فرقة الشبيبية قراءة في نشأتها وأصول مذهبها
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و ازرة التعميم العالي والبحث العممي جامعة كربالء /كمية التربية لمعموماالنسانيةقسم التاريخ
المقدمة
جاء القرآن الكرٌم ٌدعو العقول إلى
النظر  ،وٌحثها على التفكر  ،وقٌاس
حاضر األمم بماضٌها  ،لتترفع عن
التقلٌد الذي ال ٌلٌق باإلنسان  ،ولقد رفع
صاحب الرسالة علٌه الصالة والسالم
من قدر العقل فً مواطن كثٌرة  ،فاعتقد
المسلمون بحق أن اإلسالم ال ٌعادي
العقل بل ٌماشٌه إلى معرفة الحقابق .
فلما انتقل النبً علٌه الصالة والسالم إلى
الرفٌق األعلى ولحق به أبو بكر وعمر
طرأت على الناس مسابل عدة اقتضت
منهم النظر والتفكٌر ففعلوا  ،وال ٌرون
علٌهم فً ذلك إثما ً وال حرجا ً على سنة
الدٌن فً مخاطبة العقول والتعوٌل على
النظر .ومن أبرز تلك المسابل مسؤلة
الخالفة ومن هم أحق بها  ،أهل البٌت
علٌهم السالم الذي نص علٌهم فً غدٌر
خم أم سواهم  ،فضالً عن مسؤلة قتل
الخلٌفة عثمان وما أحدثت من انشقاق
األمة  ،وذهب الناس فً ذلك مذاهب
شتى  ،فقام قوم ٌطالبون بدم عثمان ،
ونشبت الحرب بٌن اإلمام علً (علٌه
السالم) وعابشة  ،ثم قامت الحرب بٌن
اإلمام (علٌه السالم) ومعاوٌة وتبع ذلك
انشقاق جماعة عن اإلمام (علٌه السالم)
بعد مسؤلة التحكٌم فظهر الخوارج بؤوجه
مختلفة ومواقف أكثر تعقٌداً وغرابة فً
ازمنة وامكنة قدٌما 9.
ولم ٌقف الخوارج عند حد معٌن بل
تخلوا عن كل شًء إلظهار أهمٌة
رإٌتهم  ،ونظرتهم ألمور المسلمٌن ،
فكانوا ٌرون تكفٌر كل من ٌخالفهم الرأي

()1

 ،ووجوب الخروج على كل إمام

جابر

()2

()3

 ،وٌعدون مخالفٌهم كفاراً

بل غال بعضهم فكفر أبناء

المخالفٌن واستحالل دمابهم وقتل النساء
واألطفال وكانوا ٌرون الحق فً جانبهم
والباطل عند غٌرهم  ،وبنوا على ذلك
مذهبهم الجامح وتعرضوا فً هذا السبٌل
إلى كل محنة وكل فتك من أسر وتقتٌل
وتشرٌد واضطهاد  ،وهم مع ذلك أرضى
ما ٌكونون نفوسا ً وأسبق الناس إلى لقاء
الموت وٌحسبون الجنة تحت حد
السٌوفوٌرون انهم قد اشترو اخرتهم
بدنٌاهم لذلك سمو انفسهم بالشراة

(ٔ)

ٌنظر  :البغدادي  ،أبو منصور عبد القاهر بن
طاهر (تٕٗ9 :هـ)  ،الفرق بٌن الفرق  ،تحقٌق
 :عزت العطار الحسٌنً  ،مإسسة الثقافة
اإلسالمٌة  ،بٌروت ٔ9ٗ1 ،م  ،ص٘ٗ .
(ٕ)
ٌنظر  :األشعري  ،علً بن اسماعٌل ابو الحسن
(ت ٕٖٗ ه)  ،مقاالت اإلسالمٌٌن واختالف
المصلٌن  ،تحقٌق  :محمد محً الدٌن عبد الحمٌد
 ،طٔ  ،النهضة المصرٌة  ،القاهرة ٔ99٘ ،م ،
جٔ  ،ص. ٔ٘1
(ٖ)
ٌنظر  :الشهرستانً  ،أبو الفتح محمد بن عبد
الكرٌم (ت٘ٗ1 :هـ)  ،الملل والنحل  ،تحقٌق :
أمٌر علً مهنا وعلً حسٌن فاعور  ،ط ، 9دار
المعرفة  ،بٌروت ٕٓٓ1 ،م  ،ص. ٔٗٙ

Abstract
-As well as what was said
,they also performed single
handedly
showed
the
women
in
a
new
perspective,but is led by
leading the Kharijites , as
his mother became Ghazala
after killing Shabib lead
Kharijites in their war
against the Umayyads.
-The appearance of an
exaggeration
elements,
perhaps the legend the
surrounded these personal
especially with regard to his
birth and death.
-Much of doctrine shabiba
assets
outside
the
framework of the wellknown Islamic thought and
the strange thing is that this
study showed the Kharijites
shabiba not regulated to any
band of the other teams as
characterized
by
the
principles
and
characteristics differed from
the previous ones or latest
ones of the teams and
communities.
Finally we would like to
acknowledge
that
this
reseach respect to shabiba
team in Umayyad are
exclusively and has nothing
to do with the principles of
any group or sect or trib or
nation subsequent or prior
to the time of this research
and where it can not be
matched with the current
reality.

The most important thing
boils from the results of this
research is based on the
following :
-That the revolution of
Kharijites Shabib shook the
pillars of the Umayyad
dynasty in the first outdated
even wrote for this band in
numbers and power to
overcome them Umayyad .
-Research
showed
the
failure of state failure of
Umayyad state represented
by its leadership in the Iraq
containment
problems
encountered there during
the time of the Kharijites,
especially in their choice of
leaders of the war they have
not been able to defeat the
Shabib and his cohorts,
despite the small number of
supporters.
-Characterized
outlaws
cruel and revolution speed
swooping liabilities and
harvested the way a crowd
of people.
-Characterized this band,
like other Kharijites teams
show
significant
new
principles by Arab Muslims
in particular the emergence
of women in the fields of
fight and leadership as they
knew this matter in many
battles.

الشبٌبٌة  -تؤصٌل االسم ونسبته :
ذكرت كتب التوارٌخ أن ٌزٌد بن نعٌم بن
قٌس بن عمرو بن قٌس بن شرحبٌل ابن
همام بن مرة بن ذهل بن شٌبان ( )4بن
ثعلبة بن

عكابة()5

غزا الروم

()6

فؤبتاع جارٌة من السبً ووقع علٌها
فولدت له شبٌب بن ٌزٌد فً سنة خمسة

وعشرٌن ()7

للهجرة ٌوم النحر  ،فقال

أبوه ولد فً الٌوم الذي تراق فٌه الدماء

وأحسبه سٌكون صاحب دماء

وكان اسم أم شبٌب جهٌزة بنت عمرو
واسم زوجته غزالة (. )9
خروج صالح بن مسرح

(ٗ)

()10

على

الدولة األموٌة سنة 1ٙهـ ٙ9٘ /م :
كان صالح بن مسرح التمٌمً رجالً
ناسكا ً مصفر الوجه  ،صاحب عبادة وله
أصحاب ٌقرأ لهم القرآن والفقه وٌقص
علٌهم

وكان

بدارا()11

الموصل والجزٌرة ()12
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،أبو الحسن علً بن أبً الكرم
(تٖٙٓ :هـ)  ،الكامل فً التارٌخ  ،تحقٌق :
خلٌل مؤمون  ،دار المعرفة  ،بٌروت ٕٓٓ1 ،م
 ،جٗ  ،صٖ 1؛ ابن خلكان  ،أبو العباس أحمد
بن محمد بن أبً بكر (تٙ1ٔ :هـ)  ،وفٌات
األعٌان وأنباء أبناء الزمان  ،تحقٌق  :إحسان
عباس  ،دار صادر  ،بٌروت  ،د.ت  ،جٕ ،
صٗ٘ٗ ؛ ابن آٌبك  ،أبو بكر بن عبد هللا
الدواداري (ت1ٖ٘ :هـ)  ،كنز الدرر وجامع
الغرر  ،تحقٌق  :جونهٌلد جراف  ،بٌروت ،
ٗٔ99م  ،جٗ  ،ص. ٕٖ1
(٘)
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٖ. 1
()ٙ
ٌنظر  :ابن خلكان  ،وفٌات األعٌان  ،جٕ ،
صٗ٘ٗ .
()1
قال ابن خلكان  :كان أبو شبٌب من مهاجري
الكوفة فغزا سلمان بن ربٌعة الباهلً فً سنة
خمس وعشرٌن للهجرة فؤتوا الشام فؤغاروا على
البالد وأصابوا سبٌا ً وغنموا وأبو شبٌب فً ذلك
الجٌش فاشترى جارٌة من السبً حمراء طوٌلة
جمٌلة  ،فقال لها أسلمً فؤبت فضربها فلم تسلم
فواقعها فحملت وتحرك الولد فً بطنها فقالت فً
بطنً شًء ٌنقز فقٌل أحمق من جهٌزة  ،ثم
أسلمت فولدت شبٌبا ً سنة خمسة وعشرون ٌوم
النحر  ،فقالت لموالها ٌوما ً  :إنً رأٌت قبل أن
ألد كؤنً ولدت غالما ً فخرج منً شهاب من نار
فسطع بٌن السماء واألرض ثم سقط فً ماء
فخبا  .وفٌات األعٌان  ،جٕ  ،ص . ٗ٘1وٌنظر
أٌضا ً  :المسعودي  ،أبو الحسن علً بن الحسٌن
بن علً (تٖٗٙ :هـ)  ،مروج الذهب ومعادن
الجوهر  ،طٕ  ،دار الكتاب العالمً  ،لبنان ،
ٓٔ99م  ،جٕ  ،ص ٕٔٙ؛ ابن الجوزي  ،أبو
الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد (ت:
٘91هـ) ،المنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم ،
تحقٌق  :محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد
القادر عطا  ،طٔ  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت
ٔ99ٕ ،م  ،ج ، ٙصٔ ٔ9؛ ابن كثٌر  ،عماد
الدٌن أبو الفداء إسماعٌل بن عمرو (ت11ٗ :هـ)
 ،البداٌة والنهاٌة  ،طٕ  ،مكتبة المعارف ،
بٌروت ٔ99ٓ ،م  ،ج ، 9صٕٓ .

()8

،

من رإساء الخوارج

وأرض

 ،وهو واحداً

()13

فخرج

بؤصحابه على عبد الملك بن مروان لٌلة

()1

ٌنظر  :األصفهانً ،علً بن الحسٌن(ٖ٘ٙهـ)،
األغانً،تحقٌق احسان عباس واخرون ،طٖ،دار
صادر ،بٌروتٕٓٓ1،م ،ج ،1ص.
()9
ٌنظر  :الٌعقوبً ،احمد بن اسحاق(ت
بعدٕٕ9هـ)،تارٌخ الٌعقوبً ،دار صادر ،د.ت،
جٕ،صٗٔ1؛الطبري  ،محمد بن جرٌر(ت
ٖٓٔهـ)،تارٌخ الرسل والملوك المسمى تارٌخ
الطبري ،تحقٌق محمد ابو الفضل ابراهٌم ،دار
المعارف ،القاهرةٔ919 ،م ،ج ، ٙصٕٕ1
؛ابن خلكان،وفٌات االعٌان ،جٕ ،ص.ٗ٘ٙ
(ٓٔ)
صالح بن مسرح  :هو صالح بن مسرح أحد بنً
امرئ القٌس  ،وكان أحد الخوارج الصفرٌة قتل
على ٌد الحارث بن عمٌرة سنة 1ٙهـ ٙ9٘ /م .
ٌنظر  :الشهرستانً  ،الملل  ،ص ٔٗ1؛ ابن
أبً الحدٌد  ،أبو حامد عبد الحمٌد بن هبة هللا
(تٙ٘ٙ :هـ)  ،شرح نهج البالغة  ،تحقٌق :
محمد أبو الفضل إبراهٌم  ،طٕ  ،دار أحٌاء
الكتب العربٌة  ،بٌروت ٔ9ٙ٘ ،م  ،جٗ ،
صٕٕ٘ .
(ٔٔ)
دارا  :بلدة تقع بٌن نصٌبٌن وماردٌن من أرض
الجزٌرة ٌ .نظر ابن عبد الحق  ،صفً الدٌن
البغدادي (ت1ٖ9هـ)  ،مراصد االطالع على
اسماء االمكنة والبقاع  ،تحقٌق علً محمد
البجاوي  ،طٔ  ،دار الجٌل  ،بٌروت ٔ99ٕ ،م
،جٕ  ،صٗٓ٘.
(ٕٔ)
ٌنظر  :البغدادي  ،الفرق  ،ص ٘1؛ ابن آٌبك ،
كنز الدرر  ،جٗ  ،ص. ٕٔ1
(ٖٔ)
ٌنظر  :الجاحظ  ،أبو عثمان عمرو بن بجر (ت:
ٕ٘٘هـ)  ،البٌان والتبٌٌن  ،تحقٌق  :عبد السالم
هارون  ،دار الفكر  ،بٌروت  ،د.ت  ،جٔ ،
ص ٕٔ1؛ ابن خلكان  ،وفٌات األعٌان  ،جٕ ،
صٗ٘ٗ .

األربعاء من شهر صفر سنة 1ٙهـ /
٘ٙ9م (. )14
قال ابن األثٌر

()15

فؤرسل إلٌهم عدي بن عمٌرة ()19
خمسمابة فارس

 " :فدعاهم إلى

الخروج وإنكار الظلم  ،وجهاد المخالفٌن
لهم  ،فؤجابوه وحثهم علٌهم فراسل

()20

فً

ثم لحق به

خمسمابة فارس أخرى فؤصبح جٌش
األموٌٌن ألف فارس فً حٌن لم ٌكن مع

صالح أكثر من مابة فارس فقط ()21

( )16أصحابه بذلك وتالقوا به " .

.كان عدي رجل ناسكا ً نزل دوغان

كان شبٌب بن ٌزٌد الشٌبانً من أشهر
قواد صالح والخوارج عندما شنوا غارة

()22

على دواب محمد بن مروان
فنهبوها وحملوا علٌها أثقالهم

()17

()18

،

فً هذه األثناء وصل خبر الغارة إلى
محمد الذي كان والٌا ً على الجزٌرة
فؤستخف بؤمر هإالء فً بادئ األمر

(ٗٔ)

ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص ٕٔٙ؛ ابن
حزم  ،أبو محمد علً بن أحمد (تٗ٘ٙ :هـ) ،
جمهرة أنساب العرب  ،تحقٌق  :عبد المنعم خلٌل
إبراهٌم  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ٕٓٓ1 ،م
 ،صٕٗٔ .
(٘ٔ)
الكامل  ،جٗ  ،ص. ٘1
()ٔٙ
ذكر ابن األثٌر أن شبٌب أرسل إلى صالح رسالة
قال فٌها  " :إنك كنت ترٌد الخروج فؤن كان ذلك
من شؤنك الٌوم فؤنت شٌخ المسلمٌن ولن تعدل
بك أحداً  ،وأن أردت تؤخٌر ذلك أعلمنً فؤن
اآلجال غادٌة ورابحة  ،وال آمن أن تختر منً
المنٌة ولم أجاهد الظالمٌن " فكتب إلٌه صالح
قابالً  " :لم ٌمنعنً من الخروج إال انتظارك ،
فؤقبل إلٌنا فؤنك ممن ال ٌستغنى عن رأٌه وال
تقض دونه األمور "  .الكامل  ،جٗ  ،ص٘ 1؛
ابن خلدون  ،عبد الرحمن (ت1ٓ1 :هـ)  ،تارٌخ
ابن خلدون المسمى دٌوان المبتدأ والخبر فً
تارٌخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي
الشؤن األكبر  ،تحقٌق  :خلٌل شحادة وسهٌل
زكار  ،دار الفكر  ،بٌروت ٕٓٓٓ ،م  ،جٖ ،
صٓ. ٔ9
()ٔ1
محمد بن مروان  :هو محمد بن مروان بن الحكم
والً الجزٌرة الفراتٌة فً ذلك الوقت ٌ .نظر :
ابن خٌاط  ،خلٌفة العصفري (تٕٗٓ :هـ) ،
تارٌخ خلٌفة بن خٌاط  ،تحقٌق  :سهٌل زكار ،
دار الفكر  ،بٌروت ٔ99ٖ ،م  ،صٕٓٔ ؛
دكسن  ،عبد األمٌر عبد حسٌن  ،الخالفة األموٌة
٘1ٙ-ٙهـ ٙ1ٗ /م1ٓ٘-م  ،طٔ  ،دار النهضة
العربٌة  ،د.م ٔ91ٖ ،م  ،صٔ. ٕ9
()ٔ1
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص ٕٔ9؛ ابن
األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص٘. 1

وأرسل إلى صالح ٌحثه على

الخروج وعدم القتال ألنه ٌكره قتال
المسلمٌن فرد علٌه صالح بالقول  " :إن
كنت ترى رأٌنا فؤرنا من ذلك ما نعرف
 ،ثم نحن مدلجون عنك  ،وأن كنت على
رأي الجبابرة وأبمة السوء  ،رأٌنا رأٌنا ،
فؤما بدأنا بك أو رحلنا إلى غٌرك "
(. )23
فانصرف إلٌه الرسول فؤبلغه ثم عاد مرة
أخرى ٌحث صالح إلى ترك هذا األمر
بالقول  " :إنً وهللا ألرى رأٌك ولكنً
أكره قتالك وقتال غٌرك من المسلمٌن "

()24

 ،فقال صالح ألصحابه " أركبوا

وحبس الرجل عنده "

()25

ومضى

بؤصحابه حتى أتى عدي فً سوق
دوغان وهو قابم ٌصلً الضحى فلم
()ٔ9

عدي بن عمٌرة  :هو عدي بن الحارث بن
معاوٌة بن ثور  ،كان من قادة الجٌش األموي
البارزٌن  ،وقد قتله صالح سنة 11هـ ٙ9ٙ /م .
ٌنظر  :الذهبً  ،شمس الدٌن محمد بن أحمد بن
عثمان (ت1ٗ1 :هـ)  ،سٌر أعالم النبالء ،
تحقٌق  :شعٌب األرناإوط  ،ط ، 9مإسسة
الرسالة  ،بٌروت ٔ99ٖ ،م  ،جٗ  ،ص. ٔٗ1
(ٕٓ)
ٌنظر  :الٌعقوبً  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٗ ٕ1؛ ابن
األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص٘. 1
(ٕٔ)
ٌنظر  :ابن آٌبك  ،كنز الدرر  ،جٗ  ،ص. ٕٔ1
(ٕٕ)
دوغان  :قرٌة كبٌرة بٌن رأس عٌن ونصٌبٌن
كانت سوقا ً ألهل الجزٌرة ٌجتمع إلٌها أهلها فً
كل شهر مرة ٌ .نظر ٌ :اقوت الحموي  ،شهاب
الدٌن أبً عبد هللا بن عبد هللا (تٕٙٙ :هـ) ،
معجم البلدان  ،دار صادر  ،بٌروت  ،د.ت  ،جٕ
 ،صٗ. ٗ1
(ٖٕ)
ابن خلكان  ، ،وفٌات األعٌان  ،جٖ  ،صٗ٘ٗ .
(ٕٗ)
ابن خلكان  ،وفٌات األعٌان  ،جٖ  ،صٗ٘ٗ .
(ٕ٘)
الٌعقوبً  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٗ. ٕ1٘-ٕ1

ٌشعر إال والخٌل طالعة علٌهم فلما دنا
صالح منهم رآهم على غٌر تعببة

()26

 ،فحمل شبٌب علٌهم فً رجاله

فهزمهم واحتوى صالح على عسكره وما
فٌه

()27

 ،وهو أول انتصاراً

للخوارج فً هذه المرحلة .
غضب محمد بن مروان على ما أصاب
جٌشه من قبل شبٌب وصالح فدعا خالد
وجهزه بؤلف
بن جزء السلمً
وخمسمابة فارس ( )28ثم دعا الحارث
بن

العامري

جعونة

فً ألف وخمسمابة فارس أخرى ()29
 ،وقال لهما  " :اخرجا إلى هذه المارقة
وأغذا السٌر فؤٌكما سبق فهو األمٌر
على صاحبه

" ()30

 ،فخرجا وأجدا

فً السٌر وجعال ٌسؤالن عن صالح ،
فقٌل لهما توجه نحو

آمد()31

فؤتبعاه

صالح ( ،)33ثم استشار صالح
أصحابه فقال شبٌب  " :إن القوم قد
اعتصموا بخندقهم فال أرى أن نقٌم علٌهم
" فقال صالح  " :وأنا أرى ذلك "

()34

فخرجوا لٌالً إلى أرض الجزٌرة

حتى انتهوا إلى الدسكرة (. )35
وصل خبر خروج الخوارج إلى الدسكرة
إلى الحجاج فسرح لهم هذه المرة
الحارث بن عمٌرة
آالف فارس

رجالً فقط ()38
جمادي

()39

حدته (. )32

(ٖٖ)

()ٕٙ

لثالث عشر بقٌن من
 ،قام صالح بتقسٌم

أصحابه إلى ثالثةكرادٌس  ،ووزعها
على نفسه وعلى شبٌب وسوٌد بن

حتى انتهٌا إلٌه بآمد فنزال لٌالً وخندقا
وهما متساندان كل واحد منهما على

ٌنظر  :الٌعقوبً  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٕٗ1٘-ٕ1
.
()ٕ1
ٌنظر  :ابن آٌبك  ،كنز الدرر  ،جٗ  ،ص. ٕٔ1
جعل صالح شبٌبا ً فً مٌمنته وسوٌد بن مسلم فً
مسٌرته ووقف هو فً القلب فؤتاهم وهم على
غٌر تعببة وبعضهم ٌجول فً بعض ٌ .نظر :
ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص. 1ٙ
()ٕ1
ٌنظر  :ابن آٌبك  ،كنز الدرر  ،جٗ  ،ص. ٕٔ1
()ٕ9
ٌنظر  :األشعري  ،مقاالت  ،صٓ. ٔ1
(ٖٓ)
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص. 11
(ٖٔ)
آمد  :مدٌنة عظٌمة فً دٌار بكر مبنٌة من
الحجارة السودة فً وسطها عٌون وآبار وفٌها
بساتٌن وٌحٌط بها سور ٌ .نظر ٌ :اقوت الحموي
 ،معجم البلدان  ،جٔ  ،ص. ٘ٙ
(ٕٖ)
ٌنظر  :ابن خلكان  ،وفٌات األعٌان  ،جٕ ،
صٗ٘ٗ. ٗ٘٘-

 ،فالتقت بهم فً

قرٌة ٌقال لها مذبج على تخوم ما بٌن
الموصل وجوخى وصالح فً تسعٌن

سلٌم()40

وجه صالح شبٌبا ً فً شطر من أصحابه
إلى الحارث بن جعونة وتوجه هو نحو
خالد فؤقتتلوا من وقت العصر أشد قتال ،
فلم تثبت خٌل محمد بن مروان لخٌل

()37

()36

فً ثالث

ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص. 11
(ٖٗ)
ٌقول ابن األثٌر أن صالحا ً طلب من أصحابه
الترجل فلم ٌقدر أصحاب صالح حٌنبذ علٌهم
وكانوا إذ حملوا استقبلهم الرجالة بالرماح
ورماهم الرماة بالنبل وطاردهم خٌالهم  ،فقاتلوهم
إلى الماء فكثرت الجراح فً الفرٌقٌن  ،وقتل من
أصحاب صالح نحو ثالثٌن رجالً ومن أصحاب
محمد أكثر من سبعٌن  .الكامل  ،جٗ  ،ص 11؛
ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج ، 9ص. ٔ1
(ٖ٘)
الدسكرة  :قرٌة كبٌرة بنواحً نهر الملك من
غربً بغدادٌ .نظرٌ :اقوت الحموي،معجم
البلدان،جٕ،
ص ٘٘ٗ .
()ٖٙ
الحارث بن عمٌرة  :هو الحارث بن عمٌرة بن
ذي المشعار الهمدانً ٌ .نظر  :الطبري  ،تارٌخ
 ،ج ، ٙصٕٕٗ ؛ ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة ،
ج ، 9ص. ٔ9
()ٖ1
ٌنظر  :ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، 9صٓٔ1
؛ ابن أبً الحدٌد  ،شرح  ،جٗ  ،صٖٕٓ.
()ٖ1
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٕٕٗ .
()ٖ9
ٌنظر  :ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج، 9
ص ٔ9؛ ابن خلدون  ،تارٌخ  ،جٖ  ،ص. ٔ11
(ٓٗ)
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص 19؛
النوٌري  ،شهاب الدٌن احمد(ت ٕٖ 1هـ) ،
نهاٌة األرب فً فنون األدب ،تحقٌق عبد المجٌد

فاقتتلوا فانهزم سوٌد أوالً وثبت صالح
لهجوم األموٌٌن إال أنه قتل

()41

،

وقاتل شبٌب حتى صرع فرسه فقط
فحمل أصحابه فكشفوا األموٌٌن عنه
وتراجعوا (. )42

ثم جاء شبٌب لٌتفقد أصحابه وصالحا ً
فوجده قتٌالً  ،فنادى  " :إلًّ ٌا معشر
المسلمٌن  ،فقال ألصحابه  :لٌجعل كل
واحد منكم ظهره إلى ظهر صاحبه ،
ولٌطاعن عدوه حتى ٌدخل هذا الحصن ،
ونرى رأٌنا ففعلوا ودخلوا الحصن
جمٌعهم وهم سبعون رجالً "

()43

وأحاط الحارث وأحرق علٌهم الباب ،
وقال  " :إنهم ال ٌقدرون على الخروج
منه " (. )44
ب بٌعة شبٌب وتزعمه لخوارج صالح :
عدما قام الحارث بحرق الباب على
شبٌب ومن معه قابالً ألصحابه " احرقوا
الباب  ،فاذا صار جمرا فدعوه فإنهم ال
ٌقدرون على ان ٌخرجوا منه حتى
نصبحهم فنقتلهم "

()45

 ،قال شبٌب

فً اللٌلة نفسها ألصحابه " ما تنتظرون
؟ فو هللا لبن صبحكم هإالء غدوة أنه
لهالككم  ،فقالوا  :أمرنا بؤمرك  ،فقال :
باٌعونً أو من شبتم من أصحابكم
وأخرجوا بنا حتى نشد علٌهم فً
عسكرهم  ،فؤنهم آمنون منكم وأنً أرجو
أن ٌنصركم هللا علٌهم  ،قالوا  :أبسط
ٌدك

ترحٌنً،طٔ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروتٕٓٓٗ،
م ،جٕٔ ،ص. ٔٙٙ
(ٔٗ)
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٕٕٗ ؛ ابن
األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص. 19
(ٕٗ)
ٌنظر  :ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، ٙصٓٔ1
؛ ابن كثٌر  ،البداٌة  ،ج ، 9ص. ٔ1
(ٖٗ)
ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص. 11
(ٗٗ)
الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٕٕٗ .
(٘ٗ)
الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٖٕٕ ؛ ابن خلدون ،
تارٌخ  ،جٖ  ،ص. ٔ11

فباٌعوه "

()46

.فشل الحارث بن

عمٌرة فً كل تدابٌره فً إنهاء الموقف
لصالحه عندما خرج شبٌب ورجاله من
الحصن

()47

وقاتلوا حتى استطاعوا

من هزٌمة األموٌٌن وصرع قابدهم
الحارث وانهزموا

()48

وكان ذلك

أول جٌش حقٌقً ٌهزمه شبٌب فً ٌوم
الثالثاء لثالث عشر بقٌن من جمادي
األولى لسنة 1ٙهـ ٙ9٘ /م (. )49
حاول شبٌب وبعد ما حققه من انتصار
على األموٌٌن جمع أكبر قدر من
األنصار فاتصل بسالمة بن سنان
التمٌمً بؤرض الموصل فدعاه إلى
الخروج معه فشرط علٌه سالم أن
ٌنتخب ثالثٌن فارسا ً ٌنطلق بهم نحو

عنزة فٌشفً نفسه منهم ()50
()ٗٙ

 .فؤجابه

ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص 11؛ ابن كثٌر ،
البداٌة  ،ج ، 9ص. ٔ1
()ٗ1
ٌنظر  :ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، ٙصٔٔ1
؛ ذكرت كتب التارٌخ أن شبٌب جاء باللبود
فلبدها وجعلوها على حجر الباب وخرجوا فلم
ٌشعر الحارث اال و شبٌب وأصحابه ٌضاربوهم
بالسٌوف فً جوف العسكر فصرع الحارث
فاحتمله أصحابه وانهزموا نحو المدابن وحوى
شبٌب عسكرهم ٌ .نظر  :الٌعقوبً  ،تارٌخ  ،جٕ
 ،صٗ ٕ1؛ الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، 9صٕٕٗ
؛ ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، ٙصٔ ٔ1؛ ابن
األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص 11؛ ابن كثٌر ،
البداٌة والنهاٌة  ،ج ، 9ص ٔ1؛ ابن خلدون ،
تارٌخ  ،جٖ  ،ص. ٔ11
()ٗ1
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص. 11
()ٗ9
ٌنظر  :الٌعقوبً  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٗ ٕ1؛
الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٕٕٗ ؛ ابن األثٌر ،
الكامل  ،جٗ  ،ص. 11
(ٓ٘)
ذكرت المصادر التارٌخٌة أن عنزة قتلت فضالة
أخو سالمة وذلك أن فضالة كان قد خرج فً
ثمانٌة عشر رجالً فنزلوا ماء ٌقال له  :الشجرة
علٌه أثلة عظٌمة وعلٌه عنزة نازلون فلما رأوه
قالوا نقتل هإالء ونغدو على أمٌرنا فٌعطٌنا شٌبا ً
 ،فقال أخواله من بنً نصر  :ال نساعدكم على
قتل ابن أخٌنا  ،فنهضت عنزة فقتلوهم وأتوا
برإوسهم عبد الملك بن مروان  ،فلذلك أنزلهم
بؤنقٌا وفرض لهم ولم ٌكن لهم قبل ذلك فرابض
إال قلٌلة  ،فقال سالمة أخو فضالة ٌذكر قتل أخٌه
وخذالن أخواله إٌاه :

شبٌب وخرج حتى انتهى إلى عنزة فقتل
العدٌد منهم حتى انتهى إلى فرٌق منهم
فٌهم خالته

()52

()51

 .قال ابن األثٌر

 " :رأى شبٌب خالته قد أكبت

على ابن لها  ،وهو غالم حٌث احتلم ،
فؤخرجت ثدٌها وقالت  :أنشدك برحم هذا
ٌا سالمة ! فقال  :وهللا ما رأٌت فضالة
مذ أناخ بؤصل الشجرة ٌ -عنً أخاه -
لتقومن عنه أو ألجمعنكم بالرمح ! فقامت
عنه فقتله " .
ثم أقبل شبٌب فً أصحابه نحو
راذان( )53فهرب بنو شٌبان منها
فنزلوا وتحصنوا فً خربا ً وهم ثالثة
آالف وشبٌبا ً لم ٌتجاوز أصحابه السبعٌن

رجالً ()54

 .فقتل ثالثٌن شٌخا ً وسلب

ونهب محل ما وجده هناك ()55

 ،ثم

استخلف علٌهم فً هذا الوقت أخاه مصاد
بن ٌزٌد وخرج من الموصل نحو

إذربٌجان()56

وكتب الحجاج إلى

سفٌان بن أبً العالٌة الخثعً بالعودة

وترك طبرستان وكان تحت أمرته أكثر
من ألف فارس

()57

 ،وأمره بنزول

الدسكرة حتى ٌؤتٌه جٌش الحارث بن

عمٌرة  -وهو الذي قتل صالحا ()58

-

وحتى تؤتٌه خٌل المناظرة التً كانت
تحت زعامة سورة بن الحر التمٌمً

()59

وكتب إلٌه سورة بالتوقف لحٌن

التحاقه به

()60

إال أن سفٌان تعجل

لقاء شبٌب فلحقه لخانقٌن ()61

 ،وقد

حاول شبٌب تجنب االصطدام بهم فلم

ٌفلح فهزمه شبٌب وشتت جمعه ()62
.
وصل خبر ما حل بجٌش سفٌان إلى
الحجاج فكتب إلى سورة بن الحر ٌلومه
وٌتهدده وٌؤمره بالسٌر إلى شبٌب

()63

 ،فتقابل فً المدابن وشبٌب ال

ٌزٌد جٌشه عن مابة راجل فثبت أمام
سورة ولم ٌستطع األموٌٌن تحقٌق شًء

()64

فرجعسورة إلى عسكره فتبعه

شبٌب إلى المدابن وهزمهم فمر على
وما خلت أخوال الفتى ٌسلمونه لوقع السالح قبل ما
فعلت نصر
وكان خروج فضالة قبل خروج صالح ٌ .نظر  :ابن
الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، ٙصٔ ٔ1؛ ابن األثٌر
 ،الكامل  ،جٗ  ،ص 11؛ ابن كثٌر  ،البداٌة ،
ج ، 9ص ٔ1؛ ابن خلدون  ،تارٌخ  ،جٖ ،
ص. ٔ11
(ٔ٘)
ٌنظر  :ابن الجوزي  ،المنتظم ،ج ، ٙصٔ ٔ1؛
ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص. 11
(ٕ٘)
الكامل  ،جٗ  ،ص. 11
(ٖ٘)
راذان  :كورتان بسواد بغداد تشتمل على قرى
كثٌرة ٌ .نظر ٌ :اقوت الحموي  ،معجم البلدان ،
جٖ  ،صٕٔ .
(ٗ٘)
ٌنظر  :المسعودي  ،مروج الذهب  ،جٖ ،
ص ٔٗٙ؛ ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج، 9
ص ٔ9؛ النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ ،
ص. ٔٙٙ
(٘٘)
ٌنظر  :الٌعقوبً  ،تارٌخ  ،جٕ  ،ص٘. ٕ1
()٘ٙ
أذربٌجان  :تقع فً اإلقلٌم الخامس وحدها من
برذعة مشرقا ً إلى أرزنجان مغربا ً وٌتصل حدها
من جهة الشمال ببالد الدٌلم والجٌل ٌ .نظر :
ٌاقوت الحموي  ،معجم البلدان  ،جٔ  ،صٕٔ1
.

()٘1

ٌنظر  :ابن خلدون  ،تارٌخ  ،جٖ  ،ص. ٔ11
()٘1
ٌنظر  :النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ ،
ص. ٔٙٙ
()٘9
سورة بن الحر التمٌمً  :هو سورة بن الحر
التمٌمً أمٌر سمرقند وأحد رإساء تمٌم  ،قاتل
الترك وقتل على أٌدٌهم سنة ٕٔٔهـ1ٖٓ /م .
ٌنظر  :الزركلً  ،خٌر الدٌن  ،األعالم  ،ط٘ ،
دار العلم للمالٌٌن  ،بٌروت ٔ91ٓ ،م  ،جٖ ،
ص٘ٗٔ .
(ٓ)ٙ
ٌنظر  :األشعري  ،مقاالت  ،صٖ. ٔ1
(ٔ)ٙ
خانقٌن  :بلدة من نواحً السواد فً طرٌق همدان
من بغداد ٌ .نظر ٌ :اقوت الحموي  ،معجم
البلدان  ،جٕ  ،صٖٓٗ .
(ٕ)ٙ
ٌنظر  :المسعودي  ،مروج الذهب  ،جٖ ،
ص ٔٗٙ؛ ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٓ. 1
(ٖ)ٙ
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص. ٕٕٙ
(ٗ)ٙ
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص ٕٕٙ؛ ابن
األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٓ. 1

كلواذى()65

فؤصاب بها دواب كثٌرة

للحجاج فؤخذها ومضى إلى تكرٌت

()66

 ،أرجف الناس وصول شبٌب

إلى المدابن فهرب من الجند نحو الكوفة
وكان شبٌب بتكرٌت والم الحجاج سورة
وحبسه ثم أطلقه (. )67
شبٌب وحرب الجزل بن سعٌد (: )68
أرسل الحجاج هذه المرة الجزل بن سعٌد
نحو
الكندي
شرحبٌل
بن
شبٌب

()69

وأوصاه باالحتٌاط وترك

العجلة قابالً له  " :ال تبعث من الجند
المهزوم أحداً فؤنهم قد دخلهم الرعب ،
وال ٌنتفع بهم المسلمون قال  :قد أحسنت
"

()70

فؤخرج معه أربعة آالف

فساروا معه  ،فقدم الجزل بٌن ٌدٌه
عٌاض بن أبً لبنة الكندي  ،التقى

الجزل بشبٌب فً أرض جوخً ()71
 ،وقد حاول شبٌب تشتٌت أذهان الجزل
عن طرٌق عدم البقاء فً منطقة واحدة
فهو ٌخرج من رستاق إلى آخر فلما طال
(٘)ٙ

كلوذاى  :اسم موضع ٌقع بالجانب الشرقً من
بغداد ٌ .نظر ٌ :اقوت الحموي  ،معجم البلدان ،
جٗ  ،ص ٗ11؛ ابن عبد الحق  ،مراصد
اإلطالع  ،جٖ  ،ص. ٔٔ1ٙ
()ٙٙ
ٌنظر  :ابن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، ٙصٓٔ1
؛ ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٓ. 1
()ٙ1
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص ٕٕ1؛
النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ  ،صٔٙ9-ٔٙ1
.
()ٙ1
الجزل بن سعٌد  :هو عثمان بن سعٌد بن
شرحبٌل بن قٌس بن الحارث بن سفٌان بن فاتك
بن معاوٌة الكندي وٌلقب بالجزل ٌ .نظر  :ابن
حجر  ،أحمد بن علً العسقالنً (ت1ٕ٘ :هـ) ،
اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة  ،تحقٌق  :عادل
أحمد عبد الموجود  ،طٔ  ،دار الكتب العلمٌة ،
بٌروت ٔٗٔ٘ ،هـ  ،جٖ  ،صٓ. 9
()ٙ9
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٕ. 1
(ٓ)1
النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ  ،ص. ٔٙ9
(ٔ)1
جوخً  :اسم نهر علٌة كورة واسعة فً سواد
بغداد بالجانب الشرقً منه الرذانان وهو بٌن
خانقٌن وخوزستان ٌ .نظر ٌ :اقوت الحموي ،
معجم البلدان  ،جٕ  ،ص. ٔ19

ذلك على شبٌب دعا أصحابه وكانوا ال
ٌزٌدون عن المابة والستون رجالً

()72

فقسمهم على أربع فرق
أخاه مصاداً فً أربعٌن وسوٌد بن سلٌم
فً أربعٌن والمحلل بن وابل فً أربعٌن
 ،وبقً هو فً أربعٌن

()73

فجعل

 ،وعلم

أن الجزل عسكر فً دٌر ٌزدجرد()74
واصطدم شبٌب به وكانت الغلبة له مما
اضطر الحجاج إلى استبدال الجزل
بسعٌد بن المجالد وعهد إلٌه قتال شبٌب

()75

 ،فً هذه األثناء ونتٌجة لكثرة

هزابم الجزل انسحب نحو المدابن بعد أن
خندق علٌهم خوفا ً من شبٌب  ،وقد حاول
شبٌب اقتحام الخندق إال أنه اخفق فً
ذلك مما اضطره إلى التراجع حٌث نزل
بمسافة مٌل ونصف عنهم ثم صلى الغداة

وسار نحو جرجرابا()76

وسار شبٌب

فً أرض جوخً ٌكسر الخراج وٌسلب
وٌنهب كل ما ٌقع علٌه (. )77
وصل سعٌد إلى الجزل وهو بالنهروان
قد خندق علٌه وقام فً العسكر ووبخهم
على عجزهم  ،ثم أخرج الناس وضم
إلٌه خٌول أهل العسكر لٌسٌربهم جرٌدة

إلى شبٌبوٌترك الباقٌن مكانهم ()78

.

فقال له الجزل " ما ترٌد أن تصنع قال :
أقدم على شبٌب فً هذه الخٌل  ،فقال له
الجزل  :أقم أنت فً جماعة الناس
فارسهم وراجلهم وأبرز لهم  ،فو هللا
(ٕ)1

ٌنظر  :النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ ،
صٓ. ٔ1
(ٖ)1
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٕ. 1
(ٗ)1
ٌنظر  :ابن آٌبك  ،كنز الدرر  ،جٗ  ،ص. ٕٔ1
(٘)1
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص. ٕٔ1
()1ٙ
جرجراٌا  :بلد من أعمال النهروان األسفل بٌن
واسط وبغداد من الجانب الشرقً ٌ .نظر :
ٌاقوت الحموي  ،معجم البلدان  ،جٕ  ،صٖٕٔ
.
()11
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٕ. 1
()11
ٌنظر  :ابن األثٌر ،الكامل  ،جٗ  ،صٕ. 1

لٌقدمن علٌك وال تفترق أصحابك  ،فقال
 :قف أنت فً الصف  ،فقال الجزل ٌ :ا
سعٌد لٌس لً فٌما صنعت رأي أنا
بريء "

()79

وقف الجزل وصف

شبٌب وقتال سوٌد بن عبد الرحمن
السعدي :
أرسل الحجاج سوٌد بن عبد الرحمن
السعدي وجهزه بؤلفً مقاتل من خٌر
جٌشه وقال له  " :أخرج إلى شبٌب فؤلقه

أهل الكوفة وقد أخرجهم من الخندق
وتقدم سعٌد بن مجالد ومعه الناس

وال تتبعه " ( )87فخرجشبٌب فبلغه أنه

( )80علم شبٌب بتحرك الجزل وسعٌد
فجمع أصحابه وخطب فٌهم قابالً " :
استعرضهم فو هللا ألقتلن أمٌرهم أو

قادم إلٌه فسار إلٌه  ،ثم أمر الحجاج

ٌقتلنً " ()81

 ،وحمل علٌهم فهزمهم

وثبت سعٌد حتى قتل وانهزم باقً الجٌش
نحو الجزل فناداهم  :أٌها الناس إلًّ إل ًّ
 ،وقاتل قتاالً شدٌداً حتى حمل من بٌن
القتلى جرٌحا ً وقدم المنهزمون نحو
الكوفة

()82

 ،وكتب الجزل إلى

الحجاج بالخبر وبقتل سعٌد وأقام
بالمدابن (. )83
أرسل الحجاج إلى الجزل ٌثنً علٌه
وٌشكره  ،وأرسل إلٌه حٌان بن أبجر
لٌداوي جراحه  ،وألفً درهم لٌنفقها

()84

 ،وبعث إلٌه عبد هللا بن عصٌفر

بؤلف درهم (. )85
سار شبٌب نحو المدابن فعلم أنه ال سبٌل
إلى أهلها مع المدافعة فؤقبل حتى انتهى
إلى الكرخ فعبر دجلة إلٌها  ،فؤرسل إلى
سوق بغداد فؤمنهم وكان ٌوم سوقهم
وبلغه أنهم ٌخافونه واشترى ألصحابه
دواب وأشٌاء ٌرٌدونها (. )86

()19

الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٖٕٗ .
(ٓ)1
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٕ. 1
(ٔ)1
الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٖٕٗ .
(ٕ)1
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٕ. 1
(ٖ)1
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٖٕٗ .
(ٗ)1
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٗ. 1
(٘)1
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص. ٕٖ1
()1ٙ
ٌنظر  :النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ ،
ص. ٔ1ٓ-ٔٙ9

عثمان بن قطن

()88

فعسكر بالناس

بالسبخة وسار سوٌد إلى زرارة وهو
ٌعبا أصحابه

()89

إال أن شبٌب

تركهم واتجه نحو الكوفة ( )90فً هذه
األثناء كان الحجاج قد ترك الكوفة نحو
البصرة واستخلف علٌها عروة بن
المغٌرة بن شعبة ( )91إال أنه عاد مرة
أخرى عندما علم أن شبٌب قد قصد
الكوفة (. )92
لم تكن شجاعة شبٌب وبسالة أصحابه
هً وحدها سبب انتصاراته العدٌدة بل
كانت هناك أمور أخرى هً التً
اسهمت فً تلك االنتصارات إذ أن أهل
الكوفة لم ٌكونوا مخلصٌن فً قتالهم
()11

ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٗ. 1
()11
عثمان بن قطن  :هو عثمان بن قطن بن عبٌد هللا
 ،أحد بنً الحارث بن كعب  ،بعثه الحجاج إلى
شبٌب فؤنهزم أصحابه عنه وقاتل حتى قتل .
ٌنظر  :ابن أبً الحدٌد  ،شرح  ،جٗ  ،صٓٔ9
؛ الزركلً  ،اإلعالم  ،جٗ  ،صٕٕٔ .
()19
ٌنظر  :النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ ،
صٓ. ٔ1
(ٓ)9
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٗ. 1
(ٔ)9
عروة بن المغٌرة بن شعبة  :هو عروة بن
المغٌرة بن شعبة الثقفً  ،الكوفً  ،ولًّ الكوفة
من قبل الحجاج سنة ٘1هـٙ9ٗ/م ٌ .نظر :
الذهبً،شمس الدٌن محمد بن احمد(ت1ٗٙهـ)،
تارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واالعالم،تحقٌق
مصطفى عبد القادر،طٔ،دار الكتب
العلمٌة،بٌروتٕٓٓ٘،م ،ج، ٙصٔ٘ٔ
؛الصفدي  ،صالح الدٌن خلٌل بن آٌبك (ت:
ٗ1ٙهـ)  ،الوافً بالوفٌات  ،تحقٌق  :أحمد
األرناإوط وتركً مصطفى  ،طٔ  ،دار أحٌاء
التراث العربً  ،بٌروت ٕٓٓٓ ،م  ،ج، ٔ9
صٓ. ٖٙ
(ٕ)9
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٕٓٗ .

ٌفرون عند أول لقاء لما كانوا ٌالقونه
من قتل الخوارج وهذه الصفة معروفة
عندهم إذ خذلوا العدٌد من قٌادات الجٌش
االموي فً كل وقت حٌنها  ،فضالً عن
أن أهل الكوفة رأوا أن هذه الحرب
لٌست فٌها مكاسب مادٌة تشجعهم على
القتال  ،وٌضاف إلى أنهم لم ٌكونوا
راغبٌن فً معاونة الحجاج على تشتٌت
سلطانه وسلطان األموٌٌن علٌهم وأن
هإالء الخوارج كانوا ٌنتمون إلى القبابل
العراقٌة فكرهت عشابرهم أن تقاتلهم فً
سبٌل الحجاج وعصابته التً أذاقهم مر
العذاب وقاسوا من شدته وبطشه ما
ٌكفٌهم لٌس فقط إلى اإلخالل بطاعته ،
بل إلى الثورة والتمرد علٌه لو لزم األمر
ذلك .وكانت انتصارات شبٌب العدٌدة
وعجز جٌوش الحجاج عن إٌقافه أن
أصبح الطرٌقمفتوحا ً أمامه إلى الكوفة
مركز الحجاج نفسه  .اذ حاول االخٌر
اإلسراع فً دخول الكوفة فدخلها عنـد
صالة العصر  ،ونزل شبٌـب بالسـبخة
عند صالة المغـرب

()93

فـدخلوا

الكوفة وبلغواالسوق وخرب شبٌب باب
القصر بعموده فؤثر فٌه أثراً عظٌما ً
ثم وقف عند المصطبة وقال :
عبد دعً من ثمو أصله

البل

منصرفا إلى منزله فقتلوه

()96

.وقد

حاول سوٌد بن عبد الرحمن السعدي
اٌقاف شبٌب عند الكوفة اال انه اخفق فً
ذلك ومنٌت قواته بخسابر كبٌرة دفعته
التراجع وترك شبٌب ٌدخل الكوفة وفً
الوقت نفسه حاول شبٌب بمعٌة اصحابه
حملة منكرة فلم ٌقدر منهم على شًء

()97

 ،وأخذ على بٌوت الكوفة نحو

الحٌرة وذلك عند المساء وتبعه سوٌد إلى
الحٌرة فرآه قد ترك الحٌرة وذهب فتركه
سوٌد واقام حتى اصبح وارسل إلى
الحجاج ٌعلمه بمسٌر شبٌب (. )98
أرسل الحجاج بشر بن غالب األسدي

()99

فً ألفً رجل وزابدة بن قدامه

الثقفً

()100

فً ألفً رجل وأبا

الفرسً مولى بن تمٌم فً ألفً رجل
وعبد األعلى بن عبد هللا بن عامر وزٌاد
بن عمرو العتكً(. )101
وأرسل عبد الملك بن مروان محمد بن
موسى بن طلحة بن عبٌد هللا على
سجستان وكتب إلى الحجاج لٌجهزه
وٌسٌره فً ألف رجل إلى عمله

ٌقال أبو أبٌهم ٌقدم ()94
ثم اقتحموا المسجد األعظم فقتلوا عقٌل
بن مصعب الوادعً وعدي بن عمرو
الثقفً وأبو لٌث بن أبً سلٌم  ،ومروا
بدار حوشب فقالوا  :أن األمٌر ٌطلبه
فاراد الركوب ثم انكرهم فلم ٌخرج الٌهم
فقتلوا غالمه

()95

 ،ثم مروا بمسجد

بنً ذهل فلقوا ذهل بن الحرث وكان
ٌصلً فً مسجد قومه فصادفوه

(ٖ)9

ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص. ٕٕ1
(ٗ)9
النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ  ،ص. ٔٙ9
(٘)9
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٗ. 1

()9ٙ

ٌنظر  :النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ ،
صٖ. ٔ1
()91
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص ٕٕ1؛
النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ  ،صٗٔ1٘-ٔ1
.
()91
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص 11؛
النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ  ،ص٘. ٔ1
()99
بشر بن غالب األسدي  :هو بشر بن غالب بن
مالك من أسد أحد القواد الذي بعثه الحجاج لقتال
شبٌب فقتله شبٌب سنة 1ٙهـ ٙ91 /م ٌ .نظر :
الزركلً  ،األعالم  ،ج٘  ،ص. ٕ٘9
(ٓٓٔ)
زابدة بن قدامة الثقفً  :هو زابدة بن قدامة بن
مسعود الثقفً  ،من القادة الشجعان من أهل
الكوفة وهو ابن عم المختار الثقفً قتل على ٌد
الخوارج سنة 1ٙهـ ٙ9٘ /هـ ٌ .نظر  :الزركلً
 ،األعالم  ،جٖ  ،صٓٗ .
(ٔٓٔ)
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص. 1ٙ

()102

 ،حاول الحجاج االستفادة من

امكانٌات محمد بن موسى قبل ارساله
إلى عمله فً سجستان فقال له الحجاج :
" تلقى شبٌبا ً وهذه الخارجة فتجاهدهم ،
وٌكون الظفر لك ٌطٌر اسمك  ،ثم
تمضً إلى عملك "

()103

فسٌره

معهم  ،وقال لهإالء األمراء  " :إن كان

فلٌنظر إلى هذا " (ٌ)109قصد زحر
.بعد ذلك قصد شبٌب امراء الحجاج
بعدما حقق من انتصارات كبٌرة على
زحر واصحابه فتوجه نحوهم فً

روذبار()110

بعد

على

وعشرٌن فرسخا من الكوفة

أربعة

()111

" فسار هإالء االمراء فنزلوا اسفل
الفرات فترك شبٌب الوجه الذي هم فٌه

وأمٌرهم زابدة بن قدامة فقسم جٌشه على
ثالث كتابب كتٌبة تحت جناح سوٌد بن
سلٌم ووقفت ازاء مٌمنة زابدة وكتٌبة
الخٌه مصاد ووقفت ازاء المٌسرة ووقف

واخذ نحو القادسٌة " (. )105لم ٌكتف

شبٌب فً القلب (. )112

الحجاج بما ارسله من االمراء والرجال
وانما ارسل خارج تلك الجموع زحر ابن
قٌس فً نخبة من امهر الرجال بلغوا
الف وثمانمابة فارس وقال له اتبع شبٌبا
حتى تواقعه حٌنما تدركه فخرج زحر

حاول زابدة حث الناس على الجهاد
وقتال الخوارج تحت ممٌزات كبر حجم
الجٌش االموي وقلة الخوارج وٌطمعهم
فً عدوهم لقلته وباطله وكثرتهم وانهم
على الحق ثم انصرف إلى موقعه

حرب فؤمٌركم زابدة بن

قدامة()104

حتى انتهى السٌلحٌن()106

وبلغ شبٌا

مسٌرة زحر الٌه فاقبل نحوه والتقٌا
وانهزم زحر بعد جرح وقتل العدٌد من

اصحابه ()107

 ،حتى ظن الناس ان

زحر نفسه كان بٌن القتلى اال انه اصٌب
اصابات بلٌغة وحمل إلى الكوفة "
وبوجهه ورأسه بضع عشرة جراحة "
()108فمكث أٌاما ثم أتى الحجاج
فاجلسه معه على السرٌر وقال لمن حوله
 :من اراد ان ٌنظر إلى رجل من اهل
الجنة ٌمشً بٌن الناس وهو شهٌد ،

()113

تسعف االموٌٌن فً اٌقاف خطر
الخوارجوشبٌب عندما انزل بهم القتل
والتنكٌل واالحاطة بالعدٌد من قٌاداتهم
وابرزهم زابدة نفسه

(ٕٓٔ)

()114

،

حتىوصل االمر إلى ان شبٌب نفسه
ٌطلب من اصحابه رفع السٌف عنهم
واٌقاف القتال لما اصابه منهم وقال
الصحابه  " :ارفعوا السٌف وادعوهم

إلى البٌعة فباٌعوه عند الفجر " ()115
فباٌعه بالخالفة وهو واقف على فرسه
وكل من جاء لٌباٌعه ٌنزع سٌفه من
()ٔٓ9

ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص ٕٕ1؛
النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ  ،ص٘. ٔ1
(ٖٓٔ)
ابن خلكان  ،وفٌات األعٌان  ،جٕ  ،ص. ٗ٘ٙ
(ٗٓٔ)
الٌعقوبً  ،تارٌخ  ،جٕ  ،ص٘.ٕ1
(٘ٓٔ)
ٌنظر  :ابن آٌبك  ،كنز الدرر  ،جٗ  ،صٕٕٓ .
()ٔٓٙ
السٌلحٌن :تقع قرب الحٌرة بٌن القادسٌة والكوفة.
ٌنظر ٌ :اقوت الحموي ،معجم البلدان ،جٖ ،
ص. ٕ91
()ٔٓ1
ٌنظر :ابن األثٌر ،الكامل ،جٗ ،ص .11
()ٔٓ1
الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٖٕٔ .

أال أن كل هذه االمور لم

النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ  ،ص٘-ٔ1
. ٔ1ٙ
(ٓٔٔ)
روذبار  :قرٌة من قرى بغداد ٌ .نظر ٌ :اقوت
الحموي  ،معجم البلدان  ،جٖ  ،ص. 11
(ٔٔٔ)
ٌنظر  :ابن آٌبك  ،كنز الدرر  ،جٗ  ،صٕٕٓ
؛ النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ  ،ص. ٔ1ٙ
(ٕٔٔ)
ٌنظر  :النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ ،
ص. ٔ11
(ٖٔٔ)
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص. 11
(ٗٔٔ)
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٖٕٗ .
(٘ٔٔ)
ابن خلكان  ،وفٌات األعٌان  ،جٕ  ،ص. ٗ٘ٙ

عاتقه وٌإخذ سالحه ثم ٌدنو من شبٌب
ٌتسلم علٌه بامرة المإمنٌن (. )116
لم ٌبق من جٌش االمراء اال محمد بن
موسى بن طلحة فً اقصى العسكر مع
اصحابه وكان الحجاج قد جعل موقفه
اخر الناس ارسل شبٌب له رسالة قابالً :
" انك مخدوع وان الحجاج قد اتقى بك
جار لك حق فانطلق لما امرت به ولك
هللا ال أإذٌك " ( )117فتبارزا وقال له
شبٌب ٌا محمد  " :أنشدك هللا ٌا محمد
فً دمك فان ذلك جوارا  ،فؤبى اال قتاله
فحمل علٌه بعموده فهشم رأسه وقتله
ونزل الٌه فكفنه ودفنه وتبع ما غنم
الخوارج من عسكره فبعث به إلى اهله
واعتذر إلى اصحابه وقال  " :هو جاري
بالكوفة ولً ان اهب ما غنمت الهل
الردة فقال له اصحابه  :ما دون الكوفة
اآلن احد ٌمنعك " (. )118
شبٌب وحرب عبد الرحمن بن محمد بن

الحجاج إلى عبد الرحمن قابالً  " :أما
بعد فاطلب شبٌبا واسلك فً اثره اٌن
سلك حتى تدركه  ،فاقتله أو تنفٌه  ،فانما
السلطان سلطان أمٌر المإمنٌن والجند
جنده والسالم ( .)122حاول شبٌب
استعمال حرب الخداع معه عندما حاول
اكثر من مرة عدم الدخول معه فً حرب
مباشرة عن طرٌق اتعابه من كثر السفر
إذ تنقل شبٌب بٌن اكثر من عشرٌن
موقعا وعبد الرحمن ٌدركه وٌتبعه من
دون ان ٌصطدم به حتى عذب ذلك

الجٌش األموي ()123

 ،ولم ٌزل عبد

الرحمن ٌنتقل بٌن خانقٌن وجلوالء

وسامراء ثم اقبل إلى البت ()124
حاول شبٌب المطاولة وانهاك عدوه
فارسل إلى عبد الرحمن قابال  " :ان هذه
االٌام عٌد لنا ولكم ٌ -عنً عٌد النحر -
فهل لك فً الموادعة حتى تمضً هذه
االٌام فاجابه إلى ذلك وكان ٌحب

األشعث (: )119

المطاولة " (. )125

دعا الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن
األشعث وأمره ان ٌنتخب من الناس ستة
آالف فارس وٌسٌر فً طلب شبٌب ففعل
 ،وهددهم الحجاج بالقتل والعذاب إذا لم
ٌفعلوا وٌهزموا شبٌب هذه المرة

كتب عثمان بن قطن إلى الحجاج " أما
بعد فان عبد الرحمن قد حضر جوخً
كلها خندقا واحدا وكسر خراجها  ،وخلى

()120

وانضم الٌه فٌما بعد الجزل

بعد شفابه من االصابات التً اصابه بها
شبٌب سابقا واوصاه باالحتٌاط وحذره
من شبٌب واصحابه
()ٔٔٙ

()121

.كتب

ٌنظر  :النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ ،
ص. ٔ11
()ٔٔ1
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص. 19
()ٔٔ1
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٓ. 9
()ٔٔ9
عبد الرحمن بن محمد األشعث  :هو عبد
الرحمن بن محمد بن األشعث ابن قٌس الكندي
من القادة الشجعان الدهاة له وقابع مع الحجاج
الثقفً ٌ .نظر  :الزركلً  ،األعالم  ،جٖ ،
صٖٕٖ .
(ٕٓٔ)
ٌنظر  :الذهبً  ،تارٌخ اإلسالم  ،حوادث سنة
ٓ1ٔ-ٙهـ  ،ص. ٖٕٙ
(ٕٔٔ)
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٖٕ٘ .

شبٌبا ٌؤكل اهلها والسالم " ()126

،

فكتب الحجاج الٌه ٌؤمره بالمسٌر إلى
الجٌش وجعله امٌرهم وعزل عبد
الرحمن وبعث الحجاج إلى المدابن
مطرف بن المغٌرة وسار عثمان فقدم
على عبد الرحمن وعسكر الكوفة فوصل
عشٌة الثالثاء ٌوم التروٌة وهو على بغلة
فنادى الناس  " :أٌها الناس اخرجوا إلى
عدوكم  ،فوثب الٌه الناس وقالوا  :هذا
(ٕٕٔ)

النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ  ،ص. ٔ19
(ٖٕٔ)
ٌنظر  :األشعري  ،مقاالت  ،صٔ. 1
(ٕٗٔ)
البت  :هً من قرى الموصل بٌنها وبٌن سواد
الكوفة نهر حوالٌا وهو فً راذان األعلى من
أرض جوخً ونزل عبد الرحمن فٌه ألنه مثل
الخندق ٌ .نظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ ،
صٓ. 9
(ٕ٘ٔ)
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٕ. 9
()ٕٔٙ
الٌعقوبً  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٔ. ٕ1

المساء قد غشٌنا والناس لم ٌوطنوا
انفسهم على الحرب  ،فبت اللٌلة ثم
اخرج على تعبٌة  ،وهو ٌقول :
ألناجزنهم فلتكونن الفرصة لً أولهم
فؤتاه عبد الرحمن فؤنزله " (.)127
فً هذا الوقت نزل شبٌب عن بٌعة اهل
البت

()128

وفً ٌوم الخمٌس خرج

عبد الرحمن وقد عبؤ الناس فجعل فً
المٌمنة خالد بن نهٌك بن قٌس وعلى
المٌسرة عقٌل بن شداد السلولً  ،ونزل
هو فً الرجالة  ،وعبر شبٌب النهر الٌهم
وهو فً مابة وواحد وثمانٌن رجال
فوقف هو فً المٌمنة وجعل اخاه مصادا
فً القلب وجعل سوٌد بن سلٌم فً
المٌسرة وزحف بعضهم على بعض
وقاتل عثمان بن قطن احسن قتال

()129

ثم انهم احاطوا به وضربه

مصاد اخو شبٌب ضربة بالسٌف استدار
لها ثم احاطه الناس وقتلوه (. )130
وبعدما أنزل الخوارج بجٌش عبد
الرحمن القتل أمر شبٌب أصحابه فرفعوا
السٌف عن الناس ودعاهم إلى البٌعة

فباٌعوه ()131

 ،وقتل من كندة ٌومبذ

مابة وعشرون رجال وقتل معظم العرفاء

()132

 ،وبات عبد الرحمن بدٌر

البقار فاتاه فارسان فصعدا الٌه فخال

احدهما بعبد الرحمن طوٌال ثم نزل فتبٌن
ان ذلك الرجل كان شبٌبا وقد كان بٌنه

وبٌن عبد الرحمن مكاتبة ()133

 ،ثم

سار عبد الرحمن حتى اتى دٌر أبً رٌم
فاجتمع الناس الٌه وقالوا له  " :أن سمع
شبٌب بمكانك أتاك فكنت له غنٌمة ،
فخرج إلى الكوفة واختفى من الحجاج
حتى اخذ له األمان منه " (. )134
قتال شبٌب لعتاب بن ورقاء

()135

وزهرة بن حوٌة ( )136وقتلهما :
بعدما حقق شبٌب انتصارات على
الحجاج وجٌوشه وبعدما قتل عثمان بن
قطن تحرك فً ثمانمابة رجل باتجاه
المدابن وعلٌها مطرف بن المغٌرة بن
شعبة فوصل الخبر إلى الحجاج فخطب
فً الناس قابالً  " :أٌها الناس  ،لتقاتلن
عن بالدكم وعن فٌبكم أو ألبعثن إلى قوم
هم أطوع وأصبر على الألداء والقٌظ
منكم  ،فٌقاتلون عدوكم وٌؤكلون فٌبكم ،
فقالوا له الناس  :نحن نقاتلهم ونعٌن
األمٌر  ،فلتندبن االمٌر  ،وقام الٌه زهرة
بن حوٌة وهو شٌخ كبٌر ال ٌستتم قابما
حتى ٌإخذ بٌده  ،فقال له  :اصلح هللا
االمٌر انما تبعث الٌهم الناس منقطعٌن
فاستنفر الناس الٌهم كافة وابعث الٌهم
رجال شجاعا مجربا ممن ٌرى الفرار
هضما وعارا  ،والصبر مجدا وكرما ،

()ٕٔ1

الذهبً  ،تارٌخ اإلسالم  ،حوادث ٔ1ٓ—ٙهـ ،
ص. ٖٕٙ
()ٕٔ1
نزل شبٌب عن بٌعة أهل البت عندما أتاه أهلها
فقالوا له  " :أنت ترحم الضعفاء وأهل الذمة ،
وٌكلمك من تلً علٌه وٌشكون إلٌك فتنظر إلٌهم
 ،وأن هإالء جبابرة ال ٌكلمون وال ٌقبلون العذر
وهللا لبن بلغهم إنك مقٌم فً بٌعتنا لٌقتلنا إذا
ارتحلت عنا  ،فؤن رأٌت أن تنزل جانب القرٌة
وال تجعل علٌنا مقاالً فؤفعل " فخرج عن البٌعة
فنزل جانب الكوفة ٌ .نظر :ابن األثٌر  ،الكامل ،
جٗ  ،صٔ. 9
()ٕٔ9
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٔ. 9
(ٖٓٔ)
ٌنظر  :الذهبً  ،تارٌخ اإلسالم  ،حوادث ٓ-ٙ
ٓ1هـ  ،ص. ٖٕٙ
(ٖٔٔ)
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٕ. 9
(ٕٖٔ)
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص. ٕٖ9

(ٖٖٔ)

ٌنظر  :النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ ،
صٕ. ٔ1
(ٖٗٔ)
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٕ. 9
(ٖ٘ٔ)
عتاب بن ورقاء  :هو عتاب بن ورقاء بن
الحارث بن عمرو الرٌاحً التمٌمً  ،قابد من
األبطال واله مصعب بن الزبٌر إدارة أصفهان
وحارب الخوارج وقتل على ٌدهم سنة 11هـ /
ٙ9ٙم ٌ .نظر  :الزركلً  ،األعالم  ،جٗ ،
صٕٓٓ .
()ٖٔٙ
زهرة بن حوٌة  :زهرة بن حوٌة التمٌمً من
أشراف الكوفة وشجعانها قتل على ٌد الخوارج
سنة 11هـ ٙ9ٙ /م ٌ .نظر  :الزركلً  ،األعالم
 ،جٖ  ،صٔ٘ .

فقال الحجاج  :فؤنت ذلك الرجل "

ومن الشباب واالتباع عشرة آالف فكانوا

(. )137

خمسٌن ألفا ً (. )145

فً هذا الوقت بعث عبد الملك بن مروان

حاول شبٌب رفع معنوٌات اتباعه

إلٌه سفٌان بن األبرد الكلبً

()138

فً أربعة آالف وحبٌب بن عبد الرحمن
الحكمً

()139

فً ألفٌن  ،ثم قام

الحجاج فً طلب عتاب بن ورقاء وهو
مع المهلب ٌستدعٌه وبعد ان اجتمع
جٌش الشام واهل العراق طلب منهم
الحجاج ٌعسكروا فً حمام أعٌن

()140

 ،وأقبل شبٌب حتى انتهى فً

كلواذى ثم قطع دجلة حتى نزل مدٌنة
بهر سٌر ()141فصار بٌنه وبٌن
مطرف دجلة وقطع مطرف الجٌش
( )142وبعث إلى شبٌب قابالً " :
أبعث إلًّ رجاالً من وجوه أصحابك
أدارسهم القرآن وأنظر فٌما ٌدعون
إلٌه "

()143

 ،أرسل الٌه سوٌد

والمحلل اال انهم لم ٌتوصلوا إلى شًء
فً كل القضاٌا التً تباحثا فٌها
(. )144

أرسل شبٌب أخاه مصاداً إلى المدابن
لعقد الجسر واقبل عتاب الٌه حتى نزل
بسوق حكمة ومعه أربعون ألف رجل

()ٖٔ1

ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،ص. 91
()ٖٔ1
سفٌان بن األبرد الكلبً :
()ٖٔ9
حبٌب بن عبد الرحمن الحكمً :
(ٓٗٔ)
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص. ٕ٘9
(ٔٗٔ)
بهرسٌر  :مدٌنة من نواحً سواد بغداد قرب
المدابن تقع غرب نهر دجلة ٌ .نظر ٌ :اقوت
الحموي  ،معجم البلدان  ،جٔ  ،ص٘ٔ٘ .
(ٕٗٔ)
ٌنظر  :ابن الخٌاط  ،تارٌخ ابن الخٌاط ،
ص٘. ٕ1
(ٖٗٔ)
الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٓ. ٕٙ
(ٗٗٔ)
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٓٓٔ .

()146

الذٌن قد وصلوا إلى ألف رجل

وحثهم على القتال وجهاد المارقٌن -
على وفق رأٌه  -من األموٌٌن والكوفٌٌن
خاصة وان الجٌش الذي امامه هذه المرة
مختلف فً القٌادة والعدد .عبؤ عتاب
اصحابه فجعل محمد بن عبد الرحمن بن
سعٌد بن قٌس فً المٌمنة وقال له ٌا ابن
أخً  " :انك شرٌف صابر  ،فقال  :وهللا
ألصبرن ما ثبت معً إنسان ووضع
قبٌصة بن والق الثعلبً على المٌسرة
وقال  :أنا شٌخ كبٌر ال استطٌع القٌام اال
انه قام فجعل علٌها نعٌم بن علٌم وبعث
حنظلة بن الحارث الٌربوعً وهو ابن
عمه على الرجالة " (. )147
جاء شبٌب وال ٌتعدى اصحابه الستمابة
رجل بعد تخلف أربعمابة منهم قابال " :
تخلف عنا من ال أحب ان ٌرى فٌنا "

()148

فجعل سوٌد بن سلٌم فً

مابتٌن فً المسٌرة والمحلل بن وابل فً
مابتٌن فً القلب وهو فً مابتٌن فً
المٌمنة

()149

 .وأنزل بهم شبٌب

هزٌمة ساحقة اهتزت لها الدولة االموٌة
كلها قتل بها العدٌد من جٌش الشام

والكوفة ومنهم زهرة بن حوٌة()150

الذي خاطبه شبٌب وهو قتٌالً  " :أما
وهللا لبن كنت قتلت على ضاللة لرب
ٌوم من أٌام المسلمٌن قد حسن فٌه بالإك
 ،وعظم فٌه غناإك  ،ولرب خٌل
للمشركٌن هزمتها وقرٌة من قراهم جم
(٘ٗٔ)

ٌنظر  :النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ ،
صٖ. ٔ11-ٔ1
()ٔٗٙ
ٌنظر  :الذهبً  ،تارٌخ اإلسالم  ،حوادث
ٔ1ٓ—ٙهـ  /صٖٖٔ .
()ٔٗ1
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٓٓٔ .
()ٔٗ1
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٓٓٔ .
()ٔٗ9
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٔ. ٕٙ
(ٓ٘ٔ)
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٓٓٔ .

اهلها قد اقتحمتها  ،ثم كان فً علم هللا
انك تقتل كافر  ،فقال  :انك لست بؤعرف
بضاللتهم منً  ،ولكنً اعرف من قدٌم
امرهم ما ال تعرف ما لو تثبتوا علٌه
لكانوا
أخواننا "

()151

.رفع شبٌب السٌف

عن األموٌٌن ودعاهم إلى البٌعة فباٌعه
الناس وهربوا من تحت لٌلتهم وحوى ما
فً العسكر  ،واتجه نحو الكوفة فنزل
بسوار وقتل

عاملها()152

 ،وكان

سفٌان بن األبرد قد دخل الكوفة لمناصرة
الحجاج بعد ان ترك الكوفٌٌن ووبخهم
قابالً ٌ " :ا أهل
الكوفة  ،ال أعز هللا من اراد بكم العز
وال نصر من اراد بكم النصر  ،اخرجوا
عنا  ،ال تشهدوا معنا قتال عدونا انزلوا
بالحٌرة مع الٌهود والنصارى وال ٌقاتل
معنا اال من لم ٌشهد قتال عتاب "
(. )153
حاول الحجاج إعادة أموره تجاه شبٌب
حٌن أسند إلى الحارث بن معاوٌة الثقفً
فرقة من ألف فارس قٌادتها ممن لم
ٌشهدوا ٌوم عتاب فخرج منها نحو

زرارة ()154

فبلغ شبٌب ذلك فعجل

الٌه فلما انتهى الٌه حمل علٌه فقتله
وانهزم اصحابه وجاء المنهزمون فدخلوا
الكوفة وعسكر شبٌب بناحٌة الكوفة واقام
ثالثا فلم ٌكن فً الٌوم االول غٌر قتل
الحارث (. )155
وفً الٌوم الثانً اخرج الحجاج موالٌه
فاخذوا بافواه الكوفة وسككها وجاء
شبٌب فنزل السبخة وابتنى بها مسجداً

(ٔ٘ٔ)

ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٓٓٔ .
(ٕ٘ٔ)
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٔٓٔ .
(ٖ٘ٔ)
الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٔ. ٕٙ
(ٗ٘ٔ)
ٌنظر :النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،جٕٔ ،
صٖ. ٔ11-ٔ1
(٘٘ٔ)
ٌنظر  :الذهبً  ،تارٌخ اإلسالم  ،حوادث ٔ-ٙ
ٓ1هـ  ،صٖٖٔ .

()156

.وفً الٌوم الثالث اخرج

الحجاج أبا الورد مواله علٌه تجفاف
ومعه غلمان له وقالوا  :هذا الحجاج
فحمل علٌه شبٌبا فقتله وقال  :ان كان
هذا الحجاج فقد ارحتكم منه  ،ثم اخرج
الحجاج غالمه طهمان فً مثل تلك العدة
والحالة  ،فقتله شبٌب وقال  :ان كان هذا
الحجاج فقد ارحتكم منه " (. )157
خرج الحجاج بنفسه هذه المرة نحو
شبٌب مع جٌش الشام وخطب فٌهم بعد
ان جعل سبرة بن عبد الرحمن بن مخنف
على افواه السكك فً جماعة قابال " :
انتم اهل السمع والطاعة والصبر والٌقٌن
 ،فال ٌغلبن باطل هإالء االرجاس حقكم
 ،غضوا االبصار  ،واجثوا على الركب
واستقبلوهم باطراف األسنة  ،ففعلوا "

()158

.قسم شبٌب أصحابه على

ثالثة كرادٌس كعادته فً مثل هكذا
مناسبات االولى مع سوٌد بن سلٌم
والثانٌة مع اخٌه محلل والثالثة معه

()159

وحمل علٌهم شبٌباال ان اهل

الشام قد صبروا وصمدوا هذه المرة
وجثوا على الركب وحمل علٌهم شبٌب
الكثر من مرة ومن كل االتجاهات اال
انه اخفق فً تشتٌتهم فً هذه المرة
خاصة وان الحجاج قد احتاط المرهم
عندما وضع عروة بن المغٌرة مع ثلثمابة
رجل من اهل الشام خلفهم (. )160
امر شبٌب اصحابه بالنزول وجاء
الحجاج حتى وصل إلى مسجد شبٌب
نفسه وخطب فً اهل الشام قابال  " :هذا
اول الفتح "
()ٔ٘ٙ

()161

وصعد المسجد

ٌنظر  :ابن خلكان  ،وفٌات  ،جٕ  ،ص. ٗ٘1
()ٔ٘1
الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص. ٕٙ1
()ٔ٘1
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٔٓٔ .
()ٔ٘9
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٕٓٔ .
(ٓ)ٔٙ
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙص. ٕٙ1
(ٔ)ٔٙ
الذهبً  ،تارٌخ اإلسالم  ،حوادث ٔ1ٓ-ٙهـ ،
صٖٖٔ .

ومعه جماعة معهم النبل لٌرموهم ان
دنوا منه  ،فاقتتلوا عامة النهار اشد قتال
فلم ٌظفر احدهم على اآلخر (. )162
طلب خالد بن عتاب بن ورقاء األخذ
بثؤره من شبٌب الذي قاتله فً الحملة
السابقة من الحجاج فؤذن فً قتاله فخرج
ومعه جماعة من اهل الكوفة وقصد
عسكر شبٌب من ورابهم فقتل مصادا أخ
شبٌب وامه

()163

وحرق عسكره

واتى الخبر للحجاج فكبر لذلك ()164
 ،وقال الحجاج الهل الشام  :احملوا
علٌهم فهزم شبٌب واصحابه وتخلف
شبٌب فً حامٌة الناس فبعث الحجاج إلى
خٌلة ان دعوه فتركوه ودخل الحجاج

الكوفة ()165

 ،فصعد المنبر وخطب

فٌها قابال  " :وهللا ما قوتل شبٌب قبلها
ولى وهللا هاربا  ،وترك امرأته ٌكسر فً
استها القصب "

()166

 .ثم دعا

حبٌب بن عبد الرحمن الحكمً  ،فبعثه
فً ثالثة آالف فارس من اهل الشام فً
أثر شبٌب (. )167
" اجتمع الفرٌقان فً األنبار فقام حبٌب
بتقسٌم أصحابه فً أرباع وقال  :لكل
(ٕ)ٔٙ

ٌنظر  :ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج، ٔ9
صٕ٘. ٕٙ-
(ٖ)ٔٙ
كانت أمه وزوجته تشاركان شبٌب فً حربه مع
الحجاج وفً مرة دخلوا الكوفة وتحصن بها
الحجاج فً قصره وأغلقه علٌه فكتب إلٌه عمران
بن حطان وكان مع الحجاج قابالً :
أسد على ومن الحروب نعامة
فتخاء تنفر من صغٌر الصافً
هل برزت إلى غزالة فً الوغى
بل كان قلبك فً صباحً الدابر
صدعت غزالة قلبه بفوارس
تركت فوارسه كؤمس الدابر
ٌنظر  :الجاحظ  ،البٌان والتبٌٌن  ،جٔ ،
ص ٕٔ1؛ ابن آٌبك  ،كنز الدرر  ،جٗ ،
ص. ٕٔ1
(ٗ)ٔٙ
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٗٓٔ .
(٘)ٔٙ
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٖٓٔ .
()ٔٙٙ
الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٕ. ٕ1
()ٔٙ1
ٌنظر  :الذهبً  ،تارٌخ اإلسالم  ،حوادث ٔ-ٙ
ٓ1هـ  ،صٖٖٔ .

ربع منهم لٌمنع كل ربع منكم جانبه ،
فان قاتل هذا الربع فال ٌمنعهم الربع
اآلخر  ،فان الخوارج قرٌب منكم
فوطنوا انفسكم على انكم مبٌتون
ومقاتلون عن موضعها ثم تركهم واقبل
إلى ربع آخر فكانوا كذلك ثم اتى ربعا
اخر فكانوا كذلك "

()168

ثم الربع

الرابع فما برح ٌقاتلهم حتى ذهب ثالثة
أرباع اللٌل (. )169
استطاع حبٌب من تحقٌق اكثر من انجاز
فً هذه المعركة منها ثبات اصحابه
وقوتهم تجاه شبٌب وثانٌا زعزعة ثقة
الخوارج بانفسهم وثالثا كثرة القتلى فً
صفوف الخوارج مما اضطر شبٌب إلى
التوقف وعدم شن أي هجوم جدٌد  .وهذا
ما دفع شبٌب إلى قطع دجلة واخذ فً
ارض جوخً  ،ثم قطع دجلة مرة اخرى
عند واسط ثم اخذ نحو االهواز ثم إلى
فارس ثم إلى كرمان لٌسترٌح هو ومن
معه (. )170
نهاٌة شبٌب ومقتله :
أمر الحجاج سفٌان بن األبرد بمتابعة
شبٌب بعد ان عجز شبٌب عن مهاجمة
األموٌٌن لشهرٌن واستقر فً كرمان

()171
أٌوب

()ٔٙ1

 ،وكتب الحجاج إلى الحكم بن

()172

عامله على البصرة

ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج ، ٔ9صٕٕ٘ٙ-
.
()ٔٙ9
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٗٓٔ .
(ٓ)ٔ1
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٕ. ٕ1
(ٔ)ٔ1
كرمان  :والٌة مشهورة وناحٌة كبٌرة فً اإلقلٌم
الرابع بٌن فارس ومكران وسجستان وخراسان .
ٌنظر ٌ :اقوت الحموي  ،معجم البلدان  ،جٗ ،
صٗ٘ٗ .
(ٕ)ٔ1
الحكم بن أٌوب  :هو الحكم بن أٌوب بن أبً
عقٌل الثقفً ابن عم الحجاج وعامله على البصرة
ٌ .نظر  :ابن خٌاط  ،تارٌخ  ،ص ٕٕ1؛ ابن
عساكر  ،أبو القاسم علً بن الحسن (ت:
ٔ٘1هـ)  ،تارٌخ مدٌنة دمشق  ،تحقٌق  :علً
شٌري  ،دار الفكر  ،بٌروت ٔ99٘ ،م  ،ج٘ٔ ،
صٖ ؛ الذهبً  ،شمس الدٌن محمد بن أحمد
(ت1ٗ1 :هـ)  ،مٌزان االعتدال  ،تحقٌق  :محمد

ٌؤمره أن ٌرسل معه أربعة آالف فارس

من اهلها ()173

فسٌرهم مع زٌاد بن

عمرو العتكً فلم ٌصلوا إلى سفٌان حتى

التقى سفٌان مع شبٌب ()174

 ،التقى

سفٌان مع شبٌب على جسر جٌل االهواز
فعبر شبٌب الجسر (. )175
قسم شبٌب اصحابه كعادته على ثالثة
كرادٌس فاقتتلوا اشد قتال ورجع شبٌب
إلى المكان الذي كان فٌه

()176

ثم

حمل علٌهم هو وأصحابه اكثر من
ثالثٌن حملة لم ٌحقق شًء حقٌقً وقال
لهم سفٌان  " :ال تتفرقوا ولٌزحف

الرجال الٌهم زحفا " ()177

فاضطر

شبٌب وبسبب قوة الجٌش االموي إلى
التراجع نحو الجسر والنزول عنده مع
مابة فارس فقاتلوهم حتى المساء واوقعوا
باهل الشام من الضرب والطعن ما لم
ٌروا (. )178
لجؤ سفٌان إلى النشابة للتخلص من
ضغط شبٌب وأصحابه فاستطاعوا من
اصابتهم بشكل كبٌر واضطر شبٌب بان
ٌقحم اصحابه نحوهم وقتل منهم اكثر من
ثالثٌن رجال ثم عطف على سفٌان ومن
معه فقاتلهم حتى حجز اللٌل بٌنهم

()179
علً البجاوي  ،طٔ  ،دار المعرفة  ،بٌروت ،
ٖٔ9ٙم  ،جٔ  ،صٓ. ٘1
(ٖ)ٔ1
ٌنظر  :المسعودي  ،مروج الذهب  ،جٖ ،
ص. ٖٗٙ
(ٗ)ٔ1
ٌنظر  :ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج، ٔ9
صٕ٘. ٕٙ-
(٘)ٔ1
ٌنظر  :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، ٙصٖٕ1٘-ٕ1
.
()ٔ1ٙ
ٌنظر  :ابن أعثم  ،أبو محمد أحمد الكوفً (ت:
ٖٗٔهـ)  ،كتاب الفتوح  ،تحقٌق  :علً شٌري ،
طٔ  ،دار األضواء  ،بٌروت ٔٗٔٔ ،هـ  ،ج1
 ،ص. ٙٙ
()ٔ11
ابن حزم  ،جمهرة  ،ص. ٖٕ1
()ٔ11
ٌنظر  :الذهبً  ،تارٌخ اإلسالم  ،حوادث ٔ-ٙ
ٓ1هـ  ،صٓ. ٔٙ
()ٔ19
ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٗٓٔ .

امر شبٌب اصحابه بعبور الجسر قابالً :
" اعبروا واذا اصبحنا باكرناهم ان شاء

هللا " ()180

فعبروا أمامه وتخلف فً

آخرهم  ،وعندما اراد العبور تعثر فرسه
فسقط فً الماء  ،وعندما سقط قال [[ :

لِّ ٌَ ْقضِ ًَ ّهللاه أَ ْمراً َك َان َم ْفعهوالً ]]()181
 ،وانغمس فً الماء  ،ثم ارتفع وقال [[ :
ٌز ْال َعل ٌِِم
َذلِ َ
ك َت ْقدٌِ هر ْال َع ِز ِ

وغرق ()183

]]()182

 ،ثم انصرف اصحابه

وتركوه فدخل سفٌان معسكرهم فلم ٌجد
احدا فٌه وكبر اصحابه واقبل حتى انتهى
إلى الجسر واستخرجوا شبٌبا فشقوا
جوفه واخرجوا قلبه (. )184
وكان صلبا ً كؤنه صخرة فكان ٌضرب به
الصخرة فٌشٌب عنها قامة اإلنسان
(. )185
نعى الخبر إلى أمه بقتله فلم تقبل الخبر
فلما قٌل لها غرق صدقت ذلك وقالت " :
إنً رأٌت حٌن ولدته أنه خرج منً
شهاب نار فعلمت أنه ال ٌطفبه إال الماء
" (. )186
المذهب الشبٌبً :
كانت فبة الخوارج واحدة منذ ظهورهم
على مسرح االحداث السٌاسٌة بعد
معركة صفٌن حتى سنة ٗٙهـ ٙ1ٖ /م

()187

عندما انشقوا إلى طوابف

وملل مختلفة ومتناحرة  ،وٌرجع السبب
(ٓ)ٔ1

ٌنظر  :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٗ  ،صٗٓٔ-
٘ٓٔ .
(ٔ)ٔ1
سورة األنفال  ،آٌة ٗٗ .
(ٕ)ٔ1
سورة األنعام  ،آٌة . 9ٙ
(ٖ)ٔ1
ٌنظر  :ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج، ٔ9
صٕ٘. ٕٙ-
(ٗ)ٔ1
ٌنظر  :ابن حزم  ،جمهرة  ،ص. ٖٕ1
(٘)ٔ1
ٌنظر  :ابن أعثم  ،الفتوح  ،ج ، 1ص. ٙٙ
()ٔ1ٙ
المسعودي  ،مروج الذهب  ،جٖ  ،ص. ٖٗٙ
()ٔ11
ٌنظر  :المبرد  ،أبو العباس محمد بن ٌزٌد (ت:
ٕ٘1هـ)  ،الكامل فً اللغة واألدب  ،المكتبة
التجارٌة  ،مصر  ،د.ت ،جٕ  ،ص. ٔٔٙ

فً ذلك إلى مسؤلة الخالف فً الحكم
على مخالفٌهم (. )188
والشبٌبٌة كغٌرها من فرق الخوارج
كانت لها آراإها الخاصة واعتقاداتها
المستقلة التً ساندت وخالفت عددا منها
حتى وصلت إلى حد التطرف فً بعضها
 ،فكانت السبب فً مهاجمتها من قبل
الفرق األخرى .
ففً احٌان كثٌرة مالت نحو األزارقة فً
اعتقاداتها وافكارها وبخاصة فً مسؤلة
تكفٌر اعدابهم ووصفهم بالمشركٌن فً

احٌان كثٌرة ()189

حتى وصلت إلى

القاعدٌن عن االلتحاق بهم ممن ٌقولون
برأٌهم وٌتخذون التقٌة فتبرأت منهم
الشبٌبٌة وحتى من اوالدهم واستحلوا
دماءهم واموالهم واعراضهم ووجب

قتلهم مع أوالدهم ()190

.ان من ٌقرأ

تارٌخ الخوارج والشبٌبٌة منها والباحث
فً تلك المتناقضات الكثٌرة فً آرابهم
ومفاهٌمهم ٌتردد كثٌراً قبل الحكم علٌهم
والجزم بسبب خروجهم عن كثٌر من
سلوكٌات اإلسالم ومفاهٌمه .
انفردت هذه الفرقة عن المعتزلة على
سبٌل المثال بخصوص القدر وزعموا ان
هللا فوض االعمال إلى العباد  ،وجعل
لهم االستطاعة إلى كل ما كلفوا  ،فهم
ٌستطٌعون الكفر واالٌمان معا  ،ولٌس
هلل سبحانه وتعالى فً اعمال العباد
مشٌبة  ،ولٌس اعمال العباد مخلوقة هلل

سبحانه وتعالى ()191
وهذا الرأي مال الٌه فٌما بعد عدد من
الفرق واشهرها فً ذلك الوقت

()ٔ11

ٌنظر  :البشبٌشً  ،محمد  ،الفرق اإلسالمٌة ،
طٕ  ،د.م ٔ99ٖ ،م  ،صٔٔ ؛ خلٌل الدٌن ،
محمد  ،تارٌخ الفرق اإلسالمٌة  ،طٕ  ،األعلمً
للمطبوعات  ،بٌروت ٔ91٘ ،م  ،صٔٔ .
()ٔ19
ٌنظر :البغدادي  ،الفرق  ،ص. ٘1
(ٓ)ٔ9
ٌنظر  :البغدادي  ،الفرق  ،صٓ٘ .
(ٔ)ٔ9
ٌنظر  :الشهرستانً  ،الملل  ،ص. ٔٗ1

المٌمونٌة()192

التً كانت فرعا من

العجاردة( )193فقد وافقت الشبٌبٌة فً
ذلك .
صنف البغدادي

()194

هذه الفرقة

ضمن الفرق االولى للخوارج التً اخذت
حٌزها فً ذلك الوقت التً عرفت
بالمحكمة االولى .
تعد هذه الفرقة الرابدة فً مسؤلة إجازة
إقامة المرأة فً الحكم  ،قال البغدادي

()195

فً ذلك  " :أجازوا اتباع

شبٌب إمامة المرأة منهم إذ قامت
بؤمورهم وخرجت عن مخالفٌهم ،
وزعموا ان غزالة زوجة شبٌب كانت
اماما بعد قتل زوجها وكذلك امه اٌضا "
وحجتهم فً ذلك ان شبٌب لما دخل
الكوفة سنة 1ٙهـ ٙ9٘ /م جعل امه
تخطب فً جامع الكوفة وتحدث الناس
وتحثهم على جهاد األموٌٌن (. )196
(ٕ)ٔ9

المٌمونٌة  :أصحاب مٌمون بن خالد  ،كان من
جملة الخوارج إال أنه تفرد عن العجاردة بإثبات
القدر وشره من العبد ٌ .نظر  :البغدادي  ،الفرق
 ،ص ٔٙ1؛ الشهرستانً  ،الملل  ،ص. ٔٗ9
(ٖ)ٔ9
العجاردة  :هم أصحاب عبد الكرٌم بن عجرد
وكان من أتباع عطٌة بن أسود الحنفً وقد حبسه
السلطان ولما اختلفت مع أتباع مٌمون فً
المشٌبة كتب إلٌه أتباعه وهو فً الحبس فً ذلك
ٌ .نظر  :البغدادي  ،الفرق  ،ص ٘ٙ؛
الشهرستانً  ،الملل  ،ص. ٔٗ1
(ٗ)ٔ9
قال البغدادي  :الخوارج عشرون فرقة وهذه
أسماإها  :المحكمة األولى هم األزراقة ،
النجدات  ،الصفرٌة  ،العجاردة  . . .ومنها
الخازمٌة والشبعبٌة والمعلومٌة والمجهولٌة . .
والصقلٌة واألخنسٌةوالشبٌبٌة  ، " . . .الفرق ،
ص٘ٗ .
(٘)ٔ9
عند كبس الكوفة لٌالً سنة 1ٙهـ ٙ9٘ /م قصد
المسجد الجامع وقتل حراس المسجد والمعتكفٌن
فٌه ونصب زوجته غزالة على المنبر حتى
خطبت  .الفرق  ،ص. ٙٙ
()ٔ9ٙ
قال عبد القاهر ٌ " :قال للشبٌبٌة من الخوارج
أنكرتم على أم المإمنٌن عابشة خروجها إلى
البصرة مع جندها الذي كان واحد منهم محرم
لها ألنها أم جمٌع المإمنٌن " وزعمتم أنها كفرت
بذلك وتلوتم علٌها قول هللا تعالى [[ فً بٌوتكن ]]
سورة األحزاب  ،آٌة ٖٖ  .فهال تلوتم هذه االٌة
على غزالة اٌضاز وهل قلتم بكفرها وكفر من
خرجت معها من نساء الخوارج إلى قتال الحجاج

فضالً عن تفرد هذه الفرقة فً اخذ زكاة
االموال من عبٌدهم إذا استغنوا
واعطابهم من زكاتهم إذا افتقروا ثم رأوا
ان ذلك خطؤ ولم ٌتبرإا ممن فعل ذلك

()197

 ،فقد كان الواجب هنا القول

بخطؤهم فً ذلك ولكن الخوارج عرفوا
بانهم ال ٌخطإون وانما ٌخطا اآلخرون
حتى ولو تطلب االمر تعدي حدود هللا
سبحانه وتعالى  ،وقالوا فً الفضٌلة " :
ال ٌكفر عندنا  ،وال ٌعصً من قال
ٌضرب من الحق الذي ٌكون من
المسلمٌن واراد به غٌر هللا أو وجهه
على غٌر ما ٌوجهه المسلمون علٌه نحو
قول القابل  -ال إله إال هللا ٌ -رٌد بها قول
النصارى الذي ال إله إال هو الذي له
الولد والزوجة أو ٌرٌد صنما ً اتخذ إلها ً ،
وكقول القابل  -محمد رسول هللا  -وهو
ٌرٌد غٌره ممن قال هو حً قابم  ،وما
أشبه ذلك من القول كله واعتقاد القلب
والتوجه إلى غٌر هللا عز وجل "

()198

تقام علٌهم الحدود ()201

()200

()199

على كل من

واقع ذنبا علٌه حرم ال ٌشهد علٌه انه
كفر حتى ٌرفع إلى سلطان  ،وٌحد علٌه
فؤن أجزتم لهن ذلك ألنه كان معهن أزواجهن أو
بنوهن أو أخوتهن فقد كان مع عابشة أخوها عبد
الرحمن وابن أختها عبد هللا بن الزبٌر  ،وكان
واحد منهم محرم لها ولجمٌع المسلمٌن بنوها . .
 .على أن من أجاز منكم إمامة غزالة فإمامتها
البقة له وبدٌنه والحمد هلل على العلمة من البدعة
"  .الفرق  ،ص. ٙ1
()ٔ91
ٌنظر  :األشعري  ،مقاالت  ،جٔ  ،ص٘-ٔ1
ٓ. ٔ1
()ٔ91
الذهبً  ،تارٌخ اإلسالم  ،جٖ  ،صٕٔٔ .
()ٔ99
الصفرٌة  :هً أتباع زٌاد بن األصفر وقولهم
فً المسؤلة كقول األزارقة فً أصحاب الذنوب
مشركون ٌ .نظر  :البغدادي  ،الفرق  ،صٗ٘ ؛
الشهرستانً  ،الملل  ،ص. ٖ1
(ٕٓٓ)
البٌهسٌة  :أتباع أبً بٌهس كان فقٌها ً متكلما ً من
األزارقهاعتقله والً المدٌنة عثمان بن حٌان فقتل
وصلب بؤمر الولٌد بن عبد الملك سنة ٗ9هـ /
ٌ .نظر  :البغدادي  ،الفرق  ،ص ٘1؛
الشهرستانً  ،الملل  ،صٗٗٔ .

 ،فضال عن

تفرد هذه الفرقة اٌضا بقول احدثوه وهو
قطعهم الشهادة على انفسهم  ،ومن
وافقهم انهم من اهل الجنة من غٌر شرط
وال استثناء
بتكفٌر

()202

 ،بٌنما قامت
اإلباضٌة

()203والمٌمونٌةوالواقفٌة()204
وزعمت أنه ال ٌسلم احد حتى ٌقر
بمعرفة هللا تعالى ومعرفة رسله ،
ومعرفة ما جاء به النبً (صلى هللا علٌه
وآله وسلم) والوالٌة ألولٌاء هللا تعالى

(ٕٔٓ)

وذكر أن قوما من الصفرٌة
وافقوا البٌهسٌة

فاذا حد علٌه فهو كافر  ،وال انه البٌهسٌة
ال ٌسمونهم مإمنٌن  ،وال ٌكفرونهم حتى
ٌحكم علٌهم وهذه الطابفة على خطى
الشبٌبٌة فً ذلك ٌثبتون أسم االٌمان حتى

ٌنظر  :ابن قتٌبة  ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم
(تٕ1ٙ :هـ)  ،المعارف  ،تحقٌق  :ثروت
عكاشة  ،ط ، ٙالهٌبة المصرٌة العامة  ،مصر ،
ٕٔ99م  ،صٓ. ٔ1
(ٕٕٓ)
ٌنظر  :البغدادي  ،الفرق  ،ص٘. ٙ
(ٖٕٓ)
اإلباضٌة  :هم جماعة عبد هللا بن أباض الذي
خرج فً عهد مروان بن محمد آخر ملوك بنً
أمٌة وٌقول أبو الحسٌن الملطً عن اإلباضٌة
أنهم أصحاب أباض بن عمرو خرجوا من سواد
الكوفة فقتلوا الناس وسبوا الذرٌة  ،وقتلوا
األطفال  ،وكفروا األمة وأفسدوا فً العباد
والبالد منهم الٌوم بقاٌا فً سواد الكوفة ٌ .نظر :
البغدادي  ،الفرق  ،صٔ ٙ؛ الشهرستانً ،
الملل  ،ص. ٔ٘ٙ
(ٕٗٓ)
الواقفٌة  :هم طابفة من الخوارج اإلباضٌة
وقصتهم أن رجالً من اإلباضٌة اسمه إبراهٌم
أضاف جماعة من أهل مذهبه وكانت له جارٌة
على مذهبه قال لها  :قدمً شٌبا ً فؤبطؤت فحلف
لٌبٌعنها من األعراب وكان فٌما بٌنهم رجل اسمه
مٌمون من العجاردة فقال له  :تبٌع جارٌة مإمنة
من قوم كفار ! فقال  :وأحل هللا البٌع وحرم الربا
 ،وعلٌه كان أصحابنا وطال الكالم بٌنهما حتى
تبرأ كل واحد منهما من صاحبه وتوقف قوم
منهم فً كفرهم وكتبوا إلى علماءهم فرجع
الجواب بجواز ذلك البٌع ووجوب التوبة عن
مٌمون وعلى كل من توقف فً نظر إبراهٌم
وعلى هذا األمر افترقت هذه الجماعة لثالث
فرق هً اإلبراهٌمٌة والمٌمونٌةوالواقفٌة ٌ .نظر
 :البغدادي  ،الفرق  ،صٗ ، ٙالشهرستانً ،
الملل  ،ص٘ٗٔ .

وذلك ألنهم ٌمثلون هذه الشرٌحة
والبراءة من أعداء هللا (. )205

االطفال

فمن جملة ما ورد به الشرع وحكم به ما
حرم هللا  ،وجاء الوعٌد فال ٌسمعه إال
معرفته بعٌنه وتفسٌره واالحتراز عنه ،
ومنه ما ٌنبغً ان ٌعرف باسمه وال
ٌعرفه
إال
ٌضره
تفسٌره  .وعلٌه أن ٌقف عندما ال ٌعلم ،
وال ٌؤتً بشًء إال ٌعلم

()206

،

وتبرأت الشبٌبٌة من الواقفٌة لقولهم " إنا
نقف فٌمن واقع الحرام وهو ال ٌعلم
أحالالً واقع أم حراما ً ؟ قال  :كان من
حقه أن ٌعلم ذلك " (. )207
وفً اإلٌمان قالت هو ان ٌعلم كل حق
وباطل وان االٌمان هو العلم بالقلب دون

القول والعمل ()208

 ،وزعمت اٌضا

 " :االٌمان هو االقرار والعلم ولٌس احد
دون
االمرٌن

االخر " ()209

وعامة الشبٌبٌة تإمن

ان العلم واالقرار والعمل كله اٌمان
وذهب قوم منهم إلى انه ال ٌحرم سوى
ما ورد فً قوله تعالى  " :قل ال اجد فٌما
اوحً الً محرما على طاعم ٌطعمه "

()210

وما سوى ذلك فكله حالل

()211

.وقالوا  :ان الرجل ٌكون

مسلما اذا شهد الشهادتٌن  ،وتبرأ وتولى
وآمن بما جاء من عند هللا جملة وان لم
ٌعلم فٌسؤل ما افترض هللا علٌه وال
ٌضره ان ال ٌعلم حتى ٌتبلى به فٌسؤل ،
وان واقع حراما لم ٌعلم تحرٌمه فقد كفر

(ٕ٘ٓ)

ٌنظر  :الشهرستانً  ،الملل  ،ص٘ٗٔ .
()ٕٓٙ
ٌنظر  :البغدادي  ،الفرق  ،صٗ. ٙ
()ٕٓ1
الشهرستانً  ،الملل  ،ص٘ٗٔ .
()ٕٓ1
ٌنظر  :الشهرستانً  ،الملل  ،ص. ٔٗ1
()ٕٓ9
البغدادي  ،الفرق  ،ص٘ٗ .
(ٕٓٔ)
سورة األنعام  ،آٌة ٘ٗٔ .
(ٕٔٔ)
ٌنظر  :األشعري  ،مقاالت  ،ص. ٔ9ٙ

()212

 ،وقالوا فً االطفال  :ان
المإمنٌن

مإمنون

واطفال

الكافرٌن كافرون

()213

 ،ومن

آرابهم ان واقع الرجل حراما ولم ٌحكم
بكفره حتى ٌرفع امره إلى االمام الوالً
وٌحده  ،وكل ما لٌس فٌه حد فهو مغفور

()214

.وقال بعضهم  :ان السكر إذا

كان من شراب حالل فال ٌإخذ صاحبه
فٌه
قال
بما
وفعل

()215

 ،وقالت اٌضا  :ان

السكر كفر وال ٌشهدون انه كفر ما لم
ٌضم الٌه كبٌرة اخرى من ترك الصالة
أو قذف المحصنٌن وغٌرها من الكبابر

()216
()217

.ذكر

لٌمان

بن

رباب

ان الشبٌبٌة ٌسمون مرجبة

الخوارج لما ذهبوا الٌه من الوقف فً
امر صالح  ،وٌحكى عنه أنه تبرأ منه
وفارقه  ،ثم خرج ٌدعً اإلمامة لنفسه ،
ومذهب الشبٌبٌة شبٌه إلى حد كبٌر من
مذهب البٌهسٌة اال انه شوكته وقوته
ومقاماته مع المخالفٌن مما لم ٌكن لخارج
من الخوارج (. )218

ومن فتاوى هذه الفرقة أٌضا ً انهم زعموا
ان الرجل ٌكون مسلما إذا شهد أن ال إله
إال هللا  ،وان محمد عبده ورسوله ،
(ٕٕٔ)

ٌنظر  :األشعري  ،مقاالت  ،ص. ٔ9ٙ
(ٖٕٔ)
ٌنظر  :األشعري  ،مقاالت  ،ص. ٔ9ٙ
(ٕٗٔ)
ٌنظر  :الشهرستانً  ،الملل  ،ص. ٔٗ1
(ٕ٘ٔ)
ٌنظر  :البغدادي  ،الفرق  ،ص٘ٗ .
()ٕٔٙ
ٌنظر  :األسفراٌنً  ،طاهر بن محمد  ،التبصٌر
فً الدٌن وتمٌٌز الفرقةالناجٌة عن الفرق
الهالكٌن  ،تحقٌق  :كمال ٌوسف الحوت  ،طٔ ،
عالم الكتب  ،بٌروت ٔ91ٖ ،م  ،صٖ٘ .
()ٕٔ1
هو ٌمان بن رباب الخراسانً  ،من الخوارج
وهو من جلتهم ورإسابهم  ،وكان نظاراً مصنفا ً
للكتب  ،له كتاب التوحٌد وكتابالردعلىالمعتزلة
فً القدر وغٌرها ٌ .نظر  :ابن حجر ،احمد بن
علً (تٕ٘1هـ)،لسان المٌزان ،تحقٌق عبد
الفتاح ابو غدة،طٔ،دار البشابر
االسالمٌة،بٌروتٕٕٓٓ،م ،ج ، 1ص. ٘ٗٙ
()ٕٔ1
ٌنظر  :الشهرستانً  ،الملل  ،ص. ٔٗ1

وتولى اولٌاء هللا وتبرأ من اعدابه واقر
بما جاء من عند هللا جملة  ،وان لم ٌعلم
سابر ما افترض هللا سبحانه علٌه مما
سوى ذلك افرض هو أم ال فهو مسلم
العمل به (. )219
وقال بعضهم من واقع زنا لم نشهد علٌه
بالكفر حتى ٌرفع إلى اإلمام أو الوالً
وٌحد فوافقهم على ذلك طابفة من
الصفرٌة إال أنهم قالوا  :نقف منهم وال
نسمٌهم مإمنٌن وال كافرٌن (. )220
كذلك قالت أٌضا ً إذا كفر اإلمام كفرت
الرعٌة  ،وقالت الدار دار شرك وأهلها
جمٌعا مشركون  ،وذهبت إلى قتل اهل
القبلة واخذ االموال واستحلت القتل
والسلب على كل حال

()221

.

وأكدت هذه الفرقة ان الناس مشركون
بجهل الدٌن مشركون بموافقة الذنوب ،
وان كان ذلك لم ٌحكم هللا فٌه حكما
مغلظا ولم ٌوقفنا على تغلٌظه فهو مغفور
وال ٌجوز ان ٌكون اخفى احكامه عنا فً
ذنوبنا  ،وال جاز ذلك جاز فً الشرك
(. )222
وفً اإلٌمان كانوا ٌرون رأي الصفرٌة
وهو أنهم قالوا فً المعاصً صغارها
وكبارها كفر وشرك ما فٌه إال المغفور
منها بخاصة الذي ال ٌغفره هللا ٌكون
كفراً وشركا ً ( ، )223وحٌن ٌتطرقون
إلى الصحابة ٌثنون على أبً بكر وعمر
وٌذمون عثمان وعلٌا ً (علٌه السالم)
وٌذمون عثمان بخاصة وٌقدحون فٌه
قدحا ً وذما ً غلٌظا ً (. )224
الخاتمـــــة
()ٕٔ9

ٌنظر  :األشعري  ،مقاالت  ،صٓ. ٔ1
(ٕٕٓ)
ٌنظر  :األشعري  ،مقاالت  ،صٔ. ٔ1
(ٕٕٔ)
ٌنظر  :ابن قتٌبة  ،المعارف  ،صٓ ٔ1؛
الشهرستانً  ،الملل  ،ص .ٔٗ1
(ٕٕٕ)
ٌنظر  :ابن قتٌبة  ،المعارف  ،صٓ. ٔ1
(ٖٕٕ)
ٌنظر  :الشهرستانً  ،الملل  ،ص. ٔٗ1

(ٕٕٗ) ٌنظر  :البغدادي  ،الفرق  ،صٖ. ٙ

اهم ما ٌتلخص من نتابج هذا البحث
ترتكز على ماٌلً:
أوال :إن ثورة شبٌب الخارجً هزت
أركان الدولة األموٌة فً عهدها األول
ولو كتب لهذه الفرقة كثرة العدد وقوة
العدة لما تغلب علٌها األموٌٌن .
ثانٌا  :اظهر البحث إخفاق وفشل الدولة
األموٌة المتمثلة بقٌاداتها فً العراق
باحتواء المشاكل التً واجهتها هناك إبان
زمن الخوارج وبخاصة فً اختٌارهم
قادة الحرب فلم ٌتمكن هإالء فً دحر
شبٌب وزمرته على الرغم من قلة عدد
أنصارهم
ثالثا  :اتسمت ثورة الخوارج بالقسوة
وسرعة االنقضاض على الخصوم
وأكلت فً طرٌقها جمعا من البشر .
رابعا  :اتصفت هذه الفرقة كغٌرها من
فرق الخوارج بإظهارمبادئ جدٌدة لم
ٌعتد علٌها العرب المسلمون وبخاصة فً
ظهور المرأة فً مٌادٌن النزال والقٌادة
اذ عرفوا بهذا األمر فً العدٌد من
معاركهم
خامسا :فضال عن ما قٌل فؤنهم أٌضا
تفردوا فً إظهار المرأة فً منظار جدٌد
إال وهو تزعمها إمامة الخوارج ،
إذأصبحت أمه بعد قتل شبٌب تقود
الخوارج فً حربهم ضد األموٌٌن .
سادسا  :ظهور عنصر المبالغة وربما
األسطورة التً أحٌطت بهذه الشخصٌة
سٌما فٌما ٌختص بوالدته ومماته
سابعا  :كثٌرا من أصول مذهب الشبٌبٌة
ٌخرج عن إطار الفكر اإلسالمً
المعروف والغرٌب ان هذه الدراسة
أظهرت ان الخوارج الشبٌبٌةلم تنظم الى
أي فرقة من الفرق االخرى اذ اتصفت
بمبادئ وممٌزات اختلفت عن من سبقها
او لحقها من فرق وطوابف .
واخٌرا نود التنوٌه على ان هذا البحث
ٌختص بفرقة الشبٌبٌة فً العهد االموي
حصرا وال عالقة له بمبادئ أي فرقة او
طابفة او عشٌرة او قومٌة الحقة او
سابقة على زمن هذا البحث ومكانه فال
ٌمكن مطابقته مع الواقع الراهن .

