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 إهداء
إلى والدتي العزيزة  التي أنارت حياتي بحنانها وعونها  

والتي لم تبخل علي بدعواتها و إلى والدي الف اضل الذي  

دعمني ماديا ومعنويا وإلى إخوتي وأخواتي وإلى جميع  

لى كل  بالل، وا،زمالئي وأصدق ائي هشام ، يوسف ،رضوان  

لى جميع من يحب رفع راية  امن يعرفني من بعيد وقريب و 

م.العل  

 

 نصرالدين

 



 

نشكر وعرف ا  

الحمد اهلل الذي أنار طريقنا و ثبت خطانا و أمدنا بصبر  

 إلكمال المشوار.

والحمد اهلل الذي أنار عقول العارفين بنور علمه، وأحيا  

 نفوس العابدين بنور عبادته وجمال رحمته.

أتقدم بالشكر إلى األستاذ الف اضل والمشرف على هذا  

العمل قريان عبد الجليل الذي قدم لي العون ولم يبخل عليا  

بتوجيهاته الخاصة واآلراء العلمية ونصائحه المثمرة التي  

أف ادتني في موضوعي ف له مني جزير الشكر والتقدير  

وف ائق االحترام كما أتقدم بشكر إلى جميع أساتذة جامعة  



 

طوهارة فؤاد و كذلك  المة قسم التاريخ وخاصة األستاذ  ق 

في لجنة  الدكتور رابح أوالد ضياف اللذان سأتشرف بهما  

مذكرة تخرجي وكذلك أشكر رئيس قسم التاريخ  مناقشة  

 األستاذ مرزوقي بلق اسم الذي أكن له الحب والتقدير.
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لقد شكمت العالقة بين الدولة األموية والخوارج جزءا من المسار التاريخي الذي   -
عبد ابن  السياسة العامة لدولة األموية خاصة في عيدكان لو األثر الكبير عمى 

نفسيم في المجال الديني والعسكري وكانوا مشكمة مزمنة أمروان حيث فرض الخوارج 
ت عميقة في العصر لدولة األموية  وقد عرفت الحركة الخارجية عدة تطورات وتغيرا

نشاط الخوارج في عيد معاوية ابن أبي سقيان نتيجة لرقابة  نحصارإاألموي ، فبعد 
سياسيا ودعويا وحرية في تنظيم حركاتيم  انفراجإالشديدة ، عرفت الحركة الخارجية 

وخاصة بعد االضطرابات السياسية الخطيرة التي عرفيا العالم اإلسالمي منذ وفاة يزيد 
كبرى ضد الحكم األموي األمر  وقد نجح الخوارج في تنظيم انتقاضات ابن معاوية  

 الذي أدى إلى انعكاسات خطيرة عمى السمطة األموية في عيد عبد الممك ابن مروان.

وتكمن إشكاليو ىذه الدراسة في البحث عن التطورات السياسية والعسكرية التي  -
عرفتيا الحركة الخارجية في العصر األموي خاصة في فترة الخميفة عبد الممك ابن 

السياسي الذي لعبو الخوارج في ىذه المرحمة. رالدو  كذلك محاولة معرفةو مروان   

عنيا ىي: إجاباتسئمة التي ستحاول ىذه الدراسة تقديم وعميو فان من بين اىم األ  

  من ىم الخوارج ؟ وكيف نشأت ىذه الفرقة ؟ 

  وضاع الدولة اإلسالمية في عيد عبد الممك ابن مروان؟أكيف كانت 

  الحركة الخارجية في عيد عبد الممك ابن مروان ؟ وماىي كيف كان نشاط
 مميزاتو؟

 نتيجيا إلتي كيف كان الصراع بين الخوارج و األمويين ؟ وماىي السياسة ا
 عبد الممك ابن مروان في مواجية ثورات الخوارج؟ وماىي نتائج ذلك؟ 
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ن أىميا وقد جاء ىذا البحث بتحريك جممة من الدوافع أقنعتني بتناولو، كان م -
الميول الشخصي في دراسة نشاط الخوارج في العصر األموي ، فما كتب عن الخوارج 
إلى حد اآلن سواء في إطار دراسات عامة أو خاصة بالحركة ،أو في اطار  مقاالت 

العديد من الدراسات أسيمت جديا في توضيح بعض الجوانب الخاصة ف لو أىمية كبيرة
مميزاتيا وخصائصيا إال أن ىناك جوانب أخرى  بيذه الحركة وأبرزت العديد من

يكتنفيا الغموض وتتطمب مزيدا من البحث والتدقيق وربما إعادة التقييم عمى ضوء ما 
 التي تخص موضوع الدراسة : فميوزنتوافر من معمومات جديدة أما أىم الدراسات 

الشيعة، أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر اإلسالم الخوارج و  :يوليوس 
وكذلك نايف معروف الخوارج في العصر األموي : نشأتيم وتاريخيم عقائدىم وأدبيم ، 

لى نياية العصر األموي إ: تاريخ الخوارج نشأتيا وتطورىا وكذلك دراسة لطيفة البكاي 
ودراسة أحمد عوض أبو الشباب : الخوارج تاريخيم ونشأتيم وعقائدىم .   

يم الطبيعة السياسية لمخوارج موضوعا لمبحث ىو فن من أسباب اختياري أكما  -
الحركة المعارضة وتتبع تطورىا في العصر األموي خاصة في فترة ليذه والعسكرية 

خالفة عبد الممك ابن مروان والتعرف عمى الدور السياسي الذي لعبتو الحركة 
سالمي.خالل ىذه المرحمة من التاريخ اإل الخارجية  

في القرن األول اليجري وخاصة في الفترة الواقعة بين وتدور حدود الدراسة  -
حداث والوقائع في م، وىذه المرحمة مميئة بمختمف األ598ه/ 88م إلى 586ه/56

ي عمى النشاط السياسي والعسكري لمحركة الخارجية ز كير العصر األموي ، وقد نصب ت
 خالل ىذه الفترة .
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استعمال المنيج التاريخي ، فرض عمينا  تووخصوصيونظرا لطبيعة الموضوع  -
ستخدمتو  في سياق عرض وتحميل الوقائع التاريخية وأسبابيا  وسرد إلتحميمي وقد ا

.لى نتائج موضوعيةإواستنتاج العالقة بينيا لموصول  مجرى األحداث  

وعميو فقد اقتضت الضرورة البحثية تقسيم الدراسة إلى مقدمة ،فصل تمييدي ، وثالثة 
 فصول وخاتمة.

لى جانب إع، وطرح األشكال في عدة تساؤالت ضمنتيا لمحة عن الموضو  المقدمة:
خطتو ونقد  ،تحديد الخطوات المنيجية لمموضوع مثل : أىداف البحث ، حدوده

 مصادره ومراجعو .

وىو بعنوان لمحة تاريخية عن فرقة الخوارج وقد شمل عمى ثالثة  الفصل التمهيدي:
ما المبحث الثاني أخصصتو لتعريف الخوارج  ولبحث األمباحث كما يمي: الم

لى الخروج دوافعو السياسية والدينية ،والمبحث الثالث قدمت فيو اراء إخصصتو 
 الخوارج واىم عقائدىم.

وقد سالمية في عيد عبد الممك ابن مروان وضاع الدولة اإلأبعنوان  ول:الفصل ال 
شخصية عبد الممك ابن  ول: تعرضت فيو لتعريفقسمتو إلى مبحثين. المبحث األ

ك ابن مروان وظرف توليو الخالفة، أما المبحث الثاني فتحدثت فيو عن جيود عبد امم
سالمية.مروان في توحيد الخالفة اإل  

لو عنوان نشاط المجموعات الخارجية في عيد عبد الممك  تتخذإ الفصل الثاني:ما أ
ابن مروان. وقد قسمناه إلى ثالثة مباحث ، المبحث األول تحدثنا عن نشاط الخوارج 

الخوارج النجدات، وفي المبحث الثالث األزارقة،  أما المبحث الثاني فتكممنا عن نشاط 
 تحدثنا عن نشاط خوارج الجزيرة الفراتية.
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خير فقد جاء بعنوان: سياسة عبد الممك ابن مروان في مواجية واأل الثالثالفصل وفي 
الحركة الخارجية ، وقد قسمناه إلى  ثالثة مباحث ، فالمبحث األول تحدثنا عن دور 
الميمب ابن أبي صفرة في القضاء عمى الخوارج األزراقة ، أما المبحث الثاني فقد 

في مواجية الخوارج، وفي المبحث تكممت عن سياسة الحجاج ابن يوسف الثقفي 
فشل الحركة الخارجية في عيد عبد الممك ابن مروان. أسبابالثالث وضحنا   

 واختتمنا الدراسة بخاتمة تضمنت خالصة استنتاجات  البحث في مراحمة المختمفة.

ومن أجل اإلحاطة بمختمف جوانب ىذا الموضوع، اعتمدت عمى مجموعة من 
عة .المصادر والمراجع المتنو   

ما فيما يخص المصادر فقد اعتمدت عمى تاريخ األمم والمموك لطبري، وكذلك أ -
الكامل في التاريخ البن األثير ، وديوان المبتدأ والخبر البن خمدون ، وكذلك كتاب 

نساب األبن الكثير ، والكامل لممبرد ، و مروج الذىب لممسعودي ، والبداية والنياية ال
شراف لمبالذري .واأل  

حظة أن كل من ابن خمدون وىي تختمف كن حيث وفرة التفاصيل والعمق ، مع المال
ثير وابن الكثير يستعينون في الغمب من روايات الطبري ، وال نكاد نجد وابن األ

ما كتاب الطبري فقد أي خاصة في الفترة التي ارخ ليا. تفصيال يخرج عما ذكره الطبر 
في  يفادنأب السياسي والعسكري لمخوارج و جانخدمنا كثيرا في بحثنا خاصة في ال

 الكثير من التفاصيل التاريخية الميمة التي تخص دراستنا.

في  يعاننأر الرئيسية في بحثنا فقد ما كتاب الكامل لممبرد فيعتبر من المصادأ -
معرفة الكثير من التفاصيل السياسية عن الخوارج وقد اعتمدنا عميو في كثيرا في 

لثالث.فصمنا الثاني وا  
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وال ننسى البالذري  فبرغم أَن كتاباتو ليست منظمة تنظيم دوريا مثل كتاب الطبري إال 
المسعودي فقد اعتمدت  أمادتني في بحثي . افأا يعتبر من المصادر الميمة التي أني

خاصة عن تحد عن الحركات الشيعية في العراق. األولعميو كثيرا في الفصل   

العقائد والفرق الكالمية فقد  عن المتخصصة في البحثأما في ما يخص المصادر  -
عتمدنا عمى كتاب الممل والنحل لمشيرستاني والتي وضحت لنا العقائد الدينية التي إ

 تميز بيا فرق الخوارج.

لألشعري   فقد وضحت لنا الفروق العقائدية بين فرق  اإلسالميينوكذلك مقاالت 
 الخوارج.

ن المصادر الميمة التي الفرق لمبغدادي الذي يعتبر موال ننسى كتاب الفرق بي 
راء الخوارج.آ تحدثت عن   

مثل كتاب الدولة  األمويةأما المراجع فقد اعتمدت عمى كتب تخص تاريخ الدولة  -
دولة عبد الممك إلبراىيم بيضون  إلىاألموية لمحمد طقوش ،وكتاب من دولة عمر 
ول ، أم المراجع المتخصصة في موضوع حيث ساعدتني كثيرا في دراستي لمفصل األ

غاية نياية العيد  إلىدراستي فنجد من أىميا كتاب تاريخ الخوارج نشأتيا وتطورىا 
ساسية في موضع دراستي ، وكذلك كتاب وي، وىذا ما يعتبر من المراجع األاألم

الخوارج تاريخيم وعقائدىم ألحمد عوض أبو الشباب والذي ساعدني في معرفة 
لفكري والعقائدي لفرق الخوارج.الجانب ا  

وال بد من وجود نقائص وصعوبات في بحثنا من أبرزىا صعوبة قراءة بعض  -
المصادر، وكذلك تضارب رأي المؤرخين حول حادثة معينة مما يصعب أحيانا من 

الكبير في المعمومات توحيد النظرة، وكذلك ضيق الفترة الزمنية، ونجد أيضا التشابو 
ًني ،في موضوعنا و.إلي قصدت فيما صاحبني قد التوفيق يكون أن اهلل من أرجوا وا   



 

 

 الفصل التمييدي: لمحة تاريخية عن فرقة الخوارج 
تعريف الخوارج -1  

جتماعيةدوافعو / السياسية والدينية و اإلالخروج أسبابو و -2  

العامل السياسي  -أ  

العامل االجتماعي -ب  

العامل الديني -ج   

اآلراء الدينية لفرقة  الخوارج -3  
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تعـــــــــــرف الخـــــــــوارج -1  

الخوارج لغة جمع خرج يخرج خروجا وىي مشتقة من الخروج،  وقد أطمقيا عمماء المغة في 
 خرجت خوارجقال فيروز أبادي في تعريفو ليم ))، حيث 1آخر تعريفاتيم عمى الفعل خرج 

2فالن إذا ظيرت نجابتو واتجو إلبرام االمورواحتكاميا((.  

أما التعريف االصطالحي فقد كان ليم تعريفات كثيرة، ولُعُل أشيرىا تعريف الشيرستاني ليم 
 بأن الخوارج ىي كل من خرج عمى االمام الحق الذي اتفقت عميو  الجماعةحيث قال)) 

يسمى خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة وعمى االئمة الراشدين, أو كان بعدىم 
3عمى التابعين بإحسان واألئمة في كل زمان((.  

 وقد أبرز لنا العمماء بأَن الخوارج ىم الذين يخرجون عمى أئمة المسممين بسيف ،

)) يخرجون عمى  وصفيم بقولوكما سموا بيذا االسم ألَن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 
4حين فرقة من الناس((.  

ونجد أيضا من التعريفات التي عرفوا بيا عند العمماء بأنيم طائفة من أىل االىواءواالراء 
1لخروجيا عل عمي ابن ابي طالب.  

                                                           

، 2ه، ج1414، دار صادر، بيروت،  لسان العربابن منظرو محمد  ابن مكرم بن عمي أبو الفضل جمال الدين:  - 1
 .250، ص231ص

، تح مكتب التراث في مؤسسة الرسالة،  القاموس المحيطالفيروز أبادي مجد الدين أبو الطاىر محمد ابن يعقوب:  - 2
 17ص ،2م، ج2005ه/1416بيروت، 

تح ،أمير عي مينا و عمي حسن فاعود،  ، الممل والنحلالشيرستاني أبو الفتح محمد ابن عبد المكرم بن أبي بكر:  - 3
 .131، ص1ج دار المعرفة، بيروت،

 .157م،ص2010ه/1431،مصر 1، الفا لنشر واإلنتاج، طموسوعة الفرق والمذاىب واألديانممدوح حربي :  - 4
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وقد كان ليم أسماء يعرفون بيا ومن اشير أسماءىم: -  

3أبي طالب قاتميم ىناك.وقد سمو بيذا االسم ألن عمي ابن  2أىل النيروان  

، وىي قرية انحاز إلييا الخوارج لما  4الحرورية وسموا بيذا االسم نسبة الى حروراء
5خرجوا عمى عمي ، فُنسبوا الييا.   

ويروي المبرد ان عميا ىو الذي دعاىم بيذا االسم فقد خرج الييم عندما اعتزلوه، فاسترضاىم 
6وعاد نصفيم إلى الكوفة فقال حينذاك أنتم الحرورية.   

7النواصب جمع ناصبية ىو الغالي في بغض عمي   -ج   

                                                                                                                                                                                     

 160المرجع نفسو : ص  -1

واكثر ما يحري عمى األلسنة  بكسر النون، وىي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي، وكان  النيروان  -2
، دار معجم البمدانن عمي مع الخوارج، ياقوت الحموي شياب الدين ابي عبد اهلل الرومي البغدادي : بيا وقعة ألمير المؤمني

 .324،ص5م، ج1977ه،1397صادر، بيروت، 

، 1، تح أبو يحي محمود  أبو السن ، دار طيبة لنشر والتوزيع ، طاإليمان األوسطابن تيمة احمد ابن عبد الحكيم:  - 3
 .27ه، ص1422الرياض ، 

بفتح الحاء والراء وبعدىا واو  ساكنة والف ممدودة ، وقيل ىي قرية  بالكوفة وقيل موضع ميمين منيا نزل بيا  حروراء - 4
 .245، ص2،المصدر السابق ، ج معجم البمدانالخوارج الذين عل عمي رضي اهلل عنو . ياقوت الحموي : 

، تح محمد يحي عبد الحميد، الفرق بين الفرقالبغدادي عبد  القاىر ابن الطاىر ابن محمد  البغدادي التميمي:  - 5
 .75م، ص1995ه/ 1416المكتبة العصرية، بيروت، 

  6  : ه/ 1406، بيروت، 1، تح محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، طالكاملالمبرد أبي العباس  محمد بن يزيد
 .1101م،ص1986

 .216ص م ،1993، القاىرة،  1، دار الرشاد ، طموسوعة الفرق والجماعات اإلسالميةالحنفي عبد المنعم :   -7
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ضا في ، كما جاء اي1 ))الخوارج ويقال ليم النواصب((فقد أورد المقريزي في الخطط بأن
)) النواصب والناصبية واىل النصب المتدينون ببغضة عمي رضي اهلل عنو القاموس المحيط

2النيم نصبو عمي أي عادوه((.  

الشراة بضم الشين عمى وزن رماة وقضاة ، جمع شار وىو من االسماء المفضمة لدى   -د
 ))ستدلوا بأية الكريمة ويزعمون انيم سموا بدالك  النيم باعوا انفسيم هلل تعالى وا 3الخوارج,

إًن اهلل اشترى من المؤمنين انفسيم وأمواليم وبأن ليم الجنة يقاتمون في سبيل اهلل 
4ويقتمون ((.  فيقتمون  

المارقة سموا بذلك لخروجيم عمى الدين أو عمى اإلسالم وقد إشتق ىذا االسم من  -ه
5السيم من الرمية((. )) يمرقون من الدين كما يمرقحيث النبي صمى اهلل عميو وسمم   

5الرمية((.  
المحكمة جاءت ىذه التسمية من خالل الشعار الذي اطمقو الخوارج بع قبول عمي  -و

6التحكيم ال حكم إال هلل فمما سمعيا عمي قال كممة حق أريد بييا باطل.  

                                                           

 1، تح ، محمد زينيم و مديحة الشرقاوي ، مكتبة مدبولي ، ط الخطط المقريزيةالمقريزي تقي الدين أحمد بن عمي :  - 1
 .515، ص 3و ج 1998، القاىرة ، 

 133،  1فيروز أبادي : المصدر السابق ، ج  -2

 .10، ص2005، بيروت ، 1، دار الكتب العممية ، ط الخوارج تاريخيم فرقيم وعقائدىمأحمد عوض أبو الشباب :  - 3

 .10ص
 (.111، اآلية )  سورة التوبةالقران الكريم :  - 4

 . 134، ص 1الشيرستاني : المصدر السابق ، ج - 5

 .418، ص 3السابق ، ج المقريزي : المصدر  -6
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جتماعيةواالالخروج دوافعو وأسبابو /السياسية والدينية - 2  

 

االسباب السياسية -أ  

يتفقون عمى أن ظيور الخوارج كفرقة قائمة بذاتو  كان بعد وقعة  إًن معظم الباحثين
صفين وما جرى بعدىا من امر التحكيم ، ولكن ىذا ال يعني أن الفكر الخارجي لم لو 

مقدمات فعند رجوعنا الى تاريخيم نجد ان ليم جذور تبمورت تدريجيا لتنفجر بعد 
1معركة صفين.  

د أنو كان منذ عيد النبي صمى اهلل عميو إذا تحدثنا عن أصل الفكر الخارجي نج
والذي  2وسمم وذلك من خالل حديث ذي الخويصرة '' حرقوص ابن زىير السعدي"

3كان يسمى بحديث الخوارج.  

، فقد  4نو اتيم النبي) ص( بالجور في تقسيم الغنائمأحيث كان شأن حرقوص ىذا 
ما النبي )ص( يقسم , قال )) بينأخرج البخاري في صحيحو عن أبي سعيد الخدري 

يا رسول اهلل, فقال :  اعدلالغنائم جاء عبد اهلل بن ذي الخويصرة التميمي فقال: 

                                                           

، مكتبة الدار بالمدينة أثر أىل الكتاب في الفتن والحروب األىمية في القرن األول ىجريجميل عبد اهلل المصري :  - 1
 .328م، ص1989/ه1410المنورة ، السعودية، 

ىواز، األ، نزل ب م'' الممقب بذي الخويصرة : صحابي من تميم637ه، .... 37'' .....  حرقوص ابن زىير السعدي - 2
 األعالم قاموسشيد صفين مع عمي وبعد التحكيم صار من اشد الخوارج عمى عمي قتل بنيروان، الزركمي خير الدين: 

 .172، ص2، ج2002،، بيروت 15، دار العمم لمماليين ، طالتراجم

 .330جميل عبد اهلل : المرجع السابق ، ص - 3

 .19أحمد عوض : المرجع السابق ، ص - 4
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ويمك زمن يعدل اذا لم اعدل ؟ قال عمر ابن الخطاب : دعني القطع عنقو, قال : 
دعو فان لو أصحاب يحقر أحدكم صالتو مع صالتو وصيامو صياميم يمرقون من 

الرمية......((. الدين كما يمرق السيم من 1 

ذا نظرنا ليذا الحديث نظرة جيدة نجد بأن شخصية حرقوص ابن زىير السعدي  وا 
حيث  2ارتبطت بالخوارج منذ البداية ، حيث كان لو دور بارز في األحداث والفتن,

يعد من أبرز الخارجين عمى الخميفة عثمان ابن عفان رضي اهلل عنو، وكذلك كان 
خرجوا عمى عمي ابن ابي طالب بعد قبولو التحكيم، كما  عمى رأس المتمردين الذين

3شارك في معركة النيروان مع الخوارج ضد الخميفة وقتل ىناك.  

لكننا يجب التنبو والتفريق بين نزعة الخروج وظيورىم كفرقة قائمة بحد ذاتيا فما 
4حدث زمن الرسول) ص( كان يمثل بداية نمو الفكر الخارجي.  

الباحثين أن جذور الخوارج إلى جماعة القًراء حيث امتازت ىذه أن بعض  كما
الجماعة بجودة قراءتيم حفظا وتالوة ، فكانوا يعممون الناس وصار ليم منزلة كبيرة 

في نفوس المسممين  وقد اتخذوا ليم شارة وتبرنسوا واصبحوا يعرفون بأصحاب 
  5البرانس.

                                                           

م، 2002ه/1423، بيروت، 1، دار ابن الكثير ، ط صحيح البخاريالبخاري أبو عبد اهلل محمد ابن إسماعيل :   - 1
 .1715،ص6933الحديث 

 .21أحمد عوض: المرجع السابق ،ص - 2

 .330جميل عبد اهلل: المرجع السابق، ص - 3

 .210الشيرستاني : المصدر السابق ، ص - 4

ل محمد بن الفضل: الخمفاء األربعة أياميم وسيرىم , تح كرم حممى فرح أبو صيري، دار الكتب التيمي أبي قاسم إسماعي 5
 .170،ص1999المصرية، القاىرة، 
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في عيد عثمان ابن عفان حيث كانوا  فقد كانت بداية ظيورىم عمى الساحة السياسية
ينتقدون سياستو بل وقامت ثورة في الكوفة خاصة في سنوات حكمو االخيرة , 

ونالحظ ان من بين المشاركين في ىذه الثورة حوالي سبعة رجال أصبحوا خوارج فيما 
 بعد, ولعل من ابرزىم عبد اهلل ابن كواء اليشكري, والذي اصبح منيم قادة الخوارج

1بعد, وكذلك حرقوص ابن زىير , وشريح ابن زىير . فيما  

ونجد ايضا ان القًراء تميزوا بنقد السياسي لدولة والذي تحول الى معارضة  ثم رفض 
2السياسة ومحاربتيا.  

ونتيجة لما سبق فقد تبمور الفكر الخارجي في الدولة اإلسالمية والذي سيتحول الى 
، 3الفكر الخارجي كفرقة بعد معركة صفينثورات ضد خمفاء المسممين وقد تجسد 

وكان من نتائج المعركة قبول عمي ابن ابي طالب التحكيم واختيار حكمين لكي 
يضعوا حدا ليذه الفتنة, فقد عمم الخميفة عمي أن منذ البداية ان التحكيم الذي دعا 

لتي إلييا معاوية ابن أبي سفيان لم تكن إاًل خدعة  وذلك من اجل تجنب اليزيمة ا
لكن جماعة القراء خدعت وأجبرت عمي ابن أبي طالب  4كادت ان تمحق  بجيشو،

                                                           

، 1، دار الطميعة لمطباعة والنشر،طحركة الخوارج نشأتيا وتطورىا إلى نياية العيد األمويي : الطيفة البك  -1
 .21ص ،2001بيروت،

 .258م ، ص1996ه/1417دمشق، ،1، دار الفكر، طالتاريخ اإلسالميشوقي أبو خميل:   -2

بكستين وتشجيج الفاء وىو موضع بقرب الرقة عمى شاطئ الفرات من الجاني الغربي بين الرقة وبالس، ياقوت  صفين - 3
 .414، ص3،المصدر السابق ،ج معجم البمدانالحموي : 

 ، دار المجتمع لنشر والتوزيع،اء الراشدينجولة تاريخية في عصر لخمفمحمد سيد الوكيل:   -4
 .45، صم2002ه/1423دة،ج،5ط
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)) يا عمي اجب الى كتاب اهلل اذا دعيت اليو ، حيث قالو لعمي 1عمى قبول التحكيم
ال دفعناك برمتك الى القوم أو نفعل بك كما فعمنا بعثمان بن عفان اًنو غمبنا ان  وا 

2لنفعميا بك(ّ(.نحمل بكتاب اهلل فقتمناه, واهلل   

ونستنتج من ىذا القول ان الذين أجبروا عمي ابن طالب عمى التحكيم ىم أنفسيم 
الذين قتموا عثمان ابن عفان أو عمى األقل بعضيم شارك في دالك مثل حرقوص ابن 

زىير، ونتيجة ليذه الظروف تخوف عمي ابن أبي طالب من حدوث االنشقاق في 
3جيشو فقرر إيقاف المعركة.  

عد رجوع جيش عمي ابن أبي طالب إلى الكوفة , اعتزلو من جيشو حوالي اثني وب
عشرة الف رجل ونزلوا الى حروراء، وطمبوا من عمي ان يرفض التحكيم ويتوب عن 

 خطئو.

والغريب في االمر أن المجموعة التي طمبت من عمي رفض التحكيم ىي نفسيا التي 
يم  واتيمت الخميفة بانو حكم الرجال طمبت من قبول التحكيم، وعارضت فكرة التحك

في كتاب اهلل ووصل بيم االمر الى تكفيره لمخميفة عمي, وعينوا عبد ابن الكواء 
4اليشكري كأمير ليم.  

                                                           

 .108ص -107م،ص1985ه/1406،دمشق،2،دار الفكر،ط الدولة األموية واألحداث التي سبقتيايوسف العش :   -1

، 1اليجرة، ط ، تح عبد اهلل بن الحسن التركي، دارالبداية والنيايةابن الكثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل :  -2
 .545ص ،10القاىرة، ج

 .580محمد السيد : المرجع السابق ،ص - 3

 .42شوقي أبو خميل: المرجع السابق، ص - 4
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وىذا األمر أقمق عمي فبعث الييم عبد اهلل ابن العباس ليناظرىم وقد رجع عدد كبير 
ليقنعيم وقد افمح في رجوع منيم بع المناظرة ، كما ان الخميفة ذىب الييم بنفسو 

كأمير عمييم بعد  1بعضيم وبقي البعض االخر وعينوا عبد اهلل ابن وىب الراسي
2رجوع كواء اليشكري مع عمي.  

وبعد خروج ىذه الفرقة عمى الخميفة الشرعي عمي ابن أبي طالب حدثت الكثير من 
االمر الى قتل التطورات السياسية في العراق حيث استفحل امر الخوارج ووصل بيم 

عبد اهلل ابن الخباب وزوجتو وبعض النساء من الطائيين، وىذا ما أدى بالخميفة إلى 
3وضع حد ليم.  

وبعد االضطرابات التي احدثيا الخوارج في العراق خرج الييم الخميفة بجيشو 
لمواجيتيم وكان قائد الخوارج عبد اهلل بن وىب الراسي، فقامت ينيما معركة النيروان 

م  وكانت نتائجيا ىزيمة ساحقة لمخوارج وبتالي نجح 659ه الموافق ل38سنة في 
4الخميفة في التخمص منيم .  

                                                           

ومن زعماء الخوارج كان ذا عمم وفصاحة، ادرك النبي )ص( ، وشيد  : من قبيمة األزد عبد اهلل ابن وىب الراسي 1 -
 .143، ص4فتوح العراق وقاتل ضد عمي مع الخوارج وقتل ىناك، الزركمي :المرجع السابق ،ج

، تح محمد عبد القادر العطا  المنتظم في تاريخ األمم ورسلابن الجوزي أبي فرج عبد الرحمان بن عمي بن محمد :   -2
 .123ص ، 5م، ج1992ه،1412، بيروت، 1بد القادر العطا، دار الكتب العممية، طومصطفى ع

 .134، تح الدكتور عمار الطالبي، مكتبة دار التراث ، القاىرة، صالعواصم من القواصمابن العربي ابي بكر المالكي: -3

م، 1990/ه1410جيل ، ح عبد السالم محمد ابن ىارون، دار الت، وقعة صفينالنصر المنقري:  ابن مزاحم  -4
 .540ص
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لكن المشكمة الكبيرة أن الفكر الخارجي انتشر في العراق , وبعد عامين من معركة 
م اجتمع ثالثة رجال من الخوارج وىم عبد اهلل 660ىالموفق ل40النيروان اي في 
1,ادي ,والبرك ابن عبد اهلل التميمي, وعمرو بن بكر التميمي السعديابن الممجم المر   

)) ما نصنع وكان فحوى االجتماع انيم تراحموا عمى اىال النيروان حيث قالوا 
بالبقاء بعدىم فمو شرينا انفسنا وقتمنا ائمة الضاللة وارحنا منيم البالد فقال ابن 

برك انا أكفيكم معوية وقال عمرو الممجم انا اكفيكم عميا وكان من مصر وقال ال
2التميمي أنا أكفيكم ابن العاص((.   

 21وكانت النتيجة أن عبد الرحمان ابن الممجم قتل عمي أثناء صالة الفجر في 
م, بينما فشل البرك وعمرو التميمي في القضاء  661يناير  27ىـ/  40رمضان 

رى بان الفكر الخارجي ومن خالل ىذه االحداث ن 3عمى معاوية وعمرو ابن العاص,
 قد برزت مالمحو في الساحة السياسية والذي سيكون لو نتائج وخيمة عمى العالم

4االسالمي فيما بعد.  

االسباب الدينية واالجتماعية -ب  

العامل االجتماعي:  -1  

                                                           

 .552ابن الكثير: المصدر السابق، ص - 1

 .1117المبرد: المصدر السابق، ص - 2

 .119أحمد عوض: المرجع السابق،  - 3

 .121المرجع نفسو: ص - 4
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من أبرز العوامل االجتماعية التي ساىمت في بمورت الفكر الخارجي ونزعة الخروج 
ية والتي ظيرت في بعض القبائل العربية ونجد من ابرزىا قبائل ىي العصبية القبم

، لكن ىذا ال 1تميم وبكر ابن وائل , فالخوارج وجدو التربة الصالحة في أعراب تميم 
يعني ان ىذه القبائل كميا كانت تدعم الخوارج بل انقسمت الى مؤيدين لمسمطة 

2ون الخوارج من القبيمة نفسيا.الخميفة ومعارضين لو ، فقد كان اتباع الخميفة يحارب  

فاذا اردنا التحقق من العناصر الخارجية التي شاركت في الخروج عمى عمي , نرى 
بانيا ضمت عناصر مختمفة من القبائل وكان عدد التمميين والطائيين واضح 

,بإضافة الى قبائل بكر ابن وائل، فقد كان ليم دور بارز في الفتوحات االسالمية في 
لكن المشكمة ،أنيم لم يحصموا عمى االمتيازات التي حصل عمييا افراد قريشالعراق ,  

3، وىذا ما اد  بيم أي معارضتيم  اعدم المساواة بينيم وبين قريش.  

العامل الديني:-2  

 اما العوامل الدينية التي ادت الى ظيور الخروج عمى الخميفة ثم ظيور الخوارج كفرقة

فتنة مقتل عثمان ابن عفان نالحظ بان الدين خرجوابحد ذاتو , فعند رجوعنا الى   

 عميو طالبوه بتحكيم كتاب اهلل وخمع نفسو من الخالفة, وكانوا يرددون ال حكم اال هلل ،

وىذا ما ظير بعد ذلك في معركة صفين حيث ان مجموعة القراء طالبوا عمي بتحكيم 
ىم وقالو أنو حكم الرجال كتاب اهلل, ثم خرجوا عميو ألنو لم يحكم كتاب اهلل في نظر 

                                                           

 .30أحمد عوض: المرجع السابق، ص - 1

 .58ص -57، صحوليات كتب األدبالجبار العبدي:  عبد -2

 .24المرجع السابق، صلطيفة البكاي:   -3
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، حتى ان عمي بعث الييم عبد اهلل ابن عباس ليناظرىم فمما وصل 1في كتاب اهلل 
)) إن يردا اصالحا يوفق اهلل الييم قال ليم  ما نقمتم من الحكمين وقد قال اهلل تعالى 
2بينيما(( , فكيف بأمة محمد صمى اهلل عميو وسمم .  

ة ، قالوا أنو حكم الرجال في امر اهلل ,وقد قال اهلل ثم قال ليم ما نقمتم من الخميف
3(( ، فما شأن الرجال والحكم.إًن الحكم هللتعالى ))  

شترطوا عميو حتى يعودوا معو، بأن يتوب اولَما جاء عمي كًمميم وأقنع بعضيم وقد   

ومن خالل ىذه المناظرة نرى بان الخوارج كان 4من كفره, فياس منيم ورجع الكوفة،  

م متعصب حيث انيم ال يفقيون آيات القران وتمسكيم بأراىم الباطمة.فكرى  

اآلراء الدينية لفرقة الخوارج -3  

لقد ذكر لنا عمماء الفرق بان  الخوارج قد افترقوا الى عشرين فرقة ، ثم افترقو بدع 
5.ذلك إلى فرق عديدة زادت عمى خمسين فرقة  

ورغم افتراقيم عمى ىذا الشكل إاًل أنيم يتفقون مع بعضيم عمى مجموعة من العقائد 
واالفكار التي تشكل نقطة التقاء بينيم والتي تميز فرقة الخوارج عن بقية الفرق 

                                                           

 .107م ، ص2003ه/1423 القاىرة،، 1، دار الفكر العربي، طالخوارج والمرجئةمحمد إبراىيم الفيومي:  - 1

 .35، اآليةسورة النساءن الكريم : آالقر   -2

، 1،تح أبي فداء عبد اهلل القاضي ، دار الكتب العربية ، ط الكامل في التاريخابن األثير أبو الحسن ابن أبي مكرم :  - 3
 .218، ص3م ، ج1987ه/1407بيروت ، 

 .11العش : المرجع السابق ، ص يوسف -4

 .24: المصدر السابق ، ص البغدادي -5



لمحة تاريخية عن فرقة الخوارج                    التمهيدي                   الفصل   
 

 
18 

فاذا اردنا ان نتحدث عن اراىم الدينية العامة نذكر ما قالو األشعري ))  1اإلسالمية،
وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بتحكيم وصوب الذي يجمعيا إكفار عمي ,و 

.نفيم من خالل ىذا القول 2الحكمين أو احدىما , والخروج عمى السمطان الجائر((
إن فرق الخوارج تجتمع عمى ىذه العقائد في حين تختمف عمى عقائد أخرى مثل 
 تكفير مرتكب الذنوب فيناك من يكفرىم, وىناك من ال يكفرىم مثل فرقة النجدات.

 ففرق الخوارج لدييم عقائد وأراء دينية كثيرة وسنذكر في بحثنا أىميا:

قوليم في الخالفة: -أ  

 أما راييم في الخميفة ال يكون إال بانتخاب حر صريح يقوم بو جماعة المسممين ، وال
ويستمر الخميفة مادام قائما  بعدل مقيما لمشرع مبتعدا، يجب أنا يقوم بو فريق منيم  

.3والزيغ فان انحرف وجب عزلو أو قتموعمى الخطأ   

كما يرون أن الخيفة ال يكون مختصا في بيت من بيوت العرب فميست الخالفة في 
 ريش كما يقول غيرىم وليس لمعربي دون األعجمي, فالجميع سواسية , فيم يرفضون

قريشيا ، ودليل عمى ذلك إننا اذا تتبعنا الخوارج األولين ال نجد 4سيادة قريش عمييم 
1واحد بينيم ,وكذلك نجدىم عينوا عبد اهلل ابن وىب زعيما ليم.  

                                                           

 .189أحمد عوض : المرجع السابق ، ص  -1

خاألشعري أبي الحسن عمي بن إسماعيل :   -2 ، تح محمد محي الدين عبد الحميد، تالف المصميينمقاالت اإلسالميين وا 
 .180م، ص1990ه/1411المكتبة العصرية، بيروت ، 

ه/ 1419، ا لرياض ، 1، دار إشبيميا، طالخوارج  أول فرقة في تاريخ اإلسالمناصر ابن عبد الكريم العقل :   -3
 .50م، ص1998

 .232، ص1ارة ا إلسالمية ا لعربية ، ج، مكتبة ا لحض العقد الفريدابن عبد ربو األندلسي :   -4
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أما شروط نصيب اإلمام فيقولون بانو يجب أن يكون مسمما تجتمع فيو صفات العمم 
2والزىد وانكروا إمامو الجائر كما انكروا أولوية قريش عمى باقي القبائل.  

قوليم في المخالفين: -ج  

صوة كبيرة ضد المخالفين من المسممين ويستبيحون لقد كان الخوارج يظيرون ق
أمواليم ودمائيم ويسبون نسائيم بكل قناعة و بينما كانوا متسامحين مع الكفار 

 وغيرىم من أعداء المسممين , فبينما نراىم يقتمون عبد اهلل ابن الخباب واىل بيتو دون

أخذ نخمة من  رحمة، يستوصون بنصارى خيرا ويبالغون في إكراميم ، ثم يرفضون
 نصراني إال بثمنيا .

بقولو ))يقتمون اىل االسالم و ،و فكانوا كما نعتيم النبي )ص( 3فادىشو صنعيم ىذا
.4ويدعون اىل االوثان ((  

كما يرون انو يجب محاربة المعارضين والمخالفين بسيف فالخوارج جميعا يقمو بيذا 
ف ، ولكنيم يرون ازالة ائمة وتراه صحيحا اال االباضية ال ترى اعتراض الناس بسي

5االجور.  

قوليم في مرتكب الكبيرة : –ج   

                                                                                                                                                                                     

 .20لطيفة البكاي : المرجع ا لسابق ، ص  -1

 .118الشيرستاني : المصدر ا لسابق ، ص - 2

 .196أحمد عوض : المرجع السابق ، ص 3 -

 .825، ص3344البخاري : المصدر السابق ، الحديث رقم  - 4

 .204األشعري : المصدر السابق ، ص  -5
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يرى الخوارج تكفير أىل الذنوب حيث يزعمون أن كل من اذنب من أمة محمد صمى 
, إال 1اهلل عميو وسمم فيو كافر أي خارج عمى دين اإلسالم ، ويكون في النار مخمدا

نو كافر بنعمة اهلل أي انو غير النجدات فانيم قالو: إن الفسق كافر عمى معنى ا
2خارج عن دين اإلسالم.  

 ولم يفرق الخوارج بين  الذنوب ، بل إعتبروا الخطأ في الدنيا, إذا رجعوا  كل من

يخالف الصواب فيو مذنب ولذألك ال كفروا عمي رضي اهلل عنو بالتحكيم ,مع انو لم 
ن ىذا يقدم عميو مختار لو, ونفيم من ىذا الخطأ في االجتياد يخ رج عن الدين ، وا 

3المبدأ جعميم يخرجون عن جماىير المسممين ،أنيم  يعتبرون مخالفييم مشركين،  

))وىم أول من كفر أىل القبمة بالذنوب , بل بنا يرنو فقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمة 
4ىم من الذنوب واستحموا أىل القبمة بذلك((  

                                                           

 .36عبد الكريم: المرجع ا لسابق، ص ابن ناصر -1

 .1078، ص3:  المصدر السابق، جالمبرد -2

 .38بن عبد الكريم:  المرجع السابق، ص ناصر -3

 .20ص ، السابق المصدر:  تيمية ابن  -4
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مبحث األول: عبد الممك ابن مروان وظروف توليه الخالفةال  

التعريف بعبد الممك ابن مروان: -1  

ىك عبد الممؾ ابف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس  بف عبد 
ابف المغيرة بف أبي العاص ، كىك أكؿ مف سمي بعبد  مناؼ ، امو عائشة بنت معاكية

1الممؾ في اإلسالـ ، ككاف يمقب بمكثؽ ألمر اهلل ، كيكنى أبا الكليد.  

، كقد 2ـ في خالفة عثماف ابف عفاف 647ق / 26كلد عبد الممؾ في المدينة المنكرة عاـ 
،  كعمره عشرة مركاف ابف الحكـ يـك مقتؿ الخميفة عثماف رضي اهلل عنو أبيوكاف مع 
3سنكات.  

نشأ عبد الممؾ نشأة عممية ، حفظ القراف الكريـ، كقرا العمـك الفقيية كالحديث كالفقو عمى 
4يد شيكخ كعمماء الحجاز ككاف يكثر مف مجالسة العمماء.  

كىذا ما اكسبو قدرة  كبيرة بحيث اصبح حجة في المعارؼ الدينية كقراءة القراف التي كاف 
5في المدينة ، ككاف مف اكبر فقياء المدينة في عصره.يطيؿ في تالكتو   

                                                           

، 1964، بيركت، 1، تح عبد الستار أحمد فراج ، عالـ الكتب ، طمآثر األناقة في معالم الخالفةالقمقشندم :  - 1
 .126، ص1ج

 .114، ص2010ق/ 1431، بيركت، 7،دار النفائس ، ط تاريخ الدولة األمويةمحمد سييؿ طقكش :   -2

، طالخالفة األمويةعبد المنعـ الياشمي:  - 3  .114ـ، ص2002ق/1423، بيركت، 1، دار ابف حـز

، دار يافا العممية لنشر كتكزيع تاريخ صدر اإلسالم من البعثة النبوية حتى نهاية الدولة األمويةعمى ياسيف:  عبد -4
 .380ـ، ص2006عماف ،  ،

عبد الحميـ عكيس: بني أمية بيف السقكط كاالنحدار، دراسة حكؿ سقكط بني   أمية في المشرؽ، شركة سكزلر  - 5
 .70، ص2002لنشر، القاىرة، 
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ربعة : سعيد ابف المسيب ، كعركة ابف الزبير ، أحيث قاؿ األعمش كاف فقياء المدينة 
1كقضيبو ابف ذؤيب ، كعبد الممؾ ابف مركاف ، كقد كاف عاقال حازما اديبا.  

ـ ، 661ق/41شارؾ عبد الممؾ في غزك افرقيو مع معاكية ابف حديج السككني سنة 
ـ، كقاـ عبد الممؾ بفتح جمكال،  ثـ عينو 665ق/ 45في سنة  أخرلكسار معو مرة 

 ةغاية فتنة يزيد ابف معاكي إلىيا سفياف عمى ديكاف المدينة حيث بقي في أبيمعاكية ابف 
مركاف ابف الحكـ الخالفة في مصر  أبيوغاية تكلية  إلىفقد رحؿ إلى الشاـ كمكث بيا  2

3كالشاـ فعينة كاليا عمى مصر .  

كثر فقد كاف لو الكليد كسميماف كمركاف االكبر  كأزكاج أكالدككاف لعبد الممؾ ابف مركاف 
عاتكة بنت يزيد ابف  كأميـكعائشة اميـ كالدة بنت العباس ، كيزيد كمركاف  كأـ كمثـك 

4اـ كامو عائشة بنت ىشاـ ، كمحمد كسعيد كالحجاج ألميات األكالد.معاكية ، كىش  

معمارية لعؿ مف اشيرىا مسجد قبة الصخرة ، حيث جمع لو الصناع مف  أعماؿكلو عدة 
ا.طراؼ البالد ، كقد أصبحت قبة الصخرة مف اشير البنايات حتى يكمنا ىذأكؿ   

حنكة السياسية ، ككاف شخصية جبارة كقكية ، شديد عمى العبد الممؾ ب اتصؼكقد 
مخالفيو يحكـ بسيؼ عمى أعدائو ، كىذا ما جعمو ينجح في تكطيد حكمو عمي الدكلة 

1.اإلسالمية  

                                                           

 .173ـ، ص2002ق/ 1421. 7، المكتب اإلسالمي، طالتاريخ اإلسالمي في العهد األمويمحمكد شاكر:   -1

، أطركحة شيادة الدكتكراه  ه47 -06أخبار االضطرابات السياسية بعد قيام الدولة األمويةميية :  إبراىيـ بف  - 2
 .65ـ(، ص2014ـ/2013في التاريخ اإلسالمي،  )جامعة كىراف: كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية قسـ التاريخ، 

 .355، القاىرة ص2، ط ، تح ثركة عكاشة ، دائرة المعارؼالمعارف الدينكرم :  ابف قتيبة  -3

 .174شاكر: المرجع نفسو، ص محمكد -4
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سالمية :توليه الخالفة اإل -2  

بعد مبايعة عبد الممؾ ابف مركاف بالخالفة بسنة مف تكلي أباه مركاف ابف الحكـ الخالفة 
جددت لو البيعة بالخالفة بعد كفاة أبيو بدمشؽ كمصر في  2ـ،685ق/65سنة ككاف ذلؾ 

3الثالث مف رمضاف مف نفس السنة .  

كقد تكلى عبد الممؾ الخالفة كحمة البالد اإلسالمية في غاية مف االضطراب كاالنقساـ  
و فقد كانت العراؽ منقسمة إلى عدة طكائؼ األكلى زبيري 4الذم عرفو العالـ اإلسالمي،

كالذيف بايعكا ابف الزبير ابف العكاـ كالثانية شيعة يدعكف إلى الثأر لدـ الحسيف بقيادة 
سميماف ابف صرد الخزاعي كالثالثة بقيادة المختار الثقفي الذم كاف يدعكف لمبايعة محمد 
ابف الحنفية ابف عمي ابف أبي طالب ، أما الطائفة الثالثة فيي الخكارج كقد انقسمت إلى 

5كنجدات .ازرقو   

 6طأما بالد الشاـ فقد عرفت صرع قبمي بيف القيسييف كاليمانييف خاصة بع معركة مرج راى
،كالتي كانت مف اىـ نتائجيا مقتؿ الكثير مف القسييف كزكاؿ جميع االمتيازات التي كانكا 

                                                                                                                                                                                

 .382عمى ياسيف: المرجع السابؽ ، عبد -1

، عماف ، 1، دار الشركؽ، طالخالفة األموية دراسة ألول أسرة حاكمة في اإلسالمفاركؽ عمر فكزم:  - 2
 .96،ص2009

 .174شاكر: المرجع السابؽ، ص محمكد -3

 .715/ ص11سابؽ، جابف الكثير: المصدر ال -4

 .120عبد المنعـ الياشمي : المرجع السابؽ ، ص - 5

يقكد  بنكاحي دمشؽ كىي اشير المركج فييا كقد حدثت بيا معركة بيـ مركاف ابف الحكـ ككاف منطقة :مرج راهط - 6
عمى الشاـ. انظر  ستكالءها  الحكـ ك  القبائؿ اليمنية كبيف الضحاؾ ابف قيس زعيـ القيسييف كانتيت بانتصار مركاف ابف

 .35محمد طقكش : المرجع السابؽ ، ص
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قاد يتمتعكف بيا بعد سيطرة اليمانييف عمى مقاليد السطمة كدعـ الخمفاء األمكييف ليـ كقد 
1التمرد القيسي ضد األمكييف زفر ابف حارث الكالبي.  

بقي عبد الممؾ خميفة عمى الشاـ كمصر مدة سبعة سنكات ، كابف الزبير عمى باقي 
بعد مقتؿ عبد ابف  اإلسالميةبالد لك ثـ استقؿ بالخالفة عمى سائر ا اإلسالميةالكاليات 
2ـ.694ق/73لؾ في سنة كذالزبير   

عالءخطبتو السياسية لناس انو سقيـ العدؿ  أثناءمركاف  ككعد عبد الممؾ ابف كممة  كا 
كقد تميزت خطبتو في الناس بيف  3الحؽ كالعمؿ بما جاء بكتاب اهلل كسنة رسكلو الكريـ،

الترىيب كالترغيب فكاف يكصييـ بطاعة كينياىـ عمى المعصية كيحذرىـ مف عكاقب 
4قتؿ .بالكعيد كال أعدائوالتمرد عميو ككعد بتخمص مف   

ككاف الخميفة عبد الممؾ يعيف كؿ منى يجده كفؤا قادر عمى تحمؿ المسؤكلية  مستعدا  
إلظيار الكالء لو ، فكاف كاليو عمى مصر اخكه عبد العزيز فمما تكفي في سنة 

بشرا عمى الككفة كالبصرة كلما تكفي بشرا  أخاهـ  عيف ابنو عبد اهلل كما كلى 703ق/84
محمد ابف  أخاهالثقفي عمى كامؿ العراؽ، كعيف عبد الممؾ عيف الحجاج ابف يكسؼ 

5.األردفعثماف ابف مركاف عمى  أخاهمركاف عمى المكصؿ كضـ اليو الجزيرة ككلى   
                                                           

 .97عمر فكزم:  المرجع السابؽ، ص فاركؽ -1

 .178، ص12الكثير: المصدر السابؽ، ج ابف -2

، 1ـ، ج1997ق/ 1418، بيركت ، 1، دار الكتب العممية ، طاإلمامة والسياسة ابف قتيبة الدينكرم :   -3
 .192ص

 .225ـ، ص1980ق/1400، دمشؽ، 1، دار الفكر، طفي العصر األموي اإلدارةنجدة الخماش :  - 4

، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ، القاىرة ،  الدولة األموية دولة الفتوحاتعالء عبد العزيز أبك يزيد:   -5
 .54ـ،ص1996ق/1417
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عندما استقاـ امر الخالفة لعبد الممؾ ابف مركاف رغب بخمع أخاه عبد العزيز ابف مركاف ، 
بعد أخيو عبد الممؾ، كذلؾ مف اجؿ أف الذم كاف عيد الييـ مركاف ابف الحكـ باء لخالفة 

يكليا ابنيو الكليد كسميماف ، فنصحو قبيضو ابف ذؤيب الذم كاف كاتبا لو بعدـ التسرع 
1،الف عبد العزيز كاف مريضا في تمؾ الفترة كلعؿ المكت يأتيو فيستريح منو.  

بعده ككتب إلى ابنو الكليد ثـ سميماف مف  الممؾ بالخالفةكبكفاة عبد العزيز عيد عبد 
2بعيده ليما إلى البمداف ليبايع الناس.  

التي كاف يطمح الييا  أىدافوالخميفة عبد الممؾ ابف مركاف قد حقؽ معظـ  أفكىكذا نجد 
كذلمؾ بتكحيد الدكلة اإلسالمية تحت الراية األمكية ككذلؾ ضماف البيعة ألبنائو مف بعده 

.3  

 أكصىعمر يناىز الستيف سنة كقد ـ عف 705ق/ 86تكفي عبد الممؾ ابف مركاف سنة 
4الحجاج ابف يكسؼ كيتبعكا نصائح عميـ مسممة . إلىبتقكل اهلل كاف يحسنكا  أبنائو  

ـ الى غاية 685ق/65كقد دامت خالفة عبد الممؾ احدل كعشريف سنة بداية مف 
ـ .705ق/85 5 

                                                           

 1401، القاىرة ، 2،ط ، تح مصطفى السقا، ك أخركف ، مكتبة مصطفى اليابي الوزراء والكتابالجييستارم:  - 1
 .34ـ، ص1980ق/

 .102محمد طقكش: المرجع السابؽ،  ص  -2

ق/ 1430،  بيركت ، 1، تح عبد المير مينا ، شركة العالمي لممطبكعات ، ط تاريخ اليعقوبياليعقكبي :   -3
 .200، ص2ـ، ج2010

، مر سييؿ زكار ، دار الفكر لطباعة رديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربابف خمدكف عبد الرحماف :   -4
 .73، ص3، بيركت،  ج1كالنشر ، ط

ـ، 1986، 1،تح محمد عثماف ، دار القمـ، ط محاضرات في تاريخ األمم اإلسالميةمحمد خضرم بؾ :   -5
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 المبحث الثاني : جهود عبد الممك ابن مروان في توحيد الخالفة االسالمية

ثقيال مف المشكالت ك  إرثامركاف ابف الحكـ ترؾ البنو عبد الممؾ  األمكمبعد كفاة 
المصاعب ، التي تحتاج إلى العظاـ مف الرجاؿ لحميا كالتغمب عمييا كتكجيياه الكجية 

الصحيحة حتى ال يستفحؿ أمرىا ، فتصعب السيطرة عمييا كتؤدم إلى إفرازات صعبة ال 
1يحمد عقباىا.  

، أما  2مر الخالفة ، كانت الشاـ كمصر تحت سيطرة األمكييفأبد الممؾ فبعد تسمـ ع
الحجاز كاليمف كالعراؽ كخرساف كما يمي ذألؾ شرقا مف مناطؽ فقد كانت مكالية البف 

ككاف المختار الثقفي متغمبا عمى الككفة يظير التأييد لمحمد ابف الحنفية كيجد  3الزبير،
4الكقت خصـ لبني أمية كعبد اهلل ابف الزبير . في طمب قتمة الحسيف ، كىك في نفس  

(.59صفحة  61أنظر الممحقكلممزيد مف التكضيح أكثر)  

، كاؿ ننسى تمرد أكيمكف القكؿ  ف عبد الممؾ ابف مركاف كاف يكاجو العديد مف الخصـك
جبرت عبد الممؾ أكؿ ىذه الظركؼ  1ياءسفي قرقي 5لقيسية بقياد زفر ابف الحارث الكمبيا

                                                                                                                                                                                

 .505ص

يمية ، ،منشكرات جامعة دمشؽ ، دار إشب تاريخ العصر األموي السياسي والحضاريإبراىيـ زعركر، عمي أحمد:   -1
 .263ـ، ص2002دمشؽ 

 .173ـ، ص2003ق/ 1424، 1، دار ابف خـز ، ط تاريخ الخمفاءالسيكطي جالؿ الديف عبد الرحماف :  - 2

 .120المنعـ: المرجع السابؽ، ص عبد -3

 .263ـ، ص1985ق/ 1405، تح أكـر ضياء العمرم ،دار طيبة ك الرياض،  تاريخ ابن خياطخميفة خياط :   -4

بف عمرك ابف معاذ أبك اليذيؿ أمير مف التابعيف مف الو الجزيرة ، كاف كبي قيس في زمانو  ن حارث الكمبيزفر اب - 5
شيد صفيف ـ عمي كشيد كقعة مرج راىط مع الضحاؾ ابف قيس تحصف في قرقيسياء في خالفة عبد الممؾ  كتكفي بيا 

 .45، ص3. الزركمي : المرجع السابؽ ، ج
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مكاجيتيا بقمب ثابت كالقضاء عمييا كسنعرض في بحثنا كؿ ىذه الحركات المناة عمى 
 األمكييف عؿ حدل:

:األشدقفتنة عمرو ابن سعيد  -أ  

يككف مركاف ابف الحكـ خميفة عمى المسمميف عمى  أف 2لقد نصت مقررات مؤتمر الجابية
يخمفو خالد ابف يزيد بف معاكية كمف بعده عمرك ابف سعيد األشدؽ ،لكف مركاف ابف  أف

الذم اغضب عمرك  األمرالحكـ قبؿ مكتو عقد الخالفة البنيو عبد الممؾ كعبد العزيز 
 ،3ابف سعيد بعكس خالد ابف يزيد الذم انصرؼ إلى شؤنو العممية ، كال سيما عمـ الكيمياء

الشخصيات البارزة فقد كاف لو دكر ميـ في امر الخالفة بعد  ككاف عمرك ابف سعيد مف
مركاف كفريؽ فسار سكاف الشاـ قسماف فريؽ مع عبد الممؾ البف  4كفاة يزيد ابف معاكية،

. األمكمحدكث االضطراب في البيت  إلىدل أشدؽ كىذا ما مع عمرك ابف سعيد األ  

عمرك ابف  إلىالممؾ ابف مركاف  تككف الخالفة بعد عبد أفبعد جداؿ طكيؿ اتفقكا عمى 
ت شرارة الفتنة أ، كبد5سعيد األشدؽ، لكف كعمى ما يبدكا لـ يكف عبد الممؾ متحمسا لمفكرة 

عند خركج عبد الممؾ مف دمشؽ إلى قرقي ياء كذلؾ لمقضاء عمى زفر ابف الحارث 
 الكمبي .

                                                                                                                                                                                

 معجم البمدان: بمد عمى نير الخابكر في الفرات فيي مثمث بيف الخابكر كالفرات ،انظر يا قكت الحمكم : قرقيسياء -1
 . 328، 4،المصدر السابؽ ، ج

كقد اجتمع فيو بنك أمية بزعامة مركاف ابف الحكـ كالقيسييف بزعامة الضحاؾ ابف قيس كقد اتفقكا  مؤتمر الجابية -2
  .479،ص3عمى مبايعة مركاف ابف الحكـ كالجابية  قرية قرب الشاـ ،انظر ابف األثير، المصدر السابؽ، ،ج

 .46إبراىيـ زعركرة : المرجع السابؽ ، ص  -3

 .78،ص5جالزركمي :المرجع السابؽ،   -4

 .47إبراىيـ زعركرة: المرجع السابؽ، ص  -5
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تحصف عمرك ابف سعيد في دمشؽ كاعمف العصياف عمى عبد الممؾ مما اضطر ىذا 
دمشؽ ككقع قتاؿ بيف الطرفيف كبعد حصار عبد الممؾ لعمرك ابف  إلىالعكدة  إلى األخير

سعيد داـ ستة عشرة يكما تـ االتفاؽ عمى استسالـ عمرك ابف سعيد كدخكؿ عبد الممؾ 
سيتكلى الخالفة بعد عبد الممؾ ابف مركاف، ككذلؾ  األشدؽدمشؽ ، كاتفقكا عمى أف ابف 

1يككف مستشارا لو.  

قصره كقتمو كلؼ البساط  إلىيستدرجو  أفلكف عبد الممؾ بقي يكف الحقد لو كاستطاع 
بالماؿ فترككا  أغراىـ األخيركحاكؿ أصحابو مقاتمة عبد الممؾ لكف ىذا  2عمى جثتو،

3.ـ690ق/ 70األمر ، ككاف ىذا الحادث سنة   

نقيـ ىذه الفتنة نرل باف عبد الممؾ ابف مركاف قد تبنى فكرة الغدر في  أفكاذا اردنا 
المجاؿ السياسي إلسكات الخصـك كالمعارضيف، كفي نفس الكقت قد يككف محقا بعض 
الشيء ألنو اعتقد انو ليس ىناؾ مكاف لطمكحيف في تمؾ الفترة السياسية المضطربة ، 

لبيت األمكم ،قد يصعب مف مكاجية القكل المعارضة كاف حدكث انشقاؽ داخمي في ا
4لألمكييف ، كيككف تكحيد الدكلة مستحيؿ .  

                                                           

، 2الطبرم أبي جعفر محمد ابف جرير: تاريخ السؿ كالممكؾ، تح محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ، ط - 1
 .140، ص6مصر، ج

 .266ابف خياط: المصدر السابؽ، ص خميفة -2

 .88، ص5األثير: المصدر السابؽ، ج ابف -3

، 2004، دار أسامة لنشر كالتكزيع، عماف ،  موسوعة التاريخ اإلسالمي العصر األمويصالح طيبكب :    -4
 .69ص
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دكلتو  أمكرـ في دمشؽ لتصفية بعض 689ق/70كامضى عمى التكابيف بقية السنة 
1التابعة لممسمميف.  األراضيكمصالحة  البيزنطييف الذم تكغمكا داخؿ   

المعارضة الشيعية في العراق: -ب  

حركة التوابين :-1  

كاف مركاف ابف الحكـ قد جيز قبؿ كفاتو جيشا بقيادة عبيد اهلل ابف زياد إلخضاع زفر ابف 
الحارث بقرقي ياء في منطقة الجزيرة كعينو أميرا عمى كؿ ما يفتحو، فاذا فرغ مف الجزيرة 

يرة كصمو نعي تكجو إلى العراؽ إلعادتو إلى السيادة األمكية ، فمما كاف عبيد اهلل في الجز 
مركاف ابف الحكـ ، كمعو متاب عبد الممؾ يستعممو عمى ما استعممو كالده كيحثو عمى 

.2المسير إلى العراؽ  

تشنجا مف األحداث السياسية فالككفة كىي مركز المعارضة  األكثر اإلقميـككاف العراؽ 
د مأساة كربالء التقصير كالشعكر بالذنب بع أزمةالسياسية، ككاف حزب الشيعة فييا يجتاز 

حيث  3اليدكء طيمة حكـ عبيد اهلل ابف زياد، إلى اإلخالء، كاضطر أىؿ الككفة إلى 
األجكاء السياسية لـ تكف مشجعة ألية مبادرة ضد النظاـ بعد تنفيذ إجراءات الممحقة 

4كقبضة الحكـ االمكم الحديدية مما انز الرعب في  قمكبيـ.  

                                                           

 .130،ص12ابف الكثير: المصدر السابؽ، ج - 1

 .12،ص4األثير: المصدر السابؽ ،ج ابف -2

 .70محمد طقكش: المرجع السابؽ، ص  -3

 .70إبراىيـ زعركرة : المرجع السابؽ ،ص  -4
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الفرصة المناسبة التي يتمكنكف عندىا  إلىطمعكف كعمى الرغـ مف ذلؾ ظؿ العرقيكف يت
1كابف الزبير عمى حد سكاء. أميةمف تحقيؽ كجكدىـ مستقميف عف بني   

كبعد كفاة يزيد ابف معاكية عـ االضطراب أنحاء البالد كفرار عبيد اهلل ابف زياد ، شرع 
، 2 أىؿ العراؽ يتصمكف ببعضيـ البعض بيدؼ كضع خطة مف اجؿ الثأر لدـ الحسيف

كغسؿ عارىـ الذم تجسد في التخمي عف الحسيف في خربو مع يزيد ابف معاكية ،  لذلؾ 
لـ يجدكا كسيمة يكفركف بيا عف ىذا التقصير كيتبكف إلى اهلل بيا مف ىذا الذنب العظيـ 

 سكل الثأر

، كقاد ىذه الحركة سميماف 3إلى الحسيف ، كمنذ ذلؾ الحيف اطمقت عمييـ حركة التكابيف 
ابف صرد الخزاعي  الكثير مف المؤيديف كاألنصار الذيف كانكا  ، كقد اكتسب إلى جانبيا

 عمى استعداد لمقتاؿ في سبيؿ تحقيؽ أىدافيـ  ، ككاف شعارىـ الثأر لمحسيف .

ـ خرج سميماف ابف صدر الخزاعي مع مؤيديو التكابيف الى منطقة 685ق/65كفي سنة 
ثـ ذىبكا نمف ىناؾ إلى كربالء حيث بمغكا قبر الحسيف كاسترحمكا عميو كبككا  النخيمة

ك كبعد يكميف قرر المسير لقتاؿ عبيد اهلل ابف زياد باعتباره الرجؿ  4كتابكا عف خذلناىـ لو

                                                           

 .70مد طقكش : المرجع السابؽ، صمح - 1

إبراىيـ بيضكف : مف دكلة عمر إلى دكلة عبد الممؾ دراسة في تككف االتجاىات السياسية في القرف األكؿ   -2
 .196ـ، ص1991ق/1411اليجرم، دار النيضة العربية، بيركت ، 

 .49إبراىيـ زعركرة: المرجع السابؽ ، ص  -3

 كف عبد العزل بف منفذ صحابي مف زعماء كالقادة شيد الجمؿ مع كصفيف مع سميماف ابف صرد الخزاعي بف الج
 .127، ص3عمي كسكف الككفة  ثـ كاـ مف الذيف كتبكا إلى الحسيف  كتخمفكا عنو، انظر الزركمي: المرجع السابؽ ،ج

 .24،ص4األثير: المصدر السابؽ ، ج ابف -4



أوضاع العالم اإلسالمي في عهد عبد الملك ابه مروان            الفصل األول     
 

 
31 

كأثناء  1الذم اصدر األمر بقتؿ الحسيف ، النيـ كجدكا أف الطريؽ األمثؿ لتحقيؽ االنتقاـ،
 كأشارقيسياء فاستقبميـ زفر ابف الحارث كاخبرىـ بمقدـ عبيد اهلل ابف زياد مسيرىـ مرك بقر 
2.عيف الكردة إلىعمييـ بالمسير   

ق/ 65عيف الكردة كالتقكا بجيش عبيد اهلل ابف زياد سنة  إلىكبالفعؿ سار جيش التكابيف 
العراؽ  أىؿـ كخاضكا معركة ضارية ضدىـ ككانت غير متكافئة بفعؿ قمة جيش 685

مقارنة بالجيش األمكم ، كأسفرت المكاجية عف ىزيمة ساحقة لتكابيف كمقتؿ زعيميـ 
3الككفة. إلىسميماف ابف صرد الخزاعي ، كتراجع بقية الجيش   

دفع بيا الحماس  يكىكذا انتيت حركة التكابيف ، كىي في الكاقع مف الحركات الطائشة الت
المزيد مف الدماء  إراقة إالكلـ تكف ليا نتائج  إلى عدـ التبصر ، كلقيت ىزيمة منكرة ،

4.العراؽ لألمكييف أىؿكتعميؽ كراىية   

كنالحظ في ىذه الحركة أمراف، األكؿ انو كصفت بالتشيع كاعتبرىا المؤرخكف نقطة تحكؿ 
في تطكر الحزب الشيعي ، أما األمر الثاني أنيا فاتحة عمؿ ما يزاؿ أساسيا إلى غاية 

قكس الشيعية كىك الترحـ عمى الحسيف كزيارة قبره في كربالء ، كىذا يكمنا ىذا في الط
حركة دينية. إلىيعني تحكؿ الشيعة مف حركة سياسية   

حركة المختار بن عبيد اهلل الثقفي: -ب  

                                                           

 .586، ص5: المصدر السابؽ، جالطبرم -1

 .47زعركرة : المرجع السابؽ ، صإبراىيـ   -2

 .173اليعقكبي : المصدر السابؽ ،  ص  -3
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ىك المختار ابف عبيد اهلل الثقفي نسبو مف قبيمة ثقيؼ ، كاف في البداية مؤيدا ألمكييف 
لكنو انقمب عمييـ كايد الحسيف ابف عمي ، فسجنو عبيد اهلل ابف زياد كظؿ بسجف حتى 
امر يزيد ابف معاكية بإطالؽ سراحو لشرط مغادرتو الككفة ثـ ذىب الى الحجاز كفييا 

1الزبير ثـ اصبح مف انصاره. تقرب مف عبد اهلل ابف  

، 2كظؿ المختار يالـز عبد اهلل ابف الزبير كىك محاصر في مكة فقاتؿ معو بكؿ إخالص
ـ، في ظؿ 684ق/64لكنو تركو بعد مكت يزيد ابف معاكية ، كعاد إلى الككفة في عاـ 

، 3نشاط محمـك لمثأر لمحسيف ، كادعى المختار انو مكفد مف قبؿ محمد ابف الحنفية 
خاصة انو كجد سميماف ابف صرد الخزاعي قد قطع شكطا كبيرا في السيطرة عمى الككفييف 

ك فراح يعمؿ عمى جمع مناصريو مف الشيعة كتأكيده انو ارسؿ الييـ مف قبؿ الميدم 
قسميف قسـ مع سميماف ابف صرد يريد الثأر  إلىالبف الحنفية ، كبذلؾ انقسـ الشيعة 

البيعة االبف الحنفية، كىذا ما اثر سمبا عمى قدرة التكابيف  لمحسيف ، كالقسـ األخر يريد
4.العسكرية  

الككفة تتدخمكا في  أشراؼلكف ابف الزبير كتب إلى كاليو بالككفة بسجف المختار لكف 
5.كاخرجكا المختار مف السجف  األمر  
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ككفة كرجع المختار الى مزاكلة نشاطو لتعبئة المؤيديف لو فقد نجح في السيطرة عمى ال 
كاستجاب لو الكثير مف الشيعة، كلعؿ الكسب الكبير الذم حصؿ عميو مختار الثقفي ىك 
انضماـ ابراىيـ ابف األشتر النخاعي ، كالذم ساعد المختار عمى السيطرة عمى الككفة 

كقد بايعو إشراؼ  1ـ،685ق/66كاخراج عامؿ ابف الزبير منيا عبد اهلل ابف مطيع سنة 
 كسنة رسكلو الكريـ ، كتمكف عمى السيطرة عمى الككفة كأذربيجاف الككفة عمى كتاب اهلل

كىمذاف كأصفياف كالرم، كنجح إبراىيـ ابف االشتر في قتؿ عبيد اهلل ابف زياد ككذلؾ 
.2ـ، 687ق/66الحصيف ابف النمير في معركة خازر سنة   

ا دعكة مصعب ابف لكف اىؿ الككفة لـ يككنكا يثقكف في المختار الثقفي كانقمبكا عميو كقبمك 
ـ، كذلؾ مناجؿ التخمص مف 688ق/68الزبير الييـ الذم كاف يسيطر عمى البصرة سنة 

3.استبداد المختار الثقفي   

كقد زحؼ مصعب ابف الزبير بجيشو إلى الككفة كالتقى بجيش المختار في منطقة حركراء 
عمى مقربة مف الككفة ، كمعو الميمب ابف أبي صفرة، كاشتبككا مع جيش المختار بحيث 

دارت الدائرة عيو فاضطر الى اليركب الى قصره كتحصف فيو لمدة ثالثة اشير لكف 
كىكذا انتيت  4ب ابف الزبير كقد كانت النتيجة مقتمو،المحتار اضطر كخرج لمقاتمة مصع
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حركة المختار كالذم ماف ىدفو االساسي ىك تحقيؽ مكاسب شخصية كاف يككف مف كبار 
1.الحكاـ مثمو كعبد الممؾ كابف الزبير   

كبذلؾ يككف الخميفة عبد الممؾ قد تخمص مف احد معارضيو الذم انتيى امره عمى 
ير .خصمو عبد اهلل ابف الزب  
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حركة عبد اهلل ابن الزبير : -ج  

لقد ادل زكاؿ حركة المختار الثقفي مف الساحة السياسية  الى انحصار المنافسة عمى 
بيف عبد الممؾ ابف مركاف كعبد ابف الزبير ، فعبد الممؾ  في بداية  اإلسالميزعامة العمـ 

الشرقية نظرا لتعرضو  كاألقاليـلـ قادر عمى التصدم لحركة الزبير في العراؽ  األمر
1.لبعض المشاكؿ الداخمية كالخارجية التي تطمب حميا جيكدا خاصة  

كاف منطكيا عمى بعض الخالفات الداخمية في البيت  األمكمفكضع الداخمي لمخميفة  
ذكنا تفصيؿ ذلؾ مف قبؿ ، كقد انتيت بقضاء عبد الممؾ عمى  أفكالتي سبؽ  األمكم

، كما انيى مشاكمو مع حاكـ قرقيسياء زفر ابف الحارث كنجح 2عمرك ابف سعيد األشدؽ 
3.في لتخمص مف ناتؿ ابف قيس الخذامى حاكـ األردف المؤيد لمزبيرييف  

ـ سياسة 689ق/70الكضع الخارجي فقد انتيجت اإلمبراطكرية البيزنطية في عاـ  أما
يعقد معاىدة مع اإلمبراطكر جستياف  فاضطر عبد الممؾ اف اإلسالميةالتكسع في الثغكر 

الثاني لضماف ىدكء ىذه الجبية مقابؿ دفع ضريبة سنكية ، كبذلؾ حسـ مختمؼ مشاكمو 
 4لتفرغ لعبد اهلل ابف الزبير.

كأدرؾ الخميفة االمكم اف قكة عبد  ابف الزبير تكمف في العراقيكف القضاء عميو في ىذا 
الزبيرم بكاممو ألفن عكامؿ الصمكد في الحجاز االقميـ سيؤدم حتما الى اسقاط النظاـ 
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ا 1تككف قد فقدت الكثير مف دعائميا ، لذلؾ خرج عمى رأس جيش كبير إلى العراؽ ، كلمن
2سمع مصعب ابف الزبير ذلؾ تحنرؾ نحك الشماؿ لتصدم لعبد الممؾ.  

نتيج عبد الممؾ في غضكف ذلؾ ، خطة ذكية إلضعاؼ قكة خصمو ، فكاتب زعماء  كا 
ؽ في جيشو يستميميـ النضماـ إليو، كما كاتبو ىؤالء بدعكتو الييـ ، كقد عمـ العرا

انو لـ لنفذ إجراءات صارمة خكفا منو مف حدكث  إالمصعب ابف الزبير بيذه المراسالت 
خصمو  إلىاالنشقاؽ في جيشو مع بداية المعركة، لكف زعماء العراؽ تخمكا عنو كانضمكا 

3.مما كاف سببا في خسارتو  

لتقى الجيشاف عمى نير الدجيؿ بمسكف عند دير الجاثميؽ سنة  كانتيى  4ـ،692ق/72كا 
المقاء بانتصار عبد المؾ ابف مركاف كمقتؿ مصعب ابف الزبير كدخؿ عبد الممؾ الككفة 
كحصؿ عمى البيعة مف أىميا ككلى أخاه بشر ابف مركا عمى الككفة كخالد ابف عبد اهلل 

5دمشؽ.عمى البصرة كرجع  أسيدابف 
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بعد القضاء عمى مصعب ابف الزبير لـ يضيع عبد الممؾ فرصة االنتصار كاسرع بإرساؿ 
، فسار 1الحجاز لمحاربة عبد اهلل ابف الزبير ، كيجو لو الضربة القاضية  إلىجيش 

مكة المكرمة كنصب  إلىالطائؼ كبقي بيا مدة ثـ تكجو  إلىالحجاج ابف يكسؼ الثقفي 
في المسجد  األخيرقبيس كقاـ بحصار ابف الزبير فتحصف ىذا المجانيؽ عمى جبؿ لبي 
كداـ الحصار ستة اشير كتخمى عف عبد اهلل ابف  2ـ ،692ق/72الحراـ ككاف ذلؾ سنة 

حبيب كحمزة نتيجة لضيؽ الحصار الذم فرضو  أبناءهالزبير عدد كبير مف اتباعو كمنيـ 
قتاال بطكليا ككاف يبمغ مف العمر الحجاج ، كلما ياس ابف الزبير مف الحصار خرج كقاتؿ 

كبيذا انتيت  3ثالث كسبعكف سنة لكنو في النياية قتؿ ، كامر الحجاج بصمبو في مكة،
خالفة عبد اهلل ابف الزبير التي استمرت تسع سنكات تقريبا، كخضكع الحجاز لعبد الممؾ 

4.ابف مركاف  

منى جديد تحت زعامة األمكييف كاصبح الخميفة عبد الممؾ  اإلسالميكتكَحد العالـ 
ابف مركاف الخميفة الكحيد لممسمميف، كبقي أماـ  ىذا الخميفة الخطر الخارجي 

كالتي سنتكمـ عمى  الذيف ظمكا يعارضكف األمكييف، كاعتبركىـ مغتصبيف لمخالفة ،
.مةاثيا في الفصكؿ القادحدأتفاصيؿ   
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  المبحث األول: الخوارج األزارقة 

رضون النظام األموي ألنيم كانوا يعتبرونيم غير شرعيين لمخالفة المسممين، اظل الخوارج يع
القاسية في العراق كما كان لحالة االضطراب التي شيدىا العالم اإلسالمي وسياسة الحجاج 

1دور في تشجعيم عمى تحدي الحكومة المركزية.  

بن الزبير وذلك  حين ا اهللولعل أَول موقف سياسي منظم يتخذه الخوارج ىو التحالف عبد

بن الزبير في اشارك نافع ابن األزرق الحنفي ونجدة ابن عامر الحنفي المذان قررا مساعدة 

ن أن النمير السكوني ، غير األموي الحصين اب الدفاع عن مكة مع جماعتو ضد القائد

ن تحالفيم مع ابن الزبير انفرط بعد أن خالفيم في رأييم ، ، أل2التحالف كان مرحميا فقط

وذلك ألنو لم يتبرا من عثمان ابن عفان وعمي ابن أبي طالب ولم يكفر أباه الزبير ابن العوام 

تيجة الختالف الخوارج مع ابن الزبير ، ون3وطمحة ألنيم خرجوا عمى عمي لبن أبي طالب 

 عاد بعضيم إلى البصرة مثل نافع ابن األزرق وعبد اهلل ابن إباض أما البعض اآلخر فقد

، نحن سنتحدث في المبحث األول عمى فرقة 4عاد إلى اليمامة  كنجدة ابن عامر الحنفي 

 األزارقة.
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 الثانيةث عمى نشاط األزارقة والتطورات التي عرفتيا الحركة خالل الفتنة دقبل التعرض لتح
ن ؤسسيا نافع ابن األزرق الحنفي ،ألالبد من الرجوع إلى جذورىا األولى وخصوصا إلى م

اإلحاطة بتاريخ نشأتو والظروف التي عاش فييا تمكننا من تسميط مزيد من الضوء عمى 
1انب من تاريخيا.الحركة وتسيل عمينا فيم بعض الجو   

نافع ابن األزرق وتكوين النواة األولى لتيار األزارقة: -أ  

، ويكتنف الغموض في ماضي 2أي بني حنيفة المستقرين في البصرة  األزرقينتمي نافع ابن 
ىذا الشخص وتاريخ انتمائو إلى الحركة الخارجية اذا ال يذكر الرواة عنو سوى اىتمامو 

حرصو عمى حفظو وفيم آياتو وانتقالو إلى مكة األخذ من كبار الكبير بالقران الكريم و 
الصحابة وخصوصا عبد ابن عباس الذي كان يزوره بصورة مستمرة ، فقد كان نافع ابن 

األزرق يطرح العديد من األسئمة عمى عبد اهلل ابن العباس ، وقد تمكن نافع ابن األزرق من 
كن فيمو الخاص لمقران أدى بو إلى االقتناع اكثر فيم تعاليم الدين اإلسالمي وتفسير القران ل

ولعل اطالع نافع ابن األزرق ىو الذي جعمو يكتسب قدرة 3بفكره الخارجي وتمسكو بمبادئو.
 وصبرا عمى تجاجواحكان لسان غضب فقد قال المبرد عنو ))  4كبيرة غمى الجدل واإلقناع

وىي الصفات التي ستمكنو من احتال مكانة متميزة داخل الحركة الخارجية. 5المنازعة ((.  
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ويرد الحديث عن نافع ابن األزرق في صفوف الخوارج ألول مرة من المصادر في والية 
عبيد اهلل ابن زياد اذا كان من بين األفراد المجموعة التي قبض عمييا ىذا الوالي وحبسيا ، 

1تعقدىا بني حنيفة. وسبب االجتماعات التي كانت  

كر الرواة أفكار تميز بيا في تمك الفترة باستثناء ما ذزرق فال يأما المستوى الفكري البن األ
كما كان محاطا بعناصر خارجية سبق ليا أن  2كان يقوم بو من ذم السمطان األموي ،

ذي كان نشطت في لبصرة وقد تأثر نافع ابن األزرق في البداية بارا بالل ابن مرداس وال
يؤمن بالقعود وعدم استعراض المسممين ، لكنو سرعان ما تأثر بأفكار المتطرفين من 

أصحابو الخوارج وذا ما أدى إلى تغير أفكاره فاصبح يؤمن بفكرة قتل المخالفين بدل القعود 
ويرجع ىذا التحول إلى تأثره بأفكار أبي الوًزاع الراسبي حيث شارك ىذا األخير في العديد 

3ميات القتل واستعراض المخالفين.من عم  

ن أبي الوزاع الراسبي ىو الذي حَرض نافع ابن األزرق عمى الجياد بدل أحيث يرى فميوزن ب
لسانو صارم وقمبو كميل وتمنى أبو الوزاع لو إن نافع كان كميل المسان  أنالقعود فقد قال لو 

وصارم القمب وقد أثارت ىذه الكممات نافع ابن األزرق فاصبح خارجيا شاريا بدال من خارجيا 
فمنذ ذلك الحين أصبح المبدأ االسمى لو انو ال يجوز المقام في أظير المشركين  4قاعدا ،

5ليجرة وقتاليم وبيع انفسيم إلى اهلل.بل يجب الذىاب إلى دار ا  
                                                           

 .179،ص4، تح سييل زكار ، دار الفكر ، بيروت ، ج جمل من أنساب األشراف   البالذري :   -1

 .1218ص، 3المبرد : المصدر السابق، ج -2

 .1219، 3المصدر نفسو : ج -3

، تر عبد الرحمان بدوي ، دراسات  األحزاب المعارضة السياسية في صدر اإلسالم الخوارج والشيعةفميوزن يوليوس :   -4
 .68ص، 1958مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ،  إسالمية ،

 .144ص ،3المبرد: المصدر السابق، ج - 5
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من الخروج وقيام بحكتو نظرا إلى الظروف الصعبة التي فرضو  األزرقولم يتمكن نافع ابن 
والي البصرة عبيد اهلل ابن زياد ،لكن المستجدات السياسية غيرت مجرى األحداث وأتاحت 

1لنافع ابن األزرق فرصة لمبروز في الساحة السياسية.  

دفاع عن مكة بالنسبة لنافع ابن األزرق فقد مكنتو من البروز أمام جموع الخوارج وكانت ال
الذين التقوا في البصرة واليمامة ، ويبدوا انو إعجابيم بفضل ما كان يتمتع بو من صفات 
وىو غير عنو نجدة ابن عامر الحنفي في رسالتو إلى نافع بعد افتراقيما وقد تجسد بروز 

2العودة إلى البصرة واختياره كقائد وتكميفو بإعداد الخروج. نافع ابن األزرق بعد  

 األزارقةونستنج من خالل ىذا العرض لحياة نافع ابن األزرق ونشاطو في البصرة إن حركة 
التي ظيرت إبان الفتنة الثانية، لم تبرز فجأة ومن ال شيء بل إن جذورىا تعود إلى الفترة 

مورا فاقدا لتجربة والخبرة ، بل كان سياسيا محنك سابقة ، كما لم يكن زعيميا شخصا مغ
تسمح بالقران وناضل في صفوف الحركة الخارجية سنوات طويمة واليو يرجع الفضل في 

 تكوين النواة األولى ليذه المجموعة وفي انطالق نشاطيا بعد الخروج من البصرة .

نشاط األزارقة:  -ب  

أقام ىناك بعض الوقت ، وكانت البصرة حينذاك بعد ما عاد نافع ابن األزرق إلى البصرة ، 
لييا عبيد اهلل ابن  قد شيدت عدة تغيرات داخمية في أعقاب وفاة يزيد ابن معاوية وىروب وا 

حيث كانت الظروف ذات تأثير إيجابي بالنسبة إلى حركة الخوارج ال سيما  3زياد إلى الشام،

                                                           

 .144رجع السابق، صإبراىيم الفيومي: الم -1

 .132لطيفة البكاي : المرجع السابق ، ص 2 -

، دمشق ، 1، تق سييل زكار، ط الحزبية السياسية من قيام اإلسالم حتى سقوط الدولة اإلسالميةرياض عيسى :   -3
 .128م.ص1992ه/1412
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ي أىل البصرة بعد مقتل مسعود ابن وكذلك الحرب القبمية ب1بعد غياب السمطة المركزية ،
عمرو واشتدت الفتنة بي قبائل األزد وتميم والمذان تصمحا في النياية واجتمعوا عمى عبد اهلل 

وفي أثناء ىذه الظروف نجح ابن األزرق ىو ومؤيديو في  2بن الحرث أن يكون وليا ليم ،
إخراج أصحابو من السجن وغادر البصرة ىو وثالثمئة رجل إلى ألىواز بد ما ايقن أن الجو 
السياسي في البصرة غير مالئم لتسممو حكميا ، خاصة بع اتفاق أىل البصرة عمى التصدي 

 لو.

بالسيطرة عمييا وقام بطرد عماليا ، جبى  وبعد وصول نافع ابن األزرق إلى األىواز بدأ
خرجيا فكان ليذه السيطرة نتيجة سمبية عمى أىل البصرة الذين كانوا يأخذون جزءا من 

 عطائيم من مداخيميا.

ن األىواز تشكل منطقة توفر ليم ما يحتاجونو وتمكنيم من اتخاذىا إأما بالنسبة لمخوارج ف
شر نافع عمالو إلييا، وكذلك حضر لميجوم عمى قاعدة ألجل السيطرة عمى مناطق أخرى ون

.البصرة. وىو ما حاول نافع ابن األزرق القيام بو بعد السيطرة عمى األىواز  

وقد قام بعد غارات عمييا كانت ليا خسائر ال يستيان بيا بنسبة لسكان البصرة وىذا ما أدى 
ن قيس زعيم بني تميم إلى دخول الرعب في نفوسيم ودفعيم إلى االلتجاء إلى  األحنف اب

3لمساعدتيم في تنظيم عممية لتصدي لمخوارج.  

                                                           

 .134لطيفة البكاي : المرجع السابق، ص  -1

ابن عثمان: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم، تح عمر عبد السالم الذىبي شمس الدين محمد ابن أحمد  -2 
 .37، ص1م، ج1990ه/1410، بيروت ، 1تدمري، دار الكتاب العربي ، ط

 .84محمد طقوش: المرجع السابق،ص - 3
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ويعزى التجاء السكان إلى لألحنف ابن قيس إلى غياب سمطة قوية في ىذه المنطقة، فقد 
 كانت البصرة في تمك الفترة مستقمة عن سمطة األمويين والزبيريين.

ي عبد اهلل ابن الحارث ابن قيس بجمع عشرة آالف مقاتل ،وطمب من الوال األحنفوقام 
بتعيين قائدا ليذا الجيش فقام ىذا األخير يتعين مسمم ابن عبس وخرج البصريون لمحاربة 

 2وقبل ذلك بعث نافع ابن األزرق رسالة إلى عبد اهلل ابن صفار 1م،685ه/65األزارقة سنة 
  ن صفاراب أإلى عدم القعود مع المشركين فقر  ، يدعوىما ومن معيما 3وعبد اهلل ابن إباض

 أهختمفوا فأخدىا ابن إباض وقر الرسالة ثم خبئيا ولم يجيز بيا أمام الناس خشية أن يتفرقوا وي
فقال : قاتمو اهلل أي رأي رأى ؟  صدق نافع ابن األزرق لو كان القوم مشركين كان أصوب  

وال  ألحكاموالمناس رايا، ولكنو كذب فيما يقول لكن القوم براء من الشرك، ولكنو كفار بنعم 
يحمو لنا إاًل دمائيم وما سوى ذلك فيو حرام عمينا، فقال لو ابن صفار : برئ اهلل منك ومنو 

4فقد قصرت ونافع فقد غال .   

                                                           

 .86،ص4،المصدر السابق ، ج جمل من أنساب األشراف   البالذري :  - 1

رئيس الصفرية من الخوارج فيما قال عمى غير قياس وفي قضية رئاستو خالف  التميمي عبد اهلل ابن صفار الصرامي 2-
، 1كبير . انظر ياقوت الحموي : المقتضب في كتاب جميرة األنساب ، تح ناجي حسن ، الدار العربية لمموسوعات ، ط

 .115، ص1. ج1987بيروت، 

رة بن سيد بن مقاعس ، رأس اإلباضية واليو نسبيم وكان النمري التميمي من بني م  عبد اهلل ابن إباض المقاعسي 3-
معاصرا لمعوية ابن سفيان وعاش إلى أواخر عبد الممك ابن مروان .انظر ياقوت الحموي: جميرة األنساب ، المصدر 

 .115،ص1السابق، ج

 .569، ص5: المصدر السابق، ج الطبري -4
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باضية وصفرية ومعظم المصادر ترجع انقسام  وبذلك تفرق الخوارج وانقسموا إلى أزارقة وا 
1الخوارج إلى ىذا األمر.  

باألىواز، وبدأت  2سمو الدوالبأن لقتال الخوارج ذىبوا إلى مكان ن استعد البصريو أبعد 
المعركة وانتيت الجولة األولى من المعركة بمقتل مسمم ابن عبيس ونافع ابن األزرق 

رغم قمة عددىم من الصمود في وجو جيش البصرة ، وبعد  األزارقةوتمكن  3وتواصل القتال،
ة وكنيم اكتفوا أن االنتصار ولم يحاولوا دخول ىزم جيش البصر  األزارقةجيد كبير استطاع 

4المصر ألنيم كانوا منيكين بعد شيرين من المعارك المتواصمة.  

5وبعد موت نافع ابن األزرق امرت الخوارج عبد اهلل ابن الماحوز قائدا عمييم .  

 وعمى وجد اإلجمال كانت أحداث معركة الدوالب والتي أفزعت البصريين ودفعتيم إلى اتخاذ
تدابير  جديدة لحماية البصرة من الخطر الخارجي وكان أول عمل قام بو أىل البصرة ىو 

مكاتبة عبد اهلل ابن الزبير طالبين منو تعيين والي قادر ىزم الخوارج مؤكدين بذلك باقتناعيم 
6بان الدفاع عن البصرة ال يكون ناجحا إال في ظل سمطة قوية .  

                                                           

 .131رياض عيسى : المرجع السابق، ص - 1

، 2، المصدر السابق ، جمعجم البمدانفواسخ . انظر ياقوت الحموي :  أربعة األىوازقرية بينيا وبين  الدوالب - 2
 .485ص

، تصح وضبط محمد سعيد الرافع بمساعدة الشيخ محمد األخبار الطوالالدينوري أبي حنيفة أحمد بن داود  :   -3
 .265ه، مصر، ص1331، 1الخضري، ط

 .132لسابق، صلطيفة البكاي : المرجع ا  4-

 . 65ص ،4ابن األثير  : المصدر السابق ، ج -5

 .133لطيفة البكاي : المرجع السابق، ص  -6
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د اهلل ابن الحارث ، وولَى مكانو الحارث ابن عبد اهلل ابن فاستجاب ابن الزبير ليم فعزل عب
1ربيعة ، المعروف بالبقاع.  

وقام الولي الجديد بتكوين جيش قوامو اثني عشر الف مقاتل وامر عميو أخاه عثمان ابن عبد 
اهلل وأخرجو لمحاربة الخوارج المتمركزين في سوق األىواز، وقد كانت المعركة سريعة جدا 

وكانت نتائج المعركة ىامة فق  2يزام البصريين ومقتل قائدىم عثمان ابن عبد اهلل ،انتيت بان
لم يكن عمى ما  األزارقة،لكن عبد اهلل ابن الماحوز قائد  األزارقةفتحت أبواب البصرة إمام 

يبدو مستعجال في احتالل البصرة بل قرر بسط نفوذه عمى األكثر ألراضي المحيطة 
3بقيادة ابن الماحوز وزاد عدد جيشو إلى أالف. األزارقةوكة بالبصرة، وقد اشتدت ش  

.(69ص 20الممحق رقم )ولتوضيح األمر أكثر أنظر إلى   

ونظرا لعدم إيجاد سكان البصرة حال لمخوارج قاموا بمكاتبة عبد اهلل ابن الزبير وذلك من اجل 
بعاد الخطر  الخارجي عن تولية الميمب ابن أبي صفرة ، لكي يضع حدا لالزا رقة وا 

والذي سنتحدث عن دوره في القضاء عمى الخوارج في فصمنا الثالث. 4البصرة،  

آراء األزارقة ومعتقداتيم: -ج  

بمعتقداتيم وغالوا في التعصب حتى وصل بيم األمر إلى تكفير كل من  األزارقةلقد تمسك 
ما سبق وذكرنا يخالفيم من الفرق الخارجية األخرى ، فقد حمل ابن األزرق لواء دعوتو وك

                                                           

 .570ص ،5الطبري : المصدر السابق ، ج -1

 .1237، ص3المبرد: المصدر السابق، ج -2

 .133لطيفة البكاي : المرجع السابق ، ص  -3

 .157أحمد عوض: المرجع السابق ، ص -4
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نو كتب إلى من تخمف عنو في البصرة ، فحثيم عمى الخروج من بين أظير الكافرين أب
1واليجرة الييم لتتنقموا بذلك من الظممات إلى النور.  

ة  يجتمعون مع غيرىم من فرق الخوارج في العديد من األفكار و المعتقدات من قإلزار افا
حكيم وكذلك تكفير عثمان ابن عفان في سنوات أىميا تكفير عمي ابن أبي طالب بعد الت

حكمو األخيرة ، وتكفير الزبير ابن العوام وطمحة ابن عبيد اهلل لخروجيم عمى عمي، إال انيم 
وسائر الخوارج منيا : 2كانت ليم مقاالت خالفوا بيا المحكمة األولى  

يحل قتاليم نيم ال يرون مخالفييم غير مؤمنين فقط ، بل مشركين مخمدين في جينم و أ
، ولذلك كان ابن األزرق من المخالفين إال اليجرة إليو لييجروا بذلك من ديار الكفر 3وقتميم 

4وبدخول ديار اإلسالم.  

، 5ويرى نافع ابن األزرق انو من لم يياجر الييم من الخوارج فيم بمنزلة الكافر ويستحل قتمو
)) وجاء المعذرون من األعراب ليؤذن ليم وقعد الذين كُذبوا باهلل ويستدلون بأية الكريمة 

.6ورسولو((   

وسمى األزارقة مخالفييم من المسممين مشركين وقد خالفوا المحكمة األولى الذين كانوا 
1يقولون بان المسممين كفار وليس مشركين.  

                                                           

 .1234،ص3المبرد :المصدر السابق ، ج  -1

 .219أحمد عوض: المرجع السابق، ص - 2

 169األشعري: المصدر السابق، ص  -3

 .1235المبرد : المصدر، السابق ، ص  -4

 .219أحمد عوض :المرجع، السابق، ص 5 -

 .90القران الكريم: سورة التوبة، اآلية رقم  - 6
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بدعوتو بل احدث ليم ما كتف نافع ابن األزرق بيجرة الناس إليو التدليل عمى إيمانيم  يولم 
نة، فكان اذا جاء مياجر الييم أخضعو إلى امتحان صعب ، وىو أن يقتل حيعرف بالم

أسرى مخالفييم رجال وأطفاال واذا قتميم صدقوه ، واذا لم يقتميم اعتبر منافقا مشركا فيأمر 
2نافع ابن األزرق بقتمو.  

3النساء واألطفال.عتبر نافع أن دار المخالفين ىي دار حر ب ويجوز قتل أ  

)) ، فاستدل بقولو تعالى  4وشدد نافع عمى القعدة فمم يجد ليم عذرا عمى التخمف عن الجياد
 وقال بان اهلل يفضل المجاىدين عمى القاعدين ، وبذلك اعتبر،  5نفروا خفافا وثقاال((أو 

 القعدة من الخوارج كفارا.

ويزعمون أن أطفال مخالفييم مشركين وكفار ويزعمون انيم مخمدون في النار ويرون أن كفر 
)) وقال نوح ربي أن تذرىم عمى األرض ويستدلون بأية الكريمة 6مخالفييم يسري في أبناءىم 

7من الكافرين ديارا، انك إن تذرىم يضموا عبادك وال يمد إال فجارا كفارا((.  

8كب الكبيرة كافر مخمدا في النار.ويرى األزارقة أن مرت  
                                                                                                                                                                                     

 .166، ص إبراىيم الفيومي  : المرجع السابق -1
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 المبحث الثاني : الخوارج النجدات 

عند دراسة تحركات الخوارج في شبو الجزيرة العربية التي تزعميا نجدة ابن عامر الحنفي  
1والتي تعرف في المصادر بالنجدات أو النجدية مشكمة في قمة المعمومات.  

حركة يعود إلى قصر عمرىا وانحصارىا في ويرى فميوزن أن عدم اىتمام المصادر بيذه ال
، وىم تفسير منطقي ومقبول لكنو ال يمكن أن يبرر تجاىل الرواة لنشاط نجدة  2بيئة صغيرة

.3ابن عامة اتباعو الذي تواصل  اكثر من خمسة سنوات وكان لو اثر كبير   

نجدة ابن عامر الحنفي يجمع الخوارج ويقود تحركاتيم: -أ  

تعرضنا لنشأة الحركة الخارجية في المناطق الشرقية أشبو الجزيرة العربية تذكر المصادر عند 
أن الخوارج الذي انتقموا من اليمامة إلى مكة المكرمة لمدفاع عن الحرم عادا من جديد بعد 
موت يزيد ابن معاوية فتوجيوا إلى اليمامة مع ابن طالوت ثم اجمعوا عمى نجدة ابن عامر 

4م.686ه/ 66ت ثم اجمعوا عمى نجدة ابن عامر في سنة فباعوه وخمعوا أبا طالو   

وكما ذكرنا سابقا فان الخوارج الذين ساندوا ابن الزبير في الدفاع عن مكة ضد الجيش  
ألزارقة  عادوا إلى البصرة واتباع نجدة عادوا إلى اااألموي وقدة عادت إلى ديارىا ، ف

5اليمامة.  
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موعات ولم تكن متوحدة ويعود ذلك ألسباب لكن مجموعة اليمامة انقسمت إلى عدة مج
 جغرافية وقبيمة. وأثناء عودتيم من مكة انقسموا إلى ثالثة مجموعات رئيسية.

المجموعة األولى التي كانت مع أبو طالوت سالم ابن مطر أحد أبرز العناصر الخارجة التي 
اليمامة إلى الدعوة إلى عادت إلى اليمامة ونشطت فييا ، فقد قام أبو طالوت بعد عودتو إلى 

 2 ))فبايعو خمسون رحال عمى انيم ان وجدوا خير اليم منو بايعوه ويبايعو معو((. 1نفسو،
م، عمى 685ه/65. في سنة 3معد حصولو عمى البيعة انتقل أبو طالوت إلى الخضار ب

ارض ابني حنيفة ، وكان قد أخذىا معاوية ابن أبي سفيان وجعل فييا رقيقا، فقسم أبو 
وال شك ان االستفادة  4فييا اشيرا فاتاه الناس وكثر اتباعو، وأقام أصحابوالوت الرقيق عمى ط

من الغنائم التي كان يتحصل عمييا انصار ابو طالوت كانت الدفع الرئيسي لممنضمين 
أما المجموعة الثانية التي عادت  من مكة إلى اليمامة  فتتكون من عناصر شاركا  5الجدد.

في الدفاع عن الحرم يقودىا نجدة ابن عامر الحنفي ، ويذكر الرواة أن نجدة كان مع نافع 
المتطرف من  األزرقابن األزرق في البصرة ثم فارقو مع قوم فارقوه وذلك بسبب موقف ابن 

6القعدة والمخالفين.  
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ما المجموعة الثالث من خوارج اليمامة فقد انتقمت منى مكة إلى البصرة بصحبة أصحاب أ
نافع ابن األزرق ، وكانت تضم عناصر بارزة مثل أبي فديك وعطية ابن األسود الحنفي 

وعمى ما يبدو فضمت ىذه العناصر مشاركة خوارج البصرة في نضاليم وخاصة  1وغيرىما،
وارج والمركز الرئيسي لنشاطيم ، إال أن ىذه المجموعة لم تدم ان البصرة تعد معقل الخ

طويال في البصرة نظرا إلى خمفات  قبمية وكذلك خمفات عقائدية مع نافع ابن األزرق وأفكاره 
2المتطرفة كثيرا.  

لتقى نجدة الحنفي في اليمامة بالعناصر العائدة من البصرة واخبروه ما بجدر من نافع ابن ا  و 
رر نجدة تكفير من يقول بإكفار القعدة منيم عمى اليجرة الييم ، واكفروا من قال األزرق ، وق

م.685ه/ 65بإمامة نافع ابن األزرق. وقد بايعوا نجدة ابن عامر في سنة   

م، لما قام نجدة واتباعو باالستوالء 686ه/66ويعود الحديث عن خوارج اليمامة في سنة 
 لعبد اهلل ابن الزبير فاستولوا عمييا وقسم نجدة المال عمى قافمة قادمة من البحرين تحمل ماال

عمى اتباعو واتباع ابن طالوت ونصحيم برد الرقيق الذي وزعيم عميو ابو طالوت ونصحيم 
3بخدم الرض واستعماليا.  

طالوت ومبايعة نجدة ابن عامر ،  أباطالوت فقرو خمع  أبوانصار  األعمالعجبت ىذه أو 
، وبتالي عظم امر نجدة ابن 4م686ه/ 65طالوت قد بايعو وكان ذلك سنة  أبو أنكما 
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1ليو .إعمى مجموعتو باسم النجدات نسبة  عامر واصبح زعيما لخوارج اليمامة واصبح يطمق  

شبو الجزيرة العربية: خوارج اليمامة فيتوسع نطاق نشاط  -ب  

يث قررر و وتكثف نشاطو ، حبعد حصول نجدة ابن عامر عمى البيعة من اليمامة كثر اتباع
2ستوالء عمييا نظرا ألىميتيا االقتصادية واالستراتيجية .نجدة مياجمة البحرين واإل  

وقد قام بعدة غارات عمييا ونجح نجدة في تبسيط نفوذه عمى شمال البحرين في منطقة 
3و الصدقة،من سكان البحرين بان يؤدوا ل األغمبيةكاظمة وارغم بني تميم الذين كانوا يمثمون   

ثم سار نجدة إلى اليمامة إلى الجانب الغربي من بالد العرب ، واخضع جزءا من اليمن 
خاصة مدينة صنعاء، وبعث أبي فديك إلى حضر موت فجبى صدقات أىميا سنة 

م، وأصبحت البحرين عاصمة لنجدة واتباعو ، وصارت السواحل الشرقية 688ه/68
)الممحقولممزيد من التوضيح أنظر 4خاضع لسيطرة الخوارج.والجنوبية لشبو الجزيرة العربية   

(.69ص  20رقم   

تباعو بانيم كانوا يسيرون وفق مخطط واضح ىدفو أفي مجمل تحركات نجدة و  ويتبين لنا
السيطرة عمى اطراف الجزيرة العربية المحيطة بالحجاز وتقوية الحركة وتدعيميا ماديا 

محتممة مع عبد اهلل ابن الزبير. وبشريا، وذلك قبل الدخول في مواجية  
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م، إلى الحج وىو مع ثمانمائة وسنين رجل وقد رفعت 688ه/68توجو نجدة في نياية عام 
 في عرفات ألوية:

الحنفي.لواء نجدة ابن عامر   

الحنفية.لواء محمد ابن   

 لواء عبد اهلل ابن الزبير .

 لواء عبد الممك ابن مروان.

وبع الحج قرر نجدة ابن عامر  1شاركوا في الوقوف بعرفة بسالم،ولم ينشب قتال بينيم بل 
مياجمة المدينة المنورة لكنو تراجع عن ذلك لعدة اسباب منيا استعداد عبد اهلل ابن عمر ابن 

، وكذلك  تخوف 2الخطاب رضي اهلل عنيما فقد كان الخوارج يوقرون اباه عمر توقيرا شديدا 
م ذىب بعد ذلك إلى الطائف حيث جاءه عاصم ابن عروة نجدة من إثارة المسممين عميو، ث

، فبعد تراجع نجدة ابن 3ابن مسعود الثقفي ،فبايع نجدة ، ثم عاد ىذا األخير إلى البحرين
، عمييم وعمى أىل مكة  التي كانت تأتييم من 4عامر عن مياجمة المدينة امر بقطع الميرة

لمدينة كثيرا وىذا ما أدى بعبد اهلل ابن البحرين واليمامة  وقد أدى ذلك إلى تضرر أىل ا
5العباس إلى مكاتبة نجدة  يطمب منو إرجاع الميرة إلى أىل الحجاز.  
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وعموما فان تحركات نجدة ابن عامر في شبو الجزيرة العربية خصوصا في الحجاز اكدت 
لمجميع عجز ابن الزبير المطمق عمى التصدي لمخوارج بسبب انشغالو بمناطق اخرى 

العراق. وخاصة  

إختالف الخوارج اليمامة ونياية نجدة ابن عامر: -ج  

بعد نجاح  نجدة ابن عامر في السيطرة عمى مناطق واسعة في شبو الجزيرة العربية ظير 
ىناك مشاكل في جماعتو فقد ظيرت اختالفات عقائدية بين نجدة واتباعو ، وتبرز لن كتب 

نجدة لم تعجب أصحابو ، ولكن بعض  رأفكابعض  أنالفرق بان الخالف كان فكريا حيث 
المصادر مثل البالذري تشير بان ىناك رسائل متبادلو بين عبد الممك ابن مروان ونجدة ابن 

، وىو ما رفضو اتباعو وسنتحدث عن اىم األمور التي أدت إلى نياية نجدة ابن 1عامر 
اختالف خوارج اليمامة عن نجدة ىي:  أسبابعامر فمن اىم   

جندا لغزو في البر والبحر ، ثم فضل العطاء الذين غزو في البحر عمى الذين انو بعث  -
2غزو في  البر، فانكروا عميو ذلك وقالوا لو لم يكن لو الحق بتفضيل ىؤالء.  

عثمان ابن عفان ،فمما سمع بذلك عبد  أوالدمن  أمرةانو بعث جندا فتمكنوا من سبي  -
بذلك وبعثيا إليو، فاخد أصحابو عميو ذلك وقالوا لو  الممك كاتب نجدة ليشترىا منو فقبل نجدة

3تب فتاب.  

                                                           

 .81عمرو فوزي: المرجع السابق، ص - 1

 .266أحمد عوض: المرجع السابق، ص  -2

م، 1983ه/1403، بيروت، 1اإلسفراييني أبي المضر: التبصير في الدين ، تح كمال يوسف الحوت، عالم الكتب،ط - 3
 .52ص



 الفصل الثاوي          وشاط المجمىعات الخارجية في عهد عبد الملك ابه مروان
 

 
56 

الحدود من أصحابو ، وقال لعل اهلل يعفوا عنيم، وان عذبيم في  أصحابومنيا انو تولى  -
 النار ثم يدخميم الجنة وبذلك خالف نجدة مبدا تكفير مرتكب الكبيرة .

بين األغنياء وحرم ذوي الحاجة منيم ، فبرئ منو ابو  األموالبانو فرق  أيضاونقموا عميو  -
1.وأصحابوفديك   

التي جعمت الخوارج يثورون عمى نجدة  ىو انو عندما كتب لو عبد  األسبابن من اىم أو 
الممك ابن مروان يدعوه لطاعة مقابل توليو اليمامة وما جاورىا ، حيث اتيمو عطية ابن 

وقد عمم منو دىانا في  إالما كاتبو عبد الممك حيث قال  اإليمانالسود بدىان وضعف 
،وقد قام الخوارج بخمع نجدة ابن عامر ومبايعة أبي فديك ، فقام ىذا األخير يقتل  2الدين

واستمر أبو فديك زعيما عمى  4م،692ه/72سنة  3بقتل نجدة ابن عامر في قرية حجر
روان والتي سنتحدث عن الخوارج إلى غاية القضاء عمى حركتو من قبل عبد الممك ابن م

 تفاصيميا الحقا.

آراء النجدات ومعتقداتيم :-ج  

قتل مخالفييم واجب ، واكثر الخوارج عمى ىذه المقالة. أنيرى النجدات   
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في تكفير القعدة من الخوارج وكذلك قتل االطفال واعتبارىم  األزارقةكما خالف النجدات فرقة 
1.أباءىممشركين مثل   

األزارقة في حكم أىل الذمة الذين يكونون مع مخاليفيم، فاألزارقة قالوا ال كما خالف النجدات 
تباح دمائيم احتراما لذمتيم التي دخموا بيا في أمان أىل اإلسالم ، وقال النجدات تباح 

2دمائيم كما أبيحت دماء من يعيشون في كنفيم من المسممين.  

، بل ىي واجبة وجوبا مصمحيا،  إقامة إمام ليست واجب شرعي  أنوجميع النجدات يرون 
يراعوا العدل واإلنصاف فيما بينيم وان يتواصوا بالحق  أنبمعنى انو اذا امكن المسممين 

بينيم  ويطبقونو عمى اكمل وجو فيم بذلك ليسوا بحاجة إلى إمام ، فان اخفقوا في تحقيق 
3إلقامو العدل بينيم جاز ليم ذلك. أماماألمر كان البد من   

عقائدىم عندما يكونون في الراضي مخالفييم  ءخفاإ أيانيم يجيزون العمل بتقية  والمشيور
عقيدتو  إخفاءالخارجي يحق لو  إنوىذا ما يمزىم عن باقي الفرق الخارجية ، حيث يرون 

4حتى يحين الوقت إلظيارىا.  

في ما يخص ارتكاب الذنوب ، فقد اغمظ نجدة عمى الناس الخمر ، ولكنو لم يخرج  أما
، ويبدوا انيم يفرقون بشكل واضح بي مرتكب الذنوب التي اصر 5رتكبو عن دائرة اإلسالم م

صاحبيا عمى ارتكابيا ، وبين الذنوب الغير المتعمدة ، فيرون انو من كذب كذبة صغيرة 
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واصر عمييا فيو كافر ، ويرون انو من زنى وسرق وشرب الخمر وىو غير مصر فيو 
1فس مذىبيم.مسمم عمى شرط أن يكون عمى ن  

:نأمراالدين  أنويرى النجدات   

ما جاء من عند اهلل  تعالى جممة ، فيذا واجب  واإلقراراحدىما ىو معرفة اهلل ومعرفة رسمو 
 عمى المسممين .

أما األمر الثاني ما خرج عن كتاب اهلل تعالى من حكم فناس معذرون حتى يقيم عميو الحجة 
ياده شيئا محرما فيو معذور، ومن خاف العذاب عمى بالحالل والحرام ، فاذا استحل باجت

2المجتيد المخطئ قبل قيام الحجة فيو كافر.  

 المبحث الثالث: خوارج الجزيرة الفراتية 

تحركات الخارجية المنظمة التي شمل  أخربعد تحرك الخوارج الذي شيدتو الجزيرة الفراتية 
نشاطيا مناطق واسعة وتطمب القضاء عمييا مجيودات كبيرة من قبل الدولة اإلسالمية في  

، فنحن نجد أن اشير3القرن األول اليجري، وتبدوا  ىذه الحركة مختمفة عن السابقة   

والحروب الت الحركات الخارجية اندلعت زمن الفتنة وتوسع نشاطيا نتيجة االضطرابات 
وقعت في تمك الفترة ، أما خوارج الجزيرة فقد اندلعت انتفاضتيم بعد مقتل عبد اهلل ابن الزبير 

4وتوحيد الدولة اإلسالمية تحت الر أية األموية من جديد.  
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إن أولى الروايات التي تتحدث عن وجود خوارج في الجزيرة الفراتية تمك التي اوردىا الطبري 
ويذكر فييا تحرك بعض افراد ىذه المجموعة بقيادة صالح ابن  1م،695ه/75ضمن أحداث 

)) كان صالح رجل ناسكا زاىدا وقد وصفو أبو المحنف في كتاب الطبري 2المسرح التميمي ،
وىي صفات تميز اغمب الخوارج خاصة األولون منيم ،  3مصفر الوجو صاحب عبادة((.

4خوارج والموصل والكوفة.اما نشاطيم فال تذكر المصادر سوى ارتباطو بال  

وقد كانت اغمب مصادر التاريخ  خاصة األولية كالطبري تصور لنا بان صالح ابن المسرح 
5.األزارقةوجماعتو لم تكن لو عالقة بصفرية أو   

وىذا ما نجد الكثير منم الروايات تخمط الحديث بين الصفرية وصالح ابن المسرح مع انو ال 
ايات القديمة والحديثة، سوى القول بان صالح عمى رأي توجد ما يربط بيما في الرو 

6الصفرية.  

، لكن السؤال 7م695ه/75وقد بقي صالح ابن المسرح عمى موقف القعود إلى غاية سنة 
نجيب عمى ىذا  أنالمطروح لماذا لم يخرج صالح ابن المسرح قبل ىذا التاريخ واذا اردنا 
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صالح ابن المسرح يخرجون عمى السمطان  جعمت اتباع أسبابىناك عدة  أنالسؤال فنرى 
 أصحابووضعية  أن، ففي بداية األمر لم يكن صالح يرى ضرورة لمخروج طالما 1األموي 

2لنشاط  دون ضغوط ومشاكل. إمكانيةغير ميددة بصورة مباشرة وان ىناك   

معظم الروايات ترجع ثورة صالح ابن المسرح واتباعو كان من ظمم األمويين ليم  أنفنجد 
 األسباب، لكن في الحقيقة اذا تمعنا في ىذه 3والبتعاد األمويين عن الحق حسب نظرىم

سنجدىا غير كافية في تفسير قرار خروج صالح ابن المسرح فظمم األمويين بنسبة ليم ليس 
رفوا التشدد والظمم في عيد زياد ابن أبيو وابن عبيد اهلل ، السكان قد ع أنجديدا خاصة 

4حقيقة ساىمت في ثورة صالح ابن المسرح.  أسبابونحن نرجح أن ىناك   

السبب الحقيقي لثورة صالح واتباعو ىي تمك  أنواذا بحثنا في الروايات التاريخية نجد 
لجزيرة الفراتية ، وذلك حين عين تي ادخميا عبد الممك ابن مروان عمى الا اإلداريةالتعديالت 

محمد ابن مروان عمى الجزيرة والموصل وىذا ما أدى إلى تضييق نشاط الخوارج في  أخاه
، كما انو في ىذه الفترة عين الحجاج ابن يوسف الثقفي عمى العراق حيث كانت 5الموصل 

6سياستو قمعية ضد مخالفيو سواء كانوا خوارج اما غيرىم.  
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، ويبدوا من خالل ما سبق 1لخوارج إلى قطع االتصال بإصحابيم في الكوفة وىذا ما أدى با 
ان التطورات التي حصمت  بعد عودة الجزيرة والعراق إلى الحكم األموي لم تكن في صالح 

2الخوارج .  

م، فالمصادر تبرز لنا 695ه/75صالح ابن المسرح بدأت منذ سنة  أصحابففكرة خروج 
بيب ابن يزيد الشيباني وىو من زعماء الخوارج في الجزيرة الفراتية تمك الرسالة التي بعثيا ش

فقد بعث شبيب والذي كان الكوفة رسالة إلى صالح  3ويعد اليد اليمنى لصالح ابن المسرح،
وقد دعوتني فاستجبت لك  أحدابعد.... فإنك شيخ المسممين ولن نعدل بك  أما)) فقال فييا

تعترني المنية ولما  أنتأخير ذلك أعممتني فان اآلجال غادية ورائجة وال امن  أردتوان 
فيذه الرسالة تبرز لنا  .4من بعممو يريد اهلل ورسولو(( ياكوا  الظالمين جعمنا اهلل  أجاىد

طمب شبيب من صالح عمى الخروج ، حيث رد عميو ىذا الخير بالمجيء إلى الجزيرة وبجمع 
، ومن 5يجمع مئة وعشرين رجال بعد دعوة دامت عشرين سنة أنقومو وقد استطاع صالح 

 ىنا نتساءل لماذا ىذا العدد القميل عمى الرغم من قدم دعوة صالح في الكوفة ؟

شيعة وىذا ما كان لو امر سمبي عمى  أغمبيتياإذا تأممنا جيدا  في تاريخ الكوفة نرى بان 
 دعوة صالح ابن المسرح ويفسر لنا قمة أتباعو.
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صالح ابن المسرح اغمبيم من قبائل ربيعة وخاصة بني شيبان الذين نزحوا  أصحابكان  وقد
1قي مواطنيم األولى عمى الجانب اليمن من نير الفرات إلى صحاري الكوفة.  

،وىو مكان إقامو  صالح ابن المسرح  2بصالح ابن المسرح في درا وأصحابوالتقى شبيب 
عمى تحديد موعد لمخروج )) اجتمع بعضيم لبعض ومعو جماعتو معيم اخوه وتم االتفاق 

3فتييأوا((.  

وقد قاد صالح التحرك ولقب بأمير المؤمنين وقد بايعو جميع اتباعو نظرا لنشاطو الطويل في 
4الدعوة الخارجية.  

وكان أول عمل قام بو الخوارج ىو مياجمة دواب الحاكم في رستاق حتى تكون ليم خيول 
وكان حاكم الجزيرة محمد بن  5رجعوا إلى دارا دون مل شيء ميم،يقاتمون عمييا وبعد ذلك 

مروان ، فيذه المحاولة من الخوارج مفادىا انيم ال يعترفون بسمطان األموي وأنيم مصممون 
 عمى تحدييا.

،لكن  6وجاء رد فعل محمد ابن مروان  ببعث ليم الف فارس قيادة عدي بن عميرة الكندي
اء مما أدى بمحمد ابن مروان ببعث جيش قوامو ثالثة االف رجل ىذا الخير انيزم ىزيمة نكر 
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لمقضاء عمييم نيائيا لكن ىذا الجيش نجح فقط إلى إجبار الخوارج عمى االنسحاب من 
، وبتالي دخول أراضي العراق واصبح امر التصدي ليم تحت 1الجزيرة والتوجو إلى الدسكرة

حدث عن صراعو مع الخوارج في فصمنا ، والذي سنت2مسؤولية الحجاج ابن يوسف الثقفي 
 الثالث.

أراء ومعتقدات  خوارج الجزيرة الفراتية: -أ  

تسمى فرقة الخوارج التي كانت مع صالح ابن المسرح بالصالحية نسبة إليو او الشبيبة نسبة 
، ويرى الشيرستاني أن الشبيبة ىي  3إلى شبيب ابن يزيد الشيباني ، والذي كان من أصحابو

مذاىب الخوارج البييسية وىم اتباع بن بييس الذي دافع عمى الحرم المكي مع مذىب من 
4ابن الزبير ثم رجع مع أصحابو إلى البصرة.  

فشبيبة تجتمع مع الفرق الخارجية األخرى في تكفير عمي البن أبي طالب ومعاوية لبن أبي 
مر ابن الخطاب سفيان وتتبرا من عثمان ابن عفان ، وتعترف وتقدي بأبو بكر الصديق وع

5رضي اهلل عنيم جميعا.  
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إمامة المرأة منيم اذا قامت بأمورىم وخرجت عمى مخالفييم ، وزعموا ان   الشبيبةوقد أجاز 
جييزة أم شبيب كانت اإلمام بعد مقتل شبيب إلى ان قتمت ، واستدلوا عمى ذلك عمى ان 

.1شبيبا لما دخل الكوفة أقام امو عمى منبر الكوفة حتى خطبت  

وبالغين حتى يكفروا ، وانم  أطفال)) انيم مؤمنون وقد قال الشبيبة في األطفال المؤمنين 
2وقالوا بقول المعتزلة في القدر. وبالغين حتى يؤمنوا ((. أطفاالالكفار كفار  أطفال  

اهلل وان محمد رسول اهلل ،  إالال الو  أنالرجل يكون مسمما اذا شيد  أنالشبيبة  أراءومن 
تولى أولياء اهلل وتبرا من أعدائو، واقر بما جاء من عند اهلل جممة ، وان لم يعمم سائر ما 

افترض اهلل سبحانو عميو مما سوى ذلك افرض ىو أم ال  فيو مسمم حتى يبتمى بالعمل بو 
3فيسأل.  

يد عبد الممك ابن مروان مجرد أما باقي الفرق الخارجية كاإلباضية والصفرية فقد كانت في ع

فرق دينية والتي تبنت القعود وفضمت عدم الخروج عمى الخميفة األموي وبذلك لم تمثل ليم 

اه.تيديدا سياسيا عكس الفرق الخارجية التي سبق وذكرن  

                                                           

 .111ص-110البغدادي: المصدر السابق، ص 1 -

 .194األشعري: المصدر السابق، ص - 2

 243أحمد عوض : المرجع السابق، ص - 3



 

 

الفصل الثالث: سياسة عبد الممك ابن مروان في 
 مواجية الحركة الخارجية

 المبحث األول: دور الميمب ابن أبي صفرة في القضاء األزارقة 

 المبحث الثاني: سياسة الحجاج في التصدي لمخوارج.

المبحث الثالث: أسباب فشل الحركة الخارجية في عيد عبد الممك 
 ابن مروان



 ان في مىاجهة الحركة الخارجيةسياسة عبد الملك ابه مرو   الفصل الثالث       

 

 

66 

  ةالمبحث األول : دور الميمب ابن صفرة في القضاء عمى األزارق

قبل الحديث عن الصراع الطويل الذي جمع بين الميمب واألزارقة ، وسنتحدث عن حياة ىذا 
يرجع  صفرة الذي ال أبيالقائد العظيم ، فيو ينتمي إلى أسرة الميالبة حيث أنيم ينسبون إلى 

، وقد اسمم أبو صفرة في عيد عمر ابن 1رت إلى عمان نسبة إلى األزد اليمنية التي ىاج
في العراق في عيد عثمان ابن عفان  اإلسالميةالخطاب وقد شارك أبو صفرة في الفتوحات 

  2وبعد ذلك استقر في البصرة ىو عشرتو في البصرة من األزد.

باه في المعارك وىذا ما أدى إلى اكتسابو خبرة عسكرية طويمة بإضافة أب يرافق وكان الميم
أنو اشتير في قومو وكذلك في العراق شجاعتو والحنكة العسكرية ، وىذا ما جعمو زعيما 

 3ظير براعة كبيرة.ال اإفاة الباه لبي صفرة رغم صغر سنو لقبائل األزد بعد و 

مر األزارقة في البصرة وعدم وجود سكان  ىذا المصر قائدا يمكنو التصدي ليم أبعد تفاقم 
 الجيوش التب بعثوىا لمخوارج منيت باليزائم واشتد خطرىم في البصرة ونواحيو. فكل

صفرة والذي واله عبد الو ابن  أبياألمر الذي أدى بإشراف البصرة باالستنجاد بالميمب ابن 
 .4م، حيث طمبوا منو محاربة األزارقة 685ه /65الزبير، في ذلك الوقت عمى خرسان سنة 

، كميف رسمي من عبد اهلل بن الزبيرلكن الميمب رفض في البداية رفض ألنو كان يريدىا كت
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وتشير الروايات  أن عبد اهلل ابن الزبير قد قبل طمب سكان البصرة في محاربة الخوارج 
 1رقة أوال.از واليتو في خرسان ومواجية خطر األ وبالتالي امر ابن الزبير الميمب بتأجيل

لكن الميمب ابن صفرة اشترط عمييم شروطا مقابل توليتو لحرب األزارقة والتصدي ليذه 
ما غمبت عميو ويعطوني  إلييجعموا  أنال إسير الييم أ)) واهلل ما الميمة الخطيرة، فقال 

 2إلى ذلك((. فأجابوهمن بيت المال ما اقوى عميو من معي 

ن تكون حركتو في اتجاه األزارقة بموافقة جميع أن الميمب كان حريصا أيم مما سبق ويف
الل المعارك التي كان يتوقع األطراف وفي نفسى الوقت يؤمن لجيشو حاجتو من التميل خ

راضي لو والتي تقع في تو عمى يكون خراج األذلك كانت حركن تستغرق وقتا طويال ، لأليا 
 .3يده يستردىا من األزارقة 

م. وستصبح ىذه الميمة اىم مشاغمو فيما 685ه/65الصراع بين الميمب واألزارقة منذ  أوبد
لكنو كانت قميمة تال ذلك من السنين والتي كانت فييا فترات توقف واستبدال الميمب 

وصراع الميمب مع الخوارج ينقسم إلى مرحمتين مرحمة كان فييا تابع إلى عبد اهلل ابن 4،
 الزبير ومرحمة كان فييا تابع لحكم الخميفة عبد الممك ابن مروان.

قرب البصرة وكانت خطة الميمب تقتضي  صفرة واألزارقة أبيبدا الصراع بين الميمب لبن 
يجاد موارد التميل من اجل تنظيم الجيش ، وكانت ا  إبعاد الخطر الخارجي المحدق بالبصرة و 

                                       
 .26عبد المنعم عبد الحميد: المرجع السابق، ص -1

 .184، 2اليعقوبي: المصدر السابق ، ج  -2

 .27عبد المنعم عبد الحميد: المرجع السابق، ص -3

 .85محمد طقوش : المرجع السابق، ص  -4



 ان في مىاجهة الحركة الخارجيةسياسة عبد الملك ابه مرو   الفصل الثالث       

 

 

68 

، فكمما تمكن الجيش البصري من إزاحة 1العمميات العسكرية متنوعة بعمميات جمع الخراج 
فييا إلى أن يحبي خراجيا وبذلك تمكن الميمب في فترة وجيزة من  الخوارج عن منطقة بقي

، ونتيجة لتوفر الموارد المالية ارتفع عدد الجند 2ترتيب جيشو وتنظيم حربو مع الخوارج  
 .3وكذلك عدد  الفرسان بعد ما كانت المقاتمة  اغمبيا من الرجالة 

وقام الميمب بدس الجواسيس في عسكر الخوارج ، وتمكن بفضل المعمومات التي تأتيو برسم 
ختمق الميمب كان ي أنصورة لعدوه تساعده في حروبيم معو ، ونجد في بعض الروايات 

ثناء المعارك من اجل رفع الروح المعنوية لجيشو وسواء كانت أاالحاديث النبوية وخاصة في 
عمى  ن الميمب كان يركز أوحيد وىو  ذه الروايات صحيحة أم ال فإننا متأكدين من شيءى

عمال عمى كفاءة الميمب ثناء المعارك. وتدل ىذه األأيشجع جشيو ويقوي معنوياتيم 
 4في الحروب. العسكرية وخبرتو الكبيرة

ثم  6من منطقة دجمة 5ولى المعارك بين الميمب والخوارج بانسحاب األزارقة تدريجياأنتيت ا  و 
وفي ىذه المنطقة وقعت معركة كبيرة  7وانتقموا إلى معسكرىم  في سوالفمن منطقة األىواز 

                                       
 .137لطيفة البكاي: المرجع السابق، ص  -1

 .1239، ص3: المصدر السابق، ج المبرد -2

 .3،1241نفسو: ج المصدر -3

 .138لطيفة البكاي : المرجع السابق، ص  -4

 .3،1242: المصدر السابق، ج المبرد -5

: وىي موضع بديار العرب البادية في نواحي البصرة . انظر ياقوت الحموي: معجم البمدان ، المصدر السابق،             دجمة  -6
 .442،ص2السابق،            ج

: قرية في غربي الدجيل من أرض خورستان قرب مناذر الكبرى. انظر ياقوت الحموي: معجم البمدان ، سوالف   -7
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لمغيرة أنيزم فييا جيش لبصرة وىربت اغمب عناصره ، ولم يثبت سوى الميمب وابنو ا
، ورغم االنتصار فإن األزارقة فضموا االنسحاب عبر نير الدجيل  1وجماعة قميمة من األزد

إلى الجية الشرقية وتبعيم الميمب بعد ذلك والتقى الجيشان ودارت معركة كبيرة األىمية 
 2بالنسبة لطرفين ، واعتمد الطرفان عمى التنظيم العسكري التقميدي.

)) احسن عدة واكرم خيوال واكثر سالحا من اىل البصرة ، فقد رج كان جيش الخوا أنإاًل 
كانت عمييم مغافر تضرب إلى صدورىم وعمييم دروع وسيوف من زرد يشدونيا بالكالليب 

 3الحديد إلى مناطقيم((.

ألزارقة عمى ولم يكن جيش البصرة يمتاز إال بكثرة العدد ، وبدأت ىذه المعركة بانتصار ا
البصريين لكن سرعان ما تحولت مجريات المقاء إلى ىزيمة ليم وذلك بسبب استغالل 

الميمب وجماعتو تفرق الخوارج واستطاعوا االنتصار عمييم وكبيدىم خسائر كبيرة بمغت مقتل 
، وكان من اىم نتائج  4سبعة آالف خارجي باإلضافة إلى مقتل زعيميم عبد اهلل ابن الماحوز

ىذه المعركة الفقدان النيائي لمنطقة األىواز وتراجعيم إلى بالد فارس ، وكانت ليده المعركة 
 5وقع كبير عمى األزارقة.

                                                                                                                        
 .199،ص4المصدر السابق، ج

 .3،1242المبرد: المصدر السابق، ج - 1

 .68،ص6الطبري: المصدر السابق، ج - 2

 .79،ص6نفسو، ج المصدر -3

 .139السابق، ص لطيفة البكري: المرجع  -4

 .141نفسو: ص المرجع -5
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خميفة ليم، ويدل اختيارىم  بعد وفاة عبد اهلل ابن الماحوز بايع األزارقة الزبير ابن الماحوز
 1الزبير في ىدا الظرف عمى كفاءة ىذا الشخص ومقدرتو ومكانتو الكبيرة جماعتيم.

عاد أرجاع الثقة لجيشو و إالخوارج تمكن في فترة وجيزة من  بعد تولي الزبير ابن الماحوز أمر
الذي خمفتو المعركة وقد اتبع أسموب العصابات  تنظيمو رغم حالة الضعف واالنكسار

،وكانت طريقتو ناجحة إال أنيا لم تمكنو من استرجاع األىواز وتحقيق انتصارات كبيرة عمى 
م، حيث 687ه/67، واستمرت ىذه الوضعية بين الميمب واألزارقة إلى حدود سنة 2الميمب 
، رغم أن ىذا الخير 3صعب ابن الزبير والية البصرة وطمب من الميمب الرجوع إليياتولى م

المصادر تذكر  أنلم يرد العودة وذلك بسبب االزدىار االقتصادي في منطقة األىواز حتى 
عظيمة  أموال)) وقد رجع الميمب ومعو لنا بان مصعب ابن الزبير لما الخ عمى الميمب 

 . 4البصرة(( أىلوىيئة ليس بيا احد من 

وقد طمب مصعب من الميمب أن يشاركو في حربو ضد المختار الثقفي ، وبعد مختار الثقفي 
صفرة إلى حماية حدود العراق من الشام يدل  أبيبعث مصعب ابن الزبير الميمب ابن 

. لو 6م688ه/68، وكان ذلك  5وولى مكانو عمر بن عبد اهلل بم معمررجوعو إلى فارس ، 

                                       
 .19، ص4األثير: المصدر السابق، ج ابن -1

 .35النعم عبد الحميد: المرجع السابق، ص عبد -2

 .86محمد طقوش: المرجع السابق، ص  -3

 .90، ص6الطبري : المصدر لسابق، ج  -4

عمر ابن معمر ابن عثمان التيمي القريشي سيد بني تميم في عصره من كبار القادة الشجعان كان من رجال مصعب   -5
 .54،ص3مصعب ابن الزبير ، وأرسمو عبد الممك لمحاربة أبي فديك. انظر الزركمي : المرجع السابق،ج

 .94،  المرجع السابق، صاألحزاب السياسية فميوزن:  -6
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 .2وكرمان 1لو استطاع ىذا الخير أن يبعد األزرقة إلى نواحي أصبيان

لييا عتاب ابن ورقاء  بعدما توجو األزارقة إلى أصبيان حاصروىا لعدة شيور وكان وا 
اس فقرر عتاب مواجو األزارقة واستطاع ىزيمة الخوارج وقتل ، وقد ضيقوا عمى الن 3الريحاني

 .4الماحوز وغنموا ما في معسكرىم أبيزعيميم الزبير ابن 

وكان يتميز بكفاءة عسكرية  5وأن األزارقة بعد مقتل زعيميم امروا عمييم قطري ابن الفجاءة
، كما أنو ينتمي إلى بني مازن من قبيمة تميم وىم من 6عالية وكان شخصية متعددة المواىب

امو من بني شيبان وىي من قبيمة إلى جانب تميم ساىمت بدور كبير في  اإلشرافمن 
خارجيا متمسكا بالمبادئ الحركة وىو ما يتضح الحركة الخارجية وكان قطري ابن الفجاءة 

، وكان قطري اقل تطرفا من القادة السابقين فيو لم يكفر القعدة من 7من خالل أقوالو وأشعاره
غير ذلك من مذىبيم باإلضافة إلى توقفو عن عمميات االستعراض من قتل الطفال والنساء و 

                                       
: وىي مدينة عظيمة وىي احسن األقاليم وكانت مدينتيا جيا، انظر ياقوت الحموي: معجم البمدان ، أصبيان -1
 .206،ص1ج

معجم : والية مشيورة ذات قرى ومدن واسعة تقع بين فارس ومكران وسسجتان وخرسان .انظر ياقوت الحموي: كرمان  -2
 .111ص ،3، المصدر السابق، جالبمدان

، قائد من األبطال ، واله مصعب ابن عتاب ابن ورقاء بن الحارث بن عمرو أبو ورقاء الريحاني اليربوعي التميمي - 3
المقتضب في جميرة الزبير إمارة أصبيان وولي قتال الخوارج، قتل في احد المعرك ضد شبيب ابن يزيد ، ياقوت الحموي: 

 .108، المصدر السابق، صالنسب

 .164عوض: المرجع السابق، ص أحمد -4

 .77،ص4األثير: المصدر السابق، ج ابن -5

 .144لطيفة البكاي: المرجع السابق، ص - 6

 .577ص ،المصدر السابق، جمل من أنساب   األشرافالبالذري:  - 7
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شعاره لكنو كان أبن الفجاءة يفخر بنسبو وخاصة في ذلك كان قطري اجانب   إالباإلضافة 
 . 1عادال بين العرب والعجم من جيشو

م، وكان ىدفيا 691ه/71وبدأت تحركات الخوارج بقيادة قذري ابن الفجاءة بداية من سنة 
، لكن قدوم الخوارج افزع أىل البصرة 2دخول البصرة بعد خروج مصعب ابن الزبير منيا

، ولما سمع األزارقة ذلك 3ودفعيم إلى مطالبة مصعب ابن الزبير تولية الميمب محاربتيم
تنظيم جيشيم وتمويمو ثم عادوا لمحاربة  إعادةتراجعوا إلى كرمان فتمكن الخوارج من 

وفي ،  وفي ىذا الوقت انتصر عبد الممك ابن مروان عمى  5قرب رام ىرمز 4الميمب
مصعب ابن الزبير وبذلك أصبحت العراق تحت السمطة األموية ووجد الميمب نفسو بين 

ادىش الخوارج بعدما كان اىل البصرة الخوارج واألمويين فقرر مبايعة عبد الممك وىذا ما 
 6يذمون الخميفة األموي قبل انتصاره عمى مصعب ابن الزبير ووصفوىم بأعداء اهلل.

ادرك عبد الممك ابن مروان جسامة الخطر الذي يشكمو ىؤالء عمى الحكم  أخرىومن جية 
صفرة عمى محاربتيم عمى اعتباره صاحب  أبين األموي في العراق لذلك ولى الميمب اب

                                       
 .145لطيفة البكاي: المرجع السابق، ص  -1

 .1244،ص3: المصدر السابق، جالمبرد -2

 .336،ص5، المصدر السابق، ججمل من أنساب   األشرافالذري: الب  -3

 .269فاروق عمرو فوزي: المرجع السابق، ص - 4

،المصدر  : معجم البمدانستان تجمع النخل والجوز ، انظر ياقوت الحموي رام ىرمز :مدينة مشيورة بنواحي خر  - 5
 .17،ص3السابق، ج

 .215العش: المرجع السابق، ص يوسف -6
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 .1خبرة في حربيم

عراق صفرة صعوبات كبيرة في بداية الحكم األموي في ال أبيوقد واجيت الميمب ابن 
 2ن ولى عبد الممك ابن مروان خالد بن عبداهلل ابن األسيدأوخاصة من والة البصرة فبعد 

بسبب حسده وغيرتو  عمى البصرة طمب منو توليو الميمب عمى حرب األزارقة لكن ىذا الوالي
لمميمب عين أخاه عبد العزيز عمى حرب األزارقة وأرسمو مع جيش قوامو ثالثون الف رجل 

لكن عبد العزيز منيا بيزيمة نكراء من األزارقة وادت ىذه  3صفرة أبيوقام بعزل  الميمب ابن 
ابن مروان واليا عمى كامل العراق بعدما كان واليا  اليزائم إلى عزل والي البصرة وتعيين بشر

واستطاع األزارقة نتيجة ليذه الظروف استرجاع السيطرة عمى األىواز  4عمى الكوفة فقط
ف عن سمفو لكنو لم ن مروان يختم،ولم يكن موقف بشر اب5وفارس واصبحوا ييددون البصرة 

وامر الخميفة الصارمة لذلك ولى الميمب امر األزارقة باإلضافة إلى جيش ألم يستطع مخالفة 
حداث الخالف في أوقد حاول بشر ابن مروان  6الكوفة بقيادة عبد الرحمان ابن المخنف،

اد األزارقة عمى المناطق حيش الميمب لكن ىذا الخير رغم كل ىذه العوائق استطاع إبع

                                       
 85محمد طقوش : المرجع السابق، ص - 1

ه في عيد 89من بجيمة لبو الييثم أمير العراقيين واحد خطباء العراق وأجودىم ولي مكة سنة  خالد ابن أسيد القسري  -2
 .267،ص2الوليد ثم تولى العراق في عيد ىشام ابن عبد الممك ، انظر الزركمي :المرجع السابق، ج

 .490خضري بك : المرجع السابق، ص 3 -

 .147لطيفة البكاي: المرجع السابق، ص - 4

 271فوزي: المرجع السابق، ص فاروق عمرو -5

عبد الرحمان ابن الخنف األزدي قائد  من الشجعان في الدولة األموية، كان مع الميمب ابن أبي صفرة في قتال   -6
 .236ص ،3األزارقة قتل في كازون، انظر الزركمي : المرجع السابق، ج
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 .1المحيطة بالبصرة

تواصمت المعرك بين الميمب واألزارقة ووصموا إلى مناطق رام ىرمز لكن نبأ وفاة بشر لبن 
 .2مروان جعل جيش الميمب ينسحب وييرب من المعركة

األزارقة من ىذه الظروف وسيطرو سيطرة كمية عمى مناطق األىواز وفارس وقد استفاد 
 .3وتمكنوا من تعزيز قدراتيم العسكرية

كما أن الميمب قد استفاد بدوره من سياسية والة البصرة ألنيا أكدت لمجميع أنو القائد الوحيد 
، وىذا مع عبر عنو الحجاج ابن يوسف الثقفي الوالي الجديد 4القادر عمى التصدي لألزارقة

صفرة في أول رسالة بعث اليو حيث  أبيعمى العراق عن حاجة الدولة إلى الميمب البن 
ريك حاجتي أاراك غناه عندك وانا )) لما بعد فانا بشرا رحمو اهلل استنكر نفسو عميك و قال
ولم يكتف الحجاج بتولية الميمب حرب األزارقة  بل قام  .5ليك فارني الجد في قتال عدوك((إ

لحاقيم ا  انسحبوا بعد موت بشر ابن مروان و قام بحشد كل مقاتمة البصرة والكوفة الذين 
 .6بالميمب

زاحة الخوارج عن رام ىرمز في إحجاج تمكن الميمب في البداية من ن البعد ىذا الدعم م

                                       
 .147لطيفة البكاي: المرجع السابق، ص  -1

 .1300،ص3: المصدر السابق، جالمبرد -2

 .196، ص6الطبري: المصدر السابق، ج - 3

 .149لطيفة البكاي: المرجع السابق، ص - 4

 .1330،ص3: المصدر السابق ج المبرد -5

 .201، ص6: المصدر السابق: ج الطبري -6
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 . 1م. من دون عناء 695ه/75شعبان سنة 

مع بداية شير  3، وبالتحديد إلى كازون 2ثم انتقمت العمميات العسكرية إلى منطقة سأبور
عمى جيش الكوفة وقتل خالليا قائدىا عبد الرحمان رمضان وىنا قام الخوارج بيجوم مفاجئ 

 .4ابن المخنف 

دت اليزيمة إلى تعيين عتاب ابن ورقاء الرياحي التميمي قائدا جديدا لمجيش الكوفة أوا
وظيرت بوادر الخالف بين الميمب وعتاب كادت تؤدي إلى نشوب صراع قبمي بين تميم 
واألزد، وقد حسم الحجاج ىذا الصراع لصالح الميمب ونقل عتاب ابن ورقاء إلى الكوفة 

، وقد طالت المعركة بي 5لمحاربة شبيب بن يزيد الشيباني وعين المغيرة ابن الميمب مكانو
ة االسراع صفر  أبياألزارقة والميمب وىذا ما دفع الحجاج إلى الغضب وامر الميمب ابن 

 .6لمقضاء عمييم

 م692/ه72وبقيت المواجيات بين الميمب واألزارقة في منطقة سأبور خمس سنوات من 
وانتيت ىذه المواجيات بمعركة كبيرة تعرف بيوم البستان أنيزم فييا  م697/ه77إلى 

                                       
 .211، ص6نفسو، ج المصدر -1

 .167،ص3: كرة مشيورة بارض فارس ، انظر ياقوت الحموي: معجم البمدان ، المصدر السابق، جسابور  -2

 .429،ص4:مدينة من كورة سابور خصبة وكثيرة الثمار: ياقوت الحموي: معجم البمدان المصدر السابق، ج كازون  -3

 .1335ص ،3: المصدر السابق، جالمبرد -4

 .1336ص ،3نفسو، ج المصدر -5

 .212ص ،6: المصدر السابق، جالطبري -6
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، ثم انتقموا إلى كرمان فتبعيم الميمب وكانت  2،وانسحبوا إلى إصطخر1األزارقة ىزيمة كبيرة 
، وىناك اختمفت األزارقة وانقسموا وكانت تمك  4ثم انتقمت إلى جرفت 3المعارك في السيرجان

بداية عن طريق دس الجواسيس في معسكر الخوارج ونشر الفتنة بينيم وكان ىذا األمر لو 
ن وقد كان الصراع بين عبد ربو وجماعتو وبي 5اثر ودور ال يستيان بو في تفرق الخوارج

قطري ابن الفجاءة وعمى الرغم في جيود قطري في إطفاء الفتنة إال أنيا زادت يوما بعد يوم 
، وعموما فأنو يمكن القول إن قوة المشاعر العنصرية قد لعبت دورا كبيرا في اندالع االزمة 6

ومع ذلك فأنيم كانوا يتحكمون االزمة خاصة ان عدد العرب كان قميال نظرا العدد العجم 
فييم باإلضافة إلى نقميم عمى سياسة قطري ألنيا ال تراعي مصالح الخوارج من العجم 

 .7باإلضافة إلى الظروف االقتصادية والتي ساىمت في تقوية الخالفات

إلى ثالثة أقسام قسم مع قطري وبعد ىذه المشاكل انقسم الخوارج حسب الروايات التاريخية 
ابن الفجاءة يضم عشرة آالف رجل  وقسم مع عبد ربو الصغير يضم أربعة آالف وقسم مع 

                                       
 .216،ص6نفسو، ج المصدر -1

 .211،ص1: من اقدم مدن فارس واشيرىا ، انظر ياقوت الحموي: معجم البمدان ،المصدر السابق، جإصطخر 2 -

 .3،295: مدينة بين كرمان وفارس، انظر ياقوت الحموي: معجم البمدان، المصدر لسابق، جلسيرجانا  -3
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 .1عبد ربو الكبير يضم سبعة آالف خارجي

ة بين األزارق بما سير الحداث بعد ذلك فقد أدى ىذا االنقسام الخطير إلى نشوب الحر أ
لحاح مبعوثي الحجاج عميو ، إال أنو وضح في رسالة لو إنفسيم من دون تدخل الميمب رغم 

 .2)) لست أرى أن أقاتميم ما داموا يقتل بعضيم بعضا وينقص بعضيم بعضا((يقول فييا 
ة وأصحابو واستالء عبد ربو الكبير وانتيت الحرب بين األزارقة بيزيمة قطري ابن الفجاء

عمى مدينة جريفت ، ويذكر الميمب أن قطريا لما أنيزم ىرب إلى كرمان ، حاصر الميمب 
عبد ربو الكبير في جريفت ولما طال الحصار واضطر األزارقة لمقتال فيزميم الميمب وقتموا 

اءة ، أما قطري ابن الفج 3عبد ربو الكبير وكذلك استطاع القضاء عمى عبد ربو الصغير
برد الكمبي  وتمكن من القضاء عمى جماعة قطري وقتميم فبعث الحجاج لو سفيان ابن األ

جميعا، وكافئ الحجاج الميمب بوالية خرسان ، وىكذا انتيت قصة الخوارج والتي دامت قربة 
 4م.697ه/ 77م إلى 685ه/65اثني عشرة سنة من 
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 و في التصدي لمخوارجالمبحث الثاني: الحجاج ابن يوسف الثقفي وسياست

ة منذ تولي عبد الممك ابن مروان أمر الخالفة كان ىدفو ىو القضاء عمى الحركات المعارض
سالمية وقد نجح في ذلك إلى حد كبير . لكن المشكمة لو لكي يستطيع توحيد الدولة اإل

وليو عندما يخمد ثورة تنشأ حركة جديد ونتحدث ىنا عن الخوارج والتي اشتعل فتيميا منذ ت
 امر الحكم والخطير في األمر أن الثورات الخارجية كانت متقاربة في المكان والزمان .

صفرة لمقضاء عمييم والذي نجح في ذلك  أبيفأما الخوارج األزارقة فقد عين عبد الميمب ابن 
 1بعد جيد كبير.

فديكية، والذين الصبحت تعرف بأفديك و  ما الخوارج النجدات والتي اصبح زعيميا أبوأ
استأنفوا نشاطيم مباشرة وكثفوه إلى درجة جعمت األمويين يخشون خطرىم ويعممون جاىدين 

 . 2م692ه/72لمقضاء عمييم بمجرد عودة العراق إلى حكميم سنة

سيد الذي مني بن عبد اهلل ابن األول جيش أموي ارسل إلى أبو فديك ىو جيش أمية وكان أ
، وقد كانت من نتائج ىذه اليزيمة تعزيز صفوف 3بيزيمة نكراء تحدثت عنيا كل المصادر

الف  رجل  فرادىا من سبعمئة رجل إلى اثني عشرةأارتفع عدد  اذإجدد  الحركة بانتصار
 .4منيم عدد كبير من األعراب انضموا إلييا طمعا في الغنائم

كدت ليم اليزيمة خطورة ىذه المجموعة وضرورة التعجيل بالقضاء أفقد  ما بنسبة ألمويينأ
                                       

 .87محمد طقوش : المرجع السابق، ص  -1
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، وىو ما أدى بعيد عبد الممك ابن مروان  إلى إرسال جيش 1عمييا قبل استفحال خطرىا 
ضخم الييم بقيادة عمر لبن عبيد اهلل بن معمر وتمكن ىذا القائد من الحاق ىزيمة نكراء 

، وبيذا نجح عبد 2فديك وأنيى سيطرة الخوارج عمى اليمامة والتي تواصمت عدة سنوات  أبيب
الممك في التخمص من احدى الحركات الخارجية خطورة وتمكن من السيطرة عمى المناطق 

 التي كانوا قد سيطروا عمييا من قبل .

م عين الخميفة عبد الممك ابن مروان الحجاج ابن يوسف عمى 695ه/75ولما جاءت سنة 
 .3خرى قادىا صالح ابن المسرحأركة خارجية ظير في بداية حكمو ح العراق ، والذي

بعد الدور الذي لعبو الحجاج في القضاء عمى األزارقة وذلك عن طريق تقديم الدعم الالزم 
كن  الحجاج كان يواجو صفرة والذي تحدثنا عن تفاصيل ذلك سابقا ، ل أبيإلى الميمب ابن 
بن المسرح األمر الذي أدى بالحجاج إلى وضع خطة خر بقيادة صالح اأخطر خارجي 
 .4لقضاء عمييم

رسمو الحجاج لمخوارج ىو جيش الحارث بن عميرة اليمداني، وقد التقى في أول جيش أوكان 
قرية المدبج بين الموصل و جوخى حيث وقعت معركة كبيرة انتيت بيزيمة الخوارج ومقتل 

ول سنة األ دىايميم صالح ابن المسرح وفرار البقية إلى حصن في لمنطقة وذلك في جمزع
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 .1م696ه/76

وقد مجد الخوارج ذكر موت زعيميم صالح ابن المسرح تمجيدا كبيرا وحزنوا عميو حزنا شديدا 
 .2لما كان يحتمو في نفوسيم

مام مواصمة الخوارج لثورة فقد تمكنت العناصر المتبقية من اعادة ألكن اليزيمة لم تكن عائقا 
تنظيم صفوفيا بسرعة كبيرة والعودة إلى المواجية من جديد بزعامة شبيب ابن يزيد 

 .3الشيباني

ن صالح ابن المسرح ىو الذي استخمف شبيبا قبل موتو، أد تعرض الرواة ليذا المر واكدوا وق
صحابو بذلك قبل أن صالحا اعمم أويذكر البغدادي  تنفيذا لقرارتو ، إالوان مبايعة لم تكن 

ن فيكم من افقو منو، لكنو رجل شجاع مييب في عدوكم ، فيعنو إ)) اعمم موتو حيث قال 
 4الفقيو منكم بفقيو و ثم مات..((. 

ن شبيب كان يتمتع بمقدرة عسكرية فائقة وىذا ما أوالواضح من خالل ىذا  قول صالح 
 .5سيتضح بع توليو قيادة الخوارج

إنتقل شبيب بع حصولو عمى البيعة إلى ارض الموصل وىناك انضمت إلى صفوفو عناصر 
جديدة من بكر ابن وائل، كما دعا صاحبو وىو سالمة بن سيار الشيباني إلى االنضمام  

                                       
 .226،ص6المصدر نفسو، ج  -1

 .113، المرجع السابق، صاألحزاب السياسيةفميوزن :  -2
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إلى التحرك ، وقد قام شبيب بعدة غارات عمى البوادي وكذلك اغر عمى قبيمتو من تيم بن 
شيبان وقتل ثالثين من شيوخيم وحمل امو جييزة لتكون في جيشو ، وكان سبب فعمتو ىذه 

 1ىو انتقامو من المعادين لحركتو من طرف قبيمتو.

تحركاتو في العراق والجزيرة فكان يغير عمى المناطق التي تمر بيا  وبدا شبيب بعد ذلك
، وكان الحجاج حريصا عمى  2فينيب دور المال ويأخذ الدواب وينتقل من منطقة إلى أخرى

القضاء عمى التمرد بأسرع ما يمكن ، لكن الميمة لم تكن سيمة الن شبيبا كان عمى الرغم 
تال ولذلك الحق بكل الجيوش التي عدد أصحابو إال أنو يممك القدرة فائقة عمى القمن ضعف 

، وكان شبيب يتمتع بكفاءة عسكرية خصوصا في الحروب الخاطفة 3رسمت لو ىزائم نكراءأ
وكان  المناسب ،خر وضرب العدو في الوقت أ التي تعتمد عمى التنقل السريع من مكان إلى

الكبير عمى العدو كما كان يأمر  يضا الحرب النفسية وذلك عن طريق الصياحأشبيب يتقن 
 .4عدائوأذا ما يزرع الخوف والرتباك نفوس صحابو بذلك وىأ

وبعد ىذه االنتصارات الكبيرة التي حققيا شبيب الشيباني عمى الحجاج استطاع دخول الكوفة 
بالميل وكان معو في جيشو زوجتو غزالة وامو جييزة وغيرىا وسار شبيب بمن معو إلى قصر 

فضرب بابو بالعمود ، ودخمت غزالة مسجد الكوفة فخطبت فيو وجعمت تذم بني  اإلمارة
 . 5قد نذرتيا لقران سورة البقرة وال عمران مروان وصمت ركعتان
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شياء كقتل المصمين في ليمة دخولو وتحطيمو أىدف شبيب من دخول الكوفة وفعمو  وكان
الحجاج شخصيا بعدما كان ال يجرؤ عمى مارة ىو تحدي الحجاج شخصيا  تحديو باب اإل

خماده لكل  تحديو احد في ذلك الوقت نظرا لتعسف والظمم الشديد الذي عرف بو ، وا 
 .1معارضة  ولو كانت صغيرة

لكن شبيب ال يستطيع السيطرة عمى الكوفة وذلك يعود إلى عدة أسباب وذلك الن مجموعتو 
ة عمى مصر معين يتطمب قوة مادية وبشرية قادر عمى الدفاع عن الصغيرة وكذلك السيطر 

 .2مركزىا 

رسميا الحجاج قد أخوارج عمى الجيوش المتعددة التي حققيا ال يومع ذلك فان االنتصارات الت
حد ليذه  جعمتيم مصدر خوف ورعب في صفوف السكان لذلك قرر الحجاج  وضع

 .3االنتفاضة

من قام بو الحجاج ىو طمب الخميفة دعم من الجيش الشامي فقد كتب والي  أولوكان 
شبيبا قد شارف  أنالمؤمنين  أميربعد فان اخبر  إما)) العراق إلى عبد الممك يقول فييا 

نما يريد الكوفة، وقد عجز أىل الكوف ة عن قتالو في مواطن كثيرة في كميا يقتل المدائن وا 
الشام  فيقاتموا عدوىم  أىليبعث لي من  أنالمؤمنين  أميرأميرىم ويفر جنودىم فان رأى 

 .4ويأكموا بالدىم فميفعل والسالم ((
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ليو سفيان ابن األبرد الكمبي في أربعة إد الممك طمب واليو الحجاج وارسل عب أجابوقد 
 .1آالف مقاتل ، وجيش أخر بقيادة عبد الرحمان المكمي في ألفين فارس

لم يمنع إنتظار قدوم الجيش الشامي  الحجاج من مواصمة مجيوداتو السابقة إلخماد ىذه 
 ميات العسكرية لجيش الكوفي.جميع العم أوقفاالنتفاضة ، فرغم لن شبيب 

فان الحجاج كثف نشاطو واعد جيشا كبيرا ، فقد جمع كل مقاتمة الكوفة وعين عمى راسيا 
، وكان الجيش يتألف من أربعين الف مقاتل ، لكن 2من القادة بارزين وىو عتاب ابن ورقاء

شبيب الشيباني قتل عتاب ابن ورقاء وعدد كبير من جنوده وفر البقية من شدة الخوف، 
ويؤكد انتصار الخوارج عمى ىذا الجيش الضخم مدى ضعف الجيش اإلسالمي العربي 

 .3وتراجعت حماستو وشجاعة فرسانو العرب

)) يا وحينما وصمت األخبار إلى الحجاج بيزيمة ورقاء ابن عتاب صعد عمى المنبر فقال
بكم النصر اخرجوا وال  أرادبكم العز وال نصر اهلل من  أرادالكوفة ال اعز اهلل من  أىل

من لم يشيد  إالتشيدوا قتال عدونا والحقوا بالحيرة مع الييود وال نصارى وال يقاتل معنا 
 .4قتل عتاب..((

الحجاج يحضر لممعركة الحاسمة مع شبيب وىو مدرك أنيا ستكون حاسمة في تحديد  أوبد
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، فانصار شبيب سيؤدي إلى سيطرتو عمى الكوفة خاصة بعد مستقبل الكوفة وما حولو 
 .1سيطرتو عمى المدائن

لذلك حرص الحجاج عمى ضمان أوفر الحظوظ النتصار فقاد المعركة بنفسو ، كما قرر 
دعم الجيش الشامي بمجموعة من الكوفيين لم تشيد المعارك السابقة وعين عمييا خالد ابن 

 .2ورقاء الريحاني

يب ، وكانت المعركة بينيما وبدأت المعركة بين جيش الحجاج وجيش الخوارج بقيادة شب
، وقد ظيرت في ىذه المعركة عبقرية الحجاج العسكرية حيث استطاع ان يوقد عنيفة جدا

المعركة بذكاء وشجاعة ىذا باإلضافة إلى جيش الكوفيين بقيادة خالد ابن ورقاء الذي باغت 
ذي صمد جيش شبيب من الخمف وأدى ذلك إلى ىزيمتو باإلضافة إلى دور الجيش الشامي ال

 .3في وجو ىجمات الخوارج 

بعبد الحمان الحكمي في ثالثة آالف  نوأرسل الحجاج في اثر المجموعة المتبقية حبيب اب
، لكن نتيجة الحرب لم تحد المنتصر نظرا 4من أىل الشام ، والتقى الطرفان في األنبار

 .5لإلرىاق الجسدي الذي أصحاب الطرفين ، وبعد ذلك فر شبيب إلى كرمان ثم األىواز
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ورجع حبيب ابن عبد الرحمان إلى الكوفة ، وبعد شيرين عاد شبيب بعد ان استجمع قواه 
 لمواصمة القتال مرة أخرى،

وقد ارسل لو الحجاج الجيش الشامي بقيادة سفيان ابن األبرد ، كما ارسل إلى نائبو عمى 
بن الحكم بن عقيل وأمره بتجييز أربعة آالف يقومون بتتبع جيش  أيوبالبصرة الحكم بن 

 .1شبيب وتكون ىذه الجيوش تحت قيادة سفيان ابن األبرد

وتقابل الطرفان وتقاتموا قتال شديدا وكان جيش الخوارج كعادتو قميل العدد وحمل عمييم جنود 
نسحاب وعبر جسر ىو وأصحابو لكن حصانو سفيان ابن األبرد واضطر شبيب إلى اال
 .2قتل ىذا القائد الخارجي العنيد والشجاع تدحرج واسقط شبيب في النير، وبذلك 

لقد كان القضاء عمى شبيب منعطفا حاسما في تاريخ الخوارج السياسي وىو بدون شك كانت 
من األىواز  والجزيرة وبمغ مداه إلى الكوفة عاصمة العراق،  ذروة التحرك الثوري الذي امتد

ألزراقة والخوارج الشبيبية في زمن واحد وىو ما يدل عمى اوقد استطاع الحجاج القضاء عمى 
 .3المقدرة السياسية والعسكرية التي تمتع بيا

                                       
 .173،ص4المصدر نفسو، ج -1

 .12،273الكثير: المصدر السابق، ج ابن -2

 .261إبراىيم بيضون: المرجع السابق، ص  -3
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 المبحث الثالث : أسباب فشل الحركة الخارجية في عيد عبد الممك ابن مروان 

من اىم العوامل التي أدت بفشل حركات الخوارج في عيد عبد الممك ابن مروان ىو افتقار 
المذىب الخارجي إلى شخصية كبيرة تحمل إبعاد سياسية ودينية عمى المدى البعيد ، وعدم 

 .1د ىنا تنظيم ثورات الخوارج ضد الدولة األمويةإقامتيم من دعوت منظمة ونقص

)) ان يرى فميوزن بان الخوارج لم تكن ليم سياسية ذات إبعاد وأىداف كبيرة حيث يقول 
 .2سياسية الخوارج كانت غير سياسية((

زمن اىم أسباب إخفاق حركات الخوارج وفشميم ىو ظيور الخالفات داخل جمعاتيم وىي 
ل خالفات كان الباعث الغالب عمييا االختالف في المبدأ والراي، فقد تباينت آراءىم في مسائ

 .3جوىرية كمسالة القعدة واالستعراض

وأدى ذلك إلى انقساميم  إلى عدة فرق وتعمقت ىذه الخالفات حتى وصل األمر إلى انقسام 
 .4الخوارج في الفرقة الواحدة مثمما حدث لألزارقة

ومما زاد في خطورة ىذه االنقسامات  أنيا كانت تحدث في األوقات العصيبة إبان حروبيم 
فكان يحرميم من جني ثمار النصر ويؤدي بيم إلى اليزائم ومن األمثمة عمى ذلك خروج 

                                       
 .27محمود إسماعيل عبد الرزاق: الخوارج في بالد المغرب، دار الثقافة، الدار البيضاء ،المغرب، ص -1

 .260،ص1968، ترج حسين مؤنس، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاىرة، تاريخ الدولة العربيةفميوزن:   -2

زكي خورشيد  إبراىيم،  تحقيق: دائرة المعارف اإلسالمية،  توماس وولكر آرنولد وأخرون -مارتاين تيودور ُىوْتْسما   3 -
 .                                              4761،ص10م ،ج1998ه/1418، 1وأخرون، مركز الثقافة إلبداع والنشر الفكري ، ط أحمد الشنتناوي -

 .28إسماعيل: المرجع السابق ، صمحمود   -4
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. 1م696ه/77صفرة سنو أبيعبد ربو الكبير عمى قطري ابن الفجاءة وىو يقاتل الميمب ابن 
ميمب القضاء فقد انفصل بل وحاربو واستطاع أن يخرجو من إمارتو ، وىذا ما سيل عمى ال

 .2خرعمييم واحدا تموا اآل

عطية ابن األسود نجدة وقد انقسمت النجدات عمى انفسيم كما انقسم األزارقة ، فخالف 
فديك عمى نجدة  أبيوانفصل عنو وغادر البحرين إلى المشرق وازداد األمر سوءا بخروج 

 .4م694ه/75، وتفرق النجدات إلى عدة فرق وىذا ما اضعفيا وتم القضاء عمييا في 3وقتمو

ولم يسمم الخوارج الشبيبية كذلك من أزمة االنقسام ، فقد خالف معقمة ابن الميميل العتبي 
م، وساىم في ىزيمة جيشو ضد الحجاج ابن يوسف وذلك 696ه/77شبيب ابن شيبان سنة 

عن طريق انسحاب جزء من جيش شبيب بأمر من معقمة وذلك احتجاجا عمى ما اعمنو 
 .5صالح ابن المسرح أقوالشبيب من البراءة من بعض 

وقد إستغل خصوميم  االنقسام واالختالف في مالحقتيم والقضاء عمييم ، فالخميفة  األموي 
لم يدخر جيدا من اجل القضاء عمى الخوارج واتبع سياسية العنف والخداع واستنفار سكان 

 .1، لكن ذلك تطمب من الخميفة مجيودات جبارة وصبرا كبيرا 6األمصار لمقضاء عمييا

                                       
 .1340، ص3المبرد : المصدر السابق، ج  -1

 .290،ص6الطبري: المصدر السابق، ج  -2

 .260،ص6المصدر نفسو، ج  -3

 .29محمود إسماعيل : المرجع السابق، ص 4 -

 .275،ص6الطبري: المصدر السابق، ج  -5

 .30: المرجع السابق، ص محمود إسماعيل  -6
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سباب فشل ثورات الخوارج ىو  قوة الوالة األمويين في العراق ولعل من وقد كان من اىم األ
ىذه  إخمادابرزىم في تمك الفترة الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي كان لو دور ىام في 

 .2الثورات

فقد تميز الحجاج بصرامتو الكبيرة وسرعتو عممو ، وتصميمو عمى الثبات في وجو الثورات 
التي عصفت بالعراق في عيده ويضاف إلى ىذا حنكتو السياسية وىذا ما جعمو يقضي عمى 

 .3كل الثورات بما فييا ثورات الخوارج في العراق

صفرة فقد مثل عقبة كبيرة لمخوارج وخاصة األزارقة وقد  أبيأما وال ننسى دور الميمب ابن 
عمى السيف  اعتمادهيقضي عمييم بعد إتقانو سياسية الخداع والدىاء أكثر من  أناستطاع 

بحنكة عسكرية  أيضافي ميادين القتال ونجد   إحرازىاوحقق بذلك انتصارات لم يستطع 
 .4مى مقاتمة الخوارجوصبر كبير ع

العراق فالكوفيين ساندوا الحجاج في القضاء  أىلنيمل دور السكان وخاصة  أنكما ال يمكن 
عمى شبيب ابن يزيد الشيباني واستعمموا كل طاقتيم من اجل ذلك، أما أىل البصرة فقد 

 .5مادية وبشرية لمقضاء عمى األزارقة  إعانةاعانوا الميمب 

                                                                                                                        
 .87محمد طقوش: المرجع السابق، ص  -1

، بيروت ، 1، الدار العربية لمموسوعات ، طالعراق في عيد الحجاج ابن يوسف الثقفيعبد الواحد ذ نون طو:   -2
 .112م، ص1985ه/1405

 .154عبد الحكيم: المرجع السابق، ص منصور -3

 .172لطيفة البكاي :  المرجع السابق، ص  -4

 .112الواحد : المرجع السابق، ص عبد -5
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ومن ىنا نرى  بأن من نقاط ضعف ثورات الخوارج ىو عدم حصوليا عمى دعم بشري الزم 
 .1وىذا ما زاد من صعوبة المر عمى ىذه الحركة

مع بعضيا البعض في مواجية الكيان النظم كما نجد أن الخوارج رغم أن تحركاتيم لم تتحد 
لدولة األموية بل كان يضرب بعضيم بعضا، ولو اتحدوا لكانوا قوة في منتيى الخطورة ، 

 .2ولربما كان ليم شان أخر مع الحجاج والخميفة عبد الممك ابن مروان

فالخوارج لم تتآلف جماعة منيم ، كما أنيم لم يجمعوا عمى خالفة توحد كممتيم وتجمع 
شمميم، بل كان عمميم الوحيد ىو إقالق الوالة ومناوئتيم وتحدييم ، وىذا ما أدى إلى 

حيد الكيان اإلسالمي تحت استنزاف جيود الدولة ألموية في سبيل إيقافيم وذلك من اجل تو 
 .3رايتيم

وقعيم في حرج أسالمي وىذا ما ف الخوارج ىو التشدد في الدين اإلومن أبرز نقاط ضع
 .4سالم السمحاء اإل شديد مع أىل السنة والجماعة ، فقد تميزوا بعدم اعترافيم بمبادئ

اهلل ونواىيو  فالمذىب الخارجي ىو مذىب سياسي ىدفو تقرير األمور العامة وفقا ألوامر
ن سياستيم ليست موجية نحو أىدف يمكن تحقيقيا فضال أنيا منافسيو لمدينة فيم أويبدوا 

يؤمنون أنو يجب تحقيق العدالة  حتى لو فنيت الدنيا باسرىا ، وأنيم يضمون الموت عمى 

                                       
 .114نفسو،ص المرجع -1

, بيروت ، 5العمم لماليين ، ط منير البمعبكي، دار -كارل بروكممان : تاريخ الشعوب اإلسالمية، تر نبيمة فارس -2
 .165. ص2001

 .29إبراىيم بيضون : المرجع السابق، ص  -3

 .31المرجع السابق، ص إسماعيل : محمود -4
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 .1عدم انتصار مبادئيم

                                       
 .30إبراىيم بيضون: المرجع السابق، ص 1-
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  نمخص خاتمة بحثنا بأف الحركة الخارجية التي ظيرت خالؿ الفتنة الكبرى والتي
عرفت ىذه الحركة حيث السياسية التي عاشتيا الدولة اإلسالمية،  ألحداثاإرتبطت با

 إسالمية ليا وزنيا السياسي والفكري. فرقة تتتطورا كبيرا في العصر األموي وأصبح
 كاف ىدفيـ منذ البداية تنظيـ صفوفيـ وتكويف قوة قادرة عمى القضاء عمى  لخوارجافا

كؿ مخالفييـ وكاف العدو األكبر بنسبة ليـ ىـ األموييف الذي يعتبرونيـ مغتصبيف 
 لمخالفة اإلسالمية. 

  ستطاعوا تنظيـ ثورات كبيرة ضد أتوسيع نشاطيـ السياسي والعسكري و وقد نجحوا في
في عيد عبد الممؾ ابف مرواف الذي عمؿ منذ توليو الخالفة  الدولة األموية خاصة

عمى توحيد الدولة اإلسالمية ، وبعد ذلؾ يتفرغ لمواجية المد الخارجي  وىذا ما فعمو 
خاصة بعد قضاءه عمى جميع الحركات المعارضة لو وخاصة حركة عبد اهلل ابف 

 الزبير وتزعـ األموييف الدولة اإلسالمية مف جديد.
 كنت الجماعات الخارجية مثؿ األزارقة والنجدات مف السيطرة عمى مناطؽ فقد تم

واسعة وتكويف دوؿ خارجية إستمرت لسنوات عديدة وىذا ما مثؿ تيديدا كبيرا عمى 
الحكـ االموي في عيد عبد الممؾ ابف مرواف والذي إستطاع بعد مجيودات كبيرة مف 

قد كاف ـ قرابة ثالثة عشرة سنة و إخماد ثورات الخوارج والتخمص مف خطرىـ الذي دا
خاصة أىؿ العراؽ الذيف ذاقوا األمرييف مف أىالي األمصار نشر الرعب في سببا في 
 الخوارج.

  ولـ يكف نجاح األموييف في القضاء عمى المجموعات الثائرة ، نتاجا عف ضخامة
رجية الجيوش التي سخروىا ليذه الميمة فحسب ، بؿ كاف نتيجة إنقساـ  الحركة الخا

 بسبب خالفتيا الداخمية.
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  سباب الخالفات التي عرفيا الخوارج فانو يمكف القوؿ أف أورغـ  التبايف الكبير وتعدد
سببيا األساسي كاف ضعؼ الدولة التي كونوىا الفتقارىا ليياكؿ ومؤسسات تمكنيـ 

 بوسطتيا  مف مراقبة قادتيـ ومحاسبتيـ كما يرغب الخوارج. 
  امتالؾ الخوارج لتصور واضح لدولة قائمة عمى المؤسسات، وىذا ما يؤكد عدـ

وكذلؾ عجزىـ عف تنظيـ أفكارىـ السياسية بصيغة مضبوطة وقابمة لمتطبيؽ ، رغـ 
 مرور عدة سنوات مف نشاطيـ.

  كما افقد التشدد الديني لمخوارج وميميـ لمثورة  عنصر االستقرار وساىـ في استفحاؿ
 لى صراع بيف االفراد المجموعة الواحدة.الخالفات الداخمية وتحويميا ا

  برز عوامؿ فشؿ الخوارج ىو تصدي الحجاج ابف يوسؼ الثقفي ليـ أونجد كذلؾ مف
كثر عمى أمر لحنكة السياسية ، وىذا ما صعب األالذي تميز بشدة والصرامة وا

الميمب  الحركات الخارجية ، وكذلؾ الدور الحاسـ الذي لعبو القائد العسكري الداىي
وبيف الخوارج بفضؿ ميارتو  وف يحسـ الصراع بينأستطاع إذي بي صفرة الأابف 

 وخبرتو الكبيرة في الحروب.
  موييف في القضاء ر الذي لعبو السكاف في مساندة األف ننسى الدور الكبيأوال يجب

عمى الخوارج خاصة أىؿ العراؽ حيث نجد أف معظـ الثورات الخارجية تركزت في 
  البصرة والكوفة.

  ة والنجدات والشبيبية األزارق كؿ مف الخارجية الكبرى التي قادىا فجميع اإلنتفاضات
أو خوارج الجزيرة الفراتية قد تـ القضاء عمييا والتخمص مف خطرىا نيائيا  مف طرؼ 

األموييف  بقيادة الخميفة عبد الممؾ ابف مرواف وذلؾ رغـ طوؿ الصراع بينو وبيف 
 الخوارج.
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10:رقم الملحق  

م586/ه56سنة مروان ابن الملك عبد تولً عند الوضع  

 

 

86ص السابق، المرجع: طقوش محمد . 

 



 
96 

10الملحق رقم:   

 

.ه87إلى 56االمتداد الجغرافً للمجال الذي سٌطر علٌه األزارقة ما بٌن   

 

 

 040السابق،ص المرجع: البكاي لطيفة
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10: رقم الملحق  

ه87إلى  56المناطق التي خضعت لسيطرة نجدة الحنفي في مابين  

 

.074لطيفة البكاي: المرجع السابق،ص  
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40الملحق رقم:  

ه87 الى56مواطن حركات الخوارج ما بين   

. 

 

096محمود زياد : المرجع السابق،ص  
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 القرآن الكريم 

33، 99، 111سورة التوبة، اآلية،     

35سورة النساء، اآلية  

27-26اآلية سورة نوح،   

 

 أ-المــصـــادر

ابن األثير أبو الحسن ابن أبي مكرم محمد ابن محمد ابن عبد الكريم ابن  -1
، 4،ج3، جالكامل في التاريخه( ، : 630عبدالواحد الشيباني الجزري، )ت:

، بيروت ، 1تحقيق أبي فداء عبد اهلل القاضي ، دار الكتب العربية ، ط
 م.1987ه/1407

مقاالت اإلسالميين ه( : 330األشعري أبي الحسن عمي بن إسماعيل،) ت:  -2
، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة 1،جواختالف المصميين
 م.1990ه/1411العصرية، بيروت ، 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة ه(: تحقيق 471اإلسفراييني أبي المظفر،)ت: -3
، 1قيق كمال يوسف الحوت، عالم الكتب،ط، تح الناجية من الفرق الهالكين

 م.1983ه/1403بيروت، 

طبعة ، صحيح البخاريه(: 256البخاري أبو عبد اهلل محمد ابن إسماعيل، )ت: -4
، بيروت، 1جديدة مضبوطة ومصححة ومفيرسة، دار ابن الكثير ، ط

 م.2002ه/1423

ه(: 469:البغدادي عبد  القاىر ابن الطاىر ابن محمد  البغدادي التميمي، )ت -5
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، تحقيق محمد يحي عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، الفرق بين الفرق
 م.1995ه/ 1416

،  األشراف أنساب جمل من: ه(279أبي عباس أحمد ابن يحي،)ت:البالذري  -6
،  حققو وقدم لو سييل زكار ، رياض الزركمي، إشراف مكتب البحوث، دار 4ج

 م.1996، بيروت ه/1414، 1الفكر، ط

، تحقيق عبد اهلل أنيس الطباع، مؤسسة المعارف، فتوح البمدان//__ (:  )__ -7
 م.1981ه/1407بيروت، 

الخمفاء األربعة أبو ه(: 535التيمي أبي قاسم إسماعيل محمد بن الفضل ،)ت: -8
، تحقيق كرم حممي فرح أبو صيري،  كر, عمر, عثمان , وعمي, أيامهم وسيرهم

 .1999دار الكتب المصرية، القاىرة، 

، تحقيق أبو يحي اإليمان األوسطه(: 768ابن تيمة احمد ابن عبد الحكيم، )ت:  -9
، الرياض ، 1محمود  أبو السن ، دار طيبة لنشر والتوزيع ، ط

 م.2001ه/1422

قدم  لوزراء والكتاب،اىـ( :  331الجيشياري أبو عبد اهلل محمد بن عبدوس ،)ت:  -10
 م. 1988/  ىـ 1408 لو د. حسن الزين، دار الفكر الحديث،

المنتظم في ه( : 597ابن الجوزي أبي فرج عبد الرحمان بن عمي بن محمد،)ت: -11
، تحقيق محمد عبد القادر العطا ومصطفى عبد القادر 5،ج تاريخ األمم ورسل

 م.1992ه/1412، بيروت، 1العطا، دار الكتب العممية، ط

اريخ العرب ديوان المبتدأ والخبر في ته( : 808ابن خمدون عبد الرحمان، )ت: -12
،مراجعة سييل زكار ، دار 3، جعاصرهم من ذوي الشأن األكبر والبربر ومن
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 م.2000ه/1421، بيروت،1الفكر لطباعة والنشر ، ط

ه(: 681ابن خمكان أبي عباس شمس الدين احمد بن محمد ابن أبي بكر، )ت:  -13
، تحقيق إحسان عباس، دار صادر ، 3،جوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

 يروت.ب

، تحقيق أكرم ضياء العمري ،دار  تاريخ ابن خياطه(: 240خميفة خياط ،)ت: -14
 .م1985ه/ 1405طيبة و الرياض، 

الدرر السمية في أخبار الدولة : (ىـ645: ت) ،الدوداري، أبي بكر بن عبداهلل -15
أريكا جالسن، مركز ودود لممخطوطات،  -،تحقيق  جونييمد جراف 4، ج األموية

 م. 1994/  ىـ 1415بيروت، 

، تصحيح األخبار الطوال:  (ىـ282 ت:،)الدينوري،  أبي حنيفة أحمد بن داود -16
، مصر، 1وضبط محمد سعيد الرافع بمساعدة الشيخ محمد الخضري، ط

 ه.1330

تاريخ اإلسالم ه(: 748الذىبي، شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان )ت: -17
، تحقيق عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب 1، جووفيات المشاهير واألعالم

 م.1990ه/1410، بيروت ، 1العربي ، ط

، تحقيق أبو المياجر السعيد بن 1، جالعبر في خبر من غبر)__ //__(:  -18
 بسيوني زغمول، دار الكتب العممية، بيروت.

، دار ابن خزم  تاريخ الخمفاءه( : 911السيوطي جالل الدين عبد الرحمان،)ت: -19
 م.2003ه/ 1424، 1، ط

الممل ه(: 547الشيرستاني، أبو الفتح محمد ابن عبد المكرم بن أبي بكر،)ت: -20



 قائمة المصادر والمراجــــع
 

 
103 

،  3، تحقيق أمير عي مينا و عمي حسن فاعود، دار المعرفة، ط1، ج والنحل
 م.1993ه/1414بيروت،

تاريخ الرسل ه(: 310الطبري، أبي جعفر محمد ابن جرير،)ت: -21
 ، مصر.2لفضل إبراىيم، دار المعارف، ط، تحقيق محمد أبو ا6،ج5،جوالمموك

، تحقيق العواصم من القواصمه(: 543ابن العربي أبي بكر المالكي، )ت:  -22
 الدكتور عمار الطالبي، مكتبة دار التراث, القاىرة.

، 1، ج العقد الفريده( : 327ابن عبد ربو األندلسي أحمد ابن محمد، )ت: -23
 .1983ه/1404، بيروت، 1، طتحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتب العممية

القاموس ه(: 817الفيروز أبادي مجد الدين أبو الطاىر محمد ابن يعقوب،) ت: -24
، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، ج المحيط
 م .2005ه/1416

،دار الكتب العممية ، 1، جاإلمامة والسياسة ه( : 276ابن قتيبة الدينوري،)ت: -25
 م.1997ه/ 1418، بيروت ، 1ط

 ، القاىرة.2تحقيق ثروة عكاشة، دائرة المعارف ، ط المعارف،)__//__(:  -26

،تحقيق عبد 1، جمآثر األناقة في معالم الخالفةه( : 720القمقشندي، )ت: -27
 .1964، بيروت، 1الستار أحمد فراج ، عالم الكتب ، ط

ه( 773ابن الكثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر القريشي،)ت: -28
، تحقيق عبد اهلل بن الحسن التركي، دار 12،ج11،ج10،، جلبداية والنهايةا:

 .1998ه/1418، القاىرة، 1اليجرة، ط
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،حققو وعمق عميو 3، جالكامله( : 285المبرد أبي العباس محمد بن يزيد، )ت: -29
 م.1986ه/ 1406، بيروت، 1محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ط

، تحقيق عبد السالم محمد وقعة صفينه(: 212النصر المنقري،)ت:ابن مزاحم -30
 م.1990ه،1410ابن ىارون، دار الجيل ،بيروت، 

،  مروج الذهب ومعادن الجوهره( : 346المسعودي أبي حسن ابن عمي، )ت: -31
ه/ 1425، بيروت ،  1،مراجعة كمال حسن مرعي ، المكتبة العصرية ، ط3ج

 م.2005

، 3، ج الخطط المقريزية: (ىـ 764 ،)ت:المقريزي تقي الدين أحمد بن عمي -32
 .1998، القاىرة ،  1تحقيق محمد زينيم و مديحة الشرقاوي ، مكتبة مدبولي ، ط

المكي أبو محمد عبد اهلل بن اسعد ابن عمي ابن سميمان اليافعي اليمني،  -33
، تحقيق خميل منصور ،دار الكتب مرآة الجنان وعبرة اليقظان:  (ه768ت:)

 م.1997ه/1417، بيروت، 1العممية، ط

ابن منظور، محمد ابن مكرم بن عمي أبو الفضل جمال الدين اإلفريقي  -34
 ه.1414،دار صادر، بيروت، 2، ج لسان العرب: (ىـ711،)ت:المصري

: (ىـ626،)ت:شياب الدين أبي عبد اهلل الرومي البغداديياقوت الحموي  -35
،تحقيق ناجي حسن ، الدار العربية 1،ج المقتضب في كتاب جمهرة األنساب

 .1987، بيروت، 1لمموسوعات ، ط

 م.1977ه/1397دار صادر، بيروت،  ،معجم البمدان__//__(: ) -36

: (ىـ284،)ت:اليعقوبي أحمد ابن أبي يعقوب بن جعفر بن وىب ابن واضح -37
،  1، تحقيق عبد المير مينا ، شركة العالمي لممطبوعات ، ط2،ج تاريخ اليعقوبي
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 م .2010ه/ 1430بيروت ، 
 

 ب-المــــراجــــــع

، دار الكتب العممية ،  الخوارج تاريخهم فرقهم وعقائدهمأحمد عوض أبو الشباب :  -38
 .2005، بيروت ، 1ط

من دولة عمر إلى دولة عبد الممك دراسة في تكون االتجاهات إبراىيم بيضون :  -39
العربية، بيروت ، ، دار النيضة السياسية في القرن األول الهجري

 م.1991ه/1411

،منشورات  تاريخ العصر األموي السياسي والحضاريإبراىيم زعرور، عمي أحمد:  -40
 م.2002جامعة دمشق ، دار إشبيمية ، دمشق 

أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب األهمية في القرن جميل عبد اهلل المصري :  -41
 .م1989/ه1410سعودية، ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، الاألول هجري

، بيروت، 15دار العمم لمماليين، ط ،األعالم قاموس التراجمخير الدين الزركمي:  -42
2002. 

،  الحزبية السياسية من قيام اإلسالم حتى سقوط الدولة اإلسالميةرياض عيسى :  -43
 م1992ه/1412، دمشق ، 1تق سييل زكار، ط

،دار الكندي  بد الممك ابن مروانتجديد الدولة األموية في عهد عشحادة الناطور :  -44
 .1996،عمان 1لنشر والتوزيع، ط

 م.1996ه/1417، دمشق،1، دار الفكر، طالتاريخ اإلسالميشوقي أبو خميل:  -45
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 . بيروت. حوليات كتب األدبالجبار العبدي:  عبد -46

بني أمية بين السقوط واالنحدار، دراسة حول سقوط بني   أمية عبد الحميم عويس:  -47
 .2002، شركة سوزلر لنشر، القاىرة، في المشرق

، بيروت، 1، دار ابن حزم، طالخالفة األمويةعبد المنعم الياشمي :   -48
 م2002ه/1423

آل المهمب في المشرق اإلسالمي ودورهم عبد المنعم عبد الحميد السمطان:  -49
، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، األموية السياسي والحربي في سقوط الدولة

1990. 

، الدار العربية العراق في عهد الحجاج ابن يوسف الثقفيد الواحد ذ نون طو: عب -50
 م.1985ه/1405، بيروت ، 1لمموسوعات ، ط

، تاريخ صدر اإلسالم من البعثة النبوية حتى نهاية الدولة األمويةعمى ياسين:  عبد -51
 .380م، ص2006دار يافا العممية لنشر وتوزيع ، عمان ، 

، المعيد العالمي لمفكر  الدولة األموية دولة الفتوحاتيزيد: عالء عبد العزيز أبو  -52
 م.1996ه/1417اإلسالمي ، القاىرة ، 

 م1998، دار الصحابة، القاىرة،  تاريخ اإلسالم والمسممينفتحي السيد:  -53

،  األحزاب المعارضة السياسية في صدر اإلسالم الخوارج والشيعةفميوزن يوليوس :  -54
، دراسات إسالمية ،مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، ترجمة عبد الرحمان بدوي 

1958. 

، تاريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم الى نهاية الدولة األموية__//__(  : ) -55
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 م.1968ترجمة حسين مؤنس، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاىرة.

لبمعبكي، دار منير ا -كارل بروكممان : تاريخ الشعوب اإلسالمية، تر نبيمة فارس -56
 .2001, بيروت ، 5العمم لماليين ، ط

، دار حركة الخوارج نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد األمويلطيفة البكري :  -57
 2001، بيروت،1الطميعة لمطباعة والنشر،ط

، تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي والديني ,الخوارج والمرجئةحمد إبراىيم الفيومي: م -58
 م .2003ه/1423القاىرة ،  ،1دار الفكر العربي، ط

،تح محمد عثمان ، دار  محاضرات في تاريخ األمم اإلسالميةمحمد خضري بك :  -59
 م1986، 1القمم، ط

 

 م1992، القاىرة ، 2، سنا لنشر، طالخالفة اإلسالميةمحمد سعيد العشماوي:  -60

، دار المجتمع لنشر جولة تاريخية في عصر لخمفاء الراشدينمحمد سيد الوكيل:  -61
 م.2002ه/1423،حدة،5والتوزيع،ط

محمود إسماعيل عبد الرزاق: الخوارج في بالد المغرب، دار الثقافة، الدار البيضاء،  -62
 م.1985ه/1406 المغرب،، 2ط

، القاىرة، 1،دار اإلسالم ، ط الحجاج ابن يوسف الثقفي المفترى عميهمحمود زياد:  -63
 م.1995ه/1415

. 7، المكتب اإلسالمي، طعهد األمويالتاريخ اإلسالمي في الشاكر:   محمود -64
 م2002ه/ 1421
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، دار الكتاب الحجاج ابن يوسف الثقفي طاغية بني أميةمنصور عبد الحكيم:  -65
 .2012العربي ، دمشق، 

، دار إشبيميا، الخوارج  أول فرقة في تاريخ اإلسالمناصر ابن عبد الكريم العقل :  -66
 م.1998ه/ 1419، ا الرياض ، 1ط

، دمشق، 1، دار الفكر، طدارة في العصر األموياإلنجدة الخماش:  -67
 م.1980ه/1400

، دمشق، 2، دار الفكر طالدولة األموية واألحداث التي سبقتهايوسف العش:  -68
 م.1985ه/1406

 اتــــوعـــوســــالم -ج

، دار أسامة لنشر  موسوعة التاريخ اإلسالمي العصر األمويصالح طيبوب :  -96
 .9006، والتوزيع، عمان

،  1، دار الرشاد ، طموسوعة الفرق والجماعات اإلسالميةعبد المنعم الحنفي:  -00
 .م1993القاىرة، 

: دائرة المعارف  رنولد وأخرونألكر و توماس و  -ىوتسمامارتاين تيودور  -07
أحمد الشنتناوي وأخرون، مركز  -زكي خورشيد  إبراىيم،  تحقيقاإلسالمية، 

 م.1998ه/1418، 1ط،الثقافة إلبداع والنشر الفكري

، ألفا لنشر واإلنتاج، موسوعة الفرق والمذاهب واألديانممدوح حربي :  -72
 .م2010ه/1431،مصر 1ط

 المذكرات الجامعية -د
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 -ه90أخبار االضطرابات السياسية بعد قيام الدولة األمويةإبراىيم بن ميية :   -73
إشراف :غازي شيادة الدكتوراه في التاريخ اإلسالمي،  لنيل ، أطروحة ه07

، ()جامعة وىران: كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية قسم التاريخ جاسم الشمري،
 .م2014م/2013

 

 



 

 

 

 

فهرس األعالم واألماكن
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 1- فهرس األعالم

 )أ(

.43ص ،األحنف ابن قيس  

.23،صاألعمش  

.68، صأمية بن عبد اهلل ابن األسيد  

.37-32ص ،إبراهيم ابن األشتر النخعي  

 )ب(

.18-17، صالبرك ابن عبد اهلل التميمي  

.69-64،بشر ابن مروان  

.40،صبالل ابن مرداس  

 )ج(

.57،صجهيزة  

 )ح(
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.42ص ،الحارث ابن عبد اهلل ابن ربيعة  

.64ص ،الحارث بن عميرة الهمداني  

86،،22،35،37،77،55،82،84، ص الحجاج ابن يوسف الثقفي  

  23،24،25،26، صالحسين ابن عمي ابن أبي طالب

28،32، ص السكوني الحصين ابن النمير  

  68ص ، الحكم بن أيوب بن الحكم بن عقيل

09،10،11، ص حرقوص لبن زهير السعدي   

 (خ(

30،59،صخالد ابن عبد اهلل ابن أسيد  

.67ص ،خالد ابن ورقاء الرياحي اليربوعي التميمي  

.30ص ،معاوية ابن أبي سفيانخالد ابن يزيد بن   

 )ز(

.32, صالزبير ابن العوام  

.56، صالزبير ابن الماحوز  

20،23،24،26،29، صزفر ابن  الحارث الكمبي  



 
113 

 )س(

68،.62،66، ص سفيان ابن األبرد الكمبي  

.18، ص سعيد ابن المسيب   

 )ش(

50،52،57،64،67،68،70،71، ص شبيب ابن يزيد الشيباني  

.10ص، شريح ابن زهير  

 )ص(

50،51،52،60،61،62،64،65،70 ، صصالح ابن المسرح التميمي  

  53، صأبي صفرة

 )ض(

23، 20،22ص الضحاك ابن قيس  

 )ط(

42،43ص ،أبو طالوت سالم ابن مطر  

.30، صطمحة ابن عبيد اهلل  



 
114 

 
 

)ع(   

59،86ص  ،عبد العزيز ابن عبيد اهلل ابن األسيد  

21،23ص  ،عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم  

37، صعبد اهلل   بن الحارث  

32،37، صعبد اهلل ابن إباض  

12،16، ص عبد اهلل ابن الخباب  

  22،27،28،29،31،38،39،43،44،48،54،72ر، ص عبد اهلل ابن الزبي

12،34،45، ص عبد اهلل ابن العباس  

  38،39،56 ، صعبد اهلل ابن الماحوز

  12، ص عبد اهلل ابن الممجم المرادي

32،38، ص ابن  صفار عبد اهلل  

.44، صعبد اهلل ابن عمر ابن الخطاب  

  . 10، صعبد اهلل ابن كواء اليشكري

.27، صعبد اهلل ابن مطيع  
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.12، صعبد اهلل ابن وهب الراسي  

 ص، عبد الممك ابن مروان
1،21،23،24،29،31،37،44،45،49،53،54،58،59،63،64،69،71 8 

61،62،69، ص عبد  ربه الكبير  

61،62، ص الصغيرعبد  ربه   

  24،25،26،28،35،36، ص  عبيد اهلل ابن زياد

57،60،67، ص عتاب ابن ورقاء الريحاني اليربوعي التميمي  

09،10،11،14،18،21،32، ص عثمان   ابن عفان  

38،39، ص عبد اهللعثمان ابن   

.21، ص عثمان ابن مروان  

  42،صاألسود الحنفي عطية ابن

09،10،11،12،20،32،39، ص عمي ابن أبي طالب  

44، ص عمر ابن الخطاب  

23،29، ص عمرو ابن سعيد األشدق  

12، ص عمرو بن بكر التميمي السعدي  

18، ص عروة ابن الزبير  

 )غ(
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65،66 ، صغزالة  

 )ف(

  46،63، صأبو فديك

 )ق(

18،صقضيبه ابن ذؤيب  

 )م(

20،22،27،44، ص عمي ابن أبي طالب الحنفية ابنمحمد ابن   

   20،22،28،29،57، ص بن عبيد اهلل الثقفيالمختار 

18،19،21،22،23،24، ص مروان ابن الحكم ابن أبي العاص  

37،38، صمسمم ابن عبس  

   28،29،30،31،57،58، صمصعب ابن الزبير

11،19،42، ص معاوية ابن أبي سفيان  

  28،39،40،53،57،58،59،61،63،64،69،70،73ص  صفرة،المهمب ابن أبي 

 )ن(

32،34،35،36،37،38،40،42،43، ص األزرق الحنفي ابننافع   
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33،36،41،42،43،44،45،46، 32، ص الحنفي نجدة ابن عامر  

  93، ص أبي الوزاع الراسبي

 

)ي(   

19،23،25،26،27،36،41، ص يزيد  ابن معاوية ابن أبي سفيان  
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 فهرس األماكن

 

 )أ(

21،29، ص األردن  

57، صأصبهان  

  61، صإصطخر

  68، ص األنبار

 )ب(

43،44،45،70 ، صالبحرين  

، البصرة 
21،28،30،32،35،36،37،38،39،42،43،52،54،55،60،68،71،73ص  

 )ج(

101، صجريفت  

21،22،24،41،43،44،45،47،48،49،50،51،65،68 ، صالجزيرة  

95، صجموالء  

 )ح(
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18،22،27،29،31،44،45، ص الحجاز  

46 ، صحجر  

7،11،28 ، صحروراء  

44، ص حضر موت  

 )خ(

22،53،54،62 ، صخرسان  

 )د(

55 ، صدجمة   

10،11،19،20،22،32،43،30،36،85،87 ، صدمشق  

 )ر(

58،59،60 ، صرام هرمز  

28 ، صالري  

 )س(

60،61 ، صسابور  

55 ، صسوالف  

61 ، صالسيرجان  
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 )ص(

8،9،10،11،12،14،22،24،25 ، صصفين  

12،13،20،26،31،44 ، صالطائف  

 )ع(

 ص ،العراق
12،14،20،21،24،25،26،29،30،32،45،50،51،53،57،58،59،60،62،63،6

4،،65،66،67،68،69،،72  71 

 )ف(

51،56،57،59،60،61،66،71 ، صفارس  

 )ق(

22،22،22 ، صقرقيسياء  

(ك)  

59،60 ، صكازون  

44 ، صكاظمة  

  57،58،61،62،68 ، صكرمان

، الكوفة
/7،10،11،14،21،22،24،25،26،27،28ص

30،48،50،51،52،53،54،55،56،57،58،59،60،62،64،68،69،70،71 

 )م(
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66،67 ، صالمدائن  

.85 ، صالمدينة المنورة  

20،21، صمرج راهط  

68،10،13،19،20،22 ، صمصر  

27،31،32،34،36،41،42،44،59 ، صمكة  

48،49،64،65 ، صالموصل  

)ن(   

6،9،12، صالنهروان  

33،36،41،42،43،44،45،46،63 ، صاليمامة  

20،22،44،45،50،53،84 ص  ،اليمن  
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