١٣ج. تاریخ بغداد. ؛ الخطیب البغدادي١٣٠ص. الفھرست. ابن الندیم ١٦٤
  .١٨٥٢ص. ٤ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ١٦٥
 .٦٧٠ص. ھدیة العارفین. ؛ البغدادي١٣٠ص. الفھرست. ابن الندیم ١٦٦
 .٩٩ص. دراسات. مرغولیوث ١٦٧
 .٩٢٠٦ص. ٢٩ج". المدائني. "دائرة المعارف اإلسالمیة؛ ٦٧٠ص. ١ج. ھدیة العارفین. البغدادي ١٦٨
  ١٤٧ص. ١٢ج. االنساب. أبو سعد المروزي ١٦٩
  .١٢٧ص. مناھج التألیف. الشكعة ١٧٠
 .٥٣٨ص. المعارف .ابن قتیبة الدینوري ١٧١
 .٣٤١ص. ٢٠٠٤دار غریب للطباعة والنشر، : القاھرة. الطبري ومنھجھ في التأریخ. علي بكر حسن ١٧٢
  . ١٢٥ص. بحث. الدوري ١٧٣
 . ٣٩ص. بحث .الدوري ١٧٤
  ١٢٩ص. مناھج التألیف. ؛ الشكعة١٣٢ص. الفھرست. ابن الندیم ١٧٥
  .١٠٠ص. علم التاریخ. روزنثال ١٧٦
  ١٠٢ -١٠١ص. دراسات. مرغولیوث ١٧٧
  .٢٥٩ص. ٢ج. النجوم الزاھرة. ابن تغري بردي ١٧٨
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من العمر ثالث وتسعون سنة في منزل إسحق بن ولھ  ١٨٠م٨٤٠/ھـ٢٢٥، وقیل ١٧٩م٨٣٩/ھـ٢٢٤

  .١٨١إبراھیم الموصلي

وردت روایات المدائني في ثمانیة مصادر إسالمیة مختلفة، وعددھا إحدى عشرة روایة، 

الروایات القصیرة على خدعة ابن زیاد للضحاك قبل  اشتملتتسع منھا قصیرة واثنتان طویلتان؛ 

ي طابخة مع مروان، ومقتل الضحاك، ومقتل زیاد بن عمرو الوقعة، وقتال سبعة أخوة من قبیلة بن

العقیلي، وثور بن معن، ومالك بن الولید، ویزید بن األخنس، وھمام النمیري، وھرب النعمان ثم 

بعد الوقعة إلى قرقیسیا، وانتصار مروان بن الحكم وأخذه البیعة لنفسھ  بن الحارث مقتلھ، وھرب زفر

  . ١٨٢في دمشق بعد الوقعة

الروایتان الطویلتان فقد اشتملتا على الحدیث عن اختالف أمر البیعة بعد وفاة معاویة أما 

الثاني، وأمر البیعة لمروان وابن الزبیر، والخدع التي حیكت ضد الضحاك، وخطبة الضحاك وشتمھ 

على شخص مناسب جمعوا لیزید ثم اعتذاره لبني أمیة واتفاقھ معھم أنھ سیذھب إلى األردن لی

ثناه عن ذلك، وحوار بین عبید اهللا بن زیاد والضحاك لكي یبایع لنفسھ بدال أللخالفة، لكن معن بن ثور 

كانت مصادر المدائني أبو مخنف، . ١٨٣من البیعة البن الزبیر، وزمن الوقعة، وثمانیة أبیات شعریة

ن القطامي، ویعقوب بن داود وعوانة بن الحكم، ومسلمة بن محارب، وخلید بن عجالن، والشرقي ب

  .الثقفي
                                                             

الربعي، محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن ربیعة بن سلیمان بن خالد بن عبد الرحمن بن ؛ ٤٩٧ص. ٥ج. تاریخ اإلسالم. الذھبي ١٧٩

  .١٩٩٠دار العاصمة، : الریاض. تحقیق عبد اهللا الحمد. ١ط. ٢ج. تاریخ مولد العلماء ووفیاتھم). م٩٨٩/ھـ٣٧٩ت(زبر 
. معجم األدباء. ؛ یاقوت الحموي٢٩ص. ٢٢ج. الوافي بالوفیات. ؛ الصفدي٥١٦ص. ١٣ج. تاریخ بغداد. الخطیب البغدادي ١٨٠

  .١٨٥٢ص
 .١٣٠ص. الفھرست. ابن الندیم ١٨١
). م٩٣٩/ھـ٣٢٨ت(؛ ابن عبد ربھ، أحمد بن محمد بن حبیب بن حیدر بن سالم ٢٨٠، ٢٦٢ص. ٦ج. أنساب األشراف. البالذري ١٨٢

؛ ١٥٠٠، ١٤٩٩ص. ٤ج. االستیعاب. ؛ القرطبي١٤٧ -١٤٣ص. ٥ج. ١٩٨٤دار الكتب العلمیة، : بیروت. ١ط. ٨ج. العقد الفرید

. ٨ج. بغیة الطلب. ؛ ابن العدیم٥٠٨ص. ٥٦، ج١٨٣ص. ١١، ج٢١٠ص. ١٩، ج٤٤٦ص. ١٨ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر

. ؛ ابن كثیر٩١، ص٩١ -٩٠ص. ٢ج. نھایة األرب. ري؛ النوی٧٤ص. ٢٤ج. مختصر تاریخ. ؛ ابن منظور األنصاري٣٨٤١ص

  .٢٦٥ -٢٦٤، ص٢٦٤ص. ٨ج. البدایة والنھایة
). م٩٣٩/ھـ٣٢٨ت(؛ ابن عبد ربھ، أحمد بن محمد بن حبیب بن حیدر بن سالم ٢٨٠، ٢٦٢ص. ٦ج. أنساب األشراف. البالذري ١٨٣

؛ ١٥٠٠، ١٤٩٩ص. ٤ج. االستیعاب. ؛ القرطبي١٤٧ -١٤٣ص. ٥ج. ١٩٨٤دار الكتب العلمیة، : بیروت. ١ط. ٨ج. العقد الفرید

. ٨ج. بغیة الطلب. ؛ ابن العدیم٥٠٨ص. ٥٦، ج١٨٣ص. ١١، ج٢١٠ص. ١٩، ج٤٤٦ص. ١٨ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر

. ؛ ابن كثیر٩١، ص٩١ -٩٠ص. ٢ج. األربنھایة . ؛ النویري٧٤ص. ٢٤ج. مختصر تاریخ. ؛ ابن منظور األنصاري٣٨٤١ص

  .٢٦٥ -٢٦٤، ص٢٦٤ص. ٨ج. البدایة والنھایة
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ھو خلیفة بن : ١٨٤)م٨٥٥/ ھـ٢٤٠ت (  خلیفة بن خیاطفیأتي في بدایتھم أما المؤرخون 

، وقد جاءت كلمة ١٨٦، المعروف بشّباب١٨٥خیاط ابن خلیفة بن خیاط الحافظ أبو عمرو العصفري

إلى العصفر الذي تصبغ ، أما العصفري فنسبة ١٨٨، حیث تقال لمن یخیط الثیاب١٨٧ال نسبًا خیاط اسمًا

بھ لق معنى ، أي تصبح حمراء اللون، وقیل عصفر فخذ من العرب، وقد اختلف في١٨٩بھ الثیاب حمرا

  .١٩٠یرجع المعنیینألي 

مة، نشأ في البصرة في بیت علم، فقد كان جده أبو ھبیرة من أھل ّالھو اإلمام المؤرخ الع 

كان متقنا "، قال عنھ ابن حبان ١٩٢واألیام والرجال، وكان خلیفة صدوقا نّسابة عالما بالسیر ١٩١الحدیث

  . ١٩٤"أئمة التاریخ"، ووصفھ ابن كثیر بأنھ أحد ١٩٣"عالما بأیام الناس وأنسابھم

الطبقات، والتاریخ، وطبقات القراء، وتاریخ الزمنى والعرجان والمرضى : لخلیفة من الكتب

، وقیل ١٩٦م٨٤٥/ھـ٢٣٠یفة سنة توفي خل. ١٩٥والعمیان، وأجزاء القرآن وأعشاره وأسباعھ وآیاتھ

  .١٩٨م٨٦١/ھـ٢٤٦، وقیل ١٩٧م٨٥٥/ھـ٢٤٠

                                                             
. ٢ج. وفیات األعیان. ؛ ابن خلكان٢٤ - ٢٢ص. ١ج. شذارات الذھب. ؛ أبو الفالح الحنبلي٢٣٠ص. الفھرست. ابن الندیم ١٨٤

الجرح . ؛ ٦٦٥ص. ١ج. المیزان االعتد. ؛ الذھبي٨١٧ص. ٥ج). طبعة بشار( تاریخ اإلسالم. ؛ الذھبي٢٤٤ -٢٤٣ص

إكمال . ؛ مغلطاي البكجري٥١٧ص. ٣ج. الكامل. ؛ الجرجاني٢٣٣ص. ٨ج. الثقات. ؛ ابن حبان٣٧٩ -٣٧٨ص. ٣ج. والتعدیل

. ٩، ج٢٥٠ص. ٥ج. األنساب. ؛ أبو سعد المروزي٣١٥ -٣١٤ص. ٨ج. تھذیب الكمال. ؛ المزي٢١٧ -٢١٥ص. ٤ج. تھذیب

 ).م١٢٣٢/ھـ٦٣٠ت(بن أبي الكرم  محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد  ؛ ابن األثیر الجزري، علي٣١٨ -٣١٥ص

. ٢ج. األعالم. الزركلي: ؛ انظر أیضا٣٤٤ص. ٢، ج٤٧٥ص. ١ج. س.د. دار صادر: بیروت. ٣ج. اللباب في تھذیب األنساب

  .٢٣٦ -٢٣٤ص. العربي التاریخ. ؛ مصطفى٣١٢ص
 .٣٠٣ص. ٢ج. النجوم الزاھرة. ابن تغري بردي ١٨٥
  .٨١٧ص. ٥ج. تاریخ اإلسالم. الذھبي ١٨٦
  .٢٥٠ص. ٥ج. األنساب. أبو سعد المروزي ١٨٧
 .٤٧٥ص. ١ج. اللباب. ابن األثیر ١٨٨
  .٢٤٤ص. ٢ج. وفیات األعیان. ابن خلكان ١٨٩
 .٢٤٤ص. ٢ج. المصدر السابق ١٩٠
  ٢٣ص. ١ج. شذرات الذھب. أبو الفالح الحنبلي ١٩١
  .٢٣ص. ١ج. المصدر السابق ١٩٢
  .٢٣٣ص. ٨ج. الثقات .ابن حبان ١٩٣
   ٣٥٥ص. ١٠ج. البدایة والنھایة. ابن كثیر ١٩٤
  .٢٨٣ص. الفھرست. ابن الندیم ١٩٥
دار البشائر : م.د. تحقیق محمد الزمزمي. الرسالة المستطرفة لبیان مشھور كتب السنة المشرفة. محمد إدریس الكتاني ١٩٦

  .١٣٩ص. ٢٠٠٠اإلسالمیة، 
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أما كتاب التاریخ الذي یشمل موضوع الدراسة؛ فكانت طریقة خلیفة فیھ مرتبطة بصفتھ 

جاء أسلوب خلیفة . ١٩٩ كمحِّدث حیث اھتم باإلسناد، واتبع أیضًا طریقة الحولیات في ذكر األحداث

بشكل مختصر وموجز الیقّدم فكرة واضحة متكاملة حول في تاریخھ بالنسبة لموضوع الدراسة 

م رواھا عن ٦٨٤/ھـ٦٤الوقعة، فھو لم یتطرق إلى التفاصیل، حیث وضع قائمة عناوین ألحداث سنة 

الشام لمروان، ودعوة ابن الزبیر بأن تكون الخالفة شورى بین  أھل اللیث، بعد ذلك تطرق إلى مبایعة

عرض الوقعة كلھا في صفحتین مع تداخل في مواضیع أخرى، وبشكل  األّمة، وقّدم تواریخ زمنیة، ثم

  .٢٠٠مختصر دون سند، مع تسعة أبیات شعریة

وھو أحمد بن : ٢٠١)م٨٩٢/ ھـ٢٧٩ت (من أھم مؤرخي القرن الثالث الھجري  البالذريد یع

، وقیل ٢٠٥، وقیل أبو العباس٢٠٤، وقیل أبو الحسن٢٠٣، أبو جعفر٢٠٢یحیى بن جابر بن داود البالذري

، وقیل إن أصلھ ٢٠٨صاحب خراج مصر أیام الرشید ٢٠٧كان جده جابر یكتب للخصیب. ٢٠٦أبو بكر

من الفرس وذلك لعدم معرفة نسبھ بعد اسم جده خاصة أنھ لم یفصح عن نسبھ، وألنھ كان أحد النقلة 

                                                                                                                                                                       
؛ ٢٣ص. ١ج. شذرات الذھب. ؛ أبو الفالح الحنبلي٣٣٩ص. ١ج. العبر .الذھبي؛ ٦٦٥ص. ١ج. میزان االعتدال. الذھبي ١٩٧

  .٥٤١ص. ٢ج. تاریخ مولد. الربعي
  ٢١٥ص. ٤ج. إكمال تھذیب. مغلطاي البكجري ١٩٨
  ٢٣٥ص. التاریخ العربي. مصطفى ١٩٩
  .٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٣ص. تاریخ خلیفة. خلیفة بن خیاط ٢٠٠
 - ١٥٥ص. ١ج. فوات الوفیات. ؛ صالح الدین١٦٣ -١٦٢ص. ١٣ج. سیر أعالم .الذھبي ؛١٤٢ص. الفھرست. ابن الندیم ٢٠١

. ؛ ابن تغري بردي٧٥ -٧٤ص. ٦ج. تاریخ دمشق. ؛ ابن عساكر٥٣٥ -٥٣٠ص. ٢ج. معجم األدباء. ؛ یاقوت الحموي١٥٧

؛ ٧٧ -٧٥ص. ١١ج. ھایةالبدایة والن. ؛ ابن كثیر٥٠٦ -٥٠٥ص. ٦ج. تاریخ اإلسالم. ؛ الذھبي٨٣ص. ٣ج. النجوم الزاھرة

؛ ١٢ - ٥ص. ١٩٨٨دار ومكتبة الھالل، : بیروت. فتوح البلدان). م٨٩٢/ھـ٢٧٩ت(البالذري، أحمد بن یحیى بن جابر بن داود 

. طبقات .غیھب: ؛ انظر أیضا٦٩٣ص. ١ج. لسان المیزان. ؛ ابن حجر العسقالني٨ - ٥ص. ٢ج. األشراف أنساب. البالذري

؛ ٧٦ - ٧٤ص. المؤرخون .؛ ترحیني٢٤٥ -٢٤٣ص. العربي التاریخ .؛ مصطفى٥١ -٤٨ص. بحث .؛ الدوري٦٩ - ٦٨ص

. ١ط. ، دراسة تاریخیة منھجیة)القرن الرابع الھجري –القرن األول (المؤرخون العرب والفتنة الكبرى . عدنان محمد ملحم

  .٢١ -١٣ص. ٢٠٠١دار الطلیعة، : بیروت
  .٥٣٠ص. ٢ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٢٠٢
 .٦٨ص. طبقات .؛ غیھب١٤٢ص. الفھرست. ابن الندیم ٢٠٣
  .١٤٢ص. الفھرست. ابن الندیم ٢٠٤
  .٥٨٤ص. ٢ج. ١٩٢٨. مطبعة سركیس. مصر. معجم المطبوعات العربیة والمعربة. یوسف موسى سركیس ٢٠٥
  .٥٨٤ص. ٢ج. معجم المطبوعات. ؛ سركیس٥٣٠ص. ٢ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٢٠٦
  ٥٠٥ص. ٦ج. تاریخ اإلسالم. الذھبي ٢٠٧
  ١٧ص. ١٩٥٩مؤسسة التراث العربي، : بیروت. أعالم التاریخ والجغرافیا عند العرب. صالح الدین المنجد ٢٠٨
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- ٢٣٢(المتوكل  الخلفاء؛ نشأ البالذري في بغداد وتّقرب من. ٢١٠إلى اللسان العربي ٢٠٩من الفارسیة

- ٨٦٢/ھـ٢٥٥-  ٢٥١(والمعتز) م٨٦٥- ٨٦٢/ھـ٢٥١- ٢٤٨(والمستعین ) م٨٦١ -٨٤٦/ھـ٢٤٧

  .٢١١، ثم عھد إلیھ المعتز بتثقیف ابنھ عبد اهللا)م٨٦٨

تعلم البالذري النسب من مصعب الزبیري، وأیام الناس من المدائني واألدب من ابن 

أكثر من الرحلة حیث  ٢١٤ابة، وكان مؤرخا جغرافیا نس٢١٣شاعرًا كاتبًا أدیبًا ، فكان عالمًا٢١٢سالم

كثیر الھجاء بذيء اللسان آخذًا  رغم ذلك كان. ٢١٥بحثا وراء المعرفة حیث زار عدة مدن من الشام

  . ٢١٦ألعراض الناس

البلدان الصغیر، والبلدان الكبیر لكن لم یتمھ، واألخبار، : أّلف البالذري كتبًا مختلفة منھا

ص الدراسة كتاب جمل من أنساب األشراف ، وما یخ٢١٧واألنساب، وعھد أردشیر ترجمھ بشعر

رّتبھ على أساس األنساب وفقًا لدیوان الجند، وقد اقتصر فیھ على عرب الشمال، وال نعلم إذا كان 

 مائتینالوقیل بعد  ٢١٨م٨٩٢/ھـ٢٧٩توفي سنة . یرید أن یتم كتابھ بالحدیث عن عرب الجنوب

  .حیث لم یتم تحدید سنة الوفاة بالضبط، ٢١٩والسبعین

أورد البالذري الروایات التي سببت الوقعة وروایات الوقعة وروایات تبین ماذا ترتب على 

الوقعة من نتائج بشكل واسع ومفّصل، فقد أورد ستًا وأربعین روایة تراوحت بین القصر والتوسط 

المدائني، وأبا مخنف، وعوانة بن الحكم، ومسلمة بن محارب، وأیمن بن : والطول، وكانت مصادره

المدائني عن أبي (واستخدم اإلسناد الجمعي بصیغ مختلفة . خریم بن فاتك، وضبثم الكلبي، والواقدي

                                                             
  .١٧ص. المرجع السابق ٢٠٩
  .١٤٣ص. الفھرست. ابن الندیم ٢١٠
  .٥٨٤ص. ٢ج. معجم المطبوعات. سركیس ٢١١
  .٧٦ص. ١١ج. البدایة والنھایة. ابن كثیر ٢١٢
  .١٦٢ص. ١٣ج. سیر أعالم. الذھبي ٢١٣
  .٢٦٧ص. األعالم. الزركلي ٢١٤
 .١٣٠ص. دراسات. مرغولیوث ٢١٥
 .١٥٥ص. ١ج. فوات الوفیات. ؛ صالح الدین٥٣١ص. ٢ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٢١٦
 .١٥٧ص. ١ج. فوات الوفیات. ؛ صالح الدین١٤٣ص. الفھرست. ابن الندیم ٢١٧
  .٨٣ص. ٣ج. النجوم الزاھرة. ؛ ابن تغري بردي٧٥ص. ١١ج. والنھایةالبدایة . ؛ ابن كثیر١٢ص. فتوح البلدان. البالذري ٢١٨
  .١٦٣ص. ١٣ج. سیر أعالم. الذھبي ٢١٩
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، اشتملت )مخنف وعوانة ومسلمة، عوانة بن الحكم وغیره، الكلبي والشرقي بن القطامي، قالوا

  .٢٢٠الروایات على سرد سریع لبعض األحداث، وأربعة وستین بیتًا من الشعر

ي یعقوب بن إسحق بن جعفر فھو أحمد بن أب: ٢٢١)م٩٠٥/ ھـ٢٩٢ت ( الیعقوبيأما 

، عملت في دواوین ٢٢٤من أسرة كّتاب ٢٢٣من موالي بني ھاشم ٢٢٢بن واضح العباسيبن وھب 

لذلك ُلِقب بالكاتب  ،في كتابة الدواوین في الدولة العباسیة نفسھ الیعقوبي عملو، ٢٢٥الخالفة

وبذلك جمع ثقافة واسعة واكتسب معلومات ، ٢٢٧، كما كان جغرافیًا كثیر األسفار٢٢٦العباسي

جغرافیة من خالل رحالتھ المختلفة، فقد رحل إلى المغرب واستقر فترة في أرمینیا ودخل 

  .٢٢٩اتھم الیعقوبي بالمیل إلى الشیعة في كتاباتھ. ٢٢٨الھند وزار مصر

. ٢٣٠التاریخ الكبیر، والبلدان، ومشاكلة الناس لزمانھم: للیعقوبي تصانیف مختلفة منھا

اكتفى بإیراد األخبار غیر مسندة  حیث ،تاریخ الیعقوبيأما كتابھ الذي یخص الدراسة فھو 

مثل الواقدي، والھیثم بن  ؛مقدمة كتابھ في التي نقل عنھامصادره  عّددو، ٢٣١إلى أصحابھا

  .٢٣٢عدي، والمدائني

                                                             
  .٢٩٧ -٢٩٥، ص٢٨٣ -٢٥٨ص. ٦، ج٣٥٩-٣٥٦ص. ٥ج. أنساب األشراف. البالذري ٢٢٠
التآلیف اكتفاء القنوع بما ھو مطبوع، أشھر . أدوارد كرنیلیوس فاندیك؛ ٥٥٧ص. ٢ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٢٢١

. ٢ج. معجم المطبوعات. ؛ سركیس٧٠ - ٦٩ص. ١٨٩٦مطبعة التألیف، : مصر .العربیة في المطابع الشرقیة والغربیة

شخصیتھ وعصره (أسمى المطالب في سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ . ؛ علي محمد الصالبي١٩٤٨ص

. ھدیة العارفین. ؛ البغدادي٩٥ص. األعالم. ؛ الزركلي٧٠٦- ٧٠٥ص. ٢ج. ٢٠٠٤مكتبة الصحابة، : الشارقة. )دراسة شاملة -

. ١٩٩٨مركز الشارقة لإلبداع الفكري، : الشارقة. دائرة المعارف اإلسالمیة؛ ٥٣ -٤٥ص. المؤرخون .؛ ملحم٤٨ص. ١ج

 -٥١ص. حثب. ؛ الدوري٩٣ -٩٢ص. والمؤرخون التاریخ. ؛ سالم١٠٢٢٣-١٠٢٢٢ص. ٣٢ج. عبد الرحمن الشیخ" الیعقوبي"

  .٢٣٨ -٢٣٦ص. ٤ج. تاریخ األدب. ؛ بروكلمان٢٥٣ -٢٤٩ص. التاریخ العربي. ؛ مصطفى٥٤
  .٧٠٥ص. ٢ج. أسمى المطالب. الصالبي ٢٢٢
 .٥٥٧ص. ٢ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٢٢٣
  .١٣٩ص. دراسات. مرغولیوث ٢٢٤
  .٢٤٩ص. التاریخ العربي. مصطفى ٢٢٥
  .٧٠٥ص. ٢ج. أسمى المطالب. الصالبي ٢٢٦
  .٩٥ص. األعالم. الزركلي ٢٢٧
 .١٩٤٨ص. ٢ج. معجم المطبوعات. سركیس ٢٢٨
 .٦٩ص. اكتفاء القنوع. فاندیك ٢٢٩
 . ٢ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٢٣٠
  .٧٥ص. التاریخ والمؤرخون. سالم ٢٣١
  .٦ص. ٢ج. تاریخ الیعقوبي. الیعقوبي ٢٣٢
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كأن الكتاب أقرب الى وي موضوعاتھ مقتضبًا في معلوماتھ جاء كتابھ واسعا ف

، ٢٣٤م٨٩٥/ھـ٢٨٢توفي الیعقوبي سنة . ٢٣٣الموسوعة التاریخیة الثقافیة منھ إلى التاریخ العام

  .٢٣٧م٩٠٥/ھـ٢٩٢، وقیل ٢٣٦م٩٠٣/ھـ٢٩٠، وقیل ٢٣٥م٨٩٧/ھـ٢٨٤وقیل 

لم یورد الیعقوبي روایات صریحة حول الوقعة أو ما یتعلق بھا، فكل ما وجد عن 

أیام مروان بن الحكم "، والثاني "یزید بن معاویةأیام معاویة بن "الوقعة كان تحت عنوانین؛ األول 

، حیث سرد تحت العنوانین السابقین خطبة لمعاویة "وعبد اهللا بن الزبیر وأیام من عبد الملك

كل ما یشمل الوقعة من فحوار بین مروان ومعاویة، والوقعة في سبعة أسطر، والثاني، 

  .٢٣٨أحداث سابقة والحقة فقد كان في صفحتین

، بن ٢٤٠فھو محمد بن جریر بن یزید بن خالد: ٢٣٩)م٩٢٢/ ھـ٣١٠ت ( يالطبرأما 

 وقیل ،٢٤٣م٨٣٩/ ھـ٢٢٤، أبو جعفر، ولد بآمل سنة ٢٤٢الطبري اآلملي ٢٤١كثیر
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. التاریخ العربي. ؛ مصطفى٥٦-٥٥ص. بحث. ؛ الدوري٦٧٦٩-٦٧٦٥ص. ٢٢ج. خورشید". الطبري. "١٩٩٨الفكري، 
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  .٢٨٧ص. الفھرست. ابن الندیم ٢٤٢
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، حیث بدأ دراستھ في آمل من ٢٤٥، وسّمي الطبري نسبة إلى طبرستان٢٤٤م٨٤٠/ـھ٢٢٥

بالكوفة، ثم عاد إلى طبرستان ثم في الري، ورحل إلى بغداد ثم البصرة وأقام بواسط ثم 

لم یشاركھ ن ، لذلك فقد جمع من العلوم م٢٤٦بغداد، ثم رحل إلى الشام ثم إلى  مصر ثم بغداد

فیھ أحد من أھل عصره، حیث كان حافظًا لكتاب اهللا، وعارفًا بالقراءات، وعالمًا بالسنن 

  . ٢٤٨الملوكوكان لدیھ علم التاریخ من الرسل والخلفاء و ٢٤٧وعارفًا بأیام الناس وأخبارھم

، لذلك ظل ٢٤٩ُعِرض على الطبري القضاء فرفض وعرض علیھ المظالم فأبى

اآلداب الحمیدة : مواظبا على العمل في كتبھ ودراساتھ، حیث صنف العدید من الكتب منھا

، وآداب ٢٥٠واألخالق النفیسة، واختالف الفقھاء، والتبصیر في األصول، والصالة، والطھارة

عمر، وفضائل علي بن أبي طالب، وفي االعتذار عن القضاء وفضائل أبي بكر و

  .٢٥١الحنابلة

، بدأ بتاریخ الرسل والملوكأما ما یخص الدراسة فھو كتاب التاریخ الكبیر المّسمى 

فیھ بالخطبة المشتملة على معانیھ، ثم ذكر ما ھو الزمان، ثم مدة الزمان، والسنن الدالة على 

أخبارھم ومن كان في زمن كل فذكر  ٢٥٢بني العباسما اختاره من ذلك من أدم الى أخبار 

  .م٩١٣/ ھـ٣٠١وانتھى بھ إلى عام  واحد منھم

، وطّبق السند ٢٥٣تمیز الطبري في كتابھ بعرض عدة روایات حول الموضوع الواحد

 ، وقدعكس الطبري٢٥٥فندر أن نجد روایة غیر مسندة عنده، ألنھ كان محدثا  ٢٥٤في روایاتھ
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جعل من تاریخھ دلیًال على فعالیات األمة جنب تفسیره حیث لھیة في تاریخھ دور المشیئة اإل

وبذلك فقد عّبر . ٢٥٧تاریخًا عالمیًا كتابھ یعّد لذلك، وجاء كتابھ مرتبًا على السنین ٢٥٦العظیم

، ونجد أنھ ٢٥٨الطبري عن فكرة تكامل الرساالت السماویة التي تنتھي بالرسالة المحمدیة

ح والتدقیق والتحري نفسھ الذي اتسم بھ التفسیر، ولم یكن أورد الروایات التاریخیة بالوضو

  . ٢٥٩الطبري یبرز نواحي الضعف في التاریخ إال ما ندر

كانت ترجمة یاقوت الحموي للطبري من أطول التراجم في كتابھ حیث شغلت 

ومع ذلك فقد . ٢٦١، وقیل عن الطبري أن فیھ تّشیعًا یسیرًا ومواالة ال تضر٢٦٠أربعین صفحة

من العامة،  خوفًا ، وقد دفن لیًال٢٦٣، حیث منعت الناس من االستماع إلیھ٢٦٢الحنابلةھ ظلم

 ندون أشھرًا عظلوا یصّل) الجریري(، ولكن أصحاب مذھبھ ٢٦٤مًا بالتشیعألنھ كان مُتَھ

  .م٢٦٧/٩٢١ھـ٣٠٩م، وقیل ٢٦٦/٩٢٢ھـ٣١٠توفي سنة . ٢٦٥قبره

روة، وأبي عن الواقدي، وھشام بن ع أورد الطبري روایات وقعة مرج راھط

إحدى عشرة، واحتوت على  عددھا. الحویرث، وعامر بن عبد اهللا، وعوانة، وأبي مخنف

سبعة وثالثین بیَت شعٍر وأربع خطب، واستخدم اإلسناد الجمعي مرة واحدة بصیغة قال غیر 

تحمل المضمون نفسھ، لكن یظھر فیھا بعض (واحد، أورد عدة روایات للحدث نفسھ 
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، ولم یعّلق الطبري على أي روایة أوردھا، )مل وجھات النظر كلھااالختالفات وذلك لیش

  .٢٦٨وكان واضحا مرتبا متسلسال في عرضھ

ھو أحمد بن  ؛بشكل واٍف ٢٦٩)م٩٢٦/ ھـ٣١٤ت(  ابن أعثملم یكتب المؤرخون عن 

، وھو ٢٧٣الكوفي ٢٧٢، وقیل محمد بن علي٢٧١، وقیل أحمد بن محمد بن علي بن أعثم٢٧٠أعثم

بأنھ تاریخ قصصي للفتوحات  الفتوحوِصف كتابھ  وقدالمتھم بالتشیع،  ٢٧٤اإلخباري المؤرخ

من یدافع عن ابن  ھناك أیضًا ، لكن٢٧٥والخلفاء الراشدین إلى عھد یزید من وجھة نظر شیعیة

المناقضة لالتھام، من كتابھ ) الروایات(األدلة  إبرازأعثم ویّفند اتھامھ بالتشیع من خالل 

ال ینتمي إلى  یذكر كل األمور، وبذلك أن عقلھ متفتحنجدھم یوضحون ثم أیضًا  الفتوح

  . ٢٧٦روایات دون أخرى قام بانتقاء من قال عنھ ذلك معین، وإنما قیل عنھ شیعي؛ ألن مذھب

الذي یخص الدراسة فقد  الفتوح ، أما كتابھ٢٧٨، والتاریخ٢٧٧من كتب ابن أعثم الفتوح

، إال أنھ لم یستخدم ذلك بشكل تأثر بمنھج الیعقوبيدون إسناد حیث اتبع فیھ طریقة الكتابة 

توفي ابن أعثم سنة  .ابن أعثم أي سند ال یذكرفمرج راھط وقعة ، أما في موضوع ٢٧٩مطلق

ال  عامًا ، ولم یُكتب عن حیاتھ أو إنجازاتھ الكثیر، فكل ما كتب كان سردًا٢٨٠م٩٢٦/ھـ٣١٤

  . یقّدم صورة واضحة حول حیاتھ العلمیة واالجتماعیة
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أورد ابن أعثم في كتابھ الفتوح روایة حول خالفة معاویة الثاني، وخلعھ نفسھ، ومدة حكمھ، 

ھناك ست روایات احتوت ". ثم رجعنا إلى أخبار الشام"وخطبتھ في الناس، ثم نجده قد وضع عنوانا، 

بة على اختالف الناس لمن سیبایعون، ووقعة المرج، وأعداد كال الطرفین، وھزیمة الضحاك، وخط

ھ صورة وافیة واضحة، بل یعِطلم لم یفّصل ابن أعثم بالموضوع و. ٢٨١واحدة، وسبعة أبیات شعریة

  .جاء الحدیث بشكل سردي سریع غیر مترابط

استخدم ابن أعثم لفظ قال فقط في وقعة مرج راھط، حیث نقل كل ما یخصھا بصیغة قال 

، وصیغة قال عند نقل اإلسناد تحمل معنیین؛ إما سماعي لكن لم یثبت عن ابن )أوردھا سبع مرات(

وھذا ھو األقرب ) كتب(السابقین، أو روایات منقولة من مدونات  الرواةأعثم أنھ سمع عن 

  .٢٨٢للمعنى

وھوعلي بن الحسین : ٢٨٣)م٩٥٧/ ھـ٣٤٦ت (من أھم مؤرخي القرن الرابع   المسعودي یعّد

، حیث ٢٨٧، وأصلھ من العراق٢٨٦، ولقِّب قطب الدین بن عتبة٢٨٥، أبو الحسن٢٨٤بن علي المسعودي

ألنھ ذكر أكثر ِمن  ٢٨٩قیل عنھ كان من المعتزلة. ٢٨٨أقام في بغداد  فترة لكن أقام  في مصر أكثر

، وقد استمد ٢٩٠مة صاحب غرائب وملح ونوادرعّال مؤرخًاكان المسعودي ، واحد من المعتزلة

. ٢٩١الرحالت، واالتصال المباشر بالعلماء مثل الطبري، والكتب المختلفة: المعرفة من ثالثة مصادر
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كلیة " المسعودي ومنھجھ في البحث التاریخي. " ؛ ھادي حسین حّمود٦٠ -٥٦ص. ٣ج. تاریخ األدب. ؛ بروكلمان٧٠، ص٥٧

 .٨٢ -٧٣ص: ١٩٩٨. ٢.ع. ٩.مج. التربیة للبنات، جامعة بغداد
  .١٨٨ص. الفھرست. ابن الندیم ٢٨٤
  .١٢ص. ٣ج. فوات الوفیات. صالح الدین ٢٨٥
  .٧٠ص. اكتفاء القنوع. فاندیك ٢٨٦
  .٥ص. ٢١ج. الوافي بالوفیات. ؛ الصفدي١٧٠٥ص. ٤ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٢٨٧
 .٣١٥ص. ٣ج. النجوم الزاھرة. ابن تغري بردي ٢٨٨
  .١٢١ص. ١٢ج. سیر أعالم. الذھبي ٢٨٩
  .٣٣ص . ١ج شذرات الذھب. ؛ أبو الفالح الحنبلي٣١٥ص. ٣ج. النجوم الزاھرة. ابن تغري بردي ٢٩٠
 .٧٧ -٧٥ص". المسعودي ومنھجھ. "حمود ٢٩١
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وقیل عنھ بأنھ أول من جمع بین التاریخ والجغرافیا العلمیة بأسلوب رائع، بینما أبقى الیعقوبي كتبھ 

  .٢٩٢والتاریخیة منفصلة عن بعضھا الجغرافیة

االستذكار لما مر في سالف األعمار، والتاریخ في : للمسعودي العدید من المصنفات منھا

، ٢٩٣أخبار األمم من العرب والعجم، وأسماء القراءات، وذخائر العلوم وما كان في سائر الدھور

قد وضع في البدایة كتابا ما یخص الدراسة فھو كتاب مروج الذھب، الذي كان . ٢٩٤وإثبات الوصیة

كبیرا في ثالثین مجلدًا أسماه أخبار الزمان، ثم اختصره وسماه الكتاب األوسط، ثم اختصر ما وضعھ 

  .٢٩٦، وھو كتاب في التأریخ العالمي٢٩٥في كتاب األوسط في كتاب جدید، وسّماه مروج الذھب

اس تسلسل الملوك اتبع المسعودي في عرضھ ألحداث التاریخ اإلسالمي التي وقعت على أس

وأشار المسعودي إلى أھم . ٢٩٨حیث قام باستعراض عصر كل خلیفة بشكل عام ٢٩٧والخلفاء والقادة

، فھو قد تأثر في كتابتھ بأسلوب الیعقوبي، حیث ھمصادره المتعلقة بالفترة اإلسالمیة في مقدمة كتاب

عبیدة، والھیثم بن عدي،  ووأبخنف، والواقدي، وابن الكلبي، م وأب مصادره في مقدمة كتابھ؛ مثل ذكر

، وقام بجمع الحوادث تحت رؤوس موضوعات تتعلق بالشعوب واألسرات والدول ٢٩٩المدائني

  .٣٠٢م٨٦٠/ھـ٣٤٦، وقیل سنة ٣٠١م٨٥٩/ھـ٣٤٥توفي سنة . ٣٠٠والحكام

أیام معاویة بن یزید بن معاویة "جاء حدیث المسعودي عن وقعة مرج راھط تحت عنوان 

ار بن أبي عبید اهللا وعبد اهللا بن الزبیر ولمع من أخبارھم وسیرھم وبعض ما كان في ومروان بن الحكم والمخت

حیث تحّدث عن معاویة، ومدة حكمھ، وخطبتھ مع بیت شعر واحد، واستحكام األمر البن ".  أیامھم

یاد مروان البیعة البن الزبیر مع بیت شعر واحد، وإثناء عبید اهللا بن ز عزمالزبیر إال منطقة طبریا، و
                                                             

  .١٥١ص. علم التاریخ. روزنثال ٢٩٢
 .١٨٨ص. الفھرست .ابن الندیم ٢٩٣
  .٦٧٩ص. ١ج. ھدیة العارفین. البغدادي ٢٩٤
مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، : بیروت. تحقیق علي عطوي. ١ط. ٢مج. العربیةتاریخ اآلداب . رشید یوسف عطا اهللا ٢٩٥

١٩٨٥. 
 .٩٨ص. التاریخ والمؤرخون. سالم ٢٩٦
  .١٤ص. مساھمة. دلو ٢٩٧
 .٨٠ص". المسعودي ومنھجھ. "حمود ٢٩٨
صادر، دار : بیروت. ١ط. ٤ج. مروج الذھب ومعادن الجوھر). م٩٥٧/ھـ٣٤٦ت(المسعودي، علي بن الحسین بن علي  ٢٩٩

 .٧-٤ص. ١ج. ٢٠٠٥
  .٩٣ص. التاریخ والمؤرخون. سالم ٣٠٠
  .٧١ص. ٢ج. العبر. الذھبي ٣٠١
  .٥٦ص. اكتفاء القنوع. ؛ فاندیك٦٧٩ص. ١ج. ھدیة العارفین. ؛ البغدادي١٧٠٥ص. ٤ج. معجم األدباء. یاقوت الحموي ٣٠٢
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، ثم مسیر مروان للضحاك مع خمسة أبیات شعریة، انتھاًء بالحدیث عن البیعة البن الزبیر لمروان

  . ٣٠٣عن ھرب زفر بن الحارث مع ثمانیة أبیات شعریة

لقد جاء حدیث المسعودي عن مرج راھط واألحداث السابقة والالحقة علیھا في عشر 

متقطعة تشمل أحادیث مختلفة حول العراق صفحات، لم تكن كلھا عن وقعة المرج فقط بل كانت 

والمختار الثقفي ومحمد بن الحنفیة، وبالتالي ال یستطیع القارىء رسم فكرة واضحة مرتبة حول 

  .موضوع الدراسة

لمؤلف مجھول والمنسوب إلى ابن قتیبة، فقد تطرق إلى وقعة  اإلمامة والسیاسةأما كتاب 

مرج راھط  بشكل عام، وجاء الحدیث كلھ بشكل عام حول أحداث مختلفة ومتفرقة، ال یمكن من 

خاللھا أخذ فكرة متكاملة مترابطة حول الوقعة، وشملت روایاتھ خالفة معاویة الثاني وخطبتھ وتنحیھ 

الشام لمروان وأخذه البیعة بمكیدة مّدبرة من قبل روح بن زنباع، مع بیت شعر واحد، وبیعة أھل 

وخطبة لعبد العزیز بن مروان، وانتصار مروان في الوقعة وزواجھ من أم خالد بن یزید، لیوحِّد 

  .٣٠٤الفرع المرواني والسفیاني من البیت األموي

ما یتعلق  لم یفصح صاحب الكتاب عن مصادره نھائیا، واكتفى بذكر كلمة قال حول كل

بموضوع الدراسة، وصیغة قال تعني عند نقل اإلسناد معنیین؛ إما أخذ روایة شفویة، أو األخذ من 

  . متكاملة حول الوقعة ألنھ اكتفى بسرد مباشر موجز ةوبالتالي ال یمكن أخذ فكرة مترابط. ٣٠٥كتاب

دارس تاریخیة ھكذا نستطیع تقسیم الرواة والمؤرخین حسب المناطق الجغرافیة ألنھا كونت م

مختلفة، حیث شّكلت مدرسة الكوفة والبصرة في العراق، ومدرسة المدینة في الحجاز، ومدرسة 

فكان لھا دور على فكر الراوي  دمشق في الشام وجھات نظر مختلفة حول األحداث التاریخیة

  . ، وسیظھر ذلك واضحًا في الفصول الالحقة من الدراسةوالمؤرخ ومیولھ

ر ضد األمویین، بینما كان عوانة مدرسة المدینة التي مالت أكثر نحو ابن الزبیفمّثل الواقدي 

الذي تناولھ لیس لھ عالقة  ، وذلك ألن الحدثبن الحكم الذي أُتِھم بمیولھ األمویة المتمركزة في الشاما

 ، وعرض روایاتھ المتعلقة بالدراسة في أمر مروان بن الحكم واألمویین بمظھرریخ العباسيبالتا

الكلبي، وأبو مخنف، والھیثم بن عدي، وأبو  ؛كثر، في حین نجد رواة العراق وھمحسن ومال نحوھم أ

                                                             
  .٣٢٢ -٣١١ص. ٢ج. مروج الذھب. المسعودي ٣٠٣
 - ١٦٥ص). لمصطفى اإللكترونیةنسخة إلكترونیة، مكتبة ا. (١٩٠٤م، .د: مصر). كتاب مجھول المؤلف( .اإلمامة والسیاسة ٣٠٤

١٦٨ -١٧٦ ،١٦٦.  
  .٥٠ص. بحث. الدوري ٣٠٥
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عبیدة، والمدائني، والمؤرخون الممثلون بخلیفة والبالذري والیعقوبي والطبري وابن أعثم الكوفي، 

 المتھمین والمسعودي، قاموا بذكر الروایات بشكل أوسع وأدق فعرضوا وجھتي النظر المختلفة إال

بالتشیع لعلي بن أبي طالب، حیث أظھروا األمویین بصورة سیئة وھذا مانجده عند الیعقوبي وابن 

  .أعثم
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  .أسباب وقعة مرج راھط: الفصل الثاني
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  .أسباب وقعة مرج راھط: الفصل الثاني

، فَخلع معاویة الثاني مرتبة جاءت أسباب الوقعة عند الرواة بشكل أحداث متتالیة

یقبلھ لم ، وھذا ما بشكل صریح وعلني نفسھ ثم موتھ، جعل ابن الزبیر یطمع في أمر الخالفة

األمویون ألنھم ال یریدون أن تخرج الخالفة إلى غیرھم فتشاوروا حول أمر الخالفة ومن 

  .فة من البیت األمويیوّلون علیھم، ثم تّم اإلجماع على مروان بن الحكم لكي ال تخرج الخال

 خلع معاویة الثاني نفسھ، ثم موتھ:  

كان السبب األول الذي أدى إلى حدوث الوقعة ھو خلع معاویة الثاني نفسھ، حیث 

وردت روایة واحدة لعوانة بّین فیھا أن معاویة كان ضعیفا ال یصلح للخالفة لذلك خلع 

) ت.د( ٣٠٨وأبو أسماء السكسكي ٣٠٧)م٧٥٥/ھـ١٣٨ت(، وقد وافق زید بن واقد ٣٠٦نفسھ

وھي كنیة كل (بن الحكم في أن معاویة الثاني كان ضعیفا، حتى إنھ لّقب بأبي لیلى اعوانة 

  .٣٠٩)ضعیف

اتفقا مع عوانة بأن معاویة قد  ٣١١وابن كثیر ٣١٠نجد ابن سعدفأما من المؤرخین 

كانت كنیة معاویة الثاني أبا  قالالثاني كان مریضا وانھ لقب بأبي لیلى، لكن المسعودي 

، وھذا ٣١٢یزید، لكن عندما تولى الخالفة لقب بأبي لیلى، وھي كنیة كل ضعیف من العرب

یشیر ) م٩٣٩/ھـ٣٢٨ت(یعني أنھ فعال كان ضعیفا في أمر الخالفة، لكن نجد ابن عبد ربھ 

سبب أنھ كان ضعیفًا ب أي، ٣١٣بأن معاویة كان مریضا فترة والیتھ وال یخرج من بیتھ

  .مرضھ، ولیس عدم مقدرتھ على تحّمل أمور الخالفة

                                                             
  .٥٣١ -٥٣٠ص. ٥ج. تاریخ الرسل. الطبري ٣٠٦
؛ ابن حجر ٣٩٠ص. ٦ج. سیر أعالم. الذھبي: أنظر عنھ. م٧٥٥/ھـ١٣٨أبو عمرو، الدمشقي، الفقیھ، توفي سنة : زید بن واقد ٣٠٧

 .٤٢٧-٤٢٦ص. ٣ج. تھذیب التھذیب. العسقالني
 لم أجد عنھ شیئا. أبو أسماء السكسكي ٣٠٨
 .٣٥٨-٣٥٧ص. ٥ج. أنساب األشراف. البالذري ٣٠٩
  .٢٩ص. ٥ج. الطبقات الكبرى. ابن سعد ٣١٠
 .٢٦٠ص. ٨ج. البدایة والنھایة. ابن كثیر ٣١١
  .٣١١ص. ٢ج. مروج الذھب. المسعودي ٣١٢
 .١٤٠ص. ٥ج. العقد الفرید. د ربھابن عب ٣١٣
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أو بسبب  الشخصي بسبب ضعفھ عن أمر الخالفة تنحي معاویة الثاني جاءوربما 

، ذكر مضمون خطبة معاویة الثاني، أّن األمویین أخذوا أمر ٣١٤مرضھ، لكن الیعقوبي

، یفھم من ٣١٥منھ ، وبالتالي ھناك من ھو أحق بھا")ص"قرابة الرسول (الخالفة من أھلھ 

ذلك أن معاویة الثاني قام بالتنحي، ألنھ وأھلھ ال یستحقونھا؛ لكن الیعقوبي لھ میول شیعیة، 

أن معاویة  ٣١٦م٩٦٦/ھـ٣٣٥ت(یفسر المقدسي " كان لھ مذھب جمیل"فھو یقول إن معاویة 

مقدسي ، وأن أھلھ أخذوا الحكم ممن ھم أحق بھ، إذًا اتفق ال٣١٧كان من أتباع المذھب اَلقَدري

  .والیعقوبي

   ٣١٩ومحمد الحمصي ،)م٧٥٧/ھـ١٤٠ت( ٣١٨صالح بن كیسانف اختل

 ٣٢١، وابن الكلبي)م٨١٠/ھـ١٩٥ت( ٣٢٠بن مسلم ، والولید)م٨٦٠/ھـ٢٤٦ت(

رین حول سبب تنحي معاویة ، مع األخ٣٢٢فقط عند البالذريالواردین ) م٨٢١/ھـ٢٠٦ت(

بینوا أن معاویة الثاني، كان كارھا للخالفة، وعندما سنحت لھ الفرصة قام حیث الثاني 

  . بالتخلي عنھا

إذًا اختلف الرواة والمؤرخون في تحدید سبب تنحي معاویة، فمنھم من رأى أنھ كان 

كارھا للخالفة مثل صالح بن كیسان، ومحمد الحمصي، والولید بن مسلم، وھشام الكلبي، 

                                                             
 .٢٥٤ص. ٢ج. الیعقوبي تاریخ. الیعقوبي ٣١٤
  .٢٥٤ص. ٢ج. المصدر السابق ٣١٥
  .١٧ص. ٦ج.١٨٩٩أرنست لرو الصحاف، : باریس. ٦ج. البدء والتأریخ). م٩٦٦/ھـ٣٥٥ت(المقدسي، المطھر بن طاھر  ٣١٦
اإلرادة، حیث أن اإلنسان لھ أفعال اختیاریة یثاب أو یعاقب علیھا، الجماعة التي تنادي بحریة یطلق لفظ القدریة على : القدریة ٣١٧

مركز : الشارقة. المعارف اإلسالمیة دائرة أنظر. وھم عكس الجبریة الذین یؤمنون بأن اإلنسان لیس لھ دور نھائیًا في أفعالھ

محمد بن  ،الشھرستاني :أیضًاوانظر . ٨٠٩١-٨٠٩٠ص. ٢٦ج. حسین أحمد عیسى". قدر. "١٩٩٨الشارقة لإلبداع الفكري، 

 .٤٦-٤٣ص. ١ج. س.مؤسسة الحلبي، د: م.د. ٣ج. الملل والنحل). م١١٥٣/ھـ٥٤٨ت(عبد الكریم بن أبي بكر أحمد 
. ٦ج. سیر أعالم. الذھبي: أنظر عنھ. م٧٥٧/ھـ١٤٠اإلمام الحافظ، الثقة، أبو الحارث المدني، توفي : صالح بن كیسان ٣١٨

 .١٦٧ص
. ١ج. العبر. الذھبي: أنظر عنھ. م٨٦٠/ھـ٢٤٦عبد اهللا، روى عن الولید بن مسلم وطائفة كبرى توفي  أبو: محمد الحمصي ٣١٩

 .٣٥٢ص
  .٤٦ص. ١ج. المعرفة. الفسوي: أنظر عنھ. كتابا في الحدیث والفقھ والمالحم والسیرة ٧٠عالم الشام، صنف : الولید بن مسلم ٣٢٠
إلخباري، النسابة، العالمة، عالما بالنسب وأخبار العرب وأیامھا ومثالبھا ھشام بن محمد بن السائب الكلبي، ا: ابن الكلبي٣٢١

؛ ٢٧٧٩ص. ٦ج. معجم األدباء. ؛ یاقوت الحموي١٢٤ص. الفھرست. ابن الندیم: أنظر عنھ. م٨٢١/ھـ٢٠٦ووقائعھا توفي سنة 

  .٨٤ - ٨٢ص. ٦ج. وفیات األعیان. ابن خلكان
 .٣٥٨ -٣٥٧ص. ٥ج. أنساب األشراف .البالذري ٣٢٢
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ضعیفا ال یقدر على أمور الخالفة، مثل عوانة بن الحكم، وزید بن ورأى آخرون أنھ كان 

واقد، وأبو أسماء السكسكي، ومنھم من أشار إلى أنھ تنّحى بسبب مرضھ مثل ابن عبد ربھ، 

قرابة الرسول (ومنھم من رأى أنھ تنازل عنھا ألھلھا ألن أھلھ قد أخذوھا غصبا من أھلھا 

  .، مثل الیعقوبي والمقدسي")ص"

أما عن فترة حكم معاویة الثاني فنجد اختالفا واضحا بین الرواة والمؤرخین فابن    

وأورد جریر  ٣٢٤ذكرا أن مدة حكمھ كانت أربعین یوما) م٧٨٦/ھـ١٧٠ت( ٣٢٣وجریر الكلبي

، وكانت أكثر الروایات التي أوردھا المؤرخون تشیر إلى أن ٣٢٥روایة أخرى أنھا شھران

ووردت روایات االختالف على المدة الزمنیة التي . ٣٢٦فقطمعاویة تولى الحكم أربعین یوما 

، ٣٢٧قضاھا معاویة في الحكم دون وجود سند، فھناك روایة أشارت أنھ حكم عشرین یوما

، وخامسة ثالثة أشھر ٣٣٠، ورابعة ثالثة أشھر٣٢٩، وثالثة شھرین٣٢٨وثانیة شھرًا ونصف

  .٣٣٢أشارت إلى أربعة أشھر أخرى، و ٣٣١وعشرین یوما

                                                             
: أنظر عنھ. م٧٨٦/ھـ١٧٠جریر بن حازم بن زید الجھضمي من األزد، كنیتھ أبو النضر، توفي سنة : جریر ٣٢٣

 .٥٤ص. ١٢ج. األنساب. ؛ أبو سعد المروزي٥٠٢ص. المعارف.الدینوري
  .٣٥٧ص. ٥ج. نساب .البالذري ٣٢٤
 .٣٥٧ص. ٥ج. المصدر السابق ٣٢٥
؛ ٢٥٤ص. ٢ج. تاریخ الیعقوبي .؛ الیعقوبي٢٩ص. ٥ج. الطبقات الكبرى. ؛ ابن سعد٣٥٦، ٣٥٧ص. ٥ج. المصدر السابق ٣٢٦

. ١ج. تاریخ. ؛ ابن الوردي١٤٠ص. ٥ج. العقد الفرید. ؛ ابن عبد ربھ١٧ص. ٦ج. البدء. ؛ المقدسي٣١١ص. ٢ج. المسعودي

الدول وآثار األول  أخبار). م١٦١٠/ھـ١٠١٩ت. (أحمد بن یوسف، القرماني؛ ٢٦٠ص. ٨ج. البدایة والنھایة. ؛ ابن كثیر١٦٦ص

  .١٦ص. ٢ج .١٩٩٢عالم الكتب، : بیروت. في التاریخ
. ٢ج. البدایة والنھایة. ؛ ابن كثیر١٧ص. ٦ج. البدء والتاریخ. ؛ المقدسي٣٥٦ص. ٥ج. أنساب األشراف. البالذري ٣٢٧

  .٢٦٠ص
  .٢٦٠ص. ٨ج. البدایة والنھایة. ابن كثیر ٣٢٨
 .٢٦٠ص. ٨ج. البدایة والنھایة. ؛ ابن كثیر٣١١ص. ٢ج. لذھبمروج ا. ؛ المسعودي١٦٥ص. اإلمامة والسیاسة ٣٢٩
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جمیعھم على روایة عوانة بأن معاویة الثاني قام بخلع نفسھ، ولم  اتفق المؤرخون

  .٣٣٣یقبل بتولیة أحد الخالفة بعده، أو حتى لم یشر على أي أحد بعده

إخبارھم  على حول خطبة معاویة الثاني في الناسمضمون روایة عوانة  اشتمل

أراد لھم رجال قویا مثل عمر بن الخطاب لكن لم یجده، وأراد  وأنھبضعفھ عن أمر الخالفة، 

أن یضع ستة رجال في الشورى مثل الستة الذین وضعھم عمر بن الخطاب لكن لم یجدھم، 

  .، فترك االختیار لھم٣٣٤أنھم أولى بأمرھم لھم لذلك أشار

أھل لكن الیعقوبي أورد خطبة معاویة الثاني بمضمون مغایر عما ذكره عوانة، بأن 

، وھم قد ")ص"قرابة الرسول (، أخذوا الحكم ممن ھو أحق بھ )جده وأبوه(معاویة 

، وأباح أبوه الحرمة، وحرق الكعبة، ومعاویة "ص"استحسنوا خطأھم بقتل عترة الرسول 

لم  اإلمامة والسیاسةصاحب كتاب  أما. ٣٣٥الثاني ال یرید تحمل أي خطایا مثل خطایا أھلھ

بذكر أن  فقط اكتفىحیث  ، "ص"تجاه أھل بیت الرسول  ي الدینیةیذكر میول معاویة الثان

معاویة أشار في خطبتھ إلى أنھ عبارة عن لحم ودم، وھما ال یصبران على النار، لذلك خلع 

  .٣٣٦نفسھ

اختلف الرواة والمؤرخون في ذكر سبب وفاة معاویة الثاني، فروى عوانة أنھ توفي 

، لكن أبا أسماء السكسكي روى أنھ ٣٣٨ُسقي سما أو أنھ) أي الطعن بسكین( ٣٣٧بسبب الطعن

كلمة تمارض تعني أنھ أّدعى المرض أي . ٣٣٩تمارض وأغلق الباب على نفسھ إلى أن مات

                                                             
-٥٣٠ص. ٥ج. تاریخ الرسل. ؛ الطبري٢٥٤ص. ٢ج. تاریخ الیعقوبي. ؛ الیعقوبي٢٩ص. ٥ج. الطبقات الكبرى. ابن سعد ٣٣٣
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؛ ابن )الروایة دون سند( ١٦٦ص. ١ج. تاریخ. ؛ ابن الوردي)الروایة دون سند( .١٩٣ص. ١ج. س. المطبعة الحسینیة المصریة، د
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  .١٦٥ص. اإلمامة والسیاسة ٣٣٦
لم یتم تحدید معنى الكلمة بأنھا تعني القتل بالسكین، أو أنھا تعني مرض الطاعون، حیث كان المقدسي الوحید الذي : الطعن ٣٣٧

أما باقي الرواة . في الجزء السادس في الصفحة السابعة عشر البدء والتاریخذكر كلمة طعن بمعنى الطاعون في كتاب 

 .كن األرجح أن كلمة طعن تعني القتل بالسكینوالمؤرخون فلم یحددوا معناھا نھائیًا، ل
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  .٣٥٨ص. ٥ج. أنساب األشراف. البالذري ٣٣٩
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كما أشار عوانة، بمعنى عدم مقدرتھ على أمور  ضعیفًا أنھ كان من المحتمللم یكن مریضًا، 

  .الضعف الصحي بمعنى الخالفة فقط، ولیس

روایات مختلفة حول سبب وفاتھ، حیث ذكر؛ رأى البعض أن  وذكر المسعودي

، ورأى الباقون أنھ )وباء الطاعون(معاویة الثاني سقي شربة، والبعض األخر رأى أنھ ُطِعن 

، لكن المقدسي ذكر أنھ أغلق الباب على نفسھ، وتخلى للعبادة حتى مات ٣٤٠مات حتف أنفھ

موت  تي ذكرھا في كتابھ وھيودي الثانیة ال، إذًا اتفق المقدسي مع روایة المسع٣٤١بالطاعون

  .معاویة الثاني نتیجة مرضھ بالطاعون

أن معاویة بعد خطبتھ لم یلبث إال أیاما حتى  اإلمامة والسیاسةوذكر صاحب كتاب 

، دون ٣٤٣"كان معاویة مریضا" بالقولاكتفي ابن عبد ربھ . ، أي تم قتلھ بتدبیر مسبق٣٤٢ُطِعن

  .مرضھ؟ أوكیف توفي؟ ضھ؟ أو ما سببذكر ما ھو مر

فقد ذكر أنھ مات  )م١٢٣٢/ھـ٦٣٠ت(المصادر المتأخرة مثل ابن األثیر أما

ب فیھ حتى ذكر أن معاویة دخل منزلھ وتغّی) م١٣٤٨/ھـ٧٤٩(لكن ابن الوردي  .٣٤٤مسموما

كانت بشكل طبیعي، أم بسبب مرض، أم بسبب عملیة  ھل دون ذكر أي سبب لوفاتھ ٣٤٥مات

قد یكون مروان بن (قتل مدبرة؟ لذلك ترجح عملیة قتلھ بتدبیر مسبق من حاشیتھ أو أقاربھ 

ذكر كل الروایات التي تتعلق بموتھ دون سند، فقد  ) م١٣٧٢/ھـ٧٧٤ت(ابن كثیر  أما ).الحكم

   .)ُقِتل( ٣٤٦ھ طعنفذكر أنھ كان مریضا ثم توفي، أو أنھ ُسِقي أو أن

یتبین مما سبق أن مسألة تنحي معاویة الثاني عن الحكم كانت باختیاره، فلم یكن ألحد 

 االطراف الطامعة في الحكم التي تظھر الحقًا مثل ابن الزبیر أو أفراد البیت االموي أنفسھم

 عالقة بتنحیھ،) بن سعید، روح بن زنباع ومروان بن الحكم، وعمر( ومن یھوى ھواھم

فالذي تبّین من الروایات أن معاویة الثاني لم یرغب أصًال في الخالفة، ودلیل ذلك مضمون 

خطبتھ، سواء التي رواھا عوانة، أو الواردة عند الیعقوبي أو غیرھم، حیث بّینت عدم رغبتھ 

                                                             
  .٣١١ص. ٢ج. مروج الذھب. المسعودي ٣٤٠
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أصًال في الخالفة ولم یشأ تحمل أي مسؤولیات الحقة على الحكم لذلك تتفق كل الروایات بأنھ 

  .وترك األمر شورى بین المسلمین یوِل أحدًا الحكملم 

قتل (مسألة موت معاویة الثاني تكاد تكون غامضة، فالرواة الذین رووا أنھ طعن  إّن

ھم األقرب  ،أو إسقائھ شربًة مسمومًة) األمویون(أي تم قتلھ على ید حاشیتھ  )بالسكین

أضاع الحكم منھم، لكن من روى أنھ قد للصحة، ألنھ لم یختر منھم خلیفة ولم یختر لھم، فھو 

فھذا لیس منطقیًا، فھل یعقل أن یصیبھ الطاعون دون أفراد ) أي أنھ مرض بالطاعون( طعن 

أنھ قتل بطریقة مّدبرة، ألنھ لم یكن ضعیفًا ولم یكن  إذًا أسرتھ أوحاشیتھ أوأتباعھ؟ فاألرجح

ید لھ، ولكان یزید بایع البنھ ، ولو كان مریضا لما بایع یز٣٤٧مریضًا، حیث كان بعمر الشباب

سقیھ شرابًا ویة الثاني طعنًا بالسكاكین أو أنھ تم قتل معا من المحتملخالد بدًال من معاویة، 

تؤدیان ) الطعن بالسكین، أو سمِّھ بواسطة الشراب(مسممًا فمات مسموما، ألن كال الطریقتین 

  .إلى الموت السریع 

  

 البیعة البن الزبیر:  

واحدة عن عوانة حول أمر البیعة البن الزبیر عند البالذري والطبري  وردت روایة 

بدأت روایة عوانة عند البالذري بموت یزید وخروج عبید اهللا بن زیاد من البصرة إلى 

دمشق، وإظھار الضحاك بن قیس عامال البن الزبیر، وشملت ثورة زفر بن الحارث الكالبي 

یعة النعمان بن بشیر في حمص البن الزبیر، وقیام ناتل في قنّسرین لیبایع البن الزبیر، ومبا

  . ٣٤٨بن قیس في فلسطین بطرد روح بن زنباع من فلسطین، ثم حكمھا باسم ابن الزبیر

وقد عرضت روایة عوانة عند الطبري نفس ما سبق لكن بتفصیل أكثر؛ فمثًال عندما 

ضد روح بن زنباع؛  نقل الطبري روایة عوانة في مسألة ثورة ناتل بن قیس في فلسطین

  . ٣٤٩نجده فّصل فیھا، أما البالذري فذكرھا بشكل موجز

كذلك األمر عندما أورد البالذري روایة عوانة حول اختالف الناس في أمر البیعة، 

  ثم أورد بیت شعر" كان الناس فریقین حساني وزبیري"اختصرھا بجملة 

                                                             
. البدایة والنھایة. سنة، أنظر ابن كثیر ٢٣سنة، وقیل  ٢٠سنة، وقیل  ١٩اختلف الرواة والمؤرخون في تحدید عمره فقیل  ٣٤٧
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  .٣٥٠وإال زبیري عصا فتزبرا.... وما الناس إال بحدلي الھوى

أما الطبري فقد أورد مسألة اختالف الناس في أمر البیعة بتفصیل أكثر، حیث 

عرض كیف كان الناس فریقین، وكیف كانت میول كل فریق، وإلى من یدعو؟ ومن 

  .دون ذكر أبیات شعریة كما فعل البالذري، الذي أورد الروایة مع أبیات شعریة ٣٥١یھوى؟

یر، حیث بدأ روایتھ بإظھار الضحاك في أمر بیعة ابن الزب روى اللیث بن سعد

البیعة البن الزبیر في دمشق، وبسبب البیعة البن الزبیر انتقل بنو أمیة ومن یوالیھم إلى 

بتفصیل أكثر  ابن عساكر عند وردت روایة اللیث. ٣٥٢األردن وھناك تشاوروا في أمر البیعة

أظھر " لذھبي لكنھا تحتوي المضمون نفسھ فمثال أورد ابن عساكر روایة اللیث ا عند من

الضحاك بیعة عبد اهللا بن الزبیر ودعا لھ، فلما فعل الضحاك ما فعل سار عامة بني أمیة ومن تبعھم من 

ومن كان ھواه في بني أمیة حتى لحقوا باألردن وسار مروان وبنو بحدل إلى  حشم معاویة ویزید

أظھر الضحاك بیعة ابن الزبیر بدمشق ودعا " في حین اختصر الذھبي روایة اللیث  ٣٥٣"الضحاك

  .٣٥٤"فلحقوا باألردن وسار مروان وبنو بحدل إلى الضحاك لھ، فسار عامة بني أمیة وحشمھم

إّن اختصار الروایة بین المؤرخین بعدم ذكر أسماء الشخصیات كاملة، أو استخدام 

لعدم التكرار، الیؤثر في مضمون الروایة وإنما یحولھا إلى  ضمائر تعود على كلمات سابقة

  .صغیرة الحجم، وھذا الیضعف أو ینقص من الروایة

؛ بدایة روى الواقدي روایة مصدره فیھا أبو ٣٥٥وأورد الواقدي أربع روایات

تحتوي على سؤال زفر بن عقیل الفھري لعبد الرحمن بن ) م٧٤٨/ھـ١٣١ت( ٣٥٦الزناد

 یع لنفسھ حقا؟ وقال زفر في سؤالھى إمارة المدینة اذا كان الضحاك قد باالضحاك؛ عندما تول

، فقام ابن الضحاك "خرج في طاعة ابن الزبیر" ، أما بنو الزبیر فیقولون"ھكذا تقول قریش"

  .٣٥٧بتكذیب تلك المقوالت، ووّضح أن قریشًا دعت والده فدخل كارھا، ثم قتل یوم المرج
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الواقدي والتساؤل ھل بایع الضحاك فعلیا لنفسھ أم البن عند التمحیص في روایات 

الزبیر؟  نجد الروایة الثانیة للواقدي نفسھ تبّین أن الضحاك بایع من معھ البن الزبیر، عندما 

، ونجد دلیًال أخرا یكمن في الروایة الثالثة، حیث ٣٥٨علم أن مروان قد بایع لنفسھ على الخالفة

لنفسھ ألنھ عندما قتل یوم المرج نعاه ابن الزبیر، وذكر  بایع الضحاك البن الزبیر ولیس

  . ٣٥٩طاعتھ وحسن رأیھ

فالضحاك بایع فعلیا البن  ؛للتأكید على الروایتین السابقتینتأتي الروایة الرابعة 

الزبیر وتم لھ أمر البیعة، وذلك ألن ابن الزبیر قام بتولیة عبیدة بن الزبیر المدینة، وعبد 

ھري مصر، وغیرھا من أعمال الخلفاء كما ورد في روایة الواقدي عند الرحمن بن جحدم الف

  . لكن الضحاك لم یول أحدًا، وبالتالي كان الضحاك  في طاعة ابن الزبیر. ٣٦٠الطبري

حول أمر بیعة ابن الزبیر أكثر وضوحا من الروایات السابقة،  جاءت روایة المدائني

یبق أحد ینازع ابن الزبیر على الخالفة، وبذلك  بّین المدائني أنھ عند موت معاویة الثاني لم

، وھذا ٣٦١قام بتولیة الضحاك بن قیس دمشق، وأشار إلى أن الضحاك كان مطیعا البن الزبیر

  .یعني أن روایة الواقدي حول بیعة الضحاك لنفسھ ضعیفة جدا

وذكر المدائني قیام ابن الزبیر بتولیة النعمان على حمص وناتل على فلسطین، 

 ٣٦٢"ھو الثبت"وأشار المدائني في روایتھ أن ذلك . استقامت الشام كلھا لھ إال األردن وبذلك

أي ما رواه المدائني ھو الصحیح، یالحظ أن المدائني ھو الوحید الذي علق على روایتھ في 

  .أمر ابن الزبیر

وردت روایة المدائني عند ابن عبد ربھ بفروقات عدیدة؛ حیث نقل ابن عبد ربھ عن 

، أما ٣٦٣ئني أن الضحاك دعا البن الزبیر في دمشق سرا بسبب وجود بني كلب فیھاالمدا

روایة المدائني عند البالذري فنجد فیھا أن الضحاك عندما تولى دمشق قام بضبطھا البن 

لقد جاءت روایة المدائني عند البالذري . ٣٦٤الزبیر، وأخذ بیعة أھلھا وفّرق عمالھ فیھا
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ن عبد ربھ روایة المدائني التي كانت شاملة ألمر بیعة ابن الزبیر مفّصلة أكثر في حین ذكر اب

ومروان والوقعة في ثالث صفحات، لذلك كان الحدیث بشكل مختصر، في حین  كانت عند 

  .البالذري بتفصیل أكثر

 ٣٦٥عن ابن نمیر نقًالعند خلیفة أما عن زمن البیعة البن الزبیر؛ فقد ورد 

م، ثم ذكر خلیفة تاریخًا مفصال؛ بایع ٦٨٤/ھـ٦٤، بویع ابن الزبیر سنة )م٨١٤/ھـ١٩٩ت(

 -رجب - ٩م، وأورد خلیفة تاریخًا آخر ٦٨٤- ٢ - ٢٩/ھـ٦٤ -رجب - ٧ابن الزبیر لنفسھ في 

ابن الزبیر یأخذ البیعة "، ثم ذكر خلیفة في تاریخھ عنوانا )فرق یومین(م ٦٨٤- ٣ -٢/ھـ٦٤

، لم ٣٦٦فة أن ابن الزبیر لم یطالب بالخالفة إال بعد موت یزید بن معاویة، ووّضح خلی"لنفسھ

یذكر خلیفة أي سند حول روایاتھ، وربما یكون خلیفة قد اعتمد على اللیث في معلوماتھ ألنھ 

  . م وھو اللیث بن سعد٦٨٤/ھـ٦٤ذكر السند في بدایة أحداث سنة 

أن تكون الخالفة شورى بین كان خلیفة الوحید الذي أشار إلى دعوة ابن الزبیر 

األمة، ثم أورد خلیفة كل األعمال التي تخص أمر الخالفة، والتي قام بھا ابن الزبیر وكأنھ 

وضع من یّصلي بالناس في الكوفة، وعّین جابي الخراج، وعّین من (أصبح خلیفة المسلمین، 

  .٣٦٧)یّصلي في الناس

الزبیر، وكانت الروایات نقًال  قد أورد روایات متعددة حول أمر ابنفأما البالذري 

عن عوانة بن الحكم، والمدائني، وأیضا بصیغة یقال، على العكس من الطبري الذي اكتفى 

  .بذكر روایة واحدة حول األمر نفسھ وكانت عن الواقدي

ھذه الصیغة تحمل نوعا من (أما الروایة التي أوردھا البالذري بصیغة یقال 

ألنھ أولى أھل ) جماعة ابن الزبیر(ل األردن مالوا إلى ناتل ؛ إن بعض أھ)التّضعیف للروایة

، والطالب بدم الخلیفة المظلوم عثمان، ورجل لھ "ص"انھ، فھو ابن حواري رسول اهللا زم

  .، لكنھ لم یورد زمن البیعة أو یحددھا بتاریخ معین٣٦٨شجاعة وفضل
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ر المؤمنین، ومالت بّین الیعقوبي أّن عبد اهللا بن الزبیر تّغلب على مكة وسمي بأمی

أما ابن أعثم فقد ذكر روایة بّین  .، وأورد ذلك بشكل مختصر٣٦٩إلیھ أكثر النواحي إّال األردن

خالد  وافیھا أّن أھل الشام في اختالف شدید، فأشار أّن قوما أرادوا ابن الزبیر، والبعض أراد

ولم یوضح ابن أعثم ، ٣٧٠بن یزید، وأخرون مالوا للضحاك، والبقیة أرادوا مروان بن الحكما

  .أمر ابن الزبیر بشكل واٍف، بل قام بعرضھ بشكل سریع جدًا وعام

أشار أنھ استوثق األمر البن الزبیر، وتم أخذ البیعة لھ في الشام،  فقد أما المسعودي

إذًا ذكر . ٣٧١وتمت لھ الخطبة على سائر منابر اإلسالم اإل منبر طبریا من بالد األردن

زبیر بشكل سریع حیث أورد أن كل المناطق دانت لھ إال منطقة طبریا المسعودي أمر ابن ال

ووجدنا أیضًا أّن . ألنھا معقل األمویین، في حین أورد األخرون بأنھ قد تمت لھ البیعة فقط

  .المؤرخین لم یذكروا زمن بیعة ابن الزبیر إال خلیفة بن خیاط
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 البیعة لمروان بن الحكم:  

 ٣٧٢روایة حول أمر البیعة لمروان بن الحكم على لسان أبي الحویرثجاءت أقدم 

قیام أھل األردن باإلشارة على مروان أن یتقدم لیبایعوه ألنھ شیخ  ت، بّین)م٧٤٨/ھـ١٣٠ت(

كبیر، في حین ابن یزید غالم صغیر، أما ابن الزبیر فھو كھل، لذلك ال یقارع ابن الزبیر إال 

األردن أشاروا على مروان لكي یبایع لنفسھ، وھذا یعني أن  ، بّینت الروایة أن أھل٣٧٣مروان

روایة قصیرة؛ قام ) م٧٦٣/ھـ١٤٦ت(وروى الكلبي . یظھر رغبة في الخالفةمروان لم 

  حسان بن مالك بتسّلم أمور الخالفة مدة أربعین یومًا، ثم سّلمھا لمروان مع بیت شعر

  .٣٧٤شھودفما نالھا إال ونحن ... فإال یكن منا الخلیفة نفسھ

كانت روایتا أبي الحویرث والكلبي قصیرتین وال تحتویان على معلومات مفّصلة، 

حول األمر نفسھ بشكل أطول وأشمل ) م٧٥٥/ھـ١٥٨ت(في حین تأتي روایات عوانة 

  ).أثنتان طویلتان، والثالثة قصیرة(ومعلومات أكثر، وعدد روایاتھ ثالث 

ت عند الطبري، اشتملت روایة ، وتكرر٣٧٥وردت الروایة األولى عند البالذري

عوانة عند البالذري على اختالف أمر البیعة بین األمویین أنفسھم؛ روى عوانة خطبة لحّسان 

یزید بن معاویة وقتلى أھل  مكان بن مالك في األردن، حیث ابتدأ حسان خطبتھ بسؤال عن

لزبیر وأنصاره فھم أما عبد اهللا بن ا. ن أنھم في الجنةو؟ فأجابھ األمویفي اآلخرة الحّرة

منافقون في النار، عندھا أشار حّسان أن أنصار یزید على حق، وأنصار ابن الزبیر على 

باطل، لذلك بایع الناس لحسان وقاتلوا معھ كل من خالفھ بشرط أن ال یبایع حّسان خالدًا وعبد 

  .٣٧٦اهللا ابني یزید ألن سنھما صغیرًا

، لكن باختالف بعض ٣٧٧الطبري نجد الروایة نفسھا عن عوانة قد وردت عند

" ما شھادتكم على ابن الزبیر؟"الكلمات وإضافة كلمات أخرى، فمثال ذكر الطبري عن عوانة 

، أورد الطبري إجابة الناس؛ "؟ما تقولون في عبد اهللا بن الزبیر"في حین كانت عند البالذري 
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قالوا عبد اهللا " أما البالذري فأورد ذلك في صیغة مختصرة أكثر" ن ابن الزبیر منافقأنشھد "

، نالحظ ان البالذري أورد روایة عوانة في ھذا الجانب بشكل مختصر في الكلمات، "منافق

أما الطبري فقد أضاف كلمات جدیدة، كلتا الروایتین لم یتغیر مضمونھما وقد حملتا المعنى 

  .نفسھ

یث عن الطرف المعادي لألمویین وھم الزبیریون؛ انتقل عوانة في روایتھ للحد

جاءت روایة عوانة عند البالذري باإلشارة إلى أن الضحاك بایع البن الزبیر سرًا خوفًا من 

، وقد ورد ذلك أیضا عند الطبري لكن بشكل أكثر طوًال، فأورد أن الضحاك في ٣٧٨بني كلب

میة كانوا بحضرتھ، وكان أ ن بنيإظھار ذلك أ دمشق ھواه في ابن الزبیر، وكان یمنعھ من

  .٣٧٩یعمل ذلك سرا

ذكرت روایة عوانة عند البالذري عن معرفة ابن بحدل بأمر الضحاك، فكتب لھ 

كتابا وأرسلھ مع رجل اسمھ ناعصة من أوالد تغلب بن وبرة إخوة كلب، واشتمل كتاب 

ل أیضا على حّسان للضحاك على تعظیم بني أمیة، وتذكیر الضحاك بإحسانھم إلیھ، واشتم

شتم ابن الزبیر، وحین وصول ناعصة إلى الضحاك، أعطاه نسخة لیقرأھا أمام الناس لكنھ لم 

بن أبي سفیان، ام الجمیع، فقام الولید بن عتبة یفعل، مما أدى إلى قیام ناعصة بقراءتھا أم

لبي والولید بن أبي النمس، واألسود بن المعد بن شراحیل الغساني، وسفیان بن األبرد الك

بتكذیب ابن الزبیر وشتمھ وتصدیق حّسان، ثم قام بعض المناصرین البن الزبیر بشتم حسان 

والثناء على ابن الزبیر، لذلك اختلف الناس وتضاربوا بنعالھم، فقام الضحاك بحبس الولید 

 ویزید، وقام خالد بن یزید بتھدئة الناس، ثم تم إخراج َمن كان قد ُحِبس، وسمي ھذا الیوم بیوم

  .٣٨٠األموي جیرون وھو مكان في دمشق عند المسجد

وردت الروایة السابقة عند الطبري لكن باختالف اسم الشخص الذي حمل الكتاب 

للضحاك، عند الطبري اسمھ ناغضة، ونجد روایة عوانة عند الطبري أن ناغضة أعطى 

ة، وطلب الكتاب إلى الضحاك وفي یوم الجمعة صعد الضحاك على المنبر وقام إلیھ ناغض

منھ قراءة كتاب حّسان أمام الناس، فأمره الضحاك بالجلوس فجلس، ثم قام وكرر طلبھ ثالث 

مرات، عندھا قام ناغضة وقرأ الكتاب، وتضارب الناس وأمر الضحاك بسجن األشخاص 
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ن وضربوه یب األمویّذكلب عمرو بن یزید الحكمي الذي كالذین كذبوا ابن الزبیر، فھاجم بنو 

قوا ثیابھ، ثم قام خالد بن یزید بتھدئة الناس، بعدھا نزل الضحاك عن بالنار ومّزوه وحرّق

  .٣٨١األول المنبر وصلى بالناس الجمعة، وسمي ذلك الیوم بیوم جیرون

، فھو قد وسّماه یوم جیرون األول لقد ذكر الطبري تفاصیل دقیقة تتعلق بیوم جیرون

خطبة الجمعة، ثم ذكر بالتفصیل ما قام بھ أنصار حدد یوم الحادثة بیوم الجمعة، وتحدیدا أثناء 

األمویین تجاه أنصار ابن الزبیر، منھم عمرو بن یزید الحكمي، في حین لم یذكر البالذري 

تلك القصة واكتفى بذكر اسم ذلك الشخص الذي ناصر ابن الزبیر وھو أبو رجاء عمر بن 

نى على ابن الزبیر فوثبت علیھ زید الحكمي، وذكر البالذري أن أبا رجاء شتم حّسان، وأث

  . وسّمى ذلك الیوم بیوم جیرون فقط دون ذكر أول أو ثاني مثل الطبري كلب

إّن المتتبع لروایات عوانة عند البالذري یلحظھا روایات ذات مضمون شامل لكن 

بأقل وصف، ربما یعود ذلك إلى منھج البالذري الذي قام على ذكر روایات متعددة حول 

إلبراز وجھات النظر المختلفة، لذلك كان یختصر الروایات بأقل التعابیر  الحدث نفسھ

على العكس من الطبري الذي كان في الغالب یذكر روایة واحدة حول الموضوع . الممكنة

  .نفسھ، لكنھ یقوم بتفصیلھا وذكر أدق أمورھا

ث أكمل عوانة روایتھ عند البالذري بجلوس الضحاك بعد فترة في مسجد دمشق، حی

قام بشتم یزید بن معاویة، فقام إلیھ شاب من كلب وضربھ بعصا، والناس جالسون في 

المسجد، مما أدى إلى اقتتالھم فكانت قیس تدعو إلى ابن الزبیر ونصرة الضحاك، وكلب 

تدعو إلى بني أمیة وإلى خالد بن یزید، ثم دخل الضحاك دار اإلمارة، ولم یخرج إال لصالة 

جزء من أرض (أمیة واعتذر لھم، واتفقوا على التالقي في الجابیة  الفجر وكتب إلى بني

، لالتفاق على رجل لتتم مبایعتھ، لكن ثور بن معن أقنع ٣٨٢)الجوالن بین دمشق واألردن

نالحظ أن البالذري أورد روایة عوانة في ھذا الجزء . ٣٨٣الضحاك بإظھار البیعة البن الزبیر

  . بتفصیل دقیق

ختصار روایة عوانة في ھذا الجزء؛ فأورد أن الضحاك قام في حین قام الطبري با

بشتم یزید فثار الناس وتضاربوا، ثم دخل الضحاك دار اإلمارة ودخل علیھ األمویون، 
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فاعتذر لھم وأثنى علیھم، ثم اتفقوا على المسیر إلى الجابیة، لكن ثور بن معن أقنع الضحاك 

جدًا عند الطبري، في حین أورده البالذري  وكان ذلك الجزء مختصرًا. ٣٨٤بعدم المبایعة لھم

  .بشيء من التفصیل

كانت روایة عوانة بن الحكم السابقة طویلة وشاملة لالختالفات التي حدثت بعد وفاة 

معاویة الثاني؛ حیث تّضمنت اختالف أمر البیعة بین األمویین أنفسھم، ودعوة الضحاك البن 

، وتضارب الناس وكانوا فرقتین، ثم اتفاق كال الطرفین على المسیر نحو الجابیة، الزبیر سرًا

  . وإعالن الضحاك بیعة ابن الزبیر عالنیة بتشجیع من ثور بن معن

البالذري  ونجدبینما نجد الطبري ذكر تفاصیل دقیقة أثناء عرضھ لروایة عوانة، 

واضحة متكاملة، ونجد أیضًا أن ورد الروایة بأقل الكلمات الموجزة مع إیصال فكرة أ

البالذري والطبري قدما المضمون نفسھ مع اختالفات طفیفة، ولم نجدھما علقا على اختالف 

  .أمر البیعة في روایة عوانة

جاءت الروایة الثانیة لعوانة في كتاب الطبري فقط، حیث عرض عوانة مسیر بني 

أمیة في  وم مدة أربعین یوما، ثم تشاور بنھأمیة نحو الجابیة، وقیام حسان بن مالك بالصالة فی

أمر الخالفة بینھم، ألن أھواءھم كانت مختلفة، فمالك بن ھبیرة السكوني أراد الخالفة في 

عائلة یزید، والحصین بن نمیر أرادھا لمروان بن الحكم، ثم تشاور الحصین ومالك واتفقا 

شتم ابن الزبیر ووصفھ على مبایعة مروان، وقام روح بن زنباع وخطب في الناس، ف

بالمنافق، أما مروان فھو األجدر، وبالتالي بایع الناس لمروان ثم لخالد بن یزید، ثم لعمرو بن 

  .٣٨٥سعید، بحیث تكون إمارة حمص لخالد، وإمارة دمشق لعمرو

نجد أن عوانة اتفق مع الكلبي في المدة الزمنیة التي صّلى فیھا حّسان في الناس، 

عوانة المتمثلة في االختالف بین األمویین في َمن یولونھ أمر  وعرض الطبري روایة

  .الخالفة، ثم اتفقوا على مروان بن الحكم، لكن الطبري لم یّقدم أي تعلیق على روایة عوانة

واحتوت روایة عوانة السابقة على رؤیة الحصین بن نمیر في منامھ قندیال معلقا في 

الخالفة، ولم یتناول ذلك القندیل إال مروان وبالتالي  ن یمد یده ویأخذه سینالَمأن السماء، و

عوانة عند البالذري؛ وفیھا سأل ) الرؤیة(وورد نفس مضمون روایة . ٣٨٦ھو األحق بالخالفة
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عبد اهللا بن صفوان الجمحي أبا العباس األعمى عن مروان ویوم المرج، فأجابھ أبو العباس 

بن الحمام، أن ابن الزبیر لن كر قوًال للحصین ام المّري، ثم ذبأبیات شعریة للحصین بن الحم

یحصل على الملك إال إذا شاء اهللا، لكن أكبر الظن أن أبا عبد الملك وبنیھ سیملكون بسبب 

، كأن الروایة تظھر ضم عثمان بن عفان لمروان وبنیھ من ٣٨٧ضم عثمان لمروان إلى صدره

  . بعده إلى حاضنة الخالفة

وجھة  في موضوع الدراسة، ألنھ قّدم األمویةول عوانة تثبت الروایتان السابقتان می

، حیث نجد تأكید فكرة الجبر في تفسیر الحوادث ینعكس ٣٨٨مويالنظر األمویة في الحكم األ

فھو لم یذكر روایة واحدة بل روایتان حول المضمون نفسھ وذلك . ٣٨٩في روایات عوانة

لخدع ضد الضحاك لم لمروان بن الحكم ومعاونوه  لجوءیعني أنھ یؤیدھا، في حین نجده عند 

  .في ھذه الوقعة  الھوى أنھ أموي الذي یؤكدیذكر أي منھا نھائیا، 

وقد وردت الروایة الثالثة لعوانة عند ابن عساكر، وكانت مختصرة جدًا بینت مسیر 

فة، وقام مروان إلى حّسان في الجابیة، فقّدر حسان مجيء مروان إلیھ، لذلك بایع لھ بالخال

أھل األردن بالمبایعة أیضًا لمروان، لكن بشرط أن یبایع مروان لخالد بن یزید ویمنحھ إمارة 

، وھذا ما نجده أیضا عند الطبري بشأن منح ٣٩٠حمص، ویمنح عمرو بن سعید إمارة دمشق

تكررت الروایة التي وردت عند ابن عساكر عند ابن منظور . خالد وعمرو تلك اإلمارتین

وفي الغالب أنھ قد نقلھا عن ابن عساكر بشكلھا ) م١٣١١/ھـ٧١١ت( ٣٩١أیضا االنصاري

  .الحرفي

وروى أبو مخنف روایتین حول اختالف أمر البیعة، وردت األولى عند البالذري 

فقط واحتوت الروایة مجيء عبید اهللا بن زیاد وعبد الرحمن بن عبد اهللا الثقفي إلى مروان 

أمیة لیسلحوھم ویدعموھم بالمال، وعندما اجتمع قادة أھل واإلشارة علیھ بجمع موالي بني 

الشام الختیار خلیفة قاموا باالتفاق على مروان ألنھ شیخ قریش، وسید بني أمیة وعنده 

                                                             
  .٢٧٥ -٢٧٤ص. ٦ج. أنساب األشراف. البالذري ٣٨٧
  .١٢٢ص .بحث. الدوري ٣٨٨
 ٣٦ص .بحث .الدروري ٣٨٩
  .٢٥٧ص. ٥٧ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر ٣٩٠
 .١٨٣ص. ٢٤ج. مختصر تاریخ. ابن منظور األنصاري ٣٩١



٦٣ 
 

أصًال  لدیھ تفكیر جديیتبین من الروایة أن مروان لم یكن . ٣٩٢تجارب بالحرب، لذلك بایعوه

  .على ذلك بإمدادتھم المالیة والعسكریة همن شّجعافي الحكم، لكن عبید اهللا بن زیاد وعبد الرح

لقد نقل البالذري الروایة عن أبي  .انیة فوردت عند البالذري والطبريأما الروایة الث

، احتوت الروایة على رحیل عبید اهللا "من روایة أبي مخنف أیضا"مخنف بشكل مباشر بصیغة 

الضحاك صار أمیرًا على الشام، أما بنو بن زیاد من البصرة إلى الشام، ورأى ابن زیاد أّن ا

أمیة فقد تّم نفیھم إلى تدمر، وقد عزم مروان على مبایعة ابن الزبیر وأخذ األمان منھ لبني 

أمیة، حینھا تدخل ابن زیاد وأقنع مروان بعدم المسیر إلى ابن الزبیر لمبایعتھ؛ ألن مروان 

تصدیق ابن زیاد، وأشار عمرو على أولى بالمبایعة فھو شیخ قریش، وقام عمرو بن سعید ب

مروان بالزواج من أم خالد لیجمع البیت األموي تحت رایة واحدة، فتزوج مروان من أم خالد 

  .٣٩٣ووعدھا ان یمنح ولدھا عھده، ثم بایع بنو أمیة وموالیھم وأتباعھم وأھل تدمر مروان

ة أبي مخنف نجد مضمون الروایة نفسھا عند الطبري، لكن عند النظر إلى سند روای

نجده قد نقل روایتھ عن رجل من بني عبد ود من أھل الشام، ووضع الطبري اسم الرجل بین 

في روایاتھ،  اعتمد علیھ ذيالرجل ھو أحد مصادر أبي مخنف ال، ھذا ٣٩٤)الشرقي(قوسین 

  . ٣٩٥روى أبو مخنف عن الشرقي روایتھ بصیغة یقال في أمر مروان بن الحكمحیث 

الذري في مضمون ومحتوى الروایة بكل تفاصیلھا من مجيء اتفق الطبري مع الب

عبید اهللا بن زیاد إلى الشام، ونفي بني أمیة إلى تدمر، ومسیر مروان إلى ابن الزبیر لمبایعتھ، 

وإقناع ابن زیاد لمروان بعدم المبایعة، وتصدیق كالم عمرو البن زیاد وإشارتھ على مروان 

ثم بیعة األمویین وموالیھم  موي تحت رایة واحدة،ع البیت األبالزواج من أم خالد لجم

  . وأتباعھم لمروان

كان االتفاق بین البالذري والطبري في مضمون الروایة، في حین جاء االختالف 

بینھما في سند الروایة؛ نجد البالذري قد نقلھا مباشرة عن أبي مخنف، أما الطبري فنقلھا عن 

  .تبر أحد مصادر أبي مخنفرجل من بني عبد ود اسمھ الشرقي، ویع
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عند البالذري، كان ) م٧٨٩/ھـ١٧٣ت( ٣٩٦وردت روایة واحدة لجویریة بن أسماء

عندما تم األمر البن  "سمعت المدنیین تحدثوا قالوا" مصدر جویریة أھل المدینة حیث قال

الزبیر في كل مكان إال طبریة مدینة األردن، ذھب عمرو بن سعید إلى مروان وأشار علیھ 

یتولى الخالفة، فأجابھ مروان لیس لھ طاقة بالضحاك، فأشار علیھ عمرو بالزواج من أم أن 

، واتفق جویریة مع أبي مخنف ٣٩٧خالد بن یزید، فیكون كل موالي معاویة وأتباعھم معھ

  .زواج مروان من أم خالد بن یزید

باعھ على عندما قویت شوكة الضحاك أراد إجبار مروان وأت أنھ جویریة ت روایةبّین

البیعة البن الزبیر، لكن مروان طلب من الضحاك الخروج إلى المرج، لكي یشترط علیھ 

بعض الشروط أمام الناس ثم یبایع البن الزبیر، وكان مروان وعمرو قد اتفقا أن یركب 

عمرو على فرس خبیث الخلق الیمشي إال ویضرب كل دابة، ففعل ذلك وسار على فرسھ 

ثم أمره مروان بالعودة الستبدال الفرس، وبذلك عاد إلى دمشق بین الضحاك ومروان، 

  . ٣٩٨وأغلق أبوابھا، وسار الطرفان نحو المرج

إّن روایة جویریة تبین حصول مروان وأتباعھ على الخالفة بالحیلة، ألنھم ال 

یستطیعون مواجھة الضحاك وأتباعھ بسبب قوتھم، وسیظھر ذلك في محاولة إفساد عبید اهللا 

  .د أمر الضحاك، وسیظھر في الوقعة أیضًابن زیاا

روى الواقدي ثالث روایات تخص أمر البیعة لمروان، كانت األولى قصیرة بینت 

  ).األمویون لمروان، والضحاك بجماعتة البن الزبیر( ٣٩٩أن كال الطرفین قد بایع لقائده

ض أن الواقدي أشار في بع تذكر ؛أما الروایة الثانیة فقد وردت عند البالذري

) أي أن الروایة كانت جزءًا من الروایات المختلفة التي أوردھا البالذري للواقدي(تھ اروای

إلى قیام ابن زیاد ومروان باالتفاق، بأن یذھب ابن زیاد إلى الضحاك ویقنعھ بأنھ سیبایع البن 

، وفعًال ذھب إلیھ وبایعھ فّسر الضحاك بذلك، ثم ظل ابن زیاد یالطف )طةخ(الزبیر 

الضحاك إلى أن أمنھ الضحاك، بعد ذلك أشار ابن زیاد على الضحاك بأخذ البیعة لنفسھ بدًال 

من ابن الزبیر ألنھ أولى، فدعا الضحاك لنفسھ فاختلف علیھ جنده ثم عاد إلى الدعوة البن 
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لى المرج، فأغلق الضحاك أبواب دمشق على نفسھ، لكن ابن زیاد الزبیر، ثم توّجھ مروان إ

  .٤٠٠أشار علیھ بقتال مروان وأنھ سیقاتل معھ ضد مروان

إن مسألة إقناع ابن زیاد للضحاك بخلع ابن الزبیر وأخذ البیعة لنفسھ ضعیفة جدا، 

وان على وذلك الن القضیة ال تكون بھذه السھولة والسرعة، أما مسألة اتفاق ابن زیاد ومر

خدعة الضحاك فھي واضحة من البدایة، ألن كل الخطوات التي قام بھا ابن زیاد ومروان، 

وعمرو بن سعید، وروح بن زنباع اعتمدت على الحیل والخدع لكي ینتصروا على الضحاك 

  .وأتباعھ

، ومرة عند ابن ٤٠١كانت الروایة الثالثة طویلة وتكررت مرتین عند الطبري

د اهللا بن زیاد وبني یان عند الواقدي الذھاب لبیعة ابن الزبیر، لكن عبكان رأي مرو. ٤٠٢كثیر

اتفق . ٤٠٣أمیة أقنعوه بعدم مبایعة ابن الزبیر، ثم بایع بنو أمیة وموالیھم وأھل الیمن مروان

الواقدي مع روایة أبي مخنف الثانیة بأن مروان أراد بیعة ابن الزبیر، لكن ابن زیاد أقنعھ 

  .بأخذ البیعة لنفسھ

أما ابن كثیر فأورد روایة الواقدي بتفصیل دقیق؛ حیث ذكر عندما تمت بیعة ابن 

الزبیر أراد مروان مبایعتھ، فسار حتى وصل أذرعات، فلقیھ ابن زیاد قادما من العراق فأثناه 

عن ذلك، وذكر ابن كثیر في روایة الواقدي أسماء لشخصیات مختلفة مثل عمرو بن سعید بن 

نمیر وابن زیاد، وأنھم ال یریدون مبایعة خالد بن یزید ألنھ صغیر العاص، وحصین بن 

  .٤٠٤السن، وبالتالي بایعوا مروان

احتوت حیث . الطبريأكثر وضوحا وترتیبا من  عند ابن كثیرروایة الواقدي  كانت

، )أسماء المواقع، والشخصیات، وأمر البیعة(روایة الواقدي عند ابن كثیر تفصیالت دقیقة 

األولى ال تشمل أسماء  ؛روایتینت روایة الواقدي عند الطبري مقسومة إلى في حین كان

المواقع أو فترة زمنیة أوحتى أسماء شخصیات غیر ابن زیاد، وذكر في الروایة الثانیة عدم 

  . تفكیر مروان في الخالفة حتى أقنعھ بھا ابن زیاد
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وھي روایة طویلة وشاملة  ؛كما وردت روایتان للمدائني؛ األولى عند ابن عبد ربھ

لألحداث منذ وفاة معاویة الثاني، واختالف األمر في البیعة البن الزبیر أم لمروان، وانتھاًء 

بانتصار مروان بن الحكم في الوقعة ودخولھ دمشق، ثم أخذه بیعة األجناد وھو في دار 

لمدائني اختیار أما بالنسبة ألمر بیعة مروان بن الحكم، فروى ا. ٤٠٥معاویة بن أبي سفیان

ان بن مالك رجًال من بني حرب وھو مروان، وبایعھ بنو أمیة وكلب وغسان والسكاسك حّس

  . ٤٠٦وطيء

، وھذا ما ٤٠٧أشار المدائني أن مروان تزوج من أم خالد بن یزید بعد وقعة المرج

تعارض مع روایتي جویریة بن أسماء وأبي مخنف اللتین ذكرتا أن عمرو بن سعید أشار 

ان بالزواج من أم خالد لجمع البیت األموي تحت رایة واحدة، وبذلك تقوى شوكتھ، على مرو

ة ألن مسألة خطبة أم خالد قبل الوقع، بعدھاأم قبل الوقعة  الزواج لیس مھمًا متى حدث

والزواج منھا بعد الوقعة یؤدي إلى الغرض نفسھ وھو توحید الصفوف األمویة تحت رایة 

  .قتالیة واحدة

ت روایة المدائني عند ابن كثیر أن الناس أرادوا الولید بن عتبة بن أبي في حین ذكر

قام الضحاك بشتم یزید في المسجد،  ، وأضافثم توفيأن یتولى علیھم فرفض سفیان 

فتضارب بنو كلب مع أنصار ابن الزبیر، ودخل الضحاك دار اإلمارة ولم یخرج إال عند 

الحكم وعمرو بن سعید وخالد وعبد اهللا ابنا یزید صالة الفجر یوم السبت، ثم دخل مروان بن 

على الضحاك، واعتذر لھم ثم اتفقوا أن یذھب معھم إلى حّسان لیتفقوا على رجل لإلمارة، ثم 

عّلق ابن كثیر على . ٤٠٨وأقنع الضحاك بعدم المبایعة فتوجھوا نحو المرج بن معن جاء ثور

الضحاك، وذلك باإلشارة إلى أن عمل ابن روایة المدائني بالنسبة ألمر ابن زیاد في خدعة 

، نالحظ أن ابن كثیر كان مائًال البن ٤٠٩زیاد كان إلفساد األمر على الضحاك وابن الزبیر

  .الزبیر
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اتفق المدائني مع عوانة بذكر یوم الخالف بین أنصار األمویین وأنصار ابن الزبیر 

وھو یوم الجمعة، واتفق المدائني مع عوانة أیضًا على مسألة االتفاق بین الضحاك واألمویین 

  .َمن یبایعون، لكن ثور بن معن أقنع الضحاك بعدم المبایعةِلللمسیر نحو الجابیة، لكي یتفقوا 

والیة " عنوانفقد ذكر خلیفة بن خیاط  ،ألمر بیعة مروان عند المؤرخین بةلنسبا أما 

، وأشار إلى بیعة أھل الشام البن الزبیر باستثناء أھل الجابیة، ومن كان من "مروان بن الحكم

بني أمیة وموالیھم وابن زیاد الذین بایعوا مروان بن الحكم، فذكر بیعة الناس لمروان ومن 

لم یقدم خلیفة معلومات وافیة حول اختالف أمر البیعة البن الزبیر . ٤١٠یزیدبعده لخالد بن 

  .ومروان

عن غیره بعرضھ أكثر من روایة حول أمر بیعة مروان بن  تمیزأما البالذري فقد 

الحكم؛ فقد عرض روایة للكلبي، وعوانة بن الحكم، وأبو مخنف كان لھ روایتان، والواقدي، 

ایة بإسناد جمعي بصیغة قالوا؛ وعرضت تلك الروایة وفاة وجویریة بن أسماء، وعرض رو

معاویة، ثم استخالف أھل األردن وبیعتھم لخالد بن یزید، وبیعة العراق والشام البن الزبیر، 

ومجيء ابن زیاد إلى األردن ومعرفتھ بأن أھلھا بایعوا خالدًا فأشار علیھم بمبایعة مروان ألّن 

ه واشترطوا أن یبایع لخالد من بعده ففعل، وبذلك یكون مروان لھ سنًا وفقھًا وفضًال، فبایعو

  .تعني صیغة قالوا إجماع غالبیة الرواة على متن الروایة. ٤١١األجدر في مقارعة ابن الزبیر

  ذكر البالذري بیت شعر لثمامة بن قیس بن حصن، وھو أحد بني العبید من كلب، 

  ٤١٢مخالفمطیع وللضحاك عاص ... أشھدكم أني لمروان سامع

یوضح بیت الشعر مدى انحیاز كل طرف لقائده بشكل عصبي ودون تفكیر لما سیترتب على 

  .ذلك من نتائج

وذكر البالذري أیضًا روایة ًبصیغة یقال، اشتملت على إظھار حسان بن مالك 

الدعوة بالخالفة لخالد بن یزید، ثم تحاور حّسان مع ابن عضاه األشعري، وفي نھایة األمر 

عرض البالذري . ٤١٣ماع على مروان ثم حمدوا اهللا أن الخالفة لم تخرج من بني أمیةتم اإلج

كل الروایات التي تتعلق بأمر البیعة دون استثناء حیث ذكر روایات الرواة المختلفة وبصیغ 
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مختلفة، وھذا یساعد الباحث على التمییز والنقد والتحلیل بتلك الروایات، ومعرفة مدى دقتھا 

  .كنھ لم یعّلق على أي منھال وموضوعیتھا

تحدث الیعقوبي باختصار شدید حول بیعة مروان بن الحكم؛ فبین أن مروان ذھب 

إلى الشام، وكانت الشام مضطربة بسبب وفاة معاویة، ثم دعا مروان لنفسھ، وذكر أن 

األمویین تناقشوا في الجابیة في أمر خالد بن یزید وعمرو بن سعید، ثم جاء روح بن زنباع 

لذي كان مائًال  لمروان، وخطب في الناس حول أحقیة مروان، ألنھ شیخ قریش والطالب ا

  .٤١٤بدم عثمان، فبایعوا مروان ثم خالدًا ثم عمرو بن سعید

لقد اختلف الیعقوبي مع روایة عوانة الثالثة، وروایة أبي مخنف الثانیة، وروایة 

المسیر إلى ابن الزبیر لكي یبایعھ أن مروان أراد  كان مضمونھنالواقدي الثالثة، اللواتي 

ویأخذ منھ األمان والروایات تؤكد ضعف مروان، وأنھ حصل على البیعة بسبب مساعدة 

، وھذا عكس ما أورده الیعقوبي )ابن زیاد، وعمرو بن سعید، وروح بن زنباع(األخرین 

  .الذي بّین أن مروان دعا إلى نفسھ

شارة إلى عنوان یدل على ذلك، بل جاء عرض ابن أعثم أمر البیعة لمروان دون اإل

وأشار إلى اختالف أھل الشام، فقوم " ثم رجعنا الى أخبار الشام"أمر بیعة مروان ضمن عنوان 

أرادوا ابن الزبیر، وقوم أرادوا خالد بن یزید، وأخرون یمیلون للضحاك، والباقون إلى 

أن یطلب ھذا األمر مروان، ثم راسل مروان روح بن زنباع، فأشار روح على مروان ب

  .٤١٥لنفسھ، ألنھ شیخ بني أمیة وعندھا قام مروان بجمع الناس لھ

إن تقسیم ابن أعثم للناس إلى أربعة أقسام  لیس صحیحًا، فابن الزبیر والضحاك ومن 

یمیل إلیھم ھم فرقة واحدة، أما إذا كان قصده أن الضحاك قد طلب البیعة في مرحلة من 

، ألنھ في نھایة األمر یقاتل وُیقتل لیس مھمًا وَضعھ في قسم خاص فھذا المراحل لنفسھ لذلك

  .دفاعًا عن البیعة البن الزبیر

أرادھا لخالد بن  وأنھحّسان بن مالك مبایعة ابن الزبیر  رفض أشار المسعودي إلى

، ثم ذكر المسعودي عند اكتمال األمر البن الزبیر أراد مروان مبایعتھ، لكن ابن زیاد ٤١٦یزید

أقنعھ بعدم القیام بتلك الخطوة، ثم سار مروان إلى الجابیة، وھناك تّم االتفاق أن تكون الخالفة 
                                                             

  .٢٥٦ -٢٥٥ص. ٢ج. تاریخ الیعقوبي. الیعقوبي ٤١٤
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. وبایع أھل األردن مروان وتمت لھ البیعة. لمروان ثم لخالد بن یزید ثم لعمرو بن سعید

ك یكون المسعودي قد توافق مع روایة عوانة الثالثة، وروایة أبو مخنف الثانیة، وروایة وبذل

ذكر المسعودي أن مروان أول من . الواقدي الثالثة، وتعارضوا كلھم مع ما أورده الیعقوبي

، ذلك یؤكد أن مروان أخذ الحكم بالحیلة والسیف، ولیس ٤١٧أخذ الخالفة بالسیف كرھا

  .لشورىبإجماع األمة أو با

، فأورد بعد موت ودفن معاویة الثاني جملة االمامة والسیاسةأما صاحب كتاب 

، ھذا یعني أن بني امیة لم یكونوا متفقین على رجل واحد ٤١٨"ماج أمر بني أمیة واختلفوا"

للخالفة، فالبعض أراد خالد بن یزید والبعض األخر أراد عمرو بن سعید، والباقون أرادوا 

لكن تم االتفاق على مروان ألنھ األجدر فھو قاريء للقرآن وعارف مروان بن الحكم، 

استخیروا اهللا واسألوه أن یختار ألمة محمد خیرھا "باإلسالم، وعند سؤالھ عن الخالفة قال لھم 

كما ذكر  وسّنھ لقد تم اإلجماع على مروان بسبب ورعھ وتقواه. ٤١٩"وأعدلھا ما شاء اهللا

كنھ لم یذكر من الذي روى تلك الروایة، حیث اكتفى بذكر ، لاإلمامة والسیاسةصاحب كتاب 

  . قال

عند معرفة بني أمیة بمسألة البیعة البن الزبیر  اإلمامة والسیاسةوبّین صاحب كتاب 

 على رأسھم روح بن زنباع، وقالوا واستخالفھ الضحاك في بالد الشام، لم یعجبھم ذلك وكان

وبالتالي بعد مشاورات  ٤٢٠"ذلك إلى أھل الحجاز؟ النرضى بذلكإن الملك كان فینا أھل الشام، أفینتقل "

  .أجمعوا على مروان بن الحكم

أمر بیعة أھل الشام لمروان بن الحكم؛ حیث  اإلمامة والسیاسةأورد صاحب كتاب 

قام روح بن زنباع بإمداد مروان بأربعمئِة رجل من جذام، وسیكونون في المسجد منذ 

الصباح، ثم بعث مروان ابنھ عبد العزیز لیخطب ویدعوھم لمروان، وبالتالي یكون كل الناس 

" لقد شاب شعر ذراعیھ من الكبروالذي نفسي بیده " على أمر واحد، وفعال خطب عبد العزیز وقال

فقال خالد بن ". إنھ كبیر قریش وشیخھا وأعلمھا دینًا وعقًال وكماًال وفضًال" وقال "صدقت" قالوا
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 بالتخطیط والعمل والذي وصفھ الرواةتمت البیعة لمروان، لكن . ٤٢١"أمر قضي بلیل" یزید

الخطبة، وبذلك بّین صاحب الخدعة بین مروان وروح بن زنباع فقد رسما الخطة قبل ب

ودلیل ذلك قول خالد بن یزید أنھا  "خدعة"تدبیر مسبق الكتاب أن مروان حصل على البیعة ب

  .حیلة مدبرة

أنھ ) م٧٤٨/ ھـ١٣٠ت(ما عن زمن البیعة لمروان بن الحكم؛ فذكر أبو الحویرث أ

 ٤٢٣الواقدي ھواتفق مع ٤٢٢م٦٨٤-٦-٢٢/ھـ٦٤-  ذوالقعدة -٣االربعاء  بویع في الجابیة یوم

، ونجد أیضا روایة عند البالذري بصیغة قالوا، تذكر الروایة نفسھا ألبي )م٨٢٢/ھـ٢٠٧ت(

  .٤٢٤الحویرث والواقدي

، ونجد روایة أخرى لعوانة ٤٢٥اكتفى عوانة بذكر استخالف مروان یوم الخمیس

ث ، ونجد اللی٤٢٦م في الجابیة٦٨٤/ھـ٦٤تذكر كانت البیعة یوم اإلثنین نصف ذي القعدة سنة 

أشار أن بیعة مروان كانت في الجابیة في ذي القعدة بعد وفاة ) م٧٩١/ھـ١٧٥ت(ابن سعد 

، ھناك روایة أخرى للواقدي ذكرت أن مروان بویع في ٤٢٧یزید بن معاویة بثمانیة أشھر

م أي بعد ٦٨٥/ھـ٦٥، في الغالب یكون قصد الواقدي في سنة ٦٨٥٤٢٨/ھـ٦٥المحرم سنة 

  .الوقعة وانتصار مروان

البالذري روایة أخرى بصیغة یقال عن زمن البیعة تمت في رجب سنة عرض 

، وذكر خلیفة في تاریخھ بایع الناس مروان في النصف من ذي القعدة سنة ٤٢٩م٦٨٤/ھـ٦٤

- ٦- ٢٢/ھـ٦٤ - ذو القعدة - ٣تمت لكن عند أغلب الرواة والمؤرخین أن البیعة  .٤٣٠ھـ٦٤

  .التاریخ ذلكاتفقوا على  قد ھمم، ألن٦٨٤
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حول من شھد بیعة مروان في ) م٨٢٥/ھـ٢١٠ت(روایة قصیرة ألبي عبیدة وردت 

الجابیة؛ ووجدت الروایة في ترجمة زمل بن عمرو، وفي متن الترجمة أشار أبو عبیدة أن 

كانت ھذه الروایة فریدة؛ ألن أغلب الروایات قد ذكرت . ٤٣١زمل شھد بیعة مروان بالجابیة

مختلفة تخص الموضوع، ولم  ٍرر أو لمروان، أو أموتفاصیل تتعلق بأمر البیعة البن الزبی

  .نجد روایات تخصصت في ذكر َمن شھد بیعة ابن الزبیر مثال، أو بیعة مروان بن الحكم

إذًا تمثلت أسباب وقعة مرج راھط في خلع معاویة الثاني نفسھ، ثم موتھ، ومسألة 

لف الرواة في تحدید سبب البیعة البن الزبیر، ومسألة البیعة لمروان بن الحكم، حیث اخت

تنحي معاویة، فرأى صالح بن كیسان ومحمد الحمصي، والولید بن مسلم، وھشام الكلبي، أن 

معاویة كان كارھا للخالفة، في حین رأى ابن عبد ربھ أنھ كان مریضًا، أما الیعقوبي 

ة الثاني خلع ونجد اتفاق الرواة والمؤرخین بأن معاوی. والمقدسي فرأیا أنھ تنازل عنھا ألھلھا

  .ولم یوِل أحدًا نفسھ

قدمت وجھة النظر األمویة التي مّثلھا عوانة في مسألة البیعة البن الزبیر عرضًا 

سریعًا، فلم یفّصل كیف قام زفر بن الحارث الكالبي والنعمان بن بشیر وناتل بن قیس 

في حین . حكمھم؟بثوراتھم ضد األمویین لمبایعة ابن الزبیر، وكیف حكموا، وكم كانت مدة 

نجد روایاتھ حول بیعة مروان بن الحكم مفّصلة بشكل كبیر جدًا، حیث ذكر أدق تفاصیلھا 

اختالف األمویین أنفسھم لمن یبایعون، وخطبة لحّسان، وكتاب ابن بحدل للضحاك، (

بین أنصار كل طرف، وأفعال كل طرف في الطرف المقابل، وأحداث یوم  منازعاتوال

وإشارة المھتمین بعدم خروج البیعة من البیت األموي على مروان لیبایع  جیرون بالتفصیل،

  .لنفسھ

نجد روایة أھل المدینة الممثلة بالواقدي وجویریة بن أسماء؛ حیث أورد الواقدي 

أربع روایات حول أمر ابن الزبیر، ثالث منھا حملت المضمون نفسھ، وأكدت الرابعة على 

لكن في أمر مروان . ھ أعمال الخالفة، فأظھره بمظھر الخلیفةالبیعة لھ، ألن الواقدي أورد ل

، )واحدة مشتركة بین طرفي النزاع ابن الزبیر ومروان(روى الواقدي ثالث روایات 

والروایة الثانیة بیّنت فكرة الخدعة بین مروان وابن زیاد إلفساد األمر على الضحاك وابن 

  .بن زیاد بإقناعھ بأخذ البیعة لنفسھالزبیر، والثالثة تظھر مروان ضعیفًا ویقوم ا

                                                             
  .٤٦٩ص. ٢ج. اإلصابة. ابن حجر العسقالني ٤٣١
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روى جویریة إشارة عمرو بن سعید على مروان بالزواج من أم خالد بن یزید، 

. ومروان ضد الضحاك بإخراجھ من دمشق وأخذھا والتي قام بھا عمر "الخدعة"الخطة و

م وذكر أبو الحویرث أن أھل األردن أشاروا على مروان لیبایعوه، وھذا یعني أن مروان ل

  .وبّینت روایات المدینة الخدع التي قام بھا أنصار األمویین للبیعة لمروان. یفكر في الخالفة

وقد أظھرت روایات العراق الممثلة بأبي مخنف والمدائني والیعقوبي وابن أعثم 

والمسعودي أمر ابن الزبیر من ناحیة دینیة وكأنھ الخلیفة، فبّین المدائني قیام ابن الزبیر بعد 

معاویة الثاني بتولیة الضحاك دمشق، وعّین على فلسطین وحمص والة، وأورد موت 

وأظھرت روایات العراق المؤامرات التي قام بھا . المسعودي بیعة ابن الزبیر بشكل سریع

أتباع األمویین لتولیة مروان الخالفة؛ فروى أبو مخنف روایتین حول عزم مروان على 

زیاد واألخرین لمروان أن یقوم مروان بأخذ البیعة لنفسھ وھم  مبایعة ابن الزبیر، ثم إقناع ابن

. ة لنفسھاختلف الیعقوبي مع األخرین بقولھ إن مروان ذھب للشام وطلب البیع. سیدعمونھ

بعمل تدبیر معین مروان لروح بن زنباع في أمر البیعة فأشار علیھ وأورد ابن أعثم مشاورة 

  . وخطة للحصول على الخالفة
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  .مجریات وقعة مرج راھط: الفصل الثالث

اشتملت وقعة مرج راھط تفاصیل عدیدة ودقیقة، واختلف الرواة في روایتھم 

لتفاصیلھا من حیث العرض الشامل لمجریات الوقعة أو العرض المختصر ألحداثھا؛ فمسألة 

راھط، ومدتھا، وإخراج الضحاك من دمشق إلى مرج راھط، وأعداد تاریخ وقعة مرج 

الجیوش، واإلمدادت، وأسماء القادة، ومجریات الوقعة، وخدعة المھادنة، وأسماء القتلى، 

وانتصار مروان بن الحكم ثم مبایعتھ، وھرب عمال ابن الزبیر كانت من األمور التي اختلف 

  .حولھا الرواة

  وقعةالتاریخ:  

یث عن زمن حدوث الوقعة عند اللیث بن سعد بشكل أساسي؛ حیث أشارت جاء الحد

م في ذي الحجة بعد ٦٨٤/ ھـ٦٤روایة اللیث بن سعد أن سنة حدوث وقعة مرج راھط كان 

  .م٦٨٤ - ٧ - ٣١/ ھـ٦٤ - ذو الحجة -١٢، أي أنھا حدثت في ٤٣٢األضحى بلیلتین

الجیشین في مرج راھط  أما الواقدي فكانت لھ روایتان؛ األولى وّضح فیھا التقاء

. م٦٨٤ -٨ - ٣/ ھـ٦٤ -ذو الحجة -١٥، ھذا یعني ٤٣٣ھـ٦٤نصف ذي الحجة تمام سنة 

؛ أما روایة الواقدي الثانیة فقد اشتملت بین روایة الواقدي وروایة اللیث ثالثة أیام ھناك فرق(

كانت . ٤٣٤ھـ٦٥على فارق زمني كبیر، حیث ذكر بأن الوقعة حدثت في محرم من أول سنة 

تلك الروایة فریدة، وتحتوي العدید من اإلشكالیات بسبب عدم تحدید أي یوم من أیام شھر 

محرم، حیث یحتوي الشھر ثالثین یومًا، وبذلك فالتاریخ الزمني مفتوح وتعد ھذه الروایة 

  .ضعیفة

، والثانیة ٤٣٥ھناك روایتان إسنادھما جمعي؛ الروایة األولى صیغة اإلسناد فیھا قالوا

ناد فیھا قال اللیث بن سعد والواقدي والمدائني وأبو سلیمان بن یزید وأبو عبیدة صیغة اإلس

                                                             
. ٢٤ج. مختصر تاریخ دمشق. ؛ ابن منظور األنصاري٢٩٨ص. ٢٤، ج٢٥٤ص. ٥٧ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر ٤٣٢

 .٢٨٥ص. ٨ج. البدایة والنھایة. ؛ ابن كثیر١٨٣ص
 ).ي ھذه الصفحةوردت الروایة مرتین ف( ٢٠٩ص. ٢ج. الجزء المتمم. ابن سعد ٤٣٣
 .٢٦٥ص. ٨ج. البدایة والنھایة. ابن كثیر ٤٣٤
 .٢٧٣ص. ٦ج. أنساب. البالذري ٤٣٥
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، وكلتا الروایتین قد ذكرتا أن الوقعة حدثت في النصف من ذي الحجة سنة ٤٣٦وغیر واحد

وبالتالي نجد أن الروایة ذات اإلسنادین . م٦٨٤ -٨ - ٣/ ھـ٦٤ - ذو الحجة -١٥ھـ أي ٦٤

  .لواقدي األولىالجمعیین اتفقت مع روایة ا

. ٤٣٧م٦٨٤/ ھـ٦٤ھناك روایة إسنادھا جمعي صیغتھ قال غیر واحد أن الوقعة كانت سنة 

أما المصادر المتأخرة فلم تورد شیئًا ممیزًا، . وقعة مرج راھط ًاأو شھر ًاالروایة لم تحدد یوم

م، أوحدثت الوقعة في المحرم من سنة ٦٨٤/ ھـ٦٤حیث ذكرت كانت الوقعة أخر سنة 

  .، دون سند٤٣٨م٦٨٥/ ھـ٦٥

 إخراج الضحاك بن قیس من دمشق إلى مرج راھط: 

وردت مسألة إخراج الضحاك من دمشق إلى مرج راھط بمكیدة من عبید اهللا بن 

وجویریة بن أسماء، والواقدي، وبإسناٍد جمعي ) م٧٧٢/ ھـ١٥٥ت( ٤٣٩زیاد عند نافع

عرض نافع في روایتھ كیف قام عبید اهللا بن زیاد بخدع الضحاك من خالل ). صیغتھ قالوا(

إقناعھ أخذ البیعة البن الزبیر في مرج راھط لكي یتجمع عنده أكبر عدد من الموالین لھ، 

ي ابن زیاد فیھا، ثم ذكر نافع بشكل صریح وبالفعل خرج الضحاك من دمشق في حین بق

اتفقت روایة الواقدي مع روایة نافع حول إخراج ابن زیاد  .٤٤٠"عبید اهللا مكر بالضحاك"

للضحاك من دمشق، وذلك بعد أن جّھز مروان جیشھ في المرج حیث كانوا مستعدین لقتال 

في روایتي نافع  التي ذكرت التفاصیل نفسھا الواردة ٤٤٢توافقت روایة قالوا. ٤٤١الضحاك

  .والواقدي

أما روایة جویریة بن أسماء فبیّنت بأنھ تم فعًال إخراج الضحاك من دمشق، لكن لیس 

على ید ابن زیاد وإنما بمكیدة من عمرو بن سعید ومروان بن الحكم، حیث طلب مروان من 
                                                             

 .٢٦٥ص. ٨ج. البدایة والنھایة. ابن كثیر ٤٣٦
 .٥٣٤ص. ٥ج. تاریخ الرسل. الطبري ٤٣٧
  .٢١٩ص. ٣ج. سمط النجوم. ؛ العصامي المكي٨٩ص. ٢١ج. نھایة األرب. النویري ٤٣٨
. م٧٣٦/ ھـ١١٧كنیتھ أبو عبد اهللا، مولى عبد اهللا بن عمر بن الخطاب، كان ثقًة كثیر الحدیث، توفي في المدینة سنة : نافع ٤٣٩

 .٣٤٣ -٣٤٢ص. ٥ج. الطبقات. ابن سعد: راجع عنھ
 .٣٠ص. ٥ج. الطبقات. ابن سعد ٤٤٠
 .٢٨١ -٢٨٠ص. ٦ج. أنساب. البالذري ٤٤١
 .٢٦٣ص. ٦ج. أنساب. ؛ البالذري٢٠٣ -٢٠٢ص. ٢ج. الجزء المتمم. ابن سعد ٤٤٢
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الضحاك أن یخرج للمرج لیبایعھ وذلك بعد أن وضع مروان بعض الشروط على الضحاك 

مام الناس، فوافق الضحاك، وفي الوقت نفسھ كان مروان وعمرو بن سعید قد اتفقا أن یركب أ

عمرو على فرس سيء المشي، بحیث یكون عمرو بین الضحاك ومروان، فیضرب مرة في 

فرس مروان ومرة في فرس الضحاك، وبالتالي یأمر مروان عمرو بالعودة إلى دمشق لتغییر 

  .٤٤٣جوع إلى دمشق ثم أغلق أبوابھاذلك الفرس، فقام عمرو بالر

في حین ذكرت روایة عوانة أن الضحاك خرج إلى مرج راھط عندما علم بخروج 

، نجد أن أبا مخنف اتفق مع عوانة لكن بسرد تفصیالت أكثر ٤٤٤مروان إلى المكان نفسھ

فأشار إلى أن توّجھ الضحاك للمرج كان نتیجة قیام بني أمیة بالمسیر نحوه لمقاتلتھ حیث 

تبین روایتا أبي مخنف وعوانة أن الضحاك قام بالخروج من دمشق إلى . ٤٤٥استعّد لذلك

نھ تم إخراج الضحاك من دمشق أ أغلب الظن. المرج وحده ودون إشارة من أحد أو أي مكیدة

  .تم تدبیرھا بین مروان بن الحكم وعمرو بن سعید وعبید اهللا بن زیادو خطة مدبرة مسبقًا،ب

  

 اإلمدادت: 

ھناك اختالٌف واضٌح بین الرواة حول مسألة إمداد كل طرف بلوازم الوقعة كان 

، حیث جاءت أقدم روایة عند نافع، وّضح فیھا مسیر مروان )المال، واألسلحة، والمقاتلین(

من الجابیة إلى مرج راھط ومعھ ستة اآلف، ثم تجمع عنده من أھل دمشق وباقي األجناد 

، أما الضحاك فكتب إلى أمراء )مشاة(ر ألفًا أكثرھم رجالة سبعة اآلف، فأصبح معھ ثالثة عش

  .٤٤٦األجناد فأمدوه بثالثین ألفًا

كانت روایة عوانة بن الحكم أوضح وأشمل من روایة نافع؛ فذكرت الروایة أمر 

إمداد مروان بن الحكم بالمقاتلین من المناطق المختلفة، حیث جاء عّباد بن زیاد من حوارین 

في ألفین من موالیھ وغیرھم لدعم مروان، وقام یزید بن أبي النمس بثورة في دمشق، وأخرج 

                                                             
 .٢٩٦ -٢٩٥ص. ٦ج. أنساب. البالذري ٤٤٣
 .٢٦٧ص. ٦ج. المصدر السابق ٤٤٤
 .٥٤١ص. ٥ج. تاریخ الرسل. ؛ الطبري٢٧٦ص. ٦ج. المصدر السابق ٤٤٥
 .٣١ص. ٥ج. الطبقات. ابن سعد ٤٤٦
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م سیطر على بیت المال، بعدھا بایع لمروان وأمده بالمال والسالح عامل الضحاك منھا، ث

  .لم تذكر روایة عوانة أي شيء عن الضحاك. ٤٤٧والرجال

؛ حیث ذكرت في حین وردت الروایة نفسھا لعوانة عند الطبري بتفصیالت دقیقة جدًا

 العدید من أمور اإلمدادت التي تخص مروان والضحاك؛ ما یخص مروان ذكرت الروایة

توجھھ من الجابیة إلى مرج راھط ومعھ أھل األردن من القبائل المختلفة، مثل كلب 

والسكاسك والسكون وغسان وجماعة حّسان بن مالك بن بحدل، واشتملت الروایة على تغّلب 

یزید بن أبي النمس في دمشق، وإخراجھ عامل الضحاك منھا ثم قیامھ بإمداد مروان بالرجال 

ا في أمر الضحاك؛ فذكرت الروایة إرسالھ طلب اإلمدادت من النعمان أم. ٤٤٨والسالح والمال

بن بشیر عامل حمص، فأمده بشرحبیل بن ذي الكالع، وقام زفر بن الحارث عامل قنسرین 

بإمداده بأھل قنسرین، وقام ناتل بن قیس عامل فلسطین أیضًا بإمداد الضحاك بأھل فلسطین، 

  .٤٤٩اھط ثم تجمعوا كلھم عند الضحاك في مرج ر

اتفقت روایة المدائني مع روایة عوانة في أمر إمداد مروان بقبائل كلب وغسان 

والسكاسك وطيء، وقیام یزید بن أبي النمس بإخراج عامل الضحاك من دمشق، ثم إرسالھ 

المال والسالح والرجال لمروان، لكن تمیزت روایة المدائني عن روایة عوانة بذكرھا 

مروان، حیث عسكر مروان في المرج ومعھ خمسة أآلف مقاتل  لألعداد التي اجتمعت حول

أما باقي روایة المدائني فتتشابھ مع روایة عوانة من حیث . ثم جاءه عّباد بن زیاد بألفي مقاتل

خروج الضحاك من دمشق وتوجھھ نحو مرج راھط، ثم إرسالھ طلب اإلمدادت من عمال 

  .٤٥٠)ناتل، والنعمان، وزفر(ابن الزبیر 

روایتا أبي مخنف قصیرتان؛ حیث ذكرت األولى أن الضحاك توجھ نحو مرج كانت 

. ٤٥١راھط، وعسكر فیھ، ثم طلب اإلمدادت من عمال ابن الزبیر فأمدوه من األجناد المختلفة

أما الروایة الثانیة، فذكرت أن عددا كبیرًا من الیمانیة . لم تذكر روایة أبي مخنف أمر مروان

نجد أن أبا . ٤٥٢إلى جانبھ، أما القیسیة فكانوا القادة مع الضحاك كانوا مع الضحاك وقاتلوا
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لكن  .مخنف لم یذكر كم كان عدد الیمانیین الذین قاتلوا مع الضحاك ضد مروان بن الحكم

نجد أن . ٤٥٣أشار الواقدي بأن القیسیة كانت مع ابن الزبیر إال قلیًال منھم قاتلوا مع مروان

  .منقسمة، وقاتلت في كال الطرفین القبائل القیسیة والیمانیة كانت

فقط؛ فقد ذكرت طرفي  عند البالذريأما روایة جویریة بن أسماء والتي وردت 

، بأنھما قد توّجھا إلى مرج راھط، حیث كان )مروان بن الحكم، والضحاك بن قیس(النزاع 

 إن روایة جویریة قصیرة وعامة، لم تذكر. ٤٥٤مع مروان الیمانیة ومع الضحاك القیسیة

كانت روایتا . أسماء القبائل الیمانیة والقیسیة التي شاركت في الوقعة ومع أي طرف شاركت

جویریة وأبي مخنف قصیرتین عامتین جدًا، فلم تقدما تفاصیل دقیقة حول اإلمدادت الالزمة 

  .لكل طرف في وقعة مرج راھط

اد بخمسة تضمنت مجيء عبید اهللا بن زی) صیغتھ قالوا(ھناك روایة إسنادھا جمعي 

اآلف مقاتل وعّباد بن زیاد بألفي مقاتل والتفافھم جمیعًا حول مروان، وتضمنت أیضًا قیام 

یزید بن أبي النمس بإخراج عامل الضحاك من دمشق ثم إرسالھ أموال بیت مال دمشق 

وأنواع من األسلحة وعدد من الرجال لنصرة مروان، أما في أمر إمداد الضحاك فاشتملت 

ال الضحاك إلى عمال األجناد لیمّدوه بالمقاتلین ثم جاءه المدد من قنسرین الروایة إرس

نجد أن الروایة السابقة اتفقت مع روایتي عوانة . ٤٥٥وحمص وفلسطین وتجمعوا عنده بالمرج

والمدائني حیث كانت تلك الروایات طویلة وشاملة لمسألة اإلمدادت التي احتاج إلیھا مروان 

  .ھطوالضحاك في وقعة مرج را

فقد عرضوا مسألة اإلمدادت بشكل سریع؛ حیث أورد الیعقوبي إمداد  أما المؤرخون

عّمال ابن الزبیر للضحاك بقائد وفرقة من المقاتلین، حیث أمّد النعمان بن بشیر الضحاك 

نجد . ٤٥٦بشرحبیل بن ذي الكالع، وأمد زفر بن الحارث الضحاك بقیس بن طریف الھاللي

  .لى اإلمدادت التي تخص مروان بن الحكمأن الیعقوبي لم یتطرق إ

                                                             
 .٢٨١ص. ٦ج. المصدر السابق ٤٥٣
 .٢٩٦ص. ٦ج. المصدر السابق ٤٥٤
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عشرین ألفًا كر أن الضحاك كان معھ ما یقارب واحد وأما ابن أعثم الكوفي، فقد ذ

. ٤٥٧وكلھم من قبائل قیس بن عیالن، ثم طلب الضحاك من النعمان إمداده، فأمّده بألفي رجل

نھ تمیز عن الیعقوبي نجد أن ابن أعثم لم یتطرق إلى أمر مروان بن الحكم مثل الیعقوبي، لك

  .بذكره ألرقام األفراد الذین التفوا حول الضحاك

روى المسعودي مسألة انحیاز قیس ومضر ونزار إلى الضحاك، ثم أضاف كان مع 

اكتفى المسعودي أیضًا . ٤٥٨الضحاك أفراد من قضاعة ورئیسھم زمل بن عمرو العذري

اإلمامة أما صاحب كتاب . ن الحكمكالیعقوبي وابن أعثم الكوفي بعدم ذكر إمدادت مروان ب

. ٤٥٩فقد أشار بشكل سریع جدًا بأنھ كانت القیسیة مع الضحاك والیمانیة مع مروانوالسیاسة 

القبائل بشكل عام ومع َمن كانت، لكنھ لم  أسماء نالحظ أن صاحب ھذا الكتاب قد اكتفى بذكر

في  ًاھام ًایعرض تفاصیل دقیقة حول األعداد أو القادة والشخصیات البارزة التي كان لھا دور

  .وقعة مرج راھط

  

 أعداد الجیوش:  

؛ فقد روى )مروان، والضحاك(أما عن األعداد النھائیة التي كانت مع طرفي النزاع 

. ، في حین لم یذكر كم كان مع مروان یوم المرج٤٦٠تون ألفًاعوانة أن الضحاك كان معھ س

، في حین لم یتطرق إلى الضحاك وكم ٤٦١لكن أبا مخنف روى بأنھ كان مع مروان ستة أآلف

كانت روایة نافع قد ذكرت أن مروان معھ ثالثة عشر ألفًا وكان مع . كان معھ یوم المرج

أعداد الجیوش التي وردت عند عوانة إن روایة نافع تذكر نصف . ٤٦٢الضحاك ثالثون ألفًا

  .وأبي مخنف بالنسبة لمروان والضحاك

                                                             
 .١٧١ص. ٥ج. الفتوح. ابن أعثم الكوفي ٤٥٧
 .٣٢١ص. ٢ج. مروج الذھب. المسعودي ٤٥٨
 .١٦٨ص. اإلمامة والسیاسة ٤٥٩
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 .٥٣٩ص. ٥ج. تاریخ الرسل. الطبري ٤٦١
 .٣١ص. ٥ج. الطبقات. ابن سعد ٤٦٢



٨٠ 
 

، وبذلك اتفقت روایة ٤٦٣أما روایة المدائني فقد ذكرت كان مع مروان ثالثة عشر ألفًا

المدائني مع روایة نافع في عدد أتباع الضحاك، ثم أكمل المدائني الروایة كان مع الضحاك 

وھناك . المدائني مع روایة عوانة حول عدد جیش الضحاك إذًا اتفقت روایة. ٤٦٤ستون ألفًا

روایة إسنادھا جمعي صیغتھ قالوا؛ ذكرت بأن مروان وجماعتھ كانوا ثالثة عشر ألفًا أما 

المدائني مع روایة قالوا في عدد  روایة اتفقت. ٤٦٥الضحاك وأتباعھ فكانوا في ثالثین ألفًا

جیش مروان أما في عدد جیش الضحاك فكان العدد في صیغة قالوا أقل من العدد الذي ذكره 

اتفقت روایة قالوا بالنسبة لعدد جیش مروان والضحاك مع روایة . المدائني بنصف العدد

  . نافع، وبذلك روایتھ األقرب للصحة

وابن أعثم  داد الجیوش إال خلیفة بن خیاطفي حین لم یعرض المؤرخون مسألة أع

كان مع مروان ثالثة عشر ألفًا أما الضحاك فكان معھ ستون  أنھ خلیفة حیث ذكر الكوفي؛

، أورد خلیفة روایتھ دون سند وقد اتفق عدد جیش مروان عنده مع روایة نافع ٤٦٦ألفًا

  .والمدائني، واتفق عدد جیش الضحاك عنده مع روایة عوانة بن الحكم

وذكر ابن أعثم كان مع مروان ثمانیة عشر ألفًا، أما الضحاك فكان معھ اثنان 

لم یفصح ابن أعثم عن عدد جیشي مروان والضحاك، حیث لم نجد تلك . ٤٦٧وعشرون ألفًا

  .األعداد عند الرواة السابقین الذین ذكروا أمر أعداد الجیشین

یسیة والیمانیة قد شاركتا عند نستنتج من التضارب في ذكر تلك األعداد أن القبائل الق

، ألننا ال نستطیع أخذ رقم محدد عن عدد جیشي )المرواني، والزبیري(كال الطرفین 

الطرفین، حیث لو كانت كل القبائل القیسیة قد شاركت إلى جانب الضحاك فقط لكان بإمكاننا 

ضحاك كان معھما التحدید فكل قبیلة تعلم عدد أفرادھا؛ فالروایات التي تشیر بأن مروان وال

ستة آالف، أو ثالثة عشر ألفًا، أو اثنان وعشرون ألفًا، أو ثالثون ألفًا، أوستون ألفًا یجعلنا 

نستنتج أیضًا بأن ھناك انقسام في القبائل المختلفة على الزعامة حیث حّسان بن مالك أراد أن 

وكذلك األمر عند روح یبرز نفسھ عند مروان فأرسل إلى مروان أعدادًا مختلفة من الموالین، 
                                                             

. ؛ ابن كثیر)الروایة دون سند(  ٩٠ص. ٢١ج. نھایة األرب. ؛ النویري١٤٥ -١٤٤ص. ٥ج. العقد الفرید. ابن عبد ربھ ٤٦٣

 )الروایة دون سند( ٢٦٦ص. ٨ج. البدایة والنھایة
 ).الروایة دون سند( ٩٠ص. ٢١ج. نھایة األرب. ؛ النویري١٤٥ -١٤٤ص. ٥ج. العقد الفرید. ابن عبد ربھ ٤٦٤
 .٣١ص. ٥ج. الطبقات. ابن سعد ٤٦٥
 .٢٥٩ص. تاریخ. خلیفة ٤٦٦
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بن زنباع الذي عمل على إرسال إمدادت من قبائل مختلفة لدعم مروان وذلك للحصول على ا

منصب مرموق الحقًا؛ أي أن ھناك سباقًا في مسألة إمداد مروان من القادة المختلفین وذلك 

  .للحصول على الزعامة

  

 أسماء القادة:   

؛ مثًال طرف مع كلشخاص الذین كانوا األ اءاختلف الرواة والمؤرخون في اسم

. ٤٦٨روایة نافع تذكر كان على میمنة مروان عبید اهللا بن زیاد وعلى میسرتھ عمرو بن سعید

  .في حین لم تتطرق إلى أمر الضحاك وَمن كان على میمنتھ ومیسرتھ

أما روایة عوانة التي وردت عند البالذري فتخالف روایة نافع بأن الذي كان على 

روان ھو عمرو بن سعید، أما على میسرتھ فكان عبید اهللا بن زیاد، وتمیز عوانة عن میمنة م

نافع بذكره أمر الضحاك حیث كان على میمنتھ زیاد بن عمرو العقیلي، وعلى میسرتھ زحر 

وجاءت روایة عوانة عند الطبري بالمضمون نفسھ والتفاصیل . ٤٦٩بن أبي شمر الھاللي

لكنھا لم تذكر اسم الرجل الذي كان على میسرة الضحاك حیث  نفسھا الواردة عند البالذري،

  .٤٧٠"رجل أخر لم أحفظ اسمھ"اكتفى الطبري عند نقلھ لروایة عوانة بذكر 

أما روایة أبي مخنف عند البالذري فأشارت بأنھ كان على میمنة مروان الحصین بن 

أشار كان على الخیل نمیر السكوني، أما على میسرتھ عبد الرحمن بن أم الحكم، في حین 

، أما روایة أبي مخنف ٤٧١عبید اهللا بن زیاد) المشاة(حسان بن مالك بن بحدل وعلى الرجالة 

.  ٤٧٢فذكرت أن عبید اهللا بن زیاد كان على الخیل ومالك بن ھبیرة على الرجال، عند الطبري

صیات كان االختالف في روایة أبي مخنف عند البالذري والطبري في ترتیب القادة والشخ

إذًا اختلف أبو مخنف مع عوانة في . البارزة وأین كان إشرافھا في الوقعة بشكل أساسي

األسماء، لكنھ لم یذكر أمر الضحاك ومن كان على طرفھ وبذلك تكون روایتھ وروایة عوانة 

  .متفقتین عند البالذريالواردة 
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معاویة العقیلي في حین ذكر المدائني أنھ كان على میمنة الضحاك زیاد بن عمرو بن 

ھذا یعني أن روایة المدائني تعارضت مع روایة . ٤٧٣وعلى میسرتھ بكر بن أبي شمر الھاللي

عوانة أشار على میسرة الضحاك زحر بن أبي شمر (عوانة في أمر المیسرة عند الضحاك، 

  ).الھاللي، والمدائني قال بكر بن أبي شمر الھاللي

لوا، ُتجِمع  بأن الذي كان على میمنة لكن ھناك روایة إسنادھا جمعي صیغتھ قا

مروان ھوعبید اهللا بن زیاد وعلى میسرتھ عمرو بن سعید، أما الضحاك فكان على میمنتھ 

توافقت روایة نافع .  ٤٧٤زیاد بن عمرو العقیلي وعلى میسرتھ ركز بن أبي شمر الھاللي

الضحاك فتوافقت  وھذه الروایة في أمر َمن كان على جانبي مروان بن الحكم، أما في أمر

ھذه الروایة مع باقي روایات الرواة لكن اختلفت في اسم الشخص الذي كان على یسار 

یالحظ أن ). في الروایة ركز، وروایة عوانة زحر، وروایة المدائني بكر(الضحاك 

االسم األول أما باقي اسم عائلة الشخص فكان علیھ إجماع على تكملة  ذكراالختالف جاء في 

  ).بن أبي شمر الھالليا(االسم 

تحدیدًا خلیفة بن خیاط، والیعقوبي، وابن أعثم الكوفي،  أما بالنسبة للمؤرخین

  .لم یذكروا تلك المسألة في كتبھم ،والمسعودي

  

  

 مجریات الوقعة : 

اختلف الرواة في وصف مجریات وقعة مرج راھط، حتى إن روایة الراوي نفسھ 

الالحقین؛ كانت أقدم روایة عن أیمن بن خریم بن فاتك اختلف تدوینھا في كتب المؤرخین 

ذكر فیھا أن مروان دعاه للقتال إلى جانبھ یوم الوقعة، فلم یقبل ) م٧٠٥/ ھـ٨٦ت( ٤٧٥األسدي

، ثم أمراه بأن الیقاتل أحدًا قد شھد أن ال )ص(أیمن ألن أباه وعمھ قد شھدا یوم بدر مع النبي 

ثم طلب أیمن من مروان بأن یحضر لھ براءة من النار لكي  إلھ إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا،

                                                             
 .١٤٥ -١٤٤ص. ٥ج. العقد الفرید. ابن عبد ربھ ٤٧٣
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یتبین من ذلك أن أیمن رفض القتال مع . ٤٧٦یقاتل معھ، حینھا فأجابھ مروان ال حاجة لنا بك

  .كال الطرفین مسلمین، وقتال المسلم الخیھ المسلم حرام أي طرف من األطراف ألنھ اعتبر

ال مروان للضحاك في مرج راھط ثم قت أما روایة عوانة عند البالذري فقد وصفت

، في حین ابتدأت روایة عوانة ٤٧٧االنتصار علیھ، وقتل أتباعھ من القیسیة بشكل عام وسریع

، أما باقي الروایة فتتفق "كان أول َفتح ُفِتح على بني أمیة" عند الطبري في وصف الوقعة بجملة

ھناك اختالفات بسیطة في ، لكن ٤٧٨مع الروایة التي وردت عند البالذري من حیث المضمون

  .إضافة بعض الكلمات أو التفصیالت التي تتعلق في الوقعة

أما أبي مخنف فقد وردت لھ روایتان في وصف الوقعة؛ كانت األولى مختصرة جدًا، 

، أما الروایة الثانیة فكانت طویلة ومصدُره ٤٧٩حیث أشار فیھا إلى اقتتال الفریقین بشكل شدید

یث وّضح حبیب أن رایة مروان كانت معھ ثم قام مروان بدفعھ في ، ح٤٨٠فیھا حبیب بن كّرة

، وضمن الروایة الطویلة نفسھا اعتمد أبو ٤٨١مقبض سیفھ لتشجیعھ على قتال أتباع الضحاك

، حیث تضمنت )م٧٦٢/ ھـ١٤٤ت( ٤٨٢مخنف على مصدر أخر، وھو عبد الملك بن نوفل

وان منھ االنضمام إلى باقي الروایة مشاھدة مروان لرجل یقاتل مع عدد قلیل فطلب مر

األفراد لكي ال یقتل، فأجابھ الرجل بأن اهللا قد أمّدھم بالمالئكة لتقاتل معھم، ففرح مروان بذلك 

یتم تصنیف تلك الروایة ضمن الجانب األسطوري، . ٤٨٣ثم أمر بضم بعض المقاتلین إلیھ

غ أفعالھم وھي رمزیة یفھم منھا أن كل طرف كان یرى بأن الحق معھ، ویقومون بصب

  .بالنواحي الدینیة لكسب الشرعیة السیاسیة
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ذكر فیھا أن عبد  ؛كانت ھناك روایة فریدة للھیثم بن عدي ووردت عند البالذري فقط

، وھذا یعني أن عبد الملك )تدینًا( ٤٨٤الملك بن مروان لم یشارك في وقعة مرج راھط تورعا

التاریخیة تثبت بأنھ استلم الخالفة بعد  كان رجل دین لم یقبل بأفعال أبیھ وأھلھ لكن الحقیقة

تذكر أن عبد  الیعقوبي عندأبیھ، وبالتالي سار عبد الملك على نھج أبیھ، في حین نجد روایة 

  .، لذلك لم یحضر الوقعة)أي مصابًا بالجدري( ٤٨٥الملك في فترة الوقعة كان متجدرًا

ألتباع الضحاك، وردت للواقدي روایة واحدة وصف فیھا شدة قتل أتباع مروان 

كانت روایة . ٤٨٦حیث روى بأنھ تم قتل القیسیة في مرج راھط مقتلة لم تقتلھا في مكان أخر

  . الواقدي مختصرة وصفت القتل العنیف الذي حّل بالقیسیة

؛ حیث عرضت ٤٨٧روى المدائني روایة واحدة أیضًا، ومصدره فیھا خلید بن عجالن

مع مروان، حیث كان كل أخ عندما یقتل ) بیلة كلبق(الروایة قتال سبعة أخوة من بني طابخة 

أحدًا من أتباع الضحاك یأتي برأسھ إلى مروان بن الحكم، ثم یفتخر بأنھ ابن زرارة،فقام 

. ٤٨٨خبیث، لكن أشاروا علیھ بعدم الشتم لكي یقاتل الكل معھبال ووصفھمروان بشتم زرارة 

قتال بین المسلمین خطأ قتل و یحصل منحًا من مروان بأن الذي إن ذلك یعني اعترافًا صری

  .وحرام، لكن حّبھ للخالفة غّیر نفسھ

لبالذري الذي قّدم وصفًا دقیقًا وشامًال لوجھات النظر ا كان من بین المؤرخین

؛ فقد نقل روایاتھ عن أیمن بن خریم بن فاتك األسدي، وعوانة بن الحكم، في الوقعة المختلفة

و مخنف، والواقدي، وكل روایات أولئك الرواة تم معالجتھا والھیثم بن عدي، والكلبي، وأب

وأورد البالذري روایة فریدة إسنادھا جمعي صیغتھ قالوا .  سابقًا في وصف مجریات الوقعة

ذكرت قتال عبد اهللا بن معاویة بن أبي سفیان إلى جانب الضحاك یوم مرج راھط ثم تذكر 

  .ضحاك استمالھ لطرفھ، وذلك بسبب حمقھھذا یعني أن ال. ٤٨٩الروایة أن عبد اهللا أحمق
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، ولم ٤٩٠أما ابن أعثم الكوفي فقد اكتفى بوصف الفریقین بأنھما اقتتال قتاًال شدیدًا

تباعھما في مرج راھط، أاك والمسعودي التقاء مروان والضّحذكر و. یتوسع أكثر من ذلك

وصفا سریعا  نجد أن ابن أعثم والمسعودي قّدماوھكذا . ٤٩١بینھم ب سجاًالوكانت الحر

فلم یقدموا أي  أما باقي المؤرخین. لطرفینللوقعة، أشارا فیھ إلى شدة القتال الذي دار بین ا

  .وصف للوقعة

 خدعة المھادنة :  

استمرت وقعة مرج راھط عشرین یومًا، وتم إنھائھا بخدعة حاكھا عبید اهللا بن زیاد 

كان المدائني الراوي الوحید الذي روى خدعة عبید اهللا ومروان ضد ومروان بن الحكم، و

لكن الكتاب لم ( ٤٩٢المكایدالضحاك وأتباعھ، بشكل مباشر ومفّصل، ووضعھا في كتابھ 

، ووضحت الروایة أن عبید اهللا بن زیاد أقنع مروان بن الحكم بأنھ على حق، أما ابن )یصلنا

ع یستط ما وعدة من مروان وأتباعھ، لذلك لألكثر عددالزبیر وأتباعھ، فھم على باطل لكنھم ا

مروان االنتصار علیھم إال بمكیدة فالحرب خدعة، ولذلك دعوھم إلى الكف عن القتال وعندما 

  .٤٩٣قتلوھمونوا وأمسكوا عن القتال ھاجموھم، أم

جاءت روایة الخدعة بإسنادین جمعیین؛ األول بصیغة قال اللیث بن سعد والواقدي 

وأبو سلیمان بن یزید وأبو عبیدة وغیر واحد أن ابن زیاد أقنع مروان بأن یدعو  والمدائني

الضحاك للموادعة، وعندما یقبلون ویأمنون یفاجؤنُھم وذلك ألن الحرب خدعة وبالفعل غدر 

أما الروایة الثانیة ذات اإلسناد الجمعي . ٤٩٤مروان وأتباعھ بالضحاك وقتلوھم قتال عنیفا

شتملت على مضمون الروایة األولى ذات اإلسناد الجمعي األول، لكن وصیغتھ قالوا، فقد ا

فیھا تصریحًا علنیًا یمنح مروان الشرعیة في قیامھ بالخدعة حیث أشار عبید اهللا بن زیاد على 

  .٤٩٥مروان أن اهللا قد أحل المكیدة ألھل الحق، والحرب خدعة
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 بن زیاد أن الضحاك نستطیع االستنتاج أن الخدعة تمت فعال، حیث اعترف عبید اهللا

إن روایة . وأنصاره أكثر عددًا وعدًة، وأنھم األقوى ولن یستطیعوا ھزیمتھم اال بمكیدة

المدائني كانت طویلة ومفصلة وقد توافقت الروایتان ذاتا اإلسنادین الجمعیین مع روایة 

  ."الخطة" المدائني، في حین لم یذكر باقي الرواة تلك الخدعة

 ،، فتمثلوا في خلیفة بن خیاط"الخطة" رخین الذین ذكروا الخدعةأما بالنسبة للمؤ

ابن زیاد على مروان بأن الضحاك وفرسان قیس على باطل، ولذلك لنسألھم  حیث أشار

وذكر المسعودي أن . ٤٩٦الموادعة والكف عن القتال، وعندما َأِمنوا قاموا بغدرھم وقتلھم

  .٤٩٧كسب الحرب مروان احتال في الوقعة على الطرف اآلخر وبذلك

) ألن میولھ أمویة في الوقعة(یؤخذ على الرواة بشكل عام وعوانة بشكل خاص 

وذلك ألنھ لم یرو تلك الخدعة التي قام بھا ابن زیاد ومروان لالنتصار على الضحاك، ولم 

یرو أیضًا الحیل التي قام بھا مروان بن الحكم وابن زیاد وعمرو بن سعید من البدایة ضد 

في حین ). إخراجھم من دمشق، ومحاولة إفساد أمر البیعة على ابن الزبیر(وأتباعھ الضحاك 

نجده قد نقل روایتین حول منام الحصین بن نمیر عن مروان، وبأنھ سیملك ویكون الُحكم لھ، 

وكل ذلك یثبت أن . ونجده أیضًا في وصف الوقعة یبدأ حدیثھ بأنھ أول َفتح ُفِتح على بني أمیة

  .أمویة في وقعة مرج راھطمیول عوانة 

  

  وقعةالمدة:  

روى نافع أن أتباع الضحاك ومروان قد أقاموا في مرج راھط عشرین یوما، وكانوا 

، واتفقت روایة عوانة مع روایة نافع حول مدة القتال، بأنھا ٤٩٨یلتقون كل یوم فیقتتلون
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اللتین أشارتا إلى وقد جاءت روایة المدائني لتؤكد روایتي نافع وعوانة ، ٤٩٩عشرون یومًا

  .٥٠٠الفترة الزمنیة نفسھا في القتال

، وبالتالي لم یحدد أبو ٥٠١أما أبو مخنف فقد اكتفى في روایتھ بذكر أنھم اقتتلوا أیاما

لكن نجد روایة إسنادھا جمعي . مخنف كم استغرقت وقعة مرج راھط مثل الرواة السابقین

وأبو عبیدة وغیر  ٥٠٢سلیمان بن یزیدصیغتھ قال اللیث بن سعد والواقدي والمدائني وأبو 

  .٥٠٣واحد أن الضحاك ومروان قد تقاتال في مرج راھط مدة عشرین یومًا

وأورد  ٥٠٤خلیفة بن خیاط إلى أنھم اقتتلوا عشرین یومًا أشار؛ فأما بالنسبة للمؤرخین

أما البالذري فأورد روایاتھ حول المدة الزمنیة عن عوانة وأبي مخنف، . روایتھ دون سند

في . ٥٠٦في حین لم یحدد أبو مخنف المدة الزمنیة ٥٠٥عشرین یومًا حدد عوانة مدة القتال حیث

  .، ولم یذكر رواة آخرین٥٠٧الطبري مدة الوقعة عن عوانة فقط نقل

بذلك یمكننا االستنتاج أن مدة الوقعة كانت عشرین یومًا وذلك بسبب إجماع غالبیة 

ي لم یحدد مدة معینة، وھذا ال یعني أن الرواة والمؤرخین حول المدة، عدا أبي مخنف الذ

روایتھ خاطئة بل ھي عامة، وبذلك یتم اعتماد روایة الرواة والمؤرخین اآلخرین، ألنھا 

  .استغرقتھا الوقعةأكدت المدة الزمنیة التي 
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 دھماعدأأسماء القتلى، و:  

مقتل إن أقدم روایة قدمت ذكرًا ألسماء القتلى كانت عند الكلبي، حیث روى الكلبي 

الضحاك وأن الذي قتلھ زحنة بن عبد اهللا الكلبي، وضمن الروایة قام علیم بن رقیم بأخذ رأس 

، وأورد أیضًا مقتل ھمام بن قبیصة، ورثاء عمیرة بنت عامر الجعونیة ٥٠٨الضحاك لمروان

ووردت للكلبي روایة فریدة لم یذكرھا أحد غیره وفیھا یوضح . ٥٠٩لھ في ثمانیة أبیات شعریة

جاءت روایات الكلبي . ٥١٠ان كاد أن یقتل في الوقعة لكن قام محرز بن حزیب بإنقاذهأن مرو

قصیرة ومختصرة جدًا وذكرت ثالث شخصیات الضحاك، ومروان، وھمام بن قبیصة، لم 

  .تذكر الروایة أسماء أشخاص أخرین أو أعداد قتلى الوقعة

أشار فیھا  ،البالذري أما عوانة بن الحكم فكانت لھ ثالث روایات؛ وردت األولى عند

إلى مقتل الضحاك بشكل سریع دون أي تفصیل، واحتوت الروایة مقتل ثمانین رجال من 

، وتذكر الروایة قتل ثور بن معن بن یزید ٥١١األشراف مع الضحاك، كانوا یأخذون القطیفة

أما . ٥١٢السلمي، ووصفت الروایة حال مروان عندما رأى رأس الضحاك حیث سآءه المشھد

عوانة عند الطبري ففیھا إضافتان من حیث األسماء، حیث شملت اسم مالك بن یزید روایة 

  .٥١٣بن مالك بن كعب، وجد مدلج بن المقداد بن زمل بن عمرو بن ربیعة بن عمرو الجرشيا

أما روایتا عوانة الثانیة والثالثة فتحتویان الموضوع نفسھ وتعتبران مكملتین بعضھما 

قاتل ھمام بن (لبعض؛ فالروایة الثانیة نقل فیھا عوانة حوارًا بین الوازع بن ذؤالة الكلبي 

والحجاج بن یوسف، وفیھا یسرد الوازع تفاصیل قتلھ لھّمام بن قبیصة یوم مرج ) قبیصة
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روایتھ الثالثة مكملة على الروایة الثانیة، لكنھا لم تقدم معلومات تفصیلیة  وجاءت. ٥١٤راھط

  .٥١٥حیث تشیر فقط إلى مقتل ھمام بشكل سریع مع تسعة أبیات شعریة

أما أبو مخنف فوردت لھ روایتان؛ األولى عند البالذري وكانت مختصرة جدًا، حیث 

أما الروایة الثانیة فكانت عند ، ٥١٦أشار فیھا أبو مخنف إلى مقتل الضحاك وعامة أصحابھ

وقام  أن الذي قتلھ زحنة بن عبد اهللا،الطبري حیث وصف بشكل دقیق  مقتل الضحاك و

نالحظ . ٥١٧، بأخذ رأس الضحاك لمروان)من بني عبد ود(الرجل الذي روى عنھ أبو مخنف 

انت أن اسم الشخص الذي نقل رأس الضحاك في روایة الكلبي كان علیم بن رقیم، في حین ك

روایة أبي مخنف عند الطبري أن رجًال من بني عبد ود من أھل الشام؛ ھو الذي نقل رأس 

  .الضحاك إلى مروان

ثم ذكر أبو مخنف ضمن روایتھ الطویلة مصرع عبد العزیز بن مروان في 

قد توافقت روایة أبي مخنف مع روایة الكلبي حول مقتل الضحاك، لكن جاء .  ٥١٨الوقعة

  .الشخص الذي حمل رأس الضحاك إلى مروان االختالف حول اسم

، لم ٥١٩أما الواقدي فكانت روایتھ قصیرة جدا وشملت مقتل ربیعة بن عمرو الجرشي

یذكر الواقدي أي أسماء أخرى، واكتفى فقط بذكر ربیعة الذي كان مع الضحاك یوم وقعة 

لضحاك بن قیس أما الھیثم بن عدي فكانت لھ روایتان؛ األولى ذكر فیھا مقتل ا. مرج راھط

، في حین أشارت الروایة الثانیة إلى مقتل النعمان بن ٥٢٠وھمام بن قبیصة وابن بدر السلمي

  .٥٢١بشیر على ید أھل حمص بعد وقعة مرج راھط

                                                             
 .٣٧١ -٣٧٠ص. ٦٢ج. تاریخ دمشق. ؛ ابن عساكر٢٧١ -٢٧٠ص. ٦ج. أنساب. البالذري ٥١٤
 ٣٧٢ص . ٦٢ج. تاریخ دمشق. ؛ ابن عساكر٢٨٢ -٢٨١ص. ٦ج. أنساب. البالذري ٥١٥
 .٣٧٢ص. ٦٢ج. تاریخ دمشق. ؛ ابن عساكر٢٨٢ -٢٨١ص. ٦ج. أنساب. البالذري ٥١٦
 .٥٣٩ص. ٥ج. تاریخ. الطبري ٥١٧
 .٥٣٩ص. ٥ج. تاریخ الرسل. الطبري ٥١٨
. الوافي بالوفیات. ؛ الصفدي٢٦١ص. ٣ج. تھذیب التھذیب. ؛ ابن حجر العسقالني٣٦١٧ص. ٨ج. بغیة الطلب. ابن العدیم ٥١٩

 .٣٥٨ص. ٤ج. إكمال تھذیب الكمال. ؛ مغلطاي البكجري٦٢ص. ١٤ج
 .٢١٨ص . المحن. أبو العرب ٥٢٠
 .٤١٦ص. ٢٩ج. تھذیب الكمال. ؛ المزي٢١٩ص. المصدر السابق ٥٢١
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، في حین لم یذكر أي ٥٢٢نجد روایة ألبي عبیدة بّین فیھا مقتل زیاد بن عمرو العقیلي

مس روایات مفصلة حول أسماء القتلى كان المدائني قد روى خ. أسماء أو تفصیالت أخرى

وفي أي طرف كانوا؛ فالروایة األولى مصدره فیھا الشرقي بن القطامي الكلبي تذكر الروایة 

ھناك اختالف على اسم قاتل الضحاك بین زحمة أو . ٥٢٣مقتل الضحاك وكیف قام زحمة بقتلھ

كلبي قاتل الضحاك یوم زحمة بالمیم المضمومة وھو ابن عبد اهللا ال االسم األرجح ھو. زحنة

  .٥٢٤مرج راھط

وردت روایة إسنادھا جمعي بصیغة قال اللیث بن سعد والواقدي والمدائني وأبو 

روایتي الكلبي والمدائني  ٥٢٥سلیمان بن یزید وأبو عبیدة وغیر واحد، توافق في مضمونھا

وزیاد بن أما روایة المدائني الثانیة فأشارت إلى مقتل الضحاك . حول مقتل الضحاك بن قیس

، ویزید األخنس السلمي وھمام ٥٢٧، وثور بن معن ومالك بن الولید المري٥٢٦عمرو العقیلي

نجد في ھذه الروایة أن المدائني عّدد أسماء القتلى من خالل روایات . ٥٢٨بن قتیبة النمیريا

  .متقطعة لكن عند جمعھا نجدھا عبارة عن روایة واحدة ومتصلة فیما بینھا

فأشار فیھا إلى مقتل ربیعة بن عمرو الجرشي وزمل بن عمرو  أما الروایة الثالثة

، في حین كانت الروایة الرابعة حول مقتل النعمان بن بشیر بعد الوقعة، حیث قتلھ ٥٢٩العذري

وقد ورد مضمون روایة . ٥٣٠أھل حمص واحتزوا رأسھ، ألنھ كان عامال البن الزبیر

لكن بإسناد جمعي صیغتھ المدائني عن یعقوب  ٥٣١المدائني نفسھ حول مقتل النعمان بن بشیر

  .وغیرھما قالوا ٥٣٣ومسلمة بن محارب ٥٣٢بن داوود الثقفي

                                                             
 .٢١٠ص. ١٩ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر ٥٢٢
 .٤٤٧ -٤٤٦ص. ١٨ج. تاریخ دمشق. ؛ ابن عساكر٢٠٦ -٢٠٥ص. ٢ج. الجزء المتمم. ابن سعد ٥٢٣
 .١١١٧ص .٢٠٠٥ مؤسسة الرسالة،: بیروت. ٨ط. القاموس المحیط). م١٤١٥/ ھـ٨١٧ت(محمد بن یعقوب . الفیروز آبادي ٥٢٤
 .٢٦٧ص. ٨ج. البدایة والنھایة. ابن كثیر ٥٢٥
 .٢١٠ص. ١٩ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر ٥٢٦
 .٧٤ص. ٢٤ج. مختصر تاریخ دمشق. ؛ ابن منظور األنصاري٥٠٨ص. ٥٦ج. المصدر السابق ٥٢٧
 .١٨٣ص. ١١ج. تاریخ دمشق. ابن عساكر ٥٢٨
 .٣٨٤١ص. ٨ج. بغیة الطلب. ابن العدیم ٥٢٩
 .٩١ص. ٢١ج. نھایة األرب. ؛ النویري١٥٠٠ص. ٤ج. االستیعاب. القرطبي ٥٣٠
  .١٤٩٩ص. ٤ج. االستیعاب. القرطبي ٥٣١
 .لم أجد عنھ شیئًا: یعقوب بن داوود الثقفي ٥٣٢



٩١ 
 

أما روایة المدائني الخامسة فذكر فیھا أنھ أصیب من فرسان قیس ثمانون ممن كانوا 

نجد . ٥٣٤یأخذون شرف العطاء وقتل من بني سلیم ستمائة وقتل لمروان ابن اسمھ عبد العزیز

ذكروا أسماء القتلى الذین كانوا مع الضحاك ألن أغلبھم من الصحابة، وكان لھم أن الرواة 

شرف العطاء في حین لم یذكروا أسماء القتلى الذین كانوا في الطرف المرواني إال عبد 

  .العزیز ألنھ ابن مروان بن الحكم

وصف الرواة كیف أصیب فرسان قیس بالحزن في الوقعة، وذلك بسبب الحیلة التي 

فوردت روایة بصیغة زعموا أن . م بھا ابن زیاد ومروان، وغدرھم بالضحاك وأتباعھقا

رجاًال من قیس لم یضحكوا بعد وقعة مرج راھط إلى أن ماتوا قھرًا على من أصیب من 

، إن عبارة زعموا تحمل نوعًا من االنتقاد، ألن الروایة فیھا ٥٣٥فرسان قیس في الوقعة

  .لحزن الشدید الذي حل بالقیسیة على مصابھم یوم المرجمبالغة، ولكنھا تعبر عن مدى ا

؛ فقد أورد خلیفة أنھ تم قتل الضحاك وفرسان قیس وأصیب أما بالنسبة للمؤرخین

لبالذري افي حین كان . ، لم یفّصل خلیفة في ذكر أسماء القتلى٥٣٦ثالثة بنین لزفر بن الحارث

لشرقي بن القطامي، وضبثم الكلبي، قد قّدم عرضًا ألسماء القتلى عن عوانة، والكلبي، وا

أشارت روایة ضبثم الكلبي إلى مقتل عبد العزیز بن مروان، والذي قتلھ خالد . وصیغة قالوا

إذًا . ٥٣٧بن الحصین الكالبي ثم قام بشر بن مروان وعمرو بن سعید بقتل خالد بن الحصینا

  .نجاءت روایة واحدة فقط عند البالذري حول مقتل عبد العزیز بن مروا

قتل الضحاك بن قیس وجماعة من أصحابھ  مسألة بشكل سریع وصفأما الیعقوبي ف

ونجد أن ابن أعثم الكوفي قد اتفق مع الیعقوبي بنفس الجملة . ٥٣٨وھرب من بقي من جیشھ

في حین . كانت الروایة الواردة عند الیعقوبي وابن أعثم الكوفي قصیرة وعامة. ٥٣٩السابقة

                                                                                                                                                                       
  .لم أجد عنھ غیر ذلك. ٢٦٦ص. ٨ج. الجرح والتعدیل. ابن أبي حاتم الرازي. الزیادي، الكوفي: مسلمة بن محارب ٥٣٣
 .١٤٥ص. ٥ج. العقد الفرید. ابن عبد ربھ ٥٣٤
 .١٤٥ص. ٥ج. العقد الفرید. ابن عبد ربھ ٥٣٥
 .٢٦٠ص. ریختا. خلیفة ٥٣٦
 .٢٧٤ -٢٧٣ص. ٦ج. أنساب. البالذري ٥٣٧
 .٢٥٦ص. ٢ج. تاریخ. الیعقوبي ٥٣٨
 .١٧٢ص. ٥ج. الفتوح. ابن أعثم الكوفي ٥٣٩



٩٢ 
 

، وعبد ٥٤٠عن أبي مخنف بروایة طویلة وھم الضحاك بن قیسنقل الطبري أسماء القتلى 

وذكر المسعودي مقتل الضحاك بن قیس رئیس . ٥٤١العزیز بن مروان، والنعمان بن بشیر

لم یذكر . ٥٤٢الزبیریة والذي قتلھ رجل من تیم الالت ثم ذكر أن أكثر القتلى كانوا من قیس

  .أنھ رجل من تیم الالتالمسعودي اسم الرجل الذي قتل الضحاك واكتفى بالقول ب

 انتصار مروان بن الحكم ومبایعتھ:  

اختلف الرواة والمؤرخون على طریقة حسم وقعة مرج راھط حیث ذكر بعضھم 

انتصار مروان بشكل عام، والبعض اآلخر أشار إلى انتصاره بالحیلة، لكنھم أجمعوا على أن 

ھزم مروان الضحاك رجع مع مروان قد انتصر حیث وردت روایة لنافع أشار فیھا بعد أن 

، وأشار ٥٤٣أنصاره إلى دمشق ثم أرسل عمالھ على األجناد المختلفة وقام أھل الشام بمبایعتھ

. ٥٤٤الواقدي إلى دخول مروان دمشق وقیام أھلھا بمبایعتھ ثم قام أھل الجزیرة والشام ببیعتھ

الشام وعین نجد مضمون الروایة نفسھ عند أبي مخنف بأن مروان قد أحكم سیطرتھ على 

  .٥٤٥عمالھ فیھا

أما المدائني فوردت لھ روایتان؛ األولى وّضحت أن مروان طلب بأن ال یلحقھ أحد 

، ثم جاءتھ )دار اإلمارة(بعد الوقعة ثم دخل إلى دمشق وجلس في دار معاویة بن أبي سفیان 

نف المدائني عن أبي مخ(أما الروایة الثانیة فكانت ضمن إسناد جمعي . ٥٤٦بیعة االجناد

وفیھا أن مروان انتصر على أھل مرج راھط ثم دخل دمشق ) وعوانة ومسلمة بن محارب

  :وبایعھ الناس وتشمل بیتین من الشعر ألقاھما أحد أنصاره

  وقد أراد الملحدون عوقھا..... اهللا أعطاك التي ال فوقھا

                                                             
 .٥٤١، ٥٣٨ص. ٥ج. تاریخ الرسل. الطبري ٥٤٠
  .٥٣٩ص . ٥ج. تاریخ الرسل .الطبري ٥٤١
 .٣٢١ص. ٢ج. مروج الذھب. المسعودي ٥٤٢
 .٣١ص. ٥ج. الطبقات الكبرى. ابن سعد ٥٤٣
 .٢٨١ص. ٦ج. أنساب. البالذري ٥٤٤
 .٥٤٠ص. ٥ج. تاریخ الرسل. الطبري ٥٤٥
 .١٤٦ص. ٥ج. العقد الفرید. ابن عبد ربھ ٥٤٦



٩٣ 
 

  ٥٤٧إلیك حتى قلدوك طوقھا..... عنك ویأبى اهللا إال سوقھا

بقة تعكس فكرة الجبر في مسألة الخالفة حیث أشار صاحب تلك ن تلك األبیات الساإ

األبیات، بأن اهللا قد أعطى مروان الخالفة وھي المرتبة العلیا في اإلسالم، وأن اهللا قد أّید 

ونصر مروان رغم وجود األعداء الذین حاولوا إفساد أمر الخالفة على مروان وبنیھ، حیث 

ن ال یؤمنون باهللا أبدًا، لذلك أعان اهللا مروان بن الحكم تم وصف األعداء بالملحدین، أي الذی

ھذا یعني أن كل طرف كان ینظر إلى الطرف األخر بأنھ . وأنصاره على أولئك الملحدین

  . ملحد وبالتالي یحق قتالھ

وھكذا نجد أن الرواة اتفقوا في مسألة انتصار مروان بن الحكم وأخذه الخالفة، 

لفرع المرواني من البیت األموي، حیث لم تخرج الخالفة الى ابن وبذلك تم تثبیت الحكم في ا

، والسبب انتصار مروان في )الفرع المرواني(الزبیر أو غیره، وانما ظلت في البیت األموي 

  .الوقعة

  

  ناتل بن قیس، النعمان بن بشیر، زفر بن الحارث(ھرب عمال ابن الزبیر:(  

الزبیر بعد الوقعة؛ فأشارت روایة  أجمع الرواة والمؤرخون حول ھرب عمال ابن

، وجاءت روایة الواقدي حول ٥٤٨أبي مخنف إلى خروج ناتل من الوقعة وھربھ إلى مكة

روایة أبي مخنف، فقد أشارت روایة الواقدي بأنھ عندما رأى ناتل تأكیدًا لھرب ناتل بن قیس 

بوا عند ابن الزبیر وجماعتھ قوة أمر مروان اعترفوا بأنھ ال طاقة لھم بمروان وأتباعھ فھر

  .٥٤٩في الحجاز

واتفقت روایة المدائني مع روایتي الواقدي وأبي مخنف في مسألة ھرب ناتل الى ابن 

 لكن ، ونجد الروایة نفسھا حول ھرب ناتل إلى ابن الزبیر عند البالذري٥٥٠الزبیر في مكة

                                                             
 .٢٦٢ص. ٦ج. أنساب. البالذري ٥٤٧
 .٥٤٠ص. ٥ج. تاریخ الرسل. الطبري ٥٤٨
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الزبیر في مكة إذًا اتفق الرواة والمؤرخون بأن ناتل بن قیس قد ھرب إلى ابن . ٥٥١دون سند

  .وذلك بسبب غدر مروان فیھم وخدعتھ لھم

أما في أمر النعمان فقد ذكره أبو مخنف في روایتھ حیث أشار بأنھ عندما انتھت 

الوقعة وبلغ خبر الھزیمة للنعمان، خرج لیال من حمص لكن أھلھا لحقوه وقتلھ عمرو بن 

  . ٥٥٣ي مخنفووافقت روایة بصیغة قالوا روایة أب. ٥٥٢الخلي ثم قطع رأسھ

؛ فكان الیعقوبي قد أشار إلى أن أھل حمص قتلوا النعمان دون أما بالنسبة للمؤرخین

نجد الروایة نفسھا عند . ٥٥٤ذكر اسم قاتلھ ثم قاموا باحتزاز رأسھ وأخذه إلى مروان بن الحكم

واالسم ال یتفق مع  ٥٥٥المسعودي، لكن مع ذكر اسم قاتل النعمان وھو خالد بن عدي الكالعي

في حین نجد المصادر المتأخرة قد نقلت روایة . سم الذي ورد عند أبي مخنف وروایة قالوااال

  .٥٥٦أبي مخنف الموافقة أیضا لروایة قالوا دون أي سند

في حین نجد مسألة ھرب زفر بن الحارث قد وردت عند أبي مخنف في روایتین؛ 

یھا عبد الملك بن نوفل، فقد أما روایة أبي مخنف األولى فمصدره ف. وعند المدائني في روایة

عامل (ذكرت ھرب زفر بن الحارث من قنسرین إلى قرقیسیا وقد طلب من عیاض الجرشي 

أن یدخلھا فلم یقبل عیاض بدخولھ لكن زفر خدعھ ودخل قرقیسیا وتحصن فیھا ثم ) قرقیسیا

بل ھذه الروایة توضح أن زفر لم یحارب . ٥٥٧أخرج عیاض منھا وھناك انضمت القیسیة إلیھ

  . بقي في قنسرین ثم ھرب منھا بعد انتصار مروان لكي ال یقتلوه

 أما روایة أبي مخنف الثانیة ومصدره فیھا الشرقي بن القطامي؛ فقد بینت ھرب زفر

فقد استطاع زفر  أما الشابین خیول مروان قتلت لكنمع شابین من بني سلیم  ابن الحارث
                                                             

  .٢٧٤ص. ٦ج. أنساب. البالذري ٥٥١
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 .٢١٩ص
سمط . ؛ العصامي المكي)الروایة  دون سند( ١٦٧ص. ١ج. تاریخ. ؛ ابن الوردي٥٤٠ص. ٥ج. تاریخ الرسل. الطبري ٥٥٧

 .٢١٩ص . ٣ج. النجوم
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توافقت روایة أبي . ٥٥٨القیسیة ورأسوه علیھمتوجھ إلى قرقیسیا واجتمعت لھ وال الھرب

مع  ٥٦٠وتوافقت روایة المدائني األولى. مع روایتھ عند الطبري ٥٥٩مخنف عند البالذري

  .روایة أبي مخنف األولى

أما المؤرخون؛ فكان البالذري قد أشار إلى ھرب زفر بن الحارث إلى قرقیسیا 

القیسیة حولھ دون سند ثم ذكر واحتیالھ على عاملھا عیاض وإخراجھ منھا ثم التفاف 

إذًا أورد البالذري روایتین حول . ٥٦١البالذري ھذا قول من زعم أن زفر لم یحضر الوقعة

ھرب زفر األولى دون سند وبینت أنھ لم یقاتل والثانیة كانت عن أبي مخنف وتوافقت مع 

  . یھاالروایة التي كان قد أوردھا أصًال وأنھ ھرب بعد أن كان في الوقعة وقاتل ف

أشار الیعقوبي إلى مسألة ھرب زفر إلى قرقیسیا وإغالقھ أبوابھا على نفسھ ثم 

، أما المسعودي، فأشار إلى أن ٥٦٢)عیاض الجرشي(سیطرتھ علیھا وإخراجھ عاملھا منھا 

زفر ورجلین من بني سلیم قد أرادا الھرب معھ فأصیب فرسھما وقد لحقتھما الیمانیة في خیل 

إذًا كان المسعودي قد وّضح اكثر في . ى زفر أن یھرب ألنھما سیقتالنمروان لذلك أشارا عل

  . أمر الرجلین كیف ھربا مع زفر، ثم كیف استطاعت خیول مروان أن تلحق بھم وتقتلھم

إذًا كان ھرب عمال ابن الزبیربعد وقعة مرج راھط ألنھم أدركوا بأنھم سیقتلون، 

، أما النعمان بن بشیر فقد تم القبض علیھ ابن الزبیر في مكة إلىحیث نجح ناتل بالھرب 

وقتلھ وإرسال رأسھ إلى مروان بن الحكم، في حین استطاع زفر بن الحارث أن یھرب بعد 

  . الوقعة إلى قرقیسیا ویتحصن بھا، والحقًا یأخذ باإلغارة على الیمانیة ثأرًا وانتقاما

ھط، حیث ذكروا أنھا على مدة وقعة مرج را اتفقوا الرواة والمؤرخین ھكذا نجد أن

ذكر سنة حدوث وقعة مرج راھط، أنھا حدثت  واتفقوا أیضًا علىاستمرت عشرین یومًا، 

م، لكن كان ھناك روایات ذكرت سنة الوقعة دون تحدید ٦٨٤ - ٨ -٣/ ھـ٦٤ -ذو الحجة - ١٥

  .یوم أو شھر بالضبط، أما الغالب فأجمعوا على التاریخ السابق ذكره
                                                             

 .٥٤١ص. ٥ج .تاریخ الرسل. الطبري ٥٥٨
  .٢٧٦ص. ٦ج. أنساب .البالذري ٥٥٩
 .٩١ص. ٢١ج. نھایة األرب. النویري ٥٦٠
 .٢٧٤ص. ٦ج. أنساب. البالذري ٥٦١
 .٢٥٦ص. ٢ج. تاریخ. الیعقوبي ٥٦٢
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 من دمشق أجمعوا في روایاتھم حول إخراج الضحاك بن قیسنجد أن الرواة و

شخاص الذین قاموا بإخراجھ، حیث ذكرت روایات نافع سماء األأولكنھم اختلفوا في 

والواقدي وقالوا جاء إخراج الضحاك بمكیدة مدّبرة من عبید اهللا بن زیاد، في حین ذكرت 

و بن سعید، في حین ذكرت روایتا روایة جویریة أنھ أُخِرج بمكیدة مروان بن الحكم وعمر

عوانة وأبي مخنف خروج الضحاك وحده دون أي تدبیر مسبق، وقد خرج ألن مروان 

أما األرجح فھي الروایات التي أشارت إلى إخراجھ بمكیدة . وأتباعھ تجّمعوا في مرج راھط

م یرده ألنھ كان على األغلب أراد إغالق أبواب مدینة دمشق علیھ وعلى أتباعھ، وھذا مال

  .عبید اهللا بن زیاد

أن الرواة اختلفوا حول طبیعة اإلمدادت وعدد الجیوش عند طرفي النزاع  ونستنتج

، حیث بینت روایة عوانة عدد جیش الضحاك ستین ألفًا، و بینت روایة )مروان، والضحاك(

أبي مخنف عدد جیش مروان ستة آالف، في حین أشارت روایة نافع أن الضحاك كان معھ 

ثون ألفًا ومروان ثالثة عشر ألفًا، وبالتالي یمكن أن تكون روایة نافع األقرب إلى الصحة، ثال

حیث أشارت إلى نصف عدد الجیش عند كال الطرفین، وفي الغالب تبقى تلك األعداد 

  . تقدیریة، ألنھا لم تقم على اإلحصاء الشامل من حیث ذكر أسمائھم وتسجیلھا في الدواوین

حداث الوقعة، حیث كان كل راٍو الرواة لم یقدموا وصفًا شامًال ألن أیضًا أ ستنتجون

یذكر شیئًا عن الوقعة وفي الغالب یكون عامًا ال یفید كثیرًا، حیث وصفت روایتا عوانة 

والواقدي شدة القتل بین الفریقین، أما أبو مخنف فكان لھ روایتان األولى قصیرة والثانیة 

  .طویلة ومفصلة

ة إلى تفصیل خدعة المھادنة التي قام بھا عبید اهللا بن زیاد ومروان لم یتطرق الروا

بن الحكم ضد الضحاك وأتباعھ في المرج والتي أدت إلى انتصاره، حیث كان انتصار ا

وھذا ما (مروان بالغدر ولكنھ أحل ذلك لنفسھ ألنھ اعتبر نفسھ صاحب الحق ومن أھل الدین 

  ).بینتھ روایة المدائني

مروان بن الحكم في وقعة مرج راھط أدى إلى تثبیت الحكم في البیت إن انتصار 

األموي ولكن في الفرع المرواني، وذلك من خالل عرض روایات الرواة عندما أشاروا بأنھ 

  .قد دخل دار اإلمارة في دمشق وھي دار معاویة بن أبي سفیان وذلك ألخذ البیعة
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غدر مروان في الضحاك قام ناتل بن بینت الروایات ھرب عمال ابن الزبیر؛ فعندما 

قیس باإلشارة على جماعتھ أن یھربوا إلى مكة عند ابن الزبیر وھذا ما أثبتتھ روایات أبي 

مخنف والواقدي والمدائني؛ أما النعمان بن بشیر فقد حاول الھرب لكن أھل حمص قاموا 

ن الحارث إلى بقتلھ، وجاء ذلك في روایة أبي مخنف؛ في حین ذكرت روایات ھرب زفر ب

أي أنھ (، أو عندما وصلھ خبر ھزیمة الضحاك )أي أنھ شارك فیھا(قرقیسیا إما بعد الوقعة 

لكن األغلب أنھ شارك ألنھ أصیب لھ ثالثة ). كان في جند قنسرین ولم یشارك في الوقعة

أبناء، وھرب مع رجلین لكن فرسان مروان المشاركین في الوقعة قد لحقوا بھما وقتلوھما، 

ي حین استطاع زفر الھرب والوصول إلى قرقیسیا، وتشكیل إمارة قیسیة جدیدة للثأر لقتلى ف

  .المرج
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  .نتائج وقعة مرج راھط: الفصل الرابع
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  .نتائج وقعة مرج راھط: الفصل الرابع

المؤرخین مثل، لقد كان لوقعة مرج راھط نتائج عدة تمّثلت بعناوین رئیسة في كتابات 

، حیث كان االنتصار )قیس وتغلب(التي وقعت بین طرفي النزاع " األیام"، و"حرب بین قیس وتغلب"

فعندما كان یتولى أحد " واألندلس تونسالصراع القبلي في "في معظم تلك األیام لصالح القیسیة و

 في زمن فاء بني أمیة خاصًةأو األندلس یقوم رجال الیمانیة بتذكیر خل تونسالقیسیة منصبًا مھما في 

ھشام بن عبد الملك بمسألة نصر الیمانیة لألمویة ضد القیسیة، وذلك لیقوم الخلیفة بعزل الوالة 

  .القیسیة من باب العصبیة القبلیة

أما النتائج التي لم یذكرھا المؤرخون غیر أنھ یمكن استنتاجھا من روایات األحداث الالحقة 

ل في كیفیة تعامل خلفاء بني أمیة مع القبائل المتصارعة، وكیفیة على وقعة مرج راھط؛ فتتمث

  .تراجع دور ابن الزبیر وانحسار نفوذه، ثم القضاء على حكمھ

 الصراع القبلي بین القیسیة والیمانیة :  

وردت روایات تحدثت عن بدایة الصراع بین القیسیة والیمانیة بعد وقعة مرج راھط، 

، )م٨٢٦/ ھـ٢١٠ت ( ٥٦٣ھشام بن الكلبي، وأبي عمرو الشیبانيوجاءت عن عوانة بن الحكم، و

و یمكن وصف ذلك الصراع بأنھ عبارة عن إغارات ). ت. د( ٥٦٤وأبي عبیدة، وداود بن عبد الحمید

  .من كل طرف على األخر بشكل مفاجىء، لكنھا لم تستمر فسرعان ما تحولت إلى األیام المنظمة

صیغتھ قال عوانة بن الحكم وغیره؛ واحتوت جاءت روایة عوانة ضمن إسناد جمعي 

إمارة الموصل والجزیرة الذي قام بإرسال  بن أبي صفرة مصعب المھّلب ة ابن الزبیرالروایة توّلی

لكي یبایعوا البن الزبیر، حیث كانوا موالین للبیت المرواني، وإن لم ) یمانیة(رسالة إلى قبیلة تغلب 

إن مصعب قد تولى . ٥٦٥عَا، لكن تم عزلھ قبل أن یقوم بفعلتھیرضخوا سیبعث لھم جیشَا یقتلھم جمی

                                                             
م ٨٢٦/ ھـ٢١٠إسحق بن مرار الكوفي اللغوي، صاحب تصانیف، كان ثقة خیرا فاضًال، توفي سنة : و عمرو الشیبانيأب ٥٦٣

  .٨٠ -٧٧ص. ١ج. نزھة األلباء. ؛ كمال الدین األنباري٣٧ص. ٢ج. مرآة الجنان. الیافعي: أنظر عنھ. وعمره تسعین عامًا
 .١١ص. ٢ج. میزان االعتدال. الذھبي: راجع عنھ. أصلھ من الكوفة، نزل الموصل، وعمل قاضیًا للرقة:  داود بن عبد الحمید ٥٦٤
 .٧٨ص. ٧ج. أنساب. البالذري ٥٦٥
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، أي بعد ھزیمة القیسیة والزبیریة في مرج راھط ٦٨٨٥٦٦/ ھـ٦٨إمارة الموصل والجزیرة سنة 

  .بأربع سنوات ومع ذلك أراد أن تكون الخالفة البن الزبیر رغم معرفتھ بقوة الدولة األمویة 

من إسناد جمعي أیضًا، صیغتھ قال ھشام بن الكلبي أما روایة ھشام بن الكلبي فقد وردت ض

وغیره، حول قیام زفر بن الحارث بالتحّصن في قرقیسیا، ثم إغارتھ على المناطق التي تسكنھا 

قبائل كلب ألنھم ناصروا األمویین ضد الزبیریین، لذلك كان زفر یتعمد قتلھم وأخذ أموالھم، وكانت 

  .٥٦٧قبیلة كلب تفعل مثل ذلك في قیس

حظ من روایة ھشام بن الكلبي أن زفر بن الحارث القیسي كان یبدأ اإلغارة والقتال على نال

القبائل الیمانیة ثأرًا لما فعلتھ القبائل الیمانیة في القبائل القیسیة من قتل وتشرید في وقعة مرج 

  .راھط، حیث كانت مسألة الثأر متّجذرة في القبائل العربیة في الفترة اإلسالمیة

القیسي على  قبائل كلب  السلمي ت روایة أبي عمرو الشیباني إغارة عمیر بن الحّبابواحتو

م، ثم عودتھ إلى منطقة الخابور، وضمن الروایة قام شاب من بني الحریش ٦٩٠/ ھـ٧٠سنة 

من قطیع أغنام امرأة یمانیة اسمھا أم دوبل وذبحھا، فقامت المرأة بالشكوى إلى  شاٍةالقیسیین بأخذ 

ن بعد ذلك باإلغارة على ولذلك ولم ینصفھا؛ ثم قام القیسی فلم یھتم السلمي القیسي الحّباب عمیر بن

باقي قطیع الغنم فذبحوه وأكلوه، وكان قد حاول جماعة من بني تغلب منعھم، وتھاوشوا، فقتل 

، )كان من فرسان بني تغلب(دوبل  ابنھا القیسیون رجًال منھم اسمھ مجاشع التغلبي، وعندما جاء

أخبرتھ أمھ بما حدث، فقام بجمع قومھ وأغاروا على بني الحریش القیسیین وقتلوھم ولم یستطع 

  .٥٦٨القیسیة التخلص منھم

وضحت روایة أبي عمرو الشیباني أن بني الحریش القیسیون ھم الذین بدأوا االعتداء على 

بي عبیدة ذكر فیھا أن غنم أم دوبل قد أفسدت زرع رجل لكن ھناك روایة أل. غنم أم دوبل التغلبیة

قیسي، فشكا الرجل للمرأة التغلبیة أمر غنمھا، فضحكت ولم تھتم، ثم أفسدت أغنامھا زرع الرجل 

وذبحھا؛ وعندما جاء دوبل ذكرت لھ أمھ ما فعل الرجل  شاٍةالقیسي في لیلة أخرى فقام الرجل بأخذ 

مجموعة من رجال قبیلتھ وذبحوا الرجل على دم الغنمة، فأغار قوم القیسي بغنمھا، فقام دوبل مع 

                                                             
  .٢٩٣ص. ٨ج. البدایة والنھایة. ابن كثیر ٥٦٦
 .٥٣ص. ٧ج. أنساب .البالذري ٥٦٧
 .٦٢-٦١ص. ٧ج. المصدر السابق ٥٦٨
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الرجل القیسي على بني تغلب وقتلوا منھم إثني عشر رجًال، ثم أغارت بني تغلب على قیس وقتلوا 

  .٥٦٩منھم خمسة وعشرین رجًال

بینت روایة أبي عبیدة أن المعتدي كان من بني تغلب الیمانیة في حین قامت القیسیة برد 

عتداء عن نفسھا؛ أما روایة أبي عمرو الشیباني فبیّنت أن َمن بدأ االعتداء ھم القیسیون، ھكذا نجد اال

. أن الروایتین متعاكستان في ذكر من الطرف الذي بدأ بالقتال، وكان السبب في اشتعال األیام الحقًا

لم یذكر أبو عبیدة بني "القول لكن البالذري عندما نقل روایة أبي عبیدة قّدم تعلیقًا في نھایة الروایة ب

  .نھائیًا ،٥٧٠"الحریش البّتة

إن تعارض الروایتین في مسألة من بدأ الصراع ھل ھم القیسیة أم الیمانیة لیس باألمر المھم 

جدًا حیث نستطیع القول أن القیسیة ھي من بدأت الصراع، ألنھا الطرف الذي ھزم في وقعة مرج 

فسھا ولجماعتھا وتعویض خسارتھا؛ ونستطیع القول أیضًا إن راھط، وبالتالي ترید االنتقام لن

الیمانیة ھي من بدأت الصراع، ألنھا الطرف المنتصر في الوقعة وبالتالي ترید الحفاظ على تفوقھا 

أمام األخرین، وبالتالي شعورھم باالنتصار والتفوق على القیسیة أدى بھم إلى اإلغارة والقیام 

   .بصراعات جدیدة

 األیام: 

بین القبائل العربیة،  ٥٧١كان من أھم النتائج التي ترتبت على وقعة مرج راھط عودة األیام

التي دارت أحداثھا كلھا في  نتیجة لقیام الیمانیة بقتل عدد كبیر من القیسیة، وقد عّبرت تلك األیام

ت األیام وكان البالذري أقدم من تطرق إلى روایا. عن النزعة القبلیة عند العرب م٦٨٩/ ھـ٧٠سنة 

التي تعني أن ھناك ؛ أغلبھا بإسناد جمعي صیغتھ قالواحیث أورد ، "أنساب األشراف" ھفي كتاب

  .لك األیام بین القیسیة والیمانیةإجماعًا عند كل الرواة على مجریات ت

                                                             
 .٦٣ص. ٧ج. أنساب .البالذري٥٦٩ 
. ٣ج. الكامل في التاریخ. ؛ وردت األیام التي دارت بین القیسیة والیمانیة، عند ابن اآلثیر٦٣ص. ٧ج. المصدر السابق ٥٧٠

  ).دون سند. (١١٩ -١١١ص. ٢١ج. نھایة األرب. ؛ ووردت أیضًا عند النویري)دون سند(  ٣٧٥ -٣٦٦ص
االسم الذي أطلقتھ الروایات العربیة على الوقائع والحروب التي قامت بین قبائل العرب قبل اإلسالم وفي الفترة : األیام ٥٧١

. ٥ج. متفوخ". الكلبي. "١٩٩٨مركز الشارقة لإلبداع الفكري، : الشارقة. المعارف اإلسالمیة دائرة :للمزید أنظر .اإلسالمیة

. ٥ج. المفصل. ؛ جواد علي٦٥١ص. ١٢ج. لسان العرب. ؛ ابن منظور١٨ -١٦ص. بحث. ؛ الدوري١٤٤٠-١٤٣٧ص

  .٣٤٣ -٣٤١ص
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بصیغة قالوا؛ ووضحت الروایة أن ھذا الیوم حدث  ٥٧٢أورد البالذري روایة یوم ماكسین

نتیجة تعّمق الشر والحقد بین قیس بقیادة عمیر بن الحباب وتغلب بقیادة شعیث بن ملیل، حیث قام 

عمیر القیسي بغزو بني تغلب وجماعتھم في منطقة ماكسین واقتتلوا قتاًال عنیفًا، وتذكر الروایة بأنھا 

، حیث قتل من بني تغلب )تقابال بشكل منظم(عضھما على بعض أول وقعة زحف فیھا الطرفان ب

ھجاء أحدھما  أحد عشر بیتًا من الشعر تتضمن واخمسمائٍة وقتل قائدھم شعیث أیضًا، وتبادل

  . ٥٧٣لألخر

إن زحف الطرفین بعضھما على بعض، یعني تطور القتال بین القیسیة والیمانیة من إغارة 

نظمة یقومون بالحشد فیھا بعضھما ضد بعض حیث إلى حرب م) أي حرب عشوائیة(وخطف 

  .یحاول كل طرف إبراز نفسھ بأنھ األقوى، من ناحیة العدد والعّدة

؛ حیث أورد ٥٧٤لقد جمعت الیمانیة نفسھا لتأخذ بثأرھا من القیسیة في یوم الثرثار األول

ا ألخذ ثأرھا البالذري روایة ھذا الیوم بصیغة قالوا؛ وتضمنت الروایة حشد تغلب لكل مناصریھ

عن یوم ماكسین الذي ھزموا فیھ، حیث قاموا بتجمیع أنفسھم، ثم جعلوا زیاد بن ھوبر قائدًا علیھم، 

مع القیسیین عند نھر الثرثار، فاقتتلوا قتاًال شدیدًا، وانھزمت قیس وقتل ) الیمانیة(والتقى الربعیون 

سلیم، واشتملت الروایة على إثني  منھم  نفر كثیر وقامت تغلب ببقر بطون ثالثین امرأة من بني

  .نالحظ أن الیمانیة في ھذا الیوم انتقمت لنفسھا من القیسیة وأخذت بثأرھا منھم. ٥٧٥عشر بیت شعٍر

لكن القیسیین أصّروا أن یأخذوا بثأرھم من جدید وعند المكان نفسھ الذي ھزموا فیھ؛ وردت 

فذكرت الروایة تّجمع القیسیین، ثم طلبھم روایة یوم الثرثار الثاني عند البالذري بصیغة قالوا؛ 

اإلمدادت واستعدادھم بقیادة عمیر بن الحّباب، واقتتل الطرفان قتاًال شدیدًا، حیث قتل القیسیون ابني 

                                                             
. ٥ج. معجم البلدان. یاقوت الحموي: راجع عنھ. قریة من قرى الخابور، من رحبة مالك بن طوق من دیار ربیعة: ماكسین ٥٧٢

 .٤٣ص
 .٦٥ -٦٤ص. ٧ج. أنساب. البالذري ٥٧٣
: راجع. ھو نھر یصب من منطقة الھرماس إلى دجلة ویقع الثرثار في الجزیرة الفراتیةماء معروف قبل تكریت، و: الثرثار ٥٧٤

. ٣ط. معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع). م ١٠٩٤/ ھـ٤٨٧ت(األندلسي، عبد اهللا بن عبد العزیز بن محمد البكري 

یاقوت . لجزیرة یقع بین سنجار وتكریت؛ ولھ تعریف جغرافي آخر، واد كبیر با٣٣٨ص. ١ج. ١٩٨٣عالم الكتب، : بیروت

  .٧٥ص. ٢ج. معجم البلدان. الحموي
 .٦٨ -٦٦ص. ٧ج. أنساب. البالذري ٥٧٥
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عبد یسوع بن حرب ومحكان وعبد الحارث من بني األوس بن تغلب، ثم قال عمیر بن الحباب ستة 

  .انتصرت القیسیة على تغلب وأخذت بثأرھا منھم وبھذا .٥٧٦أبیات شعریة ھجا فیھا  بني تغلب

لم یكتِف القیسیون بما فعلوه في بني تغلب من قتل وتشرید، فقاموا باإلغارة علیھم في یوٍم 

، حیث قام القائد عمیر بن الحباب باإلغارة مع أتباعھ على بني )٥٧٧الفدین(آخر واسمھ یوم الدین 

ذلك الیوم عند البالذري بصیغة قالوا، واشتمل ھذا الیوم تغلب وقتلوا عددًا منھم، وقد وردت روایة 

  . ٥٧٨على بیتین من الشعر

لیؤكد انتصار القیسیة مرًة أخرى على تغلب بقیادة ابن ھوبر  ٥٧٩ثم یأتي یوم السكیر

السكوني، فاقتتلوا وانھزمت تغلب ونمر من الیمانیة، وھرب الباقون وقد وردت روایة ھذا الیوم 

ألن البالذري لم یعاصر  ،٥٨١من كتابنقل التي تعني في ھذا السیاق  ،٥٨٠قال عند البالذري بصیغة

  . ٥٨٢واشتملت على ثالثة أبیات من الشعر. من شارك باألحداث

حاولت بنو تغلب تجمیع نفسھا لألخذ بثأرھا من القیسیة فتجمعت عند منطقة تسمى 

بالذري ، وقد أورد الواحد شعر، واشتد القتال بین الطرفین لكنھا ُھِزمت وتم ذكر بیت ٥٨٣بالمعارك

   .روایة ھذ الیوم بصیغة قال

التي أوردھا البالذري بصیغة قالوا؛ حیث التقت قیس وتغلب في  ٥٨٤أما في روایة یوم لبى

ذلك المكان وتقاتال وحدث بینھما تساٍو، رغم تساوي الطرفین في ذلك الیوم إال أن كل طرف أخذ 

                                                             
  .٦٩-٦٨ص. ٧ج أنساب .البالذري٥٧٦
نھایة (؛ وعند النویري أیضًا ورد یوم الفدین )٣٦٨ص. ٣ج. الكامل في التاریخ(ورد یوم الدین عند ابن األثیر بیوم الفدین  ٥٧٧

تصغیر الفدن، قریة على شاطيء نھر : الفدین. واألصح الفدین ألنھ ورد كذلك في المعاجم الجغرافیة). ١١٢ص. ٢١.ج. األرب

 .٢٤٠ص. ٤ج. معجم البلدان. یاقوت الحموي: أنظر. الخابور ما بین ماكسین وقرقیسیا
 .٦٩ص. ٧ج. أنساب. البالذري ٥٧٨
 .٣٦٨ص. ٣ج. الكامل. ابن األثیر: راجع. باسمنطقة على نھر الخابور وتسمى بسكیر الع: السكیر ٥٧٩
  .٧٠ص. ٧ج. أنساب. البالذري ٥٨٠
  .٥٠ص. بحث. الدوري ٥٨١
 .٧٠ص. ٧ج. أنساب .البالذري ٥٨٢
. ٤ج. معجم ما استعجم. األندلسي: راجع.  بین الحضر والعقیق من أرض الموصل، وھو مكان في دیار بني تمیم: المعارك ٥٨٣

 . ١٢٤١ص
. معجم البلدان. یاقوت الحموي: راجع. نھر دجلة في الجانب الشرقي، وھو من منازل تغلب بالجزیرة دیر قدیم یقع على: لبى ٥٨٤

 .٥٩٥ص. ٢ج. معجم ما استعجم. ؛ األندلسي٥٣٠ص. ٢ج
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كل طرف عن نفسھ بأنھ الطرف المنتصر أمر طبیعي، وذلك إن قول . بالقول بأنھ الطرف المنتصر

نفسھ  كل طرف سیرى بینھما، ألنھ یرى نفسھ األقوى واألفضل، وحتى لو حدث تساٍو فعًال

  . الطرف األخرصر والمتفوق على تالمن

، الذي ٥٨٦عند البالذري بشقین؛ األول كان عن أبي الولید الكالبي ٥٨٥وردت روایة یوم بلد

غلب حدث بینھما قتال في منطقة بلد ثم تكافأ الطرفین؛ لكن الشق الثاني من الروایة ذكر أن قیس وت

  . ٥٨٨حیث أشار بأن القیسیة ھي التي انتصرت ٥٨٧فأورده البالذري عن أبي عیسى القیسي

بصیغة قالوا؛ وتشیر الروایة إلى أنھ دارت بین قائد  ٥٨٩نقل البالذري روایة یوم الشرعبیة

ب وقائد تغلب ابن ھوبر عدة جوالت قتالیة كان االنتصار فیھا للقیسیة، لكن القیسیة عمیر بن الحبا

إن . ٥٩٠وورد في الروایة بیت شعر واحدتغلب على القیسیة، في الجولة األخیرة انتصرت بنو 

یكون االنتصار فیھا كلھا ألحد الطرفین سوى الجولة ت قتالیة بین القیسیة والیمانیة حدوث عدة جوال

  . األخیرة ال یھم كثیرًا، ألن األھم ھو االنتصار في الجولة األخیرة فھي الحاسمة

عند البالذري  ٥٩١لكن استطاع القیسیون األخذ بثأرھم، حیث وردت روایة یوم البلیخ

وقتالھم للتغلبیة ثم قام القیسیون  بصیغة قالوا؛ تضمنت الروایة اجتماع عمیر بن الحباب والقیسیة

بقتل التغلبیة وبقروا بطون نساء تغلب ثأرًا لما فعلھ التغلبیون یوم الثرثار األول في نساء قیس، 

إن انتقام القیسیة من الیمانیة كان عنیفًا، ویمكن وصفھ . ٥٩٢واحتوت الروایة على ثالثة أبیات شعریة

  .القبلیة المتأصلة في نفوسھم باالنتقام الوحشي، وكل ذلك بسبب العصبیة

                                                             
  .٢٧٣ص. ١ج. معجم ما استعجم. األندلسي: راجع. مكان بین الموصل ونصیبین :بلد ٥٨٥
. ابن عساكر: راجع. یحیى بن صالح بن كعب بن كالب، كان من علماء أھل الشام بأیام العرب ووقائعھا:  و الولید الكالبيبأ ٥٨٦

 .٢٧٣ -٢٧٢ص. ٦٤ج. دمشق تاریخ
 .لم أجد لھ ترجمة:  أبو عیسى القیسي ٥٨٧
 . ٧١ص. ٧ج. أنساب. البالذري ٥٨٨
 .٣٣٥ص. ٣ج. معجم البلدان. حمويیاقوت ال: راجع. في الجزیرة الفراتیة وضعم: الشرعبیة ٥٨٩
 .٧١ص. ٧ج أنساب. البالذري٥٩٠
. ؛ األندلسي٤٩٣ص. ١ج. معجم البلدان. یاقوت الحموي: راجع. اسم نھر في منطقة الرقة، یجتمع فیھ الماء من عیون: البلیخ ٥٩١

 .٢٧٨ص. ١ج. معجم ما استعجم
 .٧٢ -٧١ص. ٧ج. أنساب .البالذري ٥٩٢
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یومًا مفصلیًا في الصراع القیسي الیماني، وأورد البالذري روایة ھذا  ٥٩٣اعتبر یوم الحّشاك

الیوم بصیغة قالوا؛ تضمنت الروایة قتل قائد القیسیة عمیر بن الحّباب، وذلك بسبب إحضار تغلب 

تل الطرفان قتاًال عنیفًا إلى مغیب إمدادت من الحاضرة والبادیة ثم توّجھوا إلى الحّشاك، واقت

الشمس، ثم تفرقوا وعادوا للقتال في صباح الیوم الثاني إلى المساء ثم تھادنوا، وعندما رأى عمیر 

كثرتھم وأنھم مستمرون في القتال، أراد العودة بقومھ وإنھاء القتال، وأشار على أصحابھ عند 

قیسیین رفضوا مشورتھ، وأخذوا بتذكیره بأفعال غدرًا، لكن ال أن یقتلوھمرجوع تغلب إلى دیارھا 

الیمانیة فیھم سابقًا، فعاد إلى ساحة القتال ثم ُقِتل، واحتوت الروایة على ستة وعشرین بیتًا تضمنت 

  . ٥٩٤تبادل الھجاء بین طرفي النزاع وعزمھم على األخذ بالثأر من بعضھم

، حیث تم قتل قائد القیسیة لیمانیةإن یوم الحّشاك یوم ھام في مسألة القتال بین القیسیة وا

ماكسین، والثرثار األول، والثرثار (بن الحباب الذي قاتل في أحد عشر یومًا من أیام القتال  عمیر

مما دفعھم إلى العزم ). الثاني، ویوم الفدین، والسكیر، والمعارك، ولبى، وبلد، والشرعبیة، والبلیخ

  . على االنتقام لقائدھم

نتقام ألنفسھم بشكل عام ثم االنتقام لقائدھم عمیر بشكل خاص، فجّمعوا أراد القیسیون اال

، الذي أورده البالذري بصیغة قالوا؛ قام زفر بن الحارث بجمع أعدادًا كبیرة ٥٩٥أنفسھم یوم الكحیل

من القیسیة ووجھھا نحو بني تغلب وھم في أماكنھم فأصبح القیسیون یقتلون الرجال والنساء 

وا أموالھم وبقروا بطون نسائھم وأكثروا فیھم القتل واسروا مئتین وقتلوھم واألطفال واستباح

                                                             
. معجم البلدان. یاقوت الحموي: راجع. الفراتیة بین دجلة والفرات، وفیھ نھر یصب في دجلةواد یقع في الجزیرة : الحشاك ٥٩٣

 .٤٥٠ص. ٢ج. معجم ما استعجم. ؛ األندلسي٢٦٢ص. ٢ج
 .٧٥ -٧٢ص. ٧ج. أنساب. البالذري ٥٩٤
. معجم البلدان. یاقوت الحموي. مكان بالجزیرة الفراتیة، مدینة عظیمة على دجلة فوق تكریت من الجانب الغربي:  الكحیل ٥٩٥

  .٤٣٩ص. ٤ج
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، واحتوت الروایة على أربعة عشر بیتًا من الشعر، تقوم على تشجیع القیسیة على القتال ٥٩٦صبرًا

  . ٥٩٧وافتخارھم بقتل بني تغلب

ھما، ثم إن الروایة تبین مدى الحقد الذي ترّسخ في نفوس القیسیة والیمانیة تجاه بعض تلك

عادة بقر بطون النساء وقیام النساء بنشر شعورھن والصراخ لتشجیع الرجال على القتال لیست من 

األمور الموجودة في تعالیم اإلسالم، وبذلك فطرفا النزاع قد عادا إلى تصرفات ما قبل اإلسالم حیث 

  .العصبیة القبیلة متغلغلة في نفوسھم أكثر من مبادىء الدین اإلسالمي

یة على مجيء األخطل التغلبي عند البالذري بصیغة قالوا؛ احتوت الروا ٥٩٨ورد یوم البشر

الخلیفة عبد الملك وجاء الجّحاف بن حكیم السلمي فقال األخطل شعرًا یھجو فیھ الجحاف  على

 ًا مناف غاضبًا، وعزم على األخذ بالثأر من بني تغلب جاءت في سبعة عشر بیتفخرج الجّح

قوم (ثم توجھوا إلى الرحوب وھو ماء لبني جشم بن بكر  مقاتلشعر، واجتمع لدیھ ثالثمائة ال

، بعدھا ھرب الجحاف إلى بالد عنیف بشكلوكان عنده جماعة كثیرة من تغلب فقتلھم ) األخطل

  . ٥٩٩الروم، ثم طلب األمان من عبد الملك فآمنھ وعاد

ذري وبإسناد جمعي صیغتھ قالوا، التي نالحظ أنھ تم ذكر األیام بشكل أساٍس عند البال

تفید اإلجماع على المعلومة، حیث ذكر ثالثة عشر یومًا وبشكل تفصیلي دقیق، الحقًا قام ابن 

مع حذف اإلسناد واالكتفاء بنقل بعض األبیات تلك األیام عن البالذري  روایات األثیر بنقل

الي یكون مجموع األیام عنده إثني ، ونجده ال یذكر یوم بلد وبالتالشعریة في بعض الروایات

                                                             
عن صبر الروح، ) ص(الصبر نصب اإلنسان للقتل، وصبر اإلنسان على القتل أي تجھیزیھ للقتل، وقد نھى الرسول : صبرًا ٥٩٦

ألسیر تكون روحھ محبوسًة عند العدو، وال یحق لھ قتلھ، لذلك یقال عن كل شخص مأسور ثم یقتل أنھ ألنھا تعني الحبس فاإلنسان ا

. ١٩٩٠دار الفكر، : بیروت. ١٥ج. ١ط. لسان العرب). م١٣١١/ ھـ٧١١ت (ابن منظور األنصاري، محمد بن مكرم . ُقِتل صبرًا

  .٤٣٨ص. ٤ج
 .٧٨ -٧٦ص. ٧ج. أنساب .البالذري ٥٩٧
: راجع. بل یمتد من منطقة الِعرض إلى منطقة الفرات من أرض الشام من جھة البادیة وھو من منازل بني تغلباسم ج: الِبشر ٥٩٨

 .٤٢٦ص. ١ج. معجم البلدان. یاقوت الحموي
 .٨٢-٧٩ص. ٧ج. أنساب. البالذري ٥٩٩
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إما حرفیًا، أو عن ابن األثیر  فقد اكتفى بنقل روایات األیام كما ھيالنویري  أما. ٦٠٠عشر یومًا

  .٦٠١بحذف بعض المعلومات كاألشعار

كان عدد األیام بین القیسیة والیمانیة ثالثة عشر یومًا؛ انتصرت القیسیة على الیمانیة ثماني 

، أما )ماكسین، والثرثار الثاني، والفدین، والسكیر، والمعارك، والبلیخ، والكحیل، والبشر( وقعات

ك یومان تناصفا ، ثم كان ھنا)الثرثار األول، والشرعبیة، والحشاك( وقعاتالیمانیة فانتصرت ثالث 

لي وتغلغلھ إن تلك األفعال التي قام بھا كل طرف ضد األخر تبین مدى التعصب القب). لبى، بلد(فیھ 

في الفترة اإلسالمیة حیث كان التعصب القبلي طاغیا على الجانب الدیني لدیھم، ثم إن مسألة 

تمسكھم بعادة الثأر واالنتقام كانت بشكل أعمى دون أي تفكیر لما ستؤول إلیھ عواقب تلك األمور 

  .على باقي أفراد القبیلة عند كل طرف

والتغلبیة بإسناد جمعي صیغتھ قالوا عشر مرات في ولقد وردت روایات األیام بین القیسیة 

أیام ماكسین، والثرثار األول، والثرثار الثاني، والفدین، والشرعبیة، والبلیخ، والحشاك، والكحیل، 

ولبى، والبشر، ووردت ثالث روایات لتلك األیام بصیغة قال في أیام السكیر، وبلد، والمعارك أن 

إن  .اتفاق بین كل الرواة لذلك تم إیراد غالبیتھا العظمى بإسناد جمعيأحداث روایات األیام كان فیھا 

أي صراع سیاسي إلى صراع  ،تحول الصراع من صراع بین الدولة والمعارضة ھوالملفت للنظر 

  .قبلي

 كیفیة تعامل عبد الملك بن مروان مع القبائل: 

متفاوت ففي بدایة الصراع تعامل الخلیفة عبد الملك بن مروان مع القبائل المتقاتلة بشكل 

ووردت . الیمانیة عند قتلھم للقیسیة يءتم كثیرًا لھم، ومع ذلك كان یكافبین القیسیة والیمانیة لم یھ

 .روایاتان توضحان عدم اھتمام عبد الملك بالصراع القبلي بإسناد جمعي صیغتھ قالوا

                                                             
 -٣٦٧الثاني ص ، یوم الثرثار٣٦٧، یوم الثرثار األول ص٣٦٧ -٣٦٦یوم ماكسین ص. ٣ج. الكامل. ابن األثیر: راجع ٦٠٠

 -٣٦٩، یوم الشرعبیة ص٣٦٩، یوم لبى ص٣٦٩، یوم المعارك ص٣٦٩ -٣٦٨، یوم السكیر ص٣٦٨، یوم الفدین ص٣٦٨

  .٣٧٦ -٣٧٣، یوم البشر ص٣٧٣ -٣٧٢، یوم الكحیل ٣٧٢ -٣٧٠، یوم الحشاك ص٣٧٠، یوم البلیخ ص٣٧٠
، یوم الثرثار الثاني ١١٢الثرثار األول ص  ، یوم١١٢ -١١١یوم ماكسین ص . ٢١ج. نھایة األرب. النویري: راجع ٦٠١

، یوم ١١٣، یوم الشرعبیة ص ١١٣، یوم لبى ص ١١٣، یوم المعارك ص١١٣، یوم السكیر ص١١٢، یوم الفدین ص ١١٢ص

  .١١٨ -١١٧، یوم البشر ص ١١٧ -١١٦، یوم الكحیل ص ١١٧  -١١٤، یوم الحشاك ص١١٤البلیخ ص 
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بعد وقعة مرج راھط، الصراع بین القیسیة والیمانیة  ءروایة األولى مسألة بداحتوت ال

فتمت إجابتھم بأن الخلیفة فطلبت تغلب من عبد الملك أن یمدھم بمال وسالح لیقاتلوا القیسیة، 

كان . دون عون من الخلیفة ٦٠٢عنھم، ثم غضبوا وجعلوا یجمعون أنفسھم  لمقاتلة القیسیة مشغوٌل

غلب، وكان عبد الملك مضمون الروایة الثانیة اجتماع قیس بقیادة زفر بن الحارث لقتال بني ت

وضحت الروایة األولى عدم تلبیة عبد الملك لطلب الیمانیة بإمدادھم لقتال .  ٦٠٣عن زفر مشغوًال

القیسیة، ووضحت الروایة الثانیة عدم اھتمام عبد الملك للقیسیة التي عملت على جمع نفسھا لقتال 

مع أي من الطرفین، ألنھ أراد إشغال  إذًا بینت  الروایتان السابقتان عدم وقوف عبد الملك. الیمانیة

وكل  القبائل في بعضھا من خالل سیاسة فرق تسد، وإلبقائھا مشغولة في الثأر لنفسھا من بعضھا،

، وإلضعاف نفوذ القیسیة التي أعلنت منذ اللحظة األولى والءھا ذلك یصب في مصلحتھ السیاسیة

  .البن الزبیر

نیة وانشغالھ عنھم إّال أنھ كان یمیل أكثر نحوھم على الرغم من عدم دعم عبد الملك للیما

ار ان بن سّیالثالثة عن زّب تحدیدًا الكلبیة منھم، حیث وردت ثالث روایات؛ اثنتان بصیغة قالوا، أما

  .حیث بینت الروایات میل عبد الملك بن مروان إلى الیمانیة وتكریمھ لھم) ت. د( ٦٠٤بن عمروا

تغلب رأس عمیر بن الحباب قائد القیسیة إلى عبد احتوت الروایة األولى على إرسال 

إذًا یتضح أن عبد الملك كان واقفًا مع الطرف . ٦٠٥الملك، فّسر كثیرًا ثم قام بإھداء الیمانیة وكسوتھم

  . لھ رأس قائد القیسیةوا عندما أرسل قیامھ بتكریم الیمانیة الیماني ضد الطرف القیسي ودلیل ذلك

كرت عزم عبد الملك على االنتقام من القیسیة عندما علم بأفعالھم أما الروایة الثانیة فقد ذ

تجاه الیمانیة من قتل وتشرید حیث عزم على المسیر إلى  قائدھم زفر بن الحارث في قرقیسیا 

تبین الروایة أن عبد الملك قد تأثر بأفعال القیسیة تجاه الیمانیة من قتل وأسر وتشرید، . ٦٠٦لتأدیبھ

لعلم أن الیمانیة كانت تقوم بنفس األفعال في القیسیة لكنھ لم یتأثر علیھم كما تأثر فأراد تأدیبھم مع ا

  .بشأن الیمانیة

                                                             
 .٦٦ص. ٧ج. أنساب.البالذري ٦٠٢
 .٦٨ص. ٧ج. السابق المصدر ٦٠٣
  لم أجد لھ ترجمة ٦٠٤

 .٧٥ص. ٧ج. أنساب .البالذري٦٠٥ 

  .٧٣ص. ٧ج. أنساب .البالذري٦٠٦ 
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أما الروایة الثالثة؛ روایة زّبان بن سّیار فقد بینت إكرام عبد الملك للكلبیة ووفاءه لھم وأنھ 

بشكل خاص یة إن مسألة میل عبد الملك نحو الیمانیة بشكل عام والكلب. ٦٠٧فضّلھم على غیرھم

، باإلضافة إلى أن كلب علیھ ه ووقفوا معھ بشكل كامل ضد أي خارٍجونصر قدمسألة طبیعیة، ألنھم 

 .القبائل ارتباطًا بالنسب مع بني أمیةھم أكثر 

ذكرت الروایات أن عبد الملك بن مروان أراد السیطرة على العالم اإلسالمي بالقضاء على 

الوالیات المختلفة، فنجح بذلك لكن بقي زفر بن الحارث الكالبي الذي ثورة ابن الزبیر وعّمالھ في 

كان ممن یوالي ابن الزبیر في قرقیسیا، وبالتالي تأخر أمر القضاء على خروج زفر عن طاعة 

م، ألسباب مختلفة حیث وردت أربع روایات تعلل ٦٩٢ - ٦٨٤/ ھـ٧٢ -٦٤الدولة ثماني سنوات من 

  .السبب

عن الكلبي، ومضمونھا أن عبد الملك خرج من دمشق باتجاه زفر بن  جاءت الروایة األولى

الحارث لكي یؤدبھ، لكن قبل أن یصل عبد الملك إلى زفر قام عمرو بن سعید بخلعھ في دمشق الذي 

استدعى لزوم عودتھ إلى دمشق وإنھاء مسألة خروج عمرو بن سعید علیھ وذلك بقتلھ بعد إعطائھ 

بحكمة من خالل عودتھ لدمشق ألنھ لو استمر في المسیر نحو زفر  تصّرف عبد الملك. ٦٠٨األمان

لكان ضاع حكمھ، إذًا كانت عودة عبد الملك إلى دمشق تصب في مصلحة زفر بن الحارث الذي 

  .أحكم سیطرتھ على قرقیسیا

أما الروایة الثانیة فكانت عن المدائني، حیث تضمنت قتال عبد الملك لزفر بن الحارث 

ثم بعد مراسالت بین الطرفین قام روح بن زنباع بإقناع عبد الملك بالكف عن قتال أربعین یوما 

ھذا یعني أن عبد الملك حاول عّدة  مرات أن . ٦٠٩زفر ألنھ متحصن بشكل متین ولدیھ قوة كبیرة

یؤدب زفر وینھي خروجھ عن الدولة، لكن كانت تحصل أمور تؤدي بعبد الملك إلى تأجیل قتالھ 

  .لزفر

وایة الثالثة بإسناد جمعي صیغتھ قالوا، واحتوت الروایة على إرسال عبد الملك جاءت الر

لزفر بكتاب یدعوه فیھ إلى الطاعة ولزوم الجماعة، فرفض زفر عرض عبد الملك علیھ، لكن قام 

ابنھ الھذیل بقبول الصلح والدخول فیھ ألن الحرب قد أكّلتھم وأھلكتھم، بعد ذلك قام زفر بالموافقة 

صلح بشرط منح عبد الملك لھ وألنصاره األمان على دمائھم وأموالھم وأن الیقاتل زفر مع على ال
                                                             

 .٧٥ص. ٧ج. المصدر السابق ٦٠٧
 ).نسخة إلكترونیة). (الروایة دون سند. (١٦ -١٥ص. ٣ج. تاریخ. ؛ الیعقوبي٤٥ -٤٤ص. ٧ج. المصدر السابق ٦٠٨
 .٤٧ص. ٧ج. أنساب. البالذري ٦٠٩
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ك أمانا فأرسل إلیھ عصا النبي عبد الملك إّال بعد موت ابن الزبیر، وطلب زفر أن یرسل لھ عبد المل

یتبین من ذلك أن عبد الملك قد حاول عدة . ٦١٠لكي ال یغدر بھ كما غدر بعمرو بن سعید "ص"

ات القضاء على مسألة خروج زفر عن الدولة بحیث استخدم وسائل عنیفة وسلمیة، ویتبین أیضًا مر

  .أّن عمال وأنصار ابن الزبیر قد انھكتھم الحروب الطویلة والخروج عن الدولة

بن أعثم الكوفي، حیث وردت روایتھ بصیغة قال، وتبین عند اأما الروایة الرابعة فوردت 

ا من الغدر فأمر عبد رفض خوف زفر فر رسالة یدعوه فیھا إلى الطاعة، لكنأن عبد الملك أرسل لز

حصن زفر في قرقیسیا، وعندما رأى زفر أن عبد الملك قد ألّح علیھ، خضع وطلب الملك بضرب 

، البالذريوبذلك اتفقت الروایة التي أوردھا ابن أعثم مع روایة . ٦١١األمان فأعطاه عبد الملك ذلك

واكتفى . قبول الصلح في بدایة األمر ثم موافقتھ علیھ بسبب إنھاك الحرب لھممن حیث رفض زفر 

أن عبد الملك توجھ إلى  إلى المسعودي بذكر مسألة زفر بن الحارث بشكل مختصر جدًا حیث أشار

وبھذا اتفقت كتابات المؤرخین مع روایات . ٦١٢قرقیسیا وحاصرھا فنزل زفر على إمامتھ وبایعھ

  . مسألة خروج زفر عن الدولة ثم عودتھ إلى طاعتھاالرواة التي وضحت 

لقد انتقال الصراع من أجناد الشام الرئیسة إلى منطقة الجزیرة، وھذا أمرًا طبیعیًا حیث 

أجناد الشام دمشق وحمص وحلب وفلسطین كلھا في قلب المركز األموي لذلك من السھل إعادتھا 

حیث قام زفر بن الحارث بالتحصن داخل  قیسیاقرللحكم األموي، أما الجزیرة وتحدیدًا منطقة 

، لذلك لم یكن من السھل إعادة إخضاعھ من جدید للحكم األموي، لكن استطاع الخلیفة عبد ھاحصن

  .الملك إعادة السیطرة على قرقیسیا كلھا من خالل إجراء المصالحة مع قبائل قیس

  

  حكمھتراجع دور ابن الزبیر، وانحسار نفوذه، ثم القضاء على: 

تراجع دور عبد اهللا بن الزبیر بعد وقعة مرج راھط، فبعد أن سیطر على مختلف المناطق 

اإلسالمیة عدا طبریا، جاء مروان بن الحكم بعد وقعة مرج راھط وبدأ بالسیطرة على المناطق 

  .وذلك بسبب انتصار األمویین فیھا نفسھا من جدید بشكل تدریجي، حیث كانت البدایة في بالد الشام

                                                             
 .٤٩ص. ٧ج. أنساب. البالذري ٦١٠
 .٣٣٢ -٣٣١ص. ٦ج. الفتوح. ابن أعثم ٦١١
 .٩٠ص. ٣ج. مروج الذھب. المسعودي ٦١٢
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بمبایعة مروان بن الحكم، وقد أورد البالذري روایة  بعد وقعة مرج راھط قام أھل الشام

 مروانثم توجھ . ٦١٣دون سند مضمونھا اجتماع أھل الشام ومبایعتھم لمروان بن الحكم بعد الوقعة

أشارت روایتھ  حیثبن سعد الشام إلى مصر حیث وردت روایتان حولھا؛ األولى عن اللیث  من

ھذا یعني أن مروان توجھ إلى مصر بعد . ٦١٤م٦٨٥/ ھـ٦٥إلى دخول مروان بن الحكم لمصر سنة 

  . سیطرتھ على بالد الشام

أما الروایة الثانیة فوردت بإسناد جمعي صیغتھ قالوا؛ تبین خروج مروان وأنصاره إلى 

ھا البن الزبیر، فوجھ مروان عمرو بن مصر حیث كان عبد الرحمن بن جحدم الفھري والیًا علی

سعید في أربعة آالف مقاتل فھزموا أنصار ابن الزبیر ثم أصبحت مصر في ید مروان حیث ولى 

أھلھا  ةبایعمأما الیعقوبي فقد ذكر مسیر مروان إلى مصر ودخولھا ثم . ٦١٥عقبة بن نافع أمرھا

إذًا اتفقت . ٦١٦منھا عامل ابن الزبیر بعد أن أخرج عبد الرحمن بن جحدم لمروان الطاعة تقدیمھمو

  .روایة اللیث وروایة قالوا في أمر مصر

وردت روایة البن نمیر حیث نھ عبد الملك فبایعھ أھل الشام، جاء بعد مروان بن الحكم اب

لكن ھناك روایة ألبي جعفر الطبري أشار . ٦١٧بن مرواناأشار فیھا إلى مبایعة أھل الشام لعبد الملك 

وھذا یعني أن . ٦١٨م٦٨٨/ ھـ٦٨الملك بن مروان كان عامل ابن الزبیر على الشام  سنة فیھا أن عبد 

الطبري قدم وجھة نظره في الموضوع واعتبر ابن الزبیر الخلیفة الشرعي وعبد الملك بن مروان 

  .مجرد عامل عنده

ول محاولة ابن الزبیر إبقاء فلسطین ضمن سیطرتھ لكنھ لم یستطع وردت ثالث روایات ح

من فرع جذام المعارض لبني  ذلك؛ فبینت الروایة األولى التي رواھا اللیث بن سعد أن ناتل بن قیس

أما الروایة الثانیة . ٦١٩م٦٨٦/ ھـ٦٦قد قتل ھو وأصحابھ بفلسطین سنة  أمیة والمؤید البن الزبیر،

ھا وأثناء فكانت عن المدائني حیث بّینت توجیھ ابن الزبیر لناتل بن قیس إلى فلسطین لكي یتوال

                                                             
 .٢٩٧ص. ٦ج. أنساب. البالذري ٦١٣
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بن قیس إلى قتل ناتل مأدى وقد  .٦٢٠مسیره إلیھا قابلھ عبد الملك وحاربھ ثم قتلھ في منطقة الخلیل

  .خسارة ابن الزبیر منطقة فلسطین

لكن الروایة الثالثة التي جاءت بإسناد جمعي صیغتھ قالوا؛ ُتبین أن عبد اهللا بن الزبیر قد 

بأن ناتل قد رجع إلیھ، فتقاتل مصعب مع جیش عمرو بن أرسل أخاه مصعبًا إلى فلسطین عندما علم 

بینت روایة قالوا إن ناتل قد ھرب . ٦٢١سعید ثم ھرب مصعب إلى الحجاز وعاد عمرو إلى مروان

تعارضت . عند ابن الزبیر فقام ابن الزبیر بإرسال أخاه مصعبًا إلى فلسطین لكنھ رجع إلیھ أیضًا

المدائني اللتین أشارتا إلى أنھ تم قتل ناتل بن قیس وأنھ لم روایة قالوا مع روایتي اللیث بن سعد و

  . یھرب

ر مسیالمسعودي ذكر روایتي اللیث بن سعد والمدائني؛ ف نقلواأما المؤرخون الالحقون فقد 

ناتل بن قیس وجیش ابن الزبیر ثم قتل ناتل وعامة أصحابھ وانھزم ل قتالھعبد الملك إلى فلسطین و

إن الروایات التي ذكرت مسألة قتل ناتل بن قیس ھي . ٦٢٢الملك إلى دمشقالباقون ورجع عبد 

  .م لم یذكر أي شيء عن ناتل٦٨٦/ ھـ٦٦الصحیحة ألنھ بعد سنة 

أما في أمر العراق الذي كان ضمن سیطرة ابن الزبیر ثم خضع للسیطرة األمویة، فوردت 

تبین تولیة ابن الزبیر أخیھ مصعبًا  فیھ روایتان؛  األولى بإسناد جمعي صیغتھ قال المدائني وغیره،

أما الروایة الثانیة فوردت عند خلیفة لكن دون سند، وتشمل قتل جیش عبد . ٦٢٣على البصرة والكوفة

الملك لمصعب بن الزبیر ثم تولیة حمران بن أبان أمر الكوفة والبصرة الذي دعا إلى بیعة عبد 

ایات السابقة خسارة ابن الزبیر للشام توضح الرو. ٦٢٤الملك ثم اجتماع الناس على عبد الملك

  .م٦٨٦ -٦٨٤/ ھـ٦٦ -٦٤رتھ ما بین بعد أن خضعت لسیط ومصر والعراق وفلسطین

في أمر المدینة فقد وردت روایة واحدة طویلة وانحسر نفوذ ابن الزبیر في مكة والمدینة، 

بإسناد جمعي صیغتھ قال الواقدي وغیره تبین إرسال عبد الملك بن مروان عروة بن أنیف وستة 

آالف من أھل الشام إلى المدینة حیث طلب منھم أن یعسكروا قربھا، وكان الحارث بن حاطب 
                                                             

 .٢٩٨ص. ٦ج. أنساب. البالذري ٦٢٠
  .٢٨٦ص. ٦ج. المصدر السابق ٦٢١
 ).نسخة إلكترونیة. (٨٦ -٨٥ص. ٣ج. مروج الذھب. المسعودي ٦٢٢
قام الطبري بإیراد روایتھ عن نفسھ حیث ذكر قال أبو . ( ١٣٩ص. ٦ج .تاریخ الرسل. ؛ الطبري٨ص. ٧ج. أنساب. البالذري ٦٢٣

 ).مضمون روایة المدائني جعفر وتحتوي نفس
 .٢٦٩ص. تاریخ. خلیفة ٦٢٤
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 ًافًا من عروة، فوجھ ابن الزبیر عامًال أخرالجمحي عامل المدینة البن الزبیر حیث قام بالھرب خو

وبعد فترة أرسل الخلیفة عبد الملك قائدًا آخر، ھو عبد . على المدینة ھو سلیمان بن خالد الزرقي

الملك بن الحارث ومعھ أربعة آالف إلى المدینة، ثم دخلوھا وقتلوا عامل ابن الزبیر علیھا، فوضع 

  . ٦٢٥فان یتقاتالن بشكل متفرقالزھري وبقي الطر ًاابن الزبیر جابر

، حیث احتوت الروایة تفصیالت مھمة، عند البالذريإن روایة الواقدي السابقة لم ترد إال 

فبینت أن ابن الزبیر كان إذا ھرب لدیھ عامل أو قتل یضع غیره، وكان االنتصار لجیش عبد الملك 

ھذا  فة إلى ذلك فقد مّلواانھكتھم الحروب إضا الذینبن مروان بسبب ضعف أتباع ابن الزبیر 

 ّالإالزبیر ألمھ بأن الناس قد خذلوه وھذا ما بینتھ روایة بصیغة قالوا تتضمن شكوى ابن . الصراع

القلیل حیث قام الحجاج عامل عبد الملك باستمالة أنصار ابن الزبیر من خالل إعطائھم األمان 

 أمر ألة خروج مجموعة عنإن مس .٦٢٦وبذلك أخذ الكثیر من أنصار ابن الزبیر األمان واعتزلوه

  .الخارجة في قلق دائم وعدم أمن وذلك ألن الدولة أقوى وأكثر من تلك الفئة القلیلة مالدولة تجعلھ

روایة بصیغة قال بّین فیھا إن أھل المدینة أجمعوا على  اإلمامة والسیاسةأورد صاحب 

خلع ابن الزبیر حیث قاموا بالكتابة لعبد الملك بالمسیر إلیھم لیبایعوه فخرج من دمشق لكن عمرو 

بن سعید قام بإغالق أبوابھا لكي یأخذ البیعة لنفسھ، فعاد عبد الملك إلیھ وقتلھ بعدما أعطاه ا

ا العیش بخوف من تؤكد مسألة ملل أنصار ابن الزبیر فھم قد مّلوإن تلك الروایة . ٦٢٧األمان

، لذلك أراداو األمان واالستقرار ألنھم أدركوا أن عبد الملك بن مروان الطرف الحروب والقتال

  .األقوى ووالیات العالم اإلسالمي تقوم بمبایعتھ الواحدة تلو األخرى لذلك ابتعدوا عن ابن الزبیر

الھ أو مقتلھم، وبالتالي انحسر نفوذه بالتراجع الشدید نتیجة ھرب عّم أخذ وضع ابن الزبیر

في مكة، وردت روایتان حول ذلك؛ جاءت الروایة األولى عن اللیث بن سعد وبینت أن عبد الملك 

. ٦٢٨م٦٩٢/ ھـ٧٢بن مروان قد وّجھ الحجاج بن یوسف إلى أھل مكة لقتال ابن الزبیر وذلك سنة ا

م فقد قصد عبد الملك تسییر ٦٩٢/ ھـ٧٢لكن تكمن أھمیتھا في ذكر سنة إن روایة اللیث قصیرة 
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الحجاج لقتال ابن الزبیر في ھذا التاریخ وذلك بعد تأكده أن الوالیات اإلسالمیة رجعت إلى طاعتھ، 

  .ولم یبَق إّال مكة التي تحّصن فیھا ابن الزبیر وبالتالي من السھل القضاء علیھ

عن الواقدي حیث ذكر فیھا أن عبد الملك بن مروان أرسل الحجاج  أما الروایة الثانیة فكانت

بن یوسف إلى ابن الزبیر ومعھ ألفا مقاتل وقیل ثالثة آالف، وقیل خمسة آالف من أھل الشام ثم قام 

الحجاج ورجالھ بمقاتلة أنصار ابن الزبیر أكثر من مرة وكل مرة ینتصر الحجاج ویرجع أنصار 

حتوت روایة الواقدي على أعداد جیش عبد الملك لكنھا لم تذكر كم كان ا. ٦٢٩ابن الزبیر مھزومین

  .عدد أتباع ابن الزبیر أو أي سنة حدث القتال بین الحجاج وابن الزبیر أو كم استمرت مدة القتال

اختلف المؤرخون في ذكر عدد جیش عبد الملك المرسل لقتال ابن الزبیر، فقد أشار 

أرسل الحجاج بن یوسف إلى مكة ومعھ عشرون ألفا من أھل الشام  الیعقوبي إلى أن عبد الملك قد

. ٦٣٠وغیرھم فقام الحجاج بمقاتلة ابن الزبیر بشدة، وقام أنصار ابن الزبیر بالتثاقل للقتال معھ

أما ابن أعثم فقد . احتوت الروایة مبالغة شدیدة في عدد جیش الحجاج الذي توجھ لحصار ابن الزبیر

ابن الزبیر ومعھ ستة آالف، ألفان من أھل الشام وألفان من أھل مصر ذكر مسیر الحجاج إلى 

ھذا . ٦٣١وألفان من العراق ثم طلب الحجاج إمدادت أخرى من عبد الملك فأمده بستة آالف أخرین

  .یعني أن عدد جیش الحجاج إثنا عشر ألفا، لكن لم یذكر ابن أعثم كم كان عدد أتباع ابن الزبیر

فقد ذكر أن عبد الملك أرسل مع الحجاج ألف وخمسمائة  یاسةاإلمامة والسأما صاحب 

ھناك اختالف . ٦٣٢رجٍل من أھل الشام ثم ذكر أن الناس في مكة خذلوا ابن الزبیر حتى أھل بیتھ

واضح بین روایات المؤرخین حول األعداد التي توجھت لمحاصرة وقتال ابن الزبیر، وحول من 

عبد الملك لیست ذات أھمیة، فمن الطبیعي أن ینتصروا بقي معھ وناصره، إن مسألة عدد جیش 

  .بصرف النظر عن أعدادھم وذلك بسبب قوتھم وبسبب ملل وإنھاك أنصار ابن الزبیر

عثم تزاحف الطرفین واقتتالھما أیامًا، وأن عبد الملك أرسل إلى ابن الزبیر رسالة أذكر ابن 

أما المسعودي . ٦٣٣ألمان، فرفض ابن الزبیریدعوه فیھا إلى الدخول في طاعة األمویین وإعطائھ ا
                                                             

 .١١٦ -١١٥ص. ٧ج. انساب. البالذري ٦٢٩
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فأشار إلى أن أھل الشام ومصر قاتلوا مع الحجاج ضد ابن الزبیر حیث حاصروه وظفروا بھ في 

، ووردت روایة للواقدي ٦٣٤مكة، ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك حول قتلھم البن الزبیر ففرح بذلك

وبذلك انتھت مسألة االختالف على  ،٦٣٥الزبیرتبین مبایعة أھل مكة والمدینة للحجاج بعد قتل ابن 

  .الخالفة وتقلد عبد الملك بن مروان أمور الخالفة كاملة

  واألندلس تونسالصراع القیسي الیماني في: 

أشارت إلى أن ھشام بن عبد  واألندلس؛ تونسصراع القبلي في حول ال یة للكلبيوردت روا

ھا عبیدة بن عبد الرحمن السلمي فقام ووّال تونسالملك قام بعزل حنظلة بن صفوان الكلبي عن 

عبیدة بالتعصب لقیس ضد كلب، فأرسل أبو الخطار الكلبي الذي كان أمیرًا على األندلس أبیاتًا 

  :بصنیع كلب یوم مرج راھط )م٧٤٣ - ٧٢٤/ ھـ١٢٥ -١٠٥( یفة ھشامشعریة یّذكر فیھا  الخل

  تعدلوا حكم عدلوفي اهللا إن لم ..... أقادت بنو مروان قیسا دماءنا

  ولم تعلموا من كان ثم لھ الفضل...... كأنكم لم تشھدوا مرج راھط

  ٦٣٦ولیس لكم خیل سوانا وال رجل..... وقیناكم ورد القنا بنحورنا

إن تلك األبیات الشعریة تّذكر ھشام بن عبد الملك بنصرة الیمانیة لجّده مروان بن الحكم 

، فبفضل مساندتھم مروان وأتباعھ إلى أن انتصرافعوا عنھ وناصروه یوم مرج راھط، وكیف د

وأراد أبو الخّطار إیصال معلومة أخرى للخلیفة ھشام أن . تثبیت الحكم في فرعھم المرواني لجده تّم

  .قد تمادت جدًا وتعّصبت لنفسھا على حساب غیرھا تونسالقیسیة في 

وتأثرت كتابات مؤرخي األندلس بمسألة الصراع القبلي بین القیسیة والیمانیة حیث 

واألندلس،  تونسعادت تلك المسألة من جدید خاصة فترة خالفة ھشام بن عبد الملك وكان ذلك في 

ال على المناطق اإلسالمیة إلى مسألة أصلھم قیسي أم ألن الخلیفة ھشام لم یكن یھتم عند تعیینھ العّم

ماني، وھذا یعني أن القبائل العربیة نقلت مسألة الخالفات العصبیة إلى المناطق التي تم فتحھا ی

فیقوم كل عامل بالتعصب لقبیلتھ، وھذا ما أثار سخط الیمانیة على القیسیة من جدید وأخذوا بتذكیر 
                                                             

  .٩٧ -٩٦ص. ٣ج. مروج الذھب. المسعودي ٦٣٤
 .١٣٤ص. ٧ج .انساب. البالذري ٦٣٥
 .٢٧٧ص. ٧ج. المصدر السابق ٦٣٦



١١٦ 
 

من الیمانیة إكرامًا الخلیفة ھشام بأنھم الذین نصروا جده وأباه ضد القیسیة، فیقوم ھشام بتعیین عمال 

  .لھم، وقد ورد ذلك في كتابات مؤرخي األندلس

ألبي جعفر الضبي  بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل األندلسكتاب  عرض

م، حیث ولیِّھا بعد قتل ٧٤١/ ھـ١٢٣؛ أمر أبي الخّطار أمیر األندلس سنة )م١٢٠٣/ ھـ٥٩٩ت(

ف بینھ وبین حنظلة بن أبي صفوان أمیر أمیرھا عبد الملك بن قطن وكان سبب قتلھ حدوث اختال

، بعد ذلك دانت األندلس كلھا لحنظلة، فلم یعجب ذلك أبو الحسام الخّطار، فقال شعرًا عرض تونس

فیھ بالء الكلبیة مع البیت األموي وكیف قامت القیسیة بنصرة ابن الزبیر ضد األمویین، وعندما بلغ 

رف بأنھ من كلب فكتب ھشام إلى حنظلة بن صفوان الشعر ھشام بن عبد الملك سأل عن الرجل فع

  .٦٣٧أن یوّلي أبا الخطار من جدید األندلس، فحكم من جدید ودخل قرطبة تونسوالي 

عندما كانوا یتقاتلون ) ، واألندلستونس(إن ذلك یعني قیام أمراء الوالیات اإلسالمیة 

بالھجوم على األندلس  تونس یقومون بالتعصب ألصل قبیلتھم حیث قام حنظلة بن أبي صفوان والي

وإخضاعھا لسیطرتھ وسیطرة القیسیة ثم عزل أبو الخطار الكلبي، الذي استنجد بالخلیفة ھشام بن 

  .عبد الملك مما أدى إلى إعادة السیطرة الكلبیة في منطقة األندلس

؛ عندما عرض الُحّلة السیراءفي كتاب ) م١٢٦٠/ ھـ٦٥٨ت(أما ابن اآلبار البلنسي 

إلى استغالل أبو الخطار لمنصبھ وبالتالي  أشار ،)الحسام بن ضرار الكلبي(لخّطار أبو اسیرة 

خلع من منصبھ وتم نقلھ إلى ثم  فّضلھم على القیسیة، أنھ  و) م٧٤٣/ ھـ١٢٥سنة (للیمانیة  ھتعّصب

ى واألندلس من قیس أرسل إل تونسجھة غرب األندلس، بعد ذلك عندما رأى أبو الخطار تتابع والة 

  . ٦٣٨ھشام بن عبد الملك شعرًا یذكره بإخالصھم یوم مرج راھط فأعاده إلى منصبھ

بّین ابن اآلبار أن أبا الخّطار ھو الذي  بدأ في مسألة التعصب ألفراد قبیلتھ وبذلك لم 

إن مسألة . یتفق مع أبي جعفر الضبي الذي بّین أن القیسیة ھم الذین قد بدأوا بالتعصب ضد الیمانیة

                                                             
دار : القاھرة. بغیة الملتمس في رجال أھل األندلس). م١٢٠٢/ھـ٥٩٩ت(أبو جعفر الضبي، أحمد بن یحیى بن أحمد بن عمیرة  ٦٣٧

  .٢٧٧ص. ١ج. ١٩٦٧الكاتب العربي، 
تحقیق لیفي . ٣ط. البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب). م١٢٩٥/ھـ٦٩٥ت(ابن عذاري المراكشي، محمد بن محمد  ٦٣٨

  .٦٥ -٦١ص. ١ج. ١٩٨٣دار الثقافة، : بیروت. بروفنسال
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في الصراع من جدید لیست مھمة بقدر أھمیة نقل ذلك الصراع القبلي إلى المناطق التي تم  َمن بدأ

  .فتحھا، حیث من المؤسف نقل العصبیات القبلیة وترك األمور الحضاریة الھامة

البیان المغرب صاحب كتاب ) م١٢٩٦/ ھـ٦٩٥ت(في حین قام ابن عذاري المراكشي 

إلى ذكر أحداث العصبیة القبلیة في األندلس بشكل مفصل  ؛ بالتطرقاألندلس والمغرب في أخبار

لكن ) المضریة(دون سند، فتتطرق إلى استمالة أبي الخطار للیمانیة وحشدھم للنصرة على القیسیة 

عند وصولھ إلى قرطبة لم یتحقق مطلبھ بعدھا بفترة أرادت الیمانیة أن توّلي أبا الخطار علیھم، لكن 

فھري ثم بقي ھناك ودارت العدید من الوقعات بین القبائل التي تنضوي الذي تولى األمر یوسف ال

ظلت متأصلة ھذا یعني أن العصبیة القبلیة . ٦٣٩تحت لواء قیس والقبائل المنضویة تحت لواء الیمانیة

  .في القبائل العربیة المختلفة حتى في األندلس، وھذه العصبیة بعیدة عن التعالیم اإلسالمیة 

ذكر فیھا مبایعة أھل األندلس لیوسف بن عبد الرحمن الفھري  واقديللروایة  وردت

/ ھـ١٣٨م، ثم في سنة ٧٤٧/ ھـ١٢٩القیسي، حیث اجتمعت لھ البیعة في أخر شھر ربیع اآلخر سنة 

یوسف وقتل  فھزمھم جاء عبد الرحمن بن معاویة الكلبي، فالتقى مع یوسف یوم األضحى ٧٥٦

إن ذلك یعني انتصار الیمانیة . ٦٤٠من وأخذ الملك في األندلسكثیر من أصحابھ وانتصر عبد الرح

على القیسیة حیث كان ھناك تشابھ في الوقعة التي حدثت في األندلس من حیث طرفي القتال، 

  .وحصد االنتصار

نفح الطیب من َغضن األندلس في كتاب  )م١٦٣٢/ ھـ١١٠٤ت(نقل التلمساني 

ذكر  روایة الواقدي لكن مع حذف اإلسناد؛ حیث الخطیبالرطیب، وذكر وزیرھا لسان الدین بن 

أظھر  فقدم، ٧٥٦/ ھـ١٣٨فیھ خدعة عبد الرحمن الداخل ضد أمیر األندلس یوسف الفھري سنة 

عبد الرحمن األموي قبول الصلح مع یوسف القیسي، لكنھ بّیت في نفسھ الغدر للقیسیة، فسأل 

كان یوم عرفة، فأجاب عبد الرحمن أن ثاني یوم ھو أصحابھ عن الیوم الذي ھم فیھ فقالوا الخمیس و

الجمعة وسیكون عید األضحى والمتزاحفان على بعضھما أموي وفھري، والجندان قیس ویمن، ثم 

                                                             
  .٣٦ -٣٥ص. ٢ج. البیان المغرب. ابن عذاري المراكشي ٦٣٩
  .٣٤٨ - ٣٤٧ص. ٢ج. الُحّلة السیراء. ابن اآلبار البلنسي ٦٤٠
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صر عبد الرحمن ى عبد الرحمن أن تكون الوقعة التي ستحدث شبیھًة بمرج راھط، وبالفعل انتتمّن

  . ٦٤١حیلة تم تدبیرھا ببوحكم في قرطبة بس

ني على یوسف القیسي غدرًا تشبھ مسألة انتصار اسألة انتصار عبد الرحمن الیمإن م

مروان بن الحكم على الضحاك بن قیس بالغدر في وقعة مرج راھط، وكأن األمویین في تلك 

وأباحوا ألنفسھم مسألة الغدر في حروبھم ألنھم اعتقدوا بأن الحق لھم بالتالي یحق  أحّلواالوقعتین قد 

  .بمثل تلك األفعال لھم القیام

؛ بأن القیسیة لمضمون الروایة وردت روایة بصیغة یقال التي تحمل نوعا من التضعیف

وكان أحد قادة قیس ھو زفر ) فھري(مع قیسي ) یمني(والیمانیة التقیا یوم عید ویوم جمعة وأموي 

ووزیر ھذا الیوم في األندلس قیسي وھو یوسف، حیث قال عبد  في مرج راھط، بن الحارث

ثم تحاور األطراف وذكروا بأن عار  "أبشروا فإني أرجو أنھا أخت وقعة مرج راھط"الرحمن الداخل 

لكن ھذه الروایة ضعیفة، ألنھ إن انتصرت الیمانیة على . ٦٤٢یوم المرج سیظل باقیًا ویالحق القیسیة

  .صادفة ولیس من باب أنھم انتصروا وسیظلون ینتصرونالقیسیة فھذا من باب الم

م، أما الحرب التي حدثت بین عبد الرحمن ٦٨٤/ ھـ٦٤لقد حدثت وقعة مرج راھط سنة 

م، أي بعد مضي أربع وسبعین سنة على وقعة ٧٥٦/ ھـ١٣٨الداخل ویوسف الفھري فقد حدثت سنة 

  .الیمانیة تجاه بعضھمامرج راھط، والحقد والكراھیة مازالتا في نفوس القیسیة و

في شأن  تونسعن األندلس و التي أوردھا المؤرخون األندلسیونإن تلك األحداث 

الصراع القبلي، تعطي فكرة انتقال الصراع مع العرب المسلمین إلى األندلس حیث انتقلت العصبیة 

وھا، ثم استمرت تلك التي أحیتھا وقعة مرج راھط إلى المناطق التي فتح) القیسیة، والیمانیة(القبلیة 

العصبیة إلى فترة طویلة تجاوزت السبعین سنة على وقعة مرج راھط، لكن جذور العصبیة القبلیة 

  .جعل التعصب للقبیلة  یبقى راسخًا في نفوس العرب المسلمین أكثر من تعالیم الدین اإلسالمي

من الوقعة ھكذا نجد أن النتائج التي ترتبت على وقعة مرج راھط كانت أعمق بكثیر 

، فبعد العشرین یوم نجد القبائل القیسیة قد أسّرت في نفسھا  مسألة ًانفسھا التي استمرت عشرین یوم
                                                             

نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، وذكر وزیرھا  ).م١٦٣١/ھـ١٠٤١ت(التلمساني، شھاب الدین أحمد بن محمد المقري  ٦٤١

  .٥٢ -٥١ص. ٣ج. ١٩٩٧دار صادر، : بیروت. ١ط. لسان الدین بن الخطیب
 .٣٤٨ص. ٢ج. السیراءالُحّلة . ابن اآلبار البلنسي ٦٤٢
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االنتقام من القبائل الیمانیة حیث بدأ االنتقام على شكل إغارات غیر منظمة ثم تطورت تلك 

والیمانیة بحشد أنصارھما ثم اإلغارات إلى أیام قتالیة منظمة دارت بینھما، بحیث تقوم القیسیة 

وانتقلت مسألة الصراعات القبلیة إلى المناطق التي كان یفتحھا المسلمون، وذلك عندما . اقتتالھما

كان یتولى إمارة المناطق أحد الطرفین قیسي أم یماني بحیث یقوم بالتعصب ألفراد قبیلتھ على 

  .ة القبلیة من جدیدحساب القبائل األخرى، وھذا أدى إلى إعادة إحیاء العصبی

تي حدثت بعد وقعة مرج أما النتائج التي تم استناجھا من خالل روایات األحداث ال

إلنھاء أمر خروجھ عن  القضاء علیھلت في تراجع دور ابن الزبیر وانحسار نفوذه ثم راھط؛ فتمث

عبد  الخلیفة ًا أنونستنتج أیض. الدولة، فھو لم یصل إلى ھدفھ وقد فشلت كل محاوالتھ إلى أن تم قتلھ

ني وذلك ألنھ أراد ااھتمامًا ألي طرف عند اندالع  الصراع القیسي الیم منحالملك بن مروان لم  ی

 ضمنیًاباب المصالح السیاسیة، لكنھ كان مائًال إلى الطرف الیماني  ومنإشغال القبائل في بعضھا 

  .مانیةألنھم نصروه، ثم أنھى الصراع بإجراء مصالحة بین القیسیة والی
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  :ة الدراسةخاتم

رواة  توّصلت الدراسة إلى أن ھناك اختالفًا كبیرًا وواضحًا في مضمون روایات

اختالف روایاتھم حول األسباب التي  ك من خاللوقد برز ذل. وقعة مرج راھط ومؤرخي

تم  وبالتالي. ، وكیفیة حسم الوقعة وانتصار مروان بن الحكم فیھاأدت إلى الوقعة ومجریاتھا

  .إثبات أسئلة الدراسة جمیعھا

كان السؤال األول قد افترض أن تأخر عملیة تدوین األحداث التاریخیة أدى إلى 

تباین الكتابة حولھا الذي جعل كل مؤرخ یكتب بطریقة معینة، وھذا ما أثبتتھ كتابات 

داث وقعة مرج م الذي كتب أح٨٥٥/ ھـ٢٤٠المؤرخین المتمثلة في كتابة خلیفة بن خیاط ت 

م عرضًا لروایات مختلفة ٨٩٢/ ھـ٢٧٩راھط بشكل مختصر جدًا، في حین قّدم البالذري ت 

م فقد ٩٢٢/ ھـ٣١٠ومفصّلة وذكر العدید من الرواة والروایات المختلفة، أما الطبري ت 

اعتمد في بعض الحاالت على راٍو وحاالت أخرى على اثنین وذكر الحدث عنھما بشكٍل 

م، قد دّون األحداث بطریقة مختصرة ٩٥٧/ ھـ٣٤٦، وكان المسعودي ت تفصیلي دقیق

  .واكتفى بذكر مصادره في مقدمة كتابھ

م ٩٢٦/ ھـ٣١٤م، وابن أعثم الكوفي ت ٩٠٥/ ھـ ٢٩٢٨أما المؤرخان الیعقوبي ت 

قد كتبا في أحداث الوقعة وتبین مدى عدائھما لألمویین وأظھرا أحقیة العلویین والشیعة في 

، وكان ھذا سؤال الدراسة الثاني الذي افترض أن سبب التباین في الكتابة التاریخیة الُحكم

  .یعود إلى العداء العباسي لألمویین 

أما سؤال الدراسة الثالث الذي طرح مسألة اختالف تدوین األحداث التاریخیة إلى 

اتھامھ بأنھ أموي،  أسباب مختلفة منھا العصبیات القبلیة والذي مّثلھا عوانة بن الحكم حیث تم

وفي بعض األحداث بأنھ علوي، لكن ھذه الدراسة أثبتت بأنھ أموي فھناك أربعة أدلٍة تؤكد 

أوًال، قّدم عوانة روایتین طویلتین مضمونھما رؤیة الحصین بن نمیر في منامھ أن  ذلك؛

ایتھ األعداد ثانیًا، ذكر عوانة في رو. مروان بن الحكم سینال الخالفة بإرادة وتأیید من اهللا

التي كانت في الطرف الزبیري وبالغ فیھا، لكنھ لم یذكر عدد جیش مروان، وذلك إلبراز 

ثالثًا، لم . لذلك نصرھم اهللا) كأنھم المظلومین(كثرة الطرف الزبیري، وقلة الطرف المرواني 

. یذكر عوانة في روایاتھ أیة خدعة من الخدع التي قام بھا مروان وأنصاره ضد الضحاك
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أخیرًا، وصف عوانة نھایة وقعة مرج راھط وانتصار مروان بأنھ أول فتح لألمویین، كأن 

  . عوانة في روایتھ یبرر قتل مروان للضحاك وأنصاره ألنھم كفار وملحدین لذلك یجوز قتالھم

أما الشق الثاني من سؤال الدراسة الثالث الذي أشار إلى أن سبب االختالف یعود  

السیاسیة، والتي تمثّلت في روایات اللیث بن سعد، وجویریة بن أسماء، إلى مسألة األحزاب 

 واعرضوالواقدي حیث كانت میولھم في روایات وقعة مرج راھط نحو الحزب الزبیري، ف

وأظھرت روایاتھم الجانب الحسن عند ابن الزبیر،  حّیز تجاھھ،بنوع من الت مروایاتھ

  . والجانب السيء لمروان بن الحكم 

ن في تحدید أسباب وقعة مرج راھط؛ فمنھم من رأى أن والرواة والمؤرخاختلف 

مروان بن  خرین تحدیدًاأدى إلى تنازع اآل ،ثم موتھ فجأة كمخلع معاویة الثاني نفسھ من الُح

لكي یحسم  ،مما أدى إلى حدوث وقعة مرج راھط ،على منصب الخالفةحكم وابن الزبیرال

  .األمر ألحد الطرفین

 م عرضًافمنھم من قّد ؛ن في تفاصیل وقعة مرج راھطوالرواة والمؤرخواختلف 

مثل الكلبي  ،بحیث ال یمكن رسم صورة واضحة من روایاتھ ،حداثلمجریات األ سریعًا

فقد  ،في تقدیم تفاصیل الوقعة خر كان متحیزًاوالبعض األ والھیثم بن عدي وأبي عبیدة،

 وأظھرت روایات عوانة تعاطفًا أكثر مع ،بیرمع ابن الز ًاتعاطفالواقدي أظھرت روایات 

 ّالإولم ترد  ،قیقة حول وقعة مرج راھطخرون تفاصیل دم األقّدفي حین . مروان بن الحكم

  .المدائنيو بي مخنفأعندھم مثل 

إعادة ب مؤلمة جدًا، حیث تمّثلت كانت النتائج التي ترتبت على وقعة مرج راھط

وتمثل ذلك من خالل األیام  ،عند العرب قبل اإلسالم ًاودكان موج ذيإحیاء الصراع القبلي ال

التي تعني أن  ،بإسناد جمعي صیغتھ قالوا التي وردت جمیعھا ،التي دارت بین قیس وتغلب

 ثم تجدد الصراع في. غالبیة الرواة كانوا متفقین على تفاصیل أحداث تلك األیام في روایاتھم

وبذلك  ؟م القیسیةأالیمانیة  المنصب الرفیع،یستحق  مسألة َمنواألندلس من خالل تونس 

  . من جدید عادوا إلى الصراع القبلي
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 یمكن استنتاجھا ، لكنلم یتطرق لھا الرواة والمؤرخون بعنوان بارز التي موراأل ماأ

فتمثلت في كیفیة تعامل الخلیفة عبد  من روایات األحداث الالحقة على وقعة مرج راھط،

تراجع دور ابن  ع القبائل القیسیة والیمانیة، وتمثلت أیضًا في مسألةالملك بن مروان م

  .حكمھ علىثم القضاء  ، وانحسار نفوذهالزبیر

توصلت الدراسة إلى وجود تضارب في أعداد الجیوش في وقعة مرج راھط، وفي 

روا ، ووجد أن غالبیة الرواة كانوا قد ذكسمائھمأالقادة البارزین، وعدد القتلى و ذكر أسماء

أسماء القتلى في الجانب الزبیري، ویمكن إرجاع ذلك ألنھم من الصحابة والتابعین، في حین 

  .لم یتم ذكر أسماء القتلى في الجانب المرواني إّال عبد العزیز ألنھ ابن مروان بن الحكم

أظھرت روایات الواقدي وأبي مخنف والمدائني والكلبي وجویریة بن أسماء وجود 

ان بن الحكم في الوقعة، وأنھ كانت لدیھ رغبة حقیقیة لیأخذ الُحكم، بأیة دور رئیسي لمرو

وھذا عكس ما بینتھ روایات عوانة بن الحكم، التي أظھرت أن انتصار مروان كان . وسیلة

  .بإرادة وتأیید من اهللا

 ،یومًا عشرینمرج راھط استمرت  مجریات وقعةن أ اتفقت معظم الروایات على

، وبذلك تم تثبیت الخالفة في البیت األموي، لكن في مویینا لصالح األوكان االنتصار فیھ

كانت  مرج راھط وقعةن سنة حدوث أ أیضًا جمعت معظم الروایاتوأ. الفرع المرواني منھ

  .م٦٨٤ -٧ - ٣١/ ھـ٦٤ - ذو الحجة - ١٢ أي م،٦٨٤/ ھـ٦٤بعد عید األضحى بلیلتین سنة 
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  :قائمة المصادر
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 .س.د. دار صادر: بیروت. ٣ج. اللباب في تھذیب األنساب. _________ .٤

نسخة إلكترونیة، مكتبة . (١٩٠٤م، .د: مصر). كتاب مجھول المؤلف( .والسیاسةاإلمامة  .٥

 ).المصطفى اإللكترونیة

حلیة ). م١٠٣٨/ ھـ٤٣٠ت(األصبھاني، أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن أسحق بن موسى بن مھران  .٦

 . ١٩٧٤دار السعادة، : القاھرة. ١٠ج. األولیاء وطبقات األصفیاء

. تحقیق علي شیري. ١ط. ٧ج. الفتوح). م٩٢٦/ھـ٣١٤ت. (بن أعثم ابن أعثم الكوفي، أحمد .٧

 .١٩٩١دار األضواء،: بیروت

معجم ما استعجم من ). م ١٠٩٤/ ھـ٤٨٧ت(األندلسي، عبد اهللا بن عبد العزیز بن محمد البكري  .٨

 .١٩٨٣عالم الكتب، : بیروت. ٣ط. ٤ج. أسماء البالد والمواضع

مطبوع (التاریخ األوسط ). م٨٦٩/ ھـ٢٥٦ت(م بن المغیرة البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراھی .٩

 . ١٩٧٧مكتبة دار التراث، : حلب. تحقیق محمود زاید. ١ط. ٢ج. )خطأ باسم التاریخ الصغیر

. ١٣ج. جمل من أنساب األشراف). م٨٩٢/ھـ٢٧٩ت (البالذري، أحمد بن یحیى بن جابر بن داوود  .١٠

 .١٩٩٦دار الفكر، : تبیرو. تحقیق سھیل زكار، وریاض الزركلي. ١ط

 .١٩٨٨دار ومكتبة الھالل، : بیروت. فتوح البلدان. __________ .١١

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب ). م١٠٦٥/ھـ٤٥٨ت (البیھقي، أحمد بن الحسین بن موسى  .١٢

 .١٩٨٥دار الكتب العلمیة، : بیروت. ١ط. ٧ج. الشریعة

تاریخ أسماء ). م٩٩٥/ھـ٣٨٥ت (ابن أیوب البغدادي، عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد  .١٣

 .١٩٨٤الدار السلفیة، : الكویت. ١ط. تحقیق صبحي السامرائي.  الثقات
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النجوم ). م١٤٦٩/ ھـ٨٧٤ت(ابن تغري بردي، جمال الدین بن یوسف بن عبد اهللا الظاھري   .١٤

 .س.دار الكتب، د: مصر. ١٦ج .الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة

نفح الطیب من غصن  ).م١٦٣١/ھـ١٠٤١ت(التلمساني، شھاب الدین أحمد بن محمد المقري  .١٥

 .١٩٩٧دار صادر، : بیروت. ١ط. ٨ج. األندلس الرطیب، وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب

یق عادل تحق. ١ط. ٩ج. الكامل في ضعفاء الرجال). م٩٧٥/ھـ٣٦٥ت(الجرجاني، أحمد بن عدي  .١٦

 . ١٩٩٧الكتب العلمیة، : بیروت. عبد الموجود، وعلي معوض

تحقیق عبد . أحوال الرجال). م٨٧٢/ھـ٢٥٩ت(الجوزجاني، إبراھیم بن یعقوب بن أسحق السعدي  .١٧

 . س.حدیث أكادمي، د: آباد-فیصل. العلیم البستوي

الملتمس في رجال بغیة ). م١٢٠٢/ھـ٥٩٩ت(أبو جعفر الضبي، أحمد بن یحیى بن أحمد بن عمیرة  .١٨

 .١٩٦٧دار الكاتب العربي، : القاھرة. أھل األندلس

المنتظم في تاریخ ). م١٢٠٠/ھـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد  .١٩

دار : بیروت. تحقیق محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا. ١ط. ١٩ج. األمم والملوك

 .١٩٩٢الكتب العلمیة، 

الجرح ). م٩٣٨/ ھـ٣٢٧ت( ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن المنذر التمیمي .٢٠

 . ١٩٥٢. الھند، بیروت: حیدر آباد الدكن، دار إحیاء التراث العربي. ١ط. ٩ج. والتعدیل

اإلصابة في تمییز ). م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  .٢١

 .١٩٩٧دار الكتب العلمیة، : بیروت. تحقیق عادل عبد الموجود، وعلي معوض. ١ط. ٨ج. الصحابة

 .١٩٠٥دائرة المعارف النظامیة، : الھند. ١ط. ١٢ج. تھذیب التھذیب. ________ .٢٢

مؤسسة : بیروت. الھند - تحقیق دائرة المعارف النظامیة. ٢ط. ٧ج. لسان المیزان. ________ .٢٣

 .١٩٧١. األعلمي للمطبوعات

: م.د. ١ط. تاریخ الثقات). م٨٧٤/ ھـ٢٦١ت(الكوفي، أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي  أبو الحسن .٢٤

 . ١٩٨٤دار الباز، 

. تاریخ بغداد). م١٠٧٠/ھــ٤٦٣ت(الخطیب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي  .٢٥

 .٢٠٠٢دار الغرب اإلسالمي، : بیروت. تحقیق بشار معروف. ١ط. ١٦ج

دار الكتب العلمیة، : بیروت. تحقیق مصطفى عطا. ١ط. ٢٤ج. بغداد وذیولھتاریخ . _______ .٢٦

١٩٨٧. 
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 .١٨٠٤ص. ٣ج. تحقیق محمد الحامدي. ١ط. ٣ج. المتفق والمفترق. _______ .٢٧

. ٣ج. غایة النھایة في طبقات القراء). م١٤٢٩/ھــ٨٣٣ت(أبو الخیر، محمد بن محمد بن یوسف  .٢٨

 .١٩٣٠مكتبة ابن تیمیة، : م.د

. وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان). م١٢٨٢/ھـ٦٨١ت(ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراھیم  .٢٩

 .١٩٩٤دار صادر، : بیروت. ١ط. ٧ج

. ٢ط. ١ج. تاریخ خلیفة بن خیاط). م٨٥٤/ھـ٢٤٠ت(خلیفة بن خیاط، أبو عمر بن خلیفة الشیباني  .٣٠

 .١٩٧٧سالة، دار القلم، ومؤسسة الر: دمشق، وبیروت. تحقیق أكرم العمري

اإلحسان ). م٩٦٥/ھـ٣٥٤ت(الدارمي البستي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد   .٣١

 .١٩٨٨مؤسسة الرسالة، : بیروت. ١ط. ١٨ج. في تقریب صحیح ابن حبان

 .١٩٧٣دائرة المعارف العثمانیة، : الھند. ١ط. ٩ج. الثقات. _________ .٣٢

. ٣ج. ١ط. تحقیق محمود زاید. والضعفاء والمتروكینالمجروحین من المحدثین . _________ .٣٣

 . ١٩٧٦دار الوعي، : حلب

. ٢ج. طبقات المفسرین للداوودي). م١٥٣٨/ھــ٩٤٥ت(الداوودي، محمد بن علي بن أحمد  .٣٤

 .س.دار الكتب العلمیة، د: بیروت

ووفیات تاریخ اإلسالم ). م١٣٤٧/ھـ٧٤٨(الذھبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز  .٣٥

دار الكتاب العربي، : بیروت. تحقیق عمر عبد السالم التدمري. ٢ط. ٥٢ج. المشاھیر واألعالم

١٩٩٣. 

. م. د. تحقیق بشار معروف. ١ط. ١٥ج. تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم. ________ .٣٦

 .٢٠٠٣دار الغرب اإلسالمي، 

 .س.المكتبة التوفیقیة، د: د.د. ٣٧ج. تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم. ________ .٣٧

مؤسسة : بیروت. تحقیق شعیب األرناؤوط وآخرون. ٣ط. ٢٥ج. سیر أعالم النبالء. ________ .٣٨

 .١٩٨٥الرسالة، 

 .س.دار الكتب العلمیة، د: بیروت. تحقیق محمد بسیوني. ٤ج. العبر في خبر من غبر. ________ .٣٩

. تحقیق محمد عوامة. ١ط. ١ج. لكتب الستةالكاشف في معرفة من لھ روایة في ا. ________ .٤٠

 .١٩٩٢مؤسسة علوم القرآن، : جدة
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دار : بیروت. تحقیق علي البجاوي. ١ط. ٤ج. میزان االعتدال في نقد الرجال. ________ .٤١

 . ١٩٦٣المعرفة، 

/ ھـ٣٧٩ت (الربعي، محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن ربیعة بن سلیمان بن خالد بن عبد الرحم بن زبر  .٤٢

دار العاصمة، : الریاض. تحقیق عبد اهللا الحمد. ١ط. ٢ج. تاریخ مولد العلماء ووفیاتھم). م٩٨٩

١٩٩٠. 

( الجزء المتمم لطبقات ابن سعد . )م٨٤٤/ ھـ٢٣٠ت(ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع الھاشمي  .٤٣

تحقیق محمد بن . ١ط. ٢ج. )وھم أحداث األسنان - ص–الطبقة الخامسة في من قبض رسول اهللا 

 .١٩٩٣مكتبة الصدیق، : الطائف. لميالس

 .١٩٩٠دار الكتب العلمیة، : بیروت. تحقیق محمد عطا. ١ط. ٨ج. الطبقات الكبرى._________ .٤٤

. ١٠ج. ٢ط. طبقات الشافعیة الكبرى). م١٣٦٩/ھـ٧٧١ت(السبكي، عبد الوھاب بن تقي الدین  .٤٥

 .  ١٩٩٣ھجر للطباعة والنشر والتوزریع، : م.د. تحقیق محمود الطناجي، وعبد الفتاح الحلو

. ١٣ج. األنساب). م١٢٦٣/ھـ٦٦٢ت(أبو سعد المروزي، عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي  .٤٦

 .١٩٦٢دائرة المعارف العثمانیة، : حیدر آباد. تحقیق عبد الرحمن الیماني وآخرون. ١ط

أخبار النحویین ). م٩٧٨/ھــ٣٦٨ت (أبو سعید السیرافي، الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان  .٤٧

 . ١٩٦٦مصطفى البابي الحلبي، : م.د. تحقیق طھ الزیني، ومحمد خفاجي. البصریین

. تاریخ ابن یونس المصري). م٩٥٨/ھـ٣٤٧ت(أبو سعید الصدفي، عبد الرحمن بن أحمد بن یونس  .٤٨

 .٢٠٠٠لكتب العلمیة، دار ا: بیروت. ١ط. ٢ج

طبقات ). م٩٧٩/ھــ٣٦٩ت (أبو الشیخ األصبھاني،عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان االنصاري  .٤٩

 . ١٩٩٢مؤسسة الرسالة، : بیروت. ٢ط. ٤ج. المحدثین بأصبھان والواردین علیھا

. ١ط. تحقیق إحسان عباس. طبقات الفقھاء). م١٠٨٣/ ھـ٤٧٦ت(الشیرازي، إبراھیم بن علي .٥٠

 .١٩٧٠دار الرائد العربي، : روتبی

. ١ط. نكث الھمیان في نكت العمیان). م١٣٦٢/ ھـ٧٦٤ت(الصفدي، صالح الدین خلیل بن أیبك  .٥١

 . ٢٠٠٧دار الكتب العلمیة، : بیروت

دار : بیروت. تحقیق أحمد األرناؤوط، وتركي مصطفى. ٢٩ج. الوافي بالوفیات. ________ .٥٢

 .٢٠٠٠إحیاء التراث، 
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مد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن ھارون بن شاكر صالح الدین، مح .٥٣

 .١٩٧٤دار صادر، : بیروت. تحقیق إحسان عباس. ١ط. ٤ج. فوات الوفیات). م١٣٦٢/ھـ٧٦٤ت(

دار : بیروت. ٢ط. ١١ج. تاریخ الرسل والملوك). م٩٢٢/ ھـ ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جریر  .٥٤

 .١٩٦٦التراث، 

الكشف الحثیث عمن رمي بوضع ). م١٤٣٧/ ھــ٨٤١ت(الطرابلسي، إبراھیم بن محمد بن خلیل  .٥٥

 . ١٩٨٧عالم الكتب، : بیروت. الحدیث

. ٨ج. العقد الفرید). م٩٣٩/ھـ٣٢٨ت( ابن عبد ربھ، أحمد بن محمد بن حبیب بن حیدر بن سالم  .٥٦

 .١٩٨٤دار الكتب العلمیة، : بیروت. ١ط

بغیة الطلب في ). م١٢٦١/ھـ ٦٦٠ت(بن ھبة اهللا بن ابي جرادة العقیلي  ابن العدیم، عمر بن احمد .٥٧

 .س.دار الفكر، د: بیروت. تحقیق سھیل زكار. ١٢ج. تاریخ حلب

 ١٩٩٦. دار الكتب العلمیة: بیروت. ١ط. ١ج. زبدة الحلب في تاریخ حلب. ________ .٥٨

ب في أخبار األندلس البیان المغر). م١٢٩٥/ھـ٦٩٥ت(ابن عذاري المراكشي، محمد بن محمد  .٥٩

 .١٩٨٣دار الثقافة، : بیروت. تحقیق لیفي بروفنسال. ٣ط. ٢ج. والمغرب

. ١ج. المحن). م٩٤٤/ ھـ٣٣٣ت(أبو العرب اإلفریقي، محمد بن أحمد بن تمیم التمیمي المغربي  .٦٠

 .١٩٨٤دار العلوم، : الریاض. تحقیق عمر العقیلي. ١ط

تحقیق عمر . ٨٠ج. تاریخ دمشق). م١١٧٥/ ھـ٥٧١ت(ابن عساكر، علي بن الحسن بن ھبة اهللا  .٦١

 .١٩٩٥دار الفكر، : دمشق. العمروي

سمط النجوم العوالي ). م١٦٩٩/ ھـ١١١١ت(العصامي المكي، عبد الملك بن حسین بن عبد الملك  .٦٢

دار الكتب : بیروت. لي معوضتحقیق عادل عبد الموجود، وع. ١ط. ٤ج. في أنباء األوائل والتوالي

 .١٩٨٨العلمیة، 

أبو الفداء، إسماعیل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاھنشاه بن أیوب الملك المؤید  .٦٣

. المطبعة الحسینیة المصریة، د: مصر. ١ط. ٤ج. المختصر في أخبار البشر). م١٣٣١/ ھـ٧٣٢ت(

 .س

). م١٦٧٨/ ھـ١٠٨٩ت. (ن العماد العكريأبو الفالح الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد ب .٦٤

دار ابن : دمشق، وبیروت. تحقیق أحمد األرناؤوط. ١ط. ١١ج. شذارات الذھب في أخبار من ذھب

 .١٩٨٦كثیر، 
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. ٢ط. ٣ج. المعرفة والتاریخ). م٨٩٠/ ھـ٢٧٧ت(الفسوي، یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسي  .٦٥

 .١٩٨١د، .د: بیروت. اكرم العمري. تحقیق

. ١ط. البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة). م١٤١٤/ھــ٨١٧ت(آبادي، محمد بن یعقوب الفیروز .٦٦

 . ٢٠٠٠دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع، : م.د

مؤسسة الرسالة، : بیروت. تحقیق مكتب تحقیق التراث. ٨ط. ١ج. القاموس المحیط. ________ .٦٧

٢٠٠٥. 

تحقیق ثروت . ٢ط. ١ج. المعارف). م٨٨٩/ ھـ٢٧٦ت(ابن قتیبة الدینوري، عبد اهللا بن مسلم  .٦٨

 .١٩٩٢الھیئة المصریة العامة للكتاب، : القاھرة. عكاشة

االستیعاب في ). م١٠٧٠/ھـ٤٦٣ت(القرطبي، یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عاصم ابن عبد البر  .٦٩

 .١٩٩٢دار الجیل، : بیروت. يتحقیق علي البجاو. ١ط. ٤ج. معرفة االصحاب

. ٣ج. أخبار الدول وآثار األول في التاریخ). م١٦١٠/ ھـ١٠١٩ت. (القرماني، أحمد بن یوسف .٧٠

 .١٩٩٢عالم الكتب، : بیروت

. ١ط. ٤ج. إنباه الرواة على أنباه النحاة). م١٢٤٨/ھـ٦٤٦ت(القفطي، جمال الدین علي بن یوسف  .٧١

 .٢٠٠٣المكتبة العصریة، : بیروت

. البدایة والنھایة). م١٣٧٢/ ھـ٧٧٤ت(یر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي البصري ابن كث .٧٢

 .١٩٨٨دار إحیاء التراث العربي، : م.د. تحقیق علي شیري. ١ط. ١٤ج

مكتبة الثقافة الدینیة، : م.د. تحقیق أحمد ھاشم، ومحمد عزب. طبقات الشافعیین. ________ .٧٣

١٩٩٣. 

نزھة ). م١١٨١/ھــ٥٧٧ت(رحمن بن محمد بن عبید اهللا األنصاري كمال الدین األنباري، عبد ال .٧٤

 . ١٩٨٥مكتبة المنار، : الزرقاء. تحقیق إبراھیم السامرائي. ٣ط. األلباء في طبقات األدباء

الجواھر ). م١٣٧٣/ھــ٧٧٥ت(محي الدین الحنفي، عبد القادر بن محمد بن نصر اهللا القرشي  .٧٥

 . س.میر محمد كتب خانھ، د: شيكرات. ٢ج. المضیة في طبقات الحنفیة

. تھذیب الكمال في أسماء الرجال). م١٣٤١/ھـ٧٤٢ت(المزي، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف  .٧٦

 .١٩٨٠مؤسسة الرسالة، : بیروت. تحقیق بشار معروف. ١ط. ٣٥ج

. ٢ج. تاریخ إربل). م١٢٣٩/ھــ٦٣٧ت(ابن المستوفي، المبارك بن أحمد بن المبارك بن موھوب،  .٧٧

 . ١٩٨٠دار الرشید للنشر، : العراق. تحقیق سامي الصقار
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. ١ط. ٤ج. مروج الذھب ومعادن الجوھر). م٩٥٧/ھــ٣٤٦ت(المسعودي، علي بن الحسین بن علي  .٧٨

 .٢٠٠٥دار صادر، : بیروت

نسخة . ( ٢٠٠٥صیدا، المكتبة العصریة، . ١ط. ٤ج. مروج الذھب ومعادن الجوھر. ________ .٧٩

 ).إلكترونیة

إكمال تھذیب الكمال في ). م١٣٦٠/ھـ٧٦٢ت(لطاي البكجري، عالء الدین بن قلیج بن عبد اهللا مغ .٨٠

 .٢٠٠١الفاروق، : م.د. تحقیق عادل محمد، أسامة إبراھیم. ١ط. ١٢ج. أسماء الرجال

أرنست لرو : باریس. ٦ج. البدء والتأریخ). م٩٦٦/ ھـ٣٥٥ت(المقدسي، المطھر بن طاھر  .٨١

 .١٨٩٩الصحاف، 

. ١ط. مختصر الكامل في الضعفاء). م١٤٤١/ھـ٨٤٥ت(ي، أحمد بن علي بن عبد القادر المقریز .٨٢

 .١٩٩٤مكتبة السنة، : القاھرة. تحقیق أیمن الدمشقي

. ٢ج. رجال صحیح مسلم). م١٠٣٦/ھـ٤٢٨ت(ابن منجویھ، أحمد بن علي بن محمد بن ابراھیم  .٨٣

 .١٩٨٦دار المعرفة، : بیروت. تحقیق عبد اهللا اللیثي. ١ط

فتح الباب في الكنى ). م١٠٠٤/ھـ٣٩٥ت(ن منده العبدي، محمد بن اسحق بن محمد بن یحیى اب .٨٤

 .١٩٩٦مكتبة الكوثر، : الریاض. تحقیق محمد الفاریابي. ١ط. ١ج. واأللقاب

مختصر تاریخ دمشق البن ). م١٣١١/ھـ٧١١ت(ابن منظور األنصاري، محمد بن مكرم بن علي  .٨٥

 .١٩٨٤دار الفكر، : دمشق. حاس، ریاض مراد، محمد مطیعتحقیق روحیة الن. ١ط. ٢٩ج. عساكر

 .١٩٩٠دار الفكر، : بیروت. ١٥ج. ١ط. لسان العرب. ________ .٨٦

تحقیق إبراھیم . ٢ط. الفھرست). م١٠٤٦/ ھـ٤٣٨(ابن الندیم، محمد بن اسحق بن محمد الوراق  .٨٧

 .١٩٩٧دار المعرفة، : بیروت. رمضان

تاریخ ابن ). ١٣٤٨/ھـ٧٤٩ت. (ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس .٨٨

 .١٩٩٦دار الكتب العلمیة، : بیروت. ١ط. ٢ج. الوردي

: بیروت. ٤ج. تھذیب األسماء واللغات). م١٢٧٧/ھـ٦٧٦ت(النووي، محي الدین یحیى بن شرف  .٨٩

 .س.دار الكتب العلمیة، د

نھایة األرب في فنون ). م١٣٣٢/ھـ٧٣٣(ھاب بن محمد بن عبد الدائم النویري، أحمد بن عبد الو .٩٠

 .٢٠٠٣دار الكتب والوثائق القومیة، : القاھرة. ١ط. ٣٣ج. األدب
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مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ). م١٣٦٦/ھــ٧٦٨ت( الیافعي، عبد اهللا بن أسعد بن سلیمان  .٩١

 .١٩٩٧العلمیة، دار الكتب : بیروت. ١ط. ما یعتبر من حوادث الزمان

إرشاد األریب إلى (معجم األدباء ). م١٢٢٨/ھـ٦٢٦ت(یاقوت الحموي، شھاب الدین بن عبد اهللا  .٩٢

 .١٩٩٣دار الغرب االسالمي، : بیروت. تحقیق إحسان عباس. ١ط. ٧ج. )معرفة األدیب

 .١٩٩٥دار صادر، : بیروت. ٢ط. ٧ج. معجم البلدان. _________ .٩٣

. تاریخ الیعقوبي). م٩٠٤/ھـ٢٩٢ت . (بن جعفر بن وھب بن واضح الیعقوبي، أحمد بن أبي یعقوب .٩٤

 .١٩٦٠دار صادر، : بیروت. ٢ج

 ).نسخة إلكترونیة. (١٩٧٥مطبعة الغري، : النجف. ٣ج. تاریخ الیعقوبي. _________ .٩٥

  :قائمة المراجع

: ارفدار المع: القاھرة. ترجمة عبد العلیم النجار. ٦ج. تاریخ األدب العربي. بروكلمان، كارل .١

١٩٦١. 

دار إحیاء : بیروت .ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین. البغدادي، إسماعیل أمین .٢

 .١٩٥١التراث العربي، 

نسخة . ( س.دار الكتب العلملیة، د: بیروت. المؤرخون والتأریخ عند العرب. ترحیني، محمد أحمد .٣

 ).إلكترونیة

. رجمة إحسان عباس، محمد نجم، محمود زایدت. دراسات في حضارة اإلسالم. جب، ھاملتون .٤

 .١٩٦٤دار العلم للمالیین، : بیروت

 .٢٠٠٤دار غریب للطباعة والنشر، : القاھرة. الطبري ومنھجھ في التأریخ. حسن، علي بكر .٥

 .٢٠٠٢دار ابن كثیر، : دمشق. ١ط. الرسالة المحمدیة. الحسیني، سلیمان الندوي .٦

 . ١ط. ٣٢ج. ١٩٩٨. مركز الشارقة لإلبداع الفكري: الشارقة. دائرة المعارف اإلسالمیة .٧

 .١٩٦٠المطبعة الكاثولیكیة، : بیروت. بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب. الدوري، عبد العزیز .٨

المؤسسة : الجزائر. ٢ط. اإلسالمي -مساھمة في إعادة كتابة التاریخ العربي. دلو، برھان الدین .٩

 .٢٠٠١اإلشھار، الوطنیة لالتصال والنشر و

 .١٩٦٣مكتبة المثنى، : بغداد. ترجمة صالح العلي. علم التاریخ عند المسلمین. روزنثال، فرانز .١٠

دار : بیروت. ١٥ط. ٨ج. األعالم. الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس .١١

 .٢٠٠٢العلم للمالیین، 
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دار ابن عفان، : القاھرة. ٢ج. جریر الطبريالمعجم الصغیر لرواة اإلمام ابن . زیادة، أكرم محمد .١٢

 .س. د

 .٢٠٠٦مؤسسة شباب الجامعة، : اإلسكندریة. التاریخ والمؤرخون العرب. _________ .١٣

 .١٩٢٨. مطبعة سركیس. مصر. معجم المطبوعات العربیة والمعربة. سركیس، یوسف موسى .١٤

 .٢٠٠٤ار العلم للمالیین، د: بیروت. ١٥ط. مناھج التألیف عند العلماء العرب. الشكعة، مصطفى .١٥

أسمى المطالب في سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ . الصالبي، علي محمد .١٦

 .٢٠٠٤مكتبة الصحابة، : الشارقة. )دراسة شاملة -شخصیتھ وعصره (

دار : بیروت. ٢، ط٢ج. الدولة األمویة عوامل اإلزدھار وتداعیات اإلنھیار. ________ .١٧

 .٢٠٠٨المعرفة، 

مؤسسة : بیروت. تحقیق علي عطوي. ١ط. ٢مج. تاریخ اآلداب العربیة. عطا اهللا، رشید یوسف .١٨

 .١٩٨٥عز الدین للطباعة والنشر، 

 .٢٠٠١دار الشافي، : بیروت. ٤ط. ٢٠ج. المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم. علي، جواد .١٩

 . ١٩٨٧دار الرشید، : الریاض. طبقات النسابین. غیھب، بكر عبد اهللا .٢٠

اكتفاء القنوع بما ھو مطبوع، أشھر التآلیف العربیة في المطابع . فاندیك، أدوارد كرنیلیوس .٢١

 .١٨٩٦مطبعة التألیف، : مصر .الشرقیة والغربیة

 . ٢٠٠٢دار ابن حزم، : م.د. ١ط. أبجد العلوم .القنوجي، محمد صدیق خان .٢٢

دار البشائر : م.د. ستطرفة لبیان مشھور كتب السنة المشرفةالرسالة الم. الكتاني، محمد إدریس .٢٣

 . ٢٠٠٠اإلسالمیة، 

دار : بیروت. ترجمة حسین نصار. دراسات عن المؤرخین العرب. مرغولیوث، داوود صموئیل .٢٤

 .١٩٢٩الثقافة، 

 .س.دار الدعوة، د: القاھرة. المعجم الوسیط. مصطفى، إبراھیم وأخرون .٢٥

ي والمؤرخون، دراسة في تطور علم التاریخ ومعرفة رجالھ في التاریخ العرب. مصطفى، شاكر .٢٦

 .١٩٧٩دار العلم للمالیین، : بیروت. ١ط. ٢ج. اإلسالم

، )القرن الرابع الھجري –القرن األول (المؤرخون العرب والفتنة الكبرى . ملحم، عدنان محمد .٢٧

 ٢٠٠١دار الطلیعة، : بیروت. ١ط. دراسة تاریخیة منھجیة
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مؤسسة التراث العربي، : بیروت. أعالم التاریخ والجغرافیا عند العرب. دینالمنجد، صالح ال .٢٨

١٩٥٩. 

مركز ودود : القاھرة. ترجمة حسین نصار. ١ط. المغازي األولى ومؤلفوھا. ھورفتش، یوسف .٢٩

 ).نسخة إلكترونیة. (١٩٤٩للمخطوطات، 

 . ٢٠٠٤مكتبة صنعاء األثریة، : م.د. ٢ط. رجال الحاكم في المستدرك. الوادعي، مقبل ھادي .٣٠

 

  :الدوریات

. كلیة التربیة للبنات، جامعة بغداد" المسعودي ومنھجھ في البحث التاریخي. " حّمود، ھادي حسین -١

 .٨٢ -٧٣ص: ١٩٩٨. ٢.ع. ٩.مج

منھج أحمد بن أعثم الكوفي في الخالفة األمویة من كتابھ . " یوسف، إبراھیم، وغیداء خزنة كاتبي -٢

 .٤٢ - ٢١ص: ٢٠٠٨. ١.ع. ٢.مج. المجلة األردنیة للتاریخ واآلثار". الفتوح

 

 

  

  

  

  

  

  

 


